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 لعمامرة يوؤكد جاهزية 

بالدنا الحت�صان هذا الموعد

تجاوب عربي كبير 
مع "قمة �لجز�ئر"

طبع مليون ون�صف مليون ن�صخة من كتاب االإنجليزية الجديد 

Let’s learn English

02

افتتاحية

ا�صتجابت ال�صلطات العليا في البالد اإلى 

االأ�صوات التي تعالت منذ عقود م�صت وهي 

تطالب با�صتبدال اللغة الفرن�صية باالإنجليزية 

على م�صتوى االبتدائي بما ي�صمح لالأطفال 

ب�صقل مواهبهم اللغوية وتطوير لغة �صك�صبير 

التي بات العالم كله يتوا�صل من خاللها، 

وبعد جهد جهيد قررت الدولة الجزائرية 

اإدراج االإنجليزية في الطور االبتدائي بداية 

من ال�صنة الثالثة، لكن االإ�صكال الذي ح�صل 

هو اأنها لم تاأت لتحل محل لغة فولتير واإنما 

اأ�صيفت اإلى باقي المواد.

اإلى هنا القرار ال�صيا�صي كان �صائبا ولكن االإطار 

البيداغوجي الذي احت�صن الفكرة كان بعيدا 

كل البعد عن واقع المجتمع الجزائري، حيث 

تم اإدراج لغتين اأجنبيتين اإلى جنب اللغة االأم 

في ال�صف االبتدائي الأطفال �صنهم ال يتجاوز 

الثامنة يجدون اأنف�صهم اأمام واقع يفر�ص 

عليهم تعلم ثالث لغات، قرار ياأتي في وقت 

كان الجميع ينتظر فيه اأن يتم عك�ص المعادلة 

بين الفرن�صية واالإنجليزية لتحل الثانية 

محل االأولى ومن ثم التوجه نحو اللغة االأكثر 

عالمية ب�صفة تدريجية.

من الناحية البيداغوجية �صيكون من ال�صعب 

على الطفل ا�صتعاب ثالث لغات في هذا ال�صن، 

ناهيك عن ال�صبه الموجود بين الفرن�صية 

واالإنجليزية، اإن تجارب كثيرة اأثبتت �صرورة 

ت�صبع الطفل بلغته االأم قبل التوجه نحو اللغة 

االأجنبية االأولى اأو الثانية، �صف اإلى ذلك فاإن 

كل المقاربات والنظريات في علوم التربية 

والتدري�ص توؤكد اأن تطور ال�صعوب ال يكون اإال 

عن طريق التحكم في اللغة االأم..اإن الخيارات 

البيداغوجية التي ت�صدر في حق االأجيال 

المتعاقبة، يفتر�ص اأن تكون مدرو�صة باإحكام 

الأن هام�ص الخطاأ غير م�صموح في حق جيل 

اليوم الذي �صي�صبح خالل ب�صع �صنوات جيل 

الم�صتقبل وت�صند اإليه عملية ت�صيير �صوؤون 

البالد على عدة م�صتويات..

لماذا ال ن�صتلهم تجاربنا من تجارب الدول 

االأكثر تطورا في العالم؟ في الواليات المتحدة 

للطالب الحق في اختيار لغة ثانية يدر�صها 

اإلى جانب اللغة الر�صمية وله الحق اأن يرف�ص 

درا�صة اأي لغة ثانية يعني اأنها غير اإجبارية..

في بريطانيا االإنجليزية هي اللغة الر�صمية 

وللطالب الحق في اختيار اللغة الثانية 

مثل اأمريكا فهناك مدار�ص تختار الهندية 

وهناك الفرن�صية وحتى العربية وفي 2010 

�صدر قرار يمنع تدري�ص اأي لغة اأجنبية في 

المرحلة االبتدائية. وفي فرن�صا تدر�ص 

االإنجليزية كلغة ثانية بدءا من ال�صنة الرابعة 

اإعدادي بمعدل �صاعة في االأ�صبوع ويتو�صع 

لي�صل �صاعتين في المتو�صط وفي الثانوي 

ت�صاف لغة اختيارية اأخرى.

الم�صتقبل يبداأ االآن.. فليكن ذلك ولكن على 

اأ�ص�ص وخيارات بيداغوجية وتربوية �صليمة 

بعيدا عن اأي مزايدات اأو توظيف �صيا�صي، 

المهم اأن تكون قرارات الهدف منها خدمة 

الم�صلحة العليا للبالد، اإن االهتمام بتن�صئة 

�صليمة لجيل اليوم هو �صمان لم�صتقبل الوطن 

وحفاظ على ما�صيه و�صون لذاكرته، ذاكرة 

المليون ون�صف المليون �صهيد، الجزائر ت�صتعد 

في هذه الفترة لتحقيق اإقالع اقت�صادي 

واالإنجليزية كما هو معمول به في كل دول 

العالم مفتاح من مفاتيح النجاح والتوا�صل مع 

الغير..اإدراج االإنجليزية يبقى قرار �صائب 

من دون �صك ولكنه بحاجة اإلى مزيد من 

المراجعة والدعم الإنجاح الم�صروع.

عزيز طواهر

بناء �لم�ستقبل يبد�أ �الآن..



تواصل الجزائر إجراءاتها التحضيرية الحتضان الدورة 
الـ31 من القمة العربية على أراضيها ضاربة عرض 
الحائط كل المحاوالت البائسة للتشويش على الموعد 

العربي، فقد باشرت منذ أيام في إرسال الدعوات لملوك 
ورؤساء الدول العربية، للمشاركة في القمة وهي العملية 

التي ستستمر خالل الشهر الجاري، وعلى الرغم من 
البلبلة التي حاولت بعض االطراف إطالقها واالكاذيب 
التي سعت إلى الترويج لها بشأن إمكانية تأجيل انعقاد 

القمة العربية بالجزائر شهر نوفمبر المقبل، حسم، أول 
أمس األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 

األمر، معلنا عن االتفاق بشكل نهائي، خالل اجتماع 
وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة العربية المقبلة 

في الجزائر في 1 و 2 نوفمبر القادم.
وفي هذا الشأن، فنّد أبو الغيط خالل مؤتمر صحفي عقده 

في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجية في دورته الـ158 ما روج إليه بشأن 
احتماالت لتأجيل القمة أو نقلها أو غيره، مؤكدا تثبيت 
القمة في موعدها ومكانها بالجزائر، مؤكدا أهمية قمة 
الجزائر، حين أشار إلى أن آخر قمة عربية عقدت في 

العام 2019، أي مضى أكثر من 3 سنوات على عقدها.
وفي كلمته خالل المؤتمر الصحفي، خاض أبو الغيط 

في مختلف الملفات العربية والدولية التي ستشكل محاور 
القمة العربية المرتقبة بالجزائر، فتطرق لمسألة عودة 

سوريا لشغل مقعدها وبعض األزمات التي تعرفها عدة 
دول تزامنا مع التحضير للقمة قائال: "يجب أن تكون 

القمة ناجحة ويصدر عنها قرارات ويلتقي القادة العرب 
ويتفاهموا، خاصة أن هناك العديد من المشكالت العربية، 

فسوريا ليس فيها مالمح حل، والعراق أجرى انتخابات 

ولم تؤد إلى تشكيل حكومة، وهناك مشكلة ليبيا، حيث 
كان هناك اقتتال داخل طرابلس"، كما أشار إلى أن 

الوضع الدولي حساس، "فهناك حرب في أوروبا يمكن 
أن تتحول لحرب كبيرة على مستوى العالم، كما أن هناك 

أزمة غذاء عالمية، وارتفاع أسعار مخيف على مستوى 
العالم، ونرى معدالت الفقر في دولة كانت إمبراطورية 

عظمى وهي بريطانيا، وهناك مشكالت في الطاقة 
والمناخ".

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 
رمطان لعمامرة جاهزية الجزائر الحتضان القمة 

العربية المقبلة مطلع نوفمبر المقبل، معربا عن ارتياحه 
الكبير لمستوى التجاوب الذي عبرت عنه الدول العربية 

إلنجاح الموعد، وأورد بيان لوزراة الخارجية أن لعمامر 
استعرض خالل أشغال الدورة الـ158 لمجلس جامعة 

الدول العربية على المستوى الوزاري نتائج المشاورات 
التي تقوم بها الجزائر في إطار التحضير للقمة العربية 

وموقفها من تطورات األوضاع في المنطقة العربية.
إلى ذلك، قال لعمامرة إن األوضاع الدولية الدقيقة 
الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود بغية النأي 

بالمنطقة العربية عن هذه التوترات ومختلف التحديات 
الناجمة عنها، ويرى لعمامرة أن المجال مازال متاحا 
الستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن 
العربي صوب األهداف السامية التي أسست من أجلها 

جامعة الدول العربية باعتبارها "بيتا جامعا لكل العرب 

ودرعا حاميا" للدفاع عن القضايا العربية العادلة وفضاء 
رحبا للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل 
واعد ملؤه الوحدة والتالحم، كما اكد أن هذه األهداف 

النبيلة تشكل بالنسبة للجزائر "بوصلة العمل" و"محور 
الجهود" التي يتم بذلها بقيادة رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون في إطار المشاورات التي يجريها مع 
أشقاءه القادة العرب تحضيرا للقمة العربية المقبلة.

واج

ا�شتقبل رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني ابراهيم 

بوغايل, اأول اأم�س, ممثلني عن الأكادميية 

الوطنية لل�شالمة املرورية والأمن عرب الطرق 

ملناق�شة ظاهرة حوادث الطرقات وو�شائل الت�شدي 

لها, ح�شب ما اأفاد به بيان للمجل�س.

ع.ط

واعتبر رئيس المجلس خالل اللقاء أن ظاهرة حوادث 
الطرقات بحصيلتها المفزعة وخسائرها البشرية والمادية 
وتداعياتها المأساوية استحقت تسمية "إرهاب الطرقات"، 
مذكرا أنه تم في اطار الجهود الرامية للتصدي لمعالجتها 
"سن قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها 

وأمنها" الذي تضمن أحكاما وقائية وردعية.
وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تستوجب "من الجميع 

العمل, كل في مجاله, للتصدي لها سواء على مستوى 
البنى التحتية أم على مستوى نوعية المركبات وقطع 

الغيار".
من جانبه, حذر رئيس األكاديمية, علي شقيان, من 
خطورة تفاقم حوادث المرور, موضحا تطوراتها 
وأسبابها الرئيسية ومدى ارتباطها بدرجة الوعي 

المروري والعوامل المؤثرة فيه كما تطرق بالمناسبة 
الى الفئات األكثر عرضة للحوادث المرورية وتكاليفها 

االقتصادية المترتبة عنها، مقارنا مؤشرات الجزائر 
ببعض الدول األخرى.

كما قدم شقيان تصور األكاديمية للحلول التي من شأنها 
التخفيف من حدة هذه الظاهرة ك"إدخال الرقمنة على 

عمل المصالح المختصة في قطاع النقل, استخدام 
التكنولوجيات الحديثة سواء في التكوين أم في المراقبة 

التقنية، باإلضافة إلى تحيين النصوص القانونية 
والتنظيمية وكذا تفعيل دور اللجان المختصة".

وفي ختام اللقاء, ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني 
الجهود التي يبذلها أعضاء األكاديمية من أجل توعية 

المواطن والمساهمة في اقتراح الحلول والبدائل, كما أثنى 
على دور المجتمع المدني في غرس الثقافة المرورية 
مجددا التأكيد على أن الوصول إلى نتيجة ملموسة ال 

يكون إال "بتظافر الجهود وتحمل المسؤولية من طرف 
الجميع".

وأبدى بوغالي, استعداد المجلس الشعبي الوطني 
"لمرافقة كل المبادرات الرامية إلى التكفل باالنشغاالت 
اليومية للمواطنين وإشراك المجتمع المدني في دراسة 
النصوص التشريعية ذات الصلة على مستوى اللجان 

الدائمة وفي األيام الدراسية والبرلمانية".

اإميان. �س/ واج
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رئي�س ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة 

لالنتخابات يوؤكد

مت ت�سخري كل االمكانيات 
الالزمة الإجناح االنتخابات 

املحلية اجلزئية 
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات, محمد شرفي, أول 

أمس، بالجزائر العاصمة,أنه تم تسخير كل االمكانيات الالزمة إلنجاح 
االنتخابات المحلية الجزئية المقررة يوم 15 أكتوبر المقبل بواليتي 
تيزي وزو وبجاية. وقال شرفي، خالل ندوة صحفية نشطها بمقر 

السلطة بنادي الصنوبر, أنه تم "تعبئة كل أعضاء المندوبيات الوالئية 
والبلدية للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، وهذا تحسبا لهذا الموعد.

وعن التحضيرات الجارية لتنشيط الحملة االنتخابية المقررة من 
22 سبتمبر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل, أوضح السيد شرفي أنه تم 

تسخير 45 فضاء من مالعب وقاعات ومركبات رياضية الحتضان 
التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية, اضافة إلى تخصيص 82 مكانا 

إلشهار الملصقات المتعلقة بالحملة االنتخابية عبر البلديات المعنية 
وهي فرعون, مسيسنة, أقبو وتوجة بالنسبة لوالية بجاية، وبلديتي آيت 

محمود وآيت بومهدي بالنسبة لوالية تيزي وزو.
وكشف شرفي, من جانب آخر، أن السلطة الوطنية المستقلة 

لالنتخابات "تمكنت، وألول مرة، من إنشاء خاليا محلية للتنسيق 
العملياتي على مستوى المندوبيات الوالئية".وأضاف أن السلطة قامت, 

في إطار التحضيرات اللوجستية لهذا الموعد االنتخابي, ب"توفير 
العتاد االنتخابي بالعدد الكافي وبالكمية التي تسمح بتغطية كل مراكز 

ومكاتب االقتراع على مستوى البلديات المعنية".
ع.ط

املجل�س ال�شعبي الوطني:

 جلنة الفالحة تعقد اجتماعا 
ل�سبط جدول اأعمالها ال�سنوي
عقدت لجنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي 
الوطني, أول أمس, اجتماعا خصص لضبط رزنامة جدول أعمالها 

للسنة الثانية من العهدة التشريعية 2021-2026, حسب ما افاد به بيان 
للمجلس.

وخالل هذا االجتماع, يضيف البيان, أكد رئيس اللجنة, علي بن 
سبقاق, أن هذا اللقاء يندرج ضمن "إثراء مسودة مخطط عمل اللجنة 
وذلك من خالل مناقشة أهم المسائل المتعلقة باختصاصاتها وترتيب 
األولويات في إطار برنامج عمل متنوع وثري يمس كل القطاعات 

ذات العملة".
من جانبهم, اقترح أعضاء اللجنة, جملة من النقاط لضبط منهجية عمل 
تساعدهم على العمل بشكل يضمن الفعالية ويحقق نتائج ملموسة على 
أرض الواقع, وفقا لذات المصدر.وبعد تبادل اآلراء ووجهات النظر 
بخصوص كل المقترحات,  وافق رئيس اللجنة على برمجة لقاء ثان 

في نفس السياق.
وبهذه المناسبة, طلب بن سبقاق " تحضير تقارير حول المشاكل 

التي تعاني منها القطاعات التي خص بها اللجنة على مستوى كل 
الواليات، وذلك بدء من قطاع الفالحة، على أن تتم دراستها وتحديد 

خطوطها العريضة لتطرح على الوزارة الوصية في شكل نقاط محددة 
وواضحة", حسب البيان.

ر.ن

 توافق لتكثيف اجلهود لو�شع

 اإطار ر�شمي للتعاون بني البلدين 

حمادي ي�ستعر�ض مع �سفري كوبا باجلزائر 
فر�ض التعاون يف جمال ال�سياحة

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, أول أمس, 
سفير كوبا بالجزائر, ارماندو فيرغارا بوينو, حيث تم استعراض 

الفرص المتاحة لدعم العالقات بين البلدين من خالل تعزيز التعاون 
الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية, حسب ما أفاد به بيان 

للوزارة.
وبالمناسبة, ثمن الطرفان "عالقات الصداقة الثنائية العريقة 

والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين", كما تباحثا "سبل تعزيزها 
من خالل وضع إطار للتعاون بين البلدين".

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على "ضرورة تحضير مشروع مذكرة 
تفاهم يجمع أهم المحاور التي من شأنها الدفع بالعالقات في المجال 

السياحي وتسطير خارطة طريق واضحة المعالم تشمل السيما مجال 
السياحة العالجية والحموية والسياحة االيكولوجية وكذا التنسيق 

من أجل وضع شراكة فعلية بين مختلف المتعاملين السياحيين لكال 
البلدين مع خلق فرص للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعة 

التقليدية".
من جهته، عبر سفير كوبا عن استعداد بالده للدفع بعالقات التعاون 
مع الجزائر من خالل "ترقية شراكة فعلية ومستدامة بين البلدين في 

قطاع السياحة والصناعة التقليدية".
وفي ختام اللقاء, اتفق الطرفان على "ضرورة تكثيف الجهود لوضع 
إطار رسمي للتعاون بين البلدين في القريب العاجل والذي سيترجم 

الرغبة المشتركة للبلدين الصديقين لتعزيز أواصر التعاون والدفع 
بها", يضيف بيان الوزارة.

ر.ن

جددت اجلزائر اإرادتها القوية يف العمل بالت�شاور مع الرئي�س املنتخب 

اجلزائر تهنئ كينيا على ال�سري احل�سن لالنتخابات الرئا�سية

اأبو الغيط يتم�شك بالتاريخ الذي حدده رئي�س اجلمهورية ويبكم ال�شائعات

اجلامعة العربية تّثبت الفاحت من نوفمرب 
موعدا النعقاد القمة العربية باجلزائر
اأبكم اجتماع وزراء اخلارجية العرب, الأبواق املروجة لأكاذيب تاأجيل انعقاد القمة 

العربية باجلزائر, بعد اأن مت التفاق على عقد دورتها الـ31 باجلزائر يومي 1 و2 

نوفمرب املقبل, وهو التاريخ الذي اختاره رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون �شابقا.

هنأت الجزائر كينيا على "حسن سير" االنتخابات 
الرئاسية التي أجريت يوم 9 أوت 2022 والتي 

أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو، متمنية له "كل 
النجاح في مهمته الجديدة"، حسب ما جاء في بيان 

لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وجاء في البيان "تعرب الجزائر عن تهانيها 

الخالصة لجمهورية كينيا الصديقة على السير الحسن 
لالنتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أوت 2022 
والتي أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو ",مضيفا 

أن )الجزائر( "تتمنى له كل التوفيق في مهمته 
الجديدة" مثمنة "روح المسؤولية ودرجة الوعي 

المثاليتين للشعب الكيني".

من جهة أخرى، "تجدد الجزائر مرة أخرى ارادتها 
القوية في العمل بالتشاور مع الرئيس المنتخب من 
أجل تعزيز العالقات التاريخية األخوية بين البلدين 

عالوة على التشاور بخصوص الهيئات االقليمية 
والدولية لصالح القارة األفريقية والدفاع عن القضايا 

العادلة".

وقد تم اإلعالن عن نتائج هذه االنتخابات الرئاسية يوم 
15 أغوت الفارط من طرف اللجنة االنتخابية المستقلة 

والتي أقرت بانتخاب الرئيس المنتهية واليته فائزا، 
بحيث تقدم ب 233.000 صوتا )50,49 بالمائة( 

مقابل 48,85 بالمائة على منافسه رايال أودينغا.
ع.ط

ا�شتقبل ممثلني عن الأكادميية الوطنية لل�شالمة املرورية والأمن عرب الطرق

بوغايل يوؤكد ا�ستعداد الغفة ال�سفلى مبرافقة كل املبادرات 
الرامية اإىل التكفل باالن�سغاالت اليومية للمواطنني

لعمامرة يوؤكد جاهزية بالدنا لحت�شان هذا املوعد

جتاوب عربي كبري مع "قمة اجلزائر"



مرمي عثماين

وجاء هذا على لسان المفتشة والمختصة التربوية 
زهرة  فاسي، أن مسابقة التوظيف هذه السنة 

ستقتصر على  توظيف اساتذة المواد التقنية بعد 
عودة القطاع الى تدريس التعليم التقني، مشيرة 

بخصوص قررت إسقاط عدة تخصصات جامعية 
في عملية التوظيف بقطاع التربية وبالضبط في 
الطور االبتدائي بداية من العام القادم، أنه سيتم 

اقصاء حاملي الشهادات االدبية  من التدريس في 
الطور االبتدائي على غرار حاملي شهادات الفلسفة، 
اإلعالم واالتصال ، الحقوق وغيرها ، حيث  سيتم 

تحديد التخصص  نهائيا في مرحلة التعليم اإلبتدائي  

واإلبقاء ،حصريا على أساتذة المرحلة أي"اللغة 
العربية والتربية اإلسالمية  والعلوم الطبيعية 
واللغات االجنبية والرياضيات  والرياضة" .

وفي شأن قضية األساتذة االحتياطيين الذين تجاهلت 
مديريات التربية ملفاتهم، وتورطها في سوء التسيير  
وتكريس توظيف االساتذة المتعاقدين بالمحاباة قالت 
فاسي " أنه بعد أن صدرت بطريقة ضبابية متذبذبة  
عبر مختلف مديريات التربية تعليمات مختلفة تنص 
على التوظيف بشكل  مقرف يصعب على الفالسفة 
تفكيك مضمونها المفخخ، ال يفهمها إال اللصوص  
من تحت الطاوالت، ألن األمر يتعلق بالمحسوبية 

والرشوة والجهوية والتزوير المستتر عليه من 
الرأس إلى  القدمين إذ  غرروا بالصفحات المفبركة 

لإلشهار المؤقت الذي يزول بزوال كذبهم، فهاهي 
تعليمات فوقية تصدر لتوظيف األساتذة  مرحلة 

مرحلة .
وقالت فاسي "ان األسبقية ألساتذة المدارس العليا 

نظرا لطبيعة دراستهم المتخصصة وتكوينهم الميداني 
النوعي المرافق لإلصالحات،  حيث يشرع في  

تعيينهم عبر كل واليات الوطن ابتداءا من 6 سبتمبر 
الجاري حيث عليهم اإللتحاق بمديريات التربية  

بداية من هذا التاريخ الستالم قرارات التعيين.
وأوضحت فاسي  أن التعيين ال يقتصر على 

المتخرجين  الجدد 2022 إنما القدامى، ولكل 
السنوات الماضية الذين كانوا هم كذلك في دكة 

االنتظار واالحتيال، مشيرة ان المعنيين  في المرحلة 
األولى هم" أساتذة المتوسط في المواد اآلتية" اللغة 

اإلنجليزية والعلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية".
كما نقلت المتحدثة "أنه  ستتواصل عمليات التعيين  

بدفعات  لكل المستويات  والمراحل، مشيرة ان 
السبب  في ذلك هو عدم ضبط المناصب الشاغرة 

الحقيقية و بدقة وتحديد"  المادة والعدد " عبر 
مديريات التربية وهذا هو السبب الرئيسي في إقالة 

عدة مديري تربية –تضيف فاسيف.
وأفادت في ذات السياق المفتشة التربوية والتي  

أجتهدت مع رئاسة الجمهورية في قضية االحتياطيين 
والتي تحدت من  صنعوا السقطات بقطاع التربية 
الوطنية وبحثت عن الحلول الكفيلة النصاف هذه 

الفئة وضمان الكفاءة بالقطاع ، أنه سيتم  في 
منتصف شهر أكتوبر ظهور العدد الحقيقي للمناصب 

الشاغرة بفعل "اإلحالة على التقاعد " مما يسمح 
بتعيين األساتذة االحتياطيين عن طريق دفعات،حسب 

المواد التي ستعرف الشغور و ضبطه.

وجه الديوان الوطني للخدمات اجلامعية 

تعليمات ملديري اخلدمات من اأجل ال�شروع يف 

فتح االإقامات ال�شتقبال الطلبة الذين ا�شتاأنفوا 

درا�شتهم و�شددت على اأهمية توفري االإطعام 

والنقل اجلامعي ف�شال على اهمية حت�شني 

اخلدمات باالإقامات اجلامعية.

مرمي عثماين

وراسل الديوان الوطني للخدمات، مديري الخدمات 
الجامعية بخصوص التكفل بالطلبة خالل الدخول 

الجامعي 2023/2022 ، وهذا بتاريخ 5 سبتمبر الى 
مديري الخدمات الجامعية تحت رقم 2023،  جاء 

فيها "مواصلة التحضيرات  المتعلقة بالدخول الجامعي 
2023/2022 وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي المتعلقة بضرورة التكفل الجيد 
والالئق بالطلبة ، يلزم الحرص على مواصلة الترتيبات 

التنظيمية وتحضير االقامات لتكون مهياة الستقبال 
الطلبة في ظروف الئقة لضمان دخول جامعي ناجح.
وأضافت المراسلة في هذا الشأن "أنه قبيل االنطالق 
الرسمية للدخول الجامعي 2023/2022 الذي تقرر 
يوم 17 سبتمبر2022 و بالموازاة مع التحاق بعض 

طلبة العلوم الطبية والمدارس العليا اضافة الى اجراء 

االمتحانات االستدراكية لبعض المؤسسات البيداغوجية 
حسب الرزنامة المحددة من طرف وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي وعلى هذا األساس يلزم من 
مديري الخدمات الجامعية العمل عىل التنسيق مع 

مختلف مصالح المؤسسات البيداغوجية قصد ضبط 
رزنامة انطالق النشاطات البيداغوجية ووضع قيد 
الخدمة هياكل االيواء واالطعام وكذا حافالت النقل 

الجامعي بصفة تدريجية تماشيا وعدد الطلبة الملتحقين 
بالمؤسسات البيداغوجية والعمل على تحسين الوجبات 

المقدمة كما ونوعا.
هذا إلنجاح الدخول الجامعي باشر  الديوان الوطني 

للخدمات الجامعية عملية تفتيش واسعة لالقامات 
الجامعية جاهزيتها الستقبال لضمان الطلبة تحسبا 

النطالق الموسم الجامعي 2023/2022 وفق للمعايير 
التي حددتها وزارة التعليم العالي .وأصدر الديوان 

بيانا بخصوص الزيارات المفاجئة جاء فيه"انه  تنفيًذا 
لتعليمات وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

المتعلقة  بضرورة التكفل الجيد الستقبال الطلبة في 
ظروف الئقة، لضمان دخول جامعي 2023/2022 

ناجح ، قام المدير العام للديوان الوطني للخدمات 
الجامعية رفقة إطارات الديوان و مدير الخدمات 

الجامعية الجزائر وسط بزيارة تفقدية لإلقامة الجامعية 

سعيد حمدين وكذا المطعم المركزي، اضافة الى قيامه 
بزيارة الى االقامة الجمعية قاريدي واالقامة الجامعية 

القبة القديمة اضافة الى المطعم المركزي المتواجد على 
مستوى المدرسة العليا لألساتذة بالقبة.وتهدف الزيارات 
الى  الوقوف على مدى جاهزية هياكل اإليواء واإلطعام 
السيما تهيئة الغرف واألجنحة، ومراقبة مدى صالحية 

المرافق المختلفة ) المياه، التدفئة، المرشات، قنوات 
الصرف الصحي و دورات المياه.

