
من خالل و�سع ا�ستراتيجيات لتفعيل الجذب 

وتح�سين الوجهة المحلية، م�سوؤول بوزارة ال�سياحة:

نحــــــــــو ا�ستقطــــــــــــــاب
   مليـــــــــــــــــــــــــــــون 
�ســـــــــــائح اآفـــــاق 2030

  عون يتفق مع ال�سفير الرو�سي

  على تعزيز التعاون 

بين "�سيدال" ومجمع "بيوكار"

�سراكة جزائريــــــة 
رو�سية لإنتـــــــــــاج 
 الأدويــــــــــــــــــة 

الم�سادة لل�سرطان

 نحو ت�سريع عملية

  التاأطير القانوني لتطوير 

التعامالت البنكية الإ�سالمية

اعتمـــــاد ال�سيرفة 
الإ�سالميــــــة �سمح 
با�ستيعـاب 49 مليار 
دينـــار يف 3 �سنوات

 زغدار يبرز اأهمية هذا

 الفرع في التنويع القت�سادي

نحـــــــــو اإن�ســــــــــــــــــــاء 
 اأقطـــــــــاب ل�سناعـــــــــــــات
 الن�سيــــــــــــج والجلــــــــــود
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الوزير �سبقاق يوجه التحية لدولة قطر وي�سيد بالأرجنتين بطل العالم
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الرئي�س تبون يهنىء الأمير تميم بالعيد الوطني ونجاح المونديال

الوزير الأول يلتزم بتنفيذ برنامج الرئي�س 

لترقية حقوق هذه الفئة، ويوؤكد:

 الجزائــــــــر حريــــ�سة 
 على احتــــــــــــــــــرام 
 التزاماتهــــا الدوليـــــة 
يف مجـــال الطفولـــــــة

اأح�سن اختراع عاد لجهاز ي�ستعمل ل�ستخراج الحواف وتطهير تجاويف اأن�سجة الج�سم

9 موؤ�س�سات تتوج بجوائز الم�سابقة الوطنية للموؤ�س�سات المبتكرة
16

بعد نجاح القمة العربية ت�ست�سيف قريبا موؤتمر برلمانات الدول الإ�سالمية

الجزائر تك�سب رهان ا�ستعادة دورها 
المحوري في العالم العربي والإ�سالمي
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تحقق الجزائر تدريجيا رهانها باستعادة مكانتها 
ودورها في المشهد العربي واإلسالمي وتعزيز 

موقعها بين األمم بعد فترة ركود دبلوماسي 
غيّبها عن الساحة الدولية والعربية لسنوات 
طويلة، فنجحت بالدنا في تخطي مناورات 

ومخططات إلفشال انعقاد القمة العربية على 
أرضها، واحتضنت بداية نوفمبر المنقضي 

دورة ناجحة من كل المقاييس وبشهادة كبريات 
العواصم، لتوّقع عودها الرسمية والفعلية 

للساحة اإلقليمية من بوابة الوطن العربي، 
وهاهي اليوم تستعد الحتضان موعد جديد 

يتجاوز الحيّز العربي ليشمل مختلف الدول 
االسالمية، فهي تتحضر خالل أيام الحتضان 

الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتي 
اختارت عاصمة الشرق قسنطينة الستضافتها.
وتسعى السلطات العليا للبالد، إلى استرجاع 

دور الجزائر المؤثر إقليميا وعربيا، وتصحيح 
الثغرات الدبلوماسية السابقة التي غيّبت 

بالدنا عن المشهد الدولي لعقود من الزمن، 
فباحتضانها لمؤتمر اتحاد مجالس الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تكون 
الدبلوماسية الجزائرية قد أكدت استعادة نشاطها 

وتأثيرها ليس عربيا فحسب بل ليشمل العالم 
اإلسالمي بأسره.

وإلنجاح هذا الموعد الهام، سطرت الجزائر 
استراتيجية مدروسة ووضعت جميع التريتيات 

التحضيرية الالزمة استعدادا الحتضانه، 
فبعد التوقيع منتصف أفريل المنقضي، على 

مذكرة تفاهم بين البرلمان الجزائري واألمانة 
العامة لالتحاد، أشرف رئيس المجلس الشعبي 

الوطني، إبراهيم بوغالي، أول امس، على 
تنصيب اللجنة العليا المختصة بتحضير انعقاد 
الدورة المقرة بمدينة قسنطينة يومي 29 و30 

جانفي الداخل، حيث اكد بوغالي في هذا الشأن 
أن تنظيم التظاهرة يعد بمثابة "مهمة ذات طابع 

وبعد وطني"، وأن استضافة الجزائر لهذا 
المؤتمر بمدينة "قسنطينة العريقة، مدينة العلم 

والحضارة والهوية اإلسالمية التي اختارها 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحتضان 

المؤتمر، يدخل في صميم العمل الدبلوماسي 
الذي تبذله الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية"، 

كما اولى بوغالي كل العناية واالهتمام لهذا 
الحدث وأمر بتسخير كل اإلمكانيات من أجل 

إنجاحه وضمان إتمامه في أحسن الظروف، ال 
سيما وأنه يأتي بعد نجاح القمة العربية المنعقدة 
ببالدنا، مؤكدا "مشاركة الجميع في تنظيم هذا 
الحدث الهام بتعاون وتجند القطاعات الوزارية 
المعنية سيعطي صورة مشرفة لبالدنا"، معربا 

عن يقينه من أن الجميع "لن يدخر أي جهد 
ليكون األداء الجماعي راقيا ومتميزا".

قال الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان 

اأم�س، اإن اجلزائر توؤكد احرتامها 

للتزاماتها الدولية وحر�سها على تنفيذ 

برنامج رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 

تبون الذي يوىل "عناية ق�سوى" لرتقية 

حقوق الطفل.

اإ. �س/ اوج

أكد الوزير األول، خالل إشرافه أمس على 
افتتاح الجلسات الوطنية األولى حول "واقع 

الطفولة في الجزائر.... انجازات ورهانات..." 
أن اختيار تاريخ انعقادها بالتزامن مع الذكرى 
ال30 لمصادقة الجزائر على االتفاقية الدولية 

لحقوق الطفل "له دالالت تنطوي على أبعاد 
استراتيجية أبرزها تأكيد بالدنا على احترام 

التزاماتها الدولية" في هذا االطار.
وفي هذا الشأن، قال بن عبد الرحمن إن 

الجزائر تجدد من خالل تنظيم هذه الجلسات، 
حرصها على تنفيذ برنامج الرئيس تبون الذي 

أولى "عناية قصوى وفائقة للنهوض بحقوق 
الطفل إيمانا منه أن االستثمار في طفل اليوم 
يحدد مصير المجتمع مستقبال"، مذكرا بأهم 

المكاسب التي تحققت منذ االستقالل من أجل 
تعزيز حماية وترقية حقوق الطفل باعتبارها 

من أولويات الدولة التي جسدتها عبر سياساتها 

وبرامجها من أجل تمكين هذه الشريحة، التي 
تمثل ثلثي عدد السكان، من حقها في حياة 

كريمة.
وحضر افتتاح أشغال الجلسات التي ستدوم 

يومين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، 
ابراهيم بوغالي، أعضاء من الحكومة، مستشار 

لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات 
الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، 

حميد لوناوسي، المفوضة الوطنية لحماية 
الطفولة، مريم شرفي، ورئيس المجلس الوطني 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي، سيدي محمد 

بوشناق خالدي.

�سرح وزير التجارة وترقية ال�سادرات، كمال 

رزيق، اأم�س، باجلزائر العا�سمة، اأن ال�سادرات 

خارج املحروقات بلغت اأزيد من 6 مليار دولر 

خالل الـ 11 �سهرا الأوىل من العام اجلاري.

ر.ن

أوضح رزيق، في تصريح للصحافة على هامش 
جولة قادته للجناح المركزي لمعرض االنتاج 

الجزائري، رفقة ممثلي عدة سفارات بالجزائر، 
أن "صادرات البالد خارج المحروقات فاقت 6 

مليار دوالر خالل ال 11 شهرا األولى من السنة 
نتيجة تطوير المنتجات المحلية وتحسين نوعيتها" 

معتبرا أن هذا الرقم تحقق بفضل "استراتيجية رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي اعطت ثمارها 
بعد 3 سنوات" من انتخابه رئيسا للبالد.

وأكد الوزير أن هذه األرقام "من الممكن أن 
تتضاعف خالل 2023 لتبلغ صادرات البالد أكثر 

من 15 مليار دوالر" متوقعا أن "تفوق نسبة االدماج 
الوطني 60 بالمائة حتى نصل الى  اكتفاء ذاتي".

وفي نفس السياق ثمن السيد رزيق المنتوجات 
المحلية المعروضة بقصر المعارض مشيرا الى 

التطور الذي وصل اليه االنتاج الجزائري في 
الصناعات الميكانيكية و الكهرو منزلية وغيرها، 

بعدما كانت معظم منتجاتها تستورد.
وتعتبر هذه الطبعة، التي أشرف رئيس الجمهورية 

على افتتاحها الثالثاء الماضي، األكبر منذ االستقالل 
من ناحية العدد حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة 

أزيد من 730 مؤسسة عمومية و خاصة ناشطة 
في مختلف المجاالت االقتصادية و التجارية, وفق 

الوزير.
وشكلت الزيارة فرصة للدبلوماسيين الحاضرين 

للتعرف على أحدث المنتجات الوطنية التي تعرضها 
مختلف األجنحة على غرار جناح الصناعات 

العسكرية و الميكانيكية و الكهرو منزلية والكيمياوية 
والبتروكيمياوية والصناعات الغذائية وغيرها.وثمن 
الدبلوماسيون جودة المنتجات المحلية المعروضة و 

قدرتها على ولوج األسواق األجنبية.

اإميان. �س

بعد جناح القمة العربية ت�ست�سيف قريبا موؤمتر برملانات الدول الإ�سالمية

اجلزائر تك�سب رهان ا�ستعادة دورها 
املحوري يف العامل العربي والإ�سالمي

حتت�سن اجلزائر، نهاية جانفي الداخل، الدورة الـ 17 ملوؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ساء 

يف منظمة التعاون الإ�سالمي، وهو املوعد الثاين الذي ت�ست�سيفه بالدنا يف اأقل من �سنة بعد 

احت�سانها املميز للقمة العربية، لرت�ّسم بذلك عودتها القوية لل�ساحة العربية خ�سو�سا، وتعزز 

ح�سورها وموقعها املركزي يف امل�سهد الإ�سالمي ب�سكل عام.

اأ�سارت اإىل اأهمية حتقيق املزيد من 

املكا�سب ل�سالح الطفولة، �سريف توؤكد

حماية وترقية حقوق الطفل باتت 
�سمن اخليارات ال�سيا�سية الكربى

بالجزائر  أمس،  شرفي,  مريم  الطفولة,  لحماية  الوطنية  المفوضة  أكدت 
تحقيق  أجل  من  العمل  بمواصلة  عليها  تشرف  التي  الهيئة  التزام  العاصمة, 

المزيد من المكاسب لصالح الطفولة.
وأوضحت شرفي, في كلمة لها بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية حول واقع 
االول,  الوزير  االمم  بقصر  افتتاحها  أشرف على  التي  الجزائر  في  الطفولة 
أيمن بن عبد الرحمان, أنه سيتم "مواصلة العمل لتحقيق مكاسب أخرى وبلوغ 

مستويات أعلى من الرفاهية لفائدة الطفولة".
السياسية  الخيارات  ضمن  "باتت  الطفل  حقوق  وترقية  حماية  أن  وأضافت 
الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لبناء الجزائر الجديدة", 
مذكرة في هذا االطار ب"الترسانة القانونية التي سنتها الجزائر في السنوات 

الماضية وتوجت باستحداث الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفل".
والبيئي,  واالجتماعي  االقتصادي  الوطني  المجلس  رئيس  أشاد  جهته,  من 
سيدي محمد بوشناق خالدي, ب"الخطوات االيجابية التي خطتها بالدنا من 
تحديات  مواجهة  على  قادر  جيل  لبناء  للطفل  الالزمة  الرعاية  توفير  أجل 
المستقبل".وأشار الى أن الجزائر "صنفت في مراتب مشرفة على المستوى 
للرقي  الدولة  انتهجتها  التي  السياسات  "بفضل  قال-  -مثلما  وهذا  الدولي", 
بحقوق الطفولة". ودعا في ذات السياق الى إعداد "تشخيص دقيق" لوضعية 
للطفل  وطنية  سياسة  ووضع  النقائص  "تدارك  بهدف  الجزائر  في  الطفولة 

بإشراك مختلف الفاعلين في المجتمع".
ع.ط

 حمللون �سيا�سيون يثمنون 

ما حققه خالل ثالث �سنوات، ويوؤكدون:

 "الرئي�س تبون جنح 
يف ا�ستعادة ثقة املواطن"

ثمن محللون سياسيون، ما حققه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل 
السنوات الثالث األولى من عهدته الرئاسية، مجمعين على "نجاحه في 

استعادة ثقة المواطن"، كما أكدوا دعمهم لمقاربته الجامعة التي تهدف إلى 
إشراك جميع أفراد المجتمع في الحياة السياسية.

