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باري�س ت�ستعجل "تثبيت ال�سراكة" مع الجزائر
اأ�صاد بالم�صاهمة الجزائرية ال�صتثنائية في 

الدبلوما�صية العالمية متعددة الأطراف

غ�تيري�س ي�ؤكـــــد 
ح�س�ره القمــــــــة 
العربيـــة بالجزائر

تطرق اإلى الإنجازات الهامة التي تحققت محليا ور�صم خارطة الطريق الم�صتقبلية

اجتماع الحك�مة مع ال�لة كان محطة ج�هرية لالإقالع القت�سادي

يمثل ربع اليد العاملة النا�صطة وي�صاهم بـ 14.1 بالمائة من الناتج المحلي

الإنتاج الفالحي يغطي 74 بالمائة من الحاجيات ال�طنية



تعاونها  بعث  إلعادة  باريس،  مساعي  تتواصل 
االقتصادي مع الجزائر بعد فترة الفتور التي مرت بها 
قرابة شهرين من  فبعد  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 
للجزائر،  إيمانوريل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  زيارة 
إليزابيث  الفرنسية  الحكومة  رئيسة  أيام  خالل  تحل 
بورن، بالجزائر للمشاركة في أشغال اللجنة الحكومية 
رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، المنتظر تنظيمها 
يومي 9 و10 أكتوبر الداخل، وتنتظر فرنسا م اللقاء 
أن يكون فرصة لـ" تثبيت الشراكة" التي اتفق عليها 

ماكرون والرئيس تبون.
الوزير  أن  أمس،  األولى،  الوزارة  مصالح  وأوردت 
األول، أيمن بن عبد الرحمان، تلقى مكالمة هاتفية من 
قبل نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن، شكلت  "فرصة 

لتأكيد اإلرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين للعمل 
السيما  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات  تعزيز  على 
الجزائرية- المستوى  الحكومية رفيعة  اللجنة  بمناسبة 
أكتوبر  و10   9 يومي  تنظيمها  المزمع  الفرنسية، 

2022 بالجزائر العاصمة".
والمساعي  المحاوالت  من  سلسلة  باريس  وباشرت 
الجزائر بسبب  الفاترة مع  الجليد عن عالقاتها  إلذابة 
الذاكرة،  ملف  خصت  مسؤولة  غير  تصريحات 
ويحاول  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ليعود 
التي  األخيرة  الزيارة  بعد  خاصة  األمر،  تدارك 
فرصة إلعطاء دفع  كانت  والتي  الجزائر  إلى  قادته 
"شراكة  اتفاق  الرئيسان  وقع  أن  بعد  للعالقات،  قوي 
متجددة"، الذي أّذن الفتتاح مرحلة جديدة في العالقات 

وتقارب  االستثمارية  المشاريع  تعزيز  على  قائمة 
األزمات  ابرز  بشأن  البلدين  بين  الرؤى  وجهات 

والملفات اإلقليمية والدولية.
للجزائر،  الفرنسية  الحكومة  رئيس  زيارة  وتأتي 
في  خاصة  للجزائر،  التودد  في  باريس  رغبة  لتعزز 
ظل أزمة الطاقة التي تعيشها القارة األوروبية والتي 
إلى  األخيرة  الفترة  في  الجزائر  العاصمة  حّولت 
مقصد لمسؤولي كبريات العواصم األوروبية من اجل 
االستفادة من حصة من الغاز الجزائر، حيث يرتقب أن 
تدرس بورن مع الوزير األول أيمن بن عبد الرحمن 
ملف الطاقة، وأن تحظى باريس بزيادة ممكنة لشحنات 
الغاز الجزائري المرسلة إليها في خضّم أزمة الطاقة 

التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

استقبل وزير االتصال, محمد بوسليماني, أمس، 
المدير العام التحاد إذاعات الدول العربية, سليمان 
عبد الرحيم, مرفوقا بالمدير العام للمركز العربي 
لتبادل األخبار والبرامج, محسن سليماني, وذلك 
لمناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بالقمة العربية 

المقررة يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالجزائر, حسب 
ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن بوسليماني أكد بالمناسبة "تسخير 
كافة اإلمكانيات الالزمة إلنجاح هذه القمة من خالل 

وضع كافة الوسائل والتجهيزات تحت تصرف 
الصحفيين الوطنيين واألجانب المعتمدين لتغطية هذا 

الحدث الهام, تسهيال لعملهم".وأضاف الوزير في 
ذات السياق, أن هذه القمة "ستكون متميزة في كل 

المجاالت من خالل عمل تنسيقي مشترك".
من جهته, أكد المدير العام التحاد إذاعات الدول 

العربية, "جاهزية هيئته للمساهمة في تغطية شاملة 
ألشغال القمة العربية بالجزائر, عبر كل الدول 

العربية وغيرها", مشيرا إلى أن "االتحاد يعمل في 

هذا اإلطار بالتنسيق مع كافة المؤسسات اإلعالمية 
المعنية من أجل ضمان التحضير الجيد لنقل هذا 

الحدث الكبير".
ولفت بيان الوزارة إلى أن "اللقاء توسع ليشمل 

كافة مدراء المؤسسات اإلعالمية العمومية السمعية 
البصرية بالجزائر وممثلين عن اتحاد إذاعات الدول 

العربية, للوقوف على آخر التحضيرات التقنية والفنية 
قبل القيام بزيارة ميدانية للمركز الدولي للمؤتمرات".
ع.ط

وقعتأول أمس بمقر والية أدرار اتفاقية لفتح مرافق 
اجتماعية من طرف مجمع سوناطراك عبر بلديتي 

تمنطيط وفنوغيل.وتشمل المبادرة فتح مطعم 
مدرسي بسعة 200 وجبة ببلدية تمنطيط الواقعة 12 
كلم من عاصمة الوالية وقاعة عالج ببلدية فنوغيل 
)30 كلم من عاصمة الوالية( ضمن برنامج مجمع 

سوناطراك إلطالق مشاريع استثمارية وتنموية عبر 
واليات الجنوب سيما مناطق الظل، كما أوضح 
مستشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك 

بوعالم أوجهاني على هامش مراسم توقيع االتفاقية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة االجتماعية 

لمجمع سوناطراك عبر الوطن باعتبارها مؤسسة 
مواطنة تساهم في تنمية مناطق الظل، أحد أبرز 
الملفات التي توليها السلطات العليا للبالد أهمية 

كبرى، حيث تعد والية أدرار أول محطة بواليات 
الجنوب الغربي بعد العملية المماثلة التي مست 
واليات الجنوب الشرقي، يضيف المسؤول ذاته.

وفي هذا الجانب أسدى الرئيس المدير العام 

للمجمع تعليمات إلطاراته بضرورة تكاثف الجهود 
للمساهمة في تنمية مناطق الظل، كما صرح السيد 

أوجهاني.
ويواصل المجمع الطاقوي الوطني سوناطراك 
جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في مختلف القطاعات التنموية، 

على غرار الفالحة والطاقات المتجددة والشباب 
والرياضة والتضامن الوطني، حسب نفس المصدر.
ر.ن

اإميان. �س/ واج
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باري�س ت�ستعجل "تثبيت 
ال�سراكة" مع اجلزائر

تلقى الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمن، اأم�س، مكاملة هاتفية من نظريته الفرن�سية اإليزابيث بورن، 

التي �ستحل باجلزائر يف التا�سع من اأكتوبر الداخل، حيث ت�سعى فرن�سا اإىل تثبيت �سراكتها القت�سادية 

مع اجلزائر، واإعادة احلياة للعالقات الثنائية الفاترة بني البلدين ب�سبب جتاوزات باري�س.

أكد األمين العام لألمم المتحدة، اونطونيو 
غوتيريش، أول أمس، حضوره القمة 
العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 

الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل، مشيدا 
بالمساهمة "االستثنائية" للجزائر في 

الدبلوماسية العالمية متعددة األطراف.
وعقب لقائه وزير الشؤون الخارجية 

والجالية الوطنية بالخارج، رمطان 
لعمامرة الذي سلمه رسالة الدعوة 

الموجهة إليه من قبل الرئيس عبد المجيد 
تبون لحضور القمة العربية بالجزائر 

كضيف شرف، أعرب السيد غوتيريش 
عن "عميق إمتنانه للسيد الرئيس مؤكدا 

تلبيته لدعوته الكريمة وحضوره في 
أشغال هذا االستحقاق الذي سيتزامن 

انعقاده مع االحتفاالت المخلدة للذكرى 
ال68 الندالع ثورة التحرير المجيدة".

وخالل اختتام مشاركته في أشغال الشق 
رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية 
العامة لألمم المتحدة بنيويورك، عقد 

وزير الشؤون الخارجية جلسة عمل مع 
األمين العام، السيد أنطونيو غوتيريش.وتم 

خالل هذه الجلسة، "استعراض عالقات 
التعاون بين الجزائر واألمم المتحدة وكذا 

مستجدات األوضاع دوليا واقليميا، السيما 
الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية السلم 

واالستقرار في كل من ليبيا، مالي ومنطقة 
الساحل والصحراء، إلى جانب مساعيها 

الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية 
وإعادة اطالق عملية السالم في الشرق 
األوسط من خالل احياء مبادرة السالم 

العربية".
وفي هذا السياق "أشاد األمين العام 
بالمساهمة "االستثنائية التي تقدمها 

الجزائر لألمم المتحدة وللدبلوماسية 
العالمية متعددة األطراف، خدمة ألهداف 
السلم واالستقرار وحل النزاعات بالطرق 
السلمية وترقية عالقات ودية بين الدول".
كما ناقش الطرفان "آفاق استكمال مسار 
تصفية االستعمار في الصحراء الغربية 
على ضوء استئناف جهود األمم المتحدة 
تحت قيادة الممثل الشخصي لألمين العام 
ستافان دي ميستورا، لحمل طرفي النزاع 
الدولتين العضوين في االتحاد االفريقي، 

المملكة المغربية والجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية، على مواصلة 

المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى 
حل دائم وعادل يقبله الطرفان ويضمن 

حق الشعب الصحراوي غير القابل 
للتصرف أو التقادم في تقرير المصير 

واالستقالل".
ق. و

أعربت سفيرة مملكة هولندا في الجزائر 
جانا فان دير فيلدي أمس، عن اهتمام 

بالدها بتعميق التعاون مع الجزائر في 
المجال الفالحي والحد من تأثيرات 

التغيرات المناخية.
وقالت فان دير فيلدي على هامش 

الصالون الدولي للفالحة "موستا إكسبو" 
، بوالية مستغانم والذي تعد هولندا 

ضيف الشرف،  أن للجزائر وهولندا 
"دور هام للعمل معا على بناء زراعة 

الغد وهي زراعة مبتكرة وديناميكية 
تحترم التنوع البيولوجي وملتزمة اتجاه 

الرهانات المتعلقة بالحد من تأثيرات 
التغيرات المناخية وخدمة المستهلكين".

وأبرزت السفيرة أنه تمت "تقوية" 
العالقات بين البلدين في المجال الفالحي 

خاصة في السنوات القليلة الماضية 
من خالل برامج التعاون في مجاالت 

إستراتيجية على غرار بذور البطاطس 
والخضروات وتربية األبقار والدواجن.
وأشارت إلى أن جامعة "فاغينينغين" 

الفالحية بهولندا التي تحضر هذا 

الصالون لديها عدة مشاريع في الجزائر 
على غرار تطوير بيت بالستيكي 

ذكي إلنتاج الخضروات في المحيط 
الحضري وشبه الحضري ، كما أن 

العديد من الشركات الهولندية متواجدة 
بالسوق الجزائرية منذ فترة طويلة. 

وأضافت ذات الدبلوماسية أن من بين 
المشاركين في هذه التظاهرة االقتصادية 

متعاملين هولنديين متخصصين في 
مجال المنتجات المبتكرة رفقة نظرائهم 

الجزائريين.
وبعد أن عبرت عن امتنانها لكون بالدها 
ضيف شرف الطبعة الثانية من الصالون 

الدولي للفالحة "موستا إكسبوا" ذكرت 
فان دير فيلدي أن هولندا تعمل مع 

الجزائر على تطوير شعب فالحية أخرى 
وتبادل المعارف والتجارب خاصة 

فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية 
كالجفاف وتآكل التربة واالستعمال 

العقالني والمستدام للمصادر الطبيعية 
كالمياه والطاقة.

ر. ن

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, 
ياسين حمادي، أمس، على تمسك الجهات 

المعنية بالقطاع على إعادة التفكير في 
منظور السياحة, من خالل التركيز على 

الخصوصيات التي تثير إعجاب الزوار وكذا 
تطوير السياحة الداخلية.

وفي كلمة له خالل إشرافه على لقاء نظم 
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للسياحة 

تحت شعار:"مفهوم جديد للسياحة", أوضح 
حمادي أن "السياحة تعتبر من ضروريات 

الحياة العصرية وحقا مشروعا للمواطن في 
الجزائر الجديدة", مبرزا أن "إعادة التفكير 

في السياحة بالجزائر يعادل التعريف بها في 
ضوء اإلمكانات الهائلة المتوفرة والمتنوعة, 

وكذا بالتغلب على كل التحديات".
ولدى تطرقه إلى موسم االصطياف لسنة 

2022, اعتبر أنه كان "ناجحا" بالنظر إلى 
"النشاط والحركة السياحية التي عرفها, 
والجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل 

تجسيد األهداف الواردة في برنامج رئيس 
الجمهورية والرامية إلى تطوير القطاع 

السياحي للنهوض به".وتم في هذا القطاع-
-حسب الوزير-- رفع القدرة االستيعابية 
لإليواء, حيث تم تدعيم الحظيرة الفندقية 
الحالية خالل هذا الموسم ب58 مؤسسة 

فندقية جديدة على مستوى البلديات الساحلية, 
بطاقة استيعابية تقدر ب7022 سريرا 

جديدا, مما سمح ببلوغ 97.000 سرير على 
مستوى الواليات الساحلية األربعة عشر, 
كما تم دعم حظيرة اإليواء بتفعيل صيغة 
اإلقامة لدى الساكن, والتي تسمح لألفراد 
بتأجير مساكنهم خالل فترة االصطياف 

مما يرفع القدرة االستيعابية لإليواء خاصة 
في المدن الساحلية.وقال حمادي في نفس 
المنظور أن هذه الجهود أثمرت من خالل 

موسم االصطياف الناجح بكل المعايير, 
بحيث تشير اإلحصائيات  إلى "ما يزيد عن 
عشرة ماليين وخمسمائة ألف سائح وطني 

وأجنبي توافدوا على الواليات الساحلية 
األربعة عشر."وتجعلنا هذه االحصائيات 
-كما قال الوزير- نستخلص بأن القطاع 

السياحي بمختلف أنشطته المرتبطة بموسم 
االصطياف قد سجل رقم أعمال تجاوز 
200 مليار دينار وهو رقم يبعث على 

االرتياح ويعطينا دفعا قويا لمواصلة الجهود 
للمضي قدما نحو تحقيق األهداف المنشودة 

للرقي بهذا القطاع والمساهمة بفعالية في 
االقتصاد الوطني".ويرى الوزير بأنه "آن 

األوان لوضع تصور جديد لتطوير السياحة 
وتعزيز موقعها من خالل صياغة جديدة 

لآلليات والتشريعات الواجب توفيرها, ليس 
لألغراض االقتصادية فحسب, بل أيضا 

هناك أبعاد إنسانية يجب وضعها في قلب 
السياسات العامة من أجل جعل السياحة 

حقا للمواطنين في جميع أنحاء العالم, مما 
يتيح لهم التعرف على بعضهم البعض 

بشكل أفضل, ألن السفر يعد تجربة فريدة 
تتيح للمرء اكتشاف البلدان وما تزخر به 
من كنوز طبيعية واالحتكاك بالمجتمعات 

والتعرف على عاداتها وتقاليدها".
وذكر في هذا اإلطار بالمقومات السياحية 

التي تزخر بها الجزائر من تنوع ثقافي 
وحضاري وتاريخي منذ آالف السنين", 
مركزا على ضرورة ترسيخ هذه القيم 

اإلنسانية العالمية والحفاظ عليها والعمل 
على تجسيدها على أرض الواقع والتي يعمل 

قطاع السياحة على تجسيدها, بهدف جعل 
السياحة رافدا أساسيا من روافد االقتصاد 

الوطني وبديال لقطاع المحروقات على 
المدى الطويل.

 اأ�ساد بامل�ساهمة اجلزائرية ال�ستثنائية 

يف الدبلوما�سية العاملية متعددة الأطراف

 غوتريي�س يوؤكد ح�سوره
 القمة العربية باجلزائر

 تعد �سيف �سرف يف ال�سالون

 الدويل للفالحة "مو�ستا اإك�سبو"

 اهتمام هولندي بتعميق
 "التعاون الفالحي" مع اجلزائر

حمادي يوؤكد �سرورة التفكري يف منظور ال�سياحة ويك�سف

 200 مليار دينار 
رقم اأعمال مو�سم اال�سطياف 

بهدف فتح مرافق اجتماعية

توقيع اتفاقية بني جممع �سوناطراك وبلديتي متنطيط وفنوغيل 

يف اإطار التح�سريات اجلارية لعقد القمة العربية باجلزائر 

 وزير االت�سال ي�ستقبل املدير العام الحتاد اإذاعات الدول العربية



ثالث,  ورشات  وعبر  األشغال,  من  يومين  فطيلة 
احتضنها قصر األمم )نادي الصنوبر( بمناسبة االجتماع, 
الذي نظم هذه السنة تحت شعار "ترقية االقتصاد الوطني 
رئيس  افتتاحه  على  أشرف  والذي  المحلية",  والتنمية 
الحكومة  أعضاء  تبون, عكف  المجيد  عبد  الجمهورية, 
ووالة الجمهورية ومختلف ممثلي المجتمع المدني على 
معالمها  التي وضعت  الطريق  تنفيذ خريطة  مدى  تقييم 
الطبعة السابقة والتي انبثقت عنها أكثر من  توصية تهدف 

لبعث التنمية المحلية.
االقتصادية  المؤشرات  فان  تبون,  الرئيس  وبشهادة 
للجزائر هي اليوم "باللون األخضر" بفضل االجراءات 
المتخذة على أكثر من صعيد, و السيما فيما يتعلق برفع 
العراقيل خاصة االدارية, عن االستثمار و توفير العقار 
و دعم المقاوالتية لدى الشباب, مع التحكم في التضخم و 
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و دعم القطاع الفالحي, 

و خاصة انتاج الحبوب, و أيضا تقليص الواردات.
اعتراف  تبون,  الرئيس  حسب  استحق,  التعافي,  هذا 
العالمي,  البنك  هيئات دولية "ال تعرف المجاملة", مثل 
بالتقدم الذي احرزته الجزائر في هذا المجال, وخاصة ما 
يخص رفع قيمة العملة الوطنية, و جعل مشروع التحاق 
الجزائر بمجموعة "بريكس" هدفا قابال للتطبيق، كما أن 
استرجعت  التي  الجزائرية,  للدبلوماسية  الفاعل  الدور 
رئيس  يضيف  "الحضيض",  في  كانت  بعدما  مكانتها 
الجمهورية, استحق اعتراف األمين العام لألمم المتحدة 
و االتحاد االوروبي والدول العظمى بدور الجزائر في 
االفريقية  القارة  مستوى  على  واالستقرار  االمن  ارساء 
التنموية  االنجازات  لها.وبفضل  المجاور  المحيط  و 
الرئيس  أكد  الميدان,  في  الوالة  و جهود  محليا  المحققة 
"مناطق  منها  تعاني  كانت  التي  المشاكل  جل  أن  تبون 
الظل" عبر مختلف الواليات وكذا مظاهر غياب التنمية 
قد تم حلها نهائيا, معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل 
المتبقية طريقها إلى الحل مطلع  على أكبر تقدير حتى 
"ال نتكلم مجددا عن مناطق الظل".ومن بين المكتسبات 
التي استعرضها الرئيس تبون أمام الوالة تنويع االقتصاد 
سنة  أو   ال  خالل  شعار  سوى  يكن  "لم  الذي  الوطني 
الماضية", و الذي سمح بتصدير  ماليير دوالر خارج 
المحروقات السنة الماضية في انتظار بلوغ  ماليير دوالر 

هذه السنة, موازاة مع مواصلة التحكم في الواردات.
وبالنظر للمؤشرات المالية االيجابية المسجلة, أكد الرئيس 
سيتواصل  والبسيطة  المتوسطة  األجور  رفع  أن  تبون 
رفع  و  التقاعد  معاشات  مراجعة  كذا  و  القادمة,  السنة 
الشروع  مع  القادم,  يناير  شهر  من  بداية  البطالة  منحة 
الفوري في مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي 

والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم األساسية.
ومن بين التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون لمواصلة 
التي  التدابير  كافة  تفعيل  المحلية,  الديناميكية  دعم 
الجديد  االستثمار  لقانون  التطبيقية  النصوص  تضمنتها 

تجمع  تعاونيات  واستحداث  الجاري"  العام  نهاية  "قبل 
المستثمرين الخواص تتكفل بصيانة المناطق الصناعية.
"فورا"  تتولى  لجنة  تأسيس  عن  تبون  الرئيس  وأعلن 
مراجعة قانوني البلدية والوالية بهدف دعم الالمركزية 
يحث  أن  قبل  المحلية,  الجماعات  لتمويل  موارد  وخلق 
الوالة على مواصلة "رفع الغبن" عن المواطنين والتكفل 
بانشغاالتهم, باعتبار الجزائر دولة  "ديمقراطية شعبية", 
داعيا  استثناء,  دون  المواطنين  بجميع  التكفل  تقتضي 
القضايا  جميع  في  للشباب  االعلى  المجلس  الستشارة 

المتعلقة بهذه الفئة.
 �سرورة اأن تتحول ال�سلطات

 املحلية لقوة اقرتاح

و لدى تدخله, أكد الوزير االول, أيمن بن عبد الرحمان, 
تظهر"  بدأت  االقتصادي  النهوض  "مالمح  أن  بدوره 
بالجزائر بفضل "البرنامج النهضوي الطموح" الذي جاء 

به رئيس الجمهورية.
السلطات  تحول  ضرورة  على  األول  الوزير  وشدد   
الجماعي"  العمل  اطر  اقتراح ضمن  "قوة  الى  المحلية 
مع تسيير الشأن المحلي ب"مقاربة اقتصادية بعيدة عن 

المقاربة اإلدارية المبنية على البيروقراطية".
أمام  استعرضها  التي  االيجابية  المؤشرات  بين  ومن   
الوالة, ذكر بن عبد الرحمان الميزان التجاري للجزائر 
الذي ينتظر أن يسجل فائضا بـ  مليار دوالر نهاية العام 

الجاري.
لعرض  الحكومة  ألعضاء  فرصة  االجتماع  وكان 
مؤكدين  المركزي,  المستوى  على  القطاعية  انجازاتهم 
المستوى  على  انجاحها  في  الوالة  مساهمة  أهمية  على 
المحلي.وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة 

التي  التعليمات  أن  جهته  من  مراد,  إبراهيم  العمرانية, 
أحسن  في  ستتجسد  للوالة  الجمهورية  رئيس  أسداها 
المتدخلين  و  الفاعلين  كافة  مع  بالتنسيق  ذلك  و  اآلجال 
تطهير  مسألة  مضبوطة".وبخصوص  "رزنامة  وفق 
العقار, التي أكد الرئيس تبون على تعجيلها, كشف وزير 
الصناعة, أحمد زغدار, عن استرجاع  هكتار من العقار 
غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق 
هني,  الحفيظ  عبد  محمد  الفالحة,  وزير  النشاطات.أما 
فقدم معطيات جد ايجابية حول القطاع الفالحي, تظهر 
ر  الى  ارتفعت  الخام  الداخلي  الناتج  في  مساهمته  أن 
بالمائة, مع نسبة تغطية للحاجيات الوطنية ب  بالمائة، و 

ذلك بفضل نمو بلغ  بالمائة هذا الموسم.
االجتماع,  خالل  المنظمة  الورشات  توصيات  وجاءت 
والتي حملت عناوين "إطار مستحدث لبعث االستثمار: 
مسار  ركيزة  و"الوالي,  المحلية"  للجماعات  دور  أي 
والجباية  المالية  و"إصالح  المحلية"  االقتصادية  التنمية 
المحلية من أجل تنمية مستدامة" كخارطة طريق جديدة 

لمواصلة مسار التنمية المحلية بشكل واثق و مستدام.
وأوصى المشاركون في الورشات الثالث بوضع, على 
مستوى كل والية, خريطة تبين المؤشرات االقتصادية 
ووضعها  المتوفرة,  والفرص  والقدرات  واالجتماعية 
كقاعدة  المشاريع  وحاملي  المستثمرين  تصرف  تحت 
بيانات تسمح بالترويج لالستثمار على المستوى المحلي، 
بقانون أساسي, يضمن  الوالة  بتزويد سلك  كما أوصوا 
والتنظيمية  القانونية  الترسانة  ضمن  مكانته  تعزيز 
للدولة, الى جانب مراجعة نظام التضامن بين الجماعات 
الزالت  الذي  التنموي  التأخر  استدراك  قصد  المحلية, 

تعرفه بعض المناطق.

بالجزائر  أمس  أول  العمل  أرباب  منظمات  اعربت 
عنها  اعلن  التي  بالقرارات  ترحيبهم  عن  العاصمة, 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة لقاء 
الحكومة بالوالة, معبرين عن ارتياحهم للتوجيهات التي 
اعطاها من اجل رفع جميع العراقيل امام المستثمرين.

