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بلما�سي ي�ستعيد ديلور٬ بن طالب 
وبوداوي ومينح الفر�سة ملرييزيق

اأكد على التجند الكامل الإجناح القمة 

العربية، لعمامرة يعلن:

اجلزائر حتت�سن اجتماعا 
للف�سائل الفل�سطينية قبل 

انعقاد القمة العربية

خبري اقت�سادي يعّلق على احلركة يف �سلك الوالة 

نحو تفعيل وبعث ديناميكية جديدة يف ت�سيري ال�ساأن املحلي 



بمقر  إشرافه  خالل  لعمامرة  قال 
على  العاصمة  بالجزائر  الوزارة 
عاما،  أمينا  بالني  عمار  تنصيب 
»إن  قايد،  شكيب  لرشيد  خلفا 
هناك جهود دؤوبة« من اجل عمل 
رئيس  قيادة  تحت  كبير  دبلوماسي 
تعزيز  الى  والرامي  الجمهورية، 
الفلسطيني من خالل  الصف  وحدة 
الجزائر  في  الحقا  سيعقد  اجتماع 
قبل القمة العربية، وذلك، »لتسهيل 
تدعم  عربية  وحدة  الى  الوصول 
قمة  من  وتجعل  الفلسطينية  الوحدة 
العربي  للعمل  انطالقة  الجزائر 
التضامن  تحيين  قصد  المشترك 
الدائم  السالم  اجل  من  والتنسيق 

والعادل المبني على إحقاق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، 
المصير  منطلق  من  العربية  المجتمعات  في  المطروحة  التحديات  ورفع 

المشترك والجماعي«.
وبالمناسبة، حث لعمامرة على ضرورة تجند الجميع إلنجاح االستحقاقات 
القادمة، قائال : »نحن على أبواب انعقاد القمة العربية ال31 في الجزائر 
لمختلف  ومبعوثيه  الرئيس  طرف  من  سواء  جهودا  نبذل  لها،  وتحضيرا 
القادة العرب أو من خالل نجاح منتدى تواصل األجيال لدعم العمل العربي 

المشترك بوهران والذي يعقد ألول مرة في التاريخ«.
وتابع الوزير قائال : »هذا يتطلب تعزيز الدبلوماسية متعددة األطراف في 
وتنشيط  وإحياء  العربية  والجامعة  اإلفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  إطار 

حركة عدم االنحياز، وجعل منظمة 
واجبها  تؤدي  اإلسالمي  التعاون 
كامال في توفير التضامن المطلوب 

بين الشعوب اإلسالمية«.
الجمهورية  رئيس  موفدو  ويواصل 
الى  زياراتهم  تبون،  المجيد  عبد 
لتسليم  العربية،  العواصم  مختلف 
دعوات المشاركة في القمة العربية 
و2   1 يومي  بالجزائر  المقررة 
نوفمبر المقبل، الى رؤساء وزعماء 
على  أثنوا  الذين  العربية،  الدول 
جهود الرئيس تبون ألنجاح الموعد 
تبون  الرئيس  وحرصه  العربي، 

على لم الشمل العربي.
منتدى  أهمية  عن  حديثه  وفي 
الكبار  لذاكرة  وجمع  االجيال  بين  »تواصل  انه  الوزير  ابرز  وهران، 
بالدور  و«اعتراف  المشترك«,  العربي  العمل  لخدمة  الشباب  حماسة  مع 
الكبير الذي تؤديه المجتمعات المدنية من خالل ما يطلق عليه الدبلوماسية 
»يتجند  ان  في  امله  عن  االخير  في  لعمامرة  الوزير  واعرب  الشعبية«، 
الجميع، اكثر من اي وقت مضى، لنكون عند حسن ظن رئيس الجمهورية 
وعند مستوى ثقة الشعب الذي ينظر للدبلوماسية على انها اداة ترمز للسيادة 

والدفاع عن مقدسات االمة«.
من جهته، دعا بالني، الذي سيواصل مهامه كمبعوث خاص مكلف بقضية 
إطارات  الخارجية،  بوزارة  العربي  المغرب  وبلدان  الغربية  الصحراء 

الوزارة للعمل من اجل تحقيق االشعاع الدبلوماسي للجزائر الجديدة.

سلم وزير العدل حافظ األختام عبد الرشيد طبي، 
عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  إلى  دعوة  رسالة 
وجهها إليه  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
المقرر  ال31  العربية  القمة  أشغال  في  للمشاركة 
عقدها بالجزائر مطلع  نوفمبر القادمن وأكد الرئيس 
والمساهمة  للمشاركة  لبنان  »استعداد  اللبناني 

الفاعلة في إنجاح هذا الحدث العربي الهام«.

استقبل وزير العدل، حافظ  األختام، عبد الرشيد 
الجمهورية  لرئيس  خاصا  مبعوثا  بصفته  طبي، 
اللبناني  الرئيس  طرف  من  تبون،  المجيد  عبد 
ميشال عون، حيث سلمه رسالة الدعوة  الموجهة 
في  للمشاركة  الجمهورية  رئيس  قبل  من  إليه 
عقدها  المقرر  ال31  العربية  القمة  أشغال 

بالجزائر مطلع  نوفمبر القادم.

»تم  المقابلة،  هذه  خالل  أنه  البيان،  في  وجاء 
القمة  لعقد  الجارية  التحضيرات  استعراض 
العربية التي تصبو الجزائر لجعلها محطة فارقة 
في مسار الدفع بالعمل العربي المشترك وتطوير 
التحديات  مختلف  بمجابهة  يسمح  بما  أدواته، 

الراهنة على المستويين اإلقليمي والدولي«
وفي هذا الصدد، أثنى الرئيس ميشال عون على 
»الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة« التي بذلتها 
الجزائر لتوفير كافة شروط نجاح القمة العربية 
»استعداد  عن  الوقت  ذات  في  معربا  المقبلة, 
إنجاح  في  الفاعلة  والمساهمة  للمشاركة  لبنان 
هذا الحدث العربي الهام«، كما شكل هذا اللقاء 
األخوة  عالقات  عن  للحديث  سانحة  »فرصة 
حيث  ولبنان،  الجزائر  تجمع  التي  والتعاون 
الكبير  تقديره  عن  عون  ميشال  الرئيس  أعرب 
التي  التضامن  العميق نظير كل أشكال  وامتنانه 
تقدمها الجزائر إلى لبنان«.في ختام اللقاء، كلف 
الرئيس  »بإبالغ  طبي  الوزير  اللبناني،  الرئيس 
الكاملة  وثقته  تحياته  خالص  تبون  المجيد  عبد 
بقدرة الجزائر على استضافة قمة عربية جامعة 

تؤسس لعمل عربي مشترك واعد«
اإ. �س/ واج

اإميان. �س
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اأكد على التجند الكامل لإجناح القمة العربية، لعمامرة يعلن:

اجلزائر حتت�صن اجتماعا للف�صائل 
الفل�صطينية قبل انعقاد القمة العربية

اأعلن وزير ال�صوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، عن احت�صان اجلزائر اجتماعا للف�صائل 

الفل�صطينية قبيل التئام موعد القمة العربية املنتظرة يومي 1 و 2 نوفمرب املقبل، موؤكدا اأن بالدنا جمندة حتت قيادة 

رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، لإجناح القمة العربية.

�صفري اليونان اجلديد ي�صّلم اأوراق اعتماده، ويوؤكد:   للجزائر دور بّناء ل�صمان اال�صتقرار الدويل

الرئي�س اللبناين يتلقى دعوة من رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، ويوؤكد:

»اجلزائر قادرة على ا�صت�صافة قمة عربية 
جامعة ت�ؤ�ص�س لعمل عربي م�صرتك«

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون أمس، برسالة تعزية إلى عائلة 
المرحوم الشيخ اإلمام الحاج محمد 
التيجانية  الطريقة  مقدم  رمضان 
ببوسمغون.وجاء في رسالة التعزية 
المولى  "شاء  الجمهورية:  لرئيس 
شيخنا  يتوفى  أن  وتعالى  تبارك 
مقدم  الحاج محمد رمضان,  اإلمام 
ببوسمغون,  التيجانية  الطريقة 
الذي رحل عن هذه الدنيا بعد عمر 
بيوت هللا  خدمة  في  قضاه  مبارك, 

إماما وواعظا مرشدا..
كتاب  تحفيظ  على  حريصا  ومربيا 
هللا الناشئة من أبنائنا, وفقيها دارسا 
ولقد  والتصوف,  للتوحيد  ومدرسا 
كان بما حباه هللا من مكانة العلماء 
المنتسبين  من  واحدا  واألئمة 
الزاوية  رحاب  في  العاملين 
من  إجازات  نالوا  الذين  التيجانية, 
وتقديرا  عرفانا  وعلمائها  خلفائها 

للدين  وخدمته  وجهده,  إلخالصه 
اإلسالمي الحنيف في منطقة البيض 
وبوسمغون التي رعى أهلها الكرام 
على الدوام شيوخنا األئمة األفاضل 

وأحاطوهم بالعناية والرفعة".
في  الجمهورية  رئيس  وخلص 
القول:"وأمام  إلى  التعزية  رسالة 
إليكم  أتوجه  األليم  المصاب  هذا 
بوسمغون  في  أهلنا  كافة  وإلى 
جميع  وإلى  المجاورة,  والربوع 
بأخلص  التيجانية  الزاوية  مريدي 
التعازي وأصدق مشاعر المواساة, 
أن  وجل  عز  المولى  داعيا 
مع  الواسعة  برحمته  فقيدنا  يتغمد 
والصالحين  والشهداء  الصديقين 
يسكنه  وأن  رفيقا,  أولئك  وحسن 
الجميع  على  وينعم  جناته  فسيح 
هلل  "إنا  والسلوان".  الصبر  بجميل 

وإنا إليه راجعون".
ق.و

الفقيد كان "مقدم الطريقة

 التيجانية ببو�صمغون"

الرئي�س تب�ن يعزي عائلة ال�صيخ 
االإمام احلاج حممد رم�صان

الرئي�س تبون يعزي يف وفاة الفنانة، ويوؤكد:

املرح�مة فريدة �صاب�جني نالت 
التقدير من خالل اأعمالها الراقية

الفنانة  عائلة  اإىل  تعزيه  بر�صالة  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  بعث 

املرحومة فريدة �صابوجني التي وافتها املنية اأم�س، وجاء يف ر�صالة تعزية الرئي�س 

الفنانة  تعاىل  اهلل  باإذن  لها  املغفور  وفاة  نباأ  والأ�صى  التاأثر  ببالغ  »تلقيت  تبون: 

املرحومة فريدة �صابوجني، وبهذا امل�صاب اجللل، نودع اإ�صما لمعا من كبار الفنانني 

من  والحرتام  التقدير  الفنانني  من  ثلة  رفقة  املرحومة  نالت  فلقد  اجلزائريني، 

خالل ما قدمته من اأعمال م�صرحية و�صينمائية راقية، وكانت بذلك مثال لأجيال 

اهلل  بق�صاء  ن�صلم  »واإذ  التعزية:  ر�صالة  يف  تبون  الرئي�س  وا�صتطرد  الفنانني«،  من 

التعازي  اأهل الفقيدة، واإىل الأ�صرة الفنية والثقافية بخال�س  اإىل  اأتوجه  وقدره، 

وي�صكنها  برحمته،  يتغمدها  اأن  وجل  عز  املوىل  �صائاًل  املوا�صاة،  م�صاعر  واأ�صدق 

الفردو�س الأعلى، ويلهم اجلميع جميل ال�صرب وال�صلوان، عظم اهلل اأجركم واأح�صن 

عزاءكم«.

ق. و

يف ر�صالة بعث بها اإىل اأ�صرة الفقيد

الرئي�س تب�ن يعزي 
يف وفاة العميد حف�صي عبد اهلل 

تقدم رئي�س اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد 

املجيد تبون، بتعازيه اخلال�صة اإىل اأ�صرة املرحوم املجاهد العميد حف�صي عبد اهلل، 

رئي�س مكتب الدرا�صات والتقنني العام لأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي، واإىل اأ�صرة 

اجلي�س الوطني ال�صعبي، وتقدم الرئي�س تبون بتعازيه اخلال�صة اإىل اأ�صرة املرحوم 

يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  من  �صائال  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  اأ�صرة  كل  واإىل 

الراحل بوا�صع رحمته، واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�صرب وال�صلوان.

ق. و

الجزائر، جورجيوس  لدى  لليونان  الجديد  السفير  أكد 
الجزائر  بين  السياسية  العالقات  ان  داكيس  زاكاريو 
الجزائر  دور  مبرزا  متميز،  تعرف مستوى  واليونان 

البناء والضامن لالستقرار على الصعيد الدولي.
أوراق  اليوناني في تصريح عقب تسليمه  السفير  أكد 
ان  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  لرئيس  اعتماده 
تقليدية  صداقة  عالقات  تربطهما  البلدين  »شعبي 
عالقاتهما  تعرف  حين  في  التاريخ،  في  وضاربة 
السياسية مستوى متميز ويمكنها ان ترقى أكثر فأكثر 

خدمة لمصالح الطرفين المتبادلة«، وأوضح زاكاريو 
سبيل  في  جهد  اي  يدخران  »ال  البلدين  ان  داكيس 
الثنائية  الزيارات  خالل  من  السياسي  الحوار  تعزيز 
مطلع  التئامها  المرتقب  المشتركة  العليا  اللجنة  وعبر 
»سيساهم  االجتماع  هذا  ان  مشيرا  بأثينا«،   2023
بشكل بارز في توسيع التعاون االقتصادي والتجاري 
المتجددة  الطاقات  مجاالت  في  السيما  وتعميقه، 
والثقافة  والسياحة  الجديدة  والتكنولوجيات  والفالحة 
الجزائر  ان  اشار  الدولي،  الصعيد  والنقل«.وعلى 

واليونان »تتشاركان مبادئ السلم نفسها وتعمالن على 
تعزيز االستقرار واالمن في منطقتنا قاطبة«، مؤكدا 
الجوار  حسن  مبادئ  لترقية  الراسخ  البلدين  »التزام 
البحري  القانون  السيما  الدولي،  القانون  واحترام 
»تعترف  بالده  ان  االطار  هذا  في  وقال  الدولي«، 
البناء والضامن لالستقرار  وتثمن عاليا دور الجزائر 
على صعيد جهود المجتمع الدولي الجماعية من أجل 
العربي  بالعالم  السيما  نواجهها،  التي  التحديات  رفع 
وبشمال افريقيا وحوض المتوسط والساحل وكذا على 

على  شدد  واالقليمية«.وإذ  الدولية  المنظمات  صعيد 
»األولوية التي تكتسيها بالنسبة لليونان ترقية عالقات 
المتوسط«،  جنوب  في  جواره  مع  األوروبي  االتحاد 
البداية  »منذ  بالده  دعم  اليوناني  الدبلوماسي  أبرز 
ملتزما  والجزائر«،  أوروبا  بين  التعاون  لتطوير 
المساهمة  أجل  »من  جهده  قصارى  ببذل  الختام  في 
البلدين  لمصالح  خدمة  الثنائية  العالقات  تطوير  في 

المشتركة وجوارنا المتوسطي«.
اإ. �س

أعلن وزير التربية الوطنية,عبد الحكيم بلعابد, عن تنظيم 
بداية من السنة الدراسية الجارية )2023-2022( امتحان 
لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة االبتدائية, وذلك 
الطور  إلى  االنتقال  معدل  في  نتائجه  احتساب  بدون 

المتوسط.
تنظيم  هامش  على  صحفي  تصريح  بلعابد,في  وأوضح 
اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير هذا االمتحان أنه »تم اليوم 
باعتماد  المتعلقة,  والتحضيرات  األخيرة  اللمسات  وضع 
امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة االبتدائية, 

الذي سيشرع في تنظيمه بداية من السنة الدراسة الجارية 
.»)2022-2023(

 وأبرز الوزير أن هذا االمتحان الذي »ال تحتسب نتائجه 
يهدف   ,« المتوسط  الطور  إلى  لالنتقال  العام  معدل  في 
في  أبناءنا  منها  يعاني  قد  التي  النقائص  »تشخيص  إلى 
التعليم االبتدائي« وهو الشأن الذي سيمكن  نهاية مرحلة 
--يضيف ذات المسؤول—من »ضمان معالجة بيداغوجية 
في  للنجاح  فرص  التالميذ  إعطاء  إلى  ترمي  محكمة 
التي  االختالالت  تصحيح  بعد  السيما  الدراسي  مسارهم 

يظهرها هذا االمتحان التقييمي للمكتسبات في نهاية الطور 
االبتدائية«.

للمكتسبات  التقييمي  االمتحان  »هذا  ,أن  بلعابد  ذكر  كما 
سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم االبتدائي الذي تم 
التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة »,مشيرا إلى أن 
» قرار التخلي جاء عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود 
ضغوطات  تسجيل  على  ,فضال  منه  بيداغوجية  جدوى 

نفسية كانت تحيط بالتالميذ خالل هذا االمتحان«.
مرمي عثماين

وزير الرتبية الوطنية،عبد احلكيم بلعابد يوؤكد:

تنظيم بداية من ال�صنة اجلارية امتحان لتقييم مكت�صبات تالميذ »ال�صانكيام«



وكشف وزير التربية الوطنية  عن امضاء اتفاقية بين 
البريد و المواصالت السلكية و وزارة التربية قصد 
تسديد تكاليف الكتب عن بعد الى جانب إتاحة دفع هذه 
الضغط  تخفيض  أجل  من  الذهبية  بالبطاقة  التكاليف 
على مراكز البريد و تسهيل عملية إقتناء الكتب من 

البيت دون تنقل.
الوزير فأن عملية اإلقتناء عن بعد ستنطلق   وحسب 
فضاء  االنضمام   تلتزم  والتي   ، سبتمبر   21 من 
الرقمنة لمواكبة هذه العملية، قائال خالل إشرافه على 
إطالق المنصة اإللكترونية لبيع الكتاب المدرسي، إنه 
تم صبيحة امس ، إمضاء اتفاقية بين الديوان الوطني 
الدفع  يخص  الجزائر   وبريد  المدرسية  للمطبوعات 
من  بداية  التنفيذ  حيز  سيدخل  حين  في  اإللكتروني، 

الدخول المدرسي المقبل في 21 سبتمبر.
التالميذ  أولياء  كل  بإمكان  أنه  الوزير  وأوضح 
فيه  ينخرط  الذي  األولياء  فضاء  عبر  المسجلين 
بعد  الدفع عن  استعمال  ولي،  مليون  من  أكثر  حاليا 
التربية  لوزارة  الرقمية  األرضية  بين  البيني  الربط 
وبريد الجزائر، حيث يمكن عبر البطاقة الذهبية دفع 
مستحقات الكتب عن بعد وهو ما سييسر العملية على 

األولياء وعلى العمال.
وشدد بلعابد على أن الدخول المدرسي المقبل يتضمن 
تخفيف  ملف  رأسها  على  المستجدات  من  الكثير 
الثالثة  الدراسية:  للسنوات  بالنسبة  المحفظة  وزن 
والرابعة والخامسة ابتدائي، بعدما تم اعتماد إجراءات 
من  ثانية  نسخة  توفير  رأسها  ومادية، على  تنظيمية 
الكتاب واالحتفاظ به على مستوى المدارس، فيما تم 
تخصيص – يقول بلعابد – 1300 مكتبة خاصة لبيع 
رمزي  بسعر  إيصالها  و  معارض  وضع  و  الكتب 
ولكن نوه في المقابل أن المدارس هي المكان الصحيح 

لبيع الكتب المدرسية
على  اليوم  متوفرة  الثانية  النسخ  أن  الوزير  وقال 
الصعوبات  رغم  للديوان  الجهوية  المراكز  مستوى 
التنظيمية. إلى جانب تجهيز 1629 مدرسة باأللواح 

الرقمية لحمل نسخ الكتب.
 تدري�س مادة اللغة االجنليزية..

تدابري ا�ضافية

المرتبطة  العمليات  كل  أن  الوزير  أكد  المقابل  في 
من  الثالثة  السنة  في  اإلنجليزية  اللغة  مادة  بتدريس 
مرحلة التعليم االبتدائي "تسير وفق اآلجال المحددة لها 

من حيث التأطير, التكوين ووفرة الكتاب المدرسي.
تقنية  عبر  ندوة وطنية  الخميس  ترأسه  أكد خالل  و 

التحاضر المرئي عن بعد لتقديم التعليمات والتوجيهات 
الواجب التقيد بها في ضبط آخر اإلجراءات العملية 
العمليات  "كل  أن  المدرسي,  بالدخول  المرتبطة 
السنة  في  اإلنجليزية  اللغة  مادة  بتدريس  المرتبطة 
الثالثة من مرحلة التعليم االبتدائي تسير وفق اآلجال 
المحددة لها من حيث التأطير, التكوين ووفرة الكتاب 
المدرسي, حيث سيكون في متناول التالميذ منذ اليوم 

األول من الدخول المدرسي".
على  الوزير  شدد  المدرسية   المطاعم  وبخصوص 
"وجوب فتحها منذ اليوم األول من الدخول المدرسي 
والحرص على توفير الوجبات الساخنة للتالميذ", كما 
"كلف المفتشية العامة بمتابعة العملية عبر مفتشيها, 
وتقييم وضعيات المؤسسات التعليمية على المستوى 
الدخول  بهذا  المرتبطة  العمليات"  كل  في  الوطني 
مشيرا أن نسبة تغطية المؤسسات التربوية بالمطاعم 
المدرسية "تقارب ال90 بالمائة", مشيرا إلى أنه "ال 
يوجد أي اشكال" بين البلديات والمدارس بخصوص 

تسييرها.
والنجاح الدخول المقبل كلف وزير التربية  مفتشي 
جميع المراحل التعلمية والتخصصات تحت اشراف 
دخول  ومتابعة  بزيارات  للقيام  التفتيش  هيئة  مكتب 
انطالق  يوم من  اول  في  الدروس  وانطالق  التالميذ 
هيئات  يلزم  الوزير  لتعليمات  الدراسية.ووفق  السنة 
التفتيش بعقد اجتماع مع جميع المفتشين بالوالية اليوم 
وتوزيع  العمل  عمل  طريقة  خاللها شرح  يتم  االحد 
بزياراتها  للقيام  المفتشين  على  التعليمية  المؤسسات 
في  المسجلة  النقائص  بكل  الوالئي  المنسق  وابالغ 
حينها قصد حوصلتها ومعالجتها فس الجلسات التي 

تعقد مع مدير التربية بالوالية مساء كل يوم.
في المقابل وتنفيذا لقرار الوزير األول, بالتنسيق مع 
وزارة البيئة والطاقات المتجددة تم تنظيم حملة وطنية 

تحت شعار  التربوية ومحيطها,  المؤسسات  لتنظيف 
"دخول مدرسي في محيط نظيف",و تم تجنيد مديري 
التربية بإشراك الجماعات المحلية ومديريات البيئة, 
ودور البيئة وجمعيات أولياء التالميذ والمجتمع المدني 
والكشافة اإلسالمية, وتستمر إلى غاية الثالثاء القادم.

والطاقات  البيئة  وزيرة  و  بلعابد  اشراف  وخالل 
المتجددة, سامية موالفي, على إطالق الحملة الوطنية 
لتنظيف المؤسسات التربوية تحسبا للدخول المدرسي 
األربعاء المقبل, وذلك تحت شعار: "الدخول المدرسي 
في محيط نظيف"، اعتبر أن "االعتناء بالبيئة ونظافة 
موجها  التعليمية",  البرامج  أبعاد  إحدى  هي  المحيط 
على  "للعمل  التربوية  األسرة  كل  إلى  بنداء  بدوره 
ترقية الفعل البيئي ولدعم المجهود الوطني الرامي إلى 

حماية المحيط والبيئة".
بلعابد يربز مكانة النظافة يف الو�ضط املدر�ضي 

خالل انطالق اكرب حملة باملدار�س

الوسط  في  والنظافة  البيئة  مكانة  الوزير،  وأبرز 
المدرسي في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، والذي تعكف الحكومة على تنفيذه ضمن مخطط 
عملها، ما يجعل الرفاه المدرسي أولوية األولويات في 
المراحل التعليمية المختلفة وبالخصوص في مرحلة 
التعليم االبتدائي التي تحظى بأهمية وعناية كبيرتين 

من الدولة.
على  الحفاظ  جعل  إلى ضرورة  الوزير  أشار  كما   
أبنائنا  لدى  راسخة  سلوكية  عادة  المحيط،  نظافة 
هذه  على  تقتصر  وأاّل  العموم،  على  المجتمع  ولدى 
الحملة الوطنية، خاصة وأن االعتناء بالبيئة والنظافة 
االستراتيجية  األبعاد  إحدى  هي  جوانبها  كل  في 
أعضاء  كافة  داعيا  التعليمية،  برامجنا  في  الموجودة 
البيئي  الفعل  ترقية  على  للعمل  التربوية،  الجماعة 
داخلها  التعليمية،  المؤسسات  ونظافة  البيئة  واحترام 
هذا  لدعم  والسعي  األماكن،  وفي جوارها، وفي كل 
المشروع وإنجاحه، مؤكدا ثقته التامة في انخراطهم 
وهم  ال  كيف  النبيل،  المجتمعي  المشروع  هذا  في 
ثالث  طيلة   ،19 كورونا-كوفيد  جائحة  جابهوا  من 
سنوات وضّحوا من أجل أن تستمر الدراسة، موّجها 
متمنيا  والتقدير،  التحية  عبارات  كل  بالمناسبة  لهم 
لجميع أبنائنا التالميذ عودة موفقة لمقاعد الدراسة يوم 
األربعاء 21 سبتمبر 2022 ومطمئنا الجميع استعداد 
كافة المؤسسات التربوية الستقبال التالميذ وأعضاء 

الجماعة التربوية في أحسن الظروف.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث  العلمي 
كمال بداري بمناسبة  افتتاح السنة الجامعية 
اعتماد  رسميا  اعتماد  عن    2023/2022
نظام التعليم المدمج في الجامعات الجزائرية 
التدابير  من  جملة  إلى  إضافة  دائم،  بصفة 
الول  العالي  التعليم  قطاع  سيعرفها  التي 
او  التخرج  بشهادات  تعلق  ما  اما  مرة 
التعليم  وزير  وأشرف  االقامي.  التكوين 
على  بداري  كمال  العلمي  والبحث  العالي 
 2023/2022 الجامعية  السنة  افتتاح 
بوالية معسكر، حيث قدم بجامعة مصطفى 
اسطمبولي الدرس االفتتاحي حول مسؤولية 

الجامعة تجاه األجيال القادمة.
الى  االفتتاحي   درسه  في  الوزير  وتطرق 
للبالد  االقتصادي  النمو  في  الجامعة  دورة 
نقل  وضمان  وتطوير  اكتساب  خالل  من 
القارة  البشرية  الموارد  وتكوين  المعارف 
على التسيير الذاتي والمشاركة في الخدمات 
والجهوية  المحلية  السلطات  تقدمها  التي 
والوطنية والمساهمة في التنمية االقتصادية 

المستدامة.
وقال الوزير أن في  الوضع الحالي  يجب 

فقط  بامتنانها  تكتفي  ال  أن  الجامعة  على 
لألجيال  ايضا  ولكن  مضت  التي  لألجيال 
التي  واجباتها  اظهار  خالل  من  القادمة 
تقدير  في  البدء  أجل  ومن  تجاههم  تتحملها 
المشكالت المحتمل اثارتها من قبل االجيال 

القادمة.
تر�ضيد التكوين االإقامي يف اخلارج  

واأزيد من 2000 اأ�ضتاذ جديد

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدخول  مستجدات  عن  حديثه  سياق  في 
السنة  هذه  الدراسية  ان  الحالي  الجامعي 
الحضوري  التعليم  بين  مدمجة  ستكون 
آخر  سياق  في  مشيرا   ، بعد  عن  والتعليم 
خريجي  الجامعيين  الطلبة  معظم  أن  الى 
خاص  تكوين  من  سيستفيدون   ،2023
يمكنهم من حيازة ) دبلوم مشروع مؤسسة( 
عالم  ولوج  في  يساعدهم  تخرجهم  عند 
من  االنتقال  مبرزا    الناشئة  المؤسسات 
إلى  باحث عن منصب شغل  طالب خريج 

طالب خريج خلق لمناصب شغل.
التكوين  ترشيد  عن   الوزير  تحدث  كما 
التكوين  وتطوير  الخارج،  في  اإلقامي 

نسبة  ارتفاع  أن  مشددا   المشترك،  الدولي 
نجاح الطلبة، أولية بالنسبة لقطاعه.

