
في انتظار قرار الكاف الر�سمي ب�سحب 

تنظيم كان 2025 من غينيا، زفيزف ي�ؤكد:

 »الجزائـــــر قـــــادرة 
على ��ست�سافة �أي مناف�سة 
قارية �أو حتى عالميـــة«

التجارة الإلكترونية ت�ضهد فو�ضى كبيرة

منظمـــة ”حمايتــك” 
تحـــــذر مـــن هـــــذه 
�لظــــاهــــــــــرة.. 

 بالموازاة مع قرار مجموعة

 “اأوبك بلو�ض“ خف�ض الإنتاج

 هـــــــــذه محــــــــدد�ت 
 اأ�سعــــــــــــار النفـــــــــط
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زيتوني يوؤكد على المتابعة الدورية للأ�ضغال لت�ضريع عمليات الإنجاز

هذ� هو تاريخ ت�سليم �سهاد�ت �لتخ�سي�ص لآخر كوطة من مكتتبي "عدل 2"
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 تكّثف جهودها لتعزيز

 التعاون وراأب ال�ضدع

�لجــــــــز�ئر بخطى
 ثــــــــــابتة لإنجــاح
 �لقمــــــــة �لعربيـة

مع اإقتراب الدخول الجتماعي 

موجة غالء جديدة تجتاح �لأ�سو�ق

فيما وا�ضلت مديريات 

التربية ا�ضتدعــــــــاء 

المتر�ضحين المقبولين

02

�نطالق عملية تكوين 5 �آلف �أ�ستاذ لغة �لإنجليزية غد�



أمس،  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  وّجه 
لحضور  عباس  محمود  الفلسطيني  لنظيره  دعوة 
الدورة العادية الـ31 للقمة العربية المقررة بالجزائر 
دولة  أول  فلسطين  لتكون  الداخل،  نوفمبر  مطلع 
رمزية  في  القمة،  دعوة حضور  لها  توجه  عربية 
بالتزامه  الوفاء  على  الدولة  رئيس  حرص  تعكس 
تخصيص  في  والمتمثل  البداية  منذ  قطعه  الذي 
القضية  لنصرة  القمة  هذه  أشغال  األسد من  حصة 
لدعم  الصفوف  وتوحيد  على  والعمل  الفلسطينية 
فلسطين ونصرتها ضد جيش االحتالل الصهيوني.

كما تبذل الجزائر قصارى جهودها للدفع بالتعاون 
التزاما  العادلة،  القضايا  ونصرة  اإلفريقي  العربي 
حقوق  احترام  على  القائمة  الثابتة  بمبادئها  منها 
الشعوب في تحديد مصيرها ودعم القضايا العربية 
الليبية  واألزمة  الصحراوية  القضية  غرار  على 
وكذا الوضع في مالي، فيما تبقى القضية الفلسطينية 
إنجاح  على  الجزائر  تعمل  حيث  الدورة  جوهر 
صوت  إليصال  فرصة  وجعله  العربي  الموعد 
أن  الجزائر  وليس غريبا عن  العالم،  إلى  فلسطين 
لدعم  المأمول  العربي  التضامن  تحقيق  إلى  تبادر 
وأن  سبق  التي  أراضيها  على  الفلسطينية  القضية 

أعلن فيها قيام الدولة الفلسطينية.
وفي ظل تواصل "الهرولة" إلى التطبيع كما فّضل 
في  تسميتها  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
جهودها  لرأب  الجزائر  تكثف  سابق،  تصريح 
واإلفريقي  العربّي  العمل  جدار  في  الصدع 
الصهيوني  للزحف  حد  وضع  أجل  من  المشترك، 
التي  التطبيع  القارة اإلفريقية من عدوى  وتحصين 

طالت بعض العواصم المجاورة.
الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير  وكان 
بالقاهرة  استقبل  قد  لعمامرة،  رمطان  بالخارج، 
عباس،  محمود  فلسطين  دولة  رئيس  طرف  من 
رئيس  إليه  التي وجهها  الدعوة  سلمه رسالة  حيث 
في  للمشاركة  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية، 
أشغال القمة العربية الـ31 المقرر عقدها بالجزائر 
حيث   ،2022 نوفمبر  من  والثاني  الفاتح  يومي 
عبد  الرئيس  تحيات  اللقاء  هذا  لعمامرة خالل  نقل 
مجددا  عباس،  محمود  الرئيس  إلى  تبون  المجيد 
المشروعة  الحقوق  بدعم  للجزائر  الدائم  االلتزام 
الفاعل  للدور  وتطلعها  الشقيق،  الفلسطيني  للشعب 
لدولة فلسطين في إنجاح هذا الموعد العربي الهام، 
عبر  الفلسطيني  الرئيس  ان  للخارجية  بيان  وأرود 
دعمه  نظير  تبون  المجيد  عبد  للرئيس  امتنانه  عن 
المتواصل للقضية الفلسطينية، معربا عن اعتزازه 
الدعوة  يستلم  من  أول  فلسطين  دولة  تكون  أن 
للمكانة  تأكيدا  الجزائر  قمة  في  للمشاركة  الرسمية 
في  الفلسطينية  القضية  بها  تحظى  التي  المركزية 
كما جدد  المشترك،  العربي  العمل  أولويات  صلب 
الرئيس الفلسطيني عزمه على المشاركة في القمة 
والمساهمة رفقة أشقاءه قادة الدول العربية األخرى 
نوعية  مخرجات  تحقيق  عبر  أشغالها  إنجاح  في 

كما  العربية،  الشعوب  تطلعات  مستوى  إلى  ترقى 
شكلت المقابلة فرصة الستعراض مستجدات القضية 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  آفاق  السيما  الفلسطينية 
الفلسطينية على ضوء المبادرة التي أطلقها رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون.
الدبلوماسي  رصيدها  عّززت  قد  الجزائر  وكانت 
القيادات  بين  تاريخية  وساطة  بتبني  المشّرف، 
"فتح"  حركتي  بين  المصالحة  وتحقيق  الفلسطينية 
و"حماس" بعد عقود من الخالف، بعد أن نجحت في 
عقد لقاء بين محمود عباس واسماعيل هنية، أكدت 
تحقيق  إلى  الرامية  بمبادرتها  تمسكها  خالله  من 
الطريق  اللقاء  مّهد  كما  فلسطيني-فلسطيني،  صلح 
مختلف  بين  والتصالح  المفاهمات  من  مزيد  امام 
الفصائل الفلسطينية، فقد أكد رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، في عديد المناسبات استعداد الجزائر 
لتبني مبادرة الصلح وتنظيم لقاء جامع بين مختلف 
األطياف الفلسطينية، وهو ما تم بالفعل حيث توالت 
واستمع  الجزائر  إلى  الفلسطينية  الوفود  زيارات 
رئيس الجمهورية إلى مختلف اآلراء والمقترحات 
في سبيل الوصول إلى اتفاق فلسطيني- فلسطيني، 
الفاتح  في  المرتقبة  العربية  القمة  النعقاد  تحضيرا 
من نوفمبر المقبل، والتي سيكون للقضية الفلسطينية 

خاللها حصة األسد.

لعمامرة ي�شارك يف اجتماع جلنة القد�س

وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس في اجتماع لجنة 
التأمت  التي  العربية  الدول  لجامعة  التابعة  القدس 

القاهرة  المصرية  بالعاصمة  الجامعة  أشغالها بمقر 
لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية وسبل 
وضع حد لالنتهاكات التي تمارسها السلطة القائمة 
لوزارة  بيان  وأفاد  المقدسة،  المدينة  في  باالحتالل 
الخارجية أن هذا االجتماع يأتي على خلفية انسداد 
الفلسطينية  القضية  لتسوية  السياسية  العملية  آفاق 
سياساته  فرض  في  الصهيوني  االحتالل  وإمعان 
محاوالته  وكذا  االستيطانية  وأنشطته  التوسعية 
وتهويدها،  القدس  مدينة  هوية  لطمس  المتواصلة 
المناسبة  بهذه  األعضاء  الدول  وزراء  واستعرض 
الدبلوماسي  دورها  تعزيز  وآفاق  اللجنة  نشاطات 

على الساحة الدولية.

 اأبو الغيط: "قمة اجلزائر 

�شتكون �شببا لاللتئام والوحدة"

من جهته، قال األمين العام لجامعة الدول العربية، 
للقمة  ثقة  بكل  يتطلع  إنه  أمس،  الغيط،  أبو  أحمد 
القادمة في الجزائر التي ستعقد يومي 1 و2 نوفمبر 
المقبل، ودعا أحمد أبو الغيط في كلمة له اليوم في 
الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية، إلى أن 
ومحطة  والوحدة  لاللتئام  سببا  الجزائر  قمة  تكون 
"نحن  مضيفا  العربي،  العمل  تاريخ  في  مهمة 
أول  في  الجزائر  في  القادمة  للقمة  ثقة  بكل  نتطلع 
نوفمبر لتكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي 
لاللتئام  سببا  ستكون  الجزائر  قمة  وأن  المشترك، 
والوحدة وتعبيرا أصيال عن الرأي العام في بالدنا 
وتوحيد  العرب  الزعماء  لم شمل  في  يرغب  الذي 

كلمتهم".

اإميان. �س/ واج
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اأ�شحت بلدا موثوقا و�شريكا هاما قاريا ودوليا

 اجلزائر وجهة
 روؤ�ساء الدول واحلكومات

أضحت الجزائر بلدا موثوقا في المنطقة وهو ما تعكسه الزيارات 
المتعاقبة لقادة العديد من الدول في الفترة األخيرة إلى الجزائر، 
آخرها الزيارة التي أجراها رئيس المجلس األوربي أول أمس،  

كما تؤكد هذه الزيارات على المكانة الهامة التي تتمتع بها الجزائر 
كبلد محوري في القارة اإلفريقية. 

وفي هذا الصدد، أجمع خبيران سياسيان على أّن الجزائر 
استطاعت افتكاك عناصر القوة السياسية واألمنية واإلقتصادية، 

مما أّهلها ألن تكون البلد الموثوق على عدة أصعدة، منوهين 
بدورها الفّعال في حلحلة النزاعات المختلفة وإحالل السلم في 

القارة اإلفريقية.
وفي تصريح للقناة اإلذاعية األولى، أوضح الخبير في القضايا 
اإلستراتيجية، محمد شريف دروي أّن الجزائر أضحت اليوم 

شريًكا استراتيجًيا موثوًقا به في المنطقة، مما تعكسه الزيارات 
المتعاقبة التي يقوم بها رؤساء دول وحكومات إلى الجزائر  كتعبير 

عن الثقة في بالدنا كشريك هام في القارة اإلفريقية، وتقديًرا 
لجهودها على مختلف األصعدة، وفي مقدمتها مساهمتها الكبيرة 

في مكافحة  اإلرهاب وإحالل السلم ودورها الفعال في حلحلة 
النزاعات المختلفة في القارة  السمراء .

وأضاف قائاًل :«  الجزائر اليوم توصف بإمتياز وبأحقية بأنها 
الشريك الموثوق على كل المستويات، خصوصا و أنها ال 

تتغذى من أزمات الدول األخرى، كما أنها تعمل على طاولة 
السلم و الحوار دائما على تقريب وجهات النظر بين األطراف 

المتصادمة«.
من جانبه، رّكز المحلل السياسي فاتح خنانو على دور الجزائر 
البارز في مكافحة ظاهرة اإلرهاب، من خالل إتباع دبلوماسية 
قوية وحكيمة،  إلى جانب حنكة و قوة الجيش الوطني الشعبي 

الذي يعد الظهير األساسي - على حد تعبيره-  لحماية المصالح 
اإلستراتيجية الجزائرية في دوائرها الجيوسياسية.

الجزائر تبحث عن توسيع الشراكات مع االتحاد األوروبي
وفي سياق آخر أكد خبراء أّن الدور الذي تلعبه الجزائر على 

المستويات اإلقليمية والقارية والدولية، دفع رئيس المجلس 
األوروبي، شارل ميشال، يقّر بأّن الجزائر تعّد شريًكا موثوًقا 

خاصة في مجال الطاقة، أشهًرا بعد تشديد رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون على ضرورة إعادة النظر في هذه الشراكة.   

وفي تصريح للقناة اإلذاعية األولى، قال البروفيسور مراد كراشي، 
إّن » الجزائر شريك موثوق بالنسبة لالتحاد األوروبي خاصة في 
مجال الطاقة، لكن األوروبيين لم يطّوروا العالقات االقتصادية مع 

الجزائر وفقا لمبدأ رابح- رابح، في حين أّن الجزائر تبحث عن 
توسيع الشراكات«.

 من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بالبليدة، البروفيسور عبد 
الكريم شكاكطة، إّن »الجزائر أرض خصبة إلرساء مختلف 
مشاريع االستثمار في عدة مجاالت منها الفالحي، الصناعي 

واالقتصادي.«.
وأضاف: »النتائج المنتظرة لم نشاهدها على أرض الواقع، وهو 

ما استدعى إعادة النظر في هذا القرار«، وتابع البروفيسور 
شكاكطة:  »وّجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، 

تعليمات تنص على تحيين هذا االتفاق ألخذ بعين االعتبار سيادة 
الجزائر، وتكريس قاعدة الربح بين الطرفين لضمان خدمة المنتوج 

الجزائري وتوفير مناصب الشغل باإلضافة إلى توسيع النسيج 
الصناعي«.

اإ. �س

من بينها 38 ملف اأودعت من قبل اأحزاب �شيا�شية

 �سحب 53 األف تر�سح 
للإنتخابات املحلية اجلزئية

كشف، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، محمد 
شرفي ، أنه تم سحب 53 ملف ترشح لالنتخابات المحلية الجزئية 

المقررة يوم 15 أكتوبر القادم من أجل التنافس على 90 مقعدا 
بالمجالس الشعبية البلدية المعنية بواليتي تيزي وزو وبجاية. 

في ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة حول االنتخابات المحلية 
الجزئية بواليتي تيزي وزو وبجاية، أوضح شرفي أّن »38 ملفا 
للترشح من بين الـ 53 أودعت من قبل أحزاب سياسية«، مشيًرا 
إلى أن عدد المقاعد المتنافس عليها هي 90 مقعًدا. وأضاف أنه 

تم تخصيص 51 مركز اقتراع و171 مكتب انتخاب لهذا الموعد، 
باإلضافة إلى 1452 مؤطًرا.          

للتذكير، فإّن المجالس الشعبية البلدية المعنية باالنتخابات الجزئية 
هي بلديات فرعون، مسيسنة، أقبو وتوجة بوالية بجاية، إضافة إلى 

بلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بوالية تيزي وزو.
ع. ط

يف ر�شالة وجهها الرئي�س تبون لنظريه عبد الفتاح ال�شي�شي

اجلزائر تدعو م�سر حل�سور القمة العربية

تكّثف جهودها لتعزيز التعاون وراأب ال�شدع

 اجلزائـــر بخطى ثابتة
 لإجنـاح القمـة العربيــة

فل�شطني اأول دولة مدعوة حل�شور اأ�شغال "قمة اجلزائر"

تتقدم اجلزائر بخطى ثابتة نحو اإجناح القمة العربية التي �شتحت�شنها �شهر نوفمرب الداخل، والتي 

تريد لها اأن تكون "قمة لفل�شطني"، يتم من خالل العمل على توحيد ال�شف العربي لن�شرة الق�شية 

الفل�شطينية، وتعزيز التعاون العربي والإفريقي وو�شع حد للزحف ال�شهيوين.

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، دعوة 
لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي من أجل المشاركة 
في أشغال القمة العربية ال31 المقرر عقدها بالجزائر 

يومي الفاتح والثاني من نوفمبر القادم.
الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير  واستقبل 
قبل  من  بالقاهرة  أمس،  لعمامرة،  رمطان  بالخارج، 
سلمه  حيث  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
رسالة الدعوة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد 

القمة العربية ال31  المجيد تبون للمشاركة في أشغال 
المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 

القادم.
لعمامرة  أن  الخارجية،  الشؤون  لوزارة  بيان  وكشف 
أبلغ الرئيس المصري "تحيات الرئيس تبون الخالصة 
الثنائي  التعاون  لتعزيز  معه  العمل  لمواصلة  وتطلعه 
البلدين  بين  السياسي  والتنسيق  التشاور  سنة  وترسيخ 
الشقيقين"، فيما أعرب بدوره الرئيس عبد الفتاح السيسي 

عن بالغ تقديره للرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا جهوده 
المقبلة،  العربية  القمة  نجاح  عوامل  لتوفير  ومساعيه 
شخصيا  والمساهمة  المشاركة  على  حرصه  ومؤكدا 
االستحقاق  هذا  تكليل  لضمان  الجهود  هذه  دعم  في 
العربي الهام بنتائج تكون في مستوى تطلعات الشعوب 

العربية".
وجرى خالل المقابلة، "استعراض العالقات التاريخية 
الطرفان  الشقيقين، حيث أعرب  البلدين والشعبين  بين 

عن ارتياحهما للديناميكية الجديدة التي يشهدها التعاون 
البلدين  الثنائي على ضوء القرارات التي اتخذها قائدا 
خالل زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر مطلع 
ذات  القضايا  أهم  إلى  التطرق  تم  كما  الحالي"،  العام 
وعلى  العربي  العالم  مستوى  على  المشترك  االهتمام 
مستجدات  خاصة  واإلفريقي،  الدولي  الصعيدين 

األوضاع في الجوار اإلقليمي للبلدين.
واج



واليات  عبر  التربية  مديريات  أمس،  واصلت 
توزيع  في  التوالي  على  الثاني  ولليوم  الوطن، 
الطور  في  االنجليزية  اللغة  أساتذة  مناصب 
بدء  التكوين  للشروع في عملية  االبتدائي، تحسبا 

من 8 سبتمبر إلى غاية 19 من نفس الشهر.
المقبولة  األساتذة  قوائم  التربية  مديريات  ونشرت 
القوائم  وضع  تم  فيما  الترتيب،  حسب  ملفاتهم 
استدعائهم  يتم  ان  احتياطية، على  المتبقية كقوائم 
عند الحاجة، إال أن الالفت هو تسجيل في بعض 
البلديات عدم وجود أية قوائم لألساتذة بسبب عدم 
مديرية  نشرته  ما  غرار  على  مترشحين  وجود 
بأنه  لها  بيان  نشرت  التي  بشار،  لوالية  التربية 
ال يوجد أحد ترشح لتدريس مادة اللغة االنجليزية 
في التعليم االبتدائي .وفي والية تبسة كشف مدير 
 94 تخصيص  تم  أنه  مازوز  بن  لخضر  التربية 
يقوم  ،حيث  ابتدائية   425 على  موزعين  منصبا 

كل أستاذ بتدريس 12 فوجا، بمعدل ساعة ونصف 
أسبوعيا. وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم 
بلعابد قد أكد أّن منهاج تدريس اإلنجليزية لتالميذ 
جميع  وكذا  بالمادة،  الخاّص  والكتاب  االبتدائي، 
قبل  "ستكون جاهزة  الالزمة  التربوية  التنظيمات 
التحاق التالميذ بالمدارس، تنفيذا لتعليمات الرئيس 
بضبط  التربية  مديري  الوزير  أمر  تبون" كما 
اإلنجليزية  لتدريس  المترّشحين  األساتذة  قائمة 
النظام  مستوى  على  االبتدائية،  المدارس  في 
النظام  وسيتكفل   " التربية  لقطاع  المعلوماتي 
المعلوماتي للوزارة، آليا، بترتيب المسجلين للعمل 
اإلنجليزية، وفق  اللغة  لتدريس  متعاقدين  كأساتذة 
معايير مدروسة، تحّسبا الستدعائهم الختيار مكان 

العمل حسب األولوية في الترتيب.
وعبر بلعابد عن يقينه بأن تجد هذه المادة "مكانا 
صلبا في النظام التربوي الجزائري"، مضيفا أن 

هذا المشروع ستكلل بالنجاح "ال محالة", ال سيما 
عبد  الجمهورية  لرئيس  الصلبة  اإلرادة  توفر  مع 
واستراتيجيته"  "بفعاليته  واالقتناع  تبون،  المجيد 
تخصيص  الى  مشيرا  المجتمعي،  المستوى  على 
االساتذة  هؤالء  لفائدة  يوما   15 لمدة  تكوين 
حيث  األولى  النواة  لتكوين  "لبنة  يعد   , والذي 
سيستفيدون"تكوين جاد ولمدة كافية"، موضحا أن 
ساعي  بحجم  المواد"  كباقي  "إلزامية  المادة  هذه 
و  مدرسي  كتاب  "إعداد  تم  حيث  د،   90 مدته 
اآلجال  في  التالميذ  على  توزيعه  سيتم   " منهاج 
ملتقى  خالل  انه  إلى  اإلشارة  المحددة.يجدر 
تصميم  من  مكن  التربية،  وزير  ترأسه  وطني 
التكوين- ويتضمن  ومحاوره,  التكوين  مقاييس 
اللغة  "تعليمية  في  تتمثل  مقاييس  الوزير-  وفق 
االنجليزية, علم نفس الطفل, التشريع المدرسي و 

تسيير القيم و الممارسات البيداغوجية".

الجاري  9سبتمبر  تحديد  عن  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
موعدا هاما، لفائدة الناجحين في البكالوريا لدورة جوان 2022 الراغبين في 
تغيير توجيهاتهم والقيام بالتحويالت الداخلية والخارجية، على أن يتم الطلب 

حصريا عبر الخط.
يأتي هذا حسب وزارة التعليم العالي في إطار تطبيق  منشور وزاري يحدد 
شروط معالجة الحاالت الخاصة بعنوان السنة الجامعية 2023/2022، والذي 

يحمل تدابير استثنائية لتسجيل التسجيل على مستوى المؤسسات الجامعية.
أرضية  عبر  الخاصة  الحاالت  لكل  الطلبات  إيداع  أن  الوزارة  وأعلنت 
من  الطلبات  ومعالجة   2022 سبتمبر   12 9الى  من  سيكون  "بروغرس" 
طرف المؤسسات من 12 إلى 15 سبتمبر 2022 على ان يتم  نشر النتائج 
على نفس المنصة يوم 15 سبتمبر 2022 مساء لتكوين التسجيالت النهائية 
في المؤسسات من 18 إلى 22 سبتمبر 2022، مشيرة إلى كيفيات معالجة 
إجراءات  أكملوا  الذين   2022 البكالوريا  شهادة  لحاملي  الخاصة  الحاالت 
التسجيل الراغبين في دراسة توجيه أخر، حيث أنه ال يمكن إيداع طلب تغيير 
التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا 2022 الذين أكملوا إجراءات التسجيل إال 

بعد استكمال إجراءات التسجيل على مستوى مؤسسة التوجيه.
بإدراج  يقوم  البكالوريا  شهادة  حامل  أن  العالي  التعليم  وزارة  وأوضحت 
التكوين المرغوب فيها ثم  طلب تغيير توجيهه عبر الخط ويحدد من خالله 
موافقة  وتعد  المعنية  المؤسسة  طرف  من  حصريا  الطلب  هذا  معالجة  تتم 
مدير المؤسسة ضرورية للمصادقة على هذا التغيير، كما يقوم حامل شهادة 
البكالوريا  بإدراج طلب تغيير توجيه نحو مؤسسة تابعة لنفس المدينة الجامعية 
لمؤسسة توجيهه األصلية في هذه الحالة وال يخضع هذا الطلب لشرط تغيير 

اإلقامة وتعد موافقة مدير المؤسستين ضرورية.
المدينة  أخرى خارج  نحو مؤسسة  التوجيه  تغيير  يكون طلب  أن  يجب  كما 
الجامعية معلال ومبررا بوثيقة رسمية " تغيير مكان اإلقامة وتحويل الوالدين" 
التغيير إال  بالتبرير بوثائق رسمية وال يتم هذا  التوجيه  التغيير  ويخص هذا 
التوجيه االولى، على يقوم حامل  التسجيل في مؤسسة  القيام بإجراءات  بعد 

شهادة البكالوريا بإدراج طلبه ، يوضح من خالله المؤسسة المستقلة المرغوب 
فيها كما يودع أيضا الوثائق الثبوتية على أرضية بروقراس وتقوم المؤسسة 
يتم هذا  النهائي، وال  التسجيل  أثناء  الوثائق  بالتأكد من صحة هذه  المستقبلة 
الطلب إال ضمن التكوين محل التوجيه األول وفي حالة أن المعدل األدنى غير 
متوفر وأن التكوين غير مضمون من طرف المؤسسة المستقبلة يمكن لهذه 

األخيرة توجيه الطالب نحو تكوين مسموح له به.
لموافقة  الطلب  لهذا  االستجابة  تخضع  أنه   العالي  التعليم  وزارة  وذكرت 
مديري المؤسستين الجامعيين شريطة احترام المعدل األدنى لاللتحاق بالشعبة 
المطلوبة بعد ان يتم التوجيه عبر أرضية بروقراس ويقوم الطالب بطبع بطاقة 
الجامعية  المؤسسة  لدى  ملفه   بإيداع  الحقا  له  يسمح  بحيث  توجيهه  تغيير 

الجديدة، وال يصبح هذا التوجيه فعليا إال بعد التسجيل النهائي.
وعن حاملي شهادة البكالوريا 2022 الذي لم يكملوا إجراءات المرحلة الثانية 
للتسجيل األولى عند نهاية المرحلة الثانية، فيلزم إيداع طلب توجيه عبر الخط 
على أساس قائمة من التكوينات تقترح عليه عبر أرضية بروقراس ثم يتقدم 

للمؤسسة المعنية للقيام بتسجيله النهائي في شعبة التوجيه.
رف�ض الطلبات التي تقدم على م�ستوى اجلامعات

مستوى  على  تقدم  طلبات  اي  قبول  يتم  لن  انه   العالي  التعليم  وزارة  وأكدت 
الجامعات، حيث  الموقع المخصص من قبل مصالحها يتم من خالله  تسجيل طلب 
التحويل ) داخلي أو خارجي(، أي عبر األرضية المخصصة لدراسة الحاالت 
الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي و التي تعالج الحاالت الخاصة ) طلب 

تغيير التوجيه، المتخلفون، الحائزون على بكالوريا قبل 2022...(.
وأوضحت الوصاية أن بيانات الدخول لموقع التحويالت الجامعية هي نفسها 
البيانات التي تم الدخول بها إلى موقع التسجيالت الجامعية األولية حيث يتم 
إدخال في خانة  اسم المستخدم: رقم التسجيل في البكالوريا، وفي كلمة المرور 
الرقم السري الموجود على كشف النقاط األصلي للبكالوريا. مع مراعاة إدخال 

.Munuscule او Majuscule الحروف
مرمي عثماين
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فيما وا�سلت مديريات الرتبية ا�ستدعاء املرت�سحني املقبولني

انطالق عمليــة تكوين 5 �آالف 
اأ�ستــاذ لغــــة الإجنليزيــة غــدا

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن اإخ�ساع نحو 5 اآلف اأ�ستاذ متعاقد مت اختيارهم لتدري�ض مادة الجنليزية يف الطور 

البتدائي اإىل تكوين ملدة 15 يوم وهذا بداية من غدا اخلمي�ض.

