
الإجراء يخ�ص الذين �شددوا ال�شطر الأول

 "عدل" تعلن عن فتــــــح 
موقعها اأمام المكتتبيـــــــن 

الختيار مواقع �سكناتهـــــــم   

 بهدف ت�شيير اأنجع

  للإمكانيات التي توفرها الدولة 

في المجال الطبي، �شايحي يعلن:

 قانـــــون اأ�سا�ســــي 
 ل�سيانــــــة العتـــاد 
الطبـــــــــــــــــي يف 
الم�ست�سفيات قريبــا

الوزير �شبقاق يدعو 

لت�شافر الجهود لإنجاح 

"�شان 2023" وي�شرح

 ملف الجزائــــــــــــر
 للتر�سح الحت�ســــــان 
"كان 2025 "جـاهز 
و�سيم اإيداعه قريبــا

  تتعلق باإن�شاء فروع

للمتكونين في هذا المجال

 �سراكة بين وزارة التكوين المهني
 ومجمـع "�ستيالنت�س" لت�سنيــــع
�سيارات "فيــــات" بالجزائـــــر
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�سخ�سية ال�سيخ المغيلي من اأهم المرجعيات العلمية في الجزائر

الوزير الأول يحّل بوا�شنطن للم�شاركة 

في القمة "الأمريكية- الأفريقية"

 بن عبد الرحمــــــــــان
 يعقد لقاء مع رجــــــال 
اأعمال اأمريكييـــــــــــن

نواب البرلمان �شددوا على �شرورة ترقيته اإلى م�شاف المطارات العالمية ويوؤكدون:

ت�سيير من�ساآت مطار الجزائر باأيادي وطنية اأولوية لتوفير العملة ال�سعبة
05

الرئي�ص تبون ي�شرف على افتتاح معر�ص الإنتاج الجزائري، ويوؤكد:

 " ت�سهيالت للمنتجيــــن المحلييــن
من اأجل ولوج ال�سوق االإفريقيـــة"
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تنظم الطبعة الثالثون من معرض اإلنتاج 
الجزائري، في ظرف يشهد فيه االقتصاد الوطني 

انتعاشا ملموسا، بعد تسجيل بالدنا فائضا في 
الميزان التجاري، حيث ركزت السلطة خالل 

السنتين األخيرتين على تحسين نوعية المنتوج 
المحلي وجعله أحد الركائز التي تراهن عليها لدفع 
وتيرة النمو وتحسين النجاعة االقتصادية بعيدا عن 

مداخيل المحروقات، ولقد أكد رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، لدى إشرافه أمس على افتتاح 
الطبعة الجديدة من المعرض، بحضور عدد من 

الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد 
بالجزائر، على ضرورة إشباع السوق الوطنية 

بالمنتوجات المحلية من خالل رفع حجم التصنيع 
وتحسين النوعية من أجل االنتقال إلى مرحلة 

التصدير.
وجدد رئيس الجمهورية، بالمناسبة عزم الدولة 
على حماية المنتوج الوطني وتوفير التسهيالت 
الالزمة لولوج السوق اإلفريقية، بالموازاة مع 

محاربة كل أشكال المضاربة، موضحا أن حماية 
المنتوج الوطني "يجب أن ترافقه جودة في النوعية 

ترقى إلى ذوق المستهلك الجزائري وتمكن من 
توفير على األقل ما بين 55 إلى 75 بالمائة من 

حاجيات السوق الوطنية، إضافة إلى اقتحام السوق 
اإلفريقية"، ليعلن "يمكن لمتعاملينا االقتصاديين 
طلب مساحات قد تصل إلى 5 آالف متر مربع 

لعرض وتسويق المنتوج الوطني بكل من موريتانيا 
والنيجر والسنغال"، مشيرا إلى أن "التسهيالت 
موجودة لذلك" وأنه "يمكننا أيضا اقتحام سوق 
االتحاد األوروبي بالنسبة للتجهيزات االلكترو-

منزلية التي تعرف بنوعيتها الممتازة".

 ".. عهد الرتكيب انتهى وحان الوقت 
لأن ت�سبح اجلزائر بلدا م�سنعا"

كما طلب رئيس الجمهورية المتعاملين االقتصاديين 
التبليغ عن "كل محاوالت المساس بمؤسساتهم 

بشكل غير قانوني"، مشيرا بالقول أن "عهد 
التركيب في الجزائر انتهى" و أنه "حان الوقت 

ألن تصبح الجزائر بلدا مصنعا، وهو ما كان 
شعار سنة 2022"، مضيفا "ال يوجد أي تساهل أو 
تسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة 
بهذا الخصوص"، مؤكدا أن الدولة ستدعم كل من 
سيساهم في دعم االقتصاد الوطني ورفع مداخيل 
الخزينة العمومية حيث يمكن تحقيق على األقل 
أزيد من 15 مليار دوالر من الصادرات خارج 

قطاع المحروقات.

 معر�س الإنتاج اجلزائري...انعكا�س

 لنتائج الإ�سالحات القت�سادية

وفي مستهل زيارته ألجنحة المعرض المنظم 
بقصر المعارض الصنوبر البحري، كانت لرئيس 

الجمهورية جولة بجناح الصناعات العسكرية 
للجيش الشعبي الوطني، التي تشارك مؤسساتها 
في هذا المعرض للمرة السادسة على التوالي، 
أين أكد رئيس الجمهورية ضرورة رفع نسبة 

اإلدماج الوطني وخلق "صناعة ميكانيكية حقيقية" 
قائال: "كفانا من التركيب فقط، يجب الذهاب إلى 
التصنيع"، مشددا على أهمية الوصول إلى نسبة 

إدماج تتراوح بين 40 و50 بالمائة.
وغير بعيد عن جناح الصناعات العسكرية، زار 

رئيس الجمهورية جناح مجلس التجديد االقتصادي 
الجزائري، أين أكد ضرورة االعتماد على اإلنتاج 
المحلي بالدرجة األولى خاصة فيما يتعلق بالمواد 

األساسية، فشدد في هذا السياق على ضرورة 
الوصول إلى تقليص التبعية في مجال زيت المائدة 
والوصول إلى اإلنتاج من "الحقل إلى المستهلك"، 
معلقا "إن شاء هللا سنصل في غضون أفريل- ماي 

المقبلين لصناعة حقيقية لزيت المائدة من الحقل 
إلى المستهلك، لكي ال نظل نستورد الزيت الخام 

ونصفيه فقط وال نظل سجناء السوق الدولية"، 
فيما دعا المستثمرين إلى التوجه نحو إنتاج مادة 
السكر بالجزائر مانحا لهم "الحرية في التصدير 
الحقا"، باعتبار السكر مادة مطلوبة بشكل واسع 

في إفريقيا.
ولدى مروره بأجنحة الصناعات الكهرو-منزلية، 

دعا الرئيس تبون إلى تقليص استيراد األجهزة 
الكهرو-منزلية وتكثيف االستثمار المحلي في هذا 

المجال، مجددا استعداد الدولة لمواصلة مرافقة 
ودعم المستثمرين ليحققوا نسب إدماج مقبولة 
ويساهموا في خلق المزيد من مناصب الشغل.

هذا ما قاله رئي�س اجلمهورية بخ�سو�س 

منجمي ”الفو�سفات وغار جبيالت”

وقال الرئيس تبون عند وقوفه بجناح شركة مناجم 
الفوسفات، أن الجزائر ستستثمر في مادة الفوسفات 
"التي تعتبر منتوجا هاما جدا بسبب التذبذب الذي 

تعرفه السوق الدولية في هذا المجال". وأوضح 
قائال بهذا الخصوص: هذا المشروع يعد معركة، 
و أنه "ينبغي علينا رفع هذا التحدي، خاصة وأننا 

نملك كل الكفاءات والمؤهالت الالزمة لذلك".
وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر "تسجل 

سنويا تخرج نحو 250 ألف طالب جامعي، مما 
يعني أنه ال يحق البقاء في نفس المستوى وإنما 

يتعين علينا التقدم نحو االفضل".
وبخصوص منجم الحديد لغار جبيالت، شدد 

الرئيس تبون على ضرورة "رفع مستويات اإلنتاج 
في أقرب اآلجال" مع اإلسراع في انجاز السكة 

الحديدية بالمنطقة.
وافتتحت أمس، بقصر المعارض الصنوبر 
البحري، الطبعة الثالثون لمعرض اإلنتاج 
الجزائري، تحت شعار "نحو تحقيق نمو 
اقتصادي قوي متفتح"، بمشاركة حوالي 
600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة 

وكذا مؤسسات ناشئة، وسيحاول العارضون 
المتوزعون على مساحة تقارب 27 ألف متر 
مربع، الترويج للمنتوج المحلي وإثبات مدى 

احترام معايير الجودة والنوعية في اإلنتاج، فيما 
تمثل المؤسسات المشاركة في المعرض مختلف 
الميادين والنشاطات، منها الصناعة العسكرية، 

الصناعة المصنعة، الصناعة الكهربائية، 
االلكترونية والكهرو-منزلية، الصناعة الكيميائية 
والبتروكيماوية، الصناعة الميكانيكية، الصناعة 

الغذائية والتعبئة والتغليف، خدمات وبنوك، البناء 
ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية، وموازاة 

مع المعرض، خصصت "صافكس" جناحا 
لتخفيضات آخر السنة والذي سيكون موجها للبيع 

المباشر للجمهور.
وتعتبر الطبعة الـ30 من المعرض فرصة للتعريف 

والترويج لما تنتجه سواعد الجزائريين في سبيل 
تحقيق النهضة التنموية، كما تعكس التظاهرة نتائج 

اإلجراءات اإلصالحية االقتصادية التي باشرتها 
الجزائر، فيما يعّول على العارضين والمشاركين 

إثبات مدى قدرة المنتوج المحلي على ضمان 
معايير الجودة والوفرة والتنافسية في األسعار 

والتوجه نحو األسواق الخارجية.

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن 
الدولة تسعى إلى تغطية حاجيات السوق الوطنية 
من األدوية بنسبة تتراوح من 40 الى 50 بالمائة 

والوصول الى صناعة صيدالنية تحمي السيادة 
الوطنية في مجال الصحة.

وقال الرئيس تبون خالل توقفه عند جناح شركة 
"صيدال" بمناسبة تدشينه للطبعة الـ 30 لمعرض 

اإلنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر 
البحري، أن "الدولة تسعى، من خالل شركة 

"صيدال"، إلى توفير من 40 الى 50 بالمائة من 
حاجيات السوق الوطنية من األدوية والوصول 

الى صناعة صيدالنية تحمي السيادة الوطنية في 
مجال الصحة".

وأضاف قائال: "البعض عمل سابقا على هدم هذه 
المؤسسة التي لم يتخط إنتاجها في وقت مضى 4 
بالمائة من حاجيات السوق الوطنية لألدوية، لكن 

العمل جار اآلن إلعادة إحياء هذه المؤسسة"، 
داعيا إلى "التوجه نحو السوق الخارجية وربط 

جسور التعاون مع البلدان العربية واإلفريقية، 
على غرار مصر، األردن، تونس، موريتانيا 

والسنيغال".
واستطرد الرئيس تبون بالقول أن الجزائر "ال 

تسعى فقط إلى تحسين مداخيلها، بل تبحث أيضا 
عن الفعالية في هذا المجال، وهي منخرطة في 

مسعى القضاء على األوبئة في إفريقيا".
اإ. �س

اإميان. �س

الرئي�س تبون ي�سرف على افتتاح معر�س الإنتاج اجلزائري، ويوؤكد:

 " ت�سهيالت للمنتجني املحليني 
من اأجل ولوج ال�سوق الإفريقية "

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، عزم الدولة على حماية املنتوج الوطني وتوفري الت�سهيالت 

الالزمة لولوج ال�سوق الفريقية، �سريطة اأن يرافق املنتج جودة يف النوعية ترقى اىل ذوق امل�ستهلك اجلزائري 

ومتكن من توفري على القل ما بني 55 اىل 75 باملائة من حاجيات ال�سوق الوطنية.

 لعمامرة ي�ستقبل 

وزير التجهيز والنقل املوريتاين

الت�أكيد على الأهمية 
الإ�سرتاتيجية مل�سروع "طريق 

تندوف- والزويرات"
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, 
رمطان لعمامرة, أمس، وزير التجهيز والنقل بالجمهورية 

اإلسالمية الموريتانية, الناني ولد أشروقه, الذي يقوم بزيارة 
عمل إلى الجزائر.وبحضور وزير األشغال العمومية 

والري والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, خصص اللقاء 
الستعراض عالقات األخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين 

وآفاق تعزيزها, تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية, 
عبد المجيد تبون, ونظيره الموريتاني, محمد ولد الشيخ 

الغزواني.
وفي السياق, تم التأكيد على وجه الخصوص على األهمية 
اإلستراتيجية لمشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف 
الجزائرية والزويرات الموريتانية, بصفته جسرا للتعاون 
والتكامل من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتنمية االقتصادية 

المندمجة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وفي تصريح 
للصحافة عقب اللقاء, وصف الناني ولد أشروقه, مشروع 
الطريق بـ "االستراتيجي والحيوي للمنطقة وللتكامل بين 

الجزائر وموريتانيا", مذكرا بوجود "لجنة جزائرية-
موريتانية, مكلفة بالتنسيق لتجسيد هذا المشروع, الذي 

يتم العمل على بلورته وتجسيده على أرض الواقع تلبية 
لطموحات الشعبين الشقيقين".

اإ. �س

 ملناق�سة �سبل حت�سني

 فر�س الأعمال وال�سراكة بني البلدين

ملتقى "جزائري-�سويدي" 
حول البتك�ر والرقمنة

شكل االبتكار والرقمنة وهما مسرعان لتحقيق التنمية 
االقتصادية في الجزائر والسويد محور ملتقى انعقد أمس، 
لمناقشة سبل تحسين فرص األعمال والشراكة بين البلدين.

وعرف الملتقى الذي نظمته سفارة السويد بالجزائر بالشراكة 
مع الشركة السويدية لتصنيع المعدات "اريكسون الجزائر"، 

مشاركة وزير الرقمنة واالحصائيات، حسين شرحبيل 
ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات 

المصغرة، ياسين المهدي وليد اضافة إلى خبراء من السويد 
ومؤسسات ناشئة جزائرية وممثلون عن القطاع.

وفي هذا الصدد، صرح المدير العام الريكسون الجزائر، 
ياسين زروقي أن اللقاء يتطلع إلقامة شراكات بين 

المؤسسات السويدية والجزائرية "التي يتوفر بلدها على 
موارد أساسية لتطوير اقتصاد المعرفة الخاص بها".

وعليه، تم تنظيم اجتماعات نشطها خبراء تحت شعار 
"تنشيط االبتكار من أجل تنمية االستدامة" و"تحقيق أهداف 
الرقمنة".وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكد وزير الرقمنة 
واإلحصائيات أن هذا الحدث سيسمح بتبادل الرؤى حول 
رهانات االبتكار والرقمنة التي تعتبر "مسرعات رئيسية" 

لتطوير المؤسسات.
وفي نفس السياق، صرح الوزير قائال "يعتبر الملتقى أيضا 

فضاء لمناقشة سبل تحسين فرص األعمال والشراكة في 
مجاالت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والرقمنة"، كما 

أعرب الوزير عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز 
االنتقال الرقمي في الجزائر الذي توليه السلطات العليا في 
البلد أهمية بالغة نظرا لدوره في تحقيق التنمية االقتصادية  

الوطنية وتحسين معيشة المواطن.
من جهته، أبرز وليد أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات قصد 
السماح بإقامة شراكات بين الفاعلين الناشطين في مجال 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والرقمنة، أما سفير السويد 
بالجزائر السيد بورن هاكمارك فلقد أكد أن المناقشات 

"ستساهم بال شك" في تمهيد الطريق للتعاون في مجال 
االبتكار والرقمنة لفائدة البلدين.

وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة 
بيداغوجية بين اريكسون الجزائر ومعهدين جزائريين وهما 
المدرسة العليا لإلعالم اآللي بالجزائر العاصمة والمدرسة 

الوطنية العليا لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والبريد 
.وتتعلق هذه االتفاقية بنشر برنامج "إريكسون تربية" الذي 

هو بمثابة منصة رقمية توفر محتوى تعليميا يرتكز على 
تحسين المهارات الرقمية للطلبة واألساتذة التي تقوم على 

تكنولوجيات الجيل ال5 و الذكاء االصطناعي.
ق. اإ قال اإن الرهان هو تغطية ال�سوق الوطنية من الأدوية بن�سبة 50 باملائة، الرئي�س تبون:

"ن�سعى للو�سول اإىل �سن�عة �سيدلنية حتمي ال�سي�دة الوطنية يف جم�ل ال�سحة"
ق�ئد القوات البحرية ي�سرف على 

مرا�سم تفتي�ش "الغراب متعدد امله�م"

أشرف، أمس، اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، 
بالرصيف الشمالي لألميرالية، على مراسم تفتيش الغراب 

متعدد المهام  رقم المتن 920، بعد مشاركته في تنفيذ تمرين 
عسكري مشترك بباليموث/ بريطانيا العظمى خالل الفترة 

الممتدة من 4 إلى 8 ديسمبر 2022.
ق. و



أوضحت عزوار, في كلمتها خالل الندوة 
المنظمة حول مشروع التوأمة في مجال 

"تعزيز قدرات الوزارة", أن هذه المبادرة 
تندرج في إطار "استراتيجية الحكومة ضمن 
مخطط عملها فيما يخص تعزيز الحوكمة من 

أجل المزيد من األداء والفعالية".
كما تندرج في صميم النظرة االستشرافية 

التي باشرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد 
تبون, تنفيذا لاللتزامات التي تعهد بها والتي 

أخذت حيزها في التنفيذ على شكل إصالحات 
ترمي إلى إرساء قواعد سياسة فعالة لجزائر 

جديدة.
وسيمكن مشروع التوأمة, الذي انطلق 

منتصف نوفمبر الفارط تحت إشراف وتمويل 
من برنامج االتحاد األوربي, إطارات وزارة 
العالقات مع البرلمان, من االستفادة طيلة 8 
أشهر من الخبرة اإليطالية في هذا المجال, 

تضيف الوزيرة.

ويرتكز مشروع التوأمة على محورين 
أساسيين يتضمن إعداد دليل للصياغة 

التشريعية, يحترم المبادئ والقواعد والمعايير 
التقنية المتعلقة بصناعة التشريع والمساهمة 

في تحسين جودة النصوص القانونية، كما 
يشمل المشروع دراسة حول نظام المعلومات 
لوزارة العالقات مع البرلمان وتطويره, وهو 

ما سيسمح برقمنة وعصرنة أساليب عمل 
الوزارة وتحقيق نجاعة أكبر في ممارسة 

المهام المنوطة بها.
وبالمناسبة, ثمنت الوزيرة المستوى "المتميز" 

للعالقات بين الجزائر واالتحاد األوروبي, 
وهو ما يترجم -كما قالت- "حقيقة المكانة 
التي تحتلها الجزائر على الصعيد اإلقليمي 

وفي منطقة البحر األبيض المتوسط", وهي 
المكانة التي "عززتها مبادئنا المبنية على 
االحترام المتبادل وعلى اإليمان الراسخ 

بتكريس وباالرتقاء بمبادئ حسن الجوار".

كما عرفت العالقات الجزائرية-اإليطالية 
--تضيف السيدة عزوار-- "نقلة نوعية" في 

ظل السياسة الرشيدة للرئيس تبون, وهي 
النقلة التي ترجمتها تبادل الزيارات بين قائدي 

البلدين .
ومن جانبه, اعتبر محمد لمين بن شريف, 
المدير العام لدول أوروبا بوزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطني بالخارج, أن 

مشروع التوأمة "يعزز" الشراكة األوروبية-
الجزائرية من جهة, ويؤكد من جديد "عمق 

العالقات بين الجزائر واحد أهم شركائها على 
مستوى االتحاد األوروبي وهي إيطاليا".
وأضاف أن التعاون التقني هي "وسيلة 

تسمح بتعزيز العالقات الثنائية بين الجزائر 
وشركائها من دول األعضاء في االتحاد عن 
طريق برامج التوأمة المؤسساتية التي تعطي 

للهيئات الحكومية فرصة التواصل وتبادل 
الخبرات".
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قالت اإن املبادرة تدخل يف اإطار اإ�سرتاتيجية خمطط عمل احلكومة، ب�سمة عزوار ت�سرح: 

"التواأمة بني وزارة العالقات مع الربملان وجمل�س 
الدولة االيطايل ترمي اإىل تعزيز دولة القانون"
يندرج م�سروع التواأمة بني وزارة العالقات مع الربملان وجمل�س الدولة الإيطايل يف اإطار �سيا�سة 

الدولة الرامية اإىل تعزيز احلوكمة ودولة القانون، وفق ما �سرحت به اأم�س، الوزيرة ب�سمة عزوار، 

معتربة اأن هذه املبادرة تندرج اأي�سا يف اإطار �سيا�سة احلكومة �سمن خمطط عملها.

ع.ط

 �سادرات الغاز نحو اإيطاليا تبلغ 

حاليا 27 مليار مرت مكعب يف ال�سنة

رئي�س اجلمهورية: "اجلزائر تطمح 
مل�صاعفة اإنتاج الغاز املوّجه للت�صدير"

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, على طموح الجزائر لمضاعفة إنتاج 
الغاز الموجه حصريا للتصدير، وقال إن "الجزائر ال ترى مانعا في رؤية 
ايطاليا تتحول لمركز محوري لتوزيع للغاز )الجزائري( نحو باقي الدول"
وأوضح الرئيس تبون، لدى وقوفه عند جناح الصناعات البترولية التابع 

لمجمع "سوناطراك", بمعرض اإلنتاج الجزائري, الذي أشرف على افتتاحه 
أمس, قائال: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار م3 من الغاز, نستهلك نصفه 

محليا, اتمنى ان نصل، خالل 2023، الى انتاج 100 مليار م3 من الغاز 
موجه فقط للتصدير". و بهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، 
أن الجزائر شريك طاقوي "جد موثوق" بالنسبة ألوروبا، منوها، باألخص 

بالشراكة بين الجزائر و ايطاليا.
وبهذا الصدد، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، 

أن صادرات الغاز الجزائرية نحو ايطاليا سجلت مستوى قياسيا. وقال: 
"خالل هذا الشهر، حققنا رقما قياسيا في صادراتنا )من الغاز( نحو ايطاليا، 
رقم لم نسجله منذ سنة 2011. لقد قاربت صادراتنا 97 مليون متر مكعب/

يوم نحو ايطاليا"، مضيفا بأن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر 
مكعب من الغاز في السنة نحو هذا البلد.  وعلق الرئيس تبون بالقول بأن 

الجزائر ال ترى مانعا في رؤية ايطاليا تتحول لمركز محوري لتوزيع للغاز 
)الجزائري( نحو باقي الدول، و منها ألمانيا.

اإ. �س

 الوزير الأول يحّل بوا�سنطن للم�ساركة 

يف القمة "الأمريكية- الأفريقية"

 بن عبد الرحمان يعقد لقاء
 مع رجال اأعمال اأمريكيني 

عقد الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالعاصمة األمريكية 
واشنطن، لقاء مع رجال أعمال أمريكيين، وذلك على هامش مشاركته في 
أشغال القمة "األمريكية-اإلفريقية"، ممثال لرئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون.
وتم خالل اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء من مجلس األعمال الجزائري-
األمريكي، استعراض فرص االستثمار في الجزائر، السيما في إطار قانون 

االستثمار الجديد الذي يعتبر قاعدة صلبة لتنويع االقتصاد الوطني وجذب 
االستثمارات األجنبية المدرة للثروة والخالقة لمناصب الشغل.

كما تم إبراز اإلرادة السياسية للسلطات العليا للبالد، والهادفة إلى تحرير 
المبادرة وتشجيع المقاوالتية والمؤسسات الناشئة بهدف تنويع االقتصاد 

الوطني خارج قطاع المحروقات.
وبذات المناسبة، ألقى بن عبد الرحمان كلمة ذكر فيها أن مثل هذه اللقاءات 

تأتي "تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز 
العالقات والتعاون مع شركاء الجزائر، وباألخص الواليات المتحدة 

األمريكية" التي قال إن الجزائر "تتقاسم معها إرادة سياسية مشتركة وجب 
علينا استغاللها لترقية المحتوى االقتصادي للعالقة الثنائية بين البلدين".

وكان الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، قد حّل أول أمس، بالعاصمة 
األمريكية واشنطن، للمشاركة في أشغال القمة األمريكية اإلفريقية، ممثال 

لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتعتبر هذه القمة الثانية التي تنظمها الواليات المتحدة في الفترة ما بين 13 

إلى 15 ديسمبر الجاري، فرصة لمناقشة سبل تعزيز العالقات األمريكية 
اإلفريقية وبناء شراكة وثيقة وفعالة وفق رؤية جديدة، في ظل التطورات 

العالمية واإلقليمية الراهنة.
اإ. �س

تر�سيم الأ�ساتذة املتعاقدين

 تن�صيقية االأ�صاتذة املتعاقدين تثمن 
"القرار التاريخي" لرئي�س اجلمهورية

رحبت تنسيقية األساتذة المتعاقدين بقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
القاضي بالترسيم الفوري لكل المعلمين واألساتذة المتعاقدين, مؤكدة أن هذا 
القرار التاريخي "من شأنه إنصاف هذه الفئة وتعزيز عامل االستقرار في 

القطاع".
وفي هذا الشأن, عبر ممثل التنسيقية، زهير مرابط، في تصريح لوأج عن 

تثمينه لهذا القرار الذي يعكس --مثلما قال--"الرؤية السديدة والصائبة لرئيس 
الجمهورية من أجل النهوض بقطاع التربية من خالل توفير بيئة مناسبة 

لألستاذ".وسيسمح هذا القرار -يضيف ذات المتحدث- بضمان "االستقرار 
في المسار المهني لألستاذ وتحسين أوضاعه االجتماعية, كما يمكنه من أداء 

مهامه التربوية على أكمل وجه".
وبعد أن هنأ كل االساتذة المتعاقدين بهذا القرار, اقترح "فتح أرضية رقمية 

تسمح لكل أستاذ عمل بصفة متعاقد خالل السنة الجارية، من تسجيل 
المعلومات الخاصة به", مضيفا أنه "في حالة شغور مناصب، فإن األولوية 

يجب أن تمنح لألساتذة الذين عملوا بصفة التعاقد خالل السنوات الماضية مع 
القيام بزيارات ميدانية للمفتشين قصد التثبيت".

من جهته, أعرب العضو بنفس التنسيقية, إسماعيل أوديع، الذي عمل 
لمدة 10 سنوات كأستاذ متعاقد, عن ترحيبه بهذا القرار الذي اتخذه رئيس 

الجمهورية تزامنا مع الذكرى الـ62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.واعتبر 
االستاذ أوديع أن هذا القرار من شأنه "وضع حد للمعاناة التي يعيشها االستاذ 
المتعاقد, خاصة بالمناطق النائية والمعزولة التي تنعدم فيها وسائل النقل, كما 

سيسمح بتحقيق االستقرار المهني واالجتماعي لألستاذ".
وذكر في هذا الصدد بالمشاكل التي كان يعاني منها االستاذ المتعاقد بسبب 

تأخر صب االجور خالل السنوات الماضية, مبرزا ان قرار الترسيم سيمكن 
هذه الفئة من "التمتع بجميع حقوقها المادية والمعنوية".يذكر أن رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر خالل ترؤسه اجتماع مجلس 
الوزراء األحد الماضي, بالترسيم الفوري لكل المعلمين واالساتذة في قطاع 

التربية وعددهم 59987 معلم وأستاذ, على أن تنتهي العملية في نهاية فبراير 
المقبل كأقصى تقدير.

