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المدير العام لل�شيدلية المركزية
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خلفا لإبراهيم مراد 

الذي تولى حقيبة 

الداخلية في الحكومة
الرئي�ص تبون يعين مجيد عمور و�صيطا للجمهورية

خطوات مت�شارعة لتعميق ال�شراكة 
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وبالمناسبة, "نقل الوزير إلى سمو األمير التحيات 
األخوية لرئيس الجمهورية وتطرق إلى مختلف 
الترتيبات التي اتخذتها الجزائر لعقد هذه القمة في 
أحسن الظروف وجعلها محطة فارقة في مسار 
تعزيز العمل العربي المشترك وتشجيع التوافقات 
الالزمة لتمكين األمة العربية من مجابهة التحديات 
الدولي  الظرف  في  خاصة  األبعاد,  المتعددة 
الراهن", يضيف نفس المصدر.وإذ أكد عرقاب, 
الجمهورية  المصدر, "تطلع رئيس  يضيف ذات 
إلى مشاركة فاعلة لدولة قطر ومساهمتها الهامة 
التضامن  قيم  وتعميق  العربي  الصف  في رص 

أكد "رغبته في تطوير  العربيين", كما  والوحدة 
كل  في  البلدين  تجمع  التي  األخوية  العالقات 
حول  والتشاور  التنسيق  ومواصلة  المجاالت 
القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، 
بما يتماشى مع ما تم االتفاق بشأنه خالل زيارة 
الدولة التي أداها السيد رئيس الجمهورية للدوحة 
"حضرة  أن  البيان  2022".وأبرز  فبراير  شهر 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلف 
السيد  إلى  األخوية  تحياته  بنقل  الوزير  السيد 
القمة  في  مشاركته  مؤكدا  الجمهورية,  رئيس 
لدولة  التام  التعبيرعن االستعداد  العربية ومجددا 

قطر للمساهمة بشكل فعال في انجاحها وتحقيق 
الحثيثة  المساعي  ومساندة  منها  المتوخاة  النتائج 
قمة  لتكون  اإلطار  هذا  في  الجزائر  تبذلها  التي 
لم الشمل العربي".كما أثنى سمو األمير, يضيف 
البيان, على "المستوى الذي ارتقت إليه الشراكة 
على  قطر  دولة  عزم  عن  معربا  البلدين,  بين 
إلى  االستثمار  وتوسيع  جديدة  دفعة  إعطائها 
مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك, ال سيما 
تحقيقا  المتجددة،  والطاقات  الطاقة  قطاعات  في 
لإلرادة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين وبما 

يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".

أجمع المشاركون في منتدى "تواصل األجيال لدعم العمل العربي المشترك" 
الذي تتواصل أشغاله بوهران على أن القمة العربية القادمة ستكون ناجحة 

بحكم مصداقية ودور الجزائر اإلقليمي.
قال المتدخلون في أشغال المنتدى في يومه الثاني التي جرت في جلسات 
مغلقة والمنظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني أن القمة العربية 
اإلقليمي  الجزائر  ودور  مصداقية  بحكم  ناجحة  ستكون  بالجزائر  القادمة 
وقدرتها في أن تكون صانعة سالم وجامعة للشمل ومقدمة اقتراحات لتعزيز 

العمل العربي, حسب تصريحات استقتها وكالة األنباء الجزائرية.
فقد ابرز مشاركون في المنتدى في هذا الصدد أهمية القمة العربية المرتقبة 
العمل  بالجزائر في تسوية الخالفات وتعزيز  القادم  يومي 1 و 2 نوفمبر 
الكوثر  والسالم  للتنمية  المرأة  معهد  رئيسة  أكدت  المشترك حيث  العربي 
الجوعان )الكويت( أن هذه القمة تشكل فرصة "لحل الخالفات والصراعات 

العربية.”
مسؤولية  الجزائر  "على  أن  الجوعان  كوثر  األستاذة  المحامية  وأبرزت 
... نحن متفائلون بشأن قدرة  العربية  الخالفات  القمة لحل  كبيرة في هذه 
الجزائر على لتسوية هذه الصراعات", مشيرة الى أن القمة القادمة هي قمة 

" للصلح بين األطراف المتنازعة.”
وبدوره, أشار جابر الحرمي الذي يعد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار 
الشرق اإلعالمية في قطر, أن "األمل كبير في أن تكون القمة القادمة قمة 
العربي  العالم  الى أن  فارقة بين أوضاع متردية و مرحلة جديدة.”وأشار 
"يحتاج إلى عمل تكاملي لمواجهة الرهانات و التحديات في المراحل القادمة 
حيث ينتظر من القمة القادمة أن تلم شمل الدول العربية التي ضيعت الكثير 

في العمل بصفة فردية.”
بجنيف  السياسية واالجتماعية  للدراسات  العربي  المركز  مدير  اعتبر  كما 
تنظيم  "اختيار  بأن  الصيداوي  رياض  التونسي  والكاتب  والباحث  المفكر 
القمة العربية في الجزائر يعطي أمال كبيرا ألن الجزائر لها رمزية كبيرة", 

مبرزا أن تاريخ انعقاد هذه القمة في غرة نوفمبر لديه "رمزية كبيرة جدا هو 
التحرر من االستعمار والتحرر الوطني و السيادة الوطنية وعدم الخضوع 

للمستعمر الذي نهب ثرواتنا و قتل شعوبنا.”
قضية  وستصبح  جدا"  كبيرة  "بقوة  ستعود  الفلسطينية  القضية  أن  وذكر 
مركزية سواء في القمة العربية أو في منتدى تواصل األجيال, مبرزا أن 
"الجزائر ستعيد األجندة الحقيقية التي تمثل الشعوب العربية و ليس أجندات 

بعيدة جدا عن انشغاالت المواطن العربي. ”
الشؤون اإلستراتيجية واألمنية األستاذ محند برقوق  الخبير في  كما أشار 
من الجزائر إلى أن القمة العربية ستكون جامعة من حيث التطلع المشترك 
لمزيد من العمل العقالني لجامعة الدول العربية ولمزيد من العمل العربي 
ومواجهة  الشمل  ولم  الدول  بين  والتعاون  التضامن  على  القائم  المشترك 

التحديات الراهنة بما يخدم المصالح العربية المشتركة.”
بالجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  الشلبي  جمال  الدكتور  اعتبر  وبدوره, 
"قمة  القادم  نوفمبر  1و2  يومي  المقررة  الجزائر  قمة  )األردن(  الهاشمية 
األمل والعودة إلى سكة التضامن العربي بعد سلسلة األزمات التي شهدتها 
المنطقة العربية والعالم على غرار"الربيع العربي" وجائحة فيروس كورونا 
المواقف  لتوحيد  قمة  األوكرانية وغيرها وكذا  الروسية  المستجد واألزمة 
العربي  القومي  باألمن  المتعلقة  المباشرة  واألزمات  بالقضايا  يتعلق  فيما 

والغذاء والطاقة. ”
ويشارك في هذا المنتدى الذي ينظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني على 
وناشطين من  150 شخصا من مسئولين سامين  أيام حوالي  مدار خمسة 
المجتمع المدني ومؤثرين وشخصيات أكاديمية رفيعة من 19 دولة عربية 
اإلمارات  موريتانيا،  الكويت،  البحرين،  تونس،  مصر،  الجزائر،  وهي 
العربية المتحدة، سلطنة عمان، العربية السعودية، اليمن، سوريا، فلسطين، 

العراق، السودان، ليبيا، لبنان، األردن، قطر و جيبوتي.
ر.ن

ع.ط
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الرئي�س تبون يوجه دعوة لأمري دولة قطر للم�شاركة يف القمة العربية 

اجلزائر تتطلع مل�شاركة قطرية قوية 
وفعالة يف ر�ص ال�شف العربي 

اأ�شتقبل اأم�س بالدوحة وزير الطاقة واملناجم, حممد عرقاب, ب�شفته مبعوثا خا�شا لرئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, 

من طرف ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين, اأمري دولة قطر ال�شقيقة, حيث �شلمه ر�شالة الدعوة املوجهة 

اإليه من طرف رئي�س اجلمهورية للم�شاركة يف اأ�شغال القمة العربية التي �شتحت�شنها اجلزائر مطلع نوفمرب املقبل, ح�شبما 

اأفاد به بيان للوزارة.

بجاية: 

م�شاركة 12 قائمة يف االنتخابات 
البلدية اجلزئية

سياسية  تابعة ألحزاب  أربعة  بينها  من  انتخابية  قائمة   12 ستشارك 
و8 لمترشحين أحرار في االنتخابات البلدية الجزئية ببجاية ، المزمع 
المحلية  المندوبية  من  علم  لما  وفقا  المقبل،  أكتوبر   15 في  تنظيمها 

للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات.
التحرير  جبهة  وهي  سياسية،  أحزاب  ثالثة  بمشاركة  األمر  ويتعلق 
القوى  وجبهة  الديمقراطي  الوطني  التجمع  و  بقائمتين  الوطني 
االشتراكية بقائمة واحدة، حيث سيحاول المرشحون الفوز بأصوات 
هيئة  تحصي  التي  ومسيسنا  وفرعون  توجة  و  أقبو  بلديات  ناخبي 

انتخابية مكونة من 46779 ناخبا.
 ، بجاية  بعد  بالوالية  سكاني  تجمع  أكبر  ثاني  وهي  اقبو  وتحصي 
أكبر عدد للناخبين المعنيين بهذه االنتخابات الجزئية، بحوالي 26180 
ناخبا ، تليها فرعون بـ10.432 ناخبا ، ثم توجة ومسيسنا بـ 5432 

ناخبا و4735 ناخبا على التوالي.
االنتخابية  الحملة  تحضير  على  حاليا  الجهود  تركيز  المصدر  وأكد 
التي ستحتضن  المواقع  تحديد  مع  22 سبتمبر  يوم  إنطالقها  المقرر 
من  االنتهاء  إلى  مشيرا  االقتراع  بهذا  المتعلقة  التظاهرات  مختلف 

إعداد بطاقات االقتراع، والتي شرع في توزيعها بداية من أمس.
وأشار المسؤول المحلي للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات ، مولود 
بوغريدة إلى "استكمال كل التحضيرات لتنظيم هذه االنتخابات ، و 
مواجهة أي طارئ" و ذلك من خالل تنصيب لجنة تنسيق عملياتية 
المعنية  الجهات  كل  و  للوالية  التنفيذية  السلطة  مسؤولي  كل  تضم 
بالعملية االنتخابية ، مع برمجة تنظيم ملتقى يضم كل المشرفين على 

العملية لضمان نجاح هذه اإلنتخابات.
ر.ن

الرئي�ص تبون يعني 
جميد عمور و�شيطا للجمهورية

عمور  مجيد  أمس,  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية,  رئيس  عين 
وسيطا للجمهورية خلفا البراهيم مراد, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  "وقع  البيان:  في  الجمهورية .وجاء 
وسيط  لمصالح  العام  األمين  بموجبه  يعين  رئاسيا  مرسوما  تبون, 

الجمهورية, مجيد عمور, وسيطا للجمهورية, خلفا البراهيم مراد".
ق.و

امل�شاركون يف منتدى توا�شل الأجيال لدعم العمل العربي امل�شرتك يجمعون

القمة العربية القادمة �شتكون ناجحة 
بحكم م�شداقية ودور اجلزائر االإقليمي

منتدى  في  مشاركون  أبرز   
العمل  لدعم  األجيال  تواصل 
تتواصل  الذي  المشترك  العربي 
أشغاله أمس بوهران أهمية إشراك 
التحديات  رفع  في  المدني  المجتمع 

التي يواجهها العالم العربي.
عبيدي،  حسني  الدكتور  ويرى 
والبحوث  الدراسات  مركز  مدير 
حول العالم العربي ودول المتوسط 
في جنيف، أن تنظيم هذا اللقاء يعد 
بادرة مهمة، مبرزا أن تنظيم منتدى 
المجتمع  إشراك  إلى  يهدف  عربي 
التحديات  مواجهة  في  المدني 
يعد  والدولية  واإلقليمية  الداخلية 

"شيئا جديدا".
وأضاف ذات المسؤول أن "الجزائر 
ال  أنه  تعتبر  جديدة،  مقاربة  ليدها 
تواجه  أن  العربية  للدول  يمكن 
التحديات  من  كبير  حجم  بمفردها 
التي تستهدف االقتصاد والتربية و 
الهوية",  و  القومي  واألمن  التعليم 
مشيرا الى أن الجزائر التي سترأس 
من  توجه  القادمة،  العربية  القمة 
خالل هذا المنتدى رسالة قوية بعدم 
"تهميش المجتمع المدني في الدول 
يلعب دورا  أن  يمكن  الذي  العربية 
التحديات". هذه  مواجهة  في  مهما 
و  الحرمي  جابر  أبرز  جهته،  من 
هو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
دار الشرق اإلعالمية في قطر, أن 
المنتدى "مبادرة نوعية على صعيد 
و  نخب  بين  تجمع  العربي،  العمل 
مؤسسات المجتمع المدني من أجل 

النقاش و التحاور فيما بينهم لتعزيز 
و تدعيم العمل العربي المشترك".

منتدى  أن  المتحدث  نفس  وأضاف 
رغبة  على  "مؤشرا  يعد  وهران 
و  العربي  الشمل  لم  في  الجزائر 
إصالحه  يمكن  ما  إصالح  محاولة 
الدقيقة  و  الحرجة  المرحة  هذه  في 

التي تمر بها األمة العربية".
منال  الدكتورة  قالت  جهتها,  ومن 
اإلعالم  وزيرة  وهي  الصمد  عبد 
الجزائرية  "الدولة  سابقا,أن  بلبنان 
كانت سباقة في تسليط الضوء على 
مشارك  كعنصر  المدني  المجتمع 
يخدم  أن  يمكن  ما  و مؤثر في كل 
المستوى  على  سواء  المجتمع، 
أو  االجتماعي  أو  االقتصادي 
"األمل  أن  اعتبرت  الثقافي".كما 
المنتدى  هذا  يكون  أن  في  كبير 
و  التشاركية  األعمال  باكورة 
العربية",  الدول  بين  التشاورية 
المنتدى  هذا  "يميز  ما  أن  مبرزة 
هو أنه يمنح مساحة كبيرة للمجتمع 
و  أفكار  يطرح  أن  في  المدني 

مشاكل و تطلعات الشعوب".
حسين  الدكتور  اعتبر  جانبه,  ومن 
أبو عميرة, أستاذ جامعي من مصر 
اإلفريقية- الشؤون  في  مختص 
اآلسيوية, أن مخرجات هذا المنتدى 
تضمن  "قوية"  تكون  أن  بد  ال 
المدني  للمجتمع  فعالة  مشاركة 
المراحل  تحديات  رفع  في  العربي 

القادمة.
ق.و

 اإبراز اأهمية اإ�شراك املجتمع املدين

 يف رفع التحديات العربية

خرباء ي�شرحون مقاربة اجلزائر 
على م�شتوى الوطن العربي



ووفق ما ورد في المقال الصادر عن وكالة األنباء 
الجزائري-الموريتاني  التعاون  فإن  الجزائرية، 
اآلليات  من  جملة  تترجمه  ملحوظا  انتعاشا  يعرف 
المتابعة  السياسي ولجنة  التشاور  لجنة  المتمثلة في 
واللجنة المشتركة الكبرى للتعاون, والتي يسعى من 
اآلن. لحد  تحقيقه  تم  ما  تعزيز  إلى  البلدان  خاللها 
وضمن هذا المسعى, جاءت زيارة الدولة التي قام 
بها الرئيس الموريتاني, محمد ولد الشيخ الغزواني، 
مدى  لتعكس  الماضي,  ديسمبر  في  الجزائر  إلى 
متانة العالقات الثنائية الراسخة, وهي الزيارة التي 
توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون 
استراتيجية  شراكة  بناء  في  البلدين  إرادة  تجسد 
على  تبون  الرئيس  المناسبة, حرص  شاملة.وبذات 
التذكير بعراقة العالقات الجزائرية-الموريتانية التي 
تعرف تطورا الفتا, فيما وصف الرئيس الموريتاني 
لكونها  والبناءة",  بـ"المثمرة  الجزائر  الى  زيارته 
التعاون  بعالقات  باالرتقاء  قال--  --مثلما  ستسمح 
التي  والصداقة  األخوة  "مستوى  إلى  البلدين  بين 

تربط الشعبين الشقيقين".
 التعاون االقت�سادي.. م�سعى ا�سرتاتيجي 

بوترية مت�ساعدة

االقتصاديين  الشركاء  أهم  أحد  الجزائر  تعد   
أكثر  يتعزز  أن  شأنه  من  واقع  وهو  لموريتانيا, 
مستقبال, استنادا إلى األرقام التي تشير إلى ارتفاع 
بـ205  موريتانيا  نحو  الجزائرية  الصادرات  قيمة 
بالمائة خالل الثالثي األول من سنة 2021 مقارنة 
بنفس الفترة من السنة التي سبقتها.ومن المتوقع أن 
يحافظ التعاون االقتصادي بين البلدين على منحناه 

بحري  تجاري  خط  فتح  بعد  خاصة  التصاعدي, 
يربط بين البلدين, بأمر من رئيس الجمهورية, عبد 
المجيد تبون, وكذا إنجاز الطريق الرابط بين تندوف 
)الجزائر( والزويرات )موريتانيا(, مما يسمح بخلق 
حركية اقتصادية تساهم في تنمية المناطق الحدودية 

بين البلدين الشقيقين.
في  الثنائي  التعاون  يشهد  ذكره,  سبق  لما  وامتدادا 
اآلخر,  هو  والمناجم,  الطاقة  بمجال  الخاص  شقه 
مجال  في  التعاون  على  فعالوة  إيجابية.  ديناميكية 
البلدين  شركات  بين  القائمة  والمحادثات  الكهرباء 
على  بالتوقيع   2021 يوليو  شهر  توجت  والتي 
الموريتانية  والشركة  سونلغاز  بين  تفاهم  مذكرة 
في  البلدين  بين  حثيثة  محادثات  تجري  للكهرباء, 
قطاع المحروقات والغاز لتطوير مشاريع مشتركة 

بين الجانبين.
وتوصف آفاق التعاون المتاحة في مجاالت الطاقة 
والمناجم بالمتنوعة والواعدة, حيث أكد وزير الطاقة 
التي  العمل  زيارة  والمناجم، محمد عرقاب, خالل 
االستعداد  المنصرم,  يونيو  في  إلى موريتانيا  أداها 
استراتيجية  شراكة  إلقامة  الجزائري  للطرف  التام 
االقليمي  الصعيد  على  جديدة  آفاق  فتح  شأنها  من 
إلى  الجزائرية  المؤسسات  نشاط  توسيع  خالل  من 
في  فعال  دور  ولعب  المجاورة  االفريقية  البلدان 

ضمان التزود بالطاقة.
الذي  أبدى مجمع سوناطراك  وعلى صعيد مماثل, 
البحر,  مياه  تحلية  محطات  بناء  في  خبرة  يمتلك 
استعداده للتعاون مع الطرف الموريتاني فيما يتصل 
المشاريع.وال  متابعة  أو  التكوين  أو  بالتكنولوجيا 

يتوقف التعاون بين الجزائر وموريتانيا عند ما سبق 
ذكره بل يتعداه إلى المشروع االستراتيجي لوصل 
للصحراء,  العابرة  المحورية  البصرية  األلياف 
الرامي إلى تطوير االقتصاد الرقمي االقليمي والذي 
ونيجيريا  والنيجر  التشاد  هي  أخرى  بلدانا  يجمع 

ومالي.
 اأهداف ا�سرتاتيجية م�سرتكة 

تر�سم معامل التعاون االأمني

على  وموريتانيا  الجزائر  اتفقت  آخر،  جانب  من   
مضاعفة الجهود وتوحيد المواقف لمواجهة األخطار 
العابرة  الجرائم  من  الحدود  وحماية  المشتركة 
لألوطان من خالل التوقيع على مذكرة تفاهم إلنشاء 
لقيادتي  السامية  اإلرادة  تعكس  ثنائية حدودية  لجنة 
البلدين في االرتقاء بالعالقات الثنائية نحو األفضل.

لمواجهة  تعاونهما  تعزيز  على  البلدان  ويعمل 
التحديات األمنية المفروضة على المنطقة من خالل 
األعمال  وتنسيق  االستخباراتية  المعلومات  تبادل 
الجانب  ظل  المشتركة.كما  الحدود  طول  على 
وهو  البلدين,  بين  العالقات  في  حاضرا  التضامني 
إرسال مساعدات  بكل وضوح من خالل  تجلى  ما 
على  لمساعدتها  موريتانيا  الى  مؤخرا  إنسانية 
مناطق  اجتاحت  التي  الفيضانات  آثار  مواجهة 
أيضا  التضامن  هذا  الشقيق.وتجلى  البلد  بهذا  عدة 

الجزائر أثناء تفشي وباء كوفيد-19, حيث بادرت 
اإلنعاش  في  مختصين  تضم  طبية  بعثة  بإرسال 
والمراقبة  والصيدلة  التكوين  في  والتخدير وخبراء 
الوبائية الى موريتانيا, عالوة على إرسال مساعدات 

تضم عتادا ومستلزمات طبية وقائية.

أكد وزير األشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, 
الموريتاني  والنقل  التجهيز  وزير  و  رخروخ  لخضر 
البلدين  عزم  بنواكشوط,  أمس،  اشروقه,  ولد  الناني 
الشراكة  مستوى  إلى  بعالقاتهما  "االرتقاء  على 
االستراتيجية", مع التأكيد على أن التحديات التي يعرفها 
تعزيزها  على  أكثر  العمل  منهما  "تتطلب  حاليا  العالم 

والدفع بها نحو األمام".
تحضيرا  تأتي  التي  المتابعة  لجنة  أشغال  افتتاح  وفي 
الجزائرية- الكبرى  المشتركة  للجنة   19 الـ  للدورة 
البلدين  أن  على  رخروخ  شدد  للتعاون,  الموريتانية 
الشراكة  مستوى  إلى  بعالقاتهما  باالرتقاء  "مطالبين 
وتطلعاتهما  لمصالحهما  تجسيدا  االستراتيجية, 

المشتركة".
الجزائر  بين  تجمع  التي  المشاريع  رأس  على  ويأتي 
تندوف  مدينتي  بين  الرابط  البري  الطريق  وموريتانيا 

المناطق  معالم  "تغيير  شأنه  من  والذي  الزويرات  و 
التنمية  أمام  رحبة  آفاق  فتح  و  البلدين  بين  الحدودية 
الخصوص,  وبهذا  الشقيقين".  الشعبين  بين  والتواصل 
الجزائري على الشروع  أكد رخرورخ "عزم الطرف 
بهذا  المتعلقة  التقنية  بالدراسات  الخاصة  الورشات  في 
تعيق  قد  التي  العراقيل  كل  رفع  إلى  والسعي  الطريق 
إنجازه"، كما لفت وزير األشغال العمومية و الري و 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  أن  إلى  القاعدية  المنشآت 
"عرفت العديد من اإلنجازات خالل السنوات األخيرة, 
التي  المتاحة  المجاالت  الكثير من  تبقى هناك  أنه  غير 
لم يتم استغاللها بعد", و لن يتأتى هذا الهدف, حسبه, 
الجزائريين  االقتصاديين,  المتعاملين  مساهمة  دون 
الفرص  االستفادة من  الذين حثهم على  والموريتانيين, 

التي يتيحها قانون االستثمار الجديد.
أن  الموريتاني  والنقل  التجهيز  وزير  أكد  بدوره, 

التعاون  البلدين "يميزها سجل حافل من  بين  العالقات 
الذي يشمل العديد من القطاعات الحيوية, والذي تغذيه 
إرادة  وتعززه  المشترك  المصير  و  األخوة  أواصر 
وحرص قائدي البلدين, السيد عبد المجيد تبون ونظيره 
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, على االرتقاء بها بما 

يخدم مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة".
مواجهة  بأن  جيدا  ندرك  "إننا  الشأن:  هذا  في  وقال 
في  أساسا  والمتمثلة  الحالية  الدولية  الظرفية  التحديات 
السلبية  التأثيرات  إليها  يضاف  والغذاء,  الطاقة  أزمة 
وقت  أي  من  أكثر  منا,  تتطلب   , كوفيد-19  لجائحة 
تطوير  الجاد على  والعمل  التكاتف  المزيد من  مضى, 

عالقاتنا الثنائية والدفع بها نحو األمام".
وأعرب, في هذا السياق, عن ثقته بأن ما سيتم التوقيع 
عليه من اتفاقيات و برامج عمل تتعلق بقطاعات حيوية, 
خالل هذه الدورة, سيشكل "محطة هامة في تقوية مسار 

بين  الرابط  الطريق  سيمثل  كما  الثنائي"،  التعاون 
تندوف والزويرات - يؤكد السيد ولد اشروقه- "الحدث 
دون  لكونه سيساهم,  العالقات,  هذه  تاريخ  في  األبرز 
ربط  و  التجارية  المبادالت  تنشيط  في  شك,  أدنى 
الجزائري  الشعبين  بين  الثقافية واالجتماعية  األواصر 

والموريتاني".
وزير  مناصفة,  يترأسها  التي  المتابعة  لجنة  أن  يذكر 
عن  القاعدية  والمنشآت  والري  العمومية  األشغال 
الجانب الجزائري و وزير التجهيز والنقل عن الجانب 
الموريتاني, والتي تجتمع تحضيرا للدورة الـ 19 للجنة 
للتعاون,  الجزائرية-الموريتانية  الكبرى  المشتركة 
لمسار  موضوعي  و  شامل  تقييم  إجراء  على  ستعكف 
التعاون بين البلدين, وتحديد معوقاته مع اقتراح السبل 

الكفيلة بتعزيزه على كافة األصعدة.
ع.ط
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انعقاد اللجنة امل�سرتكة الكربى للتعاون بني البلدين

خطوات مت�شارعة لتعميق �شراكة 
ا�شرتاجتية  بني اجلزائر وموريتانيا

ياأتي انعقاد اللجنة امل�سرتكة الكربى للتعاون اجلزائرية-املوريتانية, اليوم بنواك�سوط, يف دورتها الـ19, كلبنة اأخرى ت�ساف اإىل م�سار العالقات 

الثنائية املتميزة التي ت�سهد ديناميكية قوية يف التعاون بني البلدين �سملت خمتلف املجاالت.

