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جمل�س الأمة يتحدث عن التجربة اجلزائرية 

مبنا�صبة اليوم الدويل للدميقراطية

 اجلزائر جنحت يف تعميق املم�ر�سة 
الدميقراطية على خمتلف امل�ستوي�ت
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الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة ي�ستقبل �سفرية 
الــــواليــ�ت املتحــدة االأمريكيــة ب�جلـزائــر

ا�صتقبلهم بق�صر ال�صعب بح�صور 

م�صوؤويل ال�صلطات العليا يف البالد  

الرئي�س تبون يكرم منتخب 
الن��سئني واملتوجني يف االألع�ب 

االإ�سالميــة وذوي الهمـم

الأكادميية الوطنية لل�صالمة املرورية تنزل اإىل الربملان وتوؤكد:

حتيني الن�سو�س الق�نونية والتنظيمية لقط�ع النقل اأ�سبح �سرورة



أبرزت نائبة سابقة بالبرلمان السوري 
"هنا  مؤسسة  أمناء  مجلس  ورئيسة 
عادي,  مريس  التنموية",  هويتي 
القمة  خالل  من  تسعى  "الجزائر  أن 
العربية القادمة إلى لم الشمل العربي, 
وتبقى تدافع دائما عن كل حق عربي".
التي  المقبلة  القمة  أن  إلى  وأشارت 
بمثابة  ستكون  الجزائر  ستحتضنها 
"قمة العودة إلى البوصلة العربية أي 
كأولوية  العربية  المصلحة  نرى  أن 
المشتركة  مصالحنا  نبني  وعليها 
مصالح  تخدم  مشتركة  رؤى  ونضع 

كان  أينما  عربي  حق  كل  مع  تضامنية  وقفة  نقف  وأن  العربية  الشعوب 
وجدي  محمد  اإلعالمي  قال  جهته,  الفلسطينية".من  القضية  وباألساس 
الدوسري من مملكة البحرين إلى "أن الجزائر كانت وال تزال سباقة في لم 
الشمل العربي وحل كل ما يعكر صف الوحدة العربية", معربا عن تفاؤله 
في أن تتوج القمة القادمة ب"توصيات ستعزز من لم الشمل العربي والعمل 
على تعزيز كل ما يخدم مصلحة الشعوب العربية".كما أكد المشاركون في 
المدني  المجتمع  تقع على عاتق  التي  الكبيرة"  "المسؤوليات  المنتدى على 
في الدول العربية التي تعاني من توترات ونزاعات.وفي هذا االطار ,أكد 
أن  الفلسطينية-الجزائرية,  والصداقة  اإلخوة  جمعية  رئيس  قادري,  أسعد 
اإلنساني  المجال  في  الكبير  دوره  الفلسطيني, فضال عن  المدني  المجتمع 
يحاول  التي  الفلسطينية  الهوية  حماية  مسؤولية  عاتقه  على  تقع  والخيري 
االحتالل الصهيوني طمسها.وأبرز قادري أن المجتمع المدني يحول دون 
السطو على التراث الفلسطيني بأيادي الصهاينة الذين يحاولون أن ينسبوا 
الكثير من مكوناتها إليهم.ومن جهتها, أكدت دارين سليمان, رئيسة االتحاد 

الوطني للطلبة بسوريا, على أن الدور 
بسوريا  المدني  المجتمع  يلعبه  الذي 
حيث  كبيرة",  "خصوصية  له  حاليا 
والمؤسسات  الجمعيات  من  الكثير  أن 
غير الحكومية تعمل على إعادة إحياء 
ويالت  من  تضررت  التي  المناطق 
أفة االرهاب, ومساعدة عودة األهالي 
عبده  سعيد  شفيقة  لفتت  إليها.وبدورها 
للمرأة  الوطنية  اللجنة  رئيسة  صالح, 
المدني  المجتمع  "دور  أن  الى  باليمن 
بداية  منذ  كبيرة  بصفة  تقلص  باليمن 
الحرب في البالد لينحصر في اإلغاثة 
والمساعدات اإلنسانية", مضيفة أن هذه الوضعية حدت كثيرا من مساحة 
نشاط المجتمع المدني الذي أصبح يركز مجهوداته في ضروريات الحياة 
على غرار الغذاء والدواء.واعتبر أحمد حمزة, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان في ليبيا, أن  دور المجتمع المدني في بالده "جد محوري وحساس" 
يساعد  حيث  واألمنية  السياسية  األزمة  تداعيات  من  به  تمر  ما  ظل  في 
في تسيير المساعدات اإلنسانية والطبية والتخفيف من وطأة المعاناة على 
وغيرها  المتضررين  و  للضحايا  قانونية  مرافقة  يضمن  كما  المتضررين 
من مختلف األنشطة التي تصب في مرافقة السكان.ولتفعيل دور المجتمع 
آليات إلشراك  إيجاد  إلى  اليوم  أشغال جلسة  في  المشاركون  دعا  العربي 
المجتمع المدني في العمل العربي المشترك, واقترحوا إنشاء مرصد عربي 
واقتراحات  تقارير  لتقديم  المدني  المجتمع  خبراء  يجمع  المدني  للمجتمع 
التأكيد أيضا على  تساهم في تطوير منظومة العمل العربي المشترك.وتم 
في  التبادالت  وتكثيف  العربية  الدول  بين  المواطنين  تنقل  حركة  تسهيل 

مختلف المجاالت االقتصادية والعلمية والمعرفية والثقافية وغيرها.

اعتبر مشاركون في منتدى تواصل األجيال لدعم العمل العربي المشترك 
عاتق  على  تقع  كبيرة"  "مسؤوليات  أن  بوهران  أشغاله  تتواصل  الذي 

المجتمع المدني في الدول العربية التي تعاني من توترات ونزاعات.
الفلسطينية-الجزائرية,  والصداقة  اإلخوة  جمعية  رئيس  قادري,  أسعد  أكد 
أن المجتمع المدني الفلسطيني, فضال عن دوره الكبير في المجال اإلنساني 
مختلف  وعلى  الجبهات  مختلف  في  حاضر  فهو  واإلغاثة،  والخيري 
المستويات، إذ تقع على عاتقه مسؤولية حماية الهوية الفلسطينية التي يحاول 
االحتالل الصهيوني طمسها.وأبرز قادري أن المجتمع المدني يحول دون 
ينسبوا  أن  يحاولون  الذين  الصهاينة  أيادي  على  الفلسطيني  التراث  سرقة 
إليهم.وأبرزت بدورها دارين سليمان, رئيسة االتحاد  الكثير من مكوناتها 
بسوريا  المدني  المجتمع  يلعبه  الذي  الدور  أن  بسوريا,  للطلبة  الوطني 
والمؤسسات  الجمعيات  من  الكثير  أن  حيث  كبيرة"  "خصوصية  له  حاليا 
غير الحكومية تعمل على "إعادة إحياء المناطق التي حررها الجيش من 
اإلرهاب، بالمساهمة في خلق بيئة مناسبة لعودة األهالي إليها", مضيفة أن 
المجتمع المدني يساهم مثال في إعادة ترميم المدارس في المناطق المنكوبة 
لضمان عودة األطفال لمزاولة دراستهم.وأضافت دارين أن المجتمع المدني 
يساهم في الدعم النفسي للسكان، مبرزة أن آثار الحرب النفسية تتطلب تكفال 
وإعادة للتأهيل خاصة لدى فئة األطفال التي تعاني من صدمات قوية تتطلب 
اللجنة  متابعة مختصة.من جهتها, أكدت شفيقة سعيد عبده صالح, رئيسة 
الوطنية للمرأة باليمن, أن "دور المجتمع المدني باليمن تقلص بصفة كبيرة 
منذ بداية الحرب في البالد، لينحصر في اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية"، 
الذي  المدني  المجتمع  نشاط  مساحة  من  كثيرا  حدت  الحرب  أن  مضيفة 

أصبح يركز مجهوداته في ضروريات الحياة على غرار الغذاء والدواء.

أما أحمد حمزة, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا, فيعتبر أن 
دور المجتمع المدني في بالده "جد محوري وحساس" في ظل ما تمر به 
من تداعيات األزمة السياسية واألمنية، حيث يساعد في تسيير المساعدات 
اإلنسانية والطبية والتخفيف من وطأة المعاناة على المتضررين، كما يضمن 
مرافقة قانونية للضحايا و المتضررين، وغيرها من مختلف األنشطة التي 
تصب في مرافقة السكان.وحسب حمزة, فإن المجتمع المدني الليبي إضافة 
بمختلف  التحسيس  في  يساهم  اإلنساني,  الخيري  العمل  في  انخراطه  إلى 
المضي نحو حل  أجل  والتوعية من  السياسية  بالرهانات  المتعلقة  القضايا 
النزاع القائم.أما البرلمانية العراقية السابقة أحالم الحسيني, فترى أن دور 
المجتمع المدني تبلور واتضح منذ 2003 بعد تغير النظام السياسي، حيث 
برز دوره في الجوانب االجتماعية، ولكن بالخصوص كجماعات ضاغطة.
وأضافت أحالم الحسيني أن العراق صاغت منذ ذلك الوقت قوانين تضمن 
كرديف  دورها  تلعب  ولكي  العامة،  الحياة  في  المدني  المجتمع  مشاركة 

ومساعد للحكومة.
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�صتكون مبثابة قمة العودة اإىل البو�صلة العربية

 ت�أكيد على �سعي اجلزائر من خالل القمة 
العربيـــة للـم ال�سمـل العــربي

اأكد م�صاركون يف منتدى توا�صل الأجيال لدعم العمل العربي امل�صرتك بوهراّن، اأن اجلزائر ت�صعى من خالل القمة العربية املرتقبة 

يومي 1و2 نوفمرب املقبل للم ال�صمل العربي وتعزيز العمل العربي امل�صرتك.

امل�صاركون يف منتدى وهران يتحدثون عن �صروررة تفعيل اآليات عمله

دعوة اإىل متكني املجتمع املدين من جت�سيد اأهداف التنمية امل�ستدامة

م�صاركون يف منتدى وهران يجمعون على دور اجلمعيات والتنظيمات 

املجتمع املدين يف الدول العربية 
التي تع�ين من توترات اأم�م م�سوؤولي�ت كبرية

أن  أمس،  األمة,  مجلس  أكد 
تعميق  في  نجحت  الجزائر 
على  الديمقراطية  الممارسة 
السياسية  الحياة  مستويات  مختلف 
قناعة  مبرزا  واالجتماعية, 
القوي  وتمسكها  الراسخة  الجزائر 
الظروف  كل  في  بالديمقراطية 
المجلس  مكتب  واألحوال.أشار 
األمة,  مجلس  رئيس  من  بإشراف 
صالح قوجيل بمناسبة اليوم الدولي 
للديمقراطية المصادف يوم 15 من 
الجزائر  أن  له  بيان  في  سنة,  كل 
الممارسة  تعميق  في  نجحت  "قد 
الديمقراطية على مختلف مستويات 
واالجتماعية  السياسية  الحياة 
عدة  مكاسب  حققت  كما  بالبالد, 
لترشيد  كمحصلة  تأتي  ومعتبرة, 
وعصرنة أساليب الحوكمة المتبعة 
من طرف كافة الهيئات والسلطات 
المتبصرة  الرؤية  وفق  بالبالد 
والدقيق  الفعلي  اإلشراف  وتحت 
عبد  السيد  الجمهورية,  لرئيس 
ذات  في  أكد  تبون".كما  المجيد 
"الراسخة  الجزائر  قناعة  السياق 
في  بالديمقراطية  القوي  وتمسكها 
بوصفها  واألحوال  الظروف  كل 
خيارا سياديا للشعب والدولة بعدما 
من  الفاتح  ثورة  منذ  بالدنا  تبنته 
نوفمبر المجيدة, وسارت وفقه منذ 
وهي  اليوم,  غاية  إلى  االستقالل 
للتعاون  مستعدة  دوما  تبقى  بذلك, 
برلمانات  كافة  مع  والتنسيق 
أجل  من  والصديقة  الشقيقة  العالم 
نطاق  وتوسيع  الديمقراطية  توطيد 

تفعيلها".
العمل  هذا  أن  البيان  وأوضح 
"االقتالع  خالل  من  يتأتى 
والتمييز  االحتالل  لجذور  النهائي 
العنصري والتطرف في أي مكان 
دولية  بناء عالقات  في  اإلسهام  ثم 
في  والحرص  ديمقراطية  أكثر 
القيم  على  الذود  على  الوقت  ذات 
عدم  حركة  بعثت  التي  والمقاصد 
االنحياز في ظل نظام عالمي مقبل 
بأقطاب متعددة وكذا الحرص على 
عدم التمكين بأي شكل من األشكال 
واستغاللها  الديمقراطية  لتوظيف 
للتدخل  كوسيلة  استراتيجيا 
الداخلية  الشؤون  في  الخارجي 
استقرارها". وزعزعة  للدول 
ليذكر  المجلس  مكتب  يفوت  ولم 
أشواطا  "قطعت  التي  الجزائر  بأن 
أهداف  تحقيق  مجال  في  كبيرة 
تطلعات  وفق  المستدامة  التنمية 
قد  الجزائري,  الشعب  وآمال 
تجربة  السنين,  مرور  مع  إكتسبت 
منذ  أصيلة  وطنية  ديمقراطية 
سنة  للبالد  الديمقراطي  االنفتاح 

1989 إلى يومنا هذا.
ترسخت  التي  التجربة  هذه 
في  جاء  ما  --وفق  وتجذرت 
البيان-- بفضل تظافر جهود القوى 

الحية ومختلف الهيئات, لتغدو اليوم 
واعدة بالمزيد من الرسوخ والتجذر 
بالدنا  باشرت  حينما  العميقين، 
وعميقة  كبرى  إصالحات  مسار 
الجمهورية  برنامج رئيس  تضمنها 
إلتزم  الذي  المجيد تبون  السيد عبد 
الجزائر  دعائم  تشييد  و  بإرساء 
الحكم  مبادئ  فيها  تعزز  الجديدة, 
الراشد وتمتن فيها أسس دولة الحق 
الشفافية  قيم  والقانون وتغرس فيها 
المنطلق,  هذا  والنزاهة".ومن 
"التمكين  أن  األمة  مجلس  اعتبر 
مجتمعي  كنمط  للديمقراطية 
يومية,  وممارسة  سياسية  وثقافة 
من  الجزائر  في  حقا  تجسدت  قد 
المعمق  الدستوري  التعديل  خالل 
الذي   ,2020 نوفمبر  من  للفاتح 
وفلسفة  رؤية  تكريس  في  ساهم 
مختلف  بمعية  الجمهورية  رئيس 
من  الجمهورية  وهيئات  مؤسسات 
مشروع  في  قدما  المضي  أجل 
تستند  التي  الجديدة,  الجزائر  بناء 
الديمقراطي  المسار  تعميق  على 
تعزيز  و  المواطنة  ثقافة  ترسيخ  و 
الوطني  السياسي  القرار  استقاللية 
وفية  البالد  يجعل  الذي  بالشكل 
يشكل  الذي  نوفمبر  اول  لبيان 
المصدر والمرجع لمعالم و مبادئ 
الدولة الوطنية والجمهورية الجديدة 
اليوم  الجزائر".وبخصوص  في 
الدولي للديمقراطية فقد أكد المجلس 
بأنه يعد "فرصة إلستعراض حالة 
ولتسليط  العالم  في  الديمقراطية 
الديمقراطية,  على  الضوء 
للسالم  أساس  لبنة  بإعتبارها 
والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان 
وحق الشعوب في تقرير المصير, 
عالوة على أن الديمقراطية تتطابق 
مع الهدف )16( من أهداف التنمية 
على  ينطوي  الذي  المستدامة 
الديمقراطية,  المؤسسات  حماية 
القانون  سيادة  تعزيز  ذلك  في  بما 
والدولي  الوطني  الصعيدين  على 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  وضمان 
ووصول الجميع إلى العدالة والحد 
الفساد والرشوة".لقد تم اعتماد  من 
الذي  للديمقراطية  الدولي  اليوم 
عنوان  تحت  العام  هذا  به  يحتفل 
للديمقراطية  العالمي  "اإلعالن 
بعد  الدولي:  البرلماني  لالتحاد 
إجتاز  هل  عاما،   25 مرور 
بموجب  الزمن؟"  إختبار  اإلعالن 
الصادر   2007  /62 رقم  القرار 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن 
باعتبار   , سبتمبر2007   7 بتاريخ 
15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية, 
كما يصادف الذكرى )25( لإلعالن 
المعتمد  الديمقراطية,  العالمي حول 
من طرف االتحاد البرلماني الدولي 
 16 بتاريخ   ،161 الـ  دورته  في 

سبتمبر 1997.
ر.ن

جمل�س الأمة يتحدث 

عن التجربة اجلزائرية

 مبنا�صبة اليوم الدويل للدميقراطية

 اجلزائر جنحت يف تعميق املم�ر�سة 
الدميقراطية على خمتلف امل�ستوي�ت

دعا أمس المشاركون في منتدى تواصل األجيال لدعم 
بوهران  أشغاله  تتواصل  التي  المشترك  العربي  العمل 
المدني  المجتمع  تمكين  إلى  واألخير  الرابع  يومها  في 
من المساهمة بفعالية في تجسيد أهداف التنمية المستدامة 
في العالم العربي.أكد المتدخلون في الجلسة التي تناولت 
موضوع "سبل تفعيل مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ 
منظمات  أفراد  تدريب  على  المستدامة"  التنمية  أهداف 
بين  ما  والتنسيق  الفنية  الناحية  من  المدني  المجتمع 

التنمية  اهداف  تجسيد  في  أدائهم  من  للرفع  الجمعيات 
تطوير  ضرورة  الى  االشارة  تمت  كما  المستدامة ، 
المنظومة القانونية التي ينشط في اطارها المجتمع المدني 
المجاالت  مختلف  في  المشاركة  في  فعاليته  من  للرفع 
التنموية.وأبرز مشاركون أن منظمات المجتمع المدني 
في  سيما  الحكومية ال  المؤسسات  مع  تكاملي  دور  لها 
االشادة  تمت  كما  المشاريع ،  وتجسيد  المراقبة  مجالي 
أهداف  تجسيد  في  الجزائر  حققتها  التي  باالنجازات 

التنمية المستدامة ال 17 التي حددت االمم المتحدة أجال 
المقاربة  بفضل  وذلك   2030 سنة  أفاق  في  تجسيدها 
في  المدني  المجتمع  تشرك  التي  المعتمدة  التشاركية 
تجسيد هذه االهداف. وقد حرص المتدخلون على دور 
المجتمع المدني في نشر الوعي في المجتمع ومحاربة 
االفات ال سيما المخدرات. وجدد المشاركون في اللقاء 
الدعوة الى انشاء مرصد عربي للمجتمع المدني يسمح 
بالدول  المدني  المجتمع  منظمات  بين  الخبرات  بتبادل 

العربية.ويحضر هذا المنتدى المنظم من طرف المرصد 
من  شخصا   150 حوالي  المدني  للمجتمع  الوطني 
مسؤولين سامين وناشطين من المجتمع المدني ومؤثرين 
وشخصيات أكاديمية رفيعة من الجزائر, مصر, تونس, 
البحرين, الكويت, موريتانيا, اإلمارات العربية المتحدة, 
سلطنة عمان, العربية السعودية, اليمن, سوريا, فلسطين, 
العراق, السودان, ليبيا, لبنان, األردن, قطر و جيبوتي.

ع.ط

الرئي�س تبون يجري 
حركة وا�سعة يف �سلك الوالة

اأجرى رئي�س اجلمهورية، اأم�س، حركة وا�صعة يف �صلك ولة اجلمهورية.وح�صب 

ولة  و3  واليا   16 مهام  اإنهاء  عن  اأ�صفرت  احلركة  فاإن  اجلمهورية  لرئا�صة  بيان 

منتدبني.

ع.ط



 ، لها  بيان  في  النقابة  أكدت  كما 
التربية  وزارة  دعوة  أهّمية  على 
تقديم  في  ترغب  التي  التربية  لنقابات 
أقصاه  أجل  في  إضافية،  اقتراحات 
مستوى  على  يودع  سبتمبر   20 يوم 
الثقافية  األنشطة  دعم  مديرية  أمانة 
والرياضية والنشاط االجتماعي الكائنة 
شارع  الوطنية  التربية  وزارة  بمقر 
يتم  أن  القبة، على  بوجعطيط،  محمود 
دعوة النقابات الراغبة في لقاء إضافي 
المعنية  للتنظيمات  وفق رزنامة ستبلغ 
يوم 22 سبتمبر، إاّل أن أجندة الحركة 
-تبقى  النقابة  –تضيف  االحتجاجية 

قائمة.
وقال الٌمستشار القانوني واإلعالمي للنقابة :عبد الفتاح خيرجه أنه تتزامن 
ّدعوة الوزارة  وفعاليّات الحركة االحتجاجيّة التي يخوضها منتسبو سلك 
اإلشراف التربوي، والتي تطرح عديد التساؤالت وتثير الّريبة والّشك في 
البيان  في  بما جاء  "انه وعماًل  ، موضحا  للوزارة وعليه  الحقيقية  النّوايا 
على  نشّدد    2022 سبتمبر   11 في  المؤرخ   2022-11 رقم   : الوطني 
بها  أشعرنا  والتي  عنها  الٌمعلن  االحتجاجية  الحركة  بٌمواصلة  "التّمسك  
وقفة  وتنظيم  اإلدارية  األعمال  ٌمقاطعة  ٌمواصلة  في  والمتمثّلة  الوزارة 
احتجاجية أمام ٌملحقة الوزارة بالعناصر –رويسو- يوم األحد 18 سبتمبر 
سبتمبر  و22   21 يومي  ٌمتجدد  إضراب  في  الّدخول  عن  فضال    2022
2022 على أن تٌنظم وقفات احتجاجية أمام ٌمديريات التربية في اليوم األّول 

من الّدخول ،األربعاء 21 سبتمبر 2022 .

في  الٌمشاركة  على  المتحدث  اكد  كما 
في  لالستفاضة  اإلضافية  الجلسات 
مقترحات  اعتماد  وٌمحاولة  النقاش 
منتسبي  حقوق  عن  والدفاع  النقابة 
واإلدماج  والترقية  التوظيف  في  السلك 
على  اإلنتقالية  األحكام  من  واالستفادة 
 16 في  المقّدمة  المقترحات  تبقى  أن 
نوفمبر 2021 جوهر وقاعدة  التفاوض 

والحوار مع الوزارة واللّجنة التقنية .
النقابة  تمسك  على  المتحدث  وشدد  
اإلنتقالية  اإلحكام  من  االستفادة  بمطلب 
والّرتب  القاعدية  الرتبة  في  باإلدماج 
الشهادات  تثمين  طريق  عن  الٌمستحدثة 
الجامعية القبلية والبعدية واألقدمية العامة في سلكي المساعدين والمشرفين 
اآليلة  الرتب  منتسبي  المزمن ملف  الملف  في  النهائي  والفصل  التربويين 
مطلب  ،ناهيك عن  التربية   القاعدية مشرف  الرتبة  من  بتمكينهم  للزوال 
ِملف  وٌمعالجة  التربية  مستشار  رتبة  على  واإلبقاء  اإلنحدار  شرط  إلغاء 
يتوافق  بما  الثاّلثة  التّعليمية  األطوار  في  التّربية  ٌمشرف  الٌمدمجين بصفة 
وأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 19-336 والتّمسك بتوحيد التسمية 

والرتبة والتّصنيف مع نظرائهم في المتوسط والثانوي .
دعوة  بإلزامية  وتذكيره  التربية  وزير  ٌمراسلة  عن  المتحدث  وكشف 
مصالحه، وخارج إطار الّدعوة الٌمشار إليها في الٌمراسلة رقم 549 ، واكد  
ٌمنظمة  باإلضراب بصفتها  اإلشعار  بيان  في  ما جاء  الحوار حول  اهمية 
نقابية دعت إلى الحركة االحتجاجية من حّقها التفاوض والحوار حصرا مع 

الوزارة دون غيرها تطبيقا ألحكام القانون 02-90.