ق. و

بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 
على االقتصاد العالمي ككل، تميزت سنة2022 

في الجزائر بحركية جديدة على الصعيد 
االقتصادي، سنة أراد لها رئيس الجمهورية، 
السيد عبد المجيد تبون، أن تكون "اقتصادية 

محضة"، وسط مؤشرات تبرز تحسنا واضحا 
في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة 
االنتعاش مع االنطالق في عدد من المشاريع 

الحيوية لالقتصاد الوطني.
وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس تبون، 
الذي أكد في عدة محطات عزم الدولة على 
التكفل الجاد بالملفات التي من شأنها تحقيق 
االقالع االقتصادي للبالد، بعد ركود عرفته 

قطاعات هامة قبل 2020, على غرار 
الصناعة التي بدأت تعرف عملية تصويب 

في مسارها، باشرت السلطات العمومية هذه 
السنة، في سياق تحسن ملموس في النمو، بفتح 

ورشات اقتصادية كبيرة.
وكان من أهم نتائج هذه الورشات إصدار 
قانون االستثمار الجديد وإعطاء دفع كبير 

للشراكة الدولية في مختلف القطاعات اضافة 
الى اطالق جملة من المشاريع ذات الطابع 

االستراتيجي على غرار بعث منجم غار 
جبيالت الضخم وكذا مناجم الفوسفات الواعدة 

بشرق البالد وابرام شراكة دولية في مجال 
صناعة السيارات واصدار اطار قانوني جديد 

لهذه الشعبة يشترط تطوير نسبة االدماج 
الوطنية.

وتظهر مؤشرات السنة الجارية تحسنا في 
النمو االقتصادي مع افق ايجابي على المدى 

المتوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 
االقتصادي نهاية العام الجاري 7ر3 بالمائة، 

مدعوما بقطاعات البناء والفالحة ثم الصناعة، 
وهو ما نوهت به المؤسسات المالية الدولية 
على غرار صندوق النقد الدولي خالل هذه 

السنة.
وأبرزت هذه المؤسسة المالية الدولية أن اآلفاق 

االقتصادية للجزائر على المدى المتوسط 
تعد إيجابية، معربة عن ارتياحها لإلجراءات 

الرامية لتنويع االقتصاد واصدار القانون 
الجديد لالستثمار وانتعاش الصادرات خارج 

المحروقات. ومما يعكس هذا االنتعاش، سيما 
على مستوى المؤشرات االقتصادية للبالد، 
التحسن المرتقب، بنهاية السنة، في ميزان 
المدفوعات الذي ينتظر أن يحقق فائضا ب 
13ر11 مليار دوالر، مع احتياطي صرف 

مرتقب عند 6ر54 دوالر. ومن بين القطاعات 
التي ساهمت في دفع هذا االنتعاش االقتصادي 
الذي شهدته الجزائر خالل العام الجاري قطاع 

الفالحة الذي ما فتئ يحقق انجازات معتبرة 
في السنوات االخيرة، ما عزز مساهمته في 

النمو االقتصادي للبالد بشكل عام، حيث سجل 

نموا سنويا برقمين )31 بالمائة( ويساهم بأزيد 
من 7ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، 

مع نسبة تغطية للحاجيات الوطنية من اإلنتاج 
الوطني ب 75 بالمائة.

وتعد الصناعة أيضا أحد القطاعات التي 
تعول عليها الجزائر في مسار إصالحاتها 
االقتصادية، وهذا عبر جملة من التدابير 

والمشاريع كان آخرها اطالق شراكة دولية بين 
وزارة الصناعة ومجمع "ستيالنتيس" إلقامة 

مشروع لتصنيع السيارات لعالمة فيات بوالية 
وهران، تالها صدور دفتر شروط نشاط 

تصنيع و استيراد السيارات، ضمن مسعى 
أوسع إلعادة بعث هذا الفرع الصناعي الحيوي 

و تصحيح مساره.
و في هذا السياق، و فضال عن تشجيع 

االستثمار الوطني، تبرز الشراكة الدولية 
واالستثمار االجنبي كإحدى مرتكزات السياسة 

الصناعية للجزائر، وهو ما سمح بخلق 
ديناميكية جديدة قادت الى استقطاب عدد من 
المشاريع االستثمارية االجنبية ودعم توسيع 

مشاريع اخرى سيما مشروع الحديد والصلب 
الجزائري القطري ببالرة )جيجل( حيث تم 
مطلع نوفمبر اطالق توسعته الثانية و التي 

ستسمح بمضاعفة قدرة إنتاج المصنع من 2 
إلى 4 مليون طن سنويا.

واأج

2022 "�سنة اقت�سادية حم�سة" 

ت�صحيح مل�صار وبعث احلركية يف عدة قطاعات حيوية



وخالل إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني األول 
حول تحسين نوعية واستعمال التجهيزات الطبية. 
أكد سايحي أن الهدف الذي وضعته وزارة الصحة  
هو اإلستعمال األمثل للتجهيزات الطبية وصيانتها، 
لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، مضيفا 
أنه وبالرغم من األهمية الكبيرة التي يوليها مهنيو 
أنّنا ال زلنا نسجل  الصحة لصيانة التجهيزات إال 
دعا  فقد  وعليه  المجال.  هذا  في  النقائص  بعض 
وزير الصحة إلى ضرورة تدارك الوضع والتكّفل 
بين  ومنّظم  متناسق  بشكل  بالجمع  االنشغال  بهذا 
الممارسة الطبية والتسيير الحسن لإلمكانيات التي 
سخرتها الدولة، مع ضرورة وضع خطة محكمة 
العتاد  وبالخصوص  أصنافه  بكل  العتاد  لمتابعة 
الطبي. كما أضاف وزير الصحة »أنه على يقين 
فقط على  يتوقف  التجهيزات ال  اختيار  أن حسن 
مهنيي  قدرة  على  أيضا  ولكن  وفعاليتها  نوعيتها 
ضمان  مع  أمثل  بشكل  استخدامها  على  الصحة 
لألجهزة  األنجع  واقتناء  فعالية  بكل  صيانتها 
البشرية  الموارد  بتكوين  يكون مصحوبا  أن  البد 
تعبير  تكفل صيانتها« حسب  التي  له  المستخدمة 
هذه  أن  إال  الصحة،  وزير  أشار  كما  الوزير،  
هذا  في  العمل  تطبع  أن  يّود  التي  هي  الرؤية 
يعّول  الذي  البشري  العنصر  على  ملّحا  المجال، 
عليه كثيرا، مغتنما الفرصة للتذكير بأنه تّم إعداد 
للفاعلين في مجال الصيانة  قانون أساسي خاص 
تّم أيضا االتفاق مع وزارة  الدراسة، و  قيد  وهو 
التكوين المهني لتكوين تقنيين في مجال الصيانة. 

تعميم عمليات تفتي�ش ومعاينة امل�ؤ�س�سات 

ال�سحية على كامل الرتاب ال�طني

الحق سايحي  عبد  الصحة,  بالمقابل كشف وزير 
الخاصة  والتفتيش  المعاينة  عمليات  تعميم   عن 
التراب  كامل  على  الصحية  المؤسسات  بوضعية 
الوطني, مضيفا أن التقارير النهائية للفرق المشرفة 
على العملية سترفع إلى مجلس الوزراء. وأوضح 
سايحي, في تصريح للصحافة على هامش الملتقى 
واستعمال  نوعية  »تحسين  حول  األول  الوطني 
رئيس  لتعليمات  »طبقا  أنه  الطبية«,  التجهيزات 
الجمهورية, عبد المجيد تبون, باشرت فرق المعاينة 
التي تم تشكيلها للوقوف على وضعية المؤسسات 

الصحية عملها األسبوع الماضي وال تزال العملية 
أمس  من  »ابتداء  تم  أنه  إلى  مشيرا  متواصلة«, 
كافة  على  الفرق  هذه  عمل  تعميم  االثنين,  األول 
المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني«. 
وأضاف أن التقارير النهائية المنبثقة عن عمل فرق 
المعاينة »سترفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيها«. 
الصحة,  وزير  أمر  قد  الجمهورية  رئيس  وكان 
الماضي,  األحد  الوزراء  مجلس  اجتماع  خالل 
المستشفيات  وضعية  حول  حال  »عرض  بإعداد 
االجتماع  خالل  الوطني  التراب  عبر  وتسييرها 
وطني  تفتيش  ومباشرة  الوزراء  لمجلس  المقبل 

حول الوضعية السائدة.»

اتفق أمس األول كل من  وزير الصناعة الصيدالنية علي عون والمدير العام 
للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية، شريف دليح، والمدير العام لهيئة االعتماد 
الجزائرية نور الدين بوديسة على ضرورة تكثيف الجهود وتوسيع التعاون 
بهدف ضمان جودة المستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير.وأفاد بيان لوزارة 
الصناعة الصيدالنية  أن  وزير القطاع على عون اجتمع بكل من المدير العام 
للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية، شريف دليح، والمدير العام لهيئة االعتماد 
الجزائرية نور الدين بوديسة  وجاء هذا االجتماع في إطار السهر على جودة 
المنتوجات وضمان سالمتها ومطابقتها السيما المستلزمات الطبية المطروحة 
هيئة  عن  وممثلين  الوزارة  إطارات  بحضور  وذلك  الوطنية،  السوق  في 
االعتماد الجزائرية. في هذا السياق، تم االتفاق على تعزيز اتفاقية الشراكة 

وتوسيعها أين ستقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية باالعتماد واعتراف 
الجودة  طرف  ALGERAC لمراقبة  من  المعتمدة  المصادقة  بالهيئات 
ومطابقة المستلزمات الطبية في إطار إجراءات المصادقة عليها وتسويقها. 
  “ALGERAC”كما يندرج االجتماع في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية تعاون بين
و”ANPP“ ، بتقييم عملية االعتماد لكل من الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية 
 ANPPلمعيار ISO / CEI 17020 و 17025 مما سيسمح للوكالة الوطنية 
وكذا  والدولي،  الوطني  الصعيد  على  مرجًعا  تصبح  ان  الصيدالنية  للمواد 
عملية المصادقة على المستلزمات الطبية من أجل ضمان جودتها ومطابقتها 

 ISO / IEC 13485.للمعايير الدولية ومتطلبات معيار
�ش.زمو�ش

مع  الخامس  الملتقى  في  المشاركون  أكد 
الطاقة  ومدراء  المستهلك  حماية  جمعيات 
أمس  نظم   الذي  الوسط,  لمنطقة  والمناجم 
ترشيد  ضرورة  على  بالعاصمة  األول 
الوقاية  أساليب  وتحسين  الطاقة  استهالك 
اكثر  وجعلها  والغاز  الكهرباء  حوادث  من 
نجاعة.وقدم ممثلو جمعيات حماية المستهلك 
المشاركين في هذا اللقاء الذي نظمته لجنة 
وزير  وحضره  والغاز  الكهرباء  ضبط 
والرئيس  عرقاب,  محمد  والمناجم،  الطاقة 
المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، 
الجمهورية،  وسيط  لهيئة  العامة  واالمينة 
بجودة  أساسا  مرتبطة  انشغاالت  عدة 
الكهرباء  مجال  في  الخدمة  واستمرارية 
واالخطار  الطاقة  وترشيد  واقتصاد  والغاز 
رقمنة  وتحدي  استعمالها  بسوء  المرتبطة 

هذا القطاع.

لجنة ضبط  رئيسة  أكدت  الصدد  هذا  وفي 
هذا  أن  عتيمن،  وسيلة  والغاز،  الكهرباء 
اللقاء، الذي سيغلق دورة اللقاءات الجهوية 
التي نظمتها اللجنة خالل سنة 2022، يمثل 
وطرح  لعرض  األطراف  لجميع  فرصة 
تحسين  يخص  فيما  وتطلعاتهم  انشغاالتهم 
للكهرباء والغاز  العمومية  الخدمة  وتحديث 
اللقاء  ان  وأضافت  للمستهلكين.  المقدمة 
إجراءات مشتركة،  اتخاذ  إلى  ايضا  يهدف 
االهتمام  ذات  المجاالت،  مختلف  في 
المشترك، من أجل تجسيد القوانين واللوائح 
التي تحكم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز عن 

طريق القنوات.
الطاقة  تحت عنوان »اقتصاد  مداخلة  وفي 
الجمعية  رئيس  اكد  الطاقوية«,  والفعاليات 
الوطنية لحماية المستهلك »األمان«، حسان 
الطاقة  استخدام  ترشيد  ضرورة  منور, 

لألجيال  الحيوية  الموارد  على  للمحافظة 
ومن  الطاقوية.  السيادة  وتحصين  القادمة 
هذا  في  منوار  قدمها  التي  االقتراحات 
العمومية  االنارة  استخدام  ترشيد  السياق 
الطاقة  التي تستولي على حصة كبيرة من 

الكهربائية في البالد.
ومن جانبه، دعا رئيس الجمعية الجزائرية 
محمد,  بوبقيرة  المستهلك,   وحماية  لترقية 
البحوث  ومراكز  الجامعة  اشراك  الى 
االستهالك  بترشيد  المتعلقة  الحلول  اليجاد 
في مجال الطاقة وتحسين األداء في خدمة 
المنظمة  رئيس  اشاد  جهته  ومن  التوزيع. 
الجزائرية للدفاع عن المستهلك »حمايتك«, 
في مداخلة له, بما قام به مجمع سونلغاز في 
مجال رقمنة خدماته, الذي من شأنه تحسين 
الخدمات والتواصل مع المستهلك والتقليص 
من وقت معالجة الملفات وتقليص التكاليف 

عكف  وبدوره،  البيئة.  على  والمحافظة 
المستهلك،  لحماية  الوطني  االتحاد  رئيس 
أمن  موضوع  على  محفوظ،  حرزلي 
المستهلك في مجال الكهرباء والغاز، مشددا 
توعية و تحسيس  الجمعيات في  على دور 
المستهلكين بالخصوص من اخطار استعمال 
العشرات  بحياة  يودي  الذي  الطبيعي  الغاز 
رئيسة  ابرزت  الخصوص،  سنويا.وبهذا 
سونلغاز  مستوى  على  الصحة  مصلحة 
االيصال  عن  الناجمة  الحوادث  عدد  ان 
10 سنوات االخيرة  للكهرباء خالل  الخطأ 
 745 وفاة  في  تسبب  1.314 حادث  بلغت 
شخص، في حين بلغ عدد الحوادث الناجمة 
عن سوء استعمال الغاز خالل نفس الفترة 
855 حادث تسبب في وفاة 608 شخص. 
والغاز  الكهرباء  أسعار  بخصوص  اما 
بالجزائر قالت مديرة التعريف على مستوى 

أسعار  ان  والغاز،  الكهرباء  ضبط  لجنة 
هذه المواد »مقننة«, مشيرة الى ان الدولة 
منخفظة  بأسعار  الطاقة  توفير  على  تسهر 
عن طريق الدعم. وابرزت ان أسعار الطاقة 
 8 الى  مرتين  من  أعلى  المجاورة  بالدول 
بالجزائر،  المطبقة  باألسعار  مقارنة  مرات 
التبذير  محاربة  الى  المستهلكين  داعية 
الملتقى  هذا  وجمع  االستهالك.  وترشيد 
الجهوي أكثر من 200 مشارك, بما في ذلك 
الجمعيات  رؤساء  والمناجم,  الطاقة  مدراء 
مدراء  وأيضا  المستهلك,  لحماية  الوطنية 
سونلغاز توزيع ل11 والية وهي: الجزائر, 
البليدة, البويرة, المدية, تيزي وزو, الجلفة, 
, تيبازة, بومرداس, عين الدفلة, تيسمسيلت 
والشلف, إضافة إلى واليتين منتدبتين وهما: 

بوينان وسيدي عبد هللا.
�ش.زمو�ش
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�سرعا يف تنفيذ ا�سرتاتيجية حمكمة 

لت�سيري العديد من التعامالت عن بعد

»كنا�س« و»كا�سنو�س« قطعا 
اأ�سواطا مهمة لتح�سني اخلدمات

يراهن كل من الصندوق الوطني للعمال غير األجراء وكذا الصندوق 
وتخفيف  الخدمات  لتوسيع  الرقمنة  على  األجراء  للعمال  الوطني 
حيث  الحقوق  وذوي  إجتماعيا  المؤمنين  على  اإلجراءات  عبء 
من  العديد  لرقمنة  محكمة  استراتيجية  سنوات  منذ  الصندوقان  بدا 
التعامالت وتسييرها عن بعد وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين 

الخدمات.
غير  للعمال  الوطني  للصندوق  العام  المدير  أكد  الصدد  هذا  وفي 
الوطني،  الشعبي  بالمجلس  األول،  أمس  األجراء، عزوز عساسي، 
أن الصندوق يسعى إلى توسيع خدماته وتخفيف االجراءات من خالل 
والشؤون  الصحة  لجنة  أمام  لعرض  تقديمه  وخالل  الرقمنة،  تعميم 
أشار  خالف,  رياض  برئاسة  المهني  والتكوين  والعمل  االجتماعية 
تتمثل على وجه  الصندوق  تواجه  التي  الصعوبات  أن  إلى  عساسي 
تناقص االشتراكات  الخدمات مقابل  تكاليف  الخصوص في »زيادة 
30 نوفمبر  إلى غاية  التحصيل--كما قال-- بلغت  السيما وأن نسبة 
بالرغم  دج  مليار   72.91 يعادل  ما  أي  بالمائة,  16ر88  الماضي, 
من كل الوسائل المستعملة«. و خالل المناقشة, استفسر النواب عن 
الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال غير 
األجراء, وأهم العقبات التي تعرقل عملية االشتراك وطريقة احتساب 
عملية  تكثيف  ضرورة  إلى  النواب  دعا  كما  االشتراكات.  نسبة 
الفالحين  فئات  لدى  خاصة  الصندوق«  في  باالنخراط  »التحسيس 
والموالين والمهن الحرة, وكذا تكثيف التحفيزات على غرار تمكين 
إلى جانب تعميم  السكن  المشتركين من االستفادة من مختلف صيغ 

التعاقد مع العيادات الخاصة.
االجتماعية  والشؤون  الصحة  لجنة  استمعت  فقد  أخر  جانب  من 
إلى  أيضا  األول  أمس  الوطني،  الشعبي  للمجلس  والتكوين  والعمل 
المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال االجراء، 
فيصل بن طالب، وحب بيان للمجلس فقد قدم طالب عرضا أوضح 
فيه بأن الصندوق يقوم بتسيير أداءات التأمينات االجتماعية المتعلقة 
واألمراض  العمل  وكذا حوادث  والوفاة  العجز  األمومة،  بالمرض، 
عن  فضال  وذلك  الدولة،  لحساب  العائلية  المنح  يسير  كما  المهنية، 
تحصيل االشتراكات وكذا المنازعات المتعلقة بتحصيل االشتراكات 
لهم  للمؤمن  وطني  تسجيل  رقم  ومنح  األداءات  لتمويل  الموجهة 
بأنه  أضاف  السياق  نفس  في  و  العمل.  أصحاب  وكذا  اجتماعيا 
من  الوقاية  إلى  الرامية  السياسة  ترقية  في  بالمساهمة  أيضا،  يقوم 
حوادث العمل واألمراض المهنية إضافة إلى تسيير صندوق الوقاية 
المتعلقة  األداءات  وتسيير  المهنية،  واألمراض  العمل  حوادث  من 
االجتماعي.  للضمان  الثنائية  االتفاقيات  من  المستفيدين  باألشخاص 
في  الكبير  بالتطور  المصدر--   --يضيف  بالمناسبة  ذكر  كما 
الذي عمل على تخفيف إجراءات  الشفاء  القطاع، منها نظام  رقمنة 
الذي  الهناء  فضاء  نظام  تطبيق  وكذلك  اجتماعيا،  بالمؤمن  التكفل 
على  خدمات  عدة  من  االستفادة  إمكانية  اجتماعيا  لهم  للمؤمن  يتيح 
لدى  االنتساب  استخراج شهادة  بعد،  الشفاء عن  بطاقة  غرار طلب 
الضمان االجتماعي، وامكانية مطابقتها من قبل أرباب العمل، طلب 
األخرى  الخدمات  من  وغيرها  بعد  عن  المرضية  العطلة  تعويض 
المبذولة  المجهودات  اللجنة  المناقشة ثمن أعضاء  المتاحة. و خالل 
في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، والتقدم الكبير في رقمنة 
  code barreبالـ يعرف  ما  تطبيق  واقترحوا  الصندوق،  تسيير 
تحيين  بضرورة  اللجنة  أعضاء  طلب  كما  األدوية.  تعويض  في 
من  تتمكن  حتى  التعويضات  نظام  تسير  التي  التنظيمية  النصوص 
مسايرة تطورات السوق خاصة التعويضات المتعلقة ببعض التحاليل 
الطبية والتصوير باألشعة، كما حثوا على إدخال بعض التجهيزات 
الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة، كما طالب النواب بإضافة بعض 

األمراض في مدونة األمراض المزمنة.
�ش.زمو�ش

بهدف ت�سيري اأجنع لالإمكانيات التي ت�فرها الدولة يف املجال الطبي، �سايحي يعلن:

قانون اأ�سا�سي ل�سيانة العتاد 
الطبي يف امل�ست�سفيات قريبا

lتعميم عمليات تفتي�ش ومعاينة املوؤ�ص�صات ال�صحية على كامل الرتاب الوطني
ك�سف اأم�ش وزير ال�سحة، عبد احلق �سايحي، اأنه يتم حاليا التح�سري لقان�ن اأ�سا�سي يتعلق ب�سيانة العتاد الطبي للم�ؤ�س�سات 

الإ�ست�سفائية وي�سمل ت�سيري عمل كافة املتدخلني يف هذا املجال، م�سريا اأنه مت اأي�سا حتديد اإ�سرتاتيجية من طرف ال�زارة 

تتمثل يف اإعداد برنامج ل�سيانة التجهيزات الطبية ح�سب املعايري الدولية ب�سكل ي�سمح با�ستفادة اأكرب من هذه التجهيزات 

وت�سيري اأمثل لالإمكانيات التي ت�فرها الدولة يف املجال الطبي.

بني وزارة ال�سناعة ال�سيدلنية وال�كالة ال�طنية لالأدوية وهيئة الإعتماد اجلزائرية

تعاون ثالثي ل�صمان جودة ومطابقة 
»امل�صتلزمات الطبية« امل�سّوقة

جمعيات حماية امل�ستهلك ومدراء الطاقة واملناجم ملنطقة ال��سط يعر�س�ن اقرتاحاتهم وان�سغالتهم

تر�صيد اال�صتهالك والوقاية من حوادث الكهرباء والغاز عرب اأ�صاليب اأكرث جناعة



خالل  ذلك  عن  الكشف  جاء 
النقل  لجنة  عقدتها  استماع  جلسة 
والالسلكية  السلكية  والمواصالت 
للرئيس  للبرلمان ،  السفلى  بالغرفة 
المدير العام لمؤسسة تسيير منشآت 
الماضي  اإلثنين  الجزائر  مطار 
للمجلس  بيان  حسب ما كشف عنه 
الصالح  محمد  خاللها  قدم  أمس 
وأهدافها  المؤسسة  مهام  كواش، 

المستقبلية.
رئيس  أكد  االجتماع  بداية  وفي 
الهدف  بأن  مونسي،  علي  اللجنة 
التي  االجتماعات  سلسلة  من 
تعقدها هذه األخيرة هو بناء جسور 
تواصل وحوار مع مختلف الهيئات 
والمؤسسات وإرساء قواعد تؤسس 
النهوض  سبيل  في  تكاملي  لعمل 
بالبالد، وأكد األهمية التي يكتسيها 
مطار الجزائر بالنسبة لحركة تنقل 
األفراد والبضائع ما يتطلب تسليط 
االهتمام  وإيالئه  عليه  الضوء 

والعناية الالزمين.
توجيهات  إلى  مونسي  أشار  كما 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
األسطول  بتجديد  الخاصة  تبون، 
جديدة،  طائرات  واقتناء  الجوي 
وتسيير  تنظيم  في  النظر  إعادة 
مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، 
خطوط  لفتح  برنامج  ووضع 
وخارجيا،  داخليا  جديدة  لوجهات 
النقل  تثمين مساهمة  إلى  باإلضافة 
الجوي في ترقية منظومة االقتصاد 
على  المتحدث  وشدد  الوطني، 
ليكون  المجال  بهذا  الدفع  ضرورة 
الوطني في  للمشروع  رافدا هيكليا 

التجديد والنهوض االقتصادي.
الرئيس  قدم  الكلمة،  تناوله  ولدى 
تسيير  لمؤسسة  العام  المدير 
عرضا  الجزائر  مطار  منشآت 
حول المؤسسة التي توظف 1665 
عامال، وأشار كواش إلى أن مهام 
الشركة تتمثل في اقتناء التجهيزات 
بالمطار،  الخاصة  والمنشآت 
بناؤها، تهيئتها، تسييرها، صيانتها 
وتنميتها، والعمل على توفير أعمال 
المطارات،  ميدان  في  الخدمات 
وبصفة عامة كل العمليات المالية، 

أو  المدنية،  الصناعية،  التجارية، 
بموضوع  ترتبط  التي  العقارية 
أن تسهل  والتي من شأنها  الشركة 

تنميتها.
كما تطرق المتحدث إلى المحطات 
والمتمثلة  الجزائر  لمطار  الثالث 
والمحطتين  الغربية  المحطة  في 
بطاقة  التوالي  على  وهي  و2   1
استيعاب تقدر بـ 10 ثم 6 ثم 2.5 
 18.5 بإجمالي  أي  مسافر  مليون 
مليون مسافر سنويا وهذا إلى جانب 
مواقف سيارات بسعة إجمالية تقدر 

بـ 7518 سيارة.
الوجهات  بأن  كواش  وكشف 
 30 تبلغ  الجزائر  بمطار  الرئيسية 
دولية  وجهة  و46  داخلية  وجهة 
 5 إفريقيا،  نحو  وجهات   9 منها 
نحو الشرق األوسط، 2 نحو آسيا، 
و29  الشمالية  أمريكا  نحو  واحدة 
وجهة نحو أوروبا، وأما بخصوص 
المتوفرة،  التجارية  الخدمات 
المطار  بأن  المتحدث  فأوضح 
تجاري  محل   35 على  يحتوي 
 14 بنكية،  مكاتب   5 وخدماتي، 
باإلضافة  واحد  ومطعم  كافيتيريا 
ستفتتح  الحرة  للسوق  مساحة  إلى 

عن قريب.
الرئيس  تطرق  أخرى  جهة  من 
التي  التطبيقات  إلى  العام  المدير 
المؤسسة  مستوى  على  اقتناؤها  تم 
الصيانة  إدارة  في  تستعمل  والتي 
الموارد  إدارة  الحاسوب،  بمساعدة 

المطار،  إدارة  المالية،  البشرية، 
نشرات المعلومات اليومية وغيرها.
ذات  كشف  الرقمنة  مجال  وفي 
المسؤول عن شروع المؤسسة في 
بتأسيس  الرقمي  التحول  مشروع 
خلية مختصة تقوم بمشاريع جديدة 
ومن  الحالية،  التطبيقات  وتطوير 
وفي  المبرمجة  مشاريعها  أهم 
طور اإلنجاز نظام التسيير الرقمي 
للوثائق والملفات، نظام المراسالت 
الرقمية والتسيير الرقمي لألرشيف.