ع.ط

ت�سمنت فر�ص ت�سدير

 ملنتجات جزائرية 

مذكرة تفاهم 
جديدة يف جمال الكهرباء
 بني اجلزائر وموريتانيا

صاغ الجانبان الجزائري والموريتاني على مستوى إجتماع 
الخبراء مذكرة تفاهم جديدة في مجال الكهرباء.

وأوضح أوفى سفيان مدير التعاون العربي واإلفريقي بوزارة 
سبل  تتضمن  الجديدة  المذكرة  أن  الوطنية،  لإلذاعة  الطاقة، 
التعاون وفرص الشراكة بين سونلغاز الجزائرية وسوميالك 
والتكوين  الكهربائي  بالربط  يتعلق  ما  كل  في  الموريتانية، 
المصنعة  بالكهرباء  الخاصة  المواد  بعض  بيع  وإمكانية 
بين  التعاون  فرص  الخبراء  اجتماع  ناقش  كما  بالجزائر. 
الجزائر وموريتانيا في مجال المناجم و في المناطق الحدودية 
العربي  التعاون  مدير  أكد  المناجم،  قطاع  وفي  البلدين.  بين 
الوطني  الديوان  عن  وفدا  أن  الطاقة،  بوزارة  واإلفريقي 
للمناجم الموريتاني سيزور الجزائر قريبا. لإلشارة فإن الدورة 
التاسعة عشرة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية 

للتعاون ستنعقد غدا األربعاء بالعاصمة نواقشط.
�ص. زمو�ص

تنظيم خرجات لزيارة املعامل ال�سياحية 

والتاريخية والثقافية لهوؤالء ال�سياح

باخرة �شياحية تر�شو
 مبيناء وهران وعلى متنها اأزيد 

من 200 �شائح امريكي

رست أول أمس، بميناء وهران باخرة سياحية "سيلفر كالود" 
على متنها أكثر 224 سائح أمريكي .وقد تم تنظيم لفائدة هؤالء 
والثقافية  والتاريخية  السياحية  المعالم  لزيارة  خرجات  السياح 
بها  تزخر  التي  السياحية  للمنتجات  الترويج  سياق  في  للوالية 
مسالك  ستة  االطار  هذا  في  البالد.وأدرجت  غرب  عاصمة 
الهواري"  "سيدي  وحي  وهران  مدينة  وسط  شملت  سياحية 
العتيق وساحة "بودالي حسني" بنفس الحي وساحة "أول نوفمبر 
"مرجاجو"  وجبل  "الباشا"  ومسجد  "الباي"  وقصر   "1954

وحصن "سانتا كروز".
كما نظمت بالمناسبة معارض لمنتجات الصناعات التقليدية عبر 
هذه المسارات السياحية .وينتظر أن تحل سفينة سياحية بوهران 
يوم 22 سبتمبر الجاري تضم 208 سائحا من جنسية أمريكية 
في اطار جوالت سياحية للمدينة وفق المدير الوالئي للقطاع قايم 
ثالثة مماثلة يوم 24 من نفس  عمر بلعباس.كما برمجت رحلة 
الشهر وتخص 150 سائحا أمريكيا على أن تنظم أيضا مسارات 

سياحية أخرى لفائدة سياح الرحلتين المقبلتين.
وأبرز نفس المصدر أن المنتوج السياحي لوهران أصبح يحظى 
باالهتمام ومحل طلبات من السياح لزيارة المدينة.ولإلشارة تنظم 
هذه الجوالت السياحية من طرف وكالة سياحية جزائرية خاصة 

بالتنسيق مع المديرية الوالئية للسياحة والصناعة التقليدية .
ع.ط

جت�سيدا مل�ساحلهما وتطلعاتهما امل�سرتكة

االرتقاء بالعالقات اجلزائرية املوريتانية اإىل م�شتوى ال�شراكة اال�شرتاتيجية



بداري  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  قام 
كمال، مساء أول أمس بزيارة تفقدية لمقر المدرسة 
بني  بموقع  الموجودة  البكم  الصم  لالساتذة  العليا 
مسوس حيث ستتكفل هذه المدرسة التي استحدثت 
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2021/21 وتخضع 
في  اساتذة  بتكوين  العالي  التعليم  وزارة  لوصاية 
التربية  قطاع  لصالح  البكم  للصم  الثانوي  الطور 
كما ستتكفل بالتكوين حسب الطلب والحاجة لفائدة 

قطاعات وزارية اخرى.
على  الوقوف  أجل  من  الزيارة  هذه  وتأتي 
والوسائل  اإلمكانات  على  واالطالع  التحضيرات 
البيداغوجية  التجهيزات  و  والبشرية  المادية 
التكوين  تم توفيرها لالنطالق في  التي  والتعليمية 

بهذه المدرسة بداية من شهر أكتوبر .2022
واالدارية  البيداغوجية  المرافق  الوزير  تفقد  وقد 
الستقبال  جاهزيتها  مدى  على  كثب  عن  للتعرف 
اإلداري  والطاقم  الطلبة  و  المكونين  االساتذة 
ومواتية  الئقة  ظروف  في  المدرسة  لهذه  المسير 

للعمل.
وقام الوزير بعد ذلك بزيارة الى جامعة الجزائر1 

بن يوسف بن خدة، وهي الزيارة التي استهلها بعقد 
جلسة عمل مع مسؤولي الجامعة ليقدم لهم خاللها 
الجامعي  بالدخول  الخاصة  التوجيهات  من  جملة 
في  الجامعية  األسرة  واستقبال   2023/2022

ظروف حسنة.
كما قام بزيارة المكتبة ومتحف الجامعة لما تكتسيه 
شاهدة  عميقة  تاريخية  دالالت  من  المعالم  هذه 
على الجرائم االستعمار الفرنسي في حق الجزائر 
وشعبها كما زار مخبر التشريح ومدرج للعروض 

المعالم  هذه  اهمية  على  اكد  وقد  وغيرها  الفنية 
باعتبارها أماكن للذاكرة ذات قيمة متحفية كبيرة، 
وطالب مسؤولي الجامعة بإعداد فيلم وثائقي يبرز 
تاريخ الجامعة وما تعرضت له المكتبة من تخريب 
بالمكتبة  األول  يتعلق  متحفين  بانشاء  طالبهم  كما 
والثاني بمخبر التشريح وتدشينها مع إحياء ذكرى 
أول نوفمبر في إطار االحتفاالت بالذكرى الستين 

لعيد االستقالل, 
وأمر الوزير إنشاء 3 مؤسسات اقتصادية فرعية 
التعليم  وهي  للقطاع  الثالثية  لالهداف  تحقيقا 

والبحث العلمي وخلق الثروة.
وفي  رسالة له وجهها ألعضاء األسرة الجامعية 
من مسيرين وأساتذة وطلبة وعمال بمناسبة تعيينه  
مكلفا بتسيير شؤون قطاع التعليم العالي قال إنه من 
منطلق تخصصه في مجال الفيزياء والرياضيات 
اساسا  تقوم  والتي  الجديدة  فكرة مسؤولياته  تستند 
على العمل الدؤوب والمستمر والقائم على التشاور 
الدائم حتى ال يتم ترك الفرصة ألي شيء يمكن أن 
يعيق او يعرقل مسيرة عمله، مشيرا الى خارطة 

طريق قيد اإلعداد سيفرج عنها قريبا.

أعلنت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن إلغاء التعليمة الوزارية التي 
تجبر المستفيدين من التربصات قصيرة المدى في الخارج برسم سنة 2019 
والتي لم يتم استهالكها  إرجاع جميع مصاريف التكوين التي صبت لصالحهم 

والزام  المؤسسات التعليم العالي والبحث إصدار سندات االقتطاع.
وحسب االمين العام لالتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مسعود 
عمارنة في بيان له فإنه بعد اتصال لها بوزير التعليم العالي والبحث العلمي 
للوزارة  العامة  االمانة  عن  الصادرة  المراسلة  بخصوص  بداري،   كمال 
رقم 1333 المؤرخة في 11 سبتمبر 2022 والمتضمنة عدم امكانية تأجيل 
استجابة  الوزير  أستجاب  فقد   ،  ، بالخارج  المستوى  تحسين  منح  استهالك 
إيجابية وفورية وقرر إلغاء فحوى هذه التعليمة بشرط استهالك هذه المنح في 
اقرب االجال.وكان قد أبرق بتاريخ 11 سبتمبر الجاري األمين العام الجديد 
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بن تليس عبد الحكيم تعليمة وزارية الى 
رؤساء الندوات الجهوية الجامعية باالتصال مع مدراء مؤسسات التعليم العالي 
والبحث، بخصوص تحسين المستوى بالخارج غير المستهلك"،  جاء فيها أنه 

بناء على عدة طلبات وردت الى وزارة التعليم العالي من مختلف المؤسسات 
الجامعية والبحثية بخصوص االجراءات الواجب اتباعها في حق المستفيدين 
يتم  لم  والتي   2019 سنة  برسم  الخارج  في  المدى  قصيرة  التربصات  من 
استهالكها ، أنه ليس من الضروري أن تذكر وزارة التعليم العالي بحتمية تنفيذ 

تحسين المستوى بالخارج برسم نفس السنة دون امكانية التأجيل.”
وشدد بن تليس في مراسلته إنه يجب على جميع المستفيدين الذين لم يستهلكوا 
تربصاتهم ، إرجاع جميع مصاريف التكوين التي صبت لصالحهم ، كما يتعين 
على المؤسسات اصدار سندات االقتطاع، مشيرا أنه ستتكفل لجان التحقيق 
بمراقبة مدى تطبيق  التنظيم الساري المفعول، مؤكدا انه وعلى ضوء ما سبق 
ومن أجل القضاء نهائيا على  الممارسات غير القانونية، مع  رؤساء الندوات 
الجهوية السهر شخصيا على التقيد الصارم بالقواعد وإجراءات التسيير المالي 
الخاصة في هذا المجال، وهذا قبل أن يتدخل الوزير من اجل الغاء التعليم على 

اثر تدخل الشركاء االجتماعيين.
مرمي عثماين

طبقة  لحماية  الوطني  البرنامج  تطبيق  مكن 
بروتوكول  على  الجزائر  تصديق  منذ  األوزون, 
مونتلاير سنة 1992, من التخلص من 3.200 طن 
من المواد المضرة باألوزون، حسبما أكدته, أول 
والطاقات  البيئة  العاصمة, وزير  بالجزائر  أمس، 

المتجددة, سامية موالفي.
أوضحت الوزيرة خالل يوم إعالمي بمناسبة اليوم 
العالمي لحماية طبقة األوزون والتزامات الجزائر 
الدولية في هذا الخصوص أن الجهود التي بذلتها 
حوالي  من  التخلص  عن  "أسفرت  قد  الجزائر 
3.200 طن من المواد المستنفذة لطبقة األوزون 
العديد  لكون  نظرا  المناخ  على  إيجابا  يؤثر  بما 
أقوى  من  تعتبر  لألوزون  المضرة  المنتجات  من 

غازات االحتباس الحراري".
حضره  الذي  اللقاء,  هذا  خالل  موالفي  وأضافت 
رزيق,  كمال  الصادرات,  وترقية  التجارة  وزير 
أن  للجمارك،  العامة  المديرية  عن  وممثلين 
المنتجات المستهدفة تخص أساسا تجهيزات التبريد 
"سي.أف.سي"  غاز  على  تحتوي  التي  والتكييف 

المستنفذ  الكلورية-فلورية(  الكربون  )مركبات 
 1992 سنة  الجزائر  األوزون.وصادقت  لطبقة 
على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وكذا على 
المستنفذة لطبقة  المواد  بروتوكول مونتلاير بشأن 

األوزون.
الوزيرة-  -تضيف  الدولية  التزاماتها  إطار  وفي 
الستيراد  التراخيص  لمنح  نظام  الجزائر  تبنت 
يتضمن  والذي  األوزون  لطبقة  المستنفذة  المواد 
اخضاع استيراد هذه المواد لنظام حصص سنوية, 
اللجنة  قبل  من  االستيراد  منح حصص  يتم  حيث 
الوزارية المشتركة برئاسة وزارة البيئة والتي تم 
انشاءها في 2013 قصد تقييد كمية الواردات قبل 

منعها نهائيا في 2030.
استفادت  االستراتيجي  البرنامـــج  هذا  إطار  وفي 
أزيد من 35 شركة عمومية وخاصة من استبدال 
 2.000 بنحو  المـقدرة  المطابقة  غير  تجهيزاتها 
وهذا  لــــألوزون  المستنفـــذة  المــــواد  من  طن 
للتنميــــة  المتحدة  األمــم  منظمة  مع  بالشراكة 
مليون   22 ب  قدر  اجمــالي  بتمويل  الصناعيـــة 

دوالر على شكل هبة دولية في إطار مشاريع عدة.
كما أبرزت موالفي, من جانب آخر, أهمية تكوين 
غير  االتجار  مكافحة  مجال  في  الجمارك  أعوان 
المشروع بالتجهيزات و المواد التي تحتوي على 

غازات "سي.أف.سي" المضرة.
الجمارك  "أعوان  أن  الخصوص  هذا  في  وقالت 
هذه  ومنع  الكتشاف  األول  المواجهة  خط  هم 
البيئة  قطاع  بين  "التعاون  أن  مبرزة  الجريمة", 
والمديرية العامة للجمارك يسمح بمواصلة جهودنا 
الكفاءات  تعزيز  و  والتكوين  التحسيس  أجل  من 
اطالق  منذ  وهذا  الجمارك  موظفي  وقدرات 
برنامجنا المشترك سنة 1994 للتخلص التدريجي 

من المواد المستنفذة لألوزون".
وقد تم تكوين بين شهري مايو و يونيو الماضيين 
تجهيزات  استعمال  40 ضابط جمارك في مجال 
األوزون  بطبقة  المضرة  المواد  عن  الكشف 
المتواجدة في السلع المستوردة وهذا ضمن برنامج 

يضم 12 دورة تدريبية.
ر.ن
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قال اإنها قيد الإعداد و�ستطرح على الأ�سرة اجلامعية للإثراء 

بداري يعر�ض قريبا خارطة طريق 
خا�صة بقطاع التعليم العايل

ك�سف وزير التعليم العايل والبحث العلمي كمال بداري، عن خارطة طريق خا�سة بقطاع التعليم العايل قيد الإعداد والتي 

�سيتم عر�سها على ال�سرة اجلامعية للمناق�سة والإثراء يف اطار الهداف التي يقوم عليها برنامج خمطط عمل احلكومة 

وتنفيذا لربنامج رئي�س اجلمهورية.

بداري يعد باإعادة النظر 

يف �سروط ر�سائل ال�ستقبال 

يف الرتب�سات العلمية لـ 2022 وي�سدد

"لن ن�صمح باأي ت�صرف من �صاأنه 
امل�صا�ض بكرامة الأ�صتاذ اجلامعي"

وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ كمال بداري بالنظر في 
االنشغال الذي رفعه مجلس"الكناس" بخصوص النظر في التربصات 
العلمية المتخلفة بسبب وباء كورونا، مشددا على ضرورة منح األساتذة 
الجامعيين المعنيين الوقت الكافي الستهالك التربصات الممنوحة لهم.

ألساتذة  الوطني  للمجلس  الوطني  المنسق  لسان  على  جاء  وحسبما   
التعليم العالي "الكناس" الدكتور عبد الحفيظ ميالط فإنهم اجتمعوا في 
لقاء بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي ، كمال بداري، حيث تم فتح عدة ملفات ولقيت تجاوب 
2022، على  العلمية  التربصات  فيما يخص قضية  الوزير حيث  من 
إعادة النظر في شرط رسائل االستقبال، ووعد  بدراسة هذا المقترح 

في أقرب اآلجال.
وفيما يخص قضية األستاذ لحسن عزوز، تم االتفاق مع الوزير على 
إيجاد حل قريب لقضيته في إطار ما تسمح به قوانين الجمهورية، وفي 
االخير اتفق الطرفان على ضرورة العمل سويا رفقة كل الفاعلين في 

القطاع خدمة لألسرة الجامعية.
وأضاف المنسق الوطني للكناس الدكتور ميالط عبد الحفيظ" أن اللقاء 
كان فرصة لنا لتقديم التهاني للوزير بمناسبة حصوله على ثقة رئيس 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  مسؤولية  تولي  في  الجمهورية 
متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما كان فرصة لفتح 
بعض الملفات مع الوزير، أهمها "ضرورة تعزيز الشراكة اإليجابية 
انعكست  التي  الشراكة  وهي  االجتماعي،  الشريك  وبين  الوزارة  بين 
سابقا وستنعكس مستقبال لخدمة قطاع التعليم العالي واألسرة الجامعية".
وكان ميالط قد تلقى أول أمس اتصاال هاتفيا من وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي البروفيسور بداري كمال، أين أكد لهم  أنه لم يكن له 
أدنى علم بمضمون التعليمة التي صدرت األحد  والتي تتضمن إلزام 
األساتذة بارجاع المستحقات المالية المتعلقة بالتربصات العلمية التي لم 

تستهلك بسبب وباء كورونا.
وأكد ميالط في هذا الشأن " أن  الوزير أكد لهم، أنه يقف دائما إلى 
جانب االستاذ الجامعي، وأنه ال يسمح باي تصرف من شأنه المساس 

بكرامة واحترام االستاذ الجامعي".
وطلب  الوزير من ممثل"الكناس"  أن يوصل رسالة تطمين لألساتذة 
التربصات  استهالك  بإمكانهم  أنه  الملف،  بهذا  المعنيين  الجامعيين 

العلمية التي استفادوا بها الى غاية سنة 2023.
مرمي عثماين

اأكد القمة العربية �ستعزز مكانة اجلزائر

جمل�ض الأمة يدعو اأع�صاء 
احلكومة اجلدد للم�صاهمة 

لالإ�صهام يف الإقالع القت�صادي
أشاد مكتب مجلس األمة برئاسة، صالح قوجيل، بالمستوى الذي بلغته 
العربية  القمة  انعقاد  تسبق  التي  والتحضيرات  الترتيبية  اإلجراءات 
القادم  الفاتح و2 نوفمبر  المقررة يومي  الحادية والثالثين  في دورتها 

بالجزائر.
وأعرب مكتب المجلس خالل اجتماعه الموسع إلى رؤساء المجموعات 
القمة  هذه  بأّن  يقينه  كامل  عن  أمس،  البرلماني  والمراقب  البرلمانية 
الجمهورية،  بقيادة رئيس  الدولة  كينونة  تعّزز  سياسية  نقاطاً  ستسجل 

عبد المجيد تبون، وثقلها في العالم العربي.
الجزائر  في  العربية  القمة  انعقاد  أن  إلى  األمة  مجلس  مكتب  وأشار 
التي  الشهداء  لجزائر  والمشرف  الناصع  السجّل  التاريخ  في  سترك 
سعت على الدوام من أجل توحيد الصّف ولّم الشمل ونُصرة القضية 

الفلسطينية.
ودعا مكتب المجلس أعضاء الحكومة الجدد للمساهمة في رفع الرهان 
الذي أملته متطلبات الجزائر الجديدة التي بلورت براغماتية الخطاب 
قصيرة  السياسات  أخطاء  وتصحيح  الحاضر  معضالت  تحديد  في 
عجلة  ودفع  األمة  ونهضة  االقتصادي  اإلقالع  في  واإلسهام  النظر، 
التنمية إلى األمام، عبر السير على مسارين متوازيين: استقاللية القرار 

السياسي المدّعم باستقاللية مماثلة للقرار االقتصادي.
وبخصوص مشاريع القوانين المرتقب إحالتها على البرلمان بغرفتيه، 
والمدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الجارية 2022 – 2023، نّوه 
تكتسيها  التي  باألهمية  ڨوجيل،  صالح  برئاسة  األمة  مجلس  مكتب 
القوانين، كمشروع القانون العضوي المتعلق بضبط العالقة الوظيفية 
للقواعد  المحدد  القانون  ومشروع  والحكومة،  البرلمان  غرفتي  بين 
بالوقاية  المتعلق  وذلك  الطرق،  عبر  المرور  حركة  بتنظيم  المتعلقة 
من الفساد، فضاًل عن تلك القوانين ذات الصلة بالجانب االقتصادي، 
لإلقالع  شعاراً   2022 سنة  الجديدة  الجزائر  فيها  اتخذت  سنٍة  في 

االقتصادي الحقيقي.
وإنجاح  إثراء  في  للمساهمة  التامة  جاهزيته  المجلس  مكتب  وأبدى 
مشاريع القوانين، داعيا إلى ضرورة إرفاق القوانين المصادق عليها، 
بالنصوص التطبيقية التي من شأنها اإلسراع في تجسيدها على أرض 

الواقع.
ع.ط

على اثر تدخل ال�سركاء الجتماعيني لدى الوزير بداري

«اإلغاء» تعليمة اإلزام الطلبة امل�صتفيدين 
من ترب�صات يف اخلارج اإرجاع م�صاريف التكوين

ك�سفت عن اإعادة تاأهيل اأجهزة اأزيد من 35 �سركة وطنية، موالفي توؤكد

جهود اجلزائر �صمحت بالتخل�ض من 3200 طن 
من املواد امل�صرة بطبقة الأوزون



أغلب  لدى  االصطياف  موسم  ينتهي  ما  عادة 
أوت  شهر  نهاية  مع  األقل،   على  الجزائريين 
مع  يكون  سنة  كل  المدرسي  الدخول  أن  باعتبار 
بداية شهر سبتمبر غير أنه هذا الموسم ومع تأخير 
األسبوع  لغاية  الدراسة  لمقاعد  التالميذ  عودة 
الثالث من هذا الشهر فان أغلب الجزائريين مددوا 
السياحة  الوكاالت  عطلتهم الصيفية وهو ما جعل 
سبتمبر  من شهر  أسابيع  الثالثة  فترة  في  تستثمر 
حيث انعشت العديد من الوجهات السياحية الداخلية 
واألماكن  الجبلية  المناطق  الشواطيء وحتى  نحو 
السياحية في الواليات الداخلية، وحسب ما اطلعنا 
عليه فان هذه الوكاالت تستمر لغاية االن في تقديم 
الشباب  وحتى  العائالت  لصالح  سياحية  عروض 
االنخفاض  من  نوع  األسعار  تعرف  حين  في 
مقارنة مع فترة الذروة في النشاط السياحي والتي 
تكون عادة بين شهري جويلية وأوت، وحسب ما 
بالعاصمة  أكده عدد من مسيري وكاالت سياحية 
فأن فترة بداية شهر سبتمبر عادة ما تلقي نوع من 
الشباب  السياحية من طرف  البرامج  اإلقبال على 
والعائالت الصغيرة والتي تفضل تجنب االزدحام 
الشواطيء  وحتي  السياحية  الهياكل  تعرفه  الذي 
وأماكن الراحة والذي يسجل خالل شهري جويلية 

وأوت لتأخذ عطلتها مع بداية سبتمبر غير أن هذه 
الجزائريين  من  بالعديد  يتعلق  األمر  فأن  السنة 
وفي  متمدرسون  أبناء  لديها  التي  االسر  من  حتى 
في  بالتسويق  مكلف  وهو  مروان  قال  الصدد  هذا 
أن  بالعاصمة  تور"  "ألجيريا  السياحية  الوكالة 
وكالتهم ومنذ بداية شهر سبتمبر اطلقت العديد من 
العروض السياحية الخاصة بالوجهة الداخلية لفائدة 
القبال  فأن  السنة  هذه  أن  مشيرا  الجزائرية  االسر 
ارتفاع  سبتمبر  شهر  خالل  الداخلية  السياحة  على 
ذات  وأشار  الماضية،  بالسنوات  مقارنة  للضعف 
المتحدث انهم في السابق كانوا يركزون مع نهاية 
بسبب  الشباب  على  عروضهم  االصطياف  موسم 
مع  المدرسي  للدخول  بالتحضيرات  االسر  انشغال 
هذا  أن  أال  سبتمبر  شهر  وبداية  اوت  شهر  نهاية 
الموسم وبسبب تأخر الدخول المدرسي فان العديد 
من األسر ال تزال تفضل الذهاب في برامج سياحية 
كوكالة  أنهم  مضيفا  داخلية,  وجهات  نحو  قصيرة 
المدى  قصيرة  برامج  وضع  فضلوا  متخصصة 
نحو  مدروسة  وبأسعار  أيام  األربعة  تتجاوز  ال 
العديد من الوجهات الداخلية وما ساعدهم أكثر هو 
هذه  السياحية خالل  الهياكل  الطلب على  انخفاض 

الفترة.

مو�صم ��صطياف ناجح يف �نتظار �إطالق 

مو�صم �ل�صياحة �ل�صحر�وية 

تؤكد  السياحية  الوكاالت  من  العديد  فان  بالمقابل 
من  مكنهم  السنة  هذه  االصطياف  موسم  أن 
معتبرين  الماضية  المواسم  خسائر  بعض  تجاوز 
الجزائر  في  السياحية  انعاش  على  يعولون  أنهم 
خالل  وليس  السنة  طول  على  المحلية  والوجهة 
من  عدد  قال  السياق  هذا  وفي  االصطياف  موسم 
مسيري وكاالت سياحية بالعاصمة في تصريحات 
لـ"الرائد" ان موسم السياحة واالصطياف هذه السنة 
كان ناجحا فعدا مشكل نقص الهياكل السياحية فان 
الوكاالت  صالح  وفي  مهيئة  كانت  الظروف  كل 
ويضيف هؤالء المسيرون ان العرض كان متوفر 
برامجها وعروضها  الوكاالت نوعت من  وأغلب 
وحتي المزايا التي تقدمها في حين أن الطلب هو 
الماضية  بالسنوات  مقارنة  ارتفاعا  عرف  االخر 
ان  اال  للجزائريين  الشرائية  القدرة  تراجع  فرغم 
هناك فئات عديدة حرمت من السياحة طيلة سنتين 
بسبب االزمة الصحية عادت لتقبل على العروض 
المنتظر  ومن  السنة،  هذه  الوكاالت  تقدمها  التي 
ان تبدا الوكاالت السياحية مع نهاية شهر سبتمبر 
الجاري في التحضير لموسم السياحة الصحراوية 
النعاش  للوكاالت  سانحة  فرصة  يعد  األخير  هذا 
كل  الوكاالت  هذه  تطالب  حيث  الداخلية  السياحة 
الموسم  سنة بتوفير الظروف من أجل إنجاح هذا 
األجانب  طرف  من  كبيرا  اقباال  يعرف  بدا  الذي 
وهو ما يصب في صالح السياحة المحلية وأيضا 
في  تنشط  التي  تلك  خاصة  الوكاالت  صالح  في 

الجنوب الجزائري.