وكان قد امر وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان 
تعليمات الى ديوان الخدمات من اجل الوقوف  على 
تحضير االقامات لتكون مهيئة الستقبال الطلبة في 

ظروف الئقة ال سميا تهيئة الغرف واألجنحة ومراقبة 
مدى صالحية المرافق "المياه والتدفئة والمرشات 
وقنوات الصرف الصحي ودورات المياه والتدخل 

الصالح االعطاء المسجلة والتكفل بالنقائص المالحظة، 
فضال عن ضمان الرقابة الميدانية والمفائجة في 
االقامات الجامعية والمطاعم وجعلها سنة لتفادي 

االضطرابات المفائجة التي قد تحدث بسبب النقائص 
التي قد تطرا في اقامة او اخرى مع احترام المواعيد 
المحددة النطالق وعودة حافالت النقل الجامعي وفقا 

لدفاتر الشروط المعتمدة مع الحرص على الرقابة 
المستمرة لوسائل النقل.

أكد وزير التربية الوطنية األسبق, علي بن محمد, أمس 
للجزائر  مدرسي  دخول  أول  أن  العاصمة,  بالجزائر 
تمكنت  التي  الفتية  للدولة  كبيرا"  "تحديا  شكل  المستقلة 
االستعمار,  خلفها  التي  "الكارثية"  الحالة  من   بالرغم 
بمقاعد  االلتحاق  من  تلميذ  لمليون  والسماح  إنجاحه  من 

الدراسة.
الشهيد"  تنظمه جمعية "مشعل  التي  الذاكرة  وفي منتدى 
وجريدة "المجاهد", إحياء للذكرى ال12 لوفاة أول وزير 
للتربية للجزائر المستقلة, المجاهد عبد الرحمن بن حميدة, 
قال السيد بن محمد أن السلطات العمومية شددت آنذاك 

االستقالل  بعد  مباشرة  مدرسي  دخول  أول  تنظيم  على 
"بالرغم من دعوة بعض األطراف إلى ضرورة إرجاء 
هذا الدخول إلى السنة الموالية بسبب الحالة الكارثية التي 

خلفها االستعمار في جميع المجاالت".
وأضاف وزير التربية األسبق )1990-1992( أنه بذلك 
تم "رفع التحدي وتنظيم الدخول المدرسي على مستوى 
كل المدارس الموجودة, وهو التحدي الذي تم رفعه رغم 
الظروف الصعبة التي خلفها رحيل األساتذة األوروبيين 
وقلة الجزائريين منهم وتخريب المكتبات والنقص الكبير 
في المؤسسات التربوية". وأشاد بن محمد خالل المنتدى, 

الرحمن بن حميدة, أول وزير  الفقيد عبد  المجاهد  بدور 
أمة  مشروع  يحمل  كان  الذي  المستقلة  للجزائر  للتربية 
القطاع, وأمله في  لفترة قصيرة على رأس  رغم مكوثه 
بناء صرح التربية الوطنية.وعلى هامش المنتدى, ثمن بن 
محمد قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, القاضي 
الثالثة  السنة  من  ابتداء  االنجليزية  اللغة  تعليم  بإدراج 
ابتدائي, مقترحا زيادة الحجم الساعي الخاص بهذه المادة, 
معبرا في نفس الوقت عن يقينه بأن الجزائر سوف تنجح 

"غاية النجاح" في المسعى.
ع.ط
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فتح م�شابقة يف املواد التقنية مع عودة التعليم التقني والتدري�س يف االبتدائي الأهل االخت�شا�س فقط

اإلغاء م�سابقة توظيف الأ�ساتذة والعودة 
لتوظيف الحتياطيني بداية من اأكتوبر

قررت وزارة الرتبية الوطنية اإلغاء م�شابقة التوظيف اخلا�شة باالأ�شاتذة  ملختلف االأطوار 

 التعليمية املقررة نهاية 2022 ، حيث �شيتم ا�شتدعاء "اال�شاتذة االحتياطيني" ل�شد ال�شغور 

 يف اال�شاتذة بداية اكتوبر املقبل، هذا تقرر يف ذات ال�شياق اإ�شقاط عدة تخ�ش�شات جامعية 

يف عملية التوظيف بقطاع الرتبية وبال�شبط يف الطور االبتدائي بداية من العام القادم.

 وال�شروع يف توزيعها 

على م�شتوى خمتلف واليات الوطن

  وزارة الرتبية تفرج عن كتاب 
الجنليزية لتالميذ ال�سنة الثالثة ابتدائي
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الطبعة االولى لكتاب اللغة االنجليزية 

المخصص لتالميذ السنة الثالثة للتعليم االبتدائي وهي المادة التي 
ستدرس الول مرة في الجزائر في هذا الطور وفق قرار صادر عن 

رئيس الجمهورية.
هذا وانطلقت امس الشحنات االولى لتوزيع كتب  اللغة االنجليزية 
لسنة الثالثة ابتدائي على مستوى مختلف واليات الوطن، هذا فيما 

تنطلق"اليوم" رسميا  الخميس عملية تكوين أساتذة اللغة االنجليزية ، في 
الطور االبتدائي تحسبا للدخول المدرسي 2023/2022 .

وأوضح فتحي عبيد مدير التربية لوالية تيسمسيلت أنه تم تسطير 
برنامج خاص، يتضمن دورات تكوينية مكثفة يؤطرها مفتشون في اللغة 
االنجليزية ، وترتكزعلى استيعاب المنهاج والتحكم في العملية التعليمية.

وحسب مفتشة التعليم المتوسط بوالية تمنراست ماموني فتيحة فإن 
أساتذة اإلنجليزية في الطور االبتدائي ، سيستفيدون كل أسبوع بعد 

انطالق الموسم الدراسي، من التكوين في سبعة مقاييس وهي : تعليم 
اللغة اإلنجليزية وتسييرالقسم وتنظيم التمدرس والمناهج والتقويم 

والتشريع المدرسي والتخطيط .يشار إلى أن تعليم اللغة  اإلنجليزية في 
الطور اإلبتدائي للموسم الدراسي 2022/ 2023  يخص السنة الثالثة 

فقط.
مرمي عثماين

ن�شرت وثيقة تلزم  التالميذ حتديد الو�شعية 

االجتماعية لعائالتهم "فقرية"اأو"متو�شطة الدخل" اأو 

"غنية"

 اإيقاف مديرة ثانوية عقب حملة 
�سدها"على الفاي�س بوك"

أصدرت مديرية التربية لوالية بومرداس قرار يقضي بتوقيف مديرة 
ثانوية ببلدية أوالد موسـى تحفظيا على اثر توزيع وثيقة "غير مقبولة 

وال تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها.واوضحت المديرية 
في بيان لها عقب نشر وثيقة تابعة لثانوية شكير عيسي ببلدية أوالد 
موسى والتي تحمل عبارات غير مقبولة وال تمت بصلة للنصوص 

والتنظيمات المعمول بها، ونظرا لحساسيتها تم اتخاذ اإلجراءات 
المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية توقيفا تحفظيا إلى غاية مثولها أمام 

مجلس التأديب الوالئي وذلك طبقا للقوانين سارية المفعول".
 وقد اتخذ هذا القرار على مستوى عالي، إثر توزيع هذه الوثيقة التي تم 

تداولها على منصات التواصل االجتماعي و التي لقيت العديد من الردود 
ال سيما و أنها تطلب من التالميذ تحديد الوضعية االجتماعية لعائالتهم 

إن كانت "فقيرة" أو"متوسطة الدخل" أو "غنية".
مرمي عثماين

املكلف باالإعالم و الرباي بالديوان الوطني 

للمطبوعات املدر�شية، يا�شني مرية:

 طبع مليون ون�سف ن�سخة
  من كتاب الجنليزية اجلديد 

و�سعره ل يتجاوز180 دج
اعلن المدير المكلف باإلعالم و البراي بالديوان الوطني للمطبوعات 

المدرسية, ياسين ميرة انه شرع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية, 
امس في شحن أوائل الكتب للسنة الدراسية 2022-2023 سيما كتاب 

اللغة االنجليزية, للسنة الثالثة ابتدائي, و توزيعها على أربع واليات 
جنوبية, وهي أدرار تندوف بشار والنعامة، مشيرا الى طبع ازيد من 

مليون ونصف طبعة وسعره حدد ب180دج.
وقال المتحدث أنه "تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 

تبون, وتنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد, قام 
الديوان في شحن أوائل الكتب التي توجهت امس إلى أربع واليات من 
الجنوب الكبير تتمثل في أدرار, تندوف, بشار والنعامة",مشيرا إلى أنه 
تم تخصيص"70 مليون كتاب الستقبال الموسم الدراسي 2023-2022 

في األطوار التعليمية الثالث.«
ولفئة المكفوفين نصيب من هذه الكتب --يضيف ميرة -- مؤكدا أن 
عملية الطباعة والتوزيع ستبقى "مستمرة", و"كل المجهودات بذلت 
إليصال هذه الوسيلة البيداغوجية إلى جميع المدارس على المستوى 

الوطني قبل الدخول المدرسي المقبل )21 من سبتمبر.«)
كما طمأن المسؤول ذاته أولياء التالميذ ب"توفر جميع الكتب في 

األطوار التعليمية الثالثة إلى جانب كتاب اللغة االنجليزية الذي سيكون 
حاضرا ضمن البرنامج البيداغوجي المسطر من طرف وزارة التربية 

الوطنية.«
ولضمان وصول الكتاب لكل تلميذ, تم استحداث عدة آليات وال سيما 
تخصيص "34 نقطة بيع تابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 
عبر الوطن, إلى جانب أزيد من 1400 مكتبة خاصة معتمدة, زيادة 

إلى البيع اإللكتروني للكتاب المدرسي", مشيرا إلى أن هذه العملية لقيت 
"استحسان" األولياء و مكنت من بيع "80 ألف نسخة.«

وفي سياق آخر, قام الديوان بطبع كتب السنة 3 و 4 و5 ابتدائي بنسخ 
"مزدوجة" بحيث تحمل النسخة التي تبقى في القسم وسم "كتابي" تحفظ 

في المدرسة في حين يبقى الكتاب الثاني في البيت, وذلك بهدف التخفيف 
من وزن المحفظة المدرسية.

وفي هذا الصدد, أكد مدير النشر بالديوان, طالل عمارة أن هذا الكتاب 
تم تأليفه وإعداده وفق مناهج وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمرحلة 

التعليم االبتدائي بالنسبة للغة االنجليزية ووفق دفتر الشروط البيداغوجي 
الصادر عن لجنة االعتماد للمعهد التكنولوجي للبحث في التربية 

ويتضمن هذا الكتاب نشاطات متعددة تسمح للمتعلم بالتعرف على هذه 
اللغة, كما تسمح له بالتواصل مع اآلخرين بلغة سليمة وسهلة وكتابة 

اللغة االنجليزية بشكل صحيح و بيسر.
وأضاف أن هذا الكتاب يعزز القيم الوطنية لدى التلميذ, فمن خالل 

الغالف تم اختيار األلوان الوطنية التي تبعث عنصر التشويق وحب 
الوطن من خالل استعمال األلوان الوطنية, ويحمل غالف الكتاب 

صورتين للتلميذين "ياسين" و"مريم" اللذان يعدان الشخصيتان 
األساسيتان في مضمون الكتاب.

مرمي عثماين

ديوان اخلدمات اجلامعية يبا�شر عملية تفتي�س مفاجئة لالإقامات ل�شمان توفري كل ال�شروريات

تعليمات لفتح الإقامات اجلامعية و�سمان الإطعام مع انطالق الدرا�سة  لطلبة بع�س التخ�س�سات  

ثمن قرار الرئي�س تبون القا�شي باإدراج تعليم اللغة االجنليزية يف االبتدائي

علي بن حممد: اجلزائر امل�ستقلة متكنت من رفع حتدي اإجناح اأول دخول مدر�سي



 قلص النفط المكاسب القوية التي حققها يوم اإلثنين، 
بعد أن قررت منظمة البلدان المصّدرة للنفط أوبك 
وحلفائها من خارج المنظمة خفض اإلنتاج، تماشيا 

وأوضاع السوق.وكان وزير الطاقة السعودي 
عبدالعزيز بن سلمان، أكد عقب االنتهاء من اجتماع 
مجموعة أوبك بلوس، بأن قرار خفض اإلنتاج يعبر 
عن اإلرادة باستخدام األدوات الموجودة في التحالف 

كافة، مضيفا إن التعديل البسيط يبين أن مجموعة أوبك 
بلوس ستكون متيقظة ونشطة واستباقية، فيما يتعلق 

بدعم استقرار السوق.وتترقب األسواق الطاقوية نتائج 
المفاوضات بشأن االتفاق النووي اإليراني، ففي حالة 

تخفيف العقوبات، قد تضيف إيران أزيد من مليون 
برميل يوميا لإلمدادات ما سيرفع من المعروض، 

ويدفع باألسعار لالنخفاض.ومن جانب أخر، انخفضت 
أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري 
بالند في تداوالت يوم أمس األربعاء بنسبة وصلت ل 

2,72 بالمئة لتهبط إلى 92,32 دوالر للبرميل الواحد، 
حسب بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.

وعلى النقيض ارتفعت أسعار الخامان القياسيان "برنت 
وتكساس الوسيط"، خالل تعامالت أمس األربعاء، 

على خلفية التهديدات الروسية بايقاف إمدادات الطاقة، 
وعوضت أسواق النفط الخسائر التي تكبدتها في وقت 

سابق من الجلسة عندما هبطت األسعار إلى أدنى 
مستوياتها منذ قيام روسيا بشن عملياتها العسكرية.
وقد ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام برنت القياسي 
الخاص بالتسليم خالل شهر نوفمبر القادم بنسبة 

وصلت ل 0,55 بالمئة، مسجال 93,34 دوالرا 
للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 91,20 دوالرا، 
وهو أدنى مستوى منذ 18 فيفري الماضي، كما صعد 
سعر العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعنية 

بالتسليم خالل شهر أكتوبر القادم بنسبة قدرت ب 
0,52 ليصل إلى 87,33 دوالرا للبرميل، بعد أن هبط 
في وقت سابق إلى 85,08 دوالر، وهو أدنى مستوى 
منذ 26 جانفي الماضي.جدير بالذكر، فقد أنهت أسعار 
النفط تعامالتها منتصف األسبوع الجاري على تراجع 
يقدر بنحو 3 بالمئة، مع عودة المخاوف بشأن ضعف 
الطلب واحتمال زيادة أسعار الفائدة، متجاوزة الدعم 

من أول خفض مستهدف لإلنتاج من قبل مجموعة 
أوبك بلوس منذ 2020.

يشتكي الخبازون بمختلف واليات الوطن من غالء 
أسعار الفرينة وندرتها، ما جعل البعض منهم يلوحون 

بوقف نشاطهم بشكل مؤقت لغاية استئناف المطاحن 
المتوقفة عن العمل.

وفي هذا الصدد، فند االتحاد العام للتجار والحرفيين 
الجزائريين خبر عزم الخبازين الدخول في إضراب 

أو تنظيم وقفات احتجاجية خالل األيام القليلة  القادمة 
العاصمة. بالجزائر 

وقال االتحاد في بيانه، "إن المكتب الوالئي لالتحادية 
الوطنية للخبازين فرع والية الجزائر العاصمة 

المنضوي تحت لواء االتحاد العام لتجار والحرفيين 
الجزائريين، ينفي نفيا قاطعا دخول الخبازين في 

أي إضراب أو احتجاج في األيام القادمة بالجزائر 
العاصمة، ويكذب اإلشاعات الواردة في بعض مواقع 
التواصل االجتماعي التي تزعم دخول الخبازين في 

إضراب عن العمل بسبب ندرة مادة الفرينة المدعمة".

وأضاف االتحاد، نؤكد على أننا في تنسيق مباشر مع 
وزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل إيجاد حل 

فوري وسريع ألي مشكل أو نقص في تمويل الخبازين 
بمادة الفرينة .

وشدد االتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على 
أن أبواب الحوار مفتوحة مع مصالح وزارة التجارة 

و مع كل القطاعات الوزارية ذات الصلة، وأن القيادة 
الوطنية لالتحاد في اجتماعات مستمرة إلى غاية التكفل 

بكل االنشغاالت والمطالب المشروعة للخبازين، مطمئنا 
الرأي العام والمواطنين أن الحيز متوفر و الخبازين في 
عمل ونشاط عادي، مشيرا إلى أن مادة الفرينة متوفرة، 
واالتحاد على استعداد لمرافقة أي خباز يجد مشكل في 

التموين لمادة الفرينة، مطالبا منهم التواصل مع مختلف 
فروعهم لضمان التموين بمادة الفرينة.

ومن جانب أخر قالت المنظمة الوطنية للدفاع عن 
المستهلك حمايتك في منشور لها على صفحتها 

الرسمية على موقع التواصل االجتماعي، "إنتشرت 
مؤخرا ظاهرة جديدة في وسط الخبازين، وهي عبارة 
عن خدعة للتحايل على المستهلك و الرقابة في نفس 

الوقت".
وأشارت، إلى أن بعض الخبازين يلجؤون لحيلة تعتمد 

على تحضير كميات قليلة جدا من الخبز العادي في 
الصباح الباكر، ليتم بعدها عرض خبز يباع ب 15 

أو 20 دج فما فوق، والذي يحوي له زيتون السانوج 
الجلجالن السميد وكذا الشعير فتجد أغلب المخابز 

يبيعون الخبز ب 20 دج فما فوق فقط، وال وجود للخبز 
العادي.

وكشفت، بأن "التحايل يتمثل في عدم طهي الخبز 
العادي جيدا حتى ال يقتنيه المستهلك ويبقى شاهد حين 
تأتي الرقابة وتالحظ أن الخبز العادي متوفر للعرض 

على غرار باقي أصناف الخبز".
 ف م

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق 
مع مختلف مصالح األمن, خالل الفترة الممتدة ما بين 31 
أوت و6 سبتمبر الجاري, من إحباط محاوالت إدخال ما 

يربو عن 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع 
المغرب, حسب ما أوردته, أمس، حصيلة عملياتية لوزارة 

الدفاع الوطني.
وجاء في الحصيلة أنه و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة 

إلى التصدي آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا، أوقفت 
مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع 

مختلف مصالح األمن خالل عمليات مختلفة عبر النواحي 
العسكرية، 36 تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال 
كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، 

تقدر بـ5 قناطير و)8,5( كيلوغرام من الكيف المعالج".كما 
تم أيضا --يضيف المصدر ذاته-- ضبط "كيلوغرام واحد 

من مادة الكوكايين و)341337( قرصا مهلوسا".
أما في إطار عمليات مكافحة اإلرهاب، فقد "أوقفت مفارز 

مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات 
اإلرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما 
كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 6 

قنابل تقليدية الصنع خالل عملية بحث وتفتيش بجيجل".من 
جهة أخرى و"بكل من تمنراست وعين صالح وبرج باجي 

مختار وإن قزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي، 84 شخصا وضبطت 27 مركبة و 114 

مولدا كهربائيا و 80 مطرقة ضغط".
كما تم, في السياق ذاته, ضبط "جهاز للكشف عن المعادن 
وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى 

تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، 
فيما تم توقيف 4 أشخاص وضبط 9 بنادق صيد و)388( 
طلقة، باإلضافة إلى )57070( علبة من مادة التبغ، بكل 

من أوالد جالل وورقلة والوادي وتقرت وأدرار و خنشلة 
وسطيف والبيض".

وفي ذات اإلطار, "أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع 

مصالح الدرك الوطني محاوالت تهريب كميات كبيرة من 
الوقود تقدر بـ)125073( لتر بكل من برج باجي مختار 
وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس", مثلما جاء 

في ذات الحصيلة.من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل 
محاوالت هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 

74 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم 
توقيف 49 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة عبر 

التراب الوطني".
لإلشارة, تندرج هذه العمليات التي نفذتها وحدات ومفارز 

للجيش الوطني الشعبي في سياق "الجهود المتواصلة 
المبذولة في مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 

بكل أشكالها"، حيث أسفرت عن "نتائج نوعية تعكس 
مدى االحترافية العالية واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا 

المسلحة في كامل التراب الوطني", وفقا لما تضمنه 
المصدر ذاته.

ع.ط

ف.م
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بور�سة اأ�سعار النفط ترتقب م�ستجدات الأ�سواق

اخلام اجلزائري ينخف�ض اإىل 92 دوالرا للربميل
ت�سهد اأ�سعار بور�سة النفط اخلام منذ قرار جمموعة اأوبك بلو�س بخف�س اإنتاجها 

خالل �سهر اأكتوبر القادم ب 100 األف برميل يوميا، العديد من التقلبات، اإذ 

ارتفعت مبا�سرة بعد الجتماع لتعاود النخفا�س يف تداولت يوم اأم�س.

زيان ي�ستقبل نائب رئي�س وكالة 

�سمان ال�ستثمار متعدد الأطراف

 عر�ض ا�سرتاتيجية اجلزائر
  يف جمال االنتقال الطاقوي 
وتطوير الطاقات املتجددة

ا�ستقبل وزير النتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، بن 

عتو زيان، اأول اأم�س، وفدا عن البنك الدويل يرتاأ�سه نائب 

رئي�س وكالة �سمان ال�ستثمار متعدد الأطراف )ميجا( 

جنيد كمال اأحمد، الذي تطرق معه اإىل ا�سرتاتيجية 

اجلزائر يف جمال النتقال الطاقوي وتطوير الطاقات 

املتجددة، ح�سب ما اأورده بيان للوزارة.

ع.ط

وأشار المصدر ذاته ان نائب رئيس وكالة "ميجا" كان مرفوقا 
خالل هذه اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بكمال براهام من مكتب 
البنك الدولي بالجزائر وكذا السيد سعيد بومعزة من مكتب الشركة 

المالية الدولية بالجزائر.
وبهذه المناسبة، "عرض زيان بشكل مقتضب استراتيجية الجزائر 

في مجال االنتقال الطاقوي والتطوير المكثف للطاقات المتجددة, 
من خالل الورشات الكبرى لوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات 

المتجددة المتعلقة بتجسيد نموذج طاقوي جديد واعداد القانون حول 
االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة"، يضيف المصدر ذاته.

من جانبه, أشاد نائب رئيس وكالة "ميجا" بمجهودات الجزائر 
والتزامها في هذه المجاالت، معربا عن استعداد مؤسسته المالية 

ومجموعة البنك الدولي, "لتوفير كل الظروف الكفيلة بتجسيد 
شراكة مع وزارة االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لمعالجة 

المسائل المالية والضمانات لفائدة المستثمرين المحتملين للمشاريع 
الصالحة اقتصاديا والمقبولة صرفيا,على غرار مشروع صوالر 
1000 ميغاواط".هذا واتفق الطرفان، حسب بيان الوزارة، على 

"ابقاء االتصال من أجل تحديد سبل تجسيد هذا التعاون بشكل 
ملموس وتوافقي في المجاالت المذكورة".

 بجناح خا�س لعر�س اأن�سطتها وم�ساريعها 

يف ميدان ال�سناعة الغازية وت�سويق الغاز 

�سوناطراك ت�سارك يف فعاليات 
 الطبعة الـ 50 للموؤمتر 

الدويل "غازتاك" باإيطاليا
يشارك مجمع سوناطراك في الطبعة الـ 50 للمؤتمر 

الدولي"غازتاك" GASTECH ,الذي تجري فعالياته من 5 إلى 
8 سبتمبر الجاري بمدينة ميالنو اإليطالية, حسب ما افاد به بيان 
للمجمع.وجاء في البيان "تشارك سوناطراك في فعاليات المؤتمر 

الدولي GASTECH في طبعته الخمسين لهذه السنة, بوفد يمثل 
مختلف أنشطة الشركة وتترأسه نائب الرئيس المدير العام المكلفة 

بنشاط التسويق فتيحة نفاح".
وتشارك سوناطراك في هذه التظاهرة بجناح خاص لعرض 

أنشطتها ومشاريعها في ميدان الصناعة الغازية وتسويق الغاز.
وأضاف البيان ان فعاليات هذه التظاهرة تجمع كبار فاعلي مجال 
الطاقة على المستوى الدولي وكذا صانعي السياسات الطاقوية في 

العالم خاصة في مجال الغاز, الغاز المسال ونشاطات الحد من 
انبعاثات الغاز.وتمكن هذه التظاهرة المهنيين المتخصصين في 

مجال الغاز من مناقشة مختلف النماذج االقتصادية المتعلقة بهذه 
الصناعة وكذا طرح المشاريع واالبتكارات الجديدة في مجال 

تقليص البصمة الكربونية, وفقا لذات المصدر.
ر.ن

ورقلة: 

 �سوناطراك تربم اتفاقية
  عمل مع بلدية اأنقو�سة الإجناز

 اأربعة م�ساريع تنموية
أبرمت شركة سوناطراك، أمس، اتفاقية عمل مع بلدية أنقوسة 
)والية ورقلة( إلنجاز أربعة )4( مشاريع تنموية على مستوى 
هذه الجماعة المحلية.وجرت مراسم التوقيع بمقر والية ورقلة, 

بحضور السلطات المحلية ومستشار الرئيس المدير العام لمجمع 
سوناطراك، إلى جانب مدراء وإطارات جهويين لذات الشركة 

بحاسي مسعود وحوض بركاوي.وتضمنت االتفاقية المبرمة بين 
الطرفين، إنجاز ثالث )3( قاعات للمطالعة عبر التجمعات السكانية 

غرس بوغفالة وعقلة األرباع ودبيش، فضال عن انجاز 30 نقطة 
ضوئية مزودة بالطاقة الشمسية بذات المناطق، وذلك بغالف 

مالي يقارب الـ 20 مليون دج، مثلما جرى توضيحه خالل مراسم 
التوقيع.