السامية  للمحافظة  العام  األمين  كشف  
القادم،  المدرسي  الدخول  وحول  لألمازيغية، 
تعزيز  إطار  في  جبارة  جهوًدا  تبذل  الدولة  أّن 
التربوي،  المنهاج  األمازيغية ضمن  اللغة  مكانة 
 –  2022 الدراسي  الموسم  جديد  عن  كاشًفا 
المدرسي  الكتاب  رقمنة  في  والمتمثل   ،2023
للغة األمازيغية تجاوًزا لمشكلة ثقل حجمه، لكونه 
العربية،  الثالثة  بالحروف  التعليمية  المادة  يقّدم 

التيفيناغ والالتينية.
وأعلن األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية 
لالذاعة  تصريح  في  عصاد   الهاشمي  سي   ،
بالمدرسة  مرة  فرع وألول  إنشاء  الوطنية، عن 
العاصمة،  في  ببوزريعة  األساتذة  لتكوين  العليا 
في  األمازيغية  تعليم  أساتذة  بتكوين  سيختّص 
الثانوي، مضيفا انه إطار تواصل جهود  الطور 
تعميم تعليم اللغة األمازيغية عبر التراب الوطني، 
في  تيمياوين  بمنطقة  السنة  هذه  أقسام  فتح  سيتّم 
والية برج باجي مختار، وفتح أقسام للترجمة من 

وإلى األمازيغية نحو مختلف اللغات.
كما أشار عصاد أنه على مستوى التعليم العالي 
أقسام  فتح  مرة  ألول  فسيتم  العالي  والبحث 

مختلف  نحو  األمازيغية  وإلى  من  للترجمة 
اللغات، وستكون البداية من جامعة بجاية ، كما 
تستعّد المحافظة السامية لألمازيغية للكشف بعد 
من  بطلب  أنجزته  الذي  عملها  عن  أشهر  ستة 
وزارة الشؤون الخارجية للمساهمة في مشروع 

األطلس اللغوي الذي تنجزه اليونسكو.
واشار المتحدث حول مساهمة المحافظة السامية 
ستنشر  االستقالل  ستينية  في  األمازيغية  للغة 
خمسة مؤلفات في مواضيع تاريخية وافقت عليها 
إلى  إضافة  الحقوق،  وذوي  المجاهدين  وزارة 
نشر بيان أول نوفمبر باألمازيغية وترجمة عمل 

خاص بالعاّلمة عبد الكريم المريني.
وفي سياق مساهمة المحافظة السامية لألمازيغية 
في عملية اإلحصاء العام للسكان، أكد عصاد أّن 
من  العملية  هذه  في  بفعالية  ستشارك  المحافظة 
البرامج  في  األمازيغي  اللسان  استعمال  خالل 
التواصل  على  زيادة  والتحسيسية،  اإلشهارية 

المباشر مع السكان خالل عمليات اإلحصاء.
وجّدد األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية 
، سي الهاشمي عصاد، التأكيد على أّن اإلذاعة 
للمحافظة  واحد  رقم  الشريك  تبقى  الوطنية 

وأتت  اإلعالم،  حقل  في  لألمازيغية  السامية 
محافظة  اختيار  بمناسبة  عصاد  تصريحات 
مسعودي"  "عيسى  الثقافي  النادي  األمازيغية، 
محاور  كبرى  عن  لإلعالن  الوطنية،  باإلذاعة 
والثقافي  االجتماعي  للدخول  تحسًبا  برنامجها 

.2023 – 2022
للدخول  المسطر  البرنامج  إلى  تطرقه  ولدى 
االجتماعي والثقافي، كشف عصاد عن مضمون 
االتصال  بوزير  المحافظة  جمعت  عمل  جلسة 
اتفاق  عن  أسفرت  مؤخًرا،  بوسليماني  محمد 
إلكتروني  موقع  بإنشاء  قريًبا  سيتجسّد  مشترك 
عمومي باللغة األمازيغية دعًما لمنظومة االتصال 
قوًيا  حضوًرا  تشهد  التي  األمازيغية،  باللغة 
خالل  من  خاصة  بصفة  الجزائرية  اإلذاعة  في 
والحصص  للبرامج  المخّصص  الساعي  الحجم 
الهاشمي  سي  ونّوه  األثير،  عبر  باألمازيغية 
العام،  المدير  بقيادة  الوطنية  اإلذاعة  بمبادرة 
محمد بغالي، للبّث باللغة األمازيغية في الواليات 
الحدودية ضمن رؤيتها الهادفة إلى المساهمة في 

حماية ثوابت األمة والمقومات الوطنية.
مرمي عثماين

المؤتمر  أشغال  بوهران  أمس  افتتحت 
بمشاركة  للنقابات  العربي  لالتحاد  الثالث 
اتحادات نقابية وكونفدراليات من 20 دولة.
المؤتمر بحضور  افتتاح  وقد جرت مراسم 
والضمان  والتشغيل  العمل  وزير  من  كل 
شؤون  وزيرة  شرفة,  يوسف  اإلجتماعي, 
العام  واألمين  الحامد  أمال  لفلسطين  المرأة 

سليم  الجزائريين,  للعمال  العام  لالتحاد 
لباطشة ورئيس المجلس الوطني االقتصادي 
سيدي  خالدي  والبيئي,  واالجتماعي 
الوطني  المرصد  ورئيس  بوشناق,  محمد 
حمزاوي,  الرحمن  عبد  المدني,  للمجتمع 
والمنتجين  الصناعيين  كونفدرالية  ورئيس 
جانب  الى  زياني  الوهاب  عبد  الجزائريين 

ممثلين عن النقابات.ويحضر هذا اللقاء الذي 
يقام تحت شعار "الحوار االجتماعي طريقنا 
نحو التعافي االقتصادي وإعادة البناء" أزيد 
المنظمات  يمثلون  نقابي  مندوب   200 من 
يدوم  الذي  المؤتمر  العربية.ويشكل  النقابية 
القضايا  من  العديد  لطرح  فرصة  يومين 
المشاركة مع تشخيص  االتحادات  وتقارير 

وتشريح األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
حول  مناقشات  تتبعها  العربية  البلدان  في 
ظل  في  ومستقبله  وواقعه  النقابي  العمل 
الرهانات والتحديات من أجل الوصول إلى 
حوار اجتماعي عادل وإعادة البناء وتحقيق 

التعافي االقتصادي والتنمية المستدامة.
ويشارك في هذا المؤتمر نقابيون من الجزائر 

واألردن  والكويت  والسودان  وفلسطين 
عمان  وسلطنة  واليمن  والعراق  ولبنان 
والبحرين ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا 
والمغرب ونقابات من أسيا وإفريقيا وأمريكا 
وأوروبا إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل 

الدولية واالتحاد األوروبي.
ع.ط
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نق�بة امل�ضرفني توؤكد امل�ض�ركة يف اجلل�ض�ت وتتم�ضك ب�إ�ضراب 21 �صبتمرب

اإ�شادة نقابية بقرار بلعابد لتمديد عمل 
جلنة القانون اال�شا�شي اىل 13 اكتوبر

اأ�ضدرت وزارة الرتبية الوطنية قرار بتمديد عمل اللجنة اخل��ضة مب�ضروع الق�نون الأ�ض��ضي اخل��س ب�ملوظفني املنتمني 

لالأ�ضالك اخل��ضة ب�لرتبية الوطنية اإىل 13 اأكتوبر، ويف هذا ال�ضدد اأكدت النق�بة الوطنية للم�ضرفني وامل�ض�عدين 

الرتبويني انه� ترّحب ب�حلوار اجل�د وامل�ضوؤول والبّن�ء الذي من �ض�أنه الو�ضول اإىل حلول ت�ضمن حقوق ٌمنت�ضبي ال�ضلك 

ة م� تعّلق ب�أخذ الّلجنة التقنية  مٌبقرتح�ت الّنق�بة املٌقّدمة بت�ريخ  16 نوفمرب 2021  والّتم�ضك ب�ضه�دة لي�ض�ن�س  خ��ضّ

�ضه�دة للتوظيف ب�ضفة م�ضرف الرتبية وب�لت�ضنيف 12.

مرمي عثماين

 اللق�ء ك�ن فر�ضة �ض�نحة للج�نبني 

لتب�حث الق�ض�ي� ذات الهتم�م امل�ضرتك

الفريق اأول ال�شعيد �شنقريحة 
ي�شتقبل �شفرية الواليات املتحدة 

االأمريكية باجلزائر

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, 
أمس، سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر, إيليزابيت مور أوبين, 
حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.وجاء في البيان:" استقبل 
الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم 
األربعاء 14 سبتمبر 2022, بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, سعادة 

سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر, إيليزابيت مور أوبين".
وشكل هذا اللقاء الذي حضره كل من األمين العام لوزارة الدفاع الوطني 
الوطني  الجيش  وأركان  الوطني  الدفاع  بوزارة  وعمداء  ألوية  وضباط 
الشعبي--حسب المصدر-- "فرصة سانحة للجانبين لتباحث القضايا ذات 
االهتمام المشترك وكذا حالة التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تدعيمها 

بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
ع.ط

نوه بعمل ومب�درات الحت�د

 العربي للنق�ب�ت، �ضرفة يوؤكد

التعديل الد�شتوري االأخري عزز 
املمار�شة احلرة للحق النقابي باجلزائر

أمس،  شرفة،  يوسف  االجتماعي  والضمان  والتشغيل  العمل  وزير  أكد 
للحق  الحرة  الممارسة  2020 عزز  لسنة  الدستوري  التعديل  أن  بوهران 
النقابي.قال الوزير، في كلمته خالل افتتاح المؤتمر الثالث لالتحاد العربي 
على  مستمرة  وإصالحات  تغيرات  تشهد  فتئت  ما  "الجزائر  أن  للنقابات, 
في  الدستوري  التعديل  أهمها  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  الصعيد 
2020 الذي يضمن المزيد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية من 
بينها تعزيز الممارسة الحرة للحق النقابي. كما تم إدراج عديد التعديالت 
على المستوى التشريعي بعد استشارة المنظمات النقابية حول ترقية الحرية 

النقابية وحماية المندوبين النقابيين.
وشدد شرفة على أن هذا المؤتمر "يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تقوية 
وتطوير الشراكة والتعاون على المستوى االقليمي والدولي مع المنظمات 
الدولية وإلى إرساء كل اآلفاق الممكنة من أجل إثراء الحوار االجتماعي 

على جميع المستويات".
وبعدما نوه بعمل ومبادرات االتحاد العربي للنقابات منذ نشأته )2014( من 
بينها النهوض بالحوار االجتماعي في جنوب المتوسط الذي تبنته الجزائر، 
المساعي  إطار  في  ><يأتي  لكونه  البرنامج  هذا  أهمية  على  الوزير  أكد 

الرامية إلى معالجة التداعيات االجتماعية واالقتصادية لجائحة كورونا".
وركز يوسف شرفة على دور االتحاد العربي للنقابات في ><التصدي لهذه 
التداعيات والنهوض بأوضاع العمال في المنطقة العربية وتكريس حقوقهم 
بالنجاح  التنمية  تكليل جهود  إلى  مما سيضفي  مكاسبهم،  والمحافظة على 

وباقتصاديات منتجة وخالقة للثروة".
مرافقة  على  عملت  الصحية،  األزمة  تداعيات  ورغم  الجزائر  أن  وذكر 
الشركات في هذه المرحلة بهدف حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
للعمال، فضال عن استحداث منحة البطالة وإدماج الشباب في مناصب عمل 
دائمة، الفتا إلى انتهاج آليات لالنعاش االقتصادي ال سيما من خالل اصالح 

القانون المتعلق باالستثمار.
بأهمية  واع  للنقابات  العربي  االتحاد  بأن  ثقته  عن  أيضا  الوزير  وعبر 
بصفة  الفلسطينيين  العمال  ودعم  العربي  العامل  مصلحة  عن  الدفاع 
خاصة"،كما أشاد بالدور الذي يلعبه "االتحاد العام للعمال الجزائريين في 
الجزائر والمنظمات النقابية األخرى لتوطيد ثقافة الحوار والتشاور والسلم 
االجتماعي على الصعيد الوطني واالقليمي والدولي.ويعرف المؤتمر الثالث 
للنقابات، الذي يقام على مدار يومين تحت شعار الحوار  لالتحاد العربي 
 200 البناء، حضور  وإعادة  االقتصادي  التعافي  نحو  االجتماعي طريقنا 

مندوب نقابي من مختلف الدول العربية.
ع.ط

حتت �ضع�ر "احلوار الجتم�عي طريقن� نحو التع�يف القت�ض�دي واإع�دة البن�ء" 

افتتاح اأ�شغال املوؤمتر الثالث لالحتاد العربي للنقابات

كم� �ضيتّم فتح اأق�ض�م هذه ال�ضنة مبنطقة تيمي�وين يف ولية برج ب�جي خمت�ر

رقمنة الكتــاب املدر�شي للغـــة االأمازيغيــــة 
مع الدخــــول املدر�شي 2023/2022



لت�صدير �لغاز �لطبيعي نحو �أوروبا

نحو جت�شيد م�شروع خط �أنابيب للغاز 
يربط موريتانيا باجلز�ئر

وجهت الجزائر الدعوة إلى موريتانيا للتحرك نحو بناء مشروع خطوط 
كشفت  ما  حسب  الطبيعي،  الغاز  لنقل  الدولتين،  بين  مشتركة  أنابيب 
عنه منصة الطاقة المتخصصة.وقالت منصة الطاقة، بأن الدعوة جاءت 
برئاسة  الكبرى  المشتركة  الجزائرية  الموريتانية  اللجنة  اجتماع  خالل 
الوزير األول الموريتاني محمد ولد بالل، ونظيره الجزائري أيمن عبد 
الرحمان.وأضافت، بأن الوزير األول الجزائري قد دعا في خطابه إلى 
بناء خطوط أنابيب الغاز، للربط بين البلدين، وذلك مع بدء اإلنتاج من 

مشروع الغاز السلحفاة الكبرى أحميم "الموريتاني السنغالي".
وأشارت إلى أن مشروع خطوط أنابيب الغاز قد يكون خطوة تمهيدية 
لتصدير الغاز إلى أوروبا، وتحقيق البلدين استفادة ضخمة، خاصة مع 
القارة العجوز أعينها صوب الجزائر،  زيادة الطلب العالمي، وتركيز 
وأيًضا موريتانيا، مع بدء اإلنتاج من مشروع السلحفاة أحميم، المقرر له 
العام المقبل.ويعود الحديث عن خطوط أنابيب للغاز تربط بين الجزائر 
وموريتانيا إلى الشهور الماضية، حيث بدأ الحديث عن دراسة مبدئية 
لمشروع خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى موريتانيا، وذلك خالل 
زيارة قام بها وزير الطاقة محمد عرقاب إلى نواكشوط، لبحث تعزيز 
التعاون في قطاع الطاقة.تحوز موريتانيا على احتياطات هامة من النفط 
وتم  جديدة،  الستكشافات  للتوصل  التنقيب  عمليات  وتتواصل  والغاز، 
سنة 2019 تحقيق اكتشاف هام في أوركا بالشراكة بين شركتي بي بي 
البريطانية وكوزموس إنرجي البريطانية.ويحوي الحقل على احتياطات 
عمق  على  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  تريليون   13 بحوالي  تقدر 

2500 متر في الكتلة البحرية سي 8 في موريتانيا.
ف.م

متو�سط اإنتاج اجلزائر بلغ

 01 مليون و36 األف برميل يوميا

�رتفاع �إنتاج �جلز�ئر من �لنفط �خلام 
�شهر �أوت بـ 7 �آالف برميل يوميا

ارتفع متوسط إنتاج الجزائر من النفط الخام خالل شهر أوت المنقضي 
ب 7000 برميل يوميا، بالمقارنة مع شهر جويلية الذي وصل اإلنتاج 
بيانات منظمة  ل 01 مليون 01 مليون و28 ألف برميل يوميا، وفق 
أوبك. وقد قفز إنتاج الجزائر من النفط الخام خالل األشهر الثالث بأزيد 
من 12 ألف برميل يوميا، سجلت منظمة أوبك تحقيق الجزائر لمتوسط 
إنتاج يبلغ 01 مليون و24 ألف برميل يوميا شهر جوان، ليصعد ل 01 
مليون و28 ألف برميل خالل شهر جويلية ويقفز خالل الشهر المنقضي 

ل 01 مليون و36 ألف برميل يوميا.
وتأتي الجزائر في المرتبة ال 09 من حيث اإلنتاج بعد كل من السعودية، 
 4 العراق ب  904 ألف برميل،  10 ماليين  انتاجها حوالي  يبلغ  التي 
ماليين و525 ألف برميل يوميا، وثالثا اإلمارات ب 03 ماليين و164 
ألف برميل يوميا، ثم الكويت ب 02 مليون و810 آالف برميل يوميا، 
وخامسا إيران التي وصل إنتاجها خالل شهر أوت ل 02 مليون 572 
ألف برميل يوميا، ثم أنغوال ب 01 مليون و187 ألف برميل يوميا، 
وسابعا ليبيا التي ارتفع إنتاجها بأكثر من النصف وقفز من 697 ألف 
برميل يوميا خالل شهر جويلية ل 01 مليون و123 ألف برميل يوميا 
ألف   65 نيجيريا ب  انتاج  انخفض  بينما  المنقضي،  أوت  خالل شهر 

برميل يوميا ليهبط ل 01 مليون و100 ألف برميل يوميا.
ف.م

أكد الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، أن مشروع الممر البري الجزائر 
المخططات  يندرج ضمن  أنه  نواكشوط سيصبح حقيقة، حيث  داكار –   –
االندماجية لالتحاد اإلفريقي إلنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة 
االندماجية  المشاريع  عليها  تنص  التي  األروقة  أو  بالممرات  يعرف  ما  أو 
لالتحاد اإلفريقي، وأشار بن عبد الرحمان في كلمة له خالل افتتاح أشغال 
الدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، أنه مع مشروع 
"جسر روسو" على نهر السنغال، فإن الممر البري الجزائر-دكار-نواكشط 
سيصبح حقيقة ماثلة بآثار إيجابية على بلدينا الشقيقين والمنطقة برمتها، ونوه 
الوزير األول في هذا الصدد، أن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية 
األولى إلنجاز المشروع البري "تندوف-الزويرات" بعد المصادقة عليه من 

قبل المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته أن عالقات التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا 
وتعزيز  أركانها  بتثبيت  جديرة  المجاالت  من  العديد  في  مكتسبات  حققت 
أهمية  إلى  مشيرا  مسارها،  تعيق  التي  الصعوبات  وتذليل  ترقيتها  شروط 
تعزيز التعاون بين الجانبين في المجاالت األمنية عن طريق إعمال توصيات 
نوفمبر  في  المنعقدة  الموريتانية  الجزائرية  الحدودية  للجنة  األولى  الدورة 
2021 السيما تفعيل اللجنة األمنية، لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقتنا، 
فضال عن تعزيز أشكال التعاون الالمركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم 

أهداف الشراكة واالندماج بين البلدين.
وتحدث بن عبد الرحمان عن رصيد قطاع الطاقة والمعادن لما له من رصيد 
وتجارب في التعاون والشراكات بين الطرفين، مؤكدا تطلع الجزائر لحضور 
قوي لشركتي نفطال وسونلغاز وخاصة بعد االتفاقيات التي تم توقيعها مع 
الشركات النظيرة في موريتانيا، كما دعا الوزير األول إلى ضرورة تفعيلها 
قائال:  والكهرباء،  المحروقات  توزيع  ميادين  في  وتعاون  شراكة  إلقامة 
"أدعو الجانبين إلى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز في 
للجزائر من تجربة رائدة  لما  الكبرى-احميم"  السلحفاة  استغالل "حقل  أفق 
وخبرة مشهودة في هذا الميدان ولما توفره الصناعة الجزائرية من تجهيزات 

ووسائل في هذا الشأن".
وأردف بن عبد الرحمان أنه عالوة على التعاون في مجال االنتقال الطاقوي 
البلدين،  مقدرات  إلى  بالنظر  اآلخر،  هو  يشكل  الذي  المتجددة،  والطاقات 
مجاال واعدا للتعاون الثنائي، في ميدان المعادن، فحدودنا المشتركة تزخر 
الرابحة  والشراكة  للتعاون  األوان  حان  وقد  المتنوعة،  المعدنية  بالثروات 

والمفيدة بين بلدينا في استغاللها، كما جدد الوزير األول التذكير بما تمثله 
التجارة بين البلدين من مبعث ارتياح خالل السنوات الخمس الماضية، بعد 
الطفرة الكبيرة للتبادل التجاري، حيث "بلغ متوسط حجم المبادالت البينية ما 
يعادل 50 مليون دوالر، بالرغم من األزمة الصحية التي أدت إلى تراجع 
ثم   ،2020 سنة  دوالر  مليون   27.90 لتبلغ  المبادالت  هذه  لحجم  نسبي 
عاودت  االرتفاع في السنة الماضية لتصل إلى 87.32 مليون دوالر. وهي 
المرافقة  العوائق وتحقيق  إزالة  تعزيزها من خالل  ينبغي  وتيرة تصاعدية 
يرسمها  التي  الواعدة  اآلفاق  سياق  في  خاصة  الجانبين،  من  والتسهيالت 
الجزائر  بين  البحري  والخط  والزويرات،  تندوف  بين  الطريق  مشروع 

ونواكشط".
للمنتجات  الموريتاني  المستهلك  استحسان  أن  الرحمان  عبد  بن  واعتبر 
الجزائرية من ناحية جودتها وأثمانها يعد محفزا لرجال األعمال الجزائريين 
لولوج السوق الموريتانية وتعزيز حضورهم فيها، وأكد أن رغبة الجزائر 
في افتتاح فروع لبنوكها بموريتانيا، يمكن أن يساهم بشكل فعلي في تحقيق 
هدفنا المشترك الرامي إلى تعزيز المبادالت التجارية وتوفير المناخ المالئم 
السمك  استيراد  تجارب  "أما  مضيفا:  المشتركة،  االستثمارات  لتطوير 
الموريتاني، على محدوديتها، أظهرت إقبال المستهلكين الجزائريين، خاصة 
في تندوف وأدعو إلى توسيع هذه التجربة، خاصة وأن الجزائريين يتطلعون 
الحكومة  منحت  أن  بعد  البحري،  الصيد  مجال  في  التعاون  تطوير  إلى 

الموريتانية حصصا من الصيد البحري للجزائر".
التجارة  ميدان  في  الموريتانيين  بالمستثمرين  الرحمان  عبد  بن  ورحب 
بضمانات  جديدا  مناخا  لالستثمار  الجديد  القانون  يوفر  حيث  والشراكة 
لالرتياح،  مبعثا  العالي  التكوين  مجال  "يبقى  وتابع:  كثيرة،  ومحفزات 
ذلك أن الجزائر رافقت موريتانيا وال تزال، ولن تتخلف عن هذا الواجب 
األخوي. حيث كونت الجزائر ودربت آالف اإلطارات الموريتانية من أطباء 
ومهندسين وخبراء وأساتذة وإداريين، عالوة على أعوان الصحة والشرطة 
والحماية المدنية والدفاع وغيرها من المجاالت الحيوية، وهم يساهمون اليوم 

بكل كفاءة واقتدار، في تنمية موريتانيا الشقيقة".
وشدد الوزير األول على استعداد الجزائر للتعاون مع موريتانيا في مجال 
التكوين المهني الذي يوليه قائدا البلدين عناية خاصة، قائال: " إن الجزائر 
يراها  التي  االختصاصات  في  طلبها  لتلبية  موريتانيا  مع  للتعاون  مستعدة 

الجانب الموريتاني مناسبة".

أسدى  وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال 
الجهوية  الندوات  رؤساء  الى   تعليمات  بداري 
للجامعات باالتصال مع مديري مؤسسات التعليم 
للخدمات  الوطني  للديوان  العام  والمدير  العالي 
الجامعية لالتصال  مع مديري الخدمات الجامعية 
للشروع فورا في تنظيم لقاء خالل شهر سبتمبر 
الجاري مع كل الشركاء المعتمدين عىل مستوى 
اساتذة  ونقابات  طالبية  جمعيات  من  المؤسسة 
الجامعي  الدخول  ترتيبات  لمناقشة  وعمال 

وتقييمها.
التعليم  لوزارة  العام  األمين  أبرقها  إرسالية  وفي 
تليس،  بن  الحكيم  عبد  العلمي  والبحث  العالي 
العالي  التعليم  مؤسسات  مدراء  الى  أمس  أول 
تطبيق  اهمية  على  فيها  أكد  رقم1366،  تحت 
بفتح  الخاصة  العالي  التعليم  وزير  تعليمات 
الحوار مع الشركاء االجتماعيين وبضبط رزنامة 
واإلعالن  الجامعية  السنة  بعنوان  دورية  لقاءات 
مع  والتشاور  الحوار  في  االنتظام  لضمان  عنها 
المنصات  تنشيط  واعادة  االجتماعية  الشركاء 
الرقمية الموجهة لتلقي انشغاالت أعضاء األسرة 
المتابعة والمعالجة  الجامعية مع تخصيص فريق 
والرد على ان يتم تقييد نتائج اللقاءات مع الشركاء 
مؤشرات  مع  رسمية  محاضر  في  االجتماعيين 

تحقيق األهداف المسطرة.
في المقابل أكد بن تليس في تعليمة ثانية ، وجهها 
تحسين  مساعي  اطار  في  انه  ايضا،   امس  اول 

افراد  لفائدة  العمل  واجواء  الدراسة  ظروف 
االسرة الجامعية انه تقرر ايالء اهمية خاصة بدءا 
من الدخول الجامعي2023/2022 لعمليات ذات 
اولوية لضمان محيط الئق في الوسط الجامعي .

مدير  كل  على  يتعين  أنه  المتحدث،  وأوضح 
مؤسسة القيام بحملة واسعة لتنظيف الهياكل سواء 
الواجهات الخارجية أو المرافق الداخلية على أن 
تكون عملية منتظمة ودورية وغير ظرفية بمناسبة 
المساحات  بتهيئة  والقيام  فقط  الجامعي  الدخول 
عليها  والمحافظة  وتثمينها  الموجودة  الخضراء 
بصفة دائمة والقضاء النهائي على ظاهرة وجود 
الكالب الضالة والحيوانات داخل الحرم الجامعي 

واإلقامات الجامعية.
 تعليمات لعدم ا�ستعمال الوثائق الورقية 

 ورقمنة كل االن�سطة

 واالأعمال البيداغوجية

وأمر بن تليس أيضا بإعداد مخطط رقمنة االنشطة 
واالعمال البيداغوجية المختلفة تتضمن العمليات 
ذات  الخدمات  مراعاة  مع  رقمنتها  الواجب 
تجسيدها،  في  للتدرج  رزنامة  ووضع  االولوية 
مشيرا أنه يبقى الغرض المنشودة  من هذه العملية 
هو تحسين  أداء المرفق العمومي للتعليم العالي 
الورقية وتقليص  الوثائق  استعمال  الحد من  عبر 

أجال تقديم الخدمات للطلبة واألساتذة والعمال.
لفائدة  للعمل  رقمي  فضاء  بتخصيص  أمر  كما 

له  تسمح  للطالب  رقمية  بوابة  ووضع  االساتذة 
التي  المختلفة  والبيانات  الخدمات  الى  بالولوج 
لتلقى  الموجهة  الرقمية  المنصات  وتفعيل  تخصه 
انشغاالت أعضاء األسرة الجامعية وتطوير العمل 

بالمحافظة االلكترونية في االدارة الجامعية .
العالي  التعليم  وزير  تعليمات  تطبيق  سياق  في 
العام  المدير  جهته  من  أبرق  العلمي،  والبحث 
للديوان الوطني للخدمات الجامعية  ناصر غمري، 
للتكفل  الجامعية  الخدمات  مديري  الى  ارسالية 
بالطلبة خالل فترة الدول الجامعي 2023/2022.
وقال غمري أنه في إطار تكملته لمراسلة سابقة، 
خالل  بالطلبة  األمثل  التكفل  بضرورة  متعلقة 
فترة الدخول الجامعي 2023/2022 ، فإنه يذكر 
مدراء الخدمات مرة اخرى بجملة من التوصيات 
بداية  الشأن  هذا  في  تطبيقها  الواجبة  والتدابير 
وإيالء  فورا  للطلبة  المقدمة  الخدمات  كل  بتوفير 
تقديم  خالل  من  األجانب  بالطلبة  خاصة  عناية 
على  العمل  عن  فضال  الخدمات،  مختلف 
االستمرار في تحسين الوجبات المقدمة للطلبة كما 
ونوعا والمتابعة الشخصية لعمليات التجهيز وذلك 
من اجل اتمام هذه العمليات المبرمجة وجعلها قيد 
االستغالل خالل هذا الدخول الجامعي، وحرص 
المدير العام لديوان الخدمات الجامعية على تأكيده 
بتبليغه بأي عراقيل أو صعوبات تعترض مديري 

الخدمات الجامعية.
مرمي عثماين

اإميان. �س/ واج
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الوزير االأول يوؤكد اأن املمر الربي 

اجلزائر- دكار- نواك�سط �سي�سبح حقيقة

عالقات �لتعاون بني �جلز�ئر وموريتانيا 
حققت مكت�شبات يف عديد من �ملجاالت

قال الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمن، ام�س، اإن عالقات التعاون الثنائي وال�سراكة بني البلدين يف ال�سنني القليلة املا�سية، 

�سهدت تطورا الفتا يف جماالت عدة، زادها فتح معرب حدودي م�سرتك �سنة 2018 تو�سعا وتنوعا بعد اأن اأ�سبح ج�سرا 

للتوا�سل االإن�ساين والثقايف بني �سكان املناطق احلدودية.

