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تنظيم الطبعة الثامنة جلائزة رئي�س اجلمهورية لل�شحفي املحرتف

يع�دون غدا للعب يف وهران

 لأول مرة منذ 17 �سنة

‘’اخل�شر’’ ي�شعون لفوز 
مقنع اأمام غينيا من 
اأجل تاأكيد اال�شتفاقة

احلك�مة تعر�س اإجنازاتها على الربملان

م�شروع بيان ال�شيا�شة العامة اأمام نواب ال�شعب يوم 2 اأكتوبر

با�سر ن�ساطا دبل�ما�سيا مكثفا بني�ي�رك

لعمامرة يربز جهود اجلزائر
 لرتقية ال�شلم واال�شتقرار العامليني

 ◉ وا�سنطن ت�ؤكد اأن اجلزائر �سريك ق�ي يف اإحالل ال�سلم 
03-02



لعمامرة  رمطان  الخارجية  الشؤون  لوزير  كان 
نشاط دبلوماسي مكثف بنيويورك، أين 7 لقاءات 
المتواصلة  األشغال  في  مشاركته  هامش  على 
للجمعية   77 الـ  للدورة  المستوى  رفيع  للشق 
وسانت  مالطا  من  نظراءه  التقى  حيث  العامة، 
لوسيا وألمانيا االتحادية وبلغاريا وكرواتيا، كما 
استقبل لعمامرة، المسؤولة األمريكية في وزارة 
الخارجية المكلفة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق 
مع  عمل  جلسة  وعقد  ليف،  بربارا  األوسط، 
أبو  أحمد  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين 
متجددة  فرًصا  اللقاءات  هذه  ولقد شّكلت  الغيط، 
وقراءتها  الثابتة  الجزائرية  المواقف  لتأكيد 
الموضوعية لمختلف المستجدات على الصعيدين 
الرامية  جهودها  جانب  إلى  واإلقليمي،  الدولي 
وبلورة  واالستقرار  السلم  ترقية  في  للمساهمة 

حلول سلمية لألزمات.
أشادت  بلعمامرة،  جمعها  الذي  اللقاء  وحول 
بالجزائر  ليف  بربارا  األمريكية  المسؤولة 
بوصفها شريًكا قوًيا في إحالل السلم واألمن في 
خالل  تم  انه  مؤكدا  اإلفريقية،  والقارة  المنطقة 
ومساعيها  الجزائر  جهود  على  التركيز  اللقاء 
على الصعيدين العربي واإلفريقي خدمة ألهداف 

السلم واالستقرار.
مشاركته  خالل  مكثًفا  نشاًطا  لعمامرة  وخاض 
على رأس وفد هام في أشغال االجتماعات رفيعة 
حيث  العامة،  للجمعية   77 الـ  للدورة  المستوى 
ترشيح  ترقية  الوزير على إطالق حملة  أشرف 
األمن  بمجلس  الدائمة  غير  للعضوية  الجزائر 
تنصيب  تم  حيث   ،2025-2024 الفترة  خالل 
الفتات بمقر األمم المتحدة لعرض الترشيح، مع 
مساهمة  لتقديم  الجزائر  استعداد  على  التركيز 
بتوجيهات  عمال  المجلس  أنشطة  في  نوعية 
وشدد  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
ومواقفها  بمبادئها  الجزائر  التزام  على  لعمامرة 

المتوازنة والمبنية على رؤيتها الموضوعية لحل 
األزمات عبر السبل السلمية، كما شارك رئيس 
الدبلوماسية الجزائرية بدعوة من نظيره الصيني، 
لمجموعة  وزاري  اجتماع  أشغال  في  يي،  وانغ 
أصدقاء مبادرة التنمية الدولية، التي تم تأسيسها 
بمبادرة من الرئيس الصيني من أجل تسريع تنفيذ 
في  التنمية وذلك  في مجال  المتحدة  األمم  أجندة 
تبني  أكد ضرورة  أين  سياق جائحة كوفيد-19، 
البلدان  على  خاص  بشكل  تركز  عملية  مقاربة 
النامية المتضررة من األزمة الغذائية، حيث شدد 
لتنفيذ  الالزمة  التمويالت  حشد  ضرورة  على 
أجندة 2030، داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز 
والفساد  القانونية  غير  المالية  التدفقات  مكافحة 

وتبييض األموال.
الجزائر  قناعة  على  التأكيد  الوزير  وجّدد 
بضرورة وضع هيكل دولي جديد لتحقيق تعاون 
أكثر فعالية في مجال التنمية على أسس المساواة 
االعتبار  بعين  واألخذ  الدول  بين  السيادية 

انشغاالت الدول النامية.
 ترقية تر�شيح اجلزائر ملجل�س الأمن 

يف �شلب اأولويات الن�شاط الدبلوما�شي

والجالية  الخارجية  وزير  تولى  ذلك،  إلى 
لعمامرة بمقر األمم  بالخارج رمطان  الجزائرية 
المتحدة، رفقة المندوب الدائم لدى األمم المتحدة 
الجزائري،  الوفد  أعضاء  وكافة  العرباوي  نذير 
غير  لمقعد  الجزائر  ترشيح  ترقية  حملة  إطالق 
دائم في مجلس األمن لفترة تمتد من 2024 إلى 
2025 خالل االنتخابات التي ستجرى في إطار 
 ،2023 جوان  في  العامة  للجمعية   77 الدورة 
السابعة  الدورة  في  مشاركته  اطار  في  وذلك 
في  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين 
نيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، حيث 
عرضت  الفتات  المتحدة  األمم  مقر  في  نشرت 

وكذلك  األمن  لمجلس  الجزائري  الترشيح 
كما  اإلنسان في جنيف،  لعضوية مجلس حقوق 
الدورة  أعمال  في  المشاركة  الوفود  على  وزع 
الحالية للجمعية العامة، كتيب يتضمن توجيهات 
المتعلقة  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
الرئيسية  المحطات  وكذلك  الخارجية  بالسياسة 

لتاريخ الدبلوماسية الجزائرية.
نظرائه  مع  تفاعالته  في  لعمامرة  الوزير  وشدد 
واإلعالمية  الدبلوماسية  واالوساط  الوزراء 
"الوالية  أن  على  المتحدة،  األمم  في  الحاضرة 
القادمة في مجلس األمن ستشكل فرصة متجددة 
رؤيتها  ومشاركة  مبادئها  تأكيد  إلعادة  للجزائر 
أعمال  جدول  على  المطروحة  القضايا  حول 
مجلس األمن في مجال السلم واألمن الدوليين". 

السلم  تحديات  أن"  إلى  أشار  الصدد،  هذا  وفي 
واألمن في جميع مناطق العالم تتطلب أكثر من 
هدفها  منسقة  دولية  إجراءات  مضى  وقت  أي 
موضحا   ،" دائم  دولي  سالم  ضمان  األساسي 
السلم  بصون  المطالب  األمن  مجلس  "على  بأن 
واألمن الدوليين أن يلعب دورا حاسما، بموجب 
تناوله  معرض  وفي  المتحدة"،  األمم  ميثاق 
لألولويات الرئيسية للجزائري والتي تهدف إلى 
الوزير  شدد  األمن،  مجلس  عمل  في  المساهمة 
الجهود  تركيز  إلى  "الحاجة  على  خاص  بشكل 
على تعزيز السلم واألمن الدوليين وترقية مبادئ 
العمل  تنشيط  وإعادة  االنحياز  عدم  حركة  وقيم 
ومواصلة  الشراكات  إطار  في  األطراف  متعدد 

مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة الدولية".
استعداد  لعمامرة  الوزير  أكد  السياق،  هذا  وفي 
عبد  الجمهورية،  رئيس  قيادة  تحت  الجزائر 
الجغرافي  موقعها  من  انطالقا  تبون،  المجيد 
مساهمة  تقديم  لـ"  والدبلوماسي  واالستراتيجي 
والدولية"  االقليمية  القضايا  جميع  في  نوعية 

المدرجة على جدول أعمال المجلس.

أحالت الحكومة مشروع بيان السياسة العامة إلى مكتب 
الداخل،  األسبوع  بحر  الذي  الوطني  الشعبي  المجلس 
يتم  ان  الرائد  لجريدة  مصادر  وفق  المقرر  من  حيث 

عرضه يوم 2أكتوبر المقبل للمناقشة والتصويت.
وقد جاء في المشروع على مدار 62 صفحة والموزع 
على 5 فصول توضح مضامين السياسة العامة لحكومة 
أيمن بن عبد الرحمان، حيث تسلط الحصيلة الضوء على 
القطاعات  مختلف  أنجزتها  التي  واألعمال  النشاطات 
خالل الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 
المشروع  حسب  اتسمت  التي  الفترة  وهي   ،2022
“بظرف وطني ودولي معقد للغاية” على خلفية تبعات 

جائحة كورونا.
وتجديد  القانون  دولة  “تعزيز  بـ  األول  الفصل  وُعنون 
في  الحكومة  إنجازات  فصل  بدوره  والذي  الحوكمة” 
العميقة  زالمؤسساتية  السياسية  اإلصالحات  تجسيد 
التعديل  بموجب  والمكرسة  تبون  الرئيس  أقرها  التي 

الدستوري، ال سيما من خالل إعداد النصوص القانونية 
الدستورية  الصلة ووضع كافة األجهزة والهيئات  ذات 

المنشأة أو التي تم تعديل قوانينها األساسية.
بينما جاء الفصل الثاني بعنوان “من أجل إنعاش االقتصاد 
وتجديده”، والتي تناول آليات القطاعات الحكومية ذات 
الصلة الرامية في إطار تعزيز روافد اإلنعاش االقتصادي 
العامة وتمويل فرص اإلنعاش  المالية  استدامة  لضمان 
االقتصاد  وتنوبع  االستثمار  منظور  ضمن  االقتصادي 
على غرار عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصالح 
القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية 
والصناعي،  التجاري  العمومي  القطاع  هيكلة  وإعادة 
فضال عن تحسين جاذبية مناخ االستثمار وترقية إطار 

تطوير المؤسسة والمقاوالتية.
الفصل الثالث جاء تحت عنوان “من أجل تنمية بشرية 
إسهامات  تنــــاول  والذي  مدعمة”  اجتماعية  وسياسة 
االجتماعيـــة  الخدمــــات  تعزيز  في  الحكومــــــة 

وخدمة المواطن أبرزها في قطاع الصحــــة والتعليم.
أما بالنسية للفصل الرابع أوسم بعنوان “من أجل سياسة 
الدوائر  دور  بذلك  مبرزا  واستباقية”،  نشطة  خارجية 
الوزارية في تعزيز العالقات مع إفريقيا والعالم العربي 
ومرافقة  الحرة  التجارية  المناطق  تجسيد  خالل  من 
غرار  على  المشتركة  اإلفريقية  التحتية  البنى  مشاريع 
الغاز  انبوب  وخط  للصحراء  العابر  الطريق  الطريق 

الجزائري النيجيري وااللياف البصرية.
إلى اإلسهام في إعادة  العربي، عرجت  وعلى الصعيد 
الظروف  توفير  بفضل  المشترك  العربي  العمل  بناء 
ستعقد  والتي  المقبلة  العربية  القمة  ونجاح  لعقد  المثلى 
بالجزائر، فضال عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن 
وتحيين  الفلسطينية  للقضية  المركزي  الطابع  العربي، 

مبادرة السالم العربية لسنة 2022.
الدبلوماسيين  جمع  الذي  االجتماع  عقد  عن  عالوة 
في  تصب  بتوصيات  والخروج  العالم  في  الجزائريين 

حلول  وإيجاد  االقتصادية  الدبلوماسية  تعزيز  صالح 
للمسائل العالقة في مجال االستثمارات األجنبية وترقية 

الصادرات في االسواق الخارجية.
تعزيز األمن والدفاع الوطنيين هو عنوان الفصل الخامس 
في بيان السياسة العامة، والذي تناول هو اآلخر الجهود 
المبذولة في مجال األمن والدفاع الوطنيين السيما فيما 
الترابية،  السالمة  على  والحفاظ  الحدود  تأمين  يخص 
من خالل تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على 
امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة.

في  المبذولة  المجهودات  إبراز  تم  أخرى،  جهة  من 
مكافحة اإلرهاب زنختلف أنواع الجريمة المنظمة، من 
خالل تكثيف الضغط الممارس على بقاء اإلرهاب عن 
التي أسفرت  النشيطة  الهجومية  العمليات  طريق زيادة 
عن إبطال كل مبادرة من هؤالء المجرمين أو الحد من 

حرية تحركاتهم.
ع.ط

اإ. �س/ واج
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با�شر ن�شاطا دبلوما�شيا مكثفا بنيويورك

لعمامرة يربز جهود اجلزائر لرتقية 
ال�سلم واال�ستقرار العامليني

اأجرى وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة لقاءات مكثفة مع نظرائه مبختلف الدول امل�شاركة يف 

الأ�شغال املتوا�شلة للدورة الـ 77 للجمعية العامة املنعقدة مبقر الأمم املتحدة بنيويورك، والتي كانت فر�شة لتاأكيد املواقف اجلزائرية 

الثابتة وقراءتها املو�شوعية ملختلف امل�شتجدات على ال�شعيدين الدويل والإقليمي، والتذكري بجهودها الرامية للم�شاهمة يف ترقية 

ال�شلم وال�شتقرار وبلورة حلول �شلمية للأزمات.

�شي�شمل اإجنازات خمتلف القطاعات بني �شبتمرب 2021 واأوت 2022

م�سروع بيان ال�سيا�سة العامة اأمام نواب ال�سعب يوم 2 اأكتوبر املقبل

الجمهورية عبد  دعا، أمس، رئيس 
والتالميذ  التلميذات  تبون،  المجيد 
للجد والعمل برسم الموسم الدراسي 
2023. وفي   –  2022 الجديد 
تغريدة نشرها على حسابه الرسمي 
رئيس  كتب  "تويتر"،  شبكة  في 

لتلميذاتنا  التوفيق  "كل  الجمهورية: 
الدخول  بمناسبة  وتالميذنا، 
المدرسي.. آن موسم الجد والعمل، 
ولكم  لكّن  هللا،  شاء  إن  بالنجاح 

جميًعا، ولكل األسرة التربوية". 
ق. و

لمنظمات  الوطني  االتحاد  قرر 
المحامين الجزائريين االنسحاب من 
التحاد  الدائم  المكتب  انعقاد  أشغال 
المحامين العرب بسبب التصريحات 
المحامين  اتحاد  لرئيس  الالمسؤولة 

العرب ونقيب مصر السابق.
الوطني  لالتحاد  بيان  في  وجاء 
الجزائريين،  المحامين  لمنظمات 
العرب  المحامين  اتحاد  رئيس  أن 
انحرف عن مبادئ االتحاد بخوضه 
في مسائل لم تكن مدرجة في جدول 
صميم  من  وال  المؤتمر  أشغال 
أن  البيان،  االتحاد.وكشف  أهداف 
رئيس اتحاد المحامين العرب خاض 
في مسألة الصحراء الغربية المحتلة 
من طرف المغرب والمدرجة أصال 

أنها  على  المتحدة  األمم  هيئة  أمام 
استعمار.ووصف  تصفية  قضية 
العرب  المحامين  اتحاد  رئيس 
بـ”الصحراء  الغربية  الصحراء 
المغربية”، األمر الذي أثار حفيظة 
لمنظمات  الوطني   االتحاد  رئيس 
إبراهيم  الجزائريين،  المحامين 
طايري، والوفد المرافق له مسجلين 
أشغال  من  الفوري  انسحابهم 
المؤتمر.واعتبر الوفد الجزائري أن 
التصريحات سابقة خطيرة في تاريخ 
اتحاد المحامين العرب، مؤكدين أن 
مجلس  على  سيعرض  األمر  هذا 
االتحاد الوطني لمنظمات المحامين 

في اجتماعه القادم.
ع.ط

الوطني  التضامن  وزيرة  أشرفت 
كوثر  المرأة  قضايا  و  واألسرة 
على  تلمسان  بوالية  أمس  كريكو 
الدراسي  الموسم  انطالق  مراسم 
الجديد 2022-2023 للتالميذ ذوي 
هذا  الخاصة.ويشهد  االحتياجات 
مراسم  جرت  الذي  الجديد  الموسم 
اإلعاقات  ذوي  بمركز  افتتاحه 
السمعية ببلدية المنصورة بحضور 
السلطات الوالئية استقبال 30 ألف 
تلميذ وتلميذة من ذوي االحتياجات 
الخاصة موزعين عبر 238 مؤسسة 
للتربية والتعليم المتخصصين تابعة 
الوطني  المستوى  على  للقطاع 
بمؤسسات  خاص  قسم  و1065 
قطاع التربية وفق وزارة التضامن 

الوطني واألسرة و قضايا المرأة.
فتم  تلمسان  لوالية  بالنسبة  أما 
الدراسي  الموسم  برسم  إحصاء 

مختلف  من  طفال   797 الجديد 
اإلعاقات موزعين على 14 مركز 
 131 عن  فضال  بيداغوجي  نفسي 
الخفيفة  اإلعاقات  ذوي  من  تلميذ 
المدرسي  الوسط  في  المدمجين 
الوزيرة  قامت  قسما.وقد   15 عبر 
بزيارة  المراسم  هذه  بمناسبة 
المذكور  بالمركز  الخاصة  األقسام 
و  النموذجي  الدرس  حضور  و 
من  المنظمة  النشاطات  بعض 
االحتياجات  ذوي  األطفال  طرف 
الخاصة المسجلين بالمراكز النفسية 
جهة  ومن  بالوالية.  البيداغوجية 
الوزيرة  تشرف  أن  يرتقب  ثانية 
أيضا على مراسم الدخول المدرسي 
يمينة"  "بوغانم  بمدرسة  للتالميذ 
بني  لبلدية  التابعة  "أونجلة"  بقرية 

مستار.
ع.ط

مبنا�شبة الدخول املدر�شي اجلديد

رئي�س اجلمهورية
 يدعو التالميذ للجد والعمل

ب�شبب الت�شريحات اللم�شوؤولة

 لرئي�س احتاد املحامني العرب

املحامون اجلزائريون ين�سحبون 
من موؤمتر احتاد املحامني العرب

كريكو ت�شرف على افتتاح ال�شنة الدرا�شية 

لذوي الحتياجات اخلا�شة 

   ا�ستقبال 30 األف تلميذ 
وتلميذة من ذوي االحتياجات اخلا�سة 

موزعني عرب 238 موؤ�س�سة



وجاء هذا خالل إشراف وزير التربية الوطنية، عبد 
الحكيم بلعابد، من والية جانت على انطالق الموسم 
الدراسي الجديد 2023-2022 حيث تتابع من مدرسة 
الدرس  جانت،  والية  في  نسومر«  فاطمة  »اللة 
مدرسي  »دخول  عنوان  تحت  جاء  الذي  االفتتاحي. 

في محيط نظيف«.
االكتظاظ في  أن مشكلة  الوطنية  التربية  وأكد وزير 
مشيرا  المتاحة«,  باإلمكانيات  حلها  »تم  قد  األقسام 
إلى أن حقيقة هذا الموضوع »ليس بالحدة المتداولة«، 
قائال: »هذا المشكل ليس بالحدة والضراوة المتداولة«, 
الفتا إلى أن »معظم المدارس ستعمل بأريحية« قائال 
»سترون بأمهات أعينكم بأن مشكل االكتظاظ متحكم 
ولن  الدراسة  بمقاعد  سيلتحقون  أبنائنا  وجميع  فيه, 
يتخلف منهم أي تلميذ«, مبرزا أن االكتظاظ »نسبي 
ويعاني منه عدد قليل جدا من المؤسسات التربوية«.

وأضاف الوير بأنه تم معالجة بعض حاالت االكتظاظ 
ب«التعاون مع الوالة واللجوء إلى مؤسسات أخرى 
أشار  أن  وبعد  حيث  المجاورة«،  مرافقها  باستعمال 

االكتظاظ  من  عانت  المؤسسات  »بعض  أن  إلى 
بسبب تناقص وتيرة اإلنجازات بسبب تداعيات وباء 
كورونا«, كشف بلعابد أنه تم بمناسبة السنة الدراسية 
الجديدة »استالم 413 مؤسسة تعليمية قاعدية, )268 
جانب  إلى  ثانوية(«,  و60  متوسطة,  و85  ابتدائية 

»إنشاء 1597 قسم توسعة«.
دعوات للمحافظة على اللوحات االلكرتونية

وبخصوص اللوحات الرقمية، أشار وزير التربية إلى 
أن أكثر من 1600 مدرسة ستستفيد تباعا من اللوحة، 
مضيفا أن اإلجراء من شانه تخفيف المحفظة وتسهيل 

الدراسة.
اللوحات  على  بالمحافظة  تعليمات  الوزير  وجه  كما 
الرقمية، مضيفا أن المشروع مستمر إلى غاية تزويد 
دور  مبرزا  باللوحات،  التربوية  المؤسسات  كل 
ومجهود الخزينة والدولة في توفير اللوحات الرقمية. 
التي  سوناطراك  من  »الرمزية«  المساهمات  شاكرا 

شاركت في المجهود، داعية إلى المحافظة عليها .

من  الثالثة  السنة  في  اإلنجليزية  اللغة  وبخصوص 
2022-( الدراسية  السنة  بداية من  االبتدائي,  الطور 
2023(, قال بلعابد انه تحدي رفعته الدولة الجزائرية 

لتمكين التالميذ من اكتساب هذه اللغة.
الموعد, حيث  القطاع »كان مع  الوزير أن  وأوضح 
وفر اإلمكانيات البشرية والمادية لرفع تحدي اعتماد 
اللغة اإلنجليزية في السنة الثالثة من الطور االبتدائي, 
اللغة  هذه  لتدريس  البشري  التأطير  توفير  تم  أين 
على  وذلك  المدرسي,  الكتاب  جانب  إلى  العالمية 

مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن«.
اإلنجليزية,  اللغة  اعتماد  تعميم  سيتم  أنه  وأبرز 
ابتدائي,  الخامسة  و  الرابعة  السنة  لتشمل  مستقبال, 
تكوينية  إلى »تنظيم دورات  السياق  نفس  مشيرا في 
لفائدة أساتذة اللغة اإلنجليزية, بهدف التحسين المستمر 

في مستوى تدريسها«.
20 األف مدر�سة ا�ستفادت من كتاب االإجنليزية 
من  استفادت  مدرسة  ألف   20 من  أكثر  إن  وأشار 
الكتاب  أن  الوزير،  أوضح،  كما  االنجليزية.  كتاب 
موجود في كل المدارس دون استثناء من أجل تدريس 
الجمهورية  رئيس  لتعليمات  تنفيذا  االنجليزية،  اللغة 
عبد المجيد تبون، مضيفا إلى أن خبراء ومختصون، 

تكفلوا بتأطير وتكوين أساتذة االنجليزية. 
كما قال أن أستاذ هذه اللغة التي قرر رئيس الجمهورية 
تدريسها من الثالثة االبتدائي، له ليسانس أو مستوى 
المتخرجين  على  االعتماد  أهمية  إلى  مشيرا  جيد، 
التكوين  سيستمر  كما  لألساتذة،  العليا  المدرسة  من 
الفاعلين في  بلعابد  السنة.وبالمناسبة، دعا  على مدار 
القطاع إلى »تضافر الجهود لرفع تحدي تدريس اللغة 
االنجليزية«, وفي مقدمتهم األستاذ لكونه األقرب من 

التلميذ الذي يعد -كما قال- »أمانة في أعناقنا«.
نسبة  أن  المقابل  في  دائما كشف  و من والية جانت 
خصصت  التي  دينار   5000 منحة  من  االستفادة 
عدد  وأن  بالمائة.   80 بلغت  قد  المعوزة  للعائالت 
كبير من العائالت قد حصلت على المنحة في انتظار 

حصول باقي العائالت عليها .
لحساب  وتلميذة  تلميذ  مليون   11 قرابة  والتحق 
تنظيمية  إجراءات  في ظل  الجديد  المدرسي  الدخول 
وبيداغوجية وتربوية جديدة اتخذتها الجهات الوصية 
التربوي في الجزائر  الفعل  في سبيل تطوير وترقية 

والنهوض بمنظومة تربوية فعالة.

أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين عن تعليق إضرابها ليومي 
تفتيفة  بن  بثانوية  الطارئ  الوطني  لمجلسها  عقدها  بعد  وهذا  سبتمبر،  و22   21
بالبليدة أمس الثالثاء بحضور أزيد من 49 مندوب والية بما فيها الواليات المنتدبة 
ممثلي  جمع  تفاوض  بمحضر  ماورد  على  الوطني  المجلس  أعضاء  أطلع  أين 
الفتاح خيرجة مع ممثل  الوطني عمار زويدي وسيواني اسماعيل وعبد  المكتب 

للوزارة عقب اعتصام وطني يوم األحد الفارط.
الحوار  قنوات  فتح  إن  أحمد،قائال"  الهادي  عبد  الوطني  المجلس  وصرح عضو 
ودعوة الوزارة لممثلينا والشروع في دراسة ومعالجة مقترحات النقابة بخصوص 
يعتبر ثمرة  لها  الجدي  بالنظر  الوزارة بوعود  القانون األساسي، وتقديم   مسودة 
من ثمار مساعدي  ومشرفي التربية عبر ربوع الوطن، مستطردا قائال "إال أننا 
نتحفظ بخصوصها نعلق كل حركاتنا اإلحتجاجية مؤقتا متفائلين خيرا بوادر انفراج 

وتسوية حقوق منتسبي السلك مع تغليب الحوار والتفاوض.."
الجزائرية.. المدرسة  و  السلك  لخدمة  نقابة خطها وطني  "نحن  المتحدث  وأبرز 
وال يعني هذا إننا سنتوقف عن للمطالبة بالتنديد بالتماطل في النظر في المطالب 
المرفوعة، مشيرا إلى عقد النقابة مجالسها الوالئية لتوضيح أكثر للقاعدة تفاصيل 
أكثر وكذا التحضير بما هو قادم من محطات نضالية في حال إخالل وزارة التربية 

الوطنية بوعودها.
التربويين  للمشرفين والمساعدين  الوطنية  النقابة  الوطنية  التربية  ووعدت وزارة 
يوم  تنظيمه  المقرر  باإلضراب  اإلشعار  في  رفعتها  التي  انشغاالتها  في  بالنظر 
لـ7ساعات،  دام  مطول  اجتماع  خالل  وهذا   ،2023/2022 المدرسي  الدخول 
أول  للنقابة مساء  الوطني  المكتب  العام مصطفى بن زمران مع  المفتش  ترأسها 
 4 أكثر من  فيه  بالرويسو شارك  التربية  أمام ملحة وزارة  أمس، عقب اعتصام 

آالف مشرف تربوي.

ونقال عن عضو المجلس الوطني عبد الهادي أحمد فإن لقاء ثنائي جمع المفتش 
العام لوزارة التربية مصطفى بن زمران بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمشرفين 
الحركات  إلى  اللجوء  النقابة وأسباب  انشغاالت  إلى  التطرق  تم  التربويين، حيث 
االجتماعية التي باشرت النقابة منذ عودة الموظفين اإلداريين، بداية من المقاطعة 
اإلدارية ثم اعتصام أمام الوزارة ثم قرار بالدخول في إضراب ليومي 21 و22 

سبتمبر يرفق باعتصامات أمام مديريات التربية.
وحسب المتحدث فإن االجتماع خرج بمحضر  أين تم من خالله وزارة التربية 
بتقديم وعود بالنظر في انشغاالت النقابة و اعادة النظر شكال ومضمونا  في جميع 

مقترحات النقابة في القانون األساسي ، شرط ضمان دخول مدرسي امن .
بٌمقترحات  التقنية  اللّجنة  أخذ  في   التربية  ومساعدي  مشرفي  انشغاالت  وتتمثل 
والتّمسك  بالتوظيف  تعلّق  ما  خاّصة   2021 نوفمبر   16 بتاريخ  الٌمقّدمة  النّقابة 
بشهادة ليسانس شهادة للتوظيف بصفة مشرف التربية وبالتصنيف 12 واالستفادة 
تب اآليلة  من األحكام اإلنتقالية في اإلدماج ، والفصل النّهائي في ملف ٌمنتسبي الرٌّ
القاعدية  الرتبة  من  وتمكينهم  للتّربية(  رئيسي  وٌمساعد  للتربية  )ٌمساعد  للّزوال 

مشرف التربية قبل صدور القانون األساسي الخاص الجديد .
إليها  الترقية  وحصر  للتّربيـــة  ٌمستشار  ٌرتبة  على  باإلبقاء  المطالب  تتعلق  كما 
اإلنحدار  شرط  وإلغاء  التربويين  والمشرفين  المساعدين  سلك  من  للٌمنحدرين 
القانون  يُحّددها  التي  األعـلى  الّرتب  إلى  للتّرقية  ضماًنــا  التعلــيم  أسالك  من 
في  التّربيــــــة  ٌمشرف  بصفــة  الٌمدمجين  ِملف  ٌمعالجة  و  الخاص  األســــاسي 
المرسوم  من   5 المادة  وأحكــام  يتوافـــق  بمــا  الثاّلثــة  التّعليميـــة  األطـــوار 
التنفـيـــذي 19-336 والتّمسك بتوحيــد التسمية والرتبـــة والتّصنيف مع نظرائهم 

في المتوسط والثانــوي .
مرمي عثماين
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قال اإن اعتماد االجنليزية يف االبتدائي حتد 

بلعابد ينفي االكتظاظ ويربز جهود 
الدولة الإجناح الدخول املدر�سي

طماأن جمددا وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد االأ�سرة الرتبوية ويف اأول يوم من عودة نحو 11 مليون تلميذ اإىل مقاعد الدرا�سة 

بالتحكم يف ظاهرة االكتظاظ وقال للأ�سرة الرتبوية والراأي العام اجلزائري �سرتون باأمهات اأعينكم باأن م�سكل االكتظاظ متحكم فيه، هذا 

وتطرق يف املقابل الوزير اإىل جهود الدولة يف توفري لوحات الكرتونية باملدار�س، اإ�سافة اإىل التحدي الذي رفعته باإدراج والأول مرة مادة 

اللغة االجنليزية يف الطور االبتدائي.

مرمي عثماين

على اإثر العزوف الكبري

 لل�سباب على الت�سجيلت

تعليق منحة البطالة اإذا مل 
يخ�سع امل�ستفيدون لتكوين مهني

االجتماعي  والضمان  والتشغيل  العمل  وزارة  وقعت 
بفئة  المهنيين، خاصة  والتعليم  التكوين  اتفاقية مع وزارة 
للعزوف  حد  لوضع  وهذا  البطالة،  منحة  من  المستفيدين 

على مراكز التكوين المهني.
ووزير  المهنيين  والتعليم  التكوين  وزير  من  كل  ووقع 
وزاري  منشور  االجتماعي  والضمان  والتشغيل  العمل 
مشترك يحدد اآلليات العملية للتكفل بعملية التكوين لفائدة 
من  تمكينهم  قصد  البطالة،  منحة  جهاز  من  المستفيدين 
تحسين قابلية تشغيلهم عن طريق اكتساب مهارات تسمح 
لهم بالزوج إلى عالم الشغل. وأوضح المنشور الوزاري 
المشترك أن كل المستفيدين من منحة البطالة إنهم ملزمين 
أشهر   6 إلى   3 من  لمدة  التكوين  في  الدراسة  بإجبارية 

وتكون الدراسة حضوريا.
منحة  من  المستفيدين  قوائم  إعداد  االتفاقية  ألزمت  كما 
التكوين  مراكز  إلى  وإرسالها  التشغيل  وكالة  من  البطالة 
 ، حضوريا  الدراسة  المكونين  إجبار  أجل  من  المهني 
منحة  من  المعني  إقصاء  يتم   ، الدراسة  عن  تردد  أي  و 
البطالة عقب التبليغ األول والثاني الذي يقصى صاحبه من 
االستفادة من منحة البطالة في أجل 72 ساعة. وأوضحت 
منحة  من  المستفيدين  لكل  سيكون  التكوين  إن  االتفاقية 

البطالة لكل األطوار الثالث )ابتدائي ومتوسط وثانوي(
والتسجيل سيكون عبر موقع )مهنتي( وسيكون مع موقع 
الوزاري  المنشور  حسب  واحد،  آن  في  البطالة  منحة 
المشترك الذي شدد أن اإلجراء سيدخل حيز التنفيذ شهر 

أكتوبر 2022.
مرمي عثماين

املكلفة مبنطقة �سمال اإفريقيا وال�سرق 

االأو�سط يف اخلارجية االأمريكية ت�سرح:

"اجلزائر �سريك قوي
 يف اإحالل ال�سلم يف املنطقة 

وبالقارة االإفريقية"
صرحت المسؤولة األمريكية في وزارة الخارجية المكلفة 
أول  ليف  بربارا  افريقيا والشرق األوسط,  بمنطقة شمال 
أمس بنيويورك أن الجزائر تعتبر شريكا "قويا" في احالل 

السلم واالستقرار في المنطقة وبالقارة اإلفريقية.
وفي تغريدة له, أكد مكتب شؤون الشرق األوسط بوزارة 
الخارجية األمريكية، أن السيدة ليف التقت بوزير الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة على 
هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة  "لبحث 

التعاون األمريكي-الجزائري حول االستقرار اإلقليمي".
حول  نفسه،  المصدر  يضيف  المحادثات،  تمحورت  كما 
المقررة  العربية"  الدول  لجامعة  القادمة  والقمة  "السلم 
التطورات  إلى  إضافة  بالجزائر،  نوفمبر   2 و   1 يومي 
النزاع  السيما  عليه  يهيمن  الذي  الدولي  للوضع  األخيرة 
في أوكرانيا والقضية الفلسطينية واألزمة الليبية والوضع 

في منطقة الساحل.
 ع.ط

بعد وعود وزارة الرتبية بالنظر يف جميع مطالبها

لف�سل االكت�سافات االأخريةنقابة امل�سرفني وامل�ساعدين الرتبويني تعلق االإ�سراب

 ل�سركة "�سوناطراك"

اجلزائر تعتزم رفع
 اإمدادات الغاز نحو اإيطاليا 

اإىل 25 مليار مرت مكعب
ايطاليا  مع  مميزة  عالقات  تربطها  التي  الجزائر  تضمن 
تموين هذا البلد بالغاز، حيث تعتزم رفع إمداداتها إلى أزيد 

من 25 مليار متر مكعب قبل نهاية السنة.
ساهمت  "لقد  والمناجم  الطاقة  لوزارة  بيان  في  وجاء 
عبد  الجمهورية،  رئيس  مؤخرا  جمعت  التي  اللقاءات 
وكذا  ماتاريال  سيرجيو  االيطالي،  بنظيره  تبون  المجيد 
في  دراغي،  ماريو  االيطالي،  الوزراء  مجلس  برئيس 

توثيق الشراكة الطاقوية بين البلدين.
ايطاليا  مع  بالتزاماتها  تفي  التي  الجزائر،  وعززت 
بتسليمها إلى غاية اليوم 17.8 مليار متر مكعب من الغاز، 
مكانتها كأول ممون بالغاز إليطاليا التي ستستلم 10 مليار 
متر مكعب إضافية من الغاز، في األشهر القادمة، يضيف 
المصدر ذاته، كما ستساهم زيادة إنتاج الغاز واالكتشافات 
األخيرة التي حققتها سوناطراك، في توطيد مكانة الجزائر 
لقرارات  طبقا  إليطاليا  بالغاز  ممون  كأول  فأكثر  أكثر 

الرئيسين".
ف. م



للشؤون  االسباني  الدولة  وزير  تحدث 
األوروبية، باسكوال نافارو ريوس عن تشكل 
إجماع بين كافة دول االتحاد األوروبي على 
الحاجة  أفرزته  والذي  الغاز،  أسعار  تسقيف 
إلى اعتماد إجراءات مثل تحديد سقف لسعر 
سعر  لفك  الكهرباء  سوق  وإصالح  الغاز 
ينظر  كان  والذي  الغاز،  سعر  عن  الكهرباء 
ممكن. غير  بأنه  أشهر  بضعة  قبل  حتى  فيه 
وأشار في تصريح على هامش مجلس الشؤون 
العامة األوروبي في بروكسل، إلى أن مقترح 
المفوضية،  قدمته  الذي  الطاقة  سوق  تنظيم 
غرار  على  أخرى  أمور  على  يركز  والذي 
المجلس،  في  تقدما  يحرز  االستهالك  ترشيد 
فيما  الصعوبات،  بعض  هناك  أضاف  ولكنه 
يتعلق بالتخفيض اإلجباري للطلب في بعض 

األوقات كساعات الذروة.
لسعر  تحديد سقف  بأن  المتحدث،  ذات  وأكد 
الطاولة،  على  بالضبط  موجودا  “ليس  الغاز 
لكن إسبانيا تدعمه"، مضيفا يجب أن نستمر 
في سياسة استبدال الوقود األحفوري بمصادر 
متجددة، مشيرا إلى تسجيل توافق في اآلراء 
بشكل  تعتمد  التي  البلدان،  من  العديد  بين 
النقيض  الغاز.وعلى  إمدادات  على  كبير 

األخيرة  القليلة  األشهر  في  الجزائر  اتخذت 
الغاز  أسعار  في  النظر  باعادة  يقضي  قرارا 
حسب  تبقى  والتي  الدول،  لكافة  المصدرة 

المختصين أسعار متدنية.
يشار إلى أن الجزائر تعتبر رابع مصدر للغاز 
المسال ألوروبا ووصلت كمية الشحنات التي 
استقبلتها الدول األوروبية سنة 2021 لحوالي 

10,2 مليون طن، وفي المقابل فإن إمدادات 
أنريكو  األنابيب  عبر خطوط  الطبيعي  الغاز 
ماتي "ترانسميد" وميد غاز ينتظر أن تصل 
 25 منها  مكعب،  متر  مليار   35 من  ألزيد 
يصدر  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليار 
تضخ  مكعب  متر  مليار   10,5 ونحو  لروما 

لمدريد.

إلنتاج  الجزائر"  "الفارج  مجمع  أطلق 
بوالية  عقاز  ببلدية  مقره  الكائن  اإلسمنت 
الجزائر  في  أخضر  إسمنت  أول  معسكر 
بيان  في  أمس  علم  حسبما  للبيئة,  صديق 
الجديد  اإلسمنت  هذا  الشركة. ويتسم  لذات 
"شامل"  التجارية  العالمة  يحمل  الذي 
بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
40 بالمائة مقارنة باإلسمنت التقليدي, يشير 

البيان الذي تسلمت /وأج نسخة منه.
ويساهم هذا المنتوج الجديد الذي يعتمد إنتاجه على تقنية تم تطويرها 
بواسطة مخبر تطوير البناء في الرويبة )الجزائر العاصمة( في بناء 
هذا  إلى  الوصول  المصدر. وتم  ذات  وفق  التحتية,  والبنية  المنازل 
دامت  تكنولوجيات عالية  اعتمدت على  تجارب  بعد  الجديد  اإلسمنت 

لمدة سنتين. كما تسمح هذه التكنولوجية التي 
مبتكرة  طرائق صناعية  إدماج  على  تعتمد 
)الطين  المحلية  الموارد  على  بالحفاظ 

والحديد(.
تصدير  الجزائر"  "الفارج  مجمع  ويتوقع 
منتجاته  مختلف  من  ماليين طن   3 حوالي 
موانئ  من  انطالقا  الجاري  العام  نهاية  مع 
وهران ومستغانم وجيجل وعنابة وسكيكدة, 

حسب نفس المصدر.
 للتذكير قام مجمع "الفارج الجزائر" في العام المنصرم بتصدير 6ر2 
مليون طن من مختلف منتجاته على غرار الكلينكر واإلسمنت بنوعيه 

األبيض والرمادي منها أزيد من 700 ألف طن من ميناء وهران.
ع.ط

انطلق  الذي  الجديد  المدرسي  الدخول  تميز 
باستالم  الجنوب  واليات  سائر  عبر  أمس 
عديد المنشآت التربوية الجديدة في مختلف 
تجهيز  إلى  باإلضافة  التعليمية،  األطوار 
المدارس االبتدائية بالوسائل الرقمية  بعض 

ضمن مشروع رقمنة المدرسة.
فبوالية ورقلة التي شهدت التحاق 117.373 
 258 عبر  الدراسة  بمقاعد  وتلميذة  تلميذ 
مؤسسة تربوية، تم دخول حيز الخدمة ثالث 
وثانوية،   )2( ومتوسطتين  إبتدائيات   )3(
باإلضافة إلى 44 قسم توسعة وخمس )5( 

مطاعم مدرسية.
وتميز الدخول المدرسي بوالية توقرت التي 
تلميذ   108.000 من  أكثر  التحاق  عرفت 
وتلميذة بمقاعد الدراسة موزعين علي 277 
معلم   4.602 ويؤطرهم  تربوية  مؤسسة 
وأستاذ، بدخول أربعة )4( مدارس ابتدائية 
ومتوسطتين )2( وثانوية واستالم أزيد من 
مؤسسة   15 علي  موزعا  توسعة  قسم   50
بتوظيف  القطاع  قامت مصالح  تعليمية.كما 

55 معلما عن طريق التعاقد لتدريس اللغة 
ابتدائي،  الثالثة  السنة  لتالميذ  اإلنجليزية 
محددة  شروط  وفق  اختيارهم  تم  والذين 
تمنراست،  الرقمية.وبوالية  األرضية  عبر 
من  أزيد  التربوية  المؤسسات  استقبلت 
التعليمية  األطوار  في  تلميذ   50.500
مؤسسة   170 على  موزعين  الثالثة، 
مستخدم   3285 تأطيرهم  ويضمن  تربوية 
حسب  تربوي،  و2391  إداري  و894 
قطاع  تعزز  التربية.كما  مديرية  معطيات 
بمتوسطة وداخلية  تمنراست  التربية بوالية 
بمتوسطة قرية "هيرافوك" ببلدية أدلس، الي 
في مختلف  تدريس جديدة  قاعة   24 جانب 
للتالميذ  المدرسي  النقل  األطوار.ولتدعيم 
والبعيدة  النائية  بالمناطق  القاطنين  خاصة 
البالد،  بأقصى جنوب  الواقعة  الوالية  بهذه 
تم  جديدة  حافلة   64 من  القطاع  استفاد  فقد 

توزيعها على مختلف البلديات.
كما تميز الدخول المدرسي بوالية تمنراست 
متعاقدين  أستاذة  لتوظيف  منصبا   30 بفتح 

الطور  في  اإلنجليزية  اللغة  لتدريس 
هذ  تعليم  إدراج  إطار  في  وهذا  االبتدائي، 

اللغة منذ السنة الثالثة من التعليم االبتدائي.
التربية  قطاع  تدعم  متصل،  سياق  وفي 
بوالية الوادي بـ 16 مجمعا مدرسيا موجها 
للمتمدرسين بالطور االبتدائي، باإلضافة إلى 
)26( مطعم مدرسي )بطاقة 200 وجبة(، 
المسطر  الوطني  البرنامج  ضمن  وذلك 
لفائدة  المدرسي  اإلطعام  خدمات  لتعميم 
الثالث  التعليمية  بالمراحل  المتمدرسين 

)االبتدائي، المتوسط والثانوي(.
وعرفت والية الوادي أيضا إنجاز 77 حجرة 
دراسية لفائدة الطورين االبتدائي والمتوسط، 
للنقل  حافلة   15 توفير  إلى  باإلضافة 
للمتمدرسين  السيما  مخصصة  المدرسي 
بالمناطق النائية والقرى المعزولة عبر إقليم 

هذه الوالية الحدودية.
 81.600 من  أزيد  التحق  أدرار  وبوالية 
في  الموسم  لهذا  الدراسة  بأقسام  تلميذا 
أكثر  يؤطرهم  الثالث  التعليمية  األطوار 

أشار  حسبما  ومعلم،  أستاذا   4.700 من 
والمسابقات  التدريس  مصلحة  رئيس  إليه 

واالمتحانات بمديرية التربية بلعقون قادة.
عدة  أدرار  والية  استلمت  المناسبة،  وبهذه 
 )5( خمس  منها  جديدة  بيداغوجية  هياكل 
)6( مجمعات  ابتدائيات جديدة وترقية ستة 
تهيئتها  إعادة  بعد  ابتدائيات  إلى  مدرسية 
وتدعيمها بأقسام توسعة إلى جانب متوسطة 
جديدة مع ترقب إعادة فتح ثانوية أبي حامد 
الغزالي بعاصمة الوالية أواخر شهر أكتوبر 
بعد أن خصص جناح منها الحتضان مقر 
حسبما  المكونين،  لتكوين  تكنولوجي  معهد 
أشير إليه.ويتوخى من هذه الهياكل الجديدة 
التي سيتم الشروع فعليا في استغاللها بداية 
من الدخول المدرسي الجديد، القضاء على 
من  العديد  عبر  المسجل  االكتظاظ  مشكل 

المؤسسات التربوية بواليات الجنوب.
وفي إطار تجسيد برنامج المدرسة الرقمية 
ضمن   ،2023-2022 الدراسي  للموسم 
مساعي القطاع الرامية إلى تخفيف المحفظة، 

تم تجهيز عدة مدارس ابتدائية عبر واليات 
هذه  الرقمية.وتضمنت  بالوسائل  الجنوب 
واأللواح  الرقمية  السبورات  توفير  العملية 
إلكترونية  بتطبيقات  مزودة  اإللكترونية 
من  والتي  المدرسية،  البرامج  مع  مكيفة 
البيداغوجي والتربوي  شأنها تحسين األداء 
التعليمي  المردود  من  والرفع  لألساتذة 
الحقيبة  وزن  تخفيف  عن  فضال  للتالميذ، 
الكتاب  على  االعتماد  خالل  من  المدرسية 

الرقمي، كما أوضح مسؤولو القطاع.
وتحسبا للدخول المدرسي الجديد, فقد شهدت 
الواليات  بهذه  التربوية  المؤسسات  عديد 
تهيئة  بهدف  وترميم  تهيئة  إعادة  أشغال 
الظروف المالئمة لتمدرس التالميذ، عالوة 
على قيام عديد الجمعيات المحلية بمبادرات 
أبناء  من  المتمدرسين  لفائدة  تضامنية 
حقائب  عليهم  وزعت  المعوزة،  العائالت 
تنظيم حمالت  جانب  إلى  مدرسية  وأدوات 

تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية.
ع.ط

ف.م
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يف الوقت الذي اجتهت اجلزائر لإعادة النظر يف الت�سعرية

م�صاع اأوروبية متوا�صلة 
لت�صقيف اأ�صعار الغاز

تتوا�سل امل�ساعي الأوروبية لت�سقيف اأ�سعار الغاز، باملوازاة مع ا�ستمرار العمليات الع�سكرية الرو�سية على الأرا�سي 

الأوكرانية والتخوف من �سح الإمدادات وت�ساعف اأ�سعار الغاز منذ بداية العام اجلاري.

