
 باإرتفاع يقدر 

بـ 13 مليار دوالر عن �سنة 2021

 ايـــــرادات الجزائــــــــــر
  من النفط �ستتجاوز 36 مليـار 
دوالر نهايـــــــــــــة 2022

 العملية �ست�ستمر 

الى غاية 31 اأكتوبر المقبل

 انطـــــــالق عمليـــة اإيداع  
ملفات االحالة لـ"التقاعـــــد" 

لم�ستخدمي قطـــاع التربية

البروف�سور عمار طبايبية، �سدد على 

�سرورة التكفل به مبكرا ويوؤكد:

 "ال�سمنــــــــــــة" مــر�ض
  مزمـــــــن يهــــــــــــــدد 

�صحــــــــــة الجزائريين
05 16 04

journal.elraed@gmail.com

05

الفريق اأول �سنقريحة يكّرم الم�ساركين في الم�سابقة الع�سكرية الدولية، ويوؤكد:

الجي�ض الوطني ال�سعبي يت�سرف بحمل لواء الريا�سة الع�سكرية الجزائرية

02-03

04

  االأحد  11 �سبتمرب   2022 املـوافق لـ 15  �سفر 1444 ه       ـ    ال�سنة العا�سرة        العدد: 3028        الثمن: 10دج

www.elraed.dz

اأعلن عن  تجهيز 1629 مدر�سة 

باالألواح االإلكترونية

 بلعابـــــد "الكتاب مجـــاني
 لـ 4 ماليين تلميذ وتوزيــع 
غير م�سبوق لمنحة 5 اآالف دج"

تعديل جزئي قبيل عر�ض بيان ال�سيا�سة العامة اأمام ممثلي ال�سعب

 الحكومة تك�سب ثقة الرئي�ض 
في انتظار "امتحان البرلمان"

المواطنون ي�ستكون ندرة 

الخبز العادي والخبازون 

 ي�ستكون غالء 

وعدم توفر الفرينة

04

خبير اقت�سادي: مراجعة �سعر الخبز �سرورة ملحة لتقليل التبذير وخف�ض فاتورة اال�ستيراد



تزامن التعديل الحكومي الجزئي الذي مس 
بداية  مع  الرحمان  عبد  بن  أيمن  حكومة 
الرئيس  فضل  حيث  االجتماعي،  الدخول 
اإلبقاء على معظم الطاقم الوزاري باستثناء 
حقائب  ست  مست  التي  التغييرات  بعض 
قطاعات  في  أخرى  إدماج  مع  وزارية، 
أخرى، وربما هو مؤشر على رضا الرئيس 
بمردودية الوزراء الذين جددت فيهم الثقة، 
على اعتبار أن رئيس الجمهورية وفي آخر 
لقاء إعالمي له مع الصحافة الوطنية قد أكد 
على أن التغيير الحكومي يخضع إلى جملة 
من المعايير أهمها أداء كل وزير على رأس 

القطاع الذي يسيره.
وما يالحظ على التعديل الوزاري األخير، 
هو إدماج بعض القطاعات مع أخرى، على 
غرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات 
اقتصاد  بوزارة  إلحاقها  تم  التي  المصغرة 
الحقيبة  وهي  الناشئة  والمؤسسات  المعرفة 
التي سيتوالها الوزير ياسين المهدي وليد، 
إضافة إلى وزارة الطاقات المتجددة التي تم 

إلحاقها بوزارة البيئة.
إلى  اإلدماج  هذا  متابعون  ويعزو 
الجمهورية  لرئيس  الجديدة  اإلستراتيجية 
التي تراعي الجدوى والالمركزية، خاصة 
وفي  حيوية  بقطاعات  األمر  يتعلق  عندما 
المبنية  والتنموية  االقتصادية  نظرته  صلب 
والمبتكرة  الناشئة  المؤسسات  تطوير  على 
التي تبحث لها عن موطأ قدم في االستثمار 
لقطاع  وكبديل  للثروة  والخالق  المنتج 

المحروقات ومحفز لسوق العمل.
الوزارات  الحكومي  التعديل  يشمل  ولم 
والجماعات  الداخلية  وزارة  عدا  السيادية، 
وسيط  إلى  حقيبتها  أسندت  التي  المحلية 
الثقة  يعني  ما  مراد،  إبراهيم  الجمهورية 

التي كسبها األخير لدى رئيس الجمهورية، 
ملفات  حلحلة  في  نجاحه  بعد  خاصة 
ومن  الرئيس  أن  ويبدو  العالقة،  االستثمار 
الداخلية  لوزير  الطويلة  التجربة  خالل 
في  والي  منصب  توليه  لدى  سواء  الجديد 

مناطق  بملف  تكليفه  تم  عندما  أو  السابق 
أهلته  للجمهورية  وسيطا  تعيينه  قبل  الظل 
لتولي هذه الحقيبة الثقيلة والحساسة في نفس 

الوقت.
التي  الكثيرة  التحديات  إلى  فباإلضافة 

تواجهها حكومة أيمن بن عبد الرحمان في 
الجمهورية  الرئيس  توجيهات  تنفيذ  إطار 
من أجل تجسيد التزاماته وتعهداته الـ 54، 
سيكون الطاقم الحكومي أمام اختبار صعب، 
خالل نزوله الى قبة البرلمان لعرض بيان 

السياســة العامــة للحكومـــــة، خاصة وأن 
معظم الــــوزراء قد حافظــوا على حقائبهم 
»تجديد  مؤشر  أن  يبدو  فيما  الوزارية، 
لكسب  الحكومة  صالح  في  سيكون  الثقة« 

امتحــــان البرلمان.

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
اإلجـــراءات  كل  اتخاذ  عن   العلمي, 
التعليم  إلى  العودة  أجل  من  الالزمة 
-2022 الجامعية  السنة  خالل  الحضوري 
التعليم  أن  الوقت  نفس  في  مشددة   ,2023
عن بعد مكسب ينبغي تثمينه وجعله مكمال 

للتعليم الحضوري.
وزير  عقده  اجتماع  آخر  في  هذا  وجاء 
السابق  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
وزارة  مغادرته  قبل  زيان  بن  الباقي  عبد 
 ، مكانه  آخر  وزير  وتعيين  العالي  التعليم 
للقاء  افتتاحه  خالل  له  كلمة  في  أكد  حيث 
خصص  االجتماعيين  بالشركاء  جمعه 
الجامعي  بالدخول  الخاصة  للتحضيرات 
سبتمبر   17 السبت  يوم  حدد  الذي  المقبل 
2022, شدد الوزير على ضرورة الرجوع 
إلى "التعليم الحضوري, خاصة مع تحسن 

الوضعية الصحية.»
كما أبرز بن زيان أهمية "االستغالل األمثل 
ينبغي  "مكسبا  باعتباره  بعد"  عن  للتعليم 
الحضوري,  للتعليم  مكمال  وجعله  تثمينه 
وجودته"،  التكوين  نوعية  لتحسين 
التأطير  نوعية  أيضا  ولتحسين  انه  مشيرا 
البيداغوجي من المصف العالي, فإنه سيتم 
تنظيم الدورة الثالثة )3( للتأهيل الجامعي, 
محاضر  أستاذ  رتبة  إلى  الترقية  أجل  من 
قسم "أ", شهر أكتوبر القادم , فيما ستنظم 
للجنة   )48( واألربعين  الثامنة  الدورة 
أستاذ  رتبة  إلى  للترقية  الوطنية  الجامعية 
في شهر نوفمبر.وفي السياق ذي صلة, قال 
القطاع  استفادة  بعد  حاليا,  يتم  أنه  الوزير 
"التحضير  مالي,  منصب   2.186 من 
الخارجي  بالتوظيف  الخاصة  لإلجراءات 
ملفتا  قسم +ب+",  مساعد  استاذ  رتبة  في 

مستوى  على  اإلداري  التأطير  لدعم  أنه 
المؤسسات الجامعية, تم تخصيص "4.150 
مالي  منصب   846 منها  مالي,  منصب 
للتوظيف الخارجي, و3.304 منصب مالي 
"تخصيص  عن  فضال  الداخلية",  للترقيات 
للتكفل بتوظيف حاملي  250 منصب مالي 
شهادة الدكتوراه, للرفع من التأطير النوعي 

اإلداري بمؤسسات القطاع.»
التعليمات  بين  من  أنه  الوزير  أوضح  كما 
المؤسسات  مسؤولي  إلى  أسديت  التي 
عمليات  "متابعة  هي  والخدماتية  الجامعية 
الجامعية  اإلقامات  تهيئة  وإعادة  تجهيز 
وتنصيب  ترميم,  أشغال  بها  تجري  التي 
الجامعي  للدخول  بالتحضير  خاصة  لجان 
مؤكدا  جامعية"،  مدينة  كل  مستوى  على 
على ضرورة "ضمان التنسيق بين مديري 
وإعداد  الجامعية,  الخدمات  مؤسسات 
بروتوكول عملياتي خاص بالنظافة واألمن 
مؤسسات  لجميع  وملزم  موحد  والمحيط, 

القطاع.»
وفي هذا الشأن, ذكر ذات المتحدث أنه تم 
خالل  بيداغوجي,  مقعد   45.000" استالم 
رفع,  ما  وهو  وسبتمبر"  أوت  شهري 
إلى  االستقبال  "قدرات  من  قوله,  حد  على 
كامل  عبر  بيداغوجي  مقعد   1.456.500
استالم  تم  أنه  مبرزا  الجامعية",  الشبكة 
سرير   6.000 و  سرير,   20.500" أيضا 
ليصبح  ترميمها,  جرى  التي  اإلقامات  من 

المجموع 640.500 سرير.»
اقتناء معدات  تم  أنه  إلى  الوزير  اشار  كما 
خاصة بضمان األمن داخل الحرم الجامعي 
كاميرات  سيما  الجامعية,  واإلقامات 
المراقبة واإلنارة, مؤكدا أن الوزارة تعمل 
على "إعداد مشروع اتفاقية إطار مع وزارة 

خاصة  امتيازات  منح  إلى  تهدف  النقل, 
بتخفيض تسعيرة النقل لفائدة الطلبة.»

�آخر ر�سالة لنب زيان قبل مغادرة 

وز�رة �لتعليم �لعايل

هذا وعرف قطاع التعليم العالي وقبل اسبوع 
وزير  تعيين  الجامعية  السنة  افتتاح  من 
كمال  في   ممثال  القطاع  رأس  على  جديد 
عبد  الجمهورية  رئيس  عينه  الذي  بداري 
الحكومي  التعديل  إثر  وذلك  تبون  المجيد 
الذي أجراه يوم الخميس  ، وفي كلمة لــــه 
عبد  للوزير  خلفا  مهامه  استالم  بمناسبة 
التعليم  قطاع  يواكب  أن  زيان  بن  الباقي  
في  العالم  يشهدها  التي  التغيرات  العالي 
مجال البحث واالبتكار, مبرزا أهمية جعل 
"تكوين  خالل  من  للنمو  قاطرة  الجامعة 
للبالد"،  االقتصادية  السياسة  مع  يتماشى 
وهي استراتيجية لن تتحقق -كما قال- "إال 
ومناصب  الثروة  وخلق  االبتكار  بتشجيع 
الشغل.»هذا تقدم الوزير الجديد بالشكر الى 
التي وضعها  الثقة  على  الجمهورية  رئيس 
في شخصه بتعيينه على رأس هذا القطاع, 
مؤكدا التزامه بالعمل "دون هوادة" من أجل 

"تجسيد برنامج الرئيس.»
وجه  الوزارة  مغادرة  قبل  زيان  بن  أما 
إثر  على  الجامعية  األسرة  إلى  رسالة 
جاء  العالي  للتعليم  كوزير  مهامه  انتهاء 
الجامعية  االسرة  اعضاء  .."يسرني  فيها  
وعمال  وطلبة  واساتذة  مسيرين  من 
االساتذة  نقابات  من  اجتماعيين  وشركاء 
تقدم  ان  الطالبيــــــة  والجمعيات  والعمال 
لكم بخالــص الشكــــــر والتقدير وانا اغدر 
الذي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قطاع 
لمــــا  وذلـــــك  معكم  بالعمل  فيه  شرفت 
تأدية  أثناء  ومؤازرة  دعم  من  منكم  القيته 

صعبة  ظروف  في  باشرتها  التي  مهامي 
عادية،  غير  صحية  بوضعية  اتسمت 
في  البالغ  االثر  لجهودكم  كان  "قد  مضيفا 
كل  تنفيذ  في  الكامــــــل  التجنيــــد  تحقيق 
راجيا  المجاالت  شتى  وفي  العمل  برامج 
عهدتكم  كما  الدؤوب  العمل  مواصلة  منكم 
والعافية  الصحة  دوام  للجميع  هللا  سائــــال 

والتوفيق والسداد». 
وأكد ابن زيان لالسرة الجامعية الى مواصلة 
المضافة  القيمة  تحقيق  أجل  من  المسيرة 
والنوعية للقطاع من أجل أن تصبح الجامعة 
المجتمع  وقيادة  للتنمية  حقيقية  قاطرة 
القرار  في  الفعلية  المشاركة  خالل  من 
االزدهار  وتحقيق  والسياسي  االقتصادي 
الثقة  قرار  االخير   في  مثمنا   ، والرفاهية 
بتعيينه  الجمهورية  رئيس  له  وضعها  التي 
والبحث  العالي  التعليم  قطاع  راس  على 

العلمي خالل هذه الفترة.
من يكون بد�ري...

بداري،  كمال  البروفيسور  االشارة  يجدر 
وهو عالم جزائري من مواليد 1960 بمدينة 
على  الجيوفيزياء  علماء  أهم  من  بسكرة، 
منصب  يشغل  كان  الـــــدولي،  الصعيـــــد 
بوضيــــاف  محمـــــــد  جامعـــــــة  رئيس 

بالمسيلة.
بروفيسور  أصغر  بداري   كمال  ويٌعّد 
بالجزائر سنة 1998 وأصغر باحث حاصل 
إنتقاءه  تم   .1987 دولة سنة  دكتوراة  على 
األميريكية  أوكالهوما  جامعة  قبل  من 
تكوين  ألجل   2002 إلى   1997 سنة  من 
إطارات شركة البترول سوناطراك، بالمعهد 
بومرداس،  بمدينـــــة  للبترول  الجزائري 

في مجال محاكـــاة النماذج الرياضية.
مرمي عثماين
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تعديل جزئي قبيل عر�ض بيان �ل�سيا�سة �لعامة �أمام ممثلي �ل�سعب

احلكومة تك�سب ثقة الرئي�س يف انتظار »امتحان الربملان«
�رتاأى رئي�ض �جلمهورية عبد �ملجيد تبون �إجر�ء تعديل طفيف على حكومة �أمين بن عبد �لرحمان، �لذي جّددت فيه �لثقة على ر�أ�ض �جلهاز �لتنفيذي، مما يوحي باأن �لرئي�ض 

تبون ف�سل �ل�ستمر�رية ل�سيما يف ظل �مللفات �لثقيلة �ملطروحة على �ل�ساحة �لوطنية، و�لتي �ستكون حمل م�ساءلة من طرف ممثلى �ل�سعب مبنا�سبة عر�ض بيان �ل�سيا�سة

 �لعامة للحكومة على �لربملان.

مر�د يت�سلم مهامه 

�جلديدة على ر�أ�ض وز�رة 

�لد�خلية ويوؤكد

تر�سيــخ اآليـــات 
احلكم الرا�سد ت�سكل 
احلجر الأ�سا�س لبناء 

اجلزائر اجلديدة
أمس, مهامه  أول  إبراهيم مراد,  تسلم 
والجماعات  للداخلية  وزيرا  الجديدة 
لكمال  العمرانية خلفا  المحلية والتهيئة 
الحكومي  التعديل  عقب  وذلك  بلجود, 
رئيس  الخميس,  أمس  أجراه,  الذي 

الجمهورية عبد المجيد تبون.
المهام  واستالم  تسليم  مراسم  وخالل 
مراد  عبر  الوزارة,  بمقر  تمت  التي 
عن عرفانه وشكره لرئيس الجمهورية 
شخصه  في  وضعها  التي  الثقة  على 
قال- اعتبارها --مثلما  والتي ال يمكن 

أدائها  إلى  تكليفا بمهام سنسعى  - "إال 
ضمن فريق واحد غايته األسمى خدمة 
آليات  "ترسيخ  أن  الوطن".وأوضح 
األساس  الحجر  تشكل  الراشد  الحكم 
لبناء الجزائر الجديدة", وهذا من خالل 
"مواصلة رقمنة القطاع والمضي قدما 

نحو اإلدارة اإللكترونية".
لإلشارة, فإن ابراهيم مراد من مواليد 
وهو  باتنة,  بوالية   1953 أوت   22
وقد  لإلدارة.  الوطنية  المدرسة  خريج 
والي  بينها  من  مسؤوليات  عدة  تقلد 
مكلف  ثم  الوطن  واليات  من  بالعديد 
بمناطق الظل برئاسة الجمهورية وكذا 
منصب  آخر  وهو  الجمهورية,  وسيط 

تقلده قبل أن يعين وزيرا.
ع.ط

فتح �أزيد من 6 �آلف من�سب باجلامعات لتوظيف ��ساتذة و�د�ريني

قبل ا�سبوع من الدخول اجلامعي ..وزير جديد 
وم�ستجدات يف التوظيف والرتقيات و نقل الطلبة



دمجا  الجزئي  الحكومي  التعديل  وعرف 
أخرى  وإلغاء  الوزارات  لبعض  جديدا 
وهو ما يوضح وجود تصور لدى السلطة 
بها  القيام  تنوي  التي  لترجمة اإلصالحات 
مستقبال وكذا وضع خطوة نحو إصالحات 
ألغيت وزارة  السياق  هيكلية حقيقية، وفي 
بوزارة  إلحاقها  وتم  المتجددة،  الطاقات 
اقتصاد  وزارة  أصبحت  كما  البيئة، 
المعرفة، وزارة مستقلة بعدما كانت ملحقة 
رأسها  على  وبات  األول  الوزير  بمصالح 
ياسين المهدي وليد الذي استفاد من إدماج 

التي  إلغاءها وهي  تم  التي  الصغيرة،  والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  وزارة 
كانت في السابق وزارة منتدبة.

يا�صني مهدي وليد.. الرهان على �صيا�صة مقاوالتية ع�صرية

المعرفة  اقتصاد  وزارة  تسلم  الذي  وليد  مهدي  ياسين  قال  السياق  في 
بالمناسبة،  له  كلمة  في  إدماجها  تم  التي  والمصغرة،  الناشئة  والمؤسسات 
انه سيعمل على "تبني سياسة مقاوالتية جديدة مبنية على آليات عصرية«، 
الوتيرة،  بنفس  ستتواصل  الناشئة  المؤسسات  بيئة  ترقية  أن  يؤكد  وأضاف 
مشيرا انه سيتم تدعيمها بشكل متواصل "بإجراءات محفزة و القيام بالمزيد 
من اإلصالحات«، وقال أيضا انه سيعمل على "تشجيع المقاوالتية بجميع 
أشكالها بوضع آليات عصرية ال تعتمد على توزيع الريع لكن على معايير 

اقتصادية مدروسة.«
واستلم ياسين مهدي وليد الجمعة الماضية مهامه على رأس وزارة اقتصاد 
واستالم  تسليم  مراسم  المصغرة، وجرت  و  الناشئة  المؤسسات  و  المعرفة 
المنتدب األسبق لدى  المهام بين ياسين مهدي وليد ونسيم ضيافات الوزير 
الوزير األول مكلف بالمؤسسات المصغرة، وكان ياسين مهدي وليد يشغل 
منصب وزير منتدب لدى الوزير األول مكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات 
الناشئة قبل أن يعين كوزير بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه الخميس 
الماضي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقد تم بموجب التعديل ترقية 
الوزارة المنتدبة القتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى وزارة و ألحقت 

بها حقيبة المؤسسات المصغرة.
بدوره تمنى ضيافات كل التوفيق للوزير الجديد شاكرا ثقة رئيس الجمهورية 

التي وضعها في شخصه لسنوات.
كمال بلجود .. و�صع خارطة طريق جديدة لت�صيري قطاع 

ا�صرتاتيجي

في حين أكد كمال بلجود , وزارة النقل الجديد على أن " قطاع النقل قطاع 
هام و استراتيجي يحتاج الى الجميع ومعا سوف نضع ورقة طريق واضحة 
و سوف نصل الى أهدافها«، وجدد كمال بلجود , التزامه لتشريف هذه الثقة 
قائال " أجدد التزامي العميق بالعمل دون هوادة لتشريفها و رفع التحديات 
المتصلة بها بتوفيق من هللا و بدعم من كل اطارات و منتسبي قطاع النقل.«

الجهود  تكثيف  و  العمل  "لمواصلة  القطاع  اطارات  جميع  المتحدث  ودعا 
لرفع الرهانات و التحديات التي تحملها المرحلة الحالية", مشيرا الى ثقته 
بأن اطارات القطاع لن يدخروا أي جهد في سبيل بلوغ االهداف المنشودة، 
وأضاف الوزير ان " قطاع النقل قطاع هام و استراتيجي يحتاج الى الجميع 

ومعا سوف نضع ورقة طريق واضحة و سوف نصل الى أهدافها.«
لمنجي  خلفا  النقل,  وزارة  رأس  على  الجديدة  مهامه   , بلجود  كمال  وتسلم 
رئاسة  عام  أمين  منصب  في  األخير  عين  وقد  الماضية  الجمعة  هللا,  عبد 
الجمهورية بعد وفاة األمين العام السابق محمد األمين مساعيد أوت الفارط، 
وخالل مراسم استالم وتسليم المهام, التي تمت بمقر وزارة النقل, عبر بلجود 
في  الثقة  تجديده  على  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية,  لرئيس  عرفانه  عن 

شخصه ليتولى تسيير شؤون قطاع النقل مؤكدا على اعتزازه بها.
من جانبه, قدم منجي تهانيه لبلجود لنيله ثقة رئيس الجمهورية مجددا، مشيرا 
الملفات  العديد من  الحركية ويتولى تسيير  النقل قطاع شديد  ان قطاع  الى 
بعضها ذو طابع استعجالي مما يستدعي تظافر الجهود و مساعدة و اشراك 

جميع الفاعلين.
و كان كمال بلجود يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 

العمرانية قبل أن يعين وزيرا للنقل بموجب التعديل الحكومي األخير.
عبد احلق �صايحي.. العمل يف نف�س االجتاه وعلى نف�س املحاور

أبدى عبد الحق سايحي وزارة الصحة الجديد استعداده لمواصلة العمل في 
التي سير بها قطاع الصحة في عهد  المحاور«  "نفس االتجاه وعلى نفس 
الوزير السابق عبد الرحمان بن بوزيد، وعبر سايحي، الجمعة الماضية في 
تصريحات صحفية عقب تسلمه لمهامه الجديدة عن شكره لرئيس الجمهورية 
أجل  من  العمل  على  عزمه  مؤكدا  شخصه،  في  وضعها  التي  الثقة  على 
التي قام  التي يواجهها قطاع الصحة، وبعد أن ثمن الجهود  التحديات  رفع 
بها سابقه عبد الرحمان بن بوزيد, السيما فيما يتعلق باالستعجاالت الطبية 
وغيرها من الملفات، أبدى سايحي استعداده لمواصلة العمل في "نفس االتجاه 

وعلى نفس المحاور.«
من جهته، قال بن بوزيد أنه استلم حقيبة الصحة في "ظروف صعبة" بسبب 

إلى  بالشكر  متوجها  وباء كورونا،  ظهور 
اطارات  من  مشواره  في  رافقه  من  كل 

ومسيري مؤسسات استشفائية.
 علي عون .. 

