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ت�صريف مياه الأمطار

مخطــط اإجــــرامي 

»دنيء« ن�صجت خيوطه 
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زغدار يتحدث عن مقاربة جديدة 

ال�ضتيراد وت�ضنيع المركبات ويطمئن:

اأ�صعار ال�صيارات 
�صتتــراجــع

تطرق اأحمد زغدار وزير ال�ضناعة اإلى 

المقاربة الجديدة التي تبنتها الدولة في 

مجاال ت�ضنيع ال�ضيارات بالجزائر، »تفاديا 

لتكرار التجارب ال�ضابقة التي ا�ضتنزفت 

العملة ال�ضعبة«، وذلك من خالل بعث 

»�ضناعة ميكانيكية حقيقية«، فيما اأكد 

الوزير اأن اأ�ضعار ال�ضيارات �ضتتراجع مع 

بداية الت�ضنيع واال�ضتيراد.

�ضعر بها �ضكان 6 واليات مجاورة

ل خ�صائر ب�صرية اأو مادية 
اإثر الهــزة الأر�صيـــة 

التي �صـربت البليدة
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توقيف 64 تاجر مخدرات وحجز 18.5 كيلوغراما من الكيف المغربي

الجزائر تدعم ممثل االتحاد االإفريقي 

من اأجل الم�ضالحة في ليبيا

الرئيـــــ�س تبــون 
يتحـادث هاتفيــا مع 

رئي�س جمهورية الكونغو

بوغالي يوؤكد توحد الروؤى بين الفاعلين اإزاء الم�ضائل الجوهورية وي�ضرح

الجزائر تتجه اإلى تكري�س الفعل الديمقراطي بقوة الطرح وب�صدق العزيمة
02

لعمامرة يوؤكد موا�ضلة جهودها ل�ضالح دول القارة

الجزائر.. �صوت اإفريقيا الم�صموع
02

المديرية العامة لالأمن الوطني تك�ضف 

عن تفا�ضيل هذه »الق�ضية الخطيرة«
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تختتم غدا أشغال الندوة التاسعة رفيعة 
المستوى حول السلم واألمن في إفريقيا 

تحت عنوان "دعم األعضاء األفارقة 
الجدد في مجلس األمن لألمم المتحدة في 

التحضير لمعالجة مسائل السلم واألمن 
في القارة اإلفريقية"، المنظمة بوالية 
وهرا، ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز 

التعاون والتنسيق بين مجلس السلم واألمن 
اإلفريقي واألعضاء األفارقة في مجلس 

األمن لألمم المتحدة في تنفيذ مهامهم 
خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف 

والمصالح المشتركة إلفريقيا أثناء عملية 
صنع القرار في مجلس األمن األممي 

بشأن قضايا السلم واألمن المتعلقة بالقارة، 
ويأتي تنظيم هذه الندوة امتدادا للطبعات 

السابقة التي كانت قد بادرت الجزائر 
بتنظيمها في إطار التزامها الراسخ 

والمتواصل بدعم عمل المنظمة في مجال 
السلم واألمن وسعيها الدؤوب لتعزيز 

العمل اإلفريقي المشترك.
وفي كلمة له خالل مراسم افتتاح أشغال 

الندوة، جدد وزير الشؤون الخارجية 
رمطان لعمامرة، أن "الجزائر بقيادة 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
وانطالقا من التزامها الدائم والثابت 

بنصرة قضايا إفريقيا لن تدخر جهدا في 
سبيل إعالء وترقية مبادئ منظمتنا خالل 
تنفيذ الوالية القارية المنوطة بها من قبل 
االتحاد اإلفريقي الذي ساند ترشحها لهذا 
المنصب")عضو غير دائم لمجلس األمن 

األممي، مضيفا بأن "قناعة الجزائر 
الراسخة بأنه في مواجهة االضطرابات 
الكبيرة نحتاج الى التمسك بالقيم الكبرى 

للوحدة والتضامن لتعزيز اعتمادنا 
الجماعي على الذات مع السعي الى اقامة 
شراكات تحترم الحقوق السيادية إلفريقيا 

في جميع مجاالت الحياة الدولية".
وحول ذلك، قال لعمامرة "نجتمع اليوم 
بهدف اتخاذ خطوات جديدة في طريقنا 

نحو تحقيق الرؤية اإلفريقية الشاملة لألباء 
المؤسسين لمنظمتنا... رؤية تم تضمينها 
بشكل جلي في أجندة 2063 التي تهدف 

الى تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وآمنة 
بقيادة مواطنيها وتمثل قوة نشطة على 

الساحة الدولية، معبرا عن ارتياحه للتقدم 
المحرز لحد اآلن فيما يتعلق بالمشاريع 
الرئيسية ألجندة 2063 وال سيما من 

حيث تسريع التكامل والتنمية، كما  أن 
"توحيد صوت إفريقيا داخل مجلس األمن 

األممي هو أيضا جزء ال يتجزأ من 
مشروع إفريقيا التي نريد".

من هة أخرى أشار لعمامرة الى أن اآللية 
التي تضم الدول اإلفريقية األعضاء في 

مجلس األمن والتي تبلورت مالمحها 
في وهران منذ بضع سنوات، أصبحت 

"عنصرا حاسما" خاصة في تعزيز 
المصالح الرئيسية إلفريقيا ضمن عملية 

صنع القرار في مجلس األمن التابع 
لألمم المتحدة"، مشيدا في نفس السياق 
باألعضاء األفارقة الحاليين في مجلس 
األمن ال سيما جمهورية كينيا الشقيقة 

التي تتولي تنسيق عمل المجموعة على 
جهودهم الثمينة في مناصرة المواقف 

اإلفريقية المشتركة، مؤكدا أنه "استنادا 
الى هذه الحركية، يحدو الجزائر طموح 

قوي لتقديم مساهمتها في هذا المجهود 
القاري من خالل ترشحها لشغل مقعد غير 
دائم في مجلس األمن الدولي خالل الفترة 
2025-2024 وغايتها األولى واألسمى 

هي تعزيز التعاون مع األشقاء األفارقة 
لتوحيد الكتلة اإلفريقية في أهم منبر دولي 
للسلم واألمن"، وأردف قائال "نؤمن إيمانا 

راسخا بأن إفريقيا التي طالما دعت الى 
إصالح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
لوضع حد للظلم التاريخي المسلط عليها 

منذ ما يقرب ثمانية عقود من الزمن، 
يحق لها طرح قضيتها مرارا وتكرارا 

مع التأكيد على الحاجة الملحة الى نظام 
تعددي تشاركي شامل ومتوازن لمواجهة 
التحديات العالمية بطريقة فعالة وناجعة"، 

الفتا الى أن "قارتنا التي وضعت منذ 
فترة طويلة احترام القانون الدولي وعدم 

االنحياز كمرجعين أساسيين لعملهما 
الدبلوماسي، لديها اإلرادة والقدرة وكذلك 
الحكمة لتقديم مساهمة إيجابية في سبيل 

تحسين العالقات الدولية".

قال مفوض االتحاد اإلفريقي للشؤون السياسية 
والسلم واألمن، السفير بانكول أديوي، أمس، إن 
إسماع صوت إفريقيا في المحافل الدولية يستلزم 
اتحادا إفريقيا قويا ومنيعا قادرا على حل المشاكل 

ورفع التحديات المتعلقة بالتنمية.
إ. س/ واج

شدد السفير بانكول أديوي خالل افتتاح أشغال الندوة التاسعة 
رفيعة المستوى حول السلم واألمن في إفريقيا بوهران، على 

ضرورة بناء اتحاد إفريقي قوي ومنيع بسياسة خارجية واحدة 
مع العمل على تجاوز كافة المشاكل والتحديات التي تواجهها 
القارة لتتمكن من إسماع صوتها بالشكل الالزم في المحافل 

الدولية، مبرزا أنه ال مناص من التفكير والعمل بشكل جماعي 
في تحديات السلم واألمن والتنمية التي تواجه القارة اإلفريقية 
وتبادل الخبرات والدروس بهدف تحديد طرق ووسائل أكثر 
فاعلية لمعالجة التحديات القائمة، إذ تعد هذه الندوة "فرصة 

لألعضاء الحاليين والمستقبليين من أجل تقدير مشترك لعهدتهم 
ومسؤولياتهم القارية داخل مجلس األمن".

واعتبر المتحدث هذه الندوة رفيعة المستوى بمثابة "منصة لتبادل 
وجهات النظر مع مختلف المسؤولين الدوليين حول تحديات 

السلم واألمن الحالية التي تواجه القارة اإلفريقية"، مشيرا الى أنه 
"أضحى لزاما على االتحاد اإلفريقي وكافة هيئاته العمل على 
التصدي بفعالية للتهديدات األمنية الحالية وإسكات البنادق في 
القارة، الفتا إلى ضرورة ضمان تدخالت مشتركة ومتماسكة 

ومنسقة وسياسة خارجية واحدة تجعل الصوت اإلفريقي مسموعا 
بما يستجيب لتطلعات اإلفريقيين ويحقق مصالحهم، كما نوه 
بالمساعي التي تقوم بها مجموعة أ3 الحالية )غانا والغابون 

وكينيا( على مستوى مجلس األمن لألمم المتحدة إلسماع الصوت 
اإلفريقي ونقل وجهات نظر البلدان اإلفريقية.

إلى ذلك، قدم مفوض االتحاد اإلفريقي للشؤون السياسية والسلم 
واألمن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

والشعب الجزائري على الجهود التي يبذلها على المستوى 
اإلفريقي، وقد افتتحت هذه الندوة برئاسة وزير خارجية نيجيريا، 

رئيس مجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي لشهر ديسمبر 
الحالي، جوفري أونياما، وتحت إشراف وزير الشؤون الخارجية 

والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة

اإميان. �س/ واج

لعمامرة يوؤكد موا�سلة جهودها ل�سالح دول القارة

اجلزائر.. �سوت اإفريقيا امل�سموع
تلتزم اجلزائر مبوا�سلة هودها الطيبة لإي�سال �سوت القارة الإفريقية اإىل العامل وامل�ساهمة يف حفظ ال�سلم 

وال�ستقرار بالقارة، وهو ما اكده اأم�س، من وهران، وزير ال�سوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان 

لعمامرة، حني قال اإن بالدنا توا�سل ال�سطالع بدورها كقوة فاعلة من اأجل ال�سلم وال�ستقرار يف اإفريقيا، 

وتقدمي دعمها الكامل لتنفيذ احللول الإفريقية للم�ساكل الإفريقية.

اجلزائر تدعم ممثل الحتاد الإفريقي من اأجل 

امل�ساحلة يف ليبيا

الرئي�س تبون يتحادث هاتفيا مع 
رئي�س جمهورية الكونغو

تحادث، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي 
مع رئيس جمهورية  الكونغو دونيس ساسو نقيسو، أكد له خالها "دعم 
الجزائر ووقوفها" إلى جانب ممثل االتحاد اإلفريقي من أجل المصالحة 

الوطنية في ليبيا،  حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في ذات البيان: "تحادث اليوم رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد 

تبون, في اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية الكونغو, السيد دونيس 
ساسو نقيسو, حول واقع العالقات الثنائية وأفاق التعاون, مؤكدا بالمناسبة 

ذاتها, دعم الجزائر ووقوفها إلى جانب ممثل االتحاد اإلفريقي من أجل 
المصالحة الوطنية في ليبيا, ومتمنيا له التوفيق في تحقيق هذا المسعى 

النبيل وتهيئة المناخ المالئم إلجراء االنتخابات ".
ق. و

الرئي�س تبون ي�ستقبل من�سق �سوؤون 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
مبجل�س الأمن القومي الأمريكي
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول امس، منسق شؤون 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمجلس األمن القومي األمريكي، بريت 
ماكغورك، وقد حضر اللقاء حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، 
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، 
والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع 

واألمن، بومدين بن عتو، والمدير العام للوثائق واألمن الخارجي، اللواء 
مهنى جبار، عن الجانب الجزائري.

ق. و
بوغايل يوؤكد توحد الروؤى بني الفاعلني اإزاء 

امل�سائل اجلوهورية وي�سرح

اجلزائر تتجه اإىل تكري�س الفعل 

الدميقراطي بقوة الطرح وب�سدق العزمية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, 

أمس، بالجزائر العاصمة, أن الجزائر تتجه إلى "تكريس 
الفعل الديمقراطي بقوة الطرح وبصدق العزيمة" معتبرا أن 

أطراف المعادلة الديمقراطية في الجزائر تملك من النقاط 
المشتركة ما يجعلها متوحدة إزاء المسائل الجوهري.

ع.ط
أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني, في كلمة ألقاها، خالل افتتاحه 

أشغال يوم برلماني حول "دور المعارضة" أن "الجزائر تتجه إلى 
تكريس الفعل الديمقراطي بقوة الطرح وبصدق العزيمة، كما ظل يؤكده 
رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كل مناسبة", معتبرا أن 
أطراف المعادلة الديمقراطية في الجزائر تملك من النقاط المشتركة ما 
يجعلها متوحدة إزاء المسائل الجوهرية خاصة فيما تعلق بالمواقف من 

القضايا الدولية والعالقات الخارجية.
وأضاف أن ذلك راجع لكونها تستمد مشروعها المجتمعي من "التاريخ 

والهوية" وهو سلوك تتميز به المجتمعات القوية التي ال تتنازع داخليا عندما 
يكون األمر متعلقا بمصالحها أو حضورها في الساحة الدولية. وأوضح 

بوغالي في نفس السياق أن "تزكية الشعب للدستور وما نالته المعارضة من 
حيز تمثيلي في االنتخابات البرلمانية والمحلية كان دليال على صدق اإلرادة 
السياسية في تكريس القانون واالنسجام مع الخطاب"، مضيفا أن الدور الذي 

قامت به المعارضة قد ساهم في التواصل والتكامل وتصحيح األخطاء.
كما ثمن, في ذات المنحى, انسجام وتناسق عمل نواب المجلس الشعبي 
الوطني رغم تباين الرؤى والتصورات في بعض األحيان، واعتبر هذه 
الممارسات سلوكا حضاريا ينم عن مستوى عال من الوعي و مؤشرا 
قويا على حجم الخطوات التي قطعتها الجزائر في طريق الديمقراطية 

وتقبل االختالف والرأي اآلخر.
وبالمناسبة، دعا بوغالي إلى تغليب المصالح العليا للوطن في ظل انفتاح 

الجزائر على العالم وسعيها السترجاع دورها الريادي مؤكدا أن هذه 
المرحلة، بما تمثله من تحول وتجديد، تستدعي الكثير من التفهم، وذلك 

بالنظر لما يشهد العالم من تكالب السيما على المدافعين عن القضايا العادلة.
وبخصوص الدور المنوط بالمعارضة، لفت إلى ما يقتضيه من ضرورة 

اإلنصات للصوت اآلخر باعتباره عامل تنوع وإثراء، موضحا أن 
ممارسة دور المعارضة يتيح الفرص لتحسين األداء السياسي، كما 

أكد في ذات الوقت حق األقلية في المشاركة وإبداء الرأي مع ضرورة 
احترام األغلبية.

واختتم رئيس المجلس الشعبي الوطني كلمته مؤكدا أن الجزائر الساعية 
إلى تثبيت أركان دولة القانون تسير في هذا االتجاه، وأن قيادة البالد 

برئاسة عبد المجيد تبون تراهن على النضج الذي وصل إليه المجتمع 
بفضل التجارب والخبرات المتراكمة وأن إرساء البناء الديمقراطي في 
الجزائر الجديدة يبرز حجم األشواط التي قطعتها الجزائر التي ستبقى 

المنتصر األخير. لإلشارة حضر هذا اللقاء رؤساء الكتل البرلمانية 
ونواب وممثلين عن االحزاب والجمعيات والنقابات وخبراء.

مفو�س الحتاد الإفريقي لل�سوؤون ال�سيا�سية وال�سلم والمن، يوؤكد:

   "اإ�سماع �سوت اإفريقيا دوليا ي�ستلزم احتادا قاريا قويا"



أسعار  تراجع  الصناعة  وزير  توقع 
االرتفاع  بعد  بالجزائر،  السيارات 
الكبير الذي شهدته أسواق السيارات 
خالل السنوات الثالثة األخيرة، فور 
المركبات،  واستيراد  تصنيع  بداية 
مع  أمس،  حوار  في  قال  حيث 
بخصوص  الجزائرية  األنباء  وكالة 
السوق،  ستدخل  التي  المركبات 
نظرا  أسعارها،  في  تراجعا  "نتوقع 
لعدة عوامل منها أن االرتفاع الكبير 
السنوات  في  المركبات  ألسعار 
تموين  عدم  ضوء  على  الماضية 
العرض  قلة  عنه  نتج  مما  السوق 
مقارنة بالطلب إلى جانب المضاربة، 
عن  السوق  تموين  عودة  مع  ولكن 
المحلي  التصنيع  طريق االستيراد و 

فأكيد أن األسعار ستتراجع".
أنه  زغدار  أكد  الصدد،  هذا  وفي 
خالل  التموين  غياب  ظل  في 
المفترة األخيرة، ومن أجل تصحيح 
تجربة  عن  نتجت  التي  الوضعية 
السيارات,  تصنيع  مجال  في  سابقة 
"صناعة  بعث  على  الدولة  عملت 
خالل  من  حقيقية"،  ميكانيكية 
إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة 
االستيراد  باب  فتح  مع  الموجودة، 
والتعجيل بتزويد السوق "بأقل تكلفة 
ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن"، 
سيتم  التي  المركبات  أن  موضحا 
في  "موجهة  تركيبها  أو  استيرادها 
أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار 
يعني  ما  وهو  المتوسط  الدخل  ذوي 

ستكون  الربح  وهوامش  تكلفتها  أن 
فضال  المصنع"  قبل  من  مدروسة 
عن أن "عامل المنافسة سيلعب أيضا 
وتابع  األسعار".  خفض  في  دورا 
في  األسعار  تكون  أن  "نتوقع  قائال: 
دول  بقية  في  األسعار  مستوى  نفس 

العالم".
القرو�ض اال�ستهالكية لل�سيارات 

املنتجة حمليا فقط

وحول إمكانية االستفادة من القروض 
المركبات،  القتناء  االستهالكية 
قروض  بأن  زغدار  الوزير  ذكر 
لإلنتاج  حصريا  مفتوحة  االستهالك 
والتنظيمات  القوانين  وفق  الوطني، 
المعمول بها، وبالتالي فإن "المركبات 
المنتجة محليا مؤهلة للحصول على 
قروض استهالكية، عكس المركبات 
يتعلق  استيرادها".وفيما  يتم  التي 
الخاصين  التنظيميين  بالنصين 
الجديدة  المركبات  استيراد  بنشاط 
وكذا نشاط تصنيع المركبات، اللذين 
صدرا مؤخرا، أوضح زغدار أنهما 
مقاربة  تطبيق  إطار  في  يندرجان 
جديدة تتفادى أخطاء المقاربة القديمة 
أكبر  النشاط  هذا  من  جعلت  التي 
مستنزف الحتياطيات الصرف دون 

الوصول إلى األهداف المسطرة.
بين  فمن  الوزير،  يضيف  ولهذا، 
النقاط التي تضمنها اإلطار التنظيمي 
مصنعي  على  شروط  فرض  الجديد 
والمركبات  السياحية  المركبات 

باالستثمار  المهتمين  الخفيفة  النفعية 
يخص  فيما  خاصة  الجزائر،  في 
المناولة  على  واالعتماد  اإلدماج 
بالمائة   30 تحديد  تم  حيث  المحلية 
السنة  بحلول  لإلدماج  دنيا  كنسبة 
على  الحصول  تاريخ  من  الخامسة 
الراغبون  المصنعون  أما  االعتماد. 
الممنوحة  المزايا  من  االستفادة  في 
في اطار اتفاقيات التجارة الحرة التي 
وقعتها الجزائر، فينبغي عليهم تحقيق 

نسبة إدماج بـ 40 بالمئة.
 ت�سنيع 4 اأنواع من �سيارات 

"فيات" باجلزائر
الوزارة  أن  زغدار  أكد  ذلك  إللى 
مصنعين  عدة  مع  بمفاوضات  تقوم 
لهم  مصانع  إقامة  في  يرغبون 
أنواع  بعض  وإنتاج  الجزائر  في 
التي  المفاوضات  وهي  السيارات، 
أسفرت لحد اآلن عن اتفاق مع أحد 
السيارات  صناعة  مجمعات  أهم 
ستالنتيس،  مجمع  وهو  العالم  في 
اإليطالية،   " فيات   " لعالمة  المالك 
المفاوضات  تتوج  أن  انتظار  في 

باتفاقيات أخرى قريبا.
وحول العالمات التي ستنتج بمصتع 
"فيات" بالجزائر، أوضخ الوزير أن 
أنواع  أربعة  بتصنيع  يتعلق  األمر 
أولية  إنتاجية  بطاقة  المركبات  من 
للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية 
إلى  بعدها  لتصل  األولى  السنة  من 

90 ألف مركبة سنويا.

أنواع  باقي  بتصنيع  يتعلق  فيما  أما 
مقطورات  شاحنات،  من  المركبات 
حافالت،  مقطورات،  ونصف 
وآليات  نارية  دراجات  جرارات، 
األشغال العمومية، أكد الوزير وجود 
كانت  التي  المصانع  عدد معتبر من 
تنشط في مجال التركيب، مشيرا إلى 
اجتماعات  نظم  الصناعة  قطاع  أن 
دورية مع مصنعي كل نوع من هذه 
األنواع، أين تم االتفاق على طريقة 
بكل  الخاصة  اإلدماج  نسب  حساب 

نوع.
وبخصوص طلبات الترخيص لنشاط 
فقد  السيارات،  وتصنيع  الوكالء 
وإلى  أنه،  الصناعة  وزير  أوضح 
غاية يوم أمس 7 ديسمبر، تم تسجيل 
إنشاء 172 حسابا من قبل المتعاملين 
في  طلبات  تقديم  في  الراغبين 
النظامين، مع اإليداع الرقمي لـ 37 
للحصول على رخصة مسبقة،  طلبا 
نشاط  بشأن  طلبا   21 ذلك  في  بما 
وكالء المركبات الجديدة، و13 طلبا 
خاصة  طلبات  و3  اآلالت  الستيراد 

بنشاط تصنيع المركبات.
باإمكان اخلوا�ض ا�سترياد 

 �سيارات الـ "دييزل" 

اأقل من ثالث �سنوات 

سيارة  أول  دخول  تاريخ  وعن 
بأن  ذكر  الجزائر،  الى  مستوردة 
يسمح  ال  التي  القصوى،  المدة 
بتجاوزها، لدراسة الملف من طرف 
يقدر  االعتماد  ومنح  التقنية  اللجنة 
الحصول  تاريخ  من  ابتداء  بشهرين 
االعتماد.  طلب  إيداع  وصل  على 
"تصبح  االعتماد  تسليم  فور  لكن 
األمور بين يدي الوكيل للشروع في 

إجراءات االستيراد".
المركبات  استيراد  بخصوص  أما 
3 سنوات من  يقل عمرها عن  التي 
الذي  الوقت  وفي  الخواص،  طرف 
يمنع فيه دفتر الشروط الجديد وكالء 
السيارات من استيراد سيارات تعمل 
بالدييزل، أوضح الوزير أن استيراد 
"اليزال  المركبات  من  النوع  هذا 

مرخصا" بالنسبة للخواص.
التجهيزات  حول  سؤال  عن  و 
المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية، 
متروك  األمر  أن  زغدار  قال 
العموميين  االقتصاديين  للمتعاملين 
الهياكل،  هذه  إلنجاز  والخواص 
مشيرا الى أن وزارته سجلت "إرادة 
محطات  إلنشاء  المستثمرين  عديد 
السيارات  إدراج  مع  موازاة  شحن 

التي تستخدم الطاقات النظيفة".
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زغدار يتحدث عن مقاربة جديدة ال�سترياد وت�سنيع املركبات ويطمئن:

اأ�سعار ال�سيارات �سترتاجع
تطرق اأحمد زغدار وزير ال�سناعة اإىل املقاربة اجلديدة التي تبنتها الدولة يف جماال ت�سنيع ال�سيارات باجلزائر، "تفاديا لتكرار التجارب 

ال�سابقة التي ا�ستنزفت العملة ال�سعبة"، وذلك من خالل بعث "�سناعة ميكانيكية حقيقية"، فيما اأكد الوزير اأن اأ�سعار ال�سيارات �سترتاجع 

مع بداية الت�سنيع واال�سترياد.