�سلمه اإياها وزير الداخلية واجلماعات

 املحلية والتهيئة العمرانية

�لرئي�س �ملوريتاين يقبل دعوة رئي�س 
�جلمهورية حل�شور �لقمة �لعربية

الغزواني،  الشيخ  ولد  محمد  الموريتاني  الجمهورية  رئيس  تسلم 
رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. دعاه فيها 
إلى حضور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر 1و2 نوفمير 
المقبل، وجاء ذلك خالل االستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية 
الموريتاني، صباح أمس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط. وزير 
مراد.  ابراهيم  العمرانية،  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية 

مبعوثا خاصا من رئيس الجمهورية.
بعد  لألنباء  الموريتانية  للوكالة  تصريح  في  الوزير  وأوضح 
المقابلة أنه حظي باستقبال من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد 
الشيخ الغزواني. كمبعوث خاص من طرف رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنه أبلغ  رئيس الجمهورية خالل 
اللقاء تحيات أخيه عبد المجيد تبون، وتمنياته له بالصحة والعافية.
اإلسالمية  الجمهورية  رئيس  لتسليم  فرصة  كان  اللقاء  إن  وقال 
الموريتانية دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. لحضور أشغال 
والثاني  األول  يومي  الجزائر  في  ستنعقد  التي  العربية  القمة 
نوفمبر المقبل في دورتها الواحدة والثالثين. مشيرا إلى أن رئيس 
وجرت  وامتنان،  فرح  بكل  الدعوة  قبل  الموريتانية  الجمهورية 
الموريتاني،  والالمركزية  الداخلية  وزير  بحضور   المقابلة 
الجمهورية  رئيس  ديوان  ومدير  األمين.  محمد  ولد  أحمد  محمد 
الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير الجزائري المعتمد 

لدى موريتانيا، محمد بن عتو.
واج

اأمر مدراء اجلامعات واالقامات بلقاءات ثنائية 

فورية وو�سع من�سات رقمية لتلقى االن�سغاالت

 بد�ري ي�شدي تعليمات لفتح �حلو�ر 
و�لنظر يف �ن�شغاالت �لنقابات و�لتنظيمات �لطالبية



نقال  الرسمية  األنباء  وكالة  وأوضحت 
عن وزارة الصناعة، أن هذه الشبابيك 
االجراءات  جميع  على  أيضا  ستشرف 
الموجه  العقار  بالحصول على  المتعلقة 
االلتزامات  متابعة  مع  لالستثمار 
غير  المستثمر،  طرف  من  المكتتبة 
الموحدة  الشبابيك  مع  وبالمقارنة  أنه 
الهيئات  الحالية, فإن صالحيات ممثلي 
ستعزز  الشبابيك  هذه  لدى  واإلدارات 
قرار  أي  إلصدار  تأهيلهم  سيتم  حيث 
بتجسيد  تسمح  وثيقة  كل  وتسليم 

والهيئات  اإلدارات  ممثلي  بأن  المصدر  نفس  االستثماري.وأكد  المشروع 
المطلوبة  الوثائق  إلصدار  بالكامل"  "مخولون  الوحيد  الشباك  في  الممثلة 
"مباشرة على مستواهم" وتقديم الخدمات اإلدارية المتعلقة بإنجاز االستثمار، 
كما أنهم مسؤولون عن التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية في إداراتهم 

أو هيئاتهم المحلية لحل أي صعوبات يواجهها المستثمرون.
وتعتبر الوثائق الصادرة عن ممثلي اإلدارات والهيئات, في الشباك الوحيد, 
"ملزمة" لإلدارات والهيئات وعليه, فإن الشبابيك الوحيدة ستكون بمثابة نقطة 
االتصال الوحيدة بالنسبة للمستثمر, مما يمثل نقلة نوعية في تسهيل االجراءات 

وبالتـــالي تحسين منــاخ االستثمـــار.
وتتشكل الشبابيك الوحيدة من "الشباك 
الوحيد للمشاريع الكبرى واالستثمارات 
اختصاص  ذو  شباك  وهو  االجنبية" 
الوحيدة  "الشبابيك  جانب  إلى  وطني, 
مختلف  على  الموزعة  الالمركزية" 

مناطق البالد.
وتأتي هذه االصالحات تنفيذا لما ورد 
في قانون االستثمار الجديد الذي دخل 
الجريدة  في  نشره  بعد  التنفيذ  حيز 
الماضي،  جويلية  أواخر  الرسمية 
وبمقتضى هذا القانون فإن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تحول إلى الوكالة 
الجزائرية لترقية االستثمار والتي تكلف على وجه الخصوص بترقية وتثمين 
االستثمار في البالد وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر باالتصال مع الممثليات 
المنصة  تسيير  ضمان  وتحسيسهم,  االعمال  أوساط  إعالم  الديبلوماسية, 
المستثمرين  مرافقة  ومعالجتها,  االستثمار  ملفات  تسجيل  للمستثمر,  الرقمية 
في استكمال االجراءات, تسيير المزايا, ومتابعة مدى تقدم وضعية المشاريع.
ويقترح مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية 

االستثمار وضع هذه الوكالة تحت وصاية الوزير األول.

المرورية  للسالمة  الوطنية  األكاديمية  رئيس  دق 
واألمن عبر الطرق علي شقيان، ناقوس الخطر، 
الحوادث  حصيلة  في  المحسوس  االرتفاع  جراء 
تطوراتها  موضحا  مؤخرا،  المسجلة  المرورية 
بالعامل  أساسا  والمرتبطة  الرئيسية  وأسبابها 
بالثقافة  المواطنين  تحلي  وبمدى  البشري، 
عرضه  خالل  شقيان  علي  المرورية .واستطرد 
أمام  األربعاء  أمس  المرورية،  الكوارث  حول 
بمجلس  المحلية  والتنمية  التجهيز  لجنة  أعضاء 
األمة بالعاصمة الحديث عن الفئات األكثر عرضة 

المترتبة  المرورية وتكاليفها االقتصادية  للحوادث 
عنها، مقارنا، في ذات السياق، مؤشرات الجزائر 
المتحدث تصور  قّدم  كما  الدول األخرى،  ببعض 
األكاديمية للحلول التي من شأنها تخفيف حدة هذه 
الرقمنة  إدخال  في  أساسا  تمثلت  والتي  الظاهرة 
النقل،  قطاع  في  المختصة  المصالح  عمل  على 
سواء  الحديثة  التكنولوجيات  استخدام  جانب  إلى 
التقنية، باإلضافة إلى  التكوين أم في المراقبة  في 
القانونية والتنظيمية وكذا تفعيل  تحيين النصوص 

دور اللجان المختصة.

المحلية  والتنمية  التجهيز  لجنة  رئيس  نّوه  بدوره 
بالغرفة العليا للبرلمان، سعيدي سعيد، بالمجهودات 
المبذولة من ِقبل األكاديمية، عبر توعية المواطن 
والمساهمة في إيجاد حلول نوعية للحد من ظاهرة 
مجلس  انخراط  على  مشددا  الطرقات،  إرهاب 
األّمة التام الى جانب الفاعلين والمتدخلين في كل 
المبادرات الرامية لمعالجة ظاهرة ارتفاع حوادث 
تضمن  مرورية  ثقافة  ترسيخ  أجل  من  المرور، 

االمن والسالمة عبر الطرق.
حياة �سرتاح

أبرزت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة، كوثر كريكو جهود الجزائر 
أن  مؤكدة  االقتصادي،  الميدان  في  الشباب  و  المرأة  دور  ترقية  مجال  في 
الجزائر وضعت العديد من البرامج في هذا الصدد أغلبها جاءت بنتائج إيجابية.
أشغال مؤتمر  بعد, في  المرئي عن  التحاضر  تقنية  وخالل مشاركتها ,عبر 
التجارة،  في  والشباب  المرأة  حول  االفريقية  القارية  الحرة  التجارة  منظمة 
أكدت كريكو خالل كلمة لها في هذا المؤتمر, أنه "تطابقا مع أهداف أجندة 
2063, ولغرض النهوض بقضايا المرأة والشباب, تم انتهاج سياسة متعددة 
قانوني  محيط  توفير  خالل  من  والشباب  المرأة  لصالح  والميادين  المحاور 
لهاتين  الفعلية  المساهمة  ضمان  شأنه  من  واجتماعي  واقتصادي  وسياسي 
الفئتين في مسار تنمية البالد". وأشارت إلى أن "آخر برنامج أطلقته الجزائر, 
ال  الوطني,  االنتاج  مسار  في  المرأة  انخراط  لتشجيع  الوطني  البرنامج  هو 

إنشاء  في  ودعمهن  المقاوالتية  روح  لتشجيع  الرامي  الريفية  المرأة  سيما 
منتوجات  وبيع  للعرض  بتنظيم مساحات  للدخل,  المدرة  الصغيرة  المشاريع 
النساء", مضيفة بالقول: "وهو برنامج نعمل على تعميمه إفريقيا, لما له من 
تقارب وتطابق في المساعي بين الدول اإلفريقية". كما أبرزت بأن "الجزائر 
حرصت دوما على بعث مختلف برامج التعاون مع البلدان االفريقية الصديقة 
أبواب  تفتح  جيواستراتيجية  مشاريع  من خالل  القاري,  الترابط  بمد جسور 

البحر األبيض المتوسط للدول اإلفريقية, وتيسر التبادل التجاري بينهم". 
وذكرت بالمناسبة أن الجزائر "وقعت على جميع االتفاقيات والمواثيق االفريقية 
والدولية المجسدة لهذا المسعى, بما فيها تلك القاضية بإنشاء منطقة التجارة 

الحرة بإفريقيا المصادق عليها بموجب التشريعات والتنظيمات الوطنية". 
�ش. زمو�ش

الخارجية  للتجارة  العام  المدير  كشف 
خالد  الصادرات،  وترقية  التجارة  بوزارة 
منطقة  تفعيل  جهود  أّن  أمس  بوشالغم، 
الثانية  مرحلتها  دخلت  اإلفريقي  التبادل 
في المفاوضات وبنسبة متقدمة فيما يخص 
تعزيز  أجل  من  الفكرية  والملكية  المنافسة 

التبادل اإلفريقي في مختلف المجاالت.
مصالح  لدى  الخارجية  التجارة  مدير  أكد 

منطقة  أّن  لإلذاعة  تصريحات  في  رزيق 
اتساع  تكّرس  اإلفريقية،  الحرة  التجارة 
توجه مستثمري العالم نحو القارة السمراء، 
االقتصاديين  المتعاملين  اهتمام  وكثافة 
إمكانيات  من  تحمله  لما  إفريقيا،  بأسواق 
مواد  على  والحصول  المنتجات  لتصدير 
الحالة  مبرًزا  تنافسية،  بأسعار  أولية 
الجزائرية والحرص على تسويق المنتجات 

أّن  إلى  بوشالغم  ونّوه   . إفريقًيا  الوطنية 
األفارقة  التجارة  لوزراء  األخير  االجتماع 
مسار  تعجيل  ضرورة  على  تأكيًدا  شهد 
التفكيك  في  الفعلي  للدخول  المفاوضات 
المواد  لتبادل  التعريفية  للبنود  الجمركي 
دفع  بدون  اإلفريقية  البلدان  بين  األولية 
في  يساهم  ما  وذلك  الجمركية،  الرسوم 
تنافسية المنتوج اإلفريقي حتى يباع بأسعار 

الخارجية.  واألسواق  إفريقيا  في  معقولة 
وبشأن قائمة السلع المطروحة للتبادل وأفق 
أنّها  الصباح  ضيف  أكد  المفتوحة،  السوق 
بالمائة   97 تفكيك  إلى  منطقة حرة، مشيًرا 
 10 مستوى  على  الجمركية  التعريفة  من 
سنوات للوصول إلى منطقة تجارة حرة يتم 
فيها تبادل المواد األولية ونظيراتها النهائية 

بدون دفع الرسوم الجمركية.

من  الجزائرية  السوق  حماية  وبخصوص 
غزو المنتجات غير المطابقة للمواصفات، 
قال بوشالغم إّن الجزائر عضوة في سائر 
مبرًزا  المستهلكين،  تحمي  التي  المنظمات 
الدوائر  توليه مختلف  الذي  الكبير  االهتمام 
المسؤولة لضمان سالمة المنتجات المسّوقة 

بالجزائر.
�ش. زمو�ش
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حياة �سرتاح

زغدار يحث املدراء الوالئيني على ا�ستقطاب 

اال�ستثمارات الوطنية واالأجنبية ويوؤكد:

ملف العقار ال�صناعي 
يعترب حاليا اأكرث الأولويات 

يف  الوالئيني  املدراء  دور  على  زغدار،  اأحمد  ال�سناعة،  وزير  �سدد 

الرتويج وا�ستقطاب اال�ستثمارات الوطنية واالأجنبية اإىل خمتلف 

املوؤطرة  القانونية  الن�سو�س  اإعداد  من  االنتهاء  بعد  االأقاليم 

لال�ستثمار يف اجلزائر معتربا اأن االأولوية حاليا يف قطاع ال�سناعة 

هي مللف العقار.اأحمد زغدار قال يف ت�سريحات �سحفية اأم�س من 

والية تلم�سان وخالل وقوفه على م�سروع اإجناز املنطقة ال�سناعية 

اأن  بعد  وتوفريه  العقار  مللف  االآن  االأولوية  باأن  دامو”  بن  “اأوالد 
مت ا�ستكمال الن�سو�س القانونية اخلا�سة  باال�ستثمار. كما �سدد يف 
العقاري،  وال�سبط  للو�ساطة  الوطنية  الوكالة  على  اخل�سو�س  هذا 

ب�سرورة االإ�سراع يف اجناز املنطقة ال�سناعية الأوالد بن دامو لتكون 

جاهزة قبل نهاية ال�سنة. باالإ�سافة املنطقة ال�سناعية لالربعطا�س 

غاز  من  ال�سبكات  مبختلف  بربطهم  يتعلق.  فيما  ال�سيما  والق�سر، 

وكهرباء. وخالل معاينته لهذه املنطقة، تلقى الوزير عر�سا حول 

الن�سيج ال�سناعي بالوالية التي تتكون من اأكرث من 18000 موؤ�س�سة، 

ال�سناعة،  العمومية،  االأ�سغال  اخلدمات،  قطاعات  يف  اأ�سا�سا  تن�سط 

و�سعية  حول  �سروحات  اىل  ا�ستمع  كما  البحري.  وال�سيد  الفالحة 

رفع  مت  م�سروعا   22 بـ  عددها  واملقدر  بالوالية  العالقة  امل�ساريع 

مت  فيما  املحلي،  امل�ستوى  على  منها  م�سروعا،   18 على  العراقيل 

رفع امل�ساريع االأربعة املتبقية على م�ستوى اللجنة الوطنية لرفع 

العراقيل على امل�ساريع العالقة.

�ش. زمو�ش

فيما �سيتم اإعادة اإطالق ن�ساط 

ال�سركة الوطنية للزنك قريبا

اإعادة بعث 51 موؤ�ص�صة 
عمومية متوقفة عن الن�صاط 

قبل نهاية ال�صنة
ك�سف وزير ال�سناعة اأحمد زغدار، عن م�سعى الإعادة بعث ن�ساط 

51 موؤ�س�سة عمومية متوقفة عن الن�ساط قبل نهاية ال�سنة اجلارية، 
واأعلن باملقابل عن عودة ن�ساط ال�سركة الوطنية للزنك قريبا.

اإىل  بها  يقوم  التي  العمل  زيارة  اإطار  يف  زغدار  ت�سريحات  جاءت 

الوطنية  ال�سركة  الوزير  تفقد  اأين  االأربعاء  اأم�س  تلم�سان،  والية 

للزنك املتوقفة عن االإنتاج منذ 2017 ب�سبب تراكم الديون وعدم 

وت�سوية  لالإنتاج  ال�سرورية  االأولية  املواد  اقتناء  على  القدرة 

هذه  باأن  الوزير  اأكد  املوؤ�س�سة،  لهذه  معاينته  عمالها.ولدى  اأجور 

امل�ستوى  على  والثانية  اجلزائر  يف  نوعها  من  الوحيدة  املوؤ�س�سة 

ت�سمح  موؤهلة  عاملة  ويد  االإنتاج  وهياكل  من�ساآت  متلك  االفريقي 

لها باإعادة بعث ن�ساطها واال�سرتجاع طاقتها االإنتاجية ومكانتها يف 

ال�سركة  اإدراج  مت  زغدار،  ي�سيف  واخلارجي.ولهذا،  املحلي  ال�سوق 

اجلزائرية للزنك �سمن املوؤ�س�سات املربجمة الإعادة اإطالق ن�ساطها 

قبل نهاية ال�سنة، يف اإطار برنامج اعادة بعث 51 موؤ�س�سة عمومية 

وزير ال�سحة اجلزائري يتباحث 

مع نظريه القطري حول امل�سروع ويوؤكد:

امل�صت�صفى "اجلزائري-القطري" 
�صيكون قطبا �صحيا
 فريدا من نوعه

ثمرة  اجلزائري-القطري  امل�ست�سفى  م�سروع  ميثل  اأن  املنتظر  من 

املزمع  امل�ست�سفى  هذا  �سي�سكل  حيث  البلدين  بني  ناجحة  �سراكة 

�سحية  خدمات  على  يتوفر  نوعه  من  فريدا  �سحيا  قطبا  اإجنازه 

خا�سة وطابعا معماريا مميزا يعك�س م�ستوى ال�سراكة والتعاون بني 

�سايحي  احلق  عبد  ال�سحة,  وزير  تباحث  ال�سدد  هذا  البلدين.ويف 

باجلزائر العا�سمة, لدى ا�ستقباله �سفري دولة قطر باجلزائر عبد 

العزيز بن علي احمد نعمه تطوير التعاون بني البلدين يف املجال 

ما  ح�سب  اجلزائري-القطري,  امل�ست�سفى  م�سروع  �سيما  ال  ال�سحي, 

جاء يف بيان للوزارة. واأو�سح ذات امل�سدر اأن �سايحي اأكد خالل هذا 

اللقاء الذي ياأتي يف اإطار "تنفيذ تعليمات رئي�س اجلمهورية, عبد 

االأحد",  يوم  املنعقد  الوزراء  جمل�س  اجتماع  خالل  تبون,  املجيد 

اأن هذا امل�سروع "الذي جتري درا�سته حاليا, يجب اأن ي�سكل قطبا 

�سحيا فريدا من نوعه, يتوفر على خدمات �سحية خا�سة وطابعا 

معماريا مميزا واأن يكون هذا ال�سرح خمتلفا عن باقي امل�ست�سفيات, 

اأبدى  جهته,  من  البلدين".  بني  والتعاون  ال�سراكة  م�ستوى  يعك�س 

املجال  يف  لال�ستثمار  بالده  وا�ستعداد  "رغبة  القطري  ال�سفري 

على  م�ست�سفى  اإجناز  مل�سروع  القريب  التج�سيد  خالل  من  ال�سحي, 

م�ستوى العا�سمة".

�ش. زمو�ش

املدير العام للتجارة اخلارجية بوزارة التجارة وترقية ال�سادرات يك�سف:

االأكادميية الوطنية لل�سالمة املرورية تنزل اإىل الربملان وتوؤكد:

من خالل برامج عديدة حققت نتائج فعالة يف امليدان، كريكو:

جهود تفعيل منطقة التبــادل الإفريقي دخلت مرحلتها الثانيـــة

هذه الوثائق �ستكون ملزمة لالإدارات والهيئات

�صبابيك موحدة لإ�صدار جميع وثائق 
امل�صاريع ال�صتثمارية قريبا

�ستتكفل ال�سبابيك املوحدة لال�ستثمار قيد االإن�ساء حاليا باإ�سدار جميع الوثائق ال�سرورية الإطالق امل�ساريع وذلك ب�سفة 

مبا�سرة، و�سيتم اإن�ساء هذه ال�سبابيك يف اإطار الوكالة اجلزائرية لرتقية اال�ستثمار، و�ستجمع اإطارات الوكالة وممثلي الهيئات 

واالإدارات امل�سوؤولة مبا�سرة عن جت�سيد امل�ساريع اال�ستثمارية ومنح املقررات والرتاخي�س وكل وثيقة لها عالقة مبمار�سة 

الن�ساط املرتبط بامل�سروع.

اجلزائر قطعت اأ�صواطا كبرية لإدماج املراأة
وال�صبــاب يف امليــدان القت�صــادي

حتيني الن�صو�ص القانونية والتنظيمية لقطاع النقل اأ�صبح �صرورة
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مت اإيداعهم احلب�س املوؤقت

توقيف اأم وابنيها 
بتهمة ترويج 

املهلو�سات ب�سطيف    
متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من توقيف 

�سخ�سني وامراأة يحرتفون ترويج املخدرات 

واملوؤثرات العقلية مبدينة �سطيف، مت على 

اإثرها حجز كمية من االأدوية ذات اخل�سائ�س 

املوؤثرة عقليا والتي وجلت الرتاب الوطني عن 

طريق التهريب، اأ�سلحة بي�ساء حمظورة و مبلغ 

مايل  هام من عائدات ترويج هذه ال�سموم.

العملية التي جاءت في إطار جهودها الرامية إلى إطار 
وعلى  أنواعها  بإختالف  الحضرية  الجريمة  محاربة 
مكافحة  فرقة  أفراد   قبل  من  ،أطرت  ترويج  رأسها 
المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية التابعة 
ألمن الوالية ، جاءت على إثر إستغالل معلومات تفيد 
بتورط شقيقين رفقة الدتهم في وترويج المخدرات وهي 
المعطيات  منزلهم،  مدخل  أمام  عادة  تتم  التي  العملية 
التي الذي أكدتها التحريات  الميدانية التي قادها أفراد 
حالة  في  المعنيين  وضبط  التدخل  ليتم  الفرقة،  ذات 
تلبس ببيع مواد صيدالنية ذات خصائص مؤثرة عقليا 

إلى جانب مهلوسات، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية 
 326 حجز  تم  المنزل،  بتفتيش  إذن  على  والحصول 
كبسولة من دواء اريغابلين ذا منشأ األجنبي ، أسلحة 
بيضاء ومبلغ مالي قدر بـ 70 ألف دينار جزائري يعد 
السموم ، مع حمل محظورة  من عائدات ترويج هذه 

دون مقتضى شرعي.
إعداد  تم  القانونية،  لإلجراءات  جميع   استكمال  بعد 
تهمة  عن  الثالثة،  فيهم   المشتبه  ضد  جزائي  ملف 
البيع  لغرض  صيدالنية  ومواد  عقلية  مؤثرات  حيازة 
مع الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة ألدوية ذات 

خصائص مخدرة منشأ أجنبي ولجت التراب الوطني 
عن طريق التهريب مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة 
دون مقتضى شرعي ،أحيلوا بموجبه أمام العدالة التي 

أمرت بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.

من معالجة  متليلي مؤخراً  دائرة  أمن  تمكنت مصالح 
المؤثرات  و  المخدرات  ترويج  و  حيازة  قضيتي 
العقلية، و قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض 
اإلعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد 
03 أشخاص مشتبه  و استحضار مركبة، مع توقيف 

فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية.
معلومات  إستغالل  إثر  جاءت  األولى  العملية  نتائج 
نشاط  مفادها  متليلي  دائرة  أمن  لعناصر  واردة  أمنية 
وسط  العقلية  المؤثرات  ترويج  في  مشبوه  شخص 
عناصر  لتباشر  متليلي،  مدينة  أحياء  بأحد  الشباب 
الحال  قضية  حول  تحرياتها  القضائية  الضبطية 
بعد  المحلية،  النيابة  مع  المستمر  و  الدائم  بالتنسيق 
توقيف  عن  العملية  أسفرت  محكمة  أمنية  خطة  رسم 
حجـــز  و  ضبط  و  سنة(،   49( فيه  مشتبه  شخص 
نــــــــوع  90 كبسولــــة من المؤثــــرات العقلية من 
بريقابالين 300 ملغ، مبلغ مــــــالي يقدر بـ 179000 

دج من عائدات البيع والترويج، ليتم تحويل المشتبه فيه 
رفقة المحجوزات للمصلحة بغية مواصلة اإلجراءات 

القانونية.
المصالح  ذات  خاللها  من  تمكنت  الثانية  العملية 
نحاسية  كهربائية  أسالك  سرقة  قضية  معالجة  من 
و  التحريات  كلغ،   30 بـ  وزنها  يقدر  متليلي،  بمدينة 
في  أفضت  الضبطية  عناصر  باشرتها  التي  األبحاث 
فيهما،  مشتبه  شخصين  توقيف  من  وجيز  جد  ظرف 
بغية  للمصلحة  تحويلهما  و  المسروقات  إسترجاع  و 
مواصلة اإلجراءات الالزمة عن قضية جناية تكوين 
جمعية أشرار بغرض اإلعداد لجناية السرقة المقترنة 

بظروف الليل و التعدد و استحضار مركبة.
عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة متليلي، و بعد 
االستيفاء من كافة اإلجراءات القانونية قدمت المشتبه 

فيهم أمام الجهات القضائية.
حياة �سرتاح

بعد والية وهران

الباخرة ال�سياحية 
"�سيلفر كالود" 

حتط مبيناء العا�سمة 
حلت مبيناء اجلزائر الباخرة ال�سياحية "�سيلفر كالود" 

اأمريكي  �سائح   225 عن  يقل  ال  ما  متنها  على  التي 

املواقع  الهم  رحلتهم,  من  الثاين  اليوم  يف  الكت�ساف 

االثرية وال�سياحية التي تزخر بها العا�سمة وتيبازة.

بف�سل  االثنني  اكت�سفوها  التي  وهران  والية  وبعد 

الزيارات التي قادتهم اىل العديد من املواقع ال�سياحية 

ر�ست  اجلزائري,  الغرب  عا�سمة  بها  تتمتع  التي 

املواقع  الكت�ساف  اجلزائر  مبيناء  االأول  اأم�س  الباخرة  

عرب  وتيبازة  العا�سمة  من  بكل  واالثرية  ال�سياحية 

االمريكيني  لل�سياح  االوىل  الوجهة  وكانت  م�سالك.   6
تلقوا  اأين  اجلميلة  للفنون  العمومي  الوطني  املتحف 

حول  ال�سياحيني  املر�سدين  قبل  من  مف�سلة  �سروحات 

احلقبة التاريخية للمتحف ليوا�سلوا زيارتهم بحديقة 

التي  �سر�سال  مدينة  بزيارة  لتختتم  باحلامة  التجارب 

الرومانية.  احلقبة  من  �سيما  االثرية  باملواقع  تزخر 

طرف  من  املنظمة  ال�سياحية  اجلوالت  هذه  وتندرج 

وكالة �سياحية جزائرية خا�سة بالتن�سيق مع املديرية 

الوالئية لل�سياحة وال�سناعة التقليدية يف اطار الرتويج 

لوجهة اجلزائر. 

ر�ست  قد  كالود"  "�سيلفر  ال�سياحية  الباخرة  وكانت 

مبيناء وهران, حيث ادرجت لنف�س الغر�س �ستة م�سالك 

الهواري"  "�سيدي  وحي  املدينة  و�سط  �سملت  �سياحية 

و�ساحة  احلي  بنف�س  ح�سني"  "بودايل  و�ساحة  العتيق 

"البا�سا"  وم�سجد  "الباي"  وق�سر   "1954 نوفمرب  "اأول 
مت  كما  كروز".  "�سانتا  وح�سن  "مرجاجو"  وجبل 

تنظيم باملنا�سبة معار�س ملنتجات ال�سناعات التقليدية 

عرب هذه امل�سارات ال�سياحية. وينتظر اأن حتل �سفينة 

ت�سم  اجلاري  �صبتمرب  يوم 22  بوهران  اخرى  �سياحية 

208 �سائحا من جن�سية اأمريكية يف اطار جوالت �سياحية 
للمدينة وفق املدير الوالئي للقطاع قامي عمر بلعبا�س. 

كما برجمت رحلة ثالثة مماثلة يوم 24 من نف�س ال�سهر 

وتخ�س 150 �سائحا اأمريكيا على اأن تنظم اأي�سا م�سارات 

�سياحية اأخرى لفائدة �سياح الرحلتني املقبلتني.

�س.زمو�س

لعودة التموين لل�سكان 

بعد معاناة طويلة من االنقطاعات 

وايل وهران ياأمر باإيقاف 
اأ�سغال ال�سيانة اخلا�سة 

بت�سفية مياه البحر
تعليمات  �سعيود،  ال�سعيد  وهران  والية  وايل  وجه 

اخلا�سة  ال�سيانة  اأ�سغال  توقيف  ب�سرورة  ا�ستعجالية  

بت�سفية مياه البحر "املقطع"، يف الوقت احلايل، حتى 

يت�سنى جلميع ال�سكان بالتزود باملاء.

