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انطالق مو�ضم العمرة وهذه هي الوكاالت املعنية واالأ�ضعار املقرتحة 

قال اإنها ت�صعى الأن ت�صهم

 يف توحيد كلمة الدول العربية 

لعمامرة ي�ضتعر�ض جهود 

اجلزائـر للتح�ضـري

لقمـــة عربية نـاجحة

ممثلو الف�صائل ي�صلون تباعا لتقريب وجهات النظر

اجلزائر تفتح النقا�ض قبيل انعقاد موؤمتر امل�ضاحلة الفل�ضطينية  

حتت �صعار »دخول مدر�صي يف »حميط نظيف«

11 مليون تلـميذ يلتحقــون اليـوم 
مبقاعد الدرا�ضة بنظام متدر�ض عادي 
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مؤتمر  على  كبيرة  أماال  عديدة  جهات  تعلق 
المصالحة الذي تعتزم الجزائر عقده بين الفصائل 
الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر 
المقبل، والذي ينتظر أن يوحد الصف الفلسطيني 
ويقوي جبهته الداخلية قبيل حلول الموعد العربي، 
المصالحة  تحقيق  على  الجزائر  تراهن  حيث 
والتوافق بين جميع األطياف الفلسطينية، وتضع 
كما  أولوياتها،  رأس  على  الفلسطينية  القضية 
تعتبرها الملف األبرز واألهم الذي ستناقشه القمة 

العربية التي ستحتضنا خالل أيام.
إلى  بزيارة  فلسطينية  فصائل  ممثلو  وشرع 
مراحل  على  أمس،  يوم  من  بداية  الجزائر 
المؤتمر الجامع  التشاور حول  منفصلة، بغرض 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  إليه   دعا  الذي 
تبون في وقت سابق،  فحسب بيان لحركتي "فتح 
إلى  الحركتين وصال  من  وفدين  ّفإن  وحماس"، 
الجزائر يوم أمس، لعقد مباحثات من أجل إنهاء 
تبون، حيث  الرئيس  بعد دعوة وجهها  االنقسام، 
برئاسة  "وفدا  أن  "فتح"،  وثيقة حركة  اوضحت 
بدعوة  الجزائر  إلى  توجه  الحركة  رئيس  نائب 
من القيادة الجزائرية، في إطار التنسيق المشترك 

الفلسطينية،  القضية  تواجه  التي  التحديات  حول 
وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير 
الفلسطينية"،موضحة أن الوفد يضم أيضا عضوي 
وروحي  األحمد  عزام  للحركة  المركزية  اللجنة 
فتوح، كما أشارت إلى أن الوفد سيلتقي مع القيادة 
الجزائرية لبحث الجهود المبذولة منذ بداية العام 
الحالي 2022، بعد اتفاق رئيس السلطة محمود 
عباس ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون على 
الفلسطينية،  الفصائل  بمشاركة  للقاء  التحضير 
يومي  الجزائر  في  المقررة  العربية  القمة  قبيل 
حركة  أعلنت  جهتها،  المقبل.من  نوفمبر  و2   1
وفدا  أن  االليكتروني،  موقعها  على  "حماس" 
عن الحركة وصل إلى الجزائر االحد المنقضي، 
لـ"استئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني، 
واستعراض  الجانبين،  بين  العالقة  وتعزيز 
رئيس  ترأسه  الفلسطينية"،  القضية  تطورات 
الحركة  في  واإلسالمية  العربية  العالقات  مكتب 
خليل الحية، إلى جانب عضوي المكتب السياسي 
ماهر صالح وحسام بدران، وممثل الحركة في 

الجزائر محمد عثمان.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه تحديد الموعد الرسمي 

اللتئام مؤتمر المصالحة، تحدث السفير الفلسطيني 
أمس،  أول  حل  الذي  عيطة،  أبو  فايز  بالجزائر 
ضيفا على "فوروم" جريدة "الشعب"، عن إمكانية 
تنظيم اللقاء الجامع شهر أكتوبر الداخل، حين قال 
إنه " من المرتقب أن تنعقد ندوة المصالحة بين 
الفصائل الفلسطينية بالجزائر في أكتوبر المقبل"، 
الوقت"  هذا  في  تتعاظم  "الجهود  أن  إلى  مشيرا 
الجزائر مع بعض  متحدثا عن حوارات تجريها 
قبل  السيما  الندوة،  هذه  نجاح  لضمان  الفصائل 

انعقاد القمة المقبلة.              
وفي هذا الشأن، أوضح السفير أن الندوة الجامعة 
ستضم 15 فصيال، بما في ذلك منظمة التحرير 
الفلسطينية التي ينضوي تحت مظلتها 13 فصيال، 
حركتي  جانب  الى  "فتح"،  حركة  رأسها  وعلى 
أمل  عن  معربا  اإلسالمي"،  و"الجهاد  "حماس" 
حدا  الجزائر  مبادرة  تضع  أن  في  الفلسطينيين 
ندرك  "نحن  قال  حين  الفصائل،  بين  لالنقسام 
قانون  وأنها  مهمة  الفلسطيني  الشعب  وحدة  أن 
الكريم  المستقبل  تحقيق  نستطيع  ولن  االنتصار، 
فلسطينية  جبهة  وجود  دون  لشعبنا  واالستقالل 

صلبة" لمواجهة غطرسة االحتالل الصهيوني.

استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية 
من  لعمامرة،  رمطان  بالخارج،  الوطنية 
الجزائر  تبذلها  التي  الجهود  نيويورك، 
قمة  لعقد  الالزمة  التحضيرات  الستكمال 
الدول  ناجحة تسهم في توحيد كلمة  عربية 
الساحة  على  صوتها  وتعزيز  العربية 
الدولية وكذا مساهمتها في معالجة التحديات 

العالمية الراهنة.
والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير  أكد 
لعمامرة، خالل  بالخارج، رمطان  الوطنية 
الخارجية  لوزراء  التشاوري  االجتماع 
تبذلها  التي  الجهود  بنيويورك،  العرب 
الالزمة  التحضيرات  الستكمال  الجزائر 
لعقد قمة عربية ناجحة تسهم في توحيد كلمة 
الدول العربية وتعزيز صوتها على الساحة 
الدولية وكذا مساهمتها في معالجة التحديات 
لوزارة  بيان  وأوضح  الراهنة،  العالمية 
الخارجية، أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية 
رفيع  أشغال  حضوره  هامش  على  شارك 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  المستوى 
بصفته  المنظمة  بمقر   ال77  دورتها  في 
تبون  المجيد  الجمهورية عبد  ممثال لرئيس 

الخارجية  لوزراء  التشاوري  االجتماع  في 
الخارجية  وزيرة  إليه  دعت  الذي  العرب 
والتعاون لدولة ليبيا بصفتها رئيسة الدورة 
الدول  لجامعة  الوزاري  للمجلس  الحالية 

العربية.
الذي  االجتماع  خالل  تم  انه  البيان  وأبرز 
أحمد  للجامعة  العام  األمين  عرف مشاركة 
المطروحة  المسائل  أهم  مناقشة  الغيط  أبو 
لألمم  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  على 
وعلى  العربي  الشأن  تهم  والتي  المتحدة 
رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير 
الجزائر  تبذلها  التي  "الجهود  لعمامرة 
قمة  لعقد  الالزمة  التحضيرات  الستكمال 
الدول  ناجحة تسهم في توحيد كلمة  عربية 
الساحة  على  صوتها  وتعزيز  العربية 
الدولية وكذا مساهمتها في معالجة التحديات  
العالمية الراهنة"، ولفت البيان الى أن وزير 
الشؤون الخارجية كان قد استهل مشاركته 
العامة  للجمعية  المستوى  رفيع   الشق  في 
بمقر  ال77  دورتها  في  المتحدة  لألمم 
المنظمة بنيويورك  والتي عرفت في يومها 
العام  األمين  من  بمبادرة  قمة  تنظيم  األول 

التعليم"  "تحويل  حول  غوتيريش  أنطونيو 
تأكيد  سياق  في  يأتي  الذي  الحدث  وهو 
الملحة  الحاجة  على  الدولية  المجموعة 
كورونا  جائحة  خلفتها  التي  اآلثار  لمعالجة 

على قطاع التعليم في  جميع أنحاء العالم.
أشغال  في  لعمامرة  مشاركة  شكلت  وقد   
باإلنجازات  للتعريف  فرصة  القمة  هذه 
والجامعية  التربوية  المنظومة  حققتها  التي 
خمسة   من  أزيد  تكوين  عبر  الجزائرية 
وكذا  الجامعية  للشهادات  حامل  ماليين 
فتئت  ما  الذي  الدعم  على  الضوء  تسليط 
الصديقة من  الدول  للعديد من  تقدمه بالدنا 
طالب  ألف   59 عن  يزيد  ما  تكوين  خالل 

أجنبي ينتمون إلى 62 دولة.
"أهم  على  مداخلته  في  الوزير  أكد  كما 
الركائز التي تقوم عليها تجربة الجزائر في 
هذا المجال خاصة مجانية التعليم والزاميته، 
الموارد  تعبئة  الجنسين،  بين  المساواة 
الالزمة ،جودة التعليم وضمانه للجميع دون 

استثناء أو تمييز".
الوزير  أجرى  األشغال  هامش  وعلى 
سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه لكل 

ليبيا  صربيا،  بيساو،  غينيا  النرويج،  من 
واريتريا، وذلك في سياق التشاور والتنسيق 
الدولية  الساحتين  على  المستجدات  حول 

واإلقليمية.
جمعه  الذي  اللقاء  كان  المنطلق  هذا  من 
للتأكيد  فرصة  النرويج  مملكة  من  بنظيرته 
إزاء  البلدين  مواقف  في  "التوافق  على 
أجندة  على  المطروحة  المسائل  من  العديد 
الدورة الحالية للجمعية العامة وكذا االتفاق 
إلنجاح  المشتركة  الجهود  تعزيز  على 
االستحقاقات المقبلة ال سيما الدورة العشرين 
ودول  افريقيا  خارجية  وزراء  الجتماع 
شهر  بالجزائر  عقده  المقرر  أوروبا  شمال 
أبريل 2023"، ومع نظيرته من جمهورية 
تناول  باربوز   كارال  سوزي  بيساو  غينيا 
الطرفان سبل اضفاء ديناميكية جديدة على 
الجهود  ومضاعفة  الثنائي  التعاون  آليات 
لتجسيد التوجيهات المشتركة للرئيسين عبد 
المجيد تبون وأومارو سيسوكو امبالو التي 
هذا  بها  قام  التي  الرسمية  الزيارة  توجت  
أوت   و30   29 يومي  الجزائر  إلى  األخير 

المنصرم.

 وخالل اللقاء الذي جمع لعمامرة مع نظيره 
تطورات  الوزيران  استعرض  الصربيي 
مع  بلديهما  انتماء  منطقتي  في  األوضاع 
التشاور  وتيرة  تكثيف  "أهمية  على  التأكيد 
وتبادل الزيارات والعمل على تثمين فرص  
القضايا  إزاء  مواقفهما  في  التقارب  تعزيز 

ذات االهتمام المشترك".
نجالء  الليبية  نظيرته  لقائه  خالل  أما 
آفاق  إلى  الوزيران  تطرق  فقد  المنقوش 
لألزمة  السلمية  التسوية  مسار  بعث  إعادة 
الليبية والجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر 
لمساندة األشقاء في هذا الصدد، كما تناول 
المتواصلة النجاح  التحضيرات   الوزيران 
انطالقة  وجعلها  بالجزائر  العربية  القمة 
جديدة نحو مزيد من التكامل والتضامن بين 

الدول العربية.
االريتري  نظيره  مع  الوزير  تباحث  كما 
السلم  قضايا  كانت  حيث  صالح،  عثمان 
واألمن في افريقيا السيما في منطقة القرن 
باإلضافة  المحادثات،  صلب  في  االفريقي 

الى العالقات الثنائية وسبل تطويرها.
 اإميان. �س/ واج

اإميان. �س
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ممثلو الف�صائل ي�صلون تباعا لتقريب وجهات النظر

اجلزائر تفتح النقا�ش قبيل انعقاد
 م�ؤمتر امل�ساحلة الفل�سطينية  

با�صر ممثلو ف�صائل فل�صطينية، زيارتهم اإىل اجلزائر، ب�صكل منف�صل، من اجل الت�صاور وفتح باب احلوار حول املوؤمتر اجلامع الذي 

تعتزم اجلزائر عقده قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمرب املقبل، وترحب خمتلف الف�صائل مببادرة اجلزائر الإنهاء االنق�صام 

وحتقيق الوحدة الفل�صطينية، كما ت�صع ثقتها كاملة يف حنكة وقوة الدبلوما�صية اجلزائرية التي ت�صع الق�صية الفل�صطينية على راأ�س 

اهتماماتها، وجتعل منها الق�صية املركزية يف اأ�صغال القمة العربية املنتظرة قريبا.

قال اإنها ت�صعى الأن ت�صهم يف توحيد كلمة الدول العربية 

لعمامرة ي�ستعر�ش جه�د اجلزائر للتح�سري لقمة عربية ناجحة

للعمال  الوطنية  التنسيقية  جددت 
مطالبها  الئحة  رفع  المعاقين، 
انطالق  قبيل  والتربوية  المهنية 
مستنكرة  الجديد،  الدراسي  الموسم 
التماطل  حالة   " أسمته  ما 
المشروعة  بمطالبها  واالستخفاف 
وغير التعجيزية"، لتؤكد استعدادها 

للمساهمة في بناء الوطن.
للعمال  الوطنية  التنسيقية  أصدرت 
انطالق  عشية  بيانا  المعاقين، 
 ،2023-2022 الدراسي  الموسم 
ضمنته  منه،  نسخة  "الرائد"  تلقت 
الئحة بمطالب مهنية تربوية تشغل 
التنسيقية  واعابت  الفئة،  هذه  بال 
"استمرار  أسمته  ما  وثيقتها  في 
االستجابة  وعدم  التوجهات  نفس 
لفئة  والمشروعة  العادلة  للمطالب 
إلى  مشيرة  المعاقين"،  العمال 
التماطل  حالة  يكشف   " ذلك  أن 
المشروعة  بالمطالب  واالستخفاف 
عمالية  لشريحة  تعجيزية  والغير 
تتمكن  التغيير حتى  تأمل في  هامة 
في  والمساهمة  بدورها  القيام  من 
بناء الوطن وتحقيق أهداف الحراك 

الوطني المبارك ".
المرفوعة  بالمطالب  يتعلق  وفيما 
التنسيقية  دعت  المهني،  شقها  في 
التعديل  في  النظر  إعادة  إلى 
للتقاعد،  الحالي  بالقانون  الخاص 
بعين  يأخذ  "لم  إنه  قالت  والذي 
المعاقين"،  العمال  فئة  االعتبار 
مطالبة بالرجوع إلى التقاعد النسبي 
وإدراج  السن  شرط  دون  والتقاعد 
هذه الشريحة من العمال بحقها في 
التقاعد المسبق حسب نوع اإلعاقة 
ودرجتها، كما نددت بما وصفته " 
التعديل  عن  اإلفراج  في  التماطل 
الخاص بالمرسوم الرئاسي 09/02 
الخاص   2002 ماي  في  الصادر 
بترقية المعاقين وحمايتهم وإصدار 
الخاصة،  التنفيذية  اللوائح  كافة 
اإلجراءات  بكافة  للقيام  داعية 
حياة  القانون  هذا  ليوفر  الالزمة 
لكل  اإلنسانية  بالكرامة  الئقة 
ذلك،  الجزائريين.إلى  المعاقين 
دعت التنسيقية إلى إشراك منظمات 
والنقابات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
الوظيفة  الفاعلة في مراجعة قانون 
مشاريع  وكافة   06/03 العمومية 
التأهيل  وإعادة  والتشغيل  العمل 
الموجهة لهذه الشريحة واستشارتهم 

بحقوقهم،  المتعلقة  األمور  كل  في 
أرض  على  العمل  طب  تفعيل  مع 
الواقع وإيجاد حلول في أقرب وقت 
ممكن لألمراض المهنية، باستحداث 
يستفيد هؤالء  حتى  مكيفة  مناصب 
لحالتهم  مالئمة  شغل  مناصب  من 
المطالب  مراعاة  وكذا  الصحية، 
المهنية للعمال المعاقين أثناء دراسة 
الخاص  األساسي  القانون  مشروع 

بموظفي وعمال التربية الوطنية .
بالمطالب  المتعلق  الشق  وفي 
التربوية، طالبت التنسيقية بـ" تنوير 
الرأي العام والمتخصصين وأولياء 
 29 اجتماع  بمخرجات  األمور"، 
التربية  بوزارة   2021 أفريل 
فوج  بتنصيب  الخاص  الوطنية 
حققه  وما  التوحد  اضطراب  عمل 
بعد أكثر من عام من بداية أشغاله، 
وما هي التدابير المتخذة في عملية 
ما  التالميذ،  من  النوع  بهذا  التكفل 
دعت إلى إعادة النظر في المرسوم 
 08 في  المؤرخ   61-21 التنفيذي 
تحديد  المتضمن   2021 فيفري 
من  االستفادة  وكيفيات  شروط 
يقصي  "ألنه  المدرسية،  المنحة 
التلميذ المعاق من االستفادة من هذه 
المنحة مما يترتب عليه آليا حرمانه 

من مجانية الكتاب المدرسي".
وفي المقابل، ثمنت وثيقة التنسيقية 
بعض  المعاقين،  للعمال  الوطنية 
إنها  قالت  التي  المتخذة  الخطوات 
للتالميذ  البيداغوجي  التكفل  تضمن 
الظروف  أحسن  في  المعاقين 
الجديدة  اإلجراءات  مقدمتها،  وفي 
المحفظة  وزن  من  للتخفيف 
االبتدائي،  الطور  في  المدرسية 
ثقل  من  المعاق  التلميذ  يريح  مما 
تثقل  كانت  التي  المحفظة  هذه 
اإلعاقة  أصحاب  خاصة  كاهله 
الحركية ومرضى السكوليوزن كما 
بإنشاء  القاضي  القرار  على  أثنت 
أساتذة  لتكوين  عليا  وطنية  مدرسة 
قالت  والذي  والبكم،  الصم  تعليم 
الوطنية  التربية  لقطاع  سيوفر  إنه 
هذه  تأطير  في  متخصصين  أساتذة 
في  يساهم  ما  التالميذ،  من  الفئة 
خلق "إستراتيجية بيداغوجية وطنية 
على  التالميذ  من  الفئة  هذه  تساعد 
بحقهم  والتمتع  المدرسي،  اإلدماج 
في التمدرس وبالنوعية المطلوبة".
اإميان. �س

رفعت الئحة من املطالب املهنية والرتبوية 

ع�صية الدخول املدر�صي

تن�سيقية العمال املعاقني 
تطالب ب�سن ق�انني لإن�سافها



ويفتتح الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022  
الثالثة  التعليمية  األطوار  عبر  بدرس  غدا   رسميا 
تحت شعار "دخول مدرسي في محيط نظيف", قصد 
البيئة,  تجاه  للتالميذ  االيجابية  السلوكيات  "تعزيز 

لتحقيق أهداف  التنمية المستدامة.
الوطنية  التربية  وزارة  عن  الصادرة  االرقام  وبلغة 
فانه ستعرف هذه السنة الدراسية, التحاق 425.625 
ابتدائي,  األولى  السنة  في  مسجلين  جديدا,  تلميذا 
التعليم  كما ستشهد عدة مستجدات ال سيما في طور 
السنة  في  االنجليزية  اللغة  مادة  بإدراج  االبتدائي 
الثالثة و اتخاذ عدة تدابير للتخفيف من ثقل المحفظة 

المدرسية.
التربية عن عدة مستجدات سيعرفها  وكشفت وزارة 
المحفظة  ثقل  بتخفيف  منها  الحالي  الدراسي  الدخول 

مدرسة   1600 من  أزيد  تجهيز  تم  المدرسية, 
إلى  إضافة  االلكتروني,  والكتاب  الرقمية  باأللواح 
استعمال النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الموسوم 
ب"كتابي" بالنسبة لتالميذ سنوات 3 و4 و5 ابتدائي, 
خزائن  أو  أدراج  في  النسخة  بهذه  يحتفظ  بحيث 

باالبتدائيات.
من  متمدرس  ماليين   3 يقل عن  ال  ما  سيستفيد  كما 
السنة االولى إلى الثالثة ابتدائي من نسخة ثانية للكتاب 
الى  باإلضافة  هذا  عليهم,  العبء  لتخفيف  المدرسي 
إمكانية تحميل الكتاب الرقمي بالنسبة لتالميذ الطور 

األول.
 وبالنسبة للغة االنجليزية التي تقرر تدريسها في هذا 
الموسم بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي, تم اعتماد كتاب 
اللغة االنجليزية "My book of English", والذي 

تم تصميم محتواه من قبل المجلس الوطني للبرامج مع 
مراعاة المقاييس العالمية, علما أن ديوان المطبوعات 
المدرسية قام بطبع هذا الكتاب متوفر بتقنية "البراي" 

للسماح للتالميذ ضعاف البصر من تعلم هذه اللغة.
هذه  تدريس  في  البيداغوجية  التغطية  لضمان  و 
المادة  تم توظيف أكثر من 5000 أستاذ )عن طريق 
التعاقد(, بعدما خضعوا لتكوين تهييئي, حول "تعليمية 
اللغة االنجليزية, علم نفس الطفل, التشريع المدرسي 
تم  كما  البيداغوجية",  الممارسات  و  القيم  تسيير  و 
المدارس  خريجي  االنتداب"  "طريق  عن  توظيف 

العليا لألساتذة.
تم  األخرى,  البيداغوجية  االجراءات  بين  من  و 
تنصيب تخصص الفنون في السنة الثانية من التعليم 
الثانوي العام والتكنولوجي , وتتكون من جذع مشترك 
تستغرق  و  وتكنولوجيا,  علوم  مشترك  وجذع  آداب 
وتميزها  سنتان  التخصص  هذا  في  الدراسة  مدة 
أربع خيارات )الموسيقى, الفنون التشكيلية, المسرح 
والسمعي البصري( يدرس التلميذ الموجه إليها مواد 
مواد  جانب  إلى  الفني  المجال  في  مميزة  تعليمية 
تعليمية مشتركة مع شعب السنة الثانية ثانوي ليتوج 
أحد  في  الثانوي  التعليم  بكالوريا  بشهادة  المسار  هذا 

الخيارات األربعة.
الدخول  من  االول  اليوم  يعرف  ان  المنتظر  ومن 
تعليمات  وفق  المدرسية  المطاعم  فتح  المدرسي 
قدمها وزير التربية الوطنية, مؤكدا  أن نسبة تغطية 
المؤسسات التربوية بالمطاعم المدرسية تقارب ال90 
بالمائة معربا عن حرصه على ضرورة فتح المطاعم 
بداية من اليوم األول من الدخول المدرسي, و توفير 

وجبات ساخنة للتالميذ.
ويتوقع قطاع التربية استالم 587 مطعم مدرسي في 
الطور االبتدائي, 86 نصف داخلية )59 في الطور 
المتوسط و27 في الثانوي(, باإلضافة إلى 13 داخلية 

تحسبا لهذا الدخول المدرسي.
ستنتقل  الوطنية,  التربية  وزارة  أرقام  إلى  واستنادا 
مؤسسة   28.839 إلى  التعليمية  المؤسسات  حظيرة 
من بينها 20.272 مدرسة ابتدائية, 5.909 متوسطة 
في  تضم  المؤسسات  هذه  أن  علما  ثانوية,  و2.658 

معظمها مطاعم مدرسية.
وفي مجال التضامن االجتماعي, أكد بلعابد أن أزيد 
الكتاب  مجانية  من  سيستفيدون  تلميذ  ماليين   4 من 
المدرسي, الى جانب استفادتهم من منحة التمدرس و 

المقدرة ب 5000 دج.
على  بلعابد  الحكيم  عبد  الوطنية  التربية  وزير  أعلن 
وضع رزنامة وإطار تنظيمي مفّصل ودقيق إلجراء  
االمتحان الذي سيعوض امتحان نهاية مرحلة التعليم 
االبتدائي "السنيكام"  يتضمن على الخصوص، فترة 
موحدة؛  تكون  أن  يشترط  ال  والتي  االمتحان  إجراء 

معايير تقييم تستجيب لمرجعية موحدة .
الوطنية، عبد  التربية  ترأس وزير  وجاء هذا خالل 
حضره  اجتماعا  الوزارة،  بمقر   ، بلعابد،  الحكيم 
المجلس  رئيس  المركزية،  اإلدارة  من  إطارات 
للبحث  الوطني  المعهد  مديرة  للبرامج،  الوطني 
لالمتحانات  الوطني  الديوان  مدير  التربية،  في 
لهم،  المرافقين  اإلطارات  من  وعدد  والمسابقات، 
بتنصيب  المرتبطة  اإلجراءات  آخر  لضبط  ُخّصص 
االبتدائي  التعليم  المكتسبات في مرحلة  تقييم  امتحان 

ابتداء من السنة الدراسية 2023-2022.
الذي  االمتحان  هذا  أن  الوزير،  أكد  وبالمناسبة 
سيعّوض امتحان نهاية مرحلة التعليم االبتدائي، ابتداء 
امتحانا  يعتبر   ،2023-2022 الدراسية  السنة  من 
تقييميا تشخيصيا ذو بعد تكويني، للمهارات والكفاءات 
التربوية والبيداغوجية المكتسبة خالل هذه المرحلة، 
للصعوبات  والمعالجة  التقويم  لعملية  مرجعا  ليكون 
العلم أن هذا االمتحان ال يحتسب  فيها. مع  المسجلة 
في معدل االنتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، حيث 
يعتمد المعدل السنوي لجميع المواد في السنة الخامسة 

من مرحلة التعليم االبتدائي معيارا وحيدا لالنتقال.
كما شدد الوزير، على وضع رزنامة وإطار تنظيمي 
على  يتضمن  االمتحان  هذا  إلجراء  ودقيق  مفّصل 
يشترط  ال  والتي  االمتحان  إجراء  فترة  الخصوص: 
لمرجعية  تستجيب  تقييم  معايير  موحدة؛  تكون  أن 
المطلوب  والمكتسبات  المهارات  تحدد  موحدة 
قياسها لدى المتعلم في هذه المرحلة؛ برمجة لقاءات 

الذي  االمتحان،  هذا  تأطير  على  للمشرفين  تكوينية 
سيشرف عليه من الجانب اللوجيستي الديوان الوطني 

لالمتحانات والمسابقات من خالل فروعه الجهوية.
وكان قد أعلن منذ يومين وزير التربية الوطنية,عبد 
الدراسية  السنة  من  بداية  تنظيم  عن  بلعابد,  الحكيم 
مكتسبات  لتقييم  امتحان   )2023-2022( الجارية 
بدون  وذلك  االبتدائية,  المرحلة  نهاية  في  التلميذ 
الطور  إلى  االنتقال  معدل  في  نتائجه  احتساب 
هامش  وأوضح,في تصريح صحفي على  المتوسط. 
االمتحان  هذا  بتحضير  المكلفة  اللجنة  اجتماع  تنظيم 
والتحضيرات  األخيرة  اللمسات  وضع  "تم  أنه 
في  التلميذ  مكتسبات  لتقييم  امتحان  باعتماد  المتعلقة, 
تنظيمه  في  سيشرع  الذي  االبتدائية,  المرحلة  نهاية 

