
الجزائر تتر�ضح ر�ضميا الحت�ضان 

الحدث الكروي القاري وبلما�ضي ي�ؤكد

"تنظيــم كاأ�س �أمم �أفريقيا 
 للأمــــــــــــــــــم 2025 
�سيكـون �أمــر� �إيجابيـا"

اإ�ضافة اإلى تعيينات جديدة 

بمبنى ه�ضبة العنا�ضر

�لوزيــرة مولوجي تجـري 
 تغييـــــر�ت و��سعـــــــة 
في �سفوف مدر�ء �لثقافة

اأطلق م�ؤخرا م�ضروعين لتح�يل 10 

ماليين و700 األف طن من الف��ضفات 

 �سيـــا�سة ��ستثمــــارية
 طموحـــــة تبناهــا مجمع 
"�أ�سمــــــــــــــــــد�ل"
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�لإفر�ج عن مو�عيد �لت�سجيلت للمتحانات �لر�سمية
ال�زير الأول يعر�ض بيان ال�ضيا�ضة 

العامة ويقّدم ح�ضيلة الإنجازات

�لحكومـــــــــــــــة 
�أمــــام �متحــــــان 
�لبرلمــــــــــــــــان

بيبي تريكي يك�ضف عن خطة الجزائر لتط�ير قطاع الإت�ضالت

ربط 6 مليون �أ�سرة جز�ئرية ب�سبكة �لإنترنت �لثابتة في 2024

اإجماع على بل�غ اأهداف الدورة وتجاوب كبير مع دع�ات الم�ضاركة

بد�ية �لعد �لتنازلي للقمة �لعربية بالجز�ئر



أهم  احتضان  نحو  ثابتة  بخطى  الجزائر  تقترب 
العربية  العواصم  خالله  تراهن  عربي،  موعد 
بعد  الصفوف،  وتوحيد  التوافق  تحقيق  على 
نعيش  ونحن  والخالف،  الشتات  من  سنوات 
آخر شهر قبيل التئام موعد القمة العربية، بدأت 
بوادر نجاحها تتجلى بإجماع معظم الدول العربية 
نجاح  وترجيح  أشغالها،  في  المشاركة  على 
لتضع  العربية،  الوحدة  لتحقيق  الجزائر  مساعي 
بعض  تبنتها  التي  البائسة  للمحاوالت  حدا  بذلك 
األطراف التي لم تهضم إعالن احتضان الجزائر 
زورا  وروجت  العربية،  للقمة  الـ31  للدورة 
إلمكانية "تأجيل الموعد أو إلغائه"، فجاءها الرد 
لجميع  الجزائر ستتسع  بأن أرض  عربيا موحدا 
العرب من اجل تحقيق هدف أسمى وهو الحفاظ 
الدسائس  عن  بعيدا  موحدا  العربي  البيت  على 
والخالفات.ولعل أبرز العوامل التي تأسست عليها 
إلى  تعود  الدورة،  بنجاح  العربية  االستشرافات 
السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين األمم، 
عنها  كشفت  لطالما  التي  الثابتة  النبيلة  ومبادئها 
وتمسكت بها خاصة عندما يتعلق االمر بالقضايا 
تحترم  التي  فالجزائر  الشعوب،  وحقوق  العادلة 
الدول  وخصوصية  حقوق  وتقّدر  اوال  نفسها 
األخرى ثانيا، لديها من المكانة والحنكة ما يؤهلها 
طاولة  على  بالجلوس  المتخاصمين  أكثر  إلقناع 
وسياسية  دبلوماسية  حلول  إلى  للوصول  النقاش 

ترضي الطرفين وتعزز الوحدة العربية.
أراضيها،  على  العربية  القمة  انعقاد  قبل  وحتى 
قوة  عن  مناسبة  من  أكثر  في  الجزائر  برهنت 
دبلوماسيتها، وأنها استعادت فعال مكانتها اإلقليمية 
في  ومحورية  فعالة  مشاركة  بتوقيع  والدولية، 
لها دور مركزي في  المناسبات، كما كان  عديد 
على  خاصة  العالقة  الملفات  كبريات  مناقشة 
المستوى العربي، فكانت مرجعا للحلول السلمية 
والدبلوماسية، ووسيطا إيجابيا لتخفيف التوتر بين 
الدول، وأصدق مثال وساطتها المثمرة في ملف 
أزمة سد النهضة، ومقترحاتها بشأن األزمة الليبية 

وغيرها من الملفات العربية واإلفريقية.
في  المشاركة  دعوات  توجيه  مباشرتها  ومنذ 
أشغال الدورة الـ31 للقمة العربية، تلقت الجزائر 
على  العرب  الرؤساء  عديد  من  مبدئية  تأكيدات 
تسعى  كما  الجزائرية،  الدعوة  وتلبية  المشاركة 
وبالفعل  نوعيا،  الحضور  يكون  أن  إلى  بالدنا 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  التزم  قد 
غوتيريش، الذي تسلم رسالة الدعوة التي خصه 

بها الرئيس تبون، من قبل وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة، على هامش أشغال دورة الجمعية العامة 
العربية  القمة  بحضور  التزم  المتحدة،  لألمم 
العرب  الزعماء  مع  لقاءات  إلجراء  بالجزائر، 
النزاعات  حل  في  األممية  للرؤية  والترويج 
من  كل  الجزائر"  "قمة  سيحضر  كما  بالمنطقة، 
الرئيس السنغالي باعتباره رئيس االتحاد اإلفريقي 
ورئيس أذربيجان بصفته الرئيس الحالي لحركة 
عدم االنحياز، حيث اكد وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة أن الجزائر تملك داخل هذين المنظمتين 
نفوذا واسعا، وأنها تسعى إلى إعادة إحياء أهداف 
االستقطاب  االنحياز، في ظل عودة  حركة عدم 
الدوليين، فضال  السلم واألمن  الذي يهدد  الدولي 
مشاركتهم  عرب  زعماء  عشرة  نحو  تأكيد  عن 
الشخصية في القمة العربية ويتعلق األمر بكل من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد 
حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  وأمير  السيسي  الفتاح 
آل ثاني ورئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد 

الشيخ  ولد  الموريتاني محمد  والرئيس  نهيان  آل 
الغزواني والرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس 
العراقي برهم صالح، ورئيس جيبوتي إسماعيل 
عمر جيله والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني 
بن الحسين ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 

سعيد المنفي.
نجاح  عرب  وخبراء  محللون  توقع  جهتهم،  من 
السياسي  المحلل  يرى  حيث  الجزائر"،  "قمة 
لإلذاعة  تصريح  في  علوش  محمد  اللبناني 
العربية  الجامعة  أّن  "تؤمن  بالده  أّن  الوطنية، 
معتبرا  النهوض  أجل  من  الدول  كل  الى  تحتاج 
بداية  بالجزائر  عقدها  المزمع  العربية  القّمة  أّن 
العربي"،  للتضامن  سانحا  فضاء  المقبل  نوفمبر 
الجامعات  خريجي  رابطة  رئيس  بدوره،  ليؤكد 
"الشعوب  أّن  الحجازي،  أيسر  بلبنان  الجزائرية 
من  والى  موقف  و  أمل  الى  بحاجة  الجزائرية 
يبادر الى جدار صد عربي وذلك من خالل ثوابت 

مشتركة من أجل بناء موقف موحد".
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اإجماع على بلوغ اأهداف الدورة وجتاوب كبري مع دعوات امل�شاركة

بداية العد التنازيل للقمة العربية باجلزائر 
انطلق العد التنازيل قبيل انعقاد القمة العربية باجلزائر، فقبل اأقل من �شهر من التئامها بداأت بوادر جناح الدورة

 �لـ31 تتجلى، بتاأكيد عديد الزعماء العرب م�شاركتهم يف اأ�شغالها، وجتاوبهم الإيجابي مع اجلهود التي تبذلها اجلزائر 

لتحقيق اأهدافها، القائمة على ر�ص ال�شفوف واإعادة اللحمة للبيت العربي.

الوزير الأول يعر�ص بيان ال�شيا�شة العامة ويقّدم ح�شيلة الإجنازات

احلكومة يف مواجهة امتحان الربملان

العربية  المملكة  سفير  أمس،  أكد 
بن  هللا  عبد  بالجزائر  السعودية 
المملكة  سعي  البصيري،  ناصر 
مع  االقتصادية  العالقات  لدعم 
قانون  ظل  في  السيما  الجزائر، 

االستثمار الجديد بالجزائر.
جاء  السعودي،  السفير  تصريح 
بمناسبة تنصيب مجموعة الصداقة 
الجزائر- البرلمانية  واألخوة 

مجلس  بمقر  أمس،  السعودية، 
األمة، وذلك بهدف تعزيز عالقات 

التعاون بين البلدين.
بحضور  التنصيب  مراسم  وجرت 
ليلى براهيمي، نائب رئيس مجلس 
الخارجية،  بالعالقات  المكلفة  األمة 
الشؤون  لجنة  رئيس  وبحضور 
الخارجية والتعاون الدولي والجالية 
الجزائرية في الخارج، عمر دادي 
عدون, إلى جانب رئيس المجموعة 
الجزائرية- للصداقة  البرلمانية 

ونائبه  بوشامة,  كمال  السعودية, 
والسفير  لعروسي,  خليل  حاج 
هللا  عبد  بالجزائر,  السعودي 
وأعضاء  البصيري,  ناصر  بن 

المجموعة.
المناسبة،  بهذه  براهيمي  واعتبرت 
الصداقة  مجموعة  تنصيب  أن 
يعد  الجزائرية-السعودية،  واألخوة 
رصيد  إلى  يضاف  آخرا  مكسبا 
التي  المتميزة  الثنائية  العالقات 
تأسيس  أن  مضيفة  البلدين،  تجمع 
"حدثا  يمثل  البرلمانية  المجموعة 
العالقات  تمتين  مسار  في  مهما 
بين الجانبين, وستشكل رابطا قويا 
تجمع  التي  البرلمانية  للديبلوماسية 
ومجلس  الجزائري  البرلمان  بين 

الشورى السعودي".
مجموعة  رئيس  كشف  جهته،  من 
الجزائرية- واألخوة  الصداقة 

عقد  "سيتم  أنه  بوشامة  السعودية, 
والتشاور  للتباحث  لقاءات  عدة 
واالتفاق بغرض بحث سبل تعزيز 
السعودية  و  الجزائر  بين  العالقات 
بما يتوافق و تطلعات شعبي البلدين 

الشقيقين".
السعودي  السفير  أكد  وبدوره، 
هذه  "تنصيب  أن  بالجزائر 
المجموعة سيدعم بال شك العالقات 
والسعودية  الجزائر  تجمع  التي 
قوية  هي عالقة  األصل  في  والتي 
وستتعزز  راسخة,  تاريخية  و  جدا 

وكذا  الجانبين  تخدم  بمشاورات 
لتوجيهات  وفقا  العربية  القضايا 

قيادة البلدين".
تنصيب  تزامن  أن  واعتبر 
مجلس  وفد  زيارة  مع  المجموعة 
للجزائر  السعودي  الشورى 
"يؤكد  الجاري،  األسبوع  خالل 
الروابط  أهمية  على  بالضرورة 
مبرزا  الدولتين",  بين  تجمع  التي 
المملكة  "سعي  آخر  جانب  من 
العالقات  لدعم  السعودية  العربية 
الطرفين  تجمع  التي  االقتصادية 
االستثمار  قانون  ظل  في  السيما 
سيحفز  والذي  بالجزائر  الجديد 
المستثمرين السعوديين للعمل بها". 
كما وجه السفير السعودي نداء إلى 
أجل  من  الجزائريين  المستثمرين 
رؤيتها  ضمن  بالمملكة  االستثمار 

االقتصادية )2030-2020(.
�إميان. �س

وزارة اخلارجية توؤكد متابعة

 و�شعية اجلالية عن كثب، وتطمئن:

"مل يتم الإبالغ عن اأي حادث 
يتعلق مبواطنني جزائريني

 يف بوركينا فا�سو"
بالخارج،  الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  وزارة  طمأنت 
بشأن وضعية الجزائريين المقيمين ببوركينا فاسو، حين أعلنت 
عن عدم تسجيل أي حادث يتعلق بمواطنين جزائريين، نتيجة 
كثب  عن   " متابعتها  لتؤكد  يشهدها،  التي  األخيرة  التطورات 

وضعية افراد الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد".
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبر 
أنها  واغادوغو،  بوركينافاسو  عاصمة  في  الجزائرية  السفارة 
"تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا 
البلد، بعد التطورات األخيرة التي تشهدها هذه الدولة"، وطمأنت 
بمواطنين  يتعلق  حادث  أي  عن  اإلبالغ  يتم  "لم  أنه  الوزارة 
جزائريين" داعية "الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة 
للبقاء في أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات  واغادوغو 
ضروري"،  غير  تنقل  أي  تجنب  خالل  من  والحذر  السالمة 
للبقاء  البلد  هذا  في  الجزائريين  الرعايا  الوزارة  دعت  كما 
على تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في واغادوغو، حيث 

وضعت تحت تصرفهم أرقام الهواتف التالية:
 0022625368181  أو  0022536258182 .
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يف ظل قانون ال�شتثمار اجلديد

م�ساعي �سعودية لتعزيز العالقات 
القت�سادية مع اجلزائر

الرحمان،  عبد  بن  أيمن  األول،  الوزير  اليوم،  يعرض 
العامة  السياسة  بيان  الوطني  الشعبي  المجلس  نواب  أمام  
في  المحققة  االنجازات  حصيلة  يتضمن  الذي  للحكومة، 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  خاصة  المجاالت،  مختلف 
أقرها  التي  لإلصالحات  تجسيدا  تعتبر  والتي  واالجتماعية، 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ويأتي هذا طبقا ألحكام 
أنه  األولى  فقرتها  في  ورد  التي  الدستور  من   111 المادة 
"يجب على الوزير األول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 
أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة 

العامة".
النشاطات  للحكومة، حصيلة  العامة  السياسة  بيان   ويتناول 
واألعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خالل الفترة الممتدة 
تجسيد  إطار  في  أوت2022  غاية  إلى   2021 سبتمبر  من 
التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عمل الحكومة،  األهداف 
حيث تضمنت خمسة فصول أساسية تتمثل في "تعزيز دولة 
القانون وتجديد الحوكمة"، "من أجل تنمية إنعاش االقتصاد 
وتجديده"، "من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة"، 
جانب  إلى  واستباقية"،  نشطة  خارجية  سياسة  أجل  "من 

"تعزيز األمن والدفاع الوطنيين".
ففي الشق المتعلق  بـ "تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة"، 
المؤسساتي  البناء  مسار  استكمال  على  الحكومة  عكفت  فقد 
الرقابية  المؤسسات  وضع  مع  الدستور،  بموجب  المقرر 
الدستورية،  المحكمة  غرار  على  االستشارية،  والهيئات 
ومكافحته،  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  والسلطة 

األعلى  والمجلس  المدني،  للمجتمع  الوطني  والمرصد 
والتكنولوجيات"،  للعلوم  الجزائرية  واألكاديمية  للشباب، 
حسب ذات الوثيقة.وتمت اإلشارة كذلك إلى عصرنة العدالة 
المقدمة، السيما  الخدمة  نوعية  استقالليتها وتحسين  وتعزيز 
من خالل إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس األعلى 
وتحسينه،  العمومية  اإلدارة  أداء  عصرنة  وكذا  للقضاء 
عمليات  وتكثيف  وتبسيطها  اإلدارية  اإلجراءات  وتسهيل 
الرقمنة، باإلضافة إلى تكريس عالقة "تكاملية" بين السلطتين 
من  بالوقاية  المتعلق  القانون  وتعديل  والتشريعية،  التنفيذية 
الفساد فضال عن إطالق 219 إنابة قضائية دولية السترداد 

األموال الناجمة عن الفساد.
والدفاع  األمن  بـ"تعزيز  المتعلق  المحور  وبخصوص 
الوطنيين"، فقد تم إبراز مجهودات الجيش الوطني الشعبي، 
الذي عمل أمام ظرف جهوي ودولي مضطرب على تأمين 
اإلرهاب  ومكافحة  الترابية  السالمة  على  والحفاظ  الحدود 
وتطوير  السيبراني  الدفاع  وتطوير  المنظمة  والجريمة 
الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز عالقات التعاون الثنائي 

والمتعدد األطراف.
كما يسهر الجيش الوطني الشعبي، تشير الوثيقة الرسمية، على 
الشروط  وتوفير كل  والمادية  البشرية  الوسائل  كافة  تسخير 
لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع،  وتعزيز أسس 
"الجزائر الجديدة<<، من خالل دعمه ومرافقته للقوى الحية 
للبالد، التي تكن لألمة الوفاء والوالء التام والمشاعر النبيلة، 
وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية. 

وفيما يتعلق بمحور السياسة الخارجية، فقد اعتمدت الجزائر 
تركيز  خالل  من  واستباقية"،  "نشطة  خارجية  سياسة  على 
تدخلها على الدفاع عن مصالح األمة، والمساهمة في األمن 
إفريقيا والعالم  العالقات مع  واالستقرار اإلقليميين، وتعزيز 
وإعادة  العالم،  في  السلم  الشراكة وتعزيز  العربي، وتطوير 
نشر الدبلوماسية االقتصادية في خدمة تنمية الوطن باإلضافة 
إلى تنظيم الجالية الوطنية بالخارج السيما من خالل وضع 
تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج.  وبشأن محور 
التدابير  أهم  تمثلت  فقد  االقتصاديين"،  والتجديد  "اإلنعاش 
المتخذة من طرف الحكومة في تعزيز دعائم النمو، وتطوير 
اإلنتاج  وتثمين  بالنمو،  الواعدة  اإلستراتيجية  القطاعات 
اقتصاد  وتعزيز  األساسية،  الدعم  منشآت  وتطوير  الوطني، 

المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.
النظام  تحديث  على  أيضا  الحكومة  عكفت  الصدد  هذا  وفي 
النقد  لقانون  المقبلة  المراجعة  عبر  والمالي،  المصرفي 
والقرض، وتحسين مناخ األعمال، السيما من خالل إصدار 
وباألخص  المقاوالتية  وترقية  باالستثمار،  المتعلق  القانون 
من خالل استحداث القانون األساسي للمقاول الذاتي وإنشاء 
شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار 
ارتفاعا  المحروقات  خارج  الصادرات  الصناعي.وشهدت 
بنسبة 87 بالمائة، حيث انتقلت من 09ر2 مليار دوالر في 
جويلية  نهاية  دوالر  مليار   3.91 إلى   2021 يوليو  نهاية 

2022، حسب ما جاء في بيان السياسة العامة.
ع. ط

اإثر حادث التدافع الذي حلف العديد من ال�شحايا

اجلزائر تت�سامن مع اإندوني�سيا
أعربت الجزائر عن خالص تعازيها ومواساتها إلندونيسيا, إثر حادث التدافع الذي وقع أول أمس 
السبت عقب مباراة لكرة القدم, مخلفا العديد من القتلى و المصابين, حسب ما أورده أمس، بيان 
بأخلص  الجزائر  "تتقدم   : البيان  بالخارج.وجاء في  الوطنية  الخارجية والجالية  الشؤون  لوزارة 
عبارات التعازي والمواساة لجمهورية إندونيسيا حكومة وشعبا على إثر حادث التدافع الذي خلف 
العديد من الضحايا والمصابين عقب مباراة لكرة القدم".كما تعرب الجزائر, يضيف البيان, عن 

"تضامنها التام مع اندونيسيا في هذه الظروف األليمة". 
ق. و



وعقب عرض جدول أعمال االجتماع، ومنح رئيس 
الجمهورية، الكلمة للوزير األول، لعرض نشاط 

الحكومة في األسبوعين الماضيين، أسدى الرئيس 
تعليماته وتوجيهاته، وأمر بإرجاء مناقشة مشروع 
قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، 

األسبوع المقبل.
وبخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 
بصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، 

أمر الرئيس بمراجعة نصوص مشروع القانون، مؤكدا 
على  ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على 

أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
وشّدد الرئيس على أن المساس باالقتصاد الوطني، 

ليس جنحة، وإنما جريمة، ال تسامح فيها، وأن مخالفة 
قوانين الصرف وحركة رؤوس األموال، هي أيضا، 

جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى 

العقوبات.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ثّمن 

الرئيس تبون توّجه الجزائر نحو تعزيز الدراسات 
العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوّجه، 
نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات 

والتكنولوجيا، مع ضرورة إصالح منظومة التعليم 
العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات 

الجامعية.
كما شدد على منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة 
لالقتصاد الوطني، من خالل مرونة إضافية لولوج 

اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحوالت االقتصادية، عبر 
العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة 

وحرية االبتكار واإلبداع.
ودعا إلى إيالء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، 

بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات 
التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية 

العلمية للطلبة المتخرجين. وبخصوص قطاع الفالحة، 
تم التأكيد في اجتماع مجلس الوزراء على السماح 

باستيراد المعدات الفالحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، 
سواء بالنسبة  للخواص بشكل فردي، أو من قبل 

الشركات. كما تقرر استيراد الجّرارات الفالحية، األقل 
من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين اإلنتاج 

الوطني من الجّرارات، وتلك المستوردة. 
وبشأن قطاع النقل، تقرر تحديث منظومة تسيير 

الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب 
مختلف أنواع السفن، حيث أمر الرئيس الحكومة 

بالبحث، في أقرب اآلجال، عن آليات ناجعة الستحداث 
سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد 

المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل. 

أبرز المدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج, 
أسعيد زرب، أمس، بوالية سعيدة المساهمة "الفعالة" 

للمؤسسات العقابية على المستوى الوطني في تنفيذ 
اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية.

وأوضح زرب في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على 
افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2022 ـ 2023 لمحو 

األمية بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل لبلدية عين 
الحجر أن "جميع المؤسسات العقابية عبر الوطن 
تواصل مساهمتها الفعالة في تنفيذ اإلستراتيجية 

الوطنية لمحو األمية بما يساهم في تطوير المجتمع 
وتحسين ظروف الحياة لجميع األفراد".

وذكر ذات المسؤول أن "قطاع السجون يعمل 
على تسخير كافة اإلمكانيات المادية و البشرية في 
إطار تشاركي مع مختلف قطاعات الدولة المعنية 

وبمساهمة فعاليات المجتمع المدني".
وأبرز زرب أن اختيار المؤسسة العقابية لعين الحجر 
إلعطاء إشارة انطالق الموسم الدراسي الجديد لمحو 

األمية جاء بالنظر إلى النتائج "اإليجابية" المحققة 
خالل الموسم الماضي اثر تسجيلها نجاح 243 

محبوسا في امتحان محو األمية من بين 260 ممتحن 
وهو ما يمثل نسبة 46ر93 بالمائة.

وقد سجلت مصالح إدارة السجون خالل الموسم 
الدراسي الجديد عبر مختلف المؤسسات العقابية 

على المستوى الوطني 5.705 محبوس متمدرس 
في أقسام محو األمية بأطوارها الثالث, يضيف نفس 

المتحدث.
كما تم خالل الموسم الماضي إحصاء نجاح 5.019 

محبوس وهو ما يمثل نسبة وطنية بلغت 05ر96 

بالمائة", وفقا لما أشار إليه.
وبعد إشادته بالنشاط الكبير للديوان الوطني لمحو 

األمية و تعليم الكبار وجمعيات المجتمع المدني التي 
تنشط داخل المؤسسات العقابية, نوه زرب بالدور 

البارز لجمعية "اقرأ" في مكافحتها لألمية داخل 
مؤسسات إعادة التربية و التأهيل, معتبرا أنها تمثل 

"شريكا استراتيجيا و فعاال في هذا المجال".
ومن جهة ثانية، أشرف المدير العام إلدارة السجون 

و إعادة اإلدماج على تدشين ملعب جواري لكرة 
القدم بأرضية معشوشبة اصطناعيا بمؤسسة إعادة 

التربية لمدينة سعيدة والذي تم إنجازه في إطار 
اتفاقية للشراكة والتعاون بين قطاعي العدل و الشباب 

و الرياضة.
ق. و

يشارك رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في 
الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري بمدينة بالي 
االندونيسية، في أشغال المؤتمر العالمي الخامس حول 

العدالة الدستورية والذي سيناقش موضوع "العدالة 
الدستورية والسلم"، حسب ما أفاد به أمس، بيان لذات 

الهيئة الدستورية.
وأوضح ذات المصدر، أن عمر بلحاج الذي يشارك 

في هذا المؤتمر بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية 
االندونيسية واألمين العام للمؤتمر العالمي للعدالة 

الدستورية، سيرأس الجلسة األولى بعنوان "المصادر 
والوالية القضائية".وفي ذات السياق، فإن المحكمة 
الدستورية ستشارك في أشغال "االجتماع المشترك 

للجمعية اآلسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات القضائية 
الدستورية اإلفريقية، والذي سيعقد عشية المؤتمر 

الخامس في ذكرى مؤتمر باندونغ 1955، باعتبارها 
الممثل الثاني للقارة اإلفريقية".ويضم المؤتمر العالمي 
حول العدالة الدستورية حاليا، "119 محكمة ومجلسا 

دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية 

والجنوبية وآسيا وأوروبا، ويشكل فرصة لتبادل اآلراء 
والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم 

في مجال العدالة الدستورية باعتبارها عنصرا جوهريا 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان ودولة القانون"، حسب 

ذات البيان.
لإلشارة، فإن رئيس المحكمة الدستورية سيكون 

مرفوقا خالل هذا المؤتمر بعضوي المحكمة الدستورية 
مصباح مناس وعبد الوهاب خريف.

ق. و
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اإرجاء مناق�شة م�شروع قانون املالية والرئي�س تبون ي�شدد

امل�صا�س باالقت�صاد الوطني 
جرمية ال ت�صامح فيها

تراأ�س، اأم�س، عبد املجيد تبون، رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا ملجل�س الوزراء، ُخ�ش�س لقطاعات 

املالية، العدل، التعليم العايل، الفالحة، النقل والأ�شغال العمومية.

اإميان. �س

بعجي يوؤكد اأن عقد املوؤمتر الـ 11 للحزب �شيكون قريبا

االأفالن يدعم بناء جزائر قوية ورائدة
أكد األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي، أمس، دعم 

حزبه لمسعى بناء "جزائر قوية ورائدة ومتطورة", مؤكدا أن هذا الدعم نابع من 
كون الحزب "شريك فعلي و مخلص في تحقيق ما يطمح له الشعب". 

وأوضح بعجي في لقاء خص به الكتلة البرلمانية للحزب بالمقر الوطني, عشية 
عرض ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام الغرفة السفلى للبرلمان أن 
دعم حزبه لمسعى بناء "جزائر قوية ورائدة ومتطورة مؤسس", ال سيما وان 

الحزب "شريك فعلي ومخلص في تحقيق ما يطمح له الشعب".
ومن هذا المنطلق -يقول بعجي - فإن "المقارنة بين ما تضمنه مخطط عمل 

الحكومة وما جاء في بيان السياسة العامة كفيل بتقديم اإلجابات الشافية والكافية 
عما تحقق من انجازات", معتبرا أن "الجزائر اليوم تتغير وتتطور في اتجاه 

اإلستجابة لطموحات الشعب وتطلعات الشباب".
وبالمناسبة, دعا السيد بعجي نواب الحزب الى إجراء نقاش "جاد و موضوعي" 

لمضمون بيان السياسة العامة و ذلك "من منطلق قناعة راسخة بأن ما تحقق 
خالل سنة جدير بالتنويه", مشددا على "عدم إغفال التنبيه إلى السلبيات ومكامن 

الضعف في التنفيذ واألداء".
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول تاريخ انعقاد المؤتمر ال11 للحزب, أكد 

أنه سيتم تنظيمه "قريبا", مشيرا إلى أن التحضيرات لهذا الموعد تتم "بشفافية" 
و"وضوح", معتبرا أن هذا المؤتمر سيكون "استثنائيا" على جميع المستويات.

