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"اأ�سجع الجزائر على التر�سح الحت�سان كان 2025"
في �لثالثي �لثاني من �سنة 2022

اأكثر من 47 مليون 
 م�ستــــــــــرك في 
االأنترنت بالجزائر

�إطالق 219 �إنابة ق�سائية دولية ل�سترد�د �لأمو�ل �لمنهوبة

الرئي�س تبون يفي بالوعود التي قطعها اأمام الجزائريين

�لأر�سيف �لوطني خالل �ستون �سنة من �ل�سيادة �لوطنية

ذاكرة اأمة حماها اال�ستقالل وت�سونها الجزائر الجديدة



وفي هذا اإلطار, سيبرز الوزير األول, أيمن بن 
العامة  السياسة  لبيان  الرحمان, في عرضه  عبد 
فيما  الحكومة  بها  قامت  التي  الجهود  للحكومة, 
الفساد ومكافحته, منها "تنفيذ  الوقاية من  يخص 
الجمهورية  رئيس  أقره  الذي  الشامل  المسعى 
والذي  الفساد",  عن  الناتجة  األموال  السترداد 
الدولية  واآلليات  االتفاقيات  تنفيذ  في  تجسد 
)الوكالة األوروبية للتعاون القضائي في المجال 
 Network+ وشبكة +star+ الجنائي, مبادرة
Globe+(, وكذا "إطالق إنابات قضائية دولية 
جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة األموال 
لجنة  "تشكيل  جانب  إلى  الخارج",  إلى  المهربة 
بتسيير ملف استرداد هذه األموال  خبراء مكلفة 
في  الدبلوماسية".و $rتم  ممثلياتنا  مع  بالتنسيق 
إنابة   219 الوثيقة- "إطالق  اإلطار -حسب  هذا 
تجري  و156  منها,   43 نفذت  دولية  قضائية 
األجنبية  القضائية  السلطات  قبل  من  معالجتها 
المعنية".; في إطار نفس المسعى, ذكر البيان ب 
"إحباط محاوالت إخفاء أو تبديد عائدات الفساد" 
لهذا  وضعه"  تم  الذي  اليقظة  "جهاز  بفضل 
عقارية  أمالك  مما سمح ب"استرجاع  الغرض, 
إلى  ومنقولة هامة, وتفادي تهريب هذه األموال 
القضائية  األحكام  تنفيذ  إلى  إضافة  الخارج", 
واألمالك  األموال  القاضية ب"مصادرة  النهائية 
المجمعات  ممتلكات  كل  بإدراج  المختلسة 
في  الفساد  قضايا  في  المتورطة  االقتصادية 
أداة  على  للمحافظة  التجاري  العمومي  القطاع 
مواصلة  ضمان  مع  الشغل  ومناصب  اإلنتاج 
نشاط األشخاص المعنوية )المادة 33 من قانون 

المالية التكميلي لسنة 2022(".
الهادفة  القانونية  الترسانة  تعزيز  إلى  أشار  كما 
إلى "الحفاظ على األموال العمومية والوقاية من 
ومكافحتهما,  اإلرهاب  وتمويل  األموال  تبيض 
الخاصين  والتنظيم  التشريع  مخالفة  ومعاقبة 
وإلى  من  األموال  رؤوس  وحركة  بالصرف 
الخارج وحماية أراضي الدولة بجميع أنواعها", 
القانون  مشروع  إعداد  السياق,  هذا  في  مبرزا 
من  والوقاية  للشفافية  العليا  بالسلطة  المتعلق 
المؤرخ   08-22 رقم  )القانون  ومكافحته  الفساد 
في 6 مايو 2022(",حيث تم تنصيب هذه السلطة 
وكذا "إعداد مشروع قانون يعدل القانون المتعلق 
ينص  والذي  ومكافحته",  الفساد  من  بالوقاية 
العقوبات  "تشديد  على  الخصوص,  وجه  على 
وإنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المحجوزة 
إعداد  أيضا  العدالة".وتم  والمصادرة من طرف 
مشروع قانون يعدل قانون اإلجراءات الجزائية 

إلطارات  كافية  ضمانات  "تكريس  أجل  من 
بشكل  المبادرة  وتحرير روح  العمومي,  القطاع 
أكبر, والتكفل بمسألة التبليغات المجهولة, وتأطير 
والمسؤولين  المسيرين  تخص  التي  التحقيقات 
قانون  مشروع  إعداد  إلى  باإلضافة  اإلداريين", 
أجل  من  العقوبات  قانون  "مراجعة  إلى  يهدف 
إعادة تعريف مفهوم الطابع الجزائي لفعل التسيير 

في المجال االقتصادي".
هذا  في  للحكومة  العامة  السياسة  بيان  ويبرز 
إلى  يهدف  قانون  مشروع  "إعداد  كذلك,  الشق 
من  التسيير,  أعمال  بعض  عن  التجريم  رفع 
خالل مراجعة القانون التجاري", وكذا "استكمال 
الدراسة الهادفة إلى مراجعة قانون النقد والقرض 

تلك  مع  فيه  الواردة  العقوبات  تكييف  أجل  من 
وقانون  التجاري  القانون  في  عليها  المنصوص 
الوثيقة  تبرز  ومكافحته".كما  الفساد  من  الوقاية 
القانوني  القيم األخالقية وتجديد اإلطار  "ترسيخ 
من  وذلك  العموميين"  الموظفين  على  المطبق 
"ميثاق  يتضمن  مرسوم  مشروع  إعداد  خالل 
للموظف  المهني  السلوك  وقواعد  األخالقيات 
يحدد  حيث  استكماله",  يجري  الذي  العمومي 
تجاه  العمومية  اإلدارة  "واجبات  الميثاق  هذا 
األخالقيات  وقواعد  "القيم  وكذا  المواطنين", 
بها  يتحلى  أن  يجب  التي  المهني  والسلوك 
إليها  والرجوع  باستمرار  العموميون  الموظفون 

أثناء ممارسة مهامهم".

ع.ط
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اإطالق 219 اإنابة ق�سائية دولية ل�سرتداد الأموال الناجمة عن الف�ساد

الرئي�س تبون يفي بالوعود 
التي قطعها اأمام ال�شعب اجلزائري 

مت اإطالق 219 اإنابة ق�سائية دولية نفذت 43 منها، فيما جتري معاجلة 156 اأخرى من قبل ال�سلطات الق�سائية 

الأجنبية املعنية، وذلك تنفيذا للم�سعى ال�سامل الذي اأقره رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، ل�سرتداد الأموال 

الناجمة عن الف�ساد، ح�سبما ورد يف بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة الذي �سيعر�س يوم 3 اأكتوبر القادم على نواب 

املجل�س ال�سعبي الوطني.

اإعداد دليل مرجعي اأكادميي لتدري�س تاريخ اجلزائر

حتديد مقاربات جديدة ملتابعة ملفات الذاكرة الوطنية

الدورة  بباريس  أمس  أول  انعقدت 
السياسية  للمشاورات  الثامنة 
مستوى  على  الجزائرية-الفرنسية 
الشؤون  لوزارتي  العامين  األمينين 
العام  األمين  برئاسة  الخارجية 
لوزارة الشؤون الخارجية والجالية 
بالني  اعمار  بالخارج  الوطنية 
مناصفة مع األمينة العامة للوزارة 
والشؤون  ألوروبا  الفرنسية 

الخارجية آن ماري ديكوت.
بعد  يأتي  الذي  اللقاء  هذا  وسمح 
زيارة الدولة والصداقة التي قام بها 
الفرنسي بدعوة من رئيس  الرئيس 
المجيد تبون  السيد عبد  الجمهورية 
من 25 إلى 27 أغسطس الماضي 
و  العالقات  ببحث  الجزائر  الى 
تفعيل  بهدف  البلدين  بين  التعاون 
الشراكة  حول  الجزائر  إعالن 

و  وفرنسا  الجزائر  بين  المجددة 
أغسطس   27 يوم  عليها  الموقع 

2022  في الجزائر العاصمة.
التي جرت  المناقشات  وقد سمحت 
بتحديد  ونوعي  إيجابي  جو  في 
التعاون  لتعزيز  الملموسة  الطرق 
بمناسبة  عليها  للمصادقة  تحسبا 
الحكومية  للجنة   5 الـ  الدورة 
الجزائرية-الفرنسية  المشتركة 
بالجزائر  المقررة  المستوى  رفيعة 
أكتوبر  و10   9 يومي  العاصمة 

.2022
كما شكلت هذه المشاورات مناسبة 
والدولية  اإلقليمية  للقضايا  للتطرق 
خصوصا  المشترك  االهتمام  ذات 
الصحراء  ومسألة  الليبي  الملف 
الغربية والوضع في منطقة الساحل 

ومالي، إضافة إلى قضايا أخرى.

وذوي  المجاهدين  وزير  تقدم 
العيد ربيقة، يوم الخميس  الحقوق، 
المجاهدة،  لوفاة  بتعازيه  الفارط، 
الوطني  التحرير  جيش  عضو 
أنيسة درار عن  الدكتورة  والباحثة 
عمر ناهز الـ 83 عاما، حسبما أفاد 
نص  في  للوزارة.وجاء  بيان  به 
تلقى  واألسى  الحزن  "ببالغ  البيان 
الحقوق  وذوي  المجاهدين  وزير 
السيد العيد ربيقة نبأ وفاة المجاهدة, 
الوطني  التحرير  جيش  عضو 
أنيسة درار عن  الدكتورة  والباحثة 

عمر ناهز الـ 83 عاما".
والفقيدة من مواليد 7 يوليو 1939 
وهي  تلمسان(،  )والية  بندرومة 
إلتحقن  الالئي  األول  الرعيل  من 
بصفوف الثورة التحريرية المظفرة 

بالوالية الخامسة التاريخية.
البيان-  يضيف   - للمرحومة  وكان 
البحث  مجال  في  كثيرة  "إسهامات 
كتب  خالل  من  التاريخي"، 
ومشاركات  وأبحاث  وإصدارات 
والتظاهرات  النشاطات  عديد  في 
مستوى  على  السيما  التاريخية، 
كعضو  للمجاهد  الوطني  المتحف 

بالمجلس العلمي لذات المؤسسة.
يتقدم  الجلل,  المصاب  هذا  وأمام 
الوزير, بخالص التعازي والمواساة 
ألسرة المجاهدة أنيسة درار، راجيا 

يتغمد  أن  القدير  العلي  المولى  من 
الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها واسع 
جميل  وذويها  أهلها  ويلهم  جناته، 

الصبر والسلوان".
ع.ط

بعد موافقة رئي�س اجلمهورية

وزير الداخلية يجري حركة وا�شعة 
يف �شلك االأمناء العامني للواليات

والجماعات  الداخلية  وزير  أجرى 
إبراهيم  العمرانية,  والتهيئة  المحلية 
مراد, يوم الخميس الفارط, بعد موافقة 
تبون,  المجيد  الجمهورية, عبد  رئيس 
األمناء  سلك  في  واسعة"  "حركة 
به  أفاد  ما  حسب  للواليات,  العامين 

بيان للوزارة, هذا نصه الكامل:
عبد  الجمهورية,  رئيس  موافقة  وبعد 
الداخلية  وزير  أجرى  تبون,  المجيد 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الخميس 
 ,2022 سبتمبر  لـ29  الموافق  هجرية,   1444 عام  األول  ربيع   3
حركة واسعة في سلك األمناء العامين، حيث تم ترقية اثنان وعشرون 
)22( إطارا بصفتهم أمناء عامين. وقد تم تحويل سبعة )07( أمناء 
عامين نحو واليات أخرى، كما تم إنهاء مهام كل من السيدتين مزيان 
نسيبة, األمينة العامة لوالية الشلف, و بوخدمي سليمة, األمينة العامة 
لوالية البيض, لتكليفهما بوظيفة أخرى. من جهة أخرى, تم إنهاء مهام 

عشرة )10( أمناء عامين بالواليات.
ع.ط

يف لقاء جمع بني الأمينني العامني لوزارتي 

ال�سوؤون اخلارجية للبلدين

امللف ال�شحراوي يف قلب امل�شاورات 
ال�شيا�شية بني اجلزائر وفرن�شا

ربيقة يعزي يف وفاة

 املجاهدة اأني�شة درار

لتدريس  أكاديمي  مرجعي  دليل  إعداد  تم 
تاريخ الجزائر في األطوار التعليمية الثالثة, 
ونشر  كتابة  ترقية  مواصلة  إطار  في  وذلك 
الجديدة,  لألجيال  وتدريسه  الوطني  التاريخ 
حسبما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة 
الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي 

الوطني, في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.
الذاكرة  على  بالحفاظ  المتعلق  الشق  وفي 
الوطنية, يبرز بيان السياسية العامة للحكومة 
ونشر  كتابة  ترقية  "مواصلة  على  العمل 
تاريخنا الوطني وتدريسه لألجيال الجديدة", 
مرجعي  دليل  "إعداد  خالل  من  وذلك 
أكاديمي لتدريس تاريخ الجزائر في األطوار 
وإعادة  وطباعة  للتعليم  الثالثة  البيداغوجية 
على  تاريخي  عنوان   200 ونشر  طباعة 
للدراسة  مقدمة   700 أصل  من  واسع  نطاق 
و20 عنوانا من سلسلة كتب )أمجاد الجزائر( 

بطريقة البراي".

وفي نفس اإلطار, تم "تحديد مقاربات جديدة 
لمتابعة ملفات الذاكرة الوطنية", على غرار 
المقاومة  شهداء  ورفات  جماجم  "استرداد 
و  الخارج  في  الوطني  واألرشيف  الشعبية 
و  الجزائرية,  بالصحراء  النووية  التفجيرات 
المنفيين  و  الوطني  التحرير  ثورة  مفقودي 
تصوير  "إطالق  جانب  إلى  المبعدين",  و 
األفالم التاريخية حول رموز حرب التحرير 
زيغوت  بالشهداء  األمر  ويتعلق  الوطني", 

يوسف, سي امحمد بوقرة, و سي الحواس.
جمع  "مواصلة  الوثيقة,  حسب  ويتم 
تم  حيث  الثورة",  لصناع  الحية  الشهادات 
ساعي  بحجم  شهادة,   36.000 "تسجيل 
مقاربات  وإعداد  ساعة   28.000 عن  يزيد 
وتصنيفها  ورقمنتها  عليها  للحفاظ   جديدة 
حول  نشاطا   58 "تنظيم  مع  واستغاللها", 
أحداث تاريخية بما فيها أربعة ملتقيات دولية 
وخمسة عشر )15( ملتقى وطنيا", إلى جانب 

"سبعة وثالثون ندوة وطنية ويومان دراسيان 
وطنيان".

كما تم "تسمية 16150 مبنى ومؤسسة وأماكن 
بأسماء شهداء ومجاهدين وأصدقاء  عمومية 
الثورة الجزائرية", وكذا "إعداد دليل سياحي 
للمواقع التاريخية الوطنية" و "إنشاء جمعية 
وذلك  الجزائرية",  الثورة  ألصدقاء  دولية 
طبقا لتوصيات الملتقى الدولي الذي نظم في 
المصدر  يؤكد  كما  الفارط،  مايو  و18   17
التكفل  "تحسين  الحكومة  مواصلة  ذاته, 
والضحايا  بالمجاهدين  والصحي  االجتماعي 
وذوي  الناسفة  العبوات  وضحايا  المدنيين 

الحقوق".
الستين  الذكرى  إحياء  بخصوص  أما 
 800 من  أكثر  "برمجة  تم  فقد  لالستقالل, 
مختلف  بها  بادرت  وطنية  وفعالية  نشاط 
فنية  ملحمة  "إنجاز  عن  فضال  القطاعات", 
تاريخ  تبرز  فاشهدوا(  )اال  كبرى  تاريخية 

الجزائر عبر مختلف الفترات التي مرت بها, 
إلى غاية استعادة السيادة الوطنية", إلى جانب 
بسيدي  )الحرية(  تذكاريين  نصبين  "إنجاز 
فرج و )أصدقاء الثورة الجزائرية( برياض 
وطني  ملتقى  بتنظيم  البيان  ذكر  الفتح".كما 
صديقا   70 بحضور  الجزائر  أصدقاء  حول 
للثورة وأكاديميين جزائريين وأجانب وتسليم 
الدبلوماسية  لممثلياتنا  تاريخية  حقيبة   135
متنقل  لمعرض  صورا  الخارج تتضمن  في 
البصرية  السمعية  األعمال  من  ومجموعة 
الوطنية  جاليتنا  إشراك  أجل  من  التاريخية 
باإلضافة  الذكرى,  هذه  تخليد  في  بالخارج 
تاريخية  وومضات  وثائقية  أفالم  إنجاز  إلى 
بصري  سمعي  عمل  مائة  وتجسيد  مختلفة 
التحرير  حرب  معطوبي  كبار  تكريم  وكذا 
الوطني وقدماء المحكوم عليهم باإلعدام وكذا 

أصدقاء الثورة الجزائرية.
ق.و

والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
نهاية  لعمامرة,  رمطان  بالخارج,  الوطنية 
األسبوع الفارط, نائب وزير الشؤون الخارجية 
الذي  باكدي,  اسارا  فيجافات  تايالندا,  لمملكة 
يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حيث تم التوقيع 
على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين 

البلدين.
نوه  لعمامرة  الوزير  أن  للخارجية  بيان  وذكر 
بالمناسبة بأهمية هذا االتفاق الذي يعزز اإلطار 
بتكثيف  البلدين وسيسمح  بين  للعالقات  القانوني 

التشاور والتنسيق بينهما على المستويين الثنائي 
ومتعدد األطراف, مؤكدا على ضرورة مضاعفة 
الجزائر  بين  التعاون  نطاق  لتوسيع  الجهود 
وتايالندا إلى مجاالت أخرى على غرار الفالحة 
نائب وزير  ثمن  جانبه,  من  والسياحة.  والطاقة 
العالقات  بلغته  الذي  المستوى  تايالندا  خارجية 
السياسية بين البلدين, معربا عن ارتياحه للنتائج 
آفاقا  ستفتح  التي  للجزائر  لزيارته  ايجابية  الجد 

واعدة للعالقات بين البلدين.
ر.ن

نحو تعزيز الإطار لقانوين للعالقات بني البلدين

التوقيع على مذكرة تفاهم حول امل�شاورات 
ال�شيا�شية بني اجلــزائــر وتايــالنــدا



الجهود  ضمن  اإللكترونية  البوابة  هذه  وتندرج 
الممتدة ما  الفترة  الحكومة خالل  التي قامت بها 
بين سبتمبر 2021 وأوت 2022, والتي وردت 
في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض 
الرحمن,  عبد  بن  أيمن  األول,  الوزير  قبل  من 
يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي 

الوطني.
وحسب ذات الوثيقة, فقد تم إعداد مشروع مرسوم 
بهدف  المعياري  التكنولوجي  بالمرجع  يتعلق 
المخصصة  الرقمية  المنصات  انسجام  ضمان 
للخدمات العمومية و وضع حيز الخدمة لمنصة 
بين  والقانونية  اإلدارية  الوثائق  لتبادل  مؤمنة 

مؤسسات الدولة، كما شرعت الحكومة في ترشيد 
طريق  عن  الرقمنة  مجال  في  العمومية  النفقات 
تضافر الموارد, من خالل وضع آلية لالستشارة 
القطاعية  المخططات  لجميع  والمتابعة وإحصاء 
مشروع   300 بتحديد  سمحت  التي  و  للرقمنة 

جاري انجازها و271 مشروع تم استكمالها.
اإللكترونية  البوابة  المشاريع,  هذه  ضمن  ومن 
العموميــــــة  للصفقــــات  المخصصـــة 
 ,)www.marches-publics.gov.dz(
وكذا   ,2021 ديسمبر  شهر  إطالقها  تم  والتي 
 )www.tadhkirati.mjs.gov.dz( منصة 
بمختلف  المتعلقة  التذاكر  لبيع  خصصت  التي 

اإلنترنت,  عبر  الرياضية  والمنافسات  األحداث 
والتي أطلقت في مايو المنصرم.

البوابة  إليها,  المشار  المنصات  إلى  وتضاف 
اإللكترونية الخاصة بالترويج للمنتجات السياحية, 
والسيما المسارات السياحية الموضوعاتية والتي 
ب  األمر  ويتعلق   ,2022 يونيو  في  أطلقت 

.)dz.algeriatours.www(
وإلى جانب العمل على المنصة الرقمية للمستثمر 
التي توجد قيد التطوير, تم إطالق منصة رقمية 
عولمــــة  بغرض  المجيدة"  "الجزائر  تاريخية 
الــــوطني  التحريــر  لحــرب  المجيدة  القيم 
والثقــــافي  التــــاريخي  تراثــــنا  وإبــراز 

.)www.gloriousalgeria.dz(
غرار  على  أخرى,  منصات  إطالق  تم  كما 
منصة "اإلحصاء الوطني لألوعية العقارية غير 
المستغلة" والتي تهدف إلى تشكيل قاعدة بيانات 
لألوعية العقارية المتوفرة على المستوى الوطني 
وإنشاء  الماضي,  يوليو  في  إطالقها  تم  والتي 
على  ونشرها   "Moussahama’tic" بوابة 

مستوى 105 قباضة ضرائب.
رقمية  منصة  وضع  تم  السياق,  ذات  وفي 
)العقار( لالطالع على الوثائق المسحية وطلبها 
عبر الطريق اإللكتروني, مع إمكانية دفع مقابل 
للمواطنين  بالنسبة  اإلنترنت  عبر  الخدمات  هذه 
البنوك.وتتطلب  بين  ما  الدفع  لبطاقة  الحاملين 
كل هذه األعمال اعتماد الرقم التعريفي الوطني 
الوحيد والذي يجري تجسيده من خالل تعميم رقم 
جميع  مستوى  على   )NIN( الوطني  التعريف 
السياسة  بيان  إليه  يشير  كما  الوزارية,  الدوائر 

العامة للحكومة.

إبراهيم  الوطني,  الشعبي  المجلس  رئيس  أعلن 
اإلطالق  عن  العاصمة  بالجزائر  بوغالي, 
بالمناخ  المهتمين  البرلمانيين  "شبكة  لـ  الرسمي 
الماضي  أفريل  في  إنشاؤها  تم  التي  والبيئة", 
المبذولة  الوطنية  المجهودات  تعزيز  بهدف 
التغيرات  آثار  ومكافحة  البيئة  حماية  مجال  في 

المناخية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتمت مراسم االطالق الرسمي للشبكة بحضور 
سامية  المتجددة,  والطاقات  البيئة  وزيرة 
االقتصادي  الوطني  المجلس  رئيس  و  موالفي, 
بوشناق  محمد  سيدي  البيئي,  و  االجتماعي  و 
بوغالي  دعا  بالمناسبة,  له  كلمة  وفي  خالدي. 
للبيئة  البرلمانية  الشبكة  في  األعضاء  النواب 
والمناخ إلى تكثيف الجهود من أجل "لعب دورهم 
التشريعي والرقابي في مجال البيئة والمناخ سواء 
من خالل اقتراح مشاريع قوانين والقيام بخرجات 

ميدانية وتشكيل لجان تحقيق".

المسائل  على  التركيز  اقتراح  إلى  دعاهم  كما 
البيئية في المقررات الدراسية الرسمية في جميع 
األطوار أو إدراجها كمادة مستقلة بهدف ترسيخ 
لألطفال  البيئية  الثقافة  وتلقين  البيئي  الوعي 
والمتمدرسين منذ الصغر, وصوال إلى الجامعة.
وأكد على ضرورة القيام بعمل تحسيسي جواري 
مع  والتنسيق  بالتعاون  المحلي  المستوى  على 
الشعبية  المجالس  مستوى  على  المناخ  لجان 
الوالئية التي تم إنشاؤها مؤخرا والمجتمع المدني 
و كذا  العمل على تحيين وتنفيذ الغرامات المالية 
والعقوبات على الجرائم البيئية المنصوص عليها 
في  البيئة  بحماية  المتعلق   10-03 القانون  في 
إطار التنمية المستدامة و كذا تشديد الرقابة على 
المهام  من  كذلك  للبيئة,تعد  الملوثين  الصناعيين 
على  سيقع  أنه  الشبكة.وأضاف  لهذه  الرئيسية 
تطبيق  إمكانية  دراسة  أيضا مهمة  الشبكة  عاتق 
فكرة"البرلمان األخضر" من خالل تبني سياسة 

عمل صديقة للبيئة على مستوى المجلس الشعبي 
وإعادة  الورق  استخدام  من  كالتقليل  الوطني, 
الكهربائية  الطاقة  استخدام  التقليل من  و  تدويره 
واالستعانة في ذلك بالطاقة الشمسية, وكذا إدارة 
في  األمطار  مياه  استغالل  مثل  الماء  استعمال 
استخدامها  أجل  من  تخزينها  أو  المياه  دورات 
بدورها  موالفي  التنظيف.واعتبرت  مجال  في 
أن انشاء هذه الشبكة تشكل "نقلة نوعية للتعاون 
بين السلطة التشريعية و وزارة البيئة والطاقات 
تفاعل  تعزز  جدا  هامة  وخطوة  المتجددة 
البرلمانيين مع القضايا البيئية".وأضافت ان مثل 
هذه الشبكة ستعمل على تدعيم "العمل التشريعي 
وتوظيف  المناخي  التغير  قضايا  في  المختص 
المستجدة  واإلبداعات  الحلول  القتراح  الجهود 
في المجال والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة 

لتحدي التغير المناخي والمحافظة على البيئة".
ع.ط

دعا األمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, 
الطيب زيتوني, أمس، من الشلف للمشاركة 
الفعالة في تحقيق التنمية المحلية و اإلقالع 
تعرفها  التي  واإلصالحات  االقتصادي 
جمع  وطني  لقاء  خالل  زيتوني  البالد.قال 
أشواطا  قطعت  "البالد  أن  حزبه  منتخبي 
مهمة على درب اإلصالحات السياسية التي 
باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 
تبون بهدف القطيعة مع الممارسات السابقة 

المحلية وعملية  التنمية  التي عرقلت عجلة 
التحول الديمقراطي و التطور االقتصادي و 

النهضة االجتماعية".
الوطني  للتجمع  العام  األمين  ودعا 
هذه  تثمين  في  بقوة  لإلنخراط  الديمقراطي 
اإلصالحات عبر "تحويل مقومات البلديات 
الثروة  خلق  و  للتنمية  رئيسي  محرك  إلى 
و تحقيق االكتفاء الذاتي و األمن الغذائي", 
مشيدا بالمناسبة بقرارات رئيس الجمهورية 

في اللقاء األخير للحكومة مع الوالة و التي 
و  الوطني  االقتصاد  ترقية  حول  تمحورت 
التنمية المحلية.وأضاف أن هذا اللقاء "يأتي 
هرم  أعلى  في  ملحوظة  حركية  سياق  في 
إلحداث  الدستورية  مؤسساتها  و  الدولة 
حركة  ضوء  وعلى  االقتصادي  اإلقالع 
و  والوالة  الحكومة  مست  التي  التغييرات 
الهيئات التنفيذية المحلية بالتزامن مع إتمام 
أكد  أخرى,  جهة  المؤسساتي".من  البناء 

ترسيخ  على  "حريص  حزبه  أن  زيتوني 
و  تحديدا  البلدية  رئيس  بين  التكامل  روح 
التنفيذية  الهيئات  من  يمثله  من  أو  الوالي 
المحلية و تجسيد التعاون بين الطرفين ألنها 
بالمناسبة  التنموية".وكشف  العملية  أساس 
الحزب  مستوى  على  لجنة  تنصيب  عن 
البلديات  رؤساء  اهتمامات  متابعة  تتولى 
تحويلها  أو  لمعالجتها  سكانهم  وانشغاالت 
إلى المجموعتين البرلمانيتين التخاذ القرار 

الالزم وذلك "خدمة للصالح العام", كما قال.
وفي ختام كلمته, أشاد بالمكاسب الدبلوماسية 
للجزائر التي ستحتضن قريبا القمة العربية 
والتي ستسمح لها ب "لعب دورها التقليدي 
المشترك  العربي  العمل  تفعيل منظومة  في 
نصرة  و  الدوليين  السلم  و  األمن  إحالل  و 
وفاء  االستعمار  تصفية  و  التحرر  قضايا 

لمبادئها و ثوابت سياستها الخارجية".
ر.ن
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ت�سمنها بيان ال�سيا�سة العامة الذي �سيعر�ض على الربملان

اإن�ضاء بوابة حكومية تت�ضمن 
208 خدمة عمومية رقمية

 

مت اإن�ساء بوابة حكومية تت�سمن 208 خدمة عمومية رقمية يف اإطار التحول الرقمي للإدارة العمومية، ح�سبما ورد يف بيان ال�سيا�سية 

العامة للحكومة الذي �سيعر�ض يوم 3 اأكتوبر القادم على نواب املجل�ض ال�سعبي الوطني.

