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مسؤولية  امام  الوالة،  الجمهورية  رئيس  وضع 
لتكريس  المواطن  بانشغاالت  التكفل  مواصلة 
أساس  "المواطن  ان  على  مشددا  المساواة  دولة 
الجمهورية"، وفي هذا السياق قال الرئيس تبون 
للدولة"،  األولى  "الركيزة  باعتبارهم  الوالة  إن 
المواطنين  على  الغبن"  "رفع  إلى  مدعوون 
للقاطنين  بالنسبة  سيما  ال  بانشغاالتهم،  والتكفل 
ملف  طي  على ضرورة  مشددا  الظل،  بمناطق 
الجارية  السنة  "نهاية  مع  نهائيا  الظل  مناطق 
أن  وبالمناسبة،  مؤكدا  المقبلة"،  السنة  وبداية 
الجزائر دولة مساواة وهي دولة "شعبية قبل كل 
الجزائرية  الدولة  أن  شعار  إلى  مستندا  شيء"، 
قال--  --كما  والديمقراطية  "ديمقراطية شعبية"، 

تقتضي التكفل "بجميع المواطنين".
 82 باملائة من م�شاكل مناطق الظل

 مت حلها  وُمراجعة اأجور املعلمني و�شبه 

الطبيني بداية 2023

 82" أن  تبون  الرئيس  أوضح  السياق  هذا  وفي 
بالمائة من المشاكل المطروحة بمناطق الظل تم 
حلها"، داعيا إلى مواصلة المجهودات و"االهتمام 
بانشغاالت المواطن باعتباره أساس الجمهورية"، 
مؤكدا أن "الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية 
لها في  يحق  الطموح  الشامخ وبشبابها  وبشعبها 
تفتخر  أن  الوطنية  السيادة  استرجاع  ستينية 
بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير. كما 
يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد 
المدوية جهويا وقاريا  انتصاراته  يوم من خالل 
الذكاء  جيل  االنتصارات,  جيل  أنه  وعالميا 
واالبتكارات".وشدد الرئيس تبون على ضرورة 
جميع  في  للشباب  االعلى  المجلس  استشارة 
القضايا المتعلقة بهذه الفئة, داعيا الوالة وأعضاء 

الحكومة الى االتصال مع ممثلي الشباب.
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن سنة 
2023 ستعرف مواصلة رفع األجور ومراجعة 
البطالة،  منحة  رفع  إلى  باإلضافة  التقاعد  منح 
المنشود  التغيير  إحداث  ضرورة  على  مشددا 
واإلصغاء  بالسلوك  السنة  نهاية  نهائي  بشكل 
وبداية  انه  ليعلن  االستثمار،  وتسهيل  للمواطن 
من جانفي 2023 ستكون هناك مراجعة ألجور 

المعلمين وشبه الطبيين.
 ن�شعى اإىل ا�شرتجاع مكانة الوايل

 وعهد الف�شاد انتهى

الهدف  أن  تبون  الرئيس  أوضح  ذلك،  وإلى 
مؤكدا  الوالي،  مكانة  استرجاع  يبقى  األساسي 
التسعينات  اُتخذت في  أنه كانت هناك إجراءات 
جّردت الوالة من أهم مسؤولياتهم، ُمشجعا إياهم 
أكد  كما  للمواطن،  خدمة  القرارات  اتخاذ  على 
الرئيس تبون قائال "أننا دخلنا في دولة عصرية 
"عهد  وتابع  انتهت"،  والمكائد  الدسائس  ودولة 

المال الفاسد والرشوة وشراء األصوات انتهى"
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  وكشف 
األمنية  األجهزة  قبل  من  تحريات  فتح  منع  أنه 
موضحا  المجهولة،  للرسائل  اجتنابا  العدالة  أو 
أن هناك أناس ال يريدون الخير للبالد ويقومون 
كالم  هناك  :كان  وأضاف:  بالتحريض، 
الرسائل  بسبب  التوقيع  يرفضون  للمسؤولين 
المجهولة، أقولها وأكررها الرسائل المجهولة ال 
يؤخذ بها وهي تُعبر عن الخديعة وقلة الشهامة".

البنك الدويل يقر بوجود موؤ�شرات لرفع 

قيمة الدينار واجلزائر تتجه نحو اإنتاج 

زيت املائدة حمليا

الجزائر،  في  االقتصادي  الوضع  وبخصوص 
الدولية  المؤسسات  كل  أن  تبون  الرئيس  أكد 
بعيدة  أنها  الجزائر  تُصنف  الدولي  البنك  منها 
الدولي  البنك  أن  إلى  مشيرا  المخاطر،  عن 
الدينار،  قيمة  لرفع  مؤشرات  هناك  أن  يعترف 
وأمر رئيس الجمهورية بضرورة تقليص كميات 
سنة  من  بداية  ملموسة  بصفة  الحبوب  استيراد 
2023 ونفس األمر بالنسبة للحوم. وقال رئيس 
بعض  إبقاء  في  تعمد  هناك  إن  الجمهورية، 
كاشفا عن  االستيراد،  باب  لفتح  مغلقة  المصانع 
بالشمندر  السكر  إلنتاج  مشروعين  أو  مشروع 
مشروع  إلى  باإلضافة  الجزائر،  في  المزروع 
آخر في إطار التجسيد سيجعل الجزائر تُنتج زيت 
المائدة وحدها، وأعطى القاضي األول في البالد، 
الناشئة،  المؤسسات  وضعية  بخصوص  أرقاما 

حقيقة  أصبحت  الناشئة  "المؤسسات  قال:  حيث 
ووصلنا إلى 4970 مؤسسة، سيكون هناك تقييم 
لكل االلتزامات السابقة وقد كلفت الوزير األول 
بالمائة   82" بالقول:  وأضاف  بإعداد خالصة"، 
من المشاكل التي سجلت في مناطق الظل تم حلُها 

بماليير الدينارات".
اجلزائر متكنت من بناء دولة موؤ�ش�شات

أن  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أكد   
بناء دولة مؤسسات، مشيدا  الجزائر تمكنت من 
الدستورية،  المؤسسات  كل  استحداث  باستكمال 
دولة  بنينا  أننا  "نفتخر  تبون،  الرئيس  وقال 
الشعبي  المجلس  غرار  على   " مؤسسات 
الوطني والمحكمة الدستورية، مؤكدا أن "قانون 
الفاسد"، مثمنا  المال  الباب أمام  االنتخابات صد 
كما  الوطني،  الشعبي  المجلس  في  شباب  وجود 
"كانت  األخيرة  المحلية  االنتخابات  ان  ابرز 
والمال  "الرشوة  ظاهرة  استبعاد  بفضل  نزيهة" 
الفاسد وشراء الذمم واألصوات"، وهو المجهود 
أن  السياق  هذا  في  وأفاد  متواصال،  يبقى  الذي 
الفاسد  المال  "ممتلكات  تسترجع  بدأت  الجزائر 
الدول  وأن هناك هبة تضامنية حتى من طرف 
األوربية".كما ذكر الرئيس تبون بإنشاء جملة من 
المؤسسات على غرار المرصد الوطني للمجتمع 
على  مشددا  للشباب،  األعلى  والمجلس  المدني 
السلوك  في  المنشود  التغيير  "إحداث  ضرورة 
العام  الشأن  وإدارة  للمواطن  واالصغاء  واألداء 
وتسهيل االستثمار ومساعدة الشباب المستثمر ".

الذي  حكومة-والة  لقاء  إطار  في  نظمت  التي  الثالثة  الورشة  تمحورت 
افتتحت أشغاله  أول أمس بالجزائر العاصمة، حول تنويع الموارد المالية 
لمتطلبات  بفعالية  واالستجابة  التنمية  ضمان  أجل  من  المحلية  للجماعات 

المواطنين.
والجباية  المالية  عنوان"إصالح  تحت  نظمت  التي  الـــورشة  هذه  وخالل 
امكانية  إلى  المشاركون السيما  تنمية مستدامة"، تطرق  أجل  المحلية من 
إيجاد حلول في مجال التنمية المحلية لالبتعاد تدريجيا عن هيمنة االنفاق 

العام وتعزيز دور جميع الفاعلين على المستوى المحلي.
وأشار المسؤولون والخبراء الذين حضروا هذه الورشة أن التنمية المحلية 
للدولة، عن  التجهيز  لميزانية  الحصري  التدخل شبه  لحد اآلن على  قائمة 

للتنمية  القطاعية  البرامج  ضمن  سنويا  الممنوحة  المخصصات  طريق 
واالستثمار  التجهيز  اعانات  إلى  باإلضافة  للتنمية  البلدية  والمخططات 

الممنوحة من خالل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بتحديد سبل ووسائل  تتعلق أساسا  فإنها  الورشة،  وبخصوص أهداف هذه 
العجز  لتدارك  ملموسة  حلول  وإيجاد  المحلية  الجماعات  مصادر  تنويع  
السيما  المشاركون  تطرق  الشأن،  هذا  البلديات.وفي  و  للواليات  المالي 
إلى امكانية مراجعة طريقة توزيع الجباية بين الدولة والجماعات المحلية 
واختيار طريقة تسيير متجددة لألمالك العقارية التابعة للجماعات المحلية 

تتميز بترشيد النفقات والرفع من مستوى المداخيل.
ر.ن

اإميان. �س/ واج
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قال اإن زمن الف�شاد قد انتهى واأن املواطن "اأ�شا�س اجلمهورية"

الرئي�س تبــون ي�ضع الــوالة 
اأمام م�سوؤولية رفع الغنب عن املواطنني

 lل يوؤخذ بالر�سائل املجهولة لأنها ُتعرب عن اخلديعة وقلة ال�سهامة
 ي�شع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، كرامة املواطن وتلبية ان�شغالته على راأ�س اولويات الدولة، فقد خ�ش�س حيزا 

هاما من كلمته خالل اإ�شرافه على لقاء احلكومة الولة، الذي اختتم اأم�س، لتاأكيد �شرورة موا�شلة التكفل بان�شغالت 

املواطنني وحتقيق مبداأ الإن�شاف، بعيدا عن املمار�شات القدمية التي طغا عليها تغلغل املال الفا�شد والر�شوة يف التعامالت 

اليومية، والتي اكد رئي�س اجلمهورية الق�شاء عليها والتوجه بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون القائمة على مبداأ 

"املواطن اأ�شا�س اجلمهورية".

لقاء حكومة-ولة.. تنويع املوارد املالية من اأجل �سمان 
التنمية املحليــة حمور اأ�سغــال الور�ســة الثالثــة

 قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
الجزائرية  الدبلوماسية  إن  تبون، 
استرجعت مكانتها بعدما كانت في 
بتصريحات  مستدال  "الحضيض"، 
األمين العام لألمم المتحدة واالتحاد 
حول  العظمى  والدول  االوروبي 
االمن  ارساء  في  الجزائر  دور 
القارة  مستوى  على  واالستقرار 

االفريقية والمحيط المجاور لها.
المجيد   عبد  الجمهورية  رئيس  أكد 
لقاء  على  إشرافه  خالل  تبون 
الحكومة بالوالة بالجزائر العاصمة 
كانت  الجزائرية  ان"الدبلوماسية 
في الحضيض غير أنها استرجعت 
ذلك  على  والدليـــــل  كلمتها"، 
المتحدة  لألمم  العام  "االمين  إشادة 
كالواليات  العظمى  والدول 
المتحدة وروسيا والصين واالتحاد 
االوروبي بدور الجزائر في ارساء 
مستوى  على  واالستقرار  االمن 
المجاور  والمحيط  االفريقية  القارة 

لها".
في  الوضع  الى  تطرقه  ولدى 
الجارة ليبيا، جدد رئيس الجمهورية 
األشقاء  مع  الجزائر"  تضامن 
في  االستقرار  يعود  حتى  الليبيين 
البالد وتعود ثروات ليبيا لليبيين"، 
مؤكدا أن الحل الوحيد للوضع في 
 : قائال  وتابع  االنتخابات،  ليبيا هو 
"بما أنه التوجد شرعية الصندوق، 
وهو  الدولية،  بالشرعية  فنكتفي 
الدولي"،  األمن  مجلس  يقرره  ما 
تشكيل  البعض  محاوالت  منتقدا 
يعترف  التي  غير  موازية  حكومة 
حكومة  وهي  الدولي  المجتمع  بها 

الوفاق الوطني.
رئيس  تأسف  أخرى،  جهة  من 
الساحل،  في  للوضع  الجمهورية 

مالي  في  االزمة  حل  أن  وأكد 
السلم  اتفاق  تنفيذ  يقتضي ضرورة 
مسار  عن  المنبثق  والمصالحة 
الذي  الوحيد  الحل  الجزائر، "وهو 
يصون  كونه  عليه  االجماع  تم 
الوحدة الترابية لمالي"، مشددا على 
طرف  ألي  تسمح  لن  الجزائر  أن 
الشمال  فصل  يحاول  بأن  كان 
المالي عن الجنوب وأنها لن تتخلى 

عن دول الساحل.
رئيس  أكد  النيجر،  يخص  وفيما 
تربطها  الجزائر  أن  الجمهورية 
صالت مختلفة مع هذا البلد الجار، 
وهو نفس الشيء مع مالي، مستدال 
"بالشيخ المغيلي رحمه هللا والشيخ 
ديننا  نشروا  ممن  وغيرهم  الكنتي 
الوسط  دين  افريقيا،  في  الحنيف 

ودين التيسير".
لقضية  تبون  الرئيس  تطرق  كما 
على  مشددا  الغربية،  الصحراء 
المبدئية" وقضية  أنها من "األمور 
متواجد  وملفها  استعمار  تصفية 
باألمم  االستعمار  تصفية  لجنة  في 
القرن  في  وقال:"لسنا  المتحدة، 
تحررت  الشعوب  عشر،  التاسع 
يناضل  الصحراوي  والشعب 
قمنا  ما  وهو  االستعمار  ويحارب 
به في السابق. من غير الممكن اذا 
لنا  اطماع  ال  االستعمار.  نؤيد  أن 
في ارض الغير، ندافع عن ارضنا 

فقط".
يخص  فيمــــا  إليه  ذهب  ما  وهو 
التي  الفلسطينيــــة  القضيـــة 
قضية  الجزائريون  يعتبرها 
"جوهرية ووطنية" الرئيس، مؤكدا 
أن الجزائر ال تقبل االستعمار وأن 
"فلسطين للفلسطينيين, ال لغيرهم".
اإ. �س/ واج

بالجزائر  أمس،  والة,  عدة  أكد 
بتطبيق  التزامهم  العاصمة, 
رئيس  اسداها  التي  التوجيهات 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, 
المحلية في  الجماعات  قصد وضع 
خدمة المواطن وخلق الثروة تماشيا 

مع مسعى الجزائر الجديدة.
والي  صرح  السياق  هذا  وفي 
لوكالة  يحيى  يحياتن  بومرداس 
التوجيهات  أن  الجزائرية،  األنباء 
التي أسداها رئيس الجمهورية أمس 
إجتماع  إفتتاح  على  اشرافه  خالل 
على  "تؤكد  بالوالة,  الحكومة 
ضرورة أن ينصب نشاط الجماعات 
المحلية في خدمة المواطن"، مضيفا 
تعتبر"مرجعية  التوجيهات  هذه  أن 
للوالة والهيئات المعنية بالشأن العام 

للتكفلب انشغاالت المواطن".
على  الدولة  بعزم  أشاد  ان  وبعد 
والوالية  البلدية  قانوني  مراجعة 
أن  بومرداس  والي  أبرز  قريبا, 
هذا التعديل"ضروري إلدراج بنود 
جديدة تصب في إتجاه خدمة مصالح 
المواطن وخلق الثروة وتعزيز دور 
وصالحيات  المحلية  الجماعات 
الوالي بما يتوافق ومسعى الجزائر 
الجديدة".بدوره أوضح والي أدرار 
بهلول العربي ان توجيهات الرئيس 
"تهدف  االجتماع  هذا  خالل  تبون 
المواطن  مشاكل  لحلحة  مباشرة 

مناصب  وخلق  ثروة  واستحداث 
الوالي"دورا  يلعب  ولكي  عمل"، 
الفوارق  على  القضاء  في  كبيرا 
"تشجيع  خالل  من  التنموية" 
وهي  والخاص،  العام  االستثمار 
تقوم  التي  الجديدة  الجزائر  معالم 
على الشفافية والعدالة االجتماعية".

والي  صرح  السياق،  نفس  وفي 
هذه  ان  مالك  بن  مختار  المنيعة 
اخضر  "ضوء  بمثابة  التوجيهات 
للوالة لتسيير المقومات االقتصادية 
الفالحة  مجال  في  خاصة 
التعديل  أن  مؤكدا  واالستثمار", 
والوالية  البلدية  لقانوني  المرتقب 
االقتصادية  الهبة  "مواكبة  هدفه 
وان  خاصة  الجزائر  تعرفها  التي 
خلق  في  بالمساهمة  مطالبة  البلدية 
تندوف,  والي  أفاد  الثروة".بدوره 
مخبي محمد, ان توجيهات الرئيس 
المحلية  للوالة "تضع اإلدارة  تبون 

في خدمة المواطن". 
لعرج,  نحيلة  تيسمسيلت  والي  أما 
برسم  ملزم  "الوالي  أن  فيرى 
على  وشاملة  واضحة  استراتيجية 
على  ترتكز  المحلي"  المستوى 
التعاون مع جميع القطاعات لتحسين 
ظل  في  للمواطن  المعيشي  اإلطار 
احترام قوانين الجمهورية و تطبيقا 

لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ر.ن

الرئي�س تبون يوؤكد وجود اعرتاف دويل 

بدورها يف ار�شاء الأمن وال�شتقرار الإفريقي

"الدبلوما�سية اجلزائرية كانت 
يف احل�سي�ض لكنها ا�سرتجعت كلمتها"

ولة اجلمهورية يعتربون هذه التوجيهالت مبثابة 

مرجعية للتكفل بان�شغالت املواطنني

التزام بتطبيق توجيهات الرئي�ض 
لو�سع اجلماعات املحلية يف خدمة 

املواطن وخلق الرثوة



األمم  بمقر  للعمامرة  المكثف  النشاط  كان  فقد 
رفيعة  واللقاءات  االجتماعات  وسلسلة  المتحدة, 
أولويات  لترسيخ  مناسبة  أجراها,  التي  المستوى 
السياسة الخارجية للجزائر و التأكيد مجددا على 
مواقفها المبدئية ازاء قضايا التحرر في العالم و 
عديد  حسب  والتقدير",  االحترام  "تفرض  التي 
الدبلوماسية  رئيس  التقاهم  الذين  المسؤولين  من 
التي  السباقة  الدول  من  الجزائر  الجزائرية.وتعد 
أبدت "دعمها التام" للطلب الرسمي الذي تقدم به 
رئيس دولة فلسطين, محمود عباس, لألمين العام 
تمكين  بغية  غوتيريش,  انطونيو  المتحدة,  لألمم 

بالده من الحصول على عضوية كاملة بالمنظمة االممية, بدل االكتفاء بصفة دولة 
مراقب غير عضو الذي حصلت عليه في هذه الهيئة, وذلك في الوقت الذي لم تعلق 

أي دولة حتى اآلن بصفة علنية على هذا الطلب الفلسطيني.
وقد أعرب لعمامرة خالل مشاركته في االجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة 
لحركة عدم االنحياز, عن "مساندة الجزائر ودعمها للطلب الذي تقدمت به دولة 
فلسطين الشقيقة لتصبح الدولة العضو ال194 بمنظمة األمم المتحدة", مشيرا الى 
أن "هذه الخطوة من شأنها اإلسهام في تسوية القضية الفلسطينية عبر وضع السلطة 
القائمة باالحتالل أمام مسؤولياتها".كما أكد أن "القمة العربية المقبلة في الجزائر 
عملية  إطالق  وإعادة  الفلسطينية  المصالحة  ملف  دفع  في  مهمة  مرحلة  ستشكل 
السالم في الشرق األوسط".وانطالقا من ذات المبدأ الداعم لحق الشعوب المستعمرة 
في تقرير مصيرها, شددت الجزائر على لسان السيد لعمامرة التأكيد على "حتمية" 
من  الصحراوي  الشعب  تمكين  عبر  الغربية  الصحراء  في  االستعمار  تصفية 
ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير واالستقالل, وفقا 
لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها الراسخة في مجال انهاء االستعمار.

العربية  للجمهورية  الخارجية  الشؤون  وزير  مع  لعمامرة  لقاء  ذلك خالل  وجاء 
الصحراوية الديمقراطية, محمد سالم ولد السالك والذي كان مناسبة أكد فيها على 

القضية  من  والمبدئي  "الثابت  الجزائر  موقف 
رئيس  أشاد  جهته,  العادلة".من  الصحراوية 
جمهورية تيمور الشرقية, جوزيه راموس هورتا, 
الحاصل على جائزة نوبل للسالم, خالل استقباله 
الثوري  للسيد لعمامرة في نيويورك, ب"التاريخ 
المجيد" للجزائر التي "لم تتخلف يوما عن مساندة 
الشعب  حق  فيها  بما  المستعمرة  الشعوب  حقوق 
المصير  تقرير  في  حقه  ممارسة  في  التيموري 

واالستقالل سنة 2002".
اعتزازه  عن  بالمناسبة  هورتا  الرئيس  وأعرب 
والمبنية  البلدين  شعبي  بين  المتجذرة  بالروابط 
العامة  الجمعية  رئيس  أبدى  التحرر.بدوره,  أجل  من  والنضال  التضامن  على 
للدبلوماسية  والمتميز  الحافل  بالسجل  البالغ  إعجابه  كوروشي,  كشابا  االممية, 
الجزائرية في قيادة الوساطات إلنهاء النزاعات الدولية, وأشاد بالدور المحوري 
للجزائر في نشر السلم واالستقرار.وأمام التوترات المتزايدة على الساحة الدولية, 
أعرب رئيس الجهاز األساسي في األمم المتحدة عن تطلعه "لمساهمة الدبلوماسية 
الجزائرية المعروفة بحكمتها وتبصرها في معالجة التحديات الراهنة التي تفرضها 
األزمة األوكرانية".واستغل لعمامرة تواجده في نيويورك لعقد عدد من اللقاءات 
الثنائية تصب في تعزيز الشراكة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية, حيث عقد 
الشراكة  عالقات  لتقييم  والصين,  روسيا  من  كل  من  نظيريه  مع  ثنائيين  لقاءين 
األمن. بمجلس  العضوية  دائمي  البلدين  بهذين  الجزائر  تجمع  التي  االستراتيجية 
وشكل اللقاءان فرصة للوقوف على التطور النوعي الذي تشهده عالقات الصداقة 
والتحضير  العام,  هذا  الستين  بعيدها  تحتفل  والتي  وبكين,  والشراكة مع موسكو 

لالستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة األطراف.
كما أجرى الوزير لعمامرة محادثات ثنائية مع نظرائه من كل من باكستان والكويت 
تدعيمها  وسبل  الثنائية  العالقات  حول  تركزت  وتنزانيا,  وموريتانيا  ونيكاراغوا 

وكذا تعزيز التنسيق حول القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

عن  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أفرجت  
مسابقة توظيف على اساس االختبارات وعلى اساس 
الشهادة للقاطنين بواليات بومرداس ،الجزائر، البليدة 
و تيبازة، وهذا في 13 رتبة.وأوضحت مديرة الموارد 
في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  البشرية 
 25 بنحو   توظيف   مسابقة  فتح  تم  أنه  لها،  بالغ 
متصرف  التالية"  الرتب  بمختلف  لاللتحاق  منصب 
 ، االلي  االعالم  في  المهندسين  ورئيس  مستشار 
رئيس المهندسين في االحصائيات، مهندس معماري، 
في  دولة  مهندس  االحصائيات،  في  دولة  مهندس 
مساعد  المحفوظات،  أمين  وثائقي  االلي،  اإلعالم 
سامي  تقني   ، اآللي  االعالم  في   1 مستوى  مهندس 
في االعالم االلي، تقني سام في اإلعالم االلي، كاتب 

مديرية رئيسي ، كاتب مديرية، كاتب.
لفائدة  المسابقة  تفتح  فانه  المديرية،  ذات  وحسب 
في  الدكتوراه  شهادة  على  الحائزين  المترشحين 
واالتصال  االعالم  وعلوم  واالدارية  القانونية  العلوم 
اآللي  واإلعالم  السياسية  والعلوم  التسيير  وعلوم 

دولة  مهندس  شهادة  على  والحاصلين  واالحصائيات 
وعلى ليسانس في علم المكتبات، اضافة الى الحائزين 
وتقني  التطبيقية  الجامعية  الدراسات  الشهادات  على 
سامي وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بما فيه 
وسكرتارية  المكتبية  األمانة  في  سامي  تقني  شهادة 
اإلعالم  في  المهنية  والمهارة  المهني  التحكم  وشهادة 

اآللي وغيرها .
خطي  طلب  في  للترشح  للراغبين  الملف  ويتكون 
من  ونسخة  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  ونسخة 
لها،  معادلة  شهادة  أو  المطلوبة  الشهادة  أو  المؤهل 
وبطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح تستخرج 
من موقع المديرية العام للوظيفة العمومية اضافة الى 

بطاقة اإلقامة في احدى الواليات المطلوبة.
وأضافت وزارة التعليم العالي انه في  المسابقة على 
الخبرة  تثبت  التي  العمل  شهادة  يلزم  الشهادة  اساس 
التخصص  في  المترشح  قبل  من  المكتسبة  المهنية 
مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان 
االجتماعي بالنسبة للخبر المهني المكتسبة في القطاع 

إطار جهازي  في  العمل  لشهادة  بالنسبة  أما  الخص، 
االدماج المهني واالجتماعي للشباب حاملي الشهادات 
يجب أن ترفق بنسخة من العقد أو شهادة العمل ووثيقة 
تثبت مكمال أعلى من الشهادة او المؤهل المطلوب في 

المسابقة في نفس التخصص عند االقتضاء.
األعمال  تثبت  وثيقة  المطلوبة،  الوثائق  بين  ومن 
نفس  في  المترشح  طرف  من  المنجزة  والدراسات 
الهيئة  من  والترخيص  االقتضاء  عن  التخصص 
التوظيف  مسابقات  في  بالمشاركة  المستخدمة 
الخارجي بالنسبة للموظفين وكذا التعهد باالستقال في 

حالة النجاح.
كما يلزم من المترشحين ارفاق الملف بشهادة عائلية 
بالنسبة للمترشحين المتزوجين ووثيقة تثبت األعمال 
نفس  في  المترشح  طرف  من  المنجزة  والدراسات 
التخصص عند االقتضاء، وثيقة تثبت تفوق المترشح 
اإلعاقة  بطاقة  من  ونسخة  االقتضاء  عند  دفعته  في 

للمترشح عند االقتضاء.
مرمي عثماين

تميزت بداية الحملة االنتخابية لالنتخابات البلدية الجزئية المقررة في 15 أكتوبر 
ومسيسنا  وفرعون  أقبو  وهي  ببجاية،  انتخابية  دوائر  أربع  مستوى  على  المقبل 

وتوجة، غرب الوالية ، بتنشيط عدة لقاءات جوارية.
وقد سجلت هذه التجمعات بين المرشحين و الناخبين تبادل كبير لألحاديث و الرؤى 
بين الطرفين "بكلمات عفوية ومباشرة تمحورت أساسا حول االنشغاالت اليومية 
"اسيرام  قائمة  لواج مرشح  أوضحه  لها"، حسبما  المناسبة  الحلول  و  للمواطنين 
اقبو"، التي تمكنت من تنشيط حوالي ثالث لقاءات جوارية يوميا عبر األحياء منذ 

بداية الحملة.
الحادة أحيانا بين الطرفين  النقاشات  إلى "تسجيل بعض  المرشح  كما أشار نفس 
الكبيرة لهذه  السياق "الفائدة"  المتبادل"، مؤكدا في هذا  لكنها في حدود االحترام 
اللقاءات بالنسبة للمواطنين، إذ تشكل فرصة إلطالق العنان لكل ما يثقل كاهلهم 

بكل حرية، كما تمكن هذه التجمعات المرشحين بالتعرف على الجوانب المختلفة 
لمشاكل قد تكون لم تخطر على بالهم في السابق. فيما يزداد وطيس الحملة يوما 

بعد يوم، ليضفى متعة مميزة لهذا الحدث االنتخابي.
كما طغت بعض المحاور البارزة على هذه الحملة، من بينها جمعيات لجان األحياء 
ما  يأويه،  الذي  بيته  أي  أوال،  المواطن  تمثل  البلدية  أن  البلديات، كون  تسيير  و 

يسمى ب"تاجماعت" التقليدية.
حلها،  أيضا جزءا من  يعتبرون  المشاكل،  يطرحون  هم من  المواطنين  أن  وبما 
فيما يعتبر المنتخبون أدوات لتسيير البلدية، بحسب مرشح من قائمة "يولي واس" 
أجل  من  للبلدية  التشاركي  التسيير  أهمية  على  خطابه  في  ركز  الذي  لمسيسنا، 

مساهمة الجميع في التنمية المحلية.
ر.ن
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لعمامرة يجري حمادثات ثنائية مع نظرائه من عدة دول

الأمم املتحدة ت�سيد مب�ساعي اجلزائر 
يف حل النزاعات الدولية 

حظيت م�ساعي اجلزائر ملعاجلة الأزمات الدولية ودفاعها عن حق ال�سعوب امل�ستعمرة يف تقرير امل�سري, باإ�سادة وا�سعة و احرتام 

و اإعجاب كبريين خالل �سل�سلة اللقاءات التي عقدها رئي�س الوفد, وزير ال�سوؤون اخلارجية و اجلالية الوطنية باخلارج, رمطان 

لعمامرة, اأول اأم�س, بنيويورك مع �سخ�سيات رفيعة امل�ستوى على هام�س ا�سغال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الـ77.