هامش  على  له  كلمة  في  الوزير،  وأورد 
الجامعية  السنة  إنطالق  على  إشرافه 
مسار  يواصل  قطاعه  أن   ،2023/2022
اإلصالحات التي أمر بها رئيس الجمهورية.
اإلجتماعيين،  الشركاء  بداري،  وشكر   
من ممثلي األساتذة والعمال والطلبة، على 
الجامعية،  المؤسسة  استقرار  في  دورهم 
مؤكدا أن القطاع سيواصل العمل للوصول 
إلى تحقيق األهداف االستراتيجية لمخرجات 

برنامج رئيس الجمهورية.
ستصبح  الجامعة  أن  على  الوزير،  وشدد 
على  ومنفتحة  االقتصادي،  للتحول  قاطرة 
تحوالت  تعرف  والتي  العالمية  الجامعات 

عميقة وسريعة.
التعليم  قطاع  األول على  المسؤول  وكشف 
مفتوحة  عمل  ورشات  تنظيم  عن  العالي، 
جديدة  ديناميكية  إلعطاء  الشركاء،  لجميع 
الجامعة  لتصبح  يهدف  ما  وهو  للجامعة. 
خالقة للثورة من خالل خلق مناصب شغل، 
لتعليم  أولية  إعطاء  على ضرورة  اكد  كما 

العلوم االنسانية واالجتماعية، والتي سيكون 
لها دور هام في ايصال احتياجات المجتمع، 
محيطها  على  الجامعة  انفتاح  مع ضرورة 
االقتصادي واالجتماعي. واشراك األساتذة 
في  المشاريع  وحاملي  والطلبة  الباحثين 

المؤسسات إلثراء اإلقتصاد.
قاطرة  مراجعة  إلى  الوزير،  تطرق  كما 
المستقبل  مهن  نحو  وتوجيهها  التكوينات، 
والتحوالت  والطب  االصطناعي  كالذكاء 
االقتصادية والجيوسياسية وعلم الروبوتات 

والتنمية البشرية و االنتقال الطاقوي.
وأكد بداري أن هذا الدخول الجامعي يؤسس 
المفضي  العالي  التكوين  منظومة  لولوج 
أن  إلى  مشيرا  والجودة.  النوعية  عالم  إلى 
هدف قطاعه تحسين جودة التعليم والتكوين 
اإلبداع  وترقية  العلمي  البحث  وتطوير 

واالبتكار.
وكشف الوزير، على تبني الجامعة تقنيات 
الذكاء  عالم  وولوج  الرقمنة  في  جديدة 
الحوكمة  جودة  من  والرفع  االصطناعي، 

الجامعية والبحثية.
وحول نظام التعليم عن بعد، قال الوزير أن 

لألساتذة الحرية في تكوين أو تعلم الوحدات 
اإلستكشافية عن بعد، أما الوحدات الرئيسية 
فستكون حضوريا، مع مراعاة ظروف كل 

مؤسسة.
وسجل  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
 1 استقبال   الجديد  الجامعي  الموسم  برسم 
عبر  وطالبة  طالبا  ألف  و700  مليون 
من  للوطن  الجامعية  المؤسسات  مختلف 
بينهم 333   ألف طالبا جديدا من الحائزين 

على شهادة البكالوريا.
وفيما يخص الهياكل الجامعية فقد تم استالم 
بيداغوجيا   مقعدا   45.000 الوطن  عبر 
جديدا  سريرا  ألف   20 عن  فضال  جديد 
عبر   الداخلي  النظام  من  المستفيدين  للطلبة 

اإلقامات الجامعية.
كما تم أيضا فتح أكثر من 2.100 منصب 
البيداغوجي   التأطير  لتعزيز  جديد  أستاذ 
يقدر  فيما  للوطن  العالي  التعليم  بمؤسسات 
في   ألف   65 ب  لألساتذة  اإلجمالي  العدد 
مختلف الرتب من بينهم حوالي 47 بالمائة 

أستاذ في المصف العالي.
مرمي عثماين
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دوريات للمفت�ضني للمدار�س ملراقبة مدى انطالق الدرو�س بداية من االأربعاء

بلعابد " اجراء لإقتناء الكتب املدر�سية 
من البيت  واملطاعم �ستفتح مع عودة التالميذ"

اأفاد وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد  هناك م�ضتجدات ا�ضافية  �ضيعرفها القطاع يف الدخول املدر�ضي احلايل،  اأبرزها ما 

تعلق  بعملية اإقتناء الكتب على امل�ضتوى الوطني، م�ضريا اىل  اإطالق خدمة جديدة ل�ضالح اأولياء التالميذ تتمثل يف اقتناء الكتب 

املدر�ضية عن بعد من خالل الدفع االإلكرتوين، وهو ما �ضيوّفر اجلهود على كل من االأولياء والعمال.

مرمي عثماين

الطالب ال يحتاج لك�ضف النقاط

 وال اأوراق ت�ضجيل..خريف:

رفع  تدفق االنرتنيت 
من 100 ميغا اىل 1000 ميغا 

باجلامعــــات دي�سمـرب املقبل
مدير  خرفي  األمين  محمد  البروفيسور  كشف 
العالي  التعليم  بوزارة  الرقمنة  وتطوير  الشبكات 
تدفق  القادم  ديسمبر  في  رفع  عن  العلمي  والبحث 
االنترنيت من 100 ميغا الى 1000 ميغا يعني 1 

جيغا على مستوى الجامعات.
القادم  الهدف  أن  اذاعي،  وقال خرفي في تصريح 
بالشبكة  المتصلة  الجامعية  المؤسسات  عدد  رفع 
102الى  من    ARN الجامعية  الرقمية  الوطنية 
السنة  هذه  نهاية  قبل  وهذا  جامعية  مؤسسة   147
المراكز  في  االنترنيت  تدفق  رفع  الى  مشيرا   ،
الجامعية ومراكز البحث  والمدارس العليا من 10 

ميغا الى 100 ميغا .
االجراء  هذا  من  الهدف  أن  المتحدث  وأوضح 
مواجهة تحدي نقص التدفق الذي عانينا منه كثيرا 
مالي  غالف  بتوجيه  اإلشكال  حل  ،وتم  مؤخرا 
معتبر مخصص للبحث العلمي والجامعات.، قائال 
"ان الرقمنة انطلقت قبل سنوات وتسارعت مع وباء 
كورونا عبر نظام بروغرس اضافة الى المنصات 

الرقمية المرافقة. "
القطاع  لرقمنة  هدف  أكبر  أن  خرفي  واوضح 
للطالب  الجامعية  األسرة  لكل  التامة  الشفافية  هو 
في  مشيرا  اإلداري،  والعامل  الباحث  و  واألستاذ 
التكفل والتوجيه الشامل  هذا االطار انه مؤخرا تم 
 350 السنة  هذه  الرقمنة وعددهم  الطلبة عبر  لكل 
التعليم  وزارة  ممثل  كشف  ورق.كما  بصفر  الف 
العالي ان منصة جديدة ألول مرة خاصة بتوظيف 
رقمنة  ملف  وايضا  رقمية،  بطريقة  تتم  االساتذة 
واحصاء ممتلكات القطاع، مشيرا ان انطالق عملية 
بعدد  الطلبة  لجميع  رقمية  بطريقة  تتم  المداوالت 

كبير ضخم ال يستهان به .
 كما قال ان الطالب الجامعي اآلن ال يحتاج لكشف 
النقاط و اليتنقل للبلديات من أجل سحب الوثائق ، 
تنسيق تام مع وزارة الداخلية من أجل تحويل كل 
ملفات الطالب كما قال يوميتيرية ، مبرزا في ذات 
الصدد العمل الكبير مع بريد الجزائر حيث يتم دفع 
للجامعات من  يتنقل  بيته و ال  التسجيل من  حقوق 

أجل التسجيل ثم نقوم بتوجييه وهو في منزله .
قائمة  بالوزارة  الرقمنة  مديرية  أن  أوضح  كما 
بذاتها بمدير وأربع نواب للمدير ورؤساء المكاتب 
ومهندسين متخصصين في معالجة البيانات ومرافقة 
جامعة  أن  .وأعتبر  العالي  التعليم  مؤسسات  جميع 
وبراءات  الرقمية  الجامعات  في  نموذجا  المسيلة 
كتيبازة  المؤسسات  عديد  بجهود  منوها  االختراع، 
بالرقمنة،  جميعا  المداوالت  فيها  تتم  التي  مثال 
كقسنطينة  بها،  خاصة  تطبيقات  مؤسسات طورت 
خاصة،  برمجيات  الجامعية  الخدمات  طورت 

المدرسة العليا لإلعالم اآللي نفس الشي .
مرمي عثماين

تكوين خا�س خلريجي2023 لتمكنهم من حيازة  دبلوم م�ضروع موؤ�ض�ضة

�ستعرفها اجلامعات الأول مرة"ر�سميا" الطلبة يعدون للدرا�سة .. وبداري يك�سف تدابري 



طب الن�ساء والتوليد:

 اللجوء اإىل العمليات 
القي�صرية مبالغ فيه باجلزائر

النساء والتوليد  كشف رئيس الجمعية الوطنية للمختصين في طب 
الخواص, الدكتور عبد النور يوسف خوجة, يوم الجمعة بالجزائر 
"مبالغ  الجزائر  في  القيصرية  العمليات  إلى  اللجوء  أن  العاصمة, 

فيه".
للجمعية  ال17  المؤتمر  هامش  على  خوجة  يوسف  الدكتور  وأكد 
العمليات  إلى  اللجوء  كان  وإن  أنه  االختصاص,  لهذا  الوطنية 
القيصرية في طب التوليد ظاهرة عالمية, فإن ارتفاع هذه الممارسة 
بالجزائر "مبالغ فيها", حيث تصل إلى ما بين 60 و 70 بالمائة من 

مجموع الوالدات المسجلة عبر مختلف نواحي الوطن.
إلى  اللجوء  تفضلن  الحوامل  بعض  كانت  إذا  أنه,  إلى  وأشار 
ممارستها من طرف  فإن  الوالدة,  تفاديا آلالم  القيصرية  الوالدات 
بعض األطباء راجع الى "نقص في التكوين والمكونين في أوساط 
إلى  اإلطار  هذا  في  داعيا  األخصائيين",  األطباء  وحتى  القابالت 

تعزيز وتحسين التكوين لضمان والدة آمنة.
واعتبر رئيس مصلحة طب النساء والتوليد بالمؤسسة االستشفائية 
الجامعية "نفيسة حمود" )بارني سابقا(, البروفسور مقران مجطوح, 
أن الضغط المسجل في اللجوء إلى العمليات القيصرية هو "عالمي", 
باستثناء دول الشمال التي تسجل نسبة "ضئيلة جدا" في هذا المجال, 
الوالدات  تجاوز  بعدم  للصحة توصي  العالمية  المنظمة  أن  مضيفا 

القيصرية نسبة 15 بالمائة من مجموع الوالدات بأي دولة.
الممارسات  من  النوع  هذا  إلى  اللجوء  أن  األخصائي  ذات  وأكد 
الوالدة  خالل  أحيانا  الوفاة  وحتى  تعقيدات  إلى  يؤدي  "قد  الطبية 
وبعد الوضع بالنسبة لألم والصبي معا".ودعا بالمناسبة البروفسور 
الوالدة  إلى  اللجوء  ثمة  ومن  الحمل  متابعة  تعزيز  إلى  مجطوح 
الطبيعية بدال من الوالدة القيصرية التي يبحث من خاللها القطاع 

الخاص على الربح السريع.
وبخصوص القضايا التي تقدم إلى العدالة بسبب أخطاء طبية, دعا 
األخصائيون خالل هذا اللقاء, إلى "ضرورة إعادة النظر في الخبرة 
الطبية لمحاكمة واتهام األخصائي الممارس, والتي غالبا ال تسند إلى 
رأي أهل االختصاص, مما يتسبب حسبهم, في سجن بعض األطباء 

نتيجة بعض التعقيدات الطبية ال دخل لهم فيها".
وفيما يتعلق بالصعوبة في اإلنجاب لدى بعض األزواج, فقد أرجع 
هذه  الطب  مهنة  أخالقيات  بمجلس  عضو  خوجة  يوسف  الدكتور 
المسألة إلى السن المتأخر لزواج المرأة خالل السنوات األخيرة, إلى 

جانب اإلصابة ببعض األمراض وعوامل بيئية أخرى.
لإلشارة, وفي إطار التكوين المتواصل وتحيين المعارف, فقد استفاد 
المشاركون في هذا اللقاء العلمي الذي يدوم يومين, من تجربة تقنية 
األورام  استئصال  أي  )الهيستروسكوبي(,  باللغة  الرحم  "تنظير 
الحميدة نهائيا من رحم المرأة, دون اللجوء إلى الجراحة أو مكوث 

المريضة بالمستشفى.
ق.و

“الرائد”،  لجريدة  أمس،  بها  أدلى  التي  جنوحات  البروفيسور  تصريحات 
جاءت على هامش تدشين محطة لألوكسين على مستوى مستشفى رويبة، 
موضحا أنه بعد أن تم تسوية مشكل نقص الماء واألكسيجن، ها هي المؤسسة 
االستشفائية بالروبية تعاني من نقص الفضاء االستشفائي الستقبال المرضى 
القادمين من كل واليات الوطن وهذا بالنظر إلى سمعة المستشفى ال سيما 
فيما يتعلق بالتكفل بمرضى السرطان، ليتحول إلى قبلة كل المرضى الباحثين 

عن عالج مميز.
بالمستشفى مهيئة  السرطان  إن مصلحة مكافحة  قال  البروفيسور جنوحات 
وتم فتح فرع خاص باالستعجال وهذا أمر ايجابي ولكن الضغط الذي تتلقاه 
المصلحة التي عادة ما تغطي مرضى قادمين من عدة مناطق في محيط يمتد 
من والية تيزي وزو إلى غاية بلدية الحراش بالعاصمة، وهذا بصفة مستمرة 
ودائمة، جعلها عاجزة عن تقديم األفضل للتكفل بهؤالء المرضى، وعليه فإننا 
نطالب بمصلحة تكون مهيئة بأتم معنى الكلمة أي مصلحة استعجالية تشتغل 

في النهار والليل وليس مصلحة يومية كما هو الحال عليه اآلن.

العالج  مرحلة  تجاوز  ضرورة  على  المركزي  المخبر  رئيس  أكد  كما 
الخبيث،  بالداء  المصابين  بالمرضى  التكفل  في  الكالسيكي  اإلشعاعي 
الستعمال تقنيات أكثر تطورا، حيث قال في هذا الصدد، إن الدواء متوفر 
إلى  بحاجة  بدوره  المركزي  والمخبر  جدا  صغيرة  المصلحة  ولكن  حاليا 

توسعة لضمان تكفل أاحسن بمضرى السرطان.
مستشفى  يلعبه  الذي  الريادي  بالدور  لإلشادة  الفرصة  المتحدث  يفوت  ولم 
مستشفى  بعد  الثانيــــــــة  المرتبــــــة  احتل  والــــذي  بالعاصمة  الرويبة 
الشرعي،  الطب  غرار  على  الطبية  التخصصات  عديد  في  باشا  مصطفى 
نوع  تكفل من  يتطلب  الذي  الدم  إلى سرطــــان  السرطان، إضافة  مكافحة 
التنفسية،  األمــــــــراض  الــــــداخلي،  الطــب  العامة،  الجراحة  خاص، 
وغيرها من المصالح الطبيــــــة، مذكرا بالمجهودات التي بذلت من طرف 
الطاقم الطبي على مدار أكثر سنتين من خالل التجند ضد فيروس كورونا، 
متكامــــــــل  طبي  وفريق  بأكملها  مصلحــــــة  تخصيص  تم  حيــــث 

ومحترف للتكفل بالمرضى.

أن  لعال،  رمضاني  االقتصادي  الخبير  يرى   
التي  الوالة،  سلك  في  والنوعية  الواسعة  الحركة 
إعادة  إلى  تهدف  الجمهورية  رئيس  أجراها 
التسيير  ديناميكية جديدة في  تقويم وتفعيل وخلق 
االقتصادية  والحركية  تتماشى  المحلي،  االداري 
التنمية  تحقيق  إلى  وصوال  الوطن  مستوى  على 

الشاملة والمستدامة.
وقال رمضاني لعال في قراءة تحليلية عن الحركة 
أجراها  التي  المنتدبين،  والوالة  للوالة  الواسعة 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهاية األسبوع 
والتعيين،  التحويل  االنهاء،  وشملت  المنقضي 
ذات  المعطيات.وأوضح  من  العديد  فرضتها 
المتحدث، بأن الحركة تدخل في إطار إعادة تقييم 
على  الوالية  لدور  وفعالية  أكثر حركية  وإعطاء 
االقتصادية  التنمية  مرافقة  في  المحلي  المستوى 
الشاملة  التنمية  تحقيق  إلى  وصوال  واالجتماعية 
التنموي  النموذج  على مستوى الوطن و مسايرة 
يعتمد على دور  2030، والذي   /  2021 الجديد 
الوالية كخلية أساسية في بناء النموذج االقتصادي 

الجديد.
الحركة  هذه  أن  على  االقتصادي،  الخبير  وشدد 
في سلك الوالة، تأتي بالموازاة مع عدم إستجابة 

بعض الوالة على مستوى الوطن لمخرجات لقاء 
السابقة،  اللقاءات  في  والوالة  الجمهورية  رئيس 
والتى تمحورت حول 05 محاور، والتي تخص 
اإلقليمية  التنمية  المحلية،  التنمية  برامج  "تكييف 
المتوازنة، طرق ووسائل إعادة إنعاش االستثمار، 
وإصالح  المحلي  المستوى  على  األزمات  تسيير 

أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية".
مخرجات  تجسيد  عدم  أن  على  رمضاني،  وأكد 
الجمهورية  رئيس  جمعت  التي  السابقة  اللقاءات 
األخيرة  اآلونة  في  للعيان  بارزا  بات  بالوالة، 
محدوديتهم  إلى  باإلضافة  الوطن،  واليات  عدة 
التنمية  على  أثر  مما  اإلداري،  التسيير  في 
النقائص على  بأن  االقتصادية واالجتماعية.وقال 
الواليات،  ببعض  سجلت  االقتصادي  الصعيد 
التي لها إمكانيات مادية وطبيعية ومالية وموارد 
المقابل تحصي مشاكل  في  ولكنها  هائلة،  بشرية 
االقتصاد  البعد  لها  حقيقية  محلية  تمنية  بناء  في 
واالجتماعي، وأشار إلى أن هذه الواليات تتخبط 
تسيير  وسوء  االداري  الفساد  البيروقراطية،  في 
المستوى  على  االستثمارات  خاصة  الملفات، 
المحلي، مضيفا بأن بعض الواليات على الصعيد  
األبعاد، ما  تعاني من مشاكل متعددة  االجتماعي 

المحلي.  المستوى  أدى لظهور عدة أزمات على 
كما أشار إلى أن ظهور بعض المشاكل في تسيير 
عدم  خلق  االجتماعية  واألجهزة  البرامج  ملف 
في  المساواة  ضمان  وعدم  اجتماعي  استقرار 
الحصول على الخدمات والمزايا األساسية، على 
غرار الصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب، 
إلى  باإلضافة  االتصاالت،  الغاز،  الكهرباء، 
وكذا  الرياضة  النقل،  التكوين،  التعليم،  الصحة، 
األنشطة الترفيهية، ما سرع في انهاء مهام الوالة.
كما أن بروز مشاكل في محاربة الفقر واإلقصاء 
الفئات  ودعم  والجغرافي  االجتماعي  والتفاوت 
عدم  على  عالوة  الظل،  مناطق  وتنمية  الهشة 
تبني بعض الوالة مفهوم الشفافية والحكم الراشد 
توفير  عدم  خالل  من  التشاركي،  البعد  وفق 
كهئية  المدني  المجتمع  لمشاركة  المناسب  المناخ 
استشارئية في مجال التنمية المحلية، دفعت برئيس 
سلك  في  حركة  إجراء  قرار  التخاذ  الجمهورية 
الوالة. جدير بالذكر، فقد أجرى رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون نهاية األسبوع المنقضي حركة 
المنتدبين، شملت  والوالة  الوالة  في سلك  واسعة 

16 واليا وثالثة والة منتدبين.
ف.م

عزيز طواهر
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4 مر�سى يف �سرير واحد واحلاجة اإىل ف�ساء اأو�سع باتت ملحة 

م�صلحة مكافحة ال�صرطان مب�صت�صفى روبية

وجه الربوفي�سور كمال جنوحات ورئي�س املخرب املركزي واملجل�س الطبي مل�ست�سفى الرويبة باجلزائر العا�سمة، نداء م�ستعجال 

لل�سلطات العليا يف البالد من اأجل التدخل يف القريب العاجل وو�سع حد ملعاناة مر�سى ال�سرطان على م�ستوى هذه املوؤ�س�سة 

اال�ست�سفائية ب�سبب ال�سغط الذي تعي�سه كونها تغطي عدة مناطق من الوطن، حيث يتم اإ�سعاف 4 مر�سى يعانون من ال�سرطان 

يف �سرير واحد مع ا�ستقبال قرابة 70 مري�سا م�سابون بهذا الداء يوميا وهذا ب�سبب �سغر امل�سلحة التي هي بحاجة اإىل تو�سعة.

ت�صتغيث

بالتن�سيق بني �سركة 

رويبة للم�سروبات واجلمعية

 اخلريية "القبة املتحدة" 

تد�صني حمطة اأك�صجني ل�صالح 
موؤ�ص�صة م�صت�صفى الرويبة العام

نظم مستشفى بلدية الرويبة ، أمس، الحفل الرسمي لتدشين محطة 
أكسجين بسعة 37.3 م 3 / ساعة بنسبة نقاء 93٪ من األكسجين 
بحضور مدير مؤسسة المستشفى العام الرويبة ، لطريش جمال، 
وممثلي الشركات التي مكنت من إنجاز هذه المحطة، على غرار 
شركة رويبة للمشروبات والجمعية الخيرية "القبة المتحدة" وعدد 

من الشركات المتبرعة.
وقد جه  مدير المستشفى خالص شكره إلى جميع الشركات التي 
ساهمت بكل الوسائل في هذا المشروع ، وال سيما السيدة بوشار 
نيابة عن  إنجازها  حتى  األكسجين  تحملت مشروع محطة  التي 
 Castel وجميع الشركات الجزائرية التابعة لـ NCA Rouiba

مجموعة.
األمينة   ، بوشار  جولي   ، العمل  هذا  عن  حديثها  معرض  وفي 
العامة لـ NCA Rouiba: "نحن فخورون جًدا بأننا ساهمنا في 
تسليم محطة األكسجين عالية الجودة هذه في خدمة الصحة العامة 
في مستشفى الرويبة، والتي تجسد القيم والتزامات شركاتنا تجاه 
مجتمعنا المشترك "، إن تشغيلها سيوفر لمستشفى الرويبة كمية 
األكسجين التي يحتاجها، وهي 50 زجاجة يومًيا، أي 10000 لتر 
في األسبوع، وهذا يعني أن هذا المصنع سيوفر رعاية المرضى 
جميع  وكذلك   ، مستدام  بشكل   COVID-19 بـ  المصابين 

المرضى الذين تتطلب رعايتهم استخدام األكسجين الطبي. «
بعد ذلك ، كشف المدير، عن أعمال التنقيب التي تم إجراؤها تعمل 
بكامل طاقتها، باإلضافة إلى األعمال الجديدة المتمثلة في تشييد 
مبنى من أجل إيواء توسعة المختبر والصيدلة التي أصبحت ضيقة 
شكره  المدير  وجدد  باستمرار.  المتغيرة  االحتياجات  إلى  نظًرا 
الجاري.  العمل  التبرعات الستكمال  لتقديم  نداء  للمانحين ووجه 
واختتم اللقاء بتهنئة وتكريم المعاطف البيضاء الذين أحيلوا على 

التقاعد.
عزيز طواهر

عقب انهام مهام 16 واليا و3 والة منتدبني..

خبري اقت�صادي: احلركة يف �صلك الوالة لتفعيل
 وخلق ديناميكية جديدة يف الت�صيري االداري املحلي



البناء  الخزف والسيراميك في أسواق مواد  أسعار  فعلى مدار أشهر تعرف 
و30   15 بين  تتراوح  بنسبة  زيادة  األسعار  عرفت  حيث  ملحوظا  ارتفاعا 
بالمائة وحسب ما أّكده لنا بعض التجار المنتشرين عبر محالت بيع السيراميك 
والخزف في بلدية جسر قسنطينة، فإن ارتفاع األسعار جاء نتيجة قرار حظر 
فاتورة  تقليص  إطار  في  األخيرة  الفترة  المنتجات   من  النوع  هذا  استيراد 
حيث  المواد  من  النوع  هذا  لصناعة  األولية  المواد  ارتفاع  وكذا  الواردات، 
ارتفعت فاتورة هذه المواد األولية بشكل كبير خالل األشهر األخيرة وهو ما 

رفع األسعار.
اإلقبال  ان  التجار  لنا  أكد  المواد  الجزائريين على هذا  إقبال  بالمقابل وحول 
ارتفع خالل فترة الصيف باعتبار أن الجزائريين معروفين خالل هذه الفترة 
بإجرائهم لعمليات التجديد في منازلهم متوقعين أن ينخفض الطلب بداية من 

الدخول االجتماعي وهو ما قد يدفع األسعار نحو االنخفاض. 

المنصرم  العام  لإلشارة فأن واردات الخزف والرخام عرفت تراجعا خالل 
نتيجة زيادة نسبة الرسوم الجمركية الخاصة بهذا النوع من المنتجات والمقدّرة 
بـ 139 بالمائة، ليتم بعدها حظر استيرادها نهائيا، من قبل رئيس الجمهورية، 
إذ أن إسبانيا كانت تعتبر الممّول األّول للسوق المحلية لمختلف أنواع الرخام 
اإلنتاج  تشجيع  بهدف  الحظر  هذا  ويأتي  الصّحي.  والخزف  والسيراميك 
الرخام،  ألوان  من  عّدة  أنواع  على  تتوفر  التي  المحاجر  واستغالل  المحلي 
خاصة وأن هناك مصانع تنشط في هذا المجال بالغرب والشرق الجزائري 
في  ساهمت  والتي  السيراميك  من  هامة  تشكيالت  إنتاج  على  تعمل  والتي 
األثرياء  من  أغلبهم  زبائنه  كان  الذي  األجنبي،  المنتوج  على  نسبيا  القضاء 
نتيجة ألسعاره الباهظة. كما أن وجود مصانع محلية فتح الباب لتغطية السوق 
المحلية، وتصدير المنتجات نحو الخارج خاصة نحو الدول العربية كاألردن 

وتونس وموريتانيا وليبيا إلى جانب دول من أوروبا كفرنسا.

