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هذه اأخر م�صتجدات م�صروع خط اأنبوب الغاز العابر لل�صحراء..

الجزائر اأنهت الأ�شغال .. نيجيريا ا�شتكملت 70 بالمئة منه وتبحث عن م�شادر لتمويل الم�شروع
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لعمامرة يوؤكد على اأهمية دعم العمل 

العربي الم�صترك وي�صرح

منتدى توا�شل الأجيال 
�شي�شاهم في بلورة روؤية موحدة 

تجاه التحديات الراهنة

الرئي�س تبون يتراأ�س اجتماعا لمجل�س الوزراء وي�صع النقاط على الحروف

02

اثر ا�صتقالة الري�صوني التي جاءت بعد ادلئه 

بت�صريحات عدائية �صد الجزائر  وموريتانيا

الأندوني�شي �شقاف الجفري 
لرئا�شة التحاد العالمي 

لعلماء الم�شلمين 

احتلوا الأر�صفة هذه الأيام لت�صويق اأطنان 

من الأدوات المدر�صية باأ�صعار منخف�صة 

تجار فو�شويون يناف�شون 

اأ�شواق الرحمة؟! 

اإيداع الإلتما�صات �صيكون ابتداء

من 2 اأكتوبر المقبل

اطالق ر�شميا تدابير  
اإعادة التالميذ الراغبين 

في اعادة ال�شنة
04 0503
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خبير يدق 

تكلفة خ�شائر حوادث المرور تقدر بـ 10000 مليار �شنتيمناقو�س الخطر 

تعليمات �صارمة للنهو�س بعديد القطاعات 

وتجاوز العراقيل البريوقراطية 

تنظيم اأ�صمل لمجال ال�صحافة المكتوبة والإلكترونية لحمايتها من ال�صتغالل

02ت�صليط اأق�صى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور



رّحب الرئيس بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في 
مهامهم، ليمنح، بعدها الكلمة للوزير األول لعرض 
حصيلة نشاط الحكومة في األسبوعين الماضيين، 

مسدًيا أوامره وتوجيهاته:
وبخصوص مشروع بيان السياسة العامة، شدد على 
ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية 
الدولة، في النهوض باالقتصاد الوطني، من خالل 

تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج 
المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات 

الحكومية، فضال عن التزام الدولة المستمر، بحماية 
القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما،

أكد الرئيس على أهمية العالقة الوظيفية بين غرفتي 
البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء 

الحكومة، في كل المجاالت، باستثناء الدفاع الوطني، 
وأسرار الدولة في العالقات الخارجية، كونها مجاالت 

تحفظ.
إلبعادها من كل أشكال االستغالل..

الرئيس يأمر تنظيم أشمل لمجال الصحافة 
المكتوبة واإللكترونية

وبشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة واإللكترونية، 
وّجه الرئيس بأهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة 

واإللكترونية، من خالل هذا القانون، إلبعادها عن كل 
أشكال االستغالل، مع التصريح بمصادر التمويل، مؤكدا 

أن اآلليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة 
والصحافة اإللكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحفيين 
وتهدف إلى النهوض بقطاع اإلعالم.وأمر الرئيس بتجميع 

شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، 
تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة 

الوطنية للطباعة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 
قال الرئيس إن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، 

الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر األوحد لوضع 
اآلليات القضائية، لوقاية المجتمع منه. وعليه تقرر 

استحداث وكالة وطنية، السترجاع الممتلكات واألموال 
الُمصادرة كآلية، جديدة تكون تحت وصاية وزارتي 

المالية والعدل.
وبخصوص عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر: 

فيجب أن يكون الهدف األول هو ضمان الشفافية، التي 
ينبغي تحقيقها ميدانيا، من خالل آلية المنصة الرقمية 
للمستثمر وأن تكون المنصة الرقمية، من بين اآلليات 

المساعدة، على إحصاء العقار الصناعي وتوجيه االستفادة 
منه، لمستحقيه. ويبقى آخر أجل الستحداث الشباك 

الوحيد لالستثمار، نهاية سبتمبر الجاري، للوقوف على 
إحصائيات دقيقة، تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على 

االستشراف، وتسهيل االستثمار.
تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت 

عدم احترام قانون المرور
وبشأن عرض حول أمن الطرقات، أكد رئيس 

الجمهورية أن حوادث المرور تتطلب حال ردعيا، 
نظرا الستفحالها في اآلونة األخيرة، وذلك من خالل 

تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام 
قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم، إضافة 

إلى المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثالثة أشهر، إلى 
جانب تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافالت، من 
خالل تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، 
وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة.وأمر 

الرئيس أيضا بتشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، 
في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين. 

الرئيس أعطى توجيهات عامة، حيث جدد في ختام 
االجتماع، توجيهاته للحكومة، وخصوصا الوزراء الجدد، 
للعمل بكل جهد للنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها، 
بما يخدم تطلعات المواطنين، خاصة وأن حجم التحديات، 

يتطلب الخبرة والفعالية واإلخالص واحترام المعايير، 
وذلك باإلسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم 

الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات 
الدولية. والفصل في الملفات المودعة لفتح شركات 

نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية 
في هذا المجال، تحويل الطائرات الخاصة الُمصادرة 

بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى االستغالل في 
إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية 
المتخصصة في أقرب اآلجال، مضاعفة وتيرة إنجاز 
مشاريع السكك الحديدية، عبر المناطق التي يشملها 

المخطط الجديد، وكذا إعادة صياغة استراتيجية جديدة 
لقطاع الصناعات الصيدالنية، من خالل تعزيز اإلنتاج 

المحلي، لتغطية السوق الوطنية، ثم وضع مخطط 
للتصدير، اإلسراع والمتابعة المستمرة، لمشاريع إنجاز 
المحطات الجديدة، لتحلية مياه البحر، إضافة إلى التأكيد 
على رقمنة مصالح الضرائب وأمالك الدولة، قبل نهاية 
2022، حماية لحقوق الدولة ومحاربة للضبابية، وكل 
أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين، وهو ما 

يشّكل عبئا ثقيال على الخزينة العمومية. 
الرئيس أمر بفتح المستشفيات المنجزة، عبر عديد واليات 
الوطن، وإطالق المشاريع المبرمجة في وهران وقسنطينة 

والعاصمة، اإلسراع في تجسيد الشراكة الجزائرية 
القطرية األلمانية، إلنجاز مستشفى بمعايير دولية، 

بالجزائر العاصمة، تكليف الوزير األول باإلشراف على 
التنسيق بين األمين العام لرئاسة الجمهورية واألمين العام 

للحكومة، ووزير الداخلية، لتقنين آليات رفع العراقيل 
البيروقراطية عن المشاريع، استنادا للتجارب السابقة، 

وتفاديا لتكرار وضعيات االنسداد.وقبل نهاية االجتماع، 
صادق مجلس الوزراء على مراسيم وقرارات فردية، 

تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أن 
منتدى تواصل األجيال لدعم العمل العربي المشترك الذي افتتحت أشغاله أمس 

بوهران سيساهم في بلورة رؤية موحدة تجاه التحديات الراهنة.
أبرز الوزير في كلمته خالل مراسم افتتاح هذا اللقاء قرأها نيابة عنه ممثل 

للوزارة السفير نور الدين عوام أن هذا المنتدى, بالتطرق إلى السبل وكيفيات 
تفعيل دور المجتمع المدني العربي في معالجة أهم القضايا التي تهم العالم 

العربي وكذا انشغاالت وطموحات الشعوب العربية، سيساهم بدون شك في 
"الجهد الجماعي لبلورة رؤية موحدة تجاه التحديات الراهنة".

وأضاف لعمامرة بأن انعقاد هذا المنتدى يهدف أساسا إلى "توسيع مشاركة 
مكونات المجتمع المدني وتفعيل أدوارها في منظومة العمل العربي المشترك 

ويندرج ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى إعطائها دورا فعاال وفق 
مقاربة تشاركية مع مختلف المؤسسات الرسمية لبلداننا العربية قصد تعزيز 
إدراج المنطقة العربية كأولوية رئيسية على األجندات اإلقليمية والدولية" .
وأشار الى أن "منتدى تواصل األجيال يشكل أيضا فرصة إلحياء الذاكرة 

التاريخية للشعوب العربية بأبعادها الثقافية والحضارية والتي تمثل أحد ركائز 
الهوية الوطنية لألمة العربية التي يجب الحفاظ عليها ووضع إستراتيجية 

لها كما أنها تعد عنصرا هاما في بناء وتعزيز لحمة المجتمعات العربية ومد 
جسور التواصل فيما بينها".

وذكر بأن هذا المنتدى ينعقد قبل أسابيع قليلة من احتضان الجزائر للقمة 
العربية المقبلة تزامنا مع رمزية عزيزة على كل الجزائريين وأشقائنا العرب 

أال وهي الذكرى ال 68 الندالع ثورة نوفمبر الخالدة والتي كانت "عنوانا 
لوحدة الصف العربي ولتضامن الشعوب والدول العربية مع كفاح ونضال 

الشعب الجزائري التحرري", قائال إن "مشاركتكم في هذا اللقاء لرسالة 
توجهونها إلى األجيال الصاعدة في كل ربوع الوطن العربي حول الدور الذي 
لعبته ثورة نوفمبر 1954 في توحيد الصفوف العربية وترسيخ قيم التضامن 

والتآزر والتالحم بين الشعوب العربية بكل أطيافها وأجيالها".
وفي حديثة عن تجربة الجزائر بخصوص دور المجتمع المدني, أردف السيد 

لعمامرة "إن أحسن ما ألخص به قولي هو ما أكده رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون في عدة مناسبات وهي أن المجتمع المدني هو الحليف األول 
لتحقيق استقامة الدولة"، الفتا الى أن يكون المجتمع المدني "رديف الحكومات 

في العمل من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع األعباء 
والمشكالت في بالدنا العربية بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق 

التنمية المستدامة".
كما ذكر أيضا بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ألح على ضرورة إدماج 

المجتمع المدني ومساعدته، مبرزا  بأن "إنشاء المرصد الوطني للمجتمع 
المدني ودسترته بمنحه الصفة االستشارية لهو خير دليل على هذا التوجه".
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ممثل الأمانة العامة جلامعة الدول 

العربية خمي�س البوزيدي يعلن 

اجلزائر تراأ�س الفريق 
املعني بتطوير البعد 

ال�شعبي للجامعة العربية
أعلن ممثل األمانة العامة لجامعة الدول العربية خميس 

البوزيدي, أمس، بوهران, أن الجزائر ترأس الفريق 
المعني بتطويرالبعد الشعبي للجامعة العربية و الذي يعتبر 

من أولوياتها لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
أبرز البوزيدي في كلمته خالل أشغال منتدى تواصل 

األجيال لدعم العمل العربي المشترك أنه تم تشكيل 
الفريق الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي للجامعة 
العربية في منظومة العمل العربي المشترك برئاسة 

الجزائر التي تعكف اآلن على إعداد الصياغة النهائية 
لمعايير موحدة يلزم توفرها لدى منظمات المجتمع المدني 

العربية بمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات جامعة 
الدول العربية مما سيوثق عالقات المنظمة مع مؤسسات 
المجتمع المدني ويفتح المجال أمام هذه األخيرة لمواكبة 
مسيرة العمل العربي المشترك والوقوف عند ما يتحقق 

من تقدم في تعزيز العالقات البينية العربية-العربية.
وأضاف أنه انطالقا من إيمان جامعة الدول العربية 

بالدور "الهام والبارز" الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات 
المجتمع المدني, تواصل الجامعة العربية االطالع 

بدورها كمنصة جامعة لتنسيق السياسات والمبادرات 
واالستراتيجيات التي تمس صلب الواقع المعيشي 

للمواطن العربي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وذلك من خالل المجالس الوزارية المختلفة 

والمنظمات العربية المتخصصة حيث سعت مع تفشي 
جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تنسيق الجهود 

ووضع رؤى مستقبلية للتحرك الجماعي الفاعل الحتواء 
اآلثار السلبية للجائحة على المستويين االقتصادي 

واالجتماعي.
كما أبرز خميس البوزيدي سعي جامعة الدول العربية 

إلى "تعزيز االستجابة العربية في مواجهة أزمات شبيهة 
في المستقبل ولعل في مقدمتها قضايا التغير المناخي 

والنزوح واللجوء واالتجار بالبشر" .
ويعكس تنظيم هذا المنتدى بمشاركة أجيال مختلفة يجمعها 

االهتمام بمسيرة العمل العربي المشترك والحرص 
الصادق على تطويرها -يضيف ذات المتحدث- "وعيا 

عميقا" بحجم التحديات التي تجابهها المنطقة العربية مما 
يستدعي حوارا تفاعليا يقوم على مقاربة تشاركية تحكمها 

جملة من الثوابت أهمها "االلتزام بمبدأ تعزيز األمن 
القومي العربي في جوانبه المتعددة لمواجهة التحديات 
المشتركة" والبناء على ما تم انجازه عربيا منذ تأسيس 

جامعة الدول العربية وما تم اعتماده من سياسات تكاملية 
وتثمين مختلف المبادرات االندماجية لمؤسسات العمل 

العربي المشترك في عديد المجاالت.
وبخصوص منتدى وهران,الحظ السيد البوزيدي أن 
اللقاء ينعقد اسابيعا قليلة قبل القمة العربية بالجزائر 

التي سيتم خاللها "مواصلة التنسيق لتأمين كافة أسباب 
نجاحها بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية ويواكب 
التطورات الراهنة على الساحة الدولية بما تطرحه من 
تحديات وذلك في كنف التوافق مع كافة الدول العربية 
والسيما الجزائر التي ستستضيف أعمال هذه الدورة 
تزامنا مع احتفاالتها بالذكرى ال 68 الندالع الثورة 

التحريرية المجيدة بكل ما لهذا التزامن من رمزية تعالي 
من قيم النضال المشترك في سبيل تحقيق مستقبل أفضل 

ألجيالنا القادمة".
كما أشاد بالمرصد الوطني للمجتمع المدني بالجزائر 
الذي يعد -حسبه- من المكاسب المؤسساتية الهامة في 

المنطقة العربية حيث تم إنشاؤه بمبادرة سامية من لدن 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إيمانا منه بالدور 
الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في نشر 

قيم المواطنة وتشجيع العمل التطوعي والعمل لصالح 
العام في جميع المجاالت تحقيقا ألهداف التنمية الوطنية.

وأكد حرص األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيث على متابعة ما سيخلص له هذا المنتدى من 

مقترحات ورؤى ومواقف بشأن سبل تعزيز العمل 
العربي المشترك انطالقا من إيمانه الراسخ بضرورة 
تظافر جهود جميع الفاعلين من حكومات والمجتمع 

المدني ووسائل إعالم إلبراز الدور المحوري للجامعة 
العربية في معالجة قضايا المنطقة والعمل كل من موقعه 

على الحفاظ على مكانتها وإشعاعها إقليميا ودوليا.
ع.ط

الرئي�س تبون يرتاأ�س اجتماعا ملجل�س الوزراء وي�ضع النقاط على احلروف

تعليمات �شارمة للنهو�س بعديد القطاعات 
وجتاوز العراقيل الربيوقراطية 

تراأ�س، اأم�س، عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، وزير الدفاع الوطني، 

اجتماعا ملجل�س الوزراء تناول بالدرا�ضة وامل�ضادقة م�ضروع بيان ال�ضيا�ضة العامة للحكومة وم�ضاريع قوانني 

تخ�س تنظيم املجل�س ال�ضعبي الوطني وجمل�س الأمة وعملهما، ال�ضحافة املكتوبة وال�ضحافة الإلكرتونية، 

الوقاية من الف�ضاد ومكافحته وكذا عر�ضان يتعلقان باأمن الطرقات، واملن�ضة الرقمية للم�ضتثمر.

لعمامرة يوؤكد على اأهمية دعم العمل العربي امل�ضرتك وي�ضرح

منتدى توا�شل الأجيال �شي�شاهم يف بلورة روؤية موحدة
جتاه التحديات الراهنة



دمجا  الجزئي  الحكومي  التعديل  وعرف 
أخرى  وإلغاء  الوزارات  لبعض  جديدا 
وهو ما يوضح وجود تصور لدى السلطة 
بها  القيام  تنوي  التي  اإلصالحات  لترجمة 
مستقبال وكذا وضع خطوة نحو إصالحات 
ألغيت وزارة  السياق  هيكلية حقيقية، وفي 
بوزارة  إلحاقها  وتم  المتجددة،  الطاقات 
اقتصاد  وزارة  أصبحت  كما  البيئة، 
المعرفة، وزارة مستقلة بعدما كانت ملحقة 
رأسها  على  وبات  األول  الوزير  بمصالح 
ياسين المهدي وليد الذي استفاد من إدماج 

التي  إلغاءها وهي  تم  التي  الصغيرة،  والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  وزارة 
كانت في السابق وزارة منتدبة.

يا�صني مهدي وليد.. الرهان على �صيا�صة مقاوالتية ع�صرية

المعرفة  اقتصاد  وزارة  تسلم  الذي  وليد  مهدي  ياسين  قال  السياق  في 
بالمناسبة،  له  كلمة  في  إدماجها  تم  التي  والمصغرة،  الناشئة  والمؤسسات 
انه سيعمل على "تبني سياسة مقاوالتية جديدة مبنية على آليات عصرية«، 
الوتيرة،  بنفس  ستتواصل  الناشئة  المؤسسات  بيئة  ترقية  أن  يؤكد  وأضاف 
مشيرا انه سيتم تدعيمها بشكل متواصل "بإجراءات محفزة و القيام بالمزيد 
من اإلصالحات«، وقال أيضا انه سيعمل على "تشجيع المقاوالتية بجميع 
أشكالها بوضع آليات عصرية ال تعتمد على توزيع الريع لكن على معايير 

اقتصادية مدروسة.«
واستلم ياسين مهدي وليد الجمعة الماضية مهامه على رأس وزارة اقتصاد 
واستالم  تسليم  مراسم  المصغرة، وجرت  و  الناشئة  المؤسسات  و  المعرفة 
المهام بين ياسين مهدي وليد ونسيم ضيافات الوزير المنتدب األسبق لدى 
الوزير األول مكلف بالمؤسسات المصغرة، وكان ياسين مهدي وليد يشغل 
منصب وزير منتدب لدى الوزير األول مكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات 
الناشئة قبل أن يعين كوزير بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه الخميس 
الماضي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقد تم بموجب التعديل ترقية 
الوزارة المنتدبة القتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى وزارة و ألحقت 

بها حقيبة المؤسسات المصغرة.
بدوره تمنى ضيافات كل التوفيق للوزير الجديد شاكرا ثقة رئيس الجمهورية 

التي وضعها في شخصه لسنوات.
كمال بلجود .. و�صع خارطة طريق جديدة لت�صيري قطاع 

ا�صرتاتيجي

في حين أكد كمال بلجود , وزارة النقل الجديد على أن " قطاع النقل قطاع 
هام و استراتيجي يحتاج الى الجميع ومعا سوف نضع ورقة طريق واضحة 
و سوف نصل الى أهدافها«، وجدد كمال بلجود , التزامه لتشريف هذه الثقة 
قائال " أجدد التزامي العميق بالعمل دون هوادة لتشريفها و رفع التحديات 
المتصلة بها بتوفيق من هللا و بدعم من كل اطارات و منتسبي قطاع النقل.«
الجهود  تكثيف  و  العمل  "لمواصلة  القطاع  اطارات  جميع  المتحدث  ودعا 
لرفع الرهانات و التحديات التي تحملها المرحلة الحالية", مشيرا الى ثقته 
بأن اطارات القطاع لن يدخروا أي جهد في سبيل بلوغ االهداف المنشودة، 
وأضاف الوزير ان " قطاع النقل قطاع هام و استراتيجي يحتاج الى الجميع 

ومعا سوف نضع ورقة طريق واضحة و سوف نصل الى أهدافها.«
لمنجي  خلفا  النقل,  وزارة  على رأس  الجديدة  مهامه   , بلجود  كمال  وتسلم 
رئاسة  عام  أمين  منصب  في  األخير  عين  وقد  الماضية  الجمعة  هللا,  عبد 
الجمهورية بعد وفاة األمين العام السابق محمد األمين مساعيد أوت الفارط، 
وخالل مراسم استالم وتسليم المهام, التي تمت بمقر وزارة النقل, عبر بلجود 
في  الثقة  تجديده  على  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية,  لرئيس  عرفانه  عن 

شخصه ليتولى تسيير شؤون قطاع النقل مؤكدا على اعتزازه بها.
من جانبه, قدم منجي تهانيه لبلجود لنيله ثقة رئيس الجمهورية مجددا، مشيرا 
الملفات  العديد من  الحركية ويتولى تسيير  النقل قطاع شديد  ان قطاع  الى 
بعضها ذو طابع استعجالي مما يستدعي تظافر الجهود و مساعدة و اشراك 

جميع الفاعلين.
و كان كمال بلجود يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 

العمرانية قبل أن يعين وزيرا للنقل بموجب التعديل الحكومي األخير.
عبد احلق �صايحي.. العمل يف نف�س االجتاه وعلى نف�س املحاور

أبدى عبد الحق سايحي وزارة الصحة الجديد استعداده لمواصلة العمل في 
بها قطاع الصحة في عهد  التي سير  المحاور«  "نفس االتجاه وعلى نفس 
الوزير السابق عبد الرحمان بن بوزيد، وعبر سايحي، الجمعة الماضية في 
تصريحات صحفية عقب تسلمه لمهامه الجديدة عن شكره لرئيس الجمهورية 
أجل  من  العمل  على  عزمه  مؤكدا  شخصه،  في  وضعها  التي  الثقة  على 
التي قام  التي يواجهها قطاع الصحة، وبعد أن ثمن الجهود  التحديات  رفع 
بها سابقه عبد الرحمان بن بوزيد, السيما فيما يتعلق باالستعجاالت الطبية 
وغيرها من الملفات، أبدى سايحي استعداده لمواصلة العمل في "نفس االتجاه 

وعلى نفس المحاور.«
من جهته، قال بن بوزيد أنه استلم حقيبة الصحة في "ظروف صعبة" بسبب 

إلى  بالشكر  متوجها  وباء كورونا،  ظهور 
اطارات  من  مشواره  في  رافقه  من  كل 

ومسيري مؤسسات استشفائية.
 علي عون .. 

الرهان على الت�صنيع املحلي

وأكد علي عون وزارة الصناعة الصيدالنية 
في  األدوية  سوق  "تغطية  أهمية  على 
مشددا  محليا"،  مصنعة  بأدوية  الجزائر 
على ضرورة "مضاعفة االستثمارات في 
وأوضح  الصيدالنية«،  الصناعة  قطاع 
الوزير في تصريحات صحفية عقب تسلمه مهامه على رأس وزارة الصناعة 
الصيدالنية، وذلك إثر التعديل الحكومي الذي أجراه الخميس الماضي الرئيس 
تبون، وخلّف إثره عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد الذي كان يشغل هذا 
المنصب منذ شهر جانفي 2020 أهمية "تغطية سوق األدوية في الجزائر 
في  االستثمارات  "مضاعفة  ضرورة  على  مشددا  محليا"،  مصنعة  بأدوية 

قطاع الصناعة الصيدالنية.«
وبهذه المناسبة، تقدم عون بالشكر للرئيس تبون على "الثقة التي وضعها في 
شخصه", كما شكر الوزير السابق نظير الجهود المبذولة طيلة تواجده على 

رأس القطاع.
للصيدلية  العام  المدير  الفارط، منصب  وشغل علي عون منذ شهر مارس 
المركزية للمستشفيات, كما شغل خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي 1995 و 

2008 منصب الرئيس المدير العام لمجمع صيدال.
�صامية موالفي لتج�صيد تعهدات الرئي�س تبون 

رافعت سامية موالفي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة التي تم ادماجهما إثر 
التعديل الحكومي األخير لألهمية التي يحظى بها هذا القطاع في البرنامج 
الرئاسي< و الذي يعتبر حسب وصفها ><من أولويات تعهدات الرئيس و 

مستقبل البالد و العالم بأكمله في ظل التحديات البيئية الراهنة. ’’
وأكدت المتحدثة في حفل تسليم واستالم المهام التي جرت الجمعة الماضية 
انجازات  كل  تثمين  و  المسار  استكمال  اجل  من  جهدا  تدخر  ><لن  انها 
خطة  ان  المتجددة،  الطاقات  قطاع  اطارات  الوزيرة  وخاطبت  القطاع ’’، 

العمل ><ستكون على اساس الكفاءة و الشفافية و العمل.’’
وجرت مراسم تسليم و استالم المهام بين موالفي و وزير االنتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة, بن عتو زيان، بحضور مسؤولي وإطارات الوزارة التي 

تم الحاقها بوزارة البيئة.
وكانت سامية موالفي تشغل منصب وزيرة للبيئة قبل إلحاق قطاع الطاقات 
المتجددة بوزارة البيئة بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه، وفي كلمة لها 
في شخصها  الثقة  تجديد  الجمهورية على  رئيس  موالفي  بالمناسبة شكرت 
على راس قطاع البيئة و كذا قطاع الطاقات المتجددة ,  و بدوره تمنى بن 
عتو زيان كل التوفيق للوزيرة شاكرا ثقة رئيس الجمهورية التي وضعها في 

شخصه لمدة 14 شهرا.
 رخروخ.. الرتكيز على بناء اأ�ص�س

 الدولة الع�صرية واالقت�صاد القوي

االشغال  وزارة  رأس  على  عين  الذي  رخروخ  لخضر  أشار  حين  في 
العمومية و الري والمنشآت القاعدية غداة التعديل الحكومي األخير، عزمه 
على "إعطاء دفع وروح جديدين للقطاع", مقدما تشكراته لرئيس الجمهورية 

على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذه الحقيبة الوزارية.
المنتهية  العمومية  االشغال  وزير  مع  المهام  واستالم  تسليم  مراسم  وخالل 
مهامه، كمال ناصري، توجه األخير بتمنياته بالنجاح للوزير الجديد الفتا الى 
"دور قطاع االشغال العمومية في بناء اقتصاد وطني قوي مع ضمان راحة 

المواطن من خالل بنية تحتية قوية.«
المائية  الموارد  وزير  من  الجديدة  مهامه  رخروخ  تسلم  سابق  وقت  وفي 
واالمن المائي المنتهية مهامه، عبد الكريم حسني، معبرا ايضا عن امتنانه 
حساس  قطاع  مسؤولية  "لتولي  شخصه  في  ثقته  على  الجمهورية  لرئيس 
وحيوي بجوانبه الثالثة: االشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية التي 
لها ترابط وثيق فيما بينها«، وأبرز الوزير الجديد في ذات السياق التوجه 
الجديد للسلطات العمومية التي تركز على بناء أسس دولة عصرية واقتصاد 
قوي" وهي بمثابة تحديات "يتوجب علينا جميعا بذل مجهودات لتحقيقها و 
تجسيد ما ينتظره منا المواطن«، ودعا الوزير كافة إطارات وعمال القطاع 

الى تكاثف الجهود لبلوغ األهداف المستقبلية وكذا تطوير و تنمية القطاع.
الخبرة  ان  مؤكدا  مستقبال  للقطاع  الكثيرة"  "التحديات  حسني  ابرز  بدوره 
الميدانية الطويلة التي يتمتع بها الوزير الجديد ستسمح له برفعها، كما حرص 
الثقة  المجيد تبون على  الجمهورية عبد  تقديم تشكراته لرئيس  حسني على 

التي حظي بها طول الفترة التي كان فيها على راس قطاع الموارد المائية.
التعديل  ألغيت بموجب  قد  المائي  المائية و االمن  الموارد  يذكر ان وزارة 

الوزاري االخير ليتم إلحاق حقيبة الري بوزارة االشغال العمومية.
وكان رخروخ  يشغل قبل توليه الوزارة منصب الرئيس المدير العام لمجمع 
العمومية،  كما تولى  البناء و االشغال  الرائد وطنيا في مجال  "كوسيدار" 

أيضا منصب رئيس االتحاد الوطني للمقاولين العمومين.
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رهانات اقت�صادية واإ�صالحات هيكلية تعول

 عليها احلكومة لرتجم االإقالع االقت�صادي

�لوزر�ء �جلدد يتحدثون عن �أولويات عملهم!
 مهدي وليد.. �لرهان على �سيا�سة مقاوالتية ع�سرية     �سايحي.. �لعمل يف نف�س �الجتاه

 وعلى نف�س �ملحاور      مو�لفي لتج�سيد تعهد�ت �لرئي�س تبون 
اأكد الوزراء املعينون يف احلكومة اجلديدة اإثر التعديل احلكومي الذي عرفه اجلهاز التنفيذي اخلام�س منذ تعيني حكومة الوزير االأول 

اأمين بن عبد الرحمان يف جويلية 2021، على الرهانات االقت�صادية واالإ�صالحات الهيكلية التي تنتظر مهامهم اجلديدة على راأ�س 

القطاعات التي عينوا فيها وهو ما اأو�صحه هوؤالء يف ت�صريحات �صحفية اأدلوا بها عقب ت�صلمهم ملهامهم اجلديدة اإثر هذا التعديل الذي مت 

اخلمي�س املا�صي.