ع.ط

املجل�ض ال�سعبي الوطني ياأ�ستنف اأ�سغاله

جل�صة عامة يوم غد تخ�ص�ص لتقدمي 
بيان ال�صيا�صة العامة للحكومة

جلسة  في  أشغاله  غد,  يوم  من  ابتداء  الوطني,  الشعبي  المجلس  يستأنف 
عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة, من قبل الوزير األول 

أيمن بن عبد الرحمان, حسب ما أورده أمس, بيان للمجلس.
يوم  من  ابتداء  يستأنف  الوطني  الشعبي  "المجلس  أن  البيان  وأوضح 
اإلثنين 3 اكتوبر 2022 في الساعة 9:00 صباحا, أشغاله في جلسة عامة 
تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل السيد الوزير األول على أن 
يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد 
العرض".وأضاف المصدر أنه "بعد استكمال آخر التدخالت في المناقشة 
العامة, سيفسح المجال للوزير األول لإلجابة عن التساؤالت واالنشغاالت 

التي طرحها السيدات والسادة النواب".
5 فصول توضح  62 صفحة والموزع على  المشروع على مدار  وجاء 
تسلط  حيث  الرحمان،  عبد  بن  أيمن  لحكومة  العامة  السياسة  مضامين 
الحصيلة الضوء على النشاطات واألعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات 
خالل الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي الفترة 
على  للغاية”  معقد  ودولي  وطني  “بظرف  المشروع  حسب  اتسمت  التي 

خلفية تبعات جائحة كورونا.
وتنص المادة 111 من الدستور على ضرورة عرض الوزير األول سنويا 
الخطوة  وتتبع  الوطني،  الشعبي  المجلس  على  العامة  السياسة  عن  بيانا 
مناقشة عمل الحكومة. ويمكن أن تختتم المناقشة بالئحة أو إيداع ملتمس 

رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.
ع.ط

رئي�ض املجل�ض ال�سعبي الوطني يك�سف

اأزيد من 300 تدخل للنواب
 حول بيان ال�صيا�صة العامة

األسبوع  نهاية  بوغالي،  ابراهيم  الوطني،  الشعبي  المجلس  رئيس  كشف 
الفارط، تسجيل من 300 تدخل حول مضمون بيان السياسة العامة التي 
في تصريح  بوغالي  وأشار  القادم.  االثنين  يوم  مناقشته  ستنطلق جلسات 
والبيئة،  بالمناخ  المهتمين  البرلمانيين  شبكة  إطالق  هامش  على  إعالمي 
الكتل البرلمانية قد تحصلت على “الوقت الموسع” في إطار التحضير الذي 
يرقى للمستوى المطلوب، سيما وأن بيان السياسة العامة نزل على مستوى 
الشعبي  المجلس  الماضي.وأكد رئيس  األسبوع  السفلى  التشريعية  الغرفة 
الوطني أن الكتل البرلمانية “تعمل على قدم وساق إلعداد المداخالت التي 
سيفوق عددها 300 مداخلة تحسبا لعرضها يوم 3 أكتوبر المقبل”، مبرزا 
أن “الهدف من هذا هو تحقيق تميز في األداء وإرتقاء تدخالت النواب إلى 

المستوى”.
ق.و

�سدرت عن وزارة التعليم العايل

 والبحث العلمي

 تعليمات لتكوين الأ�صاتذة 
اجلامعيني يف الإجنليزية

اللغة  استعمال  بتعزيز  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أمرت 
الوزارة  تعليمة  وأوضحت  العاليين.  والتكوين  التعليم  في  اإلنجليزية 
في  تأتي  الخطوة  أن  للجامعات،  الجهوية  الندوات  رؤساء  إلى  الموجهة 
والتكوين  التعليم  تفتح مؤسسات  تعزيز  إلى  الرامي  القطاع  إطار مسعى 
العاليين وتحسينها على المستوى الدولي، وذلك عن طريق ضبط مقاربة 
ال  والتي  والتكوين،  التعليم  في  اإلنجليزية  اللغة  استعمال  بتعزيز  تقضي 

يمكن تجسيدها فعليا دون توفر مورد بشري مؤهل.
اإلنجليزية  اللغة  في  الباحثين  األساتذة  تكوين  ضرورة  الوزارة  وأكدت 
تدريجيا  التعليمية  الوحدات  مختلف  تدريس  بضمان  لهم  يسمح  بمستوى 
بهذه اللغة.وشددت على المؤسسات الجامعية كمرحلة أولى تسطير برنامج 
-2022 الجامعية  السنة  من  ابتداء  اإلنجليزية  اللغة  في  أساتذتها  لتكوين 

على    )c1( أو   )B2( درجة  يوافق  تعلم  مستوى  استهداف  مع   2023
األقل، على نحو English for purposes على مستوى مراكز التعليم 
المكثف للغات CEIL، أو التسجيل في شهادة ليسانس حسب اإلمكانات 

المتاحة لكل مؤسسة.
ق.و

خلل لقاء وطني جمع منتخبي احلزب

الأرندي يدعو للم�صاركة الفعالة يف حتقيق التنمية املحلية

بهدف تعزيز املجهودات الوطنية املبذولة يف هذا املجال 

الإطالق الر�صمي ل�صبكة الربملانيني 
املهتمني باملنـــاخ والبيئــة



ولعل ما ميز هذه الطبعة التي تعد بالهامة لتعزيز 
المعتبرة  المشاركة  الجزائرية,  السياحية  الوجهة 
من  واألجانب  الجزائريين  المتعاملين  لمختلف 
وأسفار  سياحية  ووكاالت  الفنادق  أصحاب 
الناشئة من أجل  ومستثمرين ومسيري المؤسسات 
عرض منتوجاتهم وإقامة شراكة مع المهنيين لجعل 

القطاع يساهم في التنمية االقتصادية المستدامة.
وفي هذا االطار, أكدت محافظة الصالون الدولي 
للسياحة واألسفار والمديرة العامة للديوان الوطني 
األنباء  لوطالة  باي,  ناصر  صليحة  للسياحة, 
"مزجت  التي  الطبعة  هذه  أهمية  الجزائرية, على 
فضاءات  تصميم  في  والحداثة  األصالة  بين  ما 
القصبة  لمدينة  معمارية  هندسة  وفق  العرض 
العتيقة وبوابة تيميمون وكذا وجود لمسات حديثة 
تماشيا مع التطورات الحاصلة في مجال السباحة 

عالميا".
كما تم التركيز خالل هذا الصالون --تضيف السيدة 
من  السياحي  الترويج  مجال  على  باي--  ناصر 
خالل تقديم مسارات سياحية "متنوعة وثرية" على 
غرار المسارات التقليدية والمتعلقة أساسا بالسياحة 
مسارات  تقديم  جانب  إلى  والساحلية,  الحموية 
الوكاالت  مختلف  طرف  من  جديدة  سياحية 
بسياحة  المشاركة ب"التعريف  واألسفار  السياحية 

الصحراوية  والسياحة  واالستكشاف  المغامرات 
الكثير  اهتمام  محل  قولها--  حد  --على  تبقى  التي 
إلى  إضافة  الوطن",  وخارج  داخل  السياح  من 
بالسياحة  أساسا  تتعلق  أخرى  منتوجات  عرض 

البيئة والجبلية والتاريخية والثقافية.
وأشارت في هذا السياق إلى أن السياحة الصحراوية 
"متواجدة بقوة في هذه الطبعة, بمشاركة 20 وكالة 
سياحية متخصصة في تنظيم خرجات سياحية في 
تاسيلي ناجر واألهقار وكذا الوادي وبشار وتيممون 
الستقطاب  متنوعة  منتوجات  وعرض  وتاغيت, 

السياح خالل هذا الموسم".
من جهة أخرى, أشادت بمستوى المشاركة األجنبية 
في هذا الصالون الذي عرف "حضور 31 دولة, 
الواعدة,  الجزائرية  بالسوق  اهتمامها  أبدت  والتي 
مع  تعاون وشراكة  إقامة عالقة  التركيز على  مع 
خصص  وبالمناسبة,  الجزائريين".  المتعاملين 
كذلك حيزا هاما لمجال االستثمار من أجل تحفيز 
لتقديم  الفندقية  مشاريعهم  إلنجاز  المستثمرين 
اإليواء  مرافق  بتوفير  تنافسية  سياحية  عروض 

وتقديم خدمات تتماشى ورغبات الزبائن. 
االستثمار  بشركة  مديرة  أكدت  اإلطار,  هذا  وفي 
الفندقي, سناء لحسن, على "أهمية دعم االستثمار 
إنجاز  في  السيما  المرافق  مختلف  في  السياحي 

الفنادق ومؤسسات تكوينية ومراكز تجارية".
واالتصال  الشراكة  مديرة  تطرقت  جانبها,  ومن 
ليلى  معدنية,  وحمامات  وسياحة  فندقة  بمجمع 
انجازها  إلى  يسعى  التي  المشاريع  إلى  شرفي, 
على  عموميا  فندقا   73 يسير  الذي  المجمع  هذا 
تهيئة  بإعادة  أساسا  والمتعلقة  الوطني,  المستوى 
مستوى  لتحسين  التكوين  ودعم  المؤسسات  هذه 
"فرصة  الصالون  هذا  اعتبرت  حيث  الخدمات, 
في  المجمع  به  يقوم  الذي  الكبير  بالدور  للتعريف 
المجال السياحي, من خالل تقديم عروض متنوعة 

و بأسعار معقولة".
وعرف الصالون في يومه الثاني اقباال كبيرا للزوار 
محل اهتمام بالمعاهد والمراكز التكوينية المشاركة 
بالتخصصات  الشباب  لتعريف  التظاهرة  هذه  في 
وحثهم  والفندقي,  السياحي  التكوين  في  المتوفرة 
على اكتساب مهارات مهنية للمساهمة في تحسين 
الخدمات. وبالنسبة للمشاركة األجنبية, على غرار 
تونس وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا, فقد أبدى 
الجزائرية,  بالسوق  اهتمامهم  الدول  هذه  ممثلي 
في  مشاركتهم  معتبرين  بالواعدة,  وصفوها  التي 
مع  شراكة  عالقات  إلقامة  "فرصة  الصالون  هذا 
تبادل  أجل  من  الجزائريين,  والمتعاملين  المهنيين 

الخبرات والتجارب".

الطالق  قضايا  في  الصلح  جلسات  حول  ندوة  أشغال  في  المشاركون  دعا 
ودوره في االستقرار األسري, المنعقدة نهاية األسبوع الفارط بالمدرسة العليا 
للقضاء بالقليعة )تيبازة(, إلى تفعيل دور األخصائيين االجتماعيين والنفسانيين 

للمحافظة على التماسك االجتماعي.
لجوء قضاة  تفعيل  الندوة, ضرورة  أشغال  توجت  التي  التوصيات  في  وجاء 
شؤون األسرة لألخصائيين و المساعدين االجتماعيين و النفسانيين كلما دعت 

الضرورة لحل الخالفات االسرية.
كما أوصى المشاركون بتوسيع نطاق التعاون بين قطاعي العدالة و التضامن 
االستقرار  على  المحافظة  يضمن  بشكل  المرأة  قضايا  و  االسرة  و  الوطني 
االسرية  االستشارات  منصة  استغالل  و  "التنسيق  خالل  من  سيما  االسري 
التابعة لقطاع التضامن و إعداد دليل مشترك حول طرق و أساليب  الرقمية 
وإشراك  األسري  الحوار  ثقافة  نشر  إلى  دعوا  كما  الصلح".  جلسات  تسيير 
المجتمع المدني في التخفيف من ظاهرة الطالق التي تفكك األسر.لالشارة, فقد 
أشرفت وزيرة التضامن و األسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، على افتتاح 
اشغال الندوة التي حضرها أيضا الرئيس األول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني 

و كذا مفوضة الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة, مريم شرفي.
 وفي كلمتها االفتتاحية, أكدت كريكو أن قطاعها يتوفر على عدة آليات و تدابير 

عملية للمحافظة على االستقرار األسري, معبرة عن استعدادها لمساعدة قضاة 
شؤون األسرة للتخفيف من ظاهرة الطالق و ما يترتب عنها من نزاعات و 

مشاكل تهدد استقرار المجتمع.
المرافقة واإلرشاد  التوجيه و  الوزيرة أن  ولتحقيق اإلستقرار األسري، ترى 
و الدعم االقتصادي و هي تدابير تضاف آلليات و مجهودات قطاع العدل من 
خالل جلسات الصلح التي يفترض ان تتوج في أغلبها بحل النزاع بدل الطالق.
والطلبة  األسرة  شؤون  قضاة  العليا  للمحكمة  االول  الرئيس  دعا  جهته،  من 
جلسات  في  المجهودات  من  المزيد  بذل  إلى  الندوة  في  المشاركون  القضاة 
باألخصائيين  االستعانة  و  الشخصية  بمهاراتهم  االستعانة  خالل  من  الصلح 
الهيئات األخرى  للطالق و اطالعهم على مستجدات  اللجوء  أسباب  لمعالجة 
ذات الصلة.وقال إن إيجاد الحلول التي تدفع إلى عدول الزوجين عن الطالق 
آليات  تعزيز  مهمة  عليه   تقع  كما  األسرة"  قاضي شؤون  على  وجوبا  "يقع 

الوساطة و المرافقة بعد حل النزاع.
بكر  ابو  تيبازة  والي  التي حضرها  الندوة  هذه  فعاليات  في  شارك  لالشارة, 
الصديق بوستة، طلبة قضاة و قضاة شؤون األسرة و قضاة باحثون من المركز 

الوطني للبحوث القانونية و القضائية لوزارة العدل و مساعدين اجتماعيين.
ع.ط

سامية  المتجددة،  الطاقات  و  البيئة  وزيرة  أعطت 
موالفي، أول أمس، من بوإسماعيل بتيبازة، إشارة 
إنطالق حملة وطنية لنظافة المحيط ينظمها قطاعها 
المدني  للمجتمع  الوطني  المرصد  مع  بالتعاون 
"شركاء  شعار  تحت  للواليات  المحلية  والسلطات 

في المحيط، مسؤولون عن نظافته".
رئيس  بحضور  أعطيت  التي  االنطالقة،  وسجلت 
الرحمان  عبد  المدني,  للمجتمع  الوطني  المرصد 
بوستة،  الصديق  بكر  أبو  تيبازة,  ووالي  حمزاوي 
الحركةالجمعوية  و  لألطفال  "قوية"  مشاركة 
والفئات الشبانية والوجوه الرياضية و الفنية، فيما 
زهاء  و  آلية  و  شاحنة   200 من  أزيد  تسخير  تم 
ربوع  شتى  عبر  المبادرة  إلنجاح  عامل   1000

تيبازة.
 31 غاية  إلى  تستمر  التي  الحملة،  هذه  وبمناسبة 
أطياف  جميع  الوزيرة  دعت  المقبل،  أكتوبر 
لجان  و  والمؤسسات  الهيئات  ومختلف  المجتمع 

األحياء والمواطنين للمشاركة في هذه المبادرة.
بإعطاء  مطالبون  "الجزائريين  إن  الوزيرة  وقالت 
خاصة  الوطن،  عن  الجميلة  و  الحسنة  الصورة 
البالد ستستقبل ضيوفا من شتى أقطار الوطن  أن 
نظافة  على  الحرص  خالل  من  ذلك  و  العربي، 
البيئة  على  الحفاظ  أن  مبرزة  تزيينه",  و  المحيط 
موالفي على ضرورة  الجميع".وشددت  "مسؤولية 
التوعوية  و  التحسيسية  المبادرات  هذه  استمرار 
على طول السنة و غرس هذه الثقافة لدى األجيال 
الصاعدة، مذكرة بالشق الردعي "الهام" من خالل 
"الترسانة" القانونية الخاصة بحماية البيئة، مشيرة 
كل  قبل  و وعي  إلتزام  "قضية  البيئة هي  أن  الى 

شيئ".
للمجتمع  الوطني  المرصد  رئيس  ألح  جهته،  من 
التي يترأسها  الهيئة  المدني على أن عمل أعضاء 
"ينصب، من خالل مثل هذا النوع من المبادرات 
التي نظمت تجسيدا لتوصيات لقاء الحكومة-والة، 

و  المواطنين  لدى  المحيط  نظافة  قيم  غرس  على 
على  المحافظة  سبيل  في  بقوة  لالنخراط  تجنيدهم 
بوالية  المسجلة  القوية  المشاركة  البيئة".واعتبر 
لهم  الجزائريين  أن  على  إيجابيا  "مؤشرا  تيبازة 
قبل  من  لتجنيدهم  الالزمين  االلتزام  و  االستعداد 
ينخرطون  جعلهم  و  المدني  المجتمع  عناصر 
الداخلية  وزارة  المبادرات".وكانت  هذه  مثل  في 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أعلنت عن 
تنظيم هذه الحملة الوطنية لنظافة المحيط والقضاء 
على النقاط السوداء عبر واليات الوطن.وأوضحت 
الوزارة في بيان لها أن الحملة تأتي تنفيذا للتعليمات 
والتوجيهات المسداة خالل لقاء الحكومة مع الوالة 
المنعقد يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري والمتعلقة 
والتكفل  للمواطن  المعيشي  اإلطار  بتحسين 
إيالء  بضرورة  المرتبطة  تلك  سيما  بانشغاالته, 

أهمية خاصة لنظافة المحيط.
ر.ن

ر.ن
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بهدف اإر�ساء قواعد ال�سلح يف ق�سايا الطالق و�سمان ال�ستقرار الأ�سري

 دعوة لتفعيل دور االأخ�سائيني النف�سانيني واالجتماعيني

بالتعاون مع املر�سد الوطني للمجتمع املدين وال�سلطات املحلية 

وزيرة البيئة تعطي من تيبازة 
اإ�سارة اإنطالق حملة وطنية للنظافة

الجمارك  مصالح  تمكنت 
 4.000 من  اكثر  حجز  من 
صحيفة من زيت المائدة بالجلفة 
السجائر  من  علبة  و25.000 
يفوق  وما  بتقرت  األجنبية 
مهلوسا  قرصا   200.000
بحاسي مسعود, حسب ما افادت 
عن  صادرة  بيانات  أمس,  به, 

المديرية العامة للجمارك.
وجاء في بيان للمديرية انه "في 
سياق مواصلة الجهود الميدانية 
العملياتية  للمصالح  الحثيثة 
أعوان  تمكن  الجمركية,  للفرق 
للجمارك  المتنقلة  الفرقة 
األقسام  لمصالح مفتشية  التابعة 
بإقليم  بالجلفة,  للجمارك 
الجهوية  المديرية  اختصاص 
حجز  من  باألغواط,  للجمارك 
زيت  من  صفيحة   4.032
كانت  لتر,   05 بسعة  المائدة 
مع  شاحنة,  متن  على  محملة 

توقيف شخصين".
وحسب المصدر نفسه, "تندرج 
العملية في إطار ممارسة الدور 
الجمارك  لمصالح  الحمائي 
التام  أعوانها  وتجند  الجزائرية 
التهريب  مكافحة  سبيل  في 
بتعليمات  أشكاله, وعمال  بشتى 
القاضية  العمومية  السلطات 
المواد  تهريب  محاوالت  بقمع 
استقرار  على  حفاظا  المدعمة 
وحرصا  الوطنية  السوق 
والمستمر  الدائم  التزويد  على 

للمواطن بالسلع اإلستهالكية".
الفرقة  أعوان  تمكن  كما 
للجمارك  المهام  المتعددة 

بتقرت, التابعة لمصالح مفتشية 
األقسام للجمارك بورقلة, بإقليم 
الجهوية  المديرية  اختصاص 
للجمارك بورقلة, وبالتنسيق مع 
الشعبي,  الوطني  الجيش  أفراد 
من  علبة   25.000 حجز  من 
 ,HP السجائر األجنبية من نوع
تم ضبطها على متن شاحنة, مع 
توقيف المخالف.وذكر البيان ان 
هذه العملية "تكرس التجند التام 
الجزائرية  الجمارك  لمصالح 
في سبيل المساهمة في مكافحة 
حفاظا  أشكاله  بشتى  التهريب 
على صحة وسالمة المواطن".

أعوان  تمكن  اخرى,  جهة  من 
للجمارك  المتنقلة  الفرقة 
األقسام  لمصالح مفتشية  التابعة 
للجمارك بحاسي مسعود, بإقليم 
الجهوية  المديرية  اختصاص 
حجز  من  بورقلة,  للجمارك 
من  مهلوسا  قرصا   217.146
تم  مغ,   300 بريقابالين  نوع 
مقطورة  متن  على  ضبطها 
مهيأ  مكان  في  طريقي  جرار 

خصيصا للتهريب.
العملية  هذه  ان  البيان  وأوضح 
"تكرس اليقظة التامة والجاهزية 
الدائمة في إطار ممارسة المهام 
الجمارك  لمصالح  الحمائية 
أعوانها  وتجند  الجزائرية, 
التام في سبيل مكافحة التهريب 
تهريب  السيما  أشكاله,  بشتى 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
وسالمة  صحة  على  حفاظا 

المواطن".
ر.ن

العربي  المركز  من  وفد  حل 
أمس  أول  السياحي  لإلعالم 
استكشافية  جولة  في  بوهران 
معالم  عدة  زيارة  من  تمكنهم 
وسياحية  ثقافية  و  أثرية 
بعاصمة  ودينية  وتاريخية 
استفيد  حسبما  البالد،  غرب 
للسياحة  الوالئي  المدير  لدى 
هذه  التقليدية.وتسمح  والصناعة 
عدة  باكتشاف  للوفد  الزيارة 
الكبرى  الشوارع  تشمل  مواقع 
لوسط مدينة وهران على غرار 
و"محمد  مهيدي"  بن  "العربي 
خميستي" وواجهة البحر وساحة 
المكتبة  و  نوفمبر1954"  "أول 
الجهوية "بختي بن عودة", كما 

أضاف بلقايم بلعباس بن عمر.
إلى  زيارة  برمجة  أيضا  وتم 
التاريخية  و  األثرية  المواقع 
والحي  "الباي"  قصر  منها 
العتيق "سيدي الهواري" وجبل 
"سونتا  وحصن  "مرجاجو" 
المسجد  إلى  إضافة  كروز" 
باديس  بن  الحميد  "عبد  القطب 
"ثم التوجه إلى المركب السياحي 
" األندلسيات "بالطنف الوهراني 
بالمياه  المعالجة  مركز  لزيارة 
بوهران,  شواطئ  وكذا  البحر 

وفق ذات المسؤول.
تدوم  التي  الزيارة  هذه  وتهدف 
يوما واحدا والمنظمة من طرف 
الصناعة  و  السياحة  وزارة 
للمقصد  الترويج  إلى  التقليدية 
و  وهران  لمدينة  السياحي 
العربي  المركز  لوفد  التعريف 

بالمنتجات  السياحي  لإلعالم 
األكالت  و  التقليدية  الصناعة 
الشعبية التي تشتهر بها.ويتشكل 
هذا الوفد من تسعة أعضاء من 
المجال  في  مختصين  إعالمين 
المحتوى  صناع  و  السياحي 
العربية  المملكة  من  السياحي 
العربية  اإلمارات  و  السعودية 
و  قطر  و  الكويت  و  المتحدة 
تونس, حسبما ذكره مسؤول هذه 
اسكندر  االستكشافية،  الرحلة 
المركز  كلفه  الذي  الدين,  محي 
أمس  السياحي  لإلعالم  العربي 
العاصمة  بالجزائر  الخميس 
كمسؤول فرع المركز بالجزائر.