م�سجلني على م�ستوى 238 موؤ�س�سة متخ�س�سة 

30 األف تلميذ من ذوي الحتياجات 
اخلا�سة �سيلتحقون مبقاعد الدرا�سة 
كشفت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, 
بالمؤسسات  بهم  المتكفل  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  اإلجمالي  العدد  أن 
المتخصصة واألقسام الخاصة سيتجاوز 30 ألف خالل السنة الدراسية 

.2023-2022
تفقدية  زيارة  هامش  على  للصحافة  تصريح  في  الوزيرة  وأوضحت 
على  للوقوف  بالرويبة,  سمعيا  المعاقين  األطفال  مدرسة  الى  قادتها 
مدى تقدم تحضيرات الدخول المدرسي لهذه الفئة, أن العدد اإلجمالي 
لألطفال ذوي اإلعاقة المسجلين للسنة الدراسية المقبلة يفوق 30 ألف 

من مختلف اإلعاقات )حركيا - سمعيا - بصريا - ذهنيا- التوحد(.
وحسب وزيرة  التضامن الوطني فإن هؤالء األطفال مسجلون على 
للقطاع و15  تابعة  للتربية والتعليم  238 مؤسسة متخصصة  مستوى 
وبخصوص  مشيرة  خاص،  قسم   1000 يفوق  ما  جانب  إلى  ملحقة، 
التأطير المخصص لفائدة هذه الشريحة, أن الطاقم البيداغوجي المتعدد 
االختصاصات يضم أخصائيين نفسانيين ومربين ومعلمين ومساعدين 
اجتماعيين, عالوة على التكفل النفسي بهذه الفئة من األطفال بالتنسيق 

مع األولياء والجمعيات الناشطة في هذا المجال.
وطمأنت في ذات السياق وزيرة التضامن كريكو أن القطاع اتخذ كافة 
ما  سيما  الدراسي,  الموسم  هذا  إلنجاح  الالزمة  والتدابير  اإلجراءات 
التعليمية  والوسائل  والبيداغوجية  والتربوية  النفسية  بالجوانب  تعلق 

مبرزة أهمية إدماج هذه الشريحة في المجتمع.
كما سمحت هذه الزيارة للوزيرة التي كانت مرفوقة بممثلين عن بعض 
الجمعيات, باالطالع على أقسام المدرسة والفضاء المخصص للنشاط 
الرياضي وكذا مكتبة المطالعة ومختلف الوسائل البيداغوجية الموجهة 

لفائدة هذه الفئة.
مرمي عثماين

الأمني العام لحتاد الفالحني اجلزائريني

 ي�سرف على لقاء جهوي باملدية

"التكفل مب�ساكل الفالحني �سيكون 
له تاأثري اإيجابي على القطاع"

اللطيف  عبد  الجزائريين  للفالحين  الوطني  لالتحاد  العام  األمين  أكد 
ديلمي، أن إرادة الحكومة في إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها القطاع 

الفالحي تشجع الفالحين على بذل المزيد من الجهود لتطوير القطاع.
للفالحين  الوطني  العام لالتحاد  اللطيف ديلمي األمين  حل أمس، عبد 
الجهوي  الملتقى  فعاليات  على  لإلشراف  المدية  بوالية  الجزائريين 
لواليات الوسط حول التحضير لموسم الحرث والبذر، وتكثيف الجهود 
الوالية  الغذائي، حيث أشرف بمعية جهيد موس والي  لضمان االمن 
فعاليات  على  الوالئي  الشعبي  المجلس  رئيس  تاني  مصطفى  رفقة 
13 والية من واليات  الفالحية من  الجهوي بحضور األسرة  الملتقى 

الوسط
أهمية  على  للفالحين  العام  لالتحاد  الوطني  االمين  ركز  كلمته  وفي 
المعنيين  كافة  بها  يقوم  التي  والجهود  المساعي  مثمنا  اللقاءات،  هذه 
بالتنمية الفالحية والريفية، بناءا على ما توفره الدولة من أجهزة مرافقة 
ودعم وتحفيز، تهدف بالدرجة األولى إلى تحقيق التطلعات لبلوغ األمن 

الغذائي الذي يعتبر إحدى الركائز األساسية لسيادتنا الوطنية.
وقال ديلمي إن إلتزام الحكومة بالتكفل بالمشاكل التي يواجهها القطاع 
الفالحي يشجعنا على التجند أكثر في الميدان من أجل تحقيق األهداف 
التي حددتها منظمتنا ". وأشار األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين 
هذا  حضروا  الذين   13 الـ  الوسط  واليات  مندوبي  أمام  الجزائريين 
اللقاء إلى "استمرار وتكثيف العمل الذي شرعت فيه منذ أشهر مختلف 
المائية  والموارد  والصناعة  الفالحة  غرار  على  الوزارية  الدوائر 

والشغل، إليجاد حل للمشاكل التي يواجهها الفالحون".
تكفال  تتطلب  التي  الرئيسية  الصعوبات  إلى  السياق  هذا  في  وتطرق 
للقطاع  جديدة  ديناميكية  "إعطاء  قال-  -كما  شأنها  من  والتي  حقيقيا 

الفالحي وتمكينه من لعب دوره الكامل كقاطرة لإلقتصاد الوطني".
وذكر  ديلمي أنه من بين هذه المعضالت "إشكالية العقار الفالحي و 
صعوبة الحصول على ملكية األراضي المستغلة و ضعف االستثمار 
الفالحي، وقلة الدعم المقدم لبعض القطاعات إضافة إلى التأخر المسجل 
في مجال مكننة أدوات اإلنتاج و كدا النقائص في التغطية االجتماعية".

وشدد على أن حل هذه القضايا "سيكون له تأثير إيجابي على القطاع 
أنفسهم  تكريس  و  الجهود  من  المزيد  بذل  على  الفالحين  سيشجع  و 
لتحقيق األهداف المحددة ال سيما فيما يتعلق بتطوير زراعة الحبوب 

والمحاصيل اإلستراتيجية".
من جهته، أكد جهيد موس والي الوالية على الدعم الكبير للدولة للقطاع 
التنمية الريفية مكانة هامة في  الفالحي، حيث يحتل قطاع الفالحة و 
اإلقتصاد الوطني  للبالد، نتيجة للسياسة التنموية التي تقودها الدولة، 
اإلنتاج  من  الرفع  خالل  من  الغذائي  األمن  تحقيق  إلى  تهدف  والتي 
واستحداث  السكان  معيشة  ظروف  وتحسين  الثروة  وخلق  الوطني، 
بصفة  واستغاللها  الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ  الشغل  مناصب 
عقالنية ومستديمة، مضيفا أن والية المدية والية فالحية بامتياز، تشغل 
أزيد من 60 بالمئة من اليد العاملة  ويعود بفائدة واستثمار مالي يقدر 

ب1.41 مليار دج سنويا
إذ  األكبر،  المساحة  ذات  الشعبة  المدية  بوالية  الحبوب  وتعتبر شعبة 
تشغل أزيد من 40 بالمئة من األراضي الفالحية، حيث بلغت المساحة 
المخصصة 113000هكتار. وحققت هذا الموسم أزيد من 1.72 مليون 

قنطار بمبلغ مالي 8.9 مليار دج.
ع. بكريي

خم�س�سة للناجحني اجلدد يف البكالوريا وتكون "ح�سريا" على "بروغر�ض"

حتديد 9 �سبتمرب لت�سجيل الراغبني يف التحويالت اجلامعية



االجتماعي  الدخول  اقتراب  ومع 
أسعار  "المناسبات"  تّجار  ألهب 
المواد  من  واسعة  مجموعة 
المواد  من  وغيرها  االستهالكية 
المدرسي  بالدخول  عالقة  لها  التي 
تعرف  و  األبواب  على  هو  الذي 
موجة  الماضيين  اليومين  األسواق 
غالء جديدة شملت الخضر والفواكه 
الغدائية  المواد  وبعض  واللحوم 
طرف  من  ال  أسبابها  تُعرف  لم 
التجار ليجد  ممثلي المستهلكين وال 
المواطن نفسه ضحية لغياب الرقابة 
مناسبة  عشية  المضاربين  وجشع 
تستنزف  أنها  معروفة  اجتماعية 
العادية  الظروف  في  الميزانيات 
غالء   بموجة  اقترنت  ان  فمبالك 

كالتي تعيشها األسواق هذه األيام. 
مستها  التي  المنتجات  اكثر  من  و 
موجة الغالء هذه الفترة هي المواد 
االستهالكية منها الخضر و الفواكه 
المنتجات  هذه  أسواق  تعيش  حيث 
و  العرض  في  انخفاض  وقع  على 
وخالل  األسعار  في  كبير  ارتفاع 
من  لعدد  قادتنا  استطالعية  جولة 
األسواق الشعبية وقفنا على االرتفاع 

الُخضر  أسعار  في  الملحوظ 
والفواكه، إذ قفز سعر الطماطم إلى 
الواحد  للكيلوغرام  دج   110 حدود 
رغم أن هذا النوع من الخضر ينمو 
الفلفل  أما  الصيف  في فصل  بكثرة 
األخضر فقط تراوح سعره بين 90 
البطاطا  سعر  بلغ  و  دج   100 و 
و  الواحد  للكيلوغرام  ديناًرا   85
 120 حدود  إلى  الجزر  سعر  قفز 
الكيلوغرام  سعُر  بلغ  قد  و  ديناًرا. 
 185 األبيض  اللفت  من  الواحد 
ما  أو  الكوسة  سعر  بلغ  بينما  دج، 
يُعرف بـ "القرعة" حدود 170 دج 

للكيلوغرام الواحد وُهو األمر الذي 
وسط  واسع  تذمر  و  سخط  أثار 
هؤالء  التجار،  حتى  و  المواطنين 
تفسيًرا  إعطائهم  بضرورة  طالبوا 
بالدرجة  مست  التي  الزيادات  لهذه 
بالمقابل  الموسمية  الخضر  األولى 
من  موجة  تمسها  لم  الفواكه  فان 
كبير  نقص  وانما  حسب  و  الغالء 
في العرض حيث باتت األسواق ال 
تتوفر إال على فاكهة العنب و كميات 
قليلة من فاكهة البطيخ و التفاح ذي 
النوعية الرديئة وكذا االجاص بينما 
المتناول  غير  في  األسعار  تبقي 

حيث بلغت أسعار العنب الـ300 دح 
فيما تتراوح أسعار التفاح بين 550 
و 600 دج و وصلت أسعار التين 
حدود ال500 هو االخر بينما تعدت 
ال400  سقف  االجاص  أسعار 
الموز  اسعار  عادت  وقد  دج  
حيث  االيام  هذه  االستثناء  لتصنع 
دج   800 األخيرة سقف  هذه  بلغت 
لتعاود  اسابيع  منذ  انخفاضها  رغم 
اسباب  دون  اخرى  مره  االرتفاع 

منطقيه وواضحة.
تطل  لم  الغالء  موجة  فان  بالمقابل 
شملت  اين  الفواكه  و  الخضر  فقد 
اللحوم  منها  المواد   باقي  حتى 
البيضاء التي تحلق عاليا هذه االيام 
االجبان  من  وانواع  البيض  وحتى 
والمعجنات والبسكويت  و مشتقات 
و  العصائر  شأن  شأنها  الحليب 
مختلف  من  واسعة  مجموعة 
المنتجات االستهالكية التي باتت ال 
انما  و  المرجعية  لألسعار  تخضع 
من  تحقيقه  في  التجار  يرغب  لما 
في  للمبالغة  يدفعهم  ما  هو  و  ربح 
جيب  حساب  على  ربحهم  هوامش 

المواطن البسيط.

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن 
بضرورة  أخرى  مرة  أمس  بوزيد 
إنجازها  الجاري  المشاريع  تجسيد 
سيما  المحددة  اآلجال  احترام  مع 
من  للرفع  وذلك  الجنوب,  بواليات 
المقدمة  الصحية  الخدمات  مستوى 
للمواطن.وخالل اجتماع مع مدراء 
الصحة للواليات عقده أمس  األول 
المرئي  التحاضر  تقنية  طريق  عن 
عن بعد, أكد بن بوزيد على أهمية 
إنجازها  الجاري  المشاريع  تجسيد 

سيما  المحددة  اآلجال  "احترام  مع 
المتعلقة  خاصة  الجنوب,  بواليات 
المتعددة  العيادات  تهيئة  بإعادة 
جعلها  على  والعمل  الخدمات 
للمريض من خالل  األولى  الوجهة 
تعمل  األقل  على  منها  اثنين  جعل 
مصالح  وكذا  24/24ساعة,  بنظام 
طابعا  بإعطائها  االستعجاالت 
المتدخلون  واستعرض  خاصا". 
وضعية  الدوري  اللقاء  هذا  خالل 
على  إنجازها  الجاري  المشاريع 

مستوى والياتهم والتي تتعلق بإعادة 
الخدمات  المتعددة  العيادات  تهيئة 
استحداث  أو  تهيئة  إعادة  وكذا 
خاصة  جديدة  أقسام  أو  وحدات 
الجراحية  و  الطبية  باالستعجاالت 
لجميع التخصصات, وهي المشاريع 
اإلستراتيجية  إطار  في  تدخل  التي 
الصحة  أقرتها وزارة  التي  الجديدة 
رئيس  توجيهات  و  لتعليمات  تنفيذا 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية, 
تبون, الرامية إلى تطوير المنظومة 

االستماع  وبعد  الوطنية.  الصحية 
إلى العروض والشروحات المقدمة 
االنجازات  جملة  تضمنت  والتي 
الصعوبات  بعض  وكذا  المحققة 
التي تم تسجيلها, جدد وزير الصحة 
تأكيده على "ضرورة تظافر الجهود 
المنشودة  التغييرات  إحداث  بهدف 
ذات  مؤسسات  إلى  الوصول  وهي 
معايير ومقاييس عالمية تقدم خدمات 

صحية ذات جودة للمرضى.«
�ش. زمو�ش

أكّد أمس الناطق الرسمي لوزارة الفالحة والتنمية 
الريفية مسعود دريدي أن وزارة الفالحة والتنمية 
لحملة  الموسم  لهذا  مبكرا  استعدت  الريفية، 
 ،2023-2022 الفالحي  للموسم  والبذر  الحرث 
في  السيما  مقبول  فالحي  إنتاج  تحقيق  متوقعا 

مجال شعبة الحبوب.
وأوضح دريدي في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
شملت  الجديد  الفالحي  للموسم  التحضيرات  أن 
فتح الشبابيك الموحدة عبر مختلف الواليات منذ 
شهر جويلية الماضي لمرافقة الفالحين وتقديم كل 
والعتاد  الحبوب  بزراعة  الخاصة  المستلزمات 
بالواليات  وخصوصا  بالسقي  الخاص  التقني 
يكون  أن  دريدي  وتوقع  البالد.  شمال  الواقعة 
في  وخصوصا  مقبوال  الفالحي  الموسم  هذا 
مجال إنتاج الحبوب وذلك وفقا لتوجيهات رئيس 

تطوير  ضرورة  على  تنص  والتي  الجمهورية 
وتحقيق االكتفاء الذاتي في هذا الميدان من خالل 
مرافقة الفالحين الناشطين في هذا المجال سواء 
في المناطق الواقعة شمال أو جنوب البالد ومنها 
المائية  الموارد  وتعبئة  والكهرباء  المكننة  توفير 
المتضررين  تعويض  عمليات  وعن  الالزمة. 
بوزارة  المسؤول  أوضح  األخيرة،  الحرائق  من 
الفالحة أنها انطلقت مطلع هذا األسبوع وشملت 
تضررا  األكثر  الواليات  األولى  مرحلتها  في 
وستتواصل بنفس الوتيرة إلى غاية إتمامها وفقا 

لتوجيهات السلطات العليا في البالد. 
وقال إن عملية اإلحصاء وإعداد القوائم مستمرة 
بالواليات  الفالحية  المستثمرات  مستوى  على 
متعددة  محلية  لجان  بها  وتقوم  المتضررة 
القطاعات وتعد محاضر بحجم األضرار ُموقعة 

من قبل الوالة وترفع إلى وزارة الداخلية لدراستها 
وتحديد حجم التعويضات. وأوضح الناطق باسم 
تسجيل  تم  أنه  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 
األعمال  رجال  قب  من  تضامنية  جماعية  هبة 
والمتعاملين االقتصاديين في قطاع الفالحة لفائدة 
شاحنات  تسليم  وشملت  المتضررين  الفالحين 
ومواد تغذية األنعام وغيرها من الهبات الممنوحة 
واألغنام  األبقار  مربي  وخصوصا  للمزارعين 
بأن  المسؤول  ذات  أعلن  وبالمناسبة،  والنحل. 
الصندوق الوطني للتعاون الفالحي يستعد لمباشرة 
الفالحين  لتوعية  النطاق  واسعة  وطنية  حملة 
والمنتجات  المحاصيل  على  التأمين  بأهمية 
التي  والحيوانية ضد مختلف األخطار  الزراعية 
يمكن أن تتعرض لها ومنها الحرائق والفيضانات.
�ش. زمو�ش

05الأربعاء  07 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 11 �صفر 1444 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

مع اقرتاب الدخول الجتماعي 

موجة غالء جديدة "جتتاح" الأ�سواق 
بداأت ال�ضواق تعرف هذه الأيام موجة غالء األهبت اأ�ضعار عدد من املواد ال�ضتهالكية وهو ما �ضيمثل �ضريبة اإ�ضافية على عاتق 

ال�ضر خا�ضة حمدودة الدخل هذه الخرية توجد يف و�ضع مايل �ضعب ع�ضية الدخول الجتماعي ب�ضب تدهور القدرة ال�ضرائية 

وارتفاع الأ�ضعار.

�ش. زمو�ش

زيتوين يوؤكد على املتابعة الدورية 

لالأ�ضغال لت�ضريع عمليات الإجناز

هذا هو تاريخ ت�سليم
 �سهادات التخ�سي�ص لآخر

 كوطة من مكتتبي "عدل 2"

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تاريخ تسليم 
تنسيق  هناك  أن  مؤكدة  المكتتبين،  من   6 للدفعة  التخصيص  شهادات 
التي هي في طور  المشاريع  على أعلى مستوي من أجل متابعة كل 
اإلنجاز وتسريع عملية تسليمها .وحسب بيان للوكالة أمس فإن المدير 
العام لوكالة عدل فيصل زيتوني قد أعلن خالل اجتماع جمعه مع ممثلي 
مكتتبي الكوطة السادسة أن عملية صب شهادات التخصيص للسكنات 
التي بلغت فيها نسبة األشغال ستكون شهر نوفمبر المقبل،  وأوضح 
أن الوكالة تسعى إلى صب أكبر قدر ممكن من شهادات التخصيص 
خالل هذا الشهر، وأن هذه العملية تلزم الوكالة على المتابعة الدورية 
والميدانية لألشغال من أجل تحقيق األهداف المرجوة سواء مع الوزارة 
ميدانية  زيارات  في  سيشرع  أنه  أكد  كما  المكتتبين.  مع  أو  الوصية 
لمشاريع صيغة البيع باإليجار من أجل تذليل العراقيل التي قد تعترض 
الدفعة  تقدم األشغال. والتقى، فيصل زيتوني مع ممثلي مكتتبي عدل 
البيع  الدورية مع ممثلي مكتتبي صيغة  اللقاءات  06، وهذا في إطار 
باإليجار وتنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق 
بلعريبي الرامية إلى فتح قنوات التواصل والتكفل بانشغاالت المكتتبين. 
وثمن ممثلي المكتتبين جهود الوكالة، مؤكدين أن التنسيق و الزيارات 
الميدانية التي قام بها المدير العام للوكالة ووزير السكن ساهمت بشكل 
كبير في تقدم األشغال وأعطت وطمأنت المكتتبين بعد أن تجسدت على 
أرض الواقع. بالمقابل وفيما يتعلق بملف الطعون والملفات المقبولة فقد 
أكد المدير العام للوكالة فيصل زيتوني، أن معالجة الملفات تكون وفقا 
لما تمليه شروط االكتتاب لسنة 2013، مشيرا إلى أن كل مكتتب تتوفر 
فيه شروط االكتتاب يستفيد من سكنه. كما أوضح المسؤول األول في 
"عدل" أن مصالح الوكالة عرفت تقدما محرزا في معالجة هذا الملف. 
مضيفا ودليل على ذلك المواصلة في صب الشطر األول مباشرة بعد 
االنتهاء من دراسة الملف، وبخصوص األشغال المنطلقة أكد زيتوني 
أن الوكالة تحرص على المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع مع مراعاة 
الجودة والنوعية في اإلنجاز التي يحرص عليها وزير السكن في كل 

محطة وزيارة لمختلف المشاريع.
�ش. زمو�ش

يتعلق مبجال ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية

نحو و�سع اإطار ر�سمي
لتعزيز التعاون بني اجلزائر وكوبا

كان ملف تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية على 
ياسين  التقليدية  السياحة والصناعة  بين وزير  التي جمعت  النقاش  طاولة 
حمادي مع سفير جمهورية كوبا بالجزائر، ارماندو فيرغارا بوينو، أمس 
بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، حيث استعرض الطرفان الفرص المتاحة 
لدعم العالقات بين البلدين.وحسب بيان الوزارة، فإن الطرفان ثمنا عالقات 
الصداقة الثنائية العريقة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين كما تباحثا 

سبل تعزيزها من خالل وضع إطار للتعاون بين البلدين.
وأكد الوزير على ضرورة تحضير مشروع مذكرة تفاهم يجمع أهم المحاور 
التي من شأنها الدفع بالعالقات في المجال السياحي وتسطير خارطة طريق 
واضحة المعالم تشمل السيما مجال السياحة العالجية، الحموية، المغامراتية 
والسياحة االيكولوجية، وكذا التنسيق من أجل وضع شراكة فعلية بين مختلف 
المتعاملين السياحيين لكال البلدين، و خلق فرص للتعاون وتبادل الخبرات 
في مجال الصناعة التقليدية.ومن جهته، عبر السفير الكوبي عن استعداده 
التام للدفع بعالقات التعاون مع الجزائر، ومن خالل اللقاء استعرض عدة 
قطاع  في  البلدين  بين  ومستدامة  فعلية  ترقية شراكة  في  ستساهم  محاور 
التقليدية.واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود  السياحة والصناعة 
لوضع إطار رسمي للتعاون بين البلدين في القريب العاجل، والذي سيترجم 

الرغبة المشتركة للبلدين الصديقين لتعزيز أواصر التعاون والدفع بها.
حياة �ضرتاح

وزارة الفالحة تعلن ح�ضد كل الإمكانيات لإجناح مو�ضم احلرث والبذر

توقعات باإنتاج فالحي "مقبول" 
يف �سعبة احلبوب خالل املو�سم املقبل

يف تعليمات اأ�ضداها وزير ال�ضحة للمدراء يف اخر اجتماع له  

ت�سريع اإجناز امل�ست�سفيات واملن�سئات ال�سحية بواليات اجلنوب

"إيني"  شركة  في  العمليات  رئيس  كشف 
إمدادات  أن  بروسكو،  جويدو  اإليطالية، 
تتضاعف  سوف  للشركة  الجزائري  الغاز 
سنويــا  مكعب  مــتر  مليـــــار   18 إلى 

بحلـــول .2024

وقال جويدو بروسكو، أمس الثالثاء حسب 
من  االنتهاء  سيتم  إنه  "رويترز"،  وكالة 
بحلول عام  بالكامل  ميد  إيست  أنابيب  خط 
2025، ويعتبر إيست ميد خط أنابيب تحت 
بالغاز  أوروبا  لتزويد  مصمم  البحر  سطح 

 5.97 ويتكلف  المتوسط  البحر  شرق  من 
مليار دوالر، ويجري التخطيط له منذ عدة 

سنوات.
 18 بتاريخ  وإيطاليا،  الجزائر  ووقعت 
أوكسيدونتال،  بين  مشترك  اتفاق  جويلية 

أيني، توتال بقيمة 4 ماليير دوالر، يخص 
تزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز 

الطبيعي.
تيون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  وأكد 
آنذاك في ندوة صحفية مشتركة بينه وبين 

دراغي،  ماريو  اإليطالي  الوزراء  رئيس 
نحو  أخرى  خطوة  دراغي  زيارة  أن 
تنظيم  تم  حيث  استراتيجية،  عالقات  بناء 

محادثات مكثفة في كل الميادين.
حياة �ضرتاح

بحلـــول 2024    رفع اإمدادات الغاز اجلزائري لـ"اإيني" االإيطالية اإىل 18 مليار مرت مكعب
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خالل �ضهر اأوت املا�ضي

ت�سجيل 16 حادث مرور ج�سماين
 واإ�سابة 18 �سخ�ص بغرداية

�ضجلت م�ضالح الأمن العمومي باأمن ولية غرداية خالل �ضهر اأوت انخفا�ض يف حوادث املرور بالقطاع احل�ضري للولية مقارنة 

بال�ضهر الفارط من ال�ضنة اجلارية..