التي  باملياه  التزود  وتذبذب  انقطاع  اأزمة  خ�سم   ويف 

عقب  الوايل  �صرح  موؤخرا،  وهران  والية  ت�سهدها 

املياه  حتلية  حمطة  باأن  للوالية  التنفيذي  االجتماع 

توقفت الأ�سباب تقنية تتعلق بالكهرباء. املتحدث  اأو�سح 

اأن اإ�سالح العطب ا�ستغرق يومني، الفتا اإىل اأنه مبجرد 

يف  االأحياء  اأن  وذكر  العمل.  اإىل  عادت  اخللل  اإ�سالح 

املناطق ال�سفلى ا�ستطاعت التزود باملياه فيما مل تتزود 

االحياء يف املناطق العليا باملياه اإال متاأخرا. وعرب الوايل 

ملحطة  مرتقبة  �سيانة  اأعمال  على  موافقته  عدم  عن 

حتلية املياه يتوقع  اإجراوؤها ، موؤكدا اأنه اأجرى ات�ساالت 

تاأجيل  اأجل  من   ، اخل�سو�س  بهذا  الو�سية  الوزارة  مع 

التوقف التقني املرتقب اإىل غاية يوم ال�سبت اأو االأحد 

" حتى ال نزيد الطني بلة"  على حد قوله . وبح�سب 
امل�سوؤول ذاته فقد طالت معاناة مواطني  والية وهران 

باملياه  التزود  يف  طويل  انقطاع  و  تذبذب  من  موؤخرا 

ال�سروب ، حيث دام االنقطاع الأكرث من  خم�سة اأيام.

�س.زمو�س

اأمن دائرة متليلي ي�سدد اخلناق على معتادي االإجرام

توقيف ثالثة اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم بغرداية

البي�س:

توقف 15 دراجة نارية 
خمالفة لقانون املرور

تمكنت مصالح أمن دائرة األبيض سيدي الشيخ التابعة 
ألمن والية البيض من توقيف 15 دراجة نارية مخالفة 
لقانون المرور مع توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 23 

سنة بحوزته كمية من المخدرات.  
دائرة  أمن  قبل مصالح  المنظمة من  الشرطية  العملية 
األبيض سيدي الشيخ أشرف عليها رئيس أمن الدائرة 
مختلف  من  الشرطة  أعوان  و  إطارات  بمشاركة 
األحياء،  و  الشوارع  العملية  شملت  حيث  المصالح، 
العملية تم توقيف 15 دراجة نارية مخالفة  من خالل 
لقانون المرور و تحويل مجموعة من األشخاص من 
مع  المركبات  من  مجموعة  مراقبة  و  تنقيطهم   أجل 
تفتيشه  لدى  سنة   23 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف 
عثر بحوزته على كمية من المخدرات(  كيف معالج(، 
أين تم تحويله إلى مقر أمن الدائرة من أجل استكمال 

اإلجراءات إلى غاية تقديمه أمام الجهات القضائية.
حياة �سرتاح

ال�سلف:

 تنظيم يوم حت�سي�سي 
حول مرافقة تالميذ 

الأق�سام اخلا�سة
أشرفت مديرية النشاط اإلجتماعي والتضامن لوالية 
المرافقة  حول  تحسيسي  يوم  تنظيم  على  الشلف، 
الخاصة  األقسام  تالميذ  ألولياء  والتربوية  النفسية 

تحسبا للموسم الدراسي الجديد 2022/ 2023
فعالياته  جرت  الذي  اللقاء  هذا  في  شارك  وقد 
إلى  الشلف  مدينة  الشباب وسط  بديوان مؤسسات 
جانب المدير عبد القادر دهيمي، إطارات المديرية 
و  األولياء.  من  وعدد  النفسانيين  واألخصائين 
اللقاء إلى تقوية قدرات أولياء التالميذ  يهدف هذا 
من خالل تزويدهم بالمعارف واألليات التي تمكنهم 
من لعب دورهم التربوي والنفسي بغية بلوغ حياة 
تحسيس  عن  فضال  ونوعية.  جودة  ذات  مدرسية 
ومعرفة  التالميذ  من  التقرب  بضرورة  األولياء 
النتائج  تحقيق  وبين  بينهم  تحول  التي  المعوقات 
ضمان  جانب  إلى  الجميع،  قبل  من  المنتظرة 

الوصول إلى دمج مدرسي فعال.
�س.زمو�س

االأغواط:

توقيف 61 �سخ�ص 
مبحوث عنه

 من قبل العدالة  
والية  بأمن  القضائية  الشرطة  مصالح  تمكنت 
السنة  من  الماضي  أوت  شهر  خالل  األغواط 
الجارية 2022 من توقيف )61( شخص، مطلوبين 
أوامر و أحكام قضائية، من  العدالة بموجب  لدى 
محل  أشخاص   )06( المطلوبين  األشخاص  بين 
بحث بموجب أوامر بالقبض تم تقديمهم أمام النيابة 

المختصة إقليميا.
لمكافحة  الوالية  أمن  مصالح  جهود  و  نشاطات 
قطاع  عبر  أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة 
اإلختصاص متواصلة، من أجل حماية األشخاص 
و الممتلكات، تعزيز الشعور باألمن و السكينة لدى 

المواطنين.
حياة �سرتاح

تمكنت فرق الحماية المدنية لوالية جيجل من اإلخماد 
"شبه الكلي" لحريق غابة صندوح ببلدية تاكسنة على 
محور الطريق الوطني 77، حسب ما علم من مصالح 
رئيس  لعرج،  صالح  الرائد  المديرية.وأوضح  ذات 
مصلحة الوقاية بذات المديرية لوكالة األنباء الجزائرية 
أنه تم التحكم "شبه كليا" في الحريق الذي اندلع بغابات 
المواطنين  مساكن  عن  الخطر  كل  وإبعاد  تاكسنة 
وخاصة بمنطقتي بوزنطار والمرقد القريبتين من مكان 
آثار  تتبع  أن عملية  المسؤول  ذات  الحريق. وأضاف 
المواقد المشتعلة "ال تزال جارية حتى اإلخماد الكلي 
لها"، مشيرا إلى أن هبوب الرياح والتضاريس الوعرة 
قد صعب من عمليات التدخل واإلطفاء. واستنادا لذات 
وحدة  بإمدادات  التدخل  فرق  دعم  تم  فقد  المصدر، 
الغابات  مصالح  وفرق  المتنقل  الرتل  وفرق  جيملة 

للطائرة  لإلطفاء  جوية  بطلعات  االستعانة  عن  فضال 
للحماية  الثانوية  الوحدة  فرق  تمكنت  كما  الروسية. 
المدنية بأوالد صالح مدعومة بالمركز المتقدم للطاهير 
الغابات من "اإلخماد الكلي" لحريق "حرك  ومصالح 
الديس" ببلدية الشحنة الذي أتى على حوالي 1 هكتار 
و6 آالف متر مربع من المكونات الغابية إضافة إلى 
إخماد حريق غابة "خراشة" بالعوانة، حيث تم تسجيل 
احتراق 1 هكتار من البلوط الفليني واألحراش، وفق 
أن  إلى  المصدر  ذات  وأشار  لعرج.  الرائد  ذكره  ما 
"تاسالت"  مقطع  "الدولة"  غابة  حريق  إخماد  عملية 
جوية  بطلعات  باالستعانة  متواصلة  تزال  ما  بالميلية 
للطائرة الروسية إلخماد الحريق الذي عاود االشتعال 

بعدما تم إخماده سابقا.
�س.زمو�س

جيجل:

 اإخماد �سبه كلي حلريق غابات تاك�سنة

مع�سكر:

عمليات تنموية هامة ت�ستفيد منها عدد من الدوائر والبلديات 
التنموية  العمليات  تنفيذ  في  ملحوظ  تقدم  عن  لمعسكر  الوالئية  السلطات  كشفت 
الظروف  تحسين  إطار  في  تدخل  والتي   ،  2022 المالية  السنة  ضمن  المسجلة 
202 عملية  إستالم  تم  فقد  الوالية    لمصالح  تقرير  للمواطنين.وحسب  المعيشية 
بداية  سجلت  تنموية  عملية   231 مجموع  من  أخرى  عملية   173 وغلق  تنموية 
المستلمة في آجال  العمليات  المالية. وشملت هذه  السنة  سنة 2022 بعنوان نفس 
التزود  نظام  تعزيز  تقدير،   كأقصى  أشهر   6 إلى  الشهرين  بين  تتراوح  وجيزة 
العزلة بشق الطرق وتأهيلها ومشاريع  التطهير، فك  الربط بشبكة  بمياه الشرب، 
التحسين الحضري، إضافة إلى اإلنارة العمومية، وانجاز المالعب وأقسام التوسعة 

نسبة  برفع  سمح  الذي  األمر  التدريس،  حجرات  اكتظاظ  تعرف  التي  بالمدارس 
بالمائة   76,83 الى  التنموية  البرامج  و  العمليات  هذه  تمويل  قروض  استهالك 
للجماعات  بالنسبة  مألوف  غير  أمر  وهو  عديدة.  بأشهر  المالية  السنة  نهاية  قبل 
المحلية بوالية معسكر، التي توقفت بها الحركية التنموية في أواخر سنة 2015 
بعد اإلعالن عن األزمة االقتصادية العالمية الذي لحقه اإلعالن عن تجميد عدد من 
المشاريع التنموية الهامة، على غرار مشاريع في قطاع الصحة مازال المواطن 

المعسكري يتطلع إلعادة بعثها من جديد على غرار مركز لمكافحة السرطان.
�س.زمو�س

حياة �سرتاح



المواد  من  العديد  استخدام  يُمكن 
الطبيعيّة لشد الجسم، ومن أمثلة ذلك:

التي  الطرق  من  وهو  البيض  بياض 
لها مفعوٌل قويٌّ لشد الجلد، حيث يمتاز 
تقريب  على  بقدرته  البيض  بياض 
مما  البعض  بعضها  من  الجسم  أنسجة 
بياض  استخدام  إلى شّدها، ويتم  يُؤدي 
البيض عن طريق فرك المناطق المراد 
ما  تتراوح  لمدة  وتركه  بالجسم  شّدها 
المنطقة،  15-20 دقيقة قبل غسل  بين 
النتيجة  على  الحصول  يتم  وحتى 
الطريقة  استخدام هذه  يُفضل  المطلوبة 

مرتي أسبوعًيا.
كما  البشرة،  ترطيب  على  بقدرته  الموز  يمتاز  حيث  والموز:  العسل   
أنّه يحتوي على دهوٍن تُحّسن من مرونة الجلد وتُساعد على شّده، ويتم 
إضافة العسل وزيت الزيتون لما لهما من فوائٍد في ترطيب الجلد وألنهما 
يحتوياّن على مواٍد ُمضادة لألكسدة من شأنها إصالح خاليا الجلد التالفة 

أيًضا، ولتحضير هذه الخلطة يتم إتباع اآلتي:
المكونات

 نصف ثمرة من الموز الطازج.
ملعقة صغيرة من العسل. 

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
الطريقة: 

يتم تقشير الموز ومن ثم هرسه بشكٍل جيد.
 يُضاف العسل وزيت الزيتون إلى الموز. 

ربع  لمدة  وتُترك  الجسم،  في  شّدها  المراد  المناطق  على  الخلطة  تُوّزع 
ساعة ثُم يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر.

 تُغسل المنطقة مّرة أخرى بالماء البارد إلغالق المسامات.

الكركم حيث يمتاز بخصائٍص ُمطهرة 
على  قدرته  جانب  إلى  الجراثيم،  ضد 
شد مناطق الجسم المترهلة، وذلك من 

خالل الطريقة اآلتية:
المكونات

القمح  دقيق  من  كبيرتين  ملعقتين   
الكامل.

 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. 
ملعقتين كبيرتين من الحليب. 

نصف ملعقة صغيرة من العسل.
الطريقة:

مع  الدقيق  يوضع  عميق  وعاٍء  في   
حتى  جيًدا  المكونات  وتُخلط  والعسل،  الحليب  يُضاف  ثم  ومن  الكركم، 

تتشّكل عجينة سميكة. 
الجسم  في  شدها  المراد  المنطقة  على  العجينة  من  رقيقة  طبقة  توضع 

وتُترك حتى تجف تماًما، وقد تستغرق مدة ربع ساعة. 
تُغسل المنطقة بالماء البارد.

 الشبة المطحونة والنشا يتم تحضير القناع من خالل خلط ملعقة كبيرة 
من الشبة المطحونة مع ملعقة كبيرة من النشا، ومن ثم خلط المكونات 
جيًدا لحين الحصول على خليط متجانس، وقبل استخدام هذا القناع يجب 
تجربته على مساحٍة صغيرٍة في الجسم والتأكد من عدم تسببه بحساسية، 

ويُستخدم القناع من خالل تدليك المنطقة المراد شّدها في الجسم.
الطريقة  بحسب  القناع  هذا  تحضير  ويتم  والجليسرين  الزيتون  زيت   

اآلتية:
 القهوة يتم تحضير هذا القناع من خالل خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع 
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ومن ثم يتم تدليك المنطقة المراد شّدها 
بواسطة هذا القناع، وبعد االنتهاء من عمل التدليك تُلف المنطقة بقطعٍة 
من النايلون وتُترك لمدة ساعة حتى يتعّرق الجسم، ومن ثم يتم أخذ حّمام.
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الوهن العضلي الوبيل يُعرف بحالة من 
ضعف العضالت بصورة غير طبيعية، 
حيث تُسبّب األعراض في البداية الضعف 
والتعب في عضالت الرقبة، ثّم قد يُصبح 
القيام بأيّة مهّمة بسيطة أمراً صعباً وُمتعباً 
للمريض، كالتثاؤب أو الحديث، أو حتى 
األعراض  هذه  وتُعرف  الرأس،  سند 

بأعراض الضعف البصلّي.
السبب  يكون  قد  الخاطئة  الوضعيات 
الوضعية  الرأس هو  بثقل  الشعور  وراء 
إمالة  تّم  فإذا  الرأس،  أو  للرقبة  الخاطئة 
الرأس والرقبة إلى األمام 15 درجة فقد 

يشعر الشخص بأّن رأسه يزن ما يُقارب 12 كغ، وإذا تّم إمالته 60 درجة، 
كالنظر إلى األرض، فيشعر الشخص بأّن وزن رأسه يُقارب 27 كغ، لذا 

من المهم تجنّب الوضعيّات غير المستقيمة للرأس لفترات طويلة.
بعض أنواع الصداع قد يُسبب صداع الشقيقة الشعور باأللم الحاّد والثقل 
في الرأس، باإلضافة إلى الصداع التوتري؛ الذي يشعر بسببه المريض 
بالضغط والثقل في رأسه، وعادًة ما يستمر الصداع التوتري بين 20 دقيقة 
إلى ساعتين، وصداع الجيوب األنفية، الذي يحدث بسبب عدوى بكتيرية 
أو فيروسية تُسبّب انتفاخ الجيوب األنفية، وظهور أعراض عديدة كاحتقان 

األنف، والشعور باأللم والضغط مّما يسبب الشعور بثقل الرأس.
اإلجهاد العضلي تسبّب إصابات العضالت في منطقة الرقبة والرأس، مثل 
نتيجة  اإلصابات  هذه  تحدث  وقد  الرأس،  بثقل  الشعور  العضلّي  التشنّج 
المرورية،  والحوادث  الرياضية،  كاإلصابات  الُمعيّنة  الُممارسات  بعض 

وحمل أوزان ثقيلة.

نتيجة  اإلصابة  تحدث  الرقبة  مصع 
ثّم إلى األمام  تحريك الرأس إلى الخلف 
يتسبّب  مّما  وقوية،  سريعة  بصورة 
عن  العنق  وأربطة  عضالت  بخروج 
نطاق حركتها الطبيعّي، وقد تحدث هذه 
لحوادث  التعّرض  نتيجة  عادًة  الحالة 
السير، والسقوط، واإلصابات الرياضية.

إصابة الرأس قد تتعّرض مناطق الرأس 
اإلصابات  هذه  ومن  لإلصابة،  المختلفة 
يصطدم  إذ  الدماغ،  بارتجاج  يُعَرف  ما 
الدماغ بجدران الجمجمة، مّما يؤدي إلى 
الدوار،  مثل  األعراض  بعض  ظهور 
والتقيؤ،  والغثيان  والصداع،  العين،  وزغللة  الذاكرة،  واضطرابات 

والحساسية تجاه الضوء أو الضوضاء.
التحسسّي ظهور عّدة أعراض على  األنف  التهاب  يسبّب  قد  الحساسية 
الشخص المصاب مثل العطس، واحتقان األنف، وتهيّج الحلق، باإلضافة 

إلى الشعور بثقل الرأس، بسبب الضغط الحاصل على الرأس.
الضغط على  النادرة، والتي تسبّب  أنواع األورام  تُعّد من  الدماغ  أورام 
الجمجمة والشعور بثقل الرأس، باإلضافة إلى أعراض أخرى مثل الصداع 
الذراعين  في عضالت  بضعف  والشعور  العصبيّة،  والنوبات  الُمتكّرر، 

والساقين والوجه.
واالضطرابات  النفسّي،  والقلق  االكتئاب،  يسبّب  قد  والقلق  االكتئاب 
النفسيّة، والعقليّة األخرى الشعور بالصداع، والثقل في الرأس، حيُث إّن 
الصحة العقليّة تؤثر بشكل كبير في الصحة البدنية، وقد تؤدي إلى المعاناة 

من الخمول، والتعب أيضاً.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

اأطعمة ت�ساعد على ذكاء الطفل

الفاصولياء تحتوي الفاصولياء على البروتين، والكربوهيدرات المعقدة، 
واأللياف، باإلضافة إلى الفيتامينات، والمعادن، والتي تُعّزز من صحة 
الدماغ، كما أنّها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تُعّزز نمّو 

الدماغ ووظائفه.
والجزر،  الحلوة،  البطاطا  و  الطماطم،  تُعّد  الملّونة  الخضراوات   
التي  األكسدة  بمضادات  الغنيّة  الخضراوات  من  والسبانخ  واليقطين، 
إلى  الجزر والطماطم  الدماغ، ويمكن إضافة  تحافظ على صحة خاليا 
إلى  الخضار  أنواع  جميع  إضافة  يمكن  كما  لألطفال،  الغداء  أكياس 

صلصة المعكرونة، والحساء.
منتجات األلبان تُعّد منتجات األلبان مصدراً جيداً للبروتين، وفيتامينات 
ب المهّمة لنمّو أنسجة الدماغ، والنواقل العصبية، واإلنزيمات، باإلضافة 
إلى أّن اللبن والحليب يُعّدان غنيّين بالبروتين، والكربوهيدرات التي تُعّد 
والمراهقين  األطفال  أّن  الدراسات  وجدت  وقد  للدماغ،  الطاقة  مصدر 
وهو  د؛  فيتامين  من  بها  الموصى  الجرعة  أضعاف   10 إلى  بحاجٍة 
فيتاميٌن يُعّزز من صحة النظام العصبي العضلي، ودورة الحياة الكلية 
لخاليا الجسم، ويُعّد تناول منتجات األلبان إحدى الطرق للحصول على 

هذه العناصر الغذائية األساسية.
 الشوكوالتة الداكنة تحتوي الشوكوالتة الداكنة ومسحوق الكاكاو على 
ومضادات  والكافيين،  الفالفونويد،  مثل  الدماغ؛  صّحة  تُعّزز  مرّكباٍت 
النباتية  المرّكبات  من  مجموعًة  الفالفونويدات  تُعّد  حيث  األكسدة؛ 
المضادة لألكسدة، والتي تُعّزز قدرة الدماغ على التعلُّم، وتُحّسن الذاكرة، 
وقد وجدت الدراسات أنّه يمكن لهذه المرّكبات أن تُعّزز الذاكرة، وتساعد 

على إبطاء القصور اإلدراكّي المرتبط بالعمر.
ب6،  فيتامين  مثل  ب؛  لفيتامينات  جيداً  مصدراً  البيض  يُعّد  البيض   
وفيتامين ب12، وحمض الفوليك، والتي تُعّزز من صحة الدماغ، وقد 
الدماغ،  انكماش  تمنع  أن  الفيتامينات  لهذه  يمكن  أنّه  الدراسات  وجدت 

وتؤّخر االختالل المعرفي.
 الحبوب الكاملة تحتوي الحبوب الكاملة؛ مثل األرز البنّي، والشعير، 
يمتلك  والذي  هـ،  فيتامين  على  وغيرها  الشوفان،  ودقيق  والبرغل، 
التأكسدي  اإلجهاد  من  الدماغ  خاليا  تحمي  لألكسدة  مضاّدًة  خصائص 

الناجم عن الجذور الحّرة.

تنظيف املنزل من الغبار 

تجهيز البيت لتنظيفه من الغبار يوجد مجموعة من الخطوات الواجب 
إتباعها قبل البدء بتنظيف البيت من الغبار، وهي كاآلتي:

ترتيب الفوضى في جميع أرجاء المنزل؛ وذلك حتّى تكون عملية تنظيف 
الغبار سهلًة وأكثر فعالية.

 ارتداء المعدات الواقية من الغبار، كوضع غطاء على األنف والفم لمنع 
دخول الغبار، وخاصًة إذا كان الشخص يُعاني من حساسية من الغبار، 

مع إمكانية ارتداء نظارات واقية لمنع دخول الغبار في العينين.
عملية  إكمال  ثّم  المنزل،  خارج  والوسائد  السجاد  عن  الغبار  تنفيض   

تنظيفها داخل المنزل.
كما يوجد نصائح أخرى يجب مراعاتها خالل تنظيف البيت من الغبار، 

وهي كما يأتي:
حجمه  يكون  أن  يجب  حيث  الغبار،  من  الهواء  تنقية  جهاز  استخدام   

مناسباً لحجم الغرفة حتّى يعمل بكفاءة عالية. 
ارتفاع  إّن  حيث  المغبرة،  المنطقة  في  الماء  من  اثنين  أو  دلو  وضع 
نسبة الرطوبة في الغرفة يجعل األغبرة تستقر على األسطح مّما يُسّهل 

تنظيفها.
 استعمال المكنسة الكهربائية إلزالة وشفط الغبار.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

و�سفات منزلّية للعناية بب�سرة احلامل

 الحمضّيات تحتوي الحمضيّات مثل الليمون على حمض ألفا هيدروكسي، 
يمتلك  الميّتة، وهو  الجلد  وإزالة خاليا  المسام  يساعد على إغالق  الذي 

أيضاً خصائص مضاّدة للجراثيم تعمل على تقشير البشرة، والستخدامه 
لبشرة المرأة الحامل تُعَصر حبّة ليمون وتوَضع في وعاء، ثّم تُبلّل قطعة 
من القطن بعصير الليمون، ويُمسح بها مكان تواجد البقع على البشرة، 

وتُتَرك لمّدة عشر دقائق أو حتى تجف، ثم يُغسل الوجه بالماء البارد.
 زيت جوز الهند هو من الزيوت الغنيّة بالخصائص المضاّدة للجراثيم 
وللفطريات، كما أنّه يعتبر مهّدئاً لتهيّجات الجلد، حيث يمكن امتصاصه 
بسهولة، ويمكن وضع زيت جوز الهند على البشرة قبل النوم كمرّطٍب 

ليلّي، وتركه حتى الصباح.
 الحليب يُعتبر الحليب البارد من أكثر الوصفات الطبيعيّة المعروفة للعناية 
بالبشرة خالل فترة الحمل، حيث يمتلك عّدة فوائد للبشرة فهو يعمل على 
البشرة، ويتم استخدامه  ج  توهُّ ترطيبها، ويقلّل من االحمرار ويزيد من 

بنقع كرة من القطن في الحليب البارد، ومسح الوجه بها ببطء ولطف.

ما اأ�سباب الثقل يف الراأ�س
ا�صطرابات التوازن قد ت�صّبب بع�س ا�صطرابات وم�صاكل التوازن �صعور ال�صخ�س بثقل يف الراأ�س، ومن الأمثلة على هذه 

ال�صطرابات مر�س مينيري، ودوار الو�صعة والتهاب الع�صب الدهليزّي، اإذ ت�صّبب هذه ال�صطرابات الدوار، والدوخة، 

بالإ�صافة اإىل ثقل الراأ�س.

و�سفات طبيعية ل�سد اجل�سم 
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لل�سماح لـ"الدفعجية"

 مبواجهة اآيندهوفن باليوروبا ليغ 

تاأجيل مبار�ة �آر�سنال
 ومان�س�سرت �سيتي ر�سميا

على  موافقتها  أمس،  الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  رابطة  أعلنت 
تأجيل مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي، والتي كان مقرًرا لها 
يوم 19 أكتوبر المقبل، يأتي ذلك للسماح بإقامة مباراة آرسنال مع 
آيندهوفن باليوروبا ليغ.وأصدرت الرابطة، بياًنا رسمًيا، جاء فيه: 
األوروبي  االتحاد  مع  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  رابطة  "اتفقت 
لكرة القدم على تأجيل مباراة آرسنال في الدوري اإلنجليزي الممتاز 
مع مانشستر سيتي، والتي كان مقرًرا لها أن تُلعب يوم 19 أكتوبر 
الدوري  في  آيندهوفن  آرسنال ضد  مباراة  بإقامة  للسماح  المقبل، 
آيندهوفن  أمام  آرسنال  يلعب  أن  المقرر  من  األوروبي«.وكان 
يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري، ولكن المباراة تم تأجيلها بسبب 
الظروف المحيطة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، لتقام يوم الخميس 
جديد  موعد  عن  اإلعالن  يتم  أن  المقرر  المقبل.ومن  أكتوبر   20

لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي، في وقت الحق.
الوكاالت

ليفربول يحقق اأول فوز 

يف دوري االأبطال، وكلوب ي�سرح:

»كان يجب علينا �لت�سجيل 
من �لكر�ت �لثابتة«

يورغن  ليفربول  مدرب  أوضح 
عليه  توجب  فريقه  أن  كلوب، 
إحداث  ضرورة  استيعاب 
اللعب، من  في طريقة  تغييرات 
أجاكس  على  الفوز  تحقيق  أجل 
المجموعة  في  أمس،  أول   1-2
األولى من مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
فوزه  لتحقيق  ليفربول  وعانى 
األول في المسابقة، وانتظر حتى الدقيقة 89 لتسجيل هدف الحسم 
عبر المدافع الكاميروني جويل ماتيب، ورفع ليفربول رصيده في 
المجموعة إلى 3 نقاط، بعد خسارته األسبوع الماضي أمام مضيفه 
نابولي 1-4.وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": 
"أعتقد أن الجميع يمكن أن يروا أننا فهمنا، وأنه كان علينا أن نحدث 
تحواًل مختلًفا تماًما في المباراة. فعل الشبان ذلك. لعبنا الكثير من 
األشياء الجيدة ضد مقاومة شديدة القتال. سجلنا الهدف األول وكان 
يجب أن نسجل المزيد من األهداف، من الركالت الثابتة على وجه 

الخصوص«.
وأضاف: "لست متأكًدا من أن هدفهم جاء من فرصتهم األولى، لكن 
أجاكس لم يكن لديه الكثير. هكذا هو الحال في وضعنا، يمكن أن 

يحدث أي شيء، لكنها كانت تسديدة رائعة من )محمد( قدوس«.
في  األمور  تسير  أن  يأمل  الجميع  آخر.  اختبار  مثل  "إنه  وتابع: 
االتجاه الصحيح ثم تحصل انتكاسة أخرى. يمكنك أن ترى تأثير 
ذلك. الضغط قبل الهدف كان أفضل بكثير من الضغط بعد الهدف، 

ولكن إذا كنا سنضغط، علينا أن نفعل ذلك بالشكل الصحيح«.
كلوب:  قال  شديدة،  بسهولة  ليفربول  لدفاع  أجاكس  كشف  وعن 
"يجب أن أشاهد المباراة مرة أخرى. اعتقدت أننا تعاملنا بشكل جيد 
مع ذلك، في هذه الحالة ال، لكن هذا سيحدث دائًما في كرة القدم«.