وبهذه المناسبة، أكد مستشار الرئيس المدير العام لمجمع 
سوناطراك بوعالم وجهاني أن "المجمع يولي أهمية بالغة لمسألة 
تنمية مناطق الظل واالنخراط في هذا المسعى الذي تبناه رئيس 
الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون من أجل النهوض بالمناطق 

النائية وتحسين اإلطار المعيشي لساكنتها".
وكشف ذات المسؤول، أن هذه المشاريع "تدخل في إطار برنامج 

االستثمار االجتماعي لسنة 2022/2023، والذي أطلقته شركة 
سوناطراك من والية تقرت"، مشيرا أن "الشركة تتطلع عبر هذا 
البرنامج الذي يتضمن إنجاز 121 مشروعا عبر 32 والية، إلى 

المساهمة في تدعيم مجهودات الدولة لتنمية مناطق الظل". 
وتجدر اإلشارة أن والية تقرت قد استفادت في إطار هذا البرنامج 
الموجه لفائدة مناطق الظل، من عمليتين إلنجاز مسالك فك العزلة 

بمنطقة شوشة الشعابنة )بلدية بن ناصر(، باإلضافة إلى  تزويد 
مدرسة إبتدائية بمنطقة الكدسي )بلدية العالية( بنظام الطاقة 

الشمسية. 
ف.م

يف الوقت الذي ي�ستكي املواطن من عدم توفر اخلبز العادي

قرار دخول اخلبازين يف اإ�سراب ال اأ�سا�ض له من ال�سحة

يف ح�سيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني

اإحباط حماوالت اإدخال اأزيد من 5 قناطري من الكيف املعالج عرب احلدود مع املغرب



ظاهرة توجيه حليب االكياس ألغراض تجارية 
حدتها  تراجعت  وان  حتى  موجودة  تزال  ال 
سنوات  قبل  عليه  كانت  مما  مقارنة  ما  نوعا 
ال  الحليب  وموزعي  التجار  بعض  أن  أال 
زالوا يتورطون في عمليات "استنزاف" لمادة 
الحليب المدعم الموجة لتموين العائالت لصالح 
وحتي  اقتصاديين  ومتعاملين  "مقاهي"  تموين 
المنتجات  من  عدد  في  للغش  سرية  ورشات 
المصنوعة أساسا من الحليب، وهو ما كشفت 
والية  أمن  مصالح  عالجتها  التي  القضية  عنه 
الجزائر مؤخرا حيث تم ضبط أطنان من مادة 
يقوم  شخص  يستعملها  كان  المدعم  الحليب 
المدعم على  الحليب  معالجة  في  الغش  بعملية 
أساس أنه لبن طبيعي، وتعد هذه القضية مثال 
يوميا  تحدث  التي  التجاوزات  عشرات  على 
بتحويل  يقومون  وتجار  موزعي  طرف  من 
ومحالت  مقاهي  نحو  المدعم  الحليب  وجهة 
متعاملين  وحتى  والمرطبات  الحلويات  لبيع 
الصارمة  الرقابة  غياب  مستغلين  اقتصاديين 
من  عدد  عند  المواطنة  حس  تراجع  وكذا 
بأنفسهم  يقفون  والذي  الجزائريين  المستهلكين 
على مثل هكذا ممارسات دون أن يبلغوا عنها، 
وحسب ما رصدناه عند عدد من محالت المواد 

هناك  فأن  المدعم  الحليب  تبيع  التي  الغذائية 
كيس   30 من  أزيد  يبعون  من  التجار  بعض 
حليب مدعم لشخص واحد دون ان يستفسروا 
حول وجهة هذه الكمية المبالغ فيها والتي من 
المستحيل ان تكون مخصصة لتموين أسرة أو 
حتي ثالثة أو أربعة اسر، وقد وقفت "الرائد" 
على قيام احد المواطنين باقتناء 40 كيس حليب 
ببلدية  التجارية  المحالت  دفعة واحدة من أحد 
المحل  االستفسار من صاحب  العاصمة وعند 
تحجج األخير ان الشخص الذي اقتني كل هذه 
بتموين  الكبيرة  ُكلف من طرف عائلته  الكمية 
كل العائلة بالحليب بدل وقوف افراد من العائلة 
في طوابير للحصول على 3 او أربعة أكياس 
يوميا وهي اإلجابة غير المقنعة، بالمقابل فان 
استمرار مثل هذه الممارسات سواء من طرف 
الذين  األشخاص  طرف  من  حتى  او  التجار 
تجارية  ألغراض  المدعم  الحليب  يستغلون 
الطريق  ورقة  فعالية  حول  التساؤالت  تطرح 
المصنع  من  األكياس  حليب  مادة  مسار  لتتبع 
إلى المستهلك، والتي وضعتها وزارة التجارة 
عبر الديوان الوطني للحليب ومن خالل فرق 
المسار  هذا  ان  يبدو  حيث  متخصصة،  رقابة 
على  حقيقة  بنتائج  يأتي  لم  انه  أو  مفعل  غير 

الحليب  مادة  من  أطنان  أن  بما  الواقع  ارض 
المدعم ال تزال تذهب لغير وجهتها، رغم أن 
القانون يمنع ذلك بناءا على المرسوم التنفيذي 
فيفري   12 في  الصادر  و  المعدل   01-50
2001، والذي يمنع منعا باتا إعادة توجيه أو 
مبستر  حليب  إلنتاج  مسحوق  مادة  استعمال 
كامل الدسم أو غيره من المنتجات  أو األلبان 
المدعم  الحليب  استعمال  يمنع  كما  ومشتقاتها. 
االقتصاديين خاصة محالت  األعوان  قبل  من 

بيع المشروبات والمقاهي  وحتى المطاعم.
هذه الأ�سباب خلقت "ندرة" دائمة 

الحليب  أكياس  توزيع  عملية  فان  بالمقابل 
من  الواليات  من  العديد  عبر  تزال  ال  المدعم 
يرجعه  ما  وهو  تذبذبا  تعرف  العاصمة  بينها 
المتعاملون في هذا المجال إلى وجود اختالالت 
المادة  هذه  وتوزيع  إلنتاج  المنظم  اإلطار  في 
ربح  بهوامش  يتعلق  ما  السيما  االستراتيجية 
أكياس  ندرة  عن  وفضال  والتجار.  الموزعين 
الحليب التي تباع بالسعر المقنن على مستوى 
فضاءات البيع، فإن بعض التجار يلجؤون إلى 
بعض  في  و  المشروط  البيع  أو  األسعار  رفع 
الموزعين  بعض  مالحظة  تمت  المناطق، 
يقومون بالبيع المباشر ألكياس الحليب المدعم 
متداخلون  ويرجع  النهائي.  المستهلك  إلى 
استمرار االختالالت في توزيع الحليب المدعم 
التي  و  الموزعين  ربح  هوامش  ضعف  إلى 
بالمقابل  كيس،  كل  عن  سنتيم   90 تتجاوز  ال 
يعتبر هؤالء أن الحل إلنهاء أزمات الحليب هو 
إعادة النظر في توزيع الملبنات على المستوى 
المواطنين  حاجيات  يغطي  بشكل  الوطني 
الموزعين  نقل  كلفة  من  يقلل  و  أفضل  بشكل 
المغلقة  الملبنات  بفتح  التعجيل  عن  فضال 
حاليا. وكذا االحترام التام لدفاتر الشروط بين 
أحيانا  تغير  التي  التحويل  الموزعين ومصانع 
تذبذبات  يخلق  ما  وهو  عليها  المتفق  الكميات 
في التوزيع، فضال عن ضرورة تشديد الرقابة 
على المصانع من أجل التأكد بأن غبرة الحليب 
المدعم تستغل حصريا في انتاج أكياس الحليب 

وليس ألغراض أخرى.

تعزيز األمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد
االنتقال  بوزارة  العام  األمين  أمس  كشف 
الطاقوي و الطاقات المتجددة البروفسور مهماه 
بوزيان،  أنه تم لغاية األن  تخصيص مساحة 
تقارب الـ 3000 هكتار عبر عدة واليات على 
بلعباس، وادي  الطارف، سيدي  غرار والية  
الشمسية  المحطات  الحتضان  وتقرت  سوف 
إلنتاج    1000 سوالر  بمشروع  الخاصة 
يسير على  المشروع  هذا  ان  معتبرا  الكهرباء 
أسس صلبة .أكد  بوزيان في تصريحات للقناة 
التحدي األساسي لنجاح  اإلذاعية االولى،  أن 
الجزائر في رهان االنتقال الطاقوي  هو حشد 
اللتزامات  تنفيذا  الوطني  الجهد  و  القدرات 
سوالر  مشروع  بأن  مطمئنا   ، تبون  الرئيس 
التأخر  أن  و  صلبة  أسس  على  يسير   1000
و  دقيق  تقني  بعمل  بالقيام  سمحت  فترة  كان 
منهجي كبير بين كل الفاعلين في المنظومتين 
الطاقوية و المالية . و في معرض حديثه عن 
مشروع سوالر 1000،  كشف مهماه بوزيان،   
عن خفض الكلفة المحينة للطاقة- وهي مجموع 
اإلستغالل  و  اإلستثمار  مراحل  لكل  التكاليف 

على مدى 25 سنة مقسمة على الكيلواط ساعي 
الجدوى  بالمائة   من خالل  يقارب 25  بما   -
الجديدة و المراجعات و حشد عناصر  النجاح . 
و بهذا الجهد يضيف المتحدث- قدمت السلطات 
انتاج   لضمان  الشروط  جملة  للبالد  العليا 
موضحا  ممكن،  سعر  بأقل  ساعي  الكيلواط 
حاليا   واردة  الشروط  غير  دفتر  بأن مراجعة 
التعاقد مع  المرجعية ووثيقة   الوثيقة  باعتباره 
المتعاملين االقتصاديين. و في هذا السياق تابع 
مهماه بوزيان :"   في حال انجاز في  المرحلة 
ترفع مساهمة  ميغاواط سوف   1000 األولى  
الطاقات المتجددة في منظومة استهالك الطاقة 
و الكهرباء الوطني ب 2.6 بالمائة، لترتفع في 
المرحلة الثانية في حال انجاز 2000 ميغاواط  
إلى أكثر من 5 بالمائة، على أن تصل حسب 
بالمائة مع حلول سنة  إليه إلى  30  ما نصبو 

2030 «.
تعزيز األمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد

اإلستراتيجية  اثراء  إلى  المتحدث  تطرق  كما 
األمن  لتعزيز  الطاقوي  لالنتقال  الوطنية 
ضمان  و  البعيد  المدى  على  للبلد  الطاقوي 

خالل  من  المالية  التوازنات  و  المالي  األمن 
الجانب  في  اريحية  لتوفير  المشاريع  هذه 
المالي . مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تحويل 
مع  مكيف  صناعي  نسيج  إلى  المشاريع  هذه 
قطاع  وبخصوص  منطقة.   كل  خصوصيات 
خالل  من  أنه  المسؤول  ذات  أوضح  النقل، 
النفعية  السيارات  لتحويل  الوطني  البرنامج 
الستخدام غاز البترول المميع تم التوصل إلى 
تحويل  90 بالمائة  من قوام 50 ألف مركبة 
التركيب  مؤسسات  خالل  من  أولى،  كمرحلة 
التي  و  للعملية  خصيصا  انشاؤها  تم  التي 
سمحت بخلق 1700 منصب شغل مباشر. وفي 
رده عن سؤال حول مسألة ضخ فائض الطاقة 
ضيف  قال  الكهربائية،  الشبكة  في  الشمسية 
المنتج  للكهرباء   بالنسبة  الفائض  إن  األولى 
من الطاقة الشمسية أو الطاقة التقليدية بإمكان 
تصديره لدول الجوار كدولة موريتانيا و مالي  
وفق المقاربة الجزائرية التي تهدف  إلى تعزيز 
عمقها اإلفريقي عن طريق مساهمتها في تنمية 

دول القارة السمراء. 
�ش. زمو�ش
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جتاوزات ل تزال ت�سجل واأطنان منه تذهب لأغرا�ش جتارية 

"خلل" يف م�سار تتّبع توزيع
 وت�سويق احلليب املدعم! 

ل تزال العديد من التجاوزات ت�سجل يف توزيع وت�سويق احلليب املدعم، فالأطنان من هذه املادة املخ�س�سة لتموين الأ�سر تذهب 

لغري م�ستحقيها من جتار ومتعاملني اقت�ساديون وهو ما ك�سفت عنه الق�سية التي عاجلتها م�سالح اأمن ولية اجلزائر موؤخرا وتتعلق 

ب�سبط اأطنان من احلليب املدعم كانت ت�ستغل لتح�سري لنب مغ�سو�ش يباع على اأنه لنب طبيعي، ما يطرح العديد من الت�ساوؤلت 

حول دور الأجهزة الرقابية يف وقف هذه املمار�سات ومدى فعالية م�سار تتبع اإنتاج وت�سويق احلليب الذي ا�ستحدثته وزارة 

التجارة عرب الديوان الوطني للحليب لوقف ا�ستنزاف هذه املادة.

�ش. زمو�س

للم�ساهمة يف جتاوز اأزمة

 املواد الأ�سا�سية التي تعي�سها

اجلزائر تر�سل 20 طنا
 من ال�سكر لتون�س

أرسلت الجزائر، يوم أمس األربعاء 20 طنا من السكر لتونس للمساهمة في 
تخفيض الطلب المتزايد عليه في األسواق.

وأكد نبيل القاسمي رئيس مركز التوزيع والتخزين للديوان التونسي للتجارة 
في تصريح إلذاعة الكاف التونسية أن كمية هامة من السكر تقدر بـ 20 طنا 
تصل إلى مدينة الكاف قادمة من الجزائر، وتابع المتحدث أن الكمية ستصل 
عبر معبر ساقية سيدي يوسف، الفتا أن الكمية ستساهم في تخفيض الطلب 

المتزايد على هذه المادة.
علي  محمد  الصادرات،  وتنمية  التجارة  بوزارة  باإلعالم  المكلف  وكان 
تونس  اعتزام  ندوة صحفية  خالل  الماضي  األسبوع  كشف  قد  الفرشيشي، 
استيراد 80 ألف طن من السكر منها 50 ألف طن من الجزائر لسّد النقص 

الحاد من هذه المادة.
وتعرف تونس في األسابيع األخيرة، نقصا حادا في توفر العديد من المنتوجات 
االستهالكية وخامة منها الموردة على غرار الزيت النباتي والقهوة والسكر 
بما أثر بشكل الفت على عملية التزود بها بشكل منتظم خاصة تسجيل ارتفاع 

الفت في أسعارها.
وقد دخلت مصانع مشروبات تونس في أزمة تصنيع نتيجة صعوبة التزّود 
بمادة السكر، في وقت يتسبب نقص المواد األولية التي يوفرها ديوان التجارة 
المشروبات  إنتاج  في  رائدة  من مصانع شركات  عدد  توقف  في  الحكومي 
هناك كما تمتد األزمة إلى مصانع البسكويت والشوكوالتة، وقال مسؤولون 
هناك إن نقص المواد األولية السكرية قد أدخل اإلنتاج في مرحلة اضطراب 
بعد توقف عدد من الوحدات الصناعية، وذكرت مصادر أخرى أن وحدات 
التصنيع تحتاج يوميا إلى ما بين 50 و70 طنا من السكر لضمان إنتاج يومي 
يلبي حاجة السوق المحلية، بينما قلص ديوان التجارة الحكومي تزويد المجمع 

إلى 50 طنا يوميا فقط يتم توزيعها على 10 مصانع مشروبات.
أن  كون  للدولة  الضريبية  اإليرادات  األزمة  هذه  جراء  أيضا  تأثرت  كما 
تقدر  إذ  تونس،  في  العامة  للخزينة  مهما  عائدا  توفر  المشروبات  تصنيع 
بينما  24بالمائة  بـ  العادية  المشروبات  على  المفروضة  االستهالك  ضريبة 
ديوان  ويعد  الكحولية،  المشروبات  حالة  في  السعر  ثلثي  إلى  النسبة  ترتفع 
التجارة الحكومي المورد الحصري للسكر في تونس، غير أن قدرته على 
البالد  تعيشها  التي  المالية  باألزمة  تأثرت  األولية  الواردات  تأمين  مواصلة 
هناك، كذلك تواجه صناعة السكر المحلية صعوبات كبيرة نتيجة تراجع قدرة 
مصنع السكر الحكومي على تأمين حاجيات البالد بسبب تقادم وحدة اإلنتاج 
وارتفاع ديونها لدى ديوان التجارة.ويبلغ االستهالك السنوي من السكر في 
تونس 360 ألف طن، أي بمعدل استهالك يومي يقدر بألف طن يذهب نصفه 
إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف اآلخر إلى االستهالك العائلي، وتقوم 
السكري  الشمندر  المستخرج من  للسكر  الشامل  الصناعة على اإلنتاج  هذه 
بمعدل 15 ألف طن سنويا، بينما تتولى وحدة التصنيع الحكومية هناك تكرير 
 45 يمثل  ما  الخام، وهو  المورد  السكر  ألف طن من  150 و180  بين  ما 
التجارة توريد نحو  يتولى ديوان  المقابل،  المحلي، وفي  بالمائة من اإلنتاج 

180 ألف طن من أسواق أميركا الجنوبية والبرازيل.
حياة �سرتاح

وزارة التجارة تفند الأخبار

 املغلوطة املتداولة وتوؤكد:

"دقلة نور" مطلوبة يف الأ�سواق 
الدولية ولن نوقف ت�سديرها 

نفت وزارة التجارة وترقية الصادرات المعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل 
إعالم مكتوبة بخصوص قرار الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية مشيرة 
أن "دقلة نور" تعتبر عالمة مسجلة ومطلوبة في األسواق الخارجة بشكل كبير.
أكدت الوزارة في بيان لها، أمس أن كل ما ورد من هذا الخبر مبني على معلومات 
ال أساس لها من الصحة وغير مبررة وفيها مساس باالقتصاد الوطني والثروة 
كل  على  مطلوبة  الجزائرية  التمور  جودة  وأن  خاصة  بالدنا،  بها  تزخر  التي 
المستويات الدولية. وتأسفت الوزارة من عدم تقصي الحقائق والمعلومات الموثوقة 
والمقدمة من طرف مصالحها، خاصة وأن جهود هذه األخيرة منصبة وبشكل كبير 
على ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. وكانت وسائل إعالم مكتوبة 
التجارة وترقية الصادرات قررت  قد تداولت أمس األول خبر مفاده أن وزارة 
وقف تصدير التمور الجزائرية، بعد ما أسمته " الجدل الكبير الذي خلفه إرجاع 
كميات كبيرة من الخارج، آخرها من فرنسا بمقدار ثالثة آالف طن غير صالحة 
لالستهالك، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العالج الكيميائي" وزعمت وسائل 
تحقيق  مباشرة  المعنية  المصالح  مع  بالتنسيق  "قررت  الوزارة  أن  هذه  اإلعالم 
في القضية، واالطالع عن كثب على شكاوى المصدرين بخصوص وجود خلل 
التمور بمواد محظورة في أوروبا، وعدم المغامرة باستمرار  في طريقة عالج 
الجزائرية،  نور  دقلة  لسمعة  إساءة  من  األمر  يشكله  أن  يمكن  وما  التصدير 

المشهورة بجودتها عالميا" لتسارع الوصاية وتفند هذا الخبر جملة وتفصيال.
�ش. زمو�ش

بوزيان يوؤكد اأن امل�سروع ي�سري على اأ�س�ش �سلبة ويك�سف:

3 األف هكتار عرب 4 وليات
 لحت�سان م�سروع "�سولر 1000"



حملياخلمي�س  08 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 12 �صفر 1444 هـ  06

 www.elraed.dz

موا�صلة للإجراءات الأمنية للحد من اجلرمية

الأمن احل�ضري الأول بغرداية 
يطيح ب�ضارق يف حالة تلب�س

حجـــز 980 غ من الكيــف املعالــــج
متكنت م�صالح الأمن احل�صري الأول بغرداية، بحر الأ�صبوع املن�صرم من معاجلة ق�صية �صرقة بالن�صل يف حالة تلب�س و توقيف �صخ�س 

م�صتبه فيه)29 �صنة( يف ظرف وجيز ، اأين مت تقدميه اأمام اجلهات الق�صائية.

إعالمي  بيان  حسب  القضية  حيثيات   
صدر عن ذات المصالح أمس األربعاء 
تعود إلى بحر األسبوع المنصرم، على 
إثر تكثيف الدوريات األمنية و العملية 
الشرطية اإلستباقية من طرف عناصر 
التي مكنت  و  األول،  الحضري  األمن 
بالنشل  سرقة  عملية  معالجة  و  معاينة 
المدينة،  شوارع  بأحد  تلبس  حالة  في 
العمر  من  يبلغ  شخص  ضحيتها  راح 
)19 سنة(، طالت هاتفه النقال  من قبل 
باشرت  الفور  على  مجهول،  شخص 
وتحرياتها  تحقيقاتها  المصالح   ذات 
و  السريع  الحال.التدخل  قضية  في 
بما  القضائية  الضبطية  لعناصر  الفعال 
فيها تكثيف عمليات البحث و التحري، 
أفضت في ظرف وجيز من تحديد هوية 
الدائم  بالتنسيق  سنة(،  فيه)29  المشتبه 
و المستمر مع السيد وكيل الجمهورية 
المختص إقليميا، تم توقيفه و إسترجاع 
تسليمه  و  السرقة  محل  النقال  الهاتف 
للمصلحة  فيه  المشتبه  لمالكه و تحويل 

بغية مواصلة مجريات التحقيق.
استكمال  بعد  تم  فقد  المصدر  وحسب 

المشتبه  قدم  القانونية  اإلجراءات  كافة 
قضية  عن  القضائية  الجهات  أمام  فيه 
أين  تلبس   حالة  في  بالنشل  السرقة 
سنة)01( حبس  عقوبة  حقه  في  صدر 

نافذ مع اإليداع.
 حجز 980 غ من  املخدرات

 )كيف معالج(

الميدانية  اإلجراءات  تفعيل  إطار  وفي 
التي انتهجتها مصالح الشرطة بغرداية، 
لمكافحة الجريمة  و الحد من انتشارها، 
خاصة المتعلقة منها بترويج المخدرات 
مصالح  تمكنت  العقلية،  المؤثرات  و 
عناصر  في  ممثلة  غرداية  والية  أمن 
كتيبة التدخل السريع 01، فرقة مكافحة 
غ      980 من حجز  مؤخرا،  المخدرات 
من المخدرات )كيف معالج(،و توقيف 
)04( أشخاص مشتبه فيهم  قدموا أمام 
الجهات القضائية.وتعود حيثيات القضية 
وردت  أمنية  معلومات  استغالل  إلى 
غرداية،  والية  بأمن  الشرطة  لقوات 
لالتجار  إجرامية  شبكة  نشاط  مفادها  
على  غرداية،  والية  بإقليم  بالمخدرات 

الفور تم اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية 
على  المراقبة  تعزيز  خاصة  الالزمة، 
تكثيف  مع  األمنية،  النقاط  مستوى 
األبحاث من طرف الفرق التابعة ألمن 
المعمقة  األبحاث  و  الوالية.التحريات 
لعناصر الضبطية القضائية خالل عملية 
مراقبة المركبات و األشخاص، أفضت 
فيهم،  مشتبه  أشخاص   04 توقيف  إلى 
و ضبط و حجز شحنة من المخدرات 

)مادة الكيف المعالج( ، تتكون من 04 
وزنها  يقدر   ، المخدرات  من  صفائح 
ذات  لتقوم  غرام،   980 بـ  اإلجمالي 
رفقة  فيهم  المشتبه  بتحويل  المصالح 
قصد  المصلحة  لذات  المحجوزات 

مواصلة اإلجراءات القانونية الالزمة.
القانونية  اإلجراءات  كافة  استيفاء  بعد 
أمام  تقديمهم  تم  فيهم،  المشتبه  ضد 

الجهات القضائية.

المحلية  السلطات  تواصل 
األيام،  هذه  تيارت  بوالية 
إلنجاح  حثيثة  تحضيراتها 
خاصة  المدرسي   الدخول 
وقد  االبتدائي،  الطور  في 
هذا  في  الوالية  والي  أمر 
الشأن، باتخاذ كل الترتيبات 
الضرورية،  واإلجراءات 
الكفيلة بعودة مدرسية دون 

أي مشاكل أو صعوبات.
والية  والي  ويعمل 
على  األيام  هذه  تيارت 
اللقاءات  من  سلسلة  عقد 
على  القطاعات  كل  مع 
الصحة،  التربية،  غرار 
المحلية،  والجماعات 
إلعداد خطة عمل وتدخل، 
الدخول  إنجاح  سبيل  في 
الجوانب  كل  في  المدرسي 
الصحية  السيما  التربوية، 
بضمان  الكفيلة  منها، 
والمعملين  التالميذ  عودة 
أحسن  في  المدارس  إلى 
أي  لتفادي  األحوال، 
اجتماع  أخر  وفي  طارئ، 
الوالية  والي  أعطى  له 
لكل  صارمة  تعليمات 
مختلف  على  المسؤولين 
بضرورة  المستويات، 
إنهاء ما تبقى من المشاريع 
التربية  بقطاع  الخاصة 
المدرسي  الدخول  مع 
الوالي  تطرق  كما  المقبل، 
المطروحة  المشاكل  إلى 
وكانت  المتوسط،  بالطور 
محل شكاوى أولياء التالميذ 
مبرزا  المناطق،  ببعض 
تراكمات  عن  ناتجة  أنها 
ماضية،  لسنوات  تعود 
وقتا  يتطلب  الذي  الشيء 
وكحلول  عليها،  للقضاء 
لمواجهة  استعجالية 

المتوسطات،  مشكل 
بعض  اتخاذ  الوالي  أكد 
تحويل  منها  اإلجراءات 
إلى  االبتدائيات  بعض 
ببعض  والقيام  متوسطات، 
أقسام  لتوفير  التوسيعات 
في  المتوسط،  للطور 
انتظار تجسيد مشاريع بناء 
جديدة.  متوسطات  وتجهيز 
ملف  أخذ  السياق،  في 
المؤسسات  داخل  التدفئة 
من  كبيرا  حيزا  التربوية، 
ألح  الذي  الوالي  تعليمات 
مادة  إزالة  ضرورة  على 
المؤسسات  من  المازوت 
وتعويضها  التربوية، 
غاز  أو  الطبيعي،  بالغاز 
إلى  إضافة  البروبان، 
وترقية  تحسين  العمل على 
واإلطعام،  المدرسي  النقل 
بتوفير  يتعلق  ما  وكل 
التمدرس،  ظروف  جميع 
القاطنين  للتالميذ  خاصة 
باألرياف والمناطق النائية، 
الوالي  عنها  قال  التي 
على   تتوفر  أن  البد  إنها 
والوجبات  والتدفئة،  النقل 
الصحي  والتكفل  الساخنة 
مشكل  أن  أكد  كما  الالزم. 
خاصة  المدرسي،  النقل 
البعيدة،  الريفية  بالمناطق 
في طريقه إلى الحل النهائي 
تدعيم  بفضل  والجذري، 
بحافــــالت  البلديات  عدة 
مشددا  المــــدرسي  النقل 
كل  ضبط  ضرورة  على 
والتدابير  اإلجراءات 
المشاكل  على  للقضاء 
منها  تسجل  كـــــانت  التي 
كل  بداية  خالل  االكتظاظ 

دخول مدرسي.
تنتشر على طول الشريط الساحلي لبومرداس مساحات �س. ز

المالذ  أضحت  البحر  على  مطلة  غابية  وفضاءات 
داخل  من  المتوافدين  والمصطافين  للزوار  المفضل 
وخارج الوالية.وفي جولة لوأج على طول الساحل, من 
دلس شرقا إلى بودواو البحري شماال, مرورا بعاصمة 
المعهودة  والية بومرداس, يتكرر مشهد الحركية غير 
آلخر,  فضاء  من  متفاوتة  بدرجات  ولو  المواقع  بهذه 
النظافة. وتجد  المسجلة من حيث  النقائص  بالرغم من 
في  المقاصد, خاصة  هذه  بكثرة على  الوافدة  العائالت 
عطلة نهاية األسبوع, كل ما تحتاجه لالسترخاء وراحة 
البال واستنشاق نسمات البحر المحاذي لهذه الفضاءات 
واكتظاظ  ضوضاء  عن  بعيدا  األطفال,  للعب  وأماكن 
الشواطئ بالمصطافين. وتفضل العائالت هذه المواقع, 
حسب تصريحات عدد منها, لمحاذاتها للساحل حيث تتيح 
الحديث مع عائالت أخرى تحت  تبادل  البيوت  لربات 
ظالل األشجار بعيدا عن الضوضاء والحرارة. وأكدت 
عائالت أخرى بأنها تفضل هذا النمط من السياحة ألنه 