وعلى المستوى الخارجي , أشاد بعجي بالمواقف "الشجاعة " للجزائر ودعمها 
الراسخ و الثابت للقضية الفلسطينية وكذا القضية الصحراوية.

كما أشاد بالسياسة الخارجية لبالدنا التي برزت بصوت "محترم ومسموع" 
بفضل الجهد المعتبر الذي يبذله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, 
خاصة وأنه --كما قال--"لم يدخر جهدا الستعادة الصورة الحقيقية للجزائر 

وهيبتها وسمعتها لدى دول العالم".
ع. ط

حث قيادات حزبه على العمل من اأجل اإجناح املوعد العربي

بن قرينة يدعو ل�سد الطريق امام 
احلاملني بالت�سوي�ش على "قمة اجلزائر"
دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أمس، قيادات حزبه إلى 

"العمل الجماعي"، من أجل إنجاح القمة العربية التي تنظمها بالدنا مطلع نوفمبر 
الداخل، وسد الطريق امام من أسماهم "أعداء الجزائر" للتشويش على أي نجاح 

يتحقق بعد التئام القمة.
حرص رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، خالل اجتماعه أمس 

بقيادات حزبه، على تأكيد ضرورة العمل بشكل جماعي وموحد من أجل إنجاح 
القمة العربية المنتظر عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الداخل، وقال بن 

قرينة في كلمة له،  إن "الجزائر تتأهب الستضافة القمة العربية في الفاتح من 
نوفمبر القادم، نوصيكم أن تكونوا سفراء لوطنكم من أجل إنجاح فعالياتها في كل 

فضاء أتيح لكم، فأعداء الجزائر كثر لتشويه صورة وطننا وللتشويش على أي 
نجاح يتحقق بعقد القمة وفعالياتها المختلفة".

وفي هذا السياق، شدد بن قرينة على أن "الهدف األسمى الذي تصبو إليه حركته 
يتمثل في سد الثغرات وتجاوز النقائص ورفع الغبن عن المواطنين وليس تحقيق 
الشهرة"، معلقا على ترسانة مشاريع القوانين التي سيشرع البرلمان في مناقشتها 

ابتداء من الشهر الجاري، بالقول إن البرلمان بغرفتيه  "سيكون على موعد مع 
ل عليها الجهاز التنفيذي واألحزاب والبرلمانيين  مشاريع قوانين مهمة وكثيرة يعوِّ
من أجل حلحلة العديد من الملفات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية"، ليكشف في 

سياق ذي صلة عن سعي حزبه  إلى "توسيع التنسيق والتعاون حول المشاريع 
واألعمال المعروضة على جدول أعمال جلسات البرلمان وخاصة أثناء تقديم 

المقترحات وطلبات التدخل وطرح األسئلة".
اإ. �س

لتمكينهم من تدري�س الوحدات التعليمية بهذه اللغة

�سبط طريقة تدري�ش حمكمة لتكوين 
الأ�ساتذة الباحثني يف الإجنليزية

أكد، أمس، بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم ضبط طريقة 
تدريس "محكمة" لتكوين األساتذة الباحثين في اإلنجليزية تمكنهم الحقا, من 

تدريس الوحدات التعليمية بهذه اللغة.
فمن أجل توفير مورد بشري مؤهل في اللغة اإلنجليزية على مستوى مؤسسات 

التعليم العالي، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه "جرى ضبط 
طريقة تدريس محكمة لتكوين األساتذة الباحثين في هذه اللغة".

وجاء ذلك في مراسلة وجهتها الوزارة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، 
لتعميمها على مديري مؤسسات التعليم العالي، بخصوص تعزيز استعمال اللغة 

اإلنجليزية في التعليم والتكوين العاليين.
وتنص هذه المراسلة على "ضرورة تجنيد كل مؤسسة جامعية لطاقاتها التأطيرية 

وإمكانياتها المتاحة مع تسطير برنامج لتدريس أساتذتها باللغة االنجليزية، 
على مستوى مراكز التعليم المكثف للغات، مما يسمح  لهم, الحقا, بتدريس كل 

الوحدات التعليمية تدريجيا بهذه اللغة".
ويتم ذلك من خالل حصول األساتذة على تكوين يوافق مستوى B2 أو C1 ، أو 

تسجيل األساتذة الباحثين للحصول على شهادة اللغة اإلنجليزية حسب إمكانيات 
كل مؤسسة جامعية, وهو المسعى الذي يرمي إلى "التمكين من مرئية مؤسسات 

التعليم العالي الجزائرية ومقروئية منتجاتها العلمية والبيداغوجية، لتحسين ترتيبها 
وتصنيفها على المستوى العالمي", وفقا لتوضيحات وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي.
ع. ط

فتحي نظرية مديرة عامة للغرفة 
اجلزائرية للتجارة وال�سناعة

تم أمس،  تنصيب فتحي نظيرة, مديرة عامة للغرفة الجزائرية للتجارة 
والصناعة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.

وأشرف على مراسم التنصيب, التي جرت بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة 
والصناعة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق, بحضور المدير العام 

للتنظيم و ضبط النشاطات بالوزارة, سامي قلي و األمين العام للغرفة, بن حاجة 
بن يوسف الى جانب إطارات الغرفة, وفقا لذات المصدر.

و بهذه المناسبة,أعرب رزيق, يضيف البيان, عن شكره الخالص لزاوي حسين 
على المجهودات التي بذلها خالل فترة تسييره للغرفة, متمنيا التوفيق والنجاح 

للسيدة فتحي نظيرة في مهامها الجديدة على رأس الغرفة.
واأج

حتت�شنه مدينة بايل الندوني�شية بداية من يوم غد

عمر بلحاج ي�سارك يف اأ�سغال موؤمتر عاملي حول العدالة 

اأكرث من 5 األف حمبو�س متمدر�س يف اأق�شام حمو الأمية  

اإدارة ال�سجون ت�ساهم يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية



مشاركته  خالل  أمس،  كلمته،  في  الوزير  قال 
الدولي  لالتحاد  المفوضين  المندوبين  مؤتمر  في 
برومانيا  بوخارست  في  المنعقد  لالتصاالت 
التحوالت  سياق  في  مدعوة،  البشرية  ٳن 
الراهنة،  التكنولوجية  و  المناخية  الجيوستراتيجية، 
وبشكل أعتى حدة مما سلف لرفع تحديات تنموية 
أكثر تعقيدا، فرضتها ندرة الموارد، طبيعية كانت 
أو مالية، وما يقابلها من ارتفاع مطرد الحتياجات 
المواطنين الذين أضحوا أكثر انتقاء وتطلعا لجودة 

وتنافسية الخدمات العمومية.  
المقاربة  عن  تريكي  تحدث  السياق  هذا  وفي 
المتكاملة التي اعتمدتها الجزائر، استجابة للمتطلبات 
الوطنية، وانسجاما مع مقتضيات التعاون الجهوي 
وتكنولوجيات  االتصاالت  قطاع  لجعل  والدولي، 
اإلعالم محركا دافعا ورافدا قويا في صلب النموذج 
التنموي الذي حدد معالمه رئيس الجمهورية، عبد 
باإلنسان  االعتناء  فيه  يتبوأ  نمط  تبون،  المجيد 
مكانة مركزية،  برفاهيته  االرتقاء  والحرص على 

تماشيا و األهداف األممية للتنمية المستدامة. 
نشاطنا  "ينصب  الوزير  يقول  المنطلق،  هذا  من 
على توصيل كل مواطنينا، أفرادا كانوا أو متعاملين 
اقتصاديين، أو أي مؤسسة كانت، توصيلهم بشبكة 
كل  تمكين  قصد  متكافئ،  نحو  على  االتصاالت، 
التكنولوجيات  مزايا  من  االستفادة  من   مواطن 
في  اندماجه  تشجيع  مع  وتسهيالتها،  الرقمية 
عن  فضال  المعرفة،  واقتصاد  المعلومات  مجتمع 

النموذج  منحه فرصة المساهمة، فعليا، في ٳنجاح 
التنموي التشاركي المنشود". 

عملنا،  مخطط  من  مفصلي  و"كجزء  قائال  وتابع 
فإننا نستهدف، من خالل استثمارات معتبرة،  تمت 
تعبئتها وأثمرت، لحد الساعة بإحداث قفزة نوعية 
في شق التوصيل والنفاذ،  نستهدف أقول ربط ثلثي 
األسر الجزائرية بشبكة اإلنترنت الثابتة ذات التدفق 
العالي والعالي جدا، بحلول نهاية عام 2024، وهو 
اولويا  باإلستناد  أسرة، و هذا  6 ماليين  يعادل  ما 

على تكنولوجيا األلياف البصرية".
لحد  تمكنت  الجزائر  أن  تريكي  بيبي  وأوضح 
األنترنت  في  مشترك  مليون   4.5 ربط  من  اآلن 
الثابت حتى اليوم، في حين بلغ عدد المستفيدين من 
األنترنت النقال 40 مليون مشترك، ما يمثل نسبة 

90 % من تعداد السكان. أما بخصوص المشاريع 
الخارجية فكشف عن سعي الجزائر لتطوير قدرات 
عرض النطاق الدولي الذي تضاعف في السنوات 
عرض  إجمالي  من   %15 حوالي  ليمثل  األخيرة، 
جار  والعمل  بأوروبا،  إفريقيا  يربط  الذي  النطاق 

لرفعه أكثر.
و  الدوليين  الشركاء  مع  التعاون  شق  في  أما 
  2548 من  أزيد  إنجاز  الوزير  فأكد  الجهويين، 
العاصمة  الجزائر  بين  البصرية  األلياف  من  كم 
والحدود الجزائرية النيجرية، وخط فرعي يمتد ٳلى 
العمل  جانب  إلى  الموريتانية،  الجزائرية  الحدود 
العابرة  المحورية  الوصلة  مشروع  تجسيد  على 
للتضامن  تقوية  البصرية،  األلياف  ذات  للصحراء 

واالندماج االقتصادي بين الدول األفريقية.

كشف المدير العام لشركة الجزائرية للمياه مصطفى رقيق، أمس، عن تسجيل 
عشرين مشروعا في برنامجها التنموي لسنة 2023 من أجل تحسين الخدمة 
من  استماعه  لدى  رقيق  وأوضح  للشرب.  الصالح  بالماء  والتزويد  العمومية 
الوطني,  الشعبي  بالمجلس  العمرانية  طرف لجنة اإلسكان والتجهيز والتهيئة 
أن هذه المشاريع ستمس كل من واليات بجاية ووهران وبومرداس وسطيف 
وسوق اهراس والمدية وباتنة وميلة وتقرت واالغواط والبويرة وبسكرة وأم 

البواقي وأدرار ومستغانم وغليزان وبومرداس وقالمة وعين تموشنت.
للشرب,  الصالحة  بالمياه  التزويد  تحسين  إلى  أساسا  المشاريع  هذه  وتهدف 
والقضاء على التسربات والتوصيالت العشوائية في الشبكة. وخالل العرض, 
أوضح رقيق أن مستوى مداخيل الجزائرية للمياه لسنة 2021 والمترتب على 
الديون  مستوى  أن  إلى  أيضا  ولفت  دج.  مليار  07ر31  بلغ  الديون  تحصيل 

العالقة في ذمة الزبائن إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بلغ 84ر62 مليار دج.
وبخصوص دمج البلديات, أشار ذات المسؤول إلى أن الجزائرية للمياه التي 
كانت تسير 860 بلدية في 2017, شهدت ادماج في 118 بلدية في  2018 

ودمج 277 بلدية في 2019 و9 بلديات في 2020.
وذكر رقيق أنه و"بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها الشركة, إلى أنها 

قامت بإجراءات عديدة مست تحسين الخدمة العمومية, من خالل القضاء على 
اإليصاالت غير شرعية واعادة تأهيل وتحديث شبكة المياه الصالحة للشرب 

وإصالح التسربات وتعميم تركيب العدادات من نقاط اإلنتاج حتى الزبائن".
وفي مجال الرقمنة, أوضح أن الشركة اعتمدت عدة أنظمة على رأسها النظام 
متابعة  ونظام  الديون...(  وتحصيل  العداد  )كشوفات  الزبائن  لتسيير  الجديد 

المنشآت والموقع اإللكتروني الجديد للجزائرية للمياه.
كما أشار رقيق إلى أنه تم إطالق هذه السنة "الفاتورة الجديدة للماء والتطهير 
مقاس "أ4"" من طرف الجزائرية للمياه بحيث تقدم هذه الفاتورة قراءة واضحة 
للزبون يمكن له من خاللها االطالع بدقة على مضمونها ومراقبة استهالكه.
وبخصوص عمليات تحسين ومراقبة نوعية المياه, أفاد المتحدث أنه تم اقتناء 

مؤخرا 120 مخبر متنقل لتدعيم المراقبة والنوعية.
تم  الوطني,  التراب  مستوى  على  أفضل  بشكل  عدل  أحياء  دعم  أجل  ومن 
بعمليات  القيام  رقيق-  السيد  شروحات  -حسب  واقتراح  عدل  لوكالة  التقرب 
تشخيص لشبكات المياه الصالحة للشرب لكل موقع, فضال عن التفاوض على 

عقد استغالل وصيانة مع مؤسسة "جيستيمو".
ع. ط

موس  جهيد  المدية  والية  والي  أشرف 
الوطني  اليوم  فعاليات  أمس، على  صبيحة 
افتتاح معرض  تم  الفالحي، حيث  لإلرشاد 

فالحي ببلدية تيزي المهد جنوبي المدية.
لإلرشاد  الوطني  باليوم  االحتفال  ويأتي 
االحتفاالت  إطار  في  السنة  هذه  الفالحي 
بالذكرى الستين لعيد االستقالل، تحت شعار 
" الفالحة، ستون )60( عاما من االنجازات 
لتحقيق األمن الغذائي".و بدور اإلرشاد في 
تعلق  ما  السيما  والريفية  الفالحية  التنمية 
فعاليات  وميز  اإلنتاجية،  و  اإلنتاج  بزيادة 
هذا الموسم تنظيم معرض خاص بالمنتوج 
ظل  في  وتنوعه  بغناه  تميز  الذي  الفالحي 
للقطاع  الدولة  توليه  الذي  البالغ  إالهتمام 

خاصة و إن قطاع الفالحة كان من  ضمن 
مخرجات لقاء الحكومة مع الوالة، أين أكد 
جهودا  تبذل  الدولة  بان  الجمهورية  رئيس 
كبيرة من اجل تطوير القطاع لتحقيق األمن 

الغذائي والتخلي عن االستيراد 
كماتم تقديم عرض من قبل مدير المصالح 
لتحقيق  الدولة  جهود  إلبراز  الفالحية 
تسهيالت  الفالحية.ضمن  التنمية  برنامج 
 ، االمتياز  وكذا عقود  الفالح،  منها  يستفيد 
بالقطاع  للنهوض  الدولة  تسهيالت  ضمن 
مكن  ما  الغذائي.  األمن  وتحقيق  الفالحي 
10757800قنطارا  عن  مايربو  إنتاج  من 
مماثال  قنطارا  و1137400  الحبوب  من 
من  قنطارا   421560. الخضراوات  من 

منتوج   من  و557000قنطارا  البطاطا 
المالية   القيمة  بلغت  فيما  المثمرة  االشجار 
حوالي   2022 عام  الفالحي  لالنتاج 

60.6مليار دج. 
موس  جهيد  أكد  الخصوص،  وبهذا 
في   ماضية  مصالحه  أن  الوالية  والي 
بناء  إلى  الرامية  الوطنية  السياسة  تجسيد 
خارج  شامل  و  متنوع  وطني  إقتصاد 
تضافر  يتطلب   المحروقات،ما  قطاع 
بان  مشيرا  المسعى،  لتحقيق  الجهود 
األدوات  أهم  أحد  يعتبر  الفالحي  االرشاد 
تسير  و  لتحسين  االتصالية،المعتمدة 
القطاع  وعصرنة  الفالحية،  االنشطة 
النشاط  لتوجيه  الحديثة  التقنيات  بإدخال 

البالد  تحتاجها  التي  المواد  نحو  الفالحي 
المنتجات  وبعض  كالحبوب  أساسية  بصفة 
بالصناعة  والدفع  للتحويل  القابلة  الفالحية 
 ، مضافة  قيمة  لتحقيق  الغذائية  التحويلية 
أجل  من   المبذولة  المساعي  على  مؤكدا 
إحداث النقلة النوعية بالنسبة لقطاع الفالحة 

على مستوى الوالية.
والفالحين  العارضين  مع  الوالي  وتواصل 
تحقيق  اجل  من  انشغاالتهم  طرحوا  الذين 
النوعية والريادة في المنتوج الفالحي، أين 
بعضوية  والئية  لجنة  بتشكيل  الوالي  أمر 
الصلة  ذات  الفاعلة  القطاعات  جميع 
بالفالحة مهمتها اإلصغاء للفالحين ودراسة 
عن  .فضال  بها  للتكفل  والسعي  انشغاالتهم 

جوارية   اسواق  انشاء   امكانية  تدارس 
تسليم  وتم   هذا  الفالحي  للمنتوج  للترويج 
شهادات تقدير وعرفان للمرشدين الفالحيين  
المنظومة  تطوير  في  جهودهم   نظيرا 
الفالحية  والدفع بعجلة   االقتصاد الوطني.
لإلشارة، يعتبر هذا الحدث فرصة للتعريف 
التحفيزية  الدعم  وأنظمة  المرافقة  بالتدابير 
من  العمومية  السلطات  وضعتها  التي 
اإلنتاج  رفع  على  المنتجين  تشجيع  أجل 
الفالحي  االستثمار  وتشجيع  والمردودية،  
لها  التي  اإلستراتيجية  الشعب   في  السيما 
وتموين  الغذائي  باألمن  مباشرة  عالقة 

السوق بالمنتجات ذات االستهالك الواسع.
ق.و

ع. ط
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20 م�ضروعا �ضمن الربنامج التنموي 
لـ "اجلزائرية للمياه" يف 2023

حتت �شعار "�شتون عاما من الإجنازات لتحقيق الأمن الغذائي"

معر�ض فالحي باملدية تزامنا مع اليوم الوطني لالإر�شاد الفالحي

الشعبي  القرض  أمس،  تدعم، 
لوكالة  جديد  بمقر  الجزائري 
عين  والية  في  صاف  بني 
على  أشرف  والتي  تموشنت، 
العام  المدير  تدشينها  مراسم 
المصرفية علي  المؤسسة  لذات 

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

السياحة".
وذكر ذات المسؤول بالمؤهالت 
صاف  بني  عليها  تتوفر  التي 
التي "تعد منطقة سياحية بامتياز 

تضم  سياحي  جذب  ونقطة 
العديد من المشروعات في هذا 
المجال إضافة إلى إمكانياتها في 

مجال الصيد البحري ".
وأكد أن افتتاح هذا المقر الجديد 
لتأكيد  يأتي"  بني صاف  لوكالة 
الشعبي  القرض  وعزم  إرادة 
مستوى  في  ليكون  الجزائري 
تطلعات زبائنه حيث يسمح هذا 
استقبال  ظروف  بتوفير  المقر 
تسمح  وأريحية  للزبائن  مالئمة 
الخدمات  من  باالستفادة  لهم 
والمتنوعة  التنافسية  المصرفية 

التي يقترحها عليهم البنك".
وتتوفر الوكالة الجديدة للقرض 
صاف  لبني  الجزائري  الشعبي 
إلى  إضافة  سفلي  طابق  على 
وأول(  )أرضي  آخرين  طابقين 
وتم إنجازها وفق لمسة عصرية 
ومعايير حديثة تتماشى والطبيعة 
المرفق، حسب  لذات  الخدماتية 

الشروحات المقدمة.
ق. و

قالت مصادر في أوبك لرويترز 
"أوبك+"  تكتل  إن  أمس، 
سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر 
عندما  يومياً  برميل  مليون  من 
أكتوبر  من  الخامس  في  يجتمع 

الجاري.
من  بقليل  أعلى  الرقم  وهذا 
كانت  التي  الخفض  تقديرات 
الماضي  األسبوع  مطروحة 
ألف   500 بين  تراوحت  والتي 

برميل ومليون برميل يومياً.
اجتماع  أول  فيينا  وستستضيف 
بالحضور   2020 مارس  منذ 
الذي  أوبك+  لتكتل  الشخصي 
في  األعضاء  الدول  يضم 
منظمة الدول المصدرة للبترول 

خارج  من  وحلفاء  )أوبك( 
المنظمة من بينهم روسيا. وذكر 
االجتماع  أن  المصادر  أحد 
شديد  عالمي  وقت  في  "يُعقد 

األهمية".
ويجري التشاور لخفض اإلنتاج 
السوق  تشهدها  تقلبات  وسط 
عن  النفط  ألسعار  وتراجٍع 
في  سجلتها  التي  المستويات 
آذار وكانت األعلى في  مارس 
عدة سنوات. وسبق أن أشارت 
المنتجين  أكبر  السعودية، 
الماضي  أوت  في  أوبك،  في 
اإلنتاج  تخفيض  إمكانية  إلى 

لتصحيح أوضاع السوق.
الوكالت

عني متو�شنت

القر�ض ال�شعبي اجلزائري 
يتدعم بوكالة جديدة ببني �شاف

خالل اجتماع الأربعاء املقبل

"اأوبك+" يبحث خف�ض 
اإنتاج النفط باأكرث 

من مليون برميل يوميا

مالك جعود �شفريا جديدا 
للجزائر لدى ال�شي�شل

جعود،  مالك  اعتماد  على  السيشل  جمهورية  حكومة  وافقت 
سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية لدى جمهورية السيشل، مع اإلقامة بأنتاناناريفو، وفق 
والجالية  الخارجية  الشؤون  لوزارة  بيان  في  أمس  جاء  ما 

الوطنية بالخارج.
ق. و

بيبي تريكي يك�شف عن خطة اجلزائر لتطوير قطاع الت�شالت

ربط 6 مليون اأ�شرة جزائرية 
ب�شبكة الإنرتنت الثابتة يف 2024
اأعلن وزير الربيد واملوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية كرمي بيبي تريكي عن خطة اجلزائر للربط ب�شبكة النرتنت

 واأكد يف ال�شياق اأن بالدنا تهدف لربط ثلثي الأ�شر اجلزائرية ب�شبكة الإنرتنت الثابتة ذات التدفق العايل والعايل

 جدا بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يعادل 6 ماليني اأ�شرة.
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المؤسسات  بهذه  الخاصة  البيانات  بإرسال  لها  بيان  في  الوزارة  وطالبت 
في   ، “cpsftext.cuir@industrie.gov.dz”االلكتروني البريد  عبر 
أجل أقصاه 31 أكتوبر، وتتعلق البيانات باسم المؤسسة أو الجمعية المهنية، 
المسيّر، رقم الهاتف والعنوان. ويأتي اجتماع هذه اللجنة في إطار إعادة 
بعث وتنظيم الشعب الصناعية في الجزائر. وتهدف، هذه اللجنة الوطنية 
اقتراح  مع  وتشخيصها.  والجلود  النسيج  صناعات  وضعية  دراسة  إلى 
الحلول الحقيقية والعملياتية لمختلف المشاكل المواجهة في سبيل إعادة بعثها 
والخاص  العمومي  القطاعين  من  المعنية  الفاعلة  األطراف  جميع  وتضم 
البحث  ومخابر  المنظمات  الرسمية،  الهيئات  الى  باإلضافة  استثناء  بدون 
ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال. وتعتبر هذه المبادرة الثانية 
من نوعها في سبيل دراسة وضع قطاع الجلود والدفع به في الجزائر حيث 

سبق للوزارة ان اطلقت أطلقت وزارة الصناعة، حملة جمع جلود أضاحي 
عيد األضحى المبارك، من خالل جمعها خالل يومي العيد ووضعها تحت 
تهدف  كما  والتصدير.  المحلي  االستعمال  قصد  لتثمينها  المدابغ  تصرف 

العملية، أساسا إلى ترقية الصناعات الوطنية للجلود. 
وتكريس ثقافة االسترجاع في المجتمع. لالستفادة القصوى من المواد الخام 
المتاحة محليا والحفاظ على البيئة. وتعزيز سلسلة القيمة لهذا القطاع خاصة 
ما بين منتجي المواد األولية والمحولين الصناعيين. ويأتي ذلك بخلق آليات 

شراكة دائمة. 
فقد  للتذكير،  الوطني.  اإلنتاج  ودعم  األولية  المواد  واردات  خفض  وكذا 
حققت الحمالت السابقة المنظمة بدءا من سنة 2018 عن جمع ما يقرب 

عن 1 مليون قطعة جلد. واسترجاع 500 طن من الصوف.