حياة �صرتاح

اأكد اأن احلكومة اتخذت كل االإجراءات لتح�صني 

مناخ االأعمال يف اجلزائر

زغد�ر يتحدث عن جديد 
ملف ��ستري�د �ل�سيار�ت

قطاع �ل�سناعة يعمل على �مل�ساهمة 

يف تنويــــع �القت�ســاد �لـــوطني
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، الجزائر في اتصاالت مع شركات 
مشروع صناعة  أن  مشيرا  المحلية،  السوق  لدخول  للسيارات  كبرى 
عن  االعالن  أن  مضيفا  وسليمة،  بخطوات صحيحة  يسير  السيارات 
أسماء المتعاملين االقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عقب موافقة 
مجلس مساهمات الدولة.أحمد زغدار، قال في تصريحات صحفية أمس 
السبت حول ملف صناعة و/أو تركيب السيارات في الجزائر مستقبال: 
"حافظنا على أكثر من 9 آالف منصب شغل في المؤسسات التي الـ 13 
التي تمت مصادراتها"، وأضاف يؤكد أن قانون المالية التكميلي يسمح 
لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد 
السيارات.على صعيد آخر أكد المسؤول الحكومي أن مصالحه اتخذت 
كل اإلجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ األعمال في 
الجزائر، مشيرا أن تنويع االقتصاد الوطني يعد في صلب انشغاالت 
الفاعلين في القطاع وقال أيضا إن المهام الجديدة لمديريات الصناعة 
القطاعي. التنويع  الستراتيجية  تستجيب  بطريقة  فيها  النظر  أعيد  قد 
وأوضح في كلمة له ألقاها خالل افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة 
الوالئيين 58 ببومرداس، أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين 
لوزارة الصناعة يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال األعمال 
والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين 
مناخ االستثمار وترقية األنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقال المتحدث في كلمته أن المديرية 
متابعة  الصناعية من خالل  التنافسية  بتعزيز  مكلفة  للصناعة،  الوالئية 
واالمن  والتقييس  بالمعايير  المتعلقة  والتنظيمية  القانونية  اإلجراءات 
الصناعي، كما تعمل على مرافقة مؤسسات القطاع لتحقيق أهدافها في 
القدرات،  وتثمين  االبتكار  تشجيع  الصناعية من خالل  التنافسية  مجال 
وأيضا اقتراح أي إجراء من شأنه المحافظة على تطوير النسيج الصناعي 
وتشجيع االستثمار.كما تعمل على وضع االستراتيجيات وبرامج العمل 
والصناعات  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وتعزيز  بدعم  المتعلقة 
الصغيرة والمتوسطة، وكذا المساهمة في تنشيط مهام السلطات والخدمة 
العمومية من حيث الرقابة التنظيمية والسهر على تطبيق األحكام واألنظمة 
المتعلقة بنشاطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.وتعمل مديريات 
القطاع  المتعلقة بأنشطة  المعلومات  الصناعة الوالئية على جمع ونشر 
وكذا دعم األنشطة المتعلقة باإلحصاءات وأنظمة المعلومات والرقمنة، 
كما تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للقياسة، التقييس واالمن الصناعي 
الوطني.وقال الوزير أنه ولهذا الغرض فالمديريات ملزمة بضمان الرد 
والجواب المناسب وفق تطلعات المتعاملين االقتصاديين على المستوى 
المحلي من خالل المتابعة الدائمة لألثر الحقيقي لإلجراءات واإلصالحات 

الجديدة المقترحة من طرف السلطات العمومية.
حياة �صرتاح

اأكدت اأن مبيد "الديفلوبنزوران" ي�صتويف �صروط 

ال�صحة النباتية املعمول بها دوليا

وز�رة �لفالحة تو�سح
 �آليات معاجلة �لتمور

لمكافحة  المستعملة  المبيدات  أن  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  أكدت 
مواد  سجل  في  ومسجلة  عليها،  مصادق  مبيدات  هي  الزراعية  اآلفات 
الصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية 
والصحة،  التجارة،  الفالحة،  قطاع  وهي  القطاعات  المتعددة  للتصديق 
وأشارت إلى أن اللجنة تكون قد صادقت على مبيد الديفلو بنزوران منذ 
2010 وهو المبيد الذي يستعمل على سوسة التمر، وأوضحت أنه تم تجديد 
المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن 
المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.وقالت الوزارة في 
بيان لها أمس حول ما يروج عن منتوج التمر الجزائري، إنه يتم برمجة 
عمليات تصديره في ظروف جيدة، حيث يتم تصدير آالف األطنان من 
مختلف األصناف دون تسجيل أي إرجاع للمادة كما يروج البعض، مؤكدة 
وزارة  بالتحلل.وأفادت  المنتوج  من  وتزول  عليها  مصادق  المبيدات  أن 
الفالحة توضح أن استعمال مبيد الديفلو بنزوران أسفر عن نتائج إيجابية 
في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه، مؤكدة أنه ليس له أي مخلفات على 
 14 من  أقل  في  للتحلل  القابلية  من خصائصه  أن  حيث  اإلنسان،  صحة 
يوما، لهذا تؤكد الوزارة أنه ال يمكن في أي حال من األحوال أن تتواجد 
بقايا منه في تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة، 
كما أن حملة المعالجة تتوقف في 30 أوت، وهو ما يجعلها بعيدة عن موعد 
نضج المنتوج.وأشار المصدر أيضا أن الجزائر عضو في االتفاقية الدولية 
الممثلين  النباتية ولم تتلق أي إبالغ أو إشعار رسمي من طرف  للصحة 
متعلق  لسبب  تمورنا  يرفض  المستوردة  للدول  النباتية  للصحة  الرسميين 
للدخول  إشكال  أي  تعرف  لم  التمور  أن  يؤكد  ما  وهو  النباتية،  بالصحة 
من  الجزائرية  المنتوجات  أن  الوزارة  الخارجية.وأكدت  األسواق  إلى 
التمور تعرف في اآلونة األخيرة ارتفاعا في كميات الصادرات، حيث يتم 
التحضير لحملة التصدير المقبلة بشكل جيد.وشدد البيان أن التحاليل عن 
العينات التي تجريها المخابر المعتمدة تؤكد عدم وجود بقايا مستحضرات 
المعالجة، وهو ما يؤكد أن أي معلومات أخرى ال أساس لها من الصحة 

ودون مصداقية.
حياة �صرتاح



أوضح تيمبر سيلفا لدى نزوله ضيفا على قناة الشرق، 
األخيرة  اآلونة  في  استأنفت  النيجيرية  السلطات  بأن 
يخص  الذي  للمشروع،  اإلقتصادية  والجدوى  دراساتها 
للصحراء،  العابر  الغاز  أنبوب  المتبقي من خط  الشطر 

والذي سيمكن من ربط شمال نيجيريا بدولة النيجر.
العامين  خالل  ستستكمل  الدراسات  أن  على  وشدد 
البدء  على  قادرة  نيجيريا  ستكون  وبعدها  القادمين، 
نييجريا  شمال  تربط  التي  األنابيب،  إنشاء  بعمليات 
بجنوب النيجر، ما سيمكن من ضخ ما يتراوح بين 20 
النيجيري،  الوزير  سنويا.وقال  مكعب  متر  مليار  و30 
بأن دول القارة العجوز تعول بشكل كبير على المشروع 
الضخم لتلبية احتياجاتها الطاقوية، بالموازاة مع األزمة 
التي تمر بها دول االتحاد األوروبي منذ شروع روسيا 
األوكرانية  األرضي  على  العسكرية  عملياتها  تنفيذ  في 
شهر فيفري الماضي.وفي سياق متصل، كشفت منصة 
الراهن  الوقت  في  يبحث  النيجيري  الطرف  بأن  الطاقة 
عن مصادر لتمويل المشروع الضخم، لبدء تنفيذه على 
إلى  أفريقيا  من  الغاز  لزيادة ضخ  تمهيدا  الواقع  أرض 
الوقود  إمداداتها من  إلى تنويع مصادر  الساعية  أوروبا 

بعيدا عن الغاز الروسي.
حدثين  في  نيجيريان  وزيران  شارك  اإلطار  هذا  وفي 
تمويل  عن  للبحث  وميالنو،  القاهرة  من  بكل  دوليين 
التصدير  أنابيب  خط  منها  الغاز،  مشروعات  لتوسعة 
نيجيريا،  مالية  وزيرة  الجزائر.وقالت  عبر  أوروبا  إلى 
زينب أحمد، إن بالدها تبحث عن تمويل منخفض التكلفة 
للتوسع في مشروعات الغاز لتلبية االحتياجات المحلية، 

وتصديره لدول العالم المختلفة التي تطلبه.

ومن جانبه، وزير الدولة لموارد البترول النيجيري تيمبر 
سيلفا وخالل مشاركته في مؤتمر "غازتك" المنعقد في 
بأن  أكد  المنقضي،  األسبوع  اإليطالية،  ميالنو  مدينة 
الغاز  عن  بديلة  إمدادات  على  للحصول  تسعى  أوروبا 
الروسي، ونيجيريا ستشرع في القريب العاجل في تجسيد 
استثمارات البنية التحتية لخط أنابيب تصدير الغاز إلى 

القارة العجوز، والذي تزيد تكلفته على 10 ماليير دوالر.
وأضاف الوزير أن شركات النفط النيجيرية والجزائرية 
العابر  الغاز  أنبوب  خط  إنشاء  في  بالمشروع  ستساهم 
الجزائر  بشمال  نيجيريا  جنوب  يربط  الذي  للصحراء، 
لضخ الغاز لدول القارة العجوز، كما كشف عن وجود 

اهتمام من قبل شركة إيني اإليطالية بالمشروع.

زغدار,  احمد  الصناعة,  وزير  أعلن 
أول أمس، بوالية بومرداس, أن صدور 
االستثمار  لقانون  التطبيقية  النصوص 
المقبلة,  القليلة  االيام  خالل  سيتم  الجديد 
الشركات  عن  باالعالن  سيسمح   مما 
المحلية  الصناعة  التي ستنشط في مجال 
عقب  صحفي،  تصريح  للسيارات.وفي 
و  المركزيين  المدراء  مع  اجتماع 
المحليين لقطاع الصناعة, اوضح الوزير 
انه تم الشروع في التفاوض مع "شركات 
سوف  والتي  السيارات  لصناعة  كبرى" 
يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية 
لقانون االستثمار الجديد "في األيام القليلة 

القادمة".
ان  الى  يسعى  القطاع  ان  على  اكد  كما 
ثابتة  "بخطوات  السيارات  تكون صناعة 
وفي  مقبولة".  إدماج  بنسبة  و  صحيحة 
بعض  زغدار  ذكر  صلة,  ذات  سياق 
التفاصيل حول نشاط هذه الشركات، حيث 
عالمية  لشركات  السماح   المنتظر  من 

تركيب  عملية  إطار  في  السوق  "دخول 
صناعة  تجسيد  ثم  األولى  السنة  خالل 

حقيقية خالل السنة الثانية".
كما اشار الوزير الى انه "لم يتم تقديم اي 
ترخيص لحد الساعة", مبرزا ان مواعيد 
"تجاوب  بنسبة  مرتبطة  النشاط  بداية 
الدولة  تفرضها  التي  للشروط  الشركات 

بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية".
دائرته  ان  زغدار  افاد  اخرى,  جهة  من 
صناعة  مؤسسات  جرد  بصدد  الوزارية 
السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات 
إطار  في  تدمج  سوف  حيث  العدالة  من 
كما  مؤسسة،   42 حوالي  يضم  مجمع 
ذكر الوزير انه تم الحفاظ على أكثر من 
المؤسسات  شغل ضمن  منصب   9.000
البناء  قطاع  في  مصادرتها  تمت  التي 

والصناعة والنقل.
اما عن موضوع اللقاء, اكد زغدار على 
المحليين من أجل  الصناعة  دور مديري 
فيما  نشاطهم  لواليات  الترويج  عملية 

هياكل  وكذا  البشرية  المقدرات  يخص 
مستثمرين  استقطاب  أجل  من  الوالية 
توفير  على  اكد  أجانب.كما  أو  محليين 
"كل اإلمكانيات المادية للمدراء الوالئيين 
للسماح  الوالة"  السادة  مع  التام  بالتنسيق 
لممثلي القطاع بالقيام بمهمتهم في ظروف 
االستثمار  قانون  "اعطى  حيث  مواتية 
صالحيات إضافية للمدراء الوالئيين من 

أجل تنفيذ الحركية االنعاشية".
دور  أهمية  على  الصناعة،  وزير  وشدد 
في  الصناعة  لقطاع  الوالئية  المديريات 
األعمال  رجال  مع  التواصل  ضمان 
وضع  أجل  من  المحليين  والمستثمرين 
مناخ  تحسين  نحو  موجهة  استراتيجية 
الصناعية.  األنشطة  وترقية  االستثمار 
الصناعة  مديريات  أن  الوزير  وأوضح 
بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة 
مع  التواصل  ضمان  عليهم  "يستوجب 
المحليين  والمستثمرين  األعمال  رجال 
نحو  موجهة  استراتيجية  وضع  أجل  من 

األنشطة  وترقية  االستثمار  مناخ  تحسين 
التنافسية  القدرة  تعزيز  وكذا  الصناعية 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
الجديدة  المهام  ان  زغدار  ذكر  كما 
فيها  النظر  أعيد  قد  الصناعة  لمديريات 
التنويع  الستراتيجية  تستجيب  "بطريقة 
كافة  تجنيد  أهمية  على  ملحا  القطاعي"، 
المستوى  على  سواء  الوطنيين  الفاعلين 
توفير  أجل  من  المحلي  أو  المركزي 
العراقيل  المالئمة ورفع  البيئية  الظروف 
عملية  تعيق  التي  البيروقراطية  والقيود 

االستثمار.
عالوة عن ذلك، اعتبر الوزير ان توزيع 
التنمية االقتصادية على المستوى الوطني 
الفعالة  الالمركزية  يعتمد على  واالقليمي 
التسيير  المحلية  اإلدارة  منح  خالل  من 
اإلجراءات  أو  المهام  لبعض  المباشر 
لوزارة  المركزية  الهياكل  مع  بالتنسيق 

الصناعة.
ر.ن

اللطيف  عبد  االقتصادي  الخبير  قدر 
عن  تنجر  التي  الخسائر  تكلفة  بلغرسة 
حوادث المرور التي يجري تسجيلها سنويا 
الوطنية  والطرقات  المحاور  مختلف  عبر 

بحوالي 10000 مليار سنتيم.
حسابه  على  له  منشور  في  بلغرسة  وقال 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
فايسبوك "تبلغ التكلفة  اإلقتصادية للحوادث 
سنويا،  سنتيم  مليار   10000 المرورية 
حالة  تحسين  على  إنفاقها  األجدر  كان 

بأحدث  المروري  األمن  وتعزيز  الطرقات 
االقتصادي  الخبير  التكنولوجيات".وتابع 
كالمه، مشددا على ضرورة "تشديد الردع 
ومراقبة  النارية  الدرجات  أصحاب  على 
مدارس تعليم السياقة، وتشديد الرقابة على 
وتوقيف  والحافالت،  الشاحنات  سائقي 
إلى  باإلضافة  المهترئة،  المركبات  سير 
وتعميم  الغيار  قطاع  إستيراد  ومراقبة 
الخبير  كلمات  المروري".وتأتي  الوعي 
الكبير  االرتفاع  مع  بالموازاة  االقتصادي، 

المسجلة  المرورية  الحوادث  أعداد  في 
في  تسببت  والتي  الجاري،  العام  بداية  منذ 
إلى  باإلضافة  شخص،   2000 قرابة  وفاة 
الصدد،  هذا  الكبيرة.وفي  المادية  الخسائر 
تقييم  مديرية  بتسيير  المكلف  المدير  كشف 
بالمندوبية  المشترك  الوزاري  النشاط 
حصيلة  عن  الطرقات،  في  لألمن  الوطنية 
حوادث المرور خالل األشهر ال7 األولى 
العام الجاري، والتي تسببت في وفاة 1992 

شخصا وإصابة 18 ألفا و661 شخصا.

المرور  حوادث  بأن  المتحدث،  ذات  وأكد 
خسائر  سنويا  العمومية  الخزينة  تكلف 
فادحة، تقدر ب 10000 مليار سنتيم، وهذا 
أجريت من  إليه دراسة  ما توصلت  حسب 
طرف المندوبية بالتنسيق مع جامعة باتنة، 
مشيرا إلى أن السلطات العليا للبالد بصدد 
لمراحعة  القطاعات  متعددة  لجنة  تنصيبه 
لألمن  تعزيزا  المرور  قانون  وتعديل 
المرورية.وفي ذات االتجاه، سجلت مديرية 
الحماية المدنية لوالية الجلفة حادث مرور 

رقم  البلدي  بالطريق  الجمعة  يوم  مروع 
وبلدية  الخشب  أم  منطقة  بين  الرابط   25
ام العظام، والذي أدى لوفاة 11 شخصا و 
المصالح،  ذات  أخرين.وحسب   13 إصابة 
فقد تدخل عناصرها في حدود الساعة 15 
الرابط   25 رقم  البلدي  بالطريق  05د  سا 
العظام،  أم  وبلدية  الخشب  أم  منطقة  بين 
من أجل حادث مرور، يتمثل في انحراف 

وانقالب سيارة من نوع تويوتا هيليكس.
 ف.م

ف.م
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هذه اأخر م�صتجدات م�صروع خط اأنبوب الغاز العابر لل�صحراء..

اجلزائر اأنهت الأ�سغال ..نيجرييا ا�ستكملت 
70 باملئة منه وتبحث عن م�سادر لتمويل امل�سروع

قال وزير الدولة ملوارد البرتول النيجريي تيمرب �صيلفا، باأن بالده قد ا�صتكملت حوايل 70 باملئة من اأ�صغال م�صروع خط اأنبوب الغاز العابر لل�صحراء

 فيما اأن الأ�صغال يف �صطرها اخلا�ص باجلزائر اأو�صكت على النتهاء.

اثر ا�صتقالة الري�صوين التي جاءت 

بعد ادلئه بت�صريحات عدائية �صد 

اجلزائر  وموريتانيا

الإندوني�سي �سقاف 
اجلفري لرئا�سة الحتاد 

العاملي لعلماء امل�سلمني

أعلن مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
عن اختيار اإلندونيسي حبيب سالم سقاف الجفري, 

لرئاسة االتحاد, الى غاية نهاية ديسمبر المقبل.
االتحاد  أمناء  "مجلس  أن  للهيئة  بيان  في  وجاء 
العالمي لعلماء المسلمين كلف الدكتور حبيب سالم 
الدورة  نهاية  حتى  االتحاد  برئاسة  الجفري  سقاف 
استقالة  بعد  وذلك  المقبل",  ديسمبر  في  الحالية 

المغربي أحمد الريسوني من منصبه.
ادالئه  بعد  الريسوني جاءت  استقالة  أن  الى  يشار 
لم  وموريتانيا,  الجزائر  ضد  عدائية  بتصريحات 
ولم  يرأسها  كان  التي  المنظمة  في  لها  تجد صدى 

يتبق أمامه, بعد خرجته البائسة, اال االستقالة.
لعلماء  العالمي  االتحاد  أمناء  مجلس  وقرر 
من  الريسوني  أحمد  الستقالة  االستجابة  المسلمين 
رئاسة االتحاد, مع إحالتها على الجمعية العمومية 
االستثنائية للبت فيها في مدة أقصاها شهر, مؤكدا 
أن هذا الموقف جاء "تغليبا للمصلحة وبناء على ما 

نص عليه النظام األساسي لالتحاد.«
الذي  المسلمين,  لعلماء  العالمي  االتحاد  وكان 
يتواجد مقره في الدوحة, قد أعلن قبلها تنصله من 
التصريحات االستفزازية للريسوني, إذ أوضح في 
الرسمية على "فيسبوك",  له عبر صفحته  منشور 
القره  الدين  محيي  علي  العام,  أمينه  توقيع  حمل 
داغي, أن "دستور االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
هو  االتحاد  إلى  يسند  الذي  الرأي  أن  على  ينص 
الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس 
واألمين العام بعد المشورة ثم يصدر باسم االتحاد. 
المقاالت  أو  المقابالت  فإن  المبدأ,  هذا  وبناء على 
قائلها فقط  العام تعبر عن رأي  للرئيس أو األمين 

وال تعبر بالضرورة عن رأي االتحاد.«
الجفري,  سقاف  االندونيسي  اختيار  سياق  وفي 
أوضح االتحاد في بيانه أن "االجتماع جاء تطبيقا 
لما نص عليه النظام األساسي لالتحاد بتفعيل المادة 
منصب  شغر  )إذا  أنه  على  تنص  التي  منه   )31(
الرئيس, أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه, فإن 
رئيسا  الرئيس,  نواب  أحد  يختار  األمناء  مجلس 
لالتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية, وانتخاب 
الى  تعقده.«(يشار  اجتماع  أول  في  لالتحاد  رئيس 
أن الدورة القادمة للمجلس, التي سيتم خاللها اختيار 
رئيس جديد, ستنعقد مطلع شهر يناير المقبل.وللعلم, 
 68 العمر  من  البالغ  الجفري,  الدكتور سقاف  فإن 
الوسطى, وحصل  جاوة  مقاطعة  من  ينحدر  عاما, 
الجامعة  من  الشريعة  في  الدكتوراه  شهادة  على 
اإلسالمية في 1986, وشغل منصب وزير الشؤون 
الدراسات  في  ومحاضرا  بإندونيسيا,  االجتماعية 
اإلسالمية  هللا"  هداية  "شريف  بجامعة  العليا 
الحكومية بجاكرتا, ومحاضرا بكلية الشريعة بمعهد 
"اإلمام  لجامعة  التابع  والعربية  اإلسالمية  العلوم 

محمد بن سعود" اإلسالمية بجاكرتا أيضا.
ر.ن

زغدار يك�صف عن اإن�صاء جممع خا�ص بن�صاط �صناعة ال�صيارات وي�صرح

"مل يتم تقدمي اأي ترخي�ص لوكالء ال�سيارات حلد ال�ساعة" 
�سدور الن�سو�ص التطبيقية لقانون ال�ستثمار اجلديد قريبا

�صدد على �صرورة اتخاذ اإجراءات �صارمة للتقليل من احلوادث

خبري اقت�سادي: تكلفة خ�سائر حوادث املرور تقدر ب 10000 مليار �سنتيم



وخالل جلسة استماع للجنة الفالحة و حماية 
الشعبي  للمجلس  البحري  الصيد  و  البيئة 
لقرارات  "تنفيذا  طواهرية  قال  الوطني, 
من  جملة  القطاع  اتخذ  الجمهورية  رئيس 
بعث  اعادة  اجل  من  االستعجالية  التدابير 
منها  المعنية"  الواليات  في  الفالحي  النشاط 
عملية  ان  مبرزا  أهراس,  وسوق  الطارف 
التعويض التي انطلقت ابتداء من ال 4 سبتمبر 
الجاري في الواليات االكثر تضررا  مازالت 

متواصلة. و تشمل التدابير االستعجالية, حسب  طواهرية الذي يترأس اللجنة 
القطاعية المكلفة باإلحصاء و التعويض, ال سيما اعادة غرس االشجار و 
التعويض في مجال تربية المواشي الى جانب قيام المجمعات العمومية التابعة 
لقطاع الفالحة بترميم االصطبالت و تنقية الغابات و كذا فتح خنادق مضادة 
و  المقبل  اكتوبر  في  المثمرة  االشجار  عملية غرس  تنطلق  ان  على  للنار 
تسليم صناديق خاليا نحل مملوءة في شهر فبريل و ذلك ألسباب بيولوجية.و 
اهراس  سوق  و  قالمة  بواليتي  التعويض  عملية  ان  ذكر  االطار,  هذا  في 
بها  احصي  الطارف,  لوالية  بالنسبة  انه  بالمائة, مضيفا   100 بنسبة  تمت 
377 متضررا و تم القيام بعملية تعويض بالنسبة لتربية المواشي الى جانب 
ترميم االصطبالت التي هي جارية. و فيما يخص حصيلة حرائق الغابات, 
أوضح طواهرية ان عدد الواليات المتضررة بلغ 37 والية, فيما تم تسجيل 
1003 حريق. و بلغت المساحة اإلجمالية لحرائق الغابات, 24.077 هكتار 
إجمالي  من  بالمائة   24 يمثل  ما  الغابات,  من  هكتار   5728 على  موزعة 
المساحة المحروقة و 9661 هكتار من األدغال, 49,5 بالمائة من إجمالي 
المساحة المحروقة .كما مست هذه الحرائق 6970 هكتار من األحراش, ما 

يمثل 29 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة 
و 1638 هكتار أشجار مثمرة جبلية, بنسبة 7 
 80 و  المحروقة  المساحة  إجمالي  من  بالمائة 
هكتار من الحلفاء, و هو ما يقدر ب 0,5 من 
إجمالي المساحة المتضررة من الحرائق. و في 
حديثه عن الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لسنة 
حرائق  أعقاب  في  انه  طواهرية  افاد   ,2022
شهر أوت من العام الماضي, تم اسداء تعليمة 
لوزارة الفالحة والتنمية الريفية, خالل المجلس 
الوزاري في 15 أوت 2021 المكرس الحصيلة حرائق الغابات, بضرورة 
والتي  الكبرى,  الغابات  ومكافحة حرائق  للوقاية  جديدة  استراتيجية  تطوير 
يجب أن تضم المجتمع المدني والسكان المجاورة للغابات .و عليه, يضيف 
ذات المسؤول, تم تطوير العمل مع مراعاة النقائص والفجوات التي لوحظت 
على األرض كأولوية وكجزء من الوقاية ومكافحة حرائق الغابات, بهدف 
الحد من تعرض الموروث الوطني للغابات إلى الحرائق وحماية الممتلكات 
واألشخاص, من خالل خطة عمل متعددة القطاعات. و في هذا الصدد, تم 
تحديد ثالثة مبادئ توجيهية استراتيجية تتمثل في تحسين معرفة خطر حرائق 
الغابات من خالل الوعي و التكوين البيني وتدريب جميع أصحاب المصلحة 
من خالل استراتيجية تواصل أفضل و كذا التقليل من عدد بؤر الحريق و 
و  لالتصال  نوعي  مخطط  تطوير  جانب  الى  األول  التدخل  فعالية  تحسين 
االعالم حول حرائق الغابات بالتعاون مع المعهد الوطني لإلرشاد. ويتضمن 
الجهاز العملياتي لمكافحة حرائق الغابات تنصيب 40 لجنة عملياتية بالواليات 
وتعبئة وسائل التدخل على مستوى كل والية و إنشاء 468 لجنة عملياتية 

بالدوائر. 