العربي  المركز  وفد  زار  كما 
يقوم  الذي  السياحي  لإلعالم 
لوجهة  والترويج  بالتعريف 
الجزائر السياحية مواقع سياحية 
بالجزائر العاصمة وتيبازة, وفق 
أعضاء  أن  أكد  الذي  اسكندر 
الوفد "أبدوا إعجابا كبيرا بوجهة 
الجزائر لما تزخر به من مناخ 
ومعالم  خالبة  بطبيعة  و  جميل 

سياحية رائعة".
للتذكير, فان وفد المركز العربي 
يتشكل  الذي  السياحي  لإلعالم 
من عدة دول عربية حل يوم 26 
في  للمشاركة  الجاري  سبتمبر 
فعاليات الطبعة الـ 21 للصالون 
واألسفار  للسياحة  الدولي 
بقصر  أمس  أول  افتتح  الذي 
البحري  بالصنوبر  المعارض 

بالجزائر العاصمة.
ع.ط

يف ح�سيلة مل�سالح اجلمارك

حجز كميات من زيت املائدة 
باجللفة وال�سجائر بتقرت 

واالأقرا�ص املهلو�سة بحا�سي م�سعود

يف جولة ا�ستك�سافية لعدة معامل بالولية

وفد من املركز العربي لالإعالم 
ال�سياحي يف زيارة اإىل وهران

انطالق الطبعة الـ 21 لل�سالون الدويل لل�سياحة والأ�سفار 

الرتكيز على ال�سياحة الداخلية تزامنا 
مع مو�سم ال�سياحة ال�سحراوية

ركزت الطبعة الـ 21 لل�سالون الدويل لل�سياحة والأ�سفار، التي عادت بعد غياب طال اأزيد من �سنتني ب�سبب جائحة كورونا 

)كوفيد-19(، على الرتويج لل�سياحة الداخلية ل�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من ال�سياح من الوطن ومن اخلارج، و ذلك تزامنا مع 

موعد انطالق ال�سياحة ال�سحراوية الأ�سبوع املقبل.
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غداة  الوطنيون  المؤرخون  تحّمل  لقد 
الجزائر  تاريخ  كتابة  واجب  االستقالل 
الدولة  سارعت  لذلك  منقوصا  غير  كامال 
من  األولى  السنوات  منذ  الجزائرية 
األرشيفي  النشاط  "تأطير  إلى  االستقالل 
بسيره  المتعلقة  التقنية  المعايير  وترسيخ 
الرصيد  هذا  تسيير  أوكلت  وقد  وتنظيمه" 
التوجيه  وزارة  من  كل  إلى  البداية   في 
فوزارة  الوطنية  التربية  وزارة  ثم  الوطني 
إلى غاية   1962 والثقافة من سنة  اإلعالم 
1971، ليتم بعدها وبموجب األمر رقم 71-

36 استحداث أول مؤسسة أرشيفية وضعت 
إلى  الوزراء،  مجلس  وصاية  تحت  آنذاك 
جانب ترسيخ الحق في االطالع ومجانيته، 
وبعدها   11-87 مرسوم  الحقا  ليأتي 
لألرشيف  تعريفا  قدم  الذي   09-88 قانون 
ومكوناته وتحدث عن اقتناء األرشيف من 
الداخل والخارج وشروط اإليداع واالطالع 
وكذا األحكام الناجمة عن إتالف أو تزوير 

أو التالعب بالوثيقة األرشيفية وغيرها.
ويرجع تاريخ أقدم وثائق األرشيف الوطني 
إلى العهد العثماني ابتداًء من القرن السادس 
الوثائق  أطنانا من  المؤسسة   وتملك  عشر 
االستقالل   بعد  األولي  العشرية  في  جمعت 
الوطني  األرشيف  مؤسسة  تأسيس  فمنذ 
الوطني  بـ"المركز  يعرف  بات  ما  أو 
قامت  السبعينيات   بداية  في  لألرشيف" 
هذه األخيرة حملة إنقاذ للوثائق التي كانت 
والمخازن  واألروقة  الدهاليز  في  موجودة 
مشروع  إطالق  وتم  المستعمرين،  وبيوت 
غير  الخاص  األرشيف  السترجاع  هام 
تجنيد  خالل  من  يتم  طبعا  وهذا  المحفوظ 
بالدرجة  والبشرية  المادية  الوسائل  كل 
األولى، غير أن عراقيل عديدة وقفت أمام 
المضي قدما في هذا المسعي خالل سنوات 
التسعينات  وحتى  الثمينينات  السبعينات، 
بتنظيمها  األرشيف  مؤسسة  انشغال  بسبب 
مساعي  عطل  ما  وهو  وهيكلتها،  الداخلي 
المطلوب  بالشكل  األرشيفي  الرصيد  إثراء 
عمل  ظروف  وعن  آنذاك.  والتطلعات  
في  ودورها  الوطني  األرشيف  مؤسسة 
يؤكد  للجزائريين  الرسمية  الذاكرة  حماية 
لألرشيف  العامة  بالمديرية  السابق  اإلطار 
الدولة  أن  بوروينة  مختار  الوطني 
األولي  السنوات  منذ  هيأت  الجزائرية 
لالستقالل اإلطار المناسب  لتسيير النشاط 
األرشيفي  بهدف المساهمة في بناء الذاكرة 
الوطنية كون األرشيف يعد أشمل من كتابة 
االجتماعية  الجوانب  كل  ويمس  التاريخ 
للمجتمع،  والمعرفية  والثقافية  واالقتصادية 
ويؤكد ذات المتحدث لـ"الرائد" أن صعوبات 
الوطني  األرشيف  مؤسسة  واجهتها  عددية 
منذ تأسيسها جعلتها تأخر نوعا ما في جمع 
وحفظ كل ما يخص الذاكرة الوطنية، لكن 
هذا ال يمنع أن نؤكد أن مؤسسة األرشيف 
لمئات  يؤرخ  أرشيفا ضخما  تملك  الوطني 
تاريخ  في  الماضية  السنين  أالف  بل 
الجزائر، مضيفا أن هناك أطنان من النسخ 
بالمركز  مخزنة  الوثائق  من  وكلومترات 
الوطني لألرشيف منها ما يعود إلى عصر 
المراحل  لمختلف  وأخرى  الفاطمية  الدولة 
نسخ  إلى  إضافة  التحرير،  بثورة  الخاصة 
تتحدث عن مختلف مراحل تاريخ الجزائر 

بوروينة  يضيف  األرشيفية  الوثائق  هذه 
تخضع لتنظيم قانوني يسمح بعرضها أمام 

الجمهور واتاحتها للمؤرخين.
 واجب وطني "مقد�س" 

ل يقبل امل�صاومة

الجزائر  كثفت  الجديد  األلفية  بداية  ومع 
من  الوطنية  ذاكرتها  إلثراء  مساعيها  من 
له  الذي  األرشيف  كل  عن  البحث  خالل 
مؤسسة  وتمكنت  الجزائرية  باألمة  عالقة 
األخيرة  السنوات  خالل  الوطني  األرشيف 
األرشيف  من  هائل  رصيد  استرجاع  من 
تاريخ  من  عديدة  فترات  يخص  الذي 
الجزائر. ففي سنة 2015 وعيشة االحتفال 
بالذكرى الـ 61 الندالع ثورة أول نوفمبر 
األرشيف  من  جزءا  المؤسسة  استرجعت 
العرب"  "صوت  إذاعة  من  التاريخي 
لمختلف  يوثق  أرشيف  وهو  المصرية، 
سنة  في  بينما  التحريرية.   الثورة  مراحل 
للصليب  الدولية  اللجنة  سلمت   2018
األحمر األرشيف الوطني الجزائري نسخة 
الجزائر  في  بعملها  الخاص  أرشيفها  من 
 )1962-1954( التحرير  حرب  خالل 
ألف  ثالثين  من  أكثر  عن  عبارة  وهو 
زيارات  عن  تقارير  تشمل  وصورة  وثيقة 
بين  رسمية  ومراسالت  االحتجاز،  ألماكن 
ووثائق  الفرنسي،  واالستعمار  الثورة  قادة 
الجزائري  األحمر  الهالل  بإنشاء  خاصة 
تونس  في  الجزائريين  الالجئين  ومساعدة 

والمغرب أو النازحين داخلًيا.
سنة  خالل  للجزائر  فرنسا  سلمت  كما 
ووثائق  نسخ  من  علبة   22  ،2020
سنة  من  الممتدة  الحقبة  تغطي  ديبلوماسية 
1954 إلى سنة 1962 وتتحدث عن أحداث 
دارت إبان ثورة الجزائر وتتعلق بالسياسة 
وذلك  الفترة  تلك  في  لفرنسا  الخارجية 
تشكلت  التي  الثنائية  اللجنة  عمل  ضمن 
الوطني  األرشيف  استرجاع  ملف  لدراسة 
لدى فرنسا تحت الرئاسة المشتركة لمديري 

األرشيف الفرنسي والجزائري.
تاريخ حافل بالإجنازات

الوطني  األرشيف  تثمين  مواصلة  ومع 
الموجود في الجزائر واسترجاع األرشيف 
خالل  أنجز  وما  بلدان  عدة  من  الخاص 
األرشيف  يبقي  الماضية  السنوات 
فرنسا  طرف  من  "المنهوب"  الجزائري 
موضوع  نفتح  عندما  أولوية  الملفات  أكثر 
األرشيف والذاكرة الوطنية. وتاريخيا بدأت 
نظرائهم  مطالبة  في  الجزائرية  السلطات 
الفرنسيين بتسليم األرشيفات التي هربّت ما 
الثمانينيات،  بداية  في  1961 و1962  بين 
الجزائر  بين  المفاوضات  بدأت  حيث 
وباريس، من خالل تشكيل لجاٍن مشتركة. 
التاريخ  أستاذ  السياق  هذا  في  ويشير 
بجامعة الجزائر محمد بشيري أن الحكومة 
الجزائرية تكون قد شرعت في وقت مبكر 
من االستقالل في تكرار هذه المطالب التي 
استمرت على مدار الستون عاما الماضية، 
لـ"الرائد"  تصريح  في  بشيري  وأوضح 
الثمانينات  في  وافق  الفرنسي  الطرف  أن 
من  األرشيف  ملف  حول  التفاوض  على 
مشترك  فوج  تشكيل  وجرى  المبدأ  حيث 
الجزائري  الطرف  مثّل  فرنسي  جزائري 
لألرشيف  الثالثة  الجهويين  المديرون  فيه 
فوج  وعقد  والوسط،  والغرب  الشرق  في 

العمل المشترك تسعة اجتماعات مطولة ما 
بين جانفي 1980 وأكتوبر1981، وأمضى 
االجتماعات،  محاضر  على  الطرفان 
طالبت فيها الجزائر بشكل واضح وصريح 

باسترجاع األرشيفات المرحلة.
حاولت  الفرنسية  السلطات  أن  ورغم 
استعمال الحجج الواهية حول أن ما قامت 
بترحيله هو أرشيف السيادة وأنه غير قابل 
استعملت  الجزائر  أن  إال  عنه،  للتنازل 
للدفاع عن حقها في  القانونية  كافة حقوقها 
من  بترسانة  مستعينة  أرشيفها  استرجاع 
مطالبها  بتحقيق  لها  تسمح  التي  القوانين 
المنهوب،  أرشيفها  استرجاع  في  والحق 
المستقلة  الدول  حق  على  تنص  والتي 
رجعي  بأثر  سيادتها  ممارسة  في  حديثا 
على  وحفظت  كتبت  التي  األرشيفات  على 

أراضيها، يضيف ذات المتحدث.
العودة للواجهة من جديد

األرشيف  استرجاع  مساعي  توقفت  بعدها 
بسبب  التسعينات  فترة  خالل  فرنسا  من 
الظروف األمنية التي عرفتها بالدنا امتدت 
المطالب  هذه  جديد  من  لتعود  لسنوات، 
بشكل قوي وبنتائج مثمرة العشرية األخيرة 
بدأ  حيث   2001 سنة  في  أبرزها  لعل 
حملة  يقود  لألرشيف،  الوطني  المركز 
والمؤسسات  الهيئات  مستوى  على  جديدة 
األرشيفات الدولية بهدف إعادة بعث قضية 
الجزائر  من  المرحل  الجزائري  األرشيف 
إلى فرنسا، وقد أثمرت هذه الحملة افتكاك 
موافقة من المجلس الدولي لألرشيف على 
يسمى  بما  خاصة  عمل  مجموعة  خلق 
الجزائر،  ترأسها  المرّحلة"  بـ"األرشيفات 
قوائم  تسليم  أهمها  عّدة  أهداف  لها  أوكلت 
تكون ملكيته محل  الذي  المتوفر  األرشيف 

نزاع.
في  وفرنسا  الجزائر  وقعت  حين  وأيضا 
الوصول  أجل  من  تعاون  اتفاقية   2009
األرشيف  تسليم  طريقة  يخص  حّل  إلى 
األراضي  على  الموجود  الجزائري 
على  اقتصر  األمر  أن  ورغم  الفرنسية، 
االتفاق بشأن تسليم نسخ عنه وذلك بصورة 
"مرحلية ومؤقتة" غير ان الطرف الفرنسي 
بعدها لم يظهر جدية في التعامل مع الملف 
المنهوب  األرشيف  ملف  جعل  ما  وهو 

يوضع في األدراج لفترة.
تاريخيا ال تمّر مناسبة وطنية إال ويتحدث 

بالدنا  في  الرسميون  المسؤولون  فيها 
األرشيف،  لجلب  الحثيثة  مساعيهم  عن 
كيلومترات،   10 إلى  طوله  يصل  الذي 
المواد  من  طنين  بقرابة  األمر  ويخص 
السلطات  عليها  استحوذت  التي  األرشيفية 
الحياة  مجاالت  كل  وتضم  االستعمارية 
واالقتصادية  والثقافية  والسياسية  اإلدارية 
الحقبة  خالل  للجزائريين  واالجتماعية 
علبة   1500 إلى  باإلضافة  االستعمارية، 
من األرشيفات الجزائرية ما قبل االحتالل 
الوجود  فترة  تخص  وبالتحديد  الفرنسي، 
 16 الـ  القرنين  خالل  بالجزائر  العثماني 
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60 سنة من االستقالل،  اليوم وبعد مرور 
تبدو السلطة الرسمية في الجزائر متمسكة 
على  للحصول  معركتها  في  ومستمرة 
الجديدة   الجزائر  عهد  ففي  األرشيف،  هذا 
قبل  من  األرشيف   لملف  أخر  بعد  أُعطي 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  والذي 
سدة  توليه  منذ  عديدة  مناسبات  في  صّرح 
الحكم في البالد أن فتح األرشيف جزء ال 
يتجزأ من الذاكرة الوطنية، في هذا الصدد 
يقول  أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر محمد 
المجيد  عبد  الرئيس  تّولي  مع  أنه  بشيري 
من  حزم  هناك  ظهر  الحكم  سدة  تبون 
الجانب الجزائري فيما يتعلق بملف الذاكرة 
فالجزائر  الوطني  األرشيف  واسترجاع 
التعامل مع أي  2020 رفضت  ومنذ بداية 
مبادرات رمزية أو قرارات دون جدوي في 
الفرنسي، فالجزائر  الجانب  الملف من  هذا 
الذي  التقرير  على  التعليق  حتى  رفضت 
للرئاسة  ستورا  بنجامين  المؤرخ  أعده 
يقترح  والذي  الماضي،  العام  الفرنسية، 
مشتركة  و"كتابة  الذاكرات"  "مصالحة 
للتاريخ".  وحسب بشيري فقد تجلي اهتمام 
األرشيف  استرجاع  بملف  العليا  السلطات 
تسعى  حيث  عديدة  أوجه  في  الوطني 
بكتابة  عالقة  ماله  كل  السترجاع  الجزائر 
وثورة  الوطنية  والحركة  الجزائر  تاريخ 
وتسجيل  الخصوص،  وجه  على  التحرير 
كافة صور تضحيات الشعب الجزائري من 
وأرضه  وحريته  هويته  على  الحفاظ  أجل 
وتحرص  التاريخية.  الحقب  جميع  عبر 
كافة  استجالء  على  الجديدة  الجزائر 
محطات التاريخ لرد كل محاوالت التزوير 

تحقد  التي  العنصرية  التيارات  ومناورات 
على الجزائر في الضفة األخرى، وبالمقابل 
في  الصاعدة  األجيال  حق  على  الحفاظ 

معرفة تاريخها الحقيقي بكل موضوعية.
وفي جويلية 2020 كلف رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبّون مستشاره المكلف الذاكرة 
األرشيف  لمؤسسة  العام  والمدير  الوطنية 
مع  بالعمل  شيخي  المجيد  عبد  الوطني 
الجزائرية  األصول  ذي  الفرنسي  المؤرخ 
المتعلقة  الملفات  على  ستورا  جامين  بن 
األرشيف  واسترجاع  الوطنية  بالذاكرة 
للتلفزيون  تصريحات  وخالل  الوطني 
باسترداد  المطالبة  شيخي  جدد  العمومي 
"كامل" لألرشيف العائد للحقبة االستعمارية 
العثمانية.  للفترة  يعود  الذي  واألرشيف 
قال  الجمهورية  "رئيس  بأن  شيخي  وذكر 
في العديد من المناسبات إننا نريد أن يطلع 
استثناء  دون  من  التاريخ  كّل  على  شعبنا 
وبسبب  تزويق"،  وال  تمليق  ال  وبدون 
في  العليا  السلطات  مارسته  الذي  الضغط 
بأشهر  بعدها  أعلنت  فرنسا  فان  البالد 

يسمى  ما  أرشيف  عن  السرية  بـ رفع 
االستعمار  لفترة  القضائية"  "التحقيقات 
أن  اعتبروا  ومؤرخين  مراقبين  أن  ورغم 
الخطوة مناورة فرنسية جديدة إال أن رمزية 
استرجاع  لملف  جديدا  دفعا  مثل  القرار 
رفض  وبسبب  الوطني.بعدها  األرشيف 
آليات  حول  الفرنسية  للمقاربة  الجزائر 
التاريخ  وقضايا  ملفات  معالجة  وخطوات 
العالقة تعّطل عمل اللجنة الثنائية الجزائرية 
أن  غير  بالملف  يتعلق  فيما  الفرنسية 
مساعي الجزائر بقيت متواصلة السترجاع 
أرشيفها  وهو ما انتهي بتشكيل لجنة ثانية 
عبد  الرئيس  عنه  أعلن  الذي  القرار  وهو 
ايمانويل  الفرنسي  ونضيره  تبون  المجيد 
للجزائر  األخير  هذا  زيارة  في  ماكرون 
أوت الماضي، ويعّول على هذه اللجنة  أن 
في  جديدا  تاريخيا  انتصارا  للجزائر  تحقق 
كالذي  الوطني  األرشيف  استرجاع  ملف 
للرئيس  الرئاسية  العهدة  بداية  في  حققته 
 24 تبون عندما استرجعت الجزائر رفات 
من قادة المقاومة الشعبية، على متن طائرة 
الجزائرية،  الجوية  القوات  من  عسكرية 
إنجاز  في  استقبالها   على  الرئيس  أشرف 
تاريخي يعتبر خطوة نحو إنجازات أخرى 
ستختتم عندما تسترجع الجزائر كل ما نُهب 

من طرف المستعمر.

الأر�صيف الوطني خالل �صتون �صنة من ال�صيادة الوطنية

ذاكرة اأمة حماها اال�صتقالل وت�صونها اجلزائر اجلديدة

�صارة زمو�س

ل  جزء  الوطنية  الذاكرة  تزال  ول  كانت  املا�صية  العقود  مدار  على 

يتجزاأ من �صيادة الدولة اجلزائرية  ولأجل ذلك فقد عملت اجلزائر 

الذاكرة،  هذه  يحفظ  اأر�صيفي  ر�صيد  وتكوين  بناء  على  امل�صتقلة 

اجلزائر  تاريخ  كتابة  يف  املوؤرخني  لعمل  ومنطلق  قاعدة  ويكون 

ولأن  القادمة،  الأجيال  منه  لت�صتفيد  اأزمنته  كل  عرب  املجيد 

الأر�صيف الوطني هو ذاكرة اجلزائر الر�صمية وتراثها التاريخي 

فان القيادة العليا يف اجلزائر اجلديدة و�صعت تثمينه وا�صرتجاع 

من  العديد  فاأطلقت  اأولوياتها   �صمن  فرن�صا  من  املنهوب  اجلزء 

يف  متقدمة   خطوات  وحققت  الجتاهات  كل  يف  و�صارت  املبادرات 

اإطار م�صروع وطني متكامل بداأ ياأتي بثماره على اأر�س الواقع.



دون ت�سجيل خ�سائر

ن�سوب حريق بال�سوق املغطاة حلي 
"املدينة اجلديدة" بوهران

شب حريق يوم الجمعة الماضية على مستوى محلين تجاريين داخل السوق 
المغطاة لحي "المدينة الجديدة" بوهران دون تسجيل خسائر بشرية، حسبما 

علم لدى مصالح الحماية المدنية للوالية.
النجدة  لنداء  تلقيهم  المدنية وبعد  الحماية  المصدر أن أعوان  و أوضح ذات 
تدخلوا في حدود الساعة 6 و 48 دقيقة صباحا من أجل اخماد حريق بمحلين 
تجاريين داخل السوق المذكورة مما مكن من إخماده ومنع انتشاره الى بقية 

المحالت والسوق دون تسجيل خسائر بشرية.
و قد سخرت ذات المصالح في هذا التدخل 50 عونا من مختلف الرتب فضال 

عن خمس شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف.
�ش. زمو�ش

للفيسبوك  صفحتها  عبر  نشر  بيان  في  جاء  و 
الجوية  الخطوط  "شركة  أن  الماضية  الجمعة 
كافة  تحويل  عن  المسافرين  تعلم  الجزائرية 
الرحالت الدولية من و نحو وهران إلى المحطة 
الجوية الجديدة )نهائي 1( لمطار -أحمد بن بلة- 

ابتداء من الفاتح أكتوبر.«
المجيد تبون قد  و كان رئيس الجمهورية, عبد 
وهران  لمطار  الجديدة  الجوية  المحطة  دشن 

الدولي "أحمد بن بلة" في يونيو المنصرم.

تكفلت  التي  الجديدة  المنشأة  هذه  طاقة  تقدر  و 
مليون  5ر3  ب  كوسيدار  مؤسسة  بإنجازها 
المعمارية  بهندستها  تتميز  و هي  مسافر سنويا 
و  والحديث  المورسكي  الطابع  بين  تجمع  التي 
منطقة  تتضمن  كما  الدولية،  للمعايير  تستجيب 
بها  المعمول  الدولية  للمعايير  مطابقة  للشحن 
تتربع على مساحة 4 أالف متر مربع، و تم رفع 

قدرة استيعاب المنشأة من 15 إلى 25 طائرة.
الحيوي  المرفق  هذا  بداخل  اإلنارة  تعمل  و 

بواسطة الطاقة الشمسية حيث تم وضع 4.550 
مستوى  على  عالية  نوعية  ذات  شمسية  لوحة 
مما  مربع  متر   14.500 مساحة  على  السقف 
الطاقة  من  بالمائة   25 باسترجاع  سيسمح 

الموجهة لتموين مطار وهران الدولي.
للسيارات  أيضا على حظيرة  المحطة  تتوفر  و 
متكونة من ثالثة طوابق تتسع لـ 1.200 مركبة 
استيعاب  بطاقة  أخرى  خارجية  حظيرة  كذا  و 

مماثلة.

ال�سلف:

ا�ستالم مركز مكافحة ال�سرطان
 نهاية �سنة 2022

يرتقب أن يستلم مركز مكافحة السرطان بالشلف الذي وصلت نسبه تقدم 
األشغال به حاليا إلى 90 بالمئة, نهاية السنة الجارية, حسبما كشف عنه 

الخميس الماضي بالشلف وزير الصحة عبد الحق سايحي.
وقال المتحدث في تصريح أدلى به على هامش زيارة عمل و تفقد قادته 
لقطاعه بالوالية أن استالم مركز مكافحة السرطان يرتقب أن "يكون نهاية 
أن  الوزير  وأوضح  التجهيز«،  عمليات  من  االنتهاء  بعد  الجارية  السنة 
هذه الزيارة "سمحت بمعاينة هذا المرفق الصحي الهام و تسجيل بعض 
التحفظات التي سيتم التكفل بها, و مع انتهاء تقييم عمليات التجهيز ينتظر 

أن يستلم المشروع مع نهاية السنة الجارية.«
ومن المنتظر أن يكون مركز مكافحة السرطان الذي بلغت تكلفة إنجازه 
أزيد من 5,2 مليار دج قطبا جهويا في مكافحة هذا المرض المستعصي 
و  المجاورة  الواليات  إلى  المواطنين  تنقل  معاناة  تخفيف  في  وسيساهم 
العاصمة  الجزائر  و  بالبليدة  الجامعية  المستشفيات  على  الضغط  تخفيف 

و وهران.
بحي  الطفل  و  األم  مستشفى  إنجاز  مشروع  الصحة  وزير  زار  كما 
مستوى  على  الموجودة  الصحية  الهياكل  بالمناسبة  ثمن  حيث  البرادعي 
الوالية عامة و التي من شأنها تحسين نسبة و جودة التغطية الصحية و 

التكفل األمثل بالمواطن.
وكان سايحي قد حل صبيحة اليوم في زيارة عمل و تفقد لقطاعه, أشرف 
خاللها على دخول عدة هياكل صحية حيز الخدمة من بينها مستشفى 60 
سريرا بعين مران و العيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية، كما عاين وزير 
بالمركز  األمر  يتعلق  و  الصحة  قطاع  في  خاصين  مشروعين  الصحة 
الطبي للتشخيص و تصفية الدم ببلدية أم الدروع و المركز الطبي للجراحة 

العامة و التوليد ببلدية الشلف.
�ش. ز

مببادرة من طرف وزارة 

ال�سياحة وال�سناعة التقليدية

وفد من املركز العربي لالإعالم 
ال�سياحي يف زيارة اإىل وهران

في  بوهران  الجمعة  يوم  السياحي  لإلعالم  العربي  المركز  من  وفد  حل 
جولة استكشافية تمكنهم من زيارة عدة معالم أثرية و ثقافية و سياحية و 
تاريخية و دينية بعاصمة غرب البالد، حسبما استفيد لدى المدير الوالئي 

للسياحة والصناعة التقليدية.
و تسمح هذه الزيارة للوفد باكتشاف عدة مواقع تشمل الشوارع الكبرى 
لوسط مدينة وهران على غرار "العربي بن مهيدي" و"محمد خميستي" 
وواجهة البحر وساحة "أول نوفمبر1954" و المكتبة الجهوية "بختي بن 

عودة", كما أضاف بلقايم بلعباس بن عمر.
قصر  منها  التاريخية  و  األثرية  المواقع  إلى  زيارة  برمجة  أيضا  تم  و 
"الباي" والحي العتيق "سيدي الهواري" وجبل "مرجاجو" وحصن "سونتا 
كروز" إضافة إلى المسجد القطب "عبد الحميد بن باديس "ثم التوجه إلى 
المركب السياحي " األندلسيات "بالطنف الوهراني لزيارة مركز المعالجة 

بالمياه البحر وكذا شواطئ بوهران, وفق ذات المسؤول.
الصناعة  و  السياحة  وزارة  من طرف  والمنظمة  الزيارة  هذه  تهدف  و 
لوفد  التعريف  و  وهران  لمدينة  السياحي  للمقصد  الترويج  إلى  التقليدية 
المركز العربي لإلعالم السياحي بالمنتجات الصناعة التقليدية و األكالت 

الشعبية التي تشتهر بها.
و يتشكل هذا الوفد من تسعة أعضاء من إعالمين مختصين في المجال 
و  السعودية  العربية  المملكة  من  السياحي  المحتوى  صناع  و  السياحي 
اإلمارات العربية المتحدة و الكويت و قطر و تونس, حسبما ذكره مسؤول 
هذه الرحلة االستكشافية، اسكندر محي الدين, الذي كلفه المركز العربي 
فرع  كمسؤول  العاصمة  بالجزائر  المنصرم  الخميس  السياحي  لإلعالم 

المركز بالجزائر.
بالتعريف  يقوم  الذي  السياحي  لإلعالم  العربي  المركز  وفد  زار  كما 
العاصمة  بالجزائر  سياحية  مواقع  السياحية  الجزائر  لوجهة  والترويج 
كبيرا  إعجابا  "أبدوا  الوفد  أعضاء  أن  أكد  الذي  اسكندر  وفق  وتيبازة, 
ومعالم  خالبة  بطبيعة  و  جميل  مناخ  من  به  تزخر  لما  الجزائر  بوجهة 

سياحية رائعة.«
�ش. زمو�ش
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حول  بقسنطينة  المنصرم  األسبوع  نهاية  نظم  لقاء  في  المشاركون  أكد 
اليوم  إطار  في  البناء"  و  الصناعة  مجال  في  العملية  التقنيات  "تطوير 
األخير من فعاليات الصالون الوطني للسكن, العقار و الديكور أن الهندسة 
العكسية في مجال إنتاج الدهانات تعتبر طريقة هامة الستحداث التقنيات 

الصناعية وأحد مصادر االبتكار في عالم البناء.’’
ولدى تقديمه لمداخلة خالل هذا اللقاء الذي نظم بدار الثقافة "مالك حداد", 
أن  يحياوي,  سمير  للدهن,  الوطنية  للشركة  العام  المدير  الرئيس  أفاد 
"مختبر هذه الشركة قد ابتكر بفضل الهندسة العكسية عدة أنواع جديدة من 
الدهانات الذكية, على غرار مثبطات اللهب )دهن مضاد للنار( و الدهن 
المضاد للجراثيم و الدهن المضاد للتآكل و أنواع أخرى خاصة بالتنظيف 

الذاتي.«
العكسية في نشاط مؤسستنا  الهندسة  إدراج  قائال "إن  المتحدث  وأضاف 
القيام  اإلنتاجية بشكل كبير و ذلك من خالل  قدرتنا  قد مكن من تطوير 
بعملية إعادة التكوين التحليلية لبعض المنتجات غير المتوفرة في الجزائر 

و العمل على إعادة ابتكار المكونات المعقدة و تحليلها.«
واستشاري  المعمارية  الهندسة  في  المتخصص  الباحث  أفاد  جهته,  من 
أنه من  لنقر,  الكريم  للصالون, عبد  المنظمة  "ميديا ??سمارت"  شركة 
أجل إيجاد حلول للمشاكل المعاصرة المتمثلة في اندالع الحرائق و تدهور 
الجدران بسبب البيئة المحيطة, السيما في الهياكل التربوية و الصحية و 
الشركات و المؤسسات اإلدارية, "استخدم الباحثون الجزائريون الهندسة 
البناء,  المعاصرة نظرا النتشارها في صناعات  التحديات  العكسية لرفع 

باإلضافة إلى قيمتها التكنولوجية.«
والتنمية  البحث  نتائج  لتثمين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  اعتبر  بدوره, 
عالم  بين  تفاعل  هيئة  بصفتها  الوكالة  أن  درويش,  نجيب  التكنولوجية, 
ودعم  التكوين  تشجيع  على  تعمل  االقتصادي  االجتماعي  والعالم  البحث 
استخدام تقنيات الهندسة العكسية و الترويج لها لتعزيز االبتكار واستحداث 

المؤسسات الناشئة.
�ش. زمو�ش

إلى  الهادفة  الميدانية  األمنية  للجهود  مواصلة 
أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة  مكافحة 
بناءا  للمواطنين،  الطمأنينة  و  األمن  وضمان 
أمام  المواطنين  أحد  بها  تقدم  شكوى  على 
للشرطة  الوالئية  المصلحة  بـ  الجنائية  الفرقة 
من  للسرقة  منزله  تعرض  مفادها  القضائية 
قدر  مالي  مبلغ  استهدفت  مجهول)ين(  قبل 
المعدن  من  مجوهرات  دج(،   6500000.00(
األبحاث  أسفرت  األغراض،  بعض  و  األصفر 
و التحريات التي قامت بها المصلحة في إطار 
من  يبلغ  أول  فيه  مشتبه  توقيف  عن  التحقيق 
العمر )17(سنة، توقيف مشتبه فيه ثاني يبلغ من 
العمر )28( سنة تم حجز على مستوى مسكنه 
مضبوطات  القانونية(  اإلجراءات  استفاء  )بعد 

تمثلت في: بعض األغراض المسروقة الخاصة 
)120000.00دج(،  قدره  مالي  مبلغ  بالضحية 
كمية  العقلية،  المؤثرات  من  كبسولة   )350(  ،
قدرها  المعالج  الكيف  مادة  من  المخدرات  من 
)110.10 غ(، و مبلغ مالي من عائدات النشاط 

اإلجرامي قدره )19200.00 دج(.
بتوقيف  للمصلحة  الشرطة  عناصر  قامت  كم 
تم  سنة   )18( العمر  من  يبلغ  ثالث  فيه  مشتبه 
ضبط و حجز على مستوى مسكنه )بعد استفاء 
آلة طبوغرافية مسروقة،  القانونية(  اإلجراءات 
المؤثرات  من  كبسولة   )114( نارية،  دراجة 
العقلية، إضافة إلى ذلك تم توقيف إمرأة مشتبه 
بـ:  المتعلقة  الحال  قضية  في  لتورطها  فيها 
لجناية،  اإلعداد  لغرض  أشرار  جمعية  تكوين 

التسلق  التعدد  بظروف  المقترنة  السرقة  جناية 
الكسر، استعمال مفاتيح مصطنعة، إخفاء أشياء 
اإلجراءات  ملفات  استكمال  بعد  و  مسروقة، 
السالف  فيهم  المشتبه  تقديم  تم  للقضية  الجزائية 
ذكرهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة 
وكيل  أمام  قدمت  المصلحة  األغواط.ذات 
الجمهورية لدى محكمة األغواط كل من المشتبه 
فيه  المشتبه  سنة،   )18( العمر  من  البالغ  فيه 
قضية:حيازة  عن  سنة   )28( العمر  من  البالغ 
قصد  شرعية  غير  بطريقة  العقلية  المؤثرات 
البيع، أما المشتبه فيه البالغ من العمر )28( سنة 
فعن قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية 

بطريقة غير شرعية قصد البيع.
حياة �سرتاح

اأكد اأن الهند�سة العك�سية خطوة ل�ستحداث التقنيات ال�سناعية وم�سدر لالبتكار

يحياوي يك�سف عن اآخر ابتكارات 
اإنتاج الدهانات يف ق�سنطينة

حياة �سرتاح

اخلطوط اجلوية اجلزائرية بداأت ال�سبت 

يف حتويل الرحالت الدولية اإىل "نهائي 1"

ال�سروع يف ا�ستغالل املحطة اجلوية 
اجلديدة ملطار اأحمد بن بلة بوهران

lرفع قدرة ا�ستيعاب املن�ساأة من 15 اإىل 25 طائرة
�سرعت يوم اأم�س ال�سبت �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف حتويل كافة الرحالت الدولية من و نحو وهران 

اإىل املحطة اجلوية اجلديدة )نهائي 1( .