أجمع المشاركون في "فوروم" اإلذاعة الوطنية، أمس، ان إصالحات رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد مرور ثالثة سنوات من استالمه مقاليد 

الحكم، مكنته من استعادة ثقة المواطن، وقال المحلل السياسي والخبير 
اإلستراتيجي، أحمد ميزاب في هذا الصدد، إن "رئيس الجمهورية كان 

مدركا جيدا لطبيعة المرحلة وطبيعة االحتياجات التي يصبوا إليها الجميع، 
انطالقا من أن الجزائر كانت بحاجة إلى مشروع وطني كبير يلتف وينخرط 
فيه كل المواطنين، يعبر عن احتياجاتهم ويعيد الثقة ويحيي اآلمال ويستجيب 

أيضا لتطلعاتهم".
كما أكد ان "مشروع الجزائر الجديدة كان مبنيا على منهجية صحيحة 
واقعية، عقالنية وصادقة في طرح المشاريع والمقاربات وفق مراحل 

منتظمة ومدروسة تحقق النتائج المرجوة". وأنه "في إطار الحركية 
والتواصل الستعادة ثقة المواطن تم إستحداث العديد من المؤسسات 

االستشارية التي تعتبر حلقة من الحلقات التي تربط المواطن بصناع 
القرار"، كما اردف ميزاب أن "البناء المؤسساتي إستلزم وضع دستور جديد 
أحدث ثورة في األفكار ونقلة نوعية مهدت الطريق نحو هذا البناء"، ليضيف 
أن "الجميع أصبح واعيا بضرورة االنخراط في هذا المسعى من أجل تحقيق 

المشروع الوطني".
وفيما يخص الجانب اإلقتصادي، أشار ميزاب أن "استقرار الوضع السياسي 

كان له أثر إيجابي على المجال االقتصادي الذي أصبح مناخا خصبا 
للمستثمرين المحليين واألجانب في نفس الوقت، خاصة بعد أن تم صياغة 

ترسانة من القوانين المنظمة لهذا المجال"، وقال ميزاب إن "الجزائر 
تسير نحو تحقيق االستقرار اإلقتصادي وبعث منظومة اقتصادية فاعلة في 

إطار خلق الثروة والبحث عن مشاريع خارج المحروقات، مع المراهنة 
على المؤسسات الناشئة التي تشكل حلقة مهمة في عملية التنمية والبناء 

اإلقتصادي".
بدوره، أشار الخبير في القانون الدستوري، عالوة العايب أن "الرئيس 

تبون تمكن من ضبط ورقة الطريق التي يجب أن تسير عليها الجزائر نحو 
التجديد والتغير. كما التزم على إسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة 

من خالل أخلقة الحياة السياسية والعمومية ومحاربة الفساد"، كما أضاف 
أن"هناك العديد من األشياء الجديدة التي حدثت خالل مرحلة الثالثة سنوات 

من استالم عبد المجيد تبون مقاليد الحكم"، موضحا أنه "قام بسن دستور 
جديد ضم العديد من النقاط، باإلضافة إلى ترسانة من القوانين وعلى رأسها 

قانون االنتخابات الذي غير نمط ونظام االنتخاب من القائمة المغلقة إلى 
القائمة المفتوحة".

كما اشار العايب أن "رئيس الجمهورية قام بعمل كبير إلشراك المواطنين 
بمختلف شرائحهم في الحياة السياسية، من خالل إنشاء المجلس األعلى 

للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني كمؤسسات استشارية ومجلس 
المحاسبة والمحكمة الدستورية وغيرها من السلطات وهذا في إطار تجسيد 

تعهداته"، مشددا على أن "قوة الدولة تكمن في األمن الغذائي الطاقوي، 
الصحي، البيئي، االجتماعي داخليا ودوليا لذلك فيجب القضاء على 

البيروقراطية التي أعاقت العديد من المشاريع التنموية".
اإ. �س

درا�سة م�سروع قانون يحدد تنظيم املجل�س 
ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة وعملهما

عقدت لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، 
أمس، اجتماعا خصص لدراسة مشروع قانون يحدد تنظيم المجلس الشعبي 

الوطني ومجلس األمة وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين 
الحكومة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته, أن "لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات 
عقدت اجتماعا برئاسة زهير خالدي, رئيس اللجنة, وذلك في إطار دراستها 

مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 16-12 المؤرخ في 25 
أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة 

وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة". وتم خالل هذا 
االجتماع, "االستماع إلى مقترحات وآراء رؤساء المجموعات البرلمانية, 
الذين أكدوا أهمية هذا المشروع بالنسبة للبرلمان بغرفتيه, حيث أبدى كل 

منهم قراءاته ومالحظاته حول مضمون التعديالت المقترحة فيه".
ر.ن

الوزير الأول يلتزم بتنفيذ برنامج الرئي�س لرتقية حقوق الطفل، ويوؤكد:

اجلزائر حري�سة على احرتام التزاماتها الدولية

رزيق يقوم بزيارة للجناح املركزي مبعر�س الغنتاج الوطني وي�سرح

اأزيد من 6 مليار دولر �سادرات خارج املحروقات خالل 11 �سهرا



هامش  على  جاءت  الوزير  تصريحات 
بقصر  أمس،  نظم،  الذي  االعالمي  اليوم 
المؤتمرات بنادي الصنوبر حول "الصيرفة 
اإلسالمية في الجزائر..الحصيلة واآلفاق"، 
نظام  أن  المتحدث  أكد  السياق  هذا  وفي 
منتجات  بتسويق  سمح  االسالمي  التمويل 
بنكية  عمليات  في  اإلسالمية  الصيرفة 
والمشاركة  المرابحة  غرار  على  عديدة 
اإلسالمية  الشبابيك  بلغ عدد  وقد  وغيرها 
البنوك  في  الفارط  أوت  شهر  نهاية  مع 
 294 سواء  حد  على  والخاصة  العمومية 
بالتأمين  شباك، كما صدر مرسوم خاص 
التكافلي والذي سمح بدوره بانشاء شركتين 
عموميتين في هذا النوع من التأمين وكذا 
فتح 5 نوافذ على مستوى شركات التأمين 

التقليدية، في انتظار اصدار الصكوك اإلسالمية في أجل ال يتعدى سنة 2023.
كسالي اشار إلى أهمية الصيرفة اإلسالمية في استقطاب أموال السوق الموازية 
لدعم االقتصاد الوطني وكذا اعادة بناء الثقة بين المواطن ومختلف المؤسسات 

المالية إلى جانب اضفاء الشفافية على كل العمليات والصفقات البنكية.
نفس الرأي ذهب إليه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لزهر 
الوطني  الصيرفة اإلسالمية في دعم االقتصاد  أهمية  لطرش عندما شدد على 
بما يسمح بالوصول إلى مرحلة الشمول الشمالي وقال في هذا الصدد، الجزائر 
قطعت خطوة مهمة نحو العصرنة والتطور وجسدت مشروع النوافذ اإلسالمية 

في القطاعين العمومي والخاص 
في  إسالمية  شبابيك  فتح  وتم 
كل ربوع الوطن تكريسا للعمل 
الصيرفة  اعتماد  الجواري، 
أيضا  حسبه  سمح  اإلسالمية 
باستقطاب عدد كبير من الزبائن 

في انتظار المزيد.
محافظ بنك الجزائر صالح الدين 
إلى  مداخلته  في  اشار  طالب، 
النجاح  القانوني  اإلطار  أهمية 
العملية   ، اإلسالمية  الصيرفة 
منح  وان  سيما  ال  جارية  حسبه 
رخص العمل للمؤسسات البنكية 
اطار  وفي  تمييز  أي  دون  يتم 
رئيس  جهته  من  محض.  مهني 
المجلس اإلسالمي األعلى بوعبد هللا غالم هللا أشاد باعتماد الصيرفة اإلسالمية 

وأشار إلى دور هيئته كدار لدعم الفتوى في هذا المجال.
وقد تمحورت أشغال اللقاء المنظم من طرف جمعية البنوك والمؤسسات المالية 
على جلستين خصصت األولى لحصيلة الصيرفة اإلسالمية في الجزائر وما تم 
تحقيقه ودور بنك الجزائر في تطويرها وكذا إنجازات قطاع التأمين في مجال 
التأمين التكافلي، أما الجلسة الثانية فركزت أساسا على اآلفاق المستقبلية للصيرفة 
وكذا  المالي  والسوق  التكافلي  والتأمين  البنكي  المجال  من  كل  في  اإلسالمية 

األوقاف والزكاة.

�أكد �مل�شاركون يف يوم �إعالمي حول 

�ل�شريفة �لإ�شالمية, نظم �أم�س باجلز�ئر 

�لعا�شمة, على �شرورة تعزيز �لإطار 

�لقانوين �خلا�س بهذ� �لنمط من �لتمويل, 

ومو��شلة تو�شيع �ل�شبكة �لبنكية �خلا�شة 

به وتعزيزها بقنو�ت توزيع رقمية.

ع.ط

نظمته  الذي  اللقاء  هذا  في  المشاركون  أوصى 
المالية  والمؤسسات  للبنوك  المهنية  الجمعية 
اإلطار  بتطوير  للمؤتمرات,  الدولي  بالمركز 
السيما  االسالمية,  بالصيرفة  الخاص  التشريعي 
للشريعة  المطابق  المصغر  بالتمويل  يتعلق  ما 
اإلسالمية من أجل المساهمة في تطوير النشاطات 
االقتصادية الرامية لخلق القيمة المضافة ومناصب 

الشغل.
للمالية  البيئي  النظام  دعم  على  التأكيد  تم  كما 
القانوني  النظام  استكمال  خالل  من  اإلسالمية 
المحاسباتية  المعايير  وسن  التكافلي  للتأمين 
تالها  التي  التوصيات  في  جاء  حسبما  المناسبة, 
للجمعية  العام  المندوب  اللقاء,  أشغال  ختام  في 
بلعيد,  المالية, رشيد  للبنوك والمؤسسات  المهنية 
بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي, وعدد 
من أعضاء الحكومة, إضافة إلى رئيس المجلس 

اإلسالمي األعلى, عبد هللا غالم هللا.
وتمت الدعوة, من جهة أخرى, إلى تنويع وتكثيف 
في  المتدخلين  لمختلف  الموجهة  التكوين  برامج 
االطار  صدر  التي  اإلسالمية  الصيرفة  مجال 
القانوني الخاص بها قبل نحو سنتين, مع التأكيد 
المؤسساتي  االتصال  دور  وتطوير  تعزيز  على 
في هذا المجال السيما بالشراكة مع قطاع الشؤون 

الدينية.

كذلك  الختامية  توصياتهم  في  المشاركون  ولفت 
إلى ضرورة تشجيع منتجات االدخار التي توفرها 
بنوك الساحة, من خالل إجراءات مرافقة وتحفيز, 
أطلقته  الذي  المسعى  مواصلة  أهمية  مبرزين 
البيئي  النظام  حياد  لضمان  العمومية  السلطات 
التقليدية والمنتجات اإلسالمية.وتم  المنتجات  بين 
التاكيد في هذه التوصيات التي توجت هذا اليوم 
تسيير  أدوات  وضع  ضرورة  على  اإلعالمي, 
والسوق  الصكوك  السيما  واالستثمار  السيولة 

البنكي.
اللقاء, عن  انه سيتم متابعة توصيات  بلعيد  وأكد 
على  اإلسالمية  بالصيرفة  خاصة  لجنة  طريق 
مستوى الجمعية, بمشاركة بنك الجزائر وشركات 
هذا  أشغال  الجزائر. وخالل  وبورصة  التأمين 
اللقاء, تم التطرق إلى التطور الذي شهدته الساحة 
المالية بالبالد في مجال الصيرفة اإلسالمية, حيث 
تم إبراز االنجازات المسجلة بهذا الخصوص وكذا 
دور بنك الجزائر في تجسيدها مع تسليط الضوء 

على التأمين التكافلي.
وجرى أيضا استعراض اآلفاق المستقبلية للصيرفة 

والتأمين  البنكي  المجال  من  كل  في  اإلسالمية 
والزكاة. األوقاف  وكذا  المالي  والسوق  التكافلي 
وتشير الحصيلة التي تم عرضها خالل أشغال هذا 
اللقاء, أن عدد الشبابيك التي تقدم خدمات المالية 
اإلسالمية بلغ إلى غاية 31 أكتوبر الفارط 469 

شباك فيما قدرت الودائع بحوالي 50 مليار دج.
الوطنية  الهيئة  عضو  نوه  السياق,  هذا  وفي 
اإلسالمية,  المالية  للصناعة  لإلفتاء  الشرعية 
الصيرفة  تشهده  الذي  بالتطور  بويزري,  سعيد 
"حداثة  من  الرغم  على  الجزائر  في  اإلسالمية 
التجربة", داعيا إلى رفع الصعوبات التي تواجه 
تطويرها وتلك المسجلة على المستويين التكويني 

والتقني.
الجانب  "في  الخصوص:  بهذا  بويزري  وقال 
الصيرفة  تواجه  العقبات  بعض  هناك  التطبيقي 
البشرية  الموارد  تكوين  نقص  ومنها  اإلسالمية, 
الجانب  يحتاج  فيما  النشاط  هذا  بتأطير  المكلفة 
التمويل  بتسيير  الخاص  والمعلوماتي  التقني 
اإلسالمي إلى مزيد من التطوير لضمان تطابق 

الصيرفة اإلسالمية مع قواعد الشريعة"
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نحو ت�شريع عملية �لتاأطري �لقانوين لتطوير �لتعامالت �لبنكية �لإ�شالمية

 اعتماد ال�سريفة الإ�سالمية �سمح 
با�ستيعاب 49 مليار دينار يف 3 �سنوات

نحو مر�جعة قانون �لنقد و�ل�شرف لإدر�ج بند خا�س بال�شريفة �لإ�شالمية

قال وزير �ملالية �بر�هيم جمال ك�شايل, �إن �عتماد �ل�شبابيك �لبنكية �لإ�شالمية منذ ثالث �شنو�ت �شمح بفتح 66217 ح�شاب بنكي و��شتيعاب 

49 مليار دينار يف �شكل ود�ئع بنكية, �إ�شافة �إىل متويل منتجات بقيمة 5 مليار دينار, م�شري� �إىل �شرورة تثبيت �لو�شع �لقانوين لهذه �لعملية 
�لتي تبنتها �لدولة من خالل �لتاأطري �لقانوين, حيث �شيتم مر�جعة قانون �لنقد و�ل�شرف لإدر�ج بند خا�س بال�شريفة �لإ�شالمية.

عزيز طو�هر

بالين يتحادث مع �لوزير �ملنتدب لدى وز�رة 

�ل�شوؤون �خلارجية �ليابانية

 اليابان ت�شيد بقانون 
اال�شتثمار اجلديد وباملقاربة 

اجلزائرية يف ت�شوية النزاعات 
تو�فق �لروئ حول ��شتكمال م�شاريع 

�لتفاقيات �لعالقة بني �جلز�ئر و�ليابان

حتادث �لأمني �لعام لوز�رة �ل�شوؤون �خلارجية و�جلالية 

�لوطنية باخلارج, عمار بالين, �أول �أم�س, مع �لوزير 

�ملنتدب لدى �لوزير �لياباين لل�شوؤون �خلارجية, 

كينجي ياماد�, �لذي يقوم بزيارة عمل �ىل �جلز�ئر, 

ح�شبما �أورده بيان للوز�رة.

