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يواصل الخبراء من الجزائر وموريتانيا، العمل على تحديد معالم التعاون 
الثنائي بإعداد جملة من االتفاقيات التي تعني قطاعات عدة، من بينها الطاقة 
للجنة  التحضيرية  األشغال  خالل  وذلك  الصيدالنية،  والصناعة  والمناجم 
بنواكشوط،  المنعقد  للتعاون،  الجزائرية-الموريتانية  الكبرى  المشتركة 
وأوردت وكالة األنباء الجزائرية على لسان مدير عالقات التعاون العربي 
واإلفريقي بوزارة الطاقة والمناجم، أوفا سفيان، بأن مسألة تموين السوق 
مناقشتها  تمت  التي  النقاط  أهم  أحد  "شكلت  البترولية  بالمواد  الموريتانية 
يجري  حيث  الثاني،  لليوم  أشغالها  تواصل  التي  الخبراء  لجنة  إطار  في 
العمل على إتمام التفاصيل النهائية لبروتوكول تعاون بين شركة سوناطراك 

وشركة المحروقات الموريتانية."
وفي هذا الصدد، تناول الخبراء الجزائريون مع نظرائهم الموريتانيين عدة 
جوانب تتعلق بقطاع الكهرباء، حيث انصبت المحادثات، حول تفعيل مذكرة 
الزيارة  بمناسبة  الفارط  التوقيع عليها شهر جوان  تم  قد  كان  التي  التفاهم 
التي قام بها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب لموريتانيا، مضيفا بأنه 
"تم االنتهاء من الصياغة النهائية لمذكرة تفاهم جديدة، ترمي إلى مناقشة 
في  الموريتانية،  ونظيرتها  سونلغاز  شركتي  بين  والشراكة  التعاون  سبل 
مجال الربط الكهربائي والتكوين وكذا امكانية بيع بعض المواد المصنعة 
في الجزائر والتي تخص قطاع الكهرباء"، كما تتضمن األجندة المستقبلية 
للتعاون الثنائي في هذا المجال، مشاريع إلجراء دراسات جدوى اقتصادية 
لدخول سونلغاز للسوق الموريتانية، حيث "تبحث الشركة عن إمكانية دخول 

أسواق جديدة بمنطقة غرب افريقيا لتصدير فائضها في انتاج الكهرباء".
إلى ذلك، تمت ايضا مناقشة سبل التعاون في مجال المناجم، بحكم حيازة 
الدولتين لموارد منجمية كبيرة، حيث من المقرر أن يقوم وفد عن الديوان 
الموريتاني للمناجم بزيارة إلى الجزائر خالل األيام المقبلة، لبحث إمكانيات 

التعاون المتاحة في هذا المجال.
وفي الشق المتعلق بقطاع الصناعة الصيدالنية، قال مدير النشاطات والضبط 
محادثاته على  في  "يركز  الجزائري  الطرف  إن  بشير علواش  بالوزارة، 
االعتراف المتبادل والتلقائي لتسجيل األدوية والمصادقة على المستلزمات 
السوق  إلى  النوع  هذا  الوطنية من  المنتوجات  ولوج  تسهيل  بغية  الطبية، 
الموريتانية ومنها الى الدول المجاورة لها"، حيث تطمح مؤسسة "صيدال"، 
إلى توسيع قائمة أدويتها المسجلة بموريتانيا لتشمل كافة األدوية المنتجة من 

طرفها والبالغ عددها الى غاية اآلن نحو 150 دواء.
التي يجري  الموريتاني، عبر االتفاقيات  بوره، تنصب اهتمامات الطرف 
اإلعداد لها، حول االستفادة من التكوين ومرافقة المخبر الموريتاني لمراقبة 
جودة األدوية، خاصة فيما يتعلق بإجراء التحاليل وصيانة األجهزة والعتاد، 
هذا ومن المقرر أن تتبع أشغال لجنة الخبراء باجتماع لجنة المتابعة التي 
القاعدية،  والمنشآت  والري  العمومية  األشغال  وزير  مناصفة،  سيترأسها 
اللجنة  تلتئم  الموريتاني، على أن  النقل والتجهيز  لخضر رخروخ ووزير 
يوم األربعاء   19 الـ  الموريتانية في دورتها  الجزائرية  الكبرى  المشتركة 

المقبل على مستوى القمة.

رئيس  شنقريحة,  السعيد  أول  الفريق  استقبل 
بمقر  أمس  الشعبي،  الوطني  الجيش  أركان 
أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول جون 
المسلحة  القوات  أركان  رئيس  كازورا،  بوسكو 
لجمهورية رواندا الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
الفريق  أن  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  وأوضح 
الجيش  أركان  رئيس  شنقريحة,  السعيد  أول 
االثنين  يوم  صبيحة  "استقبل  الشعبي,  الوطني 
12 سبتمبر 2022، بمقر أركان الجيش الوطني 
كازورا،  بوسكو  جون  أول  الفريق  الشعبي، 
رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا, 
وفد  رأس  على  الجزائر  إلى  بزيارة  يقوم  الذي 

عسكري هام".
االستقبال  مراسم  أن  المصدر  ذات  وأضاف 
التحية  وتقديم  الوطني  العلم  بتحية  استهلت 
من  تشكيالت  طرف  من  للضيف  العسكرية 
مشيرا  الشعبي،  الوطني  الجيش  قوات  مختلف 
إلى أن اللقاء حضره كل من األمين العام لوزارة 
الوطني,  والدرك  القوات  وقادة  الوطني  الدفاع 
ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع 

الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.
أول  الفريق  أكد  الضيف,  بالوفد  الترحيب  وبعد 

لجيشي  "الضروري  من  أنه  شنقريحة  السعيد 
تطوير  بغية  حقيقية,  بإرادة  التحلي  البلدين 
تعاون مستدام, أساسه الثقة ويأخذ بعين االعتبار 

المصالح المشتركة للبلدين".
وبالمناسبة, قال شنقريحة: "أود أن أغتنم فرصة 
تواجدكم بيننا ألشيد بجهود بلدكم من أجل إرساء 
من  للعديد  قدوة  ومزدهرة,  مستقرة  رواندا 
البلدان اإلفريقية, التي تتطلع لالستقرار السياسي 
أقدر  جهتي,  من  المجاالت.  جميع  في  والتنمية 
في  االنخراط  لمؤسستينا  الضروري  من  أنه 
بتطوير  لنا  السماح  شأنها  من  حقيقية,  إرادة 
تعاون مستدام, أساسه الثقة ويأخذ بعين االعتبار 

المصالح المشتركة وتعزيز التبادالت".
كما عبر الفريق أول كذلك عن "االستعداد التام 
وتبادل  األمنية  الجوانب  مختلف  حول  للتشاور 
الخبرات بغية المساهمة الفاعلة في إرساء السالم 

واالستقرار على مستوى القارة اإلفريقية".
وأضاف قائال : "بهذه المناسبة, يسرني أن أعرب 
لكم عن استعدادنا الكامل للتشاور حول الجوانب 
التقني  المجال  في  الخبرات  وتبادل  األمنية, 
هذا  إدراج  المفيد  "من  أنه  مؤكدا  والتكوين", 
التعاون بين جيشينا في إطار بروتوكول تعاون 

عسكري, يصادق عليه, حيث أن زيارتكم اليوم 
تعد المعلم األول, الذي سيفضي إلى التوقيع على 

اتفاق تعاون عسكري بين مؤسستينا".
و تابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقول 
بلوغ  أجل  من  الجهود,  لتوحيد  صادقة  "رغبتنا 
وأن  شعبينا", خاصة  تطلعات  إلى  يرقى  تعاون 
البلدين, يضيف شنقريحة,  بين  الثنائية  العالقات 
من  يتجلى  الذي  االمتياز,  سمة  حاليا  "تطبعها 
في  الفاعلة  للمساهمة  المشتركة  اإلرادة  خالل 
فضائنا  مستوى  على  واالستقرار  السالم  إرساء 
اإلفريقي".بدوره, أشاد الفريق أول جون بوسكو 
الحفاظ  في  "المحوري  الجزائر  بدور  كازورا 
المنطقة  في  واالستقرار  األمن  استتباب  على 
اإلقليمية, من خالل تقديم المساعدة, في مختلف 
تسوية  في  ومرافقتها  الجوار  لبلدان  المجاالت, 

أوضاعها األمنية".
رمزية,  هدايا  الطرفان  تبادل  اللقاء,  ختام  في 
المسلحة  القوات  أركان  رئيس  بعدها  ليوقع 
ألركان  الذهبي  السجل  على  رواندا,  لجمهورية 
الجيش الوطني الشعبي, يشير بيان وزارة الدفاع 

الوطني.
ع. ط

�إميان. �س
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"�سيد�ل" تطمح �إىل ت�سويق
 جميع �أدويتها مبوريتانيا

ت�ضعى اجلزائر وموريتانيا اإىل متتني عالقات التعاون الثنائي يف عديد املجاالت، من خالل تعزيز قائمة االتفاقيات املوقعة 

بني العا�ضمتني باأخرى جديدة من �ضاأنها اإعطاء دفع اأكرب لل�ضراكة الثنائية يف جماالت اأكرث وعلى راأ�ضها قطاعا الطاقة 

وال�ضناعة ال�ضيدالنية، حيث ت�ضعى "�ضيدال"اإىل اإىل تو�ضيع قائمة اأدويتها امل�ضجلة مبوريتانيا لت�ضمل كافة االأدوية 

املنتجة من طرفها، فيما تبحث "�ضونلغاز" اإمكانية دخولها لل�ضوق املوريتانية، وتعزيز تواجدها يف اأ�ضواق جديدة غرب 

افريقيا لت�ضدير فائ�ضها من انتاج الكهرباء.

خالل ا�ضتقباله  وفدا عن املنظمة الوطنية 

للمجاهدين، قوجيل ي�ضدد:

"�سرورة تعبئة كافة �ملكونات 
�لوطنية خدمة للأمة و�لوطن"

كافة  تعبئة  ضرورة  على  قوجيل،  صالح  األمة  مجلس  رئيس  شدد 
المكونات الوطنية بما يخدم األمة والوطن، مشددا على أن المجاهدين 
باألمس  وجاهدوا  ناضلوا  الذين  الشهداء  رفاقهم  أمانة  حاملي  هم 
قوجيل،  المجاهد صالح  األمة,  إلى جنب.استقبل رئيس مجلس  جنبا 
بيان  أورده  ما  للمجاهدين, حسب  الوطنية  المنظمة  وفدا عن  أمس، 
هذا  خالل  استعرض  قوجيل  أن  المصدر  ذات  وأوضح  للمجلس، 
انتخاب  تم  أن  منذ  الجزائر  بها  مرت  التي  المراحل  "مختلف  اللقاء 
عبد المجيد تبون، من طرف الشعب الجزائري، رئيسا للجمهورية، 
واعتالئه سدة القاضي األول في البالد, منوها بالمقاربات والخطوات 
المتبعة على جميع األصعدة وفي شتى مناحي الحياة".وأبرز أن هذه 
المقاربات "أفضت إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وبعثت انبساطا 
"وجوب  على  حاثا  والجزائريين",  الجزائريات  أفئدة  في  معنويا 
بقيادة  الجديدة  الجزائر  طموحات  مع  المواءمة  مع  بالفعل  االرتقاء 
السيد رئيس الجمهورية".كما ألح قوجيل على "ضرورة تعبئة كافة 
إلى  بتشكراته  متوجها  والوطن",  األمة  يخدم  بما  الوطنية  المكونات 
بالكفاح من  للمجاهدين "المرتبطة شكال ومضمونا  الوطنية  المنظمة 
الفاتح  ومقاصد  الخالد  النوفمبري  واإلرث  الجزائر  استقالل  أجل 
الذات",  نوفمبر وباعتبارها موئال لشمائل التضحية والفداء ونكران 
نظير "اضطالعهم بمسؤوليتهم الوطنية في كل الظروف وفي مختلف 
الحقب".وبعد أن أكد بأن "المجاهدين هم حاملي أمانة رفاقهم الشهداء 
الذين ناضلوا وجاهدوا باألمس جنبا إلى جنب", شدد "على ضرورة 
انعقاد  عشية  للمنظمة  وجهها  التي  تبون  المجيد  عبد  رسالة  اعتماد 
عملها".  لبرنامج  طريق  وخارطة  لها  كمرجعية  ال12  مؤتمرها 
الوطني على ضوء  الراهن  اللقاء سانحة الستعراض  كما شكل هذا 
أكد  جهته,  المفروضة.من  والتحديات  والدولية  المحلية  المستجدات 
األمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين ,محمد علي أبو غزالة، على 
"انخراط المنظمة في كل ما يخدم الوطن وفي مسعى بناء الجزائر 
الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية", داعيا المجاهدين إلى 
المساهمة في "تكريس صورة جزائر قوية" كما طمح إليها الشهداء 

غداة اندالع الثورة التحريرية المباركة، وتجسيدا لوصيتهم.
كما جدد التأكيد -يضيف البيان- على أن "المنظمة تسعى بكل جدية 
إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز مكانتها والمساهمة في كتابة 

التاريخ ومن ثم تبليغ الرسالة الحقيقة لألجيال الحالية والمستقبلية".
ق. و

بحثا �ضبل تعزيز التعاون االأمني والع�ضكري بني جي�ضي البلدين

�لفريق �أول �ل�سعيد �سنقريحة ي�ستقبل
 رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�سلحة �لرو�ندية

مشعل  الشيخ  الكويت  أمير  أشاد 
بجهود  الصباح،  الجابر  األحمد 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
من أجل إنجاح االستحقاق العربي، 
ستكون  الكويت  "دولة  أن  مؤكدا 
العربية  للقمة  الحاضرين  أول 
المقررة بالجزائر كما ستكون آخر 

المغادرين".
استقبل، أمس، بالكويت وزير الطاقة 
بصفته  عرقاب,  محمد  والمناجم, 
الجمهورية،  لرئيس  خاصا  مبعوثا 
تبون، من طرف سمو  المجيد  عبد 
األحمد  مشعل  الشيخ  العهد,  ولي 
سلمه  حيث  الصباح،  الجابر 
رئيس  وجهها  التي  الدعوة  رسالة 
الجمهورية إلى أمير دولة الكويت، 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
العربية  القمة  أشغال  في  للمشاركة 

بالجزائر، حسب بيان للوزارة.
اليوم  "أستقِبل  البيان:  في  جاء  و 
والمناجم,  الطاقة  وزير  بالكويت 
مبعوثا  بصفته  عرقاب,  محمد 
عبد  الجمهورية,  لرئيس  خاصا 
المجيد تبون, من طرف سمو ولي 
الجابر  األحمد  الشيخ مشعل  العهد, 
الصباح, حيث سلمه رسالة الدعوة 
إلى  الجمهورية  التي وجهها رئيس 
دولة  أمير  السمو  صاحب  حضرة 
الكويت, الشيخ نواف األحمد الجابر 
أشغال  في  للمشاركة  الصباح, 
العربية  للقمة  ال31  العادية  الدورة 
يومي  الجزائر  ستحتضنها  التي 

الفاتح والثاني نوفمبر 2022".
نفس  يضيف  اللقاء,  هذا  وسمح 
المصدر, "باستعراض التحضيرات 
وجعلها  القمة  هذه  لعقد  الجارية 

التوافق  لترقية  متجددة  محطة 
العربي  العمل  وتعزيز  العربي 
المشترك بما يسمح بمجابهة مختلف 
تواجهها  التي  المشتركة  التحديات 
الصدد,  هذا  وفي  العربية".  األمة 
رئيس  "تطلع  على  عرقاب  أكد  
النوعية  المشاركة  إلى  الجمهورية 
الشقيقة  الكويت  لدولة  المعهودة 
الشمل  للم  موعدا  القمة  هذه  لجعل 
وإضفاء روح جديدة على التضامن 

العربي".
سمح  كما  المصدر،  ويضيف 
على  التأكيد  "بإعادة  كذلك  اللقاء 
الطرفان  يوليها  التي  األهمية 
التي  األخوية  العالقات  لتعزيز 
تعاونهما  وتوسيع  البلدين  تجمع 
المجاالت ذات  ليشمل شتى  الثنائي 
يتماشى  بما  المشترك,  االهتمام 
واإلمكانيات المعتبرة التي يحوزها 
النتائج  ضوء  في  سيما  ال  البلدان, 
أداها  التي  الدولة  لزيارة  المشجعة 
شهر  للكويت  الجمهورية  رئيس 
المناسبة,  المنصرم".و بهذه  فبراير 
كلف سمو ولي العهد, الشيخ مشعل 
عرقاب,  الصباح  الجابر  األحمد 
الجمهورية  رئيس  السيد  "إبالغ 

تحياته الشخصية واألخوية".
الحثيثة  الجهود  سموه  ثمن  "كما   
التي تبذلها الجزائر من أجل إنجاح 
هذا االستحقاق العربي الهام, مجددا 
الكامل  واستعدادها  الكويت  دعم 
النبيل,  المسعى  هذا  في  للمساهمة 
أول  ستكون  الكويت  أن  أكد  حيث 
المغادرين"،  وآخر  الحاضرين 

حسب بيان الوزارة.
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الكوثر  والسالم  للتنمية  المرأة  معهد  رئيسة  أكدت 
المنتدى,  أشغال  هامش  على  الكويت  من  الجوعان 
 1 يومي  الجزائر  ستحتضنها  التي  العربية  القمة  أن 
الخالفات  "لحل  فرصة  تشكل  القادم  نوفمبر  و2 

والصراعات العربية.«
وأبرزت المحامية األستاذة كوثر الجوعان أن "على 
الجزائر مسؤولية كبيرة في هذه القمة لحل الخالفات 
لتسوية  الجزائر  قدرة  عن  متفائلين  نحن   ... العربية 
هي  القادمة  القمة  أن  الى  مشيرة  الصراعات",  هذه 
قمة " للصلح بين األطراف المتنازعة.«وأضافت قائلة 
"ال نريد أن تكون هناك خالفات تصدع البيت العربي 
الداخلي للدول  بل نطمح إلى تسويتها وتحقيق األمن 
الجزائر  إلى أن قمة  بالدرجة األولى", الفتة  العربية 
القادمة "ستؤكد وتعزز وتفعل العمل العربي المشترك 
الشق  جديدة.«وبخصوص  عربية  النطالقة  وتؤسس 
الى  الجوعان  السيدة  أشارت  والتجاري,  االقتصادي 
أن "هناك تدخالت أجنبية تدعم الخالفات بين الدول 
القادمة  القمة  معتبرة  القتصاداتها",  خدمة  العربية 
فرصة "إلعادة بعث المشاريع العربية المعطلة على 
وترقية  المشتركة  العربية  السوق  مشروع  غرار 
وغيرها.« األشخاص  وتنقل  التجارية  المبادالت 
ومن جهته, قال الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز 
ودول  العربي  العالم  حول  البحوث  و  الدراسات 
المتوسط في جنيف، أن القمة العربية التي تستضيفها 
الجزائر يمكن أن تكون "قمة التوافق وحل النزاعات", 
أساسية  قضايا  تضع  أن  "تحاول  القمة  أن  مبرزا 
الحوار.«وبدوره,  الفلسطينية في مركز  القضية  مثل 

التنفيذي  أشار جابر الحرمي الذي يعد نائب الرئيس 
لمجموعة دار الشرق اإلعالمية في قطر, أن "االمل 
كبير في أن تكون القمة القادمة قمة فارقة بين أوضاع 
العالم  أن  الى  أشار  كما  جديدة«،  مرحلة  و  متردية 
العربي "يحتاج الى عمل تكاملي لمواجهة الرهانات و 
التحديات في المراحل القادمة، حيث ينتظر من القمة 
القادمة أن تلم شمل الدول العربية التي ضيعت الكثير 
المركز  مدير  اعتبر  فردية.«كما  بصفة  العمل  في 
بجنيف،  واالجتماعية  السياسية  للدراسات  العربي 
المفكر والباحث والكاتب التونسي رياض الصيداوي 
يعطي  الجزائر  في  العربية  القمة  تنظيم  "اختيار  بأن 
أمال كبيرا ألن الجزائر لها رمزية كبيرة", مبرزا أن 
تاريخ انعقاد هذه القمة، في غرة نوفمبر لديه "رمزية 
والتحرر  االستعمار  من  التحرر  هو  جدا،  كبيرة 
الوطني و السيادة الوطنية وعدم الخضوع للمستعمر 

الذي نهب ثرواتنا و قتل شعوبنا.«
وذكر أن القضية الفلسطينية ستعود "بقوة كبيرة جدا" 
أو  العربية  القمة  في  وستصبح قضية مركزية سواء 
في منتدى تواصل األجيال, مبرزا أن "الجزائر ستعيد 
ليس  و  العربية  الشعوب  تمثل  التي  الحقيقية  األجندة 
أجندات بعيدة جدا عن انشغاالت المواطن العربي«، 
واألمنية  اإلستراتيجية  الشؤون  في  الخبير  أشار  كما 
إدراج  يتعين  أنه  الجزائر  من  برقوق  محند  األستاذ 
ضمن برنامج أعمال القمة القادمة القضية الفلسطينية 
من  اإلستراتيجية  مكانتها  وإحياء  مركزيتها  وإعادة 
يريد  الذي  الصهيوني  اللوبي  مخططات  إحباط  اجل 
الجزائر  بموقف  السياق  ذات  في  مشيدا  إضعافها, 

بأن  القضية.وأضاف  هذه  إزاء  والالمشروط  الثابت 
القمة العربية ستكون جامعة من حيث التطلع المشترك 
لمزيد من العمل العقالني لجامعة الدول العربية ولمزيد 
التضامن  على  القائم  المشترك  العربي  العمل  من 
التحديات  ومواجهة  الشمل  ولم  الدول  بين  والتعاون 
الراهنة بما يخدم المصالح العربية المشتركة، كما ذكر 
ذات المتحدث بالمواقف الثابتة للدولة الجزائرية وهي 
في  التدخل  وعدم  الدول  ووحدة  سيادة  على  الحفاظ 
شؤونها الداخلية والتي ستكون "بداية الحل عن طريق 
البيني داخل هذه الدول وبين مختلف  تشجيع الحوار 
فواعل شعوبها.«وبدوره, اعتبر الدكتور جمال الشلبي 
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية )األردن( قمة 
الجزائر المقررة يومي 1و2 نوفمبر القادم "قمة األمل 
والعودة إلى سكة التضامن العربي بعد سلسلة األزمات 
غرار  على  والعالم  العربية  المنطقة  شهدتها  التي 
المستجد  كورونا  فيروس  وجائحة  العربي"  "الربيع 
واألزمة الروسية األوكرانية وغيرها وكذا قمة لتوحيد 
المباشرة  واألزمات  بالقضايا  يتعلق  فيما  المواقف 
المتعلقة باألمن القومي العربي والغذاء والطاقة.» كما 
حمد  الملك  مركز  الجودة عضو  األستاذ صالح  أكد 
بأن  البحرين  مملكة  من  السلمي  للتعايش  العالمي 
التالحم المشترك  القادمة فرصة إلعادة  قمة الجزائر 
لمصلحة الشعوب العربية وللعمل المشترك بين الدول 
تنامي  ظل  في  لها  الداخلي  األمن  لتحقيق  العربية 
الصراعات والهجمات اإلرهابية. وقال نفس المتحدث 
دون شك  ستتوج  التي  الجزائر  بقمة  متفائلون  "نحن 
بقرارات هامة وقوية تخدم الدول والشعوب العربية".

