
 يواجهون نيجيريا

 في ثاني مباراة ودية في وهران

 "الخ�ســــــر"  ي�سعـــــــــون
 لفــــــــــــوز مقنـــــــــــــع 
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 يهدف �إلى تعزيز

 حماية حقوق �لفنانين في �لجز�ئر

   م�ســـــــروع قانــــــون
  الفنـــــــان "�سيكـــون 
جـــــاهزا عـــام 2023"

 في �أول تعليمة له 

بعد تن�صيبه، وزير �ل�صحة يقرر:

 ت�سكيــــل فــــرق تفتي�ش 
 لتقديــــم تقـارير دورية
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دخول قرار منح  الطلبة الممتازين رخ�سة لإن�ساء موؤ�س�سات نا�سئة حيز التنفيذ

 وزير �لد�خلية يوؤكد منحهم 

�صالحيات �أكبر لت�صيير ولياتهم، ويعلن:

 القانـــــــون الأ�ســــا�سي
 للــــــولة �سيجعل منهــم 
 فاعليــــن اأ�سا�سييــــــن 
في الحركية القت�سادية

باعتبارها بلد نا�صئ كبير وممثل لالقت�صاد�ت �لنا�صئة

ال�سين ترحب بان�سمام الجزائر لعائلة البريك�ش

و�صط حالة من �لرباط و�لمو�قف �لمتاأهبة في فل�صطين  وخارجها

اعتداءات واقتحامات وا�سعة للم�ستوطنين.. الأق�سى في خطر



عاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
القانون  عن  للحديث  مراد،  إبراهيم  العمرانية 
أنه  األول  الوزير  أعلن  الذي  للوالة  األساسي 
ضيفا  نزوله  لدى  موضحا  قريبا،  النور  سيرى 
رئيس  أّن  أمس،  الوطنية،  اإلذاعة  فوروم  على 
عاتقه  على  "أخذ  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية 
تحديد صالحيات الواّلة، ودعمهم بقانون أساسي 
على  وعالقاتهم،  مهامهم  يحّدد  بشكل  سيرى، 
لهم  يسمح  وبما  وقوة،  فعالية  أكثر  يعطيهم  نحو 
مبنية  ُمحكمة  إستراتيجية  وفق  قدًما  بالمضي 
على مكنونات الواليات والنقائص المسجلة فيها، 
وخلق  لإلنتاج  فضاًء  والية  كل  من  بما سيجعل 

الثروة".
وفي هذا الشأن، أعلن مراد عن منح الواّلة كل 
الصالحيات التي تجعل منهم الفاعلين األساسيين 
في الحركية االقتصادية، باعتبار أنهم "الممثلون 
الدولة على مستوى  للحكومة وسلطة  الوحيدون 
والياتهم"، ليشدد حول هذه النقطة أنه "إذا نجحت 
يحقق  لم  حال  وفي  ناجح،  واٍل  فهو  واليته، 
كيف  يعرف  لم  األخير  فهذا  المرجوة  األهداف 
التي  األهداف  لتحقيق  المالئمة  الظروف  يخلق 

نريدها ."

حديثه عن لقاء الحكومة الوالة الذي اختتم أول 
الجمهورية،  رئيس  أّن  الوزير  أبرز  أمس، 
أعطى توجيهات جديدة وحّدد االنطالقة السنوية 
قال  حيث  الحكومة،  عمل  مع  ستتماشى  التي 
بها أصحابها وفق مقياس  المناصب سيكلّف  إّن 
الجمهورية  رئيس  بتعهدات  مذكرا  الجدارة، 
عاتقه  على  بموجبها  أخذ  والتي   ،54 الـ 
محور  وجعلهم  المواطنين،  أوضاع  تحسين 
األطر  يخلق  كيف  عرف  كما  اهتماماته،  كل 
التنظيمات  يحدث  وكيف  والتنظيمية  القانونية 
خلية  فاستحدث  الوطن،  بشؤون  للتكفل  الالزمة 
أوضاع  بتحسين  للتكفل  الرئاسة  مستوى  على 
مهّمشة  كانت  مناطق  في  يقطنون  الذين  هؤالء 
فيها،  الخدمات  وتحسين  عزلتها  فّك  خالل  من 
على غرار تحسين الظروف المعيشية وظروف 
توّفر  التي  األنشطة  وبعث  والصحة،  التمدرس 
مناصب الشغل وتساهم في خلق الثروة، ليضيف 
كبيرة  بنسبــة  "نجــــح  الجمهوريـــة  رئيس  أن 
لهذه  موازية  وبصفة  وجيز"،  ظرف  وفي 
وإبعاد  الوطني  االقتصاد  بدفع  اهتّم  العمليــــة، 
الحسن  السير  تعرقل  كانت  التي  العوائق  كل 
أنشطة  بخلق  سمــح  بما  المؤسسات،  لبعض 

كثيرة وّفرت أزيد من 52 ألف منصب عمــــل.
الجمهورية  رئيس  إرادة  مراد  أكد  ذلك،  إلى 
القوية في جعل الجزائر في مأمن من أي تبعية 
مناخ  بتحسين  المستويات  كافة  على  خارجية 
مسار  أّن  ذاته  السياق  في  مؤّكًدا  االستثمار، 
رئيس الجمهورية وتقلده مسؤوليات عديدة على 
منصب  توليه  قبل  مهمة  وزارية  دوائر  مستوى 
القوة  مكامن  يعرف  يجعله  الجمهورية،  رئاسة 
ونقاط الضعف، ويرسم للجزائر خطة محكمة يتم 

تطبيقها تدريجًيا وبخطى ثابتة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانية، قد التزم في كلمة ألقاها في ختام أشغال 
لقاء الحكومة بالوالة، بأن تتجسد التعليمات التي 
تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أسداها 
للوالة في أحسن اآلجال وذلك بالتنسيق مع كافة 
مضبوطة"،  "رزنامة  وفق  والمتدخلين  الفاعلين 
مشيدا بالنقاش "الثري والعمل المكثف" الذي ساد 
الورشات  ان  االطار  نفس  في  مبرزا  اللقاء  هذا 
الرؤى  "لتبادل  فضاء  شكلت  تنظيمها  تم  التي 
الناجع  التكفل  شانها  من  التي  األليات  حول 
الوطني  االقتصاد  بترقية  متصلة  بإشكاليات 

والتنمية المحلية".

اإميان. �س/ واج
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وزير الداخلية يوؤكد منحهم �سالحيات اأكرب لت�سيري ولياتهم، ويعلن:

القانون االأ�سا�سي للوالة �سيجعل منهم 
فاعلني اأ�سا�سيني يف احلركية االقت�سادية

قال وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اإن القانون الأ�سا�سي اخلا�ص بالولة �سيمنحهم كل ال�سالحيات 

التي جتعل منهم الفاعلني الأ�سا�سيني يف احلركية القت�سادية، مو�سحا ان الإ�سرتاتيجية التي ر�سمها رئي�ص اجلمهورية �ستجعل من كل 

ولية "ف�ساًء لالإنتاج وخلق الرثوة والإبداع، وجعل كل واٍل م�سوؤوًل مبا�سًرا على حتريك دواليب الإنتاج يف وليته".

يف مداخلة له خالل النقا�ص العام للدورة الـ77 للجمعية العامة لالأمم املتحد، لعمامرة يوؤكد

 م�سرية بناء اجلزائر اجلديدة متوا�سلة بكل عزم حتت قيادة الرئي�س تبون

مقابل  الدينار  صرف  تحسن  يتواصل 
األخيرة،  اآلونة  في  واليورو  الدوالر 
االئتماني  التصنيف  وكالة  توقعت  إذ 
أن  سوليوشنز"،  "فيتش  األمريكية 
يسجل الدينار الجزائري ارتفاعا نسبته 
األمريكي  الدوالر  مقابل  بالمئة   2,5
قبل نهاية العام الجاري، وأن يصل إلى 

136.30 دج.
في  سوليوشنز"  "فيتش  وكالة  وقالت 
الدينار  صرف  سعر  بأن  تقريريها، 
سيصل  األمريكي  الدوالر  مقابل 
نهاية  عند   136,30 مستوى  عند 
الواحد  الدوالر  كان  بعدما   ،2022
يساوي 139,84 دج، بتعامالت البنك 
الوكالة  الجزائري.واستندت  المركزي 
إلى  الجديدة،  توقعاتها  في  األمريكية 
التي  االقتصادية  المتغيرات  من  جملة 
تعيشها الجزائر في اآلونة األخيرة، في 
الجمهورية  رئيس  تصريحات  مقدمتها 
إلى  أشار  والذي  تبون،  المجيد  عبد 
إعادة النظر في قيمة العملة الجزائرية 
مقارنة بباقي العمالت األجنبية، عالوة 
التي  االقتصادية  العوامل  بعض  على 
صرف  سعر  تحسن  دعم  في  تساهم 
سعر  يسجل  الذي  الوقت  الدينار.وفي 
مع  بالمقارنة  تحسنا  الدينار  صرف 

المختصون  ينتظر  واليورو،  الدوالر 
الحكومة،  ستتخذها  التي  اإلجراءات 
إلى  أشار  المالية  قانون  وأن  خاصة 
سنوات  لثالث  الدينار  قيمة  تخفيض 

متتالية.
الخبير  قال  الصدد،  هذا  وفي 
منشور  في  ناصر  سليمان  االقتصادي 
موقع  على  الرسمية  صفحته  على  له 
مناقشة  بمناسبة  االجتماعي،  التواصل 
النواب لبيان السياسة العامة للحكومة، 
الوزير  على  سؤال  يطرح  أن  أتمنى 
األول بخصوص تخفيض قيمة الدينار.

قانون  في  "ورد  قائال،  كالمه  وتابع 
ستقوم  السلطات  أن   2021 المالية 
ثالث  لمدة  الدينار  قيمة  بتخفيض 
سنوات متتالية 2021، 2022 و2023 
وبمعدل 5 بالمئة سنويا، وأمام التحسن 
مؤخرا،  الدينار  صرف  لسعر  النسبي 
هذا  تنفيذ  في  ماضية  الحكومة  هل 
المخطط؟ وأضاف سليمان ناصر، بأن  
أن رئيس الوزراء الحالي كان محافظ 
بنك الجزائر ثم وزير المالية قبل تولي 
هذا المنصب، مما يسهل عليه استيعاب 
صرف  سعر  به  يمر  الذي  الوضع 
الدينار بالمقارنة مع مخطط الحكومة.

ف.م

واصلت أسعار النفط الخام انخفاضها 
بالموازاة  األخيرة،  القليلة  األيام  في 
هبوطية  لضغوط  تعرضها  مع 
مستمرة من مخاوف الركود لألسبوع 
الثالث على التوالي، ووصلت ألدنى 

مستويات لها منذ أزيد من 6 أشهر.
خالل  الخام،  النفط  أسعار  تراجعت 
تعامالت يوم أمس اإلثنين لليوم الثاني 
بفعل مخاوف من تراجع الطلب على 
الوقود، وسط توقعات بركود عالمي 
في  الفائدة  أسعار  ارتفاع  عن  ناجم 
مع  بالموازاة  العالم،  أنحاء  مختلف 
قدرة  من  يحد  الذي  الدوالر  ارتفاع 
الدوالر  غير  بعمالت  المستهلكين 

على شراء الخام.
العاجلة  العقود  أسعار  سجلت  وقد 
للنفط الخام الجزائري صحاري بالند 
جديدا  هبوطا  لها  تداوالت  أخر  في 
بنسبة قدر بنحو 4,12 بالمئة، لتصل 
الواحد،  للبرميل  دوالر   87,05 إلى 
المتخصص  الموقع  بيانات  حسب 
أويل بريس، كما تراجع سعر العقود 

المعنية  القياسي  برنت  لخام  اآلجلة 
بنسبة  نوفمبر  شهر  خالل  بالتسليم 
مسجال  بالمئة،   0,48 ل  وصلت 
وانخفض  للبرميل،  دوالرا   85,74
غرب  لخام  اآلجلة  العقود  سعر 
بالتسليم  المعنية  الوسيط  تكساس 
خالل شهر نوفمبر القادم بنسبة 0,42 
بالمئة، إلى 78,41 دوالرا للبرميل، 

وفق بيانات أويل بريس.
أنهت  قد  الخام  النفط  أسعار  وكانت 
المنقضي  األسبوع  نهاية  تعامالتها، 
على تراجع بنحو 6 بالمئة، لتهبط إلى 
شهر  بداية  منذ  تشهدها  لم  مستويات 
يناقش  أن  وينتظر  الماضي.  جانفي 
اجتماع  خالل  بلوس  أوبك  تحالف 
الداخل،  أكتوبر  شهر  بداية  القادم 
أوضاع السوق النفطية، التي شهدت 
كبيرا  انخفاضا  األخيرة  اآلونة  في 
 6 منذ  لها  مستويات  ألدنى  وصلت 

أشهر.
ف.م

بعد اأن عرفت العملة الوطنية موؤخرا حت�سنا ملحوظا

هل تتم�سك احلكومة بخيار خف�س 
قيمة الدينار مدة 3 �سنوات؟

اخلام اجلزائري يرتاجع اإىل 87 دولرا للربميل

توا�سل انخفا�س اأ�سعار النفط..
اأوبك بلو�س يف مواجهة

 تقلبات االأ�سعار

اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية 

باخلارج، رمطان لعمامرة، اأم�ص، بنيويورك، 

توا�سل بكل عزم م�سرية بناء اجلزائر اجلديدة 

حتت قيادة رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 

وذلك يف ظل التم�سك "مببادئ و اأهداف ميثاق 

الأمم املتحدة" املتمثلة يف ال�سلم و الأمن و التنمية 

ال�ساملة.

ع.ط

قال لعمامرة في مداخلة له خالل النقاش العام للدورة 
ال77 للجمعية العامة لألمم المتحدة, أن الجزائر, التي 
تحتفل هذا العام بالذكرى الستين السترجاع استقاللها 

الوطني, "وهي تواصل بكل عزم مسيرة بناء الجزائر 
الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون, تؤكد 

تمسكها بهذه القيم والمبادئ, وعزمها على تقديم 
مساهمتها في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين وتحقيق 

تنمية شاملة وعادلة ومستدامة".
وأضاف الوزير أن الجزائر "التي تتطلع لدعم الدول 
األعضاء خالل االنتخابات المقرر اجراؤها في شهر 
يونيو من العام المقبل )لعضوية مجلس األمن(, تلتزم 

بأنها ستبقى وفية لمبادئ وأهداف ميثاق األمم المتحدة, 
وستضم جهودها مع بقية األعضاء في المجلس إلضفاء 

فعالية أكبر على الجهود األممية الرامية لمنع نشوب 
النزاعات, وحلها عبر السبل السلمية, ودعم دور 

المنظمات اإلقليمية الفاعلة, مع تشجيع مشاركة بارزة 
للمرأة وفئة الشباب في تسوية األزمات, وضمان الحماية 

الالزمة لجميع الفئات الهشة".
وأشار أنه "في خضم هذه التطورات وإدراكا منها لحجم 

التحديات غير المسبوقة المطروحة دوليا وإقليميا", 
قدمت الجزائر ترشيحها للعضوية غير الدائمة في 

مجلس األمن, وهو الترشيح الذي حظي بتزكية كل من 
االتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي.وأبرز لعمامرة أن الدورة الحالية لألمم المتحدة 

تنعقد, "والعالم يشهد توترات متصاعدة تنبئ بتداعيات 
خطيرة على منظومة العالقات الدولية, السيما في ظل 

عودة ظاهرة االستقطاب, مثلما هو الحال بالنسبة ألزمة 
أوكرانيا وانعكاساتها السلبية التي من شأنها مضاعفة حجم 

التحديات الوجودية في مجاالت حيوية".
كما شدد على أن "المجموعة الدولية تقف اليوم أمام 
منعطف حاسم, وهي مطالبة باتخاذ قرارات جريئة 

للحفاظ على أمنها الجماعي واستشراف آفاق مستقبل 
واعد للبشرية جمعاء". ومن هذا المنطلق, تدعو الجزائر, 
يضيف الوزير, إلى "ضرورة تفادي أخطاء الماضي وما 

انجر عنها من تبعات", وتنادي ب"ضم الجهود إلنجاح 
مسار االصالح, وصوال إلى قيام منظومة عالمية يسودها 

اإلنصاف والمساواة في السيادة والمصالح المتبادلة 
والتعاون البناء", قائال: "نحن بحاجة, أكثر من أي وقت 

مضى إلى العمل الجماعي, واالستنارة بمبدأ وحدة المصير 
لتفادي انزالقات خطيرة تهدد بعودة أحلك فصول تاريخ 

البشرية المعاصر".

  القمة العربية �ستكون "حمطة فارقة 

يف م�سرية العمل العربي امل�سرتك"

 وذكر الوزير ان الجزائر تستعد الحتضان قمة هامة 
للدول العربية يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل, 

"وهي تتطلع ألن يشكل هذا االستحقاق محطة فارقة في 
مسيرة العمل العربي المشترك نحو مساهمة أكثر فعالية 

للمجموعة العربية في معالجة التحديات الراهنة على 
الساحتين اإلقليمية والدولية".وفي هذا السياق, وتحضيرا 

لهذا الموعد الهام, "تواصل الجزائر مساعيها الرامية 
لتعزيز الوحدة الوطنية بين األشقاء الفلسطينيين على 

ضوء المبادرة التي أطلقها الرئيس تبون", مجددا التأكيد 
على أن "معالجة القضية الفلسطينية تبقى المفتاح الرئيسي 

الستعادة األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط 
وذلك من خالل تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في 

إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 
وعاصمتها القدس )...(".

كما جددت الجزائر على لسان الوزير لعمامرة "دعمها 
لحق شعب الصحراء الغربية الشقيق في إنهاء احتالل 
أراضيه وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم 
في تقرير المصير واالستقالل", ودعت منظمة األمم 

المتحدة "لمضاعفة الجهود, بغية تمكين طرفي النزاع, 
الدولتين العضوين في االتحاد االفريقي, المملكة المغربية 

والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, من استئناف 
مسار المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سياسي 

يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية".
وبخصوص ليبيا, أكدت الجزائر مرة أخرى على "حتمية 

معالجة جوهر األزمة عبر إنهاء التدخالت الخارجية 
بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد الشقيق, ومرافقة 

األطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي 

قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات 
حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة 

ديمقراطية وعصرية".
أما في مالي, فتدعو الجزائر, المجموعة الدولية "لمساندة 

األطراف المالية بهدف تسريع وتيرة تجسيد كافة التزاماتها 
في ظل المرحلة االنتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد 
الشقيق" و ذلك لكون الجزائر ترأس الوساطة الدولية و 

لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة الوطنية المنبثق عن 
مسار الجزائر.كما اشار لعمامرة الى األوضاع الهشة في 
منطقة الساحل والصحراء, جراء التحديات التي يفرضها 
انتشار التهديدات اإلرهابية والجرائم العابرة للحدود على 

خلفية تمدد ظاهرة انعدام االستقرار المؤسساتي وتفاقم 
المشاكل التنموية إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.

وشدد وزير الخارجية امام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
على "ضرورة تجاوز منطق تسيير األزمات من قبل 
المجموعة الدولية قصد التركيز أكثر على البحث عن 

حلول لها", مبرزا عزم الجزائر على "تكثيف جهودها 
لترقى لمستوى التحديات التي يفرضها خطر اإلرهاب 

على شعوب المنطقة, والعمل بمعية أشقائها من دول 
الجوار على تشجيع عوامل التكامل االقتصادي والتنمية 
المندمجة, ضمن فضاء يحقق الرخاء المشترك ويسمح 

ببلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم 
واألمن في المنطقة"، كما شدد على ان الجزائر "تظل 

طرفا فاعال في مشروع تكامل وازدهار القارة االفريقية 
وامتالكها مقومات استقاللها السياسي واالقتصادي عبر 

التخلص من تبعات التدخالت الخارجية والتوجه نحو 
بلورة حلول افريقية للمشاكل االفريقية".



العالي  للتعليم  مؤسسة  كل  فيها   أمر   
مضاعفة  هدف  بلوغ  الى  تسعى  أن 
المبادرات لدى طلبتها عن طريق إرساء 
تثمين  أجل  من  والمرافقة  الدعم  أليات 
قبل  من  المنجزة  والمشاريع  االعمال 
التكويني  مسارهم  خالل  الطلبة،سواء 
مشاريعهم  نتائج  مناقشة  بغرض  او 
البحثية ، مذكرا أنه من بين هذه اآلليات 
او شهادة  ناشئة  تجربة شهادة مؤسسة 

التعميم. تستحق  التي  اختراع  براءة 
وقال بن تليس أنه تسمح االلية االولى 
الذي حصل على معدل  الفائز  للطالب 
الدراسية ومناقشة  ممتاز خالل مساره 
ترخيص  من  االستفادة  تخرجه  مذكرة 
من  به  خاصة  ناشئة  مؤسسة  النشاء 
أجل تسويق منتوجه، كما تسمح األلية 
لدى  أعماله  بتسجيل  للطالب  الثانية 
احدى الهيئات الخاصة بالملكية الفكرية 

للتفاوض  أو  مؤسسته  إنشاء  بهدف 
التنازل عنها  بهدف  أعماله  بخصوص 

لفائدة اطراف أخرى.
فرصة  الجامعي  الدخول  يعد  وعليه 

التجربة  هذه  إلطالق  ومواتية  سائحة 
مديري  مشجعا   - تليس  بن  -يقول   ،
الجامعية لوضع هذه االلية  المؤسسات 

حيز التنفيذ .

رؤساء  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أمرت 
الجامعات باتخاذ تدابير من شأنها أن تجعل الطالب في 
قلب مسار التكويني الجامعي ، مما يسمح له بصياغة 
القيام بأنشطة تهدف الى  تكوينه العرض عن طريق 
تعزيز  وكذا  واالنسانية  واالستقاللية  المواطنة  تنمية 

الثقة بين مختلف الفواعل في المؤسسة الجامعة.
تمرين  يتطلب  فإنه  العالي،  التعليم  وزارة  وحسب 
الطلبة كيف يصبح خريجا من فئة 5نجوم من الطالب 
الذي يرغب في القيام بتجسيد 5خطوات خالل مساره 
نهاية  وفي  واحدة  بنجمة  خطوة  كل  وتقيم  الجامعي 
مساره الجامعي يتم تقييم الطلب في المراحل الخمس 
لجنة تحكيم مختلطة مكونة من أعضاء من  قبل  من 
واالقتصادي  االجتماعي  المحيط  وأعضاء  الجامعة 
على اساس حقيبة الطالب المتفوق ووفقا للنتائج التي 
ستحصل عليها الطالب يتم تكريم الناجحين المتفوقين 
التفوق في هذا التمرين  من كل دفعة كما سيتيح لهم 
لهم  تمنح  أو  المؤسسات  قبل  من  توظيفهم  امكانية 

األولوية لاللتحاق باألطوار العليا في الجامعة.

وقدمت وزارة التعليم العالي وصف مختصر للمراحل 
نجوم"  خمس  ذو  "الطالب  بتجربة  الخاصة  الخمس 
تخص  حيث  والماستر،  الليسانس  بطوري  الخاصة 
النجمة األولى لألداء األكاديمي"الترتيب ضمن أفضل 
المؤسسة  من  التقرب  تخص  الثانية  والنجمة  الطلبة" 
مرتبطة  المؤسسات  داخل  حاالت  دراسة  وهي 
بجوانب ذات صلة بتكوين الطالب، أما النجمة الثالثة 
"لغات  واالفقية  المهنية  المهارات  بتنمية  تتعلق  فهي 
اعمال،  ادارة  جودة،  ادوات  ألي،  إعالم  اجنبية، 
تنظيم  فكرية،  العاب  وثقافية،  رياضية  ممارسات 
محاضرات متبوعة بمناقشات حول بعض المواضيع 

االجتماعية..".
كما أوضحت وزارة التعليم العالي، أن النجمة الرابعة 
يقيم  حركي  تعليق  أو  بعد  عن  تعليم  بمتابعة  تتعلق 
بديون "سواء بواسط الدروس المكثفة المفتوحة عبر 
الخط،  عبر  أخرى  وسيلة  بأي  أو   ،MOOC الخط 
الموجهة  األكاديمية  الحركية   ،ERASMUS برنامج 

أساسا نحو جنوب البالد.

واالنشغاالت  االندماج  الخامسة  النجمة  وتمس 
المستشفيات  زيارات  مثل  خيرية  االجتماعية"أعمال 
هيئات  مع  األكاديمي  والتعاون  المرضى  ومساعدة 
معتمدة في الجزائر ، وصي مستشار للطالب، ممثل 
عن الطلبة في مختلف المجالس البيداغوجية والعلمية 

للقسم.
والبحث  العالي  التعليم  قطاع  بأن  الوزارة  وقالت 
 2023/2022 الجامعية  السنة  خصص  قد  العلمي 
لتجريب هذا التمرين في طوري الليسانس والماستر 
بعض  ادخال  بعد  اإلجراء  نفس  اعتماد  يتم  ان  على 
التعديالت الطفيفة عليه على مستوى طور الدكتوراه 

خالل الدخول الجامعي المقبل .
عناية  ايالء  الى  الجامعات  رؤساء  الوزارة  ودعت 
بعض  في  تجريبها  وأن  خاصة  العملية  لهذه  خاصة 
المؤسسات الجامعية قد أعطى نتائج محفة خاصة وأنه 
التصورات   بعيدا على  نابع من رضا حقيق وواقعي 

والتخمينات غير المؤسسة.
مرمي عثماين

أنهت وزارة التعليم العالي الى علم كافة االساتذة المحاضرين قسم"ب" واألساتذة 
الباحثين قسم" ب" عن افتتاح الدورة الثالثة  للحصول على التأهيل الجامعي.