في هذا الصدد, صرح بعض مسؤولي منظمات ارباب 
تبون,  الرئيس  لقرارات  ارتياحهم  عن  لوأج,  العمل 
رفع  و  التقاعد  معاشات  بمراجعة  المتعلقة  تلك  سيما 
منحة البطالة, وكذا التوجيهات التي اعطاها للوالة في 
"خارطة  تشكل  انها  معتبرين  المحلية,  التنمية  مجال 
اقتصادي  "نموذج  بإقامة  السماح  شانها  من  طريق" 
ألرباب  الجزائرية  الكونفدرالية  رئيس  واشاد  جديد". 
رئيس  بخطاب  اغلي,  سامي  محمد  المواطنين,  العمل 
رئيس  لعزم  الكبير  "ارتياحه  عن  معبرا  الجمهورية, 
الجمهورية على مواصلة مسار اقامة نموذج اقتصادي 

جديد للجزائر الجديدة".
وصرح قائال ان "رئيس الدولة قد حدد معالم النموذج 
معا,  اقامته  يجب  الذي  الجديد,  الجزائري  االقتصادي 

مضيفا اننا متفقين تماما ومؤيدين للقرارات الشجاعة و 
التوجيهات التي عبر عنها رئيس الجمهورية".كما اثنى 
رئيس الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنين 
على التوجيهات التي اعطيت للحكومة و الوالة من اجل 
انعاش انتاج الحبوب "سيما في سياق الظرف الحالي, 
يخص  فيما  وكذا  حقيقيا",  سالحا  القمح  اصبح  حيث 
مراجعة معاشات التقاعد و رفع منحة البطالة, معتبرا 
اياها بمثابة "اجراء هام يستجيب لمسالة تحسين القدرة 

الشرائية للمواطن".
يرتسم  بدء  جديد  "بعهد  يتعلق  االمر  ان  اغلي  واعتبر 
للجزائر", و"ان رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة 
التنمية  في  للوالة  المحوري  الدور  يخص  فيما  سيما 

االقتصادية للبالد".
من جانبه اكد رئيس الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل 
الجزائريين, محمد نايت عبد العزيز, ان خطاب رئيس 
الجوانب  كل  بالوالة, شمل  الحكومة  لقاء  الدولة خالل 
المتعلقة بالتنمية االقليمية, مشيرا الى ان "الرئيس تبون 
الى  بالنظر  المسائــــل  بهــــذه  دراية  االكثر  يعــــد 

خبرتـــــه و تجربتــــه الطويـــــــلة في هــــذا المجال".
المناسب,  الوقت  في  جاء  "اللقاء  ان  الى  اشار  كما 
قد ركز في خطابه على  الجمهورية  مضيفا ان رئيس 
المؤسسات  و  المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات  دور 
-حسب  يشكل  مما  الناشئة,  المؤسسات  و  المصغرة 
رايه- "نظرة استراتيجية للتنمية االقليمية لبلد شاسع مثل 
الجزائر". وتابع نايت عبد العزيز ان "االنعاش الحقيقي 
القتصادنا يجب ان يرتكز على محركين اساسيين هما 
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الكبرى 
العمومية و الخاصة, و ان الرئيس تبون هو الوحيد الذي 
اطلع حقيقة على وضعية المؤسسة المصغرة و بشكل 

عام على التنمية المحلية, فهو يعرف الميدان جيدا".
الجزائرية,  للمؤسسات  العامة  الكونفدرالية  رئيسة  أما 
سعيدة نغزة, فقد اكدت ان "رئيس الجمهورية قد طمان 
تشخيص  خالل  من  االقتصادي  والمحيط  الجزائريين 
في  الثابتة  ارادته  عن  عبر  انه  و  للوضعية",  دقيق 
انجاح مخطط االنعاش االقتصادي من خالل اجراءات 
و  البيروقراطية  بمكافحة  الصارم  االلتزام  و  ملموسة 

وضع اطار قانوني للوكالة الجزائرية لترقية االستثمار. 
وتابعت نغزة, ان رئيس الدولة قد "طمان الوالة الذي 
مسيرين  يكونوا  ان  و  تعليماته  تجسيد  منهم  ينتظر 
االستثمار  انعاش  عن  المباشرين  والمسؤولين  حقيقيين 

في الوالية".
البلدية  و  الوالية  قانون  "مراجعة  ان  الى  اشارت  كما 
سيعزز بالتأكيد هذا المسعى", معربة عن املها في ان 
"ينخرطوا في هذا التحدي الطموح".من جانبه اكد رئيس 
الكونفدرالية العامة ألرباب عمل قطاع البناء و االشغال 
العمومية و الري, عبد المجيد دنوني, ان خطاب رئيس 
الجمهورية امام اعضاء الحكومة و الوالة, كان "وجيها" 
المؤسسة".  بعالم  المتعلقة  االنشغاالت  جميع  "شمل  و 
تبون  الرئيس  ان  على  التأكيد  الى  االخير  في  وخلص 
لم  و  التنويه,  تستحق  حقيقية  خارطة طريق  قد وضع 
يتبق اال تجسيدها على ارض الميدان من خالل المتابعة 
خطاب  كبير  باهتمام  تابع  انه  الى  مشيرا  الصارمة", 

القاضي االول للبالد.
ع.ط
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تطرق اإىل الجنازات الهامة التي حتققت حمليا ور�سم خارطة الطريق امل�ستقبلية

اجتماع احلكومة مع الوالة 
كان حمطة جوهرية لالإقالع االقت�صادي 

�سكل اجتماع احلكومة مع الولة, الذي النعقد موؤخرا, حمطة لتقييم وتاأكيد الجنازات الجتماعية-القت�سادية املج�سدة ميدانيا عرب خمتلف وليات 

الوطن طيلة �سنة من العمل, يف ظل موؤ�سرات ايجابية تنبئ بتحقيق املزيد من الجنازات ل�سالح املواطن م�ستقبال.
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يف انتظار �سدور 

قانون الولية اجلديد

الكرة يف مرمى الوالة 
لتحريك عجلة االقت�صاد 
الوطني والتنمية املحلية
الحمهورية  لرئيس  الجديدة  المقاربة  ترتكز 
والوالة  الوالية  جعل  على  تبون  المجيد  عبد 
ركيزة هامة لترقية االقتصاد الوطني والتنمية 
خالل  من  منتجة،  فضاءات  وجعلها  المحلية، 
قانوني البلدية والوالية والجباية المحلية، الذي 
سيمكن من اعطاء هامش للوالة للمبادرة وخلق 

الثروة.
البلدية  ينتظر أن يساهم قرار مراجعة قانوني 
والوالية، في منح الوالة صالحيات أكبر تساهم 
في تبني إستراتيجية تنموية تتماشى ووضعية 
بها،  الفاعلين  كل والية من خالل اشراك كل 
الموارد،  كافة  وتثمين  المحلية  بالتنمية  للدفع 

التي تزخر بها الواليات والجماعات المحلية.
يرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن 
الرئيسين  والفاعليين  األساسية  الركيزة  الوالة 
لتحريك عجلة االقتصاد الوطني على مستوى 
والياتهم، مؤكدا بأن دورهم كبير في رفع الغبن 
باالصالحات،  قدما  والمضي  المواطن  عن 

التي انطلقت منذ مدة.
االقتصادي عبد  الخبير  قال  الصدد،  هذا  وفي 
صفحته  على  له  منشور  في  بلغرسة  اللطيف 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
لتجسيد  الوالة  الكرة في مرمى  بأن  فايسبوك، 
والذي حمل  والوالة،  الحكومة  لقاء  مخرجات 
والتنمية  الوطني  االقتصاد  "ترقية  شعار 

المحلية.”
صالحيات  توسيع  القرار،  "المركزية  وكتب 
لصالح  والوالية  البلدية  قانوني  تعديل  الوالة، 
المنتخب، المرونة في معالجة ملف اإلستثمار، 
تقديم  الظل،  مناطق  مشاكل  على  القضاء 
اإلقتصادي،  الوضع  تحسن  على  مؤشرات 
تقديم وعود بتحسين مستوى المعيشة بداية من 
في  جاءت  التي  اإلقتصادية  النقاط  أهم  هي   ،
تبون  المجيد  الجمهورية عبد  لرئيس  الـ  اللقاء 
األهم  لكن  الحكومي،  الطاقم  بمعية  بالوالة، 
من ذلك كله هو تطبيق الوالة لتعليمات رئيس 
أيام  الحكومة والوالة،  لقاء  الجمهورية.”وجاء 
قليلة بعد اجراء رئيس الجمهورية عبد المجيد 
والذي  الوالة،  سلك  في  واسعة  حركة  تبون 
في  للوالة  يوليها  التي  الكبيرة  األهمية  يبرز 
التنمية  في  يساهم  قوي  اقتصاد  لبناء  مقاربته 
األخذ  مع  الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية 

بعين االعتبار التنمية المحلية.
يشار إلى أن قانوني البلدية والوالية السابقين، 
الوالية  والي  صالحيات  من  يحدان  كانت 
عائقا  وشكال  البلدي  الشعبي  المجلس  ورئيس 
شأن  ومن  المحلي،  المستوى  على  للتسيير 
المبادرة  الجديدة أن تسهم في تحرير  القوانين 
تعود  أوسع  صالحيات  اعطاء  من  وتمكن 
بالنفع على اإلقتصاد الوطني والتنمية المحلية، 
باعتباره قاعدة هامة للنموذج التنموي الجديد.

ف.م

اأ�سادوا مبخرجات اللقاء الذي جمع احلكومة بولة اجلمهورية

اأرباب العمل ينوهون بالقرارات التي اأعلن عنها الرئي�س تبون



الحل  أن  عقباوي،  العابد  التربوي  الناشط  وأعتبر 
المرسوم  من  المادة   تفعيل  هو  السليم  القانوني 
التنفيذي - المتضمن القانون األساسي لعمال التربية 
المعدل والمتمم التي تسمح لوزير التربية الوطنية 
بإصدار قرار يحدد مهام سلك مشرفي التربية في 

االبتدائيات وحتى في المتوسطات والثانويات.
العقباوي، أن هذا اإلجراء سبق لحكومة  وأوضح 
مقداد سيفي ان تبنته سنة ، حيث تم اصدار  مرسوم 
تنفيذي رقم / بتاريخ // يتمم المرسوم / بتاريخ // 
المتضمن القانون األساسي الخاص لعـمال التربية 

.
أنشأ سلك  المرسوم  المتحدث، أن هذا  وقال، ذات 
جديد لم يكن موجودا في قطاع التربية وهو  سلك 
االبتدائيات  في  يعملون  والذين  المجازين  األساتذة 
كأساتذة  الحقا   إدماجهم  تم  والذين  والمتوسطات 
التعليم  في  رئيسيبن  أساتذة  او  متوسط  تعليم 
االبتدائي عند صدور المرسوم الحالي - المتضمن 

القانون األساسي للتربية.
في  المقابل تطرق المتحدث الى ملفات عالقة في 
انتظار الحسم أبرزها االستعجال في إصدار قرار 
وزاري يحدد تصنيف ومهام سلك مشرفي التربية 
في االبتدائيات في انتظار تعديل القانون االساسي، 
هم  التي  القانونية  غير  اإلدارية  الوضعية  لتسوية 
إيجاد حلول ولو مؤقتة  فيها، فضال عن ضرورة 
المسودة  إصدار  الواليات،   بعض  في  لالكتظاظ 

األولية للقانون األساسي لعمال التربية.
قضية  معالجة  أهمية  على  المتحدث،  وشدد 
األساتذة  ورواتب  التربية  لعمال  المالية  المخلفات 
المتعاقدين في بعض الواليات، وكذلك ملف إنشاء 
الواليات  في  االجتماعية  الخدمات  الوالئية  اللجان 
أشار  كما،  األم.  الواليات  في  وتجديدها  الجديدة 
المتعاقدين  األساتذة  توظيف  ملف  إلى   المتحدث، 
هذا  يطرحها  التي  واإلدارية  التنظيمية  والمشاكل 

الملف على مستوى مديريات التربية.

في المقابل، تطرق عضو المجلس الوطني للنقابة 
الهادي  عبد  التربية  ومساعدي  لمشرفي  الوطنية 
مع  تزامنا  السطح  تطفو على   إلى عوائق  أحمد، 
كل دخول مدرسي ، مشددا انه البد لها من توفير 

وسائل مادية وموارد بشرية .
التربوية  المنظومة  إصالح  إلى  المتحدث،  ودعا 
البيداغوجي  بالتأطير  بداية  الدراسية  والمناهج 
والتأطير اإلداري وكذلك اإلكتظاظ ونقص الهياكل 
مختلف  توزيع  أهمية  مع  التربوية،  المؤسسات 
بمحيطها،  المؤسسات  توفر  وعدم  السكنية  الصيغ 
النهاء أزمة التحويالت واإلقامة، فضال عن أهمية 
لكل  األدراج  توفير  عبر  المحفظة  ثقل  تخفيف 
ما  عقود  إدماج  ملف  وكذا  التعليمية،  المؤسسات 
تحديد  و  تشريع  دون  باالبتدائيات  التشغيل   قبل 
والنظر  للتمدرس  العادي  للنظام  العودة  لمهامهم  
وترشيد  وترميمها،  المؤسسات،  ميزانية  في 
مديريات  بعدة  حاصلة  تراكمات  ظل  في  النفقات 

تربية ونزاعات.
غامض  أساسي  قانون  الى  المتحدث  تطرق  كما 
المهام  تداخل  التربية   ومساعدي  لمشرفي 
والصالحيات ، ناهيك عن تسيير مكاتب ومصالح 
بالنسبة  الشيء  ونفس  بالتكليف  التربية  مديريات 

لمختلف الرتب اإلدارية .
من جهته األمين العام للمنظمة الجزائرية ألساتذة 
التربية "مجال" محمد بوجمعة شيهوب، تطرق إلى 
المدارس  ببعض  اآلن  إلى حد  عدم وجود رفوف 
االبتدائية بالعاصمة دون الحديث عن مناطق الظل  

وال حتى النسخة الثانية من الكتاب .
 جتاوز تلميذ يف الق�سم والربملان

 يتحرك القرتاح حلول

أنها سيد  المتحدث،  أفاد   ، وعن ظاهرة االكتظاظ 
الموقف وشئ ال يصدق ما يحدث ، مشيرا إلى أن 
متوسطة بالعاصمة تضاعف عدد التالميذ بها حيث 

وصل تلميذ وتجاوز عدد التالميذ في القسم الواحد  
تلميذ، في حين أن ثانوية أخرى بالعاصمة تجاوز 
عدد األقسام بدون حجراتقسم بمقدار ثانوية جديدة.
أبناءهم من  منع   تالميذ، على  أولياء   هذا وعمد 
ببلدية  االكتظاظ  بسبب  الدراسة  بمقاعد  االلتحاق 
وبالضبط  الدفلى،   عين  والية  السلطان  عين 
يدرسون  التالميذ  بات  إن  بعد   ، أوت  بمتوسطة  
في أقسام بـ  تلميذ ، مناشدين وزارة التربية للتدخل 
التي  االكتظاظ  قضية  في  النظر  أجل  من  العاجل 

حالت دون إيجاد كرسي للجلوس.
وكان قد طمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم 
من   / الدراسية  السنة  انطالق  إشارة  عقب  بلعابد 
والية جانت بخصوص ظاهرة االكتظاظ ان األمر 
المتاحة",  باإلمكانيات  حلها  "تم  وقد  فيه،  متحكم 
بالحدة  "ليس  الموضوع  أن حقيقة هذا  إلى  مشيرا 
بالحدة  ليس  المشكل  "هذا  قائال:  المتداولة"، 

والضراوة المتداولة".
وحسب المسؤول األول لقطاع التربية فان "معظم 
بأمهات  قائال "سترون  بأريحية"  المدارس ستعمل 
أعينكم بأن مشكل االكتظاظ متحكم فيه، مبرزا أن 
من  جدا  قليل  عدد  منه  ويعاني  "نسبي  االكتظاظ 

المؤسسات التربوية".
يأتي هذا فيما تحركت لجنة التربية والتعليم العالي 
الشعبي  للمجلس  الدينية  والشؤون  العلمي  والبحث 
الوطني, لتنظيم يوم دراسي للوقوف على النقائص 
التي يعرفها قطاع التربية الوطنية واقتراح حلول 

ملموسة للمشاكل التي يعاني منه.
لضبط  ألعضائها خصص  اجتماع  في  هذا  وجاء 
على   / العادية  البرلمانية  للدورة  أعمالها  جدول 
أهمية إجراء زيارات استعالمية, انطالقا من المهام 
المنوطة بنواب المجلس الشعبي الوطني في مراقبة 
عمل السلطة التنفيذية، مع ضرورة معالجة مشكل 
التفويج والرجوع  نظام  التخلي عن  بعد  االكتظاظ 

إلى النظام العادي.
 "االأنباف" يطالب مكاتبه

 بتقارير  حول "االكتظاظ"

كما شدد النواب، في ذات الصدد, على "ضرورة 
منح الفرص متكافئة في توزيع اللوحات الرقمية", 
اإلنترنت وبحث سبل  بخدمة  التزويد  مع "ضمان 
اإلصالح  تقييم  "ضرورة  مبرزين  تمويلها"، 
التقى  كما  المناهج".  جانب  في  خاصة  التربوي, 
أعضاء اللجنة عند ضرورة تعزيز العمل الرقابي, 
تخصص  استماع  جلسات  تنظيم  خالل  من 
ضمن  تدخل  التي  القطاعات  وزراء  الستضافة 

اختصاصات اللجنة.
وفي إطار المشاكل التي يعرفها الدخول المدرسي 
التربية  لعمال  الوطني  االتحاد  توجه  الجاري 
البلدية  المكاتب  لرؤساء  "االنباف"  والتكوين 
الدخول  لمواكبة  المؤسسات  فروع  ورؤساء 
مؤسسة  كل  وضعية  عن  تقارير  ورفع  المدرسي 
وظروف التمدرس وحال االكتظاظ بها قبل سبتمبر 
وهذا من أجل متابعتها ورفعها لجهات االختصاص 

من خالل المكتب الوالئي أو المكتب الوطني

البواقي في وقفة احتجاجية صبيحة  التربية لوالية أم  دخل مشرفو ومساعدو 
والمساعدين  المشرفين  زمالئهم  رواتب  من  الخصم  على  احتجاجا  أمس، 
التربويين الذي وصل إلى عشر أيام من راتب الدخول االجتماعي و المدرسي 
دون إشعار وهذا على خلفية المقاطعة اإلدارية من دون باقي واليات الوطن. 
ونددت النقابة بعدم عقد المسؤول األول عن قطاع التربية جلسات رسمية مع 
المكتب الوالئي منذ تنصيبه على رأس مديرية التربية لوالية أم البواقي وعدم 
الرد على المراسالت المختلفة المرسلة إلى مصالح المديرية والذي بلغ عددها  
مراسلة رسمية من النقابة هذه السنة في ظل  التأخر الدائم في تسديد المخلفات 
الزمالء وإنصافهم  الفصل في مشاكل  التربوي وعدم  والراتب ومنحة األداء 
لتبقى حبيسة أدراج المنازعات .كما انتقد التنظيم النقابي عدم تطبيق تعليمات 
التربية  مديريات  إلى  الواردة  العملياتية  باإلجراءات  المتعلق  محليا  الوزارة 

بتاريخ  جويلية ، ناهيك عن تجاهل وعدم استدعاء األمين العام الوالئي للنقابة 
لحضور مراسيم الدخول االجتماعي والمدرسي مع السلطات المحلية. 

تجدر اإلشارة أنه حضر االحتجاج عشر أعضاء مجلس وطني من غليزان. 
عنابة .سوق أهراس. قسنطينة .تبسة حيث صرح عضو المجلس الوطني عبد 
الهادي أحمد أنهم مستعدون لمساندة كل الزمالء والزميالت عبر القطر الوطني 
النقابية،  والحريات  النقابي  العمل  على  التضييق  تخص  التي  القضايا  خاصة 
مطالبا وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لرد االعتبار المعنوي والمادي 
الثالثاء  ليلة  أثنا عشر ساعة حتى  لمدة  هذا واستمر االعتصام  للمتضررين. 
تدخل فيه مدير التربية بلقاء مع ممثلين عن المحتجين أثناء الوقفة والذي أسفر 

عن تنظيم مجرد وعود دون محضر أو ردود كتابية.
مرمي عثماين

مرمي عثماين
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على خلفية خ�سم  اأيام من اأجور زمالئهم

نق�بة امل�سرفني وامل�س�عدين ب�أم البواقي حتتج

الخدمة  حيز  أمس،  وضع، 
الشمسية  الطاقة  لتوليد  محطة 
الوطني  المجلس  بمقر 
واالجتماعي  االقتصادي 
العاصمة,  بالجزائر  والبيئي 
بحضور وزيرة البيئة والطاقات 
موالفي,  سامية  المتجددة, 
محمد  سيدي  المجلس,  ورئيس 

بوشناق خالدي.
وتم تدشين هذه المحطة المكونة 
من  خلية شمسية على مساحة  
إنتاج   بقدرة  وهي  مربع,  متر 
مستوى  على  ساعي  كيلواط 
موقف السيارات لمقر المجلس، 
عدة  ممثلي  بحضور  وذلك 
ومؤسسات  وزارية  قطاعات 
أكد  .وبالمناسبة,  عمومية 
"هذه  ان  خالدي  بوشناق 
المحطة تعد نموذجا يؤكد على 
لتنويع  المنتهجة  الدولة  سياسة 
هدف  وتحقيق  الطاقة  مصادر 
يدعو  الذي  الطاقوي  االنتقال 
الجمهورية,  رئيس  تحقيقه  الى 

السيد عبد المجيد تبون".
الحدث  "هذا  أن  واضاف 
المجلس  انخراط  يؤكد  الرمزي 
لتعزيز  الحكومة  مسعى  في 
سيما  البالد  في  الطاقة  مصادر 
النظيفة والمستدامة".ويبرز هذا 
النموذج, حسب نفس المسؤول, 
على  الجزائر  قدرة  مدى 
الطاقوي  االنتقال  هدف  تحقيق 
باالعتماد على قدراتها الخاصة, 
المحطة  هذه  انجاز  تم  بحيث 
وامكانيات  بشرية  بموارد 

جزائرية.
ووجه رئيس المجلس بالمناسبة 
المؤسسات  مختلف  إلى  دعوة 
العمومية والخاصة للتوجه نحو 
و  المتجددة,  الطاقات  استغالل 
على رأسها الطاقة الشمسية, في 
والمساهمة  احتياجاتها  تموين 
الطاقات  استعمال  تقليص  في 
التقليدية .وتابع بوشناق خالدي 
يقول :" هذا االنجاز الصغير في 
حجمه والكبير في معناه يشجع 
العمومية  المؤسسات  مختلف 

الوطني  التراب  عبر  والخاصة 
الطاقة  الستعمال  التحول  على 
الشمسية التي تزخر بها بالدنا".

من جهتها، أكدت موالفي أهمية 
اعتمدها  التي  المحطة  هذه 
االقتصادي  الوطني  المجلس 
لتزويد  والبيئي  واالجتماعي 
مقره الرئيسي بالطاقة الشمسية.

بالتزام رئيس  الوزيرة  وذكرت 
المجال  هذا  في  الجمهورية 
برنامجه(  في  رقم   )االلتزام 
برامج  إنجاح  على  وحرصه 
بالجزائر  المتجددة  الطاقات 
مصاف  إلى  االرتقاء  بهدف 
الدول المتقدمة في هذا المجال, 
إطار  في  البيئة  على  والحفاظ 
المستدامة  التنمية  مبادئ 
باالعتماد على النجاعة الطاقوية 
تلبية  في  المتجددة  الطاقات  و 

احتياجات الساكنة.
الطاقات  اهمية  على  وأكدت 
احتياجات  تموين  في  المتجددة 
الصناعية  الوطنية  النشاطات 
واالجتماعية  االقتصادية 
موالفي  واشارت  والخدماتية. 
الى البعد الطاقوي والبيئي لهذا 
بتطوير  سيسمح  الذي  االنجاز 
االقتصادية  التنمية  وتنويع 
البعدين  تدمج  التي  المستدامة 
في  واالجتماعي  المحلي 
الوطني  باالقتصاد  النهوض 
المحروقات  منظومة  خارج 
بالطاقات  تدريجيا  وتعويضه 

المتجددة.
حسب  الحكومة,  وتعمل 
الجزائر  "جعل  على  الوزيرة, 
قطبا رئيسيا في منظومة الطاقة 
في  بالعمل  المستقبلية  العالمية 
للجهود  المعزز  التكامل  إطار 
للفرص  والمثمن  المشتركة 
األمن  لتعزيز  المتاحة  الوطنية 
الطاقوي" الذي سيضع الجزائر 
جدا"  متقدم  عالمي  "موقع  في 
االلتزامات  احترام  مجال  في 
التغيرات  بخصوص  الدولية 

المناخية.
ر. ن

والمناجم  الطاقة  وزير  عرض 
محمد عرقاب, خالل مشاركته 
العام  للمؤتمر  الـ   الدورة  في 
الذرية,  للطاقة  الدولية  للوكالة 
وبرامجها  الجزائر  استراتيجية 
الذرية,  الطاقة  مجال  في 
لوزارة  بيان  به  أفاد  حسبما 
ذكر  الصدد,  هذا  الطاقة.وفي 
عرقاب بتطبيق أحكام القانون - 
والمتعلق   , يوليو  في   المؤرخ 
باألنشطة النووية, خاصة إنشاء 
لألمان واألمن  الوطنية  السلطة 
النوويين, حسب نفس المصدر.

خاصة,  بصفة  الوزير,  وأكد 
باإلطار  الجزائر  تمسك  على 
القانوني الدولي واإلقليمي لنزع 
بما  االنتشار,  وعدم  السالح 
ودعم  بليندابا,  معاهدة  ذلك  في 
للطاقة  األفريقية  اللجنة  أنشطة 
النووية، كما استعرض عرقاب 
بين  الجارية  التعاون  مشاريع 
في  اإلفريقية  والدول  الجزائر 

السلمية  االستخدامات  مجال 
تلك  السيما  النووية,  للطاقة 
االتفاق  إطار  في  المندرجة 
االفريقي  اإلقليمي  التعاوني 
في  والتدريب  والتنمية  للبحث 
والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 
التقى  أخرى,  جهة  النووية.من 
للوكالة  العام  بالمدير  الوزير 
رافائيل  الذرية,  للطاقة  الدولية 
له  قدم  الذي  ماريانو غروسي, 
أولويات الخطة الوطنية لتطوير 
للطاقة  السلمية  التطبيقات 
الرغبة  عن  معربا  النووية, 
من  المقدم  الدعم  زيادة  في 
البرنامج. هذا  تنفيذ  في  الوكالة 

العام  المدير  أعرب  جانبه,  من 
الكامل  الوكالة  استعداد  عن 
لدعم برامج التنمية الوطنية, مع 
األولوية واالهتمام  التأكيد على 
الخاص اللذين يوليهما للجزائر, 

حسب البيان.
ق.و
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جدل يف مه�م م�سريف الرتبية 
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دعت اأطراف تربوية، وزارة الرتبية الوطنية، اإىل و�سع حدا للجدل القانوين والغمو�ض االإداري الذي يلف مهام م�سريف 

الرتبية يف املدار�ض االبتدائية، باعتباره �سلك جديد دون مهام حمددة ووا�سحة مما يوؤدي اىل التاأويل والتع�سف.