أكد وزير الرقمنة واإلحصاء واإلحصائيات حسين 
شرحبيل أن عملية اإلحصاء العام السادس للسكان 
الجاري  سبتمبر   25 يوم  التي ستنطلق  واإلسكان 
خطوة  تعد  المقبل  أكتوبر   9 غاية  إلى  وتستمر 
الوطنية  بالمنظومة  النهوض  أجل  من  أساسية 
لإلحصاء في إطار مقاربة شاملة وبناءة من شأنها 
والمؤسسات  اإلحصائية  المعلومة  في  الثقة  إعادة 

المكلفة بإعدادها.
نشطها  التي  الصحفية  الندوة  خالل  شرحبيل  قال 
اإلتصال  وزير  بحضور  اإلتصال  وزارة  بمقر 
الوطني  الديوان  ومدير  بوسليماني  محمد 
إلى  باإلضافة  يوسف،  بعزيزي  لإلحصائيات، 
المحلية  والجماعات  الداخلية  لوزارة  العام  األمين 
والتهيئة العمرانية، محمد الحبيب زهانة أنه "ألول 
مرة منذ االستقالل سيتم استخدام وسائل تكنولوجية 
خالل  من  الحجم  بهذا  هيكلية  عملية  في  حديثة 
إلكترونية ذكية  ألف لوحة   57 أكثر من  استعمال 
قبل  من  الرابع  الجيل  من  هاتف  بشرائح  مجهزة 
أعوان مؤهلين تم تكوينهم لهذا الغرض ما يعتبر 

قفزة نوعية في تاريخ اإلحصاء في الجزائر". 
وأوضح  وزير الرقمنة واإلحصاء واإلحصائيات، 
تمت  والسكن  للسكان  إحصاء  عملية  "آخر  أن 

في  الكثيرة  المتغيرات  مع  لكن    2008 سنة 
التركيبة السكانية على مستوى العديد من المناطق 
والمقدرة حاليا ب 45 مليون نسمة، وارتفاع نسبة 
بهذه  القيام  الضروري  من  كان  الديمغرافي  النمو 
شرحبيل  أوضح  متصل  سياق  وفي  العملية". 
بتوفير إحصائيات حول  العملية ستسمح  "أن هذه 
واالجتماعية  االقتصادية  المؤشرات  مختلف 
اتخاذ  على  السلطات  سيساعد  مما  والثقافية، 
للتنمية  دفعة  ويعطي  الواقع  مع  تتماشى  قرارات 
في البالد تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون". ليضيف أن هذا "اإلحصاء العام 
يكتسي طابعا وطنيا دوليا واستراتيجيا بالغ األهمية 
مستوى  بإبراز  للجزائر  نتائجه  ستسمح  حيث 
لإلصالحات  الميدانية  والنتائج  المبذولة  الجهود 
تنفيذها  إطار  في  سيما  ال  الدولة  باشرتها  التي 
المستدامة  التنمية  غرار  على  الدولية  اللتزاماتها 

في أفاق .«2030
 5 ماليري دينار ميزانية عملية االح�صاء

 و جتنيد 53493 عون لتاأطريها 

الوطني  الديوان  مدير  أبرز،  جهته  من 
تجنيد  "سيتم  أنه  يوسف  بعزيزي  لإلحصائيات، 

هذه  إلنجاح  باإلحصاء  مكلف  عون   53493
السكان  بيانات   جمع  إلى  تهدف  التي  العملية 
باستعمال  محددة  فترة  خالل  السكنات  وحظيرة 
في  االستبيانات  أو  اللوحات  عبر  التجميع  دعائم 
إلى أن "اإلحصاء  شكل ورقي". وأشار بعزيزي 
العام السادس للسكان والسكن الذي يجري في وقت 
واحد عبر جميع أنحاء الوطن يشكل عملية رائدة 
ويتعلق  للبالد.  اإلحصائية  المعلومات  نظام  في 
تاريخ  في  والسكن  للسكان  شامل  بجرد  األمر 
مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم، حيث يتم 
في ثالث مراحل وهي اإلحصاء والتنفيذ واستغالل 
البيانات". وأضاف المتحدث أن "اإلحصاء يخص 
الوطني  التراب  عبر  المقيمين  األشخاص  جميع 
سيما األجانب الموجودين خالل التاريخ المرجعي 
لإلحصاء أو الغائبين مؤقتا. كما يتعلق األمر بجمع 
المعلومات االجتماعية والديموغرافية واالقتصادية 
لكل فرد من أفراد األسرة." في سياق متصل كشف 
الوطني لإلحصائيات أن "الميزانية  الديوان  مدير 
المخصصة لتعداد العام للسكن والسكان بأنه تقدر 

ب 5 ماليير دينار.
�ش.زمو�ش

في  الديكور  ومصممي  مهندسي  من  والعديد  عارضا   60 حوالي  سيشارك 
الطبعة األولى للصالون الوطني للسكن والعقار والديكور المقرر  تنظيمه في 
الفترة ما بين الـ 27 و الـ29 سبتمبر الجاري بقسنطينة.وفي هذا الصدد أكد 
أمس مدير شركة "ميديا سمارت"، المبادرة بهذا  الحدث محمد سيف الدين 
الصالحي، أن الصالون الوطني للسكن والعقار  والديكور الذي ستشرف على 
شرق  بعاصمة  نوعه   من  حدث  "أول  يعد  قسنطينة  والية  سلطات  افتتاحه 
البالد الذي سيخصص للسكن والعقار والديكور", كما سيكون فرصة للزوار  
المهتمين بشراء األراضي أو البناء أو الترميم أو تزيين المنازل وكذا التهيئة  
الداخلية والخارجية للفضاءات واألماكن العمومية والحدائق لمعرفة مستجدات 
هذا  الميدان. وتهدف الطبعة األولى لهذا الصالون إلى توفير فضاء حقيقي 
واكتشاف  المحترفين  مع  التواصل  خالل  من  األفكار  الستلهام   للمواطنين 
التوجهات والموديالت الجديدة  المحلية باإلضافة إلى االستفادة من النصائح 
والحصول على خدمات بسعر تنافسي، مثلما أكده الصالحي، مشيرا إلى أن 

"العديد من الفنانين التشكيليين  سيشاركون في هذه التظاهرة رفقة حوالي ستين 
عارضا لتقديم منتجات حديثة وأخرى  بتقنيات معاصرة، فضال عن عروض 
متنوعة. وسيتم في إطار هذه التظاهرة، إلقاء عدة محاضرات حول "التحكم 
في الطاقة"  و"التحول البيئي" و"الهندسة العكسية" و"طرق تمويل المشاريع" 
و"التمويل  اإلسالمي"، حسبما أفاد به نفس المصدر، مضيفا أن هذا الصالون 
سيشكل كذلك فرصة  للشباب من أصحاب المشاريع السيما الذين يبحثون عن 
حلول لتجسيد أفكارهم  المبتكرة. وقامت بالمناسبة مؤسسة "ميديا سمارت" 
المنظمة للحدث بتصميم الموقع اإللكتروني ( www.hdi- dz.com)  الذي 
للسكن  الوطني    الصالون  حول  الضرورية  المعلومات  جميع  على  يتوفر 
على  والحصول  للعارضين  التسجيل  إجراءات  لتسهيل  والديكور  والعقار 
تذكرة  دخول برمز »الكودبار« للزوار، حسبما كشف عنه الصالحي, مشيرا 

إلى أن  الصالون سيختتم بمنح جائزة "أفضل منتج معروض.«
�ش.زمو�ش
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�ش. زمو�ش

جممع �صيفيتال ينفي االإ�صاعات

 املتداولة ويوؤكد وفرة خمزونه 

«ل وجود لأي ندرة يف مادة الزيت» 
نفى مجمع سيفيتال أمس حدوث ندرة في زيت المائدة عبر األسواق، 

مطمئنا المستهلكين بتوفر كميات كافية إلى حد كبير.
من  كاف  مخزون  على  يحوز  أنه  له،  بيان  في  المجمع  وأوضح 
المواد الخام لضمان توفر زيت المائدة في السوق مضيفا أن وحدات 
اإلنتاج تعمل دون انقطاع، معلنا عن دخول خط جديد ذروة إنتاج 
عالية لتعبئة زيت المائدة من أجل تلبية طلب المستهلكين.  ويأتي 
بيان سيفيتال هذا ردا على أنتشار بعض االخبار في مواقع التواصل 
االجتماعي وحتى عبر وسائل االعالم مفادها بتجدد ازمة الزيت 
عبر عدد من الواليات والمناطق وهو ما نفته سيفيتال بينما تشير 
مصادرنا أن النقص الموجود في زيت المادة عبر بعض المناطق 
مرده وقف بعض التجار تزويد محالتهم بهذه المادة بسب إلزامية 
هامش  أن  يعتقدون  التجزئة  تجار  جعل  والذي  بالفواتير  التعامل 

الربح الخاص بهم سينخفض.
�ش. زمو�ش

يكت�صي طابعا وطنيا وا�صرتاتيجي

ا وميتد عرب 13 والية

احلكومة تدر�س مدى تقدم م�شروع 
تهيئة وتو�شيع ال�شد الأخ�شر

قدم وزير الفالحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني خالل 
اجتماع الحكومةباألخير رئاسة الوزير االول أيمن بن عبد الرحمان 
عرضا حول مدى تقدم مشروع تهيئة و توسيع السد األخضر وهو 
المشروع الذي يحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون.
إطار  "وفي  فانه:  األول  الوزير  لمصالح  بيان  به  افاد  وحسبما 
المتابعة الدائمة لمشروع تهيئة وتوسيع السد األخضر, قدم وزير 
المشروع  تقدم هذا  الريفية  عرضا حول مدى  التنمية  الفالحة و 
الذي يكتسي طابعا وطنيا واستراتيجيا حيث يمتد عبر 13 والية". 
ب"أبعاده  المشروع  هذا  درست  الحكومة  أن  الى  البيان  واشار 
خلق  على  بقدراته  المرتبطة  واالقتصادية"  والبيئية  اإليكولوجية 
الثروة واستحداث مناصب الشغل. و عقب العرض, ذكر الوزير 
األول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة برفع وتيرة إنجاز 
تشاركي  وفق مسعى  اإلطار  هذا  في  يندرج  الذي  العمل  برنامج 
مساهمة  من  والتأكد  الوطنية  والكفاءات  الوسائل  كل  فيه  تسخر 
أخرى,  جهة  من  ذلك.  في  المحليين  والفاعلين  المدني  المجتمع 
بوالية  الكبير  عبادلة  محيط  تهيئة  إعادة  حول  عرضا  هني  قدم 
المحيط  تزويد هذا  لتأمين  الضرورية  التدابير  بشار, مستعرضا  
بالمياه بهدف تلبية كل االحتياجات من الموارد المائية. كما تعلق 
األمر أيضا باتخاذ التدابير الرامية إلى المحافظة على المساحات 
الزراعية وتوسيعها وكذا تنمية النشاطات الصناعية, بحسب البيان.
�ش.زمو�ش

�صمن اتفاقية تعاون وقعها

 رجال االأعمال بني البلدين 

تكثيف التظاهرات
 القت�شادية وبحث فر�س 

ال�شتثمار بني اجلزائر وموريتانيا   
اتفاقية  على  املواطنني  العمل  الأرباب  اجلزائرية  الكونفدرالية  وقعت 

تعاون مع االحتاد الوطني الأرباب العمل املوريتانيني,  لتطبيق وتنفيذ 

خمطط عمل جمل�ش االعمال اجلزائري-املوريتاين.

ووقع على االتفاقية رئي�صي املنظمتني, حممد �صامي عاقلي وحممد زين 

اقت�صاديني  متعاملني  بح�صور  التوايل,  على  اأحمد,  ال�صيخ  ولد  العابدين 

العمل  اإطار زيارة  البلدين, خالل لقاء عمل مبقر االحتاد, وذلك يف  من 

التي يقوم بها وفد من الكونفدرالية اجلزائرية الأرباب العمل املواطنني 

جمل�ش  لتاأ�صي�ش  باجلزائر  تفاهم  مذكرة  توقيع  عقب  نواك�صوط,  اإىل 

به  اأفاد  ح�صبما  باجلزائر,  دي�صمرب2021  �صهر  يف  البلدين  بني  االأعمال 

تكثيف  على  الطرفان  يلتزم  االتفاق  هذا  ومبوجب  للكونفدرالية,  بيان 

رجال  بني  مبا�صرة  لقاءات  وعقد  والتجارية,   االقت�صادية  التظاهرات 

لال�صتثمار  احلقيقية  الفر�ش  ت�صخي�ش  عملية  لت�صهيل  البلدين  اأعمال 

التي  القانونية  والن�صو�ش  االقت�صادية  املعلومة  اإىل  الولوج  وت�صهيل 

القطاعات  يف  لال�صتثمار  االقت�صادين  املتعاملني  وتوجيه  تاأطرها, 

املنتجة مثل مواد البناء واملنتجات ال�صيدالنية واملنتجات الكهرومنزلية, 

وفد  ا�صتقبال  الزيارة  هذه  خالل  مت  اأخرى,  جهة  من  للبيان.  وفقا 

الوزير  طرف  من  املواطنني  العمل  الأرباب  اجلزائرية  الكونفدرالية 

عثمان  االإنتاجية,  القطاعات  وترقية  االقت�صادية  لل�صوؤون  املوريتاين 

بناء  وتبادل  ثري  بنقا�ش  الطرفني  بني  اللقاء  هذا  و"متيز  ممادوكان. 

يف  وموريتانيا  اجلزائر  بني  وال�صراكة  التعاون  فر�ش  حول  لالأفكار 

خمتلف القطاعات االقت�صادية, مع التاأكيد على �صرورة تكثيف اللقاءات 

االقت�صاديني  املتعاملني  بني  املجاالت  تلك  ا�صتك�صاف  فر�ش  وعر�ش 

الوزير  طرف  من  الوفد  ا�صتقبل  كما  امل�صدر.  نف�ش  ي�صيف  للبلدين", 

ملرابط  وال�صياحة,  التقليدية  وال�صناعة  وال�صناعة  للتجارة  املوريتاين 

ولد بناهي, حيث تناول الطرفان �صبل تعزيز ال�صراكة االقت�صادية ورفع 

ن�صبة وترية التبادالت التجارية بني املوؤ�ص�صات االقت�صادية للبلدين يف 

القطاعات التي توفر فر�ش كبرية, مثل ال�صناعات الغذائية وال�صناعات 

الكهرومنزلية والفالحة واملنتجات ال�صيدالنية, يربز ذات البيان. ومت 

لالإ�صكان  املوريتاين  الوزير  طرف  من  الكونفدرالية  وفد  ا�صتقبال  اأي�صا 

والعمران واال�صت�صالح الرتابي, �صيد اأحمد ولد حممد, حيث ت�صكل هذه 

واخلربة  التجربة  بف�صل  امليداين,  للتعاون  حقيقية  "فر�صا  القطاعات 

والري  والبناء  التحتية  البنى  ت�صييد  جمال  يف  خ�صو�صا  اجلزائرية, 

واالأ�صغال العمومية", ي�صيف ذات امل�صدر.

�ش.زمو�ش

�صرحبيل يوؤكد ح�صد كل االإمكانيات املادية والب�صرية وي�صرح:

�صيكون فر�صة للمهتمني ب�صراء االأرا�صي, البناء, والرتميم 

تنظيم �شالون وطني لل�شكن والعقار والديكور نهاية ال�شهر اجلاري 

الإح�شاء العام �شيعيد الثقة يف املعلومة الإح�شائية

ب�صبب وقف اال�صترياد وارتفاع اأ�صعار املواد االأولية 

اأ�شعار اخلزف وال�شرياميك ترتفع
تعرف اأ�صعار اخلزف وال�صرياميك مند فرتة ارتفاعا كبريا ب�صبب ارتفاع اأ�صعار املواد االأولية ل�صناعة هذه املنتجات وكذا وقف

 ا�صتريادها وهو ما خلق نق�ش يف االأ�صواق دفع باالأ�صعار نحو االأعلى.
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خالل عمليات مداهمات لأوكار اجلرمية

الأمن احل�ضري الثاين بغرداية 
ي�ضع حًدا لن�ضاط مروج للمهلو�ضات
توقيف �ضخ�ضني مطلوبني لدى العدالة حمل اأمرين بالقب�ض

متكنت م�سالح الأمن احل�سري الثاين بحر هذا الأ�سبوع اثر عملية اأمنية من توقيف �سخ�ص م�ستبه فيه )25 �سنة( يعمل على حيازة و 

نقل املوؤثرات العقلية بطريقة غري �سرعية باإ�ستعمال مركبة  ق�سد البيع، مع حجز 840 كب�سولة من املوؤثرات العقلية، و تقدميه اأمام 

اجلهات الق�سائية.

هذا  بحر  الى  تعود  القضية  حيثيات 
عناصر  استغالل  اثر  على  األسبوع 
والية  بأمن  الثاني  الحضري  األمن 
مفادها  أمنية  لمعلومات  غرداية، 
حيازة  في  فيه  مشتبه  شخص  نشاط 
العقلية بطريق غير  المؤثرات  نقل  و 
الضبطية  عناصر  لتباشر  شرعية، 
الحال  قضية  في  تحرياتها  القضائية 
النيابة  مع  المستمر  و  الدائم  بالتنسيق 

المحلية.
لذات  المعمقة  و  الحثيثة  التحريات 
المصالح بما فيها تكثيف عامل المراقبة 
مكن  المركبات  و  لألشخاص  األمنية 
من توقيف مركبة على متنها شخص 
الدقيق  التفتيش  سنة(   25( فيه  مشتبه 
ضبط  من  مكن  الشخص  و  للمركبة 

نوع  العقلية من  المؤثرات  840 كبسولة من  و حجز 
بريقابالين 300 ملغ ، ليتم مباشرة تحويل المشتبه فيه 
رفقة المحجوزات بغية مواصلة اإلجراءات القانونية.

الضبطية  عناصر  فإن  أمس  إعالمي  بيان  وحسب 
القضائية و بعد اإلستيفاء من كافة اإلجراءات القانونية 
القضائية،  الجهات  أمام  فيه  المشتبه  قدمت  الالزمة  
عن قضية حيازة و نقل المؤثرات العقلية بطريقة غير 

شرعية بإستعمال مركبة قصد البيع،
ومواصلة لبرنامج الخرجات الميدانية المشتركة ما بين 

مصالح األمن الوطني و مختلف الشركاء في الميدان، 
و  المواطنين  أمن  على  الحفاظ  و  الطمأنينة  لبسط 
الممتلكات العمومية و الخاصة، كذا تجسيد اإلجراءات 
أصنافها،  بمختلف  الجريمة  من  الوقائية  و  اإلستباقية 
و  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  ترويج  منها  خاصة 

سرقة الدراجات النارية.
المجموعة  مع  بالتعاون  غرداية  والية  أمن  مصالح 
األمنية  عملياتها  تواصل  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
الواسعة النطاق و التي شملت مؤخرا بلديات غرداية، 
زلفانة، القرارة، بريان، بونورة، مست مختلف األحياء 

المشبوهة  واألماكن  النقاط  الشعبية، 
التعريف  و  المراقبة  من  مكنت  والتي 
بأشخاص و مركبات مع حجز مخدرات 

و مؤثرات عقلية.
بالدرجة  تهدف  التي  العملية  تفاصيل 
األولى إلى تضييق الخناق على مرتكبي 
أنواعها، خاصة  بشتى  الجرائم  مختلف 
تبليغ  محل  كانت  التي  األحياء  ببعض 
ترويج  تشهد  كونها  المواطنين  قبل  من 
للممنوعات أسفرت عن توقيف شخص 
بحوزته  ضبط  سنة(   27( فيه  مشتبه 
45 كبسولة من المؤثرات العقلية، كمية 
مبلغ  معالج(،  )كيف  المخدرات  من 
عائدات  من  دج   24600 بـ  يقدر  مالي 
الترويج، توقيف شخصين مطلوبين لدى 
توقيف  بالقبض،  أمرين  محل  العدالة 
شخص أخر عن قضية حيازة المخدرات، ليتم تحويل 
المشتبه فيهم لذات المصالح بغية مواصلة اإلجراءات 
الجهات  مع  المستمر  و  الدائم  بالتنسيق  القانونية 

القضائية.
العمليات التي دامت إلى ساعات متأخرة من الليل مكنت 
من مراقبة و تعريف 256 شخص، 179 مركبة  19 
دراجة نارية، تحرير 11 مخالفات مرورية، عناصر 
الضبطية القضائية أعدت ملفات جزائية ضد المشتبه 

فيهم  لتقديمها أمام الجهات القضائية.

فيما مت حجز اأكرث من 28 �سالح اأبي�ص حمظور

الإطاحة ب�ضبكة
 اجرامية تن�ضط 

يف اإطار ع�ضابات الحياء
باملحيط  اجلرائم  خمتلف  على  الق�ساء  اإطار  يف 

املوؤثرات  و  بال�سموم  الجتار  جرائم  ل�سيما  احل�سري، 

العقلية، متكنت م�سالح امن دائرة الربواقية باملدية، 

اإجرامية  ب�سبكة  الطاحة  من  الأ�سبوع،  هذا  بحر 

تتكون من 07 اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم، م�سبوقني ق�سائيا، 

ترتاوح اأعمارهم مابني 18 و 34 �سنة،  كانوا ين�سطون 

و  املخدرات  لرتويج  منظمة  اإجرامية  �سبكة  �سمن 

ع�سابة  اإن�ساء  مع  الق�سر،  با�ستغالل  العقلية  املوؤثرات 

الإقليمي  بالو�سط  ال�سيطرة  فر�ص  بغر�ص  اأحياء 

لالعتداء  حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة  بحيازة  احل�سري، 

ملعلومات  ا�ستغالل  بعد  جاءت  املواطنني.العملية  على 

وردت اىل عنا�سر ال�سبطية الق�سائية لأمن الدائرة، 

يقومون  ق�سائيا،  امل�سبوقني  من  جمموعة  تواجد  عن 

خمتلف  عرب  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات  برتويج 

ليتم  الق�سر،  با�ستغالل  الربواقية  مدينة  احياء 

ال�سبكة  لأفراد  الرت�سد  و  التحري  عمليات  مبا�سرة 

الإجرامية، وو�سع خطة حمكمة لالإطاحة بهم وذلك 

بالتن�سيق الدائم و امل�ستمر مع نيابة املحكمة املخت�سة 

اإقليميا، و التي ا�سفرت عن توقيف  07 اأ�سخا�ص م�ستبه 

فيهم، وحجز 28 �سالح ابي�ص      من خمتلف الأحجام 

كمية من املخدرات، مبلغ مايل من عائدات الجتار يف 

ال�سموم، بال�سافة اىل مركبة كانت ت�ستعمل يف تنقل 

ملفات  اجناز  ال�سموم.ليتم  لرتويج  ال�سبكة  اأفراد 

اجلهات  امام  تقدميهم  فيهم  امل�ستبه  �سد  ق�سائية 

الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

حياة �سرتاح

الوادي:

الأمن احل�ضري الثاين يحجز 
اأزيد من 1500 وحدة 
من املواد التبغية املهربة  

كمية  حجز  من  الثاين  احل�سري  الأمن  عنا�سر  متكن 

معتربة من املواد التبغية املتاأتية عن طريق التهريب 

وتوقيف �ساحبها، العملية جاءت ح�سب بيان اإعالمي 

الأ�سخا�ص  اأحد  عزم  مفادها  معلومات  اإ�ستغالل  عقب 

مركبة  باإ�ستعمال  جماورة  ولية  اإىل  املواد  هذه  نقل 

اأين  للتفتي�ص  واإخ�ساعها  توقيفها  مت  اأين  نفعية، 

عرث بدخالها على ما جمموعه 1.360 وحدة من علب 

عن  املتاأتيتني  املع�سل  مادة  من  وحدة  و200  ال�سجائر 

طريق التهريب ليتم حجز الب�ساعة واإقتياد املتورط 

بعد  مت  فقد  امل�سدر  احل�سري.وح�سب  الأمن  ملقر 

اإ�ستكمال اإجراءات التحقيق يف الق�سية تقدمي املتورط 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

�ص. زمو�ص

فيما مت حجز150 قنطار من الفرينة

 كانت موجهة للم�ساربة

توقيف 6 اأ�ضخا�ض تورطوا
 يف ق�ضية جناية النخراط
 يف ع�ضابة الأحياء بالبي�ض

ولية  لأمن  الأول  احل�سري  الأمن  م�سالح  متكنت 

ترتاوح  فيهم  م�ستبه  �ستة  توقيف  من  البي�ص 

اأعمارهم بني 20 و 28 �سنة يف ق�سية جناية النخراط 

يف ع�سابة الأحياء.حيثيات الق�سية تعود اإىل تدخل 

البي�ص  ولية  باأمن  الأول  احل�سري  الأمن  عنا�سر 

ب�سبب  البي�ص  مبدينة  الأحياء  اأحد  م�ستوى  على 

اأين  فيهم،  امل�ستبه  بني  العام  الطريق  يف  �سجار  وجود 

بي�ساء  حجزاأ�سلحة  و  ال�سجار  اأطراف  توقيف  مت 

م�ستعملة يف ال�سجار املتمثلة يف فاأ�ص ع�سي خ�سبية و 

ق�سبان حديدية.اأين مت توجيه ثالثة م�ستبه فيهم 

اإىل مقر الأمن احل�سري الأول بعد تلقيهم العالج على 

م�ستوى امل�ست�سفى املحلي، واإجناز ملف ق�سائي �سدهم 

اأمر  حقهم  يف  اأ�سدر  اأين  النيابة  اأمام  مبوجبه  قدموا 

اإيداع اإىل غاية تقدمي الأطراف الأخرى لكونهم حتت 

الرعاية الطبية   .على �سعيداآخر متكنت عنا�سر اأمن 

دائرة بوقطب بالبي�ص من حجز 150 قنطار من مادة 

ممار�سات  اإطار  يف  الأ�سلية   طبيعتها  على  الفرينة 

جتارية غري �سرعية وانعدام الفواتري.

وجود  مفادها  معلومات  اإثر  تعود  الق�سية  حيثيات 

لغر�ص  �سخ�ص  بحوزة  الفرينة  مبادة  حمملة  �ساحنة 

توقيف  ليتم  الدوريات  ثكثيف  مت  عليه  امل�ساربة، 

 ، بوقطب  مدينة  بو�سط  �سوناكوم   نوع  من  �ساحنة 

الفرينة  مبادة  حمملة  اأنها  تبني  املراقبة  عملية  بعد 

على طبيعتها الأ�سلية، و حتويل وجهتها لال�ستهالك 

مالكها  �سرح  اأين  احليواين  ال�ستهالك  اإىل  الب�سري 

انعدام  اإىل  اإ�سافة  التجاري  ال�سجل  على  يحوز  ل  اأنه 

وحجز  التجارة  مديرية  مع  التن�سيق  ليتم  الفواتري، 

هذه ال�سحنة من مادت الفرينة على طبيعتها الأ�سلية 

و ت�سليمها اإىل مديرية اأمالك الدولة، وبعد ا�ستكمال 

اإجناز  مت  الق�سية  �ساأن  يف  القانونية  الإجراءات 

املخت�سة  النيابة  اإعالم  و  املخالف  �سد  ق�سائي  ملف 

باحليثيات.