المحكمة  أن  بالقاهرة,  أمس،  أول  بلحاج,  الدستورية, عمر  المحكمة  أكد رئيس 
وذلك  الجزائر,  في  الدستورية  العدالة  تجربة  في  نوعية  نقلة  الدستورية سجلت 

في خضم التحوالت الدستورية التي أحدثها التعديل الدستوري لنوفمبر .2020
رفيع   6 الـ  االجتماع  له خالل  مداخلة  في  أكد  بلحاج  أن  للمحكمة  بيان  أوضح 
األفريقية,  الدستورية  والمجالس  والعليا  الدستورية  المحاكم  لرؤساء  المستوى 
بها  التزم  التي  السياسية  لإلصالحات  محطة  أول  "يشكل  الدستور  تعديل  أن 
المجيد تبون, ضمن رؤية شاملة إلصالح عميق  السيد عبد  الجمهورية,  رئيس 
للدولة ومؤسساتها في سبيل بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون والحوكمة 
المجلس  نظام  من  "االنتقال  عنوان  تحت  مداخلة  في  الديمقراطية.«وأضاف 
حقوق  ترقية  على  وأثره  الجزائر  في  الدستورية  المحكمة  نظام  إلى  الدستوري 
االنسان وحريات المواطن", أن استحداث المحكمة الدستورية يمثل "نقلة نوعية 
التي  الدستورية"  المكاسب  أبرز  وأحد  بالدنا,  في  الدستورية  العدالة  لتجربة 
وترقية  لمؤسساتها  الحسن  والسير  الدولة  استمرارية  "ضمان  في  تساهم  سوف 
الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.«واستعرض رئيس المحكمة, الحركية 
آلتها  والتي  الوطنية  لسيادتها  استرجاعها  منذ  الجزائر  عرفتها  التي  الدستورية 
"تطورات النظام السياسي المعتمد والحاجة الملحة لمسايرة التحوالت السياسية 
المعيارية  التطورات  مواكبة  وضرورة  جهة,  من  واالقتصادية  واالجتماعية 
العالمية لصياغة الدساتير من جهة أخرى.«ولم يفوت رئيس المحكمة الدستورية 

الجمهورية  رئيس  به  بادر  الذي  "العميق"  الدستوري  التعديل  ليصف  الفرصة 
ب"الخطوة   ,2020 نوفمبر  من  الفاتح  استفتاء  في  الجزائري  الشعب  وزكاه 
نظام حكم شبه  مبادئ  بناء جزائر جديدة...كرس من خاللها  في سبيل  الجبارة 
الحياة  وأخلقة  القضاء  واستقالل  السلطات  بين  الفصل  مبادئ  وعزز  رئاسي 
التشريعي  العمل  تطابق  على  الفعلية  الرقابة  دعائم  وإرساء  والسياسية  العامة 
والتنظيمي للدستور.«وفي سياق هذه التحوالت الدستورية, استطرد السيد بلحاج 
قائال: "تضمن الدستور المعدل النص على استبدال المجلس الدستوري بمحكمة 
دستورية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور بتشكيلة جديدة وصالحيات واسعة 
وغير مسبوقة", مبرزا أن المؤسس الدستوري "حرص على ضرورة إحاطة هذه 
المؤسسة بجميع ضمانات االستقاللية التي تمكنها من أداء مهامها الدستورية بكل 

هذا  في  السياسي.«واعتبر  الجدال  عن  بعيدا  وحياد  ونزاهة  أن حرية  الشأن 
المحكمة الدستورية "ورغم قصر عمرها الذي يعود إلى نوفمبر 2021, إال أنها 
استطاعت أن تضع اللبنات األولى الجتهادها الدستوري في مجال حماية الحقوق 
والحريات التي يضمنها الدستور وأصدرت عددا معتبرا من القرارات في مجال 
الدفع بعدم الدستورية ورقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور.«هذا وكان اللقاء 
فرصة استعرض فيه السيد بلحاج تشكيلة المحكمة الدستورية وصالحياتها العديدة 
التي استحدثت الكثير منها ألول مرة بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020".
ر.ن

أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، 
الخاصة  المكانة  على  بوهران  أمس،  كريكو،  كوثر 
شتى  في  االستقالل  منذ  الجزائرية  المرأة  تحتلها  التي 
وعززها  الوطنية  القوانين  مختلف  كرستها  المجاالت، 

التعديل الدستوري األخير الذي منحها مكتسبات هامة.
وقالت الوزيرة في كلمة افتتاحية خالل المؤتمر األول 
الخاصتين  والعناية  األهمية  أن  النقابية,  العربية  للمرأة 
لنوفمبر  الدستوري  التعديل  للمرأة ><تعززت بموجب 
2020، بإرساء مكتسبات سياسية هامة، وباألخص مبدأ 
المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف والمناصفة في 
على حرص  أنه ><أكد  إلى  مشيرة  الشغل<<،  سوق 
وتشجيع  الشغل  سوق  في  التناصف  ترقية  على  الدولة 
ومنوهة  المسؤولية"،  مناصب  في  المرأة  وترقية 

تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  لرئيس  الخاصة  بالعناية 
الدستور  أن  كريكو  وترقيتها.وأضافت  المرأة  لتمكين 
"يضمن مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق 
والواجبات، وقد تكرس ذلك في جل التشريعات الوطنية، 
السيما قانون العمل والقانون المتعلق بكيفيات ممارسة 
شغل  في  التمييز  عدم  على  يشدد  الذي  النقابي،  الحق 
منصب عمل باستثناء أهليتهم واستحقاقهم، كما يضمن 
في  ذلك  انعكس  وقد  العمال،  بين  األجور  في  المساواة 
والنوعي  الكمي  التزايد  على  األحكام  هذه  كل  تجسيد 
متميزة  الميادين  كافة  في  الجزائرية  المرأة  لتواجد 
المؤتمر,  هذا  تنظيم  بأن  الوزيرة  ومبدعة.«وذكرت 
"يتزامن  دولة،  ل15  ممثلة  نقابية   140 تحضره  الذي 
تخللتها عديد  والتي  استقاللها،  لستينية  الجزائر  وإحياء 

المرأة في صنع  أبرزت دور  التي  النوعية،  النشاطات 
الدولي حول نضاالت  الملتقى  أوطانها، السيما  قرارات 

المرأة العربية، من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير.«
ومن جهة اخرى قالت الوزيرة انه على الصعيد الدولي، 
المرتبطة  المواثيق  مختلف  على  الجزائر  صادقت  "فقد 
السيما  بالمرأة  المتعلقة  تلك  فيها  بما  االنسان،  بحقوق 
منهاج بيجين وأهداف التنمية المستدامة، بغرض تكريس 
حقوق المرأة وتعزيزها وترقيتها، حيث تعمل على تجسيد 
من  المرأة،  لتطلعات  لالستجابة  ومتكاملة  شاملة  برامج 
خالل توفير أطر متكاملة لضمان المساهمة الفعلية للمرأة 
العربي  التعاون  ظل  في  التنمية،  مسار  في  الجزائرية 
المشترك، وفي إطار سياسة اجتماعية راسخة وتتماشى 
وأهداف التنمية المستدامة.« ويناقش المؤتمر األول للمرأة 

بحضور  افتتاحه  مراسم  جرت  الذي  النقابية،  العربية 
وزيرة شؤون المرأة بفلسطين آمال الحامد واألمين العام 
لالتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة باإلضافة إلى 
إطارات االتحاد العربي للنقابات والسلطات المحلية، عدة 
محاور على غرار المرأة العربية في مسار اإلدماج من 
أجل السلم والتمكين االقتصادي للمرأة من أجل المساواة 
ودور النقابات في مناهضة العنف في مكان العمل ودورها 
أيضا في ضمان العمل الالئق للعامالت المهاجرات في 
المنطقة العربية.وتختتم هذه التظاهرة مساء اليوم بإعداد 
توصيات المرأة النقابية العربية ترفع إلى المشاركين في 
المؤتمر الثالث لالتحاد العربي للنقابات، المقرر يومي 14 

و15 سبتمبر بوهران.
ع.ط
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م�شاركون يف منتدى توا�شل الأجيال لدعم العمل العربي امل�شرتك يجمعون

 اإبراز اأهمية القمة العربية باجلزائر
 يف تعزيز العمل العربي امل�شرتك

   

اأبرز م�شاركون يف منتدى توا�شل الأجيال لدعم العمل العربي امل�شرتك الذي تتوا�شل اأ�شغاله، اأم�س، بوهران اأهمية القمة العربية 

املرتقبة باجلزائر يف ت�شوية اخلالفات وتعزيز العمل العربي امل�شرتك، ح�شب ت�شريحات ا�شتقتها وكالة الأنباء اجلزائرية.

ع.ط

بر�شم �شنة 2019 والتي مل يتم 

ا�شتهالكها

بن تلي�س ياأمر الطلبة 
امل�شتفيدين من ترب�شات 
يف اخلارج "ا�شرتجاع"

جميع م�شاريف التكوين
أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المستفيدين من 
 2019 سنة  برسم  الخارج  في  المدى  قصيرة  التربصات 

إرجاع جميع مصاريف التكوين. 
وجاء في تعليمة أبرقها أول أمس األحد ممثل وزارة التعليم 
عين  الذي  الحكيم  عبد  تليس  بن  العلمي  والبحث  العالي 
مؤخرا  كأمين عام بالوزارة ، تحت رقم 1333 والموجهة 
الى رؤساء الندوات الجهوية الجامعية باالتصال مع مدراء 
تحسين  بخصوص  والبحث،  العالي  التعليم  مؤسسات 
المستوى بالخارج غير المستهلك" أنه بناء على عدة طلبات 
المؤسسات  مختلف  من  العالي  التعليم  وزارة  الى  وردت 
اتباعها  الواجب  االجراءات  والبحثية بخصوص  الجامعية 
في  المدى  قصيرة  التربصات  من  المستفيدين  حق  في 
الخارج برسم سنة 2019 والتي لم يتم استهالكها، أنه ليس 
من الضروري أن تذكر وزارة التعليم العالي بحتمية تنفيذ 
امكانية  دون  السنة  نفس  برسم  بالخارج  المستوى  تحسين 

التأجيل.«
ولذلك قال األمين العام لوزارة التعليم العالي بن تليس عبد 
الحكيم، إنه يجب على جميع المستفيدين الذين لم يستهلكوا 
صبت  التي  التكوين  مصاريف  جميع  إرجاع  تربصاتهم، 
سندات  اصدار  المؤسسات  على  يتعين  كما   ، لصالحهم 

االقتطاع.
وشدد بن تليس في ذات السياق أنه ستتكفل لجان التحقيق 
مؤكدا  المفعول،  الساري  التنظيم  تطبيق   مدى  بمراقبة 
على   نهائيا  القضاء  أجل  ومن  سبق  ما  ضوء  وعلى  انه 
لوزارة  العام  األمين  طالب  القانونية،  غير  الممارسات 
التعليم العالي رؤساء الندوات الجهوية السهر شخصيا على 
التقيد الصارم بالقواعد وإجراءات التسيير المالي الخاصة 

في هذا المجال.
مرمي عثماين

يومي الأربعاء واخلمي�س املقبلني

وهران حتت�شن املوؤمتر الثالث
 لالحتاد العربي للنقابات 

تحتضن والية وهران أشغال المؤتمر الثالث لالتحاد العربي 
للنقابات يومي األربعاء والخميس المقبلين بمشاركة اتحادات 
نقابية وكنفدراليات تمثل 20 دولة, حسبما علم لدى األمانة 

العامة لالتحاد العام للعمال الجزائريين.
وسيحضر المؤتمر الذي يقام تحت شعار "الحوار االجتماعي 
طريقنا نحو التعافي االقتصادي وإعادة البناء", أزيد من 200 
مندوب نقابي يمثلون المنظمات النقابية العربية, كما أوضح 

نفس المصدر.
وتقارير  القضايا  من  العديد  لطرح  فرصة  اللقاء  وسيكون 
األوضاع  وتشريح  تشخيص  مع  المشاركة  االتحادات 
االجتماعية واالقتصادية في البلدان العربية تتبعها مناقشات 
الرهانات  ظل  في  ومستقبله  وواقعه  النقابي  العمل  حول 
عادل  اجتماعي  حوار  الى  الوصول  أجل  من  والتحديات 
وإعادة البناء وتحقيق التعافي االقتصادي والتنمية المستدامة, 

كما أشير إليه.
وفلسطين  الجزائر  من  نقابيون  المؤتمر  هذا  ويحضر 
والسودان والكويت واألردن ولبنان والعراق واليمن وسلطنة 
عمان والبحرين ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب 
إلى  وأوروبا  وأمريكا  إفريقيا  ومن  آسيا  قارة  من  ونقابات 
جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية واالتحاد األوروبي.

ع.ط

التعديل الـد�شتوري عزز مكانـــة و مكت�شبـات املراأة اجلزائـريــة

يف خ�شم التحولت الد�شتورية التي اأحدثها التعديل الد�شتوري لنوفمرب 2020

املحكمة الد�شتورية متثل نقلة نوعية
 يف جتربة العدالة الد�شتورية يف اجلزائر



ضيًفا  نزوله  ولدى  بلعابد  الحكيم  عبد  الوطنية  التربية  وزير  وتطرق  
إشكالية  أبرزها  ملفات  عدة  إلى  األولى"  اإلذاعية  القناة  "فوروم  على 
حيث   ، بيعها  والمقتصدين  المدراء  يرفض  التي  المدرسية  الكتب  بيع 
إقرار منحة  المتضمن  الوزاري  المرسوم  بدء تطبيق  إلى  الوزير  أشار 
مالية للقائمين على بيع الكتاب المدرسي داخل المؤسسات التعليمية، كما 
أّكد الوزير جاهزية القطاع الستقبال تالميذ األطوار الثالثة وفق النظام 

العادي للتمدرس اعتباًرا من األربعاء 21 سبتمبر الجاري.
المقرر  المقبل  المدرسي  للدخول  ُهيّأت  الظروف  كل  أّن  بلعابد،  وأّكد 
بتعليمات  عماًل  للتمدرس  العادي  النظام  وفق  اآلن،  من  أيام  تسعة  بعد 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبعد استشارة واسعة نظًرا لتحسّن 
اللغة  مادة  بلعابد بخصوص كتاب  البالد.وأوضح  الوبائية في  الوضعية 
اإلنجليزية التي تم إقرارها بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي، انه  ستعّمم إلى 
السنتين الرابعة والخامسة ابتدائي الحًقا، أّكد الوزير توفره على مستوى 
البصرية،  التحديات  ذوي  للتالميذ  "البراي"  بتقنية  التربوية  المؤسسات 
مبرًزا تصميم الكتاب المذكور بطريقة عصرية على مقاس كتب النُظم 
اللغة  كتاب  أن  على  التأكيد  التربية  وزير  العالم. وجدد  في  المتطورة 
االنجليزية My book of English » معتمد من طرف وزارة التربية 
فيه  راعى  الذي  للبرامج  الوطني  المجلس  قبل  من  محتواه  تصميم  وتم 
اللغة االنجليزية. المقاييس العالمية المعتمدة من قبل الدول التي تدرس 
وكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد, أنه يتم تجهيز ما ال يقل عن 
بالتخفيف من  االلكترونية مما سيسمح  باأللواح  تعليمية  1629 مؤسسة 

ظاهرة ثقل المحافظ المدرسية سيما في السنوات األولى من التدريس.
وأوضح أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق 
بضرورة التخلص من مشكلة ثقل المحافظ المدرسية وإيجاد حلول دائمة, 
تم اتخاذ عدة إجراءات أهمها الشروع في توفير ألواح الكترونية حيث 
يتم , كمرحلة أولى, "تجهيز 1629 مؤسسة تعليمية على أن تعمم العملية 

تدريجيا في المستقبل.«

كما  أشار بلعابد إلى جملة القرارات المتخذة على غرار توزيع الكتاب 
الرقمي بالمجان على أزيد من 3 ماليين تلميذ كخطوة لبداية رقمنة كل 
العناوين المدرسية، إلى جانب الشروع في تجهيز أدراج على مستوى 

سائر المدارس.
م�سروع القانون اخلا�ص بقطاع الرتبية �سيكون "جاهزا قريبا"

وذكر بالمناسبة إلى أنه يتم, تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات 
االبتدائية  المدارس  تجهيز  للوالة,  الموجهة  العمرانية  والتهيئة  المحلية 
الكتاب  من  الثانية  النسخة  لحفظ  ستستعمل  التي  والخزانات  باألدراج 

المدرسي.
ولضمان تكوين نوعي في مادة اللغة اإلنجليزية بالنسبة لتالميذ الطور 
االبتدائي، ألّح الوزير على إجبارية حضور أساتذة اللغة اإلنجليزية الجدد 
الجاري،  التاسع عشر سبتمبر  إلى غاية  يدوم  الذي  بالتكوين  والتحاقهم 
لتكوينهم  تكميلية  جوانب   7 على  ترتكز  التكوين  عملية  أّن  مضيًفا 
األساس، وتتعلق بالتسيير داخل القسم، فضاًل عن التكوين في علم النفس 
لكل  المدرسي  الكتاب  لتوفير  األقسام ,.وضمانا  داخل  والبيداغوجيا 
التالميذ قبل الدخول المدرسي, نظمت معارض عبر كل الواليات مع فتح 
1400 مكتبة خاصة للبيع بالسعر العادي وكذا على مستوى المؤسسات 
على  الجامعية  المطبوعات  دواوين  استغالل  إلى  باإلضافة  التربوية, 

مستوى 21 والية لذات الغرض.
الثانوي  التعليم  للتالميذ في مرحلة  التربية اإلقبال الواسع  وسّجل وزير 
الفنون  بكالوريا  إلى  المؤدي  المسار  في  للتسجيل  والتكنولوجي  العام 
المستحدثة اعتباًرا من الموسم الدراسي الجديد، كاشًفا عن استقبال تالميذ 

من 52 والية، وتوفير كافة الوسائل الالزمة إلنجاح المسعى. 
وفي الشق االجتماعي، أوضح الوزير أّن العمل جاٍر الستكمال مشروع 
القانون األساسي لمنتسبي القطاع، على أن يقّدم قريًبا للجهات المعنية، 

بعد وضع الروتوشات األخيرة مع الشركاء االجتماعية والنقابات. 

المهنيين,  والتعليم  التكوين  وزير  أعلن  
لشهر  التكويني  الدخول  أن  ميرابي,  ياسين 
سبتمبر الجاري سيكون مناسبة إلدراج بعض 
بعض  مستوى  على  الجديدة  التخصصات 
الواليات، مشيرا في المقابل استغالل أزيد من 
على  موزعة  مالي  منصب  و907  ألف   73

مختلف األسالك".
اجتماع  افتتاح  في  ألقاها  توجيهية  كلمة  وفي 
المهنيين  والتعليم  للتكوين  الوالئيين  المدراء 
لتطوير  الوطني  الديوان  مستوى  على  المنعقد 
قال  بالرويبة,  وترقيته  المتواصل  التكوين 
سبتمبر  لشهر  التكويني  الدخول  أن  الوزير 
بعض  إلدراج  "مناسبة  سيكون   2022
الواليات ذات  الجديدة في بعض  التخصصات 
في  الواردة  اإلستراتيجية  باألنشطة  الصلة 

برنامج نشاط الحكومة".
على  سيكون  التركيز  أن  الوزير,  وأبرز 
الصناعة  ميادين  في  االختصاصات  بعض 
ومهن  العمومية  واألشغال  والبناء  والرقمنة 
والمياه  الغذائية  والصناعة  والفالحة  الكهرباء 

السياحة  المتجددة إلى جانب  والبيئة والطاقات 
والصناعة التقليدية، مضيفا انه  بلغت عروض 
التكوين الموفرة خالل هذا الدخول "412.340 
منها  تخصص   401 في  بيداغوجي  منصب 
116 تخصص للمترشحين ذوي مستوى الثالثة 
التأهيلية  للتكوينات  تخصص   137 و  ثانوي 

قصيرة المدى".
نسبة  في  "ارتفاع"  المسؤول,  ذات  سجل  كما 
العروض الموفرة للممتهنين قدرت ب5.78 % 
وذلك مقارنة بدورة سبتمبر 2021 المنصرمة، 
قائال انه ولتدعيم التأطير البيداغوجي, فإنه "تم 
المفتوحة  المالية  المناصب  مجمل  استغالل 
للقطاع خالل هذه السنة المالية, والمقدر عددها 
ب 73907 منصب مالي موزعة على مختلف 

األسالك".
المهنيين,  والتعليم  التكوين  قطاع  استفاد  كما 
ب  قدر  مالي  اعتماد  من  المصدر,  ذات  وفق 
التسيير  ميزانية  بعنوان  دج  مليار   63,258
 %18,48 ب  تقدر  بزيادة  أي   "2022 لسنة 
من  الفارطة،  للسنة  التسيير  بميزانية  مقارنة 

جهة أخرى, سيتعزز القطاع خالل هذا الدخول 
ستقوم  والتي  تكوينية  مؤسسة   24 بوضع 
بمجرد وضعها في الخدمة بتدعيم القطاع بأزيد 

من 5 آالف منصب بيداغوجي جديد.
اجتماع  أنه سيعرض  آخر  سياق  في  وأضاف 
المهنيين  والتعليم  للتكوين  الوالئيين  المدراء 
مجمل التقارير الخاصة بوضعية القطاع على 
والوسائل  الهياكل  حيث  من  الوالئي  المستوى 
وكذا  والمالي  اإلداري  والتسيير  البيداغوجية 

المشاريع المنجزة.
الوزير,  أشرف  قد  أنه  إلى  اإلشارة،  تجدر 
بذات المناسبــة, على مــراسيم توقيع خمســــة 
الــــــوطني  الــــديوان  بين  اتفاقيــــــات 
وكل  وترقيته  المتواصل  التكوين  لتطوير 
للتجار  العام  واالتحاد  "فريتال"  مؤسسة  من 
الوطنية  الفيدرالية  و  الجزائريين  والحرفيين 
الوطنية  والفيدرالية  البيت  في  الماكثة  للمرأة 
والتعليم  للتكوين  الوطني  والمركز  للنظارات 

المهنيين عن بعد.
مرمي عثماين

مرمي عثماين
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املنحة املالية للقائمني على بيع الكتاب املدر�سي تدخل حيز التفيذ

بلعابد يتحدث عن م�ساألة واالكتظاظ 
ويعلن عن تدابري لتخفيف ثقل املحفظة

جدد وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد، تطميناته بخ�سو�ص ظاهرة الكتظاظ التي توؤرق الأ�ستاذة وال�سركاء 

الجتماعني وكل الأ�سرة الرتبوية مع العودة للدرا�سة العادية واإلغاء التفويج، قائال باأّن م�سكل الكتظاظ لن يكون 

باحلّدة التي يتّم تداولها، واأو�سح اأّن الأمر يتعلق ببع�ص املدار�ص فقط، مطمئًنا بعمل جاٍر لإيجاد احللول املنا�سبة.

تن�سيب املجل�ص العلمي ملركز الدرا�سات

 والبحث يف احلركة الوطنية والثورة 

ربيقة: «الدولة تويل اأهمية
 كبرية مللف الذاكرة»

تنصيب  على  ربيقة،  العيد  الحقوق,  وذوي  المجاهدين  وزير  أمس،  أشرف، 
المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفمبر، وفي هذا الصدد أكد الوزير ربيقة أن الدولة تولي أهمية كبيرة 

لملف الذاكرة الوطنية.
لها  أكاديمية  علمية  "هيئة  يعد  المجلس  هذا  أن  له  كلمة  في  الوزير  وأوضح 
دورها البنيوي والوظيفي في االرتقاء بالبحث العلمي للمركز ومرافقة قطاع 
المجاهدين وذوي الحقوق في توجهاته بما يقترحه من آراء وأفكار وما ينجزه 

من أعمال.«
إمكاناتهم  إلى توظيف كل  المجلس  الصدد، دعا ربيقة أعضاء هذا  وفي هذا 
العلمية وخبراتهم وكفاءاتهم, في جعل هذا المركز "منارة لإلشعاع التاريخي 
والمعرفي, وقوة اقتراح علمية وأكاديمية تستند إليها االختيارات الكبرى للدولة 

في دعم ملف الذاكرة بموضوعية ووعي وحكمة ورشاد.«
وشدد الوزير في هذا الصدد على أن "الدولة تولي أهمية كبرى لملف الذاكرة 
المسارات  مختلف  عبر  الشهداء  ماليين  تضحيات  نتاج  باعتبارها  الوطنية, 
رئيس  يوليه  الذي  "الحرص  مبرزا  األبي"،  شعبنا  صنعها  التي  التاريخية 

الجمهورية عبد المجيد تبون, لمتابعة هذا الملف.«
وذكر بأن "الذاكرة الوطنية تعني الوطن والهوية واالنتماء والتاريخ المشترك 
ألبناء الجزائر جميعا, كما تعني المصير المشترك الذي يعزز روح المواطنة 
الحقة, وصمام األمان وعامل أساسي من عوامل وحدة الجزائر وتقوية الجبهة 

الداخلية وتجاوز التحديات الراهنة والمستقبلية.« 
وبالمناسبة, عبر الوزير عن يقينه بأن المركز سيعمل على "بناء استراتيجيات 
ويبادر  المرحلة  متطلبات  مع  وانسجاما  فعالية  أكثر  جديدة  مقاربات  وإعداد 

بإنجاز مشاريع دراسات وبحوث في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.«
من جانبها, دعت الوزيرة السابقة والمجاهدة زهور ونيسي، باعتبارها عضوا 
بهذا المجلس, إلى إنشاء "مدرسة تاريخية وطنية", مؤكدة أن هذا المجلس لن 
يدخر أي جهد في ترقية البحث في المجال التاريخي على "أحسن وجه وبأمانة 

وعزم.«
ضرورة  على  تكريمه  عقب  لعالم  الصغير  محمد  المجاهد  أكد  جانبه،  من 
مواصلة االهتمام بدور الجهد الشعبي في دعم الثورة التحريرية، والتدقيق في 

الجزئيات التي ساهمت في تقوية اللحمة الوطنية.«
ع. ط

تخ�ص ال�ستثمارات املتعلقة بقطاع الفالحة 

وال�سيد البحري

اتفاقية تعاون بني �سندوق
  �سمان القرو�ض ومكتب
درا�سات للتنمية الريفية

الصغيرة  للمؤسسات  القروض  ضمان  صندوق  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
والمتوسطة والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية, تحدد شروط 
منح الضمانات المالية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين في الفالحة والصيد 
البحري المستفيدين من دراسات المكتب، حسبما أفاد به أمس، بيان مشترك 

للهيئتين.
ضمان  لصندوق  العام  المدير  طرف  من  االتفاقية  هذه  على  التوقيع  وجرى 
القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الهادي تمام, والمدير العام للمكتب 

الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية, خالد بن محمد.
يقدمها  التي  المالية  و تحدد هذه االتفاقية "شروط وإجراءات منح الضمانات 
صندوق ضمان القروض لجميع المستثمرين في قطاع الفالحة والصيد البحري 
المستفيدين من دراسات المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية", 

وفقا للبيان.
لنوعية  العالية  الجودة  إلى  بالنظر  المصدر,  ذات  الخطوة, حسب  وتأتي هذه 
الدراسات التي يقدمها المكتب الوطني من جهة, ومن جهة ثانية, بالنظر إلى 
فرص الدعم المتاحة لحاملي المشاريع من خالل ضمانات دولة يقدمها صندوق 
ضمان القروض, تسمح بتفعيل الوساطة البنكية لتسهيل الوصول الى القروض.
العامة  السلطات  توجيهات  إطار  في  البيان,  يضيف  االتفاقية,  هذه  وتندرج 
الفالحي وكذا  القطاع  إلى تطوير  الهادف  الجمهورية  وتحديدا برنامج رئيس 

كافة األنشطة المتعلقة بقطاع الصيد البحري.
الصغيرة  للمؤسسات  القروض  ضمان  صندوق  اشار  صلة,  ذي  سياق  وفي 
والمتوسطة انه رافق 3.532 مؤسسة منها 126 مشروع في قطاع الفالحة 
والصيد البحري استفادت من ضمانات بلغت 7,6 مليار دينار, و سمحت بخلق 
2.992 منصب عمل مضيفا ان "هذا هو الهدف الرئيسي من خالل توقيع هذه 
القروض  أرصدة مخصصة لضمان  تسيير  العمل مستقبال على  مع  االتفاقية 
المنشور  برنامج  إطالق  منذ  انه  إلى  البيان  في  اإلشارة  تمت  الفالحية.«كما 
الوزاري المشترك رقم 108 بشأن إنشاء مستثمرات فالحية وتربية المواشي، 
 ,2017 ديسمبر   17 في  المؤرخ   1839 رقم  المشترك  الوزاري  والمنشور 
للدولة،  الخاصة  لألمالك  التابعة  الفالحية  األراضي  على  بالحصول  المتعلق 
االمتياز،  طريق  عن  األراضي  استصالح  مجال  في  لالستثمار  والموجهة 
قدم المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية التوجيه الفني لحاملي 

المشاريع في تخطيط مشاريعهم.
وأضاف في هذا اإلطار, أن المكتب قام بإعداد, 2.811 دراسة جدوى تقنية 
أعدتها  دراسة   3.314 على  و صادق  مشروع  فكرة   2.641 و  واقتصادية 
مكاتب الدراسات الخاصة.من ناحية أخرى، قام في إطار تنفيذ برنامج وزارة 
الفالحة و التنمية الريفية بتنفيذ أكثر من 760 دراسة جدوى تقنية واقتصادية 
الستصالح األراضي عن طريق االمتياز الذي يمتد على مدى مساحة حوالي 

600.000 هكتار تمت دراستها، منها 300.000 هكتار قابلة للسقي.
واج

اإح�ساء اأزيد من 400 األف من�سب بيداغوجي حت�سبا للدخول املقبل

تخ�سي�ض اأزيد من 73 األف من�سب 
مايل بقطاع التكوين املهني



الصناعية  المؤسسات  لفائدة  دراسي  يوم  خالل  موالفي،  سامية  وأضافت 
المصنفة المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش أن إزالة التلوث يعتبر 
أحد التزامات الرئيس الذي يرمي الى االهتمام بالمحيط البيئي والعمل من أجل 
نموذج حقيقي للتنمية المستدامة، مشيرة أن الدولة أطلقت عدة مشاريع  منها 
إعداد دراسات وإنشاء عدة منشآت هيدرولوكية وترفيهية تهدف إلى استعادة 
مكانة واد الحراش لتحويله أحد األقطاب الجذابة للعاصمة. بعدما كان منطقة 
استقطاب للسكان المجاورين للصيد السباحة واإلستجمام. كما أشارت وزيرة 
البيئة، إلى أنه و لألسف لم يحتفظ واد الحراش بالصورة التي كان عليها و 
ذلك بسبب صرف المياه القذرة الحضرية بعدما شهد تطورا صناعيا وتسببت 
دون  الصناعية  للمخلفات  قذفها  نتيجة  المياه  تلوث  في  الصناعية  الوحدات 
معالجة  مما أثر على نوعية المياه وهو ما يشكل تلوث دائم للمياه ويتحول إلى 
أحد النقاط السوداء بالعاصمة. وكشفت وزيرة البيئة في ذات السياق، أنه ومن 
أجل إستعادة مكانة واد الحراش وتحويلها إلى أحد األقطاب الجذابة تم التطرق 
القطاعات، إال أن اإلشكالية ضلّت  الى حل االشكالية حسب اختصاص كل 
مطروحة فتقرر اعادة بعت المشروع في شهر نوفمبر 2021 أين تم دراسة 
اإلشكالية من جميع جوانبها. كما أشارت إلى أن بعث مشروع وادي الحراش 
شهد تقدما ملحوظا وتم التوصل إلى حل عدة مشاكل صناعية المتسببة في 

يبقى  الحراش  وادي  من  الصناعي  التلوث  إزالة  أن مشكل  التلوث. مضيفة 
الوادي،  في  السائلة  النفايات  ترمي  الصناعية  المجمعات  مادامت  مطروحا 
كاشفة أن عملية إنجاز األنظمة المسبقة شهدت تقدما محتشما. مؤكدة أن عملية 
تجهيز الصناعيين الملوثين بنظام المعالجة المسبقة هو الشرط األساسي حتى 
تتم عملية الربط بمحطة التصفية والتطهير ببراقي. وكشفت وزيرة البيئة، أنه 
تم عقد اجتماع تقييمي من أجل تكثيف المجهودات والمساعي خاصة وأنه بات 
النقاط  أبرز  إلى  الواد والذي تحّول  من الضروري حل مشكل تدهور حالة 

السوداء بالعاصمة. 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن ضمان نوعية المصابات السائلة الصناعية طبقا 
للتنظيم المعمول به أصبح أمرا حتميا بحكم أن هذه المصبّات ستّوجه للمعالجة 
النهائية لمحطة التصفية لبراقي لمعالجة المياه المستعملة ألن هذه المصبات 
ستضر بمحطة براقي وترهن كل اإلستثمار المتواجدة على ضفاف الوادي. 
كما  الدائم  تلوثه  في  يتسبب  الوادي  في  السائلة  النفايات  رمي  وأن  خاصة 
أكدت موالفي، على ضرورة إيجاد حلول نهائية والتزام طوعي للمؤسسات 
خلق  مع  الثلوث  من  الوقاية  شروط  واحترام  وضعيتها  لتحسين  الصناعية 
ميكانيزمات متابعة ومراقبة وخلق فضاء وإرساء أسس جديدة للمتابعة البناءة 

للصناعيين لتحقيق النجاعة البيئية.