عن  كواش  كشف  آخر  سياق  في 
في  المسافرين  حركة  توقعات 
في  قد تصل  والتي  الجزائر  مطار 
بالمائة   85 إلى   2022 سنة  نهاية 
سنة  المسجل  المسافرين  عدد  من 
كورونا  جائحة  قبل  ما  أي   2019
)6.675.222 مقابل 7.849.488 
تصل  أن  يمكن  بينما   )2019 سنة 

7.457.014 سنة .2023
كشف  العرض  نهاية  وفي 
المخطط  عن  العام  المدير  الرئيس 
خمس  لمدة  للشركة  االستراتيجي 
ثالثة  على  يحتوي  والذي  سنوات 
محاور  في  تتمثل  كبرى  محاور 
اإلداري  المحور  على  ترتكز  عّدة 
من خالل االلتزام بالجودة، االلتزام 
األمنية  بالخطة  االلتزام  البيئي، 
والمحور  االجتماعي،  وااللتزام 
على  يراهن  الذي  االستثماري 
تطوير الخدمات المطارية، تطوير 
والسالمة  األمن  تعزيز  الخدمات، 

وحماية البيئة، وكذا المحور العملي 
الذي يرتبط بالعمل على االستغالل، 
واإلدارة،  المالية  التجارية، 
باإلضافة إلى وضع منظومة تسيير 
خدمات  وتحسين  للمؤسسة  جديدة 
الفعال  التنسيق  المطار عن طريق 
تحسين  المتدخلين،  مختلف  بين 
بمحطات  المسافرين  التحاق 
مريح  استقبال  توفير  المطار، 
تقليص  ومرافقيهم،  للمسافرين 
أوقات التسجيل للمسافرين، تحسين 
وقت استالم األمتعة، تحسين خدمة 
السالمة  وتحسين  السيارات  موقف 

واألمن.
على  النواب  شدد  جهتهم،  من 
ضرورة إيالء أهمية كبيرة لتحسين 
الخدمات المقدمة للمسافرين وتحديد 
ذات  المشاكل  لمعالجة  زمنية  مدة 
األولوية باإلضافة إلى جانب تفعيل 
وتنظيم  وتحديد  المطارية  السلطة 

المسؤوليات.
كما تطرق بعض النواب إلى أهمية 
الجزائر  مطار  ترقية  على  العمل 
وباألخص  العالمي  المستوى  إلى 
والخدمات  التسيير  حيث  من 
الواجهة  هو  المطار  أن  باعتبار 
استغالل  واقترحوا  للبالد،  األولى 
لوحات  إلقامة  الفارغة  المساحات 
والتراث  بالهوية  للتعريف  إعالنية 
عن وكذا تخصيص أماكن للفنانين 
الترويج  إطار  في  والحرفيين 

للسياحة.
من جانب آخر، دعا بعض النواب 
العمال  تكوين  ضرورة  إلى 
وإشراك  وتأهيلهم  والموظفين 
والمؤسسات  الجزائرية  الجامعات 
وتجهيز  تسيير  أنظمة  اقتراح  في 
أماكن  وتخصيص  المطار 
االحتياجات  لذوي  ومسارات 
اللجنة  رئيس  اقترح  كما  الخاصة، 
موقف  تسيير  في  النظر  إعادة 
التجارية  والمحالت  السيارات 
والمعتمرين  الحجاج  ومرافقة 
المجاني  األنترنت  خدمة  وتوفير 
القيام  نحو  التوجه  إلى  باإلضافة 
جزائرية  بأيادي  الصيانة  بأعمال 

توفيرا للعملة الصعبة.

أن  سالمي،  بكر  بو  االقتصادي   الخبير  أكد 
الثالث  السنوات  خالل  استطاعت  الجزائر 
األخيرة، تقليص الواردات من 60 مليار دوالر 
تبذل  بالمقابل  دوالر،  مليار   30 يفوق  ما  إلى 
والمتمثل  المنشود  الهدف  لتحقيق  كبيرة  جهود 
في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات من 

خالل تشجيع المنتوج الوطني. 

بو بكر سالمي، و خالل استضافته أمس الثالثاء  
في برنامج ضيف الصباح للقناة األولى ، قال إن 
مالئمة  باالستثمار  المتعلقة  التشريعية  األرضية 
لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة ، لكن  ما يتطلب 
البيروقراطية  على  القضاء  هو  أكبر  جهودا 
األكبر  الهاجس  تبقى  التي  اإلدارية   والعراقيل 

أمام المستثمر. 

المنتوج  أن  ذاته  االقتصادي  الخبير  كما أوضح 
كبيرة  ديبلوماسية  إلى مرافقة  بحاجة  الجزائري 
لمجابهة اللوبيات العالمية ، خاصة وان اإلرادة 
إلى  فحسب  تسعى  ال  المتوفرة  العليا  السياسية 
عالم  ولوج  إلى   بل  الوطني  الطلب  تغطية 

التصدير.
حياة �سرتاح
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نواب الربملان �سددوا على �سرورة ترقيته

 اإىل م�ساف املطارات العاملية ويوؤكدون:

ت�شيري من�شاآت مطار اجلزائر باأيادي
 وطنية اأولوية لتوفري العملة ال�صعبة
lكوا�ش: منظومة ت�صيري جديدة للموؤ�ص�صة وحت�صني خدمات املطار

�سدد نواب يف املجل�س ال�سعبي الوطني على �سرورة العمل على توفري العملة ال�سعبة من خالل جملة من الإجراءات التي 

ميكن ملوؤ�س�سة ت�سيري من�ساآت مطار اجلزائر القيام بها �سمن خططها امل�ستقبلية، ومن �سمن ذلك اقرتح هوؤلء اأن يتم 

تكليف �سيانة املطار باأيادي جزائرية، واأكد هوؤلء على �سرورة اأن يتم العمل قريبا على ترقية املطار وجعله من م�ساف 

املطارات العاملية، باملقابل يعتزم القائمون على ت�سيري من�ساآت املطار القيام بجملة من الإجراءات التي ميكنها اأن حت�سن 

اخلدمات املقدمة للزبائن واأي�سا اإعادة النظر يف اآليات ت�سيري هذه املن�ساأة.

حياة �سرتاح

النواب من�سغلون مبعرفة

 العدد احلقيقي للموؤ�س�سات 

النا�سئة يف اجلزائر، املهدي وليد:

ت�صاعف عدد حا�صنات الأعمال
 اإىل اأزيد من 60 حا�صنة يف 2022
المهدي  ياسين  الناشئة  والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  وزير  كشف 
وليد عن تضاعف عدد حاضنات األعمال في الجزائر إلى أزيد من 
مستوى  على  حاضنات  انشاء  إلى  إضافة   ،2022 سنة  حاضنة   60

الجامعات عبر ربوع الوطن ما سمح بتكوين أزيد من ألف طالب.
الشؤون  لجنة  أعضاء  أمام  بالبرلمان  حلوله  وخالل  وليد  المهدي 
أول  أمس  والتخطيط،  والتجارة  والصناعة  والتنمية  االقتصادية 
القانوني  اإلطار  وكذا  قطاعه  استراتيجية  هؤالء  أمام  استعرض 
مع  العالقات  وزيرة  بحضور  وذلك  الناشئة،  للشركات  والتنظيمي 

البرلمان بسمة عزوار.
وفي مستهل تدخله، أكد رئيس اللجنة كمال بلخضر وفق بيان للمجلس 
الماضيتين حركية  السنتين  المعرفة عرفت خالل  اقتصاد  وزارة  أن 
باألخص في مجال تسهيل  نمو متصاعد  كبيرة، وثمن ما حققته من 
لبرنامج  تنفيذا  وهذا  المبتكر،  الشباب  طرف  من  المؤسسات  انشاء 
في  الوطني  االقتصاد  وتنويع  بتطوير  يتعلق  فيما  الجمهورية  رئيس 

شتى المجاالت.
المؤسسات  ودعم  مرافقة  أن  الوزير  أوضح  الكلمة،  تناوله  ولدى 
مهام  أبرز  أحد  تشكل  أمامها  العقبات  وتذليل  والمتوسطة  الصغيرة 
وزارته، وأضاف أنه تم انشاء صندوق خاص من أجل تمويل الشركات 
الناشئة يختلف تماما عن سابقه، كونه يعمل على الرأسمال االستثماري 
ليدخل فيما بعد في رأس مال الشركات، ويسير وفق معايير اقتصادية 

بحتة ومراقبة تحت إشراف اطارات شابة من مستوى عال.
أما فيما يتعلق باإلطار القانوني، فكشف المهدي وليد، أنه تم تسجيل 
وضع  بتدارك  الوزارة  قامت  حيث  المستوى،  هذا  على  كبير  تأخر 
التأخر، وتم بهذا الخصوص تسجيل أكثر من 1000 شركة استفادت 
لدى  سجلت  ناشئة  شركة   4000 من  وأكثر  تحفيزات ضريبية،  من 

الموقع بالوزارة.
هذا وأكد الوزير أن التكوين يبقى عنصرا مهما وآلية للمرافقة بعدما 
التجاري  القانون  تعديل  ساهم  حيث  مفقودة،  حلقة  السابق  في  كان 
الذي صادق عليه البرلمان في تسهيل تسيير الشركات الناشئة وتثمين 
المساهمة الفكرية، إلى جانب قانون المقاول الذاتي الذي كان له الدور 

الكبير في وضع اإلطار القانوني للشركات.
وفي نفس السياق، أكد المسؤول األول على رأس الوزارة أنه تم ادراج 
صناديق التوظيف الخاصة باالستثمار في قانون المالية لسنة 2022  
بهدف تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذه الصناديق، خاصة 
وأن أرباب العمل مهتمين بدورهم بإنشاء صناديق خاصة، عالوة على 
لفائدة أصحاب المؤسسات  القانون جاء بتدابير وتحفيزات جبائيه  أن 
الناشئة ال سيما التي تنشط في مجال االبتكار والتكنولوجيات الجديدة 
وذلك من خالل إعفائها من الضريبة على األرباح والرسم على القيمة 
المضافة، وذلك بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية 

اقتصادية مستدامة.
وخالل المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة المجهودات المبذولة من طرف 
خاصة  الناشئة،  المؤسسات  مرافقة  على  جاهدة  تعمل  التي  الوزارة 
وأن الجزائر تسعى من خالل سياستها االقتصادية الجديدة إلى تطوير 
انشاء  من خالل  االقتصاد  تنويع  إلى  يرمي  وقوي  مالئم  بيئي  نظام 
نموذج  إلى  الوطني  االقتصاد  تقود  التي  القاطرة  وجعلها  المؤسسات 

يعتمد على قطاعات منتجة قائمة على اقتصاد المعرفة.
العدد  بمعرفة  يتعلق  انشغاال  اللجنة  نواب  نقل  الخصوص،  هذا  في 
الحقيقي للمؤسسات الناشئة بالتفصيل، وكذا االطالع على أهم العراقيل 
التي تواجه الشباب في خلق هذه المؤسسات، إلى جانب سؤال يتعلق 
والحصول  للمؤسسة  االبتكاري  الطابع  بإثبات  تسمح  التي  بالمعايير 

على عالمة مؤسسة ناشئة.
الناشئة، خاصة وأن  الشركات  النواب بضرورة مرافقة  هذا وطالب 
الصندوق الذي تم انشائه يضم حوالي 20 عامال، ودعوا إلى الحفاظ 
على األموال الموجهة للصندوق من خالل مراقبة صرف اعتماداته.
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اجلزائر تقّل�س وارداتها اإىل 30 مليار دولر 

يف الثالث �سنوات الأخرية، خبري اقت�سادي: 

املرافقة الديبلوما�صية �صتمكن املنتوج الوطني
 من جمابهة اللوبيات العاملية

الإجراء يخ�س الذين �سددوا ال�سطر الأول

»عدل« تعلن عن فتح موقعها اأمام 
املكتتبني لختيار مواقع �صكناتهم       

فتح  عن  »عدل«،  وتطويره  السكن  لتحسين  الوطنية  الوكالة  أعلنت 
موقعها أمام المكتتبين في برنامج عدل 2، الذي سددوا الشطر األول 

من أجل اختيار مواقع سكناتهم.
وأفاد بيان للوكالة أمس الثالثاء:« تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن 
وتطويره كافة المكتتبين الذين سددوا الشطر األول 10 بالمائة والمعنيين 
بالعملية  الخاص  التطبيق  إلى  الولوج  بإمكانهم  المواقع  اختيار  بعملية 
https://mo.aadl.com.dz/CHOIXDUSITE   :وذلك عبر الروابط التالية
https://play.google.com/store/apps/ )كمبيوتر(  نحو  رابط 
)الهاتف  نحو  رابط   details?id=com.aadl.choixdusite&amp;pli=1

النقال( .
وأكدت الوكالة أن عملية االختيار ستكون خاصة بالمواقع التي نُصبت 

فيها شركات االنجاز النطالق االشغال.
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بواليتي ب�سكرة وباتنة

املوؤ�س�سة الوطنية 
للرتقية العقارية 

تعلن عن بيع حمالت بالرتا�ضي 
العقارية  للترقية  الوطنية  المؤسسة  األول  أمس  أعلنت 
البيع  عملية  افتتاح  عن  وبسكرة  باتنة  والية  من  بكل 

بالتراضي لمحالت تجارية.
صفحتها  عبر  العقارية  الترقية  مؤسسة  وأوضحت 
الرسمية بـ"فايسبوك"  عن افتتاح عملية البيع بالتراضي 
مسكن   400 مشروع  مستوى  على  تجارية  لمحالت 
ترقوي عمومي حملة 3 باتنة. وكذا 136 مسكن ترقوي 
عمومي بسكرة. وتابعت مؤسسةENPI  في بيانها أنه 
لمقر  التوجه  المحالت  هذه  اقتناء  في  الراغبين  على 
المديرية الكائن مقرها في حي بوزوران 02 فيال باتنة. 
بتقديم طلب  تباع  مؤسسة ENPI  المحالت  وأضافت 
بـ نسخة من شهادة ميالد  المراد شراءه مرفوق  للمحل 

وأيضا بطاقة التعريف الوطنية.
�س.ز

غرداية:

"�ضونلغاز" ت�ضتكمل كافة 
امل�ضاريع املربجمة لربط �ضكان 
مناطق الظل بالكهرباء والغاز 
كشفت أمس مديرية التوزيع للكهرباء والغاز "سونلغاز" 
ربط  برنامج  تجسيد  إطار  في  تم  أنه  غرداية  بوالية 
مناطق الظل بالطاقتين الكهربائية والغازية مع نهاية سنة 
2022 استكمال كافة المشاريع  إليصال الكهرباء والغاز 

إلى عّدة مناطق عبر مختلف بلديات والية غرداية.
على  "الرائد"  تحصلت  التوزيع  لمديرية  بيان  وحسب 
بالطاقة  الظل  مناطق  لربط  بالنسبة  فإنه  منه  نسخة 
الكهربائية، تّم االنتهاء من إنجاز أشغال ثمانية وثالثون 
في  متواصلة  األشغال  أن  حين  في  مشروعا،   )38(
ستة )06( مشاريع أخرى، سّجلت فيها نسبة إنجاز جّد 
شهر  نهاية  كليّة  فيها  األشغال  تنتهي  أن  على  متقدمة، 
المشاريع  البيان أن  هذه  2023، وأضاف ذات  جانفي 
بلديات  جل  شملت  الكهربائية  بالطاقة  بالّربط  الخاصة 
الوالية، بغالف مالي تجاوز 400 مليون دينار جزائري، 
كلم   24,5 تبلغ  المتوسط  للتوتر  شبكة  إنجاز  تّم  حيث 
وإنجاز  كلم،   74,5 بـ  تقّدر  المنخفض  للتوتر  وأخرى 
32 محوال كهربائيا وربط 3 378 منزال بالكهرباء عبر 
مختلف أحياء وضواحي والية غرداية المصنّفة مناطق 
الغازية،  بالطاقة  الظل  مناطق  لربط  بالنسبة  وأما  ظل. 
فقد تّم االنتهاء من إنجاز أشغال مشروعين )02( لربط 
منطقتين بالطاقة الغازية بمبلغ مالي تجاوز 10,7 مليون 
دينار جزائري، حيث تّم إنجاز 6,4 من شبكة التوزيع 

وربط 69 منزال يضيف ذات البيان.
�س.زمو�س
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وحسب مصالح األمن ذاتها فقد أسفرت هذه العمليات 
الشرطية على مراقبة 859 شخصا، و 868 مركبة 
ودراجة نارية، وقد تم خالل العمليات إستهداف 56 
222 شخصا،  مراقبة  تم  أين  الحساسة  األحياء  من 
كما تم إستهداف 60 مكان عمومي خاللها تم مراقبة 
مع  شعبي  سوق   16 إستهداف  تم  شخصا،   238
20 محطة  إستهداف  تم  كذلك  85 شخصا،  مراقبة 
وموقف لنقل المسافرين وتم مراقبة 86 شخصا، كما 
تم إستهداف 37 مكان مشبوه على إثرها تم مراقبة 
197 شخصا، وقد أسفرت هذه العمليات المنجزة عن 
إجرامية  قضايا  في  تورطوا  أشخاص  عدة  توقيف 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  قضايا  منها  مختلفة 
أشخاص   05 توقيف  أشخاص،   07 توقيف  تم  أين 
محل بحث ضمن أوامر قضائية، توقيف 22 شخصا 
العام، توقيف شخصين  الطريق  المراودة في  ألجل 
ألجل حمل سالح أبيض محضور، توقيف شخصين 
واحد  شخص  توقيف  كذلك  المارة،  إزعاج  ألجل 
ألجل السكر العلني البين وشخص واحد ألجل إنشاء 
أمام  المتورطين  تقديم  تم  وقد  عشوائية،  حضيرة 

الجهات القضائية المختصة.

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ، تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة 
 118 حجز  ،من  البيــض  والية  بأمن  القضائيــة  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريــقاباليـن 300 ملغ معتــوقيف المشتبه 

فيهما في القضيـة البالغان من العمر24 و 31 سنة. 
الثالثاء،  أمس  المصالح  ذات  عن  صدر  بيان  حسب  القضية  حيثيات   تعــود 
بترويج  يـقـوم  وجود شخص  مؤكدةمفادها  معلومات  على  الفرقة  تحصل  إثــر 
المؤثرات العقلية في الوسط الشباني ، عليه تم تحديد هوية المشتبه فيه ووضع 
خطة أمنية أسفرت عن  توقيفه بإحدى شوارعالمدينة  و بعد إخضاعه لعملية 
نوع  العقلية من  منالمؤثرات  كبسولة   60 بحوزته على  الجسدي ضبط  التلمس 

بريقابالين 300 ملغ ، ليتم تحويله إلى مقرالفرقة وفتح تحقيق في القضية و الذي 
أفضت نتائجه عن توقيف شريكه.  

 في سياق القضية ، تم إستصدار إذنين بتفتيش مسكني المشتبهفيهما و التي كانت 
نتائجه إيجابية بالنسبة للمشتبه فيه الثاني و ضبط 58كبسولة من المؤثرات العقلية 

من نفس النوع. 
بعد استكمال اإلجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية 
لدى محكمة البيض وفقا إلجراءات المثول الفوري ، حيث صدر ضدهما حكم 

بسنتين حبس نافذة مع اإليداع و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.
حياة �سرتاح

م�سالح الأمن اأطرت 33 عملية مداهمة فجائية لأوكار اجلرمية

توقيف 05 اأ�ضخا�ص حمل بحث �ضمن اأوامر 
ق�ضائية �ضهر نوفمرب املا�ضي

تعزيزا للإجراءات الوقائية الإ�ستباقية من خمتلف اأنواع اجلرمية احل�سرية الرامية ملحاربة اجلرمية بكل اأ�سكالها ق�سد تاأمني 

الأ�سخا�ص واملمتلكات على م�ستوى كامل اإخت�سا�ص ولية بجاية، نظمت م�سالح اأمن ولية بجاية خلل �سهر نوفمرب املنق�سي 33 

عملية مداهمة منها عمليتني )02( م�سرتكة مع م�سالح الدرك الوطني �سملت خمتلف القطاعات بولية بجاية، وقد ا�ستهدفت هذه 

املداهمات ح�سب بيان �سدر عن ذات امل�سالح اأم�ص الثلثاء 200 نقطة تعترب من النقاط ال�سوداء والتي تعرف ن�ساط اإجرامي.

من  اإليجابية  األفعال  ردود  تتواصل 
األسرة التربوية بشأن قرار ترسيم األساتذة 
و  وأساتذة  معلمون  ثمن  حيث  المتعاقدون 
رئيس  قرار  البالد  غرب  بواليات  نقابات 
اتخذه  الذي  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية 
الوزراء  لمجلس  اجتماعا  ترؤسه  خالل 
كابوس  نهاية  بمثابة  إياه  معتبرين  األخير 

بالنسبة لألساتذة.
المعلمين  من  عدد  اعتبر  وهران,  فبوالية 
اإلجراء  هذا  "وأج"  بهم  التقت  واألساتذة 
ترقية  في  المساهمة  شأنه  من  و  "إيجابيا" 
المسار  وإنجاح  التربوية  العملية  أداء 
اللغة  أستاذة  وأكدت  للتلميذ.  الدراسي 
أن  مريم  ع.  الثانوي  الطور  في  العربية 
هذا القرار يضع حدا نهائيا لمعاناة األساتذة 
في  سنوات  لعدة  اشتغلوا  الذين  المتعاقدين 
الخبرة  كسب  من  مكنهم  ما  المنصب  هذا 
والتكويني"  التعليمي  مستواهم  ورفع 
الطور  في  الرياضيات  أستاذ  وأبرز   .
من  سنوات  "بعد  أنه  حمزة  ب.  المتوسط 
الفرج  جاء  باإلدماج,  والمطالبة  االنتظار 
عبد  الجمهورية  رئيس  هلل...نشكر  والحمد 
المجيد تبون على هذا القرار الذي سيحسن 
الظروف االجتماعية والمهنية لألستاذ". من 

للنقابة  الوالئي  المكتب  عضو  أشاد  جهته, 
الثانوي  التعليم  ألساتذة  المستقلة  الوطنية 
والتقني "سناباست" لوهران, مهدي مهراز, 
مشيرا  المتعاقدين,  األساتذة  إدماج  بقرار 
في  االستقرار  "ضمان  شأنه  من  أنه  إلى 
قطاع التربية خصوصا مع بداية كل موسم 
المعلم حتى  الضغط على  وتخفيف  دراسي 
كما  النشء".  تكوين  وهي  لمهمته  يتفرغ 
القادر  عبد  للتربية,  الوالئي  المدير  اعتبر 
أوبلعيد, هذا القرار ب"الحكيم" كونه سيسمح 
وترسيم  اإلدارية  اإلجراءات  "بتخفيف 
وإدماج هذه الفئة التي منهم من يعمل لفترة 
أن  إلى  مشيرا  سنوات",   10 ال  تقارب 
وسط  في  "الطمأنينة  سيبعث  اإلجراء  هذا 
األسرة التربوية ويسمح أيضا بترقية نوعية 
العمل التربوي". كما سيمكن –يضيف نفس 
التربوية  المؤسسات  "بتأطير  المسئول- 
بمعلمين وأساتذة يتمتعون بكل الصالحيات 
مصلحة  في  شك  دون  من  تصب  والتي 
هذا  أن  إلى  الفتا  األولى",  بالدرجة  التلميذ 
اإلجراء يخص على مستوى والية وهران 
3.385 معلما وأستاذا في األطوار التعليمية 
سميرة  األستاذة  عبرت  وبمعسكر,  الثالثة. 
المتعاقدة بالمدرسة االبتدائية "نواري حمو" 

الكبيرة بهذا  بعاصمة الوالية, عن سعادتها 
القرار معتبرة بأن "تسوية وضعية األساتذة 
بتحسين  سيسمح  جدا  مهم  أمر  المتعاقدين 
وضعيتهم المهنية واالجتماعية". من جهته, 
بمتوسطة  المتعاقد  محمد  األستاذ  تلقى 
رئيس  قرار  خبر  العابدين"  زين  "غالز 
الجمهورية بفرحة كبيرة , مثمنا هذا القرار 
االجتماعية  الوضعية  من  سيحسن  الذي 
القطاع. وبعين تموشنت, ثمن أستاذ  لعمال 
اللغة األلمانية بثانوية "مليحة حميدو", عبد 
سنوات  ثماني  له  الذي  دريس،  بن  الحليم 
القرار  هذا  متعاقد،  أستاذ  بصفة  تدريس 
لرئيس  ويحسب  "تاريخي  أنه  أكد  الذي 
ضمن  تبون  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 
بالمنظومة  اإلرتقاء  إلى  الرامية  مساعيه 
أن  الى  المتحدث  ذات  وأشار  التربوية". 
بترسيم  المتعلق  الجمهورية  رئيس  قرار 
تزيدهم  "لن  المتعاقدين  واألساتذة  المعلمين 
بالمسؤولية  لالضطالع  آخر  تحفيزا  إال 
ككل".  التربوية  والمنظومة  التلميذ  لخدمة 
بن  المتوسط  الطور  أستاذ  ثمن  وبالنعامة, 
منذ  كمتعاقد  يعمل  الذي  أمين  محمد  سالم 
ثالثة سنوات, هذا القرار, معبرا عن فرحته 
بعد  القلق  زال  "لقد   : قائال  المكسب  بهذا 

عناء و انتظار لسنوات  .. واليوم وبفضل 
األستاذة  بإدماج  الجمهورية  رئيس  قرار 
المتعاقدين نتنفس الصعداء". وقالت رودينة 
اإلبتدائي  الطور  في  متعاقدة  معلمة  وهي 
بسعادة  "أشعر  الوالية  بذات  مشرية  ببلدية 
التي  اللحظة  تحققت  وقد  تغمرني  كبيرة 
إنتظرتها لفترة طويلة فأنا أمارس التدريس 
ستساهم  اإلدماج  وعملية  التعاقد  إطار  في 
التربوي  الطاقم  استقرار  في  دون شك  من 
وهي إضافة نوعية تحفزنا لبذل المزيد من 

الجهد... نشكر السيد الرئيس".
أستاذة  سعاد,  السيدة  عبرت  بغليزان  أما   
سعادتها  عن  المتوسط,  بالطور  متعاقدة 
بقرار رئيس الجمهورية, مؤكدة أنها كانت 
تتنظر هذا اإلجراء منذ ثالث سنوات عملتها 
األساتذة  مثل  مثلها  تربوية  مؤسسات  بعدة 

الدائمين. 
والمعلمون  األساتذة  ثمن  وبمستغانم, 
الذي  اإلدماج  قرار  المعنيون  المتعاقدون 
سيساهم في تحسين ظروفهم المهنية السيما 
بالمنصب  المرتبطة  بالحقوق  يتعلق  فيما 
الدائم مثلما ذهبت إليه المعلمتان المتعاقدتان 
بقرية  الشارف  نسلي  االبتدائية  بالمدرسة 
هذا  فإن  لالشارة,  ماسرة.  ببلدية  القرايشية 

متعاقد  ومعلم  أستاذ   1.102 يخص  القرار 
في األطوار التعليمية الثالثة بمستغانم , وفق 
التربية المحلية. وبسيدي بلعباس,  المديرية 
هذا  "النجاح"  بثانوية  متعاقد  أستاذ  اعتبر 
قدم  الذي  المتعاقد  لألستاذ  "إنصاف  القرار 
تكوين  في  وساعد  التربية  لقطاع  الكثير 
يذكر  التعليم".  مستوى  من  والرفع  النشء 
 1.537 تحصي  بلعباس  سيدي  والية  أن 
معلم وأستاذ متعاقد موزعين عبر األطوار 