مع  اتفاقية  توقيع  هامش  على  زغدار  أكد 
أن  الصيدية  والمنتجات  البحري  الصيد  وزارة 
أن  على  تعمل  والخاصة  العمومية  المؤسسات 
تكون نموذجا للمؤسسات الناجحة والتي بإمكانها 
أن تكون رافدا جديدا لالقتصاد الوطني من خالل 
ما توفره من خدمات لصناعة ولصيانة مختلف 
أنواع السفن. واعترف الوزير بمحدودية منتجات 
المؤسسات من حيث التنوع والكثافة وأن صناعة 
السفن ليست بالهينة وتتطلب مهنية عالية، مؤكدا 
أنها تتطلب تكاثف الجهود للوصول إلى مستوى 
تطلعات االقتصاد الوطني. وأضاف: "لقد اهتمت 
احتياجات  بتلبية  بلدنا  الصناعية في  الشعبة  هذه 
الصناعات البحرية السيما من خالل العقد المبرم 
لصناعة  االقتصادية  العمومية  المؤسسة  بين 
اإليطالي  المحركات EPE EMO والشريك 
 IVECOلتصنيع محركات السفن بنسب إدماج 
محلية يمكن تحسينها باستمرار" وحسب الوزير 

تمثل  والمعدنية  الحديدية  الصناعات  شعبة  فإن 
محورا آخرا أساسيا في تطوير صناعة السفن، 
المواد  نقص  من  يعانون  المصنعون   " مضيفا: 
نصف المصنعة التي تشكل مدخالت أساسية في 
هذه الصناعة، أدى إلى عدم توفر سفن مصنعة 
محليا بالكمية والجودة المطلوبة" كما دعا وزير 
الصناعة، مصانع الصلب الوطنية، إلى مضاعفة 
وتطوير  المتعاملين  متطلبات  لتلبية  الجهود 
صناعة الصلب البحري. وفي سياق ذات صلة، 
أشار الوزير إلى أن القطاع أنهى  اعداد الصيغة 
النشاط.  سيؤطر  الذي  التنظيمي  للنص  األولية 
قائال "نحرص على أن يكون محفزا ال عائقا في 
السفن  مجال صناعة  في  المستثمرين  استقطاب 

بكل أنواعها وأحجامها.«
.. وتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الصيد 

البحري إلنتاج لواحق السفن 
والمنتجات  البحري  الصيد  وزير  وأشرف  هذا 

وزير  رفقة  صلواتشي،  سفيان  هشام  الصيدية، 
مراسم  على  أمس،  زغدار،  أحمد  الصناعة، 
القطاعين  بين  تعاون  اتفاقيتي  على  التوقيع 
وتعزيز  عصرنة  برنامج  مرافقة  إلى  وتهدفان 
وسائل إنتاج المرتبطة بنشاطات الصيد البحري 

وتربية المائيات من خالل اإلنتاج الوطني.
وأشار الوزير، أن االتفاقية األولى، تتعلق باتفاقية 
إطار بين الوزارة ووزارة الصناعة بهدف تطوير 
صناعة وإصالح سفن، والمصادقة وتقنين نشاط 
البحري  الصيد  سفن  وصيانة  وإصالح  بناء 
المائيات،  تربية  لدعم  المخصصة  الصيد  وسفن 
ومعدات  وملحقاتها،  الدفع  محركات  وصناعة 
نظام  تطوير  المالحة،  وأجهزة  البحري  الصيد 
وصيانة  وتصليح  بناء  مجال  في  للمناولة  بيئي 
الصناعة  تشجيع  الغيار،  قطع  وإنتاج  السفن، 
باإلضافة  الصيدية  المنتجات  وتثمين  التحويلية 
العلمي  البحث  مجال  في  التعاون  تعزيز  إلى 
والتطوير التكنولوجي. أما االتفاقية الثانية فتجمع 
للميكانيك ”AGM“ والغرفة  العمومي  المجمع 
الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وهذا 
أساسا  يهدف  الطرفين  بين  إطار شراكة  لوضع 
وتعزيز  لعصرنة  القطاع  مهنيي  مرافقة  إلى 
بناء  صناعة  تطوير  خالل  من  اإلنتاج.  وسائل 
الوطنية،  بالقدرات  وصيانتها  وتصليحها  السفن 
ولواحقها  الدفع  ومحركات  الغيار  قطع  تصنيع 
للسفن. والسفن المخصصة لدعم لتربية المائيات، 
و  صيانة  و  بناء  ورشات  تقييس  في  المساهمة 
تصليح السفن. صناعة تجهيزات الرسو والسحب 
تربية  صناعة  تطوير  للسفن،  الماء  خارج 
مدير  وأفاد  العائمة.  األقفاص  السيما  المائيات، 
الصيد البحري للعاصمة، شريف قادري، أنه تم 
، رفع حطام 180 سفينة من أصل 570 سفينة 
“إزالة  أن  قادري  أوضح  كما  وغارقة.  مهملة 
حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن الرسو داخل 
الموانئ وعلى مستوى اليابسة”. “الستغاللها في 
النشاطات المختلفة و خلق مناصب شغل جديدة.“

السكن وتطويره “عدل”،  لتحسين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  أمس  أمر 
تسريع  على  العمل  بضرورة  للوكالة  المركزين  المدراء  زيتوني،  فيصل 
اإلجراءات  تسريع مختلف  مع  انطلقت  التي  المشاريع  في  اإلنجاز  وتيرة 
اجراءات  بسبب  تنطلق  لم  التي  المشاريع  باقي  عن  لإلعالن  اإلدارية 

الدراسات.
تسيير  ومدير  المركزيين،   المديرين  حضره  تقنيا  لقاء  المدير  وأجري 
العمليات، مدير الصفقات مدير الدراسات المدير الجهويين عنابة، الجزائر 
شرق الجزائر غرب، قسنطينة، وهران، تيارت وسطيف. كما جاء اللقاء 
تنفيذا لتوجيهات وزير السكن محمد طارق بلعريبي، من أجل بعث المشاريع 
وتسريع وتيرتها بمختلف واليات الوطن . في حين، ألح المدير العام لوكالة 
"عدل"، على ضرورة التنسيق اكثر واإللتزام بتعليماته، مع تسريع مختلف 

بسبب  تنطلق  لم  التي  المشاريع  باقي  عن  لإلعالن  اإلدارية  اإلجراءات 
اجراءات الدراسات. حيث دعا زيتوني، إلى تسريعها واالنتهاء منها من 
إلى  المشاريع ميدانيا. واستمع، زيتوني،  أجل اإلعالن عن االنطالق في 
الملفات  بأصحاب  الخاصة  المنطلقة مؤخر  المشاريع  عرض مفصل عن 
المقبولة وعن تقدم األشغال بالسكنات المبرمجة للتسليم في السداسي الثاني 
من السنة الجارية. ومن جهة أخرى وجه المسؤول األول في وكالة عدل، 
تعليمات صارمة للمديرين الجهويين من اجل الصرامة في متابعة االشغال. 
يسجلونها.  قد  التي  التحفظات  رفع  مع  السكنات  ونوعية  جودة  واحترام 
مؤكدا على تسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات، مشيرا أن الوكالة لن 

ترضى بتسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء.
�ش.زمو�ش

حسين  واإلحصائيات،  الرقمنة  وزير  قال 
شرحبيل، أن كل القطاعات الحكومية تم تجنيدها 
للسكن  العام  اإلحصاء  عملية  إنجاح  أجل  من 

والسكان.
وأضاف وزير الرقمنة، خالل عرض قدمه حول 
اإلحصاء السادس للسكان واإلسكان أمام أعضاء 
السياحة  وزير  أن  الوطني،  الشعبي  المجلس 
اإلحصاء،  عملية  في  الفنادق  بتسخير  أمر 
أين  الدينية  الشؤون  قطاع  إلى  كذلك  باإلضافة 
تم تجنيد األئمة في إطار التحسيس بأهمية عملية 
ذات  في  الرقمنة  وزير  أشار  كما  اإلحصاء. 
إجراءات  عدة  وضعت  الوزارة  أن  السياق، 

لإللتزام  والفعال  السريع  التجسيد  إلى  تهدف 
إنشاء  طريق  عن  الجمهورية  لرئيس   26 رقم 
شبكة وطنية لمعلومات االحصائية من المستوى 
تعزيز  أجل  من  الوطني  المستوى  إلى  المحلي 
اإلجراءات  جعل  وبهدف  اإلحصاءات  جودة 
العمومية واإلصالحات أكثر فعالية وكفاءة. كما 
التي  التوجيهات  كأرضية عمل  الوزارة  اتخذت 
الرحمن،  عبد  بن  أيمن  االول  الوزير  أسداها 

بمناسبة تنصيب المجلس الوطني لإلحصاء. 
بالكمية  الضرورية  المعطيات  توفير  أجل  من 
والدقة والمصداقية لصياغة السياسات العمومية 
نظام  وضع  إلى  كذلك  باإلضافة  وتقييمها. 

معلومات إحصائي ناجع وفّعال من شأنه إعطاء 
حسب  الديمغرافية  البيئة  عن  دقيقة  صورة 
التوزيع الجغرافي وتخطيط المشاريع المستقبلية. 
وأوضح وزير الرقمنة، أن الوزير االول أعطى 
توصيات دقيقة تتكامل مع تعليمات الرئيس للقيام 
الشامل  التشخيص  خالل  من  الحالي.  بالمخطط 
إلى  الحاجة  أصبح  حيث  اإلحصائية.  للوظيفة 
وضع إستراتيجية وطنية لإلحصائيات ضرورة 
حتمية نظرا لكل التغييرات التي تحدث في البالد 
وأن  خاصة  والدولي،  االقليمي  المستوى  على 

اإلحصائيات تتغير كل يوم.
�ش.زمو�ش
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عون يعد بتنظيم وترتيب م�سار التزويد

احتكار ت�شهدها 
عملية ا�سترياد

 وتوزيع املواد ال�شيدالنية
ندد أمس وزير الصناعة الصيدالنية، علي عون بحاالت االحتكار التي 
وترتيب  بتنظيم  متعهدا  الصيدالنية،  المواد  وتوزيع  استيراد  يشهدها 
يسمح  مما  التموين،  طرق  تنويع  خالل  من  السيما  التزويد،  مسار 
بإضفاء المساواة وتوزيع أفضل لألدوية في جميع الصيدليات الموزعة 

عبر التراب الوطني.
المكتب  عن  وفدا  عون،  علي  الصيدالنية،  الصناعة  وزير  واستقبل 
يقوده  "سنابو"  الخواص  للصيادلة  الجزائرية  الوطنية  للنقابة  الوطني 
التي  األدوية  بعض  توفر  مدى  لبحث  وهذا  بلعمبري  مسعود  رئيسها 
تشهد إشكاليات في التموين. ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, 
االجتماعيين  الشركاء  مع  المستمر  والتنسيق  الدائم  الحوار  إطار  في 
وخالل  المصدر.  نفس  الخواص، حسب  الصيادلة  ممثلي  مع  خاصة 
هذا اللقاء، ذكر عون بتعليماته التي أسداها خالل زيارته لوحدة إنتاج 
صيدال بقسنطينة. والرامية إلعادة إطالق إنتاج األنسولين في الجزائر، 
التموين،  مشاكل  من  الحد  قصد  الجمهورية،  رئيس  لتوجيهات  تنفيذا 
وزير  "ندد  للبيان،  ووفقا  الوطنية.  للسوق  مستمر  تزويد  وضمان 
يشهدها  التي  االحتكار  بحاالت  اللقاء،  هذا  في  الصيدالنية،  الصناعة 
مسار  وترتيب  بتنظيم  متعهدا  الصيدالنية".  المواد  وتوزيع  استيراد 
بإضفاء  يسمح  مما  التموين،  طرق  تنويع  خالل  من  السيما  التزويد، 
الموزعة عبر  الصيدليات  لألدوية في جميع  أفضل  المساواة وتوزيع 
يقوم  الذي  "المركزي"  الدور  على  التأكيد  تم  كما  الوطني.  التراب 
مع  بالتنسيق  الصيدالنية،  المواد  لتوفير  لليقظة  الوطني  المرصد  به 
التي  األدوية  بتجنب وصف  وتوعيتهم  األطباء  لتبليغ  الصحة  وزارة 
نحو  الواصفين  وتوجيه  منتجة.  تعد  لم  والتي  السوق،  من  سحبها  تم 
البدائل العالجية األخرى، لوضع حد لقلق المرضى والسماح لهم ببدء 
عالجهم في طمأنينة، وفي هذا اإلطار، ستنظم حمالت تحسيسية لفائدة 
بالوصف.  لاللتزام  لدعوتهم  الصحة،  بالتعاون مع وزارة  الواصفين، 
كما  المصدر.  نفس  حسب  الوطنية،  الصيدالنية  السوق  لتطور  وفقا 
ركز الطرفان على ضرورة رقمنة القطاع من خالل الوصفات الطبية 
الرقمية وملصقات الكودبار لضمان الشفافية. والتتبع واألمن المطلق 
طوال المسار من الوصفات الطبية إلى الصيدليات. وسمح هذا اللقاء 
الوثيق  التعاون  دعم  في  المشتركة  رغبتهما  عن  باإلعراب  للطرفين 
وبناء إطار تشاوري دائم. إليجاد، سويا، حلول مناسبة ودائمة للتوفير 
العالج،  إلى  الوصول  ضمان  وبالتالي  الصيدالنية،  للمواد  المستمر 

حسب البيان.
�ش.زمو�ش

بهدف متكني م�ستخدمي الأنرتنت الناطقني 

بهذه اللغة من متابعة اآخر م�ستجدات

"ات�شاالت اجلزائر" 
تطلق الن�سخة الإجنليزية

 ملوقعها الإلكرتوين
أعلنت مؤسسة اتصاالت الجزائر عن إطالق النسخة اإلنجليزية لموقعها 
مستخدمي  تمكين  بهدف  الثالثاء  أمس  يوم  من  اعتبارا  اإللكتروني 
األنترنت الناطقين باللغة اإلنجليزية من متابعة آخر مستجدات المؤسسة 

واكتشاف عروضها وخدماتها، حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.
وجاء في البيان: " يسر اتصاالت الجزائر أن تعلن عن إطالق النسخة 
 27 لـ  الموافق  الثالثاء  من  اعتبارا  اإللكتروني  لموقعها  اإلنجليزية 
الناطقين  األنترنت  مستخدمي  بإمكان  أصبح  حيث   2022 سبتمبر 
باللغة اإلنجليزية متابعة آخر مستجدات المؤسسة واكتشاف عروضها 

وخدماتها بكل سهولة، عبر الرابط التالي
: www.algerietelecom.dz/en

وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسة تسعى من خالل هذا اإلجراء، 
إلى "تلبية متطلبات واحتياجات زبائنها، عبر تمكينهم من االطالع على 
الفرنسية وحاليا  العربية، األمازيغية،  موقعها اإللكتروني بعدة لغات: 
اإلنجليزية" مؤكدة في نفس الوقت "سعيها الدائم إلى التقرب من زبائنها 

من خالل االنفتاح على جمهور أوسع".
حياة �سرتاح

حوادث املرور خّلفت 45 حالة وفاة و1245 اإ�سابة

اأ�سبوع دام يف طرقات اجلزائر
وقوع  إثر  أسبوع،  خالل  آخرون   1245 وأصيب  شخصا   45 توفي 
1064 حادث مرور عبر عدة واليات من الوطن خالل الفترة الممتدة 
من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، حسب ما جاء في حصيلة للمديرية 

العامة للحماية المدنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن "أثقل حصيلة سجلت بوالية جانت بوفاة 09 
أشخاص في مكان الحادث وجرح 07 آخرين إثر وقوع 04 حوادث 
نفس  المدنية خالل  الحماية  وحدات  قامت  آخر،  سياق  وفي  مرور«، 
منزلية،  منها  حريقا،   1139 بإخماد  سمح  تدخال   1586 بـ"  الفترة 
 279( الجزائر  بواليات  سجلت  أهمها  مختلفـة،  وحرائق  صناعية 

حريق(، بومرداس )79 حريق( وتيزي وزو )82 حريق(.
بـ"  الوحدات  ذات  قامت  الصحي،  اإلجالء  عمليات  بخصوص  أما 
12358 تدخال، تم من خاللها إسعاف وإجالء 12023 جريحا ومريضا 
إلى المستشفيات«، وجاء في الحصيلة أن وحدات الحماية المدنية قامت 
في مجال العمليات المختلفة بـ 5189 تدخـال خالل نفس الفترة من أجل 

إنقاذ 352 شخصا في حالة خطر وتغطية 4519 عملية إسعاف".
حياة �سرتاح

مع النتهاء من خمتلف الإجراءات الإدارية لالإعالن عن امل�ساريع املتعطلة

وزير الرقمنة يوؤكد تعبئة كل الإمكانيات: 

زيتوين يعطي تعليمات �سارمة 
لت�سريع وترية اجناز امل�ساريع 

ت�سخري امل�ساجد والهياكل ال�سياحية لإجناح عملية الإح�ساء

بالنظر اإىل جودة املوارد املائية املحلية والطلب املتزايد عليها 

�سناعة ال�سفن من اأهم حتديات
 ال�سناعـة الــوطنية حـاليا 

l تن�سيق وزاري بني ال�سناعة وال�سيد البحري لإنتاج لواحق ال�سفن
 اأكد اأم�س وزير ال�سناعة، اأحمد زغدار، اإن �سناعة ال�سفن تعترب من التحديات احلالية لل�سناعة الوطنية

 بالنظر اىل جودة املوارد املائية املحلية والطلب املتزايد على منتجات قطاع ال�سيد البحري.



اأدرار: 

�سراكة بني �سوناطراك
 وبلديتي متنطيط 

وفنوغيل لفتح مرافق اجتماعية
أمضيت أمس أول االثنين بمقر والية أدرار اتفاقية لفتح مرافق اجتماعية 

من طرف مجمع سوناطراك عبر بلديتي تمنطيط وفنوغيل.
تمنطيط  ببلدية  وجبة   200 بسعة  مدرسي  مطعم  فتح  المبادرة  وتشمل 
الواقعة 12 كلم من عاصمة الوالية وقاعة عالج ببلدية فنوغيل )30 كلم 
مشاريع  إلطالق  سوناطراك  مجمع  برنامج  ضمن  الوالية(  عاصمة  من 
الظل، كما أوضح  الجنوب سيما مناطق  استثمارية وتنموية عبر واليات 
على  أوجهاني  بوعالم  سوناطراك  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  مستشار 

هامش مراسم توقيع االتفاقية.
عبر  سوناطراك  لمجمع  االجتماعية  السياسة  الخطوة ضمن  هذه  وتندرج 
الوطن باعتبارها مؤسسة مواطنة تساهم في تنمية مناطق الظل، أحد أبرز 
والية  تعد  حيث  كبرى،  أهمية  للبالد  العليا  السلطات  توليها  التي  الملفات 
أدرار أول محطة بواليات الجنوب الغربي بعد العملية المماثلة التي مست 

واليات الجنوب الشرقي، يضيف المسؤول ذاته.
إلطاراته  تعليمات  للمجمع  العام  المدير  الرئيس  أسدى  الجانب  هذا  وفي 
صرح  كما  الظل،  مناطق  تنمية  في  للمساهمة  الجهود  تكاثف  بضرورة 
أوجهاني.ويواصل المجمع الطاقوي الوطني سوناطراك جهوده الرامية إلى 
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في مختلف القطاعات التنموية، على 
غرار الفالحة والطاقات المتجددة والشباب والرياضة والتضامن الوطني، 

حسب نفس المصدر.
�ش. زمو�ش

سداسي  بنظام  اإلشعاعي  العالج  تقنية  وتعمل 
الورم  استهداف  في  عالية  دقة  يضمن  األبعاد 
الرئة  و  المخ  سرطان  خاصة  السرطاني 
أخرى  أنواع  جانب  إلى  والبروستاتا  والعظام 
لوأج  أوضحته  ما  حسب  السرطانات،  من 
المركز  بذات  باألشعة  العالج  مصلحة  رئيسة 
البرفيسور ليليا نعون خالل إشرافها على إطالق 
تاكسي"  "ستيريو  بتقنية  إشعاعي  عالج  عملية 
الناصر  محمد  الصحة،  مدير  من  كل  بحضور 
االستشفائي  للمركز  العام  والمدير  دعماش 
الجامعي لعنابة، رشيد دراجي اإلثنين الماضي.

بنظام  باألشعة  العالج  ألولى حصص  وخضع 
"ستيريوتاكسي" ثالثة مرضى )امرأة و رجلين( 
من واليتي عنابة و الطارف إلى جانب آخر من 
وفق  انتقائهم  بعد  ذلك  و  تلمسان  بوالية  مغنية 
السرطانية  الحاالت  معايير يتوجب توفرها في 
ذكرته  ما  حسب  التقنية،  بهذه  للعالج  المؤهلة 
الحاالت  بأن  أوضحت  التي  نعون  البرفيسور 
التي خضعت للعالج بهذه التقنية تتعلق بسرطان 
العظام والرئة و المخ. وإلى جانب الدقة العالية 

من  والتقليص  باألشعة  الورم  استهداف  في 
اآلثار الجانبية التي قد يحدثها العالج اإلشعاعي 
األنسجة  منها  خاصة  الجسم  أعضاء  باقي  في 
العالج اإلشعاعي  تقنية  بالورم, تمكن  المحيطة 
االستجابة  نسبة  تحسين  من  تاكسي"  "ستيريو 
جهة  من  للمرضى  بالنسبة  اإلشعاعي  للعالج 
 30 أكثر  من  العالج  حصص  عدد  وتقليص 
الرئة  كسرطان  السرطان  أنواع  لبعض  حصة 
لنفس  عالج  حصص   )8( ثماني  من  أقل  إلى 
التقنية، كما أضافت ذات  السرطان بهذه  أنواع 
في  الحصص  عدد  تقليص  المتحدثة.وسيمكن 
مدة  تقليص  من  التقنية  بهذه  المرضى  عالج 
واستغالل  للمرضى  بالنسبة  المواعيد  انتظار 
البروفيسور  أضافت  كما  للمسرعات,  أوسع 
نعون، موضحة بأن مدة العالج اإلشعاعي بهذه 
التقنية تستغرق ما بين 7 إلى 30  دقيقة وذلك 

حسب الحاالت. 
في  المتطورة  التكنولوجيا  هذه  نقل  تم  قد  و 
شراكة  إطار  في  الجزائر  إلى  الطبي  المجال 
مكافحة  مركز  بين  ما  تمت  كندية   - جزائرية 

السرطان  مكافحة  مستشفى  و  لعنابة  السرطان 
أطباء  سبعة  من  يتشكل  فريقا  مكنت  بأوتاوا 
فيزيائيين  وثالثة  باألشعة  العالج  في  مختصين 
من  التقنية  لألجهزة  مشغلين  وخمسة  طبيين 
التنقل إلى مستشفى أوتاوا لالستفادة من الخبرة 

الكندية في هذا المجال. 
يضم  الكنديين  المختصين  من  طاقم  تنقل  كما 
طبيبا مرجعيا في العالج بهذه التقنية بمستشفى 
فيزيائي- جانب  إلى  بأوتاوا  السرطان  مكافحة 
طبي و مشغلة األجهزة بذات المستشفى الكندي 
من  للتأكد  بعنابة  السرطان  مكافحة  مركز  إلى 
جاهزية الفريق الطبي بعنابة وكذا مدى مطابقة 
العتاد الطبي بالمركز إلجراء مثل هذه الحصص 

العالجية، حسب ما تمت اإلشارة إليه.
بمركز  باألشعة  العالج  مصلحة  فإن  لإلشارة، 
مريضا   150 تستقبل  بعنابة  السرطان  مكافحة 
وعتاد  مسرعات  ثالث  على  وتتوفر  يوميا 
مكيف الستغالل هذه التقنية ويؤطره 10 أطباء 
مختصين و خمسة فيزيائيين طبيين إلى جانب 

مشغلين لألجهزة وأعوان في شبه الطبي.

بالتن�سيق مع مديرية 

التكوين والتعليم املهنيني

�سرطة غرداية ت�سارك 
يف الأ�سبوع الإعالمي التح�سي�سي 

مبنا�سبة الدخول التكويني
الوطني  األمن  تعتمدها مصالح  التي  الوقائية  لإلجراءات  تعزيزاً 
الحملة  مع  تزامنا  و  اإلجتماعية،  واآلفات  الجريمة  من  للوقاية 
الوطنية التحسيسية التي أطلقتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، 
غرداية  والية  أمن  مصالح  تشارك  التكويني،  الدخول  و  تزامنا 
بالتنسيق مع المديرية الوالئية للتكوين و التعليم المهنيين في حملة 
تحسيسية واسعة تمس كامل الوالية.المبادرة التي تمتد خالل الفترة 
الهدف      2022 أكتوبر   02 غاية  إلى  سبتمبر   26 تاريخ  من 
منها التعريف بمختلف التخصصات التكوينية المتاحة، مع دعوة 
من  المستوى  لتحسين  هذا  و  التكوين،  على  اإلقبال  إلى  الشباب 
جهة، و من جهة أخرى للوقاية و اإلبتعاد عن اآلفات اإلجتماعية 
بمختلف أشكالها.هي فرصة استغلتها مصالح أمن والية غرداية 
بغية تمرير رسائل التوعية و التحسيس عبر المشاركة في قافلة 
سبتمبر   26 اليوم  هذا  انطالقتها صبيحة  على  أشرف  تحسيسية، 
2022 السيد المدير الوالئي للتكوين و التعليم المهنيين، بمشاركة 
مختلف الفاعلين في المجال التحسيسي و اإلعالمي، و التي جابت 
مختلف شوارع و أحياء مدينة غرداية، مع إقامة معارض وسط 
إلى  الدعوة  مع   ، هادفة  مطويات  توزيع  خاللها  من  تم  المدينة، 
محاربة مختلف أشكال اآلفات اإلجتماعية، على غرار استهالك 
و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية مخاطر اإلستعمال السيئ 
للفضاءات الرقمية، كما تم التأكيد على ضرورة التحلي بالسالمة 

المرورية، خاصة ألصحاب الدراجات النارية.
البرنامج متواصل على أن تشمل القافلة مختلف الدوائر ، عالوة 
بمراكز  المنظمة  المفتوحة  األبواب  عبر  تدخالت  برمجة  على 

التكوين و التعليم المهنيين المنتشرة عبر الوالية.
حياة �سرتاح

البي�ض:

توقيف م�ستبه فيه 
يف ق�سية حيازة وترويج

 املخدرات والأقرا�ص املهلو�سة
حجز  من  بالبيض  الشيخ  سيدي  األبيض  دائرة  عناصر  تمكن 
قطعتين من المخدرات و 12 قرص مهلوس وتوقيف مشتبه فيه 
القضية  العدالة.   حيثيات  لدى  38 سنة مطلوب  العمر  يبلغ من 
بترويج  األشخاص  أحد  قيام  مفادها  معلومات  الستغالل  تعود 
المخدرات و األقراص المهلوسة، أين تم توقيفه على متن مركبة 
لدى تفتيشها عثر بداخلها على قطعتين من المخدرات مخبأة بإحكام 
في سقف السيارة مع حجز 12 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 
الدائرة و فتح تحقيق في  أمن  إلى مقر  ليتم تحويله  و إكستازي، 
فيه  المشتبه  القانونية ضد  اإلجراءات  إستكمال  القضية.   وبعد 
في  أصدر  أين  النيابة   أمام  تقديمه  تم  سنة   العمر38  من  البالغ 

حقه أمر إيداع.
حياة �سرتاح
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تمكنت عناصر الشرطة لألمن الحضري األول بأمن والية بجاية خالل 
ترويج  يحترف  سنة   19 العمر  من  يبلغ  شاب  توقيف  من  األسبوع  هذا 
المخدرات باألحياء الشعبية بأعالي مدينة بجاية، تفاصيل العملية جاءت 
يقوم  شخص  وجود  مفادها  الشرطة  مصالح  إلى  معلومات  وصول  بعد 
بترويج المخدرات على مستوى ساحة أول نوفمبر واألحياء المحيطة بها، 
فور ذلك تم إعداد خطة من خاللها تم مسح المنطقة وتوقيف المشتبه فيه 
بدت عليه  الشرطة  لعناصر  بمجرد مشاهدته  والذي  نوفمبر  أول  بساحة 
بداخلها  سجائر  علبة  على  بحوزته  العثور  ليتم  والفزع،  الخوف  مالمح 
للبيع  مهيأة  قطع صغيرة  على شكل  معالج(  )كيف  المخدرات  من  كمية 
والمقدر وزنها بـ 5.15 غرام، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه 
ألجل قضية حيازة  المخدرات وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، وتم 

تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
على صعيد آخر تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة بني 
تفكيك جماعة  من  األسبوع  هذا  بجاية خالل  والية  التابعة ألمن  معوش 

تحترف  سنة   46 و   22 العمر  من  يبلغان  شخصين  من  تتكون  أشرار 
مواطن  شكوى  ترسيم  بعد  جاءت  العملية  تفاصيل  المركبات،  سرقة 
بالقرب  بعدما ركنها  ليال من طرف مجهولين  للسرقة  تعرضت مركبته 
من مقر إقامته، عناصر الشرطة فور ذلك باشرت عمليات بحث وتحري 
واسعة، وبعد إجراء عملية تمشيط لمختلف األحياء واألماكن المشبوهة تم 
ببني معوش،  المراهنة  المسمى  بالمكان  المسروقة  المركبة  العثور على 
مختبئ  كان  شخص  توقيف  تم  بدقة  المكان  تمشيط  عملية  وبإستمرار 
باألحراش غير بعيد عن المركبة ينحدر من الجزائر العاصمة، ليتم إقتياده 
إلى مقر الشرطة وبعد التحقيق معه تبين بأنه الفاعل رفقة شريك له ينحدر 

من بني معوش الذي تم توقيفه بعد إعداد خطة محكمة.
فيهما ألجل قضية  المشتبه  ملف جزائي ضد  أنجز  التحقيق  نهاية  وفور 
وتم  والتعدد،  الليل  ظرفي  توافر  مع  السرقة  و  أشرار  جمعية  تكوين 

تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدهما أمر إيداع.
حياة �سرتاح

شل  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
 04 من  تتشكل  منظمة  إجرامية  شبكة  نشاط 
التي  العقلية  المؤثرات  ترويج  يحترفون  أفراد، 
ولجت التراب الوطني عن طريق التهريب مع 
حجز كمية معتبرة منها.العملية أطرت من قبل 
للمصلحة  التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  أفراد 
القضائية بأمن والية سطيف،  الوالئية للشرطة 
بتحركات  تفيد  معلومات  إستغالل  إثر  جاءت 

ترويج  تحترف  خطرة،  إجرامية  شبكة  أفراد 
بعض  و  سطيف  بمدينة  العقلية  المؤثرات 
محكمة  خطة  وضع  ليتم  المجاورة،  الواليات 
مع  العصابة  هذه  بأفراد  باإلطاحة  سمحت 
توقيفهم متلبسين ، متن مركبة نفعية تستغل في 
عمليات النقل، تم تهيئتها لغرض تمويه نشاطهم 
اإلجرامي حيث تم حجز 12310 كبسولة كانت 
لإلجراءات  استكمال  للترويج.وبعد  جاهزة 

القضائية  الضبطية  أعدت  الالزمة،  القانونية 
ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم  األربعة عن تهمة 
الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة وحيازة 
عقليا  مؤثرة  خصائص  ذات  صيدالنية  أدوية 
لغرض البيع، ولجت التراب الوطني عن طريق 
التهريب، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية 
المختصة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.