العربي  اإلتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  أمس  أكد 
لألسمدة، والرئيس المدير العام لمجمع أسمدال، 
محمد الطاهر هواين أن "مجمع أسمدال انخرط 
لحد  وأطلق  جدا  طموحة  استثمارية  سياسة  في 
طن  ألف  و700  ماليين   10 مشروعين،  اآلن 
من الفوسفات الخام إلى فوسفات غذائي وأسمدة 

ومواد كيمياوية
هناك  أن  لإلذاعة  تصريحات  في  هواين  وقال 
مشروع للفوسفات المتكامل يهدف إلى استغالل، 
استخراج وتحويل 10 مليون طن من الفوسفات 
الخام من منجم بالد الحدبة بتبسة.  أما المشروع 
الدراسات  مرحلة  في  اآلخر  هو  الذي  الثاني 
فيشمل تحويل 700 الف طن من الفوسفات الخام 
كيمياوية".  ومواد  وأسمدة  غذائي  فوسفات  إلى 
الفني  المؤتمر  أن  هواين  اخر كشف  جانب  من 
العربي  لالتحاد   34 الـ  طبعته  في  الدوري 
 ، بالجزائر  اإلثنين  غدا  سينعقد  الذي  لألسمدة، 
سيعرف مشاركة أكثر من 300 مشاركا من 30 
مؤتمرات  تاريخ  في  سابقة  اعتبره  والذي  بلدا 

إن  هواين   وقال  لألسمدة.  العربي  اإلتحاد 
تنظيم  بشرف  ستحظى  مرة  وألول  "الجزائر 
العربي  لالتحاد   34 ال  الدولي  الفني  المؤتمر 
عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  برعاية  لألسمدة، 
لجلب  فرصة  "سيكون  الذي  و  تبون"  المجيد 
من  يعتبر  القطاع  هذا  وأن  خاصة  المستثمرين 
وهو  حاليا  لالستثمار  الجذابة  القطاعات  بين 
يتطور سنويا  بنسبة 5 بالمائة" وأوضح هواين 
المؤتمر  هذا  فيها  سينعقد  التي  "الظروف  أن 
بعدم  تتميز  جدا  متشنجة  اقتصادية  هي ظروف 
خاصة  العالمية،  األسواق  في  األسعار  استقرار 
يؤثر  الذي  الطاقة  بسوق  األمر  يتعلق  عندما 
الصناعات".  كل  وعلى  األسواق  جميع  على 
ليضيف أن "صناعة األسمدة هي األخرى تأثرت 
بسبب  ثم  كورونا،  فيروس  بجائحة  بداية  كثيرا 
األثر  لها  كان  التي  األوكرانية  الروسية  األزمة 
في  كبيرا".  ارتفاعا  عرفت  التي  األسعار  على 
أنه "خالل  المسؤول  أشار  ذات  سياق متصل، 
من   نقاط  عدة  إلى  التطرق  سيتم  المؤتمر  هذا 

بمشاركة  لألسمدة  العالمية  األسواق  أبرزها 
سيتم  كما  المجال،  في  وأخصائيين  خبراء  عدة 
صناعة  في  التكنولوجيات  أحدث  إلى  التطرق 
الغذائي  األمن  وكذلك معضلة  األسمدة،  مختلف 
أنه  المتحدث  أردف  كما  الجميع".  تشغل   التي 
المناخية  التغيرات  لقضية  أيضا  التطرق  "سيتم 
وتأثيرها على االقتصاد العالمي. كما سيتم تنظيم 
سيعرضون  اللذين  المنتجين  لمختلف  معرض 
عدة  على  باإلضافة  التكنولوجية  إنتاجاتهم  آخر 

نشاطات أخرى". 
هو  لألسمدة  العربي  االتحاد  أن  بالذكر،  جدير 
سنة  تأسس  حكومية،  غير  دولية  عربية  هيئة 
أزيد  االتحاد  ويضم   . القاهرة  ومقره   1975
وتجارة  صناعة  في  متخصصة  شركة   80 من 
فيها  بما  دولة،   35 من  وخاماتها  األسمدة 
المجال  هذا  في  الناشطة  الجزائرية  الشركات 
يشكل  حيث  فيه  المتميزة  العضوية  وصاحبة 

أعضاؤه ثلث صناعة األسمدة في العالم.
�ش.زمو�ش

أمزيان  محمد  الفالحية  لألراضي  الوطني  للديوان  العام  المدير  كشف 
لعناصري  أن العدد اإلجمالي للمستفيدين من عقود االمتياز بلغ 186 ألف 
فالح من مجمل المعنيين بالتحويل من عقود االنتفاع الدائم إلى عقود االمتياز 

والذين يتجاوز عددهم بقليل ال 200 ألف فالح عبر الوطن.
اليوم  إحياء  فعالية  هامش  على  صحفي  تصريح  في  لعناصري  وأوضح 
الوطني لإلرشاد الفالحي في طبعته ال 29 أن عدد المستفيدين من عملية 
التحويل من عقود اإلنتفاع إلى عقود اإلمتياز يمثل نسبة تناهز 96 بالمائة 
من مجمل المعنيين بالعملية. والزالت ملفات النسبة المتبقية المعنية بالعملية 
والبالغة قرابة 4 بالمائة, على مستوى العدالة من أجل الفصل فيها وتتعلق 
متعلقة  أخرى  و  الورثة  طرف  من  الفريضة  إصدار  في  بنزاعات  أهمها 
بقضايا األحواش التي لم يفصل فيها بعد. وأكد المدير أن إنجاز هذا الملف 
يوشك على االنتهاء وأن غالبية واليات الوطن متقاربة فيما بينها في مجال 
منح عقود االمتياز, باستثناء القليل منها على غرار بومرداس التي يوجد بها 
نحو 1470 ملف الزالت عالقة والعمل جار حاليا من أجل تسويتها. لإلشارة, 
أكد المتدخلون في هذه الفعالية, على غرار الباحثة بن رقية بن يوسف من 
من  نوارة  حمليل  و  بومرداس  جامعة  من  قاسي  غيالس  و  البليدة  جامعة 

جامعة تيزي وزو ,على ضرورة تضافر الجهود و مساهمة جميع الفاعلين 
من أجل تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع  الفالحة وعصرنته للحصول على 
أهمية  على  أيضا  وأجمعوا  دائمة.  بصفة  نوعية,  ذو  و  جيد  فالحي  انتاج 
منح عقود اإلمتياز للفالحين لمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية 
و اإلستثمار في المجال لعصرنة كل مراحل اإلنتاج. وقد شارك فالحون 
ومتعاونون مع القطاع و باحثون و أساتذة جامعيون اللقاء الذي ألقيت خالله 
الفالحية  المستثمرات  أهمها قضايا رقمنة  محاضرات متخصصة عالجت 
 , الفالحي  والتأمين  االستثمار  على  تأثيرها  و  للفالح   الذكية  البطاقة  و 
والشراكة في المستثمرة الفالحية, والتوريث و أراضي الوقف في المستثمرة 
الفالحية وتأثيرها على ديمومة االستثمار واشكاليات تحويل عقود االنتفاع 
الدائم الي عقود امتياز و الخروج من الشيوع و إنشاء التعاونيات. وعلى 
هامش الفعالية, التي اشرف على تنظيمها الديوان الوطني لألراضي الفالحية 
بالتنسيق مع المصالح الفالحية, تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين الديوان 
المحلي لألراضي الفالحية و كل من كلية الحقوق بجامعة بومرداس و قطاع 

التكوين و التعليم المهنيين بالوالية.
�ش. زمو�ش

�ش. زمو�ش
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انطالق مرحلة اإيداع ملفات 
الرت�شح للتاأهيل اجلامعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح األرضية إليداع 
الجامعي.وأوضحت  التأهيل  على  الحصول  أجل  من  الترشح  ملف 
"فايسبوك"  بموقع  األحد على صفحتها  أمس  لها  منشور  في  الوزارة 
أن التسجيل يتم عبر المنصة الرقمية "بروغرس"، وفي ماي الماضي 
األساتذة  على  يتعين  أنه  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أكدت 
المحاضرين واألساتذة الباحثين قسم "ب" إيداع ملفاتهم عبر األرضية 
الرقمية المخصصة للتأهيل الجامعي عن طريق حساباتهم اإللكترونية 
المهنية، وهذا بعد االطالع على الشروط المنصوص عليها في دليل 

التأهيل المرفق بالقرار والذي يضم شبكة التقييم الخاصة بكل فئة.
وأبقت الوزارة على إجبارية المقال العلمي في المجالت ذات الصنف 
"أ" أو "ب" بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، وصنف "أ" و "ب" و 
"ج" بالنسبة لميادين العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وشددت على عدم 
قبول المقاالت المنشورة في مجالت مفترسة أو لدى محرر مفترس، 
أي تلك التي تطلب مقابل مادي للنشر وموجودة ضمن القائمة الخاصة 

بالمجالت المرفوضة لدى الهيئات العلمية.
المشتركة  المقاالت  لقبول  معايير   493 لرقم  الحامل  القرار  كما حدد 
بين الباحثين، حيث تحتسب رتبة المؤلف في العمل، فيحوز أول مؤلف 
أما  نقطة،   50 الثاني على  يتحصل  فيما  المقال،  نقاط  100 من  على 
المؤلف الثالث فيحصل على 25 نقطة فقط، وينبغي للباحث أن يبرر 

مركزه في حالة المجالت التي تعتمد الترتيب األبجدي للمؤلفين.
هذا وينبغي على األساتذة الراغبين في تقديم ملف التأهيل الحصول على 
مجموع النقاط المطلوبة وفقا لشبكة التقييم المرفقة بالقرار، والتي تأخذ 
المحاضرات  البيداغوجية لألستاذ من تدريس  بعين االعتبار األعمال 
واألعمال الموجهة والتطبيقية، فضال عن الدروس المقدمة عبر الخط 
في إطار التعليم عن بعد الذي تم اعتماده منذ األزمة الصحية المرتبة 

بكورونا باإلضافة لنمط التعليم الحضوري.
لألستاذ  البيداغوجية  النشاطات  احتساب  على  التقييم  شبكة  وتعتمد 
سواء مطبوعة دروس بيداغوجية أو نشر مؤلفات بيداغوجية أو القيام 
في  والمشاركة  المؤسسة  في  المتربصين  الطلبة  ومتابعة  بالوصاية 
العالقة بين الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي، باإلضافة إلى 
المشاركة في التنشيط البيداغوجي على شكل ندوات وورشات ومختلف 
الليسانس،  الماستر،  مذكرات  وتأطير  البيداغوجية  المسؤوليات 

الماجستير.
وتحتسب أيضا نشاطات البحث الخاصة باألستاذ من منشورات دولية 
براءة  أو  والوطنية  الدولية  المداخالت  لمختلف  باإلضافة  وطنية،  أو 
االختراع فضال عن اإلشراف على أطروحة الدكتوراه والمشاركة في 
فرق التكوين وتنظيم التظاهرات العلمية وغيرها من النشاطات العلمية.
العلمي  اإلنتاج  فتخص  الدائمين  الباحثين  تقييم  لشبكة  بالنسبة  أما 
حسب  محكمة  دولية  مجالت  في  علمية  منشورات  من  أنواعه  بكل 
الدولية،  المنشورات  أو  الجماعية  سواء  علمية  ومؤلفات  التخصص، 
االختراع  براءة  أو  والوطنية،  الدولية  العلمية  التظاهرات  عن  فضال 
للمشاركة في جهود  التكنولوجية، باإلضافة  والبرمجيات واإلنجازات 
البحث الوطنية من مشاريع البحث الخاصة بالمركز، ومشاريع التعاون 
الدولي والخبرة واإلنجازات الناتجة عن مشاريع البحث والمسؤوليات 
العلمية أو اإلدارية، كما تؤخذ بعين االعتبار المشاركة في التكوين من 
خالل البحث، من حيث اإلشراف على رسائل الماستر والماجستير أو 

أطروحات الدكتوراه، ومختلف التظاهرات العلمية والتقنية.
حياة �سرتاح

يتم على م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية والأر�سية 

الرقمية للنظام املعلوماتي لوزارة الرتبية

الإفراج عن مواعيد الت�شجيالت 
لالمتحانات الر�شمية

بامتحاين  اخلا�سة  الت�سجيالت  مواعيد  عن  الوطنية  الرتبية  وزارة  ك�سفت 

مت  حيث   ،2023-2022 الدرا�سية  لل�سنة  والبكالوريا  املتو�سط  التعليم  �سهادة 

برجمتها يف الفرتة املمتدة ما بني 6 نوفمرب اإىل غاية 8 دي�سمرب.

واأو�سحت الوزارة يف بيان لها اأم�ش اأن ت�سجيل املرت�سحني املتمدر�سني �سيتم على 

لوزارة  املعلوماتي  للنظام  الرقمية  الأر�سية  عرب  الرتبوية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 

بهذين  املعنيني  تالميذهم  بت�سجيل  املوؤ�س�سات  مديرو  يقوم  حيث  الرتبية، 

المتحانني بهدف التخفيف من معاناة التالميذ واأوليائهم واإعفائهم من م�سقة 

اأما  باأنف�سهم وكل ما كان يعرتيه من �سعوبات واأخطاء،  الت�سجيل  حتمل عبء 

بالن�سبة للمرت�سحني الأحرار ف�ستنطلق العملية عرب موقعي الديوان الوطني 

لالمتحانات وامل�سابقات.

حياة �سرتاح

�سترتاوح كمية الأمطار ما بني 15 و25 ملم حمليا

تنبيه حول اأمطار عرب 9 وليات 
غربية وجنوبية غربية

اأمطار  من  اأم�ش  اجلوية  احلالة  حول  ن�سرية  يف  اجلوية  الأر�ساد  م�سالح  نبهت 

رعدية ورياح قوية عرب عدة وليات غربية وجنوبية غربية باجلزائر.

هي:  الأمطار  بت�ساقط  املعنية  الوليات  فاإن  الأ�سفر  باللون  تنبيه  وح�سب 

متو�سنت  عني  تلم�سان،  �سعيدة،  مع�سكر،  وهران،  ب�سار،  عبا�ش،  بني  النعامة، 

و�سيدي بلعبا�ش.

من  كل  �ستميز  رعدية،  اأمطارا  اأن  لها،  اآخر  تنبيه  يف  امل�سالح،  ذات  واأو�سحت 

مع�سكر،  وهران،  تلم�سان،  متو�سنت،  عني  عبا�ش،  بني  بلعبا�ش،  �سيدي  وليات 

�سعيدة، النعامة، ب�سار كما �سترتاوح كمية الأمطار ما بني 15 و25 ملم حمليا.

واأو�سح نف�ش امل�سدر، اأن �سالحية هذا التنبيه التي بداأت ليلة اأم�ش �ست�ستمر 

اإىل غاية اليوم الإثنني.

حياة �سرتاح

اأطلق موؤخرا م�سروعني لتحويل 10 ماليني و700 األف طن من الفو�سفات 

يتعلق الأمر باأزيد من 200 األف فالح عرب الوطن معنيني بالعملية 

�شيا�شة ا�شتثمارية طموحة تبناها جممع اأ�شمدال 

باملائة من الفالحني حتولوا من  عقود الإنتفاع اإىل عقود الإمتياز 

الو�ساية تدعو املهنيني للم�ساركة باأ�سغال اللجنة الوطنية ال�سرتاتيجية

تقييم لواقع �شناعات الن�شيج واجللود 
دعت وزارة ال�سناعة، املوؤ�س�سات الوطنية اخلا�سة واجلمعيات املهنية، بقطاع "الن�سيج واجللود" للم�ساركة 

باأ�سغال اللجنة الوطنية ال�سرتاتيجية.
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بجاية:

توقيف متورط يف ترويج 
املخدرات بالأحياء ال�شعبية 

متكنت عنا�شر ال�شرطة للأمن احل�سري ال�سابع التابعة الأمن والية بجاية م�ؤخرا من 

بالأحياء  املخدرات  ترويج  يحرتف  �شنة   36 العمر  من  يبلغ  ق�سائي  م�سب�ق  ت�قيف 

ال�سعبية، تفا�سيل العملية جاءت بعد قيام عنا�سر ال�سرطة بدوريات ليلية بقطاع 

م�سب�ه،  �سخ�ص  اإنتباههم  لفت  الع�سر  �س�ق  م�ست�ى  على  و�س�لهم  ولدى  االإخت�سا�ص 

وبعد ت�قيفه واإخ�ساعه للمراقبة �سبط بح�زته ثالثة اأعمدة من املخدرات )كيف 

معالج( يقدر وزنها بح�ايل 07 غرام، بعد التحقيق مع امل�ستبه فيه تبني باأنه حديث 

ملف  اأجنز  باملخدرات.وقد  املتاجرة  وهي  مماثلة  ق�سية  الأجل  ال�سجن  من  اخلروج 

جزائي �سد امل�ستبه فيه الأجل ق�سية حيازة املخدرات وعر�سها للبيع بطريقة غري 

الف�ري  املث�ل  جل�سة  وبعد  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه  ومت  م�سروعة، 

�سدر �سده عق�بة عام حب�ص نافذ وغرامة مالية قدرها 100000 دج.

�ص. زم��ص

�سطيف:

ا�شرتجاع 4080 كب�شولة
 من الأدوية ذات التاأثري العقلي

ترويج  جمال  يف  ين�سطان  �سخ�سني  ت�قيف  من  �سطيف  والية  اأمن  م�سالح  متكنت 

حيث  "ك�كايني"،  ن�ع  من  ال�سلبة  املخدرات  وحتى  العقلية  وامل�ؤثرات  املخدرات 

االجتار  عائدات  من  هام  ومبلغ  ال�سم�م  تلك  من  هامة  كميات  بحجز  العملية  �سمحت 

والتدخل  البحث  لفرقة  التابعة  الق�سائية  ال�سبطية  قبل  من  اأطرت  بها.العملية 

ترويج  عمليات  يف  �سخ�سني  بت�رط  تفيد  معل�مات  اإثر  وجاءت  �سطيف  والية  باأمن 

للمخدرات وامل�ؤثرات العقلية ب�ستى اأن�اعها، املعطيات التي اأكدتها التحريات امليدانية 

اأفراد الفرقة، الذين متكن�ا بعد ر�سم حطة حمكمة من ت�قيف امل�ستبه  التي قادها 

15.5 غرام  اأجنبية ال�سنع ذات تاأثري عقلي،  اأدوية  4080 كب�س�لة من  فيهما وحجز 

من الكيف املعالج، وكمية من املخدرات ال�سلبة من ن�ع " ك�كايني " ب�زن   1.5 غرام، 

ه�  دج  األف   20 الـ  ناهز  مايل  ومبلغ  العقلية   امل�ؤثرات  من  قر�سا   47 اإىل  باالإ�سافة 

االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  الق�سائية  ال�سم�م.ال�سبطية  بهذه  االجتار  عائدات  من 

غري  االجتار  تهمة  عن  فيهما  امل�ستبه  �سد  جزائيا  ملفا  اأعدت  الالزمة،  القان�نية 

ال�سرعي باملخدرات واملمار�سة غري امل�سروعة ملهنة ال�سحة وحيازة اأدوية �سيدالنية 

ذات خ�سائ�ص م�ؤثرة عقليا لغر�ص البيع و حيازة خمدرات ال�سلبة " ك�كايني"، اأحيال 

مب�جبه اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

حياة �سرتاح

العملية األولى جاءت إثر انتباه قوات الشرطة خالل دوريات بالمدينة إلى 
شخص )28 سنة( مشبوه، عملية توقيفه و تفتيشه القانوني، مكن من ضبط 
باإلضافة  الشخصي،  لالستهالك  مهيأة  المعالج  الكيف  من  كمية  بحوزته 
إلى 03 هواتف نقالة، تبين الحقاً أنه قام بسرقتها عبر النشل خالل نفس 
اليوم من عند 03 أشخاص، و عليه تم تحويله و إنجاز ملف جزائي ضده 

وتقديمه أمام الجهات القضائية، مع تسليم الهواتف النقالة إلى أصحابها.
العملية الثانية جاءت بعد التحقيق في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض 
اإلعداد لجناية أو جنحة، السرقة المقترنة بظروف التعدد، التسلق و الكسر 
راح  التي  و  األخالق،  فساد  على  قاصر  تحريض  مع  منزل  داخل  من 
داخل  من  الذهب  من  أساور  و  مالي  مبلغ  له  استهدف  ضحيتها شخص 
سنة(          23( الرئيسي  فيه  المشتبه  توقيف  إلى  التحقيق  أين خلص  منزله، 

مع التوصل إلى هوية شريكه و تقديمه أمام الجهات القضائية.
الجهات  لدى  المطلوبين  األشخاص  عن  األبحاث  تكثيف  إطار  في  و 
القضائية، أوقفت ذات المصالح شخصين )37 و 36 سنة(، األول محل 
شخص  مساعدة  بسبب  الثاني  سابقة   قضايا  عن  الجسدي  بالقبض  أمر 
مبحوث عنه من قبل العدالة على الفرار، أين أنجز ملف قضائي ضدهما 

مع تقديمهما أمام الجهات القضائية.  

البي�ص:

توقيف 12 �شخ�ص
 مطلوبني لدى العدالة

في إطار محاربة الجريمة الحضرية ضمن نطاق االختصاص نظمت كل 
من مصالح أمن دائرة بوعالم وأمن دائرة األبيض سيدي الشيخ وأمن دائرة 

بوقطب بالتنسيق مع الفرق اإلقليمية للدرك الوطني عمليات شرطة.
العمليات الشرطية المشتركة تهدف إلى حماية األرواح والممتلكات، حيث 
سخرت لها جميع اإلمكانيات البشرية والمادية، حيث تم من خاللها تكثيف 
الدوريات الراكبة والراجلة مع وضع نقاط مراقبة لمراقبة المركبات على 

مستوى مداخل المدن.
لقانون  نارية مخالفة  تم توقيف 25 دراجة  الشرطية  العمليات  من خالل 
المرور و05 مركبات مع تحرير مخالفات مرورية ضد المخالفين وتوقيف 
12 شخص مطلوبين لدى العدالة، لتبقى هاته العمليات الشرطية المشتركة 

متواصلة لحماية المواطن وممتلكاته.
األرقام  استعمال  إلى  المواطنين  البيض  والية  أمن  مصالح  تدعوا  كما 

الخضراء 1548 والرقم 17 لطلب النجدة أو التدخل أو اإلبالغ.
لألمن  الوالئية  المصلحة  البيض،  والية  أمن  مصالح  سطرت  ذلك  إلى 
العمومي و الفرق التابعة لها على مستوى أمن الدوائر و أمن الحواضر 
برنامج عمل يهدف إلى محاربة حوادث المرور والمخالفات المتعلقة بقانون 
مداخل  و  األحياء  و  الشوارع  عبر  الميداني  التواجد  من خالل  المرور، 
سجلت  الطريق.حيث  لمستعملي  التحسيسية  الحمالت  تكثيف  و  المدن، 
17 حادث مروري  أوت  العمومي خالل شهر  لألمن  الوالئية  المصلحة 
خلف 19 جريح، فيما تم تسجيل 11 حادث مرور خالل شهر سبتمبر خلف 
11 جريح.   كما تم تحرير خالل الشهر الماضي 1368 غرامة جزافية 
و  البلدي  المحشر  في  22 مركبة  المرور ووضع  لقانون  المخالفين  ضد 
تسجيل 32 جنحة تنسيقية و 142 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة المحددة  
.في نفس السياق تم تكثيف الحمالت التحسيسية و التوعوية لفائدة مستعملي 
الطريق خصوصا سائقي الدراجات النارية مع تنظيم حمالت تحسيسية في 

محيط المؤسسات التربوية والتعليمية بمناسبة الدخول المدرسي.
حياة �سرتاح

االأغ�اط:

توقف م�شبوق ق�شائيا بحوزته
 247 قر�ص من املوؤثرات العقلية  

الجريمة الحضرية  إلى مكافحة  الهادفة  الميدانية  للجهود األمنية  مواصلة 
بمختلف أشكالها وضمان األمن والطمأنينة للمواطنين، سيما ما تعلق منها 
بمحاربة الجرائم المرتبطة باإلتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات 
العقلية، استغالال لمعلومات واردة إلى فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة 
الوالئية للشرطة القضائية ألمن والية األغواط عن حيازة شخص مشتبه 
فيه )مسبوق قضائيا( يبلغ من العمر )31( سنة لكمية من المؤثرات العقلية، 
وبعد استفاء اإلجراءات القانونية تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية على 
مستوى مسكن المشتبه فيه السالف الذكر قدرت بـ )247( قرص مهلوس، 
مبلغ مالي قدره )200100 دج( من عائدات نشاطه اإلجرامي، ليتم على إثر 
ذلك توقيف المعني وتحويله والمحجوزات إلى مقر المصلحة.وبعد استكمال 
ملفات اإلجراءات الجزائية لقضية الحال المتعلقة بـ حيازة المؤثرات العقلية 

قصد البيع تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.
�ص. زم��ص
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الفئات  جميع  من  مرأة   500 قرابة  شاركت 
العمرية وعدد هام من االطفال أمس أول السبت 
بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في الطبعة 
من  للوقاية  التحسيسية  والحملة  للسباق  التاسعة 
أكتوبر  شهر  احياء  إطار  في  الثدي,  سرطان 

الوردي لمكافحة الداء.
وتعتبر تظاهرة هذه السنة -حسب رئيسة جمعية 
السيدة  بالسرطان  المصابين  لمساعدة   " "األمل 
سابقتها ألنها جاءت  "مختلفة عن  كتاب  حميدة 
فيروس  تفشي  بسبب  الجمود  من  سنتين  بعد 
هذه  على  المشرفون  شدد  كما  كوفيد-«19، 
ورياضيين  وجمعيات  أطباء  من  التظاهرة 
الرياضة  ممارسة  اهمية  على  وطنية  وصحافة 
ليس للوقاية من السرطان فحسب بل كل انواع 

األمراض سيما المزمنة منها.
هذه  اإلطار  هذا  في  الجمعية  رئيسة  واعتبرت 
االنطالقة التي وصفتها ب"الجديدة" بعد سنتين 
من الجمود "بفرصة اخرى لتوسيع نشر الوعي 

والمجتمع  خاصة  بصفة  الجزائرية  المرأة  لدى 
سرطان  من  الوقاية  أهمية  حول  عامة  بصفة 
المبكر  والتشخيص  الكشف  خالل  من  الثدي 
المرض  هذا  مع  والتعايش  ناجع  تكفل  لضمان 
الذي اصبح بفضل المجهودات المبذولة "مزمنا 

مثل بقية بعض االمراض االخرى.«
ويترجم اقبال شريحة العنصر النسوي واألطفال 
-الذين يمثلون احسن وسيلة لبعث الرسالة -على 
التي  التحسيسية  التظاهرة  هذه  في  المشاركة 
اعتادت الجمعية على تنظيمها مدى ارتفاع نسبة 
السنوات  خالل  الجزائرية  المرأة  لدى  الوعي 
االخيرة في مكافحة انواع السرطان التي تنتشر 

لدى هذه الفئة من المجتمع.
التصدي  بضرورة  بالمناسبة  كتاب  ودعت 
السرطان  انواع  من  يعد  ألنه  الثدي  لسرطان 
من  بالمائة   99 بنسبة  منها  الشفاء  يمكن  التي 
الحاالت اذا تم التكفل بها مبكرا خاصة وان هذا 
الداء ينتشر بالجزائر لدى المرأة الشابة ما بين 

سن ال 35 و40 عام عكس الدول المتقدمة التي 
يظهر بها الداء في سن ال 55 فما فوق.وحثت 
الجمعية التي ستقوم بعدة نشاطات توعوية خالل 
شهر اكتوبر الوردي الذي وضعته منظمة األمم 
على ضرورة  الثدي  سرطان  لمكافحة  المتحدة 
اجراء الفحوصات الالزمة للوقاية من هذا الداء 
الخبيث سيما عن طريق مصورة الماموغرافيا 
بدء من سن .40لالشارة تسجل الجزائر استنادا 
للمعهد  للسرطان  الوطني  السجل  معطيات  الى 
حالة  ألف   50 قرابة  العمومية  للصحة  الوطني 
يتصدرها  سنويا  السرطان  انواع  بشتى  جديدة 
جديدة  حالة  الف   14 بحوالي  الثدي  سرطان 
التي  الوقائية  الحمالت  من  سنويا.وبالرغم 
طرف  من  العالج  وتوفير  الجمعيات  تنظمها 
الثدي تتقدم الى  الدولة الزالت حاالت سرطان 
مما  للمرض  جدا  متقدمة  مرحلة  في  العالج 

يستعصي الشفاء منه في العديد من الحاالت.
�ص. زم��ص

صبيحة  انطلقت  التي  المحيط  لتنظيف  الكبرى  الوطنية  الحملة  تميزت 
للجمعيات  "واسعة"  بمشاركة  الجنوب  بعدد من واليات  الماضي  السبت 
عمومية  ومؤسسات  هيئات  عدة  جانب  إلى  البيئي  المجال  في  الناشطة 
أكتوبر   31 غاية  إلى  تستمر  التي  الحملة  هذه  من  وخاصة.ويتوخى 
الجاري، إزالة "النقاط السوداء" التي تشوه المنظر الجمالي للمحيط، وكذا 
تنظيف البالوعات ومجاري األودية وقنوات الصرف الصحي، مثلما تمت 

اإلشارة إليه
المحلية،  السلطات  عليها  أشرفت  التي  العملية  مست  ورقلة  .وبوالية 
بلديات  كافة  وكذا  ورقلة  لمدينة  الرئيسية  والشوارع  السكنية  التجمعات 
مصالح  غرار  على  العمومية،  الهيئات  مختلف  بمشاركة  وذلك  الوالية، 
خاصة  مقاوالت  جانب  إلى  العمومية  واألشغال  البيئة  ومديرية  البلديات 

ومنخرطين في جمعيات بيئية محلية ومتطوعين
.وسخر لهذه الحملة التي ستتواصل كل نهاية أسبوع، إمكانيات لوجيستية 
معتبرة، من بينها شاحنات ورافعات وغيرها من اآلليات األخرى وذلك 
والهامدة، كما  المنزلية  النفايات  العشوائية ورفع  المفارغ  إزالة  أجل  من 

أوضحت مديرة البيئة فتيحة بزين
والتجمعات  العمومية  للفضاءات  تنظيف  حملة  أطلقت  اليزي،  .وبوالية 

بهذه  بلحداد  أحمد  الوالي  أكد  حيث  الوالية،  بلديات  كافة  عبر  السكانية 
المناسبة، على ضرورة تسخير كل الوسائل البشرية والمادية إلنجاح هذه 
الحملة، وكذا الحرص على مواصلة حمالت التنظيف بشكل دوري لزرع 

ثقافة بيئية في المجتمع.
وبوالية تمنراست بأقصى جنوب البالد، تم الشروع في تجسيد هذه الحملة 
عبر مختلف التجمعات السكانية والساحات العمومية وبمحاذاة مجرى واد 

تمنراست.
القادر  عبد  تمنراست  والية  لدى  باإلعالم  المكلف  أشار  الصدد،  وبهذا 
قوعيش أن هذه الحملة التي ستنظم كل يوم سبت، سيتخللها نشاط جواري 
يتمثل في تقديم توجيهات وإرشادات لفائدة المواطنين وأصحاب المحالت 
التجارية للمساهمة في تنظيف المحيط من خالل تجنب الرمي العشوائي 
شهدت  جهتها  لذلك.ومن  المخصصة  األماكن  في  ووضعها  للنفايات 
قبل  من  واسعة  بمشاركة  تميزت  مماثلة،  أجواء  األغواط  والية  بلديات 
الجمعيات والمتطوعين إلى جانب الفرق التقنية للديوان الوطني للتطهير 
)وحدة األغواط( من أجل تهيئة البالوعات وقنوات تصريف مياه األمطار 

وتنظيف مجاري األودية للوقاية من خطر الفيضانات.
�ص. زم��ص

�سمن فعاليات "اأكت�بر ال�ردي"

تنظيم الطبعة التا�شعة لل�شباق 
التح�شي�شي للوقاية من �شرطان الثدي

حياة �سرتاح

ب�سبب م�ساعدة �سخ�ص مبح�ث عنه من قبل العدالة على الفرار

توقيف مطلوبني ق�شائيًا 
مع ا�شرتجاع م�شروقات يف غرداية

م�ا�سلة للعمليات امليدانية التي نفذتها خمتلف م�سالح ال�سرطة م�ؤخراً، ملكافحة اجلرمية مبختلف اأ�سكالها، متكنت عنا�سر 

االأمن احل�سري االأول ب�سعبة الني�سان م�ؤخراً يف عمليات منف�سلة من معاجلة ق�سيتي �سرقة، مع ت�قيف 04 اأ�سخا�ص

 اثنني منهم مطل�بني ق�سائيًا.

