
ك�صف عن تخ�صي�ص غالف مايل معترب 

ل�صمان اللوحات الإلكرتونية باملدار�ص

بلعابد مرتاح ملدى تطبيق التعليمات 
املتعلقة بتح�سري املو�سم الدرا�سي

يتعلق الأمر بفائ�ص امليزان التجاري،

 الت�صخم ومعدلت النمو

حت�ّسن مداخيل الدولة 
�سينع�ش هذه املوؤ�سرات

ترغب يف اقتناء 15 طائرة جديدة 

موجهة للنقل التجاري املدين

»اجلوية اجلزائرية« تطلق 
ا�ست�سارة دولية لتجديد اأ�سطولها
16 02 03

journal.elraed@gmail.com

09

قال اإن نيجرييا �صتلعب بعقلية انتقامية �صد اخل�صر هذا الثالثاء، بلما�صي:

04

  الأحد  25 �صبتمرب   2022 املـوافق لـ 29  �صفر 1444 هـ              ال�صنة العا�صرة      العـــــدد: 3038      الثمــــن: 10دج

www.elraed.dz
03

»نعمل على تطوير املنتخب و�ساأوقع على ملحق لتجديد عقدي  قريبا«

بيان ال�صيا�صة العامة للحكومة 

يعر�ص على الربملان الأ�صبوع املقبل

احلكــومة تتجـــه
 لرتقــية الت�سغـــيل 

بانتهاج مقاربة اقت�سادية

لعمامرة يجري حمادثات ثنائية مع العديد من نظرائه بالأمم املتحدة

اجلزائر توؤكد انخراطها يف جهود ت�سوية الأزمات دوليا واإقليميا

رئي�ص اجلمهورية يعلن عن تاأ�صي�ص جلنة ملراجعة قانوين البلدية والولية

اجتماع »احلكومة والولة«.. 
لقاء يتجدد باأهداف تنموية واقت�سادية
02



الحكومة  لقاء  أشغال  واألخير  الثاني  لليوم  تتواصل، 
والوالة الملتئم هذه المرة، تحت شعار "ترقية االقتصاد 
الوطني والتنمية المحلية"، ما يعكس عزم الحكومة على 
المقبلة  للمرحلة  والتخطيط  المحلية  التنمية  بعجلة  الدفع 
بأهداف أكثر طموحا، ويأتي اللقاء الثالث من نوعه من 
بعد  أياما   ،2019 الحكم سنة  تبون زمام  الرئيس  تولي 
والوالة  الوالة  سلك  في  أجراها  التي  الواسعة  الحركة 
المنتدبين في إطار مقاربته التقييمية القائمة على متابعة 
أداء المسؤولين المحليين ومدى تنفيذهم لخارطة الطريق 

المعدة مسبقا.
لإلقالع  سنة   ،2022 سنة  لجعل  مساعيه  إطار  وفي 
أداء  تحسين  إلى  الجمهورية  رئيس  يسعى  االقتصادي، 
الجماعات المحلية من خالل توجيه البوصلة تجاه ترقية 
المحلية،  التنموية  بالعجلة  والدفع  الوطني  االقتصاد 
اللقاء  فيها  يلتئم  التي  ساعة  الـ48  خالل  يتم  حيث 
في  الوالي  ب"دور  المتعلقة  المحاور  من  جملة  مناقشة 
الجديد  القانوني  و"اإلطار  المحلية"  االقتصادية  التنمية 
لترقية مناخ االستثمار"، وكذا "إصالح المالية والجباية 
المحلية"، كما يتم خالل اللقاء، تقييم مدى تنفيذ خريطة 
الطريق التي وضعت معالمها خالل الطبعة السابقة والتي 
تنشيط  بإعادة  تتعلق  182 توصية  انبثقت عنها  قد  كان 
إصالح  مع  المحلية،  التنمية  برامج  وتكييف  االستثمار 

أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
ويسعى المشاركون في لقاء الحكومة بالوالة إلى إجراء 
تقييم شامل لما تم إنجازه خالل السنة الماضية على الصعيد 
الجمهورية  لرئيس  الشاملة  السياسة  إطار  في  المحلي، 
التي تضع كل المسؤولين تحت مجهر الرقابة والتقييم، 
من أجل تدارك أخطاء ونقائص المرحلة السابقة، فلقاء 

النقائص  واستدراك  لتقويم  مناسبة  يعد  بالحكومة  الوالة 
واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ األهداف المسطرة على 
المدى القصير،ـ المتوسط والبعيد، ضمن مسار تكريس 
دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان اإلنصاف 

االجتماعي وإعادة التوازن اإلقليمي.
بتوصيات  بالوالة،  الحكومة  اجتماع  يخرج  أن  وينتظر 
المحلية من  التنمية  جديدة تحدد كيفية إعادة بعث عجلة 
وتوفير  الوطني  االقتصاد  تطوير  في  المساهمة  خالل 
مناخ االستثمار، مع مراعاة ضرورة القضاء على القيود 
المحلي وعطلت  األداء  قيدت  لطالما  التي  البيروقراطية 
تعطيل  في  تسبب  ما  وتطبيقها  المشاريع  إنجاز  تقدم 
مشاغل المواطنين وتعليق استكمال تلبية جزء كبير من 
الممارسات  ومحاربة  الفساد  يد  قطع  لحين  انشغالتهم 

القديمة البالية.
تأسيس لجنة لمراجعة قانوني 

البلدية والوالية
تأسيس  تبون، عن  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أعلن 
لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والوالية بهدف 
الجماعات  لتمويل  موارد  وخلق  لالمركزية  أكثر  دعم 

المحلية.
وأوضح الرئيس تبون, خالل إشرافه بقصر األمم )نادي 
بالوالة,  الحكومة  لقاء  أشغال  افتتاح  على  الصنوبر(, 
أو  رئاسي  "بمرسوم  تأسيسها  سيتم  التي  اللجنة  هذه  أن 
بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية 
والوالية", وستتكون هذه اللجنة --كما قال-- "بمشاركة 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزارة 
وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس األمة والمجلس 
ممثلين عن  إلى جانب  المالية,  الوطني, وزارة  الشعبي 

المنتخبين المحليين".
وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج 
وتخلق  الالمركزية  أكثر  تدعم  جديدة  قانونية  بنصوص 
من  أنه  مذكرا  المحلية",  الجماعات  لتمويل  ثروات 
ما  "هناك  الوطن,  مستوى  على  بلدية   1541 إجمالي 
يفوق 1000 بلدية فقيرة"، لذلك البد من تكوين مسؤولي 

البلديات في مجال خلق الثروة.
حل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها

كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق 
الظل  عبر مختلف الواليات وكذا مظاهر غياب التنمية 
بالمائة   82 "نحو  أن  ، موضحا      نهائيا  حلها  تم  قد 
من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق  الظل قد 
المتبقية  المشاكل  أمله في أن تعرف  حلت"، معربا عن 

طريقها إلى الحل  "مطلع 2023".
وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي "بنهاية 
سنة 2022 وبداية سنة  2023 أن ال نتكلم مجددا عن 
المناطق من   بهذه  التكفل  أن  إلى  الظل", مشيرا  مناطق 
خالل مشاريع فك العزلة, وتوفير ضروريات الحياة من 
هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل, قد كلف "مليارات 

الدينارات".
وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور 
الوالة في التكفل بهذه المناطق  باتخاذهم عديد اإلجراءات 
لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.
وصرح بالقول: "ألح على طي ملف مناطق الظل, حتى 
ال ترى مجددا تلك المظاهر التي الحظناها في 2020" 
من انعدام المياه, وبعد المدارس, وغياب الطرقات الالئقة 

والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.

الحكيم  عبد  الوطنية  التربية  وزير  عبر  
بلعابد، عن ارتياحه لمدى تطبيق التعليمات 
على  الدراسي  الموسم  بتحضير  المتعلقة 
فيها  بما  الوطن  واليات  كل  مستوى 
بالجنوب  المستحدثة  الجديدة  الواليات 
على غرار جانت وتيميمون وبني عباس، 
توزيع  عملية  أن  السياق  ذات  في  مشيرا 
اللوحات الرقمية على المؤسسات التعليمية 
الدولة  أن  و  خاصة   ، تدريجيا  متواصلة 

رصدت غالفا ماليا معتبرا لهذا الغرض.
إلى  التفقدية  زيارته  بمناسبة  بلعابد  وجدد 
الجزائرية  الدولة  التزام  عباس  بني  والية 
التربوية  المؤسسات  جميع  بتزويد 
باللوحات الرقمية لفائدة  تالميذ سنوات 3 
اقرب  االبتدائي في  التعليم  5 من  4 و  و 
المالي  الغالف  حول  موضحا  اآلجال، 
شدد   ، الرقمية  االلواح  لهذه  المرصود 
ذات المسؤول على أن الدولة "سخية على 
لتوفير  معتبرا  مبلغا  وخصصت  ابنائها 

اللوحات في اقرب اآلجال".
وذكر الوزير بأن 1629 مدرسة ابتدائية 
استفادت  الف،   20 بين  من  الوطن  عبر 

لحد اآلن من اللوحات الرقمية والسبورات 
"غير  اإلجراءات  سياق  في  التفاعلية 
التخفيف  أجل  من  المتخذة  المسبوقة" 
رئيس  لتعليمات  تطبيقا  المحفظة  ثقل  من 

الجمهورية عبد المجيد تبون.
من  الجنوب  واليات  استفادة  مجال  وفي 
عن  االول  المسؤول  أكد  اللوحات،  هذه 
التمييز  عدم  على  حرصه  التربية  قطاع 
بمساهمة  منوها  كانوا،  اينما  التالميذ  بين 
مؤسسات وطنية في مسعى توفير مثل هذه 
التجهيزات على غرار شركة "سوناطراك" 
ابتدائية   50 بتجهيز  الن  لحد  قامت  التي 
على المستوى الوطني بما فيها على وجه 

الخصوص واليات الجنوب.
هذه  مثل  استخدام  ان  الوزير  واعتبر 
اللوحات الرقمية هو احدى مؤشرات نجاح 
الى  المقابل  في  متطرقا  الدراسية،  السنة 
تعميم اإلطعام المدرسي لكل األطوار قبل 

نهاية السنة الجارية 2022.
التربوية  المرافق  لبعض  تدشينه  ولدى 
بوالية بني عباس، قال بلعابد إّن "التغطية 
بالمائة   90 إلى  حاليا  وصلت  بالمطاعم 

تغطية  نسبة  إلى  للوصول  جاٍر  والعمل 
ديسمبر   31 تاريخ  قبل  بالمائة   100

القادم".
أّن  التربية  أوضح وزير  آخر،  من جانب 
آالف  بخمسة  والمقدرة  التمدرس  منحة 
الجزائرية  األسر  منها  استفادت  دينار، 
تم  أن  بعد  خاصة  بالمائة،  مائة  بنسبة 

تسليمها في آوانها.

لقاءات تكوينية للمشرفين على 
تأطير "االمتحان" التقييمي 

لـ"السنكيام"
في  التالميذ  وحماية  تعزيز  أجل  ومن 
القرى والمناطق النائية، أكد بلعابد أنه "تّم 
العامة  المديرية  مع  جديدة  اتفاقيات  توقيع 
الوطني  الدرك  وقيادة  الوطني،  لألمن 
لتأمين أكثر للتالميذ في المحيط الحضري 

والقرى والمداشر.
إلى ذلك، أعلن الوزير، عن تنظيم دورات 
تكوينية وإعالمية حول االمتحان التقييمي 
إنّه  بلعابد  وقال  ابتدائي،  الخامسة  للسنة 
سيتم تنظيم لقاءات تكوينية للمشرفين على 

تأطير هذا االمتحان، مشّدًدا على أّن "فترة 
إجراء االمتحان ال يشترط أن تكون موحدة 

مع مراعاة خصوصيات كل منطقة".
امتحان  أّن  على  التأكيد  الوزير  وجدد 
التعليم  مرحلة  نهاية  في  المكتسبات  تقييم 
االنتقال  معدل  في  يحتسب  "ال  االبتدائي 
يعتمد  حيث  المتوسط،  التعليم  مرحلة  إلى 
السنة  في  المواد  لجميع  السنوي  المعدل 
الخامسة من مرحلة االبتدائي معياًرا وحيًدا 

لالنتقال".
موحدا,  مدرسيا  زيا  اعتماد  وبخصوص 
قال  أن كل  مبادرة يزكيها أولياء التالميذ 
"مرحب بها"، معبرا عن ترحيبه بمسعى 
الذي  الموحد   المدرسي  الزي  اعتماد 
بادرت به بعض المؤسسات التعليمية على 
السنة  افتتاح    بمناسبة  الوطني  المستوى 
وشدد   .2022-2023 الجديدة  الدراسية 
"يزكيها  مبادرة  كل  بأن  السياق  هذا  في 
أولياء التالميذ مرحب بها وال يوجد  مانع 

تربوي أو تنظيمي في ذلك".
بعدد  اإلبتدائية  المدارس  بعض  وكانت 
البواقي,   أم  )البليدة,  الوطن  واليات  من 

لباسا  اعتمدت  قد  العاصمة(  الجزائر 
موحدا لكل التالميذ تكفلت أحيانا بتجهيزه 
خياطته  تكاليف  تقاسمت  أو  مجانا  ومنحه 

مع األولياء.
من جهتها قالت  رئيسة الفيديرالية الوطنية 
خيار,  جميلة  التالميذ,  أولياء   لجمعيات 
بأنها تبارك كل مبادرة "تصب في صالح 
ترقية المدرسة  الجزائرية فما بلك -مثلما 
قالت- باعتماد زي مشترك يضفي جمالية 
حواجز  كسر  في  ويساهم  التالميذ  على 

الفوارق االجتماعية".  
 أما رئيس االتحاد الوطني ألولياء التالميذ، 
هندام  توحيد  بأن  اعتبر  فقد  حميد  سعدي 
مشيرا  ومشجعة"،  جيدة  "خطوة  التالميذ 
إلى أن أغلب األولياء "ال يرون مانعا في 
موحد،  بزي  الدراسة  أبنائهم  يزاول  أن 
المرتبطة  الشروط  لكن مع مراعاة بعض 

بالنوعية والسعر".
 كما عبر عن اعتقاده بأن مثل هذه المبادرة 
على  مستقبال  والتعميم  التشجيع  "تستحق 

مدارس الجزائر".
مريم عثماني

�إميان. �س
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الرئي�س تبون ي�شرف على افتتاح لقاء احلكومة بالوالة

توجيه الوالة نحو ا�ستكمال برنامج
 عمل احلكومة يف �سقه املحلي

اأ�شرف رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، على افتتاح اأ�شغال لقاء احلكومة بالوالة الذي يعد االأول من نوعه منذ احلركة الوا�شعة التي �شهدها �شلك الوالة 

والوالة املنتدبني موؤخرا، ويعد اللقاء فر�شة ملتابعة مدى تطبيق ورقة الطريق املعدة م�شبقا، واخلروج بتو�شيات جديدة لت�شيري املرحلة املقبلة على امل�شتوى 

املحلي، وتهدف �شيا�شة الرئي�س القائمة على متابعة وتقييم اأداء امل�شوؤولني املحليني، اإىل تدارك النقائ�س ال�شابقة التي ت�شببت يف تعطيل عجلة التنمية املحلية.

ك�شف عن تخ�شي�س غالف مايل معترب ل�شمان اللوحات االإلكرتونية باملدار�س

بلعابد "مرتاح  ملدى تطبيق التعليمات املتعلقة بتح�سري املو�سم الدرا�سي"

بعد ملف مناطق الظل.. توجيه 

البو�شلة نحو ترقية االإقت�شاد 

"احلكومة والوالة".. 
لقاء يتجدد باأهداف 

تنموية واقت�سادية
انطلق يوم أمس السبت، لقاء الحكومة والوالة 
تحت شعار "ترقية اإلقتصاد الوطني والتنمية 

المحلية"، والذي تسعى من خالله السلطات العليا 
لوضع تصور وتبني مقارنة جديدة تمكن من الدفع 
بعجلة االقتصاد الوطني، بالموازاة مع المقومات 

الهائلة التي تحوز عليها مختلف الواليات في كافة 
المجاالت.

وسيناقش المشاركون في لقاء الحكومة والوالة 
على مدار يومين، 3 محاور أساسية تتمثل في 

دور الوالي في التنمية االقتصادية المحلية، اإلطار 
القانوني الجديد لترقية مناخ اإلستثمار، باإلضافة 

إلى إصالح المالية والجباية المحلية.
ويأتي اجتماع الحكومة والوالة أيام قليلة بعد 

صدور العدد األخير من الجريدة الرسمية "رقم 
60"، والذي تضمن النصوص التطبيقية الخاصة 

بالقانون المتعلق باإلستثمار المصادق عليه مؤخرا 
من طرف البرلمان بغرفتيه، وحمل في طياته ثمان 

مراسيم رئاسية وتنفيذية ألحكام القانون 22-18 
المتعلق باالستثمار.

تسعى السلطات العليا للبالد إلعطاء حركية 
ومرونة أكبر لدور الوالية والوالة، والخروج من 

المقاربة اإلدارية إلى المقاربة التنموية للوالية 
والجماعات المحلية بشكل عام، وهي العملية التي 
من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على 

التسيير المحلي.
يرى العديد من المختصين، أن السلطات العليا 
للبالد تسعى إلى تفعيل وخلق ديناميكية جديدة 

في التسيير اإلداري المحلي، تتماشى والحركية 
االقتصادية على مستوى الوطن وصوال إلى تحقيق 
التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الوضع الذي دفع 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا إلجراء 

حركة واسعة للوالة والوالة المنتدبين، شملت 
انهاء مهام البعض منهم، فيما تم  تحويل أخرين، 

بالموازاة مع قيامه بتعينات جديدة.
كما تعمل السلطات العليا للبالد على إعادة تقييم 
وإعطاء أكثر حركية وفعالية لدور الوالية على 
المستوى المحلي في مرافقة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وصوال إلى تحقيق التنمية الشاملة 
على مستوى الوطن و مسايرة النموذج التنموي 

الجديد 2021 / 2030، والذي يعتمد على دور 
الوالية كخلية أساسية في بناء النموذج االقتصادي 

الجديد.
وكانت السلطات العليا للبالد قد وضعت سابقا ملف 
تنمية مناطق الظل نصب عينيها، وأعطت تعليمات 
لوالة الجمهورية للعمل على تجسيد مشاريع تنموية 
تمكن من تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين وتفك 

الغبن والعزلة عنهم، وخصصت لها اعتمادات 
مالية هامة، لتتجه اآلن نحو ملف االستثمار.

ف. م



أبرز  الدبلوماسي  العمل  أولويات  تجسيد  أجل  ومن 
سيعرض  -الذي  للحكومة  العامة  السياسة  بيان 
مضمونه الوزير االول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, 
الشعبي  المجلس  نواب  أمام  المقبل  أكتوبر   3 يوم 
العالقات  تعزيز  على  ركزت  الحكومة  أن  الوطني- 
المنظمات  العربي من خالل دعم  إفريقيا والعالم  مع 
الحرة  التجارة  والمساعدة في تجسيد منطقة  القارية، 
تطوير  جانب  الى    )IECAF( اإلفريقية  القارية 
المشتركة  اإلفريقية  التحتية  البنى  مشاريع  ومرافقة 
أنبوب  وخط  للصحراء  العابر  الطريق  غرار  على 

الغاز الجزائري-النيجيري واأللياف البصرية.
السياسة  بيان  لفت  الساحل،  منطقة  ألهمية  ونظرا 
العامة للحكومة, الذي يغطي الفترة الممتدة من سبتمبر 
الجزائر  ان  إلى   ,2022 أغسطس  غاية  الى   2021
استقرار  ضمان  في  للمساهمة  "جهودها  ضاعفت 
تربطها  والتي  إليها  تنتمي  التي  المنطقة  هذه  وأمن 
قوية  وإنسانية  وسياسية  تاريخية  عالقات  بلدانها  مع 

ومتعددة".
االعانات  من  العديد  تقديم  في  الجزائر  ساهمت  وإذ 
االنسانية واالقتصادية لدول القارة على غرار النيجر 
هبة  من   2021 سنة  االولى  استفادت  حيث  ومالي، 
دولة  أما  المختلفة،  المنتجات  من  طن   106 بحجم 
مالي، فقد تحصلت على تبرعات سنة 2021 قدرها 

80 طنا من مختلف المنتجات، الى جانب مساعدات 
طبية وغذائية.وفي اطار عالقاتها مع موريتانيا -تشير 
تعاونها  الجزائر تعمل على"تعزيز  الى أن  الوثيقة - 
العديد من  توقيع  البلد من خالل  هذا  االقتصادي مع 
االتفاقات، والسيما إطالق الدراسات الخاصة بإنجاز 
طريق تندوف -الزويرات والخط البحري الرابط بين 
الجزائر ونواكشوط، وكذا فتح أسواق جديدة للمنتجات 

الجزائرية".
جهود  ركزت  فقد  العربي،  العالم  مستوى  على  أما 
"إعادة  الفترة على  نفس  فعالية خالل  الجزائر وبكل 
الظروف  توفير  بفضل  المشترك  العربي  العمل  بناء 
التي ستعقد  المقبلة  العربية  القمة  ونجاح  لعقد  المثلى 
تكريس  خالل  من  القادم"،  نوفمبر  في  بالجزائر 
"الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة 

السالم العربية لسنة 2002".
للدبلوماسية االقتصادية حيزا هاما في مخطط  وكان 
عمل الحكومة خدمة لمخطط اإلنعاش 2020 –2024 
 ،  2021 سنة  من  األخير  الثالثي  خالل  تم  حيث   ،
حسب ما جاء في وثيقة الحكومة، تنظيم ندوة وطنية 
الحلول  تقديم  االقتصادية،بهدف  الدبلوماسية  حول 
األجنبية  االستثمارات  مجال  في  العالقة  للمسائل 
الخارجية،  الصادرات في األسواق  المباشرة وترقية 
تنظيم  وتالها  المجاورة  والبلدان  إفريقيا  في  والسيما 

الذي  والقنصلية،  الدبلوماسية  المراكز  رؤساء  ندوة 
نظم بالجزائر، في نوفمبر 2021.

بالشؤون  المكلفين  شبكة  بهيكلة  يتعلق  فيما  أما 
االقتصادية والتجارية على مستوى البعثات بالخارج 
مخططا  الحكومة  وضعت  احترافيتهم  وضمان 
وتحسين  التكوينية  الدورات  تجديد  على  قائما  ثريا 
الدبلوماسيين  من أجل "إيجاد تفاعل أفضل  مستوى 
والمتعاملين  والقنصلية  الدبلوماسية  المراكز  بين 
مجال  في  واألجانب  الجزائريين  االقتصاديين 

الدبلوماسية االقتصادية".
الفترة تواصل عمل  أنه خالل نفس  الوثيقة  وأبرزت 
ونمط  الدبلوماسية  األداة  عصرنة  على  الحكومة 
تسيير الموارد من خالل إجراءات عصرنة اإلدارة، 
وتعميم التكنولوجيات الجديدة لإلعالم وتسيير الموارد 
مكانة  تعزيز  من  الحكومة  تمكنت  حيث  البشرية 
الشباب والنساء والكفاءات الوطنية في تأطير الجهاز 
األمالك  ومسألة  المالي  التسيير  وترشيد  الدبلوماسي 
سيتم  والتي  بالخارج،  الجزائرية  للدولة  العقارية 

استكمالها قريبا.
في  الجزائرية  االطارات  تنصيب  يخص  وفيما 
إلى  اإلشارة  تجدر  والدولية،  اإلقليمية  المؤسسات 
حيث  الغرض،  لهذا  إنشاؤها  تم  قد  تنفيذية  لجنة  أن 
عولج 60 عرض عمل )منظمة األمم المتحدة، االتحاد 
الدول  جامعة  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  األفريقي، 
إشراك  خالل  من  الترشيحات  وعرضت  العربية( 

الدوائر الوزارية المعنية.
وأولت الحكومة في مخطط عملها أهمية خاصة ايضا 
بالجالية الوطنية بالخارج من خالل وضع "إستراتيجية 
الوطنية( تهدف إلى ضمان  اتجاهها )الجالية  مبتكرة 
التكفل بانشغاالتهم وتعزيز روابطهم مع بلدهم األصلي 
واشراكهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لبلدهم"  مركزة في ذلك على عمل الحركة الجمعية.

الجهاز  ان  الى  الوثيقة  خلصت  تقدم،  مما  وانطالقا 
الدبلوماسي يكون قد "اضطلع بفعالية بالمسعى الرامي 
الجمهورية، السيما  رئيس  السيد  التزامات  تنفيذ  إلى 
من خالل إرادته في تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية 
الثابتة  والمبادئ  القيم  ترسيخ  خالل  من  الجزائرية، 
والظرفية  الهيكلية  العوامل  ضوء  على  تحملها  التي 

التي تحدد مسارها".

حققت الحكومة عدة انجازات فيما يخص ترقية التشغيل 
اقتصادية  مقاربة  انتهاجها  بفضل  البطالة  ومحاربة 
واستدامة  وتطوير  انشاء  على  مجملها  في  ترتكز 
في  جاء  ما  حسب  والصغيرة,  المصغرة  المؤسسات 
بيان السياسة العامة للحكومة الذي حصلت وكالة األنباء 

الجزائرية على نسخة منه.
التي  االنجازات  بشان  الحكومة  سياسة  ارتكزت 
البطالة,  ومحاربة  التشغيل  ترقية  بشان  تنفيذها,  تم 
وتطوير  إلنشاء  مالئم  بيئي  نظام  ظهور  تشجيع  على 
واستدامة المؤسسات المصغرة والصغيرة و ترقية ثقافة 
المقاوالتية وتعزيز قدرات التسيير, حسب ما اوضحت 
ايمن  االول,  الوزير  سيعرضها  التي  الحكومة  وثيقة 
المجلس  المقبل على  اكتوبر   3 يوم  الرحمان,  عبد  بن 

الشعبي الوطني .
و  المصغرة  المؤسسات  تطوير  و  بدعم  يتعلق  وفيما 
الصغيرة و المتوسطة, تهدف االنجازات التي تمت خالل 
اغسطس  غاية  الى   2021 سبتمبر  من  الممتدة  الفترة 
2022 الى "تشجيع ظهور نظام بيئي موات إلنشاء و 
الصغيرة". و  المصغرة  المؤسسات  واستدامة  تطوير 
اوضحت  المصغرة،  المؤسسات  إنشاء  يخص  وفيما 
وثيقة الحكومة انه تم تسجيل 43.170 مشروعا ، منها 
26.805 مشروعا وافقت عليه اللجان المحلية فيما بلغ 

عدد المشاريع المودعة على مستوى البنوك 22.081 
مشروعا ، حيث استفاد 14.649 مشروع منها من تبليغ 
حيز  مصغرة  مؤسسة   11.619 دخول  مع  التمويل, 
النشاط، باستثمار إجمالي بلغ 42.8  مليار دينار، مما 

سمح باستحداث 30.209 منصب شغل.
إمكانات  وتعزيز  المقاوالتية  ثقافة  تنمية  إطار  وفي 
التسيير، اوضحت حصيلة نشاط الحكومة ان 11.000 
طالب و15.000 متربص استفادوا من عمليات التوعية 
والتكوين, كما تم تمويل توسيع نشاطات 1744 مؤسسة 
مصغرة.وأفادت الوثيقة الحكومة أنه, من أجل ديمومة 
المتعثرة،  المؤسسات  وإنعاش  المصغرة  المؤسسات 
تواجه  التي  المصغرة  بالمؤسسات  التكفل  خالل  من 
 5.7 بمبلغ  ملفا   3089 بتعويض  التكفل  تم  صعوبات, 
مليار دينار من إجمالي 13.305 ملفا, بما يمثل 21.5 

مليار دينار.
الطوعي من  التسديد  الديون عن طريق  وبشأن تسوية 
بمبلغ  ملفا،   226 تسوية  تمت  المشاريع,  قبل أصحاب 
293 مليون دينار واعادة جدولة ديون 1845 مؤسسة 
على  الوثيقة,  حسب  الحكومة,  عملت  كما  مصغرة، 
الحد من البطالة وتوفير مناصب الشغل و ترقية إنشاء 
الشباب  لفائدة  الفالحية  المصغرة  المؤسسات  تجمعات 
المهتمين بالمجال الفالحي على المستوى الوطني, حيث 

شجعت تكوين شبكات مؤسسات على شكل تكتالت.
وفي هذا الصدد، تم اعتماد عدة فروع نشاط والشروع 
وجه  على  األمر  والتطوير.ويتعلق  التنظيم  أعمال  في 
اللحوم  وانتاج  الحبوب  زراعة  بفروع   الخصوص 
ومنتجات اللحوم و إنتاج وتحويل األلبان وإنتاج النباتات 

العطرية والطبية وحفظ و تحول التمور.
المصغرة،  المؤسسات  لفائدة  المناولة  تشجيع  وبشان 
العمومية  الصناعية  التجمعات  إشراك  خالل  من 
 706 ان  للحكومة  العامة  السياسة  بيان  ذكر  الكبرى, 
 23 إطار  في  المناولة  من  استفادت  مصغرة  مؤسسة 
اتفاقية شراكة موقعة مع متعاملين اقتصاديين مكنت من 
القيم  سالسل  تطوير  إلى  تهدف  طريق  خرائط  وضع 
لستة )6( فروع  تابعة  الكبرى  التجمعات  أنشطة  حول 

صناعية.
إشراك  خالل  من  القيم  سالسل  تطوير  وبخصوص 
مرافقة  في  تساهم  التي  الرائدة  الكبرى  المؤسسات 
قامت  وتطويرها,  وتأطيرها  المصغرة  المؤسسات 
الحكومة بمرافقة 166 من أصحاب المشاريع في تجسيد 
مشاريعهم وإيواء 160 مؤسسة مصغرة ومتوسطة على 
من  المالي  الضمان  ومنح  المؤسسات  مشاتل  مستوى 
الصغيرة  للمؤسسات  القروض  طرف صندوق ضمان 
والمتوسطة ، لفائدة 220 مشروعا ، ما سمح باستحداث 

 )  9  ( تسعة  قدره  مالي  بمبلغ  شغل  منصب   4.000
التكوين  المهارات وتكييف  تنمية  مليار دج.وفي مجال 
تنويع  الحكومة على  الشغل, انصب عمل  مع مناصب 
عروض التكوين والتكفل باالحتياجات المعبر عنها من 
قبل مختلف القطاعات، من خالل تطوير واعتماد برامج 
والتنمية  الصيدالنية  الصناعة  لفائدة  السيما  تكوينية, 
وتطويرالتكوين  المنجمي  والتنقيب  للسياحة  المستدامة 

والتعليم المهنيين عن بعد.
فروع  تطوير  على  الوثيقة,  حسب  الحكومة,  وعملت 
ذات  التخصصات  في  الرواد  الشركاء  مع  االمتياز 
إطار  وضع  خالل  من  الوطني,  لالقتصاد  األولوية 
الفروع  تطوير  أجل  من  المؤسسات،  مع  شراكة 
الطاقوي والصناعة  االنتقال  االستراتيجية في مجاالت 
والسياحة  والفندقة  واالتصال  اإلعالم  وتكنولوجيا 

واألشغال العمومية والفالحة.
الخريجين  هؤالء  مرافقة  وبهدف  السياق،  ذات  وفي 
من أجل ضمان إدماجهم المهني في عالم الشغل وخلق 
المرافقة  نظام  تعزيز  تم  مؤسساتهم,  إلنشاء  فرص 
 58 إنشاء  خالل  من  المهني  االدماج  على  والمساعدة 
دار للمرافقة واإلدماج على مستوى المديريات الوالئية 

للتكوين والتعليم المهنيين.
ع.ط
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بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة  يعر�ض على الربملان الأ�سبوع املقبل

تكري�س �سيا�سة خارجية ن�سطة وا�ستباقية 
امتدادا ل�سيا�ســة التقويـم الــوطني

اعتمدت اجلزائر على �سيا�سة خارجية "ن�سطة وا�ستباقية" �سمن امتداد �سيا�سة التقومي الوطني التي التزم بتج�سيدها رئي�ض 

اجلمهورية عبد املجيد تبون، من خالل تركيز تدخلها على الدفاع عن م�سالح الأمة، وامل�ساهمة يف الأمن وال�ستقرار الإقليميني، 

وتعزيز العالقات مع اإفريقيا والعامل العربي، وتطوير ال�سراكة وتعزيز ال�سلم يف العامل، واإعادة ن�سر الدبلوما�سية القت�سادية يف 

خدمة تنمية الوطن.