حياة �سرتاح

فيما مت الإطاحة ب�سبكة اإجرامية خمت�سة

يف �سرقة املركبات باأحياء دائرة بني معو�ض

اأمن بجاية يوقف مروج املخدرات بالأحياء ال�سعبية

�ش. زمو�ش

مبركز مكافحة ال�سرطان بعنابة

ال�سروع يف العالج بتقنية 
»�سترييو تاك�سي« لأول مرة يف اجلزائر
جرت لأول مرة يف اجلزائر ح�س�ض للعالج بالأ�سعة بتقنية "�سترييو تاك�سي" و ذلك مبركز مكافحة ال�سرطان بعنابة 

بح�سور اأطقم طبية خمت�سة من ذات املركز و خمت�سني من م�ست�سفى مكافحة ال�سرطان باأوتاوا )كندا(.

�سطيف:

الإطاحة بـ 4 مروجني للهلو�سات



إزالة  على  يساعدان  والعسل  األلوفيرا  مزيج  إن  والعسل:   األلوفيرا 
ويتم  جيداً،  وتنظيفه  بالوجه  العالقة  الشوائب  من  والتخلص  المكياج 

تحضير هذه الخلطة باتباع الخطوات اآلتية: 
المكونات: كمياٍت متساويٍة من هالم األلوفيرا والعسل. 

من  لكل كوب  االختيارية  الزيوت  من  نوع  أّي  من  كبيرتان  ملعقتان 
الخليط. 

البعض  بعضها  مع  المكونات  تُخلط  واالستعمال:   التحضير  طريقة 
على  الحصول  يتم  أن  إلى  الكهربائي  الخالط  باستخدام  جيٍد  بشكٍل 

عجينة.
يوضع الخليط في وعاء محكم اإلغالق، ثم في الثالجة للحفاظ على 

األلوفيرا خصوصاً إذا كانت طازجة. 

لمدة  الوجه بها بلطٍف  الخليط عند االستخدام، ويفرك  تُأخذ كمية من 
دقيقة أو دقيقتين ثم يُغسل الوجه بالماء البارد ويجفف جيداً. 

الخطوات  باتباع  الخلطة  هذه  تحضير  يتم  والجليسرين:  الورد  ماء 
اآلتية: 

المكونات: كوب من ماء الورد. 
ربع كوب من هالم األلوفيرا.

ملعقتان صغيرتان من الجليسرين.
ملعقة صغيرة من الصابون القشتالي.
8 قطرات من مستخلص ماء الورد.

البعض  بعضها  مع  المكونات  تخلط  واالستعمال:  التحضير  طريقة 
بشكٍل جيٍد ثم تُحفظ داخل زجاجة ذات مضخة. 

قطعة  أو  نظيفٍة  يٍد  على  الخليط  من  القليل  رّش  يتم  االستخدام،  عند 
التخلص  يتم  أن  إلى  دائريٍة  بها بحركاٍت  الوجه  قماش نظيفة ويفرك 

من المكياج.
يُغسل الوجه بالماء الدافئ ويجفف جيداً. 

العسل: يحتوي العسل على مضادات للبكتيريا تحارب حب الشباب، 
الجلد  إزالة خاليا  على  تساعد  إنزيمات  على  احتوائها  إلى  باإلضافة 
الميتة، ويمكن استخدام العسل إلزالة المكياج من خالل الطريقة اآلتية:

 المكونات: ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. 
طريقة االستعمال: تُفرك اليدين بالعسل، ثم تُفرد على الوجه مع القيام 

بمساج بحركاٍت دائريٍة.
باستخدام  العسل  يزال  ثم  دقائق،   10  -  5 من  الوجه  يترك  ذلك  بعد 

قطعة قماش دافئة

قيام  عند  الخطوة:  لهذه  الطفل  إعداد 
األبوين بعمل أّي خطوة جديدة في البيت 
أو عمل أّي تغيير؛ يجب عليهم قبل ذلك 
إخبار طفلهم بهذه الخطوات وإعداده جيداً 
مع  يجلسا  أن  األبوين  فعلى  لذلك  لها؛ 
سريره،  في  سينام  بأنّه  ويُخبرانه  الطفل 
كما عليهم إخباره السبب في ذلك، إذ يجب 
أن يتفهم الطفل لماذا يحدث ذلك، ويُمكن 
أن يقرأ األبوين للطفل بعض الكتب التي 
من  وذلك  الموضوع؛  هذا  عن  تتحدث 

شأنه أن يجعله يتفّهم أكثر، أّما بالنسبة لألطفال األكبر سنّاً فيُمكن أن 
يتفهوا األمر بإخبارهم بأّن هذه الخطوة هي مرحلة جديدة وطبيعية من 

مراحل النمو والنضج، ومساعدتهم على مواجهة خوفهم تدريجياً.
االستمرار في المحاولة مراراً وتكراراً: عند البدء بمرحلة فصل الطفل 
في النوم وجعله ينام بفرده، فإنّه عادًة ما سيشعر بعدم األمان وبالتالي 
الطفل وجعله  تهدئة  الوالدين  الحالة على  بالبكاء، في هذه  يبدأ  سوف 
في  منه  بالقرب  متواجدون  بأنّهم  بإخباره  لفظياً  ذلك  ويكون  يطمئن؛ 
غرفة أخرى وبأنه يجب عليه أن ينام في السرير، وعندما يخرج الطفل 
من سريره، فعلى أحد الوالدين أن يحمله ويُعيده إلى سريره بصمت، مع 
تجنّب أن يشعر الطفل بأّي توتر من األبوين، أو رفع الصوت، أو تغيير 
نغمة الصوت، وسيحتاج األبوين إلى تكرار إرجاع الطفل إلى سريره 

مراراً وتكراراً، حتّى يقتنع الطفل بالنوم 
في سريره.

بالروتين  عادًة  األطفال  يتأثر  الروتين: 
لآلباء  يُمكن  لذلك  النواحي؛  جميع  من 
كّل  يومي  روتين  بعمل  ذلك  استغالل 
مساء، ليُساعدهم على تسهيل نوم الطفل 
بعض  عمل  يُمكنهم  حيث  سريره،  في 
النشاطات كّل مساء؛ مثل قراءة كتاب، 
مجريات  عن  الطفل  مع  الحديث  أو 
مثل  إّن  األنوار، حيث  إطفاء  ثّم  اليوم، 
في  للنوم  االستعداد  بدء  عن  إنذار  هي  إنّما  اليومية  النشاطات  هذه 

السرير.
قوانين النوم: وفقاً للدكتور جان مورجاني، طبيب األطفال في مستشفى 
أرنولد بالمر لألطفال، فإنّه يُمكن وضع نظام للنوم لألطفال في مرحلة 
ما قبل المدرسة، ويعتمد هذا النظام على السماح للطفل بترك سريره 
لشرب  إّما  وذلك  الليل،  أثناء  فقط  واحدًة  مّرًة  غرفته  من  والخروج 
الماء، أو للتحّدث مع الوالدين قبل النوم، أو لعناقهم، وقد أّكد الدكتور 
جان مورجاني، أّن هذه الطريقة رغم بساطتها إاّل أّن لها نتائج إيجابية 
ملموسة أظهرتها عّدة دراسات، ولكن على اآلباء الثبات على موثقهم 
حتّى يتعلّم الطفل في نهاية األمر أن ال مكان له للنوم سوى في غرفته 

أو سريره

07الأربعاء  28 �سبتمرب 2022 املـوافق لـ 02 ربيع الأول 1444  جمتمع

 www.elraed.dz

 l اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

فوائد ال�سمك للحامل واجلنني 

يحمل السمك العديد من الفوائد للحامل وجنينها، ونذكر منها ما يأتي:
محتوى السمك من العناصر الغذائية يُزّود السمُك الجسَم بالعديد من العناصر 
الغذائيّة المفيدة للحامل، فهو يُعدُّ من أغنى األطعمة بفيتامين ب12، وفيتامين د، 
ّضع، واألطفال، والنساء  باإلضافة إلى محتواه من البروتين، والحديد الُمهّم للرُّ
المعادن  بعض  على  يحتوي  كما   ، حملهنَّ الُمحتمل  من  الالتي  أو  الحوامل 
األخرى؛ كالسيلينيوم، والزنك، واليود، ومن الجدير بالذكر أّن السمك وغيره 
أوميغا-3،  الّدهني  للحمض  الّرئيسيّة  المصادر  من  البحريّة  المأكوالت  من 
فهو غنّي باإليكوسابنتاينويك والدوكوساهكساينوي،  الّذي يُعّد المكّوَن البنائيَّ 
األساسيَّ للدماغ، ويُعّد ضروريّاً في تكوين العين، ويرتبط استهالك ُمكّمالت 
هذا الحمض الدهني في وقٍت ُمبّكٍر أو قصير قبل الوالدة في احتمالية تعزيز 
نمو الطفل، ويجدر التّنبيه إلى أّن فترات ما قبل وبعد الوالدة تُعّد ُمهّمة لتكوين 

األنسجة العصبيّة.
مجلّة  نشرتها  دراسٌة  أشارت  والجنين  للحامل  السمك  فوائد  حول  دراسات 
 Pediatric Researchعام 2018 إلى أّن استهالك المرأة الحامل للسمك 
بما يتراوح بين 3 أو أكثر أسبوعياً خالل الشهور األخيرة من الحمل، ونسبة 
األحماض الدهنيّة في الدم لديها قد يحسن من نمّو الجهاز العصبّي وبخاصة 

جهاز البصر لدى الجنين خالل فترة طفولته.
   Environmental أشارت دراسة رصدية قائمة على المالحظة نشرتها مجلّة
الحامل  المرأة  استهالك  أّن  إلى   2005  Health Perspectivesعام 
للسمك قد يُحّسن من مستوى اإلدراك والمعرفة لدى الطفل، إاّل أّن االستهالك 
الزائد لألنواع التي تحتوي على الزئبق قد تؤّدي إلى نتائج عكسيّة تقلل من 
قدرة الذاكرة البصرية على التعرف، لذلك فإنّه يُفّضل انتباه المرأة الحامل لنوع 

السمك الُمتناول.
 Clinical Reviews in Allergy أشارت مراجعة منهجية نشرتها مجلّة
قد  للسمك  الحامل  المرأة  استهالك  أّن  إلى   2011  Immunology &عام 
يُعّزز العوامل الّتي تُقلّل من خطر اإلصابة بالحساسيّة أو التأتّب لدى األطفال، 
 The American Journal في حين وجدت دراسة أخرى نشرتها مجلّة

 of Clinical Nutritionعام 2012 عدم وجود هذا التأثير. 
تتراوح  الـ  FDA بتناول كمية  اختصاراً  أو  والدواء  الغذاء  ُمنّظمة  وتنصح 
بين 226.80 إلى 340.19 غراماً من السمك القليل بمحتواه من الزئبق في 
يمكن  أنّه  إلى  اإلشارة  وتجدر  ثالثة،  إلى  حصتين  يُعادل  ما  أي  األسبوع، 
قليلة الزئبق  البروتين اأُلخرى، ومن األسماك  استهالكها كبديٍل عن مصادر 
الُمعلّبة  البلطي والروبيان، والتونة  السلمون، وسمك  والّتي يُمكن استهالكها؛ 

قليلة الدهون، والقد. 

الّطرق امل�ستخدمة
 للتخّل�ص من البق

استخدام المبيدات الحشريّة المكتوب عليها تحديداً بأنّها مقاومة وقاتلة للبق.
رّش البودرة القاتلة للبق على جوانب المراتب واألسّرة. 

تقليب الفراش بشكل مستمر لفحصه والتأّكد من عدم وجود البق فيه. 
تتبّع الحشرات بشكل فردي، فكلّما تّم التخلّص من حشرة، تكون بذلك قضيت 

على جيٍل كبير محتمل من الحشرات.
األبخرة الساخنة؛ حيث إنّها تساعد على التخلّص من هذه الحشرات.

استخدام العطور المرّكزة )الكلونيا(.
قاتل  تأثيٌر  الكلور  لهذا  إّن  المختبرات(؛ حيث  )كلور  السائل  الكلور  استخدام 

على البق، فتموت الحشرة في غضون ثوان  قليلة. 

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
اأ�سباب تكون ح�سوات املرارة�شحتك

حيث  ال�صفراوية،  للع�صارة  الكيميائي  الرتكيب  يف  خلل  حدوث  نتيجة  تتكون  املرارة  ح�صى  اأّن  ُيعتقد 

تتكون الع�صارة ال�صفراوية من العديد من املكونات، ومنها الكولي�صتريول، والأمالح ال�صفراوية، والأ�صباغ 

مثل  بلورات ال�صفراوية  ليكّون  معًا  يتجّمع  منها  الفائ�ض  فاإّن  املرارة  يف  املكونات  هذا  ن�صبة  ارتفاع  عند  فمثاًل  البيلريوبني، 

ُت�صكل لحًقا ح�صى املرارة.

منظفات طبيعية لإزالة املكياج والتخل�ص من اأ�سراره

كيف جتعل الطفل ينام يف �سريره

إنّه  القول  ينبغي  السياق  هذا  وفي 
المرارة،  لحصى  نوعان  يوجد 
يطلق على النوع األول اسم حصى 
األكثر  النوع  وهو  الكوليستيرول 
ويتراوح  المرارة  لحصى  شيوعاً 
واألخضر،  األصفر  بين  ما  لونها 
بالحصى  يعرف  الثاني  النوع  أما 
النوع  هذا  الصبغية، ويتمثل 
اللون  وغامقة  صغيرة  بحصوات 
الكالسيوم  ارتباط  نتيجة  تتكون 
زيادة  بسبب  البيليروبين  مع 
العصارة  في  البيليروبين  كمية 

الصفراوية، ومن الجدير بالذكر أّن الكثير من الباحثين بيّنوا أنّه يجدر 
توفر سبب واحد من األسباب اآلتية على األقل لتكون حصى المرارة:

وجود  إّن  حيث  الصفراوية،  العصارة  في  الكوليسترول  كمية  زيادة 
الكوليستيرول بكميات كبيرة في العصارة الصفراوية يحول دون قدرتها 
وبالتالي  الكوليسترول  هذا  تبلور  يسبب  مما  الكميات،  هذه  إذابة  على 

تكون الحصى. 
زيادة كمية البيليروبين في العصارة الصفراوية، وحقيقة توجد العديد من 

الحاالت الطبية الشائعة التي تؤدي 
البيليروبين  مستوى  زيادة  إلى 
والذي  الصفراوية،  العصارة  في 
بدوره يسبب تكون حصى المرارة 

الصبغية، ومن هذه الحاالت: 
اضطرابات  وبعض  الكبد،  تشمع 
الدم الجينية، واإلصابة بعدوى في 

القناة الصفراوية. 
العصارة  في  األمالح  كمية  قلة 
حصى  وتتكون  الصفراوية، 
بسبب  إما  الحالة  هذه  في  المرارة 
األمالح  من  قليلة  كميات  وجود 
التي ال تكفي إلذابة الكوليسترول، وإما بسبب وجود كميات كبيرة من 
العصارة  في  الموجودة  األمالح  كميات  من  يجعل  مما  الكوليستيرول 

غير كافية إلذابته فيها.
حدوث اضطراب في وظائف المرارة، حيث ال تنقبض المرارة بطريقة 
مما  كاٍف،  بشكل  الصفراوية  العصارة  من  محتوياتها  لتفرغ  طبيعية 
تكون  وبالتالي  المرارة  في  الصفراوية  العصارة  تركيز  إلى  يؤدي 

الحصوات فيها.
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تربع على عر�ش �صدارة جمموعته 

يف دوري الأمم الوروبية

اإيطاليا تنهي مغامرات هنغاريا 
وتبلغ ن�صف نهائي الدوري القاري

 بلغ منتخب إيطاليا الدور نصف النهائي من دوري األمم األوروبية 
الذي  اللقاء  في   )0-2( الهنغاري  مضيفه  على  بفوزه  القدم،  لكرة 

جمعهما أول أمس ضمن الجولة األخيرة لمرحلة المجموعات.
المهاجم جياكومو  ووقع على هدفي "األزوري" اإليطالي كل من 
 )52  ،27( الدقيقتين  في  ديماركو  فيديريكو  والمدافع  راسبادوري 
على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب "بوشكاش 

أرينا " في العاصمة بودابست.
أما المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المستوى 
األول )A3(، بين منتخبي إنجلترا وألمانيا فقد انتهت بالتعادل بثالثة 

أهداف لكل منهما.
وتربع منتخب إيطاليا على عرش صدارة المجموعة، وبلغ الدور 
قبل النهائي للدوري القاري، فيما اكتفى المنتخب الهنغاري بالمركز 
الثاني برصيد 10 نقاط، وتالهما منتخب ألمانيا في المرتبة الثالثة 
الرابع  المركز  إنجلترا  منتخب  احتل  حين  في  نقاط،   7 برصيد 

األخير، وهبط إلى المستوى الثاني لدوري أمم أوروبا.
الوكالت

ثاين لعب يف التاريخ يهز 

�صباك اأملانيا يف 4 مباريات متتالية

هدف كني يدخله القائمة
 التاريخية يف اإجنلرتا

 نجح المهاجم اإلنجليزي هاري كين، في هز شباك منتخب ألمانيا، 
خالل المباراة التي أقيمت بملعب ويمبلي، اول امس، في ختام دور 

مجموعات دوري األمم األوروبية لكرة القدم.
وسجل كين هدف إنجلترا الثالث في المباراة من ركلة جزاء، قبل 
أن تنتهي بالتعادل )3-3( ويفشل اإلنجليز في تحقيق أي فوز على 
مدار 6 جوالت، ويهبط منتخب األسود الثالثة إلى الدرجة الثانية 
أمام  المميز  سجله  على  كين  حافظ  ذلك،  األمم.ورغم  دوري  في 
المانشافت بصيد شباكه بكافة المباريات األربع التي خاضها ضده، 

حسبما ذكرت شبكة "أوبتا" لإلحصائيات.
وأشارت إلى تحقيق كين أفضل سجل تهديفي لالعب إنجليزي بكافة 
مبارياته أمام منافس بعينه على مدار التاريخ، كما أضافت أن كين 
هو ثاني العب في التاريخ يهز شباك ألمانيا في 4 مباريات متتالية 

بعد الهنغاري إيمري شلوسر بين عامي 1909 و1912«.
ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن كين بات خامس العب في تاريخ إنجلترا 

يبدأ 50 مباراة كقائد لألسود الثالثة.
 90( رايت  بايلي  مباراة(،   90( األكثر  هو  مور  بوبي  ويعتبر 
مباراة(، برايان روبسون )64 مباراة( وديفيد بيكهام )59 مباراة(.
الوكالت

بطولة  وألمانيا  إنجلترا  منتخبا  ودع 
دوري األمم األوروبية بتعادل مثير 
في  اهداف  بثالثة  أمس  أول  بينهما 
ضمن  ويمبلي  بملعب  شبكة،  كل 
بدور  األخيرة  الجولة  منافسات 

المجموعات.
جاءت  اإلنجليزي  المنتخب  أهداف 
عن طريق لوك شو، ماسون ماونت 
في  جزاء(  )ركلة  كين  وهاري 
الدقائق )71، 75 و83(، فيما سجل 
كل  إنجلترا  شباك  في  ألمانيا  ثالثية 
وإلكاي  "ثنائية"  هافيرتز  كاي  من 
غوندوغان )ركلة جزاء( في الدقائق 

)52، 67 و87(.
مشواره  األلماني  المنتخب  وأنهى 
في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة 
برصيد 6 نقاط، فيما تذيل اإلنجليز 
الترتيب ب3 نقاط، دون تحقيق أي 

انتصار.
األلماني  للمنتخب  السيطرة  دانت 
الوصول  حاول  حيث  البداية،  منذ 
الفرص  أولى  لمرمى بوب، وكانت 

من تسديدة أطلقها غوندوغان، لكنها 
علت العارضة، ولم تظهر الخطورة 
على كال المرميين لعدة دقائق وسط 
فيما  اإلنجليز،  من  دفاعي  تحفظ 
في  سلبية  المانشافت  سيطرة  كانت 
أغلب األوقات، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.
ارتكب  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
أهدى  بعدما  قاتلة  هفوة  ماغواير 

باحتساب  وتسبب  الكرة،  موسياال 
ركلة جزاء بعد إعاقة موسياال داخل 
للجوء  الحكم  واضطر  المنطقة، 
لتقنية الفيديو، ليحتسب بالفعل ركلة 
نجح  كما  غوندوغان،  سجلها  جزاء 
الدفاع األلماني في استخالص الكرة 
هجمة  وشن  ماغواير  المتقدم  من 
بتسديدة  هافيرتز  أنهاها  مرتدة، 

رائعة إلى داخل الشباك.

هجماتهم  من  اإلنجليز  وكثف 
لتقليص النتيجة، وهو ما أدركه حين 
سدد لوك شو، وأخرجها سولي من 
قلب المرمى بعدما تجاوزت الخط، 
اإلنجليز،  الهدف رفع من معنويات 
بعدها  ماونت  ماسون  البديل  لينجح 
ب3 دقائق في إضافة هدف التعادل 
منطقة  خارج  قوية  تسديدة  من 

الجزاء.
لكن  بصمته  يضع  أن  كين  وكاد 
أن  قبل  القائم،  بجوار  مرت  كرته 
باحتساب  إنجلترا  العبو  يطالب 
بيلينغهام،  لصالح  جزاء  ركلة 
بتقنية  استعان  بعدما  الحكم  احتسبها 
الفيديو، لينجح كين في تنفيذ الركلة 
وجاء  التقدم،  هدف  محرزا  بنجاح، 
بعدما  المانشافت  من  سريعا  الرد 
المدى،  بعيدة  أطلق غنابري تسديدة 
منه  ارتدت  لكنها  بوب،  لها  تصدى 
الشباك  أودعها  الذي  هافيرتز،  أمام 

بسهولة.
الوكالت

لم تشهد آخر مباراتين للمنتخب األلماني مستوى 
جيد لرفاق مانويل نوير، ما أثار بعض عالمات 
استفهام حول المستوى الحالي للمانشافت وقدرته 
على التألق والمنافسة على اللقب في مونديال قطر 

الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.
أمام  المتوقعة  غير  الهزيمة  بعد  أيام  ثالثة  فبعد 
عن  أخرى  مرة  األلماني  المنتخب  عجز  المجر، 
الفوز واكتفى بالتعادل أمام إنجلترا في اختتام دور 
األوروبية،  األمم  دوري  بطولة  من  المجموعات 
من  كل  وراء  الثالث  المركز  المانشافت  ليحتل 
إيطاليا المتصدرة والمجر صاحبة المركز الثاني.

مواجهة إنجلترا كانت آخر مباراة إعدادية أللمانيا 
قبل مونديال قطر، هذه النتائج غير اإليجابية ولو 
أنها  إال  إعدادي  طابع  ذات  بطولة  في  أتت  أنها 
المستوى  حول  التساؤالت  من  مجموعة  طرحت 
الحالي لكتيبة المدرب هانز فليك الذي تولى قيادة 
حوالي  قبل  لوف  ليواكيم  خلفا  األلماني  المنتخب 

عام من اآلن.
في تصريحات صحفية، قال الدولي السابق لوثر 
ماتيوس عقب مباراة ألمانيا وإنجلترا: "في الواقع، 
ال يمكنك أن تكون راضًيا من وجهة نظر ألمانية. 

الفريق  شلت  اإلنجليز  بها  قام  التي  التبديالت 
األلماني.

 لم نتمكن من التعامل مع المراوغات السريعة«.
أظهرت مجريات مباراة إنجلترا وألمانيا التذبذب 
الذي  األلماني  المنتخب  دفاع  خط  في  الواضح 
بعد  دقيقة،   11 غضون  في  أهداف  ثالثة  تلقى 
أن كان متقدما بهدفين دون مقابل، أيضا في خط 
كبير  بمستوى  كيميتش  جوشوا  يظهر  لم  الوسط 
في المباريات األخيرة وهو ما جعله يتعرض للنقد 
من طرف فيلب الم الالعب السابق لبايرن ميونيخ 

والمنتخب األلماني.
وعن تقييمه لمستوى كيميتش قال الم: "اعتقد أن 

عليه العمل على الجانب الذهني. 
وعليه أيضا تحسين مستواه في الصراع النتزاع 

الكرة من الخصم«.
التي  النقاط اإليجابية  لكن رغم ذلك هناك بعض 
األخيرة  مبارياته  في  األلماني  المنتخب  سجلها 
منها تأكيد تألق نجمه الصاعد جمال موسياال الذي 
واتضح  األخيرة  المباريات  في  كعبه  علو  أظهر 
للمدرب  األساسية  الركائز  أحد  سيكون  بأنه 
ال  عمـــره  أن  رغم  العـــالم  كــــــأس  في  فليك 

يتجـــاوز 19 عاما.
الوكالت

املباريات الأخرية للمان�صافت مل ت�صهد م�صتوى جيد

بعد مباراة قوية عرفت ت�صجيل �صتة اأهداف

ومانشستر  إنجلترا  مدافع  ماغواير،  هاري  اعتذر   
التعادل  خالل  ارتكبها  التي  األخطاء  عن  يونايتد، 
األمم  دوري  في  أمس،  أول   ،3-3 بنتيجة  ألمانيا  مع 

األوروبية.
المباراة  خالل  بالخطأ  الكرة  مرر  ماغواير  وكان 
لأللماني جمال موسياال، ليتوغل األخير داخل منطقة 

الذي  يونايتد  مدافع  ويراوغ  إنجلترا،  منتخب  جزاء 
أعاقه، ليحصل المانشافت على ركلة جزاء.

وأخطأ ماغواير مرة أخرى في التعامل مع كرة أمام 
منطقة جزاء ألمانيا، ليستخلصها منه دفاع المانشافت 
ويحولها إلى هجمة مرتدة، أنهاها كاي هافيرتز بهدف 

آخر لأللمان.

"إنستغرام":  بشبكة  حسابه  على  ماغواير،  وكتب   
"أعتذر.. األخطاء جزء من اللعبة.. لقد أعادنا الفتيان 
المباراة بقتال رائع وروح كبيرة"، وأتم: "نركز  إلى 
إن  العالم(،  إلى قطر )كأس  اإليجابيات ونتطلع  على 

األوقات العصيبة ستجعلنا أقوى«.
الوكاالت

قراره  أسباب  برشلونة،  مدافع  أراوخو،  رونالد  األوروغواياني  فسر 
بالخضوع لجراحة للتعافي من إصابته، واستبعاد فكرة اللجوء إلى العالج، 
اليمنى، خالل  المقرب في ساقه  بتمزق في وتر عضلة  الالعب  وأصيب 

مباراة أوروغواي وإيران.
منتخب  بحرمان  يهدد  لجراحة  الخضوع  أن  التقارير  من  العديد  وزعمت 

أوروغواي من خدمات أراوخو في المونديال.
وكتب أراوخو على حسابه الرسمي بموقع التواصل االجتماعي "تويتر": 
"أريد أن أوضح األسباب التي دفعتني إلى اتخاذ قراري لتجنب التكهنات، 
أنا أحب بلدي وأحب اختياري لتمثيل المنتخب"، وأضاف: "بعد التشاور مع 
العديد من المتخصصين، قررنا أن التدخل الجراحي سيكون أفضل حل، 

األمر ال يتعلق هنا باختيار فريق على حساب اآلخر، إنه يتعلق بالصحة 
والعودة إلى 100% من حالتي في أسرع وقت ممكن«.