وأردف: "إذا كان علي )أليسون بيكر( أن يقوم بالتصدي، فقد حدث 
خطأ ما مسبًقا. أتفهم أننا نتحدث عن تفاصيل صغيرة ولكن األمر 
ليس بهذه األهمية بالنسبة لنا ألنه يتعلق بالتعرض لهجمة، وهو ما 
يمكن أن يحدث دائًما، ثم علينا العودة إلى ما كان ينبغي أن نفعل«.
الوكاالت

قبل اأ�سابيع من امل�ساركة يف كاأ�س العامل بقطر

�لربتغايل كريو�ش ي�سل 
�إىل طهر�ن لتدريب �ملنتخب �لإير�ين

كارلوس  البرتغالي  المدرب  وصل 
العاصمة  طهران  إلى  كيروش 
مهمة  الستالم  أمس،  فجر  اإليرانية 
الوطني  المنتخب  على  اإلشراف 
دراغان  للكرواتي  خلفا  القدم  لكرة 
المدرب  وحظي  سكوتشيتش، 
مسؤولي  قبل  من  حار  باستقبال 
اإلعالم  ووسائل  اإليرانية  الرياضة 

المحلية.
لمنتخب  السابق  المدرب  وعلق 
مصر، على عودته لتدريب منتخب 
إيران مجددا، عبر حسابه الشخصي 
بك  تتصل  "عندما  "تويتر":  على 
العائلة، كل ما عليك فعله هو العودة، 
وجاهزون  بواجباتنا  ملتزمون 
نفعل  "دعونا  وأضاف:  للمهمة"، 
المستقبل،  إلى  شباب،  يا  معا  ذلك 

شكرا جزيال لالتحاد اإليراني«.
بخدمات  مجددا  االستعانة  وتأتي 
عاما   69 البالغ  البرتغالي  المدرب 
المنتخب  مشاركة  من  أسابيع  قبل 
المقرر  قطر  مونديال  في  اإليراني 

نهاية العام الحالي.

الفنية  اإلدارة  تولى  كيروش  وكان 
 2011 العامين  بين  إيران  لمنتخب 
و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 
ويعد   ،2018 وروسيا   2014
البرتغالي من المدربين المخضرمين 
قاد  إذ  المنتخبات،  مستوى  على 

بالده بين 2008 و2010، وإيران، 
وكولومبيا )2019-2020(، ومصر 
له  مهمة  آخر  في   )2021-2020(
األندية،  صعيد  فني.على  كمدير 
لاير  تدريب  محطاته  أبرز  كانت 
كمساعد  والعمل  اإلسباني،  مدريد 
للسير أليكس فيرغوسون في تدريب 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي.
يذكر أن قرعة مونديال قطر، أوقعت 
المجموعة  في  اإليراني  المنتخب 
سياسية،  نكهة  تحمل  التي  الثانية 
اإلسالمية  الجمهورية  تضم  إذ 
وإنجلترا  المتحدة  والواليات 
لتخطي  إيران  وتسعى  وويلز، 
في  األولى  للمرة  المجموعات  دور 

تاريخها.
الوكاالت

بايرن  حارس  نوير  مانويل  قال 
"محظوظا"  كان  فريقه  إن  ميونخ، 
روبرت  من  أهداف  تلقي  بعدم 
النجم  عودة  لدى  ليفاندوفسكي، 

البولندي إلى ملعب "أليانز أرينا«.
عروضه  ليفاندوفسكي  وواصل 
انتقاله  بعد  التهديفي  وتألقه  المبهرة 
وسجل  برشلونة،  إلى  بايرن  من 
ثالثية )هاتريك( في مباراته األولى 
البارصا،  بقميص  األبطال  بدوري 
في مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، 
خالل  التسجيل  في  ينجح  لم  لكنه 
بايرن  بفوز  انتهت  التي  المباراة 
صفر   /  2 برشلونة  على  ميونخ 
"أليانز  أول أمس على ملعب  مساء 
الثانية  الجولة  في  ميونخ  في  أرينا" 

من مباريات دور المجموعات.
من  خطيرة  لرأسية  نوير  وتصدى 
وذلك  ليفاندوفسكي،  السابق  زميله 
أخرى  فرصة  األخير  أهدر  أن  بعد 
العارضة،  فوق  الكرة  سدد  بعدما 

وكان من الممكن أن تسفر الفرصتان 
ليفاندوفسكي في مباراة  عن تسجيل 
بأن  نوير  اعترف  وقد  أمس،  أول 
الحظ حالف بايرن خالل المواجهة.

وقال نوير في تصريحاته للصحفيين 
كانت  أنها  "أعتقد  المباراة:  عقب 
نظرا  لليفاندوفسكي  عاطفية  مباراة 

ميونخ،  في  كبيرا  نجاحا  حقق  ألنه 
والحظ  كمنافس،  أيضا  نعرفه  لكننا 
الحاسمة"،  اللحظات  في  يحالفه  لم 
وأضاف: "كنا محظوظين بأنه سدد 
الكرة فوق العارضة وبأنني تصديت 
للمحاولة الثانية، لقد استعرضنا أداء 

جيدا في الجانب الدفاعي«.

كذلك يرى جوليان ناغلسمان المدير 
الفني لبايرن ميونخ أن ليفاندوفسكي 
أدى بشكل جيد رغم أنه أخفق في هز 
الشباك، واعترف بأن أغلب الحديث 
قبل المباراة كان يدور عن مواجهة 
لفريق  ليفاندوفسكي العب برشلونة 
ناغلسمـــــان:  وقــال  السابــق، 
وأنا  جيدة،  مباراة  قدم  أنه  "أعتقد 
كان  أنه  رأينا  يسجل،  لم  بأنه  سعيد 
التصدي  واستطعنا  خطورة،  يشكل 
وأضاف  للغاية"،  جيد  بشكل  له 
وعانقته،  المباراة  عقب  :"رأيته 
ولدي  اآلن،  آخر  لفريق  يلعب  لكنه 
العديد من الالعبين الذين كان يجب 
علي التوجه إليهم"، وتابع مــــدرب 
تلقيت  ربما  األسبوع،  :"هذا  بايرن 
ليفاندوفسكي،  حول  سؤاال   60
إلى  األسئلة  هذه  توجيه  يمكنكم 
يعد  لم  )ليفاندوفسكي(  ألنه  تشافي 

العبا لدي«.
الوكاالت

حار�س البايرن يعرتف بقوة هداف بر�سلونة:

عرب عن ر�ساه مب�ستوى العبي االإنرت اأمام بلزن، اإنزاغي:

»�سعد�ء بالفوز وعودة لوكاكو �ستعزز خيار�تي«

ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  وجه 
قصيرة  رسالة  برشلونة،  مهاجم 
عقب  الكتالوني،  الفريق  لجماهير 
 2-0 ميونخ  بايرن  أمام  الخسارة 
مرحلة  منافسات  ضمن  أمس،  أول 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حسابه  عبر  ليفاندوفسكي،  وكتب 
أمسية  "كانت  "إنستغرام":  على 
صعبة، حان الوقت اآلن للتركيز على 

المستقبل«.
لبرشلونة  خسارة  أول  هذه  وتعد 
 6 خاض  بعدما  الجديد،  الموسم  في 

أو  الليغا  في  سواء  سابقة،  مباريات 
دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 5 

مواجهات وتعادل مرة.
بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده 
المجموعة،  صدارة  في  نقاط   6 إلى 
 3 عند  برشلونة  رصيد  تجمد  بينما 

األهداف  بفارق  الوصافة،  في  نقاط 
عن إنتر.وانتقل ليفاندوفسكي لصفوف 
من  قادما  الصيف،  هذا  برشلونة، 
بايرن ميونخ، بعقد يمتد لثالثة مواسم، 

مع إمكانية التمديد لموسم آخر.
الوكاالت

إنتر  لفريق  الفني  المدير  إنزاغي  عبر سيموني 
فريقه  حققه  الذي  بالفوز  سعادته  عن  ميالن 
على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي، بمنافسات 
لدوري  المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة 

أبطال أوروبا.
وفــــاز إنتر عـــلى فيكتوريـــــــــا بنتيجــــــــــة 
له  نقاط  ثالث  أول  الفريق  ليحصد   ،)0-2(
أمام  األول  باللقاء  خسارته  بعد  بالمجموعة، 

بايرن ميونخ.
اللقاء "نحن  وقال إنزاغي في تصريحاته عقب 
من  التقليل  ينبغي  ال  أنه  نعلم  كنا  ألننا  سعداء 
إيطالي  فريق  أي  يفز  لم  حيث  شأن خصومنا، 
قاموا  "الالعبون  وأضاف  بلزن"،  في  قبل  من 

بعمل جيد وظلوا مركزين، كنا نعلم أنها ستكون 
بداية صعبة للموسم، خاصة مع اإلصابات، لكن 

الوقت"،  مرور  مع  مباراة  كل  يتحسن  الفريق 
الدولي،  التوقف  بعد  سيعود  "لوكاكو  وتابع 
في  الالعبين  بين  االختيار  سيمكنني  وبعدها 
جميع  إلى  بحاجة  نحن  حدة،  على  مباراة  كل 

الالعبين هذا الموسم«.
علق  إنتر،  مع  األولى  أتشيربي  مشاركة  وعن 
األمر  يكن  لم  جيدا،  أداء  قدم  "لقد  سيموني 
يمكنه  أنه  جيدا  يعرف  العب  لكنه  سهال، 
مساعدتنا بشكل كبير، الشيء المهم هو أن جميع 
على  بينهم  منافسة  هناك  أن  يعرفون  الالعبين 
فرصة  الحصول على  للجميع  ويمكن  األماكن، 

وسيشاركوا جميعا".
الوكاالت

»�حلظ �ساعدنا �أمام ليفاندوف�سكي«

ليفاندوف�سكي يوجه ر�سالة جلمهور بر�سلونة
بعد خ�سارته مع البار�سا اأمام البايرن
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ريا�ضي
عزي يتعر�س للطرد يف الدقيقة الأخرية

براهيمي وبلفو�ضيل يقلبان 
الطاولة على نادي املرخية  

حقق الغرافة، فوزا مثيرا على 
في   ،1-2 بنتيجة  المرخية 
المباراة التي أقيمت أول أمس، 
خليفة،  بن  هللا  عبد  بملعب 
من  الرابعة  الجولة  إطار  في 
وعرفت  القطري،  الدوري 
العبين  لثالثة  الفت  ظهور 

جزائريين.
هدف  فتوحي  إدريس  وأحرز 

بطريقة  براهيمي  ياسين  الغرافة،  هدفي  بينما سجل   ،38 الدقيقة  في  المرخية 
جميلة، وإسحاق بلفوضيل من ركلة جزاء في الدقيقتين 56 و63، وارتفع رصيد 
الغرافة إلى 12 نقطة في المركز الرابع، مقابل 8 نقاط في جعبة المرخية سابع 

الترتيب.
السيطرة على مجريات  الفريقان  وتبادل  المستوى،  متوسطة  المباراة  وجاءت 
تلك  ورغم  اللقاء،  فترات  معظم  في  للغرافة  األفضلية  كانت  وإن  األمور، 

األفضلية، نجح المرخية في إنهاء الشوط األول لصالحه بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، كثف الغرافة من الضغط على منافسه، وهو ما أسفر عن 
هدف التعادل، ثم حاول الغرافة تسجيل الفوز، وهو ما تحقق بفضل ركلة جزاء، 

وشهدت المباراة طرد الجزائري أيوب عزي العب المرخية في الدقيقة 90.
ق.ر

لرغبته يف خطفه من ترابزون 

�صبورت الرتكي والأهلي امل�صري

ال�ضد القطري يغري فيغويل 
بـ3 مليون اأورو �ضنويا

أمس  إعالمية  تقارير  كشفت 
قدم  القطري  السد  نادي  أن 
الجزائري  للدولي  عرضا 
تدعيم  قصد  فيغولي  سفيان 
أن  إلى  وأشارت  الفريق، 
على  القطري، عرض  النادي 
فيغولي راتباً سنويا يقدر بنحو 
إلقناعه  دوالر،  ماليين   3
خالل  صفوفه  إلى  باالنضمام 
الميركاتو الصيفي الجاري.وأضافت المصادر ذاتها أن عرض السد القطري، 
يقلل من فرص األندية التي تريده على غرار األهلي المصري وبعض األندية 
األخرى، التي طلبت خدماته في وقت لم يحسم الدولي الجزائري قراره النهائي 
أكدت  قد  التركية،  غازيت"  دينيز  "كارا  المقبلة.وكانت صحيفة  وجهته  بشأن 
فيغولي كان قريباً جداً من االنتقال إلى نادي طرابزون سبور حامل لقب الدوري 
التركي الممتاز، الموسم الماضي، إضافة إلى نادي األهلي المصري غير أن 

الالعب فضل التريث والبحث عن فريق يقدم له أحسن العروض.
وحسب نفس المصدر، فأن نادي طرابزون سبور اقترح على العب الخضر 
راتباً سنوياً قيمته 1.25 مليون يورو مع عقد سنة قابل التجديد لسنة إضافية، 

ومكافآت متعلقة باألهداف والتمريرات الحاسمة.
وفي حال نجاح صفقة فيغولي والتحاقه بفريق السد القطري سيلعب إلى جانب 
األفارقة  الالعبين  أكثر  قائمة  ضمن  تصنيفه  تم  الذي  بونجاح  بغداد  مواطنه 
تهديفا، في القرن الـ21، واحتل المرتبة الثامنة بـ270 هدفا وتواجد، رفقة العديد 
من نجوم القارة السمراء، على غرار صامويل إيتو، الذي تصدر القائمة برصيد 

442 هدفا، يليه ديدي دروغبا برصيد 363 هدفا.
ق.ر

�صيخ�صع لربوتوكول عالجي مكثف

الإ�ضابة تبعد بوزوق 
عن امليادين لأ�ضبوعني

 كشف نادي الرجاء المغربي 
التي  اإلصابة  طبيعة  عن 
الجزائري  الدولي  لها  تعرض 
الرجاء  وقال  بوزوق،  يسري 
عبر  اليوم  رسمي  بيان  في 
موقع  في  الرسمية  صفحته 
فيسبوك إن الالعب يشكو من 
سيفرض  الكاحل،  في  التواء 

عليه الغياب عن التدريبات.
النادي المغربي: "سيخضع الالعب يسري بوزوق لبروتوكول عالجي  وتابع 

مكثف، ويتوقع عودته لمجاورة الفريق األول خالل أسبوعين".
المحدد  التطواني،  المغرب  أمام  المقبلة  المباراة  عن  بوزوق  سيغيب  وبذلك 

موعدها يوم األحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المغربي.
المغرب  مباراة  في  مدكور  اإلله  عبد  المدافع  مشاركة  حول  الشكوك  وتحوم 
تواركة  اتحاد  مباراة  في  لها  تعرض  التي  اإلصابة  بسبب  المقبلة،  التطواني 
في الدوري المغربي.وما زال الرجاء يبحث عن فوزه األول في الدوري، بعد 
تعادله في الجولة األولى أمام أولمبيك أسفي 2-2، والخسارة في الجولة الثانية 

أمام اتحاد تواركة 0-1.
ق.ر

المجيد  عبد  السيد  الجمهورية،  رئيس  كرم   
المنتخب  الشعب عناصر  تبون، أمس بقصر 
الوطني للناشئين لكرة القدم، وكذا الرياضيين 
المتألقين في العاب التضامن اإلسالمي بقونيا 
وعدد  الهمم  ذوي  من  ورياضيين  التركية، 
من المتوجين في مختلف الفعاليات الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
مجلس  رئيس  بحضور  التكريم  حفل  وجرى 
المحكمة  ورئيس  قوجيل،  صالح  األمة، 
الدستورية عمر بلحاج ورئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة 
وأعضاء  الجمهورية  لرئيس  ومستشارين 
والرياضة  الشباب  ووزير  الحكومة،  من 
عبد الرزاق سبقاق و رئيس اللجنة االولمبية 
حماد،  الرحمان  عبد  الجزائرية،  والرياضية 
ورئيس االتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد 

زفيزف.

استهل  الذي  التكريمي  الحفل  هذا  وخالل 
رئيس  سلم  الوطني،  النشيد  الى  باالستماع 
شهادات  المتوجين  للرياضيين  الجمهورية 
وصافح  مالية،  ومكافئات  وتقدير  عرفان 
الرئيس تبون العبي الفريق الوطني للناشئين، 
الذي توج بالكأس العربية في طبعتها الرابعة 
بعد فوزه على المغرب بالضربات الترجيحية 
في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب عبد 

الكريم كروم بسيق بوالية معسكر.
المتألقين  الرياضيين  مع  التكريم  وتواصل 
بتركيا،  بقونيا  التضامن اإلسالمي  العاب  في 
منحوا  الذين  رياضيا ورياضية   42 وعددهم 
للجزائر 7 ميداليات ذهبية و12 فضية و23 
القوى  ألعاب  رياضيو  تالهم  ثم  برونزية، 
في  م   800 فضية  )صاحب  سجاتي  جمال 
بمدينة  األخيرة  )أكابر(  العالمية  البطولة 
أوجين بالواليات المتحدة األمريكية، وزميليه 

عبد  بن  اسماعيل  سنة،   20 من  أقل  عند 
وهيثم  مشي(  10كلم  في  )فضية  الرحمان 
شنيتف )فضية في 800 م( في بطولة العالم 
التي جرت بمدينة كالي بكولومبيا، ورياضيو 
بميداليات  اآلخرين  هم  المتوجين  الصم 
متنوعة، بالبرازيل في األلعاب العالمية للصم.
وبعد أخذ صورة تذكارية جماعية مع المتوجين 
تسلم  للفاف،  التنفيذي  المكتب  من  وأعضاء 
الرئيس تبون الكأس العربية-2022 من أيدي 
كما  سنة،   17 من  القل  الوطني  الفريق  قائد 
باسمه  موشح  الوطني  للمنتخب  قميصا  تسلم 
من أيدي عضو الفاف، ومدير الطبعة الرابعة 
بحضور  وذلك  مدان،  حكيم  العربية،  للكأس 
المدرب الوطني رزقي رمان ومحمد معوش 
لكرة  الوطني  التحرير  جبهة  فريق  عضو 

القدم.
ق.ر/واج

جمال  الوطني  الناخب  يعقد 
بلماضي ندوة صحفية يوم األحد 
المقبل، بقاعة المحاضرات عمر 
الوطني  الفني  بالمركز  كزال 
بسيدي موسى، للحديث عن آخر 
أخبار الخضر الخاصة بالعناصر 
السوسبانس  ورفع  الجديدة، 
تداولها  تم  التي  اإلشاعات  حول 
القائد  رفض  بخصوص  مؤخرا 
رياض محرز الحضور لتربص 
الموقع  الوطني.وأكد  المنتخب 
بلماضي  أن  للفاف  الرسمي 
سيعقد هذه الندوة الصحفية تحسبا 
ضد  وديتين  مباراتين  لخوض 
ميلود  بملعب  ونيجيريا  غينيا 
الموعد  وهو  بوهران،  هدفي 
الذي سيميط فيه اللثام عن العديد 

من القضايا الخاصة بالخضر.

قضية  أن  هو  فيه  شك  ال  ومما 
النقاط  اهم  من  ستكون  محرز 
خاصة  بلماضي،  سيثيرها  التي 
الفاف  على  محسوبين  تأكيد  بعد 
أن نجم مانشيستر سيتي لم يطلب 
سبتمبر،  تربص  من  إعفائه 
تداوله  تم  وأوضحت أن "كل ما 
بشأن رغبة الالعب في االعتزال 
الصحة،  من  له  أساس  ال  دوليا 

والغاية منه صناعة الحدث بشتى 
الطرق"، مشيرة لوجود نية لديه 
لطي صفحة الفشل األخير سواء 
أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  في 
المونديال  تصفيات  أو   2021
سطر  لكتابة  السعي  مع   ،2022
المحاربين  مع  تاريخه  من  جديد 
القادمة  أفريقيا  كأس  من  بداية 

.2023

كما سيحاول مدرب الخضر الرد 
بالالعبين  المتعلقة  األسئلة  على 
عدلي  ياسين  وخاصة  الجدد، 
المواقع  منت  العديد  أكدت  الذي 
استدعائه بسبب  تأجيل  أنه طلب 
وضعيته الحالية كالعب احتياطي 

مع ناديه ميالن اإليطالي.
في  مؤخرا  الفاف  وشرعت 
حيث  لالعبين،  الدعوات  إرسال 
أكدت مصادر مطلعة أن الهداف 
للمنتخب  سيعود  بونجاح  بغداد 
تزامنا  التربص،  هذا  بمناسبة 
مع استرجاعه لجزء من فعاليته، 
حيث سجل 3 أهداف وأسهم في 
مع  له  مباريات   6 خالل  هدفين 
ناديه السد القطري خالل الموسم 

الجاري.
اأمري.ل

 أعلنت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس 
كريم  السابق،  الدولي  الالعب  انضمام  عن 
الفني لمنتخب المحليين، في  مطمور، للطاقم 
الوقت الذي جرت فيه القرعة الخاصة بكأس 
ستستضيفها  التي  المحليين  لالعبين  إفريقيا 
الجزائر مطلع السنة المقبلة.وأفاد بيان للفاف، 
فيسبوك،  عبر  الرسمي  موقعه  على  نشره 
بداية من تاريخ  سينظم مطمور لطاقم بوقرة 
التربص القادم الذي سيبدأ بتاريخ 19 إلى 29 
سبتمبر، وأضاف البيان، أن انضمام مطمور 
لطاقم بوقرة للتحضير لكأس إفريقيا للمحليين 

التي ستحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أمس 
ستواجه  بوقرة  مجيد  المدرب  تشكيلة  أن 
رسمياً نيجيريا في 23 سبتمبر بملعب وهران 

بقسنطينة  حمالوي  ملعب  في  السودان  ثم 
يوم 29 من الشهر ذاته.من جهة ثانية، علن 
أن قرعة  أمس  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد 
ستسحب  للمحليين  األفريقية  األمم  بطولة 
الجزائر،  في  المقبل  أكتوبر  من  األول  في 
يتنافس  األولى،  "للمرة  الكاف:  وأضافت 

البطولة  بدأت  حيث  اللقب  على  منتخبا   18
ثم   2009 عام  منتخبات  ثمانية  بمشاركة 
"من  وتابع:  منتخبا"،   18 واآلن  منتخبا   16
شمال أفريقيا سيشارك الجزائر البلد المضيف 
أ  الغربية  المنطقة  ومن  وليبيا،  والمغرب 
يتواجد منتخبات السنغال ومالي وموريتانيا".
الرسمية،  صفته  عبر  أصدرته  بيان  وفي 
قالت الكاف "من المنطقة الغربية ب يشارك 
وفي  وغانا،  والنيجر  ديفوار  كوت  منتخبات 
المنطقة الوسطى تشارك الكاميرون والكونغو 
منطقة  "من  وأتم:  الديمقراطية"،  والكونغو 
والسودان  أوغندا  ستشارك  األوسط  الشرق 
ستشارك  الجنوبية  المنطقة  ومن  وإثيوبيا، 

موزمبيق وأنغوال ومدغشقر".
ق.ر

ا�صتقبلهم بق�صر ال�صعب بح�صور م�صوؤويل ال�صلطات العليا يف البالد  

ق�صية حمرز وعديل وجتديد دماء اخل�صر من اأهم املحاور

قرعة "ال�صاأن" �صتجرى يف الفاحت اأكتوبر املقبل

الرئي�س تبون يكرم منتخب النا�ضئني 
واملتوجني يف الألعاب الإ�ضالمية وذوي الهمم

بلما�ضي يعقد ندوة �ضحفية 
يوم الأحد املقبل يف �ضيدي مو�ضى

مطمور يدعم الطاقم الفني للمنتخب الوطني للمحليني  
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بالجلفة  الوالئي  االمن  مديرية  من  االنطالقة  كانت 
 13 الثالثاء  يوم  عاشور  زيان  جامعة  من  بالقرب 
سبتمبر 2022 حوالي الساعة السادسة مساء وهذا 
الجهات  لمختلف  والمتبادلة  المشتركة  التحية  بعد 
الخرجة  هذه  بأهداف  الجميع  تذكير  وبعد  األمنية 
والمخطط المحدد له من طرف رئيس خلية االعالم 
واالتصال بالمديرية الوالئية لألمن والذي يدخل في 
الجريمة  المشبوهة ومكافحة  إطار مداهمة األماكن 
بكل أنواعها عبر تراب كل الوالية من اجل تنوير 
الراي العام بمجهودات رجال االمن في الحفاظ على 

حياة وممتلكات الموطنين.
الوجهة  كانت  سابقا،  المحدد  المخطط  وحسب 
أولى  كخطوة  الجديدة"  “الجلفة  مدينة  نحو  األولى 
أين تم تطويق المكان والقيام بعملية مداهمة "لحي 
5 جويلية" والذي يشهد حركية كثيرة وهذا بسبب 
والمحالت  به  العامة  المتاجر  من  العديد  تواجد 
التجارية التي يقصدها المواطنون من خارج المدينة 
ومن داخلها. واسفرت هذه العملية القبض على أحد 
المشتبه فيهم بعد ان شارف على اإلفالت من قبضت 

رجال االمن.
التالية في  النقطة  محطة المسافرين الرئيسية كانت 
دؤوبة  حركة  من  تشهده  لما  له  المبرمج  المخطط 
مختلف  بين  وامتعتهم  المتنقلين  للمسافرين  وكثيرة 
ارجاء الوطن وخاصة ونحن على مقربة من احياء 
المصالح  قامت  اين  بالجزائر،  الدينية  األعياد  أحد 
المسافرين  لبعض  تفتيش  بعمليات  المشتركة 
المحطة  اصوار  داخل  المتواجدين  واغراضهم 
تجاوزات  أي  عن  للكشف  بها  المحيطة  واألماكن 
امنية او أي نقل للممنوعات التي تشكل خطرا على 

المتنقلين او على المواطنين وحياتهم.
الثالثة كانت أحد اهم نقاط التفتيش باإلقليم  الخطوة 
بلدية  الى  المؤدي  الطرق  مفترق  شملت  حيث 
"المجبارة" والطريق الوطني رقم واحد والذي يشهد 
والخارجة  الداخلة  للمركبات  وكثيفة  كبيرة  حركية 
من مدينة الجلفة وبعد تعزيز الحاجز األمني الثابت 
وانشاء السدود، قام رجال االمن بتوقيف العديد من 
سائقي السيارات والشاحنات باإلضافة الى حافالت 
نقل المسافرين والقيام بعمليات تفتيش دقيقة لألمتعة 
سينوتقنية"  "الفرقة  بمشاركة  المنقولة  والبضائع 

لمصالح الدرك الوطني.
و  االعالم  بخلية  المكلفة  النقيبة  أكدت  األخير  وفي 
العملياتي  التنسيق  هذا  ان  الوطني  للدرك  االتصال 
الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  وحدات  بين 
الجمارك  ومصالح  الجلفة  لوالية  االمن  ومصالح 
على  يدل  الوالية  باقليم  الجرائم  مختلف  لمكافحة 
الجهات  مختلف  بين  العالي  التنسيق  مستوى  مدى 
االمنية وعلى مدى استعداد هؤالء االفراد من اجل 
خدمة الوطن ومن اجل السهر على راحة المواطن 

الجلفاوي وممتلكاته. 

ANEP : 2216017871

إشـهـــار

متفرقاتاخلمي�س  15 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 19 �صفر 1444 هـ   10
مع قرب منا�شبة املولد النبوي ال�شريف

مداهمات م�شرتكة لقوات االمن لالماكن امل�شبوهة باجللفة
هذه ونحن على مقربة من احياء املولد النبوي ال�شريف باجلزائر وامل�شادف ل 07 اأكتوبر 2022 تكرث يف 

املرحلة عمليات الجتار الغري امل�شروع باملفرقعات والألعاب النارية والتي تخلف مواجهات ومعارك بـ املحارق موؤدية اىل 

مئات اجلرحى وامل�شابني باحلروق وعاهات م�شتدمية وخا�شة من بني الأطفال ال�شغار وهذا لقلة الوعي لدى الولياء 

مبخاطر اقتناء مثل هذه الأ�شياء لفلذات اكبادهم. ومن اجل امل�شاهمة يف التوعية ونقل احلقائق بكل تفا�شيلها، قامت 

جريدة الرائد باجللفة مبرافقة قوات المن امل�شرتكة خالل مداهمة الأماكن امل�شبوهة.