الرهان على الت�صنيع املحلي

وأكد علي عون وزارة الصناعة الصيدالنية 
في  األدوية  سوق  "تغطية  أهمية  على 
مشددا  محليا"،  مصنعة  بأدوية  الجزائر 
على ضرورة "مضاعفة االستثمارات في 
وأوضح  الصيدالنية«،  الصناعة  قطاع 
الوزير في تصريحات صحفية عقب تسلمه مهامه على رأس وزارة الصناعة 
الصيدالنية، وذلك إثر التعديل الحكومي الذي أجراه الخميس الماضي الرئيس 
تبون، وخلّف إثره عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد الذي كان يشغل هذا 
المنصب منذ شهر جانفي 2020 أهمية "تغطية سوق األدوية في الجزائر 
في  االستثمارات  "مضاعفة  ضرورة  على  مشددا  محليا"،  مصنعة  بأدوية 

قطاع الصناعة الصيدالنية.«
وبهذه المناسبة، تقدم عون بالشكر للرئيس تبون على "الثقة التي وضعها في 
شخصه", كما شكر الوزير السابق نظير الجهود المبذولة طيلة تواجده على 

رأس القطاع.
للصيدلية  العام  المدير  الفارط، منصب  وشغل علي عون منذ شهر مارس 
المركزية للمستشفيات, كما شغل خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي 1995 و 

2008 منصب الرئيس المدير العام لمجمع صيدال.
�صامية موالفي لتج�صيد تعهدات الرئي�س تبون 

رافعت سامية موالفي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة التي تم ادماجهما إثر 
التعديل الحكومي األخير لألهمية التي يحظى بها هذا القطاع في البرنامج 
الرئاسي< و الذي يعتبر حسب وصفها ><من أولويات تعهدات الرئيس و 

مستقبل البالد و العالم بأكمله في ظل التحديات البيئية الراهنة. ’’
وأكدت المتحدثة في حفل تسليم واستالم المهام التي جرت الجمعة الماضية 
انجازات  كل  تثمين  و  المسار  استكمال  اجل  من  جهدا  تدخر  ><لن  انها 
خطة  ان  المتجددة،  الطاقات  قطاع  اطارات  الوزيرة  وخاطبت  القطاع ’’، 

العمل ><ستكون على اساس الكفاءة و الشفافية و العمل.’’
وجرت مراسم تسليم و استالم المهام بين موالفي و وزير االنتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة, بن عتو زيان، بحضور مسؤولي وإطارات الوزارة التي 

تم الحاقها بوزارة البيئة.
وكانت سامية موالفي تشغل منصب وزيرة للبيئة قبل إلحاق قطاع الطاقات 
المتجددة بوزارة البيئة بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه، وفي كلمة لها 
في شخصها  الثقة  تجديد  الجمهورية على  رئيس  موالفي  بالمناسبة شكرت 
على راس قطاع البيئة و كذا قطاع الطاقات المتجددة ,  و بدوره تمنى بن 
عتو زيان كل التوفيق للوزيرة شاكرا ثقة رئيس الجمهورية التي وضعها في 

شخصه لمدة 14 شهرا.
 رخروخ.. الرتكيز على بناء اأ�ص�س

 الدولة الع�صرية واالقت�صاد القوي

االشغال  وزارة  رأس  على  عين  الذي  رخروخ  لخضر  أشار  حين  في 
العمومية و الري والمنشآت القاعدية غداة التعديل الحكومي األخير، عزمه 
على "إعطاء دفع وروح جديدين للقطاع", مقدما تشكراته لرئيس الجمهورية 

على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذه الحقيبة الوزارية.
المنتهية  العمومية  االشغال  وزير  مع  المهام  واستالم  تسليم  مراسم  وخالل 
مهامه، كمال ناصري، توجه األخير بتمنياته بالنجاح للوزير الجديد الفتا الى 
"دور قطاع االشغال العمومية في بناء اقتصاد وطني قوي مع ضمان راحة 

المواطن من خالل بنية تحتية قوية.«
المائية  الموارد  وزير  من  الجديدة  مهامه  رخروخ  تسلم  سابق  وقت  وفي 
واالمن المائي المنتهية مهامه، عبد الكريم حسني، معبرا ايضا عن امتنانه 
حساس  قطاع  مسؤولية  "لتولي  شخصه  في  ثقته  على  الجمهورية  لرئيس 
وحيوي بجوانبه الثالثة: االشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية التي 
لها ترابط وثيق فيما بينها«، وأبرز الوزير الجديد في ذات السياق التوجه 
الجديد للسلطات العمومية التي تركز على بناء أسس دولة عصرية واقتصاد 
قوي" وهي بمثابة تحديات "يتوجب علينا جميعا بذل مجهودات لتحقيقها و 
تجسيد ما ينتظره منا المواطن«، ودعا الوزير كافة إطارات وعمال القطاع 

الى تكاثف الجهود لبلوغ األهداف المستقبلية وكذا تطوير و تنمية القطاع.
الخبرة  ان  مؤكدا  مستقبال  للقطاع  الكثيرة"  "التحديات  حسني  ابرز  بدوره 
الميدانية الطويلة التي يتمتع بها الوزير الجديد ستسمح له برفعها، كما حرص 
الثقة  المجيد تبون على  الجمهورية عبد  تقديم تشكراته لرئيس  حسني على 

التي حظي بها طول الفترة التي كان فيها على راس قطاع الموارد المائية.
التعديل  ألغيت بموجب  قد  المائي  المائية و االمن  الموارد  يذكر ان وزارة 

الوزاري االخير ليتم إلحاق حقيبة الري بوزارة االشغال العمومية.
وكان رخروخ  يشغل قبل توليه الوزارة منصب الرئيس المدير العام لمجمع 
العمومية،  كما تولى  البناء و االشغال  الرائد وطنيا في مجال  "كوسيدار" 

أيضا منصب رئيس االتحاد الوطني للمقاولين العمومين.
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رهانات اقت�صادية واإ�صالحات هيكلية تعول

 عليها احلكومة لرتجم االإقالع االقت�صادي

�لوزر�ء �جلدد يتحدثون عن �أولويات عملهم!
 مهدي وليد.. �لرهان على �سيا�سة مقاوالتية ع�سرية     �سايحي.. �لعمل يف نف�س �الجتاه

 وعلى نف�س �ملحاور      مو�لفي لتج�سيد تعهد�ت �لرئي�س تبون 
اأكد الوزراء املعينون يف احلكومة اجلديدة اإثر التعديل احلكومي الذي عرفه اجلهاز التنفيذي اخلام�س منذ تعيني حكومة الوزير االأول 

اأمين بن عبد الرحمان يف جويلية 2021، على الرهانات االقت�صادية واالإ�صالحات الهيكلية التي تنتظر مهامهم اجلديدة على راأ�س 

القطاعات التي عينوا فيها وهو ما اأو�صحه هوؤالء يف ت�صريحات �صحفية اأدلوا بها عقب ت�صلمهم ملهامهم اجلديدة اإثر هذا التعديل الذي مت 

اخلمي�س املا�صي.

حياة �صرتاح

اأكد اأن احلكومة اتخذت كل االإجراءات لتح�صني 

مناخ االأعمال يف اجلزائر

زغد�ر يتحدث عن جديد 
ملف ��ستري�د �ل�سيار�ت

قطاع �ل�سناعة يعمل على �مل�ساهمة 

يف تنويــــع �القت�ســاد �لـــوطني
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، الجزائر في اتصاالت مع شركات 
مشروع صناعة  أن  مشيرا  المحلية،  السوق  لدخول  للسيارات  كبرى 
عن  االعالن  أن  مضيفا  وسليمة،  بخطوات صحيحة  يسير  السيارات 
أسماء المتعاملين االقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عقب موافقة 
مجلس مساهمات الدولة.أحمد زغدار، قال في تصريحات صحفية أمس 
السبت حول ملف صناعة و/أو تركيب السيارات في الجزائر مستقبال: 
"حافظنا على أكثر من 9 آالف منصب شغل في المؤسسات التي الـ 13 
التي تمت مصادراتها"، وأضاف يؤكد أن قانون المالية التكميلي يسمح 
لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد 
السيارات.على صعيد آخر أكد المسؤول الحكومي أن مصالحه اتخذت 
كل اإلجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ األعمال في 
الجزائر، مشيرا أن تنويع االقتصاد الوطني يعد في صلب انشغاالت 
الفاعلين في القطاع وقال أيضا إن المهام الجديدة لمديريات الصناعة 
القطاعي. التنويع  الستراتيجية  تستجيب  بطريقة  فيها  النظر  أعيد  قد 
وأوضح في كلمة له ألقاها خالل افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة 
الوالئيين 58 ببومرداس، أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين 
لوزارة الصناعة يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال األعمال 
والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين 
مناخ االستثمار وترقية األنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقال المتحدث في كلمته أن المديرية 
متابعة  الصناعية من خالل  التنافسية  بتعزيز  مكلفة  للصناعة،  الوالئية 
واالمن  والتقييس  بالمعايير  المتعلقة  والتنظيمية  القانونية  اإلجراءات 
الصناعي، كما تعمل على مرافقة مؤسسات القطاع لتحقيق أهدافها في 
القدرات،  وتثمين  االبتكار  تشجيع  الصناعية من خالل  التنافسية  مجال 
وأيضا اقتراح أي إجراء من شأنه المحافظة على تطوير النسيج الصناعي 
وتشجيع االستثمار.كما تعمل على وضع االستراتيجيات وبرامج العمل 
والصناعات  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وتعزيز  بدعم  المتعلقة 
الصغيرة والمتوسطة، وكذا المساهمة في تنشيط مهام السلطات والخدمة 
العمومية من حيث الرقابة التنظيمية والسهر على تطبيق األحكام واألنظمة 
المتعلقة بنشاطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.وتعمل مديريات 
القطاع  المتعلقة بأنشطة  المعلومات  الصناعة الوالئية على جمع ونشر 
وكذا دعم األنشطة المتعلقة باإلحصاءات وأنظمة المعلومات والرقمنة، 
كما تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للقياسة، التقييس واالمن الصناعي 
الوطني.وقال الوزير أنه ولهذا الغرض فالمديريات ملزمة بضمان الرد 
والجواب المناسب وفق تطلعات المتعاملين االقتصاديين على المستوى 
المحلي من خالل المتابعة الدائمة لألثر الحقيقي لإلجراءات واإلصالحات 

الجديدة المقترحة من طرف السلطات العمومية.
حياة �صرتاح

اأكدت اأن مبيد "الديفلوبنزوران" ي�صتويف �صروط 

ال�صحة النباتية املعمول بها دوليا

وز�رة �لفالحة تو�سح
 �آليات معاجلة �لتمور

لمكافحة  المستعملة  المبيدات  أن  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  أكدت 
مواد  سجل  في  ومسجلة  عليها،  مصادق  مبيدات  هي  الزراعية  اآلفات 
الصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية 
والصحة،  التجارة،  الفالحة،  قطاع  وهي  القطاعات  المتعددة  للتصديق 
وأشارت إلى أن اللجنة تكون قد صادقت على مبيد الديفلو بنزوران منذ 
2010 وهو المبيد الذي يستعمل على سوسة التمر، وأوضحت أنه تم تجديد 
المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن 
المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.وقالت الوزارة في 
بيان لها أمس حول ما يروج عن منتوج التمر الجزائري، إنه يتم برمجة 
يتم تصدير آالف األطنان من  عمليات تصديره في ظروف جيدة، حيث 
مختلف األصناف دون تسجيل أي إرجاع للمادة كما يروج البعض، مؤكدة 
وزارة  بالتحلل.وأفادت  المنتوج  من  وتزول  عليها  مصادق  المبيدات  أن 
الفالحة توضح أن استعمال مبيد الديفلو بنزوران أسفر عن نتائج إيجابية 
في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه، مؤكدة أنه ليس له أي مخلفات على 
 14 من  أقل  في  للتحلل  القابلية  من خصائصه  أن  حيث  اإلنسان،  صحة 
يوما، لهذا تؤكد الوزارة أنه ال يمكن في أي حال من األحوال أن تتواجد 
بقايا منه في تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة، 
كما أن حملة المعالجة تتوقف في 30 أوت، وهو ما يجعلها بعيدة عن موعد 
نضج المنتوج.وأشار المصدر أيضا أن الجزائر عضو في االتفاقية الدولية 
الممثلين  النباتية ولم تتلق أي إبالغ أو إشعار رسمي من طرف  للصحة 
متعلق  لسبب  تمورنا  يرفض  المستوردة  للدول  النباتية  للصحة  الرسميين 
للدخول  إشكال  أي  تعرف  لم  التمور  أن  يؤكد  ما  وهو  النباتية،  بالصحة 
من  الجزائرية  المنتوجات  أن  الوزارة  الخارجية.وأكدت  األسواق  إلى 
التمور تعرف في اآلونة األخيرة ارتفاعا في كميات الصادرات، حيث يتم 
التحضير لحملة التصدير المقبلة بشكل جيد.وشدد البيان أن التحاليل عن 
العينات التي تجريها المخابر المعتمدة تؤكد عدم وجود بقايا مستحضرات 
المعالجة، وهو ما يؤكد أن أي معلومات أخرى ال أساس لها من الصحة 

ودون مصداقية.
حياة �صرتاح



عديد  أن  التربية  وزير  قال  كما 
الملفات الكبرى والفعالة التي ستُسهم 
التالميذ  في تحسين ظروف تمدرس 
وزن  تخفيف  إجراءات  غرار  على 
المحفظة والتي دخلت حيز التطبيق، 
مدرسة   1629 تجهيز  مباشرة  منها 
ابتدائية باأللواح اإللكترونية كمرحلة 
من  الثانية  النسخة  وطبع  أولى، 
منه  سيستفيد  الذي  المدرسي  الكتاب 
تالميذ السنة الثالثة، الرابعة والخامسة 
ابتدائي، باإلضافة إلى الكتاب الرقمي 
وغيرها من اإلجراءات العملياتية في 

هذا الشأن.
وجاء تصريحات الوزير  لدى  افتتاح 
لتقييم  ُخّصصت  وطنية  ندوة  أشغال 
-2022 المدرسي  الدخول  تحضير 
2023 ، مدى جاهزية القطاع والية 
اإلدارة  إطارات  حضرها  بوالية، 
ورؤساء  التربية  مديرو  المركزية، 
مصالح مديريات التربية حيث قال أن 
هذه الندوة التي دامت يومي الخميس 
 ،2022 سبتمبر   09 والجمعة   08
تحضير  مدى  لتقييم  ستخصص 
مديري التربية للدخول المدرسي على 
للتعليمات  تطبيقا  والياتهم،  مستوى 
الطريق  وخارطة  والتوجيهات 

المنبثقة عن  مخرجات الندوة الوطنية 
التي تم عقدها يومي 12 و13جويلية 
على  بموجبها  شدد  والتي   ،2022
المتبقية  الصعوبات  تحديد  ضرورة 
المناسبة  الحلول   وإيجاد  وجدت  إن 
لها في هذه الندوة ، وعليه فإنها عملية  
تقييمية لمختلف العمليات التحضيرية 
التي ُشرع في تنفيذها منذ بداية السنة، 
ورشات  ست  ُشكلت  بذلك  وللقيام 
التالية:  المحاور  تفاصيل  تناولت 
اإلداري  التأطير  التربوي،  التنظيم 
الكتاب  وبيع  تسيير  والبيداغوجي، 
والتضامن  الدعم  المدرسي، عمليات 
والمادي  المالي  التسيير  المدرسيين، 
اإلعالم  الموظفين،  ومستحقات 
المواطنين  واستقبال  والتحسيس 

والعمل مع الشركاء.
بلعابد يربز م�ستجدات قطاع 

الرتبية ويعود اىل ملف 

االجنليزية و�سعبة الفنون

التربية  قطاع  أن  الوزير،  وأكد  
سيعرف  المدرسي  الدخول  هذا  في 
والتحسينات،  المستجدات  من  الكثير 
الجمهورية،  رئيس  لبرنامج  تنفيذا 
لمخطط  وتطبيقا  تبون،  المجيد  عبد 

المتعلق   جانبه  في  الحكومة  عمل 
مادة  إدراج  حيث  التربوي،  بالشق 
الثالثة  السنة  في  اإلنجليزية  اللغة 
جميع  عبر  االبتدائي  التعليم  من 
الوزير  ذّكر  أين  االبتدائية  المدارس 
هذه  كتاب  وتوزيع  طبع  عملية  ببدء 
المادة لهذا المستوى، والذي سيكون 
على مستوى كل المدارس االبتدائية 
أنه  مشيرا  المدرسي،  الدخول  قبل 
يطبع أيضا بتقنية البرايل ليستفيد منه 
أبناؤنا من ذوي التحديات البصرية. 
وفي ذات الصدد أكد الوزير أن كل 
األفواج التربوية في السنة الثالثة من 
مرحلة التعليم االبتدائي ستستفيد من 
المادة  هذه  في  البيداغوجي  التأطير 
األساتذة  توظيف  عملية  تمت  حيث 
على أساس التعاقد حسب االستحقاق 
في  مضبوطة  معايير  وفق  بترتيبهم 
وهم  الجميع،  بشهادة  تامة  شفافية 
تحضيرية  تكوينية  دورة  في  حاليا 
سبتمبر   08 منذ  أيام  عشرة  لمدة 
2022.ومن  سبتمبر   19 غاية  إلى 
المستجدات أيضا إدراج شعبة الفنون 
بتخصصاتها األربع ضمن مسارات 
والتكنولوجي  العام  الثانوي  التعليم 
على  لها  وطنية  ثانوية  وتخصيص 

مستوى الجزائر العاصمة، مؤكدا أن 
سيزاولون  إليها  الموجهين  التالميذ 
دراستهم فيها ابتداء من تاريخ الدخول 
2022.كما  سبتمبر   21 المدرسي 
اإليجابية  بالمؤشرات  الوزير  أشاد 
العمليات  مختلف  توفير  بخصوص 
التضامنية التي تشرف عليها وزارة 
التربية الوطنية، ليتمكن األولياء من 
أبنائهم  التحاق  قبل  منها  االستفادة 
بالمدرسة واستغاللها فيما ُخصصت 
آالف  خمسة  منحة  غرار  على  له، 
دينار، والتي شهدت نسبة توزيع غير 
المنحة  هذه  استحداث  منذ  مسبوقة 

سنة 2000.
الوزير  دعا  السياق   ذات  في  ودعا 
"تمكين  إلى ضرورة  التربية  مدراء 
المدرسي  الكتاب  من  التالميذ  كل 
في  بيعه  ضمان  على  والحرص 
عن  فضال  التربوية,  المؤسسات 
معارض  من  األخرى  الفضاءات 
الفضاء  وكذا  خاصة  ومكتبات 
الوزير    حث  االلكتروني".كما 
لقاءات  تنظيم  على  التربية  مديري 
االجتماعيين  الشركاء  مع  ثنائية 
القطاع  موظفي  بانشغاالت  للتكفل 
التربية  قطاع  منتسبي  أن  مؤكدا 
الجاد  بالعمل  مطالبون  الوطنية 
وااللتزام ونكران الذات إلنجاح هذا 
يشكل  الذي  الهام  الوطني  الحدث 
خاصة  االجتماعي،  الدخول  عصب 
تمدرس  من  جعلت  الدولة  وأن 
وسخرت  األولويات  أولوية  أبنائها 
الالزمة. الموارد  جميع  لذلك 
أعمال  تقّدم  بتفقد  الوزير  قام  وقد 
أين  المسائية  الفترة  في  الورشات 
الالزمة  والتوجيهات  التعليمات  قّدم 
الدخول  لتحضير  الفعال  للتقييم 
المدرسي من كل جوانبه، كما استمع 
في نهاية اليوم الثاني من الندوة إلى 
التعليمات  تقارير الورشات، وأسدى 
والتوجيهات بخصوص كل موضوع 

من مواضيع الورشات.

السلطات  ناصر  سليمان  االقتصادي  الخبير  دعا 
بالموازاة  الخبز،  تسعيرة  لمراجعة  للبالد  العليا 
مع الوضع الذي يشهده القطاع في اآلونة األخيرة 
وإقدام العديد من المخابز على بيع الخبز المحسن 
ناصر  سليمان  االقتصادي  الخبير  فقط.وقال 
موقع  على  الرسمية  على صفحته  له  منشور  في 
كبيرة  "فوضى  فايسبوك  االجتماعي  التواصل 
تسود سوق الخبز هذه األيام، فالخبز العادي ينتهي 
باكرا ويبقى البيع ألنواع أخرى من الخبز األكثر 
سعرا.”وتابع كالمه "منطق السوق يفرض نفسه، 
فعندما يجد المنتج أن سعر البيع المحدد من طرف 
المناسب، وربما  الربح  له هامش  الدولة ال يحقق 
للعمال  تكاليفه من كهرباء، أجور  ال يغطي حتى 
ومختلف المواد التي تدخل في إنتاج الخبز، فالبد 
السميد  الفرينة مع قليل من  أن يتحايل، إما بخلط 
لعرض خبز بسعر أعلى وإما بإنقاص وزن الخبز 

المقرر قانونا.”
وشدد سليمان ناصر على ضرورة مراجعة تسعيرة 

الخبز، "قلنا من قبل بأنه آن األوان لمراجعة سعر 
األوكرانية  الروسية  الحرب  كانت  وربما  الخبز، 
وما سببته من ارتفاع في أسعار القمح في بدايتها 
كثيرة  منافع  لتحقيق  وهذا  ذلك،  لتطبيق  فرصة 
هذه  تبذير  من  التقليل  أو  الحد  غرار  على  منها، 
مثل  المواسم  بعض  في  خاصة  الرخيصة  المادة 
شهر رمضان، تخفيض فاتورة االستيراد، خاصة 
في  القمح  مستوردي  كبار  من  تعد  الجزائر  وأن 
العالم بعد إندونيسيا ومصر مع أن عدد سكاننا ال 

يصل إلى هذه الدول.”
الخبز  تسعيرة  في  النظر  إعادة  بأن  وأضاف، 
االقتراب من تحقيق االكتفاء  أن يساهم في  يمكن 
التقليل  شريطة  وهذا  الحبوب،  شعبة  في  الذاتي 
االستيراد  فاتورة  خفض  وكذا  الخبز  تبذير  من 
السياق  ذات  في  الحبوب، مؤكدا  الموجهة إلقتناء 
الفالحية  تحقيق اإلجراءين وباإلمكانيات  أن  على 
التي تحوز عليها البالد، سيمكن من االقتراب من 

مستويات أكبر من تحقيق االكتفاء الذاتي. 

مراجعة  بأن  اإلقتصادي،  الخبير  ذات  وأوضح 
مسار  في  هامة  خطوة  تعتبر  الخبز،  تسعيرة 
وتوجيهه  الدعم  نظام  إصالح  في  الشروع 
لمستحقيه، والذي يبقي مجرد حبر على ورق من 

خالل الحكومات المتعاقبة.
يشتكي المواطنون خالل األيام القليلة األخيرة من 
اختفاء الخبز العادي من رفوف المخابز في أوقات 
مبكرة جدا من النهار بمختلف واليات الوطن، ما 
يجعلهم مجبرين على اقتناء الخبز المحسن، والذي 

يعرض بأسعار تتراوح بين 15 دج و20 دج.
للخبز  اليومي  االنتاج  معدل  فإن  بالذكر،  جدير 
يتجاوز 50 مليون وحدة، وتلقى منها حوالي 10 
ماليين وحدة في حاويات القمامة، ويقدر متوسط 
استهالك الفرد الجزائري للخبز ب 110 كيلوغرام 
سنويا، ما يضع الجزائر في المرتبة الثانية عالميا 
الفرد بها ل 120  التي يصل استهالك  بعد تركيا 

كيلوغرام سنويا.
ف.م

مرمي عثماين
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اأعلن عن  جتهيز 1629 مدر�سة باالألواح االإلكرتونية

بلعابد "الكتاب جماين ل4 ماليني تلميذ 
وتوزيع غري م�سبوق ملنحة 5 اآالف دج"

طماأن وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد بان كل الرتتيبات و�سعت ال�ستقبال ما يقارب 11 مليون تلميذ يف اأح�سن 

الظروف خالل الدخول املدر�سي 2022-2023 م�سريا اإىل اأن هذه ال�سنة تتميز بالعودة اىل نظام التدري�س العادي, م�سريا 

اىل م�ستجدات الدخول املدر�سي اأبرزها جمانية الكتاب  ل4 ماليني تلميذ.

العملية �ست�ستمر اىل غاية 31 اأكتوبر املقبل

انطالق عملية اإيداع  
ملفات االحالة لـ"التقاعد" 

مل�ستخدمي قطاع الرتبية
أعلنت  مديريات التربية عن فتح المجال اليداع ملفات االحالة للتقاعد 

وهي العلمية التي ستستمر الى غاية 31 أكتوبر المقبل .
وأنهت مديريات تربية الى علم جميع موظفي وعمال قطاع التربية 
من مواليد ما بين 1 سبتمبر 1962 الى 31 ديسمبر 1962 و مواليد 
ما بين 1 جانفي 1963 الى 31 أوت 1963 البالغين السن القانونية 
للتقاعد سن 60 سنة كاملة بالنسبة للرجال و55 سنة كاملة بالنسبة 
سنهم  يتجاوز  أطفال  لديها  التي  للمرأة  وبالنسبة  أطفال  دون  للمرأة 
9سنوات على االقل ، 52 سنة كاملة لمن لها 3 اطفال و53 سنة كاملة 
لمن لها طفلين و54 سنة كاملة لمن لها طفل واحد واقدمية 15 سنة 
عمل على األقل الراغبين في االحالة على التقاعد بتاريخ 31 أوت 
2023 ،  إيداع شخصيا مع تعهد بعدم التراجع عن الطلب ممضي 
من طرف المعني والمؤسسة أو المسؤول المباشر مع مصادقة البلدية 

مرفوقين ببطاقة المعلومات .
واوضحت المديريات  ان إيداع الطلب الخطي واستمارة المعلومات 
التقاعد في  المستخدمين مكتب  والتعهد يكون على مستوى مصلحة 
أي  يقبل  وال   2022 اكتوبر   31 الى  سبتمبر   1 من  المحددة  الفترة 
تراجع اما باقي وثائق الملف فيتم استكمال إيداعها في الفترة الممتدة 

من 1 نوفمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2022.
في  البقاء  في  والراغبين  سنة   60 سن  البالغين  الموظفين  أن  كما 
الخدمة فإنهم ملزمين بتقديم طلب تمديد استنادا لما جاء في المادة 03 
المؤرخ في 30 أفريل 2020  التنفيذي رقم 107/20  من المرسوم 

المشار إليه وهذا في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2022.
مرمي عثماين

حت�سبا الدخول االجتماعي واملدر�سي 

�سرطة بومردا�س ت�سن 
حمالت تطهري لالأر�سفة 

والطرقات من البيع الع�سوائي
شرعت مصالح الشرطة لوالية بومرداس في حمالت تطهير األرصفة 
تحسبا  االستهالكية،  للسلع  الفوضوي  البيع  ظاهرة  من  والطرقات 
مختلف  من  المواطنين  وبمشاركة  والمدرسي  االجتماعي  للدخول 
أحياء البلدية.وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن كل 
فرقها العاملة في الميدان باشرت عمليات تطهير األرصفة والطرقات 
االستهالكية،  للسلع  المشروع  وغير  العشوائي  البيع  ظاهرة  من 
المقبل، حيث أضحت  المدرسي  و  االجتماعي  للدخول  تحسبا  وهذا 
هذه الظواهر تشكل خطرا حقيقيا من حيث نظافة المحيط من جهة 
وكذا التوقفات العشوائية التي تتسبب غالبا في عرقلة السير العادي 

للمركبات عبر الطرقات.
وقد تم تحسيس وتوعية الباعة المنتشرين بطريقة فوضوية وتنبيههم 
مع  القانوني،  غير  وضعهم  جراء  فيها  يقعون  التي  الخروقات  إلى 
الباعة الفوضويين و هذا  تطهير بعض األماكن من فضالت بعض 
بمشاركة مواطنين من مختلف األحياء بالبلدية، ومن جهة أخرى تم 
القضاء على  التعاون من أجل  المواطنين وتبليغهم بضرورة  تذكير 
هذه المظاهر السلبية التي تمس بصورة األحياء والمدينة وتعيق تنقل 

التالميذ واألولياء خاصة مع الدخول المدرسي المقبل.
ف.م

الهالل االأحمر اجلزائري 
ينظم اأبواب مفتوحة على اليوم 

العاملي لالإ�سعافات االأولية
أبوابا  العاصمة,  بالجزائر  أمس،  الجزائري,  األحمر  الهالل  نظم 
األولية.  لإلسعافات  العالمي  لليوم  الجزائر  إحياء  بمناسبة  مفتوحة 
وبهذه المناسبة السنوية المصادفة لـ 10 سبتمبر من كل سنة, نظمت 
أبوابا  العاصمة,  بالجزائر  الجزائري  األحمر  للهالل  المحلية  اللجنة 
نموذجية  عروض  فيها  قدمت  األولوية  اإلسعافات  على  مفتوحة 

للجمهور حول كيفيات التدخل إلنقاذ ضحايا الحوادث.
األحمر  للهالل  المحلية  اللجنة  عام  أمين  بوكساني,  هشام  وقدم 
جمهور  أمام  المسعفين,  تكوين  على  والمشرف  الوسطى  الجزائر 
من المواطنين, جملة من التوجيهات والنصائح التي يجب أن يتحلى 
والتحلي  المجال  في  مختصين  يد  على  بالتكوين  بدء  المسعف  بها 

بالشجاعة والهدوء وحسن التدبير أثناء التدخل.
المصاب  "خدمة  في  يكون  أن  يجب  المسعف  أن  بوكساني  وقال 
على  عالوة  المدنية,  الحماية  وحدات  مع  ومتعاون  دقيقة  آخر  إلى 
الخاطئة  األفكار  ومحاربة  الصحية  السالمة  بمبادئ  تحليه  ضرورة 
في التدخالت مثل إعطاء الماء للضحية, استعمال المفاتيح أو العطور 

وبعض المواد الغذائية بداعي اإلسعاف.«
من جهته, أكد المنسق الوطني للبرامج في الهالل األحمر الجزائري, 
أحمد بربار, أنه تم تكوين 3 آالف مسعف على المستوى الوطني منذ 
بداية السنة وإلى غاية سبتمبر الجاري, فيما تم تكوين 500 مسعف 

على مستوى والية الجزائر في نفس الفترة.
ع.ط

املواطنون ي�ستكون ندرة اخلبز العادي واخلبازون

 ي�ستكون غالء وعدم توفر الفرينة

خبري اقت�سادي: مراجعة �سعر اخلبز �سرورة ملحة 
لتقليل التبذير وخف�س فاتورة اال�سترياد



ترأس رئيس أركان الجيش الوطني 
الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة 
حفال  الوطني،  الدفاع  وزارة  بمقر 
تكريميا رمزيا على شرف أعضاء 
الفريق الوطني العسكري السينوتقني 
التابع لقياد الدرك الوطني المشارك 
في األلعاب العسكرية الدولية، ثمن 

من خالله المشاركة المشرفة للفريق 
الذي  الوفي  الصديق  تمرين  في 
من  أوزباكستان  في  فعالياته  جرت 
إطار  في  المندرج  أوت،   27-15
المنظمة  الدولية  العسكرية  األلعاب 

سنويا بفدرالية روسيا.
له  كلمة  في  أول  الفريق  ونقل 

للوزارة،  بيان  أوردها  بالمناسبة 
للفريق،  الجمهورية  رئيس  تهاني 
مضيفا " أتقدم بدوي باسمي الخاص 
الجيش  مستخدمي  كافة  عن  ونيابة 
التهاني  بأخلص  الشعبي  الوطني 
لفريقنا  المتميزة  المشاركة  نظير 
مكلال  عاد  الذي  العسكري  الوطني 

والجيش  الجزائر  بها  شرف  بنتائج 
الوطني الشعبي".

