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دخول اجتماعي دون "بروتوكول"
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"دخول مدر�ضي يف حميط نظيف" اأول در�ص لل�ضنة الدرا�ضية اجلديدة
وجه دعوة ر�شمية خلادم احلرمني 

ال�شريفني للم�شاركة يف القمة العربية 

اململكة العربية ال�ضعودية 

تثني على جهود الرئي�ص 

تبون للم ال�ضمل العربي

اعترب قطاع الأ�شغال العمومية ركيزة للقت�شاد الوطني، الوزير الأول يوؤكد:

"لدينا بنية حتتية وموؤ�ض�ضات قادرة على املناف�ضة اإقليميا"



عادت الحياة إلى طبيعتها بعد قرابة ثالث سنوات 
من العزلة واإلجراءات االحترازية التي فرضها 
االنتشار الرهيب لفيروس "كوفيد 19"، فبعد قرار 
وزارة التربية الوطنية العودة إلى النظام الدراسي 
العادي والتخلي عن نظام التفويج والقرار المماثل 
الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
يجد القائمون عن هذين القطاعين الحساسين أنفسهم 
في مواجهة تحيات وإن كانت "قديمة" بحكم أن 
الجزائر لطالما عملت بالنظام العادي لعقود، غير 
وتصعيب  المسؤولين  مهمة  تعقيد  شأنها  من  أن 

تحقيق موسم دراسي ناجح بكل المقاييس.
قطاع  على  القائمون  يرفعه  رهان  أبرز  ولعّل 
التدريس  نظام  إلى  العودة  بعد  الوطنية،  التربية 
الذي  االكتظاظ  مشكل  في  التحكم  يبقى  العادي، 
أسال الكثير من الحبر منذ إعالن المسؤول األول 
التفويج،  بنظام  العمل  عن  التخلي  القطاع  عن 
فقد أبدى أولياء التالميذ ونقابات التربية تخوفهم 
من احتمال تسجيل أقسام بأزيد من 40 تلميذا ما 
وكذا  الدروس،  استيعاب  المتلقين  على  يصعب 
على المعلمين تلقينها، بعد أن تم التعود على نظام 
التفويج الذي ساهم بشكل كبير في ضمان أقسام 
تربوية نموذجية، بعد تقليص عدد التالميذ باألقسام 
فترة  المتبع خالل  التدريس  فنظام  النصف،  إلى 
"كورونا"، كان تمثل في تخصيص الدراسة في 
الفترة الصباحية للفوج االول فيما تتابع المجموعة 

الثانية دروسها مساء.
من جهة أخرى، ذهبت قراءات أخرى إلى غير 
لما  الوصاية  قرار  استحسنت  فقد  الطرح،  هذا 
واألطقم  التالميذ  نفوس  في  وراحة  طمأنينة  فيه 
واعتماد  المخاوف،  من  سنتين  فبعد  التربوية، 
صحي  بروتوكول  تخللها  صارمة  إجراءات 
التربوية  المؤسسات  مديرو  كان  حيث  صارم، 
ملزمون بالحرص على فرض التباعد االجتماعي 
واألروقة  الدراسة  حجرات  داخل  الوقائي 
الوسط  في  الوباء  انتشار  لتفادي  والساحات، 
المدرسي، ما كان يؤثر على نفسية التالميذ وعلى 

تحصيلهم العلمي.
التي  التدابير  من  جملة  التربية  وزارة  وأقرت 
الدراسي،  الموسم  إنجاح  ضمان  شانها  من 
لضمان  الكافية  المنشآت  توفير  على  حرصت 
بعد إعالن  الظروف  التالميذ في أحسن  تمدرس 
إستالم 473 مؤسسة جديدة، واالستفادة من 31 
استصدار رخصة  مع  جديد،  مالي  منصب  ألف 
شدد  المقابل  وفي  اإلحتياطية،  القوائم  الستغالل 
بضرورة  القطاع،  مدراء  على  بلعابد  الوزير 
بانشغاالت  والتكفل  العمومية  الخدمة  تحسين 
وعقد  اإلدارية  اإلجراءات  وتبسيط  المواطنين، 
لقاءات مع مديري المؤسسات التربوية قصد تعبئة 
الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن 
للعمليات، كما دعا إلى وضع بروتوكوالت عمل 

المناخية  الطارئة كالظروف  للوضعيات  تتصدى 
يتم  لن  بأنه  المتقاعسين  محذرا  واألمراض، 
التسامح في حال تكرار نفس األخطاء، خاصة وأن 
النتائج المتحصل عليها ليست في مستوى تطلعات 
الوصاية، حيث شدد على مدراء القطاع بضرورة 
حقيقة  على  واالطالع  الميدان  الى  الخروج 
األوضاع إلى جانب العمل مع السلطات المحلية 

والسهر على الرهانات المتعلقة بالسنة الدراسية.
وقبل أيام كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
بداري كمال، قد أعلن انطالق الموسم الجامعي 
الجديد، والتحاق حوالي مليون و700 ألف طالب، 
وأزيد من 60 ألف أستاذ بالجامعات، حيث يجري 
بعيدا  عادي  بشكل  السنة  هذه  الجامعي  الدخول 
البروتوكول الصحي، فيما ال تزال تواجهه  عن 
أيضا عديد التحديات على رأسها تحسين الخدمات 
االجتماعية وتحسين نوعية التكوين وكذا مشكل 
قرار االستغناء عن  يحد منه  قد  الذي  االكتظاظ 

العمل بنظام التفويج.
إلنجاح  رهاناتها  سقف  السلطات  ترفع  وفيما 
الدخول االجتماعي، يتنفس المواطنون الصعداء 
طبيعتها،  إلى  الحياة  وعدة  الوباء،  تراجع  بعد 
وارتفاع  القطاعات  عديد  جهود  تضافر  بفضل 
نسبة الوعي لدى المواطنين التي سمحت بالتحكم 
في الوضع والخروج من األزمة الصحية العالمية 

بأقل األضرار.

عقدت أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، الدورة األولى للجنة البرلمانية 
المشتركة الجزائر-االتحاد األوربي، أكد خاللها الجانب الجزائري العودة 
رئيسا  تبون  المجيد  عبد  انتخاب  منذ  الدولية  الساحة  على  للجزائر  القوية 

للجمهورية.
)الجزائر- المشتركة  البرلمانية  اللجنة  رئيس  الدورة  هذه  أشغال  وترأس 
االتحاد األوربي( عن الجانب الجزائري, النائب سيد احمد تمامري, والنائب 

أندريا كوزولينو, عن الجانب األوربي.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح تمامري أن انتخاب رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون, في 12 ديسمبر 2019 و "العودة القوية" لبالدنا على الساحة 
وجهودها إلعادة  الليبي  الملف  معالجة  في  الجزائر  "إسهام  وكذا  الدولية, 
االستقرار في مالي", يجعل منها "بلدا فاعال بالشراكة مع االتحاد األوربي 

في معالجة قضايا الهجرة ومسائل أخرى ذات طابع سياسي وأمني".
كما أبرز أن لقاءات الرئيس تبون مع مختلف المسؤولين األوربيين، وآخرها 
زيارة رئيسا إيطاليا وفرنسا "ساعدت كثيرا على إعادة الدفء للعالقات بين 
الجزائر وأوروبا"، كما أسفرت زيارة رئيس مجلس أوروبا إلى الجزائر 
يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري "التأكيد على ضرورة تقوية العالقات" بين 
الجزائر واالتحاد األوربي في كل ميادين التعاون, وكذا "تكثيف التشاور 

حول القضايا الدولية ذات االهتمام المشترك".

وبعد أن أكد السيد تمامري أن الجزائر تعد "البلد األكثر استقرار سياسيا 
وأمنيا في شمال إفريقيا" و لديها "خبرة كبيرة ورائدة" في مسائل "مكافحة 
الهجرة والفساد واإلتجار بالبشر والمخدرات", أوضح أن لنواب البرلمان 

"دورا أساسيا في الدفع بإقرار سياسات تعالج مأساة ضحايا هذه اآلفات".
العمل مستقبال لبعث ديناميكية  أنه "سيتم  إلى  كما أشار في نفس اإلطار، 
اإلصالحات  "الحوكمة،  مجال  في  خاصة  الثنائي",  للتعاون  جديدة 
إلى  الوصول  أجل  من  المستدامة",  والتنمية  الشغل  التنقل,  االقتصادية, 
"شراكة مميزة مبنية على الثقة واإلحترام المتبادل لتحقيق فضاء مشترك 

ومستقر ومزدهر".
بدوره، أكد أندريا كوزولينو أن الجزائر "دولة محورية في المنطقة وتلعب 
دورا هاما من أجل الحفاظ على السلم واإلستقرار", لذلك يجب -كما قال- 
وأضاف  األوربي".  واالتحاد  الجزائر  بين  قوي  تعاون  برنامج  "وضع 
قضايا  على  والتركيز  الصريح  بالحوار  يتسم  أن  يجب  البرنامج  هذا  أن 
الهجرة والتلوث والقضايا ذات الصلة باألمن", مشيرا إلى اللجنة البرلمانية 

المشتركة الجزائر-االتحاد األوربي, "مستعدة للعمل على هذه الملفات". 
وفي ختام هذا االجتماع, تم التوقيع على اإلعالن المشترك ألشغال الدورة 

األولى اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-االتحاد األوربي.
ع. ط

�إميان. �س
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دخول اجتماعي دون بروتوكول
يعود الدخول الجتماعي هذه ال�سنة ب�سكل خمتلف، مييزه التخلي عن الربوتوكول ال�سحي الذي مت اعتماده لأزيد من �سنتني، ب�سبب 

تف�سي وباء "كورونا"، ويرفع امل�سوؤولون هذه ال�سنة رهان اإجناح هذا الدخول، خا�سة فيما يتعلق باملتدر�سني، من خالل اتخاذ جملة 

من التدابري التي من �ساأنها العودة اإىل احلياة العادية ب�سكل �سل�س وي�سمن تنظيم مو�سم درا�سي ناجح بعيدا عن العقبات التي قد تعكر 

�سريه احل�سن والتي ياأتي م�سكل الكتظاظ يف مقدمتها.

انعقاد الدورة الأوىل للجنة الربملانية امل�سرتكة 

تاأكيد على تعزيز العالقات بني اجلزائر والحتاد الأوربي

الخارجية  الشؤون  وزير  حل 
والجالية الوطنية بالخارج، رمطان 
للمشاركة  بنيويورك  لعمامرة 
أشغال  في  هام  وفد  رأس  على 
االجتماعات رفيعة المستوى للدورة 
ال77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، 

حسبما أفاد به أمس، بيان للوزارة.
هذه  أن  ذاته  المصدر  وأوضح 
يتميز  في ظرف  تعقد  التي  الدورة 
العالقات  في  خطيرة  بتوترات 
الدولية تحت شعار "منعطف حاسم، 
حلول تحويلية للتحديات المترابطة"، 
ستشهد "عقد عدة اجتماعات رفيعة 
المستوى حول أهم القضايا الراهنة 
والحوكمة  واألمن  السلم  مجال  في 

والتنمية المستدامة".
الجمعية  أشغال  هامش  وعلى 

وزارية  لقاءات  ستعقد  العامة, 
والمنظمات  المجموعات  لمختلف 
منها  الجزائر،  إليها  تنتمي  التي 
حركة عدم االنحياز وجامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
والترويكا اإلفريقية-العربية, حسب 

المصدر ذاته.
هذه  في  مشاركته  جانب  وإلى 
االجتماعات، يضيف البيان، "يعتزم 
الجزائرية  الدبلوماسية  رئيس 
لألمم  العام  األمين  مع  التحادث 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة، 
أخرى  سامية  إطارات  ومع 
من  العديد  مع  وكذا  بالمنظمة، 
هذا  أشغال  في  المشاركين  نظرائه 

االجتماع".
ق. و

من املقرر اأن يتحادث مع رئي�س الهيئة اأنطونيو غوتريي�س

لعمامرة ي�شارك يف اأ�شغال الدورة 
الـ 77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

التشاوري  اللقاء  أشغال  بوجمبورة،  البورندية  بالعاصمة  أمس  انطلقت، 
إفريقيا  في  المماثلة  والمجالس  والشورى  الشيوخ  مجالس  لرابطة  التاسع 

والعالم العربي بالعاصمة، بمشاركة وفد عن مجلس األمة..
وأوضح بيان للمجلس أمس، أن فعاليات هذا اللقاء التشاوري الذي أشرف 
عليه نائب رئيس جمهورية بورندي, عرف مشاركة 18 وفدا من الغرف 
الثانية لبرلمانات من إفريقيا والمنطقة العربية على غرار الوفد الجزائري 
والجالية  الدولي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  يضم  الذي 
الجزائرية بالخارج بمجلس األمة عمر دادي عدون وعضو المجلس, مقرر 
عبد  السيد  الذكر,  سابقة  اللجنة  إلى عضو  إضافة  خليفاتي،  كمال  اللجنة 

الجليل بن جراد.
على  المصدر-  -حسب  التشاوري  الرابطة  لقاء  في  المشاركون  ويعكف 
وتداعيات  الدولي  االقتصادي  بالراهن  تتعلقان  مسألتين  ومناقشة  دراسة 

أزماته على دول وشعوب المنطقتين.
واإلفريقي  العربي  اإلقتصاد  على  كورونا  جائحة  بآثار  األمر  ويتعلق 
وآثارها  أوكرانيا  في  واألزمة  مواجهتها  سبيل  في  الحكومية  واالستجابة 

على أسعار الطاقة والغذاء.
وأج

رابطة جمال�س ال�سيوخ وال�سورى 

واملجال�س املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي 

 جمل�س الأمة ي�شارك
 يف اللقاء التا�شع ببورندي

رئي�س اجلمهورية ي�شدد 
على الن�شباط وال�شرية
 يف ت�شيري �شوؤون الدولة

يمارس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الدور المحوري 
في تسيير شؤون الدولة.

فلم يعد تسيير شؤون قصر المرادية يتم في إطار مواز، غير رسمي 
وغير منظم، مثلما كان عليه األمر لما يزيد عن عشريتين مضت.

فلقد عكف رئيس الجمهورية على عصرنة تسيير المؤسسة األولى 
في البالد واضفاء االحترافية عليها، والتقدم الهائل الذي تم احرازه 

في تسيير هياكل رئاسة الجمهورية.
بصمته،  تبون  الرئيس  وضع  حيث  للصدفة  يترك  األن  شيء  فال 

السيما في ما يخص التحوالت التي عرفها تسيير قصر المرادية.
أفضل  الجمهورية  رئيس  يقرها  التي  التعيينات  عن  اإلعالن  ولعل 

مثال على التغير في نمط التسيير بالرئاسة.
فلم تعد المعلومات تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، فاليوم 
ال تجرؤ أي وسيلة إعالم على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين.
أم  كانت  صحيحة  المعلومات  وتسريب  اإلشاعات  عهد  ولى  فلقد 
غير ذلك, أين كانت فيه جريدة الكترونية وقناة تلفزيونية معروفتان 
تحوزان على القائمة المرسلة من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة األنباء 

الرسمية.  
لم تكن األمور تسير على ما يرام في تلك الفترة، فالحركة األخيرة 
التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الوالة بعد ثالثة أشهر من 
التي  القاعدة  لم تحد عن هذه  لمردود كل والي،  دقيق  تقييمي  عمل 

رسخها رئيس الجمهورية.
ا  قبل  لحظات  إال  إعالمهم  يتم  لم  الحركة  بهذه  أنفسهم  فالمعنيون 

إلعالن الرسمي.
مشددا على ضرورة  إتباعه،  الواجب  النهج  تبون  الرئيس  حدد  لقد 
تحلي وزراءه ب"السرية" و"االنضباط"، إذ يتعين عليهم السهر بشكل 
خاص على احترام ما يتم تداوله خالل مجلس الوزراء واجتماعات 

الحكومة، فاألمر متعلق بمصداقية الدولة.
وأج



الوطنية  التربية  وزارة  وراسلت 
مدراء  الجاري  سبتمبر   15 بتاريخ 
التربية حول الدرس االفتتاحي للسنة 
موضحة،   2023/2022 الدراسية 
أنه يقدم الدرس بداية من أول دخول 
األربعاء  ليوم  حدد  والذي  مدرسي 

21 سبتمبر .
وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد لهذا 
المحافظة  حول  بطاقات  الغرض 
في  ومحيطها  المدرسة  نظافة  على 
حيث  الثالثة،  التعليمية  المراحل 
يستأنس بها األستاذ في إعداد الدرس.
وجاء في التعليمة التي صدرت عن 
رئيس الديوان بأنه يعتبر التمتع ببيئة 
من  حق  ومستدامة  صحية  نظيفة 
حقوق اإلنسان، تم االعتراف به من 
طرف الهيئة األممية لحقوق اإلنسان 
وتلعب المدرسة دورا هاما في تجسيد 
تنمية  خالل  من  الحق  هذا  واحترام 
المتعلمين  لدى  بالمسؤولية  الشعور 

محيطهم  نظافة  على  للمحافظة 
والعادات  القيم  وترسيخ  المدرسي 

السلمية في التعامل مع البيئة.
التوزيع  على  الديوان  رئيس  وألح 
المرفقة  البيداغوجية  للبطاقة  الشامل 
في  التعليمية  المؤسسات  كل  على 
وإعطاء  الثالث  التعليمية  المراحل 

التعليمات والتوجيهات  التربوية إلى 
لتقديم  التعليمية  المؤسسات  مديري 
قصد  الهام  التحسيسي  الدرس  هذا 
المنتظرة  التربوية  األهداف  تحقيق 

منه.
الوزارة على تطبيق ما  وشدد ممثل 
أن  على  البيداغوجية،  البطاقة  جاء 

التصرف  على  قادر  التلميذ  يكون 
اإليجابي في محيطه المدرسي بشكل 
الذي  الوسط  على  للحفاظ  مسؤول 
بأهمية  التالميذ  وتحسيس  فيه  يعيش 
الحفاظ على البيئة المدرسي ومعرفة 
المدرسي  الوسط  نظافة  أهمية 

وإكسابهم سلوك بيئة ايجابية.

كمال  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أعلن 
بداري عن نقلة نوعية في مذكرات تخرج الطلبة، 
معلنا عن تغييرات جذرية في هذه المذكرات التي 
الدراسية  السنة  وخالل  مرة  ألول  تكون  أن  قرر 
الجاري 2023/2022  مشاريع اقتصادية ، وهذا 
في إطار خارطة طريق أعدتها مصالح تتكون من 

7عناصر.
وفي حديثه عن خارطة الطريق قال وزير التعليم 
البروفيسور كمال بداري،   العلمي  العالي والبحث 
على مراهنة مصالحه على سبعة عناصر أساسية 
لتحقيق أهداف القطاع، في إطار خارطة الطريق 
أنه  القطاع ، مشيرا  التي سيتبناها لتحقيق أهداف 
ستتركز على 7 عناصر أساسية متمثلة في جعل 
خالل  من  الوطني  لالقتصاد  كقاطرة  الجامعة 
الدخول للمربع السحري المتمثل في التعليم، البحث 
العلمي، االبتكار، وخلق الثروة ومناصب الشغل، 
وكذا ضمان التكوين ذو جودة في القطاع لتحقيق 

األهداف اإلستراتيجية.
اإلذاعية  القناة  فوروم  على  ضيفا  نزوله  ولدى 
الطريق  خارطة  مالمح  إّن  بداري  قال  األولى، 

ستعمل  القطاع  أهداف  لتحقيق  سيتبناها  التي 
االقتصادية  التنمية  في  للمشاركة  التنافسية  على  
ضمن  االستراتيجي  البرنامج  أهداف  وتحقيق 
تحسين  ضرورة  على  مؤكدة  الحكومة،  برنامج 
الحياة الجامعية وظروف معيشة الطالب، والحوار 
المستمر والمثمر والشامل مع فواعل قطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي.
مع  والبناء  المثمر  الحوار  على  بداري  شدد  كما 
والسعي  الخارج  في  المتواجدة  الجالية  أفراد 
والحوكمة  الوطني،  االقتصاد  بناء  في  إلشراكها 
رؤية  أن  مضيفا   ،. القطاع  شؤون  تسيير  في 
الثالثية،  األهداف  تحقيق  إلى  تهدف  القطاع 
التكوين والتعليم العالي ذات جودة، البحث العلمي 
مؤسسات  إنشاء  خالل  من  الثروة  وخلق  المفيد 

ناشئة .
في ذات السياق أبرز وزير التعليم العالي والبحث 
مستجدات  بداري  كمال  البروفيسور  العلمي 
مذكرات تخرج الطلبة مشيرا إلى توقيع اتفاقية ستتم 
مع وزارة المؤسسات الناشئة حتى تحتضن الطلبة 
الستحداث  ومرافقتهم  شهادات،  على  الحاصلين 

مؤسساتهم الناشئة، مشيًرا إلى أنّه عوض أن يكون 
مولًّدا  سيغدو  شغل،  منصب  عن  باحًثا  الطالب 

للشغل ومندرًجا في التنمية االقتصادية.
العالي  التعليم  قطاع  عن  األول  المسؤول  وقال 
"إنه ابتداء  من هذه السنة سيتم توجيه الطلبة إلى 
وسيناقشون  ناشئة  مؤسسة  ديبلوم  مثل  التكوين 
مذكرات تخرجهم على شكل "ستارت أب" وسنوقع 
للتبني مشاريعهم  الصغيرة  المؤسسات  مع وزارة 
وسيتحول الطالب مستقبال من باحث على منصب 
عمل إلى صاحب عمل، مؤكدا أّن جميع الميادين 
التكوينات  تنشيط  في  مكان  لها  سيكون  المدرسة 
المختلفة في مجال مهن المستقبل، وسيتم ابتداء من 
هذه السنة توجيه الطلبة المتحصلين على الشهادات 

إلى مؤسسة ناشئة.
القطاع  إّن  األخير  في  العالي  التعليم  وشدد وزير 
سيجعل من العنصر البشري المركز األساسي في 
قاطرة  الجامعة  جعل  منه  والهدف  القرار،  اتخاذ 
للتنمية ولتحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري 

وأساس رفاهية المجتمع الجزائري.
مرمي عثماين

االئتماني  التصنيف  وكالة  توقعت 
أن  سوليوشنز"،  "فيتش  األمريكية 
ارتفاعا  الجزائري  الدينار  يسجل 
نسبته 2.5 من المائة مقابل الدوالر 
الجاري،  العام  نهاية  قبل  األمريكي 

ويصل ل 136.30 دج.
وقالت وكالة "فيتش سوليوشنز" في 
الرائد  اطلعت جريدة  الذي  تقريريها 
الدينار  صرف  سعر  بأن  عليه، 
مقابل الدوالر األمريكي سيصل عند 
مستوى 136.30 عند نهاية 2022، 
يساوي  الواحد  الدوالر  كان  بعدما 
البنك  بتعامالت  دج،   139.84

المركزي الجزائري.
في  األمريكية  الوكالة  واستندت 
من  جملة  إلى  الجديدة،  توقعاتها 

تعيشها  التي  االقتصادية  المتغيرات 
األخيرة،  اآلونة  في  الجزائر 
رئيس  تصريحات  مقدمتها  في 
الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي 
أشار إلى إعادة النظر في قيمة العملة 
العمالت  بباقي  مقارنة  الجزائرية 
األجنبية، عالوة على بعض العوامل 
دعم  في  تساهم  التي  االقتصادية 

تحسن سعر صرف الدينار.
السلطات  أن  على  الوكالة  وشددت 
لدعم  القدرة  لديها  الجزائر  العليا في 
الدينار، بالموازاة مع االرتفاع الكبير 
األجنبية،  العمالت  احتياطيات  في 
الجزائري  الدينار  أن  إلى  مشيرة 
الدوالر  أمام  ارتفاعه  سيواصل 
 2022 وينهي   ،2023 في  واليورو 

االرتفاع  وهو  بالمئة،   1.8 بنسبة 
 ،2007 سنة  منذ  نوعه  من  األول 
الصرف  سعر  متوسط  بأن  مضيفة 
د ج   141.30 سيبلغ  الدوالر  مقابل 
عام 2022 مقارنة بـ   135.06 دج 

سجل عام 2021.
السلطات  تلجأ  أن  الوكالة،  ورجحت 
الجزائرية إلى خفض سعر الصرف 
إلى أقل من 138.84 دينارا للدوالر 
الواحد، وهذا نتيجة ارتفاع احتياطات 
الذي  الوضع  وهو  األجنبي،  النقد 
صد  من  الجزائري  الدينار  سيمكن 
في  المعاكسة  التضخمية  الصدمات 
تم تسجيلها  القريب، والتي  المستقبل 

منذ مطلع العام الحالي.
األمريكية،  الوكالة  تقرير  وأشار 

التي تعتبر من أكبر وكاالت االئتمان 
توقعاتها  بأن  العالم،  في  المصرفي 
لسنة 2023 تصب في خانة استمرار 
ارتفاع قيمة الدينار الجزائري، خالل 
اإلرادة  خلفية  على  المقبلة،  السنة 
والعوامل  العملة  لدعم  السياسية 

االقتصادية التي تسمح لها بذلك.
ومن المتوقع أن يصل متوسط أسعار 
النفط الخام إلى 100 دوالر للبرميل 
خالل عام 2023، بانخفاض طفيف 
تسجيله  ينتظر  الذي  المتوسط،  عن 
بدعم  سيسمح  ما  الجارية،   السنة 
والذي  الدينار،  صرف  سعر  تحسن 
من ينتظر أن يصل إلى 131.80 دج 

بحلول نهاية عام 2023.
ف. م
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يهدف اإىل اإك�ساب التالميذ �سلوكات بيئية اإيجابية

"دخول مدر�سي يف حميط نظيف" 
اأول در�س لل�سنة الدرا�سية اجلديدة

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن مو�سوع الدر�س االفتتاحي لل�سنة الدرا�سية اجلديدة 2023/2022 م�سرية انه تقرر اأن يكون 

حول" دخول مدر�سي يف حميط نظيف".