التعليمية الثالثة. 
وبتيارت, أشارت األستاذة حنان التي تعمل 
بالمدرسة االبتدائية "عالوي العام" بالمنطقة 
النائية سيدي منصور ببلدية عين الذهب الى 
أنها "ستستثمر خبرتها المقدرة بأربع سنوات 
رفقة زمالئها على تحويل الطاقة اإليجابية 
التي تولدت لديهم إثر هذا القرار للعمل أكثر 
لترقية  للتالميذ  لديهم  ما  أحسن  تقديم  على 
الوالئي  األمين  ثمن  التربية".كما  قطاع 
بالبيض,  التربية  لعمال  الجزائرية  للنقابة 
فإن  لإلشارة,  القرار   ذات  دحماني,  مدني 
عملية إدماج المعلمين واألستاذة المتعاقدين 
تشمل بوالية البيض أزيد من 840 متعاقدا, 

وفق مديرية التربية.
�س.زمو�س/واج

ثمنوا قرار رئي�ص اجلمهورية باإدماج املتعاقدين واعتربوه "تاريخي"

االأ�ضاتذة بوالية الغرب يتنف�ضون ال�ضعداء 

مع توقيف �سخ�سني م�ستبه فيهما

اأمن البي�ص: حجز 118 كب�سولة 
من املوؤثرات العقلية من نوع بريقابالني



07الأربعاء  14 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 20 جمادى الأوىل 1444هـ جمتمع

 www.elraed.dz

ن�صيحة طبية

اأف�سل 10 اأطعمة خلف�ض �سكر الدم
تناول كمية أقل من السكر، وستكون بصحة أفضل. لقد أُثبتت هذه الحقيقة مراراً وتكراراً 
في الدراسات التي تقارن األنظمة الغذائية المختلفة القائمة على األغذية الكاملة - مثل 
النظام الغذائي الكيتون، والنظام الغذائي النباتي، والنظام الغذائي ذي المؤشر الجاليسيمي 

المنخفض - بالنظام الغذائي التقليدي.
عندما تأكل مزيداً من األطعمة الكاملة، فسوف تستهلك كميًة أقل من السكر، وإنَّ استهالك 
كمية أقل من السكر يؤدي إلى مستويات أسلم للسكر في الدم، وتؤدي مستويات السكر 
لذا  القلب وااللتهابات،  السكري وأمراض  تقليل اإلصابة بمرض  إلى  الدم  الصحية في 

تناول هذه األطعمة العشرة إذا أردت أالَّ تصاب بمرض السكري:
1- امللفوف الأحمر:

الملفوف األحمر مليء بـ "األنثوسيانين(Anthocyanin) «، وهو الصباغ الذي يعطي 
هذه الخضار لونها األحمر الداكن، لقد وجدت عديد من الدراسات أنَّ "األنثوسيانين"، قد 
يمنع أو يحد السمنة ومرض السكري من النوع الثاني؛ وذلك عن طريق تقليل االلتهاب 
الذي  األساسي  العامل  األنسولين، وهي  مقاومة  الدم وتحسين  في  السكر  نسبة  وخفض 

يؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني.
2- التوت الربي:

يحتوي التوت البري على نوع من األنثوسيانين، وهو عامل نشط يخفض نسبة السكر 
في الدم، لقد وجدت الدراسات أنَّ مركبات "الفالفونويد(Flavonoids) «الموجودة في 
التوت البري وأنواع التوت األخرى، قد تعود بفوائد كبيرة على القلب واألوعية الدموية، 

ن القدرة المعرفية. وتقي من السرطان، وتُحسِّ
3- الكركم:

 ،» (Curcumin)الكركمين" ى  تسمَّ كيميائية صفراء زاهية  مادة  الكركم على  يحتوي 
لقد ُدرست هذه المادة على نطاق واسع بوصفها عالجاً محتماًل لمرض السكري، وكانت 

النتائج واعدة.
4- القرفة:

القرفة سواء كانت قرفة سيالن أم كاسيا، فإنَّها ستقلِّل من مستويات السكر في الدم في أثناء 
ن حساسية األنسولين التي تحدُّ من مقاومة األنسولين، لكن يوجد تحذير  الصيام، وتحسِّ
ى "الكومارين(Coumarin) «، فيمكن  واحد: تحتوي قرفة كاسيا على مركب سام يسمَّ
أن يسبِّب تلفاً في الكلى والكبد والرئة؛ إذ تحتوي ملعقتان صغيرتان فقط من قرفة كاسيا 
ة، لذلك من األفضل اختيار  يومياً على ما يكفي من "الكومارين" إلحداث تأثيرات سامَّ

قرفة سيالن لخفض مستويات السكر في الدم.
5- الليمون:

األطعمة  في  عليها  العثور  يمكن  التي  المختلفة  الفالفونويد  مركبات  من  اآلالف  يوجد 
للدهون  الغذائي  االستقالب  نا  يحسِّ أن  يمكن  اثنين  على  يحتوي  والليمون  النباتية، 
 ،» (Hesperidin)هيسبيريدين" هذه  الفالفونويد  مركبات  ى  وتسمَّ والجلوكوز، 
و"نارينجين(Naringin) «، وهي تساعد على خفض مستويات السكر والكوليسترول 

والدهون الثالثية في الدم.
6- بذور احللبة:

توفِّر لنا هذه البذرة اللذيذة طريقًة سريعًة وسهلًة لتحسين مستويات السكر في الدم في أثناء 
الصيام وبعد الوجبات؛ وذلك ألنَّ آثار بذور الحلبة قوية جداً لدرجة أنَّها قد تساعد على 
خفض مستويات السكر في الدم لدى األشخاص المصابين بداء السكري من النوع األول، 

الة بوجود األنسولين ومن دونه. وهذا يعني أنَّ بذور الحلبة فعَّ
7- ال�سوكولتة الداكنة:

قد يكون هذا الذنب الممتع مرغوباً لك كما هو لجسدك؛ إذ يحتوي الكاكاو الموجود في 
الشوكوالتة الداكنة على عديد من مركبات الفالفانول - نوع من الفالفونويد - التي تقلِّل 
من ضغط الدم ومقاومة األنسولين، ويساعد هذا االنخفاض في مقاومة األنسولين الخاليا 

ا يخفِّض نسبة السكر في الدم طبيعياً. على استهالك السكر الزائد في الدم، ممَّ
8- براعم الربوكلي:

ظهرت عشرات الدراسات عن براعم البروكلي خالل العقد الماضي، لقد وجد أنَّ لها 
خصائص مضادة للسرطان ومضادة لاللتهابات، لكن هل تساعد هذه البراعم أيضاً على 

خفض نسبة السكر في الدم؟
9- الب�سل:

لقد تبيَّن أنَّ مستخلص بصيلة البصل يخفِّض السكر في الدم بقوة في الفئران المصابة بداء 
د، فإنَّ  السكري، فمع أنَّ تأثير البصل في مستويات السكر في الدم لدى البشر غير مؤكَّ

هذه الخضار ما تزال تتمتع بعديد من الفوائد الصحية المحتملة.
 (Capers):10- القبار

يحتوي نبات القبار على أعلى محتوى من مادة كيرسيتين من بين جميع األطعمة التي 
ُدرست؛ إذ تُقطف براعم الزهور الصالحة لألكل هذه قبل أن تنضج مباشرًة وتُخلَّل، ثمَّ 

تتناولها لتشعر بنكهة منعشٍة والمعة وليمونية قلياًل.

اأعرا�ض قد ت�سري
اإىل اإ�سابتك مب�ساكل القلب 

تعترب الأمرا�ض القلبّية من اأكرث الأمرا�ض املنت�سرة يف العامل التي تعترب �سببًا مبا�سر 

للوفاة، لهذا عليك اأن تنتبه عزيزي ملجموعة من الأعرا�ض التي قد ت�سري اإىل اإ�سابتك 

ببع�ض امل�ساكل القلبّية، والتي �سنخربك عنها من خالل ال�سطور التالّية.

اأوًل: انتفاخ الأرجل

إصابته  بسبب  اإلنسان  منها  يُعاني  قد  التي  األعراض  من  وهي 
قدرتِه على  القلب وعدم  المتعلقة بضعف  القلبية  المشاكل  ببعض 
لتشكل  يؤدي  مما  الجسم  أنحاء  في جميع  سليم  بشكٍل  الدم  تدوير 

السوائل في األطراف، وبشكٍل خاص منطقة الكاحلين واألرجل.
ثانّيًا: ال�سداع املتكّرر

إّن إصابتك بمشكلة الصداع المتكرر بشكٍل يومي دائم يدل بشكٍل 
تستدعي  التي  القلبية  المشاكل  بعض  من  تعاني  قد  بأنّك  صريح 
ببعض  األوجاع  هذه  تترافق  ما  وعادًة  السريع،  الطبي  التدخل 
األعراض األخرى كالشعور باإلعياء، الدوارء، وصعوبة تحريك 

الرقبة أو العنق.
ثالثًا: ال�سعور بالإرهاق الّدائم

الحركة  على  القدرة  وعدم  الدائم  باإلرهاق  تشعر  كنت  حال  في 
بأنّك قد تعاني من بعض  تأكيد  فإّن هذا يدل وبكل  بشكٍل طبيعي 
المشاكل القلبيّة البسيطة، والتي من الممكن تتفاقم في حال لم تتلقى 

العالج المناسب بشكٍل سريع.
رابعًا: ت�سّنجات يف املعدة

وأوجاعها  المعدة  تشنّجات  بأّن   األشخاص  من  العديد  يجهل 

المتكررة قد يُشير في كثير من األحيان بأّن القلب يُعاني من بعض 
لتلقي  السريع  الطبي  التدخل  تستدعي  والتي  الخطيرة،  األمراض 

العالج المناسب.
خام�سًا: �سغط مزعج اأعلى الظهر

وهي من العالمات الشائعة التي تدل على اإلصابة بأمراض القلب 
ثقياًل على ظهره يمنعه من  بأّن هناك حماًل  حيث يشعر اإلنسان 

التنفس بشكٍل مريح والتحرك والنوم بطريقة سليمة.
�ساد�سًا: الإغماء املتكرر

يحدث اإلغماء المتكّرر لدى اإلنسان عندما ال يتلقى المخ الكميّة 
وسليم،  بشكٍل صحيٍح  يعمل  تجعله  التي  األوكجسين  من  الالزمة 
لهذا إذا كنت تعاني من مشكلة اإلغماء المتكرر فإّن هذا يُشير إلى 
احتمالية معاناتك من بعض المشاكل القلبيّة وإلى ضرورة استشارة 

الطبيب المختص إلجراء الفحوصات الالزمة.
�سابعًا: �سيق التنف�ض

يُعاني اإلنسان المصاب ببعض المشاكل القلبيّة، من ضيق حاد أو 
بسيط في التنفس، هذا الضيق الذي يجعله يشعر بعدم الراحة وعدم 
الضيق بشعوٍر  يترافق هذا  ما  السليم، وعادًة  التنفس  القدرة على 

خفيف أو متوسط بوخٍز في الصدر.

بأحدهما  فاشتِر  قرشان  لديك  كان  "إذا  يقول:  صينياً  مثاًل   هناك 
رغيفاً وبالثاني زهرة" ووهذا القول داللة على أّن عالقة اإلنسان 

بالورد وضعت في منزلة القوت الذي يديم به حياته.
ال تقتصر األزهار على أشكالها ورائحتها الجميلة فقط بل إنها تؤثر 
فهي  لألفراد،  والعقلية  النفسية  الصحة  على  ورائع  إيجابي  بشكل 

تجعلنا أكثر سعادة، ولها تأثير قوي وإيجابي علينا.
ورغم الثورة التي سّجلها الطب النفسي على مستوى الدواء وعلى 
الواليات  أجمع، وعلى رأسه  العالم  فإّن  النفسية  الجلسات  مستوى 
العالج  نحو  وبقوة  أخرى  مرة  اتّجه  األوروبية،  والدول  المتحدة 
الطبيعي لمحاربة أوجاع الجسد والنفس على حّد سواء، واآلن بعد 
طب األعشاب جاء عالج األزمات النفسية بواسطة رحيق الورود 

واألزهار.
إّن أجدادنا الفراعنة كانوا أول من اكتشف سحر الزهور فاستخدموها 
في أمور كثيرة في حياتهم كاستخدامها في الزينة والعطر والعالج 
من األوجاع البسيطة، ومنذ سنوات عديدة أعاد الطبيب البريطاني 
هذه  ولكن  الورود،  سر  اكتشاف  باخ"  "إدوارد  األصل  األلماني 
المرة كوسيلة للعالج من المشاكل النفسية اليومية، فعكف الطبيب 
البريطاني المتخصص في العالج الطبيعي في معمله شهوراً طويلة 
ليضمها  فائقة؛  بعناية  انتقاؤها  تم  مختلفة،  39 وردة  يخلط رحيق 
أن مزيجه السحري كفيل بعالج وتضميد  في مزيج واحد، مؤكداً 

الجراح النفسية المختلفة.
وعرف هذا النوع باسم "عالج باتش بالزهور"، حيث يعمل كل نوع 
من هذه الزهور على اعادة توازن الحاالت السلبية للشعور والعقل 
وتحسين الصحة العامة والغرض من استخدام العالج بالزهور هو 
التغلب على االضطرابات الشعورية، واعادة توازن حاالت العقل 

والشعور والنفس مثل الخوف - القلق - الوحدة – االكتئاب... إلخ.
إّن العالج بالزهور ال يخلو من السلبيات، هناك تحذير مهم يتالزم 
تواجده مع العالج بالزهور، وهو ضرورة استخدام كميات مخففة 
مخففة  بالزهور  العالج  في  المستخدمة  السوائل  ان  فطالما  منها، 
بنسبة كبيرة فهي غير سامة، وال تعرض من يستعملها لإلدمان، 
وبمجرد استخدامها بطريقة صحيحة لن تكون هناك مخاطر معروفة 
لها.ولكي تستفيد من استخدامها عليك معرفة المعلومات األساسية 
تستخدمه،  الذي  النوع  بفوائد  تثق  وأن  استخدامها  ومحاذير  عنها 
وال مانع من استشارة متخصص أو طبيب خاصة في حال وجود 
أو  بالحوامل  الموضوع  تعلق  حال  في  أو  معين  نوع  من  تحسس 

األطفال أو أي حالة أخرى.

�صحتك

الطب البديل
الزهور بني اجلمال والفوائد العالجية
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�صحة طفلك
فريو�ض يهدد طفِلك

 يف ف�سل اخلريف- 3 اأعرا�ض
اخلريف،  ف�سل  يف  بالفريو�سات  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  الأطفال  ي�سبح 

�سغارهن  ل�سحة  جيًدا  النتباه  الأمهات  من  ي�ستدعي  الذي  الأمر 

وا�سطحابهم للطبيب فور ظهور اأي اأعرا�ض عليهم.

منها  والوقاية  الأمرا�ض  على  ال�سيطرة  مراكز  حذرت  ال�سدد،  هذا  يف 
CDC، من فريو�ض معوي يهدد الأطفال يف ف�سل اخلريف، بعرف با�سم 

«D68».
الإ�سابة  خطر  من  يزيد  الفريو�ض  هذا  اأن  الأمريكية  املراكز  واأو�سحت 

وفًقا  احلاد"،  الرخو  النخاع  ي�سمى "التهاب  الأطفال  �سلل  من  نادر  بنوع 

 CNN.ل�سبكة

ومن جانبها، قالت برفيز غروفر، طبيبة يف عيادة كليفالند، اإن فريو�ض 

 D68ي�سبب التهاب النخاع الرخو احلاد للطفل، اإذا اأ�ساب اأحد اأجزاء املخ 
لديه.

قد يهمك: اأنواع متعددة ل�سلل الأطفال.. اإليك اأعرا�سه وطرق عالجه

ا ميكن لالأم ال�ستدلل منها على اإ�سابة مخ  واأكدت غروفر اأن هناك اأعرا�سً

طفلها بالفريو�ض، وت�سمل:

 - تدل اجلفون.
 - تنميل اأو اأمل يف الذراعني وال�ساقني.

 - �سعف الع�سالت.
لدى  �سعوبة  اأكرث  التنف�ض  يجعل  قد  الع�سالت  �سعف  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الطفل امل�ساب، م�سددًة على �سرورة الت�سخي�ض املبكر للفريو�ض، للح�سول 

على العالج املنا�سب، قبل تفاقم احلالة.
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�سداقة قوية يف كرة القدم تهددها 

مباراة م�سريية

 مواجهة ال�صديقني
  حكيمي ومبابي.. معركة 
خيالية حتولت اإىل حقيقة

كيليان  الفرن�سي  واملهاجم  حكيمي  اأ�سرف  املغربي  املدافع  �سيكون 

نهائي  ن�سف  يف  املنتخبني  بني  املرتقبة  املواجهة  حمور  مبابي 

كاأ�س العامل قطر 2022، اليوم، يف ملعب البيت، يف واحدة من اأهم 

املباريات يف تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.

تربطهما،  التي  وال�سداقة  الالعبني،  جتمع  التي  القوية  فالعالقة 

�ستغيب طوال املباراة بحكم التناف�س القوي والرغبة يف التاأهل اإىل 

النهائي، ولكن ذلك ل يخفي اأن هذه ال�سداقة تعترب حالة فريدة 

مع  الظهور  عن  لعب  كل  يتوانى  ل  حيث  الأخرية،  ال�سنوات  يف 
الآخر يف العديد من املنا�سبات.وظهر مبابي يف �سيافة حكيمي يف 

العديد من املنا�سبات اخلا�سة بعيدا عن اأجواء املباريات الر�سمية، 

بل اإن مبابي مل يرتدد يف زيارة حكيمي خالل نهائيات كاأ�س العامل 

املنا�سبة  وهي  بينهما،  العالقة  قوة  اإىل  اإ�سايف  موؤ�سر  يف  قطر  يف 
دوري  يف  �سابق  تناف�س  بعد  الالعبان  فيها  يتواجه  التي  الثانية 

الأبطال عندما كان حكيمي لعباً يف دورمتوند، ولكنها الأوىل منذ 

انطالق حكيمي للباري�سي، وهذه ال�سداقة لي�ست الوحيدة يف عامل 

كرة القدم التي تتحول اإىل تناف�س "�سر�س" على امليدان.

الوكالت

اإنريكي يتمنى تتويج مي�سي بلقب كاأ�س 

العامل 2022 ويك�سف: 

 "لو عاد بي الزمن
  �صاأغري العبا واحدا 

يف قائمة يف اإ�صبانيا املونديال"

اأ�ساد لوي�س اإنريكي املدير الفني ال�سابق للمنتخب الإ�سباين، باأداء 

املغرب يف كاأ�س العامل، م�سريا اإىل اأن و�سول اأ�سود اأطل�س للنهائي لن 

يكون مفاجاأة.وقال اإنريكي يف ت�سريحات نقلتها �سحيفة ماركا "مل 

نلعب مباراة جيدة �سد املغرب، كنت مع الفريق لنحو 4 �سنوات، حان 

بعمل  القيام  باإمكاننا  كان  قراري،  يف  هادئا  كنت  للتغيري،  الوقت 

كنت  الزمن  بي  عاد  ولو  الالعبني،  اأف�سل  اختيار  حاولت  اأف�سل، 

�ساأغري لعبا واأ�سع اآخر بدل منه لكن لن اأف�سح عن ا�سمه«.

يف  ورغبوا  اليورو،  بعد  �سنوات   4 مدته  عقًدا  وقعت  وتابع "لقد 

جتديد عقدي، لكني قلت اإننا �سنتحدث بعد كاأ�س العامل«.

وحول ظهوره يف بث مبا�سر خالل البطولة، علق "من قبل مل يخرج 

ليدافع عني اأحد، كانت �سورتي تنقل يف املوؤمترات ال�سحفية فقط، 

لكن الآن اأتيحت يل الفر�سة لريى اجلمهور كيف اأفكر، نحن جميعا 

نحب ال�سعور باحلب، اأقدر عالقتي باجلماهري«، وعن تعيني لوي�س 

دي ل فوينتي خلفا له، ك�سف "هو ظاهرة واأنا اأثق به متاما«.

و�سل  اإذ  اأحد  يتفاجاأ  لن  "بالطبع  اأجاب  املف�سل،  فريقه  وحول 

علي  كان  اإذا  م�ستحق،  لكنه  اجلنون  من  �سيكون  للنهائي،  املغرب 

الختيار، اأمتنى اأن تفوز الأرجنتني ب�سبب ما يعنيه مي�سي لكرة 

القدم«.

الوكالت

لمنتخب  والتاريخية  األسطورية  المسيرة   بعد 
القدم،  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  في  المغرب 
الجماهير  آمال  تتعاظم  قطر،  في  حاليا  المقامة 
العربية في تحقيق أسود األطلس للمزيد، بحثا عن 

تحقيق الفريق إلنجاز أسطوري جديد.
النهائية  المباراة  لبلوغ  المغربي  المنتخب  ويطمح 
نظيره  يواجه  حينما  القطري،  المونديال  في 
نصف  الدور  في  اليوم،  اللقب  حامل  الفرنسي 

النهائي للمسابقة على ملعب البيت.
المغربي  المنتخب  ألبطال  الجديد  التحدي  وبات 
يحلم  الذي  يتمثل في عبور عقبة منتخب فرنسا، 
بأن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب كأس العالم في 
الذي  البرازيل،  منتخب  منذ  متتاليتين،  نسختين 
في  و1962  بالسويد   1958 عامي  بالبطولة  فاز 

تشيلي.
المنتخب  عن  النجوم  من  العديد  غياب  ظل  وفي 
الفرنسي قبل انطالق البطولة بسبب اإلصابة مثل 
لكن  بوغبا،  وبول  كانتي  ونغولو  بنزيمة  كريم 
الفريق شق طريقه بنجاح نحو بلوغ المربع الذهبي 
للظهور  ليتطلع اآلن  السابعة،  للمرة  العالم  بكأس 
بالمونديال،  الرابعة  للمرة  النهائية  المباراة  في 
جيرو  وأوليفيه  مبابي  كيليان  الثالثي  وتمكن 
حيث  الفراغ،  هذا  ملء  من  غريزمان  وأنطوان 
يقدم الثالثي أداء استثنائيا في المونديال حتى اآلن.
الحالية  النسخة  هدافي  قائمة  مبابي  ويتصدر 

برصيد  النهائي  قبل  الدور  انطالق  قبل  للبطولة 
أقرب  أمام  وحيد  بفارق هدف  متفوقا  أهداف،   5
مالحقيه جيرو، وكذلك الساحر األرجنتيني ليونيل 

ميسي.
وعلى عكس منتخب المغرب، الذي يتميز بتنظيمه 
بعض  من  فرنسا  منتخب  يعاني  الجيد،  الدفاعي 
أهداف   5 الفريق  تلقى  حيث  الدفاعية،  الهشاشة 

خالل حملته في البطولة الحالية.
نظافة  على  الحفاظ  عن  فرنسا  منتخب  وعجز 

المونديال  في  الخمسة  لقاءاته  خالل  شباكه 
تشواميني  الثنائي  غياب  من  ويخشى  القطري، 
ودايو أوباميكانو، اللذين غابا عن تدريبات الفريق 

استعدادا للمواجهة المرتقبة.
وأشارت شبكة بي إن سبورتس إلى أن تشواميني 
خالل  لها  تعرض  السمانة  في  إصابة  من  يعاني 
بالتهاب في  أوباميكانو  فيما أصيب  إنجلترا،  لقاء 

الحلق.
الوكالت 

أكد مدرب المنتخب المغربي، وليد الرقراقي، أن 
طموحه والعبيه هو بلوغ المباراة النهائية لكأس 
فرنسا  مواجهة  قبل  وذلك   ،"2022 "قطر  العالم 

اليوم في نصف النهائي.
عشية  صحفي  مؤتمر  في  الرقراقي  وأوضح 
مواجهة فرنسا أن هدفه األساسي في هذه البطولة 
القارة  وخصوصا  الالعبين  عقلية  "تغيير  هو 
العرس  في  مشاركتهم  إلى  ونظرتهم  السمراء 
العالمي، وهذا ما أخبرت به الالعبين. إذا وضعنا 

في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي 
نحن  وسنخسر،  مشوارنا  نواصل  فلن  ونفرح، 
العالم، وهذا ليس  بين أفضل أربعة منتخبات في 
الكلمة من أجل  لدينا  الصدفة، وستكون  قبيل  من 
بلوغ المباراة النهائية، نتمنى أال يحترمنا خصمنا، 
التي  المنتخبات  فعلت  مثلما  احترمونا  إذا  ألنهم 
واجهناها حتى اآلن في هذه البطولة، وكانوا في 
قمة مستواهم فستكون مهمتنا صعبة، نحن واثقون 
في أنفسنا ومتحمسون بفضل مشوارنا الصعب في 
هذه البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا سنودع 
وسنخوض  وبقيمنا  هنا  زلنا  ال  ولكننا  المسابقة 

نصف النهائي«.
يعرف  العب  أكثر  حكيمي  "أشرف  وأضاف: 
سان  باريس  في  يوميا  معه  يتدرب  ألنه  مبابي، 
في  العالم  العبي  أفضل  من  حكيمي  جيرمان، 
مركزه، وهو متحفز لتقديم أفضل ما لديه والتفوق 
على مبابي، والتركيز على مبابي وحده خطأ، ألن 
مثل  مميزين  آخرين  فرنسا يضم العبين  منتخب 

أنطوان فريزمان وعثمان ديمبلي«.
تصدير  كيفية  في  التركيز  علينا  "يجب  ولفت 
هدفنا  تحقيق  أجل  من  فرنسا  لمنتخب  المشاكل 
بالفوز وبلوغ النهائي، مفتاح المغرب في المباراة 
لتقديم أفضل  يقاتل  الكل  الفريق،  يتمثل في روح 
ما لديه ونلعب بطريقة جماعية، ال نشعر بالتعب، 
نرغب في مواصلة كتابة التاريخ، نحن جاهزون 

ونود الفوز، وإذا اعتبر البعض ذلك بمثابة جنون، 
فال مشكلة في األمر".