ر.ن

أوضح البيان أن "الطرفين قد أشادا خالل هذه المحادثات بجودة 
عالقات التضامن والصداقة التاريخية التي تربط البلدين, وجددا 
التأكيد على االرادة المشتركة في العمل من اجل تعزيز الحوار 
السياسي والتعاون الثنائي في شتى المجاالت". وفي هذا الصدد 

"اتفق الجانبان على تعزيز االطار القانوني المسير للعالقات بين 
البلدين, سيما من خالل استكمال مشاريع االتفاقيات العالقة وكذا 

تكثيف الزيارات رفيعة المستوى".
كما أعربا عن استعدادهما لتوسيع التعاون المثمر في مجال تبادل 

الخبرات والمعارف ليشمل مجاالت أخرى, سيما في قطاعات 
الطاقة الشمسية والهندسة المضادة للزالزل والنقل البحري 

والصناعة الميكانيكية، حسب بيان الوزارة.وفي سياق اخر, أبى 
المسؤول الياباني اال أن ينوه بالجهود التي تبذلها الجزائر "من 

أجل تحسين جاذبيتها لالستثمارات األجنبية المباشرة, سيما عبر 
إصدار قانون االستثمار الجديد الذي حظي بترحيب المتعاملين 

واألوساط االقتصادية اليابانية".
وتابع ذات المصدر, أن بالني "قد ذكر بجميع الضمانات وعديد 

المزايا التي تضمنها القانون الجديد حول االستثمار سيما في مجال 
االستقرار القانوني والشفافية وتسهيل االجراءات االدارية والمزايا 

الجبائية, مؤكدا على االرادة التامة للسلطات العليا في البالد من 
اجل التحسين الدائم لمناخ االعمال وتسهيل الفعل االستثماري في 

الجزائر"، كما قام "الجانبان بتبادل ثري لوجهات النظر والتحاليل 
حول المسائل االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك, سيما اخر 

تطورات األوضاع في كل من ليبيا ومالي والساحل عموما وكذا 
مسألة الصحراء الغربية".

وفي هذا الصدد عبر كينجي يامادا "عن اعجاب بالده بالمقاربة 
الجزائرية الملهمة في مجال تسوية النزاعات في افريقيا, سيما 

في منطقة الساحل, معبرا عن اهتمام اليابان بإقامة تعاون وتبادل 
للخبرات والتجارب مع الجزائر في هذا الميدان".

من جانبه، أكد عمار بالني, أن الجزائر "قد سجلت عودة 
دبلوماسية مميزة على الساحة الدولية, تحت قيادة رئيس 

الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سيما عبر عمل دبلوماسي 
جزائري اكثر فاعلية في المحافل الدولية واالقليمية داعم للقضايا 

العادلة، ومشاركة نشطة في جهود الوساطة الرامية الى حل 
االزمات في المحيط القريب او البعيد", مشيرا كمثال على ذلك 

الى كل من ليبيا ومالي.
وبخصوص ملف الصحراء الغربية, أكد الدبلوماسي الياباني 

"على موقف بالده الداعم لحل سياسي في اطار المفاوضات بين 
طرفي النزاع تحت اشراف االمم المتحدة", مشيدا في ذات السياق 
"بالجهود المعتبرة التي تبذلها السلطات الجزائرية في مجال تقديم 

الدعم والمساعدات االنسانية للشعب الصحراوي".
وفي هذا الصدد، اشار بالني الى ضرورة ان "يتحمل المجتمع 

الدولي مسؤوليته كاملة تجاه الشعب الصحراوي الذي يواجه ازمة 
غذائية خطيرة جراء االنخفاض الكبير في المساعدات الغذائية 
الدولية والمترتبة عن االزمة الصحية العالمية وتزايد االزمات 

والنزاعات عبر العالم".
كما جدد بذات المناسبة, "دعوة الجزائر لطرفي النزاع اال وهما 

جبهة البوليساريو والمغرب, من أجل استئناف المفاوضات 
المباشرة بدون شروط مسبقة وبنية حسنة بغية التوصل الى حل 

سياسي مقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء 
الغربية طبقا للشرعية الدولية".وخلص المصدر في األخير, 

الى التأكيد بأن الجانبين قد جددا ارادتهما المشتركة في تعميق 
تعاونهما من أجل تحقيق السالم واالمن واالزدهار في افريقيا.

أعلن وزير الفالحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ 
األولية  النتائج  أن  العاصمة،  بالجزائر  أمس،  هني، 
التراب  كامل  على  الحيوانية  الثروة  إحصاء  لعملية 

الوطني، ستكون متوفرة نهاية ديسمبر الجاري.
هامش  على  للصحافة  تصريحات  في  هني  أوضح 
للنسيج,  الدولي  للصالون  الخامسة  الطبعة  فعاليات 
اكسبو",  ستايل  "تاكس  والمعدات  الجلود  المالبس, 
نوفمبر   13 في  رسميا  انطلقت  التي  العملية  هذه  أن 

الماضي, ستنتهي في 25 ديسمبر الجاري, على أن يتم 
 31 في  الوطني(  المستوى  )على  االحصائيات  توفير 

ديسمبر 2022.
بتوفير  الوزير-  -يضيف  اإلحصائيات  هذه  وستسمح 
ومفصلة  دقيقة  ومعلومات  رقمية  بيانات  قاعدة 
الجزائر,  بها  تزخر  التي  الحيوانية  الثروة  بخصوص 
فضال عن التعرف بدقة على أعداد الموالين والمربين 

قصد التمكن من تقديم الدعم الى مستحقيه.

يناير  ابتداء من  العملية, سيتم  نتائج هذه  وعلى أساس 
لخفض  فعالية  أكثر  ميدانية  اجراءات  اتخاذ   2023
يجري  أنه  أكد  الذي  هني,  حسب  اللحوم,  أسعار 
في  المتدخلين  عدد  تقليص  على  الغرض  لهذا  العمل 
سلسلة االنتاج والتسويق وتكثيف الجهود للقضاء على 

المضاربة.
والبيضاء  الحمراء  اللحوم  أسعار  ارتفاع  أن  واعتبر 
كافية فضال  انتاجية  قدرات  لوجود  بالنظر  غير مبرر 

الدعم  عن توفر األعالف وبأسعار مقننة, ناهيك على 
الذي تقدمه الدولة في هذا المجال.

أسعار  تسقيف  قريبا  سيتم  انه  السياق  ذات  في  وذكر 
الشرائية  القدرة  على  حفاظا  وذلك  البيضاء,  اللحوم 
شبكة  توسيع  كذلك  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  للمواطنين, 
التوزيع العمومية عن طريق ابرام اتفاقيات مع وزارة 

التجارة وترقية الصادرات.
ع.ط

وزير �لفالحة يوؤكد �نها �شت�شمح بتوفري قاعدة بيانات رقمية ويعلن     النتائج االأولية حول اإح�شاء الرثوة احليوانية �شتكون متوفرة نهاية دي�شمرب

وزير �ل�شناعة يك�شف

قرو�ض حالل القتناء ال�شيارات امل�شنعة يف اجلزائر
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، عن وجود تنسيق لتكون هناك مرافقة لنشاط تصنيع 
السيارات واطالق البنوك قروض “حالل” من أجل اقتناء السيارات الجديدة المصعنة في الجزائر. 
وأجاب زغدار على هامش مشاركته اليوم في مؤتمر للصيرفة االسالمية على سؤال يتعلق بتنسيق 
نهاية سنة  بإذن هللا ستكون   ” قائال:  السيارات  البنوك إلطالق قروض حالل القتناء  مع  قطاعه 

2023 بالنسبة للمنتوج الوطني”.
ر.ن

مع مو��شلة تو�شيع �ل�شبكة �لبنكية �خلا�شة بها وتعزيزها بقنو�ت توزيع رقمية

دعوة اإىل تعزيز االإطار القانوين اخلا�ض بال�شريفة االإ�شالمية



إلى  الذاتي  المقاول  قانون  ويهدف 
الجديدة  االقتصادية  األنشطة  تنظيم 
اقتصاد  بروز  مع  ظهرت  التي 
والتي  الرقمي،  واالقتصاد  المعرفة 
إلى  قانوني  إطار  ألي  تخضع  ال 
يومنا هذا، فضال عن تحرير روح 
ولوج  وتسهيل  المقاوالتية  المبادرة 
الشباب إلى سوق العمل عن طريق 
ضمان  أجل  من  الذاتي،  التوظيف 
عدد  ألكبر  االجتماعية  التغطية 
ينشطون  الذين  األفراد  من  ممكن 
في  وإدماجهم  الموازية  السوق  في 

القطاع الرسمي.
ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون 

بمتعاملين  االستعانة  من  وتمكينها  أعباءها  لتخفيض  الناشئة  للشركات  فرصة 
الشركات. من  العديد  بين  البشرية  للموارد  المشترك  واالستغالل  مستقلين، 
بعض  تصدير  أجل  من  مالئمة  قانونية  صيغة  الذاتي  المقاول  قانون  ويعتبر 
والتسويق  المحمول،  والهاتف  الويب  تطبيقات  تطوير  مثل  الرقمية،  الخدمات 
عبر اإلنترنت، وإدارة منصات التواصل االجتماعي واألنفوغرافيا، ال سيما في 
سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل 

كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية 
من العملة الصعبة نحو الوطن، حسب 
والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  وزارة 

الناشئة والمؤسسات المصغرة.
القانون  يتضمن  الصدد،  هذا  وفي 
شروطا للحصول على صفة المقاول 
الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، الجنسية 
الجزائر.  في  واإلقامة  الجزائرية، 
للمقاول  وطني  سجل  تأسيس  وسيتم 
عمومية  مؤسسة  وإنشاء  الذاتي، 
تتكفل بمسك السجل الوطني للمقاول 
المقاول  بطاقة  الستصدار  الذاتي 
التي تندرج  الذاتي ومراقبة األنشطة 

في إطار هذا القانون.
المتضمن  المتمم لألمر  القانون  الجمهورية على  من جهة أخرى، وقع رئيس 
عطلة  من  االستفادة  لحق  تكريسا  العمومية،  للوظيفة  العام  األساسي  القانون 
إلنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين اإلداريين، والذي بادرت وزارة 
القانونين حيز  العمل والتشغيل والضمان االجتماعي. ومن شأن دخول هذين 
المقاوالتية والمساهمة  الكفاءات الجزائرية على خوض غمار  التنفيذ "تشجيع 

في التنمية االقتصادية للبالد".

تكثيف  إلى  زغدار،  احمد  الصناعة,  وزير  دعا 
الشراكات في مجال النسيج و الجلود لخلق صناعة 
محلية قوية في هذا المجال، معتبرا أن هذا الفرع 
يعد احد الفروع األساسية للصناعة التحويلية ويعول 
العمل  فرص  وخلق  االقتصادي  التنويع  في  عليه 

بالجزائر.
على  صحفية،  ندوة  خالل  أمس،  زغدار،  قال 
الدولي  للصالون  الخامسة  للطبعة  افتتاحه  هامش 
للنسيج والجلود و المعدات, بحضور وزير الفالحة 
هذا  إن  هني  الحفيظ  عبد  محمد  الريفية,  والتنمية 
الجزائريين  المصنعين  أمام  المجال  "يفتح  الحدث 
مجال  في  األجانب  نظراءهم  مع  شراكات  إلبرام 
النسيج والجلود", داعيا إياهم إلى تكثيف الشراكات 

في هذا المجال.
االستثمار  على  األجانب  المستثمرين  ولتشجيع 
محليا في مجال النسيج والجلود وكذا في المجاالت 
الجديد  االستثمار  قانون  أن  زغدار  ذكر  األخرى, 
المحليين  للمستثمرين  التحفيزات  نفس  يمنح 
والجلود  النسيج  فرع  أن  إلى  مشيرا  واألجانب، 
التحويلية  للصناعة  األساسية  الفروع  احد  يعتبر 

فرص  وخلق  االقتصادي  التنويع  في  عليه  ويعول 
العمل بالجزائر.

كما أبرز وزير الصناعة، انه في إطار اإلصالحات 
التي باشرتها وزارة الصناعة، سيتم تنصيب أربعة 
القطاعات  بين  مشتركة  إستراتيجية  وطنية  لجان 
والصناعات  الميكانيكية  الصناعات  تخص 
الغذائية  الصناعات  و  واإللكترونية  الكهربائية 
وكذا صناعات النسيج والجلود.وأوضح الوزير أن 
الهدف من تنصيب لجنة خاصة بصناعات النسيج 
والجلود هو خلق فضاء للحوار والتشاور بإشراك 
والخاص,  العمومي  القطاعين  من  الفاعلين،  كل 
الناشطين في فرعي النسيج والجلود, باإلضافة إلى 
ومراكز  البحث  ومخابر  المعنية  الرسمية  الهيئات 

التكوين المتخصصة وخبراء في المجال.
خلق  إلى  الوزير-  -يضيف  اللجنة  هذه  تهدف  كما 
تمركزا  تعرف  التي  الواليات  في  أقطاب صناعية 
فاتورة  تقليص  وكذا  والجلود  النسيج  لصناعات 

االستيراد وتشجيع وترقية الجودة.
وأضاف إن الهدف من هذه اللجان يتثمل كذلك في 
القرارات  اتخاذ  اجل  من  تشاركية  بطريقة  العمل 

األنشطة  من  مجموعة  في  االستثمار  ودعم 
الصناعات  السيما  األولوية،  ذات  االقتصادية 
الميكانيكية وااللكترونية  اإلستراتيجية كالصناعات 
والكهربائية والصناعات الغذائية والنسيج والجلود.