ر.ن

ب�سفته رئي�ض الحتاد الإفريقي

الرئي�س تبون يدعو نظريه 
ال�سنغايل ماكي �سال حل�سور 

القمة العربية باجلزائر
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, 
رئيس  قبل  من  بنيويورك,  أمس،  أول  لعمامرة,  رمطان 
جمهورية السنغال, ماكي سال, حيث سلمه رسالة الدعوة 
الموجهة إليه من قبل أخيه رئيس الجمهورية, السيد عبد 
كضيف  بالجزائر,  العربية  القمة  لحضور  تبون,  المجيد 

شرف, بصفته الرئيس الحالي لالتحاد اإلفريقي.
أشغال  لعمامرة في  السيد  اللقاء في سياق مشاركة  وجاء 
بنيويورك. المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الـ77  الدورة 
"بالغ  عن  سال  ماكي  الرئيس  أعرب  المناسبة,  وبهذه 
على  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  ألخيه  وتقديره  امتنانه 
بعمقها  الجزائر  تمسك  على  تدل  التي  الكريمة,  دعوته 
االفريقي االستراتيجي والتزامها الراسخ بتعزيز الشراكة 

العربية-االفريقية".
وأكد الرئيس السنغالي في ذات السياق "قبوله الدعوة بكل 
اعتزاز و حرصه على المشاركة شخصيا في أشغال القمة 
الجزائر من أجل مد جسور  تبذلها  التي  الجهود  ومساندة 
واالفريقي". العربي  الفضاءين  بين  والتضامن  التعاون 
وشكل اللقاء فرصة الستعراض المحطات المقبلة في إطار 
مكانة  تعزيز  آفاق  جانب  إلى  المشترك,  االفريقي  العمل 

القارة األفريقية على الساحة الدولية.
ر.ن

ك�سيوف �سرف مبنا�سبة

 القمة العربية باجلزائر

رئي�س حركة عدم االنحياز 
�سمن املدعوين من قبل 

الرئي�س تبون 
على هامش مشاركته في أشغال الدورة السابعة والسبعين 
التقى يوم الخميس الفارط  للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
بالخارج،  الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير 
رمطان لعمامرة، مع نظيره من جمهورية أذربيجان، أغلو 
بيراموف، حيث سلمه رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد 
السيد  األذري،  الرئيس  أخيه  إلى  الموجهة  تبون  المجيد 
إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم االنحياز، 
القمة  في  شرف  كضيف  للمشاركة  دعوته  والمتضمنة 
الفاتح والثاني من  بالجزائر يومي  المقرر عقدها  العربية 

نوفمبر المقبل.
وتندرج هذه الدعوة في إطار األعراف المعمول بها في 
الشركاء  من  عدد  دعوة  بموجبها  يتم  والتي  االطار  هذا 
دبلوماسية  رئيسي  بين  شرف.اللقاء  كضيوف  األجانب 
آفاق تجسيد  للتشاور والتنسيق حول  البلدين شكل فرصة 
مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لتفعيل دور حركة 
الساحة  على  الراهنة  التوترات  خضم  في  االنحياز  عدم 

الدولية.
ر.ن

احلكومة حققت عدة اجنازات فيما يخ�ض ترقية الت�سغيل وحماربة البطالة 

نحو ترقية الت�سغيل بانتهاج مقاربة اقت�سادية



نظيره  مع  لعمامرة  الوزير  ناقش 
بن  فيصل  األمير  سمو  السعودي, 
متعلقة  مواضيع  سعود,  آل  فرحان 
إطار  في  المشترك  العربي  بالعمل 
البلدين  بين  المتواصل  التنسيق 
العربية  للقمة  تحضيرا  الشقيقين, 
بالجزائر، كما جمعت الوزير لعمامرة, 
جمهورية  من  نظيره  مع  عمل  جلسة 
تطرق  كاسوليديس,  يوانيس  قبرص, 
خاللها الطرفان إلى تطورات األوضاع 
الدولية واالقليمية و إلى أوجه التعاون 
مختلف  في  تعزيزه  وسبل  الثنائي, 
المجاالت.وناقش الوزير مع نظيره من 
جمهورية كوبا, السيد برونو رودريغيز 
بارييا, تطورات األوضاع في كل من 
افريقيا وأمريكا الالتينية, كما أكدا على 
الطابع الخاص للعالقات التاريخية التي 

تجمع بين البلدين.
من  بنظيره  أيضا  لعمامرة  التقى  كما 
بيراموف,  أغلو  أذربيجان,  جمهورية 
حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها 
إلهام  الرئيس  أخيه  إلى  تبون  الرئيس 
في  شرف  كضيف  للمشاركة  علييف 
القمة العربية بالجزائر, بصفته الرئيس 
ناقش  االنحياز. و  الحالي لحركة عدم 
تجسيد  سبل  المناسبة  بهذه  الطرفان 
دور  لتفعيل  تبون  الرئيس  مبادرة 
الراهنة  التوترات  خضم  في  الحركة 

على الساحة الدولية.
من  بنظيره  جمعه  الذي  اللقاء  وخالل 
الدكتور  السورية,  العربية  الجمهورية 
إلى  الطرفان  تطرق  المقداد,  فيصل 
العربي,  العالم  في  السائدة  األوضاع 
إلى  الفلسطينية,  القضية  مقدمتها  وفي 
بين  والتعاون  األخوة  عالقات  جانب 
البلدين والتحضير لالستحقاقات الثنائية 

المقبلة.

لعمامرة  اجتمع  ذلك,  الى  وباإلضافة 
السيد  فنلندا,  جمهورية  من  نظيره  مع 
وجهات  تبادال  حيث  هافيستو,  بيكا 
الراهنة  الدولية  األوضاع  حول  النظر 
على  واتفقا  االقليمية,  والتطورات 
لالستحقاقات  تحسبا  التنسيق  تعزيز 
الـ20 الجتماع  الدورة  خاصة  المقبلة, 
وشمال  افريقيا  دول  خارجية  وزراء 

أوروبا المقرر عقدها بالجزائر.
خارجية  وزير  نائب  استقباله  وخالل 
عبر  سيريني,  مارينا  السيدة  إيطاليا, 
بالديناميكية  اعتزازهما  عن  الطرفان 
الثنائية  العالقات  تطبع  التي  االيجابية 
وكذا  والتعاون,  الصداقة  على  المبنية 
وتقييمهما  البلدين  مواقف  في  التوافق 
الصعيدين  على  التطورات  لمختلف 

االقليمي والدولي.
الشؤون  وزير  أجرى  وختاما, 
الخارجية, محادثات مع نظيره التركي, 
تركزت  أوغلو,  جاويش  مولود  السيد 
والتوافقات  النتائج  تنفيذ  متابعة  حول 
عبد  الرئيس  زيارة  إليها  أفضت  التي 
مع  ومحادثاته  تركيا  إلى  تبون  المجيد 
أردوغان,  طيب  رجب  الرئيس  أخيه 
وسبل تجسيد آفاقها الواعدة نحو مزيد 

من التعاون االستراتيجي بين البلدين.
الشؤون  وزير  شارك  هذا,  جانب  إلى 
في  الوطنية  الجالية  و  الخارجية 
أمس  لعمامرة,  رمطان  الخارج, 
رفيعة  االجتماعات  في  الخميس, 
الدورة  بمناسبة  عقدت  التي  المستوى, 
المتحدة,  لألمم  العامة  للجمعية   77
في  األزمة  حول  تباعا  تركزت  والتي 
ومسار  الفلسطينية  القضية  أوكرانيا, 
السالم في الشرق األوسط, وكذا حول 
التحديات األمنية والسياسية في منطقة 

الساحل والصحراء.
و في هذا اإلطار, أكد الوزير لعمامرة, 
"انخراط الجزائر الجدي في المساعي 
أوكرانيا",  في  األزمة  لحل  الرامية 
وذلك خالل اللقاء الوزاري الذي جمع 
الستة  العربية  الدول  خارجية  وزراء 
مع  العربية  االتصال  لجنة  أعضاء 
سيرجي  السيد  روسيا,  خارجية  وزير 
الفروف.وقد تم خالل هذا اللقاء مناقشة 
أوكرانيا,  في  األزمة  تطورات  آخر 
روسيا  النزاع,  طرفي  تمكين  وآفاق 
المفاوضات  استئناف  من  وأوكرانيا, 
إلى حل سياسي يضمن  التوصل  بغية 
إنهاء األزمة مع العمل بالتوازي على 

األزمة  انعكاسات  حدة  من  التخفيف 
باألمن  يتعلق  فيما  خاصة  وتداعياتها, 

الغذائي والطاقوي.
من جهة أخرى, و خالل مداخلته في 
التعاون  لمنظمة  الوزاري  االجتماع 
الدبلوماسية  رئيس  شدد  االسالمي, 
ادراج  "ضرورة  على  الجزائرية 
أولويات  الفلسطينية في صلب  القضية 
أن  الصدد,  هذا  في  مؤكدا  المنظمة", 
القمة  الحتضان  تستعد  التي  الجزائر 
في  للمساهمة  جهدا  تألو  "لن  العربية 
من  األوسط  الشرق  في  السالم  عملية 
مبادرة  وتفعيل  تنشيط  اعادة  خالل 
السالم العربية".أما فيما يتعلق بالجوار 
االجتماع  شكل  للجزائر,  االقليمي 
من  بدعوة  انعقد  الذي  المستوى  رفيع 
حول  غوتيريش  أنطونيو  العام  األمين 
الساحل  منطقة  تشهدها  التي  التحديات 
الضوء  لتسليط  فرصة  والصحراء, 
الجزائر  تبذلها  التي  الجهود  على 
مالي  في  واالستقرار  السلم  لتعزيز 
اتفاق  تنفيذ  لجنة  رئاسة  توليها  بحكم 
مسار  عن  المنبثق  والمصالحة  السلم 
إلى  الدولية,  الوساطة  وقيادة  الجزائر 
في  للجزائر  الريادي"  "الدور  جانب 
المنطقة  في  االرهاب  مكافحة  مجال 
العملياتية  اآلليات  لتعزيز  واستعدادها 
هذا  في  الجوار  بدول  تجمعها  التي 

المجال.
في  لعمامرة  الوزير  كذلك  وشارك 
تنسيق  للجنة  الوزاري  االجتماع 
أكد  أين  العربية-االفريقية  الشراكة 
تعزيز  على  الدائم  الجزائر  "حرص 
والتكامل  والتعاون  التضامن  جسور 
بين المجموعتين وعزمها على احاطة 
خالل  الالزمة  بالعناية  األولوية  هذه 

فترة رئاستها للقمة العربية".

تواصل الحكومة مجهوداتها لتعزيز برامج المنشآت 
وتنظيم  العمومية  الصحة  متطلبات  لتغطية  الصحية 
تضمن  صحية  خارطة  إعداد  مع  العالج  مصالح 
كل  خصوصية  حسب  األمراض  بمختلف  التكفل 
منطقة, تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون.
ففي مجال الحوكمة وتنظيم العالج أشار بيان السياسة 
المجلس  على  عرضه  سيتم  الذي  للحكومة  العامة 
استكمال  إلى  المقبل  اكتوبر   3 يوم  الوطني  الشعبي 
الصحية  الخارطة  إعداد  المتضمن  التنظيمي  النص 
مستشفيات  خمس  انجاز  جانب  إلى  واعتمادها 
تم  بعدما  الجراحية  الطبية  لإلستعجاالت  مخصصة 

استالم اثنين من هذه المؤسسات.
 300 وضع  تم  فقد  المواطن  من  الصحة  ولتقريب 
منشأة جوارية ومنشآت أساسية استشفائية للفحوصات 
تنظيم  تحسين  مع  الخارجية  المتخصصة  الطبية 
هياكل  تأهيل  إعادة  خالل  من  االستعجاالت  هياكل 
استقبال االستعجاالت الطبية –الجراحية على مستوى 
وتعزيز  الخدمات  المتعددة  والعيادات  المستشفيات 

برامج العالج المتعلقة بمشاكل الصحة العمومية. 
الحكومة في إطار ضمان رعاية صحية  كما تسعى 
ومؤسسات  مختلف  بين  الشراكة  تحسين  الى  شاملة 
عن  والتطبيب  التوأمة  تعزيز  خالل  من  الصحة 
باألدوية  الصحية  المؤسسات  تموين  تحسين  مع  بعد 

الوطنية لرقمنة  الوكالة  الطبية وانشاء  والمستلزمات 
التكنولوجيا  إدراج  الى  تهدف  التي  الصحة  قطاع 
الخاصة  والخارجية  الداخلية  المنصات  وتطوير 
الرعاية  بمجال  يتعلق  الصحية.وفيما  بالمؤسسات 
أشار  العليا  والهضاب  الجنوب  بمناطق  الصحية 
نظام  مراجعة  إلى  للحكومة  العامة  السياسة  بيان 
الخدمة المدنية واستبداله بنظام أخر يتمثل في إلحاق 
وعند  وغيرها  المناطق  هذه  لمستشفيات  مستمر 
الحاجة بالمؤسسات المتخصصة في الشمال لضمان 
الوبائية  المراقبة  تعزيز  جانب  إلى  دائمة  رعاية 
هذا  في  يجري  الجنوب. كما  واليات  مستوى  على 
السياق تكوين 1.083طبيب عام على مستوى مناطق 
اساسية  تخصصات   8 في  العليا  والهضاب  الجنوب 
المناطق.ودائما  السكان بهذه  بهدف االستجابة لطلب 
بخصوص التكوين فانه يجري حاليا تكوين 2.301 
مهني من المساعدين الطبيين في التخدير واإلنعاش 
و2.534 مختص في استعمال اجهزة الكشف باألشعة 
وكذا 108 مهني في فروع تكوينية أخرى من اجل 

التكيف مع التطور التكنولوجي. 
وقد برهنت المنظومة الصحية على قدرتها للصمود 
لجائحة كوفيد-19 بفضل تجند غير مسبوق حيث تم 
اقتناء ازيد من 200 جهاز مولد لألوكسيجين وازيد 
من 6.000 مكثف لألوكسيجين إلى جانب توفير اكثر 

من 34 مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس. 

بفضل  الذاتي  االكتفاء  تعزيز  المجال  هذا  في  وتم 
قبل  من  للفيروس  المضاد  للقاح  المحلية  الصناعة 
الشريك  مع  بالتعاون  "صيدال"  العمومي  المجمع 
للحماية  المعدات  صناعة  قدرات  وتعزيز  الصيني 
الجينية  اختبارات االمصال والمضادات  الفردية من 
التي  انواعها  بشتى  الضرورية  األدوية  وصناعة 

تدخل في التكفل بالجائحة.
فقد  الطبي  األوكسيجين  بتصنيع  يتعلق  فيما  أما 
انتقلت القدرة االنتاجية من 140.000 لتر يوميا الى 
مع دخول ستة مصنعين جدد  يوميا  لتر   428.000
حيز الخدمة كما ستبلغ قدرات االنتاج من هذه المادة 
مع نهاية السنة الحالية 920.000 لتر في اليوم مع 

دخول ثالث وحدات انتاجية جديدة حيز الخدمة.
فان  المتنقلة  غير  األمراض  مكافحة  مجال  وفي 
الحكومة ستواصل مجهوداتها لتنفيذ البرنامج الوطني 
للعالج  مسرعات   10 اقتناء  بعد  السرطان  لمكافحة 
لدى  السرطانية  األورام  لعالج  وفتح مركز  باألشعة 
االستشفائي  بالمركز  سريرا   145 بسيعة  األطفال 
الجامعي بباب الواد إلى جانب اقتناء جزيئات جديدة 
تجهيزات  لصيانة  جهاز  ووضع  الداء  هذا  لعالج 
إطالق  اخرى  جهة  من  سيتم  باألشعة.كما  العالج 
بمرض  والتكفل  للوقاية  القطاعات  المتعدد  البرنامج 

التوحد واألمراض النادرة.
ق.و

ع.ط

احلدثالأحد  25 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 29 �صفر 1444 هـ  04

 www.elraed.dz

لعمامرة يجري حمادثات ثنائية مع العديد من نظرائه بالأمم املتحدة

اجلزائر توؤكد انخراطها يف جهود
 ت�سوية �لأزمات دوليا و�إقليميا

اأجرى وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج, رمطان لعمامرة, على هام�ش اأ�شغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم 

املتحدة, حمادثات مع العديد من نظرائه, تركزت معظمها حول اأهم البنود املدرجة على جدول اأعمال اجلمعية العامة وجمل�ش

 الأمن اإىل جانب م�شائل اأخرى.

رفقة نقابات الرتبية

�لإفر�ج عن  رزنامة 
�للقاء�ت �لإ�سافية للجنة 

�إعد�د �لقانون �خلا�ص 
مل�ستخدمــــي �لرتبيــــــة

اللقاءات  رزنامة  عن  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
الخاص  االساسي  القانون  دراسة  حول  االضافية 
بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية، 
األول  المسؤول  عن  الصادر  القرار  خلفية  على  وهذا 
 13 إلى  المشتركة  اللجنة  عمل  بتمديد  التربية  لقطاع 

أكتوبر المقبل .
وجهته    الوطنية  التربية  وزارة  عن  صادر  بالغ  وفي 
االجتماعيين  الشركاء  الى  الجاري  سبتمبر   22 بتاريخ 
جاء فيه" أنه عقب تمديد مقترحات عدد من التنظيمات 
النقابية وبناء على الرغبات المعبر عنها من قبل الشركاء 
النقابات  فان  اضافي  لقاء  في  للمشاركة  االجتماعيين 
لحضور  تنظيم  كل  عن  ممثلين  تخصيص  الى  مدعوة 
لتكوين مستخدمي  الوطني  المعهد  بمقر  اللقاء اإلضافي 
التربية وتحسين مستواهم الكائن بالحراش وفق رزنامة 
بوثيقة رزنامة  بالغها   التربية  وزارة  محددة."وأرفقت 
اللقاءات مع التنظيمات النقابية ، مشيرة فيه أنه تحديد يوم 
الخميس 27 سبتمبر  مع االتحاد الوطني لعمال التربية 
الوطنية  المنظمة  يتبعه  صباحا  "االنباف"  والتكوين 
لموظفي مخابر التربية مساءا،  ويوم 29 سبتمبر لقاء مع 
النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات صباحا ثم مساء 
التربوييين،  والمساعدين  للمشرفين  الوطنية  النقابة  مع 
لموظفي  المستقلة  النقابة  مع  لقنابة  اكتوبر   2 وبتاريخ 
نقابة  مع  ومساءا  والمهني  المدرسي  واإلرشاد  التوجيه 
لقاء صباحا  3اكتوبر  وبتاريخ  الوطنية،  التربية  مفتشي 
مع النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح االقتصادية 
لقطاع التربية ومساء مع النقابة الجزائرية لعمال التربية 

"مجال".
وأوضحت وثيقة الرزنامة أنه حدد  يوم 6 اكتوبر لعقد  
لقاء صباحا مع النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع 
لمديري  المستقل  الوطني  والمجلس  صباحا  التربية 
الثانويات صباحا، ويوم  9 أكتوبر  لفائدة  النقابة الوطنية 
الوطنية  النقابة  مع  ومساء  صباحا،  التربية  لمشرفي 
المستقلة ألساتذة التعليم المتوسط، ويوم 10 اكتوبر لقاء 
ولقاء  صباحا  التربية  الساتذة  الجزائرية  المنظمة  مع 
التربية  المستقلة لمساعدي ومشرفي  الوطنية  النقابة  مع 
مساءا، على أن تستمر اللقاءات الى غاية األربعاء 12 
أكتوبر  مع كل من  النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري 

التربية والنقابة الوطنية لمديري المدارس االبتدائية.

 خريجه عبد الفتاح:

  10 اأّيام لفك الألغام املزروعة 

يف م�شروع القانون الأ�شا�شي اخلا�ش

وأوضحت وزارة التربية أنه تم اعتماد ترتيب المنظمات 
النقابية في رزنامة اللقاءات اإلضافية وفقا لتدرج تواريخ 
استالم طلباتهم المودعة لدى امانة مديرية دعم االنشطة 

الثقافية والرياضية والنشاط االجتماعي.
عمل  بتمديد  قرار  الوطنية   التربية  وزارة  وأصدرت  
الخاص  األساسي  القانون  بمشروع  الخاصة  اللجنة 
الوطنية  بالتربية  الخاصة  لألسالك  المنتمين  بالموظفين 

إلى 13 أكتوبر.
نقابات  الوطنية   التربية  وزارة  راسلت   قد  وكانت 
التربية بمختلف أسالكها حيث اعلمتها كتابيا بتمديد عمل 
اللجنة التقنية المكلفة بصياغة مشروع القانون األساسي 
بالتربية  الخاصة  لألسالك  المنتمين  بالموظفين  الخاص 
لطلبات  استجابة  المقبل  أكتوبر  إلى غاية شهر  الوطنية 
هذه األخيرة من أجل استنفاذ كل الفرص المتاحة لتقريب 

وجهات النظر قبل رفع الملف الى اللجنة الحكومية  ."
النقابية  التنظيمات  الوطنية من  التربية  ومنحت  وزارة 
عقد  بطلب  التقدم  إضافية  اقتراحات  تقديم  في  الراغبة 
الثقافية  األنشطة  دعم  مديرية  أمانة  مستوى  على  يودع 

والرياضية والنشاط االجتماعي بمقر الوزارة .
وعلق  المكلّف باإلعالم واإلتّصال  خيرجه عبد الفتّاح 
عن هذه اللقاءات انها  عشرة أيّام لفك األلغام المزروعة 
العودة  وإاّل  الخاص  األساسي  القانون  مشروع  في 
الحركات  ٌمواصلة  إلى  تصاعدي  نضالي  بعنفوان  و 
اإلحتجاجيّة التي شرعت فيها النقابة الوطنية للٌمشرفين 
والٌمساعدين التّربويين بداية من نهاية شهر جويلية والتي 
سبتمبر،   18 يوم  ناجحة  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  تٌوجت 
التّربية  وزارة  مع  الحوار  قنوات  إثرها  على  فٌتحت 
الوطنية  التربية  وزير  شخصيًّا  عليها  أشرف  الوطنيّة 
وكلّلت بمحضر جلسة عمل والتي تم من خاللها تعليق 
االعتصامات  وكذلك  سبتمبر  و22   21 يومي  اضراب 
امام مديريات التربية فضال عن تجميد المقاطعة االدارية.
مرمي عثماين

و�شع 300 من�شاأة جوارية ومن�شاآت اأ�شا�شية ا�شت�شفائية للفحو�شات الطبية 

 تعزيز �ملن�ساآت �ل�سحية و�إعد�د خارطة 
�سحية ح�سب خ�سو�سية كل منطقة



االقتصادي  الوطني  المجلس  خبراء  توقع 
مؤشرات  تحقيق  )الكناس(،  والبيئي  واالجتماعي 

إيجابية على المستويين
المكلف  المدير  شهرة،  محمد  الخبيران،  أكد 
المجلس  رئيس  بديوان  والتلخيص  بالدراسات 
ومهدي  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  الوطني 
والضبط  الحكومة  بقسم  دراسات  مدير  بوشطارة، 
نهاية  عقدتها  استماع،  جلسة  خالل  بالمجلس، 
األسبوع ، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي 
المعطيات  أّن  سالمي،  لخضر  برئاسة  الوطني، 
الفترة  خالل  المتوفرة  واالجتماعية  االقتصادية 
الحالية تشير إلى منحى إيجابي في معالجة عدة ملفات 
هامة. الخبيران الحظا أّن الدخول االجتماعي للسنة 
مقارنة  التسيير  في  بأريحية  تميّز   ،2022 الجارية 
بسنوات 2020 و2021، خاصة بعد تحسن الوضع 
19، والتمكن  بكوفيد  الصحي وتراجع اإلصابات  
البلدية  الشعبية  للمجالس  االنتخابات  استكمال  من 
العديد  في  المسجل  التحسن  جانب  إلى  والوالئية، 
المعطيات  وبحسب  االقتصادية.  المؤشرات  من 
المقدمة، يُتوقع أن يسجل الميزان التجاري للجزائر 
السنة  فائضا بحوالي 13 مليار دوالر خالل نهاية 
الجارية )2022(، بعدما سجل في السداسي األول 
فائًضا قارب 5.7 مليارات دوالر، ألول مرة منذ 
سنوات، وقيمة صادرات خارج المحروقات بلغت 

3.5 مليارات دوالر. 
كما يتوقع بلوغ هدف تجسيد 10 مليارات دوالر من 
 ،2023 سنة  المحروقات خالل  خارج  الصادرات 
التي  المشاريع االستثمارية  لتجسيد  الفعلية  والبداية 
كانت متوقفة، إلى جانب عودة النشاط لقطاع البناء 
مرحلة  تخطي  بعد  والري،  العمومية  واألشغال 
كوفيد 19، ما من شأنه توفير مناصب شغل بنسبة 
وبناًء  الوطنية.  القطاعات  إجمالي  من  بالمائة   16
على ما تقّدم، ستساعد هذه المؤشرات الجزائر على 

تأثيرات  بعض  وامتصاص  التضخم  من  التقليص 
سلسلة  على  أثرت  التي  الراهنة،  الدولية  الظروف 
أسعار  ارتفاع  على  وانعكست  العالمية،  اإلمدادات 
بحيث  العالمية،  السوق  في  األساسية  السلع  بعض 
ستعطي للحكومة هامًشا في معالجة بعض الصدمات 
غير المتوقعة. وتطرق الخبيران إلى أهمية تعزيز 
حصة الجزائر من النقل البحري، السيما في حوض 
البحر األبيض المتوسط، الذي يستقطب أزيد من 80 
بالمائة من الحركة التجارية العالمية، وذلك بإنجاز 
للمسافات  السلع  نقل  سفن  الستقطاب  قابلة  موانئ 
تكاليف  الوطني  االقتصاد  على  يوفر  مما  البعيدة، 
المستثمرين  شهية  ويفتح  واآلجال،  البحري  النقل 
البالد.  داخل  ضخمة  استثمارات  إلنجاز  األجانب 
نمو  نسبة  رصد  الخبيران  توقع  أخرى  جهة  من 
تتراوح بين 3 و3.5 بالمائة بنهاية السنة الجارية، 
بفضل تعزز المداخيل، التي ستسمح بتقليص نسبة 
تنشط  بعد  البطالة،  مؤشرات  وتحسين  التضخم 
القانون  وبخصوص  اإلنتاج.  وعمليات  المشاريع 
الجديد المتعلق باالستثمار، اعتبر محمد شهرة، أّن 
"القانون، الذي صدرت النصوص التنفيذية الخاصة 

به مؤخرا، مكسبا حقيقيا للدولة الجزائرية، خاصة 
بعد االنطباع الجيد الذي تم رصده من طرف العديد 

من المستثمرين األجانب".
لهذا  التنفيذي  المستوى  على  "ينبغي  إنّه  وقال   
عن  الناجمة  اإلدارية  الصعوبات  تخطي  القانون 
أّن  معتبًرا  البيروقراطية"،  السلوكيات  بعض 
المهمة  هي  القانون  محتوى  تنفيذ  خالل  "الرقابة 
أيضا  بتنفيذه"، وداعيا  المعنية  للقطاعات  األساسية 
الوثائق  وإيداع  انجاز  في  الرقمنة  "اعتماد  إلى 
باإلمضاء  بالتفويض  يتعلق  ما  السيما  المطلوبة، 
جرى  آخر،  جانب  من  االلكتروني".  واإلمضاء 
طرح جملة من التحديات المرتقب التكفل بها خالل 
سياسة  مراجعة  تحدي  يتقدمها  المقبلة،  السنوات 
االستهالك،  الواسعة  المواد  في  االجتماعي  الدعم 
بعدما تجاوزت قيمة التحويالت االجتماعية 1.800 
بمعالجة  تتعلق  تحديات  جانب  إلى  دينار،  مليار 
ملفات السوق الموازية وتهريب السلع االستهالكية 
االتحاد  مع  الشراكة  وملف  المجاورة،  الدول  نحو 
األوروبي ، وملف الهجرة غير الشرعية للمهاجرين 

األفارقة نحو الجزائر.