م. ذ

على راأ�سها منحة االنتفاع والقوانني االأ�سا�سية

�سايحي يعد الأخ�سائيني 
يف ال�سحة العمومية 
بحل امللفات العالقة

ناقش أمس األول وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع أعضاء 
العمومية  الصحة  في  األخصائيين  للممارسين  الوطنية  النقابة 
العديد من الملفات التي تخص هذه الفئة من عمال القطاع، ووعد 
بعين  األخذ  مع  العالقة،  المشاكل  من  لجملة  نهائية  حلول  بإيجاد 
هو  للقطاع  األول  الهدف  أن  مؤكدا  االقتراحات  جميع  االعتبار 

خدمة المريض.
وحسب بيان لوزارة الصحة أمس فقد خصص اللقاء الذي جمع 
االخصائيين  للممارسين  الوطنية  النقابة  مكتب  بأعضاء  الوزير 
وبحضور  يوسفي  محمد  الدكتور  برئاسة  العمومية  الصحة  في 
التي  القضايا  من  "العديد  في  للنظر  المركزية،  اإلدارة  إطارات 
تهم مهنيي القطاع"، وذلك في إطار الحوار والتشاور مع الشركاء 
االجتماعيين لتحسين وضعية القطاع. وخالل اللقاء أكد الوزير أن 
الهدف من هذا األخير هو "فتح المجال للنقاش والحوار والتشاور 
بعين  العالقة، مع األخذ  المشاكل  نهائية لجملة  إيجاد حلول  وكذا 
هو  ذلك  "تحقيق  أن  إلى  مشيرا  االقتراحات"،  جميع  االعتبار 
دائمون".  "شركاء  هم  النقابات  وأن  المركزية"  اإلدارة  مبتغى 
الدوري  للحوار  فضاء  فتح  "أهمية  على  السياق  ذات  في  وشدد 
قصد إيجاد اآلليات الكفيلة بتطوير قطاع الصحة من خالل توفير 
الظروف الالزمة لمهنيي القطاع وتنفيذ االستراتيجيات المسطرة 
من قبل الوصاية ممثلة في مخطط عمل نشاطات المريض". كما 
أبرز "النقاط المشتركة بين الوصاية ونقابة الممارسين وهي خدمة 
من  المقدمة  والمساهمات  "االقتراحات  بكل  مرحبا  المريض"، 
قبلهم". من جهتهم، عرض أعضاء النقابة حسب ذات البيان عددا 
تحفيزية  تدابير  وإقرار  االنتفاع  منحة  رأسها  على  الملفات،  من 
الخاصة  األساسية  والقوانين  الممارسين  األطباء  لصالح  جديدة 
المبذولة  "الجهود  بـ  النقابة  رئيس  يوسفي  الدكتور  ونوه  بهم". 
من طرف المسؤول األول عن القطاع، خاصة من خالل إعادة 
للمساهمة في جميع  النقابة  أبواب الحوار"، مؤكدا "استعداد  فتح 
الجهود الكفيلة بتطوير القطاع في جو مناسب يقوم على الحوار 
جدد  المطروحة،  االنشغاالت  على  رده  وفي  والثقة".  والتشاور 
الوزير "دعمه المطلق لمطالب أعضاء النقابة وكذا مطالب جميع 

مهنيي قطاع الصحة".
�ض. زمو�ض

بعد العا�سمة ال�سنغالية داكار

نح� افتتاح م�ؤ�س�سة بنكية 
جزائرية بن�اق�سط قريبا

أن  الجزائري،  الوطني  للبنك  العام  المدير  لبّو،  لمين  محمد  أكد 
قريبا،  بموريتانيا  نواقشط  في  بنكي  فرع  لفتح  تتأهب  الجزائر 

تساهم فيه أربعة بنوك جزائرية.
امس،  أول  األولى،  اإلذاعية  للقناة  تصريح  في  لبّو  وأوضح 
بفتح  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  لتوجيهات  تطبيقا  أنه 
عمومية  بنوك  أربع  اتحدت  الخارج  مستوى  على  بنكية  فروع 
جزائرية ويتعلق األمر بالبنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي 
الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية الريفية، حيث 
ستكون  بينما  دكار،  السينغالية  بالعاصمة  األولى  الوجهة  كانت 

الوجهة الثانية موريتانيا خالل األيام المقبلة".
ممثلو  "انتقل  قائال  الجزائري  الوطني  للبنك  العام  المدير  وتابع 
البنوك األربعة كمساهمين إلى دكار حيث تم عقد جمعية تأسيسية 
عامة إلنشاء المؤسسة البنكية وهو نفس اإلجراء الذي سيتم بمدينة 
نواقشوط أين أُوكلت العملية للقرض الشعبي الجزائري الذي قام 
اإلجراءات  إلنهاء  التنقل  أجل  من  المسبقة  التحضيرات  بجميع 
الموريتانية  النقدية  الجهات  الملف على مستوى  وإيداع  اإلدارية 
وننظر أن تكون النتائج إيجابية خالل هذا الشهر تنفيذا لتوجيهات 

رئيس الجمهورية".
ع. ط

المنبثقة  النتائج  أكدت وزارة الصناعة، أن 
للمقاوالتية،  العالمي  األسبوع  فعاليات  عن 
الوطن،  واليات  كامل  عبر  أقيمت  التي 
سترسم  خالل المؤتمر العالمي للمقاوالتية 
سنة  من  األول  الثالثي  سينظم خالل  الذي 
"سيتم  بأنه  وأوضحت  بأستراليا،   2023
لهذا  منظم  بلد  ألحسن  مسابقة  تنظيم 

األسبوع".
أمس،  الصناعة  لوزارة  بيان  في  وجاء 
العالمي  األسبوع  فعاليات  إطار  "في  أنه 
للمقاوالتية، قامت وزارة الصناعة بالتعاون 

مع قطاعات وزارية أخرى بتنظيم 2.140 
كامل  عبر  بالمقاوالتية  عالقة  له  نشاطا 
 14 من  الفترة  في  وذلك  الوطن،  واليات 

إلى 21 نوفمبر الماضي".
هذا  طيلة  تم  أنه  المصدر  ذات  وأكد 
شعار  تحت  السنة  هذه  المقام  األسبوع، 
بناء،  للمقاوالتية:  قويا  بيئيا  نظاما  "لنبني 
مشاركة، احتفال"، تنظيم لقاءات وندوات، 
تحسيسية،  وقوافل  حمالت  تكوين،  برامج 
معارض  مسابقات،  مفتوحة،  أبواب 
للمقاولين  أساسا  موجهة  عمل  وورشات 

الجامعية  المؤسسات  مستوى  على  السيما 
دعم  هيئات  بمشاركة  العليا  والمدارس 
الصغيرة  المؤسسات  وإنشاء  المقاوالتية 
المستوى  على  واالبتكار  والمتوسطة 

المحلي والوطني".
المنظمة  التظاهرة،  هذه  أهداف  وعن 
بالتعاون مع شبكة المقاوالتية العالمية التي 
تعد الجهة المنسقة في الجزائر مع منظمي 
ذات  أوضح  فقد  العالمية،  التظاهرة  هذه 
المصدر أنها تصبو لغرس ثقافة المقاوالتيــة 
لــدى الشباب خاصــــة الطلبــة الجامعيين 

بيان  التكوين.واعتبر  معاهــــد  ومتربصي 
المشجعة  النتائج  هذه  أن  الصناعة،  وزارة 
طرف  من  المبذولة  المجهودات  تعكس 
أخرى  الصناعة وقطاعات وزارية  وزارة 
الصلة  ذات  الوطنية  الهيئات  مع  بالتنسيق 
والمرافقة،  الدعم  )هيئات  بالموضوع 
العلمية  والنوادي  الجمعيات  الجامعات، 
لها  كان  حيث   ،... المؤسسات  حاضنات 
مشاركة فعالة في عملية التحسيس، وتنظيم 

أنشطة مختلفة وفق ذات المصدر-.
الصناعة  وزارة  أكدت  السياق  هذا  وفي 

بأنه سيتم ترسيم هذه النتائج خالل المؤتمر 
خالل  سينظم  الذي  للمقاوالتية  العالمي 
بأستراليا،   2023 سنة  من  األول  الثالثي 
بلد منظم  حيث سيتم تنظيم مسابقة ألحسن 
قد  الجزائر  بأن  مذكرة  األسبوع،  لهذا 
بلد  كأحسن  األولى  المرتبة  على  تحصلت 
لسنة  للمقاوالتية  العالمي  لألسبوع  منظم 
باإلضافة  األنشطة  عدد  حيث  من   2022
هذه  في  متقدمة  مراتب  احتاللها  إلى 

المسابقة في طبعات سابقة.
جميد. ذ
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مشروعا  أولى،  قراءة  في  الحكومة،  درست  الـمالية،  مجال  في 
في  المؤرخ   11 ـ   03 رقم    األمر  ويتّمم  يعّدل  لقانون  تمهيديا 
المالية.  وزير  قّدمه  والقرض،  بالنقد  والمتعلق   ،2003 أوت   26
ويرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار 
اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات 
العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحوالت 
االقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة 

وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد.
وبهذا الشأن، شملت التعديالت المقترحة السيما تكييف القانون مع 
مهن  وعصرنة  المالي  النظام  يشهدها  التي  الشاملة  اإلصالحات 
النقدية من  للسياسة  أدوات جديدة  إدراج  بل وكذلك  البنوك  تسيير 
االقتصادية  األهداف  تحقيق  أجل  من  انتقالها  آليات  تعزيز  ِشأنها 
الكبرى، كما تهدف التعديالت المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى 
مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، السيما في مجال تعزيز 
حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا 

البنوك والمؤسسات المالية.
ومن جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة 
اإلسالمية ورقمنة النشاط المصرفي من خالل انفتاح النظام البيئي 
المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات 

الدفع بالعملة اإللكترونية.
أولى، مشروعا  قراءة  في  الحكومة،  درست  التجارة،  مجال  وفي 
تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة األنشطة التجارية، قّدمه وزير 
على  التمهيدي  المشروع  هذا  وينّص  الصادرات.  وترقية  التجارة 
14 أوت  المؤرخ في   08 ـ   04 القانون رقم  تنقيح كامل ألحكام 
عديدة،  مرات  وإتمامه  تعديله  تّم  الذي  المفعول،  ساري   ،2004
ويندرج في إطار اإلصالحات االقتصادية التي باشرتها السلطات 
خالل  أسداها  التي  الجمهورية  رئيس  بتوجيهات  عمال  العمومية، 
الرامية إلى  المنعقد يوم 8 ماي 2022،  اجتماع مجلس الوزراء 
تحسين مناخ األعمال في الجزائر، السيما بعد وضع النظام الجديد 
اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  خالل  من  االستثمار،  فعل  لتسهيل 

وتقليص آجال إنشاء المؤسسات.
وجدير بالذكر أّن المشروع التمهيدي لهذا القانون يستند إلى مقاربة 
شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة 
للسجل  الوطني  للمركز  يسمح  بما  االقتصادي  للنسيج  تنظيمية 
االقتصادية  المعلومات  عن  األول  المسؤول  يكون  بأن  التجاري 

المتعلقة بالمتعاملين االقتصاديين. 
كما أّن هذه اإلصالحات المقترحة ترمي إلى انتقال نحو تعميم كلي 
هاماً  عنصراً  يشكل  الذي  اإللكتروني  التجاري  السجل  الستعمال 
في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها. وفضال عن ذلك، قّدم وزير 
كيفيات  يحّدد  تنفيذي  مرسوم  مشروع  الصادرات  وترقية  التجارة 
تسيير وسير البوابة اإللكترونية المخّصصة إلنشاء المؤسسات وكذا 
كيفيات التسجيل والتحويل واستالم الوثائق اإللكترونية ومنح رقم 

التعريف المشترك.

مرسوم  مشروع  الحكومة  درست  الوطنية،  التربية  مجال  في  أّما 
بالتجهيزات والوسائل  التموين  تنظيم مركز  تنفيذي يتضمن إعادة 
التعليمية وصيانتها، قّدمه وزير التربية الوطنية. ويهدف مشروع هذا 
النص إلى إعادة تنظيم القانون األساسي لمركز التموين بالتجهيزات 
التنفيذي  التعليمية وصيانتها، المحدث بموجب المرسوم  والوسائل 
رقم 86 ــ 291 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986، المعّدل والمتّمم. 
ويتماشى هذا المسعى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع 
خالل  من  راشدة  حوكمة  ضمان  قصد  جودة  ذي  معياري  إطار 
مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل المركز، 
وتوضيح  تحيين  غرار  على  األهداف  من  عدد  تحقيق  أجل  من 
اإلطار القانوني المرجعي للمركز قصد تحديد المهام الموكلة إليه 
والموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق 
مسايرة المتطلبات الجديدة سواًء ما تعلّق منها بالمعرفة  أهدافه، 
أو باألنظمة التكنولوجية لإلنتاج والتسيير التي أملتها عملية إصالح 
المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية؛ تحقيق 
المماثلة،  المؤسسات  مع  والخارجي،  الداخلي  والتوازن  التجانس 

وذلك بالنظر إلى طبيعة مضمون المهام المسندة للمركز.  
وفي مجال الضمان االجتماعي، قّدم وزير العمل والتشغيل والضمان 
االجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة العليا 
للضمان االجتماعي، مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، طبقا 
ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 المؤرخ في 14 جوان 
العليا.  للمدرسة  النموذجي  األساسي  القانون  يحّدد  الذي   ،2016
إّن تحويل هذه المدرسة إلى مدرسة عليا للضمان االجتماعي من 
شأنه ترسيخ مكانتها ودورها كقطب مميّز للتكوين العالي في مجال 
الضمان االجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، كما سيسمح 
ج بشهادة ماستر، مما سيساهم في تدعيم  لها بتقديم تكويٍن عاٍل يتوَّ
بموارد  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالنظام  المكلّفة  المؤسسات 

بشرية ذات تكوين جيد وكفاءة عالية.  
قّدم وزير  للسكان واإلسكان،  العام  وأخيرا، وفي مجال اإلحصاء 
الرقمنة واإلحصائيات عرضا يتضمن حصيلة تنفيذ عملية اإلحصاء 
العام السادس للسكان و اإلسكان، التي أُجريت في الفترة ما بين 25 
سبتمبر و 16 أكتوبر 2022. وجدير بالذكر أنّه بعد التطّرق إلى 
المعقدة،  العملية  لهذه  التحضيرية  المراحل  وأهّم  القانوني  اإلطار 
أُشير إلى ظروف سير مرحلة تنفيذ هذه العملية وكذا تدابير التأطير 

والمتابعة المتخذة.
للسكن  السادس  العام  اإلحصاء  بأّن  التذكير،  تّم  اإلطار  هذا  وفي 
واإلسكان تميّز عن العمليات السابقة باستخدام تكنولوجيات اإلعالم 
من  بدال  الذكية  اللوحات  استعمال  خالل  من   السيما  واالتصال 
لهذا اإلحصاء  األولية  النتائج  المعتادة. وستقدم  الورقية  االستمارة 
انتهاء  من  أشهر   )3( ثالثة  بعد  واإلسكان  للسكن  السادس  العام 
بينما ستكون   2023 يناير  بحلول منتصف  البيانات،  عملية جمع 
النتائج النهائية متاحة بعد ستة )6( أشهر من تاريخ إجراء عملية 

اإلحصاء.

عبد  الجامعي  بالقطب  أمس  افتتحت 
عباس  لجامعة  برارحي  رفيق  الحق 
الطبعة  فعاليات  خنشلة  بوالية  لغرور 
لالبتكار  الوطني  للصالون   12 الـ 

بعرض 75 مشروعا مبتكرا.
ع.ط
مبتكرا  مشروعا   75 عرض  بالمناسبة  وتم 
58 والية  يمثلون  110 مشاركين  من طرف 
في  لمشاريع واعدة  تقنية  قدموا شروحا  الذين 
سيتنافسون  شباب  إنجاز  من  االبتكار  مجال 
المعهد  يمنحها  اختراع''  ''أحسن  جائزة  على 
ضمن  الصناعية  للملكية  الجزائري  الوطني 
الوطني  اليوم  بمناسبة  تنظم  وطنية  مسابقة 
لالبتكار المصادف ليوم 7 ديسمبر من كل سنة 
وتؤطرها لجنة تحكيم تضم خبراء في المجال.

محيوت  يوسف  خنشلة،  والي  أشرف  وقد 
برفقة كل من مدير المكتب الخارجي للمنظمة 
محمد  الموريتاني،  الفكرية  للملكية  العالمية 
الوطني  المعهد  ومدير  عثمان،  أحمد  سالك 
الحفيظ  عبد  الصناعية،  للملكية  الجزائري 
وزارتي  عن  ممثلين  جانب  إلى  بلمهدي، 
العلمي على  العالي والبحث  الصناعة والتعليم 

افتتاح هذا الصالون التي جاء هذه السنة تحت 
البحث  فضاء  من  والصناعة  "الجامعة  شعار 

إلى مناخ لألعمال".
الرعاية  تحت  يقام  الذي  الصالون  هذا  ويضم 
العالي  التعليم  و  الصناعة  لوزيري  السامية 
أجنحة  يومين عدة  العلمي على مدار  والبحث 
لعرض مشاريع مبتكرة في مختلف المجاالت 
واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  غرار  على 
والطاقات المتجددة والفالحة والري والصناعة 

التحويلية.
ال12من  الطبعة  من  األول  اليوم  وعرف 
الصالون الوطني لالبتكار توقيع عدة اتفاقيات 
تعاون وشراكة بين المعهد الوطني الجزائري 
العليا  الوطنية  والمدرسة  الصناعية  للملكية 
ومركز  لغرور  عباس  جامعة  وكذا  للغابات 
الجافة  المناطق  حول  والتقني  العلمي  البحث 
بين  تعاون  اتفاقية  إلى  باإلضافة  لبسكرة، 
ومشتلة  للغابات  العليا  الوطنية  المدرسة 
هامش  على  انطلقت  كما  لخنشلة،  المؤسسات 
الكبرى  المحاضرات  بقاعة  التظاهرة  هذه 
برارحي  رفيق  الحق  عبد  الجامعي  بالقطب 
مسؤولي  لفائدة  يومين  تدوم  تكوينية  دورة 
بالجامعات  لالبتكار  التكنولوجي  الدعم  مراكز 

والمراكز الجامعية لواليات الوطن.
للملكية  الجزائري  الوطني  المعهد  مدير  وأكد 
هذا  أن  بلمهدي،  الحفيظ  عبد  الصناعية، 
الصالون ''يعد بمثابة فرصة للتعريف بالمشاريع 
من  والتقرب  الوطني  المستوى  على  المبتكرة 
ينوي  التي  البرامج  ومحاولة شرح  المبتكرين 
المحلية  التنمية  للمساهمة في  القيام بها  المعهد 

لمختلف واليات الوطن''.
تقنية  ورشات  تنظيم  بالمناسبة  سيتم  كما 
والعالمات  المبتكرة  المشاريع  أصحاب  لفائدة 
الوطني  المعهد  خاللها  من  يقوم  التجارية 
الصناعية  الملكية  كيفية حماية  وتبسيط  بشرح 
تمنع  رقمية  بوابة  ضمن  وتسجيلها  للمشاريع 

التعدي عليها من طرف أشخاص آخرين.
الوطني  للصالون   12 الـ  الطبعة  وتهدف 
مجال  في  االبتكار  أهمية  إبراز  إلى  لالبتكار 
الملكية  حماية  وضرورة  الصناعية  التنمية 
براءات  وتسجيل  تشجيع  من خالل  الصناعية 
الصناعي  المجال  في  واالبتكار  االختراع 
والتكنولوجي، باإلضافة إلى العمل على تأسيس 
والمصنعين،  المبتكرين  بين  وطيدة  عالقة 
المداخالت  إليه خالل  اإلشارة  تمت  ما  حسب 

المقدمة من طرف المنظمين.

ع.ط
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املديرية العامة للأمن الوطني تك�سف عن 

تفا�سيل هذه "الق�سية اخلطرية"

خمطط اإجرامي "دينء" ن�سجت 
خيوطه انطالقا من املغرب

كشفت المديرية العامة العام لألمن الوطني، أمس ، عن 
تفاصيل مخطط إجرامي لقضية االستغالل الجنسي لتالميذ 

االبتدائي عبر موقع التواصل االجتماعي فايسبوك، 
نسجت خيوطه انطالقا من المغرب.

وفي روبورتاج مدعوم بشهادات حية للضالعين في 
القضية، بثه التلفزيون الجزائري, تم التطرق إلى تفاصيل 

هذه العملية الممنهجة التي تعود إلى أواخر نوفمبر 
الماضي، حيث تفطن لها عناصر المصلحة المركزية 

لمكافحة الجرائم السيبرانية لألمن الوطني إثر رصد نشاط 
إجرامي خطير يستهدف المساس باألخالق والسالمة 

الجسدية والنفسية لألطفال من خالل إنشاء مجموعات 
في الفايسبوك بتاريخ 16 نوفمبر الماضي, استهدفت فئة 

األطفال في الطور االبتدائي, وذلك في سابقة خطيرة.
وأوضح ذات المصدر أن التحريات مكنت من تحديد 

هوية األشخاص الضالعين في هذه القضية وعددهم 20 
شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة ينشطون 
ضمن شبكة دولية, من بينهم 11 مسيرا و7 أعضاء 

وشخصين من المملكة المغربية, تمثل دورهما في تسيير 
هذه المجموعات ونشر المضامين المسيئة, وكانا بمثابة 

الرأس المدبر لهذا المخطط الدنيء. وبعد تحديد هوية 
ومواقع المتورطين في القضية, تم العمل على تفكيك 

الشبكة وغلق كل المجموعات في ظرف قياسي.
كما تم، بالتنسيق مع الجهات القضائية, توقيف 16 
شخصا مشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة عن تهمة 

محاولة النيل من الحياة الخاصة لألطفال بنشر وبث 
صور ونصوص من شأنها اإلضرار بهم عبر الفايسبوك 

وتحريض الغير على استغاللهم وإغراقهم في مسائل 
منافية لآلداب والنظام العموميين.

وفي شهادة للمشتبه فيه في القضية "ح.ب", اعترف أنه 
تم االتصال به من طرف حساب شخصي في الفايسبوك 

باسم "فلوريا" اقترح عليه أن يكون مسيرا في إحدى 
المجموعات دون أن يفصح عن جنسيته المغربية, وكان 

يأمره بوضع مضامين غير أخالقية, أما المشتبه فيه 
"ع.ص" فطلب العفو من أولياء األطفال. وتمت اإلشارة 

خالل الروبورتاج إلى أن مكتب "االنتربول" بالجزائر 
قام، على ضوء هذه القضية, بتكثيف تبليغاته بخطورة 
األمر إال أن مكتب االنتربول بالمغرب لم يحرك ساكنا.

لإلشارة, كشفت المديرية العامة لألمن الوطني، في بيان 
لها االثنين الماضي, أن "التحريات التقنية المنجزة تحت 

إشراف الجهات القضائية المختصة مكنت من تحديد 
هوية وتوقيف المشتبه فيهم عبر 14 والية من الوطن 
مع تحديد موقع شخصين آخرين ينشطان ضمن هذه 

الشبكة انطالقا من المغرب، واللذين انتحال هويات وهمية 
على أساس أنهما من الجزائر". ووجهت المديرية العامة 
لألمن الوطني نداء إلى األولياء الذين وقع أبناؤهم ضحية 
لممارسات مماثلة للتقرب من مصالح الشرطة عبر تراب 

الجمهورية لتقييد شكوى أو اإلدالء بشهادة.
ق. و

حول الإت�سال املوؤ�س�ساتي

وزارة االت�صال تطلق الدورة 
التكوينية الثانية اليوم 

تطلق وزارة االتصال، ابتداء من اليوم الخميس، 
الدورة التكوينية الثانية حول االتصال المؤسساتي 

والتي ستحتضنها والية تمنراست، حسب ما أفادت به 
بيان للوزارة أمس.

وأوضح البيان أنه و"مواصلة للبرنامج التكويني 
لوزارة االتصال وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة 

الرامي إلى تطوير االتصال المؤسساتي, تنظم وزارة 
االتصال ابتداء من يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 
وعلى مدار ثالثة أيام, الدورة التكوينية الثانية حول 

اإلتصال المؤسساتي''.
ومن المقرر أن تحتضن والية تمنراست فعاليات هذه 
الدورة الموجهة لفائدة الصحافة الوطنية والمشرفين 

على خاليا اإلعالم والتي ستشمل واليات: تمنراست، 
إليزي، جانت، عين قزام وعين صالح.

ق. و

اجتماع احلكومة يتطرق لعديد امللفات وال�ستثمار يف املقدمة

نحو تب�صيط االإجراءات االإدارية
 وتقلي�ص اآجال اإن�صاء املوؤ�ص�صات

تراأ�س الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، اأم�س، اجتماًعا للحكومة، انعقد بق�سر احلكومة.وقد در�ست احلكومة خلل 

اجتماعها الأ�سبوعي عددا من امللفات.

ال�سالون الوطني للبتكار بخن�سلة: 
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 األيات متويلية جديدة وفتح ال�سوق

 اأمام املوؤ�س�سات النا�سئة

إلى  موهوب  بن  نّوه  الوطنية  اإلذاعة  أمواج  على  له  وفي تصريحات 
أّن إدارة بورصة الجزائر شرعت في تفعيل عّدة آليات تمويلية جديدة، 
الناشئة،  المؤسسات  أمام  السوق  الصناديق االستثمارية، وفتح  ال سيما 
المؤسسات  بين  نسيج  خلق  العمومية  السلطات  رغبة  مع  خصوًصا 
مبدأ  أّن  موهوب  بن  أوعز  ذلك،  إلى  الكبرى.   ونظيرتها  الصغيرة 
البورصة ينبني على فتح رساميل الشركات، مشيًرا إلى أّن ثمة معيقات 
العائلية من فتح رساميلها، وحرص على طمأنة  ثقافية تمنع الشركات 
لتمكين  أداة  البورصة  جعل  في  يكمن  الهدف  إّن  بالقول  المتعاملين 
الشركات من نمو سريع. وتابع: "أصبح من الالزم خلق فرص للشركات 
بالشركات  لذا نراهن على فتح سوق تعّرف  البورصة،  الناشئة لولوج 
عالمًيا"، مجّدًدا التذكير بوضع الدولة لـ 58 صندوًقا والئًيا مفّعاًل لخدمة 
الحاضنات، وتسريع االنتقال من اقتصاد الريع إلى االقتصاد المنتج". 
وشرح ذات المسؤول أّن هناك تبسيًطا لشروط إدراج المؤسسات الناشئة 
البورصة، موّضًحا: "الشروط  ومساعدتها على تحصيل تمويالت من 

تستلزم أن تكون الشركة ذات أسهم؛ وذاك يسمح بتطوير أي شركة".
 التحول نحو بور�سة رقمية قريبا

هي   ،1997 عام  أنشأت  التي  البورصة  أّن  على  تشديده  مقابل  وفي 
الشركات  مفتوحة على  تتموقع كسوق  وتتطلع ألن  مختلفة،  مالية  أداة 
بورصة  جعل  يبقى  الهدف  أّن  إلى  موهوب  بن  لفت  والمستثمرين، 
بيع  يكفل  جديد  معلوماتي  نظام  تفعيل  عبر  رقمية  بورصة  الجزائر 

السندات مباشرة عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. وأحال مدير 
وخلق  السوق،  متعاملي  لتكوين  تطلّع مصالحه  على  الجزائر  بورصة 
نظام بيئي للبورصة، مشيًدا بما أنجزته السلطات العمومية على صعيد 
إقرار إصالحات ضريبية للبورصة عبر إعفاء األرباح من الضريبة. 
ورّكز بن موهوب على أّن: "البورصة ملك للبنوك والمؤسسات وعموم 
للتمويل الكالسيكي، وتعنى بتخفيف الضغط  المستثمرين، وهي متّممة 
عن المنظومة البنكية عبر أدوار صناديق االستثمار التي تمّكن الشركات 

من حوكمة جديدة تؤهلها لدخول سوق المعامالت.
تعديل يف قانون التجارة لتحقيق قفزة نوعية

وثّمن بن موهوب في سياق متصل دخول عهد الصيرفة اإلسالمية في 
معامالت  من  الجزائر  تشهده  ما  إلى  مشيًرا  الثالث؛  عامها  الجزائر، 
فتح  بوجوب  تصّور  أنّه  بيد  اإلسالمي،  والتأمين  اإلسالمية  الصيرفة 
مشروعات أخرى، مستطرًدا: "صار مفروًضا مشروع الصكوك وهي 
سندات، وننتظر تعدياًل في قانون التجارة؛ على نحو يضمن قفزة نوعية 

وعصرنة للبورصة في الجزائر".
 اأموال ال�سوق ال�سوداء ال تزال اأكرب عائق

خارج  المتداولة  األموال  أّن  تصريحاته  في  البورصة  مدير  والحظ 
رقمنة  على  العمل  أّن  مقّدًرا  كبيًرا،  عائًقا  تزال  ال  النظامية  السوق 
الشمول  هدف  وتحقيق  األموال  هذه  بجذب  سيسمح  المالية  المعامالت 
المالي ومن ثم إنعاش البورصة وإنعاش االقتصاد. وانتهى بن موهوب 
إلى أّن البورصة تقتضي الشفافية في المعامالت واإلفصاح المالي، وهو 

إجراء منصوص عليه في القانون التجاري.