ر.ن

مكنت املواطنني من الولوج

 اإىل ظروف العي�س الكرمي

املكا�سب التي حتققت 
يف مناطق الظل كانت بف�سل 

الإرادة ال�سيا�سية للرئي�س
أكد وزير الداخلية والجماعات الداخلية والتهيئة العمرانية, 
ابراهيم مراد, أول أمس، بالجزائر العاصمة, أن المكاسب 
التي تحققت في مناطق الظل, لم تكن لتحقق لوال اإلرادة 
السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, الذي 
البالية  الممارسات  وليد  المر،  الواقع  ذلك  مواجهة  قرر 

واالختالالت في نمط التسيير.
وفي كلمة له بمناسبة لقاء الحكومة بالوالة, قال مراد: "إن 
والتي  المناطق  هذه  مواطنو  يباركها  التي  المكاسب  هذه 
تكن  لم  الكريم،  العيش  ظروف  إلى  الولوج  من  مكنتهم 
الجمهورية،  لرئيس  القوية  السياسية  لوال اإلرادة  لتحقق، 
الواقع  ذلك  مواجهة  ومسؤولية  شجاعة  بكل  قرر  الذي 
نمط  في  واالختالالت  البالية،  الممارسات  وليد  المر، 

التسيير، وعدم االنصاف في تخطيط التنمية".
منها  العبر  استنباط  يجب  "نقائص  قال-  -كما  كلها  وهي 
لتجنب تكرارها مستقبال، ولن يتأتى ذلك، إال بتبني مقاربة 
تنموية مندمجة وشاملة لجميع المواطنين، باختالف فئاتهم 
في  تواجدهم  مناطق  وكذا  واالقتصادية،  االجتماعية 

اإلقليم".
العمومية  السلطات  أن  االطار,  هذا  في  الوزير  وذكر 
مستوى  على  التنموية  النقائص  تدارك  على  "حرصت 
العديد من البلديات، في مناطق كانت تفتقر ألدنى المرافق 
تضمن  استعجالي  مخطط  باعتماد  وذلك  الجوارية", 
عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، "سمح في آجال قياسية، 
لفائدة  10.917 منطقة،  30.277 مشروع، عبر  بإنجاز 
مليار   359 إجمالي  مالي  وبغالف  ساكن،  مليون   5,9
باقي  بخصوص  الجهود  تلك  باستكمال  ملتزما  دينار", 

البرنامج الخاص بمناطق الظل.
سطرتها  التي  األهداف  لتحقيق  بأن  القول  وواصل 
السلطات العمومية, يجب تبني "مقاربة مندمجة وشاملة" 
عبر إرساء آليات "دائمة للحوار والتواصل" بين السلطات 
المحلية والساكنة وممثليها وكافة فعاليات المجتمع المدني 
المحلي، سيما ببرمجة لقاءات دورية مع ممثلي المجلس 
األعلى للشباب على مستوى والياتهم، فضال على تعزيز 
في  الجمهورية  لوسيط  المحلية  المندوبيات  مع  التنسيق 

معالجة عرائض المواطنين.
وثمن في هذا االطار االصالحات القانونية والمؤسساتية 
التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه شؤون البالد, 
سيما فتح ورشة تعديل قانوني البلدية والوالية معتبرا أن 
للجماعات  المؤطر  التشريعي  النص  في  النظر  "إعادة 
المحلية، سيسمح ال محالة بوضع أسس جديدة لعملها، تقوم 
المتدخلين،  بكل  المنوطة  الصالحيات  مجال  تحديد  على 
محلية  تنمية  تكفل  آليات  ووضع  عليها،  توازن  وإضفاء 

شاملة وتشاركية ترقى لتطلعات المواطنين".
التنمية  الداخلية في ذات السياق, أن دعم  وأوضح وزير 
اقتصادية  ديناميكية  "بعث  يقتضيان  واستدامتها  المحلية 
تثمين  على  مبني  استراتيجي  تخطيط  على  تقوم  حقيقية، 
مقومات األقاليم المحلية، بما يعود بالقيمة المضافة على 
ساكنتها من خالل خلق الثروة ومناصب الشغل والرفع من 
مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية", كما تتطلب 
بالتعريف  تسمح  إقليمي،  تسويق  المبادرة ب"استراتيجية 
التي تزخر بها مختلف األقاليم، واالمتيازات  بالمؤهالت 

الموجودة بها لجذب االستثمار الوطني واألجنبي".
العملية  حققتها  التي  االيجابية  بالنتائج  بالمناسبة  وأشاد 
والتي  االستثمار  عن  العراقيل  برفع  الخاصة  الممنهجة 
 850 بدخول  قصير،  ظرف  في  قال--  --كما  سمحت 
مشروع حيز الخدمة واستحداث 52.187 منصب شغل 
فعلي, كما تم قصد تحسين العرض العقاري االقتصادي, 
إقرار برنامج طموح إلنجاز وتهيئة 50 منطقة نشاطات، 
وكذا تسطير برنامج نموذجي إلنشاء 142 منطقة نشاطات 
مصغرة على مستوى 58 والية، مع المضي في اجراءات 

استرجاع العقار غير المستغل".
من جهة أخرى، وبالنظر لما تكتسيه تهيئة االقليم ورفع 
جاذبيته من أثر على ترقية تنمية اقتصادية مكيفة، "تعكف 
المخطط  تحيين  استكمال  على  الوزارية  دائرتنا  حاليا 
الوطني لتهيئة االقليم آلفاق 2030، الذي يتضمن إدراج 
االقتصادية  الحالية  للرهانات  تستجيب  جديدة  محاور 
األمن  االقليمية،  الحكامة  غرار  على  واالجتماعية 
الغذائي، األمن المائي، تنويع االقتصاد، االنتقال الطاقوي 
الريادي  ب"الدور  منوها  الوزير--  --يضيف  والرقمنة" 
قاطرة  لدفع  يؤديه،  أن  الوالي  يتعين على  الذي  والجامع 
التنمية على مستوى إقليم الوالية، سيما من خالل تنشيط 
االقتصادية،  الحركية  في  الفاعلين  مختلف  وتنسيق عمل 
المجاالت  في  المحلية  االقتصادية  المبادرات  ترقية  وكذا 

التنافسية لإلقليم".
ع.ط
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فيما  الحكومة  سياسة  وارتكزت 
الصناعية  الشعب  بتطوير  يتعلق 
بعث  إعادة  على  الواعدة 
النشاطات الصناعية القادرة على 
وأن  السيما  الواردات،  تعويض 
تجسيد ذلك يحمل أفاق واعدة من 
حيث تكثيف النشاطات الصناعية 
بالصناعات  خصوصا  المرتبطة 
الغذائية  والزراعية  الميكانيكية, 
والجلود  النسيج  وصناعة 
اإللكترونية،  والصناعات 
والكهرو منزلية وأنشطة المناولة 
في  جاء  ما  عنها, حسب  الناتجة 
سيعرضها  التي  الحكومة  وثيقة 
عبد  بن  ايمن  االول,  الوزير 
المقبل  أكتوبر   3 يوم  الرحمان, 

على المجلس الشعبي الوطني.
الحكومة,  عملت  ذلك,  ولتجسيد 
سبتمبر  من  الممتدة  الفترة  خالل 
 ,  2022 اغسطس  الى   2021
صناعية  شعبة  كل  تعزيز  على 
ببرنامج  وكذا  تطوير  بمخطط 
والذين  ضمنها،  الفاعلين  لدعم 
العمومية  السلطات  تعتبرهم 
الغرض،  الشركاء.ولهذا  بمثابة 
يونيو  اواخر  وطنية  ندوة  عقدت 
خصصت  الجارية  السنة  من 
للحوكمة  منظومة  إلنشاء 
العمومية  السلطات  بين  والحوار 
من  االقتصاديين  والمتعاملين 
تحت  دائم  تنظيم  إقامة  خالل 
االستراتيجية  القيادة  "لجان  اسم 
للشعب الصناعية" توجت بميالد 
تعلقت  فرعية  لجان   )04( أربع 
الزراعية  الغذائية  بالصناعات 
والكهربائية  والميكانيكية 
وااللكترونية والنسيجية والجلدية.
المناولة  تطوير  دعم  وبشأن 
على  الحكومة  عملت  الصناعية, 
باإلعفاء  يتعلق  نظام  إطالق 
والرسم  الجمركية  الحقوق  من 
والمواد  للمكونات  القيمة  على 
األولية التي يستوردها أو يقتنيها 
المناولون محليا وإطالق مشروع 

ضمن  المحلي  المنتوج  إدماج 
التي  ال15  االتفاقات-اإلطار 
تمت بين بورصات المناوالت و 
و  بالخدمة،  واآلمرين  الشراكة  
كذا إحصاء مؤسسات المناولة من 

خالل تحيين قاعدة المعطيات.
بخصوص  الحكومة,  عملت  كما 
الميكانيكية  الصناعات  تطوير 
ومواد  والكهربائية  والحديدية 
أقطاب  إنشاء  على  ايضا  البناء, 
مجموعات  تكوين  مع  صناعية 
في الشعب الصناعات الميكانيكية 
والكهرباء  الصلب  و  والحديدية 
بشان  االمر  البناء.ويتعلق  ومواد 
ستة  بإنشاء  الميكانيكية  الصناعة 
)06( مجموعات مع إنشاء لجنة 

للفرع الميكانيكي والسيارات.   
المجموعات  هذه  تنصيب  وتم 
الميكانيكية  بالصناعة  المتعلقة 
)السيارات،  النوع  حسب 
الطريق  وجرارات  والشاحنات 
الدراجات  و  الحافالت  و 
الفالحية  والجرارات  النارية  
ونصف  المقطورات  اخيرا  و 
هذه  وتدمج  المقطورات(. 
القيادة  لجنة  ضمن  المجموعات 
نصبت  التي  للفرع  اإلستراتيجية 
والتي  األخير،  جوان  شهر 

للتشاور  فضاء  توفير  إلى  تهدف 
بين  العمومي-الخاص،  والحوار 
اإلقتصاديين ومؤسسات  الفاعلين 

الدولة.
الحديد  صناعة  لشعبة  وبالنسبة 
تطورا  تشهد  التي  والصلب, 
لالنتاج  واضحا  تدريجيا 
تصدير  تم  حيث  والتصدير, 
نحو  تقريبا  طن   500.000
وأمريكا  األوروبي،  اإلتحاد 
وإفريقيا. وتتكون ,هذه الشعبة من 
حديد الخرسانة، وأسالك اآلالت، 
قدرت  التي  و  المسطح,  والحديد 
مع  دوالر،  مليون   500 بمبلغ 
توقع بلوغ 1,5 مليار مع  نهاية 

سنة 2022.
الكهربائية,  الصناعات  وحظيت 
مجموعة  بإنشاء  االخرى  هي 
مؤسسة،   120 تجمع  بها  خاصة 
 )2( ملياري  يفوق  أعمال  برقم 
عليها  تشرف  أن  على  دوالر، 
للفرع  اإلستراتيجية  اللجنة 
والكهرو  واإللكتروني  الكهربائي 

منزلي واإلعالم اآللي.
عناية  ايضا  الحكومة  اولت  كما 
حيث  البناء,  مواد  بصناعات 
أهم  تضم  مجموعة  إنشاء  تم 
الخزف  صناعة  في  الناشطين 

ما من شأنه أن يساهم في تنظيم 
وتطوير هذا الفرع الواعد، الذي 
 200 من  بأزيد  إنتاجه  يقدر 
مليون متر مربع في السنة، مقابل 
بين  تتراوح  وطنية  احتياجات 
مربع  متر  مليون  و130   120
القدرة  فإن  وبالتالي،  السنة.  في 
على التصدير تفوق 180 مليون 
متر مربع في السنة، حيث تم إلى 
اليوم القيام بعدة عمليات تصدير, 

تشير الوثيقة.
بيان  ذكر  السياق,  نفس  وفي 
ان  للحكومة  العامة  السياسة 
بضع  منذ  المنجزة  االستثمارات 
االكتفاء  بتحقيق  سمحت  سنوات 
حيث  االسمنت,  مادة  من  الذاتي 
سنة  منذ  المحلي  الطلب  استقر 
طن،  مليون   22 عند    2021
بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن، 
5ر1  بلغت  فقد  الصادرات  أما 
بإنشاء  يتعلق  وفيما  طن.  مليون 
للحرف  مخصصة  تقنية  مراكز 
تم  انه  الوثيقة  ذكرت  الصناعية, 
للصناعات  التقني  المركز  إنشاء 
للمعادن  والتحويلية  الميكانيكية 
شرع  كما  بقسنطينة،  الحديدية 
تقني  مركز  إلنشاء  السعي  في 

للصناعات الكهربائية.

العمل  الجزائرية ألرباب  الكونفدرالية  كشفت 
واسعة  بحملة  القيام  عزمها  عن  المواطنين 
االستثمارات  لجذب  الخارجي  الصعيد  على 
ورؤوس األموال وتجسيد مشاريع في مختلف 
في  تساهم  أن  شأنها  من  والتي  القطاعات، 

الدفع باإلقتصاد الوطني.
تلتزم  لها، ألنها  بيان  في  الكونفدرالية  وقالت 
بقيادة حملة واسعة لدى شركاتها من منظمات 
العربية  االفريقية،  الدول  في  العمل  أرباب 
والضمانات  االمتيازات  لشرح  واألوروبية 
لالستثمار  الجديد  القانون  يوفرها  التي 
والترويج لمناخ األعمال الجديد، الذي تشهده 
األجنبية  االستثمارات  لجذب  وذلك  الجزائر، 

مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة.
باألخص  تهدف  مساعيها  أن  على  وشددت 
غير  سابقا  كانت  التي  للقطاعات  للترويج 
األجنبي، على غرار  االستثمار  أمام  مفتوحة 
والجوي  البحري  أنواعه  بكل  النقل  قطاع 
المتجددة،  والطاقات  المناجم  قطاع  وكذا 

لتحويل  حقيقية  صناعة  اقامة  أجل  من  وهذا 
المواد األولية الخام الستحداث القيمة المضافة 

لالقتصاد الوطني.
ألرباب  الجزائرية  الكونفدرالية  وأضافت، 
العمل المواطنين، بأن إصدار قانون االستثمار 
رسالة  فعال  يعد  التطبيقية  ونصوصه  الجديد 
ثقة لكل الفاعلين االقتصاديين داخليا ودوليا، 
واضحة  واجراءات  تدابير  استحدث  لكونه 
ودقيقة، بداية من ايداع ملف االستثمار وإلى 
غاية تجسيد المشروع، عالوة على استحداث 
الوحيد،  والشباك  للمستثمر  الرقمية  المنصة 
مسار  باستكمال  شك  بدون  سيسمحان  اللذان 
تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر االستثمار 
مستقر  جذاب،  أعمال  لمنــاخ  وتؤسس 

وشفاف.
ألرباب  الجزائرية  الكونفدرالية  اعتبرت  كما 
العمل المواطنين في بيانها، بأن مبدأ التشاور 
االقتصاديين  المتعاملين  واشراك  والحوار 
االستثمار،  قانون  سن  في  بمقترحاتهم 

النص  إعداد  في  والعقالنية  الجدية  يعكس 
المرجعي لالقتصاد الوطني ونشاط المتعاملين 
اقتراحاتها،  إلى أن جل  االقتصاديين، مشيرة 
التي تقدمت بها قد أخذت بعين االعتبار، من 

قبل السلطات الوصية.
ألرباب  الجزائرية  الكونفدرالية  ثمنت 
االستثمار  قانون  إصدار  المواطنين  العمل 
عن  معربة  له،  التطبيقية  والنصوص  الجديد 
التطبيقية  النصوص  الكبير إلصدار  ارتياحها 
والتنظيمية الخاصة لقانون اإلستثمار الجديد، 
اإلصالحات  لمسار  تتويج  بأنه  أكدت  والذي 
التي  االقتصادية،  التشريعات  ومراجعة 
رئيس  بقيادة  للبالد  العليا  السلطات  باشرتها 
سنتين،  منذ  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية 
مضيفة بأن قانون االستثمار الجديد المرجعي 
من  سيمكن  المفصلة  التنظيمية  وبنصوصه 
القانونية  والفراغات  الفجوات  كافة  تغطية 

السابقة.
ف.م
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يف ح�سيلة ت�سمنها بيان ال�سيا�سية العامة الذي �سيعر�ض على الربملان 

عدة اإجنازات لتن�شيط ال�شعب 
ال�شناعية الواعدة لتعوي�ض الواردات

�سجلت احلكومة اجنازات هامة يف املجال ال�سناعي تعلقت بتطوير ال�سعب ال�سناعية الواعدة التي من �سانها تعوي�ض 

الواردات و�سمان توفري العملة ال�سعبة, ح�سب ما جاء يف بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة.

الكونفدرالية اجلزائرية لأرباب العمل املواطنني:

�سنقوم بالرتويج لقانون الإ�ستثمار خارجيا
 جلذب ال�شتثمارات الأجنبية

تتوسع رقعة خسائر االقتصاد االسباني 
األزمة  واستمرار  األيام  بمرور 
العديد  الجزائر، لتمس  الدبلوماسية مع 
التي أضحت  القطاعات اإلنتاجية،  من 
تحصي كل أسبوع خسائر جديدة، جراء 
المعامالت  تعليق  على  الجزائر  إقدام 
التجارية وغلق أبواب األسواق الوطنية 

في وجه السلع والمنتجات االسبانية.
كشفت بيانات لوزارة التجارة االسبانية، 
بأن الصادرات من إسبانيا نحو الجزائر 
انخفضت ب 235 مليون يورو خالل 
شهري جوان وجويلية، حسب ما نقلته 

صحيفة ذي أوبجكتف.
بأن  الصحيفة،  ذات  وأضافت 
الجزائر  نحو  اإلسبانية  الصادرات 
أورو  مليون   28,6 إلى  انخفضت 
 155,6 مقابل  جويلية،  شهر  خالل 
مليون أورو في نفس الشهر من العام 
الماضي، فيما سجلت الصادرات خالل 
شهر جوان 66,6 مليون أورو، مقابل 
174 مليون أورو في نفس الفترة من 
الصادرات  وتراجعت   ،2021 عام 
و71  جويلية،  شهر  بالمئة   81 بنحو 
بالمئة خالل شهر جوان، بالمقارنة مع 

نفس الفترة من سنة 2021.
قالت وسائل إعالم  االتجاه،  وفي ذات 
باتوا  الخزف  منتجي  بأن  إسبانية، 
األزمة  استمرار  من  أكثر  متخوفين 
السوق  وأن  خاصة  الجزائر،  مع 
الفضاءات  أهم  من  تعد  الجزائرية 

اإلسبانية  الشركات  إليها  تصدر  التي 
القطاع  ممتهني  بأن  منتجاتها، مضيفة 
مليون   25 بنحو  تقدر  خسائر  تكبدوا 
فقط.ومن  يوما   50 ظرف  في  أورو 
العمل اإلسبانية  جانبها، جمعية أرباب 
قطاع  خسائر  قدرت   ،ANFFECC
السراميك منذ بداية األزمة مع الجزائر 
بنحو 40 مليون يورو، مشددة على أن 
الجزائر  بين  حاله  على  الوضع  بقاء 
العديد  خسائر  من  سيضاعف  واسبانيا 

من القطاعات اإلنتاجية.
في  الكونفيدينسيال  جريدة  وأشارت 
العمل  أرباب  جمعية  بأن  لها،  تقرير 
طالبت حكومة مدريد بضرورة التحرك 
سوءا  يزداد  الذي  الوضع،  واحتواء 
بمرور األيام، مشددة على أن استمرار 
األزمة تسبب في وقف صادرات مهني 
تقدر  عائدات  من  وحرمهم  القطاع، 

قيمتها بنحو 120 مليون يورو.
وطالبت أزيد من 1400 شركة اسبانية 
الجزائرية،  لألسواق  منتجاتها  تسوق 
المنتصف  سانشيز  بيدرو  حكومة 
دفع  بضرورة  الماضي  جوان  شهر 
تعويضات لها عن كافة الخسائر، التي 
تسبب فيها قرار  الجزائر بغلق أسواقها 
االسبانية،  والمنتجات  السلع  كافة  أمام 
على خلفية تصريحات رئيس الحكومة 
الصحراء  قضية  بخصوص  المستفزة 

الغربية.
ف.م

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قررت 
اضافية  ميزانية  تخصيص  العلمي 
المتراكمة  المالية  المخلفات  لصرف 
لالساتذة الخاصة برتب علمية ودرجات 
في الخبرة المهنية لم يتقاضوها ألكثر 
لسان  على  هذا  سنتين.وجاء   من 
الوطني  للمجلس  الوطني  المنسق 
عبد  "الكناس"  العالي  التعليم  ألساتذة 
الميزانية  أن  موضحا  ميالط،  الحفيظ 
التعليم  مؤسسات  حسابات  في  ستكون 
اي   ، القادمة  القليلة  األيام  في  العالي 

بحر هذا االسبوع.
ميالط  الحفيظ  عبد  الدكتور  أوضح 
األساتذة  المخلفات  هذه  تمس  أنه   "
 47 والدورة   46 بالدورة  المعنيين 
واألساتذة  بروفيسور،  لرتبة  للترقية 
المعنيين بالدورة 1 والدورة 2 للترقية 
باإلضافة  أ،  محاضرين  أساتذة  لرتبة 
إلى األساتذة الذين تم ترقيتهم إلى رتبة 
أساتذة محاضرين ب، وكذلك األساتذة 

المعنيين بالدرجات.
لهؤاء  اطمئنان  رسالة  ميالط   ووجه 
األفاضل  أساتذتنا   " قائال  االساتذة 
المالية  بالمخلفات  المعنيين  بجامعتنا 
الهاتف  عبر  معنا  يتواصلون  الذين 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل  وعبر 
على  وتذمركم  قلقكم  مدى  جيدا  نعي 
مستحقاتكم  تسوية  في  المفرط  التأخر 
برتب  الخاصة  المتراكمة  المالية 
المهنية  الخبرة  في  ودرجات  علمية 
والتي  سنتين  من  ألكثر  تتقاضوها  لم 
حين  إلى  جامعتنا  إدارة  أرجتها 

حصولها على الميزانية اإلضافية«.
وقال ميالط ميالط أنهم يتواصلون  مع 
حسابات  في  ستكون  وأنها  الوصاية 
األيام  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
الصدد  هذا  في  قائال   ، القادمة  القليلة 

تكون  أن  إدارتنا  من  نتوقع  "وعليه 
لكل  ومستوفية  الكلمة  بمعنى  جاهزة 
اإلجراءات التي تسمح بتسوية مخلفات 
األساتذة فور تسلمها الميزانية اإلضافية 
دون مماطلة أو أعذار لغلق هذا الملف 
تراكم  لعدم  المستمرة  المتابعة  مع 
ذلك  كون  المستقبل  في  مالية  مخلفات 

من أبسط حقوق األستاذ الباحث«.
حسب  "الكناس"   مجلس  ويواصل 
النقابي في النظر في انشغاالت االساتذة 
وضعية   تسوية  غرار  على  الجامعيين 
من  ظلم  إلى   تعرض  بروفيسور   20
نفس الجامعة، أين تم توقيف رواتبهم، 
تدخل  بعد  حال  قضيتهم  تجد  أن  قبل 
الكناس"  العالي.ونوه"  التعليم  وزارة 
على لسان منسقه الوطني الدكتور عبد 
التعليم  وزارة  بجهود  ميالط   الحفيظ 
وعلى  االشكالية  تسوية  في  العالي 
"الكناس"  لطلب  االستجابة  سرعة 
والتدخل، كما شكر  مدير الجامعة على 

حسن تفهمه.
أيضا  التدخل  عن  النقابي  وأعلن  هذا 
عن  توقيفهم   تم  استاذة   3 النصاف 
عبر   عطلة   حالة  في  وهم  العمل 
قانون  من   200 المادة  مخالفة 
 ، ميالط  وفق  العمومي،  الوظيف 
حسب  أنهم  التوقيف  سبب  ان  مؤكدا  
بإحدى  وصفوه  الجامعية   مدير  زعم 
التواصل  مواقع  على  الصيفية  الفواكه 
محل  القضية  أن  مؤكدا  االجتماعى، 
المجلس  النقابة.وكان   قبل  من  متابعة 
الوالئي لوالية الشلف اصدر بيان قبل 
أدان  الجامعي2023/2022   الدخول 
فيه  المجلس توقيف 3 أساتذة من قبل 
مدير جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

بحجة المتابعات القضائية.
مرمي عثماين

خ�سائر القت�ساد ال�سباين تتو�سع..