حياة �سرتاح

�سطيف:

توقيف ثالثة
 م�ضبوقني ق�ضائيا يف ق�ضايا 

الرتويج للموؤثرات
إطار  في  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
االتجار غير  إلى محاربة جرائم  الرامية  جهودها 
وخالل  العقلية  والمؤثرات  بالمخدرات  الشرعي 
ثالث عمليات منفصلة، من توقيف ثالثة أشخاص 
خطرين من ذوي السوابق العدلية، أشتبه في كونهم 
متورطين في قضايا ترويج للمخدرات والمؤثرات 
العمليات  الوالية،  عاصمة  شباب  وسط  العقلية 
التي تمت بإحترافية عالية وشهدت تأكيد كل تلك 
المعطيات، أطرت بكل فعالية وسمحت بحجز 390 
غرام من الكيف المعالج 284 قرصا من المؤثرات 
ومبلغ  محظورة  بيضاء  أسلحة  جانب  إلى  العقلية 
مالي قدر بحوالي 10 ماليين سنتيم، من عائدات 

عمليات االتجار بهذه السموم.
المتنقلة للشرطة  الفرقة  العمليات من تأطير أفراد 
معطيات  إستغالل  إثر  واءت  بسطيف  القضائية 
من  أشخاص  ثالثة  تحركات  بخصوص  متفرقة 
ذوي السوابق العدلية، أشتبه في تورطهم في قضايا 
والترصد  هوياتهم  تحديد  ليتم  للممنوعات  ترويج 
المناسب  الوقت  في  التدخل  ثم  تعامالتهم،  ألدنى 
المعالج،  الكيف  مادة  من  غرام   390 حجز  مع 
بيضاء  أسلحة  العقلية  المؤثرات  من  قرصا   284
ماليين   10 بـ  قدر  معتبر  مالي  ومبلغ  محظورة 

سنتيم يعد من عائدات االتجار بهذه السموم.
لإلجراءات  استكمالها  وبعد  القضائية  الضبطية 
القانونية الالزمة، أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه 
معالج"،  "كيف  المخدرات  حيازة  تهم  عن  فيهم 
عقليا  مؤثرة  خصائص  ذات  صيدالنية  مواد 
المشروع  غير  االتجار  لغرض  عقلية  ومؤثرات 
بها مع ممارسة مهنة الصحة دون رخصة وحيازة 
أسلحة بيضاء محظورة دون مقتضى شرعي أحيل 
التي  المختصة  القضائية  الجهات  أمام  بموجبه 

أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.
حياة �سرتاح

تعد معركة قرية أوالد يعيش بالبليدة التي وقعت يوم 
17 سبتمبر 1956 من بين أشهر المعارك التي نشبت 
الفرنسي  االستعمار  فترة  خالل  الوالية  تراب  عبر 
والتي جاءت كرد حاسم من قبل المجاهدين على تعدي 
الجنود الفرنسيين على سكان قرية أوالد يعيش وتفننهم 

في إذاللهم.
القرية  سكان  استنجد  سبتمبر1956,   17 فبتاريخ 
المستعمر  من  االنتقام  قرروا  الذين  الثورة  بمجاهدي 
االعتداءات  و  واالحتقار  الظلم  بسبب  الفرنسي 
يعيش  أوالد  أهالي  حق  في  مارسها  التي  المتكررة 
التي كان يسكنها نحو ألف نسمة, فنصبوا كمينا للجنود 

الفرنسيين.
لتدريب  هام  مركز  على  وقتها  تتوفر  القرية  كانت  و 
 1954 مايو   14 منذ  األسلحة  واستعمال  المجاهدين 
وسويداني  بوضياف  محمد  المجاهدون  افتتحه  عندما 
كما  التحريرية,  للثورة  التحضيرات  ضمن  بوجمعة 
كانت المنطقة مركزا لعبور األسلحة المهربة, حسبما 

أفادت به مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.
المعركة,  هذه  نشوب  يوم  من  الشمس  غروب  فبعد 
 39 )شرق(,  بالصومعة  قينع  بني  مركز  من  وصل 
مجاهدا مقسمين إلى ثالثة أفواج وزعوا ما بين دوار 
أوالد يعيش وقرية المعمرين حيث قاموا بنصب كمين 
الثامنة  الساعة  حدود  في  فرنسيا  جنديا   35 لحوالي 
والنصف ليال، وأسفرت هذه العملية عن سقوط جميع 
جريح,  و  قتيل  بين  ما  المستهدفين  الفرنسيين  الجنود 
إال أن وصول دوريات فرنسية من جهات مختلفة لم 
يسمح للمجاهدين باالستيالء على أسلحة و ذخيرة العدو 
تبادل إطالق  وتسبب في استشهاد مجاهد واحد عقب 

الرصاص.
معركة 17 سبتمبر 1956 ردت االعتبار لسكان القرية
وحسب الشهادات التي استقتها وأج من عدد من سكان 
فقد  األليمة,  األحداث  تلك  عايشوا  الذين  القرية  هذه 
لسكان  االعتبار  المشرفة من رد  المعركة  مكنت هذه 
يد  على  الذل  أشكال  كافة  من  عانوا  الذين  القرية 

التحريرية و  الثورة  أثبتت مدى جدية  المستعمر, كما 
قوتها.وقال أحد شهود العيان, العقيد المتقاعد بالجيش 
الوطني الشعبي, نور الدين كروال, الذي كان يبلغ من 
العمر آنذاك 13 سنة, أن معركة أوالد يعيش التي كبدت 
الفرنسي خسائر بشرية و مادية "معتبرة",  المستعمر 
نظمت "تلبية لنداء و استغاثة سكان القرية بالمجاهدين 
الذين  الفرنسيين  الجنود  ظلم  و  بطش  من  لتخليصهم 
كانوا يقصدون القرية بشكل يومي إلستفزاز سكانها و 

االعتداء عليهم.«
واستذكر العقيد البالغ من العمر حاليا 77 سنة, تفاصيل 
الفرنسيين,  الجنود  فيها  هجم  التي  الدامية  الليلة  تلك 
واصفا  القرية,  أهل  منازل  على  بكالبهم,  مدعمين 
سلوكهم يومها ب"العدواني و غير الطبيعي" إذ قاموا 
بسلب جميع السكان ممتلكاتهم و تقتيل الشباب العزل 
التعرض  من  يسلموا  لم  الذين  السن  كبار  اعتقال  و 
لكافة أشكال العذاب.و بدوره, أكد المجاهد خالد طالب 
هذه  تاريخ  قبل  يتعمدون,  كانوا  الفرنسيين  الجنود  أن 
بحيث  يعيش,  أوالد  قرية  سكان  استفزاز  المعركة, 
قاموا في إحدى المرات بقتل أحد أبنائها و رميه بمكب 
النفايات و هي الحادثة التي استنجد على إثرها السكان 
افتخاره  عن  المجاهد  هذا  الثورة.وعبر  بمجاهدي 
بشقيقه نور الدين طالب الذي كان من بين المجاهدين 
الذين شاركوا في هذه المعركة ليستشهد بعدها بسنوات 
قليلة, الفتا إلى أن هذه المعركة كانت دليل على وقوف 
الدفاع  على  وحرصهم  شعبهم  أبناء  مع  المجاهدين 
الفرنسي  المستعمر  تفنن  التي  كرامتهم  عنهم وصون 

في إهدارها.
تذكاري  معلم  االبطال, نصب  هؤالء  لذكرى  وتخليدا 
الذين  المجاهدين  أسماء  يتضمن  يعيش  أوالد  بمقبرة 
أحمد  بوجمعة  غرار  على  المعركة  هذه  في  شاركوا 
و يعيش عاشور عمر و العيشي خليل و رابح شالبي 
و أحمد قالة و نور الدين طالب و مساعدية الرشيد و 

محمد هادف.
�ص. ز/واأج

ردت العتبار ل�سكان القرية

معركة اأولد يعي�ض بالبليدة، انتقام 
املجاهدين من همجية امل�ضتعمر الفرن�ضي

حياة �سرتاح



في  تُساهم  التي  الطرق  من  العديد  توجد 
الحصول على بشرٍة صّحيٍة وجميلة. وفيما يأتي 

توضيحها:
في  إحداهما  يوم:  كل  مرتين  البشرة  تنظيف 
الصباح بعد االستيقاظ من النوم، واألخرى في 

المساء قبل الذهاب إلى النوم.
درجة  توازن  يعيد  ألنّه  التونر:  استخدام 
الكريمات  تسببه  مما  البشرة  في  الحموضة 

والمكياج من اختالل في البشرة. 
يؤدي  ذلك  ألّن  منتظم:  بشكٍل  البشرة  ترطيب 
البشرة،  لتنعيم  الخاليا  بين  الفراغات  مأل  إلى 
ويمكن لترطيب البشرة أّن يقلل من تهيج البشرة 

الحساسة.
تقشير البشرة بشكٍل منتظم: ألّن التقشير يجدد 
من  البشرة  وينظف  ويزيلها،  الميتة  الخاليا 
األمر  البشرة  ويفتح مسام  المتراكمة،  األوساخ 
وتجديد  الباهت  لونها  تفتيح  إلى  يؤدي  الذي 

نظارتها. 
تطبيق بعض األقنعة الطبيعية: حيث إنّها تُساعد 

على جعل البشرة أكثر صحًة و جمااًل. 

في  المكياج: خصوصاً  بودرة  استخدام  تجّنب 
المنطقة حول العينين؛ حيث إنّها تظهر التجاعيد 
بشكٍل كبير وتجفف تلك المنطقة، ومع ذلك فال 
في  الالمعة  المناطق  في  استخدامها  من  بأس 
أبداً  يُنصح  لكن ال  الوجه مثل، األنف والذقن، 

باستعمالها لباقي المناطق في الوجه.

لطيف ورقيق: ألّن  بشكٍل  البشرة  مع  التعامل 
البشرة بطبيعتها حساسة ورقيقة والتعامل معها 
الدموية  الشعيرات  في  تلف  إلى  يؤدي  بشدة 

وتمدد الجلد.
 تناول الطعام الصحي والمتوازن: فكما يُقال:" 

أنت عبارة عّما تأكل«.
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الهضمي  الجهاز  ومشاكل  المتكررة،  الحساسية  الزيتون  زيت  يعالج 
ويعتبر ملين خفيف في حاالت العسر الهضمي، ويعالج تورم المفاصل 
الجيوب  ويعالج  الشهية،  قلة  الزيتون  زيت  ويعالج  آالمها،  من  ويخفف 
األنفية المنتفخة والربو، ويساعد في تنظيف الجروح والتئامها كما كان 
يستخدمها اإلغريق في قديم الزمان.إن الدهون التي يحتويها زيت الزيتون 
الزيتون غذاًء  لذلك يكون زيت  الموجودة في حليب األم،  الدهون  تشبه 
مفيداً لألطفال وكبار السن، فهو يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د، 
وهو فيتامين ضروري لتقوية األعصاب لدى األطفال ويحتوي على مواد 

مضادة لألكسدة تساهم في تحطيم الجزيئات الضارة في الجسم مما يجعل 
األطفال بصحة جيدة.

نُشرت دراسة قديمة نشرت عام 2005 تفيد بأن حمض األوليك واألحماض 
الــــــدهنية غيـــر المشبعــــة التي يحتوي عليها زيت الزيتون، تساهم في 

الحد من تأثيرات الجينات السرطانيــــــة.
ويستخدم  ناعمــــــة،  البشرة  جعل  في  الزيتــــــون  زيـــــــــت  يساهم 
الشباب،  حب  عــــــالج  في  ويستخــــــدم  المســـاج،  و  التدليــــــك  في 

ويحافظ على الذاكرة. 

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

فوائد الفواكه املجففة للحامل

للفواكه المجففة فوائد عدة للحامل نذكر منها : 
إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن: إذ تحتوي الفاكهة المجففة على نفس 
العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة الطازجة، فيمكن للسيدات خالل 
الفيتامينات والمعادن،  اليومي من  فترة الحمل الحصول على االحتياج 

عن طريق تناول الفاكهة المجففة بكميات أقّل من الفاكهة الطازجة.
 إمداد الجسم باأللياف: يُعدُّ تناول الفواكه المجففة خياراً ممتازاً للحصول 
على المزيد من األلياف من النظام الغذائي، والتي تقلل خطر اإلصابة 
باإلمساك في فترة الحمل، وتمتلك الفواكه المجففة كميات من فيتامينات 
ب، كما أنّه من السهل تناول الوجبات الخفيفة الجافة مثل الفواكه الجافة 

عند الشعور بالغثيان.
 إمداد الجسم بكمية كافية من الحديد: من المهم الحصول على كمية 
ويساعد  الدم،  فقر  حدوث  لتجنّب  الحمل  فترة  خالل  الحديد  من  كافية 
تناول  فإّن  لذا  أفضل،  بشكٍل  الحديد  امتصاص  على  الجسم  ج  فيتامين 
الفاكهة المجففة مع كوب من عصير البرتقال أو عصير الليمون يزيد 

من كمية الحديد التي يمتّصها الجسم.
 إمداد الجسم بالطاقة: تتميز الفاكهة المجففة بأنّها مصدر مرّكز وسريع 
للطاقة، لذا عند الشعور بانخفاض معدالت سكر الدم يمكن بداًل من تناول 

الحلوى استهالك الحلوى الطبيعية من الفاكهة المجففة كخياٍر صحي.

كيفية الق�ضاء 
على ال�ضرا�ضري بدون مبيدات

استخدام أوراق الغار يُمكن استخدام أوراق الغار كوسيلة للقضاء على 
تكره  الصراصير  ألّن  وذلك  المنزل؛  إلى  دخولها  ومنع  الصراصير، 
رائحة أوراق الغار، ويكون ذلك من خالل وضع أوراق الغار الطازجة، 
أو الُمجفَّفة في أرجاء المنزل جميعها، وعند مداخله، األمر الذي يُؤّدي 
إلى َمنع اقتراب الصراصير، ومغادرتها المنزل؛ بحثاً عن مكان آخر 

لها.
الممكن  من  التي  الطبيعية  المواد  من  القهوة  تُعتبر  القهوة  استخدام   
على  لها  جذب  ماّدة  تَُعدُّ  فهي  الصراصير؛  من  للتخلُّص  استخدامها؛ 
الرغم من أّن الكافيين ما زال موضوعاً للنقاش حول ما إذا كان الطعم 
هو ما تنجذب إليه الصراصير، أم الرائحة، علماً بأنّه يُمكن استخدامها 
عن طريق إضافة مسحوق البُّن في أوعية من المياه، وَوضعها في أماكن 

قابلة لوصول الصراصير إليها، كالجوارير مثاًل.
قتل  في  الفّعالة  رق  الطُّ من  األقمشة  م  ُمنعِّ يُعتبر  األقمشة  م  ُمنعِّ  
خالل  من  تتنّفس  الصراصير  بأّن  علماً  منها،  والتخلُّص  الصراصير، 
م األقمشة، وغيره من المواّد على التسبُّب في  جلودها، حيث يساعد ُمنعِّ

اختناقها، وَمنعها من التنفُّس
م األقمشة،  ُمنعِّ ويُمكن استخدامه عن طريق إضافة ثالث ِحَصص من 
مع ِحّصتين من الماء، ووضع المزيج في زجاجة رذاذ، ثّم رّش المحلول 

على أماكن وجود الصراصير، وأماكن اختبائها.
والصابون  الماء،  محلول  استخدام  يُعتبر  والصابون  الماء  استخدام   
يُمكن  حيث  الصراصير؛  على  للقضاء  والسهلة؛  الفّعالة،  رق  الطُّ من 
استخدامه من خالل إضافة القليل من الصابون مع كّمية كافية من الماء، 

ووضع المزيج في علبة رذاذ.
حيث يتّم رّج العلبة جيّداً؛ ليختلط الماء بالصابون، ثّم يتّم رّش المزيج 
ل  على الصرصور مع التركيز على منطقة الرأس، أو البطن؛ إذ يُشكِّ
الصابون طبقة رقيقة تساعد على غلق َمساّم التنفُّس لدى الصرصور، 

مّما يُؤّدي إلى اختناقه، وبالتالي مكافحته، والقضاء عليه.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

ن�ضائح للحامل 

النصائح  تتبع  أن  حامل  امرأة  كل  على  يجب 
اآلتية:

من  كافية  كمية  أخذ  الحامل  المرأة  على  يجب 

النوم، فال بد من النوم لمدة ثماني ساعات بشكل 
متواصل، على مدار اليوم. 

اختيار المالبس المريحة لها، ويفضل أن تلبس 

القطن،  من  المصنوعة  الفضفاضة  المالبس 
والبطن،  الجنين  على  تضغط  ال  إنها  حيث 
وتمتص العرق، باإلضافة إلى أنها توفر الراحة 
األحذية  ارتداء  تجنب  وأيضاً  الحامل،  للمرأة 

ذات الكعب العالي.
فحص  وعمل  باألسنان،  االهتمام  زيادة   
دوري لها، وتناول المصادر التي تزود الجسم 

بالكالسيوم، مثل البيض، والحليب، واأللبان.
 استخدام مستحضرات العناية بالبشرة، وخاصة 
للتخلص من التشققات التي تحدث أثناء الحمل. 
تناول الوجبات الغذائية الصحية المتزنة، وتناول 
عن  واالبتعاد  الطازجة،  والفواكه  الخضروات 
تناول المأكوالت التي تسبب الغثيان، واألطعمة 

المبهرة والحارة، والمشبعة بالدهون.
كل  الزيتون  زيت  باستخدام  المستمر  التدليك   

يوم مع بداية الشهر الخامس.

فوائد زيت الزيتون ال�ضحية
تعترب اأوراق �صجرة الزيتون املع�صورة م�صاداً حيويًا للفريو�صات، ومقويًا جلهاز املناعة الذي ي�صد 

الكثري من الأمرا�ض عن ج�صم الإن�صان، حتتوي اأوراق �صجرة الزيتون على م�صادات قوية للجراثيم 

والطفيليات والبكترييا.

طرق اهتمام املراأة بجمال ب�ضرتها 



ريا�ضيالأحد  18 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 22 �صفر 1444 هـ  08

 www.elraed.dz

النادي امللكي يريد الفوز

 يف الداربي اأمام الأتليتيكو

مهمة �شاقة لريال مدريد
 بدون بن زمية

مهمة تبدو غير مستحيلة للاير مدريد، اليوم، عند مواجهة أتلتيكو في 
داربي العاصمة، في ظل غياب المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة، أحد 
أهم أعمدة الفريق الرئيسية، الذي بدونه لعب الميرينغي 26 مباراة 
حقق 16 انتصاًرا و4 تعادالت و6 هزائم.وكان بن زيمة قد شعر 
بمتاعب في ركبته اليمنى خالل مواجهة سيلتك في دوري األبطال 
وبدا أن األمور ال تسير على ما يرام، وبالفعل تم تشخيص تعرضه 
إلصابة مزدوجة في العضالت والركبة اليمنى، ومن المرجح أن 
يعود الفرنسي إلى الفريق بعد التوقف الدولي في الثاني من أكتوبر 
البقاء بدون بن  أمام أوساسونا.وتمكن اللاير حتى اآلن من  المقبل 
زيمة بفضل تألق األوروغوائي فيدي فالفيردي والبرازيلي رودريغو 
جويس، فضاًل عن ارتفاع مستوى فينيسيوس جونيور ليتفوق على 
نفسه بعد األداء األسطوري الذي قدمه الموسم الماضي.وكان آخر 
لقاء يخوضه اللاير بدون بن زيمة الموسم الماضي هو ديربي مدريد 
وبعد ضمان اللاير الفوز بالليغا وبعد أيام معدودة من بلوغ نهائي 
التشامبيونز عقب ريمونتادا تاريخية أخرى. أجرى اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي تغييرات على نطاق واسع وخسر الميرينغي بهدف نظيف.
ابتعد  اليسرى،  الجبهة  على  المحكمة  فينيسيوس  لسيطرة  ونظرا 
هازارد عن مركزه األصلي، ما دفع أنشيلوتي للبحث عن بدائل لكن 
األمر لم ينجح رغم أنه سجل هدفا وصنع آخر أمام سيلتك، إال أنه 
ال يزال أبعد ما يكون عن االستمرارية ولعب فقط 158 دقيقة منذ 

بداية الموسم.
الوكالت

اجلانب املايل للعملية 

ميكن اأن يجعل الأمور اأ�سواأ

زيدان مر�شح لقيادة جوفنتو�س 
بدال من ما�شيميليانو األيغري

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان 
المدير الفني السابق للاير مدريد وغير المرتبط بأي فريق منذ رحيله 
عن النادي الملكي في صيف 2021، مرشح بقوة لخالفة ماسيميليانو 
ميركاتو"  "كاليتشو  موقع  لجوفنتوس.وكشف  الفني  المدير  أليغري 
الساعات  خالل  الطاولة  على  وضعه  تم  زيدان  اسم  أن  اإليطالي 
األخيرة لتدريب جوفنتوس في مرحلة ما بعد أليغري، الذي لم يعد 
يحظى باإلجماع حًقا في نادي السيدة العجوز. ومع ذلك، فإن الجانب 

المالي للعملية يمكن أن يجعل األمور أسوأ.
العجوز  السيدة  نادي  إلى  زيدان  عودة  أن  اإليطالي  الموقع  وذكر 
السابق للاير  الفني  المدير  راتب  إن  إذ  المالية،  الناحية  من  معقدة 

مدريد مرتفع للغاية مقارنة بميزانية جوفنتوس.
يفقد  أن  يتوقع  وال  قلق  بأي  يشعر  ال  إنه  أليغري  قال  جانبه،  من 
في  البرتغالي  بنفيكا  أمام  أرضه  على   1-2 الهزيمة  رغم  وظيفته 
يوم  أوروبا  أبطال  بدوري  المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة 
األربعاء الماضي، وهي ثاني خسارة لجوفنتوس على التوالي في 

البطولة األوروبية األولى لألندية.
الوكالت

جلنة ال�ستئناف تنهي ال�سو�سبان�س وتعلن غلق امللف نهائيا

الفيفا يرف�س طعن ال�شيلي 
ويوؤكد م�شاركة االإكوادور يف مونديال قطر

القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رفض 
تزوير  بداعي  المقدم  تشيلي  طعن 
كاستيلو،  بايرون  الالعب  جنسية 
منتخب  مع  للمشاركة  أهليته  وعدم 
المؤهلة  التصفيات  في  اإلكوادور 

لكأس العالم "قطر 2022«.
الالعب  أن  تشيلي  منتخب  ويزعم 
يونيو   25 في  كولومبيا  في  ولد 
1995، باسم بيرون خابيير كاستيو، 
باسم  وليس  ميالده،  لشهادة  وفقا 
في  المولود  كاستيو،  ديفيد  بيرون 
في  يظهر  كما   ،1998 نوفمبر   10

السجل المدني لإلكوادور.
التابعة  االستئناف  لجنة  وأكدت 
بذلك  القدم،  لكرة  الدولي  لالتحاد 
للمشاركة  اإلكوادور  منتخب  تأهل 
في غمار نهائيات بطولة كأس العالم 

لكرة القدم "قطر 2022«.
في  لـ"الفيفا"  التابعة  اللجنة  وقالت 

للمستندات  "وفقا  رسمي:  بيان 
الالعب يجب  أن  تقدير  تم  المقدمة، 
للجنسية  حائزا  اعتباره  يتم  أن 
اإلكوادورية بشكل دائم، وفقا للمادة 
تطبيق  بالئحة  األول  القسم  من   5

إغالق  اللجنة  وأعلنت  فيفا"،  قواعد 
القضية وأيدت قرار لجنة االنضباط 
الماضي  جوان  في  رفضت  التي 

طعن تشيلي وبيرو.
قد  وبيرو  تشيلي  من  كل  وكانت 

على  االستئناف  لجنة  أمام  طعنت 
قرار لجنة االنضباط، بشأن احتمال 
الالعبين  استدعاء  قواعد  انطباق 
مع  للمشاركة  كاستيو  بيرون  على 

منتخب اإلكوادور.
وكانت الشكوك حول أصل كاستيو، 
العب ليون المكسيكي، حاضرة في 
اإلكوادور منذ بداية مسيرته، ولكنها 
قاض  أمر  حين   2021 في  انتهت 
وتأييد  إكوادوري  كمواطن  بتسجيله 
ومنذ  اإلكوادورية،  مولده  مستندات 
للمنتخب  استدعاؤه  تم  الحين،  ذلك 
في  مباريات   8 في  وشارك  األول 

تصفيات مونديال قطر.
منتخب  يلعب  أن  المقرر  ومن 
األولى  المجموعة  اإلكوادور ضمن 
المضيفة،  الدولة  مع  قطر  لمونديال 

وكذلك السنغال وهولندا.
الوكالت

األلمانية،  الداخلية  وزيرة  بعثت   
رئيس  إلى  رسالة  فيزر،  نانسي 
القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد 
فيها  تطالب  شيفرين،  ألكسندر 
باستبعاد منتخبي روسيا وبيالروس 

من بطولة أوروبا 2024.
"يجب  الرسالة:  في  الوزيرة  وقالت 
القانون  تنتهك  التي  استبعاد روسيا، 
الدولي، وبيالروس الحليف الرئيسي 
للقيادة الروسية، من جميع بطوالت 

كرة القدم الدولية«.
وأضافت: "يجب أن تؤكد كرة القدم 
دورها المسؤول وتبدي موقفا موحدا 
اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  ضد 
من  المذنبين  جميع  حرمان  ويجب 
أو  الرياضة  لممارسة  فرصة  أي 
أنفسهم بأي طريقة  تمثيل  أو  التأثير 

أخرى«.
االتحاد  أصدر  سابق،  وقت  وفي 
واالتحاد  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي 

مشتركا،  بيانا  القدم  لكرة  األوروبي 
واألندية  الفرق  إيقاف  بموجبه  تم 
جميع  في  المشاركة  من  الروسية 
غير  أجل  إلى  الدولية،  المسابقات 

مسمى.
لبطولة  المنظمة  ألمانيا،  وطالبت 

االتحاد   ،2024 أوروبا  أمم  كأس 
األوروبي لكرة القدم "يويفا"، إقصاء 
المؤهلة  التصفيات  من  بيالروس 
العملية  لدعمها  وذلك  للبطولة، 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووفقا لمجلة "دير شبيغل" األلمانية، 

األلمانية،  الداخلية  بعثت وزيرة  فقد 
حقيبتها  تتضمن  التي  فيزر،  نانسي 
برسالة  الرياضة،  الوزارية 
االتحاد  رئيس  شيفرين،  أللكسندر 
فيها  تطالب  القدم  لكرة  األوروبي 

بإقصاء الروس وحلفائهم.
األوكراني  االتحاد  رئيس  وكان 
لكرة القدم، أندري بافيلكو، قد طالب 
في  روسيا  مشاركة  بعدم  الـ"يويفا" 

منافسات "يورو 2024«.
الدولي  االتحادان  واستبعد 
الفرق  كل  القدم،  لكرة  واألوروبي 
المنتخبات  مستوى  على  الروسية 
واألندية، من المشاركة في بطوالت 
وأفاد  آخر،  إشعار  حتى  االتحادين 
في  القدم،  لكرة  األوروبي  االتحاد 
قبول  بأن قرار  الجاري،  8 سبتمبر 
مشاركة المنتخب الروسي في قرعة 

التصفيات لم يتخذ بعد.
الوكالت

من خالل ر�سالة تم توجيهها لالتحادين الأوروبي والدولي

فليك يوؤكد تاأثره بمغادرة النادي البافاري ويك�سف:

»كنت �شاأخالف مبادئي اإذا وا�شلت العمل مع بايرن ميونخ«

يواجه ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب 
فرنسا، أزمة خانقة خالل معسكر الديوك 
من  ويعاني   الجاري،  سبتمبر  لشهر 
إلصابة  الوسط  خط  في  عديدة  غيابات 
نجمي  رابيو  وأدريان  بوغبا  بول  الثالثي 
نعولو  إلى  إضافة  اإليطالي،  جوفنتوس 

كانتي العب تشيلسي اإلنجليزي.
ولهذا السبب استدعى المدير الفني لمنتخب 
فرنسا، بوبكر كامارا، العب وسط أستون 
فيال اإلنجليزي.من جانبها، ذكرت صحيفة 

ليكيب الفرنسية، أن كامارا ضاعف أزمة 
ديشان بإصابته في مواجهة ساوثهامبتون 
بالدوري اإلنجليزي، وأضافت أن كامارا 
قد  اليمنى،  الركبة  في  إصابة  من  يعاني 
فرنسا  منتخب  لصفوف  انضمامه  تهدد 
الذي يستعد لمواجهة النمسا والدنمارك في 
دوري أمم أوروبا.واستدعى ديديه ديشان، 
العب وسط أستون فيال بوباكار كامارا، 
من  واستبعاده  رابيو  أدريان  إصابة  بعد 
مباراتي المنتخب المقبلتين في دوري أمم 

أوروبا.وذكر االتحاد الفرنسي لكرة القدم 
على موقعه اإللكتروني أن رابيو لم يتعاف 
الساق  ربلة  في  إصابته  من  كامل  بشكل 
)السمانة(، واستبعد من مباراة جوفنتوس 
األخيرة أمام مونزا في الدوري اإليطالي، 
وقرر ديشان، كإجراء احترازي، استبعاده 
من القائمة وترقية العب قد يصبح متاًحا 
لنشاطات الفريق عندما تتجمع المجموعة 

في مقر تدريبات الفريق يوم غد.
وشارك كامارا للمرة األولى مع المنتخب 

في  كرواتيا  أمام  المباراة  في  الفرنسي 
من  قصير  وقت  بعد  الماضي،  جوان 
مارسيليا  صفوف  عن  الرحيل  إعالنه 

واالنضمام ألستون فيال.
في  الفرنسي  المنتخب  تعادل  اآلن  وحتى 
 4 أول  في  مثلهما  في  وخسر  مباراتين 
مباريات للمنتخب في منافسات المجموعة 
أمم  لدوري  األولى  بالمستوى  األولى 
في  الفرنسي  المنتخب  ليصبح  أوروبا، 

صراع على البقاء في المستوى.