وتطبيقا للمادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 130/08 المؤرخ في 3 ماي 2008 
المتضمن القانون األساسي لألستاذ الباحث وكذا المادة 57 من المرسوم التنفيذي 
رقم 131/08 المؤرخ في 3ماي سنة 2008 والمتضمن القانون األساسي الخاص 
الباحثين  واالساتذة  قسم"ب"  المحاضرين  االساتذة  بإمكان  فإنه  الدائم  بالباحث 
أحكام  ضمن  عنها  المنصوص  للترشح  القانونية  للشروط  المستوفين  قسم"ب" 
المرسوم التنفيذي رقم 50/21 المؤرخ في 28 جانفي 2021، والذي يحدد شروط 
المؤرخ   804 رقم  القرار  احكام  وكذا  الجامعي  التأهيل  على  الحصول  وكيفيات 
بالحصول  المتعلقة  األحكام  تطبيق  كيفيات  يحدد  والذي   2021 جويلية   14 في 
على التأهيل الجامعي ، المعدل والمتمم تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة 
الرقمية بروقراس" وذلك باستعمال حساباتهم االلكترونية المهنية وهذا خالل الفترة 

الممتدة من 2 الى 15 اكتوبر 2022.
وأفرجت في ذات الصدد الوزارة، عن الرزنامة الزمنية لتنظيم هذه الدورة حيث 
من االحد2 الى السبت 15 أكتوبر يتم إيداع ملفات الترشح عبر االرضية الرقمية، 
ومن األحد 16 الى السبت 22 أكتوبر 2022 يتم  المصادقة عبر المنصة الرقمية 
على قبول ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات، ومن االحد 23 الى السبت 
29 أكتوبر  يتم تقييم ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف اللجان 

الجهوية للتأهيل الجامعي.
لتنظيم  أكتوبر   30 األحد  يوم  تحديد  يتم  أنه  التربية  وزارة  رزنامة  وأضافت 

المداوالت حول النتائج وإرسال محاضر النتائج للتأهيل الجامعي الى وزير التعليم 
العالي من طرف رؤساء الندوات الجهوية، مع تحديد يوم األربعاء 2 نوفمبر2022  
الثالثة للحصول على  العداد وتوقيع القرار المتضمن االعالن عن نتائج الدورة 
التأهيل الجامعي هذا وتقرر تحديد الفترة من الخميس 3 الى الخميس 10 نوفمبر 
نوفمبر   19 السبت  الى   12 السبت  ومن  الطعون  إليداع  الرقمية  االرضية  لفتح 
لدراسة الطعون من طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي، فيما سيكون يوم األحد 
20 نوفمبر لتنظيم مداوالت اللجان الجهوية حول نتائج دراسة الطعون وإرسال 
محاضر نتائج دراسة الطعون الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي من طرف 
رؤساء الندوات الجهوية، مع تحديد يوم األربعاء 23 نوفمبر  إعداد وتوقيع القرار 

المتضمن االعالن عن نتائج الحصول على التأهيل الجامعي بعد الطعون.
وأكدت الوصاية أنه بناء على القرار رقم 493 مؤرخ في 20 أفريل 2022 يعدل 
ويتمم القرار رقم 804 المتضمن شروط الترشح والحصول على التأهيل الجامعي، 
فان وزارة التعليم العالي لم تحدث تغييرات في الشروط ، إنما  تم فقط إضافة شبكة 
تقييم خاصة بالباحثين الدائمين  مع تحديد الحد األدنى من النقاط بالنسبة لهذه الفئة 

عكس فئة االساتذة الباحثين.
كما أصبح التأهيل الجامعي ينظم وفق ثالث مراحل، كل مرحلة تعتبر اقصائية، 
المرحلة األولى )قبول ملف الترشح بناءا على شروط ضرورية( ومرحلة ثانية 
)نجاح أو رسوب المترشح بناءا على شبكة التقييم أي حد أدنى من النقاط ( ومرحلة 

ثالثة )فترة الطعون(.
مرمي عثماين
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يف اإطار تطبيق جتربة اآلية �شهادة موؤ�ش�شة نا�شئة اأو �شهادة براءة اخرتاع

دخول قرار منح  الطلبة املمتازين رخ�صة 
لإن�صاء موؤ�ص�صات نا�صئة حيز التنفيذ

مرمي عثماين

 اطلعوا خاللها على اخت�شا�شاتها

 ودورها يف حماية احلقوق واحلريات

وفد من الإطارات ال�صامية 
للمديرية العامة للأمن الوطني 

يزور مقر املحكمة الد�صتورية
قام وفد من اإلطارات السامية للمديرية العامة لألمن الوطني 
المنصبين  الواليات  أمن  رؤساء  و  مركزيون  مدراء  يضم 
حديثا, أمس، بزيارة إلى المحكمة الدستورية, اطلعوا خاللها 
والحريات. الحقوق  حماية  في  ودورها  اختصاصاتها  على 
"تربص  إطار,  في  الزيارة  هذه  تندرج  المنظمين,  وحسب 
محيطهم  مع  اإلطارات  هؤالء  تكييف  إلى  يرمي  تطبيقي" 

المؤسساتي و"تنمية قدراتهم التسييرية والبشرية".
عضو  ألقاها  بمحاضرة  الزائر  الوفد  خص  المناسبة,  وبهذه 
"دور  بعنوان  ميلودي,  جياللي  السيد  الدستورية  المحكمة 
من  عرف  والحريات"  الحقوق  وحماية  الدستورية  المحكمة 
بموجب  مستحدثة  كمؤسسة  الدستورية  "بالمحكمة  خاللها 

التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020".
للمحكمة  الواسعة"  "االختصاصات  لـ  ميلودي  تطرق  كما 
الحقوق  حماية  في  ودورها  المتميزة  و"تشكيلتها  الدستورية 
وإطارات  أعضاء  مع  الوفد  بعدها  ".وتحادث  والحريات 
عملها,  كيفيات  حول  وافية  بشروحات  حظوا  اذ  المحكمة 
قاعة  فيها  بما  المحكمة  فضاءات  بمختلف  بعدها  ليطوفوا 

الجلسات والمكتبة والمتحف وقاعة المداوالت.
الدستورية,  المحكمة  بمقابلة رئيس  الوفد  كما حظي أعضاء 
السيد عمر بلحاج, حيث تمنى التوفيق إلطارات سلك األمن 
الوطني مستغال السانحة "لتحية كافة أفراده على ما يبذلونه من 
الرهانات والتحديات  البالد والوقوف على  مجهودات لخدمة 
مهمة"  "خطوة  للوفد  الميدانية  الزيارة  معتبرا   ," المشتركة 

لفتح آفاق التعاون بين المؤسستين .
ع.ط

لدرا�شة �شبل وو�شائل تعزيز

 ال�شراكة والتعاون بني البلدين

اللجنة احلكومية امل�صرتكة 
اجلزائرية-الرو�صية للتعاون 

تعقد دروتها العا�صرة
للتعاون  الجزائرية-الروسية  المشتركة  الحكومية  اللجنة  تعقد 
العاشرة  دورتها  والتقني,  والعلمي  والتجاري  االقتصادي 
أفاد به بيان  المقبل بالجزائر العاصمة, حسبما  يوم االربعاء 
لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.وسيترأس هذه الدورة وزير 
الفالحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, مناصفة مع 
وزير الفالحة للفيدرالية الروسية, دميتري باتروشاف, حسب 

نفس المصدر.
وأشارت البيان إلى أن الدورة العاشرة للجنة المشتركة, ستكون 
البلدين يومي  تقنية على مستوى خبراء  باجتماعات  مسبوقة 
اجتماع  خالل  الطرفان,  2022.وسيقوم  سبتمبر  و27   26
األخيرة  الدورة  منذ  الثنائي  التعاون  بتقييم  المشتركة,  اللجنة 
التي عقدت في موسكو في 30 يناير 2019, وبدراسة سبل 
المجاالت  في  البلدين  بين  والتعاون  الشراكة  تعزيز  ووسائل 

ذات االهتمام المشترك, تضيف الوزارة.
ع.ط

بهدف تنويع م�شادر

 متويل امل�شاريع ال�شتثمارية

اإعداد م�صروع متهيدي
 لقانون يتعلق بال�صراكة 

بني القطاعني العام واخلا�ص
قامت الحكومة بإعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط 
تنويع  بهدف  والخاص,  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تنفيذ 
بيان  في  جاء  حسبما  االستثمارية,  المشاريع  تمويل  مصادر 
السياسة العامة للحكومة الذي تحصلت وكالة األنباء الجزائرية 

على نسخة منه.
وأوضحت ذات الوثيقة أنه "في سياق ندرة الموارد الناجمة 
على  وحفاظا  األخيرة  السنوات  في  النفط  أسعار  انهيار  عن 
العمومية بنمط  السلطات  للدولة, بادرت  الميزانياتية  الموارد 
بالشراكة  يسمح  الكبرى  االستثمارية  المشاريع  لتمويل  جديد 

بين القطاعين العمومي والخاص".
وفي هذا اإلطار, أشارت إلى أنه تم إعداد مشروع تمهيدي 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  تنفيذ  بشروط  يتعلق  لقانون 
والخاص, طبقا ألحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 
بقوانين  والمتعلق   ,2018 سبتمبر   2 في  المؤرخ   15-18
لتأطير  قانوني  إطار  وضع  إلى  القانون  هذا  المالية.ويهدف 

هذا النمط الجديد من التمويل, يضيف بيان السياسة العامة.
ر.ن

يطبق هذه ال�شنة على طلبة اللي�شان�س واملا�شرت جلعله يف قلب م�شاره التكويني اجلامعي

بداري يك�صف عن م�صروع  لـ"خلق" طالب 5 جنوم بكل اجلامعات

"ح�شريا" على من�شة بروقرا�س من 2 اىل 15 اأكتوبر املقبل

"فتح" الت�صجيل للح�صول على التاأهيل
 اجلامعي لل�صاتذة املحا�صرين اجلامعيني

اأعلنت  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن اطالق 

"ر�شميا"  جتربة "الية" �شهادة موؤ�ش�شة نا�شئة اأو �شهادة 
براءة اخرتاع.ويف ار�شالية �شادرة عن المني العام لوزارة 

التعليم العايل عبد احلكيم بن تلي�س  بتاريخ 22�سبتمرب 

اجلاري حتت رقم 1409  موجهة اىل روؤ�شاء الندوات 

اجلهوية للجامعات بالت�شال مع مديري موؤ�ش�شات التعليم 

العايل واملدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

بالت�شال مع مديري املوؤ�ش�شات البحثية حول الية �شهادة 

موؤ�ش�شة نائية اأو �شهادة براءة اخرتاع..



وفي هذا اإلطار, تم إنجاز 103 كلم 
من طرق الربط بالطرق السريعة في 
واليات غليزان وبجاية وعين الدفلى 
إنجاز  في  واالنطالق  والطارف, 
42 كلم في والية باتنة، كما تم رفع 
عمليات  خالل  من  الطرق  قدرات 
 99 مسافة  على  المسالك  ازدواج 
كلم   113 انجاز  في  واالنطالق  كلم, 
تم  ذلك,  المجال.عالوة على  هذا  في 
انجاز 5ر34 كلم من الطرق الجديدة 
واالنطالق في إنجاز 110 كلم منها.

االجتنابية  الطرق  مجال  وفي 
 21 إنجاز  تم  السكانية,  للتجمعات 
كلم   56 إنجاز  في  واالنطالق  كلم 
بينما تم, فيما يتعلق بالطرق  اخرى, 
البرية,  الحدود  لتأمين  المخصصة 
في  واالنطالق  كلم  5ر374  انجاز 
أن  الوثيقة  كلم.وأكدت   173 انجاز 
لتحيين  األولوية  منحت  الحكومة 
إنجاز  لمشاريع  المرافقة  النصوص 
بفك  المتعلقة  تلك  السيما  الطرق 
االختناق عن العاصمة )15 مشروع 
وكذا  العمومية(  بالمنفعة  لتصريح 

مشاريع أخرى ذات طابع تقني.
من جهة أخرى, تم إنجاز 13 منشأة 
أخرى  منشأة   143 وإخضاع  فنية 
مجال  وصيانة.وفي  خبرة  لعمليات 
تطوير المنشات األساسية للمطارات, 
موقف  تكييف  اشغال  إتمام  تم  فقد 
الطائرات لمطار وهران مع المحطة 
الجوية الجديدة, واالنطالق في إنجاز 
أشغال مطار إليزي, ومدرج الهبوط 

ومدرج  قزام,  عين  لمطار  الجديد 
الجزائر,  لمطار  الثانوي  الهبوط 
أشغال  في  االنطالق  عن  فضال 
التدعيم على مستوى مطاري تندوف 

وعين صالح.
األساسية  المنشات  بخصوص  أما 
للموانئ, فقد تم إنجاز وتسليم محطة 
الحاويات على مستوى ميناء وهران 
وكسح ثالثة مواني وهي مرسى بن 
المختلط  والميناء  )تلمسان(  مهيدي 
وزو(,  )تيزي  وأزفون  )دلس( 
إضافة إلى حماية وتهيئة ضفة شارع 
كما  جيجل،  لمدينة  البحرية  الواجهة 
ميناء   11 لكسح  برنامج  إطالق  تم 
انجاز أشغال اصالح  واالنطالق في 
والقصبة  القصبة  رصيف  اسفل 

السفلى )ميناء بجاية(.
التحتية  البنى  تطوير  يخص  وفيما 
فيما  الحصيلة,  أشارت  اللوجيستية, 
يخص نقل الحاويات بواسطة القطار, 
من  لوجستيتين  قاعدتين  إنجاز  إلى 
بالسكك  للنقل  الوطنية  الشركة  قبل 
بجيجل  بازول  في كل من  الحديدية, 
يجري  حين  في  بوهران,  والكرمة 
الخروب  في  أخرتين  قاعدتين  إنجاز 

)قسنطينة( والسانية بوهران.
برا,  الحاويات  نقل  مجال  في  أما 
فقد تم انشاء قاعدتين لوجستيتين في 
إنجاز  ويجرى  والدبداب,  تمنراست 
ووهران  تندوف  في  أخرى  قواعد 
وكذا  وغليزان,  بوعريرج  وبرج 
منصة  مستوى  على  قاعدة  استكمال 

النقل  مجال  بالجزائر.وفي  صافكس 
حاويات  محطة  انجاز  فتم  البحري, 
تقدم  نسبة  تبلغ  حيث  جنجن  بميناء 

االشغال بها 96 بالمائة.
البحري  النقل  في  االستثمار  وحول 
منح  إلى  الحصيلة  لفتت  للسلع, 
مبدئية  موافقات  وخمس  ترخيص 
منصة  وإنشاء  وطنيين,  لمتعاملين 
غرفة   3153( التخزين  مستودعات 
29ر3  قدرها  اجمالية  بسعة  تبريد 
مليون متر مكعب و 4401 مستودع 
85ر9  قدرها  اجمالية  بسعة  تخزين 

مليون متر مكعب(.
تطوير �لدفع �اللكرتوين �أحد 

اأولويات العمل احلكومي

الدفع  شكل تطوير خدمات و وسائل 
التجارة  تشجيع  وكذا  االلكتروني 
الحكومة  أولويات  أحد  االلكترونية, 
والتي ارتكزت لتحقيق هذه األهداف, 
على إسهام المصالح البريدية, حسبما 
جاء في بيان السياسة العامة للحكومة 

الذي تحصلت واج على نسخة منه.
الحكومة  قامت  اإلطار,  هذا  وفي 
تحسين  بغرض  التدابير  من  بجملة 
الخدمات  وجودة  البريدية  الكثافة 
البريدية,  المالية  العمومية والخدمات 
حسب الوثيقة التي سيعرضها الوزير 
الرحمان, على  بن عبد  أيمن  األول, 
جلسة  في  الوطني  الشعبي  المجلس 

علنية يوم 3 اكتوبر المقبل.
ومن بين االنجازات المحققة في هذا 
أشارت   ,2021 يوليو  منذ  المجال 

بريد,  مكتب   33 إنشاء  إلى  الوثيقة 
واستكمال  اخر,  مكتب   72 وتهيئة 
قائم,  بريد  مكتب   223 تأهيل  إعادة 
مختلط  بريد  إنشاء مركز  جانب  إلى 
)هجين( بورقلة، كما تم اقتناء ونشر 
600 جهاز صراف آلي خالل السنة 
الجارية وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 
بنهاية  المسجلة  الحظيرة  في  بالمائة 
 50 وضع  تم  حيث   ,2021 سنة 

بالمائة منها حيز الخدمة الفعلية.
االلكتروني  الدفع  بطاقة  وبخصوص 
"الذهبية", تم إنتاج وتوزيع أكثر من 
6 ماليين بطاقة منذ شهر يوليو2021 
تم  والذين  الجدد  المستفيدين  )تشمل 
عدد  بذلك  ليرتفع  بطاقتهم(  تجديد 
حاملي البطاقة الذهبية إلى حوالي 10 
الحكومة  عملت  كما  حاليا،  ماليين 
في  البريدية  الشبكة  إشراك  على 
لفائدة  أطلقتها  التي  البرامج  تجسيد 
البطالة(  )منحة  عمل  عن  الباحثين 
االجتماعية,  المساعدات  مجال  أوفي 
المحلية  الجماعات  مع  بالتعاون 

وقطاع التضامن الوطني.
وضع  إلى  أيضا  الحصيلة  وأشارت 
منصة  بين  الكامل  البيني  الربط 
الجزائر,  لبريد  اإللكتروني  الدفع 
ومنصة شركة النقد االلي والعالقات 
حيز  "ساتيم"  البنوك  بين  التلقائية 
التنفيذ, مما يتيح االستغالل المشترك 
والبريد,  البنوك  بين  التحتية  للبنى 
والدفع  النقدية  العمليات  تبسيط  وكذا 

االلكتروني للمواطنين والتجار.

المائيات  وتربية  البحري  الصيد  مديرية  تتوقع 
من  أطنان   )6( ستة  من  أزيد  إنتاج  جيجل  لوالية 
عاشور  الفالحية  بالمستثمرة  العذبة  المياه  أسماك 
علي بمنطقة تاسوست ببلدية األمير عبد القادر مع 

نهاية 2022 ,حسبما علم أمس من المديرية.
وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أوضح مدير 
الصيد البحري وتربية المائيات لوالية جيجل السيد 
خاصة  خطة  أدرج  القطاع  أن  جبور  سايح  عمر 
بتربية المائيات السيما إنتاج السمك في المياه العذبة 
حيث يتوقع إنتاج أزيد من ستة )6( أطنان من سمك 
نهاية  مع  التيالبيا(  ب)  المعروف  األحمر  البلطي 
علي  عاشور  الفالحية  بالمستثمرة  الجاري  العام 

بمنطقة تاسوست ببلدية األمير عبد القادر.
المياه  في  السمك  إنتاج  أن  جبور  سايح  وأبرز 
بالوالية,  القطاع  رهانات  من  واحدا  يعتبر  العذبة 

ستة  لتجسيد  تراخيص  منح  تم  قد  بأنه  مفصال 
الفالحية.وأفاد  المستثمرات  من  بعدد  مشاريع   )6(
لفائدة   )2( مشروعين  تجسيد  من  االنتهاء  تم  أنه 
المستثمرتين الفالحيتين عاشور علي ببلدية األمير 
عبد القادر وعثامنة زهير ببلدية الطاهير.وأضاف 
مدير الصيد البحري وتربية المائيات لوالية جيجل 
أنه تم استزراع أزيد من 20 ألف وحدة من سمك 
البلطي األحمر وحيد الجنس بالمشروعين، مشيرا 
إلى أن وقوع االختيار على هذا النوع من األسماك 
يعود لمذاقه المشابه لسمك البحر وكذا سرعة نموه 
السريع  مردوده  عن  فضال  لألمراض  ومقاومته 
وسعره الجيد في السوق بالنسبة للمستهلك والمستثمر 
على حد سواء.بدوره أكد المستثمر عاشور لوأج، 
أن االستثمار في مجال تربية المائيات المدمجة مع 
الفالحة له أهمية مزدوجة، حيث يستفيد الفالح من 

استعمال  إلى  إضافة  السمك  ببيع  إضافية  عائدات 
مياه األحواض في سقي مختلف المنتجات الفالحية 
والتي تكون غنية جدا باألسمدة الطبيعية مما يساهم 
التكاليف من  بأقل  نموه  اإلنتاج وسرعة  في زيادة 
جهة وإعطاء خضر "طبيعية- بيو" خالية من المواد 

الكيميائية من جهة ثانية.
وأشار إلى أن تربية المائيات خاصة سمك البلطي 
إياها  معتبرا  الجهد,  من  الكثير  تتطلب  ال  األحمر 
األصعدة".وأكد  جميع  على  مربحا  "استثمارا 
من  النوع  هذا  استزراع  تجربة  أن  المستثمر 
األسماك، التي تابع تكوينا خاصا بشأنها بجمهورية 
الصين الشعبية، "كانت بحوض بسيط ولالستهالك 
بتوسيعه  السنة  هذه  يقوم  أن  قبل  فقط  العائلي 

واستزراع 15 ألف وحدة موجهة للتسويق".
ر.ن

ع.ط
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مبنطقة تا�سو�ست يف جيجل مع نهاية 2022

 توقع اإنتاج اأزيد من 6 اأطنان من اأ�سماك املياه العذبة

الخارجية  الشؤون  وزير  أكد 
السبت  يوم  يي,  وانغ  الصيني 
الصين  أن  بنيويورك,  الفارط، 
الى  الجزائر  بانضمام  ترحب 
الى  مشيرا  البريكس,  عائلة 
كبير"  ناشئ  "بلد  الجزائر  أن 

و"ممثل لالقتصادات الناشئة".
الصين  انباء  وكالة  وذكرت 
اكد  قد  وانغ,  السيد  ان  الجديدة 
الشؤون  بوزير  لقائه  عقب 
الوطنية  الجالية  و  الخارجية 
لعمامرة,  رمطان  بالخارج, 
الـ77  الدورة  هامش  على 
المتحدة,  لالمم  العامة  للجمعية 
في  الجزائر  تدعم  الصين  أن 
الدورية  الرئاسة  في  دورها 
وفي  العربية  الدول  لجامعة 
المرتقبة  العربية  القمة  إنجاح 
بانضمام  وترحب  الجزائر,  في 

الجزائر لعائلة البريكس".
ووتعتبر بريكس اختصار لكتلة 
االسواق الناشئة التي تضم كال 
والهند  وروسيا  البرازيل  من 
والصين وجنوب افريقيا, والتي 

السنة،  هذه  الصين  تترأسها 
الدبلوماسية  رئيس  أوضح  كما 
ان  اخر,  جانب  من  الصينية 
مع  للعمل  استعداد  "على  بالده 
دور  لعب  اجل  من  الجزائر 
بناء في تحقيق السالم و التنمية 

العالمية".
عبد  الجمهورية  رئيس  وكان 
شهر  في  اكد  قد  تبون,  المجيد 
"مجموعة  ان  االخير,  يوليو 
بالنظر  الجزائر  تهم  بريكس 
لكونها قوة اقتصادية وسياسية"، 
بهذه  "االلتحاق  ان  اعتبر  كما 
الجزائر,  سيبعد  المجموعة 
عن  االنحياز,  عدم  مبدا  رائدة 
تجاذب القطبين".وقد أشار تبون 
يوم السبت الفارط خالل افتتاح 
بالوالة,  الحكومة  لقاء  أشغال 
الى ان الجزائر تسعى الى رفع 
يمكننا  بشكل  القومي  الدخل 
مجموعة  الى  االنضمام  من 
بريكس, مؤكدا "نحن نعمل في 

هذا االتجاه".
ر.ن

الوطنية  الوكالة  ستنظم 
والتنمية  البحث  نتائج  لتثمين 
العامة  والمديرية  التكنولوجية 
والتطوير  العلمي  للبحث 
مع  بالتعاون  التكنولوجي 
غدا  سمارت,  ميديا  مؤسسة 
حداد  مالك  بقاعة  األربعاء, 
عمل  ورشة  قسنطينة,  بوالية 
تحت عنوان: "الهندسة العكسية 
كطريقة المتالك التقنيات وأحد 
عالم  في  االبتكار  مصادر 
أمس  به  أفاد  حسبما  البناء", 

بيان للوكالة.
فإن هذه  المصدر  نفس  وحسب 
الورشة تأتي في إطار المعرض 
والعقار  للسكن  الوطني 
ان  )HID(.وأضاف  والديكور 
 2022 سنة  توجهت  الوكالة 
الوعي  وزيادة  التشجيع  نحو 
المحتوى  تطوير  وتعزير 
إجراءات  خالل  من  المحلي 
حيث   )RE( العكسية  الهندسة 
تنفيذ  االطار"  ذات  في  تم 
مثل  النشاطات   من  العديد 
مايو  في  وطنية  ندوة  تنظيم  
العكسية  الهندسة  حول   2022
العكسية  "الهندسة  بعنوان: 
وتطوير  االبتكار  خدمة  في 
الجزائر  في  المحلي"  المحتوي 
في  دراسي  ويوم  العاصمة 
قطاع  في  العكسية  الهندسة 
يونيو   27 في  والبناء  اإلسكان 
قسنطينة.وحسب  بوالية   2022
البيان فقد "أتاح عمل هذا اليوم 
سرد تحديات مكتب االتصاالت 
السكن  مجال  في  الراديوية 
بغياب  يتعلق  فيما  البناء  و 
تداول  و  االتصال  و  التواصل 
اليقظة  غياب  و  المعلومات 
مبادرات  قلة  و  التكنولوجية 
الشراكات التجارية و التقنية في 

مدال الهندسة العكسية".

وأفاد نفس المصدر ان الورشة 
هذا  ألعمال  متابعة  بمثابة  تعد 
نظرا  وذلك  الدراسي  اليوم 
والعراقيل  والقيود  للتحديات 
التي تم رصدها حيث بات من  
الحكمة والضرورة مواصلة ما 
تم البدء به من أجل التعامل مع 
المشاكل المكتشفة وتقديم حلول 
لها و للتنقيب اكثر في رواسب 
عام  بشكل  العكسية  الهندسة 
وفي مجال السكن والبناء بصفة 

خاصة.
وأضاف البيان ان هذه الورشة 
تعتبر فرصة للرد على القضايا 
التي تمت مالحظتها سابقا و كذا 
المشترين  بين  للتبادل  مساحة 
التكنولوجية  والموردين للحلول 
التقديمية  والعروض  المبتكرة 
التي يتم اتقانها محليا للمشاريع 
و  محليا  المطورة  الناضجة 
السوق  في  نفسها  أثبتت  التي 
المحلية والدولية من وجهة نظر 

اقتصادية وبيئية
لمعرفة  فرصة  كذلك  وتعد 
النضج  طور  في  المنتجات 
ناحية  من  السوق  تكامل  بهدف 
عقود  او  اتفاقيات  استكشاف  و 
ترويج  او  دعم  او  للتسويق 
في  العكسية  الهندسة  مبادرات 
و  والعقار  السكن  موضوع 
الوكالة  إن  الديكور.وأضاف 
البحث  نتائج  لتثمين  الوطنية 
تعد  التكنولوجية  والتنمية 
عالم  بين  للتواصل  "جسرا 
البحث العلمي والعالم  السياسي 
مدعوة  هي  و  االقتصادي  و 
التوعية  بنشاطات  القيام  إلى 
والترويج  والدعم  والتدريب 
الهندسة  تقنيات  الستخدام 
العكسية لتعزيز االبتكار وخلق 

المؤسسات الناشئة".
ع.ط

باعتبارها بلد نا�سئ كبري

 وممثل لالقت�سادات النا�سئة

ال�سني ترحب بان�سمام 
اجلزائر لعائلة الربيك�س

lدعم اجلزائر يف دورها يف الرئا�سة 
الدورية جلامعة الدول العربيـــة

املعر�ض الوطني لل�سكن

 والعقار بق�سنطينة : 

تنظيم ور�سة 
حول "الهند�سة العك�سية" غدا

يف اإطار م�ساعي احلكومة لتهيئة الإقليم وتعزيز الطار املعي�سي للمواطن 

جت�سيد م�ساريع عديدة 
لتطوير املن�ساآت يف قطاع النقل

مت جت�سيد عدة م�ساريع لتطوير املن�ساآت الأ�سا�سية للطرق واملوانئ واملطارات, يف اإطار م�ساعي احلكومة لتهيئة الإقليم وتعزيز الطار 

املعي�سي للمواطن, ح�سبما جاء يف بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة الدي حت�سلت وكالة الأنباء على ن�سخة منه.



أرجع بن عبد الرحمن في ختام لقاء الحكومة مع 
"حكمة  إلى  الكلي  االقتصاد  أداء  تحسن  الوالة  
من  الدولة  شؤون  تسيير  في  الجمهورية  رئيس 
للنمو  المحركة  للقطاعات  الحيوية  اعادة  خالل 
االقتصادي, ومن بين أدواتها سياسة التحكم في 
الواردات". وفي هذا السياق, أكد الوزير االول 
أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف 
إلى "ضبط وترشيد الواردات, وليس كبحها, كما 
تحاول بعض االطراف المغرضة الترويج له". 
الوطني,  المنتج  ب"حماية  للسماح  ذلك  ويأتي 
متطور  وصناعي  فالحي  لنسيج  نؤسس  حتى 
يشكل دعامة القتصاد وطني قوي, يضمن للبالد 
بن عبد  الشامل", حسب  بمفهومه  القومي  أمنها 

الرحمان.
فائ�ض امليزان التجاري �سيتجاوز 17 مليار 

دوالر بنهاية 2022

التجاري  الميزان  فائض  يفوق  ان  وينتظر 
الجاري  العام  بنهاية  دوالر  مليار   17 للجزائر 
مشيرا  األول,   الوزير  به,  أفاد  2022, حسبما 
بلغت  المحروقات  خارج  الصادرات  قيمة  أن  
الماضي, ويتوقع  بنهاية أوت  4,4 مليار دوالر 
بأن تبلغ 7 مليار دوالر في نهاية 2022. يضاف 
إلى ذلك احتياطي الصرف الذي سجل "ارتفاعا 
النسبة  متجاوزا  االخيرة,  الفترة  في  محسوسا 
التي كانت مرسومة له", يؤكد بن عبد الرحمان 
الدولية  التقارير  إلى  أخرى  من جهة  لفت  الذي 
إلى  تشير  والتي  الهيئات  مختلف  عن  الصادرة 
تحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. 