املخاوف من �سح

 الإمدادات تلقي بظاللها 

على الأ�سواق الطاقوية

 اأ�صعار اخلام اجلزائري تنخف�ض لأقل 
من 90 دولرا للربميل

سجلت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري بالند انخفاضا في 
تداوالت منتصف األسبوع الجاري بنسبة تقدر بنحو 2,16 بالمئة، لتصل إلى 
89,50 دوالرا للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.
للهبوط خالل  الوسيط   القياسيين برنت وتكساس  الخامين  كما تحولت أسعار 
تعامالت يوم أمس األربعاء، مع صدور تقرير المخزونات األميركية، وكانت 
أسعار الخام قد ارتفعت بأكثر من 2 بالمئة خالل التداوالت في أعقاب إعالن 
إلى تصاعد  أدى  ما  تعبئة عسكرية جزئية،  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
المخاوف من تقلّص إمدادات النفط والغاز.وفي ذات االتجاه، انخفضت أسعار 
القادم  نوفمبر  شهر  بالتسليم خالل  المعنية  القياسي  برنت  لخام  اآلجلة  العقود 
بنسبة قدرت ب 0,3، مسجال 90,37 دوالرا للبرميل، بعدما كان مرتفعا عند 
العقود  أسعار  الجلسة.وهبطت  من  سابق  وقت  في  للبرميل  دوالًرا   93,50
القادم  بالتسليم خالل شهر نوفمبر  المعنية  الوسيط  اآلجلة لخام غرب تكساس 
بنسبة وصلت ل 0,3 بالمئة، لتبلغ 83,65 دوالرا للبرميل، وفق بيانات أويل 
بريس.وقد أنهت أسعار النفط الخام تعامالتها منتصف األسبوع الجاري على 
واألميركية، عالوة  األوروبية  األسهم  انخفاض  مع  بالمئة،   1,5 بنحو  تراجع 
النفط اإليراني لألسواق. النووي وإعادة  على تواصل الجهود إلحياء اإلتفاق 
من جانبه، يري رئيس أبحاث السلع في أي إن جي، وارن باترسون أن توقيع 
إلى  الجزئية، سيؤدي  التعبئة  بوتين مرسوما بشأن  الروسي فالديمير  الرئيس 
زيادة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الروسية، ما سيعيد األسعار لالرتفاع.
الواردات  التي تحظر  وفي سياق متصل، ستدخل عقوبات االتحاد األوروبي 
البحرية من النفط الروسي حيز التنفيذ بداية من ال 5 ديسمبر المقبل.كما تراجع 
البلدان  منظمة  تضم  التي  بلوس،  أوبك  تحالف  في  المنتجين  مجموعة  إنتاج 
المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤها من الخارج بما في ذلك روسيا، إلى مستوى 

قياسي بلغ 3,58 مليون برميل يوميا أقل من أهدافها اإلنتاجية.
أن  الناصر من  أمين  السعودية  أرامكو  ومن جهة أخرى، حذر رئيس شركة 
يتعافى  عندما  بسرعة  تستنفد  قد  العالم  في  للنفط  االحتياطية  اإلنتاجية  الطاقة 

االقتصاد العالمي.
ف.م

تنظيم الطبعة الثامنة جلائزة 
رئي�ض اجلمهورية لل�صحفي املحرتف

لجائزة  الثامنة  الطبعة  تنظيم  لها, عن  بيان  أعلنت وزارة االتصال، أمس في 
رئيس الجمهورية للصحفي المحترف, بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق 
لـ 22  أكتوبر من كل سنة.وتنظم الطبعة الخاصة بهذه السنة تحت موضوع 
ستينية االستقالل: "تحديات األمس، تحديات اليوم", مثلما أوضح المصدر ذاته 
الجزائري  النضالي لإلعالم  بالمسار  "اعترافا  تعد  الجائزة  بأن هذه  أكد  الذي 
إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعالمها 
إعالم  في  المواطن  تجسيد حق  في  وااللكتروني  البصري  السمعي  المكتوب, 
الذي  النضال  الوزارة أيضا بأن "هذا  موضوعي وذي مصداقية".كما ذكرت 
شكل باألمس هاجسا مرعبا لالستعمار الغاشم، يواصل اليوم مسيراته في البناء 
الحرية  كنف  في  المستدامة  التنمية  أهداف  لبلوغ  الوطن  مرافقة  و  والتشييد، 

والكرامة، و االزدهار و التطور".
وتهدف جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف -حسب نفس المصدر- إلى 
"تشجيع وترقية اإلنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله وإلى التحفيز على التميز 
لثقافة االستحقاق وكذا  بالتأسيس  الوطنية,  الصحافة  واإلبداع واالحترافية في 

مكافأة أحسن األعمال الصحفية المنجزة ذات الصلة بالموضوع المقترح".
ر.ن

يت�سم بخف�س انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بن�سبة 40 باملائة

جممع "لفارج اجلزائر" 
يطلق اأول اإ�صمنت اأخ�صر �صديق البيئة

دخول مدر�سي مميز

هياكل جديدة وجتهيز مدار�ض ابتدائية بالو�صائل الرقمية بوليات اجلنوب



مالك  مبارك  االقتصادي  والمستشار  أعرب الخبير  الصدد  هذا  وفي 
سراي وفي تدخل له خالل منتدى "المجاهد" عن "تفاؤله" بخصوص 
قانون االستثمار الجديد الذي من شأنه أن يشجع االستثمار من خالل 
أن  مضيفا  واألجانب  الجزائريين  المستثمرين  لصالح  محفزة  تدابير 
ديناميكية االستثمار  بتعزيز  القانون " كفيلة  لهذا  التطبيقية  النصوص 
في الجزائر في مختلف القطاعات".   ويرى المستشار االقتصادي أّن 
اإلصالحات التي باشرتها السلطات العمومية بالتشاور مع المختصين 
والخبراء مكنت من صياغة هذا القانون الجديد الذي "سيضفي ديناميكية 
الوطني".    االقتصاد  تنويع  في  يساهم  و  األعمال  مناخ  على  جديدة 
ويوفر هذا القانون "تسهيالت وضمانات للمستثمرين مع إضفاء المزيد 

من الشفافية والسرعة في دراسة الملفات المتعلقة باالستثمار والموافقة 
عليها".  

 ولدى تطرقه للعقبات المسجلة في الماضي السيما فيما يخص العقار 
انتظار  في  مجهزة  مناطق صناعية  بإنشاء  الخبير  أوصى  الصناعي 

تطهير العقار الموجه لالستثمار.
من جهة أخرى، دعا سراي إلى فتح وكاالت مصرفية في بعض البلدان 
اإلفريقية لتسهيل إجراءات االستثمار. كما أشاد ذات المتحدث بالعمل 
الذي تقوم به الدبلوماسية االقتصادية لجذب االستثمارات إلى الجزائري 
لالضطالع  مؤهلة  ومواردها  بكفاءاتها  الجزائرية  الجالية  أن  معتبرا 

بدور أساسي في التنمية واالستثمار االقتصادي.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2 بالمائة 
خالل تعامالت أمس األربعاء بدعم من تزايد 
التوترات الجيوسياسية، يأتي ذلك في أعقاب 
إعالن الرئيس الروسي فالديمير بوتين تعبئة 
عسكرية جزئية، مما أدى إلى تصعيد الحرب 
إمدادات  تقلّص  من  ومخاوف  أوكرانيا  في 

النفط والغاز.
بتوقيت  صباًحا   09:08 الساعة  وبحلول 
غرينتش ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام برنت 
 2.10 بنسبة   - نوفمبر  شهر  -تسليم  القياسي 

بالمائة مسجاًل 92.52 دوالًرا للبرميل.
وصعد سعر العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط -تسليم نوفمبر - بنسبة 2.22 بالمائة 

إلى 85.80 دوالًرا للبرميل.
وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعامالتها، 
 1.5 بنحو  الماضي على تراجع  الثالثاء  يوم 
األوروبية  األسهم  انخفاض  مع  بالمائة، 

واألميركية، وأعلن بوتين توقيع مرسوم بشأن 
التعبئة الجزئية منذ يوم أمس قائاًل، إنه يدافع 
عن األراضي الروسية وإن الغرب يريد تدمير 
التطورات  هذه  تعبيره.وعقب  حسب  البالد 
التصعيد سيؤدي  اقتصاديون أن  قال محللون 
الطاقة  إمدادات  بشأن  اليقين  عدم  زيادة  إلى 
وفق  هؤالء  من  عدد  وأوضح  الروسية، 
تصريحات تناقلتها الصحافة الدولية "قد تؤدي 
أكثر  إجراءات  التخاذ  دعوات  إلى  الخطوة 
عدوانية ضد روسيا فيما يتعلق بالعقوبات من 

الغرب"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
كانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت والمست 
أعلى مستوياتها خالل عّدة سنوات في مارس 
بعد اندالع حرب أوكرانيا، وستدخل عقوبات 
الواردات  تحظر  التي  األوروبي  االتحاد 
في  التنفيذ  حيز  الروسي  النفط  من  البحرية 
مركز  سة  مؤسِّ وقالت  المقبل،  ديسمبر   5

الطاقة،  بأسواق  المعني  إنسايتس"  "فاندا 
النفط  أسعار  ارتفاع  أن  "يبدو  هاري:  فاندانا 
وسيكون  األخبار،  على  عادي  غير  فعل  رّد 
عرضة لمزيد من إعادة المعايرة في الساعات 

المقبلة.«
المتحدة،  الواليات  قالت  ذلك،  غضون  في 
النووي  االتفاق  بإحياء  انفراًجا  تتوقع  ال  إنها 
اإليراني لعام 2015 في الجمعية العامة لألمم 
احتماالت  يقلل  مما  األسبوع،  هذا  المتحدة 

عودة البراميل اإليرانية إلى السوق الدولية.
وتراجع إنتاج مجموعة المنتجين في أوبك+، 
للنفط  المصّدرة  البلدان  منظمة  تضم  التي 
ذلك  في  بما  الخارج  من  وشركاءها  "أوبك" 
روسيا، إلى مستوى قياسي بلغ 3.58 مليون 
برميل يومًيا أقّل من أهدافها اإلنتاجية، أو نحو 

3.5 بالمائة من الطلب العالمي.
حياة �سرتاح

بن  شريف  الفالحي   للتعاون  الوطني  للصندوق  العام  المدير  جدد 
حبيلس, على ضرورة التوجه نحو فرض إلزامية التامين على الفالحين 
ان  كاشفا  مستمر,  تحسن  في  للصندوق  المالية  الوضعية  أن  مشيرا  

احتياطاته المالية بلغت اكثر من 22 مليار دج.
الفالحة و  لجنة  وأوضح بن حبيلس, خالل جلسة استماع من طرف 
الصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني, جرت برئاسة رئيس 
اللجنة, علي بن سبقاق, أمس األول  أن الوضعية المالية للصندوق في 
"تحسن مستمر", مشيرا أن "رقم احتياطاته قد بلغ أكثر من 22 مليار 
المدير  الوطني. وأعرب  الشعبي  للمجلس  بيان   به  أفاد  دج", حسبما 
انخراط  لعدم  أسفه  "عن  قدمه,  الذي  العرض  للصندوق, خالل  العام 
أغلبية فالحي بعض الواليات في منظومة التأمين", داعيا إلى ضرورة 
أوضح  كما  البيان.  في  جاء  حسبما  التأمين",  "إجبارية  نحو  التوجه 
يعتبر  الفالحي  للتعاون  الوطني  الصندوق  أن  بالمناسبة  حبيلس،  بن 
وقطاع  الفالحي  القطاع  في  تنشط  التي  المالية  المؤسسات  "أهم  من 
التأمينات، حيث يملك 69 صندوقا جهويا وأكثر من 500 مكتب محلي، 
مضيفا بأنه "سيشرع قريبا في فتح فروع للصندوق بالواليات الجديدة". 

من جهته, أكد رئيس اللجنة أن استضافة المدير العام للصندوق الوطني 
االستراتيجي  القطاع  هذا  وزن  إلى  "بالنظر  جاءت  الفالحي  للتعاون 
ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في مرافقة جهود الفالحين 
في رفع المردودية الفالحية وضمان األمن الغذائي". وخالل المناقشة، 
الصندوق وجعله  لتطوير  النواب على "أهمية خلق ميكانيزمات  شدد 
في صيغة بنك تعاوني يهتم بتمويل الفالحين ودعمهم"، وكذا "ضرورة 
االهتمام بتعزيز الضمان االجتماعي في أوساط الفالحين، فضال عن 

مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالتأمينات الفالحية". 
كما شهدت المناقشة طرح تساؤالت حول األسباب الحقيقية التي تعوق 
التحسيس بضرورة التأمين الفالحي، باإلضافة إلى دعوات إلى تعميم 

تجربتي "دار الفالح" وكذا "دار اإلبل". 
ما  كل  "دعم  إلى  تسعى  اللجنة  أن  سبقاق  بن  أكد  اللقاء،  ختام  في  و 
يخدم القطاع الفالحي وتطويره وتحسين أدائه"، كما وعد بأن ترفع كل 
االنشغاالت التي تقدم بها بن حبيلس على شكل توصيات إلى الوزارة 

المعنية.
�ش.زمو�ش
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�ش. زمو�ش

مت ا�ستكمال اإجنازه بن�سبة 90 باملائة 

الطريق العابر لل�سحراء �سيح�سن 
التبادالت بني اجلزائر و5 بلدان اإفريقية 
أكد األمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي أّن هذه المنشأة 
التحتية التي تربط ستة بلدان من المغرب العربي ومنطقة الساحل ستساهم في 

التكامل االقتصادي للمنطقة الذي يعد ضعيفا حالًيا. 
منذ  العمومية  األشغال  قطاع  انجازات  حول  دراسي  يوم  خالل  له  تدخل  وفي 
االستقالل، أشار عيادي إلى أّن هذه البنية التحتية "تساهم رغم استكمالها بنسبة 90 
بالمائة، بشكل ضعيف في التبادالت التجارية بين الجزائر وتونس ومالي وتشاد 
ونيجر ونيجيريا".  وقال المسؤول نفسه إنّه "على سبيل المثال، فإّن حجم التبادل 
للصحراء  العابر  الطريق  يعبرها  التي  األخرى  والبلدان  الجزائر  بين  التجاري 
يعتبر ضئياًل، إذ يبلغ نسبة 3 بالمائة فقط و90 بالمائة منه تتم مع تونس"، وأشار 
والجمركية  التجارية  المشاكل  على  ستعكف  لجان  "وضع  إلى  اإلطار  هذا  في 
لتكثيف العمل الحالي".  وستعرف لجنة الربط للطريق العابر للصحراء المكلفة 
السيما بتمويل وانجاز الطريق تنظيًما جديًدا قصد تمكينها من معالجة العوامل 
تغطي  التي  الطريق  هذه  طول  على  والتجارية  االقتصادية  للتبادالت  المعرقلة 
"منطقة اقتصادية تحصي 62 مليون شخًصا"، وستضّم اللجنة التي تتكون حاليا 
المالية  الستة ممثلين من قطاعات  للبلدان  العمومية  األشغال  من مجلس وزراء 
إنجازه  في  الشروع  تم  الذي  للصحراء  العابر  الطريق  ويمتد  والنقل.  والتجارة 
القرن الماضي، على مسافة تقارب العشرة آالف كيلومتر، ويربط  في ستينات 
تمتد  تفرعات  عدة  مع  )نيجيريا(  بالغوس  العاصمة  الجزائر  الرئيسي  محوره 
إلى النيجر ومالي وتشاد وتونس.  وفي إطار هذا اليوم الدراسي تم تقديم عرض 
حول أهم االنجازات للقطاع منذ االستقالل خاصة المشاريع المهيكلة في المجال 
السيار شرق-غرب  الطريق  غرار  على  والطرق  والمطارات  والبحري  البري 
)1216 كيلومتًرا( والطريق السيار شمال-جنوب )طريق الوحدة اإلفريقية سابًقا( 

والمنشئات الفنية مثل جسر واد رخام وواد الرمال بقسنطينة وميناء جن جن.
�ش.زمو�ش

اعتربته اأكرث القطاعات املدرة 

للثـروة واخلالقة ملنا�سب ال�سغل 

موالفي تدعو ال�سباب لال�ستثمار 
يف ر�سكلة وتدوير النفايات 

المتجددة سامية موالفي، أمس األول  المؤسسات  البيئة والطاقات  دعت وزيرة 
الناشئة إلى االستثمار في مجال رسكلة وتدوير النفايات معتبرة ان هذا المجال 

يعتبر حاليا مدر للثروة وخالق لمناصب الشغل.
وعقب استماعها لعرض حول وضعية مركز الردم التقني بخنشلة، أكدت الوزيرة 
أّن االستثمار في ميدان رسكلة النفايات مطلوب حاليا بشكل كبير فباإلضافة على 
المزايا التي يوفرها هذا المجال فيما يتعلق بحماية البيئة فأنه أيضا يعد مستحدث 
للثروة ولمناصب الشغل. وأفادت موالفي أّن دائرتها الوزارية قامت بوضع منصة 
رقمية تحت تصرف المؤسسات الناشئة الراغبة في االستثمار في قطاع رسكلة 
بالفائدة على  التي تعود  المشاريع  لمرافقتها في تجسيد مختلف  النفايات  وتدوير 
البيئة والمواطن وأصحاب هذه المؤسسات. ووجهت موالفي تعليمات إلى مسؤولي 
مركز الردم التقني ببلدية بغاي من أجل العمل على تطوير المركز وجعله متكامال 
على  الناشئة  المؤسسات  وتشجيع  الرسكلة  وإعادة  النفايات  تثمين  خالل  من 
االستثمار في هذا المجال ضمن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة للمساهمة 
في رفع مردود االقتصاد التدوير. ولدى معاينتها لمدى تقدم أشغال مشروع إنجاز 
التكميلي  البرنامج  يدخل ضمن  والذي  بغاي  ببلدية  التقني  للردم  الثاني  الخندق 
مع  التعاقدية  اآلجال  احترام  بضرورة  تقضي  تعليمات  الوزيرة  أعطت  للتنمية 
في  لتسليمه  بالتناوب  تعمل  عمل  فرق  خلق  من خالل  األشغال  وتيرة  تسريع  
اآلجال المحددة. ووّجهت موالفي خالل زيارتها للنادي البيئي بالمدرسة االبتدائية 
المدني  المجتمع  وفعاليات  الجمعيات  إلى  دعوة  بوحمامة  ببلدية  محمد  أحمادو 
للمشاركة في كل البرامج المتعلقة بنظافة المحيط والمجال البيئي السيما وأّن والية 
خنشلة مقبلة على تجسيد إعادة بعث مشروع السد األخضر وعمليات التشجير 
التربية  فكرة  تكريس  إلى  أيضا  ودعت  المقبل.  أكتوبر  من شهر  بداية  بالوالية 

البيئية لدى الناشئة من خالل برمجة دروس لتالميذ المدارس االبتدائية لحثهم 
على االعتناء بالمحيط، معربة بالمناسبة عن إعجابها بنشاطات النادي البيئي الذي 
اعتبرته مثاال يقتدى به في مجال الرسكلة وتثمين النفايات بالمؤسسات التعليمية. 
وحضرت الوزيرة بالثانوية الجديدة بعين جربوع مراسم إبرام اتفاقيتي تعاوني 
األولى بين قطاعي البيئة والتربية الوطنية من أجل تعميم وتفعيل التربية البيئية 
والنشاط البيئي في الوسط المدرسي وتأطير النوادي البيئية والثانية بين قطاعي 
البيئة والتكوين المهني بهدف ترقية المهن البيئية في تخصصات تسيير النفايات 
والرسكلة والطاقات المتجددة ومرافقة خريجي القطاع من أجل تجسيد مشاريعهم 

وإنشاء مؤسساتهم المصغرة.
�ش.زمو�ش

ت�ستمر حتى ظهرية اليوم

اأمطار رعدية مرفوقة
 بحبات برد على عدة واليات

م�سحوبة  تكون  رعدية  اأمطار  �سقوط  الوطن  وجنوب  ب�سمال  واليات  عدة  �ست�سهد 

خا�سة  ن�سرية  به  اأفادت  ح�سبما  قوية،  رياح  وهبوب  برد  حبات  بت�ساقط  حمليا 

م�ستوى  يف  و�سعت  التي  الن�سرية  هذه  اجلوية.و�ستخ�س  للأر�ساد  الوطني  للديوان 

وتي�سم�سيلت  وتيارت  ومع�سكر  و�سعيدة  بلعبا�س  �سيدي  واليات  "برتقايل"  يقظة 

واملدية والبويرة، ح�سب امل�سدر نف�سه الذي اأكد ان �سلحية هذه الن�سرية متتد من 

ال�ساعة ال�ساد�سة )18�سا00(  اإىل غاية ظهرية اليوم اخلمي�س بكميات اأمطار ترتاوح 

30 ملم.وتخ�س هذه الن�سرية اأي�سا واليات برج بوعريريج و�سطيف  20 اإىل  ما بني 

 40 اإىل   20 من  االأمطار  كميات  �ستقدر  حيث  وب�سكرة  وخن�سلة  البواقي  واأم  وباتنة 

ملم، و مت�س هذه الن�سرية اأي�سا واليات البي�س و االأغواط و اجللفة و امل�سيلة و اأوالد 

كميات  �سترتاوح  اإذ  اليوم  نهار  منت�سف  اإىل  �سلحيتها  متتد  حيث  غرداية  و  جلل 

االأمطار املنتظرة ما بني 20 اإىل 40 ملم، ح�سب ذات امل�سدر.

حياة �سرتاح

فيما اقرتب خام برنت اإىل 93 دوالر

احتياطاته بلغت اأكثـر من 22 مليار دج

حت�سن يف الو�سعية املالية لل�سندوق الوطني للتعاون الفالحي  

اأ�سعار النفط اخلام ترتفع بـ 2 باملائة

اعترب اأن قانون اال�ستثمار �سيعطي دفعا للقت�ساد الوطني، �سراي:

تطهري العقار ال�سناعي رهان احلكومة املقبل 
�سي�ساهم القانون اجلديد لل�ستثمار من خلل ن�سو�سه التطبيقية التي �سدرت يف اجلريدة الر�سمية يف اإعطاء 

دفع جديد لرتقية اال�ستثمار يف اجلزائر واالقت�ساد الوطني عن طريق تدابري حتفيزية ل�سالح املتعاملني املحليني 

واالأجانب يف حني يبقي الرهان املقبل هو تطهري العقار ال�سناعي املوجه لل�ستثمار من اأجل ت�سهيل اإجناز مناطق 

�سناعية كربى تكون قاعدة �سلبة للقطاع.



امتداد  تعد  التي  القضية  هذه  نتائج 
تضييق  و  المراقبة  عمليات  لمختلف 
الخناق على نقل وترويج الممنوعات، 
التي  األمنية  لإلجراءات  ومواصلة 
بغرداية،  الشرطة  مصالح  أطلقتها 
و  الجريمة  أشكال  كافة  لمحاربة 
على  اإلجتماعية  اآلفات  مسببات 
غرار ترويج المخدرات و المؤثرات 
العقلية، من خالل تشديد الرقابة عبر 
المشتبه  مراقبة  مع  األمنية  الحواجز 
فيهم في هذا المجال، توقيفه وتقديمهم 
مكنت  التي  القضائية،و  الجهات  أمام 
هذه  من  معتبرة  كميات  حجز  من 
الفترة األخيرة، جاءت  السموم خالل 
خاصة  األمنية  الرقابة  تعزيز  إثر 
غرداية،  مدينة  مخارج  و  بمداخل 
الفارط  األسبوع  نهاية  مكنت  التي  و 
إثر تفتيش دقيق إلحدى الحافالت من 
المؤثرات  من  كبسولة   734 ضبط 
  Bregabalineنوع من  العقلية 
الذي  فيه  المشتبه   mg 300بحوزة 
ينحدر من والية شمالية، كان بصدد 
للترويج  غرداية  بوالية  مروراً  نقلها 
بين أوساط الشباب، ليتبين بعد تحويله 
إلى مقر المصلحة اإلشتباه في شخص 

ثاني كان رفقته بالحافلة.
بأمن  القضائية  الضبطية  عناصر 
كافة  استكمال  بعد  و  بونورة،  دائرة 
قدمت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات 
القضائية  الجهات  أمام  فيهما  المشتبه 
عقلية  مؤثرات  حيازة  تهمة  عن 
التهريب  طريق  عن  عليها  متحصل 

لغرض اإلتجار بها.    

ومواصلة للخطة األمنية التي أطلقتها 
مصالح الشرطة بالشراكة مع مصالح 
الدرك الوطني بغرداية، لمحاربة كافة 
الطمأنينة  بسط  و  الجريمة،  أشكال 
اإلجراءات  اتخاذ  كذا  السكينة،  و 
كل  من  للوقاية  الالزمة  اإلستباقية 
و سالمة  بأمن  المساس  شأنه  من  ما 
الخرجات  تعزيز  عبر  المواطنين، 
النقاط  مداهمة  و  المشتركة  الميدانية 
يرتادها  التي  األماكن  و  المشبوهة 
مؤخراً  نفذت  اإلجرام،  معتادي 
و  الوطني  األمن  من  كل  عناصر 
دائرتي  مستوى  على  الوطني  الدرك 
ضحوة  بن  ضاية  و  المنصورة 

واسعتي  مشتركتين  أمنيتين  عمليتين 
النطاق.