االداء  بمستوى  اول  الفريق  وأشاد 
الذي قدمه أعضاء الفريق العسكري 
خير  بحق  كنتم  "لقد  قال  حين 
العسكرية  للرياضة  وسفير  ممثل 
الجيش  يتشرف  التي  الجزائرية 
الذي  لوائها  بحمل  الشعبي  الوطني 
يريده دائما عاليا خفاقا ونجحتم في 
ترك بصمات ناجحة ومحفورة على 
الدولية"،  البطولة  هذه  صفحات 
النتائج المحققة  قبل أن يضيف  أن 
السالم  رسالة  مع  "متوافقة  جاءت 
التي  واألخوة  والصداقة  والمحبة 
يجسدها شعار هذه األلعاب المنظمة 
سنويا في روسيا، ومتماشية بالتأكيد 
الوطنية"،  ومبادئنا  قيمنا  سمو  مع 
الفتا إلى أن ما تم تحقيقه يضاف إلى 
فريقنا  حققها  التي  الباهرة  "النتائج 
اختصاص  في  العسكري  الوطني 
جوا-2022"،  المحمولة  "الفصيلة 
مؤخرا،  الجزائر  احتضنتها  التي 
قطعتها  التي  البعيدة  واألشواط 
الرياضة العسكرية في الجزائر، في 
المجاالت واالختصاصات،  مختلف 
المتواصلة  الرعاية  بفضل  وذلك 
واالهتمام الشديد والدعم الالمحدود، 
العليا،  القيادة  توليه  فتئت  ما  الذي 
لقطاع التربية الرياضية والبدنية في 

الجيش الوطني الشعبي".

يقوم، اليوم، الوزير األول أيمن بن عبد الرحمن 
تعزيز  إطار  في  موريتانيا،  إلى  رسمية  بزيارة 
التعاون الثنائي بين البلدين، حيث يرتقب أن يسلم 
الغزواني،  الشيخ  ولد  محمد  الموريتاني  الرئيس 
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  من  دعوة 
خالل  تنظيمها  المنتظر  العربية  القمة  لحضور 
شهر نوفمبر المقبل.يحل اليوم الوزير األول أيمن 
بن عبد الرحمن بالعاصمة الموريتانية نواكشوط 
يقوم  أن  ينتظر  ليومين،  تدول  في زيارة رسمية 
خالل بتسليم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني دعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد 
للقمة  الـ31  الدورة  فعاليات  لحضور  تبون، 
نوفمبر  مطلع  بالجزائر  عقدها  المنتظر  العربية 
مع  مناصفة  األول  الوزير  يترأس  كما  الداخل، 
نظيره الموريتاني، محمد ولد بالل مسعود، أعمال 

الجزائرية-الموريتانية  الكبرى  المشتركة  اللجنة 
ووفق  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  دعم  بهدف 
تندرج  الزيارة  فإن  ما أوردته مصادر إعالمية، 
البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  تعزيز  إطار  في 
حيث يرتقب أن يستقبل الوزير األول من طرف 
الغزواني.  الشيخ  ولد  محمد  الموريتاني  الرئيس 
وتتميز العالقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا 
تشمل  حيث  التاريخ،  في  وتجذرها  بعراقتها 
واألصعدة،  القطاعات  مختلف  التعاون  مجاالت 
في  تعززت  التي  التجارية  التبادالت  عن  فضال 
الحدودي  المعبر  فتح  بعد  األخيرة خاصة  الفترة 
بين مدينتي تندوف والزويرات، والذي يعد جسرا 
وعامال  الحدودية  المنطقة  سكان  بين  للتواصل 

أساسيا في مضاعفة مستوى التبادالت التجارية.
وتسعى الجزائر ونواكشوط إلى تعزيز تعاونهما 

بعد  خاصة  صعيد  من  أكثر  على  وشراكتهما 
الموريتاني  الرئيس  قادت  التي  المثمرة  الزيارة 
عديد  على  بالتوقيع  تكللت  والتي  الجزائر  إلى 
االتفاقيات الهامة التي شملت قطاعات هامة على 
الموقع في مجال  التعاون  اتفاق  برتوكول  غرار 
عبد  السابق،  القطاع  وزير  طرف  من  الصحة 
الرحمان بن بوزيد، والوزير الموريتاني للتشغيل 
وكذا  أحمد،  سيد  ولد  طالب  المهني،  والتكوين 

وقعها  المهني  التكوين  مجال  في  تفاهم  مذكرة 
مرابي،  ياسين  المهنيين،  والتعليم  التكوين  وزير 
ونظيره الموريتاني، كما شملت التوقيعات أيضا 
المصغرة،  المؤسسات  قطاع  في  تفاهم  مذكرة 
وكذا إبرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي 

والبحث العلمي.
�إميان. �س
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الفريق اأول �شنقريحة يكّرم امل�شاركني 

يف امل�شابقة الع�شكرية الدولية، ويوؤكد:

اجلي�ش الوطني ال�شعبي يت�شرف بحمل 
لواء الريا�شة الع�شكرية اجلزائرية

ثمن رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي، الفريق اأول ال�شعيد �شنقريحة، النتائج التي حققها اأع�شاء الفريق الوطني 

الع�شكري ال�شينوتقني التابع لقياد الدرك الوطني امل�شارك يف الألعاب الع�شكرية الدولية، موؤكدا اأنهم كانوا " بحق 

خري ممثل و�شفري للريا�شة الع�شكرية اجلزائرية التي يت�شرف اجلي�ش الوطني ال�شعبي بحمل لوائها الذي يريده 

دائما عاليا خفاقا".

�إميان. �س

الرئي�ش تبون يهنئ ت�شارلز 
الثالث لتوليه من�شب ملك 
اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمي وايرلندا ال�شمالية

إلى  تهنئة  رسالة  أمس,  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية,  رئيس  بعث 
صاحب الجاللة تشارلز الثالث,عقب توليه منصبه ملكا للمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية.وجاء في رسالة التهنئة:"بمناسبة 
وايرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  للمملكة  ملكا  منصبكم  توليكم 
لجاللتكم  أتقدم  أن  يسعدني  العريقة,  الملكية  للتقاليد  وفقا  الشمالية, 
باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي, بخالص التهاني 

مقرونة بأصدق التمنيات بالصحة والسعادة.”
حنكة  من  جاللتكم  عليه  جبلت  ما  قائال:"إن  تبون  الرئيس  وأضاف 
وخصال إنسانية رفيعة, يجعلكم خير خلف لخير سلف في خدمة بلدكم 
الصديق, وإني لعلى قناعة تامة بأن الفترة القادمة ستتيح لكم الفرصة 
والسلم  األمن  تحقيق  في  للمساهمة  المعهود  حرصكم  إلثبات  مجددا 

الدوليين ومواصلة مسيرة الدفاع عن القضايا العادلة.”
واغتنم هذه الفرصة الطيبة ألشيد بجودة العالقات الثنائية بين بلدينا, و 
ألعرب لجاللتكم عن عزمي األكيد وحرصي التام لمواصلة التنسيق 
والتشاور والتعاون بين بلدينا بما يخدم شعبينا ويوطد عالقات الصداقة 
الجمهورية رسالته  الرئيس تبون.وختم رئيس  بينهما، يؤكد  والتعاون 
بالقول: "وإذ أجدد لجاللتكم صادق عبارات التهاني. تفضلوا جاللتكم 

بقبول أسمى آيات المودة والتقدير".
ع.ط

الرئي�ش تبون يعزي امللك ت�شارلز اإثر 
وفاة امللكة الأم اليزابيث الثانية

بعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أول أمس، برسالة تعزية الى 
أبرز من  الثانية,  اليزابيث  األم  الملكة  إثر وفاة  البريطاني تشارلز  الملك 
خاللها دور الفقيدة في االرتقاء بعالقات الصداقة بين الجزائر وبريطانيا.

وجاء في رسالة التعزية: "تلقينا ببالغ الحزن وعميق األسى نبأ وفاة جاللة 
ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إليزابيث الثانية، وإنه ال يسعني 
نفسي,  الجزائري وحكومته وأصالة عن  الشعب  باسم  إليكم  أتقدم  أن  إال 
البريطاني كافة بأصدق عبارات  الفاضلة والشعب  الحاكمة  والى األسرة 

التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة.”
وأضاف رئيس الجمهورية قائال: "وإنه لمصاب جلل برحيل أحد ركائز 
حياتهم  نذروا  الذين  المخضرمين  وحكمائها  المتحدة  البريطانية  المملكة 
الرائدة  ومبادراتها  الخالدة  إسهاماتها  نستحضر  اليوم  فحن  بلدهم.  لخدمة 
للشعب  والرخاء  التقدم  درب  في  والتقدم  واالستقرار  السالم  لضمان 
البريطاني، مسايرة بكل حكمة وبصيرة التغيرات والتحوالت التي شهدتها 
الساحة الدولية بكل أبعادها، السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية، طيلة 

السنوات السبعين لحكمها.”
وإن الجزائر --يستطرد الرئيس تبون-- "إذ تعتز بالعالقات المميزة التي 
بالعالقات  باالرتقاء  الفقيدة  دور  لتؤكد  المتحدة  بريطانيا  بمملكة  تجمعها 
نحو  المشتركة  ولتطلعاتهما  بين شعبينا  الصداقة  لعالقات  تجسيدا  الثنائية 
المزيد من التقدم واالزدهار. وبرحيلها، تفقد الجزائر واحدا من أصدقائها 

األوفياء في كل الظروف والمراحل التي مرت بها.”
وخلص رئيس الجمهورية الى القول: "وإذ أجدد لكم عميق حزني وأصدق 
المودة  آيات  أسمى  قبول  جاللتكم  من  أرجو  والمواساة,  العزاء  عبارات 
والتقدير، مؤكدا لكم وقوف الشعب الجزائري إلى جانبكم في هذه المحنة 

التي ألمت بالعائلة الملكية الفاضلة وبالشعب البريطاني الصديق".
ع.ط

باإرتفاع يقدر ب 13 مليار دولر عن �شنة 2021

ايرادات اجلزائر من النفط �شتتجاوز 36 مليار دولر نهاية 2022
نهاية  مع  النفط  الجزائر من  ايرادات  أن تصل  ينتظر 
العام الجاري ل 36 مليار و633 مليون دوالر بإرتفاع 
يقدر بأزيد من 13 مليار دوالر عن سنة 2021، والتي 

بلغت 23 مليار و316 مليون دوالر.
العائدات  حيث  من  الثامنة  المرتبة  في  الجزائر  وتأتي 
السعودية،  من  كل  خلف  أوبك،  دول  مجموعة  ضمن 
دوالر،  مليار   333 مداخيلها  تتجاوز  أن  ينتظر  التي 
ثم العراق ب 157 مليار دوالر وبعدها اإلمارات ب 
مليار   99 الكويت ب  لتأتي رابعا  مليار دوالر،   128
دوالر  مليــــــار   44 ب  ايــــــران  خامسا  ثم  دوالر 

وسادسا أنغوال ب 42 مليــــار دوالر وسابعـــا نيجيريا 
أوبك من  دول  إيرادات  مليــــار دوالر .تتجه   37 ب 
الجاري  العام  خالل  االرتفاع  إلى  النفط  صادرات 
2022، بدعم من المكاسب القوية ألسعار الخام، والتي 
األراضي  على  الروسية  العسكرية  بالعمليات  تأثرت 
األوكرانية، إذ اقتربت من حاجز 140 دوالرا للبرميل

أحدث  في  األميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة  .تتوقع 
صادرات  من  أوبك  دول  عائدات  ارتفاع  لها  تقرير 
سنوي،  أساس  على  بالمئة   50 ل  تصل  بنسبة  النفط 
أعلى  2022، وهو  في  مليار دوالر   842 إلى  لتصل 

دول  إيرادات  عام  .2014بلغت  منذ  حقيقي  مستوى 
منظمة أوبك من صادرات النفط، خالل األشهر ال 7 
األولى من العام الجاري مستوى 500 مليار دوالر، مع 
السعودية على الحصة األكبر  العربية  الملكة  استحواذ 

منها بنحو 171 مليار دوالر.
�شجلت عائدات �شادرات اأوبك �شنة 2021 زيادة 

مليار   570 من  أزيد  إلى  وقفزت  بالمئة،   70 بنحو 
دوالر، بالمقارنة مع سنة 2020 بعد أن سجلت المنظمة 
تقرير  وهذا حسب   ،2002 عام  منذ  لها  إيرادات  أقل 

إدارة معلومات الطاقة األمريكي.

وفي سياق متصل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجع 
عائدات صادرات أوبك من النفط سنة 2023 إلى 752 
مليار دوالر، وتستند التوقعات إلى إنتاج أوبك من النفط 
ومستويات أسعار الخام، المتوقع تراجعهما خالل العام 

القادم.
ومن جانب أخر، ارتفعت أسعار العقود العاجلة للنفط 
الخام الجزائري صحاري بالند في تداوالت يوم أمس 
 90,87 إلى  لتقفز  بالمئة،   3,28 ل  وصلت  بنسبة 
دوالرا للبرميل الواحد، بعدما سجلت خالل األيام القليلة 

األخيرة أدنى مستويات لها منذ أزيد من عام.
ف.م

ي�شّلم الرئي�ش املوريتاين دعوة حل�شور القمة العربية

الوزير الأول اليوم بنواك�شوط
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اأمن ولية غرداية يوا�صل اإجراءاته امليدانية

توقيف �أ�شخا�ص م�شتبه فيهم
 وحجز خمدر�ت وموؤثر�ت عقلية

يف اإطار مكافحة اجلرمية مبختلف اأ�صكالها يف الو�صط احل�صري، و يف عمليات اأمنية متفرقة مل�صالح اأمن ولية غرداية، مكنت من توقيف اأ�صخا�ص 

م�صتبه فيهم يف ق�صايا حيازة خمدرات وموؤثرات عقلية بطريقة غري م�صروعة لغر�ص البيع و املتاجرة، توقيف اأ�صخا�ص مطلوبني لدى العدالة، 

وحجز خمدرات و موؤثرات عقلية، اأين مت تقدمي امل�صتبه فيهم اأمام اجلهات الق�صائية.

تفاصيل مختلف القضايا المعالجة تمكنت 
الحضري  األمن  عناصر  خاللها  من 
الثاني بالتنسيق مع عناصر كتيبة التدخل 
األمنية  العمليات  تكثيف  إثر  السريع01 
بما فيها مراقبة األشخاص و المركبات 
عن  فيهما  مشتبه  شخصين  توقيف  من 
بصفة  عقلية  مؤثرات  حيازة  قضيتي 
غير مشروعة لغرض البيع و المتاجرة 
من  قرص   85 مجموعه  ما  حجز  و 
شخص  توقيف  مع  العقلية،  المؤثرات 
آخر مطلوب من قبل العدالة محل عدة 
مصالح  تمكنت  قضائية.بدورها  أوامر 
تكثيف  إثر  األول  الحضري  األمن 
توقيف  من  التحري  و  البحث  عامل 
شخص مشتبه فيه )20 سنة( عن قضية 

العقلية،  المؤثرات  و  المخدرات  حيازة 
و حجز 1.56 غ من المخدرات )كيف 
المؤثرات  من  أقراص   05 و  معالج( 
العقلية، مع توقيف شخص آخر مطلوب 
بدورها  بالقبض،  أمر  محل  قضائيا 
الثالث  الحضري  تمكنت مصالح األمن 
)50 سنة( مطلوب  توقيف شخص  من 
تحويل  ليتم  القضائية،  الجهات  قبل  من 
بغية  المصالح   لذات  فيهم  المشتبه 
بالتنسيق  القانونية  اإلجراءات  مواصلة 

الدائم و المستمر مع النيابة المحلية.  
لمختلف  القضائية  الضبطية  عناصر 
جزائية  ملفات  أعدت  الشرطة،  فرق 
أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  و  بالخصوص 

الجهات القضائية.

حتفهم  شخصا   12 لقي 
آخرون   402 واصيب 
حادث   359 في  بجروح 
مرور سجل على مستوى 
الحضرية خالل  المناطق 
الفترة الممتدة من 30 أوت 
سبتمبر,   5 إلى  الماضي 
بيان  به  افاد  ما  حسب 
لألمن  العامة  للمديرية 
ذات  اوضح  الوطني.و 
المعطيات  ان  المصدر 
في  ارتفاع  الى  تشير 
ب19  الحوادث  عدد 
حادثا وعدد الوفايات ب4 
عدد  سجل  فيما  حاالت 
قدر  انخفاضا  الجرحى 
ب24 جريح مقارنة بنفس 
الفترة من السنة الفارطة.

كما تشير ذات المعطيات 
الحوادث  اسباب  ان  الى 

االولى  بالدرجة  تعود 
بنسبة  البشري  للعنصر 
نتيجة  بالمائة   96 تفوق 
قانون  احترام  عدم 
التقيد  عدم  و  المرور 
واالفراط  األمان  بمسافة 
واالرهاق  السرعة  في 
عند  التركيز  وعدم 
السياقة اضافة إلى اسباب 

اخرى متعلقة بالمركبة.
و جددت المديرية العامة 
دعوتها  الوطني  لالمن 
لمستعملي الطريق لتوخي 
و  السياقة  اثناء  الحذر 
المرور  قانون  احترام 
األخضر  بالرقم  مذكرة 
1548 و خط النجدة 17 
لتلقي البالغات على مدار 

24 ساعة.
حياة �صرتاح

بجاية:

توقيف �شخ�شني 
تورطا يف ق�شية �عتد�ء 

على �لأ�شول
ألمن  التابعة  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
توقيف  من  منفصلتين،  قضيتين  في   ، بجاية  والية 
األصول  على  اإلعتداء  قضية  في  تورطا  شخصين 
و  الثالث  الحضري  األمن  مصالح  عالجتها  ،األولى 
تتعلق بشخص يبلغ من العمر 36 سنة ، قام باالعتداء 
القضية  حيثيات  بالسب،  متبوع  بالضرب  والده  على 
الضحية  لشكوى  الشرطة  عناصر  تلقي  إلى  تعود 
بشهادة  أقواله  72 سنة مدعما  العمر  البالغ من  الوالد 
على   ، أيام   )03( لمدة  العمل  تثبت عجزه عن  طبية 
الفور تم توقيف المشتبه فيه ، و التحقيق معه في شأن 
القضية أين تبين أنه مدمن على المشروبات الكحولية 
بمعاتبته و هو ما  يقوم  دائما  الوالد  المخدرات ، و  و 
القضية   ، المحظور  ليرتكب   ، فيه  المشتبه  يتقبله  لم 
الثانية مشابهة لألولى عالجتها مصالح األمن الحضري 
الثامن راحت ضحيتها أم بالغة من العمر 59 سنة و 
التي رفعت شكوى ضد ابنها البالغ من العمر 22 سنة 
الذي قام بسرقة أغراضها و اإلعتداء عليها و تهديدها، 
القضائية  الجهات  أمام  القضية  تقديم أطراف  تم  قد  و 
المختصة بعد تحرير ملفين جزائيين ضد المشتبه فيهما 
ألجل قضية الضرب و الجرح العمدي على األصول، 
السب و التهديد ، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية 

المختصة ، أين صدر ضد هما أمر إيداع.
حياة �صرتاح

قدم الخميس الماضي بالشلف العرض األول لمخطط 
المحلي  المستوى  على  الكبرى  المخاطر  من  للوقاية 
الخاص ببلدية أوالد بن عبد القادر النموذجية في إطار 
المحليين  الفاعلين  قدرات  لتنمية  "كابدال"  مشروع 
هذا  عرض  التشاركية.وتم  والديمقراطية   التنمية  في 
جزائريين  خبراء  مجموعة  أنجزه  الذي  المخطط 
بقاعة  والمحلية  الوالئية  السلطات  مع  بالتنسيق 
عن  ممثلين  بحضور  الشلف  والية  بمقر  المؤتمرات 
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيمة  والممثلة 
األوروبي في  االتحاد  الجزائر وممثلين عن مفوضية 
وإطارات  المدنية,  للحماية  العامة  والمديرية  الجزائر 
عن المصالح التقنية للبلديات النموذجية )بابار, جميلة, 
مسعد, جانت, تيميمون, الخروب, الغزوات, أوالد بن 
عبد القادر(.ولدى إلقائه كلمة بالمناسبة أوضح المدير 
هذا  أن  دحماني,  محمد  "كابدال",  لمشروع  الوطني 
والتسيير  الوقاية  محور  خالل  من  يسعى  المشروع 
المستوى  على  الكبرى  للمخاطر  القطاعات  المتعدد 
المخاطر  لتسيير  الوطني  النظام  "تعزيز  إلى  البلدي, 
االقاليم في  المحلي, من أجل تحسين مرونة  بعده  في 
المشاريع  استدامة  وضمان  البيئية  المخاطر  مواجهة 
التنموية المحلية التي يتم تنفيذها على مستوى االقليم.«
المخاطر  بعد  ناحية, دمج  التعزيز, من  ويتضمن هذا 
خالل  من  البلدي,  االستراتيجي  التخطيط  في  البيئية 
مخططات  مع  المخاطر  من  الوقاية  مخططات  ربط 
لها  يروج  التي  الجديد"  "الجيل  من  المحلية  التنمية 
ومن  النموذجية,  بلدياته  مستوى  على  كابدال  برنامج 
المواطنين  مشاركة  تعزيز  خالل  من  أخرى,  ناحية 

تنفيذ  في  المحلية  السلطات  المدني في دعم  والمجتمع 
والكوارث  المخاطر  من  للوقاية  المحلية  األنظمة 
وتسييرها, وفقا للمتحدث.ويعد مخطط الوقاية المتعددة 
المخاطر لبلدية أوالد بن عبد القادر ثمرة لمسار دعم 
سنوات   3 منذ  كابدال  برنامج  به  بادر  الذي  القدرات 
لفائدة مجموعة من االطارات التقنية المرجعية الممثلة 
لمختلف األطراف المعنية بتسيير الكوارث )المصالح 
القطاعية  المديريات  المدنية,  الحماية  للبلدية,  التقنية 
للوالية, المجتمع المدني(.وقد تم تجسيد هذا الدعم عبر 
تعبئة الخبرة الدولية والوطنية من أجل اعداد منهجية 
وتكوين مجموعة من الخبراء و المدربين من المستويين 
القطاعات  مختلف  من  والمنبثقين  والمحلي  الوطني 
ومستويات الحكامة )الداخلية, الصحة, الطاقة, البيئة, 
اطارات  المدنية,  الحماية  السكن,  الصناعة,  الفالحة, 
أن  أساس  على  وهذا  والوالية(,  الدائرة  البلدية,  عن 
العمل الوقائي, وكذا تسيير مخاطر الكوارث, يتطلبان 
والمؤسسات  الفاعلين  وتعبئة جميع  وتعاون  معلومات 

المعنية.
الجزائريين  المدربين  و  الخبراء  مجموعة  واستفادت 
حول  تمحورت   ,2019 منذ  تكوينية  دورات   3 من 
وتسييرها  الكبرى  المخاطر  من  الوقاية  أنظمة  آليات 
هذه  تأسيس  يهدف  فيما  المخاطر,  وسيناريوهات 
المجموعة إلى ضمان التحديث المنتظم لمخطط الوقاية 
المتعددة المخاطر لبلدية أوالد بن عبد القادر النموذجية 
و من ثم تجسيده بباقي بلديات والية الشلف, ثم تعميمه 
على الواليات األخرى للوطن من خالل توفير خبراتها 