الأغواط:

توقيف متورطني يف ق�سية تكوين جمعية اأ�سرار لغر�ض ال�سرقة



إنَّ قائمة المشكالت التي قد تسبِّب اضطرابات في النوم 
والجيران  والقلق،  النفسي،  التوتر  منها  جداً،  طويلٌة 
المزعجين، فال عجب إذاً أنَّ ماليين الناس يعانون من 
ن هذه القائمة أعراضاً  مشكالت متعلِّقة بالنوم، وقد تتضمَّ
ال تعرف حتى أنَّك تعاني منها، نتيجة الضطراب نوم 
في  اضطراباً  تسبِّب  صحية  حالًة  أو  ص،  مشخَّ غير 

النوم.
إلى  الخلود  بعد  اآلتية  األعراض  من  أيَّاً  واجهت  إذا 
على  للحصول  طبيبك  لزيارة  الوقت  حان  فقد  النوم، 

استشارة:
أواًل: ضيق التنفس

يعدُّ ضيق التنفس عالمًة شائعًة على اإلصابة بانقطاع 
"النفس النومي(sleep apnea) «، وهو اضطراب 
أثناء  النوم؛ إذ يتوقف تنفسك ويبدأ من جديد، ففي  في 

النوم تسترخي العضالت ويضيق البلعوم أو ينغلق.
بالشخير،  أيضاً  النوم  أثناء  في  التنفس  توقف  يرتبط 
واالختناق في أثناء النوم، والشعور بصداع وجفاف في 
الفم عند االستيقاظ، فيمكن الختصاصي النوم أن يطلب 
بانقطاع  إجراء دراسة للنوم لتحديد ما إذا كنت مصاباً 
النفس النومي، والذي يُعالج عادًة بجهاز يسمى "ضاغط 
وهو   ،» (CPAP)المستمر اإليجابي  الهواء  مجرى 
ا يحافظ  جهاز يضخ هواًء مستمراً عند ضغط محدَّد، ممَّ

على مجرى الهواء مفتوحاً.

ثانياً: الشخير
الشخير هو عرض شائع آخر النقطاع النفس النومي، 
فعند وجود تضيُّق في مجرى الهواء، سواء في األنف 
صوت  ويصدر  باالهتزاز  األنسجة  تبدأ  البلعوم،  أم 
الشخير، وقد يرتبط ذلك بقصر األنفاس، أو الشخير في 

أثناء النوم، وجفاف الفم في الصباح، واحتقان األنف.

كما قد ينجم ذلك عن الحساسية، أو نزالت البرد، فضاًل 
عن زيادة الوزن؛ إذ يعدُّ ضيق التنفس وزيادة التعرق 

من األعراض اإلضافية التي قد تعوق نومك.
يمكن الختصاصي النوم أن يطلب دراسة للنوم لتحديد 
ما إذا كنت مصاباً بانقطاع النفس النومي، فإذا لم يوجد 
خيارات  فإنَّ  النوم،  أثناء  في  التنفس  توقف  على  دليل 

العالج المختلفة للشخير تشمل النوم على جانبك، ورفع 
وبخاخات  األنف،  شرائط  واستخدام  السرير،  رأس 

األنف، أو جهاز فموي.
ثالثاً: المشي في أثناء النوم

إنَّه  أي  النوم؛  أخطال  من  النوم  أثناء  في  المشي  يُعدُّ 
سلوٌك أو تجربة غير مرغوب فيها في أثناء النوم، فإنَّه 
حركة  نوم  من  مرحلة  أعمق  خالل  يحدث  اضطراب 
العين غير السريعة، عندما يضطرب الدماغ فيبقى في 

حالة ما بين النوم واليقظة.
قد ينجم ذلك عن الحرمان من النوم أو التوتر أو القلق 
مات  المنوِّ مثل  األدوية  بعض  تناول  فإنَّ  الحمى،  أو 
لعالج  المستخدمة  األدوية  بعض  أو  المهدئات  أو 

االضطرابات النفسية قد يكون عاماًل مساهماً أيضاً.
رابعاً: الكالم في أثناء النوم

أخطال  أنواع  أكثر  أحد  النوم هو  أثناء  في  التحدث  إنَّ 
النوم شيوعاً، وما زال غير معروف السبب، فإنَّه أكثر 
شيوعاً عند األشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، 
ويمكن أن يرتبط بالسير في أثناء النوم والكوابيس، وقد 
والحمى،  العاطفي،  التوتر  األخرى،  األسباب  تشمل 
واالستخدام الخاطئ للعقاقير.ويمكن أن تؤدي هذه الحالة 
مزاجية  وتقلُّبات  التركيز،  على  القدرة  انخفاض  إلى 
حادة، أو هلوسة، فإذا لم يكن الحديث في أثناء النوم أمراً 
طبيعياً وسبَّب لك القلق، فيجب أن تستشير اختصاصياً.
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 l �سفحة من اإعداد: حياة �سرتاح

ن�صيحة طبية

العالج بال�صوت وتردداته قد يكون هو الدواء
اليوم وكثرة  نعيشه  الذي  السريع  الحياة  إيقاع  بسبب  النفسي  الضغط  يعاني من  أغلبنا  بات 
األشغال والمهام اليومية المطلوب إنجازها، وأصبحت الضوضاء هي السمة العامة لحياتنا، 
ومعظم أمراضنا العضوية هي نتيجة التوتر والقلق؛ وهذا ما يجعلنا بحاجة إلى أيَّة وسيلة أو 

تقنية يمكنها أن تساعدنا على التخلص من هذا الضغط.
1 يُعتقد أنَّ القبائل الشامانية الموجودة في جبال الهيمااليا وفي نيبال والهند والصين )منطقة التبت(.
2 تُستخدم اليوم هذه التقنية في الهند ونيبال والتبت وعدد من دول القارة األوروبية وفي تركيا 

وأمريكا:
3 العالج بالصوت:

والرنين  والطنين  كريستال  وبلورات  أجراس  عن  عبارة  واألواني  األطباق  هذه  تكون   4
المستخَدمة  التبتية  الغناء  الشامانية وشوك رنانة والمخشخشة وأوعية  والهزازات والطبول 
)النحاس والفضة والذهب  تقع غرب الصين والمصنوعة من سبعة معادن  التي  التبت  في 
والقصدير والزئبق والرصاص والحديد، وكل معدن منها يتوافق مع أحد الشاكرات السبع 

وفق التقاليد التبتية(.
ر اختصاصيو العالج بالصوت األمر بأنَّ جسم اإلنسان يتكون من نحو 70% من الماء،  5 يُفسِّ
لذا فإنَّ ضرب وعاء حول الجسم أو عليه يجعل الماء يعمل بوصفه ُموصاًل لالهتزازات إلى 

كافة أنحائه.
6 توجد أنواع عدة لعالج الصوت، وكل نوع منها يعالج حالة ما سواء نفسية أم جسدية؛ وذلك 

حسب الوعاء المستخَدم في العالج واالهتزاز الذي يُحِدثه.
7 العالج بالصوت كغيره من عالجات الطاقة األخرى، مثل العالج بالزيوت العطرية والعالج 
بالطاقة المهدئة للكريستال وتقنية الريكي، فكل هذه التقنيات تقوم على فكرة تبديل طاقة الجسم من 
سلبية إلى إيجابية، والشعور باالسترخاء والتخلص من القلق والتوتر لدرجة أنَّ بعض األشخاص 

ينامون في أثناء جلسة العالج بالصوت على الرغم من أصوات الجرس واألواني المعدنية.
8 يرى اختصاصيو العالج بالصوت، أنَّ أكثر من 95% من األمراض العضوية مرتبطة 

باإلجهاد والحالة النفسية السيئة.
لديهم  الذين  واألشخاص  والحوامل  الصرع  لمرضى  مناسباً،  بالصوت  العالج  يكون  ال   9

حساسية تجاه أصوات المعادن.
ثالثاً: جلسة العالج بالصوت أم حمام الصوت؟

يكون  ما  غالباً  فراش  على  التمدد  الشخص  من  ويُطلب  دقيقة   60 نحو  إلى  الجلسة  تمتد 
المختلفة،  األحجام  ذات  المعدنية  الطاسات  من  بمجموعة  وُمحاطاً  األرض  على  موضوعاً 
ويقوم االختصاصي بالنقر على هذه األوعية من خالل مطرقة خشبية أو تدويرها حول محيط 
الوعاء وتوجيهها على أنحاء مختلفة من الجسم مع تدليك الجسم أو جانبي الرأس، والغاية 
من التدليك هي الشعور باالسترخاء وتغلغل األصوات واالهتزازات في الجسم، وفعاًل يبدأ 
الشخص بالشعور بالذبذبات تسري عميقاً في جسمه وعلى وجه الخصوص في يديه وقدميه.

يمكن َعدُّ "العالج بالصوت" إحدى التقنيات العالجية التي تساعدنا على التنفيس عما يختلج 
في صدرنا من مشاعر قلق وتوتر، وعلى استعادة سالمنا الداخلي وتوازننا النفسي ونقلنا إلى 
العالج  القصصية لمن اختبر  التجارب  بالسكينة والهدوء، وتؤكد  الشعور  عالم آخر؛ حيث 
بالصوت على حصوله على تجربة رائعة أشبه بعملية تنظيف للداخل وإثارة المشاعر الُمقفلَة 

وتحريرها ومنحه طاقة سعادة.
ال بد أنَّ األمر أثار فضولك؛ لذا نصيحتنا لك بالبحث عن مركز عالجي يقدم هذه التقنية، 
وخوض هذه العوالم لعلها تكون ُمخلِّصك من تعبك وقلقك، وكل ما عليك هو أن تدع نفسك 

الهتزازات الصوت لتمارس سحرها عليك.

الطب البديل
�صحتك

8  ن�صائح للحفاظ على ال�صحة 
مع تبدالت الطق�س

قد تعّر�س تقلبات احلرارة والتغّي املفاجئ يف الطق�س، خالل الفرتات النتقالية بني ف�سول ال�سنة، الإن�سان 

مل�سكالت �سحية، نظراً لعدم ال�ستعداد الكايف لالأجواء اجلديدة.

من  مجموعًة  األطباء  يقّدم  يأتي  وفيما 
النصائح للتعامل مع تبّدل الفصول:

الطبية  الجراحية  الكمامات  وضع  التزام 
عند الحاجة، حيث أثبتت فعاليتها الكبيرة 
والصحة،  السالمة  على  الحفاظ  في 
ضّد  دفاعي  خط  بمثابة  وأصبحت 

الفيروسات الخارجية.
المالح  بالماء  الفم واألنف  غسل وتنظيف 
صغيرتين  ملعقتين  وضع  طريق  من 
لتر  في  الملح  من  غرامات   10 تعادالن 
حتّى  وتركها  الساخنة  المعقمة  المياه  من 
تساهم  حيث  االستخدام،  قبل  قلياًل  تبرد 
المخاطية  الخاليا  تهدئة  في  الطريقة  هذه 
لألنف، فتمنع دخول الفيروسات وتقلّل من 

االحتقان.
شاي  من  الساخنة  المشروبات  تناول 
أخضر وأعشاب برية مخلوطة مع العسل 

والزنجبيل والليمون الغني بفيتامين سي، 
تعزيز  في  المشروبات  هذه  تساهم  حيث 
الفيروسات  ضّد  للجسم  المناعية  القوة 

ونزالت البرد المفاجئة.
من  بداًل  األنف  من  التنفس  على  الحرص 
الفم، حيث تقوم الشعيرات الموجودة داخل 
وتدفئته وترطيبه عبر  الهواء  بتنقية  األنف 
فاألنف  الرئتين،  إلى  دخوله  قبل  القنوات 
إلى  الهواء  وخروج  لدخول  طبيعي  مسار 

الجسم.
التي  الطبية،  المضغ  أقراص  تناول 
تحتوي مركباتها على األعشاب الطبيعية 
التي تساعد بدورها في تعقيم الحلق وفتح 

المجاري الهوائية.
الحرارة  درجات  اختالف  إلى  االنتباه 
أثناء  بوضع وشاح على األنف والفم في 
برودة الجو، وعدم التعّرض للهواء البارد 

ألّن  الدافئ،  الحمام  من  الخروج  بعد 
عند  تتقلص  األنف  في  الدموية  األوعية 
نسبة  فتقّل  المنخفضة،  الحرارة  درجات 
تدفق الدم إلى تلك المنطقة، وبالتالي تقّل 
محيطاً  يشّكل  ما  الداخلية،  التدفئة  عملية 
ونزالت  اإلنفلونزا  لفيروسات  مناسباً 

البرد.
اليدين  وغسل  الشخصية  بالنظافة  االهتمام 
عن  تقّل  ال  لمّدة  الخارج  من  القدوم  عند 
ألّن  جيداً،  اليدين  وتدليك  ثانية،  عشرين 
عبر  تنتقل  التنفسي  الجهاز  أمراض  أكثر 
اآلخرين،  أدوات  واستخدام  المصافحة 
وتنبيه األطفال إلى ذلك، فهم األكثر عرضة 

الستخدام أغراض زمالئهم في المدارس.
أمراض  ضد  الالزمة  اللقاحات  أخذ 
اإلنفلونزا  لقاح  مثل  التنفسي،  الجهاز 

ولقاحات كورونا.

9 ا�صطرابات نوم ت�صري اإىل �صرورة ا�صت�صارة الطبيب
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مبابي كان قد طالب النادي 

الفرن�سي بالتعاقد معه

تني هاغ يف�سر رف�ض انتقال 
را�سفورد اإىل باري�ض

علق الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على رفض 
راشفورد،  ماركوس  مع  التعاقد  جيرمان  سان  باريس  محاوالت 

مهاجم الشياطين الحمر، في الصيف الماضي.
سان  باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  الفرنسي  أن  تقارير  وزعمت 
جيرمان، طالب إدارة ناديه بضم راشفورد في الصيف، لكن المان 

يونايتد رفض الصفقة.
خبير  رومانو،  فابريزيو  أبرزه  تصريح  عبر  هاج،  تين  وقال 
بـ"تويتر":  أوروبا، على حسابه  في  والمدربين  الالعبين  انتقاالت 
وكنت  راشفورد،  مع  للعمل  جًدا  متحمًسا  كنت  األول  اليوم  "منذ 
أعرف بالفعل التأثير الذي يمكن أن يقدمه واإلمكانات التي لديه"، 
وأضاف المدرب الهولندي: "راشفورد يستخدم هذه اإلمكانات على 

أرض الملعب وأنا سعيد حًقا بتطوره«.
الصيف  في  ينتهي  الحمر  الشياطين  مع  راشفورد  عقد  أن  يذكر 

المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.
الوكالت

طالب بالتعاقد مع اأربعة

 لعبني يف املريكاتو ال�سيفي

باري�ض �سان جريمان 
يف�سل يف تلبية رغبات مبابي

طلب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من ناديه 
التعاقد مع 4 العبين خالل الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان مبابي وقع مع باريس حتى 2025 منذ عدة أشهر، وزعمت 
تقارير أن المهاجم الفرنسي حصل على صالحيات في الميركاتو 
الفرنسية،  للموافقة على تجديد عقده.ووفقا إلذاعة "مونت كارلو" 
فإن مبابي اقترح على إدارة باريس التعاقد مع ماركوس راشفورد 
في  سكاماكا  وجيانلوكا  ديمبيلي  وعثمان  ليفاندوفسكي  وروبرت 
ضم  في  فشلت  باريس  إدارة  أن  إلى  الماضي.وأشارت  الصيف 
الرباعي، حيث استمر راشفورد مع مانشستر يونايتد، بينما انتقل 
انتقل  فيما  نو"،  "كامب  في  عقده  ديمبلي  وجدد  برشلونة  إلى  ليفا 
أن  التقارير  من  العديد  يونايتد.وزعمت  هام  وست  إلى  سكاماكا 
زميله  من  التخلص  جيرمان  سان  إدارة  من  أيضا  طلب  مبابي 

البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي.
الوكالت

اليوم،  االتحاد،  ملعب  يحتضن 
عندما   ،188 رقم  مانشستر  ديربي 
في  يونايتد،  نظيره  سيتي  يستقبل 
من  التاسعة  الجولة  مباريات  قمة 
البريميرليغ، ولم يخسر المان سيتي 
في البطولة اإلنجليزية منذ 19 مباراة 
منذ السقوط أمام توتنهام في فيفري 
حالًيا  يمر  يونايتد  أما  الماضي، 
بمسيرة من 4 انتصارت متتالية في 
الدوري، وهي المسيرة األطول من 
نوعها منذ أفريل 2021 عندما حقق 
الفوز  شملت  متتالية  انتصارات   5

في ملعب االتحاد بهدفين دون رد.
مدرب  هاج  تين  إيريك  ويصطدم 
الثابت  السيتي  بمستوى  اليونايتد 
على ملعبه منذ التعادل أمام ليفربول 
 7 بتحقيق  الماضي،  أفريل  في 
انتصارات متتالية، بل وسجل سيتي 
3 أهداف أو أكثر في تلك المباريات، 
وذلك للمرة األولى في تاريخ النادي 
يحقق  فريق  ثاني  وهو  بالدوري، 
البريميرليغ  عصر  في  األمر  هذا 

بعد يونايتد نفسه الذي حقق ذلك بين 
ديسمبر 2009 ومارس 2010.

يونايتد  مانشستر  حقق  حال  وفي 
مماثلة  ببداية  سيحظى  االنتصار 
موسم  آخر   )2013-2012( لموسم 
عندما  الدوري،  بلقب  فيه  توج 
انتصارات   5 بتحقيق  الموسم  بدأ 

والتعرض لهزيمتين.
إيقاف  يونايتد،  على  يتوجب  ولكن 
في  هدًفا   14 سجل  الذي  هاالند 
بينهم  من  سيتي،  مع  مباريات   10
 12( مباريات   7 آخر  في  التسجيل 
في  الهاتريك  وتسجيل  هدًفا(، 
االتحاد  ملعب  على  مباراتين  آخر 

باالس  كريستال  أمام  بالدوري 
أول  ليصبح  فورست،  ونوتنغهام 
العب في تاريخ البريميرليج يسجل 
11 هدًفا في أول 7 مباريات له في 

المسابقة.
ويملك هاالند أقل معدل لمسات أدى 
البريميرليج  في  أهداف  تسجيل  إلى 
بواقع   )2011-2010( موسم  منذ 
14 لمسة فقط، ولكن خطورة السيتي 
هاالند، وهناك دي  تتوقف على  لن 
في  أهداف  صنع  من  أكثر  بروين 
الدوري )5( وأكثر من خلق فرص 

.)25(
مميًزا  سجاًل  يونايتد  يملك  وبدوره 
بثالث  بالفوز  االتحاد،  ملعب  في 
في  زيارات   4 آخر  من  مباريات 
جميع المسابقات، ويعد الديربي أكثر 
مباراة في تاريخ البريميرليج شهدت 
االنتصار  الزائر  الفريق  تحقيق 
بواقع 21 مرة مناصفة مع مواجهة 

ليفربول وأستون فيال.
الوكالت

غوارديوال،  بيب  اإلسباني  تحدث   
عن  سيتي،  لمانشستر  الفني  المدير 
اإلنجليزي،  النادي  مع  مستقبله 
مع  اإلسباني  التقني  عقد  وينتهي 

السيتيزنس في الموسم الحالي.
تصريحات  في  غوارديوال،  وقال 
لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، 
عن مستقبله: "إذا بقيت في مانشستر 
سيتي، فإن هذا مثالي. إذا لم أبق في 
سيظل  سيتي  مانشستر  فإن  النادي، 

في أفضل حال أيًضا«.
وأضاف المدرب اإلسباني: "أعرف 
ومدى  سيتي،  مانشستر  قوة  مدى 
في  يتخذونها  التي  القرارات  جودة 

سيتي  مانشستر  أن  اإلدارة«.يذكر 
جدول  في  الثاني  المركز  يحتل 
الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  ترتيب 
آرسنال  خلف  نقطة،   17 برصيد 

صاحب الصدارة بنقطة واحدة.
اليوم،  االتحاد،  ملعب  ويحتضن 
عندما   ،188 رقم  مانشستر  ديربي 
في  يونايتد،  نظيره  سيتي  يستقبل 
من  التاسعة  الجولة  مباريات  قمة 
سيتي  المان  يخسر  البريميرليغ.ولم 
منذ  مباراة   19 منذ  البريميرليغ  في 
فيفري  في  توتنهام  أمام  السقوط 

الماضي.
الوكالت

غوارديول يتحدث عن م�سريه مع ال�سيتيزن�س:

قمة مباريات اجلولة التا�سعة من الربوميريليغ

على  االنتصارات  نغمة  ميونخ  بايرن  فريق  استعاد 
حساب ضيفه باير ليفركوزن، إثر فوزه عليه )0-4( 
مساء اول امس، في المباراة االفتتاحية للجولة الثامنة 

من الدوري األلماني لكرة القدم.
كل  البافاري  العمالق  رباعية  تسجيل  على  وتوالى 
ماني  ساديو  موسياال،  جمال  ليروي،  الالعبين،  من 
وتوماس مولر، في الدقائق )3، 17، 39، 84( على 

الترتيب، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.
ثالثة  بعد  األول  انتصاره  بذلك  ميونخ  بايرن  وحقق 
األربع  الجوالت  في  الترتيب  على  وهزيمة  تعادالت 
إلى  وتقدم  نقطة،   15 إلى  رصيده  ورفع  الماضية، 

"البوندسليغا"  ترتيب  جدول  في  الوصافة  مركز 
بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

األولى  بالهزيمة  ليفركوزن  باير  مني  المقابل،  في 
الجوالت  في  خسارة  قبلهما  ومن  متتالين  وتعادلين 
الثالث الماضية، وتوقف رصيده عند 5 نقاط، ويشغل 

المركز السادس عشر على سلم الترتيب حتى اآلن.
من جهته، نجح السنغالي ساديو ماني، في كسر نحسه 
مع بايرن ميونخ، الذي الزمه في المباريات األخيرة، 
رغم بدايته المميزة مع الفريق هذا الموسم، حيث تمكن 
من تسجيل 3 أهداف في مستهل مسيرته مع الفريق 
البافاري، خالل أول 3 جوالت فقط، قبل أن تتعطل 

الدوري  من  جوالت   4 آخر  في  التهديفية  ماكينته 
األلماني.ولم يقتصر األمر عند البوندسليغا فحسب، بل 
امتد ذلك لدوري أبطال أوروبا، بعدم قدرة ماني على 

تسجيل أي هدف في أول جولتين بدور المجموعات.
بالجولة  الجارية  ليفركوزن،  باير  مواجهة  وخالل 
لقاءات   6 بعد  التهديفي  صيامه  ماني  أنهى  الثامنة، 
وسجل  ألمانيا،  كأس  في  مباراة  بينها  الجفاف،  من 
شباك  في  الثالث  فريقه  السابق هدف  ليفربول  العب 
ليفركوزن مع حلول الدقيقة 39، عبر تسديدة أرضية 

زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.
الوكالت

من  بجزء  للتضحية  مستعدا  برشلونة  بات 
حقوقه، في سبيل التخلص من الفرنسي أنطوان 
غريزمان، مهاجم الفريق المعار ألتلتيكو مدريد، 
غريزمان  إعارة  صحفي.وتنتهي  تقرير  بحسب 
ألتلتيكو في صيف 2023، مع وجود بند شراء 
إلى  ويتحول  يورو،  مليون   40 قيمته  تبلغ 
"موندو  لصحيفة  محددة.ووفقا  بشروط  إلزامي 
ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة يخشى عودة 
غريزمان إلى "كامب نو" عقب انتهاء إعارته، 
بسبب راتبه الكبير )21 مليون يورو( والذي ال 

يتوافق مع الوضع االقتصادي للنادي.

وأشارت إلى أن البارصا يرحب بالوصول إلى 
حل ودي مع أتلتيكو، حول بيع غريزمان، بدال 
من الذهاب إلى المحاكم لتفسير مدى إلزامية بند 
حل  برشلونة  بالنكوس.ويريد  للروخي  الشراء 
وهو   ،2022 العالم  كأس  قبل  وديا  األزمة  هذه 
بند  قيمة  من نصف  يقرب  بما  للتضحية  مستعد 
الشراء، مقابل عدم عودة غريزمان إلى النادي.