بالتأمين متعدد األخطار على  يشهد ما يعرف 
الممتلكات وكذلك مختلف الصيغ التأمينية على 
األنشطة الفالحية نوع من الزيادة في اإلقبال، 
حيث دفعت التقلبات الجوية والمخاطر المتعلقة 
الجزائريين  الطبيعية  الكوارث  وحتى  بالغاز 
تجد  بدأت  تأمينية  ثقافة  في  ممتلكاتهم  لتأمين 
كانت  بعدما  الجزائري  المجتمع  في  طريقها 
بينما  مضت،  سنوات  في  كلي  بشكل  غائبة 
أيقظت الكوارث الطبيعية خاصة الجفاف الذي 
يتخوف تسجيله هذا الموسم مخاوف الفالحين 
التأمين  نحو  دفعهم  ما  وهو  الخسائر  من 

الفالحي.
وحسب مصدر من االتحادية الوطنية لشركات 
بداية  منذ  اإلقبال  فأن  التأمين  وإعادة  التأمين 
التأمين  يتعلق بصيغة  فيما  الشتاء ُسجل  فصل 
وعرفت  الممتلكات  على  األخطار  متعدد 
اشتراكات التجار وأصحاب المؤسسات الخاصة 
بات هؤالء  الزيادة، حيث  والمصانع نوع من 
والمقرات  التجارية  محالتهم  على  يؤمنون 
تعرضها  من  خوفا  للشركات،  المخصصة 
التأمين  من  الصيغة  هذه  أن  ورغم  لألخطار، 
غير  إجبارية،  تعتبر  الطبيعية  الكوارث  ضد 

أن المعنيين بها كانوا في وقت سابق يتهربون 
من التأمين،  لكن مؤخرا بدأ البعض منهم يقبل 
على شركات التأمين لحماية ممتلكاته. وأضاف 
ذات المصدر لـ "الرائد" أن تأمين المساكن ضد 
مختلف األخطار بدأ هو األخر يجد له طريقا 
الكوارث  مع  خاصة  الجزائريين  أجندة  في 
بتضرر  األمر  ويتعلق  سجلت  التي  المتتالية 
مساكن من الحرائق وانفجارات الغاز وهو ما 
أيقظ الخوف لدى أصحاب السكنات الذين باتوا 
أكثر من السابق يلجؤون لمختلف صيغ التامين 
على السكنات خاصة من الحرائق والفيضانات.  
على  التأمينية  الصيغ  فان  السياق  ذات  وفي 
بداية  منذ  عرفت  الفالحية  األنشطة  مختلف 
موسم الحرث والبذر نوع من اإلقبال خاصة من 
طرف صغار الفالحين الذين كانوا في السابق 
يعزفون على أي نوع تأميني كان، وحسب ما 
التي  التأمينية  الصيغ  اكثر  فأن  مصدرنا  أكده 
هي  حاليا  الفالحين  بين  رواجا  تلقى  بدأت 
ظل  في  خاصة  الجفاف  على  التأمين  صيغة 
والتي خلقت مخاوف  المطرية  التساقطات  قلة 
بشأن تسجيل موسم جفاف هذه السنة ما قد يكبد 
الفالحين خسائر كارثية،  بالمقابل فأن التامين 

ارتفع  المصدر  ذات  حسب  السيارات  على 
بشكل ملموس خالل األشهر األخيرة وقد بات 
التأمين متعدد  أصحاب المركبات يقبلون على 
المخاطر خوفا من تضرر سياراتهم المركونة 
غالبا في أرصفة الشوارع من التقلبات الجوية 
مع  كما حدث  تسجيلها  في حال  الفياضات  أو 
العديد من المواطنين خالل تقلبات جوية سجلت 
سابقا.لكن ورغم االرتفاع في اإلقبال هذه الفترة 
على مختلف الصيغ التأمينية متعددة المخاطر 
المسجلة  األرقام  أن  إال  سابقة  بفترات  مقارنة 
محدودة  تبقي  بالجزائر  التامين  قطاع  في 
مقارنة بالمعدل العالمي حيث ال تزال تكاليف 
التامين تشكل عائقا أمام الراغبين في االستفادة 
يقتصر  بينما  التأمينية،  المنتجات  مختلف  من 
التامين متعدد المخاطر سواء في السيارات أو 
الممتلكات على فئة معينة من الجزائريين وهو 
في  العالمية  للمعدالت  الوصول  أن  يعني  ما 
هذا اإلطار يبقي بعيد المنال، خاصة ما تعلق 
بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية على الرغم من 
صدور النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع 

من التأمين.
�ش.زمو�ش
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بـ 244 باملائة خالل 2022، يزيد بن موهوب يك�سف:

تنامي �سوق ال�سندات يرفع حجم 
التداول ببور�صة اجلزائر

ك�سف املدير العام لبور�سة اجلزائر يزيد بن موهوب، اأم�ش زيادة حجم التداوالت يف البور�سة، حيث عرفت هذه االأخرية زيادة 

بـ 244 باملائة يف 2022 مقارنة بـ 2021، وهذا بف�سل تنامي �سوق ال�سندات، يف وقت �سّجلت البور�سة اجلزائرية طلبات اكتتاب 

�ستكلل بان�سمام �سركتني نا�سئتني يف ال�سدا�سي االأول من عام 2023، وهو ما يوؤكد اأّن رهان املرحلة القادمة يقوم على حتقيق 

ال�سمول املايل.

�ش. زمو�ش

�سعر بها �سكان 6 واليات جماورة

ال خ�سائر ب�سرية 
اأو مادية اإثر الهزة الأر�صية 

التي �صربت البليدة
 lاحلماية املدنية تدعو املواطنني

 للحيطة، احلذر وعدم الهلع
أكدت مصالح الحماية المدنية في بيان إعالمي لها إلى غاية الواحدة ظهرا 
من يوم أمس األربعاء عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية على إثر الهزة 
األرضية التي سجلت صبيحة نفس اليوم بوالية البليدة وشعر بها أيضا سكان 
إلى  المواطنين  المدنية  للحماية  العامة  المديرية  المجاورة، ودعت  الواليات 

"الحيطة والحذر وتفادي حالة الهلع والفزع".
بوالية  سجلت  التي  األرضية  الهزة  إثر  "على  أنه  المصدر  نفس  وأوضح 
البليدة وشعر بها سكان واليات المدية، الجزائر، البويرة، بومرداس وتيزي 
وزو، قامت وحدات الحماية المدنية بإرسال فرق راجلة وسيارات إسعاف 
للقيام بمعاينة ميدانية"، مشيرا إلى أنه "لحد الساعة، لم يتم تسجيل خسائر في 

األرواح البشرية أو المادية" وأن "عملية المعاينة التزال جارية".
وشعر سكان والية البليدة، والواليات المجاورة لها صبيحة أمس بهزة أرضية 
بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة التاسعة و18 دقيقة، 

حدد مركز الهزة بـ 10 كلم جنوب-شرق حمام ملوان بوالية البليدة.
أية  البليدة عدم تسجيل  لوالية  العمومية  أكدت مديرية األشغال  ذلك  وعقب 
أضرار في المنشآت القاعدية و الفنية التابعة لها جراء الهزة األرضية الذي 
ضربت منطقة حمام ملوان، و أوضحت المديرية أن مصالحها "لم تقم بأية 
لها ألضرار سواء في منطقة  تابعة  أية منشأة  تدخالت بسبب عدم تضرر 

حمام ملوان أو ضواحيها".
أية  تسجيل  عدم  البليدة  لوالية  المدنية  الحماية  مصالح  أكدت  جهتها,  ومن 
خسائر مادية أو بشرية جراء هذه الهزة، حيث أوضح رئيس مصلحة الوقاية 
بالمديرية المحلية, محمد ناش في تصريح لوكالة األنباء الرسمية, أن الهزة 
األرضية التي سجلت شعر بها سكان الوالية و كذا واليات الجزائر و المدية و 
البويرة و بومرداس و تيزي وزو "لم تسبب في أية خسائر مادية أو بشرية".
لها  بيان  المدنية في  للحماية  العامة  بالمديرية  الوقاية  كما أوضحت مديرية 
أنه فور وقوع هذه الهزة, قامت مصالح الحماية المدنية بإرسال فرق راجلة 
و سيارات إسعاف للقيام بعملية التعرف و الوقوف على الوضعية العامة و 
الوالية. تراب  عبر  خسائر  أية  تسجيل  عدم  مؤكدة  المواطنين,  طمأنة  كذا 
وبدورهم، قال عدد من سكان الوالية أنهم شعروا بهذه الهزة على غرار سيدة 
كانت تتأهب للخروج من منزلها عند وقوعها, مما دفعها لالتصال بأبنائها 

لالطمئنان عليهم، فيما لم يشعر آخرون بها بسبب تواجدهم خارج المنازل.
وفي هذا الصدد، ذكر شاب أن الهزة "لم تكن قوية جدا بدليل أنه لم يشعر 

بالهزة و تفاجأ عند سماع الخبر في وسائل اإلعالم".
حياة �سرتاح

الداخلية تن�سر ح�سيلة حملة

 الوقاية من خطر الفي�سانات

تنقية و�صيانة قرابة 700 األف 
بالوعة وقناة ت�صريف مياه الأمطار

 lرفع ما يفوق 400 األف طن
 من الأتربة والنفايات

كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة حملة التطهير المتعلقة بالوقاية من مخاطر 
وحسب  والشتاء،  الخريف  موسمي  خالل  الجوي،  والتقلبات  الفيضانات 
مواقع  على  الرسمية  عبر صفحتها  نشر  الوزارة  ذات  عن  الصادر  البيان 
التواصل االجتماعي أمس األربعاء فإنه وفي إطار االجراءات االحترازية 
على المستوى المحلي لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية، باشرت 
الجماعات المحلية عددا من التدابير العملية قصد تنقية قنوات تصريف المياه.
األعطاب  و  االختالالت  في صيانة  المصدر  تتمثل حسب  االجراءات  هذه 
على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي، فضال عن المبادرة بعمليات 
تحسيسية باشراك فاعلي المجتمع المدني، ووفق ذات اإلجراءات فقد تم إلى 
وقناة تصريف  بالوعة   696.751 تنقية وصيانة  نوفمبر،  نهاية شهر  غاية 
مياه األمطار، 68.5 بالمئة منها متواجدة على حواف الطرقات والشوارع 
الرئيسية، فيما تتواجد الباقية على مستوى المناطق األخرى سيما المنخفضة 
من  ألف طن   400 يتجاوز  ما  برفع  العمليات  هذه  واألنفاق.وسمحت  منها 
تهيئة  الفيضانات  مخاطر  من  الوقاية  عملية  شملت  كما  والنفايات،  األتربة 
مجاري  من  طولي،  كلم  أالف   10 لتمس  المياه،  ومجاري  الوديان  وتنقية 
الرئيسية والمدن والتجمعات السكانية، وأخرى تمر بمقربة  تقطع الشوارع 

الطرقات الوطنية، الوالئية والبلدية.
احصاء  بالعملة  المكلفة  أجهزتها  عبر  الحكومية  الجهة  ذات  وأحصت 
منشآت  مستوى  على  واألعطاب  االختالالت  إلصالح  تدخال   60.661
وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه األمطار، بالموازاة مع ذلك، عكفت 
الجماعات المحلية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني 
و سائل اإلعالم على تنظيم ما يفوق 28 ألف عملية تحسيسية جوارية حول 
التدابير الوقائية خالل التقلبات الجوية ومختلف المخاطر المتصلة بها، فضال 

على التذكير بالدور المحوري للمواطن في المحافظة على نظافة المحيط.
حياة �سرتاح

االإقبال عرف نوعا من االرتفاع منذ بداية ف�سل ال�ستاء

هاج�س التقلبات اجلوية والكوارث يدفع 
اجلزائريني نحو التاأمني متعدد الأخطار



سد  مياه  تحويل  مشروع  استالم  يرتقب 
الفراقيق  ببلدية  "فرقوق"  إلى سد  بوحنيفية 
السنة  األول من  السداسي  )معسكر( خالل 
له  رصد  الذي  المشروع  المقبلة.ويشمل 
مليار دج ضمن   10 يقدر ب  غالف مالي 
الديوان  عليه  يشرف  ممركز  برنامج 
قناة  إنجاز  المياه  وصرف  للسقي  الوطني 
إلى  بوحنيفية  بلدية  سد  من  المياه  لتحويل 
سد "فرقوق" على مسافة 37 كلم ويرتقب 
السنة  من  األول  السداسي  خالل  استالمه 
المقبلة على "أقصى تقدير" وفق الشروحات 
تفقدية  زيارة  خالل  األول  أمس  المقدمة 
للوالي عمر روابحي إلى المنطقة. ويسمح 
"عقالني"  ضخ  بضمان  المشروع  هذا 
ببلديات  الهبرة  سهل  لسقي  الموجهة  للمياه 
المحمدية وسيدي عبد المومن ومقطع دوز 
وبوهني وحماية مياه "وادي الحمام" ببلدية 
إستنادا  العشوائي،  االستغالل  من  بوحنيفية 
إلى مديرية الموارد المائية واألمن المائي. 
هذه  خالل  الوالي  عاين  أخرى  جهة  ومن 
سد  من  األوحال  إزالة  مشروع  الزيارة 

التي رصد  العملية  تتضمن  بوحنيفية حيث 
برنامج  ضمن  دج  مليار  5ر1  مبلغ  لها 
إزالة  والتحويالت  للسدود  الوطنية  الوكالة 
حوالي 5 ماليين متر مكعب من األوحال. 
نسبة  تصل  الذي  المشروع  هذا  ويرمي 
إلى  بالمائة   40 إلى  به حاليا  تقدم األشغال 
رفع الطاقة االستيعابية للسد مما يمكن من 
زيادة حجم المياه الشروب الموجهة لتموين 
بلديات بوحنيفية والقيطنة وحسين ومعسكر. 
وعلى صعيد آخر أكد والي معسكر في لقاء 
حسين  لبلديات  المدني  المجتمع  ممثلي  مع 
والقيطنة وبوحنيفية التي كانت محل زيارته 
التي  التنموية  العمليات  جميع  أن  التفقدية 
ستسجل خالل برنامج السنة المقبلة "ستأخذ 
بعين االعتبار كافة انشغاالت سكان بلديات 

الوالية ذات صلة بالتنمية المحلية.
عن  ممثلون  طرح  اللقاء  هذا  وخالل   »
االنشغاالت  الثالث عديد  البلديات  مواطني 
وتخصيص  الحضرية  التهيئة  في  تركزت 
حصص سكنية إضافية في مختلف الصيغ 
الطرقات  وتهيئة  الغاز  بشبكة  والربط 

وعد  حيث  جديدة  تربوية  مرافق  وإنجاز 
األولويات.  حسب  بها  التكفل  روابحي 
وتضمنت هذه الزيارة كذلك معاينة مشروع 
السيار  الطريق  إلى  المنفذ  الطريق  انجاز 
شرق-غرب في شطره العابر لبلدية حسين 
الشطر  تجسيد  من  االنتهاء  يرتقب  الذي 
نهاية  خالل  كلم   22 مسافة  على  األول 
فضال  المقبلة  السنة  من  األول  السداسي 
الرابط  الجسر  تدعيم  مشروع  تفقد  على 
"رضوان"  وحي  البلدية  ذات  مركز  بين 
إلى جانب وضع حيز الخدمة لقاعة عالج 
زار  كما  بوحنيفية.  ببلدية  "الشرفة"  بقرية 
ومشتقاته  الحليب  إنتاجيه  وحدات  الوالي 
والمشروبات  العصير  صناعة  وكذا 
الغازية والمياه المعدنية بالقيطنة ومشروع 
إلى  ببوحنيفية  المائيات  لتربية  استثماري 
المدينة.  بذات  المعدنية  المحطة  جانب 
وزار أيضا زاوية سيدي محي الدين ببلدية 
القيطنة حيث تلقى شروحات حول األنشطة 

الدينية والعلمية التي تقام بها.
�س.ز/واج

بن  الأجمد  حممد  للفالحة  العليا  املدر�سة  اأبرمت 

جمالت  يف  للتعاون  اتفاقية  مل�ستغامن  املالك  عبد 

ال�سحراوية  والفالحة  الفالحة  يف  والبحث  التكوين 

مع املدر�ستني العاليتني للفالحة ال�سحراوية بواليتي 

الوادي واأدرار.وويف هذا ال�سدد اأكد اأم�س االأول مدير 

املدر�سة، بودروة قدور يف ت�سريح لواأج، اأنه مت اإبرام 

هذه التفاقية االإطارية على هام�س امللتقى الوطني 

املنظم  وحتديات"  واقع  اجلزائر،  يف  حول "احلبوب 

�سبكة  اإن�ساء  بهدف  وذلك  مب�ستغامن  املا�سي  االإثنني 

العليا  املدار�س  بني  وتقني  علمي  وتعاون  م�ساعدة 

الثالث وجامعات اأخرى. و�ست�سمح هذه املبادرة بو�سع 

خطة طريق للطلبة والأ�ساتذة الباحثني واال�ستجابة 

جمالت  يف  والتقنية  العلمية  ان�سغالتهم  ملختلف 

البيداغوجية  الربامج  وتبادل  والبحث  التكوين 

ذات  ي�سيف  والتطبيقية،  النظرية  واخلربات 

امل�سوؤول. 

ت�سارك  مب�ستغامن  للفالحة  العليا  املدر�سة  اأن  واأبرز 

البنك  م�سروع  يف  اأخرى  جامعية  موؤ�س�سات  رفقة 

اخلربات  كل  على  منفتحة  وهي  للجينات  الوطني 

املحلية  النباتية  الأ�سناف  مل�ستل  اإجنازها  اأثناء 

غ�سون  يف  عليها  احلفاظ  يجب  التي  واالأ�سلية 

املدر�سة  مدير  ذكر  جهته،  ومن  املقبلتني.  ال�سنتني 

�سليماين  الوادي،  بولية  ال�سحراوية  للفالحة  العليا 

�سمان  يف  �ست�ساهم  التفاقية  هذه  اأن  الدين،  نور 

تكوين نوعي للطلبة وحت�سني جودة الأبحاث وتثمني 

خمتلف  تطوير  يف  للم�ساهمة  والقدرات  الكفاءات 

الأمن  وحتقيق  ال�سحراوية  املناطق  يف  الزراعات 

للفالحة  العليا  املدر�سة  مدير  قال  كما  الغذائي. 

ال�سحراوية بولية اأدرار، ايدو عبد القادر، اأن اأهمية 

اجل�سر  اأنها  يف  تكمن  والتقنية  العلمية  املبادرة  هذه 

االأول بني املدار�س العليا الثالث وتوؤ�س�س لعمل نوعي 

يف جمال البحث يف الفالحة ب�سكل عام. واأردف ذات 

امل�سوؤول اأن هذه املدر�سة اجلديدة بحاجة اإىل تعاون 

واال�ستفادة  االأوىل  بالدرجة  البيداغوجي  املجال  يف 

وقد  مب�ستغامن.  للفالحة  العليا  املدر�سة  خربات  من 

باملدر�سة  اجلامعية 2023-2022  ال�سنة  بر�سم  التحق 

يف  طالبا   67 باأدرار  ال�سحراوية  للفالحة  العليا 

تخ�س�س مهند�س دولة يف العلوم الفالحية وباملدر�سة 

يف  طالب   145 بالوادي  ال�سحراوية  للفالحة  العليا 

نف�س التخ�س�س وهي اأول دفعة للمدر�ستني املن�ساأتني 

حديثا )دي�سمرب 2020(، كما اأ�سري اإليه.

�س.ز

تيبازة:

توزيع 13 �ألف وحدة �سكنية 
من خمتلف �ل�سيغ منذ بد�ية �ل�سنة 

قد سجلت  الوالية  أن  بوستة  الصديق  بكر  أبو  تيبازة  والية  والي  األول  أمس  كشف 
منذ بداية السنة الجارية توزيع 13 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ على رأسها 
في تصريح صحفي على  التنفيذية  الهيئة  االجتماعي.وأوضح مسؤول  السكن  برامج 
هامش زيارة ميدانية ان والية تيبازة سجلت توزيع 13 ألف وحدة سكنية من مختلف 
العمومي  بصيغتيه  اإلجتماعي  السكني  البرنامج  إطار  في  وحدة   8876 منها  الصيغ 
االيجاري والقضاء على السكن الهش.« كما عرفت الوالية خالل السنة الجارية توزيع 
أزيد من 2000 وحدة بصيغة برنامج البيع باإليجار "عدل" إلى جانب استفادة 400 
مواطن من إعانات السكن الريفي عبر مختلف مناطق الوالية إلى جانب توزيع عدد 
من السكنات بصيغة الترقوي المدعم، حسب ذات المصدر. وساهمت عمليات توزيع 
الواحدة،  الشقة  4 مواطنين في  الى   6 السكنات من  السكنات في خفض معدل شغل 
وهو معدل "معتبر" يترجم مجهودات الدولة الرامية لتحسين ظروف حياة المواطنين 
وتشجيع المواطنين على االستقرار في المناطق الريفية والجبلية"، وفقا لبوستة. من 
جهة أخرى، أكد الوالي انه يولي ملف السكن اهتماما خاصا من خالل الزيارات التفقدية 
اليومية للمشاريع وحث مختلف الهيئات المعنية على المتابعة الدقيقة لسير المشاريع 
وربطها بمختلف الشبكات وإنجاز الهياكل المرافقة لها، سيما منها المؤسسات التربوية. 
لإلشارة، فقد نظمت والية تيبازة خالل السنة الجارية عدة عمليات توزيع للسكنات، 
آخرها منتصف الشهر الماضي حيث إستفادت أزيد من 1470 عائلة من سكنات الئقة 
تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة، منها 278 إعانة ريفية. واستنادا لمديرية السكن 
لوالية تيبازة، فقد تم توزيع 86 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خالل العقدين 
الماضيين، منها 25 ألف وحدة بصيغة العمومي اإليجاري و14.500 بصيغة السكن 
الهش و22 ألف إعانة ريفية إلى جانب برامج سكنات البيع باإليجار )13 ألف وحدة( 

وكذا الترقوي المدعم والتساهمي االجتماعي.
�سارة.ز

حتديدا على م�ستوى بلدية االأربعطا�س )غرب(

��ستحد�ث م�سلحة لال�ستعجاالت �لطبية 
بالطريق �ل�سيار �سرق-غرب قريبا 

مصلحة  ستستحدث  أنها  األول  أمس  بومرداس  لوالية  الصحة  مديرية  أعلنت 
لالستعجاالت الطبية وتقديم اإلسعافات األولية قريبا بالطريق السيار شرق-غرب على 
مستوى بلدية األربعطاش )غرب( بهدف التدخل السريع في حال وقوع حادث مرور.
وقال مدير الصحة والسكان، للوالية سعيد أوعباس على هامش زيارة عمل وتفقد لوالي 
األربعطاش  بلدية  رفقة  وساق  قدم  على  حاليا  "جار  العمل  أن  يحياتن،  يحي  الوالية 
ومؤسسة الجزائرية للطرق السريعة من أجل وضع في الخدمة هذا المشروع تحديدا 
بالنقطة المصنفة بالسوداء "بن والي" بالطريق السيار شرق-غرب والتي تسجل حوادث 
مرور كثيرة.« وأضاف أن بعد موافقة السلطات المحلية على المشروع وإتمام التحويل 
القانوني للمنشأة التي ستحتضن هذه المصلحة، يجري حاليا اقتناء العتاد والتجهيزات. 
كما ستتدعم هذه المصلحة التي تخضع حاليا إلى عملية إعادة التهيئة وتكييف مرافقها 
مع المتطلبات الجديدة، بمركز متقدم للتدخالت للحماية المدنية سيوطن بالقرب من هذه 
النقطة المرورية السوداء من أجل التدخل السريع في حال وقوع حادث، وفقا للمصدر 
ذاته. وكان الوالي يحياتن قد أرجع في تصريح سابق السبب الرئيسي لكثرة الحوادث 
بهذه المنطقة التي صنفت بالسوداء إلى العامل البشري وعدم احترام قوانين المرور 
والتجاوز الخطير وعدم احترام الحمولة القانونية وخاصة بالنسبة للمركبات التي تعمل 
مع المحاجر القريبة من هذه النقطة المرورية. وأرجع كثرة الحوادث بالمكان أيضا 
إلى كونه منطقة عبور بين واليات شرق ووسط البالد وما ينجر عنه من كثافة الحركة 
المرورية. وتفيد مصالح الحماية المدنية بالوالية أنها سجلت خالل السداسي األول من 
السنة الجارية بهذه المنطقة من الطريق السيار شرق-غرب ،34 حادث مرور خلفت 

خمسة وفيات و58 جريحا.
�سارة.ز/واج
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حياة �سرتاح

حيث مكنت الدوريات اليومية لقوات األمن الحضري األول بحي 
شعبة النيشان مؤخرا من توقيف شخصين )21 و 23 سنة(، األول 
محل أمرين بالحبس عن طريق اإلكراه البدني، الثاني محل صورة 
الشرطة  قوات  أوقفت  سابقة.كما  قضية  عن  للحبس  نهائي  حكم 
باألمن الحضري الثاني بحي سيدي اعباز وفق بأن إعالمي صدر 
عن خلية اإلعالم أمس األربعاء شخصين آخرين )40 و 22 سنة(، 
و صورة  البدني  اإلكراه  طرق  عن  بالحبس  أمرين  محل  األول: 
قرار نهائي للحبس بخصوص قضية سابقة متعلقة بالسكر العلني و 

الفعل المخل بالحياء و إحداث الضوضاء، الثاني: بسبب التصريح 
الكاذب و انتحال هوية كاذبة.من جهته األمن الحضري الثالث بحي 
 32 20 و  05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين  بوهراوة أوقف 
سنة ، متابعين قضائياً و محل أوامر بالحبس عن طريق اإلكراه 

البدني عن قضايا سابقة.
لمختلف  القضائية  الضبطية  أفراد  أعد  فقد  المصدر  وحسب 
المصالح الشرطية ملفات جزائية بالخصوص مع تقديم الموقوفين 

أمام الجهات القضائية.

يف عمليات مكنت من توقيف 09 اأ�سخا�س

�سرطة غرد�ية تكثف �الأبحاث 
عن معتادي �الإجر�م و �ملطلوبني ق�سائيًا

يف اإطار املهام املوكلة مل�سالح االأمن الوطني، املتمثلة اأ�سا�سا يف مكافحة اجلرمية  توقيف مرتكبيها 

و تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية، خا�سة منهم امل�سبوقني حمل متابعات واملطلوبني لدى العدالة

 و يف عمليات متفرقة نفذتها م�سالح ال�سرطة بغرداية موؤخراً، متكن كل من االأمن احل�سري االأول

 الثاين، و الثالث من توقيف 09 اأ�سخا�س مطلوبني ق�سائيًا.

ر�سد له غالف مايل يقدر ب 10 مليار دج 

��ستالم م�سروع حتويل مياه �سد بوحنيفية
 �إىل �سد "فرقوق" �ل�سنة �ملقبلة 

حتديدا على م�ستوى بلدية االأربعطا�س )غرب(

��ستحد�ث م�سلحة لال�ستعجاالت �لطبية 
بالطريق �ل�سيار �سرق-غرب قريبا 

مصلحة  ستستحدث  أنها  األول  أمس  بومرداس  لوالية  الصحة  مديرية  أعلنت 
السيار شرق-غرب  بالطريق  قريبا  األولية  اإلسعافات  وتقديم  الطبية  لالستعجاالت 
على مستوى بلدية األربعطاش )غرب( بهدف التدخل السريع في حال وقوع حادث 

مرور.
عمل  زيارة  هامش  على  أوعباس  سعيد  للوالية  والسكان،  الصحة  مدير  وقال 
وتفقد لوالي الوالية يحي يحياتن، أن العمل "جار حاليا على قدم وساق رفقة بلدية 
هذا  الخدمة  في  وضع  أجل  من  السريعة  للطرق  الجزائرية  ومؤسسة  األربعطاش 
المشروع تحديدا بالنقطة المصنفة بالسوداء "بن والي" بالطريق السيار شرق-غرب 
والتي تسجل حوادث مرور كثيرة.« وأضاف أن بعد موافقة السلطات المحلية على 
يجري  المصلحة،  هذه  ستحتضن  التي  للمنشأة  القانوني  التحويل  وإتمام  المشروع 
إلى  التي تخضع حاليا  المصلحة  العتاد والتجهيزات. كما ستتدعم هذه  اقتناء  حاليا 
عملية إعادة التهيئة وتكييف مرافقها مع المتطلبات الجديدة، بمركز متقدم للتدخالت 
للحماية المدنية سيوطن بالقرب من هذه النقطة المرورية السوداء من أجل التدخل 
السريع في حال وقوع حادث، وفقا للمصدر ذاته. وكان الوالي يحياتن قد أرجع في 
تصريح سابق السبب الرئيسي لكثرة الحوادث بهذه المنطقة التي صنفت بالسوداء إلى 
العامل البشري وعدم احترام قوانين المرور والتجاوز الخطير وعدم احترام الحمولة 
القانونية وخاصة بالنسبة للمركبات التي تعمل مع المحاجر القريبة من هذه النقطة 
المرورية. وأرجع كثرة الحوادث بالمكان أيضا إلى كونه منطقة عبور بين واليات 
شرق ووسط البالد وما ينجر عنه من كثافة الحركة المرورية. وتفيد مصالح الحماية 
المدنية بالوالية أنها سجلت خالل السداسي األول من السنة الجارية بهذه المنطقة من 

الطريق السيار شرق-غرب ،34 حادث مرور خلفت خمسة وفيات و58 جريحا.
�سارة.ز/واج

 لفائدة 60 مفت�سا

 من واليات �سرق البالد

�نطالق �جلل�سات �جلهوية 
ملفت�سي قطاع �لتكوين 

و�لتعليم �ملهنيني ب�سطيف 
افتتحت اأم�س االأول ب�سطيف اجلل�سات اجلهوية 

ملفت�سي قطاع التكوين والتعليم املهنيني املتعلقة 

من  مفت�سا   60 لفائدة  املو�سوعاتي  بالتفتي�س 

واليات �سرق البالد.