بداية من السنة الدراسة الجارية )2023-2022(".
تحتسب  "ال  الذي  االمتحان  هذا  أن  الوزير  وأبرز   
المتوسط  الطور  إلى  لالنتقال  العام  نتائجه في معدل 
يعاني  قد  التي  النقائص  "تشخيص  إلى  يهدف   ,"
االبتدائي" وهو  التعليم  نهاية مرحلة  في  أبناءنا  منها 
من  المسؤول-  ذات  -يضيف  سيمكن  الذي  الشأن 
"ضمان معالجة بيداغوجية محكمة ترمي إلى إعطاء 
الدراسي السيما  مسارهم  في  للنجاح  التالميذ فرص 
بعد تصحيح االختالالت التي يظهرها هذا االمتحان 

التقييمي للمكتسبات في نهاية الطور االبتدائية".
 كما ذكر بلعابد ,أن "هذا االمتحان التقييمي للمكتسبات 
سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم االبتدائي الذي 
تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة ",مشيرا 
إلى أن " قرار التخلي جاء عقب دراسة معمقة أثبتت 
عدم وجود جدوى بيداغوجية منه ,فضال على تسجيل 
هذا  خالل  بالتالميذ  تحيط  كانت  نفسية  ضغوطات 

االمتحان".
مرمي عثماين

العلمي عن مسابقة  العالي والبحث  التعليم  أعلنت وزارة 
الثانوي  التعليم  أساتذة  لتكوين  الماستر  بطور  االلتحاق 
لفائدة التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية، وهو  الماستر الوحيد  
لألساتذة  العليا  المدرسة  تضمنه  الوطني  الصعيد  على 

المتخصصة في تكوين هؤالء المكونين.
تبعا  تاتي   المسابقة  ان  العالي  التعليم  واوضحت وزارة 
في  المؤرخ   515-21 رقم  التنفيذي  المرسوم  لصدور 
ديسمبر   25 الموافق   1443 عام  األولى  جمادى   20
الصّم  إنشاء مدرسة عليا ألساتذة  المتضمن   2021 سنة 
 – 2022 الجامعية  السنة  البكم، حيث أطلق  بعنوان   –
لتكوين  الماستر  طور  في  جديد  تكوين  عرض   2023
اإلعاقة  ذوي  التالميذ  لفائدة  الثانوي  التعليم  أساتذة 
الوطني  الصعيد  على  وحيدا  الماستر  هذا  يعّد  السمعية. 
تكوين  في  المتخصصة  لألساتذة  العليا  المدرسة  تضمنه 

هؤالء المكونين.
بطور  االلتحاق  يتّم  أنه  العالي  التعليم  وزارة  وأوضحت 
الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي لفائدة التالميذ ذوي 
اإلعاقة السمعية، عن طريق مسابقة وطنية حسب الشهادة.
الليسانس  شهادة  على  الحائزين  للمترشحين  ويسمح 
)بكالوريا + 3 سنوات( أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها 

المشاركة في هذه المسابقة.
الماستر سيمتد  التكوين في طور  الوزارة أن  وأوضحت 

على مدار سنتين يتم خاللها تعليم االساتذة المتخصصين 
التعامل مع فئة الصم البكم عن طريق تكوينهم  مهارات 
واالذن  االنف  وطب  السمع  وأجهزة  االرطوفونيا  مجال 
والحنجرة، موضحة انه يشترط في المترشحين خريجي 
المدارس العليا لألساتذة الحصول على شهادة الليسانس في 
االختصاص, منها الرياضيات, العلوم الفيزيائية والعلوم 
والجغرافيا  والتاريخ  العربية  اللغة  جانب  إلى  الطبيعية, 
وكذا  واالنجليزية  الفرنسية  واللغتين  االسالمية  والعلوم 

الفلسفة.
برنامج  اعتماد  سيتم  أنه   السياق  ذات  في  وكشفت 
متخصص وتربصات ميدانية في المستشفيات والمدارس 
التي تستقبل تالميذ يعانون من  والمتوسطات والثانويات 
صعوبات في السمع وكذا بالمؤسسات الخاصة بهذه الفئة 

التابعة لوزارة التضامن الوطني.
وانطلقت أمس عملية االعالن عن الترشح للمشاركة في 
العملية  تمتد  ان  االنترنت" على  "عبر  المسابقة حصريا 
الى 24 سبتمبر الجاري وإيداع الملفات سيكون من 25 
 30 من  الممتدة  الفترة  تكون  ان  على  سبتمبر   29 الى 
الملفات واإلعالن  2022 لدراسة  اكتوبر   6 الى  سبتمبر 
النتائج االنتقاء االول من 9 الى 13 اكتوبر 2022  عن 
على ان يكون موعد انطالق الدراسة بداية من 15 اكتوبر.
مرمي عثماين
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حتت �صعار "دخول مدر�سي يف "حميط نظيف"

11 مليون تلميذ يلتحقون اليوم مبقاعد 
الدرا�سة بنظام عادي بعد �سنتني من التفويج

من املنتظر ان يلحق اليوم نحو 11 مليون تلميذ وتلميذة باق�ساهم ,  حيث �سيكون العودة لنظام التدري�س العادي, بعد �سنتني 

من التنظيم ال�ستثنائي للتمدر�س الذي فر�سته جائحة كورونا )كوفيد-19(.

ايداع امللفات بداية من 25 �سبتمرب اجلاري

الرت�سح مل�سابقة "املا�سرت" انطالق عملية 
لتكوين ا�ساتذة التعليم الثانوي لذوي االعاقة

مرمي عثماين

الدخول املدر�سي 2023-2022: 

حر�ص القطاع على توفري 
الكتاب املدر�سي بتو�سيع

 نقاط بيعه وتوزيعه
تحرص وزارة التربية الوطنية بمناسبة الدخول المدرسي 
التالميذ )قرابة 11 مليون  الجديد على ضمان تزويد كل 
تلميذ( بالكتاب المدرسي من خالل استحداث خدمة الدفع 
االلكتروني وتوسيع نقاط البيع والتوزيع لتشمل المكتبات 

الخاصة والمعارض فضال عن المؤسسات التربوية .
وضمانا لتوفير الكتاب المدرسي لكل التالميذ قبل الدخول 
فتح  مع  الواليات  كل  عبر  معارض  نظمت  المدرسي, 
على  وكذا  العادي  بالسعر  للبيع  خاصة  مكتبة   1400
استغالل  الى  باإلضافة  التربوية,  المؤسسات  مستوى 
والية   21 مستوى  على  الجامعية  المطبوعات  دواوين 
الكتاب  مع مؤسسة خاصة اليصال  والتعاقد  البيع  لعملية 

بسعر رمزي )150 دج(.
من  نسخة  مليون   70 طبع  هو  الحرص  هذا  يبرز  وما 
ما  الثالث, حسب  التعليمة  المدرسي في االطوار  الكتاب 
في  المدرسية  للمطبوعات  الوطني  الديوان  عنه  كشف 
خطوة ترمي الى معالجة االختالالت في توزيع هذا الكتاب 

خالل المواسم الماضية.
في  بلعابد  الحكيم  عبد  الوطنية  التربية  وزير  أكد  وقد 
تصريحات سابقة أن قطاعه "لم يتخل أبدا" عن عملية بيع 
الكتاب المدرسي وبنفس االسعار التي لن يطرأ عليها أي 
تغيير ألن المؤسسة التعليمية التي يرتادها التالميذ ويعرفها 

االولياء "هي المكان المفضل" لبيع هذا الكتاب.
وحسب المنشور االطار المتضمن االجراءات والترتيبات 
عملت  فقد  المدرسي,  الكتاب  بيع  عملية  بتسيير  المتعلقة 
المدرسي  الكتاب  بيع  شروط  كل  توفير  على  الوزارة 
وفعال  منهجي  مخطط  خالل  من  التلميذ  الى  وايصاله 
البيداغوجية  األداة  هذه  من  تلميذ  كل  استفادة  يضمن 
الكتاب  مجانية  من  تلميذ  ماليين   4 من  أزيد  استفادة  مع 

المدرسي في اطار التضامن االجتماعي.
الكتاب  بيع  عملية  لتسهيل  المتخذة  االجراءات  وضمن 
المدرسي, كان الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد 
شأنها  من  الجزائر  بريد  مع  اتفاقية  الماضي  السبت  وقع 
تمكين األولياء من الدفع االلكتروني لمستحقات بيع الكتاب 
المدرسي بعد االنخراط في فضاء خاص بهم ضمن النظام 
المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية, علما بأن هذا االخير 

يحصي أكثر من مليون ولي حاليا.
البطاقة  استعمال  السياق  هذا  في  التالميذ  ألولياء  ويمكن 
بعد عند  للدفع عن  الذهبية(,  الجزائر)بطاقة  لبريد  النقدية 
للدخول  االول  اليوم  من  ابتداء  المدرسية,  الكتب  اقتناء 
البريد وباستعمال  التنقل إلى مكاتب  المدرسي وذلك دون 
النقدية عند  السيولة  تداول  إلى  الحاجة  الدفع, دون  حوالة 
بالمناسبة  الوصية  الوزارة  المدرسية.وتدعو  الكتب  اقتناء 
االولياء الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد في هذا الفضاء, إلى 
القيام بالعملية واالنخراط فيه في أقرب اآلجال, على الرابط

 https://awlya .education.gov.dz 
يقدمها  التي  الخدمات  الخدمة ومن كل  لالستفادة من هذه 

لهم النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.
ع.ط

�سدد ان تكون فرتة اإجراء المتحان

 والتي ل ي�سرتط اأن تكون موحدة

بلعابد ياأمر  بو�سع رزنامة دقيقة الإجراء  
االمتحان البديل لـ "ال�سنيكام"



مب�ساركة �أزيد من 60 م�ؤ�س�سة

 �فتتاح �أول �صالون للتجارة 
و�خلدمات عرب �النرتنت

تم أمس, بالجزائر العاصمة, افتتاح أول صالون للتجارة والخدمات اإللكترونية 
بالجزائر, بمشاركة أزيد من 60 عارض محترف, ناشطين في مجاالت التسليم 

والخدمات اللوجستية والتكنولوجية وكذا مؤسسات مالية.
وتم افتتاح الصالون, المنظم من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري بقصر المعارض 
الصنوبر البحري )صافكس(, من قبل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 
واإلحصائيات,  الرقمنة  ووزير  وليد,  المهدي  ياسين  المصغرة,  والمؤسسات 
الناشطة  الجهات  توحيد  الى  االقتصادي  الحدث  هذا  شرحبيل.ويهدف  حسين 
في التجارة والخدمات عبر اإلنترنت في الجزائر حول هذا القطاع الناشئ ذو 
الى إعطاء بعد احترافي لقطاع  المنظمين، كما يصبو  المتعددة, حسب  المنافذ 
التجارة اإللكترونية والخدمات عبر اإلنترنت من خالل خلق التآزر بين مختلف 
الناشطين و دمج أكبر عدد من الناشطين في السوق الموازية في الدائرة القانونية 
هذه  تنظيم  وليد  المهدي  ثمن  اإلنترنت.وبالمناسبة,  عبر  التجارية  للممارسات 
بالجزائر,  "التجارة اإللكترونية أخذت حجما معتبرا  أن  الى  التظاهرة, مشيرا 
السيما في فترة جائحة كورونا"، كما أكد الوزير أن التجارة والدفع اإللكترونيين 
تبذل  "الحكومة  ان  المالي", مؤكدا  الشمول  إلى  للوصول  الطرق  "أفضل  هما 

جهود معتبرة لتكييف مختلف القوانين مع متطلبات التجارة اإللكترونية".
التجاري  القانون  لمراجعة  ورشات  عدة  افتتاح  عن  الصدد,  هذا  في  وتحدث, 
ليتأقلم مع واقع التجارة حاليا, زيادة على وضع األطر التنظيمية لتعميم الدفع 
القانون  أن  الى  وليد  المهدي  أشار  كما  االلكترونية،  التجارة  و  االلكتروني 
األساسي للمقاول الذاتي سيتم عرضه في "االيام القليلة المقبلة" على البرلمان 

بغرفتيه للمصادقة عليه.
المتعاملين  بمرافقة  "سيسمح  الصالون  هذا  أن  شرحبيل  اعتبر  جهته,  من 
قنواتهم  تنويع  وبالتالي  الرقمي  تحولهم  لتفعيل  التقليدية  األسواق  في  الناشطين 
إلى  االنتقال  في  دعمهم  بغية  بهم  موثوق  بشركاء  االلتقاء  من خالل  التجارية 

التجارة اإللكترونية".
وبالمناسبة, أعلن الوزير أنه سيتم على هامش هذه التظاهرة تنظيم حفل لمنح 
جائزة صالون التجارة والخدمات اإللكترونية, سيتم من خاللها تكريم ومكافأة 
أحسن عارض خدمة عبر اإلنترنت تم تطويرها في الجزائر من بين المشاركين 

في النسخة األولى للصالون.
جدير بالذكر أن الصالون يعرف مشاركة شركات خدمات التوصيل و منصات 
السريعة  والحلول  الخدمات  ومؤسسات  االلكترونية  للخدمات  ومواقع  االبتكار 
وخاصة,  بنوك,عمومية  وكذا  شباب  متعاملين  قبل  من  مسيرة  االنترنت  عبر 

لعرض خدماتها في مجال التجارة اإللكترونية والدفع عبر االنترنت.
ع.ط

الجزائر  بين  العالقات  بأن  اللقاء,  هذا  خالل  المجلس,  رئيس  وأوضح 
واالتحاد األوروبي "ليست وليدة اليوم", مضيفا بأن "انعقاد الدورة األولى 
للجنة المشتركة تشكل انطالقة على أسس جديدة حدد إطارها بوضوح 
الجانبين,  بين  العالقات  لتعزيز  الجمهورية,  رئيس  تبون  المجيد  عبد 
نتيجة   2020 و   2019 سنتي  خالل  فتور  بمرحلة  مرت  وأنها  السيما 

لبعض التصريحات التي اعتبرت معادية للجزائر.”
اليوم  تتطلع  الجزائر  "أن  البيان--  --وفق  المجلس  رئيس  وأضاف 
إطار  في  وتميزا السيما  توازنا  أكثر  العالقات وجعلها  هذه  تعزيز  إلى 
واالحترام  الحوار  مبدأ  على  والمبنية  الطرفان  حددها  التي  األولويات 

المتبادل, ومراعاة مصالح الطرفين.”
وتابع موضحا أن "رئيس المجلس األوروبي أعطى خالل زيارته مؤخرا 
شريكا  تمثل  الجزائر  أن  أكد  لما  الثنائية  للعالقات  قوية  دفعة  للجزائر 
مكافحة  مجال  في  خبرتها  ناحية  من  سواء  األوروبي,  لالتحاد  أساسيا 

لمقاربتها  أم  بالطاقة  موثوق  كمزود  وزنها  جانب  من  أم  اإلرهاب,  آفة 
المتوازنة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.”

التي  المشترك  اإلعالن  بمخرجات  المجلس  رئيس  أشاد  األخير,  وفي 
توجت أشغال الدورة األولى للجنة المشتركة الجزائر-االتحاد األوروبي, 

وأكد بأنه "يخدم مصالح الجزائر واالتحاد األوروبي على السواء.”
اليوم  ناقشت  المشتركة  اللجنة  أن  كوزولينو  أكد  الكلمة,  تناوله  ولدى 
موضوعات "في غاية األهمية على غرار المشاكل التي تعرفها المنطقة 
في ليبيا وكذا النزاع بين المغرب والصحراء الغربية إلى جانب تداعيات 

الوضع في أوكرانيا.”
ومن جانب آخر --حسب نفس المصدر-- "ثمن السيد كوزولينو مخرجات 
إلى  الرامية  للمساعي  تكملة  واعتبرها  المشتركة  للجنة  األولى  الدورة 
تحقيق مزيد من العمق في الحوار بين الجانبين, واعتبر الثقافة المشتركة 
سر نجاح هذه الدورة التي توجت أشغالها بإعالن مشترك يخدم الجانبين.”

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  استعرض 
بالخارج  الجزائرية  والجالية  الدولي  والتعاون 
أمس  عدون,  دادي  عمر  األمة,  بمجلس 
اإلصالحي  المخطط  )بورندي(,  ببوجمبورا 
قدرة  لتعزيز  الجزائر  تبنته  الذي  الشامل 
اقتصادها الوطني على تجاوز مخلفات جائحة 
الريع  من  والتحرر  )كوفيد-19(  كورونا 

النفطي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
عن  برلماني  وفد  رأس  على  مشاركته  فخالل 
الـ9  التشاوري  اللقاء  أشغال  في  األمة  مجلس 
والمجالس  والشورى  الشيوخ  مجالس  لرابطة 
المنعقد  العربي,  والعالم  إفريقيا  في  المماثلة 
عدون  دادي  عمر  ألقى  بورندي,  بجمهورية 

خطابا استعرض من خالله المخطط اإلصالحي 
الشامل الذي تنفذه الجزائر, بتوجيه من رئيس 
"تعزيز  بغية  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية, 
مخلفات  تجاوز  على  الوطني  االقتصاد  قدرة 
حقيقي  اقتصاد  وبناء  العالمية  الصحية  األزمة 
للتقلبات  الخاضع  النفطي  الريع  من  متحرر 
قطاع  خارج  الصادرات  حجم  بزيادة  الدولية, 

النفط.”
األهمية  عند  الصدد,  ذات  في  توقف,  كما 
نحو  للتصدير  الجزائر  توليها  التي  الخاصة 
االنجازات  إلى  اإلشارة  مع  اإلفريقية,  الدول 
التي تمت في هذا اإلطار, بمرافقة من البرلمان 
الجزائري, عبر تحيين وتكييف وتجديد األطر 

التشريعية ذات الصلة وكذا مختلف االنجازات 
التي تحققت منذ بدء مسار بناء الجزائر الجديدة 

التي يرسي دعائمها الرئيس تبون.
وعلى صعيد آخر, دعا ممثل مجلس األمة إلى 
وتكثيف  العربية-اإلفريقية,  الشراكة  "تعزيز 
الجماعي  والعمل  التعاون  وتعزيز  الجهود 
اإلصالح  تعيق  التي  اآلفات  اجتثاث  أجل  من 
نحو  التوجه  وتعرقل  واالستقرار,  والتنمية 
غرار  على  للشعوب,  أفضل  اقتصادي  وضع 
وبقايا  العنيف  والتطرف  اإلرهابي  التهديد 
واإلفريقية",  العربية  المنطقتين  في  االستعمار 

يضيف المصدر ذاته.
ع.ط

قامت شركة سونلغاز منذ 2020 بربط 23.000 مستثمرة فالحية بالشبكة 
الكهربائية, اي ما يعادل نسبة 86 بالمائة من طلبات ربط هذا النوع من 
هذه  وتيرة  الشركة  واكبت  حيث  الوطني,  المستوى  على  المستثمرات 
بالجزائر  أمس  به  افاد  حسبما  الجنوب,  مناطق  في  الطلبات خصوصا 

الرئيس المدير العام للمجمع, مراد عجال.
للفالحين  الوطني  االتحاد  ممثلي  مع  لقاء  خالل  عجال,  أوضح 
نسبة ربط  بلغت  الجاري,   العام  إنجازات  فيما يخص  انه  الجزائريين, 
من   %90 نسبة   ,2022 جويلية  شهر  غاية  إلى  الفالحية,  المستثمرات 

مجمل المستثمرات الواجب ربطها بالطاقة الكهربائية.
رئيس  يضيف   ,2020 منذ  ربطها  تم  مستثمرة   23.000 مجمل  ومن 
حيز  فالحية وضعت  مستثمرة   20.000 تقريبا  هناك  سونلغاز,  مجمع 
الخدمة حيث استحوذت المناطق الجنوبية على حصة االسد بما يقارب 

13.000 مستثمرة فالحية بناحيتي التوزيع لورقلة و بشار.
مستثمرة   30.000 ربط  الى  الوصول  المبرمج  من  انه  عجال  وأعلن 
فالحية الى غاية نهاية العام الجاري و ربط 48.000 مستثمرة في نهاية 

عام 2023.
اسئلة  على  سونلغاز  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  رد  اخرى,  جهة  من 
الصحفيين, حيث كشف عن تسجيل تراجع في مستحقات الشركــــة والتي 
بلغت 161 مليار دينار جزائري الى غاية نهايــــة السداسي االول من 

العام الجاري, مضيفا ان 70 بالمائة منها تخص المواطنين.
من جهته, ذكر الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز, خليل هدنة, انه, عمال 
بتوجيهات رئيس الجمهورية, تم تجسيد برنامج خاص بالقطاع الفالحي 
ذي أولوية وطابع مستمر, متوسط المدى, بدءا من السداسي الثاني لسنة 
خاصة  جديدة  طريق  خارطة  الوطني وضع  المجمع  ان  حيث   ,2020
بالقطاع الفالحي تساهم في عصرنته, من خالل تسريع وتيرة الربط و 

تطوير المرافق من جهة و اإلجراءات من جهة أخرى .
وافاد هدنة ان الشركة سمحت للمصالح المعنية باالستفادة من "تسهيالت 

مالية معتبرة" قصد التسريع و التقدم في ربط المشاريع الفالحية التابعة 
لمديرية المصالح الفالحية.

وفي سياق اخر, طرح األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين, 
بالنسبة  الكهربائية  المحوالت  تكلفة  اشكالية  ديلمي,  اللطيف  عبد 
تعاونيات ودعم  تشكيل  امكانية  الصغار, مقترحا  الفالحيين  للمستثمرين 

مجمع سونلغاز القتناء تلك المحوالت لفائدة المستثمرات الصغيرة.
ع.ط

ر.ن
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 بوغايل ي�صتقبل وفدا من الربملان الأوروبي وي�صرح

�لعالقات بني �جلز�ئر و�الحتاد 
�الأوروبي لي�صت وليدة �ليوم

ا�صتقبل رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني, ابراهيم بوغايل, اأول اأم�س, باجلزائر العا�صمة, وفدا من الربملان الأوروبي مكون من اأع�صاء 

اللجنة امل�صرتكة اجلزائر-الحتاد الأوروبي, بقيادة رئي�صه, اأندريا كوزولينو, حيث متحور هذا اللقاء حول واقع العالقات بني 

اجلزائر والحتاد الأوروبي واآفاقها امل�صتقبلية, ح�صب ما جاء به بيان للمجل�س.

 العدد 60 من اجلريدة الر�صمية ت�صمن

 ثمان مرا�صيم رئا�صية وتنفيذية 

هذه مز�يا �ملن�صة 
�لرقمية للم�صتثمر..

وتنفيذية  رئاسية  مراسيم  ثمان  الرسمية  الجريدة  من   60 العدد  تضمن 
ألحكام القانون 22-18 المتعلق باالستثمار، وخصص حيز للمنصة الرقمية 

للمستثمر، التي تسعى من خاللها العطاء دفع االستثمار.
وأشارت الجريدة الرسمية في بابها الثالث،  بأن المنصة الرقمية للمستثمر 
تعتبر األداة اإللكترونية لتوجيه االستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها 
وخالل فترة استغاللها.وأضافت، بأن المنصة تضمن إزالة الطابع المادي 
وتسمح  االنترنت  عبر  واستكمالها  باالستثمار  المتعلقة  اإلجراءات  لجميع 
الطلبات  ونوع  االستثمار  نوع  اتباعها حسب  الواجب  اإلجراءات  بتكييف 
وتكون مترابطة مع األنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات واإلدارات ذات 
العالقة مع فعل االستثمار.وأشارت المادة 28، بأن انشاء المنصة الرقمية 
يهدف إلى التكفل بعملية إنشاء الشركات واالستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، 
تحسين التواصل بين المستثمرين واإلدارة االقتصادية، مع ضمان شفافية 
اإلجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين، 
قبل  من  ودراستها  المستثمرين  ملفات  معالجة  في  اإلسراع  إلى  باإلضافة 
اإلدارات المعنية.كما أكدت بأن المنصة ستسمح للمستثمرين بمتابعة ملفاتهم 
ومردودية  المواعيد  حيث  من  العامة  الخدمة  تحسين  من  وتمكن  بعد  عن 
العامة  المرافق  أداء  تحسين  لها  يضاف  المقدمة،  الخدمة  وجودة  األعوان 
وجعلها أكثر اتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين، كما أن المنصة 
االستثمار  بفعل  المعنية  اإلدارة  مصالح  بين  التعاون  تنظيم  في  ستسهم 
والسماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان اإلدارات والهيئات المعنية. 
 18-22 القانون  بأحكام  الخاصة  والتنفيذية  المراسيم رئاسية  أن  إلى  يشار 
المتعلق باالستثمار، التي جاءت بها الجريدة الرسمية تتعلق بمرسوم رئاسي 
وسيرها،  باالستثمار  المتعلقة  للطعون  الوطنية  العليا  اللجنة  تشكيلة  يحدد 
ومرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لإلستثمار وسيره.كما صدر 
وسيرها،  االستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  تنظيم  يحدد  تنفيذي  مرسوم 
عالوة على مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسجيل اإلستثمارات أو التنازل عن 
االستثمارات أو تحويلها.ط، باإلضافة إلى مبلغ وكيفيات تحصيل األتاوى 

المتعلقة بمعالجة ملفات اإلستثمار.
والسلع  النشاطات  قوائم  يحدد  تنفيذي  مرسوم  أيضا  الجريدة  وتضمنت 
والخدمات غير القابلة لإلستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل 
المواقع  قائمة  يحدد  آخر  تنفيذي  ومرسوم  التحويل  ضمان  من  لالستفادة 

التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال االستثمار.
تأهيل  معايير  يحدد  تنفيذي  مرسوم  الرسمية  الجريدة  بنفس  صدر  كما 
وشبكات  االستغالل  مزايا  من  االستفادة  وكيفيات  المهيكلة  االستثمارات 
التقييم، عالوة على مرسوم تنفيذي آخر يتعلق بمتابعة االستثمارات والتدابير 

الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات وااللتزامات المكتتبة.
ف.م

خالل م�صاركة اأع�صاء ملجل�س الأمة يف لقاء ت�صاوري عربي اإفريقي

عر�ض �ملخطط �الإ�صالحي �ل�صامــــل 
للجــز�ئــر لتجــــاوز �أزمــــة كوفيد-19

الرئي�س املدير العام ملجمع �صونلغاز, مراد عجال يك�صف

ربط 23.000 م�صتثمرة فالحيـــة
 بال�صبكــــة �لكهربائيـــة منــــذ 2020

اإثر الفي�صانات التي عرفها النيجر

�جلـــز�ئــــر تعرب 
عن ت�صامنها وم�صاندتها

أعربت الجزائر عن تضامنها مع النيجر, على إثر الفيضانات التي 
أسفرت عن خسائر بشرية جسيمة وأضرارا مادية معتبرة, حسب ما 
أورده, أول أمس, بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 

بالخارج.
وجاء في البيان: "تعرب الجزائر عن تضامنها مع جمهورية النيجر, 
قيادة وحكومة وشعبا, على إثر الفيضانات الكارثية التي ألمت بهذا 
البلد الشقيق وخلفت خسائر بشرية جسيمة وأضرارا مادية معتبرة".
تعازيها ألسر  بأخلص  الجزائر  "تتقدم  األليمة,  الظروف  هذه  وفي 
"مساندتها  مؤكدة  للمصابين",  العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  الضحايا 
ودعمها للجهود المبذولة بغية االستجابة للتحديات التي تفرضها هذه 