يعد االرتفاع االأكرب منذ �سنة 2007

توقعات باأن ي�سل �سعر �سرف الدينار 
لـ 136.30  مقابل الدوالر نهاية العام

مرمي عثماين

قبيل انطالق الدخول املدر�سي اجلديد

الهالل االأحمر اجلزائري
 يوزع 20 األف حمفظة 

عبر  محفظة  ألف   20 من  "أكثر  الجزائري  األحمر  الهالل  وزع 
الحدودية والجنوبية، تحسبا  الواليات  الوطني" خاصة عبر  التراب 
للدخول المدرسي األربعاء القادم.وفي هذا اإلطار، أشار بيان الهالل 
من  استفادت  مختار  باجي  برج  والية  أن  إلى  الجزائري  األحمر 
"2.400 محفظة, ومن مساعدات طبية, أغذية, أفرشة, وخيم للبدو 
الرحل", في حين استفادت والية بني عباس من "1.000 محفظة 
باإلضافة إلى مساعدات, ألبسة, أفرشة وخيم".كما استفادت أيضا كل 
من واليات بشار وأدرار وتيميمون وإن صالح وإن قزام من 1.000 
محفظة والجلفة من 1.500 محفظة, في حين تحصلت المغير وأوالد 
جالل والمنيعة والنعامة وغرداية وسوق أهراس وكذا الطارف على 
أيضا  تم  300 محفظة.كما  تيزي وزو على  500 محفظة, ووالية 
المخيمات الصيفية  توزيع "أكثر من 1.500 محفظة على مستوى 
ألطفال الجنوب", فضال عن "توزيع مساعدات مختلفة على الالجئين 
الالجئين  لحقوق  السامية  المفوضية  ممثلية  وكذلك  الصحراويين, 
مدرسية  وكتب  ومآزر  "ألبسة  توزيع  إلى  باإلضافة  بالعاصمة"/ 
عبر معظم المكاتب الوالية"، يضيف ذات البيان الذي أبرز مساهمة 

المتطوعين في عمليات تنظيف المدارس تحسبا للدخول المدرسي.
ق. و

حت�سبا لالنتخابات املحلية اجلزئية

 وزير االت�سال يزور ا�ستوديوهات 
االإذاعة والتلفزيون بنادي ال�سنوبر

قام وزير االتصال محمد بوسليماني أول أمس، رفقة رئيس السلطة 
استوديوهات  بزيارة  شرفي،  محمد  لالنتخابات  المستقلة  الوطنية 
العاصمة،  الجزائر  في  الصنوبر  بنادي  والتلفزيون  اإلذاعة 
المخصصة للتسجيالت المتعلقة بالحملة االنتخابية تحسبا لالنتخابات 
به  أفاد  ما  حسب  القادم،  أكتوبر   15 في  المقررة  الجزئية  المحلية 
بمختلف  طاف  بوسليماني  أن  المصدر  ذات  للوزارة.وأوضح  بيان 
حول  وافية  شروحات  وتلقى  الحرـ  للتعبير  المخصصة  الفضاءات 
والتلفزيون  اإلذاعة  مؤسستي  وتجند  البث  استوديوهات  جاهزية 
التدخالت  تسجيل  إمكانية  أن  بالمناسبة  العملية.وأكد  هذه  إلنجاح 
العملية ويمكن  اإلذاعية عن بعد هو شيء جيد يسهل من سيرورة 
اإلذاعات  عبر  برامجهم  تقديم  من  الحر  الفضاء  عبر  المترشحين 
البيان  وأضاف  المحليات".  في  سابقا  اعتماده  تم  ما  وهو  المحلية, 
أنه و"إلضفاء المزيد من المرونة في العمل, تم فتح االستوديوهات 

المركزية لصالح المترشحين".
ق. و

فيما ينتظر ارتفاع احتياجات ال�سوق االأوروبية 

لـ 180 مليار مرت مكعب �سنة 2030

م�سروع االأنبوب العابر لل�سحراء 
�سيمكن للجزائر من التحكم بـ 
"ترليون" مرت مكعب من الغاز

تتواصل الجهود من قبل الجزائر ونيجيريا لوضع مشروع خط أنبوب 
الوقت  في  اآلجال،  أقرب  في  االستغالل  قيد  للصحراء  العابر  الغاز 
التي  امداداته  من  لالستفادة  األوروبية  الدول  عديد  فيه  تسعى  الذي 

ستصل ألكثر من 20 مليار متر مكعب سنوبا.
وفي هذا الصدد، كتب الخبير في استراتيجيات الطاقة السعودي نايف 
الدندني في تغريدة له على حسابه على تويتر، قائال، "أنبوب الغاز 
الغاز  شبكة  والتقاء  منبع  لتكون  سيخول  للجزائر  للصحراء  العابر 
االفريقي ومحور التحكم بما قدره ترليون متر مكعب سنويا من الغاز 
القادم من نيجيريا والنيجر وبوابة الغاز الذي يمكنه إنقاذ أوروبا من 
العجوز بشكل  القارة  الظالم".وتعول دول  الغرق في  الصقيع، ومن 
لتلبية  الضخم  للصحراء  العابر  الغاز  أنبوب  مشروع   على  كبير 
احتياجاتها الطاقوية المتزايدة، بالموازاة مع األزمة التي تمر بها دول 
االتحاد األوروبي منذ شروع روسيا في تنفيذ عملياتها العسكرية على 
األرضي األوكرانية شهر فيفري الماضي، ووقفها ضخ الغاز عبر خط 
نورد ستريم 1.وفي هذا الصدد، كثفت الدول األوروبية من مساعيها 
الطاقة  العمل على ترشيد استهالك  الغاز، من خالل  لمواجهة أزمة 
في الوقت الراهن، غير أنها تعمل في المقابل على ايجاد حلول بديلة 
تستهلك  وأنها  القادمة، خاصة  القليلة  السنوات  الروسي خالل  للغاز 
المختصين،  تقديرات  مكعب.وتشير  متر  مليار   500 يزيد  ما  سنويا 
بأن السوق األوروبية ستكون بحاجة لكميات إضافية تصل ل 180 
مليار متر مكعب في غضون سنة 2030، جراء ارتفاع االستهالك 
في السوق األوروبية وانخفاض كميات الغاز المنتجة من بحر الشمال، 
ما سيدفعها للسعي للحصول على امدادات بديلة عن الغاز الروسي، 
الذي يغطي أزيد من 47 بالمئة من احتياجاتها، وصوبت أنظارها نحو 
الجزائر للحصول على عقود جديدة مع دخول خط أنبوب الغاز العابر 

للصحراء حيز االستغالل.
يشار إلى أن وزير الدولة لموارد البترول النيجيري تيمبر سيلفا، كشف 
في أخر تصريحات له، بأن بالده قد استكملت حوالي 70 بالمئة من 
أشغال مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، فيما أن األشغال في 

شطرها الخاص بالجزائر أوشكت على االنتهاء.
ف.م

بداري يربز خارطة طريق من 7 عنا�سر  ويك�سف عن :

مذكرة تخرج الطلبة لهذه ال�سنة 
�ستكون "م�ساريع" مع موؤ�س�سات اقت�سادية



جوائز مالية يف انتظار الفائزين

م�سابقة وطنية
للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة املبتكرة
الجائزة  لمسابقة  الحادي عشر  الطبعة  الصناعة  أطلقت، أمس، وزارة 
الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، التي تهدف إلى مكافأة 

وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
الفترة  في  المشاركة  في  الراغبين  المرشحين  ملفات  استقبال  وسيتم 
حسبما   ,2022 أكتوبر   27 إلى   2022 سبتمبر   19 من  الممتدة 
أوضحته الوزارة في بيان لها، مؤكدة أن طبعة هذه السنة ستقام تحت 

شعار" االبتكار: رابط نحو المستقبل".
وتستهدف المسابقة ثالث شرائح من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المبتكرة من خالل استحداث ثالث جوائز مالية، تتراوح بين 600.000 
موجهة  منها  اثنين  المؤسسة،  شريحة  حسب  دج   مليون   2 و  دج 
الوجود والناشطة في  أكثر من ثالث سنوات من  لها  التي  للمؤسسات 
قطاعات تساهم في التنمية االقتصادية المستدامة واالقتصاد األخضر، 
والمتوسطة حديثة  الصغيرة  للمؤسسات  الثالثة  الجائزة  فيما خصصت 

النشأة والتي تساهم في التنمية االقتصادية المستدامة.
على  أيضا  سيحصلون  الذين  الفائزين،  على  الجوائز  توزيع  وسيتم 
ميداليات وشهادات استحقاق. فيما أوضح ذات المصدر أنه يتم المشاركة 
في هذه المسابقة عن طريق منصة رقمية مخصصة لهذه التظاهرة وهي 

."Algerian Platform for Innovation Exchange"
ف. م

وخالل جلسة عمل جمعت الطرفين على هامش 
لألشغال   18 الـ  الدولي  للصالون  األول  اليوم 
كضيف  قطر  دولة  فيه  تشارك  الذي  العمومية، 
شرف، أكد الوزير أن المعرض سيعطي للطرفين 
شراكة  "إلطالق  فرصة  والقطري  الجزائري 

قوية في كل المجاالت" التي يغطيها القطاع.
انطالقة  إلحداث  تطلعه  عن  رخروخ  وأعرب 
ضوء  على  القطري  الجزائري  للتعاون  جديدة 
تجربة البلدين, مبرزا بالمناسبة الدور الذي تلعبه 
المنشآت القاعدية من طرق ومطارات و موانئ 
و منشآت فنية في دفع الحركية االقتصادية بشكل 

عام.
التي حققتها  باإلنجازات  المهندي  نوه  من جانبه 
برسم  القاعدية  المنشآت  مجال  في  الجزائر 
مختلف البرامج التنموية، السيما الطرق السيارة 
المطارية،  والمنشآت  والموانئ  الفنية  والمنشآت 
ببحث  للطرفين  يسمح  الصالون  أن  إلى  مشيرا 

احسن فرص" الشراكة المستقبلية. 
ومن المنتظر خالل التظاهرة أن يوقع الطرفان 
األشغال  مجال  في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على 
وتقوية  لتعزيز  "قاعدة  ستشكل  والتي  العمومية 
وستتجسد  فأكثر  أكثر  الجانبين  بين  العالقات 
في إنجازات على ارض الواقع مستقبال"، يؤكد 

رئيس هيئة قطر لألشغال العامة.

وبالمقابل، تم التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة 
ومذكرات تفاهم بين مؤسسات جزائرية وأجنبية 
بين مؤسسات وطنية  تعاون  وثائق  عالوة على 
تنشط في مجال األشغال العمومية، ال سيما في 
مجال الدراسات التقنية والبحث العلمي والتكوين.
وجرى توقيع هاته االتفاقيات على هامش اليوم 
لألشغال  ال18  الدولي  الصالون  من  األول 
العمومية  االشغال  وزير  بحضور  العمومية 
رخروخ,  لخضر  القاعدية،  والمنشآت  والري 
مرفوقا برئيس هيئة قطر لألشغال العامة، أحمد 
سعد المهندي الذي اختيرت بالده ضيف شرف 

هذه التظاهرة االقتصادية.
وفي هذا الصدد وقع المخبر المركزي لألشغال 
المخبر  مع  تفاهم  بروتوكول  على  العمومية 
الوطني لألشغال العمومية والبناء بالنيجر والذي 
التقنية  الدراسات  مجال  في  التعاون  يخص 

لمشاريع االشغال العمومية.
وفي مجال نقل الخبرات والتكوين وقعت الهيئة 
الوطنية للمراقبة التقنية لألشغال العمومية اتفاقية 
مع مركز تحسين األشغال العمومية لدولة النيجر. 
بروتوكول  على  ذاتها  بالمناسبة  التوقيع  تم  كما 
العمومية  لألشغال  المركزي  المخبر  بين  تعاون 
في  وهذا  التونسي  والتجارب  التحاليل  ومخبر 

ميدان التقييس.

من جانبه وقع مجمع المنشآت واألشغال البحرية 
وثيقتي  على  العمومية  لألشغال  "جيتراما" 
في  للتعاون  إطار  اتفاقية  األولى  تخص  تعاون 
البحث  التكنولوجي مع مديرية  التكوين والبحث 
الثانية  تتمثل  فيما  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 
البحر  العلوم  مدرسة  مع  تعاون  بروتوكول  في 
كذلك  "جيتراما"  مجمع  ووقع  الساحل.  وتنمية 
الوطنية  المدرسة  مع  تعاون  بروتوكول  على 

العليا لألشغال العمومية.
بدوره أمضى مجمع دراسات المنشآت والمراقبة 
والدعم "جايكا" ثالث اتفاقيات تتمثل األولى في 
اتفاقية إطار في مجال التكوين مع مركز التكوين 
في مهن البناء عالوة على اتفاقية أخرى للشراكة 
العليا  الوطنية  المدرسة  مع  التقنية  و  العلمية 
على  المجمع  ذات  وقع  كما  العمومية.  لألشغال 
مع  وهذا  والتقنية  العلمية  للشراكة  اطار  اتفاقية 
المدرسة العليا للعلوم الجيوديزية وتقنية الفضاء.
العمومية  األشغال  وزير  أكد  له  تصريح  وفي 
المجمعات  أن  القاعدية  والمنشآت  والري 
نحو  "التوجه  إلى  مدعوة  والخاصة  العمومية 
لتحسين  واالبتكار  التطبيقي  و  العلمي  البحث 
على  إياهم  حاثا  ديمومته"،  و  اإلنجاز  نوعية 
التنافسية  القدرات  لتعزيز  بالشراكة  االهتمام 

لولوج األسواق الدولية.

أشرفت أمس، وزيرة التضامن الوطني واألسرة 
تنصيب  على  كريكو  كوثر  المرأة،  وقضايا 
من  للوقاية  االستشارية  الوطنية  اللجنة  أعضاء 
اإلعاقة، لتساهم  في التخفيف من األسباب التي 
خالل  من  سيما  إعاقة،  حدوث  إلى  تؤدي  قد 

التحسيس بأهمية الوقاية من حوادث المرور.
أشارت  التنصيب،  مراسم  على  إشرافها  ولدى 
عن  ممثلي  تضم  اللجنة  هذه  أن  إلى  الوزيرة 
في  ناشطة  وجمعيات  وطنية  وهيئات  قطاعات 
المجال, وذلك طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

187-17 المحدد لكيفيات الوقاية من االعاقة.
اقتراح  تتولى  اللجنة  هذه  أن  كريكو  وأوضحت 
من  الوقاية  حول  وتوعوية  تحسيسية  تدابير 
حوادث  خاصة  لإلعاقة،  المسببة  العوامل 
خالل  من  منها,  التقليل  في  للمساهمة  المرور، 
مع  بالتنسيق  مشترك  قطاعي  وقائي  برنامج 
الفاعلين على المستوى المحلي, وذلك في إطار 
اإلستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتكفل والمرافقة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة.

وأشارت أن هذا البرنامج يتضمن, سيما, "تنظيم 
والتوعية  التحسيس  مجال  في  مفتوحة  أبواب 
بمخاطر حوادث المرور مع المساهمة في نشر 
إجراء  عن  فضال  المرورية",  السالمة  ثقافة 
عن  الناجمة  اإلعاقات  حول  ميدانية  "تحقيقات 
الجوارية  الخاليا  بها  تقوم  المرور",  حوادث 
وصاية  تحت  االجتماعية  التنمية  لوكالة  التابعة 
دورات  "تنظيم  وكذا  الوطني,  التضامن  قطاع 
تكوينية حول اإلسعافات األولية في حالة وقوع 
المصالح  مع  بالتنسيق  وذلك  مرور,  حوادث 
المختصة, على غرار الصحة والحماية المدنية".
المدني  المجتمع  دور  على  الوزيرة  شددت  كما 
هذه  في  فعاال  عضوا  قالت-  -مثلما  يعد  الذي 
مع  الدائم"  التنسيق  ضرورة  مبرزة  اللجنة، 
خالل  لتساهم  المجال  في  الفاعلة  الجمعيات 
من  والوقاية  المرافقة  في  التحسيسية  الحمالت 

حوادث المرور.
التي  الخاصة  بالعناية  ذكرت  المناسبة  وبنفس 
توليها الدولة في مجال التكفل باألشخاص ذوي 

الفئة في شتى  الخاصة إلدماج هذه  االحتياجات 
الصحية  الرعاية  برامج  جانب  إلى  المجاالت، 
أحكام  ضمن  السيما،  المنتهجة،  واالجتماعية 
المعاقين  األشخاص  بحماية  المتعلق  القانون 

وترقيتهم.
معرض  تنظيم  شهد  اللقاء  هذا  فإن  لإلشارة، 
من  المتخذة  والتدابير  المقدمة  الخدمات  إلبراز 
بمجال  المعنية  والقطاعات  الهيئات  بعض  قبل 
ذوي  لألشخاص  الموجهة  والمرافقة  التكفل 
اإلعاقة, على غرار الصندوق الوطني للتأمينات 
الوطني  والديوان  األجراء,  للعمال  االجتماعية 
ولواحقها,  االصطناعية  المعوقين  ألعضاء 
ووكالة التنمية االجتماعية التابعة لقطاع التضامن 

الوطني.
اإلرشادات  إلبراز  فضاء  تخصيص  تم  كما 
السالمة  حول  التحسيسية  والحمالت  والنصائح 
لألمن  العامة  المديرية  تنظمها  التي  المرورية 

الوطني, بغية التقليل من حوادث المرور.
وأج

ع.ط
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التوقيع على 9 اتفاقيات تعاون بني موؤ�ص�صات وطنية واأجنبية

مباحثات جزائرية قطرية لتطوير التعاون 
يف قطاع الأ�سغال العمومية

بحث وزير الأ�سغال العمومية و الري واملن�ساآت القاعدية خل�سر رخروخ، اأم�س،  مع رئي�س هيئة قطر للأ�سغال العامة، اأحمد �سعد املهندي، 

تطوير اآفاق التعاون الثنائي يف قطاع الأ�سغال العمومية.

ولية خن�سلة حتت�سن ور�سة تقنية خا�سة 

وم�ساركون ي�سددون

�سرورة التقيد بال�سروط ال�سحية 
لت�سويق منتجات تربية املائيات

دعا مشاركون في ورشة تقنية خاصة بشرح المواصفات التقنية لحاويات 
استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات إلى ضرورة التقيد بالشروط 
الصحية لحفظ وعرض وتسويق هذه المنتجات حفاظا على صحة المستهلك.
البحري  الصيد  مديرية  نظمتها  التي  التقنية  الورشة  في  المشاركون  وأكد 
وتربية المائيات لوالية قالمة التي يمتد اختصاصها اإلقليمي ليشمل واليات 
المصالح  مديرية  مع  بالتنسيق  البواقي  وأم  أهراس  وسوق  وتبسة  خنشلة 
على  الفالحي,  للتعاون  الجهوي  والصندوق  خنشلة  لوالية  الفالحية 
إتباع الطرق واآلليات المثلى في عملية نقل وعرض وتسويق  "ضرورة 

منتجات الصيد البحري وتربية المائيات".
ودعا فوزي هبيتة, مدير الصيد البحري وتربية المائيات لوالية قالمة في 
افتتاح هذه الورشة التقنية المهنيين والمستثمرين في شعبة تربية المائيات, 
إلى التقيد بنقل وعرض األسماك البيضاء عن طريق صناديق بالستيكية 
مايو   8 المؤرخ في  المشترك  الوزاري  القرار  المحددة في  للمعايير  وفقا 
2022 والذي يحدد المواصفات التقنية لطرق نقل وحفظ وعرض منتجات 

الصيد البحري وتربية المائيات .
البحري  للصيد  الواليات  بين  ما  المشتركة  الغرفة  مدير  أكد  جهته،  من 
وتربية المائيات، نبيل عويسي، على ضرورة احترام المنتجين وأصحاب 
طرق  تبرز  التي  النصوص  ومجموعة  التشريعية  للمنظومة  المسمكات 
وآليات تسويق المنتوج السمكي والتي تهدف –حسبه- إلى حماية المستهلك 
الذين  المخالفين  تهدده وردع كل  التي  المخاطر  أولى من مختلف  بدرجة 

يقومون بنقل وتسويق األسماك في صناديق غير قانونية.
المصالح  بمديرية  الوالئية  البيطرية  المفتشة  نزيهة  أونيسي  دعت  كما 
الفالحية لخنشلة إلى أهمية تكاثف الجهود بين المنتجين والناقلين والتجار 
وصول  ضمان  أجل  من  التجارة  مديريات  ومفتشي  البيطريين  واألطباء 
منتجات الصيد القاري بوالية خنشلة في ظروف صحية مثلى إلى المستهلك 
هذه  وعرض  توزيع  عملية  تنظم  التي  القوانين  بمختلف  التقيد  خالل  من 

المنتجات السريعة التلف.
وتخللت هذه الورشة التقنية زيارة إلى مختلف المسمكات المتواجدة بوسط 
القرار  فحوى  عن  للتجار  وافية  شروحات  تقديم  تم  حيث  خنشلة،  مدينة 
الوزاري المشترك الذي ينظم كيفية نقل وعرض منتجات الصيد البحري 
وتربية المائيات واإلجراءات الردعية التي ستطبق ضد كل من يخالف هذه 

التعليمية الوزارية.
ر. ن

تتوىل اقرتاح تدابري حت�سي�سية وتوعوية

تن�سيب اأع�ساء اللجنة الوطنية ال�ست�سارية للوقاية من الإعاقة

�سارك يف مرا�سم التاأبني الر�سمية للملكة اإليزابيث الثانية

بن عبد الرحمان يوقع با�سم رئي�س اجلمهورية
 على �سجل التعازي بالنكا�سرت هاو�س

عبد  بن  أيمن  األول،  الوزير  وقع 
الجمهورية،  رئيس  باسم  الرحمان، 
األحد  أمس  أول  تبون،  المجيد  عبد 
لندن،  هاوس”بالعاصمة  بـ”النكاستر 
الملكة  وفاة  في  التعازي  سجل  على 

إليزابيث الثانية.
وجاء في نص التعازي: “باسم رئيس 
الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
الشعبية، عبد المجيد تبون، ونيابة عن 
أتقدم  الجزائريين،  والشعب  الحكومة 
الفاضلة  الحاكمة  األسرة  وإلى  إليكم 
بأصدق  كافة  البريطاني  والشعب 
مشاعر  وأخلص  التعازي  عبارات 
الملكة  وفاة  في  والمواساة  التضامن 
إليزابيث الثانية، التي نشهد لها على 
السالم  بأجندة  الدفع  في  مساهماتها 

بريطانيا  في  والتقدم  واالستقرار 
على  لها  امتنان  وكلنا  العالم،  وفي 
دورها في االرتقاء بعالقات التعاون 
الجزائر  تجمع  التي  والصداقة 

وبريطانيا وشعبيهما الصديقين”.
ألقى  قد  الرحمان  عبد  بن  كان  كما 
الملكة  نعش  على  األخيرة  النظرة 
قاعة  في  المسجى  الثانية  إليزابيث 

ويستمنستر بالعاصمة لندن.
شارك  األول  الوزير  أن  يذكر 
الجمهورية،  لرئيس  ممثال  بلندن، 
لملكة  الرسمية  التأبين  مراسم  في 
العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة 
وايرلندا الشمالية، الراحلة إليزابيث 

الثانية.
ق. و

وعدت بالنظر يف مطالبها

وزارة الرتبية تعقد اجتماعا مع 
نقابة امل�سرفني لوقف الإ�سراب

سارعت وزارة التربية الوطنية لعقد مساء أول أمس اجتماع مع النقابة الوطنية 
أمام ملحقتها برويسو  التي نظمت اعتصام  التربويين  للمشرفين والمساعدين 
بالعاصمة وهذا للنظر في انشغاالتها مع دعوتها للعدول عن االحتجاجات وعن 

اإلضراب المقرر يوم الدخول المدرسي 2022/2023.
والمكتب  زمران  بن  مصطفى  التربية  لوزارة  العام  المفتش  اللقاء  وترأس 
الوطني للنقابة الوطنية للمشرفين التربويين، حيث تم التطرق إلى انشغاالت 
النقابة وأسباب اللجوء إلى الحركات االجتماعية التي باشرت النقابة منذ عودة 
الموظفين اإلداريين، بداية بالمقاطعة اإلدارية ثم اعتصام أمام الوزارة ثم قرار 
بالدخول في إضراب ليومي 21 و22 سبتمبر يرفق باعتصامات أمام مديريات 

التربية.
ووعد المسؤول األول لقطاع التربية النظر في انشغاالت النقابة وإعادة النظر 
شكال ومضمونا  في جميع مقترحات النقابة في القانون األساسي ، شرط ضمان 

دخول مدرسي آمن.
وتتخوف النقابة من محاوالت تهدئة وزارة التربية "األمور" مع اقتراب الدخول 
المدرسي، وبقاء التصريحات مجرد وعود، معلنة عن اجتماع اليوم للمجلس 
الوطني للنظر في محضر اللقاء الذي عقد أول أمس والذي دام 7 ساعات كاملة.
مريم عثماني



أيمن بن عبد الرحمان أشار في كلمة قرأها 
والري  العمومية  األشغال  وزير  عنه  نيابة 
رخروخ،  لخضر  القاعدية،  والمنشآت 
برسم افتتاح الطبعة الـ 18 للصالون الدولي 
الذي  التقدم  إلى  أمس  العمومية،  لألشغال 
في مجال  العمومية  األشغال  قطاع  أحرزه 
الفنية  المنشآت  السريعة  والطرق  الطرق 
كذلك  باإلضافة  والمطارات  والموانئ 
اإلطارات  من  آلالف  الحاصل  التقدم  إلى 
من  مّكنت  والتي  والتقنيين  والمهندسيين 
البنية  لتطوير  المشاريع  من  اآلالف  تشييد 
السياق،  ذات  في  وأضاف  لبلدنا  القاعدية 
أن الدولة التي تتميز بتطورها االقتصادي 
هي التي تمتلك شبكة للبنية التحتية الكثيفة 
لتهيئة اقليمها وتسهل التبادالت وحركة تنقل 

المستوى  المنافسة على  للدخول في  تجعلها مؤهلة  والبضائع  االشخاص 
اإلقليمي، مضيفا أّن "المؤسسات الجزائرية تتمتع بإمكانيات وقدرات تقنية 
هائلة اكتسبتها طوال ستين سنة من االنجازات، مما سيسمح لها بالظفر 
االقتصاد  تنويع  إرادة  مع  "تماشًيا  ذلك  ويأتي  الخارج"،  في  بمشاريع 

الوطني في جزائرنا الجديدة"، يضيف الوزير األول.

الصالون  أن  األول  الوزير  أشار   كما   
لقاء  يشكل  العمومية  لألشغال  الدولي 
الوطنيين  للمهنيين  بالنسبة  هام  اقتصادي 
العمومية من  والدوليين في قطاع األشغال 
بينهم.  فيما  للتبادالت  فضاء  توفير  خالل 
كما  ومنتجات جديدة،  أسواق  والبحث عن 
اإلنجاز  لوسائل  مناسبة  هو  المعرض  أن 
والدراسات الوطنية، وفرصة لالنخراط في 
مع  يتماشى  لما  مثمرة  وتبادالت  شراكات 
التقنيات التكنولوجيات الجديدة التي يعرفها 
مجال األشغال العمومية عبر العالم، لتعزيز 
قدرات وسائلنا الوطنية في عمليات االنجاز 
الذي  الوزير-   يضيف  وإقليميا  وطنيا 
دولة قطر ضيف شرف  أن  إلى   ، أوضح 
رفيعة  عالقات  تربطنا  والتي  الطبعة  لهذه 
توجيها  المتبادل  واالحترام  باألخوة  تتسم  المجاالت،  شتى  في  المستوى 
للمصالح  خدمة  متينة  عالقات  اقامة  على  يعمالن  اللذان  البلدين،  لقادة 
المشتركة للبلدين كما أن مشاركة دولة قطر في هذا الصالون هي فرصة 
لتعزيز التعاون وجعله أكثر نشاطا خاصة في األشغال العمومية والمنشآت 

القاعدية.

بالمجلس  والميزانية  المالية  لجنة  رئيس  أكد 
على  سالمي،  لخضر  النائب  الوطني  الشعبي 
ضرورة مواصلة العمل الجدي من أجل تشريف 
ثري  عمل  برنامج  وتسطير  النيابية  المهام 
ترقية  في  المجلس  نواب  دور  يجسد  ومتنوع 
بميدان  المتعلقة  تلك  السيما  القانونية  المنظومة 
المالية وذلك تماشيا مع التوجهات الجديدة للدولة 

الجزائرية.
جاء ذلك خالل ترأسه أمس ألشغال لجنة المالية 
خصصت  للبرلمان  السفلى  بالغرفة  والميزانية 
هذه  خالل  اللجنة  أعمال  جدول  لضبط  أشغاله 

الدورة البرلمانية العادية 2022-.2023
اللجنة مشروع  ناقش أعضاء  وفي هذا اإلطار 
وثيقة تتضمن ثالثة محاور أساسية تلخص مجمل 
النشاط المقترح القيام بها خالل هذه السنة الثانية 

حيث يتمثل األول منها في حزمة من النصوص 
والتي  اللجنة  على  إحالتها  يمكن  التي  القانونية 
تتمثل في مشروع قانون يتضمن الموافقة على 
 ،2022 أوت   3 في  المؤرخ   01-22 األمر 
مشروع   ،2022 التكميلي  م   / ق  المتضمن 
قانون  أول  الذي سيكون   ،2023 المالية  قانون 
العضوي  القانون  ألحكام  وفقا  وينفذ  يحضر 
 89 )المادة  المالية.  بقوانين  المتعلق   15-18
السنة  الميزانية  تسوية  قانون  مشروع  منه(، 
العامة  القواعد  يحدد  قانون  مشروع   ،2020
قانون  مشروع  العمومية،  بالصفقات  المتعلقة 
يعدل األمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 
2003 المتعلق بالنقد والقرض، مشروع قانون 
يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، 

مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية.