غير مكلف ويسمح لها باالقتصاد في المصاريف.
غابة ال�صاحل بزموري البحري، وجهة مميزة

ومن بين المناطق األكثر استقطابا للزوار, غابة الساحل 
لكثير  المفضلة  الوجهة  تعد  حيث  البحري,  بزموري 
من العائالت والشباب والمتجولين من مختلف واليات 
الوطن. ويالحظ المستكشف لهذا الموقع الطبيعي, العدد 

الكبير من العائالت الوافدة الباحثة على التمتع وقضاء 
غابية  بثروة  مزدانة  خضراء  مساحات  وسط  أوقات 
البحري( ونباتية متنوعة تطل على شاطئ  )الصنوبر 
رملي. وينتشر على طول ساحل الوالية عدد آخر من 
طرف  من  إقباال  األخرى  هي  تشهد  الفضاءات،  هذه 
يجد  العائالت على غرار غابة قورصو شماال, حيث 
الزائر لها, حسبما لوحظ, وسائل الراحة نظرا لمحاذاتها 
للشاطئ و لسهولة الوصول إليها. كما تعد بدورها غابة 
"بوعربي" بدلس, شرقا, أحد أهم الفضاءات الخضراء 
الشاسعة المطلة على ساحل البحر والميناء القديم للقصبة 
العتيقة وتجذب أعدادا كبيرة من العائالت, حيث أصبحت 
الحركية  ونفس  الحر.  موسم  خالل  المقاصد  أهم  أحد 
بداية  منذ  الوالية,  عاصمة  بومرداس,  مدينة  تعيشها 
موسم االصطياف, حيث تستقطب الفضاءات الخضراء 
المطلة على واجهة البحر كفضاء "عيد النصر" وحديقة 
االستقالل, خاصة ليال, أعداد كبيرة من العائالت بحثا 
من  عائالت,  واستحسنت  واالسترخاء.  الراحة  عن 
خالل تصريحاتها, هذه الفضاءات المنتشرة على طول 
واالقتياد  عليها  الحفاظ  قاصديها  من  داعية  الساحل, 
لتبقى  الفضالت عشوائيا  رمي  وعدم  النظافة  بشروط 
الوالية  هذه  قصدت  أخرى  عائالت  وأشادت  نظيفة. 
السيدة مومن من والية ورقلة  ألول مرة, على غرار 
بأهمية  عائلتها,  رفقة  زموري  بغابة  وأج  التقتها  التي 
هذه الفضاءات الطبيعية, وقالت أن على الجميع اغتنام 

فرصة الصيف لقضاء أوقات ممتعة في أحضانها بعيدا 
عن ضوضاء المدينة ومتاعبها. وعبرت ربات بيوت 
أخريات عن سرورهن بتواجدهن بهذه الوالية, ودعون 
إلى ضرورة الحفاظ على هذه المواقع ومساهمة الجميع 

في الحفاظ على هذه المكاسب.
 توفر الأمن والطماأنينة 

لكن النظافة تبقى نقطة �صوداء

توفر  على  المصطافون  أجمع  أخرى,  جهة  ومن 
بتواجد  المواقع  هذه  مستوى  على  واألمن  الطمأنينة 
عناصر الدرك الوطني التي تسهر خاصة على محاربة 
خالل  من  السيارات,  مواقف  على  االستيالء  ظاهرة 
ليال.  وكذا  اليوم  مدار  على  متنقلة  و  راجلة  دوريات 
الحديث  خالل  من  تبرز  التي  السوداء,  النقطة  أن  إال 
للنظافة  كلي  شبه  غياب  في  تتمثل  المصطافين,  مع 
وعدم اكتراث جزء من الزائرين بنظافة المواقع التي 
يشغلونها, وشددت عائالت على ضرورة وأهمية تدارك 
هذا األمر من أجل ترقية مثل هكذا نمط من السياحة. 
الرمي  انتشار  الفضاءات,  هذه  مستوى  على  ويالحظ 
العشوائي للفضالت بالرغم من تهيئة مواقع تجميعها, 
رحيلها  بعد  متراكمة  الفضالت  العائالت  تترك  حيث 
األكل  بطهي  بعضهم  قيام  جانب  إلى  النهار  آخر  في 
على النار غير مكترثين بخطورة نشوب حرائق وغير 
مبالين بنداءات وحمالت التحسيس الجوارية التي تقوم 
المجال. وأشار مدير مؤسسة  في  المعنية  الجهات  بها 
"مادينات" المكلفة بالنظافة بالوالية, أحمد عمي علي, 
للنظافة  العام  مخططها  ضمن  سخرت,  المؤسسة  أن 
خالل الموسم الجاري, زهاء مائة عون من أجل ضمان 
نظافة هذه المواقع ورفع القمامات الموجودة بها. وأكد 
الفضالت  من  معتبرة  كميات  برفع  تقوم  المؤسسة  أن 
إضافة  للشواطئ,  المحاذية  الغابية  بالفضاءات  يوميا 
إلى برمجة نهاية كل أسبوع حمالت تنظيف تطوعية, 
بالتنسيق مع البلديات المعنية وجمعيات المجتمع المدني 

والمصطافين.
�س. ز/واج

حياة �صرتاح

اأ�صداها وايل ولية تيارت 

يف اأخر اجتماع له:

تعليمات �ضارمــــــة لتعبئة 
كـل الإمكانيــات ل�ضمــــان 
دخــــول مـــدر�ضي ناجـــح

تعرف حركية كبرية منذ بداية مو�صم ال�صطياف 

الف�ضاءات الغابية املحاذية لل�ضواطئ...
 املــالذ املف�ضل للعائـــالت ببــومردا�س

توفر الأمن والطماأنينة  لكن النظافة تبقى نقطة �ضوداء

يتعلق الأمر مبواقع

 �صكنية ومن�صاأة ريا�صية 

وايل تيبازة يتفقد 
عدد من امل�ضاريع ويلح 

على ت�ضريع وترية الأ�ضغال 
يواصل والي تيبازة أبوبكر الصديق بوستة زياراته التّفقدية 
إقليم  عبر  اإلنجاز  قيد  هي  التي  السكنية  البرامج  لمختلف 
الوالية، أين نزل أمس األول بموقع 1500 سكن عدل ببلدية 
الشبكات  بمختلف  الربط  أشغال  تقّدم  مدى  لمعاينة  تيبازة، 
بهذه الوحدات السكنية.وأعطى والي تيبازة أبوبكر الصديق 
وتدعيم  األشغال  استكمال  في  باإلسراع  تعليماٍت،  بوستة 
الورشات لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن، كما نزل 
الوالي ومسؤولي المصالح المعنية بموقع 1033 سكن عدل 
تقّدم  مدى  على  أيضا  للوقوف  بشرشال،  بلحسن  بمزرعة 
تعليماته  بعد  للسكنات،  والداخلية  الخارجية  التهيئة  أشغال 
الكهربائي  الخط  تحويل  أشغال  بمباشرة  القاضية  األخيرة 
من هذا الموقع. بالمقابل جّدد والي والية تيبازة أمس األول 
والذي  الحمام،  واد  في  شرشال  ملعب  لمشروع  زيارته 
للشركة  إعذار  آخر  الوالي  وجه  حيث  أشغاله   تأخرت 
المكلفة بإنجازه قبل التوجه إلى فسخ العقد معها نهائيا في 
حال عدم التزامها بتسريع وتيرة األشغال وتدعيم الورشات 
بالعدد الكافي من العمال، ويعتبر ملعب شرشال الذي هو 
تيبازة حيث  في طور اإلنجاز صرح رياضي مهم لوالية 
يعد ثاني أكبر ملعب بالوالية ب10 آالف مقعد بعد ملعب 
الّرياضية  النوادي  العديد من  ألف(، وتنتظره  القليعة )12 
بالغة  أهمية  يولي  الوالية  والي  جعل  ما  وهو  بالمنطقة 

لضرورة إتمام اشغال إنجازه في أقرب األجال.
�س. زمو�س

الأغواط:

حجز 4910 وحدة من امل�ضروبات الكحولية حملية ال�ضنع
في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها و تعزيز الشعور باألمن و السكينة 
لدى المواطنين، وعلى إثر معلومات واردة لـعناصر الفرقة الجنائية بأمن والية األغواط مفادها قيام شخصين 
مشتبه فيهما  بتخزين و ترويج  كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة تم توقيف أحد المشتبه 
فيهما البالغ من العمر )52( سنة ، و حجز كمية قدرت بـ )4910( وحدة من المشروبات الكحولية محلية 
المشروبات  حيازة  قضيتي  فيهما عن  المشتبه  في حق  ملف جزائي  انجاز  ذلك  على  تم  ذلك  الصنع.وإثر 
الكحولية قصد البيع دون رخصة و دون القيد في السجل التجاري.               حياة �صرتاح



من فوائد نقع القدمين:
لألجيال؛  منزليّاً  عالجاً  الملح  يُعتبر  الراحة: 
فنقع القدم به يُخّفف من األوجاع واآلالم، ويُقلل 
من االلتهاب، ويُحسن الدورة الدموية، ويُخفف 
القدمين، كما أنَّ  يُزيل الروائح الكريهة من  أو 
وللميكروبات،  للفطريات  ُمضادة  لُه خصائص 
والماء  الملح  القدم في حمام من  نقع  إنَّ  ويُقال 
من  متنّوعة  مجموعة  التئام  على  يُساعد 
ذلك  في  بما  والجروح،  الجلدية  االلتهابات 
والجروح  األظافر  وفطريات  الرياضي  قدم 
الصغيرة، باإلضافة إلى ذلِك ُهنالَِك الكثير من 
إزالة  يُساعد على  أنُّه  إلى  تُشير  التّي  األبحاث 
السموم من الجسم ويُخّفف من التوتر، ومع ذلك 
فإنَّ فوائد الملح تستند في الغالب على شهادات 
شخصيّة وتجاُرب خاّصة بالنّاس، كما أنَّ ُهناَك 

القليل من األبحاث لدعم هذه المزاعم. 
نقص  أنَّ  بما  للمعادن:  الجلد  امتصاص 
وألم  تشنّج  إلى  يؤّدي  أن  يُمكن  المغنيسيوم 
والماء  الملح  في  القدم  نقع  أن  فيُعتقد  القدم، 
يُعزز امتصاص المغنيسيوم من خالل الجلد ِمّما 
واألعصاب  العضالت  استرخاء  على  يُساعد 

وتخفيف آالم القدم. 

خصائص عالجية: يوصف الملح أيضاً بأنَّ لُه 
حتّى  وللفطريات،  للبكتيريا  مضادة  خصائص 
لو لم تُكن ُهنالَِك أي أبحاث لتأكيد ذلِك، إاّل أنَّ 
الفائدة؛ فوضع  هذِه  تؤكد  والتجربة  األقدام  نقع 
الماء والملح يُساعد على تنظيفهما  القدمين في 

وإزالة المواد التي قد تؤّدي لخطر اإلصابة أو 
تفاقم االلتهابات؛ فالماء الدافئ أو الساخن يُحّسن 
من تدفق الدم إلى الجلد وبالتالي تعزيز فرص 
البيئة  في  تنمو  ال  البكتيريا  ُمعظم  ألنَّ  الشفاء 

المالحة.
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آالم  من  يعانون  الـــذين  لألشخاص  وذلك  الظهر:  أعلى  منطقة  لعالج 
منطقة  في  البعض  به  يشعر  قد  الذي  الشديد  والثقل  والكتفين  الرقبة 

الكاهلين.
 منطقة أسفل الظهر: تستخدم الحجامة لعالج هذه المنطقة والتي تكون 
فيها اآلالم عند الفقرات القطنية، أيضاً تستخدم لعالج حالة آالم الظهر التي 
تنزل إلى الفخذين والساقين والقدمين مثل الدسك وعرق النسا، والتي ينتج 
عنها ألم و وخزات في القدم وحرارة في باطن القدم، كذلك تكون الحجامة 

يستطيع  ال  والتي  المزمنة،  الظهر  آالم  من  يعانون  الذين  ألولئك  مفيدٌة 
لعالج آالم  اليوميّة بشكٍل طبيعّي، أيضاً  القيام بنشاطاته  من يعاني منها 

الفقرات الموجودة في أسفل الظهر وفقرات العمود الفقرّي.
الظهر،  منتصف  آالم  الحجامة  تعالج  الظهر:  منتصف  منطقة  لعالج   
كذلك  اللوحين،  عند  وألٍم  بوخٍز  المريض  منها  يعاني  التي  الحاالت  في 
الحاالت التي ال يستطيع فيها المريض رفع يديه إلى األعلى، والتي قد 

تسبّب ضيق التنّفس.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

�أطعمة مفيدة للحامل
نذكر فيما يأتي بعض األطعمة 

المفيدة للحامل:
تُعّد  النشوية:  األطعمة 
األطعمة النشوية مصدراً مهّماً 
الفيتامينات،  وبعض  للطاقة، 
على  وتساعد  واأللياف، 
تزّود  أن  دون  بالشبع  الشعور 
السعرات  من  بالكثير  الجسم 
يجب  عام  وبشكٍل  الحرارية، 

أن تُشّكل األطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات أكثر من ثلث األطعمة الُمتناولة 
واألرز،  اإلفطار،  والبطاطا، وحبوب  الخبز،  عليها:  األمثلة  يومياً، ومن 
اختيار  ويُفّضل  الذرة،  ودقيق  والشوفان،  والّدخن،  والذرة،  والمعكرونة، 
مصادر الكربوهايدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة، والغنية باأللياف، 
كالمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، أو األرز البني، أو تناول البطاطا 

بقشرتها، بداًل من تناول األطعمة النشوية المكّررة.
البروتين: يجب تناول األغذية الغنية بالبروتين يومياً خالل الحمل، مثل: 
السمك، والبيض، والدواجن، والمكسرات، واللحوم باستثناء الكبد، ويُفضل 
الدواجن، وتجنب إضافة  الدهون، وإزالة جلد  الخالية من  اختيار األنواع 
الدهون والزيوت عند الطهي، كما يجب التأكد من نضج الدواجن والبرغر 
والنقانق واللحوم بشكٍل عاّم عند طهيها، والتأكد من خلّو اللحم أو عصارته 

من اللون الوردي أو األحمر.
وتُعّد اللحوم الخالية من الدهون باإلضافة إلى الدجاج من المصادر الغنية 
من  عالية  نسٍب  على  البقر  لحم  يحتوي  كما  الجودة،  عالي  بالبروتين 
الكولين، وفيتامينات ب األخرى التي تحتاجها المرأة بكمياٍت أكبر خالل 
األساسي  المعدن  الحديد، وهو  احتوائها على  إلى  باإلضافة  الحمل،  فترة 
الذي تستخدمه خاليا الدم الحمراء كجزٍء من الهيموجلوبين، وتزداد الحاجة 
إلى الحديد خالل الحمل مع زيادة حجم الدم، خاصًة خالل الثلث الثالث أو 
أّن نقص الحديد في بداية الحمل  بالذكر  األخير من الحمل، ومن الجدير 
أو منتصفه قد يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، مّما قد يزيد من 

خطر والدة الطفل بوزٍن منخفض.
الفواكه  من  يومياً  حصٍص   5 بتناول  يُنصح  والخضروات:  الفواكه   
أو  معلبٍة،  أو  مجففٍة،  أو  على شكل عصيٍر،  كانت  سواء  والخضروات، 
مجّمدٍة، أو طازجة، ومن الجدير بالذكر أّن المنتجات الطازجة، أو المجمدة 
بعد فترٍة قصيرٍة من قطفها، تحتوي على مستوياٍت أعلى من الفيتامينات 

والعناصر الغذائية األخرى.
الداكنة   كما يُنصح بالتركيز على تناول البروكلي والخضروات الورقية 
التي  الغذائية  العناصر  من  العديد  على  الحتوائها  والسبانخ؛  كالكرنب 
اإلصابة  من  التقليل  على  تساعد  التي  األلياف  مثل:  الجسم،  يحتاجها 
والحديد،  والكالسيوم،  أ،  وفيتامين  ك،  وفيتامين  ج،  وفيتامين  باإلمساك، 
والفوالت، والبوتاسيوم، وقد يكون طعمها غير مستساٍغ لدى البعض، لذلك 
يُنصح بتجربتها مع أطباٍق مختلفة، ومن الجدير بالذكر أّن الخضروات قد 

تُساهم في تقليل خطر والدة الطفل بوزٍن أقّل من الطبيعي.
من  والجبن؛  واللبن،  كالحليب،  األلبان  منتجات  تُعّد  األلبان:  منتجات 
والبروتين  الكالسيوم  على  الحتوائها  الحمل،  أثناء  المهمة  األطعمة 
إليهما  الحاجة  النمو، حيث تزداد  أثناء  الطفل  لتلبية حاجات  الضروريان 

خالل فترة الحمل.
البقوليات: تُعّد البقوليات مثل: العدس، والبازالء، والفاصولياء، والحمص، 
باأللياف،  الغنية  النباتية  المصادر  من  السوداني  والفول  الصويا،  وفول 
هذه  الجسم  يحتاج  حيث  والكالسيوم،  والفوالت،  والحديد،  والبروتين، 

العناصر بكمياٍت أكبر خالل فترة الحمل.
لكن يجب االنتباه إلى ضرورة تجنّب تناول بعض المأكوالت البحرية خالل 

فترة الحمل.

�لعناية باملطبخ
األماكن  أحد  المطبخ  يُعتبر 
في  االستخدام  كثيرة  الحيويّة 
من  بد  ال  وبالتالي  المنزل 

االعتناء به بالطرق اآلتية:
األدوات  عن  الغبار  مسح 
األخرى  واألشياء  والطاوالت 
باستخدام  عليها،  الموضوعة 
تجفيفها،  ثم  رطبة،  إسفنجة 
الُمخصصة  ألماكنها  وإعادتها 
بشكٍل  تركها  وعدم  بانتظاٍم، 

فوضوّي. 
إزالة بقع وآثار األطعمة الُملّطخة على األسطح أو السجاد واألرضيات فور 
اتساخها باستخدام منّظفات البقع الخاصة، وعدم تركها مّدًة طويلة بحيث 

تعلق ويصعب إزالتها.
إزالة الجراثيم وتراكم بقايا الطعام عن ألواح التقطيع وغيرها فور االنتهاء 
لتجنب األمراض والميكروبات الضارة بالصحة التي تلتصق على األطعمة 

في حال إعادة استخدامها، ويُمكن استخدام الرذاذ الُمخصص لتنظيفها.
ويجعل  الُمهّمة  سيُصّعب  ذلك  ألن  إهماله؛  وعدم  الطعام  موقد  تنظيف 

األوساخ تلتصق فيه. 
والميكروويف،  والخزائن،  كالثالجة،  المطبخ  ُمرفقات  بباقي  االهتمام 

ومسحها وتنظيفها بين الحين واآلخر وتجنّب إهمالها.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

طرق طبيعية للتخل�ص من ترهل �جللد
يمكن التخلّص من ترهالت البطن بعد الوالدة من خالل العديد من الطرق 

الطبيعية، ومن ضمنها ما يأتي:
الزيوت األساسية: ومن األمثلة عليها زيت الخروع الممزوج بالنعناع، 
الجلد  الزيوت على  ثّم فرك هذه  الليمون،  الالفندر، أو عصير  أو زيت 
مباشرًة، كما يمكن استخدام زيت اللوز الذي يمنع حدوث عالمات التمّدد، 
زيادة  الزيوت على  هذه  تساعد  العنب، حيث  بذور  إلى زيت  باإلضافة 

الكوالجين واإليالستين في البشرة.
مقشر الملح أو السكر: يمكن استخدامهما من خالل فرك السكر أو الملح 
باستخدام فرشاة أو قطعة قماش خشنة على منطقة البطن، حيث تساعد 

عملية الفرك في زيادة تدفق الدم وبالتالي زيادة مرونة الجلد.

فو�ئد �حلجامة للظهر 
  احلجامة تعالج تقريبًا كل االآالم التي يعاين منها املحتجم يف منطقة اأعلى الظهر واأ�صفله ومنت�صفه، وتعالج اأي�صًا التهابات مفا�صل 

الظهر، فهي مفيدٌة للظهر كما يلي:

فو�ئد نقع �لقدمني باملاء و�مللح
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اأن�شيلوتي يوؤكد اأنه ال ميكن

 اأن يغ�شب من فريقه وي�شرح:

»�إ�صابة بن زمية غري مقلقة 
وهاز�رد كان حا�صما«

استبعد كارلو أنشيلوتي 
للاير  الفني  المدير 
تكون  أن  مدريد، 
تعرض  التي  اإلصابة 
بن  كريم  العبه  لها 
ركبته،  في  زيمة 
سيلتك،  مواجهة  خالل 
أنشيلوتي  خطيرة.وقال 
عقب  تصريحات  في 
المباراة التي فاز بها لاير مدريد 3-0 "ال يبدو األمر خطيًرا بعد 
التقييم األولي، لكن علينا أن ننتظر إلى الغد"، وأضاف "ربما تكون 
بن  أن  إلى  المدرب  مقلقا"، وأشار  يبدو شيًئا  لكنه ال  آالم،  مجرد 
أنشيلوتي،  بهدوء.وثمن  الحاسمة  الفحوصات  إلى  سيخضع  زيمة 
فوز فريقه على مضيفه سيلتك، واصفا المباراة باالستعراضية في 
وفي  أوروبا،  أبطال  بدوري  المجموعات  دور  منافسات  مستهل 
المؤتمر الصحفي، قال المدرب "لقد عانينا، وطبيعي أن تعاني في 

سيلتك بارك«.
وأضاف أنشيلوتي أنه ال يمكن أن "يغضب من هذا الفريق"، ألنه 
الثاني  الشوط  "كان  دقيقة،   45 أول  في  المعاناة  من  الرغم  على 
عبارة عن حفل استعراضي"، ولم يمر أداء البلجيكي إيدين هازارد، 

دون أن يالحظه مدربه الذي أكد أنه "كان حاسما«.
الوكاالت

عرب عن ارتياحه بالفوز

 العري�س املحقق يف اإ�شبيلية

غو�رديوال يتغنى بهاالند وي�صيد 
ب�صفقة �ل�صيتي �جلديدة

غوارديوال  بيب  عبر 
مدرب مانشستر سيتي، 
الفوز  بعد  ارتياحه  عن 
إشبيلية  على  العريض 
مستهل  في   ،)0-4(
بمسابقة  الفريق  مشوار 
أوروبا. أبطال  دوري 

وتصدر مانشستر سيتي 
السابعة  المجموعة 
تفوق  الذي  دورتموند  بوروسيا  أمام  األهداف  بفارق  الفوز،  بهذا 
على كوبنهاجن بثالثية نظيفة في وقت سابق.وقال غوارديوال في 
تصريحات نقلتها هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(: "من حيث 

النتيجة، نعم )أنا راض(، أردنا الهجوم بسرعة كبيرة. 
عندما كانوا يلعبون بشكل أفضل، سجلنا الهدف الثاني بعمل رائع 
الذي  هاالند  إيرلينك  سهاًل«.وعن  األمر  كان  ذلك،  بعد  فيل.  من 
سجل ثنائية في اللقاء، رافعا رصيده إلى 12 هدفا بكافة المسابقات 
وليس  مسيرته،  خالل  أرقامه  أن  "أعتقد  قال:  الموسم،  بداية  منذ 
هنا فقط، متشابهة تماًما. لذلك فهو يتمتع بإحساس ال يصدق أمام 
تصدق  ال  أرقام  "لدينا  سيتي:  مانشستر  مدرب  وأشار  المرمى"، 
في تسجيل األهداف، لذلك نريد االستمرار على هذا النحو. معركة 
أخرى يوم السبت المقبل ضد توتنهام، لذلك آمل أن يواصل تسجيل 
الذي سجل  الشاب فيل فودين  األهداف«.وأشاد غوارديوال بنجمه 
هدفا، قائال: "لدى فيل شيًئا ال يُصدق، في اآلونة األخيرة لم يلعب 
دائًما  دائًما وسيركض  بعمله  لكنه سيقوم  المعتاد.  مثل  جيد  بشكل 

ويقاتل دائًما من أجل الفريق«.
وعن أداء مدافعه الجديد مانويل أكانجي الذي خاض مباراته األولى 
مع السيتي، قال: "جيد حًقا. لقد تدرب ليومين ونصف فقط، ال شيء 
أكثر من ذلك. لكننا كنا نعلم أنه قوي وذكي بالكرة. سيتي جلب لي 

وللنادي العًبا رائًعا«.
الوكاالت

اجلولة االأوىل من مناف�شة يوروبا ليغ:

مان�ص�صرت يونايتد و�أر�صنال
 وروما مورينيو يف �لو�جهة

يونايتد  مانشستر  أندية  تستهل 
وروما  االنجليزيان  وأرسنال 
البرتغالي  مدربه  بقيادة  االيطالي 
مسابقة  مورينيو  جوزيه  الشهير 
ليغ(  )يوروبا  االوروبي  الدوري 
مرشحة طبيعية للمنافسة على اللقب 
في  للمشاركة  صاحبه  يؤهل  الذي 
ابطال  المجموعات من دوري  دور 

اوروبا في الموسم التالي.
وتخوض فرق هذه المسابقة برنامًجا 
إنهاء  عليها  يتعين  حيث  مضغوًطا 
من  الثالث  في  المجموعات  دور 
نوفمبر اي قبل 17 يوًما من انطالق 
وهذا  منه.   20 في  قطر  مونديال 
المرشحة  الثالثة  الفرق  أن  يعني 
تشكيالتها  عمق  على  ستعتمد 
مواصلة  على  المحافظة  بموازاة 
في  االولى  المراكز  على  التحدي 
واإليطالي،  االنكليزي  الدوريين 
ليوروبا  النهائية  المباراة  وتقام 
في  ارينا  بوشكاش  ملعب  على  ليغ 

 31 في  المجر  عاصمة  بودابست 
ماي 2023.