الكارثة", وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
ع.ط



أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن 
بتنظيم  المعنية  الـ21  الوكاالت  أسماء 
أوضح  حيث  ه.   1444 لموسم  العمرة 
بيان الديوان، أن تسليم التراخيص جاء 
بعد تقديم الوكاالت المعنية لملفات طلب 
االعتماد والقيام بإجراءات الترشح عبر 
منذ  وهذا  للعمرة،  الجزائرية  البوابة 
تاريخ 1 سبتمبر الجاري بناًء على دفتر 
وأشار  العملية.  بهذه  الخاص  الشروط 
إلى أن مصالح  الحج والعمرة،   ديوان 
الديوان تواصل معالجة ودراسة ملفات 
من  لتمكينها  المترشحة،  الوكاالت 
الحصول على الترخيص فور استكمالها 

لكافة اإلجراءات، مضيفا أن العملية مستمرة إلى غاية يوم األحد 16 أكتوبر  
بالنسبة إليداع الملفات،  وتاريخ 6 نوفمبر بالنسبة لمنح التراخيص. وكان 
قد أشرف أمس  أحمد سليماني  للحج والعمرة  الوطني  للديوان  العام  المدير 
األول بمقر الديوان بالقبة، على عملية االنطالق الرسمي لتسليم التراخيص 

للوكاالت المعتمدة في تنظيم العمرة لموسم 1444هـ. 
فتح باب الت�سجيالت لعمرة املولد  وارتفاع ملحوظ يف الأ�سعار 

باب  األيام  هذه  فعليا  السياحية  الوكاالت  من  العديد  فتحت  فقد  بالمقابل 
على  الوكاالت  هذه  تعول  حيث  الشريف  النبوي  المولد  لعمرة  التسجيالت 
اإلقبال الكبير الذي يكون عادة على هذه العمرة من طرف الجزائريين الذين 
أداء مناسك الحج، وبالنسبة لألسعار فان هذه األخيرة ارتفعت  حرموا من 
بشكل كبير حيث تصل تكاليف عمرة المولد اإلقتصادية لحدود 25 مليون 
سنتيم والسبب تذكرة الطيران التي تجاوز سعرها 11 مليون سنتيم، فضال 
عن بعض الخدمات اإلضافية التي فرضتها المملكة العربية السعودية على 
المملكة  في  والنقل  واإلطعام  العمائر  خدمات  أسعار  وارتفاع  المعتمرين، 
العمرة، وبسبب األسعار  المفروضة على  الضريبة  السعودية وكذا  العربية 
وان  خاصة  السياحية  الوكاالت  تطلعات  مستوي  في  يكون  لن  اإلقبال  فأن 

القدرة الشرائية للجزائريين ال تتحمل حاليا هكذا تكلفة مرتفعة.
وكالت غري مرخ�سة تنظم العمرة عن طريق «املناولة»

المولد  عمرة  لموسم  اإلعالنات  عشرات  عبر  عليه  اطلعنا  ما  وحسب 
ترخيص  تملك  ال  السياحية  الوكاالت  عشرات  هناك  فأن  الشريف  النبوي 
العمرة  لتنظيم  التسجيالت  باب  بفتح  بادرت  للعمرة والحج  الوطني  الديوان 

ال  حتى  بالمناولة  يعرف  ما  ضمن 
الوكاالت  تقوم  و  الموسم  بداية  تضيع 
مع  اتفاقيات  بعقد  المرخصة  غير 
لها  زبائن  وجلب  المرخصة  الوكاالت 
والعمرة  للحج  الوطني  الديوان  وكان 
العمرة  شروط  دفتر  ضمن  وضع  قد 
تلتزم  أن  ضرورة  شرط  السنة  لهذه 
المرخصة  واألسفار  السياحة  وكاالت 
المناولة،  في  الراغبة  العمرة،  بتنظيم 
ومسجلة  موثقة  مناولة  عقود  بإبرام 
أو  مع وكاالت سياحة أخرى مرخصة 
واستثنى  العمرة.  لتنظيم  مرخصة  غير 
الديوان الوطني للحج والعمرة، في دفتر 
الشروط الخاص بتنظيم العمرة، تلك المعاقبة منها من هذا اإلجراء، موضحا 
أن هذا النشاط يكون تحت اإلشراف التام والمباشر وتحت المسؤولية الكاملة 
للوكالة المرخصة، ويتعين على الوكالة المناولة إعالم الزبائن بعقد المناولة 
واإلشارة إليه في عروضها، ويمكن للوكالة المناولة القيام بإشهار مشترك 
للعمرة في أرض الوطن فقط، وينص على ذلك في العقد، كما يسمح للوكالة 
المرخصة إضافة شعار الوكالة المناولة في الصدريات بشكل ثانوي من أجل 

تمييز المجموعات.
ت�سهيالت جديدة من ال�سلطات ال�سعودية 

من جهتها أعلنت وزارة الحج السعودية، عن سماحها لجميع التأشيرات  وكل 
القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا المناسك.  
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "يمكن لمن أصدروا 
تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية". "ضمن الدول 
حاملي  الرحمن  ولضيوف  اإللكترونية  التأشيرات  على  للحصول  المؤهلة 
يسر  بكل  المناسك   يؤدوا  "أن  شنغن"،  ودول  وبريطانيا  أمريكا  تأشيرات 
الدولة  من  دخول  ختم  تحمل  وأن  واحدة،  مرة  استخدامها  بشرط  وسهولة، 
المصدرة" كما بيّنت وزارة الحج السعودية في بيانها أنه "يمكن للحاصلين 
بكل  الفريضة  يؤدوا  أن  الشخصية  والزيارة  العائلية  الزيارة  تأشيرة  على 
سهولة ويسر، من خالل حجز موعد عن طريق تطبيق اعتمرنا" وذلك "أثناء 
المنصة  على  التقديم  خالل  من  المملكة،  في  وأصدقائهم  ألقاربهم  زيارتهم 
الجديدة تزامنا  القرارات  للتأشيرات"، وبالمقابل تأتي هذه  الموحدة  الوطنية 

مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد .1444

الجزائر،  قضاء  مجلس  لدى  العام  النائب  التمس 
قدرها  مالية  وغرامة  سنوات   10 عقوبة  توقيع 
مليون دينار ضد كل من السعيد بوتفليقة والرئيس 
السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، كما 
المحجوزات  العام، مصادرة جميع  النائب  التمس 
والحسابات  المنقولة  وغير  المنقولة  العقارية 
مستوى  على  أمس  صبيحة  البنكية.وانطلقت، 
قضاء  مجلس  لدى  العاشرة  الجزائية  الغرفة 
الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة والرئيس السابق 

لـ "األفسيو" علي حداد، المتابعين في ملف فساد 
للحملة  الخفي  والتمويل  االستمرارية  بقناة  يتعلق 

االنتخابية للرئاسيات أفريل 2019 الملفات.
األمر  تضمنه  ما  حسب  بوتفليقة  سعيد  ويتابع 
استغالل  جنحة  النفوذ،  استغالل  بتهم  باإلحالة 
الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، اإلثراء غير 
المشروع، جنحة تبييض األموال، التمويل الخفي 
عائدات  إخفاء  جنحة  جانب  إلى  سياسي،  لحزب 

متحصلة عن جرائم الفساد.

قضية  في  فيتابع  حداد  علي  األعمال  رجل  أما 
الخفي  التمويل  األموال،  تبييض  بجنح  الحال 
عائدات  إخفاء  جنحة  جانب  إلى  سياسي  لحزب 
المنصوص  األفعال  الفساد،  جرائم  عن  متحصلة 
والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 
المادة   ،1 32 ف  المادة  العقوبات،  قانون  من   1
33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية 

من الفساد ومكافحته.
حياة �سرتاح

ناقش وزير الصحة، عبد الحق سايحي أمس مع المدراء المركزيين لقطاعه، 
بدء  األخير  هذا  أن  مؤكدا  الصحة  قطاع  يعرفها  التي  المشاكل  بعض  إلى 
المريض  خدمة  أبرزها  محاور  عدة  على  ستستمر  اإلصالحات  في  ثورة 
والمستخدمين معا.وأوضح وزير الصحة، في  ندوة صحفية عقب اللقاء، أن 
ورقة الطريق متكونة من  حوالي 7 محاور أساسية.  حيث تنصب في خدمة 
الصحية.  والهياكل  المستشفيات  في  يعملون  الذين  والمستخدمين  المريض 
أبواب  على  القطاع  وأن  خاصة  وضعيتهم  تحسين  "ضرورة  على  مؤكدا 
المصادقة على  الكثير من اإلجراءات لصالحهم" وفي  هذا السياق، أضاف 
الشركاء  مع  والنقاش  الحوار  فتح  على  سيعمل  القطاع  أن  الصحة،  وزير 

الخدمة  الصحية. كما  االجتماعيين، وهذا من أجل تحسين وضعيتهم وكذا 
"تعزيز  الوزير  حسب  ألن  للتكوين،  كبير  جزء  السبعة،  المحاور  تتضمن 
الكفاءات  هو أساس نجاح أي عملية". باإلضافة إلى نقاط أساسية جوهرية 
إلى  الصحية، والنظافة االستشفائية، وتوفر األدوية، مشيرا  بالخدمة  متعلقة 
أن القطاع اتفق مع وزارة الصناعة الصيدالنية، بتعزيز الصيدلية المركزية 
وتوفر األدوية لكل االختصاصات في المستشفيات. في حين أشار  سايحي، 
إلى العمل جبار ويحتاج من القائمين على القطاع التكافل والعزم . كما دعا 
"جميع المستخدمين للنهوض بالقطاع وخدمة المريض أوال وقبل كل شيئ.« 
�ش.زمو�ش
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�ش. زمو�ش

م�ست�سار وزير الأ�سغال العمومية

 يتحدث عن اإجنازات القطاع ال�سخمة:

�جلز�ئر حاليا ثاين دولة �إفريقية 
من حيث طول �شبكة �لطرقات 

والهياكل  والري  العمومية  األشغال  وزير  مستشار  أمس  كشف 
إفريقية  دولة  ثاني  حاليا  الجزائر  أن  محمد  الدين  محي  القاعدية 
من حيث طول شبكة الطرقات  بأكثر من 140 ألف كلم  حيث تم  
تشييد وبناء الطرقات وتوسعة طاقتها االستيعابية من خالل إنجاز 
شبكة الطرق السريعة "كل هذا يساهم في تلبية احتياجات االقتصاد 

الوطني«.
في  أنه  الوطنية  لإلذاعة  تصريحات  في  المسؤول  ذات  وأشار 
مفتوح  مطار   36 منها  مطار   51 لدينا  "حاليا  المطارات  مجال 
لحركة الطيران أما في مجال الموانئ فحاليا نحوز على 52 ميناء 
فيما  أما  تجاري  ميناء   11 منها  الجزائري  الساحل  على  موزعة 
يتعلق بالجسور فقد بلغ عددها 11 ألف جسر من مختلف األنواع."  
إدراج  أهمية  على  محمد  شدد  اللوجستي  األمن  عن  وبالحديث 
للمستجدات  ومواكبته  القطاع  تطوير  لضمان  الناشئة  المؤسسات 
الكبير  فالتحدي  المنجزة  المنشآت  ديمومة  ضمان  وكذا   العالمية 
المكتسبات.  هذه  كل  على  الحفاظ  كيفية  هو  حسبه  الجديد  للجيل 
مشيرا أن المؤشرات المحققة في القطاع تستجيب لتحديات العصر 
قطاع  مكانة  على  قوية  داللة  لها  نوعية  قفزة  حققت  "الجزائر 
وقاطرة  كركيزة  ودوره  الحكومي  النشاط  في  العمومية  األشغال 

لالقتصاد الوطني."
�ش.زمو�ش

مدير املوؤ�س�سة الوطنية 

للمراقبة التقنية لل�سيارات يوؤكد:

« جاهزون لتطبيق 
قر�ر �لفح�ص �لتقني ملركبات 

�لنقل كل ثالثة �أ�شهر»
للسيارات،  التقنية  للمراقبة  الوطنية  للمؤسسة  العام  المدير  كشف 
فاتح زايد، أن مؤسسته استكملت رقمنة كل أعمالها وأنشطتها وكذا 
لتفادي  للوكاالت  بعد  التقنية عن  بالمراقبة  برمجية خاصة  اعتماد 

الغش والتزوير.
النقل  لجنة  طرف  من  اجتماع   جلسة  خالل  زايد،  أوضح  و 
والمواصالت و االتصاالت السلكية و الالسلكية بالمجلس الشعبي 
المؤسسة  أن  مونسي،  علي  اللجنة،  رئيس  برئاسة  تمت  الوطني، 
ومن خالل مديرية التكويني تتكفل بعملية تكوين وتأهيل المراقبين 
التقنيين للسيارات كاشفا بالمناسبة عن "انتهاء المؤسسة من رقمنة 
كل أعمالها وأنشطتها وكذا اعتماد برمجية خاصة بالمراقبة التقنية 
عن بعد للوكاالت لتفادي الغش والتزوير". وبخصوص استراتيجية 
بضرورة  القاضي  الجمهورية  رئيس  قرار  تطبيق  في  المؤسسة 
الفحص التقني لمركبات النقل كل ثالثة أشهر أكد السيد زايد بأن 
القرار مؤكدا أن األمر  لتطبيق هذا  أتم االستعداد  المؤسسة "على 
عرضا  زايد  قدم  و  فقط".  التنظيمية  النصوص  بانتظار  متعلق 
بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  المؤسسة موضحا  عن 
وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتسير عمال 
بالقوانين المطبقة على اإلدارة في عالقتها مع الدولة وتوضع تحت 

وصاية وزارة النقل.
�ش.زمو�ش

 حول م�سابقة التوظيف التي اأعلنت عنها موؤخرا

مديرية �ل�شجون 
ت�شدر بيانا تو�شيحيا

بيان  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  المديرية  أصدرت 
مسابقة  في  المشاركة  مستحقات  دفع  أرقام حساب  توضيحي حول 
من  عنها  المعرب  لالنشغاالت  تبعا  أنه  البيان  في  التوظيف.وجاء 
قبل المواطنين بخصوص عدم التمكن من دفع مستحقات المشاركة 
إعادة  ضابط  رتبة  القيادة،  موظفي  سلك  في  التوظيف  مسابقة  في 
التربية )120 منصب( وسلك موظفي إعادة التربية، رتبة عون إعادة 
التربية )1280 منصب(، تورد في هذا الصدد المديرية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج مديرية الموارد البشرية والنشاط االجتماعي 
نص  في  الواردة  والخزينة(  )البريدي  الحسابين  أرقام  أن  توضيح 

إعالن مسابقة التوظيف باللغة العربية قد ظهرتا مقلوبة.
البريدي  الحساب  إلى  تدفع  االشتراك،  أن مستحقات  فتؤكد  وعليه، 
الخاص بالخزينة المركزية تحت رقم )52/50-3000( لفائدة الوكالة 
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  للمديرية  المسبق  للدفع  المركزية 

اإلدماج المفتوح لدى الخزينة المركزية تحت رقم )597-756(.
وأو في حساب الخزينة الوالئية لفائدة حساب الوكالة المركزية للدفع 
المسبق للمديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج المفتوح لدى 

الخزينة المركزية تحت رقم )597-756(.
السجون  إلدارة  العامة  المديرية  أعلنت   ،2022 سبتمبر   15 ويوم 
مؤسساتها  لفائدة  وطنية  توظيف  مسابقة  فتح  عن  اإلدماج  وإعادة 
العقابية، وأكدت أن فترة التسجيل وإرسال الملفات تستمر إلى 14 

أكتوبر القادم.
حياة �سرتاح

 مع م�سادرة جميع املحجوزات العقارية واحل�سابات البنكية

�سايحي يناق�ش مع املدراء املركزيني ورقة طريق للنهو�ش بقطاعه

"ثورة" �إ�شالحات يف قطاع �ل�شحة لتح�شني و�شعية �ملري�ص و�مل�شتخدمني

�لتما�ص 10 �شنو�ت حب�شا بحق �ل�شعيد بوتفليقة 
يف ق�شيـــة قنــاة �ال�شتمر�ريــة

الديوان يعلن عن القائمة الأولية التي ح�سلت

 على الرتاخي�ش ووكالت تتجه نحو املناولة 

�نطالق مو�شم �لعمرة وهذه هي �لوكاالت 
�ملعنيـــة و�الأ�شعــار �ملقرتحــة 

l فتح باب �لت�شجيالت لعمرة �ملولد و�رتفاع ملحوظ يف �الأ�شعار
ك�سف اأم�ش الديوان الوطني للحج والعمرة عن قائمة اأولية للوكالت املعنية بتنظيم العمرة ملو�سم 1444 ه حيث ت�سم هذه القائمة 21 

وكالة ميكنها البدء يف نقل املعتمرين للبقاع املقد�سة، وقد بداأت العديد من الوكالت ال�سياحية  فعليا يف عملية الت�سجيالت لعمرة املولد 

النبوي ال�سريف حتى تلك التي ل متلك "الرتخي�ش" بالعمل، يف حني تعرف اأ�سعار هذه العمرة ارتفاعا كبريا ب�سبب ارتفاع تكاليف 

خمتلف اخلدمات يف اململكة العربية ال�سعودية وكذا ال�سريبة املفرو�سة على العمرة.



كما مت مراقبة جمموعة من املركبات وتوقيف 

25 دراجة نارية خمالفة لقانون املرور

توقف ثالثة م�شتبه فيهم بتهمة 
حيازة املخدرات والأقرا�ص 

املهلو�شة بالبي�ص
ألمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة  عناصر  تمكن 
والية البيض من توقيف ثالثة مشتبه فيهم لحيازة المخدراتو 

األقراص المهلوسة في عمليات منفصلة.
المصلحة  عناصر  لتحصل  تعود  األولى  القضية  حيثيات 
قيام  تفيد  مؤكدة  معلومات  القضائية على  للشرطة  الوالئية 
العمر  من  الثاني  العقد  في  فيهم  المشتبه  األشخاص  أحد 
أين  الشباني،  الوسط  في  المهلوسة،  األقراص  بترويج 
عثر  تفتيشه  لدى  البيض  مدينة  شوارع  بإحدى  توقيفه  تم 
بحوزته على 07 أقراص مهلوسة أين تم توجيهه إلى مقر 
السياق  الوالية و إنجاز ملف قضائي ضده. في نفس  أمن 
تم توقيف أحد األشخاص المشتبه فيهم البالغ من العمر 21 
سنة   لدى تفتيشه عثر بحوزته على ثالثة أقراص مهلوسة 
الوالية  أمن  مقر  إلى  توجيهه  تم  أين  بريقابالين  نوع  من 
وإنجاز ملف قضائي ضده، كما تمكنت ذات العناصر من 
توقيف مشتبه فيه أخر يبلغ من العمر 32 سنة لدى تفتيش 
مركبته عثر بداخلها على كمية من المخدرات و مبلغ مالي، 
أين تم توجيهه إلى مقر أمن الوالية و إنجاز ملف قضائي.  
فيهم  المشتبه  القانونية ضد  اإلجراءات  كل  استكمال   بعد 
الثالثة سيتم تقديمهم أمام النيابة.وفي إطار العمل المشترك 
بين مصالح األمن الوطني ومصالح الدرك الوطني وتنفيذا 
بين  مشتركة  شرطة  عملية  تنظيم  تم  القيادية،  للتعليمات 

مصالح أمن والية البيض  وعناصر الدرك الوطني.     
العملية الشرطية المنظمة بتاريخ 19 سبتمبر 2022 خالل 
تابعين ألمن  إطارات  قبل  من  تأطيرها  تم  المسائية  الفترة 
والية البيض و مصالح الدرك الوطني حيث تم تسخير قوة 
عددية من عناصر الشرطة و عناصر الدرك الوطني مع 
تسخير اإلمكانيات المادية، العملية مست الشوارع و األحياء 
األمن  اختصاص  البيض  مدينة  مداخل  و  الغابي  والحزام 
الوطني و الدرك الوطني. خالل العملية الشرطية تم توقيف 
أربعة مشتبه فيهم مطلوبين لدىالعدالة، كما تم توقيف مشتبه 
حيازةالمخدرات،  قضية  في  سنة   29 العمر  من  يبلغ  فيه 
تفتيشه عثر بحوزته على سالح  و توقيف مشتبه فيه لدى 
من  يبلغ  أخر  فيه  مشتبه  توقيف  تم  محضور،كما  أبيض 
العمر 27 سنة مع توقيف مشتبه فيهلغرض حيازة المؤثرات 
العقلية يبلغ من العمر 25 سنة مع توقيف مشتبه فيهيبلغ من 

العمر 33 سنة في قضية السياقة في حلة سكر.  
من  مجموعة  مراقبة  الشرطية  العملية  خالل  من  تم  كما 
المركبات و توقيف 25دراجة نارية مخالفة لقانون المرور 
و تحرير 50 مخالفة مرورية مع مراقبة 54 محل تجاري                                     

و تحرير 25 مخالفة.
حياة �سرتاح

حمليالأربعاء  21 �سبتمرب 2022 املـوافق لـ 25 �سفر 1444 هـ  06
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بأمن  العامة  والعالقات  اإلتصال  خلية   وأطرت 
الوالية على مدار 10 أيام نشاطات مكثفة وحمالت 
واالقتراب  الميدان  إلى  النزول  تحسيسية من خالل 
من  مجموعة  بتقديم  النارية   الدراجات  سواق  من 
األرواح  على  المحافظة  شانها  من  التي  النصائح 
احترام  غرار  على  المرور،  حوادث  من  والتقليل 
قانون المـــــــرور والــــذي يتجسد في عـــدم ارتداء 
السياقــــــــة  المفرطــــة،  السرعـــــــة  الخوذة، 
قيادة  االستعراضية،  المناورات  وثائق،  دون 
اإلزعاجات  و  القصر  قبل  مــــن  الدراجــــــــات 
الصوتيــــة الناتجـــــة عن إدخال بعض اإلضافات 
عل محركات الدراجات، ناهيك عن بعض السلوكات 
كالسرقة  الجريمة  بأشكال  مباشرة  عالقة  لها  التي 

بالخطف وحمل بعض المحظورات.  
وسائل  عبر  مفتوحة  أيام  في  الخلية  شاركت  كما 
االستعمال  خطر  من  والتوعية  للتحسيس  اإلعالم 
السيئ للدراجات النارية لعدول سائقيها من السلوكات 

السلبية والخطيرة قبل اللجوء إلى األساليب القانونية 
الردعية خاصة مع الدخول االجتماعي.  

وبغرض غرس ثقافة التّبليغ في هذا الّشأن، ذّكرت 
خلية  االتصال والعالقات العامة باألرقام الخضراء  
 15/48 الوطني،  لألمن  العامة  بالمديرية  الخاصة 
الخاص بالتبليغات، 17 خط النجدة و 104 الخاص 

باالختفاء وكذا تطبيق ألو شرطة.

بجاية:

ال�شرطة تعالج 467 ق�شية 
اإجرامية خالل �شهر اأوت

متكنت امل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية بجاية 

خالل �سهر اأوت من �سنة 2022 من معاجلة 467 ق�سية، منها 104 

ق�سية تتعلق باجلرائم املا�سة بال�سيء العمومي، تورط فيها 119 

�سخ�سا.

 147 معاجلة  مت  فقد  الأمني  ال�سلك  لذات  ح�سيلة  وح�سب 

 159 فيها  تورط  بالأ�سخا�ص  املا�سة  باجلرائم  تتعلق  ق�سية 

اإيداع.  اأمر  منهم  اأ�سخا�ص   9 �سد  �سدر  اإثرها  على   ، �سخ�سا 

تتعلق  ق�سية   94 الفرتة  نف�ص  خالل  امل�سلحة  نف�ص  وعاجلت 

مبكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، تورط فيها 112 �سخ�سا، 

املا�سة  اجلرائم  بخ�سو�ص  اأما  اإيداع.  اأمر  �سخ�ص   28 �سد  �سدر 

 12 فيها  تورط  ق�سايا   10 معاجلة  مت  فقد  العامة  بالآداب 

عاجلت  فقد  واملالية  القت�سادية  الق�سايا  وبخ�سو�ص  �سخ�سا. 

 92 معاجلة  مت  كما  �سخ�سا،   18 فيها  تورط  ق�سية   14 امل�سلحة 

ق�سية تتعلق باجلرائم املا�سة باملمتلكات تورط فيها 92 �سخ�ص 

و�سدر �سد 19 �سخ�سا منهم اأمر اإيداع. بالإ�سافة اإىل ت�سجيل 06 

ق�سايا تتعلق باجلرائم الإلكرتونية تورط فيها 06 اأ�سخا�ص.

�ص.زمو�ص

ال�سلف:

الوايل اجلديد يعد بالتكفل 
بان�شغالت ال�شكان 

واليا  مولتي  اهلل  عطاء  تن�سيب  اجلاري  الأ�سبوع  بحر  مت 

جديدا لولية ال�سلف خلفا للوايل ال�سابق خل�سر �سدا�ص الذي 

التي  الوا�سعة  احلركة  اإطار  يف  ب�سكرة  ولية  اإىل  حتويله  مت 

اأجراها رئي�ص اجلمهورية عبد املحيد تبون يف �سلك الولة.

وقد متت  مرا�سيم التن�سيب بقاعة الإجتماعات مبقر الولية 

التنفيذية  والهيئات  الولئية  ال�سلطات  ممثلي  بح�سور 

و  الإعالمية  و  الثورية  الأ�سرة  ممثلي  عن  ف�سال  واملنتخبة 

خمتلف فعاليات املجتمع املدين. يف وقت اأكد فيه الوايل اجلديد 

عطاء اهلل مولتي، باأنه �سيعمل على موا�سلة العمل الذي با�سره 

على  احلر�ص  كل  احلر�ص  مع  �سدا�ص  خل�سر  ال�سابق  الوايل 

�سبيل  يف  الولية  مناطق  كل  يف  املحلية  التنمية  عجلة  حتريك 

التكفل باإن�سغالت �ساكنة ال�سلف.