المستوى الشخصي، وأريد أن  للغاية لي على  أوقات صعبة  وتابع: "هذه 
أغتنم هذه الفرصة لشكر الجميع على الدعم الذي أتلقاه"، واختتم: "باإليمان 

والعمل الجاد، سأبذل قصارى جهدي للعودة في أسرع وقت ممكن«.
رونالد  األوروغواياني  خضوع  اعلن  قد  اإلسباني  برشلونة  نادي  وكان 
األيمن.،  الفخذ  في  جراحية  لعملية  الكتالوني،  الفريق  دفاع  قلب  أراوخو 
مشيرا إلى ان العملية الجراحية ستجرى في فنلندا اليوم، وبسبب الجراحة 

سيضطر لالبتعاد عن المالعب لفترة تصل إلى ثالثة أشهر.
الوكالت

ال�صكوك حتا�صر الكتيبة الأملانية قبل املونديال

اإجنلرتا واأملانيا تودعان 
دوري الأمم الأوروبية بتعادل درامي

مـاغواير يعتــذر عن اأخطائه اأمــام اأملانـــيا قال اإن الأوقات الع�صيبة 

�صتجعل الإجنليز اأقوى

يجري عملية جراحية اليوم يف فنلندا

حلم اأراوخو بامل�صاركة يف مونديال قطر يتحطم
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ريا�ضي
ي�سعى لتعوي�س الثنائي ماتيا دي �سيليو واأليك�س �ساندرو

 جوفنتو�س يجدد اهتمامه 
بالتعاقد مع بن �شبعيني ال�شتاء المقبل

 
كشفت تقارير إعالمية ألمانية 
أمس ان المسؤولين على نادي 

جوفنتوس اإليطالي جددوا 
اهتمامهم بالتعاقد مع الدولي 
الجزائري رامي بن سبعيني 

خالل فترة التحويالت الشتوية 
القادمة.

وأوضحت صحيفة "سبورت 
بيلد" األلمانية أمس ان إدارة 

نادي السيدة العجوز تريد خطف 
الظهير األيسر الجزائري في 

الشتاء المقبل، لعدة اعتبارات أهمها حاجتها لالعب بمثل مواصفات خريج 
اكاديمية بارادو، وإمكانية الحصول على خدماته بمقابل مادي مقبول؟

وما زال المدافع بن سبعيني يرتبط مع نادي بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني، 
ِبعقد تنقضي مّدته في صيف 2023، ما يعني انه بإمكانه التفاوض مع األندية 
التي تسعى للتعاقد معه بداية من جانفي المقبل، وإذا لم يغير األجواء في فترة 
التحويالت الشتوية، فإن رحيله في الصيف سيكون مجانا، وبالتالي يعتبر ذلك 

خسارة كبيرة بالنسبة لناديه الفرنسي.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن سبعيني يمكنه سّد ثغرة مدافَعين يملكهما فريق 

"السيّدة العجوز"، وهما: اإليطالي ماتيا دي شيليو والبرازيلي أليكس ساندرو، 
ذلك أن الالعب األول تراجع مستواه الفني كثيرا، بينما يعاني األخير من 

مشكل اإلصابات، آخرها كانت عضلية في الـ 14 من سبتمبر الحالي، و4 
إصابات أخرى في الموسم الماضي.

ق.ر

للمطالبة بم�ستحقاته المقدرة بـ1.8 مليون اأورو

فيغولي ي�شكو اإدارة غاالتا�شاراي للفيفا
 

يبدو ان عالقة الدولي الجزائري 
سفيان فيغولي تزداد تعقيدا 

مع ناديه السابق غاالتاساراي 
التركي، خاصة بعد ان اكدت 

مصادر إعالمية تركية أمس ان 
الالعب قرر تقديم شكوى لدى 

االتحادية الدولية لكرة القدم ضد 
النادي.

وأكد موقع "صباح" التركي أمس 
أن صانع ألعاب المنتخب الوطني 

قرر تقديم شكوى لدى الفيفا 
ضد إدارة غاالتاساراي، بسبب 

المستحقات المالية التي يدين بها لها.
وأضاف ذات المصدر ان مهاجم نادي فالنسيا اإلسباني السابق يدين لناديه 

التركي مبلغ 1.8 مليون أورو، ورغم محاوالته الحثيثة إليجاد حل على 
الطريقة الودية، إال أن المسؤولين على النادي يماطلون دائما ويبحثون عن 

األعذار، ما جعله يسلك طريق الفيفا.
ق.ر

اأكد رف�سه ان يكون الحل البديل للنادي الإفريقي

 التون�شي البنزرتي ي�شل اليوم
 اإلى الجزائر لتدريب العميد

 
كشفت مصادر مقربة من إدارة 

مولودية الجزائر ان المدرب 
الجديد، التونسي فوزي 

البنزرتي أجل التحاقه بالجزائر 
إلى اليوم، بعدما كان مقرر 

وصوله أمس، حيث يرتقب أن 
يوقع على عقد التحاقه بالنادي 

رسميا.
وأوضحت ذات المصادر ان 
التقني التونسي فضل البقاء 

في مسقط رأسه ليوم إضافي، 
من اجل تسوية بعض المسائل 

العالقة، قبل القدوم إلى الجزائر اليوم، حيث يرتقب أن يشرع في عمله رفقة 
الطاقم الفني الجديد للعميد، بعد توقيع العقد وتقديمه لالعبين.

من جهته، وعن موعد انتقاله للجزائر وبدء التجربة مع المولودية، قال 
البنزرتي أمس: "سأتحول اليوم أو غدا للجزائر لبدء المشوار مع المولودية، 

وأتمنى أن تكون تجربة ناجحة وموفقة على جميع المستويات".
وأكد أنه ال يقبل أن يكون "العجلة الخامسة" للنادي اإلفريقي التونسي، وقال 

البنزرتي، في تصريح تلفزيوني: "كنت في تونس بعد نهاية التجربة مع 
االتحاد المنستيري، ولم يعبر اإلفريقي عن رغبته في التعاقد معي، واختار 
برتران مارشان، لذلك ال يمكنني أن أكون بديال له وأكون العجلة الخامسة 

للنادي«.
وأضاف: "بعد أن تقرر رحيلي عن الرجاء لم تحصل مفاوضات جدية مع 

إدارة اإلفريقي، ولم يتم االتصال بي أو تحدث أي جلسة مع رئيس اإلفريقي، 
وكل ما قيل حول شروطي التعجيزية ال أساس له من الصحة«، وزاد: "في 

المقابل، تلقيت عرضا جديا من مولودية الجزائر وقبلته«.
وسبق لفوزي البنزرتي أن أشرف على النادي اإلفريقي في 4 مناسبات، وقاده 

عام 1990 للفوز بلقب الدوري التونسي.
ق.ر

اأمير.ل

شرع المسؤولون على االتحادية الجزائرية 
لكرة القدم في التخطيط لبرمجة مباراة ودية 

ضد أحد المنتخبات العالمية، خالل فترة 
التوقف الدولي قبل انطالق نهائيات كأس 
العالم، حسبما أكدته مصادر مطلعة أمس.

وأوضحت ذات المصادر أن مسؤولي 
الفاف دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم من 
اتحاديات أخرى، أبدت هي األخرى رغبتها 

في برمجة مباراة ودية ضد منتخبنا الوطني 
في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الجزائريين 

يفضلون مواجهة منتخب عالمي ليكون اختبارا 
قويا لرفقاء القائد رياض محرز.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المفاوضات 
متقدمة مع منتخب السويد للعب مباراة ودية 

شهر نوفمبر القادم، حيث يجري التشاور 
اآلن على مكان إقامة هذه المباراة، التي 

ستلعب على األرجح في ملعب "فيلودروم" 
بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا.وفي حالة ترسيم 

هذه المباراة وعلى ذات الملعب، فإنه من 
المؤكد أن العبي المنتخب الوطني سيحظون 

بدعم جماهيري غير مسبوق، كون مدينة 
مرسيليا معروفة بتواجد عدد كبير من الجالية 
الجزائرية.يذكر أن المنتخب السويدي أخفق 

في الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 بعد 
خسارته بطاقة الملحق أمام نظيره البولندي، 
وهو حال المنتخب الجزائري الذي لم يحقق 

ذات الهدف بخسارته في عقر الديار أمام 
المنتخب الكاميروني.

ردت إدارة بريست الفرنسي على 
التقارير التي أكدت انتهاء العالقة 

بينها وبين الدولي الجزائري يوسف 
باليلي حيث نفت تلك األنباء، 

وأكدت أن الالعب لم يطلب فسخ 
عقده، هو أو ممثليه.

وشدد النادي الفرنسي في 
تصريحات إلذاعة "راديو مونت 
كارلو" الفرنسية، على استمرار 
باليلي العباً في صفوف فريق 
بريست، حيث يُتوقع انضمامه 

لتدريبات الفريق اليوم، وشدد النادي 
الفرنسي على وجود ارتباط تعاقدي 

بين الالعب والنادي حتى نهاية 
الموسم الحالي 2022-2023، ما 

يمنعه من الرحيل بشكل مجاني.
ورغم ذلك شددت اإلذاعة الفرنسية على أن رحيل باليلي سيحدث إن 

آجاًل أو عاجاًل، مؤكدة أن الالعب خرج من حسابات الجهاز الفني 
للفريق الفرنسي في الفترة األخيرة لتراجع المستوى الفني.

كما كشفت تقارير إعالمية فرنسية، امس أن مغامرة، باليلي، مع 
"بريست" أوشكت على االنتهاء، ووفقاً لموقع "فوت ميركاتو" 

الفرنسي، فإن المفاوضات بين اإلدارة "والالعب أصبحت متقدمة من 
أجل فسخ العقد الذي يربطهما، وهذا الذي من المنتظر أن يتم ترسيمه 

بعد نهاية التزامات الالعب مع الخضر.

وأكد المصدر نفسه أن 
سبب هذه الخطوة المفاجئة 
يعود للعديد من الجوانب، 

أولها عدم تأقلم الالعب مع 
النادي والعيش في المدينة 
الفرنسية، رغم أن إدارة 

"بريست" لجأت إلى العديد 
من الخطوات لوضع باليلي 

في أحسن الظروف، من بينها 
التعاقد مع مواطنه إسالم 

سليماني بغية تسهيل عملية 
اندماجه مع بيئة النادي.
أما السبب الثاني فيعود 
لقضايا انضباطية كون 

الالعب كانت له مشكالت 
مع المدرب ميشيل دي زاكاريان، مما دفع باألخير إلى وضع 

الالعب خارج قائمة الفريق التي واجهت "باريس سان جيرمان" قبل 
أسبوعين في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهو قرار لم 

يستسغه النجم الجزائري.
وبخصوص وجهته المحتملة، فقد أكد الموقع الفرنسي أن باليلي 

سيعود بنسبة كبيرة للدوريات الخليجية، وهي رغبة الالعب كذلك، 
حيث هناك أندية إماراتية ترغب في ضمه، خصوصاً أن سوق 

االنتقاالت هناك سيُختتم يوم 29 سبتمبر الجاري.
ق.ر

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم ألقل من 
20 سنة أول أمس أمام نظيره السوداني 
بهدف لمثله، في مباراة ودية تحضيرية 

جرت بملعب عمر بن رابح بالدار 
الرسمية  البيضاء، تحسبا لالستحقاقات 

المقبلة.
وكانت مباراة أول أمس هي المواجهة 

الثانية التي تجمع الفريقين، بعد األولى التى 
اقيمت يوم الجمعة بنفس الملعب وفاز بها 

ممثلو الجزائر بنتيجة 0-5 .
وسيكون المنتخب الوطني، بقيادة المدرب 

الوطني محمد السات، على موعد مع دورة 
اتحاد شمال افريقيا المقررة من 15 الى 
25 اكتوبر المقبل بمصر والمؤهلة الى 

كاس امم افريقيا - 2023 بنفس البلد.
وتستهل الجزائر دورة اتحاد شمال إفريقيا، 

يوم الثالثاء 18 اكتوبر امام ليبيا، قبل 
مالقاة المغرب يوم الجمعة 21 أكتوبر، ثم 

تونس يوم االثنين 24 أكتوبر.
ويتأهل المنتخب األول في هذه البطولة 

المصغرة الى نهائيات كاس امم افريقيا- 
2023

ق.ر

الفاف ت�سرع في التخطيط لفترة التوقف الدولية القادمة

البطولة الإماراتية قد تكون وجهة الالعب القادمة

في اإطار تح�سيراته لدورة اتحاد �سمال اإفريقيا

 الخ�شر قد يواجهون ال�شويد 
في مر�شيليا خالل نوفمبر القادم

باليلي لم يف�شخ عقده مع بري�شت لكن الطالق يبدو فريبا

منتخب اأقل من 20 �شنة يتعادل مع ال�شودان وديا
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وقال جمال نسيب، بأن تسقيف األسعار يعد حل 
مرحلي أو ظرفي و ال يمكن له أن يكون حال 
جذريا لمعضلة األسعار ، ألن قانون السوق 

يحكمه العرض والطلب، في الوقت الذي تعاني 
الحظيرة الفندقية الوطنية من العجز، ما يتسبب 

في ارتفاع األسعار في أوقات الذروة، مشددا 
على أن تسقيف األسعار بهذه الطريقة سيؤثر 

بالسلب على جودة الخدمات.
دعا الرئيس المدير العام لمجمع نسيب سياحة، 

السلطات العمومية الطالق دراسة حول 
مكونات التسعيرة الفندقية، وكذا الديون المترتبة 

عليهم من البنوك، جراء إستفادته من قروض 
بفوائد مرتفعة، وكذا الضرائب الجبائية وشبه 

جبائية، باإلضافة إلى أسعار األثاث والعتاد 
والتجهيزات غير المدعمة، عالوة على الصيانة 

الدائمة وما يترتب عليها من دفع أموال باهضة 
للحرفيين والمقاولين وأجور العمال.

وأكد، بأن إيجاد حل نهائي لمعضلة األسعار 
يستدعي تحرير اإلستثمار في المجال الفندقي 
من كل القيود التي تعيقه، من خالل السماح 

للمستثمرين في المجال السياحي الذين يتصفون 
بالمصداقية واإلحترافية من الحصول على 

األوعية العقارية لتجسيد مشاريعهم الفندقية، 
التي تستجيب لمتطلبات السوق، باإلضافة إلى 

منح المستثمرين قروضا بنكية بأسعار فائدة 
معقولة، مع منحهم مدة طويلة األمد لتسديد 

القروض، عالوة على توفير يد عاملة مكونة 
ومؤهلة في المجال الفندقي، مضيفا بأن كل 

هذه العوامل ستساهم في سد العجز الفادح في 
طاقة اإليواء وستقلب موازين المعادلة التي 

تضبط العرض والطلب، وستجعلها تميل إلى 
العرض، األمر الذي سيكون له األثر اإليجابي 
على مستوى األسعار المطبقة و كذا على جودة 
الخدمات الفندقية، وهذا نتيجة خلق جو تنافسي 

بين أصحاب الفنادق وحرصهم على كسب أكبر 
حصة في السوق.

وأشار جمال نسيب، بأن نجاح أي مشروع 
وتجسيده على أرض الواقع يتطلب إشراك كل 
الفاعلين والمعنيين، قصد ضمان إجماع حوله، 
ومن تمة تنفيذه بطريقة سلسة، دون إعتراض 

أي طرف. 
وشدد رئيس الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق 
والمطاعم، على ضرورة إشراك كل الفاعلين 
والمهتمين بالنشاط السياحي والفندقي، اليجاد 
حلول لكل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، 
معبرا عن استيائه من طريقة إعداد وصياغة 
مشروع المرسوم المسقف ألسعار الخدمات 

الفندقية، والذي قال بشأنه بأنه يتنافى مع إحدى 
مبادئ الدستور والمتمثلة في الديمقراطية 

التشاركية في إتخاذ القرار بما يخدم الصالح 
العام، إذ لم يتم األخذ بعين االعتبار آرائهم 

وإقتراحاتهم في األمر.
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الرئي�س تبون يوجه دعوة للعاهل 

املغربي للم�شاركة يف القمة العربية

سلم أمس، بالرباط, وزير العدل, حافظ األختام, عبد 
الرشيد طبي, بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, 

عبد المجيد تبون, رسالة الدعوة التي وجهها الرئيس تبون 
إلى العاهل المغربي, الملك محمد السادس, للمشاركة في 
أشغال القمة العربية الـ 31 المزمع عقدها بالجزائر في 
األول و الثاني من نوفمبر المقبل, حسب ما أفاد به بيان 

للوزارة.
واستلم الرسالة نيابة عن العاهل المغربي, وزير الشؤون 

الخارجية و التعاون اإلفريقي و المغاربة المقيمين 
بالخارج, ناصر بوريطة, يضيف ذات البيان.

ق. و

 نظم وقفة احتجاجية اأمام

 مديرية الرتبية باجللفة 

املكتب الوالئي للمجل�س الوطني ملديري 
التعليم املتو�شط يدق ناقو�س اخلطر 

نظم، أمس، المكتب الوالئي للمجلس الوطني لمديري 
التعليم المتوسط بالجلفة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية 

التربية، رفعوا خاللها جملة من المطالب.
وحسب رئيس المكتب الوالئي بالجلفة "بوزرقوطة بن 

شهرة " فإن مشكل السكنات اإللزامية ال يزال يؤرق من 
هم ساهرون على السير الحسن لهذه المؤسسات ويزيد 

من عنائهم بسبب التنقل أو الكراء وهم من أصحاب 
الحقوق ألن هذه السكنات مشغولة من طرف اشخاص من 

خارج القطاع او بسبب عدم اخالئها من طرف قاطنيها 
بعد انتهاء مدة العقد التي تربطهم بمديرية التربية وطالب 

المكتب الوالئي بالجلفة بتسليمها لمستحقيها.
كما أكد المكتب الوالئي للجلفة عن طريق رئيسه على 

ضرورة الغاء الحصص التطبيقية في المؤسسات 
التي تعاني االكتظاظ مع الغاء الحصص التطبيقية في 
المؤسسات الجديدة التي ال تتوفر على التجهيز العلمي 
وعلى إبقاء المطاعم المدرسية مغلقة بسبب العجز في 
العمال المهنيين او التجهيز او انها ال تتوفر على قرار 

الفتح حفاظا على سالمة األشخاص والممتلكات بناء 
على القانون التوجيهي للتربية 08-04 باإلضافة الى 

مشكل التكوين والترميمات واالهتراء في الكتامة والجناح 
الصحي. 

لعجاج حمود عزيز   

 الرائد: 2022/09/28

ت�سقيف تكاليف اخلدمات يبقى حال ظرفيا

حترير "اال�شتثمار الفندقي" 
�شروري حلل مع�شلة االأ�شعار

يرى جمال ن�سيب رئي�س الفدرالية الوطنية مل�ستغلي الفنادق واملطاعم، اأن مقرتح احلكومة 

بت�سقيف اأ�سعار املوؤ�س�سات الفندقية يعترب حال ظرفيا، داعيا لتحرير ال�ستثمار يف املجال 

ال�سياحي ل�سد العجز الذي تتخبط فيه احلظرية الوطنية، والذي انعك�س بال�سلب على الأ�سعار.

أكد األمين العام لوزارة الفالحة 
والتنمية الريفية حميد بن ساعد 

أمس، بمستغانم أن اإلنتاج الفالحي 
الوطني أصبح اآلن يغطي ما 

يفوق 74 في المائة من الحاجيات 
الوطنية.

وقال بن ساعد لدى إشرافه على 
افتتاح الصالون الدولي للفالحة 
"موستا إكسبوا" ممثال لوزير 
الفالحة والتنمية الريفية محمد 

عبد الحفيظ هني أن الفالحة قطاع 
اقتصادي واجتماعي بامتياز أصبح 
يساهم في 2021 بما يفوق 14.1 
بالمائة من الناتج الداخلي الوطني 

الخام ويمثل ربع اليد العاملة 
الناشطة وطنيا بحوالي 2.7 مليون 

عامل.
وبلغت قيمة اإلنتاج الفالحي 

خالل العام الماضي -وفقا لذات 
المسؤول- أزيد من 4.500 مليار 
دج بفضل المساعي التي باشرها 

القطاع وانطلق في تجسيدها 
ميدانيا وهي نابعة من مخطط 

عمل الحكومة والتزامات رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون الذي 
أكد مرارا على تحديث الزراعة 

لضمان األمن الغذائي وتلبية 
االحتياجات الوطنية.

وبعد أن ذكر بأن هذه المساعي 
تهدف إلى ترقية الشعب 

االستراتيجية وترشيد الواردات 
والمساهمة في تعديل الميزان 

التجاري وتنويع االقتصاد الوطني 
وخلق مناصب الشغل وتحسين 
ظروف معيشة السكان أبرز بن 

ساعد أن تنظيم هذا النوع من 
التظاهرات يكتسي أهمية كبيرة 
للتعريف بما تحقق من إنجازات 

من حيث الكمية والنوعية وبمختلف 
البرامج التنموية واالمتيازات التي 

أقرتها الدولة لفائدة المهنيين.
ومن ذلك -يضيف ذات المسؤول- 

تطوير المنتجات ذات الطابع 
االستراتيجي كالحبوب والبقوليات 

والحليب والزراعات الزيتية 
والعلفية وترقية القاعدة اإلنتاجية 

بتسهيل الحصول على العقار 
الفالحي واالستعمال األمثل لمياه 
السقي وتطوير محيطات جديدة 

وتزويدها بتقنيات عصرية وبعث 
االستثمار المهيكل في المناطق 

الصحراوية وتشجيع حاملي 
المشاريع الصغيرة والشباب المنظم 

في شكل تعاونيات.
كما تطرق األمين العام للوزارة 

إلى االمتيازات المتعلقة بالحصول 
على العتاد الفالحي واإلعفاءات 
من الرسم على القيمة المضافة 

لبيع الشعير والذرة وأغذية 
الدواجن والمواشي وضريبة الدخل 

اإلجمالي الفالحي.
ق. و

ميثل ربع اليد العاملة النا�سطة وي�ساهم بـ 14.1 باملائة من الناجت املحلي

 االإنتاج الفالحي يغطي 74 
يف املائة من احلاجيات الوطنية

املدية

 االإطاحة ب�شبكة اإجرامية تن�شط 
يف اإطار ع�شابات االأحياء

في إطار مكافحة الجريمة بشتى 
أشكالها وأنواعها، السيما جرائم 

عصابات األحياء والمساس 
باألمن و السكينة العامة 

تمكنت قوات الشرطة بالمدية، 
بداية األسبوع  من اإلطاحة 
بشبكة إجرامية متكونة  من 

05 أشخاص اغلبهم مسبوقين 
قضائيا، ينشطون في إطار 

عصابات األحياء.
وقائع القضية تعود بعد تلقي 

قاعة العمليات بأمن والية 
المدية لمكالمة هاتفية عبر الخط 

األخضر 1548 من طرف 
المواطنين، مفادها وقوع شجار 

عنيف بأحد أحياء المدينة بين 
مجموعة من الشباب باستعمال 
أسلحة بيضاء محظورة، فورها 

تنقلت قوات الشرطة العاملة 
بالميدان إلى عين المكان، 

أين قامت بتطويقه، و التدخل 
باحترافية، الذي مكن من توقيف 

المشتبه فيهم  و حجز أسلحة 
بيضاء محظورة من مختلف 

األحجام و األنواع.
وقد أسفرت العملية على توقيف 

05 أشخاص حاولوا خلق جو 
من انعدام األمن و السكينة 

في الوسط الحضري،  وحجز 
المشتبه  أسلحة بيضاء استعملها 

فيهم، متمثلة في سيف من  
الحجم الكبير نوع ساموراي، 

سكاكين مختلفة األحجام، 
صاعق كهربائي، ليتم انجاز 

ملف قضائي ضد المشتبه فيهم  
و تقديمهم أمام الجهات القضائية 

المختصة إقليميا أين صدر في 
حق 03 منهم أمر إيداع الحبس 
المؤقت، فيما تم وضع شخصان 
02 تحت الرقابة القضائية، عن 

قضية المشاركة في مشاجرة 
بين عصابات األحياء أدت إلى 

أعمال ضرب وجرح أثناء 
الليل.

ع.بكريي
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الأربعاء  28 �صبتمرب 2022 املـوافق لـ 02 ربيع الأول 1444 هـ  

يستفيد زهاء 140 شابا، منذ أمس األول، من 
المسرحية في إطار  الفنون  تكوين في مختلف 
الثقافي  المهرجان  من  ال53  الطبعة  فعاليات 
تقام  التي  لمستغانم،  الهواة  لمسرح  الوطني 
فعالياته بين 26 و30 سبتمبر الجاري, حسبما 

أستفيد من محافظة المهرجان.
المهرجان  بمحافظة  التكوين  مدير  وأوضح 
سيد  لمستغانم،  الهواة  لمسرح  الوطني  الثقافي 
في  شابا   140 زهاء  تكوين  أن  قارة،  أحمد 
الفنون المسرحية, لفترة تدوم خمسة أيام يهدف 
إلى تلبية حاجيات الشباب والطلبة الراغبين في 
المسرحية وصقل  الفنون  مختلف  في  التدريب 

مواهبهم ونقل خبرات عدد من المكونين.
على  التكوين  هذا  من  المستفيدين  توزيع  وتم 
خمس ورشات تخص التمثيل والكتابة الدرامية 
ومسرح  والسينوغرافيا  المسرحي  واإلخراج 
يتهافت  جديد  مسرحي  شكل  باعتباره  الشارع 

عليه طلبة الفنون, حسب السيد قارة دائما. 
بعملية  متبوعا  القاعدي  التكوين  هذا  وسيكون 
مجموعة  لتشكيل  المتربصين  ألفضل  انتقاء 

غضون  في  أخرى  تكوينات  ستتلقى  منسجمة 
إنجاز  على  وستعكف  المقبلتين  السنتين 
العرضيين االفتتاحيين للدورتين المقبلتين )54 

و55( للمهرجان.

أكد  التكوين,  مجال  في  التعاون  وبخصوص 
الثقافي  المهرجان  محافظة  أن  قارة  السيد 
تبذل مجهودات حثيثة  الهواة،  الوطني لمسرح 
هيئات  عدة  مع  المجال  هذا  في  اتفاقيات  لعقد 
إقليمية ودولية تسمح بتبادل الخبرات واستقبال 

مكونين وإيفاد متكونين في مختلف الفنون.
وبالموازاة مع البرنامج التكويني انطلقت أمس 
المهرجان عروض صنف )ج(  األول، ضمن 
بساحة  المنافسة(  )خارج  الشارع  ومسرح 
مستغانم،  مدينة  بوسط  الكريم"  عبد  "العياشي 
داخل  األول  العرض  الجمهور  يتابع  أن  على 
والية  من  "موزاييك"  مسرح  لفرقة  المنافسة 
سيدي بلعباس بالمسرح الجهوي "الجياللي بن 

عبد الحليم" في المساء.
بالعروض  حافلة  المهرجان  أيام  وستكون 
تقديم خمسة أعمال في  المسرحية، حيث سيتم 
الثقافة  بدار  المنافسة(  )داخل  وب  )أ(  صنف 
صنف  في  أعمال  وثالثة  الجهوي  والمسرح 
مستغانم  مدينة  بوسط  الشارع  ومسرح  )ج( 
ومقر مسرح الموجة بصالمندر, كما أشير إليه.

