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اأداء امل�سوؤولني حتت "جمهر الرئي�ص"
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موؤ�سرات قويـــة لنجاح القمــة العربيــة
تن�سيب جميد عمور على ر�أ�ض �لهيئة 

و�أمني ع�م �لرئ��سة ي�سيد بجهوده�

"و�ساطة اجلمهورية 
كانت حمل اإ�سادة 
واإعجاب اجلميع" 

وز�رة �لرتبية تدعو �أولي�ء �لتالميذ �إىل �النخر�ط يف �لنظ�م �ملعلوم�تي

البطاقــة الذهبيــة لقتنــاء الكتب املدر�سيــــة



تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  يواصل 
سياسته اإلصالحية القائمة على المتابعة والتقييم 
عنها  انبثق  والتي  المسؤولين،  ألداء  المستمر 
إجراء حركة جزئية شملت بعض الوزراء تلتها 
الحركة الواسعة في سلك الوالة والوالة المنتدبين 
وإنهاء مهام 15 واليا و3 والة منتدبين، ما يعكس 
وجود حركية دائمة في مؤسسات الدولة تتوافق 
والوضع العام للبالد، ويسعى رئيس الجمهورية 
أداء  تحسين  إلى  اإلجراءات  هذه  خالل  من 
الممارسات  بعض  على  والقضاء  المسؤولين 
التنمية  عجلة  تعطيل  في  تسببت  التي  السابقة 
االقالع  رهان  السنة  هذه  رفع  قد  وأنه  خاصة 
االقتصادي التي يستوجب وجود مسؤولين على 
والصدق  واالحترافية  المهنية  من  كبير  قدر 

والتفاني في العمل.
ألداء  تقييمه  في  الجمهورية  رئيس  ويعتمد 
عديد  على  منهم،  المحليين  خاصة  المسؤولين 
المعايير والملفات التي أولى لها اهتماما خاصا، 
يتقدمها ملف مناطق الظل وملف التكفل بالتنمية 

المحلية وكذا الملف االقتصادي، كما ينطلق في 
تصله  كانت  التي  التقارير  نتائج  من  قراراتها، 
تباعا مع عدة جهات وعلى رأسها األرقام التي 
دوري،  بشكل  الجمهورية  وسيط  يرصدها  كان 
والتحكم  االستثمارية  المشاريع  تقدم  مدى  حول 
في الممارسات البيروقراطية التي عطلت عجلة 

التنمية لسنوات طويلة.
الجمهورية  رئيس  اختاره  الذي  التوقيت  ويأتي 
الدخول  لتزامنه مع  إلجراء هذه الحركة مثاليا، 
االجتماعي، كما يأتي قبل أيام قليلة من انطالق 
وتحضيرا  واإلسكان،  للسكان  العام  اإلحصاء 
النعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر المقبل، حيث 
ارتأى الرئيس  إجراء تغييرات واسعة في سلك 
ديناميكية  منح  اجل  المنتدبين من  والوالة  الوالة 
جديدة للتسيير المحلي وتدارك النقائص المسجلة 
والجماعات  الداخلية  وزير  أكده  ما  سابقا، وهو 
المحلية ابراهيم مراد، لدى إشرافه على تنصيب 
النور  عبد  محمد  العاصمة،  الجزائر  والي 
التي  الواسعة  "الحركة  إن  قال  حين  رابحي، 

تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أجراها 
المنتدبين، ستعطي نفسا  الوالة والوالة  في سلك 
التسيير  على  أكبر  ديناميكية  وتضفي  جديدا 
الذي  الكبير  االهتمام  "تعكس  وأنها  المحلي"، 
يوليه لتسيير الشأن العام على المستوى المحلي 
ومتابعته الشخصية ألداء مختلف الفاعلين ومدى 
باهتمامات  المتصلة  بالمسائل  التكفل  نجاعة 
ضرورة  على  شدد  كما  وتطلعاته"،  المواطن 
التكفل باهتمامات المواطن "التي أضحت تشكل 
السلطات  عمل  تقييم  معايير  أهم  أحد  اليوم 
العمومية"، مبرزا أهمية "تكثيف العمل الميداني 
الجواري لكل المسؤولين المحليين لالطالع على 
انشغاالت  على  والوقوف  المحلية  التنمية  واقع 
"الرفع"  ضرورة  على  أكد  كما  المواطنين"، 
البشرية  الموارد  كل  وتجنيد  العمل  وتيرة  من 
العاصمة  الجزائر  والية  مستوى  على  والمادية 
مطلع  العربية  القمة  باحتضان  ستتشرف  التي 

نوفمبر القادم.
العاصمة  والي  الوزير  دعا  ذلك،  من  وانطالقا 
العمل  وتيرة  من  "الرفع  إلى  المنتدبين  والوالة 
وتجنيد كل الموارد البشرية والمادية ليكون هذا 
الجزائريين  لجميــع  سانحـــة  التاريخي  الموعد 
الضيافــــــة  وحسن  الترحــــاب  قيم  إلبراز 
المحافل  كبريات  احتضان  في  التألق  وتحقيق 
الثقافية  االقتصادية  السياسية  والجهوية،  الدولية 
"مواصلة  على  الوزير  حث  كما  والرياضية"، 
تلك  سيما  البيروقراطية،  العراقيل  مختلف  رفع 
على  والسهر  االستثمارية  بالمشاريع  المرتبطة 
تحسين  في  المتخــــــذة  التدابير  تجسيد  متابعة 
مناخ االستثمار على المستوى المحلي"، ليضيف 
فيما يتعلــــق باإلحصاء العام للسكان واإلسكان، 
الجــــــــاري  سبتمبر   25 من  تنظيمه  المزمع 
إلى غاية 9 أكتوبر، "ضرورة العمل على انجاح 
استراتيجية  أهمية  من  تشكله  لما  العملية   هذه 
لتسطير  صلبــــة  احصائيــــة  قاعدة  لضبط 
باالستجابة  الكفيلة  العمومية  السياسات  مختلف 
المديين  على  المــــــواطنين  النشغــــاالت 

المتوسط والطويــــل".

كشف  وزير التربية عبد الحكيم بلعابد عن تعاون 
جزائري بريطاني في مجال التربية، وفي تدريس 
االنجليزية، التي قررت الدولة إدراجها ألول مرة 
حيز  ستدخل  والتي  ابتداء  الثالثة  السنة  لتالميذ 
التنفيذ بداية من هذا األربعاء الذي يصادف موعد 
لتاريخ  المحدد   2023/2022 المدرسي  الدخول 

21 سبتمبر الجاري.
أنه  التربية،  وزارة  الصدد  هذا  في  وأوضحت 
استقبل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، 
سفيرة  سعادة  الوزارة،  بمقر   ، أمس  صبيحة 
وإيرلندا  العظمى  وبريطانيا  المتحدة  المملكة 

الشمالية بالجزائر، شارون آن واردل.
وبالمناسبة قّدم الوزير، تعازيه الخالصة لسعادة 
السفيرة عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ليتناول 
العالقات  وتوسيع  تعزيز  سبل  بعدها  الطرفان 
تحادثا حول  كما  التربية،  في مجال  البلدين  بين 
هذا  في  الجزائري-البريطاني  التعاون  عمليات 
ذات  المواضيع  العديد من  إلى  المجال، وتطّرقا 
الصلة، خاصة في مجال تكوين المكونين، تبادل 
لما  تطويرها،  وسبل  البيداغوجيا  في  الخبرات 
قدرات  تعزيز  في  إيجابي  أثر  األخيرة من  لهذه 

الفاعلين في النظام التربوي –يضيف البيان-.
آفاق  توسيع  في  الطرفان عن رغبتهما  وأعرب 
الكفاءات  تعزيز  ميدان  في  السيما  التعاون، 
الموارد  وتطوير  التكوين  ومضاعفة  المهنية 

البيداغوجية باللغة اإلنجليزية.

بعد  بريطانيا  سفيرة  مع  بلعابد  اجتماع  وياتي 
مع   الماضي  أوت  نهاية  االخير  هذه  عقدته  لقاء 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السابق عبد 
الباقي بن زيان, حيث  أتفق على  تعزيز التعاون 
االنجليزية  تدريس  لتعزيز  بريطانيا  دولة  مع 
بالجزائر وهذا على خلفية قرار رئيس الجمهورية 
الطور  في  مادة"االنجليزية"  مرة  ألول  إلدراج 
االبتدائي، اين تقرر توقيع اتفاقية ستوقع قريبا في 
هذا الشان، مع توسيع سبل  تعزيز التعاون بين 
البلدين وترقيته إلى المستوى المأمول في مجال 

التعليم العالي.
اللجنة  أن  العالي   التعليم  وزارة  ونشرت 
"ستجتمع  الجزائرية-البريطانية  المشتركة 
التعاون  بنود  تتضمن  تفاهم  للتوقيع على مذكرة 
تشجيع  على  تقوم  والتي  عليها,  المتفق  والتبادل 
برامج البحث المشتركة, مشاريع البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي واالبتكار, تشجيع وتوطيد 
الجزائرية  الجامعية  المؤسسات  بين  العالقة 
والبريطانية وحركية األساتذة الباحثين والطلبة".

تعليمية  وتعزيز  "تكثيف  االتفاقية  تتضمن  كما   
رئيس  قرار  بعد  وهذا  االنجليزية,  اللغة 
اللغة  بتعليم  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية، 
هذا  من  ابتداء  االبتدائي  الطور  في  االنجليزية 
بعض  تدريس  على  والعمل  الدراسي  الموسم 
الميادين والتخصصات العلمية والتكنولوجية في 
الجامعات الجزائرية باللغة االنجليزية, وذلك من 

أجل تحسين مرئية الجامعات الجزائرية وترتيبها 
وتصنيفها على المستوى العالمي".

وكانت قد أعربت السفيرة البريطانية عن "رغبة 
في  ببالدها  والمؤسسات  الجامعات  من  العديد 
توثيق العالقة والشراكة مع الجامعات الجزائرية 
زيارات  الى  مشيرة  االقتصادية"،  والمؤسسات 
والجامعات  المؤسسات  هذه  من  لوفود  مرتقبة 
البريطانية إلى الجزائر "للوقوف على إمكانيات 

ومجاالت الشراكة والتعاون".
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أعطى  قد  وكان 
لمجلس  اجتماع  وفي  الماضي  جوان  في  تبون 
الوزراء، الضوء األخضر، ألول مرة، لتدريس 
اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية من التعليم.
البريطاني  الوزير  عبّر   ،2022 أوت   18 وفي 
عن  أحمد  طارق  اللورد  إفريقيا  شمال  لشؤون 
"سعادته" بقرار إدراج تعليم اللغة اإلنجليزية في 

مرحلة التعليم االبتدائي بالجزائر.
على  تغريدة  في  أحمد  طارق  اللورد  وقال 
عبد  الرئيس  إعالن  لسماع  مسرور  تويتر:"أنا 
المجيد تبون عن إدخال دروس اللغة اإلنجليزية 

في المدارس االبتدائية بالجزائر".
وتابع عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة 
زيارتي  خالل  في  عينّي  بأم  رأيت  يقول:"لقد 
األخيرة إلى الجزائر، الحماس الكبير الذي يحذو 
الشباب الجزائريين تجاه إتقان اللغة اإلنجليزية".
مرمي عثماين
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احلركة االأخرية يف �سلك الوالة عك�ست مقاربته القائمة على التقييم واملتابعة

اأداء امل�س�ؤولني حتت "جمهر الرئي�س"
عك�ست احلركة الوا�سعة التي اأجراها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، موؤخرا، يف �سلك الوالة والوالة املنتدبني، مقاربته العملية 

القائمة على التقييم امل�ستمر الأداء امل�سوؤولني، واأكدت وجود متابعة حقيقية وم�ستمرة ملدى تقدم تطبيق برناجمه الطموح، للنهو�س 

باالقت�ساد الوطني ورفع القيود البريوقراطية عن عديد امل�ساريع اال�ستثمارية املعطلة ب�سبب ممار�سات بع�س امل�سوؤولني ال�سابقني، 

ويهدف الرئي�س من خالل هذه احلركة التي تتزامن مع الدخول االجتماعي 2022-2023، اإىل �سخ دماء جديدة لتدارك النقائ�س 

واإعطاء ديناميكية اكرب لعمل اجلماعات املحلية.

عقب لقائه ب�سفرية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�سمالية باجلزائر

بلعابد:  " تعاون جزائري بريطاين 
لتطوير تدري�س االجنليزية وتبادل اخلربات"

وصف رئيس جيبوتي القمة العربية 
يومي  بالجزائر  عقدها  المقرر 
بالتاريخية،  القادم  نوفمبر  و2   1
للمشاركة في  التام  مؤكدا استعداده 

هذا الموعد العربي الهام.
بالعاصمة جيبوتي،  استقبل، أمس، 
الصادرات،  وترقية  التجارة  وزير 
خاصا  مبعوثا  بصفته  رزيق  كمال 
المجيد  عبد  الجمهورية،  لرئيس 
جيبوتي  رئيس  طرف  من  تبون، 
سلمه  حيث  جيله،  عمر  اسماعيل 
إليه  وجهها  التي  الدعوة  رسالة 
القمة  في  للمشاركة  تبون  الرئيس 
الجزائر  ستحتضنها  التي  العربية 

في نوفمبر القادم.
وجاء في بيان للوزارة : "بالعاصمة 
وزير  اليـــوم  استقبل  جيبـوتي، 
الصادرات,  وترقية  التجــارة 
كمال رزيق بصفتــه مبعوثا خاصا 
المجيد  عبد  الجمهورية  لرئيس 
تبون، من طرف رئيس جمهورية 
عمر  اسماعيل  الشقيقة,  جيبوتي 
الدعوة  رسالة  سلمـــه  حيث  جيله, 
التي وجهها إليه رئيس الجمهورية 
للمشاركة في أشغال الدورة العادية 
)31( لمجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى القمة التي ستحتضنها 
والثاني  الفاتح  يومي  الجزائــر 

نوفمبر المقبل".
وبهذه المناسبة، نقل رزيق "التحيات 
إلى  الجمهورية  لرئيس  األخوية 

جيله  عمر  إسماعيل  الرئيس  أخيه 
جمهورية  مشاركة  إلى  وتطلعه 
المقبلة  العربية  القمة  في  جيبوتي 
بما  إنجاحها،  في  ومساهمتها 
العربية  الشعوب  آلمال  يستجيب 
والرقي  االستقرار  من  مزيد  إلى 

وبما يعزز التضامن العربي".
من جانبه، "حمل رئيس جمهورية 
تحياته  أصدق  الوزير  جيبوتي 
الجمهورية  رئيس  إلى  األخوية 
معربا عن استعداده التام للمشاركة 
واصفا  العربية،  القمة  هذه  في 
بالنظر لألوضاع  بالتاريخية،  إياها 
العربي  الصعيدين  على  الراهنة 
أزمات  من  أفرزته  وما  والدولي 
يضيف  األبعاد",  متعددة  وتحديات 

نفس المصدر.
ذات  حسب  اللقاء،  هذا  شكل  كما 
المصدر، الذي حضره عن الجانب 
الشؤون  وزير  من  كل  الجيبوتي 
محمود  والتعـــاون،  الخارجيـــة 
التجارة  ووزير  يوسف  علي 
ديريه,  ورسمة  محمد  والسياحة, 
مختلـف  الستعراض  "فرصة 
وآفاق  الثنائية  العالقات  جــــوانب 
مختلف  في  وتعزيـــزها  تطويرها 
المجاالت مـع التأكيد على ضرورة 
للمبـــادالت  جديدة  حركية  إضفاء 
البلـــدين  بين  التعــاون  وترقيــــة 

الشقيقين".
�إميان. �س

تلقى دعوة من الرئي�س تبون واأكد ا�ستعداده 

التام للم�ساركة يف املوعد العربي

رئي�س جيبوتي ي�صف القمة العربية 
املقررة باجلزائر بـ "التاريخية"

الرئي�س تبون يوجه لنظريه

 العراقي للم�ساركة

 يف القمة العربية وبرهم �سالح يوؤكد

"انعقاد القمة باجلزائر له داللة 
رمزية كبرية بالن�صبة للعراق"

 استقبل أمس ببغداد, وزير العدل, حافظ األختام, عبد الرشيد طبي, بصفته 
الرئيس  قبل  من  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية,  لرئيس  خاصا  مبعوثا 
تبون  له  وجهها  التي  الدعوة  رسالة  سلمه  حيث  صالح,  برهم  العراقي 
للمشاركة في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم, 

حسب ما أفاد بيان للوزارة.
المجيد  الجمهورية عبد  لرئيس  مبعوثا خاصا  "بصفته   : البيان  في  وجاء 
تبون, استقبل اليوم وزير العدل, حافظ األختام, عبد الرشيد طبي, من قبل 

فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق, برهم صالح".
وبهذه المناسبة, "سلم الوزير طبي للرئيس العراقي الدعوة الموجهة إليه 
من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون, للمشاركة في أشغال القمة العربية 
)31( التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022", مؤكدا 
له تطلع رئيس الجمهورية "لمشاركة نوعية لجمهورية العراق الشقيق في 
القمة المرتقبة التي يؤمل أن تكون موعدا للم الشمل وتعزيز اللحمة العربية 

خدمة لمصالح األمة و تلبية لتطلعات الشعوب العربية".
الدعوة  بهذه  وترحيبه  سعادته  عن  العراقي  الرئيس  "عبر  جانبه,  من 
كبيرة  رمزية  داللة  له  بالجزائر  القمة  "انعقاد  أن  إلى  مشيرا  الكريمة", 
بالنسبة للعراق, لما يجمع البلدين و الشعبين الشقيقين من ماضي مشترك 

مجيد ومواقف موحدة مشرفة في خدمة قضايا األمة".
وفي هذا الصدد -يضيف البيان- أكد الرئيس العراقي أن "العراق سيكون 
له حضور مميز و مشاركة فاعلة في قمة الجزائر"، معربا عن "تطلعه 
للقاء الرئيس عبد المجيد تبون والعمل على إنجاح هذا االستحقاق العربي 

الهام". 
 كما سلم الوزير طبي, خالل هذه الزيارة, رئيس مجلس الوزراء العراقي, 
مصطفى الكاظمي, رسالة الدعوة الموجهة له من الرئيس عبد المجيد تبون 

للمشاركة في أشغال القمة العربية المقبلة. 
النبيلة  للمساعي  الكامل  بالده  دعم  "عن  الكاظمي  أعرب  المناسبة  وبهذه 
التي تبذلها الجزائر للم شمل األمة العربية, ونوه بهذا الخصوص بموقف 

الجزائر المشرف من القضية الفلسطينية العادلة".
و  صالح  برهم  من  كل  مع  الوزير  أجراها  التي  اللقاءات  سمحت  ولقد 
مصطفى الكاظمي "بالوقوف على الرغبة المشتركة للطرفين في مواصلة 
الشقيقين,  البلدين  تجمع  التي  والتاريخية  األخوية  العالقات  توطيد  مسيرة 
السيما عبر تعزيز الحوار والتشاور السياسي بين الجزائر والعراق و العمل 
المصدر. نفس  الثنائي وتوسيع مجاالته", حسب  بتعاونهما  على االرتقاء 
وفي الختام, حمل كل من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء العراقيين, طبي 
رسالة أخوة و محبة إلى أخيهما الرئيس عبد المجيد تبون, متمنين له كل 
التوفيق و النجاح في استضافة القمة العربية المقبلة خدمة للمصالح العليا 

لألمة العربية.
ع.ط



ديوان  مدير  إشراف  خالل  هذا  وجاء 
وسيط  تنصيب  على  الجمهورية  رئاسة 
خلفا  عمور،  مجيد  الجديد،  الجمهورية 
إلبراهيم مراد، الذي عين وزيرا للداخلية 
العمرانية،  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
أجراه  الذي  الحكومي  التعديل  إطار  في 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  مؤخرا 

تبون.
خلف  أبرز  التنصيب،  مراسم  وخالل 
الدور "الحضاري والمهم" الذي تضطلع 
به مؤسسة وساطة الجمهورية في إيجاد 
سواء  الطرق،  "بجميع  للمشاكل  الحلول 
مستطردا  تقليدية"،  أو  مبتكرة  كانت 
هو  إلينا  بالنسبة  "األهم  بأن  بالقول  
الوطن  وبناء  التنمية  عملية  في  التقدم 
مشاكلهم،  حل  في  المواطنين  بإشراك 
ونكون بالتالي قادرين على تقديم الخدمة 
المطلوبة من المواطن حتى تكون الدولة 
"المهم  أن  ليؤكد  األطراف"،  مكتملة 
على  الجزائر  خدمة  هو  للجميع  بالنسبة 

أحسن وجه وفي أحسن الظروف".
بها  قامت  التي  بالجهود  أشاد  أن  وبعد 
األشهر  في  الجمهورية  وساطة  مؤسسة 
إعجاب  محل  كانت  "والتي  الماضية 
إبراهيم  إشراف  تحت  الجميع  وتقدير 
بأن  يقينه  عن  خلف  أعرب  مراد<<، 
الجمهورية  لوساطة  المحليين  المندوبين 
سيواصلون هذا العمل االيجابي مع مجيد 

عمور.
مراد  ليهنئ  بالمقابل  الفرصة  يفوت  ولم 
الجمهورية  كوسيط  به  قام  ما  كل  على 
رئيس  لدى  بها  يتمتع  التي  الثقة  وعلى 
للداخلية،  وزيرا  تعيينه  بعد  الجمهورية 
وهي المهمة التي تتقارب في أهدافها مع 

دور وسيط الجمهورية.
ومن جهته أكد وسيط الجمهورية الجديد 
التزامه بالعمل "بكل صدق وفعالية ألكون 

يضعني  الذي  التكليف  هذا  مستوى  في 
المواطنين  انشغاالت  حمل  ثقل  أمام 
وصون حقوقهم", مقدما في ذات الوقت 
نظير  الجمهورية  رئيس  للسيد  شكره 
"هذه  يوليه  وهو  بها  شرفه  التي  ثقته 

المسؤولية الهامة".
على  اإلطارات  جميع  عمور  ودعا 
الجمهورية  وسيط  هيئة  مستوى 
"لمواصلة العمل بل ومضاعفة الجهود، 
التي  بالمهام  للتكفل  مبتكرة  مقاربة  وفق 
تضطلع بها الهيئة على أكمل وجه"، حاثا 
آليات  تعميم  في  "المساهمة  على  إياهم 
مستوى  ورفع  البيروقراطية  مكافحة 
أداء مختلف المرافق العمومية وتكريس 

الحكم الراشد".
بالنتائج  اعتزازه  عن  عبر  أن  وبعد 
اإليجابية المحققة، جدد عزمه على رفع 
خالل  من  والطموحات  التطلعات  سقف 

تحسين األداء وتعزيز العمل المشترك مع 
العمومية  والمؤسسات  اإلدارات  مختلف 
وجعل الهيئة قوة اقتراح فعالة, مما يسمح 
آمال  وصون  العمومية  الخدمة  بتحسين 
تكريس  نحو  قدما  والمضي  المواطنين 
بها  التزم  التي  الجديدة  الجزائر  مبادئ 
تجسيدها  في  ويسير  الجمهورية  رئيس 
بخطى ثابتة وعلى أسس صلبة". وخلص 
الجميع "مطالبون  بأن  القول  إلى  عمور 
إعادة  في  والمساهمة  المسار  بمواصلة 
ومؤسسات  المواطن  بين  الثقة  بناء 

الدولة".
أكد  فقد  السابق  الجمهورية  وسيط  أما 
"وبالرغم  الجمهورية  وسيط  هيئة  أن 
أحاطت  التي  الصعبة  الظروف  من 
أنها  إال  مهامها,  ممارسة  في  بانطالقتها 
تمكنت من إثبات وجودها ضمن النسيج 
بشكل  الجزائرية  للدولة  المؤسساتي 

األمثل  التكفل  خالل  من  وذلك  الفت, 
بانشغاالت المواطنين".

بالثقة  مراد  ذكر  المقام,  هذا  وفي 
رئيس  قبل  من  الهيئة  بها  حظيت  التي 
بمتابعة  تكليفها  خالل  من  الجمهورية 
ملف المشاريع االستثمارية العالقة خالل 
ندوة اإلنعاش االقتصادي المنعقدة خالل 
شهر أكتوبر من السنة المنصرمة, والتي 
نتج عنها رفع القيود عن مئات المشاريع 
االستثمارية وخلق آالف مناصب الشغل.
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  وكان 
مجيد  المنصرم  الثالثاء  عين  قد  تبون، 
للجمهورية خلفا إلبراهيم  عمور وسيطا 
مراد. وقد شغل عمور عدة مناصب على 
ليلتحق  الوطن  مستوى عدد من واليات 
بالدراسات  كمكلف  الجمهورية  برئاسة 
لهيئة  عاما  أمينا  تعيينه  قبل  والتلخيص 

وسيط الجمهورية.