وذكرت الصحيفة في المقابل، أن أتلتيكو مدريد 
غريزمان،  مصير  تحديد  في  التسرع  يريد  ال 

وينتظر ما سيعرضه البارصا إلنهاء األمر.
الوكالت

»مان�س�سرت �سيتي لن يتاأثر برحيلي«

اليونايتد يتحدى ال�سيتي
 يف داربي مان�سي�سرت املثري

اتليتيكو مدريد ل يريد الت�سرع ل�سراء عقده

بر�سلونة م�ستعد للت�سحية للتخل�ض من غريزمان

الــدينا�سور البافاري يداوي جراحــه على ح�سـاب بايـرن ليفركـوزن ماين يك�سر نح�سه مع البايرن 

بعد 6 مباريات عجاف
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ريا�ضي
محرز يوجه ر�سالة لغوارديول قبل داربي مان�سي�ستر

 "اأحب التناف�س في المباريات 
واأريد اللعب في جميع الأوقات"

 
وجه الدولي الجزائري رياض 
محرز رسالة قوية لمدربه في 

مانشيستر سيتي بيب غوارديوال، 
قبل ديربي المدينة أمام مانشستر 

يونايتد في الدوري اإلنجليزي 
اليوم.

ويستضيف مانشستر سيتي 
جاره يونايتد اليوم على ملعب 
"االتحاد" في مباراة الديربي 
بالجولة التاسعة من الدوري 

اإلنجليزي الممتاز .
وقبل المباراة أوضح محرز، بأنه من نوعية الالعبين الذين ال يتقبلون البقاء 
خارج الخطوط دون االستمتاع داخل أرضية الميدان والتعبير عن موهبتهم، 

وقال محرز في حوار مع صفحة "كاري" الفرنسية: "أنا أحب التدريبات، 
وأحب اللعب في المباريات، أريد اللعب في جميع األوقات.«

وأضاف قائد المنتخب الوطني: "أنا أكره القيام بعمليات اإلحماء والركض دون 
سبب، أريد فقط أن تكون الكرة عندي.«

ويعاني محرز في الوقت الحالي من االبتعاد عن التشكيل األساسي لمانشستر 
سيتي، حيث يفضل غوارديوال االعتماد عليه كبديل، ومنذ بداية الموسم الحالي 

شارك في 9 مباريات مع ناديه بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، 
بواقع 351 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف بقميص السيتي منذ بداية 

الموسم حتى اآلن.
ق.ر

ونا�س يوؤكد عزمه على ا�ستعادة م�ستواه وي�سرح

 "ترب�س المنتخب الوطني
 الأخير مر في ظروف جيدة للغاية"

 
قال الدولي الجزائري أدم وناس 

انه استفاد كثيرا من التربص 
المغلق الذي خاصه رفقة المنتخب 
الوطني األسبوع الماضي، وعبر 
عن سعادته بالحصول على وقت 
أكبر للعب، مشددا على ضرورة 
مواصلة العمل مع النادي حاليا 

الستعادة مستواه الحقيقي.
وصرح وناس خالل الندوة 

الصحفية التي شارك فيها أمس: "تربص المنتخب الوطني مر في ظروف 
جيدة للغاية، فقد فزنا بالمقابلتين، وكان لي الوقت للعب أفضل من األول، وذلك 

أسعدني كثيرا، العودة إلى الجزائر أمر يفرحني دائما"
وأكد الجناح الطائر للمنتخب الوطني على إصراره على التألق مستقبال، لما 
أضاف: "ساواصل العمل، ألن الوقت حان لكي أعود إلى فريقي، وأن نفكر 

جديا في مباراة األحد أمام لوريان وأن نلعب مباراة كبيرة،
وواصل وناس حديثه بالقول: "أتواجد في فورمة جيدة وأعمل لكي أكون أفضل 

مع المحضر البدني في ليل والمدرب وزمالئي في الفريق خالل التدريبات، 
وأستعيد إمكانياتي البدنية شيئا فشيئا، ولم أبلغ بعد مستواي الحقيقي بسبب 

األعوام العديدة التي مرت بدون الحصول على وقت كاف للعب وكانت صعبة 
للغاية علي"

ق.ر

الجولة ال�ساد�سة من الرابطة المحترفة الأولى:

 قمة بين الرائد والوفاق 
وتنقل �شعب لبلوزداد اإلى ب�شار

 
 ينتظر رائد البطولة شباب 

قسنطينة امتحان صعب بملعب 
مضيفه وفاق سطيف في درابي 

حماسي لمنطقة الشرق، بينما 
سيكون شباب بلوزداد، حامل 

اللقب، في تنقل محفوف بالمخاطر 
إلى مدينة بشار لمواجهة شبيبة 

الساورة، بمناسبة الجولة السادسة 
من الرابطة المحترفة األولى لكرة 

القدم، المقررة اليوم وغدا.
من جهته، يطمح شباب قسنطينة الي العودة إلى سكة االنتصارات بمناسبة تنقله 
إلى سطيف لمواجهة الوفاق، الذي لم يحقق االنطالقة المرجوة، بدوره، يسعى 
الوصيف اتحاد الجزائر صاحب أربعة انتصارات متتالية للمواصلة على نفس 

الديناميكية حينما يسافر الي غرب البالد لمالقاة مولودية وهران الباحثة عن 
فوزها األول في هذا الموسم الجديد.

ويعود شباب بلوزداد إلى أجواء البطولة بتنقل محفوف بالمخاطر لمواجهة شبيبة 
الساورة العنيد بقواعده، ولهذا ستكون المقابلة مفتوحة على جميع االحتماالت، 

ويستضيف نادي بارادو اتحاد خنشلة الُمنتشي بفوزه األول، حينما انتصر 
الجولة الفارطة على حساب متذيل الترتيب، هالل شلغوم العيد، هذا األخير يأمل 

في انتزاع أولى انتصاراته عندما يستقبل شبيبة القبائل.
وتلعب مولودية الجزائر بميدانها ضد أولمبي الشلف تحت إشراف المدرب 

الجديد، التونسي فوزي البنزرتي، الذي خلف التقني البوسني فاروق 
هادزيبجيك، بأمل تصحيح وضعية "العميد.«

وكانت هذه الجولة السادسة من المحترف األول، قد انطلقت أول أمس، حيث 
تغلب أمل األربعاء على ضيفه مولودية البيض بنتيجة 3-1. وعلى ضوء هذه 
النتيجة، يرتقي "األمل" مؤقتا إلى المرتبة الثالثة برصيد 10 نقاط، في الوقت 

الذي تجمد فيه رصيد أبناء الجنوب الغربي عند النقطة، ومن جهته اكتفى فريق 
اتحاد بسكرة بالتعادل بميدانه امام نجم مقرة.(1-1) 

ق.ر/واج

 اأمير.ل

شجع باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية 
اإلفريقية لكرة القدم الجزائر على الترشح 

الستضافة نهائيات كأس األمم اإلفريقية 
2025، التي تقرر سحب تنظيمها من غينيا، 
بسبب التأخير الكبير في إنجاز البنى التحتية 

والمنشآت الرياضية، مع فتح باب الترشح 
أمام الدول المهتمة باحتضان الحدث، في 

الوقت الذي اكدت فيه العديد من المصادر 

عن رغبة المغرب في الترشح هي األخرى.
وقال موتسيبي خالل مؤتمر صحفي في 

فندق الشيراطون، أمس: "أشجع أخي 
زفيزف رئيس االتحاد الجزائري، على 
ترشح الجزائر الحتضان كان 2025، 

فنحن نتحدث عن بلد يمتلك تاريخا حافال 
في كرة القدم، لقد سجلنا تطورا كبيرا في 
المنشآت الرياضية مؤخرا في الجزائر، 

خاصة في ظل استعدادها الحتضان بطولة 

إفريقيا للمحليين، وهذا األمر مهم للغاية، 
خاصًة أننا نصر على أن نمنح شرف تنظيم 
النهائيات لبلد جاهز، ويضم منشآت رياضية 

متطورة.«
وأضاف ذات المتحدث: "لقد اتخذنا قرارنا 

بفتح الترشيحات للدول الراغبة في احتضان 
كأس إفريقيا 2025، بدايًة من اليوم، وأؤكد 
أننا سنواصل اعتماد النظام السابق، بخوض 
المسابقة بـ24 منتخبا، الجزائر بلد مضياف 

ويتنفس كرة القدم، ونحن نشعر بالراحة كلما 
زرنا الجزائر".

وكان موتسيبي قد أعلن عن فتح مجال 
الترشح أمام الدول االفريقية الراغبة في 

احتضان نهايات كأس إفريقيا لألمم )كان-
.(2025

 كما كشف رئيس الكاف عن فحوى لقائه 
برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث 

صرح: "كان لي انطباع أنه رئيس يحب 
كرة القدم، وقد قلت للرئيس الجزائري بلدكم 

يتوفر على العبين مميزين في كرة القدم".
من جهة أخرى، اكدت مصادر عدة أمس 

ان المغرب هي األخرى تستعد لتقديم 
ملف ترشحها الستضافة الحدث الكروي 

اإلفريقي، لتصبح المنافس الوحيد للجزائر، 
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحا لمحمد 
مقروف المتحدث الرسمي باسم االتحاد 

المغربي لكرة القدم، كشف فيه عن رغبة 
بالده في استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 

.2025

يبدو أن االتحادية الفرنسية لكرة القدم 
تماطل في منح ترخيص لبرمجة المباراة 

الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني 
بنظيره السويدي خالل فترة التوقف 

الدولي في نوفمبر المقبل، حسبما 
أشارت إليه مصادر مطلعة أمس.

وأوضحت ذات المصادر أن الفاف 
تنتظر ردا هيئة نويل لوغريت، من 

أجل ترسيم االتفاق الحاصل بينها وبين 
نظيرتها السويدية، لتنظيم مباراة ودية 

بين منتخبي البلدين في ملعب فيلودروم 
الفرنسي في نوفمبر القادم.

وأكدت المصادر ذاتها ان الفاف توصلت 
منذ أسابيع مضت، التفاق نهائي مع 

السويد، لتنظيم المباراة الودية بين المنتخبين، لكن الطرفان مازاال 
بحاجة لموافقة من االتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتنظيم اللقاء في 
مارسيليا، وهو ما يقلق الطرفين، على اعتبار ان الفرنسيين قد 

يرفضوا منح الترخيص ألسباب أمنية كونهم أصبحوا يتوجسون 
من برمجة مباريات الخضر على أراضيهم لتخوفهم من الجماهير 

الجزائرية.
وأضافت مصادر أخرى أن األمور 

شبه محسومة، ولكن الطرف 
الفرنسي يبقى العائق األهم لتوقيع 

الوثائق، مشيرة إلى أن الشركة 
المكلفة بتنظيم المباراة تنتظر 

الموافقة الرسمية من نويل لوغريت 
رئيس االتحادية الفرنسية لكرة 

القدم، في ظل حسم باقي التفاصيل 
بين الجانبين.

وكان الناخب الوطني جمال 
بلماضي قد عبر خالل التربص 

المغلق الذي اختتمه الخضر 
األسبوع المنصرم عن رغبته في 

برمجة مباراة ودية ضد منتخب أوروبي خالل قبل انطالق مونديال 
قطر، لرغبته في رؤية تشكيلته أمام خصم قوي، حتى يتمكن من 
الوقوف على جاهزية العبيه، واختبار عناصره تحسبا للمواعيد 
القادمة، لكنه أشار على أنه لم يتم ترسيم أي اتفاق لحد الساعة.

ق.ر

كشفت مصادر مقربة من الدولي الجزائري 
يوسف باليلي تلقى العديد من العروض في 
الفترة األخيرة، وشرع في دراستها مباشرة 

بعد قيامه بفسخ العقد الذي كان يربطه بنادي 
بريست الفرنسي.

وأكدت ذات المصادر أن باليلي يملك 
عروضا من داخل الجزائر، وأهمها شباب 
بلوزداد ومولودية الجزائر، فالبلوزداديون 

يريدون االستفادة من خدمات مدلل الخضر 
في رابطة أبطال إفريقيا، بحكم الخبرة التي 

اكتسبها في مالعب القارة السمراء، وهو الذي 
توج باللقب القاري مرتينن فيما تسعى غدارة 

العميد لتدعيم التشكيلة لتحسين النتائج.
وأضافت المصادر ذاتها ان باليلي تلقى 

عرضا لالنضمام لنادي الرجاء البيضاوي 
المغربي، الذي يكون قد استفسر على وضعية 

الالعب باليل الذي فسخ عقده مع النادي 
الفرنسّي، علما أن الرجاء البيضاويفي الفترة 

األخيرة، ويريد ضمه للثالثي الجزائري 
الحارس قايا مرباح، عبد الروؤف بن غيث، 

يسري بوزوك.كما أكد المصار ذاته أن 
الترجي التونسي الذي ينافس من أجل رابطة 

األبطال اإلفريقية يريد هو االخر الحصول 
على خدمات الالعب لفترة أخرى، فيما أكدت 
مصادر إعالمية مصرية أن إدارتي الزمالك 

واألهلي المحليين أبديا رغبتهما في التعاقد 
مع ابن مدينة الباهية في وقت سابق، لكن 
المشاكل االنضباطية التي يتسبب فيها في 

كل مرة جعلتهما يتخوفان من تقديم عروض 
رسمية بخصوصه.

من جهته، صرح مدرب بريست ميشال دير 
زاكاريان خالل الندوة الصحفية التي نشطها 
أول امس: "باليلي رحل عنا، وما سيعطينا 

ببساطة حلوال أقل، الالعب لم يعد يريد 
البقاء معنا"، والمدرب عن غياب الرغبة في 

المشاركة في المباريات ومساعدة الفريق، 
وهو ما جعل النادي يقبل طلبه فسخ العقد.

ق.ر

المغرب يبدي نيته في ا�ست�سافة المناف�سة، وموت�سيبي ي�سرح:

ب�سبب تخوفهم من برمجة المواجهة بملعب فيلودروم بمر�سيليا

مدرب بري�ست اأكد اأن الالعب فقد الرغبة في الم�ساركة في المباريات

 "اأ�شجــــــــع الجزائـــــر على التر�شح 
لحت�شــــــــان كــــــان 2025"

الفرن�شيون يماطلون في منح ترخي�ص برمجة مواجهة الخ�شر لل�شويد الودية

عرو�ص محلية... تون�شية ومغربية تتهاطل على باليلي



ق. و

 www.elraed.dz

وأكد ذات المسؤول في كلمته أمام ممثلي 
االتحاد على المستوى الوالئي وإطارات 

بالمصالح الفالحية ومديري عدد من المؤسسات 
ذات الصلة بالقطاع الفالحي و ذلك بقاعة 

المحاضرات بمركز البحث العلمي والتقني 
للمناطق القاحلة أن تحقيق االكتفاء الذاتي 

الغذائي "مهمة الجميع"، مبرزا بأن تمكين الفالح 
والسيما في الجنوب والمناطق الصحراوية من 
استغالل القدرات اإلنتاجية وخاصة األراضي 

الخصبة في رفع المردودية "يتطلب مساهمة كل 
الهيئات العمومية وأجهزة الدعم المالي والتقني 

و اإلطارات والمهندسين بفعالية" .

كما أكد من جهة أخرى على ضرورة اتخاذ 
إجراءات عديدة لحل االنشغاالت ذات الطابع 

االستعجالي التي تتعلق بإيصال الكهرباء  وشق 
الطرقات ومنح رخص التنقيب عن المياه 
للفالحين وإعادة النظر في أسعار األسمدة 

وكذا انشغاالت أخرى من بينها تسوية العقار 
الفالحي، مذكرا أنه تم طرح عديد االنشغاالت 

لدى السلطات المركزية بخصوص ضمان 
التغطية االجتماعية وتحسين ظروف النشاط 

الفالحي وخاصة تلك المرتبطة بالمكننة ونقص 
التمويل الفالحي .

ودعا ديلمي جميع الفاعلين في القطاع الفالحي 
إلى االلتفاف حول الجهد الوطني لتعزيز االكتفاء 

الذاتي وزيادة القدرات اإلنتاجية من خالل 
بذل مزيد من الجهود إلى جانب عمل الجهات 

الوصية على تحفيز و ترقية االستثمار الفالحي 
في مناطق الجنوب باعتبارها خزانا لكل 

المنتجات الفالحية .
يشار إلى أن هذا التجمع الجهوي لواليات 

الجنوب الشرقي الذي أشرف عليه األمين العام 
لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين برفقة والي 

الوالية لخضر سداس حضره أمناء االتحادات 
الوالئية والبلدية لذات التنظيم المهني لواليات 

إليزي والوادي والمغير و أوالد جالل وتوقرت 
باإلضافة إلى بسكرة.

ANEP : 2216018915

�إ�شـهـــار
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 م�شروع قانون املالية 

على طاولة جمل�س الوزراء 
ترأس رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 

الوطني، عبد المجيد تبون, اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع 
قانون المالية لسنة 2023، ومشاريع قوانين وعروض تتعلق بعدة قطاعات 

أخرى, وفقا لما أورده, أمس, بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد األعلى 

للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء، 
يتناول مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشروع قانون يتعلق بقمع 

مخالفة التشريع والتنظيم، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من 
وإلى الخارج، وعروضا تخص قطاعات التعليم العالي والفالحة والنقل 

واألشغال العمومية".
ق. و

 اتفاقية تعاون بني اجلزائر
 وموريتانيا يف املجال ال�سياحي

تم أمس، التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التكوين السياحي وتبادل 
الخبرات  بين الجزائر والجمهورية االسالمية الموريتانية.

وفي هذا اإلطار أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي في 
تصريح عقب مراسم التوقيع أن "االتفاقية تهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون 
بين البلدين في مجال الرسكلة والتكوين السياحي وتبادل الخبرات، باإلضافة 

إلى تنمية القدرات ورفع مستوى العنصر البشري في هذا المجال".
كما أوضح انه استغل فرصة وجود الوزير الموريتاني بالجزائر لحضور 
الطبعة ال 21 للصالون الدولي للسياحة واالسفار التي ستختتم فعالياته يوم 

غد االحد المضاء هذه االتفاقية بين الطرفين.
من ناحيته أعرب وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني, 

لمرابط ولد بناهي, عن "عرفانه لحفاوة االستقبال وكرم الضيافة التي حظي 
بها خالل تواجده بالجزائر".

امل�سيلة: 

 حجز كمية من الأقرا�س 
املهلو�سة باأولد دراج 

حجز عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة أوالد دراج بأمن والية المسيلة 
من  60  قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين 300 ملغ، مع توقيف شخص 

يمتهن المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية.
وحسب ما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني 

في بيان لها  فإن وقائع القضية بدأت على إثر معلومات وردت إلى 
المصلحة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المهلوسات بأحد أحياء قطاع 
اإلختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيف 

المشتبه فيه وحجز الكمية المذكورة التي كانت بحوزته.
 وباإلستناد إلى ذات المصدر فإنه قد تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا بتهمة االتجار غير المشروع  بالمؤثرات العقلية. 
حممد. ق
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الأمني العام لالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني يوؤكد من ب�سكرة

اأهمية ترقية الزراعات 
الإ�سرتاتيجية باملناطق ال�سحراوية
دعا الأمني العام لالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني عبد اللطيف ديلمي خالل جتمع جهوي لوليات اجلنوب 

ال�سرقي للبالد للتح�سري حلملة احلرث والبذر لهذا املو�سم، بب�سكرة الذي تزامن واإحياء اليوم الوطني لالإر�ساد 

الفالحي )1 اأكتوبر( اإىل تكثيف اجلهود لرتقية الزراعات الإ�سرتاتيجية باملناطق ال�سحراوية ل�سمان الأمن الغذائي.

أكد األمين الوطني األول لجبهة القوى 
االشتراكية يوسف أوشيش أن حزبه 
ثابت على مبادئه ويضع المصلحة 

العليا للبالد فوق كل اعتبار.
وخالل تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة 

السينما "سييرا مايسترا"، أمس، 
بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس 

الحزب تحت شعار " ثبات,انسجام 
ومسؤولية", اوضح السيد أوشيش 

أن الحزب "يحتفل بمرور 59 سنة 
على بداية نضاله من أجل الجزائر 
والوحدة الوطنية"، مضيفا أن جبهة 

القوى االشتراكية "جزء من الشخصية 

السياسية الوطنية وال يزال ثابتا على 
مبادئه ويضع المصلحة العليا للوطن 

فوق كل اعتبار.”وأضاف في ذات 
السياق, أن حزبه "ال يزال متشبثا 

بمبادئه وصانعا للحدث بفضل مناضليه 
األوفياء الباقون على العهد الذي تركه 

أسالفهم وعلى رأسهم حسين آيت 
أحمد", داعيا إياهم إلى "االستمرار 

في بذل الجهود خدمة للحزب وحفاظا 
على مكانته.”وبالمناسبة, تطرق 

أوشيش إلى سيرة الراحل حسين آيت 
أحمد ومسيرته السياسية وما قدمه 

لجبهة القوى االشتراكية على مدار 

سنوات, الى جانب مناضلين آخرين 
قدموا الكثير للساحة السياسية الوطنية 

وناضلوا من أجل الديمقراطية.
وفي سياق آخر, كشف االمين الوطني 
األول أن" التحضيرات جارية وبخطى 

ثابتة لتنظيم المؤتمر الوطني السادس 
للحزب الشهر الجاري, والذي نريد 

أن تنبثق عنه مخرجات وحلول 
لكافة المشاكل الموجودة على الساحة 

الوطنية" مع الحرص على إشراك 
جميع المناضلين واالستماع الى كل 

مقترحاتهم.”
واأج

مبنا�سبة اإحياء ذكرى تاأ�سي�ش احلزب، اأو�سي�ش يوؤكد

 الأفافا�س ي�سع امل�سلحة 
العليا للبالد فوق كل اعتبار

املجاهد ال�سعيد جعالل يف ذمة اهلل
انتقل إلى رحمة هللا, المجاهد، ضابط جيش التحرير الوطني، السعيد جعالل, عن عمر ناهز 85 سنة, حسب ما علم, أمس، 

لدى وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق.
وكان الفقيد الذي يعد من مواليد 10 مارس 1937 بجمورة ببسكرة قد التحق في 1956 بالثورة التحريرية بالوالية السادسة 

التاريخية, حيث شارك ضمن صفوف جيش التحرير الوطني في معارك كبرى, منها معركة جبل "أحمر خدو" التاريخية 
بقيادة العقيد سي الحواس، ومعركة منطقة قابل.

وكان الراحل قد أبلى في كل العمليات التي شارك فيها، البالء الحسن، ما أهله ليتقلد صفة ضابط جيش التحرير الوطني، 
ليواصل خدمة بالده عقب استرجاع السيادة الوطنية, حيث كان المعلم الوقور والسياسي المحنك الذي أوكلت له مهام وطنية 

تفانى في أدائها.
وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، السيد العيد ربيقة, إلى كل أفراد عائلة الراحل ورفاقه في 

النضال بتعازيه القلبية الخالصة, المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة األليمة بفقدان هذا 
"المجاهد الرمز في معركتي التحرير والبناء".

ق. و

خالل ا�سرافه على انطالق املو�سم الفالحي اجلديد من امل�سيلة 

 حميد بن �ساعد يدعو اإىل الإهتمام 
باجلانب التقني والعلمي مل�ساعفة املنتوج

أشرف،أمس، حميد بن ساعد  األمين 
العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية 

على اإلنطالق الرسمي للموسم 
الفالحي الجديد وكـذا اليوم الوطني 
لإلرشاد الفالحي و إنطالق حملة 

البذر والحـرث، كما عاين عدد من 
المستثمرات الفالحية المتواجدة بوالية 

المسيلة .
إستهل األمين العام لوزارة الفالحة 
والتنمية الريفية زيارته إلى والية 
المسيلة  المبرمجة في إطار إحياء 

الطبعة 29  لإلرشاد الفالحي ، بزيارة 
المستثمرة الفالحية  الحضنة المتواجدة  

بمنطقة مزير ، أين إطلع  على جميع 
التحضيرات الخاصة بإنطالق حملة  

الحرث والبذر  للموسم الفالحي 
القادم ، باإلضافة إلى معاينة  حظيرة 
تربية األبقار واستمع مطوال لمختلف 

إنشغاالت صاحب الحظيرة والتي 
تمحورت حول تسويق حليب األبقار 

ومختلف الصعوبات التي يواجهها مربو 
األبقار ، مع إعطاء إشارة إنطالق حملة 

الحرث والبذر .
وكشف  األمين العام لوزارة الفالحة 

والتنمية الريفية  حميد بن ساعد،خالل 
معاينه المستثمرة الفالحية،  أن مصالح  

وزارة الفالحة والتنمية الريفية  برمجت 
هدف الوصول إلى ما يقارب ثالث 

ماليين هكتار من حصاد الحبوب لهذا 
الموسم الفالحي القادم على المستوى 
الوطني ،داعيا في ذات السياق إلى 

تكاتف الجهود واالهتمام بالمحيطات 
الفالحية من خالل ربطها بالكهرباء 

الريفية وتوفير جميع المتطلبات وإدماج 
الفالحين في البرنامج الوطني الفالحي 

لتحفيزهم ولزيادة المنتوج من خالل منح 
قروض وتمديد فترة السداد باإلضافة 

إلى منحة الحصاد والقضاء على جميع 
الصعوبات البيروقراطية التي تواجه 
الفالحين خاصة بما يتعلق بالحصول 

على مختلف المواد العضوية.   
وأورد ممثل وزير الفالحة حميد بن 

ساعد في زيارته إلى المستثمرة الفالحية  
TCHIN-AGRO على مستوى بلدية 

خطوطي سد الجير  بدائرة الشالل 
،أن تجنيد الجميع لتحقيق األهداف 

المسطرة  أصبح أكثر من ضروري 
إلنجاح خارطة الطريق إنطالقا من 

الهيئات االدارية أو المهنية ومهندسين 
وتقنيين بتكثيف اإلرشاد الفالحي 

ومرافقة الفالحين ميدانيا، مشيرا إلى 
أن الدولة تولي أهمية كبيرة  لقطاع 

الفالحة ألجل عصرنتها و تعزيز سلسلة 
للشعب الفالحية وتقوية القدرات البشرية 

من خالل تحسين المعارف واإلبتكار 
وتقوية أنظمة الصحة الحيوانية 

والنباتية، والحفاظ على الموارد الطبيعية 
بما فيها الغابات والمناطق الرعوية 

والسهبية،التي تعتبر ذات أهمية كبيرة 
يجب استغاللها تحقيق القفزة النوعية 
في القطاع، كما ألح  على ضرورة 

اإلهتمام بالجانب التقني والعلمي 
لمضاعفة المنتوج  الفالحي خاصة في 

ما تعلق بالحبوب  وإعطاء أهمية كبرى 
للمحيطات الفالحية نظرا للدور الكبير 

الذي تلعبه في التنمية.
وتجدر اإلشارة إلى أن والية المسيلة 

تعتبر من بين الواليات الفالحية 
والرعوية، التي تساهم في اإلنتاج 

الوطني، السيما في الخضر والفواكه 
لتوفرها على عدد كبير من المحيطات 

الفالحية التي تمون يوميا األسواق 
، أو من حيث إنتاج اللحوم البيضاء 

والحمراء، بالنظر إلى العدد الكبير من 
مربي الدجاج وعدد رؤوس الماشية التي 
تتوفر عليهم بتجاوزها ألزيد من مليون 

رأس غنم.
حممد قرين
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باغتيال  المتمثّلة  اإلسرائيلية  الجريمة  زالت  ما 
ماي   11 في  عاقلة  أبو  شيرين  الفلسطينية  الصحافية 
الماضي، حدثاً راهناً بكّل معطياته، ليس في األوساط 
اإلعالمية المعنيّة بكشف ممارسات االحتالل وإجرامه 
فحسب، بل في مختلف المجاالت التي يسعى العاملون 
ظل  في  الجريمة،  لهذه  دائم  استحضار  إلى  فيها 
العنف  على  للتغطية  الدائمة  اإلسرائيلية  المحاوالت 