كشف المحلل االقتصادي أحمد حيدوسي أمس أّن 
تجسيًدا  التي جاءت  االقتصادي  اإلقالع  اجراءات 
 2022 سنة  تكون  بأن  الجمهورية  رئيس  إلرادة 
سنة اقتصادية بامتياز والتي تجسدت في الميدان، 
سّجلت  حيث  الدينار،  قيمة  على  سريًعا  انعكست 
العملة الوطنية ارتفاًعا بنسبة 12.5 بالمائة خالل 
السنة الجارية مقارنة بسنة 2021، بما يؤشر على 
والتي  المتبعة  االقتصادية  الخطة  نجاح  استمرار 
تدّعمت بإيجاد أرضية تشريعية، تمثلت في صدور 
قانون االستثمار الذي رّحب به المهتمون والخبراء 

والمستثمرون.
وأوضح حيدوسي في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
أّن الحكومة قامت في بداية سنة 2022، بإحصاء 
والمشتغلة،  المتعثرة  العمومية  المؤسسات  عدد 
وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها، حيث تّم 
إحصاء 81 مؤسسة واتخاذ إجراءات بشأنها، منها 

كمؤسسة صناعة  المؤسسات،  بعض  نشاط  تغيير 
الخميرة في منطقة بوشقوف التي تّم تحويلها إلى 
تّم  أخرى  ، ومؤسسات  العجائن  لصناعة  مؤسسة 
البالد.  في غرب  اإللكترونيك  مجال  إلى  تحويلها 
الحكومة  أعطت  الطريقة  "بهذه  حيدوسي:  وتابع 
دفًعا جديًدا لتلك المؤسسات العمومية االقتصادية، 
في  المشاكل  حلحلة  في  الحكومة  شرعت  كما 
االستثمارات الخاصة ، ورأينا كيف تّم إعادة بعث 
يقل عن 1000 مشروع استثماري خاص،  ما ال 
ما سمح بتوفير آالف من مناصب الشغل  وخلق 

ديناميكية اقتصادية". 
حيدوسي  لفت  الكبرى،  المشاريع  وبخصوص 
االستثمارات  في  االنطالق  الحكومة  قرار  إلى 
الكبرى كمشروع استخراج الفوسفات بالشراكة مع 
الصينين في والية تبسة ومشروع استخراج الحديد 
هذه  وانعكست  تندوف.  والية  في  جبيالت  بغارا 

الوطنية  العملة  على  بسرعة  االقتصادية  السياسة 
الدينار، ففي أكتوبر 2021 كانت قيمة الدينار مقابل 
األورو، هي 160 دينارا مقابل 1 أورو، بينما بعد 
االقتصادية  الخطة  تجسيد  في  الفعلي  االنطالق 
ذات  يضيف  أورو   1 يساوي  دينارا   140 أصبح 
الوطني  االقتصاد  تأثر  وبخصوص  المتحدث. 
أنه  أشار حيدوسي  دوليا،  الجيوسياسية  بالظروف 
قفزة  لتحقيق  لصالحها  تستغلها  أن  للجزائر  يمكن 
مجال  في  اإلنتاج  طاقة  رفع  خالل  من  اقتصادية 
على  والمحافظة  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الحبوب 
أزمة  في  أيًضا  الفرصة  وتتمثل   ، األجنبي  النقد 
الطاقة التي تعاني منها أوروبا بصفة خاصة كقارة 

قريبة جغرافًيا. 
وعلى مستوى استقطاب األموال الخارجية، يمكن 
التي  العربي  الخليج  دول  مع  التعامل  للجزائر 
ضخمة  خارجية  استثمارية  صناديق  على  تحوز 
صندوقها  أصول  تتجاوز  التي  كالسعودية  جًدا، 

االستثماري 700 مليار دوالر  وقطر 400 
مليار دوالر والكويت أيًضا. 

وباستغالل الجزائر لعالقاتها المتينة مع هذه الدول 
الشقيقة يمكنها جلب رأس المال  لالستثمار في البنى 
التحتية. وبخصوص نجاح قانون االستثمار، فيرى 
حيدوسي أن األمر مرتبط بالعنصر البشري الذي 
هو بحاجة الى تأهيل ، خاصة مع رقمنة التعامل 
بين المستثمر واإلدارة، خاصة وأّن ارتفاع مداخيل 
المناطق الصناعية وفق  بتهيئة  المحروقات تسمح 
معايير دولية ، حتى ال يضيّع المستثمر وقته في 
توفير  أجل  من  تراخيص  كانتظار  جانبية  أمور 

الكهرباء والماء مثال.
�ش. زمو�ش
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موالفي تعلن عن التو�صل اإىل حل عدة

 م�صاكل �صناعية مت�صببة يف التلوث وتوؤكد:

م�شروع تهيئة واد احلرا�ش يعرف تقدما ملحوظا
توا�شــــل التلـــوث �شريهـن م�شاريــع عـــّدة

قالت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة �صامية موالفي، اأن اإزالة التلوث من واد احلرا�ش يعد اأولوية وطنية تندرج 

�صمن حت�صني الإطار املعي�صي للمواطن م�صرية اأن بعث امل�صروع ي�صهد تقدما ملحوظا ومت التو�صل اإىل حل عدة م�صاكل 

�صناعية مت�صببة يف التلوث داعية املوؤ�ص�صات ال�صناعية لتح�صني و�صعيتها واحرتام �صروط الوقاية من الثلوث مع خلق 

ميكانيزمات متابعة ومراقبة دائمة.

�ش. زمو�ش

وزير ال�صناعة يدعوها

 لتن�صيب اأجهزة املعاجلة امل�صبقة

اإح�شاء 533 موؤ�ش�شة
 ملوثة لوادي احلرا�ش

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس أن القطاع وضع خارطة 
الحراش  وادي  تطهير  من  المرجو  األهداف  لتحقيق  طريق 
بالعاصمة مشيرا أنه تم إحصاء 533 مؤسسة منشأة مصنفة على 
ضفاف الوادي ستكون محل متابعة من أجل حثها على وقف رمي 

مخلفاتها في الوادي.
المؤسسات  لفائدة  دراسي  يوم  خالل  الصناعة،  وزير  وذكر 
الصناعية المصنفة المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش 
أن قطاعه قام بمرافقة كل القطاعات وإجراء جرد دقيق للمؤسسات 
االقتصادية الناشطة بمجرى وادي الحراش. مضيفا "533 مؤسسة 
منشأة مصنفة، و24 مؤسسة منتجة تابعة للقطاع الصناعي منها 
مؤسستين شرعت  في عملية تنصيب أجهزة المعالجة المسبقة". 
كما أشار زغدار، إلى أن قطاعه أعّد  مجمل المؤسسات الصناعية 
عمل  بإطار  تدخل  ميدانية  خرجة   20 إجراء  بعد  المخالفة،  
هذه  غاية  إلى  متواصلة  تبقى  المتابعة  عملية  أن  متابعا  اللجان، 
الساعة. وأصدر قطاع الصناعة، أوامر لجميع المستغلين للمنشآت 
الصناعية الناشطة في كافة الوالية، على غرار العاصمة  والبليدة  

ألن المياه تأتي من جبال البليدة –على حد قول الوزير -. 
في حين، أضاف وزير الصناعة،  أنه تم صياغة مشروع مقاربة 
الحراش.  الحاصل في وادي  الصناعي  للتلوث  لمعالجة مستدامة 
إلى  تسعى  البالد  أن  القطاع،  عن  األول  المسؤول  أوضح  كما 
تجسيد مشروع تطهير وادي الحراش بالعاصمة بهدف الحد من  
التلوث العمراني والصناعي المتراكم منذ  الناجمة من  األمراض 
عدة عشريات. والتي تجلى آثارها السلبية  على الصعيد الصحي  

البيئي واالقتصادي.
�ش. زمو�ش

الديوان املهني يوؤكد تطبيق اأ�صعار جديدة قريبا 

نحو رفع �شقف دعم البذور لتحقيق 
االكتفاء الذاتي يف �شعبة احلبوب

أعلن المدير العام للديوان المهني للحبوب نصر الدين مسعودي، أمس 
أن هناك دراسة على طاولة الحكومة لرفع سقف دعم البذور لتحقيق 

االكتفاء الذاتي، في القمح الصلب والشعير.
وقال مسعودي في تصريحات لإلذاعة  أن الديوان سيوفر كل البذور 
الالزمة من القمح اللين والقمح الصلب، والشعير والعدس والحمص 
ذات  أرجع  بالمقابل  عليها.  جديدة  أسعار  ستطبق  كما  واألسمدة 
المتحدث أن الظروف المناخية هي التي لم تساعد على تحقيق هذين 
النوعين، لذلك ارتأت الحكومة أن تعالج المشكل بالسقي. كما كشف 
مسعودي انه في المناطق الشمالية سيتم العمل على السقي التكميلي، 
وفي الجنوب سيتم الذهاب الى المناطق التي فيها المياه قصد تحقيق 
المهني  للديوان  العام  المدير  كشف  ذلك  جانب  الى  الذاتي.  االكتفاء 
للحبوب، أنه تم تكليف الديوان مؤخرا لنكون المستورد الوحيد لمادة 
البقوليات. وبخصوص موسم الحصاد، أردف قائال: "نحن في نهاية 
موسم الحصاد والدرس بقي لنا بعض الوقت فقط الستقبال الكميات من 

الفالحين في حين تنظيم الموسم كان محكم".
�ش. زمو�ش

املدير العام بوزارة ال�صناعة ب�صري ك�صرود:

املن�شة الرقمية للم�شتثمر
 اآلية الإ�شفاء ال�شفافية

قانون االستثمار  أّن  الصناعة بشير كشرود  العام بوزارة  المدير  أكد 
جاء بنصوص تطبيقية، من بينها إدراج شباك وحيد واستخدام المنصة 
الرقمية ، تكون الواسطة بين اإلدارة والمستثمر ، وكلما كانت المنصة 
الرقمية ثرية بالمعطيات كلما توفرت الشفافية وبالتالي اتخاذ القرارات 

في أجل قصير.
ويرى السعيد منصور رئيس النادي االقتصادي الجزائري أن المنصة 
الرقمية للمستثمر ستسمح بالقضاء على البيروقراطية اإلدارية وضمان 
الشفافية وجذب االستثمار المحلي واألجنبي ، مضيفا أن هذه المنصة 
اإلجراءات  عن  المادي  الطابع  وتزيل  الزمنية  المدة  تقلص  الرقمية 

المتعلقة باالستثمار.
حياة �صرتاح

الرئي�ش املدير العام ملجمع �صونلغاز، مراد عجال يوؤكد:

ربط امل�شتثمرات الفالحية بال�شبكة الكهربائية يتقدم بوترية «ثابتة»
صرح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، 
عن  يقل  ال  ما  أن  األول  أمس  عجال  مراد 
مختلف  عبر  فالحية  مستثمرة   22.000
بالطاقة  تموين  من  استفادت  الوطن  مناطق 
الكهربائية التقليدية في إطار البرنامج الوطني 
لقاء  الفالحية.وخالل  المستثمرات  لربط 
المحلية  والسلطات  الشركاء  بمختلف  جمعه 

لوالية غرادية تمحور حول االنشغاالت في 
ربط  برنامج  أن  عجال  أكد  الطاقة،  مجال 
المستثمرات الفالحية بالشبكة الكهربائية الذي 
يتقدم بوتيرة "ثابتة" سيبلغ 30.000 مستثمرة 
رفع  في  سيساهم  و   2022 سنة  نهاية  مع 
السيما  المردود  تحسين  و  الفالحي  االنتاج 
في مجال الزراعات االستراتيجية كالحبوب 

وأكد  وغيرها،  واألعالف  والبطاطس 
واالستثمارات  األعمال  كافة  أن  المسؤول 
إلى  الهادفة  سونلغاز  مجمع  بها  قام  التي 
تحسين جودة الخدمة تدل على االلتزام الثابت 
للسلطات العمومية لصالح التنمية االقتصادية 
ورفاهية المواطن عبر كافة مناطق الوطن، 

طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. 

بها  قامت  التي  االستثمارات  أن  وأوضح 
الدولة سمحت لغرداية، وبطاقة 560  ميغا 
فولط امبير،  بأن تكون والية "مكتفية ذاتيا" 
في مجال الطاقة الكهربائية التقليدية حيث يتم 
استعمال سوى 51 بالمائة من هذه الطاقة. 
ميزة جذابة  يشكل  أن  "ذلك يجب  أن  وأكد 
للمستثمرين السيما في مجال الصناعة لخلق 

نشاطات مربحة مستحدثة للثروة و مناصب 
السنة  "صائفة  أن  عجال  وذكر  الشغل". 
الجارية لم تشهد انقطاعات عدا تلك المتعلقة 
الشبكة  على  اعتداءات  أو  بأشغال صيانة  
إيجابي  امر  اعتبره  ما  وهو  الكهربائية". 

ساهم في التموين الجيد للسكان بالطاقة.
�ش. زمو�ش

خبري القت�صادي يتحدث عن موؤ�صرات جناح اخلطة القت�صادية للحكومة 

"قفزة نوعية" يف قيمة الدينار 
بف�شل اجراءات االإقالع االقت�شادي

عرب الوليات امل�صتحدثة موؤخرا

م�شابقة توظيف يف �شفوف احلماية املدنية
اأ�صا�ش الختبارات لرتبة عون،  اأعلنت املديرية العامة للحماية املدنية عن فتح م�صابقة توظيف على 

لتوظيف  الختبارات  اأ�صا�ش  على  �صتنظم  امل�صابقة  اأن  اأم�ش  لها،  بيان  يف  املديرية  ل�صنة  .2022اأفادت 

موؤخرا  امل�صتحدثة  اجلنوب  لوليات  املدنية  احلماية  مديريات  ل�صالح  ذكور  مدنية  حماية  عون   600
وهي تيميمون، برج باجي خمتار، اأولد جالل، بني عبا�ش، اإن �صالح، اإن قزام، توقرت، جانت، املغري، 

املنيعة.وتت�صمن امل�صابقة اختبارات كتابية يليها فح�ش طبي ونف�صاين للقبول النهائي، ويتكون امللف 

�صهادة  القامة،  قيا�ش  �صهادة  املدر�صية،  لل�صهادة  اأ�صلية  ن�صخة  امل�صابقة،  يف  للم�صاركة  خطي  طلب  من 

ملوؤها  يتم  العمومية  للوظيفة  العامة  للمديرية  الر�صمي  املوقع  من  حتمل  معلومات  ا�صتمارة  الإقامة، 

التعريف  بطاقة  من  ن�صخة  اإىل  الختبارات.بالإ�صافة  اأ�صا�ش  على   01 رقم  منوذج  املرت�صح،  طرف  من 

03  �صهادات طبية طب عام + طب �صدري+ طب العيون، و�صل  الوطنية، �صارية املفعول، �صهادة امليالد، 

دفع حوالة الربيدية 200.00 دينار.

حياة �صرتاح
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يف اإطار اأ�صغال �صيانة اأروقة الوزن الثقيل

النتهاء من املرحلة الأوىل 
من معاجلة ت�شوهات منحدر اجلباحية

ك�صفت "اجلزائرية للطرق ال�صيارة"، عن النتهاء من املرحلة الأوىل من معاجلة ت�صوهات منحدر اجلباحية بالطريق ال�صيار �صرق غرب 

يف البويرة، وذلك يف اطار اأ�صغال �صيانة اأروقة الوزن الثقيل.

المصالح،  لذات  بيان  وأوضح 
المؤقت  المنع  سريان  بدء  بعد  أنه 
لسير مركبات الوزن الثقيل بمقطع 
الجباحية  بعد موافقة سلطات والية 
المركبات  تحويل  على  البويرة 
نحو  مؤقتة،  بصفة  و  المعنية، 
أطلقت   ،5 رقم  الوطني  الطريق 
المصالح التقنية للجزائرية للطرق 
لعملية  األولى  المرحلة  السيارة 
الذي  و  المعني  المقطع  صيانة 
الشاحنات  سير  أروقة  عرفت 
تدهور سريع بسبب تجاوز الخطير 
للحمولة و االستعمال المفرط لنظام 

المكابح بالمنحدر.
السيارة،  الجزائرية للطرق  وقالت 

أنها أتمت ازالة الطبقة المعيبة بالمقطع المعني وحسب 
الجهوية  بمديرية  لألشغال  المتابعين  المهندسين  أحد 
وسط ل"ألديا"  بالبويرة، فان المصالح المكلفة بعملية 

الصيانة للجزائرية للطرق السيارة 
مع شركة ألترا لألشغال العمومية 
المسخرة لهذا الغرض، انتهت من 
الطريق  ألرضية  أولية  معالجة 
الجباحية  مقطع  طول  كامل  على 
بالطريق السيار، بدءا بواد الرخام 
الى غاية نهاية المنحدر  بالبويرة، 
خلفتها  لتشوهات  تعرض  الذي  و 
في  واالفراط  الزائدة  الحمولة 
الثقيل  الوزن  مركبات  استعمال 
تباشر  لذلك  واتباعا  للمكابح. 
كل  ازالة  المعنية عملية  المصالح 
مخلفات الطبقة األرضية المعالجة 
جديدة  طبقة  لوضع  تحضيرا 

لإلسفلت، يضيف المصدر. 
وأضافت مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة أنها تستغل 
عملية تحويل مركبات الوزن الثقيل الى خارج الطريق 
معالجة  الى  إضافة  التدابير،  من  جملة  لتنفيذ  السيار 
السالمة  تحسين  الى  تهدف  الشاحنات،  سير  أروقة 
االشارات  تدعيم  المذكور، السيما  بالمقطع  المرورية 
العمودية الموجودة و تجديد االشارات األرضية تزامنا 
و قدوم موسم األمطار، مع عزم القائمين على المؤسسة 
و بعد لقاء التنسيقي مع شركاءهم في استغالل الطريق 
السيار، الى خفض سرعة مركبات الوزن الثقيل الى 
السير مجددا  بالعودة و  60كلم/ساعة بعد السماح لهم 

بالطريق السيار. في  )سيال(,  للجزائر  والتطهير  المياه  شركة  ستشرع 
نشر نتائج التحاليل حول جودة المياه المنتجة والموزعة 
على مستوى واليتي الجزائر العاصمة وتيبازة "بصفة 
االجتماعي,  التواصل  منصات  عبر  ذلك  و  دورية" 
حسبما أفاد به بيان للشركة.وأكد البيان أنه "في اطار 
تنتهجها  التي  الشفاف  الجواري  االتصال  استراتيجية 
سيال مع زبائنها, فإنها ستعمل على نشر نتائج التحاليل 
المستهلك  طمأنة  بهدف  دورية  بصفة  الشروب  المياه 
الشبكة  عبر  الموزعة  الحنفية  مياه  نوعية  بخصوص 

العمومية للتوزيع.«
و أكدت سيال أن المياه الشروب "تخضع لتحاليل يومية 
مضيفة  صارمة",  جد  وبكتريولوجية  فيزيوكيميائية 
و  الذوق  لمراقبة  أخرى  بتحاليل  القيام  "يتم  أنه  ايضا 

الرائحة واللون.«
من  انطالقا  "تتم  العمليات  هذه  أن  المؤسسة  وأكدت 
عداد  غاية  إلى  بالخزانات  مرورا  اإلنتاج  محطات 
الزبون وفقا للوائح الجزائرية لصالحية المياه الشروب 

التي تستند لتوصيات منظمة الصحة العالمية.«

طرف  من  تتم  اليومية  المراقبة  هذه  ان"  أبرزت  و 
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)ALGERAC(».
معالجة  في كل محطة  تمتلك سيال  هذا,  »إلى جانب 
جودة  ضمان  مهمته  عملياتي  مخبر  الشروب,  المياه 

المياه المنتجة", يضيف نفس البيان.
حوالي  تجري  سيال  أن"  المصدر  ذات  أبرز  و 
تحليل  و26.000  فيزيو-كيميائي  تحليل   144.000
سنة.  كل  تحليلية  عينة  و12.000  بكتيريولوجي 
لتحسين  السلطات  جانب  إلى  جبارة  جهودا  تبذل  كما 
وضمان  والتطهير  للمياه  العمومية  الخدمات  جودة 
انتباه  األمن الصحي للمياه.«وفي األخير, لفتت سيال 
الذين  والمستهلكين  العقارية  الهيئات  و  المؤسسات 
و  كالصهاريج  للتخزين  وسائل  أو  منشآت  يملكون 
وتطهيرها  تنظيفها  "ضرورة  الى  المياه  خزانات 

المستمر من أجل تجنب أي خطر لتلوثها".
حياة �صرتاح

�ش. زمو�ش

الأغواط:

الأمن احل�شري الثالث
 يحجز 15505 وحدة 

من مادة "ال�شمة" املقلدة  
مكافحة  إلى  الهادفة  الميدانية  األمنية  للجهود  مواصلة 
قطاع  عبر  أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة 
األمن  إلى  واردة  معلومات  إثر  على  اإلختصاص، 
قيام  مفادها  األغواط  والية  بأمن  الثالث  الحضري 
بحيازة  سنة   )36( العمر  من  يبلغ  فيه  مشتبه  شخص 
للمواصفات )من مادة  بيع سلعة مقلدة غير مطابقة  و 
الشمة( داخل مسكنه الكائن بأحد أحياء مدينة األغواط، 
استفاء  بعد  للمصلحة  التابعة  الشرطة  عناصر  تمكنت 
اإلجراءات القانونية من ضبط و حجز )15505( وحدة 
من مادة تبغ الترشق )الشمة( من مختلف األنواع كانت 

مخبأة على مستوى المسكن السالف الذكر.
وبعد استكمال ملف اإلجراءات الجزائية لقضية الحال 
المتعلقة بـ جنحة الغش و خداع المستهلك في التركيبة 
السلع، جنحة عدم  في  الجوهرية  الصفات  و  الطبيعية 
الفوترة، جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون تسجيل 
السيد  أمام  فيه  المشتبه  تقديم  تم  التجاري،  السجل  في 

وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط.
حياة �صرتاح

تيبازة:

توقيف �شخ�ص ينتحل
 �شفة رئي�ص دائرة

تمكنت مصالح األمن لوالية تيبازة مؤخرا من توقيف 
بضحاياه,  لإليقاع  دائرة  رئيس  صفة  ينتحل  شخص 
حسبما جاء في بيان لهذا السلك األمني.وأوضح البيان 
أن مصالح الشرطة القضائية لتيبازة أوقفت مؤخرا بعد 
النصب  يحترف  فيه,  مشتبه  والتحري,  البحث  تكثيف 
وإيهام  دائرة,  رئيس  صفة  بانتحال  المواطنين  على 
استفادتهم  تخص  امتيازات  على  بحصولهم  ضحاياه 
من السكنات اإلجتماعية على المستوى الوطني, مقابل 
له.وسمحت  لشريك  البريدي  الحساب  في  مالية  مبالغ 
يستعمالن  نقالين  هاتفين  حجز  من  أيضا  التحريات 
من طرف المشتبه فيه, البالغ من العمر 38 سنة, في 
عملية النصب واالحتيال,  وفقا للمصدر.وبعد استكمال 
إجراءات التحقيقات لدى الضبطية القضائية, سيتم تقديم 
قضية  عن  إقليميا  المختصة  النيابة  أمام  فيه  المشتبه 

"النصب على الجمهور وانتحال صفة".
حياة �صرتاح

وفقا لتو�صيات منظمة ال�صحة العاملية

"�شيال" تن�شر حتاليل املياه 
عرب من�شات التوا�شل الجتماعي

ال�صلف: 

اإدماج 9248 من حاملي 
ال�شهادات يف خمتلف القطاعات

هامش  على  سداس،  لخضر  الشلف  والية  والي  أكد، 
قطاع  في  للمدمجين  االستفادة  مقررات  تسليم  مراسيم 
من  المدمجين  عدد  بأن  الوالية،  بمقر  والرياضة  الشباب 
حاملي الشهادات قد بلغ 9248 عونا في مختلف الرتب من 
أصل 12000 معني بعملية اإلدماج في مختلف القطاعات.
التي  الفعال  بالدور  المسؤول  ذات  نوه  السباق  ذات  وفي 
سبيل  في  العامة  األمينة  برئاسة  الوالئية  اللجنة  به  تقوم 
إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على اإلدماج المهني 
واإلجتماعي، مشيرا إلى أن الوالية قد حققت نسبة 77.03 
% في هذا المجال ما يجعل الشلف من بين الواليات الرائدة 

من ناحية نسبة إدماج حاملي الشهادات.
�ش.ز

عني ال�صفراء:

يومني تكوينيني
 لفائدة ال�شباب املتطوع

الصفراء  العين  ببلدية  الجزائري  األحمر  الهالل  نظم 
تكوينيين  يومين  المدنية  الحماية  مصالح  مع  بالتنسيق 
لفائدة الشباب المتطوع وشباب الهالل األحمر الجزائري 
الحوادث  مختلف  في  األولية  اإلسعافات  تقديم  حول 
والكوارث، وذلك لتكريس ثقافة تقديم اإلسعافات األولية 
التعامل  كيفية  في  ولتهيئتهم  الحوادث  هذه  مثل  في 
إقباال  لقيا  التكوينيين  المفاجئة .اليومين  األحداث  مع 
الهالل  الشباب، وكذا استحسانا من طرف  من طرف 
األحمر الجزائري خاصة بعد الشروحات المقدمة من 
عناصرها  قدم  التي  المدنية  الحماية  مصالح  طرف 
إرشادات وتوجيهات وتوزيع مطويات توضيحية حول 
مع  التعامل  وكيفية  األولية  اإلسعافات   تقديم  كيفية 