أعلنت وزارة التربية الوطنية انه بإمكانية أولياء التالميذ 
للدفع  الجزائر)الذهبية(  لبريد  النقدية  البطاقة  استعمال 
لكافة  متاحا  سيكون  المدرسية  الكتب  القتناء  بعد  عن 
بهم  الخاص  الفضاء  في  المنخرطين  التالميذ  أولياء 

ضمن النظام المعلوماتي للقطاع.  
علم   إلى  لها  بالغ  في  الوطنية  التربية  وزارة  وأنهت 
كافة أولياء التالميذ المنخرطين في الفضاء الخاص بهم 
اليوم  من  ابتداء  أنه  للقطاع  المعلوماتي  النظام  ضمن 
األول من الدخول المدرسي المصادف ليوم األربعاء 21 
لبريد  النقدية  البطاقة  استعمال  بإمكانهم   2022 سبتمبر 
التنقل  دون  بعد  عن  للدفع   ) الذهبية  )البطاقة  الجزائر 
إلى مكاتب البريد أو باستعمال حوالة الدفع دون الحاجة 

إلى تداول السيولة النقدية عند اقتناء الكتب المدرسية".و 
الذين لم يسجلوا  دعت الوزارة الوصية أولياء التالميذ 
أنفسهم بعد في هذا الفضاء إلى القيام بذلك واالنخراط 

فيه في اقرب اآلجال على الرابط:
 awlya.education.gov.dz//:http 

لالستفادة من هذه الخدمة و من كل الخدمات التي يقدمها 
لهم النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وكان قد كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد 
أولياء  لصالح  جديدة  خدمة  إطالق  عن  أمس،  أول 
من  بعد  المدرسية عن  الكتب  اقتناء  في  تتمثل  التالميذ 
خالل الدفع اإللكتروني، وهو ما سيوّفر الجهود على كل 
من األولياء والعمال.وقال وزير التربية في كلمته خالل 

الكتاب  لبيع  اإللكترونية  المنصة  إطالق  على  إشرافه 
المدرسي، إنه تم صبيحة أول أمس، إمضاء اتفاقية بين 
الجزائر   وبريد  المدرسية  للمطبوعات  الوطني  الديوان 
التنفيذ  الدفع اإللكتروني، في حين سيدخل حيز  يخص 

بداية من الدخول المدرسي المقبل في 21 سبتمبر.
كل  بإمكان  أنه  الوزير  التالميذ وأوضح  أولياء 

المسجلين عبر فضاء األولياء الذي ينخرط فيه حاليا أكثر 
من مليون ولي، استعمال الدفع عن بعد الربط البيني بين 
األرضية الرقمية لوزارة التربية وبريد الجزائر، حيث 
يمكن عبر البطاقة الذهبية دفع مستحقات الكتب عن بعد 

وهو ما سييسر العملية على األولياءوعلى العمال.
مرمي عثماين

الجزائري  الخام  للنفط  العاجلة  العقود  أسعار  سجلت 
الجاري  األسبوع  بداية  تداوالت  في  بالند  صحاري 
مكاسب جديدة وصعدت بنسبة وصلت لـ 2,17 بالمئة، 
لتقفز إلى 91,47 دوالرا للبرميل، حسب بيانات الموقع 

المتخصص أويل بريس.
وتبقى أسعار النفط الخام الجزائري تحت حاجز ال 100 
دوالر للبرميل الواحد منذ أزيد من ثالثة أسابيع، بعدما 
للبرميل،  دوالرا   117 مستوى  عند  استقرارا  سجلت 
لفترة تجاوزت الشهر، لتعود وتنخفض مؤخرا متأثرة 
تفشي  لمجابهة  الصين  قبل  من  المتخذة  باإلجراءات 
على  العالمي  الطلب  من  قلص  ما  كورونا،  فيروس 
اإليراني  النفط  عودة  عن  الحديث  لها  ليضاف  النفط، 

لألسواق العالمية، بالموازاة مع إحياء اإلتفاق النووي.
وفي ذات االتجاه، ارتفعت أسعار النفط الخام في نهاية 
تعامالت األسبوع المنقضي، في جلسة متقلبة مع عدم 
اليقين بشأن الطلب والمعروض، وسجلت أسعار الخام 
خسائر أسبوعية، وسط مخاوف من زيادات حادة في 
أسعار الفائدة، والتي من شأنها أن تضر بالنمو العالمي 
والطلب على الوقود.صعدت أسعار العقود اآلجلة لخام 
برنت القياسي المعنية بالتسليم خالل شهر نوفمبر القادم 
بنسبة 0,7 بالمئة، مسجلة 91,35 دوالرا للبرميل، كما 
حققت أسعار العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
القادم زيادة طفيفة  المعنية بالتسليم خالل شهر أكتوبر 
 85,11 إلى  لتصل   0,01 ب  قدرت  هامشية  بنسبة 

دوالرا للبرميل، وفق بيانات أويل بريس.وكانت أسعار 
النفط الخام قد أنهت تعامالتها نهاية األسبوع المنقضي 
مع  بالموازاة  بالمئة،   4 لحوالي  وصل  تراجع  على 
تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على الخام، 
وقد تراجع الخامان القياسيان البرنت وتكساس الوسيط 
خالل األسبوع المنقضي بنحو 1,6 بالمئة و1,9 بالمئة 
على التوالي.ويرى المختصون، بأن أساسيات النفط ال 
الطلب  توقعات  تزال  ال  إذ  الغالب،  في  هبوطية  تزال 
باإلضافة  مفهومة،  غير  الصين  في  الخام  النفط  على 
إلى أن االحتياطي الفيدرالي األمريكي يكافح التضخم، 
ما قد يتسبب في إضعاف االقتصاد األميركي، ويؤثر 
سلبا على األسعار.وفي المقابل، فقد تلقت أسعار النفط 

الخام دعما مع تضاؤل التوقعات بعودة النفط اإليراني، 
إذ قلل المسؤولين بالدول األوروبية والواليات المتحدة 
مع  النووي  االتفاق  إحياء  احتماالت  من  األمريكية 
طهران، ومن المرجح أيضا أن يناقش أعضاء تحالف 
أوبك بلوس تخفيضات جديدة اإلنتاج في اجتماعهم القادم 
بداية شهر أكتوبر القادم، في الوقت الذي ستواجه الدول 
األوروبية أزمة طاقوية وسط حالة من عدم اليقين بشأن 
إمدادات النفط والغاز القادمة من روسيا.جدير بالذكر، 
فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط الخام ستحافظ 
على مستوياتها الحالية لغاية نهاية العام الجاري، وإن 

تتجاوز حاجز 100 دوالر للبرميل الواحد.
ف.م
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تن�شيب جميد عمور على راأ�س الهيئة واأمني عام الرئا�شة ي�شيد بجهودها

"و�شاطة اجلمهورية كانت حمل اإ�شادة واإعجاب اجلميع" 
اأ�شاد، اأم�س، مدير ديوان رئا�شة اجلمهورية عبد العزيز خلف، باجلهود التي قامت بها و�شاطة اجلمهورية يف الفرتة الأخرية، ل�شيما فيما يتعلق بحلحلة 
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توقعات بخف�س "اأوبك بلو�س" لإنتاجها يف اجتماعها القادم

اأ�شعار اخلام اجلزائري "�شحاري بالند"  حتت عتبة الـ 100 دوالر

عزيز. ط

يف ظل حت�شن �شعر

 �شرف الدينار

هل �شتنخف�ض اأ�شعار 
املواد اال�شتهالكية؟

في  الجزائري  الدينار  صرف  سعر  شهد 
الدوالر  مقابل عمالت  اآلونة األخيرة تحسنا 
أسعار  تسجيل  مع  تزامن  والذي  واليورو، 
النفط الخام ارتفاعا بالمقارنة مع ما تم تسجيله 

خالل العام الماضي.
الدوالر،  مقابل  الدينار  صرف  سعر  سجل 
تحسنا في اآلونة األخيرة، بعدما كان الدوالر 
ليصل  دج،    147 يساوي  فقط  شهرين  منذ 
صرف  سعر  الماضية  القليلة  األيام  خالل 
الدينار إلى 139 دج، قبل أن يعاود االرتفاع 

قليال ل 140 دج. 
لليورو وصل إلى حوالي 159 دج  وبالنسبة 
نهاية شهر مارس الماضي، ليصل إلى 139 
دج خالل األسبوع األول من هذا الشهر، قبل 
أن يرتفع قليال إلى 140 دج، مسجال تراجعا 

بـ 20 دج خالل أقل من ستة أشهر.
لحماية  الجزائرية  المنظمة  رئيس  تسائل 
زبدي  مصطفى  ومحيطه  المستهلك  وإرشاد 
على  الرسمية  صفحته  على  له  منشور  في 
موقع التواصل االجتماعي فايسبوك عن تأثير 
تحسن سعر صرف الدينار، قائال "هل سنشهد 
االستهالكية،  المنتوجات  أسعار  في  انخفاضا 

أم سيطبق المتعاملون معنا مبدأ الغنيمة".
وتابع مصطفى زبدي كالمه قائال "في اآلونة 
الدينار  صرف  لسعر  تحسنا  شهدنا  األخيرة 
أن  المفروض  ومن  واألورو،  الدوالر  مقابل 
مضيفا  المستهلك"،  على  ايجابا  هذا  ينعكس 
"إنخفاض أسعار وارداتنا، سواء كانت على 
شكل سلع استهالكية نهائية أو على شكل مواد 
أولية ومدخالت لصناعتنا، ستؤدي ال محالة 
تكلفة  انخفاض في  إلى  المتوسط  المدى  على 
على  النهائي  سعره  في  وبالتالي  المنتوج، 

مستوى األسواق".
لحماية  الجزائرية  المنظمة  رئيس  اختتم 
منشوره،  ومحيطه  المستهلك  وإرشاد 
أم سيغض  متسائال "هل ستنخفض األسعار، 
فارق  وسيكون  هذا  عن  البصر  المتعاملون 

السعر غنيمة ككل مرة".
سليمان  االقتصادي  الخبير  جانبه،  ومن 
ناصر، قال معظم صادراتنا من المحروقات 
أن  وبما  بالدوالر،  مداخيلنا  معظم  ونقبض 
األكبر  الموّرد  يعتبر  األوروبي  اإلتحاد 
مقابل  ندفع  فإننا  دوله،   بمختلف  لوارداتنا 
اآلن  أننا  يعني  مما  باليورو،  وارداتنا  معظم 
نسبياً،  قيمتها  من  جزءاً  فقدت  بعملة  ندفع 
وبالتالي سيكون هناك تحسن طفيف في القدرة 
منطقة  في  الركود  استمر  إذا  للبالد  الشرائية 
انخفاض  اليورو، وسينعكس ذلك في تسجيل 
طفيف في أسعار وارداتنا، سواء كانت على 
أو  حالتها،  على  تباع  استهالكية  سلع  شكل 
ومدخالت  لشركاتنا  أولية  مواد  شكل  على 
المنتوج  تكلفة  انخفاض  يعني  ما  لصناعتنا، 
على  شدد  أنه  غير  باألسواق،  سعره  وفي 
يكون في األجل  لن  الطفيف  التحسن  أن هذا 
القصير نظرا للكبح الشديد للواردات ولبطئ 
وانتهاء  عموما  البنكي  التوطين  إجراءات 

بوصول السلع.
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وزارة الرتبية تدعو اإىل النخراط يف الف�شاء اخلا�س يف النظام املعلوماتي

"بالغ" الأولياء التالميذ ال�شتعمال 
البطاقة الذهبية القتناء الكتب املدر�شية



ال�شلف:

 ��صتزر�ع 900 �ألف وحدة من �صغار 
�صمك �لقاجوج �مللكي بو�د قو�صني

جرى مؤخرا استزراع حوالي 900 ألف وحدة من صغار سمك القاجوج 
الملكي بالمزرعة البحرية "المكريطار أكوا" ببلدية واد قوسين )والية 

الشلف(, حسبما علم لدى مديرية الصيد البحري و تربية المائيات.
عملية  في  إستزراع  عن  لوأج  مليكش,  حسين  القطاع,  مدير  وكشف 
ثالثة من نوعها بالمزرعة البحرية "المكريطار أكوا" ببلدية واد قوسين 
سمك  أصبعيات  من  وحدة  ألف   900 لزهاء  الشلف(  شرق  )شمال 

القاجوج الملكي بثالث أقفاص عائمة.
بهذه  نوعها  من  الثالثة  تعد  العملية  هذه  أن  المسؤول  ذات  وأضاف 
أكبر  تعد من  قفصا عائما و   32 تحتوي على  التي  البحرية  المزرعة 
المزارع البحرية على المستوى الوطني, فيما ينتظر أن تنطلق عملية 

تسويق هذه الكمية المستزرعة في مدة تتراوح من 11 إلى 14 شهرا.
وأشار مليكش إلى أن عملية تسويق سمك القاجوج الملكي تبقى مرتبطة 
بطلبات السوق المحلية وبلوغ األسماك الحجم التجاري المتفق عليه مع 
وكالء البيع, علما أن والية الشلف تعد رائدة في مجال تربية المائيات 

البحرية و إنتاج سمكي القاجوج الملكي و ذئب البحر.
الموسم  خالل  بالشلف  المائيات  تربية  مزارع  إنتاج  يبلغ  أن  ويتوقع 
الجاري ما بين 1600 إلى 2000 طن و هو ما من شأنه المساهمة في 
تنويع الثروة السمكية المعروضة للتسويق باألسواق المحلية و الوطنية 

و خفض أسعارها.
البحرية  المزرعة  مسيري  مع  اإلتفاق  تم  أنه  القطاع  مدير  وقال 
"المكريطار أكوا" لفتح نقطة بيع على مستوى عاصمة الوالية و هذا 
لتسويق األسماك مباشرة للمستهلك و بأسعار تنافسية , فيما وصل سعر 
إلى 1200 دج حسب  الملكي بأسواق تنس ما بين 800 دج  القاجوج 

الوزن و الحجم التجاري للسمك.
قطاع  بالشلف على  المائيات  تربية  و  البحري  الصيد  مديرية  وتراهن 
الصيد, السيما خالل  إنتاج موانئ و مالجئ  لتعويض  المائيات  تربية 
فترات الراحة البيولوجية لسمك السردين و بقية األنواع األخرى, حيث 

يتم تسويق كل من أسماك القاجوج الملكي, ذئب البحر و بلح البحر.
ع.ط

 )9( تسع  أدرجت  الصدد،  هذا  وفي 
تخصصات جديدة في طوري الليسانس 
مرباح  قاصدي  بجامعة  والماستر 
بورقلة برسم الموسم الجامعي الجديد.
ويتعلق األمر بتخصصات ذات الصلة 
بعدة ميادين، على غرار بيوتكنولوجيا 
األغذية  وتكنولوجيا  وتحسينه  النبات 
ومراقبة النوعية وعلوم البيئة الحيوانية 
والجيوفيزياء  والمحافظة  والتسيير 
قياسات  إلى  باإلضافة  التطبيقية، 
والوقاية  الجودة  اآلبار   في  وتدخالت 
واألمن الصناعي والبيئة وغيرها، كما 
أوضح مسؤلو هذا الصرح العلمي على 

هامش حفل افتتاح السنة الجامعية.
التخصصات  هذه  إدراج  ويأتي 

االقتصادي  محيطها  على  الجامعة  النفتاح  الرامية  الجهود  ضمن  الجديدة 
العمل  واالجتماعي، وذلك بهدف االستجابة وبشكل أفضل لمتطلبات سوق 
وتكوين اإلطارات المؤهلين، كما صرح لـ/وأج مدير الجامعة محمد الطاهر 
حليالت خالل هذا الحفل الذي كان أيضا مناسبة لتكريم األساتذة المرقين إلى 

رتبة أستاذ التعليم العالي.
حاملي  من  طالب   5.500 من  أكثر  بتوجيه  كذلك،  الجديد  الدخول  وتميز 
البكالوريا الجدد لجامعة ورقلة، حسب ذات المتحدث، مشيرا إلى أن تعداد 
كليات  عشر  على  موزعين  طالب  ألف   30 حاليا  يقارب  اإلجمالي  الطلبة 

ومعهدين.
لفائدة  جديدة  شعب   )7( بسبع  غرداية  بجامعة  التكويني  العرض  وتدعم 
الليسانس  طور  2022/2023.ويحصي  الجامعي  الموسم  برسم  الطلبة 
)نظام أل أم دي( هذه السنة أربع )4( تخصصات جديدة، وهي اإللكترونيك 
واإللكتروميكانيك واإللكترونيك الطاقوية وفيزياء المواد، والتي تم إدراجها 
من أجل المساهمة في تغطية احتياجات سوق الشغل وتسهيل توظيف حاملي 
الشهادات، حسبما أكد نائب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد 

عريف.
كما تم أيضا فتح ثالث شعب جديدة تتالءم مع المحيط االقتصادي واالجتماعي 
بالمنطقة، ويتعلق األمر بالطاقات المتجددة في الميكانيك والفيزياء الطاقوية 
تسعى  غرداية  "جامعة  إن  عريف.وقال  يضيف  الحيواني،  اإلنتاج  وكذا 
من أجل مواءمة التكوين مع الشغل، عالوة على توفير كفاءات من شأنها 

المساهمة في تحقيق اقتصاد شامل للمعرفة".
ويذكر أن جامعة غرداية ستستقبل هذه السنة، ما ال يقل عن 2625 طالبا 

جديدا تم توجيههم نحو 44 شعبة في 
في  طالب  و2755  الليسانس  طور 
طور الماستر موزعين 46 تخصص، 
في  آخر  طالب   120 إلى  باإلضافة 

الطور الثالث دكتوراه.
 10 نحو  ألتحق  أخرى،  جهة  ومن 
طالب   2250 بينهم  من  طالب  آالف 
مستوى  على  الدراسة  بمقاعد  جديد، 
طاهري  محمد  جامعة  كليات  مختلف 
ببشار."لقد سجلنا ضمن هذا الموسم، 
 1600 مقابل  جديد  طالب   2.250
طالب في العام الماضي"، كما أوضح 
محمد  البروفيسور  الجامعة  مدير 
مجاود، على هامش حفل افتتاح السنة 
الجامعية.وأضاف، أن جامعة بشار قد 
أدرجت تخصصين جديدين في علوم المهندس وعلوم اإلعالم لفائدة الطلبة 
الجدد.وبخصوص الهياكل الجامعية، قال ذات المتحدث "نحن  نتوقع على 
المدى القريب استالم كلية جديدة للطلبة بطاقة استيعاب تقدربـ2000 مقعد 
–غرب  )شمال  لحمر  بمنطقة  الجامعي  القطب  مستوى  على  بيداغوجي 
بشار(، باإلضافة إلى إقامة جامعية بألف سرير، بهدف تدعيم التكوين في 

مجال العلوم الطبية وكذا تحسين ظروف إقامة الطلبة".
افتت�ح املدر�شة العلي� للفالحة ال�شحراوية ب�أدرار

السنة  2.309 طالبا جديدا خالل  بأدرار،  استقبلت جامعة أحمد دراية  كما 
في  مسجل  طالب   16.000 من  أكثر  أصل  من   2022/2023 الجامعية 
مختلف التخصصات والشعب، حسبما أفاد به مدير جامعة أدرار البروفيسور 
محمد األمين بن عمر.وأشار أن "هذا الموسم يتميز كذلك، بافتتاح المدرسة 
التي ستعمل الجامعة بكل طاقمها على مرافقتها  العليا للفالحة الصحراوية 

إلنجاح التكوين في هذه الشعبة الهامة ذات البعد االقتصادي واالجتماعي".
تحديا  تواجه  أدرار  جامعة  أن  ذاته  المتحدث  كشف  متصل،  سياق  وفي 
بيداغوجيا، يتمثل في عجز يقدر بـ7.000 مقعد بيداغوجي، مؤكدا عزم إدارة 
الجامعة على اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان تعليم عالي لكل طلبة الجامعة في 

انتظار تدارك هذا العجز من طرف الجهات الوصية.
بهلول  العربي  أدرار  والي  أكد  الجامعية،  السنة  افتتاح  على  إشرافه  ولدى 
عالي  تعليم  لمزاولة  الحسنة  الظروف  كافة  توفير  على  تعمل  مصالحه  أن 
لكل الطلبة من خالل مباشرة المساعي لرفع التجميد عن مشروع 8.000 
مقعد بيداغوجي والذي ستخصص حصة منه لفائدة المدرسة العليا للفالحة 

الصحراوية.

للمشرفين  الوطنية  النقابة  أمس،  نظمت 
والمساعدين التربويين، احتجاجا أمام مقر وزارة 
التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، حيث رفعوا 

جملة من المطالب إلى الوصاية.
أحمد  الهادي  عبد  الوطني  المجلس  عضو  وأكد 
مختلف  نجاح  على  عازمين  السلك  منتسبي  إن 
إضراب  فيها  بما  القادمة  النضالية  المحطات 
واعتصام أمام مقرات مديريات التربية عبر جميع 
الواليات يوم 21 و 22 سبتمبر الجاري، مشيرا 
أمام  التربية  ومساعدي  مشرفي  اعتصام  أن  إلى 
كبير  التربية عرف حضور  عدد  وزارة  ملحقة 
من المنتمين لهذا السلك رجاال ونساء من واليات 

الشرق والغرب شمال وجنوب.
وأوضح المتحدث، أن المشاركة القوية للمشرفين 
يؤكد إيمانهم بقضيتهم وإحساسهم بما يتعرضون 
له من إجحاف، مشددا النقابة تؤكد ضرورة تثمين 
والحق  المهنية  الخبرة  وتثمين  العلمية  الشهادات 
في الرتب اإلدارية العليا تخفيض الحجم الساعي 
وضبط مهامهم بدقة مع الحفاظ على المكتسبات.

والمساعدين  للمشرفين  الوطنية  النقابة  وأكدت  
التربويين في بيان لها، أن احتجاج ٌملحقة وزارة 
بتجاهل  تنديدا  جاء   بالعناصر-رويسو-  التربية 
الوزارة لكّل المطالب الواردة في البيانات الوطنية 
لقنوات  وغلقها  باإلضراب  اإلشعار  وبيانات 
إلى حلول ترضي  يٌفضي  قد  الذي  الجاد  الحوار 
الجزائرية  المدرسة  وتٌجنّب  األطراف  جميع 

الدخول  مع  واالضطرابات  اإلضرابات  تبعات 
أن  النقابة،  .وأعتبرت  والمدرسي  اإلجتماعي 
القانون  التقنية إلعداد مشروع  اللٌّجنة  تقترحه  ما 
األساسي الخاص في شّقه الخاص بسلك اإلشراف 
التربوي ال يلبي الحّد األدنى من المطالب ويرقى 
إبادة  ٌمحاولة  و  المهني  األبارتيد  تطبيق  حّد  إلى 
مستقبلهم  ويضع  السلك  لمنتسبي  جماعية  مهنية 
المهني في طريق مجهول ويجعل منهم موظفين 
في   ، مضيفة  وبتصنيف ضعيف  المهام  متعّددي 
بيانها انه وألّن النقابة استنفذت كّل الّسبل القانونية 
واالنشغاالت  المطالب  إيصال  أجل  من  الٌمتاحة 
تعلّق  ما  الوصايا،خاّصة  من طرف  بها  والتّكفل 
طرف  من  المقترحة  النصوص  بمراجعة  منها 
لجنة إعداد مشروع القانون األساسي فانها لجات 

الى االحتجاج
وأضاف بيان النقابة، أنه و عماًل بأحكام القانون 
،يعدل   06-22 القانون  بٌمقتضى  و   02-90
القانون  القانون رقم 90-14 ، وبناء على  ويتمم 
خّوله  ،وبما  للنقابة  الداخلي  والنّظام  األساسي 
أعلن  الذي  الوطني  للمكتب  الوطني  المجلس 
في  النضالي  واالستنفار  العاّمة  التعبئة  حالة 
التام  استعدادها  ومع  الثالث،  التعليمية  األطوار 
الوطنية  النقابة  والبناء،  والمسؤول  الجاد  للحوار 
للٌمشرفين والٌمساعدين التربويين ، ومع مواصلتها 
إلى  إضافة  تقرر  اإلدارية،  األعمال  لمقاطعة 
و22   21 يومي  إضراب  تنظيم  أمس  اعتصام 

المطالب  تحقيق  أجل  من  وذلك  الجاري  سبتمبر 
–حسب  المطالب  .وتتمثل  واإلجتماعية  المهنية 
النّقابة  بٌمقترحات  التقنية  اللّجنة  أخذ  البيان-  ذات 
ما  خاّصة   2021 نوفمبر   16 بتاريخ  الٌمقّدمة 
شهادة  ليسانس  بشهادة  والتّمسك  بالتوظيف  تعلّق 
 12 وبالتصنيف  التربية  للتوظيف بصفة مشرف 
 ، اإلدماج  في  اإلنتقالية  األحكام  من  واالستفادة 
اآليلة  تب  الرٌّ ٌمنتسبي  ملف  في  النّهائي  والفصل 
للّزوال )ٌمساعد للتربية وٌمساعد رئيسي للتّربية( 
وتمكينهم من الرتبة القاعدية مشرف التربية قبل 

صدور القانون األساسي الخاص الجديد .
ٌرتبة  على  باإلبقاء  المشرفين   نقابة  وتطالب 
للٌمنحدرين  إليها  الترقية  للتّربية وحصر  ٌمستشار 
من سلك المساعدين والمشرفين التربويين وإلغاء 
للتّرقية  التعليم ضماًنا  شرط اإلنحدار من أسالك 
إلى الّرتب األعلى التي يُحّددها القانون األساسي 
الخاص و ٌمعالجة ِملف الٌمدمجين بصفة ٌمشرف 
يتوافق  بما  الثاّلثة  التّعليمية  األطوار  في  التّربية 
وأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 336-19 
مع  والتّصنيف  والرتبة  التسمية  بتوحيد  والتّمسك 
نظرائهم في المتوسط والثانوي. ودعت النقابة إلى 
تغليب صوت الحكمة من طرف الوزارة ٌمحّملة 
المآالت  التجاوزات  في  المسؤولية  كامل  إيّاها 
خيار  إلى  والذهاب  التّصعيد  إلى  تؤّدي  قد  التي 

اإلضراب المفتوح.
مرمي عثم�ين

ع.ط
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فتح تخ�ش�ش�ت و�شعب جديدة يف طوري اللي�ش�ن�س وامل��شرت 

تخ�ص�صات جديــدة تدعم خارطــــة 
�لتكويــن �جلــامعي بجنــوب �لبــــالد

متيز الدخول اجل�معي اجلديد 2022/2023 بجنوب البالد بفتح تخ�ش�ش�ت جديدة، من �ش�أنه� تدعيم خ�رطة التكوين

وكذا امل�ش�همة يف تلبية احتي�ج�ت املحيط الجتم�عي والقت�ش�دي ب�ملنطقة.

وزير ال�شن�عة ال�شيدلنية

 من املدية ي�شدد

�إلز�مية �لنهو�ض 
بقطاع �ل�صيدلة يف �جلز�ئر

بوالية  عون  علي  الصيدالنية  الصناعة  وزير  األسبوع  بداية  حل 
المدية في زيارة تفقدية لمركب المضادات الحيوية بصيدال بالمدية، 
حيث استقبله جهيد موس والي الوالية رفقة رئيس المجلس الشعبي 
المركب  بان  صرح  واالمنية.الوزير  المدنية  والسلطات  الوالئي 
وتغطية  التحدي  رفع  اجل  من  الدولة  رهان  كان  لطالما  المذكور 
أحد  يعتبر  وهوما  التصدير  الى  واللجوء  الوطنية  االحتياجات  
الجمهورية، مضيفا ان االمر يتطلب بذل مزيد  اهتمامات  رئيس 
الرقابة  البشرية وفرض  الطاقات والكفاءات  الحهود باستغالل  من 
اليومية لمتابعة اإلنتاج. هذا وقام  وزير الصناعة الصيدالنية خالل 
زيارته إلى والية المدية بمعاينة محطات عديدة لإلنتاج، أين وقف 
الجودة  نوع (R+2) لضمان  من  التحليالت  لمختلف  مخبر  على 

والفّعالية للمواد الصيدالنية، وهو األّول من نوعه في الجزائر. 
المسمى  السرطان  لمنتجات  الجودة  مراقبة  مخبر  ويعتبر 
   Cytotoxicitéالخلوية السمية  لمراقبة  مخبر   ”Cytolab“أول 
لالستخدام  الموجهة  الحقن  طريق  عن  األورام  منتجات  لتحليل 
 2021 ديسمبر  في  المخبر  إنشاء  تم  الجزائر.وقد  في  االستشفائي 
   CKD OTTOفي إطار الشراكة مع الشركة الكورية اإلندونيسية
إلنتاج المنتجات المضادة  للسرطان في الجزائر؛ وذلك لالستفادة 
للمنتجات  الوطنية  الوكالة  مع  بالتعاون  التكنولوجي  النقل  من 
الذي  التكنولوجيا  في  التحويل  هذا  الصيدالنية(ANPP) وسمح 
على  الجودة  لمراقبة  اختبارات  بإجراء  مجمع صيدال  منه  استفاد 
مجمع  بدأ  أولى،  الكيميائية.  وكخطوة  األورام   العالج  منتجات 
صيدال بتركيب  مجموعة تتكون من 6 منتجات تستخدم في عالج 
أنواع مختلفة من السرطان، على أن  ينتقل إلى التصنيع بنمط اإلنتاج 
الكامل لهذه المنتجات.هذا وقام الوزير بمعية والي الوالية بزيارة 
تفقدية لمديرية االنتاج الذي يتخصص في صناعة األدوية الجنيسة، 
حيث يتكون من عدة مديريات منها مديرية االنتاج والتعليب وتنقسم 
الى وحدتين وهما كل من وحدة إنتاج األدوية البينيسيلينية ووحدة 
انتاج االدوية غير البينيسيلينية، إضافة الى ذلك تقوم المديرية بإنتاج 
أزيد من 80 منتج بقدرة انتاج تفوق 50 مليون وحدة بيع سنويا في 

مختلف التخصصات وتضم أزيد من 250 عامال.
بالمناسبة، ذكر الوزيربأّن الوزارة تبقى عاكفة على تجسيد تعليمات 
الّرامية للنهوض بقطاع الصيدلة في الجزائر،  رئيس الجمهورية، 
االقتصادية  المقاربة  مع  يتكـيّف  أن  البد  الدواء  سوق  أن  مؤّكدا 
الجديدة، الهادفة إلى تشجيع اإلنتاج الوطني وتوفير العملة الصعبة 
بشكل خاص  المواطن، مع مرافقة شركة صيدال  والعناية بصحة 
األدوية. كما وعاين وزير  إنتاج  استعادة ريادتها في  والعمل على 
تحوي  التي  االولية  المواد  صناعة  وحدة  الصيدالنية  الصناعة 
التخمير  منها غرفة  االولية،  المواد  في صناعة  تدخل  بنايات  عدة 
البينيسيلينية، غرفة االستخالص وغرفة التليف  البينيسيلينية وغير 
المعقم وغير المعقم، علما أن المديرية متوقفة عن اإلنتاج مند سنوات.
ع.بكريي

دعت اإليه النق�بة الوطنية للم�شرفني وامل�ش�عدين الرتبويني

�مل�صرفون �لرتبيون يحتجون 
�أمام وز�رة �لرتبية �لوطنية بالروي�صو



التابعة  األطفال  رياض  اغلب  قررت  وقد 
للخواص رفع تكاليفها بشكل ملفت لالنتباه، 
حيث صعدت قبيل الدخول االجتماعي عبر 
عدد من بلديات العاصمة من دون 10 آالف 
دينار إلى 12 ألف ثم و15 ألفا دينارا لتصل 
في بعض األحياء والمناطق الراقية إلى 20 
ألف دينار للطفل الواحد، فيما يبقي الفرق 
منطقة  من  األسعار  لهذه  المحدد  الوحيد 
ألخرى هو البلدية التي توجد فيها روضة 
بئر  قسنطينة  مجس  بلديات  ففي  األطفال 
خادم نجد األسعار في المعقول اما بلديات 

البرنامج  نفس  انه  رغم  "نار"  األسعار  فان  وسطاوالي  والشراقة  كحيدرة 
يطبق عبر كل رياض األطفال. وكشفت جولة ميدانية قادتنا لعدد من رياض 
أسعار  لبعض  الجنوني  االرتفاع  عن  بالعاصمة  للخواص  التابعة  األطفال 
رياض األطفال،  وحسب ما أكده عدد من مسيري رياض األطفال له عالقة 

بتطوير البرامج وتحسين ظروف االستقبال 
في حين ابدى العديد من االولياء امتعاض 
من هذا االرتفاع الجديد في األسعار مؤكدين 
"شهرية"  تكلفهم  باتت  األطفال  رياض  ان 
في حين ان الخدمات في بعض المؤسسات 
تكون رديئة. وفي رد له عن األسعار قال 
االجتماعي  النشاط  مديرية  من  مصدر 
برياض  المعروضة  األسعار  أن  بالعاصمة 
األطفال خاضعة للعرض والطلب وال يمكن 
استطاعة  قدر  وعلى  فيها   التدخل  للدولة 
األولياء معتبرا ان هذه األسعار تكون مقابل 
تنوع الخدمات و البرامج، حيث أشار ذات المصدر  إلى تحسن األوضاع 
مقارنة بالسنتين الماضيتين من حيث النظافة والبرامج المقدمة التي ترتكز 
على برنامج وطني موحد فضال عن التفتح على اللغات األجنبية، هو الذي 

يرفع األسعار من سنة ألخرى.