تن�صيب الهياكل التي جاءت بها الن�صو�ص 

التطبيقية لقانون اال�صتثمار قريبا

وخالل اختتام لقاء الحكومة بالوالة أعلن الوزير 
خالل  سيتم  أنه  الرحمن,  عبد  بن  أيمن  األول, 
الهياكل  جميع  تنصيب  المقبلة,  القليلة  األيام 
لقانون  التطبيقية  النصوص  بها  جاءت  التي 

وأوضح  مؤخرا.  الصادرة  الجديد,  االستثمار 
بن عبد الرحمان أن الحكومة "زادت من وتيرة 
تحسين مناخ األعمال, السيما من خالل إصدار 
قانون االستثمار, وجميع نصوصه التطبيقية دفعة 
الوزير  -يضيف  الخطوة  هذه  وتجسد  واحدة". 
تكون جميع  أن  الدولة بضرورة  "التزام  األول- 
ال  حتى  التطبيقية  بنصوصها  متبوعة  القوانين 
تبقى حبرا على ورق". وأضاف أن االمر يتعلق 
التحفيزات  ب"رؤية جديدة مبنية ليس فقط على 
الجبائية, بل تشمل مرافقة أصحاب المشاريع في 
جميع مراحل االنجاز, كتوفير العرض العقاري 
العراقيل  جميع  وإزالة  اإلجراءات  وتبسيط 

البيروقراطية.«
�صعف املتابعة كّلف اخلزينة العمومية 

2890 مليار دينار خالل ع�صر �صنوات
الرحمان,  عبد  بن  أيمن  األول  الوزير  أكد  كما 
على الدور المركزي للوالة في ترقية االستثمار 
والتنمية المحلية, داعيا إياهم إلى متابعة المشاريع 
االستثمارية ميدانيا, والعمل وفق مقاربة تشاركية 
قال  الموجودة.  االختالالت  معالجة  أجل  من 
يتعين  أنه  الرحمن،  عبد  بن  أيمن  األول  الوزير 
على الوالة المتابعة المتواصلة للمشاريع العمومية 
إلى  مشيرا  اآلجال.  واحترام  تجسيدها  ومدى 
العمومية  الخزينة  كلّف  المتابعة  هذه  أن ضعف 
2890 مليار دينار خالل عشر سنوات. وأضاف 
الوزير األول أن عمليات جرد مست مطلع العام 
الجاري عديد القطاعات إلحصاء مشاريع الهياكل 
خلصت  المستكملة.  وغير  المستكملة  العمومية 
إلى وجود المئات من المشاريع عرضة لإلهمال 
في  وصرح  الحاالت.  بعض  في  إكتمالها  رغم 
فقط  يقتصر  ال  "االستثمار  قائال:  السياق  نفس 
على قطاع الصناعة, ولكن يشمل أيضا قطاعات 
التحويلية وتربية  السياحة, الزراعة والصناعات 

المائيات والمناجم الصغرى.«

احلكومة رفعت حتدي �صمان االأمن 

الغذائي واملائي وال�صحي للجزائريني 

أّن  األول،  الوزير  قال  متصل  سياق  وفي 
كل  بدعم  التكفل  واصلت  العمومية  السلطات 
العيش  الشرائية وضمان  القدرة  لتحسين  الفئات 
الميزانية  بلغت  حيث  المواطنين.  لكل  الكريم 
المباشرة  االجتماعية  للتحويالت  المخصصة 
مليار   5131 من  أزيد   2022 في  والضمنية 
دينار. مؤكدا أّن العمل متواصل على أن يكون 
الوزير  وأشار  لمستحقيه.  أكثر  موجها  الدعم 
األول، إلى أن التحديات التي تتضمنها المقاربة 
األمن  ضمان  في  تتمثل  للحكومة  الجديدة 
على  مشددا  والصحي”.  المائي  واألمن  الغذائي 
المحلية ونظام صندوق  الجباية  وجوب إصالح 
حيث  المحلية.  للجماعات  والضمان  التضامن 
إّن  المحلية  المالية  الوضعية  بحصوص  أكد 
“قبل  الحكومة وستتجّسد  بأولويات  يتعلق  األمر 
النظر  سيعاد  أنه  مضيفا  الجاري”.  العام  نهاية 
المساعدات  توزيع  تحكم  التي  المعايير  في 
ولدى  الجهاز”.  هذا  إطار  في  البلديات  على 
الهياكل  لتوفير  الكبيرة  الدولة  لجهود  إبرازه 
بلغت  المثال  العمومية، على سبيل  والتجهيزات 
بغض   ،2021 نهاية  في  الحالية  البرامج  قيمة 
النظر عن المشاريع المكتملة، أزيد من 45443 
مليار   9500 قدرها  إجمالية  بميزانية  مشروعا 

دينار.
م�صروع القانون االأ�صا�صي للوالة جاهز

هذا وأعلن الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، 
اللمسات  آخر  وضع  من  انتهت  الحكومة  أن 
لمشروع القانون األساسي للوالة، وسيتم عرضه 
قريبا على رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. 
وقال  بن عبد الرحمان في أن "القانون األساسي 
الدولة  على  كان  حقيقيا،  انشغاال  يشكل  للوالة 
"رئيس  أن  مبرزا  االعتبار"،  بعين  تأخذه  أن 
القانون،  هذا  في  بالتفكير  وجهنا  الجمهورية 
اللمسات على  آخر  انتهت من وضع  والحكومة 
رئيس  على  وسنعرضه  القانوني  النص  هذا 
الوزير  وعبر  القادمة".  األيام  في  الجمهورية 
األول عن أمله في أن يعطي هذا القانون "دعما 
للوالة"،  الميداني  العمل  نوعية في  حقيقا ودفعة 
أنه  مضيفا  "محوري"،  الوالي  دور  أن  مبرزا 
كانت هناك "بعض االختالالت وتداركها رئيس 
الجمهورية بإعادة المجلس التنفيذي للوالية تحت 
سلطة الوالة، األمر الذي يسمح للوالة بالعمل بكل 
الوحيدة  التنفيذية  "السلطة  باعتبارهم  أريحية"، 
بالوالية"، مخاطبا إياهم: "لكم كافة الصالحيات 
الذي  التنموي"  المسار  وتكريس  التسيير  في 

تطمح إليه الساكنة.

قام مركب الحديد والصلب توسيالي الكائن ببطيوة )شرق والية وهران( 
مؤخًرا بتصدير 15 ألف طن من األنابيب الحلزونية المقاومة للتآكل إلى 

أنغوال.
أفادت إدارة المركب، أمس االثنين، أنّه تّم تصدير إلى أنغوال 15 ألف طن 
من األنابيب الحلزونية ذات الحجم الكبير والتي يبلغ طولها 55 متًرا على 

ثالث مراحل انطالقا من ميناء أرزيو )وهران(.
االستثمارات  ومتابعة  الخارجية  التجارة  مدير  عزي،  رمزي  أوضح، 
األنابيب  لهذه  اإلجمالية  القيمة  أّن  توسيالي،  والصلب  الحديد  بمركب 
دوالر،  مليون   20 بلغت  الطول  حيث  من  نوعها  من  األولى  الحلزونية 
مشيًرا إلى برمجة عمليات تصدير أخرى في أكتوبر نحو تونس وبعض 

الدول اإلفريقية األخرى.

أكبر حجم  تحقيق  أنشطته من خالل  توسعة  إلى  توسيالي  ويطمح مركب 
اإلفريقية  الدول  نحو  الحديد  أنواع  لمختلف  التصدير  عمليات  من  ممكن 

المجاورة واألوروبية، وتلبية احتياجات السوق الوطنية.
العام  من  األول  السداسي  توسيالي خالل  والصلب  الحديد  لمركب  وسبق 
ب  تقدر  بزيادة  الحديدية  المنتجات  من  طن  ألف   571 تصدير  الجاري، 
10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم وبإيرادات تعادل 450 
مليون دوالر وذلك انطالًقا من موانئ وهران وأرزيو ومستغانم نحو العديد 

من البلدان بقارات إفريقيا وأمريكا وأوروبا.
وتطمح شركة توسيالي إلى تصدير 1.5 مليون طن من مختلف المنتجات 

الحديدية وبلوغ 1 مليار دوالر من الصادرات خالل العام الجاري.
حياة �صرتاح
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�ص. زمو�ص

يف اأول تعليمة له بعد تن�صيبه

 وزير ال�صحة يقرر:

ت�شكيل فرق تفتي�ش لتقدمي تقارير 
دورية عن و�شعية امل�شت�شفيات

أسدى وزير الصحة, عبد الحق سايحي، تعليمة بضرورة تشكيل فرق 
معاينة للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية وتقديم تقارير دورية 

عنها.
للوزارة أن سايحي "أسدى خالل اجتماع تنسيقي عقده  بيان  واكد به 
مع إطارات الوزارة, تعليمة لمختلف المديريات وعلى رأسها المفتشية 
العامة, تقضي بضرورة تشكيل فرق معاينة للوقوف على الوضعية التي 
تتواجد عليها المؤسسات الصحية". وفي ذات السياق, أكد الوزير على 
الوضعية  للوزارة ترصد  العامة  للمفتشية  تقارير دورية  تقديم  "أهمية 
الوطني,  التراب  كامل  عبر  المتواجدة  الصحية  الهياكل  لكافة  الحالية 
األدوية  وتوفير  والتوجيه  االستقبال  االستشفائية,  النظافة  يخص  فيما 
للمرضى, إلى جانب الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات". وأضاف 
على  االجتماع,  هذا  خالل  تعليماته  أولى  في  شدد  سايحي  أن  البيان 
"وجوب إحداث تغيير نوعي وفعلي يلمسه المريض من حيث نوعية 
الخدمات الصحية المقدمة, مع ضرورة تحسين ظروف التكفل الصحي 
بالمواطنين". كما طالب الوزير بـ"ضرورة تجسيد محتوى هذه التعليمة 
والتي ستكون مرفوقة بتقديم الدعم الالزم لمديري مختلف المؤسسات 
الصحية وتوجيههم وفق المحاور التي تضمنتها ورقة الطريق الجديدة 

لقطاع الصحة مع االمتثال الصارم في تنفيذ األهداف المسطرة.«
�ص.زمو�ص

الفيدرالية الوطنية للزراعات الوا�صعة والزراعات 

ال�صناعية تقدم مقرتحاتها للو�صاية 

حترير قر�ش الرفيق وم�شاعدة 
الفالحني على جتاوز اأثار اجلفاف 

دعت الفيدرالية الوطنية للزراعات الواسعة والزراعات الصناعية الى 
رفع العراقيل البيروقراطية على مستوى اإلدارة والبنوك فيما يخص 
قرض الرفيق، وكذا مساعدة الفالحين المتضررين على إثر الجفاف 

الذي أثر على ميزانيتهم.
وفي اجتماع عقدته الفدرالية التابعة للكنفدرالية الصناعيين والمنتجين 
الجزائريين، برئاسة رئيسها عبد الوهاب زياني، ثّمن االخير القرارات 
الشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يخص رفع أسعار 
الحبوب والبقوليات الغذائية لتشجيع اإلنتاج الوطني، داعيا الى اتخاذ 
التي عرفت ارتفاعا في  الفالحية  المدخالت  قرارات لتخفيض أسعار 
األسعار. كما اكد المتحدث أن كل القدرات المهنية متوفرة على رفع 
الوزراء  الرئيس تبون، في اجتماعات مجلس  الذي أكد عليه  التحدي 
فيما يخص رفع المردودية في الحبوب واتباع المسار التقني، شريطة 
توفير اإلمكانيات في المكننة، توفير مياه السقي، وكذا فتح باب التموين 
أما أعضاء الفيدرالية فقد طالبوا من جهتهم باإلسراع في تنفيذ برنامج 
الذي عرف تراجعا ومشاكل في  الزيتي  السلجم  تبون إلنتاج  الرئيس 
ذات  في  داعين  المشروع،  مستقبل  في  رؤية  وجود  عدم  و  التسويق 
السياق الرئيس الى مرافقة الفالحين لرفع التحدي في ما يخص السيادة 

الغذائية.
�ص.زمو�ص

وزارة الفالحة ترافق املنتجني 

يف اإطار ا�صرتاتيجيتها ملو�صم 2022 – 2023

ا�شتغالل 3 ماليني هكتار
 لإنتاج 9 ماليني طن من احلبوب

أكد الناطق الرسمي لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، 
أمس أّن مصالح هني ستقوم في ُمقبل األيام بمرافقة الفالحين والمنتجين 
على  القائمة   ،2023  –  2022 لموسم  إستراتيجيتها  إطار  في  ميدانًيا 
استغالل ما ال يقّل عن 3 ماليين هكتار، طبًقا لقرار رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون في لقائه مع الوالة، إلنتاج 9 ماليين طن من الحبوب.
"اإلستراتيجية  إّن  الوطنية  لإلذاعة  تصريحات  في  دريدي  بن  وقال 
الوزارية تهدف إلى تطوير الشعب الفالحية خاصة اإلستراتيجية منها 
على غرار شعب البقول الجافة، الزراعات الزيتية والحليب، مع إعطاء 
استيراد  يستنزفها  التي  الباهظة  للكلفة  نظرا  الحبوب،  لشعبة  األولوية 
هذه المادة .«وأضاف بن دريدي: "الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير 
إنتاج  بلوغ  بهدف  والبعيد،  المتوسط  القريب،  المدى  الشعبة على  هذه 
يكون في مستوى تطلعات السلطات العليا للبالد، لذلك أكد المتدخل على 
"وجوب تطوير المساحات المسقية خاصة على مستوى الجنوب، فضاًل 
الدعم  خالل  من  ميدانًيا  الفالحيين  والمستثمرين  الفالحين  مرافقة  عن 
المقدم القتناء العتاد الفالحي على غرار الجرارات والحاصدات وعتاد 
الري". وأوضح بن دريدي أنّه "بداية من الموسم الفالحي المقبل، سيتم 
تطوير عملية سقي المحاصيل بالتنسيق مع جميع المصالح والقطاعات، 
من  اإلنتاج".  مردودية  من  والرفع  المرجوة  األهداف  بلوغ  أجل  من 
جانب أخر، أشار ذات المسؤول إلى أّن "وزير الفالحة والتنمية الريفية 
محمد عبد الحفيظ هني يولي أهمية كبيرة من أجل وضع خريطة تحدد 
بأقل  الحبوب  إنتاج  لتطوير  استغاللها  يمكن  التي  المؤهلة  المناطق 
كلفة"، كما طالب الناطق الرسمي لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، من 
الفالحين المساهمة واالنخراط في سياسة تطوير إنتاج الحبوب، بهدف 

الوصول إلى االكتفاء الذاتي.
�ص.زمو�ص

يف انتظار اأخرى ال�صهر الداخل نحو تون�ص ودول اإفريقية اأخرى

مركب تو�شيايل: ت�شدير 15 األف طن
 من الأنابيب احللزونية اإىل اأنغول

موؤ�صرات اإيجابية �صجلت بالعديد من القطاعات والعمل ال يزال جاري

«مالمح للنهو�ش القت�شادي بداأت تظهر»
lفائ�ش امليزان التجاري �شيتجاوز 17 مليار دولر بنهاية 2022

lاحلكومة رفعت حتدي �شمان الأمن الغذائي واملائي وال�شحي للجزائريني 
اأعترب الوزير االأول امين بن عبد الرحمن اأن املوؤ�صرات االإيجابية امل�صجلة خالل الفرتة االأخرية تعرب عن  "مالمح للنهو�ص 

االقت�صادي بداأت تظهر م�صريا اأن  الربنامج "النه�صوي الطموح" الذي جاء به رئي�ص اجلمهورية, يتج�صد حاليا بالرغم من الظروف 

ال�صعبة التي مرت بها البالد جراء تداعيات االزمات التي عرفها العامل يف ال�صنتني االخرييتني.



العا�صمة:

اإجراءات تكميلية 
لتدعيم املخطط اال�ستباقي

 للحماية من في�سانات اخلريف 
تواصل مصالح والية الجزائر، التعبئة وحشد اإلمكانيات المادية والبشرية 
من أجل حماية العاصمة من فيضانات فصل الخريف في مخطط استباقي 
تم تفعيله منذ فترة عبر أغلب المقاطعات اإلدارية.وبعثت مؤخرا مصالح 
االحترازية  التدابير  التخاذ  العمومية،  األشغال  مديرية  مراسلة  الوالية 
تزامنا  المقبلة،  القليلة  األيام  خالل  المحتملة  والسيول  الفيضانات  لتفادي 
للمدن  العام  المحيط  تنعكس سلبا على  التي غالبا ما  الخريف،  مع أمطار 
والشوارع، بسبب انسداد البالوعات والمجاري. وطالبت والية الجزائر في 
التعليمة المتعلقة بصيانة نظام صرف المياه على مستوى الطرقات، مديرية 
األشغال العمومية والسلطات المحلية، بإجراء الصيانة الدورية، ومباشرة 
أشغال اإلصالح أو تعزيز نظام صرف مياه األنفاق، الذي يتطلب، بموجبه، 
السفلية،  األنفاق والممرات  الصيانة، ال سيما على مستوى  أشغال  إجراء 
والمعرضة، بشكل مباشر، لخطر الفيضانات. وأكدت مصالح الوالية أن 
لتساقط  تحسبا  والبالوعات  المجاري  تطهير  في  انطلقت  العاصمة  بلديات 
األمطار، مع نهاية شهر أوت وبداية شهر سبتمبر، تطبيقا لتعليمات والي 
العاصمة السابق أحمد معبد، حيث طالب رؤساء البلديات بالتكفل السريع 
الصرف  قنوات  مياه األمطار، وكذا  البالوعات، ومجاري  بتنقية وتطهير 
وتطهير  بتنقية  المتعلق  االستباقي  المخطط  ضمن  والمدرجة  الصحي، 
بداية  المرتقبة مع  يأتي تحسبا لألمطار  البالوعات، علما أن هذا اإلجراء 
فروع  مديري  فإن  األولى،  األمطار  موسم  اقتراب  ومع  الخريف.  فصل 
األشغال العمومية مكلفون، بدون تأخير، حسب ذات المصدر، باتخاذ كافة 
ألنظمة  الدورية  والصيانة  المراقبة  عمليات  لتنظيم  الالزمة  اإلجراءات 
صرف المياه لشبكة الطرق، والشروع في تنفيذ عمليات الصيانة الدورية، 
حيث كلفت الوالية هؤالء، أيضا، بتحسيس السلطات المسؤولة عن الطرق 
حاالت  مع  للتعامل  الالزمة  الفنية  المساعدة  تقديم  بأهمية  الحضرية، 

اضطراب حركة المرور، واإلزعاج الناجم عن ركود مياه األمطار.
�ش.زمو�ش

وشّددت توصيات الملتقى الوطني" واقع وآفاق 
احتضنه  الذي  بوالية خنشلة"  الحموية  السياحة 
برارحي  رفيق  الحق  عبد  الجامعي  القطب 
بخنشلة، على "ضرورة العمل على نشر الفكر 
كافة  ومنحهم  الجامعيين  الطلبة  بين  المقاوالتي 
مقاوالتهم  إنشاء  على  لتشجيعهم  التسهيالت 
باعتبارها  الحموية  السياحة  قطاع  في  الخاصة 
االقتصادية  التنمية  دعائم  أهم  من  واحدة 
الدكتورة،  الملتقى  رئيسة  وأوصت  بالوالية". 
االقتصادية  العلوم  أستاذة  حركو،  بن  غنية 
عباس  بجامعة  التسيير  وعلوم  والتجارية 
لغرور، المسؤولين المحليين إلى العمل وتنسيق 
للتوسع  مناطق   استحداث  خالل  من  الجهود 
الجامعيين  الطلبة  لتشجيع  بالوالية  السياحي 
على  الوطن  جامعات  مختلف  من  المتخرجين 
بخنشلة  الحموية  السياحة  قطاع  في  االستثمار 
استيعاب  على  قادرة  خصبة  والية  تعتبر  التي 
حمام  بمنطقتي  السيما  المشاريع  عشرات 
ببلدية  لكنيف  وحمام  الحامة  ببلدية  الصالحين 
بغاي. وحثت لجنة التوصيات على العمل على 
االمتيازات  ومنح  اإلدارية  اإلجراءات  تسهيل 
القانونية للراغبين في إنشاء مؤسسات مقاوالتية 
في قطاع السياحة الحموية من خالل توفير بنك 
البنوك  دعوة  مع  المستثمرين  لفائدة  معلوماتي 
طلبات  دراسة  مدة  خفض  على  العمل  إلى 
المشاريع  لتجسيد  بنكية  قروض  من  االستفادة 
السياحية. وطالب المنّظمون بالعمل على تأهيل 
الحموية  بالمياه  العالج  مجال  في  العاملة  اليد 
والسياحية  اإلشهارية  الوكاالت  مع  والتنسيق 
التكنولوجيات  واستغالل  الجهود  لتكثيف 
التواصل  ووسائل  الرقمية  والفضاءات  الحديثة 
الحموية  للسياحة  التسويق  أجل  االجتماعي من 

بخنشلة. وكان األساتذة المشاركون في الملتقى 
بوالية  الحموية  السياحة  وآفاق  "واقع  الوطني 
جامعة   12 يمثلون   25 والبالغ عددهم  خنشلة" 
جملة  مداخالتهم  خالل  من  قّدموا  الوطن  عبر 
تبني  "ضرورة  إلى  دعت  التي  التوصيات  من 
استراتيجيات تسويقية للسياحة الحموية بخنشلة 
الباحثين  األساتذة  االستفادة من  إلى  الدعوة  مع 
الفكر  لتنمية  واالقتصاد  التسويق  مجالي  في 
الجدير  والمؤسسات".  األفراد  لدى  التسويقي 
المقاوالتية  دار  نظمته  الذي  الملتقى  أّن  بالذكر 

بجامعة عباس لغرور بالتنسيق مع كلية العلوم 
عرف  التسيير  وعلوم  والتجارية  االقتصادية 
تقديم مداخلة لمديرة التجهيزات العمومية بوالية 
مشروع  خاللها  عرضت  مامن،  نبيلة  خنشلة، 
بحمام  العائلي  واالستجمام  الراحة  مركب 
الصالحين الذي انتهت الدراسة التقنية الخاصة 
آيت زاوش، رئيس  كمال  به مؤخًرا ومداخلة، 
التقليدية  والصناعة  السياحة  بمديرية  مصلحة 
تهم  معطيات  عدة  فيها  عرض  خنشلة،  لوالية 
الراغبين في االستثمار بالسياحة الحموية محلًيا.

عرث بح�زته على 1783 م�ؤثر عقلي

�سدور اأمر بـاالإيداع يف حق مروج 
للمهلو�سات يف بجاية

الجريمة  محاربة  إطار  في 
فرقة  تمكنت  أشكالها،  بشتى 
قمع ومحاربة اإلجرام التابعة 
للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
بجاية  والية  بأمن  القضائية 
من  األسبوع  هذا  خالل 
خطير  بمجرم  اإلطاحة  
سنة   22 العمر  من  يبلغ 
المهلوسات  ترويج  يحترف 
في أوساط الشباب بمدينة بجاية وضواحيها، تفاصيل العملية جاءت بعد 
تلقي مصالح الشرطة اتصال هاتفي على الرقم األخضر لألمن الوطني 
1548 مفاده تواجد شخص مشبوه يقوم بترويج المخدرات بحي جامة 
أين  للحي،  تم إعداد خطة عن طريقها تم مسح شامل  ببجاية، مباشرة 
فوق ظهره  يدوية  يحمل حقيبة  نارية وسائقها  دراجة  تواجد  معاينة  تم 
وبمجرد رؤيته لعناصر الشرطة حاول الفرار على متن الدراجة النارية 
بالمكان،  مركونة  كانت  مركبة  مع  في حادث مرور جسماني  ليتسبب 
مباشرة تم توقيفه وبتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته تم ضبط وحجز 
كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على شكل أمشاط من نوع بريغابالين 
الوالية  بأمن  المخدرات  1783 قرص.فرقة مكافحة  بـ  والمقدر عددها 
المؤثرات  حيازة  قضية  ألجل  فيه  المشتبه  ضد  جزائي  ملف  أنجزت 
أمام  تقديمه  وتم  مشروعة،  غير  بطريقة  البيع  قصد  شرائها  العقلية، 

الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده أمر إيداع.
حياة �سرتاح

تهدف اإىل ت�عية م�ستعملي الطريق لاللتزام 

والتقيد بق�اعد ال�سالمة املرورية

اأمن والية االأغواط يوا�سل 
ن�ساطاته التح�سي�سية التوعوية

المجتمع  شرائح  مختلف  لفائدة  االتصالية  الجوارية  األنشطة  إطار  في 
ذات البعد التحسيسي التوعوي المسطرة لفائدة مختلف شائح المجتمع، 
واصلت مصالح األمن العمومي بأمن والية األغواط حمالتها التحسيسية  
التي تهدف إلى توعية  للوقاية من حوادث المرور، األنشطة  التوعوية 
مستعملي الطريق العام سيما سائقي المركبات بمختلف أصنافها،  و كذا 
مستعملي الدراجات النارية،  لإللتزام و التقيد بقواعد السالمة المرورية، 
تم خاللها تقديم نصائح وإرشادات و توزيع مطويات تحسيسية توعوية 
حول السياقة السليمة و اآلمنة، و كذا التنبيه بمخاطر بعض السلوكات 
السياقة،  كالتجاوز الخطير، اإلفراط في السرعة، تجنب  أثناء  السلبية 
السياقة في حالة  التعب و اإلرهاق، باإلضافة إلى التأكيد على مختلف 
اإلجراءات الوقائية لتفادي السياقة في مثل هذه الظروف، وذلك بغرض 

ترسيخ ثقافة مرورية حفاظا على سالمة وأمن مستعملي الطريق العام.
حياة �سرتاح
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ّم تسجيل  أنه  الوالئية للصحة والسكان بغرداية مؤخرا  المديرية  كشفت 
ما ال يقل عن 1.532 لسعة عقرب من بينها حالتي وفاة، خالل الفترة 
كافة  عبر  الجارية  السنة  من  أوت   31 غاية  إلى  جانفي   1 من  الممتدة 

الوالية.
أوضح ذات المصدر، أنّه بخصوص حالتي الوفاة المسجلتين، يتعلق األمر 
بطفلين توفيا بعد التعرض للسع العقربي، بحيث لم يسارع أولياؤهما إلى 
نقلهما إلى أقرب مؤسسة استشفائية لتقلي العالج والتكفل بهما في الوقت 
المناسب. وتعتبر دائرة القرارة واحدة من بين أكثر المناطق تضررا من 
حالة   289 بـ  متليلي  ببلدية  متبوعة  حالة،   345 بواقع  العقارب  لسعات 
فغرداية بـ 214 حالة وبريان بـ 188 حالة وزلفانة بـ 136 حالة والضاية 
بن ضحوة بمجموع 124 حالة، ثم العطف بـ 102 حالة إصابة بالتسمم 
نفس  بغرداية خالل  والسكان  الصحة  مديرية  إحصائيات  وفق  العقربي، 

الفترة.
وتعد لسعات العقرب السامة »مشكلة حقيقية« بالنسبة للصحة العمومية، 
تستجيب  التي  الجوارية  الصحية  التغطية  درجة  تكثيف  رغم  وذلك 
العقربي على  للتسمم  المضاد  المصل  التسمم مع توفر  لمتطلبات حاالت 

مستوى مختلف مناطق الوالية، حسبما أّكده عامر بن عيسى مدير الصحة 
بالوالية. 