التقنية لفائدة السلطات المحلية.
�ص. زمو�ص

حياة �صرتاح

�صجلت على م�صتوى

 املناطق احل�صرية

�إرهاب �لطرقات ور�ء وفاة 
12 �شخ�ص خالل �أ�شبوع

يف اإطار م�صروع "كابدال" لتنمية قدرات الفاعلني

 املحليني يف التنمية والدميقراطية الت�صاركية

ولية �ل�شلف ت�شتفيد من �أول خمطط 
للوقاية من �ملخاطر �لكربى

البي�ص:

حجز كمية من �ملخدر�ت 
وتوقف �مل�شتبه 

فيه يف حالة تلب�ص  
دائرة  ألمن  التابعة  القضائية  الشرطة  فرقة  تمكنت 
يبلغ  بـشخص  باإلطاحة  البيض  والية  بأمن  الرقاصة 
من العمر 27 سنة في حالة تلبس وحجز 43 غرام من 

المخدرات )كيف معالج(.
مؤكدة  لمعلومة  استغالل  على  بناءا  تمت  العملية 
يروج  شخص  بوجود  تفيد  الفرقة  عليها  تحصلت 
هوية  تحديد  ليتم  الشباني،  الوسط  في  المخدرات 
ببيع  يقوم  تلبس  فيه ومشاهدته وهو في حالة  المشتبه 
المخدرات، بمجرد مشاهدته لعناصر الفرقة قام برمي 

كيس بالستيكي أزرق اللون محاوال الفرار
أمن  مقر  إلى  وتحويله  احترافية  بطرقة  توقيفه  ليتم 

الدائرة.
ملف  إنجاز  تم  القضائية  اإلجراءات  كافة  استقاء  بعد 
قضائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام نيابة البيض 
مع  نافذة  شهر سجن   18 بـ  حكم  حقه  في  أين صدر 

اإليداع وغرامة مالية مقدرة بـ 50 ألف دينار.
حياة �صرتاح

جيجل:

�كت�شاف طحلب بحري دخيل 
باحلظرية �لــوطنية تــــازة
طحلب  اكتشاف  المنقضي  األسبوع  خالل  تم 
األصناف  من  البحر(  )عنب  يسمى  بحري 
المناطق  بعض  مستوى  على  الدخيلة  الغازية 
ما علم من  "تازة" ، حسب  البحرية  بالمحمية 
رئيس جمعية "بيئة بال حدود"، نجيب بن عياد.
وفي خرجة  أنه  لـوأج  المصدر  ذات  وأوضح 
وبالتعاون  الجمعية  علمية ألعضاء  استكشافية 
مع نادي الغوص و المحافظة الوطنية لحماية 
الساحل و بإشراف الحظيرة الوطنية " تازة" تم 
البحري  الطحلب  العثور على كميات من هذا 
المنار  شاطئ  من  بالقرب  والغازي  الدخيل 

الكبير و جزيرة العوانة.
وصرحت أن هذا النوع من الكائنات البحرية 
الغازية يعود اكتشافه ألول مرة بالجزائر إلى 
سنة 2005 و بجيجل سنة 2018 على مستوى 
أبرز  كما  الثالث،  بالكيلومتر  " عوقة"  شاطئ 
بأن هذا الطحلب مصدره استراليا و يكون قد 
التيارات  طريق  عن  إما  الجزائر  إلى  وصل 
هو  و  التجارية  السفن  أو عن طريق  البحرية 
يتأقلم بسرعة في الوسط الذي يتواجد فيه قبل 
أن يصبح المسيطر على باقي الكائنات النباتية 
األصلية ومن ثم يؤثر بشكل مباشر على التنوع 

البيولوجي السائد.
بروتوكول  اعتماد  سيتم  أنه  كذلك  وأردف 
البحري  الكائن  لهذا  العلمية  للمتابعة  خاص 
مختص  دراسات  مكتب  مع  بالتنسيق  ذلك  و 
تنظيم  ثم  لتازة  الوطنية  الحظيرة  بإشراف  و 
مدى  لمالحظة  أخرى  استكشافية  خرجات 
بالمنطقة وتحديد الضرر اإليكولوجي  انتشاره 
الذي يتسبب فيه على حساب النباتات األصلية.
من جهتها، قالت ليليا بودوحان مديرة الحظيرة 
الضئيلة  النسبة  ورغم  أنه  "تازة"   الوطنية 
"ال  والتي  الطحلب  هذا  من  اكتشافها  تم  التي 
عملية  أن  إال  الخطر"،  ناقوس  دق  تستدعي 
المتابعة لهذا الكائن البحري الدخيل "تعد أكثر 
من ضرورية" على حد تعبيرها، وأضافت بهذا 
الخصوص أنه قد تم إبرام اتفاقيات مع جمعيات 
مختصة للمتابعة العلمية لبعض الكائنات الحية 
رفقة  إنشاء  عن  فضال  البحري  الوسط  في 
بعض الشركاء مرصد للمالحظات تحت مائية 
والترويج  الموجودة  الثروات  على  للحفاظ 
للمحمية البحرية لتازة التي تتربع على أزيد من 
9600 هكتار.و أشارت كذلك إلى قيام مصالح 
ذات الحظيرة بتنظيم أيام تكوينية لفائدة مختلف 
الشركاء للتعريف باألصناف الدخيلة والغازية 
لمجابهة  والتعرف عليها  معها  التعامل  وكيفية 

انتشارها.
�ص. ز/واأج

ردت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية 
طريق  تعبيد  عملية  أثارته  الذي  الجدل  على  تيبازة، 
بإحدى بلديات الوالية.وأوضحت المديرية في منشور 
أشغال  أن  فيسبوك،  عبر  الرسمية  صفحتها  على  لها 
تهيئة وتعبيد مداخل تجمعين ريفيين بلماضي وعسال 
والتي  ميلك  بني  لبلدية  عيسى   أوالد  بدوار  الواقعين 
أحدثت صورها ضجة عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ومعدات  شاحنات  سير   لتسهيل  إليها  اللجوء  تم 
الوعرة  التضاريس  بسبب  انقالبها  ومنع  التزفيت 
صعبة  منعرجات  تتخللها  التي  المنحدرة  واألرض 
حسب  الطريق  أن  المديرية  المنطقة.وأفادت  تلك  في 

الصورة المنتشرة سويت بتلك الوضعية تفاديا النقالب 
المنعرجات  مستوى  على  التزفيت  وآالت  شاحنات 
وخاصة المنعرج الذي أخذت الصورة منه، فتم التكفل 
واالتجاه  المنحدر  االتجاه  اتجاهين  على  بالمنعرجات 
تسوية  أن  المديرية  للمنحدر.وأوضحت  المعاكس  
األرضية أنتج مساحة استدعت التكفل بها يدويا لتفادي 
انقالب الشاحنة، وهناك فيديو يوضح الطريق المنجز 
وكذا مكان الذي أخذت منه الصورة بطريقة أوضح، 
المواطنين أن عملية تسوية حواف  المديرية  وأعلمت 

الطريق لم تكتمل وستشرع المؤسسة فيها عن قريب.
حياة �صرتاح

تيبازة:

مديرية �لتعمري تخرج عن �شمتها 
حول تعبيد طريق �إحدى �لبلديات



وإزالة  النوم  قبل  يومًيا  الوجه  تنظيف  يجب 
المكياج بمزيل مالئم وعدم النوم به، وهذا ألنّه 
تراكم  من  ويزيد  المسامات  توسيع  على  يعمل 
الدهون على البشرة مما يُسبب اتساع مساماتها.

نوعها  مع  يتناسب  للبشرة  مقشر  استخدام   
وخاصة إن كانت البشرة دهنية، ويتم استخدام 
وتدليكه  الوجه  توزيعه على  الُمقشر من خالل 
وجود  أماكن  على  والتركيز  دائرية  بحركة 
الجلد  التخلص من  المسامات لتصغير حجمها. 
الميت وذلك عن طريق استخدام غسول خاص 
للوجه يحتوي على مادة أسيد ألفا هيدروكسي، 
يُمكن  ال  المتّسعة  المسامات  ُمشكلة  إّن  حيث 
حلها بوجود خاليا جلد ميتة على البشرة، وعند 
استخدام هذا النوع من الغسول يجب فرك الوجه 

بلطٍف حتى ال يتسبب باحمرار البشرة.
مادة  على  يحتوي  للوجه  صابون  استخدام   
السالسليك، حيث إّن هذه المادة لها مفعول جيد 

في إزالة الشوائب من مسامات الوجه.

 استخدام مرطب للبشرة خاٍل من الزيوت وال 
يُسبب بحساسية للبشرة.

بشكل  الشمس  أشعة  من  واٍق  كريم  استخدام   

تلف  تُسبب  الشمس  أشعة  ألّن  وذلك  يومّي، 
المهمة  الكوالجين  طبقة  وتُدمر  البشرة  خاليا 

لليونة البشرة.
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العسل: يستخدم العسل عن طريق وضعه مباشرة على مكان الجرح قبل 
النوم، ثم يلف مكان الجرح بضمادة، ويتّم شطفه بالماء الفاتر بعد مضي 

ليلة كاملة عليه، وتكرار هذه العملية كل يوم إلى أن يختفي أثر الجرح.
 زيت جوز الهند: يعتقد أن هذا الزيت يساهم في تشجيع تكوين الكوالجين 
وتقليل االلتهاب، باإلضافة إلى التخلص من آثار الجروح، ويستخدم عن 
طريق تسخينه إلى أن يصبح سائاًل، ثم تدليكه على المنطقة المصابة لمدة 
من  الجلد  يتمكن  حتى  تقريًبا  ساعة  لمدة  الجلد  على  ويترك  دقائق،   10
امتصاصه ثم يشطف بالماء الدافئ، ويمكن تكرار هذه العملية مرتين إلى 

4 مرات خالل اليوم.
عصير الليمون: يمكن استخدام عصير الليمون عن طريق قطع حبة من 
الليمون إلى نصفين وفرك الجزء المليء بالعصارة على مكان الجرح، ثم 
يترك لمدة 10 دقائق وبعدها يشطف بالماء البارد، وتكرر العملية بشكل 
يومي، و يجدر االنتباه إلى أن عصائر وزيوت الحمضيات، بما في ذلك 

الليمون تسبب الحساسية للضوء، وإذا تم استخدام الليمون على الوجه فمن 
المهم تجنب تعريض البشرة لألشعة فوق البنفسجية لمدة 12 ساعة على 

األقل، واستخدم الواقي من الشمس.
يمكنه  التفاح  في خل  الموجود  السكسينيك  أن حمض  يعتقد  التفاح:  خل 
السيطرة على االلتهاب الذي يسببه حب الشباب، مما يساعد في منع تكّون 
على  السيطرة  السكسينيك  لحمض  يمكن  آثارها،  من  يقلل  كما  الندوب، 
الندوب  تكّون  يمنع  قد  بدوره  الشباب، والذي  الذي يسببه حب  االلتهاب 
 4 مع  التفاح  خل  من  ملعقتين  تخفيف  خالل  من  استخدامه  يمكن  حيث 
مالعق من الماء المقطر، ثم وضعه على قطعة من القطن المعقم، وفركه 
على مكان اإلصابة إلى أن يجّف ثم يتم غسله، ويفضل تطبيق خل التفاح 

في الليل وغسله في الصباح حتّى يتّم الحصول على نتائج سريعة.
في  شهرًة  الطبيعية  العالجات  أكثر  من  البصل  مستخلص  يعد  البصل: 

التخلص من آثار الندبات. 

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

تغذية احلامل يف ال�شهور الأوىل

إن تناول غذاء صحي ومتوازن خالل فترة الحمل ال يعني تناول كميات 
كبيرة من الطعام، فإذا كان وزن األم طبيعياً وال تعاني من الوزن المنخفض 
فإنّها ال تحتاج لسعرات حرارية إضافية خالل األشهر الثالثة األولى، وفي 
الحقيقة ال توجد خلطة سحرية لنظام غذائي صحي في الحمل؛ حيث إن 
المبادئ األساسية لألكل الصحي خالل فترة الحمل مشابهة تماماً للمبادئ 

الصحية لجميع األشخاص، وهي كاآلتي:
 تناول الفواكه، والخضروات بكثرة، حيث إنَّها تمد الجسم باأللياف التي 
المختلفة، كالحديد، وفيتامين  الهضم، وبالفيتامينات والمعادن  تساعد على 

ج، وفيتامين أ، وحمض الفوليك.
 تناول الحبوب الكاملة.

 تناول البروتين الخالي من الدهون.
 التركيز على الدهون الصحية، والتركيز على األطعمة الغنية بالدهون غير 

المشبعة كاألوميغا 3، وتجنب تناول الدهون المتحولة والدهون المشبعة.
 االبتعاد عن الوجبات السريعة، والحلويات، واألطعمة الغنية بالسكر التي 
تمد الجسم بسعرات حرارية زائدة وال تُوفِّر العناصر الغذائية المهمة لنمو 

الجنين وتطوره.

و�شفات للتخّل�ص من رائحة احلذاء

قبل البْدء باستعمال أّي من الوصفات التالية، يجُب وضع األحذية وتعريضها 
للشمِس لبعض الوقت، ثّم تطبيق أيٍّ من الوصفات التالية.

األحذية  رائحة  من  للتخلِّص  فعااًل  مطهراً  يعتبُر  الشاي،  شجرة  زيت 
الشاي  بزيت  الحذاء  البكتيريا، عن طريق مسح  والقضاء على  الكريهة، 

مرًة في األسبوع، وترك الحذاء في مكان جيّد التهوية، ليلًة كاملة.
امتصاص  خالل  من  للروائح،  طبيعّي  كمزيل  تُستخدم  باودر،  البيكنج   
الرطوبة الموجودة في الحذاء، وذلك برّش الحذاء بمسحوق البيكنج باودر 
من الداخل بشكل كامل، وتركه لمدة ليلة كاملة، ثّم إزالته في اليوم التالي، 

وتُستخدم هذه الوصفة بمعّدل مرًة واحدًة أسبوعيّاً.
زيت الميرميّة والاّلفندر، تعتبر الميرميّة مطّهراً، وتُستخدم للقضاء على 
البكتيريا، كما يمنُح الاّلفندر الرائحة الطيبة للحذاء، عن طريق مزج كميّات 
الحذاء في مكاٍن  ثّم وضع  بالمزيج،  الحذاء  الزيتْين، ومسح  متساوية من 

مشمس، وجيّد التهوية.
للتخلّص  البرتقال والّليمون؛  الحمضيّات، تُستخدم قشور الحمضيّات مثل 
لليلة  األحذية  داخـــل  القشور  وضع  طريق  عن  الكريهة،  الروائح  من 

كاملــة. 
على  تقضي  أنّها  كما  الصوديوم،  بايكربونات  تأثيٌر  لها  األطفال،  بودرة 
الروائِح بشكل سريع، عن طريق نثِرها على األقدام قبل ارتداء الحذاء لمنِع 

التعّرق، والمحافظة على رائحة طيّبة للحذاِء لفترة طويلة. 
بشكٍل سريع، عن  الكريهة  الروائَح  الجرائد  يمتّص ورق  الجرائد،  ورق 

طريق وضعها داخَل الحذاء لبضع ساعات.
معّطر ومنّعم المالبس، عن طريق وضع معّطر المالبس داخَل الحذاء لليلة 

كاملة، ليتمتّع برائحة منعشة عند الصباح.
الفحم، يمتص الرطوبة والروائح الكريهة من األحذية، عن طريق وضع 
الجـــورب  ووضع  النايلــــــون،  من  جـــورب  في  الفحم،  من  قطعــــــة 

داخل الحــــــذاء. 
السيليكا جّل، وهي عبارة عن حبيبات صغيرة من الرمل، تتوّفُر في أكياس 
صغيرة عند شراء األحذية، حيث تمتصُّ هذه المادة الرطوبة، ومنع نمّو 

البكتيريا المسبّبة للروائح الكريهة.
غسلهما  طريق  عن  القدمْين،  بنظافة  والعناية  االهتماُم  المستحسن  من 
كما  الروائح،  انبعاث  لتجنّب  جيّد؛  بشكل  تجفيفهما  و  والماء،  بالصابون 
وتعريضها  التهوية،  جيّدة  أماكن  في  األحذية  وضع  على  الحرص  يجب 

ألشّعة الشمس بشكل يومّي.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

فوائد زيت اللبان للأطفال

 يمنح زيت اللبان األطفال عدة فوائد، ومن أبرزها ما يلي:
الجهاز  تهدئة  على  يعمل  إذ  التنفسي:  الجهاز  أمراض  أعراض  تخفيف 

السعال  من  فيخفف  للبكتيريا  مضادة  خصائص  يمتلك  كما  التنفسي، 
الناتجة عن نزالت  المرافق لألنفلونزا، وغيرها من األعراض  والزكام 

البرد، كما يقلل من احتقان الحلق والمجاري التنفسية.
 تهدئة األعصاب: إذ يقلل من التوتر والقلق ويساعد الطفل على االسترخاء 

والشعور بالراحة.
نظراً  الجروح  تعقيم  اللبان على  يعمل زيت  إذ  الجروح:  تسريع شفاء   

لخصائصه المطهرة، كما يسرع من عملية الشفاء. 
زيادة القدرة على التركيز: يساعد زيت اللبان على رفع قدرة الطفل على 
التركيز، ويزيد من اليقظة واالنتباه واإلدراك لديه، األمر الذي ينعكس 

على تحصيله الدراسي وقدراته العلمية. 
زيادة القدرة على النوم بشكل أفضل: نظراً لالسترخاء الذي يمنحه زيت 
اللبان للطفل، فإنه يزيد من قدرته على النوم بشكل أفضل وتحسين جودة 

النوم بشكل عام.

طرق منزلية للتخل�ص من اآثار اجلروح 
هناك العديد من الطرق التي ي�صتخدمها النا�ص عادًة لأنها قد ت�صاعد على التخل�ص من اآثار اجلروح، وجتدر الإ�صارة اإىل عدم وجود 

اأدلة علمية كافية ملثل هذه الطرق، اأو قد تكون الدرا�صات التي اأجريت عليها حمدودة، ومن اأبرز هذه الطرق ما ياأتي:

ن�شائح لب�شرٍة خالية من امل�شامات الوا�شعة
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متقدما على بر�شلونة

 ومان�شي�شرت يونايتيد

ريال مدريد يرتبع على قمة 
الأندية "الأعلى قيمة" عامليا

استعاد نادي لاير مدريد اإلسباني، صدارة قائمة "فوربس" ألندية 
برشلونة  المحلي  غريمه  على  متقدما  قيمة،  األكثر  القدم  كرة 

ومانشستر يونايتد اإلنجليزي.
وكشفت قائمة "فوربس"، التي تتناول آخر 12 شهرا، أن باريس 
سان جيرمان يعد الفريق الذي ارتفعت قيمته بشكل أكبر في أفضل 

10 أندية لكرة القدم بنسبة 280% في 5 أعوام.
بينها  العالم،  في  قيمة  أكثر  رياضية  مؤسسة   50 المجلة  وتناولت 
8 في كرة القدم، وتبلغ قيمة النادي اإلسباني، الذي توج بـ14 لقبا 
كبطل أوروبا، 5 مليارات و100 مليون دوالر، ما يتجاوز مبلغ 5 
التي يقدر بها برشلونة الذي كان يتولى الصدارة  مليارات دوالر 

في القائمة السابقة.
)أربعة  يونايتد  مانشستر  قيمة  أندية  عشرة  أكثر  قائمة  وتضم 
مليارات و600 مليونا( وليفربول )أربعة مليارات و450 مليونا(، 
سيتي  ومانشستر  مليون(،  مليارات و280  )أربعة  ميونخ  وبايرن 
بثالثة  جيرمان  سان  وباريس  مليونا،  و250  مليارات  بأربعة 
مليون،  و100  مليارات  بثالثة  وتشيلسي  مليون،  و200  مليارات 
ويختتم القائمة يوفنتوس بمليارين و450 مليونا وتوتنهام بمليارين 

و350 مليونا.
الوكالت

يخطط للقيام مبحاولة جديدة يف ال�شتاء املقبل

بر�سلونة يرف�ض ال�ست�سالم
 يف �سفقة برناردو �سيلفا

يرفض نادي برشلونة االستسالم في سعيه لحسم صفقة البرتغالي 
برناردو سيلفا، العب وسط مانشستر سيتي، خالل الموسم الحالي، 
في  الصفقة  البارصا حاول حسم  أن  التقارير  من  العديد  وزعمت 

الصيف لكنه فشل.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن برشلونة يخطط لمحاولة 
سيتي،  مانشستر  من  سيلفا  لضم  الشتوي  الميركاتو  في  جديدة، 
سقف  الليغا  رابطة  رفعت  أن  بعد  جاء  األمر،  أن  إلى  وأشارت 

الرواتب الخاصة ببرشلونة هذا العام إلى 560 مليون يورو.
ونجح برشلونة في الحد من أزمته المالية بالصيف الماضي، بعد أن 
جمع 800 مليون يورو من خالل بيع أصول رقمية مختلفة للنادي.

مصدر  تكون  قد  سيلفا  لوالد  األخيرة  التصريحات  أن  وأوضحت 
لكنهم يعتقدون أن الالعب ال يزال مهتما  لبرشلونة،  القلق األكبر 
محاوالت  سيكرر  برشلونة  أن  وذكرت  البارصا،  إلى  باالنضمام 
ضم برناردو في الصيف، إذا لم ينجح في ضمه خالل الميركاتو 

الشتوي.
الوكالت

ت�شعون األف متفرج ح�شروا مواجهة الزمالك امل�شري والهالل ال�شعودي

افتتاح حا�سد مللعب "لو�سيل" 
م�سيف نهائي مونديال قطر

أكبر  "لوسيل"  ملعب  قطر  افتتحت 
 2022 لمونديال  الثمانية  المالعب 
بمباراة  النهائية،  المباراة  ومضيف 
لوسيل"  سوبر  "كأس  على  حاشدة 
والهالل  مصر،  بطل  الزمالك  بين 
مدرجات  وامتألت  السعودية،  بطل 
ألف  لثمانين  يتسع  الذي  الملعب 
من  األول  الطابق  باستثناء  متفرج، 
حفل  أقيم  حيث  الشرقي  المدرج 
لفنان  أحياه  المباراة  سبق  غنائي 

المصري عمرو دياب.
الشيخ  الحديثة  قطر  مؤسس  وكان 
اختار  قد  ثاني،  آل  بن محمد  جاسم 
التاسع  القرن  في  له  موطنا  لوسيل 
عشر، فبنى فيها قلعة تقع على بعد 
23 كلم من مدينة الدوحة، وقد اشتُق 
نبتة  المدينة من "الوسل" وهي  اسم 
موطنها  لوسيل  منطقة  تعتبر  نادرة 

األصلي.
الرئيس  الخاطر،  ناصر  وقال 
التنفيذي لبطولة كأس العالم "باق 70 

يوما لبداية كأس العالم، هذه المباراة 
محطة مهمة لنا ونحن راضون عن 
سنعالج  كبي،  الجمهور  الحدث، 
ناحية  من  ظهرت  التي  المشاكل 

الدخول إلى الملعب وغيرها«.
بأنظمة  المجهز  "لوسيل"  وملعب 
السبعة  المالعب  آخر  هو  تبريد، 
المبنية حديثا، تفتتحه الدولة الخليجية 
مباراة  استقبل  وقد  بالغاز،  الغنية 
تجريبية بين العربي والريان في 11 

أوت الماضي، في الجولة الثانية من 
الدوري القطري.

ويحتضن الملعب الضخم في المدينة 
خالل  مباريات  عشر  الحديثة، 
المونديال هي األرجنتين-السعودية، 
األرجنتين- البرازيل-صربيا، 
البرتغال-األوروغواي،  المكسيك، 
والكاميرون- السعودية-المكسيك 
المجموعات،  دور  في  البرازيل 
باإلضافة إلى مباراة في كل من دور 

النهائي  النهائي، نصف  الـ16، ربع 
الـ64  المباريات  والنهائي.وتقام 
للمونديال على ثمانية مالعب، سبعة 
منها جديدة هي لوسيل، البيت، أحمد 
الجنوب  الثمامة،   ،974 علي،  بن 
إلى  باإلضافة  التعليمية،  والمدينة 

تطوير استاد خليفة الدولي.
وتستضيف قطر بدءا من 20 نوفمبر 
الشتاء،  مشارف  على  العالم  كأس 
المرتفعة  الحرارة  لدرجات  نظرا 
صيفا، في النسخة األكثر تقاربا في 
ال  حيث  للبطولة،  الحديث  التاريخ 
اثنين من  بين  أطول مسافة  تتجاوز 
كيلومترا،   75 المونديال  مالعب 
زائر  مليون  من  أكثر  قدوم  ويتوقع 
 2.8 سكانها  عدد  البالغ  الدولة  إلى 
المنظمون  نسمة.وأنفق  مليون 
الدوالرات  مليارات  القطريون 
بحق  فوزهم  منذ  للحدث  تحضيرا 

استضافة البطولة عام 2010.
الوكالت

لكرة  األوروبي  االتحاد  مجلس  أعلن 
ما  لديه  ليس  أنه   ، "يويفا"،  القدم 
منتخبي  بين  ودية  مباراة  إقامة  يمنع 
وأكد  والهرسك،  والبوسنة  روسيا 
وقت  في  القدم  لكرة  البوسني  االتحاد 
سابق أمس، أن منتخب بالده وروسيا 
نوفمبر   19 في  ودية  مباراة  سيلعبان 

المقبل في سان بطرسبورغ.
ولم يعارض مجلس "اليويفا" إقامة هذه 
االتحاد  طلب  على  رد  حيث  المباراة 
البوسني لخوضها قائال: "نود أن نؤكد 
ليس  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أن 
البوسنة  منتخب  ضد  شيء  أي  لديه 

الواقع،  في  روسيا.  ضد  أرضه  خارج  ودية  مباراة  يلعب  الذي  والهرسك 
المباريات الودية ليست ضمن اختصاص ومسؤولية االتحاد األوروبي لكرة 

أو  بعقد  إذن  أي  فإن  وبالتالي،  القدم. 
المشاركة في مثل هذه المباريات الودية 
اللجنة  قرار  مع  يتعارض  أو  يؤثر  ال 
القدم  لكرة  األوروبي  لالتحاد  التنفيذية 
المشاركة  الروسية من  الفرق  باستبعاد 
في مسابقات اليويفا«.يذكر أن المنتخب 
الشهر  هذا  سيعود  القدم  لكرة  الروسي 
توقفين  بعد  الدولية  المباريات  لساحة 
ليخوض  مباريات،  دون  من  دوليين 
مواجهة ودية ضد قرغيزستان في 24 
العاصمة  بيشكيك  في  الحالي  سبتمبر 
منتخب  سيالقي  كما  القرغيزستانية، 
في  اإليراني  نظيره  الروسي"  "الدب 

نوفمبر القادم ثم يواجه منتخب البوسنة والهرسك في نفس الشهر.
الوكالت

كونها ل تتعار�ض مع قرار اللجنة التنفيذية لالحتاد الأوروبي لكرة القدم

حتدث عن البداية البطيئة لليويف و�شوق النتقالت

األيغري يعلن غياب دي ماريا 
عن لقاء �سالريينتانا ويحدد موعد عودته

أمام  الفريق  مباراة  حضور  من  نيس  مشجعي  حرمان  تقرر 
الدوري  من  السابعة  المرحلة  لحساب  اليوم،  أجاكسيو،  مضيفه 

الفرنسي لكرة القدم.
في  نيس،  مشجعو  أثارها  التي  الفوضى  حالة  بعد  ذلك  وجاء 
أمس   )1/1( بالتعادل  انتهت  التي  األلماني،  كولن  أمام  المباراة 

األول الخميس، في دوري المؤتمر األوروبي.
بين  التاريخية  المنافسة  بينها  القرار ألسباب أخرى، من  ويعود 
خالل  مشجعوهما  فيها  تسبب  التي  واالضطرابات  الفريقين، 

األسابيع الماضية، حسبما أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن 32 شخصا تعرضوا إلصابات، 
دوري  مباراة  هامش  على  وقعت  التي  االضطرابات  خالل 

المؤتمر األوروبي.
وتأخر انطالق المباراة لنحو ساعة واحدة، وقد تعرض الملعب 
ألضرار خالل األحداث، التي يتم إجراء تحقيق بشأنها من جانب 

السلطات، وكذلك من قبل االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(.
الوكالت

 اأكد ما�شيمليانو األيغري املدير الفني ليوفنتو�ض، اأن اأنخيل دي ماريا جناح 
الفريق، �صيغيب عن مواجهة �شالرينتانا، اليوم، �شمن الدوري الإيطايل.