الضريبة  وأسس  الجباية  مدير  ساسي  توفيق  أبرز 
مساعي  للجمارك،  العامة  المديرية  مستوى  على 
األخيرة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين 
االقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات 
خارج المحروقات وانعاش التجارة.في تدخله ممثاًل 
إعالمي  يوم  خالل  للجمارك،  العام  المدير  عن 
حول تغييرات التعريفة الجمركية، تطرق المسؤول 
تقريب  بغية  المديرية  به  تقوم  الذي  "العمل  إلى   ،
المتعامل االقتصادي من المديرية وتعريفه بمختلف 
المتعلقة  الجديدة  الجمركية واإلجراءات  التسهيالت 
المتعلقة  بالتسهيالت  وذّكر  التجارية".  بالتعامالت 
إدارة  "مساعي  إلى  الفتا  الجمركة،  آجال  بتقليص 
الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين 
االقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات 
خارج المحروقات و انعاش التجارة". ولدى تطرقه 
التعريفة  في  تعديالت  وإدراج  المنسق  النظام  إلى 
الجمركية الوطنية، قدم ساسي شروحات حول هذا 

متعددة  دولية  مدونة  عن  عبارة  يعد  "الذي  النظام 
األغراض أعدتها المنظمة العالمية للجمارك" مشيرا 
إلى "ادراج وتعيين عدة مواد في التعديالت التي مست 
التكنولوجية،  المنتجات  كبعض  الجمركية  التعريفة 
اآلالت ذات األبعاد الثالثة والمواد الحساسة من أجل 
تمكين مصالح الجمارك من مراقبتها بصفة دقيقة". 
تتكون حاليا من  الجمركية  التعريفة  أّن  إلى  وأشار 
أزيد من 17 ألف بند فرعي ما يساهم -حسبه- في 
جعل التعريفة أكثر وضوحا ودقة للمتعاملين بالنسبة 
لالستيراد والتصدير. وإلدراج النسخة الجديدة للنظام 
المنسق، عرفت التعريفة الجمركية الوطنية، اعتبار 
من الفاتح من جانفي 2022، عدة تعديالت تضمنت 
في  الموجودة  الفرعية  والبنود  البنود  بعض  إلغاء 
النسخة السابقة للتعريفة الجمركية وتجميع وتفصيل 
بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة 
استحداث  عن  فضال  الجمركية،  للتعريفة  السابقة 
إلغاء  مع  الجديدة  الفرعية  والبنود  البنود  بعض 

وتعديل واستحداث مالحظات قانونية جديدة لبعض 
األقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية، بحسب 
توضيحات متدخلين من المديرية العامة للجمارك. 

 ،351 عددها  يبلغ  التي  التعديالت  هذه  ومّست 
شريحة واسعة من البضائع العابرة للحدود، تهدف 
أساًسا للتكفل بالمسائل البيئية واالجتماعية ذات البعد 
الحالية  التجارية  الممارسات  مع  والتكييف  العالمي 
المنتجات.  من  جديدة  أنواع  ظهور  عرفت  التي 
وأدرجت هذه التعديالت -بحسب شروحات ممثلين 
بالمسائل  التكفل  قصد  للجمارك-،  العامة  المديرية 
المرتبطة بالصحة وامن وحماية المواطن ومكافحة 
التهريب ومواكبة التطور التكنولوجي والممارسات 
التي  الخاصة  بالمنتجات  والتكفل  الحالية  التجارية 
كالمنتجات  الدولية  االتفاقيات  مختلف  تؤطرها 
المستنزفة لطبقة األوزون ومراقبة الحركة الحدودية 

للنفايات الخطيرة والتخلص منها.
�ش.زمو�ش

أمس  الصيدية  هشام سفيان صلواتشي  والمنتجات  البحري  الصيد  أكد وزير 
في  الموريتاني  الجانب  مع  للعمل  متزايدا   اهتماما  تبدي  الجزائر  بأن  األول 
إطار الشراكة المتعددة الجوانب بين البلدين في  مجاالت الصيد البحري و بناء 
لميناء  زيارة عمل  هامش  السفن.وأوضح صلواتشي, على  وإصالح وصيانة 
للجمهورية  البحري  الصيد واالقتصاد  البحري )شرق( رفقة  وزير  زموري 
اإلسالمية الموريتانية محمد ولد  عابدين ولد امعييف, الذي يقوم بزيارة عمل 
الصيد  مجال  في  البلدين  بين  المشتركة  الفنية   اللجنة  إطار  في  الجزائر  إلى 
البحري, أن "الجزائر و من خالل وزارة  الصيد البحري و المنتجات الصيدية 
الخاصة  "كوريناف"  مؤسسة   غرار  على  الوطنية,  المؤسسات  إدراج  تحبذ 
لديها  المتخصصة في بناء و إصالح و صيانة السفن بميناء زموري والتي  
الكفاءة الضرورية في المجال, ضمن هذه الشراكة مع نظرائها من المؤسسات  
الموريتانية". وثمن الوزير عمل اللجنة الفنية التي تشرف على إطار الشراكة 

بين البلدين,  مؤكدا إمكانية بناء سفن في الورشات الجزائرية ثم إرسالها إلى 
دولة موريتانية  إذا ما تم تقديم طلبات في المجال. وأشار وزير الصيد البحري 
والمنتجات الصيدية إلى أن زيارة ميناء زموري تندرج  في إطار إبراز للجانب 
الصيد  سفن  وصيانة  صناعة  و  بناء  مجال  في  الوطنية  القدرات  الموريتاني 
في مختلف األحجام و سفن الصيد الكبيرة المتخصصة في الصيد في  أعالي 
البحار, الفتا إلى وجود نماذج أخرى من مؤسسات وطنية أخرى ناجحة في  
المجال و لديها الخبرة و القدرة القتحام السوق الموريتانية. وذكر هشام سفيان 
صلواتشي في هذا الصدد بأول تجربة من نوعها ناجحة خالل السنة  الجارية 
أزفون   ميناء  من  مترا   14 بطول  صيد  سفينتي  تصدير  خاللها  من  تم  التي 
بوالية تيزي ورو نحو دولة موريتانيا, معتبرا إياها محفزا لمواصلة الطرفين  

الجزائري والموريتاني لتكثيف مثل هذه العمليات.
�ش.زمو�ش
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�ش. زمو�ش

حتى يكونوا قوة اقرتاح وي�ستفيدون 

من مرافقة ال�سلطات العمومية

زغدار ياأمر النا�شطني
 يف �صناعات ال�صلب والتعدين 

بالتكتل يف تنظيم مهني
أسدى وزير الصناعة أحمد زغدار تعليمات لتنظيم المتعاملين 
في  والتعدين  الصلب  صناعات  في  الناشطين  االقتصاديين 
اقتراح  قوة  تكون  حتى  )كلوستار(  تفاعلية  مهنية  مجموعة 

وتسمح بمرافقة أفضل من طرف السلطات العمومية.
لقاء ضم  الوزارة على  بمقر  اشراف زغدار  وجاء هذا خالل 
الصلب  شعبة صناعات  في  الناشطين  االقتصاديين  المتعاملين 
وتنمية  تطوير  سياسة  إطار  في  نظم  الجزائر,  في  والتعدين 
نفس  يضيف  الجزائر,  في  والتعدين  الصلب  صناعات  شعبة 
المصدر. ويهدف هذا اللقاء, حسب الوزارة, إلى "تنظيم أمثل 
الصناعي  القطاع  وتحديات  لتتماشى  وتطويرها  الشعبة  لهذه 
برفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام واستغالل الفرص 
و  تنافسية".  بأسعار  الدولية  األسواق  لولوج  حاليا  المتاحة 
لتحقيق األهداف المنتظرة من هذه الشعبة والمتعلقة أساسا برفع 
اإلنتاج الوطني وتعويض الواردات ودخول األسواق الخارجية، 
تفاعلية  مهنية  مجموعة  في  "لتنظيمها  تعليمات  الوزير  أسدى 
لكل  ومتكاملة  مترابطة  جزئية  مجموعات  تتضمن  )كلوستار( 
والصلب،  الفوالذ  األلمنيوم،  الصناعات:  هذه  فروع  من  فرع 
بمرافقة أفضل من طرف  اقتراح وتسمح  قوة  لتكون  النحاس, 
يضيف  سيتم،  كما  البيان.  اكده  حسبما  العمومية",  السلطات 
ومستعملي  االقتصاديين  المتعاملين  بمشاركة  المصدر,  ذات 
أجل  من  سلسة  أرضية  "وضع  المختلفة،  الصناعية  المنتجات 
جهة،  من  العشوائية،  الواردات  من  الوطني  المنتوج  حماية 
في  وعراقيل  صعوبات  من  تعاني  التي  المؤسسات  ومرافقة 

الميدان" من جهة اخرى.
 كما أبرز زغدار, خالل هذا اللقاء, الذي حضره حوالي 40 
ينشطون  والخاص  العمومي  القطاعين  من  اقتصاديا  متعامال 
التي  المقومات  في مختلف فروع صناعات الصلب والتعدين, 
لتكون  صناعية  وهياكل  طبيعية  ثروات  من  الجزائر  تملكها 
تم  ما  إذا  والتعدين  الحديد  صناعات  في  الرائدة  البلدان  من 
أهمية هذه  إلى  الوزير, مشيرا  أمثل, يضيف  بشكل  استغاللها 
الصناعية  للقطاعات  والدافعة  الممولة  "االستراتيجية  الشعبة 

واالقتصادية األخرى.«
�ش.زمو�ش

يف اإطار الربنامج

 الوطني للتحكم يف الطاقة

و�شم لتحديد
 الفعالية الطاقوية 

لل�صكنات بداية من 2024 
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة و ترشيده 
مروان شعبان أن وسما يسمح بتحديد الفعالية الطاقوية للسكنات 
على المستوى الوطني على غرار وسم االجهزة الكهرومنزلية, 
البرنامج  يمكن ان يرى النور في آفاق 2024 وذلك في اطار 

الوطني للتحكم في الطاقة.
وأوضح شعبان على هامش ملتقى حول الفعالية الطاقوية نظمته 

السكنات  على  الطاقوية  الفعالية  وسم  ادخال  "مع  انه  هيئته 
مستوى  اي  سيعرف  المستقبلي  المستأجر  او  المشتري  فان 

فعالية طاقوية يتوفر عليه مسكنه و ان ذلك سيكون ضروريا بما 
ان تكلفة طاقة الغد لن تكون في نفس مستوى اليوم سيما بالنظر 
الى االزمة الطاقوية". وأضاف أن معاينات قد تمت على مستوى 
"افراطا في  قد اظهرت  السكنات  العمومية و  التجهيزات  عديد 
استهالك الطاقة", مشيرا الى ان هناك امكانية اقتصاد طاقة قد 
تصل الى 50 % من االستهالك  الحالي. وتابع يقول ان "هذا 
الوسم سيسمح كذلك بتثمين سكن معروض للبيع حيث ان الذي 
له فعالية طاقوية افضل ستكون تكلفته اعلى من سكن يستهلك 
القطاعية  االعمال  مدير  اشار  جانبه  من  الطاقة".  من  كثيرا 
بوكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة, كمال دالي, الى امكانيات 
اقتصاد الطاقة في قطاع السكن. و اضاف في هذا الخصوص 
ان البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة يتوقع ربحا ل10 % من 
حوالي  ربح  اي   2030 آفاق  في  الوطني  الطاقوي  االستهالك 
7 مليون طن يعادل نفط مما سيمسح بتحقيق مستوى استهالك 
80 مليون  نفط )عوض  يعادل  يقدر ب73 مليون طن  طاقوي 
طن يعادل نفط حسب التوقعات(. كما ذكر دالي بان االستهالك 
الطاقوي الوطني في سنة 2021 قد بلغ 50 مليون طن يعادل 
نفط حيث مثل قطاع السكن اإلقامي و الخدمات اكثر المستهلكين 
من  تمكن  التي  الممارسات  اما  المجموع.  في   % للطاقة ب46 
تحقيق اقتصاد 10 % من الطاقة في آفاق 2030 فيجب ان تأخذ 
بعين االعتبار -حسب ذات المسؤول- العزل الحراري للسكنات 
الجديدة و التجديد الحراري للسكنات الموجودة و وضع مقاييس 

دنيا للمردودية الطاقوية و ادخال التسيير التقني للسكنات.
�ش.زمو�ش

بغية ترقية ال�سادرات خارج املحروقات واإنعا�ش التجارة

بعد اأول جتربة ناجحة لت�سدير �سفينة جزائرية ال�سنع نحو موريتانيا 

م�صاعي لتطوير ال�صراكة اجلزائرية املوريتانية يف بناء و�صيانة ال�صفن

مرافقة م�صتمرة من م�صالح اجلمارك للمتعاملني االقت�صاديني 

يتعلق الأمر بفائ�ش امليزان التجاري، الت�سخم ومعدلت النمو 

حت�ّصن مداخيل الدولة �صينع�ش هذه املوؤ�صرات
القت�سادي والجتماعي خالل �سنة 2023، يف ظل التح�سن الن�سبي ملداخيل الدولة التي �ست�سمح بال�سروع

 يف ال�ستثمارات الكربى واإعادة اإطالق امل�ساريع املتوقفة.



بالدرجة  تهدف  التي  العملية  تفاصيل 
على  الخناق  تضييق  إلى  األولى 
بشتى  الجرائم  مختلف  مرتكبي 
أنواعها، خاصة ببعض األحياء التي 
المواطنين  قبل  تبليغ من  كانت محل 
للممنوعات  ترويج  تشهد  كونها 
توقيف شخص ضبطت  أسفرت عن 
بحوزته 509 أقراص مهلوسة بصدد 
نقلها على متن حافلة لنقل المسافرين 
موجهة للترويج، توقيف 07 أشخاص 
قرص   31 إجمالي  بحوزتهم  ضبط 
متفاوتة  وكميات  المهلوسات  من 
لإلستهالك  مهيأة  المعالج  الكيف  من 
ضبطت  شخص  توقيف  الشخصي، 
المشروبات  من  علبة   24 بحوزته 
المصالح  ذات  أوقفت  كما  الكحولية، 
بحوزته  األول  شخصين،  المشتركة 

رخصة  بدون  حساسة  تجهيزات 
الثاني  ضوئية،  كاشفات  عن  عبارة 
يحمل سالح أبيض محظور، في حين 
تم ضبط شخصين آخرين بصدد حفر 
على  الحصول  دون  ارتوازي  بئر 

رخصة من السلطات المؤهلة قانوناً.
عن  األبحاث  تكثيف  إطار  في  و 
أسفرت  المطلوبين،  األشخاص 
شخص،   13 توقيف  على  العملية 
محل  قضايا  في  متابعين  منهم   07

تحقيق لدى مصالح الشرطة و الدرك 
مطلوبين  أشخاص   06 و  الوطني، 
أوامر  محل  القضائية،  الجهات  لدى 
قضائية  أحكام  و  الجسدي  بالقبض 

بالحبس لتورطهم في قضايا سابقة.
التي  العملية  مكنت  أخرى  جهة  من 
دامت إلى ساعات متأخرة من الليل، 
مراقبة  أشخاص   404 تعريف  من 
نارية،  دراجة   15 و  مركبة   147
نارية إلنعدام  12 دراجة  توقيف  مع 
ملكيتها   في  لإلشتباه  أو  الوثائق 
مخالفة   81 ضبط  إلى  باإلضافة 

مرورية و 27 جنحة مرورية.
لمصالح  القضائية  الضبطية  عناصر 
الوطني  الدرك  و  الوطني  األمن 
الموقوفين  أعدت ملفات جزائية ضد 

لتقديمها أمام الجهات القضائية.

لتح�سني اخلدمة املقدمة 

و�ضع مكثفة كهربائية حيز اخلدمة 
ببلدية دوار املاء بالوادي

التقنية  المصلحة  في  ممثلة  بالوادي  التوزيع  مديرية  قامت 
للكهرباء بحاسي خليفة بوضع حيز الخدمة لبطارية التكثيف    
 (Batterie Condensateur)  بقوة 5 ميقا فار بالشبكة الكهربائية
متوسطة التوتر ببلدية دوار الماء الحدودية، وهي العملية التي 
بالموازاة مع  للساكنة  المقدمة  الخدمة  نوعية  تحسين  من شانها 
العملية، واعتبروها مكسبا  البلدية هذه  ذلك فقد استحسن سكان 

هاما بالنسبة لهم.
تجدر اإلشارة الى ان مديرية التوزيع قامت في الفترة االخيرة 
بوضع حيز الخدمة 6 محوالت كهربائية على مسافة 2 كلم من 
الشبكات متوسطة التوتر و11كم من الشبكات منخفضة التوتر، 

استفاد منها سكان البلدية.
حياة �سرتاح

وهران: 

حماولت لتثمني املعلم الأثري 
ح�ضن "الطبانة" 

بادرت مؤخرا الجمعية الشبانية للتبادل السياحي بحملة تطوعية 
ببلدية مرسى  الكائن  "الطبانة"  تهيئة حصن  و  لتنظيف  واسعة 
هركوس  رئيسها  لدى  استفيد  حسبما  وهران(  )غرب  الكبير 

رشيد.
وحظي حصن "الطبانة" المعروف باسم "سان سلفادور" بعملية 
نوعها على مستوى والية  أولى من  تنظيف واسعة في خطوة 
وهران إلعادة االعتبار لهذا المعلم األثري و التاريخي الذي كان 
يعاني اإلهمال و جعل منه وجهة سياحية بامتياز, حسبما أبرز 
األثري  الموقع  لهذا  االعتبار  وإلعادة  هركوس.  السيد  لـ/وأج 
الواقع بمنطقة جبلية بين حيي "دادة أيوب" و "حنصلي لحسن", 
الفنون  و  الثقافة  مديرية  إشراف  تحت  الكبير,  المرسى  ببلدية 
اليدوية  الطرق  باستعمال  تنظيف  عمليتي  برمجة  تم  لوهران, 
الهندسي  الطابع  على  الحفاظ  مع  المعدات  باستعمال  ثالثة  و 
وتهدف  الجمعية.  مسؤول  وفق  للمعلم,  التراثي  و  العمراني  و 
و  الكبير  المرسى  بلدية  مع  بالتنسيق  تمت  التي  المبادرة,  هذه 
دائرة عين الترك و مقاطعة الغابات لبوتليليس و لجنة السياحة 
جديدة على حصن  حلة  إضفاء  إلى  الوالئي,  الشعبي  بالمجلس 
"الطبانة" لجلب السياح المحليين و األجانب و إنشاء به متحف 
و مكتبة لعرض كتب و مجالت و تحف من الصناعة التقليدية 
الكبير,  مرسى  ببلدية  الثقافية  و  السياحية  الحركة  تنشيط  بغية 
وفق رشيد هركوس. كما تعتزم الجمعية تنظيم معرض ألكثر 
التاريخ و خرائط و مجالت, و  يتناول موضوع  من 30 كتابا 
الذكرى ال68 الندالع  ثقافية في إطار إحياء  إقامة أنشطة  كذا 
ثورة التحرير )1954 -1962(, مثلما أشير إليه. ويعد حصن 
كروز  سانتا  حصن  بناء  بعد   1576 في  شيد  الذي  "الطبانة", 
الحصون  ضمن  وهران,  ببلدية  مرجاجو  جبل  بقمة  الكائن 
التاريخي لوهران, وفق المصادر  الدفاعي  النظام  المدرجة في 
التاريخية. و يتربع هذا الموقع األثري على مساحة 1.500 متر 
مربع تضم تسع )9( غرف مبنية بالحجارة و الطين و ساحتين.
�ش.زمو�ش/واج
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معظمهم  أجانب  سواح   208 األسبوع  نهاية  حل 
أمريكيون بميناء وهران على متن الباخرة السياحية 
من  مكنتهم  رحلة  في  كلود"  "سيلفار  األمريكية 
وثقافية تزخر  تاريخية وسياحية  زيارة عدة معالم 

بها عاصمة غرب البالد.
 20 حوالي  السياحية  الزيارات  هذه  شملت  وقد 
وهران,  بمدينة  وتاريخيا  وثقافيا  سياحيا  معلما 
والصناعية  السياحة  مدير  لوأج  أبرزه  حسبما 
خالل  وتم  بلعابس.  بلقايم  عمر  للوالية  التقليدية 
السياح  توزيع  واحدا  يوما  دامت  التي  الجولة  هذه 
ومعالم  مواقع  عدة  جابوا  حيث  مجموعات   6 في 
منها وسط المدينة وواجهة البحر و شارع "العربي 
و"فصر  العربي"  "المغرب  وساحة  مهيدي"  بن 
"الباشا"  مسجد  و  نوفمبر"  "أول  وساحة  الباي" 
ومنتزه "بن باديس" مرورا بساحة "بودالي حسني" 
بالحي العتيق "سيدي الهواري" وجبل مرجاجو و 

استجوبتهم  سياح  وأجمع  كروز.«  "سونتا  حصن 
السياحية  الجولة  هذه  أن  الجزائرية  األنباء  وكالة 
كانت ممتعة ورائعة وسمحت لهم باكتشاف وجهة 
الجزائر والتعرف على سكانها وثقافتها وكذا معالم 
لزيارة  العودة  في  آملين  الخالبة,  وهران  مدينة 
تقول  الصدد  هذا  وفي  أخرى.  ومعالم  مناطق 
فرانسيكسو  سان  مدينة  من  أمريكية  وهي  ماريا 
وهران  "مدينة  أن  مرة  الجزائر ألول  تزور  التي 
كثيرا  أحببت  عريقة.  بحضارة  وغنية  جدا  جميلة 
هذه المدينة التي تزخر بعمران جميل وآمل العودة 
إليها بعدما كنت أعرفها في الروايات التي قرأتها 
تقول  ناحيتها  لكتاب جزائريين مشهورين.« ومن 
مدينة  كثيرا  أعجبتني  "لقد  سيدني:  األمريكية 
لن  التي  الرحلة  هذه  في  كثيرا  واستمتعت  وهران 
بعض  "زرت  السياق  ذات  في  مضيفة  أنساها", 
كثيرا  مختلفة  الجزائر  لكن  العربي  المغرب  بلدان 

تزخر بمناظر ومعالم جميلة جدا.« كما أبدى سيلفر 
وبتاريخ  كروز"  "سونتا  بحصن  إعجابه  كندا  من 
هذه المدينة المطلة على البحر األبيض المتوسط و 
بمنظر جبل مرجاجو. وكانت هذه الزيارة فرصة 
والحلويات  األكالت  بعض  لتذوق  السياح  لهؤالء 
التقليدية التي قدمت لهم بحص "سونتا كروز" حيث 
قالت الكندية فرنكا التي كانت تتذوق األكلة الشعبية 

"كرانتيكا" أنه طبق "شهي" و"مميز.«
السياحية  للباخرة   الثانية  الرحلة  هذه  وتعتبر 
الزيارة  ضمت  حيث  كلود"  "سيلفار  األمريكية 
قاموا  أميركية  جنسية  من  سائحا   224 األولى 
بزيارة وهران يوم 13 سبتمبر الجاري وذلك في 
إطار الترويج والتسويق للمنتوج السياحي للجزائر 
كما  خاصة,  بصفة  وهران  ولمدينة  عامة  بصفة 
أضاف مدير السياحة والصناعية التقليدية للوالية.

�ش.زمو�ش

أكد باحثون مختصون في سيرة الشهيد زيغود يوسف )1921-1956( على 
أن هذا البطل يمثل رمزا للوحدة بين جيش التحرير الوطني والشعب من أجل 
الدفاع عن القضية الجزائرية، و ذلك ما تجسد خالل هجمات الشمال القسنطيني 

يوم 20 أوت . 1955
في  سقط  الذي  يوسف،  زيغود  البطل  لوفاة  الـ66  الذكرى  إحياء  إطار  وفي 
ميدان الشرف يوم األحد 23 سبتمبر 1956، أكد أساتذة مختصون في سيرة 
هذا الشهيد أن قائد الوالية التاريخية الثانية )1955-1956( نجح ببراعة في 
تشكيل قوة مسلحة مكونة من أفراد جيش التحرير الوطني و فدائيين و مدنيين 
في سجالت  دونت  المستعمر،  الباهرة ضد  المعارك  إحدى  لشن  الشعب  من 
التاريخ يوم 20 أغسطس .1955 و بالنسبة لألستاذ الدكتور عبد هللا بوخلخال 
)صاحب عدة بحوث حول هذا الشهيد و مدير سابق لجامعة األمير عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية بقسنطينة(، فإن زيغود يوسف كانت له عدة مزايا وعوامل 
لتجسيد الوحدة الوطنية، لذلك بعد استشهاد حليفه و قدوته الشهيد ديدوش مراد 
و قبل سنة كاملة على انطالق هجمات الشمال القسنطيني شرع في التحضير 
و  التوعية  نشر  في  فباشر  الشعب،  و  التحرير  جيش  بين  التوحيد  لمشروع 
التحفيز عبر قرى و مداشر الشمال قسنطيني من أجل إعداد برنامجه لجمع 
أحسن  الدكتور  أشار  جهته،  من  المستعمر.   على  العسكري  الرد  و  الشمل 
تليالني )أستاذ باحث بجامعة سكيكدة، رئيس مؤسسة زيغود يوسف و كاتب 
الشعب  ناشطا سياسيا بحزب  أن زيغود كان  الشهيد(,  فيلم عن هذا  سيناريو 
الجزائري ثم بحركة انتصار الحريات الديمقراطية قبل أن يقود مظاهرات 8 
مايو 1945 على مستوى قريته، معتبرا أن هذه التجربة جعلت منه شخصية 

ذات  أرجع  و  الشعب.   أوساط  في  التأثير  من  مكنته  و  كبيرة  شعبية  ذات 
المواطنين  ثقة  إلى  الوطني  التحرير  إلى جيش  الشعب  الباحث سبب انضمام 
بقائد منطقة الشمال القسنطيني، الذين كانوا يلقبونه بـسيدي أحمد، حيث كانوا 
يشيدون بصفاته كونه مخططا استراتيجيا و عقيدا منضبطا وملتزما بالسرية، 
و لهذا كان الجميع يحترمه و ينفذ أوامره. من جانبه، كشف المجاهد موسى 
بوخميس الذي كان تحت إمرة هذا البطل أن هدف زيغود يوسف طيلة حياته 
التضحيات  ويقدمون  اإلسالم  بتعاليم  أبناؤه  يلتزم  حديد،  من  جيل  إعداد  كان 
 18 أنه انضم, و عمره  المجاهد  أفاد ذات  الوطن. و  الجسام من أجل سيادة 
سنة، إلى المواجهة المسلحة رفقة مواطنيه المدنيين الذين توافدوا بأعداد كبيرة 
بعد أن بلغهم نداء زيغود يوسف. وأحيت بلدية زيغود يوسف بوالية قسنطينة 
الذكرى ال66 الستشهاد زيغود يوسف الذي سقط في ميدان الشرف في 23 
سبتمبر .1956 وقد توجهت بالمناسبة السلطات المحلية بمعية مجاهدين وأبناء 
شهداء ومنتخبين محليين وعدة مواطنين إلى مربع الشهداء بمركز الدائرة التي 
الترحم على روح  تم  التاريخية حيث  الثانية  للوالية  السابق  القائد  اسم  تحمل 
الشهيد الذي يعد أحد أبطال الثورة التحريرية المظفرة. كما حضر أعضاء ذات 
الوفد لقاء حول المسيرة النضالية للشهيد نشطه مؤرخون من بينهم الدكتورين 
للبطل  الشرس  النضال  على  الضوء  سلطا  اللذين  عزاز  وعلي  قاسي  فريدة 
زيغود يوسف من أجل استقالل الجزائر وذلك منذ انخراطه في حزب الشعب 
الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى أن أصبح عضوا فاعال 

في المنظمة الخاصة.
�ش.ز

متكون من 208 �سائح اأغلبهم اأمريكيون 

فوج �سياح ثاين ي�ستك�سف معامل تاريخية و�سياحية بالباهية

حياة �سرتاح

مكنت من توقيف 26 �سخ�ش مع حجز 540 قر�ش مهلو�ش

مداهمات م�سرتكــة بني م�سالح الأمن 
الــوطني والــدرك الــوطني بغرداية

نفذت م�سالح اأمن ولية غرداية بالتن�سيق مع املجموعة الإقليمية للدرك الوطني مب�ساركة م�سالح اجلمارك ليلة اخلمي�ش

 22 �سبتمرب اجلاري عملية مداهمة وا�سعة النطاق، �سملت خمتلف الأحياء ال�سعبية والأماكن امل�سبوهة والتي مكنت من مراقبة 

و التعريف باأ�سخا�ش و مركبات، اأين مت توقيف 26 �سخ�ش  مع حجز خمدرات و 540 قر�ش من املوؤثرات العقلية، اأ�سلحة بي�ساء 

مع تنفيذ اأوامر ق�سائية.