الوكالت 

الرقراقي يك�سف عن اأمنيته يف مواجهة اأبطال العامل وي�سرح

"الديكة" يف حتد �سعب يف ن�سف نهائي كاأ�س العامل

يرى انه مازال

 قادرا على العطاء رغم مرارة 

الإق�ساء من املونديال

رونالدو مل يقرر
 بعد اعتزال اللعب 
دوليا مع الربتغال

منتخب  قائد  رونالدو،  كريستيانو  حسم 
المستوى  البرتغال، موقفه من االعتزال على 
الدولي، بعد الصدمة التي تعرض لها في كأس 
العالم 2022.وودع منتخب البرتغال منافسات 
ربع  الدور  من  قطر  في   2022 العالم  كأس 
المغرب  منتخب  أمام  الهزيمة  عقب  النهائي، 
بهدف نظيف.وبعد المباراة، ظهر التأثر على 
ملعب  غادر  رونالدو، حيث  كريستيانو  معالم 
عينيه،  من  الدموع  وانهمرت  حزينا،  الثمامة 

ليثير التكهنات بشأن إمكانية اعتزاله دوليا.
حسابه  عبر  رسالة  البرتغالي  النجم  وكتب 
على  خاللها  تحسر  "إنستغرام"،  موقع  على 
انتهاء حلمه بالتتويج بكأس العالم في مشاركته 

الخامسة، دون أن يرد على أنباء االعتزال.
من جانبها، ذكرت صحيفة "كوريو دا مانها" 
يعتزل  لن  رونالدو  كريستيانو  أن  البرتغالية 
دوليا، وبحسب الصحيفة فإن رونالدو يرى أن 
بإمكانه العطاء وأن يكون مفيدا لمنتخب بالده 
لعامين إضافيين، حتى المشاركة في نهائيات 
التأكيد  قد رفض  2024.وكان رونالدو  يورو 
ستكون  أنها   2022 العالم  كأس  انطالق  قبل 
البطولة األخيرة له مع منتخب البرتغال، حيث 

لمح إلى استمراره حتى يورو 2024.
الوكالت

"هذه خطتنا للفوز على فرن�صا وبلوغ نهائي املونديال"

املغرب تتطلع ملوا�صلة م�صريتها 
املونديالية التاريخية اأمام فرن�صا 

اأكد ان لعبيه م�ستعدون لن�سف نهائي مثري اليوم

مدرب فرن�صا يك�صف نقاط
 قوة املغرب وكيفية "ك�صر" �صالبته

 أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أنه "سيجد 
حال" للصالبة الدفاعية المغربية، عندما يواجه "أسود 
األطلس" في نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة 
القدم اليوم، مشيرا إلى أن مباراة اليوم ستكون مثيرة 

للغاية.
ولدى سؤاله عن الطريقة التي سيتبعها "الديوك" للفوز 
واحد  هدف  سوى  شباكه  تتلّق  لم  الذي  المغرب  على 
في  صحافي  مؤتمر  خالل  ديشان  قال  عكسيا،  وكان 
الدوحة أمس: "سوف نجد حال. لكن هذا المنتخب لديه 
القدرة على الدفاع بشكل جيد للغاية، يجب أال نختزل 

المغرب بالشق الدفاعي فقط، وإال ما كانوا ليصلوا إلى 
وعليه،  دفاعيا،  األفضل  المنتخب  هم  ذلك  رغم  هنا. 

سيكون هدفنا خلق صعوبات لهم من أجل التسجيل«.
وتعليقا على ما قاله حارسه وقائد منتخبه هوغو لوريس 
المغرب،  مواجهة  في  جماهيريا  "معادية"  أجواء  عن 
في  ليكون  عدة  فرص  لديه  "المغرب  إن  ديشان  قال 
النهائي، ال أحب الحديث عن حماسة معادية، بل أقول 
إن للمغرب حماسة شعبية تحدث الكثير من الضجيج، 
أن  أردت  إذا  ألنك  لذلك،  متحضرون  فريقي  والعبو 

تحضر للمباراة، عليك أن تستعد لكل ما يحيط بها«.

وهنأ ديشان نظيره المغربي وليد الرقراقي على إنجاز 
على  وليد  "أهنئ  قائال  النهائي  نصف  إلى  الوصول 
رحلته، هم فريق منظم جيداً، ولديهم مهاجمون جيدون 
أيضاً. كنا نشاهدهم وحاولنا أخذ مالحظات، وسنحاول 

كسر ذلك لتسجيل هدف".
الوكالت
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ريا�ضي
نادي ليبزيغ الأملاين يدخل �سباق التعاقد معه

بن �سبعيني ال ي�ستبعد �لعودة �إىل فرن�سا 
لكنه يرتيث حل�سم م�ستقبله 

  حصل الدولي الجزائري 
مدافع  سبعيني  بن  رامي 
مونشنغالدباخ،  بوروسيا 
عروض  مجموعة  على 
الفترة  في  فرنسية 
أشارت  حسبما  الحالية، 
إعالمية  مصادر  إليه 
الذي  الوقت  في  فرنسية، 
اخرة  مصادر  فيه  اكدت 
نادي  اهتمام  ألمانية 

أندية  عدة  من  اهتمام  وجود  المصادر  ذات  معه.وأكدت  بالتعاقد  اليبزيغ 
الميركاتو  في  الجزائري  األيسر  الظهير  خدمات  على  بالحصول  فرنسية 
الصيفي المقبل، مشيرة إلى ان الالعب منفتح على فكرة العودة إلى الدوري 
الفرنسي، لكنه يفضل التريث قبل حسم القرار سواء بالعودة إلى فرنسا أو 

مواصلة المشوار في الدوري األلماني.
وينتهي عقد رامي بن سبعيني مع بوروسيا مونشنغالدباخ في صيف 2023، 

ولم يوافق على عروض التجديد حتى اآلن.
ماكس  األلماني،  لنادي اليبزيغ  الجديد  الرياضي  المدير  من جهته، كشف 
إيبرل، بأنه لن يدخر أي جهد من اجل انتداب الظهير األيسر الجزائري، 
ولم يستبعد فرضية ضم الدولي الجزائري خالل الميركاتو الصيفي، رغم 
احتمال تأثير ذلك على عالقته بجماهير نادي بوروسيا مونشغالدباخ، أين 

عمل هناك لفترة طويلة جدا.
ق.ر

يتدرب رفقة الت�سكيلة وم�سوؤولو الفريق معجبون به 

غالم قريب من تر�سيم �لعودة ل�سانت �إيتيان
إعالمية  تقارير   تحدثت 
نادي  أن  أمس،  فرنسية، 
بشكل  يفكر  إيتيان  سانت 
مع  التعاقد  في  كبير 
فوزي  الجزائري  الالعب 
غالم مدافع نابولي السابق.
الفرنسي  الصحفي  وذكر 
المهتم  بالبي،  دينيس 
بأخبار نادي سانت إيتيان، 
السابق  األيسر  الظهير  أن 
الفرنسي،  الفريق  رفقة  للتدرب  أيام  منذ  عودته  سجل  الوطني  للمنتخب 
وأضاف "فوزي غالم شارك في مباراة ودية لسانت إيتيان ضد غرونوبل، 

وسجل من ركلة جزاء في الفوز بنتيجة 1-3«.
بعد  الجزائري،  الالعب  مع  بالتعاقد  ستقوم  إيتيان  سانت  "إدارة  وتابع 
المستويات التي أظهرها خالل الفترة الماضية، رغم ابتعاده عن المنافسة 
ألكثر من نصف موسم، إضافة إلى حاجة الفريق إلى قائد حقيقي من أبناء 

الفريق«.
 2010 من  الفترة  خالل  إيتيان  سانت  قميص  ألوان  غالم،  فوزي  وحمل 
وحتى صيف 2013، قبل االنتقال إلى صفوف تورينو، ليتحول بعد موسم 

واحد إلى نابولي، الذي لعب معه لمدة 8 مواسم.
ق.ر

 الكوكي يوؤكد اأن �سباب بلوزداد ل ي�ستهان به

 يف رابطة اأبطال اإفريقيا وي�سرح

"�لقرعة �وقعتنا يف جمموعة حديدية 
وهدفنا تخطي ربع �لنهائي"

 قال نبيل الكوكي مدرب 
شباب بلوزداد، إن فريقه 
وقع في مجموعة حديدية 
في دوري أبطال أفريقيا، 
للتأهل  حظوظه  لكن 

قائمة.
وتواجد شباب بلوزداد في 
خالصة  عربية  مجموعة 
المصري  الزمالك  رفقة 
التونسي  والترجي 

"المجموعة  إذاعية  تصريحات  في  الكوكي  السوداني.وأضاف  والمريخ 
والتنافس  بالحساسية  تتميز  ديربيات  المباريات عربية بحتة وبمثابة  قوية، 
تحقيق  ولذلك سنحرص على  أهمية كبري،  لها  "البدايات  الكبير«، وشدد 

نتيجة إيجابية في مصر أمام الزمالك قبل مواجهة الترجي«.
التونسي  الفريق  الترجي جيدا، مواجهة  التونسي: "نعرف  التقني  وأضاف 
ستكون صعبة، شباب بلوزداد يمر بفترة طيبة وحقق نتائج إيجابية بالدوري 

المحلي بواقع 9 انتصارات و3 تعادالت على مدار 12 مباراة«.
"هدفنا  صرح:  الشباب،  رفقة  لبلوغها  يسعى  التي  األهداف  وبخصوص 
تخطي ربع نهائي البطولة القارية، المستوى متقارب بين أندية المجموعة، 

ال يجب أن ننسى المريخ، أرفض االستهانة بأي خصم«.
وأوضح "كل فريق لديه حظوظ التأهل، ومن يرشح الترجي والزمالك فقط، 
أقول له ال تستهين بشباب بلوزداد، الجميع أخذ العبرة من مونديال قطر، 

المستطيل األخضر هو الفيصل في التأهل".
ق.ر

الرزاق  عبد  والرياضة  الشباب  وزير   أكد 
الحتضان  جاهزة  الجزائر  أن  أمس،  سبقاق 
المحليين-  لالعبين  لألمم  اإلفريقية  البطولة 
تحدي  لرفع  والسعي  وانجاحها   2022 شان 
الى  ايضا  ترمي  جهود  وهي  التنظيم،  حسن 
دعم ملف ترشح الجزائر لكاس افريقيا لألمم 

. 2025-
وأوضح الوزير في لقاء تقييمي بمقر دائرته 
الوزارية، حول التحضيرات االخيرة الخاصة 
التي  الواليات  والة  مع   2022 بالشان- 
الحدث )الجزائر، عنابة، قسنطينة  تستضيف 
رشيد  المنظمة  اللجنة  ورئيس  ووهران( 
في  المحليين  والفاعلين  والمسؤولين  اوكالي 
هذا المجال، ان الجزائر ومن خالل " تجاربها 
السابقة جاهزة لتنظيم الدورة، نحن في نهاية 
على  االخيرة  اللمسات  ووضع  التنازلي  العد 

التحضيرات«.
المعنيين  المسؤولين  مخاطبا  وأضاف 
بالتحضير للشان: "يتوجب استدراك النقائص 
التظاهرة  إلنجاح  التنظيمية  االمور  وضبط 
الوالة  بعمل  مرتبط  هذا  التحدي.  هذا  ورفع 
بإنجاح  مطالبون  نحن  الميدان،  في  ألنهم 
الحدث استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية.«

أن  "عليها  المعنية  القطاعات  كل  أن  وتابع 
تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها 
ليس  التفاصيل،  كل  متابعة  على  السهر  مع 
بمثابة  هو  هذا،  كل  الخطأ.  في  الحق  لدينا 
الجزائر الستحقاقات رياضية  لترشح  اختبار 
مضمونها  رسالة  تمرير  إلى  نهدف  أخرى، 

من  االفريقي  الموعد  لتنظيم  جاهزون  أننا 
نقطة  اول  ان  الوزير  النواحي«.وقال  جميع 
متعلقة بحسن التنظيم، تكون بداية من وصول 
أولى المنتخبات الوطنية المشاركة والضيوف 
المرافقين لهم وكذا االسرة اإلعالمية المكلفة 
بتغطية هذا الحدث، مشيرا الى ان الجمهور 
في  باالنخراط  االخر  هو  مطالب  الجزائري 
هذا المسعى واعطاء صورة حقيقية وايجابية 
عن المجتمع الجزائري المضياف، الذي يتمتع 
لنا  يسمح  ما  العالية، وهو  الرياضية  بالروح 
بالترشح الحتضان مواعيد رياضية اخرى«، 
الملف  كل  استكملت  الجزائر  ان  كاشفا 

الخاص بالترشح لكان- 2025 وسيتم إيداعه 
الساعات  غضون  في  الكاف  مستوى  على 
هذا  في  الحكومة  ممثل  المقبلة. وذكر  القليلة 
جهيد  الفاف،  رئيس  حضره  -الذي  اللقاء 
والرياضية  االولمبية  اللجنة  ورئيس  زفزاف 
من  والعديد  حماد  الرحمان  عبد  الجزائرية، 
إطارات القطاع "، ان "الفرق بيننا وبين بلدان 
بفضل  ترشحت  الجزائر  أن  اخرى،  افريقية 
تستجيب  بعدة واليات  حقيقة  منجزة  مشاريع 
القدم  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  لمواصفات 

وليس بمجسمات«.
ق.ر

لكرة  الجزائرية  االتحادية   أعلنت 
وفد  مع  اجتماع  عقد  عن  الفاف،  القدم 
مشاريع  إلطالق  الدولية،  نظيرتها  من 

شراكة بين الطرفين.
أمس،  الفاف  موقع  في  ماورد  وحسب 
التنمية  مديرة  زيغول،  سيلين  فإن 
مدير  ندايسنغا،  وديفيس  اإلقليمية، 
تطوير المكتب اإلقليمي، متواجدان منذ 
أول أمس بالجزائر، مشيرا إلى أن هذه 
مشاريع  إطالق  عن  ستسفر  الزيارات 
جميع  ودراسة  الطرفين،  بين  شراكة 
النقاط التي يمكن التعامل معها في إطار 

خارطة الطريق الموضوعة بين المؤسستين.
وأضاف بيان الفاف، أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين، ترأسه رئيس 
في  أساسية  كنقطة  التنمية  مشاريع  وتناوال  زفيزف،  جهيد  الفاف، 
الطريق  بعرض خارطة  االجتماع  بدأ  زفيزف،  أن  مؤكدا  االجتماع، 
الفيفا،  لوفد  بالنسبة  الشيء  نفس  عهدته،  نهاية  حتى  تم وضعها  التي 

مشاريع  حول  عرضا  قدموا  الذين 
ومكانة  ألفريقيا  المخصصة  التنمية 

الجزائر فيما يتعلق بهذه المشاريع.
ثالث  هناك  أنه  ذاته،  المصدر  وأشار 
ستبدأ  المشاريع  بهذه  خاصة  عمليات 
في 2023، من طرف الفيفا، والتي لم 
تستفد منها الجزائر بعد، ولهذا ركزت 
المساعدات  تجميع  بين  بالجمع  الفاف 
في  واستخدامها  المشاريع  هذه  من 

سياق هيكلة مشاريع أخرى.
الفيفا  وفد  قام  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التقني  للمركز  تفقدية  عمل  بزيارة 
اإلقليمي بوالية تلمسان، أمس، واالطالع على إمكانية تأهيله للحصول 
على تمويل من هذا البرنامج، كما تم تقديم بعض البيانات لممثلي الفيفا، 
الستخدامها في تمويل المشاريع بما في ذلك مشروع تأهيل وتطوير 

المركز الفني الوطني بسيدي موسى.
ق.ر

الموريتاني،  بنظيره  اليوم  المحليين  لالعبين  الوطني  المنتخب  يلتقي 
يجريها  التي  إطار  في  عنابة،  ملعب  على  ستجرى  ودية  مباراة  في 
لنهائيات كأس إفريقيا لالعبين المحليين التي ستحتضنها بالدنا مطلع 

السنة المقبلة.
التحضيري  التربص  أول أمس، في  قد شرع  المحليين  وكان منتخب 
بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحسبا لبطولة افريقيا لالعبين 
المحليين 2022 المقررة بالجزائر، والتي تعكف النخبة الوطنية االعداد 
لها منذ عدة أشهر، حسب ما افادت به االتحادية الجزائرية لكرة القدم، 
وعرفت الحصة التدريبية االولى حضور الالعبين ال28 الذين وجهت 
لهم الدعوة للمشاركة في التربص باإلضافة الى مدافع شباب بلوزداد 

معاذ حداد الذي التحق بالمجموعة نهار امس.
بسيدي  الفني  بالمركز  االحد  يوم  التحقت مساء  قد  المجموعة  وكانت 
موسى، اي بعد انتهاء مقابالت الجولة ال14 من عمر بطولة الرابطة 

بوقرة  مجيد  المحلي  المنتخب  مدرب  استدعى  كما  المحترفة،  االولى 
مدافع شباب ببلوزداد معاذ حداد للمعسكر التحضيري.

وقالت الفاف في بيان لها، أمس، آن معاذ سيكون معنيا بالمواجهتين 
الوديتين أمام منتخبي موريتانيا والسنغال.

الفترة  في  فيديو  حصة  أمس،  لنهار  المخصص  البرنامج  وتضمن 
الصباحية متبوعة بحصة تدريبية بملعب براقي، قبل تنقل بعثة المنتخب 
الوطني في المساء، الى عنابة اين سيلعب "الخضر" اليوم اول مقابلة 

ودية ضد منتخب موريتانيا والتي تجرى دون حضور الجمهور.
ديسمبر   17 غاية  الى  عنابة  بمدينة  الوطني  الناخب  اشبال  وسيمكث 
الجاري، لمالقاة المنتخب السنغالي في مقابلة ودية ثانية تكون بمثابة 
اختبار حقيقي "للخضر"، وهي المواجهة التي ستعرف حضور رسميي 

الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم.
ق.ر

الوزير �سبقاق يدعو لتظافر اجلهود لإجناح "�سان 2023" وي�سرح

وفد من الهيئة الدولية يقوم بزيارة عمل للجزائر

�سرع يف ترب�سه ب�سيدي مو�سى حت�سريا لل�سان

"ملف �جلز�ئر للرت�سح الحت�سان كان 
2025 جاهز و�سيم �إيد�عه قريبا"

�لفاف حت�سر الإطالق م�ساريع 
م�ستقبلية لل�سر�كة مع �لفيفا 

منتخب �ملحليني يو�جه موريتانيا
 وديا �ليوم يف عنابة ودون جمهور
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ق. و

وبالمناسبة، ذكرت وزيرة 
التضامن الوطني واألسرة 

وقضايا المرأة، كوثر 
كريكو خالل هذا اللقاء 
الذي احتضنه المتحف 

الوطني للمجاهد بالدور 
المحوري الذي لعبته المرأة 

الجزائرية إبان الثورة 
التحريرية المجيدة من 

خالل مشاركتها إلى جانب 
أخيها الرجل في الكفاح 
المسلح ضد االستعمار 

والدفاع عن القضية 
الوطنية إلى غاية تحقيق 

االستقالل". وأشارت 
الوزيرة إلى أن المرأة 

الجزائرية "مازالت إلى 
يومنا هذا وفية للعهد من 

خالل مساهمتها في العمل 
على تطوير البالد في مختلف الميادين، تماشيا 

مع القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون".

وأضافت أن دعوة طالبات من 
الجمهورية العربية الصحراوية 

ودولة فلسطين لحضور هذا الملتقى 
تعد "دليال على الدور الثابت 

والفعال للجزائر في دعم القضايا 
العادلة في العالم، السيما التحررية 
منها، بهدف تمكينهن من االقتداء 
بكفاح ونضال المرأة الجزائرية".

بدوره، تطرق وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، كمال بداري، 

الى "البصمة التي تركتها المرأة 
الجزائرية من خالل مشاركتها 
في الثورة التحريرية وكذا في 

بناء الجزائر الجديدة وتفوقها في 
مختلف المجاالت، السيما في ميدان 

التعليم العالي والبحث العلمي"، 
مبرزا أن "نسبة االناث في بعض 

التخصصات  بلغت 79 بالمائة 
خالل الموسم الجامعي 2022 / 

."2023

تنظم وزارة الصناعة, واالتحاد من أجل المتوسط 
بالتعاون مع وكالة التعاون األلماني, يوم غد 

بالجزائر العاصمة, ورشة إقليمية حول االقتصاد 
األخضر, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وتأتي هذه الورشة تطبيقا لتوصيات المنتدى 
اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط المتعلقة بالتنمية 

االقتصادية والبشرية المستدامة والجوانب البيئية 
والمناخية, حسب  نفس المصدر.وستجمع هذه 

الورشة حوالي 100 مشارك السيما خبراء من 
منطقة الحوض المتوسط لمناقشة الدور الثالثي 

الذي يمكن أن يلعبه االقتصاد األخضر في 
تحقيق النمو االقتصادي, تعزيز التكامل اإلقليمي 

والمساهمة في التخفيف من التغير المناخي.
وسيلقي المشاركون الضوء أيضا على أفضل 

الممارسات لالستغالل األمثل إلمكانيات االقتصاد 
األخضر لفائدة كل المنطقة, وذلك أساسا من خالل 

تبني إطار قانوني وتنظيمي مالئم, التحفيزات 
الحكومية وتعزيز اإلمكانيات وتطوير الكفاءات 

من الموارد البشرية الخضراء لصالح كل الجهات 
المعنية.ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود 
االتحاد من أجل المتوسط لمعالجة األسباب التي 

أدت إلى التغير المناخي والحد من آثاره على التنوع 
البيولوجي, يضيف البيان.

ع.ط

احت�سنه املتحف الوطني للمجاهد

ن�ضاالت �ملر�أة �جلز�ئرية حمور يوم �إعالمي
�سكل مو�سوع الن�سالت التي قامت بها املراأة اجلزائرية اإبان الثورة التحريرية املجيدة 

حمور يوم اإعالمي نظمته اأم�س، وزارة الت�سامن الوطني والأ�سرة وق�سايا املراأة، وهذا 

تخليدا للذكرى الـ 62 ملظاهرات 11 دي�سمرب 1960.

اإ�سـهـــار

انعقاد الدورة العادية الثالثة لنقاية مفت�سي العمل

 "تثمني ملا حتقق
 و�إ�ضر�ر على حتقيق ما تبقى" 

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل دورته العادية الثالثة بداية األسبوع 
وذلك بالمعهد الوطني للعمل، الدورة عرفت حضور اعضاء المكتب الوطني و ممثلي الفروع 
الوالئية ومتسقي المكاتب الجهوية للنقابة وذلك بحضور المفتش العام للعمل والمدير الفرعي 

المكلف باإلدارة والوسائل.
 حيث افتتح المفتش العام للعمل عمار قمري  كلمتة بالمناسبة بالتطرق الى أهم اآلفاق 

والطموحات التي تعمل المفتشية العامة للعمل على تحقيقها، مبرزا الجهد الكبير الذي يبذله 
وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي من أجل النهوض بقطاع تفتيش العمل، ورد 
االعتبار  لوظيفة مفتش العمل حسب نصوص القانون الدولي للعمل، وأهميتها البالغة في 
تحقيق السلم واألمن االجتماعيين في قطاع العمل والتشغيل. كما أكد ذات المتحدث  على 

وجوب تكريس مبدأ الحوار والمشاركة االجتماعية بين اإلدارة والنقابة في مختلف القضايا، 
وحماية مفتش العمل من كل الضغوطات والقرارات التعسفية بما يضمن له الحرية واالستقاللية 

في العمل. وبخصوص ملف الترقية الذي شهد جمودا منذ سنوات عديدة، قال بأن هذا الملف 
تمت تسويته بشكل نهائي، وسيشرع في ترقية مفتشي العمل إلى مناصب أعلى بداية من شهر 

جانفي القادم.
وبعد مناقشة ودراسة جميع القضايا العامة والخاصة التي تهم مفتش العمل  وعلى مدار يومين 

خاصة تلك المتعلقة بالوضع المهني واالجتماعي قرر المجلس الوطني في بيانه الختامي  تثمين 
قرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع األجور في قطاع الوظيفة العمومية، متمنيا أن تحقق هذه 

الزيادة في األجور التوازن والمساواة االجتماعية، والقضاء على التمييز وإلغاء الفوارق الكبيرة 
في األجور بين القطاع االقتصادي العمومي وقطاع الوظيف العمومي، كما اكدت نقابة سناييت 
عبر ذات البيان على ضرورة مراجعة التعويضات الخاصة بالمنح العائلية ، ومواصلة الرقابة 

والتفتيش بنظام 15 زيارة شهريا، بما يسمح لمفتش العمل من مراقبة جميع ميادين المراقبة 
والتفتيش بشكل نوعي ودقيق وعلى أحسن وجه، الى جانب ضرورة تكريس حق العمال في 

االنتساب للضمان االجتماعي.أما بخصوص القانون األساسي لسلك مفتشي العمل، وعلى غرار 
باقي االسالك طالب اعضاء المجلس الوطني بضرورة تعديل القانون االساسي لسلك مفتشي 
العمل  وكذا النظام التعويضي الخاص بهم ، وتحسين ظروف عمل المفتشين، وتوفير جميع 

وسائل العمل الالزمة.
مع االستفادة من قروض القتناء سيارات واستعمالها واستغاللها في العمل الرقابي، مساواة مع 
مراقبي صناديق الضمان االجتماعي، وترقية جميع مفتشي العمل الحائزين على شهادات عليا 

ضمن الرخصة االستثنائية ودون استثناء، تطبيقا للمادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 261-11 
المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل.

ع. بكريي

حجز اأزيد من 14 األف قر�س من هذه ال�سموم

�لدرك يفكك �ضبكة �إجر�مية خمت�ضة يف 
�ملتاجرة باملهلو�ضات باأوالد جالل

فكك عناصر المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بأوالد جالل شبكة إجرامية متكونة من 3 
أشخاص مختصة في التهريب والمتاجرة بالمهلوسات وتم حجز أزيد من 14 ألف قرص 

مهلوس، حسبما علم أمس، من ذات السلك األمني.وتم معالجة القضية "بناء على معلومات 
وردت لذات المصالح تفيد بوجود أشخاص يقومون بالترويج واالتجار باألقراص المهلوسة، 
وبعد الشروع في تحقيق معمق وبعد الحصول على إذن تمديد االختصاص من طرف السيد 
وكيل الجمهورية لدى محكمة أوالد جالل، تم توقيف أفراد الشبكة و حجز 14355 قرصا 

مهلوسا "، وفقذات المصدر.كما تم أيضا حجز "سيارة سياحية و3 هواتف نقالة وهي وسائل 
يستعملها افراد العصابة في ترويج المهلوسات"، كما أشير إليه. وأكد المصدر ذاته أنه "بعد 

استكمال اإلجراءات القانونية سيتم تقديم المتهمين في هذه القضية أمام الجهات القضائية".
ق. و

يف اإطار جهود الحتاد من اأجل املتو�سط ملعاجلة التغري املناخي

ور�ضة عمل �إقليمية حول ترقية �القت�ضاد �الأخ�ضر
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كما أكدت صورية مولوجي في رسالتها "مساهمة المهرجان الوطني للخط 
المقبلة  أو  المبرمجة  األخرى  الكبرى  الثقافية  التظاهرات  وكل  العربي 
العربية  األمتين  بين  ما  التقريب  في  و  األجداد  تراث  على  الحفاظ  في   ،
واإلسالمية«، وافتتحت أمس أول بدار الثقافة "حسن الحسني" للمدية الطبعة 
ال 11 للمهرجان الدولي للخط العربي التي خصصت هذا العام لتكريم أعمال 
الخطاط الجزائري الطيب العيدي الذي وافته المنية مؤخرا، وذلك بمشاركة 

حوالي خمسين خطاطا وطنيا و أجنبيا.
ويشارك في هذه الطبعة المتواصلة إلى غاية 15 من الشهر الجاري، حسب 
محافظ المهرجان عبد الرزاق قارة برنو ، 14 خطاطا  من سوريا و مصر 

و العراق و األردن والعربية السعودية وليبيا والكويت وتركيا و إيران.
أما عن المشاركة الوطنية ، فأشار محافظ المهرجان إلى حضور 35 خطاطا 
وبرج  واألغواط  البليدة وجيجل وغرداية  بينها  من  والية   15 من  قادمون 

بوعريريج والجزائر العاصمة و الوادي والوالية المضيفة، المدية.
وسيتم خالل هذا المهرجان تكريم الخطاط و رسام المنمنمات الطيب العيدي 

الذي توفي في أكتوبر الماضي عن عمر يناهز ال51 سنة.
العربي،  للخط  الدولي  للمهرجان  الطبعة  ومن أهم ما يتضمنه برنامج هذه 

معرضا ل 96 عمال أنتجه المشاركون، من بينها 71 عمال في مختلف أنواع 
و  الرقاع"  أو  "الرقعة  و  "الفارسي"  غرار  على  الكالسيكي  العربي  الخط 
"الكوفي "و "النسخ"، إضافة إلى 25 لوحة فنية في الخط العربي المعاصر 
الذي يعتمد على استغالل الخط في األعمال الفنية، وفق توضيحات محافظ 

المهرجان.
كما أكد عبد الرزاق قارة برنو، دور الخطاطين الجزائريين المشاركين في 
هذا المهرجان المعترف بهم دوليا و الذين سبق لهم الحصول على جوائز 
عديدة في منافسات عالمية، " في مساعدة الخطاطين الشباب المشاركين في 
هذا الحدث على االستفادة من خبراتهم في المجال وتشجيعهم على البروز 

على الصعيدين الوطني والدولي.«
وإلى جانب الورشات و اللقاءات المتبوعة بنقاش التي سينشطها جامعيون 
وخطاطون محليون وأجانب، يتضمن هذا المهرجان مسابقة ألفضل لوحة 
في الخط العربي الكالسيكي و المعاصر من أجل "تشجيع اإلبداع الفني" بين 
الفائزين في ختام التظاهرة،  المشاركين، على أن يتم توزيع الجوائز على 

وفق محافظ المهرجان.
حياة �سرتاح

الفنان  معرض  العاصمة  الجزائر  في  يتواصل 
التشكيلي العصامي جمال الدين مبرك، الذي يبرز 
الجزائري،  الثقافي  والتراث  التاريخ  خالله  من 

وذلك إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.
ويضم المعرض الذي يحمل عنوان "سحر التراث 
مختلف  من  لوحة  عشرة  خمس  الجزائري" 
التراث  أوجه  من  العديد  تتناول  وهي  األحجام، 
ومناظر  بورتريهات  عبر  السيما  الجزائري، 

وأماكن تنضح بعبق التاريخ.