 حيث أحصت وقوع 16 حادث مرور جسماني، أفضى إلى إصابة 18 شخص، 
مع عدم تسجيل وفيات ، مقارنة بـ 18 حادث مرور جسماني أفضى إلى 25 
إصابة خالل شهر جويلية من السنة الجارية ، وهذا عبر كامل دوائر و بلديات 

الوالية الواقعة بإقليم اختصاص األمن الوطني. 
ت�ضجيل 1184 خمالفة و رفع 17 جنحة مرورية

العمومي  األمن  مصالح  قامت  الحوادث،  هذه  من  الحد  و  المخالفين  لردع  و 
بجملة من اإلجراءات كان لها نتائج إيجابية، ففي الجانب الردعي سجلت ذات 
المصالح 1184 مخالفة، رفع 17 جنحة مرورية  بسبب عدم صالحية أو انعدام 
الوثائق على غرار شهادة التأمين، البطاقة الرمادية، رخصة السياقة  محضر 
المراقبة التقنية . وبخصوص الدراجات النارية، التي تشهد حركية كبيرة لهذا 
النوع من المركبات بالوالية، نظرا لطبيعة المنطقة و خصوصيتها العمرانية التي 

يعتمد سكانها على استعمال الدراجات النارية لتسهيل تنقالتهم اليومية، سجلت 
المصلحة 78 جنحة مرورية لسائقي الدراجات النارية، مع تحرير 63 مخالفات 
مرورية لسائقي هذا الصنف، إضافة إلى توقيف 31 دراجة نارية بسبب إنعدام 

الوثائق. 
ن�ضب 341 حاجز مراقبة و مراقبة اأزيد من 2408 مركبة 

وعن اإلجراءات الميدانية ذات الطابع الوقائي قامت ذات المصالح بنصب 341 
حاجر للمراقبة المرورية تم من خاللها مراقبة أزيد من 2408 مركبة، عالوة 
 682 إلى  إضافة  اآللي،  القارئ  نظام  4320 مركبة عن طريق  مراقبة  على 
دورية راكبة، 310  دورية راجلة ،  و يبقى عامل التوعية هو الحل األمثل للحد 
من حوادث المرور، مع التذكير دوما باألرقام الخضراء 1548 - 17 - 104 

للتبليغ عن أي تصرف من شأنه المساس بسالمة و سكينة المواطنين. 

ألف   41 من  أزيد   سيستفيد 
العائالت  أبناء  من  تلميذ 
الدخل،  ومحدودة  المعوزة 
بوالية  المدرسية  المنحة  من 
للدخول  تحسبا  وذلك  البيض 

المدرسي المرتقب. 
والئية  مصادر  وحسب 
التضامنية  العملية  هذه  فإن 
مصالح  مع  بالتنسيق  تجري 
بوتيرة  تسير  الجزائر  بريد 
متسارعة وسيتم االنتهاء من 
المقدرة  المنحة  هذه  صّب 
في  تلميذ  لكل  دج  آالف  بـ5 
لألولياء  الجارية  الحسابات 
قبل الدخول المدرسي المقبل 
صّب  اآلن  لحّد  تّم  أنه  علما 
منحة.  ألف   37 من  أكثر 
الشروع  أيضا  سيتّم  كما 
قريبا في توزيع أزيد من12 
مزودة  مدرسية  حقيبة  ألف 
المدرسية  األدوات  بكامل 
المتمدرسين  األطفال  لفائدة 
من  االبتدائي  الطور  في 
المعوزة.  العائالت  أبناء 
التعميم  عملية  إطار  وفي 
التدريجي الستعمال اللوحات 
تعليمية  كوسيلة  اإللكترونية 
استفادت  فقد  القسم،  داخل 
من  ابتدائية  مدارس  عشر 
البيداغوجية  المعدات  هذه 
أخرى،  جهة  ومن  بالوالية. 
التأطير  تعزيز  وبغية 
قطاع  باشر  البيداغوجي 
عملية  في  بالبيض  التربية 

التعيين  مقررات  توزيع 
أستاذا   330 من  ألزيد 
متعاقدا في األطوار التعليمية 
المناصب  لشغل  الثالثة 
المواد،  في مختلف  الشاغرة 
فيما ينتظر أيضا التحاق أزيد 
خريجي  من  أستاذا   30 من 
لألساتذة  العليا  المدارس 
خالل  عملهم  بمناصب 

الدخول المدرسي المقبل.
من  أزيد  توظيف  أيضا  وتّم 
مادة  لتدريس  أستاذا   50
الطور  في  اإلنجليزية  اللغة 
سيستفيدون  حيث  االبتدائي، 
خالل  تكوينية  دورة  من 
الفترة الممتدة من 8 إلى 19 

سبتمبر الجاري.
التربية  مديرية  أنهت  كما 
عملية تزويد جميع مؤسسات 
عددها  يزيد  التي  القطاع 
بالكتاب  مؤسسة   260 عن 
فتح  عن  فضال  المدرسي، 
الكتاب  لبيع  معارض  ثالثة 
المدرسي عبر كل من دوائر 
وبوقطب  الوالية  عاصمة 
و  الشيخ.  سيدي  واألبيض 
يرتقب بوالية البيض التحاق 
أكثر من 92 تلميذا موزعين 
الثالثة بمقاعد  على األطوار 
سبتمبر   21 يوم  الدراسة 
على  يسهر  الجاري، 
 4700 من  أزيد  تأطيرهم 

أستاذا.
�ض.ز

لمطاعي  تسالة  ببلدية  "بوعربية"  حمام   يستهوي 
)شمال مجينة ميلة( الكثير من الباحثين عن االستجمام 
والترفيه صيفا في أحضان الطبيعة طلبا للهدوء بعيدا 

عن ضوضاء الشواطئ والمدن الساحلية.
المحاذي  الجبل  أسفل  تحديدا  بوعربية  حمام  ويقع 
تسالة  بلدية  مركز  عن  يبعد  ال  الذي  الغول  لوادي 
عن  عبارة  وهو  كيلومترات  ببضعة  إال  لمطاعي 
يتسع ألكثر  الجبل ال  في  حوض صخري منحوت 
من 3  أشخاص تتدفق فيه المياه التي تخترق صخور 
الجبل فتكون حارة شتاء وشبه باردة صيفا. كما أن 
مياه هذا المنبع الحموي تتجه من حوضه إلى بركة 
مائية بوادي الغول لتلتقي مع مياه الوادي الذي تغطي 
النباتات واألشجار ضفتيه ما يمنع أشعة الشمس عن 
البركة وهو ما جعلها تستقطب هواة السباحة في هذا 
النوع من المسطحات المائية. ويتطلب الوصول إلى 
ما  نوعا  "وعر  جبلي  مسلك  اتخاذ  بوعربية  حمام 
االستجمام  متعة  لكن  السن  كبار  على  " خصوصا 
وطبيعة المكان تهون المسافة على كثير من قاصديه. 
فعبد السالم و هو مغترب متقاعد يقطن حاليا ببلدية 
وادي النجاء بوالية ميلة قال لـوأج و هو رفقة أفراد 

المكان  هذا  زيارة  بأن   "بوعربية"   بحمام  عائلته 
على  حريص  وهو  عنه"  االستغناء  يمكنه  ال  أمر" 
أضاف:  و  السبعينيات.  سنوات  منذ  عليه  التردد 
"أجد في هذا المكان طبيعة ساحرة تجمع بين الجبل 
على  زيادة  والنباتات  األشجار  وخضرة  والوادي 
روعة المسبح الصخري الذي تستهوي مياهه زواره 
الهاربين من حرقة شمس الصيف لينعموا بجو من 
وخرير  العصافير  زقزقة  إال  فيه  يسمع  ال  الهدوء 

المياه المتدفقة". 
أنه يجد في حمام "بوعربية" ما ال  و أردف أيضا 
يجده في المدن الساحلية التي يقصدها لقضاء فترة 
زمنية بسيطة خالل الصيف ليظل هذا المكان مقصده 
وأفراد العائلة على الدوام. أما الشاب مفيد الذي زار 
من  قادما  التنقل  عناء  تكبد  فقد  مرة  ألول  المكان 
بلدية الطاهير بوالية جيجل المجاورة قاصدا حمام 
الشواطئ  أجواء  خلفي  تركت  فقال:"   ، "بوعربية" 
التي ال يستغني الكثير منا عنها ، و هذا ألني أبحث 
عز  في  خالبة  طبيعة  أحضان  بين  االستحمام  عن 
المعتاد  عن  خروجا  أجده  الذي  األمر  الصيف، 
 " البحر  بشواطئ  االصطياف  اقتران  في  المتمثل 

كانت  )بوعربية(  لحمام  اليوم  زيارتي   " وأضاف: 
هذا  الستكشاف  دفعني  الذي  لفضولي  تلبية  أيضا 
المكان الذي كثيرا ما سمعت عنه من أقاربي المقيمين 
بمنطقة تسالة لمطاعي وشدني ذلك إليه" . ومن بين 
األشخاص كذلك الذين فضلوا االستجمام والهروب 
من حر الصيف بزيارة حمام "بوعربية"، ياسين و 
أم  بمدينة  ويقيم  يشتغل  لكنه  المنطقة  أبناء  من  هو 
البواقي الذي اغتنم فرصة العطلة ليصطحب ولديه 
إلى حمام "بوعربية" قائال:" متعة االصطياف عندي 
تكمن في زيارة هذا المكان الذي استذكر فيه صورا 
أيضا:  بالقول  الممتعة هنا". و أضاف  من طفولتي 
"أنا متواجد هنا رفقة ابني وابنتي للترفيه عن أنفسنا 
في ظل هذا الحر الشديد واالستمتاع بطبيعة المكان 
أجوائه  مثل  عن  الباحثين  يستقطب  ما  كثيرا  الذي 
خالل موسم االصطياف". و أردف:" أريد أن أقنع 
أوالدي أن مفهوم االصطياف ال يقتصر فقط على 
زرقة البحر و رمال الشواطئ بل هناك أماكن أخرى 
من  فيها  يجتمع  ما  على  للوقوف  بالزيارة  جديرة 

مقومات سياحية تشد إليها األنظار«. 
�ض.زمو�ض/ واج

استفاد مربو مواشي متضررون من  حرائق الغابات األخيرة عبر بعض بلديات 
ثانية في شعبة  الجاري من حصة تعوضيات عينية  الطارف، األسبوع  والية 
تربية المواشي شملت 100 رأس من األبقار الحلوب و428 رأسا آخرا  من 

الغنم.
ولدى إشرافه على العملية بقرية ><رقية مناع " ببلدية بوثلجة، شّدد والي والية  
الطارف حرفوش بن عرعار في تصريح للصحافة على ضرورة االنتهاء من 
هذه العملية " قبل نهاية األسبوع الجاري على أن تنتهي التعويضات قبل نهاية 
المحلية  المديرة  زايدي  شناز  صرحت  جهتها،  من  الجاري".  سبتمبر   شهر 
 100 المسلمة شملت  الحصة   أّن  الجزائرية  األنباء  لوكالة  الفالحية  للمصالح 
لفائدة 15 مربًيا  متضرًرا من الحرائق  رأس من األبقار الحلوب تم تسليمها 
زيادة على تسليم 428 رأًسا من الغنم للعديد من المربين  المتضررين بمشاتي 
عين "خيار" والقالة وعين العسل وبوثلجة وبني صالح وبلدية  بوحجار. وبعد 
أن ذكرت بأن عملية تعويض المتضررين "ال تزال متواصلة"، طمأنت  زايدي 

كل الفالحين الذين وردت أسماؤهم في تقارير اللجنة الوالئية المكلفة  باإلحصاء 
هذه  توزيع   أّن  إلى  مشيرة  القادمة،  األيام  خالل  التعويضات  سيتلقون  بأنهم 
الحصة "الهامة" يدخل في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية، السيد  
من  المتضررين  الفالحين  تعويض  في  باإلسراع  القاضية  تبون  المجيد  عبد 
17 و18 أوت  الوالية يومي  اندلعت في عدة مناطق من هذه  التي  الحرائق  
الماضي. وأضافت زايدي أنه بعد االنتهاء من عملية تعويض المتضررين في 
شعبة  تربية المواشي ستشرع مصالحها بداية من األسبوع المقبل في تعويض 
المتضررين في  باقي الشعب على غرار شعبة األشجار المثمرة خاصة أشجار 
الزيتون وتربية النحل  على أن تأخذ بعين االعتبار كل الخسائر التي ستتكفل 
المكلفة  الوالئية  اللجنة  سّجلت  للتذكير،  الريفية.  والتنمية   الفالحة  وزارة  بها 
بإحصاء الخسائر الناجمة عن حرائق  الغابات األخيرة، 131 متضررا ونفوق 

826 رأسا من الماشية بين بقر وغنم وماعز.
�ض.زمو�ض

�ض. زمو�ض

البي�ض:

 41�ألف تلميذ ي�ستفيدون
 من منحة �لتمدر�س

يعرف اإقبال كبريا من اأبناء املنطقة وال�ضياح

 حمام بوعربية مبيلة وجهة �لباحثني 
عن �ال�ستجمام و�سط �لطبيعة

قاملة:

�لقب�س على �سخ�س 
حاول �إفتعال حر�ئق

تمكن أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني ببلدية مجاز الصفاء 
في  عمدا  النار  إضرام  حاول  شخص  توقيف  من  قالمة  بوالية 
أمالك ذات طابع غابي حسب ما علم من خلية اإلعالم واالتصال 
المصدر،  أوضح  األمني.و  السلك  لذات  اإلقليمية  للمجموعة 
بلدية  ينحدر من  24 سنة  العمر  يبلغ من  الذي  فيه  المشتبه  بأن 
حيثيات  أن  مضيفا  المجاورة  أهراس  سوق  بوالية  المشروحة 
القضية تعود إلى يوم 28 أوت الماضي عندما تلقى أفراد الفرقة 
أحد  من  بالغا  الصفاء  مجاز  لبلدية  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
مستعملي الطريق يفيد بوجود شخص بصدد إشعال النار بحافة 
الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس مرورا 
بقالمة.و قد تمكن أفراد ذات الفرقة من ضبط المشتبه فيه وهو 
وفقا  قماش  وقطعة  يابسة  أغصان  بواسطة  النار  إضرام  بصدد 
لما ذكره ذات المصدر مشيرا إلى أن المشتبه فيه تم تقديمه أمام 

الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوشقوف.
�ض.ز

تيبازة:

�إنطالق �حلملة �لوطنية للوقاية من حر�ئق �لغابات
انطلقت بحر األسبوع الجاري الحملة الوطنية للوقاية 
يشرف  والتي  تيبازة،  بوالية  الغابات  حرائق  من 
بالتعاون  المدني  للمجتمع  الوطني  المرصد  عليها 
مع مديرية الحماية المدنية ومحافظة الغابات، والتي 
تدخل ضمن تنسيق جهود المجتمع المدني في مجال 
مكافحة الحرائق، وتعزيز دوره في العمل التوعوي 
واإلستباقي الوقائي وخلق ثقافة اليقظة والتبلييغ.هذا 

من  للوقاية  الوطنية  الحملة  انطالق  على  وأشرف 
األمين  الغابات،  محافظة  مقر  من  الغابات  حرائق 
لوالي  ممثال  دالل”  “محمد  تيبازة  لوالية  العام 
والتوجيهات  النصائح  مختلف  ُقّدمت  أين  الوالية، 
المتعلقة ببرنامج الحملة من طرف محافظ الغابات 
للوالية “جمال بلعايب”، ليتّم التنقل بعدها إلى حقل 
من  المشاركين  مع  لقاء  وتنظيم  بشنوة،  الرماية 

المدني من جمعيات  هيئات إدارية وأفراد المجتمع 
ممثلي  انتخاب  مع  الحملة  أشغال  لتنطلق  محلية، 
التّنسيق والمتابعة على مستوى الوالية، يأتي  لجنة 
الوالية  تشهدها  التي  الرهيبة  الحرائق  هذا في ظل 
ككل موسٍم لإلصطياف، على أمل التقليل من حدتها 

وأضرارها تجاه الغطاء النباتي.
�ض.ز

الطارف:

مربو �ملو��سي ي�ستفيدون من �لتعوي�سات على �حلر�ئق

غليزان:

تز�يد حاالت �سرقة
 �لطاقة �لكهربائية

في  تزايدا  بغليزان  والكهرباء  الغاز  توزيع  مديرية  سجلت 
الحرارة،  درجة  ارتفاع  مع  سيما  الكهربائية  الطاقة  سرقة 
والتي بلغت 1404 حالة سرقة، ما انجر عن ذلك انقطاعات 
عن  النظر  بغض  الكهربائية،  بالطاقة  التزود  في  وتذبذبا 
الحوادث الخطيرة التي مست سالمة األشخاص والممتلكات.

الكهربائية،  للكوابل  فإن أي تعرض  المديرية   بيان  وحسب 
قد  أو سرقتها  الكهرباء  قرصنة  بغرض  للعبث  العدادات  أو 
تسديدها  استدراك توجب عليه  فاتورة  إلى  يعرض صاحبها 

في الوقت المحدد، مع إيداع شكوى لدى المصالح األمنية.
�ض.ز



فيما يأتي نصائح لشد الوجه:
شرب الكثير من الماء، فالماء ضروري 
إذ  والرقبة،  الوجه  ولشد  الجلد  لمرونة 
جيد،  بشكل  ويغذيه  الجسم  الماء  يُرطب 
أكواب   8 يقل عن  ال  ما  ويُفضل شرب 

من الماء يوميّاً. 
المواد  أو  المرطبة،  الكريمات  استخدام 
اللوز  وزيت  البشرة،  لترطيب  الطبيعية 
على  يحتوي  ألنه  الغرض،  بهذا  يفي 
مرطبة،  خصائص  وفيه   ، Eفيتامين
وهذا الزيت يشد البشرة حول الفم وتحت 
التجاعيد  من  للتقليل  جيد  وهو  العينين، 

والخطوط الدقيقة في الوجه والرقبة.
  SPFنسبة تقل  ال  بحيث  الشمس،  أشعة  من  للوقاية  كريم  استخدام   
عن 30، ويجب اختيار نوعية جيدة من هذا الواقي لمنع ظهور التجاعيد. 
تناول الطعام الصحي، وهذا عن طريق إتباع نظام غذائي يحتوي على 

مثل  الدهنية،  باألحماض  الغنية  األطعمة 
البشرة  برطوبة  تحتفظ  ألنها   ،3 أوميغا 
يجب  كما  والمرونة،  النعومة  وتمنحها 
التي تحتوي على  تناول األطعمة  يتم  أن 
لتقليل  والفيتامينات  األكسدة  مضادات 
الوجه  في  الدقيقة  والخطوط  التجاعيد 
األسماك،  األطعمة،  هذه  ومن  والرقبة، 

واألفوكادو، وبذور الكتان. 
أهم  أحد  ألنه  التدخين؛  عن  اإلقالع 
التدخين  يتسبب  إذ  البشرة،  تلف  مسببات 
باللون البني لمادة الكوالجين ويجعل الجلد 

مترهاًل ويبدو الشخص أكبر سنّاً.
من  كافية  ساعات  عدد  على  الحصول   
النوم يوميّاً، فال يُمكن االستفادة من إتباع أي روتين للعناية بالبشرة دون 
النوم لمدة كافية خالل الليل، فالنوم ضروري للحفاظ على صحة البشرة 

والقضاء على التجاعيد.
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الحياة  نمط  على  التعديالت  بعض  إجراء  يمكن  الحياة:  نمط  تعديالت   
للسيطرة على ألم البطن، وفيما يأتي بيان أهّم هذه التعديالت:

االعتدال في تناول الطعام في حال كان السبب الكامن وراء اإلصابة بألم 
البطن هو كثرة الطعام.

الغازات هي  للغازات في حال كانت  الُمسبّبة  تناول األطعمة  الحّد من   
الُمسبّبة أللم البطن. 

أن  يمكن  إذ  باأللم،  الشعور  لتخفيف حدة  األيسر  الجانب  االستلقاء على 
يساعد هذا االستلقاء على إراحة القناة الهضمية.

 اإلكثار من تناول األلياف وشرب الماء في حال كان اإلمساك هو السبب 
الكامن وراء المعاناة من ألم البطن.

التمارين التي تساعد على االسترخاء،   السيطرة على التوتر وممارسة 
وذلك ألّن التوتر يتسبب في زيادة ألم البطن سوءاً.

 وضع قربة من الماء الساخن على البطن.
 الحرص على تناول كمية كبيرة من السوائل الصحية مثل الماء.

 االمتناع عن شرب الكحول، وذلك لما يتسبب به شرب الكحول من زيادة 
األلم سوءاً.

الحّد من تناول القهوة والشاي، وذلك لتسبب هذه المشروبات بزيادة األلم سوءاً.