�ص.زمو�ص

بجاية:

 تاأخر كبري يف اإجناز حمطة 
ت�شفية املياه ب�شيدي عي�ص

وجه والي والية بجاية كمال الدين كربوش، إنذارا 
أخيرا للمقاولة المكلفة بإنجاز محطة تصفية مياه 
سيدي  بلدية  بإقليم  المتواجدة  الصحي  الصرف 

عيش بمنطقة حوض الصومام.
المسؤول  بها  قام  التي  الزيارة  إثر  ذلك  وجاء 
المشروع  هذا  خاللها  عاين  أين  بالوالية،  األول 
والحظ تأخرا كبيرا في وتيرة األشغال. باإلضافة 
ألحد  التابع  المؤسسة  صاحب  إلتزام  عدم  الى 
الخواص بالموعد المحدد لتسليم المشروع والذي 
الصرف  مياه  مشكل  لحل  كثيرا  عليه  يعول 

الصحي بمنطقة حوض الصومام.
�ص.زمو�ص

العا�سمة:

م�شالح الولية تربم 
اتفاقيات لتجديد عتاد 

النظافة والتطهري 
أبرمت والية الجزائر عدة اتفاقيات مع مؤسسات 
والتطهير  النظافة  عتاد  القتناء  مختلفة  عمومية 
التهيئة  لتحسين  والنقل  العمومية  واألشغال 

الحضرية والمحيط بالعاصمة.
الصفقات  بموجب  سيتم  محلية  مصادر  وحسب 
شاحنة   336 بينها  من  وآلية  شاحنة   482 اقتناء 
دكاكة لجمع النفايات المنزلية، ممولة من ميزانية 
مليار   1300 قدره  إجمالي  بمبلغ  الجزائر  والية 
سنتيم، باإلضافة إلى اقتناء 55 ألف حاوية لجمع 
البيئي ونظافة المحيط  النفايات، لتحسين الوضع 
. وتساعد هذه التجهيزات عمال النظافة في أداء 
مهامهم على مستوى 57 بلدية بالعاصمة، بتوفير 
اإلمكانيات الالزمة للبلديات، السيما الفقيرة التي 
العتاد  توفير  المداخيل من أجل  نقصا في  تواجه 
الالزم وأعوان النظافة بها، وللعلم فإن مؤسسات 
النظافة بوالية الجزائر ال تزال بحاجة إلى معدات 
المحيط،  بتنظيف  خاصة  جديدة  وتجهيزات 
كمؤسسة  جديدة  مؤسسات  استحداث  بعد  خاصة 
النفايات  رفع  على  تعمل  التي  "إكسترانات" 
استعانت  التي  الحضرية  شبه  بالبلديات  المنزلية 
بعتاد  تزويدها  غاية  إلى  المحلية  المجالس  بعتاد 

ومعدات جديدة للنظافة.
�ص.ز

بشرح  خاصة  تقنية  ورشة  في  مشاركون  دعا 
المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد 
البحري وتربية المائيات بخنشلة إلى ضرورة التقيد 
هذه  وتسويق  وعرض  لحفظ  الصحية  بالشروط 
المنتجات حفاظا على صحة المستهلك.أكد المشاركون 
في الورشة التقنية التي نظمتها مديرية الصيد البحري 
يمتد اختصاصها  التي  قالمة  لوالية  المائيات  وتربية 
اإلقليمي ليشمل واليات خنشلة وتبسة وسوق أهراس 
الفالحية  المصالح  مديرية  مع  بالتنسيق  البواقي  وأم 
لوالية خنشلة والصندوق الجهوي للتعاون الفالحي, 
في  المثلى  واآلليات  الطرق  إتباع  "ضرورة  على 
عملية نقل وعرض وتسويق منتجات الصيد البحري 
الصيد  مدير  هبيتة,  فوزي  ودعا  المائيات".  وتربية 
افتتاح  في  قالمة  لوالية  المائيات  وتربية  البحري 
هذه الورشة التقنية المهنيين والمستثمرين في شعبة 
األسماك  وعرض  بنقل  التقيد  إلى  المائيات,  تربية 
البيضاء عن طريق صناديق بالستيكية وفقا للمعايير 
المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 
لطرق  التقنية  المواصفات  يحدد  والذي   2022 ماي 
نقل وحفظ وعرض منتجات الصيد البحري وتربية 
المائيات . من جهته، أكد مدير الغرفة المشتركة ما 
نبيل  المائيات،  البحري وتربية  للصيد  الواليات  بين 

وأصحاب  المنتجين  احترام  على ضرورة  عويسي, 
المسمكات للمنظومة التشريعية ومجموعة النصوص 
السمكي  المنتوج  تسويق  وآليات  طرق  تبرز  التي 
بدرجة  المستهلك  حماية  الى  –حسبه-  تهدف  والتي 
كل  وردع  تهدده  التي  المخاطر  مختلف  من  أولى 
في  األسماك  وتسويق  بنقل  يقومون  الذين  المخالفين 
نزيهة  أونيسي  دعت  كما  قانونية.  غير  صناديق 
المفتشة البيطرية الوالئية بمديرية المصالح الفالحية 
المنتجين  بين  الجهود  تكاثف  أهمية  إلى  لخنشلة 
ومفتشي  البيطريين  واألطباء  والتجار  والناقلين 
منتجات  وصول  أجل ضمان  من  التجارة  مديريات 
الصيد القاري بوالية خنشلة في ظروف صحية مثلى 
إلى المستهلك من خالل التقيد بمختلف القوانين التي 
تنظم عملية توزيع وعرض هذه المنتجات السريعة 
التلف.وتخللت هذه الورشة التقنية زيارة إلى مختلف 
حيث  خنشلة،  مدينة  بوسط  المتواجدة  المسمكات 
القرار  فحوى  عن  للتجار  وافية  شروحات  تقديم  تم 
وعرض  نقل  كيفية  ينظم  الذي  المشترك  الوزاري 
منتجات الصيد البحري وتربية المائيات واإلجراءات 
هذه  يخالف  من  كل  ضد  ستطبق  التي  الردعية 

التعليمية الوزارية.
�ص. زمو�ص/ واأج

عملية  بقسنطينة،  الفالحية  المصالح  مديرية  بدأت 
للموسم  تحضيرا  والبذر،  الحرث  لحملة  التحضير 
إمكانياتها  كافة  تجنيد  خالل  من  الجاري،  الفالحي 
تحسيسية  حمالت  بإطالق  والبشرية،  المادية 
األدوات  توفير  مع  الفالحين،  لفائدة  وإعالمية 

واآلالت المستعملة وغيرها.
اجتماعه  خالل  الفالحية،  المصالح  مدير  ودعا 
الفرعية  واألقسام  المصالح  برؤساء  التقييمي، 
إنجاح  على  الوقوف  إلى  المديرية،  من  وإطارات 
حملة الحرث والبذر لهذا الموسم، من خالل متابعة 
توفر البذور واألسمدة بأنواعها، مع المتابعة الميدانية 
لعملية الحرث والبذر، فضال عن تكثيف جهود كل 
الفاعلين في الميدان، سواء الغرفة الفالحية، أو اتحاد 
بانشغاالت  األمثل  والتكفل  وغيرهم،  الفالحين... 
التقني  المسار  متابعة  على  الوقوف  مع  الفالحين، 
قطاع  عن  المسؤول  وطالب  الحبوب.   لزراعة 
الظروف  تهيئة  على  بالعمل  بالوالية،  الفالحة 
المواتية لحملة الحرث، ال سيما في ما يتعلق بتوسيع 
المياه،  استعمال  الحبوب، وترشيد  مساحات زراعة 

واستعمال البذور المحسنة، مع الوقوف على التطبيق 
الشتوية،  بالحبوب  الخاص  التقني  للمسار  الجيد 
عملية  أن  أكد  حيث  بمتابعته،  الفالحين  وتحسيس 
الحرث مهمة جدا في تحديد نجاح الموسم الفالحي 
الدورات  يحترم  الذي  الفالح  أن  معتبرا  من عدمه، 
الفالحية والمسار التقني والنصائح المقدمة، سيكون 
في مأمن من األمراض الفطرية، التي قد تؤثر على 
المحصول النهائي لإلنتاج الفالحي. وأضاف المدير 
من  العملية، سواء  إلنجاح  مواتية  الظروف  كل  أن 
الحبوب  تعاونية  مستوى  على  البذور  توفر  خالل 
والبقول الجافة، أو بالنسبة للقرض الرفيق بعد فتح 
الشباك الموحد منذ 17 جويلية الماضي، حيث طالب 
المصالح  من  بالتقرب  بالعملية،  المعنيين  الفالحين 
كل  أن  مؤكدا  منها،  االستفادة  ألجل  المختصة 
الفالحين الذين ليس لديهم ديون عالقة، سيستفيدون، 
مباشرة، من القرض الرفيق، فيما تتم دراسة وضعية 
تحديد  يتم  أن  على  بحالة،  حالة  ديون  لديهم  الذين 

هوية المستفيدين وفق المعطيات الموجودة.
�ص.زمو�ص

خالل ور�سة �سارك فيها عدد من املهنيني يف قطاع ال�سيد البحري بخن�سلة

دعوة لتطبيق اإلزامية عر�ص املنتجات 
ال�شيدية يف ال�شناديق البال�شتيكية

حياة �سرتاح

اأطلقتها املديرية العامة لالأمن الوطني

اختتام املرحلة الأوىل من احلملة الوطنية 
لفائدة �شواق الدراجات النارية بالعا�شمة

اختتمت يوم اأم�ص الثالثاء م�سالح اأمن ولية اجلزائر فعاليات املرحلة الأوىل من احلملة الوطنية التي اأطلقتها املديرية العامة لالأمن الوطني 

بحر الأ�سبوع الفارط واملمتدة من  11 �سبتمرب اإىل غاية 20 �سبتمرب والتي ا�ستهدفت من حاللها �سائقي الدراجات النارية مبختلف اأ�سنافها و 

الرامية اإىل  حماربة ظاهرة  ال�سلوكات ال�سلبية اخلطرية وما يتبعا من اأ�سرار مل�ستعملي الطريق العام وال�سكينة العامة. 

ق�سنطينة:

حت�شريات على قدم و�شاق حلملة احلرث والبذر



تحتوي الحنّة على فوائد عديدة للشعر تجعل الكثير من الناس يداوموّن 
على استعمالها، ومنها:

تحفز نمو الشعر وتزيد من كثافته.
تقلل من تساقط الشعر. 

تعالج قشرة الرأس وتمنع ظهورها.
تقلل من حكة فروة الرأس؛ وذلك الحتوائها على مواٍد مضادة للفطريات 

والميكروبات المختلفة المسببة لحكة الرأس.
تلّون الشعر بشكٍل طبيعي، فتساعد على إخفاء الشيب.

تعمل على عالج تقصفات أطراف الشعر؛ الحتوائها على مغذياٍت طبيعية 
للشعر.

تعطي الشعر مظهراً المعاً وصحياً وناعماً بشكٍل طبيعي.
تقلل من المظهر الزيتي الالمع للشعر الدهني. 

تُنقي فروة الرأس من الميكروبات.
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تعتبر العين من أكثر األعضاء الحسية عرضًة للضرر نتيجة لتعرضها 
الصالبة  إلى  تفتقر  إنّها  بحيث  واألمراض،  المباشرة  لإلصابات  السهل 
الالزمة لتحمل الضربات الخارجية كما تفتقد إلى طبقة الجلد الخارجية 
يساهم شكل عظام  بحيث  إليها،  والفيروسات  الجراثيم  تمنع دخول  التي 
وينحصر الدرع  المباشرة،  اإلصابات  من  حمايتها  في  العين  تجويف 
إلى  باإلضافة  بها  تحيط  التي  والسفلية  العلوية  بالجفون  للعين  الواقي 
للعين،  دخولها  وتمنع  والجراثيم  األوساخ  تلتقط  التي  الرموش  شعيرات 
ولكن هذه الجفون تكون في حالة فتح إغالق مستمرة وال تغلق بشكل كلي 
إال في ساعة النوم مّما يتيح الفرصة للجراثيم بالدخول للعين، وهنا تظهر 
األمراض،  من  اإلصابة  من  لوقايتها  يومي  بشكل  العين  تنظيف  أهمية 

وذلك من خالل إتباع النصائح والطرق التالية: 
والصابون  بالماء  اليدين  على غسل  الحرص  الداخل  من  العين  تنظيف 

المعقم لتطهيرهما من الجراثيم واألوساخ، ومنع دخولها إلى العين عند 
مالمسة اليدين للعين أثناء التنظيف، وتجفيفها باستخدام منشفة نظيفة. 

تغمس قطعة من الشاش المعقم في المياه المعقمة، حيث يتم تعقيم المياه 
أطراف  مسح  يتم  ثّم  استعمالها،  لحين  لتبرد  وتركها  غليها  طريق  عن 
األتربة  جميع  من  نتخلّص  حتى  الشاش  بقطعة  للعين  الداخلية  الجفون 

العالقة بها. 
عليهما  المبلل  الشاش  من  قطعتين  ووضع  المعقم،  بالماء  العين  تقطير 

للتخفيف من حدة التهيج.
الخارجية عن طريق مسحها  الجفون  تنظف  الخارج  من  العين  تنظيف 
بلطف بواسطة الشاش المبلل، وتمشيط الرموش من الجذور إلى األطراف 
استعمال  تجنب  بها، مع  العالقة  واألتربة  الغبار واألوساخ  للتخلّص من 

مواد مدبّبة قد تلحق الضرر بالعين أثناء التنظيف كأعواد القطن.

 l اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

كيف اأهتم بطفلي بعد الوالدة

االستحمام االستعداد لالستحمام يُسبّب االستحمام المتكرر للمولود الجديد 
جفافاً للجلد، لذلك يجب أن يتّم العناية جيداً باستحمام الطفل، بحيث يكون 
الحمام مرتين أو ثالث مرات في األسبوع لغاية السنة األولى من عمر 
أو  صابون  من  به،  البدء  قبل  االستحمام  أدوات  تجهيز  ويجب  الطفل، 
شامبو األطفال، حتّى الحفاضات النظيفة، ومنشفة ناعمة، وفرشاة ناعمة 

لتحفيز فروة الرأس، وبطانية ومالبس نظيفة.
تنظيف العينين واألنف واألذن والوجه يكون الحمام في غرفة دافئة، مع 
ملء حوض االستحمام بماء دافئ وليس ساخن، ثّم تخلع مالبس الطفل 
عنه ويلف بمنشفة، ولتنظيف العينين؛ تمسح بقطعة قماش مبللة بالماء، 
أو قطعة قطن نظيفة، بحيث تمسح العينين واحدة تلو األخرى، بدءاً من 
يتّم  أنفه وأذنيه  للعين، ولتنظيف  الداخلية حتّى الركن الخارجي  الزاوية 
إليها  المنشفة مرًة أخرى ويضاف  تبلل  ثّم  ذلك باستخدام منشفة رطبة، 

الصابون، ويُغسل وجه الطفل بلطف، ثّم يجفف جيداً.
شامبو  باستخدام  رغوة  تنشأ  الطفل،  رأس  لتنظيف  الطفل  جسم  باقي 
الطفل،  باقي جسم  أّما  ثّم يغسل بلطف،  لألطفال، وتوضع على رأسه، 
ينظف باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون، بحيث ينظف جسمه 
برفق ولطف، مع التركيز على الثنيات تحت الذراعين، وخلف األذنين، 
وحول الرقبة، وبعد االنتهاء من تنظيف كافة جسم الطفل، يجفف جيداً، 

وتوضع عليه حفاضة نظيفة، وإلباسه مالبسه النظيفة.
بكائه،  أسباب  معرفة  يجب  البكاء  من  الطفل  لتهدئة  الطفل  بكاء  تهدئة 
حيث يُعّد السبب األكثر شيوعاً لبكاء الطفل هو الجوع، وفي حال لم يكن 
الطفل جائعاً، فيجب أن يتّم تفقد حفاضاته إذا كانت متسخة، وإذا لم تكن 
كذلك فيمكن إتباع وسائل أخرى لتهدئته؛ مثل تقميطه ببطانية، حيث إّن 
الطفل حديث الوالدة قد تعود على وجوده في حدود ضيقة داخل الرحم، 
وخروجه للعالم الخارجي بأيدي وأرجل حرة الحركة قد كون مخيفاً له، 
ويمكن أيضاً تهدئته من خالل حمله والمشي فيه، أو أخذه في نزهة في 

السيارة.
تغذية المولود تعتبر تغذية المولود الجديد أمراً مهماً للغاية، وتُعّد الرضاعة 
الطبيعية األفضل لتغذية المولود الجديد، حيث يحتاج الطفل لتناول الحليب 
كّل ساعتين إلى أربع ساعات، وبالنسبة للحليب الصناعي يتغذى المولود 
إلى  ساعتين  لمّدة  وينام  الصناعي  الحليب  من  مل   90-60 على  الجديد 
ثالث ساعات بعد الشبع، ويمكن االستعانة ببعض المؤشرات التي يظهرها 
الطفل عندما يكون جائعاً، ومن هذه اإلشارات مص أصابع اليدين، ولعق 
الشفتين، وقد يلجأ الطفل في نهاية األمر للبكاء كوسيلة للتعبير عن جوعه، 
للطعام،  طلباً  الطفل  لبكاء  تجنباً  اإلشارات  تلك  إلى  االنتباه  يجب  لذلك 
ويخرج الطفل من البول ما معدله أربع إلى ست مرات في اليوم، ويكون 
برازه ذو لون مصفر أو كلون الخردل، ويمكن االستعانة بوزن الطفل 
كمؤشر لمعرفة إذا كانت كمية الحليب مناسبة للمولود، حيث يكتسب الطفل 

من الوزن ما يقارب 150-200 غرام في األسبوع.

تنظيف الو�سائد

من وجود  يمنع  ال  ذلك  أّن  إاّل  واٍق  من غطاء  عادة  الوسائد  تصنع   
بحيث  اللعاب،  في  الموجودة  والبكتيريا  البشرة،  وزيوت  الغبار، 
تتضاعف كمية الغبار والبكتيريا مع الزمن مّما قد يؤدي إلى اإلصابة 
الوسائد،  بتنظيف  يهتم  البعض ال  فإّن  ذلك  الحساسية، ومع  بأمراض 
المادة  نوع  حسب  المالبس  غّسالة  في  غسلها  باإلمكان  أنّه  العلم  مع 
الغسيل  دورة  في  فقط  وسادتين  وضع  يتم  بحيث  بداخلها،  المحشّوة 

الواحدة.
ويُنصح بتشغيل دورة شطف إضافية للتخلص من بقايا الصابون، كما 
يجب التأكد من جفاف الوسائد جيّداً بعد غسلها وذلك للتخلص من الرطوبة، 
 وتجدر اإلشارة إلى أّن الخبراء يوصون بضرورة تغيير الوسائد كل عامين.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

ن�سائح للتخل�س من �سيق التنف�س اأثناء احلمل 

عدم التحرك بشكل سريع واندفاعي. 
الجلوس بشكل مستقيم حتى تتمكن الرئتان من التمدد بشكل أكبر، ووضع 

العديد من الوسائد أثناء النوم. 

ثم  وبطيء،  عميق  نفس  أخذ  خالل  من  الرئتين  تمرين  ممارسة 
ولكن  مرة؛  من  أكثر  األمر  هذا  وتكرار  بطيء،  بشكل  النفس  إخراج 
الرئتين. بأمراض  للمصابين  مالءمته  لعدم  نظراً  الطبيب  استشارة   بعد 
أما األعراض المقلقلة المرافقة لصعوبة التنفس عدم انتظام نبضات القلب 

وتسارعها بشكل ملحوظ:
 اإلغماء بشكل مفاجئ بعد القيام بجهد. 

األلم في منطقة الصدر عند التعرض لإلجهاد.
 صعوبة التنفس أثناء النوم أو التمدد. 

الدم  كريات  قلة  بسبب  التنفس  صعوبة  يسبب  الذي  الدم  بفقر  اإلصابة 
الحمراء التي تنقل األكسجين إلى كافة خاليا الجسم. 
اإلصابة بمرض الربو قبل الحمل، مما يسبب تفاقمه.

لهذه  األكسجين  وصول  لعدم  نظراً  الشفتين  وازرقاق  الوجه  شحوب   
المنطقة.

 اإلصابة بالحمى والسعال المستمر. 
مالحظة: إذا الحظت الحامل حدوث أي من هذه األعراض فعليها الذهاب 

إلى الطبيب.

العناية بالعني وتنظيفها

فوائد احلّنة لل�سعر
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حت�صبا ملواجهة اإيطاليا واأملانيا

 يف دوري الأمم الأوروبية

ا�ستدعاء هندر�سون ملنتخب اإجنلرتا 
بعد اإ�صابة العب مان�س�سرت �سيتي

غاريث  ا�ستدعى 

الفني  املدير  �ساوثغيت، 

جوردان  اإجنلرتا،  ملنتخب 

ليفربول،  جنم  هندر�سون، 

الثالثة  الأ�سود  قائمة  اإىل 

الدويل  التوقف  خالل 

اجلاري.

�صن"  "ذا  ل�صحيفة  ووفقا 

الربيطانية، فاإن هندر�سون 

مباريات   3 اآخر  عن  غاب 

اإ�سابة  ب�صبب  ليفربول  مع 

متوقعا.وقرر  كان  مما  اأ�سرع  التعايف  يف  جنح  لكنه  الركبة،  اأوتار  يف 
�ساوثغيت �صم هندر�سون اإىل قائمة منتخب اإجنلرتا، بدل من كالفني 

الكتف. يف  لإ�صابة  تعر�ض  الذي  �صيتي،  مان�س�سرت  جنم  فيليب�س 

�صمن  واأملانيا  اإيطاليا  رفقة  الإجنليزي  املنتخب  يلتقى  اأن  املقرر  من 

�صبتمرب  و26   23 اإقامتهما  املقرر  الأوروبية  الأمم  دوري  مناف�سات 

اجلاري على التوايل.

الوكالت

اإ�سافة اإىل ماتيا�ض غينرت وتيلو كريير 

واجلناح لوكا�س مني�سا

 نوير يغيب عن تدريبات
 اأملانيا قبل دوري اأمم اأوروبا

قائد  نوير  مانويل  غاب   
املنتخب  مرمى  وحار�س 

اأم�س،  القدم،  لكرة  الأملاين 

عن اأول مران للمنتخب يف 

فرانكفورت، قبل مباراتيه 

املجر  اأمام  املقررتني 

اأمم  دوري  يف  واإجنلرتا 

اأوروبا.

مرمى  حار�ض  نوير،  وغاب 

مران  عن  ميونخ،  بايرن 

املنتخب، ب�صبب م�سكلة يف 

الفني  املدير  لكن  اأ�سابعه، 

هانز فليك يتوقع عودته اليوم.كذلك غاب املدافعان ماتيا�ض غينرت 

وتيلو كريير واجلناح لوكا�س مني�سا عن مران املنتخب، وظل الثالثي 

الإجهاد،  حالة  على  ال�سيطرة  اآلية  �صمن  املنتخب  اإقامة  فندق  يف 
بعد م�ساركتهم يف مناف�سات الأندية يوم الأحد.وي�ست�سيف املنتخب 

الأملاين نظريه املجري يف ليبزيغ يوم اجلمعة املقبل، ثم يحل �صيفا 

على املنتخب الإجنليزي يف ا�ستاد وميبلي يوم 26 �صبتمرب.

الوكالت

م�سوؤولو النادي البافاري

 اأعلنوا دعمهم للمدرب ال�ساب

بند �سري يحمي
 مدرب بايرن ميونخ من الإقالة

حول  حتوم  ال�سكوك  بداأت 

ا�ستمرار جوليان ناغل�سمان، 

يف  ميونخ،  بايرن  مدرب 

الفريق  نتائج  تراجع  ظل 

على  �صيما  ل  املو�سم،  هذا 

�سعيد الدوري الأملاين لكرة 

القدم.

وف�سل البافاري حامل لقب 

حتقيق  يف  البوند�سليغا 

جولت،   4 اآخر  يف  الفوز 

بعدما تعادل يف 3 مباريات 

متتالية وخ�سر اجلولة املا�سية.وك�سفت �صحيفة "مريور" الربيطانية 

عن وجود بند �صري يف عقد ناغل�سمان مع النادي البافاري، ي�صمح 

لالأخري باإقالة املدرب الأملاين ب�سرط دفع تعوي�س له، واأ�سارت اإىل 

اأنه كلما كانت الإقالة مبكرة يف عقده، الذي ميتد لـ5 �سنوات، كلما 

توجب على النادي تعوي�س املدرب ال�ساب البالغ 35 عاما، ويعني ذلك 

اأن اإقالة ناغل�سمان من تدريب بايرن، �ستكلف النادي البافاري الكثري 

من الأموال.رغم ذلك، فاإن م�سوؤويل بايرن ميونخ اأعلنوا دعمهم ملدرب 

ليبزيغ ال�سابق، مغلقني الباب اأمام احتمالية اإقالته يف الفرتة املقبلة.

الفريق  مع  الأول  مو�سمه  يف  املحلي  الدوري  لقب  ناغل�سمان  وحقق 

املو�سم املا�سي، كما حقق الفوز يف اأول مباراتني بدوري اأبطال اأوروبا 

اأمام اإنرت ميالن الإيطايل وبر�سلونة الإ�سباين.

وتوىل ناغل�سمان تدريب بايرن ميونخ قادما من ليبزيغ العام املا�سي، 

وي�ستمر عقده مع بايرن ميونخ حتى 30 جوان عام 2026.

الوكالت

اجلولتني اخلام�سة وال�ساد�سة من دوري الأمم الأوروبية

الربوفة االأخرية ملنتخبات 
القارة العجوز قبل املونديال

األوروبية  الدوريات  عجلة  تتوقف 
المجال  في  إفساحا  األسبوع،  هذا 
الجولتين  منافسات  إلقامة 
من  األخيرة  والسادسة  الخامسة 
األمم  بدوري  المجموعات  دور 
"بروفة"  تعتبر  والتي  األوروبية، 
نهائيات  قبل  للمنتخبات  أخيرة 

مونديال قطر نهاية العام الحالي.
مباريات  أهمية  وتضاعفت 
تخوض  حيث  القارية،  المسابقة 
منافسات  األوروبية  المنتخبات 
تلعب  حين  في  المجموعات،  دور 
منتخبات أخرى مباريات ودية، منها 
التي تواجه غانا ثم تونس  البرازيل 

على األراضي الفرنسية.
للدفاع  الفرنسي  المنتخب  ويستعد 
روسيا  لمونديال  بطاًل  لقبه  عن 
"الديوك"  على  بداية  ولكن   ،2018
األّول  المستوى  من  الهبوط  تفادي 
ترتيب  يتذيل  إذ  األمم،  دوري  من 
من  فقط  بنقطتين  األولى  المجموعة 
ويستضيف  وهزيمتين،  تعادلين 

قبل  غد،  يوم  لنمسا  الفرنسيون 
إلى  األحد  بالمخاطر  محفوفة  رحلة 
نقاط   9 مع  المتصدرة  الدنمارك 
مع  كرواتيا،  عن  نقطتين  بفارق 
كلتيهما  بالمباراتين  الفوز  واجب 

لتفادي الهبوط.
إنجلترا  مدرب  منح  جهته،  من 

برينتفورد  غاريث ساوثغيت مهاجم 
إلى  االنضمام  فرصة  توني  آيفن 
أوروبا،  كأس  وصيف  صفوف 
وألمانيا  إيطاليا  لمواجهتي  استعدادا 

ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
منتخب  قّدم  فرنسا،  غرار  وعلى 
في  باهتة  صورة  الثالثة"  "األسود 

تردي  من  وعانى  القارية  المسابقة 
نتائجه خالل مبارياته في جوان ليقبع 
الثالثة  المجموعة  ترتيب  قاع  في 
لذا  بنقطتين من تعادلين وهزيمتين، 
مباراتيه  في  الفوز  عليه  واجبا  بات 
المقبلتين تفاديا للهبوط إلى المستوى 
المجموعة  المجر  وتتصدر  الثاني. 
بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن 

إيطاليا.
من ناحيته، يستعد المنتخب البرتغالي 
لمونديال  رونالدو  كريستيانو  بقيادة 
في  إسبانيا  جارتها  بمواجهة  قطر 
براغا يوم 27 من الشهر الحالي، في 
ختام منافسات المجموعة الثانية، في 
مباراة قد تحدد هوية المنتخب الذي 

سيتأهل إلى الدور نصف النهائي.
في المجموعة الرابعة، يأمل مدرب 
البناء على واقع  ويلز روبرت بايج 
4 أعوام، النتشال  لمدة  تجديد عقده 
مع  الترتيب  قاع  من  بالده  منتخب 
نقطة يتيمة من تعادل وثالث هزائم.
الوكالت

كيليان  حقوق صورة  أزمة  مازالت 
مبابي مع االتحاد الفرنسي لكرة القدم 
باريس  نجم  رفض  حيث  مستمرة 
جلسة  في  المشاركة  جيرمان  سان 
الديوك  بمنتخب  الخاصة  التصوير 
الفرنسية والتي كانت المقررة أمس.