الشخص المصاب. 
�ش.زمو�ش

حت�صبا للدخول املدر�صي

ربط 6 موؤ�ش�شات تربوية 
بالوادي بالطاقة الكهربائية

قامت   ،2023/2022 الدراسي  للموسم  تحسبا 
مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي بربط ستة 
وقد  الكهربائية،  بالطاقة  تربوية  مؤسسات   )06(
 8 ابتدائية  التالية:  االبتدائيات  العملية  هذه  شملت 
ماي ببلدية بالوادي، ابتدائية الناظور ببلدية الوادي 
الزغبيات  بحي  المجيد  عبد  هاني  ابتدائية  ايضا، 
ببلدية  القدس  حي  ابتدائية  خليفة،  حاسي  ببلدية 
حي  ابتدائية  الى  باإلضافة  الكريم،  عبد  حساني 
الشيخ  اميه  ابتدائية  وكذا  البلدية،  بذات  الزمالة 

ببلدية دوار الماء.
التالميذ  أولياء  استحسن  فقد  ذلك  مع  بالموازاة 
ورؤساء االحياء المعنية بعملية الربط هذه العملية، 
إيجابي  والتي اعتبروها مكسبا هاما يساهم بشكل 

على التحصيل الدراسي للتالميذ.
حياة �صرتاح

البي�ش:

حملة حت�شي�شية ت�شتهدف 
�شائقي الدراجات النارية

الوطني  لألمن  العامة  المديرية  إطالق  بمناسبة 
النارية  الدراجات  سائقي  تستهدف  وطنية  حملة 
بمختلف أصنافها خالل الفترة الممتدة من 11 إلى 
والية  أمن  مصالح  نظمت   ،  2022 سبتمبر   20
سائقي  لفائدة  توعوية  و  تحسيسية  حملة  البيض 

الدراجات النارية.   
حيث أشرف على العملية إطارات تابعين للمصلحة 
توعية  تمت  حيث  العمومي،  لألمن  الوالئية 
السلوكيات  تفادي  النارية من  الدراجات  مستعملي 
السلبية الخطيرة، وما يتبعها من أضرار لمستعملي 
قانون  احترام  ضرورة  مع  الساكنة  و  الطريق 
أثناء  الخوذة  استعمال  و  به  االلتزام  و  المرور 
السياقة، العملية لقيت استحسان  و تجاوب من قبل 
مستعملي الطريق الذين ثمنوا جهود مصالح األمن 
الوطني في التقليل من حوادث المرور عن طريق 

تكثيف الحمالت  التحسيسية و التوعوية.
حياة �صرتاح

لهذا  والدرس  الحصاد  حملة  البويرة،  بوالية  انتهت  
الموسم، بعد تحقيق إنتاج تجاوز 50 بالمائة مما جني 
المليون  المحقق  اإلنتاج  فاق  حيث  الماضية،  السنة 
و164 ألف و981 قنطار من مختلف أنواع الحبوب، 
على مساحة 72 ألفا و949 هكتار، وهي المساحة التي 
المنصرم،  الموسم  خالل  حصد  ما  نصف  تجاوزت 
بسبب أزمة الجفاف التي عاشتها الوالية، بعد انخفاض 
رهيب لمنسوب سدودها ألول مرة منذ إنجازها، ناهيك 
عن قلة المياه الجوفية، وهو ما كان وراء عدم حصاد 

أكثر من نصف المساحات المغروسة.
أنواعها، خالل موسم  بمختلف  الحبوب  إنتاج  وارتفع 
الحصاد والدرس بوالية البويرة، إلى أكثر من مليون 
و164 ألف قنطار، بما يفوق 50 بالمائة، مقارنة بما 
المجموعة  الكمية  فاقت  فيما  الفارط،  الموسم  تم جنيه 
الفالحة  مصالح  وحسب  قنطار.  ألف   700 للتخزين 
إنتاج  والدرس،  الحصاد  حملة  حققت  فقد  بالبويرة، 
و128  الصلب،  القمح  من  قنطار  و106  ألف   228
ألف و218 قنطار من القمح اللين، و187 ألف و551 
قنطار من الشعير، باإلضافة إلى 23 ألفا و105 قنطار 
من الخرطال، فيما تجاوزت كمية الحبوب التي جمعت 
والبقول  الحبوب  لتعاونية  الجمع  نقاط  مستوى  على 
في  األنواع،  مختلف  من  قنطار  ألف   700 الجافة، 
أكبر كمية  العملية الستقبال  فيه  تتواصل  الذي  الوقت 

الشهر  نهاية  إلى  الجمع  فترة  وتمديد  اإلنتاج،  من 
على  محاصيلهم  دفع  فرصة  الفالحين  لمنح  الجاري 
مستوى 10 نقاط للجمع، موزعة عبر مختلف جهات 
مصالح  أكدت  جهتها،  من  العملية.  لتسهيل  الوالية 
استيعابها  الجافة، رفع طاقة  الحبوب والبقول  تعاونية 
ألف قنطار، تحسبا  المليون و180  بما يفوق  للمنتوج 
لما جني من إنتاج وفير لهذا الموسم، مع تسخير 10 
الجافة،  والبقول  الحبوب  ديوان  على  موزعة  نقاط 
بسعة أكثر من مليون قنطار، حيث تحوز بلدية سور 
بـ  تقدر  إجمالية  بسعة  للتخزين  نقطتين  على  الغزالن 
ببلدية  نقاط   4 حين خصصت  في  قنطار،  ألف   113
 244 بـ  تقدر  إجمالية  بسعة  الوالية  مقر  البويرة 
أخرى  نقاط   5 تخصيص  إلى  باإلضافة  قنطار،  ألف 
عين  ببلدية  قنطار  ألف   730 بـ  تقدر  إجمالية  بسعة 
تاقديت  بسام، عالوة عن نقطتين أخريين في كل من 
البويرة بسعة  )مطحنة( بسعة 3 آالف قنطار، وبلدية 
اإلشارة  تجدر  "ليدياد".  بمؤسسة  قنطار  ألف   32
قدرها  إجمالية  مساحة  تحصي  البويرة  والية  أن  إلى 
69389 هكتار، منها 63759 هكتار مساحة مزروعة 
لالستهالك، و5629 هكتار مساحة مزروعة للبذور، 
بمختلف  الحبوب  لزراعة  المخصصة  المساحة  وهي 
مساحات  غرس  الموسم  هذا  عرف  كما  أنواعها. 
يعرف  ما  أو  الزيتي،  السلجم  محصول  من  شاسعة 

على م�صاحة قاربت 73 األف هكتار

ارتفاع اإنتاج احلبوب بالبويرة



فيما يأتي نصائح لشد الوجه:
ضروري  فالماء  الماء،  من  الكثير  شرب 
يُرطب  إذ  والرقبة،  الوجه  ولشد  الجلد  لمرونة 
الماء الجسم ويغذيه بشكل جيد، ويُفضل شرب 

ما ال يقل عن 8 أكواب من الماء يوميّاً. 
استخدام الكريمات المرطبة، أو المواد الطبيعية 
بهذا  يفي  اللوز  وزيت  البشرة،  لترطيب 
وفيه   ، Eفيتامين على  يحتوي  ألنه  الغرض، 
البشرة  يشد  الزيت  وهذا  مرطبة،  خصائص 
للتقليل  جيد  وهو  العينين،  وتحت  الفم  حول 

الوجه  في  الدقيقة  والخطوط  التجاعيد  من 
والرقبة.

أشعة  من  للوقاية  كريم  استخدام   
نسبة  تقل  ال  بحيث  الشمس، 

ويجب   ،30  SPFعن 

اختيار نوعية جيدة من هذا الواقي لمنع ظهور 
التجاعيد. 

طريق  عن  وهذا  الصحي،  الطعام  تناول 
األطعمة  على  يحتوي  غذائي  نظام  إتباع 

باألحماض  مثل الغنية  الدهنية، 

أوميغا 3، ألنها تحتفظ برطوبة البشرة وتمنحها 
تناول  يتم  أن  يجب  كما  والمرونة،  النعومة 
األكسدة  مضادات  على  تحتوي  التي  األطعمة 
الدقيقة  والخطوط  التجاعيد  لتقليل  والفيتامينات 
األطعمة،  هذه  ومن  والرقبة،  الوجه  في 

األسماك، واألفوكادو، وبذور الكتان. 
التدخين؛ ألنه أحد أهم مسببات تلف  اإلقالع عن 
لمادة  البني  باللون  التدخين  يتسبب  إذ  البشرة، 
الشخص  ويبدو  مترهاًل  الجلد  ويجعل  الكوالجين 
أكبر سنّاً. الحصول على عدد ساعات كافية 
من  االستفادة  يُمكن  فال  يوميّاً،  النوم  من 
دون  بالبشرة  للعناية  روتين  أي  إتباع 
فالنوم  الليل،  خالل  كافية  لمدة  النوم 
صحة  على  للحفاظ  ضروري 

البشرة والقضاء على التجاعيد.
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الحياة  نمط  على  التعديالت  بعض  إجراء  يمكن  الحياة:  نمط  تعديالت   
للسيطرة على ألم البطن، وفيما يأتي بيان أهّم هذه التعديالت:

االعتدال في تناول الطعام في حال كان السبب الكامن وراء اإلصابة بألم 
البطن هو كثرة الطعام.

الغازات هي  للغازات في حال كانت  الُمسبّبة  تناول األطعمة  الحّد من   
الُمسبّبة أللم البطن. 

أن  يمكن  إذ  باأللم،  الشعور  لتخفيف حدة  األيسر  الجانب  االستلقاء على 
يساعد هذا االستلقاء على إراحة القناة الهضمية.

 اإلكثار من تناول األلياف وشرب الماء في حال كان اإلمساك هو السبب 
الكامن وراء المعاناة من ألم البطن.

التمارين التي تساعد على االسترخاء،   السيطرة على التوتر وممارسة 
وذلك ألّن التوتر يتسبب في زيادة ألم البطن سوءاً.

 وضع قربة من الماء الساخن على البطن.
 الحرص على تناول كمية كبيرة من السوائل الصحية مثل الماء.

 االمتناع عن شرب الكحول، وذلك لما يتسبب به شرب الكحول من زيادة 
األلم سوءاً.

الحّد من تناول القهوة والشاي، وذلك لتسبب هذه المشروبات بزيادة األلم سوءاً.

 الحرص على أخذ قسط كاٍف من الراحة. 
العالجات الدوائية: يعتمد اختيار الدواء على السبب الكامن وراء الشعور 
بألم البطن، وهناك بعض الحاالت التي يتطلب فيها األمر حقن المصاب 
بالوريد بالسوائل تعويضاً عن النقص الحاصل، ومن الخيارات الدوائية 

التي يمكن أن يُلجأ إليها ما يأتي:
 ُمسّكنات األلم؛ على الرغم من أّن أغلب الحاالت ال يزول فيها األلم بشكٍل 
مباشر عند تناول مسكنات األلم، إال أنّها تقلل بشكٍل واضح من حدته، ومن 
الجدير بالذكر أّن هناك العديد من األدوية التي تُصنّف كُمسّكنات لأللم، 
بألم  الشعور  حاالت  في  باستخدامه  يُنصح  الباراسيتامول، والذي  منها 
بسيط، ويُنصح بقراءة التعليمات المرفقة بالباراسيتامول، والحرص على 
اليومية المسموح بها، ومن ُمسّكنات األلم أيضاً:  عدم تجاوز الجرعات 
األسبرين ومضادات االلتهاب، ولكن يُنصح بعدم تناول هذه األدوية دون 
استشارة الطبيب المختص؛ إذ إّن هذه األدوية قد تزيد شعور المصاب بألم 

البطن في بعض الحاالت.
 مضادات الحموضة، ويُلجأ إليها في بعض حاالت ألم البطن.

 المضادات الحيوية و مضادات االكتئاب ولكن تُعطى بجرعات قليلة في 
حال الشعور بألم في البطن.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

فوائد البابوجن للحامل 
يف ال�سهر التا�سع

يعّد البابونج من أكثر األعشاب المفيدة للحامل، حيث إنّه يساهم في تهدئة 
انقباض عضالت الرحم التي تحدث في الشهر التاسع، فيخّفُف من آالم 
األّم  على صّحة  الحفاظ  في  يساهُم  كذلك  الوالدة،  عملية  ويّسهل  الطلق 

وجنينها.
 كما أنّه يقلُّل من أعراض الدوخة، واإلمساك، وعسر الهضم حيث إنّه 
يعمل كمليّن طبيعّي لألمعاء، ويمنُح النوم الهادئ للحامل، ويخلصها من 

االلتهابات والحّكة الشديدة.
الزيتون،  زيت  أو  اللوز  زيت  مع  البابونج  زهرة  زيت  مزج  يمكُن   
واستخدامه في تدليك ظهر الحامل وأقدامها؛ وذلك ألنّها تعاني من آالم 
عليها  الثقل  زيادة  بسبب  التاسع؛  الشهر  خالَل  المناطق  هذه  في  كبيرة 
وازدياد حجم الجنين، كذلك يمكُن أن تُضاف نقاٌط صغيرة من زيت زهرة 
البابونج إلى ماء االستحمام؛ حيث إنّه يساعد في التقليل من حّدة الخوف 
والتوتر والقلق الذي تعاني منه الحامل في الشهر التاسع؛ بسبب اقتراب 

موعد الوالدة، ويمنُحها االسترخاء والراحة.

كيفية تنظيم املالب�س يف اخلزانة

وتقسيمها  الدوالب  من  المالبس  بإخراج  يُنصح  المالبس  خزانة  ترتيب 
إلى مجموعات؛ كمجموعة المالبس التي يتّم ارتداؤها كثيراً، ومجموعة 
يتّم  التي ال  المالبس  أقّل، ومجموعة  بمعدل  ارتداؤها  يتّم  التي  المالبس 
ارتدائها أبداً منذ عام أو أكثر، والتي يُمكن التبرع بها، ومجموعة المالبس 
أو  البالية  المالبس  إلى رمي  باإلضافة  الجسم،  تالؤم حجم  تعد  لم  التي 
التالفة، وتقسيم المالبس الُمراد االحتفاظ بها بحسب مواسم ارتدائها وكثرة 
استخدامها، مع تحديد قطع المالبس الُمراد ترتيبها وعرضها في الدوالب، 

وتلك الُمراد تخزينها في مكاٍن آخر.
  تعليق المالبس المتشابهة مع بعضها يتّم ترتيب المالبس في الدوالب 
تعليق  مثل:  البعض؛  بعضها  بجوار  المتشابهة  المالبس  تُوضع  بحيث 
التنانير بجوار بعضها البعض، وكذلك الفساتين، والقمصان، وغير ذلك، 
ثّم إعادة ترتيب األقسام السابقة بحسب لونها وتكرار ارتدائها، كما يُمكن 
ترتيب الخزانة إلى مجموعات تتضّمن فصل مالبس العمل، عن مالبس 

الرياضة، عن مالبس المناسبات.
ترتيب المالبس المطوية يُمكن طي المالبس التي ال يُمكن تعليقها وترتيبها 
على الرّف الموجود أعلى العالقات، ويُفّضل وضع المالبس ثقيلة الوزن 
ثّم  منها،  أعلى  وزناً  األخّف  المالبس  ووضع  المطّوية،  المالبس  أسفل 
معاً،  العمل  مالبس  طّي  أّي  استخدامها؛  طريقة  بحسب  ترتيبها  إعادة 
ومالبس التمرين معاً، كما يُمكن ترتيبها بحسب تدرجات األلوان ابتداًء 
من األبيض إلى الفاتح إلى الداكن، وفي حال عدم احتواء الدوالب على 

رفوف، فيُمكن تخصيص جزء من عالقة المالبس لتعليق هذه المالبس.
 ترتيب األحذية في الدوالب يُمكن لألحذية أن تشغل مساحة كبيرة في 
الدوالب ويساعد ترتيبها بطريقة منظمة وفعالة على توفير مساحة أكبر 

في الدوالب، ويمكن فعل ذلك من خالل: 
عن  منفصل  بشكل  الصنادل  ترتيب  أّي  نوعها؛  بحسب  األحذية  ترتيب 

األحذية ذات الكعب العالي، وهكذا.
 ترتيب األحذية بحسب مرات ارتدائها، ووضع الحذاء العادّي، أو الحذاء 

الرياضّي الذي يتّم ارتداء بشكل ُمتكرر في الُمقدمة.
 تخزين األحذية في الرفوف العلوية من الدوالب من أجل توفير المزيد 

من المساحة.
عالقات  الدوالب.وضع  من  السفلّي  الجزء  في  لألحذية  رّف  وضع   

مخصصة لألحذية، وتثبيتها على الجهة الداخلية لباب الدوالب.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

طرق عالج ان�سداد الأنف عند الأطفال
تناول بعض المشروبات الساخنة المحتوية على فيتامين سي مثل الليمون 
الساخن التي تعمل على إزالة االحتقان من األنف ويتم بعد ذلك استنشاق 

القليل من بخار الليمون الساخن حتى تشعر بتحسن. 
ويتم  التخييم  مثل  الرأس  تغطية  يتم  ثم  من  البابونج  من  تبخيرة  عمل 

االستنشاق من البابونج حتى يشعر الطفل بتحسن. 
تضخم  بحالة  أما  الحيوية  والمضادات  األدوية  بأخذ  اللوزتين  عالج 
اللوزتين يفضل االستئصال للطفل الصغير لمنع التضخم وزيادة االلتهاب. 
ومستحضرات  العطور  مثل  الحساسية  لمؤثرات  التعرض  من  التخفيف 
األطفال العطرية والتعرض للزهور بموسم التفتح أو أثناء التلقيح استنشاق 
مع غسل األنف بالمحلول الملحي ويتم بوضع ملعقة من الملح على لتر 
من الماء المعقم ويتم الغسول هذه الطريقة تعمل على إزالة وتخفيف من 

االنتفاخ والتهيج الموجود باألنف.
وتساعد  جيد  بشكل  األنف  فتح  تعمل على  التي  الفيكس  مادة  استنشاق   

بالتنفس بشكل جيد خالل الليل.
 توجد بالصيدليات بعض من األربطة التي توضع فوق األنف ويتم لصقها 

حول األنف لتفتح األنف ويساعد على الراحة بالنوم بهدوء دون شخير.

عالج اأمل البطن 
م�صكلة  من  املعاناة  هو  البطن  باأمل  ال�صعور  وراء  ال�صبب  كان  حال  يف  فمثاًل  رئي�صّي،  ب�صكٍل  املُ�صّبب  على  يعتمد  البطن  اأمل  عالج  اإّن 

�صحية ما اأو التعّر�ض لإ�صابة معينة، فاإّن العالج يكون بعالج هذه املُ�صّببات، وميكن بيان الطرق العالجية العامة فيما ياأتي:

ن�سائح ل�سد الوجه 
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الركراكي ك�شف اأم�س قائمة الالعبني

 املعنيني مبواجهتي ت�شيلي والباراغواي

زيا�ش يعود �إىل ت�شكيلة
 منتخب �ملغرب

 أعلن المدرب الجديد للمنتخب المغربي وليد الركراكي أمس عودة 
اإلعداديتين  للمباراتين  األطلس"،  "أسود  تشكيلة  إلى  زياش  حكيم 

لمونديال قطر ضد تشيلي والباراغواي نهاية الشهر الحالي.
وكان زياش البالغ 29 عاما، جناح تشلسي اإلنجليزي، أكد اعتزاله 
وحيد  البوسني  السابق  المدرب  مع  خالف  بسبب  دوليا  اللعب 
من  األخير  إقالة  إلى  أدت  التي  األسباب  أحد  وهو  خليلوزيتش 

منصبه.
وقال الركراكي خالل مؤتمر صحفي إلعالن تشكيلته األولى منذ 
للمنتخب إن "التواصل مع زياش  الفنية  تعيينه على رأس اإلدارة 
كان سهال وأنا مرتاح ألننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو 
للمنتخب  كمدرب  إليه  "تحدثت  وأضاف:  العودة"،  على  وافق 
وشرحت له بأننا بحاجة إلى أفضل الالعبين وهو بينهم وال يمكن أن 
نخوض نهائيات كأس العالم في غياب العب بقيمة وجودة زياش«.
حالة  وهذه  تشلسي  في  بانتظام  يلعب  ال  أنه  "رغم  قائال:  وأردف 
العديد من الالعبين الدوليين في صفوف النادي اللندني والذين ال 
يلعبون بانتظام أيضا، لكن العب مثل حكيم يجب وضعه في أفضل 
بذلك خصوصا وأنه غاب  لنا األفضل وهو سعيد  ليقدم  الظروف 

ألكثر من عام ونصف عن المنتخب«.
الوكاالت

يف اأول تعليق له بعد االإقالة، توخيل:

»�أ�شعر بال�شدمة لأن
 وقتي �نتهى يف ت�شيل�شي«

كمدرب  منصبه  من  إقالته  منذ  مرة  توخيل ألول  توماس  تحدث   
لنادي تشيلسي اإلنجليزي وعبر عن شعوره بالصدمة بسبب القرار 

الذي كان مفاجئا.
وعلق توخيل على قرار رحيله وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع 
التي  البيانات  أصعب  أحد  "هذا  "تويتر":  اإلجتماعي  التواصل 
اضطررت إلى كتابتها، وكنت أتمنى أال أحتاج إلى كتابته لسنوات، 
أشعر بالصدمة ألن وقتي انتهى في تشيلسي"، وتابع: "شعرت في 
والالعبين  الموظفين  لجميع  بيتي، شكرا جزيال  في  أنني  تشيلسي 

والمشجعين على تلك اللحظات السعيدة والترحيب الكبير«.
وختم توخيل: "إن الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق 
على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية سيبقى معي 
النادي وستظل  إلى األبد، يشرفني أن أكون جزءا من تاريخ هذا 

الذكريات الماضية دائما مكانا خاصا في قلبي«.
دوري  لقب  معه  حقق  الذي  األلماني  مدربه  إقالة  تشيلسي  وأعلن 
أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في دور المجموعات 
 ، بويلي،  تود  إدارة  وعينت  أرضه،  خارج  نفسها  البطولة  من 

المدرب اإلنجليزي غراهام بوتر خلفا للمدرب األلماني.
الوكاالت

اجلولة الثانية من دوري اأبطال اأوروبا تنطلق اليوم:

ليفربول يبحث عن �نطالقة جديدة
 وبر�شلونة عن ��شتعادة �عتباره من �لبايرن

وصيف  اإلنجليزي  ليفربول  يبحث 
حين  جديدة  انطالقة  عن  البطل 
أمستردام  أجاكس  يستضيف 
أبطال  دوري  في  اليوم  الهولندي 
يأمل  فيما  القدم،  لكرة  أوروبا 
اعتباره  استعادة  اإلسباني  برشلونة 
عندما  األلماني  ميونيخ  بايرن  من 
يحل عليه في المواجهة األبرز على 

اإلطالق في دور المجموعات.
وبعد قرابة ثالثة أشهر من منافسته 
على رباعية تاريخية، يجد ليفربول 
نفسه في موقف حرج للغاية، بعدما 
األربعاء  بتلقيه  محنه  ازدادت 
الجولة  في  مذلة  هزيمة  الماضي 
المجموعة  منافسات  من  األولى 
األولى على أرض نابولي اإليطالي.
العبين  جهود  خسارته  ورغم 
أنتوني  البرازيلي  مثل  مؤثرين 
مارتينيس،  ليساندرو  واألرجنتيني 
هذه  في  رائعة  بداية  أجاكس  قدم 
نظيفة  رباعية  بتسجيله  المجموعة 

تأجلت  الذي  رينجرز  مرمى  في 
الجولة ضد ضيفه  هذه  في  مباراته 
ألسباب  األربعاء  الى  نابولي 
الملكة  بجنازة  مرتبطة  تنظيمية 

إليزابيث.
بداية  وبعد  الثالثة  المجموعة  وفي 
رائعة للفريقين بفوز بايرن على إنتر 
فيكتوريا  على  وبرشلونة  اإليطالي 

الى  األنظار  تتجه  التشيكي،  بلزن 
األخير  يحل  حيث  أرينا"  "أليانز 
معه  توج  الذي  الفريق  على  ضيفاً 
هداف الدوري األلماني ست مرات 

في المواسم السبعة الماضية.
لبرشلونة  ثأرية  المواجهة  وستكون 
الذي ودع المسابقة الموسم الماضي 
من دور المجموعات ألول مرة منذ 

2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً 
أمام العمالق البافاري بنتيجة واحدة 
صفر-3، وذلك بعدما أُِذّل قبلها بعام 
على يد النادي البافاري بخروجه من 

ربع نهائي بخسارة تاريخية 8-2.
وفي تشيكيا، سيحاول إنتر العودة من 
ملعب فيكتوريا بلزن بالنقاط الثالث 
ألن أي نتيجة غير ذلك ستعقد مهمته 
المجموعة  بطاقتي  إحدى  حجز  في 

في ظل وجود بايرن وبرشلونة.
مرسيليا  على  افتتاحاً  فوزه  وبعد 
يخوض  نظيفين،  بهدفين  الفرنسي 
صعباً  اختباراً  اإلنجليزي  توتنهام 
يحل  حين  الرابعة  المجموعة  في 
البرتغالي،  سبورتينغ  على  ضيفاً 
وفي المجموعة الثانية، يحل أتلتيكو 
باير  على  ضيفاً  اإلسباني  مدريد 
فوز  عن  بحثاً  األلماني  ليفركوزن 
على  افتتاحاً  حققه  الذي  بعد  ثاٍن 

ضيفه بورتو البرتغالي.
الوكاالت

اإلنجليزي، رسميا، عودة  الدوري  رابطة  أعلنت 
المنافسات مرة أخرى، التي سبق وتم إيقافها، حدادا 

على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وقت  في  اإلنجليزي،  الدوري  رابطة  وأعلنت 
الكروية،  المسابقات  منافسات  كافة  تعليق  سابق، 
احتراما لوفاة ملكة بريطانيا، وحدادا على وفاتها 
في  الرابطة  ذكرته  ما  آخر.وحسب  إشعار  لحين 
بيان رسمي، أصدرته عبر موقعه اإللكتروني، فقد 
المسابقات  منافسات  عودة  رسمي،  بشكل  أعلنت 
منافسات  ستعود  حيث  طبيعي،  بشكل  الكروية 
دوري البطولة اإلنجليزية، "التشامبيونشيب" بشكل 

طبيعي لخوض مواجهاته اليوم، بعدما سبق وتم تأجيلها.وعلى إثر هذا البيان، 
تأكد بشكل رسمي، عودة منافسات الدوري اإلنجليزي الممتاز، البريميرليغ، 
لخوض منافساتها بشكل طبيعي، الجمعة المقبل، بعدما سبق وتأجلت الجولة 
السابعة من الدوري الممتاز، فيما ألمح بيان الرابطة، إلى إمكانية تأجيل عدة 
مباريات ضمن منافسات الجولة الحالية، ولكن ليس الجولة بأكلمها، وتشير 
جنازة  إقامة  ظل  في  لندن،  في  ستقام  التي  المباريات  إلغاء  إلى  التوقعات 

اإلنجليزي  الدوري  هناك.ويواجه  إليزابيث  الملكة 
المباريات خالل  الممتاز، عقبة جديدة تهدد بعودة 
ميل"،  "ديلي  صحيفة  وحسب  المقبل،  األسبوع 
بنقص  ستتأثر  البريميرليغ  مباريات  عودة  فإن 
شاحنات البث التلفزيوني الناتج عن تغطية تبعات 
أن  إلى  األسبوع.وأشارت  مدار  على  الملكة  وفاة 
الرئيسية  الحقوق  سبورتس، صاحبة  سكاي  شبكة 
البث  شاحنات  نقص  من  تعاني  البريميرليغ،  في 
الخارجية المطلوبة لتقديم التغطية المباشرة، حيث 
قناة "سكاي  في  الشاحنات  العديد من  استخدام  يتم 
نيوز«.ومن المقرر أن تبث "سكاي سبورتس" 8 
مباريات مباشرة األسبوع المقبل، حيث تبدأ مع أستون فيال ضد ساوثهامبتون 
في الدوري اإلنجليزي مساء الجمعة، يليها توتنهام وليستر في اليوم التالي، 
وبرينتفورد ضد آرسنال، وتشيلسي أمام ليفربول، وباإلضافة إلى ذلك، ستنقل 
سكاي، مباراتين في الدرجة األولى يوم السبت، باإلضافة إلى مباريات الدوري 

االسكتلندي الممتاز والدوري اإلنجليزي الممتاز للسيدات في اليوم التالي.
الوكاالت

اأزمة جديدة تهدد مباريات الربوميريليغ

بعد فوزه باأول لقب كبري له يف بطولة اأمريكا املفتوحة للتن�س

�لإ�شباين �ألكار�ز �أ�شغر م�شنف �أول عامليا يف �لتاريخ

أعلن االتحاد السوري لكرة القدم أن وفدا مشتركا من 
لالطالع  سوريا  سيزور  اآلسيوي  واالتحاد  "الفيفا" 
باستضافة  لها  للسماح  تمهيدا  فيها،  األوضاع  على 

المباريات الودية.
موقع  في  حسابه  على  السوري  االتحاد  وكتب 
"الفيفا واالتحاد اآلسيوي سيرسالن وفدا  "فيسبوك": 
مشتركا إلى سوريا تمهيدا لفك الحظر عن المالعب 

السورية«.
ومن جهته، أشار الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لكرة 

القدم، إلى قرار "الفيفا" بهذا الشأن بقوله "قرر الفيفا 
سوريا  إلى  مشترك  وفد  إرسال  اآلسيوي  واالتحاد 
استضافة  بإمكانية  يتعلق  فيما  أمني  تقييم  إلجراء 

مباريات دولية ودية في البالد«.
"بعد  "الفيفا":  موقع  على  الرسمي  البيان  وأضاف 
االجتماع الذي عقد في الدوحة ما بين جياني إنفانتينو 
االتحاد  رئيس  رمضان  وصالح  الفيفا(  )رئيس 
السوري لكرة القدم تقرر أن يواصل االتحاد الدولي 
ذلك  في  بما  المعنية  السلطات  مع  القدم جهوده  لكرة 

األمم المتحدة التخاذ تدابير من شأنها أن تسمح بتنفيذ 
البرامج التنموية في سوريا بشكل كامل«.