مع  األول،  أمس  سهرة  الموعد  تجدد 
انطالق الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي 

الوطني للموسيقى األندلسية للمالوف.
وصرح في هذا السياق، محافظ المهرجان 
األندلسية  للموسيقى  الوطني  الثقافي 
للمالوف، عمار عزيز، بأن هذه التظاهرة 
الفنية التي توقفت منذ عام 2015 ستعود 
المالوف،  "صدى  شعار  تحت  السنة  هذه 
و  برعاية  وتحظى  وتواصل"  أصالة 
والفنون  الثقافة  وزيرة  من  كل  مرافقة 

التي  المهرجان  لهذا  العاشرة  الطبعة  بأن  قسنطينة.وأضاف  ووالي 
ستدوم إلى غاية الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، و ستقام في شكل ثالثة 
محاور أساسية تتمثل في الجانب التنافسي بين الفرق المؤدية لهذا اللون 
الفني والجانب األكاديمي من خالل تنشيط قراءات فنية، باإلضافة إلى 
السهرات التي تحييها فرق وجمعيات من عدة واليات باإلضافة إلى 
الجهوي  بالمسرح  وذلك  بالمناسبة  خاص  تراثي  فني  معرض  إقامة 

للمدينة محمد الطاهر الفرقاني.
وبخصوص الجانب المتعلق بالمنافسة، فقد تم تعيين لجنة تحكيم فنية 

مختصة الختيار وترتيب أحسن ثالث فرق 
المشاركة  الواليات  بين  من  الطبعة  لهذه 
)عين  ومليانة  وسكيكدة  قسنطينة  وهي 
وقالمة  أهراس  وسوق  وسطيف  الدفلى( 
وميلة و وهران، إلى جانب التحفيز الفردي 
عينة  على  عازف  وأحسن  ألحسن صوت 
المستعملة،  التقليدية  الموسيقية  اآلالت  من 

حسبما ذكره محافظ المهرجان.
أما الجانب األكاديمي فيتعلق بالثقافة الفنية 
بمشاركة  فنية  قراءات  تنظيم  خالل  من 

فنانين وأساتذة باحثين.
محافظ  ذكر  الطبعة،  هذه  سهرات  ستحيي  التي  األسماء  بين  ومن 
المهرجان كل من سليم الفرقاني وأحمد عوابدية وعباس ريغي وعبد 

الحكيم بوعزيز ومبارك دخلة ودنيا الجزائرية وكمال بودة.
ولفت محافظ المهرجان إلى أن عودة هذه التظاهرة الفنية "تندرج في 
إطار األهمية التي توليها وزيرة الثقافة والفنون، إلعادة بعث مختلف 
المهرجانات الفنية لما لها من قيمة مضافة في ترسيخ وتثمين موروثنا 

الثقافي والحضاري".

تكوين زهاء 140 �سابا يف الفنون امل�سرحية

املهرجان الوطني مل�سرح الهواة مب�ستغامن

تنظيم  فيست"  زاد  "دي  مهرجان  وسيعرف 
بالسينما  المتعلقة  النشاطات  من  العديد 
والمسرح والموسيقى والصورة الفوتوغرافية 
والخط العربي والصناعات التقليدية واألزياء 
ونقاشات  ندوات  وكذا  التشكيل,  وفن  والطبخ 
باإلضافة  الجزائري,  والتاريخ  األدب  حول 

إلى نشاطات أخرى مخصصة لألطفال.
بعنوان  معرض  مع  االفتتاح  حفل  وسيكون 
يركز  جماعي  معرض  وهو  جزائر"،  "آل- 
التاريخ  في  للمرأة  الكبير  الحضور  على 
الصورة  من خالل  وهذا  الجزائرية,  والثقافة 

األداء,  وفن  الرقمي  والفن  الفوتوغرافية 
وبمشاركة فنانين جزائريين وبريطانيين.

على  الجمهور  سيكون  السينما  مجال  وفي 
على  الجزائرية  األفالم  من  عدد  مع  موعد 
"شبشاق  القصير  الروائي  الفيلم  غرار 
مريكان" آلمال بليدي والفيلم الروائي الطويل 
وبحضور  عبد هللا,  بن  لمحمد  الرعد"  "حليم 
المهتمين  وكذا  المخرجين  هؤالء  من  العديد 

بالفن السابع الجزائري.
حفالت  تنظيم  التظاهرة  هذه  أيضا  وستعرف 
واألزياء  الرقص  في  وعروض  موسيقية 

الطبخ,  وفن  التقليدية  للصناعات  ومعارض 
مقيمين  جزائريين  وحرفيين  فنانين  بمشاركة 
وفرنسا  الجزائر  من  وأيضا  بريطانيا  في 

والواليات المتحدة األمريكية.
الذي  فيست",  زاد  "دي  مهرجان  ويهدف 
لندنية  ثقافية  )منظمة  "كولتوراما"  تنظمه 
غير ربحية تهدف لترقية الثقافات اإلفريقية(، 
إلى  للفنون",  إنجلترا  "مجلس  من  بدعم 
تقريب الجالية الجزائرية من بعضها البعض, 
تنوعاتها  بجميع  الجزائرية  للثقافة  والترويج 
وإبراز مدى ثرائها وحيويتها, وفقا للمنظمين. 

مهرجـــان للفنــــون والثقافــــــــة 
اجلزائرية بالعا�سمة الربيطانية لندن

من املنتظر اأن يقام مهرجان للفنون والثقافة اجلزائرية بالعا�سمة الربيطانية لندن، 

انطالقا من 30 �سبتمرب اإىل 8 اأكتوبر املقبل بربجمة العديد من العرو�ض والفعاليات التي 

تهدف للتعريف برثاء وتنوع الثقافة اجلزائرية لدى �سكان لندن وزوارها، ح�سب ما علم 

لدى املنظمني.

انطالق املهرجان الوطني للمو�سيقى 
الأندل�سيــــة للمالــوف بق�سنطينـــة

افتتاح 

الطبعة 

العا�سرة 

ذكرى وفاة ال�ساب ح�سني

ترقب عر�ض م�سرحية 
"ح�سني يغني هذا اخلمي�ض" بوهران

سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع العرض العام لمسرحية "حسني 
يغني هذا الخميس" لجمعية الثقافية "األمل" يوم 29 سبتمبر الجاري وذلك 
بمناسبة مرور 28 سنة عن رحيل مغني الراي حسني شقرون المعروف فنيا 

بالشاب حسني حسبما استفيد لدى رئيس الجمعية.
المذكورة  الثقافية  للجمعية  التابع  الصغير  بالمسرح  العمل  هذا  تقديم  وسيتم 
تكريما للشاب حسني الذي اغتيل يوم 29 سبتمبر 1994 ويعتبر أسطورة 
ستظل  بأغاني  الشباب  السيما  الجمهور  ملك  حيث  "الراي"،  الفني  الطابع 
خالدة لدى محبيه حسبما أبرزه محمد ميهوبي الذي ألف و أخرج المسرحية.
ويحكي هذا العرض المسرحي قصة حب تجمع الشابين يحيى وأمال غير 
أن الظروف تفرق بينهما.... وهل يستطيعان في نهاية المطاف تحقيق حلمها 
المتمثل في الزواج هذا ما تكشف عنه نهاية المسرحية، كما أضاف المصدر 
مشيرا إلى أن " الفكرة العامة من هذه المسرحية أن الحب يصنع الحياة التي 

هي منبع األمل و تحقيق األحالم".
وتتضمن "حسني يغني هذا الخميس" عشر لوحات تتخللها مقاطع من عشر 
أغاني للمرحوم الشاب حسني على غرار "طال غيابك يا غزالي" و"ما زال 
وفق  التسعينيات،  جيل  ذاكرة  في  راسخة  تزال  ال  وأخرى  ليسبوار"  كاين 
ذات المسرحي الذي قال أن اختيار األغاني جاء بعد عملية سبر اآلراء حول 

أحسن أغاني الشاب حسني قامت بها الجمعية واستهدفت 100 عينة.
ويؤدي الدور الرئيسي في المسرحية محمد ميهوبي بمشاركة 13 ممثال من 
الدفعتين ال 25 و 26 اللتان تخرجتا مؤخرا بعد أن تم تكوينهم على مستوى 
المسرحي على  العمل  تعتزم عرض هذا  التي   ،" األمل   " الثقافية  الجمعية 
مستوى دار الثقافة و الفنون " زدور إبراهيم القاسم " و المسرح الجهوي" 
عبد القادرعلولة " لوهران و كذا برمجتها في إطار جوالت فنية عبر الوطن.
بوهران   1968 عام  في  ولد  الذي  شقرون  حسني  الراحل  يعتبر  لإلشارة 
عندليب أغنية الراي بدون منازع، حيث استطاع أن يتألق في سماء األغنية 
الراوية العاطفية و أن يصدح بروائع فنية ال يزال يرددها محبو هذا الطابع 
الفني إلى غاية اليوم وهو النجاح الذي يفسر كونها كانت مستمدة من الحياة 

اليومية للشباب.

اأحمد حلمي 
يعلن اإ�سابته بفريو�ض كورونا 

والأعرا�ض �سديدة
أعلن الفنان أحمد حلمي، إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً تواجده في العزل 
الصحي المنزلي بعد ظهور المسحة الطبية إيجابية، وطالب الجميع بتوخي 

الحذر، مؤكداً أن األعراض شديدة.
الرسمي  حسابه  عبر  أصدقائه  من  عدد  مع  مشترك  بث  في  حلمي  وظهر 
على موقع إنستغرام، وهو نائم على السرير، وكشف عن إصابته بفيروس 
كورونا، ويعاني من األعراض الشديدة للمرض متسائاًل عن سبب إصابته 
نتيجة  جاءت  أن  بعد  المنزلي  العزل  فترة  يقضي  أنه  وأضاف  بكورونا. 
المسحة والتحاليل الطبية إيجابية، وتواجد حلمي في الفترة األخيرة بكواليس 
وكان  عاماً،   20 دامت  قطيعة  بعد  سيقدمه  مسرحي  عمل  ألول  التحضير 
من المقرر البدء في عرضه مع الليلة األولى من العام 2023.حلمي تعاقد 
عرضه  يتم  ضخم  مسرحي  عمل  بطولة  لتجسيد  بدر؛  حمدي  المنتج  مع 
ليلة رأس السنة الميالدية 2023 بمصر، ورغم تكتم تفاصيل العرض، إال 
المعلومات عن  بعض  الجمهور  منها  يفهم  إشارات  ترك  كعادته  حلمي  أن 

عمله المرتقب، حيث حرص أثناء توقيع العقد 
على إظهار غالف رواية تنتمي إلى روائع 
على  حلمي  وحرص  العالمي،  المسرح 

إخفاء اسم الرواية ومؤلفها بيديه.
التي  المسرحية  األعمال  آخر  وكانت 
»حكيم  هي  حلمي  أحمد  النجم  فيها  شارك 

الدين وكريم  الراحل عالء ولي  عيون« مع 
أحمد  أعمال  آخر  أن  إلى  عبدالعزيز.يشار 

الذي  تاني"،  "واحد  فيلم  كان  حلمي 
عرض في العام الحالي، وشارك 
سيد  روبي،  من  كل  البطولة  في 
الجليل،  عبد  عمرو  رجب، 
مالك،  أحمد  أمين،  نسرين 
التاجي،  محمد  وهبة،  عمرو 
نور إيهاب، والفيلم من تأليف 
دبور، وإخراج محمد  هيثم 

شاكر خضير.
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الوكالت

وجاء في نص الرسالة: "منذ تعيين األمين العام لألمم 
المتحدة, ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له إلى 
الصحراء الغربية, وزيارته للمنطقة وكذلك العواصم 
األراضي  إلى  زيارته  يعرقل  والمغرب  االقليمية, 
إجراء  أي  األمن  مجلس  يتخذ  لم  حين  في  المحتلة 
عودة  عقب  إجراءات  أي  يتخذ  لم  كما  ذلك,  حيال 
خرق  إثر  والمغرب  البوليساريو  جبهة  بين  الحرب 
الجيش المغربي التفاق وقف إطالق النار و استهداف 
األمن  مجلس  أعضاء  الرسالة  نبهت  المدنيين".كما 
الدولي إلى الوضع الخطير في األراضي المحتلة في 
ظل تزايد جرائم اإلحتالل المغربي في حق المدنيين 
الصحراويين والنشطاء واإلعالميين, والصمت غير 

المبرر لبعثة المينورسو المتواجدة في اإلقليم منذ .
"ازدواجية  الرسالة  استنكرت  آخر,  جانب  من 
من  سيما  الدولية,  القضايا  مع  التعاطي  في  المعايير 
واالتحاد  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  قبل 
للصحراء  المغرب  احتالل  يخص  فيما  األوروبي 
الغربية", من خالل تشجيع هذا اإلحتالل عبر "إبرام 
إتفاقيات مع المغرب يسعى من خاللها فرض الواقع 
والتمرد على  الصحراوي  الشعب  اإلستعماري على 

الشرعية والقانون الدولي".
سياسة  دعم  في  أعضائها  بعض  تورط  ضوء  وفي 
الغربية وغياب أي  التوسعية في الصحراء  المغرب 
من الدول اإلفريقية, طالبت الرسالة "بإلغاء دور ما 
في  الغربية+  الصحراء  أصدقاء  +مجموعة  يسمى 
الصلة,  ذات  األمن  مجلس  قرارات  نص  صياغة 
ألنها تفتقد للشرط األساسي وهو الحياد لدعم الجهود 
القانوني  الحل  تطبيق  أجل  من  األممية-األفريقية 

المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة".
األمن  مجلس  من  البريطانية  المبادرة  طالبت  كما 
لالستخراج  حد  بوضع  مسؤولياته  "تحمل  الدولي 
غير القانوني للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية 
والذي يتجاهل مصالح ورغبات السكان الصحراويين 
األصليين, وإنشاء آلية مستقلة لرصد ومراقبة وضعية 

حقوق اإلنسان والتقرير عنها".

وفي الختام, جددت "حملة الصحراء الغربية" بالمملكة 
المتحدة, دعوتها مجلس األمن الدولي "لوضع خطة 
قوية بموجب البند السابع من ميثاق المنظمة بغرض 
تحديد موعد ثابت الستفتاء حر ونزيه في الصحراء 
الدولي  القانوني  المعيار  مع  يتماشى  بما  الغربية, 
المتحدة  لألمم  المؤسسية  والمهمة  المصير  لتقرير 

إلنهاء االستعمار".

أرجأت محكمة االستئناف بمدينة الرباط 
أول أمس محاكمة  أستاذا متعاقدا إلى 
غاية  ديسمبر المقبل, والمتابعين على 
بالعاصمة  السلمية  احتجاجاتهم  خلفية 
الذي  والتضييق  للمحاكمات  ورفضهم 
ضد  نضالهم  بسبب  له  يتعرضون 
واإلدماج  بإسقاطه  ومطالبتهم  التعاقد 

في الوظيفة العمومية.
وبالتزامن مع جلسة المحاكمة, نظمت 
التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض 
أمام  احتجاجية  وقفة  التعاقد,  عليهم 
حق  في  بالمتابعات  تنديدا  المحكمة 
األساتذة، معتبرة أن مكان األستاذ هو 
نظم  كما  المحكمة،  وليس  المدرسة 
أساتذة التعاقد بمختلف المدن المغربية، 
اإلقليمية،  والمديريات  المحاكم  أمام 
احتجاجية تضامنا مع زمالئهم  وقفات 

تطالهم،  التي  بالمتابعات  وتنديدا 
وللمطالبة بإسقاطها.

االحتجاجية  الوقفات  جانب  وإلى 
وطنيا  إضرابا  األساتذة  يخوض 
الذي  والتضييق  للمحاكمات  رفضا 
ضد  نضالهم  بسبب  له  يتعرضون 
واإلدماج  بإسقاطه  ومطالبتهم  التعاقد 

في الوظيفة العمومية.
بمدينة  االبتدائية  المحكمة  وكانت 
الماضي  مارس  في  قضت  قد  الرباط 
بإدانة المجموعتين األولى والثانية من 
أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، 
بشهرين  الثالثة  المجموعة  وإدانة 
موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها  درهم، 
األستاذة  المحكمة  ذات  أدانت  كما 
من  أفرادا  اتهمت  التي  مجدي،  نزهة 
القوات العموميـــة بالتحــرش الجنسي, 

بالحبس النافذ لمـــــدة ثالثــــــة أشهر.
لألساتذة  المغربية  التنسيقية  وكانت 
دعت  قد  التعاقد  عليهم  فرض  الذين 
االثنين  أمس  وطني  اضراب  إلى 
احتجاجا على ما أسمته ب"المحاكمات 
الصورية" في حق أعضائها,  وتعبيرا 
عن تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية, 
انعقاد  بعد  نضالي  برنامج  عن  معلنة 
مجلسها الوطني, نهاية الشهر الجاري.
هذا  أن  بيان  في  التنسيقية,  وكشفت 
على  احتجاجا  "يأتي  اإلضراب 
محاكمة  أستاذا أمام محكمة االستئناف 
أشواط  من  آخر  شوط  في  بالرباط, 
المحكمة  من  الصادر  الصوري  الحكم 
لتجريم  بائسة  محاولة  وفي  االبتدائية, 
في  الحق  ومصادرة  النضالي  الفعل 

اإلضراب واالحتجاج السلمي".

واعتبر أساتذة التعاقد أن ما يتم ترويجه 
بخصوص هذا النظام "ما هو إال تغليط 
للرأي العام وتزييف للوعي", معتبرين 
النضالي  الفعل  لتجريم  األمر "محاولة 
واالحتجاج  اإلضراب  في  والحق 
العاملون  األساتذة  السلمي".ودخل 
بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات, منذ 
نهاية شهر فبراير الماضي، كرد فعل 
المحكمة  أصدرتها  التي  األحكام  على 
االبتدائية في الرباط بحق  من زمالئهم.
وبالتزامن مع الدخول المدرسي أيضا, 
خرج التالميذ و أولياؤهم في مسيرات 
تنديدا  مغربية,  مدن  بعدة  احتجاجية 
والتي  المأساوية,  التمدرس  بظروف 
تفضح زيف "اإلصالحات" التي تروج 
مدرسة  ببناء  المخزنية,  السلطات  لها 

ذات جودة للجميع.

مبادرة جلمع التوقيعات على ر�سالة موجهة اإىل جمل�س الأمن

منظمة بريطانية تطلق حملة 
لدعم تقرير م�صري ال�صعب ال�صحراوي

اأطلقت املنظمة الربيطانية "حملة ال�سحراء الغربية", مبادرة جلمع التوقيعات على ر�سالة موجهة اإىل جمل�س الأمن قبل الجتماع 

ال�سنوي بخ�سو�س ق�سية ال�سحراء الغربية وبعثة المم املتحدة املكلفة بتنظيم ال�ستفتاء يف ال�سحراء الغربية )املينور�سو(, تدعوه 

فيها لو�سع خطة قوية لدعم تقرير م�سري ال�سعب ال�سحراوي.

اأردوغان يوجه ر�سالة لليونانيني

 الدعم الأمريكي 
والأوروبي لن ينقذكم

الذي  الدعم  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  انتقد 
النزاع  بشأن  وأوروبا  المتحدة  الواليات  من  أثينا  تتلقاه 
األميركي  "الدعم  اليونانيين  مخاطبا  وقال  أنقرة،  مع 
واألوروبي لن ينقذكم، بل ستراوحون مكانكم"، وذلك في 

ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا.
وذكر أردوغان خالل مشاركته في اجتماع رؤساء فروع 
في  األسلحة  "تكديس  أن  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
ال  والجزر  اليونان(  شرق  )شمال  الغربية  تراقيا  منطقة 

يعني تركيا بشيء ألن قوتها أعظم بكثير".
الخطوة  هذه  بأن  )اليونان(  تذكير  نود  "لكننا  وأضاف 
)تكديس السالح في الجزر( تعتبر احتالال خفيا".وصّعدت 
اليوناني  العسكري  بالحشد  تصفه  لما  انتقادها  تركيا 
جزر  باسم  تعرف  التي  إيجة  بحر  جزر  على  المتزايد 
أنقرة  تنتقد  كما  التركي،  الساحل  من  القريبة  دودكانيس 
الدعم العسكري الغربي ألثينا في التوتر بينها وبين أنقرة.

وجاء تصريح أردوغان بعد يوم من تحذيره اليونان بأنها 
"ستدفع ثمنا باهظا لدورها في ما سماها حياكة المؤامرات 
لن  بالده  أن  على  التركي  الرئيس  تركيا".وشدد  على 
تتوانى في الدفاع عن حقوقها ومصالحها بجميع الوسائل 
المتاحة، وأن ما وصفها بالحشود العسكرية األجنبية ذات 
المظهر االحتاللي المنتشرة في أنحاء اليونان كافة خطر 

على اليونانيين وقد تحولها إلى مستنقع، حسب تعبيره.
واستدعت تركيا السفير اليوناني في أنقرة لالحتجاج، كما 
طلبت من اليونان التوقف عما قالت إنها انتهاكات اليونان 
وفقا  العسكري،  غير  الوضع  إلى  وإعادتها  الجزر  في 
التركية عقب استدعاء السفير  بيان للخارجية  أفاد به  لما 

اليوناني لديها.
وذكر البيان أن تركيا بعثت مذكرة احتجاج إلى الواليات 
إيجة،  شرقي  جزر  وضع  بمراعاة  فيها  طالبت  المتحدة 
واتخاذ التدابير لعدم استخدام األسلحة في انتهاك وضعها 
التركي  االحتجاج  السالح.وجاء  منزوعة  بوصفها جزرا 
على خلفية نشر أثينا مدرعات أميركية المنشأ في جزيرتي 

ليسبوس )ميديللي( وخيوس )ساقيز( اليونانيتين.
التركية،  االتهامات  اليونانية  السلطات  نفت  بدورها، 
وتقول إن أنقرة تهدد االستقرار والسالم في منطقة شرق 
البحر المتوسط، وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس إن بالده مستعدة لمواجهة أي تهديد لسيادتها.

وفي سياق متصل، حثت الواليات المتحدة كال من تركيا 
في  واألمن  السلم  على  للحفاظ  معا  العمل  على  واليونان 
منطقة بحر إيجة وحل أي خالفات بينهما عبر الدبلوماسية، 
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس أمس 
تصريحات  مناسبا إلصدار  ليس  الوقت  "هذا  إن  االثنين 
أو اتخاذ خطوات من شأنها أن تثير التوتر بين الدولتين 
العضوتين في حلف شمال األطلسي )ناتو(".وقال وزير 
بالده  إن  أمس  كاسوليدس  إيوانيس  القبرصي  الخارجية 
تشعر بالقلق من انجرارها إلى صراع محتمل بين اليونان 

وتركيا، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

يف ظل ما يتعر�س له من خروقات �سارخة للمطالب امل�سروعة

المحامين  لنقابة  التنفيذي  المكتب  ندد 
يعيش  الذي  القطاع  بوضعية  بالمغرب 
"غير  بانتكاسة  ينذر  خطيرا"  "منعطفا 
من  له  يتعرض  ما  ظل  في  مسبوقة", 
المشروعة  للمطالب  صارخة  خروقات 

للممتهنين والتفاف واضح على مطالبهم.
التنفيذي  المكتب  استنكر  االطار,  هذا  وفي 
في اجتماعه االخير, ما أقدمت عليه وزارة 
بمنح  الخاص  االمتحان  تنظيم  من  العدل 
في  المحاماة,  مهنة  لمزاولة  األهلية  شهادة 
الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط 
الممارسة المهنية بالمغرب, ضرورة إعادة 
لولوج  المنظم  القانوني  اإلطار  في  النظر 
من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  وممارستها,  المهنة 

الدولي  اللتزامها  الحكومة  تحمل  ضرورة 
للمحامين,  مالئمين  وتدريب  تكوين  بتوفير 
الهيكلية  باإلصالحات  القيام  عن  فضال 
الشروط  بضمان  الكفيلة  الضرورية 

المطلوبة ألداء رسالة الدفاع.
بيان-  -في  التنفيذي  المكتب  استهجن  كما 
األجوبة  ذات  األسئلة  منهجية  اعتماد 
المتعددة في إجراء االمتحان الكتابي ألهلية 
الجهة  رغبة  عن  تكشف  والتي  المهنية, 
حمولتها  من  المحاماة  "إفراغ  في  المنظمة 
المحاميات  قدرة  على  القائمة  الحقوقية 
المنهجيات  ناصية  امتالك  على  والمحامين 
التصورات  وبناء  والتركيبية,  التحليلية 
ترتكز  وظيفية  بمهنة  الستبدالها  الكبرى 

تتجاوز  ال  وسطحية  بسيطة  مهارات  على 
المختزلة  األجوبة  أحد  أمام  عالمة  وضع 

المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا".
"المبدئي  رفضه  عن  ذاته  المكتب  وعبر 
والمطلق" للمنهجية "األحادية" التي سلكتها 
مشروع  مسودة  إعداد  في  العدل  وزارة 
للمقاربة  اعتبار  دون  الجديد,  المهنة  قانون 
على  القائمة  والفعلية,  الحقيقية  "التشاركية 
المحامين,  هيئات  مع  والتشاور  اإلصغاء 
للمحامين,  المهنية  اإلطارات  جميع  وكذا 
المطالب  على  صارخ  التفاف  وفي 

المشروعة للمحاميات والمحامين".
كما جدد رفضه لمضمون المسودة المذكورة  
التي أعدتها وزارة العدل, والتي "ال تراعي 

و  للمحاميات  التام  اإلشراك  ضرورة 
إطاراتهم  و  هيئاتهم  خالل  من  المحامين, 
مقتضياتها  في  تتمثل  وال  الوطنية,  المهنية 
المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة, وال 
تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها 
من خالل مؤتمراتهم و مناظراتهم وندواتهم 
و  ألعراف  استحضار  دون  و  الوطنية, 
التي  الكونية  المحاماة  تقاليد و مبادئ مهنة 

تتجاوز الخصوصيات المحلية".
المحامين  لنقابة  التنفيذي  المكتب  ونبه 
ستنتج  التي  "الكارثية"  للنتائج  بالمغرب 
"الباهت"  التعاطي  في  االستمرار  عن 
المحاماة  مهنة  تعرفها  التي  التحديات  مع 
الطاقات  كل  "تجميع  إلى  داعيا  بالمغرب, 

الغيورة من أجل تعبئة عامة لإلنتفاض ضد 
هذه األوضاع الهجينة, وصد كل الهجمات 
قتل  مواربة  بدون  تستهدف  التي  الشرسة 
كل  على  ممتهنيها  وخنق  الدفاع,  رسالة 

المستويات".
للنضال  "التام"  االستعداد  عن  وأعرب 
ب"كل الوسائل المتاحة, و االلتزام بالعمل 
هذه  لمقاومة  نضالي  برنامج  تسطير  على 
المحاماة, في  الغاشمة على مهنة  الهجمات 
الممكنة  التنسيق  مستويات  أقصى  إطار 
اإلعالن  مع  الغيورة,  المهنية  لإلطارات 
في  التنفيذي  المكتب  ببقاء  االلتزام  عن 
حالة انعقاد للتعامل الفوري واآلني مع كل 

مستجدات الساحة المهنية".