للصيدلية  العام  المدير  أكد 
المركزية في المستشفيات، أمس 
أنه تم تسوية كل التذبذبات التي 
مبديا  األدوية،  سوق  عرفها 
استعداد مصالحه لتوفير األدوية 
وإيصالها  المستشفيات  في 
الوقت  في  المرضى  كل  إلى 
سمير،  فرحات  المناسب.أشار 
في تصريحات له عقب تنصيبه 
المركزية   الصيدلية  رأس  على 
وتذبذبات  نقص  وجود  إلى 
ومستلزمات  األدوية  في 
تم  هلل  "الحمد  مضيفا  الصحية، 
ال  أنه  مضيفا  الوضع"،  تسوية 
األدوية  أنواع  بين  فرق  يوجد 
وأولوياتنا هو توفير كل األدوية 
السرطان،   لمرضى  فقط  ليس 
منصبه  في  تعيينه  وبخصوص 
"هذا  فرحات  قال  الجديد، 
وبتواجد  واعتزاز  لي  شرف 

والصناعة  الصحة  وزير 
"وإتمام  لي"،  سند  الصيدالنية 
المهمة التي سبق ممارستها من 
للصناعة  الحالي  الوزير  طرف 
أتم  على  الصيدالنية"."نحن 
االستعداد للوصول إلى األهداف 
تعيين  تم، أمس  المسطرة". وقد 
منصب  في  سمير  فرحات 
المركزية  للصيدلية  عام  مدير 
عون.  لعلي  خلفا  للمستشفيات، 
التعديل  خالل  تعيينه  تم  الذي 
منصب  في  األخير  الحكومي 
الصيدالنية.  الصناعة  وزير 
الصناعة  وزير  وأشرف 
الصيدالنية علي عون رفقة وزير 
على  سايحي  الحق  عبد  الصحة 
العام  للمدير  الرسمي  التنصيب 
للمستشفيات  المركزية  للصيدلية 
فرحات سمير بحضور إطارات 
المركزية  والصيدلية  الوزارتين 

بيان  وحسب  للمستشفيات، 
الصيدالنية،  الصناعة  لوزارة 
شدد وزير الصناعة الصيدالنية 
خالل مراسم تنصيب المدير العام 
للمستشفيات  المركزية  للصيدلية 
التماسك  ضرورة  على 
والتنسيق بين وزارتي الصناعة 
إطار  في  والصحة  الصيدالنية 
لتنفيذ  المشترك  الحكومي  العمل 
عبد  الجمهورية  رئيس  برنامج 
الوزير  دعا  كما  تبون،  المجيد 
وتضافر  القدرات  تعزيز  إلى 
الجهود من أجل رفع الصعوبات 
وضمان التوفير المستمر للمواد 
الصيدالنية والمستلزمات الطبية 
المؤسسات  لمختلف  واتاحتها 
سيطمئن  مما  االستشفائية، 
ويضمن  والجمعيات  األطباء 

رعاية أفضل للمرضى.
�ش. زمو�ش

قال وزير الصناعة الصيدالنية، علي عون، أمس إن 650 
صنف من األدوية موجود، مشيرا إلى أن الندرة المطروحة 
القادمة  األيام  في خالل  سيتم  فقط  دواء  بـ15   تتعلق  حاليا 
المفقودة  األدوية  تحرير  طريق  عن  إما  للمرضى  توفريها 
للمرضي. بدائل  توفير  أو  والموانئ  المصانع  مستوي  على 
له خالل  في تصريح  الصيدالنية،  الصناعة  وطمأن، وزير 
تنصيب مدير جديد للصيدلية المركزية بتوفر هذه األصناف 
تعليمة  منح  تم  أنه  الوزير  وكشف  قريبا،  جاهزة  وستكون 
أيام   5 وتوزيعها،  واستيرادها  األدوية  تصنيع  لمؤسسات 
التعليمة  هذه  وجاءت  توترا.  تعرف  التي  المنتجات  لتحرير 
تعرف  التي  لألدوية  بدائل عالجية  أو  حلول  إيجاد  بغرض 
إجراء  "سيتم  أنه  مبرًزا  للمريض.  إتاحتها  لتسهيل  ندرة 
عمليات التفتيش للتحقق من االمتثال لهذه األحكام". لإلشارة 

فقد المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدالنية جلسته 
العادية، االثنين الفارط، برئاسة رضا بلقاسمي، وخالل هذا 
وتسليم  استالم  مواعيد  المرصد  رئيس  عرض  االجتماع، 
مستوى  على  توترات  حالًيا  تشهد  التي  األدوية  بعض 
مليون وحدة   5 استيراد  ببرنامج  األمر  ويتعلق  الصيدليات. 
مليون   1.6 استالم  جرى  حيث  )فونتولين(،  "سالبوتامول" 
وحدة منذ الفاتح جوان الماضي. والتحرير الحالي ألكثر من 
سبتمبر  في  وحدة  ألف   580 استالم  مع  وحدة،  ألف   440
المقبل )المتطلبات الشهرية مقّدرة بـ350 ألف وحدة(. ودواء 
( ”Carteol LP 2%“قطرات العين( الذي تم استالم أكثر 
من 80 ألف وحدة بيع في شهر أوت الحالي. ومن المتوقع أن 

يتم تسليم 120 ألف وحدة في سبتمبر المقبل.
�ش. زمو�ش
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�ش. زمو�ش

املدير العام للديوان الوطني 

لتغذية الأنعام وتربية الدواجن يوؤكد:

�شعبة الدواجن حتتاج 
لـ 4 ماليني طن من الأعالف 

لتحقيق ا�ستقرار الأ�سعار 
الدواجن,  لتغذية األنعام وتربية  الوطني  للديوان  العام  المدير  أكد 
حسان بن زازة، أمس األول أن السوق الوطنية بحاجة إلى انتاج 

4 ماليين طن من االعالف لتحقيق االكتفاء الذاتي.
و أكد بن زازة خالل تقديمه لعرض حول أنشطة تربية الدواجن 
وتغذية االنعام خالل جلسة استماع بلجنة الفالحة والصيد البحري 
وحماية البيئة للمجلس، ترأسها علي بن سبقاق رئيس اللجنة، أن 
لتحقيق  سنويا  طن  مليون   4 حوالي  إنتاج  إلى  بحاجة  "الجزائر 
بوالية  هام  السياق عن مشروع  ذات  في  معلنا  المحلي,  االكتفاء 
بشار بطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف طن سنويا". وأضاف أن أسعار 
الذرة عرفت انخفاضا في السوق العالمية, معلنا أنه سيتم استيراد 
ما بين 1 مليون إلى 5ر1 مليون طن الذرة بشعر مالئم, و أوضح 
الدواجن  وتربية  األنعام  لتغذية  الوطني  الديوان  أن  العام  المدير 
 19 كوفيد  جائحة  تبعات  جراء  للغاية"  "صعبة  وضعية  واجه 
تستورد  التي  األولية  المواد  من  بالمائة   90 حوالي  وأن  خاصة 
من الخارج عرفت زيادة في األسعار وهو ما جعل السوق "غير 
منظم". أما بخصوص مراقبة المواد المستوردة من الخارج على 
الديوان  "أن  اللجنة ب  أعضاء  زازة  بن  األعالف, طمأن  غرار 
يملك مخبرا مركزيا باإلضافة إلى مخابر جهوية", مضيفا أن هذه 
المخابر قادرة على القيام بدورها في مراقبة كل المواد التي تدخل 

الجزائر لمعرفة وتحديد تركيبة األعالف بدقة". 
وخالل المناقشة, ركز أعضاء اللجنة في تدخالتهم على ضرورة 
اللحوم  أسعار  في  السيما  التهابا  يعرف  الذي  السوق  في  التحكم 
للفالحين  األعالف  توفير  إلى  دعوا  كما  والبيضاء.  الحمراء 
الفالحية  الشعب  مختلف  في  نشاطاتهم  ممارسة  على  وتشجيعهم 
وطرح المنتجات بأسعار مناسبة.وفي نفس اإلطار, طالب بعض 
من  والسماسرة,  المضاربين  نشاط  في  التحكم  بضرورة  النواب 
خالل إيجاد صيغة عملية تساعد الفالحين على اقتناء مختلف المواد 
األسعار  لجعل  مالئمة  آليات  توفير  في  والتفكير  معقولة  بأسعار 

مستقرة في األسواق, حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
�ش. زمو�ش

عن ق�ضية تخ�ص بنك اجلزائر اخلارجي

وزير املالية ال�سابق
 اأمام العدالة

 جمددا يوم 18 �شبتمرب
 18 يوم  الجزائر  قضاء  مجلس  لدى  الجزائية  الغرفة  برمجت 
سبتمبر الجاري محاكمة وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع 
في قضايا الفساد، وهذا بعدما وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون 
وإساءة  عمومية،  أموال  تبديد  وهي  منه  والوقاية  الفساد  مكافحة 

استغالل الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
العام  المدير  الرئيس  بصفته  القضية  هذه  في  متابع  لوكال  محمد 
السابق لبنك الجزائر الخارجي، كونه اقتنى مقر لمركز العمليات 
بالعاصمة،  بلكور  في حي  سابقا  كان  الذي  بحيدرة  للبنك  التقنية 
هذه  تأتي  مجهولة.وللتذكير  رسالة  على  بناءا  القضية  وانطلقت 
المحاكمة بعد ان استأنفت هيئة دفاع محمد لوكال الحكم الصادر 

ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد 
 6 بعقوبة  بإدانته  الذي قضت  المالية واالقتصادية بسيدي أمحمد 

سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
حياة �صرتاح

علي عون يوؤكد توفر 650 �ضنف من الأدوية حاليا

املدير العام لل�ضيدلية املركزية يف اأول ت�ضريح له 

5 اأيام لتحرير املنتجات ال�سيدلنية 
التي تعرف ندرة يف ال�سوق 

«اأولوياتنا هو توفري 
كل الأدوية جلميع املر�سى» 

الوكالت ا�ضتغلت تاأخر الدخول املدر�ضي للرتويج لعرو�ص متنوعة 

انتعا�ش ال�سياحيـــة الداخليــة 
يف «الربع الأخري» من مو�سم ال�سطياف 

مهنيون ي�سفون مو�سم ا�سطياف بـ«الناجح»
ت�ضتمر الوكالت ال�ضياحية هذه الفرتة يف تقدمي عرو�ص وبرامج خا�ضة مبو�ضم ال�ضطياف، فرغم اأن هذا الأخري ي�ضارف على نهايته 

اإل اأن تاأخر الدخول املدر�ضي هذه ال�ضنة مقارنة بال�ضنوات املا�ضية اعطى لهذه الوكالت الفر�ضة لال�ضتثمار اأكرث يف ال�ضياحة الداخلية 

خالل �ضهر �ضبتمرب خا�ضة واأن عدد كبري من اجلزائريني يف�ضلون اأخذ عطلتهم ال�ضنوية خالل هذه الفرتة بالذات.
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مت تقدمي امل�ضتبه فيهم اأمام اجلهات الق�ضائية

الإطاحة مب�ضبوق ق�ضائيا 
وحجز م�ؤثرات عقلية واأ�ضلحة بي�ضاء بغرداية

متكنت عنا�ضر فرقة البحث و التدخل، هذا الأ�ضبوع من توقيف �ضخ�ص خطري م�ضبوق ق�ضائيا )31 �صنة(، وحجز 23 قر�ص من املوؤثرات 

العقلية، قارورتني بهما �ضائل موؤثر عقلي، 04 اأ�ضلحة بي�ضاء حمظورة، مبلغ مايل يقدر بـ 1702800دج ، مبلغ مايل من العملة الأجنبية 

يقدر بـ 55 اأورو، من عائدات الرتويج.

مصالح  لجهود  مواصلة  تأتي  التي  العملية  نتائج 
على  الخناق  لتضييق  غرداية،  والية  بأمن  الشرطة 
اآلفات  على  القضاء  فيها  بما  الجريمة  أشكال  كافة 

مؤثرات  استهالك  و  ترويج  غرار  على  االجتماعية، 
جاءت  المحظورة،  البيضاء  األسلحة  حيازة  العقلية، 
و  البحث  فرقة  لعناصر  أمنية  معلومات  ورود  إثر 
التدخل بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية ، مفادها 
نشاط شخص مسبوق قضائيا في ترويج المخدرات و 
المؤثرات العقلية   بأحد أحياء مدينة غرداية، لتباشر 
الحال  قضية  بخصوص  تحرياتها  المصالح  ذات 

بالتنسيق الدائم   و المستمر مع النيابة المحلية. 
التحريات المعمقة لعناصر الضبطية القضائية بما فيها 
تكثيف عامل البحث و التحري مكنت من تحديد هوية 
المشتبه فيه و مكان تواجده، لتسفر العملية بعد وضع 
خطة أمنية محكمة عن توقيف شخص مسبوق قضائيا 
)31 سنة(، وحجز 23 كبسولة من المؤثرات العقلية 
من نوع بريقابالين 300 ملغ ، قارورتين بهما سائل 

مؤثر عقلي، أربعة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف 
السادس،  مبلغ مالي يقدر بـ 1702800دج، مبلغ مالي 
عائدات  من  أورو   55 بـ  يقدر  األجنبية  العملة  من 
المحجوزات  رفقة  فيه  المشتبه  تحويل  ليتم  الترويج، 

لذات المصالح بغية مواصلة مجريات التحقيق.
عناصر الضبطية القضائية ، و بعد اإلستيفاء من كافة 
اإلجراءات القانونية الالزمة، بالتنسيق الدائم والمستمر 
مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، بما فيها 
أمام  فيهم  المشتبه  بتقديم  قامت   ، المضبوطات  حجز 

الجهات القضائية.

باخرة  وهران  بميناء  الماضي  اإلثنين  أمسية  رست 
سائح   224 أكثر  متنها  على  كالود"  "سيلفر  سياحية 
السياح خرجات  هؤالء  لفائدة  تنظيم  تم  وقد  أمريكي، 
للوالية  والثقافية  والتاريخية  السياحية  المعالم  لزيارة 
بها  التي تزخر  السياحية  للمنتجات  الترويج  في سياق 

عاصمة غرب البالد.
وأدرجت  في هذا االطار ستة مسالك سياحية شملت 
العتيق  الهواري"  "سيدي  وحي  وهران  مدينة  وسط 
"أول  وساحة  الحي  بنفس  حسني"  "بودالي  وساحة 
نوفمبر 1954" وقصر "الباي" ومسجد "الباشا" وجبل 

"مرجاجو" وحصن "سانتا كروز.«
الصناعات  لمنتجات  معارض  بالمناسبة  نظمت  كما 

التقليدية عبر هذه المسارات السياحية. 

وينتظر أن تحل سفينة سياحية بوهران يوم 22 سبتمبر 
الجاري تضم 208 سائحا من جنسية أمريكية في اطار 
للقطاع  الوالئي  المدير  وفق  للمدينة  سياحية  جوالت 
ثالثة مماثلة يوم  قايم عمر بلعباس.كما برمجت رحلة 
24 من نفس الشهر وتخص 150 سائحا أمريكيا على 
سياح  لفائدة  أخرى  سياحية  مسارات  أيضا  تنظم  أن 
المنتوج  أن  المصدر  نفس  وأبرز  المقبلتين،  الرحلتين 
السياحي لوهران أصبح يحظى باالهتمام ومحل طلبات 

من السياح لزيارة المدينة.
ولإلشارة تنظم هذه الجوالت السياحية من طرف وكالة 
سياحية جزائرية خاصة بالتنسيق مع المديرية الوالئية 

للسياحة والصناعة التقليدية.
حياة �ضرتاح

حياة �ضرتاح

يف عملية نوعية لل�ضرطة

 الق�ضائية لأمن ولية اجلزائر

الإطاحة ب�ضبكة اإجرامية 
خمت�ضة يف التهريب 

الدويل للم�اد املحظ�رة
ولية  لأمن  الق�ضائية  لل�ضرطة  الولئية  امل�ضلحة  متكنت 

اإجرامية  ب�ضبكة  الإطاحة  من  نوعية،  عملية  يف  اجلزائر، 

اإجرامية  عائدات  تبيي�ص  يف  خمت�ضة  �ضخ�ضا   13 من  تتكون 

من خالل التهريب الدويل للمواد املحظورة )الألعاب النارية( 

مع حجز 19 مليون وحدة من املفرقعات ومبالغ مالية، ح�ضب 

الوطني.واأو�ضح  لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  به،  اأفاد  ما 

ولية  لأمن  الق�ضائية  لل�ضرطة  الولئية  "امل�ضلحة  اأن  البيان 

من  نوعية،  عملية  يف  الأ�ضبوع،  هذا  بحر  متكنت  اجلزائر، 

ينحدرون  �ضخ�ضا،   13 من  تتكون  اإجرامية  ب�ضبكة  الإطاحة 

خمت�ضة  ق�ضنطينة،  و  بجاية  العا�ضمة،  اجلزائر  وليات  من 

يف تبيي�ص عائدات اإجرامية من خالل التهريب الدويل للمواد 

التي  العملية،  هذه  اإثر  النارية.«(وعلى  )الألعاب  املحظورة 

مت  اإقليميا،  املخت�ص  اجلمهورية  وكيل  اإ�ضراف  حتت  "متت 
الأ�ضناف  خمتلف  من  املفرقعات  من  وحدة  مليون   19 حجز 

والألعاب النارية، بقيمة �ضوقية تقدر بـ16 مليار �ضنتيم و)3( 

كلغ من املعدن الأ�ضفر )الذهب( ودفاتر عقارية وعقود ملكية 

�ضفن   )3( حجز  جانب  اإىل  راقية،  باأحياء  �ضكنيتني  ل�ضقتني 

�ضيد و�ضيارتني )2( ودراجة نارية من احلجم الكبري و مليار 

الإجرامية.«وخل�ص  العائدات  من  �ضنتيم  مليون  و300   )1)

اأمام  الق�ضية  اأطراف  تقدمي  "مت  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  اإىل  البيان 

اإقليميا عن ق�ضية تكوين جمعية  وكيل اجلمهورية املخت�ص 

اأ�ضرار والتهريب الدويل للب�ضائع املحظورة والتهرب ال�ضريبي 

والتزوير وا�ضتعمال املزور يف حمررات جتارية و�ضوء ا�ضتغالل 

الوظيفة، تبيي�ص العائدات الإجرامية".

�ص. زمو�ص

�ضطيف:

 6 قتلى وجريح يف حادث
 مرور خطري ببئر حدادة

لقي �ضتة اأ�ضخا�ص حتفهم واأ�ضيب �ضح�ص اآخر بجروح، يف 

حادث مرور خطري، وقع ببلدية بئر حدادة جنوب ولية 

�ضطيف.وبح�ضب ما اأفاد به بيان مل�ضالح احلماية املدنية، 

تدخلت  وملان،  وعني  اآزال  عني  لوحدتي  عنا�ضرها  فاإن 

بعد ظهر الإثنني املا�ضي، لأجل حادث مرور خطري وقع 

ببلدية بئر حدادة، متثل يف ا�ضطدام مبا�ضر ل�ضاحنة ذات 

مقطورة ب�ضيارة نفعية على م�ضتوى الطريق الولئي رقم 

�ضطيف.«واأ�ضاف  جنوب  ال�ضواوقة  امل�ضمى  باملكان   171
ال�ضيارة   �ضائق  وهم  قتلى   6 خلف  احلادث  اأن  البيان، 

وبناته الثالثة وامراأته  اإىل جانب  �ضائق ال�ضاحنة  الذي 

التي تعر�ص لها، حيث  تويف متاأثرا بالإ�ضابات اخلطرية 

ونقله  اإخراجه  ليتم  ال�ضاحنة  حطام  بني  حم�ضورا  كان 

اأنفا�ضه الأخرية  اأين لفظ  ال�ضحي عني حلجر  املركز  اإىل 

مبدخل الإ�ضتعجالت، فيما مت ت�ضجيل اإ�ضابة فتاة اأخرى 

11 �ضنة، باأ�ضرار متفاوتة، مت حتويلها اإىل م�ضت�ضفى عني 
اآزال، هذا وقد مت ت�ضخري �ضاحنة تدخل وثالثة �ضيارات 

الدرك  م�ضالح  فتحت  جانبها،  العملية.من  لهذه  اإ�ضعاف، 

الوطني، حتقيقا لتحديد اأ�ضباب هذا احلادث الأليم.

�ص. زمو�ص

مت تنظيم لفائدة هوؤلء ال�ضياح خرجات لزيارة املعامل 

ال�ضياحية والتاريخية والثقافية للولية

باخرة �ضياحية تر�ض� مبيناء وهران 
وعلى متنها اأزيد من 200 �ضائح اأمريكي

غليزان:

حريق ياأتي على 400 حزمة 
تنب مبنطقة اأولد عدة

لدائرة  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 

حزم  حريق  اإخماد  لأجل  الأول  اأم�ص  م�ضاء  جديوية، 

ميهوب  �ضيدي  اأولد  بلدية  عدة  اأولد  بدوار  التنب  من 

فرقة  طرف  من  الإخماد  عملية  جديوية.ومتت  دائرة 

400 حزمة كما مت  الإطفاء، مع ت�ضجيل احرتاق حوايل 

اإىل  احلريق  انت�ضار  منع  اىل  بالإ�ضافة  حزمة،   60 اإنقاذ 

ال�ضكنات املجاورة و اإ�ضطبل لرتبية املوا�ضي.

�ص. زمو�ص

ال�ضلف:

جتهيز 18 مدر�ضة 
بالأل�اح الإلكرتونية

�ضافو،  حممد  ال�ضلف  لولية  الرتبية  مدير  اأم�ص  اأ�ضرف 

على عملية توزيع الدفعة الأوىل من الألواح الإلكرتونية 

بالولية. بلديات  عدة  عرب  ابتدائية  مدر�ضة   18 على 

التح�ضريات  اأن  اإىل  امل�ضوؤول  ذات  اأ�ضار  ال�ضياق،  ذات  يف 

جارية لأجل جتهيز املدار�ص املتبقية باللوحات الرقمية 

يف  املحلية،  ال�ضلطات  مع  بالتن�ضيق  وذلك  دفعات  على 

وقت حث فيه مديري املدار�ص البتدائية على حت�ضي�ص 

بغر�ص  التجهيزات  هذه  اإ�ضتعمال  ح�ضن  على  التالميذ 

اإطالة عمر ا�ضتغاللها.

�ص. زمو�ص

من اأجل مبا�ضرة اأ�ضغال �ضيانة للمعدات

ت�قف كلي ملحطة
 حتلية مياه البحر ب�هران

اأ�ضدرت �ضركة املياه والتطهري لولية وهران بيانا تعلن 

"املقطع"  البحر  مياه  حتلية  ملحطة  امل�ضرية  املوؤ�ض�ضة  اأن 

قد برجمت توقف كلي للمحطة، وذلك يوم الربعاء من 

اأجل مبا�ضرة اأ�ضغال �ضيانة للمعدات التقنية للمحطة.

ال�ضرقية  اجلهة  �ضيم�ص  التوقف  باأن  امل�ضدر  نف�ص  واأفاد 

باملياه  التزويد  عملية  يف  تذبذب  يف  و�ضيت�ضبب  للولية 

كانت  ما  اىل  الو�ضعية  تعود  اأن  على  لل�ضرب،  ال�ضاحلة 

عليه فور انتهاء الأ�ضغال.