ويستهل مانشيستر يونايتيد المشوار 
ترافورد"  "اولد  ملعب  على 
باستضافة لاير سوسييداد الذي يضم 
سيلفا،  دافيد  المخضرم  صفوفه  في 
الى  هاغ  تن  يلجأ  ان  المتوقع  ومن 
إجراء تعديالت كبيرة على التشكيلة 
التي خاضت المباراة االخيرة خالل 
الدوري  في  ارسنال  على  الفوز 

بعض  إراحة  خالل  من  المحلي 
الالعبين ابرزهم المدافع االرجنتيني 
ليساندرو مارتينيس والظهير االيسر 
تايريل ماالسيا، باالضافة  الهولندي 
الوسط  العب  مشاركة  ترجيح  الى 
والنجم  كازيميرو  البرازيلي 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
حقق  الذي  ارسنال  أساسيين.اما 
االنجليزي  الدوري  في  جيدة  بداية 
تضم  مجموعة  في  فيلعب  الممتاز، 

غليمت  وبودو  الهولندي  ايندهوفن 
السويسري. وزيوريخ  النروجي 
في المقابل، يأمل مورينيو في قيادة 
توالًيا  القاري  الثاني  لقبه  الى  روما 
كونفرنس  بمسابقة  معه  فاز  ان  بعد 
الموسم  االولى  نسختها  في  ليغ 
الماضي بفوزه على فينورد روتردام 

الهولندي 1-صفر في النهائي.
العاصمة  لفريق  منافس  أبرز  أما 
لاير  فهو  المجموعة  في  االيطالية 
بيتيس االسباني بقيادة مدربه التشيلي 
جانب  الى  بيليغريني،  مانويل 
لودوغوريتس البلغاري وايتش جاي 

كــــاي هلسنكي الفنلندي.
في المقابل، سيكون فيالاير االسباني 
الذي بلغ نصف نهائي دوري ابطال 
مرشًحا  الماضي،  الموسم  اوروبا 
كونفرنس  بمسابقة  للتتويج  قوًيا 
وســــت  أقل  وبدرجـــــة  ليـــــغ 

هــام االنكليزي.
الوكاالت

انطلقت اول أمس مباريات دور المجموعات 
لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2022 
األولى  الجولة  في  مباريات  ثمانية  بإقامة 
شهدت  والتي   ،8 إلى   5 من  للمجموعات 

نتائج مثيرة.
دينامو  حصد  الخامسة،  المجموعة  في 
زغرب الكرواتي أول 3 نقاط في رصيده 
بعد فوزه المفاجئ على تشيلسي اإلنجليزي 
مع  ميالن  تعادل  بينما   ،0-1 بنتيجة 
المجموعة  1-1.وفي  النمساوي  سالزبورغ 
اإلسباني  مدريد  لاير  استهل  السادسة، 

حامل اللقب مشواره في البطولة بفوز ثمين خارج ملعبه على حساب سيلتيك 
بفارق  بالمجموعة  الثاني  المركز  ليحتل  رد،  دون  أهداف  بـ3  االسكتلندي 

الذي  األوكراني  شاختار  خلف  األهداف 
.1-4 األلماني  اليبزيغ  مضيفه  على  فاز 
مانشستر  اكتسح  السابعة،  المجموعة  وفي 
اإلسباني  إشبيلية  مضيفه  اإلنجليزي  سيتي 
المجموعة  ليتصدر  رد،  دون  أهداف  بـ4 
دورتموند  بروسيا  أمام  األهداف  بفارق 
كوبنهاغن  ضيفه  على  فاز  الذي  األلماني 
المجموعة  شهدت  3-0.بينما  الدنماركي 
الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  فوز  الثامنة 
على جوفنتوس اإليطالي بنتيجة 2-1 في قمة 
المجموعة  ليتشارك صدارة  اليوم،  مباريات 
مع بنفيكا البرتغالي الذي يتقدم بفارق األهداف بعد فوزه على ماكابي حيفا 0-2.
الوكاالت

انطالقة دوري اأبطال اأوروبا عرفت نتائج مثرية

مع بقاء 75 يوما عن م�شاركته يف مونديال قطر

كريو�ش يقرتب من �لعودة لتدريب منتخب �إير�ن

 أعلن نادي اليبزيغ األلماني، إقالة مدربه دومينيكو 
تيديسكو، وذلك بعد ساعات من الخسارة المدوية في 
الجولة األولى من دوري أبطال أوروبا ضد شاختار 
دونستيك األوكراني، في الوقت الذي تمت فيه إقالة 
توخيل من تدريب تشيلسي اإلنجليزي.وافتتح اليبزيغ 
مشواره في دوري أبطال أوروبا بخسارة فادحة 4-1 
في ملعبه »ريد بول آرينا« أمام شاختار دونستيك، 
الرسمي  حسابه  عبر  نشره  بيان  في  النادي  وكتب 
أمس:  صباح  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
»نادي اليبزيغ يعفي المدرب دومينيكو تيديسكو من 
منصبه بشكل فوري، وباإلضافة إليه سيعفى مساعديه 

أندرياس هينكل وماكس أوروانتشكي«.

أمام   4-0 الجاري  األسبوع  هذا  اليبزيج  وخسر 
ولم  األلماني،  الدوري  في  فرانكفورت  آينتراخت 
 5 في  فقط  نقاط   5 حصد  في  إال  تيديسكو  يستطع 
المركز  الفريق  ليحتل  األلماني،  للدوري  جوالت 
الـ11 من خسارتين وتعادلين وفوز وحيد.ومن ناحية 
آخرى، تمت اإلقالة الثانية، حيث أعلن نادي تشيلسي 
توخيل،  توماس  األلماني  تنحية  أمس،  اإلنجليزي، 
المدير الفني للفريق، بعد الخسارة الغريبة أمام دينامو 
المجموعات  بدور  الفريق  مشوار  افتتاح  في  زغرب 
المركز  تشيلسي  أوروبا.ويحتل  أبطال  دوري  لبطولة 
السادس في ترتيب جدول الدوري اإلنجليزي الممتاز 
برصيد 10 نقاط بعد مرور 6 جوالت جمعها من الفوز 

على إيفرتون ووست هام وليستر سيتي، والتعادل مع 
وتمت  وساوثهامبتون،  ليدز  أمام  والخسارة  توتنهام، 
إقالة توخيل بعد سلسلة من النتائج السلبية التي يعاني 
منها الفريق خالل الموسم الحالي.وأصدر نادي تشيلسي 
قال  الرسمي،  موقعه  أمس، عبر  بيانا رسميا، صباح 
يود  تشيلسي،  نادي  في  الجميع  عن  »نيابة  خالله: 
النادي أن يسجل امتنانه لتوماس توخيل وموظفيه على 
كل جهودهم خالل فترة وجودهم مع النادي. سيحظى 
توماس بحق مكان في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري 
أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم لألندية في 

الفترة التي قضاها هنا«.
الوكاالت

كيروش،  كارلوس  البرتغالي  أن  أمس،  إيرانية،  صحفية  تقارير  أكدت 
المدير الفني السابق لمصر، سيعود لقيادة إيران في مونديال قطر 2022.

وبحسب وكالة أنباء "الجمهورية اإلسالمية" اإليرانية، فمع بقاء 75 يوًما 
فقط على انطالق المونديال، سيعود كارلوس كيروش لتدريب إيران للمرة 

الثانية، وهو ما يعني نهاية حقبة دراجان سكوتشيتش المدرب الحالي.
أصل  من   15 في  وفاز  العالم،  لكأس  إيران  سكوتشيتش  الكرواتي  وقاد 
18 مباراة، منذ أن تولى تدريب المنتخب اإليراني في 2020، وأضاف 
التقرير، أن عودة مهدي تاج، الذي شغل منصب رئيس االتحاد اإليراني 
بين عامي 2016 و2019، إلى منصبه، تقرب كيروش من تولي المهمة.

ودرب كيروش المنتخب اإليراني لمدة 8 سنوات، تمكن خاللها من قيادة 
 ،2018 وروسيا   2014 البرازيل  في  العالم  كأس  نهائيات  إلى  الفريق 
في  أنه فشل  اآلسيوي، رغم  التصنيف  إيران على رأس  منتخب  ووضع 

الفوز بكأس آسيا.
وسيعود كيروش إلى طهران بعد إنهاء عقده في أفريل الماضي، مع االتحاد 
المصري لكرة القدم، عقب 8 أشهر فقط من توليه مسؤولية الفراعنة، وفشل 
تدريب  البرتغالي  المدرب  وتولى   ،2022 العالم  لكأس  التأهل  في  مصر 

منتخبات مثل كولومبيا وإيران والبرتغال، باإلضافة إلى لاير مدريد.
الوكاالت

�لــبي �أ�ش جـي يطيـح باليـــــويف
 �لريال يفوز �أمام �صيلتيك و�ل�صيتي ي�صرب باالأربعة

توخيل وتيدي�صكو �صحايا دوري �أبطال �أوروبا االإقاالت تتواىل بعد النتائج املخيبة يف اأوىل اجلوالت
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ريا�ضي
لعب اأقل من ربع �شاعة اأمام اإ�شبيلية اأول اأم�س

و�سعية حمرز حتدث انق�ساما
 بني م�سجعي مان�سي�سرت �سيتي

نجم  محرز  رياض  الجزائري  الدولي  شارك 
أمام  فريقه  مباراة  كبديل خالل  سيتي  مانشستر 
إشبيلية في دوري أبطال أوروبا اول أمس، على 
ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية، 
السابعة. المجموعة  من  األولى،  الجولة  ضمن 
الدقيقة 78، وحصل  المباراة منذ  ودخل محرز 
على تقييم متوسط بلغ 6.2 من 10 بحسب موقع 
"هوسكورد" الشهير لإلحصائيات، ولم يقم بأي 

المباراة 83%، كما  المرمى، لكن بلغت دقة تمريرات الالعب في  تسديدة على 
استطاع المراوغة بطريقة صحيحة في مناسبة وحيدة، وواصل بالتالي حتى اآلن 
فشله في تسجيل أي هدف بمختلف البطوالت رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم.
بالنسبة له، خاصة بعدما حدث خالل  قائد الخضر فترة عصيبة جديدة  ويعيش 
مواجهة إشبيلية أول أمس، حيث أنه شارك لمدة لم تتجاوز ربع الساعة فقط، واتفق 
أغلب المتابعين على مواقع التواصل االجتماعي على أن الجناح الطائر الجزائري 
يعيش أسوأ فتراته مع "السكاي بلوز" منذ بداية الموسم الحالي، خاصة بعد أن 
فضل عليه اإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي الصاعد كول بالمر، 
الثانية.بداية  بالمرحلة  التبديالت  عملية  الرواق خالل  ُمستوى  على  خيار  كأول 
ردود الفعل على ما تعرض له رياض محرز كانت بتعليقات على موقع التواصل 
بعد مرور  المتابعين  أحد  تتساءل عن مصيره، حيث كتب  "تويتر"  االجتماعي 
ساعة من اللعب: "أين هو رياض محرز؟"، وأضاف متابع آخر :"هل نعيش نهاية 
عهد رياض محرز؟"ودافع بعض مشجعي "الستيزينس" على نجم ليستر سيتي 
اإلنجليزي السابق، حيث غّرد أحدهم قائال: "محرز يتعرض لنفس المعاملة التي 
كان ستيرلنغ ضحية لها"، وأضاف آخر: "لو ضيع محرز نفس اللقطة التي ضيعها 

دي بروين، لكان اآلن ضحية النتقادات الذعة في مواقع التواصل".
ق.ر

لعب 70 دقيقة يف مواجهة ميالن ل�شال�شبورغ، بن نا�شر

"اأ�سعر بخيبة اأمل للنتيجة وعلينا 
اأن من�سي قدما ونعود اإىل العمل"

عبر الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن 
حسرته للتعادل أمام ريد بول سيلسبورغ النمساوي 
دور  من  األولى  الجولة  لقاء  في  أمس،  أول 
أوروبا. أبطال  رابطة  كأس  منافسة  مجموعات 
ونشر متوسط ميدان المنتخب الوطني صورة له 
من المواجهة التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف 
لهدف، أرفقها بعبارة: "أشعر بخيبة أمل للنتيجة.. 
اآلن دعنا نمضي قدًما ونعود إلى العمل، لننهض".

وشارك بن ناصر العب خط وسط ميالن بشكل أساسي خالل مباراة فريقه أمام 
مضيفه سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ريد بول أرينا" معقل 
سالزبورغ، وذلك في الجولة األولى من المجموعة الخامسة.بن ناصر شارك في 
المباراة منذ البداية وحتى استبداله في الدقيقة 70، وحصل على تقييم بلغ 6.3 من 
10 بحسب موقع "هوسكورد" الشهير لإلحصائيات.ولم يقم بن ناصر بأي تسديدة 
المراوغة  استطاع  كما   ،%82 المباراة  في  تمريراته  دقة  وبلغت  المرمى،  على 
بطريقة صحيحة في مناسبتين، واستخالص الكرة من الخصم في مناسبة وحيدة.

ق.ر

اختري �شمن الت�شكيلة املثالية

 للجولة اخلام�شة للبوند�شليغا

بن �سبعيني حمل 
اهتمام جوفنتو�س الإيطايل

سبعيني  بن  رامي  الجزائري  الدولي  دخل   
حسابات نادي جوفنتوس اإليطالي للتعاقد معه، 
بعد أيام قليلة من انتهاء فترة االنتقاالت الصيفية 
إيطالية  مصادر  أكدته  حسشبما   ،2022 لعام 
أمس، في الوقت الذي اختير فيه الالعب ضمن 
البطولة  من  الخامسة  للجولة  المثالية  التشكيلة 
اإليطالي"  نيوز  "بالستينغ  موقع  األلمانية.وأكد 
الجزائري  بين  يفاضل  "البيانكونيري"  أن  أكد 

أليكس  واإلسباني  األلماني،  مونشنغالدباخ  بروسيا  ظهير  سبعيني،  بن  رامي 
غريمالدو، العب بنفيكا البرتغالي، من أجل تعزيز مركز الظهير األيسر خالل 
الصيف المقبل.وسيكون الظهير األيسر لـ"محاربي الصحراء" في وضعية العب 
حر في شهر جوان المقبل، بعد انتهاء العقد الذي يربطه ببروسيا مونشنغالدباخ، 
واعتاد النادي اإليطالي على التعاقد مع الالعبين األحرار طوال السنوات الماضية، 
وهو ما دفعه للتفكير في ضم بن سبعيني الصيف المقبل.وارتفعت أسهم بن سبعيني 
بشكل كبير في إيطاليا منذ تألقه مع فريقه األلماني خالل مباراتي إنتر ميالن، 

ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2020.
من جهة أخرى، حقق الظهير األيسر للمنتخب الوطني، عودة قوية، رفقة ناديه 

بوريسيا مونشنغالدباخ، مسجال تواجده في التشكيلة المثالية للدوري األلماني.
من  الخامسة  للجولة  المثالية  التشكيلة  ان  أمس  ألمانية  إعالمية  تقارير  وكشفت 
المباراة األخيرة التي  تألقه في  البونديسليغا شهدت تواجد اسم بن سبعيني، بعد 
جمعت فريقه بنادي ماينز.يذكر أن رامي بن سبعيني، سجل عودته لتشكيلة ناديه 

مونشنغالدباخ، في مواجهة ماينز، بعد غيابه ألسبوع كامل بداعي المرض.
ق.ر

لبطولة  الرابعة  النسخة  منافسات  اليوم  تختتم 
التي  القدم،  لكرة  للناشئين  العرب  كأس 
ينظمها االتحاد العربي وتستضيفها االتحادية 
بين  النهائية  بالمباراة  القدم  لكرة  الجزائرية 
منتخبنا الوطني ونظيره المغربي على ملعب 

السيق في والية معسكر.
الشهر  من  ال23  في  البطولة  وانطلقت 
الماضي، وهى ثالث مسابقات االتحاد العربي 
العرب  كأس  بعد  الموسم،  هذا  القدم  لكرة 
لكرة قدم الصاالت، وكأس العرب لمنتخبات 

الشباب تحت 20 عاما.
ويسعى أشبال الناخب الوطني أرزقي رومان 
لتحقيق  والجمهور  األرض  عاملي  الستغالل 
الهدف المسطر من طرف الفاف، وهو تحقيق 
الفوز باللقب وإبقاء الكأس العربية بالجزائر، 
أمام  المهمة  بصعوبة  مدربهم  اعتراف  رغم 
أبان على إمكانيات ال  الذي  منتخب المغرب 
لحد  لعبها  التي  المباريات  بها خالل  يستهان 

الساعة.
ترتيب  جدول  صدارة  الخضر  واعتلى 
نقاط   9 جمع  أن  بعد  األولى،  المجموعة 
-5( فلسطين  أمام  انتصارات   3 من  كاملة 
 ،)0-3( واإلمارات   )0-2( والسودان   )0
المنتخب  النهائي، فازوا على  وفي دور ربع 

التونسي )3-1( بركالت الترجيح، بعد نهاية 
الوقت األصلي من المباراة بالتعادل اإليجابي 
منتخب  فاز  النهائي  نصف  وفي   ،)1-1(
 )4-5( السعودية  منتخب  على  الجزائر 
األصلي  الوقت  نهاية  بعد  الترجيح،  بركالت 

للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.
في المقابل، حل منتخب المغرب وصيفا في 

نقاط،   6 برصيد  الثالثة  المجموعة  ترتيب 
موريتانيا  وهزم   ،)2-1( العراق  أمام  خسر 
وجزر القمر )1-0(، وفي الدور ربع النهائي، 
حقق منتخب المغرب فوزا على منتخب مصر 
النهائي  نصف  إلى  ليتأهل  رد،  دون  بهدفين 

ويفوز بنفس النتيجة على المنتخب اليمني.
ق.ر

 ستقام عملية سحب القرعة الخاصة ببطولة 
أكتوبر  الفاتح  يوم  المحليين،  لالعبين  افريقيا 
أمس  به  افادت  ما  حسب  بالجزائر،  المقبل 
القدم.واتضحت  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية 
قائمة المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة 
المقابالت  عقب  المحليين  لالعبين  افريقيا 
نهاية  جرت  التي  االخير  التصفوي  الدور 

االسبوع الفارط عبر مختلف ارجاء القارة.
المحليين  افريقيا لالعبين  ان بطولة  ومعلوم، 
 13 من  الممتدة  الفترة  في  بالجزائر  ستقام 

هذه  لتبلغ   ،2023 فيفري   4 الى  جانفي 
فيها  تتاح  السابعة  طبعتها  القارية  المنافسة 
الفرصة لالعبين الذين ينشطون في بطوالتهم 
في  مستواهم  تقييم  من  المختلفة  االفريقية 
المستوى  لتحديد  موثوق  معيار  تعد  منافسة 

الذي بلغته الكرة االفريقية.
المنافسة، ستنشط  وألول مرة في تاريخ هذه 
دورة الجزائر من قبل 18 منتخبا، تبعا لقرار 
المنتخبات  عدد  برفع  االفريقية  الكونفدرالية 
المشاركة  الدول  عدد  اّن  علما  المشاركة، 

الطبعة  في  منتخبات   )8( ثمانية  من  ارتفع 
الثانية  الطبعة  16 في  الى  االولى )2009(، 
في  منتخبا   18 الى  ثم   ،  )2011( بالسودان 

دورة الجزائر.
المتأهلة   18 ال  المنتخبات  قائمة  يلي  وفيما 
لالعبين  القدم  لكرة  افريقيا  بطولة  لنهائيات 

المحليين:
منطقة شمال افريقيا: الجزائر )البلد المنضم(- 
 -2018 دورتي  بلقب  )المتوج  المغرب 

2020(- ليبيا )الفائز بلقب 2014(
منطقة اوفوا )ا(:  السنغال )المركز الرابع في 
2009(، مالي )منشط نهائي دورتي 2016 و 

2020(، موريتانيا )ثالث مشاركة(
ديفوار)المركز  كوت  )ب(:  اوفوا  منطقة 
الرابعة(،  )المشاركة  النيجر   ،)2016 الثالث 

غانا )منشط نهائي 2009 و 2014( .
الرابع  المركز  الكاميرون)  اونيفاكك:  منطقة 
الرابعة(،  )المشاركة  الكونغو   ،)2020
جمهورية الكونغو الديمقراطية )المتوج بلقب 

دورتي 2009 و 2016(
مشاركة(،  )سادس  اوغندا  سيكافا:  منطقة 
 )2018 و   2011 الثالث  المركز   ( السودان 

، اثيوبيا )ثالث مشاركة(.
)المركز  موزمبيق  كوسافا:  منطقة 
 ،)2011 الثاني  )المركز  انغوال  الثاني(، 

مدغشقر)المشاركة االولى(.
ق.ر/واج

أن  أمس  إعالمية مصرية  كشفت مصادر 
لكرة  المحلية  االتحادية  على  المسؤولين 
بين  مقابلتين وديتين  لبرمجة  القدم يسعون 
ومنتخبنا  المصري  األولمبي  المنتخب 
لخوض  التحضير  أجل  من  الوطني، 
تصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لألمم لذات 

الفئة.
وأكدت ذات المصادر أن المصريين يسعون 
جيد  منتخب  ضد  وديتين  مقابلتين  لتنظيم 
الطاقم  يتمكن  حتى  وتنافسي،  التحضير، 
وتجريب  عناصره،  جميع  تقييم  من  الفني 

تنتظرها،  التي  للتحديات  التشكيلة  لتجهيز  التكتيكية،  الخطط  عدد من 
والتي ستكون أولها التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المؤهلة لدورة 

األلعاب األولمبية باريس 2024.وفي هذا 
الصدد، قال إيهاب الكومي في تصريحات 
لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": 
ننظم  لكي  الجزائري  االتحاد  "خاطبنا 
األولمبي  المنتخب  بين  وديتين  مباراتين 

ونظيره الجزائري خالل الفترة المقبلة".
خالل  األولمبي  مصر  منتخب  ويستعد 
لمباريات  معسكر  في  الحالية  الفترة 
المؤهلة  التصفيات  من  الثانية  المرحلة 
-21 أيام  أحد  وستقام  إفريقيا،  أمم  لكأس 
22-23 أكتوبر المقبل ذهاًبا، و28 أو 29 

أو 30 من الشهر ذاته إياًبا.
ق.ر

كاأ�س العرب لأقل من 17 �شنة تختتم اليوم

بطولة افريقيا لالعبني املحليني 2022:

الفراعنة يبحثون عن اختيار جدي لقيا�س ا�شتعداد ت�شكيلتهم

نا�سئو اخل�سر يتحدون املغرب يف نهائي مثري

قرعة املناف�سة ت�سحب يوم 1 اأكتوبر املقبل باجلزائر

عر�س م�سري ملواجهة "اآمال اخل�سر"
 وديا حت�سريا لت�سفيــات الكـــــان
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على إثر المساعي الحثيثة للسلطات المحلية بوالية المدية  
وعلى رأسهم  والي الوالية جهيد موس ورئيس المجلس 

الشعبي الوالئي مصطفى تاني من أجل إعطاء دفع للمشاريع 
التنموية التي طال تجميدها والتي يعتبر قطاع األشغال 

العمومية أحدها وتكريسا الهتمام الدولة البالغ بتلبية إحتياجات 
مواطنيها والتكفل بها وحيث أن الطريق الوطني رقم 40 بات 

كل يوم يحصد األرواح باعتباره أحد النقاط السوداء التي أرقت 

مستعمليه على مدار سنوات عديدة كما أن جهودا كبيرة بذلت 
محليا من أجل ضمان تجسيد وضعية الطرقات كان للسلطات  

المحلية تدخل في ذات الشأن إبان زيارة وزير األشغال 
العمومية  لوالية المدية منذ أشهر  قليلة وأيضا من خالل عديد 

التدخالت للسلطات المحلية  مع الوزارات الوصية كوزارة 
األشغال العمومية ووزارة المالية تم رفع التجميد عن تهيئة 

الطريق الوطني رقم 18 على مستوى النقطة الكيلومترية 58 

59 والنقطة الكيلومترية 93 100 وعن تهيئة الطريق  الوطني 
رقم 40 على مستوى النقطة الكيلومترات 115 119 لإلشارة، 

فإن ساكنة والية المدية ومرتادي هاذين الطريقين استحسنوا 
األمر وثمنوا جهود الدولة الجزائرية والسلطات المحلية، 

وتجدر اإلشارة إلى أن ملف األشغال العمومية وألهميته قد 
قدم على عديد الملفات، حيث كان أول ملف يناقش في الدورة 

األولى للمجلس الشعبي الوالئي بالمدية.

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر البخاري 
جنوبي المدية، بداية هذا األسبوع، في إطار مكافحة الجريمة 
بشتى أشكالها وأنواعها، السيما جرائم االتجار في المخدرات  

والمؤثرات العقلية، من اإلطاحة بشبكة إجرامية متكونة 
من 5 أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في االتجار 

والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسط أحياء مدينة 
قصر البخاري. وقائع القضية تعود بعد استغالل لمعلومات 
وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها 

تواجد مجموعة من األشخاص المشتبه فيهم يقومون بترويج 
المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة قصر 

البخاري. ليتم وضع خطة أمنية محكمة، والترصد ألفراد 
الشبكة اإلجرامية من طرف قوات الشرطة بالزي المدني، 

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق الدائم مع 
الجهات القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهم 
من طرف قوات الشرطة ، أين تم اإلطاحة بهم وتوقيفهم في 
حالة تلبس، مع حجز 120 كبسولة من المؤثرات العقلية و 

كمية من المخدرات الصلبة كانت مهيأة للترويج، ومبلغ مالي 
من عائدات االتجار في السموم.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم  و تقديمهم أمام 
الجهات القضائية المختصة إقليميا أين صدر في حقهم 

أمر إيداع الحبس المؤقت عن قضية حيازة المخدرات و 
المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية ضمن 

جماعة إجرامية منظمة.
ع. بكريي

تدخلت قوات الشرطة من مختلف الفرق العملياتية التابعة 
ألمن والية بومرداس لوضع حد لشجار وقع ببلدية تيجالبين 

واستعملت فيه العصابات مختلف أنواع األسلحة البيضاء.
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها استلمت 

جريدة الرائد نسخة منه، بأن الفرق العملياتية بأمن الوالية 
تدخلت في الوقت المناسب بعد الشجار الذي نشب بين 

عصابات أحياء بقطاع االختصاص بمدينة تيجالبين، والذي 

تطور إلى حد استعمال أسلحة بيضاء وأدوات حديدية خطيرة 
مع الرشق بالحجارة، ما نتج عنه حالة من الرعب والذعر 

وسط المواطنين.
وأضافت، بأن تدخل مصالح األمن على الفور مكن من إيقاف 

المتسببين الرئيسيين في الحادثة، حيث أفضت هذه العملية 
إلى توقيف 8 أشخاص مع حجز كل الوسائل الممنوعة التي 
كان يحملها المعنيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و47 

سنة وينحدرون من بلدية تيجالبين.
وقد تم خالل العملية ضبط واسترجاع عصي خشبية، سيوف 

تقليدية و سكاكين، باإلضافة إلى سواطير وقادوم بمقبض 
حديدي، كما تم تحويل المشتبه فيهم إلى المصالح األمنية من 
أجل استكمال إجراءات التحقيق وبعد إنجاز ملفات قضائية تم 

تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
ف.م

ANEP : 2231007495

إشـهـــار
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بع�س حماورهما كانت ت�سكل نقاطا �سوداء وخطرا على ال�سالمة املرورية

 الطريقــــــنيرفـــــع التجميــــــد عن تهيئة 
 الوطنييــــــــن رقـــــــم 18 و 40 باملديـــــة

اأعلنت ال�سلطات الوالئية باملدية عن رفع التجميد عن تهيئة الطريقني الوطنيني رقم 18 و40 الذين ميران عرب اإقليم 

الوالية والذين ب�سهدان اهرتاء كبريا يف بع�س املحاور، مما اأ�سحى ي�سكل خطرا كبريا على ال�سالمة املرورية.