االستعماري الذي ترتكبه بحّق الفلسطينيين.
ُمجرياتها،  ومتابعة  الجريمة  هذه  توثيق  سياق  في 
للدراسات"  الفلسطينية  "المؤسسة  عن  حديثاً  صدر 
عاقلة:  أبو  شيرين  "استشهاد  بعنوان  كتاٌب  ببيروت، 
سجلٌّ توثيقي"، من تقديم وتحرير خالد فراج، وإعداد 
وهالة  رضى،  ولميس  حّمودي،  وسناء  حيدر،  رندة 

زين العابدين.
يرى القائمون على الكتاب أنّه محاولة لتوثيق مالبسات 

وظروف استشهاد مراسلة قناة "الجزيرة"، وأنّه تكريم 
لها وتخليد لذكراها، بعد أن استُهدفت بشكٍل ُمياشر من 

رصاص جيش االحتالل.
يرصد العمل الفترة التي سبقت االغتيال، من التصعيد 
الغربية،  الواسع في جميع مناطق الضّفة  اإلسرائيلي 
وصواًل إلى التحريض الكبير الذي قامت به "إسرائيل" 
في مخيم جنين، والعمليّات الفلسطينية في العديد من 
الفلسطينية  المدن  وفي  الغربية  الضفة  في  المناطق 
المحتلّة، كذلك يبحُث الكتاب في لحظة االغتيال أّواًل، 
وعربية  وإقليمية  دولية  فعل  رّدات  من  تبعها  ما  ثّم 
المتخبّطة  اإلسرائيلية  الرواية  ويعرض  وفلسطينية، 
على  الوحشي  االعتداء  ويوثّق  اأُلولى،  اللحظة  منذ 

جنازة شيرين، وما تالها من رّدات فعٍل غاضبة.
ومواقف  بياناٍت  الكتاب  يتضّمن  ذلك  جانب  إلى 
تحقيٍق  بإجراء  الُمطالِبة  الدولية  الُحقوقية  للمنّظمات 

الجنازة،  على  االعتداء  وفي  االغتيال،  في  نزيه 
باإلضافة  واحد،  سياق  في  وقعتا  بوصفهما جريمتين 
إلى توثيق نتائج التحقيقات التي أجرتها ُكبرى وسائل 
في  اإلسرائيلية  الشرطة  تحقيق  وأيضا  اإلعالم، 
التحقيق  ونتائج  القدس،  في  الجنازة  على  االعتداء 

األميركي في 4 جويلية .2022
احتوى السجّل التوثيقي على مواقف، وبيانات العائلة، 
رصد  إلى  باإلضافة  اإلخبارية،  "الجزيرة"  وقناة 
للشهيدة  أُقيمت  التي  التكريمية  والفعاليات  األنشطة 
شيرين في مختلف أنحاء العالم، ويأمل معّدو الكتاب 
الحقيقة  كشف  درب  على  صغيرة  خطوة  يشّكل  أن 
وإعالنها، وتحقيق العدالة لقضيّة شيرين، وأن يكون 
لمئات  بل  لعشرات  العدالة  لتحقيق  مقّدمة  بمثابة 

الشهداء في فلسطين.
حياة. �س/ الوكالت

وقدمت الوزيرة أول مداخلة رئيسية ضمن الجلسة 
التنمية  أجل  من  "الثقافة  بـ  الموسومة  الحوارية 
المستدامة" ضمن محور تطوير وتجديد السياسات 
الثقافية، مستقبل االقتصاد اإلبداعي، والتي سلطت 
الجديدة  االقتصادية  "المقاربة  على  الضوء  فيها 
للتراث الثقافي المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية" 
السياحة  تطوير  في  بعيد  حد  إلى  "ستساهم  والتي 
والمعالم  األثرية  المواقع  مكانة  وتثمين  الثقافية 
التاريخية في الديناميكية االقتصادية باعتبارها رافدا 
من روافد التنمية المستدامة.«ويسعى المؤتمر إلى 
مناقشة مجموعة من المحاور من أهمها تعزيز دور 
بالتنمية  للنهوض  رئيسي  كمحرك  الثقافي  القطاع 
الرقمنة  وتحديات  لفرص  االستجابة  المستدامة، 

الثقافي  التراث  حماية  الثقافي،  التنوع  وتعزيز 
الثقافية،  والدبلوماسية  المجتمع  لخدمة  وتسخيره 
التحتية  البنى  وتطوير  اإلبداعي  االقتصاد  تعزيز 
وتعزيز التعليم والتدريب وبناء القدرات في القطاع 

الثقافي.وشهد هذا المؤتمر، وعلى مدار ثالثة أيام، 
مداخالت ورؤى عدد كبير من مسئولي الثقافة حول 
العالم سواء حضوريا أو عن بعد، في إطار تعزيز 
حوار عالمي حول دور الثقافة في التنمية المستدامة، 
حول  النهائي  التقرير  بعرض  يختتم  أن  على 
الجلسات النقاشية الموازية من الشركاء والمجتمع 
المدني واعتماد اإلعالن الختامي.وعقد هذا المؤتمر 
بعد أربعين عاما من مؤتمر "موندياكلت" العالمي 
األول حول السياسات الثقافية والذي عقد أيضا في 
مؤتمر  من  عاما   24 وبعد   ,1982 في  المكسيك 
اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية من أجل التنمية 

الذي عقد في ستوكهولم بالسويد في 1998.
حياة �سرتاح

فازت الفنانة التشكيلية مكليتي إلهام من والية جيجل بالجائزة األولى للصالون 
الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" الذي نظمته دار الثقافة "عبد القادر 
علولة" لتلمسان ما بين 24 إلى 29 سبتمبر المنصرم.وتحصل الرسام حاسي 
محمد من والية تلمسان على المرتبة الثانية متبوعا بالفنانة التشكيلية خياري 
جيهان من والية تبسة.وقد عكفت لجنة تحكيم متكونة من أساتذة الفنون الجميلة 
من الجزائر العاصمة ومستغانم على تقييم أعمال 20 مشاركا في هذه المسابقة، 
وتميز الرسامون الشباب الثالثة بأعمالهم المعروضة في هذه التظاهرة وكذا 
تلك المنتجة في إطار ورشات.وأجمع العديد من الفنانين الحاضرين في هذا 
الصالون أن الفائزين الثالثة في المسابقة لديهم موهبة أكيدة في الفنون التشكيلية 

ويشكلون مستقبل الفن التشكيلي الوطني.

وعرفت الطبعة 14 من الصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" 
لتلمسان التي اختتمت ليلة الخميس إلى الجمعة الماضية تنظيم حفل موسيقي 
منها  مختلفة  وأنشطة   62 الـ  المشاركين  شرف  على  األندلسي  الطابع  في 
األدباء  بين  لقاء  وعن  بودفلة  أمين  قدمها  الرقمية  الفنون  حول  محاضرات 
والرسامين باإلضافة إلى لقاءات بين فنانين من ذوي الخبرة مثل هاشمي عامر 
شارك  من  منهم  شباب  وفنانين  وغيرهم  فاطنة  عيسى  وبن  وسرقوة  وجفال 
للمرة األولى في التظاهرة.وأعرب الفائزون الثالثة في هذه الطبعة من صالون 
"عبد الحليم حمش" عن سعادتهم البالغة بهذا التتويج آملين تمثيل الفن التشكيلي 

الوطني أحسن تمثيل في التظاهرات الفنية الدولية الكبرى.
حياة �سرتاح

قدمت الجمعية الثقافية "األمل" العرض المسرحي 
"حسني يغني هذا الخميس" بمناسبة الذكرى الـ 28 
الغتيال مغني الراي حسني شقرون المعروف فنيا 
بالشاب حسني الذي يعتبر لدى جمهوره أسطورة 

األغنية العاطفية الراوية.
الخميس  عرضه  تم  الذي  الفني  العمل  هذا  وشهد 
تجاوبا  للجمعية  التابع  الصغير  بالمسرح  الماضي 
الشاب  الراحل  أغاني  محبي  الجمهور  مع  كبيرا 
جيل  أذهان  في  راسخة  تزال  ال  التي  الحسني 
التسعينات وترددها األجيال الحالية بكل شغف حيث 
حققت شهرة كبيرة محليا وعالميا تصدرت المراتب 

األولى في سجل األغنية العاطفية الجزائرية ذات 
ومشاهدات  نجاحا  حاليا  وتحصد  الراوية  الطابع 
الذي  الحضور  استمتع  األنترنت.وقد  عبر  كبيرة 
كان أغلبيته شباب بأغاني الفقيد على غرار "طال 
تم  التي  ليسبوار"  كاين  و"مازل  غزالي  يا  غيابك 
تم  حيث  المسرحية  هذه  في  منها  مقاطع  توظيف 
اختيارها بعد عملية سبر آراء حول أحسن األغاني 
 100 عينة  استهدفت  والتي  المرحوم  أداها  التي 
بإتقان  أدوارهم  أداء  في  13 شاب  الـ  شاب.ونجح 
جلب  التجربة  هذه  خالل  من  استطاعوا  حيث 
رسموا  الخشبة  فوق  بحركاتهم  الجمهور  اهتمام 

من خالل العرض لوحة فنية هادفة أساسها الحب 
أن  العلم  مع  الطموح  تحقيق  في  والتفاني  واألمل 
تكوينا  تلقوا  أن  بعد  الشباب تخرجوا حديثا  هؤالء 
حول المبادئ العامة للمسرح على مستوى الجمعية 
يغني  "حسني  مسرحية  "األمل.«وتحكي  الثقافية 
ومن  لوحات  عشر  تتضمن  التي  الخميس"  هذا 
أيضا  أدى  الذي  ميهوبي  محمد  وإخراج  تأليف 
يحيى  الشابين  تجمع  حب  قصة  الرئيسي  الدور 
وأمال غير أن الظروف تفرق بينهما ويعمالن على 

تحقيق حلمها المتمثل في تكوين أسرة.
حياة �سرتاح

خالل م�ساركتها يف موؤمتر اليون�سكو العاملي "موندياكلت  2022"

مولوجي ت�ستعر�ض �آفاق تطوير
 وجتديد ال�سيا�سات الثقافية يف اجلزائر

�ساركت وزيرة الثقافة والفنون، �سورية مولوجي، ممثلة للجزائر، �سمن فعاليات موؤمتر اليون�سكو العاملي "موندياكلت 2022"، الذي اختتم 

اأم�س اأول وهذا عرب طريقة التحا�سر املرئي ملناق�سة مو�سوع "ال�سيا�سات الثقافية والتنمية امل�ستدامة"، ح�سب بيان للوزارة.

«ا�ست�سهاد �سريين اأبو عاقلة».. �سجلٌّ لتوثيق اجلرمية قراأت 

لـــــك

رئي�س املجل�س الأعلى 

للغة العربية، �سالح بلعيد:

ال بديل عن اال�ستثمار
 يف التكنولوجيات 
احلديثة للرتجمة

lتو�سيات بالعمل على تفعيل
 حركة الرتجمة يف العامل العربي

دعا رئيس المجلس األعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إلى االستثمار 
في التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للترجمة.

أبرز بلعيد، في افتتاح ملتقى وطني حول الترجمة والهوية بعنوان 
"الترجمة والهوية، أية عالقة؟ وأي تأثير؟" احتفاء باليوم العالمي 
بحمالت  والقيام  اآللية  الترجمة  في  االستثمار  "أهمية  للترجمة، 
والبرمجيات  التطبيقات  باستغالل  ودولية  وعربية  وطنية  ترجمية 

االلكترونية.«
ودعا رئيس المجلس في هذا السياق إلى العمل على "تفعيل مكانة 
العالم وكذا  لغات  لالستفادة من  الترجمة  العربية" من خالل  اللغة 
ربطها مع المؤسسات الترجمية وجعلها وسيلة نقل للثقافات والعلوم 

وكذا مختلف الفنون.
كما أكد بلعيد على أهمية تطوير تطبيقات وبرمجيات إلكترونية في 
شتى الميادين، داعيا إلى التركيز على اللغات العلمية العالمية التي 
تحمل محتويات فكرية وعلمية وأدبية، وقد شدد في هذا اإلطار على 
أهمية الترجمة الذكية معتبرا إياها "الطريقة األقوى واألمثل" في 

تكريس الذكاء االصطناعي.
من جهته، أكد نور الدين غوالي أن موضوع الترجمة "مهم جدا وال 
بد من إعطائه بعدا أقوى مما هو عليه" مذكرا بأن رئيس الجمهورية، 
من  االصطناعي  للذكاء  بالغا"  "اهتماما  أولى  تبون،  المجيد  عبد 
خالل إنشاء مدرسة عليا مختصة في الذكاء االصطناعي ومدرسة 
في  للتكوين  أخرى  وحدات  جانب  إلى  اآللي  لإلعالم  أخرى  عليا 

هذا المجال.
التنسيق" مع هذه  الى "ضرورة  الجمهورية  ودعا مستشار رئيس 
رؤية  إلعطاء  الترجمة  في  إلكترونية  تطبيقات  لتطوير  المدارس 
عن  فضال  العربية،  باللغة  المنجزة  الجزائرية  لألعمال  عالمية 

التكوين في الترجمة واالستثمار في الذكاء االصطناعي.
وشدد غوالي على "ضرورة االهتمام أكثر" بالترجمة كونها "تساهم 
في تعزيز المرئية والتعامل مع الغير واالستفادة من األعمال القيمة 
الملتقى، عبد  أكد رئيس  جانبه،  الباحثين.«من  المقدمة من طرف 
الترجمة  اللقاء يشكل فرصة إلبراز واقع  الحفيظ شريف، أن هذا 
ودورها في تقارب الثقافات والولوج الى األعمال العلمية واألدبية 
"الحفاظ  في  يكمن  التحدي  أن  إلى  مشيرا  أجنبية،  بلغات  المنجزة 
اللغة وسيلة أساسية لتوصيل  على خصائص الهوية الوطنية كون 
نوعية  "إضافة  ستشكل  المداخالت  أن  أيضا  وأوضح  الهوية«، 
واألدبية  العلمية  الحركة  على  بالنفع  يعود  فيما  مخرجاتها  تستغل 
العلمية  التظاهرة  في  مشاركون  أكد  آخر  صعيد  العربية«.على 
"أسبوع الترجمة" التي اختتمت أشغالها أمس أول الجمعة بالمركز 
لوهران  والثقافية  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  للبحث  الوطني 

)كراسك( على ضرورة تفعيل حركة الترجمة في العالم العربي.
المذكور  المركز  نظمها  التي  التظاهرة  هذه  توصيات  ودعت 
بالشراكة مع المجلس األعلى للغة العربية في إطار االحتفال باليوم 
لنقل  الترجمي  الفعل  تعزيز  إلى  سبتمبر(،   30( للترجمة  العالمي 
فروع  من  فرع  واستحداث  العالم  إلى  العربي  الثقافي  الموروث 

الترجمة يعنى بترجمة التراث.
كما حث المشاركون على تشجيع المترجمين على االنشغال أكثر 
الكريم،  القرآن  معاني  ترجمة  السيما  الديني  النص  ترجمة  على 
ودعت توصيات هذه التظاهرة العلمية الى انشاء هيئة عربية تعنى 
دور  تثمين  على  المشاركون  كما حث  للطفل،  الموجهة  بالترجمة 

المترجم وخلق هيئة تجمع المترجمين علميا ومهنيا.
حياة �سرتاح

تزامنا مع حلول الذكرى الـ 28 لغتيال جنم الأغنية العاطفية الأول يف اجلزائر 

ح�سني يعود اإىل الركح يف عر�ض
 «ال�ساب ح�سني يغني هذا اخلمي�ض»

متفوقة على اأعمال 20 م�ساركا يف هذه امل�سابقة

الت�سكيلية مكليتي تفتك جائزة ال�سالون 
الوطني للفنون "عبد احلليم هم�ض"
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الوكالت

أن  )واص(  الصحراوية  االنباء  وكالة  وأفادت 
توصية  على  أشغاله  ختام  في  صادق  االتحاد 
اتخذتها  التي  العملية  بالخطوات  التذكير  "أعادت 
تطرقت  و  الفدرالية  تحت  المنضوية  النقابات 
المتحدة  االمم  و  االفريقي  االتحاد  لموقف 
الدولية  الشرعية  قرارات  بتطبيق  ومطالبتهما 
حقه  ممارسة  من  الصحراوي  الشعب  تمكين  و 
المشروع في االستقالل و الحرية".وكانت رئيسة 
نقابات جنوب إفريقيا, ينكيسوا لوصي, قد جددت 
الماضي,  االثنين  للمؤتمر  االفتتاحي  خطابها  في 
تضامن النقابات الجنوب إفريقية مع نضال العمال 
جبهة  بقيادة  الصحراوي  والشعب  الصحراويين 

البوليساريو من أجل الحرية وتقرير المصير.
التحاد  عشر  الرابع  المؤتمر  أشغال  وحضر 
الصحراوي  السفير   , افريقية  الجنوب  النقابات 
األمانة  عضو  بإفريقيا,  والمكلف  إفريقيا  بجنوب 
الوطنية للبوليساريو, محمد يسلم بيسط. ويعد اتحاد 
تمثيال  واالكثر  االقوى  افريقية  الجنوب  النقابات 
حيث يضم اكثر من مليوني عامل في صفوفه, وهو 
احد االطراف المشكلة للتحالف الثالثي الحاكم في 
جنوب افريقيا مع المؤتمر الوطني االفريقيوالحزب 

الشيوعي الجنوب افريقي.

تدعمت  افريقية  الجنوب  المساندة  كانت  للتذكير 
مؤخرا بتأسيس الحركة التضامنية الجنوب افريقية 
بكفاح  والتعريف  الصحراوية  القضية  عن  للدفاع 
و  االستقالل  أجل  من  العادل  الصحراوي  الشعب 
و  وحزبية  سياسية  شخصيات  بحضور  الحرية, 
أعضاء من البرلمان و سفراء من أعضاء السلك 

الدبلوماسي المعتمد لدى بريتوريا.
جنوب اإفريقيا تطالب املنتظم الدويل 

باإنهاء ال�صتعمار املغربي لل�صحراء الغربية

بإنهاء  الدولي،  المنتظم  إفريقيا  جنوب  طالبت 
تعتبر  التي  الغربية،  للصحراء  المغربي  االحتالل 
األنباء  وكالة  حسب  افريقية،  مستعمرة  آخر 

مندوب  أن  الوكالة,  )وأص(.وذكرت  الصحراوية 
جنوب افريقيا بجنيف, دعا في مداخلته خالل ندوة 
على  االستعمار  لمخلفات  السلبي  بالتأثير  وسمت 
التمتع بحقوق االنسان, نظمت على هامش أشغال 
الدورة ال 51 لمجلس حقوق اإلنسان, الى تصفية 
الغربية,  الصحراء  ألراضي  المغربي  االستعمار 
مشددا على ضرورة اإلسراع في انهائه من آخر 
الدبلوماسي,  السمراء.وأكد  القارة  في  مستعمرة 
العالم,  دول  كل  من  االستعمار  انهاء  أهمية  على 
مصيرها  تقرير  في  حقها  من  الشعوب  وتمكين 
الذي تكفله جميع المواثيق والقوانين الدولية, مجددة 
التام والكامل الستمرار تدهور وضعيات  رفضها 
في  المختلفة  النقاط  من  العديد  في  االنسان  حقوق 
بنضال  التذكير  الى  الصدد,  بهذا  العالم.وعاد, 
العنصري(,  )الميز  األبارتايد  نظام  ضد  بالده 
واالنعتاق  الحرية  لنيل  قدمت  التي  والتضحيات 
جنوب  مضي  الى  مشيرا  االستعمار,  نير  من 
افريقيا على نهج دعم ومساندة كل الشعوب التواقة 
جنوب  ايمان  على  شدد  كما  واستقاللها،  لحريتها 
افريقيا بضرورة احترام سيادة الدول, واستنكارها 
من  االستعمار  بمخلفات  عالقة  له  ما  لكل  الشديد 

عنصرية وتبعية وعالقات دولية غير متساوية.

الندوة  في  المشاركة  والمنظمات  األحزاب  أعلنت 
بالمكسيك،  المنعقدة  والعشرون،  السادسة  الدولية 
الجديد"، دعمها  والمجتمع  تحت شعار "األحزاب 
وقضيته  الصحراوي  للشعب  المشروط  غير 
العادلة، حسب وكالة األنباء الصحراوية )وأص(.

الصحراوية  السفارة  عن  نقال  الوكالة,  وذكرت 
المشاركة  والمنظمات  األحزاب  أن  بالمكسيك, 
في الندوة, المنعقدة أمس الخميس, أكدت في بيان 
الشعب  لكفاح  الالمشروط  ودعمها  مساندتها  لها, 

الصحراوي بكل الوسائل المشروعة ضد االحتالل 
المغربي, من أجل الظفر بحقه في تقرير مصيره 
واالستقالل, وكذا لجبهة البوليساريو الممثل الوحيد 

والشرعي للشعب الصحراوي.
وفي السياق, دعت إلى تعبئة أكبر أمام الحكومات 
االنظام  إلى  مسعى  في  اإلقليمية,  والمنظمات 
لالعتراف  الالتينية,  أمريكا  في  القوى  إلجماع 
الديمقراطية,  الصحراوية  العربية  بالجمهورية 

ومجابهة االحتالل المغربي.

المشاركة,  والمنظمات  األحزاب  استنكرت  كما 
تميل,  التي  للمغرب,  الموالية  اللوبيات  مناورات 
حسبها, إلى تشويه سمعة النضال المشروع لجبهة 
الممارسات  عن  الطرف  تغض  فيما  البوليساريو, 
انتهاكات  من  المغربي,  لالحتالل  الشرعية  غير 
ضد  تعسفية  وممارسات  االنسان  لحقوق  جسيمة 
من  المحتلة  االراضي  في  والنشطاء  المدنيين 
الثروات  نهب  جانب  الى  الغربية,  الصحراء 

الطبيعية الصحراوية دون وجه حق.

انعقاد املوؤمتر الـ14 لحتاد النقابات اجلنوب افريقية 

امل�صادقة على تو�صية جتدد 
الدعم لكفاح ال�صعب ال�صحراوي

�صادق املوؤمتر الرابع ع�صر لحتاد النقابات اجلنوب افريقية على تو�صية جتدد الدعم والت�صامن مع كفاح ال�صعب ال�صحراوي, 

وذلك يف ختام ا�صغاله مبيدراند )جنوب افريقيا(.

مبعوثا من الرئي�س اإبراهيم غايل

وزير الداخلية ال�صحراوي ي�صتقبل 
من طرف الرئي�س املوريتاين 

لجبهة  الوطنية  األمانة  عضو  الصحراوي  الداخلية  وزير  استقبل 
البوليساريو منصور عمر، الخميس، بالقصر الرئاسي بنواكشوط 
الذي  الغزواني  ولد  الشيخ  محمد  الموريتاني  الرئيس  طرف  من 
سلمه رسالة من رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
األمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي حسبما أفادت به 

وكالة األنباء الصحراوية )وأص(.
"تشرفت  منصور  قال  لألنباء  الموريتانية  للوكالة  تصريح  وفي 
سلمته  حيث  الغزواني,  الشيخ  ولد  محمد  الجمهورية  رئيس  بلقاء 
رسالة من أخيه وصديقه إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية تتعلق بتطورات القضية الصحراوية على 
ضوء مجهود المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة الذي قام 

خالل األسابيع الماضية بجولة داخل المنطقة".
وقال وزير الداخلية الصحراوي، إن اللقاء "كان مناسبة لالستماع 
الموضوع  هذا  في  الغزواني  الشيخ  ولد  محمد  الرئيس  لنصائح 
البلدين  بين  الجوار  األخوية وحسن  العالقات  مع  ينسجم  ما  وهو 
الشقيقين وما دأبت عليه قيادة البلدين من تشاور في القضايا التي 

تهم المنطقة".
الداخلية  وزير  الموريتاني  الجانب  عن  بحضور  اللقاء  وجرى 
رئيس  ديوان  ومدير  األمين  محمد  ولد  أحمد  محمد  والالمركزية 
الجانب  ومن  أحمد   الشيخ  ولد  إسماعيل  الموريتانية  الجمهورية 
الصحراوي  الوزير المستشار السالك ببيه وقائد الناحية العسكرية 

الثانية السيد حمة مالو.

اأمام ا�صتمرار ارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية

حزب التقدم واال�صرتاكية ينتقد 
جمود احلكومة املغربية

تجدد  مع  بالمغرب,  االرتفاع  في  األساسية  المواد  أسعار  تستمر 
و  الشرائية  القدرة  لحماية  العاجل  بالتدخل  للحكومة  المطالب 
اإلجراءات  غياب  ظل  في  جمودها,  بسبب  الالذعة  االنتقادات 
يؤرق  الذي  الغالء  وطأة  تخفيف  شأنها  من  التي  والمبادرات 
التقدم  لحزب  السياسي  المكتب  أكد  اإلطار,  هذا  المواطن.وفي 
األوضاع  إزاء  الحكومة  جمود  إن  المعارض,  واالشتراكية 
االقتصادية واالجتماعية الدقيقة والمهددة بالتفاقم, "مقلق", محذرا 
من استمرار واتساع رقعة لهيب األسعار, وتسارع وتيرة التضخم, 
كما  مؤشرات,  وهي  االقتصادي,  للنمو  كبير  بتباطؤ  توقعات  مع 
قال, "مقلقة ومرشحة للتفاقم, وتؤكدها أيضا مؤسسات رسمية من 
قبيل بنك المغرب".وطالب الحزب مجددا حكومة اخنوش بالتحرك 
في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمغاربة, ودعم المقاولة الوطنية, 

وتحصين االقتصاد الوطني من هزات وتقلبات السوق العالمية.
وأعرب عن قلقه إزاء صمت الحكومة وجمودها في اتخاذ أي خطوة 
"ملموسة" من شأنها التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين في 
مواجهتهم لغالء المعيشة, مسجال عجزها وغياب ارادتها السياسية 
االختالالت  إصالح  فيها  بما  المطلوبة,  باإلصالحات  القيام  في 
العميقة التي يعرفها قطاع المحروقات, وهي االختالالت التي أشار 

إلى بعضها الرأي األخير لمجلس المنافسة.
الحزب  بقيادة  جمعه  الذي  للقاء  الحزب  تطرق  أخرى,  جهة  من 
االشتراكي الموحد, مسجال تقاطع وجهات نظر الحزبين بخصوص 
مما  واالجتماعية,  واالقتصادية  السياسية  القضايا  من  مهم  عدد 
بهدف  الثنائيين,  والتشاور  التعاون  تعزيز  أمام  اآلفاق رحبة  يفتح 
استكشاف سبل "تعزيز النضال الديمقراطي والجماهيري المعتمد 

على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال".
تشكيل  على  البيان-  حسب   - الحزبان  اتفق  الهدف,  لهذا  تجسيدا 
المشترك  العمل  لتدارس إمكانيات وسبل  لجنة مشتركة ومصغرة 
االقتصاد  يواجهها  التي  الصعوبات  على  الحزبان  مستقبال.وشدد 
ارتفاع  مع  ارتباط  في  االجتماعية,  األوضاع  وهشاشة  المغربي, 
االختالالت  وكذا  للمواطن,  الشرائية  القدرة  وتدهور  األسعار, 

البنيوية التي تسم األوضاع السياسية والديمقراطية.