يعد القطاع الصناعي والصناعة المحلية القاطرة 
ما  وهو  البالد،  في  االقتصادية  للتنمية  الحقيقية 
دفع بالحكومة إلى إعادة إطالق ما يقارب 1000 
الخطوة  وتندرج  معلقا،  كان  استثماري  مشروع 
قيادة  تحت  المنتهجة  الصناعية  السياسة  ضمن 
هذا  لصالح  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
القطاع، علما أن الهدف المحدد كان رفع مساهمة 
بالمئة   15 إلى  الخام  المحلي  الناتج  في  الصناعة 

في السنوات القادمة.
سنوات  منذ  الصناعي،  القطاع  تنمية  شكلت 
االستقالل األولى، أحد األولويات الرئيسية للدولة، 
من خالل العمل على تشييد قاعدة انتاج تمتد عبر 
مباشرة  من  البالد  تُمكن  الوطني،  التراب  كامل 

مسار التنمية واالستجابة لمتطلبات السكان.
فمنذ استرجاع السيادة الوطنية، وضعت السلطات 
القطاعات  ضمن  الوطنية  الصناعة  العمومية 
الصدد  هذا  في  ُمدرجة  باألولوية،  تحظى  التي 
استثمارات هامة لتزويد البالد بمركبات صناعية 
كبرى قادرة على المساهمة في التنمية االجتماعية 
مختلف  باحتياجات  والتكفل  للبلد  واالقتصادية 

قطاعات النشاط والسكان.
على  كبيرا  تحديا  القطاع  هذا  تطوير  ويشكل 
والتنظيمية  والبشرية  )المالية  األصعدة  جميع 
لها  تعرض  التي  األضرار  بسبب  والتكنولوجية( 
والمصادرة  االحتالل  من  سنة   132 مدار  على 

واستغالل الموارد الطبيعية للبالد من قبل المحتل 
الفرنسي.ومن هنا بدأت السياسة الجريئة في مجال 
المشاريع االستثمارية والتكوين واقامة الشراكات 
التي  الجهود  هذه  إذ سمحت  الصديقة.  الدول  مع 
في  والبنوك  والمالية  المناجم  بتأميم  تدعمت 
بإنشاء   ،1971 في  المحروقات  ثم  ومن   ،1966
)كالحديد  الشعب  عديد  في  كبرى  مؤسسات 
واإللكترونيك  والكهرباء  والميكانيك  والصلب 
والنسيج والجلود والصناعة الغذائية والبتروكيمياء 

والبالستيك والصيدلة ومواد البناء وغيرها.)
للرئيس  الُمصنعة"  "الصناعة  مفهوم  ظل  ففي 
شراكات  عقدت  بومدين،  هواري  الراحل 
أجل  من  عالمية  شركات  مع  استراتيجية 
هذه  فسمحت  مدمجة.  صناعية  مركبات  تشييد 
االستراتيجية للجزائر، بفضل استثمارات عمومية 
للتصنيع  شامل  مسار  في  كليا  باالنخراط  هامة، 
وارساء أقطاب نشاط عبر كامل التراب الوطني.

على الرغم من االنفتاح المفاجئ لالقتصاد الوطني 
مطلع التسعينيات في إطار خطة التكييف الهيكلي 
الصناعة  أضعفت  والتي  الدولي  النقد  لصندوق 
على  الحفاظ  من  تمكنت  الدولة  أن  إال  الوطنية، 
قطاع الصناعة العمومي، مع المحافظة على 12 
مجاالتهم  في  عنهم  االستغناء  يمكن  ال  مجمعا 

بحيث لم يتوقف نشاطهم إلى يومنا هذا.
لدعم  هيئات  إنشاء  أيضا  تم  ذلك،  مع  وتوازيا 

الصناعة في السنوات األخيرة لمرافقة أداة اإلنتاج 
الصناعي وحمايتها، مثل الوكالة الوطنية للوساطة 
للمناولة  الجزائرية  والبورصة  العقاري  والضبط 
للمؤسسات  القروض  والشراكة وصندوق ضمان 
المؤسسات  تطوير  ووكالة  والمتوسطة  الصغيرة 
وكذلك  االبتكار  وترقية  والمتوسطة  الصغيرة 

الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار.
كما تم إنشاء معاهد مختصة في االعتماد وحماية 
الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية مثل 
إلى  باإلضافة  القانونية،  للقياسة  الوطني  الديوان 
القطاع  لبروز  مناسب  وتنظيمي  تشريعي  نظام 
الصناعي الخاص، الذي تمثل مساهمته في اإلنتاج 

الوطني حاليا حوالي 40 بالمئة.
تغطي الشركات الخاصة اليوم العديد من مجاالت 
والسيارات  الغذائية  الصناعات  مثل  النشاط 
والبتروكيماويات  والنسيج  الصلب  والحديد 

واألجهزة الكهرو المنزلية والكهرباء.
الصناعي  القطاع  توزيع  إعادة  عملية  وتواصلت 
الناشئة  المؤسسات  تطوير  خالل  من  الوطني 
التكنولوجي وترقية الصناعات الجديدة  واالبتكار 
فضال  واالتصال،  االعالم  بتكنولوجيا  المتعلقة 
عن بناء السفن والصناعة العسكرية. وتحتل هذه 
األخيرة مكانة متزايدة األهمية في القطاع بمعدل 

ادماج جد مرتفع ومنتجات عالية الجودة.
حياة �سرتاح

تتسابق العديد من الجمعيات الخيرية هذه األيام على جمع أكبر قدر ممكن من 
المحافظ واألدوات المدرسية لفائدة التالميذ المعوزين، قبيل الدخول المدرسي، 
حيث افتتحت مؤخرا العديد من صفحات مواقع التواصل االجتماعي مدعومة 
بأرقام هاتفية، وحسابات بنكية، لتمكين المتبرعين من المشاركة في العملية 

التي باتت تعطي نتائج إيجابية خالل الفترة األخيرة.
و قد جندت الجمعيات الخيرية الناشطة في مجال العمل التضامني قواعدها، 
هذه األيام، تحضيرا للعودة إلى المدارس، حيث تنشط اغلبها حاليا في جمع 
اليتامى.  و  المعوزين  المحتاجين من  توزيعها على بعض  اإلعانات إلعادة 
الدخول  بمناسبة  الخيري  عملهم  برنامج  إن  خيرية  جمعيات  ممثلو  قال  و 
المدرسي بدأ بنحو شهر كامل قبيل موعد العودة إلى األقسام، سواء بتوزيع 
المحافظ بلوازمها و المآزر، أو حتى اإلعانات المالية التي من شأنها تغطية 
بعض المصاريف المتعبة بالنسبة لبعض العائالت محدودة الدخل، معتبرين 
أن الدخول المدرسي فرصة للجمعيات قصد تقديم اإلعانات لمحتاجيها من 
جهة، و التأكيد على أن العمل الخيري موجود في المجتمع و يعكس روح 
من  العديد  تبنت  قد  و  أفراده.   بين  المساواة  من  نوعا  يحقق  بما  التضامن 
المآزر  و  المدرسية  األدوات  و  الحقائب  لتوزيع  خيرية  مشاريع  الجمعيات 

وحتى األلبسة و كل المستلزمات التي لها عالقة بالدخول المدرسي، و ستوجه 
بين  من  و  الثانوي،  و  المتوسط  و  االبتدائي  الدراسية،  المستويات  لجميع 
هذه الجمعيات الخيرية جمعية "القبة المتحدة" التي تنشط على مستوى بلدية 
القبة بالعاصمة، و هي  واحدة من بين مئات الجمعيات الخيرية التي اختار 
المحفظة  مشروع  تجسيد  على  كبير  بشكل  التركيز  األيام  هذه  منخرطوها 
بنكيا  أرقام هاتفية، و حسابا  المتحدة" عدة  "القبة  المدرسية، حيث وضعت 
خاصا بالجمعية بغية جمع أكبر قدر من المبالغ المالية، ليتم من خاللها اقتناء 
محافظ مدرسية لفائدة التالميذ المعوزين، باألخص التالميذ المتمدرسين على 
مستوى المدارس االبتدائية من ذوي الفئات االجتماعية الهشة. و يقول ممثل 
لفائدة  مالية لشراء محافظ مدرسية  مبالغ  الخاصة بجمع  المبادرة  بأن  عنها 
اقتناء عدد  تم  الماضية، حيث  السنوات  تنفيذها خالل  تم  المعوزين  التالميذ 
معتبر من المحافظ مصحوبة باألدوات المدرسية،  و تم توزيعها على بعض 
المتمدرسين بالتنسيق مع جمعيات أخرى، و قد خلفت المبادرة نجاحا كبيرا، 
لذا ارتأت الجمعية الخيرية إعادة التجربة من جديد بمساعدة كل المتبرعين، 

سواء تجار أو أشخاص عاديين بهدف إنجاح المبادرة من جديد.
�ش.زمو�ش
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�ش. زمو�ش

اإىل2 اأكتوبر املقبل

تاأجيل حماكمة املدير العام 
ال�سابق ملطار اجلزائر الدويل

قرر قاضي مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس األحد تأجيل قضية 
إلى2  عالش  الطاهر  الدولي  الجزائر  لمطار  السابق  العام  المدير 
أكتوبر المقبل.هذا وأدانت محكمة القطب الجزائي االقتصادي والمالي 
نافذا  حبسا  سنوات   8 بعقوبة  سابقا،  الطاهر عالش،  أمحمد  بسيدي 
ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع إصدار أمر إيداعه من الجلسة 
الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، وتم إصدار حكما يقضي 
بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، للمدير 
المكلف بمشروع مطار الجزائر المدعو "خ. محمد"، وأحكاما أخرى 
متفاوتة تراوحت بين عام موقوفة النفاذ إلى 3 سنوات حبسا نافذا لباقي 
الدولي،  بومدين  بمطار هواري  إطارات ومسؤولين  المتهمين، وهم 
مع مصادرة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة.ويتابع عالش بتهم 
إبرامه لصفقات عمومية مخالفة للقانون، تتعلق بخصوص صفقة بناء 
مطار هواري بومدين الجديد، وكذا تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة 
الفساد والوقاية منه 01 /06، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة لألحكام 
امتيازات  إعطاء  بغرض  بها،  العمل  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 
عمومية  أموال  وتبديد  العمومية  الصفقات  لقانون  طبقا  مبررة  غير 

وإساءة استغالل الوظيفة.
حياة �سرتاح

ب�سبب عدم ا�ستخراج متهمني اآخرين

 من املوؤ�س�سة العقابية التي يقبعان بها

تاأجيل جل�سة حماكمة 
الوزير ال�سابق الطاهر خاوة

أمس  الجزائر  قضاء  مجلس  لدى  السادسة  الجزائية  الغرفة  أجلت 
محاكمة الوزير السابق للعالقات مع البرلمان المتهم الموقوف الطاهر 

خاوة نافذا لوزير العالقات إلى تاريخ 9 أكتوبر المقبل.
موقوفين  اثنين  متهمين  استخراج  عدم  بسبب  القضية  تأجيل  وجاء 
ويتعلق األمر بـ "ط.نجيب" و"إسماعيل" من المؤسسة العقابية التي 
يقبعان بها، وتوبع المتهمون باستغالل النفوذ والحصول على منافع 
ضده  رفعها  شكوى  بعد  بالتشهير  والتهديد  واالبتزاز  مستحقة  غير 
مقاولين ينحدران من والية باتنة مسقط راس الوزير السابق، حيث 
يتابع رفقة 6 متهمين، من بينهم ابنه طاهر زكرياء وإطارات بوالية 
باتنة وهم والي والية باتنة السابق محمد سليماني، المفتش العام لوالية 
هني  بن  باتنة  لوالية  الدولة  أمالك  مدير  سليمان،  ابو  السابق  باتنة 
عرزولي، عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض 

الشعبي الجزائري بوالية باتنة. إلى جانب الموثقة )ع. ح(.
والجدير بالذكر أن المتهمون مثلوا أمام هيئة المجلس استئنافا لألحكام 
االبتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية 
واالقتصادية والتي تراوحت بين الـ 10 وعام حبسا موقفة النفاذ في 

حق الجميع.
حياة �سرتاح

لعدم التاأ�سي�س

رف�ض الإفراج 
عن وزير العدل الأ�سبق لوح

العاصمة  الجزائر  قضاء  بمجلس  السادسة  الجزائية  الغرفة  رفضت 
أمس األحد اإلفراج عن وزير العدل األسبق الموقوف، الطيب لوح، 
وسبّب المجلس الرفض لعدم التأسيس، وكانت النيابة العامة قد التمست 
رفض طلبات اإلفراج عن المتهم خالل مرافعتها.ورافعت هيئة الدفاع 

عن  لإلفراج  الماضي  األسبوع  مطول  بشكل  المجلس  هيئة  أمام 
السكري  داء  من  لوح  يعاني  حيث  الصحية،  ظروفه  بسبب  موكلها 
في  لوح  بالقليعة.ويتابع  العقابية  بالمؤسسة  طبية  متابعة  محل  جعله 
قضية التأثير على سير العدالة، حيث أدين بموجبها بـ 4 حبسا نافذا بعد 
تخفيض العقوبة، كما يتابع أيضا في ملف جزائي أخر يتعلق بإعاقة 

السير الحسن للعدالة تم بموجبها إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا.
حياة �سرتاح

خالل مباحثات جمعت

 بني كريكو ونظريها بن �سلمان الراجحي

بحث �سبل تعزيز التعاون
 بني اجلزائر وال�سعودية

 يف جمال التنمية الجتماعية
أجرت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، 
السعودي  نظيرها  مع  بعد،  عن  التحاضر  تقنية  عبر  محادثات  أمس 
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، أحمد بن سلمان الراجحي.
المحادثات تمت في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر والمملكة العربية 
الخبرات  تبادل  وبغرض  االجتماعية،  التنمية  مجال  في  السعودية 
والتجارب في هذا المجال، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون 
والشراكة حول آليات دعم المرأة الماكثة بالبيت، وكذا برامج التكفل 

بفئة ذوي االحتياجات الخاصة ورعاية المسنين.
حياة �سرتاح

تعد قاطرة حقيقية للتنمية القت�سادية يف البالد

�سطرت العديد من العمليات الت�سامنية ل�سالح الفقراء واملحتاجني 

جمعيات خريية تتجند لإجناح الدخول املدر�سي

رهان على رفع م�ساهمة ال�سناعة 
يف الناجت املحلي اخلام اإىل 15 باملائة 

l اإعادة اإطالق ما يقارب الـ 1000 م�سروع ا�ستثماري كان معلقا

و�سلت حدود املليوين �سنتيم يف بع�س البلديات بالعا�سمة 

التهاب تكاليف دور احل�سانة 
وريا�ض الأطفال اخلا�سة 

رفعت العديد من ريا�س الأطفال باملدن الكربى من اأ�سعارها اخلا�سة بالدخول الجتماعي  الذي هو على الأبواب حيث زادت 

التكاليف بالعا�سمة على �سبي املثال بحدود الـ20 باملائة وو�سلت تكلفة الطفل الواحد يف بع�س البلديات املليوين �سنتيم يف 

ارتفاع لي�س له اأي تف�سري.



الدخول اجلامعي بواليات الو�سط:

عدة من�شاآت وهياكل تدخل 
حيز اخلدمة و اإدراج 

تخ�ش�شات جديدة
تميز الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2022/ 2023 عبر 
واليات وسط البالد الذي شهد إلتحاق آالف الطلبة بمقاعد 
الدراسة, باستالم عدة منشآت و هياكل و إدراج تخصصات 
جديد  طالب   15000 نحو  إلتحق  البليدة  جديدة.فبوالية 
بمقاعد الدراسة موزعين على مستوى كل من جامعتي سعد 
دحلب بالصومعة )شرق( وعلي لونيسي بالعفرون )غرب( 
تمثل  جديد  تخصص  مرة  ألول  السنة  هذه  استحدثت  التي 
جامعة  أدرجت  فيما  فرنسي-انجليزي،  عربي-  ترجمة  في 
الصومعة أيضا عدة تخصصات جديدة على غرار ماستر 
الجلفة  بوالية  زيان عاشور  بجامعة  و  المعمارية.  الهندسة 
اشار رئيس الجامعة في كلمة افتتاح الدخول الجامعي الجديد 
هذا  أن   ، للوالية  والعسكرية  والمدينة  السلطات  بحضور 
الدخول عرف تسجيل أزيد من 5100 طالب جديد ليرتفع 
إلى 38500 طالب وطالبة. و عرف  الطلبة ككل  مجموع 
هذا الموسم الجامعي الجديد ، حسب ذات المسؤول، اعتماد 
حاضنة مشاريع لتشجيع االبتكارات ومنجزات البحث العلمي 
الى جانب فتح ثالث تخصصات جديدة في طور الليسانس 
.و يتعلق األمر بالتهيئة الريفية ، والفيزياء الطاقوية ،وكذا 
البيوتيكنولوجيا. كما تعززت خارطة التكوين بفتح تخصص 
الذكاء االصطناعي ، وهو  الماستر يخص  جديد في طور 
العلوم  الحاصلة في ميدان  التطورات  يواكب  الذي  الميدان 
لتيبازة،  الجامعي  بالمركز  و  الذكية.  والبرمجيات  الحديثة 
عن  يونسي  محمد  الدكتور  المؤسسة،  هذه  رئيس  أعلن 
تسجيل 21 ألف طالبا و طالبة، منهم 4000 مسجال جديدا 
برسم الدخول الجامعي لموسم 2022-2023 موزعين على 
العالي  التعليم  قطاع  تدعم  الشلف  بوالية  و  تخصصا.   52
مقعد   6000 فيها  بما  بيداغوجي  مقعد   7000 ب  بالشلف 
 1000 و  "الحسنية"  الجديد  الجامعي  القطب  مستوى  على 
مقعد بمعهد علوم و تقنيات البحر بتنس فضال عن إقامتين 
به  أفاد  حسبما   , سرير   2000 و   1500 بسعة  جامعيتين 
الموسم  افتتاح  مدير جامعة حسيبة بن بوعلي على هامش 
والحاج  مولود  أكلي  جامعة  استقبلت  بدورها  و  الجامعي. 
بوالية البويرة 21000 ألف طالب، 4778 منهم طالب جديد 
وسط ظروف تنظيمية محكمة لضمان دخول جامعي ناجح 
،حسب ما علم من هذه الجامعة. و من جهتها ، ترتقب جامعة 
مولود معمري بوالية تيزي وزو إنجاز جملة من المشاريع 
و الهياكل البيداغوجية الجديدة خالل السنة الجامعية الجارية 
، وفقا لما كشف عنه مسؤولها األول البروفيسور أحمد بودة 
على غرار قاعة المحاضرات و مركز بحث. كما تدعمت 
التخصصات بجامعة جياللي بونعامة بعين الدفلى هذه السنة 
ليسانس  و  ماستر  الطورين  في  جديدة  تخصصات  بأربعة 
التي  الجامعة  هذه  تحصيها  تخصص   108 إلى  تضاف 
 6000 تحصي  جديدة  بمنشأة  المقبل  نوفمبر  ستتدعم شهر 

مقعد بيداغوجي.
�ش.زمو�ش/واج
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و  تسليم  تم  سطيف،  بوالية  وبالذات  البالد  فبشرق 
استالم المهام بين الوالي المغادر كمال عبلة و الوالي 
الجديد محمد لمين درامشي و ذلك بقاعة المحاضرات 
بمقر الوالية بحضور إطارات و السلطات العسكرية 
و القضائية و منتخبين محليين و ممثلين عن األسرة 
الثورية و المجتمع المدني . و أبرز الوالي الجديد,  
الذي  تيارت  والية  من  القادم  درامشي  لمين  محمد 
كان يشغل بها نفس المنصب ضرورة تكثيف جهود 
ميدانيا.  الجديدة  الجزائر  تكريس  أجل  من  الجميع 
األهداف  لتحقيق  جهد  أي  يدخر  "لن  بأنه  أكد  كما 
المسطرة و استكمال مشوار الوالة الذين تداولوا على 
هذه الوالية في سبيل خدمة المواطن و تحقيق تنمية 
الوالي  استلم   ، بتبسة  و  لتطلعاته".  تستجيب  محلية 
الجديد السعيد خليل مهامه خلفا لمحمد البركة داحاج 
الذي أنهيت مهامه و ذلك خالل مراسم تسليم واستالم 
المهام جرت بقاعة االجتماعات بمقر الوالية . ودعا 
مواصلة  إلى  الجميع  الجديد  الوالية  والي  بالمناسبة 
مسيرة التنمية للنهوض بهذه الوالية الحدودية وتحقيق 
من  تكتسبه  لما  بالنظر  المكاسب خاصة  من  المزيد 
مكانة  تبوأ  من  تمكنها  ومنجمية  فالحية  مؤهالت 
استلمت  بقالمة  و  الوطني.  المستوى  على  أفضل 
للسيدة  خلفا  مهامها  عقون  حورية  الجديدة  الوالية 

تدخر  لن   " أنها  بالمناسبة  أكدت  حيث  ويناز  لبيبة 
والسهر  الوالية  في  التنمية  أجل خدمة  أي جهد من 
على تحسين اإلطار المعيشي لسكانها "، مضيفة بأنها 
يقف  قد  ما  كل  على  القضاء  على   " أيضا  ستسهر 
اعتبرت  و  بالوالية".  التنمية  بعث عجلة  أمام  عائقا 
ذات المسؤولة أن مسعى بعث التنمية بالوالية "يرتكز 
على قاعدة جد مهمة وهي نسج ثقة متبادلة بين جميع 
األطراف الفاعلة"، مضيفة بأن مجهود التنمية "عبء 
يتقاسمه الجميع من هيئة تنفيذية ومنتخبين ومجتمع 
بجيجل  و  التشاركية".  الديمقراطية  إطار  في  مدني 
الوالئي  الشعبي  للمجلس  المداوالت  قاعة  احتضنت 
مراسم تسليم و استالم بين الوالي السابق عبد القادر 
كلكال الذي أنهيت مهامه و الجديد أحمد مقالتي. و 
عقب استالم مهامه على رأس والية جيجل أشاد أحمد 
مقالتي بما تم بذله من مجهودات تنموية من طرف 
الوالي السابق ، مشددا على مواصلة" النقلة النوعية 
في التنمية المحلية والسير بنفس الوتيرة". أما بغرب 
البالد، وبوالية سعيدة, تسلم والي سعيدة الجديد أحمد 
بودوح مهامه خلفا لعبد العزيز جوادي. وأبرز الوالي 
البرامج  "تنفيذ  أن  بالمناسبة  ألقاها  كلمة  في  الجديد 
في  الفاعلين  كل  جهود  يتطلب  الوطنية  و  المحلية 
المجتمع من منتخبين و إطارات و مجتمع مدني من 

أجل تحقيق كل األهداف التنموية المسطرة من طرف 
السلطات العليا للبالد". 

في حين تم بواليات الوسط، وبالتحديد في البليدة، تم  
للوالي  خلفا  معبد  أحمد  الجديد  البليدة  والي  تنصيب 
المنصب  لنفس  حول  الذي  نويصر  كمال  السابق 
الوالي  عبر   ، ناحيته  من  بوعريريج.  برج  بوالية 
رأس  على  بتعيينه  افتخاره  عن  معبد  السيد  الجديد 
والية هامة كالبليدة ، معربا عن أمله أن يتلقى نفس 
المجهودات  لمواصلة  سابقه  به  حظي  الذي  الدعم 
المبذولة بهدف تحسين االطار المعيشي للمواطن و 
ما  السيما  انشغاالته  و  مشاكله  لجميع  حلول  إيجاد 

يتعلق منها بالشق التنموي.