أما المحور الثاني فهو متعلق بالعمل البرلماني 
في  الحكومة  أعضاء  إلى  االستماع  ويتضمن 
إطار اختصاصات اللجنة، االستماع إلى الخبراء 
والمسؤولين  المركزيين  والمدراء  المختصين 
ذوي الصلة باختصاصات اللجنة، برمجة بعثات 
استعالمية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع 
الدستور،  من   137 المادة  األحكام  طبقا  معين 
البرلماني،  اليوم  وتاريخ  موضوع  اقتراح 
أما  معينة،  مواضيع  حول  دراسية  أيام  اقتراح 
بالنسبة للمحور الثالث فقد شتمل على متفرقات 
تمثلت في إنشاء أفواج عمل متخصصة لدراسة 
واقتراح بعض الحلول لالنشغاالت المحالة على 
الشعبي  المجلس  رئيس  قبل  من  سواء  اللجنة 

الوطني، أو الواردة من طرف المواطنين.
حياة �سرتاح

نقل أعضاء من مكتب لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة 
والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس األول انشغاالت مجموعة من 
المستوردين إلى مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" 
يشتكي  أين   ، االستيراد  بتأطير  الخاصة  الرقمية  بالمنصة  تتعلق  والتي 
هؤالء المستوردون من الوتيرة البطيئة في استقبال المتعاملين وكذا التأخر 
االقتصادية  الشؤون  لجنة  مكتب  أعضاء  االستيراد.وقام  منح رخص  في 
رئيس  لكحل،  بلخضر  برئاسة  والتخطيط  والتجارة  والصناعة  والتنمية 
اللجنة، بزيارة استعالمية إلى مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 
"ألجكس"، وكان في استقبالهم هواري عبد اللطيف المكلف بتسيير الوكالة 
وترقية  التجارة  وزارة  ممثل عن  إلى  باإلضافة  الوكالة  مدراء  كل  وكذا 
الصادرات. وأكد بلخضر، أن هذه الزيارة التي نظمت، بتكليف من رئيس 
المجلس الشعبي الوطني، تندرج في إطار االطالع عن كثب على الدور 
الذي تضطلع به الوكالة، باإلضافة إلى طرح بعض انشغاالت المستوردين 
والمواطنين التي وردت إلى المجلس، وهذا إلى جانب تأكيد استعداد المجلس 
الشعبي الوطني لمرافقة الوكالة في مهامها التي تخدم االقتصاد الوطني. 
وقد استمع النواب إلى عرض مفصل قدمه هواري عبد اللطيف، الذي أّكد 
أن الوكالة أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04 - 174 المؤرخ في 

12 جوان 2004 ، تبعا لمرسوم  رقم 03 - 04 المؤرخ في 19 جويلية 
2003، المتعلق بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وأوضح أن من بين 
مهامها المساهمة في وضع استراتيجية ترقية التجارة الخارجية وتطبيقها 
بعد المصادقة عليها من طرف الهيئات المعنية؛ وكذا تقديم الدعم والمرافقة 
للشركات الجزائرية في التظاهرات االقتصادية المقامة بالخارج، باإلضافة 
إلى نشر المعلومات التجارية على أوسع نطاق ممكن لضمان السير الفعال 
تقييمي سنوي حول  تقرير  إعداد  إلى جانب  الخارجية،  التجارة  لعمليات 
سياسة برامج التصدير. وكشف المتحدث الوكالة تقوم بإسناد أكثر من 50 
مهمة مقسمة على أربعة أهداف أساسية للوكالة ينتظر المصادقة عليها من 
طرف الحكومة وذلك في اطار إعداد خارطة طريق خاصة باالستراتيجية 
الوكالة  األول عن  المسؤول  آخر، كشف  للتصدير. على صعيد  الوطنية 
بأن المنصة الرقمية الخاصة بالمصدرين الجزائريين تعتبر دليال الكترونيا 
للمصدرين الجزائريين والمتعاملين االقتصادين الذين لديهم قدرات لولوج 
األسواق العالمية في مختلف القطاعات الستة الكبرى المصنفة كبرى وهي: 
الفالحة، الصناعات الغذائية، الصناعة، الصيد البحري، الخدمات والسياحة 

والصناعات التقليدية، األشغال العمومية والبناء.
�ش.زمو�ش
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�ش. زمو�ش

حذر من الرتاخي يف الت�صدي لالأمرا�ض املعدية، 

اإليا�ض اأخاموخ:

�ملوؤ�شر�ت تدل على �أننا نتجه نحو 
نهاية كورونا

بمستشفى  المعدية  األمراض  قسم  رئيس  أخاموخ،  إلياس  الدكتور  أكد 
تمنراست وعضو اللجنة العلمية لرصد وباء كوفيد -19، أنه على الرغم 
من أن وباء كورونا أصبح من الماضي، إال أن خطر عودة المتغيرات 

وانتشار أمراض معدية أخرى يبقى قائما.
حذر إلياس أخاموخ، خالل نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة 
اإلذاعية الثالثة أمس من التراخي في التصدي لألمراض المعدية، مشيرا 

إلى أنه ورغم قضاء الجزائر عدة أمراض إال أن الحذر يبقى مطلوبا.
األمراض  هذه  من  حذرنا  عن  أبدا  نتخلى  أال  "يجب  السياق:  في  وقال 
الناشئة أو التي تعاود الظهور، ألنه حتى األمراض التي توصف بأنها من 
القرون الوسطى يمكن أن تعود في أي وقت"، محذرا من انتشار بعض 

األمراض في الجزائر على غرار المالريا، وما تسببه بعوضة النمر.
ودعا، الدكتور أخاموخ، إلى إقامة مراكز مرجعية إقليمية لتعزيز الوقاية 

والسيطرة الفعالة على انتشار فيروس كورونا وباقي األمراض معدية.
وردا على سؤال حول تطور فيروس كورونا الذي هز جميع دول العالم، 
أكد الدكتور أخاموخ أن "العديد من المؤشرات تدل على أننا نتجه نحو 
نهاية وباء كوفيد 19"، معتبرا أن إنهاء الوباء ال يعني أن اختفاء الفيروس، 
مشيرا إلى أنه يمكن أن يفاجئنا هذا األخير في السنوات القادمة ويمكننا أن 
نتوقع ظهور المتغيرات والمتغيرات الفرعية األخرى في األشهر المقبلة.
حياة �سرتاح

املدير العام بالنيابة للديوان الوطني لالإح�صائيات، 

يو�صف بعزيزي يك�صف:

 �لبطالة، �لدميوغر�فيا
  �لدخل و�مل�شتوى �ملعي�شي

 �أهم حماور �لإح�شاء �لعام 
أّكد المدير العام بالنيابة للديوان الوطني لإلحصائيات، يوسف بعزيزي، أّن 
عملية اإلحصاء العام السادس للسكان واإلسكان التي ستنطلق األحد القادم، 

ستقّدم مسًحا اجتماعًيا دقيًقا في 4 محاور هامة.
وأوضح بعزيزي في تصريحات لإلذاعة الوطنية أّن العملية التي ستستمّر 
استعمالها  يتسنى  بيانات  "قاعدة  ستوّفر  القادم،  أكتوبر  التاسع  غاية  إلى 
والمستوى  الدخل  الديموغرافيا،  البطالة،  حول  دقيق  مسح  إلجراء 
المعيشي".  مشيرا أّن العملية التي ستنّظم تحت شعار "لنحصي حاضرنا 
لبناء مستقبلنا"، سيتم االنتهاء من جمع بياناتها في المدة التي تّم تحديدها، 
على أن يتم اإلعالن عن نتائجها األولى في غضون ثالثة أشهر بعد نهاية 
إّن "الهدف من عملية اإلحصاء  القول  عملية اإلحصاء. وجّدد بعزيزي 
العام السادس للسكن واإلسكان هو توفير معطيات دقيقة من أجل استعمالها 
المعطيات  تكون  أن  للحكومة، وعليه يجب  العامة  السياسات  ترسيم  في 
دقيقة، على أن تشمل التركيبة السكانية وأنواع المباني عبر كامل القطر 
الوطني"، لذلك دعا كل األسر الجزائرية إلى التعاون مع أعوان اإلحصاء 
المتحدث  البيانات". وفي سياق متصل، أشار  وتسهيل مهمتهم في جمع 
ألف   53 تجنيد حوالي  استلزمت  يوما   15 التي ستدوم  "العملية  أّن  إلى 
عون إحصاء أغلبيتهم طلبة وخريجي الجامعات"، وأضاف أّن "األعوان 
المكلفين باإلحصاء تلقوا تكويًنا عبر مراحل ما يؤهلهم للقيام بهذه العملية". 
�ش.زمو�ش

املدير العام ل�صونلغاز، عن درا�صات 

جتري لت�صريع العملية

ت�شدير �لكهرباء نحو ليبيا 
وبلد�ن �أخرى قريبا

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال عن عزم مجمع 
سونلغاز تصدير الكهرباء نحو ليبيا وبلدان أجنبية أخرى مشيرا أن المجمع  

يقوم حاليا بتصدير أزيد من 500 ميغاواط إلى تونس.
وأفاد عجال على هامش زيارته لوالية سكيكدة امس األول  بأن الجزائر 
إلى  ميغاواط   500 من  أزيد  بتصدير  تقوم  سونلغاز  مجمع  طريق  عن 
تونس مشيرا إلى أن دراسات جارية حاليا لتصدير هذه الطاقة إلى ليبيا 
وبلدان أجنبية أخرى. كما ذكر عجال أن مجمع سونلغاز رافق الجزائريين 
ولم يتم قطع الكهرباء طيلة فترة جائحة كورونا بالرغم من ارتفاع قيمة 
 214 إلى   2018 نهاية  دج  مليار   61 من  الكهرباء  استهالك  مستحقات 
مليار دج 2021،  معلنا عن تخصيص غالف مالي بقيمة 20 مليار دج 
لفائدة والية سكيكدة إلنجاز عديد المشاريع في قطاع الطاقة. وفي تصريح 
للصحافة عقب إجتماع مغلق مع السلطات المحلية بمقر ديوان الوالية، أكد 
عجال بأن الغالف المالي خصصته الدولة الستثمارات كبرى قصد تحسين 
الخدمة العمومية للمواطن، ويخص إنجاز عدة مشاريع في مجالي التموين 
لتزويد  األول  كبيرين  مشروعين  غرار  على  والغاز  الكهرباء  بمادتي 
المنطقة الصناعية لبن عزوز شرق سكيكدة بمحطة نقل 30/60 كيلوفولط 
بقدرة 80 ميغاواط. أما المشروع الثاني فيتعلق بمحطة نقل لتأمين التزويد 
بالكهرباء 10/60 كيلوفولط بقدرة 120 ميغاواط سيتم ربطها بمحطة نقل 
400 كيلوفولط تقع ببلدية رمضان جمال "جنوب سكيكدة”". وهي المحطة 
التي ستنطلق بها األشغال بداية من سنة 2023. كما أشار عجال، إلى أنه 
سيتم إنجاز 4 مشاريع تنموية بمختلف أنحاء الوالية بقدرة 320 ميغاواط. 

مضيفا بأن والية سكيكدة تتوفر حاليا على قدرة بـ 550 ميغاواط.
�ش.زمو�ش

خالل اجتماع للجنة املالية وامليزانية بالربملان، النواب يقرتحون:

نقلها اأع�صاء من جلنة ال�صوؤون االقت�صادية مل�صوؤويل " اأجلك�ض"

هذه �أهم �ن�شغالت �مل�شتوردين 
ب�شاأن �ملن�شة �لرقمية لتاأطري �ل�شتري�د

�إن�شاء �أفو�ج عمل لدر��شة �لن�شغالت 
�ملقرتحــة على جلنـــة �ملاليــة

اعترب قطاع االأ�صغال العمومية ركيزة 

لالقت�صاد الوطني، الوزير االأول يوؤكد: 

 «لدينا بنية حتتية وموؤ�ش�شات 
قادرة على �ملناف�شة �إقليميا»

قال الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمان اأن االأ�صغال العمومية واملن�صاآت القاعدية تعترب ركيزة االإقت�صاد وحمرك التنمية 

بامتياز، م�صريا اأن اجلزائر متكنت من بناء وت�صييد بنية حتتية جتعلها موؤهلة للدخول يف املناف�صة على امل�صتوى االإقليمي.



خن�شلة:

تنظيم يوم حت�سي�سي
 للت�سجيع على االنخراط 

يف �سعبة تربية النحل
خن�شلة  لوالية  الفالحي  للتعاون  اجلهوي  ال�شندوق  نظم 

بالتن�شيق مع مركز التكوين اجلهوي دار الفالح ببلدية احلامة 

اأهمية االنخراط يف �شعبة تربية النحل  يوما حت�شي�شيا حول 

لفائدة 100 امراأة ريفية.

مت  اأنه  لواأج  بوغديري  �شهام  الفالح  دار  مديرة  واأكدت 

الفالح  دار  احت�شنته  الذي  التح�شي�شي  اليوم  هذا  خالل 

الريفيات  للن�شاء  واإر�شادات  توجيهات  تقدمي  احلامة  ببلدية 

احلا�شرات حول تربية النحل وكيفية اإن�شاء موؤ�ش�شات خا�شة 

لتثمني منتجات اخللية وكيفية املحافظة عليها من اأجل رفع 

خرباء  اأن  املتحدثة  واأ�شافت  بالوالية.  الع�شل  اإنتاج  كمية 

عن  وممثلني  بخن�شلة  الفالحي  للتعاون  اجلهوي  ال�شندوق 

جمعيات نا�شطة يف �شعبة تربية النحل قد قدموا خالل هذا 

يف  اال�شتثمار  كيفية  حول  وافية  �شروحات  التح�شي�شي  اليوم 

التاأمني  عن  ومعلومات  املرافقة  من  واال�شتفادة  ال�شعبة  هذه 

مع  للمنخرطات  املقدمة  واالمتيازات  النحل  تربية  جمال  يف 

ال�شندوق ال�شيما من حيث التخفي�شات. كما اأبرزت بوغديري 

م�شتقبال  �شيقوم  الفالحي  للتعاون  الوطني  ال�شندوق  اأن 

بتنظيم دورات تكوينية جمانية يف �شعبة تربية النحل واإنتاج 

لواليات  ممثالت  ريفيات  ن�شاء  لفائدة  الفالح  بدار  الع�شل 

لتمكينهن  اأهرا�س  و�شوق  البواقي  واأم  وباتنة  وتب�شة  خن�شلة 

اإطار  يف  م�شغرة  موؤ�ش�شات  باإن�شاء  ال�شغل  عامل  دخول  من 

الدعم.  �شناديق  خمتلف  اإعانات  من  لال�شتفادة  املقاوالتية 

وي�شعى ال�شندوق الوطني للتعاون الفالحي من خالل برجمة 

املعلومات  تقريب  اإىل  الريفيات  الن�شاء  لفائدة  حت�شي�شي  يوم 

اإىل الن�شاء القاطنات مبناطق نائية و معزولة ومناطق الظل 

حول اآليات ا�شتحداث موؤ�ش�شات م�شغرة يف �شعبة تربية النحل 

واإنتاج الع�شل باعتبار امل�شاريع الن�شوية اأحد م�شادر التنمية 

االقت�شادية و�شبيل للتمكني االقت�شادي للمراأة الريفية.

�س.زمو�س

ال�شلف: 

م�سالح الدرك ت�سطر برناجما 
خا�سا لتاأمني الدخول املدر�سي

من  جملة  ال�شلف،  لوالية  الوطني  الدرك  م�شالح  اتخذت 

االأمنية  والظروف  ال�شروط  بتوفري  الكفيلة  االإجراءات 

املنا�شبة يف حميط املوؤ�ش�شات التعليمية وذلك من خالل و�شِع 

املدر�شـــي  للــــدخول  حت�شبا  خا�س  وقائي  اأمــــني  خمطط 

االأمن  توفري  اإىل  االإجراءات  هذه  2022/  .2023وتهدف 
احل�شانة،  دور  فيها  مبا  التعليمية  املوؤ�ش�شات  كل  مبحيط 

املدار�س االبتدائية، املتو�شطات و الثانويات ف�شال عن املرافق 

وال�شلف.  احل�شنية  فار�س،  اأوالد  تن�س،  من  كل  يف  اجلامعية 

حيث يرتكز املخطط املذكور على جملة من التدابري املتمثلة 

املتزامنة  الفرتات  يف  خا�شة  االأمنية  الت�شكيالت  تكثيف  يف 

املرور  حركة  �شيولة  ت�شهيل  مع  اخلروج  و  الدخول  اأوقات  مع 

و�شالمة  اأمن  على  واملحافظة  املوؤ�ش�شات  هذه  من  بالقرب 

عنا�شر  ن�شر  تقرر  االإطار،  هذا  ويف  واالأولياء.  املتمدر�شني 

مدعومة  ومتحركة  ثابتة  ت�شكيالت  �شمن  الوطني  الدرك 

زرع  بغر�س  اأجنع،  جواري  اأمن  لتوفري  اجلوية  بالتغطية 

ويف  واملتمدر�شني.  االأولياء  نفو�س  يف  وال�شكينة  الطماأنينة 

لتاأمني  اخلا�شة  االإجراءات  من  جملة  اتخاذ  فيه  مت  وقت 

الفعلي  التواجد  طريق  عن  املرور  حركة  �شريورة  و�شمان 

الذي  التوعوي  اجلانب  على  الرتكيز  مع  للوحدات،  والفعال 

يعترب اأحد االأ�شاليب الناجعة يف ال�شالمة املرورية.

�س.زمو�س
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كما سجلت ذات المصالح حسب بيان غعالمي صدر 
لطلب  قصد  هاتفي  إتصال   22088 أمس   عنها 
تسجيل  تم  كما   ، والتوجيه  اإلستفسار  أو  معلومات 
109 إتصال هاتفي للتبليغ عن وقوع حوادث المرور 
إتصال  تسجيل  إلى  باإلضافة  جثة،  إكتشاف  أو 
هذه  القصر،  إختفاء  أو  إختطاف  عن  للتبليغ  واحد 
الوعي  تنامي  المصدر  حسب  تؤكد  اإلحصائيات 
بجاية حول ضرورة  بوالية  المواطنين  لدى  األمني 
إبالغ مصالح الشرطة عن كل النشاطات اإلجرامية 
فرقة  عناصر  تمكنت  آخر  صعيد  والمشبوهة.على 
التابعة  الخامس  الحضري  لألمن  القضائية  الشرطة 
ألمن والية بجاية خالل األسبوع المنصرم من توقيف 
مسبوق قضائي يحترف السرقة من داخل المركبات، 
تفاصيل العملية جاءت بعد دورية لعناصر الشرطة 
لحديقة  المحاذي  الحافالت  بموقف  المدني  بالزي 
قضائي  مسبوق  شاهدوا  أين   " بابا  "علي  التسلية 
العمر 24  البالغ من  الشرطة  معروف لدى مصالح 
سنة بصدد فتح باب مركبة خلسة ليتم ترصده وتوقيفه 
داخل  من  نقال  هاتف  سرقته  بعد  تلبس  حالة  في 
المشتبه  بأن  تبين  المركبة  المركبة، وبقدوم صاحب 
مقابل  مبلغ  له  وقدم  حظيرة  حارس  بأنه  أدعى  فيه 
ذلك، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه ألجل 
قضية السرقة من داخل مركبة مع العود، وتم تقديمه 
أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده أمر 

إيداع .

كما سجلت مختلف الفرق والوحدات الميدانية العاملة 
الشهرية  حصيلتها  في  العمومي  األمن  مجال  في 
الخاصة بشهر أوت لسنة 2022 ما عدده 34 حادث 
مرور جسماني، ويرجع أغلب السبب في وقوعها إلى 
العنصر البشري، مع تسجيل 03 قتلى و 46 جريح 
سجلت  السياق  نفس  متفاوتة.وفي  بجروح  أصيبوا 
مختلف المصالح النشطة في الميدان في مجال الوقاية 
المرورية تسجيل تحرير 4674 غرامة جزافية، منها 
بعدم  تتعلق  أغلبها  النارية  بالدراجات  متعلقة   177
إرتداء خوذة األمن أو عدم تقديم الوثائق أو المناورة 
الخطيرة، كما تم تسجيل 1354 جنحة مرورية، منها 
قبة  مرا  تمت  كما  النارية،  بالدراجات  متعلقة   578
16264 مركبة من مختلف األصناف و 755 دراجة 
و  751 مركبة  تم وضع  المراقبة  نارية، من خالل 
700 دراجة نارية في المحشر، أما بالنسبة للرادار 

فعدد الخرجات الميدانية قدر بـ 38 خرجة.
أما بالنسبة لحصيلة نشاطات شرطة العمران وحماية 
البيئة ألمن الوالية فقد تم تسجيل خالل نفس الفترة 
09 تدخالت بخصوص إنجاز بناءات دون رخصة، 
أين تم إنجاز 06 ملفات جزائية أرسلت للعدالة، كما 
تم إنجاز 109 تدخل بخصوص محاربة التجارة غير 
الشرعية مع حجز كميات معتبرة من مختلف أنواع 
الفواكه والخضروات، أما بالنسبة إليداع أو رمي أو 
إهمال النفايات المنزلية و الهامدة فقد تم تسجيل 36 
في  للعدالة،  أرسل  25 ملف جزائي  وإنجاز  تدخل، 

نفس السياق تم تسجيل 03 تدخالت بخصوص إعاقة 
الطريق العام بوضع أو ترك فيها دون ضرورة مواد 
تنقص  أو  تمنع  أن  شأنها  من  كانت  كيفما  أشياء  أو 
من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون، أين 
نفس  في  للعدالة،  أرسل  ملف جزائي   02 إنجاز  تم 
السياق وخالل نفس الفترة تم إنجاز 05 ملفات جزائية 
بخصوص بيع وشراء وتسويق لحوم مذبوحة خارج 

المذابح، أين تم إرسال ملفاتهم للعدالة.

ق�شنطينة:

خمطط ا�ستباقي للوقاية 
من خماطر اختناقات الغاز 

للمو�شم  حت�شبا  ق�شنطينة  بوالية  �شونلغاز   م�شالح  بادرت 

قبيل  ال�شاكنة  لتح�شي�س  اإعالمي  خمطط  تنظيم  اإىل  ال�شتوي 

ال�شتاء من اأجل احلّد من ت�شجيل �شحايا جراء ت�شربات اأحادي 

اأك�شيد الكربون، حيث مّت و�شع برنامج مكثف ي�شتهدف 11000 

اإقليم ن�شاط مديرية التوزيع بعلى منجلي، ابتداء  عائلة عرب 

باالأقطاب ال�شكنية كعني اأعبيد، التو�شعة الغربية واجلنوبية، 

واالأحياء  اجلدد  املرحلني  ال�شكان  اإىل  باالإ�شافة  ا�شمارة،  عني 

التي �شجلت حوادث ت�شمم بغاز اأحادي اأك�شيد الكربون، خا�شة 

�شت املديرية فرقا تقنية يف الغاز من اأجل  حاالت الوفاة.وخ�شّ

�شرورة  يخ�س  فيما  لل�شكان،  والتوجيهات  الن�شح  كل  تقدمي 

اأ�شبحت ت�شكل خطرا بالغاز  تنظيف املداخن اجلماعية والتي 

�شيما واأنها تعد ال�شبب الرئي�شي يف الت�شمم على م�شتوى البنايات 

املو�شم  منجلي  علي  �شونلغاز  �شجلت  فقد  لالإ�شارة  ال�شكنية. 

اأك�شيد  ثاين  غاز  بـ  ت�شمم  حالة  و164  وفاة  حالة   11 املا�شي 

اأياما حت�شي�شية  الكربون. وبرجمت ابتداء من االأ�شبوع القادم، 

العمومية  باالأماكن  مفتوحة  واأبواب  الثقافة  دور  م�شتوى  على 

اإىل  املواطنني  كل  دعوة  اأجل  من  ال�شكانية  التجمعات  ونقاط 

تغيري  وكذا  كاملدفاأة،  جمددا  ا�شتعمالها  قبل  االأجهزة  �شيانة 

رديئة،  نوعية  من  كانت  اإذا  ال�شامة  الغازات  الطاردة  القناعة 

مراقبة تاريخ �شالحية االأنبوب املطاطي، واالت�شال مبخت�س 

معتمد فور روؤية ال�شعلة احلمراء، الذي يعترب دليال على وجود 

خلل وت�شرب قاتل الأحادي اأك�شيد الكربون.

�س.زمو�س

خن�شلة:

ارتفاع حوادث املرور
التي تت�سبب فيها 
الدرجات النارية 

جمال  يف  العموم،  لالأمن  الوالئية  امل�شلحة  �شجلت 

من  اأ�شهر   8 خالل  خن�شلة  بوالية  املرورية  الوقاية 

ال�شنة اجلارية 2022، 39 حادث مرور ج�شماين ت�شبب 

فيها �شائقي الدراجات النارية مبختلف اأنواعها وذلك 

اإقليم  يف  والعمرانية  احل�شرية  املناطق  م�شتوى  على 

دائرة اخت�شا�س ال�شرطة، ب�شبب ال�شلوكيات ال�شلبية 

ل�شائقيها اأثناء ال�شياقة.وح�شب بيان مل�شالح االأمن يف 

والية خن�شلة فاإن اأبرز التجاوزات املرتكبة من طرف 

ال�شائقني  هي ال�شرعة املفرطة، التجاوزات اخلطرية 

من  تعد  التي  للراأ�س  الواقية  اخلوذة  ارتداء  وعدم 

اأهم و�شائل احلماية التي يتخلى عنها ن�شبة معتربة 

منهم بالرغم من دورها الهام يف حمايتهم من خطر 

املوت اأو االإ�شابة بعاهات م�شتدمية. وباملقارنة لثمانية 

اأ�شهر االأوىل من �شنة 2021، جند اأن حوادث املرور قد 

عرفت ارتفاعا ملحوظا لثمانية 8اأ�شهر االأوىل من �شنة 

2022، حيث مت ت�شجيل ارتفاع بـ – 03.12 %. 
�س.زمو�س

البليدة:

جمعية كافل اليتيم
 جتهز 4200 يتيم 
بامل�ستلزمات املدر�سية

اأطلقت جمعية كافل اليتيم اخلريية  بالبليدة حملة 

حتت �شعار "جهز" يف طبعتها الـ11  لتجهيز 4200 يتيم 

كافل  جمعية  رئي�س  املدر�شية.واأو�شح  بامل�شتلزمات 

اليتيم اخلريية بالبليدة على �شعواطي،  يف ت�شريحات 

لتوفري  اجلمعية  من  "�شعيا  اأنه  الوطنية  لالإذاعة 

اأطلقت  االأيتام،  لنجاح  املنا�شبة  التعليمية  الظروف 

املدر�شية  االأدوات  لتوفري  جهز  حملة  االأخرية  هذه 

الوالية"،  بلديات  كل  وعرب  االأطوار   لكافة  لالأيتام 

اجلوانب  بكل  تتكفل  اجلمعية  اأن  �شعواطي  واأ�شاف 

املادية و ال�شحية و الرتبوية لالأيتام  من خالل توفري 

كل ما يلزم من م�شتلزمات مدر�شية و درو�س خ�شو�شية 

و متابعة نف�شية  . ويف هذا ال�شدد دعا رئي�س جمعية 
كافل اليتيم اخلريية بالبليدة املح�شنني واملتربعني 

اإعانة  اأجل  من  احلملة  هذه  يف  الفعالة  امل�شاركة  اإىل 

االأيتام على الدرا�شة وتاأمني م�شتقبلهم الفتا اإىل اأن 

الهدف الرئي�شي من وراء تنظيمها هو ترك اأثر معنوي 

ونف�شي يف قلوب االأيتام اأكرث منه  مادي.

�س.زمو�س

قبيلة  سيما  وال  تلمسان(  )والية  سبدو  مدينة  أحيت 
الطاهر بحضور جمع  أورياش، وعدة سيدي  أوالد 

غفير من المواطنين وسط أجواء احتفالية بهيجة. 
فيروس  جائحة  بسبب  سنوات  لثالث  انقطاع  وبعد 
وعدة  المنصرم  األسبوع  نهاية  أقيمت  كورونا, 
سيدي الطاهر المتجذرة في التقاليد الجماعية ألوالد 
أنحاء  مختلف  عبر  الوعدة  إحياء  تم  حيث  أورياش 
للمواطنين  كبير  توافد  مع  خارجها,  وحتى  المنطقة 
سواء من تلمسان أو الواليات المجاورة في مناسبة 
وبالنسبة  واألقارب.  العائالت  بين  والبهجة  لاللتقاء 
وسيلة  أيضا  تعد  الوعدة  هذه  فإن  المنطقة  لسكان 
الراسخ  الوطني  التراث  هذا  على  الضوء  لتسليط 
أغسطس  نهاية  منذ  تعرف  التي  تلمسان  بوالية 
المنصرم تنظيم العديد من الوعدات على غرار عين 
يوسف وأوالد نهار وأخرى يرتقب إقامتها في األيام 
وتعتبر  وغيرها.  و"القور"  نقاد"  "أهل  مثل  القادمة 
النوع  هذا  في  البارز  الحدث  الفنتازيا  استعراضات 
من المهرجانات الشعبية بمشاركة العديد من الفرسان 

من مختلف قبائل الوالية مثل أهل نقاد وبني ورنيد 
وبني وزان وكذا أوالد نهار وأوالد اورياش. ورغم 
إال  للفانتازيا,  الشعبي  االستثنائية والحماس  األجواء 
اإلجباري جراء  التوقف  بسبب  التدريبات  نقص  أن 
الفرسان  واجه  حيث  واضحا  كان  كورونا  جائحة 
نهاية  حتى  جنب  إلى  جنبا  الركض  في  صعوبة 
الطلقة  في  االنسجام  نقص  إلى  باإلضافة  السباق 

األخيرة للبارود في نهاية المسار. 
سعادتهم  عن  الفرسان  من  العديد  أعرب  وقد 
و  أنه  مؤكدين  الوعدات,  هذه  مثل  في  لمشاركتهم 
الفرسان  بين  االنسجام  سيعود  الوقت,  مرور  مع 
وتحسينه  األجداد  تراث  على  المحافظة  وسيتم 
من  النوع  هذا  يعشق  جديد  جيل  مع ظهور  خاصة 

االستعراضات.
في  الشباب  الفرسان  من  العديد  شارك  وبالفعل 
تحكما  أظهروا  حيث  الطاهر  سيدي  وعدة  فانتازيا 

تاما وانسجاما كبيرا بينهم وبين أحصنتهم. 
�س.زمو�س/واج

تلم�شان:

وعدة �سيدي الطاهر
 تعود بعد ثالثة �سنوات من االنقطاع

حياة �شرتاح

منها 578 ات�شال هاتفي كان ق�شد االإبالغ عن حوادث وجرائم اأثناء وقوعها

�سرطة بجاية ت�ستقبل 22776 مكاملة
 عرب اخلطوط اخل�سراء اأوت املا�سي

lاالإطاحة مب�سبوق ق�سائي يحرتف ال�سرقة من داخل املركبات
يف اإطار التكفل امل�شتمر باإن�شغاالت املواطنني اإ�شتقبلت م�شالح ال�شرطة الأمن والية بجاية عرب خطوطها اخل�شراء خالل �شهر اأوت املنق�شي ما 

عدده 22776 اإت�شال هاتفي على الرقم االأخ�شر لالأمن الوطني 1548، ورقم النجدة 17، و رقم 104 اخلا�س بالق�شر، منها 578 اإت�شال هاتفي كان 

ق�شد االإبالغ عن حوادث وجرائم اأثناء وقوعها اأو التبليغ عن حماوالت امل�شا�س واالإعتداء على االأ�شخا�س واملمتلكات العامة واخلا�شة.