كما تصبوا إلى إعطاء الفرصة للمؤسسات المحلية 
المناولة  وتطوير  الوطنية  السوق  احتياجات  لتلبية 
للمنتوج  القيم  سلسلة  وتعزيز  المحليين  واالدماج 
الوطني وإنشاء تكتالت صناعية وطنية كفضاءات 
يبرز  العمومية،  السلطات  بينها وبين  فيما  للتشاور 
سيتم  انه  الوزير  أعلن  أخرى،  جهة  من  زغدار. 
رفع القيود والعراقيل عن عدد كبير من المشاريع 

االستثمارية التي كانت عالقة منذ سنوات.
و  الجلود  و  للنسيج  الدولي  الصالون  أن  يذكر 
الجاري،  ديسمبر   21 لغاية  سيمتد  الذي  المعدات 
عرف مشاركة دولية معتبرة قاربت 100 عارض 
وتركيا  روسيا  غرار  على  الجنسيات  مختلف  من 
والصين ومصر وكذا مؤسسات جزائرية عمومية 
صناعات  في  التخصصات  مختلف  من  خاصة  و 

النسيج والجلود ومختلف المعدات.
ع. ط

أكد مشاركون في لقاء نظم أمس، بجامعة "أمحمد بوقرة" ببومرداس بأن الجامعة 
الجزائرية تمتلك المؤهالت البشرية والكفاءات المتخصصة الضرورية في مجال 
المختلفة  المعطيات  ومعالجة  لحماية  السيبراني  األمن  وتوفير  الشاملة  الرقمنة 

المخزنة من خالل توظيف الذكاء اإلصطناعي.
أجمع متدخلون في مؤتمر حول األمن السيبراني و الذكاء اإلصطناعي و علوم 
الكمبيوتر األساسية والنظرية , على أن دور الجامعة الجزائرية و المعاهد الوطنية 
المتخصصة في هذا المجال "محوري" و "هام جدا" وما ينقص حاليا في هذا 
الصدد ويجري معالجته تدريجيا هو "التنسيق والربط و توثيق الصلة فيما بين 
صاحب الحاجة )المصالح المختلفة للدولة المنتجة للمعلومات( و الجامعة".وفي 
هذا السياق قال البروفيسور رياحلة محمد األمين, أخصائي في األمن السيبرالي 
بجامعة بومرداس, بأن دور الجامعة الجزائرية في هذا المجال و هو ما تقوم به 
حاليا "يكمن أساسا في مرافقة و توفير الكفاءات واألخصائيين والحلول المناسبة 
حسب الطلب في هذا المجال الحساس المتعلق بالرقمنة واألمن السيبراني".من 
جهة أخرى، أوضح عدد من األخصائيين على غرار البرفيسور محمد بوليف 
من جامعة الجزائر و البرفيسور حمزة صدوق من جامعة تلمسان , بأن الجامعة 
الجزائرية بمعية الوزارة الوصية بدأت في السنوات األخيرة في تنفيذ خارطة 
طريق أو مخطط شامل لرقمنة قطاع التعليم العالي من خالل التحول من نظام 

الوثائق الورقية إلى الوثائق اإللكترونية )صفر ورق( كمرحلة أولى.

المخطط  هذا  من  األخرى  المراحل  بأن   , الشأن  هذا  في  هؤالء  أضاف  و 
تتضمن التعامل الجدي و الحذر و الذكي مع الوثائق و المعطيات اإللكترونية 
المنتجة بكميات هائلة رقميا ,بما فيها الشخصية , المخزنة في مختلف الوسائط 
االلكترونية و حصرها و معالجتها ثم حمايتها من خالل اإلستعمال و توظيف 
الذكاء اإلصطناعي في المجال ثم الذهاب بعد ذلك نحو التأسيس لنظام متكامل 
و بيئة مالئمة في المجال.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، حسب البروفيسور رياحلة 
تنظيم  الفترة  هذه  تم خالل  العمل حيث  من  لسنتين  كتتويج   , التنظيم  مسؤول 
مسابقة وطنية لإللتحاق بمصاف التحضير ببرنامج لنيل شهادة الدكتوراه ، جرى 
من خاللها تأطير و مرافقة 12 طالبا في خمسة تخصصات متعلقة في مجملها 
بمجاالت الرقمنة و األمن السيبراني و حماية المعطيات و اإلعالم اآللي , و 

توجت بتنظيم هذا المؤتمر العلمي.
وقال بأن هذه الندوة في طبعتها األولى التي تحتضنها المكتبة الرئيسية للجامعة , 
تهدف إلى عرض و دراسة آخر التطورات و نتائج األبحاث الجديدة في مجاالت 
األمن السيبراني و الذكاء اإلصطناعي و علوم الكمبيوتر النظرية و األساسية. 
وأضاف بأن هذا اللقاء يضع في متناول الباحثين و المهندسين و األخصائيين 
في هذا المجال العلمي الحساس فرص للتفاعل و تقديم و مناقشة أحدث أعمالهم 

البحثية في هذا المجال العلمي الحيوي .
ق. و

�إ. �س
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املجل�س الأعلى لل�سباب ي�سرف

 على ا�ستكمال هيكله التنظيمي 

نحو �صياغة وبلورة الأفكار 
ورفعها اإىل رئي�س اجلمهورية

إن  حيداوي،  مصطفى  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  قال 
به،  الخاص  التنظيمي  الهيكل  استكمال  على  يشرف  المجلس 
ليشرع في األيام القادمة- حسب المتحدث- بتفعيل آلية صياغة 
وبلورة األفكار المتعلقة بالشباب ورفعها إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح حيداوي في تصريح إلذاعة "البهجة"، أمس، إن اهتمام 
السلطات العليا للبالد بهذه الهيئة الدستورية ، التي نشأت في 
20 جوان 2022، يعد بمثابة "تفعيل لدور الشباب الجزائري و 

استغالل طاقاته وقدراته لبناء دولة قوية".
وأشار رئيس المجلس إلى أن المنظومة متكاملة تعتني بالشباب 
بأن  للشباب  يسمح  بما  االنتخابات  قانون  تعديل  رأسها  على 
أصبح  حيث  المنتخبة  المجالس  في  وموجود  مشاركا   يكون 
للشباب وجود معتبر في المجالس المنتخبة من خالل الميزات 
أفرزته  وما  األخير  االنتخابات  قانون  بها  جاء  التي  العديدة 
من  المحليات  أو  التشريعات  مستوى  على  االنتخابية  العملية 

عدد كبير من الشباب ممثلين في المجالس.
هو  للشباب   األعلى  المجلس  أهداف  من  أن  حيداوي  وأكد 
إدماج الشباب في الحياة العامة وترقية حس المواطنة وربطهم 
بالذاكرة الوطنية، وذلك للمساهمة في بالد وتعزيز قوة وطنه 
المشاريع  مختلف  في  برأيه  واإلدالء  مناقشة  يمكنه  وحتى 

والقضايا الموجهة له .
ومن أهم منجزات المجلس األعلى –يقول المتحدث- الصدق 
فعلي  بشكل  وطموحاته  تطلعاته  لتلبية  والسعي  المواطن  مع 
والشاب الجزائري اليوم يرى اعتناء الدولة الجزائرية ورئاسة 

الجمهورية باالنشغاالت المتعلقة به .
وأضاف " من مبادرات رئيس الجمهورية للتخفيف على الشباب 
و الوقوف بجنبهم من خالل إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات 
الناشئة من خالل دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من 
النهج  هذا  تعزيز  شأنها  من  التي  الدعم  أجهزة  مختلف  خالل 

إضافة إلى تقديم منحة البطالة ".
وخلص حيداوي إلى أن صدق السلطة العليا واإلرادة السياسية 
في البالد،  دفع بالشباب إلى اإليمان أكثر ببلدهم، وهذا األمر 
كان مطلوبا منذ سنوات وتحقق منذ انتخاب عبد المجيد تبون 

رئيسا للجمهورية.
�إ. �س

معركة جبل الأخ�سر ب�سعيدة 

حمطة تاريخية من الكفاح 
البطويل اإبان الثورة التحريرية
ديسمبر   19 يوم  وقعت  التي  األخضر  جبل  معركة  تعتبر 
1958 ببلدية أوالد ابراهيم )والية سعيدة( محطة تاريخية من 
الكفاح البطولي للمجاهدين إبان ثورة التحرير المجيدة بالمنطقة 

السادسة للوالية التاريخية الخامسة.
جيش  قيام  إثر  واحدا  يوما  دامت  التي  المعركة  هذه  وجرت 
المستعمر الفرنسي بمحاصرة وتمشيط تلك المنطقة التي كان 
الوطني،  التحرير  جيش  لمجاهدي  استراتيجيا  مركزا  تعتبر 
ومحورا لعبور األسلحة واألدوية و المجاهدين المصابين إلى 
التاريخ،  أستاذ  لوأج  أبرزه  مثلما  ومعسكر،  تيارت  منطقتي 
موالي  "الدكتور  جامعة  من  شباب،  الكريم  عبد  الدكتور 

الطاهر" بسعيدة.
استبسال  المتحدث-  لذات  -استنادا  لمجاهدين  وتظهر شهادات 
فصيلة من مجاهدي جيش التحرير الوطني في مواجهة القوات 
االستعمارية المدججة بالدبابات والمدفعيات والمشاة الذين قاموا 
بعملية تمشيط وتطويق منطقة جبل األخضر في محاولة منهم 

قطع الطريق لعبور األسلحة والمجاهدين للمناطق األخرى.
بمواجهة  قاموا  المجاهدين  هؤالء  أن  شباب  الدكتور  وذكر 
عددهم  من  بالرغم  حزم  بكل  الفرنسي  االستعماري  الجيش 
القليل مستغلين درايتهم للتضاريس الوعرة للمنطقة ما جعلهم 
المعركة  هذه  في  استشهد  جسيمة.وقد  خسائر  بالعدو  يلحقون 
مدني  إلى  إضافة  الوطني  التحرير  مجاهدين من جيش  ثالث 
عن  أبانت  المعركة  هذه  أن  شباب  األستاذ  واحد.وأضاف 
بطوالت وعزيمة مجاهدي جيش التحرير الوطني في التضحية 

بالنفس و النفيس لتحقيق النصر والحرية.
وبعد مرور 65 سنة على وقوعها، تبقى هذه المعركة البطولية 
منطقة  سكان  ذاكرة  وفي  وجدان  في  راسخة  ورسالتها  حية 
أوالد ابراهيم الذين يحيونها كل عام باستذكار بطوالت هؤالء 
المجاهدين و الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل 
ذوي  و  المجاهدين  مديرة  ذكرته  لما  وفقا  الجزائر،  استقالل 

الحقوق، حراش فاطمة الزهراء.
لسعيدة  الحقوق  وذوي  المجاهدين  مديرية  تعمل  لإلشارة، 
واالشتباكات  التاريخية  المعارك  يتضمن  كتاب  انجاز  على 
التي وقعت بالوالية خالل ثورة التحرير المجيدة منها معارك 
و"ميمونة"  و"الخاليفة"  بوعتروس"  و"جبل  األخضر"  "جبل 
"المرجة"  و   " األبيض  الحاسي   " و  الالبة"   " و  و"تامسنة" 

و"تافرنت"، وفق نفس المصدر.
واأج

يهدف اإىل تنظيم الأن�سطة القت�سادية اجلديدة

رئي�س اجلمهورية يوّقع 
على قانون املقاول الذاتي 

وقع رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، على قانون املقاول الذاتي، الذي �سادق عليه الربملان موؤخرا، كما وقع على قانون متمم لالأمر املت�سمن 

القانون الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية، تكري�سا حلق ال�ستفادة من عطلة لإن�ساء موؤ�س�سة بالن�سبة للموظفني اأو املتعاقدين الإداريني.

خمت�سون يوؤكدون اأنها حتوز موؤهالت وكفاءات يف جمال الرقمنة ال�ساملة

اجلامعة اجلزائرية متلك القدرة 
على توفري الأمن ال�صيرباين للمعطيات

زغدار يربز اأهمية هذا الفرع يف التنويع القت�سادي

نحو اإن�صاء اأقطاب ل�صناعات الن�صيج واجللود



القناة  أمواج  على  ترقيني  وأوضح 
الساحلية  الواليات  أن  األولى  اإلذاعية 
استقبلت أكثر من 10 ماليين سائح خالل 
إجراءات  رفع  بعد  االصطياف  موسم 
كورونا،  جائحة  خالل  الصحي  الحجر 
وهو رقم اعتبره انجاز للسياحة الداخلية 

بعد فترة كانت األصعب على القطاع. 
الصحراوية  السياحة  عن  حديثه  وفي 
تعول  الجزائر  أن  المسؤول  ذات  كشف 
أصبحت  التي  السياحة  هذه  على  كثيرا 
الجزائر  تشكل مرحلة سياحية مهمة في 
وتستقطب العديد من الزوار الجزائريين 
تشكل  الصحراء  وأن  خاصة  واألجانب 

نسبة 80 بالمئة من المساحة اإلجمالية للجزائر. 
وأجنبي  جزائري  مليون  حوالي  إحصاء   2021 سنة  تم  فقد  ترقيني  وحسب 
الجزائرية  الجوية  الخطوط  مع  اتفاقيات  إبرام  إلى  مشيرا  للصحراء  زائر 
والمؤسسات النقل البحرية الستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح من خالل 
والقيام  السياحية  الوكاالت  بين  التشاركي  العمل  وتعزيز  الرحالت  تعزيز 
هذا  سائح خالل  لميوني  العدد  متوقعا وصول  االستكشافية،  الرحالت  بعديد 

للسياحة  العام  المدير  وأكد  الموسم. 
التقليدية  والصناعة  السياحة  بوزارة 
وجود طلبات استثمار في مجال السياحة 
إلى  مشيرا  الصحراوية،  السياحة  خاصة 
قبل  من  المسطر  والهدف  االستراتيجية 
قطاع السياحة والمتمثل في استقطاب 11 
مليون افاق 2030. وبخصوص المشاريع 
االستثمارية المسجلة على مستوى وزارة 
عبد  تركيني  حسب  بلغت  فقد  السياحة 
سياحي  2000 مشروع  من  أكثر  الحميد 
في طور  700 مشروع  بينها  من  معتمد 
كثيرة  طلبات  وجود  كاشفا  اإلنجاز 
لالستثمار خاصة من دول الخليج أين تم 
وقال  سياحية.  مناطق  من  الجزائر  به  تزخر  بما  وتعريفهم  الجزائر  زيارة 
األخرى،  الخطوط  جانب  إلى  وجانت،  فرنسا  بين  خط  فتح  بعد  أنه  ترقيني 
ذات  أشار  كما  الصحراوية.  بالمناطق  للسياحة  كبيرة  حركية  هناك  ستكون 
المجهودات  بفضل  أمجادها  تستعيد  بدأت  الجزائر  في  السياحة  أن  المسؤول 
والقرارات السيادية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ضرورة 

بناء وجهة سياحية بالمعايير الدولية.