بالدرجة  تعد  التي  اإلجراءات  هذه 
وقوع  لمنع  وقائي  كإجراء  األولى 
ما  خاصة  عامة،  بصفة  الجريمة 
أنواعها،  بمختلف  بالسرقات  تعلق 
إضافة إلى محاربة ترويج و استهالك 
تهدف  أصنافها،  بمختلف  الممنوعات 
المشتبه  إلى مالحقة  أخرى  جهة  من 
فيهم و المسبوقين قضائياً، عالوة على 
تكثيف األبحاث عن األشياء المسروقة 

خاصة منها الدراجات النارية.
 09 توقيف  من  مكنتا  العمليتين 
يحوزون  ال  سائقيها  نارية،  دراجات 

على وثائق إدارية   أو نظراً لالشتباه 
توقيف  إلى  باإلضافة  ملكيتها،  في 
شخص على مستوى مدينة ضاية بن 
المؤثرات  من  كمية  بحوزته  ضحوة 
    Bregabaline نوع  من  العقلية 
لإلستهالك  مهيأة   mg 300كانت 
إعداد  و  تحويله  تم  أين  الشخصي، 

ملف جزائي ضده.
و في إطار التحريات عن األشخاص 
المبحوث عنهم و األشياء المسروقة، 
 77 تعريف  من  العملية  نفس  مكنت 
دراجة   26 و  مركبة   51 و  شخص 
مخالفات   08 ضبط  مع  نارية، 

مرورية.  

حتـــــت �شعــــــــار

 " مهمتنا حمايتك - لدخول مدر�سي �آمن "  

حملة حت�سي�سية 
يف الأو�صاط الرتبوية مل�صالح 

االأمن بوالية �سطيف
العامة  المديرية  قيادة  أطلقته  الذي  التحسيسي  لبرنامج  تجسيدا 
وبمناسبة  الوطني،  الدرك  قيادة  مع  بالتنسيق  الوطني  لألمن 
أمس  انطلق  الذي  المدرسي  والدخول  االجتماعي  الدخول 
أفراد  بمعية  بسطيف  الشرطة  مصالح  نظمت  رسميا  األربعاء 
شملت  تحسيسية  خرجات  الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة 
مستعملي الطريق شارك خاللها براعم المحافظة الوالئية للكشافة 
اإلسالمية.الحمالت تمت بأهم الفضاءات والمحاور والطرقات، 
وجهت لمستعملي الطريق الذين إستمعوا لشروحات وتوجيهات 
إتباع  المرور،  قانون  إحترام  إلى  مجملها  في  تدعو  مختلفة، 
مختلف قواعد السالمة المرورية مع السعي إلى المحافظة على 
الراجلين وباألخص المتمدرسين منهم ال سيما طور اإلعدادي 
واالبتدائي.هذا وستشمل أيضا حملة التحسيس هذه والتي تزامن 
والدخول المدرسي المرتقب يوم غد نشاطات تحسيسية تتم هذه 
المرة بإقليم اختصاص الشرطة، لتشمل أيضا عمليات تحسيس 
دروس  إلقاء  مع  والروضات،  االبتدائية  المدارس  بمحاذاة  تتم 
تحسيسية تذكر أبناءنا المتمدرسين بأهم قواعد السير كما تنبههم 

بمجمل الهفوات الواجب تفاديها بالمحيط المدرسي.
حياة �سرتاح

يتعلق مبحتال بالقرب من مر�كز �لربيد

اأمن العا�سمة
 يوجه نداءا للجمهور

وعمال  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   17 المادة  لنص  طبقا 
باإلذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي 
المواطنين،  إلى علم  الجزائر  أمن والية  أمحمد، دعت مصالح 
أن الشخص المدعو/ "ب.ع" مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة 
والسرقة  واالحتيال  النصب  قانونا  منّظمة  لمهنة  صفة  بانتحال 
بالقرب من مراكز البريد.وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن 
السالف  والية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية 
الفرقة  إلى  التوّجه  عليه  للتعرف  صورته  نشر  تم  الذي  الذكر 
الجنائية بمقر مقاطعة الشرطة القضائية األولى وسط بالعاصمة، 
أو  شكوى  لتقييد  الجمهورية،  تراب  عبر  للشرطة  مقر  أي  أو 

اإلدالء بشهادة في قضية الحال.
حياة �سرتاح
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بوالية  الزهايمر  مرض  عالج  وحدة  تعد 
البليدة و الوحيدة من نوعها على المستوى 
الوطني صرحا طبيا هاما للتكفل بالمرضى 
هذا  مع  التأقلم  على  عائالتهم  مساعدة  و 
ظل  في  خاصة  معهم  التعامل  و  المرض 
منهم  تجعل  سلوكية  مشاكل  من  معاناتهم 

مصدر قلق للمقربين منهم.
وأوضحت رئيس هذه الوحدة, البروفيسور 
إحياء  عشية  لوأج  حديث  في  أمالو  سهيلة 
ل21  المصادف  للزهايمر  العالمي  اليوم 
الزهايمر  مرض  أن  سنة,  كل  من  سبتمبر 
يعتبر من بين األمراض التي تصيب االنسان 
عند  العالج  يستلزم  و  السن  في  تقدمه  مع 
تعقد  لتفادي  األولى  أعراضه  ظهور  بداية 
وحدة  أن  المسؤولة  ذات  أضافت  الحالة.و 
فانون"  "فرانس  بمستشفى  الزهايمر  عالج 
وجهة  تعد   2017 سنة  نشاطها  بدأت  التي 
للعديد من المرضى و عائالتهم من مختلف 
واليات الوطن الذين يقصدونها لتلقي العالج 
معه  التعايش  و  المرض  تطور  إلبطاء 
على  تؤثر  التي  سلوكاتهم  تغير  ومواجهة 
جميع أفراد العائلة المقيمين معهم.كما أكدت 
أن النسبة األكبر من المصابين بهذا المرض 
حالة  مقابل  حالتين  بمعدل  هذا  و  نساء  هم 
هذا  تعقيدات  أن  إلى  الفتة  لرجل,  واحدة 
المرض تكون أكثر بكثير عند الرجال و أن 
المعدل العمري للمصابين به يتراوح ما بين 

65 و 85 سنة.
و بالرغم من أن تماثل المصابين بالزهايمر 
يصيب  كونه  علميا"  مستبعد  "أمر  للشفاء 
التقدم في  تتأثر أيضا عند  التي  المخ  خاليا 
السن, إال أن البروتوكول العالجي المطبق 

تدهور  دون  يحول  الطبية  الوحدة  بهذه 
عائالتهم  و  مساعدتهم  و  المرضى  حالة 
الجديد خاصة  الحياة  نمط  التكيف مع  على 
بدايته,  عند  المرض  اكتشاف  حالة  في 
الطبي  الطاقم  الوحدة.ويتبع  رئيسة  حسب 
العصبي  و  النفسي  الطب  في  المتخصص 
المشرف عليها أساليب عالج حديثة بحيث 
يتضمن البروتوكول العالجي وصف أدوية 
للتخفيف من أعراض األرق و اإلكتئاب و 

القلق لمواجهة تغير سلوكات المصابين.
كما يتضمن هذا البروتوكول العالجي الذي 
أهالي  شهادات  على  بناء  فعاليته,  أثبت 
المرضى الذي يقصدون هذه الوحدة, إشراك 
بأنشطة  للقيام  مجموعات  ضمن  المرضى 
عمليات  في  المشاركة  غرار  على  متنوعة 
تشجيعهم  و  المستشفى  بحدائق  التشجير 
كالخياطة  المفضلة  هواياتهم  ممارسة  على 
ألعاب  ممارسة  إلى  باإلضافة  البستنة  أو 

ألعاب  أو  الشطرنج  كلعبة  الذاكرة  لتنشيط 
تنجم  التي  التعقيدات  تفادي  بهدف  التفكيك 
عن الفراغ الذي يشعر به المريض.ونظرا 
العائلي  المحيط  على  المرض  هذا  لتأثير 
للمريض, يولي القائمون على المركز أهمية 
بأفراد  أيضا  النفسي  التكفل  لضمان  بالغة 
عائلة المريض من خالل عقد لقاءات معهم 
حول  لتوجيههم  خاصة  مجموعات  ضمن 
طرق التعامل معهم و التعايش مع وضعيتهم 
الجديدة التي تحتاج إلى عناية خاصة نظرا 
في  العائلي  الدعم  يلعبه  الذي  الهام  للدور 

استقرار الحالة المرضية.
�لوحدة تتكفل يوميا بنحو 15 مري�سا

عالج  وحدة  أن  أمالو  البروفيسور  أكدت 
الزهايمر سجلت منذ بداية نشاطها ارتفاعا 
في عدد الحاالت الوافدة عليها لتلقي العالج 
و المساعدة, الفتة إلى أنها تسجل حاليا معدل 

نحو 20 حالة إصابة جديدة شهريا مقابل ما 
بين 10 و 13 حالة خالل السنوات الماضية.
وأرجعت أسباب ذلك إلى زيادة الوعي لدى 
المواطنين الذين أضحوا أكثر إدراكا ألهمية 
تلقي العالج عند بداية المرض لتفادي تطوره 
بسرعة, مشيرة إلى أن جل المرضى ليسوا 
باستثناء  المرض  بهذا  بإصابتهم  علم  على 
فئة قليلة جدا ممن يسمح لها مستواها العلمي 

بتقبل هذا المرض.
 15 بنحو  يوميا  تتكفل  الوحدة  أن  وقالت 
مريضا و هو المعدل المرشح لإلرتفاع في 
حالة تدعيمها باالمكانيات البشرية و المادية 
الكافية للتكفل بجميع المرضى خاصة و أن 
الجلسة الواحدة للمريض تتراوح ما بين 45 

و50 دقيقة.
هذا  بهم  يتكفل  الذين  المرضى  بين  ومن 
من  السابع  العقد  في  شيخ  الطبي,  الصرح 
تيبازة اقتربت منه وأج و  عمره من والية 
هو رفقه ابنه ببهو هذه الوحدة, حيث أكد هذا 
تحسنت  الصحية  والده  وضعية  أن  األخير 

منذ  الوحدة  بهذه  العالج  تلقيه  بعد  كثيرا 
التي  الحسنة  بالمعاملة  مشيدا  سنة,  حوالي 
يتلقاها من طرف األطقم الطبية التي شكلت 

عامال مهما في تجاوبه مع العالج.
شكلت  كورونا  جائحة  أن  أمالو  وأشارت 
عائقا أمام استكمال تجهيز هذه المنشأة الطبية 
بالعتاد الضروري خاصة قاعة إعادة التأهيل 
الوظيفي التي تعد من بين أهم وسائل العالج 

التي تحتاجها فئة معتبرة من المرضى.
و في هذا السياق, دعت البروفيسور أمالو 
ألطباء  أو  الوحدة  هذه  نحو  التوجه  إلى 
من  عدد  بمجرد مالحظة ظهور  مختصين 
الذين  األشخاص  على  المبكرة  األعراض 
تجاوزوا سن ال65 سنة و المتمثلة خاصة 
عن  لفظيا  التعبير  في  صعوبة  إيجاد  في 
فكرة معينة و عدم تذكر األحداث القريبة و 
العصبية غير المبررة باإلضافة إلى صعوبة 
القيام بأنشطة كان المريض يجد سهولة في 

القيام بها في وقت سابق.
�س. زمو�س

�رتفاع �حلاالت �لو�فدة على �لوحدة نتيجة زيادة �لوعي لدى �ملو�طنني

وحدة عالج الزهامير بالبليدة... �سرح طبي هام للتكفل باملر�سى وعائالتهم

حياة �سرتاح

ت�سييق �خلناق على نقل وترويج �ملخدر�ت مبختلف �أنو�عها بغرد�ية

اأمن دائرة بونورة يتمكن من حجز كمية 
معتربة من املوؤثرات العقلية

متكنت م�سالح �أمن د�ئرة بونورة بوالية غرد�ية من حجز 734 كب�سولة من �ملوؤثر�ت �لعقلية، مع ��سرتجاع �أكرث من 60 �ألف دج من عائد�ت 

�لرتويج باالإ�سافة �إىل توقيف �سخ�س )38 �سنة( و تقدميه �أمام �جلهات �لق�سائية.

يف �إطار �لتحقيقات �خلا�سة بق�سية �أعمال �ل�سغب 

�لتي طالت لقاء �أمل �الأربعاء ومولودية �جلز�ئر 

االأمن الوطني ي�سيد بروح املواطنة لدى املنا�سرين
�سيما  ال  �ملو�طنني،  بها  حتلى  �لتي  �ملو�طنة  وروح  بوعي  �لوطني،  للأمن  �لعامة  �ملديرية  �أ�سادت 

�الأن�سار �الأوفياء لفريقي مولودية �جلز�ئر و�أمل �الأربعاء، من خلل م�ساهمتهم يف �لتبليغ عن 

طريق �إر�سال فيديوهات و�سور مل�سالح �ل�سرطة، �ساهمت يف م�ساعدة �ملحققني للتو�سل بو��سطة 

�لعنف  �ل�سغب،  �عمال  يف  فيهم  �مل�ستبه  وتوقيف  هوية  حتديد  �إىل  �لتقنية  و�الأدلة  �لقر�ئن 

�الأربعاء  بد�ئرة   2022 �سبتمرب   09 �جلمعة  يوم  �سجلت  �لتي  �لعمومية،  �لقوة  على  و�الإعتد�ء 

)والية �لبليدة(، مبنا�سبة لقاء �لفريقني حل�ساب بطولة �ملحرتف �الأول لكرة �لقدم.

ويف هذ� �ل�سدد، متكنت م�سالح �الأمن �لوطني غد�ة ت�سجيل هذه �العمال �ملوؤ�سفة، من توقيف 

32 �سخ�س م�ستبه فيهم ل�سلوعهم يف �عمال �ل�سغب و�لعنف و�العتد�ء على �لقوة �لعمومية.
حياة �سرتاح



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

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

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

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

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

وزيت الزيتون، فهي مثالية الستعادة صحة الشعر. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشاعر اإليثار ألمة بأكملها.

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

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

في اليوم التالي".

 l اإعداد: حياة �سرتاح

جمال ور�شاقة

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

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

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

م�ستويات الدوبامني ب�سكل طبيعي.

تناول كمية كافية من الربوتني

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

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

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

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

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

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

الدماغ.

تناول الربوبيوتيك

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

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

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

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

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

ممار�سة الريا�سة

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

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

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

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

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

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

الدوبامني يف الدماغ.

النوم لفرتات كافية

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

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

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

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

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

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

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

من اليقظة والأداء العايل خالل اليوم.

التعر�س ل�سوء ال�سم�س

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

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

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

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

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

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

ال�ستماع اإىل املو�سيقى

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

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

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

الدقيق.

تناول املكمالت الغذائية

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

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

ذلك احلديد وفيتامني د وفيتامينات ب واملغنزيوم و اأوميغا 3.

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

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

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

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

الوزن وال�سكر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�سكر الطبيعية يف الدم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غني باملغذيات

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

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

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

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

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

من الفيتامينات اأو املعادن.

اجلرعة وكيفية ا�ستخدامها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شحتك

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

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

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

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

كيف تعيدين احلياة ل�سعرك يف اخلريف؟
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تكرمي خا�س لـ"الدون" يف الربتغال

رونالدو يتفوق على مي�سي والعبي 
العامل بلقب جديد قبل مونديال قطر

التواصل  موقع  على  تم 
"إنستغرام"  اإلجتماعي 
اختيار كريستيانو رونالدو 
قدم،  كرة  العب  كأقوى 
والذي سيظهر في مسابقة 
العام  لهذا  العالم  كأس 

والمقررة في قطر.
"ديلي  صحيفة  وذكرت 
أن  البريطانية،  ميل" 
اختيار رونالدو كأقوى العب كرة قدم على "إنستغرام" قبل مونديال 
قطر، يعود المتالك النجم البرتغالي 481 مليون متابع على منصة 
أن  المقرر  من  آخر  العب  أي  من  أكثر  االجتماعي،  التواصل 

يشارك في كأس العالم هذا العام.
قيمت  التي  لإلحصاء،  خاصة  شركة  بواسطة  التحليل  إجراء  وتم 
إجمالي عدد المتابعين لالعبين، ونمو المتابعين في العام الماضي، 
ومعدل المشاركة على الحساب ومتوسط قيمة العالمة التجارية لكل 

منشور على "إنستغرام«.
وارتفع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريبا خالل العام الماضي، 
ولديه معدل مشاركة بنسبة 2.25% في المنشورات، وتقدر قيمة كل 
منافسه طويل  على  وتفوق  إسترليني،  جنيه  مليون  بـ3.1  منشور 
متابع،  مليون   360 لديه  الذي  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  األمد، 
وتبلغ قيمة منشوره الفردي 2.3 مليون جنيه إسترليني، فيما احتل 
البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، المرتبة الثالثة 
المنتخب  في  الوسط  خط  نجم  اختيار  تم  متابع.كما  مليون  بـ178 
أن  المقرر  من  مذهل  العب  كأفضل  خافي،  وبرشلونة  اإلسباني 
يظهر في كأس العالم، ويبلغ من العمر 18 عاما ويتابعه 6.2 مليون 

متابع على "إنستغرام"، بزيادة 5165 % عن العام الماضي.
من جهة أخرى، كرم االتحاد البرتغالي لكرة القدم، لالعبيه وعلى 
للمنتخبات  التاريخي  الهداف  باعتباره  رأسهم كريستيانو رونالدو، 
الدولية، وحظي رونالدو خالل الحفل الذي أقيم في البرتغال على 
وهداف  التاريخ  عبر  البرتغال  هداف  لكونه  أورو"  "دي  جائزة 
التاريخي  الهداف  رونالدو  كريستيانو  الوطنية.ويعتبر  المنتخبات 
تسجيال  العب  كأكثر  هدفا،   117 برصيد  البرتغالي  للمنتخب 
لألهداف على المستوى الدولي حول العالم، ويتصدر الئحة أكثر 

الالعبين مشاركة مع المنتخب البرتغالي بـ189 مباراة.
الوكاالت

اأكد اأن عودته للميادين اأ�صبحت قريبة

بن زمية يوجه ر�سالة 
لع�ساق ريال مدريد باحلجامة

زيمة،  بن  كريم  وجه 
مدريد، رسالة  نجم لاير 
الملكي،  لطمأنة جماهير 
من  تعافيه  مدى  حول 
به  لحقت  التي  اإلصابة 
في  سيلتك،  مباراة  في 
أوروبا  أبطال  دوري 
بن  القدم.وأصيب  لكرة 
العضلة  وتر  في  زيمة 

النصفية، وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه األيمن، أثناء لقاء 
المجموعات  دور  من  األولى  الجولة  في  سيلتك  مدريد ضد  لاير 
الفرنسي،  النجم  الجاري.ونشر  الشهر  الـ6 من  للتشامبيونزليغ في 
عبر حسابه على "تويتر"، صورة له من الظهر، بعد أن قام بعمل 

حجامة، وكتب عليها "حان الوقت تقريبا«.
أمام ماريوكا واليبزيغ  وغاب بن زيمة عن مباريات لاير مدريد 
بطل  فرنسا،  منتخب  عن  اللاير  هداف  مدريد.وسيغيب  وأتلتيكو 
 ،"2022 "قطر  مونديال  في  لقبه  عن  للدفاع  يستعد  الذي  العالم، 
بمواجهتي النمسا والدنمارك في 22 و25 سبتمبر الحالي، ضمن 
منافسات دوري األمم األوروبية.ويعد بن زيمة، أقوى المرشحين 
مدريد  لاير  قاد  بعدما   ،2022 لعام  الذهبية  الكرة  جائزة  لحصد 
الماضي، كما  بالموسم  أوروبا  أبطال  الليغا ودوري  لقبي  إلحراز 

فاز بجائزة الهداف في البطولتين.
الوكاالت

اأ�صار اإىل اأن الريا�صة يجب اأن توحد ال�صعوب ال اأن تفرقها

بوتني يدعم فكرة اإقامة مباراة ودية
 بني رو�سيا والبو�سنة والهر�سك

فالديمير  الروسي  الرئيس  أيد 
بين  إقامة مباراة ودية  بوتين، فكرة 
والبوسنة  القدم  لكرة  منتخب روسيا 

والهرسك.
وتحدث بوتين عن ذلك أثناء لقائه مع 
وأشار  والهرسك،  البوسنة  من  وفد 
الرياضة  أن  إلى  الروسي  الرئيس 
يجب أن توحد الشعوب ال أن تفرقها.
القدم  لكرة  البوسني  االتحاد  وأكد 
بالده  منتخب  أن  سابق،  وقت  في 
وروسيا سيلعبان مباراة ودية في 19 
نوفمبر المقبل في سان بطرسبورغ.

المنتخب  يعود  أن  المقرر  ومن 
الروسي لكرة القدم لساحة المباريات 
الدولية بعد توقفين دوليين من دون 
ودية  مواجهات  ليخوض  مباريات، 

أمام منتخبات قيرغيزستان، وإيران، 
والبوسنة والهرسك.

وستقام مباراة روسيا وقيرغيزستان 
في 24 سبتمبر الجاري في بيشكيك 
على  القيرغيزستانية،  العاصمة 
ملعب "دولون أومورزاكوف"، فيما 
الروسي"  "الدب  منتخب  سيالقي 
نظيره البوسني اإليراني في نوفمبر 
األوروبي  االتحادين  أن  القادم.يذكر 
والدولي لكرة القدم، منعا في فبراير 
المنتخبات  مشاركة  الماضي، 
بطوالت  في  الروسية  واألندية 
وذلك  آخر،  إشعار  حتى  االتحادين 
العسكرية  العملية  خلفية  على 

الروسية في أوكرانيا.
الوكاالت

أعرب أوليفر بيرهوف مدير االتحاد 
األلماني لكرة القدم أمس عن رضاه 
التفاق  الوطني  المنتخب  لتوصل 
جديد  وخصم  جديدة  مواجهة  بشأن 
قبل  األخير  االختبار  في  لمواجهته 

مونديال قطر.
نظيره  األلماني  المنتخب  ويلتقي 
الودية  المباراة  إلغاء  بعد  العماني 
في  اليابان  أمام  مقررة  كانت  التي 
المقبل، حيث  دبي، يوم 20 نوفمبر 
أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع 

الفريقين في نفس المجموعة.
عمان  إلى  ألمانيا  منتخب  وسيتوجه 
لخوض  المقبل  نوفمبر   14 يوم 
يتخلله  قصير،  إعدادي  معسكر 
مباراة ودية أمام منتخب عمان بعدها 

بيومين قبل السفر إلى قطر يوم 18 
من نفس الشهر.

كأس  في  ألمانيا  منتخب  ويلتقي 
نوفمبر   23 في  اليابان  مع  العالم، 

إسبانيا  يالقي  أيام  بأربعة  وبعدها 
من  األول  في  كوستاريكا  يواجه  ثم 
األلماني  المنتخب  ديسمبر.واستقر 
خوض  على  الماضي  األسبوع 

بيرهوف  وقال  عمان،  في  معسكره 
يوم  المجر  أمام  بالده  مباراة  قبل 
االثنين  يوم  المقبل وإنجلترا  الجمعة 
أن  األوروبي،  األمم  بدوري  المقبل 
والمفاوضات  المحادثات  هذه  "مثل 

ليست دائما سهلة«.
النهاية كان من المهم  وأضاف "في 
بالنسبة لنا الوصول إلى منطقة مناخ 
قطر في أسرع وقت ممكن وخوض 
في  ليس  منافس  أمام  ودية  مواجهة 
"االستعداد  وأوضح  القوة"،  غاية 
عن  مقارنة  تماما  مختلف  للبطولة 
باالمتنان  ونشعر  البطوالت،  باقي 
في  متمثلة  جيدة  مواجهة  إليجاد 

عمان«.
الوكاالت

منتخب "املان�صفات" ي�صتعد ملواجهة املجر واإجنلرتا بدوري االأمم االأوروبي

ن�صور قرطاج يواجهون جزر القمر 

وديا اليوم يف باري�س

فالريي يرتاجع عن اللعب "الديوك" 
ويقرر متثيل تون�س قبل مونديال قطر

المدير  القدم،  لكرة  اإليطالي  الدوري  عاقبت رابطة   
التسيو،  ومدرب  مورينيو،  جوزيه  لروما،  الفني 
السابعة  الجولة  مباريات  نهاية  بعد  ساري  ماوريسيو 
من "الكالتشيو"، فيما رفض جوفنتوس االستئناف في 

عقوبة العبه األرجنتيني دي ماريا.
وقررت رابطة الدوري إيقاف مورينيو مباراة واحدة، 
ما يعني غيابه عن لقاء روما وفريقه السابق إنتر في 
إنها عاقبت مورينيو بسبب "دخوله  ا  ميالنو، وقالت 
التي  المباراة  من   "11 الدقيقة  في  الملعب  أرضية 

 ،1-0 أتاالنتا  ضد  أرضه  على  األحد  روما  خسرها 
و"دخوله في مشادة مع العب من الفريق الخصم«.