ال�سراميك اخلزف وقطاعات
 انتاجية اأخرى حت�سي خ�سائر

 تتجاوز 250 مليون اأورو 

خا�سة برتب علمية ودرجات يف اخلربة 

املهنية, مل يتقا�سوها لأكرث من �سنتني

نحو تخ�سي�ص ميزانية 
اإ�سافية لت�سوية خملفات 

ا�ساتذة اجلامعات «املرتاكمة»



كبيرة  ليجد صعوبة  المواطن  عاد  بالعاصمة  البلديات  من  العديد  وعبر 
المحالت  من  عدد  في  رصدناه  ما  وحسب  المدعم  الزيت  مادة  اليجاد 
التجارية ببلدية براقي وجسر قسنطينة فأن فكل ما يوّزع حاليا هي كمية 
قليلة لقارورات 1 لتر سرعان ما تسحب بسرعة من قبل المستهلك، وهو 
المادة  هذه  إلقتناء  البلديات  بين  للتنقل  المستهلكين يضطرون  يجعل  ما 
الحيوية، أو االضطرار الى اقتناء بعض العالمات المسوقة بسعر خيالي 
وصل إلى 1300 دينار لصحيفة من حجم 4 لتر، أو 500 دينار لقارورة 
ذات حجم 1.7 للتر،  وفي حديثنا لبعض الموزعين وتجار التجزئة لمعرفة 
سبب األزمة رغم وفرة المنتوج مثلما ذكرت به مرارا وزارة التجارة 
لطمأنة المواطنين، كانت التعليقات واإلجابات متفاوتة ومتضاربة أحيانا، 
ما بين تعمد بعض األطراف خاصة المنتجين إلى اختالق ظاهرة الندرة 
عن طريق التالعب بشبكة التوزيع أو تقليل الكمية الموزعة لمحالت بيع 

المواد الغذائية بالجملة حسب رواية التجار الذين يشتكون من تراجع كبير 
أثرت بصفة  التي  العوامل  المعهودة، وهي من  األسبوعية  في حصتهم 
مباشرة على عملية تموين محلالت التجزئة، مقابل ارتفاع الطلب من قبل 
المستهلك. وقد تجدد الحديث منذ فترة على ندرة مادة الزيت وهو ما دفع 
وزارة التجارة للتأكيد على وفرة هذه األخيرة وبكميات كبيرة بدوره نفى 
مجمع سيفيتال من أيام حدوث ندرة في زيت المائدة عبر األسواق، مطمئنا 
المستهلكين بتوفر كميات كافية إلى حد كبير. وأوضح المجمع أنه يحوز 
على مخزون كاف من المواد الخام لضمان توفر زيت المائدة في السوق 
مضيفا أن وحدات اإلنتاج تعمل دون انقطاع، معلنا عن دخول خط جديد 
ذروة إنتاج عالية لتعبئة زيت المائدة من أجل تلبية طلب المستهلكين، هذه 
التساؤالت حول من يقف وراء التالعب بمادة  التأكيدات تزيد من حدة 

الزيت ويحاول خلق ندرة مفتعلة.

مجلس  لدى  السادسة  الجزائية  الغرفة  أجلت 
الوزير  محاكمة  األحد  أمس  الجزائر،  قضاء 
السابق للمالية محمد لوكال ومن معه المتابعين 
إلى  فساد،  ملف  تخص  استئناف  قضية  في 
الداخل وهذا بطلب من هيئة  9 أكتوبر  تاريخ 

الدفاع.
ويواجه محمد لوكال ومن معه تهم ثقيلة تتمثل 
عمومية،  أموال  تبديد  الوظيفة،  استغالل  في 
التشريعية  لألحكام  مخالفة  صفقة  إبرام 
والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة 
غير  بصفة  فوائد  أخذ  تهم  جانب  إلى  للغير 
المؤسسات،  تبرمها  التي  العقود  من  قانونية 
استغالل  لها،  مديرا  الفعل  ارتكب  وقت 

تبييض  المصالح وكذا جنحة  النفوذ وتعارض 
األموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها 
المشروع  تمويه مصدرها غير  أو  إخفائها  أو 
مع  استخدامها  أو  حيازتها  أو  اكتسابـــها  أو 
إجرامية  عائدات  تشكل  بأنها  الفاعل  علم 
عليها  والمعاقب  المنصوص  األفعال  وهي 
بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 
ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون 
 06/01 الفساد ومكافحته  بالوقاية من  المتعلق 
والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون 

العقوبات.
الجزائي  القطب  قاضي  وقع  أيام  وقبل 
المالية  الفساد  ملفات  في  المتخصص 

في  أمحمد  سيدي  بمحكمة  واالقتصادية 
العاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون 
وزير  محمد  لوكال  حق  في  مالية  غرامة  دج 
الممتلكات  عن  الحجز  ورفع  األسبق  المالية 
المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق، كما أدانت 
محكمة القطب المتهم الفار ع.ع بعشرة سنوات 
مالية مع  مليون سنتيم غرامة  نافذة و3  حبسا 
إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع 
المنقوالت والمحجوزات، فيما قضت المحكمة 
سفره،  جواز  رد  مع  الدين  عز  رابط  ببراءة 
نافذة ومليون  3 سنوات حبسا  وصاورة مراد 

دج غرامة مالية.
حياة �سرتاح

انطلقت أمس رسميا عملية اإلحصاء السادس للسكن والسكان بالجزائر فيما 
أجمع كل من وزير الداخلية والجماعية المحلية ووزير الرقمنة على أهمية 
العملية للحصول على معطيات دقيقة تمكن الحكومة من دراسة حاجيات 
السكان وتلبيتها.وعلى هامش انطالق العملية رسميا شدد وزير الرقمنة 
واإلحصاء، حسن شرحبيل،  على ضرورة التحلي  بالصبر واليقظة في  
في   والسكن  السكان  إحصاء  عملية  أثناء   وهذا  المواطنين  مع  التعامل 
عامها السادس،  كما، أكد وزير الرقمنة، على  االلتزام بأقصى  قدر من 
الكتمان والسرية وهذا  في اطار واجب التحفظ المنصوص عليه  قانونيا. 
في  جهد  أي   ادخار  عدم   إلى  العملية،  على  القائمين  الوزير،   ودعا 
تحفيز االخوات و االخوة  وإبدء روح العمل لتوفير معطيات  دقيقة وذات 
المصداقية المطلوبة. مع التعامل بكل لباقة  واحترافية مع مختلف أفراد 
العائالت. وأشار شرحبيل إلى أن قواعد البيانات تهدف إلى تحسين الخدمة 

العمومية والتكفل باحتياجات المواطن.
 وأكد وزير الرقمنة واإلحصائيات، أنه سيتم إستخدام وسائل جد متطورة 

في هذا اإلحصاء. كما سيتم تسخير أكثر من 61 ألف عون جند إلنجاح هذا 
اإلحصاء.من جهته قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، 
إن عملية إحصاء السكان، من شأنها تحسين إطار المعيشي وكذا تقديم 
خدمات عمومية في المستوى المطلوب.وأشار وزير الداخلية خالل إشرافه 
على انطالق العملية السادسة لإلحصاء، إلى أنه تم اتخاذ جمل من التدابير  
من أجل تسير 67 ألف مستخدم من مكونين ومراقبين، وأعوان إحصاء. 
نبني  أن  يمكن  تفاجئنا ألنه ال  قد  العملية  كما صرح،  مراد، "خالصة 
سياسات عمومية دون أن نعرف من نحن وكيف نعيش واين نعيش  وماذا 
نريد". مشيرا إلى ان نجاح هذه العملية  مرهون بمدى مساهمة المواطنين 
والمواطنيات في تسهيل عمل القائمين عليها. وانطلقت عملية اإلحصاء 
العام السادس للسكان واإلسكان التي ستجرى وألول مرة منذ االستقالل 
باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية 

ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
�ش. زمو�ش
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ك�سايل يتحدث عن دعم ال�ستثمار

 وحت�سني احلوكمة املالية ويعلن:

م�صادر بديلة لتمويل االقت�صاد 
وامت�صا�ص اأموال ال�صوق ال�صوداء 

قال وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، إن السلطات العمومية اتخذت كافة 
التدابير االقتصادية والمالية وهذا من أجل دعم االستثمار وتحسين الحوكمة 
اتخذت  السلطات  أّن  والوالة،  الحكومة  اجتماع  الوزير، خالل  المالية.وأكد 
خالل السنتين األخيرتين "جملة من اإلجراءات للحفاظ على سوق العمل". 
المالي للمؤسسات" موازاة مع اإلصالحات   و"حماية االقتصاد واالستقرار 
"لتفادي األزمات المستقبلية"، وأوضح كسالي أّن السياق الحالي يتطلب تمويل 
االقتصاد من خالل مصادر بديلة على غرار التمويل اإلسالمي حيث يمكن 
الموجودة  النقدية  الكتلة  امتصاص  قصد  اإلسالمية  المالية  المنتجات  تنويع 
أّن  كسالي  ذكر  المحلية،  المالية  إلى  تطرقه  ولدى  الموازية.  السوق  في  
الجماعات المحلية تمّول وفق آليات مختلفة تتكون من موارد ذاتية وضرائب 
وأصول ومن خالل تدخالت الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات 
المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات. وفي  تصريح سابق، أكد ابراهيم جمال 
كسالي، أن الجزائر قامت بعديد اإلصالحات في اإلدارة الجبائية، خاصة من 
خالل الرقمنة. من أجل تعزيز مساهمة قطاع الضرائب في تمويل االقتصاد 
الوطني. وذكر الوزير أن الجزائر قامت بالعديد من اإلصالحات استهدفت 
أوال اإلدارة الجبائية لكونها "تشكل أول مصدر لإليرادات العادية للميزانية" 
في حين، أكد أن "الهدف من هذه اإلصالحات هو دعم قدرة قطاع الضرائب 
في المساهمة بطريقة فعالة في تمويل االقتصاد الوطني". و"الحد من التبعية 

لمداخيل المحروقات.«
�ش. زمو�ش

زغدار يتحدث عن ا�سرتجاع 2308 هكتار لغاية الأن 

نتائج م�صّجعة لعملية 
تطهري العقار املوجه لال�صتثمار

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن استرجاع 2308 هكتار من العقار 
غير المستغل على مستوى المناطق  الصناعية ومناطق النشاطات.

لالستثمار  الموجه  العقار  تطهير  عملية  إطار  في  الحصيلة  هذه   وتندرج 
على المستوى المحلي التي أطلقتها وزارة الصناعة تطبيقا لتعليمات رئيس 
الجمهورية, حسبما  صرح به زغدار في كلمة ألقاها خالل اجتماع الحكومة 
بالوالة مؤكدا ان  "العملية ال تزال مستمرة". وبخصوص تحسين العرض 
إلنجاز  برنامجا   اعتمدت  العمومية  السلطات  بأن  الوزير  ذكر  العقاري, 
50 منطقة صناعية جديدة, موزعة على 39 والية, بما يتماشى مع أهداف  
فبالنسبة   ، المناطق  بين  التوازن  إعادة  في  والمساهمة  اإلقليمية  التنمية 
للمناطق الصناعية الستة المسجلة على عاتق وزارة الصناعة, فقد وصلت  
بالمناطق  األمر  ويتعلق  بالمائة.   80 في حدود  إنجاز  نسبة  إلى  منها  ثالثة 
الصناعية لألربعطاش بوالية بومرداس, والقصر ببجاية,  ووالد بن دامو 
أكد  الذي  الوزير  416 هكتار, حسب  تقدر  ب  إجمالية  بمساحة  بتلمسان, 
بأنها "ستكون جاهزة في أقرب االجال". بينما يجري التنسيق مع القطاعات 
المناطق  انجاز  وتيرة  على  تؤثر   التي  الصعوبات  لتذليل  والوالة  المعنية 
البخاري  قصر  غرداية,   بوالية  نشو  بواد  ستنجز  والتي  المتبقية  الثالث 
بالمدية إضافة إلى توسعة المنطقة الصناعية سيدي بلعباس. أما فيما يخص 
الوالة,  إلى   إنجازها  تحويل  تم  والتي  المتبقية,  ال44  الصناعية  المناطق 
الدراسة و32 منطقة حققت نسب متفاوتة  نجد منها 12 منطقة في مرحلة 
من  تقدم األشغال, حسب زغدار. وأضاف الوزير أن 12 منطقة تتراوح 
نسبة انجازها بين 70 و98 بالمائة, و 13  منطقة فاقت نسبة إنجازها 35 
بالمائة, في حين يتبقى فقط 3 مناطق لم تتجاوز نسبة  تقدم االشغال بها 35 
بالمائة. وفي هذا اإلطار, دعا الوزير إلى مشاركة وتعاون مختلف الجهات 
الفاعلة, على  المستويين المركزي والمحلي, الستكمال انجاز هذا البرنامج. 
من جهة أخرى, أكد زغدار دور قانون االستثمار الجديد في ضمان تنمية 
إقليمية مستدامة ومتوازنة, وتثمين الموارد الطبيعية والمواد األولية المحلية,  

الفتا إلى أن صدور هذا القانون مع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة, يشكل 
سابقة في  تشريع االستثمار الجزائري.

�ش. زمو�ش

فيما يبقي تنمية ال�سعب ال�سرتاتيجية اأولوية، هني:

منو االإنتاج الفالحي
 بـ 31 باملائة خالل املو�صم اجلاري 

كشف وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أّن نسبة نمو اإلنتاج 
الفالحي لهذا الموسم الفالحي قّدرت بـ 31 بالمائة.

وأضاف وزير الفالحة، خالل أشغال اليوم األول من اجتماع الحكومة بالوالة، 
الخام.  الداخلي  الناتج  من  بالمائة   14.7 يفوق  بما  اليوم  يساهم  "القطاع  إّن 
ويشغل ربع اليد العاملة النشيطة، أي 2.7 مليون شخص. مع نسبة تغطية 
نمو  نسبة  أن  بالمائة. مضيفا   75 بـ  الوطني  اإلنتاج  الوطنية من  الحاجيات 
اإلنتاج الفالحي لهذا الموسم بلغت 31 بالمائة"، كما أضاف وزير الفالحة، أن 
األهداف التي يسعى القطاع إلى تجسيدها تتمثل في تنمية الشعب اإلستراتيجية 
كالحبوب والبقول الجافة. مع الرفع من مستويات دعم الدولة وتوفير إمكانيات 
التصدير وتبسيط الحصول على العقار الفالحي. من خالل األطر التنظيمية 
وتطوير المحيطات الجديدة. وبحسب حصيلة تخص برامج إيصال المحيطات 
الفالحة بالكهرباء أشار وزير الفالحة، إلى أن البرنامج مّس 9500 مستثمرة 
أنه  بـ 17 مليار دينار. مضيفا  بطول قدره 6100 كلم و بغالف مالي قدر 
ومنذ سنة 2020، بلغت عدد المستثمرات التي تم ربطها بالكهرباء الفالحية 

30 ألف مستثمرة عبر الوطن.
�ش. زمو�ش

جمل�س ق�ساء اجلزائر

عملية الإح�ساء ال�ساد�سة لل�سكان تنطلق ر�سميا واإمكانيات هائلة لإجناحها 

اجلزائر حت�صي حا�صرها لت�صنع م�صتقبلها 

تاأجيل حماكمة وزير املالية ال�صابق حممد لوكال

بعدما اأكد املنتجون والو�ساية اأكثـر من مرة على الوفرة

عودة بوادر "الندرة" يف مادة الزيت
 والتجــار يف قف�ص االتهــام

عادت هذه الأيام ظاهرة الندرة يف توزيع زيت املائدة مبحالت اجلملة والتجزئة يف عدد من البلديات بالعا�سمة يف م�سهد 

اآثار ت�ساوؤلت املواطنني عن �سبب هذه الأزمة فيما تقاذف التجار واملوزعني امل�سوؤولية بينما ل يزال املنتجون يوؤكدون كل 

مرة على الوفرة.



بجاية:

ال�ستعانة بالآبار لتوفري املياه
 بعد تراجع من�سوب �سد تي�سي حاف

�سجلت ولية بجاية، خالل الأ�شهر املا�شية، تراجع من�شوب �شد تي�شي حاف 

بن�شبة 70 ٪، ب�شبب �شح الأمطار،  وهو ما دفع �إىل �للجوء �إىل و�سائل �أخرى 

لتوفري مياه �ل�سرب، من خالل ��ستغالل الآبار، و�إ�سالح �لت�سربات.

وجلاأت مديرية املوارد �ملائية يف هذا �لإطار، �إىل و�شع حيز اخلدمة، 11 بئرا 

ارتوازية جديدة، بالإ�سافة �إىل رد العتبار لـ 17 بئرا ارتوازية كانت خارج 

حيز اخلدمة لأ�شباب خمتلفة، وهو ما �شمح ب�شد �لعجز �مل�سجل يف املاء �ل�سالح 

لل�سرب بن�شبة 50 ٪، بف�سل �ل�ستغالل اجليد لالآبار خالل الأ�شهر �لأخرية. 

كما مت �إ�سالح 9 اآلف ت�شرب مائي على م�شتوى خمتلف بلديات �لولية �لتي 

يتم ت�شيريها من قبل مديرية وحدة "�جلز�ئرية للمياه". و�شيتم ال�شتنجاد 

بدخول اآبار �أخرى حيز اخلدمة، من �أجل تد�رك �لنق�ص �لكبري �لذي تعرفه 

�لولية، يف انتظار ت�سّلم امل�شروع �لكبري �لذي ا�شتفادت منه �لولية، و�ملتعلق 

خالل  توجة  بلدية  م�شتوى  على  �نطلقت  �لتي  �لبحر،  مياه  حتلية  مبحطة 

الأ�شهر �لأخرية، �لتي ُتعترب �لو�سيلة �لوحيدة ملواجهة اأزمة �ملياه، خا�سة بعد 

النخفا�ض �لكبري يف من�شوب مياه �شد تي�شي حاف، �لذي ُيعد من بني امل�شاريع 

وحدة "�جلز�ئرية  ديون  ن�شبة  اأن  علما  �لولية،  منها  ا�شتفادت  �لتي  �لهامة 

للمياه" لدى �لزبائن، بلغت �إىل غاية �شهر اأوت �ملن�سرم، 165 مليار �شنتيم.

�ض.زمو�ض

مل يتم ت�سجيل اأي حادث منذ 20 يوما 

تراجع حوادث املرور
 مبنحدر اجلباحية بالبويرة 

يف  مرور  حادث  �سفر  �لبويرة،  يف  و�لدرك  املدنية  �حلماية  م�سالح  �سجلت 

منحدر "اجلباحية" �لذي كان يو�سف بـ "منحدر املوت"، حيث �أعلنت هذه 

يوم  حوايل 20  منذ  مرور  حوادث  ي�سجل  مل  اأين  مب�شرة  �أرقام  عن  �مل�سالح 

يف هذا املنحدر.وح�شب �أرقام م�سالح �حلماية املدنية فاأن حوادث املرور بهذا 
املنحدر كانت ت�سل لأكرث من 200 حادث �شنويا، ي�شفر عادة بني 180 و 200 

جريح، وعدد �ملوتى يفوق 20 قتيال، لكن مع حتويل م�شار �لوزن �لثقيل �إىل 

�لطريق �لوطني رقم 05 عرب منحدر وادي �لرخام و�سول �إىل زبوجة و�لعبور 

عرب �لطريق �لوطني بداية من قالو�ص وعمر وقبلها بلدية �لقادرية، يوجد 

حمول �إىل �لطريق �ل�سيار بعد م�شافة تقدر بـ 25 كلم، فاإن تقارير �حلماية 

املدنية ت�شري �إىل عدم وقوع حوادث منذ اأكرث من 20 يوما بعد حتويل م�شار 

انتظار  ويف  �لثقيل.  �لوزن  هي  �حلو�دث  اأ�شباب  اأن  يوحي  مما  �لثقيل،  �لوزن 

�إجناز ممر خا�ص بالوزن �لثقيل عرب منحدر بلحن�ص للتقليل من �حلو�دث، فاإن 

�لطريق �ل�سيار مقطع "�لبويرة – �لقادرية" يعترب اآمن حاليا.

�ض.زمو�ض

تمت  شاحنة  أوقفوا  الذين   
تبين  التي  حمولتها  مراقبة 
الحلوى  من  هامة  كمية  أنها 
منتهية  بالسيقار  المعروفة 
على  المصنعة   ، الصالحية 
شكل لفائف محشوة بالكريمة 
التي تصبح عادة سامة بمجرد 
نقلها أو حفظها بكيفيات غير 
تشهد  تجارية  لعالمة  سليمة، 
إقباال ، حيث قدرت بـ 1620 
وحدة تمت مراقبتها  بالتنسيق 
مع  المختصة  المصالح  مع 
حجزها وإتالفها وفتح تحقيق 
وإعداد  القضية  مالبسات  في 

ملف جزائي ضد المخالف.
صدر  إعالمي  بيان  وأوضح 
أمس  المصالح  ذات  عن 

التقيد  إلى  التجارية  المحالت  الباعة وأصحاب  تدعوا  الوالية  أن شرطة 
الصارم بالنظم والتشريعات الخاصة بقانون حماية المستهلك وقمع الغش، 
شأنها  من  سلوكات  أية  عن  التبليغ  إلى  وتدعوهم  المواطنين  تحث  كما 
أن تعرضه لمخاطر صحية محتملة، من خالل االتصال بالرقم األخضر 
1548، رقمك النجدة 17 أو إدراج إفادة عبال صفحة تواصلها على شبكة 
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على صعيد آخر سجلت مصالح أمن والية سطيف طوال الشهر المنصرم 
)أوت 2022 ( وقوع  35  حادث مرور جسماني، خلف 41 جريحا و 
02 قتلى ، حيث عرفت حصيلة هذا الشهر ارتفاع طفيف في عدد حوادث 
المرور بـفارق حادث واحد)01( وأيضا في عدد القتلى بفارق قتيل )01( 
واحد ، وهذا مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة 2021، علما أن 
حوادث السير المسجلة خـــالل هذه الفترة جـــاءت كلهـا نتيجـة العامـــل 

البشري أي بنسبــــة %100.
كما أطرت مصالح أمن والية 
سطيف عديد األنشطة الوقائية 
التي  والردعية  التحسيسية 
تخصص  مجال  في  تندرج 
شرطة العمران وحماية البيئة 
بعد  والنظافة،  التطهير  وكذا 
سبيل  في  جهودها  كثفت  أن 
من  التي  الخروقات  صد 
أو  للعمران  تسيء  أن  شأنها 
إجراءات  اتخاذ  مع  البيئة، 
قصد  ردعية  وأخرى  وقائية 
يعرض  قد  سلوك  أي  كبح 
أو  صحية  لمخاطر  المواطن 
بيئية، وأطرت في هذا الصدد 
شهر أوت الماضي في مجال 
تتعلق  مخالفة   41 العمران: 
بإنجاز أشغال بناء دون رخص،  03  مخالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء 
للرخصة المسلمة،    01مخالفات تتعلق بالتعدي على األجزاء المشتركة، 
أما في مجال البيئــــــــــة فقد أطرت  12 مخالفتين تتعلق بإعاقة الطريق 

العام.
التجارية  المحالت  مستهدفة  والرقابية  الوقائية  أنشطتها  تكثيف  وبعد 
واألسواق ونقاط البيع المتواجدة بإقليمها الحضري وكل الفضاءات التي 
يتم خاللها بيع شتى المواد الغذائية سريعة التلف، حجزت ما يفوق  الـ 41 
قنطار من الخضر والفواكه المعروضة للبيع بطرق غير سليمة،49 وحدة 
قنطار    21 الـ  يفوق  وما  لالستهالك،   الغير صالحة  الغذائية  المواد  من 
من اللحوم الحمراء ، وفي إطار مساعيها للقضاء على البيع الفوضوي 
والخردوات  والعتاد  التجهيزات  من   وحدة   2242 من  أكثر  حجزت 

واأللبسة واألواني التي كانت معروضة للبيع بطرق غير سليمة.

ق�سنطينة: 

املوؤ�س�سات املتخ�س�سة ت�ستقبل اأزيد 
من 1400 تلميذ من ذوي الإعاقة

و  االجتماعي  النشاط  لقطاع  التابعة  المتخصصة  المؤسسات  تستقبل 
أزيد   2023  -2022 الدراسي  الموسم  التضامن بوالية قسنطينة خالل 
المراكز  مختلف  عبر  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  طفل   1400 من 
مدير  صياد  مراد  السياق  هذا  في  المتخصصة.وأوضح  المؤسسات  و 
للموسم  المدرسي  بالدخول  المتعلقة  التحضيرات  أن  بالوالية  القطاع 
الحالي قد انطلقت "مبكرا" و ذلك من خالل توفير الكتاب المدرسي في 
الحسابات  المدرسية في  المنحة  المتخصصة و صرف  المؤسسات  كل 
الجارية ألولياء التالميذ المتمدرسين من ذوي االحتياجات الخاصة "قبل 
حلول موعد الدخول المدرسي" . و قال ذات المسؤول: "إن كل البرامج 
تحت تصرف  قد وضعت  البكم  الصم  أو  المكفوفين  باألطفال  الخاصة 
التي  و  الخاصة  أو  العمومية  التعليمية  بالمؤسسات  سواء  المؤطرين 
من شأنها ضمان انطالقة جيدة للموسم الدراسي و التكفل األمثل بهذه 
الشريحة" . وإستنادا للمتحدث، فإن األطفال المعاقين ذهنيا مسجلين عبر 
ستة )6( مراكز و ملحقة عمومية متخصصة بإجمالي 749 طفال و 149 
اإلعاقة  ذوي  من  األطفال  مؤسسات  مستوى  على  بصريا  معاقا  طفال 
البصرية و السمعية. وبعد أن أبرز أهمية اإلدماج الحقيقي لهذه الشريحة 
في المجتمع بالنظر للقدرات الهائلة التي تحوزها، أكد نفس المصدر أن 
والية قسنطينة تضم أيضا 3 مراكز بيداغوجية خاصة للمعاقين ذهنيا 
تضم حاليا 137 طفال و 240 طفال في المؤسسات المسيرة عن طريق 

الجمعيات الفاعلة في المجال.
�ض.زمو�ض

تلم�سان:

اإحياء الذكرى 
177 ملعركة �سيدي اإبراهيم

أحيت والية تلمسان أمس األول الذكرى ال 177 لمعركة سيدي إبراهيم 
التاريخية والتي قادها األمير عبد القادر ضد المستعمر الفرنسي.

وتضمنت مراسم إحياء هذه الذكرى التاريخية التي أشرف عليها المفتش 
العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق عمر بن سعد هللا بمعية السلطات 
الشهداء  بمقبرة  الشهداء  أرواح  على  الترحم  الثورية  واألسرة  الوالئية 
ببلدية الحناية وإطالق قافلة سياحية تاريخية من مقر الوالية نحو عدد 
من المعالم التاريخية ببلديتي سبدو والسواحلية وكذا تدشين قاعة عالج 
بقرية سيدي إبراهيم وتسميتها باسم المجاهد الراحل فالح ميلود. كما تم 
السواحلية  ببلدية  بيدا محمد وجلطي محمد  المجاهدين  بالمناسبة زيارة 
ببلدية  العالية  المجاهدة زغودي  وزوجته  علي  دراريس  المجاهد  وكذا 
بلقايد"  بكر  "أبي  بجامعة  المعاصر  التاريخ  أستاذ  وأبرز  الغزوات. 
لتلمسان أحمد بن داود لدى تقديمه لشروحات حول معركة سيدي ابراهيم 
أنها تعد من المعارك "الكبرى" التي قادها األمير عبد القادر والتي أعطت 

"نفسا جديدا" للمقاومة الشعبية ضد المستعمر الفرنسي.
�ض.زمو�ض
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ضبط عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 
بأمن آفلو بوالية األغواط 3 أشخاص ومتورطين 
العملية  وسمحت  بالمهلوسات،  المتاجرة  في 

بحجز )240( كبسولة من المؤثرات العقلية  .
األمنية  للجهود  مواصلة  العملية  وجاءت 
المرتبطة  الجرائم  إلى مكافحة  الهادفة  الميدانية 
والمؤثرات  بالمخدرات  الشرعي  باالتجار غير 
الفرقة  إلى  واردة  معلومات  بناءا على  العقلية، 
قيام  مفادها  بافلو  القضائية  للشرطة  المتنقلة 
العقلية،  المؤثرات  ببيع  فيهما  مشتبه  شخصين 
استغالال لها تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت 

البالغ من العمر  عن توقيف أحد المشتبه فيهما 
)31( سنة على مستوى مدينة افلو، أين ضبط 
بحوته على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 
)60( كبسولة، على إثر ذلك حول المعني إلى 
إطار  في  المصلحة  تمكنت  المصلحة.كما  مقر 
التحقيق الخاص بقضية الحال من توقيف مشتبه 
فيه ثاني يبلغ من العمر )29( سنة، هذا األخير 
و  تم ضبط  القانونية  اإلجراءات  استفاء  بعد  و 
حجز على مستوى مسكنه )180( كبسولة من 
المؤثرات العقلية، )21( قارورة من المشروبات 
الكحولية و مبلغ مالي قدره )15000.00 دج(، 

العمر  من  يبلغ  ثالث  فيه  مشتبه  توقيف  تم  كما 
)33( سنه لتورطه في القضية.