األلوان نظرة  بمختلف  الفنان  لوحات  كما تعطي 
غرار  على  الذاكرة،  وصور  شخصيات  إلى 
الجزائر  قصبة  في  الموجود  العتيق  المقهى  ذلك 
العاصمة، والمرأة المرتدية للحايك أو لباس المرأة 
التقليدي الذي يُرتدى في الجزائر، أو بورتريهات 
أهم الوجوه التاريخية في الجزائر مثل مصطفى 

بن بلعيد واألمير عبدالقادر الجيالني.
أوجه  من  العديد  تتناول  لوحات  يضم  المعرض 
بورتريهات  عبر  السيما  الجزائري،  التراث 

ومنـــــــــاظر وأمـــاكن تنضــح بعبق التاريــــخ
فارسا  تمثل  لوحات  كذلك  المعرض  ويتضمن 
في  لحياة  ومشهدا  تقليديا،  لباسا  يرتدي  )صيادا( 
أو  بالطوارق،  الخاص  الزي  يظهر  الصحراء 
ذلك المنظر من منطقة القبائل الذي يبرز األعمال 

الزراعية التي تمارسها النساء في تلك المنطقة.
كما أن الجمهور مدعو إلى اكتشاف هذه اللوحات 
غير  الثقافي  التراث  أوجه  مختلف  تعكس  التي 
االستعراضي  االحتفال  “الفانتازيا”، وهو  المادي 
مناطق  من  العديد  في  يمارس  الذي  للفروسية 
األماكن  من  الكثير  اكتشاف  وإعادة  الوطن، 
“دار  قصر  غرار  على  التاريخية  والصروح 
قصبة  في  “كتشاوة”  التاريخي  والمسجد  دزاير” 
الجزائر.تجدر اإلشارة إلى أن الفنان جمال الدين 
مبرك، المولود في الجزائر العاصمة )32 سنة(، 
قد سبق له أن شارك في العديد من المعارض التي 
تونس  في  السيما  والخارج،  الجزائر  في  أقيمت 
ومصر وتركيا، حيث شارك في تظاهرات تعنى 
لوحاته  في رسم  الفنان  التشكيلي.ويستعمل  بالفن 
الورق  على  ترابية  أو  مائية  )ألوان  مواد  عدة 
القماش…(،  على  أكريليك  أو  زيتية  وألوان 
ويسجل فنه في المدرستين الواقعية واالنطباعية.

معارضه  أن  مبرك  الدين  جمال  الفنان  ويعتبر 
مبادرة لـ”ترسيخ التراث الثقافي لألجيال القادمة”، 
في  المشاركة  في  الفنان  دور  أهمية  على  مؤكدا 

الحفاظ على الموروث الجزائري الغني.
حياة �سرتاح

 �صدر عن من�صورات "الق�صبة"

 حديثا للأكادميي بن عمر مدين

كتاب حول "�حممد �إ�سياخم
 يدي يف �لنار، بورتريه باحلرب"

عمر  بن  الفن,  تاريخ  في  المختص  والكاتب  والروائي  األكاديمي  قدم 
مدين, في آخر أعماله "امحمد إسياخم, يدي في النار, بورتريه بالحبر", 
إسياخم, وهو  امحمد  المعروف  الجزائري  للتشكيلي  سيرة غير معتادة 
األكاديمية  والمتطلبات  بالفنان  جمعته  التي  الصداقة  بين  يجمع  عمل 

لكتابة سيرة ذاتية.
هذا المؤلف, الصادر مؤخرا عن منشورات "القصبة" في 355 صفحة, 
يدعو القارئ لمشاركة أوقات من حياة إسياخم ولقاءات ونقاشات معه 
وفي كثير من األحيان عواطف ولكن من دون أي حنين, وكذا أوقات مع 

الشاعر والروائي والكاتب المسرحي كاتب ياسين, رفيق درب الفنان.
هذا اإلصدار الذي يجمع بين فرشاة الرسام وقلم الكاتب بهدف إنجاز 
المشهد  بالتفصيل  يعيد  بالحقيقة,  وعد  وكأنه  يبدو  بالحبر"  "بورتريه 
الدرامي حين انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ والتي أودت بحياة 
اليسرى  ذراعه  إسياخم  أيضا  بسببها  ويفقد  عائلته,  من  أفراد  ثالثة 

والعالقة العاطفية مع والدته.
إن أحد أكثر الفصول تأثيرا في حياة إسياخم قد استعاده صديقه وكاتب 
سيرته مدين في فصل "أمي تحدثي إلي حتى أتوقف عن الموت" والذي 
يعود فيه إلى اإلقامة الطويلة ل "امحمد" وأخته الصغيرة "ياسمين" في 
المستشفى وعالم العمليات الجراحية, وكذا صمت األم القاتل الذي حمل 

ابنها المسؤولية.
بعد مغادرة المستشفى, غادر إسياخم إلى العاصمة حيث بدأ بكسب رزقه 
للمارة  القيام بما يعرفه على أفضل وجه, رسم بورتريهات  من خالل 

ولزبائن األسطح.
للجزائر  الجميلة  الفنون  بجمعية  األساتذة  تجمع  أعلن   1947 عام  في 
العاصمة أن "هذا الشاب البالغ من العمر 19 عاما, المشلول والموهوب 
ولجميع  الفن  في  أبوة  لكل  مقاوم  االنفعال,  والمتمرد سريع  والعاطفي 
األشكال الفنية المفروضة", يقول مدين, قد تم قبوله رفقة شكري مسلي 

ومحمد لوعيل في "قسم األهالي" لمدرسة الفنون الجميلة للعاصمة.
لالتحاد  األوائل  بالمؤسسين  اإلصدار  هذا  في  أيضا  الكاتب  يعرف 
بينهم  تشكيليا  فنانا   12 وهم  نشأته  وظروف  التشكيلية  للفنون  الوطني 
إسياخم,  وكذا  مسلي  خدة وشكري  ومحمد  يلس  وبشير  فليجاني  خيرة 
كما يورد قراءات ونوادر جمعت الصديقين, إسياخم وكاتب, حول لوحة 

"امرأة على قصيدة شعرية" التي رسمها إسياخم وكتب نصها كاتب.
آثارا حزينة  وتركت  بارزة  مثلت عالمات  أخرى  حياتية  مقاطع  وفي 
يتحدث أيضا مدين عن يوم وفاة اسياخم, 1 ديسمبر 1985, وبأسلوب 
أكثر تعبيرية عن يوم وفاة كاتب, 28 أكتوبر 1989, وهو الذي رافقه 
من مستشفى غرونوبل بفرنسا أين وافته المنية إلى غاية نقل جثمانه إلى 

الجزائر العاصمة ودفنه بمقبرة العالية.
هذا اإلصدار الجديد, حسب تقرير لوكالة األنباء الرسمية الذي يحمل 
في غالفه الخارجي لوحة تشكيلية إلسياخم بعنوان "بورتريه شخصي" 
والعديد من  الفوتوغرافية  الصور  العشرات من  أيضا  )1976(, يضم 

اللوحات التشكيلية للفنان الراحل.
بجامعة  درس  والتاريخ,  االجتماع  علمي  في  دكتور  مدين,  عمر  بن 
وهران وأيضا بجامعة "إكس أون بروفونس" بفرنسا وقد كان صديقا 
بينها  من  مؤلفات  عدة  رصيده  وفي  وكاتب,  إسياخم  للراحلين  مقربا 
األسنان"  بين  القلب  ياسين,  و"كاتب   )2003( العاصفة"  "حاملي 

)2006( وكذا رواية "جورج بوقبرين" )2013(.
حياة �سرتاح

 يناق�ش اللقاء طرق معاجلة ال�صينما

 للمو�صوع باأبعاده ال�صيا�صية

االجتماعية واالقت�صادية

وهر�ن حتت�سن فعاليات ملتقى دويل 
حول �ل�سينما ورهانات �ملو�طنة

نظم مخبر فهرس األفالم الثورية في السينما الجزائرية لكلية اآلداب 
الملتقى  الثالثاء  والفنون بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" منذ أمس 
لدى  المواطنة حسبما علم  بالسينما ورهانات  الموسوم  الدولي األول 
المنظمين.ويناقش اللقاء الذي يدوم يومين بمشاركة أساتذة من الجزائر 
و مصر و إسبانيا و تونس و العراق طرق معالجة السينما لموضوع 
خالل  من  االقتصادية  و  االجتماعية  و  السياسية  بأبعاده  المواطنة 
األستاذ  المخبر  ومدير  الملتقى  رئيس  أوضح  كما  سينمائيا,  توظيفها 

رأس الماء عيسى.
األول  يناقش  محاور  ثالثة  على  المبرمجة  المداخالت  ووزعت 
موضوع المواطنة كحوار سينمائي من خالل مجموعة من المداخالت 
الجزائرية" و"السينما  السينما  في  المواطنة  تتناول مواضيع "مالمح 
العربية بين فعل االلتزام و تحديات العولمة" إضافة إلى "تجليات حس 

المواطنة في األفالم السينمائية العربية.«
المفهوم  حيث  من  المواطنة  سينما  موضوع  الثاني  المحور  ويخص 
المواطنة  "سينما  حول  المداخالت  من  عدد  عبر  بينهما  العالقة  و 
المغاربية"  السينما  في  الهوية  و"مالمح  واآلخر"  األنا  تمظهرات  و 

و"السينما بين االيديولوجيا و فكرة االنتماء.«
بينما خصص المنظمون المحور الثالث للمداخالت المتعلقة بالسينما 
مواضيع  مناقشة  خالل  من  االنتماء  خصوصية  لتجسيد  كفضاء 
"اإلشهار السينمائي وقضايا المواطنة" و"دور الفيلم الوثائقي في ترقية 

فعل المواطنة" و"األيقون السينمائي والتجلي المادي للمواطنة".
حياة �سرتاح

االأربعاء  14 دي�صمرب 2022 املـوافق لـ 20 جمادى االأوىل 1444هـ

يف ر�صالة وجهتها للم�صاركني يف مهرجان اخلط العربي الـ 11

مولوجي توؤكد �حلر�ص 
على دعم �لرت�ث �لثقايف

اأكدت وزيرة الثقافة والفنون، �صورية مولوجي حر�صها على دعم الرتاث الثقايف امل�صرتك جاء ذلك يف ر�صالتها للم�صاركني يف الدورة 

اجلديدة للمهرجان الدويل للخط العربي الـذي حتت�صن اجلزائر فعاليته قراأها )با�صمها( مدير املركز الوطني للكتاب التيجاين تامة، 

اأبرزت خللها الوزيرة "االهتمام الذي توليه ال�صلطات العليا للبلد لهذا النوع من الفعاليات الثقافية الذي يعك�ش اإخل�ش احلكومة يف 

العمل على احلفاظ على هذا الرتاث الثقايف امل�صرتك، الذي يعترب م�صدر فخر للأمة العربية واالإ�صلمية جمعاء".

من خلل معر�ش يوثق جزءا من تاريخ اجلزائر

جمال �لدين مربك
 يعر�ص "�سحر �لرت�ث �جلز�ئري" بالعا�سمة



اأ�سرى مدنيون �سحراويون يتعر�سون للت�سييق و�سوء املعاملة

   رابطة حماية ال�صجناء ال�صحراويني
 بال�صجون املغربية تدق ناقو�س اخلطر

 www.elraed.dz

دويلالأربعاء  14 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 20 جمادى الأوىل 1444هـ12
مبنا�سبة الذكرى 62 للم�سادقة 

على الالئحة 1514

العماري يدعو الأمم املتحدة 
اإىل ال�سهر على احرتام 

حقوق ال�سحراويني
دعا المناضل في مجال حقوق االنسان, محرز العماري, 
شعب  تجاه  مسؤولياته  تحمل  الى  الدولي  االمن  مجلس 
لحقه  السهر على ممارسته  الغربية من خالل  الصحراء 

في تقرير المصير.
الـ  الذكرى  بمناسبة  له  مساهمة  في  العماري  وأعرب 
62 لمصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على الالئحة 
1514 المعروفة باعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 
امام  انشغاله  عن  اليوم،  احياؤه  يتم  الذي  المستعمرة, 
على  العتداءاته  عقاب",  اي  "بدون  المغرب  مواصلة 
شعب الصحراء الغربية, داعيا مجلس االمن الى "تحمل 

مسؤولياته في هذا االطار".
كما ذكر المناضل الحقوقي, بان حق الشعوب في تقرير 
مصيرها قد اقره المجتمع الدولي منذ 62 سنة, و هو حق 
"اساسي" و "غير قابل للتصرف", و الذي تم تطبيقه في 
عديد البلدان االفريقية.واضاف العماري "لألسف ان حق 
و  الغربية,  الصحراء  في  تجسيده  يتم  لم  المصير  تقرير 

ذلك بسبب تعنت المحتل المغربي".
صارخ  انتهاك  في  يواصل  االخير  هذا  ان  يقول  وتابع 
لحقوق  الممنهج  والخرق  "اعتداءاته  الدولية,  للشرعية 
لثرواته  المشروع  غير  النهب  و  الصحراوي"  الشعب 
القائم  االستعماري  الوضع  ادامة  الى  والسعي  الطبيعية 
االمن  بمجلس  القوى  و  االعضاء  بعض  من  بتواطؤ 

الدولي.
وامام التنكر لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية 
وامام االستعمار بكل االشكال المنافية لمبادئ ميثاق االمم 
المتحدة و احكام القانون الدولي, فقد أكد محرز العماري 
الوحيد  الشعب الصحراوي و ممثله  على شرعية قضية 
جبهة البوليساريو وكذا على اهمية "مرافقته و دعمه في 
كفاحه التحرري الى غاية التوصل الى تصفية االستعمار" 

من آخر مستعمرة في افريقيا, الذي ال مناص منه.

املغرب: 

مقتل �سائحة فرن�سية اإثر 
تعر�سها لهجوم باحلجارة

تعرضها  إثر  أمس,  أول  أنفاسها  فرنسية  سائحة  لفظت 
قرب  القنيطرة  بمدينة  زوجها,  رفقة  بالحجارة  لهجوم 
مصادر  به  أفادت  لما  وفقا  الرباط,  المغربية  العاصمة 
إعالمية. وقد تعرضت السائحة الثمانينية لهجوم بالحجارة 
متأثرة  وتوفيت  القنيطرة,  في  بوسلهام,  موالي  بمنطقة 
بإصابتها بصدمة في الرأس, أما زوجها الثمانيني, فحالته 
مستقرة حسب ما اوضحت نفس المصادر.ونقلت الوكالة 
عن مديرة المركز الجهوي موالي يوسف بالرباط, ليلى 
المرأة  وزوجته,  بزوج  األمر  "يتعلق  قولها  درفوفي, 
من مواليد عام 1940 توفيت لألسف. كانت قد وصلت 
للمستشفى متوفية". ووفقا للسلطات المغربية, فإن السائحة 
رجل  يد  على  لهجوم  وزوجها  هي  تعرضت  فرنسية 
"تظهر عليه عالمات الخلل العقلي".لإلشارة, ليست هذه 
المرة األولى التي يتعرض فيها سياح أجانب للهجوم في 
المغرب تنسب عادة من قبل السلطات ألشخاص "مختلين 
عقليا", على غرار جريمة مقتل مواطنة فرنسية ومحاولة 
اغتيال  الماضي.واثر  يناير  شهر  بلجيكية,  أخرى  قتل 
المواطنة الفرنسية اعلن القضاء الفرنسي عن فتح تحقيق 
ارهابي".وتذكر  بعمل  صلة  ذات  اغتيال  "جريمة  حول 
هذه الواقعة أيضا بالجريمة النكراء التي راحت ضحيتها 
 ,2018 ديسمبر  في  بالمغرب  اسكندنافيتان  مواطنتان 

حيث قتلتا بوحشية على يد مواطن مغربي وشركاء له.

وعلى مدار ثالثة أيام وبمشاركة نحو 45 من رؤساء 
الدول والحكومات, سيكون القادة األفارقة أمام سانحة 
عقد  إلى  وتطلعاتها  السمراء  القارة  إلسماع صوت 
التنمية  تحقق  مبنية على أسس جديدة  وثيقة  شراكة 
وتنهض باالقتصاد اإلفريقي مع العمل على ضمان 
األزمات  خضم  في  واألمني,  السياسي  االستقرار 
التي تعيشها عديد الدول اإلفريقية وتأثرها بالتوترات 
إلى  اإلفريقية  الدول  تتطلع  العالم.كما  في  الحاصلة 
في  فرصها  لتعزيز  رسمي  أمريكي  دعم  حصد 

الحصول على مقعد في مجلس األمن الدولي.
المتحدة من خالل عقد  الواليات  من جانبها, تسعى 
هذه القمة الثانية, بعد تلك التي نظمتها إدارة الرئيس 
األسبق باراك أوباما سنة 2014, إلى تأكيد التزامها 
لتوطيد  توليها  التي  واألهمية  إفريقيا  تجاه  الدائم 

بشأن  التعاون  وزيادة  األمريكية-األفريقية  العالقات 
األولويات الدولية المشتركة، حسب وزارة الخارجية 

األمريكية.
الخارجية  وزير  زيارة  من  أشهر  بعد  القمة  وتأتي 
الدول  من  عدد  إلى  بلينكين  أنتوني  األمريكي 
عن  خاللها  أعلن  الجزائر,  بينها  من  اإلفريقية, 
والتي  إفريقيا،  اتجاه  الجديدة  األمريكية  السياسة 
أهداف  عدة  تحقيق  إلى  واشنطن  ستسعى  بموجبها 
رئيسية في إفريقيا, وهي تكثيف الفرص االستثمارية 
ودعم مساعي المحافظة على المناخ وضمان االنتقال 

العادل للطاقة.
على  القمة  هذه  أشغال  خالل  النقاشات  وستركز 
تكريس  جهود  ودعم  االقتصادية  الشراكة  تعزيز 
قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتخفيف من آثار 

األزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد-19 واألوبئة 
الغذائي  األمن  تعزيز  الى  باإلضافة  المستقبلية, 
االستجابة  مدى  وبحث  واألمن  السالم  وتعزيز 
وتعزيز  المناخ  أزمة  مجابهة  إلى  الرامية  للجهود 

العالقات مع النخب والكفاءات اإلفريقية.
والمجتمع  اإلفريقية  الحكومات  بين  القمة  وستجمع 
المدني وممثلي الجاليات من مختلف أنحاء الواليات 
رؤية  لبلورة  محاولة  في  الخاص  والقطاع  المتحدة 
المتحدة  الواليات  بين  العالقات  لمستقبل  مشتركة 
عدة  عقد  القمة,  أعمال  جدول  وإفريقيا.ويتضمن 
تخصيص  سيتم  كما  ومنتديات,  عمل  جلسات 
تعزيز  فرص  بحث  أجل  من  المدني  للمجتمع  يوم 
الحوار بين المسؤولين األمريكيين وممثلي الجاليات 

اإلفريقية بالواليات المتحدة االمريكية.

قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن إن "لدى بالده مصلحة في االستثمار 
بالقارة األفريقية خاصة بما يتعلق بتعزيز االبتكارات وقطاع اإلنترنت". وأضاف 
األمريكية،  )الحرة(  لقناة  وفقا  األمريكية،  األفريقية  القمة  هامش  على  بلينكن، 
بالده  أن  مضيفا  ابتكارات،  إلى  بل  مساعدات  إلى  تحتاج  ال  أفريقيا  أن  أمس، 
تستثمر في البنى التحتية التي توفر الريادة ألسس أفريقية وهذا يعني خلق مزيد 

من السبل النسياب حر لألفكار والمعلومات.
وأشار إلى أن االستثمارات التي تتطلب في القرن الحادي والعشرين شيئا واحدا 
مقارنة  المستخدمين  أفريقيا ضعف  لدى  أنه  إلى  الفتا  الرقمي،  االتصال  وهو 
بالواليات المتحدة األمريكية، لكن لديها جزءا بسيطا فقط من الفضاء المعلوماتي 
والذي يعني شبكة إنترنت أكثر بطئا. وأعلن وزير الخارجية األمريكية عزم بالده 

استثمار 300 مليون دوالر في بناء مراكز بيانات في أنحاء القارة األفريقية.

من جهتها قالت نائبة الرئيس األمريكية كاماال هاريس إن هناك الكثير من فرص 
والتنسيق،  التعاون  حالة  في  المتحدة  والواليات  إفريقيا  بين  االقتصادية  التنمية 

مشيرة إلى أن بالدها ثالث أكبر شريك اقتصادي إلفريقيا.
وفقا  اإلفريقية  األمريكية  القمة  هامش  على  تصريحات  في  هاريس  وأضافت 
أفريقيا  سكان  سيكون   2030 العام  "في  إنه  أمس،  األمريكية،  )الحرة(  لقناة 
مليار و700 مليون نسمة أغلبهم شباب يسكنون المدن، واالحتياجات من الغذاء 

والصحة والتربية والمنشآت في تزايد كبير".
وأشارت إلى أنه من أهم المشاكل التي تواجه قارة إفريقية هي محدودية رؤوس 
مضيفة  واإلدارية،  القانونية  والعراقيل  للتمويالت  المرتفعة  والكلفة  األموال 
هذه  جميع  لمعالجة  األفارقة  الشركاء  مع  بالعمل  ملتزمة  األمريكية  اإلدارة  أن 

المشاكل.

كشف تقرير إيطالي، أنه تم تسجيل 1295 شخصا 
ما بين قتيل ومفقود من الالجئين والمهاجرين الذين 
البحر  وسط  المارة  الهجرة  طريق  عبور  حاولوا 
األبيض المتوسط المؤدية إلى إيطاليا ومالطا، وذلك 
مؤسسة  تقرير  الماضي.وذكر  أكتوبر  نهاية  حتى 
)ميغرانِتس( التابعة لمجلس األساقفة اإليطاليين حول 
باللجوء عام 2022″ وفقا لما أوردته وكالة  "الحق 

تم أيضا تسجيل أكثر من  أنه  األنباء اإليطالية أكي 
4 ماليين و400 ألف شخص تقدموا للحصول على 
مطلع  حتى  األوروبي  االتحاد  في  المؤقتة  الحماية 
أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه في نهاية شهر جوان 
الماضي - في خضم األزمة األوكرانية- كان هناك 
ما يقل قلياًل عن 296 ألف الجئ يقيمون في إيطاليا.

الماضي  جوان  نهاية  حتى  أنه  إلى  البيان،  ولفت 

أيضا، كان هناك 613 ألف الجئ في فرنسا وحوالي 
مليونين و235 ألف الجئ في ألمانيا، مشيرا إلى أنه 
في نهاية 2021، قبل اندالع األزمة األوكرانية، بلغ 
عدد الالجئين في إيطاليا الذي سجلته مفوضية األمم 
في حين  فقط،  ألًفا   145 الالجئين،  لشؤون  المتحدة 
الجئ  مليون  نصف  بالفعل  تستضيف  فرنسا  كانت 

وفيما استضافت ألمانيا مليونا و256 ألفاً.

أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أول أمس، بأن  
األسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أكديم إزيك بسجن "آيت ملول2 
",ضواحي مدينة أغادير المغربية, يتعرضون للتضييق وسوء المعاملة من طرف 
موظفي السجن, حسب ما ذكرته وكالة االنباء الصحراوية )واص(.وفي إفادة 
لشقيقة األسير المدني الصحراوي, ضمن مجموعة أكديم إزيك, إبراهيم ددي 
إسماعيلي, ذكرت تعرضه لالستفزاز والممارسات المشينة المرتكبة من طرف 
موظفي السجن في حقه  وفي حق باقي األسرى المدنيين الصحراويين ضمن 
الصحراويون  المدنيون  األسرى  منع  الصدد,  هذا  إزيك.وفي  أكديم  مجموعة 
من  باني,  أحنيني  ومحمد  لمجيد  فراجي  أحمد  سيد  إسماعيلي,  ددي  إبراهيم 
مغادرة زنزاناتهم  وتم استفزازهم بإجراءات تمييزية تهدف إلى التضييق عليهم 
والمس من كرامتهم.ويعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون من شتى انواع 
الممارسات القمعية في سجون االحتالل المغربي وفي مقدمتهم معتقلي مخيم 
"أكديم إزيك". ويطلق هذا المصطلح على مجموعة من الحقوقيين والصحفيين 
والقانونيين والمناضلين الصحراويين الذين تم اعتقالهم قبل وبعد تفكيك قوات 
االحتالل المغربية لهذا المخيم في نوفمبر 2010.ففي شهر أكتوبر 2010, تجمع 
أكثر من 20.000 من المدنيين الصحراويين بصورة عفوية وسلمية بالقرب من 
العيون, عاصمة  الصحراء الغربية, للتنديد بالممارسات القمعية لدولة االحتالل 
المغربية, وتم إنشاء هذا المخيم. وفي 8 نوفمبر من نفس السنة, قامت قوات 

االحتالل المغربية بتفكيك هذا المخيم بأساليب قمعية رهيبة, كما قامت باعتقال 
الكثير من الصحراويين.

وفي شهر مارس 2013, ادان قضاء االحتالل 25 ناشطا سياسيا صحراويا 
ومدافعا عن حقوق اإلنسان بعقوبات تتراوح بين 20 سنة والسجن المؤبد على 
أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وحتى اآلن, ال يزال 19 منهم 
مسجونين تعسفيا.وفي شهر نوفمبر 2016, أدانت لجنة االمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب بجنيف, المغرب لتعذيبه المعتقل السياسي النعمة أصفاري, و ال تزال 
زوجته, المدافعة الفرنسية عن حقوق اإلنسان, كلود مانجان, تناضل من اجل 
كل ضحايا الممارسات القمعية لالحتالل المغربي. في عام 2022, أدانت لجنة 
مناهضة التعذيب, المغرب مرة أخرى بسبب اعمال التعذيب التي ارتكبت ضد 

عضوين آخرين من نفس مجموعة "أكديم إزيك".
جدير بالذكر انه في يونيو 2022, أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوى 
ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة, وتتعلق بأعمال 
التعذيب وسوء المعاملة لثالثة معتقلين ضمن مجموعتي "أكديم إزيك" و"رفاق 
الشهيد الولي"، كما أودعت منظمات حقوقية غير حكومية و محامون, 6 شكاوى 
معتقلين  بتعذيب صحراويين  تتعلق  االممية,  اللجنة  أمام  المغرب  جديدة ضد 
ضمن مجموعة "أكديم إزيك", و طالبوا بإطالق سراح هؤالء المعتقلين المدانين 
باعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب, وبتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر.