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
ابتداء  الخدمة،  حيز  تم وضع  أنه  أمس  العمرانية 
معلوماتي  لنظام  الجاري  ديسمبر   11 تاريخ  من 
خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية 

عند نهاية كل شهر.
المجهودات  إطار  "في  أنه  للوزارة  بيان  وأكد 
والجماعات  الداخلية  وزارة  طرف  من  المبذولة 
عصرنة  مجال  في  العمرانية  والتهيئة  المحلية 
التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في 
تسيير األموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية 

ابتداء  الخدمة،  تم وضع حيز  الميزانية،  تنفيذ  في 
معلوماتي  لنظام   2022 ديسمبر   11 تاريخ  من 
خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية 

عند نهاية كل شهر".
المعلوماتي  النظام  هذا  أن  ذاته  المصدر  وأكد   
من  ابتداء  مستويات  أربع  يشمل  الذي  الجديد 
مصالح البلدية ثم الدائرة وأخيرا اإلدارة المركزية، 
بالوضعية  المحليين  الفاعلين  تزويد  إلى  "يهدف 
مستوى  على  المالية  للسيولة  والدقيقة  الحقيقية 
خزائن البلديات ومن تم ترتيب األولويات في تنفيذ 

النفقات العمومية". كما سيمكن هذا النظام -يضيف 
المحلي  المستوى  على  المسئولين  المصدر-جميع 
المخصصات  استعمال  "مراقبة  من  والمركزي 
المالية ومعرفة مستوى االنفاق اإلجمالي و مستوى 
نهاية  عند  المالية  المتاحات  و  اإليرادات  تحصيل 
واستشراف  مالية  سنة  كل  نهاية  وعند  شهر  كل 
الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى 
االستباقية  اإلجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  بلدية  كل 

الالزمة من أجل تجنبها.«
�ش.زمو�ش

في  رغبتها  عن  السودان  أعربت 
الجزائر،  مع  الثنائي  التعاون  تعزيز 
السودان  جمهورية  سفيرة  وكشفت 
خير  محمد  نادية  الجزائر,  لدى 
الذي  الكبير  االهتمام  عن  عثمان، 
مع  التعاون  لتعزيز  بالدها  توليه 
المشاورات  وتعزيز  الجزائر 
من  الخبرات  وتبادل  االقتصادية 
أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب 

اآلجال.
جمعها  ثنائي  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

محمد  والمناجم,  الطاقة  بوزير 
الطرفان  تباحث  حيث  عرقاب, 
عالقات التعاون بين البلدين في مجال 
تعزيزها,  وسبل  والمناجم  الطاقة 
أمس  للوزارة  بيان  به  افاد  حسبما 
االثنين و خالل هذا اللقاء الذي جرى 
الطرفان  استعرض  الوزارة,  بمقر 
الثنائي  للتعاون  األخوية  "العالقات 
االستثمار  وفرص  الطاقة  مجال  في 
مجال  في  سيما  الخبرات, ال  وتبادل 
المحروقات  وانتاج  استكشاف 

نفس  يضيف  البترولية",  والمنتجات 
ذكر  اإلطار,  هذا  وفي  المصدر. 
اطارات  من  مجموعة  بان  البيان 
وخبراء من مجمع سوناطراك قامت 
في االيام القليلة الماضية بزيارة عمل 
الستكشاف  السودان,  جمهورية  الى 
الشركات  مع  التعاون  تعزيز  سبل 

السودانية في هذا المجال.
كما ناقش الطرفان فرص االستثمار 
في مجاالت الهندسة وإنتاج الكهرباء 
وتطوير شبكات الكهرباء في السودان 

و الفرص الكبيرة للتعاون واالستثمار 
وتبادل  والتكوين  المناجم  مجال  في 

الخبرات, وفق البيان.
برغبة  ذكر عرقاب  المناسبة,  وبهذه 
بين  العالقات  توطيد  في  الجزائر 
البلدين وتكثيف التبادالت مع السودان, 
ال سيما في إطار استراتيجية التنمية 
التي  وسونلغاز  سوناطراك  لمجمعي 
السوق  على  انفتاحهما  إلى  تهدف 

األفريقية.
حياة �سرتاح

محمد  والمناجم  الطاقة  وزير  أمس  كشف 
بوالية  الطاقوية  التغطية  نسبة  عرقاب عن 
بالنسبة  بالمائة   94 بلغت  والتي  مستغانم 
للغاز، معلنا  بالنسبة  بالمائة  للكهرباء و56 
بالكهرباء  بلدية   38 ربط  اآلن  لحد  تم  أنه 
 2300 ربط  يمثل  ما  بالغاز،  أخرى  و22 
بلديات   4 ربط  يتم  أن  على  بالغاز،  منزل 
أخرى بالغاز قريبا، فيما كشف الوزير عن 
الكهرباء  توليد  محطتي  مشروعي  جديد 

وتحلية مياه البحر بالوالية.
"كهرباء  الطاقوي  بالربط  ملف  شكل  وقد 

ومناطق  موصولة،  الغير  للمناطق  وغاز" 
الصناعية  المنطقة  السيما  صناعية، 
بنواب  الوزير  جمع  لقاء  محور  البرجية 
االنتخابية  للدائرة  الوطني  الشعبي  المجلس 
لوالية مستغانم حسب بيان لوزارة الطاقة. 
البيان  ذات  يضيف  اللقاءات  هذه  وتندرج 
في إطار اإلصغاء والتكفل ببعض المسائل 
طرف  من  المطروحة  واالنشغاالت 
الشبكات  توسيع  اللقاء  ناقش  كما  النواب. 
الكهربائية وتعميم استعمال الطاقة الشمسية 
في المناطق المعزولة باإلضافة الى ملفات 

على  والمناجم  الطاقة  بقطاع  تتعلق  أخرى 
مستوى  على  األشغال  تقدم  مدى  غرار 
الكهرباء  توليد  محطة  إنجاز  مشروع 
بمنطقة سونكتال في مستغانم، وأكد الوزير 
تركيب  حاليا  يتّم  أنه  المشروع  هذا  بشأن 
المعدات بالمنشأة وأن المشروع يُسجل تقدم 
ملحوظ. وينجز المشروع، على مساحة 40 
من  والتي  الساحلي.  الشريط  على  هكتارا 
كمعسكر  المجاورة  الواليات  تزويد  شأنها 
بالطاقة  الوطنية  الشبكة  وحتى  ووهران 
واط  ميغا   1460 إنتاج  بمعدل  الكهربائية 

إلى  الكهربائية  الطاقة  تصدير  إمكانية  مع 
الخارج، بحيث يعد المشروع مكسب وطني 
هام. كما كان ملف محطة تحلية مياه البحر 
مؤسسات  عبر  التشغيل  وملف  بمستغانم 
بالوالية  المنجمي  االستثمار  وكذا  القطاع 
طرف  من  مطروحة  النشغاالت  محل 

النواب.
اللقاء،  هذا  خالل  الوزير،  أكد  جهته   من 
لتجسيد  ومؤسساته،  القطاع  حرص  على 
والغاز  بالكهرباء  الربط  برامج  واستكمال 
ربط  اآلن  لحد  تم  أنه  أعلن  كما  بالوالية. 

38 بلدية بالكهرباء و22 أخرى بالغاز، ما 
أن  على  بالغاز،  منزل   2300 ربط  يمثل 
فيما  أما  بالغاز.  أخرى  بلديات   4 يتم ربط 
يخص المستثمرات الفالحية، فأشار الوزير 
أنه وفي إطار برنامج مستعجل، تم إحصاء 
 441 بالكهرباء، أنجز  520 مشروع ربط 
مستثمرة، أنتهي من ربط 274 و135 قيد 
اإلنجاز. كما بلغت نسبة التغطية بالكهرباء 
بالمائة  و56  بالمائة   94 مستغانم  بوالية 

بالنسبة للغاز.
�ش.زمو�ش
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من خالل و�سع ا�سرتاتيجيات لتفعيل اجلذب

 وحت�سني الوجهة املحلية، م�سوؤول بوزارة ال�سياحة:

نحو ��ستقطاب 11 مليون �سائح �آفاق 2030
توقع اأم�س مدير ال�سياحة بوزارة ال�سياحة، عبد احلميد ترقيني حتقيق رقم مليوين �سائح لل�سحراء اجلزائرية خالل مو�سم 

ال�سياحة ال�سحراوية هذا العام، م�سريا اأن الرهان احلقيقي هو بلوغ 11 مليون �سائح اأفاق 2030 وتعزيز الوجهة الداخلية 

وتفعيل اأكرب للجذب ال�سياحي.

�ش.زمو�ش

عون يتفق مع ال�سفري الرو�سي على تعزيز 

التعاون بني "�سيدال" وجممع "بيوكار"

�سر�كة جز�ئرية رو�سية لإنتاج 
�لأدوية �مل�سادة لل�سرطان

مع  األول  أمس  عون،  علي  الصيدالنية،  الصناعة  وزير  ناقش 
سفير الفيدرالية الروسية في الجزائر، فاليريان شوفايف، مشاريع 
الشراكة الثنائية في القطاع والتي ستستكمل في مقدمتها الشراكة 
بين المجمع العمومي "صيدال" ومجمع "بيوكار" إلنتاج األدوية 
هذا  سمح  فقد  للوزارة  بيان  به  أفاد  للسرطان.وحسبما  المضادة 
اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الروسي، 
تلك  استكمالها، ال سيما  الثنائية قصد  الشراكة  "بدراسة مشاريع 
الصيدالنية  الصناعة  وزارتي  بين  المؤسساتي  بالتعاون  المتعلقة 
في الجزائر ووزارة الصحة الروسية وكذا مشروع مذكرة التفاهم 
بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ومعهد األدوية والممارسات 
الحسنة للفدرالية الروسية"، وفقا لذات المصدر. وبهذا الشأن، يقول 
البيان "تم االتفاق على تسريع المعالجة من الطرف الروسي من 
التعاون بين مختلف المؤسسات  المقبل بغية تشجيع  التوقيع  أجل 
بين  المحادثات  سمحت  كما  ودعمها".  البلدين  في  الصيدالنية 
الثنائي  التعاون  فرص  إلى  بالتطرق  البيان،  يضيف  الطرفين، 
العمومي  المجمع  بين  سيما  ال  الصيدالنيين،  للمتعاملين  المتاحة 
للسرطان،  المضادة  األدوية  إلنتاج  "بيوكار"  ومجمع  "صيدال" 
وكذا آفاق توسعها لتشمل متعاملين روسيين آخرين، "مما سيسمح 
بتوطيد الشراكة الصيدالنية الجزائرية الروسية وارتقائها إلى ذروة 

العالقات األخوية والودية التي تربط البلدين.«
�ش.زمو�ش

�سايحي يعد بتج�سيد املطالب املرفوعة ويوؤكد 

على توفري احلماية القانونية لهذه الفئة

�إ�سد�ر �ملدونة �خلا�سة بالأعو�ن 
�لطبيني يف �لتخذير و�لإنعا�ش قريبا

المطالب  عديد  بتجسيد  سايحي،  الحق  عبد  الصحة،  وزير  وعد 
التخذير  في  الطبيين  لألعوان  الوطنية  النقابة  قبل  من  المرفوعة 
واإلنعاش، على رأسها إنشاء مدرسة وطنية عليا للسلك، مع ضمان 
الحماية القانونية لهم خالل أدائهم لمهامهم، داعيا إلى "اإلسراع في 
إصدار المدونة الخاصة بهذه الفئة ضمن القانون األساسي الذي 
يحكمها.«وحسب بيان لوزارة الصحة أمس فإنه في إطار سلسلة 
اللقاءات مع الشركاء االجتماعيين لتحسين وضعية القطاع ومهنييه 
النقابة  بوفد  الحق سايحي  الصحة عبد  األول وزير  أمس  اجتمع 
الوطنية لألعوان الطبيين في اإلنعاش والتخدير للصحة العمومية 
برئاسة الدكتور محمد أمين بن دالي بحضور إطارات من اإلدارة 
على  التأكيد  إلعادة  للوزير  فرصة  اللقاء  هذا  وشكل  المركزية. 
جميع  على  االجتماعيين  الشركاء  مع  المسؤول  الحوار  أهمية 
العمومية  بالصحة  التكفل  وتحسين  تعزيز  سياق  في  المستويات 
الجمهورية  ا رئيس  يوليها  التي  الكبيرة  األهمية  في ظل  خاصة 
عبد المجيد تبون للقطاع.  وخالل ذات اللقاء، استمع الوزير إلى 
جملة المطالب المطروحة من قبل أعضاء النقابة الوطنية لألعوان 
الطبيين في التخذير واإلنعاش للصحة العمومية والمتعلقة بإعادة 
النظر في التسمية، انشاء مدرسة وطنية عليا، تحديد المهام بدقة 
توفير  الواقع،  في  للسلك  الحقيقية  المهام  مع  يتماشى  ما  وفق 
للسلك.   األساسي  القانون  المهنية وفق  والهوية  القانونية  الحماية 
وفي رده على انشغاالت وفد النقابة الوطنية لألعوان الطبيين في 
اإلنعاش والتخدير للصحة العمومية، أبدى سايحي دعمه للمطالب 
النظر  إعادة  فرصة  استغالل  ضرورة  على  مؤكدا  المرفوعة، 
في القوانين األساسية التي تحكم الصحة قصد اثرائها مع اللجنة 
والمريض.   القطاع  مستخدمي  مصلحة  يخدم  بما  المتخصصة 
وأشار الوزير إلى تجسيد عديد المطالب المرفوعة من قبل النقابة 
وعلى رأسها إنشاء مدرسة وطنية عليا للسلك مع ضمان الحماية 
في  اإلسراع  إلى  الدعوة  مع  لمهامهم  أدائهم  خالل  لهم  القانونية 
إصدار المدونة الخاصة بهم ضمن القانون األساسي الذي يحكمهم.  
مع ضمان  البشرية  بالموارد  االهتمام  أهمية  على  التأكيد  مجددا 

التكوين المتواصل لكافة مستخدمي قطاع الصحة.
�ش.زمو�ش

خالل لقاء جمعه بنواب املجل�س ال�سعبي الوطني للدائرة النتخابية لهذه الولية

عرقاب يك�سف جديد م�سروعي حمطة توليد �لكهرباء وحتلية مياه �لبحر مب�ستغامن

ل�سيما ال�ستثمار يف اإنتاج الكهرباء واملنتجات البرتولية

�ل�سود�ن مهتمة بتعزيز فر�ش �لتعاون مع �جلز�ئر

بهدف ع�سرنة الت�سيري املحلي وتر�سيخ مبداأ ال�سفافية

و�سع نظام معلوماتي خا�ش
 باملتابعة �مل�ستمرة للحالة �ملالية للبلديات



يتعلق الأمر باملكنى "برييو"

�شرطة �أقبو ببجاية تطيح مبروج 
للمهلو�شات و�شط الأحياء ال�شعبية 

بمختلف  الحضرية  الجريمة  محاربة  إلى  الهادفة  للجهود  مواصلة 
أشكالها خاصة ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت 
عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو خالل 
هذا األسبوع من اإلطاحة بشاب يبلغ من العمر 25 سنة، يمتهن بيع 