احلملة ال�طنية لتنظيف املحيط

م�شاركة "وا�شعة" للجمعيات 
النا�شطة يف املجال البيئي بوليات اجلنوب



إلينوي«  "جامعة  أجرتها  سابقة  دراسة  لت  توصَّ
إذ  مماثلة؛  نتائج   (University of Illinois)إلى 
استنتجت أنَّ مثل هذه البرامج لم يكن لها أي تأثير في 
صحة الموظفين واإلنتاجية واإلنفاق الطبي؛ لذا إذا لم 
تكن البرامج الصحية تجعل الموظفين أكثر صحة، فهل 
يجب على الشركات االستمرار في االستثمار في هذه 

المبادرات؟
يشير أكثر من نصف أرباب العمل إلى إيجاد المواهب 
في  األكثر صعوبة  التحدي  بوصفه  والمناسبة  المؤهلة 
التوظيف؛ إذ يتمتع المرشحون اآلن بمزيٍد من الخيارات 
في اختيار مكان عملهم؛ وذلك نظراً لوجود فرص عمل 

أكثر من عدد العاطلين عن العمل لملئها.
وأدَّى هذا إلى نشوب حرب على المواهب، وإلى ارتفاع 
على  يسهل  إذ  أيضاً؛  العاملة  القوى  دوران  معدالت 
الموظفين استكشاف فرص وظيفية جديدة في الشركات 
األكثر إغراًء، وعندما يتنافس العديد من أرباب العمل 
على المواهب، تفوز الشركة ذات الثقافة األكثر جاذبية 
دور  يأتي  وهنا  إثارة،  واألكثر  نوعها  من  والفريدة 

البرامج الصحية.
لكن للتميُّز، يجب أن تقدِّم شيئاً يتجاوز التأمين الصحي 
التقليدي واإلجازة الَمرضية؛ فهذا هو السبب في أنَّه أمر 
صحية  برامج  يقدِّموا  أن  اليوم  العمل  ألرباب  طبيعي 

تشمل دروس اللياقة البدنية في موقع العمل، وفحوصات 
حيوية سنوية لدعم الصحة للموظفين.

للعالمة  استراتيجية  الصحية بوصفها  البرامج  استخدام 
التجارية:

سواء كنت تقدِّم برنامجاً صحياً كاماًل أم عدداً قلياًل من 
تجلب  الجهود  هذه  فإنَّ  الفريدة،  الصحية  االمتيازات 
وتجذب  ثقافتك،  إلى  مضافٍة  قيمٍة  ذا  جديداً  عنصراً 

المتقدمين للوظيفة والموظفين الدائمين على حدٍّ سواء.
"ميرسير«  شركة  أجرته  الذي  البحث  ويُظِهر 
 (Mercer)أنَّ االلتزام بالصحة والعافية يصنَّف بين 
الموظفون  عنها  يبحث  التي  األولى  الثالثة  العوامل 
مجرد  فإنَّ  ذلك،  ومع  العمل،  رب  لدى  والمرشحون 
وجود برامج صحية مدمجة في ثقافة شركتك ال يكفي 
لتحقيق تقدُّم على منافسيك؛ بل ستحتاج إلى دمجها في 

استراتيجية العالمة التجارية لرب العمل.
إذ إنَّ مفهوم العالمة التجارية لرب العمل ليس باألمر 
فإنَّه  بالمصطلح،  دراية  على  تكن  لم  إذا  لكن  الجديد، 
الموظفين  إلى  تنقلها  التي  شركتك  هوية  يصف 
والمرشحين المستقبليين للمناصب في شركتك، ويشمل 
تفاصيل عن مهمتك وقيمك األساسية وثقافتك؛ وبمعنى 
رائعاً  مكاناً  شركتك  يجعل  ما  على  يؤكد  إنَّه  آخر، 
للعمل، وعندما يدرك الموظفون والمرشحون أنَّك ملتزم 

بصحتهم الجسدية والعقلية وحتى المالية، فإنَّ ذلك يزيد 
من قيمة العالمة التجارية لرب العمل.

معك،  للبقاء  آخر  سبباً  الحاليين  لموظفيك  تقدِّم  فأنت 
وفي الوقت نفسه، تساعد على تحقيق أهداف التوظيف 
الخاصة بك؛ لذا ضع في حسبانك أنَّ 89% من الموظفين 
م البرامج الصحية هم أكثر مياًل  في الشركات التي تقدِّ

لـ  َوفقاً  للعمل،  جيداً  مكاناً  بوصفها  بشركتهم  للتوصية 
"جمعية علم النفس األمريكية

» (American Psychological Association).
الراضين  الموظفين  ألنَّ  وذلك  هامة؛  إحصائية  وهذه 
والراغبين في قول أشياء رائعة عن شركتك هم أقوى 
أدوات التوظيف لديك، لكن ال تعتمد فقط على موظفيك 
الحاليين للتوصية بشركتك؛ بل انشر برامجك الصحية 
في إعالنات التسويق للتوظيف لديك؛ وهذا بدوره يعني 
الترويج لمبادراتك على موقع الويب الخاص بك، وفي 
توصيف الوظائف، وعلى قنوات التواصل االجتماعي 
من  وغيرها  الداخلية  والمستندات  بك،  الخاصة 
الضمانات التي تدعم استراتيجية العالمة التجارية لرب 
الصحية  البرامج  كانت  إذا  عما  النظر  العمل.بصرف 
على  بكثير  أكبر  قيمة  فتوجد  موظفيك،  صحة  ن  تحسِّ
المحك؛ ففي وقت أصبح فيه تعيين الموظفين واالحتفاظ 
بهم أمراً صعباً أكثر من أي وقت مضى، فأنت تحتاج 
وأكثرها  التوظيف  تسويق  أساليب  أفضل  استخدام  إلى 
تميُّزاً؛ وهذا يعني جعل صحة موظفيك جزءاً ال يتجزأ 
من ثقافة شركتك، ومن ثمَّ العالمة التجارية لرب العمل، 
وإذا استطعت زيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف الرعاية 
من  مزيداً  شركتك  يمنح  فهذا  العملية،  خالل  الصحية 

القوة.
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ن�صيحة طبية

زهرة الرنج�س: �سر رائحتها 
وخوا�سها وا�ستخداماتها وتاأثريها

الصالة  بطقوس  البدء  قبل  الجسم  تزيين  هو  النرجس  عطر  استخدامات  أهم  من 
تعطي  ال  النرجس  نبات  من  أنواع  وجود  من  الرغم  وعلى  الهند،  في  والمناجاة 
ومصدراً  الزكية  والروائح  اللطيف  العطر  النرجس صاحب  يبقى  مميزة،  روائح 

للبهجة والنشاط والحيوية.
ما هي فوائد زهرة النرجس؟

تساهم في التئام الجروح.
تخفف المشكالت الناتجة عن صعوبة الرؤية.

تحفز التقيؤ.
ن األلم. تسكِّ

تعالج ألزهايمر المبكر.
تعالج تخثُّر الدم.

تعالج الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.
تخلِّص الجسم من المواد السامة.

تساهم في التخلص من آالم المفاصل والروماتيزم.
تخفف من حدة وألم التورم المرافق اللتهاب المفاصل الناتج عن النقرس.

تساعد على مكافحة السرطان.
تزيد عشبة النرجس من كثافة شعر الرأس عند الرجل والمرأة.

تعالج حاالت التقصف وتساقط الشعر والثعلبة.
تخفف من انتشار الكلف والنمش.

تقوي الجملة العصبية.
تدعم مناعة الجسم.

تزيد من مقاومة الجسم لألمراض واإلنتانات الفيروسية.
ما هي اآلثار الجانبية لإلفراط في استخدام زهرة النرجس؟

إنَّ عملية المص يمكن أن تؤدي إلى تهيج مخاطية الفم وتورم كل من الفم والحلق 
واللسان والبلعوم.

تضر بصحة الرئتين.

زيادة الشعور بالتقيؤ.
اضطرابات دماغية وعصبية.

إسهال.
تهيجات وتورمات جلدية.

يمنع تناولها من ِقبل المرأة الحامل ألنَّها قد تكون سبباً في حدوث اإلجهاض.

الطب البديل
�صحتك فوائد امل�صي يف احلد من الإ�صابة بارتفاع 

�صغط الــدم لــــدى الن�صــاء الأكبــــر �صنًا
اأظهر بحث جديد اأَنّ الن�ساء الالتي مي�سني ملدة 30 دقيقة يف اليوم ينخف�ض لديهن خطر الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم ب�سكل 

ملحوظ. وعالوًة على ذلك فاإَنّ الن�ساء الالتي مي�سني ب�سرعة 2 ميل يف ال�ساعة "3.5 كيلو مرت/ �ساعة" اأو اأ�سرع، ينخف�ض لديهن 

 (Hypertension)."َرت يف جملة "هايبريتين�سن خطر الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم؛ وذلك وفقًا للدرا�سة التي ُن�سِ

"الدورة  بعنوان  أخرى  دراسة  وفي 
على  أُجرَيت  القلب"  قصور  الدموية: 
سن  بلغن  امرأة   80.000 من  أكثر 
 50 بين  أعمارهن  وتراوحت  اليأس 
قضاء  أنَّ  إلى  وتوصلت  عاماً،  و79 
بدني  نشاط  ممارسة  دون  وقت طويل 
أو  الجلوس  وضعية  في  البقاء  مثل 
االستلقاء على األريكة، يرتبط بارتفاع 
قصور  بسبب  المستشفى  دخول  خطر 

القلب.
وجدت الدراسة أنَّ النساء االتي قضين 
أكثر من 9.5 ساعات يومياً في وضعية 
معرضات  كنَّ  االستلقاء  أو  الجلوس 
القلب  بقصور  اإلصابة  خطر  إلى 

بنسبة 42%؛ وذلك بعد تتبع العينات على مدار تسع سنوات. وكانت 
وعوامل  البدني  النشاط  مستويات  حساب  بعد  حتى  واضحة  النتيجة 
خطر اإلصابة بقصور القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة 

والنوبات القلبية.
عالقة المشي بتخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم:

وجدت الدراسة التي بحثت في ارتفاع ضغط الدم أنَّ المشي السريع 
أكثر في  أو  دقيقة  دقيقة ولمدة 150  بمعدل 1.5 كيلومتر خالل 30 
األسبوع يقلل من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء األكبر 

سناً.
 » (Connorقال المؤلف األول لبحث ارتفاع ضغط الدم "كونور ميلر
أن  عليك  ليس  أنَّه  إلى  إضافية  أدلة  النتائج  هذه  » :(Millerتضيف 
تكون عداًء رياضياً أو دراجاً للحصول على الفوائد الصحية للنشاط 
البدني؛ بل إنَّ مجرد التنزه العادي يمكن أن يكون له تأثير كبير في 
أمراض  إلى  تؤدي  التي  األساسية  بالعوامل  المرتبط  الخطر  تقليل 
القلب واألوعية الدموية؛ ومنها ارتفاع ضغط الدم، وهذا أمر هام جداً 
بالنسبة إلى كبار السن؛ وذلك ألنَّ المشي نشاط سهل بالنسبة إلى جميع 

األعمار.«
الدم،  وارتفاع ضغط  المشي  بين  العالقة  الدراسات  من  قليل  تناولت 
وفحَص "ميلر" وزمالؤه العالقة بين المشي وحدوث ارتفاع في ضغط 
الدم لدى 83435 امرأة تجاوزن سن اليأس وتراوحت أعمارهن بين 
50 و79 عاماً ولم يكن لديهن ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم أو قصور 
سابقة  إصابات  أو  التاجية  القلب  أمراض  من  نوع  أي  أو  القلب  في 
بسكتات دماغية، وكنَّ قادرات على قطع مسافة كتلة سكنية واحدة على 

األقل مشياً ودون مساعدة.
وخالل متابعة استمرت 11 عاماً، حدد الباحثون 28230 حالة ارتفاع 
االجتماعية  بالعوامل  التحكم  وبعد  المدروسة،  العينات  دم من  ضغط 
الباحثون  الحظ  السريرية،  والعوامل  الحياة  ونمط  والديموغرافية 
انخفاضاً ملحوظاً في مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 11% و21% في 

النساء الالتي أبلغَن عن أطول مسافة وسرعة في المشي.
أي إنَّ سرعة المشي مرتبطة ارتباطاً كبيراً بانخفاض مخاطر اإلصابة 

بارتفاع ضغط؛ وذلك بعد تحديد الوقت 
الالزم للمشي؛ وهذا يشير إلى أنَّ المشي 
بشكل أسرع قد تكون له فوائد كبيرة في 
تخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط 

الدم أكثر من مدة المشي.
الفوائد التي تجنيها النساء من المشي:

البطيء  المشي  أنَّ  إلى  "ميلر"  يشير 
ارتبط بارتفاع خطر اإلصابة بأمراض 
دراسات  في  الدموية  واألوعية  القلب 
سابقة لمبادرة صحة المرأة. ويقول: " 
التي  النتائج  أخرى  دراسات  أكدت  إذا 
فسيكون  الدراسة،  هذه  إليها  توصلت 
سريرية  تجربة  إجراء  الممكن  من 
الوقاية  في  المشي  أثر  لتقييم  عشوائية 

المبدئية من اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين.
فسيكون  الحياة،  نمط  عوامل  لتعديل  بطرائق  المريض  توصية  عند 
التغيير  حتى  أنَّه  على  للتأكيد  البحث  هذا  استعمال  األطباء  بمقدور 
- سيكون خطوة  بانتظام  المشي  هنا  ونعني   - نسبياً  السهل  السلوكي 

لتعزيز صحة القلب واألوعية والدموية.«
فيليور«  هارت  "سيركيوليشن:  مجلة  في  نُِشَرت  التي  الدراسة 
 (Circulation: Heart Failure)كانت تتمة لورقة بحثية نُِشَرت 
النشاط  بين زيادة  ارتباطاً  تُظِهر  في عام 2108 وكانت أول دراسة 

البدني وانخفاض خطر اإلصابة بقصور القلب.
وفي هذه الدراسة، ومن خالل المتابعة التي استمرت تسع سنوات، فقد 
تبيَّن وجود 1402 حالة لنساء دخلن المستشفيات بسبب قصور القلب، 
وبالمقارنة مع النساء الالتي أبلغن عن قضائهنَّ أقل من 6.5 ساعات 
اإلصابة  نتائج خطر  كانت  االستلقاء،  أو  الجلوس  في وضعية  يومياً 

بقصور القلب كما يأتي:
وضعية  في  يومياً  ساعات   9.5 إلى   6 بين  يقضين  الالتي  النساء 
الجلوس أو االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب 
بنسبة 15% أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً 

في وضعية الجلوس أو االستلقاء.
النساء الالتي يقضين أكثر من 5 ساعات يومياً في وضعية الجلوس أو 
االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة %42 
أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً في وضعية 

الجلوس أو االستلقاء.
الحظ الباحثون ارتفاع خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة 42% بين 
النساء الالتي يجلسن ألكثر من 9.5 ساعات في اليوم، حتى بعد أن 
أخذوا في الحسبان عوامل عدَّة، مثل العمر والعرق واستعمالهم للعالج 
الهرموني في فترة انقطاع الطمث.ويشرح "المونتي" أنَّ الجلوس أو 
االستلقاء يعزز من عالمات اإلصابة بمتالزمة القلب واألوعية الدموية 
- مزيج من االختالالت األيضية التي تتميز بمقاومة األنسولين وضعف 
تحمل الجلوكوز، التي تؤثر في ارتفاع ضغط الدم - األمر الذي يؤدي 

إلى ظهور وتطور اإلصابة بتصلب الشرايين والجلطات الدموية.

قيمــــة الربامج ال�صحيــة يف مكــان العمـــل
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الرو�سونريي يقتن�ص فوزا قاتال امام اإمبويل

الإ�صابات تغزو ميالن 
قبل قمة ت�سيل�سي

 تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني لميالن، ضربة ثالثية خالل مباراة 
الثامن  األسبوع  منافسات  ضمن  أمس،  أول  إمبولي،  أمام  فريقه 
من الدوري اإليطالي.واقتنص الروسونيري فوزا قاتال في الثواني 
سجل  بعدما  بإمبولي،  جمعته  التي  الدرامية  المباراة  من  األخيرة 
األخير هدف التعادل بالدقيقة 90+2، قبل أن يحرز ميالن هدفين 
بالدقيقتين 90+3 و90+6.وشهدت المباراة تعرض 3 العبين من 
اللقاء والدفع  ميالن إلصابات مختلفة، أجبرتهم على الخروج من 
ببدالئهم.ففي الدقيقة 33، سقط أليكسيس ساليميريكيرس على أرض 
الملعب، وأمسك بركبته ليخرج ويحل محله رادي كرونيتش، وبعد 
بيولي  ليدفع  الفخذ،  في  إلصابة  كاالبريا  دافيد  تعرض  دقائق،   6
 ،72 الدقيقة  في  الثالثة  اإلصابة  وجاءت  منه،  بدال  كالولو  ببيير 
حيث أجبر المدافع سيمون كاير على الخروج من الملعب متأثرا 
بإصابته، ليحل سيرجينو دست محله.ويستعد ميالن لمواجهة قوية 
بريدج،  ستامفورد  ملعب  على  ضيفا  يحل  عندما  تشيلسي،  أمام 
الثالثة من دور  الجولة  المقبل، في إطار منافسات  مساء األربعاء 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
الوكالت

كلوب يعلق على تعادل فريقه ليفربول 

وبرايتون يف الربوميريليغ:

»ما يحدث �سد ليفربول
 لي�س �سعبا كعلم ال�سواريخ«

فريقه  تعادل  على  لليفربول،  الفني  المدير  كلوب،  يورغن  علق 
مع برايتون 3-3، اول أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من 
الدوري اإلنجليزي الممتاز.وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع 
ليفربول إيكو "من الطبيعي أن تتأقلم مع الوضع أثناء المباريات، 
عندما نلعب مع برينتفورد فإنك تشاهدهم يلعبون بأسلوب هجومي 
ضد الجميع، لكن ليس ضدنا، حيث يلجؤون فقط للكرات الطويلة«.

بشكل  الفرق  تلعب  أن  األحيان  من  الكثير  في  "يحدث  وأضاف 
مختلف ضدنا، وهو أمر ال يمكننا االستعداد له، لست متأكدا إذا كنا 
بدأنا المباراة ببطء أم ال، كانت هناك مساحات كبيرة في المناطق 
التي يريدون اللعب فيها«.وتابع كلوب "قمت باالعتماد على ثالثي 
لذا كان على فيرمينو أن يلعب بشكل مختلف، وكان  الخلف،  في 
على خط الوسط أن يؤدي بشكل مغاير، كما أننا احتجنا تمريرات 
إلى  األظهرة  تحرك  مع  المباراة  إلى  عدنا  لكننا  األطراف،  إلى 
العمق«.واختتم "ما يحدث ضدنا ليس صعبا كعلم الصواريخ لكنه 
يحدث. أنت تدرك ذلك وتدرس األمر، لدينا الكثير من الحلول لكن 
قبل أن نبحث عن حل، كنا تأخرنا بالفعل بهدفين، ثم رأيت سبب 

ذلك في المباراة«.
الوكالت

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  طلب   
األليم  للحادث  شامال  تقريرا 
كرة  مالعب  أحد  في  وقع  الذي 
الساعات  خالل  اإلندونيسية  القدم 
 174 وفاة  إلى  وأدى  الماضية، 

مشجعا.
العام  األمين  نوسي،  يونس  وقال 
القدم،  لكرة  اإلندونيسي  لالتحاد 
عن  تقريرا  طلب  الفيفا  إن  أمس، 
ماالنغ  مدينة  فى  وقع  الذي  الحادث 
بجزيرة جاوة، وتم إرسال فريق تابع 

لالتحاد إلى موقع الحادث للتحقيق.
الرئيس  أمر  سابق،  وقت  وفي 
رابطة  ويدودو،  جوكو  اإلندونيسي 
بإيقاف  القدم  لكرة  الممتاز  الدوري 
المباريات لحين اكتمال التحقيق في 
وفاة 174 مشجعا على األقل، خالل 
بمقاطعة  ملعب  في  وشغب  تدافع 

جاوة الشرقية.
في  أريما  نادي  مشجعو  واقتحم 
بعد  الملعب  أرض  كانغوروهان 
منافسه  أمام   3-2 فريقهم  خسارة 
الخسارة  وهي  سورابايا،  بيرسيبايا 
األولى للفريق منذ أكثر من عقدين، 
بعد أن أطلقت شرطة  التدافع  ووقع 

للدموع  المسيلة  الغازات  إندونيسيا 
على المشجعين الذين اقتحموا أرض 
وهرع  الذعر  انتشار  ومع  الملعب، 
مخارج  نحو  واندفاعهم  المشجعين 
ودهس  الكثيرون  اختنق  الملعب، 

العديد من الضحايا حتى الموت.
إنفانتينو  جياني  علق  جهته،  من 

إ  وقال  المأساة  على  الفيفا  رئيس 
في بيان على موقع الفيفا "عالم كرة 
األحداث  بعد  حالة صدمة  في  القدم 
عقب  إندونيسيا،  في  وقعت  التي 
في  وسورابايا  أريما  مباراة  نهاية 
ملعب كانغوروهان"، وأضاف "إنه 
يوم مظلم لكل المهتمين بكرة القدم، 
ومأساة ال يمكن فهمها، أعرب عن 
وأصدقاء  لعائالت  التعازي  خالص 
الضحايا الذين فقدوا أرواحهم بسبب 

هذا الحادث المأساوي«.
الفيفا  وصلوات  أفكار  "كل  وأتم 
القدم مع الضحايا  وكل مجتمع كرة 
إندونيسيا  وشعب  والمصابين 
واإلندونيسي  اآلسيوي  واالتحادين 
ورابطة الدوري هناك في هذا الوقت 

الصعب«.
الوكالت

البريميرليغ  رابطتا  تعاطفت 
اإلندونيسية،  الكرة  مع  والكالتشيو 
التي شهدتها  الصادمة  بعد األحداث 
البطولة  رابطة  قامت  فيما  مؤخرا، 
اإلسبانية باإلعالن عن دقيقة صمت 
من  السابعة  الجولة  مباريات  في 
الرسمي  الحساب  الليغا.وكتب 
التواصل  موقع  على  للبريميرليغ 
الدوري  في  الجميع  "تعازي  تويتر 
المتضررين  مع  الممتاز  اإلنجليزي 
ستاد  في  الحزينة  األحداث  من 
رابطة  حساب  كانغوروهان«.وقال 
الدوري اإليطالي على تويتر "نعرب 
للضحايا  ومواساتنا  تعازينا  عن 
من  تضرر  من  وكل  والعائالت، 

المأساة في ماالنج بإندونيسيا«.
الدوري  رابطة  أعلنت  جهتها،  من 
دقيقة  الوقوف  أمس،  اإلسباني، 
من  المتبقية  المباريات  في  صمت 

الجولة السابعة من عمر الليغا.
رسمي  بيان  في  الرابطة  وقالت 

واالتحاد  الليغا  رابطة  "اتفقت 
اإلسباني على الوقوف دقيقة صمت 
اإلندونيسي،  للشعب  التعازي  لتقديم 
وخاصة أقارب الذين لقوا حتفهم في 
بجزيرة  كانغوروهان  ستاد  مأساة 
جاوة، وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل 
للمصابين«.وأضافت "سيتم االلتزام 
المباريات  جميع  في  صمت  بدقيقة 
المتبقية في الجولة السابعة بالدرجة 
من  الثامنة  الجولة  وفي  األولى، 
كدليل  الثانية  الدرجة  مباريات 
أسر  مع  نتضامن  االحترام،  على 

الضحايا«.
االتحاد  أعرب  السياق،  نفس  وفي 
للمأساة  الشديد  حزنه  عن  اإلسباني 
وأدان  إندونيسيا،  في  وقعت  التي 
أي  بيانه،  في  اإلسباني  االتحاد 
عنف  أفعال  على  ينطوي  تصرف 

في بيئة كرة القدم.
لكرة  وطنية  هيئة  أعلى  "من  وتابع 
الضحايا  ألسر  تعازينا  ننقل  القدم، 

جاوة  جزيرة  سكان  لجميع  وكذلك 
الرئيس  إندونيسيا«.وكان  في 
أمر  قد  ويدودو،  جوكو  اإلندونيسي 
اتحاد كرة القدم بوقف دوري الدرجة 
إجراء  حتى  مؤقتا  المحلي  األولى 
 129 مقتل  بعد  وتحسينات،  تقييم 
الفاجعة  األقل.ووقعت  على  شخصا 

الغاز  الشرطة،  أطلقت  أن  بعد 
مشجعي  لتفريق  للدموع  المسيل 
مقاطعة  في  مشاغبين  قدم  كرة 
أسوأ  من  واحدة  في  الشرقية،  جاوة 
المالعب  شهدتها  التي  الكوارث 

الرياضية على مستوى العالم.
الوكالت

دقيقة �سمت يف مباريات الليغا

اإنفانتينو يقول اإنه كان يوما مظلما وماأ�ساة ل ميكن فهمها

 يعود دوري األبطال األوروبي من جديد إلى المشهد 
الدولي، حيث تستعد ثمانية  التوقف  بعد غياب بسبب 
فرق لحجز بطاقات التأهل مبكرا إلى دور ثمن النهائي.