واحدة،  لمباراة  ساري  ماوريسيو  إيقاف  تم  كما 
مارسيلو  وكذلك  الصفراء،  البطاقات  تكرار  بسبب 
بروزوفيتش العب إنتر، بعد حصوله على 5 إنذارات، 
وتقرر تغريم نادي ميالن 15 ألف يورو، بسبب قيام 
نابولي  تجاه  إقليمي  تمييز  هتافات  بإطالق  جماهيره، 

خالل مباراة الفريقين.
من جهة أخرى، أكد تقرير صحفي إيطالي أمس أن 

نادي جوفنتوس رحب بقرار القاضي الرياضي بإيقاف 
أنخيل دي ماريا، جناح الفريق.

وكان القاضي الرياضي قد أعلن إيقاف دي ماريا لمدة 
مباراتين بسبب تعديه بالضرب بالمرفق على أرماندو 
بالجولة  الفريقين  مباراة  خالل  مونزا،  العب  إتزو، 

السابعة من الدوري اإليطالي.
وذكرت صحيفة "الغازيتا ديللو سبورت" اإليطالية، 
لمدة  ماريا  دي  إيقاف  بقرار  رحب  يوفنتوس  أن 
على  استئناف  تقديم  النادي  يرفض  حيث  مباراتين، 

العقوبة من أجل تقليصها إلى مباراة واحدة.وأضافت 
أنه  ورأى  القضية،  ظروف  بتقييم  قام  اليوفي  أن 
الواقعة عبر حساباته  السريع عن  ماريا  باعتذار دي 
بمواقع التواصل االجتماعي، قرر النادي قبول الحكم 
خشية خروج تفسير مختلف من قبل القاضي الرياضي 
وبالتالي عقوبة أشد على الالعب.يشار إلى أن أنخيل 
سيغيب عن مباراتي جوفنتوس المقبلتين أمام كل من 

بولونيا وميالن، بالدوري اإليطالي.
الوكاالت

في  نجاحه  القدم،  لكرة  التونسي  االتحاد  أعلن 
يان  األيمن،  المدافع  موافقة  على  الحصول 
على  الفرنسي،  أنجيه  نادي  العب  فاليري، 
االلتحاق بالمنتخب التونسي خالل الفترة القادمة.
التي  التطورات  كثب  عن  يتابع  االتحاد  وكان 
تشهدها مسيرة فاليري في إنجلترا وفرنسا، إلى 
أن نجح في الحصول على موافقته لتمثيل منتخب 

تونس في قادم االستحقاقات الدولية.
فاليري  "يان  بيانه:  في  التونسي  االتحاد  وقال 
الدولي  والالعب  الفرنسي  أنجيه  فريق  العب 
الفرنسي،  للمنتخب  الشبان  أصناف  في  السابق 
وهومن أب فرنسي وأم تونسية، يختار تونس«.

وأضاف: "لقد أمضى فاليري الوثائق الضرورية 

المنتخب  إلى  رسميا  بموجبها  ينتمي  التي 
الفني  اإلطار  ذمة  على  نفسه  ويضع  التونسي، 
مع  بالتنسيق  "هذا  وختم:  شرط"،  أو  قيد  دون 
المدرب الوطني جالل القادري ومع ناديه سوف 
يلتحق فاليري بمقر معسكر المنتخب في فرنسا 

انطالقا من مساء األربعاء 21 سبتمبر«.
وسبق لفاليري اللعب مع المنتخب الفرنسي تحت 
17 عاما خالل شهر أكتوبر 2015، ثم تحت 18 
عاما، في مارس2017، وفي سجله لحد اآلن 8 
مباريات دولية مع شباب فرنسا، ولكنه لم يشارك 

مع المنتخب األول مطلقا.
ويواجه نسور قرطاج منتخب جزر القمر، اليوم 
في باريس، قبل مالقاة البرازيل في باريس أيضا 

يوم الـ27 من الشهر ذاته، استعدادا للمونديال.
المجموعة  في  يتواجد  تونس  منتخب  أن  يذكر 
والدنمارك  فرنسا  منتخبات  جانب  إلى  الرابعة 
 2022 قطر  مونديال  نهائيات  وأستراليا، خالل 
المقررة إقامتها خالل الفترة بين 20 نوفمبر حتى 

18 ديسمبر المقبلين.
الوكاالت

االأملان �سعداء مبواجهة عمان وديا قبل املونديال

رابطة الدوري االإيطايل تعاقب مورينيو و�ساري اليويف يرف�س اال�صتئناف 

يف عقوبة دي ماريا
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ريا�ضي
تريد الوقوف على التح�ضريات 

اخلا�ضة بالقرعة بدار الأوبريا

جلنة من الكاف ت�صل اليوم للجزائر 
ملعاينة املن�صاآت الريا�صية

 تصل بعثة الكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم اليوم إلى الجزائر، من 
أجل معاينة مختلف المرافق التي 
لالعبين  إفريقيا  كأس  ستحتضن 
المقبل،  جانفي  شهر  المحليين 
اإلثنين  غاية  إلى  زيارتها  وتدوم 
الهيئة  أكدته  حسبما  المقبل، 

الكروية اإلفريقية.
الرسمي  موقعه  عبر  كاف  وقال 

أمس إن وفدا رسميا يتكون من مجموعة خبراء سيزور الجزائر لتفتيش وتفقد 
المدن الثالث التي تستضيف البطولة القارية.

العاصمة  الجزائر  إلى  الخميس  يوم  التفتيش  فريق  "سيصل  كاف  وأضاف 
وسيبدأ زيارته في اليوم التالي في قسنطينة"، وتابع "وفي يوم السبت المقبل 
العاصمة  في  القادمين  واالثنين  األحد  يومي  ثم  وهران  في  الوفد  سيكون 

الجزائر".
والتسويق  المسابقات  قطاعات  في  فنيين  خبراء  الوفد  "يضم  كاف  وأوضح 
والبث التليفزيوني والسالمة واألمن والضيافة والبروتوكول والطب واإلعالم 
من  عدد  أيضا  ولكن  المالعب  فقط  ليس  بتفتيش  وسيقومون  وغيرها، 
المرافق والمناطق التي سيتم استخدامها خالل المسابقات بما في ذلك الفنادق 

والمستشفيات والمناطق األخرى".
من جانبه، قال فيرون موسينغو أومبا، األمين العام لكاف "قبل نحو 3 أشهر 
على البطولة، من المهم أن نقيم حالة االستعداد ونقدم مالحظات إلى مضيفينا".
الجزائر  الماضية، زارت فرق صغيرة من كاف  القليلة  وتابع "في األشهر 

لتفقد المالعب، لكن هذا التفتيش مهم ألنه يغطي جميع جوانب المسابقة".
ق.ر

3.5 مليون دولر للمتوج بدوري اأبطال اإفريقيا

 الكاف يقرر رفع املكافاآت
 املالية للمناف�صات الكروية

اإلفريقية  الكونفدرالية  قررت   
جوائز  زيادة  أمس،  القدم  لكرة 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتى 
الموسم  فى  الكونفدرالية  وكأس 

الجديد 2023-2022.
دوري  بمسابقة  الفائز  ويحصل 
الجديد  الموسم  أفريقيا  أبطال 
2022-2023، على 3.5 مليون 
مليون   2.5 من  بًدال  دوالر، 
الوصيف  يحصل  بينما  دوالر، 
الخاسرين  النهائي  نصف  دوالر.وسيحصل طرفي  ألف  و750  مليون  على 
ربع  إلي  ستصل  التي  الفرق  ستحصل  كما  فريق،  لكل  دوالر  مليون  على 

النهائي على 800 ألف دوالر.
ويحصل بطل كأس الكونفدرالية على 2 مليون دوالر بداًل من 1.5 مليون 
النهائي  في نصف  الخاسرة  والفرق  للوصيف   %30 بنسبة  زيادة  مع  دوالر 

والمتأهلة لدور ربع النهائي.
كان الوداد المغربي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد 
الفوز على األهلي 2-0 في المباراة النهائية، فيما حصد فريق نهضة بركان 
األفريقي،  السوبر  لقب  في حصد  بركان،  نهضة  ونجح  الكونفدرالية،  كأس 

عقب الفوز على الوداد 2-0 في 10 سبتمبر الماضي.
ق.ر

�ضاهم يف الفوز العري�س لناديه الدحيل اأمام املرخية

ماجر "االبن" ي�صتح�صر هدف والده 
التاريخي بالكعب يف كاأ�س قطر

نجم  ابن  ماجر،  لطفي  تمكن 
رابح  السابق  الوطني  المنتخب 
ماجر، من تسجيل هدف رائع مع 
انتصر على  الذي  الدحيل،  ناديه 
أهداف  بثمانية  المرخية  فريق 
ضمن  أهداف،  ثالثة  مقابل 

منافسات كأس قطر لكرة القدم.
من  الكرة  االبن  ماجر  واستلم 
زميله في الفريق، الكيني ميكايل 
أولى،  بلمسة  ليروضها  أولينغا، 

ثم أسكنها بالثانية في الشباك، على طريقة الهدف الرائع الذي سجله والده مع 
فريقه السابق بورتو البرتغالي بالكعب في مرمى بايرن ميونخ عام 1987، 

وأهدى به لقب دوري أبطال أوروبا لناديه.
الطريقة،  بتلك  أهدافا أخرى  الالعبين قد سجلوا بعدها  العديد من  ورغم أن 
إال أن الهدف كان "ماركة مسجلة" للنجم الجزائري، لتكون كل تلك األهداف 

على طريقته.
يذكر أن لطفي رابح ماجر يبلغ من العمر 20 عاما فقط، ويشغل مركز العب 

وسط ملعب، وقد تدرج بجميع الفئات السنية لفريق الدحيل القطري.
ق.ر

 يخوض المنتخب الوطني 
غدا بوهران، أول مباراة 
له لحساب الموسم الجديد 
ضد   2023-2022
مباراة  في  الغيني  نظيره 
خاللها  من  يهدف  ودية 
ديناميكية  في  االستمرار 
بدأها  التي  الجديدة  الفوز 
الماضي. جوان  في 
ألف   40 ملعب  وسيكون 
للمركب  التابع  مقعد 
لوهران  الجديد  الرياضي 
مسرحا  هدفي"،  "ميلود 
يطمح  الذي  اللقاء  لهذا 
إلى  »الخضر«  خالله 
الرابع  فوزهم  تحقيق 
أن  رغم  التوالي،  على 

األمر يتعلق بمباراة ودية تأتي تعويضا لتأجيل 
كان  تصفيات  من  والرابعة  الثالثة  الجولتين 

2024، اللتين تأجلتا إلى شهر مارس المقبل.
إخفاقي  صفحة  نهائي  بشكل  طوى  أن  وبعد 
األمم  كأس  في  الماضيين  ومارس  جانفي 
لكأس  المؤهلة  والتصفيات   2022 اإلفريقية 
الوطني،  المنتخب  تمكن  العام،  لنفس  العالم 
تحقيق  من  بلماضي،  جمال  المدرب  بقيادة 
بالفوز  الماضي  جوان  في  جديدة  انطالقة 

أوغندا  ضد  خاضها  التي  الثالث  بالمباريات 
وتنزانيا في تصفيات الكان وكذلك ضد إيران 
في مباراة ودية.ويسعى بذلك »الخضر« لتأكيد 
استفاقتهم ضد المنتخب الغيني، لكن بلماضي 
يرفض الغرور أو االستهانة بالمنافس، حيث 
التوقف  استغالل  نريد  الشأن:  في هذا  صرح 
نعرف  التنافس.  أجواء  في  للبقاء  هذا  الدولي 
األمم  كأس  في  درسناها  لقد  جيدا،  غينيا 
مبارياتهم  تكون  ما  وغالًبا   2019 اإلفريقية 
ضدنا لصالحهم. نريد أن نواجه مشاكل ونلعب 

خاصة  صعبة  مباريات 
التطور.  أجل  من  بإفريقيا 
أو  المنافس،  العبي  معظم 
في  ينشطون  تقريًبا،  جميعهم 
أوروبا. أعرف أيًضا مدربهم، 
قويا.وسيكون  لقاًء  سيكون 
مدعوين،  بلماضي  أشبال 
لخوض  المقبل،  الثالثاء 
نفس  في  ثانية  ودية  مباراة 
وذلك  نيجيريا،  ضد  الملعب 
الحالي،  تربصهم  ختام  في 
وهي المقابلة التي ينتظر منها 
الناخب الوطني الكثير أيضا.

مهًما  الفوز  كان  لو  وحتى 
المباريات  من  النوع  هذا  في 
على  سيما  وال  الودية، 
يعتزم  النفسي،  المستوى 
المدرب الوطني االستفادة من اللقاءين من أجل  
الالعبين  لبعض  الفرصة  وإعطاء  التطور 
اإلفريقية"،  المقابالت  في  الخبرة  الكتساب 

على حد تعبيره.
منذ  بوهران  مرة  ألول  »الخضر«  ويلعب 
تاريخ   2005 سبتمبر   4 منذ  أي  عاًما،   17
خسارتهم أمام نيجيريا )5-2( بملعب »أحمد 
زبانة« في إطار تصفيات كأس العالم 2006.
ق.ر/واج

المحلي  الوطني  المنتخب  يخوض 
غد،  يوم  نيجيريا  ضد  ودية  مباراة 
بملعب "حمالوي" في قسنطينة، فيما 
ستكون المواجهة الثانية ضد منتخب 
السودان بتاريخ 29 سبتمبر الحالي، 

بملعب "ميلود هدفي" في وهران.
المتواجدون  "الخضر"  محليو  وكان 
موقع  حسب  "الماريوت"،  بفندق 
القدم،  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
التربص  من  األول  اليوم  استهلوا 
العشب  على  تدريبية  حصة  بإجراء 

االصطناعي لملعب "بن عبد المالك رمضان" في قسنطينة، بحضور 
كامل التعداد الذي اختاره المدرب الوطني مجيد بوقرة لهذا الموعد، 
بأكمله،  بالفريق  للترحيب  التدريبي  الموعد  هذا  األخير  استغل  حيث 
بأهمية  مذكرا  التربص،  هذا  وأهداف  البرنامج  بعرض  يقوم  أن  قبل 
من  بداية  الجزائر  ستستضيفه  الذي  القاري  وبالموعد  عمل،  يوم  كل 

العام المقبل.
اعتبار  على  الغد،  مباراة  متابعة  من  الرياضي  الجمهور  يتمكن  ولن 

النسور  منتخب  على  المسؤولين  أن 
وحتى  الجمهور  حضور  رفضوا 
التشكيلة  نفس  أن  بسبب  الكاميرات، 
ستواجه المنتخب الوطني األول يوم 
يريدون  ال  أنهم  أي  المقبل،  الثالثاء 
أي  ومساعديه  بلماضي  يدون  أن 

معلومات بخصوص فريقهم.
اإلعدادي،  المعسكر  هذا  أن  معلوم 
يدخل في إطار استعدادات "الخضر" 
للمواعيد الرسمية المقبلة، على غرار 
بطولة أمم إفريقيا لالعبين المحليين، 
التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من في الفترة الممتدة من 

13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.
بمدينة  اليوم  تدريباتها  المحلي  الوطني  المنتخب  التشكيلة  وتواصل 
أول،  بوقرة  مجيد  الوطني،  الناخب  أشبال  إليها  تنقل  التي  قسنطينة، 
للدخول في إطار التربص التحضيري المبرمج شهر سبتمبر الجاري، 

والذي ستتخلله مباراتين وديتين ضد المنتخبين النيجيري والسوداني.
ق.ر

جدد الناخب الوطني مجيد بوقرة تأكيده على 
إفريقيا  بكأس  أشباله  مع  تتويجه  في  رغبته 
السنة  بالدنا مطلع  التي ستحتضنها  للمحليين 
في  بعد  يفصل  لم  أنه  إلى  مشيرا  المقبلة، 
التشكيلة النهائية التي ستمثل الجزائر في هذه 
أكبر  معاينة  بعد  سيكون  ذلك  وأن  المنافسة، 

عدد ممكن من الالعبين.
الفايسبوك:  عبر  الفاف  لقناة  بوقرة  وصرح 
الوطني  الناخب  لعائلة  بتعازي  أتقدم  "أوال، 
السابق الراحل، عبد الرحمن مهداوي، مررنا 
قلوبنا،  في  سيبقى  وفاته،  بعد  صعبة،  بفترة 
إن شاء هللا سنكون في المستوى، في الشان، 

والتتويج بها وإهدائها له".
وبخصوص ظروف تحديده لقائمته، أضاف: 
لي،  بالنسبة  معقدا  أمرا  كان  القائمة  "اختيار 
مع  تحضيراتهم  بداية  منذ  الالعبين  تابعنا 
أنديتهم في بداية البطولة، أخذت الوقت الكافي 

ألن  سبتمبر،  بتربص  المعنية  القائمة  لتحديد 
يوجد  كبير،  بعمل  يقومون  العبين  هناك 
المزيد  ببذل  تابعتهم منذ مدة طالبتهم  العبين 
من المجهودات إذا أرادو القيام بدورة مشرفة 

في كأس إفريقيا".
لتحديد  عمله  طريقة  عن  بوقرة،  تحدث  كما 
عدة  في  الالعبين  من  العديد  "تابعنا  القائمة: 
مباريات وفي عدة واليات عبر الوطن الختيار 
بعملية  وسنقوم  نجاعة،  األكثر  العناصر 
متابعة ثانية لالعبين في البطولة المحلية بداية 
بحاجة  ديسمبر، نحن  لغاية  أكتوبر  من شهر 
المنتخبات  لمواجهة  بدنيا  جاهزون  لالعبين 
اإلفريقية، وأفضل المزج بين عناصر الخبرة 
مع الالعبين الشبان، الموهبة وحدها ال تكفي 
لذهنيات  الوطنية  العناصر  امتالك  يجب  بل 

يجارون بها منافسة مثل الشأن".
الالعبين  وفرة  ان  المتحدث  ذات  وأضاف 

التعداد:  حسم  في  صعوبة  يجل  جعلته 
 %80 بحوالي  وسنحتفظ  غالية،  "المناصب 
كأس  في  للمشاركة  الحالي  التعداد  من 
لالعبين  محجوزة  األماكن  للمحليين،  إفريقيا 
المشاركة، رسالتي واضحة  اللذين يستحقون 
من  المزيد  يبذلوا  أن  يجب  الالعبين،  لجميع 
للشان  لجلبهم  الجاد،  والعمل  المجهودات، 
بعد،  نحسمها  لم  موسعة  قائمة  لدينا  المقبل، 
إذ يتوفر 3 العبين في كل منصب، واالختيار 
األساس،  هي  المنافسة  جدا،  صعب  سيكون 

وعلى كل الالعبين العمل مع أنديتهم بجد".
ق.ر

يعودون غدا للعب يف وهران لأول مرة منذ 17 �ضنة

الت�ضكيلة توا�ضل ترب�ضها املغلق يف ق�ضنطينة

بوقرة يتحدث عن �ضعيه لختيار اأح�ضن الالعبني يف البطولة وي�ضرح

»اخل�صر« ي�صعون لفوز مقنع 
اأمام غينيا من اأجل تاأكيد اال�صتفاقة

امتحان �صعب ملحليي اخل�صر اأمام ن�صور نيجرييا غدا

"املنا�صب يف منتخب املحليني غالية 
و�صنعمل جاهدين للفوز بـ"ال�صاأن"
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أشرف جهيد موس والي الوالية 
صبيحة أمس رفقة رئيس المجلس 

الشعبي الوالئي على مراسم انطالق 
الموسم الدراسي الجاري من ثانوية 

الشهيد باهي السعيد  البواعيش 
.المرفق التربوي الذي دخل حيز 
الخدمة هذا  الموسم منهيا معاناة 

التالميذ واوليائهم في رحلة التنقل 
الى بلدية الشهبونية ،حيث هنأ الوالي 

في كلمته  األسرة التربوية على ما 
تحقق لها من منجزات .داعيا   إلى 

مزيد من التجند لكسب رهانات 
النوعية والجودة وتحقيق االمتياز في 
تكوين النخب والكفاءات. السيما وان  

التحصيل المعرفي قاطرة للتنمية 
والتجدد, ودليل عرفان للمعلمين  

واألساتذة والتربويين عموما الذين 
ال يختزلون  جهدا في االضطالع 
بتربية األجيال وتكوينها وتأهيلها 

لمواكبة التقدم في جميع الميادين. في 
ظل استراتيجية الدولة  للتعامل مع 
اشكاالِت الحاضر وتحديات الغد، 
التي قوامها االستثمار الحقيقي في 
اإلنسان، باكتساب العلم والمعرفة .
هذا وشهدت والية المدية  دخوال 

مدرسيا مميزا في ظل المستجدات 
التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، 

حيث بلغ تعدادا المتمدرسين   
270087 الف تلميذ  موزعين على 

1484 فوجا تربويا . 
لالشارة واستمرارا لجهود الدولة 

الرامية إلى تقريب المدرسة من 
التلميذ.استفاد القطاع من 09 

مجمعات مدرسية و51 قسم توسعة 
و5مطاعم مدرسية و03 متوسطات 

و3ثانويات .الى جانب 5انصاف 
داخليات .عقب دورة اإلنشاء الحديثة.

  هذا مع التأكيد على جهود الدولة 
في مجال  تحويل واستغالل المحالت 

المهنية المهملة .حيث يشهد القطاع 
هذا الموسم استغالل المحالت المهنية 

بأوالد معرف وتحويلها لمجمع 
مدرسي. كما تم تحويل مفرزتين 

للحرس البلدي في كل من تافراوت 
ومغراوة إلى مجمعات مدرسية 

مماثلة .باإلضافة الى فتح مدارس 
مغلقة في كل من الحشالفة بأوالد ذايد 

.واستغالل مرقد بمتوسطة السواقي 
وتحويله الى  مجمع مدرسي .
وعن المدارس المستفيدة من 

اللوحات الرقمية تم اختيار 32 
مدرسة ب 32 بلدية .واتخاذ كافة 
اإلجراءات من اجل إنجاح العملية 

باقتناء رفوف خاصة بالنسخة الثانية 
للكتاب المدرسي في إطار تخفيف 

أعباء المحفظة ،كما تم صب منحة 
التمدرس في حسابات األولياء أين 

بلغت الحصة 87 الف مستفيد  كما 
تم استالم 6902 محفظة مقتناة 

من طرف مديرية اإلدارة المحلية 
موزعة على األطوار الثالثة فضال 
عن مساهمة البلديات في تدعيم منح 

المحفظة المدرسية البنائها،كما يشار 
أنه تم فتح 04 معارض تجارية 

لبيع األدوات المدرسية في كل من 
المدية البرواقية وقصر البخاري 

وبني سليمان،  كما تم افتتاح أربع 
معارض تجارية لبيع األدوات 

المدرسية والمواد المكملة لها بأسعار 
الجملة إلى المستهلك حماية للقدرة 

الشرائية،تمثلت هذه المعارض" 
أسواق الرحمة"، في نقاط بيع بأماكن 

استراتيجية لتسويق  هذه األدوات 
والمواد  إلنجاح الموسم الدراسي 

2023/2022
وقد شارك في هذه العملية أكثر من 
78 عارض في األدوات المدرسية، 

المكتبية، وحتى المواد المكملة 
للعملية التربوية من مآزر، أحذية، 

وكتب وأقراص تعليمية للدعم.
حيث شهدت هذه المعارض خالل 

هذه الفترة " نقاط البيع"  استحسان 
الساكنة نظرا  النخفاض أسعار 

األدوات  المدرسية
والزالت تشهد هذه المعارض 

اقباال متزايدا  من قبل المشاركين 
والمتعاملين االقتصاديين لتلبية 

االحتياجات  بأسعار معقولة في 
مختلف األطوار، مع الحرص على  

االلتزام باألسعار المصرح بها 
وتسويق المخزون باألثمان القديمة، 
واالستمرار فيها إلى غاية الدخول 

المدرسي.