عرب اأنفاق ح�صني داي، بوزريعة

 �سيدي احممد، وبئر مراد راي�س

حماكاة لفي�شانات بالعا�شمة 
للتاأكد من قدرة ا�شتيعاب 

املجاري والبالوعات 
المنصرم،   األسبوع  نهاية  الجزائر،  والية  مصالح  باشرت 
تسريح  من  للتأكد  تجريبية  وعمليات  ميدانية  خرجات 
أنفاق  شملت،  األمطار،  مياه  لضغط  واستيعابها  البالوعات 
المقاطعات اإلدارية لحسين داي، وبوزريعة، وسيدي امحمد، 
األخرى  األحياء  من  عدد  عن  فضال  رايس،  مراد  وبئر 
وستستمر هذه العملية لتشمل جميع المناطق الحضرية للوالية.
انطلقت المصالح المختصة في صيانة الطرق والتطهير لوالية 
الجزائر، في إجراء عمليات تجريبية لتسريح البالوعات على 
وسيدي  لبوزريعة،  اإلدارية  بالمقاطعات  األنفاق  مستوى 
عدم  من  للتأكد  رايس،  مراد  وبئر  داي،  وحسين  امحمد، 
والي  لتعليمات  تنفيذا  المياه،  ضغط  واستيعابها  انسدادها، 
العاصمة الخاصة باإلجراءات االحترازية المرتبطة بالوقاية 
من خطر الفيضانات، تحسبا لموسم األمطار. وحسب مصالح 
مثل  بإجراء  المعنية  المصالح  تجنيد  تم  فقد  الجزائر،  والية 
هذه التدخالت، منها مؤسسة صيانة شبكة الطرق والتطهير 
تنمية  ومؤسسة  العمومية،  األشغال  ومديرية  "أسروت"، 
المياه  شركة  عن  فضال  "أوديفال"،  الخضراء  المساحات 
والتطهير للجزائر "سيال". وتم في هذا اإلطار، صب كميات 
كبيرة من المياه المسترجعة من محطات التصفية، على طول 
خطوة  في  العاصمة،  بالجزائر  الجنوبي  االجتنابي  الطريق 
استباقية للتأكد من استيعاب البالوعات ومجاري مياه األمطار، 

ضغط المياه على هذا المستوى.
�ش.زمو�ش

بجاية:

توقيف عدة اأ�شخا�ص 
تورطوا يف ق�شايا 
اإجرامية خمتلفة

االأول  احل�سري  باالأمن  ال�سرطة  عنا�سر  متكنت 

من  االأ�سبوع  هذا  خالل  بجاية  والية  الأمن  التابعة 

و    19 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ش   09 توقيف 

36 �سنة تورطوا يف ق�سايا اإجرامية خمتلفة خا�سة 
تفا�سيل  بي�ساء،  اأ�سلحة  وحمل  املهلو�سات  حيازة 

ال�سرطة  عنا�سر  تكثيف  بعد  جاءت  العملية 

خا�سة  االإخت�سا�س  باإقليم  املراقبة  لعمليات 

على  بكرثة  املواطنني  عليها  يرتدد  التي  االأماكن 

�ساحة  الزياتني،  �سارع  نوفمرب،  اأول  �ساحة  غرار 

املراقبة  عمليات  وبعد  البحر،   باب  البحر،   ن�سيم 

من  خمتلفة  واليات  من  اأ�سخا�س  عدة  توقيف  مت 

وقد  ومركبات،  نارية  دراجات  منت  على  الوطن 

املهلو�سة  �سبط بحوزتهم على كميات من االأقرا�س 

)�سيوف  بي�ساء  واأ�سلحة  معالج(  )كيف  واملخدرات 

و�سكاكني من خمتلف االأحجام(، قارورة غاز م�سيلة 

للدموع، وبعد حتويل املعنيني اإىل مركز ال�سرطة مت 

حيازة  ق�سايا  الأجل  �سدهم  جزائية  ملفات  اإجناز 

حمل  ال�سخ�سي،  االإ�ستهالك  لغر�س  املخدرات 

اأ�سلحة بي�ساء حمظورة دون مربر �سرعي)�سكاكني، 

قارورة غاز م�سيلة للدموع(، حيازة اأقرا�س مهلو�سة 

بطريقة غري �سرعية لغر�س االإ�ستهالك ال�سخ�سي،  

ومت تقدميهم امام اجلهات الق�سائية املخت�سة وبعد 

امر  منهم  البع�س  �سد  �سدر  الفوري  املثول  جل�سة 

اإيداع والبع�س االآخر اأ�ستفادوا من اإ�ستدعاء مبا�سر 

للجل�سة.

حياة �سرتاح

االأغواط:

�شبط اأكرث من 12140 
كب�شولة من املوؤثرات العقلية 

خالل اأوت   املا�شي
والية  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح  عاجلت 

االأغواط خالل �سهر اأوت  املا�سي من ال�سنة اجلارية 

2022، )28( ق�سية متعلقة باالإجتار غري ال�سرعي 
العملية  وتاأتي  العقلية،  املوؤثرات  و  باملخدرات 

اإىل  الهادفة  امليدانية  االأمنية  للجهود  موا�سلة  

عرب  اأ�سكالها  مبختلف  احل�سرية  اجلرمية  مكافحة 

مبحاربة  منها  تعلق  ما  �سيما  االخت�سا�س،  قطاع 

اجلرائم املرتبطة باالإجتار غري ال�سرعي باملخدرات 

 32 توقيف  اإىل  اأف�ست  حيث  العقلية،  املوؤثرات  و 

 )12141( حجز  و  �سبط  خاللها  مت  كما  متورط 

قارورة   + العقلية   املوؤثرات  من  كب�سولة  و  قر�س 

من  كمية  اإىل  باالإ�سافة  مهلو�س،  تاأثري  ذو  ل�سائل 

املخدرات.   

حياة �سرتاح

مصالح الشرطة بسطيف وتحديدا أمن دائرة العلمة، 
التي تعد إحدى أهم مدن الوالية، تبذل جهودا كبيرة 
البيع  المجرمين مع محاربة  لدحر االجرام وتوقيف 
السير  حركة  وتنظيم  األرصفة  على  الفوضوي 
وغير ذلك، عالجت منذ بداية السنة الجارية 2022، 
بنسبة  أي   1643 منها  حلت  قضية  ألفي  من  أزيد 
معالجة فاقت الـ 80 %، انحصرت في قضيا مساس 
مساس  قضية   618 قضية(،   706( باألشخاص 

بالممتلكات، و34 قضية تتعلق باآلداب العامة.
الشرعي  غير  االتجار  محاربة  مجال  في  أما 
إحصائيات  فأشارت  العقلية  والمؤثرات  بالمخدرات 
صدرت عن أمن والية سطيف أمس إلى أن األخيرة 
عرف نتائج مرضية، تمثلت في متابعة 364 شخصا 
كميات  بلغت  فيما   141 الحبس   رهن  منهم  أودع 
الكيف  مادة  من  كلغ   10.42 المحجوزة  المخدرات 
المعالج، 15615 قرص من المؤثرات العقلية 16.2 
و  كوكايين"   " نوع  من  الصلبة  المخدرات  من  غ 
مخدرة،  ذات خصائص  سوائل  تحوي  قارورة   28
مضيفا بأن سنة 2022 شهدت حل لغز جريمة قتل 
الكبيرة  المدينة  هذه  اختصاص  إقليم  شهدها  وحيدة 
تجعل من مصالحها  متواصلة،  تعرف حركية  التي 
تأهب  حالة  في  العمومي  ولألمن  القضائية  للشرطة 

قصوى ونشاط كبير ودائم. 
وخالل  الجارية  السنة  بداية  ومنذ  المصالح  ذات 
التي  الردعية  الميدانية  وخرجاتها  الوقائية  أنشطتها 
تتم في سبيل كبع كل ما هو غير قانوني وتسعى إلى 
وتستهدف  القانونية،  وغير  المريبة  التعامالت  صد 
مخصصة  وأماكن  فضاءات  األحيان  غالب  في 

سالح   152 حجزت  االجرام  ومعتادي  للمنحرفين 
أبض محظور، 71 عبوة غاز مسيل للدموع، 290 
المفرقعات،  316979 وحدة من  صاعق كهربائي، 

10229 وحدة GPS محظورة.
هذا وقد تم تأطير عملية جد  نوعية تندرج في إطار 
حماية المستهلك من شتى السلوكيات المشينة التي ال 
هم ألصحابها سوى كسب األموال الطائلة حتى وإن 
كانت على حساب أعداد هامة من المواطنين الذين 
قد يلقوا حتفهم خالل الفترات الشتوية جراء استعمال 
وحدة   24824 حجز  بعد  سليمة  غير  تدفئة  وسائل 
من مكثفات الغازtendeur de gaz  التي ثبت بأنها 
في  حتًما  ساهمت  قد  التي  العملية  وهي  مغشوشة، 

حماية أعداد كبيرة من األرواح.
في  حجزت  سطيف  والية  بالعلمة  الشرطة  مصالح 
إطار حرصها على صد فوضى التجارة الموازية بما 
يعرف بشارع " دبي" اآلالف المتاريس واألغراض 
مئات  إنجاز  مع  الطريق،  مستعملي  تعرقل  التي 
الملفات ضد المخالفين حتى التجار منهم، مؤكدا أنه 
4 أسلحة  تم أيضا حجز  الجارية،  السنة  بداية  ومند 
نارية، 108 كبسولة إشعال، 54 خرطوشة، 110 غ 
من مادة البارود 2.9 كلغ من " الصاشم" وغير ذلك 
13 مركبة  استرجاع  من  الفترة  نفس  تمكنت خالل 
محل بحث وطني، منوهة بالدور الكبير الذي ال يزال 
تقديم  في  الفعالة  ومساهمتهم  المدينة  مواطنو  يلعبه 
الكثير  كبح  في  األوفر  وبالقدر  ساهمت  معلومات 
مما هو غير قانوني داعيا إياهم إلى تكثيف بالغاتهم 

وإفاداتهم.
حياة �سرتاح

يف اإطار جهود كبح اجلرمية وحماربة التجارة الفو�سوية باملنطقة

معاجلـــة اأزيــد مــن األــفي ق�شية 
خالل ال�شدا�شي الأول من 2022 بالعلمة

�ش. زمو�ش/واج

عقب احلركة االأخرية التي اأجراها رئي�س اجلمهورية

الولة اجلدد ي�شتلمون مهامهم 
جرت  اأم�س االأول ببع�س واليات الوطن عملية ت�سليم و ا�ستالم املهام بني عدد من الوالة، و ذلك عقب احلركة االأخرية التي اأجراها 

رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد املجيد تبون يف �سلك الوالة و الوالة املنتدبني.



هذه أهم الطرق للعناية بالبشرة الجافة:
استخدام  هنا  ويجب  بلطف  البشرة  تقشير 
المنتجات الخالية من الكحول، ويُنصح باستخدام 
فرك  ويتم  هالمية،  مادة  على  يحتوي  صابون 

البشرة بلطف عدة دقائق قبل غسلها.
االستحمام بالماء الدافئ وليس الحار أو البارد؛ 
أن  يجب  كما  الجلد،  يسبب جفاف  ألن كالهما 

تكون مدة االستحمام ال تزيد على 10 دقائق.
فبعد  االستحمام،  بعد  بانتظام  الجسم  ترطيب 
تجفيف البشرة بمنشفة لطيفة يمكن استخدام أي 

من الزيوت الطبيعية لتدليك البشرة وترطيبها.
تجنُّب التعرض ألشعة الشمس خاصة في فصل 
الصيف، كما يجب تجنب الجلوس في حمامات 
الشمس فترات طويلة خالل فترة الظهيرة، وإن 
كانت هناك حاجة ألخذ حمام شمسي فيُفضل أن 
قبل هذا  الظهر، ويجب  بعد  فترة ما  يكون في 
عامل  مع  الشمس  من  واٍق  كريم  استخدام  كله 

حماية ما بين 20-30، قبل الخروج.
ارتداء المالبس ذات األكمام الطويلة والقبعات 

في فصل الصيف.
 تناول الفواكه والخضراوات فهي تمنح الجسم 
التغذية الالزمة، باإلضافة إلى ترطيب البشرة، 
ألن كل من الفواكه والخضراوات تحتوي على 
والمعادن  والفيتامينات،  الماء،  من  كبيرة  كمية 

التي  األكسدة  مضادات  إلى  باإلضافة  المختلفة، 
تحافظ على صحة البشرة، كما يفضل تناول األطعمة 
 ، Eالغنية باألحماض الدهنية أوميجا 3، وفيتامين
ومن أمثلة هذه األطعمة زيت الزيتون، والمكسرات 
و األفوكادو فجميعها مصادر غذائية جيدة للحفاظ 

على البشرة ناعمة ورطبة. 
االبتعاد عن اإلجهاد ألنّه يؤثر في صحة الجلد، 
ويمكن حل هذه المشكلة من خالل بعض الحلول 
البسيطة مثل: ممارسة الرياضة، وتقليل التوتر.

ارتداء القفازات خالل فصل الشتاء، ألن الهواء 
البشرة  كانت  حال  وفي  الجفاف،  يسبب  البارد 
تؤدي  المنخفضة  الحرارة  درجة  فإن  حساسة 
وعلى  الجلد،  في  وحكة  وتوّرم  احمرار  إلى 

اليدين، والمناطق المكشوفة من الجلد. 
يُصبح  بحيث  كبير،  بشكل  المنزل  تدفئة  عدم 
دافئاً جداً، ألن االنتقال ما بين الجو البارد والجو 
الساخن جداً يسبب جفاف البشرة ومع هذا يجب 

ترطيب البشرة باستمرار.
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فحص  أّن  إلى  يُشار  الحديث  هذا  سياق  وفي   
فترة ألخرى،  يتم من  أن  الدورّي يجب  النظر 
التاريخ  إلى  باالستناد  الفترة  هذه  تحديد  ويتّم 
العائلّي  والتاريخ  المعنّي،  للشخص  الصحي 
بيان  ويمكن  السابقة،  النظر  وفحوصات 
النصائح المتعلقة بالفحوصات الدورية المرتبطة 

بانحراف النظر كما يأتي:
فحص النظر مرتين سنوًيا على األقل إذا كان 
ومرة  عاًما  خمسين  من  أكثر  الشخص  عمر 
واحدة على األقل سنوًيا إذا كان عمره أكبر من 
بالسكري  اإلصابة  في حال  وذلك  عاًما،  ستين 
داء  أو  الجلوكوما،  أو  العين  ارتفاع ضغط  أو 

التنكس البقعي، أو في حال وجود تاريخ عائلي 
لإلصابة بأي من األمراض المذكورة. 

فحص النظر مرة كل ثالث سنوات على األقل 
في حال وجود أكثر من عامل خطر لإلصابة 
النقطة  في  بيانها  )والتي سبق  النظر  بانحراف 
أربعين  الشخص  بلوغ  عند  وذلك  السابقة(، 
النظر مرة كل عشر سنوات في  عاًما. فحص 
-19 بين  ما  يتراوح  الشخص  عمر  كان  حال 
40 عاًما، بشرط أاّل يكون لدى المصاب عامل 
يُعاني من  النظر وال  بانحراف  خطر لإلصابة 
أية أعراض تدل على وجود مشاكل في العين.

 فحص النظر مرة كل خمس سنوات في حال 
 55-41 بين  ما  يتراوح  الشخص  عمر  كان 
عامل  المصاب  لدى  يكون  أاّل  بشرط  عاًما، 
يُعاني من  النظر وال  بانحراف  خطر لإلصابة 
أية أعراض تدل على وجود مشاكل في العين.

 فحص النظر مرة كل سنتين في حال كان عمر 
ومرة  عاًما،   65-56 بين  ما  يتراوح  الشخص 
بشرط  ذلك،  من  أكبر  هم  لمن  سنوًيا  واحدة 
لإلصابة  خطر  عامل  المصاب  لدى  يكون  أاّل 
بانحراف النظر وال يُعاني من أية أعراض تدل 

على وجود مشاكل في العين.

 l اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

زيادة تركيز الطفل 

لزيادة  إتباعها،  يجب  التي  واألساليب  الخطوات  من  العديد  هناك 
نسبة التركيز عند األطفال وهي: 

الذاكرة عند األطفال بشكل  بتنشيط  القيام  التعليمية: يجب  األلعاب 
واأللعاب  الذكاء  العاب  استخدام  طريق  عن  ذلك  ويكون  مستمر، 
عند  والتفكير  العقل  تشغيل  في  مهّم  دور  من  لها  لما  التعليمية، 
نسبة  لديه  زادت  كلّما  عقله،  بتنشيط  الطفل  قام  فكلّما  األطفال، 
ألعاب  من  وغيرها  والشطرنج  المتقاطعة  كالكلمات  لديه،  التركيز 

الذكاء. 
النوم الكافي: يحتاج األطفال جميعاً إلى النوم لساعات كافية لراحة 
الثماني  ذهنه وجسده، ويكون معدل ساعات النوم لألطفال بحدود 
ساعات يومياً، فحصول الطفل على ساعات نوم كافية ، تكون كفيلة 
بقدرته على حفظ األحداث التي يقوم بها بشكل يومي، ويصبح لديه 
قدرة أعلى الستيعاب الكلمات واألرقام التي يتلقاها بشكل أكبر، وال 

يتّم نسيانها مهما حصل. 
التكرار واإلعادة من أهم الطرق التي تساعد على زيادة التركيز، 
أو أي شيء آخر  الدراسية  المادة  إعادة وتكرار  بعملية  القيام  هي 
يحدث مع الطفل؛ ألّن التكرار ضروري لسرعة استيعاب المعلومات 
داخل عقل الطفل، وبالتالي القدرة على استرجاع المعلومات التي تّم 

تلقيها، بطريقة سهلة وسريعة.
الصحية  الوجبات  بجميع  الطفل  تزويد  يجب  الصحية  الوجبات 
التي  الغذائية  العناصر  جميع  على  تحتوي  والتي  والمتوازنة، 
يحتاجها، والقيام بالتركيز على األطعمة التي تحتوي على عناصر 
تساعد الطفل على زيادة تركيزه، وتجنّب األطعمة التي تحتوي على 
تركيز  إضعاف  على  تعمل  التي  والمواد  الدهون  من  عالية  نسب 

الطفل.
األجهزة اإللكترونية: يجب التخلّص من جميع األجهزة اإللكترونية 
التي تعمل على إضعاف تركيز الطفل، فأصبح لهذه األجهزة تأثير 
كبير على األطفال نتيجة للتطّورات التكنولوجيا الحاصلة في حياتنا، 
أّدت إلى استعمال هذه األجهزة بشكل كبير ولساعات طويلة، مّما 
أّدى إلى تشتّت األطفال وعدم قدرتهم على التركيز في أمور أخرى، 

كأجهزة التلفاز والحواسيب والهواتف الذكية. 
تنظيم الوقت: يجب القيام بعمل نظام معين محدد للطفل، حتى يقوم 
زيادة  على  الطفل  يساعد  ذلك  ألّن  ومعتاد؛  يومي  بشكل  بإتباعه 
التركيز، بسبب معرفة الطفل األمور التي يجب أن يقوم بها بشكل 

يومي.

مكّونات طبيعّية لطرد الّذباب 

يُمكن  التي  الطبيعية  المكّونات  بعض  لذكر  اآلتية  النقاط  تتطّرق 
االستعانة بها في سبيل طرد الذباب والتخلص منه:

الخل: يُستفاد من الخل األبيض باعتباره طارداً طبيعياً للذباب من 
البارد،  الماء  من  كوب  مقدار  مع  منه  كوبين  مقدار  مزج  خالل 

باإلضافة لملعقة صغيرة من زيت األوكاليبتوس. 
الملح والفلفل: يحّضر هذا المزيج من خالل إضافة مقدار مناسب 
المغلي  الماء  من  كوبين  لمقدار  األسود  والفلفل  الملح  من  كل  من 
الرش  زجاجة  في  يُوضع  أن  قبل  ليبرد  المزيد  ترك  ثُم  ُمسبقاً، 

ويُستخدم.
 قشور البرتقال: يُستعان بقطع من الشاش أو القماش القطني ليتم 

وضع قشور البرتقال فيه، ثُم تعليقه في أرجاء الغرفة.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

فوائد ال�شوكوالتة للحامل
تُخّفف الشوكوالتة إلى حّد كبير من 

احتمالية اإلصابة بتسّمم الحمل.
ضغط  في  الكبير  االرتفاع  تمنع   
اإلصابة  يمنع  الذي  األمر  الدم؛ 
الخطيرة،  المضاعفات  من  بالعديد 
على  احتوائها  بفضل  وذلك 
مادة  أو  مرّكب  من  عالية  نسبة 

الثيوبرومين.
 تخفض احتمالية اإلصابة بأمراض 
صحة  وتعّزز  الخطيرة،  القلب 
في  الدموية  واألوعية  الشرايين 

الجسم.
تساهم في زيادة ارتخاء العضالت، 

وتحّقق حالة من استرخاء الجسم.
تحّسن الحالة المزاجية، وتزيد من إفراز هرمون السيروتونين، وبالتالي 
تقي من اكتئاب الحمل، وذلك بفضل مذاقها اللذيذ جداً، واحتوائها على 

أثيل  الفينيل  ومركبات  السكر، 
أمين. 

تقّوي العظام واألسنان لدى األم، 
وتمنع تلفها، وتقّي من الهشاشة، 
الجيّد والسليم  النمو  كما تضمن 
على  احتوائها  بفضل  لألجنة، 

الكالسيوم.
المناعي  الجهاز  قدرات  تعّزز 
احتوائها  بفضل  الحامل،  لدى 
مضاّدات  من  عالية  نسبة  على 
األمراض  تقاوم  التي  التأكسد، 
والخطيرة،  والشعبيّة  المزمنة 

بفضل مقاومة الشوارد الُحّرة.
تقلّل إلى حدٍّ كبير من تدّفق الدم إلى المشيمة خالل فترات الحمل، كونها 

تحتوي على نسبة عالية الكافيين.
تساهم في والدة مواليد ذوي صّحة نفسيّة أفضل.

دواعي فح�ص النظر ومراجعة الطبيب 
جتدر مراجعة طبيب العيون املخت�ص يف حال املعاناة من م�صاكل على م�صتوى الر�ؤية ُتعيق الفرد عن قدرته 

اإذ  اخلارجية،  بالأن�صطة  ال�صتمتاع  على  القدرة  عدم  حال  يف  اأ�  بُي�صر،  اليومية  �مهاّمه  �ظائفه  اأداء  على 

امل�صاب  �ين�صح  النحراف  �درجة  النحراف  من  ُيعاين  املعنّي  كان  اإن  فيما  معرفة  املخت�ص  الطبيب  ي�صتطيع 

حول العالج ال�صحيح.

طرق العناية بالب�شرة اجلافة 
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اأجرى حوارا �صحفيا دون علم اإدارة الفريق

األيغري مهدد بغرامة يف يوفنتو�س
األيغري،  ما�سيميليانو  بات 

جلوفنتو�س،  الفني  املدير 

قبل  من  بغرامة  مهددا 

العجوز،  ال�سيدة  اإدارة 

مع  حوارا  اأجرى  بعدما 

ديال  "كوريريي  �صحيفة 

�سريا"، ون�سرت اأول اأم�س.

"لغازيتا  ل�صحيفة  ووفقا 

الإيطالية،  �سبورت"  ديلو 

مل  جوفنتو�س  اإدارة  فاإن 

األيغري  باأن  تعلم  تكن 

لذا  احلوار،  هذا  اأجرى 

قد يتم تغرميه لأنه مل يح�سل على ت�سريح باإجراء مقابلة �صحفية، 

لدى  قبول  تلق  مل  احلوار  يف  األيغري  ت�سريحات  بع�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الكثريين يف جوفنتو�س.

وك�سفت اأن بع�س الالعبني تفاجاأوا من ذكر اأ�سمائهم يف املقابلة، خا�صة 

اأن الفريق يعي�س فرتة �سعبة على م�ستوى النتائج.

وكان األيجري قال يف املقابلة اإن يوفنتو�س يعاين ب�سبب غياب الالعبني 

الأ�سا�سيني للإ�صابة، واأن الفريق احلايل لي�س اليويف احلقيقي.

الوكالت

اأكد دخوله يف مفاو�سات 

مع جنم بر�سلونة يف وقت �سابق

باري�س يو�سح �سبب 
ف�ضل املفاو�ضات مع دميبلي

كامبو�س،  لوي�س  ك�سف 

لباري�س  الفني  امل�ست�سار 

حقيقة  جريمان،  �صان 

مع  ناديه  مفاو�سات 

دميبلي،  عثمان  الفرن�سي 

جنم بر�سلونة.

يف  حرا  دميبلي  وكان 

مع  والتوقيع  التفاو�س 

ال�سيف  بداية  يف  ناد  اأي 

املا�سي، عقب انتهاء عقده 

مع البار�سا، لكنه وقع على 

النادي  مع  جديد  عقد 

�صم  حاول  جريمان  �صان  اأن  التقارير،  من  العديد  وزعمت  الكتالوين، 

املهاجم الفرن�سي عرب �سفقة جمانية.

انتقالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  اأبرزه  ت�سريح  يف  كامبو�س،  وقال 

نوقع  مبوقع "تويرت": "مل  ح�سابه  على  اأوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني 

مع دميبلي، لأنه يلعب كجناح، ونحن نطبق نظام لعب خمتلف"، واأ�ساف: 

"اأحب دميبلي، اإنه لعب رائع لكن لدينا خطط خمتلفة«.
�صان  باري�س  بني  بالفعل  املفاو�سات  "جرت  رومانو:  فابريزيو  وعلق 

جريمان ودميبلي اأثناء وجود ليوناردو املدير الريا�سي ال�سابق«.

الوكالت

دورمتوند لن يفرط يف بيلينغهام 

باأقل من 100 مليون اأورو

ريال مدريد يهدد طموح
 ليفربول بعر�ض قيا�ضي

مدريد  ريال  نادي  ي�سعى 

يف  بارز  لعب  مع  للتعاقد 

�سفوف بورو�سيا دورمتوند 

ال�سيفي  املريكاتو  خالل 

املقبل.

"�سبورت"  ل�صحيفة  ووفقا 

ريال  فاإن  الإ�سبانية، 

 3 بقوة  �سيناف�س  مدريد 

الربميريليغ  من  اأندية 

جود  مع  التعاقد  على 

بورو�سيا  جنم  بيلينغهام 

ال�سيف  خالل  دورمتوند 

رحيل  رف�س  دورمتوند  اأن  اإىل  الإ�سبانية  ال�سحيفة  املقبل.واأ�سارت 

اإىل  هالند  اإيرلينج  انتقال  عقب  ال�سيف،  هذا  عاما"   19" بيلينغهام 

مان�س�سرت �صيتي، لكن من املنتظر اأن ينتقل اإىل ناد جديد بنهاية املو�سم 

اجلاري.

ت�سيل�سي  مع  بقوة  التحدي  هذا  �سيدخل  مدريد  "ريال  اأن  واأو�سحت 

ومان�س�سرت يونايتد وليفربول، من اأجل ح�سم �سفقة بيلينغهام، رغم ما 

يرتدد باأن دورمتوند لن يفرط يف الالعب باأقل من 100 مليون يورو«.

واأ�سافت اأن "ليفربول يتقدم املر�سحني لهذه ال�سفقة بن�سبة طفيفة، لكن 

يف الوقت نف�سه يبدو رئي�س الريال فلورنتينو برييز م�ستعدا للتوقيع 
على رقم قيا�سي جديد لنقل بيلينجهام اإىل �سانتياجو برنابيو«.

بورو�سيا  اإىل  الإجنليزي  بريمنغهام  فريق  من  بيلينغهام  جود  وان�سم 

دورمتوند يف �سيف 2020، ووقع عقدا يربطه باأ�سود الفي�ستيفال حتى 

�سيف 2025.

الوكالت

قرار تاريخي غري م�سبوق للرتويج للكرة يف القارة العجوز

الحتاد الأوروبي يدر�ض نقل
 نهائي دوري اأبطال اأوروبا اإىل اأمريكا

اإلسبانية  "آس"  صحيفة  كشفت 
غير  قرار  تفاصيل  عن  أمس، 
لمنافسات  النهائية  للمباراة  مسبوق 
لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة 
وهو   ،2023-2022 لموسم  القدم 
األوروبي  االتحاد  يدرسه  قد  الذي 
خط  إلى  الوصول  قبل  ويتخذه 

النهاية.
نشرتها  التي  للمعلومات  ووفقاً 
صحيفة "آس" اإلسبانية، أمس، فإن 
االتحاد األوروبي لكرة القدم يدرس 
إمكانية نقل المباراة النهائية لدوري 
إلى   ،2023-2022 لموسم  األبطال 
الواليات المتحدة األميركية بداًل من 

الُمحددة  التركية  إسطنبول  مدينة 
المباراة  هذه  الحتضان  مسبقاً 

الكبيرة.