 الحرص على أخذ قسط كاٍف من الراحة. 
العالجات الدوائية: يعتمد اختيار الدواء على السبب الكامن وراء الشعور 
بألم البطن، وهناك بعض الحاالت التي يتطلب فيها األمر حقن المصاب 
بالوريد بالسوائل تعويضاً عن النقص الحاصل، ومن الخيارات الدوائية 

التي يمكن أن يُلجأ إليها ما يأتي:
 ُمسّكنات األلم؛ على الرغم من أّن أغلب الحاالت ال يزول فيها األلم بشكٍل 
مباشر عند تناول مسكنات األلم، إال أنّها تقلل بشكٍل واضح من حدته، ومن 
الجدير بالذكر أّن هناك العديد من األدوية التي تُصنّف كُمسّكنات لأللم، 
بألم  الشعور  حاالت  في  باستخدامه  يُنصح  الباراسيتامول، والذي  منها 
بسيط، ويُنصح بقراءة التعليمات المرفقة بالباراسيتامول، والحرص على 
اليومية المسموح بها، ومن ُمسّكنات األلم أيضاً:  عدم تجاوز الجرعات 
األسبرين ومضادات االلتهاب، ولكن يُنصح بعدم تناول هذه األدوية دون 
استشارة الطبيب المختص؛ إذ إّن هذه األدوية قد تزيد شعور المصاب بألم 

البطن في بعض الحاالت.
 مضادات الحموضة، ويُلجأ إليها في بعض حاالت ألم البطن.

 المضادات الحيوية و مضادات االكتئاب ولكن تُعطى بجرعات قليلة في 
حال الشعور بألم في البطن.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

ن�صائح ُمعتربة عند قيا�س
 درجة حرارة الطفل 

من أهم النصائح المعتبرة التي يجب على األهل إتباعها عند قياس درجة 
حرارة الطفل ما يأتي:

لألطعمة  تناولِه  من  دقيقة   30 مرور  بعد  الطفل  الحرارة  درجة  قياس 
والمشروبات الساخنة والباردة. 

عدم السماح للطفل بأن يعض ميزان الحرارة الفموّي. 
عدم السماح للطفل بالتكلم خالل قياس درجة حرارته عن طريق الفم. 

بالحركة خالل قياس درجة حرارته باستخدام ميزان  للطفل  السماح  عدم 
الحرارة تحت اإلبط. 

يُفّضل تجنّب استخدام شرائط الحّمى وموازين الحرارة الرقمية على شكل 
مصاّصة لألطفال.

يجب االلتزام بقراءة التعليمات المكتوبة على موازين الحرارة، والحصول 
على ميزان رقمي خاص بالفم.

للتأّكد من بقائه   يجب عدم ترك الميزان عند قياس درجة حرارة الطفل 
بمكانه الصحيح أثناء القياس.

 يجب تنظيف طرف ميزان الحرارة عن طريق إتباع التعليمات الخاّصة 
بكل نوع قبل وبعد كل استخدام.

طريقة اإزالة اآثار ال�صبغة من اليد

في  الصحون  سائل غسل  استخدام  يمكن  الصحون  سائل غسل  استخدام 
إزالة الصبغة عن اليد، من خالل الطريقة التالية:

على  الغسيل  منظف  أو  الصحون،  سائل غسل  من  ملعقة صغيرة  وضع 
اليدين الملوثة بالصبغة. 

فرك اليدين بالسائل لمّدة دقيقة. 
فرك اليدين بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ. 

تكرار العملية عدة مرات حتّى تزول الصبغة نهائياً عن اليدين. 
استخدام الكحول والصابون يمكن استخدام الكحول، والصابون للتخلص 

من الصبغة عن اليدين، من خالل الطريقة التالية:
السائل  الصابون  أو  الصحون،  سائل غسل  مع  الكحول  من  كمية  مزج   

على قطن.
 فرك المزيج برفق على اليدين الملوثة بالصبغة لبضع ثواٍن.

 غسل اليدين بالماء.
للتخلص من الصبغة   استخدام صودا الخبز يمكن استخدام صودا الخبز 

على اليدين على النحو اآلتي:
 مزج كمية من صودا الخبز مع سائل غسل الصحون.

للتخلص من  اليدين فيها عدة مرات  ثّم فرك   غمس منشفة بهذا المزيج، 
الصبغة. 

غسل اليدين بالماء. 
استخدام شرائح الليمون يساعد الليمون على إزالة البقع بشكل عام، لذا، 

يمكن استخدامه إلزالة الصبغة عن اليدين، بالطريقة التالية:
 قطع حبة من الليمون إلى نصفين.

 فرك اليدين الملوثة بالصبغة بنصف ليمونة، إذ يساعد حامض الستريك 
على تحطيم مكّونات الصبغة، وإزالتها بسرعة. 

االستمرار في فرك اليدين بالليمون لدقائق. 
غسل اليدين بالماء.

 استخدام مثبت الشعر من الطرق التي يمكن استخدامها أيضاً إلزالة صبغة 
الشعر من اليدين، واألظافر، وفروة الرأس استخدام مثبت الشعر الرذاذي، 
إما  بسهولة، وبسرعة،  الجلد  الصبغة من  إزالة  يُساعد على  لكونه  وذلك 

كيفية استخدامه فهي على النحو اآلتي:
 رش قلياًل من مثبت الشعر المنتج على اليدين، أو الجلد الملوث بالصبغة. 

تدليك الجلد لبضع ثواٍن، ثّم مسحه بقطعة من القماش. 
غسل اليدين بالماء والصابون.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

و�صائل املحافظة على اجل�صم يف فرتة احلمل
مراحل  على  الجسم  في  التغيير  يكون 
قوام  على  وللمحافظة  الحمل،  ضمن 
وجسم مثالّي لبعد الوالدة اتبعي الخطوات 

التالية بدقة:
الخفيفة  الرياضية  التمارين  ممارسة 
الحمل، بحيث يجب استشارة  طوال مّدة 
الصحي  الوضع  عن  المختّص  الطبيب 
للجنين واألم، ومن أفضل الرياضات هي 

المشي والسباحة. 
المحتوية  المتوازنة  األغذية  تناول 
والمعادن،  والفيتامينات،  األلياف،  على 
والتخفيف من األطباق الدهنية، والزيوت 

المشبعة، واألكالت السريعة.
 تناول العصائر الطبيعية والسوائل بكثرة. 

العناية الشخصية والنظافة من األمور التي تُحّسن الحالة النفسية للحامل، 
وتجعلها أكثر نشاطاً وثقًة بالنفس. 

ارتداء الثياب الخاصة بالحمل والجذابة بنفس الوقت والمريحة. 

والكريمات  الطبيعيّة  الزيوت  استخدام 
لحمايتها  الجسم،  ترطيب  في  الخاصة 
التي  البيضاء  والخطوط  التشّققات  من 
تظهر بسبب الزيادة الكبيرة لحجم البطن 

واألرداف.
الراحة  من  كاٍف  قسط  على  الحصول   

واالسترخاء.
الحمل،  مراحل  بكامل  الزوج  مشاركة   
وله  الفترة  هذه  من  يتجزأ  ال  جزء  فهو 
واستيعاب  األم  تشجيع  في  األكبر  الدور 
في  كبيرة  تغيرات  من  لها  يحدث  ما 
الهرمونات وله القدرة على ضبط غضب 

الزوجة ونفسيتها الحساسة. 
النظر للحمل على أنه شيء جميل وممتع وتمتعي بكل لحظة تمرين بها 

وتحّدثي مع طفلك لتشعري بالسعادة.
 تناول الحليب ومشتّقاته للحفاظ على سالمة وصحة العظام والمفاصل 

لألم والجنين. 

عالج اأمل البطن 
اإّن عالج اأمل البطن يعتمد على املُ�صّبب ب�صكٍل رئي�صّي، فمثاًل يف حال كان ال�صبب وراء ال�صعور باأمل البطن هو املعاناة 

من م�صكلة �صحية ما اأو التعّر�ض لإ�صابة معينة، فاإّن العالج يكون بعالج هذه املُ�صّببات، وميكن بيان الطرق العالجية 

العامة فيما ياأتي:

ن�صائح ل�صد الوجه 
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ت�ضايف ي�ضدد على �ضرورة 

فوز البار�ضا اليوم اأمام بلزن وي�ضرح

»�سنقاتل ونناف�س ونحلم
 بالتتويج بدوري �أبطال �أوروبا«

مدرب  هيرنانديز  تشافي  تحدث 
طموحات  عن  اإلسباني،  برشلونة 
هذا  أوروبا،  أبطال  دوري  في  فريقه 
دوري  في  برشلونة  الموسم.ويلعب 
أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة 
التي تكنى بمجموعة الموت إلى جانب 
فيكتوريا بلزن التشيكي، وبايرن ميونخ 
األلماني وإنتر ميالن اإليطالي، ويستهل 

مواجهاته أمام بلزن، اليوم.
للقاء  السابق  الصحفي  المؤتمر  في تصريحات خالل  تشافي  وقال 
فيكتوريا في افتتاح مشوار برشلونة بالمجموعات: "سنقاتل وننافس 
ونحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، ال يمكنني أن أتخيل اللعب دون 
أن يكون هدفي الفوز، لكن يجب أن نبقى في غاية التواضع، الطموح 
للغاية"، وأكمل: "يجب أن ننافس في كل مباراة ونتعامل مع  جيد 
كل لقاء على أنه حرب ونحلم أيضاً«.وعن السجل السيء للبارصا 
في دوري أبطال أوروبا في السنوات األخيرة، تحدث تشافي: "كل 
سنة هي قصة منفصلة، هذا العام نريد عدم تكرار تلك األمور، نريد 
أن نكون على أكبر قدر من التنافسية في كل مباراة، نريد فقط أن 
نفوز بدوري أبطال أوروبا، وسنقاتل حتى النهاية«.وعن تعلمه من 
العمل مع بيب غوارديوال ولويس إنريكي مدربي برشلونة السابقين 
قال: "لقد منحني العمل مع غوارديوال وإنريكي الكثير، أحب الهيمنة 
على المباريات، واالستفادة من المساحات، تعلمت من مباراة 2-6 
بين برشلونة ولاير مدريد في سانتياغو بيرنابيو، تركوا المساحات 
فاستغلها غوارديوال عن طريق تيري هنري«.وحقق تشافي كالعب 
في  مرتين  منها  برشلونة  مع  مرات   4 أوروبا  أبطال  دوري  لقب 
عهد غوارديوال في 2009 و2011، ومرة مع إنريكي في 2015 
ولقب عام 2006.مدرب برشلونة تطرق للحديث عن فيكتوريا بلزن 
خصم فريقه في ذات اإلذنين قائالً: "فريق قوي للغاية بدنياً، ومن 
الضروري أن نبدأ المواجهة بشكل قوي، ويجب أن نبدأ المسابقة 
بالفوز، هدفنا الرئيسي اآلن تخطي المجموعات، وهذا يبدأ بتجاوز 
مباراة الغد"، وواصل: "إنها مباراة خادعة لنا ألن فيكتوريا ليس لديه 

ما يخسره، وأصعب شيء أن تواجه خصم ليس لديه ما يخسر«.
الوكالت

جوفنتو�س يعلن جناح العملية 

على ركبة جنمه الفرن�ضي

بوغبا يخ�سع للجر�حة وحلم 
م�ساركته يف مونديال قطر مهدد

 أعلن نادي جوفنتوس اإليطالي، مساء 
أول أمس، إجراء الفرنسي بول بوغبا 
جراحية  عملية  الفريق،  وسط  العب 
بوغبا  الركبة.وتعرض  في  ناجحة 
قبل  التحضيرية  الفترة  لإلصابة خالل 
الالعب  واتفق  الجاري،  الموسم  بداية 
على  الفرنسي  والمنتخب  والنادي 
إجراء  من  بدال  عالج  لفترة  الخضوع 
عملية جراحية كي ال يفقد فرصة المشاركة بكأس العالم 2022، لكن 
في الساعات القليلة الماضية، أكدت تقارير عديدة أن بوغبا سيخضع 
في  دون جراحة.وقال جوفنتوس  العالج  فشل  بعد  لعملية جراحية 
لعملية  المساء  هذا  بوغبا  بول  "خضع  الرسمي:  موقعه  عبر  بيان 
بالغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وكانت عملية ناجحة«.وذكرت 
في  جراحية  عملية  من  التعافي  أن  اإليطالية  الصحف  في  تقارير 
الغضروف يتطلب من 6 إلى 8 أسابيع ما يعني أن فرص تواجد 
بوغبا ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب فرنسا في مونديال قطر تبقى 
قائمة ولكنها ضئيلة جدا.وكان بوغبا تعرض لإلصابة أواخر جويلية 
الماضي خالل استعدادات فريقه للموسم الجديد وفضل حينها عدم 
الخضوع لعملية جراحية واكتفى بالعالج الفيزيائي على مدى خمسة 
أسابيع يتضمن تدريبات في المسبح وبعض تدريبات اللياقة البدنية، 

لكن يبدو أن هذا العالج لم يكن فعاال.
الوكالت

تكملة ملباريات اجلولة الأوىل من دوري اأبطال اأوروبا

�لإنرت يتحدى �لبايرن وليفربول 
ي�سعى للخروج من كبوته �أمام نابويل

انتر  تجمع  التي  المباراة  تستحوذ   
ميونخ  وبايرن  اإليطالي  ميالن 
بين  األكبر  االهتمام  على  األلماني 
اليوم  تقام  التي  المباريات  جميع 
بدور  األولى  الجولة  إطار  في 
أوروبا  أبطال  لدوري  المجموعات 
ضربة  المباراة  القدم.تمثل  لكرة 
الثالثة  المجموعة  في  مثيرة  بداية 
الموت"  بـ"مجموعة  وصفت  التي 
عقب إجراء مراسم قرعة هذا الدور 
كونها تضم أيضا برشلونة اإلسباني 

وفيكتوريا بلزن التشيكي.
ويخوض انتر ميالن وبايرن ميونيخ 
صعبة  أجواء  وسط  اليوم  مباراة 
جاره  أمام  انتر  بعدما خسر  لكليهما 
ميالن 2-3 في ديربي مثير بالدوري 
الحالي  األسبوع  مطلع  اإليطالي 
برلين  يونيون  مع  بايرن  وتعادل 
1-1 مطلع هذا األسبوع أيضا ليكون 
التعادل الثاني على التوالي للفريق بعد 
3 انتصارات متتالية في بداية رحلة 

األلماني،  بالدوري  لقبه  عن  الدفاع 
فرصة  اليوم  مباراة  تمثل  ولهذا، 
وتقديم  اإليجابية  النتائج  الستعادة 
"المجموعة  في  قوية  بداية  ضربة 
نفسها،  المجموعة  الحديدية«.وفي 
يفتتح برشلونة اإلسباني مسيرته في 
البطولة هذا الموسم بأفضل مواجهة 

يستضيف  حيث  نظريا"  له"  ممكنة 
ملعب  على  التشيكي  بلزن  فيكتوريا 
إلى  البارصا  ويتطلع  نو"،  "كامب 
تحقيق نتيجة كبيرة في هذه المباراة 
لتكون دافعا قويا للفريق قبل مواجهته 
الصعبة على ملعب بايرن في الجولة 
التالية.وفي المجموعة األولى، يسعى 

من  للخروج  اإلنجليزي  ليفربول 
كبوته المحلية عبر ضربة بداية قوية 
على المستوى األوروبي عندما يحل 
ضيفا على نابولي اإليطالي، وينتظر 
أن يواجه ليفربول اختبارا صعبا في 
المركز  يحتل  الذي  نابولي  مواجهة 
حاليا  اإليطالي  الدوري  في  الثاني 
مباريات،   5 من  نقطة   11 برصيد 
فقط  مرات   4 شباكه  اهتزت  والذي 
في هذه المباريات الخمسة.وفي باقي 
المباريات، يلتقي أياكس الهولندي مع 
المجموعة  في  اإلسكتلندي  رينجرز 
اإلسباني  مدريد  وأتلتيكو  األولى، 
مع بورتو البرتغالي، وكلوب بروج 
البلجيكي مع باير ليفركوزن األلماني 
وتوتنهام  الثانية،  المجموعة  في 
الفرنسي  مارسيليا  مع  اإلنجليزي 
األلماني  فرانكفورت  وإنتراخت 
في  البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ  مع 

المجموعة الرابعة.
الوكالت

التركية  الجوية  الخطوط  أصبحت 
أول شركة طيران في العالم ترعى 
لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة 
النهائية  إقامة مباراتها  المزمع  القدم 
في إسطنبول عام 2023.وأوضحت 
أمس،  اول  لها،  بيان  في  الشركة 
لدوري  الرسمي  الراعي  باتت  أنها 
أبطال أوروبا الذي يعتبر أحد أكثر 
على  متابعة  الرياضية  األحداث 
عقد  بأن  العالم.وأشارت  مستوى 
الرعاية هذا يحمل أهمية وخاصة أن 
في  ستقام  للبطولة  النهائية  المباراة 

ملعب "استاد أتاتورك األولمبي" في 
إسطنبول يوم 10 جوان العام المقبل.
وأشار البيان إلى أن إعالن الرعاية 
للمؤتمرات  الخليج  في مركز  جرى 
مجلس  رئيس  بمشاركة  بإسطنبول 
إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد 
بوالت ومسؤولين كبار في الشركة، 
إضافة إلى رئيس االتحاد األوروبي 
القدم الكسندر تشيفرين ومدير  لكرة 
لورينت  االتحاد غاي-  في  التسويق 

أبستين.
الوكالت

النهائي �ضيجرى مبلعب "اأتاتورك الأوملبي" باإ�ضطنبول يوم 10 جوان القادم

20 األف م�ضجع احت�ضدوا للرتحيب به

��ستقبال حافل للنجم �لرب�زيلي مار�سيلو يف �أوملبياكو�س �ليوناين

انتقد وزير االقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، 
والمدرب كريستوف  مبابي  كيليان  الفرنسي  الالعب 
غالتيه، بسبب رد فعلهما على الجدل الذي أثاره سفر 
باريس سان جيرمان بالطائرة، وشدد على أن الجميع 

يجب أن يأخذوا تغير المناخ على محمل الجد.
تطرق  في"،  تي  إم  إف  "بي  قناة  مع  مقابلة  وفي 
التواصل  مواقع  أشعلت  التي  الواقعة  إلى  الوزير 
االجتماعي في فرنسا خالل الساعات األخيرة، بعدما 
حول  بسخرية  ومدربه،  جي  إس  بي  العب  تعامل 

الجدل بشأن رحالت الفريق بالطائرة.

وضحك غالتيه ومبابي من اقتراح المسؤول بشركة 
كراسكوفيتش،  آلين  الحكومية،  الحديدية  السكك 
في  للقطار  الفرنسية  العاصمة  نادي  باستخدام 
االنتقاالت لمسافات قصيرة، وتشديده على أن القطار 
"صديق للبيئة«.وبسؤاله خالل مؤتمر صحفي عشية 
نظر  جوفنتوس،  أمام  أوروبا  أبطال  دوري  مباراة 
غالتيه إلى مبابي وانفجر األخير في الضحك، لدرجة 
الحضور  يرى  ال  لكي  وجهه  لخفض  اضطر  أنه 
"عفوا،  ساخرا  المدرب  قال  جانبه،  من  ضحكاته، 
بصراحة،  السؤال،  هذا  سنواجه  أننا  أخشى  كنت 

حتى  انتقاالتنا،  تنظم  التي  الشركة  مع  تحدثنا  لقد 
الشراعية«. بالعربة  التنقل  بإمكاننا  إذا كان  نرى ما 
األخيرة  الساعات  في  االجتماعية  الشبكات  وامتألت 
األول  الطراز  من  فرقا  تظهر  وصورا  باالنتقادات، 
والعبين كبار ينتقلون باستخدام السكك الحديدية مثل 
الميالن ويوفنتوس في ايطاليا، وليفربول في انجلترا.
واعتبر لو مير، الذي أقر من ناحية بأنه يعشق المهاجم 
الفرنسي الشاب، أن "هذه كانت أكثر اللحظات غير 
المناسبة للضحك"، وأضاف "أعتقد أننا جميعا يجب 
أن نأخذ تغير المناخ على محمل الجد"، وعن رد فعل 

المدرب، أكد أن تصريحاته، "كانت غير مناسبة«.
ولم يكن لو مير هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي 
حيث  جي،  إس  بي  ومدرب  العب  فعل  رد  انتقد 
أطلقت عمدة العاصمة الفرنسية، آن هيدالغو، توبيخا 
عبر "تويتر" لمبابي وغالتيه، وقالت "ألن تستيقظوا 
وزيرة  وجهت  باريس«.بدورها،  هذه  شباب؟  يا 
انتقادات  كاستيرا،  أوديا  أميلي  الفرنسية،  الرياضة 
لمدرب باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أنهما يجب 

أن يتحدثا عن كلماته المثيرة للجدل.
الوكالت

حظي النجم البرازيلي مارسيلو، الذي أصبح العبا حرا بعد نهاية عقده مع 
لاير مدريد في جوان الماضي، باستقبال األبطال أثناء وصوله إلى اليونان 

لالنضمام إلى نادي أولمبياكوس.
نادي  في  البرازيلي  النجم  متفرج  ألف   20 نحو  قوامه  حشد  واستقبل 
أولمبياكوس اليوناني مساء أول أمس، وردد المشجعون هتافات وأضاءوا 
غورغيوس  ملعب  إلى  طريقه  يشق  الجديد  الالعب  كان  بينما  مشاعل 

كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس.
ودخل مارسيلو الملعب بقميص يحمل الرقم 12 الذي كان يرتديه في لاير 

مدريد على مدار الـ16 مواسم الماضية.
وقال مارسيلو للجماهير "شكرا لكم. أنا سعيد جدا وراض. وعائلتي أيضا 

سعيدة وراضية. آمل أن أساعد الفريق بإخالص كبير". 
الوكالت

�خلطوط �جلوية �لرتكية �أول �سركة طري�ن 
تفوز برعايـــة دوري �أبطــال �أوروبــــا

�حلكومة �لفرن�سية توجه ر�سالة حادة ملبابي وغالتيه ب�ضبب رد فعلهما على اجلدل الذي اأثاره �ضفر البي اأ�س جي 
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ريا�ضي
رغم رغبة م�سوؤولي البلدين في برمجة المباراة

 الجزائر لن تواجه 
فرن�سا وديا قبل 2024

 
كشفت مصادر إعالمية 

فرنسية أمس عن صعوبة 
تنظيم مباراة ودية بين منتخبنا 

الوطني ونظيره الفرنسي 
قبل صيف 2024، رغم 

رغبة السلطات العليا للبلدين 
ومسؤولي االتحاديتين في 

تنظيمه.
وأكدت ذات المصادر أن 

االتحاد الفرنسي لكرة القدم، 
يجهز لتنظيم مواجهة ودية 

ضد منتخبنا الوطني، خالل 
الفترة المقبلة، والتي سوف تكون بعد عام من نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022 

التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم استقر على أن 

يخاطب مسؤولي االتحادية الجزائرية لكرة القدم؛ من أجل إقامة مواجهة ودية بين 
منتخبي فرنسا والجزائر، في ظل العالقات بين االتحادين.

وأضافت الصحيفة أن المواجهة ستكون حسب ما هو محدد حالًيا في عام 2024، على 
أن يتم االتفاق بين االتحادين الفرنسي والجزائري على مكان إقامتها والموعد المحدد 

لها تفصيلًيا.
ق.ر

اأبدى �سعادته بم�ساعدة فريقه في تحقيق الفوز

زرقان "المنقذ" رجل مباراة 
�سارلوروا وجينك في بلجيكا

 
وصف موقع "وال فوت" 

البلجيكي، آدم زرقان بمنقذ 
نادي شارلوروا، وهذا بعد أن 
بصم العب خط الوسط على 
مشاركة رائعة مع فريقه في 

جولة هذا األسبوع من الدوري 
البلجيكي، عندما قاد ناديه للفوز 

على نادي جينك من خالل 
توقيعه لهدف الفوز في المباراة، 
اضافة إلى األدوار الدفاعية التي 
لعبها وتمكن من خالل بتعطيل 

هجمات الفريق المنافس.
وبفضل أدائه الرائع، حاز آدم 

زرقان على جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه شارلوروا بنادي جينك، وهذا 
نظرا لما قدمه من مردود كبير خالل اللقاء وخاصة الهدف الذي سجله والذي منح به 

الفوز لفريقه، ما يؤكد على أنه استعاد إمكانياته بشكل كبير.
وفي تصريح له عقب المباراة، كشف زرقان عن سعادته الكبيرة بالفوز المحقق على 

نادي جينك، مؤكدا أن فريقه تعلم من أخطائه السابقة بعد البداية الغير موفقة هذا 
الموسم، حيث صرح قائال: "أنا سعيد جدا بالفوز المحقق، والذي جاء بفضل مجهودات 
الجميع، كما أننا وبعد عدة تعثرات أكدنا في هذا اللقاء أننا تعلمنا واستفدنا من أخطائنا 

السابقة وسنعمل على تحقيق المزيد من النتائج اإليجابية في المستقبل".
ق.ر

 غرامة مالية واإيقاف 

عدد من لعبي الرابطة المحترفة الأولى

 لجنة االن�سباط ت�سلط 
عقوبات مختلفة على عدة اندية

 
سلطت لجنة العقوبات على 
مستوى الرابطة المحترفة 

لكرة القدم، عدة غرامات مالية 
على فريق شبيبة الساورة، 

بسبب عدة تجاوزات أبرزها 
سوء استقبال غريمه مولودية 

الجزائر في مقابلة الجولة 
االولى من بطولة الرابطة 

المحترفة االولى لكرة القدم، 
حسب ما افادت به الرابطة 

المحترفة لكرة القدم.
وقررت لجنة االنضباط، فرض غرامة مالية تقدر ب000ر200 دينار على شبيبة 

الساورة بسبب سوء استقبالها للفريق الزائر"، كما يتعين على شبيبة الساورة كذلك دفع 
غرامة مالية اخرى تقدر ب000ر100 دينار، بسبب تواجد اشخاص غرباء في النفق 
المؤدي الى الميدان، زيادة على غرامة اخرى بنفس القيمة بسبب استعمال جماهيره 

لأللعاب النارية، وبالمقابل، سلطت لجنة االنضباط كذلك عقوبة 000ر100 دينار على 
مولودية الجزائر، بسبب استعمال جماهيره هو اآلخر لأللعاب النارية.