ق�سر البخاري باملدية 

ال�شرطة تطيح ب�شبكة اإجرامية تروج امل�ؤثرات العقلية

�سيوف و�سواطري ا�ستعملت يف ال�سجار

الفرق العملياتية لأمن ب�مردا�س تفك �شجارا يف تيجالبني

اأمن ببومردا�س 

 خرجات حت�شي�شية 
للحد من ح�ادث املرور

جندت مصالح أمن والية بومرداس كل أفرادها العاملين في 
مجال األمن المروري لحث المواطنين على احترام القوانين 
التنظيمية للمرور وكشفت مصالح أمن والية بومرداس في 

بيان لها، عن تنظيمها لحمالت تحسيسية للوقوف على التسيير 
الجيد والمحكم لتنقل المركبات عبر الطرقات، وتوعية السائقين 
والمواطنين بخطورة خرق قوانين المرور وعواقبه الوخيمة من 
حوادث أليمة تلحق باألرواح والممتلكات.كما تم في هذا السياق 
تنظيم خرجات مشتركة ما بين مصالح األمن الوطني والدرك 
الوطني عبر نقاط  تشهد توافد كبير للمركبات، بغية توعيتهم 
وتحسيسيهم بالمخاطر، التي تصادفهم عبر الطرقات والتأكيد 
على ضرورة التحلي بالمسؤولية أثناء السياقة ببث توصيات 
من أجل اإلبتعاد عن السلوكيات السلبية، التي من شأنها التأثير 

على السياقة السليمة.كما أن المبادرة تهدف لتحذير السواق من تعمد 
إرتكاب المخالفات والمجازفات، التي يمارسها البعض، خاصة فئة 
الشباب منهم، والتي تكون نهايتها حوادث مرور مميتة، كما تم من 
خالل هذه الخرجات تقديم  نصائح وإرشادات مرورية عن طريق 

توزيع مطويات تتضمن المواضيع األمنية المقترحة للسائقين.
ف. م

جمارك: 

 حجز 7000 قر�س مهل��س بتقرت
 و 1140 لرت من املازوت بتب�شة
تمكنت مصالح الجمارك, بالتنسيق مع األجهزة األمنية, من 

حجز 7.000 قرصا مهلوسا تم ضبطها على متن سيارة نفعية 
بتقرت و 1.140 لتر من المازوت على متن سيارة سياحية 
بتبسة, حسبما أفاد به, أمس, بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه »في سياق الجهود الميدانية الحثيثة 
للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أفراد الفرقة الجهوية 

لمكافحة التهريب بتبسة من حجز 1.140 لترا من المازوت 
كانت محملة على متن سيارة سياحية«. وفي إطار التنسيق 

الميداني مع األجهزة األمنية، يضيف نفس المصدر, »تمكن 
أعوان الفرقة المتعددة المهام بتقرت، التابعة إقليميا لمصالح 
مفتشية األقسام للجمارك ورقلة، على إثر عملية مشتركة تم 
تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 
7.000 قرص مهلوس من نوع +بريغابالين 300 ملغ+ تم 

ضبطها على متن سيارة نفعية«, يضيف نفس المصدر.
وتكرس العمليتان »المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية 

وتجند أعوانها التام في سبيل حماية االقتصاد الوطني 
والمساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله، السيما تهريب 

المواد المدعمة، المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على أمن 
الوطن واستقراره«, حسب ذات البيان.

ر.ن
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اإعداد: حياة م�صباحي

توا�صل فعاليات ال�صالون 
الدويل لل�صياحة والأ�صفار

تتواصل الطبعة 21 للصالون الدولي للسياحة واألسفار إلى 
غاية 2 أكتوبر القادم، بقصر المعارض  )الجزائر العاصمة(، 
كورونا،  جائحة  بسبب  سنتين  من  أزيد  دام  غياب  بعد  وهذا 
للسياحة،  الوطني  للديوان  العامة  المديرة  حسبما كشفت عنه 

صليحة ناصر باي.
هذه   إلنجاح  جارية  التحضيرات  أن  باي  ناصر  وأوضحت 
التظاهرة الدولية التي ينتظر أن تشهد مشاركة أزيد من 200 
إلى  فنادق،  وأصحاب  وأسفار  سياحية  وكاالت  من  متعامال 
جانب متعاملين من بلدان أجنبية، ويعد هذا الصالون فضاء 
وتمكين  المتنوعة  السياحية  بالعروض  والتعريف  للترويج 
التنوع  على  االطالع  من  العريض  والجمهور  المتعاملين 

السياحي الذي تزخر به  الجزائر.
وأضافت ذات المتحدثة أن هذا الصالون سيكون "مميزا" عن 
الطبعات السابقة، حيث سيتم خالله --مثلما قالت-- استعراض 
السياحة  قطاع   يعرفها  التي  والتطورات  المستجدات  "أهم 
اإلعالم  مجال  في  الحديثة  التكنولوجيات  إدراج  خالل  من 
واالتصال وتعميم استعمال وسائل الرقمنة من أجل الترويج 

للمقاصد السياحية بالجزائر وترقية  السياحة الداخلية".
كما يعد أيضا --حسب السيدة ناصر باي-- "فرصة للمتعاملين 
التجهيز  في وسائل  المختصة  المؤسسات  والشركاء، السيما 
وبأسعار  منتجاتهم  لعرض  الخدمات،  وتحسين  الفندقي 
تنافسية، خاصة وأن تنظيم هذه التظاهرة يتزامن مع انطالق 
موسم السياحة الصحراوية الذي أصبح محل اهتمام الكثير من 
العائالت الجزائرية والسياح  األجانب".وبالموازاة مع تنظيم 
هذا الحدث، سيتم تنشيط ندوات علمية وفكرية تتناول أساسا  
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتعميم  مواضيع ذات صلة 

الرقمنة في التعامالت التجارية والسياحية.

 ثمانية ماليري م�صتحقات
 الفنانني املتاأخرة بالديوان

الوطني حلقوق املوؤلف

المؤلف  لحقوق  الوطني  للديوان  العامة  المديرة  كشفت 
إن  الخميس،  اليوم  عشايشية  نصيرة  المجاورة  والحقوق 
لتسوية  08 ماليير سنتيم  بقيمة  الديوان خصص غالفا ماليا 
والمتراكمة  والممثلين  للفنانين  المتأخرة  المالية  المستحقات 
للقناة  تصريح  في  عشايشية  الفارطين.وقالت  العامين  خالل 
اإلذاعية الثالثة، إن الديوان أعد قائمة مؤقتة تشمل حاليا 528 
المرحوم  بينهم ورثة  60 وريثا  أكثر من  ممثال من ضمنهم 
أن  دون  الماضي  ماي  في  المنية  وافته  الذي  حازيم  محمد 

يتقاضى كامل مستحقاته.
التأليف  لحقوق  الوطني  للديوان  العامة  المديرة  وأضافت 
وممثلين  فنانين  أسماء  تضم  القائمة  بأن  المجاورة  والحقوق 
وسكاتشات  تلفزيونية  وأفالم  تمثيليات  في  شاركوا  ممن 
وأعمال فنية مدبلجة وومضات إشهارية، إضافة إلى عدد من 

الممثلين الفكاهيين.
التقرب  الفنانين من أجل  إلى كل  نداء  كما وجهت عشايشية 
طلب  وإيداع  بأعمالهم  التصريح  بهدف  الديوان  مصالح  من 
الحصول على حقوقهم المالية وكذا االستعالم عن اإلجراءات 

المعمول بها عبر الموقع اإللكتروني للديوان:
     .dz.onda.www//:https 
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املدر�سة العليا للفنون اجلميلة باجلزائر

 60 عاما من التكوين الفني 
و الإبـــداع الت�صكيـلي

�ساهمت املدر�سة العليا للفنون اجلميلة باجلزائر، على مدار60 �سنة من اال�ستقالل يف ترقية الفن الت�سكيلي اجلزائري 

واحلفاظ على ع�سارة املمار�سة الفنية اجلزائرية العريقة وهي مبثابة قطب ثقايف بامتياز لتكوين اأجيال من الفنانني 

الت�سكيليني والنحاتني وفن الزخرفة واملنمنمات و الت�سميم وغريها من التخ�س�سات و ما تزال اإىل اليوم تنب�ض باالإبداع.

المدرسة العليا للفنون الجميلة، التي ترأسها الراحل بشير يلس بعد االستقالل 
المدرسة سنة  أيادي اإلرهاب في حرم  اغتالته  الذي  أحمد عسلة  بعده  و 
1994، تشرف على "تكوين نوعي للطلبة تم تكييفه مع التطور الحاصل 
في عالم الفنون"، على غرار الفنون البصرية فنون العرض واالتصال إلى 
جانب فتح أقسام في الماجستير والدكتوراه "لفتح أفق التناغم مع المحيط 
الفنان التشكيلي عبد  الفني المعاصر"، حسب  الخارجي ومتطلبات العمل 
الرحمان عيدود.كما اعتبر عيدود أن "استحداث بكالوريا الفنون )السمعي 
البصري, المسرح, السينما...( عامل جد مشجع وإيجابي يهدف إلى صقل 
وتنمية المواهب الموجودة في قطاع التربية وترقية البعد الفني وإعطائه 
مكانة في النظام التربوي الوطني و العمل لتثمين ما يعج به القطاع من 
والتأسيس  الوطني  الثقافي  المشهد  ترقية  إلى  بها  والذهاب  فنية  قدرات 
القتصاد ثقافي".و أردف أن هذا اإلجراء يساهم في " تقوية التربية الفنية 
في  وطنيا  وتنميتها  المواهب  لتربية  مشتلة  لجعلها  التربوي  الوسط  في 
وكذا  حقيقية  فنية  نحو صناعة  القواعد  من  للتوجه  التخصصات  مختلف 
إلى  ثانوي  السنة األولى  بدءا من  الحقيقية  المواهب  التالميذ ذوي  توجيه 
الجزائري  للشباب  المجال  وفسح  مبكرا  تكوينهم  بهدف  الفني  التخصص 

لتنمية مواهبه في مختلف التخصصات الفنية".

الجميلة  الفنون  تطور  عيدود  الرحمان  عبد  التشكيلي  الفنان  وصف  كما 
"تطورا  وعرفت  الثرية",  و  اإليجابية  "بالحصيلة  المستقلة  الجزائر  في 
كبيرا حداثيا "، في تقاليدها فهؤالء الفنانين الشباب الذين يصنعون نجاحهم 
مكوناته  و  مستوياته  بكل  المعاصر  الفن  يمارسون  العالمية  الساحة  على 
و  هويتهم  عناصر  على  الحفاظ  مع  عالمي  بمستوى  التقنية  وعناصره 

ثقافتهم".
و أوضح ذات المتحدث أن الدولة "رافقت هذا التطور مع التركيز مؤخرا 
بالمدرسة  الرواد  األساتذة  من  نخبة  ساهمت  كما  التكوين"  تدعيم  على 
العليا للفنون الجميلة الذين تلقوا تكوينا في الخارج وعادوا إلى الوطن في 
ببروز  سمح  ما  المجال"  في  والتطورات  تتماشى  دراسية  مناهج  "تقديم 
جيل فريد من الفنانين الشباب لهم "حضورهم مع باقي التجارب العالمية" 
مبرزا أن "الفنان التشكيلي في الجزائر يمارس منذ بدايات االستقالل فنه 

بكل حرية".
المدرسة  تأثيرات  تجاوز  من  سنة  ستين  الجزائري خالل  الفنان  نجح  و 
جديد  "جيل  إبراز  و  الكولونيالية  النزعة  ذات  االستشراقية  الفرنسية 
بالجزائر  الجميلة  للفنون  العليا  المدرسة  وطلبة  التشكيليين  الفنانين  من 

وملحقاتها يمتلك مبادرات فردية و جماعية لخلق الفعل والنشاط الفني".

سرغوة  كريم  التشكيلي،  الفنان  أكد  جهته،  من 
نحت،  نقش،  )تشكيلية، رسم،  الفنون  مجال  أن 
تصميم، صورة  إلخ( في الجزائر عرف تطورا 
"نوعيا " و"مذهال" خالل 60 سنة من االستقالل، 
حيث تم خالل هاته الفترة تحقيق "مكاسب على 
كما ساهمت جهود  التكوينية"،  الهياكل  مستوى 
المدرسة  "تأسيس  الفترة في  الفنانين خالل هذه 
العليا للفنون الجميلة" بالجزائر العاصمة، لتعزز 
تدريجيا بفتح 16 مدرسة جهوية على المستوى 
مستغانم،  وزو(،  )تيزي  عزازقة  منها  الوطني 
وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، باتنة، بسكرة، 
سطيف، قسنطينة و الجلفة وهو ما أعطى "دفعا" 
فتح  تم  كما  الفني  البيداغوجي  التكوين  لدائرة 

الحركة  لتدعيم  جديدة  فنية  تخصصات  فروع 
الفنية وتأطيرها، وفق ذات المتحدث.

بدوره، أكد مدير المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 
الهاشمي عامر على  التشكيلي،  الفنان  لوهران، 
التشكيلي  الفن  يحتلها  التي  "المرموقة  المكانة 
االستقالل  من  سنة   60 امتداد  على  الجزائري 
على المستوى العربي والعالمي باعتباره مجاال 
الهوية  و  الثقافي  الموروث  ثراء  خصبا إلبراز 
أن  مضيفا  الجزائر"  بها  تزخر  التي  الوطنية 
في  العالمية  عناصر  يمتلك  الجزائري  "الفن 
الفني  اإلنتاج  وغزير  والتقني  الجمالي  خطابه 
بفضل الفنانين الذين واصلوا بجهودهم في بناء 

مسار ساطع للتجربة التشكيلية الجزائرية".

المنجز  جانب  إلى  "أنه  الهاشمي  الفنان  شدد  و 
الفني لرواد الفنون التشكيلية على غرار أمحمد 
على  برزت  وغيرهم،  خدة  محمد  إسياخم، 
فترات مختلفة أسماء فنية تشكيلية جزائرية لها 
العالمي،  المستوى  على  ومكانتها  حضورها 
تسطع بإبداعاتها في أكبر قاعات العرض الفني 
قريشي،  رشيد  غرار  على  العالم  في  ومتاحف 

زينب سديرة، و حمزة بونوة".
  وذكر التشكيلي الهاشمي عامر بـ "جهود الدولة 
خالل هذه الفترة وتوفيرها لكل اإلمكانيات على 
التي  وملحقاتها  الجميلة  الفنون  مدارس  مستوى 
تم استحداثها الحتضان المواهب الفنية، لتحسين 
وباقي  التشكيلية  الفنون  وترقية  الفني  التكوين 
بهدف  ومرافقتها  حديثة  بمناهج  التخصصات 
الجزائرية  الفنية  الممارسة  تقاليد  على  الحفاظ 
األصيلة التي تمازج بين التراث و العصرنة"، 
شغل  مناصب  "توفير  ضرورة  إلى  داعيا 
لغرس  ذلك  الجميلة و  الفنون  لخريجي مدارس 
من  الجديد  الجيل  لدى  الفنية  الذائقة  وترسيخ 
تشجيع  و  التعليمية  األطوار  مختلف  في  الطلبة 

المواهب واكتشافها".
تجربته  يعتبر  أنه  قائال  المصدر  ذات  أردف  و 
الذاتية " ثمرة لهذا الدعم في مجال التكوين الذي 
لالستقالل  األولى  السنوات  منذ  الدولة  رعته 
حيث استفاد كغيره من المواهب الفنية من منحة 
 ) وغيرها  وفرنسا  ثم  )الصين  للخارج  دراسية 
بعناصر  الفنية  تجربتي  لتطعيم  فرصة  وشكلت 
به وكذا  الجزائري واالرتقاء  للفن  جديدة خدمة 

التعريف بالفن الجزائري".

افتتاح 16 مدر�صة جهوية للفنون 
اجلميلـــة على امل�صتـوى الـــوطني
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الوكاالت

 " حديث  في  عمر  الطالب  السفير  وأكد 
"العراقيل  أن  اإلخباري  الحرة"  لموقع 
عدم  في  الرئيسي  السبب  هي  المغربية 
تنظيم االستفتاء", مطالبا بالمناسبة األمم 
المتحدة باتخاذ "إجراءات عاجلة في هذا 

الشأن".
وفي هذا اإلطار، طالب مجلس األمن بـ 
" اتخاذ إجراءات تمكن دي ميستورا من 
حقيقي  تطبيق  وفرض  مهمته  مواصلة 
الطرف  اعتراضات  رغم  لالستفتاء 

اآلخر".
أن  الصحراوي،  الديبلوماسي  وأوضح 
للمبعوث  جددت  الصحراوية  "القيادة 
الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة إلى 
الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, 
مخيمات  إلى  األخيرة  زيارته  خالل 
الالجئين, مطالبتها بتطبيق قرارات األمم 
الصحراوي  الشعب  تمكن  التي  المتحدة 
وشدد  المصير".  تقرير  في  حقه  من 

المتأزم  "الوضع  أن  على  السياق,  في 
األمم  تصل  حتى  سيستمر  المنطقة  في 
حقوق  تحفظ  "قرارات  إلى  المتحدة 

الشعب الصحراوي" .
العياشي  سعيد  الدكتور  قال  جهته  من 
الجزائرية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
إن  الصحراوي  الشعب  مع  للتضامن 
لألمم  العام  لألمين  الشخصي  المبعوث 
ستافان  الغربية،  الصحراء  إلى  المتحدة 
دي ميستورا، أظهر خالل زيارته الثانية  

لتفعيل  الحسنة  واإلرادة  النية  للمنطقة 
األممي  مسارالسالم  إطالق  وإعادة 

الخاص بالصحراء الغربية.
وأضاف العياشي في تصريح إذاعي أول 
أمس، إنه يتوقع أن "تصطدم هذه اإلرادة 
المبعوث  عند  لمسناها   والتي  الطيبة  
الشخصي لألمين العام األممي باستمرار 
ومحاولة  التعنت  في  المخزن  نظام 
التملص من هذا االستحقاق بهدف  إفشال 
تبني  طريق  عن  الجديدة  المهمة  هذه 
سياسة التسويف والمماطلة  والمناورات 
وافتعال العقبات إلطالة أمد النزاع  مثلما 

فعل مع أربعة من  أسالفه" .
للتضامن  الجزائرية  اللجنة  وتابع رئيس 
من   " قائال  الصحراوي  الشعب  مع 
الواضح أّن المغرب ال يريد مفاوضات 
الدولية  الشرعية  أساس  على  تقوم 
لتقرير  استفتاء  تنظيم  إلى  وتفضي 

المصير في الصحراء الغربية".

وأضاف "نظام المخزن يعرف جيدا بأنه 
سيخسر ال محالة وأّن نتيجة االستفتاء لن 
تكون في صالحه، ولذلك نتوقع أن يعمد 
التأجيل  المزيد من  إلى ممارسة  كالعادة 

والتأخير ".   
العياشي  اعتبر   ، السياق  هذا  وضمن 
لمخيمات  األممي  المبعوث  زيارة 
"كانت  بأنها   الصحراويين،  الالجئين 
فرصة سانحة للقيادة الصحراوية لتوجيه 
على  تحثها  المتحدة  لألمم  هامة  رسائل 
اتخاذ قرارات شجاعة بهدف إيجاد تسوية 

عادلة للنزاع في الصحراء الغربية.".
دحض   على  العياشي  وحرص 
المغالطات التي يروج لها نظام المخزن 
قائاًل "  الموقف الجزائري،  حول حقيقة 
طال  نزاع  لتسوية  فقط  تسعى  الجزائر 
جلب  في  ويستمر  حدودها،  على  أمده 
في  ويهدد  الصحراوي  للشعب  المعاناة 

الوقت نفسه أمن واستقرار المنطقة".

حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس، من تفاقم 
العالمي،  الغذاء  بسوق  المرتبطة  اإلنسانية  األزمات 
عازًيا ذلك إلى "استحواذ الدول األوروبية على غالبية 

صادرات الحبوب األوكرانية".
الشرق  لمنتدى  العامة  بالجلسة  كلمة  في  بوتين  وقال 
التي  القمح  كميات  من  فقط  بالمئة   3" إن  االقتصادي 
الفقيرة والباقي  الدول  إلى  خرجت من أوكرانيا ذهبت 
إلى دول االتحاد األوروبي". وذكر أنه تم تصدير 60 
ألف طن من المواد الغذائية من أصل مليوني طن إلى 

الدول النامية.
وأضاف أن شراء الدول الغربية للمواد الغذائية "يتسبب 
في ارتفاع األسعار"، محذرا من أن يتحول األمر إلى 
أنه مع  الواضح  الفقيرة. وأردف: "من  للدول  "مأساة" 
هذا النهج سيزداد حجم مشاكل الغذاء في العالم، وهو 

غير  إنسانية  كارثة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي  األمر 
مسبوقة".

من  الحد  في  رغبته  عن  بوتين  كشف  السياق،  وفي 
ردا  األوكرانية،  الغذائية  والمواد  الحبوب  صادرات 
األشد  الدول  إلى  تتوجه  لم  الشحنات  على كون معظم 

فقرا كما تم إعالنه.
الحبوب  تصدير  من  الحد  مسألة  في  سيفكر  إنه  وقال 
أنه سيتشاور بهذا  الغذائية من أوكرانيا، مبينا  والمواد 

الشأن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح أنه في إطار برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم 
المتحدة، الذي يتضمن مساعدة البلدان النامية والفقيرة 
إلى  توجهت   87 أصل  من  فقط  سفينتين  تحميل  "تم 

الدول األوروبية".
التأكيد على "استحالة"  وعلى صعيد آخر، جدد بوتين 

الغربية  العقوبات  خلفية  على  العالم،  عن  بالده  عزل 
تكون  تكاد  "روسيا  موسكو. وتابع:  على  المفروضة 
تلبية احتياجاتها  القادرة على  العالم  الوحيدة في  الدولة 
الدول  معاناة  إلى  إشارة  في  الطبيعية"،  الموارد  من 
فرضها  بسبب  الغاز  إمدادات  نقص  من  األوروبية 
حظرا على الصادرات الروسية في مجال الطاقة ردا 

على الحرب التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا.
توقيع  إسطنبول  شهدت  الماضي،  جويلية   22 وفي 
الغذائية  والمواد  للحبوب  اآلمن  الشحن  مبادرة  "وثيقة 
من الموانئ األوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا 
صادرات  تأمين  االتفاق  وتضمن  المتحدة.  واألمم 
البحر  على  األوكرانية  الموانئ  في  العالقة  الحبوب 
األسود )شرق أوروبا( إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص 

الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.

ليز  البريطانية  الحكومة  رئيسة  تعهدت 
بتحسين  منصبها  تسلمها  إثر  تراس 
ستعمل  أنها  مؤكدة  االقتصادي  الوضع 
على إخراج بالدها من "عاصفة" تضخم 
تجاوز معدله عشرة بالمئة وارتفاع هائل 
في أسعار الطاقة. فيما تشير استطالعات 
للرأي أجريت مؤخرا إلى أن قسما كبيرا 
على  بقدرتها  يثقون  ال  البريطانيين  من 
أول  المعيشة.في  تكاليف  أزمة  حل 
خطاب لها كرئيسة للوزراء في بريطانيا 
ليز  تعهدت  جونسون،  لبوريس  خلفا 
تراس أول أمس، بأن ترى بريطانيا أياما 

أفضل رغم الوضع االقتصادي القاتم.

وقالت: "سأتخذ اإلجراءات هذا األسبوع 
وضمان  الطاقة  فواتير  مع  للتعامل 
الطاقة".  من  المستقبلية  إمداداتنا 
قوية،  العاصفة  كانت  "مهما  وأضافت: 
أقوى"،  البريطاني  الشعب  أن  أعلم 
االقتصاد  ستكون  التي  أولوياتها  محددة 
تراس  والصحة.وأعلنت  الطاقة  وأزمة 
تسلمها  فور  الجديدة  حكومتها  تشكيلة 
رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس 
الثالث  الوزارات  ذهبت  وقد  جونسون، 
األقليات  من  أعضاء  إلى  األساسية 

العرقية، وهم من أصول أفريقية.
من  تراس  كافأت  متوقعا،  كان  وكما 

كانوا حلفاء لها خالل حملتها للفوز بقيادة 
كواسي  فعينت  "المحافظين"،  حزب 
كوارتنغ وزيرا المال، وجيمس كليفرلي 
برافرمان  وسويال  للخارجية،  وزيرا 
كوفي  تيريز  وُعينت  للداخلية.  وزيرة 
ونائبة  للصحة  وزيرة  لتراس  الموالية 
"داونينغ  أعلن  الوزراء، حسبما  لرئيسة 

ستريت" في سلسلة بيانات. 
أقربه  في موعد  تراس  تقوم  أن  ويتوقع 
الطاقة  فواتير  زيادة  بتعليق  الخميس، 
للعائالت هذا الشتاء وربما لفترة أطول، 
ما قد يكلف عشرات مليارات الجنيهات. 
من  تعاني  التي  العائالت  وطالبت 

 80 بنسبة  زيادة  وتواجه  صعوبات 
والغاز  الكهرباء  فواتير  في  المئة  في 
األول/أكتوبر،  تشرين  من  اعتبارا 
إجبار  دون  للحؤول  فورية  بإجراءات 
بين  االختيار  على  األشخاص  ماليين 
تدفئة منازلهم وشراء المواد الغذائية هذا 
التجارية  الشركات  حذرت  الشتاء.كما 
بسبب  اإلغالق  على  تُرغم  قد  أنها  من 
وتعهدت  أكثر.  الطاقة  تكاليف  ارتفاع 
تراس التي تقول إنها من المدافعين عن 
األسواق الحرة، خفض الضرائب لتحفيز 
زيادة  أن  من  التحذيرات  رغم  النمو، 

اإلقراض قد تفاقم التضخم.

أمسمع  ثاني،  آل  بن حمد  تميم  الشيخ  أمير قطر  بحث 
المستجدات  ميشيل،  شارل  األوروبي  المجلس  رئيس 

اإلقليمية والدولية وتطوير عالقات التعاون.
وذكرت وكالة األنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن أمير 
البالد استقبل وفدا أوروبيا برئاسة ميشيل، على هامش 

زيارته )دون تحديد مدتها( إلى الدوحة.
استعراض  المقابلة  خالل  "جرى  الوكالة:  وأفادت 
وآفاق  األوروبي  واالتحاد  قطر  بين  التعاون  عالقات 

لمناقشة  باإلضافة  الطاقة،  بمجال  سيما  ال  تطويرها، 
السياق،  والدولية". وفي  اإلقليمية  المستجدات  أبرز 
بعثة  مقر  افتتح  ميشال  أن  "األناضول"  وكالة  ذكرت 
االتحاد األوروبي في الدوحة، أمس، بحضور شخصيات 
قائال:  تويتر  عبر  ميشيل  غرد  فيما  وقطرية.  أوروبية 
تربط  التي  الممتازة  العالقات  لتوطيد  الدوحة  في  "أنا 
هدفه  المشترك  عملنا  وقطر.  األوروبي  االتحاد  بين 
تعزيز جميع جوانب الشراكة المبرمة بيننا". وأضاف: 

"إمدادات الطاقة واالستقرار اإلقليمي واالقتصادي في 
بعثة  بافتتاح  الطرفين يرحب  الثنائي. كال  تعاوننا  قلب 
االتحاد األوروبي في قطر". وفي فيفري الماضي، وقع 
الفتتاح  اتفاقية  بروكسل،  في  وقطر،  األوربي  االتحاد 
المقر في  افتتاح  الدوحة. ويأتي  االتحاد في  لبعثة  مقر 
األوروبي،  االتحاد  يواجهها  طاقة  إمدادات  أزمة  ظل 
على خلفية األزمة الروسية األوكرانية، وتوجه االتحاد 

نحو البحث عن موردين جدد غير روسيا، بينهم قطر.