ب�سبب عطب تقني

توقف امل�سعد الهوائي لتلم�سان
أكدت مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل 
بسبب عطب  توقف  قد  لتلمسان  الهوائي  المصعد  ان  لهما,  بيان  في 
استئناف  اجل  من  جندت  قد  الصيانة  فرق  ان  مؤكدة   ، وقع  تقني 
"الشركتين  ان  البيان  ذات  اآلجال.وأضاف  اقرب  في  االستغالل 
المستغلتين تعلمان زبائنهما بتوقف استغالل المصعد الهوائي لتلمسان 
الرابط بين الحوض الكبير واللة ستي، وذلك على اثر عطب تقني 
وقع الخميس.« وخلص ذات المصدر أن فرق الصيانة "قد جندت في 
عين المكان من اجل استئناف االستغالل الكلي و في اقرب اآلجال 

وأحسن الظروف.«
�ش.ز

ال�سلف: 

�سونلغاز تك�سف عن ربط 
113 م�ستثمرة فالحية بالكهرباء

قد  فرقها  بأن  بالشلف،  والغاز  الكهرباء  توزيع  لمديرية  بيان  كشف 
قامت خالل الفترة الممتدة بين شهر مارس إلى غاية سبتمبر 2022 
 74.83 نسبة  يمثل  ما  أي  بالكهرباء  فالحية  مستثمرة   113 بربط 
بالمائة من المستثمرات المتفق عليها وذلك في إطار تجسيد تعليمات 
السلطات العمومية الرامية لمرافقة قطاع الفالحة.وأشار ذات البيان 
ربطها  بعد  الخدمة  حيز  فالحية  مستثمرة   74 وضع  تم  قد  أنه  إلى 
وضع  انتظار  في  الربط،  لمستحقات  المسبق  الدفع  دون  بالكهرباء 
39 مستثمرة فالحية أخرى حيز الخدمة مباشرة بعد اقتناء العدادات 

الكهربائية من قبل من طرف الفالحين المشرفين عليها.
�ش.ز

ويف اإطار اإحياء الذكرى الـ66 ل�ست�سهاده

باحثون ي�ستذكرون دور البطل زيغود يو�سف
 يف الـــدفاع عن الق�سيـة الــوطنية



من الشائع أن يواجه األفراد صعوبًة في تنظيف األسنان بشكٍل صحيٍح 
خالل فترة وضع المثبّت، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث فجواٍت أو حفر 
سنيٍة، باإلضافة إلى حدوث تسّوٍس في األسنان؛ مما قد يسبب الشعور 
الفموي،  التجويف  نظافة  على  بالحفاظ  يُنصح  فإنه  وبالتالي  باأللم، 
وتجنّب الطعام اللزج والغني بالسكر؛ للوقاية من حدوث هذه المشاكل 

بمثبّتات  للعناية  العمليّة  النصائح  من  مجموعٌة  يأتي  وفيما  السنيّة، 
األسنان:

اتباع تعليمات طبيب األسنان بدّقٍة حول كيفيّة استخدام ووضع المثبّت، 
وتنظيفه، وحفظه.

المثبّت  أسالك  بين  الفاصلة  األماكن  لتنظيف  األسنان  خيط  استخدام 
اللويحات  تراكم  لتجنّب  وذلك  باألسنان؛  متصلًة  تكون  التي  الثابت 

السنيّة عليها.
استخدام  يمكن  كما  الفاتر،  الماء  باستخدام  المتحّرك  المثبّت  تنظيف 
معجون األسنان وفرشاة األسنان لتنظيفه، وذلك بعد تناول المأكوالت 

والمشروبات المختلفة.
حمل صندوق حفظ المثبّت طوال الوقت لتجنّب ضياعه.

االحتفاظ بالمثبّت بعيًدا عن األماكن التي تزيد درجة حرارتها عن 46 
سيلسيوس، مثل: السخان، والمدفأة، وغسالة الصحون، ولوحة عدادات 
السيارة، وذلك ألّن المثبّت المتحرك مصنوٌع من البالستيك الحّساس 

للحرارة الشديدة.
إبعاد المثبّت عن الحيوانات األليفة. 

الحاجة الستبدال المثبّت بشكٍل دورّي أحياًنا؛ ألنه قد يستخدم لسنواٍت 
عديدٍة. 

طرق تخفيف الوحم
هنالك بعض األمور التي يمكن للمرأة الحامل 
ما  ومنها  لديها،  الوحام  لتخفيف  تتبعها  أن 

يأتي:  
مصادر  على  يحتوي  متوازن  غذاء  تناول 
قليلة  األلبان  وأطعمة  البروتين،  من  خالية 
الدسم، باإلضافة إلى الحبوب الكاملة والفواكه 

والخضراوات، والبقوليات.
وجبات  ست  على  الطعام  وجبات  توزيع 
صغيرة في اليوم، وذلك لتخفيف نسبة السكر 
الرغبة  في  الشعور  في  تساهم  التي  الّدم  في 

الشديدة في الطعام. 
ممارسة نشاط بدني منتظم بالنحو الذي يسمح 

به الطبيب.
والمثلّجات،  الحلويات  تناول  عن  االبتعاد 
المتوازنة  الطعام  وجبات  تناول  بعد  خاصًة 
تناول  إلى  باإلضافة  قصير،  بوقت  والمفيدة 
رغبتها  عند  الحلويات  من  صغيرة  كميات 
الشديدة بذلك، كما يمكنها إبعاد تفكيرها قلياًل 

من  وذلك  األطعمة،  تناول  في  الرغبة  عن 
القراءة،  الذهاب في نزهة قصيرة، أو  خالل 

أو الجلوس مع صديق. 
التركيز على األطعمة ذات السعرات الحرارية 
استبدال بعض  المنخفضة، وذلك عن طريق 
يمكن  فمثاًل  لها،  مشابهة  بأخرى  األطعمة 

الدسم  قليلة  والحلوى  البارد  الزبادي  تناول 
بداًل من اآليس كريم. 

إعداد  مثل:  بنفسها،  الصحيّة  األغذية  إعداد 
أو  الكريميّة،  الجبنه  مع  الفراولة  كوكتيل 
الدسم  قليل  البرتقال، أو حليب مجّمد  عصير 

مع الفانيال. 
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شطف وغسل البشرة المحيطة بجفون العين:
أو ضمادات  بالماء،  المخلوط  األطفال  شامبو  باستخدام  ذلك  ويكون   

خاصة بتنظيف الجفن، وبعد ذلك تُجفَّف المنطقة برفق.
استخدام الكمادات الباردة ووضعها على العين وهي مغلقة: 

في  الموجود  الكافيين  إّن  إذ  الباردة؛  الشاي  أكياس  كاللجوء الستخدام 
أكياس الشاي قد يساعد على تضييق األوعية الدموية الدقيقة الموجودة 
في العينين والجفون، وتقليل كمية السوائل في المنطقة، وهذا قد يساهم 

في تخفيف تورم العينين.
تجنب استخدام العدسات الالصقة إلى حين اختفاء تورم الجفن:

 والتأكد من أنَّ هذه العدسات ليست السبب في إثارة تورم العين أو جفن 

العين؛ فقد يكون الشخص مصاًبا بحساسية تجاه إحدى المواد المصنوعة 
منها العدسات الالصقة.

رفع الرأس لألعلى عند االستلقاء أو النوم:
 إْذ يساعد ذلك على التخلص من السوائل الزائدة وتصريفها من منطقة 

الجفون واألنسجة المحيطة وتوزيعها في الجسم.
استخدام محلول ملحي لشطف كلتا العينين: 

باألخص في حالة خروج إفرازات منها.
استخدام الدموع االصطناعية:

التــي ال تحتاج وصفة طبية لصرفها، وذلــــك لتخفيف مشكلة جفاف 
العيــــون.

 l اإعداد: حياة �سرتاح

جمال ور�شاقة

احلامل واجلنني

كيفية عالج خوف االطفال من املدر�سة
لمشكلة  المبكر  العالج  من  بّد  ال 
المدرسة،  من  األطفال  خوف 
األسباب؛  بمعرفة  ذلك  ويكون 
المناسبة  الحلول  إيجاد  ثّم  ومن 
التي  النصائح  بعض  وهنا  لها، 

يمكن للوالدين اتباعها: 
يتصارح  أن  المهم  من  الحوار: 
الطفل والوالدان وأن يتم الحديث 

لمعرفة  األمثل  الطريقة  هي  فهذه  وتأن،  بهدوء  ومناقشتها  المشكلة  هذه  عن 
األسباب التي أدت إلى خوف الطفل من المدرسة ورفضه الذهاب إليها، وهذه 
يعامالنه كشخص  والديه  أّن  يجد  بنفسه حيث  الطفل  ثقة  تعزز  أيضاً  الطريقة 
كبير وناضج، ومن المهم عدم إجراء هذا الحوار أمام إخوة الطفل أو أحد من 
أقاربه، بل يجب أن يكون على انفراد، ويجب على الوالدين بعدها اتخاذ خطوات 

لحل المشكلة.
الصبر: فال يعقل أن يصبح الطفل محباً للمدرسة بين ليلة وضحاها، بل يجب أن 
يأخذ الوقت الكافي، وفي هذه الفترة يجب على الوالدين أن يشجعا طفلهما وأن 
يعّززا ثقته بنفسه وأن يبثوا فيه األفكار اإليجابية عن المدرسة، ويمكن لألم أن 
تذهب مع طفلها إلى المدرسة، وتقضي اليوم برفقته خصوصاً إذا كان هذا أول 
يوم للطفل في المدرسة، فبذلك يشعر الطفل أن المدرسة مكان آمن، ويكتشف أنه 

ال يوجد شيء يدعو للخوف أو القلق من المدرسة.
إذا كان سبب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة هو غيرته من المولود الجديد 
وعطف  انتباه  من  يحتاجه  ما  الطفل  بإعطاء  الوالدان  يقوم  أن  عندها  فيجب 
ورعاية وعدم االنشغال عنه أو إهمال متطلباته، ويستحسن أن تتحدث األم إلى 
طفلها، وتخبره بمقدار حبها له واهتمامها به كي ال يشعر بالغيرة من المولود 

الجديد وبالتالي يرفض الذهاب إلى المدرسة. 
يمكن للوالدين أن يتواصال مع معلمة الطفل أو مع المسؤولة في المدرسة لتراقب 
للمعلمة  ويمكن  المدرسة،  على حب  وتشجعه  الالزم  االهتمام  وتمنحه  الطفل، 
يساعد  مما  الصف  في  قائداً  تجعله  أو  وزمالئه،  أقرانه  أمام  الطفل  تمدح  أن 
يحب  مكاناً  إليه  بالنسبة  المدرسة  فتصبح  واالستحقاق،  باألهمية  شعوره  على 
الذهاب إليه. يجب على الوالدين أن ال يتأّخرا على الطفل في المدرسة، بل من 
المستحسن أن يصطحبه إلى البيت مبكراً خصوصاً في بداية التحاقه بالمدرسة، 
أما في األيام العادية، فيجب االلتزام بمواعيد االنصراف؛ ألّن التأخر على الطفل 

يؤدي إلى خوفه ورهبته من المدرسة. 
يمكن أن ينشأ الخوف من المدرسة إذا تم نقل الطفل إلى مدرسة جديدة، لذلك 
يجب أن يتم التواصل مع المدرسة للتأكد من ارتياح الطفل فيها، ويجب تشجيع 

الطفل على تكوين صداقات جديدة في المدرسة لتشجيعه للذهاب إليها. 
يستحسن أن يتم إلحاق الطفل بروضة قبل إلحاقه بالمدرسة بحيث تكون الروضة 
ويجعله  المدرسة  لجو  الطفل  يهيئ  فهذا  الوقت،  ذات  في  والتعلم  للعب  مكاناً 

اجتماعياً فال يرهب المدرسة. 
يفضل أن يقرأ الوالدان في العلوم النفسية والتربوية، فهذا األمر مهم جداً لمراحل 
نمو طفلهم المختلفة، فكل عمر يحتاج رعايًة خاصًة ويستلزم عنايًة من الوالدين، 
أن  الوالدين  على  أسهل  وسيكون  جداً،  حساس  سن  بالمدرسة  االلتحاق  وسن 

يتعامال معه إذا كانا مطلعين على الكتب التربوية. 

طرق اإزالة ال�سوبر جلو
الملح 

على  الملح  من  ملعقٍة  يتّم وضع 
من  القليل  وإضافة  اليد،  كف 
الماء حتى تصبح مثل المعجون.

المعجون  بهذا  جيداً  اليد  تفرك 
على  التركيز  مع  دقائق،  لبضع 

مكان بقع الجلو.
يتّم غسل اليد بالماء إلزالة الملح، 

ويالحظ أن الجلو زال أو أن جزءاً كبيراً منه زال. 
تُكّرر العمليّة إذا بقي أثٌر للجلو على اليد. 

الجلو  ومادة  الناعمة  الملح  حبيبات  بين  االحتكاك  على  تعتمد  الطريقة  هذه 
الخشنة، وهذا هو سبب زوال الجلو، وليس حدوث تفاعٍل بين الملح والجلو، هذه 
الطريقة تساعد في تقشير الجلد الميّت مّما يُعطى اليد جمااًل ونعومًة باإلضافة 

إلى إزالة الجلو عنها. 
مزيل طالء األظافر ) األسيتون( 

توضع كميٌّة مناسبٌة من مزيل طالء األظافر على قطٍن أو منديٍل.
يفرك بها مكان التصاق السوبر جلو على اليد.

يالحظ أثناء الفرك تغيّر لون القطن أو المنديل، وهذا يدّل على بدء نزع الجلو 
عن اليد. 

تغسل اليد جيّداً بالماء إلزالة أثر األسيتون عنها.
يفّضل وضع اللوشن على اليد، وذلك ألّن األسيتون يسبّب جفافاً للجلد. 

يجب عدم ترك األسيتون لمدٍة طويلٍة على الجلد، وذلك ألنه مادٌة سامٌة ويؤدي 
إلى تهيج في الجلد. 

في حال كانت البقعة في الوجه وقريبٌة من العين وفتحة األنف واألذن والفم، ال 
ينصح باستخدام األسيتون إلزالتها.

تجدر اإلشارة إلى أنّه يمكن استخدام الكحول البيضاء بداًل من األسيتون وبنفس 
الطريقة، والكحول أكثر لطفاً على الجلد من األسيتون.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 
�شحتك

تدابري منزلية لتخفيف تورم العني
غالًبا ما ُيق�سد يف تورم العني احلالة التي يحدث فيها تورم يف اجلفن اأو يف الأجزاء املحيطة بالعني، وقد يعود ال�سبب يف حدوث 

كلتا  يف  تورًما  ُت�سبب  الأ�سباب  هذه  ومثل  احل�سا�سية،  اأو  النوم،  قلة  اأو  ال�سوائل،  احتبا�س  اأو  بالإجهاد،  ال�سعور  اإىل  التورم  هذا 

العينني، ويف هذه احلالت الب�سيطة ُين�سح باتباع خطوات ون�سائح معينة، منها ما ياأتي: 

العناية مبثّبتات االأ�سنان 
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ي�ستعد ملواجهة جامايكا 

يف نيوجري�سي يوم الثالثاء

مي�سي يقود الأرجنتني للفوز 
على هندورا�س بثالثية

األرجنتيني  النجم  قاد 
منتخب  ميسي  ليونيل 
على  للفوز  بالده 
فجر   0-3 هندوراس 
أمس، في مباراة ودية 
ليعزز  ميامي،  في 
سلسلة  "التانغو" 
دون  مباراة   34 من 
مشاركته  قبل  خسارة 

في مونديال قطر.
وفرض ميسي نفسه نجما للمباراة، حيث ساهم في تسجيل زميله 
الوتارو مارتينيز هدف التقدم لألرجنتين في الدقيقة 16، قبل أن 
يضيف "البرغوث" بنفسه هدفين آخرين في الدقيقتين 45 )من 

ركلة جزاء( و69.
وستخوض األرجنتين مباراتها المقبلة الثالثاء ضد جامايكا في 
34 مواجهة، وتعود آخر  لم تخسر في آخر  نيوجيرسي وهي 

خسارة لألرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.
وتلعب األرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها 
في  المقبلين  ديسمبر  و18  نوفمبر   20 بين  الفترة  خالل  قطر 
المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية، والمكسيك، وبولندا علما 

بأنها أحرزت اللقب مرتين في 1978 و1986.
األخيرة  العالم  كأس  بطولة  قطر،  مونديال  يكون  أن  ويرجح 
لميسي البالغ عمره 35 عاما والفائز بجائزة أفضل العب في 

العالم سبع مرات )رقم قياسي(.
الوكالت

جتاهل �سوؤال بخ�سو�سها

 وغادر منطقة ال�سحفيني ب�سرعة

نيمار يثري اجلدل جمددا
 ب�ساأن عالقته مع مبابي 
بعد لقاء الربازيل وغانا

البرازيلي  النجم  أثار 
مجددا  الجدل  نيمار، 
بشأن عالقته بزميله في 
جيرمان،  سان  باريس 
الدولي الفرنسي كيليان 
بعد  وذلك  مبابي، 
بالده  منتخب  مباراة 
أول  غانا  ضد  الودية 
أمس.وبدأ مهاجما سان 
جيرمان الموسم الحالي 
مراقبة عالقتهما  يتم  كان  ولكن  جيد،  بشكل  األهداف  بتسجيل 
بشكل دقيق بعد أن ظهرت خالفاتهما في بعض األوقات تشير 

إلى أن عالقتهما ليست على ما يرام.
نيمار  رفض  أن  بعد  المجهر،  تحت  أخرى  مرة  األمر  وعاد 
اإلجابة عن سؤال بشأن مبابي، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها 
الغاني بثالثية دون رد أمس،  البرازيلي على نظيره  المنتخب 
وسئل نيمار عن عالقته بمبابي، لكن الالعب البرازيلي تجاهل 

السؤال وغادر المنطقة المخصصة للصحفيين.
وكانت تقارير إعالمية، ذكرت في وقت سابق، أن العقد الذي 
وقعه مبابي مؤخرا مع باريس سان جيرمان يتضمن العديد من 
االمتيازات "الغريبة"، بينها منح المهاجم الفرنسي حق اختيار 
مدرب الفريق، وحق اختيار الالعبين الذين يريد التعاقد معهم 
ورحيلهم.وزعمت العديد من التقارير أن مبابي طلب من إدارة 
باريس سان جيرمان االستغناء عن نيمار خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية الماضية وهو ما أثار غضب البرازيلي.
الوكالت

املناف�سة جتتذب 1.2 مليون زائر على و�ستجرى على مدار �سهر

تركيا تر�سل 3 اآلف �سرطي اإىل قطر 
للم�ساعدة يف تاأمني كاأ�س العامل

أعلن مصدر بوزارة الداخلية التركية 
أنقرة سترسل أكثر من 3 آالف  أن 
فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى 
المالعب  تأمين  للمساعدة في  قطر، 
العالم  كأس  بطولة  خالل  والفنادق 
أن  المصدر  وذكر  القدم،  لكرة 
مستضيفو  سيتحمل  األمنية  العملية 
تكلفتها ولكنها تجري تحت  البطولة 

قيادة تركية.
ويبلغ عدد سكان قطر أقل من ثالثة 
فقط  منهم  ألفا   380 نسمة،  ماليين 
البالد  وتواجه  قطريون،  مواطنون 
بينما تستعد  العاملين  نقصا في عدد 
للبطولة التي ستستمر منافساتها على 

مدار شهر.
اإلقليمية  بحليفتها  قطر  واستعانت 
التي  البطولة  لتأمين  تركيا  األوثق 
مليون   1.2 تجتذب  أن  المتوقع  من 
زائر للبالد، وهو عدد غير مسبوق 

للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.

بين  موقع  بروتوكول  وبموجب 
الرسمية  الجريدة  في  ونشر  البلدين 
آالف  ثالثة  أنقرة  ستنشر  التركية، 
الشغب  مكافحة  من عناصر شرطة 
الخاصة  العمليات  شرطة  من  ومئة 
في قطر، إلى جانب 50 متخصصا 
في القنابل و80 من الكالب البوليسية 
في  لالستخدام  المدربة  والكالب 

مكافحة الشغب.

"خالل  التركي  المصدر  وأوضح 
الشرطة  أفراد  سيتلقى  البطولة، 
قادتهم  من  فقط  األوامر  التركية 
األتراك الذين يخدمون بشكل مؤقت 
في قطر، ولن يكون بمقدور الجانب 
مباشرة  أوامر  يعطي  أن  القطري 
"جميع  وأضاف  التركية"،  للشرطة 
نشرها  سيتم  التي  القوة  نفقات 

ستتحملها دولة قطر«.

ولم يحدد المصدر من سيكون على 
العملية  على  اإلشراف  عملية  رأس 
ستغطي  التي  التركية،  األمنية 
عليها  ستقام  التي  الثمانية  المالعب 
بها  التي ستقيم  المباريات، والفنادق 
الفرق الوطنية المشاركة في البطولة 
اتفاقية  تنص  32.كما  وعددها 
البروتوكول على قيام تركيا بإرسال 
الشرطة  فرق  لقيادة  كبار  مسؤولين 
وعدد من األفراد من أجل التنسيق، 

فضال عن منسق عام واحد.
الوحيدة  الدولة  تركيا  تكون  ال  وقد 
مجلس  وافق  فقد  الدعم،  تقدم  التي 
الماضي  الشهر  الباكستاني  الوزراء 
للحكومة  يسمح  اتفاق  على مشروع 
البطولة،  إلى  أمن  قوات  بإرسال 
سيتم  الذين  األفراد  عدد  يذكر  ولم 
إرسالهم، ولم تعلن أي من الدولتين 

التوصل إلى اتفاق نهائي.
الوكالت

تجمع  مباراة  باركن  ملعب  يستقبل 
بين منتخب فرنسا والدنمارك، مساء 
المرحلة  منافسات  إطار  في  اليوم، 
األولى  المجموعة  من  السادسة 
األمم  دوري  في  األول  بالمستوى 
إجراء  ستعرف  والتي  األوروبية، 

مباريات قوية يتصدرها لقاء هولندا 
وبلجيكا.

اللقاء  الدنمارك  منتخب  ويدخل 
الثاني على جدول  وهو في المركز 
أما  نقاط،   9 برصيد  الترتيب 
في  يتواجد  فهو  الفرنسي  المنتخب 

المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
ويتطلع المنتخب الدنماركي في هذه 
الصحيح  الطريق  مواصلة  المباراة 
نحو تعزيز رصيده من النقاط، وهذا 
أمام  األمثل  االستعداد  منه  يحتاج 
المقابل،  وفي  مراده،  لنيل  الخصم 
تحضر الديوك الفرنسية لهذه الموقعة 
بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث 
الفوز  تحقيق  في  المنتخب  يرغب 
التقدم  لمواصلة  االنتصار  لتحقيق 

لألمام على جدول الترتيب.
الدولي  سيقود  أخرى،  جهة  من 
الثاني  والمدرب  السابق  الفرنسي 
هنري،  تييري  بلجيكا،  لمنتخب 
"الشياطين الحمر" اليوم أمام هولندا 
األوروبية،  األمم  دوري  ببطولة 
األوروبي  االتحاد  رفض  بعدما 
مدرب  طرد  ضد  المقدم  االستئناف 

أمام  مارتينيز  روبرتو  المنتخب، 
ويلز.

تعرض  قد  اإلسباني  المدرب  وكان 
من  الرابعة  الدقيقة  في  للطرد 
الضائع  من  بدال  المحتسب  الوقت 
بلجيكا  بها  فازت  التي  المباراة  في 
المــــاضي،  الخميـــس  يـــوم   1-2
خروجها  عقب  بالكرة  احتفظ  بعدما 
العبو  يستعيد  لكي  الملعب  من 
مرتدة  هجمة  بعد  مراكزهم  فريقه 

للويلزيين.
مارتينيز  قال  اللقاء  نهاية  وعقب 
إنه يعتقد بأن تصرفه استحق بطاقة 
صفراء وليس حمراء، وترك الباب 
مفتوحا أمام إمكانية االستئناف، لكن 
االتحاد القاري رفض استئناف قرار 

الحكم التركي، علي بالبيك.
الوكالت

هرني يقود بلجيكا اأمام هولندا ب�سبب معاقبة املدرب روبرتو مارتينيز

على  الستار  فيدرر،  روجر  التنس  أسطورة  أسدل 
خوضه  بعد  وذلك  الوداع،  ودموع  بهزيمة  مسيرته 
مباراته األخيرة قبل االعتزال وكانت بجانب غريمه 

رافائيل نادال في لقاء الزوجي لكأس اليفر. 
لندن،  في  أرينا"   2 "أو  ملعب  على  المباراة  وكانت 
المشاركة األولى للسويسري الفائز بعشرين لقبا كبيرا 
وذلك   ،2021 عام  ويمبلدون  بطولة  نهائي  ربع  منذ 
في  ودفعته  ركبته  في  الحقته  التي  اإلصابات  بسبب 

نهاية المطاف التخاذ قرار االعتزال.

وأنهى ابن الـ41 عاما مسيرته بجانب غريمه اإلسباني 
مباراة  بخوضهما  وذلك  صديقه،  بات  الذي  نادال 
الزوجي ضد األمريكيين فرانسيس تيافو وجاك سوك 

في كأس اليفر وقد خسراها 6-4 و6-7 و11-9.
هذا  "سنتخطى  الوداع  في  فيدرر  قال  وبالدموع، 
رائعا.  يوما  كان  ما.  بطريقة  الوداع(  )حزن  األمر 
قلت للشبان إنني سعيد ولست حزينا"، وتابع "شعور 
حذائي  شريط  بربط  استمتعت  هنا.  أتواجد  أن  رائع 
مضيفا  األخيرة"،  للمرة  كان  شيء  كل  أخيرة.  مرة 

"اللعب بجانب رافا وتواجد جميع العظماء هنا، جميع 
األساطير، فشكرا لكم«.وبعد إلقاء فيدرر لكلمة الوداع 
أمام الجماهير ظهر بجانب غريمه األزلي نادال على 

مقاعد البدالء وهما يبكيان في مشهد مؤثر.
الصفحة  ونادال  فيدرر  كتب  عاما،   15 مدى  وعلى 
بين  مبارزة  في  اللعبة،  تاريخ  في  إثارة  األكثر 
أخيرا  اإلسباني  فيها  تميز  متناقضين  أسلوبين 
بسبــــــب أرجحيتــه على األراضي الترابيــــة، وفي 
 16-24 مايوركا  ابن  يتفوق  المباشرة،  المواجهــات 

بينهما  الرائعة  المبارزة  بداية  منذ  السويسري،  على 
عام 2004.

الوكالت

دوري  ببطولة  املجموعات  دور  من  اخلام�سة  اجلولة  قمة  اإيطاليا،  منتخب  ح�سم 

الأمم الأوروبية باإ�سقاط اإجنلرتا بهدف دون رد، واأبقى الآتزوري على حظوظه يف 

التاأهل لالأدوار النهائية بو�سوله للنقطة 8 يف املركز الثاين، متاأخرا عن املجر بفارق 

هدفني قبل �سدامهما يف اجلولة اخلتامية.وذكرت �صبكة "اأوبتا" لالإح�سائيات اأن 

اأمام  متتالية  مباريات   6 مدار  على  هزمية  ال  �سل�سلة  حتقيق  يف  جنحت  اإيطاليا 

اإجنلرتا بكافة البطولت، واأ�سارت اإىل اأن املنتخب الإيطايل حقق هذا الرقم اأمام 

الإجنليز لأول مرة يف تاريخه، حمققا الفوز مرتني وتعادل يف 4 منا�سبات.

على  اإيطاليا،  ومنتخب  يوفنتو�س  مدافع  بونوت�سي،  ليوناردو  علق  جهته،  من 

من  �سبورت": "طلبت  ل�سبكة "راي  ت�سريحات  يف  بونوت�سي،  وقال  الأزوري،  فوز 

را�سبادوري الذهاب اإىل امل�ساحة اخلالية، حتى ميكنني منحه التمريرة املنا�سبة.. 