نقابة املحامني باملغرب تندد بو�صعية القطاع الذي يعي�ش"منعطفا خطريا"

اإرجاء حماكمة  اأ�ستاذا متعاقدا اإىل  دي�سمرب املقبل

توا�صل انتهاك احلريات يف املغرب



نددت باملخططات التهويدية ال�صهيونية

اخلارجية الفل�سطينية حتذر 
من املخاطر التي يتعر�ض لها الأق�سى

التي  الحقيقية  المخاطر  من  الفلسطينية  والمغتربين  الخارجية  وزارة  حّذرت 
التدريجية  التهويد  عمليات  نتيجة  المبارك،  األقصى  المسجد  لها  يتعرض 
المتواصلة للمسجد وباحاته.وأشارت الخارجية، في بيان، أمس، إلى التصعيد 
في أداء المزيد من الصلوات والطقوس التلمودية داخل األقصى، في محاولة 
تقسيمه  "شرعنة"  على طريق  زمانيا،  لتقسيمه  التهويدي  المضمون  لتكريس 
تسمية  بشأن  المزعومة  وشرطته  االحتالل  سلطات  رواية  يفند  ما  المكاني، 
االقتحامات التهويدية )بالزيارات(، بهدف تضليل الرأي العام العالمي، وإضفاء 
صيغة قانونية على هذا العدوان الصهيوني المتواصل على القدس ومقدساتها، 

بحسب البيان.
وأكدت الوزارة أن تحويل القدس ومحيط المسجد األقصى المبارك إلى ثكنة 
عسكرية، أشبه ما يكون بإعادة احتالل المدينة المقدسة، وبلدتها القديمة بالقوة، 
كما أن فرض المزيد من التضييقات والقيود على حركة المواطنين الفلسطينيين، 
وتحديد أعمار الفئات التي يسمح لها بالدخول إلى المسجد، والصالة فيه، هو 
اعتداء صارخ على مشاعر ماليين المسلمين، وهجوم سافر على صالحيات 
دائرة األوقاف اإلسالمية وحقها القانوني والشرعي في اإلشراف على تنظيم 

حركة المصلين من والى المسجد.
المسجد وباحاته والتنكيل  باقتحام  تقوم يومياً  إلى أن قوات االحتالل  ونوهت 
بالمعتكفين والمصلين بمن فيهم األطفال والنساء وكبار السن على سمع وبصر 
المستوطنين  اقتحام  لبدء  تمهيداً  المصلين  من  تفريغه  ومحاولة  أجمع،  العالم 
الي  تمت  ال  التي  البغيضة  والعنصرية  االنتهاكات  أشكال  أبشع  في  اليهود، 

قانون أو شريعة بصلة.
المسيحية  المقدسات  له  تتعرض  ما  أن  على  الفلسطينية،  الخارجية  وشددت 
واإلسالمية في القدس هو جزء ال يتجزأ من عمليات تهويد القدس، ومحاوالت 
مستقبلها  وحسم  الفلسطيني،  محيطها  عن  وفصلها  الحضارية  هويتها  تغيير 
ورواياته  االستعمارية  االحتالل  مصالح  يخدم  بما  االحتالل،  بقوة  السياسي 

الظالمية.
 

خالل ور�سة نظمها منتدى الإعالميني الفل�سطينيني بغزة 

خمت�سون يدعون لتبني خطة اإعالمية 
لن�سرة القـــد�ض والأق�سى

دعا مختصون في المجال اإلعالمي والرقمي في قطاع غزة أمس، لتبني خّطة 
إعالمية وطنية وذلك لنصرة مدينة القدس وفضح االنتهاكات الصهيونية التي 

يمارسها االحتالل بالمسجد األقصى.
بمدينة  الفلسطينيين  اإلعالميين  منتدى  نظمها  عمل  ورشة  خالل  ذلك  جاء 
وسط  القدس"  لقضية  اإلعالمية  المعالجة  تطوير  "سبل  عنوان  تحت  غزة 
حضور إعالميين ونشطاء تواصل اجتماعي وممثلين عن مؤسسات إعالمية 
إن  شهاب  داود  اإلسالمي  الجهاد  باسم  المتحدث  اعتبارية.وقال  وشخصيات 
العمل  لذلك يجب   ، الصراع مع االحتالل  أدوات  أهم  أحد  الوعي هي  جبهة 
على هذا المجال وتطويره. وأكد شهاب أن هناك محاوالت صهيونية لتصوير 
المسجد األقصى وكأنه مزار سياحي مفتوح للجميع على مدار الوقت، وذلك 

يستخدمه الصهاينة كثيًرا في خطابهم اإلعالمي وتصريحاتهم.
وبيّن أن الحرب الصهيونية تستهدف الهوية الفلسطينية وتزوير المناهج التعليمية 
بالمدارس بالقدس، مؤكًدا أنه يقع دور على الفصائل الفلسطينية لتسليط الضوء 
على هذه المخاطر.وأضاف "من الضروري تبريد ساحة الخالف الداخلي في 
ظل تصاعد الحدث المقدسي واالقتحامات في ظل األعياد اليهودية؛ من المعيب 

أن يغيب أي صوت فلسطيني عما يجري بالقدس".
االنتهاكات  من  جملة  هناك  أن  إبراهيم  مصطفى  الحقوقي  أوضح  بدوره، 
في  خاص  تعليم  لهم  يوجد  ال  الفلسطينيين  أن  مؤكًدا  القدس،  بحق  المستمرة 
القدس، في وقٍت تزداد فيه عمليات التهجير القسري وسرقة األراضي ال أحد 
يسلط عليهم الضوء".وأكد إبراهيم أن البعد القانوني مهم لكن كيف يتم تناوله، 
الصحفيين  كل  هل  لكن  الحقوقية  الثقافة  يمتلكون  الصحفيين  بعض  أن  مبيًّنا 
يمتلكون ذلك اعتقد ان ذلك مهم وبحاجة لتدريب الصحفيين حول ذلك. وأشار 
التي تعمل في الضفة والقدس، تستطيع أن  إلى أن مؤسسات حقوق اإلنسان 

تصنع االخبار حين تكون هناك خطة وطنية واستراتيجية.
تناولها  يتم  التي  والمواضيع  القصص  هذه  تكون  أن  بحاجة  "نحن  وأضاف 
تكون موثقة بشكل حقيقي؛ ألنه إذا لم يكن هناك استراتيجية وطنية يجمع عليها 

الجميع فإننا لن نشهد حراًكا حقيقًيا في تسليط الضوء على تلك القضايا".
الفلسطيني  الشعب  أن  الحسني  محمد  الرقمي  باإلعالم  المختص  أكد  فيما، 
وفضح  العادلة  قضايانا  تثبيت  على  خاللها  من  العمل  يمكن  منصات  لديه 
الحسني  وأوصى  واضحة.  استراتيجية  دون  يتم  ذلك  لكن  االحتالل،  جرائم 
بتشكيل لجنة وطنية رقمية مكونة من عدة وزارات حكومية منها االتصاالت 
عاجلة  شكاوى  لتقديم  المغتربين؛  وشؤون  والخارجية  معلومات  وتكنولوجيا 

لمنصات التواصل االجتماعي بهدف إتاحة الفرصة لحرية التعبير.

الوكالت
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دويل

ويحيي الفلسطينيون الذكرى بتنظيم العديد من 
المحتلة وقطاع  الغربية  الفعاليات في الضفة 
غزة, وسط مواصلة االحتالل تطبيق خطته 
للسيطرة على المسجد األقصى زمانيا ومكانيا 
مراعاة  أي  دون  المقدس  للمكان  وانتهاكاته 
الذكرى  وتحل  واإلسالمية.  الدينية  للمشاعر 
شهيد  من   يقرب  ما  خاللها  ارتقى  التي 
الفلسطيني  ألفا, والشعب  أكثر من   وأصيب 
عن  الدفاع  اجل  من  واستماتة  صمود  كله 
الذي  الوقت  في  تأتي  ومقدساته.كما  أرضه 
المسجد  ومحيط  المحتلة  القدس  فيه  تسود 
األقصى بالمدينة, انتشارا أمنيا مكثفا لشرطة 
االحتالل التي وكما في كل مرة, تتأهب لتنفيذ 
اعتداءاتها وقمعها لمسيرات الفلسطينيين في 
زعيم  زيارة  المناسبات.وشكلت  هذه  مثل 
آنذاك,  االحتالل  حكومة  في  المعارضة 
آرائيل شارون, إلى باحات المسجد األقصى 

المبارك, مدعوما بحراسة مشددة لم تشهدها 
نحو  رافقه  حيث  قبل,  من  المحتلة  القدس 
ثالثة آالف من شرطة االحتالل والمخابرات 
والحرس, الشرارة التي أطلقت االنتفاضة مع 
اندالع مواجهات عنيفة بين االحتالل ومئات 
لطرد  هبوا  الذين  الفلسطينيين,  المواطنين 
شارون وقواته, قبل أن تمتد لكامل فلسطين 
وتصبح في ساعات قليلة "االنتفاضة الثانية".

اليوم  وهو  سبتمبر،  السبت   يوم  وشهد 
الثالث لألحداث إضرابا شامال وحدادا عاما، 
واتسعت رقعة المواجهات لتشمل كافة المدن 
والقرى والمخيمات الفلسطينية, ما أسفر عن 
الفلسطينيين  استشهاد وإصابة عدد كبير من 
الدرة,  الطفل, محمد جمال  الشهيد  بينهم  من 
بين  االحتالل  نيران جيش  أن حاصرته  بعد 
فهزت  التلفاز,  كاميرات  وأمام  أبيه,  يدي 
أرجاء  كل  في  البشر  ضمائر  صورته 
لالنتفاضة  رمزا  بذلك  وصار  المعمورة, 
الجهاز  مكان.وبحسب  كل  في  الفلسطينية 
استشهد   فقد  الفلسطيني,  لإلحصاء  المركزي 
فلسطينيا وأصيب عشرات اآلالف منذ مطلع 
التي  األشهر  .وخالل  نهاية  وحتى  عام  
أعقبت االنتفاضة, استخدمت قوات االحتالل 
كل أنواع األسلحة، على األرض وفي الجو, 

لدحر االنتفاضة دون نتيجة.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد األقصى المبارك، 
االقتحامات  أيام موجة  ثاني  في  االحتالل،  قوات  بحماية مشددة من 

الواسعة بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".
متتالية  مجموعات  بأّن  عيان  شهود  عن  إعالمية  مصادر  نقلت 
رد  فيما  المغاربة،  باب  من  المسجد  باقتحام  بدأت  المستوطنين  من 

المرابطون بهتافات وتكبيرات تصدًيا لالقتحام.
وأوضح المصدر ذاته أّن شرطة االحتالل أطلقت طائرة مسيرة في 
من  شابا  واعتقلت  داخله،  المرابطين  حركة  لمتابعة  المسجد  سماء 
ساحات األقصى، كما ُحّولت مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، 
وطرقاتها،  شوارعها  في  وقواتها  عناصرها  من  اآلالف  ونشرت 
وتحديًدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى، ونصبت الحواجز 

العسكرية والمتاريس.
وفرضت قوات االحتالل قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد 
األقصى، ومنعت دخول من هم دون سن األربعين للصالة، فيما منعت 
عدًدا من الحافالت التي تقل مصلين من داخل أراضي عام  للدخول 

إلى األقصى، واعتدت على المرابطين داخل المسجد األقصى.
وذكرت األوقاف اإلسالمية في القدس أّن عشرات المستوطنين على 
وأدوا  المبارك،  األقصى  المسجد  اقتحموا  متتالية  مجموعات  شكل 
طقوسا "تلمودية" عنصرية وجوالت استفزازية، تحت حماية مشددة 

في  أصيبا  المرابطين  من  اثنين  أّن  إلى  االحتالل.يُشار  شرطة  من 
المسجد األقصى، أول أمس، تزامًنا مع اعتقال خمسة آخرين، خالل 
اقتحام قوات االحتالل الصهيوني، ومئات المستوطنين ساحات المسجد 
لدعوات  تلبية  هذه،  واالستفزازات  االقتحامات  تأتي  فيما  األقصى، 
أطلقتها "جماعات الهيكل" المزعوم القتحام المسجد األقصى، بحجة 

األعياد اليهودية.
باإلنابة،  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  قال رئيس  الصدد،  وفي هذا 
القدس  في  الصهيونية  االقتحامات  وتيرة  تصاعد  إن  بحر،  أحمد 
واألقصى "لعب خطير بالنار، ومقامرة عسكرية وسياسية من شأنها 

أن تؤدي لتصعيد مفتوح مع االحتالل".
المبارك،  األقصى  للمسجد  نصرًة  برلمانية  وقفة  خالل  بحر،  وأكد 
بمشاركة نواب من البرلمان األردني، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، 
نظمت أمس، في غزة، أننا "لن نسمح للصهاينة وجماعتهم المتغطرسة 

بطمس هوية القدس والمساس باألقصى".
وطالب بـ"االنتفاض في وجه االحتالل، في هبة شعبية موحدة، تدافع 
عن المدينة المقدسة وأهلها الصامدين". ودعا بحر، "األمم المتحدة، 
وقادة األمة، والوسطاء، وعلى رأسهم مصر، لتحمل مسؤولياتهم إزاء 
ما تواجهه القدس والمسجد األقصى من عدوان صهيوني، ومحاكمة 

قادة االحتالل المجرمين".

اإلنسان  حقوق  أجل  من  المناضل  دعا 
والشعوب, محرز العماري, أول أمس, األمم 
"العمل  إلى  الدولي  األمن  ومجلس  المتحدة 
من  والمسؤولية  بالعزم  والتحلي  بحزم", 
للكيان  اإلجرامية  للسياسة  حد  وضع  اجل 

الصهيوني.
بمناسبة  له  مساهمة  في  العماري  وكتب 
"المسائل  المتحدة حول  لألمم  الرابعة  اللجنة 
السياسية وتصفية االستعمار", التي ستجري 
لألمم  العامة  للجمعية  الـ  الدورة  إطار  في 
المتحدة بنيويورك يوم  سبتمبر و من  أكتوبر 
ومجلس  المتحدة  "األمم  أن  نوفمبر,  إلى  
األمن الدولي مطالبين بالعمل بحزم والتحلي 
بالعزم والمسؤولية من أجل وضع حد للظلم 
العقاب و وضع حد للغطرسة  واإلفالت من 
للكيان  اإلجرامية  السياسة  و  والتمرد 
للقانون  انتهاكاته  في  المستمر  الصهيوني 

الدولي و تحديه للمجتمع الدولي".
الحق  الفلسطيني  "للشعب  إن  يقول  وأضاف 

دعما  الدولي  المجتمع  من  يتوقع  أن  في 
اكبر و عمال أكثر حزما من اجل سالم دائم 
الوطنية  الحقوق  تلبية  عبر  بالضرورة  يمر 
في  والمتمثلة  الفلسطيني,  للشعب  المشروعة 
ذات  و  البقاء  بمقومات  تتمتع  دولة  في  حقه 
سيادة و معترف بها دوليا وعاصمتها القدس, 
العربية  البلدان  استرجاع  خالل  من  وكذلك 

الكيان  زال  ال  التي  أراضيها  من  ألجزاء 
الصهيوني يحتلها".

كما دعا المناضل الجزائري في مجال حقوق 
إلى تحمل  المتحدة  اإلنسان والشعوب, األمم 
االعتداءات  مجموع  بخصوص  مسؤولياتها 
الصهيونية  االحتالل  قوات  بها  قامت  التي 

الشعب  ضد 

و�سط اعتداءات خطرية ينفذها الحتالل بحق املكان املقد�س

الذكرى الـ  لنتفا�سة الأق�سى.. 
ا�ستمرار املقاومة حتى زوال الحتالل

حتل اليوم الذكرى الـ  لندلع النتفا�سة الثانية "انتفا�سة الأق�سى", ويبقى احلال على نف�سه, من اعتداءات خطرية 

ينفذها الحتالل بحق املكان املقد�س عرب عمليات تهويده التدريجية املتوا�سلة للم�سجد وانتهاكاته بحق الفل�سطينيني 

الذين يوا�سلون الت�سدي واملقاومة بعزمية اأقوى لدحر الحتالل.

 معتقال فل�سطينيا يوا�سلون اإ�سرابهم عن الطعاملليوم الثالث على التوايل

ع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون امل�سجد الأق�سى جمدًدا

وقفة بغزة تطالب بهبة �سعبية 
يف وجه الحتالل ن�سرة لالأق�سى

املنا�سل من اأجل حقوق الإن�سان وال�سعوب حمرز العماري ي�سرح

الأمم املتحدة مطالبة بالعمل بحزم 
لوقف ال�سيا�سة الإجرامية للكيان ال�سهيوين

واصل  معتقال فلسطينيا في سجون االحتالل، أمس، لليوم 
الثالث على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفًضا 

الستمرار اعتقالهم اإلداري.
أفادت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( نقال عن نادي األسير 
الفلسطيني، أّن  أسيرا ممن دخلوا معركة األمعاء الخاوية، 
بأحد  غرف  في   جمعوا  "عوفر"،  سجن  في  معتقلون 
األقسام، إلى جانب أسير مضرب في سجن "النقب"، وآخر 

في سجن "هداريم".
ولفت نادي األسير إلى أن المعتقلين اإلداريين المضربين 

الصهيوني،  االحتالل  محاكم  مقاطعة  قرروا  الطعام،  عن 
االعتقال  جريمة  ضد  نضالهم  ضمن  المختلفة،  بدرجاتها 
مع  جاء  األمر  أن  مبرزا  لها،  يتعرضون  التي  اإلداري 
مواصلة محاكم االحتالل الصهيوني تنفيذ ممارسة دورها 

التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة االعتقال اإلداري.
وسبق أن وجه المعتقلون اإلداريون رسالة قبل عدة أيام، 
مستمرة،  اإلداري  االعتقال  مواجهة  أّن  على  فيها  شددوا 
وأن ممارسات إدارة سجون االحتالل الصهيوني "لم يعد 
يحكمها الهوس األمني كمحرك فعلي لدى أجهزة االحتالل، 

بل باتت انتقاما من ماضيهم".
وفي السياق، أكد األسرى المضربون، في بيان تاله رئيس 
نادي األسير، فارس قدورة، مشروعية مطالبهم اإلنسانية 
قضبان  بال  وسماء  نقي  "هواء  في  والمتمثلة  والحقوقية، 

ومساحة حرية ولقاء عائلي على مائدة".
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار االحتالل 
الصهيوني في تصعيده عمليات االعتقال اإلداري، إذ فاق 
عدد المعتقلين اإلداريين الفلسطينيين في سجون االحتالل،  

معتقاًل إدارًيا بينهم أطفال ونساء وكبار السن ومرضى.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

(األي�س  اهلل  بكاف  عبده( 

حنين بن إسحاق مؤرخ ومترجم وأحد مؤسسي الطب اإلسالمي، يعد من 
وفي  اليونان  لغة  في  بارعا  كان  العباسي.  العصر  في  المترجمين  كبار 
الترجمة عموما حتى لُقب بـ “شيخ المترجمين” إلتقانه عدة لغات كالسريانية 
والفارسية واليونانية. كما يشهد له بدور بارز في إزدهار اللغة العربية كلغة 
عن  فضال  “إِقليدس”  كتاب  وُمعّرب  الِطب،  في  وقته  عالَّمة  وكونه  للعلم 
تأليفه العديد من الكتب القية التي ال زاالت تُدّرس ليومنا هذا. يعد حنين بن 
إسحاق أهم مترجم إلى العربية على مر العصور، وكان يجيد – باإلضافة 
غالينوس  أعمال  بترجمة  قام  واليونانية.  والفارسية  السريانية  للعربية- 
وأبقراط وأرسطو والعهد القديم من اليونانية، وقد حفظت بعض ترجماته 
باحث  أو  علم  طالب  يمكن ألي  ال  الضياع.  من  وغيره  جالينوس  أعمال 
متخصص أن ينكر جهود حنين بن إسحاق الشاقة في الترجمة، خاصة في 
جلب صفوة األعمال والمعرفة الطبية اليونانية القديمة إلى الشعوب العربية 
والسيريانية، فقد جلب هذا المترجم العبقري والمؤرخ الفذ أسلوبا عمليا جعل 
العربية لغة علم عالمية، من خالل ترجمته جميع المصطلحات  اللغة  من 
األجنبية في كتابته بمنتهى الحرص والدقة وعدم االكتفاء بكتابتها ونسخها 
بحروف عربية. من هو شيخ المترجمين حنين بن إسحاق؟ هو أبو زيد حنين 
في  بإسم (Johannitius ولد  الالتينية  في  )عـُرف  العبادي  إسحاق  بن 
الحيرة عام )194هـ = 810م(، ألب مسيحي يشتغل بالصيدلة والصيرفة. 
ويعتبر حنين بن إسحاق مؤرخ ومترجم من كبار المترجمين في العصر 
العباسي، وهو من األطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان 
اليوناني إلى اللسان العربي وذكر الذين نقلوا لهم، كان عالما باللغات األربع 
غريبها ومستعملها العربية والسريانية واليونانية والفارسية ونقله في غاية 
من الجودة. وقد جاء في كتاب “سير أعالم النبالء” عن حنين بن إسحاق 
أنه “الِعباديُّ النصراِني عالَّمة وقته في الِطب، وكان بارعا في لغة اليونان. 
عّرب كتاب إِقليدس وله تصاننيف عدة. مات في صفر سنة ستين ومائتين. 
وكان ابنه إسحاق بن حنين من كبار األطباء أيضا”. عرف عن حنين بن 
إلى  أبدا  تحتاج  ال  العربية  إلى  اإلغريقية  من  للكتب  ترجمته  أن  إسحاق 
تصحيح، ولذلك إلتقانه اللغتين بدرجة كبيرة حتى لقب “بشيخ المترجمين”، 
وهو أحد مؤسسي الطب اإلسالمي. عينه الخليفة العباسي المأمون مسؤوال 
ما  مقابل  الذهب  بعض  يعطيه  وكان  الترجمة،  وديوان  الحكمة  بيت  عن 
الروم  وبالد  فارس  إلى  كثيرا  ورحل  الكتب.  من  العربية  إلى  يترجمه 
وعاصر تسعة من الخلفاء، وله العديد من الكتب والمترجمات التى تزيد عن 
المائة، وأصبح المرجع األكبر للمترجمين جميعا ورئيسا لطب العيون، حتى 
أصبحت مقاالته العشرة في العين، أقدم مؤلف على الطريقة العلمية في طب 
العيون وأقدم كتاب مدرسي منتظم عرفه تاريخ البحث العلمى في أمراض 
العين. حياته العلمية وعالقته بالخلفاء عاصر حنين ابن إسحاق، بعد مقتل 
المتوكل على هللا )232 ـ 247هـ( خمسة من الخلفاء العباسيين وتوفي أيام 
الخليفة المعتمد. وقد حاول في بداية حياته العلمية دراسة الطب في بغداد، 
أوال، على يد يوحنا ابن ماسويه، فلم يوفق بسبب موقف ابن ماسويه السلبي 
منه. فقد كان ابن ماسويه متعصباً ألهل األهواز وكان يقلل من شأن أهل 
الحيرة، وربما َنَفَر ابن ماسويه من كثرة أسئلة ُحنين فانتهره فغادر ُحنين 

بغداد إلى األهواز ثم إلى الشام واإلسكندرية وبالد الروم، مصمماً أن يُتِقَن 
اللغة اإلغريقية وأن ينهي دراساته الطبية النظرية، وأن يبرهن على جدارته 
وأنه أهل ألن يتعلم الطب. وبذلك غاب عن بغداد بضع سنين ثم عاد إليها 
وقد َبَرَع باللغة اليونانية، وصار قادراً على الترجمة منها بكفاية متميزة. 
وفي بغداد اتصل بأبي عيسى جبرائيل بن بختيشوع، وبعد ذلك رغب إلى 
يوسف بن إبراهيم أن يُْطلَِع ابن ماسويه على أنموذٍج من ترجماته، ففعل 
ال  أن  كاد  ماسويه  ابن  أن  بحيث  الدقة  من  الترجمات  هذه  وكانت  ذلك، 
يصدق ما يرى ويسمع. ثم بعدها سأل يوسف بن إبراهيم أن يُْصلَِح األمر 
بينه وبين ُحنين ففعل. وعادا إلى التصافي والتعاون، حتى إن ابن ماسويه 
أهدى إلى ُحنين أحد أهم كتبه وهو “الفصول”. أهم مترجمي بغداد ورئيس 
أطبائها وصلت شهرة حنين بن إسحاق إلى الخليفة المأمون الذي طلب منه 
القيام بترجمة بعض النصوص اليونانية الهامة إلى العربية كما طلب إليه 
تصحيح بعض الترجمات القديمة وغدا ُحنين من المقربين في بالط المأمون 
وبالط المعتصم بعد وفاة المأمون، وكان أيضاً على صداقة قوية بسلمويه 
لحنين في بالط  الصداقة معيناً  بغداد، وكانت هذه  أطباء  بنان، رئيس  بن 
الخلفاء العباسيين، فقد كان يحضر مجالس كبار العلماء الذين كانوا في بالط 
الخليفة الواثق )227-232هـ(. استمر نجم ُحنين في الصعود أيام المتوكل 
على هللا )232 ـ 247هـ(، فصار من أهم مترجمي بغداد ورئيسا ألطبائها، 
نكبه مرتين:  الذي  المتقلب،  الخليفة  معاناة شديدة من مزاج  أنه عانى  إال 
لقتل أحد أعدائه، وذلك  األولى عندما رفض ُحنين أن يصف للخليفة ُسماً 
بسبب رادع الدين لديه وأخالق مهنة الطب عنده؛ والثانية عندما اتُِهَم ُحنين 
اد ُحنين من أطباء بغداد ودسائسهم؛  بالزندقة، ورضخ المتوكل لوشاية ُحسَّ
لكن المتوكل ما لبث أن أعاد االعتبار لحنين واعتذر له، إال أن مكتبة ُحنين 
التي ُصوِدَرت في نكبته الثانية لم تعد إليه ألنها تفرقت وضاعت. وكانت 
هذه المكتبة تحتوي على أندر المخطوطات التي قام برحالٍت كثيرة وطويلة 
ومصر  وفلسطين  والشام  الفراتية  الجزيرة  من  يجمعها،  سنين  مدى  على 
وبالد الروم. حنين بن إسحاق والّطب خالل حياته كتب حنين بن إسحاق 
116 كتابا في مختلف العلوم والطب، منها 21 كتابا في الطب. وقد شاركه 
في عمله في ترجمة الكتب اإلغريقية ابنه إسحاق بن حنين، وكذلك ابن عمه 
“حبيش”، الذي كان يترجم الكتب السريانية إلى العربية ويلخصها، مما جعل 
العلماء واألطباء العرب في خالل مائة عام ملمون بجميع المعلومات في 
الطب اإلغريقي، وأضافوا إليه الكثير بعد ممارستهم الطب وزادت خبرتهم 
في مجال تشخيص األمراض التي لم تكن معروفة قبل ذلك الوقت. وأضافوا 
طرق عالج جديدة لمختلف األمراض. ومن أهم مؤلفاته كتاب “األجلوكان 
في شفاء األمراض”، وهو ملخص كتاب “جالينيوس”، بجانب خبرته في 
تشخيص وعالج األمراض. ويتكون الكتاب من جزئيين، وبه تفاصيل كاملة 
عن الحميات واألمراض االلتهابية المختلفة، بجانب وصف كامل لتحضير 
عدد 150 دواء. تقنيات حنين بن إسحاق في الترجمة كان حنين بن إسحاق 
على عكس المترجمين في الحقبة العباسية، فكان ضد ترجمة النص كلمة 
بكلمة، بل كان يحاول الحصول على المعنى من الموضوع والجمل بالكليه 
ثم يعيد كتابة المعلومات في مخطوطة أخرى باللغة السريانية أو العربية. 