وبعد استكمال ملف اإلجراءات الجزائية للقضية 
البيع  قصد  عقلية  مؤثرات  حيازة  بـ  المتعلقة 
بطريقة غير مشروعة و ممارسة مهنة الصحة 
مشروبات  حيازة  و  مشروعة  غير  بطريقة 
تقديم  تم  رخصة،  بدون  البيع  قصد  كحولية 
لدى  الجمهورية  وكيل  السيد  أمام  فيهم  المشتبه 
محكمة افلو، و بعد إخضاعهم إلجراءات المثول 

الفوري تم إيداعهم مؤسسة إعادة التربية.
حياة �شرتاح

أعلن والي والية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة أمس األول أن الحظيرة 
السكنية لوالية تيبازة تعززت بمشاريع هامة في مختلف الصيغ قدرت بـ 
القادم، فيما سيتم توزيع 350  3673 وحدة سكنية، ستسلم شهر نوفمبر 

وحدة سكنية بصيغة العمومي اإليجاري بكل من "الحطاطبة" وتيبازة.
وتفقد الوالي أبو بكر الّصديق بوستة، خالل الزيارة الميدانية التي قادته 
للعديد من المشاريع السكنية قيد اإلنجاز عبر الوالية، مشروع إنجاز 100 
وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم “بدر إسكان” ببلدية “بوهارون”، 
بالكهرباء  الحي  بربط  الخاصة  األشغال  تقدم  وضعية  عند  وقف  أين 
واستكمال أشغال التهيئة لتسليم السكنات في اآلجال المحددة. فيما أسدى 
تعليمات من أجل إنهاء األشغال المتبقية، بما فيها الربط بمختلف الشبكات 
ببلدية  المدعم  الترقوي  صيغة  في  سكنية  وحدة   300 لحصة  والتهيئة، 

“الدواودة”. 

كما عاين سير األشغال بمشروع 100 وحدة سكنية في صيغة الترقوي 
مسكن   190 مشروع  أشغال  وكذا  “فوكة”،  ببلدية  إسكان”  “بدر  المدعم 
ترقوي مدعم “بدر إسكان”، حيث وّجه تعليمات صارمة إلى ممثل “بدر 
وممثل  السكن  مدير  المعمارية،  والهندسة  البناء  التعمير  مديرة  إسكان”، 
شركة توزيع الكهرباء والغاز، بضرورة االنتهاء من كافة األشغال قبل 
تقدم  مدى  عند  وقوفه  إلى  إضافة  السكنات،  تسليم  موعد  نوفمبر،  شهر 
أشغال موقع 1033 وحدة سكنية، أين أمر بتحويل الخط الكهربائي الذي 
يعيق تقدم أشغال التهيئة، بدًءا من األسبوع المقبل، مع االنتهاء من الربط 
في  بعدها  ليشرع  يوما.   20 تتعدى  ال  آجال  في  والغاز  الكهرباء  بشبكة 
550 وحدة  نحو  تسليم  برمجة  تمت  أين  للموقع،  الداخلية  التهيئة  أشغال 

خالل شهر نوفمبر القادم.
�ض.زمو�ض

الأغواط:

�سبط 3 متورطني يف املتاجرة باملهلو�سات

حياة �شرتاح

م�سالح �أمن �لولية �تخذت �لرتتيبات �ملنا�سبة �سّد �ساحبها

حجز كمية معتربة من احللوى منتهية 
تاريخ ال�سالحية يف �سطيف

l حجزت اأكرث من 41 قنطار من اخل�سر املعرو�سة للبيع بطرق غري �سليمة
حجزت م�سالح �أمن ولية �سطيف خالل عملية نوعية كمية معتربة من �حللوى منتهية تاريخ �ل�سالحية، �لعملية �لتي 

تندرج يف �إطار جهود م�سالح �ل�سرطة �لوقائية، �لر�مية �إىل حماربة �ستى لأ�سكال �لتجارة �لفو�سوية �لتي باتت تهدد 

�سحة �مل�ستهلك، جاءت �إثر دوريات وقائية قادها �أفر�د فرقة �لتطهري و�لنظافة بامل�سلحة �لولئية لالأمن �لعمومي 

�لتابعة لأمن ولية �سطيف..

تيبازة:

اأزيد من 3 اآلف م�سكن من خمتلف
 ال�سيغ تنتظر التوزيع �سهر نوفمرب



هذه أهم النصائح التي تمنع اسمرار اإلبّطين، وتعمل على تفتيحهما، 
وهي: 

االبتعاد عن إزالة الشعر بطريقة الحالقة بالشفرة، واالستعاضة عنها 
بالشمع أو الحالوة.

تجنّب استخدام الكريمات الكيميائيّة في إزالة الشعر؛ ألنّها تحتوي على 
مواٍد تسبب التهيّج، والتحسس، واالسمرار في البشرة.

البودرة  من  نوٍع  بأّي  واستبدالها  التعّرق،  مضاّدات  استخدام  تجنّب 
الطبيعيّة  الوصفات  أحد  استخدام  أو  للفطريّات،  المضاّدة  العطريّة 
اإلبطين  تحت  يُترك  بحيث  مثاًل،  الليمون  كعصير  للتعّرق  المضاّدة 

لمّدة نصف ساعة.
الميّتة،  الخاليا  من  للتخلّص  المنطقة  هذه  في  البشرة  بتقشير  القيام 

وتجنّب االسمرار الناتج عن ذلك.
المداومة على تنظيف اإلبطين باستمرار، مع الحرص على تجفيفهما 
دائماً من الماء باستخدام منشفة ناعمة، لتجنّب تكّون البكتيريا المسببة 

لالسمرار والرائحة الكريهة وغيرها من المضاعفات. 
الجلد،  احتكاك  وتمنع  العرق،  تمتص  ألنها  القطنيّة؛  المالبس  ارتداء 

وبالتالي هذا يمنع االسمرار.
تجنّب تناول األطعمة التي تحتوي على بهارات كثيرة، ألنّها تزيد من 

التعّرق، أو تلك التي تسبب حساسيّة في الجلد فقد تتحّول إلى بقٍع داكنة 
مع مرور الوقت دون عالجها.

عدم رش العطور على منطقة اإلبطين مباشرة، ألنّها تغلق مسامات 
الجلد، وتسبب االسمرار وتغيّر لون الجلد مع مرور الوقت.

استشارة طبيب الجلديّة المختّص واتباع نصائحه.
استعمالها  على  المداومة  فمع  الطبيعيّة،  الوصفات  بعض  استخدام 

سيختفي السواد تلقائيا. 

عند  بالغيرة  مليئة  حقودة  شخصية  تكوين 
قد  الوالدين  إن  حيث  المميزين،  غير  األبناء 
يميّزان طفاًل لذكائه أو جماله أو حسن خلقه 
عند  بالغيرة  إحساس  زرع  إلى  يؤدي  مما 
عدواني  سلوط  لديه  يتولّد  وبالتالي  شقيقه، 

اتجاه شقيقة المميّز، حيث قد يصل به األمر 
أو  وتجريحه  ومقاطعته،  شقيقه،  إلى ضرب 

القيام بأي تصرف يؤذيه به.
تحب  أنانية  شخصية  تكوين  على  تعمل 
الحصول على كل شيء لنفسها عند الشخص 

المميّز في األسرة.
األخوة،  بين  والعداء  الكراهية  بذور  نشر 
الحنان  على  المميز  ألخيه  األخ  وحسد 
والرعاية التي يحظى بها، والتي جاءت على 
أن  تمني  إلى  معه  األمر  يصل  وقد  حسابه، 
يصاب أخوه بالمكروه، ليحتّل مكانه، ويحظى 
أو  ذنب  بأي  االحساس  والديه ودون  برعاية 

غيره.
األطفال غير  عند  بالذات  الثقة  بعدم  الشعور 
النهاية  في  يؤّدي  مّما  األسرة،  في  المميّزين 
إلى نشوء طفل غير سوي، يظهر عنده سلوك 
من  وغيرها  واالنكماش  واالنطواء،  العزلة 

السلوكات التي تعود عليه بالسلب مستقبال. 
قد ترافق مشاعر الضيق والحقد األطفال الذين 
تّم التميز ضّدهم عندما يكبرون، حيث ينعكس 

ذلك على تعاملهم مع أطفالهم في المستقبل.
تؤدي إلى عقوق األبناء لوالديهم.
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نصائح منزلية
قد تُثار حساسية الخريف بسبب نوع معين من حبوب لقاح النباتات مثاًل 
حبوب لقاح الرجويد، أو العفن، أو عث الغبار، أو غيرها من األسباب. 
وبالرغم من عدم وجود طريقة لمنع اإلصابة بحساسية الخريف إال أنه 
التخفيف من حّدة اإلصابة بواسطة عدة طرق، نذكر لك بعًضا  يمكن 
الوجه في تجنب استنشاق  قناع  ارتداء  للوجه  يساعد  قناًعا  منها:ارتِد 

المواد المثيرة لتهيج األنف والحساسية.
عن  اللقاح  حبوب  إبعاد  في  النظارات  ارتداء  يساعد  النظارات:  ارتِد 

العينين.
اغسل المالبس فور العودة إلى المنزل: في حال تواجدت في أماكن 
توجد فيها مواد تتسبب في إثارة حساسية الخريف، فإّن المالبس والجلد 
قد تحمل جزًءا من هذه المواد، لذلك ينصح بغسل المالبس واالستحمام 

فور العودة إلى المنزل.
اترك الحذاء في الخارج: تترك حبوب اللقاح أثًرا على األحذية أيًضا، 

لذا ينصح بترك األحذية في الخارج أو وضعها في خزانة منفصلة وعدم 
التجول بها داخل المنزل.

أغلق النوافذ: أغلق النوافذ سواء في المنزل أو السيارة في األيام ذات 
الرياح النشطة، أو عندما تكون حبوب اللقاح في ذروتها والتي تكون 

عاًدة في الصباح المتأخر أو منتصف النهار.
فترة  التدفئة طيل  استخدام  استخدام: عند عدم  أول  قبل  التدفئة  نّظف 
الصيف فمن الممكن أن يتجمع في أجزاء منها العفن والمواد األخرى 

المسببة للحساسية، لذا نّظف التدفئة قبل استخدامها ألول مرة.
للرطوبة،  الُمزيل  الجهاز  للرطوبة: استخدم  المزيل  الجهاز  استخدم 

وذلك للحفاظ على رطوبة الهواء بين %35 - %50.
داخل  بالحيوانات  يحتفظون  ممن  كنت  إذا  المنزلية:  الحيوانات  نّظف 
المنزل يجب االنتباه إلى أنّها قد تنقل المواد المثيرة لحساسية الخريف 
العودة  بعد  بالفرشاة  امسحها  أو  الحيوانات  نّظف  وبالتالي  أيًضا،  هي 

من الخارج.

 l اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

ن�سائح لتح�سني نوم احلامل 

على  والتغلب  النوم،  لتحسين  اتّباعها  للحامل  يمكن  نصائح  عّدة  هناك 
النصائح  هذه  ومن  الهادئ،  النوم  إعاقة  في  تتسبّب  التي  االضطرابات 

نذكر ما يأتي:
استخدام عدد أكبر من الوسائد؛ إْذ يمكن االستعانة بالوسائد لدعم منطقة 
البطن والظهر أثناء النوم، فوضع الوسادة بين الساقين أثناء النوم يساعد 
الجانبيّة  المنطقة  النوم على  يجعل  كما  الظهر،  أسفل  منطقة  دعم  على 

أكثر راحة وسهولة. 
الحصول على التغذية السليمة؛ إّن تناول األطعمة الغنية بالكربوهيدرات 
الغنيّة  الوجبات  تناول  أّن  كما  النوم،  نوعية  تحسين  على  يساعد 
يساعد  بذلك  الدم، وهو  في  السكر  مستويات  يحافظ على  بالبروتينات، 
أو  المزعجة،  األحالم  من  المعاناة  أو  بالصداع،  اإلصابة  منع  على 
الحليب  من  كوب  شرب  أّن  إلى  باإلضافة  الساخنة،  بالهبات  الشعور 

الدافئ يساعد على حدوث النوم.
المنتظمة  الرياضيّة  التمارين  إّن ممارسة  الرياضية؛  التمارين  ممارسة 
أثناء فترة الحمل، يعزز من الصّحة الجسديّة والعقليّة، كما يساعد على 

النوم بعمق أكثر. 
اتباع تقنيات االسترخاء؛ مثل ممارسة تمارين اإلطالة، واليوغا، وتدليك 
التمارين  فهذه  النوم،  قبل  دافئ  حمام  وأخذ  العميق،  والتنفس  الجسم، 

والطرق تساعد على ارتخاء العضالت، وتهدئة العقل.
تناول بعض األدوية؛ في الحقيقة يجب تجنّب تناول جميع األدوية، سواًء 
تصرف  التي  تلك  أو  طبيّة،  وصفة  دون  تصرف  التي  األدوية  كانت 
بعض  هناك  فإّن  ذلك،  من  وبالرغم  الحمل،  فترة  خالل  طبيّة  بوصفة 
األدوية التي من الممكن أن يصفها الطبيب بصرفها للحامل، والتي تساعد 
على تحسين نوعيّة النوم لديها، باإلضافة إلى كونها آمنة لالستخدام أثناء 

فترة الحمل.
ولكن  النوم،  ساعات  قبل  استهالكها  يتم  التي  الماء  كميات  من  التقليل 
النهار،  السوائل خالل ساعات  كبيرة من  كميات  بالحامل شرب  يجدر 

وخاّصًة الماء.
تجنّب تناول كميات كبيرة من األطعمة الحاّرة، أو المقليّة، أو الحامضة، 
إلى جانب ذلك يُنصح بتوزيع الطعام إلى وجبات صغيرة ومتكررة خالل 

اليوم، فبذلك يمكن تجنّب اإلصابة بحرقة المعدة قدر اإلمكان.
على  بالنوم  الحامل  تنصح  إْذ  النوم:  أثناء  المناسبة  الوضعيّة  اختيار 
بتجنّب االستلقاء على الظهر لفترات  الجانب األيسر، كما يُنصح أيضاً 

طويلة قدر اإلمكان ألن ذلك سيؤثر على الحامل تأثيرا سلبيا .

طريقة اإزالة غراء
 االأظافر اال�سطناعّية 

على  بقوة  يلتصق  فهو  صعباً،  أمراً  الغراء  هذا  إزالة  ة  مهمَّ تكون  قد 
األظافر حتّى بعد إزالة األظافر الصناعيّة عنها.

وفيما يلي بعض الخطوات السهلّة إلزالة الغراء عن األظافر:
من  األظافر  ُمزيل طالء  من  كميّة  فيه  ونسكب  مناسباً،  وعاًء  نُحضر 

النوعيّة الجيّدة. 
  ثم ننقع األصابع كاملًة مع هذه األظافر لمدة عشرين دقيقة، وسيُزال 
هذا الغراء فوراً إذا كان األسيتون من نوعية جيدة، وننصح بعدم اتباع 

هذه الطريقة لصاحبات البشرة الحساسة.
بعد إزالة الغراء عن األظافر ال بّد من غسل اليدين جيداً بالماء والصابون 
وتجفيفهما بعد ذلك، واستخدام الكريم المرطب لترطيب اليدين واألظافر.

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
�شحتك

عالج ح�سا�سية اخلريف
اإذا كنت ممن يعانون من اأعرا�ض ح�صا�صية اخلريف من ُعطا�ض اأو حكة يف العينني اأو غريها من الأعرا�ض، فقد 

يقوم الطبيب املخت�ض ب�صرف العالجات املنا�صبة لو�صعك، وتقدمي جمموعة من الن�صائح التي ُت�صاعد يف تخفيف 

هذه الأعرا�ض والوقاية منها ُم�صتقباًل، نذكر لك اأهم هذه العالجات:

ن�سائح لتجّنب ا�سمرار االإبطني 

االآثار الناجتة عن التفرقة بني االأبناء 
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»الأزوري« يحل �ضيفا على املجر اليوم

رئي�س الزيو يبعد �إميوبيلي 
عن منتخب �إيطاليا

قال تقرير صحفي أمس، 
إيموبيلي  شيرو  إن 
والمنتخب  الزيو  مهاجم 
ينضم  ال  قد  اإليطالي، 
األزوري  لقائمة 
استعدادا  المسافرة 

لمواجهة المجر.
ويحل المنتخب اإليطالي 
نظيره  على  ضيفا 

المجري، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم على ملعب بوشكاش 
األمم  بدوري  المجموعات  دور  من  األخيرة  الجولة  في  أرينا، 

األوروبية.
وذكرت صحيفة "الغازيتا ديللو سبورت" اإليطالية، أن إيموبيلي 
اإلصابة،  بسبب  إنجلترا  أمام  الماضية  إيطاليا  بمباراة  يشارك  لم 
لكنه تلقى أخبارا سارة صباح أمس، بعدما أكدت الفحوصات التي 

أجراها أنه سليم وجاهز للمشاركة من جديد.
من  إيطاليا  لقائمة  لالنضمام  جاهزا  كان  إيموبيلي  أن  وأضافت 
جديد، لكن كالوديو لوتيتو رئيس نادي الزيو، تدخل بشكل شخصي 
وأوقف رحيل الالعب مع بعثة المنتخب وطالبه بالعودة إلى روما.

وتابعت أن لوتيتو يشعر بالقلق من أن تعافي إيموبيلي، قد تم التسرع 
فيه، مضيفة بأن رئيس الزيو يخشى من تفاقم مشاكل الالعب في 
لفترة طويلة عن  مباراة المجر حال مشاركته بها، ومن ثم غيابه 

المشاركة مع فريقه.
الوكالت

اأبدى �ضعادته باللعب لن�ضور قرطاج

يان فالريي:
 »منتخب تون�س �ختيار �لقلب«

العب  فاليري  يان  أبدى 
سعادته  الفرنسي،  آنجيه 
لمنتخب  باالنضمام 
معسكر  في  تونس، 
باريس لمواجهة البرازيل 
بعد  القادم،  الثالثاء  يوم 
لصالح  اللعب  اختار  أن 

نسور قرطاج.
للموقع  فاليري  وقال 
منتخب  لمصلحة  اللعب  قررت  "لقد  التونسي:  لالتحاد  الرسمي 
تونس وهو اختيار من القلب أنا سعيد بهذا االختيار.. أعرف أنه 
في  تأخري  وعن  عني  تحدثوا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

االلتحاق بمنتخب تونس«.
واستكمل: "والدتي كانت تمر بصعوبات صحية وخضعت األسبوع 
الماضي إلى عملية جراحية وكان البد أن أكون إلى جانبها، وبعد 
أن بدأت تتماثل للشفاء طلبت مني الرد على دعوة منتخب تونس 
وأنا اآلن مع المجموعة«.وتابع: "هناك من يقولون أنني جئت من 
أجل كأس العالم، األكيد أن هذا الموعد مهم لكنني أنظر إلى أبعد 
من ذلك فهناك كأس أمم أفريقيا، وأتمنى تتويج منتخب تونس بهذا 
اللقب والذهاب بعيدا في كأس العالم«.وزاد: "أنا مولود في فرنسا 
وكان يمكن أن أنتظر ألخذ فرصتي مع منتخب فرنسا لكنني فضلت 
منتخب تونس وأنا اعتبر نفسي محظوظا أنني هنا مع المجموعة 
وإن شاء هللا أثبت جدارتي وأحرز عديد األلقاب«.فيما قالت والدة 
يان فاليري: "أنا سعيدة جدا أن األصل التونسي هو الذي كانت له 
الغلبة بما أنني تونسية، منذ مدة طويلة يفكر يان في مسألة المنتخب 
كان دائما يتابع منتخب تونس«.وأوضحت: "االتصاالت مع االتحاد 
الجريء، وهنا  انطلقت منذ مدة مع رئيس االتحاد وديع  التونسي 
أريد أن أقول إن ابني تونسي بالمونديال ومن غير المونديال وهو 

اختار االنضمام في هذه الفترة بعد ان تحسنت حالتي الصحية«.
اختيار  أحترم  "أنا  الجنسية(:  )فرنسي  فاليري  يان  والد  قال  بينما 
ابني وسعيد بالتحاقه بمنتخب تونس خصوصا وأن التونسيين كانوا 

يدعمونه ويشجعونه حين كان يلعب في إنجلترا«.
الوكالت

رونالدو يتعر�ض لإ�ضابة �ضديدة خالل مباراة دوري الأمم الوروبية

�لربتغال تق�شو على �لت�شيك برباعية 
وتقرتب من ن�شف �لنهائي

مضيفه  البرتغالي  المنتخب  اكتسح 
أمس،  اول  نظيفة  برباعية  التشيكي 
المجموعات  مرحلة  لقاءات  ضمن 
األمم  لدوري  األول  المستوى  من 

األوروبية.
ديوغو  البرتغال،  رباعية  وسجل 
 ،33 الدقيقتين  دالوت "هدفين"، في 
 ،)45( فيرنانديز  وبرونو  و55، 

وديوغو جوتا )82(.
البرتغال  رفعت  النتيجة،  وبهذه 
إلى  لترتقي  نقاط   10 إلى  رصيدها 
متقدمة  الثانية،  المجموعة  صدارة 
التي  إسبانيا  عن  نقطتين  بفارق 
ضيفتها  أمام  مفاجئ  بشكل  سقطت 
رفعت  والتي   )2-1( سويسرا 
وصعدت  نقاط  ست  إلى  رصيدها 
للمرتبة الثالثة، أما التشيك، فقد تجمد 

المركز  في  نقاط   4 عند  رصيدها 
الرابع األخير.

التعادل  إلى  بحاجة  البرتغال  وباتت 
السادسة  الجولة  في  نتيجة  بأي 

نصف  لبلوغ  إسبانيا،  ضد  األخيرة 
علما  األوروبية  األمم  دوري  نهائي 
بأنها توجت بلقب النسخة األولى من 

المسابقة في العام 2019.

وتعرض النجم البرتغـالي كريستيانو 
الوجه  في  شديدة  إلصابة  رونالدو 
ضد  بالده  منتخب  مباراة  خالل 
من  الخامسة  الجولة  في  التشيك، 
دور المجموعات في مسابقة دوري 

األمم األوروبية.
وأصيــب رونالدو على مستــــــوى 
بحارس  اصطدامه  بعد  األنــــف 
ارتقائه  خالل  التشيك  منتخب 
الكرات،  إحدى  على  للحصول 
وبعد االصطدام سقط رونالدو على 
األرض وهو ينزف، ليسرع الجهاز 
البرتغال  لمنتخـــب  الطـــــبي 
اإلسعافـــــات  تلقيه  وبعد  إلسعافه، 
رونالـــــدو  عـــــاد  الضروريــــة 

ليواصــل اللعب.
الوكالت

الفني  المدير  ياكين،  مراد  أشار   
إسبانيا  على  الفوز  بعد  لسويسرا، 
الجولة  في   )2-1( دارها  عقر  في 
األمم  دوري  ببطولة  الخامسة 
قدرتهم  أثبتوا  أنهم  إلى  األوروبية، 
منتخبــــات  على  الفــــوز  على 
الصــــــف األول مثل البرتغــــــــال 

وإسبانــــيا.
بعد  تصريحات  في  ياكين  وقال 
المباراة التي أقيمت على ملعب )ال 
روماريدا(: "لم نكن عند حسن الظن 
قدرتنا  أظهرنا  أيضا  ولكننا  فقط، 
على هزيمتهم"، كما أوضح أنه تعلم 
وهذا  سابقة،  مباريات  أخطاء  من 
قوي  بشكل  الظهور  على  ساعدهم 

في بداية اللقاء.
للغاية  المهم  من  أنه  أيضا  وأضاف 
أن يحافظ الفريق على هذا التماسك، 
ألخرى،  مباراة  من  يتحسن  وأن 

المباراة  "بدأنا  الصدد  هذا  في  وقال 
على  وضغطنا  طيب،  بشكل 
في  ثقة  وجود  والحظنا  المنافس، 
قدرتنا  عدم  "رغم  وأتم:  الفريق"، 
كل  في  األمور  على  السيطرة  على 
أوقات المباراة، إال أننا كنا منظمين، 
األوقات  في  جاءت  واألهداف 

المناسبة«.
وحقق منتخب سويسرا انتصارا ثمينا 
مساء  إسبانيا،  على   )1-2( بنتيجة 
الجولة  منافسات  ضمن  أمس،  أول 
المجموعات  دور  من  الخامسة 
األوروبية،  األمم  دوري  لبطولة 
سويسرا  لمنتخب  األهداف  وسجل 
في  إمبولو  وبرييل  أكانجي  مانويل 
سجل  بينما  و58(،   21( الدقيقتين 
ألبا  جوردي  الوحيد  إسبانيا  هدف 

.)55(
إسبانيا  الخسارة تجمد رصيد  وبهذه 

الثاني،  المركز  في  نقاط   8 عند 
على  البرتغال  منتخب  ليحافظ 
رفع  بينما  نقاط،  ب10  الصدارة 

منتخب سويسرا رصيده إلى 6 نقاط 
في المركز الثالث.

الوكالت

�ضوي�ضرا ت�ضرب املاتادور بثنائية ومتنح هدية للربتغال

أفاد تقرير صحفي إنجليزي بوجود رغبة لدى بعض 
توخيل،  توماس  األلماني  تولي  في  إنجلترا،  مشجعي 
األسود  منتخب  قيادة  لتشيلسي،  السابق  الفني  المدير 
منتخب  ساوثغيت.وتلقى  غاريث  من  بداًل  الثالثة 
أمام  األوروبية،  األمم  بدوري  جديدة  إنجلترا خسارة 
إلى  ليصل  الجمعة،  مساء  رد،  دون  بهدف  إيطاليا 

المباراة الخامسة على التوالي بدون تحقيق أي فوز.
الهزيمة  فإن  البريطانية،  "ذا صن"  وبحسب صحيفة 
ظهر  قصمت  التي  القشة  بمثابة  كانت  إيطاليا  أمام 

البعير، وبدأ بعض المشجعين في المناداة بإسناد قيادة 
المنتخب لتوماس توخيل.