العديد  الفوضويون  الباعة  األيام  هذه  احتل 
للفضاءات  المجاورة  واألرصفة  الساحات  من 
التجارية، اين استثمر هؤالء  في إقتراب الدخول 
المدرسي لمنافسة أسواق الرحمة  وتسويق أطنان 
من األدوات المدرسية والمآزر بأسعار تبدو أنها 

منخفضة.
الدخول  عشية  الوطن  واليات  عديد  وتعرف 
االجتماعي عودة قوية للباعة الفوضويين، حيث 
عدد  وأحياء  في شوراع  هؤالء  من  المئات  حّط 
الدخول  هذا  مستلزمات  في  للنشاط  البلديات  من 
وهو  األخرى  المنتجات  من  واسعة  ومجموعة 
النظاميين يعبرون عن استيائهم  التجار  ما جعل 
أثرت  التي  الظاهرة  هذه  انتشار  جراء  الكبير 
التجار  هؤالء  وان  خاصة  مداخيلهم،  على  سلبا 
المتداولة  تلك  من  أقل  بأسعار  سلعهم  يعرضون 
عبر المكتبات والمحالت الرسمية وهو ما يجعل 
الجزائريين يقبلون على النقاط غير الرسمية رغم 
اقل  يبقي  الموازون  التجار  هؤالء  يسوقه  ما  أن 
األطر  عبر  تعرض  التي  المواد  تلك  من  جودة 
الرسمية وحتى عبر أسواق الرحمة التي استحدثتها 
قادتنا  استطالعية  جولة  وخالل  التجارة،  وزارة 
بالعاصمة  الواقعة  الموازية  األسواق  لبعض 

وقفنا  وباش جراح   قسنطينة  في جسر  وتحديدا 
على أنتشار كبير للتجار الذين يعرضون أطنان 
أين يصطف هؤالء مع  المدرسية   األدوات  من 
المالبس  أنواع  جميع  لبيع  الطاوالت  عشرات 
كبيرا  إقباال  تعرف  والتي  المدرسية،  واألدوات 
وتلبي  األنواع  جميع  على  لوفرتها  الزبائن  من 
عبر  ويالحظ  تنافسية،  وبأسعار  حاجيات  جميع 
النقاط غير الموازية وفرة السلع وبأسعار اقل من 
بين  المقارنة  إمكانية  وجود  مع  الرسمية  النقاط 

األسعار، وتوفير أدوات لكل االطوار كما الحظنا 
خالل تواجدنا بهذه األسواق اإلقبال الكبير للزبائن 
الذين وجدوا في هذه األخيرة بديل اقل سعرا مما 
ما  وهو  الرسمية  والمحالت  المكتبات  تعرضه 
على  تؤثر  باتت  األسواق  هذه  ان  نؤكد  يجعلنا 
الرسميون  التجارية  المحالت  أصحاب  مداخيل 
وزارة  استحدثتها  التي  البيع  نقاط  على  وحتى 

التجارة والمعروفة باسم أسواق الرحمة.
�ش. زمو�ش

05الإ ثنني  12 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 16 �صفر 1444 هـ   احلدث

 www.elraed.dz

اأعلن عن تدابري ا�شتعجالية لإعادة بعث الن�شاط الفالحي

 بالوليات املت�شررة، طواهرية:

اإح�ضاء 646 �ضحية جراء احلرائق 
االأخرية يف 3 واليـــات
اإطالق عملية كربى للت�ضجري اأكتوبر املقبل 

ك�شف اأم�س املدير العام للغابات، جمال طواهرية ان القطاع اتخذ جملة من التدابري ال�شتعجالية لإعادة بعث الن�شاط 

الفالحي يف الوليات الكرث ت�شررا من حرائق �شائفة 2022، م�شريا اىل اأن عملية التعوي�س التي انطلقت ال�شبوع الفارط 

ل تزال متوا�شلة.

�ش. زمو�ش

ب�شبب و�شعه ال�شحي الذي و�شف بـ"ال�شعب"

النيابة العامة ترف�ض
 طلب االإفراج عن طليبة

قضاء  مجلس  لدى  السادسة  الجزائية  بالغرفة  العامة  النيابة  رفضت 
بهاء  السابق  البرلماني  الموقوف  المتهم  اإلفراج عن  الجزائر طلبات 

الدين طليبة.
والتمست هيئة الدفاع المتأسسة في حق المتهم في مرافعة لها، اإلفراج 
عن موكلها بسبب الظروف الصحية التي وصفت بـ "المزرية" التي 

يعاني منها منذ إيداعه المؤسسة العقابية قبل 3سنوات.
من  يعاني  وهو  السجن  ايداعه  منذ  موكله  بأن  المتهم  دفاع  واستهل 
بعد يوم، وهذا  ظروف صحية متدهورة مما جعل حالته تستاء يوما 
ونقص  المفرطة،  السمنة  منها  مزمنة  أمراض  بعدة  إصابته  بسبب 

المناعة ومشكل في األعصاب المركزية، نقص االمتصاص.
وتقدم أيضا بملف طبي يتضمن تقرير المؤسسة العقابية الذي يتواجد 
بها، مؤكدا المحامي أن موكله بسبب الوضع الصحي المزري خصص 
سجن القليعة مستشفى له وهذا دليل قاطع يثبت أن موكله يعاني جدا من 

األمراض التي أصابته وتشخيص حالته الصحية.
وأردف الدفاع أنه بالرجوع إلى االجتهاد القضائي فإن اإلفراج على 
تثبت  أدلة جديدة  إال في حال ظهور  إليها  يلجأ  استثنائية  المتهم حالة 

براءته.
حياة �شرتاح

تاأكيد على �ضرورة تكثيف الزيارات 
اال�ضتعالمية للوقوف على امل�ضاريع 
التي تعرف تاأخرا جلنة االإ�ضكان 

بالربملان ت�ضبط جدول اأعمالها
عقدت لجنة اإلسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني 
وتقييميا  تشاوريا  لقاء  األحد  أمس  اللجنة،  رئيس  عولمي،  عمار  برئاسة 
خصص لضبط برنامج عمل اللجنة للسنة الثانية من هذه العهدة التشريعية 

التاسعة.
افتتاحه  لدى  عولمي،  عمار  أكد  فقد  اللجنة،  عن  صدر  بيان  وحسب 
آراء  إلى  االستماع  هو  االجتماع  من  المتوخى  الهدف  أن  األشغال، 
واقتراحات األعضاء من أجل االتفاق على تصور لبرنامج وخطة عمل 
وفي  المرسومة  األهداف  تحقيق  في  اللجنة  أعضاء  لتطلعات  يستجيبان 
اختصاصات  تدخل ضمن  التي  القطاعات  مشاكل  على  الوقوف  مقدمتها 

اللجنة والمساهمة قدر اإلمكان في إيجاد حلول لها.
وفي إطار ذلك، أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة عقد جلسات استماع في 
القريب العاجل للوزراء ومدراء المؤسسات العامة ذات الصلة بالقطاعات 
محتوى  على  االطالع  أجل  من  وذلك  اللجنة  اختصاصات  تشملها  التي 

البرامج المسطرة ومتابعة مدى ما أنجز منها في الميدان.
كما اتفق نواب اللجنة أيضا على ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية 
أيام دراسية وبرلمانية لمعالجة موضوعات مدروسة بعناية،  وكذا تنظيم 
التي  المشاريع  على  للوقوف  استعالمية  بزيارات  القيام  أهمية  أكدوا  كما 
تعرف تأخرا في االنجاز عبر واليات الوطن السيما في مجاالت: السكن، 

الري، التجهيز والتهيئة العمرانية.
االجتماع  هذا  ميز  لما  ارتياحه  عن  اللجنة  رئيس  أعرب  األخير،  وفي 
اقتراحات  واعتبر  العملية،  الحلول  بحث  في  ومساهمة  جادة  مناقشة  من 
األعضاء منهجية وواضحة وأكد بأنها ستكون ورقة طريق من شأنها أن 

تسهل عمل اللجنة.
حياة �شرتاح

اأبو الغيط اعتربه ملف ذو اأولوية

نحو طرح االأمن الغذائي على طاولة النقا�ض يف قمة اجلزائر
أعلن أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، 
عن إعداد دراسة استراتيجية تكاملية حول سبل تعزيز 
األمن الغذائي بصفته جزءا ال يتجزأ من األمن القومي 
العربي، تمهيدا لرفعها للقمة العربية المقبلة في الجزائر 

للنظر في اعتمادها.
أبو  أحمد  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  أشار 
الغيط، حسب المتحدث باسمه خالل افتتاح أعمال منتدى 
" البيئة والتنمية 2022: الطريق إلى قمة المناخ في شرم 

الشيخ"، الذي نظمه المجلس العربي للمياه بالتعاون مع 
إثراء  في  المنتدى  أهمية  إلى  في مصر،  البيئة  وزارة 
النقاش العربي حول موضوعات المياه والتغير المناخي 
قمة  ستتناولها  اساسية  ملفات  بصفتها  والغذاء  والطاقة 
المناخ (COP 27) التي ستستضيفها مصر في شرم 
الشيخ في غضون شهور.ودعا المسؤول إلى ضرورة 
على  الضوء  لتسليط  الفريدة  الفرصة  تلك  استغالل 
العربية وأولوياتها، كونها مصدرا  المنطقة  خصوصية 

عالميا هاما للطاقة، ولكن أيضا كمنطقة تعاني من الفقر 
العربية  الحاجات  تأمين  على  ذلك  وأثر  الحاد،  المائي 
من الغذاء.كما أشار أيضا إلى ترابط المشكالت الحالية 
كالطاقة والمياه والغذاء وتداخله؛ ما يستدعي نظرة أكثر 
المنعزلة،  القطاعية  الحلول  تتجاوز  لعالجها،  شمولية 
الوطنية والعربية في مجال  القدرات  بناء  وتعمل على 
أبو  إن  المتحدث  فاعل.وقال  بشكل  الترابط  هذا  إدارة 
الغيط أشار إلى التطورات األخيرة الخطيرة قد أدت إلى 

تراجع األمن الغذائي العربي بشكل مقلق، مما استدعى 
مستوى  على  عاجل  بشكل  الملف  هذا  طرح  إعادة 
العربية  الجامعة  أن  مضيفا  العرب،  الخارجية  وزراء 
قد قدمت مؤخرا دراسة استراتيجية تكاملية حول سبل 
تعزيز األمن الغذائي بصفته جزءا ال يتجزأ من األمن 
القومي العربي، تمهيدا لرفعها للقمة العربية المقبلة في 

الجزائر للنظر في اعتمادها.
حياة �شرتاح

احتلوا الأر�شفة هذه الأيام لت�شويق اأطنان من الأدوات املدر�شية باأ�شعار منخف�شة 

جتار فو�ضويون يناف�ضون اأ�ضواق الرحمة؟! 

كانت خمباأة داخل �شيارة و�شلت من ميناء مر�شيليا يف فرن�شا

تهريب الكوكايني مبيناء اجلزائرال�ضرطة االإ�ضبانية توقف مطلوبا يف ق�ضية 
قبل  من  مطلوبا  شخصا  االسبانية،  الشرطة  أوقفت 
ونقلت  أموال،  وغسيل  كوكايين  قضية  في  اإلنتربول 
من  يبلغ  الموقوف  الشخص  أن  اإلسبانية  الصحافة 
ألف  أربعين  من  أكثر  بإدخال  قام  وأنه  سنة   43 العمر 
غرام  مائتي  يقارب  وما  عقلية  ومؤثرات  مخدرات  حبة 
كوكايين.وقال صحيفة "ايسبانيول"، نقال عن بيان لشرطة 
المعتقل كان لديه أمر توقيف  الهارب  المتهم  أليكانت أن 
دولي لتسليمه متعلق بتهمة االتجار بالمخدرات واالنتماء 

القوانين  ومخالفة  األموال  وغسيل  إجرامية  جماعة  إلى 
تورطه  خلفية  على  إسبانيا  إلى  المتهم  الجمركية.وفر 
 44 ونحو  الكوكايين  من  غرام   195 إدخال  محاولة  في 
ألف قرص من مادة مؤثرة على العقل في ميناء الجزائر 
ميناء  من  وصلت  سيارة  داخل  مخبأة  كانت  العاصمة 
مرسيليا في فرنسا.وفي ديسمبر 2020، أعلنت المديرية 
إلى  وإدخال  تهريب  إحباط محاولة  للجمارك عن  العامة 
التراب الوطني كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات 

العقلية والمهلوسات داخل سيارة سياحية قادمة من فرنسا 
على متن باخرة بميناء الجزائر، وحسب المصدر ذاته فإن 
الكوكايين  من  غرام   195 بـ  قدرت  المحجوزة  الكميات 
ملغ(   300 )نوع  بريقابالين  من  كبسولة  و15.018 
و28.049 قرص من ريفوتريل )2 ملغ( و206 قارورة 
من ريفوتريل )2.5 ملغ( و400 قرص من فاليوم روش 

(10ملغ( و340 قرص من ديازيبان )10 ملغ(.
حياة �شرتاح
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خالل مو�صم ال�صطياف 2022

�سائقو الدراجات النارية وراء �سقوط 
5 قتلى واإ�سابة 126 جريحا يف �سطيف

اأكد حمافظ ال�صرطة عي�صاين عبد الوهاب رئي�س خلية الت�صال العالقات العامة باأمن ولية �صطيف باأن م�صالح ال�صرطة بعا�صمة الولية 

واأمن الدوائر والتي تعرف تنقالت مكثفة خالل مو�صم ال�صطياف، وبعد اأن انتهجت برنامج عمل وقائي ، يهدف اإىل التقليل من حوادث 

ال�صري طوال املو�صم، قد كثفت عملها الردعي بالنظر للتنقالت املتزايدة باجتاه عا�صمة الولية، التي اأ�صحت قطبا اقت�صاديا و�صياحيا 

بامتياز، وخا�صة باجتاه الوليات ال�صياحية مع تكثيف الدوريات الوقائية الراكبة والراجلة مع م�صاعفة نقاط املراقبة وتفعيل حواجز 

الأمن وعمليات مراقبة ال�صرعات بوا�صطة اأجهزة الرادار، لكبح افراط بع�س ال�صائقني والناقلني كونه اأهم عامل يف اإنتاج حوادث ال�صري.

ذات المصالح حسب بيان إعالمي مكتوب صدر أمس 
األحد وضعت مخططا أمنيا ساهمت في الكم الهائل من 
قوات الشرطة المسخرين في الميدان، كما أضفى على 
تدخالتهم فعالية تامة باستنادهم على المعطيات المقدمة 
الكاميرا  أجهزة  ومسيري  العمليات  مركز  قبل  من 
واالعتماد على اللوحات التي بات يحوزها جل  رجال 
ودعم  مساهمة  مع   ، الميدان  في  العاملين  الشرطة 
وحدات الدرك الوطني لتوقيف المخالفين من أصحاب 
مراقبة  نقاط  من  يتملصون  الذين  النارية،  الدراجات 
الحضرية  شبه  للمناطق  اللجوء  ويحاولون  الشرطة 
وأحن مثال تلك العمليات التي تمت بإقليم دائرة عموشة 
الشرطة  مصالح  أن  المتحدث  ذات  أكد  حيث  بجاية، 
 2022 االصطياف  موسم  خالل  أحصت  قد  بسطيف 
الحالي  العام  أشهر جوان، جويلية وأوت من  وطوال 

وقوع 122 حادث مرور جسماني خلفت 126 جريحا 
و 05 قتلى.

تلك  من   %  30 من  أكثر  أن  المتحدث  ذات  أكد  كما 
ال  الذين  النارية  الدراجات  أصحاب  سببها  الحوادث 
المرور ويضرب عرض  يزال أغلبهم يتجاهل قانون 
المرورية،  السالمة  بمجال  عالقة  له  ما  كل  الحائط 
مؤكدا بأن مصالحه ضربت بيد من حديد خالل موسم 
ضدهم  مخالفة   641 محررة  المخالفين  االصطياف 
نارية  دراجة   2198 ووضع  جنحة،   770 رفع  مع 

بالمحشر.
الشرطة  مصالح  لجوء  أن  الخلية،  رئيس  وأكد  هذا 
وتقديم  الوالية  والي  باألحرى  أو  الوالئية  للسلطات 
باستعمال  المرورية  حوادث  تفاقم  بشأن  له  معطيات 
بالمحشر  بوضعها  لقرارا  وإصدار  النارية  الدراجات 

خطرة  بمناورات  يقومون  أصحابها   أن  ثبت  ما  كل 
رخص  حيازة  عدم  أو  الخوذة،  وضع  عن  كاالمتناع 
قيادة وغيرها من سلوكيات خطرة، إجراء ذكي يثقل 
كاهل المصرين على عدم احترام قانون المرور ويكبح 
من سلوكياتهم الخطرة ويأتي كدعم لما تضمنه القانون 
17 – 05 المعدل والمتمم للقانون 01 – 14 المؤرخة 
في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر 

الطرق وسالمتها وأمنها.

تعرف العديد من بلديات العاصمة هذه الفترة مع اقتراب 
للطرقات  ترميم  و  صيانة  أشغال  االجتماعي  الدخول 
والمدارس وعدد من المنشآت العمومية حيث سارعت 
السلطات المحلية عبر أكثر من مقاطعة إدارية لتدارك 
الدراسي   الموسم  هذا  تحضيرات  في  المسجل  التأخر 

وباشرت اعمال صيانة على أكثر من مستوى.
و قد تحولت العديد من المقاطعات اإلدارية بالعاصمة 
هذه الفترة التي تسبق الدخول االجتماعي، إلى ورشة 
مفتوحة لمختلف األشغال من ترميم و تزفيت و صيانة 
للممرات العلوية، حيث يبدو أن السلطات المحلية تلقت 
كل  وتهيئة  بتسخير  الحكومة  من  أوامر  و  تعليمات 
األخيرة  هذه  جعل  ما  الدخول،  هذا  إلنجاح  الظروف 
الوقت بدل الضائع إلنجاح عدد من  تسارع و تستغل 
الممرات  أساسي  بشكل  التي مست  و  التهيئة  مشاريع 
إلى  أشارت  تقارير  خلفية  العاصمة، على  في  العلوية 
الراجلين في حالة مهترئة وعلى  تواجد أغلب جسور 
وشك انهيار، حيث تمت إزالة الجسور العلوية األكثر 
تضررا، و ترميم وإعادة صيانة الممرات التي أضحت 
في حالة جد متدهورة، بعد أن تآكلت أرضيتها، خاصة 
منها التي تم إنجازها منذ سنوات، و التي لم تتعرض 
منذ تلك الفترة إلى أي أشغال إعادة تهيئة أو ترميم، إلى 
جانب تأثرها بالرطوبة، خاصة منها المتواجدة بالمدن 
الساحلية التي تآكلت بفعل العوامل المناخية و التي تزداد 
وضعيتها سوءا يوما بعد يوم. من جانب آخر، مست 

عمليات التهيئة العديد من الطرقات و محاور الطرقات 
و حتى الطرقات السريعة في شطرها الرابط بين بن 
عكنون و الدار البيضاء، حيث تعرف نقاط عديدة من 
أسابيع  منذ   بدأت  تزفيت  إعادة  أشغال  المحور  هذا 
من جانب اخر تعرف المؤسسات التربوية و منشئات 
عمومية أخرى من مكتبات و دور شباب اشغال ترميم 
تجري على قدم و ساق تحضيرا للدخول المدرسي حيث 
دخل االميار في سباق مع الزمن إلنهاء هذ االشغال في 
اختناقا  هذه  التهيئة  أشغال  خلقت  فقد  بالمقابل  اجالها. 
حادا بالطرقات جعل المواطنين يتذمرون من األوقات 
التي يختارها األميار والسلطات المحلية وكذا مديريات 
وتزفيت،  صيانة  بأشغال  للقيام  العمومية  األشغال 
خاصة أن بعض األشغال تمتد إلى غاية ساعات النهار 
الوضع  يجعل  ما  بمناصبهم،  العمال  التحاق  ومواعيد 
كارثيا بالطرقات، حيث يعاني مستعملو الطريق السريع 
بالعاصمة وعدد من المحاور من اكتظاظ مروري رهيب 
بسبب ركن اآلالت التي تستعمل في تزيفت الطرقات 
من  يقلص  ما  السريع،  للطريق  االستعجالي  بالشريط 
مساحة هذا األخير ويجعل مستعملي الطرقات كل مرة 
من  المواطنين  أغلب  ويتخوف  من سرعتهم،  يخففون 
استمرار هذا السيناريو إلى غاية الدخول االجتماعي، ما 
سيعقد الوضع أكثر باعتبار أن حركة المرور هذه الفترة 

تعد سلسة إذا ما قارناها بفترة الدخول االجتماعي.
�س. زمو�س

حياة �صرتاح

البي�س:

حجز576 وحدة
 م�سروبات كحولية 

ومبلغ مايل من عائدات البيع
في إطار مكافحة الجريمة الحضرية تمكنت فرقة البحث 
وحدة   576 حجز  من  البيض  والية  بأمن  والتدخل 
مشروبات كحولية ومبلغ مالي مقدر بـ 12 ألف و500 
فيه  المشتبه  على  القبض  وإلقاء  و  البيع  كعائدات  دج 

البالغ من العمر 30سنة.
حيثيات القضية تعود إلى تحصل عناصر فرقة البحث 
والتدخل على معلومات مؤكدة تفيد قيام أحد المشتبه فيهم 
بترويج المشروبات الكحولية، أين تم الترصد لتحركاته 
و توقيفه، بالتنسيق مع النيابة تم تفتيش مسكنه، الواقع 
بإحدى أحياء مدينة البيض، بعد عملية التفتيش تم حجز 
576 وحدة داخل المسكن ومبلغ مالي مقدر بـ 12 ألف 

و 50  دج من عائدات البيع.
تم  فيه  المشتبه  القانونية ضد  استكمال اإلجراءات  بعد 
تقديمه أمام نيابة البيض، تحت الوصف الجزائي حيازة 
مشروبات كحولية لغرض المتاجرة بدون رخصة أين 
صدر في حقه حكم بـ 06 أشهر سجن نافذة مع اإليداع.
حياة �صرتاح

غرداية:

مداهمات وا�سعة 
لأوكار اجلرمية بالتعاون

 مع الدرك الوطني
نفذت مصالح أمن والية غرداية بالتعاون مع المجموعة 
واسعة  أمنية  عمليات  مؤخرا  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
النطاق، شملت بلديتي غرداية و بريان، مست مختلف 
والتي  المشبوهة  واألماكن  النقاط  الشعبية،  األحياء 
مركبات  و  بأشخاص  التعريف  و  المراقبة  من  مكنت 
الخطوة  عقلية.وتأتي  مؤثرات  و  مخدرات  حجز  و 
الميدانية  الخرجات  و  المداهمات  لبرنامج  تعزيزا  
مختلف  و  الوطني  األمن  مصالح  بين  ما  المشتركة 
الشركاء في الميدان، لبسط الطمأنينة و الحفاظ على أمن 
المواطنين و الممتلكات العمومية و الخاصة، كذا تجسيد 
اإلجراءات اإلستباقية و الوقائية من الجريمة بمختلف 
والمؤثرات  المخدرات  ترويج  منها  خاصة  أصنافها، 
العقلية و سرقة الدراجات النارية التي تعرفها المنطقة.
تفاصيل العملية التي تهدف بالدرجة األولى إلى تضييق 
أنواعها،  بشتى  الجرائم  مختلف  مرتكبي  على  الخناق 
قبل  تبليغ من  التي كانت محل  خاصة ببعض األحياء 
المواطنين كونها تشهد ترويج للممنوعات أسفرت عن 
توقيف شخصين مشتبه فيهما )19 و 21 سنة( ضبطت 
كما  معالج(،  )كيف  المخدرات   من  كمية  بحوزتهما 
أوقفت ذات المصالح المشتركة شخص آخر )22 سنة(، 
العقلية،  المؤثرات  من  أقراص   03 بحوزته  ضبطت 
ليتم تحويلهم لذات المصالح بغية مواصلة اإلجراءات 
السلطات  مع  المستمر  و  الدائم   بالتنسيق  القانونية 
القضائية.العمليات التي دامت إلى ساعات متأخرة من 
 47 شخص،   70 تعريف  و  مراقبة  من  مكنت  الليل 
مركبة  عناصر الضبطية القضائية أعدت ملفات جزائية 

ضد المشتبه فيهم  لتقديمها أمام الجهات القضائية.
حياة �صرتاح

اأ�صغال تهيئة وتزفيت تعرفها العديد من البلديات 

بلديات العا�سمة تعي�ش حالة "طوارئ" 
حت�سريا للدخول الجتماعي

مترنا�صت: 