وتأتي اإلصابة بلسعات العقارب في مقدمة حاالت التسمم بوالية غرداية 
قبل التسممات الناتجة عن عضات الكالب والقطط والقوارض والتسممات 
من  العديد  دعا  الصدد،  وبهذا  بالوالية.  ممارسين  إلى  استنادا  الغذائية، 
سيما  المحيط  نظافة  على  الحرص  إلى  العمومية  السلطات  الممارسين 
بالمناطق الحضرية بالوالية، وكذا تدعيم التكفل بحاالت التسمم العقربي 
لصناعة  العاصمة  بالجزائر  باستور  معهد  لفائدة  العقارب  وتشجيع جمع 
بلون  غرداية  بوالية  المتواجدة  العقارب  وتتميز  للسم.   المضاد  للمصل 
انتشارها خالل فصل الصيف، السيما  أسود وأصفر غامق، حيث يكثر 
في األماكن الصخرية والصحراوية، وكذا وداخل المنازل القديمة المبنية 
األكثر  هم  األطفال  أن  أحد سكان غرداية، مضيفا  أشار  كما  بالحجارة، 
عرضة للسعاتها. وتعتبر مظاهر قلة النظافة ونقص اإلنارة العمومية من 
بالمناطق  السامة  الحشرات  انتشار هذه  المشجعة على  الرئيسية  العوامل 

الحضرية والسكنية، مثلما أوضح أحد ممارسي الصحة العمومية.
�ش.ز

الفاتح  يومي  أهراس  سوق  والية  ستحتضن 
الدولي  الملتقى  أشغال  المقبل  أكتوبر  والثاني 
إلى  طاغست  من  أوغسطين  "القديس  األول 
على  الجزائرية،  األنباء  وكالة  العالمية.»نقلت 
قوله  دريدي،  بن  فوزي  الملتقى،  منسق  لسان 
إّن سيجرى تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون 
"كونراد  األلمانية  المؤسسة  من  وبمبادرة 
كل  مع  بالشراكة  الجزائر(  )مكتب  أديناور" 
لجامعة  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  كلية  من 

"محمد الشريف مساعدية" ووالية سوق أهراس، 
وتندرج التظاهرة في إطار التعريف بأعمال تلك 
والفلسفية ومدى  الفكرية  الناحية  من  الشخصية 
هذا  في  عالمًيا.وسيشارك  الفكر  على  تأثيرها 
اللقاء الدولي الذي ستحتضنه دار الثقافة "الطاهر 
وطار" مختصون في أعمال تلك الشخصية من 
كل من الجزائر والنمسا وألمانيا وفرنسا، فضاًل 
اإلسالمي  للمجلس  العام  األمين  حضور  عن 
األعلى الدكتور بوزيد بومدين. وستتناول أشغال 

اللقاء عدة محاور منها "مسار وأعمال القديس 
نوميديا  شرق  في  المعرفة  و"تطور  أوغستين" 
للشرق  والثقافي  العلمي  و"التاريخ  القديمة" 
وتطورهما:  وبونة  طاغست  خاصة  الجزائري 
العالقات االقتصادية والتجارية بين شمال إفريقيا 
وروما" و"تطور فكر أوغستين نحو حوار بين 
الثقافات: النعمة واإلرادة تمهيًدا لمفهومي العيش 

معا والمواطنة.»
�ش.ز

غرداية:

اأزيد من 1500 ت�سمم عقربي يف 7 اأ�سهر

�ش. زم��ش

�سمن ت��سيات ملتقي �سارك فيه اأ�ساتذة من 12 جامعة بال�طن 

ا�ستحداث مناطق للتو�سع ال�سياحي 
وت�سجيع ال�سياحة احلموية بخن�سلة

دعا اأ�ساتذة جامعي�ن ال�سلطات العم�مية اإىل تقدمي ت�سهيالت لأ�سحاب الأفكار املبتكرة الذين يريدون ا�ستحداث م�ؤ�س�سات نا�سئة يف 

قطاع ال�سياحة احلم�ية مع الدع�ة ل�ستحداث مناطق للت��سع ال�سياحي بال�لية.

�س�ق اأهرا�ش:

 ملتقى دويل حول "القدي�س اأوغ�سطني" 
يومــي 1 و2 اأكتـوبــر املقبل



الملح والعسل
 تساعد هذه الوصفة على تهدئة البشرة الُمتهيّجة وتحافظ على رطوبة 
البحر  ملح  من  صغيرتين  ملعقتين  مزج  خالل  من  بتواُزن؛  البشرة 
الناعم مع أربع مالعق صغيرة من العسل الخام حتى تتكّون عجينة 
العين،  منطقة  تجنّب  مع  البشرة  على  بالتساوي  تُطبّق  ثم  متماسكة، 
وتُتَرك على البشرة من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم تُوَضع منشفة 

دافئة على الوجه لمدة 30 ثانية، ثم تُفَرك بحركة دائرية.
الملح وزيت الزيتون

 تعتبر هذه الخلطة مثاليّة للمحافظة على نضارة ونعومة البشرة؛ وذلك 
بمزج ملعقتين كبيرتين من ملح البحر مع ملعقة كبيرة من العسل مع 
كمية مناسبة من زيت الزيتون للحصول على مزيج ُمتجاِنس القوام، ثم 

فركه بشكٍل دائرّي على الوجه وغسله بالماء الدافئ.
الملح مع بياض البيض واللبن الرائب

تُساعد هذه الوصفة في تضييق المسامات الواسعة وتنظيفها؛ من خالل 
ثم مزجها مع نصف ملعقة صغيرة من ملح  خلط بياض بيضة جيّداً 
الرائب، ثم تطبيقها على الوجه  اللبن  البحر مع ملعقتين كبيرتين من 

وغسله بالماء، وألفضل النتائج يُفّضل استعمالها مرتين أسبوعياً.

الملح اإلنجليزي و الشوفان
  (PH)تعمل هذه الوصفة على للحفاظ علي توازن الرقم الهيدروجيني
وكوب  الماء  من  كوب  مع  الملح  من  ملعقتين  بمزج  وذلك  للبشرة؛ 
من الشوفان، ثم وضع المزيج علي الوجه المبلول مع التدليك بشكٍل 
الدافئ،  بالماء  ثم شطفه  دقائق،   5 لمدة  الوجه  ثم تركه على  دائرّي، 

ويُنَصح بتطبيقها ثالث مرات أسبوعياً.
الملح والحمضيَّات

وتُعتَبر  وتجديدها،  الدهنية،  البشرة  إنعاش  على  الحمضيات  تُساعد 
الة لتقشير البشرة. طريقة فعَّ

نات: المكوِّ
نصف كوب من ملح البحر الناعم.
نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من البرتقال، أو الليمون.
علبة زجاجيَّة.

طريقة التحضير:
نات معاً؛ للحصول على خليط. تُخلَط المكوِّ

يُوَضع الخليط داخل العلبة الزجاجيَّة، ويُخلَط جيّداً قبل االستخدام.
تُغَسل مناطق الجلد الُمراد تقشيرها؛ للحصول على الترطيب.

ة دقيقة  يُوَضع الخليط على البشرة، وتُفَرك به بلطف بحركة دائريَّة مدَّ
إلى دقيقتين؛ لتقشير خاليا الجلد الميّت، وإزالتها.

تُغسل البشرة بالماء بلُطف.
سنة  من  تخزينها  ويمكن  وجاّف،  بارد،  مكان  في  الملح  بقايا  ن  تُخزَّ

إلى سنتين.
مالحظة: يُوصى بتجنُّب الفرك حول منطقة العينين.

األكثر؛  على  األسبوع  في  مرتين  العاديّة  للبشرة  الطريقة  هذه  ر  تُكرَّ
وذلك من أجل حماية الجلد من الجفاف، واالحمرار، والحساسيَّة.

ات في األسبوع، للبشرة الدهنيَّة. تين، أو ثالث مرَّ ر هذه الطريقة مرَّ تُكرَّ
ة واحدة في األسبوع، أو حسب الحاجة؛ للتخلُّص  ر هذه الطريقة مرَّ تُكرَّ

من جفاف الجلد للبشرة الجافة.

والخطوات  المرحلة  تبدأ  وعقله  الطفل  جسم  تهيئة  من  االنتهاء  بعد 
العملية للتعليم، ولكن يجب اختيار طريقة مناسبة وسليمة للتدريس، وما 

يلي بعض النصائح التي ستساعدك في تعليم طفلك:

العلم  اكتساب  على  وتشجيعه  للطفل،  والدراسة  التعلم  أهمية  شرح 
الطفل  لترغيب  أمر مهم جداً  العلم  أهمية  فتوضيح  ومهارات جديدة، 
بالتعليم، يمكنك الشرح من خالل طرق مبسطة وسهلة، أو من خالل 

قصص مصورة.
تخصيص فترة زمنية إجبارية كل يوم للدراسة، ليشعر الطفل بأهمية 

األمر.
يمكنك استخدام بعض الطرق المساعدة في التعليم لصغار السن، ومنها 

ما يلي:

أجهزة  أو  الذكية  بالهواتف  الخاصة  الحديثة  التطبيقات  استخدام 
من  المعلومات  وتقدم  للصغار  التعليمية  بالعملية  المهتمة  الحاسوب، 

خالل الصوت والصورة والرسومات الجاذبة لألطفال.
استخدام أدوات جاذبة للطفل كاألقالم الملونة واألوراق الجميلة.

تعليم الطفل القراءة والكتابة باستخدام قصص األطفال، ويفضل اختيار 
القصص المفضلة للطفل.

والتهوية  المناسبة  اإلضاءة  اختيار  و  للدراسة،  المالئم  الجو  تهيئة 
المطلوبة، وأيضاً اختيار المالبس المريحة أثناء الدراسة.

هناك بعض األطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة تركيز الطفل 
كالشوكوالتة والمشروبات الساخنة.

مكافئة الطفل مادياً أو معنوياً في حالة إحراز تقدم ملحوظ، ومعاقبته 
في حالة الكسل وعدم التقدم وإحراز النتائج المطلوبة.
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 l اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

عالمات واأعرا�ض ال�سهر التا�سع
موعد  اقتراب   مع 
في  أي  الوالدة؛ 
من  األخيرة  األسابيع 
الحمل، سيتهيأ الجنين 
إلتمام  األم  وجسم 
هذه المهّمة، ويتزامن 
ذلك مع ظهور بعض 
العالمات واألعراض 
األم  تشعر  التي 
وفيما  منها،  ببعٍض 

يأتي إيجاٌز ألبرزها:
نتيجة  اإلرهاق، 

الجهد الذي يقوم به الجسم لتلبية احتياجات الجنين.
آالم في منطقة الحوض، بسبب ضغط وزن الجنين.

آالم في أسفل الظهر؛ بسبّب زيادة حجم الرحم الذي يُحدث إجهاًدا على الظهر.
م في األقدام ومنطقة الكاحل؛ وذلك نتيجة احتباس الماء في جسم  انتفاخات وتورُّ

الحامل.
تشنُّجات الساقين، وذلك لعّدة أسباب؛ كزيادة الوزن، والنشاط أو الخمول الزائد، 

باإلضافة لنقص بعض الفيتامينات.
األرق، والذي قد تتسبّب به اآلالم الجسديّة للحامل، وتكرار الحاجة للتبّول أثناء 

النوم.
حدوث تغيُّراٍت في عنق الرحم، ويختلف وقت حدوث ذلك في حال كانت الوالدة 
األولى للمرأة أم سبقتها والدة، ليُصبح عنق الرحم في نهاية الحمل رقيًقا وأكثر 

ليونة، وهي عمليّة تغيٍُّر طبيعيّة.
ر التقلُّصات المعروفة بالمخاض الكاذب.  زيادة تقلُّصات الرحم، وتكرُّ

تغيُّر لون  أّما في حال  القلق،  أمٌر طبيعّي ال يستدعي  زيادة اإلفرازات، وهو 
اإلفرازات إلى اللون األخضر، أو وجود رائحة كريهة لها؛ فإنّها تُعَتبر إفرازات 
ألي  تجنًبا  المناسب  اإلجراء  التخاذ  الطبيب  استشارة  وتدر  طبيعيّة،  غير 

مضاعفات أو مشاكل.
تغيُّر وضعية الجنين، لينقلب رأسه ويستقر في منطقة الحوض، استعداًدا للوالدة، 
ل، بسبب الضغط الواقع من الرحم على  ويترافق ذلك مع كثرة حاجة األم للتبوُّ

المثانة.

طريقة غ�صل مالب�س ال�صوف 
با�صتخدام اآلة الغ�صيل

يحتــــاُج الّصـــــوف 
إلــــــى طريقـــــــــٍة 
صحيحـــــــة لغسلــه 
بفعاليــــــــٍة وليحافظ 
كــما  جودتـه،  على 
إلى  يحتـــــاج  أنــّه 
منظفــات غسيـــــــٍل 
مناسبــــة للمحافظــة 
غسله  ويمكن  عليه 
الغسيل  آلة  باستخدام 

كما يأتي:
ملصق  من  التحقق 
من  والتأّكد  الغسالة،  في  غسلها  قبل  المالبس  قطعة  على  الموجود  الرعاية 
احتوائه على المعلومات التي تُؤّكد سالمة غسله في الغسالة؛ ألّن غسل المالبس 
المصنوعة من الصوف في الغسالة يزيد من احتمال انكماشها وتقلّص حجمها، 
إتباع هذه الطريقة لتجنّب  فيُراعى  وفي حال إشارة الملصق إلى الغسل يدويّاً 

تلف الصوف.
تُغسل المالبس الّصوفية بماء درجة حرارته 30 درجة، بحيث ال يكون بارداً وال 
ساخناً ليُحقق الموازنة بين إزالة البقع وعدم تلف أنسجة الّصوف الحّساسة، كما 
يُفّضل دائماً قراءة التعليمات المدّونة على الملصق المثبت على قطعة المالبس 

والتّأكد من درجة حرارة الماء المستخدم للغسل.
خفيفة  غسيل  ُمنظفات  وتُستخدم  المالبس  غسيل  آلة  في  الّصوف  قطع  تُوضع 
مناسبة للمالبس الحّساسة، ويتّم اختيار دورة غسل لطيفة أشبه بالغسل اليدوي.

أثناء  فيها لحمايتها  الكتانية لوضع قطع الصوف  الغسيل  يمكن استخدام حقيبة 
الغسل.

في  الصوف  تجفيف  من  فيُحّذر  غسله،  عملية  أثناء  بالمحاذير  يتعلق  فيما  أما 
انكماشه  في  يتسبّب  عالية  حرارة  لدرجات  تعريضه  ألّن  المالبس؛  ُمجّفف 

وتقلّصه، ويُمكن تجفيفه بشكل آمن من خالل إتباع اإلرشادات اآلتية:
أخرى  منشفة  وفرد  نظيفة،  منشفة  على  حديثاً  المغسولة  الصوف  قطعة  فرد 

فوقها.
لّف المناشف على شكل أسطوانة.

في  الموجود  الزائد  الماء  من  للتخلّص  المناشف  أسطوانة  طول  على  الضغط 
الصوف، ويُحّذر من فرك الصوف باليد ألّن ذلك يُؤّدي إلى تمّدده.

التأّكد من التخلّص من أكبر قدر ممكن من المياه، ثّم إزالة قطعة الصوف من 
المناشف وفردها على سطح مستو، وإعادة تشكيلها كما كانت.

أو  الصوف  المالبس  ثني  من  ويُحّذر  تماماً،  تجف  حتّى  الصوف  قطعة  ترك 
تعليقها على منشر الغسيل.

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
�شحتك

�صبب �صداع الراأ�س من اخللف

و�صفات منزلية للب�صرة من امللح

طريقة التدري�س ال�صحيحة لالأطفال

وضعية الرأس غير مريحة والخاطئة أثناء االستلقاء للنوم.
تناول الكثير من األطعمة الحلوة التي ُتسبب صداع الرأس من الخلف: 
كالشوكوالتة مثاًل، وقد يكون ذلك دلياًل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أمراً  يُعتبر  خلفّي  بصداع  والشعور  األنفية،  الجيوب  فالتهاب  الزكام؛ 
طبيعياً نتيجة اإلصابة باإلنفلونزا والزكام.

البكاء الشديد: البكاء المتواصل يُسبّب ألماً شديداً في الرأس، وللتخلُّص 
من هذا األلم يُنصح باالستحمام الدافئ، والراحة لفترة معينة.

يُسبّب  طويلة  لفترات  الحارقة  الشمس  ألشّعة  ض  التعرُّ إّن  الشمس: 
ُصداعاً شديداً في الرأس من الخلف.

األسنـــان: إصابـــــــة األسنــــان بالتســــّوس، خاصة طاحونة العقل، 

يــــؤدي إلى حــــــــدوث صــــداع حاد في الرأس.
الجيوب األنفية: يُسبّب التهاُب الجيوب األنفيّة صداعاً نصفياً، وصداعاً 
في منطقة الرأس من الخلف، ومن أعراض الجيوب األنفيّة الشعور بألٍم 
ويزداد  األسنان،  إلى  األلم  يمتدُّ  وقد  والعينين،  واألنف،  الجبهة،  فوق 
األلم عند الميالن إلى األسفل، وعند تحريك الرأس في وضعية السجود.
األدوية: إّن تناول بعض األدوية له تأثير جانبّي، كالصداع، والغثيان.

التعرض للضغط العصبّي والجسدّي بشكل كبير.
سوء التغذية، وعدم االنتظام في تناول الوجبات الغذائيّة

التعرض للضغوطات النفسيّة، وللقلق والتوتر.
تقلُّبات الجو، كارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
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يحتاجون للفوز للتاأهل

 اإىل نهائيات دوري الأمم الأوروبية

الإ�سبان ي�سعون لفك عقدة عمرها 
19 عاما اأمام الربتغال

اإ�سبانيا  منتخب  يحتاج 

نظريه  على  اليوم  للفوز 

يتاأهل  كي  الربتغايل 

الأمم  دوري  نهائيات  اإىل 

الفريق  لكن  الأوروبية، 

بعقدة  ي�سطدم  الإ�سباين 

الأرا�سي  على  الفوز  عدم 

عاما   19 منذ  الربتغالية 

كاملة.

ويعود اآخر انت�سار حققته 

يف  جارتها  على  اإ�سبانيا 

عقر دارها اإىل ال�ساد�س من 

مدينة  يف  هرنيكي�س  األفون�سو  مبلعب  ودية  مباراة  خالل   2003 �سبتمرب 

غيماراي�س، وكان بنتيجة 3-0.

وكان هذا النت�سار لالإ�سبان على الربتغاليني، ويف �سفوفهم وقتها لوي�س 

فيغو وروي كو�ستا وفرناندو كوتو، يف عقر دارههم، حيث خ�سر لروخا يف 

1-0 ل�سالح الربتغاليني  2004 بعدها  دور املجموعات من كاأ�س اأمم اأوروبا 

بهدف من نونو غومي�س.

 2010 نوفمرب  خالل  ودية  يف   0-4 ثقيلة  بنتيجة  الإ�سبان  انهزم  ثم 

جاء  ثم  العامل،  اأبطال  كونهم  اإثبات  من  املباراة  تلك  اأثناء  يتمكنوا  ومل 

يتمكن  2020.ومل  اأكتوبر  يف  اأخرى  ودية  مباراة  يف  ال�سلبي  التعادل 

ثمن  منذ  مباراة  يف  الربتغايل  نظريه  على  التغلب  من  الإ�سباين  املنتخب 

اأفريقيا مبلعب جرين بوينت يف مدينة كيب تاون  نهائي مونديال جنوب 

ح�ساب  على  تاأهلت  اإ�سبانيا  فيا.لكن  دافيد  بهدف   0-1 الإ�سبان  فاز  حني 

الربتغال اإىل نهائي كاأ�س اأمم اأوروبا 2012، بركالت الرتجيح بعد التعادل 

مونديال  من  املجموعات  دور  يف   3-3 التعادل  يحل  ومل  اأهداف،  بدون 

اإ�سبانيا اإىل املراحل الإق�سائية، بينما انتهت اآخر  2018 دون تاأهل  رو�سيا 

خم�س مواجهات جمعت الفريقني بالتعادل كان اآخرها 1-1 يف دوري الأمم 

الأوروبية مبلعب بنيتو فيامارين يف اإ�سبيلية.

وتعد الربتغال اأكرث مناف�س التقته اإ�سبانيا بواقع 39 مرة، انتهت منها 16 

وكان  للربتغاليني  انت�سارات  �ستة  مقابل  الإ�سباين  املنتخب  بفوز  مواجهة 

مرمى  يف  هدفا   76 اإ�سبانيا  لعبو  و�سجل  بينهما،  لقاء   17 عنوان  التعادل 

الربتغال، فيما هز الربتغاليون �سباك الإ�سبان 45 مرة.

الوكالت

الإرهاق والإ�سابات ينالون من الفراعنة

غياب ثالثي منتخب م�سر
 عن مواجهة ليبرييا الودية

فيتوريا،  روي  الربتغايل  املدرب  بقيادة  م�سر،  ملنتخب  الفني  اجلهاز  قرر   

اإراحة بع�س الالعبني وا�ستبعادهم من ودية ليبرييا.واتخذ قرار اإراحة 

لعب  حممد  وم�سطفى  الإجنليزي،  ليفربول  جناح  �سالح  حممد  من  كل 

الزمالك.ون�سر  نادي  لعب  فتوح  اأحمد  اإىل  بالإ�سافة  الفرن�سي،  نانت 

احل�ساب الر�سمي لحتاد الكرة امل�سري عرب "تويرت": "ف�سل اجلهاز الفني 

ملنتخب م�سر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا اإراحة الثنائي حممد 

�سالح وم�سطفى حممد يف مباراة ليبرييا الودية املقررة اليوم بعد م�ساركة 

"كما  البيان:  املا�سية«.واأ�ساف  النيجر  ودية  يف  وم�سطفى  �سالح  الثنائي 

الع�سلة اخللفية  اآلم يف  اأحمد فتوح راحة ب�سبب  الفني منح  قرر اجلهاز 

الفوز على نظريه  "الفراعنة"  و�سعوبة حلاقه باملباراة"، وحقق منتخب 

النيجر بثالثة اأهداف دون رد اجلمعة الفائتة يف الإ�سكندرية.

الوكالت

يف ظل غيابات عديدة 

يف �سفوف البار�سا والريال

رابطة الليغا الإ�سبانية 
تك�سف عن توقيت الكال�سيكو

اأم�س  الليغا،  رابطة  ك�سفت 

مباراة  اإقامة  توقيت  عن 

وبر�سلونة،  مدريد  ريال 

اجلولة  مناف�سات  �سمن 

الدوري  من  التا�سعة 

ل�سحيفة  الإ�سباين.ووفقا 

فاإن  الإ�سبانية،  "ماركا" 
اإقامة  قررت  الليغا  رابطة 

 16 يوم  الكال�سيكو  مباراة 

ال�ساعة  يف  املقبل  اأكتوبر 

بالتوقيت  م�ساء   4:15
املباراة  املحلي.و�ستقام 

الدوري  يت�سدر  الذي  امللكي  النادي  معقل  برنابيو"  "�سانتياغو  ملعب  على 

الإ�سباين ب18 نقطة، بينما ياأتي بر�سلونة يف الرتتيب الثاين ب16 نقطة 

ورونالد  كوندي  جول  الدفاع  ثنائي  خلدمات  بر�سلونة  فقط.و�سيفتقد 

خدمات  ا�ستعادة  ينتظر  الذي  مدريد  ريال  اأمام  القمة  مباراة  يف  اأراوخو 

مهاجمه الفرن�سي كرمي بن زمية عقب انتهاء التوقف الدويل.

الوكالت

رئي�س "الفيفا" يدعو للت�سامن لإجناح البطولة وي�سرح:

»مونديال قطر �سيكون الأف�سل على الإطالق«
رئيس  إنفانتينو  جياني  اعتبر 
"الفيفا"،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  أن 
العام  نهاية  قطر  ستستضيفها  التي 
األفضل  النسخة  ستكون  الحالي، 

على اإلطالق.
تصريحات  في  إنفانتينو  وقال 
تلفزيونية من نيويورك على هامش 
أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة 
كأس  بطولة  إن  المتحدة،  لألمم 
األفضل  ستكون  قطر  في  العالم 
التحضيرات  واقع  من  التاريخ  في 
في  إقامتها  وفكرة  للحدث،  القطرية 
جاهزية  واكتمال  العربية،  المنطقة 
قطر الستقبال العالم، مشيرا إلى أنه 
كواحد من أسرة كرة القدم في العالم، 

يرحب بكل جماهير المنتخبات.
للفيفا،  رئيسا  "بصفتي  وأضاف: 

بكل شعوب  للترحيب  نفسي  أفوض 
سيحضرون  الذين  األرضية،  الكرة 
بالعالم  "أرحب  وزاد:  قطر"،  إلى 
شهر  خالل  متحدا  سيكون  الذي 

للجميع،  رسالة  أبعث  العالم،  كأس 
نجاح  أجل  من  التضامن  بضرورة 

البطولة«.
وواصل المسؤول السويسري حديثه 

من  أسابيع  بعد  على  بالقول:"نحن 
األفضل  ستكون  التي  العالم  كأس 
على مّر التاريخ. بالتأكيد اول شيء 
أمير  سمو  شكر  هو  به  القيام  اريد 
البالد  وكل  الحكومة،  وكل  قطر، 
سنرّحب  رائعاً.  حدثاً  يعّدون  النهم 
في قطر، أقول نحن ألنني جزء من 
عائلة كرة القدم في قطر، وسنرّحب 
حول  متحداً  سيكون  الذي  بالعالم 
احتفاٍل هو كأس العالم. نحتفل بكرة 
ونحتفل  باإلنسانية،  نحتفل  القدم، 
بالعديد من األمور في العالم المنقسم 
نتوّقع  اليوم، والذي سيكون موحداً. 
مليونا شخص من كل انحاء العالم، 
الحدث.  يشاهدون  مليارات  وخمس 
االمر  وسيكون  مستعدة،  قطر 

مذهاًل.«
الوكالت

 بلغت كرواتيا نصف نهائي دوري 
األمم األوروبية بفوزها على النمسا 
3-1، في حين لم ينفع االنتصار الذي 
 0-2 فرنسا  على  الدنمارك  حققته 
منافسات  من  األخيرة  الجولة  في 
المباراة  األولى.وفي  المجموعة 
كرواتيا  افتتحت  فيينا،  في  األولى 
المخضرم  قائدها  بواسطة  التسجيل 
مدريد  لاير  نجم  مودريتش  لوكا 
دقائق،   6 مرور  بعد  اإلسباني، 
عن  التعادل  أدركت  النمسا  لكن 
بعدها  بوغمارتر  كريستوفر  طريق 
قائما  التعادل  دقائق.وظل  بثالث 
حتى الدقيقة 69 عندما نجح ماركو 
ليفايا، في منح التقدم مجددا لكرواتيا 
وصيفة مونديال روسيا عام 2018، 
قبل أن يحسم المدافع المخضرم ديان 
لوفرن النتيجة نهائيا لصالح منتخب 

في  الثالث  الهدف  بتسجيله  البلقان 
الدقيقة 72. 

في  ستاديوم"  "باركن  ملعب  وعلى 
على  الدنمارك  تغلبت  كوبنهاغن، 
توقيع  من  نظيفين  بهدفين  فرنسا 
وأندرياس سكوف  دولبيرغ،  كاسبر 
أولسن في الدقيقتين 34 و39 تواليا.