"تويتر":  على  حسابه  عبر  المشجعين،  أحد  وقال 
"يجب طرد ساوثغيت وتعيين توخيل"، وأضاف آخر: 
إنجلترا بوجود ساوثغيت، احصل  الصعب دعم  "من 

على توخيل في الفور«.
وتابع آخر: "بما أن العديد من الناس يذكرون توخيل 
به،  سعيًدا  سأكون  المدى  قصير  إصالح  أنه  على 
اللغة  أن  يعتقد  القدم  كرة  اتحاد  أن  يبدو  ذلك،  ومع 

ليس هو  وهذا  الحاضر  الوقت  في  أفضل  اإلنجليزية 
أنه  البريطانية،  الصحيفة  بوضوح«.وأكدت  الحال 
توخيل يمتلك سجاًل رائًعا في المنافسة على البطوالت، 
األوروبي  والسوبر  أوروبا  أبطال  بدوري  فاز  حيث 
سان  باريس  قاد  كما  تشيلسي،  مع  األندية  ومونديال 
نهائي كأس  إلى  النهائي، ووصل  إلى  أيًضا  جيرمان 

كاراباو ونهائي كأس االتحاد مرتين مع تشيلسي.
رغبة  من  الرغم  على  أنه  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
الجماهير في االستعانة بتوخيل، إال أن غراهام بوتر، 

خليفته في تشيلسي، يظل المرشح األوفر حًظا ليحل 
محل ساوثغيت.

الوكالت

منتخب  العب  بلهندة،  يونس  أكد 
األسود  العبي  أن  المغرب، 
أمام  الودية  مباراتهم  سيخوضون 
باراغواي يوم غد في مدينة إشبيلية 
اإلسبانية، بكل جدية وثقة وحماس. 
تصريحات  في  بلهندة  وأضاف 
قد  تشيلي  على  "الفوز  تليفزيونية: 
منحنا جرعات كثيرة من الثقة، لكن 
دون أن يكون له انعكاس سلبي على 

ذهننا أو يسقطنا في فخ الغرور«.
المنتخب  أن  بلهندة  واعترف   
الفوز  لتكريس  سيسعى  المغربي 

بتحقيق   ،)0-2( تشيلي  على  المهم 
نتيجة إيجابية أمام باراغواي.

جيد  مستوى  تقديم  "نريد  وتابع:   
أمام  كان  كما  جمهورنا،  وإسعاد 
جدية  بكل  نستعد  نحن  تشيلي، 
وختم:  للمباراة"،  ومسؤولية 
في  للغاية  مهمة  الودية  "المباريات 
المونديال،  تسبق  التي  الفترة  هذه 
منها  االستفادة  عن  نبحث  لذلك 
من  ترفع  إيجابية  نتائج  وتسجيل 

هممنا". 
الوكالت

مر�د ياكني يو�شح �شر �إ�شقاط �إ�شبانيا

الهزمية اأمام اإيطاليا زادت من حدة النتقادات

جماهري �إجنلرت� تطالب بتعيني توخيل بدال من �شاوثغيت

اأكد ان الفوز امام ال�ضيلي منح املغاربية ثقة كبرية، بلهندة:

»نخو�س ودية بار�غو�ي بجدية وحما�س«
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ريا�ضي
تعر�ض للتواء في الركبة �شيبعده عن الميادين ل�شهر

 اإ�شابة بدران تحرمه من الم�شاركة
 في مواجهة نيجيريا الودية

 
كشفت االتحادية الجزائرية 

لكرة القدم، عبر موقعها 
الرسمي عن طبيعة 

إصابة مدافع نادي ضمك 
السعودي عبد القادر 

بدران الذي غادر الميدان 
في الدقائق األولى خالل 

المواجهة الودية أمام غينيا 
بملعب ميلود هدفي.

وحسب المصدر ذاته، فإن 
بدران يعاني من التواء 

في الركبة وسيتعين عليه 
الشروع في عملية التأهيل 

للعودة إلى المالعب في 
أقرب وقت، مشيرة إلى 

أن غيابه قد يصل ألربعة 
أسابيع كاملة، وبالتالي فإن الالعب لن يكون معنيا بالودية الثانية أمام نيجيريا 

سهرة غد الثالثاء.
وكان مدافع الترجي الرياضي التونسي السابق قد تعرض إلصابة في بداية 
المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الغيني يوم الجمعة المنصرم، 

دفعت بالطاقم الفني الوطني الستبداله عند الدقيقة الخامسة بزميله عيسى 
ماندي.

ق.ر

بعد �شدور اأحكام ل�شالحهم والتاأخر في ت�شوية اأو�شاعهم

 العبو البطولة الوطنية يحتجون 
اأمام الفاف ويطالبون باموالهم

 
نظم العبو البطولة 

الوطنية وقفة احتجاجية 
أمام مقر االتحادية 

الجزائرية لكرة القدم 
أمس، للمطالبة بتسوية 

وضعيتهم لدى لجنة 
المنازعات.

وهدد العشرات من 
الالعبين بالذهاب بعيدا 
في القضية بعد إعطاء 

االجازات لبعض األندية 
الناشطة في البطولة 
الوطنية، حيث أكدوا 

أنهم لن يدخروا جهدا في 
سبيل المطالبة باموالهم 

العالقة بعد صدور احكام 
لصالحهم من لجنة المنازعات والتأخر في تسوية أوضاعهم.

وتواجد عدد من الالعبين أبرزهم دراق وعبيدات الى جانب بوقرة وبن عبد 
الرحمان، وطالبوا بلقاء جهيد زفيزف رئيس الفاف للتعبير عن استيائهم عن 

وضعيتهم، وأكدوا أنهم سيواصلون مساعيهم للحصول على أموالهم كاملة 
وفي أقرب اآلجال.

ق.ر

ي�شل الجزائر غدا لل�شروع في عمله

 البنزرتي مدربا لمولودية
 الجزائر لعام قابل للتجديد

قامت إدارة مولودية الجزائر 
بتعيين المدرب التونسي 

فوزي البنزرتي مدربا جديدا 
للفريق بعقد لمدة موسم واحد 

قابل للتجديد.
وقالت إدارة الفريق عبر 

الصفحة الرسمية على 
الفايسبوك، أمس، ان شيخ 

المدربين التونسيين سيباشر 
عمله على رأس العارضة 
الفنية بداية من يوم غد مع 

العميد.
وكانت المفاوضات بين 

النادي اإلفريقي والمدرب 
فوزي البنزرتي قد وصلت 

إلى طريق مسدود بسبب 
الراتب الشهري الذي 

اشترطه األخير على إدارة فريق باب الجديد، ولكن وأمام عدم قبول إدارة 
اإلفريقي بشروطه المادية غير فوزي البنزرتي وجهته نحو مولودية الجزائر 

الذي قدم له عرضا مغريا.
ولم يسبق لفوزي البنزرتي أن درب في الجزائر ما يعني أن المولودية سيكون 

أول فريق جزائري يشرف عليه المدرب التونسي المخضرم.
وكانت إدارة العميد قد اقتربت في وقت سابق من التوقيع لمنذر الكبير مدرب 

المنتخب التونسي السابق، والذي غير وجهته في آخر لحظة نحو البطولة 
المغربية.

ق.ر

اأمير.ل

عادت تشكيلة المنتخب الوطني على أجواء 
التدريبات أول أمس، بعد فوزها على غينيا 

وديا يوم الجمعة المنصرم، وشرع الالعبون 
في التحضير الجدي لمواجهة منتخب 

نيجيريا وديا يوم غد بملعب ميلود هدفي 
بوهران.

وعرفت عودة الالعبين إلى التدريبات غياب 
عبد القادر بدران المصاب في مواجهة 

غينيا، وقسم الناخب الوطني جمال بلماضي 
التشكيلة إلى قسمين، األول الذي شارك في 

مباراة الجمعة المنصرم بقي في الفندق، 
حيث أجرى حصة تدريبية خاصة بتقوية 

العضالت، فيما تنقل الفوز الثاني إلى الملعب 
إلجراء التدريبات في أجواء حسنة.

وشرع بلماضي في تحضير عناصره 
لمواجهة منتخب نيجيريا أمس، حيث 

برمج جلسة فيديو في منتصف النهار قصد 
معاينة النسور الممتازة، وهذا بعد أن قامت 

عناصره بالمشي للنزهة في الصبيحة، 
وتحول الالعبون إلى قاعة تقوية العضالت 

في المساء، قبل أن إجراء حصة تدريبية 
خصصت للجانبين الفني والتكتيكي، وفي 
السهرة، تم برمجة حصة خاصة بالطاقم 

الطبي المخصص لمعالجة اإلصابات.
وسيضع الطاقم الفني اليوم آخر اللمسات 

على التشكيلة التي سيلعب بها أمام منتخب 
نيجيريا يوم غد، ومن المرتقب أن تعرف 
تغييرات عديدة نظرا لرغبة بلماضي في 

تجريب أكبر عدد ممكن من الالعبين، 
إضافة لسعيه الدائم لتحقيق االنتصارات.

وكان بلماضي والعبيه قد استقبلوا االطفال 
المصابين بمتالزمة داون والتوحد من جمعية 

شباب بالباهية، وقدموا لحظات ال تنسى 
لألطفال باإلضافة الى هدايا وقمصان الفريق 

الوطني موقعة من طرف الالعبين.
من جهة أخرى، تحدثت بعض المصادر عن 
أن الناخب الوطني سيعتمد خالل مباراة الغد 

على تشكيلة مغايرة عن تلك التي واجهت 
غينيا، مشيرة إلى أنه سيقحم الحارس 

اوكيدجة، وعطال على الناحية اليمنى، وتوبة 
مكان توقاي في وسط الدفاع، وقد يعيد 

زروقي إلى التشكيلة األساسية إلى جانب 
بن طالب، فيما سيعتمد على الثالثي باليلي 

محرز وسليماني في الهجوم.

يتنقل وفد المنتخب الوطني 
لالعبين المحليين اليوم 
إلى وهران، لمواصلة 

التحضيرات هناك، تحسبا 
لمواجهة منتخب السودان 
وديا يوم الخميس المقبل 

بملعب ميلود هدفي 
بوهران، حسبما أكده 

الموقع الرسمي لالتحادية 
الجزائرية لكرة القدم 

أمس.
وأنهى أشبال الناخب 

الوطني مجيد بوقرة أمس، 
تحضيراتهم بقسنطينة بخوض آخر حصة تدريبية لهم قبل التنقل إلى 

وهران، وعكس المرات السابقة، لم تجري التدريبات بملعب عبد 
الملك رمضان، بل احتضنها ملعب السهيد حمالوي، حيث أجرى 

الالعبون حصة استرجاع اول أمس، بما أن معظم الالعبين شاركوا 
في مواجهة نيجيريا الودية، حيث اعتمد الطاقم الفني الوطني على 

تشكيلتين واحدة لكل 
شوط.

وأجرى رفقاء بلخيثر 
أمس حصة تدريبية أخيرة 

في قسنطينة، قبل التنقل 
صبيحة اليوم إلى مدينة 
وهران، حيث ستواصل 

تحضيراتها في إطار 
تربصها المغلق، تحسبا 

لمواجهة منتخب السودان 
يوم الخميس المقبل بملعب 

ميلود هدفي.
ويسعى الطاقم الفني 
للمنتخب المحلي للوقوف إلى إمكانيات جميع عناصره، تحسبا 

لتحديد التشكيلة األساسية التي سيشارك بها في كأس إفريقيا لالعبين 
المحليين التي ستجرى في الجزائر شهر جانفي المقبل، والتي أكد 

بوقرة في العديد من المرات رغبته في التتويج بها.
ق.ر

أبدت مصادر إعالمية إنجليزية دهشتها من 
غياب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، 
العب وست هام اإلنجليزي، عن معسكر 

الخضر الحالي، وغيابه المتواصل منذ كأس 
أمم أفريقيا األخيرة، حيث لم يظهر في قائمة 

بلماضي للمرة الثالثة على التوالي؛ سواء 
خالل الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا 
المونديالية شهر مارس الماضي، أو في 

معسكر شهر جوان الماضي أيضا.
وتساءل موقع "هامرز نيوز"، في تقرير له، 
عن استمرار غياب بن رحمة عن خيارات 
منتخب الجزائر، رغم أنه يلعب في أحسن 

دوري في العالم، وأرجع الموقع ذلك بنسبة 
كبيرة جّدا إلى المدير الفني لوست هام، 

ديفيد مويس، وقال بهذا الخصوص: "كان 
بن رحمة في حالة سيئة للغاية في اآلونة 

األخيرة، لدرجة أنه غاب عن معسكر 
منتخب بالده، لم يدرج جمال بلماضي، بن 
رحمة في تشكيلته، من الناحية الظاهرية، 

كيف لالعب في الدوري اإلنجليزي الممتاز، 
والذي جرى التعاقد معه مقابل 30 مليون 

جنيه إسترليني منذ وقت ليس ببعيد، أاّل 
يدخل في تشكيلة الجزائر؟ األمر يبدو محيًرا 

حًقا”.
وزاد الموقع اإلنجليزي: "ومع ذلك وبتحليل 

أعمق، فإن األمر يبدو مفهوًما تماًما. النجم 
البالغ من العمر 27 عاًما ضائع في الوقت 
الحالي، ربما يحتاج بن رحمة إلى االبتعاد 

عن وست هام من أجل إعادة مشواره 
الكروي إلى المسار الصحيح”.

وكتب الموقع: "كان فشله في ملعب لندن 
مفاجًئا حًقا بعد تألقه الالفت مع برينتفورد، 

لسبب ما، سعيد ليس من نوعية الالعبين 
الذين يحبهم مويس، لم يكن يريده في وست 

هام، لقد تدمر بن رحمة من ِقبل ديفيد 
مويس، من الواضح جًدا أن تصريحات 

مويس اإلعالمية أثرت سلًبا في الجزائري، 
إنه يبدو كرجل خاٍل تماًما من أي نوع 

من الثقة، إنه خائف تماًما من فكرة فقدان 
الكرة، وفي كثير من األحيان، يقوم فقط 

بلعب التمريرة البسيطة إلى الخلف أو إلى 
الجانب”.

ق.ر

حديث عن قيامه بتغييرات عديدة وفي عدة مراكز في لقاء الغد

اأ�شبال بوقرة يوا�شلون تح�شيراتهم الجدية لل�شان

موقع اإنجليزي يحلل غياب الالعب عن ترب�شات الخ�شر

 بلما�سي ي�سع اليوم اآخر اللم�سات
 على ت�سكيلته قبل مواجهة نيجيريا وديا

منتخب المحليين يطير اليوم اإلى وهران لال�ستعداد لمواجهة ال�سودان

"موي�س دمر بن رحمة وعليه البتعاد عن و�ستهام لإعادة بعث م�سواره"
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وجاء هذا في إطار المنشور االطار للدخول المدرسي 
2023/2022 رقم 1285 المؤرخ في 19 جويلية 

2022 بخصوص التقويم التشخصي، وفق إرسالية 
صادرة عن المفتش العام لوزارة التربية مصطفى بن 

زمران بتاريخ 20 سبتمبر ، والتي قال فيها "إنه يجب 
تكريس التدرجات والمخططات السنوية للتعلمات 

لشهر سبتمبر الجاري .
وأشار بن زمران، أنه في اطار متابعة تنفيذ ما 

ورد في المنشور االطار بخصوص اجراء التقويم 
التشخيصي خالل االسبوع االول من التحاق التالميذ 
بمقاعد الدراسة، فإنه يلزم متابعة اجراء هذا التقويم 
بالشكل الذي يسمح بقياس المكتسبات القبلية للتالميذ 

وتحديد النقائص التي يعانون منها ووضع مخطط 
لمعالجتها.

وحذرت في هذا الصدد المفتشة التربوية زهرة فاسي 
من كثافة الدروس التي تتجاوز المستوى التعليمي 

خاصة لتالميذ االبتدائي، وأكدت أن التلميذ االبتدائي 
أصبح يلجأ للحفظ الببغائي دون  اإلنتباه و التركيز 

للحصول على العالمة " سفينة النجاة مجتمعيا".
وتطرقت فاسي الى تالميذ  السنة الخامسة ابتدائي 

وتقويم مكتسبات التالميذ ،    مشيرة  أن التلميذ من 
األولى ابتدائي إلى الخامسة أضحوا يدرس دون أن 
يفهم عدة مواد " التربية المدنية والتاريخ والجغرافيا 

."
كما تطرقت فاسي  الى  كثرة الفروض التي  ال عالقة 

لها بالتعلم و إرساء المعارف والبديل هو التقويم 
التشخيصي ثم مباشرة العالجي، أي إنتاجه يكون  

داخل القسم ثم تصحيحه حتى يقوم بعملية تقييم ذاتي 
لمكتسباته، في ظل خطورة الدروس الخصوصية في 

اإلبتدائي خاصة لدى تالميذ  السنة الخامسة  تحضيرا  
إلمتحانات  الفصل الثالث حتى بعد.

وقالت فاسي أن التلميذ في مرحلة التعليم اإلبتدائي  
يدرس دون دافع بيداغوجي لبذل المجهودات طيلة 

السنة الدراسية، النه تعب فكريا في مراحل الطفولة 
األولى وهو صبي.واقترحت فاسي على وزارة 

التربية العودة إلى السنة السادسة ابتدائي تفاديا لطول 

منهاج السنة األولى متوسط وكثرة األنشطة، وفي 
انتظار إعادة النظر في برنامج المرحلة االبتدائية  يتم 

احتساب المعدل السنوي فقط.
كما دعت المختصة التربوية الى  إعادة النظر في 
السنة األولى والثانية والثالثة ابتدائي وحذف المواد 

اإلضافية ونقلها إلى مستوى الرابعة والخامسة 
والسادسة، مع اهمية إلغاء  مادة التربية مدنية  

تعويضا بمادة التربية الخلقية في السنوات األولى 
والعودة إلى دروس " الحروف األبجدية والخط 

والرسم اإلمالئي والمحادثة"
وشددت فاسي، أنه يجب أن تكون الدراسة في 
االبتدائي  بال فروض وال امتحانات في األولى 

والثانية والثالثة  ابتدائي،إنما تقويم  بمالحظات  " 
جيد متوسط قريب من المتوسط وضعيف" وكل تلميذ 

ضعيف يحول إلى قسم المعالجة البيداغوجية لرفع 
مستواه الدراسي، و"عندما نصل إلى هذه المرحلة 

يمكننا تطبيق تقويم مكتسبات التالميذ ", -تقول فاسي-
.
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�إ�شـهـــار

متفرقات�لإثنني  26 �شبتمرب 2022 املـوافق لـ 30 �شفر 1444 هـ  10
ا�سرتجاع كميات معتربة من الكوابل النحا�سية

�ضرطة تيجالبني ببومردا�س ت�ضع حدا 
لع�سابة �سرقة الكوابل النحا�سية 
مكنت التحريات التي قام بها عناصر شرطة تيجالبين بوالية 

بومرداس من وضع حد لنشاط عصابة اجرامية تحترف سرقة 
الكوابل النحاسية.

قالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن الجهود 
األمنية لعناصر شرطة تيجالبين بخصوص قضايا سرقة 
الكوابل النحاسية، التي تم إتالفها ونزعها من عدة بنايات 

وعمارات، أفضت إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح 
أعمارهم ما بين 32 سنة و 36 سنة.

وأضافت، بأن المشتبه فيهما قاما بتخريب األسالك الكهربائية 
النحاسية خاصة ما تعلق منها باإلنارة العمومية، وقد تم 

ضبط وإسترجاع كميات معتبرة من الكوابل النحاسية مع 
تحويل المشتبه فيهما إلى مصالح الشرطة إلستكمال إجراءات 

التحقيق، وبعد إنجاز ملفات قضائية ضدهما تم تقديمهما أمام 
العدالة.

ف.م

بغالف مايل جتاوز 500 مليون دينار جزائري

ربط 5 موؤ�س�سات تربوية بالكهرباء والغاز 
مبقاطعة توزيع الكهرباء والغاز احلرا�ش

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش عن قيامها بربط 
5 مؤسسات تربوية بالكهرباء والغاز، استعدادا الدخول المدرسي 

.2023 / 2022
وأشارت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش في بيان لها، 

بأن عمليات تزويد 05 مؤسسات تربوية بالكهرباء والغاز 
الطبيعي، تدخل في إطار التحضير للدخول المدرسي 2022 / 

2023 ووضع التالميذ في أحسن الظروف.
وأضافت، بأن المؤسسات التربوية المعنية تشمل 03 ابتدائيات، 

وتخص كل من حي المرجة بالرويبة، حي 636 مسكن 
بذراع القندول بالرويبة، وحي شبشب بالرويبة، باإلضافة 

إلى متوسطة واحدة بحي 1200 مسكن المرجة بالرويبة وكذا 
ثانوية واحدة بحي 1700 مسكن درموش ببرج البحري.

وأكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش، على أن كل 
عمليات الربط بشبكتي الغاز والكهرباء سلمت وفق اآلجال 

المحددة ودخلت حيز الخدمة بعد أن جندت المديرية عناصرها 
البشرية وكافة الوسائل المادية الالزمة لتسريع وتيرة األشغال 
والحرص على تطبيق المعايير القانونية في تجسيدها، مضيفة 

بأن تكلفة إنجاز أشغال الربط والتزويد بالطاقتين الحيويتين 
فاقت 500 مليون دينار جزائري. 

وأوضحت، بأن أشغال الربط تأتي في إطار المساعي 
المتواصلة لمواكبة التوسع العمراني للمنطقة وما يرافقها من 

مرافق وتجهيزات، مشيرة بأنه من المنتظر أن تتلقى المديرية 
طلبات أخرى، بمجرد انتهاء أشغال بناء المؤسسات التربوية 

األخرى في األحياء الجديدة، مجددة تأكيدها على أن كافة وكاالتها 
التجارية ال 05، تبقى تحت تصرف زبائنها، كما تضع رقم مركز 

االتصاالت 3303 في خدمتهم طوال أيام األسبوع.
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مع بداية الأ�سبوع الأول من التحاق التالميذ مبقاعد الدرا�سة

 بلعابد ياأمر املفت�سني مبتابعة مدى 
تفعيل اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي

فا�سي تطالب باإلغاء مواد لتالميذ ال�سنة الأوىل والثانية والثالثة ابتدائي

اأمرت وزارة الرتبية الوطنية مفت�سي الرتبية للمواد والتعليم املتو�سط والتعليم 

البتدائي اإىل متابعة  مدى تفعيل ا�سبوع التقومي الت�سخي�سي الذي يلزم ال�سروع 

فيه مع انطالق ال�سنة الدرا�سية 2023/2022 .

شدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم 
بلعابد  على ضرورة  التحلي باليقظة 

والمتابعة الدقيقة واللصيقة لكل ما 
يحدث في الميدان على مستوى 
الواليات لضمان تمدرس أبنائنا 

التالميذ في أحسن الظروف وللتمكن 
من التدخل في معالجة أي وضعية قد 

تطرأ في أوانها.
وجاءات تعليمات بلعابد في ندوة 

وطنية نظمها من مقر الوزارة 
بالمرادية، عبر تقنية التحاضر 

المرئي، حضر أشغالها إطارات من 
اإلدارة المركزية ومديرو التربية، 
ُخّصصت لمتابعة وتقييم الدخول 
المدرسي 2022-2023 في كل 

والية بالتفصيل.هذا وقد أكد الوزير، 
أن الندوات الوطنية التي تم عقدها 
طيلة فترة الصيف، سواء تلك التي 

كانت عن بعد بتقنية التحاضر المرئي 
أو الحضورية، والتي خصصت 

لتحضير وتقييم تحضير الدخول 
المدرسي، سمحت بالتحكم في 

مجريات الدخول المدرسي، بحيث 
جاءت كل المؤشرات إيجابية.وقد 

ُخّصصت هذه الندوة لمتابعة وتقييم 
حيثيات الدخول المدرسي في اليومين 
األولين من عودة التالميذ إلى مقاعد 
الدراسة، في عشرين )20( والية، 

بحيثياته وتفاصيله على أن تتواصل 
هذه العملية مع باقي الواليات في 
ندوات وطنية الحقة.  بحيث تم 

التطرق بالدقة والموضوعية الالزمتين 
لوضعية بيع الكتاب المدرسي ووفرته؛ 

التأطير البيداغوجي واإلداري؛ 
تجهيز المؤسسات التعليمية باللوحات 

اإللكترونية؛ تقديم الوجبات في 
المطاعم المدرسية في اليوم األول من 
الدراسة؛ تغطية المدارس بكتاب اللغة 

اإلنجليزية للسنة الثالثة من مرحلة 
التعليم االبتدائي؛ نسبة تقدم دفع منحة 

5000دج، وغيرها من العمليات 
المبرمجة. باإلضافة إلى دراسة بعض 
الوضعيات الخاصة التي عرفتها بعض 
المؤسسات التعليمية، على قلّتها، والتي 

تّم التكّفل بها في وقتها من طرف 
السيدات والسادة مديري التربية.

كما أشار الوزير، إلى أن مثل هذه 
اللقاءات التقييمية والتي يحضرها 
ن مديري التربية من  الجميع، تُمكِّ

االستفادة من خبرات بعضهم البعض، 
خاصة في كيفية معالجة الوضعيات 
المتشابهة، وتفيد في ربح الوقت عند 

التعاطي معها.
كما شدد على وجوب التحلي باليقظة 

وبذل المزيد من المجهودات والمتابعة 
الميدانية لكل ما يجري في المؤسسات 
التعليمية على الرغم من أن المؤشرات 

األولية لهذا الدخول المدرسي جاءت 
إيجابية.