التكوين  وزارة  لدى  املركزي  املفت�س  واأو�سح 

عبد  اجلل�سات  هذه  موؤطر  املهنيني  والتعليم 

الوهاب قلعي لواأج اأن هذه اجلل�سات املنظمة من 

لتو�سيات  تنفيذا  جاءت  الو�سية  الوزارة  طرف 

التقييمي  اللقاء  عن  املنبثقة  القطاع  وزير 

الوالئيني  املديرين  مع  الفارط  �سبتمرب  لدورة 

امل�سوؤول  ذات  و�سرح  املركزية.  االإدارة  واإطارات 

التقنية  املكونني والربامج والتجهيزات  اأن ملف 

التو�سيات  هذه  اأهم  من  يعترب  البيداغوجية 

ملتابعته  العامة  املفت�سية  مل�سلحة  اأوكلت  التي 

من  �سواء  حيثياته  بكل  وحت�سريه  ميدانيا 

اجلانب االإداري اأو البيداغوجي اأو املايل )تفتي�س 

مو�سوعاتي( وهو نوع جديد من التفتي�س خا�سة 

للمتحدث،  وا�ستنادا  العمل.  باآليات  يتعلق  فيما 

فاإن هذه اجلل�سات التي انطلقت ب�سطيف لفائدة 

مفت�سي واليات ال�سرق وبورقلة لفائدة مفت�سي 

ببئر  اجلاري  دي�سمرب   8 ويوم  اجلنوب  واليات 

ملفت�سي  بالن�سبة  العا�سمة  باجلزائر  خادم 

الو�سط وبوالية بلعبا�س بالن�سبة لواليات الغرب 

حت�سريا لعملية التفتي�س التي �ستنطلق يوم 11 

دي�سمرب املقبل. و�سيتلقى مفت�سو قطاع التكوين 

والتعليم املهنيني خالل هذه اجلل�سات �سروحات 

املكونني  مبلف  املتعلقة  العمل  منهجية  حول 

والبيداغوجية  التقنية  والتجهيزات  والربامج 

من ناحية االأدوات واالأهداف امل�سطرة والنتائج 

الوزارة  اأن  اإىل  امل�سدر  نف�س  واأ�سار  املرجوة. 

الو�سية تويل اهتماما خا�سا كبري جلانب املكونني 

باعتبارهم ع�سب العملية التكوينية، م�سيفا اأن 

العمل م�ستمر ب�سفة دائمة ق�سد الو�سول اإىل يد 

قطاع  مردودية  لتح�سني  وموؤهلة  فاعلة  عاملة 

التكوين والتعليم املهنيني وت�سحيح وتقومي كل 

االختالالت.

يتعلق االأمر مب�ستغامن، الوادي واأدرار 

�تفاقية �سر�كة بني �ملد�ر�س �لعليا 
للفالحة لثالثة واليات بالوطن

جانت:

تو�أمة بني �مل�ست�سفيات و�إجر�ء 
عمليات جر�حية وفحو�سات متخ�س�سة

العمومية  باملوؤ�س�سة  اأمرا�س  عدة  يف  متخ�س�سا  فح�سا  و131  جراحية  عمليات   )8( ثماين  اأجريت 

اال�ست�سفائية بجانت يف اإطار تواأمة مع امل�ست�سفى اجلامعي ببني م�سو�س )اجلزائر العا�سمة(، ح�سب ما ك�سف 

عنه اأم�س م�سئولو م�ست�سفى جانت.وح�سب ما نقلته االإذاعة الوطنية فقد قام الفريق الطبي طيلة خم�سة 

اأيام باإجراء فحو�سات متخ�س�سة يف اجلراحة العامة، واأمرا�س القلب واأمرا�س املفا�سل وفحو�سات باالأ�سعة 

باالإ�سافة اإىل برجمة ثالث عمليات جراحية لفائدة مر�سى الوالية على م�ستوى امل�ست�سفى اجلامعي ببني 

م�سو�س.وتعترب هذه املبادرة ال�سحية الرابعة من نوعها التي ت�سمنها فرق طبية من ذات امل�ست�سفى اجلامعي 

التواأمة بني خمتلف  الو�سية بخ�سو�س  الوزارة  امل�سطر من قبل  2022، وذلك تنفيذا للربنامج  خالل �سنة 

م�ست�سفيات الوطن.               �س.ز



العطلة  انتهاء  مع  متعباً  الشعر  جعل  إلى  تؤدي  التي  األسباب  تتعدد 
الصيفية، ما يستدعي اتخاذ بعض اإلجراءات التي تساعد على الحد من 
تساقطه واستعادة صحته وجماله، وفق ما يوضحه مزيّن الشعر، داني 
إبراهيم، مشيراً إلى حلول طبيعية وعملية بسيطة يمكن اعتمادها في 
المنزل وأخرى يمكن أن تلجأ إليها المرأة في صالون تصفيف الشعر.

والستعادة جمال الشعر وصحته بعد العطلة الصيفية والحد من تساقطه 
ال بد من اتخاذ بعض اإلجراءات األساسية، علماً أن ثمة حلواًل طبيعية 
صالون  إلى  اللجوء  تستدعي  وأخرى  المنزل،  في  اعتمادها  يمكن 

تصفيف الشعر:
هذه  في  بالشعر  الخاصة  بالكريمات  العالجات  إلى  اللجوء  يُستحسن 

الفترة. 
في هذه  أحدهما  السنة،  في  الفيتامينات مرتين  تناول مكمالت  يفضل 

الفترة، بهدف تأمين الغذاء الالزم للشعر. 
يُنصح باللجوء إلى الزيوت الطبيعية، وعلى رأسها زيت جوز الهند 

وزيت الزيتون، فهي مثالية الستعادة صحة الشعر. 

الفترة، ألن  هذه  في  والمتقصفة  المتعبة  الشعر  أطراف  بقص  يُنصح 
التخلص منها يساعد على نمّوه الذي يتراجع في حال تقّصفه.

بعد اعتماد اللون األشقر للشعر صيفاً، يمكن اللجوء إلى اللون الداكن 
عند تلوينه في الخريف.

يفضل التركيز على البروتينات في الغذاء، واتباع نظام غذائي صحي 
عامًة، مع ضرورة التركيز على الخضروات والفاكهة. 

صالون  في  األقل  على  األسبوع  في  مرة  الشعر  ماسك  إلى  اللجوء 
تصفيف الشعر ليستعيد حيويته. ويُنصح بأن يحتوي على زيت جوز 

الهند المفيد له. 
تجنب الماء الساخن عند االستحمام وتفضيل الماء معتدل الحرارة.

الحد من استخدام مجفف الشعر حتى ال يزيد من تساقط الشعر. وعند 
استخدامه، يجب أال يكون على مسافة قريبة من الشعر. 

أكثر.  ويتساقط  يتكّسر  ال  حتى  رطباً  يكون  عندما  الشعر  ربط  عدم 
وبشكل عام، يجب عدم شد الشعر عند ربطه.

اإلكثار من شرب الماء. 
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وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الحرمان من النوم 
يضعف النشاط في شبكة الدماغ اإلدراكية االجتماعية المعروفة بأنها 
أثناء السلوكيات االجتماعية المؤيدة. بشكل عام، كان هذا  أكثر نشاطاً 
أقل  برغبة  مرتبطاً  اإليجابي  االجتماعي  الدماغ  نشاط  في  الضعف 
جامعة  في  باحثون  أجراها  التي  للتجارب  وفقاً  اآلخرين  مساعدة  في 
كاليفورنيا في بيركلي. كما ارتبطت أيضاً بانخفاض احتماليات المبادرة 
بمساعدة اآلخرين مادياً )مثل تقديم التبرعات( بعد فقدان ساعة واحدة 

من النوم.
مخاطر  بزيادة  مرتبطة  النوم  قلة  أن  إلى  السابقة  الدراسات  أشارت 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية واالكتئاب والسكري وارتفاع 
ضغط الدم والوفيات بشكل عام. وتظهر هذه النتائج الجديدة أن قلة النوم 
تضعف أيضاً ضميرنا االجتماعي، مما يجعلنا نتراجع عن رغبتنا في 
مساعدة اآلخرين. وتضيف نتائج الدراسة الجديدة إلى مجموعة متزايدة 
من األدلة التي تثبت أن النوم غير الكافي ال يضر فقط بالصحة العقلية 
والجسدية للفرد، ولكن أيضا يعرض للخطر الروابط بين األفراد، وحتى 

مشاعر اإليثار ألمة بأكملها.

وقيمت الدراسة تأثير قلة النوم على استعداد الناس لمساعدة اآلخرين. 
تصوير  جهاز  في  جيدة  بصحة  يتمتعون  متطوًعا   24 العلماء  وضع 
ثماني  بعد  أدمغتهم  المغناطيسي )fMRI( لفحص  بالرنين  وظيفي 
ساعات من النوم وبعد ليلة من عدم النوم. ووجدوا أن مناطق الدماغ 
التي تشكل شبكة العقل، والتي تتفاعل عندما يتعاطف الناس مع اآلخرين 
أو يحاولون فهم رغبات واحتياجات اآلخرين، كانت أقل نشاطاً بعد ليلة 
بال نوم. في مرحلة الحقة، تتبع الباحثون أكثر من 100 شخص عبر 
اإلنترنت خالل ثالث أو أربع ليال. خالل ذلك الوقت، قاس الباحثون 
قيموا  ثم  استيقظوا،  مرة  وكم  ينامون،  الوقت  من  كم  نومهم،  جودة 
رغبتهم في مساعدة اآلخرين، مثل فتح باب المصعد لشخص آخر، أو 

التطوع أو مساعدة جريح غريب في الشارع.
واستطرد بن سيمون: "وجدنا هنا أن انخفاض جودة نوم شخص ما من 
ليلة إلى أخرى ينبئ بانخفاض كبير في الرغبة في مساعدة اآلخرين من 
يوم تال إلى اليوم الذي يليه. أولئك الذين يعانون من قلة النوم في الليلة 
السابقة هم من أفادوا بأنهم أقل استعداداً وحرصاً على مساعدة اآلخرين 

في اليوم التالي".

 l اإعداد: حياة �سرتاح

جمال ور�شاقة

7 ن�سائح ب�سيطة لزيادة هرمون ال�سعادة
من  العديد  تنظيم  يف  يدخل  ع�سبي  ناقل  هو  ال�سعادة  بهرمون  ُيعرف  ما  اأو  الدوبامني 

العمليات يف خمتلف اأنحاء اجل�سم مثل تنظيم احلالة املزاجية وتنظيم حركات اجل�سم 

تزيد  التي  الأ�سياء  اأهم  ن�سع  هنا  والنتباه.  والذاكرة  الإيجابية  امل�ساعر  وتعزيز 

م�ستويات الدوبامني ب�سكل طبيعي.

تناول كمية كافية من الربوتني

وجود  فاإن  لذلك  الدوبامني،  اإنتاج  يف  مهمًا  دوراً  التريوزين  الأميني  احلم�س  يلعب 

م�ستويات كافية من التريوزين مهم لإنتاج الدوبامني. وميكن للج�سم �سنع التريوزين 

من حم�س اأميني اآخر ي�سمى فينيل األنني. ويتواجد كل من التريوزين والفينيل األنني 

ب�سكل طبيعي يف الأطعمة الغنية بالربوتني مثل الديك الرومي وحلم البقر والبي�س، 

كمية  زيادة  اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري  والبقوليات.  ال�سويا  وفول  الألبان،  ومنتجات 

التريوزين والفينيل األنني يف النظام الغذائي ميكن اأن تزيد من م�ستويات الدوبامني يف 

الدماغ.

تناول الربوبيوتيك

بالدماغ  ُت�سمى  لذلك   الع�سبية،  اخلاليا  من  كبري  عدد  على  اله�سمية  القناة  حتتوي 

ذلك  يف  مبا  الع�سبية  الناقالت  من  العديد  تنتج  الع�سبية  اخلاليا  وهذه  الثاين. 

الأمعاء  يف  تعي�س  التي  البكترييا  من  معينة  اأنواعًا  اأن  الدرا�سات  ووجدت  الدوبامني. 

)الربوبيوتك( قادرة على اإنتاج الدوبامني، فعند تناولها بكميات كبرية مبا يكفي ميكن 

اأن تقلل من اأعرا�س القلق والكتئاب وحت�سن احلالة املزاجية وال�سلوك.

ممار�سة الريا�سة

املزاجية،  احلالة  وحت�سن  الدماغ  يف  الدوبامني  م�ستويات  من  الريا�سية  التمارين  تعزز 

الن�ساط  من  دقائق   10 من  اأقل  بعد  املزاجية  احلالة  يف  التح�سن  مالحظة  وميكن 

املتكررة  الهوائية  التمارين  وتفيد  الأقل.  على  دقيقة   20 بعد  اأعلى  وتكون  الهوائي 

اأي�سًا الأ�سخا�س امل�سابني مبر�س باركن�سون، وهي حالة توؤدي فيها م�ستويات الدوبامني 

املنخف�سة اإىل تعطيل قدرة الدماغ على التحكم يف حركات اجل�سم. ووجدت درا�سة اأن 

ممار�سة �ساعة واحدة من اليوغا ملدة 6 اأيام يف الأ�سبوع اأدت اإىل زيادة كبرية يف م�ستويات 

الدوبامني يف الدماغ.

النوم لفرتات كافية

اأن الدوبامني يعزز اليقظة ويتم اإفرازه بكميات كبرية يف ال�سباح  ت�سري الدرا�سات اإىل 

يف  طبيعي  ب�سكل  الدوبامني  م�ستويات  تنخف�س  بينما  ال�ستيقاظ  وقت  يحني  عندما 

الدماغ،  يف  الدوبامني  ح�سا�سية  من  النوم  قلة  وتقلل  النوم.  وقت  يحني  عندما  امل�ساء 

فعندما ي�سطر النا�س اإىل البقاء م�ستيقظني طوال الليل يقل توافر م�ستقبالت الدوبامني 

الرتكيز  انخفا�س  اإىل  يوؤدي  مما  التايل  اليوم  �سباح  بحلول  كبري  ب�سكل  اأدمغتهم  يف 

النوم  من  �ساعات   9-7 على  البالغون  يح�سل  باأن  الأطباء  يو�سي  لذلك  الأداء.  و�سعف 

املنتظم وعايل اجلودة كل ليلة للحفاظ على توازن م�ستويات الدوبامني وال�سعور مبزيد 

من اليقظة والأداء العايل خالل اليوم.

التعر�س ل�سوء ال�سم�س

للمزاج  املعززة  الع�سبية  الناقالت  م�ستويات  زيادة  اإىل  ال�سم�س  لأ�سعة  التعر�س  يوؤدي 

من   68 على  اأجريت  التي  الدرا�سات  اإحدى  وجدت  فقد  الدوبامني.  ذلك  يف  مبا  اجليد، 

البالغني الأ�سحاء اأن اأولئك الذين تلقوا اأكرب قدر من التعر�س لأ�سعة ال�سم�س كان لديهم 

املهم  ومن  املزاجية.  حالتهم  من  وح�سن  اأدمغتهم  يف  الدوبامني  مل�ستقبالت  كثافة  اأعلى 

اللتزام باإر�سادات ال�سالمة والعتدال بالتعر�س لل�سم�س لأن التعر�س املفرط لل�سم�س 

ميكن اأن يكون �ساراً ورمبا يوؤدي اإىل تلف اجللد وزيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان اجللد.

ال�ستماع اإىل املو�سيقى

وجدت العديد من درا�سات الت�سوير الدماغي اأن ال�ستماع اإىل املو�سيقى والأغاين املف�سلة 

واملحببة يزيد من م�ستويات الدوبامني يف الدماغ بن�سبة 9 يف املائة. كما اأن ال�ستماع اإىل 

احلركي  حتكمهم  حت�سني  على  باركن�سون  مبر�س  امل�سابني  الأ�سخا�س  ي�ساعد  املو�سيقى 

الدقيق.

تناول املكمالت الغذائية

بالإ�سافة اإىل التغذية ال�سليمة، مت ربط العديد من املكمالت الغذائية بزيادة م�ستويات 

الدوبامني، اإذ يحتاج اجل�سم اإىل العديد من الفيتامينات واملعادن لإنتاج الدوبامني، مبا يف 

ذلك احلديد وفيتامني د وفيتامينات ب واملغنزيوم و اأوميغا 3.

هل ي�ساعد خل التفاح يف اإنقا�ص الوزن؟
حافظة،  كمادة  القدم  منذ  النا�س  ا�ستخدمه  �سهرياً،  منزليًا  عالجًا  التفاح  خّل  ميّثل 

اإ�سافة اإىل ا�ستخداماته يف الطب، نظراً اإىل ما يحمله من فوائد �سحية. كما اأنه من اأكرث 

خّل  ي�ساعد  هل  �سحية.  حميات  يتبعون  الذين  الأ�سخا�س  من  ا�ستخدامًا  اخلّل  اأنواع 

التفاح فعاًل يف اإنقا�س الوزن؟ وما هي فوائده ال�سحية؟

الوزن وال�سكر

حتتوي كّل ملعقة كبرية من اخلّل على نحو ثالث �سعرات حرارية، وهي ن�سبة منخف�سة 

جداً. وُتظهر درا�سات عدة اأّن اخلّل ميكن اأن يزيد من ال�سعور بالمتالء، وبالتايل ي�ساعد 

اأقل، مما يوؤدي اإىل فقدان الوزن. فوفقًا لإحدى الدرا�سات  على تناول �سعرات حرارية 

اأدى تناول اخلّل مع وجبة غنية بالكربوهيدرات اإىل زيادة ال�سعور بالمتالء، ما �ساعد 

ا�ستمرت  درا�سة  واأظهرت  اليوم.  طوال  اأقل  حراريًا  �سعراً   275-200 امل�ساركني  تناول  يف 

التفاح  خّل  تناول  اأّن  ال�سمنة،  من  يعانون  �سخ�سًا   175 على  واأجريت  اأ�سهر،  ثالثة  ملدة 

يوميًا اأدى اإىل تقليل دهون البطن وفقدان الوزن؛ فتناول ملعقة كبرية اأدى اإىل خ�سارة 

1.2 كغ، وتناول ملعقتني كبريتني اأدى اإىل خ�سارة 1.7 كغ.
وخلّل التفاح فوائد �سحية اأخرى، اإذ ي�ساعد يف خف�س م�ستويات ال�سكر يف الدم ومقاومة 

مر�س ال�سكري. كما ي�ساعد خّل التفاح يف عالج مر�س ال�سكري من النوع 2، فقد وجدت 

قبل  التفاح  خّل  من  كبريتني  ملعقتني  تناول  اأّن  ال�سكري  مر�سى  على  اأجريت  درا�سة 

النوم قلل من ن�سبة ال�سكر يف الدم بن�سبة 4% يف �سباح اليوم التايل. كما ي�ساعد اخلّل 

م�ستويات  على  احلفاظ  خالل  من  ال�سكري  مر�س  من  الوقاية  يف  الأ�سحاء  الأ�سخا�س 

ال�سكر الطبيعية يف الدم.

وت�سري درا�سة اإىل اأّن اخلّل قد يح�سن ح�سا�سية الأن�سولني بن�سبة 19-34% عند تناول 

بن�سبة  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ملحوظ  ب�سكل  ويخف�س  بالكربوهيدرات،  غنية  وجبة 

31.4% بعد تناول 50 غرامًا من اخلبز الأبي�س.
�سحة اجللد

اإىل  ونظراً  والأكزميا.  اجلفاف  مثل  اجللد،  لأمرا�س  �سائعًا  عالجًا  التفاح  خّل  ميثل  كما 

خ�سائ�سه امل�سادة للميكروبات، ميكن خلّل التفاح اأن ي�ساعد يف منع اللتهابات اجللدية 

التفاح  خّل  ا�ستخدام  ي�ساعد  اأن  وميكن  الأخرى.  اجللد  واأمرا�س  بالأكزميا  املرتبطة 

اإعادة توازن درجة  ال�سباب عند و�سعه على اجللد، ويف  املو�سعي يف عالج حّب  املخفف 

با�ست�سارة  ين�سح  وعمومًا  الواقي.  اجللد  حاجز  وحت�سني  للب�سرة  الطبيعية  احلمو�سة 

الطبيب قبل جتربة عالجات اخلّل خا�سًة على اجللد التالف.

غني باملغذيات

الن�سط  املركب  وهو  اخلّليك،  اأو  الأ�سيتيك  حم�س  من   %  6-5 على  التفاح  خّل  يحتوي 

الرئي�سي وامل�سوؤول عن الرائحة والنكهة احلام�سة القوية والفوائد ال�سحية. كما يحتوي 

من  خيوط  من  وتتكون  "الأم"  ت�سمى  مادة  على  اأي�سًا  امل�سّفى  غري  الع�سوي  التفاح  خّل 

وم�سادات  الأمينية  الأحما�س  وبع�س  ال�سديقة،  والبكترييا  والإنزميات  الربوتينات 

جداً  �سئيلة  كميات  على  اخلّل  يحتوي  حني  يف  البوتا�سيوم.  من  قليلة  وكمية  الأك�سدة، 

من الفيتامينات اأو املعادن.

اجلرعة وكيفية ا�ستخدامها

اأف�سل طريقة لإدخال خّل التفاح يف النظام الغذائي اإ�سافته اإىل الأطعمة، مثل ال�سلطة 

واملايونيز منزيل ال�سنع. كما ميكن تخفيفه يف املاء وتناوله كم�سروب با�ستخدام الق�سة، 

اإذ ترتاوح اجلرعات ال�سائعة من ملعقة �سغرية اإىل اثنتني )5-10 مل( اإىل ملعقة كبرية 

خّل  با�ستخدام  وين�سح  املاء.  من  كبري  كوب  اإىل  م�سافة  يوميًا  مل(   30-15( اثنتني  اأو 

بجرعات  البدء  الأف�سل  ومن  "الأم".  على  يحتوي  الذي  امل�سّفى  غري  الع�سوي  التفاح 

اخلّل  من  الكبرية  اجلرعات  ت�سبب  اأن  ميكن  اإذ  كبرية،  كميات  تناول  وجتنب  �سغرية، 

الأ�سنان  وت�سو�س  املعادن  وفقدان  الأ�سنان  مينا  تاآكل  ذلك  يف  مبا  �سارة،  جانبية  اآثاراً 

خّل  ا�ستهالك  قبل  الطبيب  با�ست�سارة  يو�سى  لذلك  املحتملة.  الدوائية  والتفاعالت 

التفاح يف حال ا�ستخدام بع�س الأدوية، مثل اأدوية تنظيم �سكر الدم.

�شحتك

احلرمان من النوم ي�سعف الن�ساط 
يف �سبكة الدماغ الإدراكية

ك�سف باحثون اأن احلرمان من النوم اأو التغري يف عادات النوم الطبيعي ميكن اأن يكون اأحد الأ�سباب الدافعة لالأفراد 

للرتاجع عن قرارهم مل�ساعدة املحتاجني. وُتظهر الدرا�سة، التي ن�سرت موؤخرا يف جملة الو�سول املفتوح

 PLOS Biology ، اأن هذا ال�سلوك مرتبط بانخفا�س الن�ساط يف ال�سبكة املعرفية الجتماعية الإيجابية للدماغ.

كيف تعيدين احلياة ل�سعرك يف اخلريف؟
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 املغاربة يحتفلون ببلوغ 

ربع نهائي املونديال، والركراكي ي�سرح:

"مل ناأت للم�شاركة كزوار
 وكان هدفنا الو�شول بعيدا"

خرج وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، بأول تعليق عقب 
التأهل التاريخي لربع نهائي كأس العالم 2022، للمرة األولى في 
تاريخه بكأس العالم، بعدما أسقط إسبانيا بركالت الترجيح بنتيجة 

3-0، ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال قطر.
وأصبح الركراكي أول مدير فني عربي يتأهل لربع نهائي كأس 
العالم، كما بات المنتخب المغربي رابع منتخب أفريقي يصل لهذا 

الدور عبر تاريخ المونديال.
وقال الركراكي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "نحن لم 
في  المشاركة  خالل  من  كزوار  العالم  كأس  في  للمشاركة  نأت 
بعيدا«، وأضاف:  الوصول  هدفنا  وكان  فقط،  المجموعات  دور 
"سعيد للغاية بمستوى الالعبين، فهم قدموا مستويات مذهلة وكان 

يتمتعون بثقة كبيرة في أنفسهم، ونرغب في مواصلة العمل«.
على  المغربي  المنتخب  لجماهير  الشكر  الركراكي  وليد  ووجه 
مساندتهم الكبيرة في كأس العالم، موضحا أن "أسود أطلس" كانوا 

على قدر المسؤولية.
من جهة أخرى، عاشت مدن وقرى المغرب ليلة استثنائية عنوانها 
نهائي  ربع  إلى  المغربي  المنتخب  تأهل  بعد  والسعادة،  األفراح 

كأس العالم قطر 2022.
اإلنجاز  بهذا  لالحتفال  الشوارع  إلى  المغاربة  ماليين  ونزل 
التاريخي للكرة المغربية، الذي يتحقق ألول مرة في تاريخ الكرة 
من  كبير  عدد  سعادة  اإلعالم  وسائل  رصدت  حيث  العربية، 

المشجعين في الرباط.
الوكالت 

 بهاتريك ا�ستثنائي 

يف مرمى �سوي�سرا يف ربع النهائي 

 بديل كري�شتيانو رونالدو 
يدخل تاريخ كاأ�س العامل

راموس،  جونكالو   كتب 
البرتغال،  منتخب  العب 
كأس  بطولة  في  التاريخ 
أساسيا  شارك  بعدما  العالم، 
رونالدو  كريستيانو  من  بدال 

خالل مواجهة سويسرا.
في  دخل  الذي  راموس 
من  بدال  األساسية  التشكيلة 
قاد  هاتريك  سجل  رونالدو، 
على  للفوز  بالده  منتخب  به 
خالل   ،1-6 بنتيجة  سويسرا 
النهائي  ثمن  الدور  منافسات  ضمن  بينهما  جرت  التي  المباراة 

لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
17 و51  الدقائق  للبرتغال خالل  ثالثية  راموس سجل  جونكالو 
و61، ليحقق العديد من األرقام التاريخية في بطولة كأس العالم، 

تفوق بها على ليونيل ميسي، قائد األرجنتين، وعلى رونالدو.
بكأس  اإلقصائية  األدوار  في  أهداف  يمتلك عدد  أصبح  راموس 
العالم أكثر من ميسي صاحب الهدف الوحيد ورونالدو، الذي لم 

يستطع التسجيل خالل هذه األدوار في 4 نسخ سابقة.
األولى  مشاركته  في  هاتريك  يسجل  العب  أول  راموس  وبات 
بالتشكيلة األساسية منذ األلماني ميروسالف كلوزه عام 2002، 
منذ  العالم  كأس  في  هاتريك  يسجل  العب  أصغر  ثاني  أنه  كما 
األسطورة البرازيلي بيليه نسخة عام 1958، فضال عن ذلك، فإنه 
بات ثاني العب برتغالي يسجل هدفين أو أكثر في مباراة باألدوار 

اإلقصائية بكأس العالم بعد أوزيبيو عام 1966.
الوكالت

من  النهائي  ربع  الدور  منافسات  غد  يوم  تنطلق 
حيث  ومميزة،  قوية  بمواعيد  قطر،  مونديال 
ستدور عديد المباريات القوية بين نخبة من أفضل 
لمنتخب  تاريخي  بحضور  العالمية،  المنتخبات 
سيمثل  الذي  المغربي،  المنتخب  هو  عربي، 

المنتخبات العربية واألفريقية في هذا الدور.
وتشهد مباريات الدور ربع النهائي حضوراً مهماً 
لمنتخبات أوروبا، بعد تأهل خمسة منتخبات إلى هذا 
الدور، هي فرنسا حاملة اللقب، وكرواتيا وصيف 
النسخة الماضية، وإنجلترا صاحبة المركز الرابع، 
والبرتغال، وهولندا، إلى جانب منتخبين من أميركا 
والمنتخب  واألرجنتين،  البرازيل  هما  الجنوبية، 
المغربي.وتنطلق المباريات يوم غد بلقاء مثير بين 
كرواتيا،  مرات ضد  العالم خمس  بطلة  البرازيل 
حيث تلوح فرص البرازيل من أجل التأهل وافرة 
للغاية، ويواجه منتخب األرجنتين في اللقاء الثاني 
المنتخبين  نتائج  تبدو  حيث  الهولندي،  منافسه 
لألرجنتين،  أفضلية  مع  كبير،  حد  إلى  متقاربة 
بوجود ليونيل ميسي، الذي يمكنه أن يصنع الفارق 
بعد ظهوره القوي في المباريات األخيرة، وبالتالي 
قد يكون اليوم األول بعنوان تألق أميركي جنوبي 

متوقع، بالنظر إلى أفضلية البرازيل واألرجنتين.