حظرا  فرضا  واآلسيوي  الدولي  االتحادين  أن  يذكر 
الكرة في سوريا أي  أندية ومنتخبات  على استضافة 
التي  األمنية  الظروف  بسبب  ودولي  قاري  نشاط 
أندية  مما اضطر  عاما،   11 نحو  منذ  البالد  عاشتها 
المباريات  في  البالد  خارج  للعب  سوريا  ومنتخبات 

المقررة على أرضها في كافة البطوالت الرسمية.
الوكاالت

أحرز اإلسباني كارلوس ألكاراز أول لقب كبير في مسيرته، بتتويجه في 
بطولة الواليات المتحدة المفتوحة في التنس، ليصبح أصغر مصنف أول 
عالميا في التاريخ.وتفوق الالعب البالغ 19 عاما و4 أشهر و6 أيام على 
النروجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 )7-1( و6-3 في نهائي فالشينغ 
أول مراهق  ليصبح  الموسم،  الكبرى هذا  البطوالت األربع  ميدوز، آخر 
نادال في روالن غاروس  رافائيل  منذ مواطنه  بطولة كبرى  لقب  يحرز 
ليتون  األسترالي  منذ  العالمي  التصنيف  يعتلي صدارة  واألصغر   2005
الالعب  أصبح  2001.كما  نوفمبر   19 في  أشهر(  عاما و9   20( هويت 
الذي ضرب 55 كرة فائزة و14 إرساال ساحقا، أصغر متوج في نيويورك 

منذ األمريكي بيت سامبراس في 1990.وكانت بطولة مرهقة أللكاراز الذي 
الملعب خالل بطولة كبرى واحدة،  القياسي ألطول وقت في  الرقم  حطم 
متخطيا زمن 23 ساعة و21 دقيقة الذي كان يحمله الجنوب إفريقي كيفن 
أندرسون عندما حل وصيفا لويمبلدون 2018.وهذا اللقب الخامس أللكاراز 
هذا الموسم، بعد لقبي الماسترز في ميامي ومدريد باإلضافة إلى تتويجه 
في ريو دي جانيرو وبرشلونة، وأعلن عن قدومه القوي في مدريد، مهددا 
االسماء الكبرى في عالم التنس، عندما أصبح أول العب يهزم الصربي 

نوفاك جوكوفيتش ونادال في دورة واحدة على األراضي الترابية.
الوكاالت

ر�بطة �لدوري �لإجنليزي تعلن موعد عودة �ملناف�شات

»�لفيفا« و�لحتاد �لآ�شيوي ميهد�ن لرفع �حلظر عن �ملالعب �ل�شورية
قررا اإر�شال وفد م�شرتك لالطالع على االأو�شاع فيها
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ريا�ضي
مل يتواجد يف قائمة فريقه �شد با�شاك �شهري اأم�س

الإ�ضابة تبعد غزال عن ترب�ص اخل�ضر 
الدولي   أصبح 
رشيد  الجزائري، 
مهددا  غزال، 
عن  بالغياب 
المنتخب  صفوف 
في  الوطني 
المقبل  تربصه 
نهاية  المقرر 
الحالي،  الشهر 
تتخلله  والذي 
وديتين  مقابلتين 
ضد كل من غينيا 

اإلصابة  بسبب  الجاري،  سبتمبر  23 و27  يومي  التوالي،  على  ونيجيريا 
التي يعاني منها، حسبما أكدته مصادر إعالمية تركية أمس.

وسجل رشيد غزال، مرة أخرى غيابه عن القائمة الرسمية لناديه بشكتاش، 
أمام اسطنبول باشاك شهير، عشية أمس، وذلك بسبب معاناته من إصابة 
بشكل  الركض  على  قادر  غير  جعله  ما  وهو  القدم،  أصبع  مستوى  على 

طبيعية.
ويبقى الجناح األيسر، غائبا عن المنافسات الرسمية منذ 19 أوت الماضي، 
وهي فترة طويلة نسبيا، ويمتلك اآلن هامشا لمدة أسبوع من أجل العودة إلى 

الواجهة، والحصول على ثقة جمال بلماضي.
وكان غزال، بصدد التوقيع على بداية موسم رائعة مع فريقه التركي، حيث 
"السوبر  من  جولتين  أول  آخر، خالل  وصناعة  هدفين  تسجيل  من  تمكن 
ليغ"، قبل أن يتعرض لإلصابة السالف ذكرها، والتي حرمته من مواصلة 

التألق.
ق.ر

حار�س اخل�شر يوا�شل التاألق يف فرن�شا

ماندريا لعب ال�ضهر
 يف اأميان لرابع مرة هذا املو�ضم

الدولي   يواصل 
أنتوني  الجزائري 
الحصول  ماندريا 
اعتراف  على 
في  المختصين 
وتأكيد  فرنسا، 
بحمل  جدارته 
المنتخب  ألوان 

الوطني.
فقد حصد ماندريا، 
كان  نادي  حارس 
من  الفرنسي، 
جديد، جائزة أفضل العب في الفريق، وكشفت إدارة النادي، عبر الحساب 
في  العب  أفضل  ماندريا،  اختيار  عن  "تويتر"،  على  للفريق  الرسمي 
الفريق، عن مباراة أميان، كما أوضح النادي الفرنسي، بأن حارسهم الدولي 

الجزائري، يتوج بهذه الجائزة، لرابعة مرة منذ انطالق الموسم الجاري.
يذكر أن أنتوني ماندريا، شاهم في فوز ناديه كان، بمباراته األخيرة أمام 

أميان، بنتيجة )3-1(، بعد تصديه لركلة جزاء.
ق.ر

ونا�س يربر هزمية ليل اأمام مر�شيليا 

"بداأنا املباراة ب�ضكل جيد لكننا 
دفعنا ثمن تراجعنا اإىل الوراء"

الدولي   تحدث 
آدم  الجزائري 
عن  وناس 
التي  الهزيمة 
ناديه  لها  تعرض 
نادي  أمام  الجديد 
مرسيليا  اولمبيك 
وأكد  أمس،  أول 
يكن  لم  الوقت  ان 
له  بالنسبة  كافيا 
لقلب  ولزمالئه 

النتيجة، مشيرا إلى ان األخطاء التي ارتكبوها، والتي سهلت من مهمة نادي 
عاصمة الجنوب الفرنسي.

بملعب  مارسيليا  أولمبيك  أمام  المخيبة  الخسارة  أسباب  وناس  وكشف 
المحترفة، وقال في  الفرنسية  البطولة  السابعة من  الجولة  في  "فيلودروم" 
تصريحات نقلها موقع "لو بتي ليلوا" أمس: "بصراحة، ربما لم يكن لدينا 

الوقت كافيا لتغيير النهج التكتيكي مع فريقنا، النه يتطلب وقتا وجهدا".
وأضاف ذات المتحدث أن العبي ليل منحوا المساحة الكافية لنظرائهم في 
مرسيليا، الذين عرفوا كيف يستغلوا تراجع الخصم إلى الوراء: "لقد بدأنا 
أن  علينا  يجب  كان  تراجعنا.  التعادل  بعد  لكن  مارسيليا  أمام  جيّد  بشكل 
نضغط بشكل أكبر، و ان نمنع العبي أولمبيك مرسيليا من اللعب، الخطأ 

أننا أعطيناهم مساحة كبيرة".
ق.ر

 يبدو ان تألق الدولي الجزائري هاريس بلقبلة 
مع ناديه بريست الفرنسي بإمكانه منح الحل 
بلماضي  جمال  الوطني  للناخب  المناسب 
من  عدد  غياب  ظل  في  الميدان،  وسط  في 
سفيان  غرار  على  المنافسة  عن  العناصر 

فيغولي، وعدالن قديورة.
وسط  خط  ي  أزمة  من  الخضر  ويعاني 
في  بديل  إليجاد  بلماضي  ويبحث  الميدان، 
هذا المركز لالعبه المخضرم عدالن قديورة، 
مما دفعه في كثير من المرات لتغيير رسمه 

التكتيكي، لكن دون إيجاد نفس النجاعة التي 
كأس  لقب  على  بالحصول  لتشكيلته  سمحت 

أمم أفريقيا في مصر في العام ذاته.
وشهدت الفترة األخيرة تألق الثنائي الجزائري 
لفتا  اللذين  طالب،  بن  ونبيل  بلقبلة  هاريس 
من  السابع  األسبوع  خالل  إليهما  األنظار 

الدوري الفرنسي بتقديم عروض مميزة.
خالل  جدا  مميز  بمستوى  بلقبلة  وظهر 
خسارة فريقه بريست أمام نجوم باريس سان 
اختير  أنه  لدرجة  رد،  دون  بهدف  جيرمان 

في التشكيلة المثالية لهذا األسبوع من طرف 
صحيفة "ليكيب" الفرنسية.وأشادت الصحيفة 
بقدرات  كثيرا  فرنسا  في  األولى  الرياضية 
عالمة  له  ومنحت  الدفاعي،  وسط  العب 
7-10، الفتة النظر إلحصائياته القوية، وهو 
 4 ثنائية، واسترجع  بـ8 صراعات  الذي فاز 
كرات، كما قام بـ4 تدخالت ناجحة أمام نيمار 
لم  وإن  طالب  بن  فإن  جهته،  وزمالئه.ومن 
صنف  أنه  إال  المثالية،  التشكيلة  في  يتواجد 
الفرنسي،  الدوري  في  األسبوع  نجوم  من 
 ،10-6 بعالمة  "ليكيب"  صحيفة  طرف  من 
بعدما أسهم بشكل كبير في تحقيق فريقه أنجيه 
أول انتصار له منذ بداية الموسم على حساب 
القدرات  إلى  "ليكيب"  وأشارت  مونبيلييه، 
األسبق،  اإلنجليزي  توتنهام  لنجم  الكبيرة 
مؤكدة  للهجوم،  الدعم  وتقديم  االسترجاع  في 
بداية  منذ  منازع  فريقه دون  أنه األفضل في 
طالب  وبن  بلقبلة  تألق  الحالي.ويأتي  الموسم 
بن  أن  ويشار  لبلماضي،  مهما  خيارا  ليمثل 
 ،2018 منذ عام  الخضر  طالب مستبعد عن 
بسبب دخوله في صراع شخصي مع مدرب 
الخضر، في حين أن بلقبلة لم ينل فرصة جديدة 

منذ كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.
اأمري.ل

أندي  الجزائري  الدولي   كشف 
ديلور السبب الحقيقي وراء عدم 
احتفاله بالهدف الجميل الذي سّجله 
أجاكسيو. أمام  نيس  فريقه  رفقة 
الذي  تصريحه  في  ديلور  وقال 
نقله موقع "سو فوت" الفرنسي، 
أمس: "في أجاكسيو كانت هناك 
والذكريات  المشاعر  من  العديد 
عندما  وخاصة  مشواري  في 
وصلت إليهم، لدي مسيرة رائعة 
في  كانت  السنوات  أجمل  معهم، 
في  محفورة  وكانت  اجاسكيو 
الصعود  موسم  خاصة  ذهني 
معهم إلى الليغ 1، لقد كانت حقا 
غير  ورياضية  إنسانية  مغامرة 
عادية، هذا هو السبب أنني أحب 

هذا النادي كثيرا"
الحدث  نيس  مهاجم  وصنع 
ضد  فريقه  مواجهة  نهاية  عقب 
خاللها  نصب  والتي  أجاكسيو 

نفسه بطال لها، بعدما سجل هدفا 
منحت  مقصية،  كرة  من  مذهال 
االحتفال  ورفض  الفوز،  فريقه 
مرمى  في  سجله  كونه  بالهدف 
والذي  أجاكسيو،  األسبق،  فريقه 
عام  االحترافية  مسيرته  به  بدأ 

له  عاد  ثم   2009 حتى   2008
نهائيا  غادره  حتى   ،2010 في 

في 2013.
كارلو"  "مونت  محطة  وبحسب 
ديلور،  فإن  الفرنسية،  اإلذاعية 
رفقة  ظهر  المباراة،  عقب 

أجاكسيو  جماهير  من  مجموعة 
الضحكات،  معهم  يتبادل  وهو 
ذكريات  يحمل  بأنه  لهم  مؤكدا 
فقط،  هذا  ليس  للنادي،  طيبة 
فقد ظهر ديلور في صورة وهو 
يتناول أحد المشروبات الكحولية 
أجاكسيو،  جماهير  بعض  رفقة 

بحسب "مونت كارلو«.
تداولها  تم  بالتحديد  هذه الصورة 
مواقع  عبر  واسع  نطاق  على 
من  سواء  االجتماعي  التواصل 
أجاكسيو  أو  نيس  جماهير  قبل 
وحتى أنصار المنتخب الوطني.

يذكر أن ديلور ينشط في صفوف 
نيس منذ صيف 2021 قادما من 
خالل  سجل  بأنه  علما  مونبلييه، 
بواقع  أهداف   3 الحالي  الموسم 
هدفين في الدوري الفرنسي وآخر 

بدوري المؤتمر األوروبي.
ق.ر

شارك الدولي الجزائري محمد أمين عمورة 
اول  لوغانو  فريقه  جمعت  التي  المباراة  في 
أمس بنادي يونغ بويز، لحساب الجولة الـ من 
لم يتمكن من قلب  البطولة السويسرية، لكنه 
التي تحصل  الفرص  إلى فوز رغم  الهزيمة 

عليها خالل المواجهة.
اإلعالم  من  لالنتقاد  عمورة،  وتعرض 
وشارك  فريقه،  خسارة  بعد  السويسري، 
كبديل، بداية من الدقيقة 60 من اللقاء، وتمكن 
من خلق الخطر على مرمى المنافس، ولكن 

دون الوصول إلى الشباك.
10 طبقا  3 من  تقييم  وتحصل عمورة على 
والذي  السويسري،  إي"  أس  "أر  لتلفزيون 

علق محللوه على مستوى الدولي الجزائري بالتالي: "لقد كان الالعب 
مثيرا للقلق بسبب رغبته في القيام بكل شيء لوحده«.

وواصل التلفزيون السويسري انتقاداته للمهاجم الجزائري بالقول: "لقد 
ضيع فرصة ال تضيع وجها لوجه أمام حارس المنافس، وحرم لوغانو 

من تسجيل هدف الشرف«.
ولم يتمكن هداف وفاق سطيف من مواصلة 
لفته  من  فقط  أسبوع  بعد  القوية،  عروضه 
األنظار وتمكنه من تسجيل أول أهدافه خالل 

الموسم الجاري في مرمى زيوريخ.
ويفترض أال يؤثر المستوى المتذبذب لعمورة 
مع فريقه، على مكانته مع المنتخب الوطني، 
فترة  خالل  مميز  بشكل  ظهر  وأنه  خاصة 
في  سجل  عندما  األخيرة،  الدولية  التوقف 
بحسب  وذلك  وإيران،  تنزانيا  أمام  مناسبتين 

تقارير صحفية جزائرية.
ويتجه الالعب صاحب الـ22 عاما، ليواصل 
لعب دور "الجوكر" مع "محاربي الصحراء"، 
بين  األساسي ستكون محصورة  الحربة  مكانة رأس  أن  اعتبار  على 
أندي ديلور وإسالم سليماني، خالل فترة التوقف الدولية المقبلة، والتي 

تعرف مواجهة الجزائر لكل من غينيا ونيجيريا بشكل ودي.
ق.ر

العب بري�شت اختري يف الت�شكيلة املثالية يف البطولة الفرن�شية

رف�س االحتفال بهدف فوز ناديه بري�شت اأول اأم�س، ديلور

دخل يف الدقيقة الـ60 و�شيع فر�شة وجها لوجه

تاألق بلقبلة وعودة بن طالب للواجهة 
مينحان حلول اإ�ضافية لبلما�ضي 

"ق�ضيت اأجمل ال�ضنوات يف اأجاك�ضيو 
واأحب هذا النادي كثريا"

ال�ضوي�ضريون ينتقدون عمورة ولوغانو ي�ضقط امام يونغ بويز
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ويأتي ارتفاع أسعار الخام الجزائري، أيام قليلة 
بعد اتخاذ مجموعة أوبك بلوس لقرار يقضي 

بخفض إنتاجها خالل شهر أكتوبر القادم، تماشيا 
واألوضاع المتقلبة، التي تمر بها أسواق الطاقة 

العالمية، على خلفية إحياء المحادثات النووية 
بين إيران والواليات المتحدة األمريكية وامكانية 

عودة النفط اإليراني لألسواق وتراجع الطلب 
العالمي على النفط الخام.

تتوقع عديد الدراسات، أن تستمر أسعار النفط 
في االنخفاض حتى نهاية العام الجاري، ما 

لم تحِدث صدمات العرض غير المتوقعة 
والفواصل القصيرة النعكاس االتجاه، والتي قد 

تدفع األسعار لالرتفاع بشكل مؤقت ولفترات 
متقطعة.

وتتميز الحالة األساسية في الوقت الراهن في 
األسواق الطاقوية، بانحدار طفيف في األسعار 

بدال من االنخفاض الحاد، إذ ما يزال هناك زخم 
متبق في االنتعاش االقتصادي، بعد تفّشي وباء 

كوفيد 19 حول العالم.
وأضافت ذات الدراسات، بأن أوروبا غير 

قادرة على تجنّب االنزالق إلى ركود حاد، إاّل 

أن أجزاء أخرى من العالم ليست في الوضع 
والظروف نفسها، عالوة على ذلك، ومع 

انخفاض أسعار النفط بنحو 30 بالمئة عن أعلى 
مستوياته في 14 عاما، أوائل مارس الماضي، 
خّفت حّدة تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على 

المستهلكين.
كما سيؤدي تخفيف اضطرابات سالسل 

التوريد في مرحلة تفّشي وباء كوفيد 19 
وتراجع الطلب على السلع االستهالكية، إلى 

تقليل الضغوط التضخمية، ما سيساهم في 
الدفع باألسعار لمستويات أقل من 100 دوالر 

للبرميل الواحد.
وفي سياق متصل سجلت العقود اآلجلة لخام 

برنت قفزة من مستوى التسوية المنخفض في 
ال 7 أشهر األخيرة منتصف األسبوع المنقضي 

عند 88 دوالرا، لتستقر فوق 92 دوالرا يوم 
الجمعة، يمكن لتحالف أوبك بلوس تحمل موقف 

االنتظار والمراقبة دون المخاطرة بمصداقية 
تعهده بخفض اإلنتاج لتجنب المزيد من دوامات 

األسعار الهبوطية.
ويفيد الرأي السائد في السوق أن وصول 

أسعار النفط إلى 90 دوالرا، هو األرضية 
التي تستهدف مجموعة أوبك بلوس الدفاع 

عنها، بالموازاة مع القرارات المتحدة في اآلونة 
األخيرة وسلسلة االجتماعات، التي يجري 

عقدها شهريا. 
 ومن جانب أخر، كتب الخبير في استراتيجيات 

الطاقة السعودي نايف الدندني في تغريدة له 
على حسابه على تويتر، قائال، "مخاوف الركود 

وارتفاع الدوالر وتراجع الطلب في الصين 
عوامل اجتمعت لتضغط على أسعار  النفط.“ 
تراجعت أسعار  النفط الخام بنحو 33 بالمئة، 
خالل األشهر الثالث األخيرة، وهو الوضع 
الذي دفع بالدولةاألعضاء في تحالف أوبك 

بلوس إلعطاء تفويض لوزير الطاقة السعودي، 
الذي تقود بالده التحالف، للدعوة الجتماع 

طارئ، لدراسة أوضاع السوق.
يشار إلى أن مجموعة أوبك بلوس وفي أخر 

اجتماع لها بداية الشهر الجاري، اتخذت قرارا 
بتخفيض انتاجها لشهر أكتوبر القادم ب 100 
ألف برميل يوميا، والتي قدرت حصة الجزائر 

منها ب 2000 برميل يوميا.

نظمت اللجنة الوالئية لمتابعة الدخول 
الجامعي للمنظمة الطالبية الجزائرية 

الحرة بوالية الجلفة زيارة ميدانية تفقدية 
خاصة لكلية العلوم االنسانية وعلم 

االجتماع ومقر المنظمة وقد رافق الزيارة 
كل من مدير الجامعة ونائب المدير 

المكلف بالدراسات، عميد كلية العلوم 
اإلنسانية باإلضافة الى األمين العام للكلية 

ورؤساء األقسام.  
وخالل هذه الزيارة، تم الوقوف على عملية 

سير التسجيالت النهائية للطلبة الجدد في 
مختلف مراكز التسجيل بالكلية، وقد ثمنت 
االسرة الجامعية بكل مكوناتها عمل اللجنة 

البناء، في مرافقة الطلبة الجدد لتوفير كل 
الظروف المالئمة لنجاح الموسم الجامعي.

 كما قامت اللجنة الوالئية للدخول 
الجامعي للمنظمة أيضا بزيارة االقامة 

الجامعية "االمل" للبنات ليتم ايضا معاينة 
االقامة الجامعية بمختلف مرافقها من 

اجل االستقبال الجيد للطالبات المقيمات 
قبيل ايام من االفتتاح الرسمي االقامات 
الجامعية.وتابعت اللجنة زيارتها على 

مستوى باقي الكليات واالقامات الجامعية 
تكملة لعمل اللجنة اليومي خالل فترة 

التسجيالت النهائية.
لعجاج حمود عزيز

ANEP : 2216017570

إشـهـــار
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توقعات انخفا�ض اأ�سعار النفط مع نهاية العام اجلاري

اأ�صعار اخلام اجلزائري �صحاري بالند ترتفع ل 90 دوالرا للربميل
انتع�ست اأ�سعار العقود العاجلة للخام اجلزائري �سحاري بالند يف اأخر تداولت لها يوم اأم�ض الإثنني 

وارتفعت بن�سبة و�سلت ل 3،28 باملئة لتقفز اإىل 90،87 دولرا للربميل الواحد، ح�سب بيانات املوقع 

املتخ�س�ض اأويل بري�ض.

املنظمة الطالبية اجلزائرية احلرة باجللفة

زيارات ميدانية وتفقدية قبيل الدخول اجلامعي 

ت�سديد الرقابة على �سركات النقل باحلافالت

اتخاذ اإجراءات ردعية 
للحد من املجازر املرورية

دفع اإلرتفاع الكبير في حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية، السلطات 
العليا للبالد لتقديم عرض حول أمن الطرقات، خالل اجتماع مجلس 

الوزراء، الذي عقد بداية األسبوع الجاري، بغية اتخاذ إجراءات تسهم في 
التقليل من الحوادث.

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تسليط أقصى 
العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة 

الجرائم، مؤكدا على أن معالجة مشكلة حوادث المرور تتطلب حلوال 
ردعية، نظرا الستفحالها في اآلونة األخيرة.

كما طالب عبد المجيد تبون بفرض المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل 
ثالثة أشهر، باإلضافة إلى تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافالت، 

من خالل تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل 
التجاري لكل الشركات المخالفة، عالوة على تشديد أقصى العقوبات ضد 

المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
ويأتي تخصيص عرض حول أمن الطرقات خالل اجتماع مجلس الوزراء، 

بالموازاة مع االرتفاع الخطير لحوادث المرور بمختلف واليات الوطن، 
والذي بات وضعا يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير لوضع حد للمجازر، 

التي باتت تسببت في حصد العشرات من األرواح أسبوعيا.
وتشير الدراسات، بأن فصل الصيف يعتبر األكثر دموية مقارنة بالمواسم 

األخرى، ويعتبر الفصل األخطر  بسبب التنقل الليلي، مقارنة بذروات 
الدخول اإلجتماعي، فصل الشتاء وموسم رمضان، فيما أن الساعات 

الخطيرة أو ساعات الذروة التي تسجل فيها عدد كبير من الحوادث تكون 
بين الساعة الثانية إلى الخامسة صباحا، خاصة وأن البعض من السائقين ال 

ينامون لساعات طويلة.
وشدد بعض المختصين في السالمة المرورية على أن الصرامة في تطبيق 
القانون تبقى الحل الوحيد لفرض االحترام والتقليل من الحوادث، التي باتت 

تحصد العشرات من األرواح شهريا، مطالبين بضرورة وضع السالمة 
المرورية أولوية وطنية.

وتكشف االحصائيات على ارتفاع أعداد الحوادث والوفيات بالمقارنة مع 
المواسم الماضية، التي بلغ فيها معدل الوفيات 8 أشخاص يوميا، فيما 

ينتظر أن يرتفع العدد خالل العام الجاري ألزيد من 12 قتيال يوميا وما 
يزيد عن 4000 ضحية سنويا.