ميونخ  وبايرن  بروج  وكلوب  نابولي  فرق  وحققت 
وباريس  سيتي  ومانشستر  مدريد  ولاير  وسبورتنغ 
شأن  ومن  المثالية،  االنطالقة  وبنفيكا،  جيرمان  سان 
قبل  التأهل  من  يقربها  أن  المقبلة  الجولة  في  الفوز 
والعكس  المجموعات،  دور  انتهاء  ثالث جوالت من 
تماما بالنسبة لست فرق فشلت في جمع أي نقاط وال 
مجال أمامها الرتكاب األخطاء في الجولة الثالثة وهي 
رينجرز وبورتو وفيكتوريا بلزن ومارسيليا واليبزيغ 
من  اعتبارا  المواجهات  حيفا.وستتكرر  ومكابي 

المجموعة  في  وبلزن  ميونخ  بايرن  يلتقي  الغد، حين 
الرابعة،  المجموعة  في  الثالثة، ومارسيليا وسبورتنغ 
ويتطلع بطل ألمانيا للفوز الثالث تواليا وإزالة الشكوك 
ميالن  إنتر  الموسم.ويصطدم  بداية  منذ  به  المحيطة 
وبرشلونة في ملعب سان سيرو في قمة ستحدد هوية 
المتأهلين، ويتزامن تعثر الفريق اإليطالي مع صحوة 
البلوغرانا رغم تعرض العبيه إلصابات عقب التوقف 
الدولي، أما ملعب فيلودروم فسيشهد مواجهة قوية بين 
فوزين،  حقق  الذي  البرتغالي  وسبورتنغ  مارسيليا 
المجموعة  وتوتنهام على وصافة  آينتراخت  ويتنافس 

الرابعة حين يتواجهان في ألمانيا.
ويمتلك أتلتيكو مدريد فرصة تصدر المجموعة الثانية 

بروج،  كلوب  األول  المركز  صاحب  يزور  حين 
بالمثل، يستقبل بورتو باير ليفركوزن بملعب دراغاو، 
وسيكون الفوز هو السبيل الوحيد إلحياء آمال بورتو، 
منافسه  ليفربول  المبكر.ويستقبل  الخروج  لتفادي 
رينجرز، وستكون هذه المباراة فرصة مواتية ليورغن 
كلوب وفريقه الستعادة التوازن والمنافسة على بلوغ 
نابولي نصب عينيه  المقابل، يضع  في  النهائي،  ثمن 
بنفس  واالستمرار  التوالي  على  الثالث  االنتصار 
األربعاء  مدريد  لاير  اللقب  حامل  الوتيرة.وسيعمل 
شاختار  يستقبل  حين  مبكرا  تأهله  حسم  على  المقبل 
أما  برنابيو،  سانتياجو  في  األوكراني  دونيتسك 
أخرى،  نقاط  في  للتفريط  أمامه  مجال  فال  اليبزيغ، 

وحيدة.وسيكون  نقطة  يمتلك  الذي  سيلتيك  ويستقبل 
دورتموند  بوروسيا  مواجهة  مع  موعد  على  إشبيلية 
من أجل وصافة المجموعة التي ضمن مانشستر سيتي 
صدارتها، و يعول السيتي على إرلينغ هاالند صاحب 
الـ26 هدفا في 21 مباراة في دوري األبطال، وأمام 
ستامفورد  ملعب  وفي  الورق،  على  منه  أقل  منافس 
بريدج، سيبحث غراهام بوتر مدرب تشيلسي عن أول 

فوز أوروبي له .
ويمر جوفنتوس بعنق الزجاجة عندما يستضيف مكابي 
حيفا في تورينو تحت ضغط هائل قد يسفر عن منح 
تشكيلة ماسيميليانو أليغري إما دفعة لألمام أو للوراء.
الوكالت

رقما  لبرشلونة،  الفني  المدير  هيرنانديز  تشافي  حقق   
لاير  على  رد  دون  بهدف  االنتصار  خالل  مميزا 
الجولة  منافسات  ضمن  أمس،  أول  مساء  مايوركا، 
"إيبيروستار"،  األخير  ملعب  على  الليغا،  من  السابعة 
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 
لم  فإن تشافي  "أوبتا" لإلحصائيات،  20.وبحسب شبكة 
يخسر في 18 مباراة خاضها خارج األرض منذ توليه 

تدريب برشلونة )13 انتصارا و5 تعادالت(.

وأضافت: "هذه أفضل سلسلة ال هزيمة خارج األرض 
في تاريخ المسابقة، متفوقة على مسيرة زين الدين زيدان 
مع لاير مدريد في 2016، حين حقق 13 انتصارا و4 
إلى  رصيده  برشلونة  رفع  االنتصار،  تعادالت«.وبهذا 
19 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا بشكل مؤقت، 
بينما تجمد رصيد لاير مايوركا عند 8 نقاط في المركز 

العاشر.
الوكالت

الربميريليغ والكالت�سيو يوا�سيان الكرة الإندوني�سية

»الفيفا« تطالب بتقرير �سامل 
حول فاجعة ملعب اإندوني�سيا

حقق اأف�سل �سل�سلة ل هزمية خارج الأر�ص يف تاريخ امل�سابقة

ت�سايف يتفوق على زيدان ويغري تاريخ الليغا

الأمل وال�سكوك عنوان عودة دوري الأبطال الأوروبي بعد غياب ب�سبب  التوقف الدويل
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ريا�ضي
 قم تمريرة حا�سمة وت�سبب 

في طرد لعب من الفريق الخ�سم

 ونا�س يوا�ضل عرو�ضه المميزة
 مع ليل رغم الهزيمة اأمام لوريان

 
قدم الجزائري آدم وناس العب 

ليل، مستويات متميزة خالل 
مباراة فريقه ليل أمام لوريان، 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
من الدوري الفرنسي، وانتهت 

المباراة بخسارة قاتلة لفريقه 
بنتيجة 1-2، ولم يستفد وناس 
ورفاقه من النقص العددي في 

صفوف أصحاب األرض.
وشارك وناس في التشكيلة 

األساسية لفريقه، وأسهم بدرجة كبيرة في الهدف األول، بعد أن قاد هجمة 
منظمة أمام مرمى لوريان، وتسبب في طرد الالعب البوركيني دانغو واتارا، 

في الدقيقة 62 من عمر المباراة.
وحصل وناس على تقييم بلغ 7.5 من 10، من طرف موقع "سوفا سكور" 
المختص في األرقام واإلحصائيات، كثاني أفضل العبي فريقه في المباراة 

بعد المهاجم ديفيد جوناثان.
ولمس العب الخضر الكرة 79 مرة، وبلغت تمريراته الصحيحة 35 من 43 
بنسبة نجاح 81%، وأرسل وناس 20 كرة عرضية منها مرتان بشكل ناجح، 
وسدد على مرمى المنافس مرتين دون أن يسجل، كما فقد الكرة 32 مرة وقام 
بـ5 محاوالت للمرور من الخصم فشل في 3 منها ونجح مرتين، وبنسبة نجاح 

100% أرسل آدم وناس 4 كرات طويلة في قلب ملعب لوريان.
وظهر صاحب القدم اليسرى بمستوى مميز، ما جعل الجميع يتفق على أنه 
رجل المباراة، رغم الخسارة التي تعرض لها فريقه في الدوري الفرنسي.

ق.ر

هداف الخ�سر ي�سجل اأول هدف له هذا المو�سم

�ضليماني يفتتح عداده مع بري�ضت 
ويمنحه التعادل اأمام اأوك�ضير

 
افتتح الدولي الجزائري إسالم 

سليماني عداده التهديفي مع 
ناديه بريست الذي انظم إليه 

في فترة التحويالت الماضية، 
لما سجل هدف فريقه الوحيد 
في مرمى نادي أوكسير، في 

المباراة التي انتهت بنتيجة 
التعادل بهدف في كل شبكة.

وسجل الهداف التاريخي 
للمنتخب الوطني اول أهدافه 
هذا الموسم، واألول بالنسبة 

له بألوان نادي بريست، الذي 
انضم إليه مؤخرا، بواسطة 

تسديدة قوية، افتتح بها باب التسجيل في مرمى نادي اوكسير عند الدقيقة 
الـ63 من عمر المواجهة.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدرجة 
الفرنسية األولى المحترفة بنتيجة التعادل بهدف في كل شبكة، وهي نتيجة 

إيجابية بالنسبة لبريست الذي تمكن من العودة بالتعادل من خارج الديار.
ق.ر

النادي الأزرق يح�سم داربي مان�سي�ستر بقوة

 محرز احتياطيا ويوا�ضل 
عرو�ضه الباهتة مع ال�ضيتي

 
واصل التقني اإلسباني بيب 

غوارديوال مدرب نادي 
مانشيستر سيتي اإلنجليزي 

إبعاد الدولي الجزائري رياض 
محرز، وحرمانه من وقت كاف 

للعب، حيث أشركه كالعب 
احتياطي في داربي مانشيستر، 
والذي حسمه السيتيزنس بنتيجة 

سنة اهداف كاملة مقابل ثالثة.
ودخل قائد المنتخب الوطني 
أرضية الميدان عند الدقيقة 

الـ75 ، في مكان زميله فيل 
فودين الذي تمكن بالمناسبة من تسجيل ثالثة أهداف، وكان فريقه متقدما حينها 

بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، ولم يتمكن محرز من الظهور بشكل الفت، 
خاصة وأن نتيجة المواجهة كانت محسومة لصالح فريقه.

واكتفى النجم الجزائري صاحب الـ31 عاما بلمس الكرة في 9 مرات، وبلغت 
نسبة تمريراته الناجحة 75%، في حين أنه لم يسدد تماما تجاه المرمى، ولم 
يقم بتقديم تمريرة حاسمة أو مفتاحية، وفشل محرز في القيام بأي مراوغات 

ناجحة، في سيناريو أصبح دائم التكرار بالنسبة له مؤخرا.
ويعيش نجم ليستر سيتي السابق موسما كارثيا على جميع األصعدة، بعدما 

فشل في المساهمة بأي أهداف في المباريات التي لعبها مع الفريق السماوي 
منذ بداية الموسم.

وعرف الداربي المثير الذي لعب أمس بملعب اإلتحاد تألق النجم النرويجي 
إينرليغ هاالند، الذي سجل ثالثة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليصبح 
اول العب في تاريخ البطولة اإلنجليزية يتمكن من تسجيل ثالثة أهداف في 

ثالثة مباريات متتالية.
ق.ر

ق.ر

علق الناخب الوطني جمال بلماضي على 
فرص استضافة الجزائر لمنافسات كأس 

األمم األفريقية 2025 بعد سحب التنظيم من 
غينيا.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية 
على هامش تواجده في حفل سحب قرعة 

كأس أمم إفريقيا للمحليين: "أمر جميل جدا 

احتضان الجزائر بطولة أفريقيا 2025، لكن 
من األفضل أن نتحدث عن بطولة المحليين، 
بالطبع تنظيم كأس أمم أفريقيا سيكون أمراً 
إيجابياً للجزائر لكن دعنا ننتظر ما ستسفر 

عنه األمور".
وكان وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق 

سبقاق، قد أعلن أول أمس، أن الجزائر 
ستقدم ملف ترشحها رسميا لتنظيم نهائيات 
كأس إفريقيا لألمم-2025، بعدما تم سحبها 

من غينيا لعدم جاهزية مرافقها.
وصرح الوزير قبل انطالق عملية سحب 
قرعة البطولة اإلفريقية لالعبين المحليين 

2022 بقاعة األوبيرا بالعاصمة "حان الوقت 
للجزائر أن تنظم منافسات كبرى، وسنحضر 
ملف الترشح الحتضان "كان-2025" وندافع 

عليه بكل قوة وسنثبت أن الجزائر قادرة 
على ذلك. وفد الكونفدرالية االفريقية لكرة 
القدم عبر عن إعجابه بالهياكل و المنشات 

الموجودة تحسبا للبطولة اإلفريقية للمحليين 
المقررة بالجزائر جانفي المقبل وهو تقريبا 

نفس دفتر الشروط بالنسبة لكاس إفريقيا 
لألمم«.

واضاف الوزير "لقد برهنت الجزائر في 
الماضي القريب عن نجاحها في تنظيم 
التظاهرات الكبرى على غرار ألعاب 

البحر المتوسط، والبطولة العربية للسباحة 
والبطولة االفريقية للجيدو«.

وكان موتسيبي قد ناشد الجزائر على الترشح 
الستضافة نهائيات كاس إفريقيا لألمم 

2025 قائال "أشجع الجزائر على تقديم ملف 
ترشحها الحتضان نسخة 2025، أرغب في 

منحها تنظيم الدورة، الجزائر لم تستضف 
العرس القاري منذ فترة طويلة )منذ دورة 

1990( حيث تمتلك منشآت من الطراز 
العالمي. الجزائر لديها تاريخ في كرة القدم 

يفتخر به جميع األفارقة«.

 ابدى مجيد بوقرة مدرب المنتخب الوطني 
لالعبين المحليين ثقته الكبير في العبيه 

لتقديم مستوى كبير في كأس افريقيا التي 
ستلعب بالجزائر مطلع السنة المقبلة، وأكد أن 

المنافسة ستعرف مفاجآت عدة، مشيرا إلى 
ان القرعة لم توقع تشكيلته في مجموعة سهلة 

مثلما يتخيله البعض.
وقال بوقرة في تصريح صحفية عقب حفل 

القرعة: "يخطئ من يظن أن المجموعة 
في متناولنا، في كرة القدم يجب احترام أي 

فريق، وهذه منافسة الالعبين المحليين وعدة 
منتخبات تتغير تشكيالتها في كل ميركاتو، 

فيما يخص منافسينا فيضمون عدة عناصر تنشط في المنتخب األول، 
وعلينا أن نحترمها وندرس طريقة لعبها. سنلعب لقاء بلقاء من اجل 
تحقيق مشوار رائع والذهاب فيها بعيدا. اتوقع منافسة ذات مستوى 

عالي ويرتقب منها المفاجآت سيما وأن الفرق المحلية ال يسلط عليها 
االضواء كثيرا في وسائل االعالم. ليبيا منتخب غني عن التعريف، 
واللقاء معه سيكون داربي مغاربي قوي، ومثل هذه المباريات تمنح 
طعما خاصا للدورة. اآلن وبعد تعرفنا على منافسينا في المجموعة 
سنشرع في العمل الجاد من خالل دراسة طريقة لعب كل منتخب«.
وكانت عملية القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني ضمن 

المجموعة االولى رفقة كل من ليبيا، اثيوبيا 
والموزمبيق، وتم توزيع المنتخبات الـ18 

المشاركة على خمس مجموعات، ثالثة منها 
تضم أربعة منتخبات )األولى و الثانية و 

الثالثة(، فيما تحتوي المجموعتين الرابعة و 
الخامسة ثالثة منتخبات.

وسيلعب المنتخب الوطني على ارضية ميدان 
ملعب براقي بالعاصمة، فيما تلعب المجموعة 

الثانية بمدينة عنابة، والثالثة بقسنطينة اما 
المجموعتين الرابعة والخامسة فستجرى 

مبارياتها بمدينة وهران.
تركيبة المجموعات الخمس:

المجموعة األولى )بالجزائر العاصمة(: الجزائر )البلد المنظم(، ليبيا، 
اثيوبيا والموزمبيق.

المجموعة الثانية )بعنابة(: جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، 
كوت ديفوار والسنغال.

المجموعة الثالثة )بقسنطينة(: المغرب )حامل اللقب( ، السودان، 
مدغشقر وغانا.

المجموعة الرابعة  )بوهران( :مالي، أنغوال وموريتانيا.
المجموعة الخامسة )بوهران(: الكاميرون، الكونغو والنيجر.

ق.ر

أثار قرار الدولي الجزائري يوسف باليلي 
فسخ عقده مع نادي بريست الفرنسي جداًل 

كبيرا، خاصة أن المحارب كان يتمتع 
بمعاملة جيدة في فريقه، ويحظى بدعم كبير 
من الجماهير الرياضية، وتداولت مصادر 

عديدة اخبارا مفادها عودته القريبة إلى 
البطولة الوطنية لكي يكون تحت تصرف 

مجيد بوقرة قصد المشاركة في كأس إفريقيا 
للمحليين التي تحتضنها بالدنا في جانفي 

المقبل.
وكشفت صحيفة "أونز مونديال" الفرنسية، 

نقاًل عن مسؤولين في إدارة بريست، أن 
باليلي يعاني من أزمة عائلية كبيرة، هي 

التي دفعته إلى طلب فسخ العقد والبحث عن 
فريق جديد في الفترة المقبلة، ذلك أنه لم 

يتمكن من رؤية زوجته وأبنائه منذ عديد من 
األشهر.

ولم يحصل أفراد عائلة باليلي على التأشيرة 
للدخول إلى فرنسا واإلقامة معه، وهو ما 
سبب له إشكااًل كبيراً وجعله يعاني نفسياً، 

بدليل أنه لم يعد إلى فرنسا بعد التربص 
المغلق األخير مع الخضر، مفضال التواصل 

مع إدارة فريقه عبر وسائل التواصل.
كما أكدت مصادر عدة أن أندية محلية على 

غرار شباب بلوزداد واتحاد العاصمة وكذلك 
مولودية الجزائر، تسعى إلقناع باليلي 

بالعودة إلى البطولة الوطنية، واإلمضاء مع 

أحد هذه الفرق، ويكون بذلك متاحاً للخضر 
في بطولة "شان"، وهذا سيمّر بكل تأكيد 

عبر حصول النادي الراغب في ضّمه على 
رخصة استثنائية من االتحادية الجزائرية 

لكرة القدم، كون أن الصفقة ستتم خارج فترة 
سوق االنتقاالت.

ق.ر

الجزائر تتر�سح ر�سميا لحت�سان الحدث الكروي القاري، وبلما�سي يوؤكد

القرعة اأوقعت الخ�سر في المجموعة الأولى رفقة ليبيا، اثيوبيا والموزمبيق

اأزمة عائلية دفعت بنجم الخ�سر للرحيل عن بري�ست الفرن�سي

تنظيم كاأ�س اأمم اأفريقيا للأمم 
2025 �ضيكون اأمرا اإيجابيا

بوقرة: "�ضنلعب ال�ضان لقاء بلقاء من اجل تحقيق م�ضوار رائع والذهاب بعيدا"

حديث عن عودة بليلي للبطولة الوطنية وم�ضاركته في "ال�ضاأن"
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وأوضح المتدخلون خالل الورشات وجلسات للنقاش 
المفتوح على مستوى اإلقامة الجامعية ببلدية بولحاف 

الدير أنه “يتوجب وضع آليات تمكن من تعزيز 
مشاركة هذه الفئة بصفة فعالة لبناء الجزائر الجديدة 

التي يطمح إليها الجميع”.
وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات 

االستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أنه من 
“الضروري االستفادة من الشباب باعتبارهم المكون 

األكبر للمجتمع الجزائري خاصة في ظل القوانين 
الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تمنح 

صالحيات واسعة للشباب إلشراكهم في الحياة 
السياسية”.

ودعا ذات المتحدث بالمناسبة إلى “ربط الماضي 
بالحاضر واالستفادة مما قام به شباب األمس 

ومساهمتهم في تفجير الثورة التحريرية التي تعتبر 
من أبرز الثورات في تاريخ األمم”، مشيرا إلى أن 

“شباب اليوم يتميزون بالوالء التام للوطن واستعدادهم 
للمشاركة في بناء الجزائر الجديدة بكل حزم”.

من جهتها، اعتبرت الدكتورة زينب بن فريح من 
جامعة قاصدي مرباح )ورقلة( في مداخلة ألقتها 

بالمناسبة، أن “الشباب يشكل محورا هاما في التغيير 
السياسي اإليجابي إذا تم إقحامه بطريقة صحيحة”، 
مؤكدة على أهمية تكوينهم وإتاحة الفرصة أمامهم 

للمساهمة في عملية التنمية على المستويين المحلي 
والوطني.

كما عرجت ذات المتدخلة على أهمية إشراك فئة 
الشباب في الحياة العامة وتنمية حس المواطنة لديهم 
من خالل تعزيز قيم التطوع والتآزر والمشاركة في 

مختلف التظاهرات وفي كل المجاالت االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والثقافية بغية االستفادة من 

المؤهالت التي يتمتعون بها، إلى جانب االعتماد على 
التكنولوجيات الحديثة التي توفر الكثير من الجهد 

والوقت خاصة في مجال التواصل والتكوين.
وفي سياق متصل، تطرق الدكتور يوسف مناصرية، 
أستاذ مختص في التاريخ الحديث بجامعة باتنة، إلى 

كيفية إشراك الشباب في التنمية المحلية من خالل 
تمكينهم من استحداث مشاريعهم ومؤسساتهم الخاصة 

التي تمكن من دفع عجلة االقتصاد و استحداث 
مناصب شغل خاصة على مستوى المناطق الحدودية 

والداخلية، متحدثا على وجه الخصوص على والية 
تبسة التي تزخر بمؤهالت طبيعية وأثرية ومناجم 
تمكنها من تبوأ مكانة هامة على المستوى الوطني.

ANEP : 2216019099

�إ�شـهـــار
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تطرق اإىل جهود ترقية  الأداء 

الإعالمي بالوليات الع�شر اجلديدة

بغايل ي�شيد بدور الإذاعات 
املحلية يف مرافقة التنمية

أشاد المدير العام لإلذاعة الجزائرية محمد بغالي بالدور 
الكبير الذي تلعبه اإلذاعات المحلية في مرافقة التنمية 
المحلية وإيصال صوت المواطن إلى السلطات وكذا 

التصدي بحزم للهجمات التي تستهدف الثقة بين الشعب 
ومؤسسات الجمهورية باعتماد الفعالية وإنتاج الخبر 

الصادق.
وكشف محمد بغالي خالل إشرافه أمس، بغرداية على 
إفتتاح  اللقاء الجهوي حول “مرافقة اإلذاعة الجزائرية 
للتنمية الشاملة في الواليات الجديدة” عن جهود ترقية  

األداء اإلعالمي بالواليات العشر الجديدة من خالل رفع 
ساعات بث هذه المكاتب واالنطالق في تمكينها من 

الوسائل التقنية الضرورية .
وتواصل اإلذاعة الجزائرية سعيها ألن تكون قريبة 

من المواطن للمساهمة في مرافقة انشعاالته وتطلعاته 
وإبراز مختلف اإلمكانيات والقدرات لتعزيز األدوار 

االستراتيجية للنهوض ببالدنا
ق. و

اأ�شفرت عن مراقبة 313 دراجة

�ضرطة امل�ضيلة ت�ضّن حملة �ضّد 
اأ�ضحاب الدراجات الّنارية

قامت مصالح أمن المسيلة خالل أسبوع  بمراقبة عدد 
كبير من الدراجات النارية مما أسفر عن تحرير جملة 
من المخالفات مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في 

حق المخالفين.
وحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية اإلتصال 

والعالقات العامة بذات الجهاز األمني فإن هذه العمليات 
التي سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي كبيرين تهدف 
للقضاء على جميع السلوكات السلبية لسائقي الدراجات 

النارية ومايتبعها من أضرار على مستعملي الطريق 
العام كعدم احترام قانون المرور، السياقة بدون وثائق، 

عدم ارتداء الخوذة، المناورات واالستعراضات 
الخطيرة.

وباإلستناد إلى ذات البيان فقد تمكنت ذات المصالح  
خالل األسبوع الجاري من  مراقبة 313 دراجة نارية، 

تم خاللها توقيف 106 دراجات نارية واتخاذ اإلجراءات 
القانونية ضد  سائقيها، مع تحويل 75 دراجة إلى 

مختلف المحاشر البلدية. 
محمد قرين

 �لر�ئد: 2022/10/03

توا�شل فعاليات منتدى �شباب اجلزائر الأول بتب�شة  

اأكد، اأم�س، م�شاركون يف فعاليات اليوم الثاين من منتدى �شباب اجلزائر الأول الذي حتت�شنه 

ولية تب�شة على �شرورة تعزيز وترقية م�شاركة ال�شباب يف بناء اجلزائر اجلديدة.

نظمت حملة واسعة لتنظيف 
المحيط ورفع النفايات وإزالة النقاط 
السوداء والمفرغات العشوائية عن 
الوسط الحضري العام لمدينة بني 

سليمان شرقي المدية.
وتعد المبادرة خطوة لتحسين 

المنظر العام داخل النسيج 
العمراني على مستوى األحياء 
والشوارع المنتشرة عبر إقليم 

والية المدية، وقد جاءت العملية 
بتنظيم من بلدية بني سليمان 
وبإشراف مباشر من رئيس 

الدائرة  بالل معوج بالشراكة مع 
عديد  المصالح والهيئات على 

غرار األشغال العمومية  والديوان 
الوطني للتطهير وغيرهما وقد 
جاءت الحملة   التي تحمل في 

أهدافها  إعادة البريق للمدينة 
وإزالة النقاط التي توصف 

بالسوداء وكذا حفاظا على المدينة 
من الفيضانات على اعتبار أن 

المدينة تعرضت العام الماضي إلى 
فيضانات خطيرة كانت لها خسائر 

مادية وبشرية  تطبيقا لتعليمات 
معالي وزير الداخلية وتحت 

إشراف والي الوالية ومتابعة 
مباشرة منه.

بالل معوج رئيس دائرة بني 
سليمان الذي أشرف على الحملة 

ورافقها حتى نهايتها قال في حديث 
خص به يومية “الرائد “أن الحملة 
نصبوا من خاللها إلى بيئة نظيفة 

ومكان صحي وجميل للجميع، كما  
تجمع في أهدافها عديد المحاور 

تهدف للحفاظ على نظافة المحيط 
ونقاوة الوسط الحضري عبر 

مختلف بلديات الوالية ، وإلنجاح 
العملية أضاف بالل معوج أن 

مصالح بلديات دائرته سخرت  
العديد من اآلليات  والشاحنات 
من مختلف األحجام وجرارات 

لنقل وتحويل وحمل النفايات، كما 
قسم المحيط الحضري إلى مناطق 
تشمل أحياًء وشوارعا عبر إقليم  

المدينة،  موجها النداء إلى جمعيات 
المجتمع المدني والمواطنين 

لالنخراط في هذه العملية التطوعية 
ألجل نظافة مدينتهم وجمالها على 

اعتبار أن الحملة متواصلة في قادم 
األيام .

عمر بكريي

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة 
القضائية بأمن دائرة عين وسارة 

والية الجلفة بحر األسبوع الجاري، 
من توقيف شخصين في العقد الثالث 

والرابع من عمرهما، مسبوقين قضائيا 
لتورطهما في حيازة 466 قرص 

مهلوس قصد الترويج.
العملية جاءت على إثر تلقي عناصر 

ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، 
مفادها قيام شخصين ينحدران من 

إحدى المدن المجاورة إدخال كمية من 
المؤثرات العقلية قصد الترويج بمدينة 

عين وسارة، ليتم بعد تأكيد صحة 
المعلومات، نصب كمين محكم أفضى 
إلى توقيف المعنيين على متن سيارة 

أجرة لنقل المسافرين وبحوزتهما كمية 
من المؤثرات العقلية قدرها:466 

قرص مهلوس، باإلضافة إلى مبلغ 
مالي قيمته:26000 دج من عائدات 

الترويج.
ُقِدَم المشتبه فيهما أمام وكيل 

الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، 
بعد استيفاء إجراءات التحقيق في 

القضية، والذي أحال ملف القضية على 
قاضي التحقيق أين تم إيداعهما رهن 

الحبس المؤقت.