ANEP : 2216018373

إشـهـــار
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الثانوية جديدة اأنهت معاناة تنقل التالميذ والأولياء

ال�شلطات املحلية يف املدية ت�شارك 

تالميذ البواعي�ش اأول يوم لهم 

جامعة �سالح بوبنيدر/ق�سنطينة:

 تخرج اأول دفعة يف املا�شرت املهني الدويل
تخرجت أمس من جامعة صالح بوبنيدر )قسنطينة- 3( أول دفعة في الماستر المهني الدولي تضم 13 طالبا 

وذلك خالل حفل تخلله تكريم الطلبة الثالث األوائل الحائزين على أعلى المعدالت ضمن هذه الدفعة.
وعلى هامش الحفل الذي احتضنه معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر )قسنطينة- 3(  

أوضحت األستاذة لطيفة بولحية منسقة برنامج الماستر المهني الدولي أن الماستر المهني الدولي "يشكل أداة 
استراتيجية حقيقية للتكوين وتنمية كفاءات الموارد البشرية في مختلف الميادين العلمية", مضيفة بأنه "قد سمح 

للطلبة وعلى مدار سنتين من الدراسة بالقيام بتربص لمدة 3 أشهر بالخارج بكل من جامعة سوسة بتونس و 
جامعة جيرونا بإسبانيا وساساري بإيطاليا".

من جهته أوضح نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا رياض حمدوش أن هذا الحفل تزامن مع إدراج يوم 
إعالمي تقييمي حول الماستر المهني الدولي تحت عنوان "تسيير التغيرات البيئية في البحر األبيض المتوسط" 
بالشراكة مع عدد من الجامعات الدولية والوطنية في إطار مشروع إيراسموس األوروبي المبرمج من طرف 

االتحاد األوروبي.
وأضاف في هذا الصدد أن جامعة قسنطينة-3 تقترح برسم الدخول الجامعي الحالي )2022 -2023 ( ما 

مجموعه 21 تخصص ماستر, كاشفا عن إدراج ماستر دولي حول "الفعاليات الطاقوية في البناء" مع شريك 
ألماني وذلك بهدف تعزيز عملية تبادل التجارب والخبرات على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وبخصوص اللقاء اإلعالمي التقييمي حول الماستر المهني الدولي أفاد السيد حمدوش بأنه "من شأنه 
دراسة مدى نجاعة مشروع إيراسموس األوروبي الذي سيستمر لمدة 5 سنوات وكذا دراسة نقائصه وآفاقه 
المستقبلية".من جهتها أفادت الطالبة المتفوقة في الماستر المهني الدولي حسناء أمكراس أن هذا الماستر قد 

ساعدها في اكتساب العديد من المهارات والخبرات.
ع.ط

اأمن العا�سمة

خمطط اأمني خا�ش بالدخول املدر�شي
سطرت مصالح أمن والية الجزائر مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي لسنة 2022/2023، بهدف 

ضمان أمن األشخاص وممتلكاتهم من أجل “دخول مدرسي بدون حوادث”، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات 
المصالح األمنية.

وأوضح ذات البيان أن مصالح أمن والية الجرائر اتخذت كل التدابير واإلجراءات األمنية التي من شأنها 
ضمان سالمة التالميذ وتأمين” محيط المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، من خالل “دوريات راجلة 

ومتنقلة” تقوم بها عناصر الشرطة القضائية واألمن العمومي، هذا مع تنصيب نقاط مراقبة عبر الطرق المؤدية 
إلى جميع المؤسسات التربوية لتسهيل الحركة المرورية وحماية التالميذ من حوادث المرور.

وأضاف نفس المصدر أن خلية االتصال والعالقات العامة “ستكون حاضرة من خالل تقديم لقاءات رفقة فرق 
األمن العمومي لتقديم نصائح توعوية للتالميذ بالمخاطر المحدقة” بهم أثناء السير في الطريق العام، ومن 

جهة أخرى “تحسيس” األولياء الوافدين على المؤسسات التربوية بضرورة “احترام قانون المرور وتذكيرهم 
بالمخالفات المتعلقة بنقل األطفال على متن المرکبات، كترك الطفل داخل المركبة بمفرده أو جلوسه من المقعد 

األمامي للسيارة أو غيرها من المخالفات”.
كما تعمل الفرق العاملة بالميدان على تذكير األولياء باألرقام الخضراء الموضوعة من قبل المديرية العامة 

لألمن الوطني تحت تصرفهم 17 و15/48 وكذا تطبيق “ألو شرطة” للتبليغ عن أي حادث مرور أو مناورة 
خطيرة مرتكبة في الطريق العام, يضيف نفس البيان.

ف. م

 الرائد: 2022/09/22
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على  المعروفين  الجزائريين  واألدباء  الفنانين  خيرة  من  بباقة 
الساحة الوطنية والدولية و مخرجين وسينمائيين شباب سيكون 
في  الجهوية  المسارح  أقدم  من  بواحد  الطبعة  هذه  افتتاح  حفل 
غرب الجزائر، المسرح الجهوي صيراط بومدين، أين سيُستقبل 
الساعة  من  ابتداءا  األحمر  البساط  على  المهرجان  ضيوف 
السادسة والنصف مساءا، على أن يكون انطالق حفل االفتتاح 
ووصالت  تكريمات  بين  ثري  ببرنامج  مساءا  السابعة  على 
موسيقية وغنائية ووقفة عند مناسبة ستينية االستقالل التي تزامن 
المهرجان هذه المرة و احتفال الجزائر بستين سنة عن استقاللها، 
كما سيتخلل هذا الحفل وقفة ترحم على روح المخرجة القديرة 
السنة  هذه  المنية  وافتها  التي  شويخ  يمينة  المهرجان  وصديقة 
ليكون في األخير عرض لبرنامج  الطبعة الخامسة للمهرجان.
وعن حفل االفتتاح قال محافظ المهرجان كريم موالي:" طبعة 
هذه السنة ستكون خاصة بعد االنفتاح و الخروج تدريجيا من 
دائرة الخطر بسبب تفشي وباء كورونا، حيث عملنا هذا الموسم 
الماضي  العام  القدوم  عن  اعتذرت  المعة  أسماء  دعوة  على 
بسبب الوباء إال أن طبعة هذا العام شجعتهم للحضور خصوصا 
المعتدل  الجو  إلى  إضافة  الثقافي  الموسم  بداية  في  تأتي  وأنها 

بمدينة سعيدة خالل شهر سبتمبر، حيث ستكون أسماء  نسائية المعة حاضرة معنا 
في مجال السينما على غرار مليكة بلباي، فريدة كريم، عايدة كشود، مع عرض ستة 
أفالم طويلة وخمسة أفالم قصيرة إضافة إلى جلسات أدبية تنشطها أسماء المعة في 
المجال على غرار األديبة ربيعة جلطي، ليلى عيون وغيرها، إضافة لحضور الناقد 
الجزائري أحمد بجاوي و الناقدة الدكتورة لطيفة لفار الذين سيرافقان المهرجان طيلة 
أيامه الخمسة .«وفيما يتعلق باألفالم الطويلة الحاضرة في الطبعة الخامسة للمهرجان، 
فيلم سوال بحضور البطلة سوال بحري، فليم  la voix  de l’ennemi للمخرج رشيد 
بوشارب، فيلم  la vie d’après للمخرج أنيس جعاد وبحضور البطلة ليديا لعريني، 

محافظة  برمجت  كما  بلقاسمي،  عمار  فيلم Arguللمخرج 
المهرجان خالل هذه الطبعة يوم خاص بالمخرج مرزاق علواش 
الذي سيشرف  على ماستر كالس صباحا بدار الثقافة مصطفى 
فيلميه   عرض  في  األمسية  في  حاضرا  يكون  أن  على  خالف 

 vent divin.وpaysage d’automne  
قصيرة حسب  أفالم  خمسة  مشاركة  الطبعة  هذه  ستعرف  كما 
القصير   بالفيلم  األمر  ويتعلق  المهرجان،  محافظ  به  أفاد  ما 
شبشاق ماريكان  بحضور المخرجة أمال بليدي، الفيلم القصير 
الفيلم  سعيد،  لطيفة  المخرجة   Toutes les nuitsبحضور 
   le chantالوثائقي بححرنا بحضور المخرجة فتيحة حفيان

  de la séreneبحضور المخرج أرزقي العربي.
وفي الشق الثاني من المهرجان ستحتضن دار الثقافة مصطفى 
خالف ولمدة خمسة أيام جلسات أدبية وشعرية ألديبات وشاعرات 
غاية  وإلى  صباحا  التاسعة  الساعة  من  ابتداءا  جزائريات، 
منتصف النهار، وسيكون األدب ممثال في طبعة هذا العام بكل 
من األديبة والروائية ربيعة جلطي، ليلى عيون، مريم قماش، 
جميلة رحال، إضافة لروائيات شابات سيسّجلن حضورهن في 
المهرجان، هذا وستتبع الجلسات األدبية ببيع بالتوقيع ببهو دار 
الثقافة مصطفى خالف.كما سيشهد المهرجان في طبعته الجديدة هذه السنة  تنظيم ورشة 
تكوينية في مهن السينما اختصاص "هندسة الصوت" والتي ستكون موجهة بالدرجة 
و  اإللكتروني  البريد  التسجيل عن طريق  باب  فتح  تم  المهتم، حيث  للشباب  األولى 
صفحة المهرجان على موقع فايسبوك، هذا وستكون الورشة من تأطير المخرج سليم 

حمدي واألستاذ آيت عبد المالك عبد العزيز، والتي تمتد طيلة أيام المهرجان. 
هذا وستعود في طبعة 2022  جائزة الجمهور "الخلخال الذهبي" ألحسن فيلم طويل 
بعد  ينظم  الذي  اآلراء  الجمهور من خالل صبر  اختيار  والذي سيكون من  مشارك 

عرض كل فيلم.

تنطلق فعاليات دورته الـ5 ال�سبت القادم

املراأة والأدب وال�سينـــما: 
اأفالم وندوات ولقاءات يف مهرجان �سعيدة

تنطلق ال�سبت املقبل 24 �سبتمرب فعاليات الطبعة اخلام�سة للمهرجان الثقايف الوطني لأدب و�سينما املراأة والذي ي�ستمر اإىل غاية اخلمي�س 

29 من نف�س ال�سهر، حتت �سعر "كتابة و �سورة" حيث يجمع بني ثنائية الأدب وال�سينما وكل ما يدور يف  فلك املوا�سيع التي تعالج ق�سايا 
املراأة اجلزائرية، يف مهرجان اأ�سبح تقليدا بولية �سعيدة كل �سنة  والذي ياأتي حتت الرعاية ال�سامية لوزير الثقافة والفنون.

وزارة الثقافة والفنون تك�سف: 

امل�ؤلفني والنـا�سـريـن 

واملكتبيني مدعوون لال�ستفادة 

من دعـم "الإتـــاوة 

عن اال�ستن�سـاخ اخلطي"
والنا�سرين  املوؤلفني  والفنون,  الثقافة  وزارة  دعت 

الوطني  الديوان  م�سالح  اإىل  التقدم  اإىل  واملكتبيني, 

تقدمي  اأجل  من  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حلقوق 

طلباتهم لال�ستفادة من دعم "الإتاوة عن ال�ستن�ساخ 

اخلطي", ح�سب بيان للوزارة.

املوؤلفني  "كافة  والفنون  الثقافة  وزارة  ودعت 

ال�سروط  فيهم  تتوفر  الذين  واملكتبيني  والنا�سرين 

يف  والراغبني  املفعول"  �ساري  التنظيم  وفق  املطلوبة 

اخلطي"  ال�ستن�ساخ  عن  دعم "الإتاوة  من  ال�ستفادة 

املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان  م�سالح  اإىل  الّتقدم 

واحلقوق املجاورة لتقدمي طلباتهم.

ومت الإثنني املا�سي مبقر الديوان عقد اجتماع للجنة 

املكلفة بتوزيع "الإتاوة عن ال�ستن�ساخ اخلطي", والتي 

ومهنيني,  واأدباء  كتاب  من  املجال  يف  خرباء  ت�سم 

وهذا تبعا لتعليمات وزيرة الثقافة والفنون, �سورية 

على  خا�س  ح�ساب  "تفعيل  اإىل  الّرامية  مولوجي, 

واحلقوق  املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان  م�ستوى 

لة وجميع  د فيه جميع الإيرادات املُح�سَّ املجاورة, ُتَقيَّ

ال�ستن�ساخ  عن  الإتاوة  بعنوان  متت  التي  النفقات 

اخلطي.«

خمتلف  يف  والبث  درا�سة  على  اللجنة  هذه  و�ستعكف 

ومدى  الدعم  هذا  على  للح�سول  املر�سحة  الطلبات 

اأهليتها متا�سًيا مع التنظيم ال�ّساري املفعول.

مت  موؤلفني  اإقامة  "متويل  مهمة  للجنة  و�ستوكل 

اختيار م�ساريعهم على م�ستوى اإقامة الكتاب" و"دعم 

م�ساريع موؤلفني بغية متكينهم من التفرغ كليا للكتابة 

اأو لرتجمة موؤلفات اأدبية قيمة", وكذا "دعم الن�سر 

حل�ساب موؤلف م�سنفات قيمة.«

القيمة  املوؤلفات  ن�سر  "دعم  ب  اللجنة  �ستقوم  كما 

بيع  و"دعم  جزائريني"  ملوؤلفني  البطيئة  واملبيعات 

املوؤلفات القيمة واملبيعات البطيئة ملوؤلفني جزائريني 

"م�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة  املكتبات",  م�ستوى  على 

ت�سور  و"دعم  النطالق"  خمزون  لتكوين  املكتبيني 

دعائم لرتقية الكتاب اجلزائري واإجنازها واإنتاجها".

حياة �سرتاح

الرسمية  المسابقة  جوائز  على  الجزائر  ستنافس 
لمهرجان اإلسكندرية السينمائي من خالل فيلم "سوال" 
مهرجان  إدارة  عنه  أعلنت  ما  حسب  إسعاد،  لصالح 
اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وذلك ضمن 
فعاليات الدورة الـ38 التي تقام خالل الفترة من 5 إلى 
10 أكتوبر المقبل، والتي سيتنافس على جوائزها 14 

فيلماً من أكثر من 14 دولة.
ومن أفالم المسابقة الرسمية إضافة إلى الفيلم الجزائري 
أحمد  إخراج  دمشق"  في  "حكاية  السوري  الفيلم  نجد 
إبراهيم أحمد. ومن لبنان يشارك فيلم "بيروت هولدم"، 
لميشيل كمون. ومن تونس يشارك "عصيان" للجيالني 
"السلعة"  فيلم  خالل  من  المغرب  ويشارك  السعدي، 

لمحمد نصرات.
لكوستاس  "لوجر"  هما  فيلمان  اليونان  من  ويشارك 
سيفاستيكوغلو،  لبيتروس  العالم"  و"طنين  هرالمبوس، 
ومن إيطاليا، يشارك فيلم I cassamortari لكالوديو 
أميركي  إنتاج  من  "الكوكب"  فيلم  ويشارك  أميندوال. 
ويشارك  أولمان.  أماليا  إخراج  ومن  مشترك،  إسباني 

من كرواتيا فيلم "المحادثة" لدومينيك سيدلر.
فرنسي سويسري  إنتاج  فيلم "عمود رئيسي"  ويشارك 
ومن  تورتوني.  ماتيو  إخراج  ومن  مشترك،  إيطالي 
إخراج راهيال  بيننا"،  "المسافات  فيلم  يشارك  سلوفينيا 
فيلم  يشارك  والهرسك  البوسنة  بيرك. ومن  جاجريتش 

"القلعة البيضاء"، من إخراج إيغور درلجاكا.
في   )1989( إسعاد  صالح  الجزائري  المخرج  ويُعيد 
كتابة  دولية،  مهرجانات  عّدة  في  المتوج  "سوال"  فيلم 
جانب من قّصٍة، عاشتها بطلة فيلمه "سوال" )2021(، 
ينقل  متخيّلة.  جانبية  قصصاً  إليها  ُمضيفاً  بتصّرف، 
ضفة  إلى  واقعيتها  من  المحدودة  الشخصية  التجربة 
المتخيّل، القابل للتأويل والتوّسع. ُمشاركة الممثلة سوال 
بحري في الكتابة )السيناريو( تُكّرس التفاصيل الدقيقة 
سيالزم  الذي  الطعم  مرارتها،  طعم  وتُبقي  للتجربة، 
رجعياً،  ذكورياً  واقعاً  يفضح  سينمائي،  ُمنجٍز  مسار 
وينسى  رشده،  يفقد  حتّى  المرأة،  سؤال  يواجه  إْن  ما 

حداثويّته الهّشة.
»سوال" ـ الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، في 
مالمو  لـ"مهرجان  ماي2022(   9 ـ   4( الـ12  الدورة 
للسينما العربية" )السويد( ـ ينشغل ببحِث فكرة التصالح 
الُمكّرس  الرجعي،  محيطه  مع  الداخلي  الذكوري 

تاريخياً، والُمعلن عن وجوده في كّل لحظٍة يواجه فيها 
فقط،  حينها  ألنّه،  وحريتها.  المرأة  سؤال  الجزائري 
يُظهر وجهه الحقيقي، المتوافق مع واقع هيمنة ذكورية، 

ال تحجبها شكالنيات الُمعاَصرة الزائفة.
يجعل إسعاد من السيارة مكاناً تجري فيه أكثر األحداث 
مشحون  يوٍم  في  ساعة،   14 في  سوال،  عاشتها  التي 
وسلوكيات  للسيارات  الموجعة.  والخسائر  بالتوتر 
يشتغل  التي  األساسية  الفكرة  تُغني  دالالٍت،  أصحابها 
عليها النص السينمائي، ويُلزم نفسه بتحقيق كّل أبعادها 
بصرياً. في االختيار المكاني تحدٍّ فني، قلّة من األفالم 
العربية تلجأ إليه. الفيلم، في أمكنة ضيقة وُمغلقة، يحتاج 
إلى كاميرا ماهرة، وأداء تمثيلي بارع، يُعبّر جسدياً عن 
االنفعاالت الحاصلة فيه، رغم قلّة المتوّفر من المساحة 
المساعدة على التعبير الحركي. يعتمد مخرجو األفالم 
المحصورة معظم أحداثها في أمكنة مغلقة، غالباً، على 
القّوة التعبيرية الكامنة في وجوه ممثليهم، وسوال بحري 
جيداً،  أسراره  تعرف  الذي  النص،  منح  عن  تكّف  ال 
امرأة  حالة  إليصال  المطلوبة  القوة  تلك  من  المزيد 
تتعّرض لالغتصاب في السيارات، ويُنَتَهك جسدها في 
أرِثر  )تصوير  الكاميرا  على  محدودة،  مساحة  إطار 
الخارج  لتُخبر  تفاصليها،  من  كثيراً  االقتراب  فونجي( 

عما يجري فيها، بلغة ال بُّد أْن تكون ُمعبّرة وقوية طول 
الوقت.

)من  مختلفة  وقتية  مراحل  في  الساعات  تمّر  زمنياً، 
الغسق إلى الفجر(، تشترط كلّها المحافظة على مستوى 
جيد من اإلنارة، يتوافق مع وضوح الصورة، الُملَتَقطة 
بعدسات كاميرات ُعلّقت، فترات طويلة من زمن الفيلم، 
على جوانب السيارات ومقّدماتها، والتي بفضلها زادت 

جماليات الفيلم، وتدّفق حيويته.
مولوداً  إنجابها  بسبب  البيت،  من  لها  والدها  منذ طرد 
من خارج المؤّسسة الزوجية، تواِجه سوال آثام األنوثة 
الشرقية، وتدفع ثمن حرية جسدها نكراناً مجتمعياً قاسياً، 
لوجودها مع مولودها "غير الشرعي". في عتمة ليٍل، 
تخرج إلى شوارع مدينة موحشة، تُبيح انتهاك جسدها، 
وتقابل فيها رجااًل ال يرون فيها أكثر من مومس، جسدها 
ُمستباح لهم، ما دامت أباحته لرجل آخر قبلهم. من مكان 
إلى آخر، تذهب لتأمين مكان، تؤوي فيه طفلتها. لكنّها، 
ال  منبوذ  ككائن  يعاملونها  بشراً  تواجه  مرة،  كّل  في 
قريبة  بعد ترك طفلتها مع  تعاطفاً.  يستحق رحمة وال 
بها  يفضي  سويعات،  بعد  إليها  العودة  أمل  على  لها، 
الوقت للمضي مع أمين )إيذير بن عيبوش( في رحلته 
من باتنة إلى عنابة، ليمضي فيها سهرة ليلية. معه، في 

السيارة، سفيان )فرانك إيفري(، شاٌب عائد من فرنسا، 
لحظة  يعيُش،  نفسه  ووجد  تركه،  الذي  بلده  إلى  يحّن 

رجوعه إليه في زيارة قصيرة، اغتراباً.
ل في الرحلة، يمنح "سوال" طابع  المثلث البشري، الُمشكَّ
بجمعهم  للنوع.  كامل  تكريس  دون  من  "فيلم طريق"، 
معاً، يريد صالح إسعاد كشف التناقضات الحاّدة في بنية 
مرجعياتها  إلى  سلوكها  وإحالة  الجزائرية،  الشخصية 
قبلية،  اعتبارات  في  الغارقة  واالجتماعية،  الثقافية 
تفسيرها  في  إسعاد  يجتهد  عصرية،  بمظاهر  ُمغّطاة 
وتحليلها، وفق نظرة نقدية، تتسّرب في ثنايا نص يعتمد 
كلّياً على لغة سينمائية منحازة إلى الجمال الكامن فيها، 
والمتخلّصةـ  رغم كثرة الحوارات الجارية في السيارةـ  
من كّل ثرثرة ال معنى لها. جملهم المرتبكة، والمشحونة 
بانفعاالت خوف وقلق، لها دالالت خاصة بالمكان، وكّل 
يكشف  بها،  ويختلط  عبرها،  يتسّرب  موسيقّي  مقطع 
ويفضح  مكبوتة،  جنسانية  وميول  داخلية،  نوازع  عن 
ماضياً ملتبساً. االشتغال على الموسيقى، تأليفاً )نيكوال 
مونتاني( أو اختيارات جاهزة، يمنح النص حيوية، من 
دون أْن يُقلّل من قوة التعبير البصري، الُمجّسد بتمثيل 
بارع ألغلب الشخصيات الرئيسية والثانوية، والُمتكامل 
ونقل  الفكرة  قول  على  يُراهن  إخراجي،  جهد  مع  كلّه 
الحكاية بَمشاهد سينمائية ُمشبعة بإحاالت رمزية، قابلة 
للتأويل، تتجلّى بوضوح في مشهد إيداع سوال ابنتها إلى 

البحر. تُخبرها بأْن ال مكان لها هنا، وال مستقبل.
حادث السير الذي تعّرضت له السيارة، التي تقلّها مع 
الرجلين، يؤّدي إلى موتهما. خروجها حيّة، وشبه فاقدة 
بُّد لها من وضع  وعيها، يضع نهايًة لساعاٍت، كان ال 
حّد لمسار حيوات مضطربة وهائمة على وجهها. من 
المنفتح  الفضاء  إلى  السيارات(  )في  الضيق  المكان 
)البحر(، ينتقل "سوال" في لحظاته األخيرة، للقول إّن 
هناك عالماً آخر في الضفة األخرى من البحر، ينتظر 

طفلتها.
برحلة  ُمشاهِده  تذكير  المشهد،  بهذا  يريد "سوال"،  هل 
بطش  من  ونجاته  مصر،  من  موسى  النبي  خروج 
مآالت  لتأويل  قابل  الختامي  فالمشهد  ربما.  فرعون؟ 
حياة سوال، القابلة للتخيّل، بعد أْن أضحت ُمشّردة في 
شوارع الجزائر، تعيش ما تبقى لها من حياٍة على حافة 

الجنون.
حياة �سرتاح

من خالل فيلم "�سول" ل�سالح اإ�سعاد

اجلزائر تناف�س على جوائز امل�سابقة الر�سمية ملهرجان االإ�سكندرية ال�سينمائي
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الوكاالت

ردا  لها,  بيان  في  الصحراوية  الحكومة  واعتبرت 
على ما جاء في كلمة رئيس حكومة دولة االحتالل 
أن  المتحدة,  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  المغربي 
االحتالل يتمادى "في نهج سياسة االفتراء والتجني 
النظام  دأب  العادة  "هذه  أن  مضيفة  الغير",  على 
الداخلي  رأيه  انتباه  لصرف  إليها  للجوء  المغربي 