 13 إلى  رصيدها  كرواتيا  ورفعت 
واحدة  نقطة  بفارق  متقدمة  نقطة، 
عن الدنمارك، لتظفر ببطاقة التأهل 
إلى نصف النهائي، أما فرنسا، بطلة 
األخيرة  النسخة  لقب  وحاملة  العالم 
من مسابقة دوري األمم األوروبية، 
نقاط في   5 تجمد رصيدها عند  فقد 
نقطة  بفارق  متقدمة  الثالثة،  المرتبة 
والتي  الرابعة  النمسا  عن  واحدة 

هبطت للمستوي الثاني.
الوكالت

اجلولة الأخرية من دوري الأمم الأوروبية

عن  فرنسا  لمنتخب  الفني  المدير  ديشان،  ديديه  دافع 
نجومه بعد الخسارة أمام الدنمارك بهدفين دون رد، 

في ختام مشوار الديوك بدوري أمم أوروبا.
قال ديشان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "بالطبع 
منتخب  ألن  خسرنا  جيدا،  أمرا  ليست  الهزيمة 
بشكل  بدأنا  أننا  رغم  وأفضل  أقوى  كان  الدنمارك 
جيد في أول 30 دقيقة، ال أتعامل مع الموقف بنظرة 
سوداء، لقد عانت العديد من المنتخبات الكبيرة، وما 
يحدث حاليا يذكرنا بما ينتظرنا بعد شهرين في كأس 
صعوبات  سنجد  مستوانا،  تراجع  إذا  وأنه  العالم، 

هو  المهم  الشيء  لكن  أعذار،  عن  أبحث  لن  كبيرة، 
استعادة جميع العبينا في غضون شهرين«.

وهذا  جيدة،  حالة  في  يكن  لم  "كامافينغا  وأضاف: 
وارد، فهو والعبون آخرون لم يكونوا معنا منذ فترة 
أساسي، وما حدث سيفيدهم  بشكل  طويلة، وشاركوا 
فهو  الكثير،  قدم  مبابي،  كيليان  كذلك  المستقبل،  في 
إنه  بمفرده،  شيء  كل  يفعل  لن  ولكن  حاسم،  العب 
كاملة  دقيقة   90 شاركوا  الذين  القالئل  الالعبين  أحد 

في غضون 3 أيام، لذا أنا لست قلقا بشأنه«.
أكمل ديشامب "لن أقفز فرحا ببقاء فرنسا في المستوى 

األول بفضل فوز كرواتيا، وال أعتبره ميزة إيجابية، 
لم  كبيرة  أخرى  منتخبات  هناك  لكن  أهون،  شر  بل 
جــــوان،  في  سلبية  نتائج  تحقيق  بسبــب  تتأهـــل 
آخــــر  في  المسار  لتصحيح  سهال  األمر  يكن  ولم 

جــــولتين«.
وأتم تصريحاته "أتمنى أن يفوز كريم بن زيمة بالكرة 
وفوزه  المميز  موسمه  بفضل  يستحقها  ألنه  الذهبية، 
بألقاب مهمة مع لاير مدريد وكذلك منتخب فرنسا في 
نوفمبر الماضي، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم 
لسنوات، وسأكون سعيًدا جًدا من أجله إذا حصل على 

كأس  في  لنا  إضافيا  رصيدا  وستكون  الجائزة،  هذه 
العالــــم«.

الوكالت

حافظ اإلسباني كارلوس ألكاراز، على صدارة 
المحترفين،  التنس  لالعبي  العالمي  التصنيف 
ورافائيل  رود  كاسبر  الثنائي  على  متفوًقا 

نادال.
بفارق  نقطة، متفوقا   6740 ألكاراز،  ويمتلك 
نقطة  و930  رود،  كاسبر  عن  نقطة   890
عن نادال، واحتل الروسي دانييل ميدفيديف، 
المركز الرابع، يليه األلماني ألكسندر زفيريف 
لإلصابة،  المالعب  عن  يبتعد  يزال  ال  الذي 
سادسا،  تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني  ثم 
في  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  استمر  كما 

آندري  الروسي  ثم  نوري،  كاميرون  البريطاني  يليه  السابع،  التصنيف 
روبليف.من جهتها، حافظت نجمة التنس التونسي أنس جابر، على المركز 

التنس  لالعبات  العالمي  التصنيف  في  الثاني 
على  الثالث  لألسبوع  وهذا  المحترفات، 
البولندية  خلف  نقطة،  ب5090  التوالي، 
تقدمت  فيما  نقطة"،   10180" إيجا شفيونتيك 
الثالث،  المركز  إلى  بادوسا  باوال  اإلسبانية 
إلى  كونتافيت  أنيت  اإلستونية  وتراجعت 

المركز الرابع.
وتواصل جابر تحضيراتها في تونس، استعدادا 
للمشاركة في بطولة الياسمين، التي تبلغ قيمة 
جوائزها المالية 250 ألف دوالر، وستدور في 
المنستير بالساحل التونسي، وهذه المرة األولى 

في تاريخ التنس التونسي، التي يتم فيها تنظيم بطولة من هذا الحجم.
الوكالت

كرواتيا اإىل ن�سف النهائي والدمنارك تهزم فرن�سا

دي�ســــــان يدافع عن جنومـــه  »ل اأقلق على مبابي وهذه اأمنيتي لنب زمية«

رغم الهزمية امام الدامنارك:

التون�سية جابر يف املركز الثاين يف ترتيب الالعبات

األكاراز يحافظ على �سدارة الت�سنيف العاملي للتن�س للرجال
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ريا�ضي
 في بيان لمديرية الأمن الوطني

 حول تنظيم مباراة اليوم

 ال�شرطة تتخذ اإجراءات امنية
 خا�صة لت�صهيل تنقل المنا�صرين  

 
أعلنت المديرية العامة لألمن 
الوطني، عن اتخاذ جملة من 
اإلجراءات، بمناسبة مواجهة 
المنتخب الوطني ضد نظيره 

النيجيري اليوم، بملعب 
ميلود هدفي.

وحسب بيان المديرية العامة 
لألمن الوطني، فإنه تقرر 

تسخير تشكيالت من رجال 
الشرطة عبر كامل محيط 

الملعب، لتحويل مسار 
المركبات وتسهيل توجيه 

المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر.
وأضاف البيان، على كل شخص ال يحوز على تذكرة مقتناة من المنصة 

اإللكترونية "تذكرتي" االمتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه، مشيرا 
إلى أن التذكرة الخاصة بالمباراة صالحة لشخص واحد فقط، حتى بالنسبة 

للعائالت.
وأهاب بيان المديرية العامة لألمن الوطني، بالمناصرين على ضرورة اتباع 

اإلجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.
ق.ر

 لت�سيير المناف�سة بطريقة جيدة 

واإنهائها وفق البرنامج الم�سطر

 مدوار: "البطولة
 لن تتوقف خالل المونديال"

 
أكد رئيس رابطة كرة القدم 

المحترفة، عبد الكريم مدوار، 
أن بطولة الرابطة المحترفة 

األولى لن تتوقف خالل نهائيات 
كأس العالم المقررة بقطر 

في الفترة ما بين 20 نوفمبر 
و18 ديسمبر، والتي سيغيب 
عنها المنتخب الوطني الذي 
أقصي في اللقاء التصفوي 

األخير بالبليدة أمام المنتخب 
الكاميروني.

وقال عبد الكريم مدوار في 
تصريحات أدلى بها لوسائل 

اإلعالم: " مثل ما أكدته سابقا، مباريات البطولة الجزائرية سوف لن تتوقف 
خالل منافسات كأس العالم، ال أرى أي دوافع تجبرنا على التوقف، زد على 

ذلك انه لدينا أندية ستشارك في رابطة األبطال اإلفريقية وكأس الكاف، إضافة 
إلى كأس إفريقيا لالعبين المحليين المقررة شهر جانفي المقبل«.

وأضاف المسؤول األول في الرابطة: "يتعين علينا تسيير المنافسة بطريقة 
جيدة وإنهائها وفق البرنامج المسطر، سنحاول خالل كأس العالم إعداد برنامج 

للبطولة المحترفة ال يتعارض واألدوار المتقدمة التي يفضل الجزائريون 
ومحبو الكرة متابعتها«.

وبلغت البطولة الرابطة المحترفة األولى، نهاية هذا األسبوع جولتها الخامسة 
وتسير بطريقة عادية، وسيتواصل إجراؤها مثل ما هو متفق عليه مع األندية، 

حسب ما حرص مدوار على تأكيده.
ق.ر

�سيواجه بلوزداد في اول تحد له يوم الأحد القادم

 �صردود يخلف البياوي
 في تدريب �صبيبة ال�صاورة

 
أعلن شبيبة الساورة، أمس، 
تعيين المدرب مفدي شردود 

مديرا فنيا للفريق األول، 
خلفا للتونسي منصف 

البياوي الذي قرر الرحيل 
عن المنصب قبل أيام 

"ألسباب خاصة«.
ولم يكشف شبيبة الساورة 
تفاصيل العقد، متمنيا في 
بيان مقتضب نشره عبر 

فيسبوك، التوفيق للمدرب 
الجديد على رأس الجهاز 

الفني لـ"نسور الصحراء«.
وسيخلف المدرب شردود التقني التونسي ناصيف البياوي، الذي غادر 

العارضة الفنية لِفريق شبيبة الساورة في األيّام القليلة الماضية، وينتظر 
المدرب الجديد لـ "نسور" بشار امتحان صعب األحد المقبل، لما يُواجه 

العبوه نظراءهم من الزائر نادي شباب بلوزداد، في مباراة ِبرسم الجولة 
السادسة من عمر البطولة الوطنية.

يذكر أن شردود، 33 عاما، كان ضمن الجهاز الفني التحاد الجزائر بصفته 
مدربا للياقة، كما أشرف في وقت سابق على تدريب عدة أندية محلية منها 

أهلي برج بوعريريج وشباب باتنة وشبيبة بجاية.
ق.ر

 ق.ر/واج

يواجه المنتخب الوطني سهرة اليوم نظيره 
النيجيري بملعب ميلود هدفي بوهران 

في مباراة ودية بهدف الفوز وبإقناع، بعد 
أربعة أيام من الفوز الصعب الذي حققه 

><الخضر<< أمام غينيا في نفس الملعب، 
حيث سيحاول الالعبون تكرار نفس االنجاز، 

لكن هذه المرة باألداء المطمئن.
ويبحث رفقاء رياض محرز عن اإلقناع 
بعدما جاء مردودهم في المباراة السابقة 

متواضعا جدا رغم أن األمر يتعلق بمجرد 
مباراة ودية، وأثار الخضر في ذلك اللقاء 

مخاوف جماهيرهم، مما دفع الناخب الوطني 
جمال بلماضي إلى طمأنتهم في الندوة 

الصحفية التي أعقبت هذه المباراة، بالتأكيد 
على أنه هو نفسه توقع مثل هذا المردود.

وأرجع بلماضي ذلك إلى كونه اعتمد على 
تشكيلة ينقصها االنسجام حيث ال يملك 

الالعبون الذين أقحمهم الكثير من المباريات 
مع بعض مما تولد عنه مردودا ضعيفا، سيما 

خالل الشوط األول من اللقاء، على حد قوله.
ومكن الفوز على غينيا بتسجيل االنتصار 

الرابع تواليا، وهو ما يحفز أشبال بلماضي 
إلى التطلع إلى سلسلة جديدة من اللقاءات 
الخالية من الهزائم بعدما توقفت سلسلتهم 

األولى في جانفي المنصرم.
ويسعى أشبال بلماضي إلى تسجيل فوزهم 

الخامس على التوالي أمام ><النسور 
الممتازة<<، والمواصلة بالتالي في نفس 

ديناميكية االنتصارات، رغم أن المهمة 
لن تكون سهلة ضد منافس سيخوض هذه 

المقابلة الودية بنية الثأر.
وصرح المدرب الوطني في هذا الشأن: 

"أمام نيجيريا ستكون مباراة مغايرة على 
ما كان عليه الحال ضد غينيا. المنافس ال 

يحتاج إلى تعريف، بالنظر إلى أنه أحد 
أفضل المنتخبات في إفريقيا. أنا متأكد من 

أنهم سيأتون بنية االنتقام، ألن آخر لقاءين لنا 
ضدهم كانا في صالحنا«.

وبالنظر إلى األهمية التي يوليها المسؤول 
األول عن العارضة الفنية للمنتخب الوطني 
لهذه المباراة، فإنه يتوقع أن يقحم بالمناسبة 

تشكيلته المثالية، مع اإلبقاء على بعض 
العناصر التي تألقت في اللقاء السابق، على 

غرار العب وسط نادي أنجي الفرنسي نبيل 
بن طالب.

سيغيب العبان مهمان 
في تشكيلة المنتخب 

النيجيري عن مواجهة 
المنتخب الوطني الودية، 
اليوم بملعب ميلود هدفي 

بوهران، حسبما أكدته 
مصادر مسؤولة أمس.

وأعلن االتحاد النيجيري 
عن إصابة نجميه ويلفريد 

نديدي، نجم نادي ليستر 
سيتي اإلنجليزي، وويليام 

تروست إيكونغ، عن القمة 
المرتقبة أمام المنتخب 

الوطني بداعي اإلصابة، 
وتم السماح لهما بمغادرة 
معسكر منتخب نيجيريا 

بالجزائر والعودة إلى 
فريقيهما للتعافي.

ورغم خسارة بوسيرو 
لالعبين بحجم نديدي وإيكونغ، فإنه يمتلك العبين مميزين مثل أليكس 

إيوبي نجم إيفرتون اإلنجليزي وكليشي إيناشيو نجم ليستر سيتي 
اإلنجليزي، وصامويل شوكويزي نجم فياريال اإلسباني، وإديموال 

لقمان نجم أتاالنتا اإليطالي.
وحسب تغريدة االتحادية النيجيرية لكرة القدم عبر تويتر، فإن 

الالعب الدولي تروست، 
يعاني من إصابة تعرض 

لها في المباراة الودية 
ضد المنتخب المحلي.

وأوضح ذات البيان، أن 
الالعب غادر معسكر 

المنتخب النيجيري 
التحضيري، لمواجهة 
المنتخب الوطني اليوم 

بملعب ميلود هدفي، 
وأجرت التشكيلة 

النيجيرية حصة تدريبية 
واحدة بملعب ميلود هدفي 

بوهران مساء أمس.
وحل منتخب نيجيريا 
منتصف نهار أمس، 

ِبوهران، تحسبا لمواجهة 
الخضر وديا، قادما من 

مدينة قسنطينة، حيث كان 
قد واجه المنتخب المحلي وديا سهرة الجمعة المنصرم.

وكان منتخب "النسور الممتازة" قبل ذلك، قد أقام معسكرا إعداديا 
ِبقسنطينة، تخلّلته مباراة تطبيقية مع الفريق الوطني المحلّي وانتهت 

ِبنتيجة التعادل.
ق.ر

حل صبيحة المنتخب الوطني المحلي 
صبيحة أمس، بمطار أحمد بن بلة بوهران، 

تحسبا لمواجهة المنتخب السوداني وديا 
بملعب ميلود هدفي يوم الجمعة المقبل.

وستكون هذه المواجهة، ثاني اختبار ودي 
لرفقاء المدافع كداد، في فترة التوقف الدولي 

الحالي، بعد التعادل ضد منتخب نيجيريا 
األول الجمعة الماضي.

من جهته، قال مجيد بوقرة مدرب المنتخب 
الوطني لالعبين المحليين ان عناصره 

مستعدة لخوض، لكأس إفريقيا للمحليين، 
التي ستحتضنها الجزائر بداية من جانفي 

المقبل.
وصرح بوقرة، عقب وصول وفد المنتخب 

المحلي لوهران، قبل خوض مباراة ودية 
ضد المنتخب السوداني: "سنسير المباريات 

الواحدة تلو األخرى، نحترم جميع المنتخبات 
المشاركة في الشان، واألهم هو امتالك 

العبين جاهزين بدنيا، ويبقون في البطولة 

المحلية كي ال نخسرهم عند احترافهم".
وبخصوص مهمته على راس العارضة 

الفنية، التي تدعمت مؤخرا بالدولي السابق 
كريم مطمور، أضاف: " لدينا حاليا مزيج 
من الثقافات الكروية، هناك جمال مصباح 

بمنظومة تكوين إيطالي ومطمور ألماني وأنا 
دولي بعض الشيء، كرة القدم هي عبارة 
عن تفاصيل وبالتالي هذه اإلضافة تجعل 
العمل دقيقا أكبر ونحن سعداء بتواجده".

ق.ر

يواجهون نيجيريا في ثاني مباراة ودية في وهران

الوفد و�سل اأم�س اإلى وهران وتدرب بملعب ميلود هدفي

منتخب المحليين و�سل اأم�س اإلى وهران، وبوقرة يوؤكد

 " الخ�شر" ي�صعون 
لفوز مقنع اأمام الن�صور الممتازة  

نيجيريا تفتقد ترو�صت ونديدي في مواجهة الخ�صر الودية

"ن�صعى المتالك العبين جاهزين بدنيا وفينا قبل انطالق ال�صاأن"
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أوضح بيان المديرة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء 
والغاز )سونلغاز( انه من الضروري على زبائن الشركة 

"مراقبة تجهيزاتهم الداخلية للغاز وصيانة أجهزتهم 
الكهرومنزلية التي تعمل بمادة الغاز الطبيعي قبل حلول 
فصل الشتاء تجنبا ألي حادث يمكن أن ينجر عن عدم 

مراقبتها كتسرب للغاز على مستوى التوصيالت الداخلية 
للمطابخ والحمامات" مما سيؤدي إلى "وقوع حوادث 

مميتة يمكن لنا أن نتفاداها بإتباع بعض الخطوات 
واإلرشادات البسيطة التي من الضروري التقيد بها 

حفاظ على سالمة العائالت والمستعملين بشكل عام".
ومن بين هاته االرشادات والنصائح المهمة والمطلوبة 

من المختصين في مجال الغاز, اكدت المديرية على 
ضرورة تنظيف وصيانة اآلالت الكهرومنزلية التي 
تعمل بمادة الغاز حفاظا على سالمتها ونجاعة عملها 

دون تبذير للطاقة ، داعية في هذا المجال المواطن لتنبه 
للـمخاطر الناجمة عن سوء استعمال وسائل التدفئة 

والتسخين.
وذكرت المديرية في هذا السياق, بانه البد من 

االستعانة بأخصائيين في المجال قبل إعادة تشغيل 
المدفأة، حتى في تنظيفها وإعادة توصيلها بأنابيب 

التهوية، مشيرة الى أن أغلب المواطنين يقومون بأنفسهم 
بربط شبكة الغاز دون إخضاعها حتى للمراقبة وعملية 

التنظيف لذا "وجب إلزاميا االستعانة بأخصائيين 
ومحترفين في مجال الغاز.

وبهذا الصدد افادت المديرية, ان مراقبة المدفأة تكون 
"بإخضاع أنابيب الغاز الموصولة بها لالختبار بمادة 

الصابون، لمعرفة ما إذا كان هناك تسرب لغاز أحادي 
أكسيد الكاربون، مع الحرص على مراقبة سالمة قنوات 
التهوية بالتأكد من أنها موصولة بشكل جيد وخلوها من 
أي عائق يسد مخرج الغازات السامة كفضالت الطيور 

واألتربة والغبار".
وبهذا الشأن دعت مديرية توزيع بلوزداد زبائنها الى 

إطفاء شعلة سخان الماء بعد استعماله أو وضعه في 
أماكن تكون نسبة التهوية فيها جيدة الندثار الغازات 
السامة في الجو وعدم استعمال آلة الطبخ او اآلالت 
التي تعمل بالغاز لغير غرضها األصلي او من اجل 

التدفئة بها تفاديا لتراكم غاز أحادي الكربون في أرجاء 
البيت أو المحيط الذي يتواجد به المستعمل لتفادي 

الحوادث المنزلية المنجرة عن هذه األخيرة مع التأكد 
من أن الشعلة التي تنبعت من الجهاز زرقاء اللون.

وذكرت المديرية في بيانها زبائنها بعدم تركيب 
األجهزة التي تعمل بمادة الغاز كسخانات المياه في 

األماكن المغلقة والتي ال تحتوي على فتحات التهوية 
كالحمامات وغيرها لتجنب الحوادث أو األعراض 
التي يمكن أن تسببها الغازات المنبعثة من األجهزة 

كالدوار، الصداع ، الغثيان ، ضعف الرؤية و وصوال 
إلى اإلغماء والموت, و كذا بتهوية أماكن المعيشة 10 

دقائق على األقل يوميا لتجديد الهواء والحفاظ على 

معدل األكسجين أو ترك نافدة مفتوحة عند إشعال 
المدفأة أو أي آلة تعمل بمادة الغاز من اجل تجديد دورة 

الهواء وعدم تراكم الغازات السامة.
وتدخل هذه االرشادات و النصائح في إطار 

االستعدادات المتعلقة بانطالق البرنامج السنوي المسطر 
من طرف ناحية توزيع الجزائر/مديرية توزيع بلوزداد 
والمتمثل في التحسيس ضد أخطار سوء استعمال الغاز 
وخطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون ,تحت عنوان 

"الغاز الطبيعي بكل أمان" وما يكتسيه هذا الموضوع 
من أهمية بالغة للمؤسسة، الزبائن والبيئة وحفاظا على 

األرواح البشرية التي يحصدها غاز احادي الكربون 
سنويا ناهيك عن األضرار المادية التي يمكن أن تسببها 

التسربات الغازية الناجمة عن التعديات المختلفة على 
قنوات الغاز المختلفة وعدم االلتزام بمراقبة التوصيالت 

الداخلية غير المطابقة للشروط التقنية المعمول بها أو 
الرجوع إلى أهل االختصاص والحرفيين المؤهلين.
وتطلب مديرية توزيع بلوزداد من زبائنها  "واجب 
التقيد بهذه اإلرشادات البسيطة والمهمة حفاظا على 

سالمة األرواح" ، كما أنها تدعو مستعمليها في 
حالة حدوث أي تسرب أو استنشاق للغاز باالتصال 

بمصالحها التقنية للتدخل وإصالح أعطاب الغاز على 
المركز الوطني لالتصاالت على الرقم المختصر 

3303 أو التقرب السريع إلى المديريات أو الوكاالت 
التجارية التابعة لناحية توزيع الجزائر.
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حجز خم�س �صفائح من 
املخدرات وتوقيف مروجيها 

حجز عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري 
الثاني ألمن دائرة بوسعادة بأمن والية المسيلة 

خمس صفائح من المخدرات  بوزن إجمالي قدره 
500 غرام، باإلضافة إلى مبلغ مالي من عائدات 

الترويج، مع توقيف 03 أشخاص يمتهنون 
المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات. 

وحسب ما أفاد به بيان صدر أمس عن خلية 
اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني 

فإن وقائع القضية بدأت على إثر معلومات 
وردت إلى المصلحة مفادها وجود أشخاص 
يقومون بنقل وترويج المخدرات على متن 

مركبة، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق 
التحقيق من توقيف المشتبه فيهم الثالثة وبحوزة 

أحدهم الكمية المذكورة من المخدرات.
وأورد البيان أنه بعد استيفاء إجراءات التحقيق 
في القضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا عن تهمة تكوين 
جمعية أشرار تنشط في إطار منظم ألجل ترويج 
وتخزين ونقل المخدرات )كيف معالج( باستعمال 

مركبة.
 حممد ق

 حت �شعار "نح�شي حا�شرنا .. 

م�ستقبلنا"  لن�سنع 

الإح�صــــاء   انطــــالق 
لل�صكان  لل�صاد�س   العــــام 
باجللفـــــة  والإ�صكـــان 

أشرف رئيس دائرة الجلفة اليوم رفقة رئيس 
المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة ومدير النقل 
واعضاء المجلس الشعبي البلدي و االمين العام 

لبلدية الجلفة اليوم األحد 25 سبتمبر 2022 
بقاعة السينما سابقا على إعطاء إشارة انطالق 

عملية اإلحصاء العام للسكان والتي تمتد من 25 
سبتمبر الى 29 أكتوبر 2022 اين سخرت لها 

كل الوسائل المادية والبشرية 
ع.ل

 �لر�ئد: 2022/09/27

جتنبا لوقوع اأي حادث ميكن اأن ينجر عن عدم مراقبتها

�صونلغاز تدعو زبائنها اىل �صرورة مراقبة 
التجهيزات الداخلية للغاز قبل ف�صل ال�صتاء

دعت مديرية توزيع بلوزداد )العا�سمة(, اأم�س, يف بيان لها, زبائنها اإىل �سرورة 

مراقبة التجهيزات املنزلية للغاز و�سيانة الأجهزة الكهرومنزلية التي تعمل مبادة 

الغاز الطبيعي من طرف خمت�سني قبل حلول ف�سل ال�ستاء, جتنبا لوقوع اأي حادث 

ميكن اأن ينجر عن عدم مراقبتها.

أصبحت الكالب الضالة تشكل 
خطرا على حياة المواطنين 

القاطنين بالقطب الحضري بربيح 
بوالية الجلفة وخاصة األطفال 

المتوجهين الى المدارس كل 
صبيحة، بحيث انها أصبحت 

تجول وتصول بدون تدخل الجهات 
المعنية من اجل القضاء على 

هؤالء الحيوانات الخطيرة والتي قد 
تصير خطرا على هؤالء الصبيان.

..وانعدام التجهيزات العلمية 

والبيداغوجية باملتو�سطات 

اجلديدة باجللفة

أصبح انعدام التجهيزات العلمية 
والبيداغوجية بالمتوسطات الجديدة 
بالقطب الحضري الجديد وبعض 
المؤسسات الجديدة بوالية الجلفة 

يؤرق أساتذة هذه المتوسطات لما 
له من أهمية كوسيلة تعليمية تعلمية 

للتلميذ واالستاذ على حد سواء 
بهدف توضيح المعاني وشرح 
األفكار في اذهان المتربصين 

وتقريبها من خالل البيئة التعليمية، 
كما ان هذه المؤسسات التربوية 

تعاني من حالة االكتظاظ وقد يؤثر 
هذا االنعدام الكلي للتجهيزات 

على مردود أداء األستاذ داخل 
القسم ونتائج التالميذ خالل الفصل 

وخالل االمتحانات الرسمية 
الوطنية.

..واكتظاظ باملوؤ�س�سات 

الرتبوية

يشهد قطاع التربية بالجلفة تأخرا 
كبيرا في انجاز الهياكل التربوية 
في جميع االطوار المدرسية مما 

أدى الى اكتظاظ في الكثير من 
المؤسسات التربوية بالوالية وهذا 
حسب القائم على شؤون التربوية 

بالوالية.بحيث ان الطور االبتدائي 
يحتاج الى 30 مجمع مدرسي 

و120 قسم توسع و43 مطعم، اما 
بالنسبة للطور المتوسط فبحاجة 

الى 25 متوسطة و50 قسم توسعة 
و20 انصاف داخلي. اما الطور 
الثانوي فبحاجة الى 14 ثانوية 

و36 قسم توسعة.وامام هذا التأخر 
الكبير في اإلنجاز والذي يحتاج 
الى مجهود كبير وربما سنوات 
عديدة للتدارك يبقى االكتظاظ 

بالمؤسسات التربوية هو الهاجس 
األكبر امام التحصيل الجيد 

للتلميذ والنتائج السنوية والتسرب 
المدرسي. 