�ص. زمو�ص

بجاية:

ا�ضرتجاع كمية من املهل��ضات 
كانت م�جهة للبيع

خاصة  أشكالها  بشتى  الجريمة  محاربة  إطار  في 
عناصر  تمكنت  المخدرات،  وترويج  بيع  ظاهرة 
الشرطة ألمن دائرة أقبو التابعة ألمن والية بجاية 
قضائي  مسبوق  توقيف  من  األسبوع  هذا  خالل 
المخدرات  ترويج  يمتهن  28 سنة  العمر  يبلغ من 
تفاصيل  الشباب،  أوساط  في  العقلية  والمؤثرات 
إلى  واردة  معلومات  على  بناءا  جاءت  العملية 
أشرار  جماعة  وجود  مفادها  الشرطة  مصالح 
يقومون ببيع وترويج المخدرات والمهلوسات بأحد 
األحياء الشعبية بمدينة أقبو، على إثرها تم وضع 
خطة محكمة من خاللها تم ترصد تحركات المشتبه 
فيهم ومداهمة المكان، أين تم توقيف أحد المشتبه 
فيهم بعد فراره بمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة، 
جالسا  كان  الذي  المكان  تفتيش  وبعد  األخير  هذا 
على  العثور  تم  كهربائي  محول  غرفة  خلف  فيه 
عمود من المخدرات )كيف معالج( والمقدر وزنه 
بـ 1.75 غرام باإلضافة إلى 05 أقراص مهلوسة و 

06 شفرات عليها آثار المخدرات.
بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه 
والمؤثرات  المخدرات  حيازة  قضية  ألجل  فيه 
العقلية قصد المتاجرة بطريقة غير مشروعة، وتم 
تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة 

المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.
حياة �ضرتاح

منذ بداية 2022

ت�ضجيل اأزيد من 3 اآلف 
خمالفة مرورية تتعلق 

بالدرجات النارية
سجلت مصالح أمن والية الجزائر 3058 مخالفة 
منذ  وذلك  النارية,  بالدرجات  تتعلق  مرورية 
به,  أفاد  ما  حسب   ,)2022( الجارية  السنة  بداية 
ذات  الوطني.وأوضح  لألمن  العامة  للمديرية  بيان 
"سجلت  الجزائر  والية  أمن  مصالح  أن  المصدر 
منذ بداية السنة الجارية مراقبة أكثر من )39428( 
منها  مرورية  مخالفة   )3058( و  نارية  دراجة 

)2351( مخالفة تتعلق بعدم ارتداء الخوذة.«
العامة لألمن  المديرية  أطلقت  وفي سياق متصل, 
الوطني بحر هذا األسبوع, حملة وطنية تستهدف 
بغية  أصنافها,  بمختلف  النارية  الدراجات  سائقي 
السلبية  التحسيس والتوعية من ظاهرة السلوكيات 
والخطيرة وما يتبعها من أضرار لمستعملي الطريق 
وحمل  بالنشل  السرقة  غرار  على  والسكينة  العام 
الحملة  هذه  تتواصل  حيث  وغيرها,  المحظورات 

إلى غاية 20 سبتمبر الجاري, يضيف البيان.
الخضراء  باألرقام  المصالح  ذات  ذكرت  كما 
الخاص   1548 الوطني,  لألمن  العامة  للمديرية 
"ألو شرطة"  وتطبيق  النجدة  خط   17 بالتبليغات, 

للتبليغ عن أي تجاوز.
حياة �ضرتاح

عدة  تجسيد  عن  الغابات  محافظة  مصالح  كشفت 
وإعادة  الريفية  التنمية  برنامج  إطار  في  عمليات 

االعتبار للمساحات الغابية بوالية توقرت.
االعتبار  وإعادة  الريفية  التنمية  برنامج  ويتضمن 
مسالك  وفتح  تهيئة  توقرت،  بوالية  الغابية  للمساحات 
فالحية على مسافة 44 كلم أنجز منها إلى غاية اليوم 
بالوالية،  الفالحية  المحيطات  مختلف  عبر  كلم   34
وذلك بهدف فك العزلة وتسهيل تدخل أعوان الحماية 
المدنية عند وقوع الحوادث سيما حرائق الغابات، كما 
علي.  بن  مصطفى  للغابات  الوالئي  المحافظ  أوضح 
ويتعلق األمر أيضا، بإنجاز قنوات السقي على مسافة 
المائية  13 كلم في إطار االستغالل العقالني للموارد 
توفيرها  على  يساعد  بما  الفالحي،  للنشاط  الموجهة 
كلم   60 إنجاز  عن  فضال  الفالحين،  من  عدد  ألكبر 

من مصدات الرياح من أشجار الكازورنيا لفائدة 132 
خطر  من  الفالحية  المستثمرات  حماية  قصد  فالحا 
زحف الرمال، بحسب بن علي. كما يشمل البرنامج، 
عمليات إلنجاز وتهيئة سبعة )7( آبار رعوية وتجهيز 
أخرى بمعدات الطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع 
الوالية،  بهذه  الرعوي  النشاط  ترقية  شأنها  من  التي 
وتعكف مصالح  توقرت.  لوالية  الغابات  محافظ  وفق 
برنامج  تجسيد  على  توقرت  بوالية  الغابات  محافظة 
وتوسيع  األشجار  غراسة  تطوير  منه  يتوخى  طموح 
المساحات الغابية وتثمينها، وذلك من خالل العمل على 
شتالت  مختلف  إلنتاج  مشتلة  إنشاء  مشروع  إطالق 
وفق  للمنطقة،  المناخية  للظروف  المالئمة  األشجار 

المحافظ الوالئي للغابات.
�ص. زمو�ص

يف اإطار برنامج التنمية الريفية

اإعادة العتبار للم�ضاحات الغابية ب�لية ت�قرت

الأغواط:

احلب�س امل�ؤقت خلم�ضيني ت�رط يف ترويج املهل��ضات
قطاع  عبر  أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة  مكافحة  إلى  الهادفة  الميدانية  األمنية  للجهود  مواصلة 
اإلختصاص سيما الجرائم المرتبطة باالتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية، تمكنت عناصر 
الشرطة التابعة لألمن الحضري الثالث خالل األسبوع الماضي و بعد استفاء اإلجراءات القانونية من ضبط 
و حجز على مستوى مسكن مشتبه فيه يبغ من العمر )57( سنة كائن على مستوى أحد أحياء مدينة األغواط 

)200( قرص من المؤثرات العقلية، )05( قارورات سائل من المؤثرات العقلية.
بعد استكمال ملف اإلجراءات الجزائية لقضية الحال المتعلقة بـ حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية 
الجمهورية لدى محكمة األغواط، و بعد  السيد وكيل  أمام  المشتبه فيه  بتقديم  البيع، قامت المصلحة  قصد 

إخضاعه إلجراءات المثول الفوري للجلسة تم وضعه رهن الحبس المؤقت.
حياة �ضرتاح



االستحمام  ولوفة  الصوديوم  بيكربونات 
الجمالية  بفوائدها  الخبز  صودا  تشتهر 
تم  ما  إذا  للجسم  جيداً  مقشراً  وتُعد  للبشرة، 
لقدرتها على  استخدامها مع لوفة االستحمام 
والميت  التالف  الجلد  وإزالة  الجلد  اختراق 
بتفكيك جزيئاته السطحية المترابطة كيميائياً، 

إضافة إلى أنّها تناسب جميع أنواع البشرة.
بيتا  يُعتبر حمض  هيدروكسي  بيتا  حمض   
هيدروكسي إحدى أنواع المقشرات الكيميائية 
الصفصاف،  حمض  شكل  على  تأتي  والتي 

ويعتبر مثالياً لتقشير الجسم والوجه وال سيما البشرة الدهنية المعرضة لظهور 
الذوبان  على  الساليسيلك  حمض  لقدرة  السوداء،  والرؤوس  الشباب،  حب 
وتقليل  والقشور،  الميت  الجلد  خاليا  وإزالة  المغلقة  المسام  وتفتيح  بالماء، 
إفراز الزيوت في البشرة الدهنية، والحد من ظهور حب الشباب، ويُعد مقشراً 
مناسباً للبشرة الدهنية التي يتواجد بها حب الشباب، والتي ال تتناسب معها 

أنواع المقشرات األخرى لتسببها في احتكاك وخدش البشرة والحبوب.
األكسدة،  بمضادات  الغنية  الطبيعية  المكونات  من  القهوة  تُعد  القهوة   
البشرة،  وشد  الميت،  الجلد  خاليا  وإزالة  الجسم،  لتقشير  مثاليًة  وتُعتبر 
حبوب  من  القليل  يخلط  الرفيعة،  والخطوط  التجاعيد  تكون  من  والحد 
القهوة المطحونة مع القليل من زيت الزيتون، ويمكن إضافة القليل من 

وتفرك  البشرة  على  وتوزع  الخام،  السكر 
بالماء  الوجه  يشطف  ثّم  دائرية،  بحركاٍت 

الدافئ، ويجفف.
قطران  مادة  تُعتبر  الحجري  الفحم  قطران   
من  وتُخلصها  للبشرة،  مقشرة  مادًة  الفحم 
التهابات  من  وتُخفف  الميت،  الجلد  خاليا 
البشرة، وبعض األمراض الجلدية كالصدفية 
بلزوجٍة  الفحم  قطران  يتميز  واألكزيما، 
كثير من  في  عالية، ورائحٍة كريهة ويدخل 
في  ويدخل  المالبس،  كصناعة  الصناعات 
األخرى  البشرة  ومنتجات  كالصابون،  المختلفة  بالبشرة  العناية  منتجات 
أنّه  كما  الشمس،  ألشعة  البشرة  حساسية  من  يُزيد  أنّه  إال  كالكريمات، 
كما  الستيرويدات  يتناولون  الذين  األشخاص  في  أفضل  نتيجًة  يعطي 

أشارت بعض الدراسات.
البشرة،  لتقشير  رائعا  والسكر خليطاً  الشوفان  يُشكل  الشوفان والسكر   
الشوفان في كميٍة  القليل من  نقع  الميت، عن طريق  الجلد  وإزالة خاليا 
من  القليل  معه  ويخلط  دقائق،  عشرة  لمدة  ويترك  الماء،  من  صغيرٍة 
السكر، كما يمكن استبدال السكر بالعسل، تُمزج المكونات معاً، وتُطبق 
على البشرة بلطف مع تجنب محيط العينين تفادياً لتهيجها أو ظهورطفح 

جلدي.
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التاريخ العائلي: فإصابة أحد والديك أو إخوتك بهشاشة العظام يزيد من 
م العمر. احتمالية إصابتك بها مع تقدُّ

الرجال،  من  العظام  بهشاشة  لإلصابة  عرضة  أكثر  فالنساء  الجنس: 
خاّصة بعد سّن اليأس، وانقطاع الطمث. 

ضاً  هيكل الجسم: فكلّما كان الجسم نحياًل أو كانت كتلته ضئيلة، كان ُمعرَّ
لإلصابة أكثر. 

مشاكل الغدد: ترتبط هشاشة العظام بفرط نشاط الغدد الدرقية، كما يمكن 
لعالج  الدرقية؛  الغدة  هرمون  أدوية  من  الكثير  تناول  عند  بها  اإلصابة 

قصور الغدة الدرقية.
أو  الكالسيوم،  نقص  أو  التغذية،  تعاني من سوء  فإذا كنت  الحياة:  نمط 
ناً، فإّن ذلك كلّه يمكن أن يزيد من  مشاكل في الشهية، أو إذا كنت ُمدخِّ

احتمالية إصابتك بهشاشة العظام، إلى جانب قلة النشاط والحركة.
و ال يُصاب الجميع بهشاشـة العظام؛ فكلّما كـــان الشخص ُمهَتـّماً بصّحتـه 
وغذائه من مراحل عمرية مبكـــرة، كانــت عظامه أكثر قوة ومرونة، 

هشاشـــــة  لتجنُّب  إتباعها  يمكن  الــتي  الخطــوات  أهّم  يــلي  وفيـــما 
العظـــام:

الحفاظ على اللياقة: فالعظام تصبح أقوى مع التمرين، والمداومة على 
األنشطة البدنية المختلفة، وأفضل التمارين التي يمكن ممارستها للحفاظ 
والضغط،  والتنس،  والجري،  المشي،  هي:  وقوتها،  العظام،  لياقة  على 

والقرفصاء، واليوغا، والتمارين المائية. 
الكالسيوم؛  إلى  يحتاج  فالجسم  )د(:  وفيتامين  الكالسيوم  على  الحصول 
الكالسيوم،  امتصاص  لتحسين  )د(؛  فيتامين  إلى  ويحتاج  العظام،  لبناء 
بفيتامين  الغنية  األطعمة  يشمل  صحي  غذائي  نظام  بإتباع  ينصح  لذلك 
)د(، مثل صفار البيض، وكبد البقر، واألسماك الدهنية، واألطعمة الغنية 

بالكالسيوم، مثل الخضروات الخضراء، ومنتجات األلبان قليلة الدسم. 
ة، مثل: التدخين، والمشروبات الكحولية،  تجنُّب العادات واألطعمة الُمضرِّ
الملح،  من  الكثير  على  تحتوي  التي  واألطعمة  الغازية،  والمشروبات 

والسّكر، مع ضرورة تقليل تناول الكافيين.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

الأغذية التي يجب
 اأن تتناولها احلامل

األشهر  وبشكل خاص خالل  الحمل  مشوار  بداية  من  بتغذيتها  االعتناء 
صحي  غذائي  نمط  إتباع  على  والحرص  الحمل،  من  األولى  الثالثة 
ومتكامل غني بالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، واأللياف، وكميات 
والنمو  للحركة  الضرورية  والنشويات  والسكريات،  الدهون،  من  قليلة 

وتجديد الخاليا، ومن أهم األغذية التي يجب عليها تناولها: 
الحليب ومشتقاته يعتبر الحليب المصدر الرئيسي للكالسيوم الضروري 
وتنشيط  والعضالت،  األعصاب  بوظائف  والقيام  واألسنان  العظام  لبناء 
األنزيمات، وتعزيز عملية امتصاص فيتامينB12 ، كما أنه يحتوي على 

كمية كبيرة من البروتينات والمعادن والدهون. 
 ، Bالحبوب الكاملة تحتوي على كميات وافرة من فيتامينات المجموعة
على  الجسم  ومساعدة  العصبي  الجهاز  وأداء  لتعزيز صحة  الضرورية 

إنتاج الطاقة والمحافظة على صحة وأداء الجهاز الهضمي.
ومن  والفيتامينات،  واأللياف  بالمعادن  غنياً  مصدراً  تعتبر  الخضروات 
أهم أنواع الخضروات التي ينبغي تناولها خالل فترة الحمل: الجزر، و 

اللوبيا، وورق العنب، والملفوف، و البطاطا، والسبانخ، والفليفلة.
الحمضيات تعتبر مصدراً غنياً بفيتامين C الضروري لتعزيز امتصاص 
الحديد من المواد الغذائية، ويتوفر الحديد بشكل وافر في الموز، والسبانخ، 
واللحوم،  والخرشوف،  األسود،  والعسل  والمشمش،  والرمان،  والعنب، 

والكبد، والطحال، ومنتجات البحر.

ن�صائح لرتتيب البيت

يوجد العديد من النصائح المختلفة التي يمكن استغاللها لترتيب المنزل، 
ومنها ما يأتي:

استخدام الخزائن لحفظ األدوات المختلفة. 
تنظيم المنزل من خالل تقسيمه حسب المهمات المختلفة، أي حسب طريقة 

استخدام المكان المحدد، مثل تخصيص مساحة محددة للغسيل. 
بهدف  الخزائن  أو  الرفوف،  أو  الصناديق،  لتسمية  الملصقات  بعض  وضع 
المطبخ،  رفوف  مثل  إليها،  الوصول  لتسهيل  المختلفة  األشياء  إلى  اإلشارة 
وحاويات التخزين، وأرفف الكتب، وكافة األشياء الصغيرة المنتشرة في البيت.
وضع عاّلقة بالقرب من باب المنزل لوضع المعاطف عليها، والسترات، 
والحقائب للعثور عليها بسهولة عند مغادرة المنزل، حيث يمكن اعتبارها 

منطقة انتقالية لوضع األغراض بين خارج البيت وداخله.
وتسهيل  األشياء،  كّل  لتجميع  وذلك  كّل غرفة  في  فوضى  حقيبة  وضع 

فرزها الحقاً، و وإرجاعها لمكانها األصلي. 
األشياء  تخزين  بهدف  الباب؛  خلف  القماش  من  مصنوعة  حقيبة  وضع 

الصغيرة فيها. 
غسل األطباق مباشرة بعد الوجبات. 

التخلص من األشياء التي ال يحتاج إليها الشخص وقد ال يستخدمها بعد 
ذلك.

اختيار لون محدد لكّل شخص في العائلة كرمز؛ بهدف شراء حاجيّاته بناًء 
عليه، مثل: فرشاة األسنان، والمنشفة الخاصة، والكوب الخاص وغيرها.

 تخصيص رف للمفاتيح بجانب الباب. 
من  بكثير  أسهل  ذلك  إّن  حيث  اليوم،  في  واحدة  غرفة  ترتيب  محاولة 
تنظيف البيت كله مرًة واحدة؛ ألّن ذلك يضع هدف واضح أمام الشخص 

إلنجازه. 
إيجاد المنطقة المحوريّة للفوضى التي تتجمع بها األشياء بشكٍل تلقائي في 

كّل غرفة؛ بهدف تنظيفها بشكٍل دوري

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

كيف اأجعل ابني يحب املدر�صة
على  يجب  الطفل  لدى  التعلم  حب  غرس 
التعلم  حب  على  طفلهم  مساعدة  الوالدين 
يُمكن  التي  األساليب  المدرسة،ومن  وحب 

إتباعها لتحقيق ذلك ما يأتي:
واستخدام  اإليجابي،  الجانب  إلى  اإلشارة   

أساليب وعبارات تشجيعية.
قراءة  فمثاًل  مكافأة،  ذاته  بحّد  التعلم  جعل   
كتاب مع الطفل تُعتبر مثيرًة له دون الحاجة 

إلى تقديم مكافأة.
التي  التفاصيل  أو  الحدث  الطفل  مشاركة   

يعيشها الوالدان، حيث إنّه يُريد معرفة وتعلم جميع األشياء التي يُشاهدها 
ويسمعها الوالدان.

 تشجيع الطفل على طرح األسئلة المختلفة، وفي حال عدم معرفة إجابة 
دون  اإلنترنت  على  البحث  بمحركات  باالستعانة  يُنصح  الطفل  سؤال 

التذمر أو التصريح بعدم معرفة اإلجابة. 
ربط المعلومات الدراسية بالحياة اليومية يجب على األهل ربط المواضيع 
والمعلومات التي يتلقاها الطفل في المدرسة مع حياته اليومية، وذلك من 
العائلية،  بالرحالت  الخاصة  الفيديو  أو مقاطع  إلى الصور  النظر  خالل 
أو قراءة القصص المفضلة المرتبطة بموضوعات في العلوم، والتاريخ، 

التي  األساليب  من  وغيرها  والرياضيات، 
بالذاكرة  المعلومات  ربط  إلى  الطفل  تدفع 
تنمية  إلى  يدفعهم  مّما  بهم،  الخاصة  الدائمة 
العقلية اإليجابية وتحقيق المتعة عند الذهاب 

إلى المدرسة.
 فهم سبب كره الطفل للمدرسة يُعّد معرفة 
األمور  للمدرسة من  الطفل  سبب عدم حب 
وعلى  تجاهها،  شعوره  لتغيير  المهمة 
السليمة  االستماع  أساليب  استخدام  الوالدين 
المشكلة، حيث  ابنهم حول  مع  التحدث  عند 
يجب منحه االنتباه الكامل أثناء حديثه، وعدم مقاطعته، ومحاولة فهم ما 
يشعر به والتعاطف معه، باإلضافة إلى تشجيعه على مواصلة الحديث من 

خالل استخدام عبارات، مثل: أخبرني أكثر، أو تابع، وغيرها.
لتحسين  فّعال  التهديد غير  أسلوب  استخدام  يُعّد  التهديد  أسلوب  تجنب   
بتقليل  التهديد  كان  فسواء  المدرسة،  لحب  ودفعه  الطالب  تحصيل 
المصروف اليومي أو سحب الهاتف منه فلن تعمل هذه التهديدات طوياًل، 
وعند وصوله  الطفل،  كبر  كلّما  فاعلية  أقل  القوة  استخدام  يُصبح  حيث 
نتائج  إلى  يؤّدي  قد  بل  نهائياً  األسلوب  هذا  يعمل  ال  المراهقة  مرحلة 

عكسية.

خطوات للوقاية من ه�صا�صة العظام
مثلما ترتبط ه�صا�صة العظام بعملية تكوين الأن�صجة، ترتبط اأي�صًا بنق�ص هرمونات ُمعّينة يف اجل�صم، مثل: هرمون الإ�صرتوجني 

عند الن�صاء، وهرمون الأندروجني عند الرجال، اإّل اأّن هناك اأي�صًا عوامل قد ترفع من احتمالية الإ�صابة، ومنها: 

اإزالة اجللد امليت من اجل�صم
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 بعد اتهام منتخب الإكوادور 

بتزوير جن�سية لعبه بريون كا�سرتو

الفيفا ي�ستعد ال�ستبعاد اأحد املنتخبات 
املناف�سة من مونديال قطر

يقترب االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من استبعاد أحد المنتخبات 
المنافسة في كأس العالم 2022 في قطر.

تم  جديدة  أدلة  فهناك  البريطانية،  ميل"  "ديلي  صحيفة  وبحسب 
تقديمها إلى لجنة االستئناف التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن 

اتهام منتخب اإلكوادور بتزوير جنسية العبه بيرون كاسترو.
وحصل االتحاد الدولي لكرة القدم على تسجيالت صوتية، للمقابلة 
التي أجراها الالعب كاسترو مع مسؤولي االتحاد اإلكوادوري قبل 
عدة سنوات، وأشارت الصحيفة، إلى أن التسجيل الصوتي يحمل 
اعتراف الالعب بأنه مولود في كولومبيا، ورغم ذلك قرر االتحاد 
اإلكوادوري مشاركة الالعب في المنتخب.وأضافت أنه سيتم توجيه 
اتهام صريح لالتحاد اإلكوادوري، باستخراج جوازات سفر مزورة 
الهويات  تعدد  وكذلك  الالعب  جنسية  حقيقة  على  واضح  وتستر 
اإلكوادور  منتخب  استبعاد  تأكيد  بعد  أنه  الصحيفة،  له.وأوضحت 
من كأس العالم، سيتم تغيير الطرف الثاني في المباراة االفتتاحية 
للبطولة، حيث تضم مجموعة قطر كل من السنغال وهولندا إضافة 

إلى اإلكوادور
ق.ر

قيمة ال�سفقة بلغت 211 مليون

 جنيه اإ�سرتليني �سنويا 

رونالدو يعيد النظر
 يف العر�ض ال�سعودي

 زعمت صحيفة "ديلي ميرور" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
العب مانشستر يونايتد يعيد النظر في العرض المقدم له من أحد 
النجم  أن  البريطانية  الصحيفة  وأكدت  السعودي،  الدوري  أندية 
البرتغالي يعيد النظر في عرض رفضه سابقا من ناد لم يذكر اسمه 
في السعودية، حيث كانت قيمة الصفقة 211 مليون جنيه إسترليني 
اليونايتد ينتهي  البالغ 37 عاما، عقدا رفقة  سنويا.ويمتلك المهاجم 

في جوان 2023 مع خيار التمديد لموسم إضافي.
تلقى  رونالدو  أن  الماضي،  جويلية  في  صحفية  تقارير  وذكرت 
إلى  لالنضمام  دوالر  مليون  لـ300  قيمته  عرضا ضخما وصلت 
النجم  يحصل  بحيث  وقتها(  اسمه  يذكر  )لم  سعودي  ناد  صفوف 
البرتغالي على 250 مليون يورو خالل عامين و125 مليون يورو 
كراتب سنوي، وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو.

ويوجد العديد من الالعبين الذي من الممكن لهم مغادرة "الشياطين 
الحمر" في نهاية الموسم الحالي وهم ماركوس راشفورد، لوك شو 
وديفيد دي خيا وديوغو دالوت وفريد جميعهم على وشك الخروج 
من النادي اإلنجليزي، على الرغم من أن النادي ال يزال بإمكانه 

تفعيل بند لتمديد جميع صفقاتهم لمدة عام آخر.
مالدوفا  من  تيراسبول  شيريف  لمواجهة  يونايتد  مانشستر  ويستعد 
دور  من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  وذلك  المقبل  الخميس 

المجموعات من الدوري األوروبي.
الوكالت

تكملة ملباريات اجلولة الثانية من دوري اأبطال اأوروبا

الريال يريد التاأكيد �سد اليبزيغ 
وال�سيتي يف امتحان �سعب اأمام دورمتوند

 يبحث لاير مدريد اإلسباني، حامل 
في  تواليا  الثاني  فوزه  عن  اللقب، 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 
اليبزيغ  اليوم  يستضيف  عندما 
الهداف  يقود  فيما  الجريح،  األلماني 
هاالند  إرلينغ  النروجي  الفتاك 
أمام  إنجلترا  بطل  سيتي  مانشستر 
دورتموند  بوروسيا  السابق  فريقه 
السادسة،  المجموعة  األلماني.في 
يستقبل لاير مدريد، اليبزيغ األلماني 
أمام ضيفه  الذي مني بخسارة مذلة 
 ،4-1 األوكراني  دانييتسك  شاختار 
لكن الفريق األلماني تنفس الصعداء 
بعد إقالة دومينيكو تيديسكو، إذ قاده 
إلى  روزه  ماركو  الجديد  مدربه 
فوز كبير على دورتموند 3-صفر، 
في  مدريد  لاير  يحلق  المقابل،  في 
الدوري  في  لقبه  عن  الدفاع  حملة 

اإلسباني.
وفي المجموعة السابعة، نقل هاالند 
دورتموند  من  التهديفية  شهيته 
خالل  ثنائية  له  فسجل  سيتي،  إلى 

على  نظيفة  برباعية  الكاسح  فوزه 
ينوي  اإلسباني،  إشبيلية  أرض 
تكرارها عندما يواجه فريقه السابق 
الثامنة  المجموعة  دورتموند.وفي 
بطل  جرمان  سان  باريس  يزور 
فرنسا مكابي حيفا، بعدما قاده نجمه 
الشاب كيليان مبابي إلى الفوز على 
في   1-2 اإليطالي  يوفنتوس  ضيفه 
ثأر  جرمان  ولسان  األولى،  الجولة 

أقصاه  الذي  حيفا  مكابي  مع  قديم 
الكؤوس  لكأس  األول  الدور  من 
األوروبية 1999، بتعادله معه 1-1 
بهدف   2-3 إيابا  وفوزه  باريس  في 
قاتل في الدقيقة قبل األخيرة، علما أن 
المضيف خسر مباراته األولى على 

أرض بنفيكا البرتغالي صفر-2.
يبحث  عينها،  المجموعة  وفي 
مرتين  اللقب  حامل  يوفنتوس، 

يستقبل  عندما  و1996(،   1985(
خسارته  تعويض  عن  بنفيكا 
في  المتعرج  ومساره  االفتتاحية 
أربع  تعادل  حيث  المحلي،  الدوري 
إلى  ليتراجع  مباريات   6 في  مرات 
المركز الثامن وسط انتقادات لمدربه 
المجموعة  أليغري.وفي  ماسيميليانو 
الخامسة، يبحث ميالن بطل إيطاليا 
وثالث الدوري راهنا عن فوزه األول 
سالزبورغ  أرض  على  تعادل  بعد 
يستقبل  عندما   ،)1-1( النمسوي 
دينامو زغرب الكرواتي الذي أطاح 
تشلسي اإلنجليزي ومدربه األلماني 

توماس توخل.
بسبب  جدولتها  أعيدت  مباراة  وفي 
وفاة  بعد  الشرطة  موارد  نقص 
الملكة إليزابيث الثانية، يحل نابولي 
االسكتلندي  رينجرز  على  اإليطالي 
بعــــد  األولى،  المجموعــــة  في 
ليفربــــــول  على  الرائع  فــــوزه 

اإلنجليزي 1-4.
الوكالت

أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للاير مدريد، 
سان  باريس  نجم  مبابي  كيليان  ضم  في  يفكر  ال  أنه 
بن  كريم  الملكي  مهاجم  أن  إلى  مشيًرا  لفريقه،  جيرمان 
بالديربي يوم  أتلتيكو مدريد  للمشاركة ضد  زيمة سيعود 

18 سبتمبر الجاري.
قبل  أمس،  الصحفي  المؤتمر  خالل  أنشيلوتي،  وقال 
المجموعات  لدور  الثانية  بالجولة  اليوم  اليبزيغ  مواجهة 
بدوري أبطال أوروبا: "إنها مباراة مهمة جًدا، واليبزيغ 
عن  وبسؤاله  سريعين"،  العبين  ويملك  خطير  فريق 
إمكانية ضم مبابي، أجاب: "نحن متحمسون للغاية بشأن 
الخط الهجومي الذي لدينا، وال نفكر في أي العب آخر في 
الوقت الحالي"، وخرجت بعض التقارير الصحفية تتحدث 
حول أن عقد مبابي مع سان جيرمان يمتد لموسمين فقط، 

بجانب موسم ثالث اختياري ال يحق للنادي تفعيله دون موافقة الالعب.
تعافى وسعيد، ونحن ال  لقد  بخير،  "فينيسيوس  اإليطالي:  المدرب  وأضاف 

نتحدث عن أمور لسنا بحاجة للحديث عنها"، وتابع: "نحن ال 
نضع قيودا على هذا الفريق، وهذه البطولة تمنحني الكثير من 

األمل والسعادة، ولدي فريق يمكنه القتال من أجل اللقب«.
ليس شابا وليس  أسينسيو، أوضح: "هو  وعن غضب ماركو 
جيًدا،  كان  الغضب  بعد  فعله  الصمود، ورد  مخضرما، عليه 
حيث تدرب بقوة«.ونوه: "هجوم اليبزيغ خطير جًدا، والجانب 
الدفاعي سيكون مهم جًدا بالنسبة لنا، وفينيسيوس تطور كثيًرا 
في عدم التورط مع االستفزازات، والشيء المهم هو أنه يركز 
في  منه  طلبناه  ما  كل  حقق  "هازارد  المباراة«.وأكمل:  على 
منه  أطلب  ولم  الفوز،  الفريق  وحقق  الماضيتين،  المباراتين 
واستكمل:  أهداف"،   7 سجل  الفريق  لكن  االهداف،  تسجيل 
ونحن  الدفاعي،  وتأمينه  بخبراته  الفريق  مع  ساهم  "روديغر 
بوجوده لدينا أفضل دفاع"، وأتم: "بن زيمة يتطور بشكل جيد، 

وسيكون حاضرا ضد أتلتيكو مدريد«.
الوكالت

اأن�سيلوتي يعرتف ب�سعوبة مهمة الريال اأمام ليبزيغ وي�سرح:

الكالت�سيو �سيكون اأول دوري اأوروبي يطبق التقنية

الدوري االإيطايل ي�سابق الزمن لتطبيق الت�سلل �سبه االآيل

يستعد نابولي لمواجهة جالسكو رينجرز، اليوم على 
ملعب إييروكس ستاديوم بإسكتلندا، في إطار منافسات 
أبطال  لدوري  المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة 
المقرر  ونابولي، من  مباراة رينجرز  أوروبا.وكانت 
أن تقام مساء أمس، لكن االتحاد األوروبي لكرة القدم 
إليزابيث  بوفاة  متعلقة  تأجيلها ألسباب  قرر  "يويفا"، 

الثانية، ملكة إنجلترا، لتقام مساء اليوم.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي، فإن نادي 
نابولي طالب االتحاد األوروبي بتقديم موعد مباراته 
مع رينجرز لتقام في نفس موعد مباراة ميالن ودينامو 
الطلب  بهذا  استهدف  نابولي  أن  زغرب.وأضاف 
الوصول إلى إيطاليا قبل صباح يوم الخميس، مشيرا 
بحقوق  متعلقة  ألسباب  الطلب  رفض  يويفا  أن  إلى 

البث التليفزيوني.