انخف�شت بحوايل 38 باملئة

تراجع �شادرات الغاز 
الطبيعي اجلزائري الإ�شبانيا 

خالل �شهر جويلية
تراجعت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلسبانيا 

بنسبة 38 بالمئة خالل شهر جويلية المنقضي، ما 
جعلها تتقهقر في قائمة أكبر موردي الغاز الطبيعي 

لمدريد، خلف كل من روسيا والواليات المتحدة 
األمريكية، حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز.

وقالت وكالة رويترز، بأن شحنات الغاز الطبيعي 
الجزائري انخفضت خالل شهر جويلية المنقضي 

بنحو 5 جيغا واط / الساعة، إذ قدرت شحنات 
الغاز الطبيعي بحوالي 8.5 جيغا واط / الساعة، 
فيما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل 

صادرات بلغت 13.5 جيغا واط / الساعة.
تراجعت الجزائر للمركز الثالث في األشهر األربع 

األخيرة في قائمة الدول المصدرة للغاز السبانيا، 
وتأتي خلف كل من الواليات المتحدة األمريكية 

وروسيا، غير أن الجزائر تبقى ركيزة هامة للسوق 
االسبانية، إذ ترتبط مع مدريد بعقد لغاية سنة 

.2030
وفي المقابل، فإن واردات إسبانيا من الغاز بشكل 

عام قفزت في شهر جويلية الماضي بنسبة وصلت 
ل 27 بالمئة، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 

الماضي، غير أن الواردات ارتفعت بشكل خاص 
من خالل شحنات الغاز المسال، والتي جرى 

استيرادها من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا.
وأوضحت البيانات الرسمية االسبانية، بأن شحنات 
الغاز الطبيعي المسال تضاعفت أكثر من الضعف 

وأضحت تمثل حوالي 72 بالمئة من إجمالي 
الواردات الغازية، فيما تراجعت المشتريات عبر 

خطوط األنابيب، وخاصة من الجزائر  بنسبة قدرت 
ب 38 بالمئة.

ف.م

 الرائد: 2022/09/15

 انطلقت مساء أمس قافلة ثقافية موجهة ألطفال بلدية 
المقراني بدائرة سوق الخميس بوالية البويرة، يتخلّلها 

عديد األنشطة ذات الطابع التثقيفي الترفيهي، من تنظيم 
مديرية الثقافة و الفنون بالوالية، بالتنسيق مع اللجنة 

الوالئية للهالل األحمر الجزائري لبلدية المقراني.
القافلة حطت رحابها وتستمر لساعات، كما تتضمن 

برنامج ثقافي متنوع من معرض للكتب بمختلف 
العناوين لغرس ثقافة القراءة وتوسيع الجانب المعرفي، 

عروض مسرحية، فيلم كارتوني، مسابقات فكرية و 
ورشات تثقيفية ترفيهية، إلمتاع هذه الفئة من المجتمع 

أيام قبل الدخول المدرسي.

ويكمن الهدف من هذا النشاط الثقافي الذي يدخل ضمن 
البرنامج السنوي المسّطر من مديرية الثقافة بالبويرة 
، بالتنسيق مع عدة هيئات، في تفعيل المشهد الثقافي 
بالمنطقة التاريخية هذه التي تظل شاهدة على زعيم 
المقاومة الشعبية" الشيخ محمد المقراني" ومواصلة 

لبرنامج صيفيات البويرة التي انطلقت األسبوع األول 
من شهر جويلية الماضي.ليبقى النداء لكل العائالت 
ببلدية المقراني ، جلب صغارهم للترفيه و المرح،  

تحت شعار “قوتنا في تالحمنا وتميزنا في تنوع 
ثقافتنا”. 

ع.بكيري

تنظيم قافلة ثقافية عرب البلديات بالبويرة

مواصلة لجهود الدولة في تحسين الخدمة العمومية 
وتقريب اإلدارة من المواطن  شهد بحر هذا 

االسبوع دخول  ثالثة مراكز للبريد على  مستوى 
والية المدية حيز الخدمة ويتعلق األمر  بمكتب بريد 

بحي الشهيد الدق يحي  بدورة الشيخ بن عيسى 
ببلدية المدية ،ومكتب بريد على مستوى  القطب  

الحضري لبلدية السواقي ومكتب بريد على مستوى 
بلدية بوغزول الذي يعتبر أول مكتب على مستوى 

البلدية .

هذا فيما بلغ معدل  الكثافة البريدية10917 ساكن 
ما يعادل شباك لكل 5743 ساكن  كما شهدت عدة 

مراكز أخرى للبريد على مستوى الوالية عملية 
ترميم وإعادة توسعة  وفق معيار العصرنة حيت  
مست العملية 47 مكتبا، كما تدعمت الوالية خالل 

الفترة األخيرة  من   04مراكز للبريد أغلبهم  على 
مستوى مناطق  الظل وتسجيل  استفادة الوالية من 

10 عمليات ما بين التهيئة  والتوسيع.
ع.بكيري

املدية 

دخول  ثالثة مراكز للربيد حيز اخلدمة

قام والي والية الجلفة "علي عمار بن ساعد" بمعية 
المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز 

االستثمارات في السكك الحديدية االمس ،بزيارة 
المحطة الجديدة لنقل المسافرين و تفقد خط السكة 

الحديدة باالقليم، حيث أكد والي والية الجلفة على منح 
األولوية لليد العاملة بالوالية حتى نتمكن من خلق 

مناصب جديدة في ظل مؤسسة مدنية ،كما هنأ والي 
الوالية الجزائر على هذا اإلنجاز الكبير والمكسب 

الثمين لالقليم وخاصة ان السلطات العليا في البالد 
تتابع هذا المشروع الذي يهدف الى فك العزلة وخلق 

دينامكية مستدامة  وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات 
ومتابعة انجاز االستثمارات في السكك الحديدية، أن 

األشغال تسير بوتيرة عالية وقاربت على االنتهاء مع 
تسليم خط بوغزول ، األغواط مع نهاية السنة الحالية.

لعجاج عزيز 

التاأكيد على اأهمية توظيف اليد العاملة القاطنة بالولية

وايل اجللفة يتفقد م�شروع ال�شكة احلديدية



من  المكونة  التحكيم  لجنة  أعلنت  وقد 
والموسيقار  مختار  ناصرية  الموسيقار 
خمري  العظيم  عبد  واألستاذ  دلي  إسكندر 
حفل  خالل  عجرود،  سفيان  واإلعالمي 
المحلي  للمهرجان  العاشرة  الطبعة  اختتام 
عن  الشاوية  األغنية  و  للموسيقى  الثقافي 
تتويج فرقة تيسباي من أم البواقي بالجائزة 
الذي  الوقت  في  المهرجان  لمسابقة  األولى 
احتلت فيه فرقتا إيذيسان ونيوزيك من والية 

باتنة المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وأكدت لجنة تحكيم مسابقة المهرجان على 
سفيان عجرود  المقرر  اللجنة  لسان عضو 
البواقي  أم  من  تيسباي  فرقة  تتويج  أن 
بالمركز األول للمسابقة سيؤهلها للمشاركة 
األمازيغية  لألغنية  الوطني  المهرجان  في 
بعدما  المقبل،  نوفمبر  شهر  بتمنراست 
تفوقت على باقي الفرق المشاركة في هذه 
القوي  الحضور  حيث  من  الفنية  التظاهرة 

والتوزيع  والعزف  واإليقاع  المسرح  في 
واألداء.

بـ"ضرورة  التحكيم  لجنة  أوصت  وقد 
التكوينية  األنشطة  وتدعيم  العمل  مواصلة 
ومرافقتها من خالل توفير كل الوسائل بغية 
الشاوية  للموسيقى واألغنية  إعادة االعتبار 

ورفعها إلى مكانتها الحقيقية".
"فتح  إلى  توصياتها  في  اللجنة  دعت  كما 
للموسيقى  الثانوية  للمنافسات  المجال 
والمناطق  البلديات  مستوى  على  الشاوية 
ذات  القطاعات  كل  مع  بالتنسيق  النائية 
الصلة من أجل اكتشاف ومرافقة المواهب 
الشابة القادرة على تقديم اإلضافة المرجوة 
مختلف  في  األوراسية  األغنية  لتشريف 
والوطنية  المحلية  والمهرجانات  المسابقات 

والدولية".
"أهمية  على  التحكيم  لجنة  أعضاء  وأكد 
الشاوية  األغنية  حول  دراسية  أيام  برمجة 
في  وباحثين  ومختصين  أساتذة  بتأطير 
– باعتباره  األوراسي"،  الشاوي  التراث 
األمازيغي  للتراث  ومكمال  جزءا  حسبهم- 
االعتبار  "إعادة  إلى  باإلضافة  الجزائري 
لألغنية والتراث الفلكلوري بإعطائهما حيزا 
خاصا سواء في المهرجان أو في المسابقة 

من خالل التقييم والترتيب".
القديم  الجيل  بتكريم  الطبعة  هذه  وتميزت 

للموسيقى العصرية الشاوية متمثلة في نسر 
األغنية الشاوية جمال صبري المدعو "جو" 
وتكريم عائلة الموسيقار الفقيد محمد درهم 
والتعرف على نجوم المستقبل من خريجي 
الورشات التكوينية في شاكلة الفنانتين بوقفة 

آية وسليماني سمرة.
كما كانت الطبعة العاشرة للمهرجان المحلي 
بمثابة  الشاوية  واألغنية  للموسيقى  الثقافي 
فضاء تنافسي بين الفرق األوراسية الهاوية 
راق  مستوى  أبدت  والتي  طبوعها  بكل 

بألحان مختلفة يوحي بمستقبل واعد لألغنية 
بمحافظة  أعضاء  تعبير  حد  على  الشاوية، 

المهرجان.
الشباب  من  فنانا   31 تداول  قد  و 
على ركح  3 سهرات  طيلة  والمخضرمين 
دار الثقافة علي سوايعي، حيث أدوا أغاني 
معها  تجاوب  وعصرية  فلكلورية  شاوية 
الذي كان حضوره الفتا في هذه  الجمهور 
التظاهرة الفنية التي افتتحت في 10 سبتمبر 

الجاري.
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مر�سوم تنفيذي 
يحدد بيع الكتب االلكرتونية

الرسمية  الجريدة  في  صدر 
المرسوم   2022 لسنة   49 رقم 
المؤرخ   172-22 رقم  التنفيذي 
 1443 عام  الحجة  ذي   19 في 
الموافق ل18 يوليو 2022، الذي 
يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة 
االلكترونية، ويأتي هذا المرسوم 
تنفيذا ألحكام القانون رقم 15-13 
 2015 يوليو   15 في  المؤرخ 
الكتاب،  وسوق  بأنشطة  المتعلق 
على  وتسويقه  الكتاب  صناعة  عرفته  الذي  التطور  االعتبار  بعين  أخذ  والذي 
الصعيد الدولي، وهذا من أجل تعزيز عملية االنخراط في السوق اإلقليمية والدولية 
تطويره  الثقافي من  المنتوج  هذا  الفاعلين في صناعة  تمكين جميع  للكتاب، مع 

وطنيا وتسهيل عملية اندماجهم في السوق الدولية المبنية على مبدأ النوعية.
ونظرا لكون البيع بالطريقة االلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب، فإن 
التأطير القانوني لهذا اإلجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان 
ورقيا، رقميا أو مرقمنا، كما سيسمح أيضا بتحقيق عديد أهداف على غرار توسيع 
عملية إيصال الكتاب للقارئ وتسهيلها، من خالل استعمال وسيلة لشراء الكتب 
تتماشى والتطور التكنولوجي، فتح سوق جديدة للكتاب والترويج له في الجزائر، 

المساهمة في ترقية المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني.
و تشمل عملية بيع الكتاب بالطريقة االلكترونية على الخصوص الكتاب الورقي، 
الكتاب  بيع  لعملية  المكملة  الخدمات  وجميع  المرقمن  الكتاب  الرقمي،  الكتاب 
بالطريقة االلكترونية، والسيما منها االشتراكات الدورية في المكتبات االلكترونية 
وتضمن النص األحكام المتعلقة بشروط و كيفيات بيع الكتاب بالطريقة االلكترونية 
والتزامات المستهلك االلكتروني للكتاب وواجبات بائع الكتاب بالطريقة االلكترونية 

ومسؤولياته وأحكام تتعلق بالدفع .

�شبق واأطلقته وزارة الثقافة والفنون دعما لل�شباب

ا�ستمرار برنامج الن�سر
اخلا�ص باالحتفاالت 

املخلدة للذكرى 60 لال�ستقالل
الخاص  النشر  برنامج  يزال  ال 
الحتفاالت  المخلدة  باالحتفاالت 
لالستقالل   60 ال  الذكرى 
وأن  سبق  الذي  والشباب، 
الثقافة  وزارة  عنه  أعلنت 
غاية  إلى  متواصال  والفنون، 
والخاص  الجاري،  سبتمبر   30
المؤلفات  من  مجموعة  بنشر 
العربية  باللغة  األدبية  الجديدة 
البراي  وبتقنية  واألمازيغية 
موجهة لمختلف فئات المجتمع.

  ويدخل هذا البرنامج في إطار الدعم للمؤلفين والناشرين التي يحرص القطاع 
على استمرارها تحفيزا وتشجيعا لكل الفاعلين في ميدان اإلبداع وإنتاج الكتاب 
الوطنية محليا ودوليا،  بالثقافة  القارئ، والتعريف  إلى  لتسيير وصوله  المطبوع 
وفي اإلطار تسعى الوزارة الوصية، النتهاج سياسة جديدة تضمن من خاللها تقديم 
إظهار  و  وتشجيعها  الشابة  الطاقات  ورعاية  ومتباينة  فئات عريضة  إلى  الدعم 
المواهب الجديدة واحتضانها، وكذا رفع مستوى المهنية في مجال الكتاب والنشر 

الذي يتوفر على كثير من المؤهالت إلثراء المكتبة الجزائرية بمؤلفات جديدة.
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صورية  والفنون,  الثقافة  وزيرة  أعلنت 
مولوجي، أمس األول، بالجزائر العاصمة، 
الشروط  دفتر  عن  اإلفراج  »سيتم  أنه 
القاعات  وتسيير  باستغالل  الخاص 
السينمائية من طرف الخواص في غضون 

األيام أو األسابيع القادمة«.
لها  كلمة  في  مولوجي  السيدة  وأوضحت 
عن  ممثل  بحضور  عقدته،  لقاء  خالل 
حاملي  من  عدد  مع  الصناعة،  وزارة 
السينما  مجال  في  االستثمارية  المشاريع 
من أجل التشاور واالستماع إلى انشغاالتهم 
لتجسيد  تعترضهم  التي  والمعوقات 
قاعات  تفعيل  إطار  "في  أنه  مشاريعهم، 
الوطني  المستوى  على  السينما  ودور 
الخاص  الشروط  دفتر  عن  اإلفراج  سيتم 
من  السينمائية  القاعات  وتسيير  باستغالل 
أو  األيام  غضون  في  الخواص  طرف 
األسابيع القادمة، وذلك بهدف إحياء وبعث 
وتشجيع  الجمهور  لدى  السينمائي  الحس 

االستهالك الثقافي في المجال السينمائي".
يعمل  قطاعها  أن  الوزيرة  ذكرت  كما 
قانون  مشروع  إعداد  على  شهور"  "منذ 
"سيتيح  الذي  السينمائية  بالصناعة  يتعلق 
العاملين  لمختلف  جديدة  آفاقا  صدوره  بعد 
السينمائي  المجال  في  المشاريع  وأصحاب 
تشهدها  التي  االقتصادية  الحركية  ومرافقة 
منتجا  قطاعا  السينما  جعل  بغية  البالد 
االقتصادية  التحوالت  مع  ومتناغما 
أشارت  الصدد،  ذات  واالجتماعية".وفي 
السيدة مولوجي، إلى أن هذا اللقاء المندرج 
مختلف  بين  ما  التنسيقي  العمل  إطار  في 
عدد  للقاء  "فرصة  هو  الوزارية  الدوائر 
من حاملي المشاريع االستثمارية في مجال 
الصناعات السينمائية ونابع من الرغبة في 
مرافقة ودعم هذه المشاريع ومحاولة أيضا 
المعوقات  كل  لرفع  تشاركية  حلول  إليجاد 
والعراقيل التي تحول دون تنفيذ محكم لهذه 

األهمية  "إيالء  على  مؤكدة  المشاريع"، 
والتعاون  السينمائي  المجال  في  لالستثمار 

مع القطاع الخاص".
االقتصادية  "المقاربة  أن  الوزيرة  وقالت 
مخطط  ضمن  تدخل  جديدة  مقاربة  للثقافة 
عمل الحكومة وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس 
المجيد تبون"، مبرزة أن  الجمهورية، عبد 
تجسيدها  على  تعكف   " الوزارية  دائرتها 
جميع  ومرافقة  الجاد  االستثمار  خالل  من 
المبادرات التي تندرج في صلب عملية بعث 
مختلف  مع  بالشراكة  السينمائية  الصناعة 
القطاعات ذات الصلة من أجل تطوير هذا 
دون  سينعكس  الذي  االستراتيجي  القطاع 
شك على مختلف مناحي الحياة االقتصادية 

واالجتماعية والتنموية في بالدنا".
مولوجي،  السيدة  لفتت  السياق،  ذات  وفي 
"من  السينمائية  الصناعات  أن  إلى 
بدليل  العالم  في  رواجا  األكثر  الصناعات 
معظم  تنشرها  التي  واإلحصائيات  األرقام 
الهيئات الدولية ونظرا أيضا للمداخيل التي 
في  تساهم  التي  الشغل  ومناصب  تدرها 

خلقها".
"الدولة  أن  على  الوزيرة  أكدت  كما 

على  وتعمل  الرهان  هذا  تعي  الجزائرية 
التي  القانونية  الترسانة  وتدعيم  رفعه 
الخاص  القانون  بإصدار  مؤخرا  تعززت 
باالستثمار الذي شكل محور المناقشة اليوم 
الصناعة  بدعم  المتعلق  الجانب  في  خاصة 
القانون  هذا  أن  إلى  مشيرة  السينمائية"، 
والمشاريع  المبادرات  كل  "سيحفز  الجديد 
عموما  الثقافية  الصناعات  قطاع  في 

والصناعة السينمائية بوجه خاص".
عبارة  السينمائية  "الصناعة  أن  وأضافت 
عن حلقات مترابطة متعلقة بمجاالت متعددة 
اإلنتاج  اإلخراج،  التكوين،  غرار  على 
المراحل  هذه  "كل  أن  مردفة  والتوزيع"، 
بالتكوين  تعنى  ومنشآت  لمرافق  تحتاج 
واإلنتاج والتصوير وقاعات السينما، وهي 
المرافق التي تساهم في إعطاء دفع وتشجيع 
االستهالك الثقافي ما يساهم في خلق طرق 

لدعم اإلنتاج السينمائي".
مفصل  عرض  تقديم  اللقاء  هذا  خالل  وتم 
للعديد من المشاريع االستثمارية في مجال 
كما  خواص  مستثمرين  من طرف  السينما 
انشغاالت  إلى  الوزيرة  خالله  استمعت 

حاملي هذه المشاريع.

االإفــراج »قريـبا« عن دفرت �سروط خــــــا�ص 
با�ستغالل القاعات ال�سينمائية من طرف اخلوا�ص

مهرجان املو�شيقى والأغنية ال�شاوية بخن�شلة

فرقة تي�سباي الأم البواقي تتوج 
باجلائزة االأوىل مل�سابقة الطبعة العا�سرة

توجت فرقة تي�شباي لأم البواقي باجلائزة الأوىل مل�شابقة الطبعة العا�شرة للمهرجان املحلي الثقايف للمو�شيقى والأغنية ال�شاوية بخن�شلة التي اختتمت فعالياتها �شهرة اأم�س الأول

 بدار الثقافة علي �شوايعي بعا�شمة الولية.



 www.elraed.dz
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الوكاالت

ان  نيوز",   180" االلكتروني  الموقع  على  له  مقال  في  توفيق  هشام  وابرز 
نظام المخزن اصبح يستهدف بصورة مفضوحة مناهضي التطبيع والداعمين 
بالتزامن  وهذا  المغربي,  الشعب  حقوق  عن  والمنافحين  الفلسطينية  للقضية 
المحتلة ضد  جنين  مدينة  في  الصهيوني  الكيان  بها  يقوم  مشابهة  عملية  مع 

المقاومين الفلسطينيين.
المغرب,  في  التطبيع  لمناهضي  المخزن  استهداف  عن  حديثه  في  واستدل 
باستدعاء الشرطة المخزنية للناشط الحقوقي حسن بناجح, الذي يعد من أبرز 
وجوه الفكر والميدان الحقوقي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.وأوضح في هذا 
ادعاء مزيف و  بناجح "بسبب  استدعت حسن  المغربية  الشرطة  أن  االطار 
ملفق زعمت فيه أنه نشر تدوينة تدعو إلى العنف والكراهية, رغم أن التدوينة 

تتعلق بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة".
ويرى الكاتب المغربي أن "هذا الفعل المخزني الشنيع, الهدف منه كسر أمواج 
للصهيونية,  المناهضة  والمؤسسات  الحية  والقوى  المغربي  الشعب  أحرار 
أرض  على  الحصار  الى  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  التضييق  لينتقل  
الواقع, باستهداف أرباب الكلمة المؤثرة في الشعب المغربي إيجابا, المطالبين 
وطاعون  االحتالل  إدخال  نتائج  من  والمحذرين  حقوقهم,  المغاربة  بمنح 

التطبيع إلى المغرب".
وأكد في السياق أن الفشل المتكرر في خطوات التطبيع في المغرب تسبب 

في حرج نظام المخزن أمام القوى الصهيونية, بعد ان قدم تقارير إلى الكيان 
الصهيوني عن الشعب المغربي حول "قبوله التطبيع".وقال في هذا الصدد : 
"بعد أن شعر النظام المغربي أنه في حرج بعد فشل التطبيع ووجود من أفشله, 
الكيان  الى  قرابين  لتقديم  بنفسه  التطبيع  إلى  الهرولة  إلى  الزمن  يسابق  فإنه 

الصهيوني, ليبرهن على صدقه في التطبيع الكامل".
وال يستبعد ذات الكاتب أن يكون "استهداف نشطاء وهيئات ووقفات مناهضة 
للتطبيع, وحجب حسابات, واستهداف الشخصيات المقوضة لمشروع التطبيع, 
لتجديد  وخطوات  الصهيوني,  الكيان  إلرضاء  وعمليات  قرابين  عن  عبارة 
المغربية من  الحية  القوى  أفشلته  الكيان الصهيوني وتعويض ما  إلى  الوالء 

خطوات تطبيع".
وخلص هشام توفيق الى ان استهداف المخزن للناشط الحقوقي المغربي حسن 
إلرضائهم  بالمغرب,  وخصوصا  الصهاينة  إلى  استباقية  هدية  "هو  بناجح 
المغربي والموجهة  الرأي  كلمات وتدوينات مؤثرة في  يتخوفون من  كونهم 

للشعب المغربي والفاضحة للتطبيع )...(".
أن  على  التطبيع  شؤون  في  المتخصص  المغربي  الكاتب  شدد  الختام,  وفي 
استهداف المخزن للناشط الحقوقي حسن بناجح خطوة فاشلة, "ألنها حاصرت 
الذي  المغربي  الشعب  من  نابعة  وقوته  فموجود,  المشروع  اما  فقط  شخصا 

يسانده وتضامن معه و يرفض التطبيع ويصر على اسقاطه".

الكاتب املغربي املتخ�ص�س يف �صوؤون التطبيع ه�صام توفيق ي�صرح

ا�ضتهداف نظام املخزن ملناه�ضي الكيان 
ال�ضهيوين دليل على ف�ضل التطبيع

قال الكاتب املغربي املتخ�ص�س يف �صوؤون التطبيع, ه�صام توفيق, اإن احلملة التي ي�صنها نظام املخزن �صد مناه�صي تواجد 

الكيان ال�صهيوين يف املغرب دليل على ف�صل التطبيع, يف ظل الرف�س ال�صعبي العارم له, و ا�صراره على طرد ال�صهاينة من 

اململكة, خا�صة و اأن كل املعطيات توؤكد اأنهم اأ�صبحوا ي�صكلون خطرا حقيقيا على اأمن و ا�صتقرار البالد.

و�صط تزايد ال�صخط ال�صعبي �صد التطبيع

اأربع ف�ضائح جديدة للكيان 
ال�ضهيوين ونظام املخزن 

لنصرة قضايا  المغربية  الهيئة  المغربي ومنسق  الحقوقي  رصد 
االمة, عبد الصمد فتحي, أربع فضائح جديدة للكيان الصهيوني و 
نظام المخزن في المغرب, أبرزها الفضيحة االخالقية التي تورط 
الرباط,  في  الصهيوني  االتصال  مكتب  مسؤول  يسمى  ما  فيها 
احتالل  ذكرى  في  المحتل  للكيان  هدية  المخزن  نظام  وتقديم 
المطالب بضرورة اإلسراع في  الشعبي  ليزيد السخط  فلسطين, 

إغالق مكتب االتصال وطرد الصهاينة من المملكة.
وفي منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
الفضيحة  هذه  خلفته  ما  فتحي  الصمد  عبد  ابرز  "فايسبوك", 
األخالقية من "سخط شعبي وغضب شديد", حيث اشتعلت مواقع 
التواصل االجتماعي مطالبة بإغالق مكتب االتصال الصهيوني, 
بطرد  تطالب  احتجاجية  وقفة  تنظيم  الماضي  الجمعة  تم  كما 

الصهاينة من المملكة.
وأضاف في السياق أن هذه الفضيحة "تؤكد ما حذر منه مناهضو 
في  المحتل  الصهيوني  الكيان  مع  العالقات  ترسيم  منذ  التطبيع 
ديسمبر ”2020، أما الفضيحة الثانية, بحسبه, فهي تكتم األجهزة 
الرسمية المغربية و االعالم المخزني على هذه الفضيحة, مجددا 
التأكيد على أن الكيان الصهيوني "جرثومة فساد وإفساد", وأن 

هذا "ما ظهر فقط, وما خفي أعظم.”
الكيان  ممثل  اقترفه  مما  التطبيع  أنصار  يستحي  أن  و"عوض 
المجرم بالمغرب, ويصحو ضميرهم ونخوتهم, يزدادون سقوطا 
يضيف   ,")...( التطبيع  مستنقع  في  االرتماء  على  يصرون  و 
للكيان  الثالثة  الفضيحة  عن  يتحدث  وهو  فتحي  الصمد  عبد 
الصهيوني ونظام المخزن في المغرب، كما اعتبر ذات الحقوقي, 
تقديم المخزن هدية للكيان الصهيوني في ذكرى احتالل فلسطين 
وذكرى نكبة الشعب الفلسطيني فضيحة كبرى, مذكرا بأن هذه 
الهدية اختفت من مكتب االتصال الصهيوني الحقا, وتساءل في 
السياق : "كيف يقدم النظام المغربي هدية لكيان مجرم غاصب 
في ذكرى يستحضر فيها الفلسطينيون, احتالل معظم أراضيهم, 
وطرده لما يقرب من 750 ألف منهم, وتحويلهم إلى الجئين في 

دول الشتات.”
كما استحضر عبد الصمد فتحي ما اقترفه الكيان الصهيوني بحق 
الشعب الفلسطيني من مجازر وفظائع, بهدم أكثر من 500 قرية 
وتدميره لعدد من المدن الفلسطينية الرئيسية )...(, مضيفا : "هل 
يستقيم بعد كل هذا أن نحتفل بجرائمهم وأن نكافئهم عليها؟ وهل 
الفلسطينية  للرواية  وتنكر  الصهيونية  بالرواية  اعتراف  الهدية 

والحق الفلسطيني؟"

جمموعة جنيف لدعم ال�صحراء الغربية: 

عقب مباحثات بني ال�صيخ متيم وال�صي�صي..