من  يعانون  الذين  األشخاص  يسعى  ما  دائًما 
رائحة الفم الكريهة إلى التخلص منها والتغلب 
عليها، ومن أبرز التدابير الوقائية واإلجراءات 
العالجية الممكن إتباعها أو اتخاذها للتغلب على 

هذه الحالة والوقاية منها ما يأتي:
غسلها  أو  الطعام،  تناول  بعد  األسنان  غسل 
دقيقتين،  بلطٍف ولمدة  يومًيا على األقل  مرتين 
ومعجون  ناعمة  أسنان  بفرشاة  وباالستعانة 
أسنان يحتوي على مادة الفلورايد مع ضرورة 
الفرشاة كل ثالثة إلى أربعة  االنتباه إلى تغيير 

شهور.
خيط  أو  األسنان  بين  ما  بفرشاة  االستعانة 
األسنان،  بين  ما  المناطق  لتنظيف  األسنان 
األقل  على  واحدًة  مرًة  ذلك  بإجراء  ويُنصح 

يومًيا. 
منّظف  بواسطة  يومًيا  مرة  اللسان  تنظيف 
فتنظيف  اللسان،  بكاشط  يُعرف  ما  أو  اللّسان 
أطقم األسنان في حال استخدامها وإزالتها قبل 

النوم.
شرب كمياٍت وفيرٍة من الماء لما له من دوٍر في 

محاربة الجفاف وتدني مستويات اللعاب.
استخدام غسول الفم، والذي يوّفر حاّلً مؤقًتا، 
الفم  لرائحة  الرئيسي  السبب  يعالج  ال  لكنه 
من  العديد  أّن  ذكره  الجدير  ومن  الكريهة، 
غسول الفم تمتاز بخصائص ُمضادة للبكتيريا، 

ويمكن استخدام غسول الفم الخالي من الكحول 
في حاالت جفاف في الفم.

اإلقالع عن استخدام منتجات التبغ، والتدخين، 
جميعها  تتسبب  حيث  والكافيين،  والكحول، 

بجفاف للفم.
تُسبب رائحة  التي  تناول األطعمة  االبتعاد عن 
الفم الكريهة؛ مثل البصل والثوم، والمشروبات 

واألطعمة السكرية.
أمثلتها  ومن  الطبيعية،  العالجات  استخدام 
تناول  بعد  واللّبان  والبقدونس،  النعناع،  مضغ 

القوية. الرائحة  ذات  والمشروبات  األطعمة 
اللّعاب عن  إنتاج  الفم وتعزيز  التصّدي لجفاف 
طريق تناول األطعمة الصحية التي تحتاج إلى 
مضٍغ جيّد، ومضغ اللّبان أو الحلوى الخالية من 
يِصفها  بمنتجات  االستعانة  يمكن  كما  السكر، 
في  طبيعي  بشكٍل  اللعاب  إنتاج  تُحفز  الطبيب 
اللعاب االصطناعي في حالة  الجسم أو تصدر 
بشكٍل  األسنان  طبيب  المزمن.زيارة  الجفاف 
دوري بما ال يقل عن مرتين سنوًيّا ليقوم بفحص 

األسنان أو أطقم األسنان وتنظيفها.
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النساء  تُنصح  ما  وعادة  الماء،  من  كافية  كميات  شرب  على  الحرص 
بشرب ما يُقارب 2.7 لتر من الماء يومياً، بينما يُنصح الرجال بشرب 

3.7 لتر من الماء بشكل يومّي.
الطعام  تناول  من  االنتهاء  بعد  النوم  إلى  الذهاب  أو  االستلقاء  تجنب 

مباشرة، فهذا من شأنه أن يتسبب بارتداد أحماض المعدة إلى المريء. 
يتناولها  التي  األطعمة  أو  المشروبات  إلى  النعنع  أو  الزنجبيل  إضافة 
المصاب لدوره في تخفيف مشكلة عسر الهضم واضطراب المعدة عامًة. 

االمتناع عن شرب الكحول واإلقالع الفوري عن التدخين.

 l اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

اأهمية ريا�ض الأطفال 
يف مرحلة ما قبل املدر�سة

تنمية الذكاء أثبتت العديد من الدراسات أّن األطفال الُملتحقين ببرامج ما 
أفضل  تحصيليّة  ودرجات  أعلى،  ذكاء  مستويات  يمتلكون  المدرسة  قبل 
أسرع،  بشكل  يتعلّمون  حيث  منها،  بأّي  الُملتحقين  غير  بأقرانهم  ُمقارنًة 
ويستفيدون أكثر عند التحاقهم بمرحلة التعليم النظامي، كما أنّهم يتعاملون 

مع المواقف واألمور الُمختلفة بشكل جيّد.
تحسين المهــارات االجتماعيــــة يُعّد الجانــــب االجتمـــاعي مــــن أهّم 
فيها مهارات  الطفل  يمتلك  المدرسة لألطفال؛ حيث  قبل  فوائد مرحلة ما 
بذاته،  واالعتناء  نفسه  ثقتهم  تطوير  من  تُمكنــــــه  ُمحّسنة  اجتماعيّة 
وبالتالي تُساعده في الوصول إلى تحصيل علمي أفضل، كما أنّهم يُدرك 
في مرحلة كهذه أهميّة العمل بشكل ُمستقل في الفصل الدراسي، ويطبّق 
ببرامج رياض األطفال  الُملتحقين  أّن األطفال  إلى  باإلضافة  ذلك عمليّاً، 
أفضل  نحو  على  الُمختلفة  واالجتماعية  السلوكيّة  المشاكل  على  يتغلبون 

ُمقارنًة بغيرهم.
من  العديد  المدرسة  قبل  ما  مرحلة  تُوّفر  المدرسة  لمرحلة  التأسيس 
ف  التعرُّ مثل  ُمستقباًل،  المدرسي  للنجاح  الُمهّمة  التحضيريّة  المهارات 
وتمييز  ُمعيّنة،  وُكتُب  قصص  عناوين  ومعرة  األبجديّة،  الحروف  على 
الكلمات  تشكيل  على  والُقدرة  والعّد،  األرقام  وتعلُّم  الُمتطابقة،  األصوات 
وكتابتها على الورق، باإلضافة إلى تعلُّم الفن الخطابي، والقدرة على إعادة 
سرد القصص البسيطة، وغيرها من المهارات التي تُشّكل ُمجتمعًة أساساً 

لمهارات القراءة، والكتابة الالزمة فيما بعد.
األنشطة  تمييز  على  الرياض  مرحلة  تساعد  والمهارات  القدرات  معرفة 
التي تلفت انتباه الطفل وتُثير اهتمامه، وتلك التي ال يميل إليها، وتُعتبر هذه 
المعلومات مهّمًة ويُمكن مشاركتها مع ُمدّرسي الطفل في المستقبل؛ فُكلّما 
أفضل  ذلك  كان  أكثر  ومهاراته  الطفل  قدرات  عن  َيعرف  المدرس  كان 
للطفل، ويُمكن إعداد قائمة بالمهارات واألنشطة التي يمتلكها الطفل، وتلك 
التي ال يُتقنها ويجد صعوبًة في تطبيقها، بهدف نقلها لُمعلّمي الطفل الحقاً 

للعمل على تحسينها.

جتفيف الب�سل بالهواء الطلق 

يُمكن تجفيف البصل بالهواء الطلق بإتباع الطريقة اآلتية:
تكون  والذي  الكبريتية  بالمركبات  الغني  الطازج  الالذع  البصل  اختيار 
قشرته متماسكة، وذلك لتخزينه ألطول مّدة ممكنة ال سيما في فصل الشتاء.

تقليم البصل من األوراق الخارجية القديمة وأطراف الجذور الطويلة. 
وضع البصل في صينية على شكل طبقة واحدة فقط. 

وضع البصل في مكان ذي حرارة 15-27 درجة مئوية على أاّل يُعرض 
ألشعة الشمس المباشرة. 

ترك البصل مّدة سبعة أيام في الهواء الطلق. 
حفظ كّل حبّة من البصل على حدة في الصينية، كما يُمكن ترتيبه على شكل 
ضفيرة من خالل شبك كّل رأس بصلة مع األخرى، ثّم تعليق حزمة البصل 

بالكامل بشكٍل عمودي. 
مّدة 4-6 أسابيع، وتقليم ساقه مرتين إلى ثالث مرات  ترك البصل معلقاً 
أثناء هذه المّدة، كما يجب قص جذور البصل بعد مرور 7-14 يوماً من 

تعليقها بمقدار 6 ملليمترات.
تقطيع جذور البصل بعد إتمام عملية تجفيفه، و تقطيع قممها بالكامل.

المثقوب،  الكرتون  من  صندوق  أو  شبكية  أكياس  داخل  البصل  تخزين 
صغير  الشبكي  الكيس  في  البصل  من  فقط  حبات  ثالث  وضع  ويُفضل 

الحجم، وذلك لضمان التهوية الجيدة أثناء عملية التخزين. 
وضع البصل في مكان جاف ودرجة حرارة منخفضة. 

استخدم البصل الالذع في غضون 6-9 أشهر، بينما يجُب استعمال البصل 
العادي عند تجفيفه بهذه الطريقة من أسبوعين إلى شهر.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

فوائد البي�ض للحامل

البيض عبارة عن مواد غذائية غنية بالطاقة والعناصر الغذائية األساسية، 
وهو جيد لكل من األم والطفل النامي، فيما يلي ذكر فوائد تضمينها في 

نظام الحامل الغذائي:

فهو  للطفل،  الصحي  للنمو  البروتين ضروري  بالبروتين:  مصدر غني 
اللبنة األساسية للخلية، يمكن أن يكون تناول البيض بكميات كافية مفيًدا 
للجنين المتنامي، ألنّه مصدر كامل للبروتين، نظًرا الحتوائه على جميع 

األحماض األمينية األساسية التسعة التي ال يستطيع الجسم تصنيعها.
مصدر غني بالفيتامينات والمعادن: بما فيها فيتامينات ب2، ب6، ب12، 
د، أ، ي، ك، والمعادن مثل السيلينيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، التي 

تساعد على النمو والتطور الطبيعي أثناء الحمل. 
غني بعناصر غذائية أخرى: البيض غني بمضادات األكسدة مثل اللوتين 

والزياكسانثين، وهي عناصر مهمة لنمو العين والبصر.
نمو دماغ الجنين: يحتوي البيض على مستويات جيدة من مادة الكولين 
المفيدة لنمو وتطور دماغ الجنين، لذلك، سوف يحمي الطفل من اإلصابة 

بعيوب األنبوب العصبي. 
 70 حوالي  على  بيضة  كل  تحتوي  الجيدة:  الحرارية  السعرات  كمية 
سعرة حرارية، وتساعد على تلبية جزء من متطلبات السعرات الحرارية 

اليومية الالزمة للطفل واألم، حيث تحتاج 200-300 سعر يومًيا.
المساعدة على تنظيم الكوليسترول: يساعد استهالك البيض على موازنة 

ترسبات الكوليسترول في الجسم. 
وتوصى النساء بتناول بياض البيض وتجنب تناول صفاره أثناء الحمل 

إذا كان لديهن بالفعل مشاكل في الكوليسترول.

عالج ا�سطراب املعدة 
من الن�صائح والعالجات املنزلية التي ُتقّدم للم�صابني با�صطراب املعدة نذكر ما ياأتي:

ن�سائح للتخل�ض من رائحة الفم والوقاية منها 
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امليالن اليويف روما والإنرت 

ينهزمون يف الكالت�شيو

كبار اإيطاليا ي�سقطون يف يوم واحد 
لأول مرة منذ 67 عاما

اجلولة  مناف�شات  انتهت 

الدوري  من  ال�شابعة 

ميالن  بخ�شارة  الإيطايل، 

نابويل )1-2(،  �شيفه  اأمام 

جمعتهما  التي  املباراة  يف 
على  اأم�س،  اول  �شهرة 

ملعب �صان �شريو.

"اأوبتا"  �شبكة  واأبرزت 

لالإح�شاءات اأن فرق "اإنرت 

وجوفنتو�س،  ميالن، 

تلقت  وميالن"  وروما، 

جميعها اخل�شارة يف نف�س 

اليوم بالدوري الإيطايل، لأول مرة منذ 13 فيفري 1955.

ثم   ،)1-3( بنتيجة  اأودينيزي  م�شيفه  اأمام  خ�صر  النرياتزوري  وكان 

�شقط جوفنتو�س خارج ملعبه على يد مونزا )0-1(.

ينهي  اأن  قبل   ،)0-1( اأتالنتا  �شيفه  اأمام  اخل�شارة  روما  وتلقى 

الرو�شونريي يوم �شقوط الكبار، بالهزمية يف معقله وبني جماهريه �شد 

نابويل )2-1(.ويت�شدر نابويل جدول ترتيب الكالت�شيو حاليا، بر�شيد 

17 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن اأتالنتا الو�شيف.
الوكالت

انتقد حكم مباراة روما واأتالنتا، مورينيو: 

»�ساأن�سح الالعبني 
بالغط�س مثل املهرجني«

الربتغايل  املدرب  وجه 

مورينيو،  جوزيه  لروما، 

للتحكيم،  قوية  انتقادات 

اأمام  فريقه  خ�شارة  عقب 

ام�س،  اول   ،)0-1( اأتالنتا 

الدوري  مناف�شات  �شمن 

الإيطايل.

نقلتها  ت�شريحات  ففي 

ميل"  "ديلي  �شحيفة 

�شجع  الربيطانية، 

على  روما  لعبي  مورينيو 

على  للح�شول  "الغط�س"، 
اأتالنتا.وانتقد  مباراة  من  للطرد  تعر�شه  بعد  وذلك  اجلزاء،  �شربات 

فريقه،  ل�شالح  جزاء  �شربة  عن  يعلن  مل  لأنه  اللقاء،  حكم  مورينيو 

"يجب  املخ�شرم:  املدرب  وقال  زانيولو،  نيكولو  روما  جنم  �شقوط  عقب 

اأن اأغري ن�شيحتي لالعبني، يجب اأن اأخربهم األ يحاولوا الوقوف على 

يغو�س  التي  بالطريقة  مهرجا  القدم«.وتابع: "كن  كرة  ولعب  اأقدامهم 

هي  هذه  اأن  الوا�شح  من  �شباحة..  حمام  يف  كانوا  لو  كما  الكثريون،  بها 

الطريقة كي حت�شل على ركالت جزاء«.ووا�شل حديثه، قائال: "�شارت 

الأمور ب�شكل �شيئ، لأننا خ�صرنا مباراة كان يجب اأن نفوز بها ب�شهولة، 

تغادر  اأن  اجليد  من  لي�س  بها..  لعبنا  التي  الطريقة  اإىل  بالنظر  وذلك 

خاوي الوفا�س، لكننا قدما اأداء جيدا و�شيطرنا على املواجهة«.

الوكالت

ب�صبب ق�شية البتزاز التي تعر�س لها جنم اليويف

بول بوغبا ووالدته حتت احلماية 
الأمنية ب�سبب �سقيقه

الفرن�شي  النجم  يخ�شع   
ووالدته  بوغبا  بول 

للحماية الأمنية، يف بلدي 

وفرن�شا  اإيطاليا  اإقامتهما 

البتزاز  ق�شية  ب�صبب 

لتهام  اأدت  التي  الغريبة، 

بول  �شقيق  ماتيا�س 

احلب�س  قيد  واحتجازه 

الحتياطي.

"لو  �شحيفتا  وك�شفت 

و"ليكيب"  باريزيان" 

قرار  اأن  الفرن�شيتني، 

الذي  اخلا�س  الأمن  جانب  اإىل  الأمنية،  احلماية  هذه  على  احل�شول 

يحظى به لعب و�شط جوفنتو�س الإيطايل، لي�س مفاجئا، مع مراعاة 

الالعب  �شقيق  ومنها  معها  التحقيق  يجري  التي  املجموعة  خطورة 

ماتيا�س.وق�شى ال�شقيق الأكرب لبول بوغبا اأول ليلة يف ال�شجن لتورطه 

املحتمل يف عملية البتزاز، التي ت�شم اأي�شا 4 رجال اآخرين وجميعهم 

املتهمون  جنائي.ونفى  �شجل  لديه  وبع�شهم  لالعب  طفولة  اأ�شدقاء 

اخلم�شة اأمام القا�شي تورطهم يف عملية ابتزاز واختطاف لعب اليويف، 

ل�شنوات،  له  احلماية  تقدمي  مقابل  يورو  مليون   13 منه  طلبوا  الذي 

موؤكدين اأنهم حتركوا ب�شغط من جمموعة اأخرى، دون اإبداء تفا�شيل.

الالعب  على  لل�شغط  الو�شاطة،  دور  لعب  ماتيا�س  اأن  التحقيق  وك�شف 

اأعماله  ووكيلة  ليوموريبا  )والدته  منه  واملقربني  الدويل  الفرن�شي 

الربازيلية رافائيال بيمنتا( ومالحقته كي يدفع املال.

الوكالت

ي�شنعان لبع�شهما الأهداف اأكثر من اأي ثنائية اأخرى  

مي�سي ونيمار ي�سجالن رقما جديدا
 يف الدوريات الأوروبية الكربى

جيرمان،  سان  باريس  ثنائي  سجل 
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 
في  جديدا  رقما  جونيور،  نيمار 
بعد  الكبرى  األوروبية  الدوريات 
في  األرجنتيني  سجله  الذي  الهدف 

مباراة ليون بالدوري الفرنسي.
وافتتح ميسي، التسجيل لباريس سان 
جيرمان، في شباك ليون، أول امس، 
ضمن الجولة الثامنة، عند الدقيقة 5، 
نيمار  البرازيلي  زميله  صناعة  من 
"أوبتا"  شبكة  سيلفا.وبحسب  دا 
من  كل  صنع  فقد  لإلحصائيات، 
في  أهداف   5 لآلخر  ونيمار  ميسي 
الدوري الفرنسي هذا الموسم، أكثر 
مختلف  في  أخرى  ثنائية  أي  من 

الدوريات الكبرى بأوروبا.

ورفع النجم األرجنتيني رصيده إلى 
4 أهداف في الليغ وان هذا الموسم، 
طوال  أهداف   6 سجل  بأنه  علما 

الموسم الماضي بالدوري.
جميع  في  أهداف   6 ميسي  وسجل 
بأن  علما  الموسم،  هذا  البطوالت 
يونيو  في  ينتهي  الفريق  مع  تعاقده 
لموسم  التمديد  إمكانية  مع  المقبل، 

ثالث.
أن  سبق  ونيمار  ميسي  أن  يذكر 
تزامال في برشلونة لمدة 4 سنوات، 
سان  لباريس  الثاني  رحيل  حتى 
يلحق  أن  قبل   ،2017 في  جيرمان 
في  األرجنتيني  المهاجــــم  بــــه 

صيف 2021.
الوكالت

أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  بعث 
برسالة  مدريد،  لريال  الفني  المدير 
إلى جمهور الميرينغي، وذلك عقب 
أتلتيكو  مضيفه  على   )1-2( الفوز 
ديربي  في  أمس،  اول  مدريد، 
العاصمة اإلسبانية، ضمن منافسات 
على  الليغا،  من  السادسة  الجولة 

ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.
مدريد عن طريق  هدفا ريال  وجاء 
وفيدي  جويس  رودريغو  من،  كل 
و36،   18 الدقيقتين  في  فالفيردي، 
في  ألتلتيكو  هيرموسو  سجل  بينما 

الدقيقة 83.
ونشر أنشيلوتي، عبر حسابه بموقع 

"تويتر"،  االجتماعي  التواصل 
صورة له من المباراة، وكتب عليها: 
ومواصلة  بالديربي،  بالفوز  "سعيد 

سلسلة االنتصارات«.
الفوز  الملكي حقق  الفريق  أن  يذكر 
في كل المباريات التي خاضها، هذا 
الموسم حتى اآلن، سواء في الدوري 

اإلسباني أو دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر الريال جدول ترتيب الليجا 
الكاملة(،  )العالمة  بـ18 نقطة  حاليا 
على  متفوًقا  جوالت،   6 مرور  بعد 
الثاني  المركز  صاحب  برشلونة 

بفارق نقطتين.
الوكالت

اأكد اإ�شراره على موا�شلة ح�شد النت�شارات

اأ�شاد بتتويج اإ�شبانيا بلقب اأوروبا لكرة ال�شلة األكاراز:

»اأمتنى مواجهة نادال يف �سانتياغو برنابيو«

عقب  مدريد،  ألتلتيكو  الفني  المدير  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني  شدد 
خسارة الديربي في عقر داره أمام ريال مدريد )1-2( اول ماس، في قمة 
الجولة السادسة بالليغا، على أنه "يحب" رؤية "فريق يدافع بصالبة في 

الخلف ويهاجم" مثل الفريق الملكي.
وفي تصريحاته عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب )ميتروبوليتانو(: "أشعر 
بالرضا عن المباراة التي قدمها الفريق، ولدي شعور بأن التأخر بهدفين 
لم يعبر عما حدث بالفعل في الشوط األول، ولكن فاعلية الريال مذهلة، 
كنا  الذي  بالفريق  يذكرني  الطريقة،  بهذه  ويهاجم  يدافع  فريق  ورؤية 
نمتلكه مع دييغو كوستا، عندما كنا نقوم بالهجمة المرتدة. عندما تكون 
هناك فاعلية وحسم، تصبح كرة القدم رائعة«.وتابع: "ال يمكنني مطالبة 

الالعبين بأي شيء، بعيدا عن الخطأ الذي قد يحدث داخل الملعب، لقد 
ولكن  بشكل طيب،  بدأنا  اللقاء.  في  وكانوا حاضرين  قدموا كل شيء، 
المنافس يمتلك طريقة لعب مباشرة جيدة للغاية. أحب رؤية فريق يدافع 
ويستغل  المرتدة،  الهجمة  ويلعب  جيدا،  ويلعب  المنظمة،  الطريقة  بهذه 
جيدا المواقف الهجومية كما يفعل الريال«.وأثنى ال"تشولو" على زميله 
في الفريق الملكي، اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مؤكدا أن الفضل األكبر 
يعود إليه في العمل الكبير الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.وقال في هذا 
الصدد: "عمل كبير يقوم به المدرب كارلو أنشيلوتي، ألنه نجح في تجميع 
مجموعة من الالعبين تلعب كرة قدم جيدة للغاية، وفي نفس الوقت تعمل 

دفاعيا، وكذلك في الهجمات المرتدة«.

المباراة، وفكرنا  لنا تواجد في  بالرغم من كل هذا، كان  وتابع: "ولكن 
دائما في عدم الخروج من األجواء رغم التأخر بهدفين وهو ما كان قويا 
فمن  الريال،  أمام  بكثافة  تلعب  لم  إذا  الملعب.  داخل  حدث  لما  بالنظر 

الصعب أن تسيطر على اللقاء«.
على  "اعتدنا  قال:  نقاط،   8 بفارق  الصدارة  عن  الفريق  ابتعاد  وحول 
المنافسة مباراة بمباراة، ونحاول تقديم أقصى جهد ممكن في كل مباراة 
من أجل حصد أكبر عدد من النقاط. نعم خسرنا مباراتين متتاليتين على 
ملعبنا في الليجا )أمام فياريال واليوم(، ربما لم نكن نستحق الخسارتين، 

ولكننا في النهاية خسرنا«.
الوكالت

قال العب التنس اإلسباني المتألق، كارلوس ألكاراز، المعروف بأنه مشجع 
لريال مدريد، إنه يروق له كثيرا لعب مباراة تنس أمام مواطنه المخضرم، 
رافائيل نادال، على ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، لكنه أكد أن مواجهة 
بين نادال، والسويسري المعتزل مؤخرا روجر فيدرر، ستكون أكثر جذبا.

والمصنف  المفتوحة،  أمريكا  بلقب  مؤخرا  المتوج  الشاب،  الالعب  وقال 
األول عالميا: "يروق لي كثيرا اللعب في البرنابيو، وال سيما أمام رافا"، 
وأردف: "لكن مواجهة بين رافا وفيدرر ستكون اآلن أكثر تشويقا.. سيكون 
من المبهر رؤية هذه المباراة.. عسى أن يطلبوا مني لعب مثل تلك المباراة، 

سأكون في غاية السرور«.
كما أشاد الالعب البالغ من العمر 19 عاما، بتتويج إسبانيا الليلة الماضية 
بلقب أوروبا لكرة السلة، للمرة الرابعة في تاريخها، مبدًيا أمله في أن يتمكن 

المزيد من الرياضيين اإلسبان الشباب، من مواصلة تحقيق أهدافهم.
وصرح ألكاراز: "أشعر بالفخر لتتويجهم أبطاال ألوروبا.. في إسبانيا يوجد 
الكثير من الرياضيين، ويظهر باستمرار نجوم، وسيواصلون ذلك.. أتمنى 
أن نرى الكثير من الرياضيين الشباب، الذين يتمكنون من تحقيق أحالمهم".
الوكالت

اأن�سيلوتي يحتفي بالفوز يف ديربي مدريد

�سيميوني يتغزل في ريال مدريد بعد الديربي عبر عن ر�شاه عن لعبي الأتليتيكو
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ريا�ضي
رغم الهزمية التي مني بها يف ملعبه اأمام نابويل

بن نا�سر يفر�سه نف�سه 
كالعب اأ�شا�شي يف ت�شكيلة امليالن

بن  إسماعيل  الجزائري  الدولي  شارك 
بشكل  ميالن  وسط  خط  العب  ناصر 
ضيفه  أمام  فريقه  مباراة  خالل  أساسي 
الدوري  من  السابعة  الجولة  في  نابولي 
"سان  ملعب  على  امس،  اول  اإليطالي 
الجولة  في  وذلك  ميالن،  معقل  سيرو" 
وانتهت  اإليطالي،  الدوري  من  السابعة 
2-1.وشارك  بنتيجة  نابولي  لصالح 
منذ  المباراة  في  الخضر  ميدان  متوسط 
البداية وحتى النهاية، وحصل على تقييم 

بلغ 7.1 من 10 بحسب موقع "هوسكورد" الشهير لإلحصائيات، وهو تنقيط 
نفسه  وفرضه  األخيرة،  الفترة  في  الالعب  بلغه  الذي  للمستوى  بالنظر  جيد 

كالعب أساسي في تشكيلة الميالن.
تمريراته  دقة  وبلغت  المرمى،  على  واحدة  تسديدة  بأي  ناصر  بن  يقم  ولم 
مناسبات،   3 في  بطريقة صحيحة  المراوغة  استطاع  كما   ،%79 المباراة  في 

واستخالص الكرة من الخصم في مناسبتين.
يذكر أن بن ناصر، يلعب مع ميالن هذا الموسم، وسط غموض بشأن مستقبله، 
حيث أن مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، ال تزال متعثرة، 
ويلعب العب إمبولي السابق في ميالن منذ صيف 2019 قادما من إمبولي، 

وحقق مع الفريق لقب الدوري اإليطالي في الموسم الماضي.
ق.ر

على هام�ش الزيارة التي قام بها رفقة وايل الوالية

وزير ال�شكن ياأمر بالإ�شراع
 يف تهيئة ملعب تيزي وزو

قام وزير السكن والعمران محمد طارق 
إلى  وتفقد  عمل  بزيارة  أمس  بلعريبي 
بوالي  مرفوقا  وكان  وزو،  تيزي  ملعب 
الفاعلين  جميع  وكذا  وزو  تيزي  والية 
العام  المدير  سواًء  المشروع،  على 
للتجهيزات العمومية على مستوى وزارة 
السكن والعمران والمدينة، المدير الوالئي 
المؤسسات  وكذا  العمومية،  للتجهيزات 
أكده  حسبما  المشروع،  بإنجاز  المكلفة 

بيان الوزارة أمس.
وأضاف البيان أن الوزير بلعريبي، ولدى معاينته لنسبة إنجاز الطرق المحاذية 
للملعب أمر بضرورة تسريع الوتيرة واستكمال مجاري المياه هذا قبل تساقط 

األمطار.
إلحصاء  الفاعلين  كل  مع  عمل  جلسة  الوزير  ترأس  الرئيسي،  الملعب  وفي 
الملعب بما في ذلك: شبكة األنترنت، االنطالق  ما تبقى إنجازه على مستوى 
في تثبيت الكراسي بعدما تم استكمال طالء المدرجات بالمادة العازلة لتسرب 
الالعبين  مالبس  تغيير  غرف  االجتماعات،  قاعة  أشغال  من  االنتهاء  المياه، 
وتثبيت جميع أبواب الملعب، استكمال عقد وضع كاميرات المراقبة، واستكمال 

أشغال وضع نضام الصوت سواًء داخل الملعب أو خارجه.
ليختتم السيد الوزير زيارته بتفقد أرضية الملعب والتي عرفت استكمال وضع 
باأللياف  الخاصة  التحتية  الطبقة  وضع  مرحلة  تنطلق  ان  على  بها  الرمال 

االصطناعية والتي تحضر لمرحلة وضع البذور.
ق.ر

بعد �شمان �شبيبة القبائل 

التاأهل يف رابطة اأبطال اإفريقيا  

الأندية اجلزائرية تتعرف 
على مناف�شيها املناف�شات الفريقية

في  المشاركة  الجزائرية  األندية  تعرفت 
منافسيها  على  للكاف  القارية  المنافسات 
في  المقرر  الثاني  التمهيدي  الدور  في 

شهر أكتوبر المقبل.
افريقيا،  أبطال  رابطة  منافسة  ففي 
ستقابل شبيبة القبائل فريق اسكو دو كارا 
><الكناري<<  وسيخوض  الطوغولي، 
 9 إلى   7( الديار  خارج  الذهاب  لقاء 
أكتوبر(، قبل أن يستقبل منافسه في الفترة 
الممتدة من  14 إلى 16 من نفس الشهر.