وترويج المهلوسات في أوساط الشباب باألحياء الشعبية بمدينة أقبو.
وجاءت تفاصيل العملية حسب بيان إعالمي لذات المصالح أمس بعد 
ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام المدعو/ أ ، ن المكنى " بيريو 
"  ببيع وترويج المهلوسات وسط الشباب متخذا من حي سيدي علي 
ببلدية أقبو مكانا لترويجها، فور ذلك تم إعداد خطة عملياتية محكمة، 
وبعد ترصد تحركات المشتبه فيه تم توقيفه في حالة تلبس وهو بصدد 
بيع المهلوسات لدى أحد الشباب بنفس الحي، و قد ضبط بحوزته على 
المهلوس  الدواء  من  قرص   21 بـ  تقدر  العقلية  المؤثرات  من  كمية 
بريغابالين، باإلضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 80500 على شكل عدة 
تم  ذاته  المصدر  الترويج.ووفق  عائدات  من  يعد  مختلفة  نقدية  فئات 
المؤثرات  حيازة  قضية  ألجل  فيه  المشتبه  ضد  جزائي  ملف  إنجاز 
الجهات  أمام  تقديمه  وتم  البيع،  قصد  مشروعة  غير  بطريقة  العقلية 
القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.
حياة �سرتاح

لي�سل عددها اإىل 12 مقر من بينها

 08 مقرات بعا�سمة الولية

�شرطة �ملدية تتعزز 
مبقر اأمن ح�شري جديد

تم أمس أول وضع حيز الخدمة لمقر األمن الحضري الثامن بالقطب 
رئيس  رفقة  الوالية  والي  إشراف  تحت  المدية،  لمدينة  الحضري 
السلطات  بحضور  الوالية،  أمن  ورئيس  الوالئي،  الشعبي  المجلس 
يصل  الجديد  األمني  الصرح  بهذا  المحلية.و  القضائية،  و  العسكرية 
عدد مقرات االمن الحضري عبر كامل اختصاص أمن والية المدية 
الى 12 مقر امن حضري، من بينها 08 مقرات بعاصمة الوالية، مما 
مكن من توفير التغطية األمنية لـ8200 ساكنة، في انتظار استكمال 
باقي المشاريع بذات المدينة، بهدف التقرب أكثر من المواطن و توفير 
له الحماية في شخصه      و ممتلكاته في إطار احترام مبادئ حقوق 

اإلنسان و قوانين الجمهورية. 
حياة �سرتاح

اجلزائر العا�سمة:

موؤ�ش�شة الرتقية العقارية تطلق عملية 
بيع �شكنات عرب هذا املوقع 

أعادت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس فتح موقعها االلكتروني 
والية  في  حر  ترقوي  برنامج  سكنات  القتناء  الترشح  في  للراغبين 
الجزائر.وحسب بيان المؤسسة أصدرته أمس األول، فان األمر يتعلق 
الموقع شقق ذات ثالثة  البحري ويشمل  بالموقع: 208 مسكن ببرج 
غرف، اربعة غرف، خمسة غرف وستة غرف. كما حددت الشركة 
أسعار هذه السكنات على النحو التالي: يبدا سعر شقة ذات ثالثة غرف 
مع المراب من 341.00 661 20 دج الى 167.00 406 28 دج. 
يبدا سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من 140.00 668 22 
دج الى 195.00 940 31 دج. يبدا سعر شقة ذات خمسة غرف مع 
المراب من 758.00 989 32 دج الى 461.00 630 36 دج. يبدا 
سعر شقة ذات ستة غرف مع المراب من 579.00 800 38 دج الى 

148.00 063 48 دج.
�ش.زمو�ش

بومردا�ش:

جامعة "اأحممد بوقرة" 
حتت�شن موؤمترا دوليا حول الأمن 
ال�شيرباين والذكاء ال�شطناعي 

بوقرة"  "أمحمد  بجامعة  العلوم  لكلية  األبحاث  مركز  أمس  نظم 
ببومرداس مؤتمرا دوليا حول األمن السيبراني والذكاء االصطناعي 

وعلوم الكمبيوتر النظرية األساسية، سيدوم ليومين متتاليين.
وأوضح المشرف على التنظيم، رياحلة محمد أمين في تصريح لوأج 
طبعتها  في  للجامعة  الرئيسية  المكتبة  تحتضنها  التي  الندوة  هذه  أن 
األبحاث  ونتائج  التطورات  آخر  ودراسة  لعرض  تهدف  األولى، 
وعلوم  االصطناعي  والذكاء  السيبراني  األمن  مجاالت  في  الجديدة 
في  ويضع  يتيح  اللقاء  أن  وأضاف  واألساسية.  النظرية  الكمبيوتر 
العلمي  المجال  هذا  في  واألخصائيين  والمهندسين  الباحثين  متناول 
الحساس فرص للتفاعل وتقديم ومناقشة أحدث أعمالهم البحثية في هذا 
المجال العلمي. وناقش خالل هذا اللقاء عدد من الباحثين واألخصائيين 
أبرزها  الهامة  المحاور  الوطن، عدد من  داخل وخارج  والطلبة من 
األمن السيبراني والذكاء االصطناعي ومنهجيات التحسين والمنهجية 

األساسية للبرمجيات واألجهزة، وفقا للمصدر.
�ش.زمو�ش/واج
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مدمني  على  الخناق  تضييق  إلى  الرامية  أنشطتها  إطار  في  تمت  العملية 
المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبارها آفة تنخر الطاقات الشبانية وتحرض 
اقتراف مختلف أنواع االجرام، ومكنت مصالح أمن والية سطيف حسب بيان 
قطع  المخدرات على شكل  من  كمية  أمس من حجز  الجهاز  لذات  إعالمي 
و  المعالج  الكيف  مادة  من  غرام   16.27 اإلجمالي  وزنها  األحجام  متفاوتة 
150 قرصا من أدوية ذات مفعول مؤثر عقليا، 3 أسلحة بيضاء، عصا خشبية 
وعبوة غاز مسيل للدموع. ووفق المصدر ذاته فقد أنجز ملفات جزائية ضد 
المتورطين الـ )10( بتهم مختلفة شملت حيازة وتعاطي المخدرات المؤثرات 
العقلية وكذا حيازة أسلحة بيضاء من أصناف مختلفة دون أي مبرر شرعي، 
أحيلوا بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.ووجهت مصالح 
األمن ذاتها دعوتها للمواطنين من أجل تقديم العون لمختلف فرقها الميدانية 
والعمل على إبالغها عن أي صغيرة أو كبيرة من شأنها أن تساهم في صد 

اإلجرام وتوقيف المجرمين السيما مروجي المخدرات.وفي عملية أخرى أمنية 
وفي إطار جهودها الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية باختالف أنواعها، 
مختلف  شملت  النطاق  واسعة  مداهمة  سطيف  والية  أمن  مصالح  أطرت 
األحياء والشوارع واألماكن، السيما تلك التي يتخذها معتدي اإلجرام مالذا 
لهم، العملية شارك فيها مختلف الوحدات والمصالح العملياتية.المداهمة أسفرت 
عن مراقبة 933 شخصا و 852   مركبة ، مع متابعة منهم 94 مشتبها فيه 
لتورطهم في  قضايا مختلفة شملت حيازة وإستهالك المخدرات، حيازة أسلحة 
بيضاء دون مقتضى شرعي، ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، الشجار في 
الطريق العام والسرقة، وفي إطار جهودها الرامية إلى كبح اإلجرام المروري 
تم تحرير 290 مخالفة و 41 جنحة مرورية، مع  وضع 80 دراجة نارية و41 

مركبات بالمحشر إلقتراف أصحابها مخالفات مرورية مختلفة.
حياة �سرتاح

بغرداية  الشرطة  مصالح  اعتمدتها  التي  الميدانية  لإلجراءات  استمراراً 
الممنوعات،  أشكالها، خاصة ترويج و استهالك  الجريمة بمختلف  لمحاربة 
من  بالميدان  الشرطة  قوات  تمكنت  مؤخراً   نفذت  متفرقة  عمليات  في  و 
اإلطاحة بـ 06 أشخاص في قضايا متعلقة بحيازة مخدرات و مؤثرات عقلية 
لغرض المتاجرة بها، مع حجز إجمالي 208 كبسولة و كمية من المخدرات.
الطريق  المارة عبر  المسافرين  نقل  مراقبة حافالت  حيث ساهمت عمليات 
الوطني رقم 01 بالضبط بالحاجز المتواجد بحي بوهراوة في الحد من نقل 
هذه السموم، أين تم توقيف حافلتين، األولى حسب ما أشار له بيان إعالمي 
عن ذات المصالح أمس تعمل على خط تمنراست – سيدي بلعباس، أوقف 
على متنها شخص )24 سنة( ضبط بحوزته 153 قرص من المؤثرات العقلية 
الحافلة  أما  المعالج،  الكيف  المن  قطعة  و   ، LIRIXA 300mg نوع من 
متنها  على  أوقف  والتي  الشلف،   – مسعود  حاسي  خط  على  فتعمل  الثانية 
  Bregabalineنوع من  كبسولة   29 بحوزته  ضبط  سنة(   24( شخص 
إتخاذ  مع  الثالث  الحضري  األمن  أفراد  قبل  من  توقيفهما    mg 300ليتم 

اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهما.وفي نفس السياق قوات الشرطة التابعة 
لكتيبة التدخل السريع بالتنسيق مع األمن الحضري الثاني أوقفت شخص )36 
سنة( كان على متن حافلة لنقل المسافرين على خط تمنراست – الشلف ، و 
الذي ضبط بحوزته 13 كبسولة من نوع Bregabaline 300 mg ، و في 
إطار تكثيف األبحاث عن األشخاص المطلوبين لدى الجهات القضائية، أوقفت 
قوات الشرطة باألمن الحضري األول بحي شعبة النيشان شخص )31 سنة( 
محل 04 أوامر قضائية: أمرين بالقبض الجسدي، أمر ضبط و إحضار، و 
حكم نهائي للحبس، عن قضايا سابقة متعلقة بحيازة مخدرات و مؤثرات عقلية 
جهتها  الشخصي .من  اإلستهالك  و  المتاجرة  لغرض  شرعية  غير  بطريقة 
مصالح أمن دائرة بونورة قامت بتوقيف شخصين )27 و 36 سنة( في قضية 
ترويج و استهالك المخدرات و المؤثرات العقلية، مع حجز 13 كبسولة من 
نوع Bregabaline 300 mg ، قطع و سجائر ملفوفة كيف معالج.وأكد 
المصدر ذاته أن أفراد الضبطية لمختلف مصالح الشرطة أعدت ملفات جزائية 
ضد الموقوفين مع تقديمهم أمام الجهات القضائية.               حياة �سرتاح

تتواصل فعاليات الحملة التحسيسية حول "الطفل ومواقع التواصل االجتماعي" 
المنظمة على مدار ثالثة أيام بمبادرة من المديرية الوالئية للتربية بوهران 
بتقديم نصائح وإرشادات حول مخاطر االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 
بكل من متوسطة "ابن قدور قادة" وثانوية "شاللي خديجة .«وأكد المشاركون 
في هذا األيام التحسيسية أمس األول على ضرورة المراقبة األبوية للمحتوى 
السياق  ذات  وفي  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  الطفل  يتصفحه  الذي 
أبرزت الدكتورة نجاة لجداري باحثة دائمة في مركز البحث العلمي والتقني 
في علم اإلنسان الثقافي واالجتماعي )كراسك( لوهران ومختصة في علوم 
اإلعالم واالتصال خالل لقاء نظم في إطار هذه الحملة التحسيسية بالمدرسة 
"مراقبة  أهمية  الشحمي  سيدي  ببلدية  إبراهيم"  بوهدبة  "المجاهد  االبتدائية 
على  "المحرضة  األلعاب  مواقع  خاصة  الصفحات"  هذه  لمحتوى  األولياء 

العنف والكراهية". 
أمام  الطفل  إبحار  ساعات  تحديد  إلى  األولياء  لجداري  الدكتورة  ودعت 
اللوحات وأجهزة اإلعالم اآللي وعدم الجلوس طويال أمام هذه األجهزة لما 
لها من أضرار نفسية وذهنية وجسدية على غرار تفاقم آالم الرأس والظهر 

خصوصا  التطبيقات  استعمال  أهمية  مبرزة  وغيرها،  والعزلة  واالنطواء 
بالهواتف الذكية التي تحجب المواقع غير المرغوب فيها.

 وشددت على أهمية تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية بالمؤسسات التربوية 
لألطوار التعليمية الثالث بالتنسيق مع جمعيات أولياء التالميذ وأخرى إعالمية 
وأضرار  مخاطر  حول  والمرئية  والمسموعة  المكتوبة  الصحافة  بمشاركة 
مواقع التواصل االجتماعي. من جهته أكد ممثل مدير التربية الوطنية عيسى 
لعلى مفتش التربية والتعليم االبتدائي بمقاطعة حي "الصباح" على ضرورة 
التفاف المربين من معلمين وأساتذة وكذا األولياء لحماية األطفال من مخاطر 

االنترنت ومراقبة محتوى الصفحات التي يتابعونها. 
وبدورهم أبرز ممثلو مصالح األمن الوالئي والدرك الوطني بأنه يتعين على 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تصفح  االبتدائي  الطور  في  األطفال خصوصا 
المرغوب  المواقع غير  إلى  الولوج  بمساعدة مختص أو ولي وذلك لتجنب 
فيها، داعيين األولياء إلى ضرورة حماية ومرافقة األطفال في الولوج إلى 

العالم االفتراضي.
�ش.زمو�ش

متتالني  يومني  مدار  على  بالبليدة  للت�سغيل  الولئي  الفرع  الأ�سبوع  بداية  �سارك 

اجلزائرية  ال�سركة  طرف  من  املنظم  اجلزائري  الإنتاج  ملعر�ش   30 ال  الطبعة  يف 

عبد  اجلمهورية  لرئي�ش  ال�سامية  الرعاية  حتت  والت�سدير SAFEX  و  للمعار�ش 

املجيد تبون وباإ�سراف وزارة التجارة وتنمية ال�سادرات، وذلك من 13 اإىل 24 دي�سمرب 

اخلدمات  مبختلف  للتعريف  البحري.املعر�ش  ال�سنوبر  املعار�ش  بق�سر   2022
الإلكرتونية - ال�سيغة اجلديدة للموقع الإلكرتوين، التطبيقات الهاتفية، و�سيط اأون 

للوظائف  اجلزائرية  للمدونة  الإلكرتونية  ال�سيغة  اإىل  بالإ�سافة   - فر�ستي  لين، 