عما يعانيه من أزمة هيكلية عميقة".
باسم  الرسمي  الناطق  وقعه  الذي  البيان  في  وجاء 
النظام  يلجأ  جديد  "من  سلمى:  حمادة  الحكومة, 
األجوف  التصعيد  ولغة  المغالطات  إلى  المغربي 
دولة  حكومة  رئيس  ألقاها  التي  الكلمة  خالل  من 
االحتالل المغربي نهار أمس )الثالثاء( أمام الدورة 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة 
المشروخة وبمزيد  نفس األسطوانة  فيها  التي ردد 
الدولية  الشرعية  على  والتمرد  التعنت  لهجة  من 
وقرارات األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي والتمادي 

في منطق التوسع واالحتالل".
وذكرت الحكومة في السياق, أن قضية الصحراء 
على  مسجلة  استعمار  تصفية  قضية  هي  الغربية 
منذ  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعمال  جدول 
عام 1963, اعترافا من األمم المتحدة بحق الشعب 
الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير 
واالستقالل طبقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
االستقالل  منح  بإعالن  المتعلق  )د-15(   1514

للبلدان والشعوب المستعمرة.
على  يشهد  كله  الدولي  "المجتمع  أن  أبرزت  كما 
لكل  المغربي من عرقلة  االحتالل  نظام  به  قام  ما 
مراحل تطبيق خطة التسوية األممية االفريقية منذ 
البداية ثم رفضه بعد ذلك الستفتاء تقرير المصير 
بعض  لتمرير  يائسة  محاوالت  في  وانخراطه 
الحلول المشبوهة التي ولدت أصال ميتة, ال لشيء 
الصحراوي كلمة  الشعب  يقول  أن  إال ألنه يخشى 
الفصل لتأكيد اختياره الوطني المشروع الذي أعلن 
بإعالن   1976 فبراير   27 يوم  أجمع  للعالم  عنه 
الديمقراطية  الصحراوية  العربية  الجمهورية  قيام 

الحرية  في  الصحراوي  الشعب  إلرادة  كتجسيد 
"موقف  أن  الحكومة  ذات  واالستقالل".واعتبرت 
التعنت الوارد في كلمة نظام االحتالل المغربي أمام 
أن  جديد  من  يثبت  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
دولة االحتالل المغربي ال تمتلك أي إرادة سياسية 
لالمتثال لقرارات األمم المتحدة واالتحاد االفريقي 
بشأن ضرورة التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم 
الغربية,  الصحراء  من  االستعمار  تصفية  لقضية 

آخر مستعمرة في افريقيا".
هي  المغربي  االحتالل  دولة  "إن  تقول:  وتابعت 
اإلنسان  حقوق  للتحدث عن  العالم  في  أهلية  األقل 
نظرا لنظامها القمعي واالستبدادي بطبيعته وبسبب 
استمرار احتاللها العسكري غير الشرعي ألجزاء 
سلطات  أن  مبرزة  الصحراوية",  الجمهورية  من 
إلى  الهادفة  في حربها  المغربية مستمرة  االحتالل 
القضاء على الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه 

وخيراته.
وشددت في األخير على أن "حق الشعب الصحراوي 

وغير  ثابت  حق  واالستقالل  المصير  تقرير  في 
الجمهورية  أن  و  المساومة,  أو  للتصرف  قابل 
قائمة  ودولية  وجهوية  وطنية  حقيقة  الصحراوية 
الدولية وما  الباسل وبمؤسساتها وعالقاتها  بجيشها 
مما  الواجهات  جميع  على  انتصارات  من  تحققه 
أربك حسابات دولة االحتالل ودفعها لالرتماء في 
أحضان أطراف خارجية ومحاولة االستقواء بها في 

حربها التوسعية ضد الشعب الصحراوي".
إن ما جاء في كلمة رئيس حكومة المغرب, تضيف 
بما  نشاز  صوت  "سيظل  الصحراوية,  الحكومة 
يحمله من تمرد على كل ما ترمز له األمم المتحدة 
عن  والدفاع  الدولي  القانون  لمبادئ  احترام  من 
والتصدي  واالستقالل  الحرية  في  الشعوب  حقوق 
مؤكدة  بالقوة",  األراضي  وحيازة  التوسع  لمنطق 
ان الشعب الصحراوي "مستمر بكل عزم وقوة في 
تقبل  التي ال  أهدافه  بلوغ  التحريرية حتى  مسيرته 
المساومة في الحرية واالستقالل واسترجاع السيادة 

على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية".

بعد حماولة حتريفه للحقائق اأمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة

�حلكومة �ل�صحر�وية تدين �أكاذيب 
ومغالطات �الحتالل �ملغربي

 

اأدانت حكومة اجلمهورية العربية ال�شحراوية باأ�شد العبارات, اأكاذيب ومغالطات االحتلل املغربي, وحماولته حتريف احلقائق 

اأمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة بخ�شو�س الطبيعة القانونية لق�شية ال�شحراء الغربية.

يف خطابه اأمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة

رئي�س �لبريو يجدد تاأكيد دعم حق 
�ل�صعب �ل�صحر�وي يف تقرير �مل�صري

األمم  من  التأكيد،  تيرون،  كاستيو  بيدرو  البيرو،  رئيس  جّدد 
المتحدة على إعادة العالقات الدبلوماسية بين بالده والجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية، وعلى دعم البيرو لحق الشعب 

الصحراوي في تقرير المصير.
في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، قال الرئيس كاستيو 
العربية  الجمهورية  مع  الدبلوماسية  العالقات  البيرو  "أعادت   :
المصير.  تقرير  في  حقها  بقوة  وتؤيد  الديمقراطية  الصحراوية 
نحن نؤيد بشدة اإلجراءات التي اتخذها ممثل األمين العام لألمم 
إطالق  وقف  سريان  الستعادة  ميستورا(  دي  )ستافان  المتحدة 

النار في الصحراء الغربية وتعزيز حل تفاوضي وسلمي".
يُشار إلى أّن الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو كان أكد، مؤخًرا، 
الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير  تشبث بالده القوي بحق 
العالقات  الستئناف  األولى  الذكرى  مع  تزامنا  المصير، 

الدبلوماسية بين جمهورية البيرو ونظيرتها الصحراوية.
مع  الدبلوماسية  العالقات  استئناف  عن  أعلنت  البيرو  وكانت 
كما   ،2021 سبتمبر  الثامن  بتاريخ  الصحراوية  الجمهورية 
ربط  في  قرارها  على  التأكيد  سبتمبر،   16 يوم  البيرو،  جددت 
لمبادئ  وفقا  الصحراوية،  الجمهورية  مع  دبلوماسية  عالقات 

ومقتضيات الشرعية الدولية.
على  لها  بيان  في  البيروفية  الخارجية  العالقات  وزارة  وأكدت 
للقرار  وفقا  الصحراوي،  للشعب  المصير  تقرير  في  "الحق 
وللمبادئ  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر   1514
واالحترام  المتحدة،  األمم  ميثاق  في  الواردة  العالمية  والمفاهيم 

القانون الدولي".
جديد  من  "التأكيد  إلى  بيانها،  في  البيروفية،  الخارجية  وعادت 
عالقاتها  ربط  تجديد  في  البيرو  لحكومة  السيادية  اإلرادة  على 
الديمقراطية،  الصحراوية  العربية  الجمهورية  مع  الدبلوماسية 
وفقا للبيان الرسمي رقم 017-2021، الصادر في الثامن سبتمبر 

."2021
بالجمهورية   1984 16 أوت  البيرو اعترفت في  أّن  إلى  يُشار 
علّقت  كانت  بيالوندي،  فرناندو  رئاسة  تحت  الصحراوية، 
ألبرتو  األسبق  الرئيس  من  بقرار  معها  عالقاتها   1996 سنة 
المغرب مقاباًل مادًيا، بحسب ما كشفته  فوجيموري، بعدما قدم 

مصادر بيروفية الحًقا.

جمزرة مليلية:

بعد اإعلن الرئي�س الرو�شي

 تعبئة جزئية للجي�س

�رتفاع �لنفط و�لدوالر
 وتر�جع �الأ�صهم �الأوروبية 

قفزت أمس، أسعار النفط بأكثر من 2% ، بعد أن أعلن الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش، مما أثار مخاوف 
من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز، كما 
 20 مستوياته خالل  أعلى  إلى  ليصل  ارتفاعا  الدوالر  سجل 
عاما، في حين تراجع الروبل الروسي أمامه، وفي الوقت ذاته 

تراجعت األسهم األوروبية.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 2.28 دوالر )أي %2.5( 
إلى 92.90 دوالرا للبرميل بحلول الساعة 07:07 بالتوقيت 
السابق،  اليوم  في  دوالر   1.38 تراجعت  أن  بعد  العالمي، 
الــوسيط  تكســاس  غرب  لخــام  اآلجلــة  العقــــود  وزادت 
األميركي 2.22 دوالر )أي 2.6%( مسجلة 86.16 دوالرا 

للبرميل.
وتخشى أسواق الطاقة العالمية من حدوث أزمة نقص إمدادات 
للنفط الخام والغاز الطبيعي عالميا، في وقت تعيش فيه أوروبا 

أزمة إمدادات قبل حلول فصل الشتاء.
النفط  على  العالمي  الطلب  يشهد  الشتاء،  حلول  قرب  ومع 
ارتفاعا، بينما تترقب األسواق دخول حزمة عقوبات أوروبية 

على الخام الروسي، بحلول نهاية العام الجاري.
وسجل الدوالر قفزة - أمس - إلى أعلى مستوياته خالل 20 
متأثرا  األخرى،  الكبرى  العمالت  من  مجموعة  مقابل  عاما 
بخطاب بوتين. وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات 
على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع لالحتياطي الفدرالي 
األميركي في وقت الحق اليوم األربعاء، ارتفع مؤشر الدوالر 
الذي يقارن بسعر عمالت أخرى، مثل الين الياباني واليورو 
والجنيه اإلسترليني، 110,87 نقاط، في زيادة قياسية منذ عام 
2002، أما الروبل الروسي، فقد تراجع 1% إلى 61.2 مقابل 

الدوالر.
اليوم  الفتح  األوروبية عند  األسهم  تراجعت  ذاته،  الوقت  في 
األربعاء، بضغط من قرار روسيا إعالن تعبئة جزئية للجيش، 
البنك  برفع  المتعلقة  المستثمرين  لمخاوف  انضاف  الذي 
المركزي األميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت الحق 

من يوم أمس.
وهبط المؤشر "ستوكس 600" األوروبي 0.3% مع انخفاض 
التكنولوجيا  قطاع  هبط  وكذلك  الفرعية،  قطاعاته  أغلب 
أسهم شركات  ارتفعت  بينما   ،%1.2 الفائدة  الحساس ألسعار 
الطاقة بـ1%، وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة 

الروسية.

منعت السلطات المغربية وفدا برلمانيا وحقوقيا أوروبيا من الدخول إلى مدينة 
في  والتقصي  للبحث  االسباني,  بالجيب  مليلية  مدينة  من  اليها  قادما  الناظور 
فاجعة الجمعة األسود 24 جوان والتي خلفت عشرات الوفيات والمفقودين من 
المهاجرين األفارقة على يد االمن المخزني عند محاولة حوالي 2000 منهم 

عبور الحدود المغربية نحو اسبانيا.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان-فرع الناظور, في منشور لها على 
"كان  بأنه  "فايسبوك",  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها 
يتكون من  أوروبيا  وفدا  )الثالثاء(,  أمس  أول  مساء  تستقبل  أن  المرتقب  من 
برلمانيين ومحامين ونشطاء حقوقيين للبحث والتقصي في مأساة مليلية"، مؤكدة 

أن السلطات المغربية أبلغتهم المنع دون تقديم أية أسباب.
وفي وقت سابق من نهار أول أمس، كان الوفد في زيارة إلى مركز االقامة 
المؤقتة للمهاجرين بمليلية, حيث طالب النائب االوروبي ميغال أوربان باستقالة 
أو إقالة وزير الداخلية االسباني فرناندو غراند-مارالسكا وهذا بعد مثوله أمام 
في  اسبانيا  مسؤولية  بسبب  مليلية,  مجزرة  حول  توضيحات  لتقديم  البرلمان 
المأساة, حسب وكالة اوروبا برس.وتابع في حديثه للصحفيين : "نحن نتكلم عن 
جريمة قتل 40 شخصا على االقل و فقدان 70 اخرين )...( هذه جريمة وهناك 
من يجب أن يتحمل مسؤولياته و أن يعاقب )...(", مضيفا انه من "العار أن يتم 
تمويل المغرب بأموال أوروبية" وتقديم "تنازالت سياسية" في ملف الصحراء 

الغربية "من أجل أن يواصل المغرب تقلد دور شرطة الحدود".
وكانت العديد من المنظمات واألطراف السياسية في المغرب و اسبانيا و عبر 
العالم, قد دعت الى فتح تحقيق "مستقل" في المجزرة. ودعا في هذا السياق, 
المغرب(,  )غرب  بالناظور  االنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  فرع  رئيس 
طالبت  كما  وشفاف",  سريع  تحقيق  فتح  "ضرورة  الى  ابيظار,  لمين  محمد 
بين  الهجرة  في  المتخصصة  الحكومية  غير  فرونتيراس"  "كاميناندو  منظمة 
إفريقيا وإسبانيا, "بفتح تحقيق قضائي مستقل على الفور من الجانبين المغربي 
المأساة  هذه  على  الضوء  إللقاء  الدولي  المستوى  على  وكذلك  واإلسباني 

اإلنسانية".

في  واالرتياب  الشكوك  من  يزيد  ما  فإن  المغربية,  الحقوقية  الجمعية  وحسب 
رواية السلطات المغربية بخصوص هذه الفاجعة, هو ما اكتشفته عند مرافقتها 
الموجودة  الجثث  بين  من  عليه  للتعرف  السودانيين,  المفقودين  أحد  لعائلة 
االطالع  المغربي,  المستشفى  ادارة  رفضت  حيث  الناظور,  مدينة  بمستشفى 
بذريعة  العامة,  النيابة  أوامر  االموات, رغم  بمستودع  الموجودة  الجثث  على 
رفض  كما  كبيرة,  مجهودات  تتطلب  إخراجها  عملية  وأن  متحللة  الجثث  أن 
المسؤول عن مستودع األموات الطلب ذاته.والمفاجأة الكبيرة, تضيف الجمعية, 
لها  عالقة  ال  أن  لها  أكدت  بالمستشفى,  الوفيات  بمصلحة  اتصالها  "عند  انه 
بملف المهاجرين المتوفين في مأساة مليلية, و انه خالفا لجميع حاالت الوفاة, 
ادخلت جميع الجثث مباشرة الى مستودع األموات دون تقييدها بالسجل األصلي 
عن  والمسؤول  األمنية  للسلطات  الحصرية  المسؤولية  تحت  وهي  للوفيات, 
مستودع األموات".وتتساءل الجمعية: "لماذا تتفادى السلطات ان تظهر الجثث 
هذه  السلطات  ولماذا خرجت  العامة؟  النيابة  من  اذن  لها  التي  للعائالت  حتى 
الوفيات  مصلحة  عبر  المرور  تحتم  التي  العادية  المسطرة  اتباع  عن  المرة 
أن  الى  السياق,  في  الجمعية  ذات  الوفيات؟".ونبهت  جميع  وتقييد  بالمستشفى 
السلطات المغربية "تستعجل دفن الجثث بذريعة وصولها الى مرحلة التحلل", 
مؤكدة أنها "ستواصل البحث عن الحقيقة الكاملة فيما يخص ما ارتكبته سياسات 
الهجرة المغربية من جرائم في حق طالبي اللجوء بالرغم من كل المحاوالت 

لطمس الحقيقة وعرقلة التعرف على هوية الموتى وأعدادهم الحقيقية".
وقتل ما ال يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا )23 وفقا لألرقام الرسمية التي قدمها 
يونيو   24 يوم  حقوقية(,  لجمعيات  وفقا  بكثير  ذلك  تتعدى  والتي  المغرب 
الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز 

السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية اإلسباني.
والى جانب العشرات من القتلى, أحصت الجمعية الحقوقية المغربية إلى حد 
الساعة 74 مفقودا, في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة, مشيرة 
إلى أن "العائالت السودانية الزالت تبحث عن أبنائها من المشاركين في محاولة 

دخول مليلية".

�ل�صلطات �ملغربية متنع وفد� �أوروبيا
 من �لدخول �إىل مدينة �لناظور
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دويل

لصحفيين،  تصريحات  في  أحمد  أم  تقول 
منهم مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم": 
"نعم؛ عرفت اآلن ماذا كان يطلب ابني من 
ربه، كان يلح في طلب الشهادة حتى نالها 
من  البطالن  تمكن  حيث  وكرامة"،  بعزٍة 
قتل ضابط "صهيوني" بمنصب "نائب قائد 
أن  قبل  العسكري  ناحال"  لواء  في  دورية 

يرتقيا شهيدين.
 23( عابد  أيمن  أحمد  البطالن  واستشهد 
عاًما(، وابن عمته عبد الرحمن هاني عابد 
بعد  الجاري،  14 سبتمبر  في  )22 عاًما(، 
الجلمة  تنفيذهما عملية بطولية قرب حاجز 
قتل خاللها ضابط  جنين،  شمال  العسكري 

صهيوني.
نوعية"  "نقلة  الجلمة  حاجز  اشتباك  وشكل 
في موجة العمليات األخيرة، ألّن المقاوَمين 
لم ينتظرا اقتحام قوات االحتالل أحياء جنين 
-كما يحدث شبه يوميًّا- للرد عليها، بل بادرا 
واشتبكا مع جيش االحتالل من النقطة صفر 
الذي  الجلمة  بحاجز  العسكرية  نقطته  في 

يُعرف بأنه بوابة االقتحام لجنين ومخيمها.
ذكريات حا�صرة

وبعد أيام من استشهاد أحمد )23 عاماً(، لم 
تفارق تلك المشاهد واللحظات األخيرة التي 
قضاها أحمد بين أحضان أسرته، وال تزال 
شقيقاته ووالدته يستشهدن بكل المواقف التي 
عايشنها معه منذ والدته والتي مّرت عليهن 
واستشهد  باألمس  ُولد  كأنّه  ساعات،  كأنها 
اليوم، وسط رغبتهن باستالم جثمانه سريعاً 
دان  كفر  بلدة  في  العائلة  مقبرة  في  لدفنه 
منهن،  قريًبا  جسده  ليصبح  جنين،  غرب 

ويتمكنــــــوا مــــن زيارتـــه باستمــــرار.
بابنها، وكانت  التعزية  تقبل "أم أحمد"  ولم 
ألنه  باستشهاده  بالتهنئة  بالحضور  تنادي 
حقق ما كان يتمنى، واستشهد بعزة وكرامة، 
أقرانه  بين  والبطولة  للفخر  رمزاً  وأصبح 
أحمد  الفلسطيني.وكان  الشعب  أبناء  من 
العسكرية،  االستخبارات  جهاز  في  يعمل 
ولكن عقيدته العسكرية جبلت بحب الوطن، 
اتفاق  توقيع  ذكرى  في  سالحه  فامتشق 
أوسلو، ليحدد المسار الوحيد الفعال لمجابهة 

االحتالل وصوال إلى التحرير.
املولد والن�ش�أة

كفر  قريته  في  النور  عابد  أحمد  وأبصر 
دان، وحيداً لوالديه بين أربع شقيقات، حيث 
حتى  مدارسها  في  وتعلم  فيها،  وتربى  نشأ 
كان  إنه  والدته:  وتقول  العامة،  الثانوية 
وصاحب  للتعليم،  ومحًبّا  ومتفوًقا  مجتهًدا 
الثانوية  في  نجاحه  وبعد  كبير،  طموح 
العامة، التحق بكلية االستقالل وحصل على 
في  الجامعي  تعليمه  وأكمل  الدبلوم،  شهادة 
جامعة  في  االجتماعية  الخدمة  تخصص 
أّن  مؤّكدًة  جنين،  فرع  المفتوحة  القدس 
حياته كانت ما بين وظيفته في االستخبارات 
العسكرية ودراسته الجامعية، "وكانت كثيًرا 
بخطوبته  الفرح  في  رغبتها  عن  تحدثه  ما 
وزواجه، لكن هللا اختاره ليكون شهيًدا" وفق 

قولها
االبن املدلل وحب الوطن

كان أحمد يحظى بحبٍّ جمٍّ من والدته حيث 
ا  تصفه بـ"االبن المدلل" حيث كان قريًبا جًدّ
المرحة  لروحه  نظراً  وذلك  ولعائلتها،  لها 

واألخالق  والشهامة  بالتواضع  وتميزه 
وتقول  وشقيقاته،  عائلته  وحب  العالية 
بالثانوية  شقيقته  نجحت  "عندما  والدته: 
العامة خالل العام الحالي طلبت منه هديًة، 
إلحضاره  فسارع  خلوي،  هاتف  جهاز 
كما  تردد،  أو  تأخير  دون  وإسعادها  لها 
وتلبية  شقيقاته  رعاية  على  يحرص  كان 

احتياجاتهن بحب ووفاء".
ومنذ  األخيرة  اآلونة  "في  أحمد:  أم  وتقول 
عابد  شوكت  وقريبنا  صديقه  استشهاد 
برصاص االحتالل، تغيرت حياته، وأصبح 
دوًما يتحدث عن الوطن والحرية والشهادة، 
ويعبر عن محبته للقدس، كما أصبح يشارك 
في المسيرات والفعاليات الوطنية حتى إنه 

تعرض لإلصابة بيديه قبل شهرين".
ال�شهيد �شوكت ع�بد

فيسبوك  على  الفدائي  صفحة  وزخرت 
أحمد بحسه الوطني، فنشر صورة القتحام 
بهذا  يتأثر  ال  "من  عليها:  وعلق  األقصى 
األقصى  وطنيته..  يراجع  أن  عليه  المشهد 
لمن  حياة  وال  الجميع،  مرأى  على  يدنس 
بعبارات  صفحته  تزينت  كما  تنادي". 
واألسرى،  والشهداء  بالمقاومة  اإلشادة 
في  يشتعل  ثأراً  طياتها  في  تحمل  ورسائل 

صدره على المحتل.
فيها  شاهدت  مرة  آخر  أن  الوالدة،  تتذكر 
الثالثاء الماضي  أحمد قبل استشهاده مساء 
"حضر  وتقول:  استشهاده(،  من  يوم  )قبل 
وشخصيته  البهية  بطلعته  المنزل  إلى 
من  كمية  معه  لنا  يحمل  وكان  الجميلة، 
يحبه  الذي  الموز  ومنها  الفواكه،  أصناف 

لكني  ذلك  على  اعتاد  أنه  ورغم  كثيًرا، 
سألته  وعندما  الكبيرة،  الكمية  من  فوجئت 

قال لي هذه هدية لك وألخواتي".
وتضيف: "دائما كان يلح أحمد عليَّ إلنجاب 
ولد ثاٍن ليكون سنًدا له، لكن رب العالمين 
مقربة  فكانت  زينة،  سميتها  بطفلة  رزقني 
الليلة حضنها  تلك  منه ويحبها كثيًرا، وفي 
وعندها  تقبيلها،  في  واستمر  طويلة،  لمدة 
شعرت بإحساس غريب لكنني لم أفهم أنها 

لحظاته األخيرة معنا".
ليلة ال�شه�دة

إلى  أحمد  يعد  ولم  الليل،  انتصف  عندما 
مشاعر  الوالدة  انتابت  كعادته،  البيت 
مختلطة من القلق والخوف، تزايدت عندما 
لجأت  مغلق،  وجواله  به  باالتصال  بدأت 
حينها إلى قراءة القرآن والدعاء هلل، وتقول: 
"ال أدري لماذا افتقدته كثيًرا في تلك الليلة، 
ردٍّ  على  الحصول  دون  به  اتصلت  وكلما 
يزداد قلقي، وقبيل أذان الفجر بقليل، شعرت 
قد  ابني  أن  أعلم  أكن  ولم  تأكلني،  بنار 
استشهد في هذه الفترة، ألن االحتالل تأخر 

في اإلعالن عن العملية".
وجنتيها:  على  تسيل  والدمعة  وتضيف، 
"فجأة بدأت تتوارد االتصاالت على منزلنا 
أشعر  فبدأت  أحمد،  عن  يسأل  والجميع 
بقلق رهيب، خاصة وأننا اتصلنا مع جميع 
معارفه ولم يعلم أحد شيئا عنه، حتى اتصل 
بنا أبو عبد الرحمن وأبلغنا أنه شاهد صور 

جثة ابني وابنه".
فيها  تخيم  كانت  التي  اللحظات  تلك  في 
أجواء التوتر والقلق في كل محافظة جنين 

مع تضارب األنباء حول عملية على حاجز 
الجلمة، تلقى والد الشهيد عبد الرحمن عابد 
اتصااًل من ضابط المخابرات "اإلسرائيلية" 
الذي طلب منه الحضور فوًرا إلى الحاجز، 
الضابط، صوًرا على  وهناك عرض عليه 
هاتفه الخلوي تمكن من خاللها من تشخيص 
الذي  الرحمن وابن شقيقته أحمد،  ابنه عبد 
تقول والدته "لم أصدق في البداية، وشعرت 
بألم وصدمة، ولكن بعدما تواردت األخبار 
حول دوره وعمليته، شعرت بفخر واعتزاز 

ألن ابني ضحى في سبيل وطنه وشعبه".
أسَرَتي  بعقاب  االحتالل  تهديدات  تنل  لم 
معنويات  من  الجلمة  على  الهجوم  منفذي 
االحتالل  هدد  والتي  أحمد،  الشهيد  عائلة 
"أمام  والدته:  تقول  لها،  كبير  بعقاب 
وصول  وانتظرنا  استعدينا  التهديدات 
اقتحموه  والذي  منزلنا  إلى  االحتالل  جيش 
تحت  عائلتي  احتجزوا  وحشية،  بطريقة 
للتحقيق  والده  وأخضعوا  مشددة،  حراسة 
الميداني، واقتحموا غرفة الشهيد وتفقدوها، 
من  قطعة  وكل  وزاوية  ركن  كل  وفتشوا 
اسمه،  يحمل  شيء  كل  ومزقوا  مالبسه، 
حتى الميداليات والكؤوس التي حصل عليها 
بمشاركة في بطوالت كرة القدم، دمروها".
منا  ينتقم  ان  أراد  "االحتالل  وأضافت: 
يرتبط  ما  كل  ويمسح  ويدمر  طريقة  بأي 
فريق  متميًزا في  الذي كان رياضًيّا  بأحمد 
الرياضة  الكرات وأحذية  القدم، فحتى  كرة 
اسمه  تحمل  التي  واألوسمة  والنياشين 
القياسات،  أخذوا  ثم  وصادروها،  مزقوها 
لكن كل ذلك لم ينل من عزيمتنا، فنحن دوًما 

أقوى من االحتالل".