.. وحجز 11016 وحدة من 

املفرقعات داخل حافلة 

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية 
بأمن دائرة عين وسارة والية الجلفة، 

بحر األسبوع الجاري، في إطار 
محاربة ظاهرة بيع المفرقعات، من 
حجز 11016 مفرقعة من مختلف 

األنواع كانت بحوزة أحد المشتبه فيهم 
في العقد الثالث من عمره، مسبوق 

قضائياً.
العملية جاءت على إثر تلقي عناصر 

ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، 
مفادها اعتزام أحد األشخاص إدخال 

كمية من المفرقعات إلى مدينة 
عين وسارة، ليتم بعد تأكيد صحة 
المعلومات، نصب حاجز شرطي 

أفضى إلى توقيف المعني على متن 
حافلة لنقل المسافرين قادمة من 
إحدى المدن المجاورة، أين عثر 

بداخل حقيبته على كمية معتبرة من 
المفرقعات قدر عددها اإلجمالي بــ: 
11016 مفرقعة من مختلف األنواع 

واألحجام.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق في 

القضية، ُقِدَم المشتبه فيه أمام وكيل 
الجمهورية لدى محكمة عين وسارة 

على أساس جنحة تهريب بضاعة 
محظورة، أين تم بموجب إجراءات 
المثول الفوري، تأجيل جلسة النطق 

بالحكم مع إخالء سبيله.

خصت أحزاب سياسية موريتانية 
نهاية األسبوع الجاري، وفدا من 

الصحراء الغربية بإستقبال خاص، 
استعرضت خالله آخر التطورات التي 
تعرفها القضية الصحراوية، باإلضافة 

إلى العالقات الثنائية التي تربط 
األحزاب السياسية الموريتانية بجبهة 

البوليساريو.
وحسب وكالة األنباء الصحراوية 

)وأص(، أستقبل الجمعة المنصرم 
رئيس حزب قوى التقدم الموريتاني 

محمد ولد مولود ، بمقر الحزب 
بنواكشوط، وفدا صحراويا يقوده وزير 
الداخلية، عضو األمانة الوطنية لجبهة 

البوليساريو، منصور عمر.
وأضافت الوكالة أن اللقاء الذي جرى 
بحضور كل من مامادو ديوب األمين 

العام للحزب ومحمودو ولد الناجي 

عضو اللجنة المركزية للحزب، تم 
خالله إستعراض آخر التطورات التي 

تعرفها القضية الصحراوية ، باإلضافة 
إلى العالقات الثنائية التي تربط الحزب 

بجبهة البوليساريو وسبل تعزيزها و 
تعميقها.

كما حظي الوفد الصحراوي باستقبال 
من قبل "حزب التجمع الوطني 

لإلصالح والتنمية" حيث تباحث مع 
النائب األول لرئيس الحزب، حبيب 
ولد حمديت الذي كان مرفوقا بنائب 

رئيس الحزب يحيى ولد أبوبكر، 
آخر المستجدات التي تعرفها القضية 

الصحراوية ، هذا إلى جانب العالقات 
الثنائية التي تربط الحزب الموريتاني 

بجبهة البوليساريو . كما تم خالل اللقاء 
التطرق لجملة من القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك .

وأشارت )وأص( الى أن  الوفد 
الصحراوي ضم إلى جانب  منصور 
عمر، عضو األمانة الوطنية للجبهة، 
وزير الداخلية، كال من حمة مالو ، 
عضو األمانة الوطنية قائد الناحية 

العسكرية الثانية، و السالك ببيه الوزير 
المستشار برئاسة الجمهورية.

وكان الوفد قد استقبل الخميس 
الماضي، من طرف الرئيس 

الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني 
بالقصر الرئاسي بنواكشوط ، الذي 
سلمه رسالة من رئيس الجمهورية 
، األمين العام للجبهة ابراهيم غالي 

تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين، 
باإلضافة إلى آخر تطورات القصية 

الصحراوية خاصة على المستوى 
األممي.

الوكالت

بغية اإعادة بريق املدينة واملحافظة على نظافتها

 حملـــــة نظافــة وا�ضعــة مبدينــــة 
بني �ضليمــــــان �ضرقي املديـــــــة

اجللفة

القاء القب�ض على م�ضبوقني ق�ضائيا بعني و�ضارة

مت ا�شتعرا�س اآخر تطورات الق�شية ال�شحراوية 

اأحزاب �ضيا�ضية موريتانية ت�ضتقبل وفدا من ال�ضحراء الغربية
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كلُّ كتابٍة عن العصر الجاهلي هي إعادُة تناوٍل ومركزة 
من  ذلك  استعرنا  لو  عصراً،  بوصفها  البطولة  لمفهوم 
الزمن اإلغريقي - وإن كان يرى البعض في هذه االستعارة 
مشكالٍت عّدة طبعاً، شأنها شأن عموم االستعارات. وكلُّ 
سيرة تسّربت من ذلك العصر تأسَطرت، فنحن ال نقرأ 
شعراً وال نتعامل مع أُناس يحتكمون إلى شروط التوقُّع 
حمولتُهم،  فالفجيعة  المفاجأة.  مع  يتواطؤون  ما  بقدر 
ِخلَت  ُروي  كلّما  أَثٍر  من  أقّل  ليست  عندهم  والمصائر 
اجتماع  من  فيه  يتكثّف  لِما  األولى،  للمّرة  تسمُعه  أنّك 
وحدة  تضّمهما  صفتان  آن،  في  والرهافة  الخشونة 
الخشونة  آلة  السيف،  أّن  ذاتها، حتّى  إلى  لغوية ُمفضية 

"ُمرهفاً.« فصار  الصفات  بأرّق  عندهم  استبّد  ومثالُها، 
تختزن  والتي  والرهافة،  الخشونة  أي:  الثنائية  هذه 
سرعان  والنفسية،  األنثربولوجية  اإلشارات  من  الكثير 
ما التُقطت في االشتغاالت النقدية المعاِصرة على شعر 
وأعالم تلك الفترة، بدايًة من قوٍس طويلة عريضة مثّلها 
ُمستشرقون ورومانسيون، مروراً بطه ُحسين ثّم شوقي 
عوض  ريتا  ثّم  المدرسيّين،  المؤّرخين  وتيار  ضيف 
من  وغيرهم  الرحمن  عبد  ونصرت  ديب  أبو  وكمال 
العمل األدبي الذي وّقعه  مع  عموم األسلوبيّين، وأخيراً 
الكاتب والشاعر الفلسطيني وليد سيف )1948( بعنوان 
للنشر"  "األهلية  عن  روايًة  وصدر  والَملك"،  "الشاعر 

وأثرها  والرهافة  الخشونة  ثنائية  إلى  بعّمان.بالعودة 
العنونات  تنامي  ظّل  في  للَعمل،  البسيطة  العنونة  في 
يلمس  القارئ  فإّن  األدبية،  لألعمال  والصارخة  المعّقدة 
الشاعر  العنوان:  حّدي  بين  التعاطف  عالقة  ويستشعر 
بين ما كان هادي  المواجهة  والَملك، كلَّ ميراث لحظة 
العلوي يسّميه بـ"اللقاحية" - أي المشاعية تقريباً - وبين 
بذا تكون  الجنينيّة.  الَعضوض وإن كان بمرحلته  الُملك 
الرواية هي رواية المواجهة مع السلطة، مع التنبيه إلى 
أّن السلطة ال تسعى إلى تلزيم معارضيها بكّل هذا الَقْدر 

من البطولة، وتخشاهم حتى بعد موتهم.
حياة. �س/ الوكالت

وفي التفاصيل صدر في العدد الجديد من 
يتضمن  تنفيذي  مرسوم  الرسمية  الجريدة 
وتنحية  بعّدة واليات  الثقافة  مديري  تعيين 
المناصب ألكثر  الذين شغلوا هذه  المدراء 
من أشهر، ومن ضمن التغييرات تم إنهاء 
الثقافة لوالية قسنطينة زيتوني  مهام مدير 
عريبي وتعيين كل من أحسن ثليالني على 
وتعيين  عنابة،  بوالية  الثقافة  قطاع  رأس 
الثقافة  مديرية  رأس  على  العابد  ياسين 
عميروش  بن  وبوجمعة  الجلفة،  بوالية 
كمدير للثقافة بوالية قالمة، وصالح بوزيد 
كمدير للثقافة بوالية تڨرت.على أن يتم في 
قادم األيام الكشف عن قائمة أخرى ضمن 

بمختلف  الثقافة  قطاع  في  جديدة  دماء  إلعادة ضخ  تهدف  التي  الحركة  هذه 
واليات الوطن تتماشي مع الطموحات والرهانات المستقبلية للقطاع.

وفي سياق آخر وضمن الحركة التي تجريها الوزيرة مولوجي عينت األخيرة 
ضمن التغيرات التي طالت مبنى هضبة العناصر التيجاني تامة في منصب 
مدير مركزي للكتاب والمطالعة، وتم أيضا تعيين حكيم عيشوش في منصب 
القادر في منصب  بن عبد  تعيين سارة  إلى  المستخدمين، إضافة  نائب مدير 
كمدير  مبرك  هللا  عبد  الوزيرة  عينت  ذلك  والتلخيص.إلى  بالدراسات  مكلفة 
جديدة على رأس المسرح الجهوي "جياللي عبد الكريم" بوالية مستغانم خلًفا 

لٕمحمد مرواني الذي تولى مهمة تسيير المسرح بالنيابة لفترة من الزمن.

بوزارة  المركزي  المفتش  تنصيب  تم  كما 
بالنيابة  مديرا  هللا  جاب  حمزة  الثقافة 
وحسب  الفتح،  رياض  ديوان  لمؤسسة 
مصادر مطلعة فإن األخير سيكون مرتبط 
االستقرار  إعادة  لحين  المؤسسة  بتسيير 
إليها ومن ثم تقرر الوزارة تنصيبه نهائيا 

مديرا عاما أو تنصيب مدير عام آخر.
بالوزارة حمزة  المركزي  المفتش  ويواجه 
إعادة  في  تتمثل  صعبة  مهمة  هللا  جاب 
المؤسسة إلى سكتها الصحيحة بعد سلسلة 
من المشاكل التي عرفها "أوراف" جعلت 
هذه الهيئة في وضع صعب لم تتمكن من 
المحاوالت  كل  من  بالرغم  منه  الخروج 
هللا  جاب  تعيين  الجزائر.وارتبط  في  والفنية  الثقافية  الواجهة  إلى  إلعادته 
بالزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة مولوجي بشكل مفاجئ للمؤسسة انتهت 
بإزاحة المدير بالنيابة والذي لم تمضي على تعينه بضعة أشهر فقط حيث عين 
في ماي الماضي، وجاء تعيين المسير الجديد في محاولة إلنقاذ الديوان، على 

إثر الوضعية الصعبة التي وقفت عليها اللجنة القطاعية.
الشروط  دفتر  في  النظر  إعادة  إلى  تهدف  أخرى،  اجتماعات  عقد  وينتظر 
الديوان  تأهيل  إعادة  العمل على  أجل  الفتح وهذا من  لديوان رياض  المسير 

وبعثه بوصفه مؤسسة ثقافية ذات طابع اقتصادي.
حياة �سرتاح

بونوة  الجزائري حمزة  التشكيلي  الفنان  اختيار  تم 
الثقافي"  والفن  الشمال  "بينالي  ل  دوليا  محافظا 
)بينالي أورورا( بمدينة مالمو السويدية، في دورته 
الثانية لعام 2024، حسب ما علم لدى رواق الفنون 

"ديوانية الفن.«
الفن",  "ديوانية  لـ  اإللكتروني  الموقع  في  جاء  و 
الشمال  "بينالي  أن   ,2020 في  بونوة  أسسه  الذي 
رسميا  "اختار  أورورا(  )بينالي  الثقافي"  والفن 
دورته  في  له  دوليا  محافظا  ليكون  بونوة  حمزة 

الثانية لعام .«2024
و سيكون بونوة "مسئوال عن اختيار جميع الفنانين 
الذين سيشاركون بالمعرض األساسي للبينالي, وهو 
التشكيليين  سيجمع  الذي  والكبير  العام  المعرض 
القادمين  سواء  شهرة,  واألكثر  المحترفين  العرب 
كما  بأوروبا",  المتواجدين  أو  العربية  البلدان  من 
بأعمال  الخاصة  الفنية"  القاعات  "اختيار  سيتولى 

الفنانين المشاركين, سواء العرب أو غيرهم.
و كمحافظ دولي ستكون للفنان "وجهة نظر في كل 
شيء, بدءا من اختيار الفنانين المميزين ووصوال 
إلى اختيار تيمة البينالي ومفهومه", مؤكدا على أن 
"معيار المشاركة فيه هو االحترافية والقيمة الدولية 

في  دائم  نشاط  لديه  الفنان  يكون  أن  أي  للفنان, 
بلده, وأن يكون معروفا وله إسم, وأن يكون كذلك 
فنانا جادا ومجتهدا ولديه مفهوم خاص به ألعماله 
اإلبداعات  من  الكثير  لديه  أن  إلى  إضافة  الفنية, 
واإلنجازات سواء محليا في بلده أو دوليا خارجها, 

أي أن يكون ذي قيمة دولية.«
)بينالي  الثقافي"  والفن  الشمال  "بينالي  يعتبر  و 
أدبيا  فنيا  2022, حدثا  تأسس في  الذي  أورورا(, 
للثقافة  السويدية  "ننار"  مؤسسة  تنظمه  وثقافيا 
والفنون, وهي منبر ثقافي فني غير ربحي بمالمو 
السويدية  والكاتبة  الفنانة  ترأسه  السويد(  )جنوب 
العراقية أسيل العامري, حيث يعمل على التعريف 

بشكل  السويدي  للجمهور  العربيين  والفن  بالثقافة 
الذي  بونوة،  يعرف  عموما.و  واألوروبي  خاص 
الجميلة  للفنون  العليا  بالمدرسة  التشكيل  درس 
العربي  للخط  باستعماله  العاصمة،  بالجزائر 
واأللوان الترابية في سياقات رمزية جمالية تجمع 
التقنيات  في  والمعاصرة  األفكار  في  األصالة  بين 
واألساليب ما يعطي ألعماله عادة دالالت تجريدية.
في  الدولية  المعارض  من  العديد  الفنان  أقام  و 
األمريكية  المتحدة  والواليات  والبرازيل  الكويت 
وكندا والبوسنة وقطر وغيرها, كما نال عدة جوائز 
دولية منها جائزة "الفنون المتوسطية" في 2001 
الدولي  "الكونغرس  وجائزة  )فرنسا(  بمرسيليا 
ببروكسل  حازها  التي   " األورو-جزائرية  للفنون 

)بلجيكا( في نفس السنة.
و أسس بونوة في 2020 "ديوانية الفن" بالجزائر 
العاصمة بهدف "التعريف بالفن الجزائري عالميا"، 
وقد بيعت لوحاته في كثير من المزادات والمتاحف، 
إضافة إلى شغله منصب عضو لجنة الفرز ببينالي 
ملتقى  وترأسه  باإلمارات  للخط  الدولي  الشارقة 

الفنانين العرب في الدوحة بقطر في 2018.
حياة �سرتاح

اإ�سافة اإىل تعيينات جديدة مببنى ه�سبة العنا�سر

الـوزيـرة مــولــوجي جتري تغيريات 
وا�صعــــة يف �صفـوف مـدراء الثقافـة

lتعيني مدير جديد بالنيابة على راأ�س "لوراف"
اأجرت وزيرة الثقافة والفنون �سورية مولوجي، تغيريات وا�سعة يف �سفوف مدراء الثقافة وامل�سارح الوطنية واجلهوية 

اإ�سافة اإىل تعيينات اأخرى تخ�س هيئات تابعة ملبنى ه�سبة العنا�سر، و�سملت احلركة اجلديدة هذه وفق ما اطلعت 

عليه مطلعة لـ"الرائد" اإقالت وتعيينات جديدة.

«ال�صاعر واملَلك» لوليد �صيف : عودة اإىل َطرفة املقتول قراأت 

لـــــك

ناف�ست اأعمال من 15 بلدا

 من اإفريقيا واآ�سيا واأوروبا

"اخلي�س واخليا�صة"
 تتوج امل�صرح اجلزائري عربيا

فازت مسرحية "الخيش والخياشة" للفرقة الهاوية "مالئكة الخشبة" 
التابعة للجمعية الثقافية "قطار الفن" من وهران بجائزة "الحلول 
للمسرح  الدولي  اإلسكندرية  لمهرجان   12 الـ  بالطبعة  الخالقة" 

)مسرح بال إنتاج( بمصر والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا.
وتنافست في هذه التظاهرة، التي نظمتها الهيئة العامة المصرية 
لقصور الثقافة بمساهمة عدد من المراكز الثقافية المحلية، أعمال 
وقد  وأوروبا،  وآسيا  إفريقيا  من  بلدا   15 حوالي  من  مسرحية 
تحصل أيضا في هذا اإلطار العرض المصري "بنت القمر" على 

عدة جوائز بينها جائزتي أفضل عرض وأفضل مخرج.
أداء مسرحية "الخيش والخياشة"، وهي من إخراج  وشارك في 
من  العديد  الفتاح،  عبد  إبراهيم  قدور  ونص  الكريم  عبد  فارس 
الممثلين الشباب على غرار قواسمي يوسف ودحة إبراهيم الخليل 

وبلكروي محمد وبن مكي إلياس.
وكانت هذه المسرحية، التي تحكي عن واقع وأحالم الشباب، قد 
فازت بعدد من الجوائز المسرحية الوطنية بينها الجائزة الكبرى 
"سي الجياللي بن عبد الحليم" للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح 
2019، كما  الهواة بمستغانم )جائزة أحسن عرض متكامل( في 
بالطبعة  مسرحي  نص  وأحسن  إخراج  أحسن  بجائزتي  توجت 
األولى لأليام الوطنية "فتيحة بربار" لمسرح الشباب ببومرداس 

في 2021.
حياة �سرتاح

 يف ختام فعاليات املهرجان 

الوطني لأدب و�سينما املراأة

"احليـــاة ما بعــد"
 يفتك جائزة

 "اخللخال الذهبي "
الجمهور  بجائزة  جعاد  أنيس  للمخرج  بعد"  ما  "الحياة  فيلم  توج 
األفالم  بين  من  سينمائي  عرض  ألحسن  الذهبي"  "الخلخال 
المشاركة في المهرجان الوطني ألدب وسينما المرأة الذي اختتمت 

فعالياته مؤخرا بالمسرح الجهوي "صراط بومدين" لسعيدة.
دقيقة حول   107 مدار  على  السينمائي  الفيلم  هذا  أحداث  وتدور 
يوميات هاجر وابنها الذين يحاوالن إعادة بناء حياة أخرى وأيضا 
جماعة  من طرف  الزوج  اغتيال  مأساة  بعد  نفسيهما  بناء  إعادة 
إرهابية لتجد هاجر نفسها في مواجهة ظروف معيشية صعبة زاد 
وضعها االجتماعي من تفاقمها سيما وأنها كانت تقيم بقرية نائية 

بغرب البالد.
و يعتبر أنيس جعاد كاتب سيناريو و مخرج قام بإنجاز أول أعماله 
" الكوة" في 2012 ليتبعه فيلمه القصير الثاني "المعبر" في 2014 
ثم "رحلة كلثوم" في 2016 مشاركا بها في عدة مهرجانات دولية 
في كل من تونس األردن و فرنسا  و كذا عدة تظاهرات ثقافية 

جرى تنظيمها في الجزائر.
حياة �سرتاح

لتنظيم دورته الثانية لعام 2024

جــــزائــري على راأ�س 
«بينايل ال�صمال والفن الثقايف» يف ال�صويد
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الوكالت

وفي هذا اإلطار, راسلت اللجنة الوطنية لألساتذة 
العرضيين )االساتذة المدمجين( المسؤول األول 
عن القطاع في المغرب لتشكو الحيف الذي يطال 
الملف, وتطالبه بالحل وهذا على الرغم من إن 
هذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات في القطاع التي 
وخاصة  األصعدة  جميع  على  حقوقها  هضمت 
فوج 2007, آخر فوج في اإلدماج والذي اشتغل 

اكبر مدة زمنية بصفة معلم عرضي.
وبدال من البحث عن حلول لتسوية مطالب هذه 
تعميم  افنوا حياتهم في  الذين  المعلمين  الفئة من 
التمدرس في مناطق وعرة في المغرب ال يصلها 
المرء إال بشق األنفس وبأجرة ال تتعدى 2000 
درهم شهريا)حوالي 185 يورو(, وبدون تغطية 
صحية, وال تعويضات عائلية, تعاملت الوزارة 
ليسوا  كأنهم  واحتقار,  بازدراء  الملف  هذا  مع 

موظفين عندها.
للوزير  العرضيون في رسالة  واشتكى األساتذة 
عدم تطبيق المراسلة الوزارية في شأن احتساب 
سنوات الخدمة في التقاعد, حيث إن إدماجهم في 
أسالك الوظيفة العمومية كأساتذة للتعليم االبتدائي 
العمل  2007 تم دون احتساب سنوات  في سنة 
الذي  األمر  العامة,  األقدمية  ضمن  كعرضيين 

انعكس سلبا على وضعيتهم اإلدارية.
ونبهت الرسالة إلى أن معاش من أحيل من هذه 

الفئة على التقاعد ال يتجاوز 1345 درهم )125 
يورو( في الشهر ألن الوزارة لم تحتسب سنوات 
ترقيتهم  بالتالي على  أثر  ما  التقاعد,  في  عملهم 

في الدرجة.
الحالية للعرضيين  وأكدت الرسالة أن الوضعية 
تبقى  ما  ان  حيث  مزرية",  "جد  المدمجين 
يكفي  ال  معاش  من  واألرامل  للمتقاعدين 
عن  ناهيك  اليومية  الحياة  لمتطلبات  لالستجابة 

األمراض المزمنة والعالجات.
ودعا العرضيون, وزير التربية إلى العمل على 
تدقيقها  يتم  التي  الملفات  ضمن  ملفهم  تسوية 
وذلك  تمثيلية,  األكثر  النقابات  مع  ومعالجتها 
في  تعيينه  تاريخ  حسب  كل  أقدميتهم  باحتساب 

العمل, وما يترتب عن ذلك إداريا وماليا.
 اأ�صاتذة التعاقد ينددون بتوا�صل 

القتطاعات يف اأجورهم

من  للشكوى  التعاقد"  "أساتذة  عاد  جهتهم,  من 
رواتبهم,  طالت  التي  االقتطاعات  على  جديد 
درهم   1500 و   1000 بين  ما  تراوحت  والتي 
شهر  في  آخرها  يورو(,   139 و   92 )بين 
على  االساتذة  من  عدد  نشره  ما  وفق  سبتمبر, 
لألساتذة  الوطنية  للتنسيقية  الرسمية  الصفحة 

الذين فرض عليهم التعاقد.
وأوضح عدد من األساتذة المنتمين للتنسيقية, أن 

"االقتطاعات من أجور األساتذة ال تزال مستمرة, 
مضربين",  غير  أو  مضربين  كانوا  سواء 
أجورهم  من  موصوفة"  األمر"سرقة  معتبرين 
 460 )حوالي  درهم   5000 تتجاوز  ال  التي 
يورو(. وأشار أحد األساتذة إلى أن االقتطاعات 
أي  يخض  "لم  أنه  رغم  تتوقف  لم  أجرته  من 

إضراب منذ شهر يونيو الماضي".
يأتي هذا بعد رفض االساتذة لمخرجات الحوار 
الخمس  والنقابات  المغربية  التربية  وزارة  بين 
الجديد,  األساسي  النظام  حول  تمثيلية  األكثر 
أنه "ال يستجيب للمطلب الرئيس  الذي اعتبرت 
الوظيفة  أسالك  في  اإلدماج  وهو  لألساتذة, 

الحكومية وإسقاط مخطط التعاقد".
الذين فرض  الوطنية لألساتذة  "التنسيقية  وقالت 
عليهم التعاقد" في بيان لها بحر االسبوع الماضي, 
أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام ما هو 
مشددة  للوعي,  وتزييف  العام  للرأي  تغليط  إال 
على أن "الحقيقة أن معالم النظام األساسي تنذر 
باعتباره  العمومية,  الوظيفة  على  تام  بإجهاز 

خارج نظامها".
التعاقد,  بنظام  المشمولين  األساتذة  ورفض 
من  أكثر  تبلغ  والتي  األجور  من  االقتطاعات 
إلى  يورو(, إضافة   185( 2000 درهم شهريا 

الترسيبات في حق األساتذة المتدربين.

الغ�صب يجتاح عمال الرتبية ودعوات لت�صعيد الحتجاجات 

املغرب على فوهة بركان
ل تزال العديد من الفئات يف قطاع التعليم باملغرب تعرب عن غ�صبها من احليف الذي يطالها وتدعو لالحتجاج على الأو�صاع املزرية, 

مع ف�صل احلوار القطاعي بني وزارة الرتبية والنقابات اخلم�س الأكرث متثيلية يف ال�صتجابة اإىل اأدنى مطالب العمال يف هذا القطاع.

اليوم العاملي لالعنف: 

الأمم املتحدة تدعو لإر�ساء 
ثقافة ال�سالم والت�سامح

أكدت األمم المتحدة، أمس، أن إرساء ثقافة السالم والالعنف والتنمية 
المستدامة من أهم أولويات منظمة التربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 
ويعد التدريب والبحث في مجال التنمية المستدامة من بين األولويات، 
وكذلك التثقيف في مجال حقوق اإلنسان، ومهارات العالقات السلمية، 

والحكم الرشيد، ومنع الصراع وبناء السالم.
جاء ذلك في إطار احتفال األمم المتحدة اليوم, باليوم العالمي لالعنف, 
والذي خصص  عام,  كل  من  أكتوبر  شهر  من  الثاني  يوافق  والذي 
ليوافق يوم ميالد المهاتما غاندي زعيم حركة االستقالل الهندية ورائد 

فلسفة واستراتيجية الالعنف.
وذكر مركز إعالم األمم المتحدة, ووفقاً لقرار الجمعية العامة 271/61 
المؤرخ في 5 يونيو 2007, الذي نص على إحياء تلك الذكرى, فإن 
هذا اليوم هو "مناسبة لنشر رسالة الالعنف, بما في ذلك عن طريق 
التعليم وتوعية الجمهور, ويؤكد القرار األهمية العالمية لمبدأ الالعنف 

والرغبة في تأمين ثقافة السالم والتسامح والتفاهم والالعنف".
و نشر وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية أناند شارما قراراً بشأن 
التي تساهم في طرحه  الدول  باسم  العامة  الجمعية  الدولي في  اليوم 
تقديم  في  يشارك  الدول  من  الكبير  العدد  وهذا  دولة,   140 وعددها 

القرار والتنوع يعبر عن االحترام العالمي المتبادل للمهاتما غاندي.
و عبر الوزير عن الالعنف, مقتبساً من أقوال المهاتما غاندي "إن 
الالعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية, يبعد عن سالح من أسلحة 

الدمار تم التوصل إليه من خالل إبداع اإلنسان".