لكرة  األوروبي  لالتحاد  يسبق  ولم 
القارة  خارج  ملعباً  حدد  أن  القدم 
داخل  يُنظمها  لمسابقة  األوروبية 

تاريخي  قرار  بالتالي  وهو  القارة، 
غير مسبوق، في حال إعالنه رسمياً 
يأتي  قد  الذي  القرار  وهو  تطبيقه، 
في إطار توسيع فكرة الترويج للكرة 

األوروبية خارج القارة.
اإلسبانية  الصحيفة  تذكر  ولم  هذا 
ُمعيناً  ملعباً  حدد  قد  يويفا  كان  إن 
لدوري  النهائية  المباراة  الستضافة 
ولم  الحالي،  الوقت  في  األبطال 
تذكر حتى إن كان هذا القرار سيُتخذ 
رسمياً في األسابيع القادمة، وبالتالي 
يُقام أول نهائي لدوري األبطال في 

التاريخ خارج القارة.
الوكالت

مدرب  ناغلسمان،  جوليان  وجه   
بعد  لفريقه  اللوم  ميونخ،  بايرن 
لها  تعرض  التي  األولى  الخسارة 
هذا الموسم على يد أوكسبورغ اول 

أمس، في الدوري األلماني.
تذوق  في  البافاري  الفريق  وفشل 
جوالت   4 آخر  في  الفوز  طعم 
 3 في  تعادله  بعد  بالبوندسليغا، 
مباريات متتالية، قبل السقوط خارج 

أرضه أمام أوكسبورغ.
المؤتمر  في  تصريحات  وخالل 
أشار  اللقاء،  أعقب  الذي  الصحفي 
على  فريقه  ضعف  إلى  ناغلسمان 
الصعيد الهجومي في الثلث األخير، 
"اآلن  مضيفا  التدريبات،  في  حتى 
وعن  عني  شيء،  كل  في  أفكر 
العديد  "خلقنا  وأضاف  الوضع"، 

وكنا  أهدرناها،  لكننا  الفرص،  من 
متساهلين للغاية في الثلث األخير«.

على  األلماني  المدرب  وأثنى 
الشجاعة التي ظهر بها أوكسبورغ، 

يهاجموننا  كانوا  "لقد  مضيفا 
بشراسة، وبعد تلقينا الهدف أصبحت 

األمور صعبة«.
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ حصد 

12 نقطة فقط من 7 جوالت، ليستقر 
في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وواصل بايرن ميونخ سلسلة عثراته 
األلماني  الدوري  في  المتتالية 
في  األولى  للخسارة  بتعرضه 
يد  على  السبت،  اليوم  البوندسليغا، 
ضمن   ،)1-0( أوكسبورع  مضيفه 
وهدف  السابعة،  الجولة  منافسات 
المباراة الوحيد سجله ميرجيم بيريشا 
لصالح أصحاب األرض في الدقيقة 

59 من زمن المباراة.
تعادالت   3 بعد  جاءت  الخسارة 
عند  بايرن  رصيد  ليتجمد  متتالية، 
فيما  الرابع،  المركز  في  نقطة   12
قفز أوجسبورج للمرتبة 11 بوصوله 

للنقطة التاسعة.
الوكالت

اأوك�سبورغ يذيق البايرن خ�سارته الأوىل بالبوند�سليغا

ينتهي عقده مع الإنرت ال�سيف املقبل

مان�ض�ضرت �ضيتي ي�ضعل املناف�ضة على �ضم �ضكرينيار

لبوروسيا  الفني  المدير  تيرزيتش،  إيدين  توقع   
ماركو  الفريق  قائد  غياب  يمتد  أال  دورتموند، 
رويس لعدة أشهر، بعد تعرضه لإلصابة أول أمس.
على  الفوز  عقب  "سكاي"  لشبكة  تيرزيتش  وقال 
شالكه 1 /صفر أول أمس بالدوري األلماني "يبدو 
أنه تعرض إلصابة في األربطة، ال نعرف إلى متى 
فحوصات  إجراء  لحين  ننتظر  أن  علينا  سيغيب، 
رويس  كان  إذا  عما  سؤاله  ولدى  تفصيال"،  أكثر 
سيغيب بين 6 و8 أسابيع ، قال تيرزيتش "ال ، ال 

نعتقد أنه األمر سيستمر لهذه المدة«.

لحاق  إمكانية  إلى  تيرزيتش  تصريحات  وتشير 
رويس بمشوار المنتخب األلماني في مونديال قطر 

أواخر العام الجاري.
وضرب األلماني الدولي رويس البالغ من العمر33 
وبعد  األلم،  شدة  بسبب  وجهه  على  بيديه  عاما 
إخراجه  تم  طويلة  لمدة  استمرت  لعالجه  محاولة 
على نقالة من الملعب في الدقيقة 30 من المباراة 

أمام شالكه.
عن  رويس  يغيب  أن  بشدة  المحتمل  من  وبات 
المشاركة مع المنتخب األلماني في مباراتي دوري 

األمم األوروبية أمام كل من المجر وأمام إنجلترا 
في 23 و26 من الشهر الجاري على الترتيب.

يشار إلى أن قائد دورتموند عانى كثيرا في الفترة 
الماضية من إصابات خطيرة حرمته من الكثير من 

المشاركات حتى مع المنتخب األلماني أيضا.
وكان رويس تخلف ألسباب بدنية عن المشاركة مع 
المنتخب األلماني في بطولة كأس العالم عام 2014 
وبطولة كأس األمم األوروبية عام 2016 وكذلك 

بطولة يورو 2020 التي أقيمت في عام 2021.
الوكالت

 انضم مانشستر سيتي إلى سباق التعاقد مع السلوفاكي ميالن سكرينيار، 
مدافع إنتر، خالل الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميالن في صيف 2023، ولم يوافق المدافع 
السلوفاكي على عروض التجديد حتى اآلن.

رئيسًيا  هدًفا  بات  سكرينيار  فإن  البريطانية،  صن"  "ذا  لصحيفة  ووفًقا 
لمانشستر سيتي في الصيف المقبل، من أجل دعم الدفاع.

الفني لمانشستر سيتي، سبق له  وأشارت إلى أن بيب غوارديوال، المدير 
الشكوى من كثرة اإلصابات في خط الدفاع.

وأوضحت "رغم ضم مانويل أكانجي من بوروسيا دورتموند في انتقاالت 
لمدافع  الفريق  حاجة  على  يصر  غوارديوال  لكن  الماضية،  الصيف 
إضافي"، وينافس مانشستر سيتي على الصفقة، الثالثي: تشيلسي وتوتنهام 
وباريس سان جيرمان.وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن إدارة إنتر 
ميالن تغري الالعب بإمكانية رفع راتبه ليصبح األعلى أجرا في الفريق 

اللومباردي، من أجل التجديد.
الوكالت

ناغل�ضمان: » هاجمونا ب�ضرا�ضة 
وكنا مت�ضاهلني للغاية يف الثلث الأخري«

بادرة اأمل ب�ضاأن حلاق روي�ض باملونديال تعر�س لإ�سابة �ستبعده 

عن امليادين لأ�سابيع
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ريا�ضي
مدافع اخل�سر يزور ال�سباك للمرة الثانية هذا املو�سم

بن �ضبعيني يخطف الأ�ضواء 
يف البودي�ضليغا بهدف جميل

خطف الجزائري رامي بن سبعيني ظهير بروسيا مونشنغالدباخ األنظار في 
مباراة فريقه ضد اليبزيغ في الدوري األلماني، بتسجيل هدف مذهل.

وشارك رامي بن سبعيني في فوز بروسيا مونشنجالدباخ على ضيفه اليبزيغ 
وفي  امس،  اول  مساء  األلماني،  الدوري  من  السابعة  بالجولة  نظيفة،  بثالثية 
الدقيقة 53 من المباراة حصل خريج اكاديمية بارادو على الكرة داخل منطقة 

الجزاء، ثم أودعها في الشباك بطريقة رائعة من فوق رأس الحارس.
وبهذا الهدف اختتم بن سبعيني ثالثية مونشغالدباخ في المباراة التي أقيمت على 

ملعب »بروسيا بارك«.
ويعد هذا هو ثاني أهداف النجم الجزائري مع فريقه األلماني هذا الموسم، بعدما 

سبق له زيارة الشباك في مباراة هوفنهايم بالجولة األولى.
المركز  إلى  ليرتقي  نقطة   12 إلى  رصيده  الفوز  بهذا  مونشغالدباخ  ورفع 

السادس بجدول ترتيب البوندسليجا.
جدير بالذكر أن رامي بن سبعيني )25 عاما( شارك أساسيا في 6 مباريات مع 
مونشنغالدباخ هذا الموسم، الرابع له مع الفريق منذ االنضمام إليه في صيف 

2019 قادما من رين الفرنسي.
بتجاوزه عقبة بو رينجرز ال�سرياليوين بثالثية نظيفة

�ضباب بلوزداد يتاأهل للدور التمهيدي 
الثاين لرابطة اأبطال اإفريقيا

بلغ شباب بلوزداد الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عقب 
التي  المباراة  في  نظيفة،  بثالثية  بو رينجرز من سيراليون  فوزه على ضيفه 
جمعتهما أول أمس، على ملعب 8 ماي بمدينة سطيف، في إياب الدور التمهيدي 

األول للمسابقة.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مونروفيا عاصمة ليبيريا السبت الماضي، 
قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل شباب بلوزداد للدور المقبل بنتيجة 3/صفر 

في مجموع المباراتين.
وسجل أهداف المباراة كل من المدافع شعيب كداد، في الدقيقة 33، والمهاجم 

كريم عريبي، في الدقيقتين 86 و89.
�ساركت بـ20 مالكما ومالكمة يف موبوتو باملوزمبيق

 اجلزائر نائبة بطلة 
اإفريقيا بعد ح�ضد 15 

ميدالية منها اأربع ذهبيات
الوطني  المنتخب  اكتفى 
رجال  للمالكمة  الجزائري 
بطل  نائب  بمركز  وسيدات، 
 15 لـ  حصده  بعد  إفريقيا 
ميدالية )4 ذهبيات، 5 فضية 
و 6 برونزية( خلف موزمبيق 
)5 ذهبيات وبرونزيتين( في 
جرت  التي  القارية  البطولة 

بالعاصمة مابوتو.
المركز  في  زامبيا  وجاءت 
و3  ذهبيات  ب4  الثالث 
بالمغرب  متبوعة  بروزيات 
و  فضيات   5 و  )ذهبيتين 
الكاميرون  ثم   برونزيتين( 
 3 و  فضيات  و3  )بذهبيتين 

برونزيات(.
وجاءت الذهبيات األربعة بفضل المالكم آيت بكة يوغرطة )67- كغ( الفائز 
في النهائي على الكاميروني نغومالي بارتيك بالنقاط، فيما أحرزت المالكمات 
الجزائريات الذهبيات الثالث األولى المتبقية عن طريق كل من رمسية بوعالم 
)50- كلغ(، إيمان خليف )63- كغ( و إشراق شايب )66- كغ(، في الوقت 
حجلة  الزهراء  فاطمة  كغ(،   -48( منصوري  فتيحة  مواطنتهن،  افتكت  الذي 

)54- كلغ( وجوهر بنان )75- كغ( فضية لكل واحدة.
فتيحة  نصيب  من  فكانت  الخمسة،  الجزائرية  الفضية  للميداليات  وبالنسبة 
منصوري )48- كغ( وفاطمة الزهراء حجلة )54- كغ( و جوهر بنان )75- 

كغ( ،و عبدلي يحي )63- كغ( ، و قاضي مراد )92+ كغ(.
االمين  محمد  مزيان  من،  كل  بفضل  الست  البرونزيات  الميداليات  وجاءت 
)51-كغ( وهشام معوش )54-كغ( ووليد ترزوت )60- كغ( وياعيش يوسف 
اسالم )71- كغ( وميلودي سهى )52- كغ( وحجيلة خليف )60- كغ(، بعد 

انهزامهم في الدور نصف النهائي.
وشارك في البطولة اإلفريقية لألكابر بمابوتو 211 مالكما منهم 64 سيدة، فيما 

مثلت الجزائر ب20 مالكما )12 رجال و 8 سيدات(.
اإلفريقية جوائز  الكونفدرالية  ترصد  القاري،  المنافسة  تاريخ  في  مرة  والول 
مالية معتبرة للمالكمين حيث نال صاحب الميدالية الذهبية 10.000 دوالر، 
مقابل 5000 دوالر للمتوج بالفضية و 2500 دوالر للمتحصل على البرونز.
ق.ر/واج

دافع الناخب الوطني عن خياراته بخصوص قائمة الالعبين الـ24 
الوطني  المنتخب  تربص  في  للمشاركة  الدعوة  لهم  وجهت  الذين 
سبتمبر  و27   23 يومي  ونيجيريا  غينيا  لمواجهتي  التحضيري 
بعناصره  الخاصة  النقاط  من  العديد  على  الضوء  وسلط  الجاري، 

الموجودين أو الذين فضل االستغناء عنهم حاليا.
عوار  حضور  عدم  وراء  الحقيقية  االسباب  عن  بلماضي  وكشف 
وعدلي، وقال في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بسيدي موسى: 
وعدلي،  عوار  بخصوص  الرياضية،  جنسيتهم  تغيير  اوال  "عليهم 
عدلي  التفاصيل،  وسيعطونكم  اسألوهم  أمورهم،  أولياء  من  لست 
تقولون إنه سيلتحق بالمنتخب الوطني، اتركوا له الوقت وهو سيفعل 
ليسوا  ولعروسي،  غويري  وحتى  عوار،  صواب،  على  يراه  ما 
عنهم  الحديث  أستطيع  ال  لهذا  أنفسهم،  عن  مسؤولون  هم  أطفاال، 
القرار يخصهم ال  إدارية، ويبقى  امور  القضية قضية  بشكل كبير، 

نزال نملك الوقت وبإمكاننا استقدام عدد من الالعبين".
ودافع ذات المتحدث بقوة عن القائد رياض محرز لما أضاف: "لقد 
قدم مستويات كبيرة مع ليستر ومانشستر سيتي، محرز العب يقدم 
ويمنح  حاالته،  أسوء  في  كان  لو  حتى  الوطني  للمنتخب  االضافة 
االضافة المرجوة منه، ال يقارن بأي أحد، اللعب في مانشستر سيتي 
صعب نوعا ما لكن رياض يسعى لفرض نفسه ألن المنافسة صعبة"
وبخصوص ديلور، قال: "لم نتفق على بعض االمور، هو أخطأ لعدم 
إيصال كالمه بشكل جيد، ديلور طلب مني اللعب في هدوء رفقة ناديه 
الجديد في البطولة، واألهم هو حّقق مبتغاه وأصبح العبا ركيزة، ال 

أستطيع الحديث كثيرا عن هذه القضية. ألنها ماتت بمرور األيام"
كما كشف بلماضي سبب عدم دعوته للحارس رايس وهاب مبولحي: 
"اعتبره من أفضل الحراس الذي مروا على المنتخب الوطني، رايس 
يفتقد للمنافسة، استدعيت عدد من الحراس الذي اثق فيهم كثيرا، حتى 
الغيابات،  وبخصوص  كبيرة،  امكانيات  يملكون  الجدد  المستقدمين 
يجب  مستقبال،  العطاء  على  وقادرا  شابا  يزال  ال  "بلعمري  قال: 
احترام الالعبين الذي قدموا الكثير للمنتخب الوطني، وبونجاح راح 

ضحية سليماني، بحكم انه منافسه"
ابراهيمي  استدعاء  عدم  سبب  عن  بلماضي،  كشف  تحدث  كما 
بالمنتخب  التحاقي  منذ  "أعرفه  وميريزيق:  طالب  بن  وحضور 
الوطني. اتمنى له التوفيق في البطولة القطرية، ال أستطيع الحديث 
عنه، لكن أريد أن أتابع العبين أخرين في المنتخب، أما بن طالب، 
أنا أحتاجه النه يلعب في كل المناصب في الوسط، ولهذا أرى أنه 
سيقدم االضافة المرجوة لنا، ميريزيق أفضل العب في منصبه في 
البطولة الجزائرية، يملك إمكانيات كبيرة، ويستطيع تقديم االضافة 

المرجوة منه، ولم أتفاجأ بتوهجه في كأس العرب".
المتوج  الناشئين  بمنتخب  لإلشادة  الفرصة  بلماضي  يفوت  لم  كما 
ونيجيريا  غينيا  مواجهتي  أهمية  على  وشدد  العرب،  بكأس  مؤخرا 
الوديتين، نظرا لقوة كل منتخب، وقدرته على خلق صعوبات كبيرة 
له  بالنسبة  جيدين  اختبارين  سيكونان  انهما  إلى  مشيرا  ألشباله، 

ولعناصره.
أمير.ل

العب  طالب،  بن  نبيل  الجزائري  قص 
الدوري  في  أهداف  شريط  أنجيه،  فريق 
نيس  أمام  فريقه  مواجهة  خالل  الفرنسي 
أقيم  الذي  اللقاء  وخالل  الثامنة،  بالجولة 
على ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس، منح 
في  المبادرة  زمام  أنجيه  فريقه  طالب  بن 
األول  الشوط  نهاية  قبل  أول  بهدف  اللقاء 

بدقيقتين.
من  صاروخية  تسديدة  من  الهدف  وجاء 
من  تمريرة  بعد  الجزاء،  منطقة  خارج 
لم  أوناحي،  الدين  عز  المغربي  الدولي 
يتوان نجم محاربي الصحراء في إطالقها 

بقوة نحو الشباك معلنا تقدم فريقه، ومسجال 
الهدف الوحيد في المواجهة.

ويأتي هذا الهدف بعد يوم واحد من عودة 
بن طالب إلى المنتخب الوطني، بعد فترة 
بن  وكان  سنوات،    4 لنحو  دامت  غياب 
صفوف  إلى  عودته  على  علق  قد  طالب 
سنوات،  أربع  دام  غياب  بعد  "الخضر"، 
التواصل  مواقع  عبر  تغريدة  في  وقال 
االجتماعي "تويتر": "سأظل دائما فخورا 
الوطني  المنتخب  قميص  ِبارتداء  ومعتزا 

الجزائري، وتمثيل بلدي".
المباراة كاملة من جانب  ولعب بن طالب 

في  مواطنه وزميله  يشارك  لم  فيما  أنجيه 
الفريق الياس شتي، أما من جانب الفريق 
هشام  ودخل  لعب  فقد  نيس،  المضيف 
 46 مرور  بعد  الميدان  أرضية  بوداوي 
دقيقة في مكان غايتان البورد، كما تم إقحام 
المدافع الجزائري يوسف عطال في مكان 
الدقيقة  في  لوتومبا  مفوال  جوردان  زميله 
كاحتياطي  براهيمي  بالل  ودخل  الـ64، 
في مكان زميله نيكوالس بيبي، فيما لعب 
ديلور أساسيا وكاد أن يعدل النتيجة لوال أن 

تسديدته اصطدمت بالعارضة.
ق.ر

اإلنجليزية،  الشرطة  نجحت 
هوية  عن  الكشف  في 
في  المتورطين  اللصوص 
سرقة منزل الدولي الجزائري 
فريق  نجم  محرز،  رياض 

مانشستر سيتي اإلنجليزي.
مدينة  في  منزل محرز  وكان 
تعرض  اإلنجليزية  مانشستر 
 ،2020 أفريل  في  للسرقة 
مقتنيات  اللصوص  أخذ  حيث 
وأشياء  ومجوهرات  وأموال 
ألف   500 بقيمة  تقدر  ثمينة 

بينها  من  إسترليني،  جنيه 
ألف   230 قيمتها  ساعة 

إسترليني.
صن"  "ذا  صحيفة  وقالت 
توجيه  تم  أنه  البريطانية 
أشخاص  ألربعة  االتهام 
السطو  تنفيذ  أجل  من  تآمروا 
و32  و31   21 أعمارهم 
لقيامهم  باإلضافة  عاماً  و34 
في  أخرى  سطو  بعمليات 
نفس  في  مانشستر،  مدينة 
فيها منزل  التي سرقوا  الفترة 

نجم مانشستر سيتي.
المتهمون  يخضع  أن  وينتظر 
األربعة للمحاكمة بعد وقوعهم 
في يد الشرطة، حيث سيمثلون 
أمام  المقبل  أكتوبر   11 في 

المحكمة.
هو  محرز  منزل  يكن  ولم 
لعمليات  الوحيدة  الضحية 
تلك  بها  قامت  التي  السطو 
حيث  اإلجرامية،  المجموعة 
سطو  جرائم  عن  اإلبالغ  تم 
أفريل  شهر  خالل  وسرقة 

مانشستر  مركز  في   2020
التجاري.

نجوم  سرقة  حوادث  وتعتبر 
كرة القدم من األمور المنتشرة 
بشدة في أوروبا في السنوات 
نجوم  تعرض  حيث  األخيرة، 
توماس  آخرهم  للسرقة  كبار 
مولر، نجم بايرن ميونخ وقبله 
أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي 
مدرب لاير مدريد، حين كان 

مدربا إليفرتون اإلنجليزي.
ق.ر

بلما�سي يح�سم اجلدل بخ�سو�ص مزدوجي اجلن�سية، يتحدث عن ديلور وي�سرح

عرب عن فخره واعتزازه بارتداء قمي�ص املنتخب الوطني

اأربعة اأ�سخا�ص اقتحموه و�سرقوا ما قيمته ن�سف مليون جنيه ا�سرتليني

»حمرز ل يقارن باأحد بلعمري مل يعتزل وبوجناح راح �ضحية �ضليماين«

بن طالب يحتفل بالعودة للخ�ضر بهدف �ضاروخي يف مرمى ني�س

ال�ضرطة الإجنليزية تك�ضف عن املتهمني ب�ضرقة منزل حمرز
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وفي كلمته، ىثمن  االمين العام  النهضة التي 
يشهدها قطاع التعليم العالي  واالهتمام الذي 

توليه الدولة لترقيته وتطويره عبر توفير كافة 
الميكنزمات الكفيلة بتحسين المناخ االجتماعي 

والمهني لالساتذة لتمكينهم من أداء مهمتهم 
في احسن الظروف، مؤكدا أن الجامعة 

مطالبة برفع التحدي لتحسين الجودة وتوسيع 
عروض التكوين تماشيا مع الحاجيات 

التنموية. 
بينما  ركز رئيس جامعة المدية االستاذ جعفر  

بوعروري في تدخله على االهتمام البالغ 
الذي توليه الدولة للجامعة واطاراتها. حيث 
اضحت الجامعة خزانا لالطارات ومصدر 
فخر للبالد متمنيا ان تكون السنة سنة اداء 

جامعي متميز وثراء اكاديمي.
وفي إطار تثمين االنجازات المحققة فقد 

استفادت الجامعة خالل الدخول الجاري من 
هياكل قاعدية، تمثلت في القطب الجامعي 

بوزرة بسعة 6االف مقعد بيداغوجي. 
ويعتبر  هذا التوجه أحد أهم تعهدات  رئيس 

الجمهورية التي ترجمت بالسعي إلى استجماع 
شروط نهضة حقيقية، عمادها الثروة األساسية 

في البالد، ثروة تتمثل محليا في ما يربو عن 
23 الف طالب منهم 4645 طالبا جديدا 
موزعين على 06كليات  يؤطرهم 859 

استاذا  من خيرة كفاءاتنا الوطنية.
هذا وقد خصص الدرس االفتتاحي للحديث 

عن موضوع الجامعة ومسؤوليتها اتجاه 
االجيال القادمة، كما تم بالمناسبة تكريم 
االساتذة الحاصلين على درجة االستاذية.

ANEP : 2216018046

إشـهـــار
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قطب جامعي بوزرة ب�سعة 6 اآلف مقعد بيداغوجي

االأمني العام لوالية املدية ي�سرف على الدخول اجلامعي لهذا املو�سم
اأ�سرف بداية الأ�سبوع م�سعود بولعرا�س المني العام للولية نيابة عن  جهيد مو�س وايل ولية املدية رفقة  نائب رئي�س 

املجل�س ال�سعبي الولئي على مرا�سم افتتاح املو�سم اجلامعي اجلاري  على م�ستوى القاعة  الكربى  بالقطب اجلامعي 

بوزرة الذي يوفر 6 اآلف مقعد بيداغوجي والذي دخل حيز اخلدمه الدخول اجلاري اثر جهود حثيثة  بذلت ميدانيا.

وزير الإعالم الأردين الأ�سبق 

وفاة �سديق الثورة اجلزائرية 
�سمري مطاوع

توفي صديق الثورة الجزائرية, وزير اإلعالم األردني األسبق سمير مطاوع, 
يوم الجمعة الفارط عن عمر ناهز 84 سنة, حسب ما أورده بيان لوزارة 

المجاهدين و ذوي الحقوق.ويعد الفقيد من مواليد 1938 بالقدس، لينتقل إلى 
األردن أين تابع مراحل تعليمه، قبل أن يسافر إلى عدة دول أوروبية لمواصلة 

تعليمه الجامعي، أين بدأ أولى اتصاالته بجبهة التحرير الوطني ببروكسل.
وعلى مدار عامين كاملين, قام الراحل بعدة عمليات لنقل األسلحة واألدوية 
والمستلزمات الطبية القادمة من بلجيكا عبر ميناء روتردام الهولندي على 

متن سيارته التي لم تكن تخضع للمراقبة عبر الحدود, بحكم مهنته كصحفي 
بإذاعة هولندا العربية ثم بقناة )بي بي سي.(

بعد ذلك, منحت قيادة الثورة التحريرية لإلعالمي سمير مطاوع الحق في 
تغطية أخبار مفاوضات إيفيان بسويسرا، حيث كان يبعث بالتقارير المكتوبة 
لمجلة "األسبوع العربي" في بيروت، كما كان يقدم تقريرا صوتيا إلى إذاعة 

هولندا, يذاع في مطلع نشرة األخبار كل مساء.
وعقب استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية, بقي المرحوم وفيا للجزائر و 

لشعبها، حيث شارك في العيد الوطني لالستقالل في الخامس يوليو 1963، 
أين جاب العديد من المدن الجزائرية, لتكون آخر زيارة له إلى الجزائر سنة 

2016 ، أين استقبل بحفاوة كبيرة.
وأمام هذا المصاب الجلل، توجه وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد 

ربيقة، إلى أسرة الفقيد باألردن بأصدق التعازي وأخلص المواساة في فقدان 
صديق الثورة الجزائرية, "المخلص لعدالة و سمو قيمها"، سائال المولى 

جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان.
املدية

41  جريحا يف 36 حادث مرور 
باملدية خالل اأ�سبوع 

سجلت مديرية الحماية المدنية بالمدية خالل الفترة الممتدة من 11سبتمبر  
2022 إلى غاية 17 سبتمبر2022 وهذا على مستوى إقليم تراب والية 

المدية  474 تدخل تمثلت هذه التدخالت في: 
 حوادث المرور: أين سجلت ذات المصالح 36 حادث مرور في 65 

تدخل خلفت في مجملها 41 جريح بدون تسجيل أية حالة وفاة، أما بالنسبة 
لإلسعاف واإلجالء: قامت الوحدات العملياتية للحماية المدنية بالمدية ب266 

عملية إسعاف وإجالء المرضى في 268 تدخل، أين تم إسعاف 267 
شخص تم تحويلهم إلى المصالح األستشفائية. 

وفي الحرائق  تمكنت  وحدات الحماية المدنية بالمدية من إخماد 31 حريق 
مختلف في 43 تدخل لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية. هذا وسجلت مديرية 

الحماية المدنية بالمدية 71عملية إسعاف وإنقاذ األشخاص من الخطر تم 
إسعاف فيها 01 مصاب تم تحويلة إلى المصلحة اإلستشفائية.