وتهدف اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات العليا للبالد للحد من المجازر 
المرورية، التي تحصد في بعض األحيان أرواح عائالت بأكملها، خاصة 

الحوادث المتعلقة بوسائل النقل، التي شهدت منحنا تصاعديا في اآلونة 
األخيرة، أدت بالعديد من المختصين لدق ناقوس الخطر.

 الرائد: 2022/09/13

يواصل الديوان الوطني للتطهير بالمدية في 
إطار برنامجه المسطر لحماية المدن ودوائر  

الوالية من أخطار  الفيضانات واستقباال 
لموسم الخريف والشتاء حمالته لتنقية الوديان 

وشبكات الصرف الصحي.
 الحمالت انطلقت قبل نهاية شهر أوت ومست 
عديد الدوائر والبلديات على غرار الشهبونية و 
العمارية وتابالط  وبني سليمان التي تعرضت 

العام الماضي لفيضانات خلفت خسائر مادية 
وبشرية ،حيث كانت بها حمالت كبرى مكثفة 

شاركت فيها عديد  الوحدات  على غرار 
وحدة البليدة  ووحدة الشلف ووحدة بومرداس 

وأشرفت عليها المديرة الجهوية للتطهير 
وأعطى إشارة إنطالقها األمين العام للوالية. 

هذا وتواصلت الحملة بداية األسبوع  بعاصمة 
الوالية اين انطلقت بحضور رئيس دائرة  
المدية  و مدير وحدة المدية للتطهير وذلك 
بمشاركة عديد  وحدات  التطهير و تسخير 

06 شاحنات هيدروميكانيكية و10 شاحنات 
و10 سيارات رباعية الدفع وعدد هائل من 

االعوان
وتستهدف العملية التدخل على أغلب  الشوارع  
وأحياء مدينة المدنية ، انسحب األمر بمختلف 
الدوائر واليلديات  ، ليبقى للمواطن دوره في 
المساهمة في هذه الحمالت التنظيفية الوقائية 

وأيضا رمي القمامة في أماكنها وأوقاتها 
المناسبة كأضعف اإليمان.

ع.بكيري

املدية

توا�صل حمالت النظافة
الأجل حماية املدن من الفي�صانات

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة البيرين والية الجلفة، بحر األسبوع 
الجاري، من حجز كمية من السمك الغير صالحة لالستهالك البشري.

العملية جاءت على إثر مراقبة روتينية بقطاع االختصاص، تم على إثرها 
توقيف شاحنة نقل قادمة من إحدى الواليات الشمالية على متنها شخصين في 

العقد الثالث والرابع من عمرها معبأة بكمية من مادة السمك > السردين > 
قدرها 100 كلغ غير صالحة لإلستهالك البشري.  

ليتم بعد معاينة الكمية المحجوزة من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم 
صالحيتها لالستهالك البشري، كما تم إنجاز ملف قضائي ضد الُمَخالِفين على 

أساس ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، عدم 
احترام شروط سلسلة التبريد، بيع مواد استهالكية سريعة التلف غير صالحة 

لإلستهالك األدمي، مع إتالف الكمية المحجوزة.
لعجاج حمود عزيز 

يف اإطار حماية امل�ستهلك

حجز كمية من ال�صمك غري �صاحلة لال�صتهالك الب�صري باجللفة



كل  "مكانة  المبرمجة  العناوين  بين  ومن 
الكفاح  تاريخ  في  وإيرلندا  الجزائر  من 
كمركز  الجزائر  و"دور  االستعمار"  ضد 
عام  بعد  لإلمبريالية  العالمية  للمناهضة 

ثقافة  في  الموسيقى  "دور  وكذا   ،"1962
التاريخ  بين  الشبه  و"أوجه  المقاومة" 

الجزائري وااليرلندي".
الجزائر"  "معركة  فيلم  سيعرض  كما    

جيلو  اإليطالي  لمخرجه   )1966 )عام 
"األسد  جائزة  على  والحائز  بونتيكورفو 
السينمائي  البندقية  بمهرجان  الذهبي" 
بايطاليا، وهو عمل يشهد على مسيرة كفاح 

الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي، 
تاريخ  يعتبر من أروع األفالم في  أنه  كما 
أن  االلكتروني  الموقع  في  وجاء  السينما.  
على  عام  مائة  على  يشهد   2022" عام 
استقالل  ايرلندا وستين عاما على  استقالل 
هذا  فإن  مرة  "وألول  وأنه  الجزائر"، 
المهرجان سيجمع معا مصورين ومخرجين 
جزائريين  وكتاب  وعلماء  وموسيقيين 
في  المشترك  اكتشاف  أجل  من  وايرلنديين 
الشعبين.واعتبر  بين  الكولونيالية"  مقاومة 
وايرلندا  الجزائر  استقالل  أن  أيضا  الموقع 

نهاية  هما "حدثين محوريين شاهدين على 
اإلمبراطوريات األوروبية". 

الصحفية  الحضور  بين  من  وسيكون   
وهي  مختفي،  ايلين  األمريكية  والكاتبة 
الفرنسي  لالستعمار  مناهضـــة  مناضلة 
وقد  الجزائرية،  القضية  عن  ومدافعة 
عاشت أيضا في الجزائــــر ما بين أعــوام 
1962 و1974، كمــا أنها صاحبة عدد من 
المؤلفات حــول الجزائر من بينها "الجزائر 
الفهود  إلى  فانــون  من  الثوار:  عاصمة 

الســـود" )عام 2019(.
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مهرجان املو�شيقى والأغنية ال�شاوية 
بخن�شلة يف طبعتها العا�شرة

للمهرجان  العاشرة  الطبعة  فعاليات  بخنشلة  اليوم،  نهار  تختتم،  أن  المنتظر  من 
الثقافي المحلي للموسيقى واألغنية الشاوية، ذلك بعد األجواء البهيجة التي عاشها 

الجمهور العاشق لهذا النوع من الفن.
الفنان  الفنية بتقديم وصالت غنائية أداها   حيث تميز حفل افتتاح هذه التظاهرة 
الجمعي حقاص أحد أعمدة األغنية الشاوية رفقة فرقة الرحابة لخنشلة، و ذلك وسط 
تجاوب الفت للجمهور الذي صفق له مطوال خاصة بعد أدائه رائعتي"كرديوان" 
لميمة"  يا  "اسمحيلي  أغنيتي  أدت  فقد  قرفي  نادية  الفنانة  أما  الكرمة"،  و"عين 
و"لعمر يقور" تجاوب معهما الجمهور خاصة النساء اللواتي غصت بهن قاعة 

العرض لدار الثقافة بالزغاريد.
  كما أدت البرعمتان آية بوقفة وسليماني سمرة عديد الوصالت الغنائية الشاوية 
التي صفق لها الحضور مطوال، وتم بالمناسبة كذلك تكريم الفنان ابن والية أم 
البواقي جمال صبري المعروف باسم "دجو" والفنان الجمعي حقاص ابن والية 

خنشلة، نظير ما قدماه لألغنية الشاوية في طابعيها العصري والفلكلوري.
  و قامت محافظة الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى واألغنية 
الشاوية بالمناسبة، بتكريم عائلة الفنان الراحل محمد درهم و الوقوف دقيقة صمت 
ألقاها  كلمة  في  محيوت،  يوسف  خنشلة  والي  رحب  فيما  روحه،  على  ترحما 
بالمناسبة بضيوف الوالية من بينهم نبيل حاجي مستشار بوزارة الثقافة والفنون 
القادمين من مختلف واليات الوطن،  الفنانين  الثقافة والفنون وكذا  ممثال وزيرة 

مبرزا "أهمية الحفاظ على هذا الموروث الثقافي لمنطقة األوراس".
  وقال محافظ الطبعة العاشرة للمهرجان عبد الوهاب بن زعيم، أن هذه الطبعة 
التي تدوم إلى غاية نهار اليوم، تعرف مشاركة 31 فنانا يمثلون واليات خنشلة 
وباتنة وأم البواقي وتبسة وسوق أهراس باإلضافة إلى عروسان الزيبان بسكرة.  
وتنافس كوكبة من الفنانين المشاركين في هذا المهرجان للظفر بالمرتبة األولى 
تمنراست  بوالية  األمازيغية  لألغنية  الوطني  المهرجان  في  للمشاركة  المؤهلة 

المنتظر برمجته خالل شهر نوفمبر المقبل.

الثالثاء  13 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 17 �صفر 1444 هـ  

الدولي  فلسطين  معرض  فعاليات  تنطلق   
هللا  رام  في  األربعاء،  غد  يوم  للكتاب 
لدور  وتوكيالت  نشر  دار   350 بمشاركة 
نشر فلسطينية وعربية وأجنبية، إضافة إلى 

مجموعة من الشعراء والكتاب العرب.
آالف   5 مساحة  على  المعرض  يقام  و    
متر مربع، وفقا لبيان من المعرض، ويحمل 
شعار "فلسطين الوطن.. القدس العاصمة"، 
المعرض  أركان  أسماء  تخصيص  وتم 
بأسماء مدن فلسطينية، وقال البيان "تشارك 
في المعرض 16 دولة، وما يقرب من 150 
الندوات  من  عدد  في  ومثقفا  وشاعرا  كاتبا 
وفضاء  الشعرية  واألمسيات  الثقافية 

ضيف  لتكون  تونس  واختيرت  األطفال«، 
الشرف للدورة 12 للمعرض هذا العام.

  وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو 
الذي   - المعرض  "سيركز  بالمناسبة  سيف 
على   - االنقطاع  من  سنوات   4 بعد  يعود 
الموروث الثقافي الفلسطيني والواقع الثقافي 
مؤتمر  خالل   - أضاف  و  الفلسطيني«، 
 - المعرض  فعاليات  عن  لإلعالن  صحفي 
الثقافية  الفعاليات  العديد من  "ستكون هناك 

خالل أيام المعرض«.
هناك  سيكون  أنه  سيف  أبو  وذكر    
بعنوان  األول  التشكيلي:  للفن  معرضان 
العالي"، ويضم مجموعة كبيرة من  "الظل 

اللوحات الفنية لفنانين فلسطينيين، في حين 
يضم المعرض اآلخر 100 لوحة من غزة، 
فحسب،  للكتاب  معرضا  ليس  "إنه  وتابع 
بل هو الحدث الثقافي األبرز في فلسطين، 
ولذلك سيشتمل على مجموعة من الفعاليات 
السمعية والبصرية بجانب عرض الكتب«.

  وعن اختيار تونس ضيف شرف للمعرض، 
قال أبو سيف "نريد أن نكون أوفياء لتونس 
سفير  قال  بالمقابل  تستحق«،  تونس  وألن 
في  فرح  بن  الحبيب  فلسطين  لدى  تونس 
المؤتمر الصحفي "شرف لتونس أن تكون 
ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي في 
فلسطين، وفي هذا الحدث الثقافي المهم، إذ 
للنضال  المهمة  الجبهات  إحدى  الثقافة  إن 

الفلسطيني المعروف منذ سنوات طويلة«.
 10 المعرض  يستمر  أن  المقرر  من  و    
أيام كاملة، ويشمل أمسيات شعرية بمشاركة 
األردن  من  وكذلك  فلسطينيين،  شعراء 
إلى  إضافة  والعراق،  وسوريا  وتونس 
الفلسطينية  الوطنية  المكتبة  حول  ندوات 
والرواية العربية في ميزان الجوائز العربية 

والدولية و يشارك فيها كتّاب من مصر.
الدولي  فلسطين  معرض  تأسس  للتذكير   
عامين،  كل  ويقام   ،1995 عام  للكتاب 
 2005 و   2000 بين  الفترة  في  وتوقف 
الفترة  وفي  اإلسرائيلي،  االجتياح  بسبب 
من أعوام 2018 إلى 2022 توقف بسبب 

جائحة فيروس كورونا.

احتفت الطبعة األولى للصالون الدولي للناشرات المستقالت 
لمدينة ليموج الفرنسية بداري النشر الجزائريتين »البرزخ« 
للنشر  االفتتاحيـــة  دورته  الصالون  هذا  وخصص  و»دوافع«. 
النسائي المغاربي بحضور كل من "البرزخ" ممثلة في مديرتــــها 
باإلضافة  وعبادي،  مايــــا  ومديرتها  و"دوافع"  هــــالل  سلمى 
إلى دار نشر تونسية، حيث تشــارك هذه الــدور كضيــف خاص 
بالعديد من منشوراتـــها في األدب والفنـــون والمجتمع وغيرها مع 

حضور مجموعة من كتابها.

الناشرين  من  مجموعة  طرف  من  المنظم  الصالون،  هذا  وجمع 
المحليين بالتعاون مع السلطات المحلية لليموج، حوالي الثالثين دار 
نشر من فرنسا وخارجها وهي دور "مؤسسة ومسيرة من طرف 

نساء" و"ال تنتمي لمجموعات نشر كبرى"، وفقا للمنظمين.
وبرمجت أيضا في إطار هذه التظاهرة العديد من النشاطات المتعلقة 
وأفالم  مسرحية  عروض  من  والفني  الثقافي  ونشاطها  بالمرأة 
متنوعة  ومحاضرات  لقاءات  وكذا  وموسيقية  شعرية  وأمسيات 

باإلضافة إلى معارض.

دار ن�شر عربيـة واأجنبيــة ت�شارك 350  
يف معر�ض فل�شطني الدويل للكتـاب

�شالون دويل للنا�شرات امل�شتقالت 
بفرن�شا يحتفي بدور ن�شر جزائرية

احتفاء ب�ستينية ا�ستقالل اجلزائر

تظاهرة فكرية ثقافية فنية بالعا�شمة اليرلندية دبلن
  تنظم جامعة دبلن للتكنولوجيا بجمهورية ايرلندا تظاهرة فكرية ثقافية فنية احتفاء ب�ستينية ا�ستقالل اجلزائر ومئوية ا�ستقالل ايرلندا وهذا من 16 اإىل 18 �سبتمرب اجلاري، وفقا للموقع الإلكرتوين 

للجامعة. ينظم ق�سم الدرا�سات اللغوية بجامعة دبلن للتكنولوجيا حتت عنوان "اجلزائر- اإيرلندا: مهرجان ثقافات املقاومة"، وبالتعاون مع العديد من اجلامعات باململكة املتحدة وكذا �سفارة اجلزائر بايرلندا، 

هذه التظاهرة "العابرة للثقافات" والتي �ستعرف مناق�سة عدة موا�سيع كالهويات والذاكرة وامل�ستقبل ون�سال املراأة. 



 www.elraed.dz

دويلالثالثاء  13 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 17 �صفر 1444 هـ  12

الوكاالت

ورئيسة  للمناضلة   , افتتاحية  كلمة  في  ذلك  جاء 
خيا,  سلطانة  اإلنسان  لحقوق  الصحراوية  الرابطة 
في  اإلنسانية،   بعيد  االحتفال  فعاليات  بمناسبة 
العاصمة الفرنسية أول أمس األحد, حسبما ذكرت 

وكالة االنباء الصحراوية )واص(.
وقالت الوكالة أن سلطانة خيا " قدمت شهادة مؤثرة 
حول ما تعرضت له من انتهاكات لحقوق اإلنسان 
وعرضت تجربتها المريرة ومعاناتها تحت قمع و 
حصار" االحتالل المغربي الذي فرض عليها طيلة 
الجبرية بمنزل عائلتها  سنة و سبعة أشهر اإلقامة 
دفاعها  المحتلة بسبب  الصحراوية  بمدينة بوجدور 

المستميت عن حق الشعب الصحراوي في الحرية 
و نيل االستقالل.

للدفاع عن  الرابطة الصحراوية  وأوضحت رئيسة 
الصحراء  من  المحتلة  بالمناطق  اإلنسان  حقوق 
المقاومة   " إطار  في  تندرج  مقاومتها  بأن  الغربية 
الصحراوية السلمية في المناطق المحتلة من خالل 
المغربي لحقوق اإلنسان  انتهاكات االحتالل  فضح 

بهذه المناطق ".     
واستغلت سلطانة خيا , التي شاركت , في احتفال 
بباريس  تواجدها   , اإلنسانية" كضيفة شرف  "عيد 
للمطالبة برفع الحصار عن الشعب الصحراوي و 

أجل  متوازن من  " موقف  اتخاذ  إلى  فرنسا  دعوة 
إنهاء االحتالل البشع والغزو الالشرعي للصحراء 

الغربية".
جريدة  مع  لقاء  الصحراوية  للمناضلة  كان  كما   
"لومانيتي L’Humanité" الفرنسية حيث سردت 

تجربتها ومقاومتها لالحتالل المغربي.
بفرنسا  البوليساريو  جبهة  ممثل  نشط  جهته  من 
احتفاالت  في  مشاركته  هامش  سيداتي على  محمد 
آخر  إلى  فيها  تطرق  محاضرة  اإلنسانية"  عيد   "
المجتمع  القضية الصحراوية ومسؤولية  مستجدات 
الدولي تجاه القضية , مشيرا إلى "دور فرنسا في 

االنحياز بدل الحياد".
وقال المسؤول الصحراوي بأن " األمم المتحدة لم 
الشعب  يظل حق  بينما  تعهداتها  و  بالتزاماتها  تف 
مسؤوليات  من  للتصرف  القابل  غير  الصحراوي 
آخر  الغربية  الصحراء  باعتبار  المتحدة  األمم 
مستعمرة في إفريقيا وهي أيضا وصمة عار على 

جبين المجتمع الدولي".
شخصيات  من طرف  مداخالت  الحدث  تخلل  كما 
الصحراوية.  بالقضية  ومهتمين  ومثقفين  فرنسية 
الشعب  مع  تضامني  يوم  تنظيم  أيضا  وشهد 
وبيانات  مطويات  نشر  خالله  تم  الصحراوي 
المرأة  كفاح  تعالج  ومسموعة  مرئية  وتقارير 
الطرف  جانب  والى  الصحراويين.  الشعب  و 
من  عدد  االحتفالية  هذه  في  شارك   , الصحراوي 
الفرنسية  الصداقة  وجمعيات  الفرنسية  الشخصيات 

مع الشعب الصحراوي.

أمام  األول  خطابه  أمس،  الثالث،  تشارلز  لقى 
البرلمان البريطاني باعتباره الملك الجديد للبالد.

البرلمان كجزء من مراسم  إلى مقر  الملك  وتوجه 
تشييع جنازة والدته الملكة إليزابيث الثانية وتنصيبه 
ملكا لبريطانيا. وتلقى الملك تشارلز الثالث تعازي 
على  خاللها  شدد  كلمة  يلقي  أن  قبل  المشرعين، 
"عراقة" البرلمان البريطاني واعتباره أداة إلرساء 

"حياة ديمقراطية" في المملكة المتحدة.
الملكة  والدته  تضحيات  عن  التأكيد  الملك  وجدد 
إليزابيث وتفانيها من أجل بالدها، الفتا إلى كونها 
"مثاال" يحتذي به جميع أفراد العائلة المالكة. وفي 
ليندساي   ، العموم  مجلس  رئيس  وصف  السياق، 
بأنه "مستقر في  الملكي في بريطانيا  النظام  هويل 

عالم يشهد تغيرات".
وجاءت تصريحات هويل في كلمة ألقاها للترحيب 

بالملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة القرينة كاميال 
باركر.

وتوجه الملك تشارلز بعد زيارة مقر البرلمان إلى 
قاعدة جوية للسفر إلى اسكتلندا، من أجل بدء مراسم 
كاتدرائية  إلى  كبير  موكب  في  والدته  نعش  نقل 

سانت جايلز التاريخية بمدينة إدنبره.
آن  شقيقته  إلى  إدنبره  في  وزوجته  الملك  وينضم 
وشقيقيه أندرو وإدوارد، وسوف يسير أبناء الملكة 
إلى  نقله  لدى  النعش  خلف  موكب  في  ذلك  بعد 
كاتدرائية سانت جايلز محاطا بالجنود حيث سيبقى 

النعش هناك قبل نقله إلى لندن، اليوم.
 ومن المتوقع أن يلقي مئات اآلالف من األشخاص، 
قبل  الملكة  على  الوداع  نظرة  غد،  يوم  من  بدءا 
جنازتها الرسمية في 19 سبتمبر الجاري بحضور 

زعماء العالم.

عر�صت يف باري�س معاناتها املريرة حتت قمع وح�صار املحتل

املنا�سلة ال�سحراوية �سلطانة خيا 
تف�سح انتهاكات االحتالل املغربي

قدمت املدافعة ال�صحراوية عن حقوق االإن�صان �صلطانة خيا, اأول اأم�س, يف باري�س , جتربتها املريرة حتت احل�صار ومعاناتها من 

انتهاكات ج�صيمة حلقوق االإن�صان من قبل املحتل املغربي , وذلك ب�صبب ن�صالها من اأجل متكني ال�صعب ال�صحراوي من حقه يف 

احلرية واال�صتقالل , ودعت باملنا�صبة احلكومة الفرن�صية اىل اتخاذ "موقف متوازن" ازاء النزاع يف ال�صحراء الغربية.

ال�صني:

ارتفاع ح�سيلة �سحايا
 الزلزال اإىل 93 قتيال

أعلنت السلطات الصينية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال 
الذي ضرب جنوب غربي البالد قبل أسبوع، وبلغت قوته 6.8 

درجات على مقياس ريختر، إلى 93 قتيال.
وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية أن ارتفاع أعداد القتلى 
يتزامن مع استمرار عمليات البحث ووجود نحو 25 شخصا في 
المفقودين. وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية  عداد 

بشأن عدد الضحايا، بلغت 88 قتيال وأكثر من 400 مصاب.
ناجين  البحث عن  في عمليات  اإلنقاذ صعوبات  ويواجه رجال 
االنهيارات  ومخاطر  الغزيرة  األمطار  بسبب  الجثث  وانتشال 
إلى مالجئ  االنتقال  السكان على  أجبرت بعض  التي  األرضية 
ووفقا  األمريكية.  برس"  "أسوشيتيد  وكالة  نقلت  حسبما  مؤقتة، 
قرب  منطقة  الزلزال  الصيني، ضرب  الزالزل  شبكات  لمركز 
)جنوب غرب(، على عمق  بمقاطعة سيتشوان  لودينغ  محافظة 

16 كيلومترا.
وخالل السنوات األخيرة، وقع الزلزال األكثر دموية في الصين 
عام 2008 وبلغت قوته 7.9 درجات على مقياس ريختر، في 
سيتشوان أيضا وتسبب في مقتل قرابة 90 ألف شخص، حسب 

"أسوشيتيد برس".

الكرملني ي�ستبعد مفاو�سات
 �سالم مع اأوكرانيا

استبعد الكرملين الروسي، أمس، أي "آفاق أو أسس" لمحادثات 
سالم مع أوكرانيا.

إن  بيسكوف  دميرتي  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
تحقق  حتى  "مستمرة  أوكرانيا  ضد  الروسية  العسكرية  العملية 
أهدافها". وأشار أنه "ال يوجد أي احتمال للتفاوض" بين موسكو 

وكييف في الوقت الحالي، حسبما نقلت وسائل إعالم روسية.
انتصارات في عدد  بالتزامن مع إعالن كييف تحقيق  جاء ذلك 
القوات  يد  من  واستعادتها  البالد،  وشرق  جنوب  المناطق  من 
الروسية. وكان الجيش الروسي أكد، في وقت سابق، أن قواته 

قصفت مناطق في خاركيف استعادتها أوكرانيا.

البنك املركزي االأوربي يحاول كبح الت�صخم املت�صاعد

ال�صومال 

مقتل 100 عن�سر 
من حركة ال�سباب االإرهابية

من  عنصر   100 نحو  أّن  أمس،  الصومالي،  الجيش  أعلن 
قتلوا خالل عمليات عسكرية واسعة  الشباب اإلرهابية  حركة 
النطاق نفذتها قوات الجيش ومتطوعون عسكريون محليون في 
مناطق بأقاليم هيراني وغلغدودي وبايي بوسط وجنوب غرب 

الصومال .
والمتطوعين  تمكن  أنّه  أمس،  بيان  في  الجيش  وأوضح 
العسكريين من تحرير قرابة 20 منطقة في المحافظات الثالثة، 
استئصال  على  مصّممة  الصومالية  الحكومة  أّن  إلى  مشيًرا 
والنهب  بالقتل  المحليين  السكان  يهددون  الذين  المتمردين  كل 

بجنوب ووسط البالد. 
ضد  مؤخرا  اإلرهابية  الخاليا  نفذته  إرهابي  هجوم  وتسبب 
مدنًيا   20 نحو  قتل  بإقليم  هيراني، في  نقل جماعي  مركبات 
يواصل  الجاري،  سبتمبر  الثالث  ومنذ  ونساء.   أطفال  بينهم 
على  للقضاء  خطوة  في  المالحقة  عمليات  الصومال  الجيش 

اإلرهاب.

تون�س

 ارتفاع ح�سيلة �سحايا مركب 
الهجرة الغارق اإىل 12

أعلنت السلطات التونسية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا مركب 
المهاجرين غير النظاميين، الذي غرق شرقي البالد إلى 12 بعد 
انتشال 6 جثث جديدة.وقال المتحدث باسم اإلدارة العامة للحرس 
الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، لوكالة "األناضول"، إن 
"عدد ضحايا مركب المهاجرين غير النظاميين بالشابة )والية 

المهدية/ شرق( ارتفع إلى 12 بعد انتشال 6 جثث جديدة".
قبالة  المركب  لغرق  )الخميس(  األول  اليوم  "في  وأضاف: 
وتّم  جثث   6 الوطني  الحرس  وحدات  انتشلت  الشابة  سواحل 
األمنية  األبحاث  "وفق  وأردف:  آخرين".  شخصا   14 إنقاذ 
غير  مهاجرا  و37   34 بين  المركب  متن  على  كان  األولية 

نظامي".
إحباط  تم  أنه  الماضي،  أوت   25 في  الوطني  الحرس  وأعلن 
1509 محاوالت هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خالل 8 أشهر 
منذ مطلع العام الجاري. وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 
التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آالف 
و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق 

بيانات رسمية.

سجل سعر اليورو ارتفاعا يوم أمس، أمام عمالت 
األلماني  المركزي  البنك  رئيس  تمهيد  بعد  منافسة 
المركزي  البنك  إعالن  الحتمال  ناغل  يواكيم 
األوروبي رفع معدالت الفائدة مجددا لكبح التضخم 
الموحدة  األوروبية  العملة  المتصاعد.وارتفعت 
مقابل   %1.4 من  وبأكثر  الين  مقابل   %1.6 بنسبة 
رفع  قد  األوروبي  المركزي  البنك  وكان  الدوالر. 
األسبوع الماضي معدالت الفائدة في منطقة اليورو 
بنسبة قياسية بلغت 0.75 نقطة مئوية، وحذر من 

أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة.
يواصل  أن  ناغل الحتمال  وأول أمس األحد، مهد 
وسط  الفائدة،  رفع  األوروبي  المركزي  البنك 
استمرار تصاعد التضخم، ويتوقع مراقبون اآلن أن 

في  كبيرة  بنسبة  الفائدة  األوروبي  المركزي  يرفع 
أكتوبر/تشرين األول المقبل.