لعجاج حمود عزيز

اجللفة

 الكالب ال�صالة تهدد حياة
 املواطنني بالقطب احل�صري بربيح 

 حجز اأزيد من 16 األف قر�س
 بريغابالني بامل�صيلة 

تمكن أعوان الفرقة المتعددة 
بالمسيلة،  للجمارك  المهـــــام 

التابعة لمصالح مفتشيــة 
أقســام الجمـــــارك برج 

بوعريريج، بإقليم اختصاص 
المديرية الجهوية للجمارك 

بسطيف، بالتنسيق مع أفراد 
الجيش الوطني الشعبي، من 

حجز 16529 قرصا مهلوسا 
  Prégabaline" من نوع

300 ملغ" تم ضبطها مخبأة 
بإحكام داخل سيارة نفعية، أين 
تم توقيف شخصين مخالفين و 
تقديمهما أمام الجهات القضائية 

المختصة.حسبما أفاد به بيان 
صدر عن فرقة المتعددة المهام 

بالمسيلة.
وباإلستناد إلى ذات المصدر 

فإن هذه العملية تندرج العملية 
في إطار ممارسة الدور 

الحمائي لمصالح الجمارك 
الجزائرية وتجند أعوانها التام 
في سبيل آداء واجبهم المهني، 

والمساهمة في مكافحة التهريب 
بشتى أشكاله، ال سيما تهريب 
المخدرات والمؤثرات العقلية 
وكل ما يهدد صحة وسالمة 

المواطن.
 حممد ق
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أن  البويرة،  والية  فناني  مع  اجتماع  هامش  على  إيدامي،  وأكدت 
مشروع قانون الفنان"سيكون جاهزا عام 2023"، وأن المشاورات 

متواصلة مع المعنيين من أجل جمع اقتراحاتهم.
بالمعهد  مساعدة  أستاذة  و  اإليقاعية  الرقصات  مصممة  وأضافت 
نتشاور  "نحن  البصري،  والسمعي  العرض  فنون  لمهن  العالي 
أنحاء الوطن لرصد مقترحاتهم و سماع  الفنانين عبر مختلف  مع 
إلى  يهدف  الذي  القانون  مشروع  إثراء  أجل  من  نظرهم  وجهات 
تعزيز حماية حقوق الفنان في الجزائر.«كما أكدت المتحدثة، التي 
حضرت االجتماع ممثلة لوزارة الثقافة والفنون، إرادة هذه الوزارة 
في العمل على إثراء مشروع قانون الفنان إليجاد حلول للمشاكل 
الفنان في الجزائر، و ذلك  التي يعاني منها  المهنية و االجتماعية 
فإن  المصدر،  ذات  الشريحة.وحسب  هذه  عمل  ظروف  لتحسين 
العمل حول المشروع يتطرق إلى عدة نقاط، من أهمها ما يتعلق 
بحق الفنان في الضمان االجتماعي والتقاعد وكذلك حماية أعماله، 
وأوضحت أن "عدة لجان، تمثل التخصصات الفنية المختلفة تعمل 
من أجل جمع مقترحات الفنانين في جميع أنحاء البالد بهدف إثراء 

مشروع القانون الذي سيصدر في عام .«2023
لإلشارة، عبر العديد من الفنانين أمس األول، خالل اللقاء التشاوري 
الذي نظم بدار الثقافة علي زعموم بحضور مسؤول الديوان الوطني 
لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، بشير يحياتن عن انشغاالتهم.

وشعراء  كتاب  من  الفنانين  من  العشرات  االجتماع  في  وشارك 
ومسرحيين وفنانين تشكيليين، حيث ألح العديد منهم على ضرورة 
تحسين ظروفهم االجتماعية والمهنية من خالل سن قانون يكرس 
حقهم في التقاعد والدعم بهدف تعزيز النشاط الثقافي على المستوى 
من  بودة  أحسن  المغني  قال  الصدد  هذا  والوطني.وفي  المحلي 
تغزوت إن "الفنان عانى لسنوات عديدة من التهميش، و حان الوقت 
أن  إلى  مشيرا  بانشغاالتهم،  للتكفل  القطاع  عن  للمسؤولين  اليوم 

العديد من الفنانين الشباب يعملون بدون دخل.» 
من جهته، أكد المستشار الثقافي بمديرية الثقافة، رزوق عبد النور 

على ضرورة اتخاذ تدابير تمكن الفنان من تطوير نشاطه، حسب 
المؤسسات  إلى  اللجوء  دون  ثقافية  أنشطة  تنظيم  كذا  و  تخصصه 
المختصة. كما طالب، ذات المحدث، بتشجيع االقتصاد ثقافي و دعم 
الشباب الفنانين لتجسيد مشاريعهم الثقافية الخاصة و التي ستمكنهم 

من تنظيم أحداث ثقافية على المستوى المحلي والوطني.» 
لإلشارة يعتبر المجلس الوطني للفنون و اآلداب، الذي يتشكل من 
13 عضو من فنانين و أدباء، هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 

2011 بمرسوم تنفيذي و وضع تحت وصاية وزارة الثقافة.

وزيرة الثقافة ت�شارك 
يف لقاء حول ترقية االقت�شاد 

الوطني والتنمية املحلية

"الحكومة  لقاء  في  مولوجي"،  "صورية  الدكتورة  والفنون  الثقافة  وزيرة  شاركت 
-الوالة" الذي احتضنه قصر األمم "نادي الصنوبر"، بشعار "ترقية االقتصاد الوطني 

والتّنمية المحلية.«
االقتصاد  ترقية  حول  التأطيرية،  مذكرته  في  وارد  هو  ما  اللقاء حسب  هذا  ويندرج 
المؤسساتية  اإلصالحات  باستكمال  يتّسم  خاص  سياق  في  المحلية،  والتنمية  الوطني 
والشروع في إصالحات هيكلية على جميع المستويات من قبل رئيس الجمهورية منذ 

توليه السلطة، بهدف تأسيس قاعدة صلبة "لجزائر جديدة.«
وفي هذا الّصدد تم اتخاذ العديد من التّدابير األساسية من أجل ترقية االقتصاد الوطني 
وعلى رأسها التنمية المحلية من خالل الحوكمة وتعزيز دور وصالحيات الوالة وكذا 

ترقية االستثمار وخلق مناصب الشغل.
"االقتصاد  مجال  في  اللقاء  هذا  في  والفنون  الثقافة  قطاع  مشاركة  وستكون  هذا 
في  المتمثلة  الثقافية  األقاليم  وتهيئة  الثقافية  الصناعات  ملف  خالل  من  البنفسجي"، 

الحضائر الوطنية وتنمية القطاعات المحفوظة أو المحمية.

عادل اإمام يرد على �شائعات
 وفاته ويك�شف �شر غيابه

الفنان المصري عادل إمام )82  رد 
ترددت  التي  الشائعات  على  عاما( 
عن  وكشف  وفاته،  عن  فتره  منذ 
وجوده مع أبنائه وأحفاده في العزبة 
التي يمتلكها، ويأتي رد الفنان الملقب 
شائعات  من  أيام  بعد  بـ"الزعيم"، 
أخرى ترددت حول إصابته بمرض 
محمد  اإلعالمي  فجرها  الزهايمر، 
ال  الصحية  حالته  إن  وقال  الباز، 
تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبا 
حول  الجدل  حالة  بإنهاء  عائلته 

اعتزال الزعيم التمثيل.
وقال الزعيم خالل اتصال هاتفي مع  برنامج ET بالعربي، ردا على هذه الشائعات 
"أنا تمام الحمد هللا، أرد على إيه، أنا قاعد في بيتي، عندي عزبة قاعد فيها مع أوالدي 

وأحفادي، ومبسوط الحمد هللا.«
وأضاف "أصدقائي بييجوا لغاية عندي يقعدوا معايا وننبسط، وبيبقوا فرحانين بيا وأنا 

فرحان بيهم، وبنحضر إن شاء هللا"، في إشارة إلى التحضير لفيلمه الجديد.

الطبعة  فعاليات  بسعيدة  األول،  أمس  مساء  انطلقت 
 " المرأة  وسينما  "ألدب  الوطني  للمهرجان  الخامسة 
بحضور كوكبة من المخرجين و الفنانين السينمائيين 

واألدباء و الروائيين الجزائريين.
في  المنظمة  التظاهرة  هذه  افتتاح  حفل  عرف  وقد 
صراط  الجهوي"  المسرح  بقاعة  الخامسة  طبعتها 
الفنانات  من  كوكبة  حضور  سعيدة  بمدينة  بومدين" 
جانب  إلى  وطنيا  المعروفين  السينمائيين  الفنانين  و 
الفن  عشاق  من  غفير  جمهور  و  المحلية  السلطات 

السابع.
وتضمن حفل افتتاح الفعالية التعريف بعدد من الوجوه 
مليكة  الفنانة  ذكر  على  الالمعة  والروائية  السينمائية 
لعريني  ليديا  و  كشود  عيادة  و  كريم  فريدة  و  بلباي 
وسوال بحري و المخرجين فتيحة حفيان و أمال بليدي 
العربي و مرزاق علواش و  و لطيفة سعيد وأرزقي 
الروائيات جميلة رحال و ليلى عيون و ربيعة جلطي 

و مريم قماش
و يشرف على تنظيم هذه الفعالية التي تتواصل على 
 " صورة  و  "كتابة  شعار  تحت   " أيام  خمسة  مدار 
سينما  و  ألدب  الوطني  الثقافي  المهرجان  محافظة 

المرأة لسعيدة.
وأوضح ممثل وزيرة الثقافة و الفنون محمد يحياوي، 
في كلمة ألقاها بالمناسبة "أن هذا الحدث الثقافي الذي 

االستقالل  لعيد   60 بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  يأتي 
يهدف إلى توعية المرأة و تشجيعها من أجل المشاركة 

و اإلسهام في الصناعة السينماتوغرافية.«
في  المنظم  المهرجان  هذا  "أن  المتحدث  نفس  وذكر 
سيفتح  و صورة"  شعار"كتابة  تحت  الخامسة  طبعته 
واألدبية  السينمائية  العروض  عبر  للمثقفين  مساحات 

المقدمة لإلثراء و الحوار و المناقشة.«
وأضاف أن هذه التظاهرة الثقافية " تمثل جزرا ثقافية 
يستحق الرعاية خاصة و أن أهدافه تتقاطع بشكل كبير 

مع سياسة وزارة الثقافة و الفنون.«
موالي  كريم  المهرجان  محافظ  أوضح  جانبه  ومن 
االفتتاح أن  ألقاها خالل حفل  التي  بلقاسم، في كلمته 
هذه التظاهرة السينمائية في طبعتها الخامسة تهدف إلى 
المخرجين  الممثالت و  الممثلين  ثقافي  "توفير فضاء 
و المخرجات و الروائيين والروائيات من أجل إثراء 

المجال السينمائي و تطويره.«
الرسمي  االنطالق  إشارة  إعطاء  على  أشرف  وقد 
نيابة  ورة  محمد  الوالية  العام  األمين  الفعاليات  لهذه 
عن والي الوالية أحمد بودوح، و قد استمتع الجمهور 
ذات  غنائية  وصالت  بتقديم  الفعاليات  لهذه  الحاضر 
طابع ثوري من أداء الجمعية الوالئية "أحباب اليوم.«
وتم بالمناسبة عرض شريط فيديو يبرز المحطات التي 
غاية  إلى  تتواصل  التي  التظاهرة  برنامج  سيتناولها 

الخميس المقبل، ومن المنتظر أن يعرف هذا المهرجان 
المنظم من طرف محافظة المهرجان الثقافي الوطني 
ألدب و سينما المرأة، مشاركة أزيد من 40 مخرجة و 
مخرج سينمائي و فنانات و فنانين و أديبات و روايات 

جزائريات من مختلف ربوع الوطن.
أسماء  عدة  الثقافية  التظاهرة  هذه  في  وسيشارك 
جزائرية بارزة في مجال األدب و الرواية على غرار 
الجمهور  كما سيكون  ربيعة جلطي و جميلة رحال، 
 )6( خمس  لمتابعة  موعد  على  المناسبة  هذه  خالل 
أفالم سينمائية ستعرض بقاعة سينما دنيا زاد بسعيدة.

ومن بين األعمال السينمائية المقترحة لهذه الفعاليات 
 " و  إسعاد  صالح  للمخرج   " "سوال  الطويل  الفيلم 
ما  و"الحياة  بوشارب  رشيد  للمخرج   " العدو  طريق 

بعد" للمخرج أنيس جعاد و " أرقو " للمخرج عمار 
بلقاسمي. 

المنظم  الموعد  هذا  خالل  العروض  هذه  وستتنافس 
على  الفنون  و  الثقافة  لوزارة  السامية  الرعاية  تحت 
سينمائي  عرض  ألحسن  الذهبي"  "الخلخال  جائزة 
الكلمة األخيرة للجمهور من خالل  مشارك تعود فيه 

عملية سبر آراء.
وستعرف التظاهرة أيضا عرض خمسة أفالم سينمائية 
ضمنها  من  خالف"  "مصطفى  الثقافة  بدار  قصيرة 
شبشاق مريكان" للمخرجة أمال بليدي و" كل الليالي" 
للمخرجة أمينة سعيد و"بحرنا" للمخرجة فتيحة حفيان 

و "أغنية الهدوء" للمخرج أرزقي العربي.
حول  حوار  و  نقاش  جلسات  المهرجان  وسيتخلل 
أمام  المجال  فتح  فيها  سيتم  حيث  المعروضة  األفالم 
أسئلته  طرح  و  مالحظاته  و  آرائه  إلبداء  الجمهور 
حول جميع المواضيع التي تعني بأدب و سينما المرأة 

الجزائرية.
تدريبية  دورات  الثقافية  المناسبة  بهذه  تنظيم  وسيتم 
لفائدة  الصوت  هندسة  اختصاص  السينما"  "مهن  في 
تمكينهم من  بغية  ذلك  السابع و  بالفن  المولع  الشباب 
سيشرف  حيث  السينمائي  الفن  في  مواهبهم  تطوير 
على تأطيرهم المخرج سليم حمدي و األستاذ آيت عبد 

المالك عبد العزيز.

م�شروع قانون الفنان 
»�شيكون جاهزا عام 2023«

م�سروع قانون الفنان، الذي جتري حوله م�ساورات مع املخت�سني يف املجال »�سيكون جاهزا يف عام 2023« 

ح�سبما اأعلنت عنه، اأم�س الأول، بالبويرة، نوارة اإيدامي، ع�سو يف املجل�س الوطني للفنون والآداب.

يف طبعتـــه   انطالق فعاليات املهرجان الوطني "الأدب و�شينما املراأة" 

اخلام�سة ب�سعيدة

 وفاة الفنان ال�شوري ذياب 
م�شهور بعد معاناة مع املر�ض

توفي أمس األول، الفنان السوري ذياب مشهور عن عمر يناهز 
نقابة  ونعت  المرض،  مع  معاناة  بعد  عاماً  وسبعين  السادسة 
الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي "فيسبوك"، وشيع جثمانه أمس األول، إلى 

مثواه األخير.
الفنان الراحل من مواليد مدينة دير الزور شرق سورية واشتهر 
األغاني  من  العديد  مسيرته  خالل  قدم  كما  الفراتية،  باألغاني 
المميزة ومنها " أبو ردين أبو ردانا" و " عل المايا" والتي حققت 

انتشاراً كبيراً وما تزال تحظى بانتشار واسع.
وتعاون الفنان الراحل خالل مسيرته مع عدد من كبار الملحنين 
منهم الراحل سهيل عرفة وأمين الخياط وعبد الفتاح سكر وزكي 
محمد وآخرين، واعتزال ذياب مشهور الغناء في العام 2004، 
كما شارك الفنان الراحل مع الفنان دريد لحام والراحل نهاد قلعي 
في مسلسل "صح النوم" باإلضافة لمشاركته بمسلسالت أخرى 

منها "ملح وسكر".
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الوكالت

لوكالة  تصريح  في  العينين  ماء  أبرز 
الذي  الحكم  أن  الجزائرية،  األنباء 
الخميس  االفريقية  المحكمة  أصدرته 
المقاييس",  بكل  "تاريخي  الماضي 
قائال: "بغض النظر عن طبيعة القضية 
التي كانت مطروحة ضد دول بعينها, 
في  مرة  وألول  المحكمة  انصرفت 
إعادة  إلى  االفريقي  القضاء  تاريخ 
التشديد على  إلى نصابها عبر  األمور 
جوهر الحقائق المتعلقة بالنزاع, وهي 
أن المملكة المغربية مجرد دولة محتلة 
الصحراوي  للشعب  وأن  ومعتدية, 
تقرير  في  للتقادم  قابل  غير  حق 
المصير واالستقالل, وأن جميع الدول 
الجمهورية  دعم  واجبها  ومن  ملزمة 
استقالل  استكمال  على  الصحراوية 

بالدها".
يضيف  اإلفريقية,  المحكمة  ونبهت 
أنها  إلى  الدول  "جميع  الدبلوماسي, 
دعم  عن  مباشرة  مسؤولية  مسؤولة 
الستكمال  الصحراوية  الجمهورية 
تصفية االستعمار, وأن عليها أن تمتنع 
عرقلة  شأنه  من  ما  بكل  القيام  عن 
قوي  موقف  "هذا  أن  مؤكدا  ذلك", 
ويتماشى  االفريقية  المحكمة  من  جدا 
السفير  الدولي".ويرى  القانون  مع 
الصحراوي أن قرار المحكمة االفريقية 
كانت  التي  الدعاية  من  عقودا  أجهض 
بأن  مذكرا  االحتالل,  دولة  تمارسها 
ألزيد  ظلت  المغربية  الدبلوماسية 
الترويج  على  تعمل  سنة  عشرين  من 
المصير عفا عنه  تقرير  "مبدأ  أن  إلى 
الزمن, وأن منطق األشياء اآلن هو ما 
السياسية+,  +الواقعية  المخزن  يسميه 
التي تعني بمنطقه التوسع على حساب 
الجيران وانتهاك القانون الدولي خدمة 
الشعب  حساب  على  البعض  لمصالح 

الصحراوي".
والرشاوى  األموال  "كل  يقول:  وتابع 
نظام االحتالل في شراء  أهدرها  التي 
وبعض  الدول  بعض  ومواقف  ذمم 
بعد  الماء,  في  سقطت  الشخصيات 
الحق  أن  االفريقية  المحكمة  أكدت  أن 
في تقرير المصير هو قاعدة آمرة في 
القانون الدولي, وال يحق ألي كان أن 
كما  انتهاكها"،  في  يساهم  أو  ينتهكها 

ابرز في السياق أن هذا الحكم "سيساهم 
من  المزيد  على  التشجيع  في  بالتأكيد 
ضد  اآلن  رفعها  يمكن  التي  القضايا 
والمصادقة  الموقعة  االفريقية,  الدول 
الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان  على 
المكمل  والبروتوكول  والشعوب, 
عديدة  فرص  هناك  ستكون  حيث  له, 
ما  في  األمور  من  الكثير  لتصحيح 
يخص تعامالت بعض الدول االفريقية 
وغيرها, التي ال تتوانى بشكل مخزي 

في دعم االحتالل المغربي".
 نظام الحتالل املغربي

  يعي�ش اأيامه الأخرية

 يف ال�صحراء الغربية

المحكمة  قرار  ان  الدبلوماسي  وذكر   
لنظام  فعلية"  "صدمة  شكل  االفريقية 
االحتالل, تضاف لجملة من "الصدمات 
الدبلوماسية المتتالية" التي تعرض لها 
الشرعية  على  قفزه  بسبب  مؤخرا 
االطار  هذا  في  الدولية.واستدل 
باستئناف بعض دول أمريكا الالتينية, 
الجمهورية  مع  الدبلوماسية  عالقاتها 

الصحراوية بعد أن "تخلصت الشعوب 
كانت  التي  المرتشية  الحكومات  من 
إلى  سابقا", الفتا  األمور  تسيطر على 
أن "المغرب يبحث دائما عن الثغرات 
التي يستطيع التغلغل عبرها إلى جيوب 
الفاسدين  المرتشين  المسؤولين  بعض 
هنا وهناك, لكنه يفشل فشال ذريعا في 
إقناع العقول والقلوب ألن ال شرعية له 

في الصحراء الغربية".
فشل  الدبلوماسي  ذات  أبرز  كما 
"االبتزاز  سياسة  في  االحتالل  دولة 
حدث  مثلما  والتضليل",  والتشويش 
المطاف  به  لينتهي  وكينيا,  تونس  في 
ان  الى  مشيرا  مدوية",  "بهزائم 
ضد  "مجحفا"  هجوما  قاد  المخزن 
الصحراوي  الدبلوماسي  تونس.وشدد 
على أن الجميع, وخاصة في األوساط 
خطورة  "مدى  اكتشفوا  الدبلوماسية, 
غير  والعواقب  المغربي  النظام 
مشيرا  معه",  التعامل  في  المحمودة 
في  بدأوا  الرباط  حلفاء  "حتى  أن  الى 
مواقفهم  تلطيف  االقل  على  أو  تغيير 

عدم  بسبب  الصحراوية,  القضية  من 
اقتناعهم بما يقوم به المغرب ومخالفته 

للشرعية الدولية في ذلك".
مجلس  موقف  االطار  هذا  في  وابرز 
على  قيود  بفرض  الفرنسي  الدولة 
المنهوبة  الفالحية  السلع  استيراد 
االنسحاب  و  الغربية,  الصحراء  من 
المتزايد للشركات الدولية من المغرب, 
بعد أن اصبح الجميع يعرف أنه دولة 
الريع  للفشل, "ألنها تسير بمنطق  آيلة 
المغاربة  ضد  حتى  والعصابات, 
الصحراوي  السفير  أنفسهم".وأكد 
"نظام  أن  االخير,  في  بوتسوانا,  لدى 
االحتالل المغربي يعيش أيامه األخيرة 
أيامه  ولربما  الغربية,  الصحراء  في 
المغرب  في  ملكي  كنظام  األخيرة 
الالشرعية  سياساته  جراء  نفسه, 
"الشعب  استبداده", مضيفا:  و  وفساده 
قادم,  والنصر  مجند  الصحراوي 
خاصة بعد استئناف الكفاح المسلح في 
13 نوفمبر 2020, الى جانب المعارك 

الدبلوماسية والقانونية والحقوقية".

ال�صفري ال�صحراوي لدى بوت�صوانا ي�صفه باأنه تاريخي بكل املقايي�ش 

قرار املحكمة الإفريقية حول ال�صحراء 
الغربية دليل على ف�صل �صيا�صة املغرب 

قال �صفري اجلمهورية العربية ال�صحراوية لدى بوت�صوانا، ماء العينني لكحل، اأم�ش، اأن قرار املحكمة الإفريقية حلقوق 

الإن�صان وال�صعوب، القا�صي ب�صرورة اإيجاد حل دائم لحتالل ال�صحراء الغربية، دليل على ف�صل �صيا�صة املغرب يف �صراء 

الذمم ل�صرعنة هذا الحتالل.

اأكد اأن الكثري من ال�صيا�صيني

 هم "اأباطرة خمدرات"

م�صوؤول حزبي ينتقد 
امل�صهد ال�صيا�صي يف املغرب 

عبد  المغربي,  والتنمية  العدالة  لحزب  العام  األمين  انتقد 
الطبقة  على  طرأت  التي  التغيرات  كيران,  ابن  اإلله 
السياسية في المغرب والتي بات همها الوحيد هو الحصول 
على كرسي وكسب المال وتوظيفه لشراء الذمم والتزوير 
الشخصية على حساب  لمصالحها  االنتخابات, خدمة  في 
السياسيين  من  كثيرا  أن  مضيفا  البسيط,  المواطن  خدمة 

الحاليين هم "أباطرة مخدرات".
بدائرة  الجزئية  االنتخابات  إطار  في  تواصلي  لقاء  وفي 
ابن  تأسف  المغربية(,  المملكة  شرق  )شمال  كرسيف 
في  السياسية  الحياة  على  طرأ  الذي  "للتحول  كيران 
العام  الصالح  لخدمة  السعي  من  انتقل  والذي  المغرب, 
قضاء  أو  الثروة  الكتساب  فرصة  إلى  المواطن  وخدمة 
بأنها  األحزاب  كيران  ابن  الشخصية".واتهم  المصالح 
مراكز  لهم  من  عن  تبحث  بل  مناضليها  ترشح  تعد  "لم 
البرلمان  إلى  الوصول  بهدف  انتخابية  وقواعد  اجتماعية 

واكتساب مقاعد بالحكومة".
وأضاف في السياق أن الحياة السياسية التي كانت مبنية 
الوحيد  الهم  أصبح  بل  كانت  كما  تعد  لم  النضال,  على 
هو الحصول على الكرسي فقط, الفتا الى أن "التصويت 

مقابل المال ال يجوز شرعا وال قانونا وال أخالقا".
واعتبر ابن كيران توظيف األموال في االنتخابات نوعا 
مع  "القطع  بضرورة  مطالبا  والخداع",  "المكر  من 
الظاهرة المبنية على االنتماء القبلي أو توجيهات السلطة", 
الفتا إلى أن "عددا ممن استفادوا من أصوات المواطنين 
بتلك الطريقة هم أباطرة مخدرات, مما يشكل خطرا على 
اآلونة  في  كبير  بشكل  المخدرات  لتفشي  بالنظر  األسر, 

األخيرة".
للطبقة  االتهام  اصابع  توجه  التي  االولى  المرة  وليست 
لتوجيه  المخدرات  تستغل  التي  المغرب  في  السياسية 
باسم  السابق  الناطق  المغرب.وكان  في  السياسي  القرار 
القصر الملكي المغربي حسين أوريد قد فجر في السنوات 
القليلة الماضية "قنبلة سياسية" في البالد, بعد أن اتهم مافيا 

المخدرات بالسطو على القرار السياسي في المملكة.
ونقلت وسائل إعالم مغربية ودولية أن أوريد ضمن كتابه 
الجديد "المغرب في حاجة الى ثورة ثقافية", أطلق اتهامات 
بشأن زيادة سطوة مافيا المخدرات على القرار السياسي 
 : المؤلف  في  وردت  التي  المقتطفات  المملكة.ومن  في 
األولى  العشرية  بداية  في  )المغرب(  بالدنا  عرفت  "لقد 
من القرن الحالي, ممارسات أقرب ما تكون إلى أساليب 
المافيا, برزت من خالل أشخاص لهم سوابق في االتجار 
بالمخدرات, وظفوا عناصر قريبة لهم, وسعوا إلى التغلغل 
في بنية الدولة من خالل شراء الذمم, ونفذوا إلى الجسم 

السياسي, واستطاعوا االقتراب من مركز القرار".
أن  درجة  إلى  وصل  "االختراق  فإن  المؤلف  وحسب 
أصبحت هناك بنية موازية تعلو على هيكل الدولة, تأمر 
ويؤتمر بأمرها, وتعتبر هذه الظاهرة من أسوأ ما عرفه 
المغرب الحديث من تجارب".ورغم أن المغرب يصنف 
في تقارير دولية كأكبر منتج للحشيش في العالم, لكن هذه 
الشهادات من كاتب عاش في قلب القصر الملكي أحدثت 
هزة داخل المملكة وأكدت ما كان يتداول في األوساط غير 

الرسمية حول النفوذ الكبير لتجار المخدرات في البالد.