انطالق اأ�سغال القمة الأمريكية-الإفريقية 

نحو بناء �سراكة وثيقة
 وفعالة وفق روؤية جديدة

تعترب القمة الأمريكية-الإفريقية التي انطلقت اأ�سغالها التح�سريية اأم�س مب�ساركة الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان

ممثال لرئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، فر�سة ملناق�سة �سبل تعزيز العالقات الأمريكية الإفريقية 

وبناء �سراكة وثيقة وفعالة وفق روؤية جديدة، يف ظل التطورات العاملية والإقليمية الراهنة.

 الوكالت

بلينكن على هام�س افتتاح القمة "الأمريكية الإفريقية" 

الواليات املتحدة ترغب يف اال�ستثمار يف اإفريقيا

خالل حماولتهم الهجرة عرب املتو�سط اإىل اإيطاليا ومالطا

مقتل وفقدان 1295 �سخ�سا يف عر�ض البحر 

اليابان تدر�س 
دعم ان�سمام االحتاد 

االإفريقي ملجموعة الع�سرين
الحكومة  الياباني يوشيماسا هاياشي "إن  الخارجية  قال وزير 
العشرين".  لمجموعة  اإلفريقي  االتحاد  انضمام  دعم  تدرس 
)إن  اليابانية  اإلذاعة  هيئة  ذكرت  حسبما   - هاياشي  وأضاف 
إتش كيه( يوم أمس، أن االتحاد اإلفريقي يعالج قضايا إقليمية 
مثل السالم واالستقرار في إفريقيا، فضال عن االستجابة لعدوى 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، كما يلعب دورا أكبر في 
المجتمع الدولي. ونوه إلى أن اليابان تعتزم تعزيز تعاونها مع 
الدول األفريقية في مثل هذا الوقت الذي يتطلب توحيد المجتمع 
أحد  وهو  55 عضوا،  من  األفريقي  االتحاد  ويتألف  الدولي. 

أكبر التكتالت اإلقليمية في العالم.



لإغاثة وت�سغيل الالجئني لفل�سطينيني

الأمم املتحدة جتدد التفوي�ض 
لالأونروا ثالث �سنوات قادمة

الجمعية  صوتت 
المتحدة،  لألمم  العامة 
على  الثالثاء،  أمس 
أربعة قرارات لصالح 
فيها  بما  فلسطين, 
والية  تمديد  قرار 
المتحدة  األمم  وكالة 
وتشغيل  إلغاثة 
لفلسطينيين  الالجئين 
جددت  "األونروا.«و 

قادمة  سنوات  ثالث  "األونروا"  لوكالة  التفويض  العامة  الجمعية 
بأغلبية ساحقة, تبدأ من 30 جوان 2023 حتى 30 جوان 2026، 
و على إثر ذلك رحبت الخارجية الفلسطينية بالتصويت على أربعة 
قرارات لصالح فلسطين, واعتبرته مؤشرا واضحا على اإلجماع 
العامة,  الجمعية  في  بفلسطين  الخاصة  القرارات  على  الدولي 

والمتسقة مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
و شدد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على أهمية تلك 
القرارات وضرورة تنفيذها باعتبارها المخزون القانوني واألخالقي 
االحتالل  إلنهاء  المشروع  ونضاله  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
رأسها  وعلى  للتصرف,  القابلة  غير  الحقوق  وتحقيق  الصهيوني, 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة لالجئين إلى 

ديارهم بناء على القرار .194
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  هولي  أبو  أحمد  رأى  بدوره,  و 
تصويت  أن  الالجئين,  شؤون  دائرة  رئيس  الفلسطينية  التحرير 
/األونروا/  لوالية  التفويض  لتجديد  المتحدة,  لألمم  العامة  الجمعية 
لثالث سنوات قادمة بأغلبية ساحقة, يعبر عن الدعم السياسي القوي 
من المجتمع الدولي لألونروا باستمرار عملها في خدمة الالجئين 
الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، من خالل عودتهم 
إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 

194»."
للعدالة  انتصارا كبيرا  يمثل  التفويض  أن تجديد  أبو هولي،  أكد  و 
بأن  وأثبت  ولألونروا،  الفلسطينيين  ولالجئين  الدولي  وللقانون 
العودة  حق  تدعم  التزال  الدولي  المجتمع  من  الساحقة  الغالبية 
لالجئين الفلسطينيين، الذي يدعمه القانون الدولي، وقرارات األمم 

المتحدة، وفي مقدمتها القرار ".«194
مطالبا  التجديد  قرار  لصالح  التي صوتت  الدول  مواقف  ثمن  كما 
/األونروا/  لميزانية  السنوات،  متعدد  بتمويل  عمليا  بترجمته  إياها 
بما يضمن استمرار عملها وخدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين.
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دويل

السياسي للحركة،  المكتب  وقال عضو 
على  وزع  تصريح  في  البطش،  خالد 
وسائل اإلعالم: "نحن ال نستجدي العدل 
شيرين  دماء  سنقاوم،  ولكن  ظالم،  من 
أبو عاقلة والطفلة جنى زكارنة لم تهز 
ضمير رئيس حكومة بريطانيا، عندما 
أعلن منح غطاء للكيان الصهيوني من 
األمر  الدولية،  المحاكم  أمام  المحاسبة 
المسؤولية عن  في  يجعله شريكاً  الذي 
كل  في  الفلسطيني  شعبنا  دماء  إراقة 

مكان.«
سوناك  إصرار  أّن  إلى  البطش  ولفت 

لقتل  لالحتالل  رسالة  الدولية  للمحاكم  الفلسطيني  التوجه  عرقلة  على 
الطفلة  دماء  أن  يبدو  ما  "على  العّزل.وأضاف:  والمدنيين  الصحافيين 
االحتالل  بضحايا  ناهيكم  عاقلة،  أبو  الصحافية  وصرخات  زكارنة 
وأبو  الكولك  عائلتي  من  الفلسطيني  الشعب  ونساء  أطفال  من  الصهيوني 

شهداء  من  اآلالف  وغيرهم  العوف، 
الحصار الظالم والجائر الممتد منذ العام 
شعبنا  أبناء  من  الفقراء  على   2007
رئيس  مواقف  من  تغير  لم  غزة،  في 
وزراء بريطانيا، الذي يصر على إبقاء 
حكومة بالده وحزبه الحاكم في الخندق 
مستكماًل  الفلسطيني،  للشعب  المعادي 
بذلك جريمة سلفه وزير خارجية بالده 
 ،1917 عام  التاريخية  بلفور  جيمس 
هدية  العربية  فلسطين  أعطت  التي 
وطنهم  عليها  يقيموا  كي  للصهاينة 

القومي.«
وأوضح أن هذا "الموقف الغريب يكشف عن الوجه الحقيقي القميء لهذا 
الزعيم الذي يتخلى كذلك عن تراث أجداده في الهند )غاندي(، الذي قاد 
ثورة الشعب الهندي حتى دحر االحتالل البريطاني عن الهند، كما يكشف 

وهم التسوية ووهم التعلق بها والمراهنة على الخيارات الدولية".

الثالثاء  أمس  صباح  االحتالل،  قوات  شنت 
متفرقة  مناطق  اقتحامها  خالل  اعتقاالت  حملة 
االحتالل  قوات  الغربية.واعتقلت  الضفة  في 
منهم  لحم  بيت  محافظة  من  مواطنين  ستة 
بأن  صحفية  مصادر  وأفادت  أشقاء،  أربعة 
األشقاء زكي، ومحمد،  اعتقلت  االحتالل  قوات 
وعماد  ديرية،  زكي  يوسف  ويونس  وموسى، 
محمد عليان طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب 
مدينة بيت لحم.كما اعتقلت  باسل خليل سجدية 

وتفتيشه  منزله  اقتحام  بعد  الدهيشة  مخيم  من 
قوات  اعتقلت  الخليل،  وفي  بمحتوياته،  والعبث 
االحتالل الطالبين في جامعة الخليل، براء غزال 
ومثنى القواسمي، واقتحمت قوات االحتالل مخيم 
الفتى عبد الرحمن  عقبة جبر بأريحا، واعتقلت 
عزات، بعد دهم منزله.أما في رام هللا، فاعتقلت 
قوات االحتالل الشاب أحمد أبو عادي، والشاب 
محمد زيدان عقب اقتحام منزلهما، في بلدة كفر 
محلية  مصادر  وأفادت  هللا،  رام  غرب  نعمة 

محمد  عمار  الشاب  اعتقلت  االحتالل  قوات  أن 
طمون  بلدة  في  منزله  اقتحام  عقب  عودة،  بني 
قتيبة  3 شبان:  أما في جنين، فاعتقل  بطوباس، 
راتب رفاعي قرب قرية رمانة، وأحمد رضا أبو 
سالمة من قرية فقوعة، والمحرر ماهر تحسين 
من  العبيدي  ومحمد  المدينة،  غرب  من  عابد 
بلدة  االحتالل  قوات  الحارثية.واقتحمت  السيلة 
عزون شرق قلقيلية، وأجرت تفتيًشا في حارات 

المنصورة ووسط البلد والحارة الشمالية.

حدد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، 7 أولويات لحركته بعد 35 
عاًما النطالقتها، و5 تحديات تواجهها أيًضا 
في مقدمتها حماية القدس وتحرير األسرى، 
الذكرى  في  متلفزة  كلمة  في  هنية  وقال 
المرحلة  حماس،  حركة  النطالقة   35 الـ 
القادمة هي مرحلة تحرير، ومرحلة األمل 
على  المشروع  إنجاز  ومرحلة  العمل،  مع 
الذي  التخبط  مع  المباركة  فلسطين  أرض 

يعيشه االحتالل.
وأوضح القائد الفلسطيني أن حماس تواجه 
أهمها:  تحديات،  عدة  االنطالقة  ذكرى  في 
وكسر  األسرى،  وتحرير  القدس،  حماية 
هوية  على  والحفاظ  غزة،  على  الحصار 
شعبنا في الداخل، والحفاظ على حق العودة.

وأفصح هنية عن أولويات حركته، وأوالها: 
على  يتجزأ  ال  كلٌّ  الفلسطينية  قضيتنا  أن 
وال  والحقوق،  والثوابت  األرض  مستوى 
على  والتسوية  التصفية  مشاريع  بكل  نقبل 

حساب حقوق شعبنا الفلسطيني.
محور  القدس  هي  الثانية  أولويتنا  وأضاف 
كل  تجمع  التي  وهي  العدو،  مع  الصراع 
العاصمة  تمثل  فهي  الصراع؛  هذا  معالم 
والموحد  الجامع  والعنوان  والقبلة  والعقيدة 
وضوح  "بكل  أؤكد  وأمتنا.وقال:  لشعبنا 
المخططات  بتنفيذ  مطلقا  نسمح  لن  أننا 
في  أو  األقصى  المسجد  في  الصهيونية 
القدس  وسيف  بيننا،  واأليام  عامًة،  القدس 
المسجد  بتحرير  إال  يغمد  ولن  يغمد  لم 

األقصى.«
هنية-  -حسب  فهي  الثالثة  األولوية  أما 

وليست  شعارا  ليست  والمقاومة  المقاومة، 
أن  فلسطيني  شعب  قدر  هي  بل  خيارا، 
الطرق  وكل  األشكال  بكل  ونواجه  نقاوم 
على امتداد هذا الوطن، وفق قوله.وذكر أن 
األولوية الرابعة هي إنجاز الوحدة الوطنية 
برنامج  على  االتفاق  المتعددة؛  بمستوياتها 
القيادية  المرجعية  وبناء  سياسي،  وطني 
واالتفاق على  الفلسطينية،  للشعب  الموحدة 

إستراتيجية نضالية كفاحية ضد االحتالل.
التي  االتفاقيات  بكل  متمسكون  هنية:  وقال 
وقعناها وآخرها إعالن الجزائر، وجاهزون 
لتطبيق هذا االتفاق، خاصة وسط األخطار 
والتهديدات الكبيرة التي تلوح في األفق في 

سياق وجود هذه الحكومة الصهيونية.
استمرار  هي  الخامسة  األولوية  أن  وبيّن 
ودولنا  األمة  مكونات  كل  على  االنفتاح 
أركز  أن  أريد  وقال:  واإلسالمية،  العربية 
على أن حماس منفتحة على الجميع، وهي 
مستعدة ألن تكون جسرا إلعادة لحمة األمة، 
واستعادة  األقصى  لحماية  نتفرغ  وألن 

القدس بإذن هللا.
"أننا  هنية-  -حسب  السادسة  واألولوية 
لتحرير  والعمل  التخطيط  عن  نتوانى  لن 
البطولة  أهل  أنتم  ألسرانا:  وأقول  أسرانا، 
القسام  وكتائب  الحركة  وإن  والفداء، 
وأن  مشرفة،  صفقة  إنجاز  على  مصممة 
نكسر هذا القيد مهما كلف ذلك من ثمن.«
وتابع "أولويتنا السابعة هي العمل على كسر 
الحصار الظالم على قطاع غزة، وستنطلق 
مجددا الحمالت إلرغام االحتالل على إنهاء 

الحصار عن غزة األبية.«

بين  زاوجت  الحركة  أن  إلى  أشار  كما 
السياسة على  تكن  المقاومة والسياسة، ولم 
وحتى  المقاومة،  وخيار  مشروعها  حساب 
االنتخابات  خوض  الحركة  قررت  حينما 
وفازت بها وشكلت الحكومة حافظت على 
وفي  الشرعية،  كل  وأعطتها  المقاومة  هذه 
الحكومي  العمل  في  حماس  وجود  ظل 

كبرت هذه المقاومة وتصاعدت.
وعظيمة،  مجيدة  ذكرى  نحيي  هنية:  وقال 
شكلت  التي  حماس  حركة  انطالقة  ذكرى 
بعهد جديد في مسيرة  وإيذانا  تحوال مهما، 
الصهيوني.وأضاف:  العدو  مع  الصراع 
"سجلت حركتنا مع شعبنا صفحات مجيدة، 
األبرار،  الشهداء  بدم  فصولها  كتبت 
وجراحاتنا  وبطوالتهم،  األسرى  وعذابات 

في كل مكان.«
وفي ذكرى االنطالقة وّجه هنية التحية لكل 
األبرار،  وشهدائنا  الفلسطيني  شعبنا  أبناء 
أحمد  اإلمام  المؤسس  الشيخ  مقدمتهم  وفي 
الحركة  قادة  من  عظيمة  وكوكبة  ياسين، 
الذين رووا بدمهم هذه األرض الطاهرة.كما 
االحتالل  سجون  في  ألسرانا  التحية  وّجه 
القيد  كسر  ينتظرون  الذين  الصهيوني 
على  الميامين  وجرحانا  الحرية،  وساعة 
هذا  ساحة  وعلى  المقاومة  مسيرة  امتداد 

الوطن المبارك.
كتائب  جيش  شكلت  حماس  أن  إلى  وأشار 
القسام في غزة بقيادة المجاهد محمد الضيف 
وحقوقنا  وأرضنا  شعبنا  عن  يدافع  الذي 
الذي  القدس  ومقدساتنا، وشّكل أيضا سيف 

أشهره بوجه العدو.

وأكد أن حركة حماس اعتمدت إستراتيجية 
االنفتاح على كل دولنا العربية واإلسالمية، 
من  دقيق  بتوازن  العالقات  هذه  وإدارة 
واألمة  األمة،  قلب  في  فلسطين  أن  منطلق 
حماس  حركة  فلسطين.وقال:  قلب  في 
ِنير االحتالل وتشكل مع  تعيش تحت  التي 
وجه  في  الحربة  رأس  الفلسطيني  شعبنا 
أبناء  إلى  بحاجة  هي  الصهيوني  المشروع 
كل هذه األمة، وبدعمهم وإسنادهم السياسي 
مشروع  ننجز  حتى  والتقني  والعسكري 
منها  القلب  وفي  فلسطين  بتحرير  األمة 
من  ُولدت  "حماس  القدس.وأضاف  مدينة 
رحم شعبنا الفلسطيني، وتزامنت انطالقتها 
امتدادا  تمثل  وهي  الحجارة،  انتفاضة  مع 
لمسيرة المقاومة، وإضافة نوعية وواضحة 
وحاسمة لفصائل العمل الوطني واإلسالمي 

ولفصائل الثورة.«
وأكد أن حماس على امتداد عمرها تتمسك 
الداخل  في  الفلسطيني  الشعب  بوحدة 
والخارج بالنظر إلى أن شعبنا يشكل الخندق 
الصهيوني  المشروع  مواجهة  في  المتقدم 

ومخططاته.
الوطنية  العالقات  مكتب  رئيس  قال  بدوره 
"حماس"  اإلسالمية  المقاومة  حركة  في 
عالقاتها  تبني  حركته  إن  بدران،  حسام 
جميع  في  التعاون  قاعدة  على  الوطنية 
وتعلي  والميدانية،  االستراتيجية  القضايا 
من مبدأ التنسيق، سواء التنسيق الثنائي أو 

الجماعي.«
ناتًجا  السياسي  الموقف  كان  كلما  أنه  وبيّن 
قدر  أكبر  مع  ومشاورة  مشاركة  عن 

كان  الفلسطينية،  الوطنية  المكونات  من 
من  والتدخل  التالعب  من  تحصيًنا  أكثر 
العدو  وتحديًدا  األخرى  األطراف  جانب 
أجراه  حوار  في  بدران  الصهيوني.وأكد 
في  حماس  لحركة  الرسمي  الموقع  معه 
الذكرى الـ 35 النطالقة حركة حماس، أن 
عالقاتها  في  حاكمة  مبادئ  لديها  الحركة 
فكرة  من  تنطلق  فهي  والسياسية،  الوطنية 
مواجهة  في  الفلسطينية  الجهود  توحيد 
العدو، وإفشال مخططاته في تصفية الوجود 
الفلسطيني، ومن ثم إلحاق هزيمة كبرى به.
وأردف رئيس مكتب العالقات الوطنية في 
عالقاتها  في  تنطلق  الحركة  أن  حماس، 
صلبة،  ودينية  وطنية  أسس  من  الوطنية 
والحوار،  والتنسيق  التفاهم  قيم  من  تعلي 
فالطريقة الوحيدة فلسطينًيّا هو "فقط الحوار 

والتفاهم والتعاون.«
الوطنية  العالقات  مكتب  رئيس  وأثنى 
تحقيق  في  األخيرة  الجزائر  جهود  على 
على  الجزائر  حرص  مؤكداً  المصالحة، 
فالمقاربة  الفلسطينية،  المصالحة  إنجاح 
حالة  وجود  على ضرورة  تقوم  الجزائرية 
المحيطة  األخطار  ضد  موحدة  فلسطينية 
المقاربة  هذه  ومن  الفلسطينية،  بالقضية 
المبادرة  جاءت  والوطنية،  القومية 

الجزائرية.
كبيًرا  جهًدا  بذلت  الجزائر  أنَّ  بدران  وبيّن 
والبناء على ما سبقها من  المبادرة  إلنجاح 
توافقات سياسية ووطنية، مؤكداً دعم حركة 
جهد  كل  وبذلها  الجهود  لهذه  الدائم  حماس 

إلنجاحها وتطويرها.

من اإعداد: حياة �سرتاح
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

ْنَيا يَبَك ِمَن الدُّ َوَل َتن�َض َن�شِ

حقل الدراسات اإلسالمية في الغرب أو ما يطلق عليه 
“االستشراق الجديد” متغيرات عديدة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية تمثلت في: تراجع المشروع الكولونيالي 
غير  الدارسين  من  شابة  أجيال  وانخراط  الغربي، 
االستشراقي،  المجال  في  اإلمبريالي  باإلرث  المحملين 
وعلى  المبحوثة  الموضوعات  على  بظالله  هذا  وألقى 
يتم  التي  والنتائج  المستخدمة  واالقترابات  األدوات 
التحيز من جهة  إليها من جهة، وعلى درجة  التوصل 
وتعصبا  تحيزا  أقل  الدراسات  صارت  حيث  أخرى 
بها  قاموا  من  بعض  من  أن  وخصوصا  قبل،  ذي  من 
خبروا العالم اإلسالمي حيث كان يقيم أسالفهم، وتمتعوا 
بفهم أفضل له ولثقافاته من المستشرقين األوائل، وفي 
التالي أقدم ألحد هؤالء الدارسين الذين قدموا  السطور 
الدراسات  حقل  تطوير  في  منكورة  غير  إسهامات 
النمطية  االستشراقية  األفكار  وتصويب  اإلسالمية 
مقدسي.   جورج  األمريكي  المفكر  وهو  اإلسالم  حول 
إبراهام  جورج  ولد  الفكرية  واآلثار  الذاتية  السيرة 
مقدسي )1920 -2002( في ديترويت بوالية ميتشجان 
األمريكية، ألسرة لبنانية هاجرت قبيل الحرب العالمية 
األولى، وتلقى تعليمه األولي هناك، وانخرط وهو شاب 
العالمية  الحرب  أثناء  األمريكي  الجيش  صفوف  في 
الثانية، وعقب انتهاء الحرب تخرج من جامعة ميتشغان 
عام 1947، وفي العام التالي نال درجته الجامعية الثانية 
من جامعة جورج تاون، ثم ارتحل إلى جامعة السوربون 
فضل  إليه  يعود  الذي  الوست  هنري  يد  على  وتتلمذ 
توجه  أستاذه  تأثير  وتحت  الحنبلي،  بالمذهب  االهتمام 
الحنبلي ونال عام 1964  الفكر  مقدسي صوب دراسة 
درجة الدكتوراه عن الفقيه الحنبلي المعروف ابن عقيل 

)ت: 513ه(، ورغم مضي عقود على دراسته ال تزال 
مرجعا لتاريخ الحنابلة والفكر الحنبلي في القرن الخامس 
الهجري. اشتغل جورج مقدسي بالتدريس الجامعي منذ 
بجامعة  مساعدا  استاذا  عمل  فقد  الخمسينيات،  أواخر 
ميتشغان )1957-1957( ثم محاضرا بجامعة هارفارد 
)1959-1961 ) ثم استاذا بذات الجامعة في الفترة ما 
بين 1963 حتى 1973، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا إلى 
أن تقاعد عام 1990 ومكث أستاًذا شرفًيا بها حتى توفي 
عام 2002 عن عمر يناهز 82 عاًما، وتقديرا لجهوده 
في مجال الدراسات اإلسالمية منحته جامعة جورج تاون 
الدكتوراه الفخرية، ونال عام 1993 جائزة جورجيو ليفي 
أحصيت  وقد  التصنيف،  مقدسي غزير  كان  فيدا.  ديال 
مؤلفاته فبلغت اثنتي عشر كتاًبا وخمسة وسبعون بحثا 
تدور حول؛ التعليم اإلسالمي، وتاريخ المذهب الحنبلي، 
والتطور العقدي في اإلسالم، ومن أشهر مصنفاته: ابن 
عقيل؛ الدين والثقافة فين اإٍلسالم الكالسيكي )1964(، 
ونشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
)1981(، ونشأة اإلنسانيات في اإلسالم الكالسيكي وفي 
تشق  أعماله  أخذت  وقد   ،)1990( المسيحي  الغرب 
طريقها إلى العالم العربي مؤخرا فنشر المركز األلماني 
لألبحاث عام )1996( تحقيقه لكتاب الواضح في أصول 
ترجمت  وكذلم  مجلدات،  ثالثة  في  عقيل  البن  الفقه 
الكليات )2015(، واإلسالم  تباعا ومنها: نشأة  مؤلفاته 
التاريخ  في  واألشاعرة  واألشعري   )2017( الحنبلي 
 .)2019( حنبلي  فقيه  ويوميات   )2018( اإلسالمي 
اهتماماته  أن  القول  إلى  قائمة مصنفات مقدسي  تحملنا 
تندرج  وأنها  بعناية،  ومرسومة  محددة  كانت  البحثية 
ضمن ثالثة محاور رئيسة هي: التأريخ لنشأة المذاهب 

العقدي  والدرس  الكالم  علم  بتطور  وعالقتها  الفقهية 
ورجاله  الحنبلي  المذهب  تاريخ  في  البحث  اإلسالمي. 
وأدواره التاريخية. البحث في النظام التعليمي اإلسالمي 
“الكليات”،  اسم  عليها  يطلق  ما  أو  المدرسة  في  ممثال 
ولماذا  المذهب  يتأسس  كيف  الغربي.  بمثيله  ومقارنته 
يندثر ثمة جدل محتدم في حقل الدراسات اإلسالمية حول 
نشوء المذاهب الفقهية، وفي المسار الذي تطورت خالله 
لتصبح نظريات قانونية معمول بها، ويفترض مقدسي 
أن تلك المذاهب مرت بثالثة أطوار، حتى وصلت إلينا 
بشكلها الراهن: – طور المذهب الجغرافي، أي بزوغ 
هذه المذاهب في منطقة جغرافية محددة تسمت باسمها 
ومن أمثلتها )مذهب أهل الكوفة، البصرة، الكوفة، إلخ(.
منذ  المذهب  أخذ  حيث  الشخصي،  المذهب  طور   –  
شخص  حول  يتركز  الهجري  الثالث  القرن  انتصاف 
مالك،  حنيفة،  )أبو  والتقوي  العلم  بين  يجمع  بعينه 
الشافعي، ابن حنبل، جرير، داود الظاهري، الطبري، 
أهل  انتصار  عن  برأيه  تعبيرا  يعد  الطور  وهذا  إلخ(، 
للنهج  تمثال  يتأتي  إذ  العقالنيين،  السنة على خصومهم 
 – القائد.  الرسول  حول  الصحابة  التف  حين  النبوي 
إلى  المذاهب  تحولت  وفيه  والتنظيم،  التبلور  طور 
روابط تنظيمية )guild school( كالنقابات والروابط 
المهنية، وأصبح لها تقاليد علمية ومناهج وأدوات علمية 
محددة، وضمن هذا السياق ظهرت فكرة “اإلجازة” التي 
محكوما  بات  والفقهي  القانوني  الرأي  إبداء  أن  تعني 
عليها  يحصلوا  لم  لمن  مسموحا  يعد  ولم  دقيقة  بقواعد 
وبخاصة من المتكلمين إبداء الرأي في المسائل القانونية 
من  حدا  بلغت  المذاهب  أن  مقدسي  ويفترض  الفقهية. 
الكثرة والتنوع وبلغ عددها خمسمائة مذهب من المذاهب 

الثالث  القرن  بحلول  تدريجيا  تقلصت  لكنها  الشخصية 
الهجري ولم يبق منها سوى أربعة مذاهب سنية، وفي 
تعليله لذلك يعارض مقدسي نهج المستشرقين )جوزيف 
الموقع  إلى:  ذلك  أرجعا  اللذان  وهيرجرونج(  شاخت 
االستراتيجي الذي يتمركز فيه المذهب، ورضا السلطة، 

وإغالق باب االجتهاد. 
اختفاء  وفي مقابلة ذلك يطرح أطروحته حول دواعي 
المذاهب وتتلخص في أن الموقع الجغرافي لم يكن عامال 
مؤثرا في انتشار مذهب ما أو اختفائه ألن المذاهب أخذت 
الشخصية،  الصفة  إلى  الجغرافية  الصفة  من  تتحول 
ويضاف لذلك أنه لم يصدر مطلقا قرار سياسي بتأسيس 
مذهب أو القضاء عليه، أما إغالق باب االجتهاد فهذه 
المقولة لم ترد في أي وثيقة تاريخية طالعها من وثائق 
فيها،  يفترض حدوث اإلغالق  التي  الوسطي  العصور 
وهي تفهم لديه بمعنيين: وضع حد لتكوين مذاهب جديدة، 
المباحثات والمناظرات  العنان في  ووضع حد إلطالق 
الفقهية التي حسمت من خالل اإلجماع. يخلص مقدسي 
من وراء ذلك إلى أن “إغالق الباب” أمام تكون مذاهب 
جديدة لم يحدث إال نتيجة رفض الفقهاء أنفسهم لتكوينها، 
فليس هناك أي سلطة أخرى بمقدورها أن تخرج مذهب 
إلى حيز الوجود أو تلغيه، وما يحدث أن المذهب يموت 
المدافعين عنه حتى ال  يتناقص عدد  موتا بطيئا عندما 
يبقى منهم من لديه القدرة على الدفاع عن مبادئ وعقائد 
المذهب  بقاء  أن  ذلك  للمذهب؛  بهم  المعترف  الممثلين 
يتطلب العناية بمبادئه والدفاع عنها في مواجهة المبادئ 
خالل  من  وترويجها  نشرها  في  واالجتهاد  المنافسة، 
التي  الوسائل  من  وغيرها  الفتاوى  وإصدار  التدريس 

تكفل بقاء المذهب.  