وقال األيغري يف موؤمتر �شحفي: "�شعوبة املباراة تكمن يف اأنها تاأتي بعد 

قاتلوا  الذين  بني  الفرق  اأف�شل  من  واحد  �شالريينتانا  الأبطال،  دوري 

لتجنب الهبوط"، واأ�شاف: "نيكول قام بعمل ا�شتثنائي يف العام املا�شي، 

ا، علينا اأن  كما عمل النادي ب�شكل جيد يف �شوق النتقالت هذا العام اأي�شً

نخو�ض مباراة �شعبة لأننا نحتاج للثالث نقاط«.وزاد: "باريدي�ض �شيلعب 

ا  لأن لوكاتيلي يعاين من اإرهاق ولن يكون متاحا، دي ماريا �صيغيب اأي�شً

على  يتدرب  كييزا  الأربعاء،  مبباراة  معنا  حا�شرا  يكون  اأن  يجب  لكنه 

اأر�ض امللعب لكن لي�ض مع الفريق، ول يزال ت�شيزين خارج الت�شكيل«.

لأن  الأهم،  هي  الغد  مباراة  الآن،  حتى  الت�شكيلة  اأحدد  "مل  واأردف: 

مباراة الأربعاء �شت�شتعد لها فيما بعد، مباراة الثالثاء املا�شي كانت اأ�شهل 

البداية  امللعب«.وعن  اأر�ض  على  اأكرب  م�شاحة  هناك  كان  لأنه  للعب 

البطيئة لليويف، علق األيغري "اأعلم اأن هناك رغبة كبرية للعمل والعودة 

لالنت�شارات حتى لو مل يكن ذلك �شهال"، وختم: "نحن نفتقد عددا من 

الالعبني املهمني، ويف هذه اللحظة ومع ال�شعوبات، نحتاج للو�شول اإىل 

�شهر نوفمرب باأف�شل �شورة ممكنة يف جدول الرتتيب".

الوكالت

»اليويفا« ل يعار�ض اإقامة مباراة
 ودية بني رو�سيا والبو�سنة والهر�سك

حرمان جماهري ني�ض من ح�سور لقاء اأجاك�سيو
بعد الفو�شى التي حدثت يف مباراة دوري املوؤمتر الأوروبي
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ريا�ضي
 اأبدى رغبته في خالفة

 مبولحي في المنتخب الوطني، حما�ش 

"هدفنا التاألق في الكان ونحلم 
بالم�شاركة في المونديال"

 
يطمح حارس مرمى المنتخب 

الجزائري لكرة القدم ألقل من 17 
عاًما، المتوج حديًثا بطاًل للعرب، 

ماتياس حماش، إلى السير على خطى 
رايس مبولحي الذي افتك مكانة أساسية 
في المنتخب الوطني األول منذ نهائيات 

كأس العالم 2010.
وصرح حماش: "طموحي الرئيسي 

هو خالفة مبولحي في عرين المنتخب 
الوطني، أعتبره قدوتي، وسأبذل 

قصارى جهدي للنجاح في مسيرة 
مماثلة مع الخضر’’.

ويعتبر الحارس البالغ من العمر 
16 عاما أحد اكتشافات شبان 

><الخضر<< خالل النسخة الرابعة من كأس العرب التي اختتمت الخميس الماضي، 
وأضاف بخصوص تتويجه رفقة الخضر: ><أنا محظوظ للغاية ألنني ساهمت في هذا 

االنجاز في أول تجربة لي مع المنتخب الوطني، وهذا يبشر بالخير في مسيرة أتمنى لها 
النجاح الكامل بالزي الوطني’’.

وتابع ماتياس حماش، إنه أيًضا متحمًس للغاية مع زمالئه لتحقيق هدفهم التالي، وهو 
التأهل إلى نهائيات لكأس العالم المقبلة ألقل من 17 سنة، حيث يمر ذلك بالتألق في 

نهائيات كأس إفريقيا المقرر إجراؤها في أفريل 2023 بالجزائر: "اآلن بعد أن رفعنا 
كأس العرب، فإن هدفنا التالي هو النجاح في كأس إفريقيا ألننا جميعاً نحلم بالمشاركة 

في المونديال«.
على الصعيد الشخصي، فإن الشاب حماش، لديه طموحات كبيرة، وتتمثل أمنيته 

الرئيسية في االرتقاء إلى مستوى أعلى في مسيرته الكروية عن طريق الحصول على 
عقد مع ناٍد أوروبي كبير: "أعمل بجد لتحقيق هذا الهدف. صحيح أنني أتلقى تكوينا 

جيًدا في نادي مونتريال الكندي الذي أنتمي إليه، لكنني حددت هدًفا هو اللعب في 
أوروبا في المستقبل القريب«.

ويعتبر مدربه في المنتخب الوطني، أرزقي رمان، أول ما يؤكد مشروعية هذا الطموح 
من خالل الشهادة التي أدلى بها بخصوص حارسه، حيث أكد أنه يمتلك كل صفات 

الحارس المستقبلي للفريق الوطني.
ق.ر/واج

 رغم توقعات بتوهجه 

بعد رحيل خي�سو�ش و�ستيرلينغ

 م�شتوى محرز مع ال�شيتي 
تثير الجدل في اإنجلترا 

 
اثارت وضعية ومستوى الدولي 

الجزائري رياض محرز مع ناديه 
مانشيستر سيتي اإلنجليزي بداية 

الموسم الحالي الكثير من عالمات 
االستفهام، خصوصاً منذ تجديد عقده 

الصيف الماضي، ورحيل رحيم 
ستيرلينغ وغابرييل خيسوس، والتحاق 

النرويجي هاالند رغم إنهائه الموسم 
الماضي على رأس هدافي الفريق، 
إذ بقي حبيس دكة البدالء بعد ست 

جوالت من انطالقة الموسم.
ولم يشارك فيها أساسياً سوى مرة 

واحدة ولم يسجل أي هدف، وظهرت 
عليه بوادر التراجع الفني والبدني، 
واآلثار النفسية والذهنية التي تنذر 

بموسم صعب إذا لم يتدارك الموقف، 
ولم يتفهم بيب غوارديوال وضعه، ويمنحه فرصاً أخرى تجعله يستعيد توازنه ومستواه، 

وإال سيكون مضطراً للرحيل خالل الميركاتو الشتوي.
الجميع قال إن فرصة محزر جاءت ليحصل على وضعه الذي يستحقه مع سيتي، 

وانتهاء كابوس الدكة بعد تجديد عقده، ولكن في الحقيقة وضعه أصبح أسوأ مما شاهدناه 
الموسم الماضي، واألسوأ من ذلك أن محرز لم يسجل أو يصنع أي أهداف مع الفريق، 

في سيناريو غير متوقع أ دون وجود أي أعذار واضحة.
ق.ر

لعبو الكناري يريدون تجاوز ازمة النتائج في البطولة 

 �شبيبة القبائل لتحقيق انطالقة 
جيدة في رابطة اأبطال اإفريقيا 

 
تسعى شبيبة القبائل ممثل الجزائر 

اليوم لتحقيق انطالقة جيدة، في بداية 
مشوارها في رابطة أبطال إفريقيا 

اليوم، عندما تواجه نادي كازامانس 
السنغالي بملعب الديو بمدينة تياز.
ورغم البداية الصعبة التي عرفتها 

الشبيبة في البطولة الوطنية، واحتاللها 
لمؤخرة الترتيب، إال أنها ترغب في 

العودة إلى الديار بأفضل نتيجة إيجابية 
ممكنة.

وقد عجلت الهزيمة االخيرة التي 
مني بها النادي أمام اتحاد العاصمة، 
بإقالة المدرب البلجيكي روجي ريغا 
من منصبه لسوء النتائج، ومن شان 

هذه المستجدات ان تنعكس سلبا 
على التشكيلة اليوم خالل االختبار 

الذي يجمعها بفريق كازامانس السنغالي، المتوج بالثنائية، وفي حالة التاهل، سيتحدى 
"الكناري" في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة بين اسكو دو كارا 

الطوغولي و اف.سي نوادهيبو الموريتاني
ق.ر

 اأمير.ل

كشفت مصادر مطلعة أمس ان قضية ياسين عدلي 
دفعت بالناخب الوطني جمال بلماضي للتفكير في 

فرض طريقة جديدة للتعامل مع الالعبين مزدوجي 
الجنسية، في الوقت الذي وجه فيه مدرب الخضر 
التهاني لمنتخب أقل من 17 سنة بمناسبة تتويجه 

بكأس العرب.
وأكدت ذات المصادر ان بلماضي أن يشعر بحرج 

شديد بسبب قضية عدلي، الذي أخطره في األيام 
الماضية باستحالة انضمامه لصفوف الفريق، 

خالل فترة التوقف الدولي المقبلة، رغم أنه وافق 
رسميا على تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية 
إلى الجزائرية، مشيرا إلى الحرج الذي يشعر به 

بلماضي بسبب أنه كان يضع شروطا صارمة على 
جميع الالعبين الراغبين في االنضمام لمنتخب 

الجزائر، قبل الموقف الصادم من العب الميالن.
من جهة أخرى، أعرب بلماضي، عن سعادته 

بتتويج العبي الخضر ألقل من 17 سنة في 
منافسات بطولة كأس العرب، ونشر موقع 

االتحادية الجزائرية لكرة القدم رسالة لمدرب 
الخضر، وجاء فيها: "بعد أقل من عام على تتويج 

المنتخب المحلي بكأس العرب لكرة القدم في قطر، 
جاء الدور على منتخب أقل من 17 سنة للتألق 
وتشريف الكرة الجزائرية، بعد مسيرة رائعة«.

وتابع قائاًل: "أغتنم هذه الفرصة ألرسل أحر 
التهاني إلى أعضاء الجهاز الفني في المنتخب 

الجزائري، وإلى الالعبين الذين قاتلوا مثل 

المحاربين، كما أهنئ المدرب رزقي رمان على 
جودة العمل المنجز على مدار السنوات الثالث 
الماضية«.وأضاف بلماضي: "رغم الصعوبات 
والمحن الشديدة استطاع الالعبون التفوق على 
أنفسهم وتحقيق هدف جعل الشعب الجزائري 
سعيداً وفخوراً. كما أنني لن أنسى اليوم الذي 

حضرت فيه افتتاح أكاديمية سيدي بلعباس وأحالم 

الشباب هناك بصوت واحد، وهو أن يصبحوا 
العبين عظماء«.

وختم بلماضي رسالته: "آمل أال يتوقفوا على هذا 
الطريق، ألن الرحلة ما زالت طويلة ومحفوفة 

بالمخاطر للوصول إلى طموحات أخرى، أتمنى 
أن يستمروا في العمل، وإن شاء الله المزيد من 

النجاحات لهم وللكرة الجزائرية".

اتخذ االتحاد العربي لكرة القدم جملة من 
القرارات العقابية بعد أحداث نهائي كأس العرب 
للناشئين 2022، بين منتخبي الجزائر والمغرب.

والتقى المنتخبان على ملعب سيق بوالية معسكر 
يوم الخميس الماضي، وتوج المنتخب الوطني 

باللقب للمرة األولى في تاريخه بركالت الترجيح، 

وبعد نهاية المباراة، اندلعت أحداث شغف بين 
الالعبين فوق العشب األخضر، قبل أن تهدأ 

األمور مع بدء مراسم التتويج.
وقرر االتحاد العربي لكرة القدم تغريم االتحادية 
الجزائرية مبلغا بقيمة 120 ألف دوالر أمريكي 

بسبب دخول الجماهير إلى أرضية الملعب، حسب 
بيان رسمي أمس، كما تقرر تغريم المنتخب 

الوطني مبلغ 25 ألف دوالر أمريكي لمشاركة 
عدد من العبيه في االشتباك مع عناصر منتخب 
المغرب، وتقرر كذلك إيقاف عبد الحق بن أدير 
العب المنتخب الجزائري 6 أشهر لتهجمه على 

حارس "أسود األطلس«.
وأخيرا تم تغريم المنتخب المغربي 25 ألف 
دوالر أمريكي لمشاركة عدد من العبيه في 

االشتباك مع العبي "الخضر"، علما بأن كافة 
القرارات قابلة لالستئناف.

وأكد االتحاد العربي لكرة القدم في هذا اإلطار، 
رفضه التام ألي تجاوزات أو خروج عن الروح 

الرياضية في مختلف مسابقاته، كما أشارت 
لجنة االنضباط واألخالق إلى أن القرارات قابلة 

لالستئناف، وهي خطوة من المنتظر أن يلجأ 
إليها االتحادان الجزائري والمغربي لتخفيف هذه 

العقوبات على األقل.
ق.ر

كشف الدولي إسالم سليماني، مهاجم فريق بريست 
الفرنسي، أنه وعكس ما يعتقده الكثيرون ال ينوي 

إنهاء مشواره مع محاربي الصحراء في وقت 
قريب رغم تقدمه في السن، مشيرا إلى انه مازال 
متأثرا من إقصاء الخضر من المشاركة في كأس 

العالم 2022 بقطر.
وأوضح سليماني صاحب الـ34 عاما، والمنتقل 

حديثا إلى بريست، في تصريحات لصحيفة 
"لوباريزيان" الفرنسية، نيته مواصلة المغامرة 

مع تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي لحين 

إشعار الحق، وقال المهاجم المخضرم لـ"الخضر" 
في هذا الشأن: "اإلقصاء المر من الدور الحاسم 

لتصفيات مونديال 2022، لم يكن العنوان األخير 
في مشواري الدولي«، وأضاف: "ما دمت قادرا 
على العطاء وأنشط في المستوى العالي، فسأكون 

متواجدا مع المنتخب الجزائري، وسأعمل على 
مساعدته بكل ما أوتيت من قوة«.

وسعى الملقب بـ"سوبر سليم" لرفع معنويات 
جماهير الخضر، من خالل الكشف عن هدفه 

القادم قائال: "لماذا ال أفوز بلقب جديد مع الجزائر 
في المستقبل القريب؟«، وأظهر الهداف التاريخي 

لمحاربي الصحراء نيته قيادة الجزائر للتنافس على 
لقب كأس أمم أفريقيا 2024 المقررة في كوت 

ديفوار.وكشف سليماني، في سياق منفصل، عن 
درجة األلم الذي ال يزال يشعر به حتى الساعة، 

بعد الخسارة التاريخية أمام الكاميرون، في مارس 
الماضي، في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.
وقال مهاجم بريست: "التعرض لإلقصاء قبل 30 

ثانية من صافرة الحكم األخيرة، وبعد أن تشعر 
بأنك قدمت الالزم منك، أمر صعب جدا.. لقد كانت 

صدمة قوية وهي ال تزال كذلك حتى اآلن".
ق.ر

حر�ش على توجيه التهاني لأبطال العرب لأقل من 17 �سنة

ب�سبب الأحداث التي �ساحبت نهائي اأقل من 17 �سنة 

�سليماني يوؤكد رغبته موا�سلة اللعب مع الخ�سر وي�سرح

بلما�شي يقرر تغيير طريقة تعامله
 مع الالعبين مزدوجي الجن�شية

االتحاد العربي يعاقب الفاف والخ�شر ومنتخب المغرب

"االإق�شاء من المونديال كان �شدمة قوية ومازال كذلك حتى االآن"
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فببلدية حربيل، وقف على جاهزية المرافق التربوية 
للدخول المدرسي:وقف  والي الوالية بمدرسة الشهيد حاج 
قويدر بن سونة على مدى استيفاء المرفق التربوي لكافة 

المؤشرات الكفيلة بضمان تمدرس عاد للتالميذ، حيث يبلغ 
تعداد حجرات الدراسية 14 حجرة و14 فوجا دراسيا. 

المحطة الثانية كانت بمتوسطة  دحماني محمد التي يبلغ 
تعداد تالميذها 618 تلميذا موزعين على 12 قاعة ب15 

فوجا دراسيا، وهنا أمر الوالي  باتخاذ كافة االجراءات 
الكفيلة بانجاح الدخول المدرسي.لعم.تحوي بلدية حربيل 

4مدارس ابتدائية.وتم تسخير 5 خطوط نقل لتغطية 
االحتياجات، علما ان جميع المدارس بها مطاعم تقدم 

وجبات ساخنة وهو ما اكد علية  الوالي، إلى جانب توفر 
التدفئة بمدارسها.

وعن مشاريع فك العزلة، أشرف  الوالي على وضع 
حيز الخدمة الطريق المؤدي لفرقة تالة السفلى، التي 

تعد احد مناطق الظل، حيث تقطن بها 56 عائلة ويبلغ 
طول الطريق 1كلم.بمبلغ مالي 11 مليون دج، يربط بين 

الطريق الوطني رقم 18وفرقة تالة.
لالشارة، فقد استفاد قاطنو فرقة تالة من عديد المشاربع 
التنموية على غرار الربط بشبكة الغاز.والمياه الشروب 
وشبكات التطهير فضال عن  مشروع انجاز بئر عميق 
الذي يتوقع ان تنتهي به االشغال نهاية الشهر الجاري. 

وعن اجراءات حماية المدن من الفيضانات :وقف السيد 
الوالي على وضعية واد حربيل اين امر بمباشرة حملة 

واسعة تستهدف تنقية الواد 
وانطلقت حمالت مماثلة على صعيد 12بلدية سجلت بها 

نقاطا سوداء. على غرار بني سليمان. التي تم تسخير 
جميع االليات واالمكانات المادية والبشرية النجاحها. 

وكان والي الوالية  قد اتخذ سلسلة  اجراءات استعجالية 
لحماية المنطقة من خطر الفيضانات عبر القضاء على 

النقاط السوداء.الى جانب رفع درجة التأهب و اإلستباقية 
مشددا على الناحية اللوجيسيتية ذات البعد الهام في 

حال وقوع الكوارث وذلك عن طريق التحديد الدقيق 

لإلمكانيات المادية من آليات ميكانيكية من حيث الكم 
و وسالمة العتاد وجاهزيته لضمان استغالله . و اعداد 
برنامج تدخل  يومي  وحشد جميع االليات واالمكانات 

المادية والبشرية. واستمرار  القيام بحمالت تنقية االودية 
والقضاء على ما تبقى من النقاط السوداء يشرف على 

متابعتها والي الوالية.
ببلدية وامري:عاين  الوالي اشغال انجاز الطريق البلدي 

رقم 1 الذي بلغت نسبة انجازه 30 بالمئة.حيث يعتبر 
المحور االساسي لمدخل ومخرج بلدية وامري الذي 

كان يشهد تدهورا كبيرا.والي الوالية امر باالسراع في 
استكمال اشغال انجاز الطريق.وضمان استالمه السريع 

دون اغفال عامل الجودة أما عن المرافق الرياضية:عاين 
جهيد موس  اشغال اعادة تهيئة الملعب البلدي الذي 

رصدت له ميزانية 55 مليون دج وبلغت نسبه انجازه 
40بالمئة..اين امر باالسراع في وتيرة االشغال لضمان 

استغالله
لالشارة، تتحوي بلدية وامري 3 مالعب جوارية، ما 

استدعى برمجة تهيىة الملعب المذكور لتخفيف الضغط 
على المالعب الجوارية،حيث يرتقب استالمه شهر اكتوبر 

القادم.وفيما يتعلق بالمرفق التربوي، وقف  الوالي عند 
متوسطة رابح سيدهم، أين تم وضع حيز الخدمة نصف 

الداخلية .حيث سيمكن دخولها حيز الخدمة من تغطية 
احتياجات ازيد من 500 تلميذ بالتغذية المدرسية

والي الوالية دعا الى استكمال تنصيب التجهيز بالمطعم 
بينما وبمدرسة حناشي الرحماني التي تحتضن ازيد من 
826 تلميذا بما فيهم تالميذ مدرسة خالدي محمد الذين 
تم تحويلهم الى المدرسة المذكورة عقب غلق مدرسة 

خالدي نظرا لصدور تقرير الخبرة التقنية بالزامية الغلق 
وتعويضها بسبب تضرر مرافقها، حيث وقف الوالي على 

جاهزية المرفق التربوي الذي يضم 13 قاعة دراسية 
ومطعم.

عن مشاريع الطرقات وفك العزلة:حل  الوالي بفرقة اوالد 
الزين التي يقطنها ازيد من 83 عائلة.اين اشرف على 

وضع حيز الخدمة الطريق البلدي على مسافة 6.5كلم، 
منهيا بذلك معاناة الساكنة. لالشارة فقد مكنت المشاربع 

التنموية التي استفادت منها الفرقة من اخراجها من دائرة 
الظل،حيث استفادت من الربط بالغاز في ماي 2021، 
إلى جانب انجاز بىر تعويضي  وشبكة التطهير، فضال 
عن توفرها على مرفق تربوي وصحي. وتكمن اهمية 

الطريق في فك العزلة عن المنطقة حيث رصدت له 
ميزانية 55مليون دج، كما دعا الوالي الى اقتراخ اتمام 
انجاز الطريق وربطه بالطريق الوطني رقم 18 على 

مسافة 5.5 كلم خالل البرنامج القطاعي القادم.
أما بلدية حناشة كانت المحطة االولى  بمتوسطة بوزياني 
الطيب:اين تم وضع حيز الخدمة نصف داخلية المتوسطة 

بطاقة استيعاب 200 وجبة .حيث تحوي المتوسطة 
656 تلميذا.وكانت تشهد ضغطا كبيرا بسبب استغالل 

حجرتين دراسيتين كمطعم.وساهم دخول النصف داخلية 
حيز الخدمة الى استرجاع الحجرتين وضمهما لقاعات 

التدريس وتخفيف الضغط بموجب ذلك
هذا وزار  الوالي مدرسة الشهيد  محمد بوزيان اين وقف 
على ظروف التكفل بالتالميذ استعدادا للدخول المدرسي 

المقبل، إلى جانب معاينة مدى جاهزية مرافق مدرسة 
عباسي الصادق بمنطقة الظل سيدي الحناشي المنطقة 

التي تقطنها حوالي 62 عائلة استقادت من مشروع تعبيد 
الطريق البلدي بين حناشة وحربيل.على مسافة 10 كلم.

وشبكة التطهير.والمياه.الى جانب توافرها على قاعة 
عالج والربط بالكهرباء الريفية.مع االشارة الى ان شبكة 
الغاز منجزة بنسبة 100%في انتظار دخولها حيز الخدمة
وكان  والي الوالية لقاءات على مستوى جميع محطات 

الزيارة مع  المواطنين اين اصغى النشغاالتهم ووعد 
بالتكفل بها وفقا لالمكانيات المتاحة وسلم االولويات 

المسطر.هذا وعقد والي الوالية عقب كل زيارة ميدانية 
اجتماعا تنسيقيا بعنوان تنفيذ االلتزامات مع الساكنة 

باشراك جميع القطاعات ذات الصلة بانشغاالت 
المواطنين.

ANEP : 2216017456

إشـهـــار

متفرقاتالأحد  11 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 15 �صفر 1444 هـ  10
املدية

ندوة تكوينية لفائدة املكونني 
يف عملية الإح�ساء العام لل�سكان

أشرف األمين العام لوالية  المدية  مسعود بولعراس 
نيابة عن والي الوالية جهيد موس  على انطالق  

فعاليات الدورة التكوينية الخاصة بتكوين المكونين 
المكلفين بدورهم بتكوين اعوان تنفيذ اإلحصاء السادس 

العام للسكان واإلسكان والتي ستشمل كل مكونات 
المجتمع الجزائري وجميع المؤسسات.

 العملية التي انطلقت على مستوى مركز التكوين 
المهني مختيش محمد بثنية الحجر بعاصمة الوالية 

.شهدت مشاركة 62 مكونا  بتأطير  كوادر  من الديوان 
الوطني لالحصاء .في انتظار انطالق الدورة التكوينية 

الثانية لفائدة اعوان االحصاء  والمراقبين  على مستوى 
الدوائر من 18 الى 24 سبتمبر 2022.هذا وتم تسخير 

كافة االمكانات المادية البشرية النجاح العملية  من 
توفير وسائل النقل .وجميع الوسائل اللوجستيكية وتعد 

هذه العملية سادس عملية في تاريخ البالد إذ سبقتها 
العمليات التي نظمت خالل السنوات التالية 1966، 

1977، 1987، 1998 و 2008.
وشرعت مصالح والية المدية في  إعداد خريطة طريق 

قصد إنجاح عملية اإلحصاء العام للسكان واإلسكان 
التي سيتزامن انطالقها مع الدخول االجتماعي المقبل، 

من خالل تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، 
واستغالل  اللوحات الرقمية لضمان سرعة االنجاز 
ودقة االحصاء وتماشيا والرقمنة عبر إطالق عملية 

اإلحصاء، لجمع البيانات ومعالجتها بدال من االستبيانات 
الورقية، سيما وان االجراءات سبقتها  تنصيب منصة 

رقمية لضمان االستغالل المناسب واآللي على المستوى 
المحلي سيما وان اإلحصاء العام للسكان واإلسكان 

من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من 
المؤشرات االجتماعية االقتصادية التي تسمح بتنوير 

مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل 
باحتياجات السكان الـمتنامية وتحسين الخدمة العمومية.