السنغالي  كاسامانس  نادي  تغلبه على ضيفه  إثر  الثاني  للدور  الكناري  وتأهل 
بنتيجة 3-0 أول أول امس بملعب 8 ماي 1945 بسطيف. 

من جهته، سينتظر شباب بلوزداد، قرار الكاف لمعرفة منافسه في الدور الثاني، 
و كان من المقرر أن يالقي ><أبناء العقيبة<<، الفائز من المقابلة المزدوجة 
التي جمعت جوليبا )مالي( ومونغومو )غينيا االستوائية(، ولكن هذا األخير لم 

يسجل حضوره لمباراة االياب.
وفي كاس الكونفدرالية االفريقية، سيواجه فريقا شبيبة الساورة واتحاد الجزائر، 
كل من نادي سبورتيغ غاغنوا )كوت ديفوار( وآسكو دي كارا )الطوغو( على 
التوالي.وستجرى مباريات الذهاب في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر، بينما 

برمج االياب من 14 إلى 16 أكتوبر.
ق.ر

بااللتحاق  الوطني  المنتخب  العبو  شرع 
أجل  من  أمس،  صبيحة  منذ  الوطن  بأرض 
الدخول في تربص مغلق تحضيري لمواجهة 
كل من غينيا ونيجيريا الوديتين يومي 23 و 
27 سبتمبر الجاري على أرضية ميدان ملعب 

ميلود هدفي بوهران.
أنهوا  الذين  الالعبون  أمس  صباح  ووصل 
في  فيها،  يلعبون  التي  الفرق  مع  التزاماتهم 

سبعيني  بن  ورامي  ماندي  عيسى  صورة 
تصريح  في  قال  الذي  براهيمي،  وبالل 
مقتضب لوسائل اإلعالم التي كانت حاضرة 
في  مباراتين  نقدم  أن  أتمنى  بالمطار:" 
أسعى  لوهران،  الجديد  الملعب  في  المستوى 
في  أقدمه  ما  كل  على  المنتخب  مع  للتأكيد 
الثالثي  وصل  الظهيرة،  نيس".وفي  نادي 
أدم أوناس و أدم زرقان وحكيم زدادكة، إلى 

التحق  المساء  وفي  بومدين،  هواري  مطار 
كل من رياض محرز، سليماني، عمورة وبن 
ناصر بزمالئهم.وقرر الناخب الوطني جمال 
بلماضي االستنجاد بسفيان بن دبكة لتعويض 
شعال  وفريد  المصاب،  بوداوي  هشام 
استحالة  تأكد  بعد  ماندريا،  انتوني  لتعويض 
وصول حارس مرمى كون الفرنسي؛ بسبب 
تعرضه إلصابة ستجبره على الركون لراحة 
تذاكر  طرح  سيتم  أخرى،  جهة  إجبارية.من 
المنصة  عبر  للخضر  الوديتين  المباراتين 
لوالية  الرسمية  الصفحة  وعلى  اإللكترونية، 
وهران على شبكة التواصل )فيسبوك(، والتي 
 800 بين  تتراوح  التذاكر  أسعار  أن  أبرزت 
و2.000 دج، دون تحديد موعد إطالق عملية 
المخصصة  التذاكر  عدد  وال  المعنية  البيع 
لكل من اللقاءين.ومن المقرر أن يبدأ محاربو 
اليوم،  بوهران  المغلق  تربصهم  الصحراء 
بعدما ارتأى بلماضي تقديم التنقل إلى عاصمة 
ميادين  بأن  الحظ  بعدما  الجزائري  الغرب 
العاصمة،  في  موسى  لسيدي  التقني  المركز 
تدريبات  الستضافة  أحوال  أحسن  في  ليست 

»الخضر«.
اأمري.ل

وجه مدرب المنتخب الوطني لالعبين 
ل26  الدعوة  بوقرة،  مجيد  المحليين، 
التربص  في  المشاركة  اجل  من  العبا 
 29 الى   19 من  المقرر  االعدادي 
ستتخلله  والذي  الجاري،  سبتمبر 
ضد  االولى  تطبيقيتين،  مواجهتين 
الجمعة  يوم  جمهور(  )دون  نيجيريا 
حمالوي  الشهيد  بملعب  30ر17سا 
بقسنطينة، والثانية امام السودان بملعب 
)00ر20سا(،  بوهران  هدفي  ميلود 
حسب ما افادت به االتحادية الجزائرية 

لكرة القدم )فاف(.
وتدخل هاتين المواجهتين الوديتين في اطار تحضيرات النخبة الوطنية 
للمحليين لبطولة افريقيا لألمم 2022 )المؤجلة الى 2023(، المقررة 

بالجزائر في الفترة الممتدة من 8 الى 31 يناير المقبل.
واعتمد بوقرة على العبين ينشطون في 8 أندية، وهم: شباب بلوزداد 
القبائل  وشبيبة  سطيف  ووفاق  قسنطينة  وشباب  الجزائر  ومولودية 

واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة ونادي بارادو.
وانطلق تربص محلّي "الخضر"، أمس، فيما تنتظر أشبال مجيد بوقرة 
إفريقيا  ِببطولة  تتعلّق  الُمقبلَين،  وفيفري  جانفي  بين  ما  كبيرة  منافسة 

بالدنا  ستكون  التي  المحلّيين،  لالعبين 
مسرحا لها.

قائمة الالعبين:
)شبيبة  سعيدي  المرمى:  حراسة 
الساورة(، قندوز )شباب بلوزداد(، بن 
بوط )اتحاد الجزائر(و رحماني )شباب 

قسنطينة(
الجزائر(،  )ملولدية  غزالية   : الدفاع 
)اتحاد  بلعيد   ، بارادو(  )نادي  دهيري 
الساورة(،  )شبيبة  خليف  الجزائر(، 
لعوافي )شباب بلوزداد(، كداد )شباب 
الجزائر(،  )اتحاد  بلوزداد(، رضواني 

بلخيثر )شباب بلوزداد(، عبد الالوي )مولودية الجزائر(.
باكير  بلوزداد(،  )شباب  دراوي  سطيف،  )وفاق  قندوسي   : الوسط 
)شباب بلوزداد )جحنيط )اتحاد الجزائر(، شيتة )اتحاد الجزائر(، بن 

عبدي )مولودية الجزائر(.
لهميري  الجزائر(،  )اتحاد  مزيان  الجزائر(،  )مولودية  دبيح  الهجوم: 
 ) القبائل  )شبيبة  نزلة  بلوزداد(،  )شباب  عريبي  الساورة(،  )شبيبة 

،محيوس )اتحاد الجزائر( .
 

مدرب  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  علق 
فريقه  بدالء  وضعية  على  سيتي،  مانشستر 
مباراتي  في  وتحديدا  األخيرة،  الفترة  خالل 
أوروبا  أبطال  بدوري  دورتموند  بروسيا 
وتحدث  اإلنجليزي،  بالدوري  وولفرهامبتون 
عن الدولي الجزائري رياض محرز الذي اكد 

انه ينتظر استعادته لمستواه بفارغ الصبر.
دورتموند  لقاء  في  كأساسي  محرز  وشارك 
مساهمات  يقدم  لم  لكنه  دقيقة،   58 لمدة 
 0-3 الفوز  في  كبديل  شارك  بينما  تهديفية، 
على  اآلن  هو حتى  كما  وبقي  الفولفز،  على 
مدار الموسم بال أي هدف أو تمريرة حاسمة.
لموقع  تصريحات  في  غوارديوال،  وأوضح 
الالعبين  "أثر  أن:  الرسمي،  سيتي  مانشستر 
القادمين من كرسي البدالء في لقاء دورتموند 
كان مهماً للغاية، ونفس األمر يوم السبت لمن 

دخلوا في الشوط الثاني كانوا مؤثرين جداً".
مباريات  جدول  وجود  ظل  "في  وأكمل: 
للجميع، واآلن في ظل  مجنون فنحن بحاجة 

وعقلياتهم  البدالء  فتأثير  تبديالت   5 وجود 
ويقدم  بديل  العب  يشارك  حين  للغاية،  مهم 
من  والشكوى  العقلية  بسبب  فهذا  سيئا  أداء 
جيدة  أداءات  يقدمون  حين  لكن  اللعب،  عدم 

فإنهم يكون بإمكانهم مساعدة الفريق بجودتهم 
الفنية".

تحدث  تحديداً  الوطني  المنتخب  قائد  وعن 
بيب: "يوم السبت لعب رياض محرز بعض 
الدقائق الجيدة، وأنتظر بفارغ الصبر أن يعود 

محرز الذي نعرفه"
من جهته، يالحق محرز 3 أهداف شخصية 
الجاري،  المغلق  التربص  الخضر خالل  مع 
خالل  يالحقه  الذي  النحس  فك  بينها  ومن 
مرمى  في  جعله  والذي  الحالي  الموسم 
انتقادات جماهير السيتي، كما يسعى للتصالح 
بشدة  انتقدته  التي  الجزائرية  الجماهير  مع 
خالل األشهر األخيرة بسبب تراجع مستواه، 
الدولي  التوقف  فترة  عن  غيابه  جانب  إلى 
لشهر جوان الماضي، إضافة إلى أنه يأمل في 
تدعيم أرقامه الشخصية مع منتخب "محاربي 
كتابة  مواصلة  أمل  على  وذلك  الصحراء"، 

التاريخ في كرة القدم الجزائرية.
ق.ر

�شعال يعو�ش ماندريا وبن دبكة يف مكان بوداوي امل�شاب

حت�شريا لبطولة افريقيا لالعبني املحليني 2022 :

الالعب يبحث عن الوثبة الب�شيكولوجية مع اخل�شر، وغوارديوال ي�شرح

الالعبون يتوافدون تباعا 
وبلما�شي ينقل الرتب�ص اإىل وهران

بوقرة يوجه الدعوة ل26 لعبا 
حت�شبا لوديتي نيجرييا و ال�شودان

"اأنتظر بفارغ ال�شرب اأن يعود حمرز مل�شتواه الذي نعرفه"
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العام  األمين  افتتحه  الذي  الصالون  ويعتبر 
بلبريك،  الدين  صالح  الصناعة،  لوزارة 
ماهينور  بالجزائر،  تركيا  سفيرة  بحضور 
أوزدمير غوكتاش، فضاء للقاء والتشاور بين 
المهنيين والفاعلين في مجال صناعة الخشب 

والنجارة الوطنيين والدوليين.
هذا  هامش  على  للصحافة  تصريح  وفي 
العام  األمين  أوضح  االقتصادي،  الحدث 
لوزارة الصناعة أن شعبة الخشب تتوفر على 
امكانات وجب استغاللها، داعيا الفاعلين في 
هذه الصناعة إلى االتحاد في شكل تجمعات 
تواجههم  التي  للمشاكل  التطرق  أجل  "من 
أن  يمكن  التي  وللمرافقة  الواقع  أرض  على 
تضمنها الوزارة بهدف تطوير هذا المجال".

إلى  الصدد  هذا  في  بلبريك  تطرق  كما 
والشراكات  الذكية  والحلول  التدوير  "مسألة 
الدولية" كاستراتيجية لتطوير شعبة الخشب، 
وبالتالي التقليل من فاتورة الواردات. وشجع 
المجال  هذا  في  المتدخلين  المسؤول  ذات 
واالمتيازات  التسهيالت  من  االستفادة  إلى 
الجديد،  الممنوحة في إطار قانون االستثمار 

مشيدا "بمناخ االستثمار المحفز".
من جهته، أكد المدير العام للتنافسية الصناعية 
في  قند،  العزيز  عبد  الصناعة،  بوزارة 
تصريح لوأج أن صادرات الخشب قد حققت 
مليون   13 بقيمة   2021 في  نوعية"  "قفزة 
دوالر في حين إن حجم الصادرات من هذه 
8 و9 مليون دوالر  بين  يتراوح  المادة كان 

في السنوات السابقة.                  
و   2002 سنتي  بين  ما  أنه  إلى  وأشار 

في  مشروع   1100 تسجيل  تم   ،2022
منها   920 تجسيد  تم  حيث  الخشب  صناعة 
على أرض الواقع مما سمح باستحداث زهاء 
فرع  أن  قند  أكد  و  شغل.  منصب   15000
الخشب يحظى ب"اهتمام متزايد"، ملحا على 
المجال  مهنيي  بين  الجهود  تظافر  ضرورة 

لترقيته أكثر.
وبعد أن سجل بأن الطلب يبقى "هاما" على 
يمكن  أنه  الى  المسؤول  ذات  اشار  األثاث، 
لمتعاملي القطاع  المساهمة في تقليص فاتورة 
معدات  اقتراح  خالل  من  األثاث،  استيراد 
مستوى  على  الزبائن  لمتطلبات  تستجيب 

السوق المحلية.
بالجزائر،  تركيا  سفيرة  رحبت  جانبها،  من 
ماهينور أوزدمير بالحضور الالفت للشركات 

التركية في الصالون الدولي للخشب واألثاث 
"هذه  أن  مؤكدة  والتكنولوجيات،  والمعدات 
وتعزيز  للشراكات  آفاقا  تفتح  المشاركة 

التعاون بين البلدين".
 22 غاية  إلى  يتواصل  الذي  الصالون  يضم 
المواد  مجال  في  الفاعلين  الجاري  سبتمبر 
األولية واأللواح الخشبية والنجارة والتجهيزات 
صانعي  وكذا  واآلالت  واألدوات  والمعدات 
والتكنولوجيات  اآللي  والتشغيل  الروبوتات 

فضال عن أجهزة دعم التشغيل.
من المقرر أيضا تنظيم لقاءات أعمال خالل 
من  عارضون  فيه  يشارك  الذي  الحدث  هذا 
ألمانيا والصين وإيطاليا  بينها  بلدان من  عدة 
وبلغاريا والواليات المتحدة االمريكية و كذا 

تركيا تمثلها أكثر من 30 شركة.
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متفرقاتالثالثاء  20 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 24 �صفر 1444 هـ 10
اإجناز 920 م�صروع وا�صتحداث 15 األف من�صب عمل

افتتاح ال�صالون الدويل للخ�صب بق�صر املعار�ض
افتتح ال�صالون الدويل للخ�صب والنجارة واملعدات والتكنولوجيات )Algeria Woodtech( اأبوابه اأم�ض، بق�صر املعار�ض 

ال�صنوبر البحري باجلزائر العا�صمة )�صافك�ض( مب�صاركة �صتني عار�صا من عدة دول.

وجه دعوة خلادم احلرمني ال�صريفني 

للم�صاركة يف القمة العربية 

اململكة العربية ال�صعودية 
تثني على جهود الرئي�ض 
تبون للم ال�صمل العربي

سلم وزير العدل حافظ األختام عبد الرشيد طبي بصفته مبعوثا 
خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بالرياض 
رسالة الدعوة التي وجهها تبون إلى خادم الحرمين الشريفين, 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في أشغال 

القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر في نوفمبر المقبل.
لرئيس  خاصا  مبعوثا  "بصفته   : للوزارة  بيان  في  وجاء 
العدل,  وزير  بالرياض,  سلم  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية 
التي وجهها  الدعوة  الرشيد طبي, رسالة  حافظ األختام عبد 
السيد رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين, الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود, للمشاركة في أشغال القمة 
العربية الواحدة والثالثون المزمع عقدها بالجزائر في األول 
والثاني من شهر نوفمبر المقبل, و استلمها نيابة عنه, وزير 
بالمملكة  الوزراء  مجلس  وعضو  الخارجية  للشؤون  الدولة 

العربية السعودية, السيد عادل الجبير".
"نقل  الجبير  عادل  الوزير  من  طبي  طلب  المناسبة,  وبهذه 
إلى خادم  الجمهورية  التحيات األخوية الصادقة" من رئيس 
نوعية  لمشاركة  الجزائر  "تطلع  مؤكدا  الشريفين,  الحرمين 
الموعد  هذا  في  الشقيقة  السعودية  العربية  للمملكة  وفاعلة 

العربي الهام", حسب نفس المصدر.
التي  المكثفة  بالجهود  الجبير  الوزير عادل  "نوه  جانبه،  من 
أحسن  توفير  أجل  من  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  يبذلها 
فارقة  محطة   تكون  استثنائية  عربية  قمة  لتنظيم  الظروف 
العربي  للعمل  جديدة  انطالقة  وتحقيق  العربي  الشمل  للم 
العربية  للمملكة  الكامل  االستعداد  عن  وعبر  المشترك، 
السعودية لإلسهام, بدورها, وبشكل مميز و فاعل، في إنجاح 
هذه المساعي النبيلة صونا لوحدة األمة العربية", وفق البيان.
من جهة أخرى أشاد الطرفان بالمستوى المرموق الذي بلغته 
العالقات السياسية بين الجزائر و المملكة العربية السعودية، 
وأكدا على أهمية تعميق التشاور والحوار بين الجانبين لتوفير 
مستوى  إلى  الثنائي  بالتعاون  لالرتقاء  الكفيلة  السبل  أفضل 
طموحات قيادة البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين", 

يضيف بيان الوزارة.           ق. و
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األربعاء  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  كشف 
فيهم  مشتبها   19 إيداع  عن  أمس،  )البليدة( 
لتورطهم في قضية التعدي بالعنف على رجال 
عقب  الغير  لملك  والتحطيم  العمومية  القوة 
المباراة التي جمعت الفريق المحلي أمل األربعاء 

بمولودية الجزائر بالملعب البلدي باألربعاء.
وأوضح بن خاوة جلول خالل ندوة صحفية, أنه 
بتاريخ 9 سبتمبر الجاري, جرت مباراة جمعت 
الفريق المحلي أمل األربعاء مع فريق مولودية 
البلدي "إسماعيل مخلوف" و  بالملعب  الجزائر 
إلى  أدت  كبيرة  شغب  "أعمال  عنها  انجر  لقد 
لألمن  العامة  للمديرية  تابعة  مركبات  تحطيم 
الوطني و إصابة عدد من رجال القوة العمومية 

المكلفين بحفظ األمن«.
وأضاف أن هذه األحداث كانت محل متابعة من 
النيابة منذ بدايتها حيث أسديت تعليمات  طرف 
لتوقيف  القضائية  الضبطية  لمصالح  صارمة 
المشتبه فيهم وقد تم فعال توقيفهم في وقت وجيز, 

مضيفا أن عددهم بلغ 19 شخصا.
المشتبه  قدم  الجاري,  سبتمبر   13 وبتاريخ 
اليهم  االستماع  وتم  الجمهورية  نيابة  أمام  فيهم 
الفوري  المثول  إجراءات  بموجب  ومتابعتهم 
عن جنحة "االعتداء بالعنف و القوة على رجال 
القوة العمومية" و جنحة "التحطيم العمدي لملك 
سبتمبر   21 لجلسة  القضية  أجلت  وقد  الغير", 
الحبس  رهن  المتهمين  جميع  إبقاء  مع  الجاري 

المؤقت الى حين محاكمتهم.
وأوضح وكيل الجمهورية أنه من بين المتهمين 
يوجد قاصر أحيل على قاضي األحداث وتوبع 
بنفس التهم و تقرر, بعد سماعه, تسليمه لوالدته.

وتطرق وكيل الجمهورية لدى محكمة األربعاء 
مواقع  عبر  فيديو  نشر  تخص  ثانية  قضية  إلى 
أشخاص  فيه  يظهر   االجتماعي  التواصل 
و  العمومية  القوة  رجال  على  بعنف  يعتدون 
مؤكدا  األربعاء,  لبلدية  البلدي  الملعب  يخربون 
 13 عددهم  البالغ  فيهم  المشتبه  هوية  تحديد 

شخصا و توقيفهم جميعا.
القضية  في  المتهمون  قدم  خاوة,  بن  وحسب 
بجنحة  العدالة  أمام  سبتمبر   18 بتاريخ  الثانية 
و  العمومية"  القوة  رجال  على  بعنف  "التعدي 
"التخريب العمدي لملك الغير" بموجب إجراءات 
المثول الفوري, وقد تم تأجيل القضية لجلسة 26 
الحبس  متهمين  ستة  إيداع  مع  الشهر  نفس  من 
الرقابة  اآلخرين إلجراءات  المؤقت و إخضاع 

القضائية في انتظار محاكمتهم.
)د.ع(  يدعى  محبوس  وفاة  بخصوص  أما 
المؤقت  الحبس  المودع  و  بوفاريك  بمستشفى 
قسم  رئيس  طرف  من  إيداع  أمر  على  بناء 
وكيل  قال  الجاري,  سبتمبر   13 بتاريخ  الجنح 
الجمهورية أنه تبين بعد دخول المعني المؤسسة 
أن  و  الربو",  بمرض  "مصاب  أنه  العقابية 
الجثة  نتائج تشريح  انتظار  "الوفاة  طبيعية في 

التي سيتم إبالغ ذويه بها بكل شفافية«.
خاوة  بن  أكد  الصحفية،  الندوة  نهاية  وفي 
القانونية  اإلجراءات  ستتخذ  العامة  النيابة  أن 
على  وتسهر  التصرفات  هذه  لمحاربة  الالزمة 
التطبيق الصارم للقانون وذلك حماية لألشخاص 
ظل  في  السيما  والخاصة  العامة  والممتلكات 

تفشي مثل هذه الجرائم.
ق. ر

ب�صبب اأعمال �صغب عقب مباراة اأمل الأربعاء ومولودية اجلزائر

اإيداع 19 �صخ�صا احلب�ض املوؤقت 
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الراحل  الفنان  اسم  الدورة  وتحمل 
والفن  للمسرح  قّدمه  لما  غانم،  سمير 
عام،  بشكل  والعربي  المصري 
الرسمي  الملصق  وتصّدرت صورته 

للمهرجان.
الممثل  من  التحكيم  لجنة  وتتكون 
الروخ،  إدريس  المغربي  والمخرج 
خالد،  أحمد  المصري  والمخرج 
نينا  السويسرية  الرقص  ومصّممة 
الفلسطيني  والمخرج  والممثل  ترابر، 
إيهاب زاهدة، والناقد السعودي نايف 
كريم  المصري  والملحن  البقمي، 
عرفة، والسينوغراف المصري وائل 

عبد هللا.
القصيرة  العروض  قائمة  وتضّم 
"حدث  منها:  عرضاً،   20 العالمية 
في الجنة" لزيد خليل و"بائع متجول" 
فيما  األردن،  من  المناصير  لمعتمد 
"مجرد  مسرحية  عبر  عمان  تُشارك 
ويشارك  الشنفري،  لعدي  بورتريه" 
العراق من خالل "الصندوق األسود" 

لماجد دوغالش.
المنصوري،  لسالم  "السلطان"  عرض  عبر  أيضاً  قطر  تحضر 
األحمري  ألحمد  متحرك"  "ساكن  هما:  بعملين  السعودية  وكذلك 

كما  كايد،  لسلمان  صفراء"  و"ذاكرة 
تشارك الكويت عبر عرض "الطابور 

السادس" لعلي البلوشي.
عرضين  عبر  تونس  تشارك  كذلك 
و"غربة"،  سلمى"  "أشباح"  هما 
"الحبش  عرض  عبر  والجزائر 
المغرب عبر  إلى  والحباشة"، إضافًة 
مالمح"،  بال  و"نساء  "الكونيكسيون" 
عرض  عبر  سوريا  إلى  باإلضافة 

"ملكة" لزينة ظروف.
عروٌض  المهرجان  في  تشارك  كما 
وجنوب  وكوسوفو  وكينيا  إسبانيا  من 

أفريقيا.
على  المشاهدة  لجنة  استقرت  وقد 
اختيار ثالثة عروض لتمثيل مصر في 
المهرجان وهي "بنت القمر"، لمحمد 
إلسماعيل  و"النطحة"  السوري، 
مصطفى، و"األفاعي" لمحمود فيشر.

يُذكر أّن المهرجان الذي أسسه جمال 
ياقوت، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، 
"يهدف إلى تشجيع الفنانين على تقديم 
الفنية  إمكاناتهم  تبرز  جادة  عروض 
يحمل  مسرح  تقديم  طريق  عن  للوطن..  االنتماء  قيم  من  وتعلي 

رسالة تنويرية"، بحسب ما يقول القائمون عليه.

المرأة  وسينما  ألدب  الوطني  للمهرجان  الخامسة  الطبعة  ستقام 
ذكرى  بمناسبة  والمنظم  الجاري  سبتمبر   29 إلى   24 من  بسعيدة 

ستينية االستقالل, حسبما علم أمس اإلثنين لدى محافظ التظاهرة.
تقام  التي  الفعاليات  هذه  برنامج  أن  لوأج  موالي  كريم  وأوضح 
تحت شعار " كتابة و صورة" يشمل عدة أنشطة تجمع بين األدب 

بحضور  قضاياها  وتعالج  المرأة  تنتجها  التي  واألعمال  والسينما 
وجود ثقافية بارزة.

بدار  شعرية  و  أدبية  جلسات  مع  موعد  على  الجمهور  وسيكون 
الثقافة "مصطفى خالف" من تنشيط أديبات جزائريات على غرار 
ربيعة جلطي وليلى عيون ومريم قماش وجميلة رحال, وفقا لنفس 

المصدر.
سينمائية  أفالم  لعرض  للمهرجان  المسائية  الفترات  وستخصص 
بقاعة سينما "دنيا زاد" منها "سوال" لصالح اسعاد و"طريق العدو" 
لرشيد بوشارب و" الحياة ما بعد" ألنيس جعاد و " أرقو" لعمار 

بلقاسمي.
و ستتنافس هذه األعمال خالل هذه التظاهرة المنظمة تحت رعاية 
ألحسن  الذهبي"  "الخلخال  جائزة  على  الفنون  و  الثقافة  وزارة 
من  للجمهور  األخيرة  الكلمة  فيه  تكون  مشارك  سينمائي  عرض 

خالل عملية سبر آراء.
الثقافة  بدار  قصيرة  سينمائية  أفالم  خمسة  عرض  برمج  كما 
"مصطفى خالف" من ضمنها "شبشاق مريكان" ألمال بليدي و"كل 
الهدوء"  "أغنية  و  حفيان  لفتيحة  و"بحرنا"  سعيد  ألمينة  الليالي" 

ألرزقي العربي.
وسيستفيد الشباب المهتم بالفن السابع طيلة أيام المهرجان من دورات 
تدريبية في "مهن السينما" اختصاص هندسة الصوت يشرف عليها 

المخرج سليم حمدي و األستاذ آيت عبد المالك عبد العزيز.