اَر ٱأۡلِٓخَرَةۖ َواَل َتنَس  ُ ٱلدَّ قال تعالى : }َوٱۡبَتِغ ِفيَمٓا َءاَتٰىَك ٱللَّ
َتۡبِغ  إِلَۡيَكۖ َواَل   ُ أَۡحَسَن ٱللَّ َكَمٓا  َوأَۡحِسن  ْنَيا  ٱلدُّ ِمَن  َنِصيَبَك 
َ اَل يُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِديَن{ ]القصص:  ٱۡلَفَساَد ِفي ٱأۡلَۡرِضۖ إِنَّ ٱللَّ
77[ كثيرون منا ربما يفهم هذا الجزء من اآلية الكريمة 
ْنَيا( على أنها دعوة لالستمتاع  )َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ
والشهوات  الملذات  مباحات  من  فيها  وما  الحياة  بهذه 
وغيرها  وثمار  وزروع  وبنين،  مال  من  والمغريات، 
من مباهج الحياة الدنيا .. لكن األمر بالطبع ليس بالسعة 
هذه أو الفهم هذا، خاصة أن اآلية من بدايتها عبارة عن 
دعوة تؤكد أهمية أن يستثمر اإلنسان ما يملك في هذه 
اَر اآْلِخَرَة(  ُ الدَّ العاجلة، لخير الباقية )َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك للاَّ
أي ما آتاك للا من خيراته ونعمائه، لتأتي التكملة )َواَل 
إلى  ْنَيا(. أي أن األمر هنا بحاجة  ٱلدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  َتنَس 
شيء من التدبير الحكيم. قد تتساءل وتقول: كيف نوازن 
بين األمرين أو الدعوتين؟ اإلجابة في التفاصيل القادمة 
للموضوع.. الحظ أن مشكلة غالبيتنا اليوم، هي التعمق 
في العمل الدنيوي حتى يكاد أحدنا ينسى آخرته، إن لم 
يكن البعض قد نساها فعاًل. أو ربما على النقيض من 
ذاك، تجد من يتعمق ويتشدد في الجزء األخروي حتى 
يُخشى  التي  الدرجة  إلى  الدنيا،  ينسى نصيبه من  يكاد 
عليه أن يكّل أو يمل، وهذا شعور لو تسرب إلى النفس 
من  نوع  إلى  باإلنسان  يؤدي  قد  الدهر،  من  حين  بعد 
هم.  ما  وقليٌل  ما رحم ربي  إال  االنتكاس،  أو  التراجع 
بمعنى آخر مختصر، ضاعت بوصلتنا اليوم في زحمة 
األعمال والمشاغل. فتجد إفراطاً وتوسعة عند أحدنا في 
العمل الدنيوي، المباح منه وغير المباح، مع تفريط بالغ 
مصاحب لكل ما له عالقة بالعمل األخروي. أو يحدث 
على العكس من ذلك كما أسلفنا آنفاً، ويحدث تقتير على 
الدنيا غير مطالب به، مع تشدد وتعمق في  النفس في 
أال  والدنيوية  الدينية  حياتنا  في  األصل  لآلخرة.  العمل 
أي  الوسط،  دين  ديننا  تفريط.  وال  إفراط  هناك  يكون 
المذكورة أعاله.  باآلية  الدعوتين  التوسط هو غاية  أن 
تريح  عمل صالح  أي  في  الدنيا  في  عندك  ما  استثمر 
به نفسك دنيوياً، وفي الوقت ذاته تبني به لك مستقباًل 
الدنيا،  في اآلخرة . أوصانا للا بأال ننسى نصيبنا من 
وأن نوازن في األعمال والمهام واستثمار حالل الدنيا 
في  األمور  تجري  هكذا  اآلخرة..  وجمال  لحالوة 
لمزيد  حاجة  دون  ويسر،  وسهولة  وضوح  بكل  ديننا 
آلخرتك  دنياك  استثمر  تفصيالت.  وعميق  شروحات 
سواء  أحد،  أهميته  في  يشك  ال  أمر  للغد  االستثمار 
كان هذا الغد مستقبلك الدنيوي أم المستقبل األخروي. 

كالهما مهمان، والرسول الكريم – صلى للا عليه وسلم 
– أوصانا بأن نسأل للا خيري الدنيا واآلخرة.. وحديثي 
ها هنا بالطبع ال أقصد به الغد الدنيوي القريب، بل ذاك 
األخروي، الذي ال أقول إنه بعيد، ألنه ربما يكون هو 
األقرب من الدنيوي، على اعتبار أن األعمار واآلجال 
بيد للا، وآخرة اإلنسان تبدأ من لحظة موته، أطال للا 
في أعماركم وبارك فيها. بشكل عام، ليس مقصدنا من 
كيفية  هو  ما  بقدر  الزمن،  أو  التوقيت  هو  موضوعنا 
استثمار اليوم أو الحاضر الدنيوي للغد األخروي، دون 
أن ننسى في الوقت ذاته، ونحن نعمل لآلخرة، نصيبنا 
تحكمنا  أال  مع ضرورة  القرآن،  يعلمنا  كما  الدنيا  من 
شهوات المجتمع، ونخضع لها ونسير في ركابها. ليس 
الدنيا، أن يجمع األموال  المسلم وغايته في هذه  هدف 
بأشكالها المتنوعة، وال أن يبني البيوت والقصور، وال 
بيته كل عامين أو ثالث،  أثاث  بتغيير  أن يشغل نفسه 

على  ويجبرها  نفسه  يجهد  أو  وسياراته،  هواتفه  أو 
أسفار السياحة كل عام، أو يشغل نفسه بأشكال مختلفة 
على  وعالن  فالن  ترضية  أو  والتجارة،  األعمال  من 
مجتمعية،  شهوات  من  وغيرها  دنياه،  أو  دينه  حساب 
كلنا يالحظها ويعايشها وربما كثيرون منا يعاني منها 
كل  تكون  أن  إذن  الحكمة  من  ليس  وأخرى.  بصورة 
تلكم الشهوات ضمن أجندة المسلم في دنياه. لماذا؟ ألن 
اإلنسان في األصل، مخلوق لحياة أخرى باقية خالدة، 
وما الحياة الدنيا هذه إال متاع مؤقت زائل ال محالة. حياة 
كلها اختبارات وابتالءات، على أشكال وصور متنوعة. 
هذا  يقتضي  وبالتالي  تتغير،  ال  راسخة  حقيقة  تلك 
التعامل معها، وتجنيد كل  المسلم في  األمر حكمة من 
طاقاته وفكره وما يملك في دنياه ألجل آخرته، وآخرته 
وتطلب  زوجة  وتتخذ  بيتاً  تملك  أن  في  ال شيء  فقط. 
أموااًل حالال،  بالتجارة وتكسب  ذرية صالحة وتشتغل 

سياحة  العالم  وتصول  تجول  أن  في  كذلك  شيء  وال 
واستكشافا، لكن ال يكن كل ذلك همك األول، أو على 
حساب آخرتك، بل كلما سنحت فرصة ووجدت في أي 
منها صالح حالك، وداعما لمشروعك المستقبلي هناك 
بالذي  أدرى  بالطبع  وأنت  بها،  بأس  فال  اآلخرة،  في 
الحكاية  إن  الدنيوي واألخروي.  ينفعك ويصلح عملك 
باختصار شديد: دنياك طريقك آلخرتك، وأنت مديرها، 
فإما أن تديرها بشكل فاعل صحيح ترى نتائج إدارتك 
باهرة مبهجة هناك في اآلخرة، أو ترى العكس من ذلك. 
معدودة  أيام  حياتنا  أيضاً.  ومنفذه  القرار  أنت صاحب 
حياتنا ما هي إال أياماً معدودات، وإن عاش أحدنا مئات 
األمم  بأعمار  مقارنة  وتنتهي،  لحظات  هي  السنوات. 
من  وسيكون  والمجرات.  الكواكب  أو  والحضارات، 
عدم الحكمة لو أضاع أحدنا ُجل هذا الوقت القصير فيما 
ما  وهو  القريب،  األخروي  بالغد  عليه  بالنفع  يعود  ال 
يستدعي من أي عاقل حصيف، عدم التفريط في وقته 
القصير الموجز هذا، فيجتهد تبعاً لذلك، ويؤدي أعمال 
التأكيد تارة  إلى آخرته بسالم، مع  بنية الوصول  دنياه 
أخرى، أال يكون في ذلك إفراطاً هنا أو تفريطاً هناك. 
قيمة حياة قصيرة  ما  ويقول:  أحياناً،  أحدنا  يتساءل  قد 
يكره بعضنا بعضاً بسببها؟ أو نتآمر على غيرنا أو نظلم 
هذه  قيمة  ما  متاعها؟  من  زائل  قليل  لمتاع  حولنا  َمن 
الحياة التي تدفع أحدنا ليقطع أهله ويعق أمه وأباه، أو 
ينشر شره ويقل خيره ويؤذي جاره، أو يتلذذ بالمنكرات 
يومية  حياتية  مشاهد  من  ذلك  غير  أو  والمحرمات، 
عديدة، وشهوات مجتمعية متناثرة حولنا، نتأثر بها حيناً 
إن  كثيرة وعلى غير هدى؟  أحياٍن أخرى  ونتبعها في 
من األهمية بمكان في ختام هذا الموضوع، معرفة قيمة 
وحقيقة هذه الحياة القصيرة، ألن تلك المعرفة ستكون 
دافعة لتغيير أو تصحيح نظرتنا إليها وبفهم دقيق، حتى 
ال تتحكم بنا شهوات المجتمع في إدارة دفة حياتنا الدنيا، 
وشرب  أكل  من  فصواًل  ليست  تأكيد،  بكل  هي  والتي 
وتكاثر وجمع لألموال.. ال، ليست هي كذلك أبداً. وما 
خلقها للا لنا وال خلقنا لها لتكون كذلك، بل هي وسيلة 
تصوره.  يمكن  مما  وأصعب  وأعقد  أكبر  ألمر  مؤدية 
إن حياتنا هذه ما هي إال قنطرة لحياة أخرى ال نهائية، 
أبدية خالدة مختلفة، ال يمكن وصفها بأي حال من  أو 
تأكيد،  لكنها بكل  األحوال في سطور محدودة ها هنا. 
تستحق عماًل خالصاً صحيحاً للوصول إليها عبر حياتنا 
كفيل بكل  وأبداً  القصيرة هذه.. وللا تعالى دوماً  الدنيا 

جميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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عن  صدر  بيان  وأوضح 
الثالثاء  أمس  الوزارة 
استراتيجية  إطار  في  أنه 
والتعليم  التكوين  قطاع 
مواكبة  في  المهنيين 
االقتصادية  التحوالت 
التي تشهدها الجزائر من 
العاملة  اليد  توفير  ناحية 
على  المبنية  المؤهلة 
الحديثة،  التقنية  المعايير 

أشرف  السيارات،  صناعة  بمجال  تعلق  ما  خاصة 
للتكوين  الوطني  بالمعهد  ياسين  مرابي  الوزير 
المهني - األبيار – بالجزائر العاصمة، على جلسة 
الجزائر،  فيات  مجمع  مع  شراكة  اتفاقية  توقيع 
للمساهمة في إنشاء مسار التكوين في مجال صناعة 
السيارات بالجزائر، كما تتعلق االتفاقية بالتكوين في 
مجال صناعة السيارات بإنشاء فروع للمتكونين في 
التمهين،  نمط  خاصة  أنماط  عدة  في  المجال،  هذا 
على  تطبيقية  تربصات  من  المتكونين  واستفادة 
مستوى مصانع السيارات، تأطر من طرف خبراء 
قبل  من  توفيرها  سيتم  التكوينات  هذه  الميدان،  في 
مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد "سعد محمد" 

الكائن السانية وهران.
توفر  أن  المصدر  االتفاقيات حسب  هذه  شأن  ومن 
الكفاءات الالزمة في التحكم في هذا المجال الدقيق، 
الوطن  االقتصادي عبر  النشاط  هذا  وتوسعة مجال 
خلق  يخص  فيما  الدولة  أهداف  الى  والوصول 
والمعرفة  التكنولوجيا  على  تعتمد  جديدة  نشاطات 

كاقتصادات بديلة.
للصحافة  كلمته  وخالل 
التكوين  وزير  أّكد 
إن  المهنيين"  والتعليم 
والتعليم  التكوين  قطاع 
الى  بالنظر  المهنيين، 
أهمية  يعطي  مهامه 
أجل  من  للشراكة  كبرى 
التنمية االقتصادية للبالد، 
القطاعات  في  السيما 
خالل  من  السيارات،  صناعة  مثل  االستراتيجية 
مرة  المتقدمين ألول  للشباب  المهني  التكوين  توفير 

للحصول على مؤهالت".
التحديات  جيدا  يعي  القطاع  أن  أضاف  الوزير 
صناعة  مجال  تطوير  في  التحوالت  تفرضها  التي 
مجال  في  سيما  الغد،  تقنيي  وتحضير  السيارات 
بـالتعاون  لنا  ستسمح  الشراكة  هذه  فإن  الصيانة، 
للكفاءات  الجديدة  االحتياجات  تحديد  المشترك على 
المنبثقة عن هاته التطورات، وكذا تحديث الوظائف 
الموجودة بإدخال التكنولوجيات الجديدة، إضافة إلى 
العمل على الهندسة البيداغوجي )إعداد/تحيين برامج 
التكوين(، وتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين.
وفي الختام، عبّر الوزير عن مدى قناعته في كون 
من  تحتويه  بما  االتفاقيات،  هاته  مثل  على  التوقيع 
المقدم  التكوين  لتحسين  أداة حقيقية  تشكل  التزامات 
من طرف القطاع والرفع من مستوى التكوين وفي 

ذات الوقت تطوير االقتصاد الوطني.
حياة �سرتاح
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إذاعة  إلنشاء  والستين  السادسة  للذكرى  إحياء 
السرية(  )اإلذاعة  المكافحة  الحرة  الجزائر  صوت 
الجزائرية  اإلذاعة  تنظم   ،1956 ديسمبر   16 في 
الجزائرية،  اإلذاعة  بمقر  ديسمبر،   16 الجمعة  هذا 
بالمراتب األولى في  الفائزين  لتتويج  النهائي  الحفل 
التي  للشباب،  الوطنية  لألغنية  الوطنية  المسابقة 
نظمتها اإلذاعة في ستينية االستقالل، برعاية كريمة 
شباب   " شعار  تحت  الجمهورية،  رئيس  السيد  من 

الجزائر يغني الجزائر ».
الوطنية  القنوات  كل  ستنقله  الذي  النهائي  الحفل 
تتويج  خالله  سيتم  الجزائرية،  لإلذاعة  والجهوية 
ستة )06( أعمال فنية غنائية، ثالثة منها بالعربية، 
التعبيري  وثالثة أخرى باألمازيغية، حسب المشتق 
تتويج  إلى  باإلضافة  فائز  عمل  لكل  األمازيغي، 

أربعة أعمال أخرى بجوائز خاصة للجنة التحكيم.
المسموعة  لإلذاعة  العمومية  المؤسسة  وكانت 
لكل  المفتوحة  الوطنية  المسابقة  هذه  أطلقت  قد 
الوطن،  مناطق  بكل  الشباب،  المبدعين  الفنانين 
االحتفال  بمناسبة  واألمازيغية  العربية  وباللغتين 
االتصال،  وزارة  إشراف  تحت  االستقالل،  بستينية 
وبالشراكة مع وزارات: المجاهدين وذوي الحقوق، 
والمحافظة  والرياضة،  والشباب  والفنون  والثقافة 
الوطني  الديوان  وبمساهمة  لألمازيغية،  السامية 
لحقوق الملف والحقوق المجاورة، والوكالة الوطنية 
لإلشعاع  الجزائرية  والوكالة  واإلشهار،  لالتصال 

الثقافي.

ألكثر  وصلت  التي  المفتوحة  المنافسة  سمحت  وقد 
من ثالثة أشهر، بتسجيل مشاركة 1066 عمال، من 
بينها 285 عمال باللغة األمازيغية بمختلف مشتقاتها، 
النسوي  للعنصر  مشجعة  مشاركة  سجلت  كما 
باللغتين الوطنيتين، حيث بلغ إجمالي األعمال الفنية 

النسوية 186 عمال.
المسابقة  بتنظيم  الجزائرية  لإلذاعة  مبادرة  وجاءت 
تحفيز  بهدف   ، للشباب  الوطنية  لألغنية  الوطنية 
على  التعبيرية  األلسن  وبكل  الجنسين  من  الشباب 
اإلبداع كتابة ولحنا وآداء في أعمال غذائية وطنية 
ثورة  و  وأمجاد  بتاريخ  ،تتغنى  وأصلية  جديدة 
الجزائر ، وجمالها ، وإنجازاتها ، من أجل تعميق 
بوطنهم،  للشباب  والوجداني  العاطفي  االرتباط 
إلى  تحتاج  التي   ، الوطنية  الغنائية  المكتبة  وإلثراء 
التجديد بأعمال فنية جديدة و جادة ، كما جاءت القيم 
 ، جدا  معتبرة  للفائزين  المرصودة  للجوائز  المالية 
في  اإلذاعة  لشركاء  قوية  فيها مساهمة  كانت  حيث 
اإلسهام  نحو  المسعى  جدية  لتؤكد   ، المسابقة  هذه 
 ، الجنسين  من  شابة صاعدة  فنية  أسماء  بروز  في 
اإلعالمي  المحيطين  من  الدعم  و  بالمرافقة  تحظى 
هذا  في  اإلضافة  تقديم  في  المشعل  لتأخذ  والثقافي، 
النوع الفني الهادف، خاصة في ظل ما يتعرض له 
له  ما  كل  في  وخطير  مبرمج  استهداف  من  شبابنا 
صلة بثقافة االنتماء والوالء للوطن والثقة في النفس 

وفي المستقبل.
حياة �سرتاح
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الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

اإحياء للذكرى ال�صاد�صة وال�صتني 
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عميد جامع اجلزائر

 ال�صيخ حممد ماأمون

 القا�صمي احل�صيني يوؤكد:

�شخ�شية �ل�شيخ �ملغيلي من �أهم 
�ملرجعيات �لعلمية يف �جلز�ئر

القاسمي  مأمون  محمد  الشيخ  الجزائر،  جامع  عميد  قال 
المرجعيات  أهم  "من  المغيلي  شخصية  إن  الحسيني 
بين  عالية  علمية  مكانة  تبوأ  وقد  الجزائر  في  العلمية 
معاصريه من العلماء، وسجل تاريخا حافال في بالده وفي 
الجوار اإلفريقي حيث كان له حضورا فاعال وقدم الكثير 
واستقرارها"،  وحدتها  أجل  من  اإلفريقية  للمجتمعات 
الفهم والعلم ومنهج  له بسطة في  أنه "كانت  إلى  مشيرا 

متميز في الدعوة واإلصالح«
و في تصريح أدلى به لـ " ملتيميديا اإلذاعة الجزائرية، 
أوضح عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد مأمون القاسمي 
الفذ  اإلمام  من  لنستلهم  "فرصة  الملتقى  أن  الحسيني 
سيرته  و  منهجه  ومن  الموحد  والرمز  المرشد  والملهم 
ما تأتلف به األرواح وترتبط القلوب وما يوطد أواصر 
المحبة والتعايش بين الشعوب ونستلهم منه منهجه الراشد 
وببعده اإلصالحي  التنويري  وبدوره  واعتداله  بوسطيته 
ونظرته  السياسي  فكره  من  واالستفادة  واالجتماعي 

المقاصدية ومبادئ الحكم الراشد«.
للدعاة  رابطة  في  عضو  بابا،  إمام  كمارا  جهته  من 
الدينية  والشؤون  والمساجد  لألئمة  األعلى  والمجلس 
بكوت ديفوار و حفيد اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 
عن  والدفاع  واالستقالل  للنضال  رمز  المغيلي  أن  أكد 
الدين ورمز لما قام به من تكوين فكري و علمي و أدبي و 
ديني .وقال من جهته سالم بن عبد الكريم المغيلي، و هو 
من أحفاد المغيلي بالجزائر  أن " اإلمام المغيلي شخصية 
فذة كان له دور كبير في نشر الثقافة اإلسالمية في القارة 
اإلفريقية »، و ثمن سالم بادي و سالم ناجم حفيدا اإلمام 
بن عبد الكريم من النيجر اهتمام الدولة الجزائرية بأحفاد 

الشيخ المغيلي و إرثه.
حياة �سرتاح

مبا يف ذلك اجليل اخلام�س

تعاون بني "هواوي" 
و"اأوبو" 

حول بر�ء�ت �الخرت�ع

أعلنت شركة هواوي و اوبو أمس الثالثاء عن 
توقيع اتفاقية الترخيص عبر براءات االختراع 
االختراع  براءات  تغطي  والتي   ، العالمية 
في  بما   ، الخلوي  للهاتف  القياسية  األساسية 

ذلك الجيل الخامس.
قال آالن فان ، رئيس قسم الملكية الفكرية لدى 
هواوي انه "بعد أكثر من 20 عاًما من االبتكار 
العديد من محافظ  المستمر ، طورت هواوي 
السوق  في  القيمة  عالية  االختراع  براءات 
Wi- العالمية في مجاالت مثل الجيل الخامس و
Fi وبرامج ترميز الصوت/ الفيديو". "يسعدنا 
توصلنا إلى اتفاقية ترخيص متبادل مع اوبو. 
يعتبر االعتراف المتبادل بقيمة الملكية الفكرية 
بين الشركات خطوة رئيسية نحو تعزيز دورة 
إيجابية من االبتكار والبحث في المعايير عالية 
القيمة: االستثمار ، وتلقي عوائد من االستثمار 
، ثم إعادة االستثمار. سيمكن هذا صناعتنا من 
مواصلة االبتكار وتزويد المستهلكين بمنتجات 

وخدمات أكثر تنافسية.«
كما صرح ادلر فينج انهم: "نحن سعداء للغاية 
لبراءات  متبادل  ترخيص  اتفاقية  في  للدخول 
بوضوح  يوضح  إنه  هواوي.  مع  االختراع 
حد  إلى  وتحترمان  تعترفان  الشركتين  أن 
البعض.  لبعضهما  الفكرية  الملكية  قيمة  كبير 
ادلر فينج  للجانبين" ، قال  إنها صفقة مربحة 
، الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية لدى اوبو. 
"سوف ندعو ، كما هو الحال دائًما ، إلى إنشاء 
 ، الفكرية  للملكية  مستدام وصحي  بيئي  نظام 
حيث يمكن حل تراخيص الملكية الفكرية من 
براءات  قيمة  وتحظى  ودية  مفاوضات  خالل 

االختراع لكل شركة باحترام كبير.
حياة �سرتاح

 �حلفل �لنهائي مل�شابقة �الأغنية 
�لوطنية لل�شباب هذ� �جلمعة

كانت بحوزة م�صافر كان يهم 

بالدخول اإىل الرتاب الوطني

حجز 2352 قر�ص
 مهلو�س باملركز �حلدودي

 باأم �لطبول بالطارف
مهلوس  قرص   2352 بحجز  الجمارك  مصالح  قامت 
وذلك  الطارف(،  )والية  الطبول  بأم  الحدودي  بالمركز 
إلى  بالدخول  الخاصة  الجمركية  اإلجراءات  إتمام  أثناء 
أمس  به  أفاد  حسبما  المسافرين،  ألحد  الوطني  التراب 

الثالثاء بيان للمديرية العامة للجمارك.
الميدانية  الجهود  تكثيف  "في سياق  أنه  البيان  في  و جاء 
إطار  في  والمبذولة  الجمركية  للفرق  العملياتية  للمصالح 
المخدرات  وترويج  تهريب  أساليب  شتى  وقمع  مكافحة 
والمؤثرات العقلية, تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص 
المسافرين بالمركز الحدودي بأم الطبول التابعة لمصالح 
اختصاص  بإقليم  بالطارف,  للجمارك  األقسام  مفتشية 
المديرية الجهوية للجمارك بعنابة, وأثناء إتمام اإلجراءات 
ألحد  الوطني  التراب  إلى  بالدخول  الخاصة  الجمركية 
نوع  من  مهلوسا  قرصا   2352 حجز  من  المسافرين, 
بإحكام على متن  300 مغ, تم ضبطها مخبأة  بريغابالين 

سيارة سياحية«.
و تكرس العملية -حسب نفس المصدر- "اليقظة والفطنة 
المجندين  الجزائرية  الجمارك  والمستمرة ألعوان  الدائمة 
ليال ونهارا في سبيل أداء واجبهم المهني, في سبيل حماية 
االقتصاد الوطني والمساهمة في الحفاظ على إقرار األمن 
وسالمة  صحة  يهدد  ما  كل  ومكافحة  العامين  والنظام 

المواطن".
حياة �سرتاح

حوادث املرور:

وفاة 17 �شخ�شا 
و�إ�شابة 1164 

�آخرين خالل �أ�شبوع

توفي 17 شخصا و أصيب 1164 آخرون 
مرور  حادث   1003 إثر  على  بجروح 
وقع بعدة واليات من الوطن, خالل الفترة 
الممتدة  من 4 إلى 10 ديسمبر, حسب ما 
أفاد به, أمس الثالثاء, بيان لمصالح الحماية 

المدنية.
حصيلة  أثقل  أن  المصدر  ذات  وأضاف 
سجلت في والية المسيلة بوفاة 3 أشخاص 
في مكان الحادث و جرح 37 آخرين على 
إثر وقوع 26 حادث مرور، كما قامت نفس 
بإخماد  سمحت  تدخال  ب869  المصالح 
و  صناعية  منزلية,  منها  حريق   601
مختلفة, أهمها سجلت بوالية الجزائر بـ48 

حريق, تيبازة )38( والبليدة )36(.
حياة �سرتاح

تتعلق بالتكوين يف جمال �صناعة ال�صيارات باإن�صاء 

فروع للمتكونني يف هذا املجال

�شر�كة بني وز�رة �لتكوين
 وجممع "�شتيالنت�س" 

لت�شنيع �شيار�ت فيات باجلز�ئر
وقع وزير التكوين والتعليم املهنيني يا�صني مرابي مع القائمني على وجممع 

"�صتيالنت�س" لت�صنيع �صيارات عالمة فيات باجلزائر على اتفاقية �صراكة تتعلق 
بالتكوين يف جمال �صناعة ال�صيارات باإن�صاء فروع للمتكونني يف هذا املجال.
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