بوركينا فا�صو

غوتريي�ش يدين
 اأي حماولة لال�ستيالء 

على ال�سلطة بقوة ال�سالح 
أعرب األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ 
إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، وأدان "بشدة أي محاولة 

لالستيالء على السلطة بقوة السالح".
"جميع  غوتيريش  دعا  باسمه،  المتحدث  عن  صادر  بيان  وفي 
العنف والسعي  المعنية في بوركينافاسو إلى االمتناع عن  األطراف 

إلى الحوار".
وأعرب األمين العام لألمم المتحدة عن "دعمه الكامل للجهود اإلقليمية 
أن  مضيفا  البالد"،  في  الدستوري  للنظام  السريعة  العودة  أجل  من 
لمحاربة  والوحدة  واالستقرار  السالم  إلى  تحتاج  فاسو  "بوركينا 
من  أجزاء  في  العاملة  اإلجرامية  والشبكات  اإلرهابية  الجماعات 

البالد".
كما جدد األمين العام التأكيد على "التزام األمم المتحدة بمواكبة شعب 

بوركينا فاسو في جهوده نحو تحقيق السالم واالستقرار الدائمين .
رئيس  اقالة  الجمعة،  أعلنوا  قد  فاسو،  بوركينا  في  وكان عسكريون 
سانداوغو  هنري  بول  كولونيل  اللفتنانت  الحاكم  العسكري  المجلس 

داميبا الذي تولى السلطة إثر انقالب في نهاية جانفي الماضي.
أنه "تمت  الرسمي،  التلفزيون  بثه  العسكريون، في خطاب  وأوضح 
الوطنية  للحركة  كرئيس  منصبه  من  داميبا  كولونيل  اللفتنانت  إقالة 
لإلنقاذ واإلصالح"، وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري، معلنين 

تنصيب النقيب إبراهيم تراوري رئيسا جديدا للمجلس العسكري.
ليلة  منتصف  اعتبارا من  والجوية  البرية  الحدود  إغالق  أعلنوا  كما 
الجمعة إلى السبت، وتعليق العمل بالدستور، وحل الحكومة و فرض 
حظرا للتجوال من الساعة التاسعة مساء )21 سا( إلى غاية الخامسة 

)05 سا( صباحا .

هي  متتالية  إضرابات  وقع  على  بريطانيا  تعيش 
مرتبطة  حساسة  بقطاعات  وتمس  عقود،  منذ  األكبر 
النقل،  خدمة  مقدمتها  وفي  للمواطنين،  اليومية  بالحياة 

وخصوصا السكك الحديدية وقطارات األنفاق.
السكك  قطاع  في  للعاملين  الممثلة  النقابات  وأعلنت 
الحديدية )نحو 120 ألف عامل( دخول إضراب أمس، 
سيشل حوالي 90% من القطارات في البالد، وسيجعل 
شبه  مهمة  الكبرى  البريطانية  المدن  بين  التنقل  من 

مستحيلة.
ويعد هذا اإلضراب هو األكبر منذ نصف قرن، وتتبعه 
البريد،  مثل  حيوية  قطاعات  في  أخرى  إضرابات 
أن  المتوقع  من  إضرابات  وكلها  والتمريض،  والتعليم 

تشهدها البالد خالل أكتوبر/تشرين األول الجاري.
ارتفاع  هو  اإلضرابات  هذه  لكل  األساسي  والمحرك 
بلوغ  بعد  قياسي،  بشكل  بريطانيا  في  المعيشة  تكاليف 
الوزراء  رئيسة  قرار  ورغم   ،%10 التضخم  مستوى 
الغاز  لفواتير  سقف  وضع  تراس  ليز  البريطانية 
في  إسترليني  جنيه   2500 تتجاوز  ال  حتى  والكهرباء 
السنة )2900 دوالر(، فإن الموظفين ما زالوا يطالبون 

بزيادة في األجور المجمدة منذ سنوات.
واختار عمال السكك الحديدية موعد اإلضراب بعناية، 

السنوي  المؤتمر  فيه  الذي سينطلق  اليوم  فهو يصادف 
لحزب المحافظين في مدينة بيرمنغهام، وسيجد اآلالف 
إلى  الوصول  في  المؤتمر صعوبة  في  المشاركين  من 

المدينة والمشاركة في أشغاله.
في  االرتباك  من  مزيد  إلى  اإلضراب  هذا  أدى  كما 
وصول المشاركين في ماراثون لندن الشهير، واشتكى 
عدد من المشاركين من عدم قدرتهم على الوصول إلى 
العاصمة لندن قبل يوم من انطالق هذا السباق العالمي.
وأدى اإلضراب التي شاركت فيه 3 نقابات -هي األكثر 
في  الخدمة  في  القطارات  من   %10 بقاء  إلى  تمثيال- 
الجديدة  البريطانية  الحكومة  وتحاول  البالد،  عموم 
تهديد  مع  العمال،  نقابات  مع  مفاوضات  في  الدخول 

األخيرة بإضرابات مشابهة خالل الشهر الحالي.
وتواجه الحكومة معضلة حقيقية أمام المطالب المتزايدة 
البنك  رفض  مقابل  الرواتب،  برفع  قطاع  من  ألكثر 
في  زيادة  أي  أن  بدعوى  المطالب،  هذه  المركزي 

الرواتب ستؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم.
واالقتصاد  التجارة  أبحاث  مركز  دراسة  وحسب 
البريطانية  العاصمة  في  مقره  يوجد  الذي   ،)CEBR(
لندن، فإن إضرابات القطارات تؤثر بشكل يومي على 
حياة نحو 250 ألف شخص، كما أن كل يوم إضراب 

جنيه  مليون   100 بقيمة  اقتصادية  خسائر  في  يتسبب 
عشرات  تأثر  دوالر(.ورغم  مليون   125( إسترليني 
تجد  فإنها  اإلضرابات،  بهذه  المواطنين  من  اآلالف 
مساندة شعبية، فحسب استطالع رأي لمؤسسة "إيبسو 
الدعم  لحجم  تزايدا  هناك  فإن   )Ipso Mori( موري"، 
 %41 أكد  حيث  القطارات،  عمال  إلضرابات  الشعبي 
عبّر  بينما  باإلضراب،  النقابات  قرارات  يؤيدون  أنهم 
31% عن رفضهم. كما أكد 52% من المستجوبين أنهم 
يتعاطفون مع مطالب النقابات، بينما قال 64% إنهم ال 
يوافقون قرار الحكومة بعدم زيادة رواتب العاملين في 

قطاع السكك الحديدية.
يكون  حتى  الحديدية،  السكك  عمال  إضراب  يبدأ  ولم 
إضراب آخر قد انتهى، أال وهو إضراب عمال البريد 
 170 حوالي  يوظف  الذي   ،)Royal Mail( الملكي 
ليومين، وهو األول من  ألف شخص. ودام اإلضراب 
بين 3 إضرابات قادمة خالل هذا الشهر والشهر الذي 
يليه، وتخطط نقابات عمال البريد لخوض 19 يوما من 
اإلضراب، في حال رفضت المؤسسة االستجابة لرفع 

أجور العاملين بأكثر من %8.
منذ  أرباحا  تحقق  الشركة  إن  النقابات  عمال  ويقول 
الموظفين، في  تْقِدم على زيادة أجور  سنوات دون أن 

المقابل، تقول الشركة إن كل يوم إضراب يكلفها خسارة 
بحوالي مليون جنيه إسترليني، مما يعني أن استمرار 
مليون   200 الشركة  يوما سيكلف   19 لمدة  اإلضراب 
في  ليفربول  ميناء  عمال  انطلق  إسترليني.كما  جنيه 
إضراب قد يستمر لـ10 أيام، وذلك بعد رفض عرض 
الشركة الُمسيّرة للميناء -الذي يعد من أكبر الموانئ في 

أوروبا- والقاضي بزيادة رواتب العاملين بنسبة %8.
الممرضين  نقابات  تصويت  يترقب  الجميع  زال  وما 
أكتوبر/ في  إضرابات  خوض  قرار  على  والمعلمين 
المقبل،  الثاني  ونوفمبر/تشرين  الجاري  األول  تشرين 
وتعد نقابات التعليم والممرضين من األكبر في البالد، 
لخوض  الممرضين  أو  المعلمين  إقرار  حال  وفي 
اإلضراب، فإن هذا سيشل أكبر قطاعين في البالد، في 
فترة حساسة، يكون فيها اإلقبال على الخدمات الصحية 

على أشده.
تدفع"  "ال  حركة  فيه  تتحول  وقت  في  هذا  كل  يحدث 
)DON’T PAY UK(، المطالبة بعدم دفع فواتير الطاقة، 
كانت  أن  بعد  الشارع  إلى  تنزل  احتجاجية  حركة  إلى 
الحكومة  على  للضغط  اإلنترنت  على  حملة  مجرد 
لخفض أسعار فاتورة الطاقة، وقالت الحركة إنها سوف 
تنزل في أي مظاهرة عمالية تطالب برفع أجور العمال.

�صلـــل اقت�صــــادي 

بريطانيا تواجه اأكرب اإ�سراب لعمال القطارات منذ عقودوخ�صائر باملاليني 
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وبين األمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان للتجمع، أن عدد الشهداء 
العدد  بلغ 88 شهيداً، ليصل  الذين ارتقوا منذ 1 جويلية حتى أول أمس، 
اإلجمالي للشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 165 شهيدا وشهيدة، من بينهم 
45 شهيدا من محافظة جنين، و68 من محافظات الضفة األخرى )بما فيها 
القدس(، و52 من محافظات غزة الخمس )خالل العدوان الصهيوني على 

محافظات غزة في شهر آب الماضي(.
ولفت إلى أن عدد الشهداء خالل األشهر الثالثة األخيرة يزيد بشهيد واحد، 

على عدد الشهداء خالل األشهر الستة األولى من هذا العام.
وبيَّن صبيحات أن هناك ارتفاعا بنسبة 66 % بعدد الشهداء، بالمقارنة مع 
التي ارتقى خاللهــــــا 99 شهيدا،  العــــام الماضي،  الفتـــرة مـــن  نفس 

فيمـــا كــــــان ارتقى خالل عـــام 2021، 116 شهيــــــدا.
وأوضح أن عدد الشهداء األطفال بلغ هذا العام 34 شهيدا، أي ما يعادل 
ما  أُنثى،  شهيدة   14 جانب  إلى  تقريبا،  الشهداء  عدد  إجمالي  من   %21
يعني أن نسبة الشهداء األطفال والشهيدات اإلناث من بين العدد اإلجمالي 

للشهداء، بلغت حوالي 30 %.
وقال صبيحات: إن عدد الشهداء خالل آخر سبع سنوات، أي منذ تاريخ 
2015/10/3 وحتى هذا اليوم، بلغ 1127 شهيدا، من بينهم 229 طفال، 
أي ما نسبته 20 ونصف بالمئة من إجمالي عدد الشهداء، إلى جانب 71 
شهيدة أنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء األطفال والشهيدات اإلناث، تُقارب 

26 % من مجمل الشهداء.

من بينهم 34 طفال و14 امراأة

165 �سهيد فل�سطيني منذ مطلع 2022
اأكد التجمع الوطني لأُ�شر �شهداء فل�شطني، اأم�س، اإن عدد ال�شهداء منذ بداية العام اجلاري 

و�شل اإىل 165 �شهيدا يف جميع حمافظات الوطن.

أكد 30 أسيًرا مضربون عن الطعام لليوم الثامن 
تواليا داخل سجون االحتالل، أمس، أنهم حسموا 
الخاوية  بأمعائهم  الحالية  المواجهة  بأن  خيارهم 
لمواجهة االعتقال اإلداري ستستمر كونها واحدة 
التعسفية  السياسة  من سلسلة متواصلة ضد هذه 
التي تحرمهم من فسحة فرح مع أبنائهم وذويهم.

األسرى  قال  أمس،  صحفي  بيان  وفي 
االعتقال  سياسة  معركتهم ضد  إنهم سيواصلون 
التعسفية  وصف  عليه  ينطبق  ال  الذي  اإلداري 
بحسب، بل النازية واالستبدادية وغير األخالقية 
أيضا. وأضافوا أنهم يواصلون المعركة بإرادات 
مفولذة تطال عنان السماء وعزائم ال تلين، وال 
من  نستمدها  "عزائم  الوهن،  أو  التردد  تعرف، 
ابتسامات أطفالنا، وقوة أمهاتنا، وتمسك وتصميم 
وليس  لنا،  المستقبل  بأن  إيماننا  ومن  زوجاتنا، 

للغزاة الطارئين، وأن المستقبل يدوم طوياًل".
معركتنا  " نواصل  بيانهم:  في  األسرى  وتابع 
غير  طاقة  اإلنسان  لدى  أن  واقع  مستلهمين 
لكنه  يسير،  منها غير جزء  يستخدم  محدودة ال 
ما،  لخطر  يتعرض  حين  منها  الكامن  يستخدم 
وهنا يكمن سّر أن اإلنسان يمكن أن يُحطم ال أن 
يُهزم، ومستلهمين أيًضا واقع أن الحرية تتطلب 
اإلنسان  يهبها  أن  تتطلب  إنها  الموت،  أكثر من 
عن  اإلضراب  أن  وعدُّوا  وقواه".  لحظاته  كل 
الطعام جزء من المعركة الطويلة مع االحتالل، 
وسيواصلون إعالء صوتهم ضد سياسة االعتقال 
مقاطعة  يشمل  بما  الممكنة  السبل  بكل  اإلداري 

إستراتيجية لمنظومة قضاء االحتالل.
إلى ذلك، نظم، أمس، اعتصام إسنادي لألسرى 
على  احتجاجا  الطعام  عن  المضربين  الثالثين 
لألسرى  ودعما  اإلداري،  اعتقالهم  استمرار 
المريض  األسير  رأسهم  وعلى  المرضى، 
الخيمة  في  وذلك  حميد،  أبو  ناصر  بالسرطان 
بمدينة  الثقافي  بلدنا  مركز  ساحة  في  القائمة 

البيرة.
معتقال   30 يستمر  التوالي،  على  الثامن  ولليوم 
الطعام رفضا  المفتوح عن  في إضرابهم  إداريا 

يواصلون  كما  اإلداري،  االعتقال  لسياسة 
درجاتها.  بكافة  االحتالل  لمحاكم  مقاطعتهم 
ورفعت في االعتصام صور لألسرى المضربين 
تطالب  الفتات  الخيمة  في  وُعلّقت  والمرضى، 
بوقف سياستي االعتقال اإلداري واإلهمال الطبي 
المتعمد. وشارك في االعتصام أسرى محررون، 
وقيادات  األسرى  مؤسسات  عن  وممثلون 

فصائل، ورجال دين وعدد من المواطنين.
إن  فارس،  قدورة  األسير  نادي  رئيس  وقال 
سلطات االحتالل لم تتعاَط بعد بالجدية المطلوبة 
المضربون  األسرى  قدمها  التي  المطالب  مع 
في  الفصائل  مختلف  أن  وأضاف،  الطعام.  عن 
السجون ستبعث برسائل إلدارة السجون تتضمن 
إعالن دعم اإلضراب القائم وعدم الوقوف على 
الحياد، بما يعطي القضية ديناميكية جديدة تدفع 
تتناول  االحتالل  سلطات  مع  مفاوضات  باتجاه 

ملف االعتقال اإلداري بشكل أكثر عمقاً.
وأشار رئيس نادي األسير إلى أن الرسالة التي 
فيها  مؤخرا،  المضربون  األسرى  بها  بعث 
تأكيد على عزمهم المضي قدما في معركتهم ، 

وإيمانهم بحقهم في أن ينتهي اعتقالهم اإلداري، 
وتتضمن تحشيدا للرأي العام الفلسطيني ليساندهم 
ويتضامن معهم انطالقا من أن سياسية االعتقال 
الفلسطيني  الشعب  يناضل  بأن  جديرة  اإلداري 

من أجل طي صفحتها وإنهاء العمل بها.
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  قال  جانبه،  من 
التحرير واصل أبو يوسف، إن هناك تعنتا من قبل 
التعاطي مع مطالب  في  االحتالل  إدارة سجون 
األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام. وشدد 
المقامة  االعتصام  خيام  في  التواجد  أهمية  على 
في  والمشاركة  المدن،  من  العديد  مراكز  في 
الفعاليات اإلسنادية لألسرى المضربين، ال سيما 
للزيادة  مرشح  باإلضراب  الملتحقين  عدد  أن 
االحتالل  يستجب  لم  حال  في  المقبلة  الفترة  في 

للمطالب.
اتصاالت  هناك  ان  إلى  يوسف  أبو  وأشار 
تجري من قبل مستويات رسمية مع المؤسسات 
لتشكل عملية ضغط  الدولية  الحقوقية والقانونية 
على االحتالل لوقف سياسات االعتقال اإلداري 

والتعذيب والعزل واإلهمال الطبي المتعمد.

املرابطون يف مواجهة املخططات

 ال�شهيونية التهويدية

الأق�سى يف قلب الأمة 
يوماً بعد يوم تتصاعد حدة الحمالت الصهيونية التهويدية بحق المسجد 
في تحقيق أهدافها في تهويد  التي تفشل فشاًل ذريعاً  المبارك،  األقصى 
المسجد األقصى والمدينة المقدسة، بفعل إرداة المرابطين والمرابطات 

المدافعين عن قدسية المسجد والمدينة.
ذاك الدفاع الذي يحمله المقدسيون على أكتافهم حمل الرجال العظماء، 
ال يُسقط أمانة الدفاع عن المسجد عن أكتاف األمة العربية واإلسالمية، 
التي تضع المسجد األقصى المبارك في قلبها رغم كل حمالت التطبيع 

ومحاولة تدجين وإسقاط تلك األمانة عن كاهلهم.
من  األحرار  جهود  تضاعفت  المتوالية،  الصهيونية  األعياد  قدوم  ومع 
العرب والمسلمين في الدفاع عن القدس بشتى الوسائل الممكنة، محاولين 
من  وغيرها  والتوعية  والجهد  بالمال  األقصى  المسجد  زيت  إسراج 

الوسائل التي يجب أن تكون.
القدس، أكد أن األمة  العام لرابطة شباب ألجل  المنسق  الشايع،  طارق 
العربية واإلسالمية الزالت مرتبطة بالقدس المحتلة والقضية الفلسطينية، 
المجتمع  مؤسسات  من  كثير  مع  وتواصلنا  متابعتنا  خالل  "من  قائاًل: 
المدني في أغلب الدول العربية واإلسالمية، نؤكد على أن األمة العربية 
واإلسالمية الزالت مرتبطة بالقدس والمسجد األقصى أكثر من ذي قبل".
يسقط  ال  الحق  وبأن  القضية،  عدالة  من  نابع  األمة  "إيمان  وأضاف: 
بالتقادم، وأن ما أُخذ بالقوة ال يُسترد إال بالقوة، قاطعين الشك باليقين في 
عدم توافقهم مع بعض األنظمة التي خانت القضية الفلسطينية بتطبيعها 

مع العدو المحتل".
والمسجد  القدس  ونصرة  لحماية  ابتداًء  إليه  ندعو  "ما  بالقول:  وأردف 
بإيقاف عجلة  واإلسالمية  العربية  الدول  مطالبة حكومات  هو  األقصى 
الرسمية مع  التطبيع  ونبذ كل محاوالت  الصهيوني،  العدو  مع  التطبيع 
األقصى  المسجد  أو  المحتلة  لألراضي  الزيارات  ووقف  االحتالل، 
المحتلة تحت  أو أي أرض من األراضي  المبارك، والذي تعد زيارته 

ظل االحتالل، حرام شرعاً".
وشدد على أهمية المراهنة على وعي مؤسسات المجتمع المدني ونخبه 
في التصدي لمحاوالت االنتقال من التطبيع الرسمي إلى التطبيع الشعبي، 
العربية  واألخالق  للقيم  انتهاك  بمنزلة  التطبيع  جعل  "علينا  مضيفاً: 
األصيلة في التضامن مع األشقاء، وأبناء الدين الواحد واللغة الواحدة، 
والبد من معاملة هذا الخطر بعده أولوية أولى ومركزية على المستوى 

الشعبي والعلمائي والحركات والتيارات".
الصهيوني  المحتل  مع  العالقة  في  األصل  بأن  "نؤكد  بالقول:  وزاد 
المعتدي على أرض فلسطين التاريخية، هو العالقة العدائية بكل أشكالها، 
جريمة  الصهيوني  الكيان  مع  والتحالف  فلسطين،  كل  من  طرده  لحين 
ومن أكبر المحرمات؛ ألنهم األولى في المواجهة من بين كل األعداء، 

وألن وجود كيانهم من أصله غير مشروع".
ودعا إلى أهمية استثمار كل وسيلة متاحة إعالمية كانت أو في وسائل 
القدس  رأسها  وعلى  الفلسطينية  القضية  لنصرة  االجتماعي  التواصل 
السبيل األوحد  الفلسطينية هو  المقاومة  قائاًل: "دعم  والمسجد األقصى؛ 
أو  لوجستياً،  أو  مادًيّا،  دعماً  أكان  المغصوبة، سواء  الحقوق  السترداد 

إعالمًيّا، او تضامنًيّا".
العالمي لعلماء المسلمين،  من جهته، أكد مروح نصار، عضو االتحاد 
على أن قلوب المسلمين واألحرار، ترنو إلى الرباط في المسجد األقصى، 
للدفاع عن المسجد، ومواجهة االحتالل والمستوطنين المقتحمين للمسجد.
سيفشل  الفاشل  واالحتالل  األعناق،  في  أمانة  األقصى  "المسجد  وقال 
المسجد  في  ورباطهم  المقدسيين  بقوة  جديد  واقع  فرض  في  مجدًدا 
في  خاصة  األدوات،  بكل  القدس  حماية  "علينا  وأضاف:  األقصى". 
المسلمين وبين  بين  أياًما حقيقية في صراع  التي ستكون  القادمة  األيام 
الصهاينة". وختم حديثه بالقول: "االحتالل الصهيوني ال يتم ردعه إال 

بالقوة، ورباط المقدسيين قوة كبيرة في وجه العدو ستبدد أحالمه".
أن "االحتالل  بين  فقد  القدس،  الناطق في حركة حماس عن مدينة  أما 
األقصى خاصة،  المسجد  القدس عامة، ويستهدف  يستهدف  الصهيوني 
في ظل دعم أمريكي منقطع النظير، ولهث نحو التطبيع، ليفتح ذلك شهية 

االحتالل نحو مزيد من العدوان بحق المسجد األقصى المبارك".
وقال حمادة "رسالتنا إلى األمة العربية واإلسالمية بأن يقوموا بدورهم 
عالية  مكانة  تحمل  التي  واإلسالمية  العربية  والشعوب  بهم،  المنوط 
للقدس، عليها رهان كبير بأال تتأخر في يوم من األيام، وأن تتقدم لتأخذ 
دورها في نصرة القدس والمسجد األقصى المبارك". ودعا إلى ضرورة 
الحشد في الشوارع، والعمل على رفع القضية الفلسطينية عاليا، والطلب 

من األنظمة التي تطبع مع االحتالل أن تقطع عالقتها بهذا المحتل.

بعد اعتداء قوات الحتالل على طواقمه بنابل�س

الهالل الأحمر الفل�سطيني يدين النتهاكات ال�سهيونية
الصهيوني  االحتالل  قوات  اعتداءات  الفلسطيني،  األحمر  الهالل  جمعية  أدانت 
والمستوطنين بالضرب على طواقمها أثناء تأديتها عملها اإلنساني أمس، عند حاجز 

بيت فوريك جنوب نابلس.
بعارة  محمد  وهما:  طواقمها  أفراد  من  متطوعين  إن  لها:  بياٍن  في  الجمعية،  وقالت 

وفراس البظ، تعرضا لالعتداء والتنكيل من قوت االحتالل. 
الطبي، وتهجموا عليه  الطاقم  السالح في وجوه  أشهر جنود االحتالل  البيان؛  ووفق 
بالضرب باأليدي واألرجل وبالبندقية على رأس أحدهم، ما أدى إلى إصابتهم إصابات 
اإلسعاف  مركبة  على  االحتالل  جنود  اعتدى  كما  الطاقم،  احتجاز  جانب  إلى  بليغة، 

بالبنادق وركلها باألرجل.
وأكدت الجمعية أن االعتداء جاء "على الرغم من أن طواقم الجمعية ومركباتها تحمل 

هذه  أن  إلى  مشيرة  الطارئة"،  الطبية  مهامها  وتؤدي  بوضوح  األحمر  الهالل  شارة 
االنتهاكات باتت شبه يومية في شتى مناطق األرض الفلسطينية المحتلة.

وذّكرت بأن القانون اإلنساني الدولي يحظر استهداف المهام الطبية من أفراد ومركبات 
ومنشآت، والتي تؤدي مهاّم إنسانية، حظراً باتاً، ويؤكد وجوب حمايتها وعدم التعرض 
لها بأي شكل من األشكال، أو التدخل في عملها.وأشار إلى أن االنتهاكات التي ارتكبتها 
قوات االحتالل عام 2021 في حق طواقم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ومركباتها 
في  في األرض الفلسطينية المحتلة بلغت 103 انتهاكات، توزعت على: 32 انتهاكاً 
حق مركبات اإلسعاف، و20 حالة إعاقة لمركبات اإلسعاف ومنعها من الوصول إلى 
وجهتها، و11 حالة عرقلة لمهام طواقم الجمعية، و35 انتهاكاً في حق موظفي الجمعية 

ومتطوعيها، و5 انتهاكات في حق مرافق الجمعية ومبانيها، وحالة اعتقال واحدة.