دلفين  أوضح  سابق  وقت  وفي 
حقيقة  مبابي  محامي  فيرهايدن 
موكله  تجمع  التي  الخالفات 
القدم  لكرة  الفرنسي  االتحاد  مع 
والخاصة بظهوره وحقوقه التجارية 

مع منتخب فرنسا.
وأثار مبابي الجدل مؤخرا بامتناعه 
التجارية  الفعاليات  حضور  عن 
بالمنتخب  الخاصة  واإلعالنية 
اتفاقية  على  منه  اعتراضا  الفرنسي 
حقوق الصورة وأمور أخرى تخص 

هذا الملف.
الفرنسي  الالعب  ممثلو  وطلب 

كل  دوري  بشكل  االتفاقية  تعديل 
أربع سنوات، وهو ما رفضه نويل 
الفرنسي  االتحاد  رئيس  غريت  لو 

لكرة القدم.
مع  حوار  خالل  فيرهايدن  وصرح 
صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اتفاقية 
مع  القدم  لكرة  الفرنسي  االتحاد 
"عفا  الصورة  حقوق  حول  مبابي 
يجب  أنه  إلى  مشيرا  الزمن"،  عنها 
حقوق  يحمي  جديد  التفاق  التوصل 
"حسب  وتابع:  موكله،  ورغبات 
تلك االتفاقية، فإن مبابي خاضع لها 
منذ عامه الـ18 وسيبقى كذلك حتى 
الطويلة  المدة  تلك  الـ40 ربما،  يبلغ 
لصحيفة  أبدا«.ووفقا  منطقية  ليست 
الفرنسي  االتحاد  قام  فقد  "ليكيب"، 
به  الخاص  التسويقي  الفريق  رفقة 
من  بسلسلة  المسؤولين  من  وعدد 
يعيدوا  أن  وقرروا  االجتماعات 

النظر في االتفاقات الخاصة بحقوق 
دفع  ما  وهو  الفريق،  نجوم  صور 
مبابي للخضوع في النهاية والظهور 

في الصور.
يذكر أن منتخب فرنسا يستعد لخوض 

والدنمارك،  النمسا  ضد  مباراتين 
الجاري،  سبتمبر  و25   22 يومي 
في الجولتين الخامسة والسادسة من 

دوري األمم األوروبية 2022.
الوكالت

»الديوك« ي�ستعدون خلو�س مباراتني �سد النم�سا والدمنارك

نيدفيد اقرتح على الرئي�س اإقالته ب�سبب �سوء النتائج

نزاع يف اإدارة جوفنتو�س حول م�صري األيغري

في  الكالتشيو  في  المتعثر  سامبدوريا  يكون  ربما 
وسيط  أكد  أن  بعد  جديد  مالك  على  للعثور  طريقه 
العائلة  أفراد  أحد  ثاني  آل  فالح  خالد  أن  سويسري 
األميرية القطرية "مستعد لشراء" النادي اإليطالي.

ووفقا لموقع "إيطاليا فوتبول" فإن هناك مفاوضات 
فيها  يشارك  النادي،  على  القطريين  استحواذ  بغية 
سيلفيو،  دي  فرانشيسكو  المعروف،  األفالم  منتج 

ونجم كرة القدم اإليطالي السابق، إيفانو بونيتي.

اإللكتروني  بالبريد  رسالة  أرسل  سيلفيو  دي  وكان 
إلى وكالة األنباء اإليطالية، أكد فيها وجود نية قوية 

لشراء سامبدوريا.
وقميص  جنوى  مدينة  حب  في  "وقعت  وأضاف: 
النادي وتاريخه، لذلك قررنا شراء النادي وأرسلنا 
إتمام  في  ونأمل  النادي،  على  الوصي  إلى  عرضا 

الصفقة في أقرب اآلجال«.
المالك  اتهام  منذ  اقتصاديا  سامبدوريا  ويعاني 

والرئيس، ماسيمو فيريرو، بالتحايل من أجل إعالن 
اإلفالس في ديسمبر من العام الماضي.

ويتذيل سامبدوريا ترتيب الدوري اإليطالي الحالي 
فيها،  يفز  لم  7 جوالت  بعد مرور  نقطتين  برصيد 
بلقب  اثنتي، وفاز  5 مباريات وتعادل في  إذ خسر 
الدوري اإليطالي مرة واحدة فقط في تاريخه، موسم 

.1991-1990
الوكالت

أليغري،  ماسيميليانو  اإليطالي  مصير  تسبب 
إدارة  داخل  نزاع  في  لجوفنتوس،  الفني  المدير 

السيدة العجوز خالل األيام الماضية.
حيث  النتائج،  تراجع  من  بشدة  الفريق  ويعاني 
الدوري  ترتيب  في جدول  الثامن  المركز  يحتل 
أول  إلى خسارة  باإلضافة  نقاط،  اإليطالي ب8 
أبطال  بدوري  المجموعات  دور  في  مباراتين 
سيرا"  ديال  "كوريري  لصحيفة  أوروبا.ووفقا 
اجتمعت،  جوفنتوس  إدارة  فإن  اإليطالية، 
الجمعة الماضي، لحسم مصير أليغري، بوجود 

الرئيس أندريا أنييلي والمدير الرياضي فيديريكو 
تشيروبيني والمدير التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني 
الصحيفة  وأشارت  نيدفيد،  بافل  الرئيس  ونائب 
اإليطالية إلى أن نيدفيد اقترح في االجتماع إقالة 
أنييلي  أن  رفض.وكشفت  أنييلي  لكن  أليغري، 
الهاتف  عبر  األول،  أمس  أليغري،  مع  تحدث 
واطمئن بأن الفريق سيبقى موحدا دون وجود أي 
انقسامات في غرفة المالبس، وسيواصل العمل 

على للمضي قدما صوب النتائج اإليجابية.
الوكالت

معركة حقوق �صور مبابي تف�صد ال�صورة اجلماعية ملنتخب فرن�صا

عر�س قطري لال�صتحواذ على نادي �صامبدوريا  النادي يعاين اقت�ساديا

منـــذ دي�سمبـــر املا�سي
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ريا�ضي
اأكد انهم �شرفوا اجلزائر ووعدهم بلقاء قريب

رئي�س اجلمهورية يهنئ املالكمني واملالكمات 
املتوجني بالبطولة الإفريقية   

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وجه 

واملالكمات  املالكمني  اإىل  التهاين  ام�س 

الإفريقية  بالبطولة  املتوجون  اجلزائريون 

التي احت�شنتها املوزمبيق موؤخرا.

الر�شمي  ح�شابه  عرب  تبون  الرئي�س  وكتب 

ملالكماتنا  "هنيئا  ام�س:  الفاي�شبوك،  على 

الأوىل  باملرتبة  تتويجهم  على  وُمالكمينا 

�شرفتم  مبوزمبيق،  الإفريقية  البطولة  يف 

قول  وعدمت،  مثلما  رايتها  ورفعتم  اجلزائر 

وفعال. �شاألتقي معكم عن قريب اإن �شاء اهلل، 

مربوك لكم ومربوك للجزائر"

لالإ�شارة، فقد حقق املالكمون اجلزائريون يف 

2022، ثمانية ميدالية منها واحدة ذهبية وميداليتني  البطولة الإفريقية باملوزمبيق 

ف�شيتني واأربع ميداليات برونزية.

و3  ذهبية  ميدايات   3 منها  ميداليات،   8 اجلزائرية،  الن�شوية  القفازات  حققت  فيما 

ميداليات ف�شية، وميداليتني برونزيتني.

ق.ر

باملوازاة مع الك�شف عن القمي�س اجلديد للمنتخب الوطني

الفاف تطلب من "اأديدا�س"
 تقدمي عر�ض جديد لتجهيز اخل�ضر

الحتادية  ان  اأم�س  مطلعة  م�شادر  ك�شفت 

�شركة  من  طلبت  القدم  لكرة  اجلزائرية 

اأجل  من  جديد  عر�س  تقدمي  اأديدا�س 

لكرة  الوطنية  املنتخبات  جتهيز  موا�شلة 

القدم، يف الوقت الذي قام فيه اأ�شبال الناخب 

القمي�س  بت�شوير  بلما�شي  جمال  الوطني 

اجلديد للخ�شر.

موا�شلة  تريد  الفاف  ان  امل�شادر  ذات  واأ�شافت 

اإ�شافية،  لفرتة  الأملانية  ال�شركة  مع  العمل 

عاملية  �شركات  تقدمي  عدم  ب�شبب  وذلك 

عرو�شها يف املناق�شة املعلن عنها موؤخرا،

لعبي  من  عدد  قام  اأخرى،  جهة  من 

للمواعيد  حت�شبا  للخ�شر،  اجلديد  للقمي�س  ت�شويرية  بح�شة  اأم�س  الوطني  املنتخب 

ال�شور  باإخذ  لعبني  �شبعة  قام  حيث  اأم�س،  اأول  الفاف  عنه  اأعلنت  ح�شبما  القادمة، 

للرتويج للقمي�س اجلديد ومن بينهم رامي بن �شبعيني الظهري الأي�شر لنادي بوري�شيا 

مون�شغالدباخ الأملاين.

ق.ر

الوفد و�شل اإىل وهران �شهرة اأول اأم�س

غينيا ت�ضرع يف التح�ضري
 ملواجهة اخل�ضر وغياب كايتا يتاأكد

اجلدي  التح�شري  يف  غينيا  منتخب  �شرع   

اجلمعة  يوم  وديا  الوطني  منتخبنا  ملواجهة 

املقبل، حيث اأجرى اأم�س اول ح�شة تدريبية 

قوة  بكل  اللعب  على  عزمهم  الالعبون  واأكد 

اأمام ما و�شفوه باأحد اأقوى املنتخبات يف القارة 

ال�شمراء.

�شهرة  اجلزائر،  اىل  قد  غينيا  منتخب  وكان 

مبطار  الوفد  طائرة  حطت  اأين  اأم�س،  اول 

ملواجهة  ا�شتعدادا  بوهران  بلة  بن  اأحمد 

املنتخب  لهطا  الفني  الطاقم  وبرمج  اخل�شر، 

اليوم،  الأوىل  تدريبية  ح�ش�س  ثالث 

والأخرية �شتجرى يوم غد.

من جهته، جنح الأملاين يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإجنليزي، يف اإبعاد لعبه 

الغيني نابي كايتا عن مواجهة منتخبنا الوطني الودية، حيث رف�س ال�شماح له بالرحيل 

ب�شبب الإ�شابة التي يعاين منها ح�شبما اأكدته الحتادية الغينية لكرة القدم.

وقالت الحتادية الغينية يف اأحدث بيان لها اإن القائد ومتو�شط امليدان نابي كايتا �شيغيب 

نادي  اإدارة  مع  ن�ّشقت  هيئته  اأن  واأ�شاف  ع�شلية،  اإ�شابة  ِبداعي  اجلزائر،  مواجهة  عن 

ليفربول ِبهذا ال�شاأن.

ق.ر

بعد تعرثات عديدة يف ملف جتديد تعاقده مع ناديه الإيطايل

بن نا�ضر قد يدخل �ضمن �ضفقة
 تبادلية بني ميالن وت�ضيل�ضي الإجنليزي

ان  اأم�س  اإيطالية  اإعالمية  تقارير  ك�شفت 

قد  نا�شر  بن  اإ�شماعيل  اجلزائري  الدويل 

فريقه  يجريها  تبادلية  �شفقة  �شمن  يدخل 

املريكاتو  خالل  ت�شيل�شي  نادي  مع  ميالن 

ال�شتوي املقبل.

مع  نا�شر  بن  يبدو  امل�شدر،  نف�س  وح�شب 

ميالن مفتوحا على جميع الحتمالت، قبل 

اأ�شابيع من فتح اأبواب املريكاتو ال�شتوي، بعد 

اللومباردي،  النادي  مع  عقده  جتديد  رف�شه 

عدة  جعل  ما  وهو   ،2024 عام  ينتهي  الذي 

عن  الرحيل  يف  رغبته  عن  تتحدث  اأطراف 

الفريق.

القيام  اإمكانية  عن  ال�شدد  هذا  يف  الإيطايل  ويب"  مريكاتو  "كالت�شيو  موقع  ك�شف  وقد 

بعملية تبادل ينتقل مبوجبها بن نا�شر لت�شيل�شي، مقابل ا�شتفادة ميالن بخدمات النجم 

املغربي حكيم زيا�س.

اإعادة بناء فريق  اللندين ملوا�شلة تقوية �شفوفه بالعبني جدد بهدف  النادي  وي�شعى 

قوي قادر على ال�شيطرة على امل�شابقات املحلية واخلارجية.

وينتظر اأن تت�شح ال�شورة ب�شكل جلي بخ�شو�س اإمكانية عقد �شفقة التبادل هذه من 

عدمه خالل الأ�شابيع القليلة القادمة، خا�شة واأن ميالن يبدو م�شرا اأكرث من اأي وقت 

م�شى على ح�شم ملف جتديد عقد متو�شط ميدان املنتخب الوطني.

خمتلف  يف  مباراة   114 يف  الأخري  �شارك   ،2019 عام  ل"الرو�شونريي"  ان�شمامه  ومنذ 

امل�شابقات اأ�شهم فيها يف 11 هدفا ما بني �شناعة وت�شجيل.

ويجدر التذكري اإىل اأن اإ�شماعيل بن نا�شر �شبق له اأن خا�س مغامرة يف اإجنلرتا مع نادي 

خاللها  اكتفى  حيث  كاملة  الفر�شة  له  متنح  ومل  �شنة،   18 يبلغ  حينها  وكان  اأر�شنال، 

بخو�س مباراة وحيدة مع الفريق الأول.

ق.ر

إلى  أمس  مساء  الوطني  المنتخب  وفد  شد 
المغلق  التربص  لمواصلة  وهران،  مدينة 
اللتان  الوديتين  للمقابلتين  تحسبا  يجريه  الذي 
ستجمعه بنظيريه الغيني والنيجيري يومي 23 

و27 سبتمبر الجاري بملعب ميلود هدفي.
قد  محرز  رياض  العائد  القائد  رفقاء  وكان 
أجروا أول حصة تدريبية مساء أمين وكانت 
ببعضهم  الالعبين  للقاء  مواتية  الفرصة 
البعض، سيما وبعد عودة عدد منهم بعد غياب 
طويل عن المنتخب، على غرار أندي ديلور 
عرفت  كما  محرز،  وحتى  طالب  بن  ونبيل 

المرمى  حارس  مشاركة  االستئناف  حصة 
عوضا  اللذان  دبكة،  بن  سفيان  شعال  فريد 

المصابين أنتوني ماندريا وهشام بوداوي.
الحصة  خالل  الوطني  الفني  الطاقم  وركز 
القوى،  استعادة  األولى على عملية  التدريبية 
خاصة وأن معظم الالعبين خاضوا مباريات 
قوية في نهاية األسبوع الماضي، قبل أن يمر 
أمس إلى الجوانب الفنية انطالقا، على أن يتم 
غينيا  سيواجه  الذي  األساسي  التشكيل  تحديد 

بعد التطبيقية المقررة اليوم.
بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  ويسعى 

لعناصره،  الروح  التربص إلعادة  خالل هذا 
خاصة  المناصب،  على  قوية  منافسة  وخلق 
أكد من خاللها  التي  األخيرة  بعد تصريحاته 
خالل  من  تشكيلته،  دماء  تجديد  في  رغبته 
منح الفرصة لالعبين الجدد، حيث يرتقب أن 
تعرف قائمته لالعبين األساسيين في المواجهة 
على  للوقوف  عدة  تغييرات  األولى  الودية 
النهائية  النتيجة  الن  نظرا  الجميع،  إمكانيات 
للمواجهة غير مهمة بقدر ما هو مهم معاينة 

الالعبين.
ق.ر

الجديد  الرئيس  زفيزف  جهيد  أصر 
على  القدم  لكرة  الجزائرية  لالتحادية 
الوطني  التقني  المركز  إلى  التوجه 
بسيدي موسى، من أجل تحية الالعبين 
بخصوص  مباشرة  رسائل  وتوجيه 
األهداف التي يرغب في تحقيقها على 
أكدته  حسبما  الكروية،  الهيئة  رأس 

مصادر حسنة االطالع أمس.
الرئيس  أن  المصادر  ذات  وأوضحت 
العريضة  الخطوط  رسم  للفاف  الجديد 
بالده،  لمنتخب  القادمة  لألهداف 

في  الالعبين  مع  عقده  الذي  االجتماع  خالل  نقاط،   3 في  والمتمثلة 
الهواء الطلق بمركو سيدي موسى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن زفيزف تطرق ألهداف محاربي الصحراء 
القادمة، وأولها ضمان التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، وهي 
المهمة التي تم االقتراب من الوصول لها بنجاح، بعد تحقيق انتصارين 

في أول جولتين.
أفضل  لتحقيق  التطرق  الفاف  تم  كما 
 2023 دورة  في  على  الممكنة  النتائج 
من  األمم،  كأس  من   2025 ودورة 
طرف المسؤول األول وبعدها التركيز 
على ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 

. 2026
تواجد  الالعبون  استغل  جهتهم،  من 
لتهنئته  تربصهم  بمركز  زفيزف 
الكروية  الهيئة  رأس  على  بتنصيبه 
معهم  له  لقاء  اول  كونه  الجزائرية، 
منذ فوزه بكرسي الرئاسة، وأظهرت الصور التي نشرتها الفاف عبر 
موقعها اإللكتروني العالقة الطيبة التي تجمعه بمعظم عناصر المنتخب 
الوطني على اعتبار أنه يعرفهم جميعا بحم عمله في مختلف المناصب 

في وقت سابق وآخرها كان منصب المناجير العام.
ق.ر

ارتفع عدد الالعبين النيجيريين الذين سيغيبون 
منتخب  ستجمع  التي  الودية  المباراة  عن 
سبتمبر   27 يوم  الوطني  بمنتخبنا  بالدهم 
المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران إلى أربعة، 
أكدته  حسبما  جديدين  عنصرين  إصابة  بعد 

االتحادية النيجيريــة لكــرة القــــدم أمــــس.
دوليين  أن العبين  االتحادية  وأوضحت ذات 
"النسور  منتخب  ِبعيادة  أمس  التحاق  آخرين 
الفريق  مواجهَتي  عن  وسيغيبان  الممتازة"، 
وهكذا  والمحلّيين،  األكابر  لِفئَتي  الوطني 

ارتفع عدد الالعبين المصابين في إلى أربعة.
وأعلن اتحاد الكرة النيجيري في بيان رسمي 
له أمس عن إصابة كل من المهاجَمين: أحمد 
التركي،  سبور  سيفاس  فريق  من  موسى 
فيالاير  نادي  من  تشوكويزي  وصامويل 
محاربي  مواجهَتي  عن  وغيابهما  اإلسباني، 
أن جوزي  المصدر  ذات  الصحراء.وأضاف 
استنجد  الممتازة  النسور  مدرب  بيسيرو 
ِبزميلَيهما: المهاجم سافيور غودوين من نادي 
كازا بيا البرتغالي، والمدافع إيبوبي دورو من 

فريق ريفرز يونايتد النيجيري.
ولم يسبق لالعب سافيور غودوين )26 سنة( 
اللّعب مع منتخب أكابر نيجيريا، بينما خاض 
إيبوبي دورو )23 سنة( مباراة دولية واحدة 

مع فريق “النّسور الممتازة”، عام 2018.
وصامويل  موسى  أحمد  إصابة  وقبل 
المطّب  في  لهما  زميالن  سقط  تشوكويزي، 
نفسه، وهما: المدافع ليون بالوغون و المهاجم 
عن  ِبدورهما  وسيغيبان  أونييكورو.  هنري 

مواجهَتي الجزائر.
ق.ر

املنتخب الوطني و�شل اإىل وهران اأم�س

تلقى التهاين مبنا�شبة فوزه برئا�شة الفاف

اأحمد مو�شى وت�شوكيزي ين�شمان لقائمة الغائبني

بلما�ضي يحدد اليوم الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية 
التي �ضتواجه غينيا وديا  

زفيزف يجتمع بالالعبني ويحدد لهم اأهدافه مع اخل�ضر

الإ�ضابات حترم منتخب نيجرييا من اأربعة لعبني اأمام اخل�ضر
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وتعتبر هذه الحلقة حلقة مستقلة متكونة من 
أساتذة اللغة اإلنجليزية لجميع االطوار يتنقل 

أعضاؤها بمواردهم الخاصة ووسائلهم الخاصة 
دون مساعدة من أي جهة معينة وهي ليست 
تابعة للوزارة الوصية. وبفضل عملهم الجاد 
والمتقن ومواضعهم التي تهم ميدان التربية 

والتعليم تمكنوا من تنظيم العديد من الورشات 
في العديد من واليات الوطن كما ساهموا في 

تنظيم ورشات وطنية ودولية بالجزائر من اجل 
خدمة قطاع التربية واثراء الميدان التربوي. 
وحلقة أساتذة التعليم المتوسط حسب مؤسسها 
األستاذ لعجاج حمود عزيز وهو أستاذ مكون 
بوالية الجلفة، تم انشاؤها على "الفايس بوك" 

في عام 2012 وبدأت في تنظيم ورشات 
ألساتذة اللغة اإلنجليزية منذ 2016 بفضل 

أربعة أساتذة اكفاء منهم اسيا زياني ، سندس 
عزي ، محمد تاوديات و المعني وهذا بعد 
االستفادة من الخبراء األجانب البريطانيين 

واالمريكان وخبراتهم في مجال التنظيم 
وتعليمية اللغة اإلنجليزية من خالل االتفاقية 

التي كانت موجودة بين المركز الثقافي 
البريطاني ووزارة التربية الوطنية ومن 

خالل ورشات المركز الثقافي البريطاني و 
القنصلية االمريكية ، كما كانت الورشة األولى 

عام 2016 بالفضاء المفتوح بحديقة الحامة 
بالعاصمة كأول بادرة من نوعها في العالم ومن 

هنا كانت االنطالقة نحو افاق جديدة ورؤية 
مستقبلية. 

وحول الورشة العشرون بالبليدة قال األستاذ 
لعجاج حمود عزيز ان األساتذة المكونين 

قاموا بتقديم ) 05 ( مواضيع تهدف الى مد 
الحاضرين بتقنيات تعليمية اللغة اإلنجليزية 

والمواضيع التي تهم اسرة التعليم وخاصة ان 
الدولة الجزائرية اعتمدت اللغة اإلنجليزية في 

الطور االبتدائي وكان واجبا علينا كزمالء 
وزميالت بالحلقة ان نمد إخواننا و اخواتنا 

بالجانب النظري والتطبيقي من اجل ان 

نساعدهم ونحضرهم لولوج ميدان التدريس 
بأكثر سهولة وتضليل الصعاب امامهم.

ولقد لقيت الورشة نجاحا كبيرا طرف المتكونين 
وهذا ما شهده مراسل جريدة "الرائد الجزائرية" 

من خالل تفاعلهم مع األساتذة المقدمين ومع 
مختلف المواضيع المطروحة والنشاطات 
التفاعلية المقدمة، كما قام األساتذة بمعية 

المكونين بالقيام ببعض الشغال اليدوية الفنية 
وبغرس مجموعة من النباتات والتي تساعد 
على تنقية الهواء من التلوث بعدما خصص 

مدير المدرسة "محمد بوشالغم" فضاء لذلك.

وبفضل تكاتف جهود الجميع من أعضاء 
الحلقة وكل موظفي المدرسة الخاصة "اشبال 

المستقبل" بقرواو، تم اسدال الستار للورشة بعد 
ان تم تقديم الشهادات للمكونين والحاضرين 
بالمدرسة باإلضافة الى اجراء قرعة لسحب 
ثالثة فائزين بجوائز قيمة تمثلت في لوحات 
زيتية مقدمة من طرف حلقة أساتذة التعليم 
المتوسط، كما طلب المتكونون من أعضاء 

الحلقة بتكرار مثل المبادرات العلمية القيمة و 
التربوية مرات عديدة خالل السنة. 

ورغم الصعوبات التي تتلقاها الحلقة في تنظيم 
مثل هذه المبادرات العلمية القيمة، اال ان 

أعضاؤها عازمون على مواصلة المشوارورفع 
سقف التحدي وعلى تنظيم مثل هذه الورشات 
في كل ربوع الوطن وعلى تطوير المحتوى 

المقدم ومواكبة كل المستجدات فيما يخص 
المواضيع المطروحة وتعليمية اللغة اإلنجليزية 
وضم أساتذة التعليم االبتدائي للحلقة مع إمكانية 

تنظيم ورشات دولية بالجزائر ان توفرت 
المساعدة والدعم من الممونين والسلطات 
الوالئية لوالية الجلفة او أي والية أخرى.

 كما يوجه أعضاء الحلقة نداء الى الوزارة 
الوصية او رئيس الجمهورية باستحداث جائزة 
للبحث التربوي في قطاع التربية والتعليم على 

غرار القطاعات األخرى تسمى جائزة "العربي 
تبسي" للبحث واالبداع التربوي.

ANEP : 2216018259

إشـهـــار
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الطبعة الثانية مبدر�سة ا�سبال امل�ستقبل بالبليدة  

الور�سة الع�سرون لأ�ساتذة التعليم اللغة الإجنليزية باملتو�سط 
حتت �سعار "عام درا�سي جديد، حتديات جديدة وافاق جديدة" نظمت حلقة اأ�ساتذة التعليم املتو�سط خالل بحر هذا الأ�سبوع الور�سة الع�سرون ) 20 ( لفائدة اأ�صاتذة 

اللغة الإجنليزية جلميع امل�ستويات وحمبي اللغة الإجنليزية وهذا باملدر�سة اخلا�سة ا�سبال امل�ستقبل بقرواو، البليدة. 