من خالل عر�ش "احلب�ش واحلبا�شة"

اجلزائر حا�ضرة يف مهرجان 
الإ�ضكندرية امل�ضرحي الدويل مب�ضر

اأعلن القائمون على الدورة الـ12 من مهرجان الإ�شكندرية امل�شرحي الدويل، "م�شرح بال اإنتاج"، عن اإقامتها، حتت رعاية 

وزيرة الثقافة امل�شرية نيفني الكيالين، بني 23 و29 �شبتمرب احلايل، على م�شارح مكتبة الإ�شكندرية، ولي�شيه احلرية، 

ومركز احلرية لالإبداع، ومركز اجلزويت الثقايف، وق�شر ثقافة الأنفو�شي.

تعترب العملية خطوة اأوىل حلماية هذه املمتلكات

اإدراج ثالثة معامل جديدة يف القائمة 
الوطنية للممتلكات الثقافية

التاريخية  المعالم  إدراج  على  العاصمة,  بالجزائر  األحد  أول  أمس  الموافقة,  تمت 
باتنة  لوالية  الجهوي  والمسرح  بلعباس  سيدي  لوالية  الجهوي  المسرح  والتراثية, 
والمدينة القديمة لمازونة بوالية غليزان, في القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية, حسب 

بيان لوزارة الثقافة والفنون.
وتمت الموافقة على إدراج هذه المعالم ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية خالل 
اجتماع بمقر الوزارة جمع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بحضور رئيسة وأعضاء 
والفنون  الثقافة  ومديري  األخرى  الوزارية  والهيئات  الوزارة  إطارات  من  اللجنة 
لواليات غليزان وسيدي بلعباس والمكلف بتسيير شؤون مديرية الثقافة والفنون بوالية 

باتنة.
وتعتبر هذه العملية "خطوة أولى لحماية هذه الممتلكات على أن تتبعها خطوات أخرى 

من أجل تصنيفها وترميمها الحقا.«
 5 في  المؤرخ  الرسمية  الجريدة  من   58 العدد  بأن  أخرى,  البيان, من جهة  وذكر 
"المسرح  المسمى  الثقافي  الممتلك  لتصنيف  دعوى  فتح  تضمن   ,2022 سبتمبر 

الجهوي لوالية وهران عبد القادر علولة".

من خالل عر�ش 16 اإ�شدارا جديدا لكتاب حمليني

افتتاح املو�سم الثقايف بعنابة

تعززت رفوف المكتبات بعنابة ب 16 عنوانا تمثل إصدارات كتاب وأدباء وشعراء 
من أبناء الوالية لسنة 2022 تم عرضها بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "بركات 

سليمان" بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الجديد.
وتمثل هده المجموعة من اإلصدارات التي عرضت بحضور كل من رئيس المجلس 
األعلى للغة العربية, صالح بلعيد, و رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد 
وروايات  مجموعات شعرية وقصص  الطلبة,  و  المثقفين  من  وعدد  قسوم  الرزاق 
ودراسات أكاديمية إلى جانب قصص لألطفال من بينها "بصمات إعالمية" لعمار 

صافي و "أربع خطوات في الهواء" لمحمد رابحي و "المتاهة" لجمال حفافين. 
وفى مداخلة قدمها بالمناسبة, ثمن رئيس المجلس األعلى للغة العربية هذه المبادرة 
التي ستساهم -حسبه- في إرساء تقاليد ثقافية تمكن من دعم المبادرات الفكرية و إثراء 
الفعل الثقافي.كما أكد أن أبواب المجلس األعلى للغة العربية "ستظل مفتوحة أمام كل 
اإلسهامات الفكرية والثقافية"، داعيا إلى "شراكة جديدة و ذكية من أجل خدمة اللغة 
العربية وتطويرها وتمكينها من رفع تحديات العصرنة وتطوير موقعها ضمن قائمة 

اللغات العالمية. «
المثقفين  دور  بأهمية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  رئيس  ذكر  جهته،  من 
والمبدعين في نقل واقع وأحالم المجتمع و أمانيه، داعيا إلى "تكثيف جهود المبدعين 

والمفكرين من أجل رص الصفوف وتحصين المجتمع والحفاظ على مقوماته«.
ونظم هذا اللقاء بمبادرة لمديرية الثقافة والفنون بالتعاون مع المكتبة الرئيسية للمطالعة 

العمومية "بركات سليمان" وذلك بمقر ذات المكتبة. 

افتتحت سهرة األحد إلى اإلثنين بميلة فعاليات الطبعة الـ 
11 للمهرجان الثقافي الوطني للعيساوة الذي عاد للمشهد 

الثقافي المحلي والوطني بعد انقطاع دام 7  سنوات.
كلمة  في  بوبليعة  بوخميس  المهرجان  محافظ  أكد  وقد 
ألقاها في حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تحتضنها دار 
الثقافة مبارك الميلي على مدار 5 أيام أن هذا المهرجان 
بإشراف  و  والفنون  الثقافة  وزيرة  برعاية  ينظم  الذي 
عيساوية  وفرقة  جمعية   15 بمشاركة  الوالية  سلطات 
"العيساوة  شعار  تحت  األولى  لحاضنته  اليوم  يعود 
مظهر للتسامح في الثقافة الجزائرية" و ذلك من منطلق 
وتعزيز  بالوطن  النهوض  مساعي  يساير  "الفن  أن 

اللحمة بين شعبه لتحقيق الرقي واالزدهار. «

الثقافية تتضمن  للساحة  العودة  أيضا "إن طبعة  قال  و 
أطباقا فنية محملة على اختالف مشاربها بعبق و أصالة 
الفن العيساوي الذي يستهوي جمهورا واسعا من مختلف 
واليات الوطن .«أما مدير الثقافة و الفنون لوالية ميلة 
جمال بريحي ممثال لوزيرة الثقافة والفنون، فأبرز في 
الـ  للطبعة  الرسمي  االفتتاح  فيها عن  أعلن  التي  كلمته 
11 للمهرجان جهود الدولة الرامية للحفاظ على الهوية 
وتكريس البعد الثقافي الوطني ومنها هذه التظاهرة التي 
باعتباره  الصوفي  الروحي  بالتراث  "تحتفي  أنها  قال 

جزءا من موروثنا األصيل. «
وقد نشط حفل افتتاح المهرجان جمعيات محلية قدمت 
الثقافة  دار  بساحة  تراثية  فولكلورية  فنية  وصالت 

المعرض  أجنحة  لزيارة  التوجه  قبل  الميلي  مبارك 
صور  و  مخطوطات  ضم  والذي  بالمناسبة  المقام 
وكذا جناح لأللبسة واألدوات الموسيقية المستعملة في 
أولى  فاحتضنت  العروض،  قاعة  العيساوي .أما  الفن 
السهرات الفنية المبرمجة في إطار هذه التظاهرة والتي 
استمتع فيها جمهور الفن العيساوي من ميلة وخارجها 
بابتهاالت قدمتها الفرقة النموذجية العيساوية لوالية ميلة 
و فرقة المديح النسوية لعين ماضي من األغواط وكذا 

الجمعية الراشدية العيساوية لمدينة قسنطينة.
في  تركت بصمتها  تكريم شخصيات  بالمناسبة  تم  كما 
هذا المهرجان من بينها شيخ ومقدم الطريقة الجازولية 
العيساوية بالجزائر الشيخ المرحوم العابدين الجازولي 

و الفنان الراحل وأول محافظ لهذا المهرجان زين الدين 
السابق  المهرجان  محافظة  عضو  وكذا  هللا  عبد  بن 
الفقيد  الفنان  جانب  إلى  محيمود  المجيد  عبد  الراحل 
فوزي معمري رئيس جمعية الحضرة العيساوية لمدينة 

القل بوالية سكيكدة.
و سيمتد نشاط البرنامج الفني لهذا المهرجان إلى بلديتي 
فنية  سهرات  ستنقام  حيث  العيدن  وشلغوم  فرجيوة 

عيساوية للجمهور المهتم بالسماع الصوفي.
كما يتضمن برنامج هذه الطبعة تنشيط ندوات و إلقاء 
محاضرات من طرف مختصين يمثلون عدة جامعات 
ومراكز بحث وطنية و ذلك بمجموع 3 ندوات بمشاركة 

8 أساتذة محاضرين.

بعد انقطاع دام 7 �شنوات

افتتاح الطبعة الـ 11 ملهرجان املهرجان الوطني للعي�ساوة مبيلة

تزامنا مع ذكرى �شتينية ال�شتقالل

املهرجان الوطني لأدب و�سينما املراأة 
يعــود اعتبـارا مــن ال�سبت القـادم
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الوكاالت

اليسارية  للحركة  الممثل  الوفد  وقد أجمع أعضاء 
الالتينية  وأمريكا  وأوروبا  إفريقيا  من  التقدمية 
يمكن  استفتاء  بتنظيم  التعجيل  ضرورة  على 
الشعب الصحراوي من التعبير عن حقه في تقرير 
المصير واالستقالل، مطالبين األمم المتحدة تحمل 
مسؤولياتها في هذا الشأن من خالل اإلسراع في 
إلى حل سلمي  التوصل  أجل  الظروف من  تهيئة 
عبر  وذلك  اإلقليم،  في  االستعمار  إلنهاء  ودائم 
تمكين الشعب الصحراوي الذي ال زال يعاني منذ 
الدولي  للقانون  منافية  1975 ظروفا صعبة  سنة 
اإلنساني، من التعبير الحر والحقيقي عن إرادته.

غيليرمو  السابق  الوزير  اعتبر  الصدد،  هذا  وفي 
أن  )فنزويال(  بوليفار  سيمون  معهد  ممثل  باريتو 
االحتالل،  أمام  الصمود  في  الصحراوية  التجربة 
 ،" واالعتزاز  الفخر  على  يبعث  نموذجا  "تشكل 
الصحراوي  للشعب  المتواصل  بالنضال  مشيدا 

على مختلف الجبهات.
ودعا باريتو المجتمع الدولي، إلى "إعادة تصحيح 
مواقفه تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، 
وعادل  سلمي  حل  إيجاد  في  اإلسراع  خالل  من 
وتقرير  إرادته  عن  التعبير  الشعب  لهذا   يضمن 

مصيره"، مجددا تضامن الحركة التقدمية العالمية 
مع تصفية آخر مستعمرة بإفريقيا ومساندتها جميع 

قضايا التحرر في العالم.
اإلفريقية  "والي"  ممثلة منظمة  قالت  ومن جهتها 
لدعم الشعب الصحراوي سعدية عيسى إسماعيل 
)السودان(، على هامش هذه الزيارة الميدانية التي 
العالمية  التقدمية  الحركة  عن  وفد  رفقة  بها  تقوم 
بأن عدالة  الالجئين الصحراويين "  إلى مخيمات 
دعم  في  الشديدة  ونزعتنا  الصحراوية  القضية 
حركات التحرر في العالم هي الدافع الحقيقي الذي 
الصحراوي في  الشعب  لمساندة ومؤازرة  حركنا 

هذه المحنة ".
الالجئين  مخيمات  زيارة  "بأن  سعدية  وأشارت 
الصحراويين سمحت لها باإلطالع عن كثب على 
الظروف المزرية التي يعيشها الشعب الصحراوي 
منذ ما يقارب الخمسة عقود من الزمن، تحت نير 
الشعب  هذا  له  يتعرض  وما  المغربي  االحتالل 
بغير  الصحراوية  الطبيعية  للثروات  نهب  من 
وجه حق وانتهاكات في حقوق اإلنسان بالمناطق 
اإلفريقية  والي  منظمة  ممثلة  المحتلة."وعبرت 
عن تضامنها الالمشروط مع النساء الصحراويات 

العادلة،  الصحراوي  الشعب  قضية  ومن خاللهن 
الشرفاء  لكل  واجب  عنها  الدفاع   " معتبرة 

واألحرار".
وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية على هامش 
مخيمات  إلى  العالمية  التقدمية  الحركة  زيارة 
هيرنانديز  زوريدا  قالت  الصحراويين  الالجئين 
هذه  وفد  ضمن  حضورها   " بأن  )كولومبيا( 
كان  التي  الحقائق  من  العديد  لها  كشف  الحركة 
يحجبها النظام المغربي عن طريق وسائل اإلعالم 
الموالية له "، مؤكدة أن الشعب الصحراوي برغم 
االحتالل،  جراء  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف 
على  قادرة  مؤسسات  يبني  أن  استطاع  أنه  "إال 
على  واألطفال  والنساء  الشباب  وتكوين  تأهيل 
المتضامنة  .وجددت   " الجبهات  كل  مستوى 
الكولومبية موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي 
في تقرير المصير واالستقالل، مطالبة "بضرورة 
القضية  هذه  مع  الدولي  التضامن  دائرة  توسع 
العادلة ><.وتتواصل زيارة وفد الحركة التقدمية 
بتفقد  الصحراويين  الالجئين  بمخيمات  العالمية 
االجتماعية  والمرافق  الهياكل  من  عدد  ومعاينة 

بمخيمات الالجئين الصحراويين .

طالبوا االأمم املتحدة بتهيئة الظروف

 الإيجاد حل �صلمي ودائم للنزاع ال�صحراوي 

مت�ضامن�ن �أجانب ي�ؤكــدون على �ضرورة 
متكني �ل�ضعب �ل�ضحر�وي من تقرير م�ضريه

   

اأكد اأول اأم�س مت�صامنون اأجانب مع الق�صية ال�صحراوية بال�صهيد احلافظ مبخيمات الالجئني ال�صحراويني على حق ال�صعب 

ال�صحراوي يف تقرير م�صريه وا�صتقالله وتهيئة الظروف التي ت�صمح له بالتعبري احلر واحلقيقي عن اإرادته، ح�صب 

ت�صريحات ر�صدتها واأج.

اأكدت على حق ال�صعب ال�صحراوي يف تقرير امل�صري

كينيا جتدد مت�ضكها بالعالقات �لدبل�ما�ضية 
�ملتميزة مع �جلمه�رية �ل�ضحر�وية

مع  املتميزة  الدبلوما�صية  بالعالقات  مت�صكها  كينيا  جددت 

اجلمهورية العربية ال�صحراوية وبحق ال�صعب ال�صحراوي يف تقرير 

االفريقي  االحتاد  موقف  مع  يتطابق  موقفها  ان  مربزة  امل�صري, 

واالمم املتحدة وقرار جمل�س االأمن 690 ل�صنة 1991 حول ممار�صة 

ال�صعب ال�صحراوي حلقه يف تقرير امل�صري.

اأكدت وزارة اخلارجية الكينية يف مذكرة اإىل بعثاتها الدبلوما�صية 

و اداراتها املركزية و عدد من اجلهات االجنبية, و مت تداولها على 
نطاق وا�صع, على موقف بالدها من اجلمهورية العربية ال�صحراوية 

الدميقراطية, م�صرية اأنها تقيم "عالقات طيبة" مع جميع اأع�صاء 

االحتاد االفريقي و االمم املتحدة, و اأنها تعمل على "تقوية هذه 

العالقات مبا يرجع بالفائدة املتبادلة".

االحتاد  موقف  مع  يتطابق  كينيا  موقف  اأن  املذكرة  واأبرزت 

ال�صحراوية  العربية  اجلمهورية  بان�صمام  قبل  الذي  االفريقي 

الدميقراطية كع�صو كامل, وهو "ما يتطابق مع احلق االكيد غري 

القابل للت�صرف لل�صعب ال�صحراوي يف تقرير امل�صري و مع القانون 

حول  املختلفة  قممه  قرارات  و  االفريقي,  لالحتاد  التاأ�صي�صي 

اجلمهورية ال�صحراوية, كما يتطابق موقف كينيا مع قرار جمل�س 

االأمن 690 ل�صنة 1991 حول ممار�صة ال�صعب ال�صحراوي حلقه يف 

تقرير امل�صري عرب ا�صتفتاء حتت ا�صراف االأمم املتحدة و االحتاد 

االفريقي".

ي�صار اىل اأن قرار جمل�س االأمن الدويل رقم 690, الذي مت اتخاذه 

االأمم  بعثة  ت�صكيل  على  ين�س   ,1991 اأبريل   29 يف  باالإجماع 

ذات  �صددت  الغربية.و  ال�صحراء  يف  اال�صتفتاء  لتنظيم  املتحدة 

املذكرة على اأن ال�صيا�صة اخلارجية الكينية ال تتم عرب تغريدات 

على موقع التوا�صل االجتماعي, و اإمنا من خالل الوثائق احلكومية 

الر�صمية و االأطر التنظيمية.

انتباه  لفت  و  لتذكري  الكينية,  اخلارجية  وزارة  ار�صالية  وتاأتي 

البعثات الدبلوما�صية واالدارات املركزية الكينية, مبوقف البالد من 

الق�صية ال�صحراوية.ويف �صياق مت�صل, قال نائب رئي�س جمهورية 

العربية  اجلمهورية  من  بالده  موقف  اأن  غ�صاغوا,  ريغاتي  كينيا, 

الكينية,  اخلارجية  وزارة  او�صحته  الذي  املوقف  هو  ال�صحراوية 

والذي يتطابق مع مواقف االحتاد االفريقي و االمم املتحدة.

لدى ا�صتقباله لوفد عن احلركة الي�صارية التقدمية العاملية

االأمني العام حلزب الطليعة

 الدميقراطي اال�صرتاكي يندد

�لأو�ضاع �ل�ضعبة �لتي يعي�ضها
 �ملغرب مر�ضحة للتفاقم

الدميقراطي  الطليعة  حلزب  العام  االأمني  بوطوالة,  علي  نبه 

اال�صرتاكي, اىل اأن االأو�صاع ال�صعبة التي يعي�صها املغرب مر�صحة 

للتفاقم يف ظل ا�صرار النظام ال�صيا�صي يف اململكة على اال�صتمرار 

يف نف�س االختيارات الفا�صلة رغم اأنها اأدت لالأزمة التي يتخبط 
فيها ال�صعب.

ودعا بوطوالة, خالل مداخلة له يف ندوة من تنظيم "�صبيبات 

االجتماعية  اجلبهة  الفارط,  ال�صبت  يوم  الي�صار"  فيدرالية 

للت�صدي والدفاع عن القوت اليومي لل�صعب املغربي, كما يجري 

تراجعات  تعي�س  التي  العامة  احلريات  عن  الدفاع  يف  احلال 

املغرب  يف  الف�صاد  تف�صي  مربزا  االأخرية,  ال�صنوات  يف  خطرية 

الذي قال انه "مل يعد فقط ظاهرة من ظواهر املجتمع ال�صاملة, 

بل اأ�صبح منط تدبري, واالإف�صاد اأ�صبح و�صيلة للتحكم يف النخب".

ويف ال�صياق, اأو�صح ذات املتحدث اأن "طريقة اإجراء االنتخابات 

ال�صيا�صي  بالواقع  لها  عالقة  ال  وم�صطنعة,  ومزيفة  �صكلية 

يف  املنا�صلة  ال�صيا�صية  بالنخبة  لها  عالقة  وال  للبالد,  احلقيقي 

املجتمع, وهو ما اأفرز خريطة برملانية وت�صكيال حكوميا ال عالقة 

له بالواقع ال�صيا�صي وباملغاربة".ونتيجة لذلك, ي�صيف بوطوالة, 

"فاإننا نظل دائما يف اإطار احلكومة التي ال حتكم والربملان الذي 
لي�س له اأي دور يف الرقابة ال�صيا�صية مما يجعلنا نعي�س عمليا 

يف �صبه ا�صتبداد مطلق, اإن مل يكن ا�صتبدادا".واأبرز االأمني العام 
يف  ال�صيا�صي  النظام  اأن  بلة  الطني  يزيد  "ما  اأن  الطليعة  حلزب 

املغرب بقي م�صرا على اال�صتمرار يف نف�س االختيارات الفا�صلة 

رغم اأنها اأدت لالأزمة التي نتخبط فيها".والزال الف�صاد ونهب املال 

ظل  يف  وخارجها  اململكة  داخل  انتقادات  يثريان  باملغرب  العام 

بطرق  الرثوة  مراكمة  يف  اجلرائم  هذه  عن  امل�صوؤولني  ا�صتمرار 

غري م�صروعة ويف تقلد امل�صوؤوليات العمومية.

لدى  حقيقية  �صيا�صية  اإرادة  غياب  ازاء  اال�صتياء  يتعاىل  كما 

وتخليق  العام  املال  ونهب  والر�صوة  الف�صاد  ملكافحة  احلكومة 

احلياة العامة وتراجعها عن جترمي االإثراء غري امل�صروع و�صحب 

م�صروعي قانون, االأول يتعلق بتنظيم "االحتالل املوؤقت للملك 

العمومي للدولة" و�صمنها امللك البحري والثاين يتعلق مب�صروع 

القانون اخلا�س باملناجم وم�صطرة منح ال�صندات املنجمية.

الغلو�صي  حممد  وجه  موؤ�صرات,  اي  وغياب  الف�صاد  ملفات  وعن 

اتهاما  بخ�صو�صها,  العام  املال  حلماية  املغربية  اجلمعية  رئي�س 

مبا�صرا للموؤ�ص�صات املكلفة باإنفاذ القانون, بتبني انتقائية وا�صحة 

املغاربة  باأن  اليقني  يكر�س  ب�صكل  امللفات  هذه  مع  التعامل  يف 
لي�صوا �صوا�صية اأمام القانون.وحتدث الغلو�صي عن اال�صتياء ال�صديد 

واملف�صدين  العام  املال  ل�صو�س  من  روؤية "جمموعة  من  والتذمر 

يف  ويت�صرفون  ويجولون  وي�صولون  املطلقة  باحلرية  يتمتعون 

مواقع  ا�صتغالل  و  والر�صوة  بالنهب  ك�صبوها  وثروات  ممتلكات 

امل�صوؤولية دون اأن تطالهم يد العدالة".واعترب ان �صيادة الف�صاد 

وا�صتمرار  القانون  وحكم  املوؤ�ص�صات  و�صعف  والر�صوة  والريع 

االإفالت من العقاب من بني االأ�صباب احلقيقية التي تف�صر التذمر 

وعدم الر�صى جتاه ال�صيا�صات العمومية والربامج املوجهة للتنمية 

وبني  املغرب  مناطق  بني  الهوة  ردم  من  االآن  حلد  عجزت  والتي 

عدة  عادل.وخا�صت  ب�صكل  الرثوة  توزيع  يف  جمتمعية  �صرائح 

جهات حقوقية منها اجلمعية املغربية حلماية املال العام, وقفات 

احتجاجية للمطالبة بوقف الت�صييق على املجتمع املدين وبربط 

امل�صوؤولية باملحا�صبة.وكانت ت�صريحات لوزير العدل املغربي حول 

اإىل  ب�صكايات  التقدم  من  العام  بال�صاأن  املهتمة  اجلمعيات  منع 

اجلهات الق�صائية املخت�صة فيما يتعلق باالختالالت التدبريية 

والقانونية واملالية الناجتة عن ممار�صة املنتخبني لل�صاأن العمومي, 

امل�صطرة  قانون  م�صروع  تعديل  �صمن  ذلك  اإدراج  وحماوالته 

اجلنائية, اثارت انتقادات وا�صعة اعتربتها تكميما لالأفواه واأنها 

توفر غطاء قانونيا لناهبي املال العام.

أول  الحيسن,  أبا  االنسان  لحقوق  الصحراوية  الوطنية  اللجنة  استقبل رئيس 
أمس, وفدا عن الحركة اليسارية التقدمية العالمية من أوروبا ومتضامنين من 

أمريكا الالتينية وإفريقيا, حسب وكالة األنباء الصحراوية )واص(.
وذكرت الوكالة, أن أبا الحيسن, قام باستقبال الوفد, رفقة أعضاء من اللجنة 
الوطنية  اللجنة  بمقر  الصحراويين,  والمفقودين  المعتقلين  أولياء  وجمعية 
الصحراوية لحقوق االنسان, بالشهيد الحافظ. وضم الوفد الدولي متضامنين 
شأنها  من  التي  الزيارة,  أهمية  على  التأكيد  تم  أين  متعددة,  جنسيات  من 
المساهمة في اإلطالع على واقع الشعب الصحراوي بمخيمات الالجئين, وما 
يتعرض له الشعب الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة من انتهاكات 

من قبل المخزن للمواثيق الدولية ذات الصلة بمجاالت حقوق االنسان.
اللجنة الصحراوية لحقوق االنسان, شريطا يوثق جانبا من  وعرض رئيس 
الجرائم المغربية في حق المدنيين الصحراويين, إلى جانب تقديم عرض عن 
عمل اللجنة واألهداف التي تسعى من أجلها في إطار ترقية وتعزيز حقوق 

االنسان في الدولة الصحراوية.
الجمهورية  من  المحتلة  األراضي  في  األوضاع  الى  تطرق  السياق,  وفي 
والمستمرة  الممنهجة  المغربية  االنتهاكات  تواصل  ظل  في  الصحراوية, 
لحقوق االنسان, وما يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون القابعون 
على  المضروب  واالعالمي  األمني  والحصار  المغربية  السجون  شتى  في 

المنطقة.
الصحراوية,  القضية  تطورات  على  الضوء  تسليط  ذلك,  جانب  الى  وتم 
المدنيين والنشطاء الصحراويين في  المغربي ضد  القمع  تنامي وتيرة  وسط 

األراضي المحتلة, بعد نسف المخزن التفاق وقف اطالق النار الموقع من لدن 
الطرفين, منذ 13 نوفمبر 2020, وتصعيد دولة االحتالل المغربي لسياساتها 
الطبيعية  للثروات  العدوانية االستعمارية, من قمع وحصار ونهب  التوسعية 
وتنظيم ألنشطة وفعاليات غير قانونية, سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو 

ثقافية أو رياضية أو غيرها.
وملف  الطالبي  والصف  ازيك"  "اكديم  معتقلي  ملف  تطورات  آلخر  وكان 
المسيرة,  بالطائرات  المدنيين  واستهداف  الصحراويين  اراضي  مصادرة 
نصيب من اللقاء, أين تم التركيز على اهمية دور المتضامنين الدوليين في 
كسر الحصار ودور الجمعيات المتضامنة في التعريف بالقضية الصحراوية 
غير  الصحراوي  الشعب  حق  الحترام  المخزنية  السلطات  على  والضغط 

القابل للتصرف في تقرير المصير واالستقالل.
على  العالمية,  التقدمية  اليسارية  الحركة  عن  الدولي  الوفد  أكد  جهته,  من 
حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقالله, مشددا على ضرورة 
تهيئة الظروف التي تسمح له بالتعبير الحر والحقيقي عن إرادته.وقد أجمع 
أعضاء الوفد الممثل للحركة اليسارية التقدمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا 
الالتينية على ضرورة التعجيل بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من 
التعبير عن حقه في تقرير المصير واالستقالل  مطالبين األمم المتحدة بتحمل 
أجل  من  الظروف  تهيئة  في  اإلسراع  من خالل  الشأن  هذا  في  مسؤولياتها 
التوصل إلى حل سلمي ودائم إلنهاء االستعمار في اإلقليم وذلك عبر تمكين 
الشعب الصحراوي الذي ال زال يعاني منذ سنة 1975 ظروفا صعبة منافية 

للقانون الدولي اإلنساني من التعبير الحر والحقيقي عن إرادته.

رئي�س �للجنة �ل�طنية �ل�ضحر�وية 
حلق�ق �لإن�ضان يدق ناق��س �خلطر



خالل تعليقه على مباراة جمعت

 فريق باري�س �صان جرمان وفريق ال�صهاينة

العماين اخلوذيري ي�صفع االحتالل 
يف ال�صاحرة امل�صتديرة.. 