نظيره  الفرنسي  المنتخب  ويستضيف 
النمساوي يوم 22 سبتمبر المقبل ثم يحل 

ضيفا على الدنمارك بعدها بـ3 أيام.
الوكالت  

للمنتخب  الفني  المدير  فليك،  هانز  صرح 
األلماني لكرة القدم، بأن رحيله كمدرب عن 

نادي بايرن ميونخ كان أمرا مؤلما.
جاء ذلك في الكتاب الذي خطه فليك بعنوان 
وجمال  النجاح  عن  الحالي-  الوقت  "في 
اللعبة وما يهم حقا في الحياة"، والذي نشرت 
صحيفة "بيلد" األلمانية مقتطفات منه أمس، 
ملحوظا  يبدو  هذا  أدع  "لم  فليك:  وكتب 
علّي، لكن الرحيل عن بايرن كمدرب آلمني 

للغاية«.
كان  فناديي  مكشوف،  سر  "إنه  وأضاف: 

دائما بايرن ميونخ، وقد أمضيت مع الالعبين 
عامين استثنائيين كما قدم كل طاقم التدريب 
كان هذا  وقد  المدة،  تلك  رائعا طوال  عمال 
عمال مرجعيا تماما في تلك الفترة قياسا إلى 

الكرة األوروبية«.
وأوضح أنه توصل بعد تفكير طويل والعديد 
"أنني  مفادها  نتيجة  إلى  المحادثات،  من 
سأخالف مبادئي إذا واصلت العمل"، مشيرا 
إلى أن "الشروط الخاصة باستمرار التعاون 

لم تعد متوافرة ببساطة".
الوكالت

األمانيا تطالب با�شتبعاد رو�شيا وبيالرو�شيا 

اأزمة دي�شامب تتفاقم يف مع�شكر منتخب فرن�شا ا�ستقر على بديل رابيو 

لموقعتي النم�سا والدنمارك
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ريا�ضي
قائد اخل�سر مل ي�سجل اأي هدف مع ال�سيتي حلد ال�ساعة  

حمرز يبلغ اأ�سوء بداية مو�سم له
 بح�سيلة �سلبية يف ع�سر مباريات

ريا�ض  اجلزائري  الدويل  وا�سل 

يف  ال�سلبية  ح�سيلته  اأم�ض  حمرز 

رقمه  حمطما  الأخرية،  الفرتة 

ِلبداية  املرادف  ال�سلبي،  القيا�سي 

مو�سم ِبع�سر مقابالت ر�سمية خالية 

من الأهداف.

ومل يتمكن قائد اخل�سر من ت�سجيل 

الر�سمية  املباراة  يف  الأهداف، 

ِلفريقه  التوايل  على  العا�سرة 

مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، اخلا�سة 

ِباملو�سم اجلديد، اأمام وامل�سيف نادي 

ولفرهامبتون، ِبر�سم اجلولة الثامنة 

الإجنليزية  البطولة  عمر  من 

ِبهذا  حمرز  ومر  اجلديد،  للمو�سم 

ال�سيناريو مع فريقه ال�سابق لي�سرت 

�سيتي، عند بداية مو�سم 2017، لكن 

ِبت�سع مقابالت ر�سمية.

ودخل حمرز اإىل اأر�سية امليدان بديال يف الدقيقة الـ 72، وحينها كان فريقه متقدما 

يف النتيجة ِبثالثية نظيفة، وهي احل�سيلة النهائية للمباراة، حيث و�سعه املدرب 

غوارديول على مقاعد البدلء للمباراة الثالثة على التوايل يف الربميريليغ، وقرر 

منحه فر�سة امل�ساركة كبديل، على ح�ساب الإجنليزي فيل فودين، م�سجل الهدف 

الثالث.

"�سوفا�سكور"  موقع  ح�سب   ،)10 من   6.7( متو�سط  تقييم  على  حمرز  وح�سل 

لالإح�سائيات، وذلك بعدما �سارك ملدة 21 دقيقة فقط، ومل يجد وقتا كافيا لإظهار 

ما لديه، حيث مل�ض الكرة 27 مرة، ف�سل خاللها يف توجيه اأي ت�سديدة نحو املرمى، 

وعلى �سعيد املراوغات، جنح حمرز يف واحدة فقط من اأ�سل 3 حماولت، فيما بلغت 

ن�سبة متريراته الدقيقة %88.

وخالل الدقائق القليلة التي �سارك بها، مد حمرز اأحد زمالئه بتمريرة مفتاحية 

مل تكلل بهدف، فيما اأخطاأ يف اإي�سال الكرة لأحدهم من عر�سيتني غري ناجحتني، 

وكانت الكرات الطويلة كانت حال للنجم اجلزائري بعدما جلاأ اإليها 3 مرات، اثنتان 

منها و�سلتا لزمالئه.

�سوى  الثنائية  ال�سراعات  يف  وولفرهامبتون  لعبي  جماراة  حمرز  ي�ستطع  ومل 

ال�سيتي  ل�سيطرة  نظرا  الدفاعية،  اجلوانب  يف  ي�سارك  ومل   ،6 اأ�سل  من  مرتني 

يف  لعبيه  اأحد  طرد  بعد  للذئاب  العددي  النق�ض  ظل  يف  املباراة،  على  املطلقة 

الدقيقة 33.

ق.ر

مالديني يوؤكد رغبته يف احلفاظ

 على متو�سط ميدانه اجلزائري

اإدارة ميالن تف�سل مرة اأخرى 
يف اإقناع بن نا�سر بتجديد عقده

ميالن  نادي  ف�سل   

الدويل  اإقناع  يف  جمددا 

بن  اإ�سماعيل  اجلزائري 

نا�سر، بالتوقيع على عقد 

اأكد فيه  جديد، يف الوقت 

اإ�سرارهم  الفريق  م�سوؤولو 

امليدان  متو�سط  بقاء  على 

اجلزائري.

"كالت�سيو  ملوقع  ووفقا 

الإيطايل،  مريكاتو" 

من  الأخرية  اجلولة  فاإن 

املفاو�سات بني ميالن وبن نا�سر مل ت�سهد الو�سول اإىل اأي اتفاق ب�ساأن التمديد، 

واأ�سار املوقع الإيطايل اإىل اأن عر�ض التجديد من جانب ميالن يظل 3 ماليني 

يورو �سنويا.

لكنه  �سنويا،  يورو  مليون  على 1.7  ميالن  مع  حاليا  اجلزائري  الالعب  ويح�سل 

يطلب م�ساعفة راتبه للموافقة على التجديد، وذكرت "كالت�سيو مريكاتو" اأن 

ميالن �سيلتقي جمددا مع بن نا�سر يف الأ�سابيع القليلة املقبلة، ملناق�سة �سروط 

العقد اجلديد.

وكانت تقارير اإعالمية، قد اأفادت اأن باولو مالديني املدير التقني مليالن، ك�سف 

نا�سر،  بن  واأبرزهم  بالفريق  الالعبني  بع�ض  عقود  لتجديد  الإدارة  �سعي  عن 

و�سرح جنم الكرة الإيطالية ال�سابق: "نحن يف مفاو�سات لتجديد عقود الالعبني 

والأمر  ي�ستمروا،  اأن  نريدهم  لياو،  ورافائيل  كالولو،  بيري  نا�سر،  بن  اإ�سماعيل 

اأي�سًا يعود لالعبني"، وفقًا ل�سبكة "�سكاي �سبورت�ض".

ق.ر

البطولة الإفريقية للمالكمة باملوزمبيق

خليف بوعالم و�ساهل تهدين اجلزائر 
ثالث ميداليات ذهبية

املالكمات  تاألقت 

يف  ام�ض  اجلزائريات 

الإفريقية  البطولة 

جرت  التي  للمالكمة 

بدولة  اأم�ض  وقائعها 

املوزمبيق، من خالل اإحراز 

ثالث ميداليات ذهبيات يف 

خمتلف الفئات.

املالكمة  وتوجت 

خليف  اإميان  اجلزائرية، 

الإفريقية،  بالبطولة 

اأرينا. البوت�سوانية، مي�سكينا  النهائي �سد املالكمة  اأن فازت يف  63 كلغ، بعد  لفئة 

كيلوغرام،   50 بفئة  للمالكمة،  اإفريقيا  ببطولة  بوعالم،  رومي�ساء  توجت  كما 

وفازت رومي�ساء بوعالم، يف نهائي البطولة الإفريقية للمالكمة فئة 50كلغ، �سد 

مناف�ستها املغربية رباب ر�ساد.

افريقيا  بطلة  وفازت  بالذهب،  املتوجات  بركب  تلتحق  �ساهل  اإ�سراق  والتحقت 

2022 على مالكمة الرا�ض الخ�سر ايفانو�سا موريرا يف نهائي مناف�سات 66 كغ. 
ق.ر

لنظيريه  الوطني  المعنيين بمواجهة منتخبنا  الـ24 العبا  قائمة  عرفت 
الغيني والنيجيري يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بملعب ميلود هدفي 
طالب  بن  ونبيل  بوداوي  هشام  ديلور،  أندي  من  كل  عودة  بوهران 
الغائب عن الخضر لقرابة األربع سنوات، فيما خلت من أسماء عدد 
من الكوادر، يتقدمهم الحارس رايس وهاب مبولحي وسفيان فيغولي، 

وسجلت اول حضور لحسام الدين مريزيق مع المنتخب األول.
وشهدت القائمة عودة القائد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ليضع 
االعتزال  في  رغبته  حول  مؤخًرا  انتشرت  التي  للشكوك  حًدا  بذلك 
الدولي، وتواجد ديلور، بعد طي صفحة الخالفات مع الناخب الوطني 
جمال بلماضي، وانضمام الالعب نبيل بن طالب العب أنجيه الفرنسي، 
مجدًدا.وعكس ما كان منتظًرا، لم تحتوي القائمة أية عناصر جديدة، 
عدا ميريزيق متوسط ميدان شباب بلوزداد، بعد أن توقع الكثير تواجد 
العب وسط ليون الفرنسي حسام عوار، والعب ميالن اإليطالي ياسين 

عدلي، فيما لم توجه الدعوة لكل الحارس رايس مبولحي وهاب، جمال 
بلعمري، بغداد بونجاح، سفيان بن دبكة سفيان فيغولي، سعيد بن رحمة 

وهاريس بلقبلة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، وألكسندر أوكيدجة، ومصطفى زغبة.
توقاي،  األمين  ومحمد  بدران،  وعبدالقادر  ماندي،  عيسى  الدفاع: 
وأحمد توبة، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، وعبدالكريم زدادكة، 

وحسين بن عيادة.
وهشام  زرقان،  وآدم  زروقي،  ورامز  ناصر،  بن  إسماعيل  الوسط: 

بوداوي، ونبيل بن طالب، وحسام الدين مريزيق.
الهجوم: رياض محرز، وآدم وناس، ويوسف باليلي، وإسالم سليماني، 

وآندي ديلور، ومحمد األمين عمورة، وبالل براهيمي.
اأمري.ل

الجميع  فيه  الذي كان  الوقت  في 
الالعبين  قائمة  أن تعرف  ينتظر 
المنتخب  بتربص  المعنيين 
لمواجهتي  تحسبا  الوطني 
ضخ  الوديتين  ونيجيريا  غينيا 
الناخب  تشكيلة  في  جديدة  دماء 
الالعبين  من  خاصة  الوطني، 
حسام  كان  الجنسية،  مزدوجي 
شباب  العب  ميريزيق  الدين 
الذي  الوحيد  الالعب  بلوزداد 
مع  له  استدعاء  اول  يعرف 

المنتخب األول.
نجم  اسم  غياب  القائمة  وشهدت 
عوار،  حسام  الفرنسي،  ليون 
منذ  قرب  عن  قيل  ما  كل  رغم 
أسابيع عن التحاقه بالخضر بداية 
إليه  يضاف  المعسكر،  هذا  من 
ياسين  اإليطالي  ميالن  العب 

عدلي.

وأكدت مصادر إعالمية أمس أن 
ما  بالخضر  التحاق حسام عوار 
وعدم  فقط،  وقت  مسألة  إال  هو 
معسكر  قائمة  في  اسمه  وجود 
بينه  حدث  التفاق  يعود  سبتمبر، 
بلماضي  جمال  المدرب  وبين 

ورئيس "الفاف" جهيد زفيزف.
وأضافت ذات المصادر أن عوار 
الرياضية  جنسيته  بتغيير  قام 

كونه  "الفيفا"،  مستوى  على 
األول  الفرنسي  المنتخب  مثل 
كانت  واحدة  ودية  مباراة  في 
وهو   ،2020 عام  أوكرانيا  أمام 
تمثيل  في  نواياه  صدق  يؤكد  ما 
قدومه  تأجيل  أما سبب  الخضر، 
لوضعيته  فيعود  لمعسكر الحق، 
الذي  ليون،  نادي  في  الصعبة 
بداية  منذ  مبارياته  عن  يغيب 

الموسم الحالي كونه كان مرشحاً 
جديد  فريق  إلى  لالنتقال  بقوة 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  في 
مع  مفاوضاته  لكن  الماضية، 
مما  فشلت،  األندية  من  العديد 
الدخول من جديد في  يحتم عليه 
الستعادة  فريقه  داخل  منافسة 
لالنضمام  عوار  مكانته.ويهدف 
موقع  في  وهو  الخضر،  إلى 
تشكيلة  في  مهم  وكالعب  قوة 
في  عليه  سيعمل  ما  وهو  ليون، 
المباريات القادمة، على أن يكون 
للخضر  للقدوم  ذلك  بعد  مستعداً 
في معسكر نوفمبر المقبل، وهو 
عدلي  ياسين  ميالن  العب  حال 
الذي يمر بنفس الوضعية تقريباً، 
تأجيل  بلماضي  من  طلب  بعدما 

التحاقه إلى التربص القادم.
ق.ر

النيجيري،  المنتخب  مدرب  اختار   
البرتغالي جوزيه بيسيرو، 25 العبا 
ستجمعه  التي  الودية  للمباراة  تحسبا 
سبتمبر   27 يوم  الوطني  بالمنتخب 
للمركب  الجديد  بالملعب  الجاري 
االولمبي ميلود هدفي بوهران، حسب 
ما افاده االتحاد النيجيري لكرة القدم 

أمس.
بعض  غياب  من  الرغم  وعلى 
تم  الذين  الالعبين  قائمة  عن  النجوم 

أوسيمين وصادق عمر )لاير  فيكتور  نابولي  مهاجم  مثل  استدعاؤهم 
سوسيداد( بسبب اإلصابة، فقد قام المدرب خوسيه بيسيرو باستدعاء 
وتضم  المحترفين،  الالعبين  من  جلها  الخضر  لمواجهة  قوية  تشكيلة 
كيليتشي  السابق  سيتي  مانشستر  مهاجم  غرار  على  معروفة  اسماء 

إيهيناتشو والعب أرسنال السابق أليكس إيوبي.
للمواعيد  المنتخبين  استعدادات  اطار  في  الودي  اللقاء  هذا  ويدخل 

الرسمية القادمة.
قائمة الالعبين النيجيريين المدعوين:

أوزوهو  فرانسيس  المرمى:  حراس 
أوكوي  مادوكا   ، نيقوسيا(  )أومونيا 

)واتفورد( ، أديبايو.
)واتفورد(  إيكونج  ويليام  المدافعون: 
 ، )ليغانيس(  أوميرو  كينيث   ،
سبليت(  )هادجوك  أوازيم  تشيدوزي 
، أولولوا آينا )تورينو( ، كالفن باسي 
)أياكس( ، زيدو سانوسي )بورتو( ، 
ليون   ، )هوفنهايم(  أكبوجوما  كيفين 

بالوغون )كوينز بارك رينجرز(.
العبو الوسط: ويلفريد نديدي )ليستر سيتي( ، فرانك أونيكا )برينتفورد( 

، أليكس إيوبي )إيفرتون( ، ريتشارد أونيديكا )كلوب بروج(.
إيهيناتشو  كيليتشي   ، كاراجومروك(  )فاتح  موسى  أحمد  المهاجمون: 
)ليستر سيتي( ، موسى سيمون )نانت( ، صامويل تشوكويز )فيالاير( 
، أديموال لوكمان )أتاالنتا( ، هنري أونيكورو )أضانة دميرسبور( ، 
تايو أوونيي )نوتنغهام فورست(، شيدر اجاك )هيرتا برلين( ، سيريل 

ديسيرز )كريمونيز( ، تيريم موفي )لوريان(.
ق.ر

ا�ستغنى عن عدد من كوادر اخل�سر قبل مواجهة غينيا ونيجرييا وديا

يحاولن فر�ض نف�سيهما مع نادييهما حاليا

غياب بع�ض النجوم على غرار اأو�سيمني و�سادق عمر

بلما�سي ي�ستعيد ديلور بن طالب 
وبوداوي ومينح الفر�سة ملرييزيق

هذه اأ�سباب عدم التحاق عوار وعديل باخل�سر حاليا

مدرب نيجرييا ي�ستعني بـ25 العبا حمرتفا ملواجهة اخل�سر الودية
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وخالل كلمة له في افتتاح أشغال اللقاء الذي جرى 
بحضور جمع من المشايخ واألئمة والطلبة، أشار 
نجل الشيخ الراحل وخليفته في المدرسة القرآنية 

الحاج سيدي أحمد أن "عالقة الشيخ الراحل 
بالقرآن الكريم بدأت منذ نعومة أظفاره، حيث كان 

مختصر خليل )كتاب من أمهات الفقه المالكي( 
دليله ونبراسه في التزود من علوم الفقه.”

وأبرز الحاج سيدي احمد أهمية مختصر شرح 
خليل كقطب فقهي استنبطت منه الفتاوى في 
مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية، حيث جعله 

الشيخ سيدي محمد بلكبير أساس التعليم الديني 
والفقهي، وكان يلزم طلبته بحفظه للتمكن من 

مختلف المسائل الفقهية وهو "ما انعكس إيجابا 
على المستوى التعليمي والفقهي المتميز لخريجي 

مدرسته القرآنية.”
وفي هذا الجانب، ثمن الشيخ الحاج سيدي أحمد 
مثل هذه اللقاءات العلمية التي تساهم في تنمية 

معارف األئمة والطلبة بالمدارس القرآنية، مبرزا 
أهمية استغالل هذه المناسبات إليجاد تكامل بين 

برامج المدارس القرآنية ومقررات الدراسات 
األكاديمية بالمعاهد والجامعات.

وبدوره أوضح والي أدرار العربي بهلول لدى 
إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى أن المكانة التي 

يحظى بها الشيخ سيدي محمد بلكبير ورمزيته 
الوطنية الكبيرة حذت بالسلطات العليا للبالد إلى 
إقرار يوم 15 سبتمبر من كل سنة كيوم وطني 

لإلمام عرفانا للدور الذي يقوم به اإلمام في 
المجتمع مربيا ومعلما ومصلحا وموجها.ودعا 
المشاركون في أشغال اللقاء إلى أهمية العناية 

بمختصر خليل وإعطائه العناية الكبيرة كمصنف 
مرجعي في المذهب المالكي الذي يشكل مرجعية 

دينية وطنية.

وعلى هامش إحياء المناسبتين أشرفت السلطات 
الوالئية على وضع حيز الخدمة لمشروع تهيئة 

وتوسيع المدرسة القرآنية للشيخ سيدي محمد 
بلكبير، من خالل إعادة تأهيل جناح اإليواء 

وتجديد وعصرنة أقسام التعليم بالمجمع المدرسي 
الذي حمل اسم الحاج محمد عبد هللا وهو االبن 
البكر للشيخ الراحل، والذي وافته المنية العام 

الماضي.
ويتكون المجمع المدرسي المقابل لمسجد سيدي 

محمد بلكبير، والذي يتربع على مساحة 1.940 
متر مربع من أربع طوابق تشمل عدة أجنحة 

وأقسام للتدريس وقاعة شرفية الستغاللها كمجلس 
علمي، حسب البطاقة التقنية للمشروع.وتجدر 

اإلشارة إلى أن والية أدرار قد سطرت بالتنسيق 
مع مختلف الشركاء، برنامجا ثريا إحياء للذكرى 
السنوية لوفاة الشيخ العالمة سيدي محمد بلكبير 

والطبعة األولى لليوم الوطني لإلمام الموافق 
لمنتصف الشهر الجاري.

ANEP : 2216017871

إشـهـــار
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   اإحياء اليوم الوطني لالإمام املوافق للذكرى ال�سنوية لوفاة ال�سيخ العالمة �سيدي حممد بلكبري

خمت�ضر ال�ضيخ خليل وحموريته يف املذهب املالكي مو�ضوع لقاء علمي
�سكل خمت�سر ال�سيخ خليل وحموريته يف املذهب املالكي والدر�س البلكبريي مو�سوع امللتقى الوطني الع�سرون الذي 

نظم يوم اخلمي�س الفارطك باأدرار، �سمن فعاليات اإحياء اليوم الوطني لالإمام املوافق للذكرى ال�سنوية لوفاة 

ال�سيخ العالمة �سيدي حممد بلكبري )1911-2000(.

يف ظل رواج معلومات بوجود ندرة 

يف مادة زيت املائدة

جممع �ضفيتال يكذب وجود 
ندرة يف  زيت املائدة 

فند مجمع سفيتال كافة األقاويل المنتشرة في اآلونة األخيرة، والتي 
تشير لوجود نقص حاد في مادة زيت المائدة واختفائها من رفوف 

العديد من الفضاءات واألسواق التجارية، بعدة مناطق على المستوى 
الوطني.وقال مجمع سفيتال في بيان له تحوز جريدة الرائد على نسخة 
منه، "نطمئن المستهلكين الجزائريين بشأن توفر وإنتاج كميات كافية 
وإلى حد كبير من زيت المائدة، كما أكد المجمع على أنه يحوز على 

مخزون كافي من المواد الخام لضمان توفر زيت المائدة في األسواق".
وشدد مجمع سفيتال في بيانه، على أن جميع وحداته لالنتاج، والتي 

تشمل "وحدة تكرير الزيوت وحدة تعبئة الزيوت" تعمل دون انقطاع، 
كاشفا في ذات الصدد عن دخول خط جديد ذو قدرة انتاجية عالية 

لتعبئة زيت المائدة من أجل تلبية احتياجات المستهلك.
ويأتي بيان مجمع سفيتال، بالموازاة مع انتشار معلومات على مواقع 
التواصل االجتماعي، تشير لوجود نقص في مادة الزيت، وهو األمر 

الذي من شأنه أن يتسبب في ندرة، خاصة وأن االشاعات تدفع بالمستهلك 
إلى مضاعفة الطلب عليها وتخزينها، ما قد ينجر عنه تداعيات سلبية.

وفي المقابل، فإن استيرد مادتي بودرة الحليب والذرة تتجه نحو 
اإلنفراج، خالل األيام القليلة القادمة، بعد صدور تعليمة الجمعية 

المهنية للبنوك مؤخرا، والتي تم من خاللها إلغاء القيود على تراخيص 
إستيراد هاتين المادتين األساسيتين.وتكشف التعليمة عن اعفاء 

المستوردين من استخراج شهادة من الوكالة الوطنية لترقية الصادرات 
والمتعلقة بالتوطين البنكي، باإلضافة إلى مختلف اإلجراءات المتعلقة 
بالمنصة الرقمية، والتي تشمل كافة خطوات االستيراد، والتي شكلت 

في وقت سابق عائقا أمام المتعاملين االقتصاديين.
وفي ذات السياق، وضعت وزارتا المالية والتجارة إجراءات جديدة 

لرفع القيود عن عملية استيراد مسحوق الحليب والذرة من خالل 
تخفيف إجراءات االستيراد وإلغاء إلزامية استخراج وثيقة الوكالة 

الوطنية لترقية الصادرات "ألجيكس"، وهو االجراء الذي من شأنه 
أن يساهم في توفير هاتين المادتين األساسيتين. يشار إلى أن األشهر 

األولى من السنة الجارية شهدت تسجيل اضطراب في سالسل 
توزيع مادة زيت المائدة، والتي أدت لرواج اشاعات تؤكد وجود 

ندرة في المادة، ما دفع ببعض المستهلكين إلى مضاعفة الطلب عليها 
وتخزينها في البيوت، ما تسبب في ندرة ظرفية.