 م�ضر وقطر توقعان
 3 مذكرات تفاهم 

يف جمال اال�ضتثمار والتنمية
الرئيس  ثاني  آل  بن حمد  تميم  الشيخ  قطر  دولة  أمير  استقبل 
زيارة  في  الدوحة  يزور  الذي  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
رسمية، وعقد معه مباحثات رسمية.وقال الديوان األميري إنه 
جرى خالل الجلسة بحث العالقات الثنائية بين البلدين والسبل 
الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ال سيما في مجال االستثمار والنقل 
القضايا  من  عدد  مناقشة  إلى  إضافة  االجتماعية،  والشؤون 

الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جهاز قطر لالستثمار وصندوق 
مذكرتين  إلى  إضافة  والتنمية،  لالستثمارات  السيادي  مصر 
االجتماعية. والشؤون  الموانئ  مجاالت  في  بالتعاون  تتعلقان 
أمس  أول  السيسي وصل  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  وكان 
يومين. تستغرق  زيارة  في  القطرية،  العاصمة  إلى  الثالثاء 
وقالت الرئاسة المصرية إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العالقات 
اإلقليمية  القضايا  حيال  المواقف  وتنسيق  البلدين  بين  الثنائية 

والدولية.
"بننسوال"  صحيفة  -عن  القطرية  "قنا"  وكالة  ونقلت 
أن  أمس-  افتتاحيتها  في  باإلنجليزية  الناطقة   )Peninsula(
تعزيز  على  ستعمل  السيسي  بها  يقوم  التي  الحالية  الزيارة 
العالقات، وستتيح أيضا فرصة لمناقشة التطورات المختلفة في 

المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
وقالت "تنطلق العالقات القطرية المصرية من اإليمان الراسخ 
بوحدة األهداف والمصير المشترك وأن كال البلدين يشكل بعدا 
وثقال إستراتيجيا مهما للبلد اآلخر، وتستند هذه العالقات على 
تربط  صادقة  وأواصر  متينة  ووشائج  وطيدة  تاريخية  أسس 
السياسية  المجاالت  من  العديد  في  الشقيقين  والشعبين  البلدين 

واالجتماعية واالقتصادية".
مصر  لدى  قطر  دولة  سفير  تأكيد  إلى  الصحيفة  أشارت  كما 
آل  مبارك  سالم  العربية،  الدول  جامعة  لدى  الدائم  والمندوب 
شافي، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري إلى 
دولة قطر، الفتا إلى أن هذه هي الزيارة األولى له إلى قطر، 
و"تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العالقات بين البلدين 

الشقيقين".

للقضية  الداعمة  للدول  جنيف  مجموعة  طالبت 
الصحراوية, أول أمس, المجتمع الدولي بأن يكون 
أن  و  الصحراوي وقضيته,  الشعب  "منصفا" مع 
مع  التعامل  في  المعايير"  يضع حدا ل"ازدواجية 

حقوق االنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
أوضحت ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى 
عبد  محمود  أميمة  بجنيف,  الدولية  المنظمات 
الجزائرية,  األنباء  لوكالة  تصريح  في  السالم, 
للقضية  الداعمة  للدول  جنيف  مجموعة  أن 
بالمفوض  اجتماعها  عند  دعت  الصحراوية, 
العامة  المحادثات  االنسان, خالل  لحقوق  السامي 
في النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة العادية 
الـ 51 لمجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة, 
المنعقد بجنيف, المجتمع الدولي الى التحرك و أن 
يكون "منصفا مع الصحراويين وقضيتهم العادلة".
وأضافت أميمة محمود عبد السالم أن المجموعة, 
التي ترأسها جنوب افريقيا وتضم 15 دولة صديقة 
خالل  مداخلتها  في  شددت  الغربية,  للصحراء 
اإلنسان  حقوق  قضايا  تبحث  التي  الدورة  جلسة 
حول العالم, على ضرورة وضع حد ل"ازدواجية 
في  االنسان  حقوق  مع  التعامل  في  المعايير" 

الصحراء الغربية المحتلة.
الى  يتعرض  الصحراوي  الشعب  أن  ومعلوم 

تعسفية  وممارسات  وتجاوزات  جسيمة  انتهاكات 
من قبل االحتالل المغربي ونهب للموارد الطبيعية 

في األراضي الصحراوية المحتلة.
لالستفتاء  المتحدة  األمم  بعثة  أن  بالتذكير  وجدير 
في الصحراء الغريبة )مينورسو( هي الوحيدة التي 
آلية لحماية  لم يتم, والى حد الساعة, تمكينها من 
تم  كما  عنها,  والتقرير  ومراقبتها  اإلنسان  حقوق 
الصحراء  من  والسياسي  المدني  مكونها  طرد 
عمليات  استمرار  مع  االحتالل,  قبل  من  الغربية 
األجزاء  في  الطبيعية  للثروات  المغربي  النهب 
مجددا  عادت  ثم  الغربية,  الصحراء  من  المحتلة 

لكن دون تمكينها من اآللية.
كما أدانت مجموعة جنيف للدول الداعمة للقضية 
السالم,  عبد  محمود  أميمة  حسب  الصحراوية, 
لحقوق  السامية  المفوضية  ب"سكوت  وصفته  ما 
الصحراوية  األراضي  في  يقع  عما  االنسان 
ومعنوي,  جسدي  تعذيب  أعمال  من  المحتلة" 
ووحشية  تجاوزات  بسبب  مأساوي  ووضع 
عناصر الجيش المغربي ضد المدنيين والحقوقيين 

الصحراويين.
وفي السياق, ذكرت ممثلة الجبهة بسويسرا ولدى 
المنظمات الدولية بجنيف, أن المجموعة استنكرت 
للمجلس,  العامة  المحادثات  في  مداخلتها  خالل 

الى  وتدوم  االثنين  أمس  اشغاله  انطلقت  الذي 
غاية 7 أكتوبر المقبل, "استمرار عرقلة المغرب 
لمسار السالم مع الصحراء الغربية", األمر الذي 
من شأنه التأثير على االستقرار واألمن في كامل 

المنطقة.
المخزني, مؤخرا, من  النظام  به  يقوم  لما  ونظرا 
استعمال احدث التقنيات لقتل المدنيين الصحراويين 
المجموعة  أدانت  المجاورة,  الدول  في  وحتى 
ب"شدة" استخدام االحتالل المغربي لجميع أنواع 
لقتل  المسيرة,  الطائرات  ذلك  في  بما  األسلحة, 
العشرات من المدنيين الصحراويين في االراضي 
الى  المحتلة, من دون وازع, اضافة  الصحراوية 

قتل مدنيين ومواطنين من بلدان مجاورة.
الداعمة  للدول  جنيف  مجموعة  أن  إلى  يشار 
للصحراء الغربية تقود, منذ تأسيسها سنة 2017, 
أجل  من  عدة  مستويات  على  حثيثة  جهودا 
الصحراوي  الشعب  حقوق  على  الضوء  تسليط 
واالنتهاكات الجسيمة لحقوقه األساسية واالستغالل 
غير القانوني لموارده الطبيعية. للتذكير, فإن وفدا 
صحراويا يضم ناشطين من األراضي الصحراوية 
الصحراويين  الالجئين  مخيمات  ومن  المحتلة 
يشاركون في أشغال الدورة الحالية لمجلس حقوق 

االنسان التابع لألمم المتحدة, بجنيف.

مطالب بو�ضع حد الزدواجية املعايري
 يف التعامل مع حقوق ال�ضحراويني



للح�ضول على ع�ضوية كاملة يف املنظمة

�أبو �لغيط يطالب �إ�سبانيا 
بدعم فل�سطني يف الأمم املتحدة

الغيط،  أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  طالب 
الحكومة االسبانية بدعم الطلب الفلسطيني في األمم المتحدة 

للحصول على عضوية كاملة في المنظمة.
جاء ذلك خالل لقاء األمين العام وزير خارجية اسبانيا خوسيه 

مانويل ألباريس، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مدريد.
وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام جمال رشدي، إن 
اللقاء تناول عدداُ من القضايا ذات االهتمام المشترك وسبل 
في  وإسبانيا  العربية  الدول  جامعة  بين  بالعالقات  االرتقاء 
المرحلة  خالل  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت 
بالتعرف  اهتم  اإلسباني  الوزير  أن  إلى  مشيراً  المقبلة، 
الفلسطينية  القضية  مستجدات  إزاء  العام  األمين  رؤى  على 
وتداعيات األزمة الروسية األوكرانية األخيرة على مختلف 
األصعدة .وفي نفس السياق استعرض أبو الغيط أمام السفراء 
العرب المعتمدون في اسبانيا، مواقف الجامعة العربية تجاه 
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات 
المقرر  القادمة  العربية  القمة  أعمال  المطروحة على جدول 
عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، كما استمع أبو 
الغيط لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق 

بتقييمهم للواقع الحالي للعالقات العربية االسبانية.

حتت �ضعار "فل�ضطني الوطن.. القد�س العا�ضمة"

معر�ض فل�سطني الدويل 
للكتاب ي�ستقبل زوار 
دورته الثانية ع�سرة

بدأ معرض فلسطين الدولي للكتاب في استقبال هواة القراءة 
واالطالع والباحثين والمثقفين صباح أمس، في دورته الثانية 
عشرة المقامة بأرض المكتبة الوطنية في سردا بمحافظة رام 
القدس  الوطن..  )فلسطين  شعار  المعرض  والبيرة.يرفع  هللا 
 16 من  وتوكيالت  نشر  دار   350 فيه  وتشارك  العاصمة( 
وشاعرا  كاتبا   150 نحو  ويستضيف  وأجنبية  عربية  دولة 
من  والعشرين  الرابع  حتى  يمتد  ثري  ثقافي  برنامج  ضمن 
الشهر الجاري.وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف 
لقناة فلسطين التلفزيونية عقب االفتتاح “هذا هو أكبر تجمع 

ثقافي يحدث في فلسطين في السنوات األخيرة.“
تحمل  رئيسية  أجنحة  خمسة  إلى  مقسم  “المعرض  وأضاف 
وصفد  ويافا  وحيفا  القدس  الكبرى،  فلسطين  مدن  أسماء 
سلطنة  منها  عديدة  عربية  لدول  أجنحة  بجانب  والمجدل، 
المشاركات  بجانب  أنه  إلى  واألردن.“وأشار  وقطر  عمان 
الكبيرة لدور النشر من الخارج سيحضر إلى المعرض كتّاب 
حيفا  من  الفلسطيني  الداخل  أنحاء  من  ومثقفون  وباحثون 
والناصرة وغزة وكذلك كتّاب من أكثر من عشر دول عربية.
وتحل دولة تونس )ضيف شرف( المعرض الذي توقف في 
السنوات األربع الماضية حيث تقام في وقت الحق من اليوم 
ندوة بعنوان )العالقات السياسية الفلسطينية التونسية( يتحدث 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  األحمد  عزام  فيها 
الفلسطيني  الثقافة  وزير  سيف  أبو  وعاطف  الفلسطينية 

والحبيب بن فرح سفير تونس في فلسطين.
وقال بن فرح إن المعرض “حدث ثقافي بامتياز يحمل رسائل 
أنه  إلثبات  الفلسطيني  للشعب  فرصة  هذه  أن  حيث  سياسية 
قادر على تنظيم أحداث بهذا الحجم وهذا المستوى، أحداث 
العرب  الناشرين  من  كبير  عدد  بحضور  دولي  بُعد  ذات 
واألجانب، وكذلك أن الفعل الثقافي الفلسطيني هو أيضا أحد 
أدوات نضال الفلسطيني والتعريف بقضيته من خالل الثقافة.“
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل أول أمس 
المعرض  المشاركة في  النشر  الثالثاء وفدا من ممثلي دور 
الذي  العرب محمد رشاد  الناشرين  اتحاد  على رأسه رئيس 

قلده عباس وسام الثقافة والعلوم والفنون.

الوكاالت
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دويل

اجلرائم ال�ضهيونية تتوا�ضل

وأكدت أن سياسة الحكومة الصهيونية 
االستيطانية  المنظمات  ودعوات 
تحريضية  استفزازية  أعمال  هي 
وعنصرية بامتياز، ولن تنشأ أي حق 
لليهود في األقصى، وباحاته، وتعتبر 
اإلسرائيلي  العدوان  مسلسل  في  حلقة 

الشامل على القدس، ومقدساتها.
التحشيد  هذا  من  الوزارة  وحذرت 
أوسع  تحقيق  لمحاولة  الصهيوني 
وبمشاركة  ممكنة  اقتحامات  وأكبر 
في  خاصة  للمسجد  كبيرة  اعداد 
الحالي،  الشهر  من  والعشرين  التاسع 
وفي األعياد الدينية اليهودية. وحملت 

الكاملة  االمسؤولية  االحتالل  حكومة 
الدعوات  هذه  نتائج  عن  والمباشرة 
الصراع  ساحة  على  التحريضية 
محاوالت  أن  إلى  برمتها.وأشارت 
الفلسطيني  الجانب  تحميل  االحتالل 
وبشكل مسبق ومتعمد المسؤولية عن 
التدهور الحاصل في األوضاع، وعن 
أي تطورات تتعلق باقتحامات المسجد 
األقصى المبارك ما هي إال ذر الرماد 
استباقية  صهيونية  ومحاولة  بالعيون، 
نتائج  عن  المسؤولية  من  للتهرب 
الجمعيات  تلك  عناصر  اعتداءات 

االستيطانية على المسجد األقصى.

الهيئة  حذرت  اخر،  صعيد  على 
القدس  لنصرة  المسيحية  اإلسالمية 
حملة  تصاعد  من  والمقدسات، 
التهجير القسري الذي تمارسه سلطات 
التجمعات  ضد  الصهيوني  االحتالل 

البدوية في ضواحي مدينة القدس.
أمس،  لها،  بيان  في  "الهيئة"،  وقالت 
التي ُوزعت  إن عشرات اإلخطارات 
لمطالبتهم  البدوية،  العائالت  على 
تُشكل  منازلهم،  وإخالء  بالرحيل 
سياسة  في  وممنهًجا  خطيًرا  تصعيًدا 
إخطارات  أن  العرقي.وترى  التطهير 
تتزامن مع حملة غير  التي  الترحيل، 

مسبوقة من االستيالء على األراضي، 
الوحدات  آالف  وبناء  المنازل،  وهدم 
االستيطانية، تؤكد سعي االحتالل إلى 
مدينة  على  المفتوحة  حربه  توسيع 

القدس بجميع مكوناتها.
االحتالل  سلطات  أن  وشددت، 
الحمراء  الخطوط  جميع  تجاوزت 
الفلسطينيين،  ضد  ممارساتها  في 
مشيرًة إلى تسارع خطى تغيير الطابع 
وفرض  المقدسة،  للمدينة  الديمغرافي 
طريق  عن  عليها  اليهودي  الطابع 

القوة.
ودعت "اإلسالمية المسيحية" المجتمع 
الدولي إلى "التحرك واتخاذ إجراءات 
في  عليها  منصوص  فاعلة  وخطوات 
جنيف،  ومعاهدات  الدولي،  القانون 
لحماية المدنيين من الترحيل والتهجير 

القسري عن أراضيهم.«
الفلسطينية  الجهات  الهيئة  وحثت 
المسؤولة على "توفير مقومات الدعم 
للعائالت  والقانوني  المادي  واإلسناد 
من  تمكينهم  أجل  من  المستهدفة، 
الصمود، وإفشال مخطط ترحيلهم من 

منازلهم.«
"البيدر"  منظمة  على  المشرف  وقال 
حسن  البدو،  حقوق  عن  للدفاع 
مليحات، إن "سياسة التهجير والترحيل 
اقتالع  إلى  تهدف  واإلخطارات 
مدينة  محيط  من  البدوية  التجمعات 
المستوطنين  وإحالل  المحتلة،  القدس 

مكان السكان األصليين.«

برصاص  أمس،  فجر  فلسطينيان،  شابان  استشهد 
حاجز  من  بالقرب  الصهيوني،  االحتالل  قوات 

الجلمة العسكري شمال جنين.
أمنية،  الفلسطينية عن مصادر  ونقلت وكالة األنباء 
استشهاد شابين من كفردان غرب جنين، واحتجاز 
مصادر  أفادت  فيما  الجلمة،  حاجز  على  جثمانيهما 
الشهيدين  لوالدي  االحتالل  قوات  باستدعاء  محلية 
عابد  ابراهيم  ايمن  احمد  وهما:  عليهما،  للتعرف 
)23 عاما(، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد )22 

عاما.) 
باستشهاد  إنه  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وقالت 
الشابين عابد، قرب حاجز الجلمة  فجر أمس، يرتفع 
عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 148 شهيداً، بينهم 

97 في الضفـــــة الغربيــــة و51 في قطـاع غــزة.
وتفتيش  تمشيط  االحتالل شنت حملة  قوات  وكانت 
وأطلقت  العسكري  الجلمة  في محيط حاجز  واسعة 
النار علي شابين واصابتهما بجروح خطيرة، قبل أن 

يتم اإلعالن عن استشهادهما الحقا.
في غضون ذلك، قررت سلطات االحتالل "إغالق 
حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح يوم 
الجمعة، باستثناء مرور العمال والبضائع كالمعتاد"،  
مسقط  كفردان  في  الشامل  االضراب  اعلن  بينما 
جنين  محافظة  في  العام  والحداد  الشهيدين،  رأس 

على روح الشهيدين
فرحة  ابو  أمجد  الجلمة  قروي  مجلس  رئيس  وقال 
لـوكالة األنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات االحتالل 

وتوجهت  القرية  اقتحمت  عسكرية  جرافة  ترافقها 
هدم  وتم  العنصري  والفصل  الضم  جدار  صوب 
جدار اسمنتي للمواطن مراد صالح أبو فرحة، حيث 

استشهد الشابان.
االحتالل  سلطات  ان  الشهيدين  ذوو  وأوضح 
الجلمة، وتَعرفوا عليهما من  استدعتهم الى معسكر 
تبليغهم  االحتالل  قوات  خالل صورهما، ورفضت 

عن موعد تسليم جثمانيهما.
يشار إلى أن قوات االحتالل أغلقت حاجزي "سالم" 
و"الجلمة"، لليوم الثاني على التوالي. هذا، ونظمت 
حركة "فتح" مسيرة حاشدة في كفردان غرب جنين، 
منددة بإعدام الشهيدين، وبجرائم االحتالل المتكررة 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

نددت مبخططات االحتالل الرامية لتهويد امل�ضجد االأق�ضى املبارك

فل�سطني تطالب املجتمع الدويل بتحمل 
م�سوؤولياته اإزاء النتهاكات ال�سهيونية 
طالبت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�ضطينية املجتمع الدويل واالأمم املتحدة ومنظماتها املتخ�ض�ضة، ويف مقدمتها 

"اليون�ضكو" بتحمل م�ضوؤولياتهم القانونية واالأخالقية لوقف العدوان ال�ضهيوين املتوا�ضل على املقد�ضات امل�ضيحية 
واالإ�ضالمية، ويف مقدمتها امل�ضجد االأق�ضى املبارك، واتخاذ ما يلزم من االإجراءات التي يفر�ضها القانون الدويل حلماية 

القد�س، ومقد�ضاتها من تغول االحتالل وامل�ضتوطنني.

ا�ست�سهاد �سابني فل�سطينيني بر�سا�ض قوات الحتالل 

الفلسطينيون في محافظة اريحا واألغوار  نظم، أمس، 
في  االبطال  الفلسطينيين  لألسرى  وإسناد  دعم  حملة 

سجون االحتالل الصهيوني.
وجاذ ذلك، خالل وقفة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة 
االسرى  شؤون  وهيئة  واالغوار،  اريحا  إقليم  فتح 
والمحررين، ونادي األسير، أمام مقر الصليب االحمر 
في مدينة اريحا، رفضا لالعتقال االداري لألسير نائل 

أبو العسل واسنادا لألسير المريض ناصر ابو حميد.
وشارك بالوقفة محافظ اريحا واألغوار جهاد ابو العسل 
منظمة  وفصائل  والشعبية  الرسمية  الفعاليات  وممثلو 

التحرير، وأهالي االسرى، مؤكدين دعمهم لألسرى.
عباس  محمود  الرئيس  أن  العسل  أبو  المحافظ  وأكد 
والقيادة الفلسطينية يبذلون كل جهد ممكن للتخفيف من 
عناوين  من  عنوان  هم  األسرى  إن  وقال،  معاناتهم. 
نضالنا الوطني لنيل حقوقنا وتجسيد االستقالل وإيصال 

االحتالل  إلنهاء  األوان  آن  انه  العالم  لكل  رسالة 
الصهيوني وإنهاء معاناة االسرى االبطال في السجون 
الصهيونية.وأضاف، ان هذه الفعالية التضامنية جاءت 
للتعبير عن تضامننا الكامل ودعمنا لألسرى االبطال في 
السجون الصهيونية الذي يستحقون منا كل الوفاء ألنهم 

ضحوا بحريتهم في سبيل تحرير فلسطين.
بسياسة  منددة  وشعارات  صورا  المشاركون  ورفع 
إدارة مصلحة سجون االحتالل  تمارسها  التي  اإلهمال 
بحق األسرى المرضى، ُمطالبين باإلفراج العاجل عن 
األسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع 

صحي خطير للغاية.
من جهتها قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين: إن 
رام هللا،  مدينة  من  عاما(   45( محمد صفران  األسير 
للغاية  قاسية  وحياتية  اعتقالية  أوضاعا  يواجه  يزال  ال 
داخل عزل معتقل "شطة"، منذ تسعة أشهر، إضافة إلى 

معاناته من موضوع الحجز على حسابه بـ"الكانتينا.«
وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان 
لها، أمس، أن قرار الحجز على أموال الكانتينا الخاصة 
باألسير صفران، جاء بدعوى أنه يدين لالحتالل بمبالغ 
ترفض  االحتالل  سلطات  أن  رغم  متراكمة،  مالية 
السماح لعائلته بوضع مبلغ من المال في حسابه ليعيش 

منه.
لألسير  الكانتينا  أموال  حجز  لقرار  "نتيجة  وتابعت: 
إضراب  خوض  األسير  قرر  بالعزل،  وزّجه  صفران 
مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على ما يعانيه، لكنه علّقه 
الصحية،  حالته  على  طرأ  تدهور  بعد  أيام  عدة  بعد 
وخسر الكثير من وزنه، وبدأ يعاني من التهابات حادة 

بالكلى ومن مشاكل بالدم والبول.«
والكانتينا تشبه المقصف بداخله الطعام والشراب وبعض 
األسير  منه  يشتري  السجون،  في  األسرى  مستلزمات 

وتستخدمه  حسابه،  في  مالية  مبالغ  عائلته  وضع  بعد 
حيث  األسير،  لعقاب  وسيلًة  االحتالل  سجون  إدارات 
يُسمح لعدد من األسرى بالحصول على احتياجاتهم منه، 
ويُحرم آخرون بدعوى عقوبة صادرة بحقهم من "إدارة 

السجن.«
وأشارت هيئة األسرى إلى أن األسير صفران بحاجة 
داخل  بكرامة  العيش  ليستطيع  "الكانتينا"؛  لمبلغ  ماسة 
والطعام،  كالمنظفات  األساسية  األمور  وشراء  السجن 
ال سيما أن وجبات الطعام التي تقدمها إدارة المعتقل له 
وجبات غير مطهوة، ومؤخرا بات يشتكي من ظهور 
بثور على جلده، بسبب عدم امتالكه "شامبو" لالستحمام. 
وصدر   ،2017/10/19 منذ  معتقل  صفران  واألسير 
وقت  أصيب  قد  وكان  سنوات،   8 بالسجن  حكم  بحقه 
االعتقال في رجله ويده، وال يزال يعاني حتى اللحظة 

من آثار إصابته.