توزيع اأكرث من 950 وحدة  
من ال�سكن العمومي الإيجاري

أشرف والي تمنراست، مصطفى قريش، أمس األول 
على توزيع ما ال يقل عن 956 وحدة بصيغة السكن 
العمومي اإليجاري.و تتوزع هذه السكنات الجديدة عبر 
أحياء مختلفة ببلدية تامنرست على غرار حي أدريان 
وأنكوف وسط وحي السالم وتهقارت ومتناتالت. وقال 
استكمااًل  تأتي  السكن  من  الحصة  هذه  بأن  الوالي، 
لبرنامج االحتفاالت الخاصة بستينية االستقالل. والتي 
تم خاللها توزيع 545 وحدة بنفس الصيغة. باإلضافة 
إلى 500 وحدة سكنية ريفية عبر مناطق مختلفة من 
قريًبا  سيتم  بأنه  المسؤول  نفس  أعلن  كما  الوالية. 
توزيع 1000 قطعة أرضية إلنجاز سكنات فردية بعد 
استكمال أشغال التهيئة. وكذا ربطها بمختلف الشبكات. 
وأشار الوالي، إلى أن تمنراست قد استفادت من حصة 
قوامها 500 إعانة إلنجاز مساكن ريفية. سيتم تبليغها 
التوزيع  إجراءات  في  للشروع  قريًبا  المعنية  البلديات 

واإلعالن عن المستفيدين.
�س. زمو�س

قاملة: 

تعوي�ش جميع املت�سررين 
من حرائق الغابـــات

جميع  تعويض  عن  للغابات،  العام  المدير  كشف 
المتضررين من الحرائق التي عرفتها والية قالمة 

بنسبة 100 بالمائة.
وأشار ذات المسؤول، أمس األول في تصريحات 
العملية ال تزال متواصلة في كل من  له  إلى أن 
االنتهاء  حتى  أهراس،  وسوق  الطارف  واليتي 
والية  والي  وكان  المتضررين.  كل  تعويض  من 
شهر  نهاية  كشف  قد  مباركي،  ويناز  لبيبة  قالمة 
الفالحين  لفائدة  التعويضات  أن  الماضي.  اوت 
في  ستكون  االخيرة  الحرائق  من  المتضررين 
هذا  وفي  الفالحي.  الموسم  وقبل  وقت  أقرب 
الوالية، عن تجنيد أعوان ووضع  السياق، أعلنت 
خطة استباقية للتسريع من عملية جرد األضرار. 
من  قالمة.  والية  في  الغابات  حرائق  خلفتها  التي 
للفالحة محمد  الوطنية  الغرفة  جهته طمأن رئيس 
المعنية  السلطات  بالتزام  الفالحيين،  يزيد حمبلي، 
بتعويضهم قبل انطالق الموسم الفالحي الذي يعول 

على نجاحه هذه السنة.
�س. زمو�س

مبنا�صبة الحتفال
 بالفاحت من نوفمرب 

توزيع برنامج �سكني هام 
بولية �سكيكدة قريبا 

 2338 يقارب  ما  توزيع  سكيكدة   بوالية  يرتقب 
الفاتح من  الصيغ خالل  وحدة سكنية من مختلف 

شهر نوفمبر المقبل.
والي  مداحي،  حورية  قامت  الصدد   هذا  وفي 
المشروع  لمعاينة  ميدانية  بزيارة  سكيكدة، 
باإليجار  البيع  بصيغة  مسكن   1700+1200
ببلدية  سطل  بئر  الحضري  بالقطب  )عدل(، 
الحروش للوقوف على مدى تقدم أشغال الشبكات 
المختلفة والتهيئة الخارجية، لتسليم 1200 مسكن 
عدل و1700/474 مسكن عدل في أول نوفمبر. 
وفي هذا اإلطار، تم تسجيل انتهاء أشغال العمارات 
التهيئة  أشغال  نسبة  أما  100بالمائة،  بنسبة 
بـ 90  الخارجية والربط بمختلف الشبكات قدرت 
بالمائة، في حين عرف المشروع تأخر في أشغال 
المساحات الخضراء واإلنارة العمومية ومساحات 
لعب األطفال وشددت حورية مداحي، على هامش 
المدير  من  المشاريع،  أصحاب  على  الزيارة، 
والهندسة  التعمير  مدير  عدل،  لوكالة  الجهوي 
المعمارية والبناء، مدير شركة سونلغاز، بضرورة 
اإلسراع في وتيرة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية 
وتزويد الموقع بالطاقة الكهربائية والغازية وتوفير 
بين  ما  والتنسيق  والمادية  البشرية  الوسائل  كل 
كل المتدخلين لضمان تسليم المشروع في اآلجال 

المحددة وتجنب أي تأخير لتسليم هذه المشاريع. 
�س. ز

لعلي منجلي،  الكهرباء والغاز  تواصل مديرية توزيع 
استهالك  ترشيد  حول  التحسيسية  حمالتها  بقسنطينة 
الطاقة واالستهالك العقالني لهذه المادة الحيوية، عبر 
والمرافــق  الخدمـــات  متعـــددة  المحطات  مختلف 

العموميــــة.
فأن هذه  بالمديرية   االتصال  وحسب هيئة اإلعالم و 
قصوى   قدرة  تسجيل  بعد  جاءت  التحسيسية،  الحملة 
 14 بتاريخ  الكهربائية  الشبكة  على  الطلب  في  جديدة 
هو  و  ميغاواط،   16  822 بـ  قدرت  الماضي،  أوت 
هو  و  الماضية،  السنة  مع  مقارنة  جديد،  قياسي  رقم 
بجودة خدماتها  التزامها  إطار  وفي  المديرية  ما جعل 
المقدمة الزبون، تكثف من نشاطها الجواري مع ارتفاع 
على  حثه  و  المواطن  توعية  خالل  من  الحر،  موجة 

الحملة  واستهدفت  الكهربائية.  الطاقة  استهالك  ترشيد 
منذ بداية الموسم الصيفي، قرابة 9 آالف عائلة موزعة 
عبر مختلف األقطاب السكنية، كعين نحاس، ماسينيسا، 
الطابع  ذات  السكنات  مختلف  وكذا  الغربية،  التوسعة 
االجتماعي، والتي لديها مرجعية في االستهالك وتشهد 
أعوان  قام  حيث  الصيف،  موسم  معتبرا خالل  تزايدا 
المؤسسة نهاية األسبوع الماضي، بالتوجه نحو دائرة 
التدابير  من  التقنية جملة  الفرقة  قدمت  و  اعبيد،  عين 
المطويات  توزيع  السكان، من خالل  لفائدة  والنصائح 
لتوفير  بسيطة  طرق  على  تحتوي  التي  التوجيهية 
الكهربائية  المصابيح  المنزل، كتنظيف  االستهالك في 

بعناية وبشكل منتظم.
�س. ز

ق�صنطينة:

�سونلغاز توا�سل حمالتها التح�سي�سية 
حول تر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية



إتّباعها  يجب  التي  األمور  من  العديد  توجد 
وفيما  وجميل،  صحّي  شعٍر  على  للحصول 

يأتي توضيحها:
وذلك  مظلية:  استعمال  أو  قبعة،  ارتداء 
والرياح  الشمس،  أشعة  من  الشعر  لحماية 
قد  التي  واألوساخ  الجوي  والتلوث  القوية، 
إلى  تؤدي  أّن  يمكن  والتي  لها،  يتعرض 
الرأس،  فروة  في  األوساخ  وتراكم  جفافه، 

مما قد يؤدي إلى إصابتها بااللتهابات.
التعامل بحذر مع الشعر وهو مبلول: حيث 
إنّه يكون حينها في أضعف حاالته، ويكون 

كذلك قاباًل للتكسر بسهولة؛ لهذا السبب ال يُنصح بتمشيطه بعد االنتهاء 
من االستحمام مباشرًة، بل يجب االنتظار حتى يجّف. 

ترطيب الشعر بشكٍل منتظم: واستعمال البلسم الُمرطب بعد كل مرة يُغسل 
فيها الشعر.

استخدام البلسم بالطريقة الصحيحة: بحيث يُوضع على بُعد 2 إنش من 
فروة الرأس، وإاّل فإنّها ستُصبح دهنيًة بشكٍل كبير، فالبلسم مصّمم للشعر، 

وليس لفروة الرأس. 

من  نفسه  النوع  استخدام  على  الحرص 
الشامبو والبلسم: كي يكون هناك توافق في 

المكونات في ِكال المنتجين.
تصفيف  أدوات  استخدام  في  اإلفراط  تجنب 

الشعر الحرارية.
تجنّب استخدام ربطات الشعر التي تشّده بشكٍل 

قوّي. 
عدم تجديل الشعر بشكٍل قوي أثناء النوم. 

تغطية وسائد النوم بأقمشة الستان.
التربيت  يجب  بحيث  بحذر:  الشعر  تجفيف 
الفرك  ألّن  وهذا  بقوة؛  فركه  من  بداًل  عليه 

يتسبب في تساقطه، وتكّسره.
استخدام الزيت لفروة الرأس، وغسله باستخدام شامبو خفيف. 

تطبيق بعض أقنعة الشعر المناسبة لنوع شعر المرأة.
غسل الشعر باستخدام الماء البارد بداًل من الساخن: وليس بالضرورة 

أّن يكون الماء شديد البرودة، بل يكفي أّن يكون بدرجة حرارة الغرفة. 
تمشيط الشعر بشكٍل جيد: دون اإلفراط فيه، مع ضرورة تجنّب استخدام 

مشٍط بالستيكي؛ حيث إنّه يتسبب في تكّسر الشعر.
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الحرمان من النوم، وعدم تناول وجبات الطعام بشكٍل ُمنتظم، أو تناول 
وشرب أنواع ُمعينة من األطعمة والمشروبات، أو التعّرض لبيئات ُمعينة، 
الواجب  األخرى  النصائح  ألبرز  بيان  يلي  وفيما  النفسية،  الضغوط  أو 

إتباعها في سبيل تخفيف الصداع لدى الشخص:
االبتعاد عن األماكن ذات الضجيج واألضواء الساطعة. 

بعض  أعراض  من  التخفيف  على  ذلك  يُساعد  قد  إذ  دافئ،  حمام  أخذ 
أشكال الصداع، باستثناء الصداع العنقودي الذي قد يحدث أو يزداد سوًءا 

بالتعرض للحرارة. 
تطبيق كمادات باردة أو دافئة على العيون، أو الرأس، أو الرقبة، خاصة 

داع اإلجهاد والصداع النصفي.  في حاالت الصُّ
تقل  لمـــــــــّدة ال  والنوم  الراحــة،  كــــــاٍف من  الحصول علـــى قسط 
عن 6-7 ساعات يومًيا، مع األخذ باالعتبار ضرورة توخي الراحة عند 
استلزم  إذا  الســــــرير  أو  النــــــوم  موِضـــع  تغيير  ويُمكن  النــــــوم، 

األمـــــــــر ذلــــــك.
مع  دوري،  بشكٍل  العيون  لفحص  والخضوع  العيون،  إرهاق  تجنب 

االلتزام بارتداء النظارات الطبية إذا ما أوصى الطبيب بذلك. 
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إذ إّن ذلك يُساهم في تقليل اإلجهاد 
والتوتر من خالل إفراز اإلندورفين في الجسم، كما تُساعد الرياضة أيًضا 

على رفع جودة النوم.

استخدام الواقي الفموي الليلي في حاالت الجّز على األسنان أثناء الليل 
بما يتسبّب بالصداع.

المجففة  الفواكه  مثل  الصداع؛  حدوث  تُحّفز  قد  التي  األطعمة  تجنّب 
الُمضاف إليها الكبريتات أو بعض األجبان.

تغيير نمط الحياة بما يُمّكن من السيطرة على الضغوط النفسية، ويتضّمن 
اإلجهاد  أعراض  تخفيف  شأنها  من  التي  االسترخاء  تقنيات  إتباع  ذلك 
والتوتر، بما في ذلك الصداع، وفي هذا السياق يُنصح بتخصيص وقت 
لألنشطة الممتعة؛ مثل االستماع إلى الموسيقى، أو الرقص، أو ممارسة 
ويُنصح  األليفة،  الحيوانات  مع  اللعب  أو  الكتب،  قراءة  أو  الرياضة، 
بتخصيص وقت من اليوم حتّى وإن كان عشر دقائق لممارسة االسترخاء، 
ويُمكن تحقيق ذلك من خالل ممارسة التأمل، أو اليوجا، أو رياضة التاي 

تشي، أو التنفس العميق.
الشخص  تعليم  شأنها  من  البيولوجي والتي  االرتجاع  بتقنية  االستعانة 
مهارات تُقلل من التوتر واإلجهاد من خالل السيطرة على بعض وظائف 
ضربات  ومعدل  العضالت،  توتر  حول  معلومات  بتوفير  وذلك  الجسم 
القلب، والعالمات الحيوية األخرى أثناء محاولة االسترخاء، ومن الجدير 
تعليمه  الشخص على  ُمساعدة  قادر على  البيولوجي  االرتجاع  أن  ذكره 
كيفية االستجابة للمواقف العصيبة، ويُمكن استخدام االرتجاع البيولوجي 

لوقف نوبة الصداع النصفي عند بدئها لدى بعض األشخاص.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

اأهمية الربوتني للحامل 

حجر  البروتين  منها  يتكون  التي  األمينية  األحماض  تُعد 
من  فإنّه  لذلك  وجنينها؛  الحامل  األم  جسم  لبناء  األساس 
فترة  خالل  البروتين  من  كافية  كمية  تناول  الضروري 
الثاني، والثالث منه، وذلك ألنَّه  الثلث  الحمل وخاصة في 
يدعم النمو، والتطور السليم للجنين، كما أنّه يُساهم في تقليل 
خطر إصابة الجسم بالعدوى الفيروسيّة والبكتيريّة كما ُذكر 

سابقاً.
يؤثر  البروتين  من  كافية  لكميّاٍت  األم  استهالك  أّن  كما 
تدفُّق  وزيادة  الجنين  ودماغ  جسم  أنسجة  نمو  في  إيجابياً 
الدم إليه، باإلضافة إلى الُمساعدة على نمّو أنسجة الثدي، 

واألنسجة الرحمية أثناء فترة الحمل.
يُعد مكون أساسي لجميع خاليا  البروتين  وبشكٍل عام فإنَّ 
الجسم، بما في ذلك خاليا الشعر، واألظافر، والعضالت، 
بناء  في  يُستخدم  كما  والغضاريف،  والدم،  والعظام، 
والهرمونات،  اإلنزيمات،  وتكوين  األنسجة،  وإصالح 

والمواد الكيميائية األخرى.

كيفية تنظيف 
اأر�ضية احلمام 

التنظيف  روتين  في  ضرورياً  أمراً  الحمام  تنظيف  يعتبر 
الشامل للمنزل، حيث يمكن تنظيف بالطه باستخدام الطرق 

التالي:
التنظيف باستخدام الخل يتم تنظيف بالط الحمام باستخدام 
بنسب  والماء،  الخل  من  مزيج  تحضير  طريق  عن  الخل 
بعدها  والمسح  البالط،  رش  ثم  منهما،  كل  من  متساوية 

بمنشفة جافة.
التنظيف باستخدام عصير الليمون يعد عصير الليمون من 
المواد الحامضيّة، وبالتالي الفعالة في التنظيف، حيث يمكن 
استخدام محلول عصير الليمون في التخلّص من األوساخ 
بها،  البالط  البالط، من خالل رش  الموجودة على  والبقع 
عند  التجفيف  ليتم  الدافئ،  بالماء  مبلولة  بمشفة  المسح  ثم 

االنتهاء.
العنيدة  األوساخ  على  الخبز  صودا  رش  يمكن  مالحظة: 
العالقة على البالط، ثم المسح والتنظيف باستخدام إسفنجة 

مبللة بعصير الليمون للحصول على أفضل النتائج.
بالبخار  تنظيف  آالت  يوجد  البخار  باستخدام  التنظيف 
خاّصة لتنظيف بالط الحمام، سواء أكان بالط الجدران، أو 
األرضيات المسّطحة، من خالل إتباع التعليمات الموجودة 

وإرشادات االستعمال.
تنظيف  يراعى  الخبز  صودا  عجينة  باستخدام  التنظيف 
جص الحمام بين البالط، خاّصة إذا كان أبيض اللون، من 
استخدام  أو  الخبز،  صودا  عجينة  باستخدام  تنظيفه  خالل 
يمكن  األوساخ  بقاء  حال  وفي  بالماء،  المخفف  المبيض 

تنظيفه باستخدام المنظفات التجاريّة الخاصة به.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

اآلية حتفيظ الأطفال احلروف
هناك مجموعة نقاط يمكن إتباعها لمساعدة األطفال في حفظ الحروف، 
ومنها ما يأتي: ترديد أغنية الحروف بشكٍل دائم مع الطفل، وتشجيعه على 

غنائها دون مساعدة. 
عرض بطاقات مكتوب عليها الحروف على الطفل، وطلب قراءتها منه، 
الحرف  بين  ليربط  بها  إخباره  عندئذ  يمكن  قراءتها،  من  يتمكن  لم  وإذا 

وصورته. 
يمكن شراء صور مع أسمائها على الجانب اآلخر، وعند إظهار الصور 
يتّم طلب تسميتها من الطفل، ثّم قلبها حتّى يرى الكلمة، وتحريك األصابع 

على الحروف حتّى يالحظها.
أن  الطفل  من  والطلب  قراءتها  ثّم  الورق،  من  قطعة  على  كلمة  كتابة 

يرددها، وترديد صوت كّل حرٍف بشكل فردي.
قراءة الكتــب المناسبـــة لعمره، وجعلـــه يلفظ الكلمات ومساعدته عند 

الحاجــة لذلــــك.

ن�ضائح منزلية للتخفيف من ال�ضداع 
ُيّكن اإتباع جمموعة من الن�صائح والإر�صادات من اأجل التخفيف من ال�صداع دون احلاجة ل�صتخدام الأدوية لدى بع�ص الأ�صخا�ص، 

ول ُتعترب فّعالة يف جميع احلالت، اإذ قد تتفاوت فعاليتها من �صخ�ٍص لآخر، وتت�صّمن ب�صورٍة اأ�صا�صية الك�صف عن املُحفّزات التي من 

�صاأنها زيادة احتمالية ال�صعور بال�صداع، والعمل على جتّنبها، وقد تت�صّمن املُحفزات:

طرق اهتمام املراأة بجمال �ضعرها
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 ب�شبب خماوف اأمنية وال�شكوك

 التي حتيط بجائحة فريو�س كورونا

 برلني لن تنظم منطقة 
للم�شجعني خالل مونديال قطر

قال متحدث رسمي باسم الحكومة لوكالة األنباء األلمانية إن برلين 
على األرجح لن تنظم منطقة للمشجعين، المعتاد إقامتها عند بوابة 
براندنبورغ بوسط المدينة، خالل بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال متحدث رسمي باسم إدارة البيئة والحركة وحماية المناخ في 
أمنية  مخاوف  بسبب  طلبه  سحب  خاص  منظم  إن  برلين  مجلس 

والشكوك التي تحيط بجائحة فيروس كورونا.
وجرت العادة أن تتضمن منطقة المشجعين "فان ميل" عند بوابة 
المباريات.  إلذاعة  وشاشات  ومنصة  طعام،  أكشاك  براندنبورغ 

وجذبت آالف المشجعين في بطوالت كأس العالم السابقة.
ألمانيا كأس عالم، ما يقرب  وفي صيف 2006 عندما استضافت 
من 9 ماليين مشجع حضروا إليها خالل البطولة التي استمرت 4 
أسابيع.ويقام حفل االفتتاح لمونديال قطر والمباراة االفتتاحية بين 
منتخبي قطر واإلكوادور يوم 20 نوفمبر. فيما تقام المباراة النهائية 

يوم 18 ديسمبر.
الوكالت

 النهائي ا�شت�شافه ملعب

 مولي عبد اهلل بالرباط

 نه�شة بركان يهزم الوداد
 ويتوج بال�شوبر الإفريقي

السوبر  بكأس  القدم  لكرة  المغربي  بركان  نهضة  فريق  توج 
اإلفريقي، بعد فوزه على مواطنه الوداد بهدفين نظيفين في النهائي 

الذي استضافه ملعب موالي عبد هللا بالرباط أول أمس.
32، عن طريق  الدقيقة  في  األول  الهدف  بركان  نهضة  واقتنص 

مهاجمه الشرقي البحري من ضربة رأسية مركزة.
وفي الوقت الذي حاول فيه العبو الوداد البحث عن هدف تعديل 
النتيجة عبر الضغط على الفريق البركاني، نجح األخير من تعزيز 
النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء ترجمها الالعب سفيان المودن 
للهدف في حدود الدقيقة 71، فيما تدخل حكم غرفة "الفار" لمطالبة 
الحكم مصطفى غربال بمراجعة قرار احتسابه ركلة جزاء للوداد 

بعد دقيقتين من هدف المودن.
الوكالت

اإ�شافة اإىل مواجهة نابويل لرينجرز يف دوري اأبطال اأوروبا

ثالثة مباريات بالدوري الإجنليزي
 مهددة بالتاأجيل ب�شبب احلداد

بعض  أن  إعالمية  تقارير  كشفت 
من  القادمة  الجولة  من  المباريات 
اإلنجليزي  الدوري  منافسات بطولة 
أصبحت  القدم،  لكرة  الممتاز 
الملكة  بسبب جنازة  بالتأجيل  مهددة 

إليزابيث الثانية.
الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  وكان 
قرر تأجيل مباريات الجولة السابعة 
تلعب  أن  المفترض  من  كان  التي 
على  "كعالمة  أمس  وأول  أمس 
إليزابيث  الملكة  وفاة  بعد  االحترام" 

الثانية الخميس الماضي.
في  "األتليتيك"  صحيفة  وذكرت 
الدوري  أندية  أن  لها،  تقرير 
للعب  حل  عن  تبحث  اإلنجليزي 
مباريات الجولة المقبلة دون تأجيل، 
لكن نسبة حدوث ذلك ليست كبيرة، 
الوقت  في  أنه  التقرير  وأوضح 
التي  المباريات  أن  يعتقد  الحالي، 
العاصمة  في  المقبل  األسبوع  ستقام 
لندن مهددة بالتأجيل بسبب مخاوف 

المقرر  من  حيث  بالسالمة،  تتعلق 
نتيجة  الشرطة  انتشار ضباط  إعادة 
االثنين  يوم  للملكة  الرسمية  الجنازة 

19 سبتمبر.
تستمر  أن  المرجح  من  ألنه  ونظرا 
خارج  تلعب  التي  المباريات 
تم  فقد  تتأثر،  أن  دون  العاصمة 
تقديم اقتراح لعكس المباريات للفرق 

التي تتخذ من لندن مقرا لها، بحيث 
من  بدال  أرضهم  خارج  يلعبون 
للصحيفة،  ووفقا  الخاصة،  مالعبهم 
فإن احتمالية موافقة األندية على هذا 

االقتراح ضئيلة جدا.
من  القليل  مع  أنه  التقرير  وأضاف 
من  أصبح  آخر،  إليجاد حل  الوقت 
المرجح بشكل متزايد أن يتم تأجيل 

لندن  في  ستقام  التي  المباريات 
بقية  تلعب  بينما  المقبل  األسبوع 
عن  بعيدا  ستقام  التي  المواجهات 
مواجهة  فإن  وبالتالي،  العاصمة، 
ومباراة  سيتي،  ليستر  مع  توتنهام 
وزيارة  أرسنال،  ضد  برينتفورد 
"ستامفورد  ملعب  إلى  ليفربول 
هي  تشيلسي  لمواجهة  بريدج" 
في  بالتأجيل  المهددة  المباريات 
أخرى،  جهة  المقبل.من  األسبوع 
القدم،  أعلن االتحاد األوروبي لكرة 
أمس، تأجيل إحدى مباريات الجولة 
الثانية بدور المجموعات في دوري 

أبطال أوروبا لمدة 24 ساعة.
مباراة  إن  األوروبي  االتحاد  وقال 
 14 يوم  ستقام  ورينجرز  نابولي 
من   13 وليس  الجاري،  سبتمبر 
أمنية  مخاوف  بسبب  نفسه،  الشهر 
بتبعات  األمر  ويتعلق  وتنظيمية، 

وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
الوكالت

الفني لنادي برشلونة، تشافي   أعلن المدير 
بايرن  لمواجهة  فريقه  قائمة  هيرنانديز، 
ميونخ المقررة غدا الثالثاء، ضمن منافسات 
الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.
وضمت القائمة 25 العبا جاء في مقدمتهم 
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل 
الصيفية األخيرة من  االنتقاالت  فترة  خالل 

بايرن ميونخ إلى "البارسا«.
وجاءت قائمة برشلونة كاآلتي: تير شتيغن - 
بيليرين - بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو 
 - بيدري   - ديمبيلي  عثمان   - بوسكيتس 
روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران 

ألبا -  توريس - ممفيس ديباي - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي 
فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - رافينيا - كوندي - إريك 

غارسيا - إيناكي بينا - بالدي - غافي - بابلو تروي - أرناو تيناس.