ال�شفري ال�شحراوي لدى اجلزائر عبد القادر طالب عمر ي�شدد

جمل�س الأمن مط�لب ب�إجراءات 
متكن دي مي�صتورا من موا�صلة مهمته 

دعا ال�شفري ال�شحراوي لدى اجلزائر عبد القادر طالب عمر، جمل�س االأمن الدويل اإىل اتخاذ اإجراءات متكن املبعوث اأالأممي �شتيفان دي 

مي�شتورا، من موا�شلة مهمته وفر�س تطبيق حقيقي ال�شتفتاء تقرير امل�شري، الذي يوا�شل االحتالل املغربي و�شع العراقيل اأمام حتقيقه.

مقرر عقدها بجزيرة بايل 

االإندوني�شية يف نوفمرب املقبل

ب�يدن: �ص�ألتقي الرئي�س 
ال�صيني اإذا �ص�رك
 يف قمة الع�صرين

قال الرئيس األمريكي جو بايدن، مساء أول أمس، 
إنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ، إذا شارك 
في قمة مجموعة العشرين المقبلة في جزيرة بالي 

اإلندونيسية.
ولدى سؤال الصحفيين له في البيت األبيض، عما 
قادة  اجتماع  في  بينغ  جين  شي  سيرى  كان  إذا 
فأنا  هناك،  كان  "إذا  بايدن:  الرئيس  قال  العالم، 

متأكد أنني سأراه".
األبيض،  البيت  تأكيد  بعد  بايدن  تصريح  جاء 
اجتماع  لعقد  جار  التخطيط  أن  الماضي  أوت  في 
وجها لوجه بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. 
آنذاك،  وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، 
أن المسؤولين الصينيين يعملون على تنظيم اجتماع 
بين الرئيسين في نوفمبر المقبل، حيث يخطط "شي" 
لحضور قمتين في إندونيسيا وتايالند في أول رحلة 

خارجية له منذ يناير/ كانون الثاني 2020.
وستعقد مجموعة العشرين في بالي في الفترة من 
15 إلى 16 نوفمبر المقبل، بينما من المقرر عقد 
قمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ بعد 

ذلك بيومين.

يف اأول خطاب لرئي�شة وزراء بريطانيا اجلديدة

ليز ترا�س تتعهد بتج�وز اآث�ر اأزمة الط�قة وغالء املعي�صة

قال اإن غالبية احلبوب االأوكرانية ال تذهب للدول الفقرية

بوتني يتهم الغرب بتقوي�س اقت�ص�د الع�مل وتف�قم اأزمة الغذاء

فيما جتري عمليات لنقل اآالف 

االأ�شخا�س اإىل مالجئ موقتة

ارتف�ع ح�صيلة الزلزال
 يف ال�صني اإىل 74 قتيال

جنوب  ضرب  الذي  الزلزال  حصيلة  ارتفعت 
 74 إلى  الماضي،  اإلثنين  يوم  الصين،  غرب 
قتيال، وتجري عمليات لنقل آالف األشخاص إلى 

مالجئ موقتة.
 6.6 شدته  بلغت  الذي  الزلزال  مركز  ويقع 
بوديان  تتميّز  التي  لودينغ،  منطقة  في  درجات 
وأنهر وطرق ضيقة، وتقع على مقربة من هضبة 
الغرب  إلى  كيلومتر  بُعد نحو مئتي  التيبت على 

من عاصمة المقاطعة تشنغدو.
عن  الرسمية  في"  تي  سي  "سي  قناة  وأفادت 
مناطق  من  شخص  ألف   21 من  أكثر  إجالء 
معرضة النزالقات أرضية، أو انهيار مباٍن. وال 
يزال المسعفون يحاولون الوصول إلى قرى نائية 
ناجين،  على  العثور  ومحاولة  السكان،  لمساعدة 
ويُخشى أن يكون العشرات عالقين أو مفقودين. 
ومنذ حصول الزلزال، ُسّجلت 13 هزة ارتدادية 
بلغت شّدتها ثالث درجات أو أكثر، وفق المركز 

الصيني لشبكات الزالزل.

م�ص�عدة اإن�ص�نية رمزية
 من بنم� لل�صعب ال�صحراوي

دولة  من  قادمة  رمزية  إنسانية  مساعدة  وصلت 
بنما، إلى مخيمات الالجئين الصحراويين، حسبما 

أفدت به وكالة األنباء الصحراوية )واص(.
وذكرت الوكالة, أن المساعدة اإلنسانية الرمزية, 
واألدوية,  الطبية  المستلزمات  بعض  تضم  التي 
إضافة إلى أدوات مدرسية وبعض المواد الغذائية, 
مع  للتضامن  البنمية  الجمعية  طرف  من  قدمت 

القضية الصحراوية "أباسوكاسا".
وأشارت بهذا الصدد, إلى أن المبادرة تندرج في 
الصحراوي  الشعب  مع  التضامنية  الحملة  إطار 
وشاركت  "أباسوكاسا"،  جمعية  إليها  دعت  التي 
فيها كافة فئات المجتمع المدني البنمي وعدد من 

النقابات العمالية.
بنما  في  الصحراوي  السفير  أبرز  السياق,  وفي 
اإلنسانية  المساعدة  هذه  أن  الدربالي،  أحمد  سيد 
تضامن  على  "التأكيد  إطار  في  تأتي  الرمزية 
المدني لدولة بنما مع الشعب  ومؤازرة المجتمع 
أنها  إلى  الفتا  العادلة",  وقضيته  الصحراوي 
"المساعدة األولى من نوعها على مستوى دول 
أمريكا الالتينية والكاريبي, نظرا لبعد المسافة".

وللعلم, فإن أعضاء من الهالل األحمر الصحراوي 
وأعضاء من مركزية وزارة الشؤون الخارجية, 
األحمر  الهالل  بمقر  البنمية,  المساعدة  تسلموا 
الصحراوي بالمحافظة السياسية واإلدارية الشهيد 

الحافظ.

قطر والحتــــــ�د الأوروبي يبحث�ن تطويــــر عالقــــ�ت التعـــ�ون



ال�ضفة الغربية:

ا�ست�سهاد �ساب فل�سطيني 
بر�سا�ص قوات االحتالل 

ال�سهيوين 
قوات  برصاص  أمس،  صباح  فلسطينيي  شاب  استشهد 
االحتالل الصهيوني جنوب محافظة طوباس بالضفة الغربية. 
إن  قولها  الفلسطينية عن مصادر طبية  األنباء  وكالة  ونقلت 
برصاصة  استشهد  عاما(   21( تايه   غسان  يونس  الشاب 
مخيم   في  االحتالل  جنود  عليه  أطلقها  القلب  في  مباشرة 

الفارعة بالمحافظة. 
وكانت قوات االحتالل اقتحمت المخيم وشرعت بحملة دهم 
مواجهات  اندالع  إلى  أدى  ما  الفلسطينيين  لمنازل   وتفتيش 
أطلقت خاللها األعيرة النارية وقنابل  الصوت والغاز المسيل 
داهمت   أن  بعد  فلسطينيين  شابين  اعتقال  كما جرى  للدموع 

منزلي ذويهما وفتشتهما. 
فلسطيني  شاب  استشهد  الثالثاء  أمس  أول  أنه  بالذكر  جدير 
اقتحامها  خالل  االحتالل  قوات   برصاص  بإصابته  متأثرا 
الغربية  الضفة  وتشهد  الغربية.  الضفة  شمال  جنين  مدينة 
المحتلة يوميا، حمالت مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من  
الرصاص  وإطالق  اعتقاالت  يصحبها  االحتالل  قوات  قبل 

الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

لتويل فل�ضطني الع�ضوية 

الكاملة يف الأمم املتحدة

املجل�ص الوطني 
الفل�سطيني يثمن 

دعم جمل�ص اجلامعة العربية 
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بدعم 
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية 
العرب لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة 
في األمم المتحدة، ودعوة الدول األعضاء في مجلس األمن 
بعد  تعترف  لم  التي  الدول  العضوية، ودعوة  هذه  قبول  إلى 
دولة  حق  ودعم  وتبني  بها،  االعتراف  إلى  فلسطين  بدولة 
بهدف  الدولية  والمواثيق  المنظمات  إلى  باالنضمام  فلسطين 
تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها 

على أرضها المحتلة.
كما أشاد فتوح، في بيان صدر أمس، بموقف جمهورية مصر 
العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لهذا التوجه، 
الغيط،  أبو  أحمد  العربية  الدول  جامعة  عام  أمين  وبموقف 
عقد  بشأن  القومي  موقفهم  على  العرب  الخارجية  وزراء 
مقر  في  القدس،  مدينة  وحماية  لدعم  المستوى  رفيع  مؤتمر 
جامعة الدول العربية مطلع عام 2023، بهدف حماية ودعم 
مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وتعزيز صمود 

اهلنا بالقدس على المستوى السياسي والقانوني والتنموي.

اأم�ضوا اأكرث من 20 عاًما يف ال�ضجون ال�ضهيونية

حملة فل�سطينية للتعريف
 باالأ�سرى املحكوم عليهم باملوؤبد

إعالمية  حملة  والمحررين،  لألسرى  "واعد"  أطلقت جمعية 
من عشرين  أكثر  أمضوا  الذين  المؤبدات  باألسرى  تعريفية 
عاما داخل سجون االحتالل الصهيوني بعنوان "مش ناسيين".
وأوضحت الجمعية في بيان لها، إن إطالق الحملة جاء في 
به  تقوم  الذي  واإلعالمي  والتوعوي  التثقيفي  الدور  إطار 
جمعية واعد لألسرى لدعم وتعزيز صمود األسرى ولفضح 
أنه  إلى  بحقهم.وأشارت  المتواصلة  الصهيونية  االنتهاكات 
سيتم نشر بطاقة تعريفية صباح العاشرة من كل يوم "خمسة 
من حيث  األسير  وبيانات  تشمل صورة  األسبوع"،  في  أيام 

االسم ومنطقة السكن وتاريخ االعتقال ومدة الحكم.
أكثر من عشرين  الذين أمضوا  وأوضحت أن عدد األسرى 
عاًما داخل السجون بلغ 273 أسيًرا، بينما يبلغ عدد األسرى 

المحكومين بالمؤبد أكثر من مرة "مدى الحياة" 554 أسيًرا.
ومواقع  شبكات  أساسية  بدرجة  يستهدف  النشر  أن  وبينت 
تدشين  على  خطوة  الحملة  وإطالق  االجتماعي،  التواصل 
محفظة إلكترونية كاملة تشمل كل ما يتعلق بالحركة الوطنية 
األسيرة من إحصاءات وبيانات ومعلومات بحث تعد مرجًعا 

للباحثين والمهتمين وكافة شرائح شعبنا الفلسطيني المعطاء.

الوكالت
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دويل

األسرى الفلسطينيون البواسل من كل فصائل العمل 
السجون،  داخل  نضالية  حركة  فجروا   ، الوطني 
األسير  للمناضل  الفردي  لإلضراب  امتداد  تأتي 
على  احتجاجا  الحي"،  "الشهيد  العواودة  خليل 
له  يتعرض  الذي  القانوني  غير  اإلداري  االعتقال 
سرير  على  يرقد  حيث  التوالي  على   170 لليوم 
االعتقال في مستشفى في ظروف صحية خطيرة، 
ويرفض التوقف عن اإلضراب حتى اإلفراج عنه 
االحتالل،  قبل  من  اإلداري  اعتقاله  قرار  وإلغاء 
وإرادة  والجلد،  العظم  غير  جسده  من  يتبقى  ولم 
بقرار  االنتصار  وتحدي حقيقي تصر على  وعزم 
اإلفراج من سجون االحتالل، أو االنتقال إلي جوار 
ربه شهيدا وشاهدا على الخزي والعار الذب لحق 
عاجزة  تقف  التي  اإلنسانية،  الدولية  بالمنظمات 

ومكبلة أمام االحتالل .
في  فاألسرى   ، الفلسطيني  األسير  نادي  وحسب 
االحتالل يصرون على تصعيد خطواتهم،  سجون 
تنفيذ  في  االحتالل،  سجون  إدارة  تعنت  ظل  في 
أول  فشلت  حيث  األسرى،  بحق  الجديدة  قراراتها 
للمفاوضات بين جيش االحتالل  جلسة استطالعية 
واألسرى، والذي ينذر بخوض إضراب عن الطعام 
من يشارك به أوال ألف أسير فلسطيني، وفي حالة 
المضربين  عدد  سيصل  االحتالل  تعنت  استمرار 
الوصول  قبل  فلسطينيا،  اسيرا   3500 الطعام  عن 
إلى خطوة اإلضراب الشامل والمفتوح عن الطعام، 
والتي سيشارك بها كل األسرى في سجون االحتالل 

باستثناء المرضى وكبار السن واألطفال . 
مع  األسيرة،  النضالية  الحركة  فعاليات  وتتزامن 
حراك مساند أعلنته كل قوى الشعب الفلسطيني في 
كل محافظات دولة فلسطين بالضفة الغربية وقطاع 
غزة ، بمشاركة كل النقابات واالتحادات ومنظمات 
الفلسطينيين  الصحفيين  نقابة  كما شكلت  الحقوقية، 
لجنة إسناد خاصة ، لجنة الحملة الدولية والعربية 
ونقابية  صحفية  ومنظمات  وكتاب  إعالميين  من 
على مستوى العالم ، تهدف إلسناد حراك األسرى 
وبإشراك المؤسسات المعنية بالدفاع عن األسرى، 
األسرى  ولجنة  األسرى،  شؤون  هيئة  وخاصة 
عدة  عقدت  والتي  واإلسالمية،  الوطنية  القوى  في 
جلسات في كل محافظات الوطن لتنسيق الخطوات 
لمساندة حراك األسرى في سجون االحتالل، والتي 
في  األحمر  الصليب  مقرات  أمام  كفعاليات  بدأت 

كافة المدن الفلسطينية. 
تنسق  أنها  الفلسطينيين  الصحفيين  نقابة  وأعلنت 
من  ودوليا،  وعربيا  محليا  اإلعالمية  الخطوات 

خالل التواصل مع النقابات العربية والدولية ، من 
اجل تسليط الضوء على نضاالت األسرى، وفرض 
اإلعالمي  العمل  وأولويات  أجندة  على  نضاالتهم 
ظل  في  سهلة  تكون  لن  والتي  والدولي،  العربي 
العالم،  التي يشهدها  الصعبة  المتغيرات واألحداث 
والتي تحتاج في مضاعفة الجهد وتوحيده من اجل 
مع  تتزامن  والتي  النضالية،  الخطوات  هذه  إنجاح 
محمود  والرئيس  الفلسطينية  القيادة  من  توجهات 
وزارة  إلى  إضافة  الفلسطينية،  والحكومة  عباس 
إلي  بالخارج  الفلسطينية  والسفارات  الخارجية 
المنظمات  وأمام  رسميا،  األسرى  حراك  مساندة 
الجاليات  بين  الصداقة  وهيئات  والدولية،  العربية 
الدول  مع  الفلسطينيين  والالجئين  الفلسطينية 
والكتاب  اإلعالم  وسائل  ومع   ، والشقيقة  الصديقة 
والنشطاء في تلك الدول، من اجل تنسيق الخطاب 
لمساندة  والرسمي  الشعبي  الفلسطيني  الدبلوماسي 

الحركة األسيرة وفعالياتها في مواجهة االحتالل. 
يسجل  االسيرة  للحركة  المناضل  الفعل  هذا  وأمام 
أنهم  االحتالل،  سجون  في  الفلسطينيون  األسرى 
فصائله  بكل  الفلسطيني  الشعب  توحيد  استطاعوا 
والحقوقية،  والشعبية  الرسمية  ومؤسساته   ، وقواه 
بإجماع  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ومؤسسات 
مواجهة  في  وتضحياتهم  نضالهم  خلف  وطني 
االحتالل، والتي تعطي األمل برغم األلم والمعاناة 
في  عملي  نموذج  بإعطاء  األسرى،  يبذلها  التي 
قضيتهم  خلف  المشترك  والعمل  الوطنية  الوحدة 
العادلة، والتي يمكن أن تسهل خطوات إعادة الوحدة 
انه  واضحا  بات  حيث  ومسبباته،  االنقسام  وإنهاء 

القائمة  ومخططاته  االحتالل  مشروع  إال  يخدم  ال 
على االنقسام واالنفصال، والذي لن ينجح مطلقا في 
وفعالياتهم  األسرى  وتحدي  وصمود  إصرار  ظل 
صفحة  الفلسطينيون  األسرى  ويكتب  النضالية. 
جديدة من الوحدة الفلسطينية، كيف ال وهم أول من 
تفجرت  الوطنية، عندما  للوحدة  مبادرة  أول  أطلق 
اول ازمة خالفات داخلية فلسطينية، والتي أفضت 
إلى وثيقة األسرى للوحدة الوطنية التي أعلنت عام 
2005م، بعد أن تنبهت الحركة األسيرة إلرهاصات 
ومخططات إثارة الخالفات الداخلية، وتقدمت بهذه 
والتي  الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  لضمان  الوثيقة 
الشأن  في  تدخلت  خارجية  قوى  أمام  تحطمت 
الوطني الفلسطيني، بهدف القضاء على استحقاقات 

حريته المشروعة. 
وفي هذا السياق وجها تقابة الصحفيين الفلسطينيين 
التحية لألسرى البواسل في سجون االحتالل، "وهم 
وبوحدتهم  جديد،  من  الفلسطينية  الوحدة  يصنعون 
مزقها  التي  وحدتنا  غزل  يعيدوا  وتضحياتهم 
التعصب والخالفات الداخلية والبحث عن المصالح 
أمام تضحياتهم  تساوى صفرا  باتت  التي  الضيقة، 
ومعاناتهم في سجون االحتالل ، فكل الصالحيات 
تضحيات  إمام  تساوى  ال  واألرقام  والمسميات 
الحركة  تاريخ  كتب  الذي  العواودة،  خليل  األسير 
النضالية األسيرة من جديد في مواجهة االحتالل، 
وبدمه وجسده الذي ضحى به يوميا على مدار 173 
يوما، وشاهده بأم عينه يختفي يوما بعد يوم ، إال انه 
بقى صامدا ومازال ليكتب من جديد الحياة للحرية 

الفلسطينية" .

األسرى  شؤون  هيئة  قالت 
والمحررين، إن المعتقلين سامر مطر 
وعلي صبيح، يتعرضان إلهمال طبي 
متعمد من قبل إدارة سجون االحتالل 

الصهيوني.
صحفي،  بيان  في  الهيئة  وأوضحت 
منطقة  من  مطر  المعتقل  أن  أمس، 
والمحكوم  الخليل،  مدينة  غرب  إذنا 
بمعتقل  والقابع  عاما،   13 بالسجن 
مشاكل صحية  من  يعاني  "ريمون"، 
السجن  إدارة  تتعّمد  حيث  عديدة، 

المماطلة بتقديم العالج الالزم له.

شهرين  منذ  أنه  إلى  وأشارت 
عملية  إلجراء  مطر  المعتقل  خضع 
"بالبروتستات"، وهو بحاجة إلجراء 
تكتفي  السجن  إدارة  أن  إال  صورة، 
 92 ويتناول  األدوية،  بإعطائه  فقط 
أيضا  ويشتكي  باألسبوع،  دواء  حبة 
حاد  التهاب  ومن  بالمعدة،  قرحة  من 
ضغط  في  ارتفاع  ومن  بالقولون، 
الدم، ويعاني أيضا من الشقيقة. علما 
أن هذا االعتقال الثاني لألسير مطر، 
عامين  وأمضى  سابقا،  اعتقل  حيث 

في االعتقال اإلداري.

للمعتقل  الصحي  الوضع  وحول 
جنوب  راعي  كفر  بلدة  من  صبيح 
ريمون"،   " سجن  في  والقابع  جنين 
والمحكوم   2001 عام  منذ  والمعتقل 
يعاني  عاما،  و35  المؤبد  بالسجن 
وبحاجــــة  اسنانه،  في  مشاكل  من 
لزراعة اسنان عاجلة، حيث تعرض 
"اليماز"  وحدات  قبل  من  للضرب 
2012، وتسبب ذلك في تكسير  عام 
أشهر  ستة  قبل  وخضع  أسنانه، 
 6 معاناة  بعد  فتاق  عملية  إلجراء 
في  ألم  من  ويشتكي  كما  سنوات، 

الطعام  عن  إضرابه  نتيجة  الكلى، 
لمدة 30 يوما.

أّن  إلى  بيانها،  في  الهيئة  وأشارت 
داخل  تحتجز  االحتالل  سلطات 
يعانون  أسير،   600 قرابة  سجونها 
من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك 
من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية 
المؤسسات  وطالبت  لحالتهم.   حثيثة 
بالتدخل  واإلنسانية  القانونية  الدولية 
حياة  إلنقاذ  والعاجل  الفوري 
خاصة  المرضى  سيما  ال  األسرى، 

ذوي الحاالت المستعصيّة.

دعت هيئة علماء فلسطين لوقفة شاملة من 
جميع المسلمين رجااًل ونساًء وأطفااًل نصرة 

للمسجد األقصى المبارك.
المسجد  إن  لها:  بياٍن  في  الهيئة  وقالت 
االحتالل،  من  باإلعدام  لحكم  يتعرض 

الحكام  من  شاملة  نصرة  يستدعي  ما 
والمحكومين، األغنياء والفقراء، الصحفيين 
والمعلمين.وأوضحت أن األقصى يستغيث، 
إلزالته  االحتالل  لسعي  للتصدي  ويدعو 
المؤمنين  أمير  بناها  التي  جدرانه  وهدم 

الخطاب وخلفاء األمة اإلسالمية. عمر بن 
وأضافت هيئة العلماء: "ال بد يا أمة القرآن، 
يا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم أن تدافعوا 
المسجد األقصى وعن مقدساتكم، وأن  عن 
تبذلوا كل ما تستطيعون، بذاًل مخلصاً لوجه 

هللا سبحانه وتعالى ولعقيدتكم التي آمنتم بها 
الذي  ولربكم  قدستموها  التي  ولمقدساتكم 
القدس  أن  وعبدتموه".وأكدت  له  سجدتم 
ستبقى مقدسة ثابتة في كتاب هللا وفي عقيدة 
عليه  مريم  بن  المسيح  وسيأتيها  المسلمين، 

الزمان.  آخر  في  معه  والمؤمنون  السالم 
النبي  عن  ورد  بما  العلماء  هيئة  وذّكرت 
صلى هللا عليه وسلم أنها ستكون هجرة بعد 
كل  من  المسلمون  إليها  وسيهاجر  هجرة، 

أنحاء العالم.

نقابة ال�ضحفيني الفل�ضطينيني ت�ضكل جلنة اإ�ضناد خا�ضة وتوؤكد

"موحدون خلف اآ�سرانا 
يف مواجهة ال�سجان واالحتالل"

بداأت احلركة الفل�ضطينية الأ�ضرية، معركة ن�ضالية جديدة يف مواجهة ال�ضجان ال�ضهيوين، وما تقوم به م�ضلحة ال�ضجون التابعة 

جلي�ش الحتالل العن�ضري من اإجراءات قمعية عن�ضرية بحق الأ�ضرى الفل�ضطينيني، توؤكد حقيقة الحتالل الذي ميعن يف 

امتهان اإن�ضانية الأ�ضرى ويعتدي عليهم. 