مرمي عثماين

وجهها بلعابد اىل مدراء الرتبية ملعاجلة اأي و�سعية قد تطرا

تعليمات"م�سددة" لتحلي باليقظة واملتابعة امليدانية ملا يجري يف املدار�ش

لفائدة طالبي العمل ومرتادي الوكالة 

الولئية للت�سغيل

الفرع الوالئي للت�سغيل بالبليدة ي�سطر 
ور�سات تقنيات البحث عن عمل

سطر الفرع الوالئي للتشغيل بوالية البليدة  نهاية األسبوع  
الفارط وتحت إشراف رئيسه أحمد سالمي  ورشات تكوينية  

لتقنيات البحث عن العمل  لفائدة طالبي العمل ومرتادي 
الوكالة الوالئية للتشغيل  بذات الوالية ، الورشات دامت 

أربعة أيام على التوالي تم من خاللها التعريف بمهام الوكالة 
الوطنية لتشغيل ،وكيفية البحث عن العمل وكذا كيفية إعداد 
سيرة ذاتية وتحضير مقابلة مهنية ناجحة ، كما كان هناك 
بالموازاة نصيب لنزال المؤسسة العقابية ببوفاريك من تلك 

الورشات حيث تم إعداد يوم تكوني لفائدة مصلحة إعادة 
اإلدماج بالمؤسسة تمحور هذا اليوم التكوني حول التعريف 

بمختلف الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية 
للتشغيل وكيفية االستفادة من منحة البطالة والتوضيح عن 

كيفية التسجيل عن بعد على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية 
لتشغيل الورشات التكوينية القت استحسان المشاركين  
ومرتاديها  متمنين أن تكون  هناك دورات أخرى لتعم 

الفائدة.
ع.بكريي

يف ق�سيتني منف�سلتني بالبريين بولية اجللفة 

 توقيف م�سبوقني ق�سائيا لتورطهم 
يف حيازة اأقرا�ش مهلو�سة ومبلغ مايل

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرين 
والية الجلفة، بحر األسبوع الجاري، من توقيف 3 أشخاص 

تتراوح أعمارهم ما بين 26 و42 سنة، مسبوقين قضائيا 
لتورطهم في قضيتين منفصلتين ذات الصلة بحيازة 

المؤثرات العقلية قصد الترويج.
العمليتان جاءتا على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات 

جد مؤكدة، مفادها قيام بعض المسبوقين بحيازة كمية 
من المؤثرات العقلية قصد الترويج، ليتم بعد تأكيد صحة 

المعلومات، توقيف 3 مشتبه فيهم عثر بداخل مسكني اثنين 
منهم، بعد عمليتي تفتيش إيجابيتين، على كمية إجمالية 

من المؤثرات العقلية قدر عددها اإلجمالي بــ:992 قرص 
مهلوس، باإلضافة إلى بعض األسلحة البيضاء، مع حجز 

مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره:30500,00 د ج.
وتم تقديم المشتبه فيهم بعد استيفاء إجراءات التحقيق في 

القضية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، ليتم 
بعد إجراءات المثول الفوري، إيداع اثنين منهم رهن الحبس 

المؤقت ومنح ثالثهم استدعاء مباشر.
لعجاج حمود عزيز 
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للفنون  الوطني  المجلس  التي أشرف عليها  الورشة،  وعرفت هذه 
سينمائيين  من  وتيبازة،  العاصمة  من  فنانين  حضور  واآلداب، 
اقتراحاتهم  أبدوا  والذين  وغيرهم،  وأدباء  وموسيقيين  ومسرحيين 
فيما يخص مشروع القانون وتطرقوا لمختلف المشاكل والعراقيل 

التي يعانون منها.
والمتعلقة  تواجههم  التي  المشاكل  من  العديد  عن  هؤالء  وتحدث 
بتعريف الفنان وبطاقة الفنان والحماية االجتماعية وإنشاء النقابات، 
وكذا التمويل العمومي لإلنتاجات الفنية وأجور الفنانين، باإلضافة 
بالفنانين من ذوي  الخواص واالهتمام  المنتجين  إلى مراقبة نشاط 

االحتياجات الخاصة.
ونشط هذه الورشة كل من ميسوم لعروسي، رئيس اللجنة الوطنية 
أغسطس  في  نصبت  التي  الفنان  قانون  مشروع  بإعداد  المكلفة 
الماضي، وهو أيضا مدير اآلداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة، 
وكذا مشري بن خليفة، العضو بالمجلس الوطني للفنون واآلداب، 
المؤلف  لحقوق  الوطني  بالديوان  الزبائن  مدير  شعبان،  وعلي 

والحقوق المجاورة.
وقال لعروسي أن هذه الورشات تهدف ل "رصد تطلعات واهتمامات 
هذا  من  ينتظرونه  وما  النشغاالتهم،  واالصغاء  والمثقفين  الفنانين 
القانون من حيث الحقوق وأيضا الواجبات"، مضيفا أن "مخرجات 
هذه الورشات سترفع إلى لجنة صياغة هذا القانون حتى يوضع لها 
االطار القانوني وتقدم للجهات المختصة لصياغة هذا القانون، من 

طرف خبراء من عدة قطاعات".

في  وحثيثة  كبيرة  بجهود  "قامت  الجزائرية  الدولة  أن  وأوضح 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية،  رئيس  أن  خصوصا  المجال،  هذا 
كالمه  سياق  في  أيضا  مشيرا  للفنان"،  كبيرا  اهتماما  أولى  تبون، 
عام  في  تم  المشاورات، حيث  هذه  أولى سبقت  أن "خطوات  إلى 
2011 تأسيس المجلس الوطني للفنون واآلداب الذي يعنى بالفنان 

ووضعيته وبإصدار بطاقة الفنان.
كما أشار المتحدث إلى المرسوم التنفيذي الصادر في عام 2014 
اآلخر  التنفيذي  والمرسوم  للفنان،  االجتماعية  بالتغطية  والمتعلق 
الصادر في عام 2021، والذي يحدد النظام النوعي لعالقات العمل 
مؤكدا  وواجباتهم،  حقوقهم  ويؤطر  والمسرحيين  بالفنانين  المتعلقة 
أنهما "نصين هامين جدا وقاعدة لالنطالق في تحضير نص شامل 

حول قانون الفنان".
والفنون  الثقافة  وزارة  أن  إلى  أخرى،  جهة  من  المتحدث،  ولفت 
من  الرقمية  منصاتها  بمختلف  إلكترونية  استبانة  "خصصت  قد 
بآرائهم  اإلدالء  من  والمثقفين  الفنانين  من  عدد  أكبر  تمكين  أجل 
بوزارة  ملئها  بعد  االستبانات  هذه  إيداع  يمكن  ومقترحاتهم، حيث 

الثقافة أو بإحدى مديريات الثقافة عبر الواليات".
مدينة  أيضا  اليوم  احتضنت  العاصمة  مشاورات  إلى  وباإلضافة 
الدفلى،  الشلف وعين  فنانين من واليتي  الشلف مشاورات جمعت 
كما عقدت مشاورات أخرى بالبويرة جمعت فناني ومثقفي الوالية، 
وستستمر هذه الورشات التفاعلية بمختلف الواليات بما فيها الجديدة 

منها إلى غاية نوفمبر المقبل.

تنظيم الطبعة ال13 للمهرجان 
الوطني للم�سرح الفكاهي باملدية

أعلنت  محافظة المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي اليوم السبت بالمدية عن العودة 
المنتظرة لهذا الحدث الثقافي الهام بعد توقفه لمدة 4 سنوات، منها سنتين بسبب جائحة 

الكوفيد-19.
و أفاد محافظ المهرجان، سعيد بن زرقة, بتخصيص الطبعة ال13 للمهرجان لتكريم 
المسرح  اعمدة  أحد   ,)1995-1947( سيراط  بومدين  الراحل  الكوميدي  الممثل 
يخلص"  كال  "لي  "اللثام"،  مسرحيات  في  المميزة  بأدواره  المعروف  الجزائري 

"البلعوط" ، "العلق" ،"الخبزة"، "حمام ربي" ، "األجواد"، "التفاح" و "المايدة".
الحسني"  الثقافة "حسن  بدار  الفكاهي  للمسرح  الوطني  المهرجان  تنظيم  إلى  أشار  و 

للمدية، من ال 7 إلى 11 من ديسمبر المقبل.
الجائزة األولى   وسيشهد هذا الحدث مشاركة سبع فرق مسرحية ستتنافس على نيل 

للمهرجان "العنقود الذهبي".
كما أوضح السيد بن زرقة أن عملية اختيار المسرحيات التي ستعرض على الجمهور 
النهائية  القائمة  عن  اإلعالن  يتم  أن  على  المقبل،  نوفمبر   17 غاية  إلى  ستتواصل 
األعمال  إيداع  عملية  اختتام  من  أيام  ثالثة  بعد  المهرجان  في  المشاركة  للمسرحيات 
المقترحة لدى لجنة القراءة التابعة للمهرجان، و إلى جانب جائزة "العنقود الذهبي" التي 
تتوج أحسن عمل مسرحي من كل النواحي, سيتنافس المشاركون أيضا على الجوائز 
السبع األخرى المخصصة ألحسن إخراج مسرحي، أحسن نص، أحسن سينوغرافيا، 

أحسن موسيقى و أحسن أداء مسرحي لدى اإلناث و الذكور.
كما ستخصص لجنة تحكيم المهرجان جائزة خاصة ألحسن مسرحية نالت إعجابها، 

بهدف تشجيع الفرق المسرحية الناشئة، حسب توضيحات محافظ المهرجان.
بتقديم  أيضا،  بالمدية  الفكاهي  للمسرح  الوطني  للمهرجان  ال13  الطبعة  وستتميز 
وقاعات  الجامعية  باألحياء  المنافسة،  خارج  مونولج  عروض  و  مسرحية  عروض 

العرض بعدد من التجمعات الحضرية الكبرى و بالهواء الطلق.
وعلى هامش المهرجان، سيشهد الحدث الثقافي تنظيم ورشات تكوينية في تقنيات األداء 
لقاءات  تنظيم  جانب  إلى  المحلية,  المسرحية  الفرق  لفائدة  والسينوغرافيا،  المسرحي 
حول مساهمة المسرح الفكاهي في النظام التربوي و كذا نقاش يتناول تجارب فنانين 

معروفين.
.. وانطالق ور�سات ت�ساورية لفائدة الأ�سرة الفنية بالبويرة

ورشات  انطالق  على  األول،  أمس  البويرة،  لوالية  والفنون  الثقافة  مديرة  أشرفت 
تشاورية لفائدة األسرة الفنية والمثقفين بالوالية، تضم مقترحات يتم جمعها في مسوّدة 

إلعداد قانون الفنان الذي يجري التحضير له على مستوى وزارة الثقافة والفنون.
ورشات العمل هذه، احتضنتها دار الثقافة "علي زعموم"، وحضرها فنانون ومثقفون 
على مستوى الوالية، وأّطرها ممثلون عن الوزارة الوصية، عضو من المجلس الوطني 
للفنون واآلداب، المسؤول الجهوي للديوان الوطني للمؤلف والحقوق المجاورة بتيزي 
وزو، مدير دار الثقافة، وإطارات من المديرية، وقد تم خاللها النقاش و التشاور فيما 
يخص حقوق وواجبات الفنان، و سمحت للمعنيين بطرح انشغاالتهم ووجهات نظرهم 
الفّعالة في صياغة أي مادة أو نص  للمساهمة  بآراءهم  يتعلق بذلك، مع اإلدالء  فيما 

قانوني يضمن رعايتهم وحمايتهم وتنظيم عالقة العمل.
وسيتم رفع هذه اآلراء واالقتراحات بعد إحصائها، بطريقة أكاديمية، ليتم تقديمها في 
الورشة الوطنية التي سيتم إجراؤها بالعاصمة بعد االنتهاء من هذه الورشات المحّددة 
بثالثة )3( أشهر للخروج بتوصيات ستتكّفل اللجنة التقنية المكلّفة بإعداد نص قانون 

الفنان بدراستها وفق أطٍر قانونية.
الثقافة والفنون  التشاورية و االستشارية، قامت مديرية  وبالموازاة مع هذه الورشات 
لوالية البويرة، بتوزيع  استبانات على الفنانين والمثقفين للسماح ألكبر عدد ممكن منهم 

اإلدالء بآرائهم والمشاركة في صياغة هذا القانون.

جديدة  خطوة  إلى  شاهين،  إلهام  الفنانة  لجأت 
بأعضاء  تبرعها  وموافقتها على  لتوثيق رغبتها 
جسدها السليمة بعد وفاتها، ودعت الجميع بنشر 
هذه الثقافة والوعي اإلنساني، كما طالبت الدولة 
لحفظ  خاص  بنك  بإنشاء  باإلسراع  المصرية 

األعضاء.
كل  عبر  فيديو  مقطع  شاهين  إلهام  ونشرت 
التواصل  مواقع  على  الرسمية  منصاتها 
االجتماعي ظهرت فيه وأكدت تبرعها بأعضاء 
أعضاء  بكل  تبرعي  أعلن  قالت:  إذ  جسدها، 
لها، ألي  يحتاج  لمن  بعد وفاتي  السليمة  جسدي 

إنسان محتاج قلب، كلى، كبد، قرنية أو رئة.
شخص  مش  كتير  ناس  تفيد  ممكن  وأضافت: 

الدود  ويؤكله  وينتهي  هيفنى  الجسد  ألن  واحد، 
ويبقى في التراب لكن بالتبرع بنعمل خير وبنبقى 
وتابعت  اآلخرين،  على  وبنخفف  إنسانية  أكتر 
الثقافة والوعي اإلنساني  أتمنى ننشر هذه  قائلة: 

المهم.
إنها أول َمن وثقت توكياًل  إلهام شاهين،  وقالت 
رسمًيا في الشهر العقاري للتبرع بأعضائها بعد 
الوفاة، مشيرة إلى أنها أبلغت إخوتها باألمر، حت 
يتصرفون وفق اإلجراءات المناسبة، بعد وفاتها.
لفضائية  هاتفية  مداخلة  خالل  وأضافت 
أوائل  من  أنها  األول،  أمس  مساء  »الشمس«، 
الوفاة،  بعد  باألعضاء  بالتبرع  نادوا  الذين 
موضحة أنها نشرت فيديو على صفحاتها بمواقع 

ألنها  باألمر؛  فيه  نادت  االجتماعي،  التواصل 
ترى بأن التبرع بعد الوفاة بمثابة خير.

في  تذوب  األعضاء  تلك  الموت  بعد  وتابعت: 
األرض وال أحد يستفيد بها، والتبرع بها يرحم 
إنها  نقول  لن  واألوجاع،  اآلالم  من  آخر  إنساًنا 
األقل  على  لكن  مكتوب،  ألنه  العمر  ستطيل 
سيعيش الفترة المتبقية في حياته بدون ألم، وهذا 

أكبر عمل خير.
الدولة عليها تفعيل  الفنانة المصرية أن  وذكرت 
سنوات،  منذ  الصادر  باألعضاء  التبرع  قانون 
وتوضيح الخطوات التنفيذية الواجب اتباعها بعد 
لألعضاء  بنوك  وإنشاء  المتبرع،  الشخص  وفاة 

لحفظها.

اإلهام �ساهني توثق التربع باأع�سائها ال�سليمة بعد وفاتها

م�سروع قانون الفنان

انطالق ور�سة ت�ساور مع فنانني 
ومثقفني باجلزائر العا�سمة

انطلقت اأم�س الأول, باجلزائر العا�سمة, ور�سة ت�ساور مع فنانني ومثقفني, من تنظيم وزارة الثقافة 

والفنون, من اأجل اخلروج مبقرتحات لإثراء امل�سودة الأولية مل�سروع قانون الفنان, الهادف حلماية حقوق 

الفنان وحت�سني ظروفه الجتماعية واملهنية.



 www.elraed.dz

دويلالإثنني  26 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 30 �صفر 1444 هـ  12

الوكالت

بيان,  في  الصحراوية  الوزارة  قالت 
الصحراوية,  االنباء  وكالة  نقلته 
على  -تعقيبا  الفارط  الجمعة  يوم 
بها  أدلى  الكيني  الرئيس  تصريحات 
"فرانس  قناة  مع  صحفية  مقابلة  في 
24" باللغة االنجليزية- : "وإذ تحيي 
الجمهورية الصحراوية برئاسة السيد 
ابراهيم غالي جمهورية كينيا وشعبها 
وحكومتها برئاسة السيد وليام روتو, 
وامتنانها  شكرها  عن  تعبر  فإنها 
وال  كانت  التي  كينيا  لجمهورية 
المحوري  االفريقي  البلد  ذلك  زالت 
المعروف بمواقفه المدافعة عن وحدة 
االتحاد االفريقي وتقدم شعوب القارة, 
حديث  دوما عن ضرورة  والمرافعة 

افريقيا بصوت واحد.”
الجمهورية  عبرت  المناسبة,  وبهذه 
"الدائم  استعدادها  عن  الصحراوية 
الصداقة  عالقات  وتعميق  لمواصلة 
تجمعها  التي  التاريخية  والتضامن 
الشقيقة.”وأكد  كينيا  بجمهورية 
الرئيس روتو على قناة "فرانس 24" 
يتعلق  فيما  يتغير  لم  كينيا  موقف  أن 
الصحراوية  بالجمهورية  بعالقاتها 

وهو موقف األمم المتحدة.

المحتل  أن  الخارجية  بيان  وأضاف 
أزمة  استغالل  "حاول  المغربي 
الدول,  بعض  من  للتقرب  السماد 
ومنها البيرو وكينيا, لتغيير مواقفهما, 
في  طبخها  تم  مقايضات  خالل  من 
كسحابة  انقشعت  مظلمة,  غرف 
للعلن  الخروج  حاولت  عندما  صيف 
نتيجة لتناقضها مع الشرعية الدولية, 
و  لالحتالل  الدولي  المجتمع  ورفض 
بالقوة,  األراضي  حيازة  و  العدوان, 
بها  المعترف  الحدود  احترام  وعدم 

األسس  و  المبادئ  هي  و  دوليا, 
ميثاق  عليها  يرتكز  التي  واألهداف 
التأسيسي  والقانون  المتحدة,  األمم 

لالتحاد االفريقي.”
قد  الكينية  الخارجية  وزارة  وكانت 
ارسلتها  مذكرة  في  مؤخرا  أكدت 
اداراتها  و  الدبلوماسية  بعثاتها  إلى 
المركزية وعدد من الجهات االجنبية, 
على  واسع,  نطاق  على  تداولها  تم 
موقف بالدها من الجمهورية العربية 
مشيرة  الديمقراطية,  الصحراوية 

جميع  مع  "طيبة"  عالقات  تقيم  أنها 
االمم  و  االفريقي  االتحاد  أعضاء 
المتحدة, وأنها "تعمل على تقوية هذه 
العالقات بما يرجع بالفائدة المتبادلة.”
كينيا  موقف  أن  المذكرة  وأبرزت 
"يتطابق مع موقف االتحاد االفريقي 
الذي قبل بانضمام الجمهورية العربية 
كعضو  الديمقراطية  الصحراوية 
الحق  مع  يتطابق  ما  وهو  كامل, 
للشعب  للتصرف  القابل  غير  االكيد 
المصير ومع  تقرير  في  الصحراوي 
االفريقي,  لالتحاد  التأسيسي  القانون 
حول  المختلفة  قممه  قرارات  و 
يتطابق  الجمهورية الصحراوية, كما 
موقف نيروبي مع قرار مجلس األمن 
ممارسة  حول   1991 لسنة   690
تقرير  في  لحقه  الصحراوي  الشعب 

المصير.”
رئيس  نائب  قال  متصل,  سياق  وفي 
غشاغوا,  ريغاتي  كينيا,  جمهورية 
الجمهورية  من  بالده  موقف  أن 
العربية الصحراوية هو الموقف الذي 
الكينية,  الخارجية  وزارة  اوضحته 
االتحاد  مواقف  مع  يتطابق  الذي  و 

االفريقي واالمم المتحدة

اأكدت على اإرادتها القوية يف تعميق العالقات بني البلدين

وزارة اخلارجية ال�صحراوية 
ترحب بت�صريحات الرئي�س الكيني 

 

رحبت وزارة اخلارجية ال�سحراوية بت�سريحات الرئي�س الكيني, ويليام روتو, والتي اأكد فيها مت�سك بالده بالعالقات مع 

اجلمهورية ال�سحراوية, موؤكدة على اإرادتها "القوية" يف "تعميق" عالقات ال�سداقة والت�سامن التاريخية التي جتمع البلدين.

اجلي�س ال�صحراوي
 ي�صن هجمات عنيفة �صد قوات 

االحتالل املغربي بقطاعات 
البكاري, حوزة واملحب�س

شن جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات عنيفة و مركزة 
على قوات االحتالل المغربي بقطاعات المحبس وحوزة و البكاري 
, خلفت خسائر فادحة في األرواح والمعدات , حسبما ذكر البيان 
العسكري رقم 640 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أول 
الصحراوية  االنباء  وكالة  أوردته  الذي  البيان  في  وجاء  أمس. 
)واص( " أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي استهدفت 
تمركزات جنود االحتالل بمنطقتي تينيليك وحفرة أشياف بقطاع 

البكاري بقصف عنيف ومركز".         
الجيش  من  متقدمة  تشكيالت  أن  العسكري  البيان  وأضاف 
االحتالل  جنود  تحندقات  على  هجماتها  ركزت  الصحراوي 
بمنطقتي سبخة تنوشاد واكويرة ولد أبالل بقطاع حوزة، كما كبدت 
بقطاع  االحتالل  جنود  الصحراوي  الجيش  من  أخرى  وحدات 
استهدافها  خالل   ، والمعدات  األرواح  في  فادحة  خسائر  حوزة 
 , تركانت   , زكة  بن  روس  بمناطق  االحتالل  قوات  تخندقات 

لكطيطيرة , روس اربيب وروس أربيب الكاعة , حسب البيان.
وكانت مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد استهدفت 
و  أوسرد  بقطاعي  االحتالل  جنود  تخندقات  الفارط  الجمعة  يوم 
الفرسيك  وأكرارة  الظمران  أودي  مناطق  مستهدفة   , المحبس 

وكلب النص.
مستهدفة  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  هجمات  وتتوالى 
الذل  الرملي )جدار  الجدار  االحتالل على طول  تخندقات جنود 
والعار( , مخلفة خسائر في األرواح والمعدات ،وفق بيان الوزارة.

اعتربته حماولة من املغرب ل�سرعنة احتالله لل�سحراء الغربية 

اتهمتها بتجاهل دعوات تركيا للحوار

بينهم ن�ساء واأطفال.. 23 قتيال 
وع�سرات املفقودين اإثر غرق 

عّبارة يف بنغالدي�س
قتل 23 شخصا أمس في بنغالدش وال يزال العشرات في عداد 
بالركاب؛ في أحدث مأساة  إثر غرق عبّارة مكتظة  المفقودين 
)شمالي  بانشاغار  إقليم  إدارة  مدير  البالد.وقال  في  نوعها  من 
البالد(، حيث وقع الحادث، إن الجثث التي انتشلت حتى اآلن 

تضم نساء وأطفاال، مؤكدا أن عمليات اإلنقاذ ال تزال جارية.
المحدد  العدد  يعرف  ال  أنه  إلى  المحلي  المسؤول  وأشار 
للمفقودين، لكن ركابا قالوا إن أكثر من 70 شخصا كانوا على 
متن العبارة.يشار إلى أن مئات األشخاص يموتون كل عام في 
فيها  تنتشر  ببنغالديش، وهي دولة منخفضة  العبّارات  حوادث 
الممرات المائية الداخلية، لكن معايير السالمة هناك متواضعة. 
اصطدام  بعد  الماضي  ماي  في  األقل  على  شخصا   26 وقتل 
أحد  في  غرقه  إلى  أدى  مما  رمال؛  بناقلة  مكتظ  سريع  قارب 

األنهار.

اأدى ملقتل 6 وجرح 9 اآخرين.. 
حركة ال�صباب ال�صومالية
 تتبنى تفجريا ا�ستهدف

 مع�سكرا للتدريب
أدى  تفجير  عن  مسؤوليتها  المجاهدين  الشباب  حركة  أعلنت 
تابعا  للتدريب  استهدف معسكرا  األقل  أشخاص على   6 لمقتل 

للقوات الصومالية في مديرية َوَدِجْر جنوب غربي مقديشو.
وحدث االنفجار -الذي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا- في 
وقت كان فيه عدد من الشباب الراغبين في االنضمام إلى الجيش 
عدن  عبد هللا  الجيش  في  الضابط  المعسكر.وقال  بوابة  خارج 
إن "إرهابيا يائسا فجّر نفسه أمس قرب مجموعة من المجندين 
لدى تسجيلهم في معسكر نكنك"، مشيرا إلى "مقتل 7 أشخاص 

وجرح 9 آخرين.”
19 مدنيا  الشباب  وفي مطلع سبتمبر قتل مسلحون من حركة 
الحركة  شنت  كما  الصومال،  وسط  في  هجوم  في  األقل  على 
استمر  مقديشو  العاصمة  في  فندق  على  هجوما  أسبوعين  قبل 
آخرين.   117 وجرح  شخصا   21 مقتل  إلى  وأدى  ساعة   30
وتسارعت وتيرة هجمات حركة الشباب منذ انتخاب حسن شيخ 
مايو/أيار، وقد وعد في  للصومال في منتصف  محمود رئيسا 

23 أوت بشن "حرب شاملة" للقضاء على الحركة.
وخالل األسبوع الجاري، أرسلت الحكومة الصومالية العشرات 
من وحدات الجيش إلى والية غلمدغ؛ لتعزيز الجبهات القتالية 

ضد مقاتلي حركة الشباب.
القوات  أمنية تجريها  الفدرالية عمليات  الواليات  وتشهد بعض 
مقاتلي  مسلحة ضد  عشائرية  مليشيات  مع  بالتعاون  الحكومية 
حركة الشباب، مما أدى إلى مقتل نحو 200 من عناصر الشباب، 
في حين حررت 30 بلدة كانت تخضع لسيطرة الحركة، بحسب 

وزارة اإلعالم الصومالية.

البيئة  وحماية  الثروات  مراقبة  جمعية  أدانت 
يسمى  ما  قافلة  مرور  عملية  الغربية  بالصحراء 
"رالي الداخلة" من مدينة بوجدور المحتلة, مؤكدة 
احتالله  "تلميع"  و  "شرعنة"  يحاول  المغرب  أن 
لها,  بيان  في  الجمعية  الغربية.أدانت  للصحراء 
المجانية  الدعاية  هذه  في  الرالي  منظمي  انخراط 
من  المغربي,  االحتالل  واقع  طمس  تحاول  التي 
انطلقت  التي  الرياضية  المنافسة  هذه  تنظيم  خالل 
المغربية,  الناظور  مدينة  من  سبتمبر   15 يوم 

وانتهت أمس الجمعة في الداخلة المحتلة.
وقالت الجمعية : "يقدم منظمو الرالي في موقعهم 
التواصل  مواقع  على  وحساباتهم  االلكتروني 
االجتماعي, معلومات مغلوطة ومبهمة عن حقيقة 

الوضع في الصحراء الغربية", مشيرة الى أن خط 
حصارا  شهد  الرالي  في  المشاركة  العربات  سير 
الشرطة  سيارات  ورافقت  انتشرت  "حيث  مشددا, 

والمخابرات, العربات المشاركة في الرالي".
ويأتي تنظيم "رالي الداخلة" قبل أسابيع من عبور 
الصحراوية  لألراضي  رايس"  إيكو  "أفريكا  رالي 
البوليساريو,  جبهة  إذن  طلب  دون  من  المحتلة, 

الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
البوليساريو,  لجبهة  الوطنية  األمانة  عضو  وكان 
بشرايا  أبي  األوروبي,  اإلتحاد  و  بأوروبا  المكلف 
البشير, قد اكد أن عبور رالي "أفريكا إيكو رايس" 
لألراضي الصحراوية المحتلة من دون طلب إذن 
ألهداف   حقيقيا  "دعما  يشكل  البوليساريو,  جبهة 

الصحراء  بضم  المغربية-  -المملكة  اإلحتالل  قوة 
بيان صحفي  في  بشرايا  أبي  بالقوة".وقال  الغربية 
خالل  من  التوجه  هذا  في  المنظمين  "مساهمة  أن 
الرياضة وقيمها, دعما لألعمال  باستغالل  السماح 
ومثل  مبادئ  عن  صريحا  تخليا  يعد  التوسعية, 
القانونية,  الوقائع  على  "بناء  أنه  الرياضة".وأكد 
للسماح  لديه أدنى سلطة  المغربي ليس  النظام  فإن 
أو غيرها من األحداث  الرياضية  بتنظيم األحداث 
مشيرا  الغربية",  للصحراء  المحتلة  األراضي  في 
مؤخرا  ألغت  التي  األوروبية  العدالة  قرار  إلى 
اإلتفاقيات الجديدة بين اإلتحاد األوروبي والمغرب, 
الصحراء  في  به  القيام  يتم  نشاط  أي  بأن  مذكرة 

الغربية يجب أن ينال موافقة الشعب الصحراوي.