وكان برشلونة اكتسح فيكتوريا بلزن التشيكي 
بنتيجة 5-1 في الجولة األولى من منافسات 
األبطال،  دوري  من  الثالثة  المجموعة 
إنتر  ميونخ على مضيفه  بايرن  تفوق  بينما 
أخرى،  رد.من جهة  دون  بهدفين  اإليطالي 
ليفاندوفسكي مهاجم  البولندي روبرت  حقق 
مواجهة  خالل  تاريخيا،  إنجازا  برشلونة، 
الجولة  منافسات  ضمن  أمس،  أول  قادش، 
في  كبديل  شارك  حيث  الليغا،  من  الخامسة 
الهدف  تسجيل  في  ونجح  الثاني،  الشوط 
الثاني للبارصا في الدقيقة 65. وبحسب شبكة 
"أوبتا" لإلحصائيات، فإن ليفاندوفسكي سجل 
6 أهداف خالل 5 مباريات في الليغا، ليكون 
أسرع العب يصل لهذا الرقم في المسابقة في القرن ال21، وأضافت الشبكة: 

"أندريه سيلفا سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات له مع إشبيلية في 2018«.
الوكالت

اإجناز تاريخي لليفاندوف�شكي يف الليغا

بعد هزميتها يف نهائي بطولة اأمريكا املفتوحة، اأن�س جابر:

»لن اأتوقف عن الكفاح للفوز ببطولة كربى«

يونايتد  مانشستر  مدرب  أن  إعالمية،  تقارير  كشفت 
ماركوس  على  االعتماد  يفضلون  الفريق،  والعبي 
لـ"الشياطين  الصريح  المهاجم  مركز  في  راشفورد 

الحمر" بدال من البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبعد أن عانى الموسم الماضي من فترة صعبة تحت 
أظهر  يونايتد،  لمانشستر  السابقين  المدربين  قيادة 
الدولي اإلنجليزي راشفورد إشارات على جودته تحت 
قيادة المدرب الجديد إريك تن هاغ، ونجح في تسجيل 
اإلنجليزي  بالدوري  مباريات  ست  في  أهداف  ثالثة 
هذا الموسم كما صنع هدفين آخرين، وحظي بفرصة 

ظل  في  الموسم،  هذا  التشكيلة  في  أساسيا  المشاركة 
يريد  كان  والذي  البدالء،  دكة  على  رونالدو  جلوس 
الرحيل لالنتقال لفريق آخر يضمن له المشاركة في 

دوري أبطال أوروبا.
ليضطر  مناسبا  عرضا  البرتغالي  النجم  يتلق  ولم 
لالستمرار مع يونايتد، لكنه وجد نفسه خارج التشكيلة 
األساسية وأصبح يكتفي بالمشاركة في فتات الدقائق 

في مباريات الدوري اإلنجليزي مع تألق راشفورد.
العبي  فإن  البريطانية،  صن"  "ذا  صحيفة  وبحسب 
مانشستر يونايتد ومدربهم يؤيدون خيار االعتماد على 

األساسية.،  التشكيلة  في  رونالدو  من  بدال  راشفورد 
تصريحات  في  الفريق،  من  قريب  مصدر  وقال 
أبرزتها "ذا صن": "يعتقد العبو مانشستر يونايتد أن 
الفريق أفضل حاال عندما يلعب راشفورد في مقدمة 
الهجوم، تين هاغ من أشد المعجبين براشفورد ووعده 
قيادة  في  لمساعدته  وسعه  في  ما  كل  سيفعل  بأنه 

منتخب إنجلترا خالل كأس العالم في قطر«.
يكون  أن  ماركوس  من  يريد  هاغ  "تين  وتابع: 
المهاجم األول في يونايتد ويقود خط الهجوم، ويعتقد 
أفضل  أحد  أن يصبح  القدرة على  لديه  أن راشفورد 

في  نفسه  عن  يعبر  أن  ويريده  العالم  في  الالعبين 
المباريات، وقد أخبره بأنه سيسجل 20 هدفا بسهولة 

هذا الموسم«.
أرض  على  رونالدو  وجود  "مع  المصدر:  واستمر 
الملعب، يشعر الفريق بالضغط. أحب جميع الالعبين 
عودة كريستيانو إلى التدريبات، لكنهم كانوا محبطين 
ال  رونالدو  التحضيري،  الموسم  عن  غاب  عندما 
يواكب السرعة ويعتمد على الغريزة في أسلوب لعبه، 

لكن هذا ال يناسب نظام عمل تين هاغ«.
الوكالت

عليها  ال�شعب  من  �شيكون  باأنه  جابر،  اأن�س  التون�شية  التن�س  لعبة  اأقرت 

�شفيونتك،  اإيجا  البولندية  اأمام  املفتوحة  اأمريكا  نهائي  يف  هزميتها  تقبل 

كربى،  بطولة  بلقب  التتويج  اأجل  من  الكفاح  �شتوا�شل  اأنها  اأكدت  لكنها 

موؤمتر  يف  جابر  تنتظرها.وقالت  كثرية  نهائيات  باأن  قناعتها  اأبدت  حيث 

وميبلدون  نهائي  "خ�شارة  املفتوحة:  اأمريكا  نهائي  خ�شارتها  بعد  �شحفي 

كانت �شعبة وهذه الهزمية �شتكون �شعبة اأي�شا، �شوف اأرى اإذا كنت �شاأمتكن 

من النوم. لكن الفوز والهزمية جزء من التن�س. ا�شتغرق الأمر وقتا حتى 

وقتا  كربى  بطولة  بلقب  تتويجي  و�شي�شتغرق  احرتايف  لقب  باأول  توجت 

اأنا  اآخر.  نهائي  �شاأبلغ  بالتاأكيد  الكفاح.  عن  اأتوقف  "لن  وتابعت  اأي�شا"، 

واثقة من اأنني �شاأتطور ومن اأنه تنتظري نهائيات كثرية«.

واأكدت جابر، التي �شرتتقي اإىل املركز الثاين يف ت�شنيف لعبات التن�س 

املحرتفات ال�شادر، اليوم، اأنها �شت�شرتيح لب�شعة اأيام قبل اأن تبداأ يف حتليل 

يف  اأف�شل  "لعبت  اأنها  اعتربت  التي  �شفونتيك،  اأمام  النهائي  يف  حدث  ما 

اللحظات ال�شحيحة«.

واأبرزت جابر اأنها ت�شتهدف املو�شم املقبل اعتالء �شدارة الت�شنيف العاملي، 

قائلة "�شاأحاول ال�شتعداد للمو�شم املقبل، لأنني بال �شك اأ�شتهدف الرتقاء 

املفتوحة  اأ�شرتاليا  يف  عنها  اأدافع  نقاطا  امتلك  ال  لأنني  الأول،  املركز  اإىل 

اأبدت  كربى،  بطولة  نهائي  تبلغ  اأفريقية  اأول  كونها  ووميبلدون«.وعن 

جابر رغبتها يف اأن تكون منوذجا للمزيد من الالعبات يف القارة ال�شمراء، 

وقالت "يجب اأن يوؤمن باأنف�شهن واأل يتوقفن اأبدا عن الكفاح. هذا ما حاول 

فعله يف م�شواري".

الوكالت

ت�شايف يعلن قائمة بر�شلونة ملواجهة بايرن ميونخ

لعبو مان�ش�شرت يونايتد ومدربهم ينقلبون على رونالدو
لرغبتهم يف العتماد على را�شفورد يف مركز املهاجم ال�شريح
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ريا�ضي
اأكد رغبته يف التناف�س 

على جميع الألقاب مع نه�ضة بركان

بن �شيخة ي�شيد بالعبيه
 بعد الفوز بال�سوبر الأفريقي

بن  الحق  عبد  الجزائري  أبدى   
بركان،  نهضة  مدرب  شيخة 
سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر 
الوداد  على  الفوز  عقب  األفريقي، 
جمعت  التي  المباراة  في   ،)0-2(

بينهما أول أمس.
المؤتمر  في  شيخة  بن  وقال 
الصحفي بعد المباراة: "كنا نعرف 
أن المباراة ستكون صعبة، وشعرنا 
لذلك  المواجهة،  في  الخصم  بثقل 

شيخة  بن  الحق  عبد  الجزائري  المباراة".وأشاد  مفاتيح  في  نتحكم  أن  حاولنا 
صاحب ال58 عاما، بالعبي نهضة بركان، وأكد أنهم قدموا مستوى جيدا وكانوا 
جيدين تقنيا وتكتيكيا وذهنيا أمام الوداد البيضاوي، وأضاف: "طبعا لدينا قناعة 
ينقص خزانة  الذي ما زال  الدوري  فيها درع  بما  األلقاب  ننافس على كل  أن 
ما  نعرف  ال  ألننا  الواقع،  هناك  والتمنيات  األهداف  عن  بعيدا  ولكن  النادي، 

يحصل في الموسم".
المرحلة  الوداد هو محفز وسنبني  وأتم بن شيخة: "الفوز على فريق من قيمة 
زال  ما  الموسم  ألن  واالشتغال،  العمل  وسنواصل  المباراة،  هذه  على  المقبلة 

طويال وصعبا".
ونجح بطل الكونفيدرالية في التغلب على الوداد مجددا في مباراة نهائية، بعدما 

سبق له الفوز عليه في نهائي كأس العرش المغربي في جويلية الماضي.
نسخة  في  حينما خسر  األفريقي،  السوبر  مباراة  بركان خوض  لنهضة  وسبق 

2021 أمام األهلي المصري )0-2( في العاصمة القطرية الدوحة.
ق.ر

�ضباب بلوزداد ي�ضتاأنف تدريباته اليوم، والكوكي ي�ضرح:

"منلك الإمكانيات والرغبة للذهاب 
بعيدا يف رابطة اأبطال اإفريقيا"

بلوزداد  شباب  فريق  بعثة  عادت 
الوطن،  أرض  إلى  أمس،  فجر 
خوضها  بعد  ليبيريا،  من  قادمة 

مواجهة رابطة األبطال.
بلوزداد،  شباب  طائرة  وحطت 
في  بومدين"،  "هواري  بمطار 
أمس،  صباح  من  متقدمة  ساعة 
للفريق  الفني  الطاقم  جعل  ما  وهو 
يقرر منح يوم راحة لعناصره، قبل 
تحضيرا  اليوم  التدريبات  استئناف 

لمباراة العودة، حسبما أكده مصدر مقرب من النادي أمس.
من جهته، وصف المدرب نبيل الكوكي، تعادل فريقه السلبي أمام بو رنجرز، 

بالنتيجة مفخخة، مبديا ثقته لتحقيق التأهل في لقاء العودة.
وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للشباب: "هذه النتيجة مفخخة، لكن نملك كل 
الفوز،  تحقيق  بهدف  جئنا  جمهورنا،  أمام  العودة  لقاء  في  للتأهل  االمكانيات 
وخلقنا عدة فرص للتهديف، دون تجسيدها، لكن تمكنا من تجنب الهزيمة والعودة 

بالتعادل"
نملك  حيث  الدور،  هذا  من  أكبر  بلوزداد  شباب  "طموح  الكوكي:  نبيل  وتابع 

االمكانيات الالزمة، والرغبة للذهاب بعيدا".
ق.ر

على خلفية البداية املتعرثة يف البطولة

مولودية اجلزائر
 يف�سخ عقد مدربه بالرتا�سي

في  الجزائر  مولودية  نادي  أعلن 
أمس،  أول  مساء  من  متأخر  وقت 
فاروق  الفني  مديره  عقد  فسخ 
على  بالتراضي،  هادزيبيجيتش، 
في  للفريق  المتعثرة  البداية  خلفية 
المحترفة  الدرجة  بطولة  مسابقة 

االولى.
بيان  في  الجزائر  مولودية  وقال 
"فيسبوك"  عبر  صفحته  في  نشره 
المدرب  عن  اإلعالن  سيجري  إنه 
المقبلة،  القليلة  األيام  في  الجديد 

هذه  في  خاصة  الفريق  خلف  الوقوف  إلى  النادي  وأوفياء  عشاق  جميع  داعيا 
"الظروف الخاصة واألوقات الصعبة".

وكان مولودية الجزائر عين هادزيبيجيتش، مديرا فنيا للفريق منتصف جويلية 
الماضي، بموجب عقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد. ليصبح ثاني فريق يطيح 
لقيادة  عمراني،  القادر  عبد  مع  التفاق  توصل  الذي  القبائل  شبيبة  بعد  بمدربه 

الفريق في الفترة المقبلة خلفا للبلجيكي جوزيه ريجا.
يذكر أن مولودية الجزائر يحتل المركز 11 على جدول ترتيب دوري المحترفين 
في  ينجح  أن  دون  واحدة،  وخسر  مباراتين  في  تعادل  بعدما  نقطتين،  برصيد 

تسجيل أي هدف حتى اآلن.
ق.ر

 ينتظر عشاق المنتخب الوطني خالل األيام 
جمال  الوطني  الناخب  قيام  القادم  القليلة 
الالعبين  قائمة  عن  باإلعالن  بلماضي 
المعنيين بالتربص المغلق الذي سيخوضه 
أشباله نهاية شهر سبتمبر الحالي، وتتخلله 

مقابلتين وديتين ضد غينيا ومالي.
التي  الجديدة  األسماء  عن  النظر  وبغض 
من  عدد  وضعية  فإن  القائمة،  ستعرفها 
كواد المنتخب الوطني من ناحية التنافسية 
تبعث  أنديتهم ال  مباريات  في  ومشاركتهم 
من  حالة  في  تسبب  ما  االرتياح،  على 
لتربص  استدعائهم  قضية  في  الجدل 

سبتمبر من عدمه.
فالقائد رياض محرز يعاني مع تشكيلة ناديه مانشيستر سيتي منذ بداية 
مانشستر  خاضها  مباريات   8 من   7 في  شارك  أنه  ورغم  الموسم، 
سيتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، بواقع 3 مباريات كأساسي و4 
كبديل، إال أن الدقائق القليلة التي لعبها لحد الساعة أكدت أنه بعيد عن 
مستواه الحقيقي، يضاف إليه كل من سفيان فيغولي، الحارس مبولحي، 

وعيسى ماندي.                 

العب  باليلي،  يوسف  وضع  جهته،  من 
في  بلماضي  مدربه  الفرنسي،  بريست 
الناخب  عودنا  حيث  محرج،  موقف 
ابن  بخدمات  االستعانة  على  الوطني 
بانتظام  أنه ال يشارك  لكن، وبما  الباهية، 
فسيشكل  الفرنسية،  البطولة  في  ناديه  مع 
ذلك معارضة لمبادئ بلماضي بخصوص 
لتوظيف  األمثل  الالعبين.السبيل  اختيار 
باليلي بصفة أساسية، رغم أنه ال يشارك 
الفرنسي،  الدوري  في  فريقه  مع  بانتظام 
يطبقه  الذي  المبدأ  يعارض  ما  وهو 

بلماضي عادة مع العبيه
الجولة  في  كبديل  باللعب  باليلي  واكتفى 
السادسة من الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ، ليالزم مقاعد البدالء 
طيلة 90 دقيقة كاملة أمام باريس سان جيرمان، في حين أنه سيغيب 
عن مباراة أجاكسيو في الجولة الثامنة بسبب اإليقاف، وبذلك سيغيب 
باليلي لـ180 دقيقة كاملة قبل االنضمام إلى معسكر الخضر، وهو ما 

سيضع جمال بلماضي في حرج إن قرر مواصلة اللعب به أساسيا.
اأمري.ل

هدفا  ديلور  أندي  الجزائري  الدولي  سجل   
الفوز  خالله  من  له  منح  نيس  لفريقه  مذهال 
جمعت  التي  المباراة  في  أجاكسيو  أمام 
الفريقين أمس بملعب فرانسوا كوتي لحساب 

الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الممتاز.
الدقيقة  في  للضيوف  التسجيل  ديلور  وافتتح 
65 من عمر المباراة بهدف مذهل بعد متابعة 
لركلة ركنية وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، 

الوطني  المنتخب  لمهاجم  الكرة  تتهيأ  أن  قبل 
يركلها  أن  قبل  صدره  على  استلمها  الذي 
وسكنت  الحارس  باغتت  مزدوجة  بمقصية 

الشباك.
االحتفال  رفض  ديلور  أن  بالذكر  جدير 
احتراما لفريقه السابق، الذي لعب في صفوفه 

بين عامي 2010 و2013.
ويعد هذا الهدف هو الثالث لمحارب الصحراء 
هذا  الفرنسي  بالدوري  مباريات   7 خالل 
 10 خالل  عام  بشكل  له  والرابع  الموسم، 

مباريات بكل المسابقات.
الـ30 عاما موسمه  ديلور صاحب  ويخوض 
الثاني على التوالي مع نيس بعدما انضم له في 
قادما من مونبيلييه مقابل   2021 صيف عام 

10 ماليين يورو..
وحيدا  ديلور  مشاركة  المباراة  عرفت  كما 
من الجانب الجزائري، بشكل اساسي قبل أن 
يستبدل في الشوط ودخل مكانه هشام بوداوي 
عن  أبعدته  التي  اإلصابة  من  بدوره  العائد 

الميادين لفترة.
ق.ر

 قرر المكتب الفيدرالي لالتحادية 
اطالق  القدم،  لكرة  الجزائرية 
مستوى  على  نسوي  فرع 
األولى  الرابطة  من  نادي  كل 
اتفاقية  إعداد  مع  المحترفة، 
قابلة للتجديد بين الفرع المذكور 
الهيئة  أعلنته  حسبما  والنادي، 
في  نشرته  بيان  في  الفيدرالية 

موقعها الرسمي.
-المتخذ  القرار،  هذا  ويطبق 
خالل االجتماع الشهري للمكتب 
الفيدرالي المنعقد بوهران- بصفة 

اختيارية، ابتداء من موسم 2022/ 2023 ويصبح الزامي في الموسم 
دفتر  ومتطلبات  للقوانين  طبقا   ،  2024  /2023 في  أي  بعده،  الذي 

شروط  الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، كما اكد نفس المصدر.
للفاف،  االول  المسؤول  برئاسة  جرى  الذي  االجتماع  نفس  وخالل 
جهيد زفزاف، قر ر المكتب الفيدرالي ايضا االبقاء على نظام التكفل 
بأكاديميات الفاف، مع تسخير وسائل اضافية لفائدة المنتخب الوطني 
المقبلة  لالستحقاقات  الجيد  التحضير  من  لتمكينه  سنة،   17 من  ألقل 
ومنها على وجه الخصوص نهائيات كاس افريقيا لالمم للفئة التي ستقام 

في أفريل - 2023 بالجزائر.
اتخذ  اخرى،  جهة  من 
اجراءات  الفيدرالي  المكتب 
اشغال  توقف  بخصوص، 
لكرة  الجهوي  الفني  المركز 
االمين  وكلف  بتلمسان،  القدم 
طبقا  بتسويتها،  للفاف  العام 
للقوانين، كما كلف رؤساء لجان 
إفاده  للفاف  والمنشآت  المالية 
المعمول  القانونية  باإلجراءات 
طبقا  الصفقات،  منح  في  بها 
بها  العمل  الجاري  للقوانين 
موضوع  الطلبات(.وبخصوص  تقديم  وسهولة  )الشفافية  المجال  في 
التحكيم، صادق المكتب الفيديرالي على قائمة الحكام الدوليين، قدمها 
نائب رئيس هذا السلك، جمال حيمودي والمدير التقني الوطني للتحكيم، 
رشيد مجيبة والتي ارسلت الى االتحادية الدولية لكرة القدم للتمحيص 
الهيكلة  على  الفيدرالي  المكتب  صادق  عليها.وأخيرا،  والمصادقة 
النهائية للجنة التنظيم المحلية للبطولة االفريقية لألمم المقبلة- 2022 

بالجزائر وهذا من اجل إرسالها للهيئة االفريقية للعبة.
ق.ر/واج

حالة ترقب لقائمة الالعبني اخلا�ضة برتب�س �ضبتمرب

�ضجل هدف املباراة الوحيد مبق�ضية جميلة

املكتب الفيدرايل ي�ضادق على الهيكلة النهائية للجنة التنظيم املحلية لـ"ال�ضاأن"

ابتعاد "كوادر اخل�سر" 
عن املناف�سة يحرج بلما�سي

ديلور مينح الفوز لفريقه ني�س على ح�ساب اأجاك�سيو

اإطالق فرع ن�سوي يف كل نادي حمرتف 
ابتداء من املو�سم 2023-2022
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وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أكد وامان أن 
"الوكالة الوطنية للنفايات قد كلفت بتنفيذ هذا النظام 
الخاص باسترجاع نفايات التغليف وتثمينها +إيكو 
جام+، والذي نعمل عليه ونتوقع تنفيذه مع نهاية 
السنة الجارية"، مشيرا أن هذا النظام الذي أنشئ 

بموجب مرسوم تنفيذي يدخل في إطار ضبط نشاط 
استرجاع النفايات وتثمينها.

وحسب المسؤول نفسه فإن "إيكو جام سيسمح بتسيير 
شفاف وفعال وسليم لنفايات التغليف"، بحيث سيقوم 

على تحديد المتدخلين ابتداء من مولدي النفايات 
وكذا مسار مواد نفايات التغليف والجانب االقتصادي 

المتعلق بتثمين النفايات وكذا مراقبة العملية.
وذكر المدير العام في هذا اإلطار أن 30 بالمئة من 
الكتلة الشاملة للنفايات هي عبارة عن نفايات تغليف 
)ورق مقوى وأغلفة بالستيكية وورق(، مشيرا إلى 

األثر االقتصادي والبيئي لهذا النظام على المستويين 
المحلي والوطني.وأوضح وامان أن مسؤولية 

مولدي النفايات في إطار نظام إيكو جام "محددة" 

بحيث سيساهمون ماليا في استرجاع نفايات التغليف 
وتثمينها.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول ذاته أنه "تم احصاء 
ما ال يقل عن 14.000 مؤسسة تنشط في تسيير 
النفايات المنزلية بكل نشاطاتها خالل 2021"، 

مضيفا أن مصالحه تعمل على "تقنين" نطاق التدخل 
واختصاص هذه المؤسسات بين فرز النفايات 

المنزلية والطبية والرسكلة باإلضافة إلى مهن أخرى 
متعلقة بتسيير ومعالجة النفايات.

عشية الدخول المدرسي 2022 / 2023 وبعد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للنقابة 
الوطنية لمديري المدارس االبتدائية بالبليدة حيث عبر المجلس الوطني عن خيبته 

الكبيرة لما آلت اليه االوضاع في قطاع التربية وتطلعات موظفيه ومن ورائهم 
الساكنة وهذا بسبب التعفن الصارخ والذي مصدره البلديات الفاشلة والمتعثرة وجراء 

الفوضى والبيروقراطية بمديريات التربية على المستوى الوطني وخاصة بالتعليم 
االبتدائي.

يوجه المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمديري المدارس االبتدائية نداء الى موظفيه 
بما فيه مكتب والية الجلفة لرص الصفوف والتجنيد في ظل األوضاع الراهنة من 

اجل اتخاذ كل سبل التصعيد و الجاهزية القصوى للقيام بالخطوات االحتجاجية 
المناسبة  وهذا بسبب المشاكل التي يتخبط فيها الموظفين مثل السكنات الوظيفية ، 

عدم توفر االنترنيت و الذي اصبح تواجده بالمؤسسات التربوية اكثر من ضروري 

، و نقص الهياكل التربوية والذي ال ينبؤ بالقرب القضاء على االكتظاظ و الشح في 
المواد واللوازم المكتبية باإلضافة الى البيروقراطية المتواجدة بمديرية التربية بالجلفة 

من جراء عدم تحيين الوضعيات اإلدارية و انعدام التنسيق بين المصالح مما انتج 
خلال واضحا بخصوص المخلفات المالية العالقة و االختالالت في دراسة الترقيات 

وكذا الحركة التنقلية وهذه من اهم النقاط 16 المنبثقة عن المجلس الوطني. 
ويوجه المكتب الوالئي لوالية الجلفة دعوة الى والي الوالية التدخل العاجل من اجل 
حلحلة هذه المشاكل وانجاح الموسم الدراسي بالوالية وهذا بتسطير عقد نجاعة يلزم 

مختلف الفاعلين وعلى راسهم مصالح البلدية ومصالح مديرية التربية للعمل الجاد من 
اجل اخراج المدرسة االبتدائية مما هي فيه لتقوم مقامها في انتاج الجودة والمساهمة 

الفعلية في نهضة االمة. 
ل.ع

تشهد االتحادية الجزائرية لرفع االثقال 
منذ بداية العهدة األولمبية الجديدة 2021/ 
2024 عدم االستقرار في الطاقم اإلداري 

، الفني  والرياضي، حيث عرفت 

االتحادية في مدة عام ونصف تولي 
خمس أمناء عامين بالتعاقب. وهذا عدم 

االستقرار سيؤثر على مردود الرياضيين 
والرياضيات الذين يحضرون هذه األيام 

للبطولة االفريقية أشبال وأواسط وعلى 
حصولهم على النتائج التي تشرف العلم 

الوطني. 
ل.عزيز 

ANEP : 2216017456

إشـهـــار

متفرقاتالإثنني  12 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 16 �صفر 1444 هـ   10
يف اإطار �سبط ن�ساط ا�سرتجاع النفايات وتثمينها

اإطالق النظام العمومي ملعاجلة نفايات التغليف
نفايات ك�سف املدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كرمي وامان، اأول اأم�س، عن اإطالق النظام العمومي ملعاجلة 

التغليف اإيكو جام مع نهاية ال�سنة اجلارية.

املجل�س الوطني للنقابة الوطنية ملديري املدار�س البتدائية 

نداء لر�ص ال�ضفوف والتجنيد يف ظل الأو�ضاع الراهنة

عدم ا�ضتقرار يف الحتادية اجلزائرية لرفع الثقال 

مهرجان البيتزا ب�سكيكدة :

 انطالق فعاليات الطبعة 
الأوىل مب�ضاركة 100 طباخ
انطلقت اول أمس بساحة أول نوفمبر بوسط مدينة سكيكدة 

تظاهرة مهرجان البيتزا أو"البيتس" كما تسمى محليا وذلك 
في طبعته األولى بمشاركة 100 طباخ من جميع أنحاء 

الوالية.
وستقام خالل هذا المهرجان على مدار يومين 3 مسابقات, 

اثنين في اليوم األول لفئة الصغار )أقل من 18 سنة( و الثانية 
لفئة الهواة, في حين سيخصص اليوم الثاني لفئة المختصين و 

المهنيين في تحضير البيتزا, حسب ما ذكره المنظمون.
وأوضح في هذا السياق, لوكالة األنباء الجزائرية, زهير 

حميمص, رئيس مؤسسة »بيب كار«, التي تعتبر مؤسسة 
مبتكرة حائزة على عدة براءات اختراع و التي بادرت إلى 
تنظيم هذا المهرجان بالتنسيق مع مصالح المجلس الشعبي 

لبلدية سكيكدة, أن الهدف من هذه التظاهرة هو العمل من أجل 
طرح أفكار جديدة تدخل في إطار الترويج للسياحة.

لإلشارة, سيتوج الفائزون الثالثة األوائل من كل فئة بجوائز 
"أحسن بيتزا" و"أحسن ذوق" و"أفضل شكل" وذلك من 

طرف لجنة تحكيم مكونة من قدماء صانعي البيتزا بالوالية 
وطباخين معروفين عبر الوطن, حيث ستسلم للفائزين جوائز 

قيمة وذلك في اختتام المهرجان.
وقد شهد افتتاح هذه التظاهرة إقامة استعراض للخيالة و 
الفرق الكشفية و البهلوانين جابوا خالله الشارع الرئيسي 

لمدينة سكيكدة إعالنا عن انطالق المهرجان على أن يقام حفل 
فني سهرة اليوم السبت بذات الساحة ينشطه فنانون محليون و 

آخرون من خارج الو الية.

درجات حرارة قيا�ضية اليوم 

بوليات الو�ضط والغرب
تسجل اليوم درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 44 
درجة مئوية بواليات الغرب والوسط، حسبما جاء في 
نشرية جوية خاصة للديوان الوطني لألرصاد الجوية. 