موقف مشرف جديد، يسجله بطٌل عربي من سلطنة عمان، في ظل أمواج عاتية 
من التطبيع التي ال تزال تضرب المنطقة منذ أكثر من عامين..المعلق الرياضي 
العماني عامر الخوذيري المعلق في قناة "بي إن سبورت"، لم يذكر اسم فريق 
االحتالل وال أسماء أي من الالعبين الصهاينة، خالل تعليقه على مباراة جمعت 

فريق باريس سان جرمان، وفريًقا يمثل االحتالل.
المعلق  على  أسوَد  تحريًضا  ومارست  غضًبا،  أثيرت  االحتالل  صحافة 
الرياضي، لدرجة أنها طالبت بفصله من القناة الرياضية.وعامر بن خميس بن 
محمد الخوذيري معلق رياضي عماني، يعمل بشبكة قنوات بي إن سبورتس، 
جنوب  بمحافظة  علي  بو  بني  جعالن  بوالية   )1992 يناير   30( في  وولد  
منصات  فضاء  في  إشادة  لحملة  أدى  هذا،  الموقف  عمان.  بسلطنة  الشرقية 
االحتالل  أن  مؤكدين  به،  االقتداء  إلى  النشطاء  ودعا  االجتماعي،  التواصل 

اإلسرائيلي ال يستحق ذكر اسمه في المحافل.
صفحة عمان الحدث قالت: "غضب في الشارع الرياضي اإلسرائيلي ضد معلق 
التعليق على مباراة باريس سان  beIN SPORTS  عامر الخوذيري، أدار 
جرمان ضد فريق صهيوني، وطوال الـ90 دقيقة لم يذكر اسم فريق االحتـالل 
وال أي العب منهم، مطالبين  بعزله بسبب هذا التجاهل". غضب في الشارع 
ادار  الخوذيري،  عامر   beIN SPORTS معلق  ضد  الصهيوني  الرياضي 
الـ90  باريس سان جرمان ضد فريق اسرائيلي، وطوال  التعليق على مباراة 
دقيقة لم يذكر اسم فريق االحتــ ـالل وال أي العب منهم، مطالبين بعزله بسبب 

pic.twitter.com/BRRlekA6V5 هذا التجاهل
أما أبو محمود فقد غرد: "المعلّق الُعماني الشاب عامر الخوذيري، يُثير غضب 
وفريق  جرمان  سان  باريس  مباراة  على  علّق  أن  بعد  المحتل،  الكيان  إعالم 
اسم  لذكر  يتطّرق  لم  المباراة  أوروبا، طوال  أبطال  المحتل في دوري  الكيان 
الخوذيري،  الشاب عامر  الُعماني  المعلّق  أو أي العب منه".  فريق االحتالل 
يُثير غضب إعالم الكيان المحتل، بعد أن علّق على مباراة باريس سان جرمان 
وفريق الكيان المحتل في دوري أبطال أوروبا. طوال المباراة لم يتطّرق لذكر 

اسم فريق االحتالل أو أي العب منه! 
الخوذيري  عامر  الُعماني  الشاب  الشنفري:   العال  أبو  هللا  عبد  قال  حين  في 
معلق قنوات beIN SPORTS أدار التعليق على مباراة باريس سان جرمان 
وفريق يمثل االحتالل، وطوال الـ90 دقيقة لم يذكر اسم فريق االحتالل مما دفع 
الصحافة الصهيونية للغضب مطالبة بعزله بسبب هذا التجاهل مواقف بسيطة 
 beIN لكن عظيمة، كلنا عامر". الشاب الُعماني عامر الخوذيري معلق قنوات
SPORTS أدار التعليق على مباراة باريس سان جرمان وفريق يمثل االحتالل، 
وطوال الـ90 دقيقة لم يذكر اسم فريق االحتالل مما دفع الصحافة اإلسرائيلية 

للغضب مطالبة بعزله بسبب هذا التجاهل مواقف بسيطة لكن عظيمة.

ادىل بت�صريحات تف�صح ممار�صات االحتالل ال�صهيوين 

االإفراج عن مدير امل�صجد االأق�صى
 املبارك بعد اعتقاله ل�صاعات

أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عن مدير المسجد األقصى المبارك 
الشيخ عمر الكسواني بعد اعتقاله لعدة ساعات.وكانت قوات كبيرة من شرطة 
االحتالل والمخابرات داهمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور، وصادرت 
المدينة  في  التحقيق  لمركز  واقتادته  الحاسوب،  وأجهزة  الهواتف  من  عدًدا 

المقدسة.
وجاء اعتقال الشيخ الكسواني على خلفية تصريحاته لوسائل اإلعالم، وفضح 
االنتهاكات الصهيونية بحق المسجد األقصى.وتعرض الشيخ الكسواني قبل عدة 
أيام، لتهديدات من مخابرات االحتالل بإبعاده عن المسجد األقصى، في حال 
وهي  االحتالل،  حكومة  "تزعج  كونها  اإلعالم،  لوسائل  تصريحاته  استمرار 

غير مقبولة لديها".

الوكاالت
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دويل

موقف م�صّرف لرئي�س ت�صيلي..

وفي األيام القليلة المقبلة، تتالحق عدد من أهم 
خاللها  يتأهب  التي  اليهودية  األعياد  وأبرز 
األقصى  المسجد  على  لالعتداء  المستوطنون 
منظمات  بدأت  أيام،  وتهويده.ومنذ  واقتحامه 
ألوسع  أنصارها  حشد  المزعوم  "الهيكل" 
الجاري  الشهر  نهاية  للمسجد األقصى  اقتحام 
فيما يسمى برأس السنة العبرية. وأعلنت عن 
أنحاء  من  المستوطنين  تقل  حافالت  توفير 
فلسطين المحتلة كافة، تحضيراً للعدوان على 
والثالثاء  االثنين  يومي  المقرر  "األقصى" 
في  النفخ  يشمل  والذي  26و2022/9/27، 
واستباحة  والرقص  للقرابين،  وذبح  البوق، 
لساحات المسجد. الباحث المقدسي فخري أبو 
اليهودية  األعياد  وأخطر  أهم  إن  قال  دياب، 
ويوافق  العبرية،  السنة  رأس  عيد  هو  المقبلة 
السادس والعشرين من الشهر الجاري، ويتبعه 
في الخامس من أكتوبر عيد الغفران، ثم يعقبه 
"المظلّة"  العرش  عيد  فقط  واحد  أسبوع  بعد 
ويستمر  المقبل  أكتوبر  من  العاشر  في  ويبدأ 

حتى منتصف الشهر.
خاصة  تصريحات  في  دياب"،  "أبو  وبين 
هذه  أّن  لإلعالم"،  الفلسطيني  لـ"المركز 
األعياد يضاف إليها أعياد أخرى سنوية، وهي 
عيد نزول التوراة وخراب الهيكل والحانوكاة، 
األقصى؛  بالمسجد  ربطها  ويجري  وغيرها، 
إلثبات البعد الديني كبعد متصل بهذه باألعياد.

عصيبة  أوقاتاً  تعّد  األعياد  هذه  أّن  إلى  ونبه 
الفترة  في  تحديدا  األقصى،  المسجد  على 
بكثافة. اليهودية  األعياد  فيها  تتعاقب  التي 
إدخال  خاللها  يحاولون  الصهاينة  أن  وبين 
أعساف  قبيل  األقصى، من  للمسجد  رموزهم 
النخيل والليمون واألبواق، ولباس الكهنة، في 
اليهودية، وتجييش  الشريعة  إقحام  تأكيد على 
للمشاركة في هذه  المستوطنين  قدر من  أكبر 
هذه  يستغّل  االحتالل  أن  االقتحامات.وأكّد 
األعياد لفرض وقائع تهويدية في األقصى، في 
إطار تساهل بل ودعم وتأييد وحماية شرطة 
وأداء  األبواق  بإدخال  تسمح  التي  االحتالل 
أكثر  وقائع  فرض  بغية  التملودية،  الطقوس 

تهويًدا وأوضح وأكثر في المسجد.
هذه  أّن  يرى  المقدسي جمال عمرو،  الباحث 
بدأت  أعياد  لمجموعة  استكماال  تأتي  األعياد 
عيد  أغسطس،  حتى  الماضي  مايو  شهر  من 
منتصف  وافق  الذي  الفصح  وعيد  المساخر، 
نزول  عيدي  جانب  إلى  الماضي،  رمضان 
تصريح  في  الهيكل.وذكر،  وخراب  التوراة 
أن  لإلعالم"،  الفلسطيني  لـ"المركز  خاص 
األقصى  اقتحام  تربط  المستوطنة  الجماعات 
بشعائرها الدينية، محذراً من تداعيات خطيرة 

إزاء هذه الممارسات.
االجتماعية  للحقوق  القدس  مركز  مدير 
أرجع  الحموري،  زياد  واالقتصادية، 

اقتحامات الجماعات المتطرفة خالل األعياد،  
في  جديدة  تهويدية  وقائع  خلق  محاولتها  إلى 
لـ"المركز  الحموري  األقصى.وقال  المسجد 
الفلسطيني لإلعالم"، إن الهدف األساسي من 
ألجواء  الوصول  هو  الصهيونية  االقتحامات 
بشكله  الهيكل  إقامة  تساهم في  كاملة  تهويدية 
النهائي.وذكر أّن االحتالل عمل خالل الفترة 
السابقة على محاوالت تقسيم زمانية تؤدي إلى 
هذا الهدف.وأوضح أن المستوطنين يقتحمون 
يومًيّا األقصى من السابعة حتى الحادية عشرة 
لحركة  السياسي  المكتب  عضو  صباحا.وأكد 
العدوان  أّن  الدين،  ناصر  هارون  "حماس"، 
الجديد المرتقب على المسجد األقصى سيشعل 
كل  في  "شعبنا  وأن  االحتالل،  مع  المواجهة 

المواقع جاهز للدفاع عن القدس واألقصى".
تصريحات  في  الدين"،  "ناصر  وقال 
النضال  أيقونة  القدس واألقصى  إن  صحفية، 
جوالت  لكل  االشتعال  وفتيل  الفلسطيني، 
الصراع مع المحتل، وتصاعد حالة االشتباك 
مرتبط  المناطق  لمختلف  وتوسعها  اليوم 
"األقصى". على  االحتالل  بعدوان  أساسا 
كامل  االحتالل  "حماس"  في  القيادي  وحّمل 
وعن  المتطرفين،  تصرفات  عن  المسؤولية 
ردود الفعل عليها، مشدداً أنَّ المسجد األقصى 
خالٌص  حقٌّ  دونًما،   144 البالغة  بمساحته 
للمسلمين وحدهم، ال يقبل القسمة وال الشراكة.

موقٌف مشرٌف يعبر عن قيم أصيلة لدى الشعب التشيلي 
قبول  بوريك،  غابرييل  الرئيس  فيه  رفض  وقيادته، 
أوراق اعتماد السفير الصهيوني الجديد، جيل أرتزيالي، 
دفع  ما  فلسطين"؛  في  لألطفال  االحتالل  "قتل  بسبب 
األخيرة الستدعاء السفير التشيلي وعدِّ ما جرى "إهانة".
وقالت وسائل إعالم صهيونية: إنه "كان من المقرر أن 
يقدم السفير أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس بوريك 
إجراًء شكليًّا، لكن الحكومة التشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء 

بسبب قتل إسرائيل لألطفال الفلسطينيين".
التشيلي كان  الرئيس  إن قرار   Ex-Ante قالت وكالة 
مرتبطا بعدوان نفذه جيش االحتالل في الضفة، تسبب 
أن  بالرصاص.وأضافت  طفل  باستشهاد  خالله  من 
أكتوبر  من  الثاني  لألسبوع  تأجل  بل  يلغ،  لم  اإلجراء 
االحتالل  حكومة  تقدم  أن  تستبعد  لم  لكنها  القادم، 

اإلسرائيلي احتجاجا دبلوماسيا.
والذي أصبح  الشيوعي،  الحزب  إلى  المنتمي  وبوريك 
أصغر رئيس في تاريخ تشيلي بعد فوزه في االنتخابات 
منتقدي  من  طويلة  مدة  منذ  كان  الماضي،  العام  نهاية 
االحتالل "اإلسرائيلي". وعندما كان نائبا في البرلمان، 
الصهيونية  البضائع  مقاطعة  يقترح  قانون  أيد مشروع 

من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين 
ومرتفعات الجوالن التي تحتلها إسرائيل.

الفلسطيني لإلعالم"  "المركز  وفي هذا اإلطار، حاور 
الالتينية، سمعان  أمريكا  في  الفلسطينية  الجالية  رئيس 
أمريكا  في  الفلسطينية  الجالية  أن  ذّكر  الذي  خوري 
الالتينية تقدر بمليون فلسطيني، منهم نصف مليون في 
أكبَر  فيها  الفلسطينية  الجالية  تعد  والتي  تشيلي،  دولة 

تجمع للفلسطينيين خارج منطقة الشرق األوسط.
الرئيس  موقف  إن  لـ"المركز":  تصريحات  في  وقال 
التشيلي برفض اعتماد أوراق السفير اإلسرائيلي الجديد 
ذلك  مرجًعا  نوعه،  من  األول  هو  متقدًما،  موقًفا  يعد 
النصهار الجالية الفلسطينية في تشيلي ثقافًيّا واجتماعيًّا 
الفلسطينية  بالهوية  االحتفاظ  مع  المجاالت  كل  وفي 

الوطنية.
باتوا  تشيلي  في  الفلسطينيين  أن  إلى  خوري  وأشار 
في  فاعلين  مشاركين  لكونهم  التأثير؛  أصحاب  من 
معزولين  وليسوا  التشيلي،  المجتمع  في  المجاالت  كل 
البرلمان  في  نواًبا  هناك  وإّن  التشيلي،  الشعب  عن 
دولة  سكان  أن  فلسطينية.وأوضح  أصول  من  التشيلي 
تشيلي يتمتعون بقدر كاٍف من المعلومات عن القضية 

الفلسطينية  األراضي  في  الدائرة  واألحداث  الفلسطينية 
سياسية  قضية  أنها  إليها  وينظرون  االحتالل،  وجرائم 

عادلة، وليس لها أي أبعاد دينية.
وأكد أن التشيليين يتفهمون عدالة قضيتنا، ويستطيعون 
مآالت  ويدركون  تجاهها،  السليمة  األحكام  إصدار 
الصهيوني  اللوبي  ومحاوالت  فلسطين  في  األمور 
التأثير على الرأي العام في الدولة.وأوضح أن الشعب 
تجاه  واحد  رجل  قلب  على  ويساره  بيمينه  التشيلي 
الشعب  تجاه  كبير  تعاطف  ولديهم  الفلسطينية،  القضايا 

الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم الصهاينة.
والرئيس  يساري،  بوريك  غابرييل  الرئيس  وقال: 
المخيمات،  وزار  فلسطين  وزار  يمينيًّا،  كان  السابق 
واطلع عن قرب على جرائم االحتالل وانتهاكاته، فال 
أكد  السياق،  وفي  تشيلي.  في  ويسار  يمين  بين  فرق 
خوري أن لحركة المقاطعة BDS في أمريكا الالتينية 
ا وقرارات مهمة كما حدث في  ودولة تشيلي دوًرا مهّمً
رفض الرئيس التشيلي اعتماد أوراق السفير الصهيوني 

بسبب قتل األطفال الفلسطينيين.
ا، وهناك  وأوضح أن الحركة في أمريكا الالتينية قوية جّدً
العشرات من النشطاء يصلون الليل بالنهار، ويعملون 

التي  الدولة  وسماح  قدرتهم  حسب  كل  الدول  كل  في 
يكونون فيها. وأشار إلى أن الرواية الفلسطينية حاضرة 
الصهيوني  اللوبي  أن  إال  التشيلية  عبر وسائل اإلعالم 
للقوة  نظًرا  والمفبركة؛  الزائفة  األخبار  من  قدًرا  يبث 
تقاَوم  األخبار  هذه  أن  إال  بها،  يتمتع  التي  االقتصادية 
العاملة  الفلسطينية  المؤسسات  كثير من  وتدَحض عبر 

هناك.
قال  التحرير،  ومنظمة  الفلسطينية  السلطة  دور  وعن 
خوري: إن لها دوًرا هناك لكنه دون المطلوب، داعًيا 
إياها لكونها تّدعي تمثيل الشعب الفلسطنيي القيام بكل 
الفلسطنيي،  الصوت  إيصال  سبيل  في  مطلوب  جهد 
المحافل وخصوصا  كل  في  االحتالل،  ودحض رواية 

في أمريكا الالتينية، حسب وصفه.
والبناء  نوعه،  من  األول  الحدث  هذه  الستغالل  ودعا 
عليه والمساعدة في إعطاء المعلومات لجميع الحكومات 
أن  خصوًصا  الالتينية،  أمريكا  دول  في  والبرلمانات 
فنزويال  في  الفلسطينية  القضية  تدعم  الحالية  أغلبيتها 
الحمالت  تستمر  أن  نأمل  وكولمبيا.وقال:  والبرازيل 
ينال  وحتى  اإلسرائيلي،  اإلجراَم  العالُم  يعرف  حتى 

شعبنا الفلسطنيي حقه في الحرية والعودة.

منظمات "الهيكل" املزعوم بداأت بح�صد اأن�صارها

االأعياد اليهودية واالأق�صى.. 
مواعيد متالحقة وخطر متوا�صل

يتاأهب م�صتوطنو االحتالل ومتطرفوه، القتحام باحات امل�صجد االأق�صى املبارك يف االأيام القليلة القادمة "اقتحاما غري م�صبوق 

وتاريخي"، حتت غطاء االحتفال باأعيادهم اليهودية، التي متثل �صتاراً متار�س فيه اجلماعات ال�صهيونية هوايتها، يف العبث 

بامل�صجد واقتحامه، وفر�س وقائع تهويدية بحرا�صة جي�س االحتالل.

 انت�صاٌر للحق الفل�صطيني و�صفعٌة بوجه ال�صهاينة
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السابعة والسبعون في  السورة  المرسالت هي  سورة 
ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فهي السورة 
الثالثة والثالثون، وقد كان نزولها بعد سورة الهمزة 
، وقبل سورة ق . وهي من السور المكية الخالصة، 
وقيل إن آية: َوإِذا ِقيَل لَُهُم اْرَكُعوا ال َيْرَكُعوَن مدنية، 
وعدد  عليه.  دليل  ال  ألنه  له،  وزن  ال  القيل  وهذا 
أحاديث  فضلها  في  ذكروا  وقد  آية.  خمسون  آياتها: 
منها: ما أخرجه الشيخان عن عبد هللا بن مسعود قال: 
غار  في  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  مع  نحن  بينما 
بمنى، إذ نزلت عليه: »والمرسالت« ، فإنه ليتلوها، 
وإنى ألتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها.. وعن ابن 
عباس– رضى هللا عنهما- قال: إن أم الفضل- امرأة 
فقالت:   ، يقرأ »والمرسالت عرفا«  العباس- سمعته 
إنها آلخر ما  السورة.  يا بنى- ذكرتني بقراءتك هذه 
بها في  يقرأ  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

المغرب )تفسير ابن كثير.(.
أهوال  عن  بالحديث  زاخرة  المرسالت  وسورة   
اليوم،  هذا  في  المكذبين  أحوال  وعن  القيامة،  يوم 
عاقبة  حسن  وعن  تعالى،  هللا-  قدرة  مظاهر  وعن 
المتقين.. وللمفسرين في معنى هذه الصفات الخمس: 
والفارقات  والناشرات  والعاصفات  »المرسالت 
ببيان  والملقيات« اتجاهات، فمنهم من صدر تفسيره 
أن المراد بها المالئكة. فقد قال صاحب الكشاف: أقسم 
فعصفن  بأوامره  أرسلهن  المالئكة،  من  بطوائف  هللا 
امتثال  في  تخففا  الرياح،  تعصف  كما  مضيهن  في 
أمره. وبطوائف منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند 
انحطاطهن بالوحي، أو نشرن الشرائع في األرض.. 
األنبياء  إلى  ذكرا  فألقين  والباطل،  الحق  بين  ففرقن 
ما  قلت:  فإن  للمبطلين.  نذرا  أو  للمحقين،  عذرا، 
معنى عرفا؟ قلت: متتابعة كشعر العرف- أى: عرف 
الفرس- يقال: جاءوا عرفا واحدا، وهم عليه كعرف 
الضبع: إذا تألبوا عليه.. )تفسير الكشاف( ومنهم من 
يرى أن المراد بالمرسالت وما بعدها: الرياح، فقد قال 
تعالى- بصفات خمس  أقسم هللا-  في حاشيته:  الجمل 
موصوفها محذوف، فجعلها بعضهم الرياح في الكل، 
وجعلها بعضهم المالئكة في الكل … وغاير بعضهم 
هو  واحد  لموصوف  األول،  الثالث  الصفات  فجعل 
اآليات،  وهو  ثان  لموصوف  الرابعة  وجعل  الرياح 
المالئكة..  وهو  ثالث  لموصوف  الخامسة  وجعل 
وسنسير نحن على هذا الرأى الثالث، ألنه في تصورنا 
من  الصفات  هذه  أن  إذ  الصواب،  إلى  اآلراء  أقرب 
المناسب أن يكون بعضها للرياح، وبعضها للمالئكة. 
لعذاب  المرسالت  الرياح  وحق  المعنى:  فيكون 
شديدا،  إهالكا  وتهلكهم  عصفا،  فتعصفهم  المكذبين، 
يقال:  الشديد،  لإلهالك  مؤكد  وصف  َعْصفاً  فقوله: 
عصفت الريح، إذا اشتدت، وعصفت الحرب بالقوم، 
براكبها  مضت  إذا  عصوف،  وناقة  بهم،  ذهبت  إذا 
مسرعة، حتى لكأنها الريح. وقوله: َوالنَّاِشراِت َنْشراً 
في  عظيما  انتشارا  تنتشر  التي  الرياح  وحق  أى: 
اآلفاق، فتأتى بالسحب، التي تتحول بقدرة هللا- تعالى- 

إلى أمطار غزيرة نافعة.
معنى  في  العلماء  آراء  ذكر  أن  بعد  كثير-  ابن  قال 
هذه األلفاظ-: واألظهر أن المرسالت هي الرياح، كما 
ياَح لَواِقَح.. وقال- سبحانه-:  قال- تعالى-: َوأَْرَسْلَنا الرِّ
ياَح بُْشراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه. وهكذا  َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الرِّ
العاصفات هي الرياح، يقال: عصفت الريح إذا هبت 
تنشر  التي  الرياح  هي  النَّاِشراِت:  وكذا  بتصويت، 
السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب- عز وجل-. 
وقوله- سبحانه- َفاْلفاِرقاِت َفْرقاً يصح أن يكون وصفا 
الحق  بين  المفرقة  بالشرائع  ينزلون  الذين  للمالئكة 
والباطل، وبين أهل الحق وأهل الضالل. ويصح أن 
يكون وصفا لآليات التي أنزلها هللا- تعالى- للتمييز بين 
ِذْكراً  َفاْلُمْلِقياِت  الخير والشر، والرشد والغي. وقوله 
يلقون كتب هللا-  بإجماع،  المالئكة  القرطبي: هم  قال 
بالذكر  فالمراد  السالم-..  عليهم  األنبياء-  إلى  تعالى- 
في قوله َفاْلُمْلِقياِت ِذْكراً: وحى هللا- تعالى- الذي يبلغه 
المالئكة إلى الرسل قوله ُعْذراً أَْو نُْذراً منصوبان على 
أنهما بدل اشتمال من قوله ِذْكراً أو مفعول ألجله. أى: 
أن المالئكة يلقون وحى هللا- تعالى- إلى أنبيائه، إلزالة 
أعذار المعتذرين عن اإليمان، حتى ال يقولوا ما جاءنا 
من بشير وال نذير، وإلنذار الكافرين والفاسقين، حتى 

يقلعوا عن كفرهم وفسوقهم. 
ِريَن  ُمَبشِّ ُرُساًل  تعالى-  قوله-  اآلية  بهذه  وشبيه 

ُسِل.  ٌة َبْعَد الرُّ ِ ُحجَّ َوُمْنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعلَى هللاَّ
والنذر،  العذر  ما  قلت  فإن  الكشاف:  صاحب  قال 
وبماذا انتصبا؟ قلت: هما مصدران من أعذر إذا محا 
اإلساءة، ومن أنذر إذا خوف على فعل كالكفر والنكر، 
ويجوز أن يكون جمع عذير، بمعنى المعذرة، وجمع 
نذير بمعنى اإلنذار … وأما انتصابهما فعلى البدل من 
تُوَعُدوَن  إِنَّما  المفعول له.. وجملة  ذكرا … أو على 
لَصاِدٌق جواب القسم، وجيء بها مؤكدة، لتقوية تحقيق 
والحساب.  البعث  به هو  الجواب، وما وعدوا  وقوع 
المشركين.. وحق  لعذاب  المرسلة  الرياح  أى: وحق 
الحق  بين  للتفريق  بوحينا  نرسلهم  الذين  المالئكة 
أيها  إنكم-  به..  كلفناهم  ما  رسلنا  ولتبليغ  والباطل، 
يوم  أعمالكم  على  ومحاسبون  لمبعوثون  الكافرون- 
القيامة الذي ال شك في وقوعه وحصوله وثبوته. ثم 
النُُّجوُم  َفإَِذا  فقال:  اليوم  هذا  عالمات  سبحانه-  بين- 

ُطِمَسْت أى: محقت وذهب ضوؤها، وزال نورها.
محوته  إذا  ضرب-  باب  من  الشيء،  طمست  يقال: 
أو  شقت  أى:  ُفِرَجْت  ماُء  السَّ َوإَِذا  أثره،  واستأصلت 
فتحت، وتدلت أرجاؤها، ووهت أطرافها. َوإَِذا اْلِجباُل 
نسف  يقال:  أماكنها.  من  وأزيلت  اقتلعت  أى:  نُِسَفْت 

فالن البناء ينسفه، إذا قلعه من أصله.
ُسُل أُقَِّتْت أى: بلغت وقتها الذي كانت تنتظره،   َوإَِذا الرُّ
وهو يوم القيامة، للقضاء بينهم وبين أقوامهم. فقوله: 
أُقَِّتْت من التوقيت، وهو جعل الشيء منتهيا إلى وقته 
ُسُل أُقَِّتْت أى:  المحدد له. قال اآللوسى: قوله َوإَِذا الرُّ
لها  عين  المعنى:  يكون  أن  وجوز  ميقاتها.  بلغت 
الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على األمم، وذلك عند 
عليها  عطف  وما  َفإَِذا  وجواب  القيامة..  يوم  مجيء 
في قوله َفإَِذا النُُّجوُم ُطِمَسْت محذوف، والتقدير: وقع 
َيْوٍم  أِلَيِّ  وقوله:  القيامة.  يوم  وهو  به  وعدناكم  ما 
اْلَفْصِل. َوْيٌل  َيْوُم  اْلَفْصِل. َوما أَْدراَك ما  لَِيْوِم  لَْت.  أُجِّ
الذي  الوقت  الى  الرسل  لبلوغ  تعليل  ِبيَن  لِْلُمَكذِّ َيْوَمِئٍذ 
الظالمين،  أقوامهم  ينتظرونه ألخذ حقوقهم من  كانوا 

واالستفهام للتهويل والتعظيم من شأن هذا اليوم.
متعلقة  كانت  التي  األمور  أخرت  يوم  ألى  أى:   
إنها  المتقين..  وإثابة  الكافرين،  تعذيب  من  بالرسل؟ 
أخرت وأجلت، ليوم الفصل، وهو يوم القيامة، الذي 

يفصل هللا- تعالى- فيه بقضائه العادل بين العباد. 
َوما أَْدراَك، – أيها المخاطب- ما َيْوُم اْلَفْصِل؟ إنه يوم 
هائل شديد، ال تحيط العبارة بكنهه، وال يعلم إال هللا- 

تعالى- وحده مقدار أهواله. 
ويقال في هذا اليوم لكل فاسق عن أمر ربه، ومشرك 
ِبيَن أى: هالك  معه في العبادة غيره، َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ
به  جاء  الذي  بالحق  للمكذبين  اليوم  هذا  في  وحسرة 
اآلية  هذه  تكررت  وقد  أقوامهم.  إلى  وبلغوه  الرسل، 
سبيل  على  الكريمة،  السورة  تلك  في  مرات  عشر 
الوعيد والتهديد لهؤالء المكذبين لرسلهم، والجاحدين 
في  وهو  والشر،  السوء  أشد  والويل:  خالقهم،  لنعم 
النصب  حقه  وكان  الهالك،  بمعنى  مصدر  األصل 
االبتداء،  أنه رفع على  إال  معناه،  أو  لفظه  من  بفعل 
للداللة على ثبات الهالك ودوامه للمدعو عليه. وقوله 
َيْوَمِئٍذ ظرف للويل أو صفة له، ولذا صح االبتداء به.