رئي�س احتاد الفالحني املغاربة و�سمال اإفريقيا، 

حممد عليوي يناق�س الق�سايا اجلوهرية يف القطاع وي�سرح

م�ستقبل القطاع الفالحي يف اجلزائر مرهون بت�سوية 
العقار الفالحي وحتطيم �سبح الربيوقراطية 

قال رئيس اتحاد الفالحين المغاربة وشمال إفريقيا محمد 
عليوي في حوار خص به يومية "االقتصادية األولى"، إن 

هناك تعليمات صارمة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، لغنجاح عملية الحرث والبذر بهدف الرفع من كمية إنتاج 

الحبوب في القريب العاجل، وألول مرة الحكومة تتدخل في 
قضايا النجاعة االقتصادية للفالحة، وهي تدعم الفالح والمنتج، 
ألن الحرب الموجود اآلن هي مرتبطة مباشرة باألمن الغذائي، 

بعد أن كانت في السابق باألسلحة.
وفي رده عن سؤال متعلق بسبل تحرر الجزائر من التبيعة 

النفطي، أكد عليوي أن الجزائر لم تكن دولة نفطية من قبل، 
وبفضل التكنولوجيات الحديثة أصبحت اإلمكانيات الزراعية في 
الجزائر قوية جدا، وعندما نحشد كل الطاقات سواء تعلق األمر 

بالمياه أو استصالح األراضي،  تبقى هناك نقطة واحدة وهي مشكلة العقار الفالحي، ألن هذا المشكل أصبح 
هاجسا كبيرا لدى الفالحين، فالمزارع الموجودة اآلن كالمستثمرات الفالحية فالبعض من أصحابها قاموا 
ببيع األراضي ومنهم من لم يعمل ومنهم من هجر أرضه، وهناك فالحين من كبروا في السن ولم يعودوا 

قادرين على خدمة األرض، البد على األقل مراعاة مظاهر التطور والنمو الديموغرافي.
واستطرد قائال، فهنا ال بد من دراسة جديدة تتعلق بتكييف الواقع المعاش، حيث قمنا في الماضي بتطبيق 

الثورة الزراعية، التسيير الذاتي، التعاونيات، المخططات الزراعية لكننا فشلنا، وهنا يظهر دور الحكومات 
التي يجب أن تدرسها وتمحص فيها وبالتالي البد من وضع تشريع وقوانين تتماشى مع الواقع ويمكنه تطبيقه 

في أرض الواقع، أما كثرة االجتماعات والشعارات فهذا لن يأتي بنتائج.
وأضاف المتحدث، في الحقيقة، الجزائر لم تشرع في تسوية العقار الفالحي، فنحن عملنا بقانون 87/19، 
أما بخصوص نظام االمتياز فقد تم تطبيقه في حاالت ولم يطبق في حاالت أخرى، وعلى سبيل المثال في 

والية بومرداس توجد 1500 مستثمرة فالحية لم تتم تسوية وضعيتهم إلى يومنا هذا، فهم يشتغلون في تلك 
األراضي وكأنهم في السوق السوداء وقس على ذلك في مختلف ربوع الوطن، فكل الواليات لم تنجو من 

هذا الوضع، فعندما يحوز الفالح على أرض سواء كانت مستثمرة فردية أو جماعية، فالمستثمرات الجماعية 
مقسمة وهناك من يعمل ومن ال يعمل، حيث أصبحت أغلبية المستثمرات سكنات، وهذا ما غير األوضاع 

كثيرا وبالتالي يجب على الدولة أن تتدخل وتضع حدا لهذا المشكل سواء في قضية السكنات والعقارات 
الفالحية التي تم بيعها، وأظن أن القضية تنقصها الشجاعة في معالجتها عقد لقاءات مع الفالحين وتقديم 

شروحات بأنه ال يوجد تعسف وأنها قضية اقتصادية. أما بشأن مشكل البيروقراطية، بالفعل ، يعاني أغلبية 
الفالحين من مشكل البيروقراطية، هذه األخيرة قللت من رعاية الدولة للفالح وأصبحت هاجسا يعيق اإلقالع 

الفالحي في الجزائر، ويجب القضاء على هذا المشكل في أقرب اآلجال.
ع.ط
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للتسامح  مظهر  العيساوي،  "التراث  بعنوان  مداخلة  في  وجاء 
والعيش المشترك" قدمها بالمناسبة الدكتور محمد بن عزوزي من 
بأن قيمة  العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط  البحث في  مركز 
األشكال  مختلف  في  "تجلت  هامة  إنسانية  كقيمة  المشترك  العيش 
الفنية التي تقدمها الطريقة العيساوية كتراث صوفي وفني أصيل".

للطريقة  الواقعي  "التجسيد  أن  عزوزي  بن  الدكتور  وأضاف 
الواحد،  المجتمع  داخل  والتقبل  التسامح  مفهوم  دعم  قد  العيساوية 
كما أن الفن العيساوي ليس مقتصرا على المنتسبين لهذه الطريقة 
فقط فهو فن يتم تقديمه لجميع شرائح المجتمع وهو ما يؤكد فكرة 

تقبل اآلخر".
من جهته، أبرز الدكتور محمد تاج الدين الطيبي من جامعة "زيان 
والعيساوة"  >التسامح  حول  مداخلته  في  الجلفة،  بوالية  عاشور" 
في  الصوفية  الطرق  باقي  مع  العيساوية  الطريقة  تأثيرات  تقاطع 

المجتمع الجزائري في عدة جوانب تخدم الذوق والوجدان وتسمو 
بالروح اإلنسانية.كما أكد أن توجه العديد من الزوايا الستخدام الفن 
أفراده "يعزز  بين  العنف  المجتمع ونبذ  داخل  العام  بالذوق  للرقي 
الجانب  في  بنفسه  مهتم  "الصوفي  بأن  مضيفا  التسامح"،  فكرة 
يعيش  الذي  المجتمع  أفراد  باقي  عن  معزوال  ليس  لكنه  الروحي 
فيه، وهو شخص مؤثر من خالل سلوكياته وأخالقه التي تجعل منه 
القدوة وصاحب تأثير اجتماعي مبني على مبدأ أن الصوفي مسالم 

لمجتمعه، وفقا للقرآن الكريم".
والجمعيات  الفرق  وأعضاء  مهتم  جمهور  النقاش  في  شارك  وقد 

العيساوية المشاركة في المهرجان.
كما سيتواصل برنامج الندوات بالتوازي مع البرنامج الفني للطبعة 
التي ستستمر إلى غاية  للعيساوة  الثقافي الوطني  للمهرجان  ال11 

22 سبتمبر الجاري.

تم أمس األول، بالجزائر العاصمة, التوقيع 
الجيولوجيا  مجال  في  شراكة  اتفاقية  على 
الوطني  المركز  بين  اآلثار  التطبيقية وعلم 
للبحث في علم اآلثار, التابع لوزارة الثقافة 

والفنون, وجامعة إكس مارسيليا الفرنسية.
مديرة  من  كل  االتفاقية  هذه  على  ووقع 
فرنسا  وسفير  سلطاني,  آمال  المركز, 
وبحضور  غويات,  فرانسوا  بالجزائر, 

مولوجي,  والفنون, صورية  الثقافة  وزيرة 
حيث تندرج هذه االتفاقية في إطار "صندوق 

التضامن للمشاريع المبتكرة".
االتفاقية  هذه  أن  الثقافة  وزيرة  وقالت 
"تدخل في إطار برنامج التعاون والشراكة 
العلمية المدعم من طرف صندوق التضامن 
للمركز  ستسمح  حيث  المبتكرة,  للمشاريع 
التجهيزات  من  مجموعة  من  باالستفادة 

المرتبطة  والخدمات  البحثية  والمعدات 
بتدريب  "ستسمح  كما  المشروع",  بتحقيق 
التراث,  مجال  في  الجزائرية  الخبرات 
التطبيقية  الجيولوجيا  مجال  في  وتحديدا 

وعلم اآلثار".
هذه  أن  الفرنسي  السفير  جهته  من  وقال 
بين  التعاون  لتفعيل  مهمة  "أداة  االتفاقية 
فرنسا والجزائر في مجال األثار والتعاون 
تعاون  اتفاق  فهي  البلدين,  بين  العلمي 
في  الفعاليات  من  لعدد  مكرسة  بميزانية 
علم  مجال  في  والتكوين  التعاون  مجال 
أنها تعبر عن إرادة فرنسا في  اآلثار, كما 
مع  الثقافي  التعاون  لتعزيز  قدما  المضي 

الجزائر".
وكان المركز الوطني للبحث في علم اآلثار 
وجامعة إكس مارسيليا قد وقعا اتفاقية إطار 
الفخار  دراسة  مجال  في  علمية  شراكة 
ليتوسع   2018 عام  في  المغمورة  واآلثار 
اتفاق  عبر   2020 عام  في  بينهما  التعاون 
والتاريخ  اآلثار  علم  تكميلي شمل مجاالت 

بصفة خاصة.

املهرجان الوطني للعي�ساوة مبيلة

الطريقة العي�ساوية 

"تدعم ال�سلم والت�سامح يف املجتمع"
اأكد امل�ساركون، اأم�س الأول، يف اأوىل ندوات الطبعة الـ11 للمهرجان الثقايف الوطني للعي�ساوة بدار الثقافة "مبارك امليلي" 

مبيلة، على "دعم العي�ساوة كطريقة وفن لل�سلم والت�سامح يف املجتمع وبني خمتلف اأفراده".

وزيرة الثقافة والفنون ت�ستقبل وفدا 
من املُنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس األول، بالجزائر العاصمة، 
وفدا من الُمنّظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حيث "اطلعت الوزيرة على آخر ما 
توصلت إليه اللجنة المشتركة المتعلقة بإعداد مشروع المركز العربي لآلثار والتراث 
االقتصادي  المجلس  على  عرضها  قبل  اقتراحات  من  تيبازة  بمدينة  الحضاري 

واالجتماعي لجامعة الدول العربية"، حسب بيان للوزارة.
وجاء هذا اللقاء "عقب االجتماع الذي عقدته يوم أمس األول، هذه اللجنة المشتركة" 

والذي تعلق موضوعه بـ"الشروع في إعداد اتفاقية الُمَقّرر الخاص به".
وأكّدت الوزيرة، خالل استقبالها لهذا الوفد، ممثال في رئيس المجلس التنفيذي ومدير 
إدارة الثقافة للمنظمة بالنيابة، مراد محمودي، على "أهمية هذا المشروع في تعزيز 

العمل العربي المشترك".
 

�سقيق عادل اإمام يرد على �سائعات
 اإ�سابة الزعيم بالزهامير

الفنان  شقيق  إمام  عصام  المنتج  نفى 
عادل إمام )82 عاما( صحة ما يتردد 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  في 
بمرض  شقيقه  إصابة  عن  االجتماعي 
ألزهايمر، مؤكدا أن صحة الزعيم في 

أفضل حال ويستعد لعمل فني جديد.
من  لعدد  تصريحات  في  وأضاف 
أن  المصرية  والقنوات  اإلعالم  وسائل 
حول  الباز  محمد  اإلعالمي  قاله  ما 
كونه  يعدو  ال  بالزهايمر  شقيقة  إصابة 
من الشائعات التي تُردد من حين وآخر 
"يعيش  شقيقه  أن  مؤكدا  الزعيم،  حول 
وسبق  حقه،  وهو  وهدوء،  راحة  فترة 

أن قلت: لو عادل إمام تعب ودخل مستشفى فلن نخفي األمر والعالم كله سيعلم ذلك".
 يأتي هذا ردا على تصريحات للباز خالل تقديم برنامج "آخر النهار" عبر فضائية 
"النهار"، قال فيها إن الفنان عادل إمام يعاني من أعراض الزهايمر، وحالته الصحية 
ال تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم 

التمثيل.
الفنان عادل إمام سيستمر في  ولفت إلى أن هناك حالة جدل مستمرة عما إذا كان 
التمثيل، مشيرا إلى أن عائلته تصر على أن هناك عمال قريبا سيظهر فيه عادل إمام، 

وهو فيلم "الواد وأبوه".
 ووجه الباز رسالة إلى عائلة عادل إمام قائال "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية ال 
تسمح له بتقديم أي عمل فني قادم على اإلطالق، عائلته ال بد أن تحترم هذا، وعندما 
يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهور عادل إمام يعرف 

حالته الصحية".
وقال إنه علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض 
الزهايمر، وتابع "يجب أن نحترم تجربته وسنه، ال نكلف عادل إمام ما ال يطيق، 
إمام ليس ملكهم وإنما ملك  المرض يمثالن نقيصة، وعادل  السن وال  الكبر في  ال 

الجمهور".
بالسينما  كوميدي  فيلم   100 "أفضل  قائمة  صدارة  إمام  عادل  النجم  أفالم  واحتلت 
المصرية"  التي أعلنتها جمعية "كتّاب ونقاد السينما"، في مؤتمر صحفي عقد مطلع 

سبتمبر/أيلول الجاري على هامش مهرجان اإلسكندرية السينمائي.
األكثر  ليكون  القائمة،  ضمن  المختارة  األفالم  من  األكبر  النصيب  الزعيم  وحاز 
كبير  المصريين، ففضال عن ظهوره في عدد  الكوميديين  الممثلين  إضحاكا ضمن 
من األفالم المختارة في أدوار ثانوية حاز عادل إمام النسبة الكبرى من األفالم بـ18 
عمال، إذ احتل المركز األول، يليه الفنان فؤاد المهندس في المركز الثاني بـ11 فيلما، 
ياسين في  إسماعيل  أفالم، وجاء  بـ9  الفنان سمير غانم  الثالث جاء  المركز  في  ثم 

المركز الرابع بـ7 أفالم.

حسن،  تيم  للنجم  الهيبة«  »ملحمة  عشاق 
جديد  وثائقي  فيلم  مشاهدة  مع  موعد  على 
تُروى  التي  التفاصيل  من  المزيد  يعرض 
منصة  عبر  العمل،  أبطال  عن  مرة  ألول 
عبر  المنصة  اإللكترونية.وكشفت  شاهد 
بها  الخاص  الرسمي  الحساب  في  منشور 
الوثائقي  الفيلم  انستغرام، عن عرض  على 
مساء  الهيبة،  لملحمة  النجاح  قصة  عن 
»أسرار  المنشور:  على  علقت  فيما  اليوم، 
أكبر  من  واحد  عن  مرة،  ألول  تٌحكى 

األعمال العربية على اإلطالق«.

وتقدم المنصة تفاصيل خاصة تُمثل عبرها 
الهيبة  مسلسل  نجوم  قدمه  الذي  النجاح 
»قصة  عنوان  تحت  الخمسة  بمواسمه 
يزيد  لما  دامت  تحضيرات  عقب  نجاح«، 

عن العام لتصوير هذا المشروع.
وبحسب ما ظهر في برومو الفيلم الوثائقي، 
المشاركين في  النجوم  الفيلم كل  في  يظهر 
العمل بداية من بطل العمل تيم حسن، منى 
الصباح،  صادق  العمل  ومنتج  واصف، 

عبده شاهين.
كما تظهر نساء مسلسل الهيبة وأبطاله وهن 

نادين نسيب نجيم، سيرين عبد النور، ديمة 
كما  صياح،  إيميه  سابا،  نيكول  قندلفت، 
يظهر أيًضا مخرج العمل سامر البرقاوي، 
الذي يروي لمحات من كيفية نجاح العمل، 
وبعض الكواليس واألسرار التي يتم اإلفراج 

عنها للجماهير ألول مرة.
للمنتج  إخوان  الصباح  شركة  وكانت 
الترويجي  البرومو  أطلقت  الصباح  صادق 
وذلك  "الهيبة"،  المنتظر  السينمائي  للفيلم 
التواصل  الرسمي على موقع  عبر حسابها 
االجتماعي "تويتر".وتصدر النجم السوري 

الترويجي  البرومو  الفيلم  بطل  حسن  تيم 
وظهر بلقطات من األكشن والتشويق وقالت 
البرومو:  على  تعليقها  في  المنتجة  الشركة 
بتلبق  ما  والزعامة  ناسها...  إلها  "الهيبة 
لمين ما كان.. فيلم الهيبة يُعرض ابتداًء من 
السينما".وتفاعل  صاالت  في  سبتمبر   29
الجمهور بشكل واسع مع البرومو معبرين 
عن شوقهم الكبير لمشاهدة الفيلم والمصير 
التي  الجبل"  المنتظر لشخصية "جبل شيخ 

يؤديها النجم السوري تيم حسن.
رفيق  اللبناني  النجم  ظهور  الفتاً  وكان 

شارك  الذي  وهو  البرومو  في  احمد  علي 
في الموسم الثاني من المسلسل والذي حمل 
عنوان "الهيبة – العودة"، ويبدو أن مواجهته 
مع "جبل" ستكون حامية جداً وستشكل احد 

المحاور الرئيسية ألحداث الفيلم.
من  مجموعة  الفيلم  بطولة  في  ويشارك 
منى واصف، سعيد سرحان،  منهم  النجوم 

زينة مكي وعدد من أبطال المسلسل.
ويأتي فيلم الهيبة لمسيرة خمس أجزاء من 
كبيراً  نجاحاً  حقق  والذي  "الهيبة"  مسلسل 

جداً ونسب متابعة عالية.

عر�ص خا�ص يحمل اأ�سرار ُتروى لأول مرة عن "ملحمة الهيبة"

توقيع اتفاقية �سراكة باجلزائر بني املركز الوطني 
للبحث يف علم الآثار وجامعة فرن�سية
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الوكالت

تقليدًيا، يتحدث الرئيس األميركي في اليوم األول من 
االجتماع بما أن بالده هي الدولة المضيفة لمقّر األمم 

مناسبات  في  كما حصل  استثنائًيا  لكن  المتحدة. 
الرئيس  يلقي  لن  الماضي،  في  جًدا  نادرة 
األميركي جو بايدن الذي حضر جنازة الملكة 
كلمته  لندن،  في  أمس،  أول  الثانية  إليزابيث 

أمس وأرجأها إلى اليوم األربعاء.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  ألقي  جانبه،  من 
االفتتاحي  الخطاب  غوتيريش  أنطونيو 
العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة  للدورة 

لألمم المتحدة و"لن يلّطف األمور"، وفق قول 
المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. 

وقال غوتيريش أول امس "نجتمع في لحظة خطر 
"نزاعات وكوارث  متحدًثا عن  للعالم"  بالنسبة  كبير 

مناخية" إضافة إلى "الريبة واالنقسام" و"الفقر وانعدام 
المساواة والتمييز".وستكون العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا في صلب هذا األسبوع الدبلوماسي الرفيع 
فولوديمر  األوكراني  للرئيس  مداخلة  مع  المستوى، 
إذن خاص  بعد حصوله على  الفيديو  زيلينسكي عبر 
الماضي،  األسبوع  األعضاء  الدول  عليه  صوتت 
وكذلك في صلب اجتماع لمجلس األمن على مستوى 

وزراء الخارجية الخميس.

 

إال أن دول الجنوب تعترض أكثر فأكثر على تركيز 
الدول الغربية انتباهها على أوكرانيا.

اليوم  في  موتلي  ميا  بربادوس  وزراء  رئيسة  وقالت 
"ال  النمو،  وأهداف  للتعليم  ُخّصص  الذي  التمهيدي 
نريد التحدث فقط عن وضع حّد للنزاع في أوكرانيا. 

نريد أن تنتهي النزاعات في تيغراي، نريد أن تنتهي 
أينما  النزاعات  تنتهي  أن  نريد  النزاعات في سوريا، 

كانت في العالم".
في محاولة لالستجابة لمخاوف بعض الدول، ينظم 
األميركيون واألوروبيون اجتماًعا رفيع المستوى 
حول انعدام األمن الغذائي وهو أحد تداعيات هذه 
هذه  تُضاف  البشرية.  منها  تعاني  التي  الحرب 
التوترات الناجمة عن النزاع في أوكرانيا، إلى 
الشمال  دول  من  الجنوب  دول  امتعاض  شعور 
في مجال مكافحة التغيّر المناخي. فالدول النامية، 
التي تتحمل قدًرا أقل من المسؤولية عن االحتباس 
تفي  كي  تكافح  ضحاياه،  أولى  ولكنها  الحراري 

الدول الغنية بوعودها بتقديم مساعدات مالية.
المناخ  حول  المتحدة  األمم  مؤتمر  من  شهرين  قبل 
أال  مستغرًبا  سيكون  مصر،  في   COP27 كوب27 
ألزمة  كلمته  من  كبيًرا  جزًءا  غوتيريش  يخصص 
غازات  انبعاثات  تخفيف  من  جعل  الذي  هو  المناخ، 

الدفيئة إحدى أولوياته..
في  أيًضا  رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  يتواجد 
الجمعية  نيويورك هذا األسبوع لمشاركته األولى في 
مرة  النووي  الملف  يكون  وقد  المتحدة،  لألمم  العامة 

جديدة في صلب المناقشات.

نحو 150 رئي�س دولة وحكومة يلقون خطابات خالل الجتماع ال�سنوي

قادة العامل يلتقون يف الأمم املتحدة
 و�ســط اأزمــــات كبــرى 

التقى قادة العامل، اعتبارا من يوم اأم�س، ولأول مرة منذ �سنتني بفعل جائحة كورنا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، و�سط اأزمات كبرية ت�سهدها 

املعمورة. على مدى قرابة اأ�سبوع، يلقي نحو 150 رئي�س دولة اأو حكومة من كافة اأنحاء العامل خطابات اأثناء هذا الجتماع ال�سنوي الذي ُيعقد للمرة 

الأوىل ح�سورًيا بعدما كان ُيجرى عرب النرتنت يف العامني املا�سيني ب�سبب اأزمة وباء كوفيد-19.

الأمني العام لالأمم املتحدة

 اأنطونيو غوتريي�س:

"ندعم جهود احلل ال�سلمي
 بني اأذربيجان واأرمينيا"

غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  شدد 
إيجاد حل  إلى  الرامية  الجهود  أمس، على دعمه كافة 

سلمي للتوترات بين أذربيجان وأرمينيا.
جاء ذلك في اجتماع عقده غوتيريش مع وزير الخارجية 
األذربيجاني جيهون بيراموف، في مقر المنظمة الدولية 
في نيويورك. وذكر بيان صادر عن ستيفان دوجاريك، 
المتحدث باسم غوتيريش، أنه جرى خالل اللقاء بحث 

"التعاون بين األمم المتحدة وأذربيجان".
بشأن  اآلراء  الجانبان  "تبادل  دوجاريك:  وأضاف 
أرمينيا  بين  الحدود  على  األخيرة  التطورات 
وأذربيجان". وتابع: "أعرب األمين العام عن أمله في 
وأرمينيا،  أذربيجان  بين  النار  إطالق  وقف  استمرار 
وأكد دعم األمم المتحدة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد 

حل سلمي للتوترات بين أذربيجان وأرمينيا".
الدفاع  وزارة  أعلنت  الجاري،  سبتمبر   12 وفي 
نتيجة  مكثفة  حدودية  اشتباكات  اندالع  األذربيجانية 
الوزارة  الجانب األرميني. وأوضحت  استفزازات من 
زرعت  األرمينية  القوات  من  تخريبية  مجموعات  أن 
ألغاما في أراض وطرق بين مواقع الجيش األذربيجاني، 
ما أدى إلى اندالع االشتباكات. ولفتت إلى أن الجيش 
إلسكات  الالزمة  التدابير  اتخذ  بدوره  األذربيجاني 

مصادر النيران األرمينية ومنع توسع االشتباكات.

قّدم ر�ساوي مقابل ع�سويته يف الإحتاد الإفريقي

ال�سحة العاملية ترد 

على ت�سريحات بايدن 

"كورونا مل تنته بعد"
في رد غير مباشر على التصريحات المثيرة للجدل 
حول  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  أطلقها  التي 
الجائحة التي خطفت اآلالف خالل السنوات الثالث 
الماضية، أكدت الصحة العالمية أن كورونا لم ينته 

بعد.
إفادة  في  العالمية  المنظمة  باسم  متحدث  وقال 
تمثل  تزال  ال  كورونا  جائحة  إن  أمس،  صحافية، 
عينه  الوقت  في  أوضح  لكنه  عالمية.  حالة طوارئ 
الدول  استخدمت  إذا  األفق  في  تلوح  قد  نهايتها  أن 
نقلت  ما  بحسب  تصرفها،  تحت  الموجودة  األدوات 

رويترز.
مقابلة  في  بايدن  أعلن  بعدما  التصريحات  هذه  تأتي 
"الجائحة  أن  الماضي،  األحد  يوم  أذيعت  تلفزيونية 
بالده،  في  االنتقادات  بعض  عليه  فتح  ما  انتهت"، 

السيما من قبل عدد من المراجع الطبية.
كما أضاف قائال "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19، 
لكن الجائحة انتهت، إذا الحظتم فال أحد يضع كمامة، 
ويبدو أن الجميع في حالة طيبة، لذا أعتقد أن الوضع 
بدأ يتغير"، على الرغم من أن الواليات المتحدة ما 
بحياة  تودي  التي  الفيروس  إصابات  تكافح  زالت 

مئات األميركيين يوميا.
وكان بايدن طلب مؤخراً من الكونغرس 22.4 مليار 
دوالر كتمويل إضافي لالستعداد لزيادة محتملة في 
اإلصابات خالل الخريف القادم، السيما أن العديد من 

االختصاصيين حذروا من موجة قريبة آتية.
يشار إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس كان تراجع 
بايدن عندما  بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة 
كان أكثر من ثالثة آالف أميركي يموتون يوميا بعد 
واللقاحات  واألدوية  المعززة  الرعاية  أصبحت  أن 
األميركية  المراكز  لكن  أوسع،  نطاق  على  متاحة 
ما  أن  تؤكد  زالت  ما  والوقاية  األمراض  لمكافحة 
البالد  في  يوميا  يموتون  شخص   400 من  يقرب 

بسبب كورونا.

نظام  فضائح  نشر  مسلسل  يتواصل 
تداول  بعد  اإلفريقية،  بالقارة  المخزن 
تكشف  المغربية  للخارجية  مراسلة 
للقفز  الملتوية  المملكة  أساليب  أحد 
على قرارات الشرعية الدولية وتشريع 
احتالله ألراضي الصحراء الغربية من 
في  الرشاوي  ودفع  الذمم  شراء  خالل 

القارة السمراء.
سفارة  من  رسمية  وثيقة  ذكرت  و 
سربت  داكار،  في  المغربية  المملكة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
وزير  انداي،  مانكير  ان  محتواها 
يمر  كان  السابق  السنغالي  الخارجية 
كل سنة على مقر السفارة المغربية في 
تعاونه  مالي جراء  مبلغ  لتلقي  السنغال 

مع سلطات المخزن.
المحاوالت  الوثيقة  محتوى  ويفضح 
البائسة للنظام المغربي للمتاجرة بقضية 
الدول  بعض  مع  الغربية  الصحراء 
التعدي  في  تتوان  لم  التي  واألطراف 
نص  ما  سيما  ال  الدولية  القوانين  على 
عليه القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي 
فتح  عن  االعالن  حد  إلى  وذهبت 

قنصليات لها في األراضي الصحراوية 
نقلتها  التي  المذكرة  في  المحتلة.وجاء 
االجتماعي  التواصل  مواقع  من  العديد 
اليوم االثنين، والموقعة بتاريخ 9 سبتمبر 
المغربية  المملكة  سفير  من   2014
بالعاصمة السنغالية دكار، طالب برادة، 
التأكيد لوزير خارجية المغرب بالرباط 
الى  الحج  تكاليف  بدفع  السفارة  تكفل 
شخصيات  ثالث  لفائدة  المكرمة  مكة 

اقترحتها وزارة خارجية السنغال.
وقال السفير في المذكرة مخاطبا وزير 
أن  الشرف  "لدي  المغربي:  الخارجية 
تسليم  الخاص  باسمكم  تم  إنه  أعلمكم 
السنغال، مانكير  وزير شؤون خارجية 
 140.784.00 قيمة  شخصيا،  انداي 
درهم وهو ما يعادل 8.224.754 فرنك 
الذي  يورو(   12.500 )حوالي  فرنسي 
أجل  من  تصرفه  تحت  بوضعه  طلبتم 
المكرمة  مكة  الى  الحج  تكاليف  تغطية 
المذكرة  مختتما  شخصيات"،  لثالث 
بالقول ان الوزير السنغالي "أعرب عن 
شكره الجزيل لهذه االلتفاتة من المملكة 

التي مكنته من التكفل بثالثة حجاج". 