وقال المحلل كريغ إرالم من مؤسسة أواندا للخدمات 
األوروبي  المركزي  البنك  يقوم  أن  "يُتوقع  المالية 
برفع الفائدة مجددا بعد تلك التصريحات". وأضاف 
بعد  اليورو  انتعاش  إلى  تشير  كانت  التوقعات  أن 
الخسائر الكبيرة في األيام الماضية، ومنها تراجعه 
الدوالر  أمام  معدالته  أدنى  إلى  الماضي  األسبوع 

في 20 عاما.
تكلفة  األوروبي  المركزي  البنك  رفع  ويأتي 
الفدرالي  االحتياطي  إعالن  أعقاب  في  اإلقراض 
األميركي تشديد السياسات النقدية للتصدي لالرتفاع 

الكبير في أسعار السلع االستهالكية.

يف ظل االأزمة االقت�صادية

 التي يعي�صها البلد

ارتفاع �سعر البنزين
 يف لبنان بعد 

وقف "الدعم" كليًا
سجل سعر البنزين في لبنان، أمس، ارتفاعا 
كلفة  دعم  عن  كلياً  الحكومة  توقف  عقب 
استيراده، بعد ثالث سنوات من إجراء متبع 

يدعم بشكل غير مباشر أسعار المشتقات.
لتر( خالل  البنزين )20  وبلغ سعر صفيحة 
تعامالت يوم أمس، نحو 638 ألف ليرة )نحو 
18 دوالر وفق سعر السوق الموازية( مسجال 
بقيمة 20 ألف ليرة عن أسعار أول  ارتفاعاً 
أمس األحد. ويأتي قرار رفع الدعم، في إطار 
سياسة تخفيض الدعم تدريجياً التي اعتمدتها 
مالية  أزمة  مع  تماشياً  مؤخراً،  الحكومة 
واقتصادية تعصف بالبالد منذ نحو 3 أعوام.
محطات  اصحاب  نقابة  عضو  وقال 
لوكالة  براكس،  جورج  المحروقات 
"األناضول"، إن دعم البنزين توقف اليوم " 
أمس" بشكل كامل، وبات سعره مرتبط بسعر 

صرف الدوالر في السوق الموازية.
البنزين  استيراد  يدعم  المركزي  البنك  وكان 
وفق  للمستوردين،  الدوالر  تأمين  من خالل 
حالياً  البالغ  "صيرفة"  منصة  صرف  سعر 
ألف   35 مقابل  للدوالر،  ليرة  ألف   28 نحو 

ليرة في السوق الموازية.
ويهدف الدعم للحفاظ على استقرار األسعار، 
األجنبية  العمالت  احتياطي  تراجع  أن  إال 
النقد  توفر  عدم  في  تسبب  المركزي  لدى 
المخصص لهذه الغاية، ما دفع الحكومة إلى 
األشهر  مدى  على  تدريجياً  الدعم  تقليص 
لبنان  يعاني   ،2019 أواخر  الماضية.ومنذ 
الدولي  البنك  طاحنة صنفها  اقتصادية  أزمة 
حيث  العالم،  في  أزمات  أشد  ثالث  بين  من 
وارتفاع  ومعيشي،  مالي  انهيار  إلى  أدت 

قياسي بنسبة الفقر.

"اليورو" ي�سجل ارتفاعا 
بعد متهيد لرفع اأ�سعار الفائدة

بريطانيا: 

ت�سارلز الثالث يلقي خطابه االأول اأمام الربملان



�أوملبيــــاد �ألك�سو... 

جناح �آخر لفل�سطني
تمكن ثالثة طلبة فلسطينيين، من انتزاع المركز األول ضمن 
محور "أفضل بحث عمل جماعي وفريق بحثي متميز"، في 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  أولمبياد  من  الثانية  الدورة 
والعلوم "ألكسو" حول منهجيات البحث العلمي، المنعقد في 
الجمهورية التونسية، بمشاركة 19 فريقا من 18 دولة عربية.
قلقيلية،  تربية  الفلسطيني، ضم: ريماس صبري من  الفريق 
وجنى عواد من تربية جنوب نابلس، وعبادة العدم من تربية 
شمال الخليل، واألستاذة لبنى أبو سرحان ممثلًة عن وزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية، شاركوا في بحث، بعنوان: "مواقع 
التواصل االجتماعي وأثرها على المراهقين – وانعكاس ذلك 

على العالقات األسرية".
الفريق  تدريب  وتم  عدة،  مراحل  في  تمت  االختيار  عملية 
واإلنجاز  والتميز  لإلبداع  العامة  اإلدارة  بين  ما  بالتعاون 
البحث  ومناهج  أساسيات  على  التقنية  فلسطين  وجامعة 
بهدف  الطلبة؛  قبل  من  للمسابقة  محاكاة  وتنظيم  العلمي، 

إكسابهم مهارات البحث والعرض. 
الفلسطينية،  والتعليم  التربية  وزارة  إن  سرحان  أبو  وقالت 
أطلقت في فيفري الماضي مسابقة البحث العلمي للطلبة من 
للمشاركة  استعدادا  الوطن؛  أنحاء  كافة  في   9-7 الصفوف 
مستوى  على  المشاركات  تحكيم  وتم  الدولي،  باألولمبياد 
ذلك جرى  وبعد  الوزارة،  مستوى  على  ثم  ومن  المديريات 
الطلبة  واختيار  الفائزة،  لألبحاث  الشفوية  العروض  تحكيم 

الذين شكلوا الفريق الوطني.
وأضافت أنه تم تدريب الطلبة على كيفية إعداد البحث العلمي 
الجماعي  والعمل  الفريق  وتنمية روح  وفرضياته وحيثياته، 
لديهم للعمل سويا وتمثيل فلسطين كشخص واحد، وذلك لفترة 

شهرين قبل المغادرة إلى تونس.
وأشارت أبو سرحان إلى أنه تم خالل األيام األولى تدريب 
في  الفريق  عزل  ثم  المسابقة،  بتعليمات  وتعريفهم  الطلبة 
على  العلمي  البحث  ألغراض  خصيصا  إعدادها  تم  قاعات 
تحكيم  لجنة  أعمال  انعقاد  تالها  متتالية،  ساعات   10 مدار 
النتائج  عن  اإلعالن  تم  الخميس  ويوم  الليل،  منتصف  حتى 

في احتفال مهيب.
وحول البحث المشارك في المسابقة، قال عبادة إن أهم النتائج 
التي توصلوا لها وجود أثر سلبي لمواقع التواصل االجتماعي 
حيث  من  األسرية  العالقات  على  يؤثر  ما  المراهقين،  على 
البعد والجفاء بين أفراد األسرة الواحدة من جهة، ومن حيث 
القيم والعادات الدخيلة الجديدة التي فرضتها هذه المواقع على 

األسر واألبناء من جهة ثانية.
المواقع رغم سلبياتها إال  البحث أظهر أن هذه  أن  وأضاف 
المراهقين، وتمحورت توصيات  لدى  تلعب دورا مهما  أنها 
البحث حول ضرورة تفعيل دور المؤسسات لتوعية الشباب 

حول مخاطر هذه المواقع.
من جهتها، قالت الطالبة جنى إن بحثهم خرج بعدة توصيات 
ألولياء  الالزم  والتدريب  الدعم  تقديم  أبرزها ضرورة  كان 
أهمية  إلى  إضافة  ورعايتهم،  أبنائهم  من  للتقرب  األمور 
توجيه األسرة في التعامل مع المواقع للحصول على المعرفة 
والمعلومات الالزمة لتنمية مهارات التواصل لديهم. كما شدد 
البحث على أهمية دور المنظمات الواعدة والمختصة برعاية 
مواقع  على  اإلدمان  بمخاطر  المراهقين  توعية  في  الشباب 

التواصل االجتماعي، وخاصة تهديد العالقات األسرية.
الطالبة ريماس:  قالت  الفريق؛  واجهها  التي  التحديات  وعن 
إضافة إلى مشقة وعناء السفر، كان التحدي األكبر لنا كفريق 
توظيفها  تم  التي  الحواسيب  وأنظمة  المفاتيح  لوحة  أن  هو 
باللغة  كانت  المنظمة  الجهة  قبل  من  األولمبياد  ألغراض 
الفرنسية، ونحن بحاجة إلى استخدام الحاسوب للحصول على 
مصادر ومراجع ومقاالت وأدبيات تدعم بحثنا، فقمنا بترجمة 
كل أيقونة لمساعدتنا على إتمام مهمتنا، لكن في النهاية تمكنا 
من تقديم بحث ورقي، وتقرير ملخص وعرض شفهي عن 

البحث، ونحن سعداء بأن حصلنا على المركز ألول مرة.

الوكاالت
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دويل

االن�صحاب ال�صهيوين من غزة

كلمته  في  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  وأضاف 
وراء  االختباء  أن  أمس،  الحكومة  جلسة  بمستهل 
غياب األفق السياسي، وانشغال العالم في أوكرانيا، 
يمكن  ال   ، الصهيونية  االنتخابات  نحو  والتوجه 
العالم  وعلى  االحتالل،  لجرائم  غطاء  تكون  أن 
تجاه  االحتالل  به  يقوم  ما  إلى  وينظر  يفيق  أن 
أن  مؤكدا  المحتل،  المظلوم  الفلسطيني  الشعب 
"شعبنا صامد، ولن يخضع، ولن يستسلم حتى دحر 

االحتالل".
الـ29 التفاق أوسلو، قال رئيس  الذكرى  وبمناسبة 
الوزراء إن االحتالل الصهيوني لم يبق شيئا يذكر 
بها  وضرب  بنوده،  معظم  وألغى  االتفاق،  من 
عرض الحائط، وألغى الشق السياسي واالقتصادي، 
والجغرافي، وامتنع عن التفاوض على قضايا الحل 
النهائي، واستمر بإجراءاته األحادية، وعنوان ذلك 
هو  بما  المالية  اقتطاعاته  في  واستمر  االستيطان، 
مخالف لالتفاق، وأوقف اإلفراج عن الدفعة الرابعة 

من األسرى، بما هو مخالف لالتفاق.
بنود  معظم  ألغى  بل  خرق،  االحتالل  أن  وأكد 
إلى  يدعونا  األمر  وهذا  معنا،  الموقعة  االتفاقات 
رئيس  وأشار  ذلك.  ومراجعة  عنده  كثيرا  التوقف 
أنه  العالم  أمام  يدعي  االحتالل  أن  إلى  الوزراء 
به هو  يقوم  ما  أن  إال  السلطة،  مكانة  تعزيز  يريد 
والمس  الفلسطينية،  السلطة  لتدمير  مستمر  عمل 

بمؤسساتها.

نريد  تعزيزاتكم،  نريد  ال  لالحتالل  "نقول  وقال: 
ينتهي،  أن  االحتالل  لهذا  نريد  الوطنية،  حقوقنا 
الدولي  وللقانون  تسود،  أن  الدولية  للشرعية  نريد 
يرضى،  لن  معه  ونحن  وشعبنا  الحكم،  يكون  أن 
العدوان على أرضنا، وشبابنا،  يقبل مواصلة  ولن 
أن  يجب  غزة  على  الحصار  وأهلنا".وأضاف: 

يتوقف،  أن  يجب  القدس  على  والعدوان  ينتهي، 
واالستيطان يجب أن يتوقف، هذا ما يريده شعبنا، 
يصارعون  مرضى  أسرى  وتابع:  نريد.  ما  وهذا 
ينتظرن  أبو حميد، وأمهات  ناصر  الموت، ومنهم 
ليرين فلذات أكبادهن، جثامين شهداء في ثالجات 

المستشفيات، وثالجات السجون.

يُتم  الصهيوني،  االحتالل  جيش  كان  2005م،  عام  من  األيام  هذه  مثل  في 
انسحابه من قطاع غزة بعد إخالء المستوطنات والمواقع العسكرية التي كانت 
تحتل ثلث مساحة القطاع.االنسحاب من غزة يعد الواقعة األولى التي اضطر 
فيها االحتالل إلخالء أرض استولى عليها منذ احتالله فلسطين عام 1948م.  
المقاومة على المستوطنات والمواقع العسكرية منذ اندالع  وأجبرت ضربات 
انتفاضة األقصى 2000، حكومة االحتالل على إخالء 21 مستوطنة بالقطاع، 

احتلتها االحتالل بعد هزيمة 1967م.
ووفق مراقبين؛ يشكل االنسحاب فشاًل استراتيجيًّا لنظرية االحتالل في الهيمنة 
ومعابر  حدود  على  وحصار  هيمنة  فرض  قبل  كاملة  المحتلة  األرض  على 
وأجواء غزة بدأت عام 2006م حتى اآلن. وعززت المقاومة بعد االنسحاب، 
قدراتها  وبناء  القوة  وراكمت  جزئيًّا،  المحررة  غزة  رقعة  على  قدراتها  من 
إضافة إلى عودة الحياة للمساحات الزراعية والحياة المدنية فوق أكثر من ثلث 

مساحة القطاع.
على  السيطرة  لفكرة  صهيونية  استراتيجية  هزيمة  غزة  من  االنسحاب  ويعد 
كامل األرض وفق شعار االحتالل "أرض بال شعب لشعب بال أرض، وقد 
فشل االحتالل في االحتفاظ بجزء صغير من فلسطين التاريخية، وفشلت سياسة 
أو  سيناء  في  وتوطينهم  الفلسطينيين  لتهجير  قديماً  خططت  التي  الترانسفير 
األردن.ولم يشفع االنسحاب من غزة لعملية التسوية كي تمضي قدماً في بناء 
2006م،  انتخابات  بعد فوز حماس في  الحصار  فبدأ  دولة فلسطينية مستقلة؛ 
وتكرر العدوان على غزة حتى اآلن.وأثبتت المقاومة أن أفضل وسيلة عملية 
للتعامل مع احتالل غزة هي لغة القوة التي أجبرته على إخالء المستوطنات 

والمواقع العسكرية. وشكل انسحاب االحتالل من غزة عام 2005م، نقلة نوعية 
لعمل المقاومة الفلسطينية التي طورت من قدراتها كثيًرا.وقد وفر االنسحاب 
في  القوة  ومراكمة  والتطوير  اإلعداد  نتيجة  فظهرت  المقاومة  لعمل  أرضية 
غزة  قطاع  يزال  وال  العسكرية.  والجوالت  الحروب  في  للعدوان  التصدي 
المحاصر يعاني من أزمات متراكمة، في الكهرباء والمياه، والفقر والبطالة في 
حين يفرض االحتالل هيمنته على مفاصل الحياة دون تماس مباشر مع أكثر 

من مليوني فلسطيني بغزة
ما  وهو  اتفاق،  أي  توقيع  دون  وحده  االحتالل  جانب  من  االنسحاب  وجرى 
وبعد  خاصًة.  وغزة  كلها  فلسطين  في  التاريخية  االحتالل  لسياسة  كسراً  يعد 
الحدودية  الجدر  وأقام  الضفة،  عن  فصلها  قضية  االحتالل  عزز  االنسحاب 

الفاصلة؛ للتغلب على كابوس الديمغرافيا، ما شكل تحدياً لتطور الحياة بغزة.
ويفرض االحتالل هيمنته على "المنطقة األمنية العازلة"، بعمق 300 متر على 
امتداد نحو 40 كيلومتراً بمحاذاة السياج األمني الفاصل شرق القطاع، ويدمر 
والعمل  للزراعة  الحياة  االنسحاب  أعاد  وقد  هناك.  والمدنية  الزراعية  الحياة 
منها  االقتراب  مجرد  قديماً  الفلسطيني  على  كان محظوًرا  أرض  في  اليومي 

بأي شكل.
لبعض  ذاتيا  اكتفاًء  زراعية  مجال  في  المحررة  األراضي  استثمار  وحقق 
المحاصيل والمنتجات الزراعية، لكن إعاقة التصدير واالستيراد والهيمنة على 
المعابر يعّطل نمو هذا المجال. وبقي االحتالل عاجزا أمام غزة المحاصرة التي 
الضفة  مشهد  تطورات  مع  يتناغم  والوطني  الشعبي  مقاومتها وحراكها  باتت 

والقدس المحتل؛ لتصبح نموذجا يحتذى به في الصراع.

قال اإن ال�شعب الفل�شطيني لن ي�شت�شلم حتى دحر االحتالل، اأ�شتية:

�لكيان �ل�سهيوين يعمل 
على تدمري �ل�سلطة �لفل�سطينية

قال رئي�س الوزراء الفل�شطيني حممد ا�شتية، اإن الت�شعيد ال�شهيوين، ما هو اإال و�شفة النفجار كبري

 يغذيه االحتالل مبختلف اأحزابها كدعاية انتخابية.

وقفة دعم واإ�شناد  لالأ�شري املري�س نا�شر اأبو  حميد 

وهيئة  سلفيت،  اقليم  فتح  حركة  نظمت 
شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير 
الفلسطيني، أمس، وقفة دعم وإسناد  لألسير 
المريض ناصر أبو  حميد في مدرسة ذكور 

دير استيا الثانوية.
ورفع المشاركون علم فلسطين، والشعارات 
األسرى  بحق  االحتالل  بإجراءات  المنددة 
باإلفراج  مطالبين  منهم،  المرضى  خاصة 
العاجل عن األسرى المرضى وعلى رأسهم 

األسير المريض أبو  حميد.
وقال امين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد 
الستار عواد إن "الوقفة تأتي ضمن سلسلة 
فعاليات تقوم بها فتح والمؤسسات الشريكة 

لدعم وإسناد االسرى وعلى رأسهم األسير 
أن   مشيراً  حميد"،  أبو   ناصر  المريض 
األسرى  وكافة  حميد  أبو   األسير  قضية 
تتابع قضية  التي  القيادة  أولويات  على سلم 

االسرى.
نواف صوف  المحرر  األسير  قال  بدوره، 
النموذج  تمثل  حميد  أبو   األسير  عائلة  ان 
أطيافه،  بكل  الفلسطيني  للشعب  النضالي 
أن استهداف األسرى هو استهداف  مضيفاً 

للكل الفلسطيني.
والتعليم  التربية  عام  مدير  طالب  بدوره، 
كافة  من  العاجل  بالتدخل  االقرع  محمد 
المؤسسات الدولية لالفراج عن األسير أبو  

كافة  حميد وكافة األسرى المرضى، داعياً 
في  للمشاركة  الفلسطيني  الشعب  أطياف 

الفعاليات المساندة لألسرى.
نزار  األسير   نادي  مدير  أشار  من جهته، 
الفعاليات  استمرار  لضرورة  الدقروق 
أبو   ناصر  عنوانها  التي  لالسرى  المساندة 
سجون  في  المرضى  االسرى  وكافة  حميد 

االحتالل.
باسم  الفتحاوي  الكادر  أشار  ناحيته،  من 
لم  حميد  أبو   اغتيال  قرار  ان  العزوني 
اعتقاله.  منذ  بل هو قرار سابق  يقر اآلن  
حميد  ابو  لالسير  نفس  كل  "إن  وأضاف 
يعلمنا درسا في الصمود والعز والكرامة".

كما شارك مئات الفلسطينين أمس، في وقفة 
ابو  ناصر  األسير  عن  باإلفراج  للمطالبة 
شؤون  وهيئة  األسير  نادي  نظمها  حميد، 
األسرى والمحررين بمشاركة قوى وطنية 

ومؤسسات أهلية ورسمية.
نظمت  التي  الوقفة  في  المشاركون  ورفع 
الفتات  الخليل  وسط  رشد  ابن  دوار  على 
حميد  ابو  ناصر  لألسير  بالحرية  تطالب 
االسرى  وصور  المرضى،  واألسرى 
المرضى واألسير ابو حميد، والفتات تندد 
واإلهمال  القتل  وسياسة  االحتالل  بجرائم 

الطبي.
االسير  نادي  في  االعالمي  المنسق  وقال 

أمجد النجار "وجهنا نداء لكل أحرار العالم 
أن يتحركوا إلنقاذ ابو حميد".

مصابون  أسيرا   23 "هنالك  وأضاف: 
األسرى  من  والمئات  السرطان،  بمرض 
الكلوي،  الفشل  يعانون من  الذين  المرضى 
وأمراض القلب، الذين يحتاجون إلى دعمهم 

في مثل هذه الوقفات".
وأشار إلى أن عدد األسرى الذين استشهدوا 
شهيدا،   230 تجاوز  االحتالل  سجون  في 
وان االحتالل ما زال يحتجز عشرة جثامين 
بالتحرك  مطالبا  الشهداء،  األسرى  من 
الشهداء  جثامين  عن  باإلفراج  للمطالبة 

األسرى.

��ست�سهاد 230 �أ�سري فل�سطيني د�خل �سجون �الحتالل
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منذ أربعة عشر قرناً من الزمن ، يثبت القرآن الكريم 
أنه الكتاب المعجز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه 
القرآن  وآيات  سور  من  سورة  وكل   ، خلفه  من  وال 
الكريم لها أسرار وعجائب، فمنها ما فيه شفاء لما في 
الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم 
به واهتدى بهداه من الكفر والضالل والعذاب األليم، 
واختصت قصار سور القرآن الكريم ببعض العجائب 
واألسرار، التي امتألت بها كثير من الكتب التي حملت 
أو  القرآن  وغريب  مجازاته  أو  القرآن  مجاز  عنوان 
على  التفسير  كتب  وكذلك   ، القرآن  ومتشابه  غرائبه 
اختالفها وتعددها ، ومنها تفسير “مفاتيح الغْيب” لإلمام 
فخر الدين الرازي الذي ختمه بعدد من غرائب القرآن 
وعالقتها  السَور،  قصار  عن  حديثه  أثناء  وعجائبه، 
ببعضها، وننِقل هنا بعض ما قاله –رحمه هللا:  قال 
َمة لَِما  عن سورة الكوثر: اعلم أنَّ هذه السورة كالُمتمِّ

قبلها من السَور، وكاألصل لَِما بعدها. 
ا األول فألنّه –تعالى- جعَل سورة الضحى في مدح  أمَّ
النبّي – صلى هللا عليه وسلم – وتفصيل أحواله، فذكر 
في أولها ثالثة أشياء تتعلق بنبوته: ﴿َما َودََّعَك َربَُّك َوَما 
يُْعِطيَك  َولََسْوَف  اأْلُولَى.  ِمَن  لََك  َخْيٌر  َولَْلِخَرُة  َقلَى. 
َربَُّك َفَتْرَضى﴾، ثمَّ ختمها بثالثة أحوال من أحواله فيما 
َضااًلّ  َوَوَجَدَك  َفآَوى.  َيِتيًما  َيِجْدَك  أَلَْم   ﴿ بالدنيا  يتعلق 
َفَهَدى. َوَوَجَدَك َعاِئاًل َفأَْغَنى﴾. وفي سورة الشرح “ألم 
ووْضع  الصدر،  َشْرح  أشياء:  بثالثة  فه  َشرَّ نشرح” 
فه في سورة التين بثالثة  الِوْزر، ورْفع الذِّْكر. ثمَّ َشرَّ
تِه  أنواع من التشريف: أقَسَم ببلده، وأخبر بخالص أُمَّ
من النار بقوله ﴿إاِل الَِّذيَن آَمنُوا﴾. ووصولهم إلى الثواب 
فه في سورة العلق  بقوله ﴿َفلَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن﴾. وشرَّ
بقوله  وَقَهر خصمه  َربَِّك﴾،  ِباْسِم  ﴿اْقَرأْ  أنواع:  بثالثة 
َباِنَية﴾، وتخصيصه بالقرب في  ﴿َفْلَيْدُع َناِدَيُه َسَنْدُع الزَّ
فه في سورة القدر بليلة  قوله ﴿واسجد َواْقَتِرب﴾. وشرَّ
القدر، وفيها ثالثة أنواع من الفضيلة: كونها خيراً من 
ألف شهر، وتنّزل المالئكة والروح فيها، وكونها سالماً 
فه في “البيّنة” بالثناء على أُمته،  حتى مطلع الفجر. وشرَّ
ورضَي  جنّات،  وجزاؤهم  البريّة،  خير  أنهم  بثالث: 
فه في سورة الزلزلة بثالثة أنواع: إخبار  عنهم. وشرَّ

األرض بطاعة أُمته، ورؤيتهم أعمالهم، ووصولهم إلى 
فه في “العاديات” بإقسامِه  ثوابها حتى وْزن الذرة. وشرَّ
فه  ته، ووصفها بثالث صفات. وشرَّ بخيل الغزاة ِمن أُمَّ
عيشٍة  في  وأنهم  أُّمته،  موازين  بثقل  “القارعة”  في 

راضية، ورؤيتهم أعداءهم في نار حامية. 
بثالثة:  ِدينه  الُمعِرضين عن  هدَّد  التكاثر  وفي سورة 
عن  ويُسألون  اليقين،  عيَن  يرونها  ثمَّ  الجحيم،  يروَن 
بثالثة:  أُمتِه  بمدح  العصر”  فه في سورة  النعيم. وشرَّ
وهو:  إليه،  الخلق  وإرشاد  الصالح،  والعمل  اإليمان، 

الهمزة  سورة  في  فه  وشرَّ والصبر.  بالحق  التواصي 
ِه بثالثة أنواع من العذاب: أالَّ ينتفع بدنياه،  بوعيد عدوِّ
سورة  في  فه  وشرَّ عليه.  ويُغلَق  الُحَطَمة،  في  ويُنَبذ 
ه بثالث: بأْن جعله في تضليل،  الفيل” أْن ردَّ كيد عدوِّ
أبابيل، وجعلهم كعصٍف مأكول.  وأرسَل عليهم طيراً 
أسالفه  راعى مصلحة  بأْن  قريش  في سورة  فه  وشرَّ
وأْمِنهم.  وإطعامهم،  قومه،  تآلف  أوجه:  ثالثة  من 
ه بثالث: الدناءة،  فه في سورة الماعون بذّم عدوِّ وشرَّ
اْلَيِتيم، َواَل َيُحضُّ  َيُدعُّ  الَِّذي  لَِك  َفَذٰ واللؤم؛ في قوله } 

قوله  في  الخالق  تعظيم  وترك  اْلِمْسِكيِن{  َطَعاِم  َعلَٰى 
}َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّيَن.الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم َساُهوَن. الَِّذيَن 
}َوَيْمَنُعوَن  قوله  الخْلق في  انتفاع  يَُراُءوَن{ وترك  ُهْم 
الوجوه  بهذه  السَور  هذه  في  فه  شرَّ ا  فلمَّ  . اْلَماُعوَن{ 
العظيمة، قال }إِنَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر{ أْي: هذه الفضائل 
واحدة  كل  التي  السور،  هذه  في  المذكورة  المتكاثرة 
أنَت  فاشتِغْل  بحذافيرها،  الدنيا  ُمْلك  من  أعظم  منها 
لَِربَِّك{  }َفَصلِّ  قوله  وهو  بالنفس،  ا  إمَّ ربِّك،  بعبادة 
ا بإرشاد العباد إلى  ا بالمال وهو قوله ﴿َواْنَحْر﴾ وإمَّ وإمَّ
َما  أَْعبُُد  اَل  اْلَكاِفُروَن.  أَيَُّها  َيا  قوله﴿ُقْل  األصلح، وهو 
ا  ة لَِما قبلها. وأمَّ َتْعبُُدوَن﴾ فثبَت أنَّ هذه السورة كالتَِّتمَّ
يأمره بعد  أنه تعالى  لَِما بعدها، فهو:  كونها كاألصل 
هذه أن َيكفَّ عن أهل الدنيا جميعاً، بقوله }ُقْل َيا أَيَُّها 
اْلَكاِفُروَن. اَل أَْعبُُد َما َتْعبُُدوَن …إلخ{ ويُبِطل أديانهم، 
وذلك يقتضي نصرهم على أعدائهم; ألنَّ الطعن على 
اإلنسان في ِدينه أشّد عليه من الطعن في نفسه وأهله.