الو�صع املتاأزم يتفاقم والحتجاجات جتتاح اململكة

يتفاقم الوضع المتأزم في المغرب يوما بعد يوم, جراء 
العمال وسياسة  المهول في األسعار وتسريح  االرتفاع 
المغاربة  العظمى من  الغالبية  والتهميش ضد  االقصاء 
بالشعب  دفع  ما  الحقوق,  ابسط  وغياب  المقهورين 
المغربي للخروج للشارع النتزاع حقوقه المشروعة في 

ظل إمعان نظام المخزن في الفساد و االستبداد.
مئات  الفارط  السبت  ليلة  خرج  االطار,  هذا  في  و 
بالدار  أزمور  بمدينة  عارمة  مظاهرات  في  المغاربة 
يعيشونه من  ما  احتجاجا على  الجديدة,  بإقليم  البيضاء 
"والد  شعارات  حاملين  مأساوية,  اجتماعية  أوضاع 

الشعب حرقتوهم و والدكم خدمتوهم".
ظل  في  القاسية,  معاناتهم  عن  المتظاهرون  وعبر 
الشباب,  خاصة  المدينة,  ساكنة  تعيشها  التي  الظروف 
و اشتكوا من الهشاشة و الخصاصة في كل القطاعات, 
في  ارتفاع صاروخي  مقابل  الشغل,  قطاع  في  خاصة 
على  استولوا  الذي  المسؤولين  بفساد  ونددوا  االسعار, 

كل شيء.
وفي تصريحات لوسائل اعالم محلية, استنكر محتجون 
ما آلت إليه ظروفهم, وصلت الى حد العجز عن تسديد 

المسؤولين  تصريحات  ان  مؤكدين  الباهظة,  الفواتير 
المغاربة بخصوص المشاريع التنموية و الرقي بالمدينة, 
مجرد اكاذيب.و صباح أول أمس السبت, عرفت مدينة 
تمارة جنوب العاصمة الرباط, وقفة احتجاجية لعشرات 

ضحايا مافيا االسكان, بإقليم الصخيرات.
وقفة  الرباط,  بالعاصمة  الكورة,  دوار  نظم سكان  كما 
احتجاجية, مطالبين بحقهم في السكن, و رددوا شعارات 
"فيق يا مسؤول هذا الشيء ماشي معقول" و "هذا عار 
التربية,  قطاع  في  خطر".و  في  الساكنة  عار..  هذا 
أساتذة  يواصل  حيث  المغربي,  الشارع  غليان  يستمر 
التعاقد احتجاجاتهم ضد الوزارة الوصية, بتنظيم وقفات 
التربوية,  المؤسسات  بكل  الحمراء  الشارات  وحمل 
في ظل اصرار حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم 

األساسية.
فبعد خوض أساتذة الزنزانة 10 من خريجي السلم 9, 
إلضراب وطني يومي 21 و 22 سبتمبر, تستعد هذه 
الفئة لمزيد من االحتجاجات يوم 5 أكتوبر القادم, تحت 
شعار "يوم غضب المدرس" مع حمل الشارة السوداء 

خالل األسبوع األول من ذات الشهر.

إلى  أمس,  وطنيا  إضرابا  التعاقد  أساتذة  يخوض  كما 
جانب تنظيم وقفة احتجاجية ألعضاء المجلس الوطني 
ولجنة الدعم والدفاع عن األساتذة المتابعين أمام محكمة 
االستئناف, وذلك تزامنا مع محاكمة 45 منهم بالرباط, 
"في شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من 
الفعل  لتجريم  بائسة  محاولة  وفي  االبتدائية,  المحكمة 
واالحتجاج  اإلضراب  في  الحق  ومصادرة  النضالي 
السلمي", تقول التنسيقية المغربية لألساتذة الذين فرض 
ايضا,  المدرسي  الدخول  مع  التعاقد.وبالتزامن  عليهم 
خرج التالميذ و أولياؤهم في مسيرات احتجاجية بعدة 
مدن مغربية, تنديدا بظروف التمدرس المأساوية, والتي 
السلطات  لها  تروج  التي  "االصالحات"  زيف  تفضح 

المخزنية, ببناء مدرسة ذات جودة للجميع.
وفي هذا االطار, نظم تالميذ دوار عباس ازيالل مسيرة 
حاشدة, احتجاجا على عدم توفر حجرات دراسية تكفيهم, 
و ردد المحتجون شعارات من قبيل "بركات بركات.. 
"هذا عار هذا عار.. هذا  الشي ماشي معقول" و  هذا 
الشي ماشي مقبول". كما احتج التالميذ و أولياؤهم في 
عدة مدن بالمملكة على غلق بعض المدارس العمومية.

لمطالب  االستجابة  في  الحكومة  تماطل  على  وردا 
االتحاد  نقابة  تحضر  المشروعة,  المغربي  الشعب 
من  احتجاجية  لحركة  المغرب,  في  للشغل  المغربي 
أجل ثني حكومة المخزن عن تجاهل األزمة المتفاقمة 
والمواد  المحروقات  أسعار  ارتفاع  جراء  اجتماعيا, 
"انسحاب  لها,  بيان  في  النقابة,  األساسية.وسجلت 
الحكومة المغربية من أي مبادرة فعلية وملموسة قادرة 
التضخم  تفاقم  التوازن لألسعار, والحد من  على إعادة 
وتداعياته على استقرار أسعار سوق الطاقة ومنظومة 
إرادة  "غياب  السياق  في  )...(".وأبرزت  الغذاء 
وتحسين  األجور  في  المباشرة  للزيادة  حقيقية  حكومية 
حسبها,  يستدعي,  ما  وهو  المغربية",  الشغيلة  دخل 
أمام مسؤولياتها اإلجتماعية  المغربية  الحكومة  "وضع 
ظل  في  خصوصا  المتفاقمة,  األزمة  تجاه  والسياسية 
التحديات". من  للمزيد  ومرشح  متوتر  دولي  سياق 
تبني  في  الحكومة  "استمرار  رفضها  عن  وعبرت 
السلم اإلجتماعي",  يتمزق نسيج  الهروب حتى  سياسة 
وأكدت أن "أي إصالح يستهدف منظومة التقاعد يجب 

أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق".

املغـرب على �صفيـح �صاخــن 



قالت اإن فل�شطني تعاهد ال�شيخ على الوفاء 

لكلماته وت�شحياته وتوجيهاته

حما�س تنعى العالمةالقر�ضاوي.. 
لواء الدفاع عن ق�ضية فل�ضطني

نعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية 
واإلسالمية والعالم أجمع، فقيد فلسطين والقدس والمسجد األقصى 

المبارك، وفقيد العالم العربي واإلسالمي، وفقيد العلم والعلماء، فضيلة 
الشيخ العاّلمة الدكتور يوسف القرضاوي.

وقالت حماس في بيانها: إن الرئيس المؤسس لالتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين، العالم الجليل والداعية الكبير والمفّكر العظيم المجّدد، وافته 

المنيّة -أمس- في العاصمة القطرية الدوحة، بعد حياة حافلة بالعطاء 
والتضحية والجهاد، في كل ميادين الشريعة والفكر والدَّعوة والتربية 

ة اإلسالمية. والتعليم واإلرشاد ومناصرة قضايا األمَّ
وأشارت إلى أن في مقدمة القضايا التي ناصرها فلسطين والقدس 

والمسجد األقصى المبارك؛ فقد عرفته منابر األمة وساحاتها، 
وشهدت له مؤسسات العام والتربية والتعليم في العالم، ووضع 

بصمته المميّزة، في مسيرة كل محافل الدفاع عن اإلسالم، عقيدة 
وتشريعاً ونظماً وفكراً وسلوكاً ومقاصد، ومضى على الدرب ذاته، 
مجاهداً بالقلم واللّسان، ومنافحاً عن قضايا العرب والمسلمين، حتى 

لقي ربَّه اليوم.
وحمل الشيخ العاّلمة القرضاوي -وفق بيان حماس- خالل حياته 
الحافلة بالجهاد والتضحية والفكر والدَّعوة والتّربية، لواء الّدفاع 

عن قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد األقصى، في 
كّل الميادين والمناسبات والمحافل واللقاءات والمؤتمرات، وفي كّل 

أصقاع الدنيا، منافحاً ومناصراً وموّجها ومدافعاً عنها، يحشد طاقات 
ة ويجمعها ويوّجهها، بالقلم واللّسان، بالفكر والبيان. األمَّ

وأكدت أنه بذل جهده وماله ووقته وفكره، في دعم صمود الشعب 
الفلسطيني ومقاومته، وفي تعزيز رباط المقدسيين وشّدهم للّرحال 

حماية وذوداً عن القدس والمسجد األقصى المبارك، ووقوفاً مع غزة 
ضّد حصارها والعدوان عليها، وكانت أمنيته الدائمة أن يشاركهم في 

جهادهم وتضحياتهم في أرض المعركة.
وقالت: إن فلسطين والقدس واألقصى تعاهد الشيخ على الوفاء لكلماته 

وتضحياته وتوجيهاته، بأنّنا سنبقى على درب ذات الشوكة حتى 
ة قاطبة في تحرير فلسطين والقدس  تحقيق أمنيته وأمنية شعبنا واألمَّ

والمسجد األقصى المبارك، بإذن هللا.
ة اإلسالمية برحيل العاّلمة القرضاوي،  وأضافت: إنَّ فلسطين واألمَّ

فقدت علماً من أعالمها الكبار، وإماماً من أئمتها البررة، وصوتاً 
ة، ولساناً بيّناً يوّضح لها  صادحاً بالحق والدفاع عن فلسطين واألمَّ
طريق الهداية والفالح، وفكراً وسطياً نيّراً يحفظها من االنحراف 

والزيغ، ومعلّماً ومربياً وموّجهاً ومجّدداً يرشدها في مسيرتها نحو 
سبل النهضة الّراشدة واستعادة الشهود الحضاري".

ولفتت إلى أنه "ترك خلفه تراثاً زاخراً بالمؤلفات والدراسات 
ة  والمشاركات العلمية، ستكون منارة هادية لألجيال في األمَّ

اإلسالمية، تستقي من معينه الصافي معاني وهدايات وأحكام هذا 
الدين العظيم، وتقتبس منه معالم الفكر والتربية والّدعوة والتضحية 

والجهاد في كل دروب الحياة.
وقالت: نقف في حركة حماس ومعنا الشعب الفلسطيني في الداخل 
والشتات، أمام هذا المصاب األليم، بكّل حزن وصبر بفقيدنا الكبير 
فضيلة العاّلمة القرضاوي، وما نقول إاّل ما يرضي ربنا، ونبعث 

بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الشيخ وأوالده وأحفاده، وإلى 
إخوانه وطالبه ومحبّيه في عموم العالم العربي واإلسالمي والعالم 

أجمع.
وختمت بالدعاء: اللهم اغفر لفقيدنا الكبير العالمة يوسف القرضاوي، 

وارحمه وأسكنه الفردوس األعلى، وتقبَّله وارفع درجته في عليين، 
ادقين، واحشره مع الذين  واجزه خير ما تجزي به األئمة الصَّ

الحين، وحسن  أنعمت عليهم من النبيّين والصّديقين والشهداء والصَّ
أولئك رفيقاً، وأجرنا في مصيبتنا فيه، واخلفنا خيراً، وإنّا لّل وإنَّا إليه 

راجعون.ورحل، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العالمة 
يوسف القرضاوي، ظهر أمس )26-9(، عن عمر يناهز 96 عاًما.

الوكاالت
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دويل

وأصيب 35 مرابًطا، واعتقل 10 آخرون، 
خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي ومئات 
المستوطنين، على دفعات متتالية -اليوم االثنين- 

ساحات المسجد األقصى المبارك. ووفق األوقاف 
اإلسالمية في القدس؛ فإن 335 مستوطنا اقتحموا 

ساحات األقصى من جهة باب المغاربة بحماية 
مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، على شكل 
مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا 
جوالت استفزازية في ساحات المسجد، كما نفخوا 

في البوق عند باب القّطانين.
وأقدم العديد من المستوطنين على اقتحام األقصى 

وهم يرتدون مالبس بيضاء لها رمزية توراتية. 
ويوضح الباحث في شؤون القدس، زياد ابحيص 

في تصريحات تابعها "المركز الفلسطيني لإلعالم"، 
أن هذا اللباس يطلق عليه "لباس التوبة" التوراتي 

يختص بما يسمى "أيام التوبة العشر التي تبدأ اليوم 
وتمتد حتى غروب شمس "يوم الغفران" في 10-5".
وأضاف أنه "هو في الوقت عينه لباس طبقة الكهنة، 
وهم رجال دين من نسل "الكاهن هارون" كما تسمي 

التوراة سيدنا هارون عليه السالم، ومهمتهم قيادة 
الصلوات اليهودية في الهيكل المزعوم". ونبه إلى 

أن أنه "لباس ديني توراتي، وإدخاله لألقصى مشابه 
إلدخال شال الصالة والبوق والشمعدان، ومجرد 
اقتحام األقصى به هو ممارسة لطقس توراتي في 

أقدس مقدسات المسلمين".
وحاصرت قوات االحتالل المسجد األقصى، وكثفت 

من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحولت 
البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. وحسب 

مصادر مقدسية؛ اعتدت قوات االحتالل على 

المرابطين في ساحات المسجد، ما أدى إلى إصابة 
اثنين منهم برضوض، واعتقلت خمسة آخرين، 

وأخرجت العشرات بالقوة من األقصى، واعتدت 
على الصحفيين.

واعتلى جنود االحتالل سطح المصلى القبلي 
بالمسجد، وأطلقوا طائرة تصوير في سمائه لمراقبة 
حركة المصلين والمرابطين.ومنذ وقت مبكر، من 

صباح أمس، فرضت شرطة االحتالل قيودا مشددة 
على دخول الفلسطينيين للمسجد األقصى، ودققت في 
هوياتهم، واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية، 
ومنعت منذ ساعات الفجر دخول الفلسطينيين دون 

سن األربعين إلى المسجد.
وكررت قوات االحتالل اعتداءاتها بحق الصحفيين 

خارج أبواب األقصى، أكثر من مرة، وعرقلت 
عملهم، ومنعتهم من تغطية األحداث، وأجبرتهم على 

مغادرة المكان بعد أن منعتهم من دخول ساحات 
الحرم، كما اعتدت قوات االحتالل على المصلين 
عند بابي السلسلة واألسباط، ومنعتهم من دخول 

المسجد األقصى المبارك.
وتأتي اقتحامات المستوطنين وسط الدعوات التي 
أطلقتها جماعاتهم القتحام األقصى تزامنا مع ما 
يسمى "عيد رأس السنة" العبري، الذي يصادف 

أمس واليوم بحسب التقويم العبري.وأكد المختص 
بشؤون القدس، فخري أبو دياب في تصريحات 
صحفية نقلتها القسطل، أنه "رغم منع االحتالل 
لدخول المصلين دون الـ40 عاًما، إال أن شعبنا 
ومرابطينا أثبتوا صمودهم وتحديهم القتحامات 

المستوطنين".
وأشار أبو دياب إلى إصرار المرابطين على 

الوصول إلى المسجد األقصى بالرغم من تشديد 
الخناق على المسجد من قوات االحتالل.وفي السياق 
قالت المرابطة المبعدة عن األقصى خديجة خويص: 

إن االحتالل اتخذ إجراءات عديدة لمنع المرابطين 
من الوصول لألقصى؛ خوفاً على المستوطنين 
المقتحمين الذين ال يدخلون إال بحماية الشرطة 

الصهيونية المدججة بالسالح.
من جهتها، دعت حركة حماس إلى النفير بهدف 

مواجهة مخططات المستوطنين في المسجد األقصى، 
واقتحاماتهم التي تتزامن مع األعياد اليهودية.وفي 
تلخيصه القتحامات اليوم األول من "رأس السنة 
العبرية"، يجمل الباحث زياد ابحيص التطورات 

على النحو اآلتي: تمكن المرابطون من االعتكاف 
في المسجد األقصى منذ صالة العشاء أمس، شهدت 

الليلة السابقة مواجهات حامية في سلوان وجبل 
المكبر بالتزامن مع االعتكاف، استهدفت فيها شرطة 

االحتالل مباشرة باأللعاب النارية فصعت عدوانها 
وتوجيه قنابل الصوت والدخان إلى المنازل مباشرة 

ما أدى لحريق في بيت في سلوان.
حضرت أعداد كبيرة من المرابطين لصالة الفجر 

اضطرت شرطة االحتالل لتفريقهم بالعنف عند 
باب األسباط والحقتهم حتى وادي الجوز.- هذا 

التوتر؛ إضافة لتصاعد المــقـاومة عموماً في الضفة 
الغربية، دفع شرطة االحتالل لالحتشاد في الرواق 

الغربي إلعادة تقييم الموقف.
واستخدمت شرطة االحتالل طائرة من دون طيار 

في تصوير المرابطين، وانتشرت في أرجاء األقصى 
وأخرت االقتحام 25 دقيقة كاملة.- كانت شرطة 
االحتالل تتبع سياسة طرد المرابطين من طريق 

المقتحمين منذ شهر 5-2020، لكنها لم تحاول ذلك 
اليوم واكتفت بنشر القوات الخاصة بين المصلين 

وتسريع مرور المقتحمين من أمام المصلى القبلي.- 
استمر اعتصام المرابطين في المصلى القبلي طوال 
المدة الصباحية واستهدفوا كل المجموعات المقتحمة 

باأللعاب النارية.- استمر الرباط والتكبير على 
األبواب طوال مدة االقتحام، وبقيت شرطة االحتالل 
تحت ضغط من الداخل والخارج، وأدى ذلك إلصابة 

35 مرابطاً بينها 15 إصابة في الرأس.
واعتقلت شرطة االحتالل 8 مرابطين على األقل 

خالل مواجهات أمس، في المحصلة اقتحم األقصى 
405 مستوطنين، بينهم مجموعات تكرر دخولها، 

ولم يزد عددهم في المجموعة الواحدة عن 35 
رغم أن شرطة االحتالل تعهدت بتمكين مجموعات 
أكبر من 50 في الفوج الواحد. لم يتمكن المقتحمون 
الصهاينة من نفخ البوق وتكرار ما فعلوه في 2021 

رغم محاولتهم عدة مرات، إذ ُسمع نفخ البوق 
خارج باب المغاربة مرتين وعلى باب القطانين مرة 

واحدة.
وقد حاول المتطرفون نفخ البوق داخل األقصى 

مرتين بين بابي السلسلة والمغاربة أثناء خروجهم 
في فترة بعد الظهر؛ لكن شرطة االحتالل تدخلت 
لمنعهم في المرتين. "عيد رأس السنة العبرية" ما 

زال مستمراً طوال اليوم، وعليه ال بد من مواصلة 
االعتكاف والرباط والضغط على األبواب.

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، 
فوزي برهوم، إن ما يجري في المسجد األقصى 
المبارك "يعكس حجم التطرف والعنصرية التي 

وصلت إليها العقلية اإلسرائيلية في التعامل مع شعبنا 
ومقدساته". الفلسطيني 

وأضاف برهوم، في تصريح، أمس، أنَّ "االقتحامات 
واالنتهاكات بحق األقصى تعكس حجم الجريمة 

والظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، 
واالنتهاكات التي تتعرض لها المقدسات".

وأكد، أن "شعبنا، بمقاومته المتصاعدة، وبثباته 
وتصديه لالقتحامات وعمليات التهويد، استطاع أن 
يحول هذه االقتحامات إلى حالة استنزاف مستمرة 

لالحتالل اإلسرائيلي، أمنًيّا وسياسيًّا وعسكريًّا".
ودعا الناطق باسم "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني 

في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى 
"االستمرار في التحشيد والرباط في األقصى، 

والدفاع عنه وحمايته بكل قوة".
وأردف برهوم بالقول: إن "الواجب الديني والقومي 

يتطلب من كل أبناء األمة العربية واإلسالمية تشكيل 
أكبر حالة دعم وإسناد لشعبنا وألهلنا في القدس، 
والمرابطين في المسجد األقصى".وأكد: أن هذه 

"المعركة معركتهم جميًعا، والخطر اإلسرائيلي ليس 
على فلسطين فحسب؛ بل على المنطقة برمتها".

واقتحمت قوات االحتالل الصهيوني برفقة مئات 
المستوطنين، أمس، باحات المسجد "األقصى" 

المبارك، واعتلت مصلياته، واعتدت على 
المرابطين، وأجبرتهم على الخروج من باحاته، 

في أول أيام األعياد اليهودية.وتصاعدت الدعوات 
الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد 

األقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات 
المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم، خالل موسم 

األعياد اليهودية.
ووضعت أجهزة األمن والشرطة الصهيونية في 

حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة، 
خالل عطلة األعياد اليهودية التي بدأت أمس، 

وتستمر حتى منتصف أكتوبر القادم.

و�شط حالة من الرباط واملواقف املتاأهبة يف فل�شطني  وخارجها

اعتداءات واقتحامات وا�ضعة 
للم�ضتوطنني.. الأق�ضى يف خطر

على مدار �شاعات، حتولت باحات امل�شجد الأق�شى، اإىل �شاحة لعتداءات الحتالل ال�شهيوين وقطعان 

امل�شتوطنني، و�شط حالة من الرباط واملواقف املتاأهبة يف فل�شطني وخارجها ملواجهة اأي ت�شعيد وتهويد.

قال الناطق با�شم حركة املقاومة الإ�شالمية فوزي برهوم

اأحداث الأق�ضى تعك�س تطرف وعن�ضرية الحتالل



تعبر اآلية الكريمة: } إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا { 
)يوسف : 86 ( عن الحالة النفسية التي وصل إليها نبي 
المتجددة  األحزان  من  السالم  عليه  يعقوب  الكريم  هللا 
ابنه يوسف عليه السالم، والشكوى من  في نفسه على 
الحزن  بسبب  عيناه  أصيبت  حتى  به  نزل  الذي  األلم 
بغشاوة بيضاء، وكيف لجأ إلى هللا الكاشف المضرات، 
والمذهب لألحزان والمكروهات، متعلقا بحوله وقوته. 
وهو بهذه الكلمات يرد بالثبات واليقين على أوالده الذين 
مفارقة  على  واأللم  األسى  إبدائه  على  عاتبوه  لطالما 
ِ  َتْفَتأُ  َتاللَّ ﴿َقالُوا  ألبيهم:  قالوا  حين  وذلك  يوسف،  ابنه 
 َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اْلَهالِِكيَن﴾ 
ما  السالم:  عليه  يعقوب  جواب  وكان   .]85 ]يوسف: 
أَشكو  وال  إِخفاَءها،  أَستطيع  ال  التي  مصيبتى  أَشكو 
حزني أَلحد إاِل إِلى هللا، فهو القادر على كشف التفسير، 
هللا  رحمة  في  أَمله  يفيد  بما  هذا  كالمه  يعقوب  وأَتبع 
َتْعلَُموَن { )يوسف :86 (  َما اَل  َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ  فقال: } 
. وهو إقرار منه بتوحيد هللا في حالة البؤس والحزن، 
ويقينه في هللا ورحمته ما يجهله الناس، فقد كان يحيى 
بوجدانه النبوى الصادق وبما قام لديه من اأَلمارات أَن 
إلى منزلة  أَو سيصل  لم يمت وأَنه وصل  يوسف حى 
يجتمع  سوف  اأُلسرة  شمل  وأَن  الناس،  بين  عظيمة 
بزعامة يوسف ]1[. وهو بهذه اإلجابة البالغة بين موقفه 
المشرف أن جزعه وحزنه إلى هللا تعالى، وليس إلى أي 
أحد من أوالده أو من أي مخلوق كائنا من كان، ويعقوب 
عليه السالم بعد نبي بشر يصيبه أعراض كأي إنسان 
مخلوق، “فالجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند 
الشدائد والمصائب، وهو غير مذموم شرعا إذا اقترن 
بالصبر، وضبط  النفس، حتى ال يخرج إلى ما ال يحسن، 
ولقد بكى رسول صلّى هللا عليه وسلم على ولده إبراهيم، 
وقال فيما رواه الشيخان: »إن العين لتدمع، وإن القلب 
يا  بفراقك  وإنا  ربنا،  ما يرضي  إال  نقول  ليخشع، وال 
إبراهيم لمحزونون«. وإنما الجزع المذموم: ما يقع من 
والوجوه،  الصدور  ولطم  والنياحة  الصياح  من  الجهلة 
النبي صلّى هللا عليه وسلم  الثياب. وثبت عن  وتمزيق 
أنه بكى على ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي 
}صلى هللا عليه وسلم{ فوضعه في حجره فبكى، فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: أو تبكي أو لم تكن نهيت عن 
البكاء؟ قال: ال ولكن نهيت عن صوتين أحمقين صوت 
شيطان  ورنة  جيوب  وشق  وجوه  خمش  مصيبة  عند 
ولهو ومزامير شيطان. رواه  لعب  نغمة  عند  وصوت 
البصري حينما  الحسن  وقال  وقال: حسن.    الترمذي 
بكى على ولد أو غيره: »ما رأيت هللا جعل الحزن عارا 
)إنما  تعالى  قوله  في  البث  أصل  يعقوب«”]2[.  على 
أشكو بثي وحزني إلى هللا(: إثارة الشيء وتفريقه، وبث 

النفس ما انطوت عليه من الغم والشر. قال ابن قتيبة: 
الحزن  إذا ستر  الحزن، وذلك ألن اإلنسان  البث: أشد 
وكتمه كان هما، فإذا ذكره لغيره، كان بثا، وعلى هذا 
القليل  العظيم وحزني  إنما أشكو حزني  المعنى:  يكون 
بثّا  المصيبة  سميت  قيل:  وقد  هذا؛  إليكم،  ال  هللا  إلى 
مجازا، قال ذو الرمة: ]الطويل[ وقفت على ربع لميّة 
ناقتي… فما زلت أبكي عنده وأخاطبه هو عظيم الحزن 
الذي ال يصبر عليه حتى يبث إلى الناس]3[. وقال ابن 
الشيء  في  التفكير  وهو  الشديد،  الهم  البث:  عاشور: 
المسيء. والحزن: األسف على فائت. فبين الهم والحزن 
العموم والخصوص الوجهي، وقد اجتمعا ليعقوب- عليه 
السالم- ألنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف- عليه 
السالم- وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفا 
على فراقه. وقد أعقب كالمه بقوله: )َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ َما اَل 
َتْعلَُموَن(. وذلك لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك 
العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو  المقاصد 
يلوموه، أي أنا أعلم علما من عند هللا علمنيه ال تعلمونه 
وهو علم النبوءة]4[. وجملة ﴿َقاَل إِنََّما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني 
ِ﴾  مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم هللا، أي  إِلَى هللاَّ
فصارت  الحزن،  ليجدد  نفسه  إلى  ال  هللا  إلى  يشكو 
الدعاء  ألن  عبادة  وهي  القصد ضراعة  بهذا  الشكوى 

عبادة، وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ 
عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام 
النبيء صلى هللا عليه وسلم من قيام الليل.]5[ والشكاية 
الملفوظ  أو  الملفوظة  ا  فأمَّ وملحوظة،  ملفوظة  نوعان 
بها، فنحو قوله تعالى حكاية عن يعقوب: }َقاَل إِنََّما أَْشُكو 
ا الملحوظة المقدَّرة  ِ … )86({ وأمَّ َبثِّي َوُحْزِني إِلَى هللاَّ
غير الملفوظ بها، فنحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل 
 ِ ُض أَْمِري إِلَى هللاَّ فرعون: }َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل لَُكْم َوأَُفوِّ
َ َبِصيٌر ِباْلِعَباِد )44({ ]غافر[. ومن بالغات هذه  إِنَّ هللاَّ
بديع  اشتملت على  أنها  الشوابكة،  أحمد  ما ذكره  اآلية 
االنسجام، والمقصود باالنسجام: أن يأتي الكالم متحدِّراً 
كتحدِّر الماء المنسجم، بسهولة لفٍظ، ورقَّة معنى، وحسن 
النُّفوس  وفي  تأثير،  القلوب  في  له  يكون  حتَّى  تأليف، 
موزوناً  جاء  إذا  ويصفو  االنسجام  ويقوى  أثير.  موقٌع 
من غير أن يُقَصد إليه. ومن االنسجام في القرآن قوله 
إِنََّما  }َقاَل   :- السالم  عليه   – يعقوب  حكاية عن  تعالى 
َما اَل َتْعلَُموَن   ِ َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ  ِ أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني إِلَى هللاَّ
لفظ،  سهولَة  وجد  بقلبه  اآلية  هذه  سمع  فمن   .})86(
}إِلَى  قوله:  في  ظاهر  ف  تعطُّ وحسَن  معنى،  وعذوبَة 
ِ{ فلم يقل: )وأعلم منه( مع أنَّه  ِ{ وقوله: }َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ هللاَّ
ف وترقُّق  اللَّفظ؛ ليأتي في الكالم زيادُة تعطُّ أوجز في 