 ، MINHAومنحة البطالة" "منحة  واملهنNAME ، هذا على غرار املن�سة الرقمية 

اأين قام اإطارات الفرع  بتقدمي �سروحات والإجابة على ا�ستف�سارات طالبي العمل ،يف 

اأجنحة  للت�سغيل ب�سيدي احممد و احلرا�ش بزيارة  املحلية  حني قام روؤ�ساء املالحق 

املنتجة،  املوؤ�س�سات  مع  مهنية  عالقات  اإيجاد  و  العمل  عرو�ش  عن  للتنقيب  ال�سالون 

ملرتادي  �سروحات  وتقدمي  الكربى،  احل�سابات  بخدمة  للتعريف  فر�سة  كانت  حيث 

املعر�ش  كما كانت  الفر�سة للفرع الولئي  للت�سغيل بالبليدة للتنقيب عن عرو�ش 

البحث  ق�سد  ال�سالون   اأجنحة   اإىل  املحلية   املالحق  روؤ�ساء  زيارة  خالل  من  العمل  

الفر�سة  كانت   كما   ، الناجتة  املوؤ�س�سات  مع  مهنية  عالقات  واإيجاد   العمل  فر�ش  عن 

للتعريف بخدمة احل�سابات الكربى ، و�سيتم تن�سيط ور�سات حول تقنيات البحث عن 

العمل بكافة خدمات الوكالة الوطنية لت�سغيل من 18 اإىل 22 دي�سمرب 2022

العملية   على  ي�سرف  كان  بالبليدة   للت�سغيل  الولئية  الوكالة  مدير  �سالمي  اأحمد 

و  العمل  لطالبي  الوافية  ال�سروحات  لتقدمي  الفرع  اإطارات  رفقة  بدايتها   منذ 

كل  ملعرفة  التكونية  الور�سات  يف  امل�ساركة  العمل  طالبي  كل   داعيا  ال�سالون  مرتادي 

و  الوكالة  تقدمة  ما  بكل  والتعريف  لت�سغيل  الوطنية  الوكالة  عن  وكبرية  �سغرية 

ماهي  مهمتها و معرفة  واقع ال�سغل وكيفية ولوجه من لدن طالبي العمل من ال�سباب 

الطموح  م�سيفا ذات املتحدث اأن تلك هي مهامه الأ�سا�سية واأقرانه يف وكالت الت�سغيل 

تطبيقا لتعليمات امل�سئولني وخدمة للوطن واملواطن .                                            ع  .بكريي

 SAFEXاملعر�ش من تنظيم ال�سركة اجلزائرية للمعار�ش والت�سدير

الفرع الولئي للت�شغيل بولية البليدة 
ي�شارك يف معر�ض الإنتاج اجلزائري

م�ساركون يدعون لأهمية املراقبة الأبوية للمحتوى الذي يت�سفحه الأبناء 

توا�شل احلملة التح�شي�شية 
حول "الطفل ومواقع التوا�شل الجتماعي" بوهر�ن

يف عمليات متفرقة مكنت من حجز اأزيد من 200 قر�ش مهلو�ش

�شرطة غرداية توا�شل حماربة 
مروجي املخدرات واملوؤثرات العقلية

مع متابعة 94 م�ستبها اآخر فيه لتورطهم يف ق�سايا �سملت حيازة وا�ستهالك املخدرات

�شبط 10 اأ�شخا�ض يف حالت تلب�ض
 ب�شدد تعاطي املخدرات باأحياء �شطيف

اأطرت �سرطة �سطيف اإثر دوريات ومداهمات وعمليات �سرطية �سهدت ت�سعيدا موؤخرا ومتمت بنقاط عديدة موزعة عرب اإقليم 

اخت�سا�سها احل�سري، اأ�سفرت عن �سبط )10( اأ�سخا�ش يف حالت تلب�ش ب�سدد تعاطي املخدرات، حيازة اأقرا�ش موؤثرة عقليا، اأ�سلحة 

بي�ساء وممنوعات اأخرى.
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ن�صيحة طبية

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

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

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

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

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

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

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

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

النتائج واعدة.
4- القرفة:

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

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

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

والدهون الثالثية في الدم.
6- بذور احللبة:

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

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

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

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

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

خفض نسبة السكر في الدم؟
9- الب�سل:

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

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

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

تتناولها لتشعر بنكهة منعشٍة والمعة وليمونية قلياًل.

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

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

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

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

اأوًل: انتفاخ الأرجل

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

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

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

الرقبة أو العنق.
ثالثًا: ال�سعور بالإرهاق الّدائم

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

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

وأوجاعها  المعدة  تشنّجات  بأّن   األشخاص  من  العديد  يجهل 

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

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

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

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

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

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

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

خفيف أو متوسط بوخٍز في الصدر.

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

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

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

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

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

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

األطفال أو أي حالة أخرى.

�صحتك

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

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

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

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

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

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

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

 CNN.ل�سبكة

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

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

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

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

طفلها بالفريو�ض، وت�سمل:

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

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

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

على العالج املنا�سب، قبل تفاقم احلالة.
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مي�سي اأف�سل لعب ومارتينيز اأح�سن حار�س 

الأرجنتني تهيمن على اجلوائز 
الفردية مبونديال قطر

فاز النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب في مونديال قطر 2022 بعد تسجيل سبعة أهداف من بينهم 
هدفين النهائي، بجانب صناعة ثالثة آخرين.وتوج النجم الفرنسي 
تسجيله  بعد  البطولة  لهداف  الذهبي  الحذاء  بجائزة  مبابي  كيليان 
على  النهائية  المباراة  في  أهداف  ثالثة  بينهم  من  أهداف  ثمانية 
ملعب لوسيل.وفاز الحارس األرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة 
أفضل حارس مرمى في المونديال بفضل تصدياته المبهرة والتي 
األرجنتيني  الوسط  العب  نال  كما  التتويج،  لمنصة  بالده  قادت 
شاب  العب  أفضل  بجائزة  عاما  الـ21  فيرنانديز صاحب  إنزو 
في كأس العالم.ولم يخرج منتخب إنجلترا الملقب بمنتخب األسود 
اللعب  العالم، حيث حصد جائزة  الوفاض من كأس  الثالثة خال 
أن  المجموعات دون  مباريات دور  بعدما خاض جميع  النظيف 

يتلقى العبوه أي بطاقات صفراء.
الوكالت 

اإجماع على جدارة راق�سي التانغو بكاأ�س العامل 

بوتني مادورو وبيليه يهنئون 
الأرجنتني بالتتويج باملونديال

فالديمير  الرئيس  أن  بيسكوف،  دميتري  الكرملين  أعلن متحدث 
ألبرتو  األرجنتيني  نظيره  مع  هاتفيا  اتصاال  أجرى  بوتين 

فيرنانديز، وهنأه بفوز منتخب بالده بكأس العالم.
محادثة  للتو  بوتين  فالديمير  "أجرى  للصحفيين:  بيسكوف  وقال 
بفوز  بحرارة  وهنأه  فرنانديز  األرجنتيني  الرئيس  مع  هاتفية 

المنتخب األرجنتيني بكأس العالم«.
بفوز  األرجنتين  مادورو،  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  هنأ  كما 
منتخبها الوطني في نهائي مونديال قطر، وأعرب عن إعجابه بأداء 
الفريق األرجنتيني، وكتب مادورو على "تويتر": "األرجنتين! يا 
لها من مباراة نهائية قدمتيها لنا. مباراة قدمتي فيها قلبك وروحك. 
الجنوبية.  أمريكا  إلى  العالم  كأس  بعودة  وفخورون  نحن سعداء 

أنا متأكد من أن صديقي دييجو مارادونا يحتفل معنا. تهانينا!".
من  هنأ  رسالة  بيليه،  البرازيلية،  القدم  كرة  أسطورة  وجه  كما 
خاللها النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد قيادته لمنتخب 

بالده لتحقيق لقب كأس العالم 2022.
وقام بيليه بتوجيه رسالة إلى ميسي ومبابي، وكتب عبر حسابه 
على "إنستغرام": "اليوم، تواصل كرة القدم سرد قصتها، كما هو 
الحال دائما، بطريقة آسرة، فوز ميسي بكأس العالم للمرة األولى 
في تاريخه، كانت مسيرته الرائعة تستحقه، صديقي العزيز مبابي 
سجل 4 أهداف في المباراة النهائية مشاهدة هذا المشهد كان بمثابة 

هدية".
الوكالت

 2022 العالم  كأس  منافسات  على  الستار  أسدل 
للتتويج  األرجنتين  قاد  مثير  بسيناريو  بقطر 
باللقب األغلى في كرة القدم، حيث توج المنتخب 
في  الثالثة  للمرة  العالم  كأس  بلقب  األرجنتيني 
الفوز  بعد  عاما   36 غياب  بعد  واألولى  تاريخه 

على منتخب فرنسا في المباراة النهائية.
حصاد  العالمية  اإلعالم  وسائل  واستعرضت 
النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم التي أقيمت في 
الكروي ألول  الموسم  بمنتصف  استثنائي  توقيت 

مرة في الشتاء.
النهائية،  المباراة  في  أهداف   6 تسجيل  وبعد 
جديداً  قياسياً  رقماً   2022 العالم  كأس  شهدت 
هدفاً   172 تسجيل  تم  حيث  األهداف،  عدد  في 
في 64 مباراة، بمتوسط 2.69 هدفا في المباراة 
الواحدة، وجاء ذلك الرقم ليضمن تجاوز البطولة 
لعدد األهداف القياسي المسجل في نسختي عامي 
1998 و2014 برصيد 171 هدفا، وأصبحت تلك 
كل  فيها  يسجل  مباراة  أول  هي  النهائية  المباراة 

فريق 3 أهداف.
استثنائي  أقيم بشكل  الذي  الشتوي  للمونديال  كان 
ركالت  من  كبيرا  نصيبا  الموسم  منتصف  في 
الجزاء، وفي المجموع، تم احتساب 19 منها، من 
بينها ثالثة في المباراة النهائية للمونديال، واحدة 

لألرجنتين، واثنين لفرنسا.
وقت  إلى  اللجوء  تم   ،2022 العالم  كأس  في 
إضافي في 5 مباريات، آخرها في المباراة النهائية 

تتجه  أن  قبل  وفرنسا،  األرجنتين  بين  للمونديال 
لحسم  النهاية  في  الترجيح  ركالت  إلى  جميعها 
الفريق الفائز، وتم اللجوء إلى األشواط اإلضافية 

مرتين في دور الـ16. 
وكشفت أرقام كأس العالم 2022 بقطر بيع أكثر 
من 3.4 مليون تذكرة لحضور مباريات البطولة، 
وتقع جميعها ضمن  8 مالعب،  استضافتها  التي 
مسافة ال تتجاوز ساعة واحدة من وسط العاصمة 

القطرية الدوحة.

ونجحت قطر في استضافة البطولة األكثر تقارباً 
في المسافات في تاريخ كأس العالم، منذ انطالق 
1930، وأتاح  المونديال عام  النسخة األولى من 
من  أكثر  لحضور  المشجعين  أمام  الفرصة  ذلك 
من  األولى  المراحل  خالل  واحد  يوم  في  مباراة 
منافسات البطولة، لتستقبل الدولة أكثر من مليون 
و400 ألف زائر على مدى 29 يوما، وتحديدا منذ 

20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.
الوكالت

 احتفل منتخب األرجنتين بفوزه بلقب كأس العالم 
لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على متن حافلة 
العاصمة  مكشوفة جابت منطقة درب لوسيل في 
وهذه  فرنسا،  على  الفوز  الدوحة، عقب  القطرية 
بها  يحتفل  التي  المنافسة  تاريخ  األولى في  المرة 

مكشوفة  حافلة  في  أرضه  خارج  الفائز  المنتخب 
داخل البلد المضيف للبطولة.

واحتشدت جماهير األرجنتين والعالم حول الحافلة 
المكشوفة، عقب التتويج بلقب كأس العالم لالحتفال 
بلقبه  الجنوبية  أمريكا  من  القادم  المنتخب  بتتويج 
ذلك  وتزامن  و1986،   1978 عامي  بعد  الثالث 
مع احتفاالت قطر باليوم الوطني بحضور الشيخ 
إنفانتينو رئيس  تميم بن حمد أمير البالد وجياني 

"الفيفا«.
كما احتفل اآلالف من جماهير منتخب األرجنتين 
في شوارع العاصمة األرجنتينية، بوينس آيرس، 
حساب  على   2022 العالم  بكأس  بالدهم  بتتويج 

فرنسا.
شوارع  في  التانغو  أنصار  من  اآلالف  واجتمع 
الراحل  لألسطورة  صور  وظهرت  العاصمة 
دييجو أرماندو مارادونا الذي قاد األرجنتين للقب 
المونديالي الثاني في تاريخها عام 1986، وكانت 
حاضرة  ميسي  ليونيل  الحالية  األسطورة  صور 
بعدما  األرجنتينية،  الجماهير  احتفاالت  في  بقوة 
أنهى صيامهم عن اللقب المونديالي الذي دام 36 

عاما.