خطر جديد بدأ يتسلّل إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
منظمة  عن  صدر  تحذير  بعد  السوري،  الشمال  في 
"كير" الدولية لإلغاثة اإلنسانية العاملة في سوريا من 

خطر تفشي وباء الكوليرا شمال البالد.
انتشار  أن  إلى  نبهت  فيلدفيك  جوليان  المنظمة  مديرة 
الشمال  مناطق  سكان  من   %70 لكون  خطير؛  الوباء 
السوري، يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة، ما يولّد 

خطراً مرتفعاً لـ"االنتشار السريع والواسع للمرض".
األوضاع  إّن  صحفي:  بيان  في  فيلدفيك  وقالت 
سّكان  منها  يعاني  التي  المعقدة  والتحديات  االقتصادية 
لخطر  الماليين  ستعرض  سوريا،  شمال  مناطق 

اإلصابة وتزيد من َضعف السكان.
في  بسرعة  قاتلة  تكون  قد  اإلصابة  أّن  إلى  ولفتت 
التحذيرات  للعالج.هذه  السريعة  تتم االستجابة  لم  حال 
أثارت خوف المئات من العوائل الفلسطينية التي تسكن 

مخيمي  سيما  ال  السوري،  الشمال  في  متفرقة  مناطق 
دير بلوط والمحمدية للمهجرين، والتي يسكنهما مئات 

الفلسطنيين.
يتحدث  بلوط،  دير  مخيم  من  غوراني  محمد  الالجئ 
المخاوف  أن  لإلعالم"  الفلسطيني  "المركز  لمراسل 
مائي  واقع  الوباء حقيقية السيما في سياق  انتشار  من 
عبر  المخيم  تصل  المياه  أن  معدم.ويؤكد  وصحي 
صالحيتها،  من  التأكد  يمكن  وال  ضخمة،  صهاريج 
للمواصفات  مطابقة  أنها  أو  وتعقيمها،  ونظافتها، 
داخل  تلوًثا  الحظوا  األهالي  أن  إلى  ويشير  الدولية. 

المياه وعدم نقائها.
أزمة  تتواصل  فإنه  إعالمية،  وتقارير  مصادر  ووفق 
عام  تأسيسه  سنة  منذ  المخيّم  في  الصّحي  الصرف 
أطراف  على  آسنة  مستنقعات  تنتشر  حيث   ،2018

المخيّم، ما يزيد من مخاطر انتشار األمراض.

الدول  دعا  قد  المتحدة  األمم  عن  صادر  تقرير  وكان 
المانحة إلى "تأمين المزيد من التمويل العاجل الحتواء 
سالم  االنتشار"..موسى  من  ومنعه  الكوليرا  تفشي 
-مسؤول هيئة فلسطين لإلغاثة والتنمية- أكد أن هناك 
تفشي  عن  دولية  تقارير  ضوء  في  حقيقية  مخاوف 
الشمال  أن  إلى  مشيرا  بسوريا،  مناطق  في  الكوليرا 
مقاومات  أدنى  الفتقاده  خطر  منطقة  يعد  السوري 

السالمة، إذا انتشر الوباء.
وأضاف في تصريح لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" أن 
ويعانون  مهمشون  السوري،  الشمال  في  الفلسطينيين 
نقطة  أي  يوجد  بلوط ال  دير  في مخيم  الويالت.وقال: 
طبية، وإذا ما انتشرت الكوليرا فسيكون الوضع حرًجا 
خصوصا أن أقرب مشفى بعيد عن المخيم أكثر من 10 

كيلومترات في مدينة عفرين.
العالقة  ذات  المختلفة  الدولية  المنظمات  سالم  ودعا 

أنظمة  ضمان  حيث  من  اآلوان؛  فوات  قبل  للتدخل 
النظافة والصحة، وتعقيم المياه.ويعيش في مخيمي دير 
بلوط والمحمدية أكثر من 200 عائلة فلسطينية مهّجرة 
جنوب  ومناطق  الشيح  وخان  اليرموك  مخيمات  عن 
وتهميشاً  حرماناً  تعاني   ،2018 العام  منذ  دمشق، 
لمشكلتهم،  حّل  عن  حديث  أي  غياب  وسط  شاماًل، 

وغياب أي أفق لتغيير واقعهم نحو األفضل.
عائلة   1500 حوالي  السوري  الشمال  مناطق  وتضم 
وتعود  رسمية،  غير  أرقام  بحسب  مهّجرة،  فلسطينية 
وجنوب  الشيح  وخان  اليرموك  لمخيّمات  معظمها 
مخيمات  في  تقيم  وسواها،  والغوطة  وحلب  دمشق 
النظام  سيطرة  عن  الخارجة  سوريا  شمالي  وبلدات 
السوري، وتعيش أوضاعاً مأساوية وسط تنصل وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" وفصائل 

منظمة التحرير ألدوارها.

والدة ال�شهيد تروي تف��شيل مثرية قبيل �شقوط البطل

اأحمد عابد .. ع�صكري بعقيدة وطنية يلبي نداء الأق�صى
قبل اأي�م من ا�شت�شه�د ابنه� الحظت االأربعينية اأم اأحمد والدة ال�شهيد اأحمد اأمين ع�بد، اأن بكره� الوحيد على اأربع من البن�ت يطيل يف �شجوده ويكرث من الت�شبيح والتهليل، مل تتحدث 

االأم مب� ك�ن ابنه� يلح ب�لدع�ء لربه، اإاّل بعد ا�شت�شه�ده يف ا�شتب�ك م�شلح مع رفيقه وابن عمته عبد الرحمن ع�بد على ح�جز اجللمة قرب خميم جنني.

الكولريا.. خطٌر يتهدد خميمات الفل�صطينيني يف ال�صمال ال�صوري



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

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

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

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

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

فمن �شرب منه فلي�س مني 

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

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

االهتداء بالقرآن.“

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

انتفاع النا�س بهدايات القراآن الوافرة ح�شب مبالغ تقواهم 
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الدفاع  وزارة  وأفادت 
لها  بيان  في  الوطني 
أمس األربعاء، إنه في 
محاربة  عمليات  إطار 
المنظمة  الجريمة 
الجهود  ومواصلة 
إلى  الهادفة  الحثيثة 
االتجار  آلفة  التصدي 
ببالدنا،  بالمخدرات 
أوقفت مفارز مشتركة 
الوطني  للجيش 
بالتنسيق  الشعبي، 
مصالح  مختلف  مع 
عمليات  خالل  األمن 
النواحي  عبر  مختلفة 

العسكرية، )57( تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال 
كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر 
بـ )07( قناطير و)68( كيلوغرام من الكيف المعالج، كما 

تم ضبط )236998( قرصا مهلوسا.
الوطني  للجيش  مفارز  إن  العملياتية  الحصيلة  وأوضحت 
الشعبي أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن 
مركبة   )17( وضبطت  شخصا   )193( وجانت،  ڤزام 
و)06(  مطرقة ضغط  و)116(  كهربائيا  مولدا  و)227( 
خام  خليط  من  طنا  و)36(  المعادن  عن  للكشف  أجهزة 

والحجارة  الذهب 
من  وكميات 
ومعدات  المتفجرات 
وتجهيزات  تفجير 
في  تستعمل  أخرى 
غير  التنقيب  عمليات 
المشروع عن الذهب.

 )17( توقيف  تم  كما 
شخصا وضبط )10( 
وكميات  صيد  بنادق 
المواد  من  كبيرة 
الموجهة  الغذائية 
للتهريب تقدر بـ )58( 
 )167( وكذا  طنا 
التبغ  مادة  من  قنطار 
و)12130( وحدة من مختلف األلعاب النارية، وهذا بكل 
وسطيف  والوادي  وبسكرة  وأدرار  ومعسكر  النعامة  من 
حراس  أحبط  متصل،  سياق  وفي  أميناس.   وإن  وميلة 
محاوالت  الوطني  الدرك  مصالح  مع  بالتنسيق  الحدود 
بـ )30514( لتر  تُقدر  الوقود  تهريب كميات معتبرة من 
والطارف  وتبسة  وتمنراست  مختار  باجي  برج  من  بكل 
وسوق أهراس، فيما تم توقيف )115( مهاجر غير شرعي 

من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
حياة �شرتاح

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون بمقر الوزارة الفنان آكلي 
صفحتها  على  نشرت  للوزارة  برقية  ووصفته  يحياتن، 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي بأحد قامات الفن 
الجزائري وهذا نظير مسيرته الفنية الطويلة والثّرية، وهو 
الجزائر  إسماع صوت  أغانيه على  دأب من خالل  الذي 
الفترة  أثناء  بها ال سيما  التــي مرت  الظروف  أحلك  في 
االستعمارية، فالمعروف عنه أنه كــــان فناًنــــا مجاهًدا، 
المستعمر  من طرف  كثيرة  مــــرات  اعتقالــــه  تم  حيث 
جبهة  لصالح  التبرعات  جمــــع  في  المشاركــة  بتهمة 

التحــــرير.
الشخصي  تُجّدد حرصها  الثقافة  وزير  أن  المصدر  وأكد 
الفنانين والمثقفين، وكذا  المتابعة المستمرة لوضعية  على 
النهوض  بغية  واقتراحاتهم  انشغاالتهم  إلى  االستماع 

قي مًعا بقطاع الثقافة والفنون في الجزائر. والرُّ
علنيا  األخيرة صراعا  اآلونـــة  في  يحياتن  آكلي  ويعيش 
مع ديوان الوطني لحقوق التأليف والحقــــوق المجاورة" 
لوندا" وذلك بسبب رفض األخيرة تسجيل عدد من أغاني 
وشّن  صمته  عن  للخروج  دفعه  ما  وهو  األخير،  ألبومه 
على  عليه  القائمون  يؤكد  أن  قبل  الديوان،  على  حرب 
عن  يحياتن  تكتم  مبررات  وفق  كان  األغاني  رفض  أن 
ذكرها للعلن، وحسب قرار لجنة سماع المصنّفات السمعية 
المجاورة،  والحقوق  المؤلف  لحقوق  الوطني  بالديوان 
على  التحفظ  تم  فقد   ،2022 فيفري   3 بتاريخ  الصادر 
أربعة مصنّفات، وهي أغنية “يا خوالي” والذي تم التحفظ 
التحفظ  تم  حين  في  األصالة  استيفائها عنصر  لعدم  عنها 
على “أغنية فغيغ أذ فهماغ” و”ثاقفايليث” و”وهللا ما نسيتو 
في  التصريح،  بطاقة  في  اإلمضاء  لغياب  في”  سلم  لي 
حين تم التحفظ على أغنية كأس الخُمار التي تعود حقوقها 

للراحل دحمان الحراشي.
وأوضح ديوان حقوق المؤلف في الصدد أن الفنان القدير 
آكلي يحياتن تعرض لمحاولة التغليط كون األغاني الثالث 
في  موجودة  وهي  باسمه  تسجيلها  تم  عنها  تحدث  التي 
تقرير لجنة المصنفات ويمكن الرجوع للفيديو الذي نشره 
آكلي يحياتن نفسه والتأكد من التقرير المرفق والذي يشير 
إلى األغاني الثالث التي تحدث عنها مسجلة باسمه بينما 

لألسباب  عليها  التحفظ  تم  قد  يذكرها  لم  التي  األغاني 
السالفة الذكر.

حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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تتعلق بنظام اإدارة اجلودة

ال�شركة الوطنية للت�أمني 
تتح�شل على �شه�دة 

»ايزو-9001«

على  للتأمين،  الوطنية  الشركة  أعلنت 
حصولها على شهادة "ايزو-9001" اصدار 
2015 الخاص بمعايير نظام إدارة الجودة.

بيان  في  للتأمين  الوطنية  الشركة  أوضحت 
حصولها  عن  تعلن  فيه:"  جاء  عنها  صدر 
على شهادة +ايزو-9001+ اصدار 2015 
هيئة  أجرتها  التي  الخارجية  المراجعة  بعد 
على  المطبقة  المعايير  تحدد  دولية  اعتماد 

نظام إدارة الجودة«.
وأبرزت الشركة العمومية أن الحصول على 
هذه الشهادة هو " تتويج لثمانية )08( أشهر 
الموظفين  تم خاللها حشد جميع  العمل  من 
تميزها  إظهار  مشترك:  هدف  حول 
من  الجودة  عالية  خدمات  بتقديم  والتزامها 

أجل ضمان إرضاء عمالئها«.
ومن خالل هذه الشهادة تؤكد الشركة رغبتها 
في "أن تكون جزءا من استراتيجية التحسين 
المستمر من أجل تزويد عمالئها وموظفيها 
أفضل  تلبي  التي  الخدمة  بجودة  وشركاتها 

المعايير الدولية«.
تأمين  شركة  أول  الشركة  أصبحت  وبهذا 
وطنية عمومية تحصل على الشهادة الدولية 

"ايزو-9001" إصدار 2015.
حياة �شرتاح

وزارة الدفاع تك�سف ح�سيلة عمليات اجلي�ش خالل اأ�سبوع:

حجـز كميــ�ت كــبرية 
من املخدرات اأدخلت من املغرب

l تدمري خمب�أ للجم�ع�ت الإره�بية وقنبلتني تقليديتي ال�شنع
نفذت وحدات ومفارز للجي�ش الوطني ال�سعبي، خالل الفرتة املمتدة من 14 اإىل 20 �سبتمرب اجلاري، 

عدة عمليات نوعية اأ�سفرت عن توقيف )10( عنا�سر دعم للجماعات الإرهابية يف عمليات منف�سلة عرب 

الرتاب الوطني، يف حني ك�سفت ودمرت خمباأ للجماعات الإرهابية وقنبلتني )02( تقليديتي ال�سنع خالل 

عملية بحث ومت�سيط بالبويرة.

يف خ�سم �سراعــــه مع "لونـــدا" 

بعد رف�ش ت�سجيل عدد من اأغاين األبومه الأخري

بال�سراكة مع الهالل الأحمر اجلزائري 

"اأوريدو" ي�ش�هم يف حملة 
اقتن�ء حم�فظ مدر�شية 
لأطف�ل ولي�ت اجلنوب

مواصلة أنشطتها ذات المسؤولية المجتمعية بمناسبة 
الدخول المدرسي الجديد، تنظم »أوريدو"، بالشراكة 
مع الهالل األحمر الجزائري، عملية التبرع بمحافظ 

مدرسية لفائدة تالميذ واليات الجنوب الجزائري. 
انطلقت هذه العملية، التي تشمل عدة واليات الجنوب 
رمضان  بحضور  وذلك  الجلفة،  والية  من  الكبير، 
»أوريدو"  ل  المؤسساتية  الشؤون  مدير  جزايري، 

وكذا الممثلين المحليين للهالل األحمر الجزائري.
»أوريدو"  بين  المبرمة  الشراكة  إطار  في  وتأتي 
والهالل األحمر الجزائري، والتي منحت من خاللها 
محافظ  القتناء  مخصصة  مالية  مساهمة  »أوريدو" 

مدرسية ألطفال المناطق الجنوبية.
»أوريدو"  لـ  العام  المدير  صرح  المناسبة،  وبهذه 
فخورون  أنهم  إبراهيم  آل  يوسف  بسام  الجزائر، 
مبادراته  في  الجزائري  األحمر  الهالل  بمرافقة 
الخيرية لصالح أطفال الجنوب الجزائري، وأكد أن 
"أوريدو" ال تدخر أي مجهود للمساهمة في مثل هذه 
رئيسة  قالت  جانبها  من  النبيلة.  التضامنية  األعمال 
الهالل األحمر الجزائري ابتسام حمالوي: " الهالل 
األحمر الجزائري فخور بتنفيذ هذه العملية الخيرية 
بالتزامه  المعروف  »أوريدو"  شريكنا  جانب  إلى 

بأعمال التضامن على نطاق واسع".
حياة �شرتاح

الوادي:

حجز اأزيد من 10.000 
قر�ص من املوؤثرات العقلية

بالوادي  فمار  دائرة  بأمن  الشرطة  عـناصر  تمكن 
من  معتبرة  جد  كميات  وحجز  شخص  توقيف  من 
المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 10.000 قرص.

لمعلومات  استغالل  عقب  جاءت  العملية  تفاصيل 
العمر ينحدر  الثالث من  العقد  تفيد بتورط شاب في 
لنقل  صفقة  إبرام  في  الشمالية  الواليات  إحدى  من 
وإخفاء لهذه المواد بأحد أجزاء المركبة، ليتم وضع 
تحركاته  ورصد  فيه  المشتبه  لتتبع  أمني  تشكيل 
المركبة  ألجزاء  الدقيق  التفتيش  وبعد  توقيفه  ليتم 
كافة  إتمام  المذكورة.وبعد  الكميات  على  العثور  تم 
أمام  المتورط  تقديم  تم  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
الجهات القضائية عن تهمة التهريب، الحيازة والنقل 
والمتاجرة في مواد صيدالنية ذات منشأ أجنبي تدخل 

في مكوناتها مواد مخدرة.
حياة �شرتاح

كانت موّجهة للتهريب

حجز كمي�ت كبرية
 من الزيت 

وال�شكر بتمرنا�شت
مترنا�ست  بولية  اجلمارك  م�شالح  قامت 

ب�سعة  املائدة  زيت  من  �سفيحة   2880 بحجز 

5 لرتات و60 كي�ش �شكر بوزن 25 كيلوغراًما، 
كانت موّجهة للتهريب.جاء يف بيان للمديرية 

�شياق  "يف  الأربعاء:  اأم�ش  للجمارك  العامة 

العملياتية  للم�سالح  احلثيثة  اجلهود  موا�سلة 

للفرق اجلمركية امليدانية امل�سرتكة للم�سالح 

املتنقلة  الفرقة  اأعوان  متكن  العملياتية، 

للجمارك  الأق�سام  مفت�سية  مل�شالح  التابعة 

بولية مترنا�ست من حجز 2880 �سفيحة من 

زيت املائدة ب�سعة 5 لرتات و60 كي�ًسا من مادة 

العملية  كيلوغراًما’’.وتندرج  بوزن 25  ال�شكر 

مل�شالح  احلمائية  املهام  ممار�سة  اإطار  "يف 
يف  التام  اأعوانها  وجتند  اجلزائرية،  اجلمارك 

�سبيل مكافحة التهريب ب�ستى اأ�سكاله، ل�شيما 

ا�ستقرار  على  حفاظا  املدعمة  املواد  تهريب 

ال�سلطات  بتعليمات  وعماًل  الوطنية،  ال�سوق 

الدائم  التزويد  �شمان  اإىل  الرامية  العمومية 

وامل�شتمر للمواطن بال�سلع ال�ستهالكية<<.

حياة �شرتاح

يف زيارة ا�ستك�سافية 
للمعامل التاريخية والأثرية

فوج جديد من 208 
�ش�ئح اأجنبي يحط 

بوليتي اجلزائر وتيب�زة
حل اأم�ش باجلزائر فوج جديد ممون من 208 

اأمريكية  جن�سية  من  اأغلبهم  اأجنبي  �شائح 

لزيارة املواقع التاريخية واملعامل الأثرية على 

م�ستوى وليتي اجلزائر وتيبازة.وح�شب وزارة 

مبيناء  الأربعاء  �شباح  ر�ست  فقد  ال�سياحة 

اجلزائر الباخرة ال�سياحية silver cloud على 

متنها 208 �شائح، اأغلبهم من جن�سية اأمريكية، 

لزيارة املواقع التاريخية واملعامل الأثرية على 

م�ستوى وليتي اجلزائر وتيبازة.واأو�سح امل�سدر 

 magic اأن الرحلة من تنظيم الوكالة ال�سياحية

tours، التي برجمت عدة رحالت بحرية خالل 
اإطار  يف  الجانب  ال�شياح  لفائدة  اأكتوبر  �سهر 

ترقية وجهة اجلزائر ال�سياحية.

حياة �شرتاح

فيكتوريا،  في  اإلسالمي  المجلس  أعده  تقرير  كشف 
ومقره أستراليا، فإن نحو 86 في المائة من المنشورات 
مصدرها  تويتر،  موقع  على  للمسلمين،  المعادية 

الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.
أوت  و27   2019 أوت   28 بين  عامين،  مدار  وعلى 
للمسلمين  معادية  تغريدة   871,379 نشرت   ،2021
المتحدة،  الواليات  في  تغريدة  و289,248  الهند،  في 

و196,376 تغريدة في المملكة المتحدة.
وعنوانه  الماضي،  الشهر  المنشور  التقرير  وعزا 
ضد  العداء  الرقمي"،  العصر  في  "اإلسالموفوبيا 
الحاكم،  جاناتا  بهاراتيا  حزب  إلى  الهند  في  المسلمين 
وخطابه اليميني المتطرف، وأشار إلى أن اإلسالموفوبيا 
لكنها  المتحدة،  الواليات  في  جديدة  ظاهرة  ليست 

"تفاقمت كثيراً بسبب الخطاب العنصري والتحريضي 
الذي استخدمه دونالد ترامب )الرئيس السابق(«.

أما في المملكة المتحدة، فإن انتشار التغريدات المعادية 
للمسلمين ناجم عن عوامل عدة، بينها االمتداد العالمي 
لخطاب ترامب، ومعاداة المهاجرين، وعنصرية رئيس 

الوزراء السابق بوريس جونسون، وفقاً للتقرير.
منشوراً   3,759,180 عن  يقل  ال  ما  التقرير  ووثق 
معادياً لإلسالم على موقع تويتر، بين 28 أوت 2019 
و27 أوت 2021، وقد ُحذف 14.8 في المائة فقط من 
هذه المنشورات، واتهم المجلس اإلسالمي في فيكتوريا، 
المحتوى  إزالة  في  بالفشل  تويتر  موقع  تقريره،  في 

المعادي للمسلمين.
حياة. �ش/ الوكالت

مولوجي ت�شتقبل الفن�ن اآكلي يحي�تن

وثق التقرير ما ل يقل عن ثالث ماليني من�سورا على من�سة تويرت

اأمريك�، اململكة املتحدة والهند
 م�شدر معظم التغريدات املع�دية للم�شلمني
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