يف مواجهة العتقال الإداري الذي يفر�شه الحتالل ال�شهيوين

30 اأ�سريا فل�سطينيا يوا�سلون معركة الأمعاء اخلاوية
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فوائد من تف�سري �سورة البينة 

من أعظم عالمات محبة النبي عليه الصالة والسالم توقيره واالحتفال بسنته 
وهديه، كما هو سبيل الصحابة الكرام، وبه فازوا وقاداو، ثم أتى التابعون 
احتفاء،  أيما  والسالم  الصالة  عليه  بالنبي  واحتفوا  باإلحسان  بعدهم  ومن 
وقدروه وعظموه تعظيما يليق بمنزلته. ويتمثل هذا االحتفاء واالحتفال من 
السادة العلماء في جانين رئيسين يمكن االقتداء بهديهم وسمتهم فيهما، فالمرء 
مع من أحب يوم القيامة. الجانب األول: اشتياقهم وحبهم للنبي عليه الصالة 
والسالم “فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى هللا عليه وسلم” كلمة طيبة ينوه بها 
الحسن البصري رحمه هللا لمدى شدة االشتياق والحنين إلى الحبيب صلى 
هللا عليه وسلم، وكان يقولها في المأل: “يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شوقاً إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه” 
]1[ ويعنى بحنين الخشبة ما ثبت عن النبي عليه الصالة والسالم أنه كان 
يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل: يا 
رسول هللا أال نجعل لك منبرا قال: “إن شئتم” فجعلوا له منبرا، فلما كان 
يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي 
صلى هللا عليه وسلم- فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: “كانت 
تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها”]2[. ويظهر شديد الشوق لرؤيته 
عامة.  مشاعرهم  وفي  وأقوالهم،  أفعالهم  في  ولقائه  والسالم  الصالة  عليه 
وهذا ثابت البناني، كان إذا رأى أنس بن مالك خادم النبي صلى هللا عليه 
وسلم أقبل عليه وقبل يده ويقول: “إنها يد مست يد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم”، وكان أنس يقول لجاريته: يا جميلة ناولتني طيبا أمس به يدي، فإن 
ابن أبي ثابت ال يرضى حتى يقبل يدي، يقوليد مست يد رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم]3[. ويقول جبير بن نفيل رحمه هللا: “جلسنا إلى المقداد بن 
األسود رضي هللا عنه يوماً فمر به رجل فقال: “طوبى لهاتين العينين اللتين 
رأتا رسول هللا، لوددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت”]4[. وقلما كان 
خالد بن معدان – وهو من سادات التابعين – يأوي إلى فراشه إال وهو يذكر 
المهاجرين  وإلى أصحابه من  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شوقه 
واألنصار، ثم يسميهم، ويقول: “هم أَْصلي وَفْصلي، وإليهم يحن قلبي، طال 
محمد  وقال  النوم]5[.  يغلبه  حتى  إليك”.  قبضي  فعجل رب  إليهم،  شوقي 
بن سيرين لعبيدة السلماني: “إن عندنا من شعر رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك”. فقال عبيدة: “ألن يكون عندي منه شعرة 
أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر األرض”. قال الذهبي: “هذا 
القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل 
ذهب وفضة بأيدي الناس”]6[. يقول عليه الصالة والسالم: »من أشد أمتي 
لي حبا، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني، بأهله وماله«]7[. فثمرة 
البررة هي  والسالم عند هؤالء  الصالة  للنبي عليه  والحب  الشوق  صدق 
التي أثرت في سلوكهم وجوارحهم وسيرهم كما تراها في الجانب الثاني من 
المقال. الجانب الثاني: إجاللهم لمكانة رسول عليه الصالة والسالم وسنته 
قد بلغت هيبة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في قلوب أئمة سلف األمة 
كلها،  وأحوالهم  أثرت على وجوههم  مكانته حتى  عظيما وأعظمت  مبلغاً 
النبي صلى هللا عليه وسلم لديهم إال تغيرت أجسامهم  وال يكاد يُذكر اسم 
وتنعكس مقامهم إجالال وتقديرا لمكانته عليه الصالة والسالم وسنته، ومن 
صور ذلك: 1- األمر باإلنصات عند الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ومن تعظيم جناب النبي عليه الصالة والسالم عند العلماء السابقين؛ أمرهم 
للناس بالسكوت في حلقة التحديث ووجوب االستماع قلبا وقالبا، وكان حماد 
بن زيد يقول في قوله: }ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{ ]الحجرات: 
2[ قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته، كرفع الصوت عليه في حياته، 
إذا قرئ حديثه، وجب عليك أن تنصت له، كما تنصت للقرآن يعمر]8[. 
وكان عبد الرحمن بن مهدي ال يتحدث في مجلسه، وال يبرى فيه قلم، وال 
يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما، صاح ولبس نعليه ودخل، وكذا يفعل 
ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم 
في صالة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب 
ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما، تغير وجهه]9[، ويفعلون كل هذا 
االضطجاع  حالة  في  التحديث  كراهية   -2 الكريمة.  لآلية  واتباعا  امتثاال 
ورد عن سعيد بن بن المسيب سيد التابعين أنه سئل مرة عن حديث وهو 
مريض وكان مضطجعا فجلس وحدث، فقال له السائل: وددت أنك لم تتعن، 
وأنا  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  عن  أحدثك  أن  كرهت  »إني  فقال: 
مضطجع«]10[  وفي رواية قال لجلسائه: “أقعدوني، فإني أعظم أن أحدث 
3- كراهية  بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا مضطجع”]11[. 
الحديث عن النبي عليه الصالة والسالم في حالتي المشي والقيام سئل سعيد 
بن جبير – أحد كبار تالميذ ابن عباس- عن حديث، بعد ما قام من مجلسه 
فقال: “إنه ليس كل حين أحلب فأشرب”]12[. وسأل رجل ابن المبارك عن 

حديث وهو يمشي، فقال: “ليس هذا من توقير العلم”]13[.
... يتبع

نزلت سورة البينة )لم يكن الذين كفروا( على النبي صلى 
هللا عليه وسلم في مكة المكرمة وذلك بناء على القول 
المشهور من جمهور المفسرين، وسميت السورة حين 
نزلت بسورة “لم يكن الذين كفروا”، فقد روى البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه وسلم 
قال ألبي بن كعب: »إن هللا أمرني أن أقرأ عليك: لم 
يكن الذين كفروا قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى«، 
الذين  يكن  لم  عليك  أقرأ  “أن  فقوله:  ابن عاشور:  قال 
كفروا” واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة 
فيها، وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب 
منها،  كلمة  أول  على  باالقتصار  يكن  لم  سورة  السنة 
وهذا االسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب. 
ومن أهم مقاصد هذه السورة العظيمة أنها كشفت عن 
على  الكتاب  أهل  تصرفات  في  والتمرد  العناد  حالة 
النبي صلى هللا عليه وسلم بعد أن ظهرت على  دعوة 
األوصاف  من  عرفوا  بما  أنواره  وسطعت  البينة  يديه 
المذكورة في كتبهم للنبي المبعوث آخر الزمان وكانوا 
ينتظرون بعثته، فلما بُعث كفروا وعاندوا. كما أسست 
السورة أهم أركان اإليمان في جميع أعمال المسلم التي 
يقصدها للتقرب إلى هللا تعالى في صورة العبادات، وهو 
اأَلقوال  جميع  في  سبحانه  إِليه  والتوجه  النية  إخالص 
واأَلفعال مائلين عن كل دين يخالف دين التوحيد. وكان 
مما يقتضيه حكمة هللا ومشيئته وعدله أن المعاند للحق 
والبينة، المصر على الكفر والشرك من أهل الكتاب أن 
يجازيهم هللا تعالى بالنار وهي دار العذاب. كما أنه وعد 
فيها من  بما  المؤمنين جنات عدن  للطائعين  تعالى  هللا 
الفضائل الكبيرة التي ال تخطر على أي قلب بشر. ما 
هي البينة ؟   وصفت السورة عادة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أنهم لن يؤمنوا بنبي أو رسول، فيتركوا ما 
حتى  الحق  ومحاججة  والفتن  الضالل  من  عليه  كانوا 
تأتيهم البينة، يقول هللا تعالى: ﴿لَْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة )١(  يَن َحتَّى  أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنَفكِّ
َرًة )٢( ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمٌة  َيْتلُو ُصُحًفا ُمَطهَّ  ِ َرُسوٌل ِمَن هللاَّ
وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  هي  البينة  وهذه   .﴾٣(
أهل  الواضحة على  الحجة  الكريم  بالقرآن  يأتيهم  حين 
الكفر،  وأعمال  الكفر  عن  فيرجعوا  المعاندين،  الكتاب 
ويذعنوا للتوحيد الخالص بأن يسلموا،  لذلك وقع لفظة 
اليهود  كانت  وقد  البدل،  موضع  في  من هللا(  )رسول 
قبل اإلسالم يهددون جيرانهم من العرب ويقولون: إنه 
سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم! 
عليه  هللا  صلى  بالنبي  يستفتحون  الكتاب  أهل  وكان 
افتح علينا،  اللهم  مبعثه، وكانوا »ويقولون:  قبل  وسلم 
لما  وذلك  الزمان،  آخر  في  المبعوث  بالنبي  وانصرنا 
يجدونه في التوراة واإِلنجيل من نعوته وأَمارات بعثه، 
وكان المشركون يسمعون ذلك منهم فاعتقدوا صحته بما 
شاهدوا من نصر هللا لهم على أَعدائهم، وكانوا يسألون 
هو  وهل  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  عن  اليهود 

النبي المذكور في كتبهم«]1[. ثم لما جاء النبي صلى 
هللا عليه وسلم بما كانوا يعرفونه ويقرونه كفروا عنادا، 
فكان منهم التناقض، وحق أن يتعجب من هذه الصنيعة، 
بكفرون  فعالم  موجودة  ينتطرونها  لطالما  التي  فالبينة 
بها وينفرون منها.   جاء في التفسير المنير: فقد أخبر 
هللا تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم 
باهلل، حتى يأتيهم الرسول صلى هللا عليه وسلم وما جاء 
به من القرآن، فإنه بين لهم ضاللتهم وجهالتهم، ودعاهم 
صلى  النبي  بها  جاء  التي  البينة  وكانت  اإليمان.  إلى 
هللا عليه وسلم وهي القرآن الكريم فإن النبي وأصحابه 
يتلو ما يتضمنه من اآليات والذكر الحكيم على مرأى 
ومسمع المشركين من أهل الكتاب وغيرهم لما فيه من 
الدالئل الواضحة والبراهين الساطعة. بل في هذه البينة 
الحق الصريح الذي يبين ألهل الكتاب والمشركين كل 
ما يشتبه عليهم من أمور الدين، وفيها اآليات واألحكام 
عن  زيغ  دون  المحكمة،  المستوية  المستقيمة  المكتوبة 
كما  وحكمة،  وهدى  ورشاد،  وإنما هي صالح  الحق، 
قال تعالى: ﴿ اَل  َيْأِتيِه  اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه 
سبحانه:  وقال   ]42 ]فصلت:   ﴾ َحِميٍد  َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِزيٌل 
لَُه  َيْجَعْل  َولَْم  اْلِكَتاَب  َعْبِدِه  َعلَى  أَْنَزَل  الَِّذي   ِ هلِلَّ ﴿اْلَحْمُد 
ِعَوًجا )١( َقيًِّما لِيُْنِذَر ﴾ ]الكهف: 1-2[. وكان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب 
هو  ما  يتلو  يتلوا صحفا  فمعنى  من صحف  يقرأه  وال 
مكتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه 
وهذه  والتنوير[.  ]التحرير  أميا.  وسلم  عليه  هللا  صلى 

أهل  عند  وآياتها  مضامينها  غرار وضوح  على  البينة 
الكتاب، إال أن أهل الكتاب قد تفرقوا عليها، واتخذوها 
الَِّذيَن  َق  َتَفرَّ ﴿َوَما  الكريمة:  اآلية  تدلنا  ما  عوجا، وهذا 
]البينة:   ﴾ اْلَبيَِّنُة  َجاَءْتُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  إاِلَّ  اْلِكَتاَب  أُوتُوا 
يا محمد على  تتأسف  الزحيلي رحمه هللا: ال  قال   .]4
الكتابيين، فإن تفرقهم واختالفهم لم يكن الشتباه األمر 
عليهم، بل كان بعد وضوح الحق، وظهور الصواب، 
ومجيء الدليل المرشد إلى الدين الحق والبينة الواضحة 
وهو محمد صلى هللا عليه وسلم الذي جاء بالقرآن موافقا 
لما في أيديهم من الكتاب بنعته ووصفه، فلما بعث هللا 
وكفر  بعضهم،  به  فآمن  الدين،  في  تفرقوا  محمدا، 
آخرون، وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة، من 
الذي جاءهم من عند  الرسول  ومتابعة  دين هللا،  اتباع 
المؤمنين  تعالى  نهى هللا  ولهذا  معهم.  لما  هللا، مصدقا 
الحق  منازعة  من  وعادتهم  الكتاب  أهل  طريق  اتباع 
البين، ولبس الباطل على الناس، يقول هللا: }وال تكونوا 
البينات،  جاءهم  ما  بعد  من  واختلفوا  تفرقوا  كالذين 
3[. وقد   /105 لهم عذاب عظيم{ ]آل عمران  وأولئك 
عن  هلك  من  }ليهلك  تعالى:  قال  كما  أنذر،  من  أعذر 
بينة، ويحيى من حي عن بينة{ ]األنفال 42/ 8[. وجاء 
اختلفوا  اليهود  »إن  طرق:  من  المروي  الحديث  في 
على إحدى وسبعين فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 
ثالث  على  األمة  هذه  وستفترق  فرقة،  وسبعين  ثنتين 
وسبعين فرقة، كلها في النار إال واحدة، قالوا: من هم 
يا رسول هللا؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي«. فإذا اتضح 

الحق فالواجب على المسلم امتثال الحق واتباعه وترك 
الذي يمقته هللا  العناد  االعتذار والتالعب فإن ذلك من 
تعالى، لذلك ذم هللا هذا الخلق ووبخ أهل الكتاب عليه. 
هي  هنا  الثانية  البينة  أن  المفسرين:  بعض  رأى  وقد 
مجيء عيسى عليه السالم، وتختلف عن البينة األولى 
ما  وهو  وسلم.  عليه  منها محمد صلى هللا  المراد  ألن 
الرازي،  من  إليه  يشير  ما  وفهم  عاشور  ابن  اختاره 
محمد  تسلية  اآلية  هذه  من  المقصود  قوله:   في  وذلك 
صلى هللا عليه وسلم، أي ال يغمنك تفرقهم فليس ذلك 
لم  كانوا  هكذا  فسلفهم  لعنادهم  بل  الحجة  في  لقصور 
جاءتهم  ما  بعد  إال  العجل  وعبادة  السبب  في  يتفرقوا 
البينة، فهي عادة قديمة لهم]2[. إخالص العبادة والعمل 
الخلق  المطلوب من جميع  البينة على  أكدت سورة  ثم 
وهذا  به،  مشركين  غير  هلل  حنفاء  الدين  إقامة  وهو 
مكمن اإلخالص في هذه العبادة، وهو المقصد األعظم 
الرسل واألنبياء وأنزل عليهم  أجله بعث هللا  الذي من 
﴿ َوَما  َخلَْقُت  اْلِجنَّ  تعالى:  هللا  ويقول  والبينات،  الكتب 
العبادة  وهذه   ،]56 ]الذاريات:  لَِيْعبُُدوِن﴾  إاِلَّ  َواإْلِْنَس 
التي أمرهم هللا بها ال تكون صحيحة وكاملة إذا تخلت 
من اإلخالص، وذلك قال هللا تعالى آمرا وتذكيرا ألهل 
َ ُمْخلِِصيَن  الكتاب وللمؤمنين: ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعبُُدوا هللاَّ
َكاَة َوَذلَِك ِديُن  اَلَة َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ لَُه الدِّ
اْلَقيَِّمِة﴾ ]البينة: 5[. والمراد أنه لم يؤمر هؤالء الكافرين 
من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا في شأن الحق، والحال، 
أنهم لم يؤمروا إال بعبادة هللا- تعالى- وحده، مخلصين 
له الطاعة، ومائلين عن األديان الباطلة إلى الدين الحق، 
مؤمنين بجميع الرسل بدون تفرقة بينهم، إذ ملتهم جميعا 
واحدة، ولم يؤمروا- أيضا- إال بإقامة الصالة في أوقاتها 
بخشوع وإخالص هلل رب العالمين، وبإيتاء الزكاة التي 
تطهرهم وتزكيهم. َوذلَِك الذي أمرناهم به من إخالص 
العبادة لنا، ومن أداء فرائضنا ِديُن اْلَقيَِّمِة. أى: دين الملة 
المستقيمة القيمة، أو دين الكتب القيمة]3[. واإلخالص: 
معه  عبادته  في  مشاركين  غير  أي  واإلنقاء،  التصفية 
توجيه  الكريمة:  اآلية  هذه  من  التذكير  وغاية  غيره. 
الناس إلى عبادة هللا وتوحيده واإلخالص له، فلم يخلق 
اإلنسان  إيجاد  من  فالمقصود  للعبادة،  إال  الخلق  هللا 
بأن  واالعالم  ضروريا،  بها  التذكير  فيكون  العبادة، 
التعظيم  العبادة:  وفائدة  للزمان،  تضييع  عداها  ما  كل 
ثم إن مهمة األنبياء  ألمر هللا، والشفقة على خلق هللا. 
منحصرة في أمرين: عبادة هللا، وهداية الخلق. وهناك 
بيان سوء  ثالث آخر من ذكر هذه اآلية: وهو  غرض 
صنيع الكفار، حيث تركوا عبادة هللا، مع أن خلقهم ما 

كان إال للعبادة]4[.
 /10( البحوث«  مجمع   – الوسيط  »التفسير    ]1[
 .)479  /30( والتنوير«  »التحرير    ]2[  .)1980
  ]4[  .)472 الوسيط لطنطاوي« )15/  ]3[  »التفسير 
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املـوافق لـ 07 ربيع الأول 1444 

أنس  المصالح  ذات  عن  صدر  إعالمي  بيان  وحسب 
المواطنين  وتوعية  إعالم  مواصلة  الضروري  "من  فإنه 
في  المفرقعات  استعمال  وعواقب  مدى خطورة  لتوضيح 
هذه المناسبة وتداولها في باقي أيام السنة، نظرا لتوفرها 
على مستوى األسواق الموازية، بالرغم من غالء أسعارها 

وخطورتها«.
المدنية  للحماية  العامة  المديرية  تنظم  اإلطار  هذا  وفي 
"حملة توعوية تحسيسية من مختلف األخطار الناجمة عن 
من  ابتداء  والشموع  والمفرقعات  النارية  المواد  استعمال 
عرضة  األكثر  الفئة  على  بالتركيز   ,2022 أكتوبر   03
وهي األطفال، وذلك بتوجيه غالبية النشاطات التحسيسية 
التواصل  بوسائل  باالستعانة  والطلبة  المتمدرسين  لفائدة 

االجتماعي كقاعدة تواصل«.
كما ستعمل المديرية على "بذل مجهودات معتبرة بتنسيق 
وسالمة  حماية  أجل  من  العمومية  المؤسسات  كافة  مع 
الموطنين، بتفعيل آليات موحدة لمختلف الجهات المساهمة، 
والتذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق األولياء في حماية 
نبوي  مولد  وهو  المنشود،  الهدف  إلى  والوصول  أبنائهم 

خالي من الحوادث«.
ولفت البيان في ذات السياق إلى أنه مع اقتراب االحتفاالت 
الحماية  الشريف كل سنة، تسجل مصالح  النبوي  بالمولد 
األطفال  تمس  التي  خاصة  مأساوية  حوادث  عدة  المدنية 
وكذا الحرائق التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، 
المرضى،  المسنين،  لألشخاص  الهلع  حاالت  جانب  إلى 
االستعمال  بسبب  الحوامل  والنساء  الصغار  األطفال 

المفرط للمفرقعات.
لهذه  الخطير  االستعمال  الناجمة عن  النتائج  من  وللتقليل 
بالتدابير  بااللتزام  المديرية  توصي  الممنوعة،  المواد 
الوقائية، منها توعية األولياء ألبنائهم بمدى خطورة هذه 
المواد الممنوعة وما ينجم عنها من أخطار كاالنفجار في 
السمع،  حاسة  وفقدان  العين  مستوى  على  حروق  اليد، 
أصابع  لبتر  غالبا  تؤدي  خطيرة  إصابات  إلى  إضافة 
اليد واألطراف كما ينجم عنها احتراق المالبس واندالع 
انــدالع  إلى  إضافــة  الغرف،  مستوى  على  الحرائـق 
حرائــق خــارج البيـت أغلبــها ما تكــون على مستـوى 

الشرفـات.
المواد  هذه  رمي  تجنب  إلى  المصالح  نفس  دعت  كما 
من  بالقرب  أو  السيارات  على  األشخاص،  على  النارية 

السيارات  مواقف  وكذا  الصحية  والمراكز  المستشفيات 
ومحطات البنزين.أما فيما يخص استعمال الشموع، فدعت 
األمنية،  بالتعليمات  االقتداء  إلى ضرورة  أيضا  المديرية 
وهي وضع الشموع على دعائم ثابتة وغير قابلة لالشتعال، 
وكذا استعمالها من طرف أشخاص بالغين مع إبعادها عن 
األشياء القابلة لاللتهاب خاصة األفرشة، األغطية واألثاث 
بعدم  أوصت  كما  مراقبة،  دون  من  مشتعلة  تركها  وعدم 
ترك الشموع وعلب الكبريت في متناول األطفال وتنبيههم 

بأن الشموع ليست لعبة أو أشياء تستهلك.
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بجاية:

الإطاحة بفتاة وم�سبوق 
ق�سائي تورطا يف ق�سية 
حيازة وترويج املهلو�سات

بالأمن  ال�شرطة  عنا�شر  متكنت 

ولية  لأمن  التابعة  اخلام�س  احل�سري 

بجاية من توقيف م�شبوق ق�شائي وفتاة 

تبلغ من العمر 28 �شنة تورطا يف ق�سية 

حيازة وترويج املهلو�سات.

بيان  ح�سب  العملية  تفا�سيل  وجاءت 

معلومات  ا�ستغالل  بعد  اأم�س  اإعالمي 

مفادها  ال�شرطة  م�شالح  اإىل  واردة 

قيام املدعو "ز. ل" البالغ من العمر 46 

�شنة، ببيع وترويج املهلو�سات يف اأو�شاط 

ال�شباب متخذا من حي �شوماكوب مكانا 

تنقل  مت  ذلك  فور  والرتويج،  للبيع 

عنا�شر ال�شرطة بالزي املدين اإىل عني 

امل�شتبه  حتركات  تر�شد  وبعد  املكان 

يقوم  واأنه  املعلومات  �شحة  تبني  فيه 

مبزهرية  احلجم  �شغري  كي�س  باإخفاء 

من  بالقرب  الر�سيف  على  متواجدة 

وال�شترياد  الت�شدير  موؤ�ش�شة  مدخل 

ويرتدد اإىل نف�س املكان من حني لآخر 

زبائنه  اإىل  املهلو�سة  اّلأقرا�س  لت�سليم 

اختيار  وبعد  مايل،  مبلغ  ا�ستالم  بعد 

املكان  مداهمة  مت  املنا�شب  الوقت 

اإىل  بالإ�سافة  فيه،  امل�شتبه  وتوقيف 

توقيف زبونة على منت �سيارة من نوع 

قر�شني  مبا�شرة  �شرائها  بعد  بيكانتو 

مهلو�سني مببلغ 1000 دج، خالل العملية 

مت �سبط وحجز 28 قر�س مهلو�س كانوا 
خمباأين داخل املزهرية املتواجدة على 

ظرف   25 ا�شرتجاع  مت  كما  الر�سيف، 

فارغ من املوؤثرات العقلية.

امل�شتبه  �سد  جزائي  ملف  اأجنز  وقد 

املوؤثرات  حيازة  ق�سية  لأجل  فيهما 

غري  بطريقة  البيع  لأجل  العقلية 

اجلهات  اأمام  تقدميهما  ومت  م�شروعة، 

الق�سائية املخت�شة، وبعد جل�سة املثول 

الفوري �سدر يف حقهما اأمر اإيداع.
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�سطيف:

حجز 10.10 قنطار 
من اللحوم الفا�سدة 

كانت موجهة للبيع
حماية  اإىل  الرامية  جهودها  اإطار  يف 
اأطرها  مراقبة  عمليات  واإثر  امل�ستهلك 

اأفراد ال�شرطة ب�سطيف، مت حجز كمية 

واحلمراء  البي�ساء  اللحوم  من  معتربة 

معظمها  اأن  ثبت  التي  امل�سدر  جمهولة 

غري �شالح لال�ستهالك الب�شري.

العملية اأطرها اأفراد جمموعة التطهري 

لالأمن  الولئية  بامل�سلحة  والنظافة 

مراقبة  عمليات  اإثر  وجاءت  العمومي، 

التجارية  الف�شاءات  ببع�س  متت 

متت  اأين  الولية،  بعا�شمة  املتواجدة 

ات�شح  نفعية  مركبات  اأربع  مراقبة 

اأمنها حمملة بكميات من اللحوم البي�ساء 

 )10.10( الـ  وزنها  قدر  التي  واحلمراء 

احرتام  دون  تنقل  كان  والتي  قنطار، 

اأنها  ليتبني  ال�شحي  النقل  �شروط  اأدنى 

مراقبتها  تثبت  �شهادات  على  تتوفر  ل 
من قبل املخت�شني، الأمر الذي ا�ستدعى 

البيطرية  الطبية  للمراقبة  اإخ�شاعها 

التي بينت اأنها غري �ساحلة لال�ستهالك.

القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 

�سد  جزائية  ملفات  اإجناز  مت  الالزمة، 

ا�ستهالكية  مواد  نقل  �شاأن  يف  املخالفني 

�شريعة التلف منت مركبات غري مهيئة 

�شروط  احرتام  عدم  مع  جمهزة  ول 

مت  كما  ال�سحية،  وال�شروط  النظافة 

وتوجيه  ال�ساحلة  غري  الكميات  اإتالف 

املتبقية لال�ستهالك احليواين.
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كانت موجهة للتهريب

حجز كمية من زيت املائدة 
يف برج باجي خمتار

قامت مصالح الجمارك بحجز 2800 صفيحة 
باجي  ببرج  لتر   5 بسعة  المائدة  زيت  من 
للمديرية  بيان  أمس  به،  أفاد  حسبما  مختار، 

العامة للجمارك.
برنامج  تنفيذ  سياق  "في  أنه  البيان  في  وجاء 
العملياتية  للمصالح  المشتركة  الميدانية  الرقابة 
تمكن  األمنية،  األجهزة  مع  الجمركية  للفرق 
ببرج  للجمارك  المهام  المتعددة  الفرقة  أعوان 
مفتشية  لمصالح  إقليميا  التابعة  مختار،  باجي 
اختصاص  إقليم  بأدرار،  للجمارك  األقسام 
المديرية الجهوية للجمارك ببشار، بالتنسيق مع 
أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 2800 
كانت  لتر   5 بسعة  المائدة  زيت  من  صفيحة 

محملة على متن شاحنة«.
الحثيثة لمصالح  الجهود  العملية  و"تكرس هذه 
الجمارك الجزائرية في سبيل حماية االقتصاد 
المدعمة،  المواد  تهريب  ومكافحة  الوطني 
الرامية  العمومية  السلطات  لمساعي  تكريسا 
للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحرص 
بالسلع  للمواطن  والمستمر  الدائم  التزويد  على 

االستهالكية".
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تتعلق بتح�سني اآليات وعمليات الأمان واملرونة داخل مراكز البيانات

�سوناطراك حت�سل على �سهادة ت�سنيف عاملية

تزامنا مع حلول ذكرى اإحياء املولد النبوي ال�سريف

احلماية املدنية حتذر من اأخطار 
الألعاب النارية واملفرقعات

ك�سفت املديرية العامة للحماية املدنية، عن اإطالق حملة توعوية حت�سي�سية

 من الأخطار الناجمة عن ا�ستعمال املواد النارية واملفرقعات وال�سموع

 بداية من اليوم الثنني، مبنا�سبة الحتفال باملولد النبوي.

ANEP Gratuit

إشهار

تحصل مركز البيانات الرئيسي لمجمع سوناطراك 
المراكز  باعتباره أحد  على شهادة تصنيف عالمية 
األكثر أمانا ومرونة في العالم.وحسب بيان للمجمع 
 Data Center البيانات  مركز  تحصل  فقد 
تصنيف  شهادة  على  سوناطراك  لمجمع  الرئيسي 
".وأوضحت   Design  3  Tier  Uptime"
 Uptime من   Tier III شهادة  بإن  سوناطراك 
Institute، تسلم بشكل خاص إلى مراكز البيانات 
المتعلقة  العالية  العالمية  المقاييس  تتوفر على  التي 
التي  والمرونة  األمان  وعمليات  آليات  بتحسين 

إلى  تهدف  فهي  البيانات،  داخل مراكز  تنفيذها  يتم 
ضمان توفر خدمة مراكز البيانات وجودتها وأمانها.
من  والتطوير  التدقيق  مراحل  من  االنتهاء  وبعد 
طرف المديرية المركزية للرقمنة ونظم المعلومات 
التابعة لمجمع سوناطراك بالتعاون مع مؤسسة دعم 
مركز  تصنيف  تم   )EADN( الرقمنة  وتطوير 
 Uptime"معهد طرف  من  لسوناطراك  البيانات 
Institute" ضمن أكثر مراكز البيانات في العالم 

أماًنا ومرونة وفق أخر إصدار للمعهد.
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