رف�ضا لالعتقال االإداري   حملة دعم واإ�سناد لالأ�سرى الفل�سطينيني
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قال تعالى : } لََقْد كاَن لَِسَبإٍ ِفي َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنَّتاِن َعْن 
َبْلَدٌة  لَُه  َواْشُكُروا  َربُِّكْم  ِرْزِق  ِمْن  ُكلُوا  َوِشماٍل  َيِميٍن 
َسْيَل  َعلَْيِهْم  َفأَْرَسْلنا  َفأَْعَرُضوا   * َغُفوٌر  َوَربٌّ  َطيَِّبٌة 
ْلناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذواَتْي أُُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل  اْلَعِرِم َوَبدَّ
َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقلِيٍل * ذلَِك َجَزْيناُهْم ِبما َكَفُروا َوَهْل 
الَِّتي  اْلُقَرى  َوَبْيَن  َبْيَنُهْم  َوَجَعْلنا  اْلَكُفوَر*  إاِلَّ  نُجاِزي 
ِسيُروا  ْيَر  السَّ ِفيَها  ْرنا  َوَقدَّ ظاِهَرًة  ُقرًى  ِفيها  باَرْكنا 
ِفيها لَيالَِي َوأَيَّاماً آِمِنيَن * َفقالُوا َربَّنا باِعْد َبْيَن أَْسفاِرنا 
ٍق  ْقناُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ َوَظلَُموا أَْنُفَسُهْم َفَجَعْلناُهْم أَحاِديَث َوَمزَّ
إِنَّ ِفي ذلَِك َلياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر { ) سورة سبأ : 

)19 – 15
 لما ذكر هللا ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليهما 
السالم في سورة سبأ، ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، 
وأهَل  َشَكَرا هللاَ  السالم  عليهما  داود وسليمان  أن  إال 
سبأ َكَفُروه، فقال: لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي 
كانوا يسكنون فيه عالمة ظاهرة على قدرة هللا وإنعامه 
عليهم؛ وهي جنتان: إحداهما عن اليمين، والثانية عن 
الشمال وقلنا لهم: كلوا من رزق ربكم، واشكروه على 
نعمه؛ هذه بلدة طيبة، وهذا هللا رب غفور يغفر ذنوب 
واإليمان  هللا  شكر  عن  فأعرضوا  إليه.    تاب  من 
عليهم  فأرسلنا  نقًما،  نعمهم  بتبديل  فعاقبناهم  برسله، 
وبذلنا  مزارعهم،  وأغرق  سدهم  خّرب  جارًفا  سياًل 
وفيهما  المر،  بالثمر  ُمْثمرين  بُْسَتاَنين  ببُْسَتاَنْيهم  هم 
ْدر. ذلك  شجر األثل غير المثمر، وشيء قليل من السِّ
بسبب  النعم-  من  عليه  كانوا  لما  -الحاصل  التبديل 
هذا  نعاقب  وال  النعم،  شكر  عن  وإعراضهم  كفرهم 
العقاب الشديد إال الَجحود لنعم هللا الكفور به سبحانه. 
وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي 
بحيث  السير  فيها  وقدرنا  متقاربة،  قرى  فيها  باركنا 
قرية دون مشقة حتى يصلوا  إلى  قرية  يسيرون من 
الشام، وقلنا لهم: سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار 
نعمة  فبطروا  والعطش.  والجوع  العدو  من  أمن  في 
بين  باعد  ربنا  وقالوا:  المسافات،  بتقريب  عليهم  هللا 
األسفار،  تعب  نذوق  القرى حتى  تلك  بإزالة  أسفارنا 
نعمة  ببطرهم  أنفسهم  وتظهر مزية ركائبنا، وظلموا 
منهم،  للفقراء  وحسدهم  شكره  عن  وإعراضهم  هللا 

وفرقناهم  َبعَدهم،  َمن  بها  يتحدث  أحاديث  فصيّرناهم 
في البالد كل تفريق، بحيث ال يتواصلون فيما بينهم، 
ثم  سبأ  أهل  على  اإلنعام  -من  المذكور  ذلك  في  إن 
االنتقام منهم لكفرهم وبطرهم- لعبرة لكل َصبَّار على 
طاعة هللا وعن معصيته وعلى البالء، شكور لنعم هللا 
عليه. فوائد ودالالت هذه بعض الفوائد من اليات : 
1- لقد كان لقبيلة سبأ باليمن بساتين خضراء ومناظر 
رائعة حسناء، وخيرات وفيرة عن يمين واديهم التي 
عالمة  وتلك  مأرب،  في  شمالهم  وعن  فيها  يسكنون 
دالة على قدرة هللا تعالى على أن لهم خالقا خلقهم، وأن 
كل الخالئق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة 
ثمرة، لم يمكنهم ذلك، ولم يهتدوا إلى اختالف أجناس 
الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارها، وفي 
قادر.  عالم  من  إال  تكون  ال  أنها  على  يدل  ما  ذلك 
رزقهم  وما  هللا  نعم  يشكروا  أن  بهم  جديرا  كان   -2
فهذه  ذلك،  لهم  قالت  الرسل  أن  بالطاعة، فضال عن 
أي مأرب بلدة طيبة، أي كثيرة الثمار، معتدلة المناخ، 

لطيفة الهواء، بعيدة عن المؤذيات، والمنعم بهذه النعم 
عليهم رّب غفور يستر ذنوبهم، فجمع هللا تعالى لهم 
بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم، ولم يجمع ذلك لجميع 
خلقه 3- لقد خيبوا ما يظن بهم، فأعرضوا عن أمر 
فأرسل  مسلمين،  كانوا  أن  بعد  رسله  واتباع  ربهم 
عليهم سيل العرم، أي نقض سّد مأرب، فتدفقت المياه 
بيوتهم،  ودفنت  بساتينهم،  فغّرقت  الغزيرة،  المدرارة 
فيبست األشجار المثمرة، ونبت مكانها أشجار مّرة ال 
خير فيها من الخمط أي األراك، واألثل: وهو كما قال 
الفراء: شجر شبيه بالطرفاء إال أنه أعظم منه طوال، 
يؤكل،  ال  عفص  ثمر  له  نوع  نوعان:  وهو  والّسدر 
الماء  على  ينبت  ونوع  الّضال،  يسمى  الذي  وهو 
قتادة:  العنّاب.قال  شجر  يشبه  وورقه  النّبق،  وثمره 
تعالى  إذ صيّره هللا  القوم من خير شجر  بينما شجر 
المثمرة،  أشجارهم  فأهلك  بأعمالهم،  الشجر  شّر  من 
وأثبت بدلها األراك والّطرفاء والّسدر. 4- هذا التبديل 
من النعمة إلى النقمة جزاء كفرهم، وال يعاقب بهذا إال 

المبالغ في كفران النعمة والكفر باهلل تعالى. وتساءل 
المجازاة  تعالى  لم خص هللا  والقرطبي:  الزمخشري 
بالكفور، ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ والجواب أن 
المراد: هو الجزاء الخاص وهو العقاب باالستئصال 
يشمل  الذي  العام  الجزاء  المراد:  وليس  واإلهالك، 
الكافر والمؤمن. هذا في الدنيا، وأما في الخرةفقالت 
عائشة رضي هللا عنها: سمعت رسول هللا صلّى هللا 
عليه وسلّم يقول: »من حوسب هلك »1« ، فقلت: يا 
ِحساباً  يُحاَسُب  وعّز:َفَسْوَف  جّل  قوله  فأين  نبي هللا، 
الحساب  نوقش  ومن  العرض،  ذلك  إنما  قال:  َيِسيراً 
هلك والمعنى: أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب 
النعم على  5- ومن  عليها ويحبط ما عمل من خير. 
أهل سبأ جعل طرقاتهم وممراتهم التجارية بين اليمن 
فقد  وزاد،  ماء  حمل  إلى  تحتاج  ال  مأهولة،  والشام 
والمبيت  بالقيلولة  فيها  يستريحون  لهم محطات  جعل 
الشام،  إلى  الطريق  طول  على  الكثيرة  القرى  هي 
بورك  قرية  مائة  وسبع  آالف  أربعة  كانت  قيل:إنها 
فيها بالشجر والثمر والماء. والمسافات بين تلك القرى 
حتى  يوم،  نصف  قريتين  كل  بين  جعل  إذ  منتظمة، 
يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى.كما أن 
تلك الطرقات كانت آمنة غير مخوفة ليال ونهارا، وال 
يحتاجون إلى طول السفر، لوجود ما يحتاجون إليه. 
قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين وال جياع وال  قال 
ظماء، وكانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان، 
ال يحّرك بعضهم بعضا، ولو لقي الرجل قاتل أبيه ال 
والكّد.  التعب  بل طلبوا  النعمة،  يشكروا  فلم  يحّركه، 
6- بطروا النعمة أيضا، وطغوا، وسئموا الراحة، ولم 
والكدح  األسفار  طول  فتمنوا  العافية،  على  يصبروا 
البالد  في  وتفرقوا  الدنيا،  في  فتبددوا  المعيشة،  في 
ومفاوز  فلوات  الشام  وبين  بينهم  وجعل  تفرق،  كل 
وظلموا  األزواد،  ويتزودون  الرواحل،  فيها  يركبون 
والتحدث  القصص  مدار  وأصبحوا  بكفرهم،  أنفسهم 
التبديل  هذا  في  إن   -7 للمعتبر  وعبرة  بأخبارهم، 
والتدمير وتغير نمط الحياة من رفاه ونعومة إلى تعب 
وكّد وشظف وخشونة لعبرة وداللة لكل صبار يصبر 

عن المعاصي، شكور لنعم هللا تعالى. 

قراآنيات.. فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

دالالت �سكر النعم من ق�سة قوم �سب�أ

وهذه  الكوثر،  باسم  الكريم  القرآن  في  كاملة  سورة  سبحانه  هللا  خصص 
أو  المكية  السور  إعداد  من  كونها  في  المفسرين  اختالف  رغم  السورة 
المدنية، فإنه اتفقت أقوالهم على اسم السورة، وهي من السور التي لها اسم 
واحد، فقد جاءت لها التسمية في الحديث الصحيح، في »صحيح مسلم« عن 
أنس بن مالك قال: »بينا رسول هللا ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم 
رفع رأسه وقال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم: )إنا 
أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو األبتر( ]الكوثر: 1- 3[ 
ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه 
ربي عز وجل، عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة«. 
واختصر ابن عاشور اختالف المفسرين حول موضع نزول هذه السورة 
الكريمة على النبي صلى هللا عليه وسلم هل هي مكية أو مدنية؟ ومما قال 
في هذا الشأن ما يأتي: تعارضت األقوال والثار في أنها مكية أو مدنية 
المفسرين،  أكثر  عليه  واقتصر  الجمهور  عند  مكية  فهي  شديدا،  تعارضا 
ونقل الخفاجي عن كتاب »النشر« قال: أجمع من نعرفه على أنها مكية. 
وقتادة  الحسن  وعن  فيها.  االختالف  وجود  مع  نظر  وفيه  الخفاجي:  قال 
ومجاهد وعكرمة: هي مدنية ويشهد لهم ما جاء في حديث أنس بن مالك 
السابق. قال ابن عاشور: وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذا كان لفظ »آنفا« 
في كالم النبي صلى هللا عليه وسلم مستعمال في ظاهر معناه وهو الزمن 
القريب، فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. أي: تكون 
السورة مدنية، ألن الرؤيا وقعت للنبي صلى هللا عليه وسلم وهو في المدينة. 
ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر( أن تكون 
السورة مكية، ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: )وانحر( من أن النحر في 
الحج أو يوم األضحى تكون السورة مدنية. ويبعث على أن قوله تعالى: )إن 
شانئك هو األبتر( ليس ردا على كالم العاصي بن وائل كما سنبين ذلك. ثم 

قال: واألظهر أن هذه السورة مدنية، وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتها. 
]التحرير والتنوير )30/ 571([. واختيار ابن عاشور في أن السورة مدنية 
القراء بناء على الحديث المذكور، وله  على األظهر هو مذهب كثير من 
طرق متعددة عن أنس بن مالك ذكرها ابن كثير في تفسيره. ما هو الكوثر 
الذي جاء في السورة؟ لفظ )الكوثر( على وزن فوعل اسم من الكثرة، وهي 
من األسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب، والجورب، والحوشب والدوسر، 
وال تدل في الجوامد على غير مسماها، ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت 
بزيادة  المبنى تؤذن  أن زيادة  بناء على  اشتقت منه  صيغته مفيدة شدة ما 
المعنى، ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة،  ]التحرير والتنوير: 
572/30[ واختلف في الكوثر، هل هو علٌم أم وصف؟ فمن قال إنه علم، 

قالوا: إنه علم على نهر في الجنة. 
أما من اختار أن الكوثر وصف فمعناه: الخير الكثير. ومما استدل به على 
العلمية، ما جاء في السنة من األحاديث الصحاح، ذكرها ابن كثير وغيره. 
وفي صحيح البخاري عن أنس قال: لما عرج برسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم إلى السماء قال: »أتيت نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. فقلت: ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر« . وبسنده أيضا عن عائشة رضي هللا عنها 
»سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم 
 . النجوم«  كعدد  آنيته  در مجوف،  عليهما  شاطئاه  وسلم،  عليه  صلى هللا 
وبسنده أيضا عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير 
الذي أعطاه هللا إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون 
أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه 
هللا إياه. وهذه النصوص على أن الكوثر نهر في الجنة، أعطاه هللا لرسوله 
صلى هللا عليه وسلم. ومما يفيد – ولو باإلشارة – أن كلمة الكوثر وصف، 
ما جاء في رواية أحمد، عن أنس بن مالك قال: »أغفى رسول هللا صلى 

لم  له:  قالوا  إما قال لهم، وإما  هللا عليه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه متبسما 
ضحكت؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، 
فقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، فقال: هل 

تدرون ما الكوثر؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. 
عليه  ترد  كثير،  خير  عليه  الجنة،  في  وجل  عز  ربي  أعطانيه  نهر  قال: 
أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه 
من أمتي، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك« ]أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن 9/ 127[. وفي هذا الحديث قوله: »عليه خير كثير« يشعر 

بأن معنى الوصفية موجود. 
ابن عباس.  ذلك  قال  الكثير. وممن  الخير  إنه  المفسرين:  بعض  قال  ولذا 
قال الشنقيطي في األضواء: والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر، هو الخير 
الكثير، وأن الحوض أو النهر من جملة ذلك. وقد أتت آيات تدل على إعطاء 
هللا لرسوله الخير الكثير، وذكر أمثلة كثيرة ضمن الخير الذي أعطي النبي 
صلى هللا عليه وسلم. ويميل ابن عطية إلى توجيه معنى الكوثر ليفيد الحظ 
األعظم من الخير، فقال: ال مجال أن الذي أعطى هللا محمدا عليه السالم 
من النبوة والحكمة والعلم بربه والفوز برضوانه والشرف على عباده هو 
أكثر األشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه الية: إِنَّا أَْعَطْيناَك الحظ األعظم. 
تنويه  الخصوص  هنا على وجه  ذكره  529[. ألن   /5 ابن عطية  ]تفسير 
إلى أهميته وخصوصيته ومبالغة في كمال وشرف العطاء. ما هي صفات 
الكوثر؟ سبق ذكر األحاديث التي ثبتت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 
عن حقيقة الكوثر، وأنه يطلق على النهر الذي أعطي النبي صلى هللا عليه 
وسلم في الجنة، ويطلق على الخيرات التي وهبها النبي وهي كثيرة ومنها 
نهر الكوثر، وفي كال القولين فإن في الجنة نهرا يطلق عليه الكوثر كما جاء 

في األحاديث، وجاء تعيين صفاته في األحاديث المذكورة. 

درا�سات.. ت�سليط ال�سوء على جمموعة من الدرا�سات وقراءات يف بع�ض الكتب

اأتدرون م� الكوثر؟ 
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الدفاع  لوزارة  بيان  وأفاد 
أن  األربعاء  أمس  الوطني 
للجيش  ومفارز  وحدات 
خالل  نفذت  الشعبي،  الوطني 
الفترة الممتدة من 07 إلى 13 
أحبط  حيث  الجاري،  سبتمبر 
محاوالت  السواحل  حراس 
بسواحلنا  شرعية  غير  هجرة 
الوطنية وأنقذوا )337( شخصا 
تقليدية  كانوا على متن قوارب 

)176( مهاجرا غير شرعي من  توقيف  تم  فيما  الصنع، 
جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

عدة عمليات منها توقيف مفارز مشتركة للجيش الوطني 
الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن خالل عمليات 
مخدرات  تاجر   )50( العسكرية،  النواحي  عبر  مختلفة 
المخدرات  من  كبيرة  كميات  إدخال  محاوالت  وأحبطت 
و)07(  قنطار   )18( بـ  تُقدر  المغرب،  مع  الحدود  عبر 
 )5,100( ضبط  تم  كما  المعالج،  الكيف  من  كيلوغرام 
كيلوغرام من مادة الكوكايين و)296475( قرصا مهلوسا.
اإلرهاب،  مكافحة  عمليات  إطار  في  أنه  البيان  وأضاف 
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي )05( عناصر دعم 
التراب  عبر  منفصلة  عمليات  في  اإلرهابية  للجماعات 

الوطني.
مختار  باجي  وبرج  تمنراست  من  وبكل  أخرى  من جهة 
وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 

وضبطت  شخصا   )262(
من  رشاشين   )02( مسدسين 
من  وكمية  كالشنيكوف  نوع 
الذخيرة و)16( مركبة و)47( 
مطرقة  و)34(  كهربائيا  مولدا 
للكشف  أجهزة  و)03(  ضغط 
من  وكميات  المعادن  عن 
تفجير  ومعدات  المتفجرات 
في  تستعمل  أخرى  وتجهيزات 
عمليات التنقيب غير المشروع 
 )09( )16( شخصا وضبط  توقيف  تم  فيما  الذهب،  عن 
المواد  من  وكميات  آلية  مسدسات  و)04(  صيد  بنادق 
للتهريب تقدر بـ )11( طن وكذا )27(  الغذائية الموجهة 
قنطار من مادة التبغ و)14010( وحدة من مختلف األلعاب 
والوادي وسطيف  وبسكرة  ورقلة  من  بكل  وهذا  النارية، 
الحدود  حراس  أحبط  كما  ڤزام.  وإن  والمسيلة  وباتنة 
تهريب  محاوالت  الوطني  الدرك  مصالح  مع  بالتنسيق 
كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ )12380( لتر بكل من 

برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاوالت هجرة 
شخصا   )337( وأنقذوا  الوطنية  بسواحلنا  شرعية  غير 
توقيف  تم  فيما  الصنع،  تقليدية  قوارب  متن  على  كانوا 
عبر  مختلفة  جنسيات  من  شرعي  غير  مهاجرا   )176(

التراب الوطني.
حياة �شرتاح

صفحته  على  مسابقة  موبيليس  ينظم 
التي  الفترة  فايسبوك، خالل  الرسمية 
تمتد من 10 سبتمبر إلى 07 أكتوبر 
الداخل، تخص خدمة نغمتي فئة أناشيد 
بعمرة  للفوز  فرص   04 ويمنحكم 
لكل  مفتوحة  بالكامل.المسابقة  ممّولة 
بالصفحات  والمعجبين  مشتركي 
الرسمية فايسبوك، إنستاغرام، تويتر 

لموبيليس.
وجب  المسابقة،  في  وللمشاركة 
في  االشتراك  المتسابقين  على 
أناشيد  نغمات  تحميل  نغمتي،  خدمة 
القيام  الخدمة،  قنوات  جميع  عبر 
خدمة  أناشيد.لتشغيل  نغمات  بإهداء 

"نغمتي«، من خالل االتصال بالرقم 
680 ثم تشكيل *680#، ثم الدخول 

إلى الموقع عبر الرابط 
  http://naghmati.mobilis.dz:38080/user/index

بعدها إرسال رسالة قصيرة إلى 680 

أنه  النقال  الهاتف  متعامل  ، وأوضح 
الفائزين حسب  ترتيب واختيار  سيتم 

عدد إهداء وتحميل نغمات أناشيد.
وأشار إلى أنه إذا كان لدى المشاركين 
نفس العدد من النغمات، فسيتم تحديد 
على  حصل  من  خالل  من  الفائز 
يحق  ال  وأيضا  أواًل،  تصنيف  أعلى 
للمشترك الفوز بأكثر من هدية واحدة 
بخصوص  المسابقة.أما  مدة  طيلة 
الهاتف  متعامل  فأوضح  الجوائز 
المقال أن الفائز سيتحصل على عمرة 
الجوائز  عدد  وأن  بالكامل،  ممّولة 
واحد  فائز  أي  عمرات   4 بـ  يقدر 
سيتم  أنه  أيضا  وأشار  أسبوع،  كل 
صفحات  على  الفائزين  أسماء  نشر 

إنستاغرام وتويتر والفايسبوك.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    
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�ستنعقد يف مدينة الريا�ض

 خالل �سهر مار�ض 2023

3 �سركات نا�سئة �ستمثل 
اجلزائر يف "كاأ�س العامل 

لريادة الأعمال"

لتمثيل  ناشئة  شركات  ثالث  اختيار  تم 
المسابقة  من  الثالثة  الطبعة  في  الجزائر 

الدولية "كاس العالم لريادة االعمال«.
المرشحة  الشركات  أسماء  عن  وأعلن 
بالعاصمة  الماضي  الثالثاء  نظم  حفل  في 
بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات 
وليد  مهدي  ياسين  والمصغرة  الناشئة 
والمدير العام لشركة "الجيريا فانتور" سيد 
علي زروقي ورئيسة الشبكة العالمية لريادة 

االعمال بالجزائر فتيحة راشدي.
ويتعلق األمر بكل من الشركة الناشئة "زيرو 
كاش" المتحصلة على الجائزة االولى التي 
تقترح حال للدفع االلكتروني للتجار و"ساين 
التي  الثانية  الجائزة  على  المتحصلة  او" 
حيث  والبكم  للصم  موجه  تطبيق  طورت 
انها تترجم لغة االشارة الى اللغة المنطوقة 
"مات  الثالثة  المرتبة  في  الناشئة  والشركة 
افريقيا" التي طورت بدورها تطبيق للتعليم 
في  الثالث  الفائزون  وسيشارك  بعد.  عن 
ستنعقد  التي  المسابقة  لهذه  العالمي  النهائي 

في الرياض في شهر مارس 2023.
ويمثل "كاس العالم لريادة االعمال" مبادرة 
لريادة  العالمية  الشبكة  أطلقتها  عالمية 
أكثر من  السنة  التي ستستقبل هذه  االعمال 
100.000 رائد أعمال من 180 بلد للتنافس 
ثالثة  أحسن  تتقاسمها  دوالر  مليون  على 
مشاريع باإلضافة الى مزايا عينية ودورات 
المنظمين.  حسب  استثمار  وفرص  تكوينية 
وقد شاركت 349 شركة ناشئة ليتم اختيار 
70 شركة وفقا لشروط "كاس العالم لريادة 
االعمال" ثم انتقاء الممثلين الثالث للجزائر 
في هذه المسابقة.كما قسمت عملية االختيار 
على عدة مراحل منظمة من طرف الشبكة 
بالشراكة  بالجزائر  االعمال  لريادة  العالمية 
رعاية  تحت  فانتور"  "الجيريا  شركة  مع 
وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 
والمصغرة، وقد أبرز مهدي وليد في كلمته 
اهمية هذه المسابقة في ترقية ريادة االعمال 

واقتصاد المعرفة.
حياة �شرتاح

مفارز للجي�ض اأوقفت 5 عنا�سر دعم للجماعات الإرهابية، وزارة الدفاع:

اإحباط حماولت هجرة 337 �سخ�سا 
عرب ال�سواحل يف اأ�سبوع

اإف�سال حماولة اإغراق اجلزائر بـ 18 قنطار كيف قادمة من املغرب
اأحبط حرا�ض ال�سواحل حماولت هجرة غري �سرعية لـ 337 �سخ�سا كانوا على منت قوارب تقليدية ال�سنع، 

فيما مت توقيف )176( مهاجرا غري �سرعي من جن�سيات خمتلفة يف اأ�سبوع.

على �سبكات التوا�سل الجتماعي

عرث يف منزله على كتب لل�سحر 

وال�سعوذة و�سور لبع�ض ال�سحايا

توقيف �سيخ بتهمة تدني�س 
امل�سحف ال�سريف بالبي�س

البيض من  بأمن والية  الجنائية  الفرقة  تمكنت 
توقيف شخص يبلغ من العمر 68 سنة بتهمــــة 
طقوس  وممارسة  الشريف،  المصحف  تدنيس 

السحــــر والشعوذة.
حيثيات القضية تعود إلى تحصل الفرقة الجنائية 
القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة 
تفيد  مؤكدة  معلومات  إلى  البيض  والية  بأمن 
على  والشعوذة  السحر  يمارس  شيخ  بوجود 
إذن  حسب  المنزل  تفتيش  بعد  منزله  مستوى 
لدى  الجمهورية  وكيل  عن  الصادر  التفتيش 
تم  العملية  خالل  توقيفه  تم  البيض،  محكمة 
في  المستعملة  األغراض  من  مجموعة  حجز 
مدنس  مصحف  إلى  إضافة  والشعوذة  السحر 
وكذا  والشعوذة  السحر  كتب  من  ومجموعة 

صور لبعض الضحايا.
ضد  القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
تدنيس  بتهمة  قضائي  ملف  إنجاز  تم  المتورط 
السحر  طقوس  وممارسة  الشريف،  المصحف 
نافذة  إدانته بسنتين حبس  أين تمت  والشعوذة، 

مع اإليداع.
حياة �شرتاح

امل�سيلة:

الإطاحة مبروجني
 للمهلو�سات وحجز قرابة

 55 األف موؤثر عقلي
للجمارك  المهام  المتعددة  الفرقة  أوقفت 
األجهزة  مع  بالتنسيق  بالمسيلة  الجزائرية 
األمنية، ستة أشخاص وحجز 54.826 قرص 
مهلوس في ثالث عمليات متفرقة نفذتها بإقليم 
الجزائرية  للجمارك  بيان  في  الوالية.وجاء 
األربعاء،  أمس  الجهوية  إذاعة سطيف  نشرته 
المشتركة  الميدانية  المجهودات  سياق  في  إنه 
للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع 
المتعددة  الفرقة  األجهزة األمنية، تمكن أعوان 
المهام بالمسيلة، التابعة لمصالح مفتشية األقسام 
ثالث  إثر  وعلى  بوعريريج،  ببرج  للجمارك 
عمليات متفرقة، تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد 
 54.826 حجز  من  الشعبي،  الوطني  الجيش 
قرص مهلوس، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل 
تجاويف سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية، مع 
الجهات  أمام  وتقديمهم  مخالفين  ستة  توقيف 

القضائية المختصة.
وأضاف نفس المصدر إن هذه العمليات تندرج 
لمصالح  الحمائي  الدور  ممارسة  إطار  في 
في  التام  أعوانها  وتجند  الجزائرية،  الجمارك 
في  والمساهمة  المهني،  واجبهم  آداء  سبيل 
مكافحة التهريب بشتى أشكاله، السيما تهريب 
يهدد  ما  وكل  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 

صحة وسالمة المواطن.
حياة �شرتاح

و�سط توقعات باأن ي�ستاأنف النفط م�ساره الهبوطي

اأ�سعــــار النفط اخلــــــام ترتاجــــع.. 
خالل �سهر اأوت املن�سرموخــــــام برنــــــت اأقــــــل من 93 دولًرا

حجز اأكرث من 5 كلغ من القنب الهندي بالعا�سمة
والية  أمن  مصالح  حجزت 
في  ممثلة  العاصمة  الجزائر 
الشرطة  مصالح  مختلف 
مكافحة  مجال  في  القضائية 
السيما  أنواعها  بشتى  الجريمة 
غير  الترويج  بقضايا  المتعلقة 
المشروع بالمخدرات، المؤثرات 
الصلبة،  المخدرات  العقلية وكذا 
مهلوس،  قرص   )54088(
من  غرام  و)744(  كلغ   )05(
إلى  باإلضافة  الهندي،  القنب 

حجز )566.14( غرام من الكوكايين، )9.4( غرام من الهيروين و )02( قارورات محلول 
مخدر.كما عالجت ذات المصالح خالل شهر أوت الماضي )377( قضية حمل سالح أبيض، 
أمام  تقديمهم  تم  القانونية  استيفاء اإلجراءات  توقيف )389( شخص حيث وبعد  تم خاللها 

الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حياة �شرتاح

»موبيلي�س« يطلق م�سابقة نغمتي اأنا�سيد

تراجعت أسعار النفط الخام خالل تعامالت يوم أمس األربعاء 
بفعل مخاوف من رفع االحتياطي الفيدرالي األميركي لسعر 

الفائدة األسبوع المقبل.
بشكل  أميركا  في  التضخم  بيانات  ارتفعت  أن  بعد  ذلك  يأتي 
غير متوقع في أوت مما يفوق الدعم من توقعات أوبك القوية 

لنمو الطلب على النفط.
انخفض  غرينتش  بتوقيت  صباًحا   08:02 الساعة  وبحلول 
سعر العقود اآلجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر نوفمبر 
للبرميل،  دوالًرا   92.64 مسجاًل  بالمائة   0.57 بنسبة   -
تكســاس  غرب  لخام  اآلجلــــة  العقود  سعــــــر  هبط  كما 
إلى  بالمائــــة   0.63 بنسبــة   - أكتــــوبر  -تسليم  الــــوسيط 

86.76 دوالًرا للبرميــــل.
الثالثاء  يوم  تعامالتها،  أنهت  قد  الخام  النفط  أسعار  وكانت 
قوة  مع  متتالية،  جلسات   4 في  مرة  ألول  بتراجع  الماضي 
وكان  الشهري،  أوبك  تقرير  وصدور  األميركي،  الدوالر 
الضغط على أسعار النفط الخام هو تقرير التضخم األميركي 
األكثر سخونة من المتوقع والذي بّدد اآلمال في أن االحتياطي 

الفائدة في األشهر  يقلل من تشديد سياسة سعر  قد  الفيدرالي 
المقبلة.

فيروس  انتشار  عدم  "سياسة  أن  الطاقة  في  خبراء  وقال 
انتعاش  أّي  قائمة، وهذا سيبقي  تزال  الصين ما  كورونا في 
أن:  وأوضحت  متوًجا«،  المقبلة  األسابيع  خالل  يظهر 
توقعات  تراجعت  وإذا  الكبير،  البدل  هي  المتحدة  "الواليات 
قائًما  كان  الذي  الهبوطي  مساره  النفط  يستأنف  فقد  الطلب، 
منذ بداية الصيف"، حسبما ذكرت وكالة رويترز، وفي إطار 
دعم أسعار النفط الخام، كررت منظمة البلدان المصّدرة للنفط 
في  النفط  على  العالمي  الطلب  نمو  بشأن  توقعاتها  "أوبك"، 
االقتصادات  أن  على  بإشارات  مستشهدًة  و2023،   2022
الرياح  من  الرغم  على  المتوقع،  من  أفضل  كانت  الرئيسة 

المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.
وقالت أوبك في تقرير شهري، إن الطلب على النفط سيزيد 
3.1 مليون برميل يومًيا في 2022 و2.7 مليون برميل يومًيا 

في 2023، تاركة توقعاتها دون تغيير عن الشهر الماضي.
حياة �شرتاح
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