ع.بكيري

 الرائد: 2022/09/19

نظم مثقفو وأدباء والية الجلفة وقفة احتجاجية أمام مديرية الثقافة مطالبين برحيل 
الثقافي  النشاط  وركود  الحوار  قنوات  وغلق  الموجود  لالنسداد  نظرا  مديرها 
واألدبي بالوالية في كل المناسبات منذ اكثر من سنة وإهمال المنشآت الثقافية 

وتدهور المحطات والمواقع االثرية القديمة وعدم المقدرة على النهوض بها .
وحسب "محمد مويسة" وهو من أحد المثقفين بالوالية قال عن الوقفة االحتجاجية 
منذ  والمتراكمة  العالقة  للمشاكل  نظرا  الثقافة  وزيرة  الى  موجهة  رسالة  انها 
سنوات وخاصة ان والية الجلفة تعتبر مشتلة لرجال االبداع وحاضنة لإلبداع 

الوطني وتستحق ما اكثر.
هذه  ان  الى  أشار  فقد  ثقافي  وناشط  وقاص  ناقد  بن ساعد" وهو  "جلولي  أما 
الوقفة هي وقفة لتصحيح المسار الثقافي ومنذ مجيء المدير الجديد لم يجتمع مع 
المثقفين ولم يستمع الى انشغاالتهم وهمومهم مع الغياب التام للنشاطات الثقافية 
ضف الى ذلك تضييع المكتسبات القبلية فيما يخص الملتقيات المحلية والوطنية 
كالملتقي لإلبداع الفني واالدبي للبالغة وملتقى راهن االدبي الجزائري ومجلة 
"مسارات" لمديرية الثقافة في عهد مدير الثقافة األسبق. ويتأسف عن عدم وجود 

االستمرارية ويطالب بعودة الوالية الى المشهد الثقافي كما كانت سابقا.
اما الشاعر و االكاديمي الدكتور "ضيف هللا بشير" من جامعة المدية أشار الى 
الراكد  ثقافية حضارية تحاول تحريك  اليوم  هي وقفة  الثقافة  ان وقفة رجال 
ومحاولة تغيير ما هو سائد بهذه الوالية وخصوصا ان الحراك ثقافي راكد منذ 

مجيء مدير الثقافة الجديد لهذه الوالية ويتمنى ان تتغير المعطيات وان تكون 
الثقافة  تنظر وزيرة  الثقافية وان  الوصاية  المثقفين و  بين  ثقافية  هناك شراكة 
"صورية مولوجي" الى الجلفة بعين الواقع وان يتم توكيل مهام تسيير مديرية 
الثقافة الى رجل كفئ ينهض بالقطاع الن الجلفة حاضنة كل الجوائز الوطنية 

والعربية و الدولية .
اما مدير الثقافة والفنون بالوالية "ياسين عابد" وبعد اتصالنا به قال ان المكتب 
مفتوح كل أيام األسبوع وخاصة أيام االستقبال اين يتم استقبال الفنانين و المثقفين 
، اما فيما يخص هذه الوقفة التي قام بها الفنانين فهي غير مرخصة الن الفنانين 
بالوالية لديهم نقيب منتمي الى االتحاد العام للجزائريين. وكان بودنا ان يكون 
هناك طلب مقابلة او مشاريع معروضة من طرف هؤالء الفنانين اما بالنسبة 
الوالي  طريق  عن  الوالية  او  الوصية  الوزارة  راسلنا  فلقد  الثقافية  للمنشآت 
لعديد من المرات ونحن بصدد االنتظار وكان لدينا جلسة اجتماع مع وزيرة 
الثقافة فيما يخص معهد الفنون الجميلة ومعهد الفنون الموسيقية ملحقتي الجلفة 
و الداخلتين فلقد تفهمت الوزيرة الوضع ووعدت بإنشاء قرارات االستصدار 
في اقرب االجال .وفيما يخص المهرجانات و النشاطات الكبرى انها تخضع 
للجهات الوصية العليا من خالل تقديم مشاريع و الموافقة عليها و رصد المبالغ 

المالية لهذه النشاطات حتى يتم انتاجها او عرضها .        
لعجاج حمود عزيز

وقفة احتجاجية للمثقفني اأمام مديرية الثقافة 

دعوة اإىل حتريك امل�سهد الثقايف واالأدبي يف اجللفة  
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تعكس سيرة اإلمام العالمة محمد الخضر حسين مدى 
ذاع  التي  المرموقة  الجزائرية  الشخصية  هذه  مكانة 
إلى  وارتقت  والفقه  الدين  وعلوم  اإلصالح  في  صيتها 
منارة  بمثابة  فكانت  بمصر،  األزهر  مشيخة  منصب 
العربي والمشرق ونموذجا  المغرب  بلدان  بين  مضيئة 
خالل القرن  العربي  الوطن  عبر  اإليجابي  للتواصل 

العشرين.
منطقة  إلى  أصولها  تعود  التي  الشخصية  هذه  وتعتبر 
التي  القامات  إحدى  الجزائر،  شرق  بجنوب  الزيبان 
عن  فضال  واألدب  الدين  مجاالت  في  نجمها  سطع 
بعد  ما  حتى  اإلسالمية  األمة  شأن  إلصالح  النضال 
النصف األول من القرن العشرين بالرغم من الظرف 
السائد آنذاك والمتمثل في االحتالل الفرنسي للجزائر، 
مصمودي،  فوزي  التاريخ،  في  الباحث  ذكره  مثلما 
لألبحاث  الخلدونية  الجمعية  رئيس  منصب  الذي شغل 

والدراسات التاريخية ببسكرة.
)محمد  حسين  الخضر  محمد  أن  المؤرخ  ذات  ويرى 
األخضر بن الحسين(، كانت له بصمات عبر مختلف 
البلدان التي حط بها الرحال على غرار تونس وسوريا 
الشخصية وما  قيمة هذه  وتركيا ومصر، ما يدل على 
التي  أن مصر  مبرزا  قبول،  و  احترام  من  به  حظيت 
استقر بها من عام 1920 إلى غاية وفاته سنة 1958، 
شّكلت محطة رئيسية لهذا العالمة و رأت فيها مؤلفاته 

و إسهاماته العلمية والثقافية النور، كما تبوأ فيها مرتبة 
شيخ األزهر عامي 1952 و1954.

 1902 بين  ما  الفترة  الوطن في  بأرض  تواجده  ولدى 
و1904، زار عدًدا من المدن الجزائرية و ألقى دروًسا 
الوحدة  على  وحّث  الصفوف،  رص  إلى  فيها  دعا 

وإصالح األوضاع االجتماعية والثقافية.

وبسبب مضايقات االستعمار الفرنسي، شد الرحال إلى 
تونس، التي تولى بها مهنة القضاء ثم التدريس قبل أن 
يهاجر إلى سوريا سنة 1912، واشتغل هناك بالتدريس 
وكان له نشاط علمي غزير مكنه من عضوية المجمع 
االحتالل  غايـــة  إلى  تأسيسه  حين  العربــي  العلمــــي 
عليــــــه  وحكم   1920 سنــــة  لسوريــــا  الفرنسي 

لنفس  وفقا  بالتحريض ضدها،  التهامه  غيابيا  باإلعدام 
المصدر.

وزار هذا العاّلمة تركيا، حيث تم اختياره ليكون محررا 
العثمانية و أوفدته تركيا  الحربية للدولة  عربيا بوزارة 
إلى ألمانيا في مهمة رسمية دامت  أشهر سنة 1917، 
حصل  حيث  )مصر(،  القاهرة  في  الرحال  حط  كما 
على الشهادة العالمية من األزهر الشريف و ارتقى في 
العلماء وعضو  مناصب عديدة منها عضو لهيئة كبار 
جمعيات  عدة  أنشاء  و  الملكي  العربية  اللغة  بمجمع 

ومجالت ثقافية ثم شيخا لألزهر الشريف.
عدة  المكتبات  رفوف  أثرت  التي  أعماله  قائمة  وتضّم 
"الحرية  و  "رسائل اإلصالح"  غرار  على  مؤلفات 
و"بالغة  العربية"  اللغة  في  و"القياس  اإلسالم"  في 
إلى  باإلضافة  العربي"  الشعر  في  "الخيال  القرآن" و 
شعر  ديوان  و  وتاريخها"  العربية  اللغة  في  "دراسات 

بعنوان "خواطر الحياة".
وأصدر مجلة "السعادة العظمى" كأول مجلة في تونس 
سنة 1904 وعمل محررا في مجالت عديدة بمصر من 
اإلسالم"،  و"لواء  و"المنار"  اإلسالمية"  "الهداية  بينها 
التي  اإلسالم"  "نور  مجلة  تحرير  رئاسة  استلم  كما 

يصدرها األزهر الشريف.
المهني  للتكوين  مؤسسة  العالمة على  هذا  اسم  وأطلق 

بمدينة طولقة بوالية بسكرة. 

الراحلة من مواليد 10 أغسطس 1930 بحي الدويرات العتيق بالبليدة، المدينة 
التي أنجبت العديد من كبار الفن في الجزائر، تعتبر صابونجي من رواد الفن 
في الجزائر، حيث اشتهرت خصوصا بأداء أدوار المرأة البرجوازية والسيدة 
الكبير وشخصيتها  بإبداعها  تميزت  وقد  القوية،  الشخصية  ذات  العاصمية 

الفنية وحضورها الطاغي الذي جعلها واحدة من عمالقة الفن في الجزائر.
المسرحي  من  بدعم  جدا  مبكرة  سن  في  اإلذاعي  المسرح  الراحلة  دخلت 
الراحل محي الدين باشطارزي، حيث كان عمرها آنذاك ال يتجاوز 13 عاما 
ووقفت على الركح إلى جانب كبار الفنانين على غرار بشطارزي وأحمد 
عياد )رويشد( ومحمد التوري وكلثوم ونورية، لتقدم في الخمسينيات العديد 
من األعمال واألدوار وخصوصا في المسرح الكالسيكي بالمسرح الوطني 
الذي كان يعرف بـ "األوبرا" على غرار "عطيل" و"أوتيفون" و"تارتيف" 

و"قناع الجحيم" و"الدنجوان" والعشرات غيرها من الكالسيكيات.
شاركت صابونجي أيضا في العديد من األعمال السينمائية الرائعة التي ال 
للمخرج  اعطاك هللا"  ما  أشهرها "خوذ  الجمهور ولعل  لدى  تزال راسخة 
حاج رحيم وهو عمل اجتماعي كوميدي شارك فيه كبار الفنانين في الجزائر 
على غرار نورية وفتيحة بربار ووردية ومصطفى العنقا وحسان الحساني.
كما مثلت أيضا في فيلم "ميدالية لحسان" أو "البوابون" لحاج رحيم والمقتبس 
عن مسرحية "البوابون" إلى جانب سيد علي كويرات ورويشد ويحي بن 
لمرزاق  الواب"  "باب  إلى  باإلضافة  وآخرين,  برور  ومصطفى  مبروك 

علواش و"اآلن بإمكانهم المجيء" لسالم االبراهيمي.
وفي التلفزيون برزت الفنانة في الكثير من المسلسالت أبرزها "كيد الزمن" 
)1999( للمخرج الراحل جمال فزاز و"المصير" )1989( لنفس المخرج 
إلى  المتغطرسة،  األرستقراطية  المرأة  دور  كبير  وبنجاح  فيهما  أدت  أين 
جانب السكاتش الفكاهي الرائع "العروسة والعجوزة" رفقة نورية، بينما كان 

آخر مسلسالتها "دار البهجة" إلى جانب بيونة وآخرين.
كما مثلت الراحلة في الفيلم التلفزيوني "ضياف بال عرضة" للمخرج الراحل 
الفن في الجزائر كمحمد  محمد حلمي والذي شاركت فيه إلى جانب كبار 

حلمي وعمر قندوز وصالح أوقروت وأنيسة وعبد الحميد رابية.
وتّم تكريم صابونجي في عام 2017 بوسام االستحقاق الوطني من مصف 
"جدير"، إضافة إلى تكريمات أخرى على مر مسارها الفني الطويل، وهذا 
اعترافا بالموهبة الكبيرة والمسيرة الحافلة لهذه الشخصية البارزة في الفن 

الجزائري والتي كّرست حياتها ومسيرتها خدمة للثقافة الجزائرية.
ووري جثمان الراحلة الثرى أمس األول، بعد صالة العصر بمقبرة العالية 

بالعاصمة.
 فنانون ي�صتذكرون اخل�صال الفنية 

والإن�صانية للفنانة الراحلة فريدة �صابوجني

عبر فنانون، أمس األول، عن حزنهم الكبير لرحيل الفنانة فريدة صابونجي، 
القديرة  و"الفنانة  الجزائري  الفن  في  الباسقة"  "القامة  ب  إياها  واصفين 

المحبوبة من الجميع".
وقالت الفنانة بهية راشدي، أن صابونجي "فنانة كبيرة وإنسانة وفية، ولم تكن 
تبخل بأي شيء على الفنانين سواء من جيلها أو من الفنانين الصاعدين"، كما 
كانت "ترى دائما أن الفن رسالة نبيلة والفنان مرآة المجتمع والقدوة والرمز 

ولهذا فقد كانت تعمل بصدق وجدية وتحاور الجميع وتعمل على أن تظهر 
في أحسن صورة وأن تقدم دائما الجديد للجمهور .."، مضيفة من جهة أخرى 

أن صابونجي "شاركت أيضا في الثورة التحريرية".
واعتبر من جهته الفنان عبد النور شلوش أن صابونجي "فنانة متميزة" وأن 
"كفاءتها وموهبتها ال غبار عليها، فهي من الرعيل األول للفنانين الجزائريين 
إذ تعود بداياتها الفنية إلى الخمسينيات من القرن الماضي في المسرح مع 
محي الدين باشطارزي، لتستمر في عطائها بعد االستقالل في الفن الرابع 

واإلذاعة والسينما والتلفزيون".
وأوضح شلوش، الذي عمل مع صابونجي في العديد من األعمال الدرامية 
على غرار "كيد الزمن"، أن الراحلة تميزت "بأسلوبها الفريد وشخصيتها 
الفنية الخاصة بها، حيث أدت أدوارا في المستوى وتميزت بشخصيتها القوية 

وحضورها الكبير وصرامتها وجديتها في العمل رغم تنوع أدوارها ..".
الراحلة صابونجي "سيدة  الفنانة  أن  نوال زعتر  الفنانة  وأكدت من جهتها 
أعمال  من  قدمته  بما  واإلذاعة  والمسرح  والتلفزيون  السينما  في  كبيرة 
على مدار أكثر من نصف قرن"، مضيفة أنها "عملت معها في العديد من 
وتقمصها  وانضباطها  وإحساسها  العالية  بمهنيتها  لها  وتشهد  المسلسالت 

لألدوار بحرفية كبيرة ..".

ونعت بدورها الفنانة دليلة حليلو رحيل صابونجي قائلة أنها كانت "إنسانة 
رائعة وممثلة مبدعة"، وأن فقدانها "خسارة للفن الجزائري"، مضيفة أنها 
المسرح واإلذاعة والسينما  الفن منذ صغرها وقد عملت في  "دخلت عالم 
والتلفزيون لتترك مكانها الذي تستحق, كما كانت لطيفة ومحبوبة من الجميع 

."..
مسؤولون يشيدون بالمسيرة الفنية الحافلة للفنانة الراحلة فريدة صابونجي

أشاد عدة مسؤولين، أمس األول، بالمسيرة الفنية الحافلة للفنانة الراحلة فريدة 
صابونجي، مؤكدين أنها "فنانة كبيرة ومتميزة" و"مجاهدة مناضلة".

وقال رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، في وفاة الفنانة: "ترحل عنا إلى 
رحمة هللا تعالى ومغفرته أيقونة وقدوة الفن الملتزم والجميل المرحومة فريدة 
صابونجي"، مضيفا أن الراحلة "عطرت يوميات الجزائريات والجزائريين 
بكل ما هو جميل, أصيل وراق ..".وأكد من جهته رئيس المجلس الشعبي 
"عندما  أنه  على  "تويتر"،  على  له  تغريدة  في  بوغالي،  إبراهيم  الوطني، 
يرحل فنان يرحل شيء من مضمون رسالة الفن والجمال، فريدة صابونجي 
ربها  بجوار  لتلتحق  عالمنا  تودع  المضمون  لهذا  الحاملة  الفنانة  المجاهدة 
مغفورا لها برحمته ..".ونعى، من جهته، وزير الشؤون الخارجية والجالية 
رحيل  "تويتر"،  على  له  تغريدة  في  لعمامرة،  رمطان  بالخارج،  الوطنية 
بالرفيق األعلى "بعد مسيرة فنية وثقافية ثرية  التحقت  التي  القديرة  الفنانة 
وحافلة، عنوانها االلتزام والوفاء، أكسبتها تقدير ومودة الجمهور الجزائري 

داخل وخارج الوطن".
الفنانة  رحيل  مولوجي،  صورية  والفنون،  الثقافة  وزيرة  بدورها  ونعت 
معتبرة أن الجزائر فقدت برحيلها "عمودا من أعمدة الفن الجزائري الجميل"، 
ومذكرة في سياق كالمها بأن الفقيدة "من رائدات الفن المسرحي والسينمائي 

والتلفزيوني في الجزائر".
حزنه  "بالغ  عن  ربيقة،  العيد  الحقوق,  وذوي  المجاهدين  وزير  وعبر 
بفريدة صابونجي"،  المعروفة  فاطمة  "المجاهدة صابونجي  وأساه" لرحيل 
قائال في صفحته على الفايسبوك، أن "الساحة الفنية الجزائرية فقدت قامة 
من قاماتها التي سخرت شبابها لخدمة القضية الوطنية إلى غاية استرجاع 
السيادة الوطنية، الذي كان محطة أخرى النطالقة جديدة نحو اإلبداع والتميز 
في عالم الفن والمسرح لتخلد اسمها بأحرف من ذهب في الذاكرة الوطنية 

والفنية".
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد بعث برسالة تعزية إلى 
عائلة الفنانة جاء فيها: "تلقيت ببالغ التأثر واألسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن 

هللا تعالى الفنانة المرحومة فريدة صابونجي".
وأضاف رئيس الجمهورية: "وبهذا المصاب الجلل، نودع إسما المعا من 
كبار الفنانين الجزائريين، فلقد نالت المرحومة رفقة ثلة من الفنانين التقدير 
واالحترام من خالل ما قدمته من أعمال مسرحية وسينمائية راقية، وكانت 

بذلك مثاال ألجيال من الفنانين".
وتعتبر صابونجي، وهي من مواليد البليدة في 1930، من أيقونات الفن في 
الجزائر وإحدى أهم الشخصيات في المسرح والسينما والتلفزيون الجزائري 

بما قدمته من أعمال على مدار أكثر من سبعين عاما.
بمقبرة  العصر،  بعد صالة  األول،  أمس  الثرى،  الراحلة  و ووري جثمان 

العالية بالعاصمة.

العاّلمة حممد اخل�صر ح�صني اجلزائري 

فريدة �صابوجني 
رحيل احـــدى اأيقونــات الفن يف اجلــزائــر

 تعد الفنانة فريدة �صابوجني، التي وافتها املنية يوم ال�صبت عن عمر ناهز 92 عاما، من اأيقونات الفن يف اجلزائري واإحدى اأهم ال�صخ�صيات يف امل�صرح وال�صينما والتلفزيون اجلزائري

 وقد تاألقت يف الكثري من الأعمال ومع كبار املمثلني واملخرجني اجلزائريني على مدار اأكرث من �صبعة عقود.

منــارة م�ضيئــة يف العالــم العــربي
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الوكالت

الندوة  هذه  في  أمس،  أول  المتدخلون،  تناول  وقد 
التي عرفت مشاركة ممثلين عن الحركة اليسارية 
من  متضامنين  و  أوروبا  من  العالمية  التقدمية 
موضوع  األول  يومها  في  الالتينية،  أمريكا 
محور  و  الصحراوية  للقضية  القانونية  المعركة 
مؤكدين  الصحراوية،  الطبيعية  الثروات  نهب 
حقه  في  الصحراوي  الشعب  دعم  ضرورة  على 

المشروع في تقرير المصير و اإلستقالل .
العالمية  التقدمية  اليسارية  الحركة  ممثل  واعتبر 
الشعب  معاناة  من  سنة   47 بأن  الفيغا  دي  بابلو 
"هي  الشتات  و  اللجوء  وضعية  في  الصحراوي 
الدولية وعلى  المجموعة  وصمة عار على جبين 
تحرك  إلى  داعيا  األمن"،  ومجلس  المتحدة  األمم 
عاجل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه 

في تقرير المصير.
في  األحرار  المتضامنين  جميع  من  بابلو  وطالب 
حلفاءه  و  المغرب  على  الضغط  أجل  من  العالم 
لوضع حد إلنتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة في 
المحتلة  بالمدن  العزل  الصحراويين  المدنيين  حق 
من طرف المغرب، و كذا العمل الجاد لوقف نهب 

الثروات الطبيعية الصحراوية.
اإلفريقيات  النساء  منسقة  جهتها  من  وأشادت 
الندوة،  هذه  في  مداخلتها  في  ذهب  سعيدة  السيدة 
بصمود النساء الصحراويات ومن خاللهن الشعب 
الصحراوي في وقوفه في وجه اإلحتالل المغربي 
على جميع األصعدة، مجددة تضامن منظمتها مع 

هذه القضية العادلة.
بأوروبا  المكلف  الصحراوي  السفير  وتطرق 
إلى  البشير  بشرايا  أبى  األوروبي  واالتحاد 

تطوراتها  أخر  و  الصحراوية  القضية  مستجدات 
هذه  مع  الدولي  التضامن  رقعة  إتساع  خالل  من 
الدولي  و  القاري  حضورها  و  العادلة  القضية 
المتصاعد و كذا الدعوة إلى الدفاع عن حق الشعب 

الصحراوي في تقرير مصيره.
القضية  أن  الصحراوي  المسؤول  ذات  وأوضح 
مقدمتها  في  مهمة  تطورات  تشهد  الصحراوية 
اإلحتالل  خرق  بعد  المسلح  الكفاح  إستئناف 
ال13  في  النار  إطالق  وقف  إلتفاق  المغربي 
إلى  السياق  ذات  في  مشيرا   ،2020 نوفمبر  من 
أخرى  أطراف  مع  صهيوني  مخزني  "تكالب 
معروفة إلستهداف الشعب الصحراوي في حقوقه 
األمن  ضرب  ومحاولة  واإلستقالل  الحرية  في 
والسلم و اإلستقرار في المنطقة من خالل إغراقها 

بالمخدرات وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة".
تكثيف  إلى  الصحراوي  الشعب  بشريا  أبى  ودعا 
ظل  في  الرهان  لربح  موقعه  في  كل  النضال 
في  اإلستمرار  على  المغربي  اإلحتالل  إصرار 
التي  العوامل  أن  مبرزا  السالم،  عملية  تقويض 
تدفع النظام المغربي إلى المضي في هذا المنزلق 
هي أزماته الداخلية و عالقته السيئة مع المجتمع 
الصحراء  قضية  إلستغالل  تدفعه  التي  الدولي 

الغربية لتصريف النظر.
وتواصلت أمس، أشغال الندوة الدولية التي تحمل 
الصحراوية"  والقضية  العالمي  "اليسار  عنوان 
التي  والشخصيات  اإلطارات  من  عدد  بمشاركة 
من  الصحراوي  الشعب  مع  متضامنة  وفود  تمثل 

أوروبا و أمريكا الالتينية .

خالل ندوة دولية مبخيمات الالجئني ال�صحراويني

وفود �أجنبية جتدد ت�ضامنها 
مع �ل�ضعب �ل�ضحر�وي 

جدد عدد من امل�صاركني الأجانب خالل ندوة حول اآخر تطورات الق�صية ال�صحراوية احت�صنها مقر وزارة اخلارجية 

ال�صحراوية، "ت�صامنهم الالم�صروط مع ال�صعب ال�صحراوي يف ق�صيته العادلة" .

قال اإنه ي�صتهدف احل�صول على متويل

 للبلدان ذات الدخل املتو�صط والأدنى

غوتريي�س يعلن ت�أ�سي�س �أول 
�سندوق دويل لال�ستثم�ر يف �لتعليم

أعلن أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تأسيس "أول 
صندوق تمويلي مخصص لالستثمار في تعليم األطفال والشباب 

األشد فقًرا في العالم".
وقال األمين العام في تصريحات للصحفيين بمقر األمم المتحدة 
في نيويورك أول أمس: "منذ تفشي جائحة كورونا، خفضت ثلثي 
لإلنفاق  المخصصة  ميزانياتها  المتحدة  باألمم  األعضاء  الدول 
بناء إلقامة مجتمعات  لبنة  هو  "التعليم  التعليم". وأضاف:  على 
آمنة و مزدهرة ومستقرة، ويتسبب تقليص االستثمار في التعليم 

في ظهور أزمات أكثر خطورة في المستقبل".
من  النامية  البلدان  فيه  تتضرر  الذي  الوقت  "وفي  واستدرك: 
يأتي  الدعم،  إلى  الماسة  الحاجة  وتزداد  المعيشة،  أزمات غالء 
للتعليم". ةوأوضح أن "الصندوق  الدولي  التمويل  دور صندوق 
المتوسط  الدخل  ذات  للبلدان  تمويل  على  الحصول  يستهدف 
لغالبية  وكذلك  العالم،  وشباب  أطفال  نصف  موطن  واألدنى، 

األطفال المشردين والالجئين في العالم".
وزاد غوتيريش: "الصندوق عبارة عن آلية لزيادة الموارد المتاحة 
التكلفة،  تعليمي منخفض  تمويل  لتقديم  للبنوك متعددة األطراف 
ونتوقع مع الوقت، أن يصل إجمالي التمويل بالصندوق إلى 10 
الدوليين  المانحين  "جميع  غوتيريش  وحث  دوالر".  مليارات 

والمنظمات الخيرية على دعم هذه اآللية الدولية الجديدة".
نيويورك،  في  المتحدة  األمم  بمقر  الماضي،  الجمعة  وانطلق 
أعمال مؤتمر "قمة التعليم التحويلي" الذي يجمع وزراء التعليم 
بالدول األعضاء، لمناقشة سبل "تطوير وتعزيز شمولية وجودة 

التعليم في عالم سريع التغير".
وناقش المشاركون في القمة التي تختتم أعمالها اليوم، مبادرات 
المدارس  "إنشاء  بينها  من  محاور،  عدة  عبر  التعليم  تحويل 
وتمويل  الرقمي  والتعلّم  المعلمين،  وتأهيل  المستدامة،  والتنمية 

التعليم". 
آثار  التعليمية من  القطاعات  تعافي  أيضا سبل  القمة  تبحث  كما 
أهداف  لتحقيق  الصحيح  المسار  إلى  والعودة  كورونا،  جائحة 
التنمية  أجندة  في  بالتعليم  المتصلة  والغايات  المستدامة  التنمية 

الدولية بحلول عام 2030.