تنشر  التي  االولى  المرة  هذه  ليست  و 
من  الذمم  لشراء  المملكة  فضائح  فيها 
المجهودات  أمام  العراقيل  وضع  أجل 
تنفيذا  والتنمية،  السالم  لتحقيق  الدولية 
خيوطها  أصبحت  مشبوهة  ألجندة 

مكشوفة للعيان.
و كان "ماروك أون الين" قد فجر من 
هذه  مثل  يخص  فيما  مماثلة  قنبلة  قبل 
الموقع اإلعالمي  األساليب حيث فضح 
الخارجية  وزارة  مراسالت  وبالدليل 
دفع  اجل  من  وعمالئها  المغربية 
اإلفريقية  الدول  من  للعديد  الرشاوي 
لضمان تسلل المغرب لعضوية اإلتحاد 
مؤسساته  داخل  من  العمل  و  اإلفريقي 

لتخريبه.           
لفت  صامت  "صوت  هناك  أن  قال  و 
مخبأ  إلى  مؤخرا  بأسره  العالم  انتباه 
للدبلوماسية  األصلية  السرية  للوثائق 
المغربية وكيف نجح المغرب في حشد 
االفريقي  االتحاد  في  لعضويته  الدعم 
الفساد  أعمال  من  طويلة  سلسلة  بفضل 

الهائلة".
و يمكن للمرء من خالل هذه الوثائق أن 

يرى رسائل دبلوماسي مغربي يبدو أنه 
العالقات وراء  بناء شبكة من  نجح في 
الكواليس في كل قمة لالتحاد اإلفريقي، 
ومن خالل هذه الرسائل التي تم إرسالها 
تم  الرباط،  في  مسؤوله  إلى  الحقا 
التأكد أنه تم تقديم أموال لبعض الوفود 
االفريقية لترجيح الكفة لصالح المغرب 
وإفشاء  التجسس  ذلك،  من  األسوأ  أو 
االتحاد  ملفات  وتقديم  سرية  معلومات 

اإلفريقي الداخلية للمسؤولين المغاربة.
علي  موحا  بأن  الرسائل  تظهر  كما 
بوزارة  اإلفريقية  الشؤون  مدير  تاغما، 
سنة  غاية  إلى  المغربية  الخارجية 
وزير  مشرفه،  يطلع  الذي  هو   ،2016

الخارجية المغربي، على خطة عمله
في  وزيره  إلى  وجهها  مذكرة  وفي 
"مقترحات  قدم   ،2014 ماي  الخامس 
للتحضير لقمة االتحاد االفريقي المقبلة" 
التي عقدت في أديس أبابا و اقترح منح 
يورو   5000 بقيمة  فردية  مالية  مبالغ 
لكل "صديق"، ويذكر "األصدقاء" الذين 
الحليفـــة  البلــدان  وفــــود  يمثلــون 

لنظــام المخزن.

توا�سل ف�سائح املغرب ل�سراء الذمم 
من اأجل القفز على ال�سرعية الدولية

بالموقف  الصحراوية  الحكومة  أشادت 
لحقوق  المؤيد  لكينيا  والمبدئي  التاريخي 
وحق  السيادة  في  الصحراوية  الجمهورية 
ما  والذي  واالستقالل،  الحرية  في  شعبها 
المحافل  كل  في  عنه  تدافع  نيروبي  فتئت 

االقليمية والدولية. 
الخارجية  الشؤون  لوزارة  بيان  في  جاء 
موقفها  كيينا،  تجديد  أعقب  الصحراوية، 
تمسكها  وتأكيد  الصحراوية،  القضية  من 
مع  المميزة  الدبلوماسية  بالعالقات 
وبحق  الصحراوية  العربية  الجمهورية 

المصير:  تقرير  في  الصحراوي  الشعب 
الشعب  باسم  الصحراوية  الحكومة  "تغتنم 
جمهورية  لتهنئ  المناسبة  هذه  الصحراوي 
كينيا على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد 
لحقوق الدولة الصحراوية في السيادة وحق 
شعبها في الحرية واالستقالل الذي ما فتئت 
الجمهورية الكينية تدافع عنه في كل المحافل 
اإلقليمية والدولية". وكانت وزارة الخارجية 
الكينية أكدت في مذكرة أرسلتها إلى بعثاتها 
من  وعدد  المركزية  وإداراتها  الدبلوماسية 
نطاق  على  تداولها  وتم  األجنبية،  الجهات 

الجمهورية  من  بالدها  موقف  على  واسع، 
مشيرة  الديمقراطية،  الصحراوية  العربية 
أعضاء  جميع  مع  طيبة  عالقات  تقيم  أنها 
االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة، وأنها تعمل 
على تقوية هذه العالقات بما يرجع بالفائدة 
المتبادلة. وأبرزت المذكرة أن موقف كينيا 
يتطابق مع موقف االتحاد اإلفريقي الذي قبل 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  بانضمام 
الديمقراطية كعضو كامل، وهو ما يتطابق 
للتصرف  القابل  غير  األكيد  الحق  مع 
المصير  تقرير  في  الصحراوي  للشعب 

اإلفريقي،  لالتحاد  التأسيسي  القانون  ومع 
الجمهورية  حول  المختلفة  قممه  وقرارات 
نيروبي  موقف  يتطابق  كما  الصحراوية، 
 1991 لسنة   690 األمن  مجلس  قرار  مع 
حول ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في 
ذاتها على  المذكرة  المصير.وشددت  تقرير 
عبر  تتم  ال  الكينية  الخارجية  السياسة  أّن 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  تغريدات 
"تويتر"، وإنما من خالل الوثائق الحكومية 
اشارة  في  التنظيمية،  واألطر  الرسمية 
ويليام  الجديد  الكيني  الرئيس  تغريده  الى 

روتو، غداة تأديته اليمين الدستورية، حول 
ارسالية  الصحراوية.  وأتت  الجمهورية 
وزارة الخارجية الكينية للفت انتباه البعثات 
الكينية،  المركزية  واإلدارات  الدبلوماسية 

بموقف نيروبي من القضية الصحراوية. 
رئيس  نائب  قال  متصل،  سياق  وفي 
جمهورية كينيا، ريغاتي غشاغوا، أن موقف 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  من  بالده 
هو الموقف الذي أوضحته وزارة الخارجية 
االتحاد  مواقف  مع  يتطابق  والذي  الكينية، 

االفريقي واألمم المتحدة.

احلكومة ال�سحراوية ت�سيد باملوقف الكيني التاريخي 

نريوبي ت�سفع املخزن وتوؤكد دعمها للق�سية ال�سحراوية



دع�ا امل�ؤ�س�سات الدولية اإىل حتمل م�س�ؤولياتها جتاه الأ�سرى

حملة دعم واإ�سناد للأ�سري الفل�سطيني 
نا�سر اأبو حميد بطولكرم

أمام مكتب  لدعم وإسناد األسرى  المشاركون في االعتصام األسبوعي  طالب 
األسير  عن  لإلفراج  االحتالل  على  بالضغط  بطولكرم،  األحمر  الصليب 
تدهور  بعد  له،  الالزم  العالج  وتأمين  حميد،  أبو  ناصر  بالسرطان  المريض 

وضعه الصحي.
ورددوا  حميد،  أبو  األسير  وصور  الفلسطينية،  األعالم  المشاركون  ورفع 
عنهم.  باإلفراج  والمطالبة  األسرى،  ولجميع  له،  المساندة  الوطنية  الهتافات 
تحمل  إلى  اإلنسان  بحقوق  والمعنية  والمحلية  الدولية  المؤسسات  كافة  ودعوا 
االحتالل  ممارسات  جراء  لهم  يجري  وما  األسرى  معاناة  تجاه  مسؤولياتها 
التعسفية بحقهم، ومنها اإلهمال الطبي الذي يعاني منه األسرى المرضى وعلى 

رأسهم األسير ناصر أبو حميد.
وحّمل منسق فصائل العمل الوطني بطولكرم فيصل سالمة االحتالل المسؤولية 
الكاملة على ما يجري من الممارسات الالإنسانية بحق األسرى، وتحديدا األسير 
يعاني من ظروف صحية صعبة  الذي  أبو حميد،  بالسرطان ناصر  المريض 
جدا، وهو بمثابة القتل البطيء، وهو بحاجة إلى العالج الطبي خارج مستشفيات 

االحتالل.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته، للضغط على االحتالل لإلفراج 
العاجل عنه وعن جميع األسرى المرضى، وتدويل هذه القضية ورفع شكوى 

إلى محكمة الهاي ضد االحتالل وممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال األسير المحرر عازم يعقوب، نتضامن اليوم مع األسرى ونشاركهم 
الشعب  أبناء  كافة  والمناصرة من  الدعم  إلى  دائما  بحاجة  فقضيتهم  معاناتهم، 
من  يعانون  الذين  األسرى  مع  يجري  ما  مواكبة  إلى  الجميع  داعيا  وقيادته، 
ممارسات االحتالل التعسفية، ومساندتهم في كافة المحافل الدولية والضغط نحو 

إنهاء معاناتهم واإلفراج عنهم.

ق�سية اغتيال ال�سهيدة �سريين اأب� عاقلة 

ت�سليم ملف ال�سكوى القانونية
 الر�سمية "للجنائية الدولية"

الدولي  االتحاد  ورئيس  بكر،  أبو  ناصر  الفلسطينيين  الصحفيين  نقيب  سلّم 
للصحفيين السابق، عضو الهيئة اإلدارية الحالي جيمي بومليحة، وانطوان أبو 
بقضية  الرسمية  القانونية  الشكوى  ملف  الشهيدة شيرين،  الزميلة  عاقلة شقيق 
"الهاي"  مدينة  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  النائب  لمكتب  اغتيالها، 

الهولندية.
تجدر اإلشارة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في الهاي، لإلعالن عن فحوى 
سمودي،  علي  الزميل  واصابة  عاقلة،  ابو  استشهاد  حول  وحيثياتها  الشكوى 
واستهداف الزميلة شذى حنايشة، أثناء تغطيتهم القتحام قوات الجيش اإلسرائيلي 
لمدينة جنين، في الحادي عشر من أيار الماضي.وفي أفريل 2022، تم تقديم 
بالغ سابق إلى الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في االستهداف الممنهج للصحفيين 
الفلسطينيين )بمن فيهم أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال 
اشتية(، والبنية اإلعالمية من قبل قوات جيش االحتالل الصهيوني، حيث كان 
عليها  صحفية  سترات  يرتدون  الشكوتين  كال  في  الممثلين  الصحفيين  جميع 

عالمات واضحة، في الوقت الذي تم استهدافهم فيه.
المتهمة  االحتالل  سلطات  لمساءلة  حقيقية  فرصة  األولى  للمرة  هذا  ويمثل 
قبل  من  تحقيق رسمي  إلى  يؤدي  أن  ويمكن  الصحفيين،  باستهداف  بسياستها 

مكتب المدعي العام، ومالحقات قضائية محتملة.
مقر  إلى  أمس  يوم  قد وصل  الفلسطينيين  الصحفيين  نقابة  من  وفدا  أن  يذكر 
"الجنائية" الدولية في "الهاي"، برئاسة النقيب أبو بكر، الذي يشغل نائب رئيس 
االتحاد الدولي للصحفيين، وعضو األمانة العامة رئيس لجنة الحريات الزميل 
محمد اللحام، ووفد من االتحاد الدولي للصحفيين وشقيق الزميلة الشهيدة شرين 

ابو عاقلة، وعدد من المحاميين الدوليين.

ال�كالت
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دويل

عن�انها اله�ية الفل�سطينية العربية

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني خالل خطابه في 
"قمة تحويل التعليم" التي تستضيفها األمم المتحدة 
أن  إلى  كونفرنس"،  "الفيديو  عبر  نيويورك،  في 
"التعليم في فلسطين استثنائي، فالتحديات مضاعفة 
بسبب االحتالل الذي يستهدف المدرسة والطالب 

والمعلم".
خصوصا  الفلسطينيين  الطالب  أن  وأوضح، 
يواجهون  "ج"،  المسماة  المناطق  في  المقيمين 
بسبب  لمدارسهم  الوصول  في  يومية  صعوبات 
الهجوم اليومي على المشهد التعليمي من قبل جيش 
االحتالل والمستوطنين، بما في ذلك هدم المدارس 

واالعتداء المسلح على الطالب والمعلمين، ونقاط التفتيش واالعتقاالت 
التي  واإلجراءات  السياسات  إلى  باإلضافة  والترهيب،  والمضايقات 

تعرقل بناء مدارس جديدة.
للبقاء  إستراتيجية  يُمثل  فلسطين  في  "التعليم  الوزراء:  رئيس  وقال 
للفرد والمجتمع،  لتأمين مستقبل أفضل  والنماء والصمود، فهو بطاقة 
وركيزة للحفاظ على الهوية الوطنية ومحفز للنضال من أجل الحرية 
من  حق  وهو  القدس،  وعاصمتها  المستقلة  دولتنا  وإقامة  واالستقالل 

حقوق اإلنسان نناضل من أجله".
أوائل  من  وأنها  فيها،  المتعلمين  بنسبة  تفتخر  فلسطين  "إن  وتابع: 

الجامعية. وتفخر  الشهادات  الدول من حيث حملة 
التعليم  فإن  المالية  بأنه ورغم صعوبات األوضاع 
المدرسي بكل درجاته مجاني، والمتعلم الفلسطيني 

قادر على المنافسة إقليميا ودوليا".
وأوضح رئيس الوزراء أن المشاورات التحضيرية 
للمؤتمر مع الشركاء الرئيسيين المحليين والدوليين، 
التي  والرؤى،  التوصيات  من  عدد  إلى  خلصت 
استكمال  على  وتعمل  منها،  الحكومة جزءا  نفذت 
يوفر  أن  "ضرورة  التوصيات:  هذه  الباقي.ومن 
متعلقة  وأخرى  حياتية  مهارات  التعليمي  النظام 
لغد  وجاهزية  المستدامة،  والتنمية  العمل  بسوق 
النهوض  التعلم. وضرورة  إلى  التعليم  االنتقال من  أفضل، من خالل 
العصر.  تكنولوجيا  ومواكبة  التعليمي  النظام  في  الرقمي  بالتحول 
لالقتصاد  كرافعة  المهني  والتدريب  التعليم  على  التركيز  وضرورة 

الوطني وتوفير فرص عمل للشباب".
وشكر اشتية القائمين على تنظيم هذه القمة في بيت األمم المتحدة، وقال: 
إن تحويل التعليم بشكل جماعي ومسؤول إليجاد أنظمة تعليم متطورة 
وفعالة وقادرة على االستجابة لألزمات يمثل أولوية للجميع، فاالستثمار 
في التعليم يبقى أفضل المسارات التي يمكن أن نستثمر بها في سبيل 

تحقيق العدالة والرفاه والتنمية المستدامة لكافة شعوب العالم.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
اإلرهابية  المستوطنين وعناصرهم  اعتداءات 
وأرضهم،  المواطنين،  ضد  المسلحة 
عموم  في  ومقدساتهم  ومنازلهم،  وممتلكاتهم، 
على  وعربداتهم  المحتلة،  الغربية  الضفة 
وإغالقها،  ومفترقاتها،  الرئيسة،  الطرقات 

بحماية قوات االحتالل الصهيوني.
أمس،  لها،  بيان  في  الخارجية  وحملّت 
المسؤولية  الصهيونية  االحتالل  حكومة 
في  الحاصل  التصعيد  عن  والمباشرة  الكاملة 
انتهاكات  عن  باألساس  والناتج  األوضاع 
وجرائم االحتالل ومستوطنيه وعدوانهم على 
الصهيونية  الحكومات  وإقدام  المواطنين، 
لحل  السياسي  األفق  إغالق  على  المتعاقبة 
في  الفلسطيني  الشارع  يدخل  مما  الصراع 

وقت  في  بالسالم،  األمل  فقدان  من  حالة 
القضية  تجاهل  الصهاينة  المسؤولون  يتعّمد 
لحلها  اإلستراتيجية  والضرورات  الفلسطينية 
سواء في تصريحاتهم أو مواقفهم أو لقاءاتهم 

مع المسؤولين الدوليين.
ولفتت إلى آخرها اعتداءات المستوطنين على 
ال  ما  إصابة  عن  أسفرت  والتي  حوارة  بلدة 
يقل عن 15 مواطناً على سمع وبصر جيش 
قلقيلية،  نابلس  لطريق  وإغالقهم  االحتالل، 
في  المواطنين  على  المتواصلة  واعتداءاتهم 
فيه  تواصل  وقٍت  في  واألغوار،  يطا  مسافر 
قوات االحتالل مجزرة هدم المساكن والمنازل 
والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كما 
حصل في عمليات الهدم وتدمير سياج وشبكة 
مياه واالستيالء على خيام قرب اريحا في 3 

المسجد  مدير  منزل  واقتحام  بدوية،  تجمعات 
األقصى المبارك وتخريب محتوياته واعتقاله 
متواصل  استفزازي  عدوان  في  لساعات 
ودائرة  ورجاالته  األقصى  المسجد  يستهدف 

األوقاف اإلسالمية.
وقالت: إن المطلوب دولياً عدم االنجرار خلف 
حمالت التضليل الصهيونية وإعطاء االعتبار 
للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حلها هو مفتاح 
األمن واالستقرار ليس في ساحة الصراع فقط 
إجبار  يتطلب  ما  والعالم،  المنطقة  في  وإنما 
االحتالل على وقف االستيطان وجميع أشكال 
في  باالنخراط  وإلزامه  وجرائمه،  انتهاكاته 
عملية سالم حقيقية ضمن سقف زمني محدد 
دولة  ألرض  احتاللها  إنهاء  على  يجبرها 

فلسطين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

والدفاع  المبارك  األقصى  المسجد  يشكل 
في  الصهيوني  المنهاج  ورفض  عنه، 
واحدة،  ومعركة  لقضية  عنواًنا  واحد  آن 
لتصفية  صهيونية  محاولة  أي  منع  هدفها 
وطمس الهوية العربية في القدس المحتلة، 
الساحة  اليهودية.وتعتبر  الرواية  وترسيخ 
األهم لالعتصام والوقوف في وجه "أسرلة 
المقدسة،  المدينة  في  والمناهج"  التعليم 
والتمسك  األقصى،  المسجد  ساحة  هي 
المسجد  فهذا  واإلسالمية،  العربية  بهويته 
أيًضا  والقدس  "هيكاًل"،  يوًما  يكون  لن 
على  الصراع  "أورشليم".وبدأ  تكون  لن 
منذ  األقصى  والمسجد  التعليمي  المنهاج 
 ،1967 المدينة عام  األيام األولى الحتالل 
بخطواتها  االحتالل  سلطات  حينما شرعت 
عبر  واألقصى،  التعليم  لتهويد  وإجراءاتها 
الصهيوني  المنهاج  لفرض  محاوالتها 
تفريغ  وأيًضا  المقدسية،  المدارس  على 
معالمه  وتغيير  الفلسطينيين،  من  المسجد 
جّل  االحتالل  هويته.ووظف  وطمس 
وصالحيات  أساليب  من  وإمكاناته  طاقاته 
اقتصادًيا،  سياسًيا،  المختلفة  بالجوانب 
أهدافه  لتحقيق  للوصول  وأمنًيا،  ثقافًيا، 

وأسرلة  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  بطمس 
من تبقى من مقدسيين في المدينة المقدسة.
ولم يتوقف الصراع على الهوية الفلسطينية، 
إجراءات  خالل  من  مستمًرا،  زال  ال  بل 
فيها "عبرنة"  بما  ووسائل ممنهجة عديدة، 
في  والعربية  الفلسطينية  والمعالم  الشوارع 
بدالالت  وصبغها  يهودية  بمسميات  القدس 
مزعومة،  تاريخية  وأحداث  تلمودية، 
األزل".أضف  منذ  يهودية  "مدينة  وكأنها 
المقدسيين،  من  الهويات  سحب  ذلك  إلى 
ناهيك  التعليمية،  المناهج  تزييف  وعمليات 
والعرقي،  المكاني  التطهير  عمليات  عن 
ومحاوالت ضرب الوجود المقدسي، وربط 
االحتالل  بمنظومة  كامل  بشكل  المقدسيين 
وغيرها  والحياتية،  والمعيشية  االقتصادية 

من اإلجراءات االحتاللية.
التهويد  لمناهضة  المقدسية  الهيئة  رئيس 
على  المعركة  أن  يرى  الهدمي  ناصر 
معركة  هي  القدس  في  والمنهاج  األقصى 
العربية  الفلسطينية  الهوية  عنوانها  واحدة 
المحتلة،  فلسطين  كل  أو  القدس  في  سواء 

والتي يجب ترسيخها والحفاظ عليها.
ويوضح الهدمي أن المسجد األقصى يشكل 

الشعب  لوحدة  وعنواًنا  أساسًيا  عنصًرا 
على  لوجوده  وهدًفا  وتماسكه  الفلسطيني 
بدون  قدس  "فال  عنه،  ودفاعه  أرضه 
الدفاع  بدون  فلسطيني  شعب  وال  األقصى 
وجود  على  مبنى  الصراع  ألن  عنه، 
المبارك". المسجد  في  الحق  صاحب 
المعركتين  في  "الصراع  أن  ويضيف 
مترابط ومتكامل فيما بينهما، كونه يستهدف 
محو الهوية الوطنية وطمسها، والتي تتبنى 
والقيم  األخالق  ومنظومة  وثوابتنا  روايتنا 
ووجوده". األقصى  المسجد  عن  ودفاعنا 
يريد حسم  االحتالل  فإن  الهدمي،  وبحسب 
الصراع على الرواية والهوية، مدعًيا أن" 
هناك أقلية فلسطينية تعيش في مدينة القدس، 
الذي  والمنهاج  الصهيونية  الرواية  وتتعلم 
االحتالل  االحتالل".ويهدف  بلدية  تضعه 
في  والديمغرافية  الجغرافية  الناحية  من 
والهوية  "الوجود  فرض  إلى  القدس 
والسيطرة  المدينة،  على  بالكامل  اليهودية" 
األقصى،  المسجد  يمثله  الذي  الفضاء  على 
إليها  للناظر  المقدسة  المدينة  تصبح  بحيث 
في  المختص  الطابع.ويقول  يهودية  مدينة 
المعركة  إن  إبحيص  زياد  القدس  شؤون 

األقصى  والمسجد  المنهاج  على  المستمرة 
لنفس  وجهان  يشكالن  اإلسالمية  وهويته 
محو  تستهدف  التي  الصهيونية  الحرب 
أصياًل  جزًءا  باعتبارهم  المقدسيين،  هوية 
العربية  واألمة  الفلسطيني  الشعب  من 
واإلسالمية.ويوضح أن هذه الحرب تسعى 
إلى طمس هوية المسجد األقصى وتحويله 
"هيكل  إلى  ثم  ومن  مشترك،  عبادة  لمكان 
الحرب  أن "هذه  يهودي مزعوم".ويضيف 
ذاتها تريد طمس هوية المقدسيين وتحويلهم 
وال  فلسطينية  هي  ال  بشرية  مادة  إلى 
صهيونية بل فائضة عن الحاجة، تستدعي 
إلى  لتتحول  فقط،  الصهيونية  الحاجة  عند 
أيدي عاملة وسوق استهالكي عندما يحتاجها 
مسموًحا  "ليس  ويتابع:  فقط".  االحتالل 
للمقدسيين أن يمتلكوا هوية وال أرًضا وال 
بصفة  القدس  مدينة  في  يقيمون  بل  إيماًنا، 
المقيم شبه الدائم، ويمكن سحب حق اإلقامة 

من أي مقدسي بأي وقت".
الصهيوني  المنهاج  فرض  خطر  ويتزامن 
مع  المقدسيين  الطلبة  على  والُمحّرف 
جماعي  بشكل  األقصى  اقتحام  مخاطر 
ونتيجة  المقبلة،  اليهودية  األعياد  خالل 

لتفعيل جبهة  مقدسية  انطلقت دعوات  لذلك 
القدس،  مدارس  في  الشامل  اإلضراب 
إلى ساحات  الطلبة وذويهم  وتوجيه حشود 

األقصى، رفًضا للتحريف واالقتحام.
وبهذا الصدد، يؤكد إبحيص أنه كما نخوض 
المعركة على المنهاج الصهيوني باإلضراب 
الشامل، فإنه يجب على الطلبة أن يتوجهوا 
إلى ساحات األقصى، كما المعلمين وأولياء 
لمعركة  عنواًنا  الوقفتان  لتكون  األمور، 
واحدة، ولكي يُدرك االحتالل بأن هذه حرب 
بالنسبة لنا نستطيع أن نخوضها على جميع 
شؤون  في  المختص  الجبهات.وبحسب 
اليوم ضد  بدأت  التي  المعركة  فإن  القدس، 
على  تستمر  أن  يجب  الصهيوني  المنهاج 
المسجد األقصى خالل األيام القادمة عندما 

يبدأ العدوان على المسجد المبارك.
ويضيف "طالما هناك موقف مقدسي موحد 
في مواجهة أسرلة التعليم يقول إننا ال نقبل 
وأيًضا  الفلسطينية،  المناهج  بتدريس  إال 
والمقدسيين  األمور  أولياء  من  إصرار 
على  واإلسالمي  الوطني  العمل  وفصائل 
ذلك، فمن الممكن الوصول إلى نتائج حقيقية 

على األرض".
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تعرف سورة الناس )قل أعوذ برب الناس( مجموعة إلى 
سورة الفلق بالمعوذتين، إشارة إلى أمر هللا تعالى نبيه 
بالتعوذ بهما، جاء في الحديث الصحيح: عن أبي سعيد 
وسلم  عليه  قال: »كان رسول هللا صلى هللا  الخدري، 
نزلت  فلما  اإلنس،  عين  ومن  الجان،  عين  من  يتعوذ 
سورتا المعوذتين، أخذ بهما، وترك ما سوى ذلك«]1[، 
أن  عامر  بن  عقبة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأمر 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأطلق  بالمعوذات،  يقرأ 
ذات. ورجح ابن عاشور أن  عليهما بالمعوذتين وبالمعوِّ
هذه  من  العام  الغرض  أما  متعاقبتين.  نزلتا  السورتين 
وسلم  عليه  النبي صلى هللا  إرشاد  من  فيظهر  السورة 
ألن يتعوذ باهلل ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد 
عمل النبي صلى هللا عليه وسلم وإفساد إرشاده الناس، 
ويلقي في نفوس الناس اإلعراض عن دعوته. وفي هذا 
األمر إيماء إلى أن هللا تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في 
نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه، ومتمم دعوته 

حتى تعم في الناس. 
ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك، فيكون لهم من هذا 
التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس، 
ومع السالمة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى.  ]التحرير 
والناس؟    الفلق  سورتي  بين  التشابه  أوجه  والتنوير[. 
إلى  إضافة  كثيرا  تتشابه  والناس  الفلق  سورة  وفواتح 
االقتران الواقع بينهما في المسمى، حيث اطلق عليهما 
وصف المعوذتين، فإن بداية كل منهما تشبه األخرى، 
من  المخلوقات  شرور  من  تعوذ  الفلق  سورة  أن  إال 
حيوان وناس، وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات 
خفية وهي الشياطين. وتشابهتا في األمر بالقول الموجه 
للنبي صلى هللا عليه وسلم، »والقول في األمر بالقول، 
عليه  هللا  صلى  للنبي  الخطاب  أن  وفي  المقول،  وفي 
من  نظيرة  في  كالقول  أمته،  شموله  والمقصود  وسلم، 