نفس  على  الحصول  يريد  نابولي  أن  بالذكر  جدير 
عدد ساعات الراحة التي سيحصل عليها ميالن، قبل 
المواجهة المرتقبة بينهما يوم األحد المقبل في الجولة 
السابعة من الدوري اإليطالي، علما بأن الروسونيري 
سان  ملعبه  على  زغرب  دينامو  مواجهة  يخوض 

سيرو.
الوكالت

 تعمل رابطة الدوري اإليطالي على إدخال تقنية 
العالم  كأس  قبل  البطولة  إلى  اآللي  التسلل شبه 

في قطر.
الماضية  النسخة  في  طبقت  التقنية  تلك  وكانت 
النسخة  إلى  باإلضافة  لألندية،  العالم  كأس  من 

الحالية من دوري أبطال أوروبا.
سبورت"  ديللو  "الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
اجتماًعا  الكالتشيو ستعقد  فإن رابطة  اإليطالية، 
الجديد  النظام  إلدخال  األسبوع  هذا  عاجاًل 
للتسلل، وجاء ذلك عقب الخطأ الذي ارتكب من 

تقنية الفيديو في مباراة جوفنتوس وساليرنيتانا، 
وتسبب في إلغاء هدف لصالح السيدة العجوز، 
وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى أنه من المتوقع 
بدء تطبيق التقنية الجديدة لتحديد التسلل في شهر 

أكتوبر المقبل.
يطبق  أوروبي  دوري  أول  الكالتشيو  وسيكون 
حسم  يمكنها  والتي  اآللي،  شبه  التسلل  تقنية 
القرار خالل 25 ثانية، مقارنة بحوالي 70 ثانية 

في النظام الحالي.
الوكالت

»ال نفكر يف مبابــــي وبــن زميــة 
�سيكون جاهزا للديربي امام اتليتيكو«

االحتاد االأوروبي يرف�ض طلب نابويل قبل مواجهة رينجرز
تقرر تاأجيل مباراته ب�سبب وفاة امللكة اإيليزابيث
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ريا�ضي
اجتمع برئي�س جلنة تنظيم كاأ�س اإفريقيا للمحليني اأم�س

وفد الكاف يتلقى تطمينات من 
الفاف باإجناح قرعة ال�شان

كشف الموقع الرسمي لالتحادية الجزائرية لكرة القدم أن لجنة تابعة 
للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم اجتمعت أمس بمسؤولين عن تنظيم كأس 
إفريقيا للمحليين، من أجل الوقوف على آخر االستعدادات الخاصة بالحدث 

الكروين سيما عملية القرعة.
وتتواجد بالجزائر العاصمة منذ اول امس، لجنة من الكاف وذلك في إطار 

التحضير لقرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر يوم الفاتح 
أكتوبر المقبل.

وحسب موقع الفاف، فإن اللجنة اجتمعت برئيس اللجنة المحلية لتنظيم » 
الشان« رشيد أوكالي ونائب رئيس الفاف ياسين بن حمزة وذلك بحضور 

ممثلي التلفزيون العمومي الجزائري، باإلضافة إلى كوادر في فندق األوراسي 
وكل هذا من أجل إنجاح هذه المناسبة.

وزار فريق » الكاف«، العديد من المواقع التي من المحتمل أن تستضيف 
حفل القرعة ويعد هذا االجتماع جد مهم، خاصة وأن الهيئة الكروية تريد 

إنجاح هذه المنافسة، وتلقى أعضاؤه تطمينات من نظرائهم الجزائريين الذين 
أكدوا على حرصهم على أن يكون التنظيم في مستوى التطلعات.

بعدما ر�سم التحاقه بالنادي ملو�سم قابل للتجديد

عمراين يندمج يف تدريبات �شتيوا 
بوخاري�شت الروماين  

اندمج الدولي الجزائري بالل عمراني أمس في تدريبات فريقه الجديد ستيوا 
بوخاريست الروماني، بعدما رسم التحاقه به اول أمس، حسبما أكدته مصادر 

إعالمية محلية أمس.
وكشفت ذات المصادر أن عمراني استقر على ناد سيلعب له هذا الموسم، 
ونقل موقع » ديجي سبور » تصريحات حصرية لرئيس نادي » شتيوا 

بوخاريست« الناشط في دوري الدرجة األولى جيجي بيكالي الذي أكد: » 
عمراني سيمضي على عقد لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لموسميين 

آخرين، ولم تبقى سوى بعض األمور الشكلية، أنا أعتبره أفضل مهاجم في 
رومانيا وليس أجنبيا عنها«.

وأضاف ذات المتحدث:« لطالما أردت أن آخذه لطالما أردت أن آخذه، لكنه لم 
يكن جاًدا. أخبرته أنني سأوقع له لمدة عام ثم عامين آخرين إذا كان موافقا«.

يذكر أن عمراني كان يلعب في نادي كلوج الروماني، وغادره بعدما كان 
منتظرا لتمديد عقده، والتحق بذلك خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا بالالعب 

الجزائري، رشيد بوهنة، الذي انضم لشتيو بوخارست، خالل الميركاتو 
الصيفي.

وكان عمراني قد شارك في التربص األخير للمنتخب الوطني شهر جوان 
الماضي ألول مرة في مسيرته.

يعد اأحد اأبرز املدربني اجلزائريني

احلزن يخيم على ال�شارع الريا�شي 
بعد وفاة مهداوي

تلقى الشارع الرياضي الجزائري، خبرا محزنا، أمس، بعد تأكد وفاة عميد 
المدربين الجزائريين، ومدرب المحاربين السابق عبد الرحمن مهداوي، عن 

عمر ناهز 72 عاما.
ويعد مهداوي، أحد أبرز المدربين الجزائريين، بعد أن بصم على مسيرة 

حافلة، أشرف من خاللها على تدريب عدة أندية محلية وعربية، كما درب 
المنتخبات الجزائرية بمختلف أصنافها.

وتولى مدرب المحاربين السابق، مهمة تدريب فرق وداد تلمسان، اتحاد 
الحراش، مولودية الجزائر، مولودية قسنطينة، دفاع تاجنانت، أهلي بنغازي 

الليبي، والتعاون السعودي، وكان مهداوي، قد قرر التوقف عن مزاولة 
التدريب، منذ عدة سنوات، بعد أن عانى من مرض عضال، ألزمه الفراش 

لفترة طويلة.
ويحظى مدرب المنتخب الجزائري السابق، بمكانة خاصة في قلوب 

الجزائريين، بعد أن قاد المنتخب العسكري الجزائري، لحصد بطولة كأس 
العالم 2011، كما أشرف على تدريب المنتخب األول خالل نهائيات كأس 

أمم أفريقيا 1998.
من جهتها، قدمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة عبد الرزاق سبقاق، 

تعازيها الخالصة في وفاة مهداوي، كما عبرت العديد من الجهات المسؤولة 
على غرار الفاف، واللجنة األولمبية الجزائرية عن تأثرها بوفاة الفقيد.

ق.ر

إمكانية  عن  أمس  عديدة  مصادر  تحدثت 
عن  محرز  رياض  الجزائري  الدولي  غياب 
تربص المنتخب الوطني المقبل، والذي تتخلله 
أنه  وأكدت  الوديتين،  ومالي  غينيا  مواجهتي 
بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  من  طلب 

إعفاؤه منه.
الساعات  في  األضواء  نجم  محرز،  كان  كما 
األخيرة، بعدما أكدت تقارير صحفية اعتزاله 
اللعب الدولي، وقالت أن نجم مانشيستر سيتي 
رفض االنضمام إلى قائمة الخضر في التوقف 
الدولي المقبل، وأشارت إلى أن ذلك قد يدخل 
الدولي  اللعب  اعتزال  على  إصراره  ظل  في 
بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 

.2022
وعادت الشائعات لمطاردة محرز، فيما يتعلق 
بمستقبله الدولي، وأشارت العديد من التقارير 
ومشابهة  ضبابية،  تزال  ال  الوضعية  أن  إلى 
قيادة  في  الفشل  بعد  عليها  كانت  التي  لتلك 
العالم  كأس  لنهائيات  للتأهل  الوطني  المنتخب 
مع  قصته  نهاية  إلمكانية  لمح  عندما  القادمة، 

"محاربي الصحراء".
بلماضي،  أن  هو  الوحيد  المؤكد  األمر  ويبقى 
نجمه  عن  التخلي  فكرة  أشهر  منذ  يرفض 
المعسكر  غيابه عن  إن  قال  أنه  بدليل  األول، 

الماضي كان ألسباب عائلية.
وكان محرز قد غاب عن "محاربي الصحراء" 

خالل فترة التوقف الدولي األخيرة، في جوان 
الماضي، حيث أعلنت الفاف حينها أن الغياب 
رفض  عن  أنباء  وسط  اإلصابة،  بسبب  كان 
الالعب االنضمام، ونظرا لرغبة بلماضي في 
رسمية  بصفة  له  وجه  فقد  األول،  نجمه  بقاء 
دعوة لحضور المعسكر القادم، وهو ما يوضح 

وبشكل جلي تشبثه بخدمات الجناح الطائر.
ويعيش محرز بداية موسم كارثية من الناحية 
هدف  أي  في  يسهم  لم  أنه  حيث  الشخصية، 
مع مانشيستر سيتي، كما أنه ال يلعب أساسيا 
بيب  اإلسباني  المدرب  إن  نادرا، حيث  سوى 

غوارديوال يفضل عليه زميله فيل فودين.
ق.ر

االطالع  حسنة  مصادر  كشفت 
أمس أن أنتوني ماندريا، حارس 
سيكون  الفرنسي،  كان  نادي 
للمنتخب  األساسي  الحارس 
التوقف  فترة  خالل  الوطني 
ابتعاد  ظل  في  القادمة،  الدولية 
عن  مبولحي  وهاب  رايس 
المنافسة الرسمية، والمشاكل التي 
يعاني منها أوكيدجة في الدوري 

الفرنسي.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة 
 23 يومي  وديا،  ونيجيريا  غينيا 
استعدادا  الجاري،  سبتمبر  و27 
للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
كوت  في   2023 أفريقيا  أمم 

ديفوار.
وأضافت ذات المصادر أن عزيز 
الوطني  الناخب  بوراس، مساعد 
حراس  ومدرب  بلماضي  جمال 
الخضر سافر، في األيام الماضية 

إلى فرنسا، من أجل متابعة أنتوني 
ماندريا، والتقى به بصفة شخصية 

بعد إحدى مباريات فريقه.
بتحفيز  بوراس  عزيز  وقام 
 25 العمر  من  البالغ  الحارس 
سينال  بأنه  وإعالمه  عاما، 
الحارس  ليكون  كاملة  فرصته 
"محاربي  صفوف  في  األول 

الصحراء"، في ظل غياب رايس 
مع  أيام  منذ  وقع  الذي  مبولحي، 

نادي القادسية السعودي.
الطاقم  من  الخطوة  هذه  وتأتي 
في  منه  رغبة  للخضر،  الفني 
عرين  حراسة  مستقبل  ضمان 
من  كل  تقدم  ظل  في  المنتخب، 
رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجة 

ومصطفى زغبة في السن.
ويقدم ماندريا بداية موسم رائعة 
الدوري  من  الثاني  القسم  في 
كالعب  اُختير  حيث  الفرنسي، 
توج  كما  ناديه،  في  أوت   شهر 
بلقب رجل المباراة في 4 جوالت 

من أصل 8.
من جهة أخرى، تعرض حارس 
ألكسندر  الوطني،  المنتخب 
مباراة  في  للطرد  أوكيدجة، 
برسم  غانغون  ماتز ضد  فريقه، 
الجولة الثامنة من دوري الدرجة 
الثانية، وشهد اللقاء، طرد حارس 
تدخله  بعد  أوكيدجة،  الخضر 
على العب الخصم حسب تقدير 
العديد  أثارت  لقطة  في  الحكم، 
ارتكاب  حول  الشكوك،  من 
حارس الخضر، خطأ ضد العب 

غانغون.
ق.ر

يبدو أن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سينال فرصة اللعب كأساسي 
يوم غد في مواجهة سيلكبورغ الدنماركي، في الجولة الثانية من دور 
المجموعات لبطولة دوري المؤتمر األوروبي، حسبما أكدته مصادر 

إعالمية بريطانية أمس.
ويسافر فريق وست هام، يوم غد، لمواجهة النادي لدنماركي، وأكدت 
صحيفة »ميرور« البريطانية أفي تقرير لها أن اإليفواري ماكسويل 
كورنيه، العب وست هام، تعرض لإلصابة خالل لقاء ستيوا بوخارست 

الروماني، األسبوع الماضي، في دوري المؤتمر األوروبي.
وتعرض كورنيه إلصابة في الركبة أثناء مشاركته في صناعة الهدف 
أمام  لـ«الهامرز« ضد ستيوا بوخارست، مما يجعل مشاركته  الثاني 

اإلفواري  لالعب  المحتمل  الغياب  وسيمنح  شك،  محل  سيلكبورغ 
تشكيلة وست  في  األساسي  موقعه  على  للمحافظة  رحمة  لبن  فرصة 

هام، خاصة أنه شارك لمدة 45 دقيقة في لقاء سيتوا بوخارست.
بكافة  الموسم  هذا  هام  وست  مع  مباريات   9 في  رحمة  بن  وشارك 
في  آخر  وصنع  هدفاً  فيها  أساسي، وسجل  بشكل   6 منها  البطوالت، 

إطار دوري المؤتمر األوروبي.
صوب  هام  وست  عن  الرحيل  من  قريباً  كان  رحمة  بن  أن  يُذكر 
النهاية  نوتنغهام فورست خالل الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه في 

بقي مع الفريق اللندني.
ق.ر

بلما�سي يحاول جاهدا اإقناعه بالعدول عن قرار العتزال الدويل

بورا�س التقاه يف فرن�سا واأكد له اأنه �سينال فر�سته كاملة

الإ�سابة تبعد الإفواري كورنيه عن مواجهة �سيلكبورغ الدمناركي

حديث عن طلب حمرز اإعفائه
من ترب�ص اخل�شر القادم

ماندريا يف طريق مفتوح خلالفة مبوحلي يف حرا�شة مرمى اخل�شر

بن رحمة اأمام فر�شة فر�ص نف�شه كاأ�شا�شي يف الدوري الأوروبي
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ارتفعت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام 
الجزائري في أخر تداوالت لها بنسبة وصلت 

لنحو 2,77 بالمئة، وبأكثر من دوالرين 
ونصف في البرميل الواحد، بالمقارنة مع أخر 

تداوالت لها بداية األسبوع الجاري.
 وفي ذات االتجاه، تراجعت أسعار الخام 
الجزائري بالمقارنة مع باقي خامات سلة 
أوبك، بعدما كانت منذ بداية العام الجاري 

األعلى بين باقي الخامات، واقتربت من 
حاجز 140 دوالرا للبرميل الواحد، مع بداية 

العمليات العسكرية الروسية على األراضي 
األوكرانية شهر مارس الماضي.

ارتفعت أسعار عقود الخامين القياسيين بنحو 
1 بالمئة خالل تعامالت يوم أمس الثالثاء، 

في ظل المخاوف المستجدة بشأن شح إمدادات 
الوقود قبل الشتاء، ومنعت مخاوف انخفاض 

الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في 

العالم، وزيادات أخرى في أسعار الفائدة 
األميريكية واألوروبية، الخام األسود من 

توسيع المكاسب.
وقد ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام برنت 

القياسي الخاص بالتسليم خالل شهر نوفمبر 
القادم بنسبة وصلت لحوالي 1,06 بالمئة، 
مسجال 95 دوالرا للبرميل، كما زاد سعر 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الخاص بالتسليم خالل شهر أكتوبر القادم 
بنسبة 1,14 بالمئة إلى 88,79 دوالرا 

للبرميل، وفق بيانات أويل بريس.
وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعامالتها، 
منتصف األسبوع الجاري على ارتفاع بأكثر 

من 1 بالمئة ، في تعامالت متقلبة وسط 
مخاوف من شح اإلمدادات.

وفي ذات الصدد، تستمر المخاوف بشأن 
انخفاض المخزونات في دعم األسعار، ففي 

الواليات المتحدة انخفض احتياطي النفط 
اإلستراتيجي بمقدار 8,4 مليون برميل إلى 

434,1 مليون برميل في األسبوع المنتهي، 
وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفًقا 

لبيانات صادرة منتصف األسبوع الجاري.
وقد وضع الرئيس األميركي جو بايدن في 

مارس خطة لإلفراج عن مليون برميل 
يوميا على مدى 6 أشهر من االحتياطي 

اإلستراتيجي لمعالجة أسعار الوقود األميركية 
المرتفعة، والتي أسهمت في التضخم.

جدير بالذكر، فإن أخر التوقعات تشير إلى 
بقاء أسعار النفط الخام خالل األشهر القليلة 

األخيرة قبل نهاية العام الجاري أقل من 100 
دوالر للبرميل، في ظل استمرار الصين في 

فرض إجراءات مشددة لمجابهة تفشي فيروس 
كورونا، ما تسبب في انخفاض الطلب العالمي 

على النفط.
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إشـهـــار

متفرقاتالأربعاء  14 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 18 �صفر 1444 هـ   10
خماوف �سح الإمدادات الطاقوية تدفع باأ�سعار النفط لالرتفاع

�صحاري بالند اجلزائري يقفز ل 93 دوالرا للربميل
وا�سلت اأ�سعار النفط اخلام اجلزائري �سحاري بالند �سحوتها يف الأيام القليلة الأخرية، م�سجلة مكا�سب جديدة يف 

تعامالت يوم اأم�س الثالثاء، وقفزت ل 93،39 دولرا للربميل الواحد، ح�سب ما ك�سف عنه املوقع املتخ�س�س اأويل بري�س.

بو�سليماين ي�سيد بقرار رئي�س اجلمهورية 

يف جمل�س الوزراء ويو�سح

قرار جتميع �صركات 
الطباعة العمومية يهدف 

اإىل توحيد االإمكانيات
أكد وزير االتصال, محمد بوسليماني, أمس، بالجزائر 

العاصمة, أن قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
بتجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير 

جديد, يهدف إلى "توحيد إمكانيات المطابع والبحث على 
سبل جديدة لتنويع نشاطها".

أوضح بوسليماني, خالل زيارة تفقد لشركة الطباعة 
"الجزائر وسط", أن القرار الذي أتخذه رئيس الجمهورية, 

عبد المجيد تبون, خالل ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء 
بخصوص تجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط 
تسيير جديد يكون تحت وصاية مؤسسة واحدة, يهدف إلى 
"توحيد إمكانيات المطابع ومساعدتها على البحث عن سبل 

جديدة للنشاط المطبعي خارج طباعة الصحف".
وأبرز الوزير, أن إعادة تنظيم المطابع أصبح "ضرورة 

حتمية ال مفر منها من أجل مصلحة الصحافة الجزائرية" وأن 
البداية ستكون بتصفية الديون التي تراكمت منذ سنوات طويلة 
عن طريق مطالبة أصحاب الصحف بتحمل مسؤوليتهم حتى 

تتمكن المطابع العمومية من تحقيق انطالقة جديدة مستقبال.
وقال بوسليماني, إن كل المطابع "تعيش حالة اختناق قد 

يؤدي إلى اإلفالس بسبب تراكم الديون وعدم التزام مالكي 
الصحف بتسديد مستحقاتهم" وذكر من جهة أخرى, أن هذه 
المطابع ما زالت تعمل وفق اتفاقية 1997 عندما كان سعر 
الورق يساوي 45 دج للكلغ الواحد بينما أصبح اليوم 213 

دج للكلغ.
واعتبر أنه من "غير المعقول" اليوم أن تواصل المطابع 
العمومية طبع الجريدة بنفس السعر القديم أي بـ 5,60 

سنتيم بينما تتحمل هي تكلفة الطباعة الحقيقة المقدرة بين 
22 و 25 دج للصحيفة الواحدة و في حال استمرار الوضع 
على ما هو عليه –يضيف الوزير-- "لن تتمكن المطابع من 

.")ALPAP( تسديد ديونها لشركة الجزائرية للورق
ولدى معاينته الميدانية لنشاط عمل شركة الطباعة بالجزائر, 

دعا السيد بوسليماني, مسؤولي المطبعة إلى "ضرورة 
البحث عن فرص نشاط جديدة سواء مع مؤسسات عمومية 
أو خاصة" تسمح بتخفيف األعباء المالية الملقاة على عاتق 
الشركة، كما أثنى الوزير, على "جودة" الكتاب المدرسي 
الذي تعمل شركة الطباعة بالجزائر على طباعته تحضيرا 

للدخول المدرسي القادم.
وتعكف وحدات شركة الطباعة بالجزائر, في الوقت الحالي, 

على طباعة الكتاب المدرسي ومختلف الكتب التربوية 
الموجهة لتالميذ الطور االبتدائي, منذ 2004 باالتفاق مع 
ديوان المطبوعات المدرسية كما شرعت منذ 2020 في 

طباعة المطويات ومختلف أنواع المغلفات الخاصة باألدوية 
والمواد الغذائية, حسب ما أكدته المكلفة بالتسويق واالتصال 

بالشركة, السيدة لعيش حفيظة.
ع.ط
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انعقدت أمس الثالثاء بنواقشط أشغال الدورة 
الثالثة عشرة للجنة المتابعة المكلفة بتحضير 
الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة 

الموريتانية الجزائرية، والتي تسعى من 
خاللها السلطات العليا للبلدين العطاء دفع 

للحركية االقتصادية والتجارية. 
وقال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، 

الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقة، بأن 
الدورة تشكل فرصة هامة في مسار التعاون 

في مجاالت حيوية متعددة، على غرار 
األشغال العمومية واألمن والصحة والتعليم 

والصناعة والزراعة والتكوين المهني، 
حسب ما نقلته وكالة األنباء الموريتانية.

وأشاد ذات المتحدث، على وجه الخصوص 
بمشروع إنجاز الطريق الرابط بين مدينتي 

ازويرات وتندوف الذي يبلغ طوله 900 
كلم، والذي يشكل الحدث األبرز في تاريخ 

العالقات األخوية الموريتانية الجزائرية، 
مشيرا إلى أن هذا الطريق سيساهم في 

تنشيط المبادالت التجارية وتعزيز الروابط 

الثقافية واالجتماعية بين الشعبين الشقيقين.
يشكل المعبر الحدودي، الذي يربط الجزائر 
وموريتانيا، شريانا هاما في مسعى وجهود 

السلطات العليا للبلدين من أجل "بعث حركية 
اقتصادية وتجارية جديدة"، وتعمل الجزائر 

وموريتانيا لتعزيز التعاون في مجاالت 
التجارة، الصناعة والصناعات التقليدية وكذا 

السياحة.
وفي سياق متصل، ساهم المعبر الحدودي 

في اعطاء دعم لقطاع الصيد البحري، 
إذ وصلت أول شحنة تم استيرادها من 

منتوج األسماك الطازجة شهر فيفري من 
سنة 2020 إلى تراب والية تندوف قادمة 
من مدينة نواديبو الموريتانية عبر المعبر 

الحدودي الجزائري الموريتاني مصطفى بن 
بولعيد.