دعوات للتعبئة ال�صاملة لإ�صقاطه باململكة

بعد تلقيه تقييما اإيجابيًا من بعثة هذه املوؤ�ص�صة املالية الدولية

"وا�صنطن بو�صت" تتحدث عن عدة
 �صيناريوهات لحتواء اأزمة الغاز

�ست�ء ق��س ينتظر �أوروب� 
يستعد سكان الدول األوروبية لشتاء قارس هذا العام، بعد 
قطع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع أسعار الطاقة، وسط 
تحذيرات من مسؤولين ببلدان عدة من أن تؤدي إجراءات 
للتيار  متكررة  انقطاعات  إلى  الطاقة  استخدام  تقنين 

الكهربائي.
بوست"  "واشنطن  صحيفة  نشرته  تقرير  ووفق 
األشد  الدول  فإن  األميركية،   )Washington Post(
ألمانيا  هي  الروسي  الغاز  إمدادات  قطع  جراء  تضررا 
الضرائب  دافعو  يعاني  التي  وهولندا،  وإيطاليا  وبريطانيا 

فيها من زيادة سنوية تصل إلى 210% في بعض البلدان.
الدول  من  العديد  سكان  أن  إلى  الصحيفة  تقرير  وأشار 
أسعاره  وارتفاع  الوقود  ندرة  من  تعاني  التي  األوروبية 

وجدوا ضالّتهم في الحطب لالستعداد للشتاء المقبل.
وفي بريطانيا دفعت الضائقة المالية كثيرا ممن يعانون منها 
إلى التخلي عن حيواناتهم األليفة، كما تحذر المدارس من 
الجديدة  المدرسية  الكتب  تكاليف  تحّمل  على  قدرتها  عدم 

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
أقنعة  توزيع  احتمال  المسؤولون  فيدرس  بولندا،  في  أما 
مكافحة للدخان حيث يفكر البولنديون في اللجوء إلى حرق 
برلين  سكان  ينفض  حين  في  الشتاء،  في  للتدفئة  القمامة 
الغربية في ألمانيا الغبار عن أفران الفحم واألخشاب التي 
بنوها تحسبا إلقدام الروس على استهداف إمدادات الطاقة 

في الحرب الباردة، وفق تقرير "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة إن سكان العديد من الدول األوروبية وجدوا 
الطاقة،  أسعار  ارتفاع  بسبب  الحطب  في  األخير  مالذهم 
األمر الذي أفرز مشاكل مرتبطة باإلقبال الكبير على شراء 
الحطب وتخزينه استعدادا للشتاء، حيث ينشط اللصوص، 
األشجار،  جذوع  سرقة  في  الفرصة،  يستشعرون  الذين 
بأنها  متظاهرين  مزيفة  إلكترونية  مواقع  محتالون  وينشئ 
مواقع لبيع الخشب لخداع المستهلكين اليائسين. وقد نفدت 
أفران الحطب من األسواق في العديد من البلدان األوروبية 

بسبب اإلقبال الشديد على شرائها.
 62( لونينجهاكي  فرانز  عن  بوست"  "واشنطن  ونقلت 
 )Bremen( "مسؤول األنظمة في شركة "بريمن ،)عاًما
الجديد".  الذهب  أصبح  قد  "الحطب  إن  قوله  ألمانيا،  في 
تقرير  ويشير  األخشاب،  لحرق  فرنا  لونينجهاكي  ويملك 
في  يدفعها  أن  يتوقع  التي  الطاقة  فاتورة  أن  إلى  الصحيفة 
العام المقبل عند استخدامه للغاز تقدر بـ4500 دوالر، بعد 

أن كانت 1500 دوالر في العام الماضي.

المغرب  أحرار  كل  التطبيع،  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  دعت 
الشاملة والمشاركة في كل  إقليم دكالة, لالستنفار والتعبئة  وباألخص ساكنة 
للتطبيع  المهرولين  التطبيع، كما أكدت أن كل  النضالية إلسقاط  المظاهرات 

تمت إضافة أسمائهم إلى الالئحة السوداء المنبوذة شعبيا.
وفي بيان توج اجتماعا طارئا للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع 
المملكة  الصهيوني  الكيان  به  يستهدف  الذي  الخطير  المخطط  فيه  تدارست 
إقليم  إلي  صهيوني  وفد  قادت  التي  المشؤومة  الثانية  الزيارة  بعد  المغربية 
الجديدة يوم الخميس 15 سبتمبر 2022, أدانت بشدة الزيارات المتكررة لوفود 
البالد، كانت آخرها زيارة هذا اإلقليم تحت حماية  إلى  الغاصب  الكيان  من 
المحليين  والمسؤولين  السلطة  أجهزة  من  وتدبير  وبتوجيه  المخزني,  األمن 
المدنسين والمتآمرين على إرادة ومشاعر الشعب المغربي وساكنة إقليم مدينة 

الجديدة.
من  خطيرة,  عناصر  تسخير   " البيان,  يضيف  خطورة,  األمر  يزيد  وما 
تطبيع  انه  إلى  والتسويق  التطبيع  لفرض  برلمانيين  رأسهم  وعلى  منتخبين 
شعبي", مذكرة بالمبادرة المدانة التي أعلن عنها رئيس جماعة مدينة ازمور 
بخصوص توأمة هذه المدينة مع إحدى المدن الفلسطينية المحتلة, إلى جانب 
زيارة رئيس جماعة موالي عبد هللا إلى الكيان الصهيوني, و هذا رغم الجرائم 

التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب المغربي.
هذه  كل  تتابع  وهي   " التطبيع  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  إن 

فتات  مقابل  الصهيوني,  الكيان  مع  للتطبيع  والمهرولة  الفاشلة  المحاوالت 
من المال الفاسد وعلى حساب شرف كل المغاربة المؤصلين الذي ارتبطوا 
من  بعدد  القيام  عزمها  عن  تعلن  فإنها  الفلسطيني"،  التحرري  بالمشروع 
المبادرات النضالية والتصدي لها بكل الوسائل لفضحها وكشف كل المتسترين 
خلفها.وأعلنت في السياق عن إدانتها التفاقية الذل والعار التي أبرمتها جامعة 
وشجبها  الصهيونية,  ونظيرتها  مسكوت  المدعو  باسم  المغربية  المصارعة 
أراضي  على  الصهيوني  الكيان  نظمها  التي  المصارعة  ببطولة  للمشاركة 

ومدن محتلة بفلسطين.
إلى  بالبرلمان  والعضو  عبد هللا  موالي  جماعة  رئيس  زيارة  استنكرت  كما 
الفساد  على  التغطية  مقابل  فاسدة  طغمة  لقرار  تنفيذا   " الصهيوني,  الكيان 
اإلداري والمالي والوضع االجتماعي الكارثي الذي تعرفه جماعة موالي عبد 

هللا ومدينة أزمور".
بإسقاط  مطالبها,  التطبيع,  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  وجددت 
اتفاقية العار والذل التطبيعية للنظام المغربي مع كيان عنصري ومحتل ضدا 
الثابت لإلعداد والمشاركة في  المغاربة األحرار, مؤكدة عزمها  إرادة  على 
والهيئات  الفعاليات  من  عدد  تعتزم  الذي  التطبيع,  ضد  النضالي  البرنامج 
السياسية المغربية تسطيره, حفاظا على االرتباط المبدئي واألخالقي, بالقضية 
الفلسطينية, ودفاعا على الحق الشرعي للشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه 

كاملة على ارض فلسطين.

يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة 
319 مليون دوالر  قيمتها  لتونس  المساعدات  من 
من  إيجابياً  تقييما  تلقيه  بعد  يورو(  مليون   300(
بعثة من هذه المؤسسة المالية الدولية زارت البالد 

في األيام األخيرة.
والسلطات  البعثة  إن  له  بيان  في  الصندوق  وقال 
برنامج  استمرار  شروط  على  وافقت  التونسية 
مقابل  الماضي  ماي  في  عليه  المتفق  اإلصالح 
صرف  ومع  دوالر.  مليار   2,9 قيمته  قرض 
 638,5 تلقت  تونس  ستكون  الجديدة  الشريحة 

مليون دوالر من قيمة القرض.

والنتائج التي توصلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم 
الموافقة عليها اآلن من جانب مجلس إدارة صندوق 
النقد الذي يتبع بشكل منتظم تقريباً التوصيات التي 
تقدمها الفرق التابعة له. وأكدت تونس في فيفري 
الماضي أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات 

قد تم تأجيله بسبب تأخير في تنفيذ اإلصالحات.
تواجه  تونس  إن  استنتاجاتها  في  البعثة  وقالت 
في  العجز  بلغ  وقد  كبيرة.  اقتصادية  تحديات 
الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية 
ونسبة كتلة االجور في اجمالي الناتج الداخلي هي 
اآلن واحدة من االكبر في العالم والدين العام ارتفع 

الى 63 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بينما معدل 
النمو  التضخم ااالساسي سجل زيادة.وأضافت أن 
في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2,3 في المئة، 
من  الحد  أجل  من  للغاية  متدنياً  سيبقى  ذلك  لكن 
البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية 
في البالد، وبين أوساط الشباب. وتابعت البعثة أن 
الوضع االقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات 
سريعة وحازمة للحفاظ على االستقرار االقتصادي 
وتشجيع خلق فرص عمل. ودعا الصندوق أيضا 
باستمرار  يسمح  التقاعد  أنظمة  في  إصالح  إلى 

نظام التقاعد لألجيال المقبلة.

من�ه�سو �لتطبيع ب�ملغرب ينتف�سون

�سندوق �لنقد ي�ستعد ل�سرف 319 مليون دوالر لتون�س 



الإحالل التهويدي.. 
معامل اقتطعها الحتالل

 من امل�صجد الأق�صى
المبارك  األقصى  المسجد  يواجه   ،1967 عام  القدس  مدينة  احتالل  منذ 
مشروًعا إحالليًّا تهويديًّا دينيًّا يسعى بالوسائل الممكنة كافة لتغيير هويته 
اإلسالمية، وبسط سيطرة االحتالل عليه، من خالل العديد من االنتهاكات 
والتعديات؛ في محاولة إليجاد رواية تؤيد وجود تاريخ لليهود في المدينة 

المقدسة.
ومن هذه الوسائل سياسة القضم البطيء لمعالم المسجد األقصى المبارك؛ 
االستيالء  ويحاول  بعضها،  على  الكاملة  السيطرة  من  االحتالل  تمكن  إذ 

على أخرى بدعاوى واهية.
وفي هذا الصدد أكد الباحث المختص في شؤون القدس والمسجد األقصى، 
جمال عمرو أن سلطات االحتالل عملت منذ اليوم األول الحتالل الشطر 
المسجد  والسيما  المقدسة،  المدينة  تهويد  على  القدس  مدينة  من  الشرقي 
األقصى الذي يعّد جوهر الصراع، مشدًدا على خطورة سياسات التهويد 

التي تتبعها سلطات االحتالل تجاه المسجد.
وأضاف: يوجد أكثر من 60 حفرية في محيط األقصى، كما تم افتتاح 101 
كنيس حول المسجد، وهم اآلن في طريقهم الفتتاح الكنيس رقم 102، وكل 
لُكنُس،  حّولت  إسالمية  عقارات  هي  وإنما  موجودة،  تكن  لم  الُكنُس  هذه 

وبعضها جزء من المسجد األقصى.
يقول عمرو: استخدم االحتالل سياسة القضم البطيء لمعالم المسجد األقصى 
والمعالم  الباقي،  على  االستيالء  ويحاول  بعضها،  على  فسيطر  المبارك، 
التي سيطر عليها هي:في جوان عام 1969 وضعت سلطات االحتالل يدها 
على المدرسة؛ لكونها تقع في موقع حيوي وحساس يطل على حائط البراق 
ويشرف على ساحات األقصى، وحولت جزًءا منها لمقر لما يسمى "شرطة 
حرس الحدود" لمراقبة المسجد والمصلين في داخله، وحولت الجزء اآلخر 

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

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

باب املغاربة:

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

قالوون سنة 713هـ/ 1313م.
يؤكد الباحث المقدسي جمال عمرو أن االحتالل استولى على مفاتيح الباب 
منذ احتالل المدينة عام 1967، ليسيطر عليه من الداخل والخارج، بعدما 

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

من المسجد األقصى المبارك.
حائط الرباق

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

وفيها بيوت سكنية للمغاربة المسلمين.
عام  الصادر  األمم  عصبة  بقرار  عمرو  جمال  الباحث  ذّكر  جانبه،  من 
1931 في الكتاب األبيض الذي أكد أن حائط البراق جزء ال يتجزأ من 
المسجد األقصى، وهو للمسلمين وحدهم، وال يجوز لليهود االقتراب منه أو 
المساس به، لكن االحتالل سلب الحائط، وسلب القصور األموية التي تعد 

امتدادا للمسجد األقصى من الناحية الجنوبية والغربية.
جدران امل�صجد الأق�صى من اخلارج

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

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

ديفيدسون التهويدي.
باب الرحمة

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

المتطرفين للمسجد.

الوكالت
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دويل

قوى فل�صطينية توؤكد اأن الإرث الوطني والتاريخي لن متحوه كل حماولت التزييف

ا على �صيا�صة ال�صتيطان  ردًّ

"خطاب  أمس،  بيان  في  الوزارة  وذكرت 
تاريخية  الرئيس محمود عباس سيشكل محطة 
مخططات  وإسقاط  إفشال  طريق  على  هامة 
لحقوق  وتنكرها  التوسعية  الصهيوني  االحتالل 

شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة".
تاريخية،  أهمية  ذو  "الخطاب  أن  وأوضحت 
تحمل  إلى  الدولي  المجتمع  فيه  وسيدعو 
مسؤولياته والتقاط فرصة السالم )...( وإجبار 
االحتالل على االنخراط في عملية سالم حقيقية 
تفضي إلنهاء االحتالل ألرض دولة فلسطين". 
الصهيوني  االحتالل  حكومة  الوزارة  وحّملت 
المسؤولية "عن تداعيات إغالقها األفق السياسي 
المستمر لالنخراط في  الصراع ورفضها  لحل 
الفلسطيني".  الجانب  مع  تفاوضية  عملية سالم 
وطالبت المجتمع الدولي بـ "عدم إضاعة فرصة 

السالم التي يوفرها الرئيس".
االحتالل  وجرائم  انتهاكات  الخارجية،  وأدانت 
الفلسطينية،  الشعب  أبناء  ضد  ومستوطنيه 
وحملت الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم واالعتداءات 
واالقتحامات واالعتقاالت االستفزازية، وأيضا 
السياسي لحل الصراع  تداعيات إغالقها األفق 

سالم  عملية  في  لالنخراط  المستمر  ورفضها 
تفاوضية مع الجانب الفلسطيني.

متوجها  الفلسطينية  األراضي  عباس  وغادر 
إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية 
العامة األمم المتحدة في دورتها، الـ77، وإلقاء 
خطاب الجمعة المقبلة. وفي خطابه أمام الجمعية 
خالل دورتها الـ 76 في 24 سبتمبر من العام 
االحتالل  سلطات  أمام  إن  عباس  قال  الماضي 
عاما واحدا لتنسحب من أراضي 1967 بما فيها 

القدس الشرقية.

 عبا�س ي�صيد مبواقف اإيرلندا 

الداعمة للق�صية الفل�صطينية

إلى ذلك أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
الداعمة  السياسية  إيرلندا  بمواقف  أمس،  أول 
للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خالل لقاء الرئيس 
عباس نظيره اإليرلندي مايكل هيغنز، في مطار 
الرسمية  األنباء  وكالة  بحسب  الدولي،  دبلن 
الفلسطينية "وفا".وأفادت "وفا"، أن عباس شكر 
هينغز خالل اللقاء، على مواقف بالده السياسية 
الداعمة للقضية الفلسطينية في االتحاد األوروبي 
مجلس  في  موقفها  خاصة  الدولية،  والمحافل 
األمن. كما ثمن الرئيس الفلسطيني المساعدات 
وتشغيل  غوث  لوكالة  إيرلندا  تقدمها  التي 
الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، والمنح الجامعية 
المقدمة للطلبة الفلسطينيين. وأعلن عباس خالل 
إلعادة  إيرلندية  مبادرة  بأي  يرحب  أنه  اللقاء 
مساء  عباس  السياسية.وتوقف  العملية  إحياء 
أول أمس، في إيرلندا، قبيل استكمال رحلته إلى 
الدورة  أعمال  في  للمشاركة  المتحدة،  الواليات 
الـ77 الجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
التي تعقدها المنظمة في مقرها بمدينة نيويورك، 

كي يلقي كلمته يوم الجمعة القادم.

مدارس  لكافة  شامال  إضرابا  المحتلة  القدس  في  الوطنية  القوى  أعلنت 
المنطقة اليوم، رفضا لفرض المناهج التعليمية الصهيونية. 

في  األمور  أولياء  من  كبير  عدد  مع  مشترك  بيان  في  القوى  وحملت 
القدس المحتلة، إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية واألخالقية والدينية 

بالخروج عن إجماع األهالي وخرق الموقف الوطني. 
والتام  المطلق  بالرفض  الثابت  بموقفهم  المقدسيين  تمسك  وجددت 
على  المدارس  جميع  في  مستحدث  أو  مزيف  منهاج  فرض  لمحاوالت 

اختالف مرجعياتها األكاديمية وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني. 
المعارف  وزارة  تمارسه  الذي  المالي  االبتزاز  رفض  عن  وعبرت 
وسياسة  المدارس  إدارات  على  المدينة  في  االحتالل  وبلدية  الصهيونية 

التهديد العلني والمبطن تجاهها. 
تدريسه  يتم  الذي  المنهاج  باختيار  الفلسطيني  الشعب  حق  على  وأكدت 
ألبنائه، مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها 
وكبح جماح تغول االحتالل وأذرعه التنفيذية وحماية المؤسسات التعليمية 

الفلسطينية. 
كل  تمحوه  لن  والتاريخي  الوطني  اإلرث  أن  الوطنية  القوى  أكدت  كما 
محاوالت التزييف والتزوير، ولن تنال منه أساليب السطو على العقول 
ويالت  تعاني  زالت  وما  عانت  متعاقبة  ألجيال  الوطنية  الذاكرة  وكي 

سياسات القمع والتهجير القسري والتمييز العنصري التي تمارسها حكومة 
االحتالل وبلديتها. من جهته قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس 
أحمد الرويضي إن جميع محاوالت سلطات االحتالل لفرض ثقافتها على 
وتاريخهم،  الوطنية،  بهويتهم  المتمسكين  إرادة  أمام  ستفشل  المقدسيين 
بيان  في  الرويضي،  وأضاف  األرض.  هذه  على  الممتدة  وحضارتهم 
أمس، "نخوض مع االحتالل معركة الروايات، ولن يكون بمقدوره فرض 
برامجه ومشاريعه التي تستهدف الحجر واالنسان والمقدسات واألرض".
والمقدسات،  واألرض  الحجر  حماية  على  قادر  "شعبنا  أن  وأوضح 
المنهاج  وفرض  التاريخ،  تزوير  االحتالل  محاوالت  على  وسينتصر 
المحرف على الطلبة بدال من المنهاج الفلسطيني".وأشار إلى أن القيادة 
الفلسطينية تقود حرًكا دولًيا نشًطا، وتحديدا مع وصول الرئيس محمود 
كلمة  وإلقاء  العامة  الجمعية  اجتماعات  لحضور  نيويورك،  إلى  عباس 
وأكد  القدس.  في  الثابتة  حقوقنا  على  ستركز  العالم،  قادة  مع  ولقاءات 
الرويضي أن سياسة التزوير والتهجير واالستيطان ال تغير حقيقة المدينة 
التي لن تكون إال عاصمة لدولة فلسطين.وفي هذا اإلطار، قررت وزيرة 
التعليم في الكيان الصهيوني في وقت سابق إلغاء تصاريح ست مدارس 
في القدس المحتلة بزعم أن تلك المدارس تمارس التحريض في مناهجها، 

بينما الهدف الحقيقي محاولة فرض منهاج االحتالل.

الفلسطينية  اإلسالمية  المقاومة  حركة  دعت 
الفلسطيني  الشعب  جماهير  أمس،  "حماس"، 
المقاومة  دائرة  وتوسيع  تصعيد  إلى 
الصهيوني  االحتالل  مع  واالشتباك  الشاملة 
المتاحة؛  والوسائل  األدوات  بكل  والمستوطنين 

ا على سياسة االستيطان. رّدً
باسمها  المتحدث  لسان  على  الحركة  وقالت 
فوزي برهوم، في تصريح صحفي: إن تسييج 
االحتالل مساحات شاسعة من أراضي "خربة 
األغوار  في  الفارسية  لخربة  التابعة  إحميّر" 
لمصلحة  عليها  االستيالء  بهدف  الشمالية، 
وجريمة  سرقة  تعّد  االستيطانية،  مشاريعه 

موصوفة.
في  تأتي  الجريمة  "هذه  إن  قائال  وأوضح 
وشعبنا  أرضنا  على  المتواصل  عدوانه  إطار 
في  االحتالل  استمرار  أنَّ  وأكد  ومقدساتنا" 
أبناء  بحق  العرقي  والتطهير  التهجير  سياسة 

األرض  معالم  طمس  في  يفلح  لن  شعبنا 
عن  الفلسطيني  الشعب  يثني  ولن  التاريخية، 
مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته 

في التحرير والعودة.

ألهالي  المتواصل  الحراك  "حماس"،  وثمنت 
دائرة  لتوسيع  داعية  المحتلة،  الغربية  الضفة 
المقاومة واالشتباك مع العدو ومستوطنيه حتى 

دحرهم عن أرضنا.

اخلارجية الفل�صطينية تندد بجرائم الحتالل ال�صهيوين وتوؤكد

خطاب الرئي�س عبا�س بالأمم املتحدة 
"حمطــــة تــاريخيـــــة"

قالت اخلارجية الفل�صطينية، اإن خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف الأمم املتحدة اجلمعة املقبلة �صي�صكل "حمطة تاريخية"

 يدعو خالله املجتمع الدويل اإىل "التقاط فر�صة ال�صالم".

اإ�صراب �صامل مبدار�س القد�س املحتلة 
احتجاجا على فر�س مناهج الحتالل

"حما�س" تدعو لت�صعيد املقاومة 

يف ظل ا�صتمرار الت�صعيد ال�صهيوين

ثالثون معتقال اإداريا ي�صتعدون
 خلو�س اإ�صراب مفتوح عن الطعام

قال نادي الأ�صري الفل�صطيني، اإن ثالثني معتقال اإداريا ي�صتعدون خلو�س اإ�صراب مفتوح عن الطعام، رف�صا 

جلرمية العتقال الإداري.وكان املعتقلون الإداريون، قد وجهوا ر�صالة، اأكدوا اأن مواجهة العتقال الإداري 

اأجهزة  "مل يعد يحكمها الهو�س الأمنّي كمحرك فعلّي لدى  اإدارة �صجون الحتالل  م�صتمرة، واأن ممار�صات 

الحتالل، بل باتت انتقاًما من ما�صيهم".يذكر اأّن ال�صتعداد لهذه اخلطوة ياأتي يف ظل ا�صتمرار الحتالل 

يف ت�صعيده من عمليات العتقال الإدارّي، وات�صاع دائرة ال�صتهداف، حيث جتاوز عدد املعتقلني الإداريني يف 

�صجون الحتالل 760 معتقال اإداريا بينهم اأطفال ون�صاء، وكبار يف ال�ّصن، ومر�صى، علما اأّن 80% من املعتقلني 

لها  تعر�صوا  التي  العتقال  عمليات  وجل  الحتالل،  �صجون  يف  �صنوات  اأم�صوا  �صابقون  اأ�صرى  هم  الإداريني 

كانت اعتقالت اإدارّية.
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والقمر  الشمس ضياء  الذي جعل  هو   {  : تعالى  قال 
اآلية  في  الخبير  العليم  فرق   ،  5  : يونس   } نورا 
الكريمة بين أشعة الشمس والقمر فسمى األولى ضياء 
والثانية نورا. وإذا نحن بحثنا في قاموس عصري ما 
وجدنا جوابا شافيا للفرق بين الضوء الذي هو أصل 
الضياء والنور، ولوجدنا أن تعريف الضوء هو النور 
الذي تدرك به حاسة البصر المواد. الفرق بين النور 
النور  أن  وجدنا  النور  معنى  عن  بحثنا  إذا  والضوء 
أصله من نار ينور نورا أي أضاء. فأكثر القواميس ال 
تفرق بين الضوء والنور بل تعتبرهما مرادفين لمعنى 
واحد. ولكن الخالق سبحانه وتعالى فرق بينهما فهل 
يوجد سبب علمي لذلك؟ دعنا نستعرض بعض اآليات 
فمثال:  والقمر،  الشمس  أشعة  تذكر  التي  األخرى 
َوَجَعَل  نُوًرا  ِفيِهنَّ  اْلَقَمَر  )َوَجَعَل  التاليتين  اآليتين  في 
َوَجَعْلَنا   * ِشَداًدا  َسْبًعا  فوقكم  )وبنينا  ِسَراًجا(  ْمَس  الشَّ
اًجا( نجد أن هللا سبحانه وتعالى شبه الشمس  ِسَراًجا َوهَّ
هو  والسراج  الوهاج  بالسراج  وأخرى  بالسراج  مرة 
أما  بالكهرباء،  أو  بالزيت  إما  الذي يضيء  المصباح 

أشعة القمر فقد أعاد الخالق تسميتها بالنور. مصادر 
الضوء تنقسم مصادر الضوء علمياً عادة إلى نوعين: 

مصادر مباشرة كالشمس والنجوم والمصباح والشمعة 
والكواكب.  كالقمر  مباشرة  غير  ومصادر  وغيرها، 

واألخيرة هي األجسام التي تستمد نورها من مصدر 
آخر مثل الشمس ثم تعكسه علينا. 

أما الشمس والمصباح فهما يشتركان في خاصية واحدة 
وهي أنهما يعتبران مصدرا مباشرا للضوء ولذلك شبه 
الخالق الشمس بالمصباح الوهاج ولم يشبه القمر في 
أي من اآليات بمصباح. كذلك سمى ما تصدره الشمس 
القمر فال يشترك معها في هذه  أما  من أشعة ضوءا 
الصفة فالقمر مصدر غير مباشر للضوء فهو يعكس 
سماها  التي  أشعته  ونرى  فنراه  إلينا  الشمس  ضوء 
العليم الحكيم نورا. ومن العجيب حقا أننا لم نستوعب 
هذه الدقة اإللهية في التفرقة بين ضوء الشمس ونور 
القمر، فكان المفروض أن نفرق بين الضوء والنور 
تأتي من مصدر ضوئي مباشر  التي  ونسمى األشعة 
غير  ضوئي  مصدر  من  تأتي  التي  وتلك  بالضوء 
مباشر بالنور ولكنا خلطنا لغويا بين الضوء والنور، 
واقتصرنا في العلوم على استخدام كلمة الضوء ونسينا 
الذي  فسبحان  واضح.  والسبب  النور،  وهو  مرادفها 

أنزل القرآن من لدن حكيم خبير.