سورة الفلق سواء«]2[. 
كذلك  الفلق  سورة  نحو  على  الناس  سورة  وتتضمن 
ابن  فصل  وقد  منه،  ومستعاذا  به،  ومستعاذا  استعاذة، 
القيم هذه األمور وبسط الكالم عنها، ونوجز هذه األوجه 
الهروب من شيء  1. حقيقة االستعاذة هي  يأتي:  فيما 
تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به: 
معاذا، كما يسمى: ملجأ ووزرا. ومعنى »أعوذ« ألتجئ 
تعالى  باهلل  المسلم  يستعيذ  وحين  وأتحرز.  وأعتصم، 
فإن العبارات التي تخفى وراءها كثيرة، منها االلتجاء 
واالعتصام، واالنطراح بين يدي الرب، واالفتقار إليه، 

والتذلل بين يديه. 2. 
المستعاذ به: هو هللا وحده، رب الناس، ملك الناس، إله 
الناس. الذي ال ينبغي االستعاذة إال به، وال يستعاذ بأحد 
ويعصمهم.  المستعيذين،  يعيذ  الذي  هو  بل  خلقه،  من 
في  ووقعت  شره.  من  استعاذوا  ما  شر  من  ويمنعهم 
هذه السورة ثالثة مضافات أوصافا هلل تعالى المستعاذ 
الناس،  وإله   – الناس  وملك   – الناس  وهي: رب  به، 
وقد وجه ابن القيم هذه اإلضافات ومما ذكر: اإلضافة 
الربوبية  إضافة  الناس(  )رب  قوله:  في  وهي  األولى، 
المتضمنة لحق الناس وتدبيرهم، وتربيتهم، وإصالحهم، 
الشر  ودفع  إليه،  يحتاجون  وما  مصالحهم،  وجلب 
لهم.  ربوبيته  معنى  هذا  يفسدهم.  مما  وحفظهم  عنهم، 
وذلك يتضمن قدرة هللا تعالى التامة. ورحمته الواسعة، 
دعواتهم،  وإجابة  أحوالهم،  بتفاصيل  وعلمه  وإحسانه، 
وكشف كرباتهم. اإلضافة الثانية: إضافة الملك في قوله: 
فيهم،  المتصرف  الناس  ملك  تعالى  فاهلل  الناس(  )ملك 
لهم  المدبر  لهم  المتصرف  وهو  ومماليكه،  عبيده  وهم 
التام  السلطان  له  الذي  فيهم،  القدرة  النافذ  يشاء،  كما 
عليهم، فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب، وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم. فال صالح 
لهم وال قيام إال به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون 
إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو 
بساحتهم. اإلضافة الثالثة: إضافة اإللهية في قوله )إله 
إله  ال  الذي  ومعبودهم  الحق،  الناس  إله  فهو  الناس(، 
لهم سواه وال معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم 
ومليكهم لم يشركه في ربوبيته وال في ملكه أحد، فكذلك 
معه  يجعلوا  أن  ينبغي  فال  ومعبودهم.  إلههم  هو وحده 
شريكا في إلهيته، كما ال شريك معه في ربوبيته وملكه. 
ملك  الناس،  برب  أعوذ  )قل  الثالثة  األوصاف  وهذه 
الناس، إله الناس( كما أنها مشتملة على جميع أصول 
فإنها  العبادة،  ختى  باإللهية  الناس  إقرار  من  التوحيد، 
تشعر بمراتب النظر في معرفة هللا تعالى، “فإن الناظر 
يعلم بادىء ذي بدء بأن له ربا يسبب ما يشعر به من 
وجود نفسه، ونعمة تركيبه، ثم يتغلغل في النظر فيشعر 

بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق، ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم”]3[. 3. المستعاذ 
منه في سورة الناس فهو الشر الذي هو سبب الذنوب 
والمعاصي كلها. وهو الشر الداخل في اإلنسان، الذي 
الفلق:  فسورة  واآلخرة.  الدنيا  في  العقوبات  منشأ  هو 
له  الغير  ظلم  هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت 
يدخل  ال  وهو  خارج.  من  شر  وهو  والحسد.  بالسحر 
تحت التكليف وال يطلب منه الكف عنه، ألنه ليس من 
كسب اإلنسان نفسه. وأطلق على هذا النوع ابن القيم بما 

سماه شر المصائب. 
هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت  الناس:  وسورة 
العبد نفسه وهو شر من داخل. وهذا يدخل  سبب ظلم 

المعائب.  شر  فهذا  النهي.  به  ويتعلق  التكليف،  تحت 
المصيبات.  شر  من  االستعاذة  تتضمن  الفلق  فسورة 
التي  العيوب  الناس تتضمن االستعاذة من شر  وسورة 
أصلها كلها الوسوسة]4[. ما هو الوسواس الخناس؟ فإذا 
كان الشر المستعاذ منه في سورة الناس هو الوسواس، 
وهي  بالوسوسة،  المتكلم  هو  بالوسواس  فالمقصود 
ألقي  من  إال  يسمعه  إما بصوت خفي ال  الخفي  الكالم 
إليه، وإما بغير صوت، كما يسوس الشيطان إلى العبد. 
والوسواس يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس 
الخواطر الشريرة، قال تعالى: )فوسوس إليه الشيطان( 
]طه: 120[، ويشمل الوسواس كل من يتكلم كالما خفيا 
من الناس وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود 

أموال  سرقة  أو  نفوس  اغتيال  من  األذى  إلحاق  منها 
شأن  الهدى، ألن  واإلعراض عن  بالضالل  إغراء  أو 
مذاكرة هؤالء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لئال يطلع 

عليها من يريدون اإليقاع به]5[. 
وهو  الخنس  شديد  أي  بالخناس  الوسواس  ووصف 
بـ)الخناس(  يلقب  والشيطان  الظهور،  بعد  االختفاء 
ألنه يتصل بعقل اإلنسان وعزمه من غير شعور منه 
المكر والكيد والتختل خناسون  فيه، وأهل  فكأنه خنس 
الحيل  بأنواع  ويتسترون  الناس  يتحينون غفالت  ألنهم 
لكيال يشعر الناس بهم]6[. وذكر هذا الوصف هنا مع 
الوسواس لتقريب تصوير الوسوسة التي تحدث في نفس 
اإلنسان وخاطره، والتي تردد إليه بالغرور والمعاصي.   
موضع الوسوسة في اإلنسان  وجاء التأكيد في سورة 
اإلنسان على حقيقة هذه الوسوسة بأوصاف ثالثة هي: 
تختفي  وأنها  ثانيها:  وشرها،  الوسوسة  ذكر  أحدها: 
وتعود حتى تؤثر، ثم أكد ذلك ثالثا: بذكر محلها، وهو 
صدور الناس. فالشيطان يوسوس إلى اإلنسان كلما غفل 
عن ذكر هللا تعالى، فإذا ذكر هللا تعالى انخنس واختفى. 
وحاملة  الشر  داعية  ألنها  الوسوسة  عالج  من  بد  وال 
الدائم وتالوة  الذكر  المعاصي، وكان من عالجه  على 
الشيطان،  الوسوسة ألنها من  أوامر  القرآن، وعصيان 
هللا  أمر  ما  كل  واتباع  والعبادات،  الطاعات  ومالزمة 
تعالى، واالنتهاء عن كل ما نهى وزجر، وغير ذلك من 
األمور. قال ابن القيم: وقد جعل هللا للشيطان دخوال في 
منه  يجري  فهو  قلبه وصدره.  إلى  ونفوذا  العبد  جوف 
الممات.  إلى  يفارقه  فال  بالعبد  وكل  وقد  الدم.  مجرى 
وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي قالت »كان 
أزوره  فأتيته  معتكفا،  وسلّم  عليه  رسول هللا صلّى هللا 

ليال. 
وكان  ليقلبني.  معي  فقام  فانقلبت،  قمت،  ثم  فحدثته. 
مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من األنصار. 
فلما رأيا النبي صلّى هللا عليه وسلّم أسرعا. فقال: النبي 
بنت  صفية  إنها  رسلكما،  على  وسلّم:  عليه  هللا  صلّى 
حيي. فقاال: سبحان هللا يا رسول هللا! فقال: إن الشيطان 
يجرى من اإلنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف 

في قلوبكما سوءا- أو قال- شيئا«. 
المصادر:

الترمذي )2058(، وابن ماجة )3511(  ]1[  أخرجه 
حسن  الترمذي:  قال  والكبرى،  المجتبى  في  والنسائي 
  ]3[  )632  /30( والتنوير«  »التحرير    ]2[ غريب. 
القيم  التفسير    ]4[  .)633/30( والتنوير  التحرير 

)663(. ]5[  التحرير والتنوير. ]6[  المرجع السابق.

دينيالأربعاء  21 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 25 �صفر 1444 هـ  14

 www.elraed.dz

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

قل اأعوذ برب النا�س .. �سورة النا�س

نتطلع  أن  التابعي يجب  لإلجابة على سؤال من هو 
على المقصود بالتابعي في أصله اللغوي والمعروف 
العلمي، فالتابعون: جمع تابعي، أو تابع، والتابع: اسم 
فاعل من “تبعه” بمعنى مشى خلفه، وفي االصلطالح 
على  ومات  مسلما،  صحابيا  لقي  من  هو  فالتابعي 

اإلسالم، وقيل: هو من صحب الصحابي. 
الصحابي،  لقي  من  الحديث:  في مصطلح  والتابعي 
من  فكل  الصحيح،  على  الصحبة  يشترط طول  وال 
وبعضهم  تابعي،  فهو  مسلًما  ومات  الصحابة  لقي 
ابن حجر رحمه هللا  الحافظ  قال  بعض.  من  أفضل 
 ” َحاِبيَّ في )نخبة الفكر ( : “التابِعي: هو َمْن لَِقَي الصَّ
على  التابعي  إطالق  يقتضي  ما  الحاكم  كالم  وفي 
يصحبه”.  لم  وإن  عنه  وروى  الصحابي  لقي  من 
الخطيب: هو من صحب صحابيا، وال يكتفى  وقال 
الصحبة  بد من طول  بل ال  يعني  اللقي  بمجرد  فيه 
فيه  يكتفى  فإنه  الصحابي  بخالف  عنه،  والرواية 

بمجرد اللقاء. 
-صلى  النبي  منزلة  شرف  التفرقة  هذه  في  والسر 
فاالجتماع  يلقاه،  فيمن  تأثيره  وقوة  وسلم-  عليه  هللا 
الصدري،  واالنشراح  القلبي،  النور  في  يؤثر  به 
واستقامة السلوك أضعاف ما يؤثره االجتماع الطويل 
بالصحابي وغيره من األخيار. يقول السيوطي: “قال 

بالتابعين  مخصوص  التابعي  مطلق  الصالح:  ابن 
بإحسان، وقد عقب العراقي فقال: “إن أراد باإلحسان 
عليه،  زائد  أمر  اإلحسان  أن  إال  فواضح  اإلسالم 
أر  فلم  والعدالة،  اإلسالم  في  الكمال  به  أراد  فإن 
من اشترط ذلك في حد التابعين، بل من صنف في 
الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم. وهنا يعلق أبو 
شهبة فيقول: والذي يظهر لي أن مراد ابن الصالح 
الصحاح  األحاديث  فضله  في  وردت  الذي  التابعي 
يستقم  لم  من  أما  الفضل،  لهذا  والمستحق  والحسان 
على اإلسالم الكامل، وأساء إلى اإلسالم والمسلمين، 
فهو بمعزل عن أن يكون من التابعين بإحسان، وذلك 
الثقفي، وعمرو بن سعيد الذي  كالحجاج بن يوسف 
كان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد هللا بن الزبير، 
الحرم،  أهل  وإلى  الكعبة  وإلى  الحرم  إلى  أساء  فقد 
)الوسيط  التعبير  هذا  في  حق  على  الصالح  فابن 
أثنى  .ولقد  الحديث ص541(.  ومصطلح  علوم  في 
األولون  والسابقون   { فقال:  التابعين  تعالى على  هللا 
بإحسان  اتبعوهم  والذين  واألنصار  المهاجرين  من 
رضى هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى 
العظيم {  الفوز  ذلك  أبدا  فيها  األنهار خالدين  تحتها 
»والذين  اآلية:  هذه  في  قتادة  قال   ،)100 )التوبة: 
اتبعوهم بإحسان: التابعون«. وقال عكرمة في قوله 

تبارك وتعالى: }وآخرين منهم لما يلحقوا بهم{: »هم 
اآلية:  هذه  تفسير  في  عجيبة  ابن  وقال  التابعون«، 
لنا  اغفر  ربنا  يقولون  بعدهم  من  جاءوا  }والذين 
وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا 
غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم{: هم التابعون 
 – هللا  رسول  أثنى  وقد  القيامة«.  يوم  إلى  بإحسان 
صلى هللا عليه وسلم – على التابعين فقال فيما رواه 
عنه عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه -: )خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(، وجاء 
نحو هذه الرواية عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: 
أي  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  رجل  »سأل  قالت: 
الناس خير؟ قال صلى هللا عليه وسلم: »القرن الذي 
أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث« رواه اإلمام مسلم في 
صحيحه. من هم “الفقهاء السبعة” من التابعين؟ ومن 
أكابر التابعين وأعلمهم الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم: 
1- سعيد بن المسيب. 2- والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر. 3- وعروة بن الزبير. 4- وخارجة بن زيد. 5- 
وسليمان بن يسار. 6- وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة 
بن مسعود. 7- وقد اختلفوا في السابع، فقيل: سالم بن 
أبو سلمة بن عبد الرحمن  عبد هللا بن عمر، وقيل: 
بن عوف الزهري، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارث بن هشام المخزومي.

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

من هو التابعي ؟
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للقناة  أمس  بها  أدلت  تصريحات  في  جوهر  هادي  قالت 
اإلذاعية األولى أن المنصة الرقمية للمستثمر هي أداة فعالة 
بوابة  وهي  باالستثمار  الخاصة  اإلجراءات  كل  لتسهيل 
المنصة  هذه  تعمل  كما  وجلبه  لالستثمار  للترويج  حقيقية 
بين  الثقة  الستعادة  التواصل  وتسهيل  العقبات  تذليل  على 
أن  ذاتها  المتحدثة  وتقويتها.وأوضحت  والمستثمر  اإلدارة 
مهام إنشاء هذه المنصة أسندت لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة 

التابعة لوزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أسدى خالل 
ترأسه اجتماع مجلس الوزراء األخير، تعليمات للحكومة 
سبتمبر  نهاية  قبل  لالستثمار  الوحيد  الشباك  باستحداث 
وأوضح  الوزراء،  لمجلس  بيان  في  جاء  حسبما  الجاري 

الرقمية  المنصة  حول  عرض  بخصوص  أنه  البيان 
الهدف  للمستثمر، شدد رئيس الجمهورية على "أن يكون 
ينبغي تحقيقها ميدانيا من  التي  الشفافية  األول هو ضمان 

خالل آلية المنصة الرقمية للمستثمر.«
كما شدد رئيس الجمهورية على "أن تكون المنصة الرقمية 
الصناعي  العقار  إحصاء  على  المساعدة  اآلليات  بين  من 
وتوجيه االستفادة منه لمستحقيه.«وأكد رئيس الجمهورية، 
الوحيد  الشباك  الستحداث  أجل  "آخر  أن  على  أيضا، 
لالستثمار، نهاية سبتمبر الجاري للوقوف على إحصائيات 
دقيقة تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على االستشراف 

وتسهيل االستثمار".
حياة �شرتاح

الجزائر،  الفارج  احتفت 
مجال  في  الرائدة  الشركة 
بمرور  والحلول،  البناء  مواد 
في  الشراكة  على  عاًما   20
بالفخر  شعور  مع  الجزائر 
لكونها قادرة بقوة وعزًما على 
البناء  سوق  في  نفسها  فرض 
ما  أفضل  وتقديم  الجزائر  في 
جعل  خالل  من  صناعتها  في 

الزبون أولويته.
المجمع  بيان صدر عن  وذكر 
أن إنشاء شركة كولبا في عام 

لقصة  بداية  كان  كوسيدر،  العمومي  مجمع  مع   ،  2002
شراكة جميلة وواعدة للمجمع، وبعد 20 عاًما ، وبفضل 
بها ودعم مجمع هولسيم، تفخر  المعترف  المحلية  الخبرة 
الفارج الجزائر بالمشاركة في تطوير وتحديث الصناعة ، 
فضاًل عن ظهور حلول جديدة للبناء من خالل العديد من 

الشركات التابعة لها انطلقت.
بوعدها  الجزائر  الفارج  أوفت  التصدير  مجال  ففي 

الجزائر  رفع  في  بالمساعدة 
ُمصّدر  أكبر  مرتبة  إلى 
لألسمنت والكلنكر في إفريقيا، 
البحر  حوض  في  والثانية 
حددت  المتوسط،  األبيض 
هدف  لنفسها  الجزائر  الفارج 
 3.5 بنحو  الحالي  العام  إنهاء 
 10 أصل  من  طن  مليون 
صناعة  تعتزم  طن  ماليين 
األسمنت في الجزائر تحقيقها،
أما فيما يخص تقليص فاتورة 
االستيراد فقد تم وضع الفارج 
الهيدروكربونات.  لصناعة  للحلول  كمورد  اآلن  الجزائر 
سوائل  ومعالجة  الحفر  آبار  لتدعيم  كامل  عرض  مع 
لعب  إلى  المجمع  بالمائة.ويتطلع   100 الحفر، حل محلي 
األخضر  والبناء  المستدامة  االقتصادات  في  رئيسي  دور 
للجزائر الجديدة حسب تصريحات نيكوالس جورج، ممثل 

مجموعة هولسيم في الجزائر.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

بعد انتخاب �شعيدة نغزة يف 

اأ�شغال املوؤمتر املنعقد بالقاهرة

اجلزائر تراأ�س اإدارة 
منظمة العمل العربية

تم، انتخاب نغزة سعيدة رئيسة الكونفدرالية 
العامة للمؤسسات الجزائرية، بصفة رئيسة 
وتعد  العربية،  العمل  منظمة  إدارة  مجلس 
مجلس  الجزائر  تترأس  التي  األولى  المرة 

االدارة.
الفرق  بعد مصادقة رؤساء  التعيين  وجرى 
الثالثة للمنظمة في الدورة 48 لمؤتمر العمل 
 25 إلى   18 من  بالقاهرة  المنعقد  العربي 

سبتمبر 2022. 
ونشرت نغزة سعيدة على صفحتها الرسمية 
كل  فيها  شكت  تغيردة  فايسبوك   في 
وعلى  النجاح  هذا  تحقيق  في  المساهمين 
من  بداية  الجزائري  الوفد  أعضاء  رأسهم 
و  التشغيل  و  العمل  وزير  شرفة  يوسف 
العام  المدير  ممثل  و  اإلجتماعي،  الضمان 
للمنظمة، و الوزراء العرب، و كذا أعضاء 
جميع الوفود العربية،، على تزكيتها لتولي 
العمل  منظمة  إدارة  مجلس  رئيسة  منصب 
الفرق  رؤساء  بمصادقة  هذا  و  العربية، 
 48 الدورة  في  المشاركة  للمنظمة،  الثالثة 
لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة من 
المرة  وتعد   ،  2022 سبتمبر   25 إلى   18
األولى في تترأس فيها الجزائر مجلس إدارة 

منظمة العمل العربية.
حياة �شرتاح

لدواعي �شحية

ت�أجيل الف�ضل يف ق�ضية 
الوزير ال�ض�بق طم�ر

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس 
قضاء الجزائر، البت في قضية وزير السكن 
 18 تاريخ  إلى  طمار  الوحيد  عبد  األسبق 
القضية  تأجيل  قرار  ويأتي  الداخل،  أكتوبر 

بطلب من هيئة الدفاع لدواعي صحية.
قضية  ملف  في  طمار  الوحيد  عبد  ويتابع 
الحال بصفته والي سابق لوالية مستغانم إثر 
منحه قرارات االمتياز في إطار االستثمار 
بوالية  السياحي  التوسع  بمنطقة  السياحي 
اصحاب  من  المستثمرين  لبعض  مستغانم 
الذين  ووزراء  سياسيين  وأبناء  المال 
استفادوا منها بطرق غير قانونية.ومـن بين 
رجال  من  كل  القضية،  نفس  في  المتابعين 
األعمال طارق كونيناف، علي حداد وفارس 
سالل نجل الوزير األول األسبق سالل عبد 
صحراوي  السابق  البرلماني  وكذا  المالك 
عبد المالك، باإلضافة إلى عبد الحميد ملزي 

المدير العام السابق إلقامة الدولة.
حياة �شرتاح

م�شوؤول بوزارة ال�شناعة اأكد جناعتها يف ت�شهيل الإجراءات

املن�ضة الرقمية للم�ضتثمر بوابة 
للرتويج لال�ضتثم�ر يف اجلزائر

اأكدت املديرة العامة لال�شتثمار بوزارة ال�شناعة هادي جوهر اأن املن�شة الرقمية للم�شتثمر امل�شتحدثة من 

طرف موؤ�ش�شة دعم تطوير الرقمنة هي اأداة فعالة للرتويج لال�شتثمار يف اجلزائر واعتربتها همزة و�شل 

بني امل�شتثمر والإدارة.

حتت �شعار" 20 عاًما من البتكار والتنمية امل�شتدامة"

فيما ح�شدت حوادث املرور

 اأرواح 28 �شخ�شا خالل اأ�شبوع

وف�ة �ضخ�ص واإ�ض�بة 8 
اآخرين يف ا�ضطدام ت�ضل�ضلي 

بني 12 �ضي�رة ب�لع��ضمة

بالعاصمة،  سيارة   12 بين  تسلسلي  اصطدام  خلف 
صبيحة أمس الثالثاء، وفاة شخص وإصابة 8 آخرين 
بيان  في  المدنية  الحماية  وقالت  متفاوتة،  بجروح 
تويتر: "تدخلت  الرسمية على  نشرته عبر صفحتها 
وحداتنا لوالية الجزائر على الساعة 06 صباحا على 
إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام تسلسلي بين 12 
سيارة على مستوى الطريق اإلجتنابي السريع محول 
قاريدي باتجاه دريد حسين"، وأضاف البيان: "خلف 
لألسف وفاة 01 شخص في مكان الحادث وإصابة 
08 آخرين تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى سليم زميرلي 

ومستشفى مصطفى باشا".
هذا ولقي 28 شخصا حتفهم وأصيب 1442 آخرون 
مرور  حادث   1239 في  الخطورة  متفاوتة  بجروح 
من  الممتدة  الفترة  خالل  الوطن  جهات  مختلف  في 
11 الى 17 من الشهر الجاري, حسب ما أفادت به, 
وأوضح  المدنية،  الحماية  لمصالح  الثالثاء, حصيلة 
والية  في  سجلت  حصيلة  أثقل  أن  ذاته  المصدر 
الحادث وجرح  أشخاص في مكان   5 بوفاة  سطيف 

67 آخرين إثر 50 حادث مرور.
 1870 بإخماد  المدنية  الحماية  وحدات  قامت  كما 
مختلفـة,  وحرائق  صناعية  منزلية,  منها  حريق 
أهمها سجلت بواليات الجزائر بـ235 حريق، البليدة 

)113( ووالية تيزي وزو )122(.
حياة �شرتاح

بجاية:

و�ضع حّد جلم�عة اأ�ضرار 
متتهن املت�جرة ب�ملهلو�ض�ت

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة القمع واإلجرام 
بالمصلحة  المخدرات  مكافحة  فرقة  مع  بالتنسيق 
خالل  بجاية  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
من  تتكون  أشرار  جماعة  توقيف  من  األسبوع  هذا 
04 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة 
أوساط  في  المهلوسات  وترويج  بيع  في  مختصة 
عدة  من  ينحدرون  الشعبية  األحياء  وسط  الشباب 
قيام  بعد  جاءت  العملية  تفاصيل  مختلفة،  واليات 
مستوى  على  بدوريات  اإلجرام  قمع  فرقة  عناصر 
قرية تيزي ببجاية أين لفت انتباههم سيارة مشبوهة 
من نوع بيجو 406 تحمل ترقيم والية جنوبية على 
متنها 06 أشخاص، وبمجرد توقيف المركبة عاينوا 
أحد ركابها يقوم برمي أشياء خارج المركبة، مباشرة 
الدواء  من  مشطين  أنها  تبين  أين  استرجاعها  تم 
المهلوس بريغابالين بمجموع 30 قرص، ليتم تحويل 
المركبة وراكبيها إلى مركز الشرطة و إنجاز ملف 
جزائي ضد مشتبه فيهم 04 وتم تقديمهم أمام الجهات 
القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر 

في حقهم أمر إيداع.
حياة �شرتاح

مل تخلف اأي خ�شائر يف الأرواح

هزة اأر�ضية ب�ضدة 
3 درج�ت بتي�رت

سجلت هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم 
ريشتر, ليلة اإلثنين إلى الثالثاء على الساعة 
22:01, بوالية تيارت, حسب ما أفاد به بيان 
لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية 

والجيوفيزياء.
شرق  جنوب  كلم   4 بـ   الهزة  مركز  وحدد 
قصر شاللة بوالية تيارت, وفقا للمصدر ذاته.
حياة �شرتاح

الوطنية  الجائزة  لمسابقة  عشر  الحادي  الطبعة  إطالق  عن  الصناعة,  وزارة  أعلنت 
بمبادرة من وزارة الصناعة

إطالق الطبعة الـ 11 لمسابقة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة
المؤسسات  وتشجيع  مكافأة  إلى  تهدف  التي  المبتكرة  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسة 

الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
 19 من  الممتدة  الفترة  في  المشاركة  في  الراغبين  المرشحين  ملفات  استقبال  وسيتم 
سبتمبر 2022 إلى 27 أكتوبر 2022, حسبما اوضحته الوزارة في بيان لها، وستقام 

طبعة هذه السنة تحت شعار" االبتكار: رابط نحو المستقبل", حسب الوزارة.
المبتكرة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  من  شرائح  ثالث  المسابقة  وتستهدف 

مليون  و2  دج   600.000 بين  تتراوح  مالية,  جوائز  ثالث  استحداث  خــالل  من 
دج  حسب شريحة المؤسسة, اثنين منها موجهة للمؤسسات التي لها أكثر من ثالث 
المستدامة  االقتصادية  التنمية  في  تساهم  قطاعات  في  والناشطة  الوجود  من  سنوات 
واالقتصاد األخضر, فيمــا خصصت الجائزة الثالثة للمؤسسات الصغيــرة والمتوسطة 
الجوائز  توزيع  المستدامة.وسيتم  االقتصادية  التنمية  في  تساهم  والــتي  النشأة  حديثـة 
ويتم  استحقاق،  وشهـــادات  ميداليـات  على  أيضا  سيحصلون  الذين  الفائزين،  على 
المشاركـة في هذه المسابقة عن طريق منصــة رقميـــة مخصصة لهذه التظاهرة وهي 

"Exchange Innovation for Platform Algerian", حسب الوزارة.
حياة �شرتاح

"الف�رج" حتتفل مبرور 20 ع�م�
 على ال�ضراكـــة يف اجلــزائــر

مببادرة من وزارة ال�شناعة

اإطالق الطبعة الـ 11 مل�ض�بقة اجل�ئزة الوطنية للموؤ�ض�ضة ال�ضغرية واملتو�ضطة 
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