كما سلطت لجنة االنضباط كذلك عقوبة االيقاف لمقابلة واحدة مرفوقة بغرامة مالية 
تقدر ب000ر30 دينار على عدة العبين بسبب احتجاجهم على قرارات الحكام في 

الجولة الثانية من عمر البطولة، و يتعلق االمر بكل من بوخنشوش سليم )شبيبة 
القبائل(، حراق شمس الدين )شبيبة القبائل( باكوح ماكسوال )اتحاد خنشلة(، سامر عبد 

الحليم )اتحاد خنشلة( ، غوراب عبد القادر )مولودية البيض( الذي طرد في المقابلة 
التي جمعت فريقه بشبيبة الساورة في الجولة الثانية من عمر البطولة .

وقررت لجنة االنضباط تسليط عقوبات مالية على عدة فرق اخرى، منها شبيبة القبائل 
الذي يتعين عليه دفع غرامة مالية مقدرة ب000ر30 دينار الستعماله لأللعاب النارية 
في المدرجات مثله مثل اندية شباب قسنطينة و امل االربعاء اللذان يتعين عليهما دفع 
غرامة تقدر ب )000ر60 دينار(، ونفس العقوبة تم تسليطها على وفاق سطيف الذي 

تلقى كذلك انذار و عقوبة مالية تقدر ب000ر50 دينار بسبب اقتحام احد مناصريه 
للميدان، فيما يتعين على هالل شلغوم العيد دفع غرامة تقدر ب000ر50 دينار الفتقار 

ملعبه " للوح االلكتروني« .
ق.ر/واج

 ق.ر

تفاعل جهيد زفيزف رئيس االتحادية الجزائرية 
لكرة القدم مع األخبار التي تناولتها العديد من 
المصادر، بخصوص إمكانية ترشح الجزائر 

لخالفة غينيا في استضافة نهائيات كأس إفريقيا 
لألمم 2025.

ورد زفيزف، على األخبار الرائجة بخصوص 
رغبة بالده في تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 
على أراضيها، في ظل ترقب الجميع، القرار 

النهائي للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم بسحب 
دورة 2025 من غينيا بشكل رسمي، من أجل 

التحرك الستقبال هذه الدورة، وتحقيق الحلم الذي 
طال انتظاره منذ عام 1990.

وصرح زفيزف لوسائل اإلعالم، خالل المنطقة 
المختلطة التي تلت فوز المنتخب الوطني ألقل 

من 17 سنة، على المنتخب السعودي، في نصف 
نهائي كأس العرب قائال: "الجزائر قادرة على 

تنظيم أي منافسة قارية أو حتى عالمية هذا أمر 
مفروغ منه«.

وأكد رئيس الفاف أن الجزائر تملك المنشآت 
الرياضية التي تؤهلها الستضافة حدث مماثل، 
لما أضاف: "لدينا العديد من المالعب الكبيرة، 

كما أننا سنستلم أخرى في األشهر القادمة 
وبمعايير عالمية، وبالتالي فإننا جاهزون لجميع 

االحتماالت«.
وعن نية المسؤولين على الفاف في تقديم ملف 

الترشح بشكل رسمي رد زفيزف قائال: "من 
الناحية األخالقية ال يمكنني الحديث عن نسخة 

كأس أفريقيا 2025، ألنها ومن الناحية القانونية 

ال تزال من نصيب غينيا، وفي حالة قيام الكاف 
بإصدار قرار رسمي، سنرى ما الذي سيحدث 

حينها«.
ويبقى التفاؤل سيد الموقف في الجزائر، من 

أجل خالفة غينيا، في حالة ما سحبت منها دورة 
2025، خاصة بعد النجاح في تنظيم منافستي 
ألعاب البحر األبيض المتوسط وكأس العرب 

للناشئين.

يعود المنتخب الوطني للحياة في شهر سبتمبر 
الحالي، حيث يواجه وديا يومي 23 و27 نظيريه 

الغيني والنيجيري، على الترتيب، ويسعى محاربو 
الصحراء لمواصلة سلسلة نتائجهم اإليجابية، بعد 
فوزهم خالل فترة التوقف الدولي الماضي تباعا 

على تنزانيا وإيران.
ويقترب الناخب الوطني جمال بلماضي من 

اإلعالن عن قائمة الالعبين المعنيين بهذا التربص، 
وينتظر أن تشهد القائمة الجديدة عودة القائد رياض 

محرز الذي تعافى من اإلصابة التي منعته من 

المشاركة في توقف جوان.وتبدو حظوظ أندي 
ديلور مهاجم نيس وافرة للتواجد مع "الخضر" في 
فترة التوقف الدولي المقبلة، بعد غياب استمر لفترة 

عام كامل، وتحديدا منذ المواجهة أمام جيبوتي 
ضمن تصفيات كأس العالم 2022، في المقابل، 

لن يكون موهبة ميالن ياسين عدلي متواجدا ضمن 
القائمة، كما سيغيب الثنائي المخضرم سفيان 

فيغولي ورايس مبولحي بسبب عدم تعاقدهما مع 
ناد جديد، في الوقت الذي اعلن فيه أعلن نادي 

دونيبرو األوكراني، عن استدعاء يانيس حماش.
وأكدت مصادر مطلعة أمس أن القائمة، وعكس 

ما كان منتظراً، ستخلو من اسم العب ميالن 
اإليطالي ياسين عدلي، حيث كان من المنتظر 

أن يسجل هذا الالعب ظهوره األول مع الخضر 
في هذا المعسكر، وأشارت ان الالعب تحدث 

مع بلماضي واتفق الرجالن على تأخير التحاق 
الالعب، بسبب الوضع الصعب الذي يمر به في 
تشكيلة "الروسونيري"، حيث لم يظهر إال دقائق 
قليلة منذ بداية الكالتشيو، إضافة إلى إبعاد اسمه 

عن قائمة الفريق المعنية بخوض مباريات دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم.وأضافت المصادر ذاتها 

الموقع أن الالعب صاحب األصول الجزائرية 
قدم وعدا لبلماضي يقضي بالتحاقه بـ"الخضر" 

بداية من شهر مارس المقبل، وهي فترة قد تكون 
كفيلة بالسماح له بالُمشاركة بشكل أكثر انتظاما مع 

"الميالن".
ق.ر

طالب ارزقي رمان مدرب المنتخب 
الوطني ألقل من 17 سنة من الجمهور 
الجزائري دعم العبيه في نهائي كأس 

العرب لذات الفئة أمام المغرب، والذي 
سيجرى يوم غد بملعب سيق بوالية 

معسكر.
وقال رمان خالل الندوة الصحفية التي 
عقدها أمس: "نتمنى حضور الجمهور 

الجزائري بقوة لدعم الالعبين الذي اعتادوا 
على رؤيتهم فوق المدرجات، اللعب تحت 

الضغط امر جميل جدا بالنسبة لالعبين 
حتى يتعودوا على ذلك قبل االنتقال إلى 

صنف األكابر".
وأكد رمان على أهمية الدورة التي 

تستضيفها بالدنا، مضيفا: "مباراة المغرب اعتبرها 
تحضيرية، اكتشفنا مواهب عديدة، كما اكتسبنا 

خبرة وتجربة مع مرور المباريات، منتخب مصر 
لو وصل إلى النهائي سيكون منافس عنيد جدا، 

ومنتخب السعودية قوي هجوميا".

كما شدد الناخب الوطني على استعداده لقيادة 
العبيه للفوز بنهائي كأس العرب بأرض الجزائر: 

"التأهل إلى النهائي لم يأِت صدفة رغم أننا كنا 
نحضر لذلك، إن شاء الله نقدم مباراة في القمة 
وفي المستوى المطلوب، الالعبون في مرحلة 

انتقالية ومرحلة حساسة، ونسعى 
إلبعاد الضغط الزائد عليهم".

من جهته، ابدى مدرب منتخب 
المغرب سعيد شيبة ثقته في 

العبيه للفوز في النهائي، وقال في 
الندوة الصحفية التي عقدها أمس: 

"المنافسة جزء من التكوين، ونحن 
نحضر لكأس افريقيا وكأس العالم 

بلعب هذا النهائي، الفئة هذه ال 
تحتاج إلى ضغوطات، والتسيير 

معهم صعب، المباريات كانت 
مختلفة وأرضيات صعبة وسط 

أجواء صعبة، كما تلقينا عدد من 
الصعوبات عند مواجهتنا لبعض 
المنتخبات، الفوز سيكون لالعبين الشبان فقط لو 
نفتك النهائي لصالحنا، ألنه ال يزال كأس افريقيا 

وكأس العالم"
ق.ر

في انتظار قرار الكاف الر�سمي ب�سحب تنظيم كان 2025 من غينيا، زفيزف يوؤكد:

القائمة �ستعرف عودة محرز وغياب فيغولي ومبولحي

مدرب المغرب يعمل لتفادي ال�سغط على لعبيه، ورمان ي�سرح:

 "الجزائر قادرة على ا�ست�سافة 
اأي مناف�سة قارية او حتى عالمية"

عدلي يطلب من بلما�سي تاأخير التحاقه بالخ�سر اإلى مار�س القادم

"تاأهلنا للنهائي لم ياأت �سدفة واأدعو الجمهور لدعمنا للتويج باللقب"
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أكد رئيس المجلس األوروبي، شارل ميشال أن الجزائر 
تعتبر شريكا موثوقا في مجال الطاقة، مشددا على 

ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد 
األوروبي من خالل تحديد األولويات المشتركة بما يعود 

بالمنفعة المشتركة على الطرفين.
وفي تصريح للصحافة عقب االستقبال الذي خصه به 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول امس، أوضح 
ميشال قائال “نعتبر أن التعاون الطاقوي أمر أساسي فعال 

في ظل الظروف الدولية التي نشهدها إذ نرى في الجزائر 

شريكا موثوقا ووفيا وملتزما”.
وأوضح رئيس المجلس األوروبي أن اللقاء الذي جمعه 

بالرئيس تبون قد كان “مثمرا إلى أبعد الحدود، بما يتوافق 
والنظرة المستقبلية”، مؤكدا أن الطرفين “يتقاسمان نفس 
الطموح إلعطاء دفع جديد لنوعية العالقات التي تجمع 

بين الجزائر واالتحاد األوروبي”.
واستطرد يقول “اعتبرنا أن اتفاق الشراكة هو اطار 

يجب أن يضفي تحسينات وفق االرادة المشتركة، من 
هنا وهناك، لتحديد األولويات المشتركة خدمة لمصالح 

الطرفين”.
كما أكد المسؤول األوروبي أن الجزائر واالتحاد 

األوروبي لهما “طموح مشترك لتحقيق االستقرار واألمن 
واالزدهار”، مشيرا في هذا الصدد إلى تطرقه رفقة 

الرئيس تبون إلى “عدد من الحاالت المتعلقة بالجوار 
والسياق الجيوسياسي”.

وأعرب ميشال عن “تفاؤله الشديد” بتطوير “شراكة 
أقوى وأصدق تفضي إلى نتائج ملموسة بالنسبة لمواطني 

الجزائر واالتحاد األوروبي”.

عقدت لجنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة 
للمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص لضبط 
رزنامة جدول أعمالها للسنة الثانية من العهدة التشريعية 

2021-2026، حسب ما افاد به بيان للمجلس.
وخالل هذا االجتماع، يضيف البيان، أكد رئيس اللجنة 

علي بن سبقاق، أن هذا اللقاء يندرج ضمن “إثراء مسودة 
مخطط عمل اللجنة وذلك من خالل مناقشة أهم المسائل 

المتعلقة باختصاصاتها وترتيب األولويات في إطار 

برنامج عمل متنوع وثري يمس كل القطاعات ذات 
العملة”.

من جانبهم، اقترح أعضاء اللجنة، جملة من النقاط لضبط 
منهجية عمل تساعدهم على العمل بشكل يضمن الفعالية 

ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفقا لذات 
المصدر.

وبعد تبادل اآلراء ووجهات النظر بخصوص كل 
المقترحات,  وافق رئيس اللجنة على برمجة لقاء ثان في 

نفس السياق.
وبهذه المناسبة، طلب بن سبقاق ” تحضير تقارير حول 

المشاكل التي تعاني منها القطاعات التي خص بها اللجنة 
على مستوى كل الواليات، وذلك بدء من قطاع الفالحة، 
على أن تتم دراستها وتحديد خطوطها العريضة لتطرح 
على الوزارة الوصية في شكل نقاط محددة وواضحة”، 

حسب البيان.
ع. ط

سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا )كوفيد-19( 
مع عدم تسجيل وفيات خالل ال24 ساعة األخيرة في 

الجزائر, فيما تماثل 19 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت 
به وزارة الصحة, أمس، في بيان لها.

وبذلك، بلغ إجمالي اإلصابات 270.476 حالة ومجموع 
المتماثلين للشفاء 182107 حالة, في الوقت الذي بقي فيه 

عدد الوفيات مستقرا عند 6879 حالة.
كما تم إحصاء حالتين اثنتين في العناية المركزة, وفقا 

للمصدر ذاته الذي أشار إلى أن 43 والية لم تسجل بها 
أي إصابة جديدة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة االلتزام 
بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة 

الجسدية واالرتداء اإللزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن االلتزام الصارم من قبل 

المواطنين بهذه اإلجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ 
الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا 

على هذا الوباء.
ق. و

ANEP : 2216017309

إشـهـــار

متفرقاتالأربعاء  07 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 11 �صفر 1444 هـ   10
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جمال الطاقةاجلزائر �شريك موثوق يف 

املجل�س ال�شعبي الوطني

جلنة الفالحة ت�شبط رزنامة جدول اأعمالها 

ت�شجيل 15 اإ�شابة جديدة ول وفيات

كورونا ترتاجع باجلزائر

اأكد اأن التطبيع مع الكيان ال�شهيوين 

خيانة لل�شعب املغربي 

 مر�شد حقوقي مغربي 
 ي�شتنكر حماوالت النيل 
من مناه�شي التطبيع 

استنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, الحملة الدعائية 
المغرضة لمؤيدي أجندة االختراق الصهيوني ومحاوالتهم 

اليائسة "شيطنة" مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني في 
المغرب/ وذلك على خلفية استدعاء مدون وعضو بحركة 

العدل واإلحسان من طرف الشرطة القضائية بالرباط. 
واعتبر المرصد الحقوقي المغربي, في بيان, أن االستدعاء 
صاحبته "حملة من أبواق الدعاية الصهيونية" ضد المدون 
حسن بناجح، مشددا على تضامنه المطلق مع هذا المناضل 
"الحاضر دوما في فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني 

ومناهضة التطبيع.«
واستغرب المرصد الحقوقي هذا االستدعاء, مؤكدا "مسؤولية 

المناضل بناجح, كإطار سياسي معروف بنضاله السلمي 
الرافض للعنف، بقدر رفضه للتطبيع مع العدو الصهيوني", و 

طالب بعدم "الترهيب.«
وجدد المرصد الحقوقي المغربي تأكيده بأن التطبيع مع العدو 
الصهيوني "خيانة للشعب المغربي والشعب الفلسطيني على 

حد سواء, تماشيا مع قناعات بناجح والمغاربة قاطبة.«
وقال المدون المغربي حسن بناجح على حسابه على موقع 
"فايسبوك, إنه توصل باستدعاء من قبل الشرطة القضائية 
بالرباط, مشيرا الى أن موضوع االستدعاء "يتعلق بشكاية 

من قبل النيابة العامة ضده بسبب تدوينة رأي كتبها شهر مايو 
الماضي", بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 

وحول التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبين بأن تدوينته "فسرت بشكل مناقض تماما لقصده منها"، 

مشيرا إلى أن "سياق هذا االستدعاء ال يخفى على أحد, 
وتحريك مثل هذه القضايا ضد عدد من المناضلين والمدونين, 

هدفه التضييق على حرية الرأي بأي شكل.«
وكان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد 
ويحمان, قد أكد أن ما يحدث بين نظام المخزن والكيان 

الصهيوني لم يعد مجرد "تطبيع فقط", بل أصبح "استعمارا 
صهيونيا للمملكة"، مستدال في ذلك "بشراهة" الزيارات 

التطبيعية للمسؤولين الصهاينة, و "تغلغل" الكيان المحتل في 
كل القطاعات, والتوقيع على اتفاقية لبناء سفارة صهيونية 

دائمة في الرباط.
وأوضح ويحمان أن "ما يحدث في المغرب في المدة األخيرة، 

يبعث فعال على القلق, ألنه ال يتعلق بمجرد تطبيع بالمفهوم 
المتعارف عليه, بل هو أخطر ألننا بصدد استعمار صهيوني 

للمغرب", مشددا على أن "هذا االنطباع أصبح يرقى إلى 
مستوى القناعة لدى النخبة المغربية بكل أطيافها مع تسلل 

الصهاينة إلى كل القطاعات في البالد.«
الوكالت

 الرائد: 2022/09/07
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م�سل�سل "مو" 
كوميديا فل�سطينية 

تعجب النقاد وامل�ساهدين 

  يعتبر مسلسل "مو (Mo) «أحدث إنتاج للجيل األول للمهاجرين 
العرب في أميركا، من تأليف كل من "مو عامر" و"رامي يوسف"، 
المنصات  إحدى  على  كامال  ُعرض  وقد  حلقات،   8 من  ويتكون 
الشهيرة، وأصبح أول مسلسل يفرد هذه المساحة لشخصية أميركية 

من أصول فلسطينية.
الفاسدة  الطماطم  100% على موقع    وحقق مسلسل "مو" معدل 
"روتن توماتوز(Rotten Tomatoes) «، وحاز على إعجاب 
كثير من النقاد والمشاهدين الذين رأوا فيه صورة جديدة للشخصية 

العربية غير المعتادين عليها.
الثقافي  تأثيرها  المتحدة  الواليات  في  العربية  الجالية    وتحمل 
الخاص الذي يتعدى نقل األطعمة الشعبية مثل الفالفل والشاورما 
إلى شوارع أميركية، لكن األمر احتاج إلى نضوج جيل كامل من 
أبناء مهاجري الجيل األول الذين تربوا في المهجر وجمعوا بشكل 
طبيعي بين اإلرث الثقافي لكل من بلدهم األصلي ووطنهم الجديد.

المتنوعة  التلفزيون  اإللكترونية وشبكات  المنصات    وفي عصر 
تفردها  تحمل  التي  أفكارهم  لعرض  للجميع  متسع  هناك  أصبح 
من  جديدة  ألجيال  صوتا  المنصات  هذه  أعطت  وقد  الخاص، 
المبدعين، أمثال "رامي يوسف" و"مو عامر" وكالهما بدأ مسيرته 
بشكل  تتناول  التي  كوميدي(،  أب  )ستاند  الكوميدية  العروض  في 
أساسي الفروقات الثقافية بين أصولهما وبين الواليات المتحدة التي 

ولدا وتربيا فيها.
  بطل المسلسل محمد نجار أو "مو"، هو شاب فلسطيني األصل 
ولد في الكويت قبل حرب العراق ثم هاجر مع عائلته إلى هيوستن 
حق  على  يحصل  لم   30 سن  حتى  لكن  المتحدة،  الواليات  في 
وأخيه،  أمه  مع  ويعيش  األميركية،  الجنسية  وال  السياسي  اللجوء 
ويعيش "مو" تحت ضغوطات مختلفة، فعدم حصوله على الجنسية 
األميركية يحرمه من عمل يتقنه، ويحاول إعالة أسرته بطرق غير 

شرعية مثل بيع السلع المزورة.
زجاجة  يحمل  تجعله  التي  العربية  ثقافته  بين  "مو"    ويتمزق 
ذات  في  لكن  أشهى،  يجعل كل طعام  زيت زيتون في جيبه ألنه 
الوقت يطمح في االندماج بالمجتمع األميركي أكثر ولكنه يتعرض 
أنه  الكل  ويظن  غافل،  وهو  يقولها  كلمة عربية  بسبب  للعنصرية 

إرهابي ألن يترك لحيته.
في  سوداء  كوميديا  لكنها  الكوميديا،  إلى  "مو"  مسلسل    وينتمي 
المفارقات  خلق  المسلسل  كاتبا  فاستطاع  تفاصيلها،  من  الكثير 
الكوميدية من قلب مشاهد شديدة المأساوية، ولكن في ذات الوقت 
لم ينس هدفه األهم وهو رسم صورة صحيحة لحياة األميركي من 
لم يجربها أي عربي آخر يمتلك في  أصل فلسطيني يعيش غربة 

النهاية بلدا يستطيع العودة له بسهولة.
  فمحمد أو "مو" يعيش في الواليات المتحدة بصورة غير شرعية 
وأيضا ال يمكنه العودة إلى فلسطين التي ال يحمل جواز سفرها، 
فنجده في أحد المشاهد حانقا على كلب بوليسي معلق جواز سفره 
الذي يحمل أصوله على عنقه بينما ال يملك هو هذا الحق أو هذه 

الرفاهية.
  ولم يستحوذ "مو عامر" بالكوميديا وحده في المسلسل، بل سانده 
كثير من الشخصيات التي يمكن أن نطلق عليها ثانوية، لكنها ليست 
كذلك بالمعنى الحرفي، فهي مهمة في دفع الحبكة الدرامية بالفعل، 
والدته  مثل  للعمل،  الكاملة  الصورة  لرسم  نماذج ضرورية  وهي 
سمير  التوحد  بطيف  المصاب  وأخيه  بسيسو(  )فرح  نجار  يسرا 
)عمر علبة( وخطيبة "مو" الميكانيكية ماريا )تيريزا رويز(، التي 
تعاني بدورها لكونها صاحبة أصول مكسيكية، ورغم نجاحها إال 

أن الجميع يشكك في قدراتها على النجاح.
  واستطاع المسلسل تقديم صورة األسرة الشرق أوسطية وروابطها 
وفي  والترابط  والدفء  المحبة  بين  تجمع  التي  المعقدة  العائلية 
الخانق في بعض األحيان،  الدفين واالرتباط  الغضب  الوقت  ذات 
جلسات  مثل  أخرى  مشاهد  في  الحقيقية  التفاصيل  هذه  وظهرت 
لعب الورق على القهوة والزفة الفلسطينية التقليدية في زفاف أحد 

األصدقاء.
  وربما هذه الدقة والدفء في إعادة رسم صورة العربي المشوهة 
كثيرا في اإلعالم الغربي وإبراز مواطن العنصرية التي تقع عليهم 
بهدوء كانت السبب في التقييمات العالية التي حصل عليها المسلسل 

من المشاهدين والنقاد في ذات الوقت.
الوكاالت

االأربعاء  07 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 11 �صفر 1444 هـ   

داخل مناف�سة مهرجانني دوليني لل�سينما 

فيلم "احليــاة مــا بعــد" 
للمخرج اأنيــ�س جعــــاد 

  يناف�س الفيلم الروائي الطويل " احلياة ما بعد " للمخرج اجلزائري اأني�س جعاد قريبا يف امل�سابقة الر�سمية 

للمهرجان الدويل للفيلم بط�سقند )اأوزبك�ستان( و مهرجان الفيلم العربي يف بروك�سل )بلجيكا(، ح�سبما ك�سف عنه 

املخرج اأم�س الأول.