للعلم .فإن  كل األشغال التحضيرية الخرائطية قد 
استكملت وكذا الحل الـمعلوماتي الـمخّصص لجمع 
الـمعلومات وإرسالها بصفة آنية، وتسخير ، وسائل 

تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع الـمعلومات 
اإلحصائية المتعلقة باإلحصاء العام للسكان واإلسكان، 

وذلك قصد تسهيل استغالل الـمعطيات مع تقليص 
تكاليف وآجال جمع هذه الـمعلومات ومعالجتها.

ع.بكريي

 الرائد: 2022/09/11

وايل ولية يف زيارة ميدانية لبلديات دائرة وامري

حيز اخلدمة لأخرىمعاينة م�ساريع تنموية وو�سع 
الولئي  يف اإطار زياراته امليدانية  لدوائر وبلديات الولية، قام وايل الولية رفقة رئي�س املجل�س ال�شعبي 

نهاية الأ�شبوع بزيارة عمل وتفقد اىل بلديات دائرة وامري يف كل من وامري، حربيل وحنا�شة، اأين اطلع 

على واقع التنمية بالبلديات وو�شع حيز اخلدمة م�شاريع تنموية اىل جانب معاينة م�شاريع تربوية 

مماثلة والوقوف على خروج مناطق من دائرة الظل بعد ا�شتفادتها من م�شاربع هامة.
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اإعداد: حياة م�صباحي

�شدور "نذير �ش�ؤم" 
للروائية ك�ثر عظيمي

النشر  دار  أعلنت 
بالجزائر  »البرزخ« 
صدور  عن  العاصمة 
األخير  الروائي  العمل 
»نذير  عظيمي  لكوثر 
شؤم« في المكتبة، وهي 
رواية صدرت أيضا في 

فرنسا مؤخرا.
في  الروائية  وتعود 
خالل  ومن  هذا،  عملها 
وزوجته  طارق  مسار 
ليلى، إلى سبع عشريات 
من االستعمار والحروب 

التي تلخص  والتحرير والفرح واالنتشار والنفي والعنف واآلمال 
مراحل حياتية مشتركة بين العديد من الجزائريين.

وفي إطار زمني يمتد من سنوات 1922 وإلى غاية عام 1992، 
يمر طارق، وهو راع شجاع من قرية "الزهرا"، بآالف المحن بما 
الكفاح  في  ينخرط  أن  قبل  الثانية  العالمية  الحرب  أهوال  ذلك  في 

التحريري لثورة 1 نوفمبر 1954 المجيدة.
سيجعل  ما  كثيرا  بأرضه  ومتعلق  الروح  شاعري  طارق شخص 
معاناته كبيرة في المنفى وإلى جانبه زوجته ليلى المرأة الشجاعة 
الزوجين سرعان ما  الذي ال ينضب، غير أن حياة  الوالء  وذات 
بشكل  ليلى  عن  تتحدث  ناجحة  رواية  بسبب صدور  وبشدة  تهتز 

مباشر.
ولدت كوثر عظيمي في عام 1986 ونشرت روايتها األولى "دي 
باليرين دو بابيشا" في سنة 2010 وأعيد نشرها في فرنسا بعد عام 
تحت عنوان "لونفير دي زوتر"، وفي عام 2015 أصدرت روايتها 
الثانية "حجارة في جيبي" تلتها "ثرواتنا" في عام 2017 ثم "صغار 

ديسمبر" في عام 2019.
وحصلت عظيمي على عدة جوائز أدبية في عدة دول على غرار 
الجزائر وفرنسا وإيطاليا، وقد كتبت أيضا للمسرح والسينما على 
اختياره  تم  فيلم "إخواننا" لرشيد بوشارب، والذي  غرار سيناريو 

مؤخرا لتمثيل الجزائر في مسابقة األوسكار لعام 2023.
رواية  إصدار  إعادة  "البرزخ" عن  دار  أخرى  من جهة  وأعلنت 
"المتسرعون"، وهي الرواية الثانية للروائية واألكاديمية آسيا جبار 
)1936-2015( والتي نشرتها في عام 1958، وتعتبر جبار من 
أهم الشخصيات في األدب الجزائري ومن أكثر الكتاب تأثيرا في 
جيلها، وقد أصدرت حوالي العشرين عمال أدبيا، وهي أيضا أول 
أستاذة للتاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الجزائر عام 1962 
لألكاديمية  انتخابها  يتم  إفريقيا  شمال  من  روائية  أول  أنها  كما 

الفرنسية وكان ذلك في عام 2005.
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اأزيد من 60 فرقة م�سرحية

الدورة 53 للمهرجان الثقايف ال�طني مل�شرح اله�اة مب�شتغامن
ت�سارك اأزيد من 60 فرقة م�سرحية من خمتلف واليات الوطن يف الدورة ال 53 للمهرجان الثقايف الوطني مل�سرح الهواة مب�ستغامن، املهداة لروح الفنان الراحل جمال بن �سابر، والتي من 

املنتظر تنظيمها انطالقا من 26 و اإىل غاية 30 �سبتمرب اجلاري، ح�سب ما اأكده نهاية االأ�سبوع الفارط، حمافظ التظاهرة، حممد تكريات.

ندوة  خالل  المحافظ  وأوضح 
صحفية عقدها رفقة طاقم المحافظة 
المسرح  بمقر  للمهرجان  الجديد 
الدين  محي  الجزائري  الوطني 
ال53  الدورة  أن   " باشطارزي، 
لمسرح  الوطني  الثقافي  للمهرجان 
الهواة بمستغانم تنظم هذه السنة بعد 
تداعيات  بسبب  عامين  دام  انقطاع 
ستعرف  و  كورونا،  فيروس 
تمثل  مسرحية  فرقة   64 مشاركة 
مختلف واليات الوطن " مؤكدا أن 
مفتوحة  ستبقى  المهرجان  أبواب   "
المسرحية  التجارب  مختلف  أمام 

الهاوية على المستوى الوطني".
الطبعة  هذه  أن  المتحدث  وأضاف 
فقيد  إلى روح  "االستثنائية" سترفع 
جمال  الراحل  الفنان  الهواة  مسرح 
وعرفانا  تكريما  وذلك  صابر،  بن 
بدوره في الحفاظ على هذا المهرجان 
المسرحيين  من  باعتباره  العريق 
الذين عايشوا مختلف  المخضرمين 
المسرحي  الموعد  هذا  مراحل 
أنه  تكيرات  السيد  ".وأشار  العريق 
على غير العادة ومقارنة بالطبعات 
األزمة  تداعيات  --بعد  السابقة 
الصحية-- " لم يتم إجراء التصفيات 
الجهوية النتقاء العروض المشاركة 
العروض عن  بمعاينة  االكتفاء  وتم 
بعد وعليه توصلت لجنة االنتقاء لحد 
ثالثة  إلى  الفرق  تصنيف  إلى  اآلن 
الجوائز  للمنافسة على  3 مستويات 
بإشراف من لجان تحكيم مشكلة من 

فنانين وأساتذة مختصين ".
وأضاف ذات المتحدث أن األعمال 

عرضها  سيتم  المتنافسة  المسرحية 
أمام الجمهور على مستوى المسرح 
بن  "الجياللي  لمستغانم  الجهوي 
عبد  "ولد  الثقافة  دار  الحليم"،  عبد 
إفريقيا  وسينما  كاكي"،  الرحمن 
جوارية  أربعة عروض  جانب  إلى 
في إطار "مسرح الشارع " تجوب 
عبر  عمومية  وساحات  فضاءات 

عين  و  وهران  مستغانم،  والية 
تموشنت كتقليد لخلق الفرجة وإحياء 
تكيرات  محمد  الحلقة.وذكر  مسرح 
مسرح  لمهرجان  ال53  الطبعة  أن 
ثالثة  مشاركة  ستعرف  الهواة 
الصحراء  من  مسرحية  فرق   3
التي  فلسطين  و  تونس  الغربية، 
الدورة  ستنزل ضيوف شرف على 

الجديدة للمهرجان العريق المصنف 
األول عربيا وإفريقيا وذلك " تمهيدا 
للطبعة القادمة التي نسعى أن تكون 

طبعة عربية ".
التكويني  البرنامج  يخص  وفيما 
سيتم  أنه  تكيرات  السيد  أوضح 
خالل  تكوينية  ورشات  تخصيص 
"التمثيل"  حول  التظاهرة  أيام 

و"السينوغرافيا" و"اإلخراج".
الدورة  تكيرات  محمد  وصف  و 

ونفس  استمرار  بمثابة   " بأنها   53
 " أن  التزم  كما   ، للمهرجان  جديد 
للمهرجان  والفني  اإلداري  الطاقم 
سيعمل على تثبيت تقاليد هذه الفعالية 
العريقة إلى جانب السعي إلى تسديد 
الديون المترتبة عن الطبعات السابقة 
  ." تدريجية  بصورة  المهرجان  من 
السيد يحياوي مدير  أكد  من جهته، 
على  الجزائري،  الوطني  المسرح 
اتفاقية  على  اليوم  التوقيع  هامش 
المهرجان  بين  والشراكة  التعاون 
و  لمستغانم  الهواة  لمسرح  الوطني 
مؤسسة المسرح الوطني الجزائري، 
"التزامه بمشاركة العمل المسرحي 
للمهرجان  الكبرى  بالجائزة  المتوج 
في المنافسة الرسمية للطبعة القادمة 
للمسرح  الوطني  المهرجان  من 
ديسمبر  تنظيمها  المزمع  المحترف 

المقبل بالجزائر العاصمة".
الوطني  المهرجان  فإن  لإلشارة 
أقدم  من  يعتبر  الهواة  لمسرح 
في  والفنية  الثقافية  التظاهرات 
العربي  والوطن  وإفريقيا  الجزائر 
للفن  مهرجان  كأول  تأسس  حيث 
من  بمبادرة   1967 سنة  الدرامي 
الرابع  الفن  ومثقفين ومحبي  فنانين 

بوالية مستغانم.

»رحلة  الوثائقي  الفيلم  يشارك 
المصور  حول   « الذاكرة  في 
الثورة  صديق  اليوغوسالفي 
ستيفان  الراحل  الجزائرية 
ال47  الدورة  في  البودوفيتش، 
السينمائي  تورونتو  لمهرجان 
 18 إلى   8 )من  بكندا  الدولي، 
به  أفادت  الجاري(، حسبما  سبتمبر 

السينمائية  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 
الدورة  للفيلم.وتعرف  المنتجة 
جانب  إلى  المهرجان  من  الحالية 
الذاكرة"،  في  "رحلة  فيلم  عرض 
ميال  المخرجة  و  السيناريو  لكاتبة 
الثورة  صديق  حول  توراجليك، 
الراحل ستيفان  المصور  الجزائرية 
البودوفيتش عرض 10 أفالم أخرى 

برنامج  من  وتمويل  بدعم  حضيت 
لألفالم  الدوحة  مؤسسة  في  المنح 

وذلك في عدة أقسام.
حياة  الوثائقي  الفيلم  يروي  و 
الراحل  اليوغوسالفي  المصور 
 -2017( البودوفيتش  ستيفان 
بالتزامه  المعروف   ،)1926
بعدسته  خلد  الذي  العادلة  بالقضايا 

محطات من النضال الجزائري ضد 
االستعمار الفرنسي و أبرز لحظات 
الثورة التحريرية وقد أرسله رئيس 
يوغوسالفيا األسبق جوزيف بروس 
في   ،1959 سنة  الجزائر  إلى  تيتو 
تساند  التي  الصور  اللتقاط  مهمة 
آلة  لمواجهة  الجزائرية  القضية 
العالم  تعريف  و  الفرنسية  الدعاية 
اجل  من  الجزائري  الشعب  بكفاح 

التحرر من االستعمار الفرنسي.
الراحل  المصور  تكريم  تم  قد  و 
 2012 سنة  البودوفيتش  ستيفان 
بوسام االستحقاق نظير التزامه لمدة 
بالصورة  بالتوثيق  سنوات،  ثالث 
محطات  ألهم  التسجيلية  واألفالم 
كما  الجزائرية  التحريرية  الثورة 
الخامسة  الطبعة  إطار  في  كرم 
للفيلم  الدولي  الجزائر  مهرجان  من 

الملتزم سنة 2014 .
الجزائر  التذكير أن سفارة  و يجدر 
بتاريخ  نظمت  قد  كانت  ببلغراد 
لإلشادة  حفال   ،2017 نوفمبر   30
توفي  الذي  البودوفيتش،  بستيفان 
السنة  نفس  من  نوفمبر   25 بتاريخ 
عن عمر ناهز 91 عاما بعد رحلة 

طويلة من االلتزام واإلبداع.
وستعرف الدورة ال47 من مهرجان 
الذي  الدولي  السينمائي  تورونتو 
تأسس سنة 1976 مشاركة 63 فيلما 
يتنافسون في أقسام فنية عديدة على 

مختلف الجوائز المخصصة.

يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي

عر�ض وثائقي ح�ل م�ش�ر ث�رة التحرير
 الراحل �شتيفان الب�دوفيت�ض
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الوكالت

العرش،  على  الجلوس  هيئة  وأعلنت 
والقضاة  السياسيين  كبار  من  المكّونة 
والمسؤولين، تتويج تشارلز الثالث ملًكا 
في مؤسسات الدولة.  وأصبح تشارلز 
الثالث ملكا في اللحظة التي ماتت فيها 
اعتالء  مراسم  لكن  الخميس،  والدته، 
العرش خطوة رسمية ودستورية لتقديم 
المراسم  للبالد.وحضر  الجديد  الملك 
والسابقين،  الحاليين  السياسيين  كبار 
تراس،  ليز  الوزراء  رئيسة  فيهم  بما 
الملك  وتعهد  أسالفها.  من  وخمسة 
"المثال  باتباع  الثالث  تشارلز  الجديد 

الملهم" لوالدته بعد توليه مهام الملك.
اإلرث  هذا  تماًما  أدرك  "إنني  وقال: 
والمسؤوليات  والواجبات  العظيم 
الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلي اآلن". 
من  سلسلة  على  رسميا  الملك  ووافق 
جنازة  يوم  إعالن  فيها  بما  األوامر، 
المتوقع  ومن  رسمية.  عطلة  والدته 
 19 في  الجنازة  موعد  عن  اإلعالن 

سبتمبر الجاري.
 "تاميز الربيطانية":

 هل يتخلى ت�شارلز عن مواقفه 

بعد اأن اأ�شبح ملكا؟

 )The Times( "نشرت صحيفة "تايمز
تشارلز  الملك  عن  تقريرا  البريطانية 
لتجيب عن التساؤل الملّح في بريطانيا 
سيكون؟  الملوك  من  نوع  أي  حاليا: 
شخصا  أم  متدخال،  ملكا  سيكون  هل 
الحاكم  يعنيه  لما  األساسي  الفهم  يغير 
تشارلز  إن  قالت؟وقالت  كما  الحديث، 
ربما  ولكنه  البروتوكول،  تماما  يدرك 
لن يتخلى عن القضايا القريبة من قلبه. 
من  العظمى  الغالبية  أن  إلى  وأشارت 
صاحب  سوى  تعرف  لم  البريطانيين 
أسلوب  أصبح  فقد  واحدة،  سيادة 
االضطالع  في  العام  ونهجها  الملكة 
الوعي  في  جدا  راسخا  بمسؤولياتها 
القومي، لدرجة أن هذا األسلوب وهذا 
مرادفين  منهم  لكثيرين  أصبحا  النهج 
مشكلة  إن  "الملك".وقالت  يعنيه  لما 

تشارلز هي أن الجميع يعرفونه جيدا، 
ما  وكل  حوله،  آراء  لديهم  وكانت 
سيفعله في األشهر والسنوات المقبلة ال 
الصورة  منظور  من  إال  رؤيته  يمكن 
المكونة عنه.وأضافت أنه سيرغب بال 
على  الخاصة  بصمته  وضع  في  شك 
النظام الملكي الذي يعتقد أنه يجب أن 
يكون أكثر بساطة، وأوردت كثيرا من 
الشرف  بروتوكول  حول  التفاصيل 
والتشريفات ومقر الملك وغير ذلك من 
األمور الشكلية.ووفقا ألكثر من كاتب 
سيرة، سيكون تشارلز ملكا "ناشطا"، 
حملته  لمواصلة  منصبه  مستخدما 
على القضايا التي يهتم بها، ربما ليس 
بشكل صاخب كما كان من قبل، ولكن 
بالتفاني نفسه، ومع "أسير" على شكل 
رئيس وزراء. ونقل التقرير عن الكاتبة 
كاثرين ماير قولها إن تشارلز سيدخل 
تحسينات كثيرة على النظام، فهو رجل 

لديه رسالة، وأهدافه الشاملة هي إنقاذ 
الكوكب وإنقاذ النظام الملكي.

هذه  مثل  إن  يقول  التقرير  ومضى 
في  ثابتا  موضوعا  كانت  التوقعات 
السنوات األخيرة. فصحيفة "غارديان" 
مقرب  مصدر  عن  نقلت   )Guardian(
عام 2014 من تشارلز قوله إن األمير 
أن  بعد  القلبية"  تدخالته  في  "سيستمر 
يصبح ملكا.وفي عام 2008 قال كاتب 
سيرته الذاتية جوناثان ديمبلبي "هناك 
وساق  قدم  على  سرية  تحركات  اآلن 
من أجل تحديد الدور المستقبلي للملك، 
علنا  بالتحدث  لتشارلز  يسمح  بحيث 
الوطنية  األهمية  ذات  المسائل  بشأن 
تصورها  يمكن  ال  بطرق  والدولية 
نظر  وجهة  الحالي".ومن  الوقت  في 
ببساطة  أنه  تشارلز،  منتقدي  بعض 
غير قادر على كبت آرائه، وحتى لو 
آراءه  ألن  الوقت،  فات  فقد  استطاع، 

العمارة  هندسة  تشمل  مواضيع  حول 
والتعليم  والطب  والبيئة  والزراعة 
معروفة. أصبحت  اإلنسان؛  وحقوق 
عيد  بمناسبة  تلفزيونية  مقابلة  وفي 
بذل   ،2018 عام  في  الـ70  ميالده 
تشارلز قصارى جهده إلزاحة مثل هذه 
ملكا  يكون  لن  بأنه  ووعد  المخاوف، 
"متدخال"، وقال إن دوره بوصفه أميرا 
لويلز مختلف تماما عن منصبه بوصفه 
ملكا.ويعتقد كاتب السيرة الملكية هوغو 
دور  في  سيظهر  تشارلز  أن  فيكرز 
شخص مختلفا عنه في دور ملك، على 
الرغم من صعوبة التنبؤ بكيفية ظهور 
كنت  إذا  جدا،  مثقف  "إنه رجل  ذلك؛ 
أنصحه، فبالذهاب إلى الجانب الثقافي، 
والترحيب  محيطه  بتراث  لالستمتاع 
بالناس. إذا كان يستمتع بالناس، فبدال 
قد  تلك،  االستقبال  حفالت  إقامة  من 
يقيم حدثا ثقافيا كبيرا، قد يكون األمر 
ممتعا إلى حد ما. إنه ليس منبوذا، إنه 
معين  بأسلوب  باألشياء  القيام  يحب 
يقول  شيء،  كل  بالنفس".وقبل  وثقة 
التقرير إن تشارلز يعلم أن عهده يجب 
أن يعكس حقيقة أن بريطانيا اليوم هي 
عام  بريطانيا  عن  جذريا  مختلف  بلد 
لم  أنه  يعتقد  أنه  أوضح  فقد   ،1952
النظام  حول  القديمة  االفتراضات  تعد 
فعلى  المسلمات.  من  والدين  الملكي 
الرغم من أن لديه إيمانا مسيحيا عميقا 
وصادقا، ويحضر الكنيسة، حرفيا، كل 
أسبوع، حتى عندما يكون في الخارج، 
أديان  فقد أمضى حياته في استكشاف 
يشعر  الذي  اإلسالم  وخاصة  أخرى، 

بعالقة خاصة به.
إن  بالقول  تقريرها  الصحيفة  وتختم 
ما سيحدث في التتويج من تغيير ناعم 
جوهرية؛  أكثر  إصالح  أو  للتقاليد، 
سيعطي فكرة عن السؤال األوسع حول 
كيف سيكون حكم الملك: ثورة ملكية، 
يمر وقت طويل  لن  لطيفا؟  أم تطورا 

قبل أن نبدأ في اكتشاف ذلك.

عن   والمدافعة  الصحراوية  المقاومة  أيقونة  حلت 
حقوق اإلنسان سلطانة خيا الخميس الماضي ضيفة 
في  المنظمة  اإلنسانية,   عيد  إحتفاالت  على  شرف 
األنباء  وكالة  حسب  باريس،  الفرنسية  العاصمة 

الصحراوية. 
الرابطة  ورئيسة  المناضلة  أن  الوكالة,  وأفادت 
تشارك  خياـ  سلطانة  اإلنسان,  لحقوق  الصحراوية 
في تقديم عروض عن نضال الجماهير الصحراوية 
إضافة  الغربية,  الصحراء  في   السلمية  والمقاومة 
قمع  من  واجهته  وما  الشخصية  تجربتها  تقديم  إلى 

وترهيب  وحصار بوليسي مخزني, رفقة عائلتها. 
تحت  موجودة  كانت  خيا  سلطانة  فإن  للتذكير, 
اإلقامة الجبرية, بمنزلها العائلي  في مدينة بوجدور 
المحتلة, وتعرضت رفقة شقيقتها الواعرة ووالدتها, 
وكذا  واللفظي  الجسدي  العنف  أنواع  شتى   إلى 
االغتصاب, كما هددت سالمتها الجسدية من خالل  
لعدة مرات, إضافة لحرمانها  بمواد مجهولة  الحقن 
من الوصول إلى المستشفى, وهو ما  أكدته سلطانة 
البرلمان  بمقر  المنعقدة  الندوة  في  مشاركتها  خالل 

األوروبي, شهر  جوان الماضي . 

قبل  من  خاص,  باستقبال  خيا,  سلطانة  وحظيت 
البوليساريو  جبهة   وممثل  الوطنية  األمانة  عضو 
بفرنسا محمد سيداتي, والمكلف بالجاليات ورؤساء 
سيد  محمد  سيد  بفرنسا  الصحراوية   الجمعيات 
الناجم  إلى رئيس منظمة "كاراسو"  أمحمد، إضافة 
سيدي, وعدد  من أفراد الجالية الصحراوية بفرنسا. 
لجنة  منظمة  هي  "كاراسو"  منظمة  أن  إلى  ويشار 
العمل والتفكير من أجل مستقبل  الصحراء الغربية, 
وهي منظمة غير حكومية مقرها العاصمة الفرنسية 

باريس.

أجل  من  جديدة  مظاهرة  تنظيم  تم 
مع  المغربي  النظام  بتطبيع  التنديد 
أمام  أمس،  أول  الصهيوني،  الكيان 
بمبادرة  بالرباط,  البرلمان  مقر 
محلية  حكومية  غير  منظمات  من 
منهم  للتطبيع  مناهضين  ومناضلين 
الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد 

التطبيع، حسبما نقلته وكاالت أنباء.

100 شخص مشارك  أكثر من  وردد 
في المظاهرة الداعمـــة لفلسطيــــــــن 
شعارات  للتطبيع,  الرافضــــــة  و 
المخزن  نظام  بين  التقارب  تستنكر 
نفس  وفق  الصهيوني,  الكيان  و 

المصادر.
رئيس  بشدة  المتظاهرون  إنتقد  و   
إياه  محملين  المخزن,  ديبلوماسية 

الكيان  مع  التقارب  مسؤولية  
الصهيوني.

مناضل  الحميد  عبد  أمين  قال  و 
و  فلسطين  لدعم  المغربية   بالجبهة 
السابق  العام  االمين  و  التطبيع  ضد 
حقوق  عن  للدفاع  المغربية  للجمعية 
البرلمان  أمام  األن  "نحن   : اإلنسان 
للمسؤول  البشعة  بالتصرفات  للتنديد 

عن مكتب اإلتصال للكيان الصهيوني 
بالمغرب", مضيفا أن "كرامة المغرب 
أن  يجب  التطبيع  و  للبيع  ليست 

يتوقف".
البرلمان  مبنى  قبالة  التجمع  وجرى 
بوسط العاصمة المغربية, تحت أنظار 
الشرطة, ليتم في ختام المظاهرة حرق 

علم الكيان الصهيوني.

وافق على اإعالن يوم جنازة والدته عطلة ر�شمية

ت�سارلز الثالث ملكا ر�سميا لربيطانيا
ن�شب ت�شارلز الثالث ر�شميا ملًكا لربيطانيا، اأم�س، خلفا لوالدته الراحلة امللكة اإليزابيث الثانية، يف مرا�شم تاريخية يف ق�شر �شان 

جيم�س تبث لأول مرة على الهواء مبا�شرة.

اإ�شبانيا 

حجز 13 كلغ من املخدرات 
قادمة من املغرب

العمر 58 عاما  يبلغ من  أوقفت الشرطة اإلسبانية مواطنا 
بطريفة )كاديكس( بجنوب إسبانيا, بحوزته 13 كيلوغراما 
حسبما  المغرب,  من  القادم  )الحشيش(  الهندي  القنب  من 

ذكرت وسائل إعالم محلية.
وأشارت مذكرة من الشرطة نشرتها وكالة األنباء "أوروبا 
نزلت  1 سبتمبر, عندما  الوقائع حدثت في  أن  إلى  برس" 
اإلسبانية,  الجنسية  يحمل  به  مشتبه  يقودها  التي  السيارة 
حوالي الساعة 9:35 صباحا, من على إحدى سفن العبارات 
العاملة بين ميناء طنجة )المغرب( وميناء طريفة. والحظ 
الضباط توتر السائق المفرط, وعلى إثر ذلك كثفوا تفتيش 
حزمة  أول  وحددوا  المركبة,  مؤخرة  في  خاصة  سيارته, 

مخدرات مخبأة في ثقب مغطى بصفيحة بالستيكية.
 43 العثور على  تم  الدقيق,  التفتيش  ذلك, ومن خالل  بعد 
عبوة مغلفة بالبالستيك مخبأة في أجزاء مختلفة من السيارة. 