فكأنه   ، النصر  سورة  الكافرون،  سورة  بعد  ذكر  ثم 
أمرك،  وإتمام  الكثير،  بالخير  وعدتك  يقول:  تعالى 
وأمرتك بإبطال أديانهم، والبراءة من معبوداتهم، فلما 
والنصر،  بالفتح  الوعد  لك  أنجزت  أمري؛  امتثلت 
وكثرة األتباع، بدخول الناس في دين هللا أفواجا. ولما 
يتعلق  ما  بيان  في  شرع  والشريعة،  الدعوة  أمر  تم 
بأحوال القلب والباطن، وذلك أن الطالب إما أن يكون 
طلبه مقصورا على الدنيا، فليس له إالَّ الذّل والخسارة 
ا أْن يكون  والهوان، وهو المراد من سورة المسد ، وإمَّ
طالباً للِخرة، فأعظم أحواله أْن تصير نفسه كالمرآة 
التي تنتقش فيها صور الموجودات. ثمَّ ختم –سبحانه- 
كتابه المكرم بتلك الطريقة التي هي أشرف، فبدأ بِذْكر 
ثمَّ   ، اإلخالص  في سورة  صفات هللا، وشرح جالله 
أتبعه بِذكْر مراتب مخلوقاته في “الفَلَق”، ثمَّ ختَم ِبِذْكر 
مراتب النفس اإلنسانية في “الناس”، وبهذا ختَم الكتاب 
… فسبحاَن َمن أرشد العقوَل إلى معرفة هذه األسرار 
اللطيفة، والكنوز الثمينة!! وهللا أعلم بما هو خير ونافع 
لكل إنسان، عالم الغيب وما فى الصدور، كل ما نزله 
في  لما  شفاء  هو  الكريم  القرآن  فى  وذكر  آيات  من 

الصدور.

قراآنيات.. فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

من عجائب ق�سار �سور القراآن الكرمي 

هو حجر رخو من نوع حجر الماء، لونه بين البياض والسواد والصفرة، 
هو  إبراهيم  سيدنا  ومقام  متر،  نصف  حوالي  وطوله  الشكل  مربع  وهو 
الحجر الذي قام عليه نبي هللا إبراهيم الخليل )عليه الصالة والسالم( حين 
ويبني،  عليه  يقوم  فكان  الحجارة،  تناول  عليه  وشق  للبيت،  بناؤه  ارتفع 

وإسماعيل )عليه السالم( يناوله الحجارة. 
روى  الناس.  في  بالحج  واألذان  للنداء  عليه  قام  الذي  الحجر  أيًضا  وهو 
البخاري )رحمه هللا( في صحيحه من حديث ابن عباس )رضي هللا عنهما( 
في قصة إبراهيم )عليه السالم( وبنائه للبيت، قال: قال رسول هللا )صلى 
هللا عليه وسلم(: “فعند ذلك رفعا -إبراهيم وإسماعيل- القواعد من البيت؛ 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجر وهما 
يقوالن: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال: فجعال يبنيان حتى يدورا 
وفي  العليم”.  السميع  أنت  إنك  منا  تقبل  ربنا  يقوالن:  وهما  البيت،  حول 
هذا الحجر المكرم معجزة أثر قدمي إبراهيم )عليه السالم( حيث جعل هللا 
الطين حتى غاصت قدماه  الحجر في رطوبة  تعالى تحت قدميه من ذلك 
وبقي أثرهما ظاهًرا حتى يومنا هذا، وقد تغير أثر قدميه في ذلك الحجر 
عن هيئته وصفته األصلية؛ وذلك بمسح الناس له بأيديهم خالل هذه القرون 
الطويلة، قبل وضع المقام في مقصورة مغلقة. يقول أنس )رضي هللا عنه( 
قال: رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح 
سيدنا  بقدمي  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  الرسول  قدمي  شبه  بأيديهم.  الناس 
حديث  في  وسلم(  عليه  قال رسول هللا )صلى هللا  السالم(  )عليه  إبراهيم 
اإلسراء في وصف سيدنا إبراهيم )عليه السالم(: “ورأيت إبراهيم وأنا أشبه 

ولده به”. )صحيح البخاري(. 
وكان أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي الصحابي الجليل، يقول: ما رأيت 
شبًها كشبه قدم النبي )صلى هللا عليه وسلم( بقدم إبراهيم التي كنا نجدها 
في المقام. فضل مقام سيدنا إبراهيم ذكر هللا تعالى المقام الكريم في كتابه 
العزيز في آيتين عظيمتين كريمتين: ذكره هللا تعالى في آية بينة من أعظم 

َجَعْلَنا  “َوإِْذ  تعالى:  قال  مصلى  باتخاذه  المؤمنين  أمر  كما  حرم هللا  آيات 
آية  )البقرة:  ُمَصلًّى”  إِْبَراِهيَم  َقاِم  مَّ ِمن  َواتَِّخُذوا  َوأَْمًنا  لِّلنَّاِس  َمَثاَبًة  اْلَبْيَت 
ُوِضَع  َبْيٍت  َل  أَوَّ “إِنَّ  والمقام:  للبيت  وذكره  ثنائه  في  تعالى  وقال   .)125
إِْبَراِهيَم”  َقاُم  مَّ َبيَِّناٌت  آَياٌت  لِّْلَعالَِميَن*ِفيِه  َوُهًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ لَلَِّذي  لِلنَّاِس 
)آل عمران: 96-97(. وهكذا أبقى هللا تعالى ذكر هذا المقام الكريم يُذكر 
مع بيت هللا وحجه، ومع الصالة والدعاء خلفه إلى ما شاء هللا تعالى. عن 
عبد هللا بن عمرو بن العاص )رضي هللا عنهما( قال: سمعت رسول هللا 
)صلى هللا عليه وسلم( يقول: “الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، 
ولوال أن هللا طمس على نورهما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب” رواه 
الترمذي، وهو صحيح. وعن أ نس )رضي هللا عنه( قال: قال عمر )رضي 
هللا عنه(: “وافقت ربي في ثالث، فقلت: يا رسول هللا لو اتخذنا من مقام 
آية  )البقرة:  ُمَصلًّى”  إِْبَراِهيَم  َقاِم  مَّ ِمن  “َواتَِّخُذوا  فنزلت:  مصلى  إبراهيم 
125(، وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر )رضي هللا عنهما( قال: 
“قدم النبي )صلى هللا عليه وسلم( فطاف بالبيت سبًعا، وصلى خلف المقام 
ركعتين، ثم خرج إلى الصفا”، وقد قال هللا تعالى: “لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل 

هللاِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة” )األحزاب: آية 21( وذكر الحديث. 
وروى مسلم في صحيحه عن جابر )رضي هللا عنه( في صفة حجة النبي 
)صلى هللا عليه وسلم(: “حتى إذا أتينا البيت معه )صلى هللا عليه وسلم( 
استلم الركن فرمل ثالًثا، ومشى أربًعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم )عليه السالم( 
إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى” )البقرة: آية 125( فجعل المقام  َقاِم  فقرأ: “َواتَِّخُذوا ِمن مَّ
بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين “قل هو هللا أحد”، و”قل يا أيها 
الكافرون”؛ لذلك يشرع بعد الطواف صالة ركعتين خلف المقام وال يشرع 
مسح المقام فضال عن تقبيله، وكان ابن الزبير )رضي هللا عنهما( ينهى عن 
ذلك ويقول: “إنكم لم تؤمروا بالمسح وإنما أمرتم بالصالة”. وكان ابن عمر 
)رضي هللا عنهما( إذا أراد أن يصلي خلف المقام جعل بينه وبين المقام 

صفا أو صفين أو رجال أو رجلين. 
موضع المقام روى األزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن مقام سيدنا 

في  بكر وعمر  وأبي  النبي )صلى هللا عليه وسلم(  في عهد  كان  إبراهيم 
الموضـع الذي هو فيه اآلن حتى جاء سيل في خالفة عمر )رضى هللا عنه( 
فاحتمله حتى وجد أسفل مكة فأتي به، فربط إلى أستار الكعبة حتى قـدم 
عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه األول فأعاده إليه وبنى حـوله. 
حلية المقام أول من حلَّى المقام الخليفة المهدي العباسي؛ لما خشي عليه أن 
يتفتت فهو من حجر رخو، فبعث بألف دينار، فضببوا بها المقام من أسفله 
إلى أعاله، وفي خالفة المتوكل زيد في تحليته بالذهب، وجعل ذلك فوق 

الحلية األولى، وذلك في مصدر سنة 236هـ. 
ولم تزل حلية المهدي على المقام حتى قلعت عنه في سنة 256هـ ألجل 
إصالحه فجدد وصب عليه حتى يشتد، وزيد في الذهب والفضة على حليته 
فضة،  من  وطوق  مثقال   992 فيهما  ذهب  من  طوقان  له  فعمل  األولى، 
وأحضر المقام إلى دار اإلمارة وأذيبت له العقاقير بالزئبق وشد بها شدا 
لما  االلتصاق  قد زال عنها  ذلك سبع قطع  قبل  التصق، وكان  جيًدا حتى 

قلعت الحلية عنه في سنة 255هـ ألجل إصالحه.
المؤمنين  أمير  مولى  الخادم  بشر  السنة  هذه  في  بيده  شده  الذي  وكان   
المعتمد العباسي، وحمل المقام بعد اشتداده، وتركيب الحلية إلى موضعه 

وذلك 256هـ. 
من المعلوم أن هذا الحجر كان داخل مقصورة نحاسية مربعة الشكل وعليها 
أن  إال  الكعبة،  بجوار  كبيرة  مساحة  تحتل  أعمدة  أربعة  على  قائمة  قبة 
كثرة الحجاج في السنوات األخيرة أوجبت توسعة المطاف بعـد أن ضاق 

بالطائفين فكان وجـود القبة عائقا لهذه التوسعة. 
ودارت مناقشات بين علماء المسلمين حول جـواز نقل المقام من موضعه 
واختلفت اآلراء بين القول بالجـواز أو عـدمه. وانتهى األمر إلى قرار من 
ذي  من   25( بتاريخ  المنعقدة  الرابطة  جلسة  في  اإلسالمي  العالم  رابطة 
الحجة 1384هـ( بإزالة جميع الزوائد الموجـودة حول المقام، وإبقـاء المقام 
القوي على  السميك  البلوري  يُجعل عليه صندوق من  أن  مكانه على  في 
قدر الحاجة وبارتفاع مناسب يمنع تعثر الطائفين ويتسنى معه رؤية المقام.

تقارير.. عن اأحوال الدين و الدنيا
مقام �سيدنا اإبراهيم ياقوتة من اجلنة على الأر�ض
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املـوافق لـ 17 �شفر 1444 هـ  

األول  أمس  بعزيزي،  يوسف  أوضح 
اإلحصاء  أن  »المجاهد«  بمنتدي 
العام السادس للسكان والسكن 2022 
 9 إلى  سبتمبر   25 من  يمتد  الذي 
 5 الـ  تقارب  ميزانية  تطلب  أكتوبر 
بشكل  تتضمن  جزائري  دينار  مليار 
اللوجستية  التكاليف  مجمل  خاص 
والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع 

لألعوان المكلفين باإلحصاء.
التي  العملية  هذه  إن  يقول  واستطرد 

منذ  التحضيرية  مرحلتها  في  شرع 
شعار »لنحصي  تحت  جاءت   2019
مستقبلنا«  بناء  أجل  من  حاضرنا 
وسيتم االعالن عن »نتائجها األولى« 
نهاية  بعد  أشهر  ثالثة  غضون  في 
يتوجب  حين  في  االحصاء,  عملية 
على  التعرف  أجل  من  سنة  انتظار 
وٌخصص  التفاصيل«.  من  »مزيد 
التنفيذية  مرحلتها  في  العملية  لهذه 
االحصاء  مجال  في  عونا   53.493

عونا  و2.255  مراقبا  و8.032 
غير  ظرف  ألي  »تحسبا  احتياطيا 
الذي  المسؤول  أشاد  كما  متوقع«. 
التسيير  مدير  منصب  أيضا  يشغل 
في  اآللي  االعالم  باستخدام  بالديوان 
ألف   53 باقتناء  مذكرا   2022 طبعة 
بشرائح  مجهزة  الكترونية  لوحة 
يسمح  بما  الرابع  الجيل  من  هاتف 
بتوفير مزيدا من »موثوقية« البيانات 
المحصل عليها في حين سيتم احصاء 
وفق  المواطنين  من  »ضئيلة«  نسبة 

الوسائل التقليدية للورق. 
 62 حشد  سيتم  إنه  بالقول  وأضاف 
الواليات  مستوى  على  مهندًسا 
باإلضافة  بلدي  مندوب  و2.600 
الوطني  الديوان  في  اطارا   150 إلى 
تخصيص  إلى  مشيرا  لإلحصائيات 
وصغيرة  كبيرة  ملصقة  ألف   80
واألمازيغية  العربية  باللغتين  الحجم 
باإلعالم  الخاص  بالشق  يتعلق  فيما 

والتحسيس.
�ش. زمو�ش

أطلق متعامل الهاتف النقال موبيليس 
التي  »ويمباي«  الرقمية  المنصة 
ارصدتهم  بتعبئة  لزبائنها  تسمح 
عبر  النقال  خطوط  فواتير  وتسديد 
الهواتف الذكية، حسب بيان للمتعامل 

العمومي موبيليس.
»هذا  بيانها  في  موبيليس  وأوضحت 
يتيح  ويمباي  الجديد  الرقمي  التطبيق 
المشتركين  موبيليس  لزبائن  الفرصة 
المسبق  الدفع  اي  العروض  شتى  في 
أو الدفع البعدي من تعبئة ارصدتهم و 
هواتفهم  عبر  خطوطهم  فواتير  تسديد 
متواجدون«,  كانوا  اينما  الذكية 
مضيفة أن »هذه الوسيلة الجديدة للدفع 
توقيعه  تم  عقد  نتيجة  هو  االلكتروني 
من  الماضي  سبتمبر   11 األحد  يوم 
لشركة  العام  المدير  الرئيس  طرف 
و  بوخزاني  شوقي  موبيليس,  تي  آ 
المدير العام للبنك الوطني الجزائري, 

محمد لمين لبو«.
المصدر,  ذات  حسب  العقد,  يسمح  و 

الجزائري  الوطني  البنك  »لزبائن 
باستخدام منصات الخدمات المصرفية 
من   WIMPAY-BNA االلكترونية
التجارية  العمليات  جميع  تنفيذ  اجل 
الخاصة  موبيليس  بحسابات  المتعلقة 
التطبيق  ان  البيان  اضاف  بهم«.و 
الرقميين  الموزعين  على  متوفر 
الى  مشيرا   ,store  Play و   APP

المتاحة  و  المجانية  ويمباي  خدمة  أن 
 7 و  اليوم  في  ساعة   24 مدار  على 
كل  رغبة  تعكس  االسبوع  في  ايام 
الرقمية  الخدمات  في  المتعاملين  من 
و  سهولة  بين  تجمع  ادوات  تقديم  في 
ازدياد  مع  تماشيا  و  االستخدام  امانة 

الحسابات المصرفية في الجزائر.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

مت الوقوف على خروقات عّدة بها

�سّل ن�ساط ور�سة �سرية 

ل�سناعة احللويات يف �سطيف
ممثلة  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
العامة،  للشرطة  الوالئية  المصلحة  بأفراد 
ورشات  بإحدى  عديدة  خروقات  معاينة  من 
في  المطلوبة  الحلويات  أنواع  بعض  تصنيع 
السوق المحلية والمتواجدة بحي » لعرارسة 
» بعاصمة الوالية سطيف، بعد وقوفها على 
انعدام كلي لشروط النظافة بهذه الورشة التي 

تنتج مواد استهالكية موجهة للعائالت.
صاحب  حق  في  تمت  التي  المراقبة  عملية 
قانونية  بطريقة  ينشط  كونه  رغم  الورشة 
مالحظة  بعد  جاءت  تجاريا،  سجال  ويحوز 
اتساخ تام لواجهة فضائه التجاري، ما يوحي 
المواد  تحضير  مكان  وباألخص  داخله  أن 
ويفتقر  بدوره  متسخا  يكون  قد  االستهالكية، 
أفراد  حّمل  ما  المطلوبة،  الصحية  للشروط 
األطر  استيفاء  فور  مراقبة  على  الشرطة 
القانونية، ثم أعوان التجارة ضمانا لحضور 
من لهم اختصاص نوعي، لتتأكد شكوك أفراد 
الشرطة ويتم الوقوف على خروقات بالجملة، 
النظافة. شروط  انعدام  خانة  في  تنحصر 
العملية شهدت جرد 1293 قطعة حلوى من 
والتي  واألشكال  واألنواع  األذواق  مختلف 
حضرت بمحيط متسخ كليا، 40 كلغ من بقايا 
أنواع  لتحضير  والموجهة  المكدسة  الحلوى 
أخرى من الحلوى رغم أن حفظها غير سليم 
ويفتقر ألدنى الشروط الصحية، 100 وحدة 
جردها  تم  التي  الكميات  وهي  فاسدة،  بيض 
كافة  استكمال  على  والعمل  وتصويرها 
إتالفها.التحقيق  قصد  الالزمة  اإلجراءات 
التي  الحال،  قضية  بشأن  متواصال  يزال  ال 
القانونية  اإلجراءات  استكمال  فور  ستعرف 
المخالف  ضد  جزائي  ملف  إعداد  الالزمة، 
يوجه للعدالة من أجل البت فيه، لتبقى مصالح 
الشرطة بيقظة في سبيل حماية المستهلك من 

أية مخاطر صحية محدقة به.
حياة �شرتاح

اأ�صفر عنه وفاة �صخ�صني

 وجرح 146 اآخرين

114 حادث مرور ج�سماين 
خالل نهاية الأ�سبوع

سجلت مصالح األمن الوطني، 114 حادث 
المناطق  مستوى  على  جسماني  مرور 
سبتمبر 2022  و10  يومي 09  الحضرية، 
شخصين  وفاة  عنه  أسفر  األسبوع(،  )نهاية 

02 وجرح 146 آخرين.
المصالح  بها  قامت  التي  المعطيات  وتشير 
المختصة لألمن الوطني أن سبب وقوع هذه 
الحوادث يعود بالدرجة األولى إلى العنصر 
البشري، وفي هذا اإلطار، جددت المديرية 
لمستعملي  دعوتها  الوطني  لألمن  العامة 
المرور،  قانون  احترام  إلى  العام  الطريق 

وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
حياة �شرتاح

على م�صتوى مركز البث والإر�صال

انقطاع الكهرباء ُيوقف بّث 
قنوات الإذاعة الوطنية

أن  لها  بيان  في  الوطني  اإلذاعة  أوضحت 
توقف بث القنوات اإلذاعية الجزائرية صباح 
أمس االثنين راجع النقطاع التيار الكهربائي 

على مستوى مركز البث واإلرسال.
تدخلوا  التقنيين  أن  اإلذاعة  بيان  وأفاد 
إلصالح العطب وإعادة الكهرباء، ما سمح 
بشكل  اإلذاعية  القنوات  جميع  بث  بعودة 

طبيعي.
وتقدمت المديرية العامة لإلذاعة الجزائرية 
في  أكدت  باالعتذار،  المستمعين  جميع  إلى 
اإلذاعية  القنوات  كل  بث  عودة  ذاته  الوقت 

بشكل طبيعي.
حياة �شرتاح

مت على اإثرها ا�صرتجاع �صالح ناري

تفكيك �سبكة اإجرامية 
منظمة خمت�سة يف تزوير

 الأوراق النقدية يف بجاية
بالتنسيق  والمالية  اإلقتصادية  الفرقة  عناصر  تمكنت 
للمصلحة  التابعتين  اإلجرام  ومكافحة  قمع  فرقة  مع 
الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية بجاية خالل نهاية 
األسبوع المنقضي من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية 
منظمة تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 
22 و 31 سنة مختصة في تزوير األوراق النقدية من 
العملة الوطنية فئة 2000 دج وتحجز مبلغ مالي مزور 
قدره 114000 دج، باإلضافة إلى مسدس ناري وسيف 

من الحجم الكبير.
تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة التابعة 
بقطاع  ليلية  بدوريات  اإلجرام  ومكافحة  قمع  لفرقة 
مشبوهين  شخصين  إنتباههم  لفت  أين  اإلختصاص، 
على مستوى المحطة البرية القديمة لمدينة بجاية، وبعد 
مراقبتهما تم العثور بحوزتهما على مبلغ مالي يقدر بـ 
48000 دج مشكوك في صحته مشكل من 24 ورقة 
نقدية من فئة 2000 دج الجديدة، ليتم تحويل المشتبه 
فيهما إلى مركز الشرطة ومباشرة التحقيق معهما أين 
التحقيق  مزورة،  كلها  النقدية  األوراق  تلك  بأن  تبين 
أفضى إلى تحديد هوية ممولهم الرئيسي المقيم بوالية 
سطيف، وبعد تمديد اإلختصاص إلى مقر إقامة المشتبه 
تحت  تم  والذي  العائلي  مسكنه  وتفتيش  توقيفه  تم  فيه 
إشراف السلطات القضائية المختصة، أين تم حجز 33 
قدره  بمجموع  دج  فئة 2000  من  مزورة  نقدية  ورقة 
سالح  واسترجاع  حجز  إلى  باإلضافة  دج،   66000

ناري )مسدس( وسيف كبير الحجم .
وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم 
الرتكاب  لإلعداد  أشرار  جمعية  تكوين  قضية  ألجل 
جناية تزوير األوراق النقدية ذات سعر قانوني باإلقليم 
وبيع  توزيع  في  قصد  عن  المساهمة  وجناية  الوطني، 
األوراق النقدية المزورة، حيازة سالح ناري )مسدس 
مع  قانونا  المؤهلة  السلطات  من  رخصة  دون  آلي( 
حيازة سالح أبيض محظور من الصنف السادس، وتم 
تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في 

حقهم أمر إيداع.
حياة �شرتاح

املدير العام بالنيابة للديوان الوطني 

لالإح�صائيات يو�صف بعزيزي يعلن:

»اإمكانيات �سخمة« لإجناح 
الإح�ساء ال�ساد�س لل�سكان 

اأعلن املدير العام بالنيابة للديوان الوطني لالإح�صائيات يو�صف بعزيزي عن تخ�صي�ش الدولة 

لغالف مايل يقارب 5 مليارات دينار جزائري لأجل اجناز عملية الإح�صاء العام ال�صاد�ش لل�صكان 

وال�صكن 2022, والذي �صتعرف نتائجه يف غ�صون ثالثة اأ�صهر بعد نهاية  العملية.

اإثر �صراكة بني متعامل الهاتف النقال والبنك الوطني اجلزائري

تخ�ش طبعتها الـ 15

»اأوريدو« 
متدد اآجال ا�ستقبال ملفات 

م�سابقة جنمة الإعالم
يتمكنوا  لم  اللذين  المحترفين  اإلعالميين  أوريدو  أعلم 
من إيداع أعمالهم في اآلجال المحددة ُمسبقا، أي األحد 
شريطة  بذلك  القيام  يُمكنهم  بأنه  الجاري،  سبتمبر   11
أن يكون العمل الصحفي قد نُشر أو بُث يوم االحد 11 

سبتمبر 2022 على أقصى تقدير.
وأوضح بيان إعالمي أنه بإمكان الصحفيين الراغبين 
أ  إيداع   2022 االعالم  نجمة  مسابقة  في  المشاركة 
سبتمبر   15 الخميس  يوم  أقصاه  أجل  في  ترشيحاتهم 

2022 على الساعة الخامسة مساءا.
اآلجال  لهذه  تمديد  أيُّ  يكون  لن  بأنه  أوريدو  وذكرت 
المنصوص عليها أعاله، ودعت للمزيد من المعلومات 

حول هذه المسابقة، االتصال بدائرة العالقات العامة.
حياة �شرتاح

وكالة الت�صغيل تو�صح:

متديد طلبات العمل عن بعد
جديدة  رقمية  خدمة  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  أطلقت 
خاصة بتمديد طلبات العمل عن بعد تتعلق بالمسجلين 

على مستوى الملحقات المحلية.
طلبات  تمديد  أن  أمس  لها،  بيان  في  الوكالة  وأفادت 
في  تتمثل  الخطوات  اتخاذ  عبر  تتم  بعد  عن  العمل 
ثم   ،wassitonline.anem.dz منصة  إلى  الولوج 
الضغط على زر تجديد الطلب وبعدها تظهر المنصة 
الجديدة  الخاصة بتمديد طلبات العمل عن بعد، القيام 
بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطني ورقم بطاقة طالب 
العمل، والضغط على زر “تمديد طلبي”، ويتم تمديد 
تاريخ  من  اعتبارا  أشهر  ستة  لمد  بنجاح  العمل  طلب 

التمديد.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخدمة توفر على المواطن 

التنقل إلى الملحقات المحلية للتشغيل لتجديد طلبه.
حياة �شرتاح

قال اإن املتحورات اجلديدة للفريو�ش ل تزال ت�صبب العديد من الإ�صابات

عامل فريو�سات اأملاين يحذر من عودة قوية لكورونا

»موبيلي�س« تطلق من�سة رقمية لتعبئة الأر�سدة

حّذر عالم الفيروسات األلماني، كريستيان دروستن، من 
موجة قوية لكورونا قبل ديسمبر المقبل، ودعا السلطات 
مستشفى  في  الفيروسات  قسم  مدير  لها.وقال  لالستعداد 
“شاريتيه” ببرلين في تصريحات لصحيفة »زود دويتشه 
الجديدة  المتحورات  إن  الصادرة،  األلمانية  تسايتونغ« 

لكورونا ال تزال تسبب العديد من اإلصابات.
وأضاف أنه حتى في حاالت مسارات المرض الخفيفة، 
العمل،  عن  كبير  تغيب  إلى  ذلك  يؤدي  أن  المحتمل  من 
إلى  المصابون  يذهب  ال  »قد  دروستن:  وأوضح 
أسبوع«،  لمدة  يمرضون  منهم  العديد  لكن  المستشفى، 
فإنها  واحد،  وقت  في  الكثيرون  أصيب  إذا  أنه  وأوضح 
على  باالستعدادات  لذلك  الساسة  مطالًبا  مشكلة،  تصبح 

نحو أفضل.

ال  بحيث  الناس  من  الكثير  يمرض  أن  »قبل  وأضاف: 
المستشفيات  أن  أو  حينها،  التسوق  إلى  الذهاب  يمكن 
تصل إلى حدودها القصوى، أو ال يوجد أفراد شرطة في 

مراكزهم، علينا اتخاذ إجراءات«.
التي  اإلجراءات  في  إلجماع  التوصل  إلى  الساسة  ودعا 
يكون  الطوارئ  حالة  وقال: »في  تطبيقها،  المنتظر  من 
هناك حاجة إلى قرارات فورية وجذرية للغاية«، معرًبا 
األماكن  في  الكمامات  ارتداء  فرض  إعادة  توقعه  عن 
االقتصادية  األوساط  دروستن  ونصح  مجدًدا،  المغلقة 
تنظيمية  لوائح  عبر  الجديدة  كورونا  لموجة  باالستعداد 
هناك  ستكون  أنه  أيًضا  »أتوقع  وقال:  فرق،  وتشكيل 

بالتأكيد شركات ستغلق لمدة أسبوعين«.
الوكالت
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