ف.م
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تتويج جزائري مبهرجان 
ال�سويداء لالأفالم ب�سوريا

توج فيلم التحريك القصير"الجسر" للمخرج الجزائري محمد الطاهر شوقي بوكاف 
بالجائزة الخاصة للجنة التحكيم بمهرجان السويداء لألفالم في دورته الخامسة التي 
اختتمت فعالياتها مؤخرا بمدينة السويداء )جنوب سوريا(، وفقا للصحافة السورية.
لبعض  كنتيجة  جاءت  التي  االجتماعية  "الطبقية  لموضوع  العمل  هذا  ويتطرق 
تتقاسمه  إنساني  موضوع  وهو  الثالث،  العالم  عرفها  التي  السياسية  الممارسات 
الكثير من الشعوب"، وفقا للمخرج، وهذا من خالل "قصة أب وابن ورحلتهما 

الطويلة للبحث عن العالج".
وفاز، من جهة أخرى، بجائزة أفضل فيلم بالمهرجان الفيلم اللبناني "الجنة" فيما 
"جوري"  فيلم  عن  أنزور  يزن  السوري  للمخرج  إخراج  أفضل  جائزة  ذهبت 

وجائزة أفضل سيناريو للفيلم السوري "كواليس".
رئيس  جائزة  بينها  من  جوائز  عدة  على  تحصل  وأن  "الجسر"  لفيلم  وسبق 
الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي عام 2021 في طبعتها الـ15 والجائزة 
األولى للطبعة الثالثة لأليام الوطنية للفيلم القصير للهواة بالبويرة في عام 2021 
المتحركة  الرسوم  أفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  من  خاص"  "تنويه  إلى  باإلضافة 

للدورة الثامنة لمهرجان اإلسكندرية للفيلم القصير بمصر في عام 2022.
الذي نظمته هيئات سينمائية خاصة  السويداء لألفالم،  فعاليات مهرجان  وكانت 
فيلما من مختلف  للسويداء"، قد عرف مشاركة 22  الثقافة  بالتعاون مع مديرية 

البلدان العربية.

عر�ض �سريف مل�سرحية 
"�سجرة املوز " بامل�سرح اجلهوي 

حممد الطاهر الفرقاين بق�سنطينة

تقديم العرض الشرفي لمسرحية "شجرة اللوز" بالمسرح الجهوي محمد الطاهر 
الفرقاني بقسنطينة وسط حضور الفت لجمهور الفن الرابع.

شهيناز  للمخرجة  لسكيكدة  الجهوي  المسرح  إنتاج  من  المسرحية  هذه  وتجسد 
نغواش معاناة ثالثة إخوة يعانون من تسلط و قسوة األبوين وسوء استخدامهما 

للسلطة الممنوحة لهما بحكم الطبيعة والمجتمع واألعراف العامة.
ويبرز هذا العمل الفني صراع األجيال من خالل يوميات ثالثة إخوة لم يستطيعوا 
العامة وعلى  الحريات  من  األدنى  بالحد  التمتع  أو  ذاتهم   مكنونات  التعبير عن 
رأسها حرية التعبير عن الرأي مع األهل المتمسكين بعادات وتقاليد يعتبرونها قيما 

إيجابية لكنها تتناقض مع رغبات األبناء وطموحاتهم .
فيها كل من  أدوار اإلخوة  أدى  التي  المسرحية  لهذه  المتعاقبة  المشاهد  وتصور 
أيمن بن أحمد و أسامة بودشيش و يحيى قوايدية على مدار ساعة أجواء مشحونة 
مصحوبة ببعض الفواصل التي جاءت في قالب فكاهي أحيانا، فيريد كل واحد 
منهم إما القيام بثورة ومنهم من هو راض بالواقع الذي يعيشه ومنهم من يهرب 

من هذا الواقع وكل واحد من أفراد األسرة يعتقد أنه على حق.
و قد اعتبرت المخرجة و السينوغراف شهيناز نغواش عقب إسدال الستار عن 
المسرحي  للكاتب  القتلة"  "ليلة  الشهيرة  المسرحية  عن  المقتبسة  المسرحية  هذه 
الكوبي خوسيه تريانا أن هذا العمل "مغامرة في حد ذاته، حيث كانت انطالقته 
صعبة نوعا ما في شهر يونيو بالنظر لعملية الترميم التي يشهدها المسرح الجهوي 
لمدينة سكيكدة"، مضيفة في ذات الوقت أن اختيار الممثلين الرئيسيين ألداء هذه 

األدوار "يعتبر مغامرة كونهم شباب و منهم من يصعد ألول مرة على الركح".

الأحد  18 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 22 �صفر 1444 هـ  

العاصمة،  في  بالجزائر  الماضي،  األسبوع  بحر  باحثون،  أجمع 
سفينة  حول  البحري  الوطني  العمومي  بالمتحف  علمية  تظاهرة 
"الشباك" التي اشتهرت بها البحرية الجزائرية إبان العهد العثماني، 
وفخر  الضاربة  الجزائرية  البحرية  "قوة  كانت  األخيرة  هذه  أن 

الصناعة الحربية الجزائرية".
منذ  الجزائر  بمدينة  التي برزت  "الشباك"،  أن  المتدخلون  واعتبر 
القرن السابع عشر، كانت "جوهرة" األسطول البحري الجزائري 
جعل  ما  وسرعتها،  المتناسق  "شكلها  بفضل  العثماني  العهد  إبان 
آنذاك"  الجزائرية  البحرية  القطع األساسية في تركيبة  منها إحدى 

في مواجهة القوى المسيحية األوروبية المعادية.
التاريخ  في  والبحث  للدراسات  الوطني  بالمركز  الباحث  وقال 
"ابتداء من  أنه  الهادي رجائي سالمي،  الجزائري, عبد  العسكري 
التاسع عشر كانت  القرن  السابع عشر وإلى غاية  القرن  منتصف 
المتوسط,  البحر  في  الجزائري"  البحري  الغزو  ركيزة  الشباك 

بفضل "خصائصها الهندسية والفنية المبهرة".
وأوضح المتحدث أن هذه السفينة كانت "تعتمد في تحركاتها السريعة 
على قوة الريح بفضل أشرعتها المثلثة الشكل والموزعة على ثالث 
المجاديف  في  ممثلة  البدنية  القوة  وكذا  الطول  مختلفة  صواري 
العدو"، مضيفا  بين سفن  باالنسياب بسرعة  لها  التي كانت تسمح 
أنه "وبالرغم من حجمها الصغير إال أنها كانت قادرة على حمل 
أكثر من 30 واعتبر رجائي أن "قوة" هذه السفينة و"االنتصارات 
والروس  واألمريكيين  "األوروبيين  جعل  حققتها  التي  الكبيرة" 
وغيرهم يتناقلون تقنيات وفنيات صناعتها عن الجزائريين، حيث 
الجزائريين  بينهم وبين  بينهم وأيضا  فيما  الحروب  استعملوها في 
تساعد  "كانت  العثمانية  الدولة  أن  إلى  ولفت   .".. والعثمانيين 
الجزائر في صناعة الشباك من خالل تقديم الدعم والمعدات ..", 
شمال  سواحل  غاية  إلى  بها  وصلوا  قد  "الجزائريين  أن  مضيفا 
بما  التعديالت على أشرعتها  بعد إجراء بعض  البرتغال وإنجلترا 

يتالءم وطبيعة المحيط األطلسي ..".

واعتبر من جهته األكاديمي بجامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة 
بوالية عين الدفلى، أمين محرز، أن "الشباك" كانت "أسرع سفينة 
في البحر المتوسط في القرن ال18"، مضيفا أن "دورها كان حاسما 
التي كانت  المعادية والقرصنة  الممالك األوروبية  في كسر شوكة 

تمارسها في البحر المتوسط ..".
وتم خالل اللقاء عرض نموذج مصغر ل"الشباك" بحوض أميرالية 
بجامعة  البحرية  الهندسة  بقسم  األكاديمي  من  بإشراف  الجزائر، 
العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران، أمين رحاتي، الذي 
قدم بعدها مداخلة حول التقنيات الهندسية التي ميزت هذه السفينة 
"الغالية" و"الغليوطة"  آنذاك ك  المهمة  الجزائرية  السفن  بقية  عن 

وعن السفن األوروبية أيضا.
وأشار رحاتي إلى أن "الشباك" ظهرت "في الجزائر بعد معركة 
المسيحية األوروبية ضد  القوى  التي خاضتها   "1571 ليبانت في 
العثمانيين والجزائريين في تاريخ "غير معروف بالضبط"، مضيفا 
السفينة  هذه  لصناعة  والتقني  العلمي  "المركز  كانت  "الجزائر  أن 

والسفن عموما في الحوض الجنوبي للمتوسط".
وقالت من جهتها مديرة المتحف العمومي الوطني البحري، مقراني 
هذه  بفضل  مجدها  "عرفت  الجزائرية  البحرية  أن  آمال,  بوكاري 
السفينة الصغيرة التي كانت مخصصة في بداياتها للصيد وتطورت 
خالل الفترة العثمانية لتصبح سفينة حربية بامتياز يميزها اإلبحار 

في ظروف مناخية صعبة والهجوم على السفن العدوة ..".
االستعمار  مجيء  مع  تماما  "اختفت  قد  السفينة  هذه  أن  وأضافت 
أراد من  المتحف  ..", وأن  أثر عليها  يترك أي  لم  الذي  الفرنسي 
خالل هذه التظاهرة "إعادة إحياء تراث وتاريخ هذه السفينة ودورها 
وثقافتنا  ذاكرتنا  استرجاع  بهدف  وهذا  الجزائر,  مجد  في صناعة 

وتاريخنا".
الذي  بالتاريخ  "يهتم  البحري  المتحف  أن  بالقول  المديرة  وختمت 
يربط الجزائري بالبحر، مع التركيز خصوصا على التاريخ الذي 

يتكلم عن البحرية الجزائرية الضاربة إبان العهد العثماني".

اينافس الفيلم الروائي الطويل "الحياة ما بعد" للمخرج 
الجزائري أنيس جعاد، في المسابقة الرسمية لمهرجان 
"موسترا فالنسيا لسينما البحر المتوسط" بمدينة فالنسيا 
بشرق إسبانيا في طبعته ال37 التي تعقد فعالياتها من 
اإللكتروني  للموقع  وفقا  المقبل،  أكتوبر   30 إلى   20

للمهرجان.
أول  وهو  دقائق،   107 في  العمل  هذا  أحداث  وتدور 
فيلم روائي طويل لجعاد، حول يوميات "هاجر" وابنها 
اللذين يحاوالن إعادة بناء حياتهما ونفسيهما بعد مأساة 
اغتيال الزوج من قبل جماعة إرهابية إذ تجد "هاجر" 
صعبة  واجتماعية  معيشية  ظروف  مواجهة  في  نفسها 

السيما وأنها تعيش بقرية نائية.
إطار  في   ،2021 عام  في  المنتج  العمل،  هذا  ويدخل 
"الواقعية االجتماعية الجديدة"، وهو من إنتاج المؤسسة 
المركز  مع  بالتعاون  برودوكشن"  "ألجيريا  الخاصة 
تصويره  تم  وقد  البصري،  والسمعي  للسينما  الوطني 

قبل  شهرين  الجزائر(  )غرب  وضواحيها  بمستغانم  
ظهور وباء كورونا في الجزائر.

في  الحائرة  الشبيبة  نبض  بجس  المخرج  قام  أن  وبعد 
فيلم "الكوة" )عام 2012( والغوص في العالم المهمش 
لحارس معبر سكك حديدية في "المعبر" ) عام 2014( 
طلب  آخر  تحقيق  تستطيع  ال  مهاجرة  مأساة  ومقاسمة 
جعاد  يسعى   )2016 عام   ( كلثوم"  "رحلة  في  ألختها 
من خالل "الحياة ما بعد" للوصول الى "سينما انسانية" 
تعمل  سينما  عوض  والتبادل  الحوار  خلق  على  قادرة 

على التنديد باالعتماد على الكليشيهات.
عمل  ومخرج،  سيناريو  وكاتب  صحفي  جعاد،  أنيس 
السابع  الفن  في  خبرة  اكتسب  أين  فرنسا  في  لسنوات 
بمشاركته في ورشات كتابة، وفي رصيده ثالثة أفالم 
والفيلم  كلثوم"،  و"رحلة  و"المعبر"  "الكوة"  قصيرة، 
مؤخرا  أنهى  كما  بعد"،  ما  "الحياة  الطويل  الروائي 

تصوير فيلم روائي قصير جديد بعنوان "ليلة عابد".

بأفالمه في عدة مهرجانات جزائرية  المخرج  وشارك 
جانب  وإلى  واألردن،  وتونس  فرنسا  في  كما  ودولية 
"رائحة  بعنوان  األولى  روايتين  جعاد  كتب  السينما 

الكمان" واألخرى "صباحات باريسية".
البحر  لسينما  فالنسيا  "موسترا  مهرجان  ويعتبر 
المتوسط"، الذي تأسس في عام 1980، بمثابة "تجمع 
فيه  يلتقي  وفضاء  األفالم  ومحبي  السابع  الفن  لخبراء 
صناع السينما والجمهور من أجل االستمتاع بمجموعة 
راقية  بأفالم  التعريف  الهادفة  المختارة  األعمال  من 
التنوع  "إبراز  .."، كما يهدف ل  وذات مستوى عالي 

الثقافي الذي يميز حوض المتوسط"، وفقا للمنظمين.
المهرجان  بهذا  أفالم جزائرية  توجت عدة  وأن  وسبق 
في طبعاته السابقة على غرار "األخوات هاملت" لعبد 
وكذا  طرايدية  لكريم  الحقيقة"  و"قائلو  بهلول  الكريم 
"البيت األصفر" لعمور حكار وأيضا "حراقة" لمرزاق 

علواش.

�سفينة "ال�سباك" فخر ال�سناعة احلربية 
اجلزائرية اإبان العهد العثماين

 وجاء في البيان أن هذا "التقرير 
يعد  القطاعين  بين  المشترك" 
شرطا "أساسيا وُمكّرسا" إلنشاء 
هذا المعهد الوطني الذي سيكون 

مقره بالقليعة بوالية تيبازة.
إطار  في  االجتماع  هذا  ويأتي   
تنفيذ  أجل  من  المتخذة  التدابير 
الجمهورية،  رئيس  تعليمات 
السيد عبد المجيد تبون، وبمتابعة 
الثقافة  وزيرة  من  مباشرة 
مولوجي،  صورية  والفنون، 
بخصوص إنشاء "المعهد العالي 

للسينما"، وبناء أيضا على توصيات اللجنة الخاصة التابعة للمديرية 
العمومية للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

"موافقة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ممثل  أبدى  وقد 
الوزارة على هذا المشروع الواعد واستعدادها لمرافقته بيداغوجيا".

للسينما"  العالي  "المعهد  ويعد    
الجزائر،  في  نوعه  من  األول 
وتأهيل  "إعداد  إلى  يهدف  حيث 
للعلوم  الدارسة  الفنية  اإلطارات 
وتأهيل  السينمائية،  والفنون 
وعمليا  علميا  منه  المتخرجين 
الصناعة  مجال  في  للعمل 
مختلف  في  السينماتوغرافية 
التخصصات العلمية والفنية التي 

توفرها".
إطار  في  تأسيسه  وسيكون    
تسعى  واضحة  وطنية  "رؤية 
القيم  وحماية  أبعادها  بكل  الوطنية  الهوية  عن  خاصة  للدفاع 
والمقومات األساسية للمجتمع الجزائري بكل مكوناته، وكذا وضع 
بمعايير  جزائرية  وطنية  سينماتوغرافية  لصناعة  علمية  أسس 

عالمية".

فيلم "احلياة ما بعد" لأني�س جعاد يف مناف�سة مهرجان "مو�سرتا فالن�سيا ل�سينما البحر املتو�سط" باإ�سباين

من اأجل اإن�ساء املعهد العايل لل�سينما

 نحو اإعداد "تقرير م�سرتك" بني وزارتي 
الثقافة والفنون و التعليم العايل والبحث العلمي

  نظمت وزارة الثقافة والفنون، باجلزائر العا�سمة، اجتماعا جمع اإطارات من الوزارة مبدير التكوين
 بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وهذا من اأجل اإعداد "تقرير م�سرتك" بني الوزارتني بخ�سو�ص اإن�ساء 

"املعهد العايل لل�سينما"، ح�صب بيان لوزارة الثقافة.
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الوكالت

ومن بين االزمات التي تعرفها المملكة في الوقت 
بها  يقوم  التي  الراهن, االحتجاجات واالضرابات 
إثر  بالمغرب,  التعليمية  األطوار  مختلف  منتسبو 
مطالبهم  تجاهل  على  المخزن  حكومة  إصرار 
األساسية وانتهاج سياسة اآلذان الصماء تجاههم, 
بل بلغ بها األمر اقحام الجامعات في متاهة التطبيع 
عبر  الخلفية,  هذه  الصهيوني.وعلى  الكيان  مع 
العالي  للتعليم  المغربية  للنقابة  الجهوي  المكتب 
استنكاره  عن  تطوان,  بجامعة  العلمي  والبحث 
متاهة  في  العالي  التعليم  مؤسسات  ل"إقحام 
تحت  الغاصب  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
مسميات الشراكة والتعاون في ميادين علمية يتقنها 
أن  المكتب  المغاربة".واعتبر  الباحثون  األساتذة 
)الصهاينة(,ال  لنظرائه  الجامعة  رئيس  "استقبال 
كل  من  النقابة  وطالبت  الباحثين",  األساتذة  يمثل 
األساتذة في مختلف مؤسسات الجامعات المغربية 
بالتصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي 
تستهدف اختراق الجامعة ومؤسسات التعليم العالي 
النقابة  سمعتها.وأشارت  وتلويث  وتدنيس حرمتها 
لدى  عميقا  استياء  خلفت  المبادرة  "هذه  أن  إلى 
جميع أساتذة الجامعة الذين اطلعوا على هذا الخبر, 
والتي تمت دون رجوع رئاسة الجامعة إلى هياكلها 
وعدم االستشارة مع شركائها".من جهتها, وجهت 
الباحثين",  لألساتذة  المستقلة  الكرامة  "تنسيقية 
للنقابة  نداء إلى مجلسها الوطني واللجنة اإلدارية 
لتحمل كامل  إياهما  العالي, داعية  للتعليم  الوطنية 
المسؤولية للدفاع عن صوت األغلبية من القواعد 
بسبب  الحيف,  من  المتذمرين  الباحثين  واألساتذة 
والمعنوي  المادي  اعتبارهم  طال  الذي  التجميد 
األساتذة  الزمن.وشدد  من  قرن  ربع  تساوي  لمدة 
الباحثون على ضرورة "الضغط من داخل مجلس 
التنسيق الوطني ومن داخل اللجنة اإلدارية التخاذ 
خطوات نضالية مشروعة تصاعدية وغير مسبوقة 
في حالة المماطلة والتسويف بمشروع نظام أساسي 
ال يرقى لتطلعات األساتذة الباحثين أو يجهز على 

المكتسبات".

 مطالب بتنحية رئي�س احلكومة

المتنامي  الرفض  حملة  عرفت  أخرى,  جهة  من 
اتساعا  المغربي  المجتمع  في  األسعار  لغالء 
تتداخل  إلى معضلة  اتجهت  أنها  وتمددا, ال سيما 
الشخصية  والمصالح  بالسلطة,  الثروة  فيها 
من  يتنامى  االحتجاج  جعل  ما  العامة,  بالمصالح 
الحكومة  رئيس  وتنحية  بمساءلة  المطالبة  خالل 
توزيع  و  بيع  أهم شركة  اخنوش, صاحب  عزيز 
المحروقات بالمملكة, باعتباره طرفا في االستفادة 

غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.
إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  حملت  المنطلق,  هذا  ومن 
الحكومة  "سامير",  للبترول  المغربية  المصفاة 
مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين, جراء 
التداعيات المباشرة وغير المباشرة الرتفاع أسعار 
الحزبية  التنظيمات  كل  كذلك  المحروقات.ودعت 
والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين 
والمناضالت والمناضلين إلى الدفاع عن الحق في 
الفاحش  الغالء  زمن  في  للمغاربة  الكريم  العيش 

للمحروقات واالختالط المفضوح للمال بالسلطة.
التقدم واالشتراكية بمجلس  انتقد فريق  من جهته, 
لمواجهة  الحكومية  اإلجراءات  ضعف  النواب, 
التي  الكبيرة  واالجتماعية  االقتصادية  الصعوبات 

نبض  مع  التفاعل  وضعف  المغرب  منها  يمر 
حصيلته  حول  بيان  في  الفريق  المجتمع.وسجل 
تفاعل  ضعف  األولى,  التشريعية  السنة  خالل 
مبادرات  ومع  التشريعية,  المؤسسة  مع  الحكومة 
السياق,  هذا  تحديدا.وفي  المعارضة  واقتراحات 
 37 أزيد من  المعارض على كون  الفريق  توقف 
بالمائة من األسئلة الكتابية التي تقدم بها للحكومة 
ظلت بدون جواب, كما أن 195 سؤاال شفويا من 

أصل 242 سؤاال ينتظر البرمجة والجواب.
وقال الفريق إن عدم التجاوب هذا, يسائل الحكومة 
ممثلو  وينقله  يطرحه  ما  مع  جديتها  مدى  حول 
األمة من هموٍم وتطلعات للمواطنين, ويمثل تهرب 
األضواء  لتسليط  مسؤوليتها  تحمل  من  الحكومة 
عاما  طابعا  تكتسي  التي  اآلنية  القضايا  على 
يؤدي  لما  بالديمقراطية  أمر مضر  وهو  وطارئا, 
إليه من إسهاٍم في تعميق الفراغ السياسي. يشار الى 
ان المغرب يشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع 
المواطنون  يستهلكها  التي  المنتجات  أغلب  أسعار 
يوميا, بدء من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية 
ومواد البناء, في ظل تنصل الحكومة المخزنية من 
مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب 

المغربي.

 تفاقم الأزمات يف ظل جتاهل نظام املخزن لأو�ضاع املواطن

املغرب على �سفيح �ساخن
تفاقمت الزمات يف املغرب يف الفرتة الخرية واألقت بظاللها على اجلبهة الجتماعية, حيث تعي�س فئات وا�ضعة على وقع زيادات 

مهولة على جميع امل�ضتويات يف ظل جتاهل نظام املخزن لالأو�ضاع الكارثية التي يعي�ضها املوا

بح�ضور مت�ضامنني من اأوروبا واأمريكا الالتينية

ندوة حول اآخر تطورات 
الق�سية ال�سحراوية 

تحتضن أمس وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية ندوة حول 
 ، األصعدة  مختلف  على  الصحراوية  القضية  تطورات  آخر 
بحضور متضامنين من أوروبا وامريكا الالتينية.وذكرت وكالة 
السفير  يؤطرها  التي  الندوة  ان   ، )واص(  الصحراوية  االنباء 
الوطنية  األمانة  عضو  األوروبي،  واالتحاد  بأوروبا  المكلف 
القضية  إلى  تتطرق   , البشير  بشرايا  أبي  ،السيد  للبوليساريو 
للشعب  المشروع  والحق  التضامن   ، وتطوراتها  الصحراوية 
الصحراوي في تقرير مصيره.ويشارك في الندوة وفد أوروبي 
بوليفار  سيمون  معهد  عن  ممثل  و   ، العالمية"  "التقدمية  يمثل 
اطارات من  إلى  باإلضافة   ، كولومبيا  بنفزويال ومتضامنة من 
والعسكرية. المدنية  الصحراوية  الوطنية  المؤسسات  مختلف 
واشارت )واص( أن الندوة ، ستعرف مداخالت لرؤساء الوفود 
الصحراوية  القضية  على  باألساس  ترتكز  المشاركة  األجنبية 
وتطوراتها ، المعركة القانونية المتعلقة بالقضية الصحراوية ، و 

مسألة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.

ن�ساط ديبلوما�سي بالكوادور لإبراز 
تطورات الق�سية ال�سحراوية

في  الديمقراطية  الصحراوية  العربية  الجمهورية  سفير  أجرى 
الشيوعي  الحزب  بمقر  محمد،  احمد  احميدوها  االكوادور, 
مجموعة  مع  والمنتديات  الحوارات  من  سلسلة  اإلكوادوري، 
 ، البلد  بهذا  االجتماعية  والمنظمات  السياسية  القوى  واسعة من 

بهدف شرح الوضع الحالي لتطورات القضية الوطنية.
وأفادت وكالة االنباء الصحراية )واص( أن هذا النشاط اشرف 
عليه كل من التنسيقية من اجل السالم، السيادة، االندماج، وعدم 
التدخل، و الحزب الشيوعي االكوادوري، و الجمعية االكوادورية 
للصداقة مع الشعب الصحراوي التي يترأسها المدافع عن حقوق 
االنسان، السيد بابلو دي الفيغا.وشارك في هذه الحوارات العديد 
الدبلوماسي  بينهم  من   ، االكاديمية  و  السياسية  الشخصيات  من 
لألمم  العامة  الجمعية  ترأس  الذي  بورجا،  سيفيا  ،هوراسيو 
المتحدة في عدة مناسبات، بصفته الممثل الدائم لإلكوادور لدى 
بورجا  سيفيا  هوراسيو  تأسف  نيويورك.و  في  المتحدة  األمم 
بالقول أنه وعلى الرغم من التقدم الذي احرزته األمم المتحدة في 
تعزيز نزع السالح والتنمية وإنهاء االستعمار في عدة بلدان من 
العالم، " ال تزال هناك بعض القضايا و منها تصفية االستعمار 

من الصحراء الغربية، اخر مستعمرة في افريقيا".
الشعب  مع  للصداقة  االكوادورية  الجمعية  رئيس  شدد  كما 
أنه  على  الصدد،  هذا  في  الفيغا،  دي  بابلو  السيد  الصحراوي 
في ظل الوضع العالمي الراهن، من الضروري كسر الحصار 
باالنتهاكات  والتنديد  الصحراوية،  القضية  على  اإلعالمي 
ضد  المغربي  االحتالل  يرتكبها  التي  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 

يف اإطار تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقنيالصحراويين العزل.

و�ضط تباطوؤ يف وترية الت�ضالت اجلديدة

املنظمة ت�ضم يف ع�ضويتها 16 بلدا 

جمموعة التنمية للجنوب الفريقي توؤكد 
دعمها الثابت لن�سال ال�سعب ال�سحراوي 
جدد نائب األمين التنفيذي لمجموعة التنمية للجنوب االفريقي 
الثابت  منظمته  دعم  على  التأكيد  نوريس,  جوزيف  )ساداك(, 
لنضال الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي المشروع 

من أجل تقرير المصير واالستقالل.
وجاء هذا خالل استقبال جوزيف نوريس, السفير الصحراوي 
ببوتسوانا والممثل الدائم لدى ساداك, ماء العينين لكحل, الذي 
مهمته  نهاية  بمناسبة  غابورون  بالعاصمة  مقرالمنظمة  زار 

بالبلد, بحسب وكالة االنباء الصحراوية )واص( أول أمس.
بشأن  لمنظمته  المبدئي  "الموقف  بالمناسبة على  نوريس  وأكد 
المجموعة  وحكومات  دول  رؤساء  بقرارات  مذكرا  النزاع, 
الجمهورية  مع  المنظمة  عقدته  الذي  التضامن  مؤتمر  خالل 

الصحراوية في مارس 2019", حسب نفس المصدر.
دورها  على  المنظمة  الصحراوي  السفير  شكر  جهته,  من 
الرائد في دعم الحكومة الصحراوية في جميع المحافل القارية 
مستواه,  من  والرفع  مواصلته  مؤكدا على ضرورة  والدولية, 
"خاصة في هذه الفترة الخطيرة من التصعيد والحرب الشعواء 

التي تشنها قوة االحتالل المغربية ضد الشعب الصحراوي".
وأطلع الدبلوماسي الصحراوي مضيفه على آخر التطورات في 
المنطقة, شاكرا مجموعة تنمية الجنوب االفريقي على التعاون 
في  الصحراوية  وللسفارة  شخصيا  له  قدمته  الذي  المستمر 
غابورون خالل السنوات الثالث الماضية.تجدر اإلشارة إلى أن 
الجمهورية الصحراوية قد افتتحت سفارتها في غابورون نهاية 
سنة 2019, ليقدم السيد ماء العينين أوراق اعتماده كأول سفير 

لبالده في بوتسوانا و أول ممثل دائم لها لدى منظمة ساداك.
الجنوب  دول  من  بلدا   16 في عضويتها  المنظمة  هذه  وتضم 
جمهورية  القمر,  جزر  بوتسوانا,  أنغوال,  هي:  االفريقي 
ماالوي,  مدغشقر,  ليسوتو,  إسواتيني,  الديمقراطية,  الكونغو 
افريقيا,  جنوب  السيشل,  ناميبيا,  موزمبيق,  موريشيوس, 

تنزانيا, زامبيا و زيمبابوي.