وبلغ إجمالي المضبوطات 13 كيلوغراما من الحشيش.
عناوين  يتصدر  المغرب  من  المخدرات  تهريب  يزال  وال 
مصادرة  عن  اإلبالغ  يتم  ما  وغالبا  إسبانيا,  في  الصحف 

كميات كبيرة من الحشيش.
المعبر  الجمارك والشرطة اإلسبانية عند  اعتقلت  ومؤخرا 
سبتة,  مدينة  في  والمغرب,  إسبانيا  بين  الفاصل  الحدودي 
رجال يبلغ من العمر 53 عاما وهو يحمل 117 كيلوغراما 

من الحشيش مخبأًة في سيارته.
من  كلغ   250 على  سبتة  في  العثور  تم  قليلة,  أيام  وقبل 
بلجيكيان  مواطنان  يملكها  سيارة  صندوق  في  الحشيش 

قادمان من المغرب.
شهر  أفادت  قد  المخدرات  لمراقبة  الدولية  الهيئة  وكانت 
مارس الفارط, بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في 
العالم, وال يزال البلد المصدر الرئيسي لراتنج القنب الذي 

يدخل االتحاد األوروبي.
كما أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي 
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب  نشره 
صدارة  يحتل  المغرب  أن  الفارط,  يونيو  في   )UNODC(
الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي, ما يجعل هذا 

البلد أكبر منتج و مصدر لهذا النوع من المخدرات.
من  افريقي  بلد  أول  باعتباره  المغرب  إلى  التقرير  ويشير 
-2010 العقد  خالل  الهندي  القنب  زراعة  أهمية  حيث 

2020, مضيفا إلى أنه "من الصعب تقدير المساحة العالمية 
المزروعة بالقنب الهندي ألن بعض البلدان ليس لديها نظم 

مراقبة مناسبة لهذا المؤشر".

املغرب

مظاهرات بالرباط منددة بالتطبيع مع الكيان ال�سهيوين

مت تنظيمها يف العا�شمة الفرن�شية باري�س

املنا�سلة ال�سحراوية �سلطانة خيا 
�سيفة �سرف احتفالت "عيد الإن�سانية" 

من اأجل اإجراء انتخابات مبكرة

وا�سنطن تدعو جميع الأطراف 
الليبية اإىل النخراط يف حوار

ريتشارد  ليبيا  إلى  الخاص  األمريكي  المبعوث  قال 
األطراف  جميع  تدعو  واشنطن  إن  أمس،  أول  نورالند، 

لالنخراط في حوار والعمل إلجراء انتخابات مبكرة.
وأوضحت السفارة األمريكية لدى طرابلس على تويتر، أن 
نورالند سافر رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
شمال إفريقيا جوشوا هاريس إلى برلين خالل الفترة من 
مع  محادثات  إلجراء  الجاري  أيلول  سبتمبر/   9 إلى   8
السالم  لدعم  المشتركة  الجهود  بشأن  الدوليين  الشركاء 

واالستقرار في ليبيا.
وقال نورالند: "تنضم الواليات المتحدة إلى األمم المتحدة 
ليبيا  في  األطراف  جميع  دعوة  في  الدوليين  والشركاء 
خارطة  على  نية  بحسن  والعمل  الحوار  في  لالنخراط 

طريق ذات مصداقية إلجراء انتخابات مبكرة".
سبتمبر/   6 يوم  الهاتفي  اتصاله  في  أكد  أنه  وأضاف 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  مع  الجاري 
دون  االنتخابات  إجراء  "ضرورة  على  السايح،  عماد 

تأخير"، حسب التغريدة.
الوحدة  الخارجية في حكومة  من جانبها اعتبرت وزيرة 
الوطنية الليبية نجالء المنقوش، أن االجتماع الدولي الذي 
اللتزام  "استمرار  برلين  األلمانية  العاصمة  تستضيفه 
الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي" 

ببالدهم.
يومين،  مدى  وعلى  برلين  األلمانية  العاصمة  في  وعقد 
مؤتمر دولي حول األزمة الليبية بصيغة 3+2+2 والتي 
 3 باعتبارها  المتحدة  والواليات  وبريطانيا  فرنسا  تشمل 
أعضاء دائمين في مجلس األمن الدولي إضافة إلى تركيا 

وإيطاليا وألمانيا ومصر.
وقالت المنقوش عبر حسابها الرسمي في تويتر: "اجتماع 
جهود  بدعم  المعنية  الدول  اللتزام  استمرار  هو  برلين 
"قبل  وأضافت  بليبيا".  سياسي  حل  إرساء  في  الليبيين 
االستعدادات  اإليطالي  السفير  مع  مكتبي  في  ناقشت  أيام 
لهذا اللقاء وأكد رغبة بالده في الحفاظ على األمن والسلم 

بليبيا".



الباحث املقد�سي ومدير مركز 

املخطوطات  بامل�سجد الأق�سى

 ر�سوان عمرو يحذر

"الأق�صى مير 
باأخطر مرحلة تاريخية"

بالمسجد  المخطوطات  مركز  ومدير  المقدسي  الباحث  قال 
إّن المسجد األقصى يمر بأخطر  األقصى، رضوان عمرو: 
مرحلة تاريخية في سياق تسارع خطوات االحتالل لتهويده 

وإحكام السيطرة عليه، في إطار صمت عربي ودولي.
المسجد  في  الرباط  أّن  إعالمي،  حوار  في  عمرو،  ويعتقد 
أهل  "وعلى  وأسبوعية،  يومية  مداومة  إلى  بحاجة  األقصى 
األقل  على  األسبوع  في  يوماً  يحددوا  أن  المحتل  الداخل 
للزحف نحو المسجد األقصى، من أجل الرباط فيه"، مبيناً أّن 
الدعوات التي تحمل شعارات رباط يوم في السنة غير كافية 
المسجد  أمام تغول االحتالل ومستوطنيه على  وغير مجدية 

األقصى.
بالتحديد  القدس  أهل  على  "ممنوع  المقدسي:  الباحث  وقال 
التغيب أكثر عن المسجد مهما كان، على األقل شهادة صالة 
والظهر،  والضحى  الفجر  وخاصة  بالمسجد،  يوميًّا  واحدة 
وهي المّدة التي تشهد اقتحامات المستوطنين في غير الجمعة 

والسبت".
ميداني  حشد  أكبر  تحقيق  فوراً  المطلوب  أّن  عمرو،  وأّكد 
وإعالمي داعم ومساند لقضية الرباط في المسجد األقصى في 
كل األوقات وعدم تركه فريسة سهلة أمام قطعان المستوطنين.
األقصى  المسجد  دخول  أّن  إلى  الفلسطيني  الباحث  وأشار 
اإلسالمية  اإلدارة  وانتهاء  بغياب  بدأ  الشديد  الخطر  مرحلة 
وبقية صالحية األوقاف على المسجد األقصى، باإلضافة إلى 
شروع المستوطنين فعليًّا بالحصول على مساحة من السيطرة 

اإلدارية واألمنية في المسجد األقصى.
الزماني  التقسيم  باتجاه  وأضاف: "االحتالل ذاهب ال محالة 
نشهده  ما  إطار  في  األقل،  على  الشرقية  للمنطقة  والمكاني 
من حالة خنوع عربي ورسمي كامل وتآمر على المسجد"، 
محذراً من أّن األقصى دخل مرحلة الخطر الشديد، "وعلى 

القوى الحية أن تتحرك قبل فوات األوان".
ويعتقد الباحث المقدسي، أّن المّدة القادمة مع نهاية سبتمبر/ 
أيلول الجاري وخالل أكتوبر، سيشهد المسجد األقصى أياماً 
صعبة، مضيفاً: "ما يخطط له في نهاية الشهر الجاري فظيع 
جداً مع قرب االنتخابات الصهيونية أيضاً". ويحذر الباحث 
أطماع  سيزيد  األقصى  نصرة  عن  التقاعس  أّن  من  عمرو 
االحتالل وتقدمه وتسارعه في خطواته نحو إحكام السيطرة 

الكاملة والبدء في الخطوة النهائية لبناء "الهيكل" المزعوم.
أن  يعني  المتفرج  موقف  في  والبقاء  التحرك  "عدم  ويقول: 
أسمنتية  ومكعبات  دربزينات  باستخدام  علنيا  اقتطاعا  نشهد 
ضخمة ألجزاء كبيرة من المسجد األقصى"، مبيناً أّن توسعة 
في  الشروع  هدفه  المغاربة  وباب  المغاربة  لجسر  االحتالل 
لبناء  بالمرور  البناء والسماح لشاحنات ضخمة  إدخال مواد 
الفاصلة،  الزجاجية  األلواح  عن  عدا  المزعوم  "الهيكل" 

وإدخال الرافعات المخصصة للبناء.

56 باملائة من �سكان القطاع يعانون الفقر

اإطالق حملة وا�صعة 
لإنهاء ح�صار غزة

الفلسطينيين  والحقوقيين  اإلعالميين  النشطاء  أطلق عدد من 
الحصار  إلنهاء  واسعة  حملة  أخرى،  فلسطينية  ومنظمات 

الصهيوني المفروض على قطاع غزة.
وتأتي الحملة تزامًنا مع دخول غزة عامها السادس عشر في 
يؤثر على جميع  قانوني  إنساني وغير  حصار شامل وغير 

مناحي الحياة، ودائًما ما ُوصف بأنه "سجن مفتوح.«
وأشاروا إلى أنه منذ جوان 2007، عندما فرضت سلطات 
يمكن  ال  وجويًّا  وبحريًّا  بريًّا  حظًرا  الصهيوني  االحتالل 
كان  نسمة،  مليوني  سكانها  عدد  يبلغ  منطقة  على  اختراقه 

الحصار المفروض على قطاع غزة ساري المفعول.
وتحدثوا عن آثار الحصار الكارثية على القطاع، باإلضافة إلى 
وجود نقص في اإلمدادات األساسية مثل الغذاء والوقود نتيجة 
هذا الحصار. ولفت النشطاء إلى أن سلطات االحتالل منعت 
الطويل، وأصبحت  المدى  االقتصادات على  تنمية  غزة من 
والرعاية  التعليم  إلى  الوصول  مثل  المزمنة،  المخاوف 
الصحية والمياه النظيفة، أكثر وضوًحا.ويعاني نحو 56% من 
الفلسطينيين في غزة من الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 
63%، وفًقا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. وعلى مّر 
السنين، ألحقت الهجمات الصاروخية اإلسرائيلية والتوغالت 
البرية أضراًرا بخطوط األنابيب والبنية التحتية لمعالجة مياه 

الصرف الصحي في غزة.
إلى  الصحي  الصرف  مياه  تتسرب  ما  غالًبا  لذلك،  ونتيجة 
مياه الشرب، مما أدى إلى زيادة حادة في األمراض المنقولة 
عن طريق المياه، حيث أصبح أكثر من 95% من مياه غزة 
غير آمنة للشرب، وفًقا لألمم المتحدة. ودعا النشطاء، الناس 
بإنهاء  تطالب  عريضة  على  للتوقيع  العالم  أنحاء  جميع  من 

الحصار غير القانوني المفروض على غزة.

الوكالت
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دويل

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لـوكالة 
مارس  االحتالل  أن  "وفا"،  الفلسطينية  األنباء 
االهمال الطبي بحق األسير أبو حميد، ولم يعد منذ 
شهرين يتلقى أي جرعة عالج، ألن جسده لم يعد 

يقوى أو يتجاوب مع تلك العالجات.
الماضي،  الخميس  أعلن  قد  األسير،  نادي  وكان 
صدور تقرير طبي جديد، يفيد بأن األسير المصاب 
بالسرطان أبو حميد يحتضر. وكشفت عائلة األسير 
الطبية  التوصية  أن  سابق،  تصريح  في  حميد  أبو 
تدعو  األخيرة،  الساعات  عليها خالل  التي حصل 
إلى فحص إمكانية السماح له بالخروج من السجن 

ليقضي أيامه األخيرة بين عائلته.
بشكل  بالتدهور  بدأ  له  الصحي  الوضع  أن  يذكر 
واضح منذ شهر أوت 2021، حيث بدأ يعاني من 
آالم في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على 
الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط 
تماثله  قبل  إلى سجن "عسقالن"  نقله  ليعاد  الورم، 
الخطيرة، والحقا  المرحلة  لهذه  للشفاء، ما أوصله 
وبعد إقرار األطباء بضرورة أخذ العالج الكيميائي، 
العالج  تقديم  في  متعمدة  لمماطلة  مجددا  تعرض 

الالزم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.
هللا،  رام  األمعري/  مخيم  من  حميد  أبو  واألسير 
المؤبد  بالسجن  ومحكوم   ،2002 عام  منذ  معتقل 
سبع مرات و)50( عاما. وتعرض لالعتقال األول 
أربعة  وأمضى   1987 عام  الحجارة  انتفاضة  قبل 
بالسجن  عليه  وحكم  مجددا  اعتقاله  وأعيد  أشهر، 
للمرة  اعتقاله  ليعاد  عنه  وأفرج  ونصف،  عامين 
بالسجن  االحتالل  عليه  وحكم   ،1990 عام  الثالثة 
تم  حيث  سنوات  أربع  حكمه  من  أمضى  المؤبد، 
إطار  في  تمت  التي  اإلفراجات  مع  عنه  اإلفراج 
عام  اعتقاله  أعاد  االحتالل  أن  إلى  المفاوضات، 

1996 وأمضى ثالث سنوات.
أبو  انخرط   2000 عام  األقصى  انتفاضة  وإبان 
عام  واعتقل  مجددا،  االحتالل  مقاومة  في  حميد 
المؤبد سبع  بالسجن  2002، وحكم عليه االحتالل 
مرات و)50( عاما وال يزال في األسر حتى اليوم. 
واجه األسير أبو حميد ظروفا صحية صعبة جراء 
اإلصابات التي تعرض لها، وخالل العام المنصرم 
آب/  شهر  في  تحديدا  ملحوظ  بشكل  وضعه  تفاقم 

أغسطس، وتبين أنه مصاب بورم في الرئة.
واجه  المرض،  ظهور  سبقت  التي  الفترة  وخالل 
المتعمد  الطبي  اإلهمال  سياسة  حميد  أبو  األسير 

ظروف  عن  عدا  العالج،  تقديم  في  والمماطلة 
يعتبر  الذي  تحديدا في "عسقالن"  القاسية،  السجن 
ذلك  ومع  الظروف،  حيث  من  السجون  أسوأ  من 

تحتجز فيه مجموعة من األسرى المرضى.
خضع   ،2021 الماضي  العام  أكتوبر   19 وفي 
لعملية جراحية في مستشفى "برزالي" الصهيوني، 
الستئصال الورم في الرئتين، ونقل مجددا بعد فترة 

وجيزة إلى سجن "عسقالن".
أشقاء  خمسة  بين  من  هو  حميد  أبو  واألسير 

الحياة في سجون االحتالل،  الحكم مدى  يواجهون 
نصر،  وهم:   2002 عام  منهم  أربعة  اعتقل  حيث 
شقيقهم  إلى  إضافة  ومحمد،  وشريف،  وناصر، 
إسالم الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس 
شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة 
والدتهم من زيارتهم  لالعتقال، وحرمت  تعرضت 
لسنوات، وفقدوا والدهم خالل سنوات اعتقالهم، كما 
آخرها  مرات،  خمس  للهدم  العائلة  منزل  تعرض 

عام 2019.

قال نادي األسير الفلسطيني، إن 73 
أسيرا استشهدوا في سجون االحتالل 
نتيجة   ،1967 عام  منذ  الصهيوني 
تنتهجها  التي  الطبي  اإلهمال  سياسة 
إدارة السجون.وأضاف نادي األسير، 
في بيان، صدر عنه أمس، أن هؤالء 
الشهداء من األسرى هم من بين 231 
شهيدا من شهداء الحركة األسيرة منذ 
الشهيدة  آخرهم  وكانت   ،1967 عام 
في  استشهدت  التي  فرج هللا،  سعدية 
تموز من العام الجاري 2022، نتيجة 

لهذه السياسة.
خطيرة  معطيات  أّن  إلى  وأشار 
المرضى  األسرى  قضية  شهدتها 
الماضية،  القليلة  السنوات  خالل 
الطبي  اإلهمال  جريمة  شّكلت  حيث 
سياسة  جانب  إلى  البطيء(  )القتل 
أدت  التي  السياسات  أبرز  التعذيب 
ذلك  في  بما  أسرى،  استشهاد  إلى 
كثيفة،  وتنكيلية  قمعية،  أدوات  من 
بحّق  السجون  إدارة  تستخدمها 

األسرى.

أسير   600 نحو  أن  وأوضح، 
ممن  االحتالل  سجون  في  مريض 
السنوات  مدار  على  تشخيصهم  تم 
صحية  أوضاعا  يواجهون  الماضية 
يعانون   200 نحو  بينهم  صعبة، 
 23 بينهم  من  مزمنة،  أمراضا 
والّسرطان  باألورام  مصابون  أسيرا 
حالة  أصعبها  مختلفة،  بدرجات 
يواجه  الذي  ابو حميد  ناصر  األسير 

خطر الشهادة في أي لحظة.
وكان نادي األسير قد حذر مؤخرا من 
التزايد في حاالت اإلصابة باألورام، 
بشكل  تشخيصه  من  تأكد  من  ومنهم 
نهائي، وآخرون ينتظرون أن تجرى 
من  للتأكد  أخرى  طبية  فحوصا  لهم 
نوع الورم المصابين به، حيث تتعمد 
إدارة السجون في المماطلة في نقلهم 
الفحوص  وإجراء  المستشفيات،  إلى 
المماطلة  سياسة  وتشكل  لهم،  الطبية 
في  تنتهجها  التي  األدوات  أبرز  هذه 

قتل األسرى المرضى.
شهر  بين  ما  الواقعة  الفترة  ففي 

وحزيران/   ،2021 أغسطس  آب/ 
األقل  على  سجلت   ،2022 يونيو 
بالسرطان،  إصابة  حاالت   6
الباسط  عبد  األسير  إلى  باإلضافة 
من  يعاني  وهو  اعتقل  الذي  معطان 
أبرز  وكانت  بالسرطان،  اإلصابة 
هذه الحاالت: ناصر ابو حميد، وإياد 
نظير عمر، وجمال عمرو، وموسى 

صوفان.
من  غالبية  أّن  األسير  نادي  وأّكد 
واألورام،  بالسرطان  أُصيبوا 
مشابهة،  اعتقاليه  ظروفا  واجهوا 
تحقيق  لعمليات  تعرضوا  فغالبيتهم 
تعرض إلصابات  من  ومنهم  قاسية، 
االعتقال،  قبل  االحتالل  برصاص 
العزل  في  واُحتجز  اعتقاله،  أثناء  أو 
سجون  في  أو  لسنوات،  االنفرادي 
الظروف  حيث  من  األسوأ  تعتبر 
من  معظمهم  أّن  عن  عدا  البيئية، 
األسرى القدامى الذين تجاوزت فترة 

اعتقالهم 20 عاما وأكثر.
ومن الالفت أّن جزءا ممن اُستشهدوا 

عانوا  قد  بالسرطان  مصابين  وكانوا 
الصحية  أوضاعهم  في  تفاقم  من 
معرفتهم  دون  سنوات،  مدار  على 
السجون  إدارة  وتتعمد  بإصابتهم، 
بإصابته  بالمرض  األسير  إعالم 
قد  المرض  يكون  أن  بعد  بالمرض 
متقدمة كما جرى  إلى مرحلة  وصل 
مع الشهيد حسين مسالمة وغيره من 
سجون  في  استشهدوا  الذين  األسرى 
بفترات  تحررهم  بعد  أو  االحتالل 

وجيزة.  
يُطلق  الذي  "الرملة"  سجن  ويعتبر 
شاهدا  "بالمسلخ"  األسرى  عليها 
يعيشونه،  الذي  اليومي  الموت  على 
مريضا  أسيرا   )18( نحو  فيه  ويقبع 
كان  مأساوية،  ظروف  في  وجريحا 
فيه  احتجزوا  الذين  األسرى  بين  من 
بسام  األسرى  واستشهدوا  لسنوات 
وكمال  دياك،  أبو  وسامي  السايح، 
أبو وعر، وغيرهم من الذين واجهوا 
السرطان وسياسة القتل البطيء على 

مدار سنوات.

الحتالل ال�سهيوين يتعمد الإهمال الطبي يف حق الأ�سري الفل�سطيني

"هيئة الأ�صرى" حتذر من ا�صت�صهاد
 الأ�صري اأبو حميد يف اأي حلظة

حذرت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين الفل�سطينية، اأم�ض، من ا�ست�سهاد الأ�سري املري�ض بال�سرطان نا�سر اأبو حميد، من خميم الأمعري جنوب 

مدينة رام اهلل، يف اأي حلظة.

نتيجة الإهمال الطبي املتعمد من قبل اإدارة ال�سجون ال�سهيونية

73 اأ�صريا فل�صطينيا ا�صت�صهدوا يف �صجون الحتالل منذ عام 1967
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ومن المعلوم بالبداهة أن انشقاق القمر أمر غريب، بل 
هو في منتهى الغرابة التي ال يُعد سقوط الخطيب في 
جانبها غريًبا؛ ألن اإلغماء كثير الوقوع في كل زمن، 
ومتى وقع سقط صاحبه خطيًبا كان أو غير خطيب، 
وانشقاق القمر غير معهود في زمن من األزمان، فهو 
محال عادة، وبحسب قواعد العلم ما دام نظام الكون 
ثابًتا، وإن كان ممكًنا في نفسه ال يعجز الخالق تعالى 
إن أراده، فلو وقع لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر 
البالد ومن  الناس في جميع  لشدة غرابته عند جميع 
جميع األمم، ولو كان وقوعه آية ومعجزة إلثبات نبوة 
شاهدها  من  جميع  لكان  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي 
نقلها وأكثر  النبي صلى هللا عليه وسلم  من أصحاب 
نقلتها  يكون من  كان  بها حتى  االستدالل واالحتجاج 
كانوا  الذين  الصحابة  قدماء  الصحيحين  رواية  في 
عليه وسلم، وال  النبي صلى هللا  يفارقون  يكادون  ال 
سيما في مثل هذه المواقف، كالخلفاء وسائر العشرة 
المبشرين بالجنة وغيرهم رضي هللا عنهم، وقد علمت 
مسعود  بن  عبد هللا  إال عن  مسنًدا  فيهما  ينقل  لم  أنه 
رضي هللا عنه، وأنه لم يقل: إن ذلك كان آية بطلب 
كفار قريش؛ وإنما روى هذا أنس بن مالك، وروايته 
في  ما  تقدم، وعلمت  كما  مشاهدة  ليست عن  مرسلة 

الروايات في غير الصحيحين من العلل. 
وقد ذكر الحافظ هذا اإلشكال في الفتح وأجاب عنه بما 
متواتًرا،  لجاء  وقع  لو  بعضهم:  قول  وأما  نصه: 
واشترك أهل األرض في معرفته ولََما اختص بها أهل 
نيام،  الناس  وأكثر  لياًل  وقع  ذلك  أن  )فجوابه(  مكة 
النادر،  إال  السماء  يرصد  من  وقلَّ  مغلقة،  واألبواب 
وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو 
الكواكب العظام وغير وذلك في الليل وال يشاهدها إال 
اآلحاد، فكذلك االنشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم 
أن  ويحتمل  لها،  غيرهم  يتأهب  فلم  واقترحوا  سألوا 
يكون القمر ليلتئذ كان في بعض المنازل التي تظهر 
لبعض أهل اآلفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم 
هذا  عن  الحافظ  جواب  تضمن  أ.هـ.   . قوم(  دون 
اإلشكال جواًبا عن إشكال آخر في معناه ذكره بعده مع 
اح  ُشرَّ قدماء  أحد  الخطابي  عن  نقاًل  عنه  الجواب 
عن  جوابه  في  ونقول  وسيأتي.   ، البخاري  صحيح 
الليل وأكثر  أواًل إن وقوعه في   : التواتر  نقل  مسألة 
الناس نيام ال ينافي نقله بالتواتر، إذ البد أن يكون رآه 
عدد يحصل بهم نقل التواتر، ولو من أهل مكة أنفسهم، 
بيَّناه  وال يمكن أن يختص برؤيته بعض األفراد كما 
في توجيه اإلشكال، وقد علم من بعض الروايات أنه 
وقع في منتصف الشهر والقمر بدر، وال بد أن يكون 
ذلك في أول الليل كما ذكره الحافظ احتمااًل، وبه تظهر 
رواية كونه كان آية على صحة نبوته صلى هللا عليه 
في  كانوا  بأنهم  التصريح  والظاهر من رواية  وسلم، 
الناس في  منى أن ذلك كان في الموسم إذ ال يجتمع 
منى إال في أيام التشريق، وهي الثاني عشر والثالث 
انشق في  بأنه  ح بعضهم  عشر والرابع عشر، وصرَّ