 وتدور أحداث أول فيلم روائي طويل الموسوم "الحياة ما بعد" للمخرج 
و  هاجر  يوميات  حول  الزمن،  من  دقيقة   107 مدار  على  جعاد  أنيس 
نفسيهما  بناء  إعادة  وأيضا  أخرى  حياة  بناء  إعادة  يحاوالن  اللذين  ابنها 
بعد مأساة اغتيال الزوج من قبل جماعة إرهابية، حيث بعد المأساة التي 
ألمت بها تجد هاجر نفسها في مواجهة ظروف معيشية صعبة زاد وضعها 
البالد. نائية في غرب  قرية  تقطن  أنها  تفاقمها السيما و  االجتماعي من 

وقد تم استكمال تصوير الفيلم الذي يندرج في إطار الواقعية االجتماعية 
الجديدة ومن إنتاج  دار "ألجيريا برودوكشن" بالتعاون مع المركز الوطني 
للسينما والسمعي البصري، بمستغانم وضواحيها شهرين قبل ظهور وباء 

كورونا في الجزائر.
فيلم  في  الحائرة  الشبيبة  نبض  بأخذ  جعاد  أنيس  المخرج  قام  ان  وبعد 

في  الحديدة  السكك  معبر  لحارس  المهمش  العالم  في  الغوص  و  "الكوة" 
أختها  لمأساة مهاجرة ال تستطيع تحقيق آخر طلب  "المعبر" و مقاسمته 
في فيلم "رحلة كلثوم" يسعى من خالل فيلم " الحياة ما بعد" للوصول إلى 
"سينما إنسانية" قادرة على خلق الحوار و التبادل عوض سينما تعمل على 
التنديد باعتماد على الكليشيهات  .أنيس جعاد كاتب سيناريو و مخرج أنجز 
أول أعماله " الكوة" في عام 2012 تبعه فيلمه القصير الثاني "المعبر" في 
2014 ثم "رحلة كلثوم" في 2016، و شارك المخرج بأفالمه الثالثة في 
عدة مهرجانات دولية في كل من فرنسا و تونس و األردن إضافة إلى عدة 
تظاهرات في الجزائر و إلى جانب السينما كتب المخرج روايتين األولى 

بعنوان "رائحة الكمان" و األخرى "صباحات باريسية.«
حياة م�سباحي

اللغة  الداخل قسم  أكتوبر  12 و13  ينظم يومي 
بجامعة  واللغات  اآلداب  بكلية  العربي  واألدب 
مؤتمر  فعاليات  خنشلة  بوالية  لغرور  عباس 
والنقد:  اإلبداع  بين  التفاعلي  النص  دولي حول 
واقع ورهانات، وهو مؤتمر يسلط الضوء على 
أنه  عليه  القائمون  يقول  الذي  التفاعلي  األدب 
منها  جانب  في  ارتبطت  التي  الجديدة  الكتابة 
بالحوسبة في شكل توأمة، أعطت لعوالم الكتابة 
القرية الصغيرة  افتراضيا، يحيا في حدود  بعدا 

التي تفتح على حواسيب العالم اجمع.
بين  التفاعلي  النص  ملتقى  يسعى  التشكل  بهذا 
مقاربة  إلى  ورهانات-  واقع   – والنقد  االبداع 
مجموعة من اإلشكاليات البحثية التي تتناول النقد 
وفعل الكتابة، ونقد النقد في مجال يبقى –بالرغم 
ما كتب حوله- ساحة للرؤى المتفاعلة والمتعالقة 
التفاعلى  النص  يشكله  لما  آن،  في  والمتقاطعة 
من متغيرات، تتعدد بتعدد مضامينه ومحتوياته، 
نقدية عربية في  أقالم  التفتت  تلقيه.لقد  ووسائط 
المغرب والمشرق إلى مدارسة األدب التفاعلي 
أمام  المجال  فتح  وأولته عناية خاصة، وهو ما 
تهتم  مصطلحية  صياغة  على  للعمل  الباحثين 
بالنص التفاعلي وتعمل على تدقيقها السيما من 
الناحية الترجمية وما تستوحيه من ضبط يحتكم 
القادمة  المعارف  انتقال  في  حثيثة  جهود  إلى 
واالختالف  االلتباس  تجاوز  بغية  الغرب؛  من 
الذي بلغ حد التناقض في المفاهيم بين الدارسين 

والباحثين.

إن مدار اإلشكالية في هذا الملتقى هو ما يفرضه 
النص التفاعلي من جهاز مفاهيمي وما يستدعيه 
من اهتمام، من قبيل فصل اسم الكاتب/ السارد 
على  السارد  ركز  ما  إذا  المخرج  مفهوم  عن 
في  الرقمية  حدود  عن  ناهيك  فيلمي،  إخراج 
مقابل الورقية؛ فلقد أضحت النصوص التفاعلية 
فيلمية وترابطية تستدعي قراءة خاصة ال القراءة 
الورقية العادية، هذا من ناحية، من ناحية أخرى 
النصوص  في  الروابط  إلى  اللجوء  يقدم  هل 
التفاعلي؟  النص  إلى  وتحديد مرجعياتها إضافة 
دينامية  أم  منتظر؟  أفق  أمام  القارئ  يجعل  أم 
باإلضافة  اإلبداعي؟  العمل  نهائية في  منتجة ال 
تستوحيه  وما  التفاعلية  النصوص  ترابطية  إلى 
تلقي  من حيث  ذلك  أكان  افتراضية، سواء  من 
النص التفاعلي أو تحليله أو اإلسهام في إنتاجه 

أو االشتغال على آلياته.
التفاعلي  النص  أن  على  المؤتمر  ورقة  وتؤكد 
ينفلت  حتى  عميق،  مفاهيمي  إلى ضبط  يحتاج 
ولتجاوز  عنه،  تولد  الذي  الجنس  بوتقة  من 
هذا  في  المستخدم  المصطلح  في  االضطراب 
تنصب  أن  الضروري  من  الكتابة،  من  المجال 
التفاعلي،  النص  آليات  توضيح  على  الجهود 
باقي  مقابل  في  خصوصية  من  تفرضه  وما 
العلوم  بعض  خصوصية  تظهر  أين  األجناس. 
نظرا  ودالليا  لغويا  التفاعلي  النص  مقاربة  في 
الحاسوبية  اللسانيات  قبيل  من  اشتغالها  لنمط 
والسيمياء الحاسوبية، ليتجاوز البحث في النص 

من  وسائطها  تغير  استقبال  مادة  بوصفه  ليس 
الكتابة الورقية إلى الكتابة الرقمية، بل االرتقاء 
إلى أفق آخر يتصل بمستوى التواصل والتفاعل 
النصوص األدبية وغير األدبية والتحوالت  مع 
النص  فكرة  تتراجع  بحيث  عليها،  تطرأ  التي 
المرتبط بالمؤلف الواحد إلى ما يمكن أن نسميه 
بالنص ذو التأليف المتعدد، خاصة عبر وسائط 
عملية  في  وإسهامها  االجتماعي،  التواصل 
على  متغيرة  نصوص  وإنتاج  والتحول  التغيير 
الموضوعات  وهيمنة  االفتراضي  الزمن  مدار 
الباحثين  بين  تداولها  إلى  المتلقي  يسعى  التي 
خصائص  عن  اللثام  إماطة  بهدف  ومناقشتها 
والكتابة  خصوصا  األدبي  النص  وممكنات 
أهداف  العموم.وبخصوص  وده  على  التفاعلية 
الضوء  يسلط  أنه  عليه  القائمون  يقول  المؤتمر 
على أهمية االلتفاف حول الكتابة التفاعلية بكل 
واالشتغال  الطرح  في  من خصوصية  تمليه  ما 
للمتقى،  المحورية  األهداف  والنقد. ومن ضمن 
التفاعلي  النص  حول خصائص  الحقائق  كشف 
في تمظهراته المتعددة، وفتح مساحة أمام الطلبة 
وطلبة الدكتوراه للخوض في مجاالت موضوع 
األهداف  بين  من  أن  كما  التفاعلي.  النص 
المتخصصين  بين  نقدي  حوار  إقامة  األساسية 
واألساتذة لإلسهام في بلورة تصورات مفهوميه 
التفاعلية  النصوص  مقاربة  في  إجرائية  وأفكار 

عموما والنص األدبي التفاعلي خصوصا.
حياة �سرتاح

تنظمه كلية الآداب واللغات بجامعة عبا�س لغرور يف خن�سلة اأكتوبر الداخل

موؤمتر دويل حول الن�س التفاعلي
 بني الإبداع والنقد: واقع ورهانات
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الوكالت

وفي هذا االطار, سمحت سلسلة اللقاءات و االجتماعات 
الصحراوية  القيادة  مع  االممي  المبعوث  أجراها  التي 
المدني  المجتمع  فعاليات  و  صحراويين  ومسؤولين 
مع  للتعاون  االستعداد  على  بالتأكيد  الصحراوي, 
بتصفية  المتعلقة  السياسية  بالعملية  للدفع  المتحدة  االمم 

اإلستعمار في الصحراء الغربية.
زيارته,  من  واالخير  الثاني  اليوم  أجندة  وضمن 
الرئيس  مع  األحد  أمس  مساء  االممي  المبعوث  اجتمع 
إبراهيم  البوليساريو,  لجبهة  العام  األمين  الصحراوي, 
غالي, بمقر الرئاسة الصحراوية, حيث جرت المحادثات 
البوليساريو  جبهة  ممثل  بحضور  مغلق,  اجتماع  في 

باألمم المتحدة, سيدي محمد عمر.
وكان رئيس الوفد الصحراوي المفاوض, خطري أدوه, 
قد اكد امس خالل لقائه للمرة الثانية بالمبعوث االممي أن 
"المغرب ما زال يتمادى في سياسة الهروب الى األمام", 
ويقبل  العاجي  برجه  ينزل من  "أن  اليوم  عليه  في حين 
المصير,  تقرير  في  حقه  الصحراوي  الشعب  بممارسة 
السياق,  والوحيد".وفي  اإلجباري  المخرج  باعتباره 
االول  اليوم  في  الماضي  السبت  االممي  المبعوث  التقى 
التحرير  العامة لجيش  من زيارته برئيس هيئة األركان 
الحافظ  بالشهيد  أعكيك,  الولي  محمد  الصحراوي, 
المسؤول  شدد  حيث  الصحراويين,  الالجئين  بمخيمات 
الصحراوي على أن رسائل الجيش الصحراوي "تنصب 
األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  تلتزم  أن  ضرورة  حول 
والمجتمع الدولي بتطبيق الشرعية الدولية واإلسراع في 
إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية, بما يضمن 
حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في حصوله على 

الحرية و اإلستقالل".
 املغرب "يتالعب" بقرارات ال�شرعية الدولية

 إلى ذلك, حمل أعضاء المجلس االستشاري للجمهورية 
"مسؤولية  المغرب  الديمقراطية,  الصحراوية  العربية 
التالعب بقرارات الشرعية الدولية مند تعيين أول مبعوث 
للصحراء الغربية, في ظل غياب رد فعل جاد من طرف 
مع  للتعاون  "مجددا  استعدادهم  مؤكدين  المتحدة",  االمم 
مخرج  إيجاد  سبيل  في  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم 
للقضية الصحراوية العادلة, شريطة توفر النية لدى هذه 

الهيئة التي تعلق عليها الشعوب آماال في الحرية".
الصحراوي,  االستشاري  المجلس  رئيس  وأوضح 
لمغيفري أحمد إبراهيم, بأن "األمم المتحدة ومجلس األمن 
يتعين عليهما اتخاذ قرارات شجاعة في سبيل إيجاد حل 
عادل للنزاع في الصحراء الغربية الذي طال ألكثر من 
الشعب الصحراوي ضريبته من خالل  47 سنة, ويدفع 
االنتهاكات التي طالت حقوق اإلنسان بالمدن الصحراوية 
المحتلة والمعاناة التي مست كل أطياف الشعب الصحراوي 
حتى بمناطق الشتات, وكذا الظروف الصعبة التي يعيشها 
الزيارة  من  األول  اليوم  الصحراويون".وفي  الالجئون 
كانت للمبعوث االممي العديد من اللقاءات خص بها الوفد 
السياسي  التنظيم  برئاسة مسؤول  المفاوض  الصحراوي 
التعاون  وزيرة  رفقة  أدوه,  خطري  البوليساريو,  لجبهة 
الصحراوية فاطمة المهدي, وممثل جبهة البوليساريو في 
األمم المتحدة, سيدي محمد عمر. كما التقى الوزير األول 

الصحراوي, بشرايا حمودي بيون.

التزام  الصحراويون  المسؤولون  أكد  المناسبة,  وبهذه 
جبهة البوليساريو بالسالم العادل "تماما, كما هي ملتزمة 
من  الوسائل  بكل  الصحراوي  الشعب  حق  عن  بالدفاع 
و  المصير  تقرير  في  المشروعة  األهداف  تحقيق  أجل 
اإلستقالل", مجددين استعدادها للتعاون مع األمم المتحدة 
ومبعوثها الشخصي, في جهودهما الرامية إلى التوصل 
إلى "حل سلمي وعادل ودائم يقوم على اإلحترام الكامل 
وغير  للتصرف,  القابل  غير  الصحراوي  الشعب  لحق 

القابل للمساومة في تقرير المصير واإلستقالل".
في  اللقاءات  من  العديد  االممي  المبعوث  أجرى  كما 
الصحراوي,  الجانب  مع  المشاورات  "تعميق"  اطار 
عن  وممثلين  الصحراويات,  النساء  عن  وفدا  شملت 
الشباب الصحراوي الذين طالبوا بتكريس مطلب الشعب 
الصحراوي وحقه المشروع المتمثل باألساس في التمكين 

من تقرير المصير ونيل الحرية واالستقالل.
حل  الصحراويين,  الالجئين  لمخيمات  زيارته  وبعد 
ستافان دي ميستورا, اليوم االثنين بالجزائر, بصفتها بلدا 

مجاورا و مالحظا, حسب ما تنص عليه خطة التسوية 
اإلفريقية  الوحدة  ومنظمة  المتحدة  األمم  بين  المشتركة 
ذات  األمن  مجلس  وقرارات  حاليا(,  اإلفريقي  )االتحاد 

الصلة.
وخالل لقائه بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
الخاص  المبعوث  -بحضور  لعمامرة  رمطان  بالخارج, 
المغرب  وبلدان  الغربية  الصحراء  بقضية  المكلف 
"آخر  الطرفان  ناقش  بالني-,  عمار  بالوزارة,  العربي 
التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق 
المباشرة  المفاوضات  الستئناف  األممية  الجهود  تعزيز 
بين طرفي النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, 
بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من 
الطرفين يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة 
حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره, 
في  وعقيدتها  الصلة  ذات  المتحدة  األمم  لقرارات  وفقا 

مجال تصفية االستعمار", حسب بيان للوزارة.
مشاوراته  االممي  المبعوث  يواصل  أن  المقرر  ومن 
موريتانيا  الى  بزيارة  الصحراوي  الملف  بخصوص 
لجهود  استكماال  وذلك  ومراقبا,  مجاورا  بلدا  بصفتها 
االمم المتحدة إلعادة بعث المسار السياسي في الصحراء 

الغربية و ايجاد مخرج سياسي للقضية الصحراوية.
تعيينه  -منذ  للمنطقة  الثانية  وتندرج زيارة دي ميستورا 
في أكتوبر الماضي-, في إطار "تعميق" المشاورات مع 
مختلف األطراف,  من أجل إعداد تقرير سيقدم لمجلس 
األمن شهر أكتوبر القادم, بمناسبة تجديد والية بعثة األمم 
المتحدة لتنظيم االستفتاء بالصحراء الغربية )مينورسو(.

الى  األممي  المبعوث  عاد  الماضي,  يوليو  شهر  وفي 
نحو  للدفع  جديد  مسعى  في  المغرب,  بزيارته  المنطقة 
مفاوضات بين طرفي النزاع, غير أنه منع من قبل الرباط 
من زيارة األجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, وهو ما 
نددت به جبهة البوليساريو بشدة, مستنكرة "الغياب التام 
في  بناء"  بشكل  للمشاركة  الرباط  من  السياسية  لإلرادة 
الصحراء  في  المتحدة  األمم  ترعاها  التي  السالم  عملية 

الغربية.

األخيرة  تكون  قد  استغاثة"  "صرخة  في 
المتحدة  األمم  وجهت  "الكارثة"،  قبل 
بأن  أخيرا"  "تنبيها  االثنين  أمس  أول 
الصومال على حافة مجاعة تهدد نصف 
والتداعيات  الجفاف  جراء  السكان، 
فضال  أوكرانيا،  في  للحرب  االقتصادية 
ظل  في  القائم  األمني  االضطراب  عن 
الشباب  لحركة  المستمرة  الهجمات 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.
األمم  مكتب  رئيس  أطلق  مقديشو،  ومن 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مارتن 
لمساعدة  الدولي  للمجتمع  نداء  غريفيث، 
األفريقي  القرن  في  الواقعة  الدولة  هذه 
مثل  المحتملة  المجاعة  بوادر  تلوح  بينما 
الوفيات  وتزايد  التغذية،  سوء  تفشي 
من  اآلالف  مئات  ونزوح  األطفال،  بين 

المناطق المتأثرة بالجفاف.
إطارا  المتحدة  األمم  المرة، حددت  وهذه 
حيث  المحتملة،  للكارثة  واضحا  زمنيا 
المحتملة  المجاعة  أن  إلى  أشار غريفيث 

وديسمبر  أكتوبر  شهري  بين  تحدث  قد 
تحرك  هناك  يكن  لم  حال  في  المقبلين 
على  الصومال  لمساعدة  عاجل  دولي 
الماضي،  الوضع.واألسبوع  مواجهة هذا 
عاجال  نداء  الصومالية  السلطات  وجهت 
للمجتمع الدولي لمساعدة مليوني شخص 
 8 نحو  بين  من  الغذاء  بنقص  مهددين 
ماليين صومالي تضرروا بسبب الجفاف.
"سيف  منظمة  حذرت  يونيو،  وأواخر 
 )Save the Children( تشيلدرن"  ذا 

يتجه  الصومال  أن  من  الدولي  المجتمع 
األمم  أرقام  كارثية".وتفيد  "مجاعة  نحو 
نحو  بأن  الصومالية  والحكومة  المتحدة 
7.8 ماليين من مجموع سكان الصومال 
)16 مليونا تقريبا( يحتاجون إلى مساعدة 
مفوض  أكد  الماضي،  يوليو  غذائية.وفي 
الرئيس الصومالي لمواجهة أزمة الجفاف 
حديث  في  الشكور  عبد  الرحمن  عبد 
ألف صومالي   300 وجود  نت  للجزيرة 

يعانون من المجاعة حاليا.

زيارة دي مي�شتورا اىل خميمات الالجئني:

 ر�سائل قوية اإىل الأمم املتحدة للتعامل 
بجدية مع الق�سية ال�سحراوية

�شكلت زيارة املبعوث ال�شخ�شي لالأمني العام لالأمم املتحدة اىل ال�شحراء الغربية, �شتافان دي مي�شتورا, اىل خميمات الالجئني ال�شحراويني, فر�شة لتوجيه 

ر�شائل "قوية" و"هامة" اىل الهيئة الممية للتعامل ب"جدية" مع الق�شية ال�شحراوية, وتفعيل خمطط الت�شوية الممي, مبا يلبي تطلعات و اآمال ال�شعب 

ال�شحراوي لتقرير م�شريه.

م�شاهد مروعة 

لنهيارات اأر�شية..

ع�سرات ال�سحايا بزلزال
 جنوب غرب ال�سني

لحقت  فيما  حتفهم  شخصا   40 من  أكثر  لقي 
جراء  والطرقات  بالمنازل  جسيمة  أضرار 
زلزال قوته 6.8 درجات، ضرب منطقة جبلية 
االثنين.وأفاد  أمس  أول  الصين  غرب  جنوب 
وقع  الزلزال  بأّن  الحكومي  الصيني  التلفزيون 
على عمق يقّدر بنحو 10 كيلومترات ومركزه 

على بُعد 39 كيلومترا من مقاطعة لودينغ.
 200 حوالي  بُعد  على  بالزلزال  الناس  وشعر 
حيث  تشنغدو،  اإلقليمية  العاصمة  في  كيلومتر 
الحجر في منازلهم  21 مليون شخص  يواصل 
للتلفزيون  "كوفيد-19".ووفقا  تفشي  بسبب 
ألحقت أضرارا  انهيارات أرضية  الرسمي فإن 
مركز  من  بالقرب  والمنازل  الطرق  ببعض 
منطقة  في  االتصاالت  انقطعت  بينما  الزلزال، 

واحدة على األقل.
أو محطات  تقارير عن تضرر سدود  ترد  ولم 
حول  كيلومترا   50 محيط  في  المائية  للطاقة 
لحقت  التي  األضرار  أن  رغم  الزلزال  مركز 
بشبكة الكهرباء في اإلقليم أثرت على اإلمدادات 
عبر  ناشطون  مستهلك.وتداول  ألف   40 لنحو 
منصات التواصل مشهدا مروعا النهيار رملي 

في جبل إثر الزلزال.

اأرقام وموؤ�شرات على كارثة و�شيكة تهدد املاليني

�سبح جماعة جديدة يف ال�سومال..

انتقد ت�شاعد 

العداء لالإ�شالم باأوروبا..

 جاوي�ش اأوغلو 
يلتقي نظريته 

الفرن�سية ويطالب 
ب�سمان �سالمة امل�ساجد 

واجلمعيات الرتكية
رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أن تصاعد ظاهرة العنصرية والعداء 
للقلق،  يدعو  األوروبية  القارة  في  لإلسالم 
مع  أنقرة  في  صحفي  مؤتمر  خالل  وذلك 
كولونا  كاثرين  الفرنسية  الخارجية  وزيرة 

التي تزور تركيا "الختبار تضامنها".
من  تنتظر  أنقرة  إن  أوغلو  جاويش  وقال 
لضمان  الالزمة  التدابير  كل  اتخاذ  باريس 
التركية  والجمعيات  المساجد  سالمة 
واإلسالمية في فرنسا، مشيرا إلى أن تركيا 
وفرنسا دولتان تربطهما عالقات تاريخية في 

المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية.
على  الفرنسية  نظيرته  مع  اتفق  أنه  وأكد 
التحديات  مواجهة  في  التعاون  مواصلة 
الواضح  "من  والعالمية.وأضاف  اإلقليمية 
لكن  قضية،  كل  في  فرنسا  مع  نتفق  ال  أننا 
الحوار والعمل مًعا، فقد قلصنا  هذا ال يمنع 
اختالفات وجهات النظر من خالل الحوار".

والحوار  التقارب  من  امتنانه  عن  وأعرب 
بين  األخيرة  المدة  في  حدث  الذي  المكثف 
ونظيره  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس 
على  ماكرون.وشدد  إيمانويل  الفرنسي 
ضرورة تعزيز الحوار والمحادثات بين أنقرة 
اإلقليمية  القضايا  من  العديد  حول  وباريس 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
من جهتها، ثّمنت وزيرة الخارجية الفرنسية 
الدور  االثنين،  أمس  أول  كولونا،  كاثرين 
إلى  التوصل  في  تركيا  لعبته  الذي  الريادي 
اتفاقية شحن الحبوب األوكرانية.جاء ذلك في 
نظيرها  مع  عقدته  مشترك  صحفي  مؤتمر 
لقائهما  أوغلو، عقب  التركي مولود جاويش 

في أنقرة.
مشترك  صحفي  مؤتمر  في  كولونا،  وقالت 
هنأت  إنها  التركي،  نظيرها  مع  عقدته 
ألنها  تركيا،  على  وأثنت  أوغلو  جاويش 
في  يوليو  في  للغاية  مهما  نجاحا  حققت 
تصدير  إلى  الحبوب.ولفتت  شحن  قضية 
بفضل  األوكرانية  الحبوب  من  طن  مليوني 
إلى  المبرمة في إسطنبول.وأشارت  االتفاقية 
أنها تواصل الحوار مع نظيرها التركي منذ 
بما  الملفات  من  العديد  في  منصبها،  توليها 

فيها األزمة األوكرانية.