المغربي،  المنتخب  سيواجه  السبت،  يوم  وخالل 
أمل  على  البرتغالي،  منافسه  الثمامة،  ملعب  في 
األطلس"  "أسود  يبلغ  بأن  التاريخ  كتابة  مواصلة 
الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي 
منتخب  ذلك، سيحاول  مقابل  اإلنجاز.  هذا  يحقق 

البرتغال، تأكيد هذه النتيجة بمواجهة أفضل دفاع 
في هذه النسخة، وتُختتم مواجهات ربع النهائي في 
ملعب البيت، بلقاء فرنسا، حاملة اللقب، المنتخب 

اإلنجليزي، حيث يلوح التنافس قوياً.
الوكالت

قدمت المنتخبات العربية مستويات متفاوتة خالل نهائيات كأس العالم، التي 
تتواصل منافساتها في دولة قطر حتى يوم 18 ديسمبر الحالي.

ورغم تكبد منتخب قطر 3 هزائم في المباريات الثالث التي خاضها ضمن 
المجموعة األولى، إال أن منتخبا تونس والسعودية تركا انطباعات طيبة بعد 
أحد  العالم واألرجنتين  تاريخيين، على حساب فرنسا بطلة  أن حققا فوزين 
المرشحين البارزين للفوز باللقب، في المقابل، دخل منتخب المغرب التاريخ 
بعد أن تأهله لربع نهائي المسابقة، ليصبح أول منتخب عربي ورابع أفريقي 

يحقق هذا اإلنجاز.
نظرائهم  على  العربية  القدم  كرة  لممثلي  تفوقا   2022 قطر  دورة  وشهدت 

األوروبيين في سابقة فريدة لم يشهدها تاريخ المونديال منذ انطالق المسابقة 
عام 1930، حيث عرفت 3 انتصارات عربية تاريخية أمام منتخبات عريقة 

من "القارة العجوز«
إسبانيا  على  يتغلب  أن  قبل  بلجيكا،  على  الفوز  في  المغرب  منتخب  ونجح 
بركالت الترجيح، من جهته، تفوق منتخب تونس على فرنسا، بطل النسخة 
والسعودية  قطر  منتخبا  المقابل، خسر  في  العالم،  كأس  بطولة  األخيرة من 
الدنمارك  مع  والمغرب  تونس  تعادلت  بينما  وبولندا،  هولندا  أمام  تباعا 

وكرواتيا على الترتيب.
وتجدر اإلشارة إلى أن المنتخبات العربية حققت فوزين آخرين في نهائيات 
المجموعة  ضمن  لواحد  بهدفين  كندا  على  المغرب  تغلب  حيث  المونديال، 
النتيجة  المنتخب السعودي على نظيره األرجنتيني بنفس  السادسة، كما فاز 

في المجموعة الثالثة.
باقي  فإن  مشرفة،  صورة  تقديم  في  فشل  الذي  قطر  منتخب  وباستثناء 
باألساس  يعود  االمتياز  أن  ولو  جيدة،  لمحات  أظهرت  العربية  المنتخبات 

لمنتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لثمن نهائي المسابقة.
العقليات، حيث  لتغير  أمام منتخبات أوروبا بشكل خاص  التألق  ويعود هذا 
تخلص ممثلو العرب من عقدة النقص والشعور بفارق المستويات، التي كانت 

تمنعهم من الظهور بأفضل مستوياتهم الفنية والبدنية.
عامل آخر أسهم في هذا التألق وهو الحضور الجماهيري الالفت، الذي ساعد 
أمام  تكبلها  التي كانت  الخوف  التخلص من مشكلة  العربية على  المنتخبات 

منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية.
الوكالت 

يف �سابقة فريدة مل ي�سهدها التاريخ منذ انطالق امل�سابقة

مباريات ربع نهائي مونديال قطر تلعب اجلمعة وال�سبت

 ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين اأم�س عن املدرب الأقرب خلالفة لوي�س اإنريكي، 
يف تدريب منتخب اإ�سبانيا.

املنتخب  يد  على  ال16،  دور  من  قطر،  مونديال  الإ�سباين  املنتخب  وودع 

املغربي، بعد اخل�سارة بركالت الرتجيح.

من  يخرج  اأن  الأقرب  القرار  فاإن  الإ�سبانية،  �سريو"  اإذاعة "اأوندا  وبح�سب 

واأ�ساف  من�سبه،  من  اإنريكي  لوي�س  اإقالة  هو  جدا،  قريبا  الإ�سباين  الحتاد 

الإ�سباين  تعيني  �سيتم  اإنريكي،  رحيل  على  ال�ستقرار  حال  يف  اأنه  التقرير، 

عن  رحل  الذي  بلجيكا،  ملنتخب  ال�سابق  الفني  املدير  مارتينيز،  روبرتو 

البطولة  وتوديع  املجموعات،  مرحلة  يف  الثالث  املركز  احتالل  بعد  من�سبه 

مبكرا، يف جمموعة �سمت منتخبات املغرب وكرواتيا وكندا.

من جهته، ويف ت�سريح له بعد اإق�ساء منتخب اإ�سبانيا، ك�سف لوي�س اإنريكي 

عن الالعب الذي �سد انتباهه من الفريق املناف�س، فاأكد دون تردد باأنه عز 

الدين اأوناحي.

واأ�ساف اإنريكي: "لقد فوجئت مب�ستوى الالعب رقم 8 )عز الدين اأوناحي( 

كذلك  حقًا،  وفاجاأين  مده�سة  بطريقة  لعب  لقد  لالأ�سف،  ا�سمه  اأذكر  ل 
اأ�سرف حكيمي طبعًا، بالإ�سافة اإىل يو�سف الن�سريي الذي نعرفه جيداً، على 

اعتبار اأنه يلعب يف الدوري الإ�سباين مع نادي اإ�سبيلية«.

واأ�ساف املدرب ال�سابق لرب�سلونة: "اإنهم جميعًا يلعبون بطريقة رائعة، لكن 

الرقم 8 مل يتوقف عن الرك�س، ل بد اأنه منهك الآن، لقد حتدثت عنه مع 

حقًا. اأمتنى حظًا موفقًا للمنتخب املغربي يف  جهازي الفني، فقد كان مميزاً 

قادم اأيام البطولة".

الوكالت

عقب  الدولي،  اللعب  اعتزاله  بلجيكا،  منتخب  قائد  هازارد،  إيدين   أعلن 
الخروج المبكر من مونديال قطر 2022.

وخرجت بلجيكا من مرحلة المجموعات لكأس العالم، بعد احتالل المركز 
المرشحة  الفرق  كانت ضمن  أنها  رغم  وكرواتيا،  المغرب  خلف  الثالث 

لتحقيق اللقب قبل انطالق البطولة.
فيه:  قال  "فيسبوك"،  على  الرسمية  صفحته  عبر  بيانا  هازارد،  وأصدر 
"الصفحة تغلق اليوم، شكرا لكم على حبكم، شكرا على دعمكم الالمتناهي، 
شكرا على كل السعادة المشتركة منذ عام 2008«، وأضاف: "قررت إنهاء 

مسيرتي الدولية، سأفتقدكم يا رفاق«.
ولعب هازارد بقميص منتخب بلجيكا 126 مباراة، سجل خاللها 33 هدفا 

وصنع 36 أخرى.
الوكالت

اأوروبا تخ�شع اأمام العرب يف كاأ�س العامل 2022

قمم مثرية يف الربنامج واملغرب لكتابة التاريخ

عقب اخلروج املبكر لبلجيكا من مونديال قطر

هازارد يعلن اعتزاله الدويل

الحتاد الإ�سباين يتحرك بعد الإق�ساء 

يف ثمن نهائي املونديال 

مارتينيز مر�شح خلالفة لوي�س 
اإنريكي يف تدريب "الروخا"
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ريا�ضي
املدافع الهولندي يعرتف لزميله يف مان�سي�سرت �سيتي 

 "حمرز من اأف�ضل الالعبني 
وغيابه عن امل�نديال م�ؤ�ضف"

قال الهولندي ناثان أكي إن 
رياض  الجزائري  غياب 
كأس  نهائيات  عن  محرز 
يعتبر   2022 قطر  العالم 
البطولة  هذه  ألن  خسارة، 
تحتاج إلى أفضل الالعبين، 

ومحرز من بينهم.
على  رده  في  أكي،  وقال 
"العربي  طرحه  سؤال 
الالعبين  "أفضل  الجديد": 

بينهم وغيابه  العالم، ورياض محرز من  نهائيات كأس  أن يشاركوا في  يجب 
مؤسف«.

المنتخب  ضد  الجمعة  يوم  النهائي  ربع  مباراة  هولندا  منتخب  وسيخوض 
ليونيل  النجم  مع  قوية  مواجهة  في  المدافع  هذا  سيكون  وخاللها  األرجنتيني، 

ميسي، الذي سيكون خطراً على دفاع المنتخب "البرتقالي«.
وحول سؤال طرحه "العربي الجديد" بخصوص ما إن كان قد استعان بمدربه 
غوارديوال الذي دّرب ميسي سابقا في برشلونة، قال أكي في المؤتمر الصحافي 

إنه لم يتحادث مع مدربه بهذا الخصوص، متوقعاً مباراة صعبة.
ق.ر

اإدارة و�ست هام اأثنت على اإمكانياته كثريا

بن رحمة يتاألق وي�ؤكد جدارته
 مبكانة اأ�ضا�ضية مع فريقه

أثنت إدارة نادي ويست هام 
مهارات  على  اإلنجليزي، 
الجزائري  الدولي  نجمها 
سعيد بن رحمة، باستعراض 
الوقت  في  لقطاته،  إحدى 
الذي يؤكد فيه الالعب على 
في  أساسية  بمكانة  أحقيته 
تشكيلة المدرب دافيد مويس.
النادي  إدارة  ونشرت 
الحساب  عبر  اإلنجليزي، 
الرسمي للفريق، مقطع فيديو، أظهرت من خالله أحد أجمل مراوغات بن رحمة، 
وأرفق مسؤولو النادي اإلنجليزي، هذا الفيديو، بتعليق وصفوا من خالله الدولي 

الجزائري بالساحر، وكتبوا "الساحر من بن رحمة".
وكان الجناح الطائر للمنتخب الوطني قد خاص سهرة أول أمس أول مباراة مع 

فريقه وست هام اإلنجليزي، بعد غياب دام قرابة شهر من الّزمن.
وكان اتحاد الكرة اإلنجليزي قد أوقف المنافسات المحلّية في الـ 13 من نوفمبر 

الماضي، ِبسبب مشاركة منتخب البلد في كأس العالم 2022 ِبقطر.
نادي كامبريدج  ِبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف على  وفاز فريق وست هام 
بن  المهاجم  ودخل  ودية،  مباراة  في  اإلنجليزية،  الثالثة  الدرجة  من  يونايتد 
رحمة إلى أرضية الميدان بديال عند انطالق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه 
"المطارق" متقدما في النتيجة بهدفين مقابل هدف، وتمكن الالعب الجزائري من 

التسجيل في الدقيقة الـ 70، كما صنع لوحات فنية جميلة.
ق.ر

لريي�س يجدد رغبته يف فر�س 

نف�سه كاأ�سا�سي مع اخل�سر وي�سرح 

"امل�ضاركة يف كاأ�س اأمم اأفريقيا 
القادمة ت�ضغل ذهني كثريا"

الجزائري  الدولي   جدد 
في  سعيه  ليريس  مهدي 
نفسه  فرض  في  نيته  تأكيد 
مكانة  على  والحصول 
المنتخب  في  أساسية 
ـكد  الذي  وهو  الوطني، 
يريد  أنه  سابق  وقت  في 
للناخب  مشاكل"  "خلق 
بلماضي  جمال  الوطني 
األساسية،  العناصر  إليجاد 

مستهدفا التحول لواحد من ركائز الخضر في أقرب وقت.وصرح ليريس أمس: 
"أنا فخور جدا بتمثيل منتخب بالدي، سأعمل على التألق وفرض نفسي، سأقدم 
كل شيء من أجل الوصول لهذه الغاية«، وأضاف: "غايتي األولى عند التواجد 
مع المنتخب الوطني، ستكون وضع الطاقم الفني في حرج، من خالل إظهار 
قدرتي على اللعب بصفة مباشرة، كما أن تعدد مراكزي يجعلني تحت تصرف 
المدرب في مناطق مختلفة بأرض الملعب، وسيكون عليه إيجاد الحل األنسب«.
أمام  ليوفنتوس: "أريد أن أتطور وأعمل على فاعليتي  السابق  وأكمل الالعب 

المرمى، وأسعى ألكون أكثر حسما بالنسبة لفريقي وللمنتخب ».
وطمأن مهدي ليريس مدربه جمال بلماضي والجماهير الجزائرية، بخصوص 
مشاركته في كأس أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار: "في الموسم الجاري أسعى 
للمشاركة في تفادي فريقي سامبدوريا لشبح الهبوط للقسم الثاني، وبخصوص 

الموسم القادم، فإن المشاركة في كأس أمم أفريقيا تشغل ذهني كثيرا«.
ق.ر

 نصب المدير الفني الوطني الجديد لالتحادية 
في  بسكري،  القدم مصطفى  لكرة  الجزائرية 
مهامه الجديدة، خالل أعمال اجتماع المكتب 
عنه  كشفت  حسبما  العادي،  غير  التنفيذي 
الهيئة الفدرالية، أمس، على موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الفاف: ><خالل تدخله، ذكر 
الذي  بالمسار  زفيزف،  جهيد  الفاف  رئيس 
أدى إلى تعيين بسكري وألول مرة، بمرافقة 

واختبار الفيفا والكاف’’.
ليخلف  رسمية  بصفة  بسكري  تنصيب  وتم 

فيفري  في  منصبه  من  المقال  شفيق  عامر 
خلفا  قريشي  توفيق  تعيين  تم  حيث   ،2022

له بالنيابة.
الفاف  رئيس  بسكري  شكر  جهته،  ومن 
وأعضاء المكتب التنفيذي للثقة التي وضعت 
في شخصه، كاشفا عن أهم النقاط في برنامجه 
تتعلق  والتي  والطويل  القصير  المدى  على 
خاصة بالتطوير، كرة القدم النسوية، المواهب 

الشابة وأمور أخرى خاصة باالتحادية’’.
فقد  قريشي،  بالنيابة  السابق  الفني  المدير  أما 

هنأ بدوره بسكري على مهامه الجديدة معتبرا 
أنه يتوفر كل المؤهالت من أجل النجاح في 
مستعد  بأنه  السياق  ذات  في  مؤكدا  منصبه 

لتقديم له يد المساعدة’’.
من  العديد  تدريب  بسكري  لمصطفى  وسبق 
حسين  نصر  غرار  على  الوطنية،  األندية 
مولودية  الجزائر،  اتحاد  القبة،  رائد  داي، 

الجزائر، شباب بلوزداد، وغيرها.
مع  الوطنية  البطولة  لقب  سجله  في  ويمتلك 
مولودية الجزائر كمدرب مساعد سنة 1999، 
األولى  مرتين،  الجزائر  كأس  نهائي  ومنشط 
في 2006 مع فريق اتحاد الجزائر، والثانية 
فريق  آخر  أما   ،2010 في  باتنة  شباب  مع 
دربه بسكري فهو دفاع تاجنانت سنة 2019. 
للفاف، قد أعلن عن  الفيدرالي  المكتب  وكان 
عقد اجتماع إستثنائي، برئاسة جهيد زفيزف، 
أمم  بطولة  بتنظيم  تتعلق  نقاط  عدة  لبحث 

إفريقيا للمحليين جانفي 2023.
فقد وقف أعضاء  الفاف،  بيان موقع  وحسب 
رئيس  بوفاة  صمت  دقيقة  الفدرالي،  المكتب 
وقدموا  قرباج،  محفوظ  السابق  الرابطة 
عدة  بمراجعة  وقاموا  الفقيد،  لعائلة  تعازيهم 
العقود  بمنح  تتعلق  ما  حد  إلى  عاجلة  ملفات 
وفًقا  الشان،  بتنظيم  المتعلقة  الخدمات  وتقديم 

لألنظمة واإلجراءات المعمول بها.
ق.ر

المدرب  حاليلوزيتش،  وحيد  البوسني   أبدى 
التي  لأليام  حنينه  الوطني  للمنتخب  األسبق 
للخضر،  الفنية  العارضة  رأس  على  قضاها 
موجها ساهم االنتقاد للمسؤولين على الجامعة 
المغربية لكرة القدم، والذين حرموه من قيادة 

أسود األطلس في مونديال قطر.
وتحدث وحيد حاليلوزيتش لمجلة "سو فوت" 
المنتخب  مع  ذكرياته  بعض  عن  الفرنسية 
الوطني، حيث قال: "ال أريد االفتخار بنفسي، 
حسا  أمتلك  أنا  التكتيكية  الناحية  من  ولكن 
الدفاعية  الناحية  من  التصرف،  وأجيد  كبيرا 
ولكن  األحيان،  غالب  في  التصرف  يمكنك 

هجوميا أجد ألف حل«.
كأس  نهائيات  "في  المتحدث:  ذات  وأضاف 
التهامها  تم  المنتخبات  جميع   ،2014 العالم 
من طرف ألمانيا، في حين أنني مع الجزائر 
الثاني«،  الدور  مباراة  في  ألمانيا  التهمت 

وأردف: "أنا ال أمتلك خطة واحدة، بل لدي 
كل  المختلفة،  التكتيكية  الرسوم  من  العديد 
وأقوم  ذاتها،  حذ  في  معركة  تعتبر  مباراة 

بالتأقلم معها وفقا للمعطيات المتوفرة«.
وتابع: "الجميع يصنفني كمدرب للجزائر، لقد 

بعد كأس  رائعا،  انطباعا  الخضر  مع  تركت 
العالم 2014 خرجت لشوارع بورتو أليغري 
بالبرازيل، والتف حولي قرابة 2000 شخص 
أمام  التاريخية  مباراتنا  تحيتي على  أجل  من 
تحصلت  وأن  يسبق  "لم  وأتم:  ألمانيا«، 
بعد  عليها  تحصلت  التي  مثل  عروض  على 

مغامرتي مع منتخب الجزائر«.
التي  الخيبة  مشاعر  حاليلوزيتش  يخِف  ولم 
ترافقه في يومياته، قائاًل "أشعر بالعار، أحقق 
نتائج جيدة وأعمل بجد في كل مكان وبعدها 
قيادة  الهين  من  ليس  المونديال،  عن  أغيب 
العالمية،  المنافسة  في  للمشاركة  منتخبات   4
التجربة  نفس  أعيش  أن  تمنيت  المغرب  مع 
التي عشتها مع الجزائر، في كل مكان يرتبط 
اسمي بالجزائر، تركت أثراً جمياًل هناك، كما 

استقبلني الشعب بحفاوة وطنية".
ق.ر

االتحاد  رئيس  قضية   تواصل 
صامويل  القدم،  لكرة  الكاميروني 
التواصل  مواقع  رواد  أحد  مع  إيتو 
الجدل  إثارة  الجزائريين،  االجتماعي 
وهو  إليتو،  فيديو  وانتشر  عالميا، 
يعتدي في قطر على جزائري طرح 
الغامبي  بالحكم  متعلقا  سؤاال  عليه 
الشهيرة  والمباراة  غاساما  باكاري 
الدور  في  والكاميرون  الجزائر  بين 

الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.
الفرنسية،  "ليكيب"  جريدة  وكشفت 

عن تواصلها مع االتحاد الدولي لكرة القدم للتعرف على الخطوات التي 
تنوي هيئة الرئيس جياني إنفانتينو اتخاذها ضده، بسبب الطريقة العنيفة 

التي تعامل بها مع المصور الجزائري.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن فيفا رفضت منح تفاصيل بخصوص 
القضية، أو إمكانية فتح تحقيق تأديبي أو فرض عقوبات على أسطورة 

كرة القدم الكاميرونية.
وأشارت "ليكيب" في نهاية المطاف، إلى وجود دعم مطلق لصامويل 

إيتو من طرف الجماهير الكاميرونية، 
الجزائريين  عزم  إلى  النظر  الفتة 
الحديث  مواصلة  على  جهتهم  من 
غاساما،  باكاري  الحكم  قضية  عن 
خاصة بعد الفيديوهات األخيرة لمحمد 
إدريسو نجم الكاميرون، الذي اكد أن 
باكاري  الحكم  ذمة  بشراء  قام  إيتو 
الكاميرون  تأهل  معتبرا  غاساما، 

للمونديال غير شرعي.
متصل،  سياق  وفي  الفيفا  وكانت 
حرمان  رسمية  وبصفة  قررت 
من  المتبقية  المباريات  من  أي  في  التواجد  من  الجزائري  المصور 

نهائيات كأس العالم قطر 2022.
عن  اعتذاره  فيه  قدم  رسميا،  بيانا  أصدر  إيتو  صامويل  أن  يذكر 
لالتحاد  كبيرا  لوما  الوقت  نفس  في  موجها  منه،  بدر  الذي  التصرف 
الجزائري لكرة القدم وأنصار محاربي الصحراء، إذ طالبهم بضرورة 

تجاوز صدمة الفشل في التأهل للمونديال.
ق.ر

املكتب الفيدرايل عقد اجتماعا ا�ستثنائيا اأم�س

مازال متاأثرا من حرمانه من قيادة اأ�سود الأطل�س يف املونديال، حاليلوزيت�س

رغم قيامه بالعتذار من اجلماهري اجلزائرية 

الفاف تن�ضب م�ضطفى 
ب�ضكري مديرا فنيا وطنيا

"متنيت اأن اأعي�س مع املغرب 
نف�س التجربة التي ع�ضتها مع اجلزائر"

"ق�ضية اإيت�" تثري اجلدل ومطالب من الفيفا مبعاقبته 
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ع. بكريي

مسرحية "مليفاي"، هي مرآة 
للوضعية الذي يعيشها الفنان، 

فهي تحكي عن واقع فنان أراد أن 
يشارك الجمهور لوحاته من خالل 

معرض فني نظمه على ضوء 
الشموع،  ليدخل  بذلك في دوامة 

االنتظار مع مدير يجهل تسيير 
مؤسسته يعيش الالمسؤولية همه 

الوحيد قدوم المسؤول الذي  يأتي  
لتناول الحلويات.الميلفاي.  حسب 
مفهوم المدير  ثم التدشين و افتتاح 

المعرض، فيحتد الصراع الى ذروته  
ليتبين في األخير الصواب من الخطأ.

ومن إنتاج تعاونية األنيس الثقافية 
سطيف، تأليف وإخراج العمري 

كعوان، وتمثيل الفنانين بالل كراش، 
آية خرفي كان في متناول مرتادي 

دار الثقافة حسن الحسني بالمدية 
مسرحية

تدور أحداثها حول رجل يمتلك قطعة 
أرض صالحة للزراعة والبناء، تقع 

على الحدود الجزائرية التونسية 
ضاق ذرعا بالبيروقراطية من أجل 

استثمارها فقرر أن يجعلها مكان 

عبور من وإلى الجزائر غير مرخص 
به، لكن تشاء الصدف أن تجمعه 

قصة عاطفية مع إحدى الحراقات 
التي ال تمتلك وثائق هويتها قادمة 

من الغرب الجزائري ، قصة كانت 
فيها تناقضات وخوف كل طرف من 
اآلخر بسبب ما تعرض له من معاناة 

سابقة.
ندوات ثقافية وفكرية ينشطها 

أساتذة ومختصون 
وعلى هامش المهرجان، وفيما يتعلق 

بالندوات الثقافية والفكرية على 

ترأس الدكتور أحمد طيباوي جلسة 
أمس، والتي نشط مداخلتها األولى 
الدكتور سعيد بوطاجين والمعنونة 
بـ "تجربتي في الكتابة الساخرة "، 

والتي تضمنت أسلوبه وتوجهه لهذا 
النوع من الكتابة في بعض أعماله 

ومؤلفاته والطريقة التي أسس عليها، 
ليواصل الدكتور محمد كاديك مداخلته 

المعنونة بـ "سؤال السخرية وأدوات 
الكتابة"، حيث تطرق إلى نقطة مهمة 
وهي التجنيس ووجوب التفريق بين 
اإلضحاك والفكاهة والسخرية فأدب 

السخرية هو التغيير، تغيير مفاهيم 
جديدة، فيما نشط األستاذ عبد الحميد 

رابية مداخلة بعنوان "المسرح والثورة 
التحريرية"، صال وجال  فيها عن 

فرقة جبهة التحرير وارتباط المسرح 
بالعمل السياسي إبان تلك الحقبة.

ولألطفال نصيبهم من المهرجان 
الوطني للمسرح الفكاهي 

وفي إطار تفعيل الحركة الثقافية 
والفنية والسيما المسرحية منها ببعض 

بلديات الوالية، كان لألطفال نصيب 
من العروض الفنية التربوية الترفيهية 

بمهرجان الفكاهة بالمدية، حيث 
حطت قافلة المهرجان اليوم ببلدية 
شاللة العذاوة جنوب شرقي المدية 

بعرض ترفيهي موجه لألطفال نشطه 
الفنان أيوب خرباش. كما استفاد 

المنخرطون في روضة األطفال من 
زيارة لدار الثقافة وزيارة المعرض 
الخاص بالمهرجان، حيث اكتشفوا 
الورشات البيداغوجية لدار الثقافة، 
ودردشوا رفقة أوليائهم مع زوار 
الوالية من وجوه فنية وإعالمية 

ملتقطين معهم صورا للذكرى.

"اأ�سداء" من املهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي باملدية

توا�سل العرو�ض امل�سرحية املتناف�سة
 على جائزة العنقود الذهبي

ما يزال جو املناف�سة على جائزة العنقود الذهبي باملهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي باملدية 

متوا�سال بقاعة العرو�س لدار الثقافة ح�سن احل�سني حيث عر�ست اأم�س م�سرحية "ملفاي"، من 

اإنتاج التعاونية الثقافية فن وتكنولوجيا الرويبة، ومن اإخراج �سيف بن دار ومتثيل الفنانني رابحي 

توفيق، �سليمان دري�س، بن دار �سيف الدين.

اإ�سـهـــار

م�سالح اأمن ولية تقرت

تكثيف احلمالت التح�سي�سية
 حول ا�ستعمال تطبيق "األو �سرطة"

كثفت مصالح امن والية توقرت من 
حمالتها التحسيسية حول استعمال 

تطبيقة "ألو شرطة" لفائدة المواطنين 
ومستعملي الطريق وكذا في الساحات 

العمومية، لما لها من خدمة ألمن 
المواطن والحفاظ على األمن 

والسكينة في المجتمع، وفق ما أكده 
بيان لذات المصالح تلقت "الرائد" 

نسخة منه.
وذكر ذات المصدر بأن هذا التطبيق 
يسمح بإرسال الصورة في حالة قيام 
المواطن بتصوير حادث مروري أو 
اعتداء عن طريق التطبيق إلى بنك 

المعلومات للمديرية العامة لألمن 
الوطني ليتسنى لمصالح الشرطة 

التدخل بكل فعالية وفي وقت قياسي.
كما يمكن للمواطنين تحميل التطبيق 

على )Googl Play( وكذا على 
الموقع االلكتروني وصفحات التواصل 

االجتماعي فايسبوك وتويتر للمديرية 
العامة لألمن الوطني وذلك تعزيزا 

لثقافة التبليغ لدى المواطن والرفع من 
الحس المدني وسط المجتمع.