هيئــــــة علمــــــاء فل�سطني تدعـــو لن�سرة لـالأق�سى

"هيئة الأ�ضرى" الفل�ضطينية تندد بالنتهاكات ال�ضهيونية

"االحتالل يتعمد االإهمال الطبي بحق املعتقلني مطر و�سبيح"
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األحاديث  روايات  أن  المتقدمين  العلماء  بعض  زعم 
في انشقاق القمر بلغت درجة التواتر! وهو زعم باطل 
كثيرة من  نقله جماعة  أنه  اآلتي  البر  ابن عبد  كقول 
الصحابة والتابعين، وإن تلقاه الكثيرون بالقبول حرًصا 
والمناقب  الفضائل  في  كعادتهم  إثبات مضمونه  على 
ودالئل النبوة، فأما الشيخان فالذي صح عندهما مسنًدا 
على شرطهما إنما هو عن واحد من الصحابة رضي 
مسعود  بن  هللا  عبد  وهو  رؤية  عن  يخبر  عنهم  هللا 
رضي هللا عنه، وقد أخرجاه عنه كأحمد وغيره من 
طريق سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد عن 
أبي معمر ومن طريق األعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر، وصح عندهما مرساًل من حديث أنس بن مالك 
رضي هللا عنه من طريق قتادة فقط، ومن حديث ابن 
عباس رضي هللا عنه من طريق عبيد هللا بن عبد هللا 
كان  وإنما  السبعة،  الفقهاء  أحد  مسعود  بن  عتبة  بن 
هذان الحديثان مرسلين ألن الحادثة وقعت بمكة قبل 
الهجرة بخمس سنين، ولم يكن ولد عبد هللا بن عباس، 
وأما أنس فكان في المدينة ابن خمس سنين، والخالف 
في االحتجاج بالمرسل معروف، ومن يحتج بمراسيل 
الصحابة مطلًقا يبني احتجاجه على أنهم يروون عن 
أن بعضهم كان يروي عن بعض  ثبت  مثلهم؛ ولكن 
التابعين حتى كعب األحبار، وعلى كل حال ال يصح 
الرواية  من  التواتر  في  اشترط  ما  مراسليهم  في 
الشيخين  ورواية  المروي،  شاهد  من  إلى  المتصلة 
طريق  من  مسلم  ورواه  فقط.  طريقين  من  المتصلة 
وهي  عمر  ابن  عن  مجاهد  عن  األعمش  عن  شعبة 
أحد الطريقين عن ابن مسعود، وليس فيها أنه َحدََّث 
عن رؤية وقد تردد الحافظ في هذه الرواية: هل هي 
إسناد آخر عند مجاهد )أو قول من قال ابن عمر وهٌم 
من أبي معمر؟( وقد روى الحافظ أن ابن عمر هاجر 
وهو ابن عشر سنين، وفي رواية أخرى أنه كان سنة 
الهجرة ابن ست. ورواه اإلمام أحمد وتبعه ابن جرير 
والبيهقي عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه من طريق 
عن  الرحمن  عبد  بن  حصين  عن  كثير  بن  سليمان 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. فأما جبير فقد أسلم 
بعد عام الحديبية وقبل فتح مكة، وقيل في الفتح، وقد 
كان مع المشركين في غزوة بدر وأسره المسلمون، 
فسمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقرأ سورة الطور، 
قال: فكان ذلك أول ما دخل اإليمان في قلبي، وليس 
في حديثه أنه رأى، ولكن ظاهره أنه كان مسلًما، ولم 
بعد  لعده  في حال شركه  ذلك  ولو رأى  مسلًما،  يكن 
إليه فضعيف:  السند  وأما  نفسه.  في  أثّر  مما  إسالمه 
ولده  كما ضعَّف  معين  ابن  فه  كثير ضعَّ بن  فسليمان 
محمًدا الذي روى هذا الحديث عنه، وقال ابن حبَّان: 
كان يخطئ كثيًرا، وأما حصين بن عبد الرحمن فقد 
ما  أقوى  هذا  عمره.  آخر  في  تغير  أنه  إال  ثقة  كان 
اقتصر  وعليها  المسألة،  هذه  في  األحاديث  من  ورد 
في  الترمذي  ورواه  تفسيره،  في  كثير  ابن  الحافظ 

جامعه وغيره، ولها ألفاظ أخرى في التفسير المأثور 
وكتب الدالئل غربلها الشيخان، واختارا ما أشرنا إليه 
المنثور  الدر  في  السيوطي  وذكر  بنصه،  وسنذكره 
الصحيحين  على  وزيادتهم  وألفاظهم  جيها  مخرِّ سائر 
بن حميد  أبي شيبة وعبد  ابن  أخرجه  ما  فيها، وزاد 
وعبد هللا بن أحمد في زوائد الزهد، وابن جرير وابن 
مردويه وأبو نعيم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد هللا وأثنى عليه 
اَعُة َوانَشقَّ الَقَمُر{ ) سورة القمر:  ثم قال: }اْقَتَرَبِت السَّ
1( أال وإن الساعة قد اقتربت، أال وإن القمر قد انشق 
وإن  أال  وسلم،  عليه  على عهد رسول هللا صلى هللا 
المضمار وغًدا  اليوم  وإن  أال  بفراق،  آذنت  قد  الدنيا 
أن ذلك كان على  يذكر  لم  اهـ، وابن جرير  السباق. 
والراوي عن  عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
أبي عبد الرحمن: عطاء بن السائب وعنه شعبة وابن 
علية، واتفقوا على أن عطاء بن السائب قد اختلط في 
آخر عمره وتغير فال تقبل رواية أحد عنه في آخرته؛ 
ولكن شعبة من قدماء الرواة عنه، وقد روى ابن المنذر 
أنه – أي حذيفة – قرأ )وقد انشق القمر( والرواية تدل 
على أن هذا خطأ؛ فإنه قرأ اآلية في خطبته كما رواها 
القراء بالتواتر، ثم قال: أال وإن الساعة قد اقتربت، أال 
وإن القمر قد انشق، وهذا من كالمه على أنه تفسير، 
على أن أمثال هذه الروايات اآلحادية الغريبة ال يثبت 
بها القرآن، بل ال بد من تواتره. اختالف المتون في 
هذه األحاديث )1( في بعض روايات ابن مسعود في 
الصحيحين أنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى 
هللا عليه وسلم بمنى. وفي رواية أخرى أنه قال: انشق 
القمر بمكة. وهو الموافق لرواية أنس، وكذا جبير بن 
مطعم فإنه قال: ونحن بمكة، وفي رواية ثالثة لم يذكر 
ا، وأجاب  المكان. قال الداودي: إن بين الحديثين تضاًدّ
أنهم كانوا  بإرادة  يُدفع  التضاد  بأن  ابن حجر  الحافظ 
المدينة،  إلى  انشقاقه بمكة، أي قبل أن يهاجروا  عند 
وِمنى من جملة مكة ألنها تابعة لها، وذكر في رواية 
ابن مردويه عنه أنه قال: ونحن بمكة قبل أن نصير 
إلى المدينة؛ ولكن هذا اللفظ ال يقال إال إذا كان ذلك 
قبيل الهجرة. وفي الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدالئل 
أن  قبل  بمكة  شقتين  منشًقّا  القمر  رأيت  قال  أنه  عنه 
يخرج النبي صلى هللا عليه وسلم: شقة على أبي قبيس 
وشقة على السويداء. ثم قال الحافظ: والجمع بين قول 
باعتبار  إما  بمكة،  وتارة:  بمنى،  تارة:  مسعود  ابن 
ينفيه( وإما بالحمل على  التعدد إن ثبت )نقول: وهو 
أنه كان بمنى، ومن قال: كان بمكة، ال ينافيه؛ ألن من 
كان بمنى كان بمكة من غير عكس، ويؤيده أن الرواية 
التي فيها )بمنى( قال فيها: ونحن بمنى، والرواية التي 
)انشق  قال:  وإنما  )ونحن(  فيها  يقل  لم  )بمكة(  فيها 
القمر بمكة( يعني أن االنشقاق كان وهم بمكة قبل أن 
يهاجروا إلى المدينة، وبهذا تندفع دعوة الداودي، أن 

ا وهللا أعلم. اهـ. وقوله رحمه هللا:  بين الخبرين تضاًدّ
بمكة(  يقل في رواية مكة )ونحن  لم  ابن مسعود  إن 
إنما يصح في رواية الصحيح التي كان يشرحها، وقد 
ذهل عما ذكره هو قبل ذلك في شرحه من رواية ابن 
مردويه عنه، وفيها أنه قال )ونحن بمكة( على أن لفظ 
(نحن( ال ينقض ما ذكره من التأويل، وإنما يبعده أن 
المتبادر من قوله )قبل أن نصير إلى المدينة( أنه كان 
بخمس  قبلها  كان  أنه  والمنقول  الهجرة،  من  بالقرب 
البخاري  أن   )2( وغيره.  الحافظ  ذكره  كما  سنين 
أسند قول ابن مسعود: )انشق القمر بمكة( من رواية 
إبراهيم عن أبي معمر، ثم قال: وتابعه محمد بن مسلم 
عن ابن أبي نجيح عن أبي معمر عن عبد هللا، وذكر 
الحافظ في شرحه أن هذه الطريق وصلها عبد الرزاق 
في مصنفه والبيهقي من طريقه في دالئل النبوة بلفظ: 
رأيت القمر منشًقّا شقتين، شقة على أبي قبيس، وشقة 
ناحية  والتصغير  بالمهلة  والسويداء  السويداء،  على 

خارج مكة عندها جبال. اهـ. 
وفي الصحيحين والترمذي وغيرهم عنه: انشق القمر 
فرقتين:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عهد  على 
فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، وفي رواية أحمد وعبد 
بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه 
انشق،  وقد  الجبل  القمر على  رأيت  نعيم عنه:  وأبي 
فأبصرت الجبل من بين فرجتي القمر. وفي رواية ابن 
مردويه وأبي نعيم في الدالئل من طريق علقمة عنه: 
كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم بمنى فانشق القمر 
حتى صار فرقتين، فتوارت فرقة خلف الجبل، فقال 
. وفي حديث   ) )اشهدوا  النبي صلى هللا عليه وسلم 
طريق  من  وغيرهما  والترمذي  مسلم  عن  عمر  ابن 
مجاهد وقد تقدم: انشق فرقتين: فرقة من وراء الجبل 
وفرقة دونه. والحافظ شك في صحة هذه الرواية عنه 
صار  حتى  مطعم:  بن  جبير  حديث  وفي  تقدم،  كما 
فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، 
وفي حديث أنس في الصحيحين وابن جرير – وتقدم 
– فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، وفي 
رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم أن ذلك كان ليلة 
على  نصًفا  نصفين  القمر  فانشق  قال:  عشرة،  أربع 
الصفا ونصًفا على المروة. فهذه بضعة ألفاظ يخالف 
بعضها بعًضا، وقد تكلف الحافظ في الفتح الجمع بين 
بمكة،  وهو  قبيس،  أبي  على  شقة  مسعود:  ابن  قول 
وكونهم كانوا في منى، فقال: يحتمل أن يكون رآه كذلك 
بحيث رأى  يكون على مكان مرتفع  كأن  بمنى  وهو 
طرف جبل أبي قبيس، ويحتمل أن يكون القمر استمر 
منشًقّا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة فرآه 
أن  الروايات  غالب  يقتضيه  والذي  بُعد،  وفيه  كذلك! 
االنشقاق كان قرب غروبه، ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية 
إلى جهة الجبل، ويحتمل أن يكون االنشقاق وقع في 
أول طلوعه فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة 
البدر. أو التعبير )بأبي قبيس( من تغيير بعض الرواة؛ 

الشقتين على  إحدى  منشًقّا  ثبوت رؤيته  الفرض  ألن 
قول  ذلك  يغاير  وال  آخر،  جبل  على  واألخرى  جبل 
الراوي اآلخر: رأيت الجبل بينهما. أي بين الفرقتين؛ 
ألنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره 
بينهما، وأي جبل آخر كان من جهة  أنه  مثاًل صدق 
يمينه أو يساره صدق أنها عليه أيًضا أ.هـ. وفي هذا 
الجمع ضعف من جهات أغربها دعوى احتمال رؤية 
جبل أبي قبيس من منى في الليل، وناهيك بغرابة هذا 
القول في حال طلوع البدر من الشرق، ومكة في جهة 
أبو  الروايات؟  بسائر  يفعل  ماذا  ثم  منى!  الغرب من 
قبيس هو الجبل المشرف على مكة من شرقيها، وهي 
من جهة منى، ويقابله قعيقعان من غربها، وحراء هو 
جبل  اآلن  ويسمى  مكة،  داخل  في  يُرى  الذي  الجبل 
النبي صلى هللا  به  يتعبد  الذي كان  الغار  النور وفيه 
على  مكة  من  الشمالية  الجهة  في  وهو  وسلم،  عليه 
يسار الذاهب منها إلى منى، فعرفات يبعد عن الطريق 
زهاء ميل، ويبلغ ارتفاعه زهاء مائتي متر، وال يُرى 
)رأيت  مسعود  ابن  عن  نعيم  أبي  ورواية  منى،  من 
جبل حراء من بين فلقتي القمر( وأما السويداء فال يعلم 
مكانها من تفسير الحافظ لها وفي معجم البلدان وكتب 
اللغة أنها موضع تابع للمدينة، وفي المعجم أنها على 
بعد ليلتين منها، والحافظ ثقة في النقل، ومنى أعلى من 

مكة، والمسافة بينهما ثالثة أميال. 
القمر  كون  في  الواردة  الروايات  إن  القول:  وجملة 
المصرحة  الروايات  تتفق مع  انشق وهم في مكة ال 
بأنهم كانوا في منى؛ ألن كل ما ُذكر في بعضها من 
التفصيل والبيان للجبلين اللذين أُبهما في البعض اآلخر 
أنه ال يمكن أن يراهما من كان في منى، فقول  يفيد 
الداودي بتناقض الروايتين ظاهر، وما اعتمده الحافظ 
إلى  بعضهم  لجأ  ولذلك  مردود؛  بينهما  الجمع  من 
الحافظ قبوله على إغماضه  أبى  تعدد االنشقاق، وقد 
ألن  المتعارضة؛  الروايات  بين  الجامع  في  وتساهله 
مدار إثباته على النقل ولم يُنقل إال في رواية ضعيفة 
فيها لفظ مرتين، وقالوا: إن صوابه: شقتين أو فرقتين؛ 
وفاًقا لسائر الروايات. والقاعدة المشهورة عند العلماء 
في األدلة المتعارضة التي يتعذر الجمع بينها تساقطها، 
ومن الدائر على ألسنتهم في المتعارضين كذلك )تعادال 
فتساقطا( والقطعيان ال يتعارضان، واإلفاضة في هذه 
استشكال  الفتوى.  هذه  موضوع  من  ليست  المباحث 
الخبر  أن  تواترها ذكر علماء األصول  بعدم  الرواية 
اللغوي ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأن أقسامه 
بالنظر  أو  بالضرورة  يُقطع بصدقه  العقلية ثالثة: ما 
الذي يؤدي إليها – وما يقطع بكذبه كذلك – وما ال 
يقطع بصدقه وال كذبه. وذكروا أن مما يقطع بكذبه 
الخبر الذي لو كان صحيًحا لتوفرت الدواعي على نقله 
لكونه  الشريعة، وإما  لكونه من أصول  إما  بالتواتر، 
أمًرا غريًبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة. 
... يتبع

حديث.. تركيز على علم احلديث وروايته وتاريخه وتبيان قواعده

روايات الأحاديث يف م�شاألة ان�شقاق القمر  )1(
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حياة �شرتاح

توقع المدير العام للغابات جمال طواهرية أن تتعزز قدرة البالد 
على مواجهة الحرائق  بفعالية  بدءا من 2023  بعد قرار 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي باقتناء طائرتين 
من نوع "بومباردي"  و المعروفة بقدرتها الفائقة  على تخزين 

المياه وسرعتها أثناء اإلقالع والهبوط مما يجعلها مثالية في 
إخماد الحرائق .

وكشف  طواهرية بأن الجزائر ستستلم في ديسمبر المقبل طائرة 
أولى والثانية خالل الثالثي األول من عام 2023، في نفس 

السياق ، أعلن المدير العام  للغابات بأن النظام الوطني للحماية  
والوقاية و اإلنذار المبكر  عن الحرائق  و المطبق منذ شهر 
ماي الماضي سيظل ساري المفعول إلى غاية الـ 31 أكتوبر 

المقبل.
واعتبر المتحدث  بأن هذا النظام اظهر فعالية كبيرة رغم ما 

حدث  من خسائر مؤسفة و محزنة يومي 17 و 18 أوت بعدد 
من واليات شرق البالد و في مقدمتها والية الطارف ، حيث 
قال "سجلنا لحد اآلن 940 حريقا و أدت  هذه الحرائق إلى 
إتالف حوالي  24 ألف هكتار من الغابات و هي نسبة أقل 

بكثير من العام الماضي  والتي تجاوزت الـ  96 ألف هكتار ».

و في تقييمه للحرائق األخيرة بواليات شرق البالد ، قال  
المدير العام للغابات  خالل استضافته ضمن برنامج "ضيف 
الصباح" للقناة الثانية  إن "الوضعية العامة في البالد كانت 

تحت السيطرة  حتى ال 16 من شهر أوت الماضي وحينها  لم 
تتجاوز المساحة التي تضررت بفعل عدد من  الحرائق حدود  

ال 03 آالف هكتار ».
و في تحليله ألسباب  ارتفاع الخسائر البشرية و المادية بوالية 

الطارف ، أوضح ضيف اإلذاعة  قائال  "  بكل أسف نترحم 
على كل الضحايا و نحن نعرف بأن الطارف   تشتهر  بمناخها 

الرطب و كثافة غطائها النباتي و تنوعها البيولوجي، ومن 
سوء الحظ  ساهمت أيضا الرياح القوية  يومي 17 و 18 أوت 

- والتي تجاوزت سرعتها 90 كلم في  الساعة – في امتداد 
واتساع رقعة النيران .«

وتابع   " الحرائق اشتعلت خالل تلك الفترة في عديد مناطق 
العالم و خصوصا في الدول المطلة على حوض البحر المتوسط 
، و قد بادرنا  بسرعة إلى إخالء جميع السكان بالمناطق الجبلية 
والحيوانات ،ورغم صعوبة الظروف المناخية  تمكنا من إخماد 

النيران بفعل سواعد أبناء الحماية المدنية وأعوان الغابات و 
حركة التضامن الواسعة للمواطنين وكذا بالدرجة األولى التدخل 

السريع لطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش الوطني الشعبي ».

أعلنت مديرية الحماية المدنية لوالية 
تبسة أنه تم العثور على الرعية التونسية 

المبحوث عنها بمجرى وادي العلق على 
التراب التونسي.

وأوضحت المديرية في بيان لها أمس 
األربعاء، أن وحدتها الثانوية بدائرة 
الونزة تدخلت في الساعات األخيرة 
وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية 
المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة 
والرتل المتحرك وفرقة الغطاسين 

التابعين لمديرية الحماية المدنية لوالية 
تبسة والفرقة السينوتقنية )فرقة الكالب 
المدربة( التابعة لمديرية الحماية المدنية 

لوالية تبسة تحت إشراف وحضور 
مدير الحماية المدنية لوالية تبسة الرائد 
قبلي محند أكلي ألجل البحث عن إمرأة 

مفقودة من جنسية تونسية بواد العلق 
ببلدية المريج دائرة الونزة.

وتواصلت عملية البحث إلى غاية ساعة 
متأخرة من ليلة الثالثاء إلى األربعاء 

أين تم العثور عليها جثة هامدة بمجرى 
الواد بالتراب التونسي وتم انتشال 

الجثة.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

كانوا ي�صتخدمون بندقية �صيد 

بحري في ن�صاطهم الإجرامي

�سارقو الدراجات النارية 
في قب�سة الأمن بالعا�سمة

 عالجت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في فرقة 
الشرطة القضائية بأمن المقاطعة اإلدارية زرالدة، 

قضية جناية السرقة بالتهديد باستعمال أسلحة 
بيضاء وحيازة المخدرات الصلبة والمخدرات 

لغرض االستهالك الشخصي.
قضية الحال انطلقت حيثياتها بعد ترسيم شخصين 
لشكاوى لدى ذات الفرقة مفادها تعّرضهم للسرقة 

بواسطة أسلحة بيضاء محظورة )بندقية صيد، 
سكين من الحجم الكبير و سينيال(، متبوع بسرقة 

دراجاتهما النّارية بأحد أحياء إقليم االختصاص.
حيث أفضت التحّريات األّولية والمعلومات 

المتحّصل عليها، إلى ضبط إحدى الدراجات النّارية 
المسروقة بحوزة أحد األشخاص، بعد توقيفه 

واستجوابه، اعترف بهويّة مقترفي فعل السرقة.
وتحت اإلشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تّم 

وضع خّطة محكمة، أثمرت بتوقيف ثالث أشخاص 
ل كهربائي، مع  مشتبه فيهم ببناية خاصة بمحوِّ
ضبط وحجز بندقية صيد بحري مزّودة برمح، 

سيف من الحجم الكبير، كيس بالستيكي به مسحوق 
أبيض لمخدِّر الكوكايين وقطعة مخّدرات، وبعد 

استكمال اإلجراءات القانونية، تّم تقديم المشتبه فيهم 
أمام النيابة المختصة إقليميا.

حياة �شرتاح

�صطيف:

الأمن يوّجه نداء للمواطنين �ضحايا 
�ضخ�ص متهم بالن�ضب والحتيال

وجه أمن والية سطيف، نداًء للجمهور ضد شخص 
محل متابعة في عدة قضايا نصب واحتيال على 

عدة أشخاص.
وأوضحت مصالح أمن سطيف في بيان لها، أنه 

طبقا ألحكام المادة 17 من قانون اإلجراءات 
الجزائية، وعمال باإلذن الصادر عن نيابة 

الجمهورية لدى محكمة العلمة، أنهت مصالح أمن 
والية سطيف إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف 

المدعو "ل. ف" المشتبه فيه في قضايا نصب 
واحتيال على عدة أشخاص.

ودعت مصالح أمن الوالية كل شخص يكون قد 
وقع ضحية المتهم للتوجه إلى نيابة الجمهورية 

بمحكمة العلمة، أو التقرب إلى مقر االمن الوالئي، 
أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، 

لتقييد شكوى أو اإلدالء بشهادة في قضية الحال.
حياة �شرتاح

بجاية:

و�ضع حّد لمجموعة اإجرامية مخت�ضة 
في ترويج الموؤثرات العقلية

تمكنت عناصر األمن الحضري الرابع بالتنسيق 
مع عناصر ألمن والية بجاية خالل هذا األسبوع 
من وضع حد لشخصين يبلغان 22 سنة ينحدران 
من والية بجاية، تورطا في قضية ترويج و بيع 

المؤثرات العقلية في أوساط الشباب .
تفاصيل القضية جاءت على إثر ورود معلومات 
تفيد بتواجد شخص بشارع 24 طريق القمم يقوم 
بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية في أوساط 

الشباب ، على إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة 
بمداهمة المكان و توقيف مشتبه فيه مع حجز 06 

كبسوالت من الدواء المهلوس بريغابالين كانت 
بحوزته ، إضافة إلى قطعة صغيرة من المخدرات 
) كيف معالج( و مبلغ مالي مقدر بـ : 8000 دج 

من عائدات الترويج و البيع ، كما تم توقيف مشتبه 
فيه آخر كان بصدد شراء المهلوسات ، ليتم تحويل 
المشتبه فيهما إلى مقر الشرطة ، و إنجاز ضدهما 
ملفين جزائيين من أجل حيازة المؤثرات العقلية و 
المخدرات ، المتاجرة و االستهالك الشخصي ، و 
تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة ، أين 

صدر ضدهما أمر إيداع.
حياة �شرتاح

ت�صببت في احتراق كلي لـ 11 حاوية 

بها 20 غرفة بجميع م�صتلزماتها

 حريق مهول بقاعدة
 الحياة في جانت

اندلع حريق بقاعدة الحياة تابعة لمؤسسة خاصة 
عنتير للخدمات بالمكان المسمى طريق المطار 

حوالي 7 كلم عن مقر والية جانت.
أفاد بيان للمديرية الوالئية لحماية المدنية بجانت 

أمس أنه تم خروج إسعافات الوحدة الرئيسية 
مدعمة بالمركز المتقدم تين خاتمة، حيث تم تسخير 
لهذه العملية 2 شاحنة إطفاء حجم كبير و2 شاحنة 

الحرائق الخفيفة، وسيارة واإلسعاف طيبة، وسيارة 
اتصال.

وأكدت الحماية المدنية أنه ال وجود لخسائر بشرية، 
مع احتراق كلي لـ 11 حاوية بها 20 غرفة بجميع 

مستلزماتها كما تم إنقاذ 60 غرفة المتبقية.
حياة �شرتاح

 يتعلق الأمر بم�صروعين رئي�صيين

للغاز في عين �صالح وعين اأمينا�س

"اإيني" اليطالية تعلن 
ال�ضتحواذ على اأ�ضول "بريتي�ص 

بيتروليوم" في الجزائر

أعلنت شركة إيني اإليطالية عن استحواذها على أصول شركة 
بريتيش بيتروليوم في الجزائر.

وقالت شركة "ايني" في بيان لها نقلته صحيفة "إل جورنا 
ديتاليا" إنها اشترت أصول الشركة البريطانية بريتيش 

بيتروليوم في الجزائر، ويتعلق األمر بمشروعين رئيسيين 
للغاز، في كل من عين صالح وعين أميناس.

وأوضح البيان أن هذا االستحواذ له قيمة استراتيجية قوية 
ويساهم بشكل أكبر في تلبية احتياجات الغاز األوروبية، فضاًل 

عن تعزيز وجود "ايني" في الجزائر، وتابع المصدر أن 
الصفقة ستسمح للشركة بتوسيع محفظة أصولها في الجزائر، 
باإلضافة إلى العقود الجديدة التي تم توقيعها مؤخًرا، وستركز 

الشركة على زيادة إنتاج الغاز.
وأضاف البيان أن االستحواذ يتماشى مع استراتيجية ايني 

الجديدة والتي تهدف إلى مواجهة تحديات سوق الطاقة الحالي 
وتزويد عمالئها بطاقة مستدامة وآمنة، في الوقت نفسه. 

تخضع المعاملة لموافقة الجهات المختصة.
ولإلشارة تتواجد "ايني" في الجزائر منذ عام 1981. بعد هذه 

العملية وبرامج التطوير الجارية بالفعل في حوض بيركين، 
سيرتفع إنتاج الشركة في الجزائر في عام 2023 إلى أكثر من 

120.000 برميل من النفط يومًيا.
حياة �شرتاح

المدير العام للغابات جمال طواهرية يك�صف:

 نحو تعزيز ُقدرات اإخماد 
حرائق الغابات بـ " بومباردي"

حرائق الغابات التهمت حوالي 24 األف هكتار لغاية الآن

ا�صتمرار العمل بالنظام الوطني للوقاية والإنذار المبكر حتى نهاية اأكتوبر

تب�شة:

المدية:

الإطاحة ب�ضبكة اجرامية تن�ضط 
في مجال ترويج المهلو�ضات 
تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر البخاري 
بالمدية، بداية هذا األسبوع،  من االطاحة بشبكة اجرامية 
متكونة من 05 اشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في 

االتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسط احياء 
مدينة قصر البخاري.

وقائع القضية تعود بعد استغالل لمعلومات وصلت الى 
عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها تواجد مجموعة 
من االشخاص المشتبه فيهم يقومون بترويج المخدرات          

و المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة قصر البخاري.
ليتم وضع خطة أمنية محكمة، والترصد ألفراد الشبكة 

االجرامية من طرف قوات الشرطة بالزي المدني، و بعد 
التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق الدائم مع الجهات 
القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهم من 

طرف قوات الشرطة ، أين تم االطاحة بهم           و توقيفهم 
في حالة تلبس، مع حجز 120 كبسولة من المؤثرات العقلية، 

و كمية من المخدرات الصلبة كانت مهيأة للترويج، ومبلغ 
مالي   من عائدات االتجار في السموم.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم  و تقديمهم أمام 
الجهات القضائية المختصة إقليميا اين صدر في حقهم امر 

ايداع الحبس المؤقت عن قضية حيازة المخدرات و المؤثرات 
العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية ضمن جمعة اجرامية 

منظمة.
حياة �شرتاح

بعد م�صيرة فنية حافلة تجاوزت الن�صف قرن

 الأ�ضرة الفنية تفقد 
الم�ضرحية يمينة غ�ضول

توفيت الفنانة المسرحية يمينة غسول بالعاصمة الفرنسية باريس 
عن عمر ناهز 87 عاما بعد مسيرة فنية حافلة تجاوزت النصف 

قرن، حسب ما علم لدى المسرح الجهوي لوهران.
وقال مدير المسرح الجهوري لوهران, مراد سنوسي, أن غسول, 

وهي مواليد فرندة )تيارت( في 1935, توفيت االثنين الماضي 
بباريس بعد معاناة مع المرض, وسينقل جثمانها اليوم الخميس إلى 

وهران ليوارى الثرى بإحدى مقابر المدينة.
ولفت من جهته الممثل والمخرج المسرحي, عيسى مولفرعة, أن 

غسول "فنانة كبيرة ومن عائلة فنية مسرحية وهي من جيل كبيرات 
الفن في الجزائر ككلثوم ونورية ..", مضيفا أنها "اشتهرت بالعديد 
من األعمال المسرحية التي شاركت فيها منذ السبعينيات وإلى غاية 

بداية التسعينيات«.
وعاد مولفرعة إلى المسيرة الفنية للراحلة قائال أنها "بدأت في 

الباليه قبل أن تنضم لمسرح وهران في 1968 لتلتحق بفرقة ولد 
عبد الرحمان كاكي التي شاركت معها في العديد من األعمال على 

غرار القراب والصالحين ..«.
وأوضح المسرحي أن "اإلنطالقة الحقيقية" لغسول كانت في 1970 

مع مسرحية "الخبزة" لعبد القادر علولة أين كان لها "دور بطولي 
قوي, رفقة محمد أدار, أبان عن قدراتها الكبيرة رغم عصاميتها 
ما أعطاها مكانة هامة" في الفن الرابع الجزائري، وأضاف أن 

غسول شاركت بعدها في العديد من األعمال على غرار "المنتوج" 
و"المايدة" و"حوت ياكل حوت" و "حمام ربي" و"األجواد", معتبرا 
أنها كانت "فنانة موهوبة ومهنية ما جعل جميع المخرجين يرغبون 

في العمل معها«.
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