الف�سائل الفل�سطينية ت�ؤكد

اأ�صرى نفق احلرية �صنعوا 
حتواًل يف ال�صراع مع االحتالل

أكدت الفصائل الفلسطينية أن عملية "نفق الحرية" تعد نموذًجا 
المستحيل،  تعرف  ال  التي  الفلسطينية  واإلرادة  لإلصرار 
األمنية  منظومته  هيبة  وكسر  المحتل،  هزيمة  على  والقادرة 

والعسكرية، بأبسط الوسائل الممكنة والمتاحة.
جاء ذلك في بيانات منفصلة بمناسبة الذكرى السنوية األولى 
لعملية "نفق الحرية"، وانتزاع ستة أسرى حريتهم من قبضة 
السياق  هذا  وفي  "جلبوع".  سجن  في  اإلسرائيلي  السجان 
جلبوع،  سجن  أسرى  إن  اإلسالمي"،  "الجهاد  حركة  قالت 
ا في الصراع مع "العدو الصهيوني"، وأن  صنعوا تحواًل هاّمً
"التضحيات التي يسجلها األسرى تمثل حالة اشتباك متقدم مع 
االحتالل".وقالت الحركة إن "صعود المقاومة وقوة فعلها في 
الضفة المحتلة، ما هو إال شاهد ساطع على عظيم األثر الذي 

أحدثه األسرى الستة".
بدورها، وصفت حركة األحرار الفلسطينية، عملية نفق الحرية 
بـ"العمل البطولي الذي مّرغ أنف االحتالل بالتراب"، مبينة أن 
العملية "جدَّدت األمل في نفوس أسرانا بأن فجر الحرية بات 
قريًبا".وأكدت الحركة أن العملية شكلت "صفعة قوية للمنظومة 
الصهيونية األمنية التي يتغنى بها االحتالل"، مبينة أن األسرى 

سيواصلون نضالهم حتى الحرية واالستقالل.
أما "لجان المقاومة الشعبية في فلسطين" فقالت إن معركة نفق 
الحرية عملت على "اتساع دائرة النار الموّجهة لصدر العدو 
الصهيوني، وقطعان مستوطنيه المجرمين".وأكدت أن العملية 
بأن  ودلياًل  المحتل،  لقهر  قويًّا  ودافًعا  إلهام،  مصدر  "ستظل 

الفلسطيني المقاوم ال يستسلم".
إلى  فلسطين،  في  الشعبية"  "المقاومة  لفتت حركة  جهتها  من 
أن "األسرى الستة أفشلوا منظومة األمن اإلسرائيلي"، مضيفة 
الفلسطيني تواق للحرية واالنعتاق من االحتالل،  أن "الشعب 
ولن يعدم أسرانا الوسيلة من أجل انتزاع حقه".وتكون قد مرت 
وانتزاع  ستة  الحرية"،  "نفق  لمعركة  األولى  الذكرى  أمس، 
بأيديهم،  نفقا  حفرهم  بعد  جلبوع،  سجن  من  حريتهم  أسرى 

وبأدوات معدنية بسيطة.
واألسرى الستة هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم 
كممجي، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات، 
المحتلة. الغربية  الضفة  شمالي  جنين  محافظة  من  وجميعهم 
غضون  في  الستة  األسرى  اعتقال  االحتالل  قوات  وأعادت 

أسبوعين من العملية، وأعادت محاكمتهم مرة ثانية.

متت مداهمة منزل عائلة نخلة وحتطيم 

حمت�ياته وحما�سرته ملدة �ساعة

اإ�صابات خالل حما�صرة قوات 
االحتالل منزال يف خميم اجللزون

أصيب عدد من الفلسطينيين، أمس، برصاص قوات االحتالل 
الصهيوني خالل محاصرتها ألحد المنازل في مخيم الجلزون 

شمال مدينة رام هللا. 
وذكرت مصادر طبية أن ستة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص 
الحي في القدم، أطلقته قوات خاصة من جيش االحتالل، خالل 
مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الجلزون.واعتقلت قوات 
االحتالل 4 فلسطينيين آخرين بينهم شقيقان خالل المواجهات 
التي شهدها مخيم الجلزون، وهم الشقيقين أحمد ومحمد ربحي 

مصاروة، والشابين وعد الرمحي ومجد نخلة.
وداهمت منزل عائلة نخلة، وحطمت محتوياته وحاصرته لمدة 
ساعة، في محاولة العتقال الشاب أيهم نخلة شقيق المعتقل مجد 
الذي يصادف حفل زفافه بعد ثالثة أيام.واستشهد شاب وأصيب 
جيش  من  كبيرة  قوات  اقتحام  خالل  أمس،  فجر  آخرين، 
االحتالل مدينة جنين شمال الضفة الغربية.واندلعت مواجهات 
عنيفة بين شبان وقوات االحتالل في أماكن عدة بجنين، ما أدى 
إلى وقوع إصابات بالرصاص الحي، بينها فتاة أصيبت بالفك، 

إلى جانب شابين بساقيهما وآخر بشظية بالرأس.
لجيش  تابعة  برفقة جرافة  آلية عسكرية   100 نحو  واقتحمت 
االحتالل مدينة جنين من محاورة عدة، وأغلقت مداخلها، قبل 
القناصة أسطح  المدينة، ويعتلي  أن تنتشر في عدد من أحياء 
في  سكنية  شقة  االحتالل  قوات  وفجرت  المرتفعة.  البنايات 
الشهيد  أبيب"  "تل  في  “ديزنغوف”  عملية  لمنفذ  تعود  البناية 

رعد حازم، والتي نفذها في شهر أبريل الماضي.

ال�كاالت
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دويل

وال تزال مخالب االحتالل تنهش 
القرية  ومعالم  أراضي  وتقضم 
ما  كل  لتحول  واألثرية،  الدينية 
اليهودي،  التراث  إلى  تمتلكه 
وطمس  الحدود  تغييب  أجل  من 
الهوية، ويبقى أهلها األصليون في 

مصافي المتشردين والمهجرين.
من  فريدة  صموئيل  النبي  حالة 
في  قرية  أول  كونها  نوعها، 
السلطات  تطرد  الغربية  الضفة 
الصهيونية سكانها وتدمر منازلهم 
أثري. موقع  إلى  تحويلها  بهدف 

إلى  صموئيل  النبي  قرية  وتقع 
الشمال من القدس وخارج نطاقها 
واحد  كيلومتر  بعد  فعلى  البلدي؛ 
إلى الشمال من حي راموت، تقع 

االسم،  نفس  يحمل  أثري  موقع  بجوار  القرية  هذه 
وترتفع 890 متًرا فوق سطح البحر. 

القرية  تقع  الموقع،  لهذا  الشرقي  الشمال  في 
الفلسطينية، الجيب، وفي الشمال الغربي منه توجد 
الغرب  وفي  وجيفعون،  زئيف  جفعات  مستوطنتا 
تقع بلدة بيت إكسا؛ حيث بنيت قرية النبي صموئيل 
على قمة التلة، حول المسجد والقبر الذي يُنسب إلى 

النبي صموئيل.
خمطط قدمي.. القرية املن�سية

"ال بد من إزالة اآلثار غير اليهودية كافة وهدمها 
على  السيطرة  من  اليهود  تمكن  إن  وحرقها، 
"ثيودور  أقرها  التي  المعادلة  هي  تلك  القدس"، 
هرتزل" مؤسس الحركة الصهيونية للسيطرة على 
األرض، ويلخص هذه العبارة ما يحصل من تهجير 
قسري وتطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطيني في 

القدس خصوًصا وما حولها.
ر تضاريس القرية واهتمام االحتالل بالسيطرة  وتُذكِّ
عليها، بقول رئيس وزراء االحتالل السابق أرائيل 
شارون: "يجب علينا التحرك بسرعة النتزاع أكبر 
أجل  من  )الفلسطينية(  التالل  قمم  من  ممكن  قدر 
سنأخذه  ما  فكل  )اليهودية(،  المستعمرات  توسيع 
انتزاعه  في  ننجح  لن  ما  وكل  لنا،  سيبقى  اليوم 

سيذهب لهم".
إن  البعض  يقول  التاريخية،  المصادر  وبحسب 
برج  أي  "مصفاة،  بلدة  موقع  على  تقوم  القرية 
كانت  الروماني  العهد  وفي  الكنعانية،  النواطير" 
صهاينة  مستوطنون  "Maspaha".ووجه  تسمى 
ومسجدها،  صموئيل  النبي  قرية  القتحام  دعوات 
والحشد بأعداد كبيرة تصل إلى 10 آالف مستوطن.

وتعاني القرية اإلهمال والتهميش من بلدية االحتالل 
مقومات  أبسط  انعدام  ومن  الفلسطينية،  والسلطة 
يُطلقون  أصبح سكانها  فيها، حتى  اإلنسانية  الحياة 
عليها "القرية المنسية السجينة".ويؤكد مدير دائرة 
جمعية  في  الجغرافية  المعلومات  ونظم  الخرائط 
النبي  قرية  أن  تفكجي،  خليل  العربية،  الدراسات 
صموئيل تعد في منطقة C، ويعد الجانب الصهيوني 

أن النبي صموئيل موجود بها.
لـ"المركز  خاص  حديث  في  تفكجي  وأوضح 
أبنية  من  اآلن  يُشاهد  ما  أن  لإلعالم"،  الفلسطيني 
هي ما تبقى من بقايا القرية التي هدمت عام 1972؛ 
على  طبيعية  محمية   1995 عام  عنها  أُعلن  حيث 
القرية  سكان  أن  إلى  دونم.ويشير   3500 حوالي 

إقامة أي بيت أو ترميمه أو  باتًّا من  يُمنعون منًعا 
تطوير المنطقة، الفًتا إلى أن القرية قريبة من الخط 

األخضر.
وقال: "حاولنا قدر اإلمكان أن نضع في هذه المنطقة 
"األردن  بـ  يعرف  بما  األردن  مدرسة عن طريق 
كرفان  أُدخل  حيث  رانيا؛  الملكة  عبر  مدرستي" 
إلى القرية عن طريق القوة".وأضاف: "قرية النبي 
صموئيل معزولة بالكامل، فالدخول والخروج منها 
الجانب  أن  االرتباط"، مؤكًدا  يكون عبر  أن  يجب 
اإلسرائيلي يضغط بالكامل من أجل إخراج السكان 

الفلسطينيين من هذه المنطقة.
خمططات الته�يد ال تزال مت�ا�سلة

االحتالل  قبيل  السكان  عدد  فإن  تفكجي  وبحسب 
تراجعا  تراجع  واليوم  نسمة،  ألف  يقارب  ما  كان 
نسمة.  300 الـ  يتجاوز  يعد  لم  حيث  ا؛  جّدً كبيرا 

تعدُّ من  النبي صموئيل  أن منطقة مسجد  ويوضح 
بعد  التهويد،  ضحية  تقع  التي  اإلسالمية  المعالم 
تحويل الطابق األول إلى كنيس يهودي، إلى جانب 
تزوير االحتالل هوية المسجد تدريجيًّا، واستغالل 
القرية  في  تتوقف  ال  التي  األثرية  الحفريات 

الفلسطينية.
التاريخية  الفترات  في  كانت  القرية  أن  إلى  ولفت 
الصليبية  الفترة  في  "كاشفة"، ألنها  منطقة  السابقة 
إلى  مشيًرا  الساحل،  لمنطقة  كاشفة  منطقة  كانت 
األردنية؛  الفترة  في  أيًضا  استراتيجية  المنطقة  أن 
حيث كان الجانب اإلسرائيلي يتخوف من أن يُقطع 

الشارع الرئيسي بين القدس و"تل أبيب".
النبي  نسوية  بركات، رئيسة جمعية  نوال  الناشطة 
القرية  أن  تؤكد  القرية،  سكان  وأحد  صموئيل، 
حيث  ا؛  جّدً صعبة  معيشية  أوضاع  من  تعاني 
من  السكان  على  الضغط  على  االحتالل  يعمل 
في  بركات  القرية.وأوضحت  من  الخروج  أجل 
من  وثمانية  ونجلها  زوجها  أن  لمراسلنا،  حديث 
بسبب  لهم  وُمدد  يومين،  قبل  اعتقلوا  القرية  شبان 
التنغيص  الذين يحاولون  المستوطنين  مناكفات مع 
على حياتهم واالعتداء عليهم.وتقول، إن القرية تمتد 
جذورها لمئات السنين، وفي زمن الصليبيين كانت 
قلعة صليبية، وعندما جاء صالح الدين حّول القلعة 

لمعلم إسالمي.
السكان قبيل االحتالل كان ما  إلى أن عدد  وتشير 
لم  حيث  كثيرا؛  تراجع  واليوم  نسمة،  ألف  يقارب 
 1968 عام   " وقالت:  نسمة.  الـ300  يتجاوز  يعد 
وجود  ذريعة  تحت  المسجد  على  االحتالل  سيطر 

قبر للنبي صموئيل "أحد أنبياء بني 
إسرائيل". حيث تستمر االقتحامات 
تلمودية  بصلوات  والقيام  للمسجد 

إلى يومنا هذا.
أهالي  على  يُمنع  أنه  على  وأكدت 
بدعوى  التوسع  أو  البناء  القرية 
عدم الترخيص، مشيرة إلى أن من 
للسياسات  مخالفا  يعدُّ  اليوم  يبني 
الدخول  أن  إلى  الصهيونية. ولفتت 
حاجز  عبر  يتم  للقرية  والخروج 
مع  التنسيق  خالل  ومن  الجيب، 
أن  مؤكدة  القروي،  المجلس 
من  شخص  أي  يمنع  االحتالل 
له  يكن  لم  حال  في  القرية  دخول 

قرابة مباشرة مع شخص فيها.
بركات، من  القرية بحسب  وتعاني 
إليها،  تدخل  التي  البضائع  كل  على  شديدة  رقابة 
مشيرة إلى أنها تحتاج في بعض األحيان إلى تنسيق 
للخبز وأطباق البيض الزائدة عن طبقين وصناديق 
إدخال  أن  مؤكدة  وغيرها،  واألعالف  الكوال 

البضائع والمنتجات للقرية في عداد المستحيل. 
أهالي  أن  إال  القيود،  هذه  كل  من  الرغم  وعلى 
ويرفضون  بهويتهم،  متمسكين  يزالون  ال  القرية 
بركات، مشددة  االحتالل وفق  لسياسات  الخضوع 
على ضرورة أن يكون هناك إسناد من أهالي القدس 
وصد  وزيارتها،  لها  الخدمات  تقديم  عبر  للقرية 

قطعان المستوطنين عنها. 
وأكدت أن القرية تعاني من التهجير البطيء، حيث 
خارج  يقطنون  باتوا  القرية  سكان  من  الكثير  إن 
ترميم  أو  بالبناء  لهم  السماح  عدم  بسبب  القرية 
المنازل أو أي مقومات حياة، كما أفادت أن السلطة 
تنظيف  يعمل على  بلدية  توّفر طاقم  الفلسطينية ال 
حاويات القمامة إال مرة في الشهر، مما يؤدي إلى 

تراكم النفايات في الشوارع.
عن  حماس  حركة  باسم  الناطق  قال  جهته،  من 
مدينة القدس محمد حمادة، إن مخطط اقتحام قرية 
النبي صموئيل ومسجدها جريمة تستدعي حمايتها 

والتصدي إلرهاب المستوطنين. 
المخطط  أن  لمراسلنا،  حديث  في  حمادة  وبين 
النبي  قرية  المستوطنين  آالف  القتحام  اإلرهابي 
القادمة،  الجمعة  المحتلة،  القدس  غربي  صموئيل 
وتهجير  التهويد  مسلسل  ضمن  جديدة  جريمة 
أهل  استنفار  يستدعي  األمر  أن  المقدسيين.وأكد 
القرية الصامدين، وكل من يستطيع الوصول إليها، 

لحمايتها والتصدي لقطعان المستوطنين بكل قوة.
بالتزامن  يأتي  الذي  المخطط،  هذا  "إّن  وأضاف: 
مخطط  على  للمصادقة  صهيونية  استعدادات  مع 
جديد لبناء 700 وحدة استيطانية األسبوع المقبل، 
في مستوطنة "جفعات شكيد" بالقرب من بلدة بيت 
صفافا جنوب القدس المحتلة، يكشف حجم الهجمة 
القدس،  لها  تتعرض  التي  الشرسة  االستيطانية 
التفوق  المدينة وتحقيق  تبقى من  للسيطرة على ما 

الديمغرافي، في ظل صمت دولي مريب".
إلى  والقدس،  الغربية  الضفة  أهل  حمادة  ودعا   
ومسجدها  المدينة  عن  الدفاع  أدوات  كل  تفعيل 
التغول  هذا  وجه  في  المقاومة  وتصعيد  المبارك، 
المتواصل،  الصهيوني  واإلرهاب  االستيطاني 
بحق  الصهيونية  المخططات  وجه  في  والوقوف 

قرية النبي صموئيل.

شاب  باستشهاد  طبية  مصادر  أفادت 
فلسطيني وإصابة 12 بنيران قوات االحتالل 
الصهيوني خالل اقتحامها مدينة جنين مساء 
إن  عيان  شهود  وقال  االثنين.  أمس  أول 
في  توغلت  عسكرية  دورية   50 من  أكثر 
الحي الشرقي وحي البساتين شرقي المدينة 

التي يوجد فيه منزل رعد حازم منفذ هجوم 
"ديزنغوف" في تل أبيب مطلع شهر أبريل 

الماضي.
االحتالل  قوات  إن  الجزيرة  مراسل  وقال 
فّجرت بيت رعد حازم، كما أشارت مصادر 
عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  محلية 

مخيم جنين تزامنا مع اقتحام قوات االحتالل 
للمدينة.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعالم 
إسرائيلية إن قوات إسرائيلية تحاصر الشقة 
مع  وتشتبك  حازم  والد رعد  بها  كان  التي 
القوات  هذه  وإن  منها،  بالقرب  مسلحين 
تعمل على هدم منزل رعد حازم الذي قتل 

الشهود  أشهر.وأفاد   5 قبل  مستوطنين   3
بأن اشتباكات تدور بين مسلحين فلسطينيين 
وقوات االحتالل التي تتوغل في جنين، كما 
أشاروا إلى أن جيش االحتالل نشر وحدات 
مرتفعة  عمارات  أسطح  على  القناصة  من 

في المدينة.

االحتالل  جيش  يواصل  أشهر  عدة  ومنذ 
تنفيذ عمليات واقتحامات في شمالي الضفة 
وجنين،  نابلس  مدينتي  في  تتركز  الغربية، 
تندلع  وعادة  مطلوبين.  مالحقة  بدعوى 
كل  في  للنار  إطالق  وتبادل  مواجهات 

عملية.

خمالب االحتالل ال تزال تنه�ش وتق�سم اأرا�سي ومعامل القرية التاريخية والدينية

قرية النبي �صموئيل.. �صمود اأ�صطوري 
رغم خمططات االحتالل التهويدية

يف املنطقة اجلبلية ال�اقعة بني مدينة رام اهلل يف ال�سفة الغربية ومدينة القد�ش، تقع قرية النبي �سم�ئيل، دون حدود لها، فالقرية التي 

بنى م�سجدها الظاهر بيرب�ش، يغيب وج�دها يف ح�سرة املخططات الته�يدية ال�سهي�نية املا�سية بال ت�قف.

فجرت منزل رعد حازم منفذ هج�م "ديزنغ�ف"..

 �صهيد وجرحى باقتحام قوات االحتالل مدينة جنني
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هللا  صلى  الرسول  هجرة  أحداث  الكريم  القرآن  ذكر 
عليه وسلم في أكثر من موطن، منها قوله تعالى: “َوإِْذ 
يُْخِرُجوَك  أَْو  َيْقتُلُوَك  أَْو  لِيُْثِبتُوَك  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِبَك  َيْمُكُر 
َخْيُر اْلَماِكِريَن”، كما ذكرها  َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر هللاُ َوهللاُ 
في قوله تعالى: “إاِلَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه هللاُ إِْذ أَْخَرَجُه 
َيُقوُل  إِْذ  اْلَغاِر  ِفي  ُهَما  إِذْذ  اْثَنْيِن  َثاِنَي  َكَفُروا  الَِّذيَن 
َعلَْيِه  َسِكيَنَتُه  َفأَْنَزَل هللاُ  َمَعَنا  إِنَّ هللاَ  َتْحَزْن  اَل  لَِصاِحِبِه 
ْفلَى  َوأَيََّدُه ِبُجنُوٍد لَّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ
 .40: التوبة  َحِكيٌم”  َعِزيٌز  َوهللاُ  اْلُعْلَيا  ِهَي  هللاِ  َوَكلَِمُة 
من  القرآن  في  الواردة  األحداث  نقرأ  أن  أوثر  ودائما 
القرآن قبل أي شيء، ذلك أن القرآن دائما ما يربط بين 
بين  وشتان  اإليماني،  الجانب  وبين  واألحكام  األحداث 
في  البيوع  أو  الطالق  أو  الزواج  أحكام  مثال  تقرأ  أن 
كتب الفقه وبين أن تقرأها في كتاب هللا، وهذا يعني أننا 
في حاجة إلى قراءة واعية للقرآن الكريم، وأن نأخذ ما 
قاله بشموليته الكاملة، التي تعبر عن الحدث، وما يحمله 
أيضا من معاني تربوية تفيد المسلم في عالقته مع هللا 
تعالى، ومع المجتمع، إذ يلحظ اإلنسان في القرآن بيان 
األمر أو الحكم، والحث على الفعل عن طريق التزكية 
واإليمان. َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر هللاُ وفي حديث القرآن عن 
المؤامرة التي عقدها المشركون في دار الندوة للقضاء 
على الرسول صلى هللا عليه وسلم: } َوإِْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن 
َكَفُروا لِيُْثِبتُوَك أَْو َيْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر 
هللاُ َوهللاُ َخْيُر اْلَماِكِريَن { األنفال:30، نلحظ في ختامها 
فرغم  وسلم،  عليه  لرسوله صلى هللا  تعالى  طمأنة هللا 
محاولة المشركين اعتقال الرسول صلى هللا عليه وسلم 
“ليثبتوك” أو القضاء عليه “أو يقتلوك”، أو النفي خارج 
لكن  حديثة،  قديمة  وسائل  وهي  يخرجوك”،  “أو  البلد 
يأتي تثبيت هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم “َوَيْمُكُروَن 
َوَيْمُكُر هللاُ َوهللاُ َخْيُر اْلَماِكِريَن”، ففيها عظة لكل مؤمن 
باهلل تعالى ما دام على الحق أن يثبت عليه، فإن مكر 
له الخلق، فإن الخالق حاميه من كل شر، وهذا ما عناه 
الرسول صلى هللا عليه وسلم حين أراد أن يربي عليه 
“ياغالم،  له:  قال  حين  عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن 
إني أعلمك كلمات، احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا تجده 
تجاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل، 
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن 
على  اجتمعوا  وإن  لك،  كتبه هللا  قد  بشيء  إال  ينفعوك 
أن يضروك بشيء، لن يضروك إال بشيء قد كتبه هللا 
َتنُصُروُه  إاِلَّ  الصحف”.  وجفت  األقالم  رفعت  عليك، 
َفَقْد  َتنُصُروُه  “إاِلَّ  األخرى:  اآلية  وفي  هللاُ  َنَصَرُه  َفَقْد 
َنَصَرُه هللاُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن إِذْذ ُهَما ِفي 
اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحِبِه اَل َتْحَزْن إِنَّ هللاَ َمَعَنا َفأَْنَزَل هللاُ 
الَِّذيَن  َكلَِمَة  َوَجَعَل  َتَرْوَها  لَّْم  ِبُجنُوٍد  َوأَيََّدُه  َعلَْيِه  َسِكيَنَتُه 
َعِزيٌز َحِكيٌم”،  اْلُعْلَيا َوهللاُ  ِهَي  ْفلَى َوَكلَِمُة هللاِ  َكَفُروا السُّ
هللا  لمعية  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  استشعار  نلحظ 