ويأتي هذا التطبيق أيضا في إطار 
تعزيز مجاالت التواصل مع المواطن 

وترقية الخدمة العمومية، ليضاف 
لعديد الدعائم التواصلية األخرى 
والمتمثلة في األرقام الخضراء 

المجانية الموضوعة تحت تصرف 
المواطن على مدار 24/24 ساعة 
طيلة أيام األسبوع على غرار رقم 
شرطة النجدة 1584-17 و104 

يؤكد- ذات المصدر-.
ق. و

تمكنت عناصر أمن دائرة برج 
منايل ببومرداس من حجز 163 
قرص مهلوس و 255 قارورة 

كحول وأسلحة بيضاء مع توقيف 
9 أشخاص تورطوا في قضايا 

إجرامية. 
وقالت مصالح أمن والية بومرداس 

في بيان لها، بأن عناصر أمن 
دائرة برج منايل عالجت خمسة 
قضايا إجرامية تورط فيها تسعة 

أشخاص مشتبه فيهم خالل الشهر 
الفارط، تتراوح أعمارهم ما بين 

17 سنة و 38 سنة.
وتمثلت هذه القضايا في حيازة 

وترويج أقراص مهلوسة باإلضافة 
إلى حيازة قارورات كحول بدون 

رخصة، والتي تم القبض فيها 
على تسعة أشخاص في حالة تلبس 

أرادوا ترويج سلعهم بطرق غير 
قانونية وفي مناطق معزولة لتمويه 

مصالح األمن التي تفطنت لهم. 
وقد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحجز كل تلك السلع والمواد مع 
حجز "السموم" وأسلحة بيضاء 

محظورة ، ليتم إنجاز ملفات 
قضائية ضد المشتبه فيهم مع 

تقديمهم أمام العدالة.
ف. م

بومردا�س

اأمن برج منايل ي�سع حدا لـ 9 
اأ�سخا�ض تورطوا يف ق�سايا اإجرامية

اجللفة 

حجز اأكرث من 670 قر�ض مهلو�ض وتوقيف مروجيها مب�سعد
تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن 
دائرة مسعد والية الجلفة بحر األسبوع الجاري، من 
توقيف 4 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 
و36 سنة لتورطهم في حيازة كمية من المخدرات 

والمؤثرات العقلية قصد الترويج.
العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة 

لمعلومات جد مؤكدة، مفادها وجود أحد المسبوقين 
قضائياً يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية 

بأحد أحياء مدينة مسعد والية الجلفة، ليتم بعد تأكيد 
صحة المعلومات، وضع خطة محكمة أسفرت عن 

توقيف المعني وبحوزته 3 قطع من المخدرات مهيأة 
للبيع ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبالتحقيق المعمق مع الموقوف، تم التوصل إلى تحديد 

هوية شركائه الثالثة في العملية مع حجز كمية إجمالية 
من المؤثرات العقلية، بعد عدة عمليات تفتيش إيجابية 

لمساكن الموقوفين، قدرها:674 قرص مهلوس 
و0,9 غ من الكيف المعالج، باإلضافة إلى مبلغ مالي 

قيمته:8560 دج من عائدات الترويج وبعض األسلحة 
البيضاء المحظورة من مختلف األحجام.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، ُقِدَم المشتبه 
فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، ليتم 

بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم على ثالثة )3( 
منهم بسبع )7( سنوات حبساً نافًذ وغرامة مالية 

قيمتها:200000  دج، أما رابعهم َفُحِكَم عليه بخمس 
سنوات حبساً نافًذ و غرامة مالية قدرها:200000  دج.
لعجاج عزيز

تم وضع كافة التدابير العملياتية الخاصة بالتكوين 
الحضوري لألساتذة في اللغة اإلنجليزية, تحضيرا 

للتدريس بهذه اللغة عبر كل مؤسسات التعليم العالي 
خالل الموسم الجامعي المقبل, حسب ما أفادت به 

الوزارة, أمس, في بيان لها.
وفي هذا الصدد، وتحضيرا للموسم الجامعي المقبل 

)2023 /2024( للشروع في التدريس باللغة 
االنجليزية عبر كل مؤسسات التعليم العالي، تم إرسال 

مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات لالتصال 
مع مديري مؤسسات التعليم العالي ودعوتهم إلى 

"ضرورة مواصلة العمل إلنجاح هذا المسعى، خصوصا 
من خالل التكوين الحضوري لألساتذة في اللغة 

اإلنجليزية، على مستوى مراكز التعليم المكثف للغات".
كما شددت الوزارة, في السياق ذاته, على "ضرورة 

إيداع المعلومات المتعلقة باإلجراءات والتدابير 
العملياتية المتخذة من طرف كل مؤسسة لتعليم 

اللغة االنجليزية، مع حصر المواد التي سيشرع في 
تدريسها بها وتحديد الرزنامة الخاصة بذلك".

وتأتي هذه التدابير-يضيف البيان- مواصلة للجهود الحثيثة 
لحشد كل اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية إلنجاز 

هذه العملية, تطبيقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، السيد كمال بداري المندرجة في إطار تعزيز 

مكانة اللغة اإلنجليزية في التعليم والتكوين العاليين.
ع.ط

حت�سريا للتدري�س بهذه اللغة عرب كل موؤ�س�سات التعليم العايل

و�سع التدابري العملياتية للتكوين احل�سوري 
لالأ�ساتذة يف اللغة الإجنليزية

اخلطوط اجلوية اجلزائرية: 

اإطالق 3 رحالت داخلية من اجل جعل مطار اجلزائر قطبا عامليا
واضافت الخطوط الجوية الجزائرية, ان هذه الرحالت قد تم اطالقها بهدف جعل مطار الجزائر الدولي )هواري بومدين( 

"قطبا عالميا" للنقل الجوي للمسافرين و البضائع بين افريقيا و اوروبا و البلدان اآلسيوية و االمريكية.
واوضح البيان في ذات السياق, ان هذه الرحالت ستمكن مسافري مختلف مناطق الجزائر من السفر على اولى الرحالت 
ع.ط الدولية من اليوم, انطالقا من مطار الجزائر.      
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المنظم  والبيئة”  “السينما  محور  وضمن 
بالجزائر  البريطاني  المعهد  مع  بالتعاون 
بعرض  زيدون  ابن  قاعة  جمهور  استمتع 
للمخرج   ” األرض  أنشودة   ” التحريك  فيلم 
البريطاني سوميك داتا الذي يتناول عبر 25 
التي  المحيط  و  البيئة  مشاكل  مختلف  دقيقة 
تهدد اإلنسانية على كوكب األرض، وذلك من 
خالل تتبع مسار رحلة بحث الالجئة البيئية 
خالل  فقد  الذي  والدها  عن  “آشا”  البنغالية 
بالبنغالدش  ساندرابان  دلتا  نهر  فيضانات 
قوية ورمزية عالقة  بتدفق عاطفة  يرسم  و 

األب الذي يروي ويبسط البنته أسباب ونتائج هذه السلوكات السلبية لإلنسان 
على الطبيعة التي تؤدي إلى ظواهر خطيرة على غرار االحتباس الحراري و 

اإلضطرابات البيئية والتلوث والفيضانات وغيرها. 
وتضيف ورقة تقنية للعرض أن المخرج امتلك القدرة على التحكم في تقنيات 
التحريك الفيلم الذي يمثل رد إبداعي للتحسيس بهذه الكوارث من خالل مزج 
مميز بالموسيقى و حركات تركيب المشاهد المتحركة تدفق النفايات الصناعية 
االحتباس  إلى  تؤدي  عالمية  كارثة  تشكل  التي  المحيط  أعماق  في  وغيرها 
الحراري وموت الكائنات البحرية ويقترح من جهة ثانية بطريقة تربوية حلوال 

لتحقيق التنمية المستدامة دون اإلضرار بالبيئة وأنظمتها. 
كما تم تقديم من جهة ثانية فيلم التحريك ” الوعد “, للمخرجة البريطانية شي 
خيالية  قصة  وهي  المدارس  أطفال  و  الشباب  بحضور  دقائق   7 ومدته  تاي 
سحرية تدور أحداثها في االحياء الشريرة لمدينة تعج بالشر من كل جهة أين 
ذلك دون  له  يتحقق  لكنه ال  ينتزع حقيبة عجوز  ان  الصغير  السارق  يحاول 
منحها شيء بالمقابل فيدور بينهما حوار مفعم بالدالالت العاطفية حول جحيم 

المدينة وضرورة اإلهتمام للطبيعة و باألشجار وعدم اإلساءة للبيئة. 
وتفكك مخرجة فيلم التحريك “الوعد ” )المنتج سنة 2020 (, شيت اي أحدث 
التي  المخاطر  وترصد   , دافيس  نيكوال  البريطاني  المؤلف  قصة  من  فيلمها 
النفايات  يعيشها كوكب االرض جراء االحتباس الحراري و التلوث وانتشار 
وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى إنهيار مخ أنظمة الحياة البرية والبحرية 
بفعل الغازات السامة الصناعية و يحاول هذا الفيلم التربوي بطريقة التحسيس 

بأهمية غرس قيم حماية البيئة لدى األطفال. 

الوثائقي  الفيلم  عرض   , السياق  ذات  وفي 
للمخرج   ” السوداء  الشوكة  القصير” 
سنة  إنتاجه  تم  الذي  بوش  دوم  البريطاني 
لبورتريه  دقيقة   18 عبر  يتطرق  و   2020
بناء الجدران الحجرية التقليدية توم روبنسون 
في مدينة كومباريا شمال بريطانيا ويتوقف 
اليومي  نضاله  من  محطات  عند  الجمهور 
المتعب من أجل الحفاظ على نمط تضاريس 
األرض معتمدا على رؤيته الخاصة للحفاظ 

على الطبيعة بوسائل تقليدية.
المسعى عدد  نفس  في  أيضا  هذا  وعرض 
البيئية، من  من األفالم القصيرة ذات الصلة بموضوع المشاكل واالختالالت 
ضمنها الفيلمين البريطاني “حواء” واألمريكي “لنبقى معا” المنتجين خالل العام 
2020، وينطلق فيلم “حواء، من عالقة الفرد بالمكان والمجتمع المتواجد فيهما، 
ليروي على مدار 22 دقيقة، قصة الطفلة “إيف” الشغوفة باكتشاف ما حولها. 
ففي محيط تقطنه عائلتها بمنطقة نائية في المملكة البريطانية، تتحرك كاميرا 
المخرجتين “جويا بيرو” و”لوسي جاين” في كل األمكنة التي يجول بها بصر 
“إيف”، لتتحول إلى مشاهد نراها بعيونها، في طبيعة عذراء معزولة عن مجال 
لتتحول فيما  المدرسة،  الـ 9 سنوات  تكنولوجيا االتصال. ترتاد “حواء” ذات 
بعد إلى ناشطة في مجال البيئة، متحدية بذلك مجتمعها وتنمر زميالتها، مجسدة 

بقصتها التعقيد البشري في مواجهة األزمة البيئية.
السيدة  مأساة  دقيقة،   13 في  روى  فقد  معا”،  “لنبقى  األمريكي  اإلنتاج  أما 
“ألبرتينا تشالز” وعائلتها المنحدرة من طائفة هندية أمريكية معزولة، في منطقة 
“نيوتوك” بأالسكا، التي تنتمي إليها وتتمسك بالعيش على أرضها، غير أن هذه 
العائلة والطائفة  يبقى شمل  البيئية حتى  أمام االضطرابات  لم تصمد  األرض 

ملتئما.
األجداد  أرض  رقعة  صخور  تآكل  إلى  البيئي  التوازن  وعدم  االختالل  أدى 
التي تقطنها “ألبرتينا” وأوالدها، ورغم كل الظروف والمعاناة تستصعب هذه 
السيدة ترك ديارها من جهة، كما ترتعب من فكرة تشتت شمل العائلة، ومن هنا 
اختارت المخرجة األمريكية “كاثي بازل” صرخة “لنبقى معا” عنوانا لفيلمها 

القصير الذي ال تتعدى مدته الـ13 دقيقة.
حياة �سرتاح

سينماتيك  بقاعة  أول  أمس  المهرجان،  خصص 
الجزائر، ندوة حول سينما الشباب و آفاق اإلبداع 
يأتي  الذي  اكتشافات”   ” محور  ضمن  وذلك 
الدولي  الجزائر  بمهرجان  “إضاءات”  فقرة  ضمن 
لقاء  في  المشاركون  الـ  .11وأشاد  دورته  في 
“اكتشافات” منهم الممثل و المركب السينمائي رشيد 
علواش  مرزاق  المخضرم  والمخرج  عالل  بن 
الكاتب  الى  إضافة  نباش  أمير  التلفزيوني  والمقدم 
الصحفي عبد الكريم تازروت، بالطاقات السينمائية 
المشهد  يتصدرون  الذين  الجزائر،  في  الشابة 
السينمائي الوطني والدولي ويدفعون به إلى األمام.

واختار الممثل و المختص في التركيب السينمائي، 
لموقع  صحافي  تصريح  في  عالل  بن  رشيد 

الفنية  تجربته  من  جوانب  يقدم  أن  المهرجان 
واختياره تخصص التركيب دراسة وممارسة، وقال 
أنه و ما يزال يتعامل مع مختلف األجيال السينمائية 
في  المبدع  الشباب  أن  يؤمن  ألنه  أريحية  بكل 
ومحترفون.  متميزون  الجزائري  السينمائي  الحقل 
يملك حساسية  السينما  في  الجديد  الجيل  أن  أكد  و 
وال  اتجاههم  بالمسؤولية  يشعر  وأنه  جميلة،  فنية 
يمكنه أن يكون مصدر إحباط لهم .من جهته، يرى 
من  جديد  “جيل  ثمة  أن  علواش  مرزاق  المخرج 
المشعل”،  حمل  على  قادرين  الشباب  السينمائيين 
ليضيف: ” توفي كثيرون من جيلي، ومنهم اخرين 
السينما  مجال  بعضهم  ترك  بينما  الهجرة  اختاروا 
أن  بساطة  بكل  أعتقد  لهذا  اختيارا  عنها  ابتعد  و 

الشباب هم من يقود عجلة السينما الجزائريـــــة".
نتحدث  “حين  نباش  أمير  التلفزيوني  المقدم  وقال 
عن سينما الشباب نحن بصدد التعرف على سينما 
ومن  مختلفة  بطرق  الطرح  في  والجرأة  الشجاعة 
ومن  المجتمع.  عمق  من  لمواضيع  جديدة  زوايا 
أجد من  السينمائي  الفعل  المبدع في  الجاد  الشباب 
بينهم حسان فرحاني في فيلمه “في راسي ربوان“، 
بالفيلم  اآلخر  هو  فأشاد  تازروت  الحكيم  عبد  أما 
الشاب  لمخرجه  الرعد”  “حليم  الطويل  الروائي 
وحساسية  بجمالية  يتناول  الذي  عبد هللا  بن  محمد 
مجتمع  في  “التوحد”  بـ  المصابين  األطفال  معاناة 

يرفض خصوصيتهم ويبالغ في التنمر عنهم.
حياة �سرتاح

في  للبحوث  الوطني  المركز  مدير  صرح 
اإلنسان  وعلم  التاريخ  قبل  ما  عصور 
والتاريخ سليمان حاشي أول أمس بالجزائر 
التقليدي  "الزي  إدراج  اقتراح  سيتم  أنه 
القائمة  في  الجزائري"  للشرق  النسوي 
المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية 

للبشرية قبل 31 مارس القادم.«
الصحافة  مع  لقاء  خالل  له  مداخلة  وفي 
زكريا  مفدي  الثقافة  بقصر  نظم  الوطنية 
تسجيل  مؤخرا  كرس  الذي  الملف  لعرض 
قائمة  "الراي" كغناء شعبي جزائري على 
التراث الثقافي غير المادي للبشرية، صرح 
لملف  اإلعداد  "يجري  أنه  حاشي  سليمان 
النسوي  التقليــــدي  +الـــزي  عن  هام 

لشرق الجزائر+ بجميع أنواعه المحلية.«
دراسي  يوم  تنظيم  سيتم  الغرض،  ولهذا 
حيث  قسنطينة  في  المقبل  ديسمبر   15 في 
مداخالت  الخبراء  من  للعديد  سيكون 
واألنثروبولوجي  التاريخي  الجانبين  حول 
الجزائري  للشرق  النسوي  التقليدي  للزي 
سيتم  الذي  الجديد  الملف  هذا  "تشكيل"  و 
إيداعه قبل 31 مارس .2023وسينظم على 
يضم  معرض  الدراسي  اليوم  هذا  هامش 
الشرق  من  مختلفة  مناطق  من  أزياء  عدة 
القرن  إلى  بعضها  تاريخ  يعود  الجزائري 
ال17 يمتلكها بعض مواطني هاته المناطق 
الحفاظ  الذين يحرصون كل الحرص على 
العشرة  بالعناصر  التذكير  عليها.وبعد 

قائمتها  في  اليونسكو  منظمة  أدرجتها  التي 
للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، أشار 
المتحدث إلى "إمكانية العمل على مقترحات  
لمجموعات مشتركة في المنطقة المغاربية 
وبعد  والمتوسطية«،  واألفريقية  والعربية 
قال  الراي كغناء شعبي جزائري،  تكريس 
من  أخرى  أنواع  اقتراح  أيضا  "سيتم  أنه 

الموسيقى التقليدية الجزائرية للتسجيل.«
التراث  حفظ  مديرة  أكدت  جهتها،  من 
نبيلة  والفنون  الثقافة  بوزارة  ترميمه  و 
شرشالي أنه "من الضروري اآلن الترويج 
ألغنية "الراي" من خالل "تنظيم ورشات 

للتكوين والتكفل بمشاريع التسجيل".
حياة �سرتاح

امل�سرحي ربيع غ�سي:

م�شرح ال�شارع قادر
 على اإعادة اجلمهور نحو الركح
أكد الممثل والكاتب المسرحي ربيع غشي إمكانية مساهمة 
الذي  الجمهور  عودة  في  كبير"  "بشكل  الشارع  مسرح 

أضحى "ينفر" من قاعات العرض.
وأبرز ربيع غشي في تصريح لوكالة األنباء الرسمية أمس 
المسرح  الوطني  للمهرجان  الطبعة ال13  أول على هامش 
يعرف  الذي  الشارع  مسرح  يكون  أن  إمكانية  الفكاهي، 
 ، العرض  قاعات  خارج  أداؤه  يتم  مسرحي  بكونه عرض 
"فرصة بديلة للجمهور للحفاظ على ذلك الرباط مع المسرح 

واالستمتاع بسحره.«
وأشار في هذا السياق إلى أن "فشل " تجربة مسرح الشارع 
عرض  خالل  من  الماضي  القرن  من  التسعينيات  نهاية 
مسرحية "جحا" للفرقة المسرحية "التاج" لبرج بوعريريج 
"كان ألسباب  بأدائها،  قام  الذي  ، مسقط رأس ربيع غشي 
عدة لم تمكنه من فرض نفسه كنوع مسرحي مكمل للمسرح 

الكالسيكي.«
إلى"عودة  لفت  المسرحي  الكاتب  أن  إال  هذا  من  وبالرغم 
االهتمام منذ بعض الوقت بهذا النوع المسرحي في األماكن 
في  شباب  مسرحيون  مخرجون  يتردد  لم  حيث  المفتوحة، 
خوض التجربة«، وأوضح أنه على الممثل الذي يريد خوض 
مغامرة مسرح الشارع أن يتعلم كيفية األداء و التفاعل مع 
الجمهور، إلى جانب قدرته على االرتجال والبقاء في أجواء 
العرض و صقل صوته بالشكل الذي يمكنه من إسماع كل 
وجود  في  تركيزه  على  المحافظة  مع  المكان  في  هم  من 

الجمهور.
الشباب  الممثلين  استفادة  إلى  غشي  أشار  الشأن،  هذا  وفي 
كل  في  تكوين  من  بالقليعة"  المسرحية  لل"حركة  التابعين 
هذه التقنيات، في إطار التحضير لمشاركتهم في المهرجان 
الجاري  ديسمبر  شهر  المقرر  المحترف  للمسرح  الوطني 

بالجزائر العاصمة. 
حياة �سرتاح
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يف اإطار الطبعة الـ 11 ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما "فيكا"

ت�ضليط ال�ضوء على "ال�شينما والبيئة" 
بالتعاون مع املعهد الربيطاين

عر�ست ثالثة اأفالم ق�سرية بالتعاون مع املعهد الربيطاين اأم�سية الثالثاء املن�سرم باجلزائر العا�سمة �سمن حمور »ال�سينما والبيئة«

 وهي »اأن�سودة الأر�س«، »ال�سوكة ال�سوداء« و »الوعد« وذلك يف اإطار الطبعة الـ 11 ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما 

)فيكا( وذلك بح�سور ال�سفري الربيطاين باجلزائر.  

تويف بعد ال�ستقالل مبا�سرة

ال�ضروع يف ت�ضوير وثائقي 
حول �ضرية الراحل رم�ضان جمال
كافي  علي  المجاهد  الجهوي  بالمتحف  أول  أمس  شرع 
المجاهد  سيرة  حول  الوثائقي  الفيلم  تصوير  في  بسكيكدة 

المتوفي رمضان جمال )1934- .)1962
وفي تصريح لوكالة األنباء الرسمية أكد عادل رمرام مدير 
"مؤسسة رمرام فيلم " التي أنشئت عن طريق جهاز الوكالة 
السينما  المقاوالتية و ذلك في صنف  تنمية  الوطنية لدعم و 
إطار  في  يندرج  العمل  هذا  أن  الوثائقي  الفيلم  لهذا  المنتجة 
إحياء الذكرى الستين لعيدي االستقالل و الشباب، كما يهدف 
رمضان،  احسن  شخصية  إبراز  إلى  باألساس  العمل  هذا 
المنحدر من  المجاهد  المدعو جمال و تعريف األجيال بهذا 
إحدى المناطق النائية بوالية سكيكدة و أول طيار من إفريقيا 

و درب زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديال.
الوثائقي  الفيلم  لهذا  أول بالطو  انطالق تصوير  تزامن  وقد 
الذي رخصت له وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق مع ذكرى 
وفاته المصادفة ل 6 ديسمبر 1962 حيث سيتم تسجيل أول 
الشهادات حول سيرة هذا المجاهد من متحف المجاهد العقيد 

علي كافي مع أفراد من عائلته.
بالجزائر  العائلي  بمنزله  رمضان  جمال  المجاهد  وتوفي 

العاصمة في 6 ديسمبر1962.
حياة �سرتاح

�سمن فقرة "اإ�ساءات" مبهرجان اجلزائر الدويل

يتم حاليا اإعداد ملف حول املو�سوع لتقدميه قبل 31 مار�س املقبل:

مهنيون ي�ضيدون بالطاقات ال�ضينمائية ال�ضابة يف اجلزائر

اقرتاح اإدراج "الزي التقليدي الن�ضوي لل�ضرق اجلزائري" يف قائمة الرتاث غري املادي
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الأرجنتني: 

احلكم على رئي�سة البالد 
ال�سابقة بال�سجن 6 �سنوات 

حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن 6 سنوات على الرئيسة 
السابقة للبالد ونائبة الرئيس الحالي كريستينا كيرشنر بعد 
إدانتها بتهمة "االحتيال اإلداري". ويمنع الحكم كيرشنر من 
شغل أي مناصب رسمية مدى الحياة. وأدانت كيرشنر من 
جانبها ما اعتبرته "مافيا قضائية" وأعلنت أنها لن تترشح 
ألي منصب يمنحها حصانة قبل استئنافها المرتقب للحكم.

أعلنت  الحكم  بعد صدور  فإنه  إعالمية،  مصادر  وحسب 
كيرشنر تخليها عن الترشح ألي منصب يمنحها حصانة، 
المحاكمة  هذه  في  قضائية"  "مافيا  اعتبرته  ما  وأدانت 
في  السياسي  معقلها  في  عامة  منقصات  بمنح  المتعلقة 
سانتا كروز )جنوب( خالل واليتيها الرئاسيتين )2007-
2015(، والتي أفضت إلى منعها من شغل مناصب رسمية 

مدى الحياة أيضا.
تكون مرشحة  "لن  أنها  السابقة  األرجنتين  وأكدت رئيسة 
في  رئيس"  وال  رئيس  نائب  وال  سناتور  ال  شيء،  ألي 
ما  على  بذلك  متخلية   ،2023 لعام  العامة  االنتخابات 
إمكانية االستفادة من أي حصانة، وإن كان  يبدو عن أي 
االستئناف على مستويات عدة ال يسمح بتطبيق الحكم قبل 
سنوات.ة وكان االدعاء قد طلب الحكم عليها بالسجن 12 

عاما وحرمانها من الترشح لالنتخابات.
وكيرشنر )يسار الوسط( ما زالت شخصية أساسية ومثيرة 
من  سنوات  سبع  بعد  األرجنتينية  السياسة  في  لالنقسام 
مغادرتها الرئاسة. وهي تنفي باستمرار التهم الموجهة إليها 
اإلجراءات  طوال  أدانت  وقد  بتبرئتها.  محاموها  وطالب 
منذ 2019 المحاكمة معتبرة أنها "سياسية" يقودها قضاة 
استغلتهم المعارضة اليمينية وال سيما معسكر "الماكريين" 
في إشارة إلى خليفتها في منصب الرئاسة )2019-2015( 

الليبرالي ماوريسيو ماكري.

اأملانيا:

القب�ض على 25 �سخ�سا بتهمة 
"التخطيط النقالب" 

أعلنت السلطات األلمانية أمس، إلقاء القبض على مجموعة 
في  سابقين  وضباط  المتطرفة  اليمينية  الشخصيات  من 
وسائل  ذكرته  ما  "النقالب"،وفق  التخطيط  بتهمة  الجيش 

إعالم.
وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي في بيان، إن "السلطات 
المختصة أحبطت مخطط انقالب عبر شن هجمات تسعى 
السلطة".  على  واالستيالء  البالد،  في  فوضى  إلحداث 
تابعة  مجموعة  بينهم  مشتبها،   52 المخطط  في  وشارك 
وضباط  متطرفة(،  )يمينية  الرايخ  مواطني  لحركة 
"تم  أنه  نفسه.وأضاف  البيان  بحسب  سابقون،  عسكريون 
أمنية  عملية  إطار  في  بهم  مشتبها   52 على  القبض  إلقاء 
أمن،  3 آالف ضابط  بمشاركة  المختصة  السلطات  شنتها 
تخللها عمليات تفتيش للمنازل في 11 من أصل 16 والية 
االدعاء  ممثلو  أوضح  األمنية،  الحملة  وحول  ألمانية". 
عضويتهم  في  لالشتباه  اعتقلوا  ألمانيا  مواطنا   22" إن 
من  جندي  أيضا  بهم  المشتبه  بين  ومن  إرهابية".  بحركة 
نخبة القوات الخاصة األلمانية "KSK"، وعدد من جنود 

االحتياط في الجيش األلماني، بحسب المصدر نفسه.

أشغال  في  المشاركين  أمام  كلمة  في  غالي  وأبرز 
)حزب  التنزاني  الثورة  لحزب  العاشر  المؤتمر 
األربعاء  يومي  المنعقد  بيندوزي(,  تشا  تشاما 
والخميس, أن مواقف تنزانيا "المبدئية والمحترمة" 
تنطلق من قناعة راسخة بأن التساهل مع أي عمل 
كونه  إفريقيا,  حق  في  "جريمة  يعد  مسؤول  غير 
االتحاد,  عليها  قام  التي  األسس  لتقويض  يؤسس 
من  القاري  الصرح  هذا  لتدمير  السعي  ثم  ومن 
الداخل, في استخفاف و احتقار تجاه شعوب القارة 

وتضحياتها الجسام".
"العالقات  عند  الصحراوي  الرئيس  وتوقف 
الثورة  حزب  بين  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية 
أنهما  إلى  الفتا  البوليساريو",  وجبهة  التنزاني 
"يشتركان معا ومع كل حركات التحرر واألحزاب 
السامية  واألهداف  المبادئ  اإلفريقية,  التقدمية 
نفسها, وخاصة عندما يتعلق األمر بالعمل من أجل 
وحدة شعوب إفريقيا وتحرير القارة من كل مظاهر 
أجل  من  الجهود  وتكثيف  االستعمار,  ومخلفات 

النهوض بالعمل اإلفريقي المشترك ".
وحكومة  شعب  باسم  شكره  غالي  ابراهيم  ووجه 
البوليساريو,  جبهة  وباسم  الصحراوية  الجمهورية 

إلى رئيسة تنزانيا, سامية صولوحو ولقيادة حزب 
الثورة التنزاني و إطاراته ومنتسبيه, على "موقف 
شعبنا  المدافع عن حق  والمحترم,  المبدئي  تنزانيا 
استكمال  و  المصير  تقرير  ممارسة  في  الثابت 
السيادة على كامل وطنه المستقل, وبالتالي تصفية 

آخر مظاهر االستعمار في إفريقيا".