ومن جانب أخر، أوصى مجلس رجال 
األعمال الجزائري -الموريتاني في وقت 

سابق باعتماد طريقة المقايضة كوسيلة من 
وسائل المعامالت التجارية بين البلدين، 

مع العمل على فتح فروع بنكية ومصرفية 
جزائرية وفتح بنوك موريتانية في الجزائر 

إلى جانب.
ومن شأن هذه االستثمارات التي ترمي 
إلى تنويع انماط الدفع ووسائله تسهيل 

اإلجراءات ونقل األموال وتعجيل عمليات 
الدفع ما يمكن من زيادة حجم االستثمارات 
والمبادالت التجارية في القطاعات المتعددة 
بين البلدين على غرار الصناعات الغذائية 

والفالحة والصيدلة والبناء واالشغال 
العمومية والطاقات المتجددة والصناعات 

الميكانيكية واإللكترونية.
وتأتي اقتراحات مجلس رجال األعمال 

الجزائري -الموريتاني، في ظل ما يتوفر 
عليه البلدين من مقومات بامكانها اعطاء دفع 

للمعامالت االقتصادية والتجارية، مشددين 
على ضرورة استغالل كافة اإلمكانات 
وفرص االستثمار المتوفرة سواء في 

الجزائر أو في موريتانيا.
ف.م

املعرب احلدودي ال�سريان احليوي بني البلدين

اجلزائر وموريتتانيا ..م�صاع لبعث حركية اقت�صادية وجتارية جديدة

سلم إرهابي نفسه إلى السلطات 
العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية 

العسكرية السادسة، ويتعلق األمر 
باإلرهابي »تيرمزي أحمد بن البشير« 

المكنى »عمر«، حسب ما أفاد به 
أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان » في إطار مكافحة 
اإلرهاب وبفضل جهود قوات 

الجيش الوطني الشعبي، ّسلم يوم 
12 سبتمبر 2022، إرهابي نفسه 

للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار 
بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق 

األمر باإلرهابي »تيرمزي أحمد بن 
البشير« المكنى »عمر«، الذي التحق 

بالجماعات اإلرهابية سنة 2012 
بمنطقة الساحل«.

وأكد ذات البيان أن اإلرهابي كان 
بحوزته مسدس رشاش من نوع 

كالشنيكوف، مخزني ذخيرة ؛ 27 
طلقة عيار39×7.62 ملم، وجهاز 
إرسال واستقبال، مضيفا أن »مثل 

هذه العمليات النوعية تؤكد من جديد 
على فعالية المقاربة التي تعتمدها 

القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 
قصد القضاء على ظاهرة اإلرهاب 

واستتباب األمن والطمأنينة في كامل 
أرجاء البالد«.

إيمان. س

اإرهابي ي�صلم نف�صه لل�صلطات 
الع�صكرية بربج باجي خمتار

قررت جبهة القوى االشتراكية 
تأجيل المؤتمر الوطني السادس 

إلى غاية التاسع ديسمبر من السنة 
الجارية. وأفاد بيان األفافاس أن 

الهيئة الرئاسية التي اجتمعت أمس، 
ووفقا لسلطاتها التنظيمية والقانونية  
تمديد آجال تنظيم المؤتمر الوطني 
العادي السادس، وتُحدد أيام 08، 
09 و10 ديسمبر 2022 موعدا 

النعقاد أشغاله.

كما رحبت الهيئة الرئاسية بالسير 
الحسن الذي عرفته التحضيرات 

الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس 
وبالتقدم المحرز خاللها. وتجدر 

اإلشارة أن الهيئة الرئاسية قد 
أعلنت في وقت سابق عن انعقاد 

مؤتمرها السادس في تاريخ 
29،30 سبتمبر و1 أكتوبر 

.2022
ع.ط

تاأجيل موؤمتر االأفافا�س
اإىل غاية التا�صع دي�صمرب املقبل



ويتيح هذا المعرض الفني الفرصة للجمهور 
التراث  إلى  ساحرة  رحلة  في  للولوج 
مخزون  من  به  يزخر  وما  الجزائري 
وعناصر عريقة بجمالياتها وتقنياتها، حيث 
األولى  مجموعته  جناح  عبر  جامة  يرصد 
صناعة  من  بديعة  نماذج  بالفخار  الخاصة 
الفخار التقليدي الوطني تعكس مدى عراقة 
الفني  والحس  الجزائر  في  الممارسة  هذه 

الراقي لدى الحرفي الجزائري.
على  الخاصة  لمسته  الفنان  وأضفى 
على  بدقة  المطبوعة  الصور  مجموعة 
الفخار  وأنواع  أشكال  لتستنطق  اللوحات 
الصلصال  من  المصنوعة  الترابية  بألوانها 
به  تزخر  الذي  والبني  الوردي  والطين 
عبقرية  ويعكس  الوطن  مناطق  مختلف 
الصناعة  هذه  في  الجزائريات  النساء 

التقليدية المتوارثة جيل بعد جيل.
على  وتوزيعها  التحف  توضيب  تم  وقد 

فضاءات الصور المعروضة بذكاء وعاطفة 
وكأنها عمل فني بديع يعج بالضوء والحياة 
وقد زادها رونقا نوعية الطباعة التي اعتنت 
بأدق تفاصيل عرض التحف ما رسم روحا 

حيوية وجاذبية على فضاء الصورة.
لحي  خصص  آخر  صور  جناح  ويعكس 
اليومية  الحياة  من  جوانب  العريق  القصبة 
التراث  ضمن  المصنف  الحي  هذا  ألبناء 
التي  المتداخلة  األزقة  نلمح  العالمي، حيث 
كما  والثورة،  والذاكرة  بالتاريخ  تفوح 
بهندستها  القديمة  البنايات  جماليات  يرصد 
قصور  من  تختزنه  ما  وكل  وعمرانها 
وسطوح  وزوايــــا  ومساجد  ودويرات 
والواجهة  الجزائر  خليج  على  ونظرة 

البحرية.
لعب  أجواء  لوحاته  في  الفنان  اقتنص  كما 
األطفال ووشوشات النساء إلى جانب إظهار 
ثراء الحلي والزي التقليدي العاصمي على 

المطرز  والكاراكو  األبيض  الحايك  غرار 
في  القصبة  نساء  ترتديه  والذي  بالذهب 
التركيز  إغفاله  دون  المناسبات  مختلف 
تكتنزه  وما  والنوافذ  األبواب  تفاصيل  على 
من جماليات وصناعة فنية عريقة مرتبطة 

بحرف المدينة.
التي  الصور  من  هاما  جانبا  الفنان  وأفرد 
أنجزها بعدسته إلبراز عراقة فن الفروسية 
الصور  تكاد  حيث  الجزائر،  في  والفنتازيا 
التي التقطها خالل تظاهرة صالون الحصان 
بتيارت تنطق تراثا، أين نلمح حركة سباق 
وهم  بالفرح  تعج  التي  ووجوههم  الفرسان 
يعتلون صهوة األحصنة الجزائرية األصيلة 

مرتدين أزيائهم التقليدية وأسلحتهم.
جناح  المعرض  يحتوي  أخرى،  جهة  من 
الصور  من  ثرية  مجموعة  يشمل  آخر 
تخص بورتريهات ألطفال يرتدون مختلف 
أنواع اللباس التقليدي الجزائري على غرار 

والوهراني  النايلي  وكذا  والشاوي  القبائلي 
تخصيص  تم  ذلك  جانب  والتارقي.وإلى 
المصور  لروح  تخليدا  استرجاعي  فضاء 
من  وهو  كواسي،  محمد  الفنان  والمجاهد 
البليدة في عام 1920 ويعتبر عميد  مواليد 
أستوديو  ضم  الجزائريين،  المصورين 
المحتفى  أنجزها  تاريخية  وصور  تصوير 
ومخبر  قديمة  تصوير  آلالت  ونماذج  به 

تحميض قديم.
تنظيم  من  الهدف  أن  جامة  الفنان  وأشار 
تدشينه  على  أشرفت  الذي  المعرض،  هذا 
مولوجي  صورية  والفنون  الثقافة  وزيرة 
مستشار  رفقة  الجاري،  سبتمبر   8 بتاريخ 
رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي 
"التعريف  هو  راشدي،  أحمد  بصري 
المادي  الجزائري  التراث  بمخزون 
ألنه  الجديد  للجيل  وتقديمه  والالمادي 
موروث ثري ومتنوع يبعث على االفتخار 
التصوير  فن  أن"  معتبرا  الهوية"،  ويعزز 
وسيلة من وسائل تقاسم الشغف في اكتشاف 

اآلخر والذات".
وأضاف المتحدث أنه قام بجمع هذا الرصيد 
 5 قرابة  مدار  على  الصور  من  الثري 

سنوات وفي مناسبات ومناطق عديدة عبر 
بعفوية  خاللها  من  رصد  الوطني،  التراب 
عناصر  ومختلف  الثقافي  الموروث  زخم 
على  الجزائري  والالمادي  المادي  التراث 
غرار ما صوره خالل فترة األزمة الصحية 
المعرض  أن  إلى  جامة  .19ولفت  كوفيد 
لروح  وتكريم  عرفان  "وقفة  بمثابة  هو 
رائد  يعتبر  الذي  كواسي"،  محمد  المجاهد 
الجزائر  في  الفوتوغرافي  التصوير  فن 
والذي خلد بعدسته بورتريهات لقادة الثورة 
التحريرية ورؤساء الجزائر بعد االستقالل.
مواليد  من  جامة  سمير  والناشر  الفنان 
العاصمة في عام 1965 أتم دراسته بجامعة 
الرياضيات  تخصص  في  الزوار  باب 
وبفن  بالفنون  وشغفه  موهبته  أظهر  وقد 
ذلك  قاده  حيث  مبكرا،  تحديدا  التصوير 
وعالم  المطبعية  للفنون  الحقا  التوجه  إلى 
النشر والكتاب، وقد صدر له خالل الطبعة 
للكتاب  الدولي  الجزائر  لصالون  السابقة 
مؤلف )دليل( بعنوان "رحلة في قلب قصبة 
"كولورست"  منشورات  ضمن  الجزائر" 
يستمر  ولإلشارة  عليها،  يشرف  التي 

المعرض إلى غاية 8 أكتوبر المقبل.
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اإعداد: حياة م�صباحي

عر�ض اأفالم جزائرية 
بتون�ض على مدار يومني 

وعلى  اليوم  نهار  من  انطالقا  �صيتم 

اأفالم  عر�ض  بتون�س،  يومني  مدار 

مبنا�صبة  وهذا  جزائريني  ملخرجني 

اجلزائر،  ال�ستقالل  ال60  الذكرى 

ح�صب ما اأعلنه املنظمون.

ويرتقب يف اإطار هذا احلدث املنظم 

املغاربية  البحوث  معهد  طرف  من 

املكتبة  مع  بال�سراكة  املعا�سرة 

عر�ض  التون�سية،  ال�سنيمائية 

اأربعة اأفالم، على غرار "143 �صارع 

حل�سان   )2019 )عام  ال�سحراء" 

خالل  من  اجلزائرية  املراأة  حول  اأحداثه  تدور  طويل  وثائقي  فلم  وهو  فرحاين 

�سخ�سية مليكة التي ت�سري متجر �سغري و�سط �سحراء اجلزائر.

كما يت�سمن برنامج هذه الدورة عر�ض "ا�صتعرا�ض طاو�س" ) لعام 2009( لنزمي 

عن  ف�سال   ،)2019 )لعام  اإ�سماعيل  بن  ملالك  بعيدة"  تزال  ال  و"ال�سني  جماعي 

والنقا�سات  العرو�س  هذه  وجامعيني.و�ستتوا�سل  �سينمائيني  نقاد  ين�سطها  نقا�سات 

ح�صب  تهدف،  اإذ  القادم،  دي�سمرب  �صهر  غاية  اإىل  الفارط  يونيو  �صهر  اأطلقت  التي 

املعا�سرة"،  اجلزائر  حول  وال�سينمائية  العلمية  الروؤى  "جمع  اإىل  دائما  املنظمون 

�صنة  تون�س  يف  تاأ�س�س  الذي  املعا�سرة  املغاربية  البحوث  معهد  يعنى  لالإ�سارة  و 
1992، بالبحوث يف العلوم االإن�سانية واالجتماعية وي�سم موؤرخني وعلماء اجتماع 

وخمت�سني يف تاريخ املغرب العربي.

اأحمد حلمي يعود للم�سرح
 بعد غياب 20 عاما

قرر النجم الكوميدي امل�سري اأحمد 

االأعمال  مع  قطيعته  اإنهاء  حلمي، 

امل�سرحية التي دامت 20 عاما، وبداأ 

عن  مقتب�س  لعمل  التح�سريات 

البدء  املنتظر  من  عاملية،  م�صرحية 

يف عر�صه مع الليلة االأوىل من العام 
.2023املمثل امل�سري تعاقد مع املنتج 
عمل  بطولة  لتج�سيد  بدر  حمدي 

ليلة  عر�صه  يتم  �سخم  م�صرحي 

مب�صر،  امليالدية 2023  ال�سنة  راأ�س 

ورغم تكتم تفا�سيل العر�س، اإال اأن 

حلمي كعادته ترك اإ�صارات يفهم منها اجلمهور بع�س املعلومات عن عمله املرتقب، 

حيث حر�ض اأثناء توقيع العقد على اإظهار غالف رواية تنتمي اإىل روائع امل�سرح 

العاملي، وحر�س حلمي على اإخفاء ا�صم الرواية وموؤلفها بيديه.وكانت اآخر االأعمال 

امل�سرحية التي �سارك فيها النجم اأحمد حلمي هي »حكيم عيون« مع الراحل عالء 

التجربة  هي  اجلديدة  امل�سرحية  الرواية  وتعد  العزيز،  عبد  وكرمي  الدين  وىل 

الثالثة للمنتج حمدي بدر عقب جناح »لوكاندة االأوبا�س« للنجمة اللبنانية مايا 

دياب و»اأوالد كازانوفا« للنجمني عمرو يو�سف وح�سن الرداد ومت عر�سهما اأكرث من 

مرة على م�صرح البوليفار �سمن فعاليات مو�سم الريا�س.
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كانت سهرة االثنين و هي الثالثة من الطبعة 
العاشرة للمهرجان المحلي الثقافي للموسيقى 
المشترك  القاسم  بخنشلة  الشاوية  واألغنية 

بين الفلكلور و الغناء العصري الشاوي.
الثالثة بحضور الفت  السهرة  تميزت  قد  و 
للعائالت إلى جانب الشباب بقاعة العرض 
الثقافة علي سوايعي، حيث لم يتوقف  لدار 

الفنانين  أغاني  كلمات  ترديد  عن  الجمهور 
في  وأبدعوا  الركح  على  تداولوا  الذين 
العصري  بطابعيها  شاوية  أغاني  أداء 

والفلكلوري.
فرقة  الحفل  مستهل  في  أبدعت  قد  و 
عديد  أداء  في  خنشلة  من  »الرحابة« 
رقص  التي  الفلكلورية  والمقاطع  األغاني 

بذلك  لتصنع  الحضور  مطوال  لها  وصفق 
فرجة حقيقية وبهجة داخل القاعة.

كما تجاوب الجمهور بشكل الفت و خاصة 
الفنان  أداها  التي  المقطوعات  مع  الشباب 
عبد الحميد بلبش و ذلك بترديد مقاطع كثيرة 
ألغاني "بنت البارود تضرب وما تخافش" 
ممو  يا  الغالية  و"يا  لعشية"  عرسك  و" 
عينيا"، حيث صرح بعضهم أن عبد الحميد 
لقب  ويستحق  المميز  بأدائه  برع  قد  بلبش 
األغنية  لمهرجان  الثالث  اليوم  سهرة  نجم 

الشاوية دون منازع.
القى  بأداء  آخرون  شبان  فنانون  تألق  كما 
حكيم  غرار  على  للجمهور  الفتا  تجاوبا 
أمتعا  اللذين  البايضي  وزهير  حالقة 
بدورهما الشباب الذين رقصوا وغنوا على 
العصرية،  الشاوية  األغنية  موسيقى  إيقاع 
وقد استمتع  الجمهور بأجمل األغاني لتكون 
عرعار  حكيم  الشاب  مع  التجاوب  ذروة 
من  الخنشلي  ويحيى  "أمناي"  الفنان  وكذا 
خالل الرقص والغناء على أضواء الهواتف 

النقالة التي زادت من شاعرية المشهد.

الثقافة والفنون، عن ترشح   أعلنت وزارة 
51 عمال مسرحيا و57 مشروعا سينمائيا 
إطار  في  العمومي  الدعم  من  لالستفادة 
البرنامج الوطني الخاص بستينية استرجاع 
السيادة الوطنية، وذلك حسب بيان للوزارة 

المذكورة.
  وجاء في البيان أن الوزارة قد تلقت 51 
و21  الوطني  المسرح  من  مسرحيا  عمال 
مسرحا جهويا، وكذا 57 مشروعا سينمائيا 
شركات  طرف  من  ووثائقي  قصير  بين 
إنتاج، على أن تتولى لجنة مختصة تتكون 
األعمال  هذه  قراءة  المجال  في  من خبراء 
وانتقاء المؤهلة منها والتي تستجيب لشروط 

االستفادة من الدعم العمومي

مهرجان املو�سيقى واالأغنية ال�ساوية بخن�سلة

�سهرة ثالثة على وقع الفلكلور و الأداء الع�سري

تر�شح 51 عمال م�سرحيا و57 م�سروعا 
�سينمائـــيا لتلقي الدعم العمـومــي

للفنان �سمري جامة باجلزائر العا�سمة

�سحر الرتاث اجلزائري 
يف معر�ض �سور فوتوغرافية
يحت�سن ق�سر الثقافة مفدي زكريا باجلزائر العا�سمة معر�س �سور فوتوغرافية للفنان �سمري 

جامة بعنوان »ظالل واأنوار... �سغف الرتاث«، ي�سم اأزيد من 80 عمال من خمتلف االأحجام وباالألوان 

واالأبي�س واالأ�سود، موزعة باأناقة على اأجنحة عديدة �سكلت ف�سيف�ساء م�سيئة تعك�س تنوع وثراء 

عنا�سر الرتاث الثقايف املادي والالمادي اجلزائري.
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الوكالت

للمناضلة ورئيسة   , افتتاحية  كلمة  ذلك في  جاء 
الرابطة الصحراوية لحقوق اإلنسان سلطانة خيا, 
في  اإلنسانية   بعيد  االحتفال  فعاليات  بمناسبة 
االنباء  وكالة  الفرنسية، حسبما ذكرت  العاصمة 

الصحراوية )واص(.
شهادة  قدمت   " خيا  سلطانة  أن  الوكالة  وقالت 
مؤثرة حول ما تعرضت له من انتهاكات لحقوق 
ومعاناتها  المريرة  تجربتها  وعرضت  اإلنسان 
المغربي  االحتالل  حصار"  و  قمع  تحت 
أشهر  سبعة  و  سنة  طيلة  عليها  فرض  الذي 
بوجدور  بمدينة  عائلتها  بمنزل  الجبرية  اإلقامة 
المستميت  دفاعها  بسبب  المحتلة  الصحراوية 
نيل  و  الحرية  في  الصحراوي  الشعب  عن حق 

االستقالل.
وأوضحت رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن 
الصحراء  من  المحتلة  بالمناطق  اإلنسان  حقوق 
الغربية بأن مقاومتها تندرج في إطار " المقاومة 
من  المحتلة  المناطق  في  السلمية  الصحراوية 
خالل فضح انتهاكات االحتالل المغربي لحقوق 

اإلنسان بهذه المناطق ".     
في   , شاركت  التي   , خيا  سلطانة  واستغلت 
احتفال "عيد اإلنسانية" كضيفة شرف , تواجدها 
الشعب  عن  الحصار  برفع  للمطالبة  بباريس 
موقف   " اتخاذ  إلى  فرنسا  دعوة  و  الصحراوي 
والغزو  البشع  االحتالل  إنهاء  أجل  من  متوازن 
كان  كما  الغربية".  للصحراء  الالشرعي 
للمناضلة الصحراوية لقاء مع جريدة "لومانيتي
L’Humanité" الفرنسية حيث سردت تجربتها 

ومقاومتها لالحتالل المغربي.
بفرنسا  البوليساريو  جبهة  ممثل  نشط  جهته  من 

محمد سيداتي على هامش مشاركته في احتفاالت 
إلى  فيها  تطرق  محاضرة  اإلنسانية"  عيد   "
ومسؤولية  الصحراوية  القضية  مستجدات  آخر 
المجتمع الدولي تجاه القضية , مشيرا إلى "دور 

فرنسا في االنحياز بدل الحياد".
وقال المسؤول الصحراوي بأن " األمم المتحدة 
حق  يظل  بينما  تعهداتها  و  بالتزاماتها  تف  لم 
من  للتصرف  القابل  غير  الصحراوي  الشعب 
مسؤوليات األمــــم المتحــــدة باعتبار الصحراء 
أيضا  إفريقيـــا وهي  في  آخر مستعمرة  الغربية 

وصمة عــــــــار على جبين المجتمع الــــدولي".
كما تخلل الحدث مداخالت من طرف شخصيات 
فرنسية ومثقفين ومهتمين بالقضية الصحراوية. 
الشعب  مع  تضامني  يوم  تنظيم  أيضا  وشهد 
وبيانات  مطويات  نشر  خالله  تم  الصحراوي 
المرأة  كفاح  تعالج  ومسموعة  مرئية  وتقارير 
الطرف  جانب  الصحراويين.والى  الشعب  و 
عدد  االحتفالية  هذه  في  شارك   , الصحراوي 
الصداقة  وجمعيات  الفرنسية  الشخصيات  من 

الفرنسية مع الشعب الصحراوي.

مبنا�سبة فعاليات الحتفال بعيد الإن�سانية  يف العا�سمة الفرن�سية

�سلطانة خيا تعر�س يف باري�س معاناتها 
حتت قمع وح�سار االحتالل املغربي

قدمت املدافعة ال�سحراوية عن حقوق الإن�سان �سلطانة خيا, يوم الأحد الفارط يف باري�س , جتربتها املريرة حتت 

احل�سار ومعاناتها من انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان من قبل املحتل املغربي , وذلك ب�سبب ن�سالها من اأجل متكني 

 ال�سعبال�سحراوي من حقه يف احلرية و ال�ستقالل , ودعت باملنا�سبة احلكومة الفرن�سية اىل اتخاذ "موقف متوازن" 

ازاء النزاع يف ال�سحراء الغربية.

قبيل نقله اإىل لندن.. 

الربيطانيون يتوافدون 
الإلقاء النظرة االأخرية 

على نع�س امللكة اإليزابيث يف اإدنربه

يواصل البريطانيون في إدنبره األسكتلندية التدفق على كاتدرائية سانت 
جايلز إللقاء النظرة األخيرة على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وسينقل النعش من هذه الكاتدرائية إلى مطار المدينة ليصل إلى قاعدة 
نورثهولت الجوية غربي لندن. وسيستقبل الملك تشارلز النعش وسط 
مراسم شرفية من الحرس الملكي في قصر باكنغهام، حيث سيبقى حتى 
بوداع  للجمهور  سيسمح  حيث  وستمنستر،  قصر  إلى  نقله  قبل  اليوم 

الملكة طوال 4 أيام قبل الشروع في مراسم تشييع رسمية.
وكخطوة استباقية، قررت السلطات البريطانية حظر تحليق الطائرات 
على ارتفاع أقل من مستوى معين فوق أجزاء من لندن وإدنبره أثناء 
مراسم الجنازة.وقالت هيئة الطيران المدني إنه تقرر فرض الحظر في 
إطار ترتيبات أمنية أوسع نطاقا، مشيرة إلى أنه ينطبق على الطائرات 

الخاصة والمناطيد الصغيرة والطائرات الورقية والمظالت.
وقد غادر الملك تشارلز الثالث إسكتلندا بعد أن شارك في مسيرة جنازة 
والدته الملكة برفقة أشقائه وزوجته أول أمس االثنين.وانضم إلى الملك 
الجديد شقيقاه أندرو وإدوارد وشقيقته آن في وقفة صامتة استغرقت 10 
دقائق أمس بكاتدرائية سانت جايلز، حيث وقفوا برؤوس منحنية على 
الجوانب األربعة للنعش بينما كان مشيعون يمرون إللقاء نظرة الوداع.
وقد دوى صوت التصفيق عاليا من المشيعين عندما غادر أفراد العائلة 

المالكة الكاتدرائية بعد الوقفة الصامتة تحت جنح الظالم.
بالذهول ألنني  اللحظة "شعرت  تلك  المشيعات واصفة  إحدى  وقالت 
كنت في الكاتدرائية مع الملكة إليزابيث التي طالما أعجبت بها طوال 

حياتي.. لقد كان شعورا رائعا بمعنى الكلمة لكنه كان حزينا كذلك".
في  بمنزلها  الماضي،  الخميس  توفيت  الثانية  إليزابيث  أن  إلى  يشار 
بالمورال بالمرتفعات األسكتلندية، عن 96 عاما بعد حكم استمر 70 
عاما، مما فجر مشاعر الحزن في البالد.وبوفاة الملكة إليزابيث أصبح 
تشارلز )73 عاما( ملكا لبريطانيا و14 دولة أخرى منها أستراليا وكندا 

وجامايكا ونيوزيلندا.

يف اإطار م�ساعي اإحياء العملية ال�سيا�سية حول ال�سحراء الغربية القتال يعود مرة اأخرى اإىل قره باغ.. 

مقتل ع�سرات اجلنود
 االأرمينيني وتركيا تدعو يريفان

 اإىل الكف عن اال�ستفزاز
أعلنت أرمينيا مقتل العشرات من جنودها خالل اشتباكات مع القوات 
األذربيجانية، في أحدث جولة من الصراع في منطقة ناغورني قره 
باغ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، في حين قالت أذربيجان إنها 
اتخذت إجراءات محدودة وضد أهداف عسكرية، بينما دخلت تركيا 

على الخط وطالبت أرمينيا بالتوقف عن االستفزاز.
وفي أحدث التطورات، أعلنت روسيا عن التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطالق النار بين أرمينيا وأذربيجان، وطالبتهما بااللتزام به وبوقف 
بين  القتال  تجدد  البالغ" بشأن  "قلقها  القتالية، وعبرت عن  األعمال 
أرمينيا  خارجية  وزيري  أن  الروسية  الخارجية  وأفادت  البلدين. 
حدود  على  األوضاع  أمس  بينهما  اتصال  ثاني  في  بحثا  وروسيا 

أرمينيا وأذربيجان.
جنديا   49 مقتل  باشينيان  نيكول  األرميني  الوزراء  رئيس  أكد  وقد 
أن  إلى  مشيرا  األذربيجاني،  الجيش  مع  االشتباكات  في  أرمينيا 
حدتها  لكن  مستمرة،  الحدود  منطقة  في  أذربيجان  مع  االشتباكات 
تتراجع منذ الصباح.وهاجمت القوات األذربيجانية مواقع أرمينية في 
3 أماكن بالمدفعية واألسلحة ذات العيار الثقيل، وفقا لتقارير وكالة 

أنباء روسية نقلت عن وزارة الدفاع األرمينية.
الدفاع األذربيجانية في باكو إلى  وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة 
اندالع  في  تسببت  قد  النطاق"  واسعة  أرمينية  تخريب  "محاولة  أن 
القتال، وأن التدابير التي اتخذتها قواتها على الحدود مع أرمينيا ضد 
استفزازات األخيرة، محدودة وضد أهداف عسكرية.وقالت الوزارة 
القيادة  تقع على عاتق  الوضع  الكاملة عن  "المسؤولية  إن  بيان  في 
العسكرية والسياسية ألرمينيا"، نافية صحة مزاعم تدخل قواتها في 

األراضي األرمينية.
من جانب آخر، قالت الحكومة األرمينية إن رئيس الوزراء األرميني 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، واتفقا  نيكول باشينيان تحدث مع 
على البقاء على اتصال، وسبق أن توسطت روسيا في وقف إطالق 
النار بين أرمينيا وأذربيجان.وأفادت وسائل اإلعالم في يريفان أن 

باشينيان أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الوضع.