عقد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي ،محمد سالم ولد السالك، أول أمس،  
سلسلة من اللقاءات مع المجموعات البرلمانية البيروفية , وذلك بمقر البرلمان 
بالعاصمة ليما.وذكرت وكالة االنباء الصحراوية )واص( ، أن وزير الشؤون 
الخارجية ، التقى بقيادة الجبهة البرلمانية للصداقة البيروفية-الصحراوية التي 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تعزيز  إطار  في  الماضي،  الثالثاء  تأسيسها  تم 
السالك  ولد  سالم  محمد  والصحراوي.واطلع  البيروفي  الشقيقين  والشعبين 
المشرعين البيروفيين على تاريخ ومراحل الكفاح الصحراوي ضد االستعمار 
المستقلة  الصحراوية  الدولة  بناء  نفسه،  الوقت  وفى  واالحتالل،  والغزو 
استئناف  عن  أعلنت  البيرو،  المتصاعد.وكانت  والدولي  القاري  وحضورها 

العالقات الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية بتاريخ 8 سبتمبر 2021.
الرئيس  البلدين،أكد  بين  العالقات  االولى  العادة  بالذكرى  االحتفال  وخالل 
البيرو  دولة  ، على "تشبث  الماضي  الخميس  بيدرو كاستيو  السيد  البيروفي 

القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير".من جانبها جددت 
على  لها  بيان  في  الخميس  امس  اول  البيروفية  الخارجية  العالقات  وزارة 
"الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي, وفقا للقرار 1514 الصادر عن 
الجمعية العامة لألمم المتحدة, وللمبادئ والمفاهيم العالمية الواردة في ميثاق 

األمم المتحدة, و الحترام القانون الدولي".
الصحراوية  العربية  الجمهورية  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  البيرو  واستأنفت 
الديمقراطية, بعد تعليقها لمدة 25 سنة, حيث "اتفقت حكومتا جمهوريتي البيرو 
احترامهما  وأكدتا  الدبلوماسية,  العالقات  استئناف  على  الغربية  والصحراء 
للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير للشعوب".واعترفت البيرو في 16 أوت 
1984, بالجمهورية الصحراوية في ظل حكومة فرناندو بيالوندي, قبل ان 
تعلق عالقاتها معها سنة 1996, بقرار من الرئيس األسبق ألبرتو فوجيموري, 

بعد ضغط من المغرب.

من   2022 عام  في  العالم  سكان  ثلث  يزال  ال 
وتيرة  في  تباطؤ  وسط  باإلنترنت،  اتصال  دون 
إحصاءات  أحدث  بحسب  الجديدة،  االتصاالت 
الدولي  االتحاد  وقال  المتحدة.  األمم  نشرتها 
لالتصاالت، في بيان، "يستخدم اآلن حوالي 5,3 
وبينما  اإلنترنت،  العالم  حول  شخص  مليارات 
في  أنه  إلى  االتجاه  يشير  مشجعاً،  النمو  يزال  ال 
غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية، وزخم 
جديد الستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص 
ربط سكان العالم بحلول عام 2030 تتراجع بشكل 
غير  شخص  مليار   2,7 يزال  ال  متزايد".وفيما 
قادرين على الوصول لإلنترنت هذا العام، فقد كان 

عددهم 3 مليارات في 2021 و3,6 مليارات عام 
2019، قبل جائحة كوفيد-19.

وحّدد االتحاد الدولي لالتصاالت عقبتين رئيسيتين 
أمام هدفها المتمثل في جعل سكان العالم متصلين 
بشكل كامل: السكان الذين ال يزالون غير متصلين 
يصعب  الذين  السكان  أكثر  أيضا  هم  بالشبكة، 
إليهم، فضال عن صعوبات االنتقال من  الوصول 

نفاذ بسيط للشبكة، إلى وصول منتظم وسهل.
التقليل  يتم  ما  غالبا  العقبات  أن  االتحاد  ويعتبر 
للغاية،  البطيئة  من شأنها مثل: سرعات االتصال 
واالشتراكات،  للمعدات  جداً  المرتفعة  واألسعار 
الحواجز  حتى  أو  الرقمية  الثقافة  إلى  واالفتقار 

الثقافية واللغوية، ولكن أيضاً التمييز بين الجنسين، 
وأحيانا النقص في النفاذ إلى الكهرباء، كذلك ثمة 
األقل  إفريقيا  تزال  المناطق.فال  بين  قوية  فوارق 
من   %40 مع  الست،  االتحاد  مناطق  بين  اتصااًل 
السكان يتمتعون باتصال باإلنترنت، فيما يبلغ هذا 

المعدل في البلدان العربية %70.
معدل  ارتفع  الهادئ،  والمحيط  آسيا  منطقة  وفي 
إلى   2021 عام  في   %61 من  اإلنترنت  انتشار 
ورابطة  األميركيتان  وتسجل  العام.  هذا   %64
 .80 على  تزيد  معدالت  وأوروبا  المستقلة  الدول 
مع  األولى  المرتبة  في  العجوز"  "القارة  وتأتي 

اتصال 89% من سكانها باإلنترنت.

وزير اخلارجية ال�سحراوي يعقد بليما �سل�سلة
 اجتماعات مع املجموعات الربملانية البريوفية

ثلث �سكان العامل حمرومون من الإنرتنت يف عام 2022



"حما�س" تدعو الفل�سطينيني
 اإىل ال�سمود ومواجهة 

خمططات االحتالل

"ت�سعيد اال�ستيطان
 بالقد�س جرمية لن تفلح 

يف طم�س معاملها"
أكد هارون ناصر الدين مسؤول مكتب القدس في حركة 
"حماس" الفلسطينية، أن تصعيد البناء االستيطاني في 
مدينة القدس جريمة جديدة لن تفلح في طمس معالمها.

الشعب  صحفي،  تصريح  في  الدين  ناصر  ودعا 
الفلسطيني إلى الصمود ومواجهة مخططات االحتالل 
بكل الوسائل. وقال إّن سلسلة المخططات االستيطانية، 
والتي كان آخرها مخطط في مستوطنة بسغات زئيف 
دونم،   700 نحو  يبتلع  الذي  المحتلة،  القدس  شمال 
تصعيد خطير وجريمة تكشف مجّدداً مطامع االحتالل 
في  الفلسطيني  الوجود  استئصال  في  المعلنة  وحربه 

المدينة المقّدسة.
واعتبر أن مخططات االحتالل محاوالت يائسة لن تفلح 
المسجد  وعزل  أوصالها  وتقطيع  معالمها،  طمس  في 
مزايدات  ظل  في  محيطه،  عن  المبارك  األقصى 
االنتخابات الصهيونبة ومحاولة زيادة المقتحمين وأداء 
اليهودية  األعياد  خالل  ساحاته  في  تلمودية  طقوس 
القادمة.وأكد ناصر الدين أن أهل القدس وعموم الضفة 
المستمرة  وبطوالتهم  ورباطهم  بصمودهم  المحتلة 
االنتهاكات  هذه  وجه  في  منيع  صّد  حائط  يشكلّون 
مواجهتهم  وتصعيد  نضالهم  وسيواصلون  والجرائم، 
الشعب  جماهير  ومعهم  الوسائل،  بكل  لالحتالل 
االحتالل  دحر  حتّى  الوطن،  امتداد  على  الفلسطيني 

وتحرير األرض والعودة إليها.

"جراء اخل�سائر اليومية
 يف االأرواح بال�سفة"

االأمم املتحدة حتذر 
من "خروج الو�ضع 

عن ال�ضيطرة" يف فل�ضطني
الوضع  "خروج  مغبة  من  المتحدة،  األمم  حذرت 
اليومية  الخسائر  جراء  فلسطين،  في  السيطرة"  عن 
المحتلة  الغربية  بالضفة  األرواح  في  المقبولة"  "غير 

و"تدهور" األوضاع األمنية فيها.
وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان 
دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده أول أمس، بالمقر 
المنسق  يعرب  نيويورك:"  في  الدولية  للمنظمة  الدائم 
األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط )تور 
األمني  الوضع  تدهور  إزاء  البالغ  قلقه  وينسالند( عن 
بالضفة  األرواح  في  المقبولة  غير  اليومية  والخسائر 
الغربية المحتلة".وأضاف، "يؤكد وينسالند أنه ال يمكن 
في  الحالي  العنف  استمر  إذا  رابحون  هناك  يكون  أن 
ثمن  يدفعون  الذين  هم  المدنيين  أن  خاصة  التصعيد.. 
اإلخفاق السياسي". وتابع دوجاريك، "العنف واستخدام 
القوة ال يؤديان إال إلى إدامة األزمة، وينبغي أن يتوقفا" 
جميع  مع  "تعمل  المتحدة  األمم  أن  وأكد  تعبيره.  وفق 

األطراف المعنية للحد من التوترات على الفور".
يذكر أن 97 فلسطينيا استشهدوا بنيران قوات االحتالل 
 2022 عام  مطلع  منذ  المحتلة  الضفة  في  الصهيوني 

الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

الوكاالت
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دويل

مكتب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية التابع لالأمم املتحدة "اأوت�سا" يك�سف

وقال عضو المكتب السياسي وأمين سر 
إقليم قطاع غزة سمير الزايغ إّن "شعبنا 
طال  مهما  الشهداء  دماء  ينسى  لن 
الزمن، وستبقى مجزرة صبرة وشاتيال 
االحتالل  وإرهاب  إجرام  على  شاهًدا 
قتل  تمارس  زالت  ال  التي  البغيض، 
يومنا  إلى  والشيوخ  واألطفال  النساء 
هذا ولم تلتزم في وقت بأي من القوانين 

الدولية".
وأّكد الزايع على حق شعبنا الفلسطيني 
في  وقيادته  االحتالل  مالحقة  في 
محكمة  وخاصة  الدولية،  المحافل 
أحرار  كل  مطالًبا  الدولية،  الجنايات 
العالم بممارسة الضغط على حكوماتهم 
عن  الخارجة  الدولة  هذه  قادة  لتجريم 

القانون الدولي واإلنساني.
والصين  األوروبي  االتحاد  ودعا 
اإلفريقي  واالتحاد  االتحادية  وروسيا 
ودول عدم االنحياز بالعمل على وضع 
المطلوبين  قوائم  على  االحتالل  قادة 
بازدواجية عندما  التعامل  دولًيا، وعدم 
الصهيوني  باالحتالل  األمر  يتعلق 
وبممارساته، وضرورة التدخل لحماية 
الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات 

التي تُعد إرهابا منظما.
إقليم  قيادة  عضو  قال  جهته،  من 
الخارج في حركة حماس علي بركة إن 

مجزرة "صبرا وشاتيال"، جاءت جزًء 
الفلسطيني،  الشعب  على  مؤامرة  من 
وتهجيره  منه،  واالنتقام  إرادته،  لكسر 
االحتالل  لمشروع  تحقيًقا  لبنان  من 
عن  فلسطيني  كل  بإبعاد  الصهيوني، 
المجاورة  العربية  والدول  الطوق  دول 

لفلسطين.

جرائم  أن  بيان،  في  بركة  وأضاف 
االحتالل لن ترهب الشعب الفلسطيني، 
فظاعتها  رغم  إرادته،  تكسر  أو 
وتؤكد  أزره،  من  تشد  بل  وبشاعتها، 
حتى  المقاومة  لطريق  مواصلته  على 
والتحرير  بالعودة  أهدافه  تحقيق 

واالستقالل.

نجدد  المناسبة  هذه  "في  أننا  وأوضح 
لن  شعبنا  وأن  المجازر،  لهذه  إدانتنا 
هذه  ارتكبوا  من  يسامح  ولن  ينسى 
شعبنا  أن  ونؤكد  البشعة،  الجريمة 
متمسكاً  زال  ال  لبنان  في  الفلسطيني 
بحق العودة، وستبقى مخيمات الالجئين 
في لبنان محطات نضالية على طريق 
إلى  تتحول  بأن  نسمح  ولن  العودة، 
إال  تكون  ولن  ألحد،  بريد  صندوق 
عامل استقرار في لبنان المقاوم، وسنداً 

له".
وأشار بركة أن "حماس في هذه المناسبة 
الفلسطيني  الشعب  أن  تأكيدها  تجدد 
أشقائه  بجانب  إال  يكون  لن  لبنان  في 
اللبنانيين، ومحافظاً على السلم األهلي، 
أحداث  أي  في  يستخدم  أن  ورافضاً 
المحافظة  في  شعبنا  نجح  وقد  داخلية، 
على وحدته، وتحييد المخيمات عن أي 

صراعات داخلية".
بـ  الخارج  إقليم  عضو  وطالب 
اللبنانية بمحاسبة  "السلطات  "حماس"، 
فالحق  وشاتيال،  مجزرة صبرا  منفذي 
الفلسطيني  والشعب  بالتقادم،  يسقط  ال 
ضيف على أشقائه اللبنانيين، ومسئولية 
الدولة اللبنانية أن تحميه، وتحاسب من 
اعتدى عليه، ومن يرتكب في حقه مثل 

هذه المجازر".

سلطات  أن  "أوتشا"  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  أفاد 
االحتالل الصهيوني هدمت وسلبت 44 مبنى لفلسطينيين في القدس والمنطقة )ج( 
بالضفة الغربية، خالل األسبوعين الماضيين، بذريعة "افتقارها إلى رخص البناء".
وجاء في تقرير "أوتشا"، أمس، أن سلطات االحتالل "شّردت بفعل عمليات الهدم 
بين 30 أوت  و12 سبتمبر، 29 فلسطينيًّا، منهم 10 أطفال، في حين تأثرت سبل 

عيش حوالي 140 آخرين".
وأضاف التقرير أنَّ من هذه المباني "نحو 35 مبنًى يقع في المنطقة )ج(، منها 19 
مبنى ُسلب دون سابق إنذار، مما حال دون قدرة المالكين على االعتراض مسبًقا". 
وتابع: "كما ُهدمت تسعة مباٍن أخرى في القدس، منها خمسة اضطر أصحابها إلى 

هدمها بعد صدور أوامر الهدم، لتجنب دفع الغرامات".
وبيّن التقرير أنَّ سلطات االحتالل هدمت، في 6 سبتمبر الجاري، شقة سكنية غير 
مأهولة في مبنى متعدد الطوابق في مدينة جنين )شمال الضفة( لـ"أسباب عقابية"، 

مملوك لعائلة الشهيد رعد خازم، الذي قتل ثالثة مستوطنين في أفريل الماضي.
وأشار إلى أنَّ أضراًرا لحقت بمنزلين آخرين، جراء تفجير منزل الشهيد خازم، ما 
أثر على أسرتين فلسطينيتين تتألفان من 12 فرًدا، منهم ثمانية أطفال. وأكد مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية أّن سلطات االحتالل هدمت، منذ بداية العام الجاري، 11 
منزاًل لـ"أسباب عقابية"، مقارنة بثالثة في عام 2021، وسبعة في عام 2020.

أشكال  من  شكل  العقابي  "الهدم  أن  أسبوعين،  كل  يصدر  الذي  التقرير،  وأفاد 
العقاب الجماعي، وهو غير قانوني بموجب القانون الدولي". وأردف التقرير أنَّ 
جيش االحتالل أطلق النار وقتل سبعة فلسطينيين في حوادث مختلفة في الضفة 
الغربية، خالل األسبوعين الماضيين، وأصاب نحو 315 فلسطينيًّا، من بينهم 37 
نحو  إلى جرح  الفترة،  ذات  في  المستوطنين،  وأّدت هجمات  األقل.  طفاًل، على 
21 فلسطينيًّا، كما ألحقت أضراًرا بممتلكات فلسطينية في 27 حالة مختلفة، وفق 

"أوتشا".
يذكر أن المكتب األممي قال، في وقت سابق، إن عمليات الهدم تُنفذ عادة، "بسبب 
عدم وجود تصاريح إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو 
قد تكون ألسباب عقابية، والتي تنفذ كجزء من األنشطة العسكرية" وفق تعبيرها.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية صهيونية قديمة منذ بدء االحتالل 
عام 1948، فقد دمرت السلطات الصهيونية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة 

فلسطينية.

40 عاما متر على اجلرمية ال�سهيونية

مطالب مبحاكمة االحتالل 
على جرائمه يف �ضربا و�ضاتيال

طالب االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني "فدا"، بتقدمي االحتالل ال�سهيوين للمحاكم الدولية، وف�سح جرائمه بحق ال�سعب 

الفل�سطيني، مع حلول الذكرى الـ40 عام على جمزرة �سربا و�ساتيال.

االحتالل هدم و�ضادر 44 عقاًرا لفل�ضطينيني يف اأ�ضبوعني

لم تتواَن سلطات االحتالل الصهيوني في مدينة القدس 
المحتلة عن سياستها الممنهجة في تهويد وطمس المعالم 
شوارعها  وصبغ  المدينة،  في  واإلسالمية  العربية 
وأحيائها بطابع يهودي ُمزور، كي تبدو لكل من يزورها 
عروبتها  عن  غريبة  يهودية  مدينة  كأنها  ويُشاهدها 

وهويتها اإلسالمية.
وتستهدف سلطات االحتالل أهم وأبرز شوارع القدس، 
الطرق  من  كونها  فيها،  الحياة  مركز  تشكل  التي  تلك 
الناحية  القديمة من  للبلدة  والمالصقة  الحيويّة  التجاريّة 
وحضارتها  طابعها  وتغيير  تهويدها  بغية  الشمالية، 

العريقة تحت حجة "التطوير والتجديد".
ومن أهم الشوارع التي يطالها التهويد، شارعي السلطان 
القديمة،  البلدة  سور  شمال  الواقعان  واألنبياء  سليمان 
ويشكالن االمتداد الطبيعي للتواجد العربي واإلسالمي 
والمسيحي في المدينة المحتلة، إذ احتفت بلدية االحتالل 

بمواصلتها تغيير وطمس معالمهما.
الشمالي  الحد  على  يمتد  سليمان  السلطان  وشارع 
المحاذي ألسوار البلدة القديمة من الخارج، يربط طريق 

أريحا شرق البلدة بطريق 60 السريع غربها، يلتقي به 
في نقطة تقع بين بابي العامود والجديد، ُسمّي نسبًة إلى 
 ،)1566-1520( القانوني  سليمان  العثماني  السلطان 
القديمة على  البلدة  تسوير  في  الفضل  إليه  يرجع  الذي 

شكلها الحالي.
منها  وأثرية،  تاريخية  معالم  عدة  الشارع  على  وتقع 
سليمان،  مغارة  )روكفلر(،  لآلثار  فلسطين  متحف 
السلطان  باصات  محطة  الثانوية،  الراشدية  مدرسة 
سليمان، مقبرة الساهرة، وكلية شميدت األلمانية للبنات.
وأما شارع األنبياء، الذي يمثل جزًءا مهًما من تاريخ 
ساحة  من  طواًل  كيلومتر  نحو  فيمتد  المقدسة،  المدينة 
ميدان باب العامود شمااًل ليخترق الخط الوهمي ما بين 
"ديفدكا"  يسمى  بميدان  وينتهي  وغربها،  القدس  شرق 

هو عبارة عن تقاطع شوارع مهمة غربي القدس.
يواصل  التحتية"،  البنية  "تطوير  سمته  ما  وضمن 
وإنشاء  الشارعين  معالم  تغيير  على  العمل  االحتالل 
الكهرباء  لتجديد ساحة شركة  للجلوس، إضافة  مناطق 
في شارع صالح الدين األيوبي، وبناء جادة على طول 

مساحات  وتحويل  واألنبياء،  سليمان  السلطان  شارعي 
وزرع  للمشاة  مخصصة  مساحات  إلى  الحالية  المدينة 
أشجار.ولم تتوقف سلطات االحتالل يوًما عن مخططها 
على  والعمل  القدس،  مدينة  على  جديدة  وقائع  لفرض 
العربية بما يتالءم مع  إعادة صياغة تاريخها وهويتها 
رواياته التلمودية. كما يقول الباحث المختص في شؤون 

القدس فخري أبو دياب.
وأبرز  المواقع  أهم  يستهدف  االحتالل  أن  ويوضح 
الشوارع في المدينة لتهويدها وتغيير طابعها، باعتبارها 
تشكل عصب الحياة ومركزها األساس، وهي الموصلة 
ألهم معلم أثري معماري يتمتع بمكانة استراتيجية في 

المدينة، وهو باب العامود.
كبير  بشكل  متواصاًل  يزال  ما  العمل  أن  إلى  ويشير 
ومتسارع في شارعي السلطان سليمان واالنبياء، عبر 
وعبرتها،  مسمياتها  وتغيير  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة 
في  توراتية  بأسماء  والفتات  تهويدية  بصمات  ووضع 
كاميرات  ونصب  أمنية  مراكز  وزرع  المنطقة،  تلك 

المراقبة.

ويبين أن العمل، الذي يستمر لعدة أشهر، يبدأ من منطقة 
المصرارة- شارع األنبياء ليتصل بباب العامود وشارع 
الدين  صالح  شارع  مع  ويتقاطع  سليمان  السلطان 

األيوبي حتى باب الساهرة.
خطط  وفق  يعمل  االحتالل  فإن  دياب،  أبو  وبحسب 
القدس  هوية  محو  تستهدف  طويلة  واستراتيجيات 
والمواقع  الشوارع  هذه  يميزها  ما  أهم  ألن  وثقافتها، 
القديمة  للبلدة  والموصلة  الهامة  واألثرية  التاريخية 
والمسجد األقصى، لما تحمله من دالالت رمزية تدلل 

على عروبتها وهويتها اإلسالمية.
الدين  صالح  شوارع  لوصل  االحتالل  بلدية  وتسعى 
لمدينة  الغربي  الجزء  مع  سليمان  والسلطان  واألنبياء 
وصول  تسهيل  بهدف  التماس"،  "خط  ومسح  القدس، 

المستوطنين للمدينة. 
االستهداف  استمرار  أن  المقدسي  الباحث  ويؤكد 
الذاكرة  لمسح  أيًضا  يهدف  القدس  لشوارع  الصهيوني 
لها  جديد  وتاريخ  مالمح  ورسم  والعربية،  الفلسطينية 

يتوافق مع المخططات والروية االحتاللية.
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-عليه  أّم موسى  الكريم شخصية  القرآن  أبرز  كيف 
السالم-؟ 

شرف هللا تعالى أم موسى هللا سبحانه وتعالى بأمومة 
قومها  مباركة على  السالم وجعلها  عليه  نبيه موسى 
حين ولدت لهم من كان سبب إهالك عدوهم وإنقاذهم 
تحت  يرزحون  كانوا  التي  والمهانة  الذل  حياة  من 
موسى  وهما:  األنبياء،  من  لنبيين  أم  وهي  أغاللها 
أشد  من  بموقف  المرأة  هذه  ابتليت  ولقد  وهارون، 
بشخصيتها  وظهرت  فيه،  فثبتت  وأصعبها  المواقف 
من خالل األحداث التي ذكرها هللا تعالى في القرآن 
في سورة القصص فهي: – امرأة مؤمنة بقضاء هللا 
بتحقيق  وموقنة  تعالى،  هللا  ألوامر  مطيعة  وقدره، 
وعد هللا، وصابرة على األحداث التي تعرضت لها، 

ومتوكلة على هللا. 
هللا  أمر  امتثال  في  مهما  درسا  لنا  تقدم  شخصية   –
اإللهية  للقدرة  وليدها  سلّمت  فقد  هللا،  بوعد  واليقين 
لوال  إذ  باهلل،  ثقتها  على  دليل  وهذا  الربانية  والعناية 
كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار 
الماء تتالعب به أمواجه وجريانه إلى حين ينتهي أو 
يقف، ولوال علم هللا المسبق وإطاعة أم موسى ألوامره 
ولوال  اليم،  في  موسى  بإلقاء  وجل  عّز  أمرها هلل  ما 
اطمئنان أم موسى لليم ما استسلمت وألقت بولدها فيه. 
أمر  تنفيذ  إلى  تدعوها  اإليمانية  أم موسى  إن عاطفة 
ربها وتأمرها بالتوكل عليه والثقة به، وعاطفة أمومتها 
وليدها  أرضعت  أن  بعد  لديها  تعززت  التي  الحانية 
كان  فربما  أمامها،  ذبح  ولو  بالطفل  للتمسك  تدعوها 
أهون من إلقائه إلى مصير ال تعلمه، وفي هذا قدمت أم 
موسى درساً عظيماً في التوكل على هللا واليقين بوعده 
وتعظيم أمره وتقديمه على كل أمر. ]الدور التربوي 

للمرأة في قصة موسى عليه السالم، ص59[ 
في  ابنها  على  وحنوها  األمومة  عاطفة  تبرز   –
شخصية أم موسى عليه السالم بوضوح، فاألمومة من 
وراء الحمل والوالدة واإلرضاع قانون روحي تنفرد 
به األم دون األب لتؤدي به النسل، غير غذاء الرحم 
واللبن وغير وراثة النوع ووراثة ما ألمه من صفات؛ 
ليتوصل  وتعالى  سبحانه  هللا  أراده  األمومة  فقانون 
به إلى إنسانية الولد وتجعل صلته بأبويه صادقة في 

المحبة والتقدير واالحترام والمودة. 
في  مهم  درٌس  أمه  أحضان  إلى  موسى  عودة  وفي 
التربية، فلقد أراد المولى عّز وجل لموسى الكليم عليه 
السالم أن يتربى في حجر أمه وهي أم صالحة أمينة 
]الدور  رشيدة.  إيمانية  تربية  تربيته  في  ولدها  على 

التربوي للمرأة في قصة موسى عليه السالم، المرجع 
السابق، ص59[. 