لذلك ا�ستفدنا من الفر�سة اإىل اأق�سى حد، واأحرزنا هدفا"، واأ�ساف: "يجب القول 

اإن دعم اجلمهور كان مهًما للغاية اأمام اإجنلرتا.. طلبوا منا اأن نظهر الفخر والقلب 

ا للت�سجيل اأكرث بكثري من املناف�س«. وال�سجاعة، وهذا ما فعلناه.. و�سنعنا فر�سً

وتابع: "بهذا الأ�سلوب ميكننا ال�ستمرار يف التطور، لقد كانت بداية جيدة، لكن 

ب�سكل عام �سيطرنا على املباراة، وخ�سنا خماطرة يف نهاية اللقاء فقط"، ووا�سل: 

بع�سه  من  قريبا  الفريق  اإبقاء  مع  عليها،  العمل  اإىل  نحتاج  التي  الأمور  "نعلم 
البع�س، لكن اأعتقد اأن الالعبني ي�ستحقون الت�سفيق اأمام اإجنلرتا«.

واختتم: "نحن ذاهبون اإىل املجر من اأجل حتديهم على املركز الأول.. اإذا حققنا 

ذلك، �سنثبت اأن الفريق يتطور بالفعل.. بالطبع ال يوجد �سيء �سيعيدنا اإىل كاأ�س 

العامل )التي ف�سلت اإيطاليا يف التاأهل اإىل نهائياتها(، لكن املباراة املقبلة �ستظل دافًعا 

للم�سي قدًما".

الوكالت

فرن�سا تواجه الدمنارك يف اجلولة ال�ساد�سة 
مـن دوري الأمــم الأوروبيـــة

ال�سوي�سري لعب مباراته الأخرية اإىل جانب غرميه الإ�سباين يف كاأ�س ليفر

بكاء نادال وفيدرر يف ليلة اعتزال كوكب التن�س يف م�سهد موؤثر

»الأزوري« ي�سجل رقما تاريخيا اأمام اإجنلرتا، وبونوت�سي ي�سرح

»�سنثبت اأن الفريق يتطور بالفعل ول �سيء �سيعيد اإيطاليا للمونديال«
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ريا�ضي
حمرز يرفع عداده يف التمريرات احلا�ضمة مع اخل�ضر

�صليماين يدعم �صدارته
 لهدايف املنتخب الوطني التاريخيني

إسالم  الجزائري  الدولي  دعم 
لالئحة  صدارته،  سليماني 
لما  الوطني،  المنتخب  هدافي 
الهدف  رصيده  إلى  أضاف 
حين  الخضر،  مع   41 رقم 
للمباراة  الوحيد  الهدف  سجل 
المنتخب  جمعت  التي  الودية 
الوني بنظيره الغيني أول أمس 

بملعب ميلود هدفي بوهران.
 5 ِبفارق  سليماني  ويتقدم 

أهداف عن صاحب المركز الثاني، المهاجم السابق عبد الحفيظ تاسفاوت.
نفس  في  الوطني  المنتخب  مع  التاريخي  رقمه  محرز  رياض  عزز  كما 
في  الخضر  هدف  سليماني  منها  حاسمة سجل  تمريرة  قدم  حين  المباراة، 
شباك غينيا، مهديا "الخضر" فوزا معنويا جديدا، في ظل سعي كتيبة المدرب 

جمال بلماضي لتجاوز صدمة عدم المشاركة في كأس العالم 2022.
الجزائر  منتخب  مع  حاسمة  تمريرة   28 إلى  محرز  رياض  وبهذا وصل 
ليعزز رصيده كأفضل صانع لألهداف مع "محاربي الصحراء"، بفارق 7 

تمريرات عن إسالم سليماني أقرب مالحقيه.
ق.ر

اأجرى فحو�ضات معمقة اأم�س

اإ�صابة بدران تخلط اأوراق بلما�صي
للمنتخب  الفني  الطاقم  يرتقب 
الوطني اليوم نتائج الفحوصات 
الدولي  على  أجريت  التي 
بدران  القادر  عبد  الجزائري 
التي  اإلصابة  بعد  أمس، 
بداية  في  أمس  لها  تعرض 
جمعت  التي  الودية  المباراة 
بنظيره  الوطني  المنتخب 

الغيني.
تلقى الخضر ضربة قاسية بعد 
الدقائق  في  الركبة،  في  قوية  إلصابة  بدران  القادر  عبد  المدافع  تعرض 
جمال  الوطني  بالناخب  دفع  ما  وهو  الودية،  غينيا  مواجهة  من  األولى 

بلماضي إلجراء تغيير اضطراري بإقحام عيسى ماندي مكانه.
البدء بمدافع ضمك السعودي، لكنه شارك لدقيقتين فقط،  وفضل بلماضي 
بعد تعرضه إلصابة قوية في الركبة، إثر محاولته التصدي لتسديدة المهاجم 
الغيني بايو، حيث اصطدم بحارس الخضر مصطفى زغبة، قبل أن يتدخل 

الجهاز الطبي لعالجه.
وخضع بدران لفحوصات طبية معمقة، أمس، للوقوف على مدى خطورة 
اإلصابة، وإمكانية مشاركته في المباراة الودية الثانية، أمام منتخب نيجيريا 

يوم الثالثاء المقبل، ومن المنتظر أن تصدر نتائج الفحوصات اليوم.
ق.ر

خالل معاينته للمرافق الريا�ضية

 التي �ضتحت�ضن "ال�ضاأن"

وفد الكاف يزور وهران
 وي�صل العا�صمة اليوم

 قامت لجنة تابعة للكونفدرالية 
بزيارة  القدم،  لكرة  اإلفريقية 
هدفي  ميلود  لملعب  تفقدية 
بوالية وهران، في إطار تفقدها 
الرياضية  المنشآت  لمختلف 
كأس  نهائيات  ستحتضن  التي 
التي  المحليين  لالعبين  إفريقيا 
السنة  مطلع  بالدنا  تستضيفها 

المقبلة.
ميلود  ملعب  إلى  وباإلضافة 

وذلك  وهران،  بوالية  التحتية  والبنى  الفنادق  بزيارة  اللجنة  قامت  هدفي، 
تحسبا لكأس إفريقيا للمحليين، والتي ستحتضنها الجزائر شهر جانفي القادم.
وكانت بعثة الكاف قد وصلت يوم الخميس إلى الجزائر، وتدوم زيارتها إلى 
غاية يوم غد، حسبما أكدته الهيئة الكروية اإلفريقية، الذي قال عبر موقعه 
الرسمي أمس إن وفدا رسميا يتكون من مجموعة خبراء سيزور الجزائر 

لتفتيش وتفقد المدن الثالث التي تستضيف البطولة القارية.
الجزائر  إلى  الخميس  يوم  التفتيش  فريق  "سيصل  الكاف  بيان  وأضاف 
يوم  "وفي  وتابع  قسنطينة"،  في  التالي  اليوم  في  زيارته  وسيبدأ  العاصمة 
السبت المقبل سيكون الوفد في وهران ثم يومي األحد واالثنين القادمين في 

العاصمة الجزائر".
وأوضح الكاف "يضم الوفد خبراء فنيين في قطاعات المسابقات والتسويق 
والطب  والبروتوكول  والضيافة  واألمن  والسالمة  التليفزيوني  والبث 
واإلعالم وغيرها، وسيقومون بتفتيش ليس فقط المالعب ولكن أيضا عدد 
من المرافق والمناطق التي سيتم استخدامها خالل المسابقات بما في ذلك 

الفنادق والمستشفيات والمناطق األخرى".
ق.ر

عن  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  أعلن 
ديسمبر  في  ينتهي  الذي  لعقده  قريبا  التمديد 
وتحدث  أقوى،  الفريق  يصبح  حتال   2022
عن الفوز المحقق أمام منتخب غينيا وديا اول 
ستواجه  الذي  نيجيريا  أن  من  محذرا  أمس، 
بعقلية  ستلعب  المقبل  الثالثاء  يوم  الخضر 

انتقامية.
بعد  صحفي  مؤتمر  خالل  بلماضي  وقال 
المباراة الودية ضد غينيا: "سأوقع قريبا على 
ملحق يسمح لي بتمديد عقدي، حتى لو كنت 

أعتبر دائًما أن عالقتي مع منتخب بلدي هي 
باألحرى عقد معنوي".

لدينا  أن  "أعتقد  الوطني  الناخب  وأضاف 
تحديا هاما يجب تحقيقه وهو تطوير المنتخب 
لم تعد هناك  إفريقيا ألنه  الوطني خاصة في 
لم  إذا  تتزايد،  والصعوبات  صغيرة  فرق 
يكن لدي هذا الطموح، كنت سأترك مكاني، 
ولن  منهم،  انتظر  ماذا  يعرفون  الالعبون 

يواصل معي إال من يريد رفع التحدي"
امام  عناصره  آداء  عن  بلماضي  وتحدث 

غينيا: "أمر طبيعي أنه لم يكن هناك تجانس 
منهم  الكثير  اقحامهم،  تم  الذين  الالعبين  بين 
هذه  أنتظر  كنت  مرة،  ألول  معا  يلعبون 
من  المزيد  لعب  علينا  يجب  ألنه  الصعوبات 
المباريات لتحقيق االنسجام، عالوة على ذلك، 
الالعبين على غرار محرز  بعض  دمج  فإن 
لفريقنا  سمح  الثاني  الشوط  خالل  وسليماني 

بالتموقع في منطقة الخصم".
كما أثنى بلماضي على أداء بن طالب واعتبره 
المدفع  ونوه ب  غينيا،  أمام  االيجابية  النقطة 
وحارس  توغاي  أمين  محمد  المحوري 
عنصران  وهما  زغبة  مصطفى  المرمى 
يخوضان أولى مبارياتهما بالقميص الوطني، 
بدران،  القادر  عبد  إصابة  وبخصوص 
السعودي سيخضع  أوضح بأن العب ضمك 
طبيعة  لمعرفة  ركبته  على  طبية  لفحوصات 

إصابته.
التي  المقبلة  الودية  بالمباراة  يتعلق  وفيما 
سيجريها الخضر يوم الثالثاء القادم، في نفس 
المدرب  توقع  نيجيريا،  ضد  وهران  ملعب 
الوطني "مواجهة معقدة" أخرى، مضيفا بان 
فزنا  بعدما  االنتقام"  بـ"روح  سيأتي  الخصم 

عليها مرتين متتاليتين.
ق.ر

لالعبين  الوطني  المنتخب  تعادل 
نيجيريا  منتخب  أمام  المحليين 
ودي،  لقاء  في   ،2-2 بنتيجة  األول 
جرى مساء أول أمس دون جمهور 
بقسنطينة،  حمالوي  الشهيد  بملعب 
إفريقيا  لبطولة  تحضيراته  إطار  في 
)المؤجلة   2022 للمحليين  لألمم 
في  بالجزائر  المقررة   ،)2023 الى 
الفترة الممتدة من 13 جانفي الي 4 
منتخبا   18 بمشاركة   2023 فيفري 

في سابقة أولى.
كل  الوطني  المنتخب  هدفي  وسجل 

من عريبي ومحيوس، بينما وقع أهداف منتخب نيجيريا كل من يوبي 
ثاني  ودي  لقاء  بوقرة،  مجيد  المدرب  أشبال  وسيخوض  وديسيرس، 
هدفي  ميلود  بملعب  السودان  أمام  المقبل،  الخميس  يوم  تحضيري 

بوهران.
ولرغبته في إخفاء أوراقه أمام جمال بلماضي مدرب الفريق األول، 
عمل الطاقم الفني النيجيري على إقحام تشكيلته االحتياطية أول أمس، 
الثانية، على  قبل أن يشرك عددا من عناصره األساسية في المرحلة 
اعتبار أنه يحضر فريقه لمواجهة رفقاء القائد رياض محرز وديا يوم 

هدفي  ميلود  بملعب  المقبل  الثالثاء 
ضبطت  أخرى،  جهة  بوهران.من 
القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
قرعة  سحب  وتوقيت  تاريخ  أمس، 
المحلّيين،  لالعبين  إفريقيا  بطولة 

نسخة الجزائر 2023.
إن حفل  لها،  بيان  الكاف في  وقالت 
من  الفاتح  في  سيُنّظم  القرعة  سحب 
السابعة  الساعة  على  المقبل  أكتوبر 
بدار  الجزائري،  ِبالتوقيت  مساء 

األوبيرا "بوعالم بسايح".
وتابع بيان الكاف إن الحفل سيحضره 
مدربو المنتخبات الـ 18 الُمشاركة في "شان" 2023 ِبالجزائر، وأيضا 
المدعوة،  الشخصيات  عديد  ذلك  إلى  يُضاف  الفرق،  هذه  مسؤولي 
اإللكترونية  قناتها  الُمباشر، عبر  الحفل سيُنقل على  أن  إلى  وأشارت 
إلى   18 الـ  المحلّية  اإلفريقية  المنتخبات  "يوتيوب".وتُقّسم  موقع  في 
 3 إجراء  3 فرق مناصفة. وبعد  منها  6 مجموعات تضّم كل واحدة 
ربع  الدور  إلى  مجموعة  كل  رائد  يتأهل  األّول،  الدور  من  جوالت 

النهائي، فضال عن أحسن منتخَبين ناال المركز الثاني.
ق.ر/واج

الجدي  التحضير  نيجيريا  منتخب  يواصل   
الثالثاء  يوم  األول  الوطني  منتخبنا  لمواجهة 
وهذا  بوهران،  هدفي  ميلود  بملعب  المقبل 
بعد تعادله بهدفين في كل شبكة في المواجهة 
الودية التي جمعته بمنتخب المحليين أول أمس 
التحضيرية،  المواجهة  هذه  بقسنطينة.وقبل 
غودوين  سافيور  النيجيري  المهاجم  تحدث 
بيسيرو،  جوزي  المدرب  منهم  طلبه  عما 
"قال  البرتغالي:  بيا  كازا  نادي  مهاجم  وقال 
لنا المدرب بيسيرو إن كل مباراة هي ِبمثابة 
نهائي كأس العالم، ويجب أن نُنهيها ِبفوز ال 

غير، وأن نمتلك ثقافة االنتصارات"
ولم يلعب سافيور غودوين أي لقاء دولي مع 
منتخب بالده نيجيريا األول، وكان مساء أول 
الممتازة"  "النّسور  مباراة  في  احتياطيا  أمس 

أمام منتخب المحليين.
على  نقلتها  تصريحات  في  غودوين  وقال 
"تملك  أمس:  النيجيرية  الصحافة  لسانه 

الئحة  ضمن  يُصنف  قويا،  منتخبا  الجزائر 
قلت سابقا،  لكن كما  السمراء،  القارة  عمالقة 
فنحن سندخل أرضية ميدان وهران من أجل 

حصد فوز دون سواه".
األخيرة  الثالث  مقابالتها  نيجيريا  وخسرت 
أمام الجزائر، أعوام 2017 و2019 و2020. 
السجل  في  دونت  "الفيفا"  إلى  اإلشارة  مع 

"النّسور  على  نظيفة  ِبثالثية  "الخضر"  فوز 
الممتازة"، رغم انتهاء المباراة ِبنتيجة التعادل 
)1-1(، ِبقسنطينة في خريف 2017، ضمن 
وذلك  الروسي.  المونديال  تصفيات  إطار 
معاقب،  لالعب  النيجيريين  إشراك  ِبسبب 

واستنادا إلى لوائح المنافسة.
ق.ر

قال اإن نيجرييا �ضتلعب بعقلية انتقامية �ضد اخل�ضر هذا الثالثاء، بلما�ضي

قرعة "ال�ضاأن" �ضتجرى يف الفاحت اأكتوبر يف دار الأوبريا بوعالم ب�ضايح

غودوين يك�ضف طلب مدرب نيجرييا من الالعبني الإطاحة باخل�ضر وي�ضرح

"نعمل على تطوير املنتخب
 و�صاأوقع على ملحق لتجديد عقدي  قريبا"

منتخب املحليني يفر�ض التعادل على نيجرييا يف مباراة ودية

"�صندخــــل اأر�صيــة ميــــدان وهران 
من اأجـل ح�صد الفـــوز دون �صـــــــواه"
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حمور  للسياحة  الجزائرية  المنظمة  رئيس  وأوضح 
ماهر في منشور له على صفحة المنظمة، بأن القرار 

أن  إلى  مشيرا  البسيط،  والمواطن  العام  الصالح  يخدم 
القرار  هذا  خالل  من  تسعى  للبالد  العليا  السلطات 

لوضع المؤسسات الفندقية تحت تصرف السائح المحلي 
السياحة  المواسم  في  خاصة  المتناول،  في  بأسعار 

الساحلية والصحراوية.
واعتبرت  المنظمة الجزائرية للسياحة، بأن قرار تسقيف 
أسعار المؤسسات الفندقية سيساهم في الجذب السياحي 
التي  الجزائرية،  الدولة  جهود  مثمنة  القطاع،  وانعاش 
تعمل على بعث القطاع من خالل آليات وميكانيزمات 

واقعية . 
وشددت في المقابل على أن نجاح أي مشروع وتجسيده 
على أرض الواقع يتطلب إشراك كل الفاعلين والمعنيين 
بهذا المشروع قصد ضمان إجماع حوله ومن ثم تطبيقه 

بآليات وقواعد محكمة. 
وفي ذات الصدد، قال رئيس المنظمة، بأن إيجاد حل 
نهائي لقضية األسعار  يستدعي تحرير اإلستثمار في 
خالل   من  تعيقه  التي  القيود  كل  من  الفندقي  المجال 
السماح للمستثمرين في المجال السياحي الذين يتصفون 
األوعية  على  الحصول  من  اإلحترافية  و  بالمصداقية 
تستجيب  التي  الفندقية،  مشاريعهم  إلنجاز  العقارية 
لمتطلبات السائح، داعيا لمنحهم قروضا بنكية بأسعار 
األمد،  طويلة  القرض  تسديد  مدة  مع  معقولة  فائدة 
باإلضافة إلى توفير السلطات العمومية يد عاملة مكونة 

ومؤهلة في المجال.
المناسبة  األرضية  توفير  بأن  ماهر،  حمور  وأكد 
الفادح  العجز  السياحة سيساهم في سد  لممتهني قطاع 
المعادلة  موازين  قلب  من  وسيمكن  اإليواء  طاقة  في 
التي تضبط العرض والطلب، وسيجعلها تميل إلى وفرة 
إيجابي على مستوى  وقع  له  ما سيكون  العرض،  في 
األسعار المطبقة وعلى جودة الخدمات الفندقية، نتيجة 

خلق جو تنافسي بين أصحاب الفنادق.

ANEP : 2216018472

�إ�شـهـــار
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اللقاء �صمح بو�صع اأ�ص�س للتعاون الوثيق 

مع الفدرالية الوطنية ملكافحة الداء اخلبيث

علي عون يبحث مع رئي�سة 
جمعية "�أمل" �سبل حت�سني 

�لتكفل مبر�سى �ل�سرطان
وفدا  عون,  علي  ال�صيدلنية,  ال�صناعة  وزير  ا�صتقبل 

بقيادة  ال�صرطان  مكافحة  جلمعيات  الوطني  التحالف  من 

مت  حيث  "الأمل",  جمعية  رئي�صة  كاتب,  حميدة  من�صقته, 

بحث كيفية و�صع اأ�ص�س للتعاون مع الفدرالية و اإن�صاء قنوات 

ال�صرطان, ح�صب  التكفل مبر�صى  للتوا�صل من اجل حت�صني 

ما افاد به بيان للوزارة.واأو�صح البيان ان اللقاء, الذي عقد 

الوثيق  للتعاون  اأ�ص�س  "بو�صع  �صمح  الفارط,  اخلمي�س  يوم 

قنوات  واإن�صاء  ال�صرطان,  ملكافحة  الوطنية  الفدرالية  مع 

ملختلف  اأف�صل  ومراقبة  اأمثل  تن�صيق  اأجل  من  للتوا�صل 

ال�صيدلنية  ال�صناعة  وزارة  قبل  من  املتخذة  الإجراءات 

بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة من اأجل م�صلحة املر�صى".

ال�صيدلنية  ال�صناعة  لوزير  الأول  اللقاء  هذا  وخ�ص�س 

رئي�س  به  قام  الذي  احلكومي  التعديل  عقب  تن�صيبه,  منذ 

و  "للتكفل  موؤخرا,  تبون  املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية 

اهتمام  على  يدل  مما  ال�صرطان,  مر�صى  رعاية  حت�صني 

وزارة  مع  بالتعاون  ال�صيدلنية,  ال�صناعة  وزارة  والتزام 

مر�صى  يواجهها  التي  ال�صعوبات  بجميع  للتكفل  ال�صحة, 

ال�صرطان, ل �صيما يف الو�صول اإىل العالج".

ع. ط

يف اإطار اتفاقية مع اللجنة

 الوطنية للخدمات الجتماعية

"�جلز�ئرية للتاأمني" 
تخف�ض �أ�سعارها 

بـ 50 باملائة ملوظفي �لرتبية
لعمال  الجتماعية  للخدمات  الوطنية  اللجنة  ك�صفت 

الرتبية عن اتفاقية مع ال�صركة اجلزائرية للتاأمني لفائدة 

موظفي وعمال الرتبية, حيث حملت تخفي�صات و�صلت اإىل 

من1  التفاقية  �صريان  يبداأ  اأنه  م�صرية  باملائة,   50 غاية 

الوطنية  اللجنة  وجهته  اإر�صالية  .2022وح�صب  �صبتمرب 

اللجان  خمتلف  اإىل  الرتبية  لعمال  الجتماعية  للخدمات 

22 �صبتمرب اجلاري  الولئية للخدمات الجتماعية بتاريخ 

ال�صركة  مع  �صامل  تاأمني  اتفاقية  توقيع  عن  فيها  ك�صفت 

اجلزائرية للتاأمني" SAA " لفائدة موظفي وعمال الرتبية. 

 %50 ن�صبة  تخفي�س  �صيكون  التاأمني  اأن  اللجنة  واأو�صحت 

التاأمينات �صيارات و �صكنات  ومهما كان نوع ون�صبة  على كل 

ملف  ايداع  اىل  ال�صتفادة  يف  الراغبني  داعية  التاأمني, 

ال�صتفادة يتكون  من �صهادة عمل اأو قرار التقاعد, البطاقة 

مقر  من  يوؤخذ  التاأمني  طلب  ال�صكن,  ملكية  اأو  الرمادية 

اأن   م�صرية  للتاأمينات,  الوطنية  ال�صركة  مقر  اأو  اخلدمات 

ا�صتالم الطلب يكون مبا�صرة بعد دفع امللف. 

مرمي عثماين

 الرائد: 2022/09/25

باملوازاة مع املطالبة بتحرير ال�صتثمار الفندقي

دعوة لت�سقيف �لأ�سعار 
من �أجل �إنعا�ض �ل�سياحة �لد�خلية

ترى املنظمة اجلزائرية لل�صياحة, اأن مقرتح احلكومة لت�صقيف اأ�صعار املوؤ�ص�صات الفندقية حل واقعي و�صروري ل بد منه من اأجل اإنعا�س ال�صياحة 

الداخلية, على الرغم من معاناة احلظرية الفندقية الوطنية من العجز, ما يدفع بالأ�صعار لالرتفاع يف اأوقات الذروة. 

بأمن  الشرطة  مصالح  سطرت 
الدخول  بمناسبة  الجلفة  والية 
أمنياً  مخططاً  الجديد  المدرسي 
التدابير  من  جملة  يتضمن  خاصاً 
ضمان  بهدف  والتحسيسية  الوقائية 
حوادث،  دون  آمن  مدرسي  دخول 
المتمدرسين  التالميذ  تحسيس  مع 
االجتماعية. اآلفات  بمخاطر بعض 
على  ستعمل  األمنية  التدابير  هذه 
الراكبة  الشرطية  الدوريات  تكثيف 
مختلف  محيط  عبر  والراجلة 
أمن  لضمان  التربوية  المؤسسات 
المتمدرسين  التالميذ  وسالمة 
والتوقف  الوقوف  منع  خالل  من 
العشوائيين أمام المؤسسات التربوية، 
التصدي للمناورات المرتكبة من قبل 
بعض السائقين أمام هذه المؤسسات 
المناسبة  بهذه  سيتم  كما  التربوية، 
الشرطة  قوات  تواجد  تعزيز  أيضاً 
الطرقات  مختلف  مستوى  على 
التي تشهد كثافة مرورية، مع زيادة 
النارية  الدرجات  فرقة  دوريات 
الطرقات  انسيابية  ضمان  أجل  من 
خالل  المواطنين  تنقل  وتسهيل 
المخطط  هذه  يشمل  األيام.كما  هذه 
تحسيسية  حملة  إطالق  األمني 

لوالية  التربية  مديرية  مع  بالتنسيق 
المتمدرسين  التالميذ  لفائدة  الجلفة 
للوقاية  الثالثة  التعليمية  باألطوار 
على  االجتماعية  األفات  بعض  من 
االستعمال  المخدرات،  آفة  غرار 
السلبي لألنترنت، مع برمجة دروس 
نموذجية السيما للتالميذ المتمدرسين 
بالطور االبتدائي حول العبور السليم 
السلوكيات  بعض  وتفادي  للطريق 

السلبية بالمحيط المدرسي.

.. وتفكيك ور�صة �صرية 

 ل�صناعة

 اخلراطي�س بحا�صي بحبح

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة 
بحر  الجلفة  بوالية  بحبح  حاسي 
األسبوع الجاري من توقيف شخص 
في العقد الخامس من عمره، لتورطه 
لصناعة  سرية  ورشة  إنشاء  في 
الخراطيش مع حيازته لكمية معتبرة 

من مادة البارود والخراطيش.
هذا  قام  الشرطة،  مصادر  وحسب 
الشخص بإنشاء ورشة سرية لصناعة 
مادة  لكمية من  الذخيرة مع حيازته 
غير  بطريقة  والخراطيش  البارود 
بذات  الشعبية  األحياء  بأحد  شرعية 

صحة  من  التأكد  بعد  ليتم  المدينة 
المشتبه  منزل  مداهمة  المعلومات، 
فيه.وبعد عملية التفتيش والتي كانت 
إيجابية، تم العثور علىكمية من مادة 
البارود قدر وزنها بــ:6.415 كلغ، 
مختلف  من  معبأة  خرطوشة   455
حشو  وحدة   1490 العيارات، 
بالستيكي خاصة بخراطيش الصيد، 
 1390 الصاشم،  مادة  من  كلغ   05
خرطوشة   462 كبسولة،  صاعق 
مغالق   742 للحشو،  مهيأة  فارغة 
حلقة   340 للخراطيش،  كرتوني 
الخراطيش،  لصناعة  بالستيكية 
المعدات  بعض  إلى  باإلضافة 
المستعملة في تعبئة الخراطيش، كما 
مبلغ  على  المكان  بذات  العثور  تم 

مالي قدره:516500,00 دج.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق من 
قبل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة 
القضائية لدائرة بحبح، ُقِدَم المشتبه 
لدى  الجمهورية  وكيل  أمام  فيه 
أحال  الذي  بحبح،  حاسي  محكمة 
ملف القضية على قاضي التحقيق، 
الحبس  رهــــــــن  إيداعــه  ليتــــم 

المؤقــــت.
لعجاج عزيز 

تكثيف دوريات ال�صرطية عرب حميط املوؤ�ص�صات الرتبوية 

حملــــة حت�سي�سية وتوعويــــة
 لفائــدة �لتالميــــذ باجللفــــة

اجللفة

فتح �لت�سجيالت للمر��سلة 
لل�سنة �لدر��سية �جلديدة

بعد  عن  والتكوين  للتعليم  الوطني  الديوان  ات�صال  مكتب  اأعلن 

اجلديد  مقره  عرب  اجللفة  بولية  الولئي  للمركز  �صمالية  بجهة 

« بو�صط مدينة عني و�صارة عن فتح  » الفالحية  مقابل متو�صطة 

للراغبني  الت�صجيالت  انطالق  موعد  الت�صجيالت.ويكون  باب 

ملتابعة درا�صتهم عن بعد)مرا�صلة( لكل امل�صتويات لل�صنة الدرا�صية 

ال�صحاري,  وبلديات:حد  دوائر  عرب   2023/2022 اجلديدة 

الأربعاء  اليوم  من  ابتداء  لعجال  و�صيدي  البريين  و�صارة,  عني 

للمتعلمني  بالن�صبة  اجلدد.اأما  للمتعلمني  بالن�صبة   2022/09/14
ال�صابقني �صينطلق الت�صجيل لحقا.وبخ�صو�س ال�صهادات املدر�صية 

للمرا�صلة وح�صب الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد, فاإن 

�صهادات العام املا�صي م�صادق عليها الكرتونيا وت�صتخرج مبا�صرة من 

ات�صال  مكتبي  يف  الطلبات  فتودع  ال�صابقة  ال�صنوات  عن  اأما  النت, 

بعد  مك�صبا  املكتب  هذا  لحقا.وميثل  لت�صلم  وم�صعد  و�صارة  بعني 

وما  للمنطقة  الح�صن  لتقدمي  �صادقة  رجال  وجهود  ن�صالت 

لعا�صمة  التنقل  عناء  وطالبات  طلبة  على  ت�صهيل  من  ذلك  ميثله 

الولية وتقريب الإدارة من املواطن. 