وتخص هذه النشرية المصنفة ضمن اللون البرتقالي 
واليات: عين تموشنت ومستغانم ووهران وتيبازة 

والجزائر العاصمة وبومرداس، حيث ستتراوح درجات 
الحرارة بين 40 و 42 درجة خالل مدة صالحية 

الظاهرة.وتخص النشرية كذلك واليات تلمسان ومعسكر 
وغليزان والشلف وعين الدفلى والبليدة وتيزي وزو، 

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 43 و 44 درجة.
ر.ن
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اإعداد: حياة م�صباحي

احرتاما مللكة بريطانيا الراحلة

 �سناع م�سل�سل «التاج» 
يعلقون ت�سويره

أعلن صناع مسلسل "التاج (The Crown) «البريطاني، وهو 
المسلسل  تصوير  وقف   ، (Netflix)نتفليكس شركة  إنتاج  من 

احتراما لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
برس«  "أسوشيتد  لوكالة  "نتفليكس"  في  مصدر  وأكد 
 (Associated Press)أنه "كعالمة على االحترام"، تم تعليق 
سيتم  كما  إنتاجه،  يجري  الذي  للمسلسل  السادس  الموسم  تصوير 

تعليقه أيًضا في يوم جنازة الملكة.
عمرا،  العالم  ملكات  أكبر  وفاة  من  ساعات  بعد  القرار  هذا  اتّخذ 
الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاما، 
وحكم امتد أكثر من 70 عاما، فقد اعتلت العرش في عام 1952، 
وتوفيت في الثامن من سبتمبر/أيلول وهي محاطة بأسرتها في قصر 
بالمورال، في المرتفعات األسكتلندية، حسب ما أعلنت العائلة، على 

أن يخلفها في الحكم ابنها األكبر، الملك تشارلز الثالث.
تأتي وفاة إليزابيث الثانية، قبل عرض الموسم الخامس من مسلسل 
تشرين  نوفمبر/  في  مرة  أول  عرضه  المقرر  من  الذي  "التاج"، 
ستونتون  إيميلدا  ستلعب  إذ  جديًدا،  طاقًما  ويضم  المقبل،  الثاني 
العائلة  إليزابيث، وسيركز الموسم الخامس على حياة  دور الملكة 
في  ديانا  األميرة  وفاة  وحادثة  التسعينيات،  في  البريطانية  المالكة 
عام 1997، أما الموسم السادس واألخير الذي تم تعليق تصويره 
سيكشف عن آثار وفاة ديانا وحياة األوالد في أوائل العقد األول من 

القرن الحالي.
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يا�سف �سعدي.. من حرب التحرير اإىل الإنتاج ال�سينمائي
  يعترب املجاهد يا�صف �صعدي، الذي وافته املنية العام املا�صي، اأحد �صناع معركة اجلزائر �صد اجلي�ش اال�صتعماري الفرن�صي وقائد املنطقة امل�صتقلة باجلزائر العا�صمة، وهو اأي�صا من اأوائل من رفعوا حتدي 

نقل التاريخ من خالل ن�صر مذكراته وتاأ�صي�صه الأول �صركة اإنتاج �صينمائي جزائري غداة اال�صتقالل.

1962 أول  ونشر سعدي في عام 
"ذكريات معركة  بعنوان  له  كتاب 
سبتمبر   -1956 ديسمبر  الجزائر: 
فترة  أثناء  ألفه  والذي   ،"1957
اعتقاله قبل أن يؤسس أول مؤسسة 
"قصبة  اسم  تحت  سينمائي  إنتاج 
أنتجت  والتي   1964 في  فيلم" 
األكثر  الجزائري  التاريخي  الفيلم 
شهرة واألكثر توزيعا في الخارج 
لمخرجه  الجزائر"  "معركة 

اإليطالي جيلو بونتيكورفو.
العام  تحتفي هذا  التي  والجزائر    
الوطنية  استرجاع سيادتها  بستينية 
تحصلت على أول جائزة سينمائية 
الفيلم  هذا  بفضل  لها  عالمية 
من  الذهبي"،  "األسد  جائزة  وهي 
مهرجان البندقية السينمائي الدولي 
بإيطاليا في عام 1966، كما رشح 
العمل مرتين لجوائز األوسكار في 

1967 و 1969.
الذي  الفيلم،  هذا  تحصل  كما 
الشعب  كفاح  مسيرة  على  يشهد 
الجزائري ضد المستعمر الفرنسي 
الشعبية  البطوالت  خالل  من 
العاصمة،  الجزائر  قصبة  لسكان 
على العديد من الجوائز بالواليات 
والمملكة  واليابان  وفرنسا  المتحدة 
ضمن  أيضا  اختير  وقد  المتحدة، 
عبر  السينمائية  األفالم  أفضل 

التاريخ.
هذا  في  سعدي  ياسف  ويؤدي 
الثورة  إبان  الخاص  دوره  الفيلم 
سالف  كتابه  أن  كما  التحريرية، 
الذكر هو الذي ألهم سيناريست هذا 
العمل, اإليطالي فرانكو سوليناس، 
وتميز  هذا  نصه،  إنجاز  على 
الفيلم أيضا بموسيقاه التي وضعها 

إينيو  الشهير  اإليطالي  الموسيقار 
موريكوني.

الجزائرية  السينما  لمتحف  ووفقا 
"معركة  فإن  (السينماتيك) 
الجزائري  الفيلم  يبقى  الجزائر" 
من  طلبا  واألكثر  مشاهدة  األكثر 
السينما والجامعات  طرف متاحف 
عبر العالم، كما أنه ال زال يعرض 
إلى اليوم في الكثير من المهرجانات 

باإلضافة إلى الدورات المخصصة 
هذا  الجزائرية. وقبل  للسينما 
فيلم"  "قصبة  أنتجت  الرائع  العمل 
الوثائقي  فيلمها   1964 عام  في 
االيطالي  الذي أخرجه  "يد حرة"، 
المخرج  بمساعدة  لورانزيني  إنيو 
بعدها  شاركت  كما  زينات،  محمد 
فيلم  إنتاج  في   1967 عام  في 
اإليطالي  للمخرج  "الغريب" 

عن  والمقتبس  فيسكونتي  لوتشينو 
رواية شهيرة بنفس االسم للروائي 
عام  كامو.وفي  ألبير  الفرنسي 
1967 أنتجت المؤسسة فيلم "ثالثة 
لمخرجه  سيزار"  ضد  مسدسات 
اإليطالي إينزو بيري، والذي اعتبر 
أول فيلم ويسترن إفريقي وعربي، 
الجزائرية  السينما  متحف  حسب 
الذي يلفت إلى أن سعدي قد ابتعد 

بعد  السينمائي  المشهد  عن  بعدها 
إلى  عتاده  عن  بالمجان  تنازل  أن 
الوطني  "الديوان  العمومي  المنتج 

للتسويق والصناعة السينمائية".
 1928 في  سعدي  ياسف  ولد    
بقصبة الجزائر العاصمة وتحصل 
أنه  إال  ابتدائي  تعليم  شهادة  على 
توقف عن الدراسة في سن الرابعة 
مخبزة  في  بعدها  ليعمل  عشرة 

نقطة  الذي كان  عائلية رفقة والده 
حزب  مناضلي  بين  هامة  اتصال 

الشعب الجزائري.
 1947 بين  ما  سعدي  وانضم    
الخاصة،  المنظمة  إلى  و1949 
لحركة  العسكري  شبه  الجناح 
الديمقراطية،  الحريات  انتصار 
اندالع  تاريخ   1954 سنة  وفي 
الثورة الجزائرية تم تكليفه مرفوقا 
الوطني  التحرير  جبهة  بقادة 
أهبة  على  "كومندو"  بتشكيل 
استقبل  كما  للتحرك،  االستعداد 
الثوار  من  العديد  بالقصبة  بمنزله 

والمناضلين وقادة الثورة.
مسؤوال  أيضا  سعدي  وعين 
للمنطقة  العسكري  الجناح  عن 
إلى  وبالنظر  المستقلة،  العسكرية 
قادة  قرر  فقد  الميداني  نجاحه 
وسط  في  الكفاح  تركيز  الثورة 
الصحافة  تتواجد  حيث  العاصمة 
الرسمية  والسلطات  الدولية 
سعدي  تعيين  وتم  االستعمارية.  
المستقلة  للمنطقة  قائدا  أيضا 
عام  في  العاصمة  بالجزائر 
حسيبة  رفقة  شارك  وقد   ،1957
بوعلي وعلي البوانت وزهرة  بن 
ظريف وعائلة بوحيرد والعديد من 
الفدائيين اآلخرين في تكثيف العمل 

الفدائي بالعاصمة.
إلى  المسلح    وتابع سعدي كفاحه 
سبتمبر   23 بتاريخ  توقيفه  غاية 
أنواع  ألشد  تعرض  حيث   1957
إال  باإلعدام  عليه  وحكم  التعذيب 
أن الحكم لم ينفذ إذ تم تحريره بعد 
ياسف  وتوفي  النار،  إطالق  وقف 
 2021 سبتمبر   10 في  سعدي 

بالجزائر العاصمة عن 93 عاما.

 » (Booker)أعلنت جائزة "بوكر
أسماء  العريقة،  البريطانية  األدبية 
الكتّاب الستة المتأهلين إلى المرحلة 
نيلها،  على  المنافسة  من  النهائية 
 4 إلى  ينتمون  أنهم  وأوضحت 
مواضيع  كتبهم  وتتناول  قارات، 

"تعنينا جميعا«.
نيل  التحكيم  لجنة  رئيس  وأوضح 
الكتب  أن  بيان  في  ماكغريغور 
النهائية  القائمة  في  المختارة  الستة 
أماكن  في  "تحصل  قصصا  تتناول 
من  مختلفة  أوقات  وفي  مختلفة 
األحداث  تستحضر  وكلها  التاريخ، 
التي تحصل -نوعا ما- في كل مكان 

وتعنينا جميعا«.
غارنر  آلن  البريطاني  واختير 
ووكر«  "تريكل  روايته  عن 
وأصبح   ،(Treacle Walker)
عميدا للمرشحين في تاريخ الجائزة، 
احتفال  يوم  في  عاما   88 ويبلغ 
المقبل،  أكتوبر  في  الجوائز  توزيع 
األسطورة  تلتقي  الرواية  وفي 
النظرية  والفيزياء  والفلولكلور 
سيولة  تستكشف  حبكة  في  الحديثة 
الموت  في  وتأمــالت  الــــوقت 
مــــن  تخلو  وال  الحياة  وعبثية 
التراث  مـــن  واستلهام  فانتـــازيا 

اإلنجــليزي.
كذلك شملت قائمة الترشيحات رواية 
 » (Smallأشياء صغيرة مثل هذه"
(Things Like This  القصيرة 
للكاتبة األيرلندية كلير كيغان، التي 
"أورويل"  بجائزة  فازت  أن  سبق 
منتصف  في  السياسية  للروايات 
يوليو/تموز الماضي، وتتناول قصة 

تاجر أخشاب وفحم في بلدة صغيرة 
بأيرلندا عام .1985

األسابيع  وخالل  الرواية،  وفي 
يواجه  الميالد،  عيد  تسبق  التي 
ورجل  الفحم  تاجر  فورلونج،  بيل 
العائلة، أكثر مواسمه ازدحاما، وفي 
األيام،  أحد  صباح  من  مبكر  وقت 
على  يجبره  اكتشافا  بيل  اكتشف 
ويفضح  ماضيه،  من  كل  مواجهة 
تسيطر  لمدينة  المتواطئ  الصمت 

عليها الكنيسة.
أخريين  روائيتين  الالئحة  وضمت 
بوكر،  لجائزة  رشحتا  أن  سبق 
بوالوايو  فيوليت  نو  أولهما 
"غلوري«  عن  زيمبابوي  من 
لسقوط  تؤرخ   (Glory)التي 
الحركية  واإلمكانيات  قمعي  نظام 
التي  الحقيقي  للتحرر  الفوضوية 
تنبثق في أعقابها، ورغم أنها تشير 
لدولة خيالية لكنها تبدو مستلهمة من 
طريق  عن  المتوقع  غير  السقوط 
لروبرت   ،2017 في  االنقالب، 
لما  زيمبابوي  رئيس  موغابي، 
وتُظهر رواية  4 عقود،  من  يقرب 

بوالوايو الجريئة بلدا ينهار، ترويها 
التي  الحيوانات  أصوات  من  جوقة 
واإلستراتيجية  القسوة  عن  تكشف 
بوهم  والتمسك  المطلوبة  الباردة 

القوة المطلقة.
رواية  كذلك  القائمة  وضمت 
"أوه  ستراوت  إليزابيث  األميركية 
لوسي  الكاتبة  تعاني  وليام!"، حيث 
بارتون من أن زوجها وليام ال يزال 
لوسي  وتتفاجأ  فهمه،  الصعب  من 
االنضمام  وليام  منها  طلب  عندما 
إليه في رحلة للتحقيق في سر عائلي 
ثم ينكشف  الكشف عنه مؤخرا،  تم 
تعيد ترتيب  التي  تلك األسرار  أحد 
عن  نعرفه  أننا  نعتقد  شيء  كل 

األشخاص األقرب إلينا.
الكاتب  الستة  المرشحين  وبين 
السريالنكي شيهان كاروناتيالكا عن 
السبعة«  ألميدا  مالي  "أقمار  كتابه 
 (The Seven Moons of
 (Maali Almeidaوتدور أحداثه 
شهدها  التي  األهلية  الحرب  خالل 
كاروناتيالكا  الكاتب.ملحمة  بلد 
الصاخبة هي هجاء حار ومضحك 

القاتلة  الفوضى  وسط  أحداثه  تدور 
بها  تعصف  التي  سريالنكا  في 
على  تنفتح  حيث  األهلية،  الحرب 
كولومبو  في  حربي  مصور  قصة 
فكرة  أدنى  لديه  ليس   ،1990 عام 
بفرق  مليئة  مدينة  في  قتله  عمن 
الموت والتفجيرات الدموية والقتلى 
الحياة  في  حتى  ولكن  المأجورين، 
اآلخرة، ينفد الوقت بالنسبة للمصور 
لمحاولة  "أقمار"   7 لديه  الذي 
إلى  ويقودهم  يحبهم  بمن  االتصال 
ستهز  التي  للصور  مخفي  مخبأ 
أيضا  االختيار  سريالنكا.ووقع 
إيفريت  بيرسيفال  األميركي  على 
 » (Theاألشجار" روايته  عن 
على  تتمحور   (Treesالتي 
ذي  األميركي  الفتى  قتل  جريمة 
تيل عام  األفريقية إيميت  األصول 
ميسيسيبي.وُمنحت  في   1955
للروائي  الماضي  العام  في  الجائزة 
الجنوب  المسرحي  والمؤلف 
أفريقي دامون غالغوت عن روايته 
 ،» (The Promise)الوعد"
المزارعين  من  أسرة  عن  وهي 
تعيش  أفريقيا  جنوب  في  البيض 
الفصل  نظام  نهاية  بعد  التغيرات 
األولية  الالئحة  العنصري.وكانت 
منتصف  في  أُعلنت  للترشيحات 
 13 وضمت  الماضي  يوليو/تموز 
كاتبا. ويُعلن الفائز في 17 أكتوبر/
جائزة  وينال  المقبل،  األول  تشرين 
نقدية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني 
(نحو 60 ألف دوالر)، إضافة إلى 
له  يوفرها  التي  العالمية  الشهرة 

اللقب.

الإعالن عن قائمة الرت�سيحات النهائية جلائزة بوكر
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الوكالت

لحقوق  المغربية  الجمعية  وقالت 
بيان  في  الناظور(  )فرع  اإلنسان 
إنها  "فيسبوك",  صفحتها  على 
انعدام  و  كبير  جهد  "بعد  توصلت 
قبل  من  تجاوب  او  مساعدة  أية 
مشكلة  لحل  المغربية  السلطات 
لمفقودين  محينة  لالئحة  المفقودين, 
والتشادية  السودانية  الجنسية  من 
وآخرين من جنوب السودان, وصل 
 30 غاية  إلى  مفقودا   70 عددهم 

اغسطس الماضي".
أن  عن  بالمناسبة  الجمعية  وكشفت 
الذين  المفقودين  من  عدد  "عائالت 
الجنسية  منهم  عدد  أكبر  يحمل 
على  الحصول  تحاول  السودانية, 
في  المغربية  السفارة  من  تأشيرة 
إلى  السفر  أجل  من  الخرطوم, 
إال  ذويها,  عن  للبحث  المغرب 
ذلك,  في  تواجهها  صعوبات  أن 

استكمال  نحو  طريقها  يصعب  ما 
البحث عن المفقودين".

محلية  اعالمية  تقارير  ونقلت 
الالئحة  أن  الناظور,  حقوقيي  عن 
المحينة تضم 10 حاالت لمهاجرين 
لديها معطيات متواترة على أنهم قد 
للقوات  العنيف  التدخل  اثر  توفوا 
 24 يوم  المهاجرين  ضد  المغربية 

يونيو الماضي.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق 
سيواصل  أنه  بالناظور  اإلنسان 
فيما  الكاملة  الحقيقة  عن  البحث 
الهجرة  ارتكبته سياسات  ما  يخص 
المغربية من جرائم في حق طالبي 
المحاوالت  كل  من  بالرغم  اللجوء 
التعرف  وعرقلة  الحقيقة  لطمس 
وأعدادهم  الموتى  هوية  على 

الحقيقية.
المغربية  الجمعية  ذات  وكانت 

تجاوزات  عن  مؤخرا  كشفت 
خطيرة تقوم بها السلطات المغربية 
ل"الجمعة  االفارقة  الضحايا  بحق 
حقيقة  اخفاء  ومحاوالتها  االسود" 
تواصل  حيث  له,  تعرضوا  ما 
القابعين  الجرحى  حالة  عن  التكتم 
في المستشفى والمفقودين, وتتعجل 
تحديد  دون  القتلى  دفن  عمليات 

هويتهم بحجج واهية. 
الجمعية ب"اجابات مقنعة  وطالبت 
لحقوق  وصونا  الحقيقة  اجل  من 

جميع الضحايا وعائالتهم".
مهاجرا   37 عن  يقل  ال  ما  وقتل 
الرسمية  لألرقام  وفقا   23( إفريقيا 
تتعدى  والتي  المغرب  قدمها  التي 
ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية(, 
إثر  الماضي,  يونيو   24 يوم 
القوة  المغربية  الشرطة  استعمال 
اجتياز  محاولتهم  عند  المفرطة 

مدينة  بين  الحدودي  السياج 
مليلية  وجيب  المغربية  الناظور 
موجة  ذلك  أثار  وقد  اإلسباني, 
الصعيد  على  التنديدات  من  كبيرة 
إجراء  إلى  دعوات  وسط  الدولي 
تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه 

المجزرة الشنيعة.
الصور  من  العديد  وأظهرت 
مواقع  تداولتها  التي  والفيديوهات 
استخدام  االجتماعي  التواصل 
للقوة  المغربية  األمن  قوات 
كما  المهاجرين,  ضد  المفرطة 
الفيديوهات جثث المهاجرين  وثقت 
البعض. بعضها  فوق  المكدسة 
موقع  أجراه  صحفي  تحقيق  وكان 
مقتل  أن  أكد  مغربي  الكتروني 
قوات  يد  على  األفارقة  المهاجرين 
القمع المخزنية كان "أمرا مدروسا 

وبصمة المغرب فيه واضحة".

"االشتراكي  للحزب  العامة  األمينة  انتقدت 
الموحد" نبيلة منيب , تفويت المدارس العمومية 
في المغرب للخواص تحت ذرائع مختلفة, مشيرة 
للمدرسة   " الشامل  الدمار  "أسلحة  توجيه  الى 

العمومية خاصة في المناطق الفقيرة .
وخالل مشاركتها في وقفة احتجاجية نددت نبيلة 
منيب , بتفويت ثانوية "أنس بن مالك اإلعدادية" 
هذا  إن  مؤكدة   البيضاء,  بالدار  الحسني  بالحي 
الوضع غير مقبول, فمنذ سنتين يتم حذف األقسام 
من هذه الثانوية, وخالل هذه السنة, طلب التالميذ 
الذين وصلوا إلى مرحلة الثالث إعدادي بالبحث 

عن أقسام جديدة.
وتابعت قائلة أنه كان من المنتظر من الحكومة 
خالل الدخول المدرسي أن تكشف عن إجراءاتها 
الرامية لتعزيز المدرسة العمومية وعن التدابير 
التي من شأنها أن تسمح للتالميذ المغاربة بمتابعة 

تعليمهم في ظروف جيدة.
الحزب  أمينة  تساءلت  السياق,  ذات  وفي 
"االشتراكي الموحد" عن توجه الدولة في مسار 
تخريب المدرسة العمومية وتوجيه أسلحة الدمار 
المناطق  في  خاصة  العمومية  للمدرسة  الشامل 
الفقيرة التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير مثل 

الحي الحسني.
الدولة  توجهات  أن  منيب  نبيلة  وأوضحت  

البالد,  بمصلحة  يضر  التعليم"  لتسليع  "الهادفة 
مصاريف  ألداء  المال  يملكون  ال  والمغاربة 
التي أصبحت عبارة عن  المدارس الخصوصية 

"بيسريات".
كما أكدت أن المغاربة يريدون مدرسة عمومية 
الذي  هو  ألنه  الجامعي  إلى  األولي  التعليم  من 
التحديات  ورفع  التقدم  في  البالد  حظ  سيضمن 
المطروحة عليها مبرزة أن هذه االختيارات هي 
التي أفشلت النموذج التنموي الذي يجب أن يبدأ 

بالنهوض بالمدرسة العمومية وبالبحث العلمي.
للتعليم  الوطنية  النقابة  كانت   اخرى,  جهة  من 
الدخول  بمقاطعة  هددت  قد  المغرب  في  العالي 
الجامعيين  األساتذة  تذمر  نتيجة  الجديد  الجامعي 
من  وتملصها  الوصية,  الوزارة  جدية  عدم  من 
لمطالب  باالستجابة  والتزاماتها  وعودها  تنفيذ 

القطاع.
الموسم  مقاطعة  احتمال  حول  له  مقال  وفي 
عبد  األستاذ  أعتبر   ,2023-2022 الجامعي 
للنقابة  اإلدارية  اللجنة  عضو  غريب,  الحق 
التي  اللقاءات  أن سلسلة  العالي,  للتعليم  الوطنية 
الحكومات  مع   للنقابة  الوطني  المكتب  أجراها 
المتعاقبة منذ عدة سنوات , "لم تثمر عن شيء 
األساتذة  مطالب  بتلبية  التعهدات  رغم  ملموس 
النقاب عن الخوض في خطة  الجامعيين, كاشفا 

نضالية تصاعدية  قررتها اللجنة اإلدارية للنقابة, 
يوم 29 مايو الماضي, والتي قد تعصف بالموسم 
المقاطعة  خيار  بعد   ,  2023-2022 الجامعي 
الشاملة التي عبر عنه األساتذة والمكاتب الجهوية 

يوم 3 يوليو المنصرم.
االحتجاجي,  البرنامج  في  التصعيد  سياق  وفي 
في  التكوين  و  التربية  و  التعليم  قطاع  سيشهد 
االجتماعي,  و  المدرسي  الدخول  مع  المغرب 
والوقفات  االضرابات  من  عارمة  موجة 
الوطنية  "التنسيقية  أعلنت  حيث  االحتجاجية, 
تنظيم  التعاقد"  عليهم  فرض  الذين  لألساتذة 
احتجاجات يوم 14 سبتمبر, بالتزامن مع محاكمة 
المحكمة  أمام  األساتذة  من  الخامسة  المجموعة 
وطني  اضراب  على  عالوة  بالرباط,  االبتدائية 
يوم 26 من نفس الشهر,على خلفية محاكمة 45 
ووقفة  بالرباط,  االستئناف  محكمة  أمام  أستاذا 
المجلس  أعضاء  طرف  من  أخرى  احتجاجية 
عن  والدفاع  الدعم  ولجنة  للتنسيقية  الوطني 

األساتذة المتابعين أمام المحكمة.
المنظومة  ضمن  التعليمية  التنسيقيات  وترفض 
التربوية, مخرجات جلسات الحوار بين النقابات 
مقترحات  وتعتبر  الوطنية,  التربية  ووزارة 
تلبي  األمام" و"ال  الى  الوصية "هروبا  الوزارة 

مطالب االساتذة".

اأدانت ب�سدة رف�ض ال�سلطات املغربية امل�ساعدة حلل ملفهم

جمعية حق�قية ت�ؤكد اح�صاءها 
لـ 70 مفق�دا يف ماأ�صاة مليلية

ك�سفت اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، اأن عدد املفقودين يف ماأ�ساة املهاجرين الأفارقة الذين حاولوا دخول جيب مليلية ال�سباين 

يف جوان الفارط، ارتفع اإىل 70 �سخ�سا، يف ح�سيلة مل يتم ت�سجيلها من قبل يف عملية واحدة، مدينة ا�ستمرار �سلطات اململكة يف عدم 

التجاوب ورف�ض امل�ساعدة ملعاجلة ملف هوؤلء.