بالعناية  محفوفة  كانت  السالم  عليه  موسى  أم  إن 
الربانية والرعاية اإللهية هي وابنها، ولذلك رأت من 
ألطاف هللا ما أثلج صدرها وزاد يقينها ومحبتها لربها 
واعتمادها عليه، ومن ألطاف هللا بها: رجوع موسى 
بعيداً عن  لينال من برهم وعطفهم  إليها وإلى إخوته 

الخوف والفزع، إنها أقدار هللا وتدابيره في خلقه. 
التي  العبر  بعض  عن  عاشور  بن  الطاهر  تكلم  وقد 
تؤخذ من قصة موسى عليه السالم في القرآن الكريم، 
أنها  القصة  هذه  من  العبرة  وموضع  قال رحمه هللا: 
للمؤمنين،  ذكرى  فيها  شأن  ذات  أموراً  تتضمن 
وموعظة للمشركين، فأول ذلك وأعظمه: إظهار أن ما 
علمه هللا وقدره هو كائن ال محالة كما دّل عليه قوله: 
اأْلَْرِض﴾  ِفي  اْستُْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعلَى  َنُمنَّ  أَْن  ﴿َونُِريُد 
إلى قوله: ﴿َيْحَذُروَن﴾، وإن الحذر ال ينجي من القدر. 
وثانيه: إظهار أن العلو الحق هلل وللمؤمنين وأن علو 

الجبروت  دفع عواقب  في  شيئاً  عنه  يغن  لم  فرعون 
والفساد ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل 

مكة. 
أعماله  وفساد  فرعون  بعلو  القصة  تمهيد  أن  وثالثه: 
مشير إلى أن ذلك هو سبب االنتقام منه واألخذ بناصر 
ظلمهم،  عاقبة  سوء  الجبابرة  ليحذر  المستضعفين 
وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم. 

ورابعه: اإلشارة إلى ِحكمة: ﴿َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا 
أَْن  ﴿َوَعَسى  إسرائيل  بني  جانب  في  لَُكْم﴾  َخْيٌر  َوُهَو 
تُِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم﴾ في جانب فرعون، إذ كانوا 

فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم. 
من  قبل  من  بغتة  فرعون  قوم  إصابة  أن  وخامسه: 
أملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبر، وأوقع حسرة على 
المستبصر، وأدل على أن انتقام هللا يكون أعظم من 
انتقام العدو كما قال: ﴿َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن لَُهْم 
َنتَِّخَذُه  أَْو  َيْنَفَعَنا  أَْن  ﴿َعَسى  قوله:  مع  َوَحَزًنا﴾  ا  َعُدًوّ

َولًَدا﴾. 

التعقل أن تستأصل أمة  أنه ال يجوز بحكم  وسادسه: 
المفسدتين،  بين  التوازن  لعدم  فيها  لتوقع مفسد  كاملة 
يكون  فال  متعذر  كاملة  أمة  بأفراد  اإلحاطة  وألن 
المتوقع فساده إال في الجانب المغفول عنه من األفراد 
فتحصل مفسدتان هما: أخذ البريء وانفالت المجرم. 
األسباب  بتهيئة  أمره  بالٌغ  هللا  أن  تعليم  وسابعه: 
المفضية إليه، ولو شاء هللا ألهلك فرعون ومن معه 
الصورة  هذه  إلهالكهم  قّدر  ولما  سماوي،  بحادث 
إنجاء أسرع  المرتبة، وألنجى موسى وبني إسرائيل 
ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقالت األحوال 
أمه  إلى  َرّده  أن  إلى  اليّم  في  إلقاء موسى  ابتداء من 
فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين ﴿َقالُوا اللَُّهمَّ إِْن 
َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرًة ِمَن 
أَلِيٍم﴾[األنفال:32]،وليتوسموا  ِبَعَذاٍب  اْئِتَنا  أَِو  َماِء  السَّ
من بوارق ظهور النبي محمد )ص(، وانتقال أحوال 
دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأخرة. 
وثامنه: العبرة بأن وجود الصالحين من بين ظهراني 
المفسدين، فإن وجود امرأة فرعون كان سبباً في صد 
إسرائيلي  أنه  تحقق  أنه  مع  الطفل  قتل  عن  فرعون 
كما  َولًَدا﴾  َنتَِّخَذُه  أَْو  َيْنَفَعَنا  أَْن  ﴿َعَسى  امرأته:  فقالت 

قّدمنا تفسيره. 
من   ﴾ َحقٌّ  ِ َوْعَد هللاَّ أَنَّ  ﴿َولَِتْعلََم  قوله:  في  ما  وتاسعه: 
اإليماء إلى تذكير المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد 
حين، ووعيد المشركين بأن وعيدهم ال مفّر لهم منه. 
َيْعلَُموَن﴾  اَل  أَْكَثَرُهْم  ﴿َولَِكنَّ  قوله:  في  ما  وعاشره: 
من اإلشارة إلى أن المرء يؤتى من جهله النظر في 
عاشور،  ابن  والتنوير،  التحرير  ]تفسير  العقل.  أدلة 

 .]82-85/20

مالحظة هامة: 
استفاد المقال مادته من كتاب: “إبراهيم عليه السالم”، 
مادته  من  كثير  في  واعتمد  الصالبي،  علي  للدكتور 
للمرأة في قصة موسى  التربوي  “الدور  على كتاب: 

عليه السالم”، آليات النعيم األخروي.
المصادر والمراجع: قصة موسى في القرآن: دراسة 

فنية، كلثوم صالح مقابلة. 
للمرأة في قصة موسى عليه السالم،  التربوي  الدور 
والتنوير،  التحرير  تفسير  األخروي..  النعيم  آيات 

الطاهر ابن  عاشور. 
موسى -عليه السالم- كليم هللا عدو المستكبرين وقائد 
المستضعفين، د. علي محمد الصالبي، دار ابن كثير، 

الطبعة األولى، 2022م.
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للصالة آداب كثيرة منها :
التي يجب مراعاتها  األمور  أهم  : وهي من  القلب  الخشوع وحضور  1ـ 
، بسكون األطراف والجوارح، فال يشتغل المصلي قلبه بأي شيٍء خارج 
صالته ، وال يلتفت يميناً وال شمااًل ، ال ببصره وال بقلبه . قال تعالى: } قد 
أفلح المؤمنون * الذين هم في صالتهم خاشعون { سورة المؤمنون : 1 -2 
. ” قد أفلح ” أي : دخل في الفالح ، “خاشعون” أي : خاضعون متواضعون 
متذللون لعظمة هللا عز وجل ، ال يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم .
 2 – تحسين الهيئة قبل الدخول في الصالة ، وأخذ الزينة باختيار المالبس 
النظيفة والتعطر والتسوك. قال تعالى : ) َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ 
َمْسِجٍد ( األعراف :31 . 3- قضاء الحاجة ، والحوائج الهامة قبل الصالة 
، لتفريغ القلب مما سوى هللا عز وجل . عن عائشة رضي هللا عنها قالت : 
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ” ال صالَة بحضرِة الطعام ، 

وال هو يُدافعه األْخبثان ” رواه مسلم.
 4 – لزوم السكينة والوقار، والهدوء واألناة عند اإلقبال ألداء الصالة. فعن 
أبي هريرة رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
: ” إذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم 

السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ” متفق عليه.
 5 – تجنّب االلتفات أثناء الصالة . فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: سألت 
رسول هللا عن االلتفات في الصالة ؟ فقال : ” هو اْختالٌس يختلسه الشيطان 

من صالة العبد ” . رواه البخاري.
 6- النظر إلى موضع السجود ، وتجنب رفع البصر إلى السماء. فعن أنس 

رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ” ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم الى السماء في صالتهم ؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال : 

” لينتهّن عن ذلك أو لتخطفّن أبصارهم ” رواه البخاري.
في  والسهو  الغفلة  وتجنب  واألذكار،  اآليات  لمعاني  والتدبر  التفكر   -7  
الصالة. قال تعالى : ) َفَوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن )4( الَِّذيَن ُهْم َعن َصالِتِهْم َساُهوَن 
)5( . الماعون. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : 
” إّن الرجل لَينصرُف وما ُكِتب له إال ُعشُر صالته، تُسعها، ثمنها، سبعها، 

سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها ” رواه أحمد وأبو داود. 
8 – اإلطمئنان في أداء الصالة ، وتجنب العجلة في أركانها وحركاتها. فعن 
عثمان رضي هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : 
” ما من امرئ مسلم َتحضره صالٌة مكتوبة ، فيُحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها، إال كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم تُؤت كبيرة ، وذلك 

الدهر كله ” رواه مسلم.
 9- مدافعة التثاؤب والسعال والعطاس والجشاء ، أثناء الصالة ما استطاع ، 
وخفض الصوت بها إْن صدرت. فعن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه 
وسلم قال: ” التثاؤُب في الصالِة من الشيطان ، فإذا تثاءَب أحُدكم ، فليكظم 

ما استطاع ” رواه البخاري.
 10-  اإلسراع في أداء الصالة أول الوقت ، وعدم تأخيرها الى آخر الوقت 
في وصف  تعالى  قال   . المؤمنين  ألنه خالف صفات   ، بال عذر  تكاساًل 
اَلَة إاِلَّ َوُهْم ُكَسالَى َواَل يُنِفُقوَن إاِلَّ َوُهْم َكاِرُهوَن  المنافقين : ) َواَل َيْأتُوَن الصَّ
( التوبة : 54 . وعن ابن مسعود قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم :أّي األعمال أفضل؟ قال : ” الصالُة على وقتها “. قلت : ثم أي ؟ قال 
: ” بّر الوالدين ” قلت: ثم أي؟ قال : “الجهاد في سبيل هللا “. متفق عليه. 

والذكر  لالستغفار   ، مكتوبة  صالة  كل  عقب  الُمصلَّى  في  الجلوس   -11
والدعاء . فعن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ” مْن 
سبّح هلل في دبر كل صالة ثالثاً وثالثين ، وحمد هللا ثالثاً وثالثين ، وكبّر 
هللا ثالثا وثالثين ، وقال تمام المائة ، ال اله اال هللا وحده ال شريك له ، له 
الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، ُغفرت خطاياه ، وإْن كانت 
مثَل َزَبد البحر ” رواه مسلم. وعن معاذ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أخذ بيده وقال : ” يا معاذ ، وهللا إني ألحبك . ثم قال : أوصيك يا معاذ ، 
ال تدعّن في دبر كل صالة تقول : اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن 

عبادتك” رواه أبو داود والنسائي .
 12-المحافظة على أداء السنن التابعة للفرائض ، وعدم التهاون بها وتركها 
، ألنها زيادة في التقّرب الى هللا تعالى ، وجبران لما نقص من الفرائض . 
فعن رملة بنت أبي سفيان رضي هللا عنها قالت : سمعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول : ” ما من عبٍد مسلم يُصلي هلل تعالى كل يوٍم ثنتي عشرة 

ركعة ، تطوعاً غير الفريضة ، إال بنى هللا له بيتاً في الجنة ” رواه مسلم.
 13- يستحب إنتظار الصالة بعد الصالة، كانتظار صالة العشاء بعد أداء 
صالة المغرب ، واغتنام هذا الوقت بالذكر أو قراءة القرآن وحفظه أو طلب 
العلم وحضور مجالسه. فعن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال : ” ال يزاُل أحُدكم في صالة ، ما دامِت الصالُة تحبسه، ال يمنعه أْن 

ينقلب الى أهله إال الصالة ” متفق عليه.
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املـوافق لـ 22 �شفر 1444 هـ  

التي  صابونجي  فريدة  ودخلت 
الجزائر،  في  الفن  أعمدة  أحد  تعد 
حيث  جدا  مبكرة  سن  في  المسرح 
كان عمرها آنذاك حوالي 13 سنة، 
ووقفت على ركحه إلى جانب كبار 
الدين  محي  غرار  على  الفنانين، 
بشطارزي، رويشد، محمد التوري 
من  الفن  عالم  ودخلت  وغيرهم، 
 ،1947 سنة  الوطنية  اإلذاعة  باب 
الدين بشطارزي  لها محي  مّد  وقد 

يد المساعدة.
العديد من  قدمت  الخمسينيات  وفي 
المسرح  في  واألدوار  األعمال 
الوطني  بالمسرح  الكالسيكي 
على  بـ"األوبرا"  يعرف  كان  الذي 

غرار أوتيلو، أوتيفون، تارتيف، قناع الجحيم، الدنجوان، 
رفقة  الكالسيكية  المسرحية  األعمال  من  والعشرات 
مصطفى كاتب، محمد التوري، نورية، كلثوم وغيره من 

نجوم الفن الجزائري.
وعرض عليها سنة 1989 المشاركة في مسلسل المصير 
الموكل  الدور  واحتاج  فزاز،  جمال  المخرج  إدارة  تحت 
إليها الكثير من الغطرسة والقبضة الحديدية، ولقد نجحت 
أعماال  قدمت  أنها  إال  كثيرا،  الجمهور  وأحبّها  الدور  في 
أخرى مختلفة وتقمصت العديد من الشخصيات سواء كانت 
أشهرها  المسلسالت،  أو  المسرح  في  أو هزلية  اجتماعية 

 ،1989 سنة  المصير  في  دورها 
وكيد الزمن سنة 1999.

الرئي�س تبون ُيعزي عائلة 

املرحومة فريدة �صابوجني

هذا وبعث رئيس الجمهورية برسالة 
تعزية إلى عائلة المرحومة الممثلة 
السنيمائية والمسرحية القديرة فريدة 
اليوم  المنية  وافتها  التي  صابونجي 
وأفادت  سنة،   92 ناهز  عمر  عن 
لها،  بيان  في  الجمهورية  رئاسة 
عائلة  عّزى  الجمهورية  رئيس  أن 
الثقافية  األسرة  وكل  الراحلة 
التأثر  ببالغ  “تلقيت  مؤكدا  والفنية، 
بإذن  لها  المغفور  وفاة  نبأ  واألسى 

هللا تعالى الفنانة المرحومة فريدة صابونجي”.
من  المعا  إسما  نودع  الجلل  المصاب  “وبهذا  وأضاف: 
كبار الفنانين الجزائريين، فلقد نالت رفقة ثلة من الفنانين 
التقدير واالحترام من خالل ما قدمته من أعمال مسرحية 
الفنانين”.  بذلك مثاال ألجيال من  وسينمائية راقية وكانت 
الفقيدة  ألهل  أتوجه  وقدره  هللا  بقضاء  نسلم  “وإذ  وتابع: 
واألسرة الفنية بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، 
الفردوس  ويسكنها  برحمته  يتغمدها  أن  تعالى  هللا  سائال 
هللا  عظم  والسلوان.  الصبر  جميل  الجميع  ويلهم  األعلى 

أجركم وأحسن عزاءكم”.
حياة �صرتاح

المتحدة  األمم  صندوق  ممثلة  ثمنت 
بن دريس، مجهودات  فايزة  للسكان، 
األمهات  وفيات  لتقليص  الجزائر 
الصحة  وتحسين  واألطفال  الحوامل 
أكدت  دريس،  بن  االنجابية.فايزة 
نظمها  وتوعوي  دراسي  يوم  خالل 
األمم  صندوق  الماضي  الخميس 
وزارة  مع  بالتنسيق  للسكان  المتحدة 
الصحة حول االلتزامات الـ 21 لقمة 
حول  الدولية  الندوة  حول  نيروبي 
من  سنة   25 بعد  والتنمية  السكان 
على  التزمت  الجزائر  أن  انعقادها، 
أجل  من  الدول،  من  العديد  غرار 
األمهات  لدى  الوفاة  حاالت  تقليص 
لكل  وفاة   20 من  أقل  إلى  الحوامل 
100 ألف والدة حية، ووفيات األطفال 
 1000 لكل  وفيات   10 من  أقل  إلى 
والدة حية، مع آفاق 2030, وذلك في 
إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أن  اإلطار,  هذا  في  أوضحت  كما 
التي  النزيف  حاالت  من  بالمائة   70

تتصدر عوامل الوفيات لدى األمهات 
من  تفاديها  يمكن  بالعالم,  الحوامل 
خالل بذل المزيد من المجهودات من 
للدول.ومن  الصحية  المصالح  طرف 
حدوش,  بديعة  استعرضت  جانبها, 
مكلفة ببرامج بصندوق األمم المتحدة 
الدولية  الندوات  مختلف  للسكان, 
عصبة  إنشاء  منذ  بالسكان  المتعلقة 
إلى  مشيرة  اليوم,  غاية  وإلى  األمم 
على  ركزت  الدولية  الندوات  أن 
البشري  العنصر  إدماج  ضرورة 
بعين االعتبار  التنمية واألخذ  لتحقيق 
بوخاوي  الديموغرافي.أما  النمو 
نصيرة, مديرة فرعية لالستراتيجيات 
والبرامج السكانية بوزارة الصحة, فقد 
الميكانزمات  أشارت من جانبها, إلى 
التي وضعتها الجزائر لتطبيق ومتابعة 
توصيات الندوة الدولية لألمم المتحدة 
للسكان المنعقدة بالقاهرة )مصر( في 
سنة 1994, إلى جانب إنشاء مديرية 
واللجنة  الصحة  بوزارة  السكان 

الوطنية  واللجنة  للسكان,  الوطنية 
للصحة اإلنجابية والتنظيم العائلي.

كما ذكرت من جهتها نادية جرعون, 
واليقظة  لالستشراف  فرعية  مديرة 
الصحة,  بوزارة  الديموغرافية 
الجزائر  حققتها  التي  باإلنجازات 
لتحسين صحة األم والطفل, مما سمح 
الحوامل  األمهات  وفيات  بتقليص 
إلى 48.5 وفاة لكل 100 ألف والدة 
حية خالل سنة 2019, ومن المتوقع 
الحكومة  والتزام  المجهودات  بفضل 
مع  المستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق 
آفاق 2030, أن تنخفض هذه الوفيات 
إلى 20 وفاة لكل 100 ألف والدة حية.
الصحة,  بوزارة  السكان  مدير  وأكد 
اإلحصاء  خالل  أنه  والي,  اعمر 
 25 بين  ما  المقرر  للسكان  السادس 
سبتمبر و9 أكتوبر 2022 سيتم إدراج 
مسألة وفيات النساء الحوامل للحصول 

على معطيات جديدة في هذا المجال.
حياة �صرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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�صتكون فر�صة لعر�س

 ومناق�صة املبادرات املطبقة 

واملخطط لها يف املنطقة

قمة املناخ 
�ضت�ضت�ضيف لأول 

مرة جناحا متو�ضطيا

لمؤتمر األطراف   27 الـ  الدورة  تستضيف 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 
تغير المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ 
)مصر( خالل الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 
لمنطقة  جناح  أول  الجارية,  السنة  من 
المتوسط على اإلطالق, حسبما أفاد به بيان 

لالتحاد من أجل المتوسط.
وأوضح البيان أنه و"للمرة األولى في تاريخ 
مؤتمر األطراف, تستضيف الطبعة الـ 27 
المتوسط, حيث  لمنطقة  المؤتمر جناحا  من 
على  الضوء  لتسليط  المبادرة  هذه  تبني  تم 
المنطقة  تواجهها  التي  الملحة  التحديات 
بالفعل  المطروحة  المبتكرة  والحلول  حاليا, 
الوعي  لزيادة  المتوسط,  أنحاء  جميع  في 
المتوسط  منطقة  منه  تعاني  الذي  بالتجاهل 

في مفاوضات المناخ«.
المتوسط هذه  أجل  االتحاد من  أمانة  وتقود 
المبادرة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
المتوسط  األبيض  البحر  عمل  للبيئة, خطة 
من  ائتالف  مع  وكذلك  "بريما"  ومنظمة 
الجمعيات ذات الصلة التي تتعامل مع العمل 

المناخي في المنطقة, بحسب البيان.
شبكة  بخبراء  المتوسط  جناح  وسيستعين 
المناخ  بتغير  المعنية  المتوسط  حوض 
والبيئة, وذلك كمجلس علمي يقدم المشورة 
ألنشطته, بحيث تضم تلك الشبكة أكثر من 
600 عالم من 35 دولة, والتي نشرت في 
2019 أول تقرير تقييم علمي على اإلطالق 
حول تأثير تغير البيئة والمناخ على منطقة 

البحر المتوسط.
حياة �صرتاح

عن عمر ناهز 92 �صنة

املمثلة القديرة فريدة �ضابوجني 

يف ذمــة اللــه
الرئي�س تبون ينعي فريدة �ضابوجني: نالت التقدير والحرتام

انتقلت اإىل رحمة اهلل �صبيحة اأم�س ال�صبت املمثلة القديرة فريدة �صابوجني بعد �صراع مع 

املر�س، وتعد الراحلة ممثلة �صينمائية وم�صرحية، من مواليد الثالثينيات بحي الدويرات مدينة 

البليدة، ا�صتهرت باآداء اأدوار املراأة الغنية وال�صخ�صية القا�صية، وقدمت الراحلة خالل م�صريتها 

الفنية الطويلة عديد الأعمال التي بقيت را�صخة يف قلوب اجلزائريني.

ما �صمح بتقلي�س وفيات احلوامل اإىل 48.5 وفاة

 لكــــل 100 األـــف ولدة حيــــة يف 2019

بخ�صو�س �صخ�صيني م�صتبه فيهما 

يف ق�صايا انتحال �صفة وا�صم الغري

الدرك الوطني 
يوجه نداًء للجمهور

وجهت المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالجزائر, 
فيهما  مشتبه  شخصيين  بخصوص  للجمهور,  نداء 
في قضايا "انتحال صفة وإسم الغير", داعية كل من 
بمحكمة  الجمهورية  نيابة  إلى  التوجه  معهما  تعامل 
الشراقة أو التقدم إلى مقر المجموعة لتقييد شكوى أو 

اإلدالء بشهادة في هذه القضية.
وجاء في النداء المرفق بصورتين لهذين الشخصين 
اإلجراءات  قانون  من   17 المادة  ألحكام  "طبقا  أنه 
الجزائية، وعمال باإلذن الصادر عن نيابة الجمهورية 
اإلقليمية  المجموعة  تنهي  الشراقة,  محكمة  لدى 
أنها  المواطنين  علم  إلى  بالجزائر  الوطني  للدرك 
الصورتين  في  الظاهرين  الشخصين  بتوقيف  قامت 
األول المدعو "أ ي م" ,الثاني المدعو "ب م" المشتبه 

فيهما في قضايا انتحال صفة و إسم الغير«.
وفي هذا الصدد, وجهت المجموعة اإلقليمية للدرك 
وقع  قد  يكون  شخص  لكل  "نداء  بالجزائر  الوطني 
شخصيا  التقاه  سواء  ذكرهما،  للسالف  ضحية 
بواسطة  هاتفي  اتصال  تلقى  أو  معه,  تعامل  أو 
 0770.71.40.27  -  0549.67.96.63 األرقام 
وقدم   ،0661.31.10.10  -  0561.24.99.57  -
نائب  )وكيل جمهورية،  قضاء  نفسه رجل  المتصل 
بمحكمة  الجمهورية  نيابة  إلى  التوجه  عام....(, 
الشراقة أو التقدم إلى مقر المجموعة اإلقليمية للدرك 
الوطني بالجزائر, أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني 
اإلدالء  أو  شكوى  لتقييد  الجمهورية  تراب  عبر 

بشهادة في قضية الحال".
حياة �صرتاح

يعقد خالل دي�صمرب القادم

اجلزائر �ضيف �ضرف 
معر�س ال�ضحة الفريقي 

باأبيدجان الإيفوارية
تشارك الجزائر كضيف شرف في معرض الصحة 
انعقاده في  المزمع  إكسبو"  "أفريكا سانتي  اإلفريقي 
أبيدجان  بمدينة  القادم  ديسمبر   3 إلى   1 من  الفترة 
الصناعة  وزارة  به  أفادت  حسبما  اإليفوارية, 
للمؤسسات  موجهة  مذكرة  في  الصيدالنية.وجاء 
للوزارة,  الرسمي  الموقع  على  نشرت  الصيدالنية, 
وزارة  وضعتها  التي  االستراتيجية  إطار  "في  أنه 
المواد  صادرات  لترقية  الصيدالنية  الصناعة 
جميع  فإن  الطبية,  والمستلزمات  الصيدالنية 
في  بقوة  للمشاركة  مدعوة  الصيدالنية  المؤسسات 
في  انعقاده  المزمع   Africa Santé Expo معرض 
أبيدجان,  في   ,2022 ديسمبر   3 إلى   1 من  الفترة 

حيث تشارك الجزائر كضيف شرف«.
مخصص  "الحدث  أن  إلى  الوثيقة  ذات  وأشارت 
في  والخبراء  والمتخصصين  والصناعيين  للمنتجين 
الصيدلة والطب والتجميل والطب التقليدي والصحة, 
ويهدف إلى الجمع بين الشركات المختلفة من الدول 
في  والمعرفة  الخبرات  تبادل  خالل  من  المشاركة 

مجال الصناعة الصيدالنية".
حياة �صرتاح

بجاية:

حجز ما يقارب
 07 قناطري من اللحوم 

البي�ضاء الفا�ضدة
تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية 
لألمن  الوالئية  للمصلحة  التابعة  البيئة 
العمومي بأمن والية بجاية خالل نهاية هذا 
قناطير   07 يقارب  ما  حجز  من  األسبوع 
من اللحوم البيضاء غير صالحة لإلستهالك 
قيام  بعد  العملية  تفاصيل  البشري.وجاءت 
وحماية  العمران  شرطة  فرقة  عناصر 
البيئة ألمن الوالية بدوريات مراقبة وتفتيش 
رفقة  التجارية  والمحالت  األسواق  لمختلف 
التجارة  مديرية  أعوان  من  المتكونة  اللجنة 
وعلى  للوالية،  الفالحية  المصالح  وكذا 
تم  بجاية  ببلدية  الحرية  شارع  مستوى 
توقيف مركبة تجارية من نوع كيا مزوردة 
موجهة  البيضاء  باللحوم  معبأة  تبريد  بغرفة 
للتسويق وبعد إخضاعهما للمراقبة تبين بأن 
ومجهولة  تعريفة  أية  تحمل  ال  اللحوم  تلك 
الكمية  المذابح،  خارج  ومذبوحة  المصدر 
اللحوم  هذه  كلغ،   684 بـ  تقدر  المحجوزة 
البيطري  الطبيب  طرف  من  مراقبتها  وبعد 
الحيوانات  بمحشر  وإتالفها  حجزها  قرر 
تم  وقد  الجير،  مادة  بإستعمال  للبلدية  التابع 
المخالف و إرساله  إنجاز ملف جزائي ضد 

للمصالح المختصة إلستكمال اإلجراءات.
حياة �صرتاح

متكن عنا�صر ال�صرطة باأمن دائرة الرباح بالوادي من توقيف 

مروجيني للم�صروبات الكحولية وحجز اأزيد من 2400 وحدة 

من خمتلف الأنواع والأحجام.

اأحد  قيام  مفادها  ملعلومات  اإ�صتغالل  بعد  جاءت  لعملية 

مركبة  باإ�صتغالل  الكحولية  امل�صروبات  برتويج  الأ�صخا�س 

امل�صلحة  ذات  و�صعت  اأين  الخت�صا�س،  بدائرة  �صياحية 

حالة  يف  به  الإطاحة  من  مكنت  حمكمة  عملياتية  خطة 

الرتويج،  عملية  يف  ت�صتعمل  التي  املركبة  وتوقيف  تلب�س 

ال�صبطية  متكنت  الق�صية  يف  التحقيق  لإجراءات  واإ�صتكمال 

مت  والذي  الأول  املتورط  �صريك  هوية  حتديد  من  الق�صائية 

تفتي�س م�صكنه اخلا�س و�صبط بحوزته على كمية ثانية من 

امل�صروبات الكحولية، ليتم حجز ما جمموعه 2.467 وحدة من 

التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال  بعد  والأحجام،  الأنواع  خمتلف 

مت تقدمي املتورطني اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة اإقليميا.

حياة �صرتاح

اإ�ضادة بالإجنازات التي حققتها اجلزائر 
لتح�ضني �ضحـــة الأم والطفــل

الـــــوادي:

الإطاحة مبروجني للم�ضروبات الكحولية وحجز اأزيد من 2400 وحدة
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