لعجاج حمود عزيز 

فرقة مكافحة املخدرات لبومردا�س 

توا�صل حمالتها �صد اأوكار اجلرمية

حجز 53 قر�سا مهلو�سا 
 و95 غر�ما من �لقنب �لهندي 
متكنت فرقة مكافحة املخدرات لبومردا�س من اإحباط ن�صاط اإجرامي 

قر�س   53 وحجزت  املهلو�صة  والأقرا�س  املخدرات  برتويج  يتعلق 

ولية  اأمن  م�صالح  ال�صلبة.وقالت  املخدرات  من  و�صفيحة  مهلو�س 

باأن اجلهود  الرائد ن�صخة منه,  ا�صتلمت جريدة  لها  بومردا�س يف بيان 

الولئية  بامل�صلحة  املخدرات  مكافحة  فرقة  قبل  من  املتوا�صلة 

ن�صاط  باإحباط  �صمحت  بومردا�س,  ولية  باأمن  الق�صائية  لل�صرطة 

ال�صلبة. واملخدرات  املهلو�صة  الأقرا�س  ترويج  يف  يتمثل  اإجرامي 

الإجرامية  الع�صابات  لكافة  للت�صدي  الأمنية  عملياتها  باأن  واأ�صافت, 

حتتويها  التي  ال�صامة  باملواد  ال�صباب  عقول  تخذير  اإىل  ت�صعى  التي 

خمتلف الأقرا�س املهلو�صة واملخدرات ال�صلبة من �صنف القنب الهندي 

وخمتلف الأ�صناف مكنها من و�صع حد لع�صابة تقوم برتويجها داخل 

الو�صط احل�صري.كما اأ�صارت اإىل اأن فرقة مكافحة املخدرات متكنت من 

خالل عمليتني من توقيف �صخ�صني ترتاوح اأعمارهما ما بني 30 �صنة و 

38 �صنة وحجزت 53 قر�س مهلو�س و�صفيحة من املخدرات قدر وزنها بـ 
95 غرام من �صنف القنب الهندي, كما اإ�صرتجعت مبلغ مايل معترب من 
عائدات بيع تلك ال�صموم. وقد مت تقدمي امل�صتبه فيهما اأمام العدالة, 

بعد اإمتام كافة اإجراءات التحقيق معهما.           ف.م
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الرسمية  نشرته عبر صفحتها  الذي  بيانها  في  الوزارة  وأوضحت 
ماديا  لدعمها  ثقافية  جمعية   87 "اختيار  تم  أنه  "فايسبوك"،  على 
الثقافة  وزارة  سياسة  إطار  في  مشاريعها  تجسيد  في  مرافقتها  و 
والفنون، المتعلقة بمرافقة ودعم المجتمع المدني" وتحديدا الجمعيات 
الناشطة في الميدان الثقافي والفني الحاملة لمشاريع وبرامج ثقافية 

وفنية.

المستلمة خالل  الملفات والمشاريع  الدعم  بعد دراسة  يأتي هذا  و 
الدورة األولى لسنة 2022 من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة 
مشاريع وبرامج الجمعيات المقترحة لالستفادة من اإلعانات، على 
أن يتم اإلفراج الحقا عن القائمة الخاصة بالدورة الثانية، وهذا بعد 
استيفاء جميع اإلجراءات الالزمة المتعلقة بدراسة الطلبات المستلمة 

وفقا للتنظيم ساري المفعول.

أكد األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية، 
سي الهاشمي عصاد، أمس األول، ببجاية، 
اللغوية  بالبيانات  الخاص  االستطالع  أن 
المتعلقة بقسم الجزائر في الطبعة الجديدة من 
باالندثار يوشك  المهددة  العالم  لغات  أطلس 
على االستكمال وسيتم تسليم نسخة منه في 

اآلجال المحددة.
لقاء  افتتاح  خالل  عصاد  السيد  وأوضح 
أوشك  "العمل  أن  المشروع  لهذا  خصص 
تسليم  في  كبيرة  آمال  ولدينا  االنتهاء  على 
النسخة قبل تاريخ 13 ديسمبر المقبل الذي 
أشاد  المناسبة،  اليونسكو".وبهذه  حددته 

لألمازيغية  السامية  للمحافظة  العام  األمين 
بالباحثين الذين أجروا االستطالعات وكذلك 
بالسكان المستهدفين الذين، كما قال، "طلب 
تعابيرهم  ممارسة  ظروف  شرح  منهم 
السيد عصاد  إحيائها".وأكد  وإعادة  المحلية 
وليست  بعناية جيدة  تحظى  "األمازيغية  أن 
العالم"،  لغات  بعض  مثل  باالندثار  مهددة 
مشيرا إلى الجهود المبذولة في مجال التعليم 
والنشر  والعلمي  األدبي  واإلنتاج  والبحث 
"لقد خطونا خطوة  قائال  والتوزيع.وأضاف 
كبيرة منذ تسعينيات القرن الماضي، والسيما 
منذ ترسيم األمازيغية كلغة وطنية ورسمية".

على  شرف  كضيف  الجزائر  تحل 
للفيلم  فاميك  لمهرجان   33 الطبعة 
فعالياتها  تعقد  والتي  بفرنسا،  العربي 
أكتوبر   16 إلى   6 تاريخ  من  انطالقا 

المقبل، حسب ما علم لدى المنظمين.
العديد  عرض  الطبعة  هذه  وستعرف 
من األفالم الروائية الجزائرية، الطويلة 
داخل  الوثائقية،  وكذا  والقصيرة، 
وخارج المنافسة، واستضافة مخرجين 
وفنانين وفكاهيين جزائريين، باإلضافة 
إلى تنظيم ندوات حول السينما والتاريخ 

والثقافة الجزائرية.
"سوال"  الطويالن  الروائيان  الفيلمان  اإلطار  هذا  في  وسيتنافس 
لعام  حلم  )ومعناه  و"أرجو"  إسعاد  لصالح   )2021 عام  )المنتج 
2020( لعمر بلقاسمي على الجائزة الكبرى للمهرجان إلى جانب 

أفالم من عدة بلدان.
للمخرج   )2020( لعام  ع"  "نرجس  الوثائقي  جهته  من  وسيدخل 
البرازيلي الجزائري كريم عينوز غمار المنافسة على جائزة األفالم 
الطويل  الوثائقي  بينها  أعمال أخرى  إلى جانب  الطويلة،  الوثائقية 
يتناول  الذي   )2021( لعام  فانون"  فرانز  خطى  "على  الفرنسي 
النفساني  الطبيب   ،)1961-1925( فانون  فرانز  المناضل  مسيرة 

الثورة  صديق  االجتماعي  والفيلسوف 
الجزائرية.

وتم، من جهة أخرى، اختيار المخرجة 
تحكيم  لجنة  لتترأس  مدور  مونية 
الجائزة الكبرى، وهي مخرجة فرانكو 
الروائي  الفيلم  وصاحبة  جزائرية 
الطويل "بابيشة" المنتج عام )2019(.
الفيلم  مع  االفتتاح  حفل  وسيكون 
عل"  من  "الجزائر  الطويل  الوثائقي 
الفرنسي  والمصور  للمخرج   )2015(
شاركت  والذي  بيرتران  آرتوس  يان 
الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي في 
إنتاجه، وهو عمل يبرز روعة الطبيعة في الجزائر وتنوعها الكبير.
من  العديد  التظاهرة  هذه  أيضا خالل  المنافسة، ستعرض  وخارج 
األفالم الروائية القصيرة الجزائرية، مع تنظيم ندوات حول السينما 
وممثلين  مخرجين  مع  لقاءات  وكذا  الجزائرية،  والثقافة  والتاريخ 

ومغنيين وفكاهيين جزائريين.
ويهدف مهرجان فاميك للفيلم العربي، الذي تأسس في عام 1990 
محلية،  جمعيات  طرف  من  فرنسا  شرق  بشمال  فاميك  بمدينة 
وكذا  العربية  البلدان  من  السينمائية  األعمال  بآخر  "التعريف  إلى 

المتوسطية"، من خالل العروض ومختلف الفعاليات المرافقة.

ا�ستفادة 87 جمعية ثقافية 
من اإعانات مالية ل�سنة 2022

ا�ستفادت 87 جمعية نا�شطة يف املجال الثقايف والفني احلاملة مل�شاريع وبرامج ثقافية وفنية عرب الوطن من 

الدعم املايل ل�شنة 2022، ح�شبما اأفاد به بيان لوزارة الثقافة والفنون.

عن عمر ناهز 70 عاما

وفاة الكاتبة الربيطانية هيالري
 مانتيل الفائزة بجائزة بوكر مرتني

دار  أفادت  ما  بحسب  سنة،   70 عن  مانتيل  هيالري  البريطانية  الروائية  توفيت 
نشر"هاربر"،  وتعد الراحلة هي أول كاتبة تفوز مرتين بجائزة بوكر األدبية البريطانية 

العريقة.
وقالت دار النشر في بيان "تعلن هاربر كولنز ببالغ األسى أّن الكاتبة التي حققت أعمالها 
نجاحا بارزا، هيالري مانتيل، توفيت بسالم نهاية األسبوع عن عمر ناهز 70 سنة، 

محاطًة بأفراد عائلتها وأصدقائها المقربين".
يوم هو عيد  إز ماثرز داي" )كل  "إيفري داي  أولها  17 عماًل كان  الكاتبة  ونشرت 
األمهات( سنة 1985، إال أنها حصدت شهرة كبيرة عقب نشرها سلسلة من 3 كتب 
كرومويل  لتوماس  المضطربة  الحياة  تتناول  الذئاب(،  )قصر  هول"  "وولف  بعنوان 

الذي كان أحد أبرز وجوه التيار اإلصالحي في إنجلترا.
األولين  الكتابين  عن  العريقة  البريطانية  األدبية  بوكر  بجائزة  مرتين  مانتيل  وفازت 
"قصر الذئاب" و"أخرجوا الجثث"، من سلسلة الكتب التي تُرجمت إلى حوالي 41 لغة، 
2020( فالقى  السلسلة وعنوانه "المرآة والضوء" )نُشر سنة  الكتاب األخير من  أما 

إشادة من النقاد، وتشكلت يوم صدوره طوابير من القّراء أمام المكتبات لشرائه.
وولدت مانتيل )كنيتها تومسون عند الوالدة( في 6 يوليو/تموز عام 1952 في ديربيشر 
لعائلة من أصل أيرلندي، ونشأت في ظل مساوئ أن تكون "امرأة من الشمال وفقيرة"، 

على ما تشير في مذكراتها "تسليم الشبح" المنشورة عام 2003.
وتخيلت الراحلة حياتها مع ابنة لم تنجبها في الواقع، إذ أصيبت بالعقم نتيجة خضوعها 

لعملية جراحية النتباذ بطانة الرحم.
وقال الرئيس التنفيذي لدار "هاربر كولنز" بالمملكة المتحدة بحسب ما نقل البيان عنه 
"هيالري كانت األفضل في جيلها، وهي كاتبة مهمة وشجاعة وتظهر تعاطفا كبيرة 
بإرثها  الفكاهي، ونعتز  نفتقد جميعنا لحضورها وحكمتها وحسها  في أعمالها  سوف 

األدبي المذهل".
وأشار الكاتب نيكوالس بيرسن إلى أّن كل عمل من كتب مانتيل يشكل "حبكة ال تُنسى 
فيها جمل نيّرة وشخصيات ال تُنسى، في ظل رؤية مذهلة"، الفتاً إلى أّن الراحلة كانت 

تعمل الشهر الفائت على رواية جديدة.
وغّردت مؤلفة سلسلة كتب "هاري بوتر" جيه كيه رولينغ إّن مانتيل "كانت عبقرية".

وكتب حساب جائزة بوكر األدبية البريطانية في تويتر "إّن جميع القيّمين على الجائزة 
حزينون جداً" لوفاة مانتيل.

وأشاد النقاد برواية مانتيل الطويلة لعام 2009 " قصر الذئاب"، وتلقت عليها جائزة 
إنها "قطعة غير عادية من  بالقول  العام نفسه، ووصفت لجنة الحكام الرواية  البوكر 
رواية القصص"، بينما قالت مانتيل عند تسلم الجائزة إنها ستنفق أموالها على "النزوات 
عنوان  حمل  الثالثية  من  ثان  بجزء  القصة   2012 عام  مانتيل  الشخصية".وأكملت 
"أخرجوا الجثث"  لتفوز بالبوكر للمرة الثانية، وتصبح أول كاتب بريطاني وأول امرأة 

تفوز بهذه الجائزة المرموقة أكثر من مرة.
وقد حولت بعض روايات الراحلة إلى مسرحيات فنية أنتجتها شركة رويال شكسبير، 

كما تم إنتاجها كمسلسل مصغر لـ "بي بي سي". 

ا�سدال ال�ستار على فعاليات الطبعة
 11  للمهرجان الوطني الثقايف للعي�ساوي مبيلة

الثقافي  الوطني  للمهرجان  الطبعة 11  ليلة أمس بوالية ميلة، على فعاليات  الستار  أسدل 
للعيساوة، وذلك بعد انقطاع دام 7 سنوات، تحت شعار "العيساوة مظهر للتسامح في الثقافة 
الجزائرية"، حيث احتضنت دار الثقافة "مبارك الميلي"، بميلة فعاليات االختتام بحضور 

مدير الثقافة والفنون ممثال للسيدة الوزيرة، محافظ المهرجان والسلطات المحلية. 
واشتملت هذه الطبعة على ستة محاور تمثلت في إقامة معرض تراثي وفني للعيساوة، ثالث 
ندوات فكرية نّشطها أساتذة ودكاترة من خمس جامعات عبر الوطن وخبراء من مركز 
البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط، باإلضافة إلى تنظيم ثالث عشرة حفلة 
فنية لفرق من خمس عشرة والية، والتي شنفت على مدار خمسة أيام أسماع الحاضرين 

بأجمل القصائد المشتقة من التراث الروحي الجزائري الغني والثري.
كما تم بالمناسبة تنظيم نشاط جواري ببلديتي فرجيوة وشلغوم العيد، إضافة إلى تخصيص 
عبد  المرحوم  يتقدمها  المهرجان،  مسار  في  بصمتها  تركت  لشخصيات  تكريمية  وقفات 

الكريم العابدين شيخ الطريقة العيساوية الجازولية. 
الذين  المشارب،  مختلف  من  وزّوار  كبير  جمهور  حضور  الطبعة  هذه  وعرفت  هذا 
الثقافي  الفعل  تنشيط  في  ساهمت  التي  النوعية  والفكرية  الفنية  الفعاليات  هذه  استحسنوا 

بوالية ميلة، على أمل اللقاء في الطبعة المقبلة للمهرجان.

اجلزائر �سيف �سرف الطبعة
 33 ملهرجان فاميك للفيلم العربي بفرن�سا

املحافظة ال�شامية للأمازيغية

اجلزائر �ستكون يف املوعد لإثراء الطبعة 
اجلديدة من اأطل�س لغات العامل لليوني�سكو
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الوكالت

رفضت  قد  المغربية  السلطات  وكانت 
من  أعضاء  استقبال  الماضي  الثالثاء 
الزيارة  اطار  في  األوروبي,  البرلمان 
التي نظمت للتحقيق في مقتل العشرات 
االمن  يد  على  األفارقة  المهاجرين  من 
بين  الفاصل  السياج  قرب  المخزني, 
مليلية  المغربية و مدينة  الناظور  مدينة 
 2000 حاول  عندما  االسباني،  بالجيب 
مهاجر عبور الحدود بشكل جماعي في 

24 يونيو المنصرم.
المجموعة  موقع  على  بيان  في  وجاء 
المتحد,  األوروبي  لليسار  الكونفدرالية 
إن  دولية,  اخبارية  مواقع  تداولته  و 
البرلمان  في  اليسار  من  "أعضاء 
إلى  الوصول  من  منعوا  األوروبي 
األراضي المغربية, عند معبر الناظور 
خالل مهمتهم لتسليط الضوء على وفاة 
الماضي  يونيو   24 يوم  اللجوء  طالبي 

قرب مليلية ".
البرلمان  أعضاء  أن  البيان  وأضاف 
مليلية  في  مهمتهم  بدأوا   األوروبي 
سبتمبر   19 في  االسباني  بالجيب 
اللجوء  بسلطات  التقوا  حيث  الجاري, 
وكل  الحكومية  غير  والمنظمات 

المرتبطين بحادث 24 يونيو.
"أن  البيان,  حسب  المقرر,  من  وكان 
يسافر الوفد إلى المغرب في 20 سبتمبر, 
للقاء بعض الناجين من مأساة 24 يونيو 
الجمعية  أعضاء  وبعض  الماضي, 
األمم  اإلنسان,ووكالة  لحقوق  المغربية 
المسؤولين  وبعض  لالجئين,  المتحدة 
أجل  من  وذلك  المغربي,  الجانب  من 
فهم تفاصيل ما حدث في يونيو الماضي 
والتأثير العام لسياسة الهجرة في االتحاد 
لكنه  اللجوء,  طالبي  على  األوروبي 
السلطات  قبل  من  المهمة  وقف  "تم 
وفق  للبعثة,  العام  المغربية".والهدف 
الطرفين  مسؤوليات  تحديد  "هو  البيان 
االتحاد  اإلسباني والمغربي, ومسؤولية 
األوروبي من خالل تعاونه مع المغرب, 
والفاعلين  والشهود  الناجين  مقابلة  عبر 

الرئيسيين".
األوروبي  البرلمان  عضوة  وقالت 
وصولنا  رفض  "تم  إرنست:  كورنيليا 
دون أي مبرر ", مضيفة " إنها فضيحة 

كبيرة لم تحدث لي من قبل.. هذا مقلق, 
ألننا ال نستطيع التحدث إلى الناجين من 
مأساة 24 يونيو, الذين ما زالوا عالقين 
غير  المنظمات  وكذلك  المغرب,  في 
أجل  من  كلل  بال  تعمل  التي  الحكومية 
الشفافية والمساءلة بشأن هذه القضية ".
عن  االوروبيون  البرلمانيون  وعبر 
الى  وأشاروا  المنع,  هذا  من  استيائهم 
إنهاء  أجل  من  الكفاح  يواصلون  أنهم 
ما وصفوه بـ "التجاهل الصارخ للحياة 
الخارجية لالتحاد  الحدود  البشرية على 
األوروبي".وأكدوا في بيانهم " أن طلب 

اللجوء حق أساسي".
وقال البرلماني اإلسباني ميغيل أوربان 
إلى  بالذهاب  لنا  يسمح  لم  "إذا  كريسبو 
المغرب, فهذا يعني أنهم يتسترون على 
القتل  جرائم  هو  يغطونه  وما  ما  شيء 

التي وقعت في 24 يونيو ".
وافاد البرلمانيون في بيانهم , "إن أكثر 
من 23 طالب لجوء قد قتلوا وأصيب 76 
على األقل في هذا الحادث".و مع ذلك, 
األوروبي,  اإلتحاد  في  اليسار   يقول 
"بعد مرور ثالثة أشهر تقريبا على هذه 
المأساة لم يتم فتح تحقيق من هذا القبيل 

ذلك, حوكم طالبو  العكس من  بل على 
اللجوء في سياق هذه القضية ".

وحكم على 33 طالب لجوء في المرحلة 
و  شهرا,   11 النافذ  بالسجن  االبتدائية 
14 أخرين حكم عليهم بـ 8 أشهر سجنا 
نافذا, في ما حكم على 13 طالب لجوء 
من  وكان  نافذا,  سجنا  ونصف  بعامين 
المنتظر عقد جلسة محاكمة أخرى لـ 15 
األوروبي  البرلمان  أعضاء  كان  الجئ 
تمنعهم  أن  قبل  لحضورها  يخططون 

السلطات المغربية.
تستند  "أن  ضرورة  على  البيان  وشدد 
األوروبي  االتحاد  في  الهجرة  سياسة 
إلى االستقبال وحقوق اإلنسان وضمان 
المسارات اآلمنة والقانونية إلى االتحاد 
هذه  مثل  تتكرر  ال  حتى  األوروبي, 
أن  إلى  مشيرا  أخرى",  مرة  الحوادث 
المغرب هو ثاني أكبر مستفيد من أموال 
بالهجرة,  المتعلقة  األوروبي  االتحاد 

بإجمالي 346 مليون يورو".
لحقوق  المغربية  الجمعية  وكانت 
كشفت  قد  الناظور,  فرع  االنسان- 
قامت  خطيرة  تجاوزات  عن  مؤخرا 
الضحايا  بحق  المغربية  السلطات  بها 

االسود",  "الجمعة  في  االفارقة 
ومحاوالتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, 
حيث تواصل التكتم عن حالة الجرحى 
والمفقودين,  المستشفى  في  القابعين 
وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد 

هويتهم بحجج واهية ".
وقتل ما ال يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا 
قدمها  التي  الرسمية  لألرقام  وفقا   23(
وفقا  بكثير  ذلك  تتعدى  والتي  المغرب 
يونيو   24 يوم  حقوقية(,  لجمعيات 
الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية 
اجتياز  محاولتهم  عند  المفرطة  القوة 
الناظور  مدينة  بين  الحدودي  السياج 
وقد  اإلسباني.  مليلية  وجيب  المغربية 
التنديدات  من  كبيرة  موجة  ذلك  أثار 
على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى 
في  و"مستقل"  "فوري"  تحقيق  إجراء 

هذه المجزرة الشنيعة.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات 
التي تداولتها مواقع التواصل االجتماعي 
للقوة  المغربية  األمن  قوات  استخدام 
وثقت  كما  المهاجرين,  ضد  المفرطة 
المكدسة  المهاجرين  جثث  الفيديوهات 

فوق بعضها البعض.

بعد رف�ض املغرب ا�ضتقبال اأع�ضاء من الربملان الأوروبي

برملاني�ن اأوروبي�ن ي�ؤكدون اأن منعهم من التحقيق 
يف ماأ�ســـاة مليلــة ف�سيحـة غري م�سب�قــة 

اأدانت جمموعة الي�ضار يف الربملان الأوروبي, منع املغرب دخول وفد عنها اإىل مدينة الناظور, للتحقيق يف ماأ�ضاة مليلية, التي خلفت مقتل 

الع�ضرات من املهاجرين الأفارقة على يد المن املخزين, معتربة هذا املنع " ف�ضيحة غري م�ضبوقة ", واأكدت اأنها �ضوف ت�ضتمر يف ا�ضتخدام 

جميع الو�ضائل الر�ضمية يف البحث عن احلقيقة وم�ضاءلة امل�ضوؤولني عما حدث.

املغرب :

 نقل قائد حراك 
الريف نا�سر الزفزايف 

اإىل امل�ست�سفى
ناصر  المغرب,  في  الريف  حراك  قائد  نقل 
الزفزافي, ليلة الخميس الى الجمعة, الى مستشفى 
متواجدا  ليلته واليزال  أين قضى  السجن,  خارج 

هناك, حسبما أفاد به والده أحمد الزفزافي.
ألحمد  تصريحا  محلية,  اعالم  وسائل  ونقلت 
خلفية  على  المعتقل  نجله  إن  فيه  قال  الزفزافي 
أحداث الريف, قضى الليلة الماضية في المستشفى 
الساعة  حدود  إلى  يزال  ال  وأنه  السجن,  خارج 
"جاء  المستشفى  الى  نقله  أن  الى  الفتا  هناك, 
العملية  بعد  له,  طبية  فحوصات  إجراء  بغرض 

التي أجراها حول المثانة العام الماضي".
وأكد والد قائد حراك الريف, أن ناصر الزفزافي 
داخل  مزمنة  أمراض  عدة  من  يعاني  "بات 
السجن", منددا بالظلم الذي يتعرض له إبنه بمعية 
رفاقه من المعتقلين في السجون المخزنية.ويشار 
العام  أجرى  قد  كان  الزفزافي,  ناصر  أن  إلى 
الماضي, عملية جراحية الستئصال ورم بالمثانة.
وكان قائد حراك الريف, المدان ب20 سنة سجنا 
نافذا, قد أكد, مؤخرا, أن وجوده في السجن جاء 
أن يرى  لرغبته في  "نتيجة ألحكام ظالمة, وكذا 
تحيون  المتقدمة,  البلدان  مصاف  في  المغرب 
أعزاء فيها, ال تظلمون وال تظلمون", وذلك في 
التواصل  مواقع  على  والده  نشرها  جديدة  رسالة 
أحد  ال  أن  "القول  إن  قائال  االجتماعي.واضاف 
يستحق تضحياتك لتبقى في سبيله وراء القضبان 
تقضي عقوبة ما تبقى منها, هو في الحقيقة كالم 

ال يمت إلى ثقافتنا النضالية واإلنسانية بصلة".
"كيف  الزفزافي  ناصر  تساءل  السياق,  وفي 
السهولة؟",  بهذه  إلى عقولكم  األفكار  تسللت هذه 
مردفا "إننا لو آمنا كلنا بهذه األفكار الهدامة, فمن 
يا ترى سيدافع عن وطننا؟ ومن سينتصر للفقراء 

والمستضعفين؟".
وللتذكير, كانت غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف 
ثمانية أشهر من  بعد  البيضاء قد اصدرت  بالدار 
المحاكمة, أحكاما ضد 53 ريفيا يقبعون في سجن 
عاما.  و20  سنة  بين  تتراوح  البيضاء,  الدار 
ب20  حكما  الزفزافي  ناصر  حق  في  وصدر 
نفسها  السجنية  العقوبة  وهي  نافذا,  سجنا  سنة 
التي صدرت في حق الرجل الثاني في الحراك, 
نبيل امحجيق.وأثارت قضية حراك الريف, التي 
اندلعت عقب مقتل بائع السمك, محسن فكري في 
شاحنة لجمع القمامات في 2016, اهتماما واسعا 
تفاصيل  تابعت  التي  الدولية  الصحافة  قبل  من 

المحاكمة.

انتهاكات نظام املخزن �ضد حقوق الإن�ضان تتوا�ضل بكل وح�ضية

اجلي�ش ال�سحراوي 
يق�سف م�اقع ق�ات 

االحتالل املغربي
 بقطاعي املحب�ش واأو�سرد
الصحراوي,  الشعبي  التحرير  جيش  استهدف 
المحبس  بقطاعي  المغربي  االحتالل  قوات 
وأوسرد، بهجمات عنيفة ومركزة، خلفت خسائر 
في  جاء  حسبما  والمعدات,  األرواح  في  فادحة 
وزارة  عن  الصادر   639 رقم  العسكري  البيان 
نقلته  الذي   , البيان  الصحراوية.وأبرز  الدفاع 
مفارز  أن   , )وأص(  الصحراوية  االنباء  وكالة 
الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  من  متقدمة 
بمنطقتي  االحتالل  قوات  تمركزات  استهدفت 
أودي الظهران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.
الجيش  من  متقدمة  تشكيالت  أن  البيان  وأضاف 
تمركزات  على  هجماتها  ركزت  الصحراوي, 
جنود االحتالل بمنطقة غرب كلب النص بقطاع 
أوسرد .وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير 
في  هجماتها  ركزت  قد  الصحراوي  الشعبي 
بقطاعات  المغربية  القوات  مستهدفة  سابق  وقت 
اشياف  حفرة  وبمناطق  وحوزة  اوسرد  البكاري 
لغراب  وفدرة  العش  وفدرة  الجلود  ام  اعظيم 
الدفاع , الى توالي هجمات  .واشار بيان وزارة 
مستهدفة  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش 
تكبدت  التي  المغربي  االحتالل  قوات  معاقل 
خسائر فادحة في االرواح والمعدات على طول 

جدار الذل والعار.