أفادت مصادر أمنية تركية أمس أنه تم رصد سفينتين يونانيتين تنقالن مدرعات 
إلى جزر منزوعة السالح في بحر إيجه، ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين 
الجارين.وقالت المصادر لوكالة األناضول إن مسيرات تركية رصدت سفينتي 
اإلنزال وهما تتجهان إلى جزيرتي لسبوس وساموس، حيث نقلتا 23 مدرعة 

إلى األولى و18 أخرى إلى الثانية، وذلك يومي األحد واألربعاء الماضيين.
على  صارخا"  "مؤشرا  تعدان  المدرعات  نقل  حادثتي  أن  المصادر  وأكدت 
استمرار اليونان بتسليح الجزر القريبة من تركيا، وانتهاك وضع تلك الجزر 
التي يفترض أن تكون منزوعة السالح، وفق االتفاقيات.كما اعتبرت المصادر 
العسكري"  تنتهك منذ أعوام طويلة "الوضع غير  اليونان  أن  التركية  األمنية 
إلى أن ما حدث مؤخرا هو استبدال  للجزيرتين وتنشر أسلحة فيهما، مشيرة 
لمدرعات كانت موجودة هناك بمدرعات حديثة ذات عجالت تكتيكية منحتها 
للحوار،  بتجاهل دعوات تركيا  اليونان  المصادر  واشنطن ألثينا.واتهمت هذه 
وبمواصلة االستفزازات.وتشهد تركيا واليونان خالفات قائمة منذ عقود بشأن 
جملة من القضايا بينها حدود الجرف القاري لكل منهما، والتحليق الجوي في 
المقسمة. السالح، وجزيرة قبرص  إيجه، ووضع جزر منزوعة  منطقة بحر 
وشهد الشهر الجاري تصريحات متبادلة بين البلدين زاد من حدة التوتر، حيث 
منزوعة  جزر  باحتالل  اليونان  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  اتهم 
السالح في بحر إيجه، قائال إن تركيا مستعدة "لفعل ما هو ضروري" عندما 
يحين الوقت.والحقا، عبّر االتحاد األوروبي عن قلقه من تصريحات أردوغان، 
في حين بعثت اليونان برسائل إلى حلف شمال األطلسي واألمم المتحدة تشكو 

مما وصفته بالتعليقات "التحريضية.”
وقبل أسبوعين من اآلن، سئل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 

في مؤتمر صحفي عما إذا كان يعتقد أن تركيا ستثير نزاعا عسكريا في بحر 
إيجه، فقال إنه ال يستطيع "حتى تخيل مواجهة عسكرية"، محذرا من أنه في 

مثل هذا السيناريو، سيصدر من القوات المسلحة اليونانية "رد حاسم".

جمعية �سحراوية تدين مرور قافلة رايل من املناطق املحتلة

م�سريات تركية تر�سد ت�سليح اليونان جزرا يف اإيجة

الداعم وامل�ساند للكفاح العادل لل�سعب ال�سحراوي 

ال�سحراء الغربية تثمن املوقف 
"املبدئي والتاريخي" للموزمبيق 

للموزمبيق  والتاريخي"  "املبدئي  املوقف  اأم�س,  اأول  البولي�ساريو,  جبهة  ثمنت 

لل�سعب  العادل  للكفاح  وامل�ساند  الداعم  "فريليمو",  البالد  يف  احلاكم  واحلزب 

اجلمهورية  �صفري  اأن  )وا�س(  ال�سحراوية  الأنباء  وكالة  ال�سحراوي.وذكرت 

ال�سحراوية لدى جنوب اإفريقيا واملكلف باإفريقيا, حممد ي�سلم بي�سط, وب�سفته 

مبعوث رئي�س اجلمهورية ال�سحراوية والأمني العام جلبهة البولي�ساريو, اإبراهيم 

غايل, اىل املوزمبيق, اأ�ساد مبواقف "فريليمو" الداعمة حلق ال�سعب ال�سحراوي 

يف تقرير امل�سري, خالل م�ساركته يف اأ�سغال املوؤمتر الثاين ع�سر للحزب احلاكم.
حزب  بني  جتمع  التي  التاريخية  العالقات  عند  بي�سط  ي�سلم  حممد  وتوقف 

"فريليمو" وجبهة البولي�ساريو, لفتا اىل اأنها تعود اىل �سنوات الكفاح امل�سرتك 
الدعم  ملواقف  ال�سحراوي  ال�سعب  وتقدير  "عرفان  عن  معربا  ال�ستعمار,  �صد 

العادل  الكفاح  جتاه  ال�سقيقة  املوزمبيق  دولة  طرف  من  عنها  املعرب  وامل�ساندة 

لل�سعب ال�سحراوي", كما ذكر بي�سط مب�ساركة حزب "فريليمو" يف املوؤمتر الأول 

حلركات التحرر الإفريقية, املنعقد عام 2018 بالأرا�سي املحررة من اجلمهورية 

ال�سحراوية.



خالل االجتماع الوزاري للجنة 

حركة عدم االنحياز حول فل�سطني 

اجلزائر تدعم فل�صطني للح�صول 
على �صفة دولة كاملة الع�صوية 

يف الأمم املتحدة
أعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أول 
أمس عن دعم الجزائر للطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني لألمين العام لألمم 

المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة.
حول  االنحياز  عدم  حركة  للجنة  الوزاري  االجتماع  في  مشاركته  وبمناسبة 
القضية  تسوية  في  سيساهم  فلسطين  قبول  أن  لعمامرة  السيد  صرح  فلسطين, 
المجتمع  أن صمت  أمام مسؤولياتها ,مضيفا  المحتلة  القوة  الفلسطينية وسيضع 
الدولي وسياسات األمر الواقع يقوضان أي أمل في تسوية نهائية وعادلة للمسالة 
الفلسطينية.ولدى تذكيره بالموقف المبدئي للجزائر المؤيد لحق الشعب الفلسطيني 
غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة 
على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف, أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية 
ملف  في  تقدم  لتحقيق  هامة  مرحلة  ستشكل  بالجزائر  المقبلة  العربية  القمة  أن 

المصالحة الفلسطينية وبعث عملية السالم في منطقة الشرق األوسط.

"حما�س" ت�سدر ت�سريحا بعد الواقعة:

 عملية نابل�س جاءت يف اإطار املعركة 
املفتوحة للدفاع عن الأق�صى

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، عبد اللطيف القانوع: إن 
"عملية الدعس في نابلس، وسبقتها )عمليات أخرى( في جنين والخليل ورام هللا، 
تأتي في إطار المعركة المفتوحة للدفاع عن المسجد األقصى، وحمايته من قطعان 
"اقتحامات  أن  أمس،  أول  مكتوب  تصريٍح  في  القانوع،  المستوطنين".وأضاف 
األقصى هي األخطر خالل األيام المقبلة، والعمليات البطولية تتصاعد للرد عليها، 
باسم  الناطق  االحتالل".وأكد  جرائم  على  ردٌّ  نابلس  في  اليوم  الدعس  وعملية 
حماس أن "المسجد األقصى خط أحمر، وسيشعل ثورة جديدة لشعبنا، ستمتد في 

ا على العدوان واالقتحامات". كل أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ رّدً

رئي�س الهيئة املقد�سية ملناه�سة التهويد نا�سر الهدمي 

"ل بد من حماية املنهاج الفل�صطيني
 ملواجهة تهويد التعليم بالقد�س"

أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، ضرورة حماية منهاج 
فلسطيني وطني لمواجهة تهويد التعليم بالقدس.

وبين الهدمي -في تصريحات صحفية- أن االحتالل حارب التعليم في القدس منذ 
اللحظة األولى ألنه يدرك خطورته، ودعم مدارس القدس بالمال حتى يبتز هذه 
من  للتخلص  فلسطينيا  جيال  "نريد  وقال:  التعليم.  تهويد  إلى  ويصل  المدارس، 
االحتالل، وهذه فلسفة وإستراتيجية وطنية يجب تعليمها لألجيال"، موضحا أن 
الوطنية. للهوية والرواية  لكنه توريث  الموجودة  العلوم  يقتصر على  التعليم ال 
وأشار إلى أن الصراع في مدينة القدس بين الفلسطينيين واالحتالل صراع سيادة، 
مضيفا: "يجب أن يكون تنمية القدس ليس بالتعايش مع االحتالل وإنما مقاومته 
الفلسطينية، بتعزيز االهتمام بمدينة  التربية والتعليم  بكل السبل".وطالب وزارة 
مخططاتهم  وتنفيذ  التعليم  أسرلة  االحتالل  محاوالت  لمواجهة  وتنميتها؛  القدس 
فيها.وتتجدد المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه التعليم الفلسطيني والمدارس 

في القدس المحتلة، مع بداية كل عام دراسي في األراضي الفلسطينية المحتلة.
القدس، ويفرض  التعليمية في مدارس  المناهج  ويعمل االحتالل على استهداف 
إجراءات تعسفية صارمة وتهويدية على المدارس المقدسية التي ترفض تدريس 
المناهج الصهيونية. وتمنع وزارة التعليم في حكومة االحتالل الموافقة على بناء 
مدارس جديدة في القدس المحتلة، دون الموافقة على الشروط اإلسرائيلية لتدريس 

المناهج اإلسرائيلية في المدارس الفلسطينية.

الوكاالت
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دويل

أنَّ  امس  أول  تصريح صحفي  في  وأضاف 
الحية  قواه  بكل  مستنفر  الفلسطيني  "الشعب 
أمتنا  أبناء  داعيا  الجرائم"،  هذه  لمواجهة 
األقصى  للمسجد  حماية  مسؤولياتهم  لتحمل 
فيها  تتعرض  مرحلة  أمام  ألننا  المبارك، 
وغير  خطيرة  لتحديات  الفلسطينية  القضية 
نحو  والهرولة  العربي،  الوضع  في  مسبوقة 

التطبيع".

وأشار أنَّ "رسالتنا في هذه المرحلة الحساسة 
أنَّ المسجد األقصى هو ملك لألمة جميعاً، مما 
يستدعي منها الوقوف عند واجباتها التاريخية 
استمرار  ألن  تجاهه،  الدينية  ومسئولياتها 
وعلى  األوضاع،  بتفجير  كفيل  التهويد  هذا 
جيًدا".وتواصلت  حساباته  مراجعة  االحتالل 
الستمرار  والفلسطينية،  المقدسية  الدعوات 
الحشد والرباط في المسجد األقصى المبارك، 

االستيطانية  االحتالل  لمخططات  للتصدي 
بالتزامن مع األعياد اليهودية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطالق 
على  االستيطاني  العدوان  من  عاتية  موجة 
في  ونفخ  اقتحامات  من  األقصى  المسجد 
سعيا  المسجد  واستباحة  والرقص  البوق، 

لتهويده بالكامل وفرض واقع جديد فيه.
جماعات  تسعى  االحتالل،  مخططات  ووفق 
الهيكل خالل 26 و27 من سبتمبر الجاري، 
نفخ  إلى  العبرية”،  السنة  “رأس  يسمى  بـما 
األقصى  المسجد  في  مرات  عدة  البوق 
المبارك.وفي يوم األربعاء الموافق 5 أكتوبر 
الغفران”  “عيد  يسمى  ما  سيصادف   2022
“قربان  طقوس  محاكاة  ويشمل  العبري، 
الغفران” في األقصى، وهو ما تم بالفعل دون 

أدوات في العام الماضي.
بـ”يوم  يسمى  فيما  المستوطنون  ويحرص 
البوق والرقص في  النفخ في  الغفران” على 
“كنيسهم المغتصب” في المدرسة التنكزية في 
المغرب  أذان  بعد  لألقصى  الغربي  الرواق 
العيد يوم تعطيل شامل  مباشرة، ولكون هذا 
لمرافق الحياة، فإن االقتحام األكبر احتفااًل به 

سيأتي الخميس 6 أكتوبر 2022.
وحتى   10-10 االثنين  من  األيام  وستشهد 
“عيد  يسمى  ما   2022-10-17 االثنين 
المستوطنون  ويحرص  التوراتي،  الُعُرش” 
إلى  النباتية  القرابين  إدخال  على  خالله 
الصفصاف وسعف  أغصان  األقصى، وهي 

النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.

استشهد مقاوم وأصيب ثالثة آخرون -فجر األحد- خالل اشتباك مسلح 
مع قوات االحتالل في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت مجموعات عرين األسود في بيان لها، استشهاد المقاوم البطل 
سائد الكوني، فجراً، بعد اشتباك مع قوات االحتالل في منطقة التعاون 
َتنعى مجموعات َعرين  الَفخر والِعّزة  "ِبآياٍت من  نابلس.وقالت:  في 
األسود في مدينة نابلس، الشهيد سائد الكوني الذي استشهد في اشتباك 
مسلح، سائلين المّولى عز وَجّل أن يتغمده برحمتِه ويُسكنُه َفسيح جناته 

مع األنبياء والصّديقين وَحُسَن أوٰلئك َرفيقا".
نارية  دراجة  استهدف  االحتالل  جيش  فإن  محلية؛  مصادر  ووفق 
الدراجة  إلى احتراق  أدى  الشبان، ما  ومركبة كان يستقلها عدد من 
االحتالل  قوات  واختطفت  الكوني،  سائد  قائدها  واستشهاد  النارية 
جثمانه.وحسب المصادر، تمكنت المركبة من االنسحاب بعد تعرضها 
إلطالق النار من قوات االحتالل، في حين أصيب ثالثة من ركابها 

ونقلوا لمشفى محلي.
التعاون،  الشابين أشرف كوسا من حي  كما اعتقلت قوات االحتالل 
نابلس. مدينة  في  الشعبية،  المساكن  حي  من  بوشكار،  الدين  وتقي 

قوات  برصاص  فلسطيني،  شاب  استشهد  السبت،  أمس  أول  وظهر 
جلعاد"  "حفات  مستوطنة  قرب  دهس  عملية  تنفيذه  بزعم  االحتالل، 
جيش  رواية  نابلس.ووفق  غرب  المواطنين  أراضي  على  المقامة 
االحتالل؛ فإن جندًيّا أطلق الرصاص صوب الشاب الفلسطيني داخل 
سيارته، التي قال الجندي إنها كانت مسرعة قبل أن تصطدم بمركبة 

لالحتالل.
كافية،  أبو  عوض  علي  محمد  الشاب  أن  مقدسية  مصادر  وأعلنت 
ارتقى  الذي  الشهيد  هو  المحتلة،  القدس  غرب  إجزا  بيت  قرية  من 
أنها  كافية،  أبو  المقدسي  الشهيد  عائلة  االحتالل.وأكدت  برصاص 
نابلس.ولفتت  )36 عاماً(، جنوب غرب  نجلها محمد  بارتقاء  أُبلغت 
مصادر مقدسية إلى أن الشهيد أبو كافية كان أحد قادة الحركة الطالبية 

خالل دراسته في جامعة بيرزيت.
قتلت  حين  في  مواطنان،  استشهد  الماضي  األسبوع  أيام  وخالل 
مستوطنة في عملية طعن، وأصيب 14 جندًيّا ومستوطناً، ورصدت 
99 نقطة مواجهة، و11 عملية إطالق نار، و16 عملية إلقاء عبوات 

متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

الصهيوني  "الشاباك"  جهاز  رئيس  أطلق 
"رونين بار" تحذيًرا لرئيس حركة المقاومة 
يحيى  غزة  قطاع  في  )حماس(  اإلسالمية 
السنوار، على خلفية تصاعد عمليات المقاومة 

في الضفة الغربية المحتلة.
وفق  الصهيوني،  "الشاباك"  رئيس  وقال 
السنوار  على  إن  "صفا":  وكالة  ترجمة 
التفكير مليًّا في خطواته، وأن يختار ما بين 
إعمار غزة وطريق المقاومة، مشدًدا على أنه 
القيام باألمرين مًعا، على حد  ليس باإلمكان 
القناة  نقلتها  تعبيره.وأضاف -في تصريحات 
"12"- أنَّ على السنوار االختيار بين رفاهية 
السكان وتوجيه العمليات، محذًرا من إمكانية 

امتداد التدهور إلى قطاع غزة، حد وصفه.

الصهيوني  الشاباك  تحذير  أن  القناة  وذكرت 
من  المسبوق  غير  العدد  ظل  في  يأتي 
العمليات في الضفة الغربية، حيث ُسجل تنفيذ 
ضعف  وهو  العام،  بداية  منذ  عملية   120
بأكمله. ويزعم  الماضي  العام  العمليات  عدد 
عديدة  محاوالت  وقوع  الصهيوني  الشاباك 
لتوجيه العمليات من قطاع غزة بقيادة نشطاء 
انخراط  ازدياد  يالحظ  حيث  حماس؛  من 
نشطاء الحركة في الضفة في العمل المسلح.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية 
"حماس" فوزي برهوم: إن "تهديدات رئيس 
جهاز الشاباك للقائد السنوار، تعكس المأزق 
السياسي واألمني والعسكري الذي يعاني منه 

قادة االحتالل".

وأضاف برهوم، في تصريح مقتضب، أمس: 
المقاومة  فرضتها  التي  المعادالت  "بفعل 
البطولي  والصمود  المحتل،  على  غزة  في 
المباركة  ومقاومته  لشعبنا  واألسطوري 
الغربية  الضفة  في  المتصاعدة  الباسلة 

والقدس، زادت معاناة الكيان".
الشباك  رئيس  "تهديدات  أن  إلى  وأشار 
تخيف  وال  جديدة،  ليست  السنوار،  للقائد 
المقاومة".ووجه  قيادة  وال  الفلسطيني  شعبنا 
حماس  رئيس  إلى  رسالة  الشاباك  رئيس 
أن  عليك  "يجب  قائال:  السنوار  يحيى  بغزة 
تدرس خطواتك بدقة، وأن تختار بين ترميم 
 /12 /القناة  نقلت  ما  وفق  والمقاومة"،  غزة 

العبرية.

�سامي اأبو زهري"�سامي اأبو زهري، الناطق با�سم "حما�س"

�صعبنا م�صتنفر وعلى الحتالل
 مراجعة ح�صاباته جيًدا

اأكد د. �سامي اأبو زهري، ع�سو قيادة حما�س يف اخلارج، اأن "�سيا�سة التهويد ال�سهيونية للقد�س املحتلة 

وامل�سجد االأق�سى املبارك، التي من املتوقع اأن تبلغ ذروتها خالل االأعياد اليهودية، متثل ت�سعيداً خطرياً 

�سد �سعبنا واأمتنا، وا�ستهداًفا لديننا ومقد�ساتنا".

قوات االحتالل قامت باختطاف جثمان ال�سهيد

�صهيد و3 اإ�صابات با�صتباك مع الحتالل يف نابل�س

على خلفية ت�ساعد عمليات املقاومة يف ال�سفة الغربية املحتلة

رئي�س "ال�صاباك" ال�صهيوين يحذر ال�صنوار وحما�س ترد

رف�ًسا العتقالهم االإداري يف �سجون االحتالل

30 اأ�صرًيا من "ال�صعبية" 
ي�صرعون يف اإ�صراب مفتوح عن الطعام

شرع 30 أسيًرا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، في إضراب مفتوح عن 
الطعام؛ رفًضا العتقالهم اإلداري في سجون االحتالل.

وقالت "الشعبية"، في بيان صحفي: إّن "اإلضراب يأتي كخطوة ضغط جديدة من أجل 
انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان اإلسرائيلي"، متوقًعا أن تلتحق باألسرى الـ30 

دفعات جديدة في األيام المقبلة.
وأفاد البيان أنَّ "إدارة السجون اإلسرائيلية، وفي إطار االنقضاض على هذه الخطوة، 
هناك  ولكن  لهم،  عرض  تقديم  أجل  من  اإلداريين،  األسرى  مع  التواصل  تحاول 
تشبث واضح من األسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم اإلداري، والصورة غداً ستكون 
بمقاطعة  إداري،  أسير  الـ500  قرابة  بدأ  الماضي،  يناير  وضوحاً".ومطلع  أكثر 
شاملة ونهائية لكل إجراءات قضاء االحتالل، والمتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة 

قضائية، واستئناف، وعليا(.
و"اإلداري"؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة 
اإلنساني،  الدولي  القانون  لبنود  واضح وصريح  في خرق  باألدلة،  الخاصة  المواد 
السياسة.وتتذرع  هذه  تمارس  التي  العالم  في  الوحيدة  الجهة  هي  "إسرائيل"  لتكون 
سلطات االحتالل بأن المعتقلين اإلداريين لهم "ملفات سرية" ال يمكن الكشف عنها 

مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وبلغ العدد اإلجمالي لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل حتى نهاية 
أوت الماضي، نحو أربعة آالف و650، منهم 32 سيّدة، و180 طفاًل، وقرابة 743 

معتقاًل إداريًّا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون األسرى.



قال تعالى: } أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم إن كنتم تعلمون { )البقرة:184(. تعبير ملفت للنظر، 
أن يصف هللا شهرا كامال بأنه أيام معدودة، وفي ذلك من 
اإلغراء في صيامه وحسن استغالله ما فيه، فهو مجرد 
أيام تمضي مسرعة، وكذا العمر يمر وال نستشعره، وُحق 
لكل مسلم أن ينتبه إلى نعمة الوقت التي هو مغبون فيها، 
ويؤدي حق هللا. كثيرون ينوون في رمضان أشياء كثيرة، 
وهي نية مباركة طيبة، ولكن ال بد معها من االتقان، ولو 
لم يخرج أحدنا كل عام ولو بخصلة طيبة ليتقنها ويتعودها 
ال  التي  العظيم  الدين  هذا  أساسيات  إلى  إضافة  لكفى، 
يجوز التفريط فيها أصال.  رمضان شهر الخير والبركة 
والصفاء الروحي ومضاعفة األجور، موسم جميل كثير 
الفوائد، ينبغي استغالله بكل لحظاته، فلله في أيام دهرنا 
نفحات رحمة وبركة، فلنتعرض لها كي ينالنا شيء منها، 
فتكون  هللا  من  أحدنا  تقرب  واحدة  صفاء  لحظة  ورب 
سببا لدخوله الجنة، وتجلب له رضوان هللا تعالى األبدي. 
يقول هللا تعالى: “بل اإلنسان على نفسه بصيرة”، فال أ 
حد أعلم بحالك منك، إال هللا تعالى فهو الذي يعلم السر 
وأخفى، وهو الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، 
ما  أيدينا  اقترفت  جهول،  عجول  ضعيف  خطاء  وكلنا 
ومنّه  وعفوه  هللا  رحمات  إلى  بحاجة  ونحن  اقترفت، 
وكرمه ومغفرته، فما أجمل التواضع مع هللا واالنكسار 
له والتذلل له، طمعا في مغفرته وجنته ورضوانه، فهذه 
الحياة إلى زوال، واآلخرة هي دار القرار، ونسأل هللا أن 
بد من  التحلية(، فال  قبل  )التخلية  يقولون:  تكون جنة.  
وبعد  تعالى،  وجه هللا  يغضب  ما  كل  من  أنفسنا  تفريغ 
التحلية حيث الجزاء العظيم بأنواعه من هللا  ذلك تكون 
تعالى، يحلي به عباده ويكرمهم، وهللا طيب ال يقبل إال 
إليه، وهو سبحانه  طيبا، وهللا يحب من عبده أن يتوب 
للتخلية  العبد نفسه.  فرصتنا  العبد من  أشد فرحا بتوبة 

اآلن، باإلقالع عن المعاصي والندم عليها والتحلل منها 
مهما بلغ عظمها، فاهلل تعالى يقول في أرجى آية: “قل يا 
تقنطوا من رحمة  أنفسهم ال  الذين أسرفوا على  عبادي 
هللا، إن هللا يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم”، 
فهؤالء أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، ومع ذلك فلو أتوا 
هللا تائبين فسيغفرها ولو بلغت عنان السماء أو مثل زبد 
البحر، فهو الغفور الرحيم، ومسألة المغفرة أكدت عليها 
أحاديث فضائل رمضان، فيما ذكره الرسول صلى هللا 
عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن 
إيمانه  القدر  ليلة  إيمانا واحتسابا، ومن قام  قام رمضان 
واحتسابا، غفر هللا له ما تقدم من ذنبه، فاهلل يحب من عبده 
أن ال يخرج من رمضان إال وقد ُغفرت ذنوبه، أن ال 
تبقى عالقة في صدره أو تثقل كاهله.  الصيام أيام معدودة 

ال بد ألحدنا فيها من تنظيم وقته وترتيب أولوياته، وأحمق 
سلوكه  من  فيه  يغيّر  وال  عليه رمضان  يمر  الذي  ذاك 
وأحواله مع هللا، فليتذكر أحدنا ابتداء أنه مخلوق للعبادة، 
وأنعم عليه  المخلوقات  تعالى على سائر  وقد كّرمه هللا 
وهداه، وأحدنا يعلم أنه مغادر الدنيا ال محالة، وأن الدنيا 
دار ممر ال مقر، فاآلخرة هي دار القرار. أيام معدودة 
الطاعة،  إلى  العصيان  قد تغير مسار حياة اإلنسان من 
والتردد  والحيرة  التيه  ومن  الهداية،  إلى  الضالل  ومن 
إلى اليقين الكامل باهلل تعالى، الرحيم الودود، فليس هناك 
التي  تعالى،  باهلل  اليقين  نعمة  من  وأ فضل  أروع  نعمة 
تجلب السعادة الحقيقية للعبد، بأن تجعله مع هللا تعالى، 
فإن  أحب هللا أحبه هللا )يحبهم ويحبونه(،  معية وحبا، 
وإن رضي عن هللا رضي عنه )رضي هللا عنهم ورضوا 

عنه(، فهي السعادة الكاملة المأمولة في فضائل العبادات 
العبادات عن  أبعد  الصيام  عموما والصيام خصوصا.  
“كل  القدسي:  الحديث  في  تعالى  هللا  قال  ولهذا  الرياء، 
عمل ابن آدم له إال الصيام فهو لي، وأنا أجزي به”، فهو 
الملك  يؤمر  بل  ويقّدره،  الملك  يكتبه  عمل  مجرد  ليس 
بكتب الصوم وهللا يجزي به، وكذا األعمال القلبية عموما 
ال يعلم حقيقتها ومشاعرها إال هللا تعالى، والصيام جزء 
من الصبر، والصبر عظيم الجزاء عند هللا: “إنما يوفى 
تنظيم  أخرى  ومرة  حساب”.   بغير  أجرهم  الصابرون 
الصيام  فلنتقن  األلويات  ترتيب  وكذا  الوقت ضروري، 
محافظة  الدين،  عمود  هي  التي  الصالة  وكذا  ابتداء، 
عليها وخشوعا فيها، لتكون ناهية لصاحبها عن الفحشاء 
المؤمن،  معراج  فهي  تعالى  باهلل  له  واصلة  والمنكر، 
يستشعر من خاللها صلته باهلل، يناجيه ويحمده ويمّجده 
القرآن،  وحليته  الذكر  من  والبد  سبحانه.   عليه  ويثني 
فاهلل تعالى عندما أراد أن يعّرف شهر رمضان ذكر أنه 
فيه  أنزل  الذي  رمضان  “شهر  القرآن:  فيه  أُنزل  الذي 
فهو  والفرقان”،  الهدى  من  وبينات  للناس  هدى  القرآن 
شهر القرآن، فيه نزل جملة واحدة في ليلة القدر، وفيه 
ابتدأ نزوله على النبي صلى هللا عليه وسلم، فليكن  ألحدنا 
في رمضان نصيب وافر من رعاية القرآن، ال لتنقضي 
رحلته معه في رمضان فقط، بل لتكون البداية واالنطالق 
شخصيته  ويصقل  حياته  القرآن  يشكل  حيث  المستمر، 
وهدى  وروح  نور  فالقرآن  حياته،  مجمل  على  ويؤثر 
وفرقان وشفاء وبركة ورحمة، ومن عاش مع القرآن أخذ 
من هذه الصفات، وربما أصبح من أهل القرآن الذين هم 
أهل هللا وخاصته. الصيام أيام معدودة ينبغي أن نكّرسها 
للقرب من هللا، والتعرف على ذاتنا ونغيّر، فاهلل ال يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأمتنا بحاجة إلى تغيير 
على مستويات عدة، فحالنا ال يرضي هللا، وليكن رمضان 
انطالقة للتغيير على المستويات كلها، وهللا حسبنا ونعم 