استقبل الرئيس الموريتاني, محمد ولد الشيخ الغزواني, اليوم االثنين بالقصر 
الرئاسي في نواكشوط, المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المكلف 
إحياء  مساعي  إطار  في  ميستورا,  دي  ستافان  الغربية,  الصحراء  بملف 

العملية السياسية حول الصحراء الغربية.
الشؤون  وزير  بحضور  المقابلة  جرت  فقد  الموريتانية,  الرئاسة  وحسب 
مرزوك,  ولد  سالم  محمد  الخارج,  في  والموريتانيين  والتعاون  الخارجية 
ومدير ديوان الرئيس, إسماعيل ولد الشيخ أحمد, الذي كان يشغل منصب 

وزير الخارجية, وشغل منصب المبعوث األممي السابق لليمن.
تركزت  فقد  اإلعالم,  وسائل  نقلته  موريتاني  دبلوماسي  مصدر  وبحسب 
المناقشات على نتائج زيارات المبعوث األممي إلى المنطقة ودور نواكشوط 
بالجمهورية  رسميا  تعترف  موريتانيا  بأن  مذكرا  النزاع,  حل  تسهيل  في 

الصحراوية.
وتأتي هذه الزيارة استمرارا لجولته في المنطقة, حيث كان دي ميستورا 
قد توجه في بداية الشهر إلى مخيمات الالجئين الصحراويين حيث التقى 

بالرئيس الصحراوي واألمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي.

كما زار المبعوث األممي الجزائر )الدولة المجاورة والمراقب في عملية 
السالم بالصحراء الغربية(, حيث استقبله بالجزائر العاصمة وزير الخارجية 

والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة.
الصحراوية  بالقضية  المتعلقة  السياسية  التطورات  "آخر  الطرفان  وناقش 
بين طرفي  المباشرة  المفاوضات  األممية الستئناف  الجهود  تعزيز  وآفاق 
حل  إلى  التوصل  بهدف  البوليساريو,  وجبهة  المغربية  المملكة  النزاع, 
سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تمكين الشعب الصحراوي 
من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره, وفقا 
لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية االستعمار".

زار  حيث  المنطقة  الى  األممي  المبعوث  عاد  الماضي,  يوليو  شهر  وفي 
المغرب, في مسعى جديد للدفع نحو مفاوضات بين طرفي النزاع )المغرب 
األجزاء  زيارة  من  الرباط  قبل  من  منع  أنه  غير  البوليساريو(,  جبهة  و 
المحتلة من الصحراء الغربية, وهو ما نددت به جبهة البوليساريو بشدة, 
مستنكرة "الغياب التام لإلرادة السياسية من الرباط للمشاركة بشكل بناء" في 

عملية السالم التي ترعاها األمم المتحدة في الصحراء الغربية.

الرئي�س املوريتاين ي�ستقبل دي مي�ستورا

 قصفت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي 
بقطاعات حوزة  المغربي  مواقع جنود االحتالل 
في  فادحة  خسائر  مخلفة   ، والبكاري  والمحبس 
األرواح والمعدات , حسبما ذكرت وزارة الدفاع 
رقم  بيانها  في  أمس  أول  الصحراوية  الوطني 

. 628
عن  )واص(  الصحراوية  االنباء  وكالة  ونقلت 
التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  أن  البيان، 
ومركزا  عنيفا  قصفا  نفذت  الصحراوي  الشعبي 
المغربي  االحتالل  جنود  تخندقات  استهدف 

وفدرة  ديرت  احريشة   ، ديرت  روس  بمناطق 
المرس بقطاع حوزة.

متقدمة  تشكيالت  أن  العسكري  البيان  وأضاف 
على  هجماتها  ركزت  الصحراوي  الجيش  من 
تمركزات جنود االحتالل بقطاع البكاري , فيما 
الصحراوي  الجيش  من  أخرى  مفارز  ركزت 
قصفها على تخندقات جنــــود االحتالل بمنطقتي 
تنوشــــــاد  وسيخـــة  أبالل  ولـــــد  أكــــويرة 

بقطاع المحبس.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي 

اسلحتها في وقت  نيران  قد ركزت  الصحراوي 
القوات  مواقع  ضد  االحد  أمس  أول  من  سابق 
وبمناطق  ادريكة  وام  حوزة  بقطاعي  المغربية 
العش  فدرة  لكطيطيرة,  اركان  الكاعة,  اربيب 

وروس الكايدية .
الصحراوية  الوطني  الدفاع  وزارة  بيان  واشار 
تتوالى  الصحراوي   الجيش  هجمات  ان  الى 
التي  المغربي  االحتالل  قوات  معاقل  مستهدفة 
تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على 

طول جدار الذل والعار.

هجمــــات جــديــدة للجي�س ال�سحراوي �سد تخندقـــات 
جنود االحتالل املغربي بقطاعات حوزة، املحب�س والبكاري
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دويل
المدارس  موسم  إّن  قالت  "أونروا"  وكالة 
بلبنان،  مدارسها  في   2023/2022 للعام 
مؤكدة  للطلبة،  الكامل  بالحضور  سيكون 
كاهل  إثقال  عدم  على  "ستحرص  أنها 
الطالب وعائالتهم بأي طلبات تترتب عليها 
تكاليف مالية إضافية؛ وذلك بسبب الظروف 

االقتصادية السائدة حالياً في لبنان".
التعليم لالجئين في   وتقدم "أونروا" خدمة 
يتوزعون  طالباً،   36960 من  ألكثر  لبنان 
االبتدائية  للمراحل  مدرسة   65 على 
المخيمات  داخل  منتشرة  والتكميلية، 

وخارجها، بحسب موقعها اإللكتروني.
تخدم  فقط  ثانوية  مدارس   9 لبنان  وفي 
حوالي  فيها  ويتعلم  الفلسطينيين،  الالجئين 
آالف الجئ   5 نحو  منهم  ألف طالب،   39
فلسطيني من سوريا، ويدّرسهم قرابة 1400 
معلم.وحتى منتصف العام الماضي 2021، 
المسجلين  الفلسطينيين  الالجئين  عدد  بلغ 
ألف   485 حوالي  لبنان  في  "أونروا"  لدى 
الموجودين  إن  تقول  "أونروا"  لكن  الجئ، 
منهم في لبنان نحو 210 آالف الجئ، منهم 

28 ألف الجئ فلسطيني من سوريا.
أزمات هؤالء الالجئين كثيرة، لكن الحديث 
اليوم عن قطاع التعليم المثقل بأزمات تهدد 
نحو  بعد  متابعين،  وفق  الطلبة،  مستقبل 
"كورونا"،  بسبب  التعليم  تعثّر  من  عامين 
من  حرمتهم  التي  التحتية  البنى  وانهيار 
فرص عادلة للتعلم الرقمي )عن بُعد( داخل 

المخيمات، خالل العامين الماضيين.
في  لـ"أونروا"  اإلجمالية  الميزانية  وبلغت 
 186 حوالي  المنصرم،   2021 لعام  لبنان 
من  يأتي  تقريبا  نصفها  دوالر،  مليون 
لسان  على  "أونروا"  تؤكد  فيما  المشاريع، 
أزمتها  أن  باسمها  والناطقين  مسؤوليها 
الدعم  تقديم  عدم  وسببها  مزمنة،  المالية 

الكافي للوكالة.
لبنان واأزمات املركبات

عبد  أحمد  لبنان  في  "حماس"  ممثل حركة 
لالجئين  التعليمية  العملية  إن  قال  الهادي، 
باستمرار،  تتراجع  لبنان  في  الفلسطينيين 
وتغيب عنها االستراتيجية التعليمية المنهجية 
التي تقوم على أسس ومعايير دولية.وأرجع 
خاصة  تصريحات  في  الهادي"،  "عبد 
الواقع  الفلسطيني لإلعالم"، هذا  لـ"المركز 
القاسي  اللبناني  بالواقع  ترتبط  عوامل  إلى 
الحياة،  مناحي  كل  في  لبنان  تعيشه  الذي 
"كورونا"  وباء  انتشار  أزمة  خلفته  وما 
واقع  إلى  الماضيين، إضافة  العامين  خالل 
خدماتها  تقليص  إلى  تسعى  التي  "أونروا" 
قدر اإلمكان؛ متذرعة باألزمة المالية وعدم 

توفر ميزانيات، وفق تعبيره.
وبين أن التعليم في لبنان، كما العالم أجمع، 
"كورونا"  بأزمة  كثيرا  وتضرر  تأثر 
والذهاب نحو التعليم عن بعد الذي لم تتوفر 
غالبية  لدى  واإلمكانيات  األرضية  لنجاحه 
القيادي  والفلسطينيين.وأوضح  اللبنانيين، 
أزمة  أضافت  "كورونا"  أن  "حماس"،  في 
ومعيشية  وأمنية  سياسية  ألزمات  جديدة 
من  ذلك  صاحب  وما  لبنان،  تعيشها 
مظاهرات وإغالقات أعاقت وصول الطلبة 
المدارس  إلغالق  سواء  مدارسهم،  إلى 
تمكن  عدم  بسبب  أو  األحداث،  بسبب 
ع  الطلبة من الوصول لمدارسهم نتيجة تقطُّ

الطرقات وإغالقها.
وشدد أن األزمة المعيشية جعلت اللبنانيين، 
ليس  قادرين،  غير  خاصة،  والفلسطينيين 
على دفع األقساط الدراسية فحسب، بل على 
دفع أجرة المواصالت بسبب االرتفاع الحاد 
من  حالة  خلق  ما  وهو  الوقود،  أسعار  في 
الحديث عن جدوى االستمرار في التعليم من 
األصل، ما شجع عمليات الهجرة، وهروب 

الكفاءات من الواقع اللبناني الصعب.
 الواقع الفل�سطيني 

يف لبنان اأ�سد �سعوبة

الواقع  كان  إذا  إنه  الهادي"  "عبد  وقال 
اللبناني بهذه الحالة في المجاالت كافة، فإن 
الوضع الفلسطيني يتأثر ويكون تأثره أكبر؛ 
نتيجة غياب الحقوق األساسية والضغوطات 
المخيمات  بوابات  على  أصاًل  الموجودة 
وكالة  الهادي"،  "عبد  واتهم  الفلسطينية. 
ودورها،  بواجباتها  القيام  بعدم  "أونروا" 
وقال إنه في األزمات كانت "أونروا" تطلق 
شيئاً  تفعل  لم  لكنها  عاجلة،  إغاثية  برامج 
من ذلك لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ال 

الحادة  األزمة  في  وال  كورونا،  أزمة  في 
العامة التي يعيشها لبنان.ويرى أن المستوى 
ا؛  جًدّ متدٍن  "أونروا"  مدارس  في  التعليمي 
"االستراتيجية  أسماه  ما  غياب  بسبب 
معايير  مع  تتوافق  التي  المنهجية  التعليمية 

المؤسسة الدولية".
وقال إن التعليم في مدارس "أونروا" إجمااًل 
ا وغير منهجي، وهو ما يجعل  ضعيف جًدّ
مستشهداً  ا،  جًدّ ضعيًفا  العلمي  التحصيل 
كانت،  التي  الرسمية  االمتحانات  بنتائج 
ا  عاًدّ وضعيفة"،  "صادمة  وصفه،  حسب 
على  إضافًيّا  ودلياًل  خطيراً  مؤشراً  ذلك 

ضعف البرنامج التعليمي لـ"أونروا".

عنها  تتحدث  التي  الخطط  أن  ويرى 
نظرية،  خطط  هي  ومسؤولوها،  "أونروا" 
أرض  "على  وقال  عملًيّا،  موجودة  غير 
الواقع ال يوجد أي شيء مما يُتحدث عنه".
وكشف عن تقليص كبير طال االحتياجات 
على  سواء  "أونروا"  لمدارس  التعليمية 
مستوى التجهيزات اللوجستية أو القرطاسية 
كانت  سابقاً  "أونروا"  إن  وقال  والكتب، 
الطلبة  على  كاملة  القرطاسية  توزع 
إضافة إلى الكتب، غير أنها حالًيّا ال توفر 
وبصعوبات  األدنى  "وبالحد  الكتب،  سوى 

ومشاكل دائمة".
إلى  الهادي"  "عبد  يشير  ذلك  كل  وفوق 

يمكن  بحيث  الدراسية،  الفصول  اكتظاظ 
الواحد  الفصل  داخل  الطلبة  عدد  يصل  أن 
وقف  على  عالوة  أكثر،  أو  طالباً   50 إلى 
المدرسين  وتعويض  التوظيف  عمليات 
إلى  التقاعد.وأشار  سن  إلى  يصلون  الذي 
فصل 70 معلماً، كانوا يعملون منذ سنوات 
على بند أحد المشاريع، بذريعة أن ميزانية 

المشروع لم تعد متوفرة.
حق  عن  للدفاع   "302" الهيئة  رئيس   
الالجئين، علي هويدي، يقول إّن المخيمات 
التعليم،  عن  انفصلوا  الذين  بالفتيان  تكتظ 
بسبب الواقع المعيشي المأساوي الذي تعيشه 
تصريح  في  "هويدي"،  أسرهم.ووصف 

خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، واقع 
المخيمات التعليمي بـ"النكبة الثانية"، نظرا 

لتفشي التسرب المدرسي.
أعلنت  "أونروا"  أن  "هويدي"  وذكر 
الالجئين  الطالب  من  فقط   %6 أن  سابقاً 
بالتعليم  يلتحقون  لبنان  في  الفلسطينيين 
في  مرتفعة  تعليم  نسب  مقابل  الجامعي، 

فلسطين رغم االحتالل.
"أونروا"  باسم  الرسمية  الناطقة  وكشفت 
تصريحات  في  سمرا،  هدى  لبنان،  في 
السنوي  التسرب  معدل  أن  سابقة،  صحفية 
من مدارسها حوالي 0.45%، لكن مصادر 
فلسطينية متعددة تقول إن هذا المعدل غير 
الذين  بالفتيان  تكتظ  "فالمخيمات  واقعي، 

انفصلوا عن التعليم".
من جانبه، يقّر مسؤول لجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني السابق الوزير حسن منيمنة، إلى 
التعليمية  األوضاع  في  كبير  تدهور  وجود 
لبنان.وقال  في  الفلسطينية  بالمخيمات 
الفلسطيني  "المركز  مع  خاص  حديث  في 
أدت  التي  اللبنانيين  معاناة  إن  لإلعالم"، 
لنزوح شريحة واسعة إلى التعليم الرسمي، 
ستؤثر حتما على حظوظ الفلسطينيين، ألن 
المجانية  الرسمية  المدارس  في  األولوية 
يعيش  لبنان  أّن  اللبنانيين.وأوضح  للطالب 
المجتمعات  على  أثر  تاريخيا  انهيارا 
المستضعفة كالفلسطينيين الذين ال يتمتعون 
عرضة  فصاروا  المدنية،  الحقوق  بكامل 

لالبتزاز من أرباب العمل.
احتاد طلبة فل�سطني.. مطالب متكررة

من جانبه، دعا اتحاد عام طلبة فلسطين في 
لبنان، وكالة "أونروا" إلى اعتماد استراتيجية 
تعليمية شاملة لضمان نجاح العام الدراسي 
القادم، وإنجاز كل التحضيرات مبكًرا حتى 
ال تتكرر األخطاء السابقة، ومعالجة مشكلة 
المدارس،  بعض  في  الصفوف  اكتظاظ 

وإعادة النظر بنظام الترفيع اآللي.
وحوارات  لقاءات  خالل  االتحاد،  ودعا 
إدارة  بلبنان  "أونروا"  في  مسؤولين  مع 
في  لإلسراع  الدولية  الوكالة  "أونروا"، 
العام  بدء  قبل  الوظيفية  الشواغر  سد 
شفافة  معايير  واعتماد  الجديد،  الدراسي 
المحسوبيات،  عن  بعيدا  التوظيف  بعملية 
لالختصاصات  وفقا  المعلمين  وتوزيع 
في  االتحاد  وأّكد  المدارس.  وحاجات 
لمطلب  وتبنيه  دعمه  مناسبة،  من  أكثر 
لبنان،  جنوب  الشمالي  برج  مخيّم  أهالي 
تزايد  مع  خاصة  ثانوية،  مدرسة  بإنشاء 
العام  االتحاد  الثانويين.وطالب  الطلبة  عدد 
وكالة "أونروا" باإلسراع في توفير الكتب 
المطلوبة  القرطاسية  وتأمين  المدرسية، 
بدء  مع  مباشرة  وتوزيعها  الطلبة  لجميع 

العام الدراسي القادم ودون تأخير.
 ماذا يفعل الفل�سطينيون 

لتح�سني الواقع؟

ممثل "حماس" في لبنان" أحمد عبد الهادي، 
كشف عن ضغوط عامة مستمرة ومتواصلة 
لتحسين واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
عامة، ومنها الواقع التعليمي. وقال: "هناك 
الضغط  لمزيد من  بها  نقوم  خطط وبرامج 
على "أونروا"، من خالل االتحاد العام الذي 
استطاع تحقيق انجازات هامة خالل الفترة 
الماضية وألزم أونروا بكثير من القرارات 

المهمة، وزيادة الميزانيات".
ولفت إلى تفعيل دور لجنة الحوار اللبناني 
والتي  اللبنانية،  للحكومة  التابعة  الفلسطيني 
كاشفاً  الحسن،  باسل  الدكتور  حالًيّا  يرأسها 
دوراً  اللبنانية  الدولة  بممارسة  اتفاق  عن 
واقع  لتحسين  "أونروا"  على  ضاغطاً 
مقر".وبين  كـ"دولة  الفلسطينيين  الالجئين 
أنهم يحاولون من خالل عالقاتهم العمل على 
الفلسطينيين  الطلبة  أكبر من  استيعاب عدد 
المجانية.  الرسمية  اللبنانية  المدارس  في 
تطلقها  مشاريع  الهادي" عن  "عبد  وكشف 
الفلسطينيين  الطلبة  لمساعدة  حماس  حركة 
من نواحي مختلفة، ومنها مشروع "الرابط 
اإلسالمية  الرابطة  أطلقته  الذي،  حدك" 
للحركة، والتي من خالله  التابعة  لبنان  في 
إفطار  ووجبة  مواصالت  الحركة  وفرت 
لتقديم  يتوجهون  الذين  للطلبة  عذبة  مياه 
االمتحانات الرسمية، عدا عن توفير دورس 
الدراسية كافة،  المراحل  للطلبة في  التقوية 
وتقديم مساعدات مختلفة من خالل مبادرات 
ومشاريع أخرى كمشروع "حماس حدك".

التعليم يف خميمات لبنان.. 

اأزمات مركبة و"اأونروا" تزيد الطني بلة

خميمات الالجئني 
الفل�سطينيني �شواهد اخرى 

على جرائم ال�سهاينة 
ينطلق بعد اأيام قليلة، وبالتحديد يف اخلام�س ع�سر من �سبتمرب اجلاري، العام الدرا�سي يف 

مدار�س وكالة "اأونروا" يف خميمات لبنان، بعد عامني من التعليم عن بعد، والذي زاد من اأزمات 

التعليم الكثرية واملركبة يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.
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قال تعالى : } ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال يحب 
إصالحها  بعد  األرض  في  تفسدوا  وال   * المعتدين  
وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة هللا قريب من المحسنين 
 : تيمية  ابن  اإلمام  قال     56  –  55  : األعراف   }
هاتان اآليتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
يراد  القرآن  في  الدعاء  فإن  المسألة؛  ودعاء  العبادة 
وهما  مجموعهما؛  به  ويراد  تارة  وهذا  تارة  هذا  به 

متالزمان. 
وطلب  الداعي  ينفع  ما  طلب  هو  المسألة  دعاء  فإن 
كشف ما يضره ودفعه. وكل من يملك الضر والنفع 
للنفع والضر.  مالكا  يكون  أن  بد  المعبود ال  فإنه هو 
ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما ال يملك 
ضرا وال نفعا. وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: } 
وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك { وقال 
ينفعهم  : } ويعبدون من دون هللا ما ال يضرهم وال 
والنفع  الضر  المعبودين  هؤالء  عن  سبحانه  فنفى   }
لعابديهم.  القاصر والمتعدي فال يملكون ألنفسهم وال 
بد  ال  المعبود  أن  تعالى  يبين  القرآن  في  كثير  وهذا 
أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر 
العبادة فعلم  دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء 
أن النوعين متالزمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 

المسألة. 
هذا  العبادة. وعلى  لدعاء  متضمن  مسألة  دعاء  وكل 
أجيب  قريب  فإني  عني  عبادي  سألك  وإذا   { فقوله: 
وبكل  الدعاء.  نوعي  يتناول   } دعان  إذا  الداع  دعوة 
وقيل:  سألني.  إذا  أعطيه  قيل:  اآلية.  فسرت  منهما 
وليس هذا من  والقوالن متالزمان.  إذا عبدني.  أثيبه 
استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما أو استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعماله في حقيقته 
المتضمنة لألمرين جميعا فتأمله فإنه موضوع عظيم 
النفع وقل ما يفطن له. وأكثر آيات القرآن دالة على 
القبيل. مثال ذلك قوله  معنيين فصاعدا فهي من هذا 
الليل  غسق  إلى  الشمس  لدلوك  الصالة  أقم   { تعالى 
وليس  بالغروب  وفسر  بالزوال   ” الدلوك   ” فسر   }
بقولين؛ بل اللفظ يتناولهما معا؛ فإن الدلوك هو الميل. 
ومنتهى  مبتدأ  الميل  ولهذا  ميلها.  الشمس  ودلوك 

لهما  متناول  الغروب واللفظ  الزوال ومنتهاه  فمبتدؤه 
بهذا االعتبار. 

ومثاله أيضا تفسير ” الغاسق ” بالليل وتفسيره بالقمر. 
فإن ذلك ليس باختالف؛ بل يتناولهما لتالزمهما. فإن 
القمر آية الليل. ونظائره كثيرة. ومن ذلك قوله تعالى 
إياه  لوال دعاؤكم{ أي دعاؤكم  بكم ربي  يعبأ  ما  }قل 
وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته فيكون المصدر مضافا 
وهو  الفاعل  إلى  مضافا  األول  ومحل  المفعول  إلى 
نوعي  به  فالمراد  هذا  وعلى  القولين.  من  األرجح 
بكم  يعبأ  ما  أي  أظهر  العبادة  دعاء  في  وهو  الدعاء 
فالنوعان  تستلزم مسألته.  ترجونه وعبادته  أنكم  لوال 

داخالن فيه. 
ومن ذلك قوله تعالى }وقال ربكم ادعوني أستجب لكم{ 
فالدعاء يتضمن النوعين وهو في دعاء العبادة أظهر؛ 
ولهذا أعقبه: }إن الذين يستكبرون عن عبادتي{ اآلية. 
الترمذي  وروى  وهذا.  بهذا  اآلية  في  الدعاء  ويفسر 
قال: سمعت رسول هللا صلى  بشير  بن  النعمان  عن 
هللا عليه وسلم يقول – على المنبر – ” } إن الدعاء 
ادعوني  ربكم  }وقال  تعالى  قوله  قرأ  ثم  العبادة.  هو 
أستجب لكم{ اآلية قال الترمذي حديث حسن صحيح.  