المغرب,  في  التعليم  لموظفي  الوطنية  النقابة  أعربت 
عن قلقها "الشديد" إزاء ما آلت إليه أوضاع القطاع من 
وااللتفاف  العاجلة,  المطلبية  الملفات  معالجة  في  تأخر 
القطاعي, منددة  عليها, وتعثر واضح لجوالت الحوار 
ب "المحاوالت البئيسة لتغليط الطبقة الشغيلة, وتسويق 
بين  الحوار  مخرجات  على  التكتم  خالل  من  الوهم", 
التعليمية  النقابة  والمتحاورين.وقالت  الوصية  الوزارة 
التابعة لالتحاد الوطني للشغل في بيان, إن :"تعثر الحوار 
الذي  المرحلي االرتجالي  باالتفاق  بداية  القطاعي برز 
المطروحة  االجتماعية  اإلشكاالت  مستوى  في  يكن  لم 
في  أساسي  نظام  إخراج  في  بالفشل  مرورا  بالقطاع, 
بمعية  الحكومة  بذلك  وعدت  كما  الماضي  يوليو  شهر 
)العدالة  حزب  من  المقربة  الحوار".النقابة  أطراف 
إشراكها  عدم  استنكرت  أن  سبق  والتي  والتنمية( 
البئيسة  "المحاوالت  أدانت   القطاعي,  الحوار  في 

الكشف  عدم  خالل  من  التعليم  ونساء  رجال  لتغليط 
مخرجات  إليها  خلصت  التي  الحقيقية  المعطيات  عن 
المعطيات  تسريب  عبر  سنوات,  منذ  الممتدة  اللقاءات 
أخرى,  تارة  وانتقادها  تارة,  عنها  والدفاع  المتناقضة, 
الذي  "الغموض"  الوهم".وانتقدت  لتسويق  محاولة  في 
يلف مخرجات النظام األساسي, "بسبب حالة التكتم التي 
والتناقض  االلتباس  وحالة  ومحاوريها,  الوزارة  تسود 
التي تكتنف الساحة التعليمية, جراء تسريب خالصات 
التربوية  األطر  من  اآلالف  عشرات  تهم  رسمية  غير 
في  المسجلة  االنسحاب  حالة  عن  ناهيك  واإلدارية, 
الساحة النقابية والنضالية منذ توقيع االتفاق المرحلي".

وأكد البيان, أن النظام األساسي يعد "ورشا استراتيجيا 
التعليم  ونساء  رجال  بمصالح  للمساومة  قابل  غير 
وبمطالبهم المشروعة التي تعتبر خطا أحمر غير قابل 

للمزايدة أو اإلجهاز".

للزمن  المتنامي"  "الهدر  من  حالة  البيان,  ورصد 
"غير  الحوار  جوالت  بعد  والتعليمي  االجتماعي 
الحاسمة" التي لم تسفر عن توافقات, أو اتفاقات تنهي 
معاناة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة, سواء خالل 
هذه المرحلة ,أو المراحل السابقة, معربة عن قلقها من 
أن "يتم تهريب النظام والمصادقة عليه في جوف الليل".
إنهاء  إلى   , المغربية  الحكومة  التعليمية  النقابة  ودعت 
معاناة الفئات المتضررة, من خالل تمكين الفئات ذات 
المسار المحدود في ترقيتين, من حقها في ولوج خارج 
أطر  ودمج   ,/10 الزنزانة  معتقلي/  وتحرير  السلم, 
التدريس والدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسالك 

الوظيفة العمومية, وفق مقاربة قانونية واضحة.
إلى "تعزيز"  البيان الحكومة ,  ومن جهة أخرى, دعا 
تبني  خالل  من  التعليمية,  للشغيلة  الشرائية  القدرة 
األجور  في  الزيادة  مستوى  "على  "ملموسة  إجراءات 

التعويضات  ومنظومة  االستداللية,  األرقام  ومراجعة 
على  الحصار  وفك   ,  2003 اتفاق  منذ  المعتمدة 
المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020.
جوالت  من  األساس  الهدف  أن  النقابة,  اعتبرت  كما 
ومنصف  "عادل  أساسي  نظام  إخراج  هو  الحوار, 
خلق  تعني  ذلك  غير  نتيجة  أي  و  ودامج,  وموحد 
القادمة,  السنوات  طيلة  والضحايا  االحتقان  من  مزيد 
والتعليم". التربية  قطاع  في  التوتر  باستمرار  ينذر  ما 
مكونات  وكافة  الوصية,  والوزارة  الحكومة  ودعت 
التاريخية,   مسؤوليتهم  تحمل  إلى   , القطاعي  الحوار 
واعتماد  التعليمية,   الشغيلة  معاناة  بإنهاء  و"التعجيل" 
الرأي  مع  التعاطي  في  والشفافية  "الوضوح  منهجية 
ستؤول  ما  مسؤولية  واستشعارهم   , التعليمي  العام 
إليه األوضاع مستقبال من "احتقان اجتماعي, و بروز 

ضحايا جدد, وهدر للزمن التعليمي".

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, تخندقات جنود االحتالل 
المغربي المتمركزة بقطاعات حوزة , أوسرد والمحبس , مخلفة خسائر فادحة 

في األرواح والمعدات, حسبما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية .
 646 رقم  العسكري  البيان  عن  )واص(  الصحراوية  االنباء  وكالة  ونقلت 
التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  أمس,أن  أول  الدفاع  وزارة  عن  الصادر 
بن زكة  بمناطق  االحتالل  قوات  تمركزات  استهدفت   , الصحراوي  الشعبي 
, لمتيميرة , روس أربيب , روس ديرت, فدرة العش وفدرة لغراب بقطاع 
حوزة . وأضاف البيان , أن تشكيالت متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت 
مقر قيادة فيلق االحتالل السادس والثالثين بقطاع أوسرد , فيما ركزت مفارز 

أخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفها على تخندقات القوات 
المغربية بمنطقة أكرارة الفرسيك , ونقظة اإلنذار 191 بمنطقة أودي أركبة 

بقطاع المحبس .
وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي , ركزت هجماتها في وقت سابق 
من أول أمس الخميس مستهدفة القوات المغربية بقطاع حوزة وبمناطق روس 
اربيب الكاعة روس ديرت فدرة العش وفدرة لغراب. وأشارت وزارة الدفاع 
تتوالى مستهدفة معاقل قوات  الجيش الصحراوي  الى ان هجمات  بيانها  في 
االحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على طول 

جدار الذل والعار .

خالل الندوة الدولية ال�صاد�صة والع�صرون املنعقدة باملك�صيك

اأحزاب ومنظمات دولية توؤكد دعمها الالم�صروط لل�صعب ال�صحراوي 

نددت بتعرث جولت احلوار 

مع ال�صلطات املغربية
النقابة الوطنية ملوظفي التعليم تنتقد االلتفاف على مطالبها من طرف املخزن

وحدات اجلي�س ال�صحراوي ت�صتهدف تخندقات قوات 
االحتالل املغربي بقطاعات حوزة ، اأو�صرد واملحب�س
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دويل

"دور  عنوان  تحت  جاء  الذي  المنتدى  وتميز 
الفلسطينية:  القضية  مساندة  في  األنباء  وكاالت 
التغطية  لتكثيف  بدعوة  والفرص"  التحديات 
الخبر  ونقل  الفلسطينية،  للقضية  اإلعالمية 
الفلسطيني من مصادره األصلية.وعرف المنتدى 
التعاون  منظمة  أعضاء  أنباء  وكاالت  مشاركة 
اإلسالمي وممثلي منظمات دولية و دبلوماسيين 
ومختصين في قطاع اإلعالم، بحضور المشرف 
فلسطين،  دولة  في  الرسمي  اإلعالم  على  العام 
لمنظمة  العام  واألمين  عساف،  أحمد  الوزير 
اللذان  طه،  إبراهيم  حسين  اإلسالمي،  التعاون 
الفلسطينية  القضية  دعم  ضرورة  على  أكدا 
في  الفلسطيني  االعالم  مسؤول  إعالميا.وقال 
هذا السياق ان "القضية الفلسطينية قضية عادلة 
الدولية، وكون  الشرعية  قرارات  تدعمها جميع 
الشعب الفلسطيني تعرض للظلم أكثر من غيره، 

)...( من حقه بناء دولته".
وأوضح الوزير أن "نشر األخبار عما يجري في 
الحضور  هو  المطلوب  لكن  مهم،  أمر  فلسطين 
الدائم للقضية الفلسطينية في وسائل اإلعالم لخلق 
بمتابعة  االكتفاء  وعدم  الوعي،  من  عامة  حالة 
األحداث اليومية، مشددا على ضرورة مواجهة 
رواية االحتالل الصهيوني التي يتم الترويج لها 
عبر اإلعالم بهدف خلق تاريخ مزيف، وتغيير 

الوقائع على الميدان".
وكاالت  جميع  الفلسطيني  المسؤول  دعا  كما 
إلى  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  في  األنباء 
إيفاد مراسلين ومندوبين دائمين لها إلى فلسطين 
النجاز أفالم وثائقية عن األوضاع هناك، وكتابة 
يقدمونه  وما  الفلسطينيين،  لمعاناة  توثق  أعمال 
يحب  الفلسطيني  الشعب  أن  تثبت  إبداعات  من 

الموت. وليس  الحرية  إلى  يسعى  وأنه  الحياة، 
فلسطين  دولة  ان  أخرى  وقال عساف من جهة 
دول  أنباء  وكاالت  اتحاد  مع  بالتنسيق  مستعدة، 
إيجاد  على  للعمل  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
منظومة لتسهيل وجود اإلعالميين في األراضي 

الفلسطينية.
أنباء  وكاالت  بعض  ممثلي  تدخل  سياق  وفي 
)وأج(  الجزائرية  االنباء  لوكالة  كانت  االتحاد، 
محتواها  في  التزامها،  تأكيد  فيها  جاء  مساهمة 
والدفاع  الفلسطينية  القضية  بمساندة  االعالمي، 
من  مستلهم  التزام  وهو  الشريف.  القدس  عن 
قضية  تجاه  الثابت  و  التاريخي  الجزائر  موقف 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
رئيس  يوليه  ما  لذكر  سانحة  المنتدى  وكان 
لقضية  تبون،  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية، 
األمة، والتي شدد بشأنها في كل مرة على "قداسة 
وشعبها...  للجزائر  بالنسبة  الفلسطينية  القضية 

وهي القضية التي لن تتخلى عنها الجزائر مهما 
كانت الظروف".

األنباء  وكالة  به  تقوم  ما  ابراز  بالمناسبة  وتم 
سبيل  في  المحتوى  حيث  من  "واج"  الجزائرية 
معاناته  ونقل  الفلسطيني  الشعب  كفاح  دعم 
وفضح ممارسات االحتالل الصهيوني ونشرها, 
أقسام  طرف  من  المستمرة،  المتابعة  إبراز  مع 
التي  التطورات  بكل  لإللمام  الوكالة  تحرير 

تعرفها القضية الفلسطينية على كل األصعدة.
رسالة  بمثابة  المنتدى  في  وأج  مساهمة  وكانت 
الى  الوقوف  وتأكيد  الفلسطيني  للشعب  متجددة 
دولة  فلسطين  عن  "االعالن  غاية  الى  جانبه 
القدس  وعاصمتها   1967 حدود  وفق  مستقلة 

الشريف."
األمة  قضية  رجعة  بدون  تتبنى  التي  فوأج 
بإدانة  الصلة  ذات  األخبار  تعالج  المركزية، 
الصهيوني،  االحتالل  ممارسات  وفضح 
ونشرها، كما تولي أيضا اهمية قصوى لنقل كل 
األخبار والوقائع التي من شأنها الدفاع والضغط 
والمناصرة لقضية فلسطين والقدس المحتلة، مما 
يصب ضمن جهود ابقاء القضية الفلسطينية حية 
ابرزته  حسبما  والدولية،  االقليمية  المحافل  في 
رسالة وأج التي قرأها نائب مدير اإلعالم السيد 
األنباء  لوكالة  العام  للمدير  ممثال  رابية،  عيسى 

الجزائرية، سمير قايد، في هذا المنتدى.
وبدوره أكد المدير العام المكلف التحاد وكاالت 
بن  التعاون اإلسالمي، محمد  أنباء دول منظمة 
بالغ  بدور  يضطلع  اإلعالم  ان  اليامي،  عبدربه 
األثر في تشكيل المفاهيم والتصورات وصياغة 
العام، داعيا الى إيصال صوت  توجهات الرأي 

الفلسطينيين، وقضيتهم العادلة إلى العالم.

خالل منتدى بعنوان "دور وكالت الأنباء

 يف م�ساندة الق�سية الفل�سطينية"

دعوة مل�ساندة فل�سطني �إعالميا يف وجه 
�لدعاية و�الحتالل �ل�سهيونيني

�سكل الوقوف اإعالميا اىل جانب الق�سية الفل�سطينية والدفاع عن القد�س ال�سريف حمور املنتدى الذي نظمه يوم اخلمي�س 

الفارط احتاد وكالت اأنباء دول منظمة التعاون الإ�سالمي، انطالقا من جدة )ال�سعودية( عن طريق التحا�سر عن بعد.

اأربع و�ستون عملية اإطــــالق نــار 

7 �سهد�ء و156 نقطة مو�جهة مع �الحتالل بال�سفة باأ�سبوعواإلقاء عبوات متفجرة وحارقـــة
شهدت الضفة الغربية المحتلة خالل األسبوع الماضي 
وأعمال  االحتالل  مع  المواجهات  في  الفتاً  تصاعداً 
وأصيب  مواطنين   7 استشهد  فيما  المتنوعة،  المقاومة 

عدد من الجنود والمستوطنين.
وأصيب  مواطنين،   7 استشهد  األسبوع  أيام  وخالل 
مواجهة،  نقطة   156 ورصدت  ومستوطنان،  جنديان 
عبوات  إلقاء  عملية  و49  نار،  إطالق  عملية  و15 
أول  مناطق.ففي  عدة  في  حارقة  وزجاجات  متفجرة 
أمس أحصيت 17 نقطة مواجهة مع قوات االحتالل في 
نابلس وقلقيلية والخليل والقدس ورام هللا وجنين وبيت 

لحم.
قوات  استهدفت  نار  إطالق  عملية  مقاومون  ونفذ 
االحتالل التي اقتحمت مخيم العين بنابلس، فيما أصيب 
بالحجارة في مواجهات ببلدة نعلين غرب  جندي رشقاً 

رام هللا.
ويوم الخميس الفارط استشهد الطفل ريان ياسر سليمان 
بلدة  في  له  االحتالل  جنود  مالحقة  خالل  أعوام(   7(
مواجهة  نقطة   28 لحم.وأحصيت  بيت  جنوب  تقوع 
عمت معظم أرجاء الضفة الغربية، في بيت لحم والقدس 

والخليل ورام هللا وأريحا ونابلس وقلقيلية.

مستوطنة  استهدفت  نار  إطالق  عملية  مقاومون  ونفذ 
"كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، كما ألقى 
الشباب الثائر مفرقعات نارية وزجاجات حارقة صوب 
سلوان،  بلدتي  في  االستيطانية  والبؤر  االحتالل  قوات 

والعيسوية في القدس، وبيت أمر في الخليل.
برصاص  مقاومين   4 الفارط  األربعاء  يوم  واستشهد 
عبد  وهم:  جنين،  مخيم  اقتحمت  التي  االحتالل  قوات 
ومحمد  عالونة،  نظمي  وأحمد  خازم،  فتحي  الرحمن 
من  أكثر  ناعسة.وأحصيت  أبو  ومحمد  ألونة،  محمود 
34 نقطة مواجهة اندلعت على نطاق واسع في الضفة 

وشملت مدنها كافة.
أهداف  على  نار  إطالق  عمليات   7 مقاومون  ونفذ 
"نجهوت"،  ومستوطنة  جنين،  مخيم  في  لالحتالل 
وجبل جرزيم، ومستوطنة "براخا"، ومستوطنة "شافي 
الثائر  الشباب  والرام.وألقى  أمر،  وبيت  شمرون"، 
حاجز  على  االحتالل  قوات  صوب  متفجرة  عبوات 

الجلمة العسكري، وبلدة عزون، ومخيم جنين.
في  لالحتالل  أهداف  على  حارقة  زجاجات  وألقيت 
عزون، ومخيم جنين، والعيسوية، ومستوطنة "يتسهار"، 
حورون"،  "بيت  ومستوطنة  والطور،  وسلوان، 

وحوسان، وسلواد، ومستوطنة "هار هزيتيم"، وعابود، 
إسرائيلي  ضابط  وسنجل.وأصيب  عينون،  وبيت 
اندلعت  مواجهات  خالل  بالحجارة  رشقاً  ومستوطنان 
في قرية مادما جنوب نابلس، وقرب مستوطنة "حفات 
جلعاد"، وبلدة حوسان.وأحصيت يوم الثالثاء 21 نقطة 
ونابلس وطوباس. والخليل وجنين  القدس  في  مواجهة 
ونفذ مقاومون عمليتي إطالق نار صوب قوات االحتالل 
في بلدتي جبع، وعصيرة الشمالية.وألقى الشباب الثائر 
أمر،  بيت  في  االحتالل  قوات  متفجرة صوب  عبوات 

ومستوطنة "نفي تسوف".
الطور،  في  الحارقة  الزجاجات  استخدمت  كما 
والعيسوية، وصور باهر، وسلوان، ومستوطنة "جبعون 
هحدشاه"، وعصيرة الشمالية، والصوانة. ويوم االثنين 
من األسبوع الماضي، أحصيت 20 نقطة مواجهة في 
القدس والخليل وجنين ونابلس ورام هللا وقلقيلية والداخل 

المحتل.
ونفذ مقاومون عمليتي إطالق نار استهدفت مستوطنتي 
عبوات  كرميت".وألقيت  و"مستوطنة  موريه"،  "ألون 
إيل"،  "بيت  ومستوطنة  الجلمة،  حاجز  على  متفجرة 

ومستوطنة "بسجوت".

في  حارقة  زجاجات  إللقاء  لالحتالل  أهداف  وتعرض 
"بيت  ومستوطنة  "دوتان"،  وحاجز  وسلوان،  عزون، 
إيل"، والمسجد األقصى، وبيت دقو، مستوطنة "جبعون 

هحدشاه".
 23( الكوني  عدنان  سائد  المقاوم  األحد  يوم  واستشهد 
مقاومون  نابلس.ونفذ  في  االحتالل  برصاص  عاًما( 
التعاون  منطقة  في  االحتالل  على  نار  إطالق  عملية 
حاجز  صوب  متفجرة  عبوات  ألقيت  فيما  بنابلس، 
الجلمة، وزجاجات حارقة في الطور، وسلوان، وبيت 

إجزا، ومستوطنة "بسجوت"، وبيت دقو.
القدس والخليل ورام  24 نقطة مواجهة في  وأحصيت 

هللا وبيت لحم وجنين ونابلس.
أبو  علي  محمد  الشاب  استشهد  الماضي  السبت  ويوم 
االحتالل  برصاص  إجزا  بيت  من  عاًما(   36( كافية 
قرب مستوطنة "حفات جلعاد". وأطلق مقاومون النار 
بالطة،  مخيم  اقتحمت  التي  االحتالل  قوات  صوب 
وزجاجات  كدوميم"،  "مستوطنة  على  ناسفة  وأكواع 
هزيتيم". "معاليه  ومستوطنة  الطور،  بلدة  في  حارقة 
وأحصيت في ذات اليوم 12 نقطة مواجهة في القدس 

والخليل ونابلس وقلقيلية.

موؤ�س�سة "اأوروبيون لأجل القد�س" تندد

 �الحتالل ي�ستغل �أعياده لفر�ض
 �أمر و�قع بامل�سجد �الأق�سى

الصهيوني  االحتالل  قوات  أنَّ  القدس"  ألجل  "أوروبيون  مؤسسة  أكدت 
المستوطنين  أعداد  لزيادة  اليهودية،  األعياد  مناسبة  استغالل  إلى  سعت 
المقتحمين للمسجد األقصى وممارسة طقوس دينية، ضمن محاولتها فرض 

أمر واقع جديد.
وأظهر تقرير المؤسسة الذي يرصد االنتهاكات في القدس خالل سبتمبر 
انتهاكات موزعة  اقترفت )907(  الجيش اإلسرائيلي  الماضي، أن قوات 
االنتهاكات  هذه  وغالبية  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  نمطا   )16( على 

مركبة.
وجاء في مقدمة هذه االنتهاكات االقتحامات والمداهمات بنسبة 30.4 % 
يليها االعتقاالت بنسبة 18.2 %. ورصد التقرير )66( حادث إطالق نار 
واعتداء مباشر من قوات االحتالل اإلسرائيلي في أحياء القدس أدت إلى 
إصابة 44 مواطًنا، فضال عن تعرض ما ال يقل عن 33 شخًصا للضرب 
والتنكيل.ووثق التقرير )276( عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت 
خاللها قوات االحتالل 165 مواطًنا، منهم أطفال ونساء، واستدعت 19 

آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 17 شخًصا.
ورصد تنفيذ قوات االحتالل )24( عملية هدم وتوزيع إخطارات، أسفرت 
عن هدم 8 منازل أو جزء منها، بينها 5 هدمت ذاتيا، ودمرت 8 منشآت 
اقتصادية وجرفت أراضي وأسوارا، ووزعت عشرات اإلخطارات بالهدم.
االستيطان  تكريس  في  االحتالل  قوات  استمرت  الشهر،  هذا  وخالل 
مخططان  منها  قرارات،   7 القدس  ألجل  أوروبيون  ورصدت  والتهويد، 
استيطانيان، سيتم بموجبهما بناء أكثر من 3412 وحدة استيطانية جديدة 
على تخوم البوابة الشرقية للقدس، وإقامة مستوطنة جديدة بالقرب من بلدة 
وشاعر  "آدم  مستوطنتي  لتوسيع  جديد  استيطاني  ومشروع  صفافا،  بيت 
بنيامين" بواقع 600 وحدة استيطانية لألولى و285 للثانية، وأنهت تشييد 
مبنى تهويديًّا جديداً يضم كنيساً يهوديًّا ومدارس توراتية، وموقفا لسيارات 
ومخطط  األقصى،  للمسجد  المالصق  المغاربة  حي  في  المستوطنين، 
استيطاني جديد في مستوطنة "بسغات زئيف"، ومخطط مباني ومؤسسات 
عناتا،  بلدة  من  بالقرب  السالم  وضاحية  شعفاط  مخيم  في  وطرق  عامة 

وأضاءت أسوار القدس.
وخالل هذا الشهر برز كالعادة -وفق تقرير أوربيون ألجل القدس- سعى 
أطماعها  لتحقيق  فرص  إلى  اليهودية،  األعياد  مناسبة  لتحويل  االحتالل 

وفرض هيمنتها وأمر واقع في مدينة القدس.
وتمثل ذلك في زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى بحماية 
شعارات  وإطالقهم  استفزازية،  لرقصات  وتأديتهم  االحتالل،  شرطة 
القدس  أسوار  وإضاءة  األقصى،  المسجد  باحات  داخل  توراتية  وأغاني 
وأداء  كهنوتية  مالبس  وارتداء  البوق  لنفخ  ودعوتهم  توراتية،  برسوم 
اقتحام  في  مستوطًنا   4821 شارك  الشهر،  هذا  تلمودية.وخالل  طقوس 

المسجد األقصى، الذي تكرر على مدار 21 يوًما.
وأصدرت  سلطات االحتالل )41( قراًرا باإلبعاد، عن المسجد األقصى 
وأحياء القدس. في حين واصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين 
في القدس المحتلة، وخالل هذا الشهر وثق "أوروبيون ألجل القدس" )40( 

اعتداء نفذها المستوطنون، أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين.
ثابًتا وفجائيًّا، و9 عمليات  التقرير، 86 حاجًزا  الشهر رصد  وخالل هذا 
وقمع  للحريات  على  اعتداء  و6  سفر  منع  قرارات  و3  لشوارع،  إغالق 

للصحفيين.
المقدسيين  حقوق  انتهاك  التقرير-  – حسب  االحتالل  قوات  تواصل  كما 
سلطات  اتخاذ  االنتهاكات  أبرز  والثقافية.ومن  واالجتماعية  االقتصادية 
إجراءات  2022\2023 سلسلة  الجديد  الدراسي  العام  بدء  قبيل  االحتالل 
بِحق المدارس، وقطاع التعليم في القدس، ومحاولة فرض منهاج تعليمي 
محرف.وحذرت "أوروبيون ألجل القدس" من التداعيات الخطيرة للسياسة 
الصهيونية التصعيدية في القدس عموًما وضد المسجد األقصى خصوًصا 
ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك سريع للضغط على "إسرائيل"، لوقف 
اعتداءاتها والتراجع عن محاولتها تغيير األمر الواقع في المسجد األقصى، 

والتراجع عن سياسة االستيطان والتهويد المستشرية.

ا�ست�سهد يوم اخلمي�س الفارط بعد اأن اغتالته اأيادي الغدر ال�سهيونية

�الحتاد �الأوروبي يطالب بتقدمي قتلة �لطفل 
�لفل�سطيني ريان �سليمان للعد�لة

طالب االتحاد األوروبي، أول أمس، بالتحقيق في مالبسات اغتيال الطفل الفلسطيني ريان سليمان، 
الفلسطينية  األنباء  وكالة  العدالة، حسب  الى  القتلة  وتقديم  لحم،  بيت  بمحافظة  الفارط،  الخميس 
)وفا.) وذكرت الوكالة, أن االتحاد االوروبي أعرب عن صدمته من استشهاد الطفل ريان سليمان, 
خالل اقتحام قوات االحتالل الصهيوني لقرية تقوع, بمحافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة, 
وطالب بالتحقيق في مالبسات الحادث "بشكل سريع وكامل, من أجل تقديم الجناة إلى العدالة.”

وشددت الهيئة األوروبية, على أن "األطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.”
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

ق�س�ص باطلــة يف تف�سري قولــه تعـاىل 
ِه َج�َسًد�..{  يِّ ا �ُسَلْيَماَن َو�أَْلَقْيَنا َعَلىٰ ُكْر�سِ }َوَلَقْد َفَتنَّ

يعتبر الخليفة األموي عبد الملك بن مروان من أعظم خلفاء اإلسالم والعرب 
اإلداري  للنظام  الحقيقي  والمؤسس  األموية،  للدولة  الثاني  المؤسس  فهو 
بن  عمر  المؤمنين  بأمير  الدولة  تنظيم  في  اقتدى  اإلسالمي،  والسياسي 
بالحكم والقضاء  المتعلقة  االنجازات  بالكثير من  ، وتميز  عهده  الخطاب 
على الفتن وبناء االقتصاد والتعريب وتوسيع العالم اإلسالمي. عبد الملك بن 
مروان )26 هـ – 86 هـ / 646 – 705م( هو أحد أهم خلفاء األمويين تولى 
الخالفة بعد أبيه مروان بن الحكم” في السادس والعشرين من رمضان سنة 
بالمدينة قبل الخالفة. ويعتبر هذا الخليفة  ناسكاً  زاهداً  65هـ. وكان عابداً 
ذلك  فكان  العربية  إلى  الفارسية  من  الديوان  نقل  من  أول  األموي  الفقيه 
سببا في اتساع نطاق العالم العربي إلى ما هو عليه اآلن. ولد عبد الملك 
بن مروان في أول عام من خالفة عثمان بن عفان ، حفظ القرآن الكريم، 
وسمع األحاديث النبوية، لكن تشاء الصدف، وهو في العاشرة من عمره، 
في  حزينا  أثرا  ذلك  فترك  عفان،  بن  عثمان  المسلمين  خليفة  مقتل  يشهد 
والمشاغبين  المعتدين  مع  يتعامل  أن  وهو  الدرس،  منه  تعلم  لكنه  نفسه، 
بالقوة والحزم. من هو عبد الملك بن مروان؟ جاء في كتاب “تاريخ الخلفاء” 
للسيوطي أن عبد الملك بن مروان هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب أبو 
الوليد، ولد سنة ست وعشرين. قال الثعالبي: كان عبد الملك يقول: ولدت في 
رمضان، وفطمت في رمضان، وختمت القرآن في رمضان وبلغت الحلم 
الخالفة في رمضان، وأخشى  وأتتني  في رمضان، ووليت في رمضان، 
أن أموت في رمضان، فلما دخل شوال وأمن مات. وحسب “العقد الفريد” 
سنة ست  ويقال  وعشرين،  ثالث  سنة  بالمدينة  الملك  عبد  ولد  لألندلسي، 
وعشرين، ويقال ولد لسبعة أشهر. وبويع عبد الملك بن مروان بعهد من 
أبيه في خالفة ابن الزبير فلم تصح خالفته، وبقي متغلًبا على مصر والشام 
ثم غلب على العراق وما واالها إلى أن قتل ابن الزبير سنة ثالث وسبعين، 
فصحت خالفته من يومئذ، واستوثق له األمر. وحسب “الموسوعة العربية” 
فإن عبد الملك بن مروان ولد في المدينة وتفقه في الدين واستلم الحكم بعد 
عاما،   21 الملك  على  واستقام  65هـ/684م،  سنة  الحكم  بن  مروان  أبيه 
كتب  ما  اإلسالمي،  العربي  التاريخ  كتب  وأعماله  بأخبار خالفته  وعجت 

منها في العصور السالفة وما دّون حديثاً. 
وعلى الرغم من اختالف بعضها في تقويم تصرفاته فإنها كلها أفاضت بعلم 
عبد الملك وثقافته وفقهه وأدبه وشعره، حتى إنه كان يعد رابع ثالثة فقهاء 
مشهورين في المدينة هم: سعيد ين المسيب وعروة بن الزبير، وقبيصة بن 
ذؤيب. وجاء في كتاب “العقد الفريد” البن عبد ربه األندلسي، في مسألة 
والية عبد الملك بن مروان، أنه كان يُكنى أبا الوليد ويقال له أبو األمالك، 
وهشام.  ويزيد،  وسليمان،  الوليد،  ولده:  من  أربع  الخالفة  ولي  أنه  وذلك 
وكان تدمى لثته فيقع عليها الذباب، فكان يلقب: أبا الذباب. قالوا في عبد 
الملك بن مروان قال أحمد بن عبد هللا العجلي: كان عبد الملك أبخر الفم، 
وإنه ولد لستة أشهر، وقال ابن سعد: كان عبد الملك بن مروان عابًدا زاهًدا 
ناسًكا بالمدينة قبل الخالفة، وقال يحيى الغساني: كان عبد الملك بن مروان 
كثيًرا ما يجلس إلى أم الدرداء فقالت له مرة: بلغني يا أمير المؤمنين أنك 
شربت الطالء بعد النسك والعبادة، قال: إي وهللا، والدماء قد شربتها، وقال 
نافع: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميًرا وال أفقه وال أنسك وال أقرأ 
لكتاب هللا من عبد الملك بن مروان، وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة: سعيد 
بن المسيب، وعبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب. 