ألوانا من األدلة  الكريمة بعد ذلك  السورة   ثم ساقت 
المكذبين  تعالى- وقدرته، كإهالك  على وحدانية هللا- 
على  واإلنعام  واآلخرين،  األولين  وخلق  السابقين، 
)اآليات  المرسالت  سورة  واألنهار..  بالجبال  الناس 
لِيَن  اأْلَوَّ نُْهلِِك  أَلَْم  40 ( واالستفهام في قوله  الى   16

وفي اآليات المماثلة له بعد ذلك، للتقرير، والمقصود 
به استخراج االعتراف واإلقرار من مشركي قريش 
على صحة البعث، ألن من قدر على اإلهالك، قادر 

على اإلعادة. 
رسلهم،  كذبوا  الذين  األولين  األقوام  أهلكنا  لقد  أى: 

كقوم نوح وعاد وثمود.
نتبعهم  ثم  األولين،  أهلكنا  أى:  اآْلِخِريَن  نُْتِبُعُهُم  ثُمَّ   
بإهالك المتأخرين عنهم، والذين يشبهون سابقيهم في 
ألن  الرتبى،  للتراخي  هنا  »ثم«  و  والجحود.  الكفر 
لم يعتبروا بمن سبقهم سيكون  الذين  إهالك اآلخرين 
أشد من إهالك غيرهم، وفي ذلك تهديد شديد ووعيد 

واضح لمشركي مكة. 
الفعل  ذلك  مثل  أى:  ِباْلُمْجِرِميَن  َنْفَعُل  َكذلَِك  وقوله: 
الشنيع، والعقاب األليم، نفعل بالمجرمين الذين أصروا 

على كفرهم وعنادهم حتى أدركهم الموت. 
تعود  َكذلَِك  قوله:  في  واإلشارة  مثل،  بمعنى  فالكاف 
إلى الفعل المأخوذ من قوله َنْفَعُل أى مثل ذلك الفعل 
التهديد والوعيد  ثم كرر- سبحانه-  بالمجرمين.  نفعل 
َيْوَمِئٍذ  َوْيٌل  فقال:  يتعظون  أو  يرتدعون  لعلهم  لهم، 

ِبيَن. لِْلُمَكذِّ
 ثم قال- سبحانه- ممتنا على خلقه بإيجادهم في هذه 
الحياة، ومحتجا على إمكان اإلعادة بخلقهم ولم يكونوا 
أى:  َمِهيٍن.  ماٍء  ِمْن  َنْخلُْقُكْم  أَلَْم  فقال:  مذكورا،  شيئا 
ضعيفة،  حقيرة  نطفة  من  الناس-  أيها  خلقناكم-  لقد 
من مهن الشيء- بفتح الميم وضم الهاء- إذا ضعف، 
»من«  و  هان،  مادة  من  هو  وليس  أصلية،  وميمه 

ابتدائية.
 وقوله: َفَجَعْلناُه ِفي َقراٍر َمِكيٍن تفصيل لكيفية الخلق 
على سبيل اإلدماج، والقرار: اسم للمكان الذي يستقر 
فيه الماء، والمراد به رحم المرأة. والمكين صفة له. 
قدرتنا  مظاهر  ومن  ضعيف،  ماء  من  خلقناكم  أى: 
الذي خلقتم  الماء  أننا جعلنا هذا  بكم  وحكمتنا ولطفنا 
منه، في مكان حصين، قد بلغ النهاية في تمكنه وثباته. 
مكانة،  الشيء  مكن  من  متمكن،  بمعنى  َمِكيٍن  فقوله 
لبديع  بيان  َمْعلُوٍم  َقَدٍر  إِلى  وقوله:  ورسخ.  ثبت  إذا 
حكمته، والقدر بمعنى المقدار المحدد المنضبط، الذي 

ال يتخلف. 
أى: جعلنا هذا الماء في قرار مكين، إلى وقت معين 
هذا  بخروج  عنده  يأذن  تعالى-  هللا-  علم  في  محدد 
الوقت هو  الحياة، وهذا  إلى  أمه،  المخلوق من رحم 
مدة الحمل. وقوله- تعالى-: َفَقَدْرنا َفِنْعَم اْلقاِدُروَن ثناء 

منه- تعالى- على ذاته بما هو أهله.
أى: فقّدرنا ذلك الخلق تقديرا حكيما منضبطا، وتمكنا 
نحن،  المقدرون  فنعم  متعددة،  أطوار  في  إيجاده  من 
وما  مخلوقات.  من  نوجده  لما  نحن  الموجدون  ونعم 
للمكذبين  القيامة،  يوم  وهالك  فويل  كذلك  األمر  دام 

بوحدانيتنا وقدرتنا.
 ثم انتقل- سبحانه- إلى االستدالل على إمكانية البعث 
أَْحياًء  ِكفاتاً،  اأْلَْرَض  َنْجَعِل  أَلَْم  فقال:  ثالث  بطريق 

َوأَْمواتاً، َوَجَعْلنا ِفيها َرواِسَي شاِمخاٍت. 
والكفات: اسم للمكان الذي يكفت فيه الشيء. أى يجمع 

ويضم ويوضع فيه.
باب  من  كفتا،  يكفته  الشيء  فالن  كفت  يقال:   
ضرب- إذا جمعه ووضعه بداخل شيء معين، ومنه 
بداخله، وهو  الشيء يوضع  الوعاء كفاتا، ألن  سمى 
منصوب على أنه مفعول ثان لقوله َنْجَعِل، ألن الجعل 

هنا بمعنى التصيير.

 وقوله: أَْحياًء َوأَْمواتاً منصوبان على أنهما مفعوالن 
به، لقوله ِكفاتاً. 

األرض  جعلنا  لقد  أى:  محذوف.  لفعل  مفعوالن  أو 
منهم  األحياء  الخالئق:  فيه  تجتمع  ومكانا  وعاء 
باطنها،  في  يدفنون  منهم  واألموات  فوقها،  يعيشون 
َوَجَعْلنا ِفيها- أيضا- جباال َرواِسَي أى: ثوابت شاِمخاٍت 
أى: مرتفعات ارتفاعا كبيرا، جمع شامخ وهو الشديد 
كفت  من  الكفات:  الكشاف:  صاحب  قال  االرتفاع. 
الشيء إذا ضمه وجمعه.. وبه انتصب أَْحياًء َوأَْمواتاً 
كأنه قيل: كافتة أحياء وأمواتا، أو انتصبا بفعل مضمر 

يدل عليه، وهو تكفت.
في  وأمواتا  ظهرها،  على  أحياء  تكفت  والمعنى:   

بطنها. 
وهي  التنكير،  على  وأمواتا  أحياء  قيل  لم  قلت:  فإن 
تنكير  كفات األحياء واألموات جميعا؟ قلت: هو من 
التفخيم، كأنه قيل: تكفت أحياء ال يعدون، وأمواتا ال 
ماًء  َوأَْسَقْيناُكْم  سبحانه-  وقوله-   . يحصرون.. »1« 
خلقه،  على  نعمه  أجل  من  أخرى  لنعمة  بيان  ُفراتاً 
أى: وأسقيناكم- بفضلنا ورحمتنا- ماء ُفراتاً أى: عذبا 

سائغا للشاربين.
للتوبيخ  تكرير  ِبيَن  لِْلُمَكذِّ َيْوَمِئٍذ  َوْيٌل  تعالى-  وقوله-   
والتقريع على جحودهم لنعم هللا، التي يرونها بأعينهم، 
ويحسونها بحواسهم ويستعملونها لمنفعتهم. ثم انتقلت 
السورة الكريمة إلى بيان المصير األليم الذي ينتظر 
هؤالء المكذبين، فقال- تعالى-: اْنَطلُِقوا إِلى ما ُكْنتُْم ِبِه 
بُوَن. اْنَطلُِقوا إِلى ِظلٍّ ِذي َثالِث ُشَعٍب. ال َظلِيٍل َوال  تَُكذِّ

يُْغِني ِمَن اللََّهِب. إِنَّها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر. 
اْنَطلُِقوا مفعول  َكأَنَُّه ِجمالٌَت ُصْفٌر. وقوله- سبحانه-: 
القيامة- على  يوم  للكافرين  يقال  أى:  لقول محذوف. 
سبيل اإلهانة واإلذالل-: انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون 
به في الدنيا من العذاب. وقوله: اْنَطلُِقوا إِلى ِظلٍّ ِذي 
َثالِث ُشَعٍب.. بدل مما قبله، وأعيد فعل اْنَطلُِقوا.. على 
وتوبيخهم.  تقريعهم  في  الزيادة  لقصد  التوكيد،  سبيل 
والمراد بالظل: دخان جهنم، وسمى بذلك لشدة كثافته، 
أى: انطلقوا- أيها المشركون- إلى ظل من دخان جهنم 
الذي يتصاعد من وقودها، ثم يتفرق بعد ذلك إلى ثالث 
شعب، شأن الدخان العظيم عند ما يرتفع. وسمى هذا 
الدخان العظيم الخانق بالظل، على سبيل التهكم بهم، 
إذ هم في هذه الحالة يكونون في حاجة شديدة إلى ظل 
يأوون إلى برده. ثم وصف- سبحانه- هذا الظل بصفة 
سبيل  على  بظل  هو  ليس  أى:  َظلِيٍل  ال  فقال:  ثانية 

الحقيقة، وإنما هو دخان خانق ال برد فيه.
 ثم وصفه بصفة ثالثة فقال: َوال يُْغِني ِمَن اللََّهِب أى: 
من  شيئا  يغنى  ال  إليه  تنطلقون  الذي  الظل  هذا  أن 
اإلغناء، من حر لهب جهنم التي هي مأواكم ونهايتكم. 
خصائصه  فقد  قد  الظل،  لفظ  يكون  الصفات  وبهذه 
المعروفة من البرودة والشعور عنده بالراحة.. وصار 
عنهم  يدفع  وال  فيه،  برد  ال  آخر،  ظال  به  المقصود 
شيئا من حر اللهب. وهذه الصفات إنما جيء بها لدفع 
ما يوهمه لفظ »ظل« .وعدى الفعل »يغنى« بحرف 
من، لتضمنه معنى يبعد. والضمير في قوله- سبحانه-: 
كله  السياق  لجهنم، ألن  َكاْلَقْصِر..  ِبَشَرٍر  َتْرِمي  إِنَّها 
والشرر:  بلهيبها.  المصطلين  شأن  وفي  شأنها  في 
واحده شررة، وهي القطعة التي تتطاير من النار لشدة 
هو  وقيل:  المرتفع.  العالي  البناء  والقصر:  اشتعالها. 
الغليظ من الشجر. أو هو قطع من الخشب، يجمعها 
ِجمالٌَت  وقوله:  البرد.  من  بها  لالستدفاء  الجامعون 
جمع جمل- كحجارة وحجر. قال اآللوسى: »جمالة« 
بكسر الجيم- كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص وهو 
لتأنيث الجمع. يقال: جمل وجمال  جمع جمل. والتاء 

وجمالة.. والتنوين للتكثير. 
وقرأ الجمهور جماالت- بكسر الجيم مع األلف والتاء- 
إنها-  والمعنى:  الجمع…  جمع  فيكون  جمال..  جمع 
أى: جهنم- ترمى المكذبين بالحق، الذين هم وقودها، 
ترميهم بشرر متطاير منها لشدة اشتعالها، كل واحدة 
عظمها  في  المرتفع  البناء  كأنها  الشرر  هذا  من 
وارتفاعها. وقوله- تعالى-: َكأَنَُّه ِجمالٌَت ُصْفٌر وصف 
ولونه  هيئته  في  الشرر  هذا  كأن  أى:  للشرر،  آخر 

وسرعة حركته.. جمال لونها أصفر.
 واختير اللون األصفر للجمال، ألن شرر النار عند ما 

يشتد اشتعالها يكون مائال إلى الصفرة.
المصدر : كتاب التفسير الوسيط للقرآن الكريم 
المؤلف: محمد سيد طنطاوي

قراآنيات.. فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان
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املـوافق لـ 24 �شفر 1444 هـ  

والفنون  الثقافة  لوزارة  بيان  وحسب 
أمس فإن وفي إطار برنامج التعاون 
الوطني  المركز  يجمع  الذي  العلمي 
للبحث في علم اآلثار ومركز كاميل 
قبل  لما  المتوسطي  "المخبر  جوليان 
والمخبر  وإفريقيا  أوروبا  التاريخ 
الوسيط  اآلثار  لعلم  المتوسطي 
والحديث" الذي يتمحور أساسا حول 
المغمورة  واآلثار  الفخار  دراسة 
أشرفت  تيبازة،  موقع  في  محصورا 
صبيحة اإلثنين وزيرة الثقافة والفنون 
رفقة  مولوجي  صورية  الدكتورة 
على  بالجزائر  فرنسا  سفير  سعادة 
علمية  شراكة  إطار  اتفاقية  إمضاء 
علم  في  للبحث  الوطني  المركز  بين 
اآلثار الممثل من طرف السيدة أمال 

سلطاني وجامعة "آكس مرسيليا«.
وفي تصريح لها بالمناسبة، أوضحت 
الوزيرة مولوجي أن اتفاقية الشراكة 
صندوق  إطار  في  تندرج  الجديدة 

كتكملة  المبتكرة  للمشاريع  التضامن 
وتدريب  تكوين  ميدان  في  أنجز  لما 
في  البحث  دعم  ومستخدمي  باحثي 
المركز سابقا، حيث يتم تكوين الطلبة 
والباحثين وخبراء التراث الجزائريين 
في علوم الجيولوجيا التطبيقية في علم 
تجسيد  في  للمساهمة  وهذا  اآلثار، 
البحثية  للمشاريع  الميدانية  األعمال 
بالجانب  يتعلق  ما  خاصة  للمركز، 
الرفع  غرار  على  والتطبيقي  التقني 
األثري، إعداد الخريطة األثرية وبنك 
إطارات  تمكين  وكذا  للمعلومات، 
المركز من االستفادة من نقل الخبرة 

للتحكم في التكنولوجيات الحديثة.
المصدر  االتفاقية حسب  وتشمل هذه 
ليشمل  التعاون  إطار  توسيع  ذاته 
اآلثار  علم  تخص  أخرى  مجاالت 
إمكانية  مع  خاصة،  بصفة  والتاريخ 
وإجراء  التخصصات  مجال  توسيع 
تيبازة،  موقع  في  أثرية  حفريات 

ضمن ورشات تعليمية لفائدة الباحثين 
للبحث  الوطني  بالمركز  المتربصين 
الدكتوراه  وطلبة  اآلثار  علم  في 
حيث  وتيبازة،  الجزائر  جامعة  من 
والبحث  التكوين  برنامج  تضّمن 
وتربصات  ورشات  تنظيم  سابقا 
اآلثار  وعلم  الفخاريات  مجال  في 
المركز  باحثو  منها  استفاد  المغمور، 
الجزائر  الدكتوراه من جامعة  وطلبة 
والمتحف الوطني لآلثار القديمة وكذا 
باحثين من المركز الوطني للبحث في 
عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان 
مصلحة  تتكفل  أن  على  والتاريخ، 
لسفارة  الثقافي  والنشاط  التعاون 
المتعلقة  بالنفقات  بالجزائر  فرنسا 
باقتناء المعدات والوسائل البيداغوجية 
الذي  بالمشروع  الخاصة  والخدمات 
سيتم تمويله لمدة سنة على شطرين، 

وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
حياة �شرتاح

الجزائر  قدمت شركة برندت 
سوق  في  والرائدة  المصنعة 
جهاز  الكهرومنزلية  األجهزة 
لمستشفى عين  أكسجين  مولد 
بغرض  سطيف  في  أزال 
الرعاية  ظروف  تحسين 
خالل  من  للمرضى  الصحية 
في  الالزمة  المعدات  توفير 

منطقة الهضاب العليا.
العام  للمدير  تصريح  وفي 

بوفائها  برندت  شركتنا  "تفتخر  فيه:  ذكر  برندت  لشركة 
لجميع التزاماتها المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية وسنواصل 
تقديم الدعم للهياكل االستشفائية بالوسائل الالزمة كما نجدد 
اليوم تعهدنا لتوفير كل ما يلزم لخدمة أهالي والية سطيف 

والمناطق المجاورة".
الطبي  الفريق  مؤخرا  برندت  شركة  سلمت  السياق  وفي 
لمستشفى عين أزال مولد األكسجين بحضور المدير العام 

وطاقم  االستشفائي  للمركز 
وتأتي  الجزائر،  براندت 
للصعوبات  بالنظر  الخطوة 
وصول  تعترض  التي 
مراكز  بعض  إلى  األكسجين 
العالج، فإن هذا التبرع يعتبر 
للسكان  تقدم  مساعدة  أفضل 
المرضى  لمساعدة  المحليين 
األمراض  من  يعانون  الذين 
هذه  مرافقة  تم  التنفسية.كما 
إلى  باإلضافة  للكهرباء  مولد  طبية،  بمعدات  المساعدة 
األساسية  السالمة  ومواد  األكسجين  وعربات  اسطوانات 
والمستلزمات الطبية لتوفير األكسجين للمرضى، وأوضح 
المصدر أن المولد سيرفع من قدرة المستشفى على استقبال 
المرضى المحولين من قبل المراكز الصحية األخرى، كما 

سيسمح بإنشاء شبكات محلية لتوزيع األكسجين.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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حممد بغايل اأ�شرف 

على تن�شيب جلنة امل�شاركة

رئي�س احتاد الإذاعات 
الإفريقية امل�سموعة 

يتطلع لتعميق ال�سراكة 
مع الإذاعة اجلزائرية

الإفريقية  الإذاعات  احتاد  رئي�س  اأبرز 

لتعميق  تطلعه  جناكا،  غريغوار  امل�شموعة، 

وتر�شيخ  اجلزائرية،  الإذاعة  مع  ال�شراكة 

دعامة التن�شيق على اأهبة امل�شتقبل.

على  جناكا،  غريغوار  ت�شريحات  جاءت 

هام�س تن�شيب اأع�شاء جلنة امل�شاركة التي مت 

للإذاعة  العام  املدير  قبل  من  اأم�س  تن�شيبها 

اجلزائرية حممد بغايل، بعدما جرى انتخاب 

نائًبا،  مهوي  ونا�شر  رئي�ًشا  غراف  ريا�س 

 3 ت�شتمّر  لفرتة  للتدريبات  تيبازة  مبركز 

�شنوات.

التي  التن�شيب  مرا�شم  مبنا�شبة  كلمته  ويف 

حر�س  اأم�س  تيبازة،  اإذاعة  مبقّر  اأقيمت 

توجيه  على  اجلزائرية  للإذاعة  العام  املدير 

باجلهود  منّوًها  العمال،  جميع  اإىل  ال�شكر 

التي جرت  اللجنة  انتخابات  احلثيثة لإجناح 

يف اأح�شن الظروف.

ويف ح�شور رئي�س احتاد الإذاعات الإفريقية 

جانب  اإىل  جناكا،  غريغوار  امل�شموعة، 

حر�شه  العام  املدير  اأكد  الولئيني،  املندوبني 

على رفع حتدي انتخاب جلنة امل�شاركة لعمال 

اللجنة  واعترب  وهدوء،  بحكمة  الإذاعة 

�شماًنا  عليه،  احلفاظ  وجب  مك�شًبا  ذاتها 

"علينا  وتابع:  واملوؤ�ش�شة،  العمال  ل�شتقرار 

الإدارة  بني  النبيلة  ال�شراكة  وتعزيز  تفعيل 

يف  اليد  مًعا  لن�شاهم  الجتماعيني  وال�شركاء 

املوؤ�ش�شة  تواجهها  التي  الرهانات  لك�شب  اليد 

للموؤ�ش�شات  منوذًجا  الإذاعة  من  وجنعل 

الناجحة".

وبعد الإعلن عن التن�شيب، قام املدير العام 

تيبازة  اإذاعة  مقر  اإىل  بزيارة  �شيفه  رفقه 

ومركز التدريب الإذاعي الذي جرى افتتاحه 

�شنة 2012.

حياة �شرتاح

تندرج يف اإطار �شندوق الت�شامن للم�شاريع املبتكرة

اجلزائر وفرن�سا توقعان اتفاقية 
�سراكة علمية يف جمال الآثار

اأ�شرفت وزيرة الثقافة والفنون، �شورية مولوجي، رفقة �شفري فرن�شا باجلزائر على اإم�شاء

 اتفاقية اإطار �شراكة علمية بني املركز الوطني للبحث يف علم الآثار املمثل من طرف اأمال �شلطاين 

وجامعة "اآك�س مر�شيليا"، تندرج يف اإطار �شندوق الت�شامن للم�شاريع املبتكرة.

�شي�شمح للموؤ�ش�شة ال�شت�شفائية بالرفع من قدرة امل�شت�شفى على ا�شتقبال املر�شى

مع حتويل الرحالت اإىل مطار اأدرار

غلق موؤقت ملطار اإن �سالح 
اعتبارا من اليوم

غلق  عن  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  ك�شفت 

اليوم  من  اعتبارا  موؤقتة  ب�شفة  �شالح  اإن  مطار 

الثالثاء.

واأرجع بيان لل�شركة قرار غلق مطار عني �شالح 

اإىل انطلق اأ�شغال الإ�شالح والرتميم على م�شتوى 

مهبط املطار ابتداء من 20 �شبتمرب اجلاري، واأنهت 

عقب  اأنه  امل�شافرين  كافة  علم  اإىل  ذاتها  امل�شالح 

غلق مطار اإن �شالح �شيتم حتويل جميع رحالتها 

اأدرار،  مطار  اإىل  �شالح  عني  مطار  من  املربجمة 

ابتداء من اليوم 20 �شبتمرب امل�شادف لي�شتمر ذلك 

طوال فرتة الأ�شغال.

باملقابل التزمت اجلوية اجلزائرية باإعلم الزبائن 

وامل�شافرين باأية م�شتجدات قد تطراأ.

حياة �شرتاح

جت�شيدا لربنامج التعاون الع�شكري 

اجلزائري – الأمريكي ل�شنة 2022

ر�سو املدمرة الأمريكية 
 »9 DDG – FARRAGUT«

مبيناء جن جن
ر�شت مبيناء جن جن بجيجل بالناحية الع�شكرية 

 USS FARRAGUT –« املدمرة  اخلام�شة، 

DDG 99« التابعة للبحرية الأمريكية، جت�شيدا 
لربنامج التعاون الع�شكري اجلزائري – الأمريكي 

ل�شنة 2022.

تبادل  املعنون  التمرين  لتنفيذ  الزيارة  وتاأتي 

ونزع  التحمائية  الأ�شغال  جمال  يف  اخلربات 

على  اأمريكية  ل�شفينة  توقف  تنفيذ  مع  الألغام 

متنها غطا�شني.

الأمريكية  ال�شفينة  توقف  فرتة  خلل  �شتنفذ  

مراحل  على  ن�شاطات  عدة  اأيام،   04 يدوم  الذي 

ونزع  التحمائية  الأ�شغال  متارين  غرار  على 

الألغام، وكذا تنفيذ مترين PASSEX مع وحدة 

من القوات البحرية اجلزائرية.

حياة �شرتاح

مت تقدمي اأفرادها 
اأمام النيابة املخت�شة اإقليميا

تفكيك ع�سابة 
اأحياء وحجز اأ�سلحة
 بي�ساء يف العا�سمة

اأوقفت م�شالح اأمن ولية اجلزائر ع�شابة اأحياء 

اأبي�س  �شالح   17 وحجز  اأ�شخا�س   06 من  متكونة 

حمظورة بالإ�شافة اإىل مبالغ مالية.

واأو�شحت املديرية العامة للأمن الوطني، يف بيان 

الق�شائية  ال�شرطة  فرقة  اأن  الإثنني،  اأم�س  لها 

من  متكنت  الوادي،  باب  الإدارية  املقاطعة  باأمن 

تفكيك ع�شابة اأحياء متكونة من اأ�شخا�س م�شتبه 

فيهم م�شبوقني ق�شائيا، خمت�شة يف العتداء على 

املواطنني وبث الرعب يف نفو�شهم با�شتعمال اأ�شلحة 

بي�شاء حمظورة.

اجلمهورية  وكيل  اإ�شراف  حتت  العملية  ومتت 

وحجز  �شبط  من  مكنت  حيث  اإقليميا،  املخت�س 

الأ�شناف  خمتلف  من  حمظورا  اأبي�شا  �شالحا   17
والأحجام، و189 قر�س للموؤثرات العقلية، منبه 

بواخر )�شينيال (، مبلغ مايل قدره ثلثون مليون 

وثمان مائة وخم�شني األف �شنتيم جزائري، و06 

هواتف نقالة .

النيابة  اأمام  فيهم  امل�شتبه  تقدمي  ومت  هذا 

املخت�شة اإقليميا، عن ق�شية امل�شاركة والنخراط 

يف ع�شابة الأحياء، تكوين جمعية اأ�شرار لغر�س 
حتت  بالتعدد  �شرقة  ال�شرقة،  جناية  ارتكاب 

حيازة  حمظورة،  بي�شاء  باأ�شلحة  التهديد  طائلة 

والرتويج،  املتاجرة  لغر�س  العقلية  املوؤثرات 

حمل اأ�شلحة بي�شاء ظاهرة دون مربر �شرعي من 

نفو�س  يف  الرعب  زرع  والرابع،  ال�شاد�س  ال�شنف 

املواطنني.

حياة �شرتاح

جراء حوادث مرور وقعت 

باملناطق احل�شرية

وفاة �سخ�سني واإ�سابة 
112 اآخرين خالل 
48 �ساعة الأخرية

حادث   101 الوطني،  الأمن  م�شالح  �شجلت 

املناطق  م�شتوى  على  ج�شماين  مرور 

 2022 �شبتمرب  و17   16 يومي  احل�شرية، 

 02 وفاة  عنه  اأ�شفر  الأ�شبوع(،  )نهاية 

�شخ�شني وجرح 112 اآخرين.

امل�شالح  عنها  ك�شفت  التي  املعطيات  وت�شري 

املخت�شة للأمن الوطني اأن �شبب وقوع هذه 

احلوادث يعود بالدرجة الأوىل اإىل العن�شر 

دعوتها  امل�شالح  ذات  وجددت  الب�شري، 

قانون  احرتام  اإىل  العام  الطريق  مل�شتعملي 

اأثناء  واحلذر  احليطة  وتوخي  املرور، 

ال�شياقة.

حياة �شرتاح

البي�س:

توقف اأربعة اأ�سخا�ص 
بتهمة امل�ساجرة 
يف الطريق العام

منم  البي�س  ولية  اأمن  م�شالح  متكنت 

ترتاوح  فيهم  م�شتبه  اأربعة  توقيف 

اأعمارهم بني 25 و30 �شنة بتهمة امل�شاجرة 

يف الطريق العام.

اأين  اأم�س  يوم  اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات 

البي�س  ولية  باأمن  ال�شرطة  عنا�شر  متكن 

من توقيف اأربعة اأ�شخا�س بتهمة امل�شاجرة 

قاعة  من  نداء  بعد  العام،  الطريق  يف 

اإىل  التوجه  مفاده  الولية  باأمن  الإر�شال 

لوجود  املدينة  بو�شط  نوفمرب  اأول  �شارع 

اأين  الأ�شخا�س،  من  جمموعة  بني  �شجار 

يف  كانوا  الذين  فيهم  امل�شتبه  توقيف  مت 

م�شتعملة  بي�شاء  اأ�شلحة  وحجز  �شكر  حالة 

حديدية  ق�شبان  يف  املتمثلة  ال�شجار  يف 

و�شكاكني.

مت  القانونية  الإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 

فيهم  امل�شتبه  �شد  ق�شائي  ملف  اإجناز 

وتقدميهم اأمام النيابة اأين اأ�شدر يف حقهم 

18 �شهر حب�س نافذ مع الإيداع.
حياة �شرتاح

الــــدعم  منصــــــــة  في  اشتراكــــات  تسويــق  عن  الجزائــــر  اتصاالت  أعلنت 
من  ابتداًء  التجاريــــة  وكاالتــــــها  مستوى  على   ”DOROUSCOM“ اإللكتــــروني 

يــــوم أمس اإلثنين.
وأوضح بيان للشركة، أن هذا الفضاء الرقمي التعليمي محتويات ثرية وشاملة لكافة 
الدروس والتمارين في عدة مواد تتوافق مع برنامج التربية الوطنية، المقدمة من طرف 

مدرسين ذوي خبرة لألطوار الثالث: االبتدائي، المتوسط والثانوي.
اإللكتروني  الرابط  عبر  وقت  أي  في   ”DOROUSCOM“ خدمة  إلى  الولوج  ويمكن 

www.dorouscom.com :التالي
واقترحت اتصاالت الجزائر على تالميذ الطور االبتدائي، المتوسط والثانوي الراغبين 

اشتراكات  “DOROUSCOM”، صيغ  األنترنت  عبر  الدعم  دروس  من  االستفادة  في 
تتماشى مع احتياجاتهم وفقا لألسعار التالية:

اشتراك شهري : 500 دج للمادة حسب االختيار
اشتراك فصلي : 1200 دج للمادة حسب االختيار
اشتراك سنوي : 3200 دج للمادة حسب االختيار
اشتراك في الدروس المكثفة : 2000 دج للمادة.

وأكدت اتصاالت الجزائر التزامها، بصفتها شركة مواطنة بتوفير خدمات مبتكرة لكل 
العائلة ومرافقة أبنائنا لتحقيق النجاح في مسارهم الدراسي.

حياة �شرتاح

برندت اجلزائر تزّود م�ست�سفى �سطيف مبولد اأك�سجني 

يقرتح حمتوى اأ�شرف عليه مدر�شني ذوي خربة من الأطوار التعليمية الثلثة

"ات�سالت اجلزائر" تطلق من�سة لدرو�ص الدعم املدر�سي
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