المشركين  من  بكر  أبي  خوف  فرغم  وتعالى،  سبحانه 
الذين عبر عنهم بقوله: “يا رسول هللا، لو نظر أحدهم 
تحت قدمه لرآنا”، فقال له الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
“يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، اللــــه ثالثهما، يا أبا بكر، 
ال تحزن، إن هللا معنا”، إن المسلم الذي يسير في طريق 
هللا يجب أن يستشعر بأن هللا معه، فينزل هذا على قلبه 
الطمأنينة والسكينة على قلبه، وهذا ما طمأن هللا تعالى 
به موسى حين خاف الذهاب إلى فرعون، وقال هلل: ” 
َقاال َربََّنا إِنََّنا َنَخاُف أَن َيْفُرَط َعلَْيَنا أَْو أَن َيْطَغى َقاَل اَل 
الدرس  وتعلم موسى  َوأََرى”،  أَْسَمُع  َمَعُكَما  إِنَِّني  َتَخاَفا 
حين خاف بنو إسرائيل من فرعون حين جاء وراءهم 
لمدركون”،  “إنا  إسرائيل:  بنو  وقال  ورجاله،  بخيله 
فرد عليهم موسى: “َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِديِن”. وحين 
يكون المؤمن على حق، فليوقن أن هللا تعالى سيحفظه 
السماوات  جنود  فلله  الصالحين،  عباده  به  يحفظ  بما 
ال  بمالئكته،  رسوله  تعالى  هللا  حفظ  وقد  واألرض، 
الحمامتين  حكاية  من  الضعيفة  الروايات  في  ورد  كما 
والعنكبوت، وأصبحت معلما من معالم السيرة، فظاهر 
القرآن يقول: “وأيده بجنود لم تروها”، وهي المالئكة، 
بيته،  من  خرج  حين  بمالئكته  رسوله  هللا  حمى  فقد 
وحماه في الغار، فكانت المالئكة تحرس المكان، وتمنع 

إلى  وصلوا  كونهم  مع  إليه،  الوصول  من  المشركين 
أخذ  وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  كون  ومع  المكان، 
بكل األسباب الممكنة، ولكن كانت الحماية بمالئكة هللا 
باألسباب،  يأخذون  الذين  للمسلمين  تعليم  وهو  تعالى، 
ويبذلون كل ما في وسعهم، فإن هللا تكفل بحمايتهم من 
كل شر، فقد يكاد للمرء في عمله، ألنه مخلص، أو ألنه 
يحارب الفساد والحرام، ويتكالب عليه الناس، ويكيدون 
تعالى،  باهلل  االستعانة  مع  باألسباب،  باألخذ  فعليه  لهٍ، 
فإن هللا تعالى سيحميه كما حمى رسوله صلى هللا عليه 

وسلم. 
تعالى  هللا  حماية  أن  يظن  وال  هللاِ  أَْمِر  ِمْن  َيْحَفُظوَنُه 
لرسوله صلى هللا عليه وسلم بالمالئكة خاصة به وحده، 
فإن من أهم وظائف المالئكة حماية المؤمنين الصادقين، 
َخْلِفِه  َوِمْن  َيَدْيِه  َبْيِن  ن  مِّ ُمَعقَِّباٌت  لَُه   { تعالى:  قال  وقد 
َيْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر هللاِ { الرعد:11، وقد ورد أن المرء 
حفيظ  عليه  يزال  ال  ينام  أن  قبل  الكرسي  آية  قرأ  إذا 
ْفلَى  من هللا حتى يستيقظ. }َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ
الباطل  كلمة  تكون  ما  فدائما  اْلُعْلَيا{،  ِهَي  هللاِ  َوَكلَِمُة 
واهية، وكلمة الحق ثابتة راسخة، وإن الحق دائما يحمل 
يحمل  الباطل  وإن  واستمراره،  قوته  أسباب  في طياته 
في جنباته أسباب انهياره، مهما بدا عظيما، فإنه كغثاء 

السيل، يهيج في البحر بال شيء يفعله. 
بين  االرتباط  ذلك  العجيب  ومن  فتح  هجرة  كل  في 
الهجرة والفتح، الذي قد نلمحه في قول النبي صلى هللا 
عليه وسلم: “ال هجرة بعد الفتح”، فيفهم منها أن الهجرة 
كانت فتحا، وكل هجرة يفعلها المسلم يكون بعدها فتح 
له من هللا سبحانه وتعالى، فالذي يهجر الكسب الحرام، 
فليبشر بفتح من هللا تعالى رزق واسع منه، ومن ترك 
فتحا؛ وظيفة خيرا  فإن هللا سيبدله  وظيفة ألنها حرام، 
منها، ومن ترك الزنى المحرم، رزقه هللا تعالى الزوجة 
الصالحة، خيرا مما كان فيه، وهكذا، وذلك ألن اإلنسان 
إن كان يترك الشيء هلل، فليس هو بأكرم من هللا، فإن 
هللا مبدله خيرا، وقد قال تعالى: }َوَمن يَّتَِّق هللاَ َيْجَعل لَُّه 
َمْخَرًجا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب{ الطالق: 2- 3. 
بمعية  نوقن  أن  حاجة  في  نحن  الهجرة  وفي  خالصة 
المالئكة جنود هلل، يحمي  أن  نوقن  لنا، وأن  تعالى  هللا 
بها عباده الصالحين على مر العصور والدهور، وأن 
الهجرة إن كانت تعني الترك، فإن كل ترك هلل، سيبدله 
هذا  ومصداق  الصالحين،  لعباده  منه  بخير  تعالى  هللا 
الناس  مع  وعالقتهم  وظائفهم،  في  الصالحين  تجارب 
في البيت والشارع والمسجد والجامعة والحقل وفي كل 

مكان.

فقه املعامالت

امل�سجد الذي اأ�س�س على التقوى 

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

اأحداث هجرة الر�سول )�س( يف القراآن

جاء في الحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: مر بي 
 عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له كيف سمعت أباك يذكر 
في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال  أبي : دخلت على رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول هللا، أي 
المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب 
فقلت:  قال:   ، اْلَمِديَنِة  لَِمْسِجِد   ” َهَذا  َمْسِجُدُكْم  ُهَو  قال”  ثم  األرض،  به 
أبو سلمة  الحديث وهو  أما راوي  يذكره.  أباك هكذا  أني سمعت  أشهد 
بن عبدالرحمن فهو ابن عوف الزهري المدني ، قيل اسمه : عبد هللا ، 
وقيل : إسماعيل ، تابعٌي ثقة مكثر ، مات سنة 94 أو 104 هـ ، روى له 
أصحاب الكتب الستة في األحاديث النبوية. وقد سأل عن األمر من عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، تابعي أيضا ثقة ، مات سنة اثنتي عشرة 

، روى له مسلم واألربعة . 
 قال : ” إن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله ، قلت : كيف سمعت أباك 
يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى ؟ ” يعني اآلية من سورة التوبة 
، حيث يقول هللا تبارك وتعالى ﴿ لمسجٌد أُّسَس على التَّقوى مْن أول يوٍم 
أحقُّ أْن تقوم فيه فيه رجاٌل يُحبون أْن يُتطهروا وهللا يحُب المّطهرين ﴾ 
التوبة : 108 . فالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ، اختلف 
فيه أهل العلم ، فقالت طائفة : هو مسجد قباء . وقال آخرون : هو مسجد 

النبي صلى هللا عليه وسلم ، وهذا ما اختاره أبو سعيد الخدري ، ورواه 
عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، حيث أن ابنه عبد الرحمن سأله : أيُّ 
المسجدين الذي أُسس على التقوى ؟ فقال : دخلت على رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم في بيت بعض نسائه ، فقلت : يا رسول هللا أي المسجدين 
الذي أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفاً من حصباء فضرب به األرض 
” الحصباء هي الحصى الصغار ، وكان مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أرضه من الحصباء ، ولم يكن مفروشا بالسجاد ، وال بالحصر وال 

غيره ، وإنما كان من تراب عليه حصباء .  
الذي أسس على  المسجدين  النبي صلى هللا عليه وسلم : أي  فلما سئل 
التقوى ؟ هل هو مسجد قباء أو المسجد النبوي؟ أخذ النبي صلى هللا عليه 
وسلم كفا من الحصباء ، ثم ضرب به األرض ، ثم قال : ” هو مسجدكم 

هذا ” يعني مسجد المدينة . 
أي : هو مسجده الشريف ، وذلك أنه إذا كان مسجد قباء هو المقصود 
وبُنيت   ، يوم  أول  من  التقوى  على  أسس  الذي  المسجد  وأنه   ، باآلية 
الرسول  فمسجد   ، واإلخالص  والصالح   ، والتقوى  البر  على  قواعده 
صلى هللا عليه وسلم أولى بهذا الفضل والشرف ، وهو داخل في اآلية 
من باب أولى ، ألنه أفضل عند هللا عز وجل من جميع المساجد ، إال 
سعيد  أبي  : عن  أخرى  رواية  وفي   . القرى  بأم  الذي  الحرام  المسجد 

رضي هللا عنه أيضا : أنه اختلف رجالن من بني خدره في المسجد الذي 
أسس على التقوى ، فقال أبو سعيد الخدري : هو مسجد رسول هللا ، وقال 
العمري : هو مسجد قباء ، فأتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأاله 
عن ذلك ؟ فقال : ” هو هذا المسجد ” لمسجد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ، وقال : ” في ذلك خيٌر كثير ”  الحديث عند اإلمام أحمد ومسلم 

والترمذي والنسائي . 
وقوله : ” في ذلك خيٌر كثير ” يعني : مسجد قباء فيه خير كثير  . فثبت 
أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الرسول أوال ، وما سواه 
من المساجد في اإلسالم تبٌع له ، ألنه أشرفها وإن كان المسجد الحرام 
أعظم منه لكن هو بني قبل اإلسالم ، فمسجد النبي صلى هللا عليه وسلم 
هو أفضل مسجد أسس في اإلسالم ، وقد أثنى هللا تعالى على أهله ، فقال 

﴿ فيه رجاٌل يحبون أن يتّطهروا ﴾ التوبة : 108 . 
وقوله ) فيه رجال ( هذا وصف لهم بالرجولة ، وصفات الرجولة هي 
الشجاعة ونصرة الحق والكرم والسماحة والحلم وغير ذلك ، ووصفهم 
والخطايا  الذنوب  ومن   ، النجاسات  من  يتطهروا  أن  يحبون  بأنهم 
والشك  الكفر  تعالى من  مما ال يحب هللا  قلوبهم  ، ويطهروا  والسيئات 
الطهارة   ﴾ المطهرين  يحب  وهللا   ﴿ والشقاق  والغل  والحقد   ، والنفاق 

المعنوية والحسية. 
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املـوافق   لـ  11 �شفر 1444 هـ  

أكد  نسيم برناوي عبر أمواج القناة اإلذاعية الثانية أمس الثالثاء  
أن 80 بالمئة  من حاالت الغرق تم تسجيلها في الشواطئ 
الممنوعة للسباحة  والمسطحات والمجمعات المائية وكذا 

لمخالفة بعض المصطافين لنصائح حراس الشواطئ التابعين 
للحماية المدنية.

وأضاف برناوي بخصوص حوادث المرور التي تسجل يوميا 
أنه تم إحصاء 1255 ضحية جراء حوادث المرور منذ جانفي 

2022 مرجعا ذلك إلى تهور بعض السائقين وعدم شعورهم 
بالمسؤولية رغم البرامج الوطنية التحسيسية والتوعوية المنظمة 

عبر مختلف واليات الوطن.
وبالعودة لحصيلة نشاطات الحماية المدنية عبر شواطئ الوطن 
نجد أنها سجلت يوم 27 أوت الماضي سجلت مصالح الحماية 
المدنية وفاة 07 ضحايا غرقا على مستوى والية بومرداس، 
تيبازة، بجاية، مستغانم، وفي غليزان حيث تم انتشال طفلين 

يبلغان من العمر 03 سنوات وسنتين متوفيان غرقا في مجمع 
مائي بالمكان المسمى دوار العوابد بلدية سيدي خطاب وكذا 

انتشال طفل يبلغ من العمر 09 سنوات داخل مجمع مائي 
بالمكان المسمى حي باولو بلدية غليزان.

وفي 25 أوت الماضي انتشل غطاسو الحماية المدنية جثة 
الغريق المفقود بالمنطقة الصخرية إلحدى شواطئ والية تيبازة، 

وأفادت خلية اإلعالم واالتصال لذات الهيئة أن الضحية شاب 
يبلغ من العمر 32 سنة، حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ 

الجثث بمستشفى تيبازة.
وفي 22 أوت أيضا عثرت مصالح الحماية المدنية لوالية 

سكيكدة، على ثالث جثث لغرقى بشواطئ الوالية، حيث عثر 
على جثة بشاطئ قرباز 01 يتعلق األمر بضحية ينحدر من 

والية أم البواقي البالغ من العمر 16سنة، كما تم انتشال غريق 
متوفي بشاطئ العربي بن مهيدي مركز رقم 02 البالغ من 

العمر 20سنة وينحدر من بلدية الحدائق والية سكيكدة، فيما تم 

اعدت جامعة الدول العربية اجندة لالستثمار في الطفل العربي 
خالل الفترة ما بين 2015 و2030 قصد تعزيز عمل الحكومات 

وتوجيه اصحاب القرار تماشيا مع خطط التنمية المستدامة, 
حسب ما أكده مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عبد القادر بوفنوش.
وأوضح ذات المسؤول خالل مداخلة القاها بمناسبة احياء اليوم 

العربي للصحة, اإلثنين الماضي أن "جامعة الدول العربية 
اعدت اجندة لالستثمار في الطفل العربي خالل الفترة الممتدة 
من 2015 الى 2030 قصد تعزيز عمل الحكومات وتوجيه 
اصحاب القرار تماشيا مع خطط التنمية المستدامة" مشيرا 

بالمناسبة إلى الجهود المبذولة من طرف المنظمة من اجل اعداد 

دراسة حول حقوق الطفل بعد 
مرور 30 سنة من المصادقة على 

االتفاقية الدولية.
وذكر في السياق بدورة المجلس 
االقتصادي واالجتماعي لجامعة 
الدول العربية المنعقدة االسبوع 

الماضي حيث اعتمد عدة قرارات 
سترفع الى القمة العربية القادمة.

كما سيكون إلقتراح انشاء المنظمة 
العربية للصحة دورا كبيرا بالنسبة 

للمنطقة باعتبار أنها ستكون 
"القاطرة" لكل البرامج الصحية 

للعمل العربي المشترك«.
ومن جانبه ذكر مدير الهياكل 

الصحية بوزارة الصحة البروفسور 
الياس رحال, باإلنجازات التي 

حققتها الجزائر في مجال تحسين 
التكفل بصحة االم والطفل وسعيها 

الدؤوب للتخفيض من نسبة 
الوفيات لدى الفيئتين، كما اشاد بالتنسيق بين القطاعين العمومي 

والخاص من خالل التوقيع على اتفاقية بين وزارتي العمل 
والتشغيل والضمان االجتماعي والصحة للتكفل بالوالدات على 

مستوى العيادات لتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية 
سيما خالل فترة الصيف.

للتذكير فإن االحتفاء باليوم العربي للصحة الذي يصادف الـ 4 
من سبتمبر جاء تجسيدا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب 

لجامعة الدول العربية الصادر عن دورته العادية 49, المنعقدة 
بالقاهرة يوم 01 مارس 2018.
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يخ�ض عرو�ض "اإيدوم فيبر" 

الموجه للخوا�ص

"ات�صاالت الجزائر" تطلق 
ا ترويجًيا جديدا عر�صً
أعلن مجمع اتصاالت الجزائر، عن إطالقها 
عرًضا ترويجًيا بدًءا من هذا الثالثاء، حيث 
سيصبح سعر االشتراك في عرض "ايدوم 

فيبر"بـ 1999 دج فقط  عوض 4500 دج 
وذلك لمدة 30 يوًما.

أوضح بيان اتصاالت الجزائر أّن هذا العرض 
 FTTH الترويجي موّجه للزبائن الخواص

الجدد وللزبائن الذين ينتقلون من عرض 
 Idoom إلى عرض Idoom ADSL

.Fibre
وفي هذا الصدد "يمكن للزبائن الخواص 

FTTH الجدد االشتراك في أحد التدفقات 
التالية: 15 ميغا. 20 ميغا. 50 ميغا و 100 
ميغا بسعر مغري يقدر بـ 999 1 دج حيث 

سيستفيدون من جهاز مودام األلياف البصرية. 
مصاريف التركيب. إضافة إلى شهر )30 

يوما( أنترنت مهدى«.
وأكدت اتصاالت الجزائر أنه يتسنى للزبائن 

المؤهلين "االستفادة من  هذا العرض 
الترويجي على مستوى كافة الوكاالت 

التجارية التصاالت الجزائر«.
وأوضحت اتصاالت الجزائر أنها تعمل من 
خالل إطالق هذا العرض الترويجي على"  
تعزيز تطوير التدفق العالي والعالي جدا في 

الجزائر" مجددة استعدادها من أجل  "االستجابة 
لتطلعات زبائنها الكرام على أكمل وجه".
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بجاية: 

توقيف فالحين تورطوا في �صقي 
محا�صيل زراعية بالمياه القذرة

تمكنت عناصر الشرطة ألمن دائرة تيمزريت 
التابعة ألمن والية بجاية خالل األيام 

الفارطة من توقيف شخصين يعمالن في 
مجال الفالحة يبلغان من العمر 25 و 40 سنة 
ينحدران من بلدية تيمزريت تورطا في سقي 

أشجار مثمرة بمياه الصرف الصحي.
حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة إلى 
مصالح الشرطة حول تورط فالحين في سقي 
محاصيلهم الزراعية وأشجارهم المثمرة بمياه 
الصرف الصحي الجارية بالواد المتواجد على 

مستوى قرية تقيطون بتيمزريت، فور ذلك 
قامت عناصر الشرطة بالمعاينات الالزمة 

رفقة اللجنة المشتركة للصحة والنظافة، أين 
تم حجز أنابيب السقي ووضعها في المحشر 

البلدي، كما تم إتالف ما مساحته 5000 
متر مربع من ثمار أشجار البرتقال المقدرة 

بحوالي 200 شجرة، إضافة إلى حوالي 1000 
متر مربع من محصول الطماطم، وقد أنجز 

ملف جزائي ضد المتورطين ألجل قضية جنحة 
استعمال المياه المستعملة وغير المعالجة للسقي 

و مخالفة القرارات الرسمية و اإلدارية.
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اإثر الإطاحة بع�شابة اأحياء 

ت�ضم م�ضبوقين ق�ضائيا

حجز اأ�صلحة بي�صاء وبنادق 
�صيد بحرية بالعا�صمة

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في 
مقاطعة الشرطة القضائية 03 األبيار، من 

تفكيك عصابة أحياء متكونة من )05( أشخاص 
مشتبه فيهم )مسبوقين قضائيا ( ، مختصة 

في االعتداء على المواطنين وبث الرعب في 
نفوسهم باستعمال أسلحة بيضاء محظورة .

العملية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية  
المختّص إقليميا  ، مكنت من ضبط  

وحجز)27( سالح أبيض محظور من مختلف 
األحجام واألنواع  بندقيتي )02( صيد بحري، 

)293( غرام من المخّدرات من نوع القنب 
الهندي، )6.51( غرام من المخّدرات الصلبة 

من نوع الكوكايين،  مبلغ مالي قدره )30000( 
دج من عائدات الترويج و ثماني )08( هواتف 

نّقالة.
وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تّم تقديم 

المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا ، عن 
قضية اإلنشاء واالنخراط في عصابة أحياء ، 
المتاجرة بالمخدرات ، ضمن شبكة إجرامية 
منظمة ، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من 
الصنف السادس دون مبرر شرعي ، زرع 

الرعب وخلق جو من الالأمن في وسط 
المواطنين.
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ي�ضلط العمل ال�ضوء على رمز من رموز الكفاح 

�ضد العن�ضرية وعنف ال�ضرطة الفرن�ضية

"اإخواننا" لر�صيد بو�صارب يمثل ال�صينما 
الجزائرية في "اأو�صكار 2023«

أعلنت اللجنة الجزائرية النتقاء األفالم أنه تم اختيار الفيلم 
الطويل "إخواننا" للمخرج رشيد بوشارب لتمثيل الجزائر 

في مسابقة أوسكار 2023.
وتم اختيار الفيلم "إخواننا" من بين ثالثة أفالم أخرى وهي 
"حورية" لمونيا مدور و"حليم الرعد" لمحمد بن عبد الله 

والملكة األخيرة" من إخراج عديلة بن ديمراد وداميان 
أونوري.

وسيتنافس الفيلم ضمن القائمة القصيرة لألعمال المختارة 
لجائزة أفضل فيلم أجنبي، وتتشكل لجنة االنتقاء التي 

يرأسها محمد لخضر حمينة من ثلة من مهنيي السينما 
ومنهم ياسمين شويخ وفوزي صايشي وحسان كشاش 

وعلي محفيش و سليم عقار.
ويروي فيلم "إخواننا" الذي كتب السيناريو كل من المخرج 

والروائية الجزائرية كوثر عظيمي قضية مالك أوسكين 
وهو طالب جزائري توفي خالل أعمال عنف للشرطة 

الفرنسية في مظاهرة للطلبة بباريس.
وقد مثل رشيد بوشارب الجزائر من قبل في أوسكار 

2011 بفيلم "خارج عن القانون".
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المكلف بالإعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب ن�ضيم برناوي:

ك�ضف المكلف بالإعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب ن�ضيم 

برناوي عن اإح�شاء 233 حالة غرق ل�ضحايا تتراوح اأعمارهم ما بين 10و23 

�ضنة منذ �ضهر ماي  اإلى غاية �ضبتمبر الجاري وهي ن�ضبة مرتفعة مقارنة 

بال�ضنة الما�ضية ،فيما تم انقاذ 55 الف �ضخ�ص من الغرق.

اأعدتها الجامعة العربية وت�ضتمر حتى 2030

 اأجندة لال�صتثمار في الطفل العربي
 تما�صيا مع خطط التنمية الم�صتدامة

مكنت العملية ممن حجز 5400 كب�ضولة 

االإطاحة ب�صبكة مخت�صة في ترويج 
الموؤثرات العقلية بغرداية

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن والية غرداية 
مؤخرا، من اإلطاحة بشبكة مختصة في حيازة و نقل 

و ترويج المؤثرات العقلية، و حجز 5400 كبسولة من 
المؤثرات العقلية مع توقيف شخصين)28 و34 سنة(، و 

تقديمهما أمام الجهات القضائية. 
نتائج هذه العملية جاءت إثر ورود معلومات أمنية لعناصر 

فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية، 
مفادها نشاط شبكة مختصة في حيازة و نقل و ترويج 
المؤثرات العقلية، تنشط بإقليم  والية غرداية، لتباشر 

عناصر الضبطية القضائية تحرياتها المعمقة في قضية 
الحال، بالتنسيق الدائم   و المستمر مع النيابة المحلية.

التحريات المعمقة والحثيثة لذات المصالح بما فيها تكثيف 
عامل البحث مكنت من تحديد مكان  و هوية المشتبه فيها 
ليتم رسم خطة عمل محكمة لإلطاحة بأفراد الشبكة، أين 

أسفرت العملية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما )28 و 34 
سنة(، ضبط بحوزتهما 5400 كبسولة من المؤثرات العقلية 

من نوع بريقابالين 300 ملغ، 03 هواتف نقالة يستغلها 
أفراد الشبكة، على الفور قامت ذات المصالح بتحويلهما 

رفقة المحجوزات إلى مقر المصلحة بغية مواصلة مجريات 
التحقيق.

عناصر الضبطية القضائية، و بعد االستيفاء من كافة 
اإلجراءات القانونية الالزمة، قدمت المشتبه فيهما أمام 

الجهات القضائية، عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار 
إلعداد جناية أو أكثر، حيازة و نقل وتخزين مواد صيدالنية 

ذات خصائص مؤثرة عقليا  لغرض المتاجرة فيها.
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�ضجلت اأغلبها في العا�ضمة، البليدة وال�ضلف 

اإخماد 1753 حريق خالل اأ�صبوع
قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 1753 حريق منزلي 
و صناعي وأخرى مختلفة, سجلت أهمها بواليات الجزائر 

)255( و البليدة )107( والشلف )82(، حسب حصيلة 
أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية أمس الثالثاء.

كما قامت مصالح الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة 
بـ5428 تدخل من أجل إنقاذ 476 شخصا في حالة خطر و 

تغطية 4614 عملية إسعاف.
هذا وسجلت وفاة 42 شخصا وجرح 1910 آخرون في 
حوادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن في الفترة 

الممتدة من 28 أوت إلى 3 سبتمبر، حسب نفس المصدر 
مشيرا أن أثقل حصيلة سجلت في والية النعامة بوفاة 10 

أشخاص و جرح 42 آخرين إثر انقالب حافلة لنقل المسافرين 
بالطريق الوطني رقم 06 على مستوى بلدية المغرار.

حياة �شرتاح
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