واسترحام وخضوع يزيد الكالم ُحْسناً يحلو في النُّفوس 
ويعذب. وقد جاء مع االنسجام بديع غير مقصود، وهو 
لب في قوله: }َوأَْعلَُم{ وقوله: }اَل َتْعلَُموَن{]6[.  طباق السَّ
ماذا يستفاد من اآلية: إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا؟ 
ومن فقه اآلية الكريمة ما ذكره العالمة وهبة الزحيلي 
يعقوب  مصاب  تجدد   –1 يأتي:  ما  تعالى  هللا  رحمه 
أكبر  هما  آخرين  ولدين  بغياب  يوسف  على  وحزنه 
شدة  واألسف:  شديدا،  أسفا  فأسف  وأصغرهم،  أوالده 
الحزن على ما فات، وعمي فلم يعد يبصر بعينيه ست 
سنين من البكاء، الذي كان سببه الحزن، ولكن هللا العالم 
بحقائق األمور الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل 
واإلحسان والرحمة والمصلحة هيأ لجمع األسرة كلها.  
فانقلبت المحنة إلى المنحة! 2– إن الحزن ليس بمحظور 
إذا اقترن بالصبر والرضا والتسليم لقضاء هللا وقدره، 
هو  المحظور  وإنما  وعاطفته،  اإلنسان  طبع  من  فذلك 
الثياب،  وشق  والولولة،  والقدر،  القضاء  على  السخط  
عليه وسلم  النبي صلّى هللا  قال  ينبغي،  بما ال  والكالم 
فيما أخرجه الشيخان: )تدمع العين، ويحزن القلب، وال 
يعقوب  سمع  لما  عليه  وبناء  الرب(.  يسخط   ما  نقول 
وأعرض  جدا،  قلبه  ضاق  أبنائه،  كالم  السالم  عليه 
عنهم، وفارقهم، ثم طلبهم أخيرا وعاد إليهم. 3 – أشفق 
مخاطر  له  وذكروا  ورقوا،  أبيهم،  على  يعقوب  أوالد 
االستمرار في حال الحزن، وهي إما المرض المضعف 
مطابق  واقعي  أمر  وهذا  والموت،  الهالك  وإما  القوة، 
ألحوال الناس. 4– كانت شكاية يعقوب وحزنه ولجوءه 
وهذا  الخلق،  من  أحد  إلى  ال  وحده،  هللا  إلى  بالدعاء 
نبي  إن   –5 في كل شاك حزين.  المطلوب شرعا  هو 
هللا يعقوب يعلم ماال يعلم غيره من الناس بما عند هللا 
من رحمة وإحسان وتفريج كرب، ويعلم أيضا أن رؤيا 
له،  سيسجدون  وأبناؤه  وزوجته  وأنه  صادقة،  يوسف 
يعقوب  تيقن   –6 وهو صغير.  السابقة  لرؤياه  تصديقا 
عليه السالم حياة ابنه يوسف إما بالرؤيا، وإما بإخبار 
ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه، وهو أظهر، فعاد 
مصر  إلى  الذهاب  منهم  وطلب  باللطف،  أوالده  يكلم 
للبحث عن يوسف وأخيه. 7– ال يقنط  من فرج هللا إال 
القوم الكافرون، وهذا دليل على أن الكافر يقنط  في حال 
الشّدة، وعلى أن القنوط  من الكبائر، أما المؤمن فيرجو 
مجموعة  الوسيط،  التفسير    ]1[ تعالى  هللا  فرج  دائما 
من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، 
  ]2[  .)372/5( األميرية  المطابع  لشئون  العامة  الهيئة 
الكريم  القرآن  تفسير    ]3[  .)46/13( المنير  التفسير 
وإعرابه وبيانه )647/4(. ]4[  التحرير والتنوير )13/ 
45(. ]5[  المرجع السابق. ]6[  غرر البيان من سورة 

يوسف -عليه السالم- في القرآن ).)156
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اإمنا اأ�شكو بثي وحزين اإىل اهلل 

هو اإلمام أحمد بن الحسين بن علي بن عبد هللا بن موسى الحافظ أبو 
بكر البيهقي النيسابوري الخسروجردي . ولد اإلمام البيهقي في شعبان 
قرى  )احدى  خسروجرد  بقرية  للهجرة  وثالثمائة  وثمانين  أَربع  سنة 
بيهق بنيسابور- خراسان(. كانت نيسابور في تلك الفترة وبالتحديد في 
القرن الرابع الهجري تعتبر مركزا من المراكز العلمية المهمة ال سيما 
العلمية ظهور عدد  الحركة  أبرز مظاهر هذه  الحديث، ومن  في علوم 
القرنين  تنافس بغداد في  باتت نيسابور  العلماء والفقهاء حتى  كبير من 
الرابع والخامس الهجريين . نشأة البيهقي العلمية  طلب اإلمام أبو بكر 
ابن خمس عشرة سنة  الحديث وهو  وابتدأ سماع  العلم صغيراً  البيهقي 
 ”  : فقال   ” السنن واآلثار  نشأته في ” معرفة  البيهقي جانبا عن  وذكر 
وإني منذ نشأت وابتدأت طلب العلم، أكتب أخبار سيدنا المصطفى محمد 
الذين  الصحابة  آثار  وأجمع  أجمعين  آله  وعلى  وسلم  عليه  هللا  صلى 
الدين ، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من  كانوا أعالم 
حفاظها ، واجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها وموفوعها من موقوفها 
تحصيل  في  البيهقي  بكر  أبو  توسع   .“  .. مرسولها  من  وموصولها 
العلوم، فعني بالحديث عناية شديدة فأخذ عن شيخه أبي عبد هللا الحاكم 
إلى  الحديث، وأضاف  كثيرة في  النيسابوري وتخرج به، وصنف كتباً 
ذلك االعتناء بعلم علل الحديث أي نقد الحديث نقداً دقيقاً يكشف خباياه، 
واشتغل بالفقه على المذهب الشافعي وصار من أكثر الناس نصرة له، 
وبرع فيه، وأخذ أصول الفقه وعلم الكالم، وأفاده ذلك عمق النظر في 
حياة  في  مهمة  محطة  نيسابور  في  العلم  طلب  رحلة  وكانت  الحديث. 
البيهقي العلمية ، وتركت أثرا كبيرا في تكوينه المعرفي خاصا بعد لقائه 
باإلمام الحاكم النيسابوري وأبا علي الروذباري وأبازكريا المزكي وأبا 

محمد األصبهاني، وهؤالء األئمة هم من أبرز شيوخه وكثرهم مساهمة 
في تكوينه وتثقيفه. وبعد طلبه العلم في نيسابور وسماعه من علماءها، 
ورواة الحديث فيها، واصل طلب العلم وارتحل إلى بالد شتى من بالد 
إليها، وتلقى  انتهى  التي  البالد  العراق والحجاز ، وسائر  إلى  خراسان 
في  البيهقي  اإلمام  سمع  المئة.  على  شيوخه  عدد  وزاد  كثيرة،  علوماً 
بغداد من عدد وافر من المحدثين الذين كانوا يتصدرون النشاط العلمي 
أمثال الحافظ أبي الحسين بن علي بن محمد بن عبدهللا بن بشران العدل 
، وأبي محمد  القطان  الفضل  الحسين  بن  الحسين محمد  أبي  ، واإلمام 
عبدهللا السكري ، واإلمام أبي بكر الخوارزمي . كما أخذ العلم من كبار 
على  البيهقي  اإلمام  كان  البيهقي  والمدينة. صفات  ومكة  الكوفة  علماء 
سيرة العلماء الربانيين يتصف بالزهد والتقلل من الدنيا ، وقانعا باليسير ، 
كثير العبادة والورع قانتا لل. كما كان يتصف بما وصف به أهل نيسابور 
عموما من أنهم كانوا ” أهل رئاسة وسياسة وحسن ملكة ووضع األشياء 
في مواضعها ” )ابن عبدالبر، القصد واألمم( . قال عنه تاج الدين السبكي 
في ” طبقات الشافعية: ” فقيه جليل َحافظ َكِبير أصولي نحرير زاهد ورع 
 .“ اْلعلم  جبال  من  وفروعا جبال  أصوال  اْلَمْذَهب  بنصرة  َقاِئم  لل  َقاِنت 
مؤلفاته ترك اإلمام البيهقي كتبا عظيمة العلم والفائدة مازالت تلقى التقدير 
واالهتمام من العلماء. وصف تاج الدين السبكي اهتمام البيهقي بالتأليف 
قائال ” اشتغل بالتصنيف بعد أَن صار أوحد زمانه وفاِرس ميدانه وأحذق 
المحدثين وأحدهم ذهنا وأسرعهم فهما وأجودهم قريحة وبلغت تصانيفه 
ألف جزء َولم يتهيأ ألحد مثلها”. وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل 
ومعرفته  علومه  لسعة  ذلك  على  قادرا  لكان  فيه  يجتهد  مذهبا  لنفسه 
باالختالف. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : ” ما من شافعي إال 

وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي 
لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه”. ويعد كتابه 
“السنن الكبرى” مصدر هام من مصادر رواية الحديث، وطبع في عشرة 
مجلدات، وليس ألحد مثله، وعليه تعليق البن التركماني سماه »الجوهر 
في  واآلثار«  السنن  وأما مصنفه »معرفة  بذيله.  مطبوع  وهو  النقي« 
أكثر من عشرة مجلدات. »دالئل النبوة« كبير طبع في ستة مجلدات، 
ثمانية  في  اإليمان« مطبوع  كتاب »شعب  الفهارس.  إلى مجلد  إضافة 
مجلدات، وكتاب »األسماء والصفات« نقل فيه باألسانيد أقاويل الصحابة 
والتابعين في أسماء هللا تعالى وصفاته، وليس له نظير. ومن أهم مؤلفات 
اإلمام البييهقي : • السنن الكبرى • السنن الصغرى • األسماء والصفات 
• دالئل النبوة • الترغيب والترهيب • الجامع المصنف في شعب اإليمان 
• مناقب اإلمام الشافعي • معرفة السنن واآلثار القراءة خلف االمام • 
سنة  اإلمام  توفي  وفاته  الصحابة  فضائل   • االعتقاد   • والنشور  البعث 
458 للهجرة بمدينة نيسابور ونقل جثمانه إلى بيهق ودفن فيها. مصادر 
الطبعة  للماليين  العلم  دار   ، ، األعالم  الدمشقي  الزركلي  الدين  : خير 
الخامسة عشر ـ ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق 
إحسان عبّاس ، دار صادر، بيروت 1978مـ  شمس الدين محمد الذهبي، 
سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط وجماعة ، مؤسسة الرسالة، 
دائرة  )مجلس  الحفاظ  تذكرة  الذهبي،  ـ  1405هـ/1984م  بيروت 
المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن 1375هـ /1955م. ـ عبد الوهاب 
السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ،مطبعة عيسى البابي الحلبي1385هـ 
/1966م    – نور الدين عتر ، الموسوعة العربية – عبدالرحمن خلف 

، اإلمام البيهقي ، دار القلم ، دمشق الطبعة األولى 1994 م
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املـوافق لـ 01 ربيع الأول 1444 

العالمي  باليوم  االحتفاء  عشية 
الذي  الكلب  داء  لمكافحة 
من  سبتمبر   28 الـ  يصادف 
كل سنة، أفاد المختص في علم 
األوبئة والطب الوقائي الدكتور 
الصحة  وزارة  أّن  طراد  علي 
الفارطة  السنة  خالل  سّجلت 
حيوان  عضة  حالة  آلف   110
من  بالمائة   90( الكالب  سيما 
مما  بالقطط  متبوعة  الحاالت( 
شخصا،   11 وفاة  الى  أدى 
من  كبيرة  نسبة  أّن  مبرًزا 

الضحايا هم من فئة األطفال.
ويعّرف المختصون في علم األوبئة داء الكلب بـ "المرض 
الجهاز  يصيب  فيروس  فيه  يتسبب  الذي  القاتل  المعدي 
العصبي لدى اإلنسان والثديات وغالبا ما يتنقل الفيروس 
عن طريق لعاب الحيوان األليف او المتوحش حامل الداء 

بعد التعرض إلى العضة أو الخدش«.
الى  تعرضه  بعد  الكلب  داء  من  الشخص  انقاذ  ويمكن 
عضة كلب قبل ظهور االعراض التي غالبا ما تبرز خالل 
األسبوع األول لإلصابة كما يمكنها أن تطول الى بعد سنة 

كاملة.
وكشف الدكتور طراد عن اعداد وزارة الداخلية والجماعات 
تنظيم  يتضمن  جديد  لقانون  العمرانية  والتهيئة  المحلية 
محاشر  انشاء  مع  تربيتها  وكيفية  الكالب  امتالك  وتقنين 
خاصة بها مما سيعزز البرنامج الوطني القطاعي لمكافحة 

فيه  تشارك  الذي  الكلب  داء 
والصحة  الفالحة  وزارات 
ووسائل  مدني  المجتمع  وكذا 

االعالم.
الكلب  داء  من  وللوقاية 
والتخفيف من حاالت االصابة 
هذا  في  طراد  الدكتور  دعا 
االطفال  تحسيس  الى  المجال 
بهذا  منهم  المتمدرسين  سيما 
طريق  عن  القاتل  المرض 
إضافية  دروس  تخصيص 
مؤكدا  الغرض  لهذا  بالبرنامج 
وسيلة  أحسن  "يعد  الطفل  بأن 

لتوصيل الرسالة الى المجتمع«.
األولياء  جميع  ذاته  األخصائي  حّث  أخرى،  جهة  من 
الى  تعرضهم  بمجرد  باإلبالغ  أبنائهم  توعية  لضرورة 
لتلقي  صحي  مركز  أقرب  الى  لمرافقتهم  حيوان  عضة 

اللقاح الالزم وبالتالي تفادي أي احتمال للوفاة.
على  المحافظة  إلى  المجتمع  طراد  دعا  آخر،  جانب  من 
المحيط من خالل احترام أوقات رمي القمامات، الستبعاد 
الحيوانات الضالة داخل األحياء السكنية بحثا عن الطعام.

خاصة  االليفة  الحيوانات  مربي  جميع  طراد  وأوصى 
الريفية  او  الحضرية  بالمناطق  سواء  والقطط  الكالب 
بجميع  اللقاح  وان  خاصة  وللمحيط  لها  حماية  بتلقيحها 

انواعه متوفًرا بالجزائر.
حياة �سرتاح

المؤتمر  في  المشاركون  والمختصون  الخبراء  ناقش 
الفرنكومغاربي للطب الداخلي في طبعته العاشرة والمؤتمر 
الوطني للطب الداخلي في طبعته الـ 27، المنظم مؤخرا 
من طرف الجمعية الجزائرية للطب الداخلي، عديد القضايا 
العلمية والطبية المتعلقة بجملة من التخصصات بينها طب 
داء  إلى جانب  الغذائي،  التمثيل  والكلى وأمراض  العيون 
في  المحاور  أهم  شكلت  التي  المواضيع  وهي  السكري 
العديد من المداخالت والمحاضرات لممثلي الدول األربعة 

المشاركة وهي فرنسا تونس المغرب والجزائر.
وقد أخذ موضوع التكفل بهذه األمراض في الطب الداخلي 
حيزا  "الصحة"،  منصة  حسب  النادرة  األمراض  خاصة 

كبيرا خالل المؤتمر باعتبار أن الجزائر تسجل نسبة إصابة 
الجمهورية  رئيس  لها  أعطى  التي  األمراض  بهذه  كبيرة 

اهتماما بالغا.
أشغاله  اختتمت  الذي  المؤتمر  في  المشاركون  وتطّرق 
األحد إلى معاناة هؤالء المرضى بسبب صعوبة التشخيص 
باعتبارها تمس األعضاء الحيوية مثل القلب، والكلى، المخ 
والرئة. األمر الذي يهّدد حياة المرضى ويقلّل بشكل كبير 
معّدل متوسط العمر المتوقع لديهم في حال لم يتم تشخيص 

حالتهم والتكفل بعالجهم في الوقت المناسب.
وتم التركيز أيضا على تأثيرات الترحال الطبي الذي يستمر 
أمراض عضوية ال  عّدة  في  يتسبب  الذي  األمر  لسنوات 
العديد  المبكرة في  الوفاة  إلى  بدورها  تؤدي  تفاديها  يمكن 

من الحاالت.
الطبي  التشخيص  أخطاء  إثارة  تم  ذلك  جانب  وإلى 
عدم  جانب  إلى  الندرة  عامل  عنه  ينجم  ما  وصعوباته 
أّما  المماثلة،  األعراض  نتيجة  السريرية  الصورة  تجانس 
عن معدل اإلصابة فقد أكد األطباء أنّه بالرغم من ندرة هذه 
األمراض إال أن نسبة اإلصابة بها مرتفعة نسبيا في منطقة 

المغرب العربي مقارنة بباقي دول العالم.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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الفقيد كان اأحد اأعالم الإ�سالم 

البارزين يف العلم والفكر والدعوة

ال�ضيخ يو�ضف القر�ضاوي 
يف ذمة اهلل

أمس  القرضاوي،  يوسف  الشيخ  توفي 
االثنين عن عمر ناهز الـ 96 عاما، وفق ما 
أعلن حسابه الرسمي على تويتر، وجاء في 
اإلعالن: "انتقل إلى رحمة هللا سماحة اإلمام 
وهب  الذي  هللا،  رحمه  القرضاوي  يوسف 
عن  ومدافعا  اإلسالم،  ألحكام  مبينا  حياته 
أمته"، وأضاف: "نسأل هللا أن يرفع درجاته 
في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان 
والصديقين  بالنبيين  يلحقه  وأن  حسناته، 
والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. 
وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا 

لدرجاته".
يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية 
الغربية بمصر، وقد  بمحافظة  صفط تراب 
ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926م، وترأس 
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين في السابق، 
وانتمى لجماعة اإلخوان وأصبح من قياداتها 
المعروفين، كما عرض عليه تولي منصب 

المرشد عدة مرات لكنه رفض.
وفي عام 2008، جاء القرضاوي في المرتبة 
الثالثة من بين 20 شخصية على قائمة أكثر 
العالم، وذلك  تأثيرا على مستوى  المفكرين 
بوليسي  فورين  مجلتا  أجرته  استطالع  في 
عند  بوليسي  فورين  وقالت  وبروسبكت، 
نشر االستطالع إن الشيخ القرضاوي: "من 
خالل برنامج الشريعة والحياة الذي تبثه قناة 
أسبوعية  فتاوى  يصدر  الفضائية،  الجزيرة 

تتطرق لكافة مناحي الحياة".
من   170 على  يزيد  ما  وللقرضاوي 
من  الكثير  في  شارك  كما  المؤلفات، 
التلفزيونية  والبرامج  والندوات  المؤتمرات 

خالل مسيرته العلمية والدعوية.
ودعاة  علماء  الراحل  الشيخ  ونعى 
بها  ضجت  كثيرة  تدوينات  في  ومفكرون، 
إعالن  عقب  فقط  دقائق  التواصل  مواقع 

الوفاة.
حياة �سرتاح

املخت�سون يف علم الأوبئة يعتربونه املر�ض املعدي القاتل

داء الكلب وراء 
وفاة 11 �ضخ�ص يف 2021

�سجلت وزارة ال�سحة 110 اآلف ع�سة حيوان �سيما الكالب ت�سببت يف وفاة 11 �سخ�سا نتيجة

 تعر�سهم اإىل الإ�سابة بداء الكلب خالل �سنة 2021.

ت�سجل اجلزائر ن�سبة اإ�سابة كبرية بها

ينطلق اليوم مب�ستغامن

200 عار�ص 
من 11 بلدا حا�ضرون 

يف "مو�ضتا اإك�ضبو" الدويل

�سي�سارك زهاء 200 عار�ض وطني واأجنبي يف الطبعة 

اإك�سبو"  للفالحة "مو�ستا  الدويل  املعر�ض  من  الثانية 

بني  املمتدة  الفرتة  يف  م�ستغامن  مبدينة  �ستقام  التي 

27 و29 �شبتمرب اجلاري.
وتهدف هذه التظاهرة القت�سادية اإىل اإن�شاء ف�ساء 

وتعزيز  القطاع  يف  الفاعلني  خمتلف  بني  للتوا�سل 

من  القادمني  امل�ساركني  بني  والتعامالت  التبادلت 

ول�سيما  اأجنبية  دول  وعدة  الوطن  وليات  خمتلف 

يف املجال التقني والبتكار ف�سال عن عر�ض الإمكانات 
يف  لها  فر�ض  عن  والبحث  املجال  هذا  يف  الوطنية 

الأ�سواق الدولية.

املا�سي  العام  غاب  الذي  ال�سالون  هذا  يف  وي�سارك 

من  ا  عار�سً  220  ،)19 )كوفيد  كورونا  جائحة  ب�سبب 

وفرن�سا  اإيطاليا  عن  ف�ساًل  ولية(،   40( اجلزائر 

والدامنارك وتركيا والإمارات العربية املتحدة وتون�ض 

ف�ساًل  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  وال�شني  والهند 

عن هولندا باعتبارها �سيف �سرف الطبعة الثانية.

ويت�سمن برنامج هذه التظاهرة التي تقام بحظرية 

ندوات  عدة  "مو�ستالند"  والرتفيه  الت�سلية 

وحما�سرات وور�سات تكوينية حول "مزرعة امل�ستقبل" 

و"نظام ال�سقي الذكي" و"اجلفاف وت�سيري املياه خالل 

الفالحة"  مع  املدجمة  املائيات  و"تربية  الأزمات" 

و"اإنتاج البذور يف اجلزائر«، و�سيتطرق امل�ساركون اإىل 

"تقنية البيو يف خدمة الفالحة" و"اإنتاج احلليب يف 
اجلزائر" و"التاأمني �سد الأخطار والتغريات املناخية" 

و"�سعبة الزيتون وتطوير اإنتاج زيت الزيتون" ف�سال 

عن اآخر البتكارات والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف 

املجال الزراعي.
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متاأثرة ب�سعود الدولر

اأ�ضعار النفط تقفز 
اإىل 86 دوالًرا للربميل

ب�سكل  ارتفاًعا  الثنني،  اأم�ض  النفط،  اأ�سعار  �سجلت 

طفيف يف التعامالت الآ�سيوية، بعد اأن تراجعت اإىل 

املا�سي  الأ�سبوع  اأ�سهر،  ثمانية  منذ  م�ستوياتها  اأدنى 

متاأثرة بارتفاع الدولر وخماوف من اأن توؤدي الزيادات 

احلادة يف اأ�سعار الفائدة على م�ستوى العامل اإىل ركود 

والإ�سرار بالطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة خلام برنت 17 �سنتا اأو 0.2 يف 

املائة اإىل 86.32 دولًرا، بينما ارتفعت العقود الآجلة 

خلام غرب تك�سا�ض الو�سيط الأمريكي 21 �سنتا اأو 0.3 

يف املائة اإىل 78.95 دولًرا للربميل.
يوم  املائة  يف   5 نحو  اخلامني  تعاقدات  وانخف�ست 

اإىل  الدولر  موؤ�سر  �سعود  مع  تزامًنا  املا�سية،  اجلمعة 

اأعلى م�ستوى له منذ 20 عاًما اليومي ليحد من ارتفاع 

اأ�سعار النفط.
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تنعقد دورته الـ 3 الفرتة 

من الع�سرين اإىل الثامن 

والع�سرين من اأكتوبر املقبل

اجلزائر حا�ضرة 
يف مهرجان بغداد الدويل 

للم�ضرح يف العراق
الدولي  بغداد  مهرجان  على  القائمون  أعلن 
للمسرح، أنه استقبل 215 عرضاً للمشاركة في 
دورته الثالثة، بينها 21 عرضاً أجنبياً، و155 
عرضاً عربياً، و39 عرضاً عراقياً من بينهم 
اختارت  المشاهدة  لجنة  أّن  الجزائر.وأضاف 
تنعقد  التي  الدورة  في  للتنافس  عرضاً   24
في الفترة من العشرين إلى الثامن والعشرين 
"المسرح  شعار  تحت  المقبل،  أكتوبر  من 
اللجنة  أّن  المهرجان  وأكد  بالحياة«،  يضيء 
"راعت في اختيارها معايير الجودة اإلبداعية 
األساليب  مختلف  على  واالنفتاح  والجمالية، 
وثراًء  تنوعاً  لتعطي  والحديثة،  الراسخة 
لالختيارات التي تمت«.تشمل االختيارات 5 
وإيران  وبلجيكا  فرنسا  من  أجنبية  عروض 
عرضاً   13 إلى  إضافة  وأوكرانيا،  وروسيا 
والبحرين  عمان  وسلطنة  الكويت  من  عربياً 
وليبيا  والسعودية  ومصر  وفلسطين  واألردن 

وتونس والجزائر والمغرب وسورية.
حياة �سرتاح

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط عملية تهريب 957 
به  أفاد  حسبما  بالنعامة،  المعالج  الكيف  من  كيلوغرام 

أمس االثنين بيان للمديرية الجهوية للجمارك لبشار.
المتنقلة  الفرقة  وحسب ذات المصدر فقد تمكن أعوان 
الصفراء  بعين  المهام  متعددتي  والفرقتين  للجمارك 
التابعة  بمشرية  المهام  المتعددة  والفرقة  وصفيصيفة 
)إقليم  بالنعامة  للجمارك  األقسام  مفتشية  لمصالح 
وعلى  ببشار(  للجمارك  الجهوية  المديرية  اختصاص 
إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش 

الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 
الكيف  من  كيلوغرام   957 تهريب  عملية  إحباط  من 
المعالج.وأشار البيان إلى أن "العملية تندرج في إطار 
الجزائرية  الجمارك  لمصالح  الحمائية  المهام  ممارسة 
بشتى  التهريب  مكافحة  سبيل  في  التام  أعوانها  وتجند 
المخدرات حفاظا على  أشكاله السيما تهريب وترويج 
أمن الوطن واستقراره وحماية المواطن من كل ما من 

شأنه المساس بصحته وسالمته".
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�ضعوبة ت�ضخي�ص االأمرا�ص النادرة 
يف �ضلب اأ�ضغال املوؤمتر الفرنكومغاربي

النعامة:

اإحباط حماولة تهريب اأزيد 
من 950 كيلوغرام من الكيف املعالج

l

ت�سم معر�سني دوليني يف قطاعي الفالحة 

وال�سناعات الغذائية

ق�ضنطينة حتت�ضن تظاهرة 
"اأقرا�ضت اإك�ضبو" 

اأواخر اأكتوبر الداخل
تحتضن والية قسنطينة من 26 الى 29 أكتوبر القادم 
والصناعات  الفالحة  قطاعي  في  دوليين  معرضين 
الغذائية، ضمن تظاهرة تحمل تسمية "أقراست إكسبو"، 
وتشمل التظاهرة، التي تقام تحت رعاية وزير التجارة 
قسنطينة،  والية  والي  وإشراف  الصادرات  وترقية 
صالونين في نفس الوقت والمكان، وهما الصالون الدولي 
للفالحة والعتاد الفالحي، والصالون الدولي للصناعات 
الغذائية والتغليف، بمشاركة قرابة 200 شركة وطنية 
وأجنبية.ويتم تنظيم هذه التظاهرة االقتصادية بعاصمة 
الشرق الجزائري، "نظرا للمؤهالت الكبيرة التي تزخر 
القطاعات  بين  االستراتيجي  والتكامل  المنطقة  بها 
والشراكة  لالستثمار  أكيدة  دفعة  مما سيعطي  المعنية، 
المنتجة بين العارضين الوطنين واألجانب الذين يمثلون 

20 دولة أوربية إفريقية وآسيوية".
حياة �سرتاح
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