الوكيل. 
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

اأياما معدودات 

“أكرم من حاتم  الشهيرة  المقولة  لما سمعنا عن  الكرم، وإال  لم يعرف شيئا عن  الطائي  من ال يعرف حاتم 
الطائي”، فمن هذا الرجل الذي بلغت سمعته بالد الهند وطالت بالد الروم، حتى قيل أن النبي محمد »ص« 
ذكره في بعض األحاديث؟ ومتى عاش حاتم وكيف عاش؟ وما قصة هذا المثل الذي أُطلق في وقت كان العرب 
فيه من أكرم الخلق، بل أن الجود والكرم كانت صفات متأصلة فيهم؟ حاتم الطائي شخصية عربية مشهورة في 
التراث والثقافة العربية، شاعر معروف بالكرم والجود ومساعدة الغير تحدت سمعته حدود الجزيرة العربية، 
هو من أشهر شعراء العرب في الجاهلية قبل اإلسالم، فبجوار ضلوعه في الكرم والسخاء، كان ضليعا في 
الشعر، لكنه يُعد أشهر العرب بالكرم والشهامة، كما يُعد مضرب المثل في الجود والكرم. وقد كانت العرب 
تقول “السخاء حاتم، والشعر زهير”، بمعنى أن الكرم كرم حاتم الطائي والشعر شعر زهير بن أبي سلمى. 
الشرق  في دول  ُعدي”، شخصية معروفة  “أبا  أو  “أبا سفانة”  بــ  يُكنى  العربية، وكان  قبيلة طيء  أمير  هو 
األوسط وكذلك شبه القارة الهندية. ظهرت شخصيته في العديد من الكتب واألفالم والمسلسالت التلفزيونية 
باللغة العربية والفارسية واألردية والتركية والهندية ومختلف اللغات األخرى )أفالم هندية مثل: حاتم الطائي 
القرن  في  أنه عاش  ويقال  حاتم(.  ومغامرات  حاتم  مثل:  هندية  )1990(. ومسلسالت  تاي  وحاتم   )1956(
السادس الميالدي، كما عاشت معظم شخصيات قصص ألف ليلة وليلة. ويقدم الزركلي في تراجمه لألعالم 
البطاقة الشخصية لحاتم بالقول: “حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، أبو َعِدّى: فارس، 
شاعر، جواد، جاهلي، يضرب المثل بجوده،.. وأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي صلّى هللا عليه 
وسلم”. من هو حاتم الطائي؟ هو حاتم بن عبد هللا بن سعد بن آل فاضل بن امرئ القيس بن عدي أبن أخزم بن 
أبي أخزم هزومه بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائي. ينتمي إلى قبيلة طيء، أمه 
عتبة بنت عفيف بن عمرو بن أخزم، كانت ذات يسر وسخاء، حتى حجز عليها إخوتها ومنعوها مالها خوفا من 
التبذير، نشأ ابنها حاتم على غرارها بالجود والكرم. عاش وقومه في بالد الجبلين التي تسمى اآلن منطقة حائل 
)شمال المملكة العربية السعودية(، حيث يوجد بها قبره وبقايا قصره باإلضافة إلى موقدته الشهيرة المتواجدة 
بمنطقة توران القابعة بمحافظة حائل. تزوج حاتم الطائي بامرأتين األولى هي نّوار وأنجب منها بسّفانة وعبد 
هللا، والثانية ماوية بنت حجر الغسانية، وكانت من ملوك الحيرة وهذا كفيل بأن تقرر بمن يتزوجها، ويُحكى 
بأن ثالثة من الشعراء تقدموا لخطبتها، وهم النابغة الذبياني، والنبيتي وحاتم الطائي، فاختارت من بينهم حاتم 
لما فيه نخوة وكرم، وأنجبت منه عدي، ويروى أيًضا أنها طلبت الطالق منه لنفس السبب الذي تزوجت به من 
أجله، فكان حاتم يُنفق ويبذر ُجّل أمواله على المسافرين والمحتاجين وبإكرام الضيوف، حتى بالغ في اإلسراف 
لدرجة أنه ينفق جميع أمواله حتى لو لم يتبق ألوالده شيًئا. مفهوم آخر للكرم يخطئ من يعتقد أن الكرم عند 
حاتم الطائي هو مجرد اإلطعام وتقديم المال والمساعدة على تجاوز محن حياتية، مسألة الجود والكرم عن هذه 
الشخصية )الغريبة نوعا ما( تتجاوز هذا بكثير، األمر أكبر من مجرد تقديم عون ما أو إكرام ضيف ما، فهو 
استعداد داخلي جارف من أجل بذل “أي شيء” لمساعدة اآلخر واألمر قد ال يتعلق فقط بكل ما تملكه من مال، 
واستعدادك للتخلي عنه كله تحقيقا لمصلحة اآلخرين، وإنما األمر الذي يِصل بحاتم الطائي إلى النزعة نجحو 

التخلي عن الحياة، وفداء النفس من أجل نفس أخرى..وهذه أعلى درجات التضحية والكرم. ي
ُروى أن أن الطائي مر “في مسير له ببني َعَنَزَة وفيهم أسير، فاستغاث به، فقال له حاتم: لقد أسأَت إليَّ حيث 
ْهَت باسمي، وليس معي ما يفديك، ولسُت ببالد قومي، ولكن ِطب َنْفًسا، وجاء إلى الذي أسره فاشتراه منه  َنوَّ
بمئة ناقة، وفّك القيد من رجليه وجعله في رجل نفسه، وقال: اذهب إلى أهلي، وأعطاه أمارة إليهم بالتسليم، 

ومضى الرجل، وأقام حاتم في قيوده حتى عاد الرجل باإلبل، وأطلق حاتم”. الصفات الشخصية لحاتم الطائي 
يعتبر حاتم الطائي رجل صاحب فطرة سجية وفضائل محمودة، وقيل في حقه إذا ُسئل أعطى وإذا َنزل بمنزٍل 
ُعرف، ولو َضرَب بالقداح كسب، وال يقتل باألشهر الُحرم، َنحار لألبل فقيل إنه ينحر باليوم عشر إبل ليُطعم 
للهفان وُمطلق لألسرى،  الُسبل، باإلضافة إلى كل هذه الصفات كان صاحب وفّي، ومغيث  الناس وعابري 
موفي بالعهود والذمم، كما كان جاًر حسن وصوان للعرض والحرمات، والكثير من الِخصال. كان حاتم جواداً 
يشبه شعره جوده ويصدق قوله فعله وكان حيثما نزل عرف منزله مظفر وإذا قاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا 
سئل وهب وإذا ضرب بالقداح فاز وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلق وكان يقسم باهلل أال يقتل أحدا في الشهر 
األصم )رجب(، وكانت مصر تعظمه في الجاهلية، وكان ينحر في كل يوم عشرا من اإلبل، ليطعم الناس. 
لماذا “أكرم” من حاتم الطائي؟ هناك الكثير من القصص والروايات واألحاديث المتداولة حول هذه المسألة 
ولماذا قيل أكرم من حاتم الطائي. وهذه واحدة من القصص التي يُعتقد أن المثل مرتبط بها أيما ارتباط: ُسئل 
حاتم يوًما عمن هو أكرم منه؟، وهل هناك أكرم وأجود منك في بالد العرب؟، فأجاب بنعم هناك هو من أكرم 
مني وسرد هذه القصة: “مررت يوًما بغالم يتيم فقام بذبح إحدى أغنامه لي وأكرمني، وكان ال يملك سوا عشر 
أغنام، فطابت لي رأسها وما تحوي، فقام الغالم بذبح جميع أغنامه واحدة تلو األخرى ويطعمني الرأس، ولم 
أنتبه لذلك، حتى إذا شبعت وخرجت من الخيمة وجدته ذبح الغنم كلها، فسألته: لما فعلت هذا؟، فرد علّي قائاًل: 
“أتستطيب شئًيا أملكه وال أجود به -وهذا األمر ُسبه وعار عند العرب-“، فسأل السائل حاتم وهل عوضته عن 
هذا؟، فرد حاتم: نعم أعطيته ثالثمائة بعير أحمر وخمسمائة رأس من الغنم، فقال له السائل: أنت أكرم منه، 
فجاوبه حاتم: “ال وهللا هو أكرم مني، فهو جاد بكل ما يملك وأنا وهبته قلياًل مما أملك”، ولهذه الحادثة صار 
يُضرب المثل أكرم من حاتم الطائي؛ لكرم الغالم الذي فاق حاتم وشهرته. قالوا عن حاتم الطائي كتب الشاعر 
الفارسي سعدي الشيرازي في عمله كلستان سعدي )1259 م(: “حاتم الطائي لم يعد موجوداً لكن اسمه الجليل 

سيبقى مشهوراً بالفضيلة إلى األبد.
 وزع عشور ثروته في الصدقات في كل مكان”. كما ُورد ذكره في كتاب بُستان )1257(. وفًقا لألساطير في 
مختلف الكتب والقصص، فقد كان حاتم شخصية مشهورة في منطقة الطائي )حائل(. ذكر روزات الصوفا أنه 
“في السنة الثامنة بعد والدة سماحة الرسول )محمد(، تُوفي أنوشيروان العادل، وحاتم الكريم، وكالهما مشهور 
بفضائلهما”، حوالي عام 579. وفًقا للمستشرق الفرنسي بارتيلمي هربلو من القرن السابع عشر، كان قبر حاتم 
يقع في قرية صغيرة تسمى أنوارز في شبه الجزيرة العربية. يقول ابن خلكان “وقال العلماء خرج من قبيلة 
طيء 3 كل واحد مجيد في بابه حاتم الطائي في جوده وداود بن نصير الطائي في زهده وأبو تمام حبيب بن 
أوس في شعره”، ويقول الحموي في “ثمرات األوراق” أن “أجواد الجاهلية الذين انتهى إليهم الجود 3 نفر حاتم 
بن عدي الطائي وهرم بن سنان المازني وكعب بن مامة اإليادي ولكن المضروب به المثل حاتم وحده”. كرم 
حاتم في قصور الروم ذاع صيت حاتم الطائي وكرمه حتى وصل إلى قياصرة الروم باإلضافة إلى أنه يملك 
ِكرام الخيل، فأوفد إليه القيصر بحجابه ليطلبوا ذاك الفرس، فلما وصل الُحجاب لم يتعرف إليهم حاتم ولكن 
أستقبلهم أفضل استقبال، وكانت جميع إبله وأغنامه بالمراعي، وسوف تتأخر عليه حتى تقُدم فقام فذبح فرسه 
وأشعل النار وسواه لضيفه، فلما فرغ الضيف من الطعام عرفه بأنه رسول قيصر، وجاء يستسمحه في فرسه، 
فقال حاتم: “هل أعلمتني قبل اآلن، فأني نحرتها لك إذا لم أجد جزوًرا غيرها”، فنظر إليه الحاجب بتعجب 

وقال: “وهللا لقد رأينا منك أكثر مما سمعنا”. 

�صخ�صيات…التعريف بال�صخ�صيات العلمية والفكرية والتاريخية

حامت الطائي .. كرمي العرب 
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املـوافق لـ 30 �شفر 1444 هـ  

ومثل رحماني أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس 
قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق باستعمال عن سوء نية 
المحدودة  المسؤولية  الشركة ذات  الشركة وقرض  أموال 
يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، تلبية ألغراض شخصية، 
تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها 
غير المشروع، باستعمال التسهيالت التي يمنحها النشاط 
القرض  قانون  لتطبيق  المتخذة  األنظمة  مخالفة  المهني، 
والنقد، استغالل النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، 
طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو االمتناع عن 
خالل  من  مبررة  غير  امتيازات  على  الحصول  أدائه، 
إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، االستفادة من سلطة 
وتأثير األعوان العموميين، التصريح الكاذب وعدم مراعاة 
اإلجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، مقابل 
محي  األعمال  الموجهة ضد رجل  األموال  تبييض  تهمة 

الدين طحكوت.
وكانت محكمة القطب الجزائي الوطني االقتصادي والمالي 
بسيدي أمحمد بالعاصمة، قد وقعت أقصى عقوبة في حق 

كل من الرئيس المدير العام لشركة األثير للصحافة، محمد 
مقدم، المدعو أنيس رحماني، ورجل األعمال، محي الدين 
مع  نافذا،  حبسا  سنوات   10 بـ  أدانتهما  حيث  طحكوت، 
مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية، مع إصدار 
حكم يقضي بإدانة شركة األثير بغرامة مالية مقدارها 32 
مليون دينار، وإلزام محمد مقدم ومحي الدين طحكوت أن 
يدفعا للخزينة العمومية مبلغا بقيمة 10 ماليين دينار لكل 

واحد منهما.
العام لدى مجلس  النائب  التمس  الماضي  وفي18 سبتمبر 
المتابعين  المتهمين  على  العقوبة  تشديد  الجزائر،  قضاء 
في ملف فساد يتعلق بتحويل األموال المخصصة للنشاط 
ممتلكات  على  وحيازته  أخرى  وجهة  إلى  اإلعالمي 
النائب  واعتبر  الوطن،  وخارج  داخل  مالية  وأرصدة 
العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن األحكام الصادرة عن 
محكمة القطب الجزائي االقتصادي والمالي بسيدي أمحمد 

ال تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان.
حياة �شرتاح

الجوية،  الوطني لألرصاد  للديوان  نشرية خاصة  أشارت 
محليا  مرفوقة  رعدية،  أحيانا  تكون  أمطار  تساقط  إلى 
بتساقط حبات برد على عدة واليات من البالد اليوم اإلثنين.
اليقظة  مستوى  ضمن  المصنفة  النشرية  هذه  وتخص 

"برتقالي" جنوب تلمسان والنعامة والبيض وسعيدة وسيدي 
والمدية،  والجلفة  واالغواط  وتيسمسيلت  وتيارت  بلعباس 
نهار  وحتى  األحد  أمس  منذ  صالحيتها  فترة  تمتد  حيث 

اليوم اإلثنين.
ومن المتوقع أن تتراوح كمية األمطار المتساقطة ما بين 
ملم،   50 محليا  تتجاوز  أو  تبلغ  أن  يمكن  ملم،  و40   20

حسب توقعات مصالح األرصاد الجوية المختصة.
والبويرة  المسيلة  واليات  تشهد  أن  أيضا  المرتقب  ومن 
وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وباتنة أمطارا مصحوبة 
تتراوح كمية األمطار ما  برياح وخاليا رعدية، على أن 
بين 20 و40 ملم، وفقا لتوقعات الديوان الوطني لألرصاد 

الجوية.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

تزامنا مع العودة اإىل املدار�س

هذه ن�صائح املخت�صة
 يف طب الأطفال 

را�صية مزمار للأولياء

دعت مختصة في الطب العقلي لألطفال 
مزمار  راضية  الدكتورة  والمراهقين، 
في  اإلسراع  ضرورة  إلى  األولياء 
السابق  العادي  النظام  إلى  األبناء  إعادة 
العواقب  من  محذرة  واالستيقاظ،  للنوم 
والقدرات  الصحة  على  لذلك  الوخيمة 
سيواجهون  الذين  لألبناء  المعرفية 

صعوبات في التركيز.
بعد  أنه  مزمار  راضية  الدكتورة  قالت 
وتعّود  أشهر   3 تجاوزت  عطلة صيفية 
متأخرة،  لساعات  السهر  على  التالميذ 
في  أنفسهم  األولياء  من  العديد  يجد 
أبنائهم  مع  التعامل  كيفية  بشأن  ورطة، 
وإعادتهم لنظام النوم السابق الذي يتالءم 

والمسار الدراسي.
وأفادت المختصة وفق منصة "الصحة" 
أن  يفترض  البرمجة  إعادة  عملية  أن 
تتم أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل انطالق 
لم  لمن  بالنسبة  أّما  الدراسي،  الموسم 
يشرعوا في األمر إلى غاية اآلن، فعليهم 
على  أبناءهم  ومساعدة  الجهود  بتكثيف 
النوم في الساعات الطبيعية المحددة، مع 
والمقويات  الفيتامينات  بعض  استخدام 
أو  الباوبونج  منقوع  وكذا  المناعية 
بعض األعشاب المهدئة.وانتقدت الطبية 
المختصة في طب األطفال اإلفراط في 
التي  االلكترونية  باأللعاب  األبناء  لعب 
بسبب  جدا،  طويلة  ساعات  تستغرق 
الصحة  على  وخيمة  آثار  من  تخلّفه  ما 
والتركيز، حيث أنها تحّولت إلى إدمان 
بالنسبة للبعض، مطالبة األولياء بتوقيفها 
للتالميذ  مكافئة  بمثابة  وجعلها  فورا 
نظير تحقيقهم نتائج ايجابية في مسارهم 
األولياء  المختصة  الدراسي.وحملت 
مسؤولية سلوكات أبنائهم، بسبب تخليهم 
الحبل  وإطالق  بهم  المنوط  الدور  عن 
أحيانا  األبناء  بات  حتى  الغارب،  على 

هم من يسير األولياء.
حياة �شرتاح

جمل�س ق�ضاء اجلزائر

تاأييد �صجن رحماين وطحكوت 
مع م�صادرة كافة اأملكهم 

اأيدت الغرفة اجلزائية ال�ضاد�ضة لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر اأم�س عقوبة يف حق كل من الرئي�س املدير العام 

ل�ضركة الأثري لل�ضحافة، حممد مقدم، املدعو اأني�س رحماين، ورجل الأعمال، حمي الدين طحكوت، حيث 

اأدانتهما بـ 10 �ضنوات حب�ضا نافذا، مع م�ضادرة جميع املمتلكات املنقولة والعقارية.

مرتقبة عرب 16 ولية ب�ضرق وغرب البالد

�ضمن اإطار برناجمها ال�شرتاتيجي 

الذي اأعلنت عنه املجموعة

"اأوريدو" اجلزائر 
ُتعلن عن الّتموُقع 

اجلديد لعلمتها التجارية 

الت�شالت  �ضركة  "اأوريدو"،  جمموعة  ك�ضفت   
و�ضمال  الأو�ضط  ال�شرق  منطقة  يف  العاملة  الدولية 

عالمتها  عن  اأم�س  اآ�شيا،  �ضرق  وجنوب  اأفريقيا 

اإطالق  عن  واأعلنت  اجلديدة  بحلتها  التجارية 

عاملك«.واأو�ضح  "طّور  لل�ضركة-  اجلديد  ال�شعار 

توجه  يعك�س  اجلديد  ال�شعار  اأن  للموؤ�ض�ضة  بيان 

ويركز  امل�ضتقبل  احتياجات  يواكب  الذي  ال�ضركة 

على املوظفني والزبائن وي�ضكل جوهر ا�شرتاتيجيتها 

ح�ضب  »اأوريدو"،  �ضعار  املوؤ�ض�ضي.ويتمحور  للتحول 

امل�شدر حول متكني التقدم الإن�ضاين، ف�ضعار "طّور 

عاملك" َيِعُد مبوا�ضلة الرتقاء بالزبائن واملوظفني- 

�ضواء عرب خطوات �ضغرية اأو قفزات كبرية – وذلك 

�ضخ�س  لكل  مقدمة  وخدمة  وابتكار  ات�ضال  كل  مع 

اأماكن  يف  املجموعة  تخدمه  وبلد  وجمتمع  و�ضركة 

تواجدها حول العامل.

ويتميز املظهر اجلديد لـعالمة »اأوريدو"، التجارية 

نف�س  من  ينبع  وهو  والتطور،  واحليوية  بالو�ضوح 

كما  ال�ضركة،  بهما  تتميز  اللذين  وال�ضغف  الروح 

يعك�س تطلعات ال�ضركة نحو امل�ضتقبل.

الع�ضو  فخرو،  العثمان  عزيز  قال  املنا�ضبة،  وبهذه 

»اأوريدو"،:  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 

اجلديدة  املرحلة  هذه  نحو  كبري  ب�ضغف  »نتطلع 
لطاملا  مرحلة  وهي  »اأوريدو"،  م�ضرية  �ضمن 

لربنامج  ا�شتمراراً  متثل  اأنها  اإذ  انطالقها.  انتظرنا 

التحول ال�شرتاتيجي الناجح الذي اأطلقته ال�ضركة 

جوانب  جميع  يف  امل�ضتمر  التطور  ثقافة  لرت�شيخ 

اأعمالها، ابتداء من تعزيز جتارب املوظفني والزبائن 

للم�ضاهمني.  بالن�ضبة  القيمة  تعزيز  اإىل  وو�ضوًل 

كما اأن �ضعارنا اجلديد "طّور عاملك" ينبع من �شعينا 

ويلخ�س  لعمالئنا،  الرقمية  احلياة  لإثراء  الدائم 

وعمالئنا  موظفينا  و�ضع  يف  املتمثلة  مهمتنا  متاماً 

يف �شميم اأعمالنا ووعدنا بالرتقاء بهم ومتكينهم 
�شرح  جهته،  كانوا.«من  اأينما  التقدم  حتقيق  من 

اآل  يو�ضف  ب�ضام  اجلزائر،  لـ »اأوريدو"،  العام  املدير 

توؤكد  للعالمة،  اجلديد  التموقع  "بهذا  اإبراهيم: 

»اأوريدو"، اجلزائر عن ا�شرتاتيجيتنا القائمة على 
ذلك  و�ضُي�ضهم  اجلزائر.  يف  الزبائن  جتربة  تطوير 

حتما يف ال�ضتجابة لتطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم 

ب�ضفة فعالة ل�شيما خالل هذه املرحلة من التحول 

نحن  اجلزائرية.  ال�ضوق  تعرفه  التي  الرقمي 

وجتربة  باملوؤ�ض�ضة  الرتقاء  على  بقدرتنا  متيقنون 

لزبائننا  وال�ضماح  اأعلى  م�ضتويات  اإىل  الزبائن 

واثقون  نحن  جديدة.  وحتديات  اآفاق  نحو  بالتقدم 

بالنتماء  فخرهم  اإبداء  يف  �ضيوا�ضلون  زبائننا  باأن 

لإحدى اأكرب جمموعات الت�شالت يف العامل والذي 

ربط  اجلزائريني  منح  اجل  من  ا�شتثماراته  �ضُيعزز 

بالإنرتنت اأف�ضل ي�ضتجيب للمعايري الدولية."

مع ال�شعار اجلديد "طّور عاملك"، ت�ضعى »اأوريدو"، 

ورقمية  انرتنت  جتربة  عي�ش  فر�ضة  زبائنها  ملنح 

"�ضاهلة  الرابع  للجيل  حلها  ل�شيما  بف�ضل  فريدة 

بوك�س" املوجهة للموؤ�ض�ضات واخلوا�س والتي تقرتح 

ذات  بالإنرتنت  للربط  م�ضبوقــــة  غري  جتربة 

وكــذا  ومتنــوع  ثــــري  مبحتــوى  العايل  التدفق 

تطبيقـها » My Ooredoo « الذي ي�ضمح لهم بت�ضيري 

ح�ضاباتهم بنقرة واحدة والولوج اإىل حمتوى مبتكر.

حياة �شرتاح

بعد حجز 6 جوازات 

�شفر و400 مليون �ضنتيم

تفكيك �صبكة
 خمت�صة يف تزوير

 "الفيزا" بالعا�صمة
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في 
فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة اإلدارية 
حسين داي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة 
األشخاص قصد  النصب واالحتيال على  في 
الحصول على تأشيرات بطريقة غير قانونية.

التحريات في قضية الحال تمت تحت إشراف 
عناصر  مّكنت  إقليميا،  المختصة  النيابة 
من  أشخاص   )06( توقيف  من  المصلحة 
على  العملية  أسفرت  كما  امرأتين،  بينهم 
صور  سفر،  جوازات   )06( وحجز  ضبط 
مالي  مبلغ  بالضحايا،  خاصة  فوتوغرافية 
من  جزائري  سنتيم  مليون  الـ)400(  يقارب 

العائدات اإلجرامية.
القانونية،  اإلجراءات  جميع  استكمال  وبعد 
المختصة  النيابة  أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  تّم 
أشرار  جمعية  تكوين  قضية  عن  إقليميا، 
استغالل  مع  واالحتيال  النصب  لغرض 
إزعاج  التبليغ،  عدم  مع  المشاركة  الوظيفة، 

السلطات والتبليغ عن جريمة وهمية.
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فرقة  في  ممثلة  الجزائر،  والية  أمن  مصالح  عالجت 
زرالدة،  اإلدارية  المقاطعة  ألمن  القضائية  الشرطة 
البيع،  لغرض  "الماريخوانا"  المخدرات  حيازة  قضية 
غير  بطريقة  الوطني  التراب  في  واإلقامة  الدخول 
شرعية، انتحال هوية الغير، مع تفكيك عناصر الشبكة 
الحال  أجانب.قضية  رعايا   )06( وتوقيف  اإلجرامية 
شبكة  بوجود  تفيد  معلومة  باستغالل  أطوارها  انطلقت 
إجرامية تنشط في اإلتجار غير المشروع للمخدرات، 
توقيف مشتبه  إلى  أفضت  التي  التحريات  مباشرة  ليتم 
أين  الجسدي،  التلمس  لعملية  إخضاعه  تم  الذي  فيه، 

مخدر  تحتوي  ورقي  كيس   )45( على  بحوزته  ضبط 
يخفيها  كان  غرام،   )57( بـ  وزنها  يقدر  الماريخوانا 
بمالبسه الداخلية.وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، 
واستصدار إذن نيابي بتمديد االختصاص وتفتيش مسكن 
من  أخرين  أشخاص   )05( توقيف  تم  فيه،  المشتبه 
جنسيات أجنبية بداخل المنزل، وضبط داخل الشقة على 
)04( أكياس ورقية تحتوي مخدر "الماريخوانا«، وبعد 
استيفاء جميع اإلجراءات القانونية المعمول بها، تّم تقديم 

المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختّصة إقليميا.
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تنبيه جــــوي من امل�صتوى الثاين 
حـــول اأمطــــار غزيــرة وبــــرد 

ت�ضم رعايا اأجانب 

الإطاحة �صبكات ترويج للمخدرات غرب العا�صمة

l

تعترب الراحلة من الوجوه املعروفة 

يف ال�ضحافة اجلزائرية بعد ال�ضتقالل

الرئي�س تبون يعزي عائلة 

الفقيدة زينب امليلي
عبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس األحد 
وافتها  التي  الميلي  زينب  الفقيدة  لعائلة  مواساته  عن 
في  وجاء  إثر مرض عضال،  الماضي  السبت  المنية 
يتوفى  أن  وجل  عز  المولى  "قضى  التعزية:  نص 
ابنة  والمجاهدة  الصحفية  الميلي  زينب  المرحومة 
عائلتي التبسي والميلي أولي العلم ورواد جمعية العلماء 
المسلمين بعد مسار متميز في عالم الصحافة والثقافة 
بانتسابها  تركت خالله رصيدا مشرفا غداة االستقالل 

لجريدة الشعب".
وأشاد الرئيس تبون بالفقيدة: "المرحومة عرفت بجرأة 
آرائها وثباتها على االعتزاز بتاريخنا الوطني والدفاع 
األليم  المصاب  هذا  "وأمام  وأضاف:  الجزائر"،  عن 
أتوجه إليكم بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر 
المواساة، داعيا المولى العلي القدير أن يلهمكم الصبر 
جنة  وفي  الواسعة  برحمته  الفقيدة  ويتغمد  والسلوان 

الرضوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون".
حياة �شرتاح


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