اأبي ب�سرايا الب�سري 

يندد بهذا القرار وي�سرح

عبور رايل "اأفريكا اإيك� راي�س" 
لل�صحراء الغربية من دون اإذن 

الب�لي�صاري� دعم لالحتالل املغربي
لجبهة  الوطنية  األمانة  عضو  أكد 
واإلتحاد  بأوروبا  المكلف  البوليساريو, 
األوروبي, أبي بشرايا البشير، أن عبور 
لألراضي  رايس"  إيكو  "أفريكا  رالي 
إذن  المحتلة من دون طلب  الصحراوية 
حقيقيا  "دعما  يشكل  البوليساريو،  جبهة 
ألهداف قوة اإلحتالل -المملكة المغربية- 
بالقوة".ونقلت  الغربية  الصحراء  بضم 
عن  )واص(  الصحراوية  االنباء  وكالة 
أبي بشرايا, في بيان صحفي أول أمس السبت "أن مساهمة المنظمين 
دعما  وقيمها،  الرياضة  باستغالل  السماح  خالل  من  التوجه  هذا  في 

لألعمال التوسعية, يعد تخليا صريحا عن مبادئ ومثل الرياضة".
المسؤول  -يضيف  القانونية،  غير  و  الالأخالقية  الخطوة  هذه  وأمام 
البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب  الصحراوي- فإن جبهة 
الغربية  للصحراء  القانوني  غير  اإلدراج  بشدة  "تدين  الصحراوي، 
استمرار  من  وتحذر  رايس"،  إيكو  "أفريكا  سباق  مسار  في  المحتلة 
التوترات  تؤجج  التي  اإلقليمية،  مطالبها  وهم  في  المغربية  المملكة 
عن  البيان  شعوبها".وكشف  ومستقبل  المنطقة  استقرار  و  أمن  وتهدد 
أن رالي "أفريكا إيكو رايس" المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 30 
أكتوبر القادم, يسير على خطى "باريس- داكار", انطالقا من جنوب 
فرنسا للوصول إلى السنغال عبر موريتانيا، لكنهم يتظاهرون بتجاهل 
قانوني، دون  بشكل غير  اإلقليم  لعبور  الغربية ويخططون  الصحراء 

طلب إذن من الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو.
قبل  من  الواقع  هذا  إخفاء  أن  إلى  الصحراوي  الدبلوماسي  ونبه 
مدروسة،  غير  لمخاطر  المحتملين  المشاركين  "يعرض  المنظمين، 
في ظل اإلشتباكات العسكرية اليومية بين جيش التحرير الصحراوي 
وقوات اإلحتالل المغربية وماليين األلغام المضادة لألفراد المنتشرة في 

جميع أنحاء اإلقليم من قبل المحتل المغربي".
األراضي  من  جزء  ليست  الغربية  "الصحراء  أن  البيان  وأضاف 
المغربية ولم تكن أبدا جزء منها، كما أن محكمة العدل الدولية استبعدت 
الصحراوية  األراضي  بين  للسيادة  صلة  أي  وجود   ،1975 عام  في 
والمملكة المغربية، وهو ما أكدته مؤخرا محكمة العدل التابعة لالتحاد 
للصحراء  والمتميز  المنفصل  الوضع  على  التأكيد  بإعادة  األوروبي 
الغربية عن األراضي المغربية، وبالتالي فإنه ومع عدم وجود سيادة 
على هذه األرض، التي يمتلكها الشعب الصحراوي وحده، فإن تواجد 

المملكة المغربية هو احتالل عسكري ينتهك القانون الدولي".
وفي هذا الصدد، أكد أبي بشرايا البشير أنه "بناء على الوقائع القانونية، 
األحداث  بتنظيم  للسماح  سلطة  أدنى  لديه  ليس  المغربي  النظام  فإن 
للصحراء  المحتلة  األراضي  في  األحداث  من  غيرها  أو  الرياضية 
مؤخرا  ألغت  التي  األوروبية  العدالة  قرار  إلى  مشيرا  الغربية"، 
أي  بأن  مذكرة  والمغرب،  األوروبي  اإلتحاد  بين  الجديدة  اإلتفاقيات 
نشاط يتم القيام به في الصحراء الغربية يجب أن ينال موافقة الشعب 
الصحراوي، كما أكدت على أن وضع الصحراء الغربية وفقا لميثاق 
المتحدة، سيبقى منفصال ومتميزا دون تغيير، طالما أن الشعب  األمم 
الصحراوي لم يمارس حقه في تقرير المصير واالستقالل، من خالل 

 احلزب "ال�سرتاكي املوحد" ينتقد ال�سلطة القائمة ويوؤكدالتعبير عن إرادته الحرة والصادقة

 الدولــــة املغربيــــة ت�جــــه 
"اأ�صلحة الدمار ال�صامل" للمدار�س العم�مية

املغرب:

 نا�صر الزفزايف ي�ؤكد ان وج�ده 
يف ال�صجن جاء نتيجة لأحكام ظاملة

قال قائد حراك الريف في المغرب, ناصر الزفزافي, المدان بـ 20 
وكذا  ظالمة,  "نتيجة ألحكام  جاء  السجن  في  إن وجوده  سنة سجنا, 

لرغبته في أن يرى المغرب في مصاف البلدان المتقدمة.«
الزفزافي على مواقع  جاء ذلك في رسالة جديدة نشرها والده أحمد 
التواصل االجتماعي, حيث قال : "عليكم أن تفهموا جيدا أن وجودي 
في السجن, جاء نتيجة لألحكام الظالمة ورغبتي في أن أرى بالدي 
وال  تظلمون  ال  فيها,  أعزاء  تحيون  المتقدمة,  البلدان  مصاف  في 

تظلمون.«
وأضاف قائال أن "القول أن ال أحد يستحق تضحياتك لتبقى في سبيله 
الحقيقة كالم ال  تبقى منها, هو في  القضبان تقضي عقوبة ما  وراء 

يمت إلى ثقافتنا النضالية واإلنسانية بصلة.«
هذه  تسللت  "كيف  قائال  رسالته,  في  الريف,  حراك  قائد  وتساءل 
بهذه  كلنا  آمنا  لو  "إننا  السهولة؟", مضيفا  بهذه  عقولكم  إلى  األفكار 
األفكار الهدامة, فمن يا ترى سيدافع عن وطننا؟ ومن سينتصر للفقراء 

والمستضعفين؟.«
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء قد اصدرت 
بعد ثمانية أشهر من المحاكمة, أحكاما ضد 53 ريفيا يقبعون في سجن 
الدار البيضاء, تتراوح بين سنة و20 عاما. وصدر في حق الزفزافي 
حكما ب20 سنة سجنا نافذا, وهي العقوبة السجنية نفسها التي صدرت 
في حق الرجل الثاني في الحراك, نبيل امحجيق.وأثارت قضية حراك 
الريف, التي اندلعت عقب مقتل بائع السمك, محسن فكري في شاحنة 
لجمع القمامات في 2016, اهتماما واسعا من قبل الصحافة الدولية 

التي تابعت تفاصيل المحاكمة.



ت�سامنا مع الأ�سري املري�ض 

وجميع االأ�سرى يف �سجون االحتالل

وقفتان بغزة ونابل�س 
للمطالبة بالإفراج 

عن الأ�سري املري�س اأبو حميد

نظمت اللجنة الوطنية لدعم األسرى والمحررين في نابلس، 
أمس، وقفة أمام مقر الصليب األحمر في المدينة؛ تضامنا مع 
األسير المريض ناصر أبو حميد، وجميع األسرى في سجون 
المختلفة  والمؤسسات  القوى  ممثلو  فيها  شارك  االحتالل، 

وحشد من المواطنين وأهالي األسرى.
وحملوا  الفلسطينية،  باألعالم  الوقفة  في  المشاركون  ولّوح 
كامل  االحتالل  ل  تحمِّ التي  الشعارات  ورددوا  الالفتات 
األسرى  ومئات  حميد  أبو  األسير  حياة  عن  المسؤولية 

المرضى اآلخرين.
الدولي  المجتمع  فيها  المتحدثون  طالب  كلمات  وألقيت 
قضية  بخصوص  مسؤولياته  وتحمل  صمته  عن  بالخروج 
األسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم األسرى المرضى وعلى 
مع  القضبان  خلف  يحَتضر  الذي  حميد،  أبو  األسير  رأسهم 
سياسة إهمال طبي متعمد يمارسها االحتالل بحقه وحق جميع 

األسرى المرضى.
وفي السياق، دعت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية في 
عن  لإلفراج  اإلسرائيلي  االحتالل  األحد  اليوم  غزة  قطاع 
المسؤولية  إياه  محِملًة  حميد،  أبو  ناصر  المريض  األسير 
وقفة  الصحي.وخالل  وضعه  وتفاقم  حياته  عن  الكاملة 
تضامنية نظمتها جمعية واعد لألسرى ومؤسسة مهجة القدس 
الدولية للصليب األحمر غرب مدينة غزة،  اللجنة  أمام مقر 
طالبت  محررين،  وأسرى  الفصائل  عن  ممثلين  بمشاركة 

الفصائل باإلفراج عن األسير أبو حميد.
وبحسب نادي األسير؛ فإن األسير ناصر أبو حميد )49 عاما( 
األسبوع  منتصف  غيبوبة  في  دخل  بالسرطان،  والمصاب 
تحت  اإلسرائيلي، ووضع  "برزالي"  في مستشفى  الماضي 
التهاب خطير  يعاني من  التنفس االصطناعي، حيث  أجهزة 

في الرئتين، ووضعه الصحي خطير ويتصاعد بتسارع.
اإلسالمية  المقاومة  حركة  في  القيادي  قال  الوقفة،  وخالل 
وقفة غضب ضد  اليوم  "نقف  إسماعيل رضوان:  "حماس" 
للموت  حميد  أبو  ناصر  األسير  يُعّرض  الذي  المحتل  هذا 

المحقق، نتيجة تدهور وضعه الصحي وعدم اإلفراج عنه".
وذكر رضوان أن األسير أبو حميد يعاني من مرض السرطان 
على  حقيقية  مخاطر  من  محذرا  غيبوبة،  مرحلة  في  ودخل 
حياته، "في وقت أن االحتالل أصدر حكًما عليه بالسجن 7 
عن  كاملًة  المسؤولية  االحتالل  عاًما".وحّمل  و50  مؤبدات 
يرتكب جريمة حرب  االحتالل  األسير؛ "ألن  حياة وسالمة 
على  المترتبة  التداعيات  ويتحمل  اإلنسانية،  ضد  وجريمة 

استمرار جرائمه بحق أسرانا".
واألسير ناصر شقيق لـ 4 أسرى آخرين حكم عليهم االحتالل 
بالمؤبدات وهم: نصر، شريف، ومحمد، وإسالم، ولهم شقيق 
سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة 
تعرضت لالعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، 
كما أكد القيادي رضوان أن قضية األسير أبو حميد هي قضية 
شعبنا وفصائله ومقاومته.وقال: "لن يهدأ لنا بال حتى تحقيق 
حتى  َغلتها  لزيادة  مدعّوة  والمقاومة  عنه،  العاجل  اإلفراج 
نرغم االحتالل لالستجابة لشروطها واإلفراج عن أسرانا".
كما وّجه رسالة لكل المنظمات الحقوقية والدولية واإلنسانية 
للتحرك العاجل إلطالق سراح األسير المريض، حاثًّا السلطة 
الفلسطينية للقيام بدورها لنصرة قضية األسرى وتدويل قضية 

األسير ناصر في محكمة الجنايات الدولية.

الوكاالت
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دويل

العسكرية  الصهيوني،  االحتالل  تتخّوف مؤسسات 
حّي  في  مواجهة  إلى  االنجرار  من  والسياسية، 
الشيخ جّراح. إذ يرصد اإلعالم اصهيوني القلق في 
الداخل المحتل من معركة جديدة ممتدة من "سيف 
القدس"، فماذا يحدث في حّي الشيخ جّراح؟ الحّي 
الذي يقع في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في 
مدينة القدس المحتلة، ويشغل االحتالل في التعليق 

والتحليل والتأويل وقراءة ما يجري، بقلق وريبة.
من  خشية  عن  صهيونية  أمنية  مصادر  وتتحدث 
الشيخ  حّي  أحداث  خلفية  على  داً  مجدَّ التصعيد 
يحظى  كاً  "محرِّ مجرياتها  في  ترى  التي  جّراح، 
أن  االحتالل  يرى  فلسطينية".  إعالمية  بتغطية 
ما  وهذا  ُمفجراً"،  "حدثاً  يمثّل  جّراح  الشيخ  حي 
نفتالي  االحتالل  حكومة  رئيس  عن  إعالمه،  نقله 
بينيت، الذي قال إنه "يعمل على وقف التدهور في 
إلى  األوضاع  تتدهور  ال  الشيخ جراح، حتى  حّي 

معركة".
اإلعالم الصهيوني يرصد القلق في الداخل المحتل 
القدس"؛  "سيف  من  ممتدة  جديدة  معركة  من 
المعركة التي ال يزال االحتالل يرّمم آثارها، على 
الصعيدين العسكري والسياسي، وحتى أمام الرأي 
العام لديه، والتي انطلقت أساساً دفاعاً عن المسجد 
األقصى، بعد انتهاكات نّفذها جنود ومستوطنون في 
باحاته، وأيضاً بسبب التهديدات الصهيونية بتهجير 

أهالي حّي الشيخ جراح من منازلهم.
حّي ال�سيخ جّراح "خط اأحمر"

الشعبية  والمقاومة  الصهيوني  التهويل  مقابل  في 
التي يواجهها، أّكدت حركة "حماس" أن "استمرار 
بالنار  لعب  هو  استفزازاتها  في  االحتالل  حكومة 
من جديد". وأجرت الحركة مباحثات مع المصريين 
بشأن اعتداءات الصهاينة على حّي الشيخ جراح، 
يمكن  ال  خطير  "تصعيد  هو  يجري  ما  أن  مؤكدة 
إدانة  إلى  مصر  دفع  الذي  األمر  عنه"،  السكوت 
محاوالت تهجير السكان من منازلهم في حّي الشيخ 

جّراح.
أنها  الفلسطينية  الفصائل  أّكدت  ذاته،  السياق  وفي 
إّن  قائلة  وحيداً"،  جراح  الشيخ  حّي  تترك  "لن 
"التصعيد بالتصعيد"، محذرة االحتالل من "اللعب 
بصواعق التفجير". وأكد القيادي في حركة "الجهاد 
اإلسالمي"، خضر حبيب، أّن "ما يحدث في الشيخ 
جّراح جريمة مكتملة األركان"، بينما أوضح عضو 
أّن  اللحام،  محمد  "فتح"،  لحركة  الثوري  المجلس 

إنساني  اهتمام  محط  "أصبح  جّراح  الشيخ  حّي 
الشيخ  إلى "استثمار ما يجري في  داعياً  عالمي"، 
األدوات  توحيد  من  حالة  خلق  أجل  من  جّراح 

الكفاحية في وجه االحتالل".
سالم،  عائلة  أّكدت  يحدث،  ما  كل  خضم  وفي 
قبل  الشيخ جّراح،  بإخالء منزلها في حّي  المهدَّدة 
أيام، أّن "االحتالل يّدعي أّن دارنا هي للمستوطنين، 
بطردنا"،  المحكمة  عن  صادر  بقرار  وهددونا 
أنّها تعرضت لالعتداء من جانب االحتالل  مؤّكدة 
الذي  منزلها  من  طردها  يريد  الذي  اإلسرائيلي، 

تسكنه منذ 74 عاماً.
ما هي ق�سة حي ال�سيخ جراح؟

يسود التوتر حيَّ الشيخ جراح، على مدى سنوات، 
بفعل محاوالت االحتالل إجالء العائالت الفلسطينية 
عن منازلها بدعوى أنّها تعود إلى ملكية االحتالل. 
ويقطن الشيخ جّراح أكثر من 3 آالف فلسطيني في 
مساحة أراٍض تَُقدَّر بنحو ألف دونم، وهي آخر ما 
تبّقى لهم من أراٍض بعد مصادرة آالف الدونمات 
من أراضي السكان التي أُقيمت فوقها 3 مستوطنات 

تُعَرف بمستوطنات "التلة الفرنسية".
وبعد 3 سنوات من احتالل القدس، صادق كنيست 
وجود  يزعم  قانون  على   ،1970 عام  االحتالل، 
أراٍض وعقارات لليهود في الشيخ جّراح، واّدعى 
ما  قيام  قبل  والعقارات  األراضي  هذه  تملّكوا  أنهم 

يسمى "إسرائيل".
عدة  على  الصهيونية  اإلخالء  قرارات  وترتكز 
أسباب، فمثاًل، يّدعي إسرائيليون أن األرض أُخذت 
منهم بصورة غير قانونية خالل حرب عام 1948، 
فإنهم  وبالتالي،  االحتالل.  قيام  مع  تزامنت  التي 
يقّدمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها. 
ويرفض الفلسطينيون هذه االدعاءات، ويقولون إنهم 
الملكية.  في  أحقيتهم  تُْثبت  قانونية  أوراقاً  يملكون 
الحي  أهالي  يقول  اإلسرائيلية،  الرواية  مقايل  في 
بتزوير  ويقوم  أهلهم،  أمالك  "يسرق  االحتالل  إن 

األوراق من أجل سرقة األراضي".
ينشط المحامي الفلسطيني، حسني أبو حسين )70 
عاماً(، منذ ربع قرن، في الدفاع عن حقوق أهالي 
حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. ويتولى اليوم، 
الدفاع  وكالة  أرشيد،  سامي  المحامي  جانب  إلى 
يحاولون  الذين  المستوطنيين  مواجهة  في  عنهم 
االحتالل  محاكم  ورائهم  ومن  منازلهم،  احتالل 

اإلسرائيلي.

روى أبو حسين، في وقت سابق للميادين نت، أنه 
زار تركيا عدة مرات منذ عام 2003، وأن األتراك 
األرشيف  بدخول  استثنائية  بصورة  له  سمحوا 
ملكية  التي تخص  الوثائق  لالّطالع على  العثماني 
وثائق  على  اطلّع  أنه  ويؤّكد  جراح،  الشيخ  حي 
تعود إلى أكثر من 400 عام في األرشيف العثماني 
المحفوظ، تثبت ملكية منازل الحي لسكانه الحاليين. 
أرض  أن  الشيخ جراح  أهالي حي  محامي  ويؤكد 
عربية  فلسطينية  عائلة  إلى  ملكيتها  تعود  الحي 
البلدة  في  السعدية  حارة  تسكن حي  كانت  مسلمة، 
حجاز  عائلة  وهي  المحتلة،  القدس  في  القديمة 
القدس  في  العائلة موجودون  السعدي. وورثة هذه 

الشرقية المحتلة، في حي شعفاط.
ويكشف أن هذه المعلومات موثَّقة في حجج شرعية 
صدرت عن المحكمة الشرعية في القدس المحتلة، 
تعود إلى العامين الهجريَّين 1149 و1313، بما في 
ذلك سند عثماني، يُْثبت أن األمالك هي للفسطينيين. 
وأّكد أن كل هذه الوثائق تشير إلى أن أرض الحي 
معتمدة  الوثائق  وهذه  فلسطيني،  مواطن  ُملك  هي 

أمام المحاكم اإلسرائيلية.
وكانت وزارة الخارجية األردنية أعلنت، في بيان 
الشيخ  حّي  أهالي  ترحيل  أن  الماضي،  العام  لها 
جراح في القدس المحتلة عن بيوتهم جريمة يجب 
من  وبفعالية،  فوراً  الدولي،  المجتمع  يتحرك  أن 
المهدَّدين  "الفلسطينيين  أن  وأضافت  منعها.  أجل 
بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم، كما تُثبت 
وثائق رسمية سلَّمها األردن إلى األشقاء في دولة 

فلسطين".

الف�سائل الفل�سطينية متك�سمة مببداأ الدفاع عن هذا احلي 

ال�سيخ جّراح.. الق�سة الكاملة حلي 
فل�سطيني يحارب التهويد وال�ستيطان

من اأجل اإن�ساء توا�سل جغرايف ا�ستيطاين واحلّد من الرتابط اجلغرايف الفل�سطيني مع اأ�سوار القد�س القدمية، ي�ستهدف االحتالل ال�سهيوين 

قرية ال�سيخ جراح التابعة ملحافظة القد�س املحتلة. وقد وقعت القرية حتت االحتالل عام 1967، وهي مال�سقة حلدود الرابع من جوان 

باجلهة الغربية ال�سمالية، ومن هنا تكت�سب اأهميتها االإ�سرتاتيجية يف نظر االحتالل.

ما حدث جاء متهيدا النتهاكات اأو�سع واأخطر

حتذيرات من خطورة اقتحام 
م�ستوِطنات الإبراهيمي بلبا�س فا�سح

قالت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر: إن اقتحام المستوِطنات 
سياسة  ضمن  يأتي  فاضح،  بلباس  اإلبراهيمي  للمسجد 
والتدنيس  االنتهاكات  لنمط  االحتالل  مدروسة من منظومة 
ما  أن   صحفي،  تصريح  في  خاطر،  للمقدسات.وأضافت 
ألن  اإلبراهيمي؛  المسجد  في  يتكرر  األقصى  في  حصل 
المراد تعويد الشارع الفلسطيني على هذه المشاهد وصواًل 
أوسع  المسجدين، والتمهيد النتهاكات  أمر واقع في  لتثبيت 
وأخطر.وشددت أن الرسالة التي يجب أن تصل لالحتالل أن 

المساس بالمقدسات أمر خطير، واستفزاز المشاعر الدينية 
تظل  أن  إلى  قوية. ودعت  أفعال  كفيل بصنع ردود  للناس 
هذه االنتهاكات الفاضحة محل إدانة واحتجاج، وأال تصبح 
واقتحم  والتدنيس.  االنتهاك  أشكال  جميع  وكذلك  مقبولة، 
المسجد  أمس،  فاضح،  بلباس  ومستوطنات  مستوطنون 
االحتالل.  قوات  حماية  تحت  الخليل،  بمدينة  اإلبراهيمي 
عند  المسجد  سجاد  فوق  البسط  االحتالل  قوات  وفرشت 

مصلى اإلسحاقية، حيث اقتحمه المستوطنون باألحذية. 
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سورة الفاتحة لها فضائل وخصائص عديدة، ولم يثبت 
في فضائل شيء من السور أكثر مما ثبت في فضلها 
، وأفرد لها اإلمام ابن رجب الحنبلي  بابا في كتابه “ 

تفسير الفاتحة ” تجدونها في السطور التالية: 
الفضيلة األولى: أنها أعظم سورة في القرآن وأفضل، 
ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
»أال   :- وسلم  عليه  – صلى هللا  رسول هللا  لي  قال 
أن  قبل  القرآن  في  سورة  أعظم  هي  سورة  أعلمك 
أرد  فلما  بيدي،  فأخذ  قال:   .» المسجد؟  من  تخرج 
أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول هللا، إنك قلت: 
الحمد  قال: »نعم،  القرآن.  ألعلمنك أعظم سورة في 
العظيم  والقرآن  المثاني  السبع  العالمين، هي  هلل رب 

الذي أوتيته. »
وروى اإلمام أحمد من حديث عبد هللا بن محمد بن 
قال لي رسول هللا  قال:  بن جابر  عقيل عن عبد هللا 
هللا  عبد  يا  أخبرك  »أال   :- وسلم  عليه  هللا  – صلى 
بن جابر عن ] … [ سورة في القرآن«. قلت: بلى، 
العالمين{  }الحمد هلل رب  قال: »اقرأ:  يا رسول هللا. 

حتى تختمها»
األنصاري،  البياضي  هو:  هذا  جابر  بن  هللا  وعبد 

وقيل: هو العبدي.
وروى النسائي في »عمل اليوم والليلة«: حدثنا عبيد 
هللا بن عبد الكريم ثنا علي بن عبد الحميد ثنا سليمان 
بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول هللا–  
صلى هللا عليه وسلم – في منزلة، فنزل ونزل رجل 
بأفضل  أخبرك  »أال  فقال:  إليه،  فالتفت  جانبه،  إلى 
القرآن؟ « قال: فتلى عليه: }الحمد هلل رب العالمين. }
وروى أبو علي الصواف في »فوائده«: حدثنا إبراهيم 
بن هاشم ثنا سعيد  بن زنبور ثنا سليم أبو مسلم عن 
الحسن بن دينار عن يزيد الرشك قال: سمعت أبا زيد 
– وكانت له صحبة – قال: كنت مع النبي – صلى هللا 
عليه وسلم – في بعض فجاج المدينة ليال، فسمع رجال 
يتهجد بأم القرآن، فقام النبي – صلى هللا عليه وسلم – 
فاستمع له حتى ختمها، ثم قال: »ما في القرآن مثلها.»
بن  إبراهيم  عن  »األوسط«  في  الطبراني  وخرجه 
هاشم، وقال: ال يروى هذا الحديث عن أبي زيد عمرو 
مسلم  بن  سليم  به  تفرد  اإلسناد،  بهذا  إال  أخطب  بن 
الفاتحة أفضل سور  أن  وهذه األحاديث صريحة في 

القرآن.
بعض،  على  القرآن  بعض  تفضيل  في  اختلف  وقد 
فأنكر قوم ذلك، قالوا: ألنه كله كالم هللا، وصفة من 
بعض،  على  بالفضل  بعضه  يوصف  فال  صفاته, 
وحكي عن مالك نحو هذا (4)، وهو قول األشعري 

وابن الباقالني وجماعة.
التفضيل يعود إلى ثوابه وأجره، ال إلى ذاته،  وقيل: 

وهو قول طائفة منهم ابن حبان
وقيل: بل التفضيل يعود إلى اعتبارين:

أحدهما: اعتبار تكلم هللا به.
تضمن  فما  المعاني،  من  تضمنه  ما  اعتبار  والثاني: 
التوحيد والتنزيه أعظم مما تضمن اإلخبار عن األمم 

أو ذكر أبي لهب ونحو ذلك.
وهذا قول إسحاق وكثير من العلماء والمتكلمين، وهو 

الصحيح الذي تدل عليه النصوص الصحيحة.
الفضيلة الثانية: أنه لم ينزل في القرآن، وال في التوراة 
وال في اإلنجيل، مثلها، فروى عبد الحميد بن جعفر 
عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال رسول هللا – صلى هللا  قال:  كعب  بن  أبي  عن 
عليه وسلم -: »ما أنزل هللا تبارك وتعالى في التوراة 
وال في اإلنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني.» 