قال تعالى : } ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال يحب 
أنه ال يحب  المراد  قيل:   55  : األعراف   } المعتدين 
به من  يليق  ما ال  يسأل  كالذي  الدعاء.  في  المعتدين 
في  داود  أبو  روى  وقد  ذلك.  وغير  األنبياء  منازل 
سننه من حديث حماد ابن سلمة عن سعيد الجريري 
عن ابي معاوية أن عبد هللا بن مغفل سمع ابنه يقول: 
»اللهم إني أسألك القصر األبيض عن يمين الجنة إذا 
دخلتها فقال: يا بنى سل هللا الجنة وتعوذ به من النار، 
يقول:  وسلّم  عليه  رسول هللا صلّى هللا  سمعت  فإني 
الطهور  في  يعتدون  قوم  األمة  هذه  في  سيكون  “إنه 

والدعاء” . 
وعلى هذا فاالعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما ال 
وتارة  المحرمات،  على  اإلعانة  من  سؤاله  له  يجوز 
بأن يسأل ما ال يفعله هللا، مثل يسأله تخليده إلى يوم 
من  البشرية  لوازم  عنه  يرفع  أن  يسأله  أو  القيامة، 
الحاجة إلى الطعام والشراب أو يسأله أن يطلعه على 
غيبه أو يسأله أن يجعله من المعصومين، أو يسأله أن 
يهب له ولدا من غير زوجة وال أمة، ونحو ذلك مما 
سؤاله اعتداء. فكل سؤال يناقض حكمة هللا أو يتضمن 
مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خالف ما أخبر به 

فهو اعتداء ال يحبه هللا وال يحب رسله. وفسر االعتداء 
الدعاء. قال ابن جريج: من  برفع الصوت أيضا في 
االعتداء رفع الصوت في الدعاء، والنداء في الدعاء 
كان  وإن  كله،  ذلك  من  أعم  فاآلية  وبعد:  والصياح 
المراد  جملة  من  فهو  بها  مرادا  الدعاء  في  االعتداء 
أو  كان  دعاء  شيء،  كل  في  المعتدين  يحب  ال  وهللا 
َ ال يُِحبُّ اْلُمْعَتِديَن{.  غيره، كما قال: }َوال َتْعَتُدوا إِنَّ هللاَّ
أنه  قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر  وعلى هذا فيكون 
ال يحب أهل العدوان، وهم الذين يدعون معه غيره. 
العدوان  أعظم  فإن  عدوانا.  المعتدين  أعظم  فهؤالء 
موضعها.  غير  في  العبادة  وضع  وهو  الشرك،  هو 
إِنَُّه   { قوله:  في  داخال  يكون  أن  بد  ال  العدوان  فهذا 
دعاء  يدعوه  أن  العدوان:  ومن  اْلُمْعَتِديَن{.  يُِحبُّ  ال 
عنده  بما  كالمستغني  مدّل،  دعاء  بل  متضرع،  غير 
المدل على ربه به. وهذا من أعظم االعتداء المنافي 
لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في 
مجموع حاالته. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع 

خائف فهو معتد. 
بما ال يشرعه، وتثني عليه  تعبده  أن  ومن االعتداء: 
بما لم يثن به على نفسه وال أذن فيه. فإن هذا االعتداء 
في دعاء الثناء والعبادة، وهو نظير االعتداء في دعاء 
على  دالة  اآلية  فتكون  هذا  وعلى  والطلب.  المسألة 
شيئين. أحدهما: محبوب للرب تبارك وتعالى مرضى 
له  مكروه  والثاني:  وخفية.  الدعاء تضرعا  وهو  له، 
مبغوض مسخوط، وهو االعتداء، فأمر بما يحبه هللا 
وندب إليه، وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ 
طرق الزجر والتحذير. وهو أنه ال يحب فاعله، ومن 
إِنَُّه ال يُِحبُّ  لم يحبه هللا فأي خير يناله؟. وفي قوله: 
عاً َوُخْفَيًة دليل  اْلُمْعَتِديَن عقب قوله: اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّ
على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين 
الذين ال يحبهم. فقسمت اآلية الناس إلى قسمين: داع 
هلل تضرعا وخفية، ومعتد بترك ذلك. قال اإلمام ابن 
والنداء  الصوت  رفع  يكره  ُجَرْيج:  ابن  )وقال  كثير: 
والصياُح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع واالستكانة، ثم 
روي عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله: 

َّهُ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ{ في الدعاء وال في غيره(. }إِن

قراآنيات.. فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

ادعوا ربكم ت�ضرعا وخفية

قال ابن القيم رحمه هللا في شرح وصية نبي هللا يحيى بن زكريا عليهما 
فإن هللا  تلتفتوا  فال  فإذا صليتم،  بالصالة،  وآمركم   { في:  وقوله   : السالم 
ينصب وجهه لوجه عبده في صالته ما لم يلتفت { ]رواه أحمد والترمذي 

والنسائي وصححه ابن حبان [. 
اإللتفات المنهي عنه في الصالة قسمان: أحدهما: التفات القلب عن هللا عز 
وجل إلى غير هللا تعالى. الثاني: التفات البصر، وكالهما منهي عنه، وال 
يزال هللا مقباًل على عبده ما دام العبد مقباًل على صالته، فإذا التفت بقلبه أو 
بصره، أعرض هللا تعالى عنه، وقد سئل رسول هللا عن التفات الرجل في 
صالته فقال: } اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد { ]رواه البخاري[. 
وفي األثر: يقول هللا تعالى: } إلى خير مني، إلى خير مني {؟ ومثّل من 
يلتفت في صالته ببصره أو بقلبه، مثل رجل قد استدعاه السلطان، فأوقفه 
بين يديه، وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خالل ذلك يلتفت عن السلطان 
يميناً وشمااًل، وقد انصرف قلبه عن السلطان، فال يفهم ما يخاطبه به، ألن 
قلبه ليس حاضراً معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان، أفليس أقل 
المراتب في حقه ، أن ينصرف من بين يديه ممقوتاً مبعداً ، قد سقط من 
عينيه؟ فهذا المصلي ال يستوي والحاضر القلب المقبل على وجه هللا تعالى 
في صالته ، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتأل قلبه 
من هيبته، وذلت عنقه له، واستحيى من ربه تعالى أن يقبل على غيره. أو 
يلتفت عنه، وبين صالتيهما كما قال حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان 
في الصالة الواحدة، وأن ما بينهما في الفضل كما بين السماء واألرض، 
وذلك إن أحدهما مقبل بقلبه على هللا عز وجل واآلخر ساٍه غافل. )رواه ابن 
المبارك في الزهد ( . فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله، وبينه وبينه حجاب، 
لم يكن إقبااًل وال تقريباً، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق 
عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها، 
مألى منها، فكيف يكون ذلك إقبااًل وقد ألهته الوساوس واألفكار، وذهبت 
به كل مذهب؟. والعبد إذا قام في الصالة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في 
أعظم مقام، وأقربه وأغيظه للشيطان، وأشد عليه، فهو يحرص ويجتهد كل 

االجتهاد أن ال يقيمه فيه، بل ال يزال به يعده ويمنِّيه وينسيه، ويجلب عليه 
ن عليه شأن الصالة، فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز  بخيله ورجله حتى يهوِّ
عن ذلك منه، وعصاه العبد، وقام في ذلك المقام، أقبل عدو هللا تعالى حتى 
ره في الصالة ما لم يكن  يخطر بينه وبين نفسه، ويحول بينه وبين قلبه، فيذكِّ
يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة، وأيس منها، 
فيذكره إياها في الصالة ليشغل قلبه بها، ويأخذه عن هللا عز وجل، فيقوم 
فيها بال قلب، فال ينال من إقبال هللا تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل 
على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صالته، فينصرف من صالته مثل ما 
دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله، لم تخفف عنه بالصالة، فإن الصالة إنما 
تكفر سيئات من أدى حقها، وأكمل خشوعها، ووقف بين يدي هللا تعالى بقلبه 
وقالبه. فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، وأحس بأثقال قد وضعت 
عنه، فوجد نشاطاً وراحة وروحاً، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، ألنها 
قرة عينه ونعيم روحه، وجنة قلبه، ومستراحه في الدنيا، فال يزال كأنه في 
فالمحبون يقولون:  سجن وضيق حتى يدخل فيها، فنستريح بها، ال منها، 
نصلي فنستريح بصالتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم : } يا بالل أرحنا 

بالصالة { ]رواه أحمد وصححه األلباني[ ولم يقل: أرحنا منها.
وقد روي عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه قال: ) ما من مؤمن يتم 
الوضوء إلى أماكنه، ثم يقوم إلى الصالة في وقتها فيؤديها هلل عز وجل لم 
ينقص من وقتها، وركوعها وسجودها ومعالمها يستضيء بنورها ما بين 
الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل، ومن قام إلى الصالة فلم 
يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها، واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها، 
رفعت عنه سوداء مظلمة، ثم ال تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك هللا كما 
ضيعتني، ضيعك هللا كما ضيعتني ( ]والحديث ضعيف[. فالصالة المقبولة، 
والعمل المقبول أن يصلي العبد صالة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صالة 
العمل  من  والمقبول  مقبولة.  كانت  به،  وتليق  وتعالى  تبارك  لربه  تصلح 
قسمان: أحدهما: أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق باهلل 
عز وجل، ذاكر هلل عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تُعرض على هللا 

عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر هللا عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها 
خالصة لوجهه مرضية، وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب هلل عز 

وجل متقرب إليه، أحبها ورضيها وَقبلَها. 
بها  وينوي  والغفلة،  العادة  على  األعمال  العبد  يعمل  أن  الثاني:  والقسم 
ذكر  عن  اله  وقلبه  بالطاعة،  مشغولة  فأركانه  هللا،  إلى  والتقرب  الطاعة 
هللا، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى هللا عز وجل، لم تقف 
تجاهه، وال يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين األعمال، 
حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها، ويرد عليه 
إثابته عليه بمخلوق من  ما لم يرد وجهه به منها. فهذا قبوله لهذا العمل: 
مخلوقاته من القصور واألكل والشرب والحور العين. وإثابة األول رضى 
درجته  وإعالء  منه،  وتقريبه  عامله،  معاملة  عن  ورضاه  لنفسه،  العمل 
في  والناس  لون.  واألول  لون،  فهذا  حساب،  بغير  يعطيه  فهذا  ومنزلته، 
الصالة على مراتب خمسة: أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي 
انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني: من يحافظ على 
مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه 
في الوسوسة، فذهب مع الوساوس واألفكار. الثالث: من حافظ على حدودها 
بمجاهدة  الوساوس واألفكار، فهو مشغول  نفسه في دفع  وأركانها وجاهد 
إلى  قام  إذا  الرابع: من  فهو في صالة وجهاد.  لئال يسرق صالته،  عدوه 
حدودها  مراعاة  قلبه  واستغرق  وحدودها  وأركانها  حقوقها  أكمل  الصالة 
كما  إقامتها  إلى  مصروف  كله  همه  بل  منها،  شيئاً  يضيع  لئال  وحقوقها 
ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصالة وعبودية ربه تبارك 
وتعالى فيها. الخامس: من إذا قام إلى الصالة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا 
قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظراً بقلبه إليه، مراقباً له، 
ممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس 
في  غيره  وبين  بينه  فهذا  ربه،  وبين  بينه  حجبها  وارتفعت  والخطرات، 
الصالة أفضل وأعظم مما بين السماء واألرض، وهذا في صالته مشغول 

بربه عز وجل قرير العين به. 

فقه واأ�صول
ح�صور القلب يف ال�صلة للإمام ابن القيم 
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املـوافق لـ 18 �شفر 1444 هـ  

أمس  ومان،  كريم  أكد 
ضيفا  نزوله  لدى  الثالثاء، 
على برنامج ضيف الصباح 
للقناة اإلذاعية األولى، على 
قيمة النفايات بشتى أنواعها 
داعيا  تثمينها،  وضرورة 
فورية  آليات  وضع  إلى 
النفايات  هذه  من  لجعل 
موارد للمساهمة في إنعاش 

االقتصادي الوطني.
المتحدث  أكد  السياق،  وفي 

من  سنويا  طن  مليون   13 حوالي  تنتج  الجزائر  أن  ذاته 
النفايات المنزلية، يتم استرجاع 9.83 بالمائة منها، وهي 
نسبة ضئيلة-حسب الضيف-وعليه يقول "من الضروري 
التزامات  جميع  بإدراج  وتحيينها  التخطيط  آليات  تفعيل 
الجزائر المتعلقة بالمناخ خصوصا على مستوى البلديات 
النفايات  تسيير  األول على  المسؤول  اعتبرها ومان  التي 

بمحيطها«.
وأشار المتحدث الى ان 53 بالمائة من النفايات هي مواد 
لذلك  عضوية يمكن استغاللها لصناعة األسمدة والطاقة، 
جيدة  بطريقة  واستغاللها  النفايات  هذه  تثمين  أجل  ومن 
طالب ومان بضرورة وضع معايير للفرز بمساهمة جميع 
برنامجا  تسطر  أن  يجب  التي  البلديات  خاصة  الفاعلين 

أنواع  لكل  بالنسبة  واضحا 
في  فرزها  المراد  النفايات 
برنامج  وضع  مع  المصدر 

تحسيسي.
عن  حديثه  معرض  وفي 
أوضح  البالستيكية  النفايات 
توفر  بأنها  األولى  ضيف 
15 ألف منصب شغل على 
دون  الوطني  المستوى 
يمارسون  من  احتساب 
قانونية،  النشاط بصفة غير 
ملحا على ضرورة ايجاد حلول كفيلة الستقطاب هذه الفئة 
القانوني حماية لصحتهم من جهة  النشاط  وتوجيهها نحو 

وخدمة لالقتصاد الوطني من جهة أخرى.
كنفايات  تصنف  التي  اإللكترونية  النفايات  وبخصوص 
على صحة  تؤثر  مكونات  من  تحتويه  لما  خاصة خطرة 
المواطنين، شدد المتحدث ذاته على ضرورة التوجه نحو 
لجمع  خاصة  مراكز  ووضع  الشعب  طريق  عن  التسيير 
هذه األجهزة مع دراسة خصوصية كل منطقة، مشيرا إلى 
استحداث النظام العمومي لجمع النفايات الخاص باسترجاع 
نفايات التغليف وتثمينها "إيكو جام" المزمع اطالقه نهاية 

السنة الجارية والذي سيساهم بتسيير مثل هذه النفايات.
حياة �شرتاح

"هواوي-الجزائر"  شركة  أطلقت 
برنامج  "الجزائر-فينتشر"،  و 
الشركات  لفائدة  الموجه  "سبارك" 
مراسم  وجرت  الناشئة،  الجزائرية 
أمس  تمت  التي  البرنامج  هذا  إطالق 
المعرفة  اقتصاد  وزير  بحضور  أول 
والمصغرة،  الناشئة  والمؤسسات 
الرقمنة  ووزير  وليد،  المهدي  ياسين 
شرحبيل. حسين  واإلحصائيات، 
سبارك"  "هواوي  برنامج  ويهدف 
على  الناشئة  الشركات  "مساعدة  إلى 
لها  يسمح  مما  فنيا  ودعمها  النمو 
الفعاليات  مختلف  في  بالمشاركة 
"هواوي"  شركة  حسب   ،" الدولية 
بدء  دعم  برنامج  أن  أضافت  التي 
سبارك"  "هواوي  الدولي  التشغيل 
"يوفر موارد سحابية مجانية وتدريبا 
للشركات  متخصصا  ودعما  تقنيا 
من  تمكينها  مع  المؤهلة،  الناشئة 

االستفادة من فرص األعمال في نظام 
هواوي كالود البيئي«، كما يتيح ذات 
الناشئة الجزائرية  البرنامج للشركات 
بـ "الذهاب إلى األسواق الدولية بدعم 
والمعارض  التجارية  المعارض  في 
العالمية«.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد 
والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  وزير 
مختلف  عمل  أن  والمصغرة  الناشئة 
تكنولوجيا  قطاع  في  الفاعلة  الجهات 
المعلومات واالتصاالت "يهدف بشكل 
كامل  بيئي  نظام  بناء  إلى  أساسي 
مركزا  الجزائر  تصبح  أن  األمل  مع 
قاريا في هذا المجال«، وشكر ياسين 
شركة  الشأن  هذا  في  وليد  المهدي 
هواوي على "العمل الذي تقوم به وما 
توفره للشركات الناشئة في الجزائر«.
أما وزير الرقمنة واإلحصائيات، فقد 
على  هواوي  شركة  جهته  من  حيا 
أجل  من  بها  تقوم  التي  المبادرات 

إلى  والدفع  الناشئة  الشركات  مرافقة 
األمام االقتصاد الرقمي للجزائر.

ومن جانبه، أكد الرئيس المدير العام 
أن  يي,  اييسن  لهواوي-الجزائر، 
جميع  لدعم  دائما  "تتواجد  هواوي 
الوزارات في خططها واستراتيجياتها 
للرقمنة, وذلك من خالل توفير المعرفة 
المعلومات  لتكنولوجيا  والحلول 
في  الرقمي",  والتحول  واالتصاالت 
الوقت الذي عبر فيه الرئيس التنفيذي 
الشركة إيسون يي عن سعادته  لذات 
بإتاحة الفرصة "لرؤية دخول هواوي 
و وزارة اقتصاد المعرفة والشركات 
في  المصغرة  والشركات  الناشئة 
التي  التعاون  من  الثانية  المرحلة 
الناشئة  الشركات  مساعدة  إلى  تهدف 
الجزائرية على إنشاء نظام بيئي تقني 

وتجاري أفضل«.
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لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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تخ�ص فتح احل�سابات اجلارية

بريد اجلزائر يعلن 
عن خدمة جديدة

أنه  لزبائنها  الجزائر  بريد  مؤسسة  أعلنت 
صار بإمكانهم فتح حساب بريد جاري عن 
بعد دون التنقل إلى المكاتب، وقالت المؤسسة 
أنه  الرسمية  صفحتها  على  لها  منشور  في 
يمكن فتح حساب بريدي جاري دون التنقل 
الموقع  عبر  مباشرة  البريدي  المكتب  الى 

الرسمي لبريد الجزائر.
نوعية  خدمات  المؤسسة  قدمت  وأن  وسبق 
زبائنها  بإمكان  أنه  منها  زبائنها،  لفائدة 
ال  آجال  في  الذهبية  البطاقة  من  االستفادة 
تتعدي 5 أيام من تاريخ الطلب، وأوضحت 
اختيار  خالل  من  يكون  ذلك  أن  المؤسسة 
الذهبية،  البطاقة  لطلب  الممتازة  الخدمة 
الخاصية  هذه  أن  إلى  ذاته  المصدر  وأشار 
آجال  في  الذهبية  البطاقة  بوصول  تسمح 
تأكيد  تاريخ  منذ  أيام   05 تتعدى  ال  قياسية 
الطلب.وأيضا سبق وأن قدمت مؤسسة بريد 
الجزائر لزبائنها 5 طرق تمكنهم من االطالع 
على رصيد حسابهم البريدي الجاري، وذلك 
eccp. عبر الولوج إلى الموقع اإللكتروني
dz )طلب الرقم السري يكون على مستوى 
بريدي  تطبيق  استخدام  البريدي(،  المكتب 
موب )عبر الضغط على خانة الحسابات(، 
التوجه إلى الموزع البريدي، استخدام خدمة 
رصيدي لموبيليس )عبر إرسال رسالة نصية 
قصيرة إلى الرقم 603(، وأخيرا التوجه إلى 
المكتب البريدي مرفق بصك بريدي وبطاقة 

إثبات الهوية.
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خالل مباحثات 

بني بو�سليماين وع�ساد

نحو تعزيز ال�شراكة 
بني املحافظة 

ال�شامية للأمازيغية 
ووزارة االت�شال 
يف جمال االإعلم

بوسليماني،  محمد  االتصال،  وزير  استقبل 
السامية لألمازيغية،  العام للمحافظة  األمين 
من  أعضاء  رفقة  عصاد،  الهاشمي  سي 

المحافظة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
الوزارة  بمقر  جرى  الذي  اللقاء  وتناول 
أول  أمس  القطاع  من  إطارات  بحضور 
سبل "تعزيز الشراكة بين المحافظة السامية 
مجال  في  االتصال  ووزارة  لألمازيغية 
على  العمل  ومواصلة  واالتصال  اإلعالم 
المحافظة  بين  الممضاة  االتفاقيات  تجسيد 
تطرق  كما  الوصاية«،  تحت  والمؤسسات 
مجال  في  التكوين  "آفاق  إلى  الطرفان 
الصحافة  وخاصة  البصري  السمعي 
إلى  بالمناسبة  اإلشارة  اإللكترونية«.وتمت 
أن وزير االتصال واألمين العام للمحافظة 
بالخطوات  أشادا  لألمازيغية،  السامية 
المؤسسات  مع  المجسدة  "اإليجابية 
اإلعالمية واالتصالية العمومية على غرار 
الوطنية  واإلذاعة  الجزائري  التلفزيون 
الدولي  والمركز  الجزائرية  األنباء  ووكالة 
لالتصال،  الوطنية  والمؤسسة  للصحافة 
النشر واإلشهار"، مؤكدين على "ضرورة 
جودة  حيث  من  جديدة  آفاق  إلى  التطلع 

الشكل والمضمون اإلعالميين".
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املدير العام للوكالة الوطنية لتثمني النفايات كرمي ومان:

15 األف من�شب عمل م�شتحدثة 
من النفايات البل�شتيكية 

   اإطلق نظام عمومي ال�شرتجاع نفايات التغليف وتثمينها نهاية ال�شنة اجلارية 
قال املدير العام للوكالة الوطنية لتثمني النفايات كرمي ومان اإن القيمة ال�سوقية للنفايات 

املنزلية خالل ال�سنة اجلارية بلغت 95 مليار دينار جزائري، فيما بلغت قيمة نفايات التغليف

 66 مليار دينار مما يجعلها ذات اأهمية بالغة يف جمال تطوير االقت�ساد التدويري.

من خالل برنامج »هواوي �سبارك«

اختفى منذ يومني

العثور على جثة طفل كان 
مفقود باأحد �شواطئ عنابة

أمس  عنابة،  لوالية  المدنية  الحماية  مصالح  عثرت 
والية  من  ينحدر  الشواطئ،  بأحد  طفل  جثة  على 
الحماية  وقالت  يومين،  منذ  اختفى  قد  كان  قالمة، 
وحدة  "تدخلت  فيسبوك:  على  لها  بيان  في  المدنية 
 13/09/2022 يوم  شطايبي  لدائرة  المدنية  الحماية 
في حدود الساعة الـ 09 سا و20 د بالمكان المسمى 
جثة  انتشال  ألجل  محروس  الغير  عكاشة  شاطئ 

الطفل المتوفي المفقود منذ أول أمس".
 5 العمر  من  البالغ  الطفل  تحويل  تم  أنه  وأضافت 
سنوات والمنحدر من والية قالمة إلى مصلحة حفظ 

الجثث بمستشفى شطايبي.
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اإثر ا�سطدام بني 8 مركبات

6 جرحى يف حادث مرور 
بالطريق ال�شّيار بالبويرة

اصطدام  حادث  في  بجروح  أشخاص  ستة  أصيب 
تسلسلي، بالطريق السيار شرق غرب بوالية البويرة 
اتجاه الجزائر، وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية 
احنيف  محول  بين  الحادث  وقع  فقد  الوالية،  لذات 
ومحول عجيبة، وقد نتج الحادث عن اصطدام بين 8 

مركبات تتمثل في 7 سيارات سياحية وشاحنة.
وحسب المصدر فإن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 
الوحدة  أعوان  قبل  من  اسعافهم  تم  سنة،  و70   11
واحنيف  عجيبة  القطاع  ووحدتي  امشدالة  الثانوية 
لمزيد  امشدالة  إلى مستشفى  نقلهم  قبل  المكان  بعين 

من الفحوصات.
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بهدف مرافقتهم يف املوؤ�س�سات الرتبوية

»اأوريدو« تهدي اأدوات مدر�شية
 للأطفـال املتمدر�شني ذوي االعاقــــة

�سترتاوح ما بني 40 و44 درجة 

مئوية حتت الظل

تنبيه حول موجة حّر 
مرتقبة عرب 14 والية 

�شاحلية وداخلية

الجوية، من حرارة شديدة  حذرت مصالح األرصاد 
على  مرتقبة  غزيرة  رعدية  وأمطار  قوية  ورياح 
العديد من واليات الوطن، وأكد التنبيه استمرار موجة 
حرارة  مع  وداخلية  ساحلية  واليات  عدة  عبر  الحّر 

تتجاوز 44 درجة مئوية مرتقبة اليوم األربعاء.
أن  الجوية  األرصاد  فتتوقع  بالحرارة  يتعلق  وفيما 
الدفلى،  عين  تيبازة،  الشلف،  والية  من  كل  تطال 
البليدة، العاصمة، إضافة إلى بومرداس، تيزي وزو، 
بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة، كما 
التقرير أمس أن موجة الحّر التي ميزت  أشار ذات 

نهار الثالثاء ستبقى مستمرة اليوم أيضا.
 40 بين  ما  ستتراوح  الحرارة  أن  التنبيه  أفاد  كما 
ديوان  وأصدر  الظل،  تحت  مئوية  درجة  و44 
حول  األصفر  باللون  آخر  تنبيها  الجوية،  األرصاد 
أهراس،  باتنة، سوق  بواليات  أمطار رعدية  تساقط 
الديوان  ذكر  حين،  في  وخنشلة،  تبسة  البواقي،  أم 
الوطني لألرصاد الجوية، أن أمطارا رعية ستعرفها 
التي ميزت  التقلبات الجوية  اليوم وهي  عّدة واليات 
ظهيرة يوم أمس الثالثاء أيضا وتخص واليات تنس، 

بوهارون، أزفون.
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نحو م�شاعـــدة ال�شركــات النا�شئــة 
على النمو واحل�شور يف خمتلف الفعاليات الدولية

مع اقتراب الدخول المدر�سي، بادرت "اأوريدو"  بتقديم الدعم 

مع  بال�شراكة  وتنظم،  االعاقة  ذوي  المتمدر�سين  للتالميذ 

من  "البركة"،  المعوقين  االأ�سخا�ص  لم�شاندة  الوطنية  الجمعية 

خالل عملية التبرع بالأدوات المدر�شية لهذه الفئة من المجتمع 

في عدة وليات الوطن.

وُنظم حفل ت�سليم هذه الأدوات المدر�شية اأم�ص الثالثاء بمقر 

جمعية "البركة" بعين طاية، الجزائر العا�سمة، بح�سور رم�شان 

جزايري، مدير ال�سوؤون الموؤ�س�ساتية لدى اأوريدو وممثلو جمعية 

"البركة" وكذا اأولياء التالميذ.
وبهذه المنا�سبة، �شرح المدير العام لـ "اأوريدو"، ب�سام يو�سف اآل 

عمليتها  في  البركة  جمعية  بمرافقة  فخورة  اإبراهيم: "اأوريدو 

ت�سهيل  واإلى  االعاقة  ذوي  التالميذ  م�شاعدة  اإلى  تهدف  التي 

هذه  في  الم�شاهمة  تندرج  المدر�شي.  الو�سط  في  اندماجهم 

المجتمعية  بالم�سوؤولية  الخا�سة  ا�شتراتيجيتها  �سمن  العملية 

ترقية  حول  التح�شي�شية  المبادرات  في  الالم�شروط  والتزامها 

حقوق االأ�سخا�ص من ذوي الهمم. اأتمنى دخول مدر�شي موفق لكل 

التالميذ و�شنة مليئة بالنجاحات ان�شاء اهلل.«

من جهتها، �سرحت المن�سقة الوطنية لجمعية "البركة"، نبيلة 

�سقاني: "تعتز جمعية البركة بتج�شيد هذا الم�شروع اإلى جانب 

الم�سوؤولية  ذات  العمليات  في  التزاًما  الأكثر  الموؤ�س�سات  اإحدى 

طفل   50 من  اأكثر  مرافقة  �شيتم  االإطار،  هذا  في  المجتمعية. 

ذوي االإعاقة يمثلون مختلف الواليات، خالل ال�سنوات الخم�ص 

من م�شارهم المدر�شي. �سي�سمح هذا االلتزام الم�سترك للتالميذ 

تعزيز  اجل  من  هدوء  بكل  م�شارهم  مزاولة  من  المعنيين 

حظوظهم لي�سبحوا اأ�سخا�ص بالغين ذوي م�سوؤولية.".

حياة �شرتاح
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