قراآنيات.. فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان
الذي جعل ال�ضم�س �ضياء والقمر نورا 

تميزها  ذاتية خاصة، من حيث  العلواني – رحمه هللا – سيرة  طه جابر 
لخصائصها  وتوضيحا  أسرارها،  عن  كشفا  الباحث  لفضول  وإثارتها 
هة لها. لذلك، فإن الناظر في هذه السيرة – سواء في بعدها التاريخي،  الموجِّ
مسار  ذات  فريدة،  شخصية  أمام  بأننا  يجزم  يكاد  العلمي-  أفقها  في  أو 
تاريخي، وعلمي، خاص سمته الجد المتواصل، والعطاء الوافر، واالجتهاد 
المتكاثر، مع ما صاحب ذلك من خبرة متينة ومتميزة في علم أصول الفقه 
وفي الفكر اإلسالمي على حد سواء. على أن ما يميز سيرة طه جابر ليس 
كونه أصوليا متمكنا في تخصصه، فهذا األمر تتقاسمه معه طائفة هامة من 
أبناء هذه األمة المباركة، وإنما يظل التنبيه أكيدا على قلة من يزاوج بين 
التخصصات العلمية الشرعية الخالصة، وقضايا الفكر اإلسالمي، خاصة 
ما يرتبط بهموم أمتنا، من حيث تشخيص أزماتها المتنوعة، واالجتهاد في 
قيامها  قصد  جديد،  من  األمة  هذه  بانبعاث  وكفيلة  شاملة  مقترحات  طرح 

بواجبها الحضاري المنوط بها. 
نبذة مختصرة عن طه جابر العلواني بمدينة الفلوجة العراقية، كانت والدة 
ليستكمل  فيها،  األولي  تعليمه  تلقى  1935م، وبها  العلواني عام  طه جابر 
دراسته ببغداد، ثم بالقاهرة التي حصل بها على جميع شواهده من الثانوية 
األزهرية، والليسانس، مرورا بالماجستير، ووصوال إلى الدكتوراه بجامعة 
لكتاب  تحقيقه  خالل  من  الفقه،  أصول  تخصص  في   1973 عام  األزهر 

“المحصول في علم أصول الفقه” للرازي )ت 606 هـ( )1(. 
علما  أوسع  علماء  مخالطة  للعلواني  أتاح  المتنوع  العلمي  المسار  هذا  إن 
وأكثر انفتاحا، مما أخذ منه درسا منهجيا سيوجه حياته العلمية بأسرها في 
أنه ليس هناك مقدس أمام العلم إال الكتاب والسنة، وأن المذاهب والمقوالت 
الفقهية ليست الشريعة نفسها، وإنما هي فهوم بشرية نسبية للشريعة تتأثر 
انتمائه لألمة اإلسالمية  بتقديم  الثقافية واالجتماعية، مما سمح له  بالبيئات 

على كافة التحيزات الفكرية والقطرية الضيقة )2(. 
إنتاجات علمية متميزة ومن ذلك )3(، تأليف طه جابر أكثر من ثالثين كتابا 
أصول  في  “المحصول  كتاب  -تحقيقه  أبرزها:  من  ودراسة،  تحقيق  بين 
الفقه”، للرازي )ت 606 هـ(؛ -ومن دراساته للتراث وقضاياه، يأتي كتابه 
“أدب االختالف في اإلسالم”؛ -ومن دراساته للتراث وشخصياته البارزة 
فيه، يقع كتابه “اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته”، و”ابن رشد الحفيد: 
الفقيه الفيلسوف”؛ -ومن اهتمامه بقضايا العصر واحتياجاته، طرح مشروع 
“إسالمية المعرفة” من خالل كتابه “مقدمة في إسالمية المعرفة”، و”األزمة 
كتبه  -ومن  ذلك؛  وغير  والمنطلقات”،  اآلفاق  التغيير:  ومنهاج  الفكرية 
ودراسة  العلمي،  ومشروعه  العصر،  بقضايا  االهتمام  بين  زاوجت  التي 
شخصيات تراثية، هناك كتاب “ابن تيمية وإسالمية المعرفة”؛ -ثم إن كتاب 
“أصول الفقه منهج بحث ومعرفة” يشكل األرضية التي من خاللها عرض 
الفقه؛ وأما خبرات  طه جابر تصوره اإلجمالي لقضية تجديد علم أصول 
اإلسالمي  للفكر  العالمي  المعهد  لرئيس  نيابته  فمنها:  العلمية،  العلواني 
بفيرجينيا، بالواليات المتحدة األمريكية، منذ 1986م وحتى سنة 1996م، 
وكذا رئاسته تحرير مجلة إسالمية المعرفة، الصادرة عن المعهد العالمي 

للفكر اإلسالمي بفيرجينيا دائما، من سنة 2002م وحتى 2007م. 
وأما انخراطه في المؤسسات العلمية الدولية، فمنها: عضويته في المجمع 
الفقهي العالمي بجدة، التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وكذا عضويته في 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي، بمكة. وال شك، فالمتأمل لما سبق 
بيانه من سيرته، يدرك بأن حياة طه جابر مليئة بالعطاء الوافر، واالجتهاد 
المعرفة  متينة ومتميزة. إسالمية  ذلك من خبرة  المتكاثر، مع ما صاحب 
أو  العالِم األصولي  أن  العلواني من  ينطلق  الحضارية  أمتنا  أزمة  لتجاوز 
غيره ال ينبغي أن تخرج اهتماماته عن قضايا األمة اإلسالمية وهمومها، لما 

صار من المعلوم بالشرع، والعقل، والواقع، ضرورًة أن أمتنا تعيش أزمة 
حضارية خطيرة تتمثل تجلياتها في مستويين اثنين متكاملين: -فأما األول 
منهما، فهو بعد المسلمين أفراٍد، وجماعات، ومؤسسات، وأمة ككل، عن 
منهج الوحي تصورا سليما، وتطبيقا صحيحا؛ -وأما المستوى الثاني منهما، 
فهو نتيجة للعامل األول حتمية، ويتجلى في وضع أمتنا المتردي مقارنة مع 
غيرها من أمم األرض على كافة المجاالت، خاصة ما يتعلق بالحياة العامة 

منها: سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وصحيا…  . 
يستبعد  األمة،  هذه  تعيشها  التي  لألزمة  وحصره  تشخيصه  إطار  وفي 
كثيرة  وثرواتها  أمتنا  أن خيرات  إلى  بالنظر  االقتصادي،  البعد  طه جابر 
ومتنوعة. كما يستبعد البعد السياسي باعتباره شرطا لهذه األزمة، ألن هذا 
التفسير يقودنا إلى تعطيلنا للكسب الحضاري لألفراد والجماعات، باالحتماء 
العلواني »من  ينطلق  لذلك،  بما كسب غيرنا، ونسيان أهمية كسبنا نحن. 
فرضية أن أزمة األمة في فكرها ومنهج تفكيرها، وما يتعلق بذلك من نظم 
اإلسالم  عن  واالبتعاد  الغربة  تكريس  إلى  أدت  والتي  وتعليمية،  تربوية 
ونظامه في الحياة« )4( . لذلك، وربطا لألسباب بمسبباتها، ولكي تتجاوز 
»إعادة  ضرورة  جابر  طه  يرى  والمعقدة،  الكثيرة  مشاكلها  األمة  هذه 
دوره  وممارسة  رسالته،  أداء  على  القادر  المستنير،  المسلم  العقل  تشكيل 
في االجتهاد والتجديد والعمران اإلنساني، وتأهيل المسلم لدور االستخالف 
وبناء القدرة لديه على التسخير، وذلك من خالل جوالته الفكرية والثقافية، 

واكتشاف سنن هللا في األنفس واآلفاق، المتالك إمكانية التسخير« )5( . 
األول،  -أما  اثنين:  يقترح سبيلين  العلواني  فإن  الهدف،  هذا  تحقيق  وبغية 
فهو تنقية عالم األفكار، وإعادة قراءة الميراث الثقافي، وتقييمه في ضوء 
رؤية ذاتية وفقه حضاري؛ -وأما الثاني، فهو بناء النسق المعرفي والثقافي 

اإلسالمي )6( . 
على أن المدخل لالنطالق اإلسالمي نحو التغيير الحضاري الهادف والبناء 
ألمتنا، يتخذ شكل مشروع “إسالمية المعرفة” )أو أسلمة العلوم(، باعتبارها 
والوضعية  للمادية  بديال  يمثل  القسمات،  واضح  المعالم  محدد  منهجا 
المستلبة  والكهنوتية  الالهوتية  عن  بديال  يمثل  كما  وللغيب،  هلل  المتجاهلة 
لإلنسان والطبيعة )7( . وإذا كانت إسالمية المعرفة تمثل »الجانب الذي 
يمكن أن نطلق عليه ))الجانب النظري(( من اإلسالم، أو الجانب المعرفي 
الذي يقابل الجانب النظري في سواه« )8( ، فإن هذا المشروع يجد تطبيقاته 
في العلوم بأقسامها الثالثة: العلوم الطبيعية، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
والعلوم الشرعية، عن طريق إعادة بناء وتوجيه هذه العلوم، من خالل رؤية 

اإلسالم، وفلسفته، ومقاصده. فأما ارتباط إسالمية المعرفة بالعلوم الطبيعية، 
االتجاه،  ويرسم  العلوم،  هذه  يوجه  الذي  اإلسالم  دور  خالل  من  فيتجلى 
في  الممدوح،  النافع  البحث  فيفرض  ومقصدا،  وغاية  هدفا  للعلم  ويجعل 
مقابل رفضه للضار منه والمذموم. فهي – إذن – عملية ربط غاية المعرفة 

ومقاصدها، ومغادرة لفكرة العلم للعلم، والفن للفن )9( . 
من  فتظهر  واالجتماعية،  اإلنسانية  بالعلوم  المعرفة  إسالمية  ارتباط  وأما 
خالل النظر إلى العالقة بين هذا المشروع و»بين اإلنسان وبين المعارف، 
فهذه المعارف االجتماعية واإلنسانية هي معارف القرآن الكريم، فالقرآن 
نشأتها  وكيفية  األمم  اإلنسان،  عن  واألسرة،  والمجتمع  الفرد  عن  تكلم 
وصعودها وتراجعها، العمران؛ ولذلك فالعالقة وثيقة بين األسلمة والعلوم 

االجتماعية واإلنسانية، وال يملك أحد إنكاره« )10(. 
والعلوم الشرعية ليست بمنأى عن أسلمتها كذلك، عن طريق »إعادة النظر 
أن  باعتبار  األساسية،  المصادر  وجعلها  والسنة،  الكتاب  مع  التعامل  في 
القرآن الكريم هو المصدر المنشئ لألحكام، والسنة مصدر مبين على سبيل 
اإللزام لهذه األحكام. وإسالمية المعرفة هنا تعني مراجعة التراث، وبالتالي 
والسعي  المعرفة،  األنواع من  هذه  تقوم على مراجعة  العلوم  هذه  فأسلمة 
للكشف عن مدى ارتباطها بالكتاب والسنة، على مستوى فهمنا المعاصر، 

استجابة لجدلية النص والواقع« )11( . 
ثم إن مشروع “إسالمية المعرفة” يشكل شرطا ومدخال لالنطالقة اإلسالمية 
نحو التغيير الحضاري لهذه األمة، باعتباره الجانب النظري من اإلسالم، 
للوحي،  المتجاهلة  الغربية  المادية  البديل عن  المنهجي اإلسالمي  والمحدِّد 
الطبيعية،  العلوم  )أي:  للعلوم  الكبرى  الثالثة  المناحي  تأهيل  طريق  عن 
واالجتماعية، والشرعية(، خدمة النبعاث جديد ألمتنا، بما يتماشى ومقاصد 
الشريعة. ولكن، شاءت األقدار اإللهية أن تتوقف مسيرة طه جابر العلواني 
تاركا  81 سنة،  بلغ  2016م، عن عمر  4 مارس سنة  يوم  بوفاته  العلمية 
مشروعا فكريا عظيما لألمة، ومعه تصورات تجديدية حقيقة ورصينة لعلم 
أصول الفقه، ومعه مشروع واضح المعالم بغية انبعاث هذه األمة من جديد، 
مما يصلح أن يكون مادة أولية، ورافدا لرؤية تنقذ أمتنا من براثن الجهل 
والتخلف، خدمة لراهنيتها أفضل، وطلبا لغد أحسن، وسعيا لصبح أمثل. )1( 
أبو حليوة، إبراهيم سليم، طه جابر العلواني: تجليات التجديد في مشروعه 
الفكري، سلسلة »أعالم الفكر واإلصالح في العالم اإلسالمي«، منشورات 
مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط1، 2011 م، ص 19. 

العلواني  جابر  طه  الفقه:  أصول  علم  تجديد  إشكال  سمير،  الخال،   )2(
)الدار  للكتاب  العالمية  والدار  بيروت(  )دمشق/  اليمامة  دار  نموذجا، 

البيضاء(، ط1، 2017 م، ص 206 – 208، بتصرف شديد. 
)3( المرجع السابق نفسه، ص 212 – 215، بتصرف. 

)4( أبــــو حليــوة، طــــــه جابــــر العلواني: تجليات التجديد في مشروعه 
الفكري، ص 53. 

)5( المرجع السابق نفسه، ص 56. 
)6( المرجع السابق نفسه. 

نموذجا،  العلواني  جابر  طه  الفقه:  أصول  علم  تجديد  إشكال  الخال،   )7(
ص 217. 

المعرفة، سلسلة »إسالمية  تيمية وإسالمية  ابن  العلواني، طه جابر،   )8(
المعرفة«، العدد 13، منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، 

الواليات المتحدة األمريكية، ط 1، 1415هـ – 1994م، ص 54. 
)9( المرجع السابق نفسه، ص 58 – 59، نقال عن: العلواني، مقدمة في 

إسالمية المعرفة. )10( المرجع السابق نفسه. 
)11( المرجع السابق نفسه.
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تدخلها  في  خالف  فاطمة  أوضحت 
أمس األحد في برنامج ضيف الصباح 
النارية  الدراجات  أن  األولى،  للقناة 
السالمة  على  كبيرا  خطرا  تشكل 
المرورية ،ذلك ألن غالبية مستعمليها 
ما  عادة  الفئة  وهذه  الشباب  فئة  من 
والمناورات  المغامرة  إلى  تميل 

الخطيرة على الطرقات.
ألولياء  المسؤولية  المتحدثة  وحملت 
السائقين بالدرجة األولى ، ألن الشباب 
بين 16 و 18 سنة ال يحصلون على 
ترخيص سياقة الدراجات النارية إال 
بعد موافقة األولياء وهو ما يتضمنه 

قانون المرور.
مرافقة  إلى  األولياء  خالف  ودعت 
بخطر  والتحسيس  بالنصح  ابنائهم 
استعمالها  حال  في  النارية  الدراجة 
التام  االلتزام  وعدم  متهور  بشكل 

بقواعد المرور.
و أوضحت أن القانون يضع فرقا بين 
الدراجة النارية والدراجة المتحركة ، 
هذه األخيرة ال تتعدى سعة اسطوانتها 
50 سم مكعب ويتم سياقتها بترخيص 
الولي  الوالي يرفق بتصريح من  من 
 16 عمره  يتجاوز  ال  لشاب  بالنسبة 

المتدخلة  تلح  ذلك  أجل  من   ، عاما 
على دور االولياء في مرافقة األبناء 
الدراجات  استعمال  في  الراغبين 
السلوكات  في  معهم  التهاون  وعدم 

المتهورة والخطيرة .
رخصة  سحب  إلغاء  عالقة  وحول 
أكدت  المرور،  بحوادث  السياقة 
المكلفة باإلعالم في المندوبية الوطنية 
لألمن عبر الطرق ، أن اإلحصائيات 
في  استقرار  هناك  أن  تثبت  األخيرة 
تسجيل  تم  بل   ، المرور  حوادث 

انخفاض نسبي ب 5.48  بالمائة في 
وانخفاض  المرورية  الحوادث  عدد 
في عدد الجرحى بنسبة 4.67 بالمائة.
رخصة  سحب  الغاء  يصبح  وعليه 
على  باإليجاب  ينعكس  أمر  السياقة 
خاصة   ، الوالئية  واللجان  السائق 
اإلجراءات  من  بالتخفيف  تعلق  ما 
اإلدارية وعدم التأثير على األشخاص 
السياقة  رخصة  لهم  تشكل  الذين 

مصدر الدخل.
حياة �شرتاح

الشيخ  سمو  جائزة  على  الجزائر، 
لرواد  خليفة  آل  علي  بن  عيسى 
العمل التطوعي في الوطن العربي, 
الجزائرية  للشبكة  بيان  حسب 
الجزائري  الموفد  وافتك  للشباب، 
عادل قانة جائزة سمو الشيخ عيسى 
العمل  لرواد  خليفة  آل  علي  بن 
التطوعي في الوطن العربي، نظير 
العمل البارز المقدم في ميدان العمل 
والتنموي،  والتطوعي  التضامني 
وبالخصوص تثمينا لقوافل األطباء 
الشبكة  نظمتها  التي  المتطوعين 
الرعاية  تحت  للشباب  الجزائرية 

ثالث  في  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  لرئيس  السامية 
طبعات متتالية )2020، 2021 و 2022( كنموذج يحتذى 

به وتجربة يمكن العمل وفق خبرتها.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، تقدم عادل قانة بالشكر لرئيس 
طبعاتها  في  التطوعية  الطبية  القوافل  راعي  الجمهورية، 
أولتها  التي  الثقة  على  المنظمة  الهيئة  شاكرا  الثالث، 
للجزائر بهذا التكريم، مؤكدا أن حصوله على جائزة رواد 
العمل التطوعي هـو "انعكاس واقعي ألخالقيات المجتمع 

الجزائري األصيلة«.
كما يأتي هذا التكريم أيضا لـ"يرسخ المكانة الرائدة للجزائر 

إقليميا ودوليا كبلد متحضر يعلي من 
والتضامن  والتعاضد  اإلنسانية  قيم 
واالستقرار  واألمن  السالم  لتحقيق 
ترتكز  حيث  العالم،  مستوى  على 
أهدافها  تعدد  على  وتميزها  قوتها 
حسب  فئاتها"،  وكذلك  ومجاالتها 

البيان.
أن  على  بالجائزة  الفائز  وأكد 
نهج  وفق  اليوم  تسير  "الجزائر 
التشاركية  على  مبني  جديد، 
البناء  في  الجماعية  والمساهمة 
العاملين  لكل  الفرصة  يتيح  وهوما 

للمشاركة في بناء المستقبل«.
التكريم هو "عرفان بعطاءات نخبة  كما لفت إلى أن هذا 
ليال  سنوات  ثالث  طيلة  عملوا  الذين  الشباب  من  متميزة 
المخاطر، حتى  ونهارا، بكل شجاعة وبسالة متحدين كل 
أكبر  أحد  مواجهة  في  والسالمة  بالصحة  المجتمع  ينعم 
التحديات الصحية التي واجهت العالم أجمع"، ليهدي هذا 
الشهداء وكل  الجمهورية وإلى أرواح  الى رئيس  التكريم 
المتطوعين  كل  إلى  كذا  كورونا،  جائحة  خالل  فقد  من 
والعاملين في الميدان والداعمين والمساندين للعمل الميداني 

التضامني في الجزائر.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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تقدم منتجات مطابقة

 لأحكام ال�شريعة

البنك الوطني اجلزائري 
ي�ضع حتت زبائنه وكاالت 

ال�ضريفة االإ�ضالمية

الجزائري، عن وضع  الوطني  البنك  أعلن 
مخصصة  وكاالت  زبائنه  تصرف  تحت 
منتجات  مع  اإلسالمية  للصيرفة  حصريا 
مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، ويتعلق 
بوكالة  العاصمة  للجزائر  بالنسبة  األمر 
بـ8  مقرها  والكائن   ”635“ داي  حسين 
شارع عمار مكيد، حسين داي 16040 – 
والية الجزائر، وأخرى بوالية الشلف وكالة 
الشلف “261” والكائن مقرها بـ25  شارع 
األمير عبد القادر والية الشلف، إضافة إلى 
وكالة غريس “919” والكائن مقرها بشارع 
بن عطية مختار بوالية معسكر، إلى جانب 

65 شباك موّزع عبر التراب الوطني.
الوطني  البنك  الماضي  جوان  في  وكان 
الجزائري قد أطلق منتوجا جديدا للصيرفة 
خالل  من  الحج  بتمويل  يسمح  اإلسالمية 
قرض دون فوائد لفائدة الحجاج تحت تسمية 
"السبيل«، وهو " يتعلق بقرض دون فوائد 
أن  الحسن-يمكن  مبدأ-القرض  على  قائم 
سيما  الحج  تكاليف  من   %70 نسبة  يغطي 
تكاليف االقامة واالطعام و النقل منها سعر 
تذكرة الطائرة مع التسديد في أجل مدته 24 
التسديد  تأخر  مهلة  أقصى  تحديد  شهرا مع 
البنك  أطلق  المناسبة  أشهر.وبنفس  بثالثة 
استثمار"  "مرابحة  للتمويل  جديدا  منتوجا 
موجه للمهنيين و التجار و المؤسسات يهدف 
لشراء عقار في إطار مزاولة نشاط الزبون 
الممتلكات  و  الدارجة  المعدات  )تجهيزات، 

غير المنقولة التي تحتضن النشاط(.
حياة �شرتاح

رغم اأنها ت�شكل رقما �شعيفا يف احل�شرية الوطنية للمركبات

20 باملئة من حوادث املرور
 �سببها الدراجات النارية
l الأولياء مطالبون مبرافقة اأبنائهم الراغبني يف ا�ستعمال الدراجات 

ت�شببت الدراجات النارية خالل الأ�شهر ال�شبعة الأخرية يف 20.67 باملائة من حوادث املرور، رغم اأنها 

ل ت�شكل اأكرث من 3 باملائة يف احلظرية الوطنية للمركبات، وهو رقم رهيب ح�شب املكلفة بالإعالم يف 

املندوبية الوطنية لالأمن عرب الطرقات فاطمة خالف.

لرواد العمل التطوعي بالوطن العربي

املدان ابتدائيا بـ 10 �شنوات حب�شا نافذا

التما�س ت�سديد العقوبة 
على مالك "جممع النهار"

الجزائر،  قضاء  مجلس  لدى  العام  النائب  التمس 
النهار،  مجمع  مالك  العقوبة ضد  تشديد  األحد  أمس 
ابتدائيا  المدان  رحماني،  أنيس  المدعو  مقدم،  محمد 
قضية  في  متابعته  بعد  نافذا  حبسا  سنوات    10 بـ 
رجل  العقوبة ضد  نفس  التمس  كما  بالفساد،  متعلقة 
في  المتابع  طحكوت,  الدين  محي  السابق  األعمال 
القطب  األموال«.وكان  "تبييض  بتهمة  القضية  نفس 
الجزائي المتخصص في الجرائم المالية واالقتصادية 
لدى محكمة سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة(, قد أدان 
شهر جوان المنصرم, المدعو أنيس رحماني بـ 10 
سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية، كما 
أدين رجل األعمال السابق محي الدين طحكوت بنفس 
التابعة  للصحافة"  "األثير  لشركة  العقوبة.وبالنسبة 
دينار، مع دفع  بدفع 32 مليون  ألزمها  فقد  للمجمع، 
دينار،  مليون   10 بقيمة  العمومية  للخزينة  تعويض 
وتوبع مالك مجمع النهار بجنح عدة تتعلق باستعمال 
ذات  الشركة  وقرض  الشركة  أموال  نية  سوء  عن 
المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، 
تلبية ألغراض شخصية، تحويل الممتلكات أو نقلها 
المشروع،  غير  مصدرها  وتمويه  إخفاء  بغرض 
المهني،  النشاط  يمنحها  التي  التسهيالت  باستعمال 
مخالفة األنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، 
مستحقة،  غير  مزية  على  للحصول  النفوذ  استغالل 
طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو االمتناع 
أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من  عن 
خالل إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، االستفادة 
التصريح  العموميين،  األعوان  وتأثير  سلطة  من 
عليها  المنصوص  اإلجراءات  مراعاة  وعدم  الكاذب 
األموال  تبييض  تهمة  مقابل  المطلوبة،  الشكليات  أو 

الموجهة ضد رجل األعمال محي الدين طحكوت.
حياة �شرتاح

طبعته الـ 18 تفتتح اليوم بق�شر املعار�ض

قطر �سيف �سرف 
املعر�س الدويل 

للأ�سغال العمومية باجلزائر
الدولي  المعرض  اإلثنين  اليوم  من  اعتبارا  سيقام 
لألشغال العمومية الـ 18 بقصر المعارض بالصنوبر 
"اشغال  شعار  تحت  العاصمة(  )الجزائر  البحري 
عمومية، ستون سنة من االنجازات"، حيث ستكون 
قطر ضيف شرف هذه الطبعة، حسبما أفادت وزارة 
االشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية في بيان.
ويشارك في هذا المعرض االقتصادي، الذي يعد "أهم 
تظاهرة تجارية في مجال االشغال العمومية والمنشآت 
القاعدية" العديد من العارضين الجزائريين واالجانب 
والسعودية  وتونس  قطر  منها  دول  عدة  يمثلون 
وايطاليا وتركيا والمانيا والصين والتي ستكون ممثلة 
االشغال  بمجال  ذات عالقة  في شركات ومؤسسات 
المصدر. ذات  وفق  القاعدية،  والمنشآت  العمومية 
كما ستعرف التظاهرة االقتصادية التي ستدوم خمسة 
أيام مشاركة جامعات ومدارس ومعاهد مختصة في 
ناشئة  المدنية وشركات  والهندسة  العمومية  االشغال 
التي  الوزارة  تضيف  مالية،  ومؤسسات  وبنوك 
أوضحت أن المعرض يهدف لتعزيز االداة الوطنية 
لإلنجاز والدراسة وقدرات التصدير وتطوير تقنيات 
رقابة الجودة وكذا تشجيع االبتكار والبحث التطبيقي 
عالوة على ترقية انشطة الشراكة والمقاوالتية ومرافقة 
االمر  الناشئة.ويتعلق  والشركات  المشاريع  حاملي 
كذلك بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مشاريع 
بمثابة  هو  الصالون  أن  الى  مشيرا  التحتية،  البنية 
المهتمين  بين  يجمع  هام  وتجاري  اقتصادي  فضاء 
والصناعيين  المهنيين  من  العمومية  االشغال  بمجال 

والباحثين، الوطنيين منهم والدوليين.
حياة �شرتاح

اإثر ا�شطدام �شيارة �شياحية 

ب�شاحنة ذات مقطورة

قتيل واأربعة جرحى 
يف حادث مرور بال�سلف

لقي شخص مصرعه و أصيب أربعة آخرون 
مرور  حادث  في  الخطورة  متفاوتة  بجروح 
وقع أمس األحد على الطريق السيار شرق-
الحماية  لدى  علم  حسبما  بالشلف,  غرب 

المدنية.
بذات  واالتصال  اإلعالم  لخلية  بيان  أفاد  و 
الهيئة أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة 
السيار  بالطريق  صباحا  النصف  و  الثالثة 
بمنطقة  بالضبط  وهران  اتجاه  شرق-غرب 
تمثل  )غرب(,  بوقادير  ببلدية  هلل  عبد  أوالد 
ذات  بشاحنة  سياحية   سيارة  اصطدام  في 

مقطورة.
وفاة  الحادث  خلف  المصدر  لذات  واستنادا 
شخص كان محصورا داخل السيارة في عين 
أخرون  أشخاص  أربعة  أصيب  فيما  المكان, 
بجروح مختلفة, حيث تدخلت وحدات الحماية  
المؤسسة  إلى  إجالئهم  و  إلسعافهم  المدنية 
)التابعة  رهيو   بواد  االستشفائية  العمومية 

إقليميا لوالية غليزان(.
كما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين 
بينما فتحت المصالح األمنية المختصة تحقيقا 

في مالبسات و ظروف هذا الحادث.
حياة �شرتاح

للمصلحة  التابعة  السريع  التدخل  فرقة  أفراد  تمكن 
حجز  من  البيض  والية  بأمن  العمومي  لألمن  الوالئية 
الوسم  حيث  من  مطابق  غير  غازي  طاقوي  مشروب 
في خرجة ميدانية مشتركة بالتنسيق مع عناصر مديرية 

التجارة لوالية البيض .
حيثيات القضية تعود لألسبوع الفارط أين تمكن عناصر 

 67 البيض من حجز  بأمن والية  السريع  التدخل  فرقة 
قنينة من مشروب طاقوي غير مطابق من حيث الوسم 
بالتنسيق مع عناصر مديرية التجارة لوالية البيض على 
حجز  تم  حيث  مشتركة  ميدانية  خرجـــــــــة  إثــــــر 
طريق  المراقبة  حاجز  مستوى  على  المذكورة  الكمية 
تفتيشها  لـــدى  مركبــــــة  توقيف  تم  حيـــث  سعيــــدة 

عثر بداخلـــها على الكمية المجوزة، ليتم توجيه المركبة 
والية  بأمن  الثاني  الحضري  األمن  مقر  إلى  سائقها  و 
قضائي  ملف  إنجاز  و  اإلجراءات،  الستكمال  البيض 
ضد المخالف البالغ من العمر35 سنة و إخطار النيابة 

المختصة بالوقائع.
حياة �شرتاح

اجلزائر تفتك جائزة �سمو 
ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة

البي�س: حجز 67 قنينة من م�سروب طاقوي غري مطابق من حيث الو�سم
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