تعرض قرار محكمة االستئناف بمدينة الدار البيضاء 
القاضي برفع عقوبة السجن في حق الناشطة والمدونة 
المغربية , سعيدة العلمي إلى ثالث سنوات, الى هجمة 
قوية من قبل األصوات المستنكرة للحكم, الذي يأتي في 
سياق تتزايد فيه انتهاكات الحقوق والحريات بالمملكة 

وتتواتر فيه االعتقاالت والمحاكمات السياسية.
مواقع  على  حقوقية,  جمعيات  و  نشطاء  واستنكر 
واالنتقامي"  "الجائر  الحكم  االجتماعي,  التواصل 
في  المتابعة  وإسقاط  العلمي  عن  باإلفراج  وطالبوا 
حقها.وعبرت "مغربيات ضد االعتقال السياسي" عن 
إدانتها القوية لقرار المحكمة بتشديد العقوبة ضد معتقلة 
الرأي المدونة سعيدة العلمي, في انتهاك سافر لمعايير 

وضمانات المحاكمة العادلة.
العلمي  ضد  الحكم  أن  لها  بيان  في  الهيئة  واعتبرت 
"انتقام منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة 
االستبداد والفساد بالبالد, وأيضا بسبب وقوفها المستمر 

إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم".
وأضاف البيان أنه وعوض أن يتحمل القضاء مسؤوليته 
في المرحلة االستئنافية ويباشر تصحيح الحكم الجائر 
للمحكمة االبتدائية, قرر تعميق الظلم الذي طال العلمي 

السياسي  "باالستغالل  الهيئة  الحكم.ونددت  بتشديد 
للقضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها ومحاولة 
إخفاء الطابع السياسي لالعتقاالت التي تمارسها ضد 
عن  معبرة   , والمناضالت"  والمناضلين  النشطاء 
السلطات ضد  تمارسها  التي  االنتقام  "لسياسة  إدانتها 
سجناء الرأي, من ضمنهم الصحافي سليمان الريسوني 
الذي ال يزال في عزلة  احتجاجا على التعسفات التي 
تعرض لها خالل ترحيله, و المتجسدة أساسا في حجز 
اآلن,  لحد  والمستمرة  كتبه,  من  ومنعه  مخطوطاته 
رغم إدانة هذه الممارسات التعسفية من طرف العديد 
والدولية  الوطنية  الحقوقية  والشبكات  المنظمات  من 

ومطالبتها السلطات المغربية بوضع حد لها".
وطالبت "مغربيات ضد االعتقال السياسي" باإلفراج 
مقدمتهم  وفي  بالمملكة  الرأي  معتقلي  عن  الفوري 
الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق 
بوعشرين والناشط نور الدين العواج.وقضت محكمة 
االستئناف بمدينة الدار البيضاء ,أول أمس األربعاء, 
بتأييد الحكم االبتدائي في حق, سعيدة العلمي, مع رفع 

عقوبة الحبس إلى ثالث سنوات نافذة.
مغربيات  "ائتالف  ضمن  تنشط  التي  العلمي  وكانت 

السياسي", اعتقلت أواخر شهر مارس  ضد االعتقال 
على  صفحتها  على  منشورات  خلفية  على  الماضي, 
وتدهور  المخزن,  نظام  فساد  فيها  تنتقد  "فيسبوك", 
وقمع  بالمملكة,  واالقتصادية  السياسية  االوضاع 
وللصحفيين  الحقوقيين  للنشطاء  المخزنية  السلطات 

وكذا المضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة.
قضبان  وراء  الطعام  عن  إضرابا  العلمي  وخاضت 
 , يوما   24 دام  البيضاء,  الدار  في  "عكاشة"  سجن 
قبل نقلها على إثره لقسم اإلنعاش بعد تدهور صحتها 
من  تدخالت  عدة  بعد  اضرابها  ايقاف  الى  دفعها  ما 
اإلنسان.وانتهجت  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تدخل  بينها 
في  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  المندوبية 
الوضع  ازاء  والالمباالة  االهمال  سياسة  المغرب 

الصحي للمعتقلة.
المغربية  والمدونة  الناشطة  اعتقال  وأثارت تطورات 
اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  صفوف  في  ضجة 
التعتيم  المغربية. كما ولد  المملكة  التعبير في  وحرية 
بخصوص  السجون  مندوبية  انتهجته  الذي  اإلعالمي 
في صفوف  شديدا  سخطا  الصحية,  وحالتها  الناشطة 

الحقوقيين .

اإدانة ق�ية لقرار ت�سديد العق�بة �سد النا�سطة �سعيدة العلمي



�سامي اأبو زهري"�سامي اأبو زهري، الناطق با�سم "حما�س"

�سعبنا م�ستنفر وعلى االحتالل 
مراجعة ح�ساباته جيًدا

أكد د. سامي أبو زهري، عضو قيادة حماس في الخارج، أن "سياسة التهويد الصهيونية 
للقدس المحتلة، والمسجد األقصى المبارك، التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها خالل 
األعياد اليهودية، تمثل تصعيداً خطيراً ضد شعبنا وأمتنا، واستهداًفا لديننا ومقدساتنا".
الحية  قواه  بكل  مستنفر  الفلسطيني  "الشعب  أنَّ  أمس  تصريح صحفي  في  وأضاف 
لمواجهة هذه الجرائم"، داعيا أبناء أمتنا لتحمل مسؤولياتهم حماية للمسجد األقصى 
لتحديات خطيرة وغير  الفلسطينية  القضية  فيها  تتعرض  أمام مرحلة  المبارك، ألننا 

مسبوقة في الوضع العربي، والهرولة نحو التطبيع".
لألمة  ملك  هو  األقصى  المسجد  أنَّ  الحساسة  المرحلة  هذه  في  "رسالتنا  أنَّ  وأشار 
جميعاً، مما يستدعي منها الوقوف عند واجباتها التاريخية ومسئولياتها الدينية تجاهه، 
بتفجير األوضاع، وعلى االحتالل مراجعة حساباته  التهويد كفيل  ألن استمرار هذا 

جيًدا".
المسجد  في  والرباط  الحشد  الستمرار  والفلسطينية،  المقدسية  الدعوات  وتواصلت 
األعياد  مع  بالتزامن  االستيطانية  االحتالل  لمخططات  للتصدي  المبارك،  األقصى 

اليهودية.
االستيطاني  العدوان  من  عاتية  موجة  انطالق  القادمة  الفترة  تشهد  أن  المقرر  ومن 
على المسجد األقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا 

لتهويده بالكامل وفرض واقع جديد فيه.
سبتمبر  من  و27   26 خالل  الهيكل  جماعات  تسعى  االحتالل،  مخططات  ووفق 
المسجد  في  مرات  عدة  البوق  نفخ  إلى  العبرية”،  السنة  “رأس  يسمى  بـما  الجاري، 
يسمى  ما  سيصادف   2022 أكتوبر   5 الموافق  األربعاء  يوم  المبارك.وفي  األقصى 
“عيد الغفران” العبري، ويشمل محاكاة طقوس “قربان الغفران” في األقصى، وهو ما 

تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.
والرقص  البوق  في  النفخ  على  الغفران”  بـ”يوم  يسمى  فيما  المستوطنون  ويحرص 
في “كنيسهم المغتصب” في المدرسة التنكزية في الرواق الغربي لألقصى بعد أذان 
المغرب مباشرة، ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل لمرافق الحياة، فإن االقتحام األكبر 
احتفااًل به سيأتي الخميس 6 أكتوبر 2022.وستشهد األيام من االثنين 10-10 وحتى 
المستوطنون  ويحرص  التوراتي،  الُعُرش”  “عيد  يسمى  ما   2022-10-17 االثنين 
إلى األقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف  النباتية  القرابين  إدخال  خالله على 

النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.

الوكاالت
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دويل

البطيء  القضم  سياسة  الوسائل  هذه  ومن 
تمكن  إذ  المبارك؛  األقصى  المسجد  لمعالم 
االحتالل من السيطرة الكاملة على بعضها، 
بدعاوى  أخرى  على  االستيالء  ويحاول 
لـ"المركز  خاص  حديث  واهية. وفي 
المختص  الباحث  أكد  لإلعالم"  الفلسطيني 
في شؤون القدس والمسجد األقصى، جمال 
عمرو أن سلطات االحتالل عملت منذ اليوم 
مدينة  من  الشرقي  الشطر  الحتالل  األول 
القدس على تهويد المدينة المقدسة، والسيما 
المسجد األقصى الذي يعّد جوهر الصراع، 
التي  التهويد  سياسات  على خطورة  مشدًدا 

تتبعها سلطات االحتالل تجاه المسجد.
في  حفرية   60 من  أكثر  يوجد  وأضاف: 
محيط األقصى، كما تم افتتاح 101 كنيس 
حول المسجد، وهم اآلن في طريقهم الفتتاح 
الكنيس رقم 102، وكل هذه الُكنُس لم تكن 
موجودة، وإنما هي عقارات إسالمية حّولت 
لُكنُس، وبعضها جزء من المسجد األقصى.
سياسة  االحتالل  استخدم  عمرو:  ويقول 
األقصى  المسجد  لمعالم  البطيء  القضم 
ويحاول  بعضها،  على  فسيطر  المبارك، 
االستيالء على الباقي، والمعالم التي سيطر 
1969 وضعت  في جوان عام  عليها هي: 
المدرسة؛  على  يدها  االحتالل  سلطات 
تقع في موقع حيوي وحساس يطل  لكونها 
ساحات  على  ويشرف  البراق  حائط  على 
لما  لمقر  منها  جزًءا  وحولت  األقصى، 
لمراقبة  الحدود"  حرس  "شرطة  يسمى 
وحولت  داخله،  في  والمصلين  المسجد 
فيه صلواتهم  يقيمون  لكنيس  اآلخر  الجزء 

وطقوسهم التوراتية علًنا.
وتعد المدرسة التنكزية إحدى أعرق وأجمل 
األقصى  المسجد  داخل  التاريخية  المدارس 
تنكز  الدين  سيف  األمير  بناها  المبارك، 
1328م  729هـ/  الشام  نائب  الناصري 
واجهتها  وتطل  السلسلة،  باب  من  بالقرب 
الجنوبية على ساحة البراق، ووفق مخطط 
محراب،  وفيها  قاعة،  لها  كان  فقد  البناء، 
ماء،  وبركة  المركز  في  سبيل  ويوجد 
فلسطين  تاريخ  في  الباحث  يوضح  كما 

المعاصر، عوني فارس، لمراسلنا.
سلطات  إّن  عمرو:  جمال  الدكتور  يقول 
المتجاورتين  الخلوتين  تستخدم  االحتالل 
شمال صحن قبة الصخرة المشرفة كمغفر 
االحتالل  شرطة  قائد  مكتب  على  يحتوي 
وغرفة  اجتماعات،  وقاعة  األقصى،  في 
أنواع  جميع  يحتوى  ومخزن  استراحة، 

التجسس  وأدوات  العسكرية  المعدات 
والمراقبة.من جانبه يوضح فارس لمراسل 
الخلوة  أن   لإلعالم"  الفلسطيني  "المركز 
الجنبالطية تقع في الجانب الشمالي الغربي 
قبة الصخرة، بين خلوة قيطاس  من سطح 
األمير  أنشأها  باشا،  أرسالن  وأوضة  بك 
قطعة   18 بناؤها  وكلَّف  بوالد،  جان 
مها األمير أحمد رضوان سنة  ذهبية، ورمَّ
من  جماعة  فيها  وكان  1010هـ/1601م. 
القرن  بداية  لألقصى  المجاورين  األكراد 

السابع عشر الميالدي.
الجانب  في  فتقع  باشا  أرسالن  خلوة  أما 
حجرة  بين  الصخرة  سطح  من  الشمالي 
محمد آغا في الشرق، والخلوة الجنبالطية 
بالخلوات  شبيه  وطرازها  الغرب،  إلى 
وقد  17م.  11هـ/  القرن  أوائل  بنيت  التي 
سنة  القدس  حاكم  باشا  أرسالن  مها  رمَّ

1109هـ/1697م.
أقيم أول مخفر في هاتين الخلوتين في عهد 
الثورة  إحباط  بهدف  البريطاني  االحتالل 
الفلسطينية الكبرى، وظلت على ذات الحال 
االحتالل  وعند  األردني،  الحكم  فترة  في 
هو  المخفر  أن  زعم  للقدس  اإلسرائيلي 
على  فاستولى  القائم(،  )الوضع  الستاتيكو 

ا للشرطة. الخلوتين، واستخدمهما مقّرً
األقصى،  للمسجد  الغربية  األبواب  آخر 
يحده من الجنوب الزاوية الفخرية، ويفضي 
إلى حارة المغاربة التي هدمها االحتالل عام 
1967، بني بعد فتح صالح الدين األيوبي 
يسكنون  الذين  المغاربة  ليستخدمه  للقدس 
األقصى،  للمسجد  الدخول  في  بجواره 
وأعيد بناؤه زمن السلطان المملوكي محمد 

بن قالوون سنة 713هـ/ 1313م.
أن  عمرو  جمال  المقدسي  الباحث  يؤكد 
منذ  الباب  مفاتيح  على  استولى  االحتالل 

عليه  ليسيطر   ،1967 عام  المدينة  احتالل 
حارة  هدم  بعدما  والخارج،  الداخل  من 
المغاربة، وحي الشرف، وحطم كل اآلثار 

اإلسالمية فيها.
األضعف  الخاصرة  المغاربة  باب  ويشكل 
االحتالل  يفتحه  حيث  األقصى،  للمسجد 
االحتالل  لجنود  ويسمح  شاء،  متى  ويغلقه 
باقتحام المسجد متى أرادوا مدججين بعتادهم 
يستخدمه  كما  المصلين،  لقمع  العسكري 
السياح  وإدخال  المتطرفين  القتحامات 
للمسجد.وشدد على أن لباب المغاربة مكانة 
لحائط  مجاور  ألنه  المسلمين؛  عند  خاصة 
البراق، الذي يعد جزًءا خالًصا من المسجد 

األقصى المبارك.
حائط الرباق وجدران امل�سجد 

االأق�سى من اخلارج

من  جزء  البراق  حائط  أنَّ  فارس،  يوضح 
المبارك،  األقصى  للمسجد  الغربي  الحائط 
متًرا،   17 وارتفاعه  متًرا،   48 طوله  يبلغ 
المسجد  عن  المغاربة  حارة  يفصل  وهو 
إلى براق  بهذا االسم نسبة  األقصى، سمي 
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم الذي ربطه 
أمامه  كان  السماء،  إلى  به  أعرج  ليلة  به 
قبل عام 1967 رصيف صغير يبلغ عرضه 
والساحة  متًرا،   30 وطوله  متًرا،   3.35
التي تقابله من الغرب وقف إسالمي يدعى 
وقف أبو مدين الغوث، وفيها بيوت سكنية 

للمغاربة المسلمين.
من  المتبقي  الجزء  الحائَط  اليهود  ويعد   
بالحائط  عندهم  ويُعرف  سليمان،  هيكل 
المسيحيين  وعند  مارفي(،  )كوتال  الغربي 
الصهاينة  وهدم  المبكى،  بحائط  الغربيين 
في  للقدس  القديمة  للبلدة  احتاللهم  فور 
حزيران عام 1967 حارة المغاربة لتوسيع 

الحائط وإبرازه معلًما دينيًّا وقوميًّا يهوديًّا.  
من جانبه، ذّكر الباحث جمال عمرو بقرار 
عصبة األمم الصادر عام 1931 في الكتاب 
األبيض الذي أكد أن حائط البراق جزء ال 
يتجزأ من المسجد األقصى، وهو للمسلمين 
وحدهم، وال يجوز لليهود االقتراب منه أو 
الحائط،  سلب  االحتالل  لكن  به،  المساس 
امتدادا  تعد  التي  األموية  القصور  وسلب 
الجنوبية  الناحية  من  األقصى  للمسجد 

والغربية.
على  يسيطر  االحتالل  أن  عمرو  يؤكد 
وبواباته  األقصى  المسجد  جدران  جميع 
من الخارج، ولكن بنسب متفاوتة وأساليب 

مختلفة.
ففور احتالل القدس كاملة عام 1967 سيطر 
االحتالل على الجدار الغربي للمسجد الممتد 
بين باب المغاربة جنوًبا والمدرسة التنكزية 
من  الممتد  الصغير  البراق  وحائط  شمااًل، 
باإلضافة  المجلس،  باب  إلى  الحديد  باب 
يدخله  الذي  طوله  على  الجنوبي  للجدار 
مركز  لمصلحة  تذكرة  دفع  بعد  المسلمون 

ديفيدسون التهويدي.

الرواقان ال�سمايل والغربي

نصبت  عمرو:  جمال  الدكتور  يقول 
سلطات االحتالل كاميرات مراقبة، وسياًجا 
الرواقين،  فوق  تفتيش  ونقاط  إلكترونيًّا، 
الشرطة  وتمنع  فوقها،  تحرك  أي  وتمنع 
المجاورين  والسكان  والحراس  المصلين 
األنفاق  حفرت  كما  إليهما،  الصعود  من 
تحت الرواقين، وبعضها يؤدي إلى المسجد 
تحت  يسير  وبعضها  مباشرة،  األقصى 
الجدار الغربي لألقصى، وأحد هذه األنفاق 
إلى  نسبة  )الحشمونائيم(  اسم  عليه  يطلق 
لبعض  القدس  في  عاشت  يهودية  طائفة 
محطات  يوجد  النفق  هذا  وداخل  الوقت، 

عبارة عن كنس يهودية.
أقامت  االحتالل  سلطات  أن  عمرو  يؤكد 
الواقع  الرحمة  باب  فوق  عسكرية  نقطة 
الذي  للمسجد األقصى،  الشرقي  السور  في 
يفصل بينه وبين مقبرة باب الرحمة، وأحياًنا 
الرحمة،  باب  من  المسجد  حراس  يطرد 
الذي بات يشكل نقطة ضعف؛ ألن االحتالل 
اقتحامات  لتأمين  الداخل  من  عليه  يسيطر 

المتطرفين للمسجد.

طه،  حركة"حماس"جهاد  باسم  الناطق  أكد 
تجاه  الموقف  وحدة  تعزيز  ضرورة  على 
العديد من المشكالت والتحّديات التي تواجه 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
أمس،  صحفية،  تصريحات  في  وشدَّد،   
الفلسطيني  الشأن  مع  التعامل  "أهميّة  على 
واالجتماعية  السياسية  مدخالته  من 
صمود  تعزيز  أجل  من  واالقتصادية، 
طات  الفلسطيني في مواجهة المخطَّ الشعب 
القضية  تصفية  إلى  الّرامية  المعادية 
الفلسطينية".واستنكر "طه" تسيير "قوارب 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  وتعريض  الموت 
في  الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  من 

لبنان للمخاطر الكبيرة، التي تصل بهم إلى 
أن يالقوا حتفهم".

وأكد على "ضرورة الوقوف على األسباب 
الالجئين  بهؤالء  دفعت  التي  والمسببات 
الفلسطينيين الى الهجرة عبر هذه القوارب".
وأشار "طه" إلى أن "حركته ستبذل كل ما 
أبناء شعبنا  بلسمة جراح  أجل  بوسعها من 
والتخفيف  عنهم،  المعاناة  ورفع  الفلسطيني 
بها  تمر  التي  المتالحقة  األزمات  ثقل  من 
البالد، وخاصة عوائل الشهداء الذين ارتقوا 

في قارب الموت".
المجتمع  "حماس"،  باسم  المتحدث  وطالب 
التي  المعاناة  إلى  بـ"االلتفات  الدولي 

لبنان،  في  الفلسطينيون  الالجئون  يعيشها 
إلى  اللبنانية  الدولة  في  المعنيين  وكذلك 
لالجئين  واإلنسانية  المدنية  الحقوق  إقرار 

الفلسطينيين المقيمين على أراضيها".
وزير  عن  صادرة  حصيلة  آلخر  ووفقاً 
األشغال العامة والنقل اللبناني، علي حميه، 
فإن عدد ضحايا غرق القارب بلغ 87، فيما 
جرى إنقاذ 20 ناجياً، تجري معالجتهم في 
أرقام  بسوريا.وتشير  طرطوس  مستشفى 
لعام  اللبناني  المركزي  اإلحصاء  إدارة 
الجًئا  و422  ألًفا   174 أن  إلى   ،2017
و156  مخيًما   12 في  يعيشون  فلسطينًيّا، 

تجمًعا بمحافظات لبنان الخمس.

ي�سعى بالو�سائل املمكنة كافة لتغيري هويته االإ�سالمية 

االإحالل التهويدي.. معامل اقتطعها االحتالل من امل�سجد االأق�سى

�سدد على اأهمّية التعامل مع ال�ساأن الفل�سطيني

 من مدخالته ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية

"طه" ي�ستنكر ت�سيري "قوارب املوت" 
ويدعـو لتعزيـز �سمـود الــالجئني

منذ احتالل مدينة القد�س عام 1967، يواجه امل�سجد االأق�سى املبارك م�سروًعا 

ا ي�سعى بالو�سائل املمكنة كافة لتغيري هويته االإ�سالمية ا دينيًّ ا تهويديًّ اإحالليًّ

، وب�سط �سيطرة االحتالل عليه، من خالل العديد من االنتهاكات والتعديات

 يف حماولة الإيجاد رواية توؤيد وجود تاريخ لليهود 

يف املدينة املقد�سة.



هللا  نسوا  كالذين  تكونوا  }وال   : وعال  جل  هللا  يقول 
 ]19  : ]الحشر   } الفاسقون  هم  أولئك  أنفسهم  فأنساهم 
. هذه آية جليلة الشأن في كتاب هللا تعالى وهي تضع 
أيدينا على حقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود ، وتمنحنا 
دون  نتجاوزه  أن  بنا  يليق  ، ال  العام  بشأننا  استبصاراً 
التالية  النقاط  في  ولعلنا   ! جديد  بمعنى  حياتنا  يمأل  أن 
تعالى  هللا  نسيان  إن   -1  : اآلية  هذه  نور  من  نقتبس 
يكون على مستويين : مستوى ضعف صلة المسلم به ، 
وتبلد أحاسيسه ومشاعره نحو خالقه جل وعال ومستوى 

اإلعراض عن هديه واستدبار منهجه . 
الكثير  الكثير  لدينا  أن  نجد  األول  المستوى  إطار  وفي 
كثير  يكون  أن  على  المسلم  تحث  التي  النصوص  من 
الذكر والمراقبة هلل تعالى حتى يصل إلى مرحلة الحب 
قال  وقد   ، بذكره  واالستئناس   ، به  الوعي  وفرح  له 
َكِثيراً  ِذْكراً   َ اْذُكُروا هللاَّ آَمنُوا  الَِذيَن  أَيَُّها  َيا   {  : سبحانه 
 ]42-41  : ]األحزاب   } َوأَِصياًل  بُْكَرًة  َوَسبُِّحوُه   )41(
وفي   .  ]45  : ]العنكبوت   } أَْكَبُر   ِ َولَِذْكُر هللاَّ  {  : وقال 
يذكره  وال  ربه  يذكر  الذي  )مثل   : الصحيح  الحديث 
كمثل الحي والميت( ]1[ ولو رجعنا إلى ما حثت عليه 
والليلة  اليوم  بعمل  يسمى  مما   ، الذكر  من  النصوص 
لوجدنا أن االلتزام بذلك يجعل المسلم ال يكاد ينفك عن 
ما   ، وتهليل واستغفار وتضرع ودعاء  تسبيح وتحميد 
دام مستيقظاً . إن كثرة ذكر هلل تعالى تولّد لدى المسلم 
الحياَء منه وحبه ، وتنّشطه للسعي في مرضاته ، كما 
تمأل قلبه بالطمأنينة واألمان والسعادة ؛ لينعم بكل ذلك 

في أجواء الحياة المادية الصاخبة . 
إلى الطريق األصلح  المسار ، ويرشد  الفكر يرسم  إن 
للطاقة  منبعاً  أبداً  يكون  ال  لكنه   ، والعمل  للحركة 
تعالى  باهلل  الصلة  وإن   ، الصلبة  واإلرادة  والعزيمة 
والتي هي لباب كل عبادة هي التي تمدنا بكل ذلك ، وإن 
المعاناة التي يشعر بها المسلم اليوم من جراء االنفصال 
بين قيمه وسلوكه ، لم تتجذر في حياة كثير من المسلمين 
إال بسبب ما يشعرون به من العجز عن االرتفاع إلى 
أفق المنهج الذي يؤمنون به ؛ وذلك العجز لم يترسخ ، 
ويتأصل إال بسبب نضوب ينابيع المشاعر اإليمانية في 
داخلنا ! إن تيار الشهوات والمغريات الذي يجتاج كل 
ما يجده أمامه اليوم ، ال يقاوم إال بتيار روحي فياض 
، يعب منه المسلمون ما يسمو بهم عن أوحال الملذات 
فإن  ولذا   . نشوتها  عن  ويعوضهم   ، الدنيوية  والمتع 
الناصحين  المربين والعلماء  الوقت( يقتضي من  )أدب 
وأهل الفضل ، التوجيَه إلى إثراء حياة الشباب والناشئة 
يقعوا  ال  حتى  الذكر  رأسها  وعلى  الروحية  باألعمال 
في مصيدة النسيان واللهو واإلعراض عن هللا تعالى . 

حقل  في  العاملين  بعض  ترى  أن  شائعاً  مما صار  إن 
الدعوة ، وقد ُشغلوا بضروب من أعمال الخير ، لكن 
الجانب الروحي لديهم صار ذاباًل ، وأقرب إلى الجفاف 
أهـداف  تحقيق  إلى  السعي  في  طاقاتهم  إفراغ  بسبب 
دون  تعالى  هللا  إلى  الدعوة  أو   ، الناس  كنفع   ، عامة 
أن يستحضروا النية ، ودون أن يطبعوا على ذلك اسم 
 ، به  الصلة  من  بشذى  يعطروه  أن  ودون  تعالى  هللا 
واإلحساس العميق باالمتثال ألمره . وكانت نتيجة ذلك 
أن فقدت تلك األنشطة نكهتها وتأثيرها ، وقّصرت عن 
بلوغ أهدافها ، بل صار تسرب حظوظ النفس إليها أمراً 
اإلسالمية  الثقافة  لـ  العميقة  البنية  إن   . ووارداً  قريباً 
متمحورة على نحو أساسي حول تعظيم هللا ومرضاته 
، وإن المسلم إذا فقد قوة الشعور باالرتباط بذلك ، لن 
يسعى في إعمار األرض ، وإذا فعل ذلك فإن عمله لن 
يكون له أدنى تميز ، وسيخبط ، ويرتع كما يفعل غيره 
!  2- هناك مستوى آخر من نسيان هللا جل شأنه يتمثل 
الحياة بعيداً عن االهتداء بكلماته ،  في تخطيط شؤون 
والتقيد بالقيود التي فرضها على حركة عباده . وهذا في 

الحقيقة هو النسيان األكبر . 
اليوم نجد أن  وعند تقليب النظر في واقع أمة اإلسالم 
على  تلتزم  األمة  لهذه  المنسوبين  من  محدودة  نسبة 
وبما   . المحرمات  وترك   ، الواجبات  بفعل  كلي  نحو 
فإننا   ، فيه  مرغوباً  ليس  أي شيء  اإلحصاء حول  أن 
تلك  فيه  تسير  الذي  االتجاه  نحزر  وال   ، نعرف  ال 
أو   ، النمو  هو  هل   : الملتزمين  من  المحدودة  النسبة 
هو االنكماش واالنحسار ؛ لكن من الواضح أن العديد 
من القيم واألخالق اإلسالمية العتيدة بدأ يفقد التأثير في 
 ، عديدة  ألسباب  ؛  المواقف  وتكوين   ، السلوك  ضبط 
ليس هنا موضع ذكرها . وحين تسمع لكالم كثير من 
ذوي النفوذ والثقافة في الساحات اإلسالمية ال تجد في 
أحاديثهم وخطابهم العام ما يدل في الشكل أو في الروح 
أو   ، أنهم على شيء من ذكر هللا والدار اآلخرة  على 

أنهم متأثرون بشيء من منهجيات هذا الدين وأدبياته ، 
على الرغم من أنهم يُذكرون في عداد المسلمين ! وإن 
قد اجتاح  مما يالحظ في هذا السياق أن تطوراً مريعاً 
لغة الخطاب لدينا خالل السنوات العشر الماضية ، فقد 
كانت لدينا قيم موضوعية ثابتة ، على من يستحق الثناء 
فالن طيب   : يقولون  الناس  كان  وقد   ، بها  يتخلق  أن 
)ابن حالل( خلوق ، صالح ، مستقيم ، تقي ، متواضع 
من  عدد  حول  تتمحور  المديح  ألفاظ  فإن  اليوم  أما   ..
المزايا الشخصية المرتكزة على مهارات معينة ، وعلى 
عالقات اجتماعية واسعة ، هي أشبه بما على )مندوبي 
المبيعات( أن يتقنوه ! وصار يقال : فالن ناجح ، شاطر 
 ، ذاته  أثبت   ، َمِرن   ، َحِرك  )دبلوماسي(  اجتماعي   ،

وحقق وجوده . 
وفي اعتقادي أن مثل هذا التطور سوف يجعل المجتمع 
يموج باللصوص والمرتشين والمحتالين ما دام النجاح 
االجتماعية  للتراتيبية  الخفي  المنظم  هو   ، الفالح  ال   ،
! وقد نعد هذا من أسوأ ما شاهدناه من أشكال التطور 
األخالقي واالجتماعي والتربوي ، وسوف تكون له آثار 
بعيدة المدى في البنية األساسية للشخصية المسلمة على 
مدى عقود عديدة قادمة ! 3- إن اآلية الكريمة صريحة 
في أن نسيان هللا تعالى كان سبباً مباشراً في جعل المرء 
ينسى نفسه ، وكأن الذي يضيّع نفسه في عاجلها وآجلها 
، يضيّع الدنيا فتلفه المشكالت من كل صوب ، ويضيع 
اآلخرة بخسران النجاة والفوز بالجنة . إن نسيان النفس 
سيلحق  الذي  الضرر  وإن   ، واحدة  درجة  على  ليس 
النسيان  مقدار  وعلى   ، متفاوتاً  بالتالي  سيكون  الناس 
والتضييع ألمر هللا تعالى سيكون التضييع للنفس والدنيا 
واآلخرة . إن خسران اآلخرة للذين ينسون هللا ، واضح 
المعالم ، ويستوي في معرفته العامة لدينا والخاصة ، 
لكن التضييع ألمر الدنيا هو الذي يحتاج إلى نوع من 
4 – إن   : التاليتين  النقطتين  البيان ، ولعلنا نجلوه في 
أعلم  وهللا  سيكون  اآلن  يظلنا  الذي  المعلومات  عصر 
أقصر العصور الحضارية ، وسوف يعقبه عصر آخر 
، هو عصر )الفلسفة( وبحث المسائل الكلية ، وستطرح 
األسئلة الكبرى : من أين جئنا ، ولماذا نحن هنا ، وإلى 
البشرية ، وما ماهية  الطبيعة  المصير ، ما حدود  أين 
الخير والشر .. ؟ وإنما نقول ذلك ؛ ألن قراءة التعاقبات 
حدود  إلى  ّما  حالة  تصل  حين  أنه  تنبئنا   ، التاريخية 
لها  مضادة  حالة  البشرية  الطبيعة  من  تبزغ   ، متقدمة 
التقنيّة في أمة ، فإن أشواقاً  العقالنية أو  ؛ فحين تشتد 
، ومن  العاطفّي  العقالنّي  فينبثق من   ، لكسرها  تنبعث 
التقنّي الفلسفّي والفكرّي ، إنه أحد مظاهر ُسنّة التوازن 
فإن  ولذا   ! الكون  هذا  في  الخالق جل وعال  بثها  التي 
الهمجيّين وسوقة السوقة وحدهم ، هم الذين ال يتشّوفون 
الغايات  معرفة  وإلى   ، النهائي  مصيرهم  معرفة  إلى 
الكبرى للوجود ! حين تصير البشرية إلى هذه المرحلة 
، سيكتشف الذين نسوا هللا ، أنهم ال يملكون أي جواب 
بإلحاح  المثارة  الكبرى  األسئلة  على  ُمْقنع  أو   ، جازم 
أنه قد أحرق كل  ، بل سيجد الغرب على نحو خاص 
سفن العودة إلى )الوحي( الذي يُعد المصدر الوحيد الذي 
يجيب على تلك األسئلة . وقد كان )أينشتاين( يقول : )إن 
اإلحساس  تفقد  ولكنها   ، كاملة  معدات  تملك  حضارتنا 