الليلة الرابعة عشرة، وال يعقل أن يضرب للذين طلبوا 
منه صلى هللا عليه وسلم اآلية من كفار قريش آخر 
الليل موعًدا، على أنه ال فرق بين أول الليل وآخره من 
ألنه  والمشركين؛  المسلمين  من  الناس  اجتماع  جهة 
إلقامة الحجة وهي ال تكون بالسر واإلخفاء. ثانًيا أن 
يكونوا  أن  البالد  جميع  في  الناس  عادة  من  المعلوم 
مستيقظين في أول الليل، وال سيما في الليالي البيض 
التي يكون القمر فيها بدًرا يطلع من أول الليل، وأنهم 
األماكن  في  وخاصة  لجماله  إليه  النظر  يكثرون 
الخلوية كمنى، وقد علمت أنهم قالوا: إن انشقاقه كان 
قبل الهجرة بخمس سنين، ومن راجع حساب السنين 
الهجرة  قبل  الحج  العهد علم أن موسم  لذلك  في ذلك 
بخمس سنين كان في فصل الصيف. ثالًثا أن التنظير 
ألن  محله؛  غير  في  والخسوف  القمر  انشقاق  بين 
يُعنى  ال  التي  الوقوع  الكثيرة  األمور  من  الخسوف 
الفلك  علماء  بها  يهتم  وإنما  بذكرها؛  الناس  جماهير 
دون غيرهم، وهي تُرى في بعض البالد دون بعض، 
هذه  في  المألوفة  السنوية  الفلكية  التقاويم  وأصحاب 
البالد يذكرون في كل سنة ما لعله يقع في أثنائها من 
وقته  ويحددون  الشمس  وكسوف  القمر  خسوف 
فيها،  يُرى  التي  البالد  ويذكرون  والثواني،  بالدقائق 
والتي ال يُرى فيها؛ ألن سببهما من األمور المعلومة 
بالقطع، ومنه يُعلم أنهما ليسا من األمور التي تعرض 
أن  القمر  وإنما سبب خسوف  والشمس؛  القمر  لجرم 
األرض تقع بينه وبين الشمس فتجب نورها عنه بقدر 
ما يقع من ظلها عليه، وسبب كسوف الشمس وقوع 
فهو  انشقاقه  وأما  األرض،  وبين  بينها  القمر  جرم 
صدع لجرمه يفصل بين أجزائه، فإذا كان هذا الفصل 
واسًعا كالذي تصفه لنا الروايات السابقة فالبد أن يراه 
كل من نظر إليه في كل قطر. رابًعا أن قوله: ويحتمل 
تظهر  التي  المنازل  بعض  في  ليلتئذ  القمر  يكون  أن 
الكسوف  يظهر  كما  بعض،  دون  اآلفاق  أهل  لبعض 
لقوم دون قوم – ال يفيد في دفع اإلشكال؛ فإن كل من 
يراه في المنزلة التي انشق فيها ال بد أن يراه منشًقّا 
بخالف الخسوف كما علم مما قلناه آنًفا. إشكال خفاء 
معنى  في  اإلشكال  هذا  األقطار  جميع  على  الحادثة 
بالذكر  علماؤنا  أفرده  وقد  له،  مؤكد  أو  سبقه  الذي 
وأجابوا عنه، وقد كفانا الحافظ رحمه هللا مؤنة مراجعة 
ما كتبوه فجاء بأحسنه، وهاك ما أورده في هذه المسألة 
عقب ما نقلناه عنه فيما قبلها: وقال الخطابي: انشقاق 
القمر آية عظيمة ال يكاد يعدلها شيء من آيات األنبياء، 
السماء خارًجا من جملة  ملكوت  في  أنه ظهر  وذلك 
طباع ما في هذا العالمالمركب من الطبائع، فليس مما 
يطمع في الوصول إليه بحيلة؛ فلذلك صار البرهان به 
أظهر، وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجز 
أن يخفى أمره على عوام الناس؛ ألنه أمر صدر عن 
حس ومشاهدة، فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة 
على رؤية كل غريب ونقل ما لم يُعهد، فلو كان لذلك 
أصل لخلد في كتب أهل التسيير والتنجيم إذ ال يجوز 

إطباقهم على تركه وإغفاله مع جاللة شأنه ووضوح 
أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن 
بقية األمور التي ذكروها؛ ألنه شيء طلبه خاص من 
الناس، فوقع لياًل ألن القمر ال سلطان له بالنهار، ومن 
نياًما ومستكنين  فيه  الناس  أكثر  يكون  أن  الليل  شأن 
يقظان  كان  إذا  منهم  بالصحراء  والبارز  باألبنية، 
يُحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغواًل بما يلهيه من 
سمر وغيره، ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد 
مركز القمر ناظرين إليه ال يغفلون عنه، فقد يجوز أنه 
وقع ولم يشعر به أكثر الناس؛ وإنما رآه من تصدى 
لرؤيته ممن اقترح وقوعه ولعل ذلك إنما كان في قدر 
اللحظة التي هي مدرك البصر( . ثم أبدى حكمة بالغة 
في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ 
التواتر الذي ال نزاع فيه إال القرآن، بما حاصله: إن 
معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هالك من 
بالحس،  إدراكها  في  لالشتراك  قومه  من  به  كذَّب 
فكانت  رحمة،  بُعث  وسلم  عليه  هللا  صلى  والنبي 
معجزته التي تحدى بها عقلية فاختص بها القوم الذين 
بُعث منهم لَِما أُوتوه من فضل العقول وزيادة األفهام، 
ا لعوجل من كذَّب به كما عوجل  ولو كان إدراكها عاًمّ
ذكره  ما  نحو  الدالئل  في  نعيم  أبو  وذكر  قبلهم.  من 
الخطابي وزاد: وال سيما إذا وقعت اآلية في بلدة كان 
سحر،  أنها  يعتقدون  الذين  الكفار  يومئذ  أهلها  عامة 
ويجتهدون في إطفاء نور هللا )قلت( وهو جيد بالنسبة 
من  ذلك  نقل  من  قلة  في  الحكمة  عن  سأل  من  إلى 
أهل  كون  في  السبب  عن  سأل  من  وأما  الصحابة، 
التنجيم لم يذكروه، فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه 
نفاه وهذا كاٍف؛ فإن الحجة فيمن أثبت ال فيمن يوجد 
عنه صريح النفي؛ حتى إن من ُوجد عنه صريح النفي 
يَُقدَّم عليه من وجد منه صريح اإلثبات. وقال ابن عبد 
البر: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة، 
نقله عنهم  ثم  التابعين،  أمثالهم من  وروى ذلك عنهم 
باآلية  ذلك  ويؤيد  إلينا،  انتهى  أن  إلى  الغفير  الجم 
الكريمة، فلم يبق الستبعاد من استبعد وقوعه عذر، ثم 
أجاب بنحو جواب الخطابي وقال: وقد يطلُع على قوم 
قبل طلوعه على آخرين، وأيًضا فإن زمن االنشقاق لم 
إليه،  بالنظر  االعتناء  على  الدواعي  تتوفر  ولم  يطل 
ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن 
ذلك، فجاءت السفار وأخبرو بأنهم عاينوا ذلك؛ وذلك 
في  سائرين  يكونون  غالًبا  الليل  في  المسافرين  ألن 
القرطبي:  وقال  ذلك،  عليهم  يخفى  وال  القمر  ضوء 
الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه غير 
أهل  جميع  يكون هللا صرف  أن  ويُحتمل  منحصرة، 
إلى  االلتفات  وما حولها عن  مكة  أهل  األرض غير 
القمر في تلك الساعة ليختص بمشاهدته أهل مكة، كما 
اختصوا بمشاهدة أكثر اآليات ونقلوها إلى غيرهم. اهـ 
أهل  أحًدا من  أن  ينقل  لم  أحًدا  وفي كالمه نظر ألن 
اآلفاق غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك 
الليلة المعينة، فلم يشاهدوا انشقاقه، فلو نقل ذلك لكان 

الجواب الذي أبداه القرطبي جيًدا؛ ولكن لم ينقل عن 
أحد من أهل األرض شيء من ذلك، فاالقتصار حينئذ 
على الجواب الذي ذكره الخطابي ومن تبعه أوضح، 
ضعف  آنًفا  تقدم  مما  ُعلم  قد  أقول:  اهـ.  أعلم  وهللا 
ما  عليه  ونزيد  كسابقه،  اإلشكال  هذا  عن  الجواب 
لعل  تبعه:  ومن  الخطابي  قول  وهو  عمًدا  أرجأناه 
انشقاق القمر إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك 
به  يعقل  أن  يمكن  الذي  هو  االحتمال  فهذا  البصر. 
مكة،  أهل  حتى  له  األقطار  أهل  رؤية  عدم  احتمال 
تلخيص  في  ذكرناه  ولذلك  منى؛  في  كان  من  وكذا 
المسألة في المجلد السادس – من كتاب مجلد المنار 
– وإذا أضيف إليه احتمال وقوع الرؤية في آخر الليل 
إذا  معقواًل  االحتمالين  يكون كل من  وقد  قوة،  يزداد 
المسند  ابن مسعود  المسألة ظاهر حديث  اعتمدنا في 
المتصل في الصحيحين وما وافقه من أن انشقاقه لم 
هللا  صلى  النبي  على  المشركين  القتراح  إجابة  يكن 
عليه وسلم أن يريهم آية تدل على صدق دعواه، وال 
يعقل على رواية أنس المرسلة في الصحيحين وما في 
آية  كان  ذلك  أن  من  تقدم  كما  غيرهما  في  معناها 
مقترحة؛ ألن هللا تعالى إذا أراد أن يؤيد رسوله صلى 
هللا عليه وسلم بآية كونية عظيمة كهذه تكون حجة له 
على الناس؛ فإنه ال يجعلها كطرفة عين يراها أفراد 
الكرى على أجفانهم  الليل، وقد ران  قليلون في آخر 
كما  الرؤية  بهذه  أبصارهم  اتهام  في  يعذرون  بحيث 
في  وجاء  ذلك،  قالوا  أنهم  الروايات  بعض  في  ورد 
المتأخرين،  أنه وقع مثل ذلك لبعض  التفاسير  بعض 
فزعم أنه رأى القمر قد انشق، ومن المعلوم بالضرورة 
أن هذا تخيل، بل يجعلها آية مبصرة كناقة صالح ال 
يمكن الشك وال المراء الظاهر فيها. وأما ما ورد في 
غير الصحيحين من انتظار أهل مكة للسفار وإخبارهم 
مؤيًدا  لكان  صح  ولو  يصح،  ال  فهو  منشًقّا  برؤيته 
إلشكال توفر الدواعي على نقله متواتًرا. أما الحديث 
فقد رواه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وكذا أبو 
نعيم والبيهقي كالهما في دالئل النبوة كلهم من طريق 
ابن جرير  ابن مسعود، وفي سنده عند  مسروق عن 
وهو  الفقيه  الكوفي  الميم(  )بكسر  مقسم  بن  المغيرة 
مدلس وقدعنعن فال يُحتج بروايته، وأما تأييده لما ذكر 
من اإلشكال فظاهر؛ ألن رؤية أولئك السفار له دليل 
كثيرون،  وهم  ومقيم  مسافر  من  غيرهم  رؤية  على 
غرائب  ومن  الكثيرون،  يرويه  أن  البد  وحينئذ 
هذا  عن  المجيبين  بعض  تخيلها  التي  االحتماالت 
آنًفا،  الحافظ  عن  نقلناه  الذي  القرطبي  قول  اإلشكال 
فحاصله مع ما قبله أن هذه اآلية العظيمة جعلها هللا 
الليل وصرف عن رؤيتها  تعالى في لحظة من آخر 
أبصار جميع الخلق غير الذين كانوا مع النبي صلى 
هللا عليه وسلم ليلتئذ، وكذا بعض سفار المكيين على 
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حياة �شرتاح

قال المدير العام للديوان الوطني لمحو األمية و تعليم الكبار 
واإلطار السامي بوزارة التربية الوطنية، كمال خربوش في 

تدخله بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة األمية، الذي أقيم 
مؤخرا بوالية بجاية أن الجهود المبذولة في هذا السياق، سيما 

منذ عام 2008، الموافق العتماد إستراتيجية وطنية في هذا 
الشأن، سمح بتسجيل أزيد من 5ر4 مليون شخص ضمن برامج 

ألفا، منذ التاريخ المذكور.
وقال أن العديد من هؤالء المسجلين قد تجاوزوا مستوى تعلم 

القراءة والكتابة والعد و التحقوا بالبرامج الدراسية العادية، حتى 
بلغوا مستويات جامعية.

و شكلت هذه المناسبة فرصة لتقديم عدة نماذج ناجحة لبعض 
األشخاص الذين كانوا أميين، من بينهم شاعرات محترفات و 
مختصين في فن التخطيط و ممثلين شباب و العديد من الطلبة 

الجامعيين، و شكلت اآلنسة آسيا شعالل، و هي متحصلة جديدة 
على شهادة البكالوريا، ابرز و أهم النماذج الناجحة التي أثارت 
إعجاب الحضور، وفي تدخلها بالمناسبة، روت اآلنسة آسيا أنها 
كانت أمية تماما، لكونها لم تتمكن من االلتحاق بالمدرسة بسبب 

إعاقة جسدية أجبرتها على اقتناء كرسي متحرك ألجل التنقل، 
وواصلت بالقول أنها عانت الكثير مع هذا الكرسي في صغرها 
إذ أنها كانت كثيرة السقوط و أصيبت لعدة مرات بسببه، لكنها 

لم تستسلم، لتبقى حسرتها الوحيدة هي عدم االلتحاق بمقاعد 
الدراسة.

وبالرغم من ذلك, قررت مواجهة إعاقتها، بمساعدة والديها، 
حيث تم تسجيلها في أقسام محو األمية بمدينة بجاية، و تدرجت 

في مستويات التعليم إلى غاية حصولها على البكالوريا، ثم 
اختارت مواصلة دراستها في شعبة العلوم اإلنسانية، بهدف كما 

قالت، تحضير شهادة في علم النفس.
ولم يتوانى احد الحضور عن التعبير عن إعجابه الكبير بقصة 
و نضال هذه الفتاة، حيث أكد لها أنها ستكون "قدوة و مصدر 
الهام للكثيرين«، وبالفعل, صنعت هذه الفتاة الحدث خالل هذه 
التظاهرة، و عبر بعض الحضور أنها تشكل فخرا و اعتزازا 

لكل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يطالبون 
سوى بالقليل من المساعدة والدعم.

واختتمت آسيا شعالل، المختصة المستقبلية في علم النفس، 
بقولها "أن اإلعاقة الحقيقية ليست جسدية، بل هي ذهنية قبل 

كل شيء".

تحصلت الجزائر على الميدالية الذهبية 
لجائزة التميز في كل المجاالت في 

مسابقة الدورة الثانية ألولمبياد المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(, 

التي شهدت فعاليتها مدينة الحمامات 
بتونس من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وخالل حفل اإلعالن عن جوائز 
المسابقة, أقيم الخميس الماضي أسندت 

الميدالية الذهبية بالنسبة لجائزة التميز في 
كل المجاالت إلى الجزائر )عبد الرؤوف 

قويدر ومحمد يعقوب الحسين شاهد 
ويمينة نور العين لعجالي(.

أما الميدالية الفضية فقد عادت للمغرب, 
فيما توجت اإلمارات العربية المتحدة 

بالبرونزية، وأكد أعضاء اللجنة العلمية, 
خالل الحفل أن عملية اختيار الفائزين 

><كانت جد صعبة نظرا للمستوى 
العالي للمشاركين في المسابقة حول 
موضوع المراهقة ووسائل التواصل 

االجتماعي >< والحظوا في هذا 
الصدد ><أن المتنافسين من كل الدول 
العربية المشاركة قاموا باحترام منهجية 

وخطوات علمية من خالل اعتمادهم على 
طريقة بحث وتأمل تخدم الهدف المتعلق 

بالبحث العلمي والتربية«.
وشدد أعضاء اللجنة على أنه ><تم انتقاء 

األعمال بموضوعية وحياد تام من قبل 
أعضاء اللجنة التقييمية<<, حيث أسند 
أفضل بحث من حيث األثر االجتماعي 

إلى: مصر والسودان والبحرين, وأفضل 
بحث من حيث العمل الجماعي: لفلسطين 

ولبنان.
وأفضل بحث من حيث القدرة على 

تقديمه شفويا إلى اليمن, وأفضل بحث من 
حيث أصالة الفكرة إلى الكويت, وأفضل 

بحث من حيث الفكرة المجددة إلى سلطنة 
عمان, وأفضل بحث من حيث أحسن 

لوحة عرض إلى األردن.
كما اسندت جوائز أفضل بحث من حيث 
العالمات المميزة والشعارات المستعملة 

إلى تونس, وأفضل بحث من حيث القدرة 
على الدفاع عن األفكار المعروضة إلى 
السعودية وليبيا وتونس, وأفضل بحث 
من حيث الرسوم البيانية والخطاطات 

المعروضة لقطر, وأفضل بحث من حيث 
صياغة الفرضيات لموريتانيا.

تجدر اإلشارة إلى أن 100 مشارك 
حضروا أولمبياد األلكسو في دورته 

الحالية بتونس من 18 دولة عربية، ومن 
المقرر أن تنظم الدورة المقبلة بدولة 

الكويت.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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ا�صتفاد منها اأ�صحاب مركبات نقل 

الب�صائع لتطوير وتو�صيع �صبكات 

التوزيع الخا�صة بها

م�ؤ�ش�شات "اأناد" في �شراكة 
مع الجزائرية القاب�ضة 

لل�ضناعات الكيماوية

تم مؤخرا تحديد بعض أنشطة الشراكة بين 
الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاوالتية 

"اناد" و الشركة القابضة للصناعات 
الكيماوية )آ سي أس( , تسمح ألصحاب 

المؤسسات المصغرة بالمشاركة في بعض 
نشاطات هذه المؤسسة العمومية, في إطار 

الشراكة بين القطاع العمومي والخاص.
جاء هذا خالل جلسة عمل تقنية عقدت 

مؤخرا خصصت لتحديد مجاالت الشراكة 
مع المؤسسات المصغرة في إطار الشراكة 
بين القطاع العمومي والخاص وفق قاعدة 

رابح-رابح, ترأسها كل من المدير العام 
بالنيابة لوكالة "اناد", محمد الشريف 

بوزيان, والرئيس المدير العام للشركة 
القابضة للصناعات الكيماوية, سمير 

يحياوي, و تم في هذا اإلطار, وكإجراء 
أولي, تفعيل األنشطة ذات الجاهزية مع 

كل من المؤسسة الوطنية للدهن )أوناب(, 
المؤسسة الوطنية للبالستيك والمطاط )أو 
أن بي سي(, و مؤسسة "تونيك صناعة", 

وعليه, تم االتفاق على إشراك أصحاب 
مركبات نقل البضائع الممولين من قبل وكالة 

"اناد" في تطوير و توسيع شبكة توزيع 
المؤسسة الوطنية للدهن وفق صيغة البيع 

المباشر, بهدف تمكين "المؤسسات المصغرة 
من الحصول على عقود تجارية, من جهة, 
وزيادة انتشار منتجات المؤسسة العمومية 
الرائدة في مجال الدهن, من جهة اخرى, 
وكذا كسر سلسلة المتدخلين بين المؤسسة 

والتاجر".
كما تم االتفاق على فتح مؤسسات مصغرة 

كنقاط بيع منتجات الدهن والديكور وكل 
منتجات الشركة القابضة للصناعات 

الكيماوية, عبر عدة واليات, مع امكانية 
استغالل محالت مؤسسة "أوناب«، 

وتقرر أيضا تسليم اعتمادات ألصحاب 
المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال 

الدهن الصناعي من أجل المناولة مع شركة 
"أوناب" في المشاريع الكبرى، كما خلص 

االجتماع الى إدماج أصحاب المؤسسات 
المصغرة الناشطة في مجال رسكلة الورق، 
والبالستيك والمطاط في سلسلة  إنتاج هذه 

المواد الهامة.
وفي ختام الجلسة, تم تنصيب ممثلي اللجنة 

المشتركة للمتابعة, إلنجاح هذه الشراكة 
خالل الثالثي األخير من السنة الجارية, 

وكذا تعميمها على باقي األنشطة التي 
تمثلها المؤسسات الفرعية للشركة القابضة 

للتخصصات الكيماوية, وذكر البيان أن 
العملية تدخل في إطار تفعيل اإلتفاقية 

الموقعة بين وكالة "اناد"  والشركة القابضة 
للصناعات الكيماوية التي أشرف عليها 

سابقا كل من الوزير المنتدب لدى الوزير 
األول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم 
ضيافات, ووزير الصناعة, احمد زغدار, 

يوم 4 أوت الماضي.
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 تفتح وكاالتها

 يوم ال�صبت لت�صهيل االإجراء

"كا�ضنو�س" تحدد نهاية 
�ضبتمبر كاآخر اأجل لت�ضديد 

ا�ضتراكات الفالحين  

كشف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
لغير األجراء،"كاسنوس" أن اآلجال القانونية 

لتسديد االشتراكات السنوية للفالحين المنتسبين 
ستكون يوم 30 سبتمبر 2022.

ودعا الصندوق في بيان له، الفالحين 
المنتسبين إلى التقرب من مصالحه قصد 

تسديد االشتراكات السنوية لتفادي زيادات 
وغرامات التأخر، من أجل االستفادة من 

التغطية االجتماعية ومختلف األداءات 
كالتأمين عن المرض والتقاعد.

وأكد البيان أن جميع وكاالت الصندوق 
تبقى مفتوحة طوال أيام األسبوع من السبت 
الى الخميس من الثامنة صباحا الى الرابعة 

والنصف مساء.
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البروف�صور عمار طبايبية، �صدد 

على �صرورة التكفل به مبكرا ويوؤكد:

 "ال�ضمنة" مر�س مزمن
 يهدد �ضحة الجزائريين

اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة السمنة وأمراض 
االستقالب, البروفسور عمار طبايبية, أن السمنة من 

العوامل الخطيرة التي تهدد الصحة العمومية باعتبارها 
"مرضا مزمنا" يستوجب التكفل به مبكرا.

وأوضح ذات األخصائي ورئيس مصلحة بعيادة الطب 
الداخلي "ارزقي كحال" التابعة للمؤسسة االستشفائية 

العمومية لبئر طرارية بالعاصمة خالل يوم دراسي حول 
السمنة نظم بالعاصمة مؤخرا أن هذا الداء, "وباعتراف 
المنظمات والجمعيات العلمية, من بين األمراض التي 
أصبحت منتشرة خالل السنوات األخيرة ومن العوامل 

الخطيرة التي تهدد الصحة العمومية باعتباره مرضا 
مزمنا يستوجب التكفل به مبكرا قبل أن يؤدي الى تعقيدات 

خطيرة«.
واضاف المتحدث انه غالبا ما تتسبب السمنة في أمراض 

القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري وعدم اإلنجاب 
وحتى بعض أنواع السرطان.

وفي هذا اإلطار ذكر البروفسور طبايبية بالتحقيق الذي 
أنجزته وزارة الصحة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة 

في سنة 2017, و الذي افرز ان نسبة 23 بالمائة من 
الجزائريين يعانون من السمنة.

لالشارة صنفت وزارة الصحة في مارس 2022 ظاهرة 
السمنة ضمن قائمة األمراض المزمنة المنتشرة نظرا لتفشيها 

بالمجتمع، وللوقاية ينصح البروفسور طبايبية بممارسة 
النشاط الرياضي اقلها المشي يوميا والحفاظ على نظام 

غذائي سليم بدل اللجوء الى العالج وفي آخر المطاف الى 
الجراحة.

ومن العوامل المتسببة في السمنة لدى األطفال والمراهقين 
يذكر المختص االقبال المفرط على األكل السريع الغني 

بالدهنيات والسكريات والمشروبات الغازية، وحث من جهة 
أخرى األولياء على عدم االنصياع لرغبات أبنائهم من 

خالل استهالك المملحات )شيبس( والحلويات والمشروبات 
المضرة للصحة وتعويضها بالخضر والفواكه.

ودعا في سياق متصل إلى ضرورة تحيين المخطط الوطني 
لمكافحة عوامل الخطورة لما له من منافع للوقاية من 

األمراض المزمنة خاصة وانه يجمع عدة قطاعات لها 
صلة بالصحة العمومية.
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بعد اأن تراجعت اإلى حدود 7.4 بالمائة

 الجزائر �ضتق�ضي على اآفة 
الأمية في اآجالها المحددة

تراجعت ن�صبة االأمية في الجزائر عام 2022 لت�صل اإلى حدود 7،40 بالمائة 

من ال�صكان، وهو ما �صيوؤهلها الأن تتمكن من الق�صاء على هذه االآفة في اآجالها 

المحددة في برنامج االأمم المتحدة للتنمية الم�صتدامة اآفاق 2030.

تناف�صوا �صّد ممثلي 18 دولة عربية على جوائز التظاهرة

 الجزائر تفتك الميدالية الذهبية لجائزة
 التميز في كل المجالت باأولمبياد الألك�ضو

اأ�صرف على العملية وزير االت�صال

تن�ضيب مديرة جديدة على راأ�س 
يومية "اأوريزون" الحكومية

أشرف وزير االتصال, محمد بوسليماني, على تنصيب 
نادية كراز مديرة جديدة ليومية "أوريزون" الناطقة 

بالفرنسية، وهذا خلفا لصليحة عواس.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير االتصال ان هذا 

التنصيب الذي جرى الخميس الماضي "يدخل في سياق 
التغييرات العادية على رأس مختلف وسائل االعالم", 

معربا عن أمله في أن يمنح هذا التغيير "نفسا جديدا 
للجريدة من أجل أن تكون صحافتنا قوية ومحترفة 

ومسؤولة«، كما أكد أنه ينتظر من المديرة الجديدة ليومية 
"أوريزون" أن "تعطي دفعا جديدا للجريدة حتى تكون في 

المستوى المنتظر منها في الساحة االعالمية«.
وشدد الوزير بالمناسبة على أن مهنة الصحافة تتطلب 
"التحلي بروح المسؤولية والموضوعية والمصداقية، 

خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بالدنا«.
وذكر بوسليماني من جهة أخرى بجهود القطاع في 

التأسيس لقوانين جديدة، من بينها القانون العضوي لإلعالم 
وقانون السمعي البصري, مشيرا الى "أننا بصدد دراسة 
قانون الصحافة المكتوبة وااللكترونية لتحسين دورها«.
لإلشارة، فإن المديرة الجديدة لجريدة "أوريزون" بدأت 

مشوارها المهني سنة 1986 كمستشارة بوزارة االعالم, 
كما عملت بعدة عناوين صحفية قبل أن تلتحق ابتداء من 

عام 2011 بيومية "المجاهد".
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ي�صتمر العمل بها حتى 29 اأكتوبر القادم

 رحالت اإ�ضافية من الجوية الجزائرية
 نحو فرن�ضا، تون�س وبريطانيا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن مواعيد الرحالت 
الجوية اإلضافية نحو فرنسا وتونس وبريطانيا.

ويتضمن البرنامج اإلضافي حسب بيان صدر عن المؤسسة 
رحالت نحو مطارات ليون، ليل، وماتز في فرنسا، وأخرى 

نحو مطار تونس، إلى جانب تحويل الرحالت المبرمجة 
نحو مطار هيثرو في لندن إلى مطار ستانستد.

حياة �شرتاح
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