و استذكر بالمناسبة تضحيات تنزانيا وشعبها بقيادة 
اقتصادي  حصار  جراء  ومعاناتها  الثورة,  حزب 
ظالم بسبب مساندتها ومؤازرتها لقوى التحرر في 
من  الرغم  وعلى  انه  إلى  مشيرا  والعالم,  إفريقيا 
بالدفاع  التمسك  يثنها عن  "لم  فإن األمر  كل ذلك, 
على  تؤكد  التي  السامية,  اإلنسانية  المبادئ  عن 
والديمقراطية  المصير  تقرير  في  الشعوب  حقوق 
أن  يمكن  ال  العالمي  السالم  بأن  وتقر  والمساواة, 
المتبادل  االحترام  على  مبنيا  كان  إذا  إال  يتحقق 
وتطبيق  واألمم,  الشعوب  بين  المثمر  والتعاون 
الشرعية الدولية ونبذ كل أشكال الظلم والعدوان".

مؤتمر  أشغال  في  يشارك  غالي  أن  إلى  يشار 
والخميس,  األربعاء  التنزاني,  الثوري  الحزب 
بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيسة الحزب ورئيسة 
جمهورية تنزانيا اإلتحادية, سامية صولوحو, حيث 
عدة  يضم  هام  وفد  رأس  على  دودوما  إلى  توجه 
ولد  الخارجية محمد سالم  منهم  وزير  مسؤولين, 
بمواقفه  التنزاني  الثوري  الحزب  السالك. ويعرف 
المتضامنة والمساندة لحق الشعب الصحراوي في 
بإنهاء آخر  تقرير المصير واالستقالل, والمطالب 

مستعمرة في القارة السمراء.

المدنيين  حق  في  المتواصلة  المغربية  اإلرهابية  والجرائم  الغارات  شكلت 
الذي  الموريتاني  الجمعي  للضمير  صدمة   2021 منذ  العزل  الموريتانيين 
الدولية, تستدعي محاسبة  القوانين  ندد بشدة بما اعتبره "جرائم حرب" وفق 
مسيرة  بطائرات  المغربية  االعتداءات  على  جديد  رد  عليها.وفي  المسؤولين 
على المواطنين الموريتانيين, قال الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد 
محم, أول أمس, في منشور عبر موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك", بأن 
قتل المدنيين العزل في مناطق الحرب وغيرها وتحت أي ظرف يصنف في 
حالة العمد, "جريمة حرب وفق القوانين الدولية, ويستوجب في حالة الخطأ أن 
تقوم الجهة الفاعلة بتقديم ما يثبت انتفاء القصد والتعمد واالعتذار عن خطئها 
منطقة  في  مدنيين  ووجود  عنه,  الناجم  الضرر  وجبر  تكراره  عدم  وضمان 

حرب ال يبرر قتلهم مطلقا".
و اعتبر المسؤول الموريتاني السابق, ردا على هجوم من ذباب النظام المغربي 
بلده وال  تخدم  ال  والتي  تعليقاته  في  المتناثرة  البذاءات  "بعض  استعمل  الذي 
تكسبه أصدقاء", "تأويل مواقف الموريتانيين حول هذا الموضوع وغيره من 
لموقف  خرق  أنها  على  الموريتانية  المغربية  العالقات  تمس  التي  المواضيع 
الحياد الموريتاني في قضية الصحراء الغربية, بمثابة مزايدة ال تخدم المغاربة". 

و أوضح في هذا الشأن: "نحن نتحدث عن ضحايا موريتانيين تم قتلهم بدم بارد 
من طرف الجيش المغربي, إال إذا كان هنالك من يطالبنا بالسكوت ودماؤنا 
تنزف".واسترسل محم يقول : "ال نستطيع أن نتصور أن المغرب )...( يضيق 
ذرعا بهجرة مؤقتة لبعض األفراد من المدنيين الموريتانيين, رعاة أو منقبين, 
إلى أراض متنازع عليها وال يملك أية آلية للتعامل معهم غير استخدام أعنف 

أنواع القوة, قتال وحرقا دون رأفة وال رحمة".
ورغم ذلك -يضيف المتحدث- "أؤكد أننا لن نتعامل بالمثل مع المدنيين المغاربة 
نتعامل  وسنظل  شرعي,  غير  أو  شرعيا  أراضينا  إلى  عبورهم  كان  سواء 
أن  دون  ومنفتح,  متحضر  بعقل  وأخطائهم  الشرعية  غير  األشقاء  هجرة  مع 
"المدنيين  بالسكوت على جرائمهم". وطالب مرة أخرى  بمطالبتنا  لهم  نسمح 
الموريتانيين باالستجابة لنداء السلطات واالبتعاد عن مناطق الخطر مهما كانت 

الدوافع".
سبب  محم, عن  ولد  محمد  سيدي  السابق  الموريتاني  الوزير  تساءل  وسابقا, 
عجز الطائرات بدون طيار المغربية, عن مواجهة قوات الجيش الصحراوي, 
مع  الحدود  على  عزل  موريتانيين  مواطنين  رحمة  بدون  تقصف  وقت  في 

الصحراء الغربية.

الخاص  المبعوث  الشكور،  عبد  الرحمن  عبد  حيا 
لرئيس الصومال للشؤون اإلنسانية والجفاف، في 
برعاية  المسؤولين  كبار  اجتماع  خالل  له  كلمة 
المتحدة  واألمم  العربية  الجامعة  من  مشتركة 
لعقد  السريعة"  "االستجابة  أمس،  أول  بالقاهرة 
العربية  القمة  لقرار  تنفيذا  الهام،  االجتماع  هذا 
التي عقدت بداية شهر نوفمبر الماضي بالجزائر، 
الوضع  لمعالجة  والتحرك  العمل  تنسيق  "بهدف 
قدرة  ولتعزيز  الصومال  في  المتفاقم  الغذائي 
تغيرات  مواجهة  في  الصومالي  الشعب  وصمود 

المناخ التي تضرب أراضيه".
وشدد عبد الشكور, في كلمته خالل االجتماع الذي 
العربية  اإلغاثية  المنظمات  عن  ممثلون  حضره 
بالعمل  المعنية  المتحدة  األمم  وهيئات  ومنظمات 
اإلغاثي واإلنساني لتنسيق خطط عملها وتحركاتها 

الصومال,  في  المتفاقم  الغذائي  الوضع  لمعالجة 
على  الصومالي  الشعب  قدرة  تعزيز  أهمية  على 
الصمود, داعيا أن يكون ذلك هو الهدف الرئيسي 
لالجتماعات القادمة جنبا إلى جنب مع جهود انقاذ 

األرواح.
األمم  وهيئات  ومنظمات  العربية  الدول  ودعا 
المتحدة المعنية بالعمل اإلغاثي واإلنساني, لسرعة 
التحرك والتدخل العاجل إلغاثة الشعب الصومالي 
جراء الوضع الكارثي المتفاقم في الصومال نتيجة 
أزمتي الجفاف ونقص الغذاء وهو األمر الذي ينذر 

بكارثة إنسانية كبيرة.
سفير  بكر,  أبو  عمر  شيخ  الياس  أكد,  جانبه  من 
الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة 
الدول العربية, أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد لدعم 
الصومال, مؤكدا أن بالده في أمس الحاجة لتكاتف 

الجهود العربية والدولية إلغاثة الشعب الصومالي 
وسرعة تقديم المساعدات االنسانية العاجلة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يصدر عن هذا المؤتمر 
إنهاء  في  تساهم  ملموسة  ونتائج حقيقية  مخرجات 
كاشفا  الصومال,  يواجهها  التي  الكارثية  األزمة 
بمن  شخص,  مليون   3.2 من  أكثر  تضرر  عن 
أجِبروا على ترك  ألف شخص   245 فيهم حوالي 
منازلهم بحثا عن الطعام والماء والمراعي, خاصة 

في األقاليم الواقعة وسط وجنوبي البالد.
إيصال  بسرعة  الجميع  الصومالي,  السفير  وناشد 
مساعدات طارئة إلى المتضررين والمحتاجين في 
الصومال والذين تجاوز عددهم أكثر من 7 ماليين 
األراضي  تشهد  بالجفاف, حيث  شخص تضرروا 
الصومالية حالة من الجفاف لم يسبق لها مثيل منذ 

40 عاما.
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الوكالت

اعتربوها "جرائم حرب" وفق القوانني الدولية

توا�سل املطالب املوريتانية
 بلجم اجلرائم املغربية �سد املدنيني العزل

تنفيذا لـ "قمة اجلزائر " املنعقدة يف نوفمرب املا�سي

ال�سومال ي�سيد باال�ستجابة
 لعقد اجتماع حول الو�سع الغذائي

بعد ثالث �سنوات على اجلائحة

ال�سني تقرر تخفيف االإجراءات 
ال�سارمة ملكافحة كورونا

لمكافحة  الصارمة  اإلجراءات  تخفيف  أمس،  الصين،  أعلنت 
فيروس كورونا، بما في ذلك الحد من إلزامية اختبارات الحمض 

النووي.
يأتي هذا التراجع بعد االحتجاجات األخيرة في العديد من المدن 
وتدابير  صارمة  قيود  فرض  على  اعتراضا  الكبرى  الصينية 
إغالق لمكافحة كورونا، والتي أطلق عليها اسم "سياسة صفر 

كوفيد"، التي تدخل اآلن عامها الرابع.
ويندد المتظاهرون بهذه القيود باعتبارها قلبت حياة المواطنين 
السفر  على  السلبية  آثارها  ذلك  في  بما  عقب،  على  رأسا 
"آلية  إن  بيان،  في  الوطنية،  الصحة  لجنة  وقالت  والتوظيف. 
الوقاية والسيطرة المشتركة لمجلس الدولة الصيني أصدرت 10 
للمصابين بأعراض خفيفة أو دون  إجراءات جديدة، ما يسمح 

أعراض، بالحجر الصحي المنزلي".
بعد  العامة  األماكن  تحتاج  لن  الجديدة،  اإلجراءات  وبموجب 
اآلن إلى نتائج اختبار الحمض النووي. وأضاف البيان أن نتائج 
مطلوبة  تكون  "لن  الصحي  والرمز  النووي  الحمض  اختبار 
األماكن  بعض  فإن  ذلك،  ومع  األقاليم".  عبر  للسفر  اآلن  بعد 
الخاصة، بما في ذلك دور رعاية المسنين والمؤسسات الطبية 

والمدارس، قد ال تزال تطلب نتائج اختبار الحمض النووي.



"عرين الأ�سود" 
تعلن حالة اال�ستنفار 

وحتّذر من غدر االحتالل
االحتالل  قوات  األسود"، من غدر  حّذرت مجموعة "عرين 
بالمقاومين، معلنة حالة االستنفار مع مقاتلي الفصائل األخرى، 

وإلغاء حفل لتأبين شهدائها كان مقرًرا الجمعة المقبل.
المحتل  هذا  "إن  صحافي،  بيان  في  األسود"  "عرين  وقالت 
بالضفة  لنا  ويحّضر  االستنزاف  كوابيس  األيام  هذه  يعيش 
الغربية وفي مدينة نابلس وللمقاومة في جنين بالذات، وللقائد 
فتحي خازم )أبو رعد( أمًرا جلاًل، وقد سرب العدو أن األمر 
من عظمه سيجبر المقاومة الباسلة في غزة أن تتدخل، لذلك 

وجب على كل مقاوم وكل مواطن أن يتهيأ لما هو قادم.«
غادراً،  عدواً  خبيثاً،  عدواً  نحارب  "إننا  "العرين":  وتابعت 
عدواً قبل أن تبطش يده في جنين ونابلس والخليل بطشت في 
ليل  يعمل  عدًوا  بجيوشها،  تعتز  التي  العربية،  الدول  معظم 
نهار من أجل أمنه ومصالحه وترسيخ مخططاته على أرض 
الواقع، لذا فقد آن األوان أن نقف جميعاً أمام مسؤولياتنا تجاه 
هذا الوطن، آن األوان أن تخرج آالف البنادق من مرابضها 
عند أي اقتحام، آن األوان أن نلتحم جميعاً في معاركنا اليومية 

مع هذا المحتل.«
والجهوزية  االستنفار  حالة  رفع  األسود"  "عرين  وأعلنت 
الكاملة بين صفوف مقاتليها ومقاتلي الفصائل األخرى: ً"نقول 
عين في نابلس وعين في رام هللا وعين في الخليل وعيون في 
إلغاء  األسود"  "عرين  وأكدت  البيان،  وفق  بإذن هللا"،  جنين 
أية فعالية كانت مقررة من قبلها لتأبين شهداء العرين وشهداء 
المقاومة يوم الجمعة، لغايات أمنية بحتة، مرحبة بأي مهرجان 

تأبيني يقيمه أي فصيل.
"العدو  قائلة:  إلى جنين ومخيمها،  "العرين" رسالة  ووجهت 
لم يدخل قبل أيام إلى جنين ومخيمها إال ليجهز للمقاومة أمًرا 
جلاًل، وأمًرا صعًبا، فكونوا على يقظة تامة، فنحن نقاتل عدًوا 
ال يغزو إال بخيانة، ديدنه الغدر، ونحن بإذن هللا معكم، وفي 
الفلسطينيين بعدم  خندق واحد بإذن هللا«، وناشدت "العرين" 
تداول أية رواية لالحتالل تخص المقاومين، وقالت: "اصبروا 
طويلة،  حرب  يحتملهما؛  ال  مقتالن  له  فعدونا  وصابروا، 
وشعبنا  األبطال  ومقاومونا  بإذن هللا  ونحن  بشرية،  وخسائر 

الثائر نجهز له حرباً طويلة وخسائر فادحة بإذن هللا.«

هيئة الأ�سرى: 

حالة الأ�سري نا�سر
 اأبو حميد دخلت منحنى 
خطريا وتتفاقم ب�سرعة

الصحية  الحالة  إن  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 
وتتفاقم  ا  جًدّ خطيرا  منحنى  دخلت  حميد،  أبو  ناصر  لألسير 
بيان وزعته  الهيئة كريم عجوة، في  بسرعة، وأشار محامي 
للخاليا  واسع  انتشار  إلى  األربعاء،  أمس  صباح  الهيئة 
والتي  حميد،  أبو  ناصر  األسير  جسد  أنحاء  في  السرطانية 
تسببت له بتلف كامل بالرئة اليسرى، وفقدان القدرة على القيام 

بوظائفها الطبيعية.
شقيق  حميد،  أبو  محمد  األسير  عن  نقاًل  "عجوة"،  وأوضح 
أن  لرعايته،  أخيه  جانب  إلى  يتواجد  الذي  ناصر،  األسير 
ناصر بات يعاني من خروج سوائل خطرة على كلتا رئتيه، 
وفقد الحركة بشكل شبه كامل في أطرافه، ويالزم السرير مع 

الدخول بنوبات نوم عميقة.
ولفت، إلى أنه يشتكي من تسارع في نبضات القلب وانخفاض 
حادٍّ بنسبة الدم والوزن، وفقدان للشهية، وفقد القدرة على تمييز 

ما يدور حوله، وتالزمه أنبوبة األكسجين دائًما.
الجهة  في  الموجود  الورم  أن  ناصر،  األسير  شقيق  وأكد 
بارز  الصدر  منطقة  في  وبالتحديد  أخيه  جسد  من  اليسرى 
وواضح، ولفت، إلى أنه مع دخول شقيقه هذه المرحلة الحرجة 
من المرض، أصبح من الصعب عالجه، مؤكداً أن المسكنات 

التي يتلقاها باتت بال جدوى.
وناشد األسير محمد أبو حميد المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
المحلية والدولية والعربية، بضرورة التدخل السريع للضغط 
على سلطات االحتالل لإلفراج عن شقيقه ناصر قبل استشهاده.
من  يعانون  حالة   24 من  واحد  حميد،  أبو  ناصر  واألسير 
مرض السرطان واألورام بدرجات متفاوتة، ويُعد من أصعب 

الحاالت المحتجزة داخل سجون االحتالل.
يُذكر أن األطباء وفي شهر سبتمبر المنصرم، أصدروا تقريًرا 
طبًيّا أوصوا فيه باإلفراج عنه ألنه في أيامه األخيرة، ورفضت 
الجهاز  من  لجنة  من  عنه  اإلفراج  طلب  في  النظر  المحكمة 
القضائي لالحتالل، علًما أن الجلسة جرى تأجيلها لمرتين في 
غضون أقل من شهر، بعد اعتراض نيابة االحتالل، واألسير 
المريض "أبو حميد" من مخيم األمعري قرب رام هللا، معتقل 
منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 

عاما إضافية.
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دويل

الميدانية  الطبية  طواقمها  إن  الفلسطيني"  األحمر  "الهالل  جمعية  وقالت 
لشاب  سطحي"  "بشكل  الحي  بالرصاص  واحدة  إصابات؛  عدة  مع  تعاملت 
بمنطقتي الرأس والظهر نقلت إلى مستشفى "رفيديا الحكومي"، و3 أخرى بـ 
"شظايا" عولجت ميدانًيّا، ووفق روايات لـ "شهود العيان"، فإن قوات خاصة 
عبارة  ومركبات  مدني  بلباس  نابلس  ومدينة  القديمة  البلدة  دهمت  الصهيونية 
عن "ثالجات"؛ قبل أن تبدأ بالتمركز في "حوش عطعوط" وحارة الياسمينة، 
وتحاصر أحد المنازل، وقال الشهود إن جنود االحتالل "تركوا خلفهم المالبس 

التي استخدموها خالل اقتحام البلدة القديمة بنابلس.«
وأفاد فلسطينيون بدخول مركبات إسعاف صهيونية تتبع "نجمة داود الحمراء" 
قوات  في صفوف  إصابات  وقوع  عن  حديث  مع  تزامًنا  القديمة،  البلدة  إلى 
نابلس  مدينة  من  االحتالل  قوات  انسحاب  إلى  المصادر  االحتالل، ونبهت 
القريبة، تزامًنا مع  الغربية  باتجاه حي الطور والمنطقة  القديمة  البلدة  وأحياء 
توارد أنباء "غير مؤكدة" عن اعتقال شاب فلسطيني من المنزل الذي حاصرته 

القوات الخاصة الصهيونية في حارة الياسمينة.
آليات  تجاه  النار  أطلقت  عناصرها  أن  نابلس"  "كتيبة  صرحت  جانبها،  من 
االحتالل التي اقتحمت محيط "الياسمينة"، منبهة إلى "إمطار قوات االحتالل 
أعلنت  متصل،  سياق  وفي  مباشر«،  وبشكل  الرصاص،  من  كثيفة  بصليات 
المدارس  في  ساعة  لمدة  الدوام  "تأخير"  نابلس  في  والتعليم  التربية  مديرية 

القريبة من البلدة القديمة ومناطق االشتباك المسلح والمواجهات.
وانسحبت قوات االحتالل أيضا من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد 
وقع  المدينة، على  من  القديمة  البلدة  في  أحياء  لعدة  اقتحامها  من  نحو ساعة 

اشتباكات مسلحة أطلق خاللها مقاومون النار باتجاه تلك القوات.
قوات  انسحاب  نابلس غسان حمدان  الطبية في  اإلغاثة  أكد مدير  من جانبه، 
االحتالل بشكل كامل من مدينة نابلس وبلدتها القديمة، بعد محاصرة عدة أحياء 
حمدان  يؤكد  لم  فيما  هناك،  نار  إطالق  أصوات  وُسمعت  القديمة،  البلدة  في 
اعتقال االحتالل أيًّا من الشبان، وتحدثت مصادر محلية عن فشل االحتالل في 
اعتقال أحد الشبان المطاردين من البلدة القديمة.بدورها، أكدت "كتيبة نابلس" 
بيان  في  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  العسكرية  الذراع  القدس،  لسرايا  التابعة 
صحافي، أنها اشتبكت مع قوات االحتالل وأطلقت الرصاص باتجاهها في البلدة 
القديمة من نابلس، كما أكدت، في بيان مقتضب، أنها أطلقت الرصاص باتجاه 
قوات االحتالل في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.وقالت "كتيبة نابلس"، إّن 
الكتائب "تمّكنت فجر األربعاء الماضي، من التصدي لقوات وآليات االحتالل 
من  أكثر  من  نابلس  من  القديمة  البلدة  إلى  وصلت  التي  الكبيرة  وتعزيزاته 
محور، وفور اكتشافهم من قبل مجاهدينا، واجهوهم بصليات كثيفة ومتتالية من 
القديمة-محيط  )البلدة  في  اشتباكات عنيفة  الرصاص، حيث خاض مجاهدونا 
الياسمينة( موقعين قوات االحتالل تحت وابل كبير من الرصاص والعبوات 
المتفجرة، كما تمكن مجاهدونا من استهداف قوة في )محيط الياسمينة( بصليات 
كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو، وتم إجباره 

على الهروب تحت ضربات المجاهدين.«

واإ�سابة �ساب فل�سطيني مبواجهات �سمال غرب رام اهلل

والخطيرة،  المتوسطة  بين  بجروح  فلسطيني  شاب  أُصيب  آخر،  سياق  وفي 
صباح أمس األربعاء، برصاص قوات االحتالل، خالل مواجهات شهدتها قرية 
كفر عين شمال غربي رام هللا وسط الضفة الغربية، وأفادت وزارة الصحة 
أُصيب بالرصاص الحي في الصدر  الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأّن شاباً 
والحوض والفخذ خالل عدوان االحتالل على قرية كفر عين شمال غربي رام 

هللا، ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة.
المواجهات  خالل  أصيب  الشاب  أّن  محلية،  مصادر  أكدت  السياق،  وفي 

اندلعت على مدخل قرية كفر عين، بعد اقتحام قوات االحتالل المكان،  التي 
التجارية،  المحالت  بعض  من  المراقبة  لكاميرات  تسجيل  أجهزة  وصادرت 
وحينما تصدى لها الشبان أطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل 
للدموع والرصاص الحي، ما أدى إلصابة ذلك الشاب، ثم انسحبت تلك القوات، 

بينما جرى نقله لمستشفى سلفيت الحكومي شمالي الضفة لتلقي العالج.
في  األقصى  المسجد  باحات  المستوطنين،  عشرات  اقتحم  آخر،  سياق  في 
القدس المحتلة بحماية قوات االحتالل، ونفذوا جوالت استفزازية وأدوا طقوساً 

تلمودية في ساحاته.

..ونفق �سهيوين جديد حتت ال�سور الغربي للأق�سى

كشفت مصادر فلسطينية عن نفق صهيوني جديد تحت السور الغربي للمسجد 
االحتالل  يُطلق عليه  متًرا تحت األرض،   20 المبارك، على عمق  األقصى 
ما يسمى "جسر الهيكل«، وقال الباحث معاذ اغبارية، من أم الفحم بالداخل 
الفلسطيني المحتلة: إن النفق افتتح قبل عدة أشهر، ويقع تحت نفق ما يسمى 
"حشمونئيم"، ويمتد من حائط البراق حتى باب الغوانمة، ويخرج الزائر من 
بوابة النفق تحت مدرسة العمرية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وأكد أن 
األقصى،  للمسجد  الغربي  السور  أساسات  على  خطًرا  يشكل  الجديد  النفق 
القديمة الواقعة عند مسار السور، ما دام يستمر االحتالل  البلدة  والبيوت في 

بعمله في الحفريات بالمكان.
االحتالل  أن  إلى  محلية  إعالم  وسائل  تناقلتها  تصريحات صحفية  في  ولفت 
يسمح بزيارة النفق من حائط البراق لليهود والسياح األجانب، منهم من يحملون 
للتفتيش ودفع 40 شيكاًل لزيارته،  "الهوية الزرقاء"، بعد المرور عبر بوابة 
ويمتد النفق كيلو و300 متر، وبين أن الذي يسير على الجسر الواصل بين 
حائط البراق وباب الغوانمة الذي يدعى "جسر الهيكل"، يشاهد أسفله على عمق 
20 متًرا مدينة تحت األرض عبارة عن بيوت رومانية وكنعانية وبيزنطية، 
وحسب اغبارية، يرى الزائر للنفق أسفل السور الغربي لألقصى نفس الحجارة 

خارج السور، دون وجود أي تزييف لهذا المعلم البارز.
محاًطا  حديديًّا  جسًرا  الزائر  يرى  النفق  إلى  الدخول  عند  أنه  إلى  وأشار 
لتقديم  خاصة  وأماكن  رومانية  أقواًسا  وكذلك  زجاجية،  بألواح  الطرفين  من 
كنيس  النفق  داخل  يوجد  أنه  إلى  ولفت  المزعوم«،  "الهيكل  عن  شروحات 
المهمة  الشخصيات  أداء  بهدف  الصهيونية،  "األديان"  لوزارة  تابع  خاص 

طقوسها التلمودية.
و"باب السكينة" عبارة عن باب مغلق منخفض ضخم طوله 11 متًرا وعرضه 
5:5 أمتار، ويطل المدخل الخارجي للباب "البئر حاليًّا" على النفق الغربي، 
ووفق مصادر تاريخية، أغلق البئر في الفترة الصليبية وحول قبوه إلى بئر، ثم 
عرف بعد ذلك باسم "بئر قايتباي"، وقد اخترق الصهاينة الباب في عام 1981 
النفق الغربي، الذي يطل عليه المدخل الخارجي للباب "البئر حاليًّا" بعد سحب 

مياه قايتباي متجهين نحو قبة الصخرة.
قبة  تجاه  نفق  اكتشاف  لالحتالل،  التابعة  "األديان"  وزارة  ادعت  وحينها، 
القدس  في  العليا  االسالمية  الهيئة  دفع  ما  ككنيس،  البئر  وأعلنت  الصخرة، 
المحتلة إلى إعالن اإلضراب العام، ومن ثم تمكن مهندسو وعمال األوقاف من 
سد الفتحة وملء البئر بالماء من جديد، ومنذ احتالل مدينة القدس عام 1967، 
األقصى  المسجد  أسفل  حفرياتها  وساق،  قدم  على  االحتالل  سلطات  تواصل 

وفي محيطه.
وأشار الباحث معاذ اغبارية إلى أن هناك ثالثة أنفاق أخرى ممتدة من تحت 
وهناك  البراق،  األقصى حتى حائط  أساسات  أسفل  إلى  عين سلوان وصواًل 
تلتقي بالنفق الجديد المذكور، ونفق آخر يُسمى "حشمونئيم" الذي اُفتتح في عام 

1996، ويمتدان من حائط البراق حتى باب الغوانمة.

من اإعداد: حياة �سرتاح

تعّر�س 4 �سبان لإ�سابات خمتلفة خلل القتحام

اعتقال 13 فل�سطينيا يف ال�سفة الغربية 
ومهاجمة مدر�سة للبنات جنوب نابل�س

lنفق �سهيوين جديد حتت ال�سور الغربي لالأق�سى
اأ�سيب 4 �سبان فل�سطينيني بر�سا�س الحتلل ال�سهيوين، �سباح اأم�س الأربعاء، خلل ا�ستباكات م�سلحة يف البلدة القدمية 

مبدينة نابل�س، �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، واقتحم جي�س الحتلل، عدة مناطق واأحياء يف مدينة نابل�س، ل �سيما 

الأحياء املحيطة بالبلدة القدمية واجلزء الغربي منها، وقالت م�سادر �سحفية فل�سطينية، اإن قوات خا�سة �سهيونية 

تدعمها اآليات ومركبات ع�سكرية داهمت حميط البلدة القدمية من جهة منطقة "الطور"؛ قبل اأن حتا�سر منزًل يف حارة 

اليا�سمينة وتندلع ا�ستباكات م�سلحة.