كما يجمع نصوصا من مجموعات مختلفة من كتب تدور حول موضوع ما، 
يعدلها ويحّسن معنى الموضوع، فساعدت طريقته خالل 100 سنة بجمع كل 
المعرفة اليونانية تقريبا في الطب. كان تالمذته يبتعدون في ترجماتهم عن 
أسلوب النقل الحرفي وعن التقيد األلفاظ، ويحرصون على المعنى بأبسط 
ملفتا، وقد الحظ حنين  نجاحا  لذلك نجحت ترجماتهم  الصور وأوضحها، 
تزخر  التي  والفلسفية  العلمية  المصطلحات  إلى  العربية  اللغة  افتقار  مدى 
بها اللغات األخرى كاليونانية والسريانية والفارسية، فلجأ إلى أساليب عدة 
االفتراض.  أو  والمجاز  كاالشتقاق  بالعربية،  العلمي  المصطلح  في وضع 
وحرص على اختيار المصطلحات الفنية المناسبة التي لم يتمكن التراجمة 
األوائل من وضعها، وقامُ حنين بهذه المهمة وحيدا، وقد كتب المصطلحات 
الذين  المؤلفين  كل  فثبتها  اللغويين،  بجهود  االستعانه  دون  استعملها  التي 
جاؤوا بعده. “أسئلة عن الطب” و”علم أمراض العيون” مؤلفات حنين بن 
إسحاق كثيرة ولها دور رئيسي في تاريخ الطب، ومن المعروف أن حنين 
بن إسحاق لم يمتلك الوقت الكافي لممارسة التطبيب عمليا، في عيادة خاصة 
به. وكتابه “أسئلة عن الطب” من الكتب المهمة في التدريس لطلبة الطب، 
ويعد دلياًل رائعاً لألطباء في بداية حياتهم المهنية. ومحتوياته في شكل أسئلة 
عن جوانب الطب ثم اإلجابة عليها بطريقة واضحة كبداية لفهم المعلومات 
المعقدة بعد ذلك، أثناء الدراسة والممارسة. ومن التخصصات الطبية التي 
العيون. ويعد كتابه بعنوان “عشرة  أتقنها حنين بن إسحاق، علم أمراض 
فهو  العيون.  أمراض  علم  في  مهما  مرجعا  العيون”،  أمراض  في  وثائق 
وتقرحات  التهابات  من  تصيبها  التي  واألمراض  العين  تكوين  فيه  يشرح 
الكتاب  هذا  ويبين  الجراحية.  والعمليات  بالدواء  عالجها  وطرق  بالقرنية 
خبرة حنين بن إسحاق ليس فقط كطبيب ماهر، ولكن أيضاً جراحاً بارعا. 
الكتب  من  العديد  إسحاق  بن  لحنين  إسحاق  بن  حنين  وترجمات  مؤلفات 
والترجمات، وقد نقل عنها المؤلفون أو اختصروها أو شرحوها، وأصبحت 
حتى  دمشق،  مدارس  في  الطب  طلبة  لتدريس  مادة  الشروح  هذه  بفضل 
القرن الثالث عشر الميالدي. ويوجد العديد من الكتب التي ألفها وترجمها 
والترجمات  المؤلفات  المائة كتاب. ومن هذه  تزيد على  بن إسحاق  حنين 
مايلي: تاريخ العالم والمبدأ واألنبياء والملوك واألمم، إلى زمنه. الفصول 
األبقراطية، في الطب. سالمان وأبسال: قصة مترجمة عن اليونانية. القول 
بالسريانية  في حفظ األسنان واستصالحها. الضوء وحقيقته: رسالة كتبها 
ترجمه  مما  كتاب  البرء:  حلية  الصابئ.  هالل  ابن  العربية  إلى  وترجمها 
علم  إلى  المدخل  أيضاً.  جالينوس  عن  الكبير:  التشريح  جالينوس.  عن 
الروحانيات. المسائل في الطب للمتعلمين. المسائل في العين: كتاب على 
طريقة سؤال وجواب. العشر مقاالت في العين: وهو من أشهر كتبه الطبية. 
األدوية المفردة. قوى األغذية: ترجمه عن جالينوس. تدبير األصحاء: عن 
جالينوس أيضاً. وفاته بعد حياة حافلة باإلنجازات العلمية، توفى حنين بن 
إسحاق عام 873م، تاركاً حجر األساس في تأسيس الطب اإلسالمي، الذي 

أصبح بعد ذلك أساساً لقيام النهضة الطبية األوروبية الحديثة.

امل�صدر : م�صادر متعددة

تسلية  ﴿ أليس  هللا  بكاف  عبده﴾  الكريمة  اآلية  هذه  جاءت 
يلقاه  مما  لنفسه  وتقوية  وسلم  عليه  هللا  صلى  الكريم  للنبي 
من المكذبين، ويتناقله المشركون، وإزالة للخوف الذي كان 
الكفار يهددونه، وزعمهم أن آلهتهم التي يعبدونها من دون هللا 
أنها ستضره صلى هللا عليه وسلم، فقد نقل بعض المفسرين: 
يا محمد  وقالوا  كانت خوفته من األصنام،  قريش  كفار  أن 
أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة، فنزلت اآلية 
هو  )عبده(  بـ  هنا  المقصود  أن  المفسرون  واتفق  ذلك.  في 
النبي صلى هللا عليه وسلم، ويدخل في الخطاب جميع األنبياء 
والمؤمنين الذين هم من عباد هللا، بدليل قراءة )عباده(. وهذه 
اآلية دليل واضح على ضمان عصمة هللا تعالى للنبي صلى 
هللا عليه وسلم. قال القرطبي: وذلك أن قريشا خوفوا النبي 
صلّى هللا عليه وسلم مضرة األوثان فقالوا له: أتسب آلهتنا 
أنبياء  تنته عن ذكرها لتصيبنك بالسوء. ومعلوم أن  لئن لم 
هللا عليهم صلوات هللا وسالمه ال يخافون غير هللا، وال سيما 
األوثان التي ال تسمع وال تبصر، وال تضر وال تنفع .. لذلك 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة، مخاطًبا نبينا – صلى هللا 

ُ ُقْل أََفَرأَْيتُْم  َماَواِت َواأْلَْرَض لََيُقولُنَّ هللاَّ عليه وسلم -، بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم: ﴿َولَِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخلََق السَّ
ِه أَْو أََراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه ُقْل  ُ ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّ ِ إِْن أََراَدِنَي هللاَّ َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
لُوَن )38(﴾ ]الزمر: 38[ ومعلوم أن الخوف من تلك األصنام من أشنع أنواع الكفر  ُل اْلُمَتَوكِّ ُ َعلَْيِه َيَتَوكَّ َحْسِبَي هللاَّ
. وقد بين جل وعال في موضع آخر، أن الشيطان يخوف المؤمنين – أيًضا – الذين هم أتباع الرسل،  واإِلشراك باللَّ
ُف أَْولَِياَءُه َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِْن ُكْنتُْم  ْيَطاُن يَُخوِّ من أتباعه وأوليائه من الكفار، كما قال تعالى: ﴿ إِنََّما  َذلُِكُم  الشَّ
ُمْؤِمِنيَن ﴾ ]آل عمران: 175[ ]أضواء البيان 62/7[. وقد بدأت اآلية بصيغة االستفهام )أليس( وهو استفهام إنكاري 
للتأكيد في اإلثبات، ويفيد إثبات رعاية هللا تعالى لنبيه وحفظه، وإنكار مزاعم الكافرين الذين يخوفون النبي صلى 
العذاب والتهديد  بأنواع  هللا عليه وسلم بقوة معبودهم وتأثيره على الرسول صلى هللا عليه وسلم، بل ويخوفونه 
والوعيد، وأنه مهما حاول الجاهلون والمبطلون على إيذاء النبي صلى هللا عليه وسلم وتوعدوا بذلك، وسعوا وبالغوا 
واجتهدوا في إلحاق الضرر به – وهو األمر الذي يتجدد ربين حين وآخر، يتعرض الكفار وأعوانه على جناب 
النبي صلى هللا عليه وسلم –  فإن هللا ضامنه بالكفاية والرعاية والعصمة. استدل بهذه اآلية الرازي فقال: جرت 
العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة، فحسم هللا مادة هذه الشبهة بقوله تعالى  ﴿  أليس  هللا  بكاف 

 عبده﴾ وذكره بلفظ االستفهام والمراد تقرير ذلك في النفوس 
واألمر كذلك، ألنه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على 
كل الممكنات غني عن كل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات 
العباد وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات، وهو 
ليس بخيال وال محتاجا حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء 
يدفع  سبحانه  أنه  الظاهر  كان  هذا  ثبت  وإذا  المراد،  ذلك 
وقوله  المرادات”.  كل  إليه  ويوصل  البليات  ويزيل  اآلفات 
تعالى )كاف( هنا اسم فاعل من الكفاية، والكافي هو الحسيب 
والحافظ، والداللة هنا على العصمة والتأييد المطلق، وهذا 
االمر بلغ من الظهور ال يتأتى ألحد إنكاره. والمعنى أليس 
هللا- تعالى- بكاف عبده محمدا صلّى هللا عليه وسلم من كل 
بلى  أعدائهم؟  من  الصادقين  المؤمنين  عباده  وكاف  سوء؟ 
إنه- سبحانه- لعاصم نبيه صلّى هللا عليه وسلم من أعدائه، 
ولناصر عباده المتقين على من ناوأهم ]تفسير الطنطاوي[. 
قال ابن عاشور: أن هللا الذي أفردته بالعبادة هو كافيك شر 
]التحرير  دونه.  من  عبدوها  التي  آلهتهم  وباطل  المشركين 
على  )عباده(  وغيره  حمزة  قراءة  في  سبق  وقد  والتنوير[ 
الجمع، لتكون كفاية هللا تعالى لعباده األنبياء والمؤمنين عامة، فال يصل إليهم أي مكروه وال محظور إذا التزموا 
بالطاعات واتقوا الشبهات. قال ابن رجب: “فمن قام بحقوق هللا عليه فإن هللا يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في 
الدنيا واآلخرة، ومن أراد أن يتولى هللا حفظه ورعايته في أموره كلها فليراع حقوق هللا عليه، ومن أراد أال يصيبه 
مما يكره فال يأت شيئا مما يكرهه هللا. كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له العافية 
فليتق هللا”. وأتى باللفظ الظاهر في )عبده( للتعبير عن النبي صلى هللا عليه وسلم مع أنه يمكن اإلتيان بضمير 
الخطاب ألن الكالم موجه للكفار المنكرين لدعوة النبي والساعين في إيذائه بالتخويف والتهديد، يقول ابن عاشور: 
“ووقع التعبير عن النبي صلى هللا عليه وسلم باالسم الظاهر وهو عبده دون ضمير الخطاب ألن المقصود توجيه 
الكالم إلى المشركين، وحذف المفعول الثاني لكاف لظهور أن المقصود كافيك أذاهم، فأما األصنام فال تستطيع أذى 
حتى يكفاه الرسول صلى هللا عليه وسلم. واالستفهام إنكار عليهم ظنهم أن ال حامي للرسول صلى هللا عليه وسلم 
من ضر األصنام. والمراد ب عبده هو الرسول صلى هللا عليه وسلم ال محالة وبقرينة ويخوفونك. وفي استحضار 
الرسول صلى هللا عليه وسلم بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجاللة، معنى عظيم من تشريفه بهذه اإلضافة 

وتحقيق أنه غير مسلمه إلى أعدائه”. ]التحرير والتنوير]
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الأربعاء  28 �شبتمرب 2022 

املـوافق لـ 02 ربيع الأول 1444 

للسياحة  الدولي  الصالون  فعاليات  في  الوفد  ويشارك 
المنظمة  االستكشافية  الرحلة  إلى  إضافة  واألسفار، 
وهران  تيبازة،  الجزائر،  واليات  مستوى  على  لصالحهم 

للتعريف والترويج لمقومات وجهة الجزائر السياحية.
هذا ويُفتتح هذا الخميس، الصالون الدولي الـ 21 للسياحة 
واألسفار بقصر المعارض شرقي الجزائر العاصمة، بعد 
وفي  كورونا،  جائحة  بسبب  سنتين  من  أزيد  دام  غياب 
أوضحت  الجزائرية،  األنباء  وكالة  نشرتها  تصريحات 
ناصر  صليحة  للسياحة،  الوطني  للديوان  العامة  المديرة 
التي  التظاهرة  إلنجاح  جارية  التحضيرات  أّن  باي، 

ستستمّر إلى غاية األحد القادم.
وتابعت المتحدثة: "الموعد سيشهد مشاركة أزيد من 200 
متعامل من وكاالت سياحية وأسفار وأصحاب فنادق، إلى 

جانب متعاملي عّدة بلدان أجنبية.
بالعروض  والتعريف  للترويج  فضاء  الصالون  هذا  ويعّد 
السياحية المتنوعة وتمكين المتعاملين والجمهور العريض 
من االطالع على التنوع السياحي الذي تزخر به الجزائر، 

"مميًزا"  سيكون  الصالون  أّن  ذاتها  المسؤولة  وأضافت 
"أهم  استعراض  السابقة، حيث سيتم خالله  الطبعات  عن 
من  السياحة  قطاع  يعرفها  التي  والتطورات  المستجدات 
االعالم  مجال  في  الحديثة  التكنولوجيات  إدراج  خالل 
واالتصال وتعميم استعمال وسائل الرقمنة من أجل الترويج 

للمقاصد السياحية بالجزائر وترقية السياحة الداخلية«.
السيما  والشركاء،  للمتعاملين  "فرصة  الصالون  ويعّد 
المؤسسات المختصة في وسائل التجهيز الفندقي وتحسين 
الخدمات، لعرض منتجاتهم وبأسعار تنافسية، خاصة وأن 
السياحة  موسم  انطالق  مع  يتزامن  التظاهرة  هذه  تنظيم 
الصحراوية الذي أصبح محل اهتمام الكثير من العائالت 

الجزائرية والسياح األجانب«.
وبالموازاة مع تنظيم هذا الحدث، سيتم تنشيط ندوات علمية 
بتكنولوجيات  موصولة  مواضيع  أساًسا  تتناول  وفكرية 
االعالم واالتصال وتعميم الرقمنة في التعامالت التجارية 

والسياحية.
حياة �سرتاح

لتداولها  تدعو  التي  الرسائل  من  الشريف  األزهر  حّذر 
وإرسالها إلى أشخاص آخرين بغية تجنب مصيبة أو نيل 

معجزة ألنها تخالف الشرع.
للدعوة  العليا  اللجنة  عضو  الرازق،  عبد  رمضان  وقال 

التي مضمونها  الرسائل  إن  الشريف في مصر،  باألزهر 
سار  خبر  وستسمع  أشخاص   10 لـ  الرسالة  هذه  "أرسل 
وإن لم ترسلها سيحدث لك عواقب وخيمة"، منتشرة بدرجة 
فال  العقيدة،  وتخالف  هللا،  شرع  تخالف  أنها  فيما  كبيرة، 

ينبغي إرسالها أو تداولها.
وأفاد مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار اإلفتاء في مصر، 
أن ترتيب الثواب على العمل ليس إال هلل ورسوله بالوحي، 
والوحي قد انقطع فال يجرؤ أحد أن يردد أجرا ما لم يرد 
في الشرع على عمل ما، حتى ولو ورد في الشرع، إنما 
كذا  أرسل  يشّرع من جديد، من  أحد ويحجر وكأنه  يأتي 
القرآن الكريم  العمل إن لم يكن ورد في  سيجد كذا، فهذا 
أو نص في السنة النبوية وهو ليس دلياًل صحيًحا في هذا 
األمر، إنما هو لشخص اإلنسان المتكلم فقط، وفقا للصحافة 

المحلية هناك.
حياة. �س/الوكالت

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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فيما جتاوزت اأ�سعار خام 
برنت �سقف 85 دولراً

اأ�سعار النفط اخلام 
ترتفع بـ 1.5 باملائة

ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 1.5 بالمائة 
متعافية  الثالثاء  أمس  نهار  تعامالت  خالل 
من أدنى مستوياتها في 9 أشهر التي سجلتها 
في اليوم السابق، ويأتي ذلك وسط مؤشرات 
على أن تحالف أوبك+ قد يلجأ إلى تخفيضات 
في  االنهيار  من  مزيد  لتجنّب  اإلنتاج  في 
صباًحا   07:55 الساعة  األسعار.وبحلول 
اآلجلة  العقود  سعر  ارتفع  غرينتش  بتوقيت 
نوفمبر  شهر  -تسليم  القياسي  برنت  لخام 
دوالًرا   85.23 مسجاًل  بالمائة   1.39  -
للبرميل، وزاد سعر العقود اآلجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط -تسليم نوفمبر - بنسبة 1.49 
للبرميل.وكانت  دوالًرا   77.85 إلى  بالمائة 
أسعار النفط الخام قد أنهت تعامالتها اإلثنين 
الماضي على تراجع بنحو 2.5 بالمائة بعد 
منذ  مستوياتها  أقّل  لتسجل  متقلبة،  جلسة 

جانفي 2022.
إلى ذلك تراجعت العملة األميركية أمس عن 
أعلى مستوياتها في 20 عاًما التي لمسها في 
اليوم السابق، مما وفر بعض الراحة لسوق 
النفط، وفي جلستي التداول السابقتين، انخفض 
تراجع  بينما  بالمائة   7.1 بنسبة  برنت  خام 
خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.1 بالمائة 
تحت الضغط المزدوج الرتفاع الدوالر الذي 
األميركية  بالعملة  المقوم  الخام  النفط  يجعل 
يستخدم  الذي  للمشتري  بالنسبة  تكلفة  أكثر 
أن  من  المتزايدة  والمخاوف  أخرى  عمالت 
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود 
من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الطلب على 
كبار  من  المسؤولين  فعل  رّد  الوقود.وكان 
من  الماضية  االنخفاض  أيام  على  المنتجين 
خالل اإلشارة إلى أنهم قد يتخذون إجراءات 
للحفاظ على استقرار األسعار، أكد محللون 
أن عمليات البيع اإلضافية في أسواق النفط 
قد تؤدي إلى تدخل أوبك+ لدعم األسعار من 

خالل خفض إنتاجها بشكل جماعي.
حياة �سرتاح

افتتاح ال�سالون الدويل لل�سياحة والأ�سفار هذا اخلمي�س بالعا�سمة

اإعالميون عرب و�سناع حمتوى 
عرب يف اجلزائر للرتويج لل�سياحة

حّل اأم�س وفد من اإعالميني و�سناع حمتوى عرب باجلزائر للم�ساركة يف فعاليات ال�سالون الدويل لل�سياحة 

والأ�سفار وكذا التعريف والرتويج لل�سياحة اجلزائرية، وجاءت زيارة وفد املركز العربي لالإعالم 

ال�سياحي، واملكون من اعالميني و�سناع حمتوى �سياحي من عدة بلدان عربية كم�سر، العراق، الأردن، 

ال�سعودية، قطر، الكويت، الإمارات، تون�س، بدعوة من وزارة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية.

قال باأنها تخالف ال�سرع

حتت �شعار "طّور عاملك -طّور 

حمفظتك ال�شتثمارية«

"اأوريدو" تعر�ض م�ستجدات 
ا�سرتاتيجيتها يف 

"يوم اأ�سواق املال" ال�سنوية
فريق  ومب�شاركة  "اأوريدو"  جمموعة  عر�ست 

والتي  ا�سرتاتيجيتها  م�ستجدات  التنفيذية،  اإدارتها 

حمفظتك  -طّور  عاملك  "طّور  �شعار  حول  متحورت 

ال�شتثمارية"، وذلك خالل فعالية "يوم اأ�سواق املال" 

ال�سنوية.

وح�سر الفعالية الفرتا�سية عدد من املحللني املاليني 

وغريهم  الأفراد  وامل�ستثمرين  ال�سناديق  ومديري 

من ذوي ال�سلة، وركزت النقا�سات حول ا�سرتاتيجية 

الأ�سواق  يف  وو�سعها  املالية  وبياناتها  »اأوريدو" 
ا�ستناداً  للم�ستثمرين  ال�شركة  توفرها  التي  واملزايا 

حمفظة  توفري  وهي:  ال�سرتاتيجية،  ركائزها  اإىل 

وتطوير  وتعزيز  القيمة،  على  تركز  ا�شتثمارية 

"�شركة  اإىل  والتحول  لل�سركة،  الأ�سا�سية  الأعمال 

ات�شالت ذكية"، والتميز يف جتربة الزبائن والعامل 

الب�شري.

كما ا�ستمع احل�سور اإىل تو�سيات قدمها فريق الإدارة 

التنفيذية لل�سركة حول توفري القيمة للم�ساهمني. 

الرئي�سية  العمليات  اأهم  على  ال�سوء  ت�سليط  ومت 

وميكن  والعراق،  واإندوني�سيا  قطر  يف  لل�سركة 

يت�سمن  للفعالية  م�سجل  عر�س  م�ساهدة  للمهمتني 

»اأوريدو"  موقع  عرب  التقدميية  العرو�س  جميع 

الإلكرتوين لعالقات امل�ستثمرين.

وكانت »اأوريدو" قد اأعلنت يف اأوت 2022 عن حتديث 

عالمتها التجارية واإطالق �شعار "طّور عاملك"، والذي 

امل�ستمر  ال�سرتاتيجي  التحول  من  جزءاً  ي�سكل 

املرونة  على  تركيزها  ويعك�س  ال�سركة،  اأعمال  يف 
املوظفني  على  ويركز  امل�ستقبل  احتياجات  ومواكبة 

والزبائن.
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لإن�شاء اأكادميية لتكنولوجيات 

الإعالم والت�سال

�سراكة جديدة بني جامعة 
تيزي وزو و�سركة هواوي 

و�شركة  وزو  بتيزي  معمري  مولود  جامعة  وقعت 

لإن�شاء  تفاهم  مذكرة  لالت�شالت"  اجلزائر  "هواوي 
اأكادميية امتياز لتكنولوجيات الإعالم والت�سال، ويف 

كلمة اأدىل بها خالل حفل التوقيع على هذه املذكرة، 

الذي جرى باحلرم اجلامعي لبوخالفة )تيزي وزو(، 

اأكد رئي�س اجلامعة اأن هذا التفاق يقوم على مبداأ 

جامعة  من  كل  على  بالفائدة  يعود  اإذ  رابح،  "رابح- 
تيزي وزو و�شركة هواوي«.

هذه  مبوجب  اجلزائر،  هواوي  �شركة  وتلتزم 

جامعة  وطالب  لأ�ساتذة  تكوين  ب�سمان  التفاقية، 

البيانات(  )مراكز  كوم  الداتا  جمالت  يف  وزو  تيزي 

واخلدمات  ال�سحابية  واحلو�سبة  والتخزين  والأمن 

تكلل  اأن  على  النقل،  البيانات  ومركز  ال�سحابية 

وفقا  دوليا،  بها  معرتف  ب�شهادات  التكوينات  هذه 

لتو�سيحات م�سوؤويل هواوي، كما اأ�شار اإىل اأن التوقيع 

على هذه املذكرة يندرج �سمن م�ساعي جامعة تيزي 

على  العثور  من  خريجيها  متكني  اإىل  الرامية  وزو 

الجناز  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  لفتا  ب�سهولة،  عمل 

اجلاري لعدة م�ساريع لتكري�س هذا امل�سعى، من بينها 

حا�سنة للموؤ�س�سات النا�سئة وتطوير عملية الرقمنة.

الإعالم  لتكنولوجيات  هواوي  اأكادميية  و�ستتكفل 

والت�سال بتيزي وزو، يف مرحلة اأوىل، بتكوين اأربع 

مكونني، �سيقوم كل منهم بدوره بتكوين جمموعة من 

20 اإىل 30 طالبا.
حياة �شرتاح

بجاية:

الإطاحة مب�سبوق ق�سائيا 
يحرتف بيع املخدرات

أقبو  دائرة  ألمن  الشرطة  عناصر  تمكنت 
ببجاية خالل هذا األسبوع من توقيف مسبوق 
قضائي يبلغ من العمر 55 سنة يحترف ترويج 
أقبو،  بمدينة  الشعبية  باألحياء  المخدرات 
تفاصيل العملية جاءت بعد استغالل معلومات 
وجود  مفادها  الشرطة  مصالح  إلى  واردة 
شخص يقوم  ببيع و ترويج المخدرات بالقرب 
وضع  تم  ذلك  فور  بأقبو،  الملعب  حي  من 
المناسب  الوقت  اختيار  وبعد  محكمة  خطة 
فيه  المشتبه  تم توقيف  أين  المكان  تم مداهمة 
ثمانية  بداخلها  سجائر  علبة  بحيازته  متلبسا 
أعمدة ونصف من الكيف المعالج يقدر وزنها 
بـ 17.4 غرام مع شفرتين مخصصتين لتقطيع 
الشرطة  مركز  إلى  تحويله  ليتم  المخدرات، 
قضية  ألجل  ضده  جزائي  ملف  وإنجاز 
حيازة المخدرات قصد المتاجرة بطريقة غير 
الجمهورية  وكيل  أمام  تقديمه  وتم  مشروعة، 
لدى محكمة أقبو المختص إقليميا وبعد جلسة 
المثول الفوري صدر ضده عقوبة سبعة )07( 
قدرها  مالية  غرامة  مع  نافذة  حبس  سنوات 

100000 دج مع أمر إيداع بالجلسة.
حياة �سرتاح

فرقة  في  ممثلة  الجزائر  والية  أمن  مصالح  عالجت 
الشرطة القضائية بأمن المقاطعة اإلدارية زرالدة قضية 
حيازة المؤثّرات العقلية بغرض البيع والترويج، أين تّم 
توقيف مشتبها فيه كان يستّغل دراجته النّارية لنقل هذه 

السموم وترويجها.
قضية الحال انطلقت أطوارها بعد استقاء عناصر الفرقة 
لمعلومة، مفادها وجود شخص على متن دراجة نارية 
مستوى  على  العقلية  المؤثرات  من  كمية  على  يحوز 
وتحت  االختصاص،  بإقليم  الحافالت  محطات  إحدى 

اإلشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تنّقلت عناصر 
الفرقة إلى عين المكان، بعد عملية ترصد محكمة، تّم 
توقيف المشتبه فيه وبحوزته )07( أمشاط بها )104( 
كبسولة مؤثّر عقلي ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 
فيه  المشتبه  أن  التحريات  بينت  كما  دينار،   )2600(

مسبوق قضائيا في عدة قضايا.
وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تّم تقديم المشتبه فيه 

أمام النيابة المختصة إقليميا.
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الأزهر يحّذر من تداول ر�سائل 
"اأر�سلــــها لـ 10 اأ�سخــا�ض"

كان ي�ستغل دراجته النارية يف نقل هذه ال�سموم

توقيف مروج للمهلو�سات مبحطة احلافالت بزرالدة

البي�س:

و�سع حّد جماعة
 اأ�سرار لغر�ض ال�سرقة

والية  بأمن  األول  الحضري  األمن  مصالح  تمكنت 
أعمارهم    تتراوح  أشخاص  ثالثة  توقيف  من  البيض 
بين 32، 31 و22 سنة وحجز قضيب معدني )نازع 
أشرار  جماعة  تكوين  جناية  قضية  في  مسامير(، 
الليل والتعدد  لغرض ارتكاب السرقات بتوافر ظرفي 
مسامير(  )نازع  معدني  قضيب  بواسطة  والكسر 
تعود  القضية  محرك.حيثيات  ذات  مركبة  باستعمال 
من  مجموعة  تواجد  مفاده  اإلرسال  قاعة  من  لنداء 
مدينة  بوسط  تجاري  يحاولون سرقة محل  األشخاص 
فيهم  المشتبه  وتوقيف  التدخل  تم  الفور  على  البيض، 
في حالة تلبس أين قاموا بكسر جزء من جدار المحل 
ليتم  التجاري بواسطة قضيب معدني )نازع مسامير( 
تحويلهم إلى مقر األمن الحضري األول للتحقيق، ليتم 
إنجاز ملف قضائي ضدهم تحت الوسم الجزائي جناية 
تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب السرقات بتوافر 
معدني  قضيب  بواسطة  والكسر  والتعدد  الليل  ظرفي 
قدموا  محرك  ذات  مركبة  باستعمال  مسامير(  )نازع 

بموجبه أمام النيابة.
حياة �سرتاح
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