وقال ابن عمر: ولد الناس أبناء وولد مروان أًبا، وقال عبادة بن نسي: قيل 
البن عمر: إنكم معشر أشياخ قريش يوشك أن تنقرضوا، فمن نسأل بعدكم؟ 
فقال: إن لمروان ابًنا فيها فاسألوه، وقال سحيم مولى أبي هريرة رضي هللا 
عنه: دخل عبد الملك -وهو شاب- على أبي هريرة -رضي هللا عنه، فقال 
أبو هريرة: هذا يملك العرب، وقال عبيدة بن رياح الغساني: قالت أم الدرداء 
ذاك؟  قال: وكيف  منذ رأيتك،  فيك  األمر  أتخيل هذا  ما زلت  الملك:  لعبد 
قالت: ما رأيت أحسن منك محدًثا وال أعلم منك مستمًعا، وقال الشعبي: ما 
جالست أحًدا إال وجدت لي عليه الفضل، إال عبد الملك بن مروان، فإنني 
ما ذكرته حديًثا إال وزادني فيه، وال شعًرا إال وزادني فيه. وقال أبو بكر 
بن عبد هللا المزني: أسلم يهودي اسمه يوسف، وكان قرأ الكتب، فمر بدار 
مروان، فقال: ويل ألمة محمد من أهل هذه الدار، فقلت له: إلى متى؟ قال: 
بن  الملك  لعبد  صديًقا  وكان  خراسان.  قبل  من  سود  رايات  تجيء  حتى 
مروان، فضرب يوًما على منكبيه، وقال: اتق هللا في أمة محمد إذا ملكتهم، 
قال:  أمرهم،  في  اتق هللا  فقال:  ذلك؟  شأني وشأن  ما  ويحك  دعني  فقال: 
وجهز يزيد جيًشا إلى أهل مكة، فقال عبد الملك: أعوذ باهلل أيبعث إلى حرم 
هللا؟ فضرب يوسف منكبه وقال: جيشك إليهم أعظم. وقال ابن أبي عائشة: 
أفضى األمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره، فأطبقه وقال: هذا آخر 
العهد بك. ونقلت “الموسوعة العربية” ماجاء على لسان الشعبي أثناء حديثه 
عن عبد الملك بن مروان حيث قال: “ماجالست أحداً إاّل وجدت لي الفضل 
عليه إال عبد الملك فإني ما ذاكرته حديثاً وال شعراً إاّل زادني فيه”. كما أن 
كتب التاريخ أجمعت على حزمه وصرامته في تطبيق ما يؤمن به ومعرفته 
الخلوة  جلسائه طلب  بعض  أن  المسعودي،  عنه  فقد روى  البشر،  لطبائع 
إليه يوماً، فأجابه إلى طلبه بشرط ثالث خصال: التُطر نفسي عندك، أي 
ال تمدحها، فأنا أعلم بها منك، وال تغتب عندي أحداً فلست أسمع منك، وال 

تكذبني فال رأي لمكذب، فاستأذن الجليس منه وانصرف.
الواسعة  مروان  بن  الملك  عبد  ثقافة  أن  فيه  الشك  مما  وإدارته  فكره   
توسيع ساحة رؤياه،  قد ساعدته على  قيمه  الدين وأعماق  وتفهمه ألحكام 
وإيضاح معالم الطريق الذي عليه أن يسلكه في استكمال بناء الدولة العربية 
اإلسالمية، كما أنه استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن يرسم لنفسه أبعاداً 
بها،  إال  متماسكة  والتكون  اإلسالمية  العربية  الدولة  عليها  ترتكز  رئيسة 
أولها: بُعد سياسي حربي دعامته الجيش الذي كان عليه أن يتحرك بالكم 
العددي واالستعدادات المالئمة بحسب ما تمليه سياسة الدولة للحفاظ على 
وقد  الخالفة،  إلى  مروان  بن  الملك  عبد  فقد وصل  األمة ووحدتها،  كيان 
الشخصية  والمطامع  العربية،  األمة  وحدة  تمزق  القبلية  العصبية  عادت 
التي استغلت الخالفات المذهبية والعواطف الشعبية، تُكتل المسلمين فئات 
من  أحق  أنها  ترى  ألنها  والخالفة  بالحكم  كلها  تطالب  متنافرة،  وأحزاباً 
)التوابون،  العراق  في  طالب  أبي  بن  علي  شيعة  فهناك  بها،  األمويين 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وما نجم عنها من الكيسانية( وهناك الموالون 
لعبد هللا الزبير الذي ثار بالحجاز وبويع بالخالفة ومدَّ سلطانه إلى العراق 
والمشرق، وهناك الخوارج إضافة إلى تمردات فردية ومحلية. إلى جانب 
هذا االنقسام الداخلي الخطير، كان الروم البيزنطيون في شمالي بالد الشام 
وفي شمالي إفريقيا يتسللون بدسائسهم إلى صفوف سكان البالد ويثيرون 
بعد  لهم  السيطرة  لتعود  الثورة  على  ويحرضونها  منهم  الطامحة  النفوس 
أن تحررت من عبوديتهم وسلطانهم مستغلين األوضاع الداخلية. لم تربك 
هذه األحداث الجسام عبد الملك، فأبعاد الحكم والسيطرة على الدولة كانت 

واضحة في ذهنه، حيث تمكن بمقدرته ومهارة قواده أن يقبض على زمام 
الموقف وأن يخمد تلك الحركات الداخلية الخطيرة ال على ملكه، وملك بني 
أمية كما يقول كثير من المؤرخين، وإنما على وحدة األمة العربية وكيان 
الدولة الواحدة، فإنه استطاع كذلك أن يجعل الدولة تقف وحدة متراصة في 
وجه الحركات الخارجية التي استغلت انشغاالته العديدة لتمارس ضغوطها 
الحربية، على غرار الجراجمة أو المردة الذين قاموا بتحرك مسلح مؤيد 
من امبراطور بيزنطة، فهادنهم عبد الملك بن مروان بعض الوقت، وعندما 
عبد  كان  “التعريب”  في  رائد  بهم.  ففتك  بجيشه  إليهم  بعث  الجو  له  صفا 
الملك بن مروان يدرك إدراكا ثابتا أن البعد الحربي بكل أهدافه، وأن الجيش 
مهما بلغ من قوته وإيمانه وتجاوبه مع أهداف األمة، اليكفيان لترسيخ قدم 
في  أزره  ويشد  يقويه  ثقافي  ببعد  ذلك  يدعم  أن  يجب  بل  الواحدة،  الدولة 
اإلشعاع  وهذا  اإلنسانية،  اإلسالم  رسالة  إشعاع  وهو  العريضة،  خطوطه 
شاملة  تعريب  ترافقها حركة  أن  يجب  وإنما  فقط،  الفتوحات  عبر  يتم  لن 
تسود فيها اللغة العربية الدواوين واإلدارة والحياة كلها، حتى تدرك الرسالة 
اإلسالمية بأعماقها ومفهوماتها، وهكذا ابتدأ عبد الملك بعد أن توطدت له 
األمور بحركته الشهيرة في التاريخ باسم التعريب، تعريب القراطيس والنقد 
الرسائل  عليها  تكتب  التي  الرسمية  األوراق  هي  والقراطيس  والدواوين. 
القراطيس تصنع في مصر، ويقوم على  الدولة، وكانت  الرسمية ووثائق 
صناعتها األقباط وهم نصارى، ولقد رأى عبد الملك أن ما كان يكتب في 
اليتفق  العربية  إلى  ترجمتها  بعد  مسيحية  مأثورات  من  القراطيس  أعلى 

ومفاهيم الدين اإلسالمي.
إلى  بن مروان  الملك  عبد  التعريب  مسألة  قادت  الُعملة  أول من ضرب   
مسألة ال تقل أهمية وهي اقتصاد الدولة. فعندما كتب عبد الملك إلى أخيه 
يكتب  كان  بما  أحد”  هو هللا  “قل  عبارة  استبدال  والي مصر  العزيز  عبد 
ويأتي  مصر،  أرض  من  الروم  بالد  تدخل  القراطيس  كانت  ولما  عليها، 
العرب من قبل الروم الدنانير، فقد كتب ملك الروم إلى عبد الملك مهدداً، 
بأنهم إذا لم يتركوا ما على القراطيس من كتابة كرهها الروم البيزنطيون 
فإنهم سوف يذكرون النبي على الدنانير بما يكرهه المسلمون، والشك أن 
عبد الملك شعر بالحرج أمام ذلك التهديد، فاقتصاد الدولة في حاجة ماسة 
إلى النقد الذهبي البيزنطي الذي كان وحدة التعامل الرئيسة في أنحاء الدولة 
العربية اإلسالمية، بل وفي معظم العالم المعروف آنذاك،والتهديد إذا نُّفذ فإن 
اقتصاد البالد يهدد بأزمة عنيفة، ألن الدولة ال تملك بديال، فأشار عليه خالد 
بن يزيد بن معاوية أن يُحرم دخول الدنانير الرومية إلى البالد اإلسالمية، 
ويسك عملة عربية ذهبية تحل محل الدينار البيزنطي، ولم يتردد عبد الملك 
فأقدم على خطوته الجريئة، وأوجد النقد العربي الفضي )الدرهم( والذهبي 
)الدينار( للدولة العربية اإلسالمية، وهكذا كان عبد الملك أول من أوجد النقد 
القومي العربي للدولة اإلسالمية، وقد جاء في “تاريخ الخلفاء” عن يحيى 
بن بكير الذي قال: سمعت مالًكا يقول: أول من ضرب الدنانير عبد الملك، 
وكتب عليها القرآن، وقال مصعب: كتب عبد الملك على الدنانير: }ُقْل ُهَو 
ُ أََحد{ ]اإلخالص: 1[ وفي الوجه اآلخر: ال إله إال هللا، وطوقه بطوق من  هللاَّ
فضة، وكتب فيه: ضرب بمدينة كذا، وكتب خارج الطوق: محمد رسول 

هللا، أرسله بالهدى ودين الحق.
مراجع: “تاريخ الخلفاء” للسيوطي “كتاب الوزراء والكتاب” للجهشياري. 
الرسل  “تاريخ  العربية  الموسوعة  األندلسي  ربه  عبد  البن  الفريد”  “العقد 

والملوك” للطبري.

استهل اإلمام ابن عاشور رحمه هللا تفسيره لهذه اآليات 
َعلَٰى  َوأَْلَقْيَنا  ُسلَْيَماَن  َفَتنَّا  }َولََقْد  تعالى  قوله  الكريمات 
ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أََناَب، َقاَل َربِّ اْغِفْر لِي َوَهْب لِي ُمْلًكا 
اُب، فسخرنا له  ن َبْعِديۖ  إِنََّك أَنَت اْلَوهَّ الَّ َينَبِغي أِلََحٍد مِّ
اآليات  هذه  “جاءت  بقوله:   ]37-34 ]ص:  الريح…{ 
ثم  إنابة  أعقبتها  لسليمان  عرضت  فتنة  إلى  مشيرة 
الفتنة  إفاضة نعم عظيمة…”. وبعد أن عّرف  أعقبتها 

بقوله: “والفتن والفتون والفتنة: اضطراب الحال الشديد 
الذي يظهر به مقدار صبر وثبات من يحل به…”، ذكر 
أن المفسرين اختلفوا في تعيين هذه الفتنة، وأنهم “ذكروا 
قصصاً هي بالخرافات أشبه، ومقام سليمان عن أمثالها 
أغرب  “من  اعتبره  لما  مثااًل  عرض  أن  وبعد  أنزه”. 
هذه القصص” – وهي قصة إيداعه لولد له في الريح، 
تبعاً ألوهام الناس -،  وهي التي نسجها المعري شعراً 

المفسرين “أن تكون اآلية إشارة  أقوال  ذكر أن أظهر 
إلى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
هللا – صلى هللا عليه وسلم – قال: قال سليمان: ألطوفن 
الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل هللا. فقال له صاحبه: قل إن شاء هللا. فلم يقل: إن 
شاء هللا. فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهم إال امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو 

قال: إن شاء هللا لجاهدوا في سبيل هللا فرساناً أجمعون”. 
به  القائلين  عند  الحديث  بهذا  اآلية  تفسير  وجه  وبين 
فقال: “قال جماعة: فذلك النصف من اإلنسان هو الجسد 
الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته له وهو على 
أبلغه  أمله، ومخالفة ما  فالفتنة على هذا خيبة  كرسيه، 
صاحبه. وإطالق الجسد على ذلك المولود؛ إما ألنه ُولد 
كان  ألنه  وإما  رجل،  شق  قوله:  ظاهر  هو  كما  ميتاً، 
خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد”. وعّقب ابن عاشور 
على االستشهاد بالحديث في تفسير اآلية بقوله: “وليس 
في كالم النبي – صلى هللا عليه وسلم – أن ذلك تأويل 
هذه اآلية، وال وضع البخاري وال الترمذي الحديث في 
بعيد…  تفسير  “وهذا  قال:  ثم  كتابيهما”.  من  التفسير 
وتركيب هذه اآلية على ذلك الخبر تكلّف”. ورغم هذا 
الرد الجازم لهذه القصص ولتأويل اآليات بناء عليها؛ 
إال أن ابن عاشور نفسه نقل بعد ذلك قصة عن وهب بن 
منبه وَشْهر بن َحْوَشب – وهي القصة المزعومة لزواج 
سليمان من ابنة ملك صيدون … -، وقال إن “هذا القول 
كتب  من  األول  الملوك«  »سفر  في  وقع  مما  مختزل 
اليهود”، والغريب أن ابن عاشور – رحمه هللا – اكتفى 
ببيان وجه تأويل اآلية وفقاً لهذه القصة المزعومة، من 
تليق  ال  أباطيل  من  فيها  ما  مع  عليها،  يعقب  أن  غير 

بمقام نبي أواب منيب!!
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في  المشتركين  عدد  أن  للسلطة  األخير  التقرير  أوضح  و 
االنترنت الثابت تجاوز 4,35 مليون مشترك إلى غاية 30 
الثاني  الثالثي  خالل  مشترك  مليون   3,95(  2022 يونيو 
أزيد  النقال  اإلنترنت  في  المشتركين  بلغ عدد  فيما   )2021
العام  من  الثاني  الثالثي  خالل  مشترك  مليون   42,90 من 
الجاري )39,97 مليون خالل نفس الفترة من سنة 2021(, 

الوثيقة. حسب 
مشترك  مليون   4,35 بين  من  أنه  ذاته  المصدر  أضاف  و 
في  مشتركون  هم  مليون   2,72 فإن  الثابت,  االنترنت  في 
االنترنت عالي التدفق )ADSL( و1,35 مليون في الشبكة 
البصرية  األلياف  263.531  في  الثابتة )LTE Fixe( و 

حتى المنزل )FTTH( و413 في تكنولوجية ويماكس.
داتا  إجمالي الستهالك  تسجيل حجم  تم  أخرى,  من جهة  و 
731,57 مليون جيغا أوكتي خالل الثالثي الثاني من السنة 
الجارية, مقابل 496,43 مليون جيغا أوكتي نفس القترة من 
السنة الماضية، و يقدر معدل الحجم الشهري الستهالك داتا 

لكل مشترك ب 262 دج خالل الثالثي, حسب الحصيلة.
أما في سوق الهاتف النقال فقد بلغ عدد المشتركين في شبكات 
الثابت )خطي و الجيل الرابع و اأّللياف البصرية(  الهاتف 
الجارية  السنة  من  الثاني  الثالثي  نهاية  عند  الجزائر  في 
5,25 مليون مشترك، مقابل 4,91 مليون خالل نفس الفترة 
حسبما  بالمائة،   6,99 قدرها  بزيادة  أي   ،2021 سنة  من 
واالتصاالت  البريد  ضبط  لسلطة  تقرير  آخر  عنه  كشف 
موبيليس  النقال  الهاتف  متعامل  حافظ  ذلك  اإللكترونية.إلى 

شبكات  في  المشتركين  عدد  حيث  من  األولى  المرتبة  على 
الثالثي  خالل  الرابع  والجيل  الثالث  والجيل  م"  أس  "جي 
الثاني من 2022، ب 30ر20 مليون مشترك، يليه المتعامل 
جيزي )67ر14 مليون( وأوريدو )62ر12 مليون(.و سجل 
في شبكات  مشتركيه  في حظيرة  تطورا  موبيليس  المتعامل 
30ر20  ب  الرابع  والجيل  الثالث  والجيل  م"  أس  "جي 
مقابل   2022 من  الثاني  الثالثي  خالل  مشترك  مليون 
22ر19 مليون خالل الفترة نفسها من السنة الفارطة، حسب 
مليون  67ر14  ب  جيزي  المتعامل  يليه  و  نفسها،  الوثيقة 
مليون  )21ر14   2022 من  الثاني  الثالثي  خالل  مشترك 
2022( وأوريدو ب62ر12 مليون  الفترة نفسها من  خالل 
الثالث والجيل الرابع خالل  مشترك في تكنولوجيات الجيل 
ذاتها  الفترة  في  مليون  )40ر12   2022 الثاني من  الثالثي 

من 2021(.
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وزير االت�صال ين�صب 
اأع�صاء جلنة حتكيم 

جائزة رئي�س اجلمهورية 
لل�صحفي املحرتف

بوسليماني،  محمد  االتصال،  وزير  أشرف 
الطبعة  تحكيم  لجنة  أعضاء  تنصيب  على 
للصحفي  الجمهورية  رئيس  لجائزة  الثامنة 
المحترف، المخصصة هذه السنة لموضوع 
"ستينية االستقالل: تحديات األمس، تحديات 
ملفات  الستالم  أجل  آخر  حدد  التي  اليوم« 

المشاركة يوم 11 أكتوبر 2022.
أوضح محمد بوسليماني في كلمة ألقاها أمام 
أعضاء اللجنة التي يرأسها عميد كلية العلوم 
السياسية والعالقات الدولية، الدكتور سليمان 
أعراج، والتي جرت بمقر الوزارة بالجزائر 
التحكيم هي نفسها لجنة  العاصمة أن "لجنة 
تحكيم السنة الماضية بحكم تجربة أعضائها 
موجودة  "اإلرادة  أن  مضيفا  وكفاءتهم"، 
ليكون العمل جدي ونزيه وفي شفافية تامة«.

"تحفز  الجائزة  هذه  أن  الوزير  وأشار 
إبراز  أجل  من  أكثر  للعمل  الصحفيين 
أعمالهم"، مضيفا أن الجزائر تحتفل بالذكرى 
الـ 60 لالستقالل "ولهذا فقد اخترنا موضوعا 
ستينية  بعنوان  وهو  الذكرى  بهذه  يتعلق 

االستقالل، تحديات األمس تحديات اليوم«.
فرصة  سيكون  الموضوع  هذا  أن  وأضاف 
للحديث عن "اإلنجازات التي تحققها الجزائر 
خصوصا  الجديدة  التحديات  وأيضا  اليوم 
أكد  كما  اقتصادية  سنة  2022 هي  سنة  أن 
عليه السيد رئيس الجمهورية"، ودعا الوزير 
الصحفيين لبذل الجهد من أجل المشاركة في 

هذه الجائزة بمادة إعالمية "ذات جودة«.
حياة �سرتاح

رئي�س املجل�س الوطني حلقوق 

الإن�سان، عبد املجيد زعالين:

ندعو الإدراج 
"طب ال�صيخوخة" 

كاخت�صا�س قائم بحّد ذاته

دعا رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، عبد املجيد زعالين 

اإىل �سرورة اإدراج طب ال�سيخوخة كاخت�سا�س قائم بحد ذاته، 

الرعاية  اإىل  حتتاج  التي  الفئة  لهذه  م�ست�سفى  ا�شتحداث  مع 

ب�سكل "جاد وفعلي«.

درا�سي  يوم  خالل  له  كلمة  يف  زعالين  املجيد  عبد  اأو�شح 

العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة  املجل�س  نظمه  وحت�سي�سي، 

نحو  ال�سن..  كبار  فئة  رعاية  "اآفاق  عنوان:  حتت  ال�سن  لكبار 

هذا  يف  امل�ساركني  اأن  اأول  اأم�س  اختتم  اأف�سل"  م�ستقبل  بناء 

ت�سمح  وميدانية،  "جادة  بتو�سيات  للخروج  مدعوون  اليوم 

ب�سمان تكفل اأف�سل بامل�سنني", داعيا اإىل اإدراج "طب ال�سيخوخة 

هذه  تخ�س  اأمرا�س  لوجود  نظرا  ذاته  بحد  قائم  كاخت�سا�س 

الفئة كالزهامير وفقدان الذاكرة و�سعف الروؤية وغريها«.

بامل�سنني  خا�س  م�ست�سفى  ا�شتحداث  ال�سدد،  هذا  يف  اقرتح  كما 

خا�سة  ال�سن،  كبار  وكفاءات  خربات  من  ال�شتفادة  واأي�سا 

الأطباء منهم، من خالل "نقل خرباتهم ومهاراتهم اإىل الأجيال 

ممثل  اأكد  جهته،  املجتمع«.من  تنمية  يف  وامل�ساهمة  ال�شاعدة 

وزارة ال�سحة، فريد بوعفو وهو مدير فرعي مكلف بالدرا�سات 

�سرورة  على  بالوزارة،  ال�سكان  مبديرية  والتحاليل  والأبحاث 

اإدراج الطب املتخ�س�س لفئة امل�سنني، مربزا اأنه يف �سياق �سمان 

ال�سنة  هذه  ادراج  مت  الفئة،  بهذه  متخ�س�س  �شحي  تكفل 

مقايي�س باجلامعة حول طب هذه الفئة التي ل يتعدى عددها 

مدير  دروة،  العايل  عبد  اأ�سار  جانبه،  �سخ�سا.من  ماليني   4.5
بوزارة العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي، اأن اجلزائر اأولت 

مذكرا  بالرعاية،  ال�سريحة  هذه  وخ�ست  بامل�سنني  بالغة  اأهمية 

املر�س  على  والتاأمني  الجتماعي  ال�سمان  من  ت�ستفيد  باأنها 

والعجز والوفاة، كما اأنها ت�ستفيد من دفع املعا�سات لها يف حالة 

اأحمد  الجتماع،  علم  يف  املخت�س  العمل.اأما  على  القدرة  تقل�س 

نقاز، من جامعة البليدة، فاأكد يف مداخلة له، اأن "85 باملائة من 

امل�سنني يعي�سون يف و�شط عائالتهم" معتربا اأن هذا الرقم يدل 

على "اهتمام الأ�شر اجلزائرية بكبار ال�سن ورعايتهم لهم، نظرا 

للمكانة املرموقة التي يح�سون بها".

حياة �شرتاح

 متكنت م�سالح اأمن ولية اجلزائر،

 ممثلة يف فرقة ال�سرطة اأمن اجلزائر العا�سمة:

االإطاحــة بع�صابة اأحياء زرعت الرعب
 يف و�صــط املواطنني بالـــدار البيــ�صاء 

القضائية لدار البيضاء، من توقيف )05( أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة 
على  االعتداء  خالل  من  السكان  أوساط  في  الرعب  زرعت  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  ترويج  في 

األشخاص.
العملية التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت كذلك عن حجز، 3434 
 ،)battes de baseball( قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابلين 003 ملغ، 50 مضرب لرياضة البيزبــول
08 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي من العملة الوطنية )194 مليون سنتيم( ومبلغ مالي من الصعبة )940 أورو(.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لمحكمة دار البيضاء، عن جناية تكوين جمعية أشرار في إطار 
جماعة إجرامية منظمة للمتاجرة في المواد الصيدالنية ذات الخصائص مؤثرات عقلية، التخزين والنقل مع 

حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.
حياة �سرتاح

اأ�سغال طبعته الـ 12 تعقد اأواخر اأكتوبر الداخل

 وهران حتت�صن اأ�صغال
 ال�صالون الدويل للطاقات املتجددة

سيحتضن مركز االتفاقيات لوهران فعاليات الطبعة الـ 12 للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة 
والتنمية المستدامة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، حسب بيان لوكالة "ميرياد لالتصال" المنظمة للتظاهرة.

وتأتي هذه الطبعة التي تحمل شعار" االنتقال الطاقوي من أجل نمو أخضر" كدعم لمخطط عمل الحكومة 
في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، حسبما أبرزه ذات المصدر.ويطمح الصالون الى أن 
"يعكس هذا المسعى الشامل من أجل انتقال طاقوي ناجح وأمن طاقوي أفضل"، وفق نفس المصدر الذي أبرز 
أن التظاهرة تهدف إلى توفير فضاء للقاء والتبادالت بين المتعاملين الجزائريين واألجانب وأيضا الجامعيين 

والباحثين الناشطين في مجاالت الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة.
حياة �سرتاح

يف الثالثي الثاين من �سنة 2022

اأكرث من 47 مليون م�صرتك يف �صوق 
االأنرتنت الثابت والنقال يف اجلزائر

l"موبيلي�س" تتفوق على "جيزي" و"اأوريدو"
ك�سفت �سلطة �سبط الربيد والت�سالت الإلكرتونية عن ت�سجيل قرابة 47،25 مليون م�سرتك يف النرتنت الثابت )خط ال�سرتاك 

الرقمي ADSL - الألياف الب�سرية FTTH - اجليل الرابع LTE/Wimax( والنقال )اجليل الثالث والرابع(، خالل الثالثي الثاين من 

�سنة 2022 باجلزائر مقابل 43،92 مليون خالل الفرتة نف�سها من �سنة 2021، اأي زيادة بن�سبة 7،58 باملائة.
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