البيئة  لشؤون  إصالح  كل  إن   .  ! الكبرى(  باألهداف 
واالقتصاد ، وإن أي نوع من المحافظة على منجزات 
ملحوظاً  تقدماً  فصاعداً  اليوم  من  سيقتضي   ، البشرية 
فإن   ، التقدم  هذا  يحدث  لم  وما  )اإلنسان(  على صعيد 
بقوة  والمالحظ   !  ! الريح  مهب  في  سيكون  كل شيء 
أن الحضارة الحديثة بصبغتها المادية ، قد نقلت مجال 
أضعفت  حيث   ، األشياء  إلى  اإلنسان  من  السيطرة 
إرادة البشر ، وأحاطتها بكل ما يخل بتوازنها ، وهذا 
ليست  الحاضرة  ببنيتها  الغربية  الحضارة  أن  يعني 
الطبيعة  أن  نعتقد  كنا  إذا   . باإلنسان  للنهوض  مؤهلة 
يجب  وجودها  غايات  أن  يعني  فهذا   ، واحدة  البشرية 
أن تكون واحدة ، وهذا هو منطوق الوحي ، وهذا ما 
ال يبصره اإلنسان العلماني اليوم ! ! لن تكون األسئلة 
المثارة أصيلة إال إذا كان لها أجوبة موجودة عند جهة 
ّما وهذه الجهة لن تكون أبداً اإلنسان ، فمن تكون إذن 
؟ ؟ إن العقل البشري خلقه هللا تعالى ليكون في األصل 
)الحاسوب( ، وهو  ، وهو في عمله يشبه  عقاًل عملياً 
على  تحسينات جوهرية  إدخال  يستطيع  ال  كالحاسوب 
المدخالت التي يُغذى بها ، وسيكون األمر مضحكاً إذا 
طروحاته  وتحسين  البشري  العقل  تشغيل  إلى  عمدنا 
وعمله بشيء من منتجاته التي تولى تنظيمها الفالسفة ، 
وهم الذين لم يفلحوا في االتفاق على أي شيء ! ! . إن 
كل شيء اليوم يتقدم إال اإلنسان فإنه في تدهور مستمر 
، وإن مما يثير الَفَزع أنه على مدار التاريخ كان التقدم 
التدين  بانخفاض في وتائر  المادي والعمراني مشفوعاً 
والسمات اإلنسانية األصيلة ، مما يدل على أن اإلنسان 
ال يستطيع أن يوازن بين مطالبه الروحية والجسدية ، 

دون عون من خالقه . 
ولكن المؤسف مرة أخرى أننا ال نريد أن نعترف بذلك 
؛ ألن ذلك يقتضي منا تغييراً هائاًل ، نحن غير مستعدين 
اآلن لدفع تكاليفه ! إن نسيان هللا تعالى قد أفسد النسيج 
اإلنساني كله ، وحين يفسد النسيج العام ، فلن يكون ثمة 
فائدة تذكر من وراء التعليم والتدريب والتربية ، وكيف 
 ! ؟  فسد طحينه  فطير  أو  أو كعك  يمكن إصالح خبز 
إن ضعف اإلنسان على مدار التاريخ كان من عوامل 
الغاشمة  القوة  له  اجتمع  فقد  اليوم  أما   ، بقائه  استمرار 
لم  ما  الكوارث  سيسبب  ما  وهذا   ، الشديد  الطيش  مع 
يحدث انعطاف كبير في اتجاه الرشد والهداية والتدين 
للرسل  األساسية  المهمة  إن   – ب   . األصيل  المبصر 
تجاه  بما يجب عليهم  الناس  يبّصروا  أن  السالم  عليهم 
الفوز  ومطالب  اآلخرة  الدار  يذّكروهم  وأن   ، خالقهم 
ِمْن  وَح  الرُّ يُْلِقي  الَعْرِش  ُذو  َرَجاِت  الدَّ َرِفيُع   {  : فيها 
أَْمِرِه َعلَى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لِيُنِذَر َيْوَم التَّالِق { ]غافر 
االستجابة  أرادوا  ما  إذا  المصلحين  ومهمة   .  ]15  :
لدعوتهم أن يُنضحوا من التعاليم اإلسالمية ما يمزجونه 
الذكية  البشرية والمالحظات  بالخيال الخصب والخبرة 
، من أجل توفير الظروف التي تجعل الناس أقرب إلى 
علينا  فإن  ولذا   ، ابتالء  دار  الدنيا  هذه  وإن   . االلتزام 
عصر  لكل  وإن   ، أحوالنا  يصلح  ما  نختار  أن  دائماً 
والقيم  الفضائل  أن  والمشكلة   . واجتهاداته  اختياراته 
إن  بل   ، كلياً  اتفاقاً  بعض  مع  بعضها  تتفق  ال  والنظم 
 : اآلخر  ببعضها  التضحية  يتطلب  قد  منها  كثير  إقامة 

إذا اخترنا الحرية الفردية ، فقد يقتضي ذلك التضحية 
بشكل تنظيمي نحن في أمس الحاجة إليه ، وإذا اخترنا 
العدالة ، فقد نُرَغم على التضحية بالرحمة ، وإذا اخترنا 
الفردية  الحرية  بقدر معين من  فقد نضحي   ، المساواة 
.. ومن وجه آخر هل يصح أن نعذب أطفااًل كي ننتزع 
منهم معلومات عن خونة أو مجرمين خطرين ؟ وهل 
للمرء أن يقاوم حاكماً ظالماً ، ولو أدى ذلك إلى مقتل 
والديه أو أطفاله ؟ ؟ كل هذا ال يستطيع العقل أن يعطي 
أجوبة واضحة وقاطعة عنه . وننتهي من هذا إلى أن 
كل مجتمع يحتاج إلى مقدار ّما من تلك الفضائل والنظم 
، كي يجعل حياته متوازنة ومتسقة ، فكيف يتم تحديد 
ذلك المقدار ؟ إن المنهج الرباني ال يحدد لنا على نحو 
دقيق القدر المطلوب من التماثل االجتماعي ، وال القدر 
الرحمة  أو  العدل  أو   ، الفردية  الحرية  من  المطلوب 
البحث  ومساحات   ، االختيار  دوائر  يضيق  لكنه   ..
المهتدي بنور هللا والمحروم  واالجتهاد ؛ والفارق بين 
منه كالفارق بين من يبحث عن إبرة في صحراء ، ومن 
يبحث عنها في غرفة . على الجميع أن يبحث ، ولكن 
 ، تفاوتاً عظيماً  المطلوب متفاوتة  العثور على  حظوظ 
كما أن إمكانات الوقوع في الخطأ ، هي األخرى متفاوتة 
كذلك . إن العقل بطبيعة تركيبه ال يستطيع أن يعمل في 
أُسعف  إذا  إال  تقني  أو  تنظيمي  أو  فلسفي   : مجال  أي 
المدخالت  وبعض   ، مقدمات  له  يهيئ  توجيهي  بإطار 
هو  وشريعًة  عقيدًة  الرباني  المنهج  وإن   ، الضرورية 

الذي يوفر ذلك اإلطار . 
الشريعة  أن  نجد  مثاًل  االجتماعية  التربية  مجال  في 
ترتكز  أن  يجب   ، أساسية  محاور  لنا  حددت  الغراء 
األصل  أهل  سماه  ما  وهي   ، التربوية  أنشطتنا  عليها 
الدين  حفظ  وهي   ، الخمس  الضرورات  أو  بالكليات 
الفقه  تكّفل  وقد   ، والمال  والعرض  والعقل  والنفس 
حدود  ترسم  التي  واألدبيات  األحكام  بتوفير  اإلسالمي 
كما   ، الخمسة  المحاور  هذه  في ظل  التربوية  الحركة 
ضرورة  عند  اتباعها  يجب  التي  المرتبية  وضحت 
التضحية ببعضها لحفظ اآلخر ، على ما هو واضح في 
كتب األصول والفقه ؛ فالشأن التربوي لدينا على عالته 
أفضل مما هو موجود لدى دول كثيرة متقدمة عمرانياً ؛ 
وذلك بسبب وجود هذا اإلطار التوجيهي ، وهذا كله مع 
أن أكثر الشعوب اإلسالمية تعاني من أوضاع معيشية 
قاسية ، والجرائم بأنواعها لدينا أقل ، والتماسك األسري 
واالجتماعي أفضل . إن محنة العقل الذي نسي هللا لم 
يحن أوانها بعُد ، ولكن إذا وصل النمو االقتصادي إلى 
حدوده القصوى ، وانتشرت البطالة ، وعم ضنك العيش 
، فسوف يرى كل المعرضين عن دين هللا أن الليبرالية 
والرأسمالية ليست أفضل ما أنتجه العقل البشري ، وأن 
الخالص يتطلب مراجعة جذرية ، من أجل العودة إلى 
سبيل الرشاد . اإلنجازات الحضارية وسعادة األفراد ، 
ووحدة الكيان الحضاري ، كل ذلك سيكون على حافة 
من  شعاع  الطريق  منعطفات  كل  يضئ  لم  إذا  الهاوية 
الغاية الكبرى ، وإذا لم تتلفع جميعاً بهدي من هدي هللا 

؛ وهللا غالب على أمره . 
�مل�شدر : كتاب يف �إ�شر�ق �آية
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العارضين  من  هام  عدد  وقدم 
الكتروني  متجر  إنشاء  خدمة 
التجار  فئات  مختلف  لفائدة 
مع  االقتصاديين  والمتعاملين 
الالزمة السيما  المرافقة  ضمان 
الفوترة والدفع  يتعلق بحلول  ما 
من  الكثير  وأقبل  االلكتروني، 
هؤالء  أجنحة  على  الزوار 
العارضين بشكل الفت للحصول 
على معلومات وافية للتمكن من 

من  االلكترونية.وبالتقرب  التجارة  مجال  في  نشاطهم  بدأ 
شباب  أغلبهم  أن  تبين  المنصات،  بهذه  المهتمين  الزوار 
مقاول، ينتمون لمختلف المهن، وتجار يسعون إلى استغالل 
نطاقها  وتوسيع  لنشاطهم  الترويج  في  االنترنت  شبكة 
وبالتالي وزيادة حجم مبيعاتهم.وفي هذا اإلطار، أكد رفيق 
وهو صاحب متجر لبيع مواد التجميل، في تصريح نقلته 
وكالة األنباء الجزائرية أنه تنقل من والية الشلف خصيصا 
التجارة  منصات  على  االطالع  بغرض  المعرض  لزيارة 
االلكترونية، واالستفادة من خدماتها، وخوض هذه التجربة 
من  العديد  أن  وأضاف  أرباحه،  شانها مضاعفة  من  التي 
التجارب في وسطه التجاري، كانت "ناجحة جدا" في هذا 
المجال، وهو ما ساهم في دفعه نحو هذا النمط من التجارة.
من جهتها، جاءت سليمة المقيمة بالعاصمة خصيصا لهذا 
المتاجر  إنشاء  مجال  في  خدمات  مزود  إليجاد  المعرض 
لبيع  متجر  صاحبة  وهي  سليمة  وأوضحت  االفتراضية، 
األلبسة التقليدية أن أختها قامت العام الماضي بالتعامل مع 
قصد  القدوم  على  شجعها  ما  وهو  المنصات،  هذه  إحدى 
واختيار  منها  واحدة  كل  مزايا  على  قرب  عن  االطالع 
لزيارة  جاء  طبيب،  فهو  الجليل  عبد  أما  لها.  األنسب 

حلول  ايجاد  بهدف  المعرض 
تقنية للتعريف بعيادته الخاصة 
مشيرا  واسع،  نطاق  على 
سمحت  الزيارة  هذه  أن  إلى 
خاصة  منصة  باكتشاف  له 
الطبية  والخدمات  باألطباء 
الكتروني  فضاء  بإنشاء  تسمح 
زيارة  مواعيد  وبتنظيم  للعيادة 

المرضى.
والتجار،  المهنيين  جانب  وإلى 
يقوم بزيارة هذه االجنحة عدد معتبر من الشباب البطال، 
الكترونيا،  التجاري  نشاطهم  إطالق  في  يرغبون  والذي 
وأوضح محمد، وهو متخرج من جامعة باب الزوار، أنه 
لم يتمكن بعد من إيجاد منصب عمل منذ تخرجه في 2020 
وهو ما دفعه إلى التفكير في إنشاء مشروعه الخاص، وعن 
الدوافع وراء االهتمام بالتجارة االلكترونية، أكد هذا الشاب 
أن قلة التكاليف مع القدرة على الوصول إلى عدد كبير من 
في  فعالة جدا  أداة  االلكترونية  التجارة  من  تجعل  الزبائن 
إطالق المشاريع.أما نجوى فترى أن الشباب يقضي ساعات 
طويلة يوميا على شبكة االنترنت، وبإمكانه استغالل هذا 
الوسيلة في كسب األموال، شريطة إيجاد الفكرة المناسبة 
وعدم الوقوع في بعض األخطاء وهو ما دفعها إلى اللجوء 
إلى مختصين في هذا المجال.ولدى زيارة مختلف أجنحة 
التجارة  افاق  أن  والزائرون  العارضون  يجمع  الصالون، 
االلكترونية "جد واعدة" في الجزائر، لكن الكثير من ممثلي 
المؤسسات المشاركة في المعرض، أكدوا بأن تطور هذا 
النمط الجديد من التجارة مرهون بانتشار الدفع االلكتروني، 

والقضاء على إشكالية الثقة في التعامالت االفتراضية.
حياة �شرتاح

أعلنت وزارة االتصال عن إطالق الطبعة الثامنة لجائزة 
سيكون  حيث  المحترف،  للصحفي  الجمهورية  رئيس 
االستقالل:  "ستينية  السنة  بهذه  الخاصة  الطبعة  موضوع 
به  أفادت  ما  حسب  اليوم"،  تحديات  األمس،  تحديات 
تنظم  التي  المسابقة  هذه  لها.وتخص  بيان  في  الوزارة، 
 22 لـ  المصادف  للصحافة،  الوطني  اليوم  بمناسبة 
المكتوب  اإلعالم  هي  فئات  خمس  سنة،  كل  من  أكتوبر 
االفتتاحي،  المقال  النقد،  الرئيسي،  المقال  يشمل  الذي 
تضم  التي  التلفزي  اإلعالم  وفئة  التحقيق  أو  الربورتاج 
الوثائقي،  الشريط  االستقصائي،  التحقيق  الربورتاج، 
التي  اإلذاعي  اإلعالم  وفئة  المصور  والحدث  الشريط 
الرابعة  الفئة  والربورتاج.أما  اإلخباري  البرنامج  تشمل 
تم  التي  األعمال  يشمل  الذي  اإللكتروني  اإلعالم  فتخص 
نشرها عبر اإلنترنت، فيما تعني الفئة الخامسة واألخيرة 
الرسم الصحافي  الفوتوغرافية،  الصورة وتشمل الصورة 
أو الكاريكاتوري الذي تم نشره في جهاز إعالمي وطني.
وللمشاركة في هذه المسابقة، حددت وزارة االتصال جملة 
من الشروط، حيث يتعين أن "يكون المترشح من جنسية 
جزائرية" وأن "ال يقل سنه عن الثالثين )30( سنة"، وأن 
"يثبت ممارسة المهنة في جهاز إعالمي بصفة متواصلة 
المترشح  يتعين على  لمدة ثالث سنوات على األقل«.كما 
"ال  كما  التحكيم"،  لجنة  في  عضوا  يكون  "ال  أن  أيضا 
الفئات،  إحدى  في  واحد  بأكثر من عمل  المشاركة  يمكنه 
األعمال  عدد  يبلغ  أن  يمكن  التي  الصورة  فئة  باستثناء 
فيها عشرة صور فوتوغرافية أو عشرة رسوم صحفية أو 
كاريكاتورية«.ويتوجب أيضا أن تكون األعمال المرشحة 
أكتوبر  بين  ما  الفترة  خالل  بثت  أو  "نشرت  قد  للجائزة 
في  المشاركة  "يمكن  أنه  علما   ،"2022 وأكتوبر   2021

الجائزة بشكل فردي أو جماعي«.
كما "ال يجوز للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة 

في المسابقة بمختلف فئاتها إال بعد مرور مدة ثالث سنوات 
عن تتويجهم".وتعلم وزارة االتصال بأن ملفات المشاركة 
الجمهورية  لجائزة رئيس  التحكيم  لجنة  إلى رئيس  ترسل 
بريد رقم  االتصال، صندوق  المحترف، وزارة  للصحفي 
474، بئر مراد رايس، الجزائر، عن طريق البريد العادي 
لدى  تودع  أو  اإلرسال(  تاريخ  البريد  ختم  يثبت  )بحيث 
مكتب التنظيم العام بوزارة االتصال، وقد حدد آخر أجل 

الستالم الملفات بيوم 11 أكتوبر 2022.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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البريد الإلكتروني: 
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يف م�سعى يهدف للحّد 

من اإرهاب الطرقات

"نفطال" تنخرط 
يف ال�سيا�سة الوطنية 
ملكافحة حوادث املرور

اأكد الرئي�س املدير العام لل�سركة الوطنية 

البرتولية  املنتجات  وتوزيع  لت�سويق 

منخرطة  نفطال  اأن  منور  مراد  )نفطال( 

ملكافحة  الوطنية  ال�سيا�سة  يف  "متاما" 
حوادث املرور.

اأعطاها  التي  بالتعليمات  ذكر  اأن  وبعد 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  موؤخرا 

ا�ستعجالية  تدابري  اتخاذ  اأجل  من  تبون 

منور  اأكد  املرور،  حوادث  ملكافحة  و�سارمة 

اأدىل  �سحفية  ت�سريحات  يف  نفطال  اأن 

هذا  �سمن  منخرطة  ق�سنطينة  من  بها 

التوجه وتعمل من خالل تدابري توعوية 

الظاهرة  هذه  على  للق�ساء  وتنظيمية 

نقل  باأن  واأو�سح  خطورتها،  ازدادت  التي 

ميثل  الطرقات  عرب  البرتولية  املنتجات 

70 باملائة من ن�ساط هذه ال�سركة الوطنية 
الو�سائل  بكل  العمل  اأهمية  يفر�س  ما 

لل�سالح  خدمة  املهمة  هذه  لتاأمني  املمكنة 

العام.

البرتولية  املنتجات  نقل  اأن  منور  وذكر 

عرب الطرقات ي�سكل حلقة "ا�شرتاتيجية" 

ال�سياق  هذا  يف  مربزا  لنفطال،  بالن�سبة 

من  العمومية  املهمة  هذه  تاأمني  اأهمية 

�سائقي  ت�ستهدف  توعية  عمليات  خالل 

)�سائق  البرتولية  املنتجات  نقل  مركبات 

ال�سركة ومقدمو اخلدمات وخوا�س(.

�سحنة  اآالف   6 من  اأزيد  باأن  اأفاد  اأن  وبعد 

يوميا  جتوب  البرتولية  املنتجات  لنقل 

املهمة  اإطار  يف  الطرقات  من  كلم   1 حوايل 

العمومية لنفطال اأو�سح نف�س امل�سوؤول باأن 

التدابري التكنولوجية للمراقبة والوقاية 

حوادث  ظاهرة  ملكافحة  اإدخالها  مت  قد 

الطرقات.

م�سوؤول  جهته  من  ذكر  ال�سياق،  هذا  يف 

اإدراج  اأن  اأمقران  كمال  نفطال  لدى  النقل 

للمواقع  اجلغرايف  التحديد  نظام  اأداة 

بتقلي�س  لل�سركة  �سمح  قد  اأ�س(  بي  )جي 

اإىل  الفتا  الطرقات  عرب  احلوادث  عدد 

هذا  ا�ستعمال  لتعميم  اجلارية  املجهودات 

النظام لي�سمل جمموع اأ�سطول نفطال.

كما مت التاأكيد خالل هذا التجمع الذي كان 

اخلطرية  التجاوزات  من  للتحذير  فر�سة 

مع  التطابق  على  الطرقات  عرب  ترتكب 

اللياقة  جمال  يف  التعاقدية  التدابري 

ال�سرعة  واحرتام  لل�سائقني  البدنية 

املحددة ووقت ال�سياقة على اخل�سو�س.

حياة �شرتاح

�سالون للتجارة واخلدمات االلكرتونية االأول 

ا�ستقبل عدد كبري من املقاولني ال�سباب

اآفاق "واعــدة" للتجــارة 
االلكرتونيــة يف اجلــزائــر

�سهد ال�سالون االأول للتجارة واخلدمات االلكرتونية املنظم بق�سر املعار�س "�سافيك�س" باجلزائر العا�سمة 

والذي اختتمت فعالياته يوم اأم�س ال�سبت اإقباال كبريا لل�سباب املقاول والذين جاءوا من خمتلف الواليات 

القتناء متاجر افرتا�سية.

11 اأكتوبر اآخر اأجل لتقدمي الرت�سيحات

ترغب يف اقتناء 15 طائرة جديدة 

موجهة للنقل التجاري املدين

"اجلوية اجلزائرية" 
تطلق ا�ست�سارة دولية 

لتجديد اأ�سطولها

استشارة  الجزائرية  الجوية  الخطوط  شركة  أطلقت 
وطنية من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة.

ويتعلق األمر بـ 5 طائرات نموذج A 200 وثالث 
طائرات نموذج B( 200( وخمس طائرات نموذج 
وثيقة  حسب   400 نموذج   )02( وطائرتين   300
تعني حصريا صانعي  التي  الدولية  هاته االستشارة 
المدني  التجاري  النقل  في  المستغلة  الطائرات 
المنظمة  واالعتمادات  الشهادات  على  والمتوفرين 

للنشاط.
المترشحين  بإمكان  أنه  نفسه  المصدر  ويوضح 
عدة حصص،  أو  لحصة  العروض  تقديم  المؤهلين 
االعالن  يهمهم  الذين  المترشحين  المصدر  ودعا 
عبر  الشروط  دفتر  سحب  أجل  من  طلب  ارسال 

البريد االلكتروني:
.flotte2022@airalgerie.dz

الى  مغلقة  أظرفة  في  العروض  ارسال  ويتوجب 
العنوان: الخطوط الجوية الجزائرية، مديرية المسائل 
القانونية والتأمينات 1 ساحة موريس أودان )الطابق 
3(، الجزائر العاصمة، الجزائر، وتم تحديد أخر أجل 
لتسليم العروض في 26 أكتوبر 2022 قبل 12سا00 

)توقيت محلي(.
حياة �شرتاح

االأغواط:

توقف �سخ�ص بحوزته
 كمية من املهلو�سات

المتنقلة  للفرقة  التابعة  الشرطة  عناصر  تمكنت 
شخص  توقيف  من  باألغواط  القضائية  للشرطة 
)29( سنة بحوزته كمية  العمر  يبلغ من  فيه  مشتبه 

من المؤثرات العقلية تقدر بـ )40( قرص مهلوس.
لقضية  الجزائية  اإلجراءات  ملف  استكمال  وبعد 
المهلوسة  األقراص  ونقل  حيازة  بـ  المتعلقة  الحال 
قصد البيع بطريقة غير شرعية، تم تقديم المشتبه فيه 
الذي  األغواط،  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام 
أحال الملف أمام قاضي الحكم وفقا إلجراءات المثول 
الفوري، ليصدر ضده حكم يقضي بـ )03( سنوات 
قدرها  نافذة  مالية  غرامة  اإليداع،  مع  نافذة  حبس 

)50000.00 دج(.
حياة �شرتاح

بجاية:

االإطاحة بع�سابة خمت�سة 
يف املتاجرة بالكيف

دائرة  الأمن  التابعة  ملبو  �سرطة  متكنت 

البحث  فرقة  مع  بالتن�سيق  االإثنني  �سوق 

الأمن والية بجاية، من االإطاحة  والتدخل 

اأ�سخا�س   04 من  تتكون  اأ�سرار  بجماعة 

ترتاوح اأعمارهم بني 28 و 53 �سنة خمت�سة 

يف بيع وترويج املخدرات واملوؤثرات العقلية 

ببجاية، تفا�سيل الق�سية جاءت بعد ورود 

قيام  حول  ال�سرطة  م�سالح  اإىل  معلومات 

املخدرات  برتويج  يقوم  م�سبوه  �سخ�س 

االإثنني  ب�سوق  الكائن  منزله  من  متخذا 

مكانا الإخفائها، على الفور مت اإعداد خطة 

فيه  امل�ستبه  هوية  حتديد  مع  حمكمة 

مت  والذي  م�سكنه  تفتي�س  وبعد  واإيقافه، 

املخت�سة،  الق�سائية  ال�سلطات  اإ�سراف  حتت 

مت �سبط وحجز كمية معتربة من املخدرات 

)قنب هندي( يقدر وزنها بـحوايل 37 كلغ، 

نوع  من  مهلو�س  قر�س   690 حجز  كذلك 

الوطنية  بالعملة  مايل  مبلغ  بريغابالني، 

عائدات  من  �سنتيم  مليون   247 بـ  يقدر 

لتقطيع  و�سفرات  �سكاكني  الرتويج، 

 03 اإيقاف  مت  للتحقيق  املخدرات.موا�سلة 

الق�سية  يف  متورطني  اآخرين  فيهم  م�ستبه 

توزيع  يف  ت�ستعمالن  مركبتني  حجز  مع 

�سد  جزائي  ملف  اأجنز  وقد  املخدرات، 

امل�ستبه فيهم الأجل ق�سية حيازة واملتاجرة 

وتتم  م�سروعة  غري  بطريقة  باملخدرات 

املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم 

اأين �سدر يف حقهم اأمر اإيداع.

حياة �شرتاح

تمكنت مصالح أمن والية سطيف من وضع حد لنشاط 
لتورطه  القضائية،  السوابق  ذوي  من  خطير  شخص 
في قضايا ترويج للمخدرات، المؤثرات العقلية وحتى 
المواد الصيدالنية المخدرة، مع توقيف المعني وحجز 
العقلية  المؤثرات  معالج(،  )كيف  المخدرات  من  كمية 

والمواد الصيدالنية التي لها مفعول مخدر.
للشرطة  المتنقلة  الفرقة  أفراد  قادها  التي  العملية 
القضائية وجاءت بعد رصد تعامالت مشبوهة لشخص 
القضائية لتورطه في قضايا  السوابق  خطير من ذوي 
ترويج للممنوعات، ما حّمل أفراد الشرطة على فرض 
مراقبة لصيقة له إلى غاية التأكد من تلك المعلومات، 
يلجأ  كان  التي  األماكن  بإحدى  تامة  بفعالية  التدخل  ثم 
سمح  ما  المشروع،  غير  نشاطه  تمويه  أجل  من  إليها 
حوالي  معالج(،  )كيف  المخدرات  من  غ   132 بحجز 

 100 الـ  يناهز  وما  عقليا  المؤثرات  من  قرص   100
وحدة من األدوية ذات التأثير المخدر، مع حيازة أسلحة 
بيضاء محظورة )سيوف وخناجر( وعبوة غاز مسيل 
للدموع ومبلغ مالي من العائدات االجرامية قدر بـ 7.5 

مليون سنتيم.
إعداد  تم  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
مخدرات  حيازة  تهمة:  عن  المعني  ضد  جزائي  ملف 
صيدالنية  ومواد  عقليا  مؤثر  مفعول  ذات  وأقراص 
مخدرة قصد الترويج، مع ممارسة مهنة الصحة دون أي 
رخصة أو تخويل من قبل المصالح المختصة وحيازة 
أسلحة بيضاء محظورة )سيوف وخناجر( وعبوة غاز 
مسيل للدموع، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى 

محكمة سطيف.
حياة �شرتاح

وزارة االت�سال تفتح باب الرت�سح 
جلائزة رئي�ص اجلمهورية لل�سحفي املحرتف

�سطيف:

تقدمي مروج للمواد ال�سيدالنيــة 
املخــدرة اأمـــام وكيــل اجلمهوريــة
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