قال إن هللا  بالجنود  فلما فصل طالوت   {  : نعالى  قال 
مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه 
إال  منه  فشربوا   ۚ بيده  غرفة  اغترف  من  إال  مني  فإنه 
قالوا ال  معه  آمنوا  والذين  هو  فلما جاوزه   ۚ منهم  قليال 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودهۚ  قال الذين يظنون أنهم 
 ۗ بإذن هللا  كثيرة  فئة  غلبت  قليلة  فئة  من  كم  مالقو هللا 
قائد  تأّمل معي حال   249: البقرة  الصابرين{  وهللا مع 
عسكري جيء به لقيادة جيش، ثم بعد قليل يتولى كثيٌر 
من الجند لسبب أو آخر، وقبل أن يتحرك الجيش. فكيف 
سيكون وضعه؟ إن قائداً مطلوب منه الخروج لمواجهة 
جيٍش قوي في العدد والُعدة والعزيمة المرتفعة، ثم يتولى 
كثيرون من جيشه عنه منذ البداية، ال شك أنه في موقف 
الذي  القائد  وهذا  القادة.  من  خاصة  نوعية  إلى  يحتاج 
يبَق معه سوى جمٌع، ال  لم  نتحدث عنه وهو طالوت، 
يزال يُطلق عليه جيش، رغم انسحاب كثيرين منه لسبب 
سيقوم  أنه  نفسه،  قرارة  في  لكن  أسلفنا،  كما  آخر  أو 
بالمهمة رغم كل إشكاليات البداية، لكنه يرى أن كل من 
اختار المسير معه، ال يمكنه خوض معركة حاسمة بهم 
قبل أن يختبرهم بنفسه ويرى قوة اإلرادة عندهم واقعاً 
متجسداً، حتى ال يتكرر االنسحاب أثناء المعركة، مثلما 

كان قبل الخروج للمعركة، ألن االنسحاب من الميدان 
طالوت  قام  يختبرهم؟  فكيف  كارثة.  ستكون  حينذاك 
بهم  بلغ  وقد  الحر،  في  بعد مسير طويل  وأخبرهم من 
بالطريق أمامهم، ويطلب منهم  العطش مبلغاً، أن نهراً 
ضبط النفس وعدم اإلسراف في الشرب منه، إال بقدر 
كف اليد. ومن زاد عن ذلك، يكون دخل نطاق عصيان 
األوامر، وعقوبة ذلك أال يكمل المسير معه ويرجع إلى 
داره. االختبار القاسي اختبار قاس دون أدنى شك، حيث 
تعليمات  فخالفوا  كثيرون،  االختبار  ذلك  في  يصمد  لم 
للقائد  ثانية  المخالفة كانت ضربة أو نكسة  القيادة. تلك 
طالوت، ألنه أوضح لهم بأن أي مخالفة منهم ألوامره، 
تستدعي الخروج من الجيش، وهذا ما حدث مع كثيرين 
من جيشه، لكنه مع ذلك لم ييأس. لماذا؟ ألنه في مثل هذه 
األحوال والظروف، تُعتبر تلك المخالفات أمراً ال يُغتفر. 
فالعصيان وعدم إطاعة األوامر من شأنهما إلحاق كوارث 
بالجيش إذا ما وقعت الواقعة فعاًل وحدثت مواجهة بين 
الفريقين، والتي تحتاج لكثير صبر وقوة تحمل. انفصل 
القرآن–  ظالل  في  جاء  -كما  ألنهم  عنه  إذن  كثيرون 
“ال يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم. وكان 
من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف، 

ليست  والجيوش  وهزيمة.  وخذالن  بذرة ضعف  ألنهم 
بالعدد الضخم، ولكن بالقلب الصامد، واإلرادة الجازمة، 
واإليمان الثابت المستقيم على الطريق. ولم يهز طالوت 
تخلف األكثرية من جنده عند التجربة األولى، بل مضى 
في طريقه” لمالقاة جالوت وجنوده. العبرة ليست بالكثرة 
الكثرة ليست دوماً عامل كسب وحسم في الحروب؛ إذ 
ربما تكون عامل خسارة وهزيمة، إذا كانت تلك الكثرة 
كغثاء السيل. وتلكم حقيقة استوعبتها البقية الباقية ممن 
صمدت مع طالوت ونجحت في اختبار النهر، ويقينها 
الراسخ يومها أن قلة صابرة محتسبة صامدة وواعية، 
سيبارك هللا فيها ويكون النصر عبرها، إذ } كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا { البقرة :249 . وقد قيل 
بأن عددهم بعد النكسة األولى والثانية بلغ في المرحلة 
عشر  وبضعة  ثالثمائة  حوالي  المواجهة،  قبل  األخيرة 
رجاًل كعدة أصحاب بدر. قلة صابرة، لكن توفرت فيها 
شروط تحقيق أو تنزيل التأييد اإللهي والفوز بالمعركة. 
الهدف تحقق بفضل هللا، وكان المطلوب: النصر وحسم 
المعركة وإلحاق الهزيمة بالعدو، سواء كانت عبر كثرة 
أو قلة جنود. وفي قصتنا، تحقق النصر عبر قلة صابرة 
ِ َوَقَتَل َداُوۥُد  محتسبة موقنة بنصر هللا } َفَهَزُموُهم ِبإِْذِن ٱللَّ

هذه  من  نماذج  التاريخ  وفي   .251  : البقرة   } َجالُوَت 
المعارك، لعل أبرزها معركة بدر الكبرى. من أسرار 
النجاح االنضباط وااللتزام بتعليمات القيادة، السيما إن 
كانت قيادة واعية مخلصة وذات رؤية، من أسباب تحقيق 
النجاح والنصر في صراع الحق والباطل. وأي تلكؤ أو 
تردد أو مخالفة للتعليمات، فالنتيجة تميل غالباً إلى األكثر 
انضباطاً وتنظيماً، وساعتئذ ال عالقة لإليمان بالمسألة ها 
هنا، وأقصد أنه مهما كان الجند على درجة من اإليمان 
عالية، لكن دون انضباط ودون احترام للقيادة، فالمسألة 
الحاسمة  والنتيجة  بحتة،  مادية  أو  دنيوية  إلى  ستتحول 
بالتعليمات، وأحكم في  التزاماً  أكثر  يكون  لمن  ستكون 
التخطيط واالستعداد المادي والمعنوي، مهما يكن دينه. 
هل يشك أحدنا في إيمان وإخالص الرماة الخمسين في 
معركة أحد؟ لقد خرج الجميع مع خير خلق هللا رغبة في 
الشهادة، وإعالء كلمة هللا ودحر الكفر والكافرين. وبتلك 
العقلية والهمة اإليمانية العالية، وصل من تبقى مع النبي 
النفاق  الكريم إلى ميدان المعركة، بعد أن سحب رأس 
ابن سلول، ثلث الجيش وهم في الطريق إلى أحد. وبدأت 
المعركة وأبلى الجميع بالًء حسناً بادئ ذي بدء، وكان 
الكفار.  أمر  حسم  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  المسلمون 
لكن ساعة أن تسربت المشاعر المادية في نفوس غالبية 
كانت  الكارثة..  وقعت  ومتاعها،  الدنيا  وحب  الرماة 
تعليمات القيادة لهم قبل المعركة دقيقة وصارمة وحازمة 
الميدان  في  أصحابهم  رأوا  ولو  مواقعهم  ترك  بعدم 
الميدان، فإن  الطير. ولو يحدث ما يحدث في  تخّطفهم 
مهمتهم هي البقاء في مواقعهم على الجبل، وأداء الدور 
المطلوب منهم ال أكثر. حدثت المخالفة، ونزل كثير من 
الرماة عن الجبل لجمع الغنائم، فكانت بمثابة ثغرة استفاد 
منها العدو، فدخل منها وانقلبت األمور، وحدث ما حدث 
في قصة المعركة المعروفة. وكم وقعت كوارث ومآس 
الثورات  أو  المعارك  عبر  سواء  تاريخنا،  في  مماثلة 
المؤلفة  اآلالف  ضحيتها  وراح  والظالمين،  الظلم  ضد 
في قصة  ذكرناها  التي  النوعية  تلك  من  أخطاء  بسبب 
الذين شربوا  رماة معركة أحد، أو قصة جنود طالوت 
إن  الحديث  لهم. لب  أكثر مما كان مسموحاً  النهر  من 
قصص القرآن وقصص التاريخ ليست ترفاً فكرياً، بل 
هي دروس وتجارب للتأمل والتدبّر، نتعلم من األخطاء 
كيفية تجنب تكرار المآسي واألحزان، وفي الوقت نفسه 
نتعلم كيفية تحقيق االنتصارات. التاريخ دوماً يعيد نفسه، 
واألحداث هي هي تتكرر في كل زمان ومكان، ولكن 
النتائج  تكون  وغالباً  مختلفة،  وطقوس  شخوص  عبر 
والمآالت واحدة، إن لم يستفد الخلف من تجارب السلف 
} َقْد َخلَْت ِمن َقْبلُِكْم ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفانُظُروا 

ِبيَن { آل عمران : .137 َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فمن �شرب منه فلي�س مني 

ُهًدى   ۛ ِفيِه   ۛ َرْيَب  اَل  اْلِكَتاُب  لَِك  }َذٰ وتعالى  تبارك  هللا  لقول  تفسيره  في 
لِّْلُمتَِّقيَن{ )البقرة: 2(؛ بين اإلمام ابن عاشور – رحمه هللا – بأن المراد 
من الهدى ومن المتقين في اآلية هو “أن القرآن من شأنه اإليصال إلى 
أي  المتقون،  هم  إليها  به  للوصول  المستعدين  وأن  الخيرية،  المطالب 
التقليد  حضيض  عن  أنفسهم  ونزهوا  المكابرة،  عن  تجردوا  الذين  هم 
هذا  من خطر غضب هللا،  أنفسهم  وصانوا  العاقبة،  وخشوا  للمضلين، 
وبمحمد ص  بالل  آمنوا  الذين  المؤمنون  بالمتقين  والمراد  الظاهر،  هو 
وتلقوا القرآن بقوة وعزم على العمل به، كما ستكشف عنهم األوصاف 
اَلَة  اآلتية”، أي في اآليتين التاليتين: }الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّ
ا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن، َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبلَِك  َوِممَّ
َوِباآْلِخَرِة ُهْم يُوِقنُوَن{ )البقرة: 3-4(. ووضح بعد ذلك أن “في بيان كون 
القرآن هدى وكيفية صفة المتقي معان ثالثة”، وهي: * “األول؛ أن القرآن 
)هدى( في زمن الحال؛ ألن الوصف بالمصدر عوض عن الوصف باسم 
الفاعل، وزمن الحال هو األصل في اسم الفاعل، والمراد حال النطق. 
والمتقون هم المتقون في الحال أيضا؛ ألن اسم الفاعل حقيقة في الحال 
هذا  يهديه  الكمال  لقبول  وأعدها  نفسه  نزه  من  جميع  أن  أي  قلنا،  كما 
الكتاب، أو يزيده هدى…” * “الثاني؛ أنه هدى في الماضي، أي حصل 
به هدى، أي بما نزل من الكتاب، فيكون المراد من )المتقين( من كانت 
فيكون  وعليه؛  فاتقوا.  فيهم  أثره  ظهر  الهدى  أن  أي  شعارهم،  التقوى 
مدحا للكتاب بمشاهدة هديه وثناء على المؤمنين الذين اهتدوا به. وإطالق 

الغالب  فيما مضى – وإن كان غير  بالتقوى  المتصفين  )المتقين( على 
في الوصف باسم الفاعل – إطالٌق يعتمد على قرينة سياق الثناء على 
الكتاب”. * “الثالث؛ أنه هدى في المستقبل للذين سيتقون في المستقبل، 
المصدر ال  بالمصدر في )هدى(؛ ألن  الوصف  وتعين عليه هنا قرينة 
يدل على زمان معين”. ثم علق على وفرة المعاني في هذه اآلية الكريمة، 
وما أحسن تعليقه وما أنفعه لمن ينشد هدايات القرآن الكريم الوافرة في 
وفرة  من  بالمصدر  الكتاب  من وصف  “حصل  فقال:  المجاالت،  شتى 
المعاني ما ال يحصل لو وصف باسم الفاعل فقيل )هاد للمتقين(. فهذا ثناء 
على القرآن وتنويه به وتخلص للثناء على المؤمنين الذين انتفعوا بهديه، 
فالقرآن لم يزل ولن يزال )هدى للمتقين(، فإن جميع أنواع هدايته نفعت 
المتقين في سائر مراتب التقوى، وفي سائر أزمانه وأزمانهم على حسب 
حرصهم ومبالغ علمهم واختالف مطالبهم، فمن منتفع بهديه في الدين، 
ومن منتفع في السياسة وتدبير أمور األمة، ومن منتفع به في األخالق 
والفضائل، ومن منتفع به في التشريع والتفقه في الدين. وكل أولئك من 
المتقين، وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم. وقد جعل أئمة األصول 
االجتهاد في الفقه من التقوى، فاستدلوا على وجوب االجتهاد بقوله تعالى 
َ ما اْسَتَطْعتُْم﴾”. وختم ابن عاشور تعليقه بقوله: “فإن قصر بأحد  ﴿فاتَُّقوا هللاَّ
سعيه عن كمال االنتفاع به، فإنما ذلك لنقص فيه، ال في الهداية، وال يزال 
أهل العلم والصالح يتسابقون في التحصيل على أوفر ما يستطيعون من 

االهتداء بالقرآن.“

درا�سات.. ت�سليط ال�سوء على جمموعة من الدرا�سات وقراءات يف بع�ض الكتب

انتفاع النا�س بهدايات القراآن الوافرة ح�شب مبالغ تقواهم 
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فقد  أمس  الصادرة  العملياتية،  الحصيلة  ووفق 
الوطني  للجيش  المشتركة  المفارز  وضعت 
األمن،  مصالح  مختلف  مع  وبالتنسيق  الشعبي، 
 18.5 مخدرات وضبطت  تاجر   64 لنشاط  حًدا 
كيلوغراًما من الكيف المعالج و323613 قرًصا 
من  بكل  الجيش  مفارز  وأوقفت  مهلوًسا«، 
وجانت  قزام  وإن  مختار  باجي  وبرج  تمنراست 
مركبة   21 وضبطت  شخًصا   155 وتندوف، 
ضغط  مطرقة  و124  كهربائًيا  مولًدا  و155 
المعادن و15 قنطارا  للكشف عن  وتسعة أجهزة 
إلى  باإلضافة  والحجارة،  الذهب  خام  خليط  من 
كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات 
أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع 

عن الذهب«.
وتّم "توقيف 12 شخصا وضبط 11 بندقية صيد 

المواد  من  وكميات  آلية  مسدسات   )03( وثالثة 
الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ 25 
طًنا و18 قنطاًرا من مادة التبغ و15720 وحدة 
عمليات  خالل  وهذا  المشروبات،  مختلف  من 
متفرقة عبر التراب الوطني في الوقت الذي أحبط 
الدرك  الحدود فيه وبالتنسيق مع مصالح  حراس 
الوطني محاوالت تهريب كميات كبيرة من الوقود 
تقدر بـ 17946 لتًرا وذلك بواليات تبسة وسوق 

أهراس والطارف وبشار«.
كما أحبط حراس السواحل "محاوالت هجرة غير 
شخًصا   71 وأنقذوا  الوطنية  بالسواحل  شرعية 
تم  فيما  الصنع،  تقليدية  قوارب  متن  على  كانوا 
جنسيات  من  شرعي  غير  مهاجًرا   142 توقيف 

مختلفة عبر التراب الوطني".
حياة �سرتاح
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الصناعة  وزارة  أطرت 
وزارية  قطاعات  مع  بالتعاون 
عالقة  له  نشاطا   2.140
واليات  كامل  عبر  بالمقاوالتية 
الفترة  خالل  وذلك  الوطن، 
الممتدة من 14 الى 21 نوفمبر 
سيتم  بنتائج  توجت  الماضي، 
ترسيمها خالل المؤتمر العالمي 
خالل  سينعقد  الذي  للمقاوالتية 
 2023 سنة  من  األول  الثالثي 
تنظيم  سيتم  أين  بأستراليا، 
لهذا  منظم  بلد  ألحسن  مسابقة 
به  افاد  ما  حسب  األسبوع.و 
لوزارة  بيان  االربعاء  أمس 
هذا  طيلة  تم  فقد  الصناعة، 
السنة  هذه  اقيم  الذي  األسبوع، 
نظاما  "لنبني  شعار  تحت 
بناء،  للمقاوالتية:   قويا  بيئيا 
تنظيم  احتفال"،  مشاركة، 
برامج  وندوات،  لقاءات 
وقوافل  حمالت  تكوين، 
مفتوحة،  أبواب  تحسيسية، 
وورشات  معارض  مسابقات، 
للمقاولين  أساسا  موجهة  عمل 
السيما على مستوى المؤسسات 
العليا  والمدارس  الجامعية 
بمشاركة هيئات دعم المقاوالتية 
الصغيرة  المؤسسات  وإنشاء 

على  واالبتكار  والمتوسطة 
المستوى المحلي والوطني.

المنظمة  التظاهرة  هذه  وتهدف 
األسبوع  فعاليات  اطار  في 
العالمي للمقاوالتية, بالتعاون مع 
شبكة المقاوالتية العالمية  التي 
تعد الجهة المنسقة في الجزائر 
التظاهرة  هذه  منظمي  مع 
ثقافة  "غرس  إلى  العالمية، 
الشباب خاصة  لدى  المقاوالتية 
ومتربصي  الجامعيين  الطلبة 

معاهد التكوين«.
هذه  ان  الوزارة  ذكرت  و 
التي  المشجعة"،  "النتائج 
خالل  من  اليها  التوصل  تم 
اقيمت,  التي  النشاطات  مختلف 
المبذولة  المجهودات  تعكس 

الصناعة  وزارة  طرف  من 
أخرى  وزارية  وقطاعات 
الوطنية  الهيئات  مع  بالتنسيق 
ذات الصلة بالموضوع )هيئات 
الجامعات،  والمرافقة،  الدعم 
العلمية  والنوادي  الجمعيات 
 )... المؤسسات  حاضنات 
فعالة  مشاركة  لها  كان  حيث 
وتنظيم  التحسيس،  عملية  في 
الجزائر  مختلفة.وكانت  أنشطة 
قد تحصلت على المرتبة األولى 
لألسبوع  منظم  بلد  كأحسن 
العالمي للمقاوالتية لسنة 2022 
من حيث عدد األنشطة باإلضافة 
إلى احتاللها مراتب متقدمة في 
هذه مسابقة في  طبعات سابقة.

حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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اأطرتها وزارة ال�صناعة بالتعاون مع قطاعات وزارية اأخرى

يف طبعته الـ 12 املقامة بجامعة عبا�س لغرور

عر�ض 75 م�شروعا مبتكرا 
يف ال�شالون الوطني لالبتكار

 12 الـ  الطبعة  فعاليات  افتتاح  في  مبتكرا  مشروعا   75 تم عرض 
عبد  الجامعي  بالقطب  أمس  جرت  التي  لالبتكار  الوطني  للصالون 
الحق رفيق برارحي لجامعة عباس لغرور بوالية خنشلة قدمها 110 
مشاركين يمثلون 58 والية والذين قدموا شروحا تقنية لمشاريع واعدة 
في مجال االبتكار من إنجاز شباب سيتنافسون على جائزة ><أحسن 
اختراع<< يمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ضمن 
مسابقة وطنية تنظم بمناسبة اليوم الوطني لالبتكار المصادف ليوم 7 
ديسمبر من كل سنة وتؤطرها لجنة تحكيم تضم خبراء في المجال.
وعرف اليوم األول من الطبعة الـ 12من الصالون الوطني لالبتكار 
الجزائري  الوطني  المعهد  بين  وشراكة  تعاون  اتفاقيات  عدة  توقيع 
للملكية الصناعية والمدرسة الوطنية العليا للغابات وكذا جامعة عباس 
لغرور ومركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة لبسكرة، 
للغابات  العليا  الوطنية  المدرسة  بين  تعاون  اتفاقية  إلى  باإلضافة 
الجزائري  الوطني  المعهد  مدير  لخنشلة.وأكد  المؤسسات  ومشتلة 
><يعد  الصالون  هذا  أن  بلمهدي،  الحفيظ  عبد  الصناعية،  للملكية 
الوطني  المستوى  على  المبتكرة  بالمشاريع  للتعريف  فرصة  بمثابة 
المعهد  ينوي  التي  البرامج  شرح  ومحاولة  المبتكرين  من  والتقرب 
القيام بها للمساهمة في التنمية المحلية لمختلف واليات الوطن’’، كما 
سيتم بالمناسبة تنظيم ورشات تقنية لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة 
والعالمات التجارية يقوم من خاللها المعهد الوطني بشرح وتبسيط 
كيفية حماية الملكية الصناعية للمشاريع وتسجيلها ضمن بوابة رقمية 

تمنع التعدي عليها من طرف أشخاص آخرين.
حياة �سرتاح

 وزارة ال�صوؤون 

الدينية والأوقاف:

فتح باب امل�سابقات 
الت�شفوية جلائزة 

اجلزائر حلفظ القراآن

واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزارة  أعلنت 
باب  فتح  عن  األربعاء،  أمس  لها  بيان  في 
الخاصة  الوالئية  التصفوية  المسابقات 

بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم.
المسابقات  أن  المصدر  نفس  وأوضح 
اطار  في  تأتي  الوالئية  التصفوية 
جائزة  لتنظيم  الجارية  "التحضيرات 
لعام  الكريم  القرآن  لحفظ  الجزائر 
تخص  والتي  م،  1444هجري/2023 
الكريم  القرآن  لحفظ  الدولية  المسابقة  فرع 
لحفظ  الوطنية  المسابقة  وفرع  وتجويده 
وفرع  تفسيره  و  وتجويده  الكريم  القرآن 

المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة«.
التي  المسابقة  الوزارة عن شروط  وكشفت 
حيث  واالناث،  للذكور  مفتوحة  ستكون 
"حافظا  يكون  أن  المترشح  على  يتعين 
االمام  عن  ورش  برواية  كله  هللا  لكتاب 
نافع ومتمكنا من احكام التجويد في الفروع 
الثالث وأن يتراوح سنه ما بين 15 و 25 
للجائزة  بالنسبة  المسابقة  إجراء  يوم  سنة 
الدولية و 25 سنة فاكثر يوم اجراء المسابقة 

الوطنية«.
المشاركة  في  الراغبين  أن  البيان  وذكر 
الوالئية  المديريات  من  للتقدم  مدعوون 
محل اقامتهم لالستعالم عن موعد المسابقة 

التصفوية الوالئية.
حياة �سرتاح

اأكرث من األفي ن�ساط للتح�سي�س 
باملقاوالتية عرب خمتلف واليات الوطن

 خالل عمليتني اأمنيتني

 ناجحتني لعنا�صر اأمن الولية

ا�سرتجاع كمية معتربة من االأدوية 
ذات اخل�سائ�س املوؤثرة ب�سطيف

لنشاط  حد  من وضع  مؤخرا  والية سطيف  أمن  مصالح  تمكنت 
والمؤثرات  الصلبة  المخدرات  ترويج  يحترفون  أشخاص  أربعة 
العقلية وسط شباب المدينة سطيف، وذلك خالل عمليتين نوعيتين 
المؤثرة  الخصائص  ذات  األدوية  من  هامة  كمية  حجز  شهدتا 
عقليا كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، ثالث أسلحة 
بيضاء محظورة، مبلغ مالي هام هو حتما من عائداتهم االجرامية.
العملية حسب بيان أمني لذات المصالح أمس األربعاء أطرت على 
مرحلتين من قبل أفراد  فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية التابعة ألمن والية سطيف، وجاءت إثر استغالل 
معلومات تفيد بتورط شخصين في قضايا ترويج للمؤثرات العقلية 
وآخران للمخدرات الصلبة، وهذا وسط المدينة سطيف، التحريات 
الميدانية أكدت بأن أول المشتبه فيهما  يموهان نشاطها بواسطة 
دراجة نارية، حيث تم تكليف فوج مموه بالزي المدني أوكلت به 
مهمته الترصد لهما، ليتم توقيفهما مع حجز 720 قرص من أدوية 
المشتبه  توقيف  تامة  وبإحترافية  تم  فيما  ذات خصائص مخدرة، 
المخدرات الصلبة، مع حجز 16 غ من  فيهما في قضية ترويج 
الـ  مادة الكوكايين، أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي هام فاق 
الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  استكمال  سنتيم.وبعد  مليون   250
أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم، عن تهمة 
حيازة مخدرات صلبة )كوكايين( ومؤثرات عقلية بصفة مشروعة 
لغرض البيع مع ممارسة مهنة الصحة دون رخصة أحيلوا بموجبه 

أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.
حياة �سرتاح

عرب اإخفاءها يف خمزن وقود مركبة �صياحية

القب�س على م�سبوقني ق�سائيا 
يتاجرون باملوؤثرات العقلية  

اإلجرام  قمع  فرقة  في  ممثلة  الجزائر  أمن والية  تمكنت مصالح 
الثالثة األبيار من توقيف )03( ثالثة  بمقاطعة الشرطة القضائية 
أشخاص، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 28سنة، 
في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض اإليجار بالمؤثرات العقلية.
والمستمر  الدائم  اإلشراف  تحت  تمت  التي  الحال  قضية  وتعود 
للنيابة المختصة إقليميا ، حسب بيان إعالمي لذات المصالح أمس 
األربعاء بعد عملية تفتيش مركبة مكنت عناصر ذات الفرقة  من 
العقلية،  المؤثرات  بيع  و  نقل  بصدد  هم  و  فيهم  المشتبه  توقيف 
العملية  أسفرت  السيارة،  وقود  مخزن  بداخل  إخفائها  خالل  من 
 )02( العقلية،  المؤثرات  من  قرص   )4568( عن ضبط وحجز 
مركبتين سياحيتين استعملتا في نقل هاته السموم و)03( هواتف 
نقالة .وأوضح المصدر أنه بعد استكمال جميع اإلجراءات القانونية 
سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية 
البيع  لغرض  العقلية  المؤثرات  حيازة  أشرار،  جمعية  تكوين 

والعرض على الغير باستحضار مركبة سياحية.
حياة �سرتاح

اأ�صعار اخلام ترتفع

 وبرنت فوق 79 دولًرا

النفط يوا�سل تقلباته
ارتفعت أسعار النفط الخام هامشًيا خالل تعامالت 
يوم أمس األربعاء بعد أن أنهت تعامالت الثالثاء 
اآلمال  بفعل  مستوياتها،  أدنى  إلى  منخفضة 

بتحسن الطلب الصيني.
أبقت فيه حالة عدم  الذي  الوقت  ويأتي ذلك في 
اليقين بشأن كيفية تأثير سقف غربي في أسعار 
النفط الروسية األسواق في حالة تأهب بعد هبوط 
حاد في الجلسة السابقة، وبحلول الساعة 07:30 
ارتفعت  أمس  يوم  بتوقيت غرينتش من  صباًحا 
أسعار العقود اآلجلة لخام برنت القياسي -تسليم 
إلى  بالمائة   0.18 2023-بنحو  فيفري  شهر 
العقود  سعر  زاد  كما  للبرميل،  دوالًرا   79.49
-تسليم  األميركي  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة 
 74.29 إلى  بالمائة   0.05 2023-بنسبة  جانفي 

دوالًرا للبرميل.
الخام  مخزونات  في  المحتمل  التراجع  وأعطى 
األميركية بنحو 6.4 مليون برميل، وفًقا ألرقام 
الدعم على جبهة  بعض  األميركي،  النفط  معهد 
أن  أخرى،  إعالمية  تقارير  وذكرت  العرض، 
حظر  ذلك  في  بما  خيارات،   3 تدرس  روسيا 
أقصى  حد  ووضع  الدول  لبعض  النفط  مبيعات 
للتخفيضات التي تبيع بها خامها، لمواجهة سقف 

السعر الذي تفرضه القوى الغربية.
كما تأثرت أسعار النفط أيضا بالتراجع المسجل 
إلى  األسواق  في  االستقرار  عدم  حالة  حول 
األسهم  أسواق  في  الحذر  والنشاط  الدوالر  قوة 
بأن  التفاؤل  بعض  هناك  يزال  وما  اآلسيوية، 
وسط  السوق  قفزت  إذا  يعودون  قد  المشترين 
هيكل أسعار مؤجل، إذ تكون أسعار النفط الخام 

اآلجلة أعلى من األسعار الفورية.
حياة �سرتاح

مع ا�صرتجاع كميات معتربة من املواد الغذائية

 املوجهة للتهريب، ح�صيلة للجي�س:

توقيف 64 تاجر خمدرات وحجز 
18.5 كيلوغراما من الكيف املغربي

lاالإطاحة بـ 5 عنا�سر دعم للجماعات االإرهابية
اأو�صحت ح�صيلة لوزارة الدفاع الوطني عن متّكن وحدات ومفارز م�صرتكة للجي�س الوطني 

ال�صعبي خالل الأ�صبوع الأخري، من توقيف 64 تاجر خمدرات وحجز 18.5 كيلوغراما 

من الكيف املغربي، بالتزامن مع اإيقاف خم�صة داعمني للجماعات الإرهابية يف عمليات 

منف�صلة عرب الرتاب الوطني.
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