أخرجه اإلمام أحمد والنسائي
وأخرجه الترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد عن 
العالء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه 
وسلم قال ألبي بن كعب: »أتحب أن أعلمك سورة لم 
الزبور،  التوراة، وال في اإلنجيل، وال في  ينزل في 
وال في الفرقان مثلها؟ « قلت: نعم. قال: »كيف تقرأ 
في الصالة؟ « فقرأت أم القرآن، فقال رسول هللا – 
صلى هللا عليه وسلم« :- والذي نفسي بيده ما أنزل 
في التوراة، وال في اإلنجيل، وال في الزبور، وال في 
الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم 

الذي أعطيته .»وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه اإلمام أحمد بنحوه مختصرا عن سليمان بن 

داود عن إسماعيل بن جعفر عن العالء به.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
العظيم{  والقرآن  المثاني  من  سبعا  آتيناك  }ولقد 
هللا  استثناها  الكتاب،  فاتحة  هي  قال:   ]87 ]الحجر: 
تعالى ألمة محمد – صلى هللا عليه وسلم -، فذخرها 
لهم ولم يعطها أحد قبل أمة محمد – صلى هللا عليه 

وسلم -. رواه أبو عبيد.
الفضيلة الثالثة: أنها من كنز من تحت العرش، روينا 
أنس  البناني عن  ثابت  المري عن  من طريق صالح 
عن النبي – صلى هللا عليه وسلم – قال: »إن هللا عز 
فاتحة  أعطيتك  إني  علي:  به  من  فيما  أعطاني  وجل 
وبينك  بيني  قسمتها  عرشي،  كنوز  من  هي  الكتاب، 

نصفين.»
صلى   – النبي  أن   – عنه  هللا  رضي   – علي  وعن 
الكتاب، وآية الكرسي،  هللا عليه وسلم – قال: فاتحة 
و }شهد هللا أنه ال إله إال هو{ ]آل عمران: 18[، و 
}قل اللهم مالك الملك{ ]آل عمران]26 :؛ هذه اآليات 
معلقات بالعرش ليس بينهن وبين هللا حجاب. أخرجه 

أبو عمرو الداني بإسناده في »كتاب البيان«  له.
الفضيلة الرابعة: أن هذه السورة مختصة بمناجاة الرب 
تعالى، ولهذا اختصت الصالة بها، فإن المصلي يناجي 
الكالم وأشرفه،  بأفضل  العبد ربه  يناجي  ربه، وإنما 
وهي مقسومة بين العبد والرب نصفين، فنصفها األول 
ثناء للرب عز وجل، والرب تعالى يسمع مناجاة العبد 
له، ويرد على المناجي جوابه ويسمع دعاء العبد بعد 
ليست  الخصوصية  وهذه  سؤاله،  إلى  ويجيبه  الثناء 
لغيرها من السور، ولم يثبت مثل ذلك في شيء من 
القرآن إال في خاتمة »سورة البقرة«، فإنها أيضا من 
بها كدعاء  الدعاء  العرش، ويجاب  الذي تحت  الكنز 

الفاتحة، غير أن الفاتحة تمتاز عليها من وجهين:
فيها  وإنما  فيها،  ثناء  ال  وتلك  أولها  الثناء  أحدهما: 

أخبار عن اإليمان والفاتحة تتضمنه.
والثاني :أن دعاء الفاتحة أفضل، وهو: هداية الصراط 
بما  الدعاء  فيها  وتلك  بدونه،  نجاة  ال  الذي  المستقيم 
هو من لواحق ذلك وتتماته، وال يمكن حصوله بدون 

هداية الصراط المستقيم.
الفضيلة الخامسة: أنها متضمنة لمقاصد الكتب المنزلة 
عن  بإسناده  حاتم  أبي  ابن  فذكر  كلها،  السماء  من 
الحسن قال: أنزل هللا سبحانه أربعمائة كتاب وأربعة 
واإلنجيل  كتب :التوراة  أربعة  في  جمعها  كتب، 
القرآن، وجمع  والزبور والقرآن، وجمع األربعة في 
القرآن في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة وجمع 

علم الفاتحة في: } إياك نعبد وإياك نستعين.} 
وروى أبو عبيد في »كتابه« بإسناده: عن الحسن عن 
النبي صلى هللا عليه وسلم قال: “من قرأ فاتحة الكتاب 
والفرقان”.  والزبور  واإلنجيل  التوراة  قرأ  فكأنما 
أصله  الشيء:  وأم  الكتاب،  أم  تسميتها:  لهذا  ويشهد 

ومجتمعه.
الكتب  وبيان اشتمال هذه السورة على جميع مقاصد 
المنزلة على وجه االختصار: أن هللا سبحانه وتعالى 
إلى  الخلق  لدعائه  الكتب  وأنزل  الرسل  أرسل  إنما 
منه  والقرب  ومحبته  وعبادته  وتوحيده،  معرفته 

وقطب  ولبها  الرسالة  مقصود  هو  هذا  إليه؛  واإلنابة 
رحاها الذي تدور عليه، وما وراء ذلك فإنها مكمالت 
ذلك  معرفة  إلى  مفتقر  أحد  فكل  ولواحق؛  ومتممات 
علما، واإلتيان به عمال، فال سعادة للعبد وال فالح وال 

نجاة بدون هذين المقصدين.
ألنها  ذلك،  مقاصد  على  مشتملة  الفاتحة  وسورة 
أسماء  بثالثة  سبحانه  بالرب  التعريف  تضمنت 
)الرب(  و  )هللا(  وهي:  إليها،  األسماء  سائر  ترجع 
والربوبية  إللهية  على  السورة  وبنيت  )الرحمن(،  و 
والرحمة؛ ف }إياك نعبد{ مبني على اإللهية، و }وإياك 
إلى  الهداية  وطلب  الربوبية،  على  مبني  نستعين{ 
صراطه المستقيم مبني على الرحمة، والحمد يتضمن 
األمور الثالثة فهو تعالى محمود على إلهيته وربوبيته 

ورحمته.
السورة:  وتضمنت  لحمده،  كماالن  والمجد  والثناء 
وإياك  نعبد  بقوله} :إياك  والربوبية  اإللهية  توحيد 
نستعين{، ولما كان كل أحد محتاجا إلى طلب الهداية 
إلى الصراط المستقيم وسلوكه علما ومعرفة، ثم عمال 
ممن  وطلبه  ذلك  سؤال  إلى  العبد  احتاج   = وتلبسا 
العبد  إليه  يفتقر  الدعاء أعظم ما  بيده، وكان هذا  هو 
ثالثة  الناس  فإن  عين،  طرفة  كل  في  إليه  ويضطر 

أقسام:
قسم عرفوا الحق وحادوا عنه: المغضوب عليهم.

وقسم جهلوه وهم: الضالون.
وقسم عرفوه وعملوا به وهم: المنعم عليهم.

وكان العبد ال يملك لنفسه نفعا وال ضرا احتاج إلى سؤال 
الهداية إلى صراط المنعم عليهم، والتخلص من طريق 

أهل الغضب والضالل ممن يملك ذلك ويقدر عليه.
أما  والمعاد،  النبوة  إثبات  أيضا:  السورة  وتضمنت 
المعاد: فمن ذكر يوم الدين، وهو يوم الجزاء باألعمال، 

وأما النبوة: فمن ذكر تقسيم الخلق إلى ثالثة أقسام
النبوات ومعرفتهم  القسمة بحسب  انقسموا هذه  وإنما 

بها ومتابعتهم لها.
الفاتحة لجميع  فهذا قول مختصر يبين تضمن سورة 

أصول مقاصد الرسالة، والكتب المنزلة من السماء.
الفضيلة السادسة: أن سورة الفاتحة شفاء من كل داء، 
األسقام  من  وشفاء  القلبية،  األمراض  من  شفاء  فهي 
البدنية؛ وقد تقدم عن أبي سعيد عن النبي – صلى هللا 
الكتاب شفاء من كل  قال: »فاتحة  أنه  عليه وسلم – 
القرآن كله  أن  السام« )1(. والسر في ذلك:  إال  داء 
شفاء عام، فهو شفاء ألدواء القلوب من الجهل والشك 
والريب وغير ذلك، قال هللا تعالى: }يا أيها الناس قد 
الصدور{  في  لما  وشفاء  ربكم  من  موعظة  جاءتكم 

]يونس: .]57
وهو أيضا شفاء ألدواء األجسام، وقد وصفه هللا عز 
وجل بأنه شفاء مطلق في غير موضع، فقال تعالى: 
 ،]44 ]فصلت:  وشفاء{  هدى  آمنوا  للذين  هو  }قل 
وقال تعالى: }وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين{ ]اإلسراء: 82[، و )من( هنا لبيان الجنس، 

ال للتبعيض.
وفي »سنن ابن ماجه« من حديث علي – رضي هللا 

عنه – عن النبي – صلى هللا عليه وسلم – قال: »خير 
الدواء القرآن« ).)1

فالقرآن كله شفاء، والفاتحة أعظم سورة فيه، فلها من 
خصوصية الشفاء ما ليس لغيرها، ولم يزل العارفون 
يتداوون بها من أسقامهم، ويجدون تأثيرها في البرء 
والشفاء عاجال؛ ولكن ها هنا نكتة ينبغي التفطن لها، 
والسالح  السالح،  بمنزلة  والتعاويذ  الرقا  أن  وهي: 
يحتاج تأثيره إلى قوة الضارب به، وكون المحل قابال 
للتأثير، فالسالح بضاربه ال بحده، فمتى كان السالح 
الضارب  والساعد  فيه،  آفة  ال  نفسه  في  تاما  سالحا 
به قوي، والمضروب به قابل للقطع = أثر القطع ال 
تخلف  الثالثة =  هذه  من  تخلف شيء  ومتى  محالة، 

تأثيره.
الفاعل  وهمة  قوة  تستدعي  والتعاويذ  الرقا  وكذلك 
وتأثيره وقبول المحل للتأثير، فمتى تخلف الشفاء بهذه 
الرقا الشرعية كان خلل في واحد من هذين أو فيهما، 
أخذ  فإذا  التأثير،  حصل  وجههما  على  وجدا  ومتى 
القلب الرقا بقبول تام وكان للراقي همة مؤثرة، ونفس 
كامل،  وإيمان  تامة،  وعزيمة  صادقة،  وقوة  فعالة، 

وقلب حاضر، وبصيرة نافذة = أثر في إزالة الداء.
جائز،  وهو  بالقرآن،  الرقا  مسألة  بهذا  ويتعلق 
والتمائم  »الرقا  حديث:  وأما   ،  ]  …  [ واألحاديث 

شرك« ففيه جوابان:
األمر، ألن  أول  في  ذلك  كان  وإنما  أحدهما :نسخه، 
علق  ثم  بالمظنة،  الحكم  فعلق  الشرك،  مظنة  الرقا 
حسم  القصد  األمر  أول  في  وكان  سيما  ال  بالحقيقة، 
مادة الشرك بالكلية، كما نهي عن الشرب في الظروف 

ألنها مظنة السكر، ثم رخص فيها.
والثاني: أن يحمل ذلك على ما هو شرك في نفسه، 
نزول  قبل  التمائم  تعليق  أحمد  كره  وقد  أظهر،  وهو 

البالء دون ما بعده ، وهللا أعلم.
الفضيلة السابعة: أنها حرز من شياطين الجن واإلنس، 

وأنها تعدل ثلث القرآن.
خرج أبو الشيخ بإسناده عن أنس عن النبي – صلى 
هللا عليه وسلم – أنه قال: »إذا وضع العبد جنبه على 
من  أمن  الكتاب  فاتحة  وقرأ  هللا،  بسم  فقال:  فراشه، 
ثلث  تعدل  الجن واإلنس، ومن كل شيء، وهي  شر 

القرآن. “
وفي «معجم الطبراني األوسط« بسنده عن ابن عباس 
يرفعه إلى النبي – صلى هللا عليه وسلم -: »من قرأ 
أم القرآن و }قل هو هللا أحد {، فكأنما قرأ ثلث القرآن« 

. تفرد به الواسطي.
ابن  عن  بسنده  »مسنده«  في  حميد  بن  عبد  وروى 
بثلثي  تعدل  الكتاب  »فاتحة  قال:  مرفوعا  عباس 

القرآن. »
كمال  بها  يحصل  الفاتحة  قراءة  أن  الثامنة:  الفضيلة 
الصالة وقبولها، وبدونها تكون الصالة خداجا ناقصة 
بدون  مقبولة  الصالة مجزية  تكون  بل ال  تمام،  غير 
تامة  الصالة  الصالة صارت  في  تليت  فإذا  تالوتها، 
مجزية، وقد ورد أن المالئكة يصلون بها كما يصلي 

بها أهل األرض.
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املـوافق لـ 16 �شفر 1444 هـ  

نزوله  لدى  ضيف،   بن  حسين  أكد 
برنامج  على  األحد،  أمس  ضيفا 
ضيف الصباح للقناة اإلذاعية األولى، 
في  اإلنتاج  مستوى  ارتفاع  تسجيل 
بنسبة  العمومي  الصناعي  القطاع 
أعمال  رقم   تسجيل  مع  جدا،  مهمة 
قدر  ب 9.3 بالمائة  خالل السداسي 

األول من العام الجاري.
بعث  اعادة  و  مرافقة  إطار  في  و 

عرفت   التي  العمومية  المؤسسات 
عن  تماما  المتوقفة  أو  مالية  مشاكل 
تم  أنه  المتحدث  ،أوضح  النشاط  
ضخ  بدل  أخرى  حلول  إلى  اللجوء 
العمومية،  الخزينة  من  األموال 
اللجوء  او  البنوك  مع  الديون  كهيكلة 
إلى  امكانية تغيير النشاط و التكيف 
مع متطلبات السوق، كاشفا عن اعادة 
بعث أكثر من 10 مؤسسات عمومية 

نهاية  قبل  مؤسسة   19 برمجة  و 
بعث  يتم  أن   على  الجارية،   السنة 
مؤسسة   51 أصل  من  المتبقي  العدد 
في  .و   2024/  2023 سنتي  خالل 
ذاته  المتحدث  ثمن  متصل،   سياق 
للبالد    العليا  السلطات  قرارات  جملة 
 ، الوطني  المنتوج  بحماية  المتعلقة 
مشيرا إلى ابرام عدة  اتفاقيات ترمي 
إلى  تثمين المنتوج الوطني  لما تتوفر 
عليه المؤسسات العمومية من كفاءات 

في شتى المجاالت .
يعيق  ما  وفي رده عن سؤال حول  
الفعال  اآلداء  عن  الصناعي  القطاع 
األرقام، لخصها  في  قفزة  تحقيق   و 
ضيف األولى في العراقيل و العقبات 
اإلدارية، معرجا عن استحداث منصة 
رقمية لإلستثمار ستكون جاهزة قريبا 
شفافية  اكثر   - -حسبه  ستعطي  و 

الستقطاب المستثمرين بالجزائر .
بين  الشراكة  ترقية  بخصوص  و 
القطاعين العمومي و الخاص قال بن 
ضيف إنها   ستتعزز بعد اإلنتهاء من 
الخاصة  التنظيمية  النصوص  اعداد 

بقانون اإلستثمار.
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 2022 البشرية  التنمية  تقرير  صنف 
المتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادر 
المرتبة  في  الجزائر  اإلنمائي، 
في  عربيا  والسابعة  مغاربيا  األولى 
مؤشر التنمية البشرية العالمي ضمن 

تصنيف "تنمية عالية".
ذاته  التقرير  الجزائر حسب  وجاءت 
في المركز األول الثالثة افريقيا لتأتي 
في المرتبة الـ 91 عالميا متقدمة على 
الـ  المرتبة  في  جاءت  التي  تونس 
المرتبة  التي حلت في  97 والمغرب 
123 تلتها موريتانيا في المرتبة 158 
شملها  دولة   191 بين  من  عالميا 
هذا  جاء  الذي  للتقرير  التقرير.وفقاً 
في  المستقبل،  "صناعة  بعنوان  العام 
الجزائر  رصيد  بلغ  متحول"  عالم 
العام  عن  متقدمة  درجة   0.745

الماضي بمقدار 0.009 درجة.
الترتيب  اإلمارات  تصدرت  وعربيا 
وجاء في المركز الـ 26 عالميا تلتها 

الـ  المرتبة  في  والسعودية  البحرين 
35 ثم قطر في المرتبة الـ 42 عالميا 
السابعة  المرتبة  الجزائر في  وجاءت 

عربيا.
عن  البشرية  التنمية  تقرير  ويصدر 
منذ عام  المتحدة سنوياً  برنامج األمم 
1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن 
خالل  من  الشعوب  رفاهية  مستوى 

والمعرفة،  "الصحة،  أبعاد هي  ثالثة 
ومستوى المعيشة"، وتتمثل في أربعة 
المتوقع  العمر  مؤشرات هي متوسط 
الدراسة  وسنوات  الوالدة،  عند 
الدراسة،  المتوقعة، ومتوسط سنوات 
المحلي  الناتج  من  الفرد  ونصيب 

اإلجمالي.
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لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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اإىل جانب اأزيد من 250 منظمة 

تن�سط يف جمال حقوق الإن�سان 

والت�شامن الدويل

اجلالية ال�صحراوية 
ت�سارك بفرن�سا يف 

اأ�سغال املنتدى ال�سنوي 
للجمعيات

بقوة  بفرنسا  الصحراوية  الجالية  تشارك 
منذ أمس األحد في أشغال المنتدى السنوي 
في   15 الـ  بالمقاطعة  ينظم  الذي  للجمعيات 
 250 من  أزيد  إلى جانب  باريس  العاصمة 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  تنشط  منظمة 
والتضامن الدولي والثقافة بما يعكس التزام 
الصحراوي  الشعب  أبناء  من  الفئة  هذه 
بمواصلة نضالها وجهودها للتحسيس بقضية 

بالدهم.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية أن رواق 
الجالية الصحراوية يشهد إقباال كبيرا مشيرة 
للبوليساريو  الوطنية  األمانة  عضو  أن  الى 
وممثلها بفرنسا، محمد سيداتي وكذا رئيسة 
الرابطة الصحراوية لحقوق اإلنسان سلطانة 
زاروا  صحراوية  شخصيات  وعدة  خيا 
الجالية  أن  المصدر  نفس  الرواق.وذكر 
الصحراوية بفرنسا تعتبر المشاركة في هذا 
الصحراويين  التزام  "تعكس  فرصة  الحدث 
وجهودهم  نضالهم  بمواصلة  المهجر  في 
داخل  الصحراوية  بالقضية  للتحسيس 
المدني  المجتمع  سيما  الفرنسية  األوساط 
الفرنسي من خالل الوسائل التي تعتمد عليها 
الصحراوية  بالقضية  التحسيس  في  الجالية 
كالمطويات والكتب وغيرها من األدوات«.

وتساهم هذه الوسائل بشكل كبير في التعريف 
الصحراوي  الشعب  يخوضه  الذي  بالكفاح 
من أجل انتزاع حقه في الحرية واالستقالل 
الجمهورية  دولته  سيادة  بسط  واستكمال 
العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل 

أراضيها الوطنية.
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اأطلقتها املديرية

 العامة للأمن الوطني

حملة وطنية �سّد 
جتاوزات الدراجات 
النارية عرب الطرقات

أطلقت المديرية العامة لألمن الوطني حملة 
ضد تجاوزات سائقي الدراجات النارية عبر 
لألمن  العامة  للمديرية  بيان  الطرقات.وأفاد 
الوطني، أمس األحد عن إطالق حملة وطنية، 
بمختلف  النارية  الدراجات  سائقي  تستهدف 
ظاهرة  محاربة  إلى  ترمي  والتي  أصنافها 
من  يتبعها  وما  الخطيرة  السلبية  السلوكات 
والساكنة. العام  الطريق  لمستعملي  أضرار 
وأضاف البيان أن الحملة تستهدف المخالفات 
والذي  المرور  قانون  احترام  بعدم  المتعلقة 
يتجسد جليا في عدم ارتداء الخوذة، السرعة 
المناورات  وثائق،  دون  السياقة  المفرطة، 
من  النارية  الدراجات  قيادة  االستعراضية، 
الناتجة  الصوتية  واإلزعاجات  القصر  قبل 
عن إدخال بعض اإلضافات على محركات 
الدراجات، ناهيك عن بعض السلوكات التي 
لها عالقة مباشرة بأشكال الجريمة كالسرقة 

بالنشل وحمل بعض المحظورات.
في  تستهدف  الحملة  هذه  أن  البيان  وتابع 
تاريخ  إلى  ستستمر  التي  األولى،  مرحلتها 
20 سبتمبر 2022، إلى توعية هذه الفئة من 
مستعملي الدراجات للعدول عن هذه السلوكات 
األساليب  إلى  اللجوء  قبل  والخطيرة  السلبية 
إجراءات  من  يتبعها  وما  الردعية  القانونية 
كل  المخالفين  ضد  صارمة  وجزائية  إدارية 
العامة  المديرية  دعت  مسؤوليته.كما  حسب 
السيما  الفاعلين  جميع   الوطني،  لألمن 
األولياء إلى المساهمة في محاربة السلوكات 

الخطيرة لسواق الدراجات النارية.
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اإثر ا�ستغلل معلومات دقيقة

ا�سرتجاع دراجتني ناريتني 
كانتا حمل اأبحاث لأجل 

ال�صرقة يف بجاية
باألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
خالل  بجاية  والية  ألمن  التابعة  السادس  الحضري 
من  يبلغ  مجرم  توقيف  من  الماضي  األسبوع  نهاية 
في  العقلية  المؤثرات  ترويج  يحترف  سنة   22 العمر 

أوساط الشباب داخل األحياء الشعبية.
واردة  معلومات  على  بناءا  جاءت  العملية  تفاصيل 
إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخص مشبوه من 
المهلوسات  وبيع  بترويج  يقوم  العدلية  السوابق  ذوي 
في أوساط الشباب داخل أحياء إغيل أوعزوق ببجاية، 
مداهمة  تم  من خاللها  محكمة  تم وضع خطة  وعليه 
مكان تواجد المشتبه فيه الذي حاول الفرار على متن 
دراجة نارية، إال أن قوات الشرطة تمكنت من إيقافه 
علبة  بداخل  العثور  تم  النارية  الدراجة  تفتيش  وبعد 
األشياء على سكين من الحجم الكبير وكذا قطعة من 
المخدرات )قنب هندي( يقدر وزنها بحوالي 05 غرام 
باإلضافة إلى مشطين بهما 20 قرص مهلوس من دواء 
بريغابالين، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 105480 
دج يعد من عائدات ترويج المخدرات، خالل العملية 
تم إسترجاع دراجتين ناريتين تبين بأنهما محل أبحاث 
مسكن  تفتيش  وبعد  للتحقيق  مواصلة  السرقة،  ألجل 
المشتبه فيه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية 
المختصة تم حجز 10 أقراص مهلوسة كانت بداخل 

غرفته.
و إنجاز ضده ملف جزائي من أجل حيازة المؤثرات 
العقلية و المخدرات، قصد البيع بطريقة غير مشروعة 
السادس  الصنف  من  ابيض محظور  مع حمل سالح 
، و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة ، أين 

صدر ضده أمر إيداع.
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مع ت�سجيل رقم اأعمال قدر بـ 9.3 باملائة

ارتفاع م�ستوى الإنتاج ال�سناعي 
العمومي حتى جوان 2022

ك�سف املدير العام للقطاع العمومي التجاري و ال�سناعي بوزارة ال�سناعة ح�سني بن �سيف،  عن 

ارتفاع م�ستوى الإنتاج و  رقم الأعمال يف القطاع ال�سناعي العمومي  خلل ال�سدا�سي الأول 

من العام اجلاري ، م�سريا اإىل اأن املوؤ�سرات الإيجابية جاءت نتيجة اعادة النظر يف منط ت�سيري 

املجمعات ال�سناعية العمومية .

حتتل املركز ال�سابع عربيا والثالث اإفريقيا

من قبل جمارك املركزين

 احلدوديني العيون واأم الطبول

حجز 17 األف دينار تون�سي 
ومهلو�سات بالطارف

متكنت م�شالح اجلمارك باملركزين احلدوديني الربيني بالعيون 

واأم الطبول، والفرقة املتنقلة التابعة مل�شالح مفت�شية الأق�سام 

للجمارك بالطارف من حجز 6.832 قر�س مهلو�س كانت خمباأة 

باإحكام داخل �شيارة �شياحية وكذا مبلغ مايل قدر ب 17.000 

للمديرية  بيان  الأحد  اأم�س  به  اأفاد  ح�شبما  تون�سي،  دينار 

العامة للجمارك. 

للم�سالح  احلثيثة  امليدانية  اجلهود  �شياق  "يف  البيان  واو�سح 

املفت�شيتني  من  كل  اأعوان  متكن  اجلمركية،  للفرق  العملياتية 

الربيني  احلدوديني  باملركزين  امل�سافرين  لفح�س  الرئي�شيتني 

بالعيون واأم الطبول، والفرقة املتنقلة التابعة مل�شالح مفت�شية 

املديرية  اخت�سا�س  باإقليم  بالطارف،  للجمارك  الأق�سام 

متفرقتني  عمليتني  اإثر  وعلى  بعنابة،  للجمارك  اجلهوية 

اأحد  اأمتعة  بني  خمباأة  كانت  تون�سي  دينار  حجز 17.000  من 

 Prégabaline« نوع  من  مهلو�س  قر�س  و6.832  امل�سافرين 

فح�س  عملية  بعد  �سبطها  مت  ملغ   ADONTAG« 150
دقيق خمباأة باإحكام داخل جتاويف �شيارة �شياحية«. واأكدت 

م�شالح اجلمارك اأن العمليتني تكر�شان "يقظة و�شرامة اأعوان 

اجلمارك اجلزائرية املجندين ليال ونهارا يف �سبيل اأداء واجبهم 

املهني، ل�شيما يف اإطار قمع املخالفات املرتكبة خرقا للت�سريع 

اخلارج،  واإىل  من  الأموال  روؤو�س  بحركة  اخلا�سني  والتنظيم 

تهريب  مكافحة  يف  م�شاهمة  و  الوطني  للقت�ساد  حماية 

وجتارة املخدرات واملوؤثرات العقلية وكل ما يهدد �شحة و�شالمة 

املواطن«.
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يف ظرف جد وجيز

�سرطة القرارة 
توقيف �سخ�ص عن ق�سية 
ال�سرقة من داخل م�سكن

متكنت م�شالح اأمن دائرة    القرارة، بحر الأ�سبوع  املن�سرم من 

فك لغز �سرقة من داخل م�شكن طالت مبلغ مايل، جموهرات من 

املعدن الأ�شفر و هذا يف ظرف جد وجيز، مع توقيف �سخ�س 

الق�سائية.حيثيات  اجلهات  اأمام  تقدميه  مت  اأين  فيه،  م�شتبه 

الق�سية تعود اإىل تقدم اأمام عنا�شر اأمن دائرة القرارة �سخ�س 

يبلغ من العمر )61 �شنة(، نتيجة تعر�س م�شكنه الكائن مبدينة 

القرارة لفعل ال�سرقة من قبل �سخ�س               جمهول، العملية 

اإىل  بالإ�سافة  الأ�شفر،  املعدن  من  جموهرات  جمموعة  طالت 

مبلغ مايل يقدر              بـ 36000دج، على الفور با�سرت ذات 

امل�شالح حتقيقاتها وحترياتها يف ق�سية احلال بالتن�سيق الدائمو 

امل�شتمر مع النيابة املحلية .

عمليات البحث و التحري احلثيثة املبذولة من طرف عنا�شر 

حتديد  من  وجيز  جد  ظرف  يف  مكنت  الق�سائية،  ال�سبطية 

حمكمة  اأمنية  خطة  ر�شم  بعد  و  فيه،  امل�شتبه  هوية  و  مكان 

اأ�شفرت العملية عن توقيفه  و حتويله للم�سلحة بغية موا�سلة 

الإجراءات القانونية الالزمة، التحقيق املتوا�سل لذات امل�شالح 

مكن من                     ا�سرتجاع جل امل�سروقات و ت�سليمها ملالكها.

الإجراءات  كافة  ا�ستكمال  بعد  مت  فقد  اإعالمي  بيان  وح�شب 

القانونية مت اإعداد ملف جزائي باخل�سو�س قدم اأمام اجلهات               

الق�سائية.
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الأغواط:

ا�سرتجاع م�سروقات طالت من�ساأة ريا�سية

اجلزائر الأوىل مغاربيا 
يف موؤ�سر التنمية الب�سرية الأممي

مكافحة  إلى  الهادفة  الميدانية  األمنية  للجهود  مواصلة 
قطاع  عبر  أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة 
األمن  باشره  الذي  التحقيق  إطار  في  و  اإلختصاص، 
بخصوص  األغواط  والية  بأمن  السادس  الحضري 
قضية السرقة التي استهدفت أجهزة تلفاز على مستوى 
التي  التحريات  و  األبحاث  مكنت  أين  رياضية،  منشأة 
بوشرت في هذا الشأن من توقيف شخصين مشتبه فيهما 

تتراوح أعمارهما ما بين )24-29( سنة و ذلك خالل 
األسبوع الماضي، مع استرجاع جهاز تلفاز من األجهزة 
تم بعد  فقد  بيان إعالمي صدر أمس  المسروقة.وحسب 
استكمال ملف اإلجراءات الجزائية لقضية الحال المتعلقة 
بـ السرقة بالتعدد، تم تقديم المشتبه فيهما السالف ذكرهما 

أمام النيابة المختصة إقليميا.
حياة �شرتاح
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