األبيض  باللونين  آيرس  بوينس  شوارع  واكتست 
والسماوي ألوان قميص المنتخب األرجنتيني إلى 
احتفاال  النطاق  واسعة  بصورة  البالد  علم  جانب 

باإلنجاز التاريخي.
األرجنتين  منتخب  يصل  أن  المنتظر  من  وكان 
الفريق  أن يمضي  أمس، وتقرر  إلى بالده مساء 
الملعب  في  ليلته  سكالوني  ليونيل  المدرب  بقيادة 
لكرة  األرجنتيني  االتحاد  يمتلكه  الذي  الرياضي 

القدم بالقرب من إيزيزا في بوينس آيريس.
الوكالت

راق�سو التانغو احتفلوا على منت حافلة مك�سوفة يف لو�سيل القطرية 

انتهى ب�سيناريو مثري قاد الأرجنتني للتتويج باللقب الأغلى 

بعد هزمية فريق بالده اأمام 

الأرجنتني يف كاأ�س العامل

ماكرون: "املنتخب 
الفرن�سي جعلنا نحلم"

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس   قال 
أمام  بالده  منتخب  هزيمة  بعد  "تويتر"  عبر 
األرجنتين في نهائي كأس العالم في قطر، إن 

"المنتخب الفرنسي جعلنا نحلم«.
وبعد الهزيمة، حاول الرئيس الفرنسي مواساة 
كيليان مبابي، ثم هنأ أفراد المنتخب في غرفة 
تبديل المالبس، وقال: "سيكون هناك بال شك 
رائعة،  قدم  كرة  لعبتم  المباراة،  هذه  بعد  ندم 
كان لديكم القلب والرغبة والموهبة" للمحاولة.
مع  حزنه  شارك  أنه  ماكرون  صرح  كما 
الهدف،  اقتربنا من  ألننا  الالعبين "خصوصاً 
أنهم  هو  لالعبين  قلته  ما  نفسه،  الوقت  وفي 
األداء  على  وشدد  للغاية«،  فخورين  جعلونا 
"االستثنائي" لمبابي بشكل خاص، قائال "بكل 
للتخفيف عن  موقع  أفضل  في  لست  صراحة 
على  مثله  حزينا  كنت  ألنني  الليلة  الناس 

األقل«.
هذه  به  تخبرنا  "ما  أن  إلى  ماكرون  وخلص 
المباراة أيضا هو أنّه ال يوجد سيناريو مكتوب 
أنه  وأكد  دائما«،  ممكن  )الفوز(  إنه  مسبقا، 
سيستقبل العبي المنتخب في اإلليزيه لكن من 

دون تحديد موعد لذلك.
الوكالت

بوين�س اآير�س تتزين لالحتفاء 
مبنتخب الأرجنتني بطل العامل

مونديال قطر كان ا�ستثنائيا وعرف حتطيم 
العديد من الأرقام القيا�سية

حمل كاأ�س العامل مرتديا "الب�ست اخلليجي"، مي�سي:

"اأريد اأن اأ�ستمر يف اللعب 
كبطل للعامل بقمي�س املنتخب"

اللعب  اعتزال  من  موقفه  مي�سي  ليونيل  النجم   ح�سم 
الدويل عقب قيادته الأرجنتني للفوز بكاأ�س العامل 2022 

ويف حوار �سحفي، ولالإجابة عن �سوؤال اإذا ما كان ذلك هو 

ورد  احلديث  رف�س  الأرجنتني  بقمي�س  الأخري  ظهوره 

بعيدا عن �سوؤال املرا�سل وقال: "لنحتفل الآن«.

هي  تلك  تكون  لن  مي�سي: "ل  قال  اأخرى  ت�سريحات  ويف 

اللعب  يف  اأ�ستمر  اأن  اأريد  الأرجنتني،  مع  يل  مباراة  اآخر 

كبطل للعامل بقمي�س املنتخب، اأنا اأحب كرة القدم«، ورغم 

اأن م�ساركته يف املونديال املقبل عام 2026 تبدو م�ستحيلة، 

مثلما اأكد قبل بداية مونديال قطر، لكنه من الوا�سح اأنه 

�سوف ي�سارك مع الأرجنتني يف ن�سخة كوبا اأمريكا املقبلة.

"حللمه"  العامل  لكاأ�س  �سورة  ن�سر  على  مي�سي  وحر�س 

بعد  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  على  ح�ساباته  عرب 

فوزه مع "التانغو" مبونديال 2022، ون�سر �سورة له عرب 

�سفحته الر�سمية يف تطبيق "اإن�ستغرام"، وهو يرفع كاأ�س 

العامل، واأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: اأبطال العامل!!!!!!! 

حلمت باللقب عدة مرات، كنت اأرغب فيه كثريا لدرجة 

اأنني ما زلت مل اأ�سقط، ل اأ�ستطيع اأن اأ�سدق ذلك.. �سكرا 

اآمن  من  لكل  واأي�سا  يدعمني  من  ولكل  لعائلتي  جزياًل 

معا  نكافح  عندما  الأرجنتينيني  اأن  اأخرى  مرة  نظهر  بنا. 

ونتحد، نكون قادرين على حتقيق ما �سرعنا يف القيام به. 

ال�ستحقاق ينتمي اإىل هذه املجموعة التي تفوق الأفراد، 

اإنها قوة اجلميع الذين ينا�سلون من اأجل نف�س احللم الذي 

اإىل  حققناه!!،  لقد  الأرجنتينيني..  جميع  حلم  اأي�سا  كان 

الأمام الأرجنتني، �سرناكم قريبا جدا".

الأرجنتيني  النجم  ت�سلم  مب�سهد  مغردون  احتفى  كما 

ليونيل مي�سي كاأ�س العامل مرتديا "الب�ست" اخلليجي، يف 

لقطة هي الأبرز يف م�سريته الفنية، ومن الأبرز يف تاريخ 

كرة القدم، وظهر النجم الأرجنتيني مرتديا العباءة )الزي 

القطري التقليدي(، خالل مرا�سم التتويج بلقب املونديال 

يف ن�سخته الـ22، مما اأثار تفاعال يف الأو�ساط الإعالمية، اإذ 
مت تداول هذه اللقطات على نطاق وا�سع.

الوكالت
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ريا�ضي
الكاف توؤكد اأن الجزائر جاهزة ل�ستقبال �سيوفها

 "مرحبا" ال�سعار الر�سمي 
لكاأ�س �إفريقيا للمحليين 2022

 
كشفت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم أمس عن 

شعار الطبعة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين 
المقررة في الجزائر.

ونشرت "الكاف"، عبر حسابها الرسمي على 
"تويتر"، تغريدة جاء فيها: "المحطة المقبلة الجزائر 

التي هي جاهزة الحتضان ضيوفها، متعة كرة 
القدم اإلفريقية تعود من بوابة كأس األمم اإلفريقية 

للمحليين"وأرفقت الهيئة الكروية اإلفريقية، هذه 
التغريدة، بالشعار الخاص بالطبعة المقبلة لـ"الشأن"، 

والذي تمثل في عبارة "مرحبا".
يذكر أن الجزائر، ستحتضن منافسة "الشأن"، في الفترة الممتدة من 131 جانفي 

الجاري، وإلى غاية 4 فيفري المقبل.
ق.ر

 الرو�سونيري ير�سخ ل�سروطه 

ويمنحه اجرة �سنوية بـ4.5 مليون يورو

 بن نا�ضر �ضيح�ضل على 3 �أ�ضعاف
 ما يتقا�ضاه حاليا �إذ� جدد في ميالن

 
أفادت تقارير إعالمية إيطالية، أمس، عن اقتراب 

الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أكثر من أي 
وقت مضى من حسم مستقبله بشأن المواصلة مع 

نادي ميالن.
وذكرت صحيفة "الغازيتا ديللو سبورت" اإليطالية، 
أن األخبار القادمة من معسكر الروسونيري بإمارة 

دبي، والمتعلقة بتجديد عقد الالعب الذي ينتهي 
صيف 2024، تبعث على التفاؤل، وأكدت أن 

االهتمام المتزايد به، من قبل األندية الكبيرة في 
أوروبا، على غرار ليفربول وتشيلسي، دفع إدارة ميالن، إلى تغيير سياستها المالية، 

حيث عرضت عليه راتبا يتجاوز األربعة ماليين يورو سنويا، ما يجعله صاحب 
الراتب األعلى في الفريق رفقة الفرنسي ثيو هرنانديز.

 وأضاف أن إدارة ميالن ال تريد التفريط في خدمات "محارب الصحراء"، باعتباره 
جزء أساسيا من مشروع الفريق، ويشكل ثنائيا متميزا في خط الوسط مع زميله 

ساندرو تونالي.
 وكشفت الصحيفة، أن مسؤولي ميالن سيكثفون اجتماعاتهم مع وكيل أعمال الالعب، 

اعتبارا من 21 ديسمبر الجاري، يوم عودة ميالن إلى إيطاليا، حيث يريدون إنهاء 
الصفقة في أقرب وقت ممكن، من أجل تكريس أنفسهم لتجديد عقدي أوليفييه جيرو، 

ورافائيل لياو.
وكان بن ناصر اشترط مضاعفة راتبه 3 مرات بهدف الحصول نفس المبلغ الذي 

يتقاضاه ثيو هيرنانديز الذي يعتبر الالعب األعلى أجرا في الفريق، وأكدت الصحيفة 
أن إدارة "الروسونيري" منحت موافقتها على شروط الالعب الذي سيحصل على مبلغ 

4.5 مليون يورو سنويا، وهو ما يمثل 3 أضعاف ما يتقاضاه حاليا.
ويأتي هذا التطور الجديد بعد أسابيع قليلة على تعاقد الالعب مع الوكيل اإليطالي إنزو 

رايوال، ابن عم الراحل مينو رايوال، خلفا للفرنسي موسى سيسوكو.
ق.ر

من اأجل العمل على جاهزيته البدنية وال�ستعداد 

لنطالق المناف�سة الر�سمية

لوغانو �ل�ضوي�ضري يرف�س �لمغامرة 
بعمورة في مو�جهة مونز� �لودية

غاب الدولي الجزائري، محمد األمين عمورة، عن 
المباراة الودية التي جمعت ناديه لوغانو السويسري 

أمام مونزا اإليطالي، مما أثار التساؤالت بشأنه.
وحقق لوغانو فوزا غير متوقع على حساب مونزا، 

بهدف دون رد، في إطار تحضيرات الفريقين 
الستئناف المنافسات الرسمية، بعد ختام نهائيات كأس 

العالم قطر 2022.وكشف ماتيا كروتشي تروتي، 
مدرب لوغانو، سبب غياب عمورة عن ودية مونزا 

قائال في تصريحات صحفية: "عمورة استأنف 
التدريبات بصفة متأخرة مقارنة بزمالئه، ألنه كان ملتزما مع منتخب بالده، بمباريات 

دولية الشهر الماضي، مما جعله يتحصل على فترة راحة أطول«.وأضاف: "لهذا 
السبب قررنا عدم المجازفة به، واالنطالق معه من النقطة التي توقف فيها، من أجل 

العمل على جاهزيته البدنية، واالستعداد النطالق المنافسة الرسمية«.
ق.ر

بن زيمة يعلن اعتزاله اللعب دوليا يوم عيد ميالده الــ 35

 "�أنا فخور لما و�ضلت �إليه..
 كتبت ق�ضتي وق�ضتنا �نتهت �لآن".

 
قرر النجم المخضرم كريم بن زيمة، قائد نادي 

ريال مدريد اإلسباني، وضع حد لمسيرته الدولية مع 
منتخب فرنسا، بعدما غاب عن منافسات بطولة كأس 

العالم 2022، التي أقيمت في قطر، نتيجة اإلصابة 
التي تعرض لها.

وكتب بن زيمة بيان اعتزاله على حسابه في موقع 
التواصل االجتماعي "إنستغرام"، أمس، جاء فيه: 

"لقد بذلت جهدي، وهناك أخطاء ارتكبتها حتى 
وصلت إلى ما أنا عليه وأنا فخور بذلك. لقد كتبتي قصتي. وقصتنا انتهت اآلن«.

ويأتي بيان بن زيمة بعد يوم واحد من فقدان منتخب فرنسا لقب كأس العالم، بعدما 
خسر "الديوك" المواجهة النهائية في مونديال قطر، عقب الخسارة أمام منتخب 

األرجنتين بركالت الترجيح.
يذكر أن وسائل اإلعالم العالمية تحدثت عن عدم رغبة ديشان وبعض العبي منتخب 

فرنسا بوجود بن زيمة في القائمة التي تشارك في مونديال قطر، لكن إصابته وعودته 
إلى مدريد من أجل العالج عجلتا استبعاده عن تشكيلة المدير الفني الفرنسي.

الوكالت

 ق.ر

أجرى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، حرص من 
خاللها على تهنئته بالعيد الوطني القطري، 

ونجاح بلده في تنظيم كأس العالم في نسختها 
الـ22 التي اختتمت اول أمس.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد هنأ 
الرئيس تبون خالل هذه المكالمة، الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني باليوم الوطني لقطر، 
متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا 

من الرخاء والتقدم، كما قدم الرئيس، بذات 
المناسبة، تهانيه الحارة لدولة قطر قيادة 
وشعبا، لما حققته من تميز ونجاح على 
كل المستويات في تنظيم النسخة الثانية 

والعشرين من بطولة كأس العالم.
وبدوره شكر أمير دولة قطر الشقيقة، رئيس 
الجمهورية تبون على نبل مشاعره، متمنيا له 

وللشعب الجزائري دوام الهناء واالزدهار.
من جهته، وجه وزير الشباب والرياضة، 
عبد الرزاق سبقاق، تهانيه لكل من دولة 

قطر، ومنتخب األرجنتين، في ختام بطولة 
كأس العالم 2022.

وقال سبقاق في تصريحات صحفية أمس: 
"أهنئ دولة قطر بمناسبة يومها العالمي، كما 

أهنئهم على النجاح الباهر في تنظيم بطولة 
كأس العالم 2022"

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "أهنئ 
أيضا منتخب األرجنتين على آدائهم الكبير، 

والذي سمح لهم بالتتويج بكأس العالم".
يذكر أن الجزائر أبدت دعمها الكبير في 

العددي من المناسبات لدولة قطر، في 
احتضانها لبطولة كأس العالم 2022.

رغم المساعي الحثيثة التي تقوم بها 
االتحادية الجزائرية لكرة القدم، من أجل 

ضم المزيد من الالعبين مزدوجي الجنسية، 
إال أن األمر يزداد صعوبة بالتزامن مع 
انخفاض أسهم محاربي الصحراء على 
الساحة العالمية، سيما بعد الغياب عن 

المونديال القطري.
فقد كشفت تقارير إعالمية أمس أن الالعب 

الصاعد لفريق موناكو الفرنسي مغناس 
أكليوش، ذا األصول الجزائرية، والذي ال 

يتجاوز عمره الـ20 عاما، وضع شرطا 
من أجل الموافقة على اللعب مع المنتخب 

الوطني.
وتحدث المصدر ذاته عن وجود رغبة لدى 

متوسط الميدان الهجومي من أجل اللعب 
مع بلده األصلي، لكنه قرر مساومة الناخب 
الوطني جمال بلماضي قبل تمثيل الجزائر، 

من خالل مطالبته بدعوته بصفة مباشرة 
للمنتخب األول.

ويرفض بلماضي، منذ وصوله لمنصبه، 
استدعاء األسماء الشابة التي ال تلعب مع 
أنديتها رفقة المحترفين، معتبرا أن القيام 

بعكس ذلك سيكون انتقاصا من قيمة المنتخب 
الوطني، رغم االنتقادات التي يتعرض لها 

من هذا الجانب.
يذكر أن أكليوش اكتفى بالظهور مع الفريق 

األول لموناكو في 6 مناسبات فقط في 
الدوري الفرنسي، وهي حصيلة من المستبعد 
أن تكون كافية لدفع بلماضي لدعوته ألكابر 

الخضر بشكل مباشر.
ق.ر

رفع الدولي الجزائري رياض 
محرز نجم مانشستر سيتي، راية 

التحدي في وجه ليفربول، قبل 
مباراة الفريقين في كأس الرابطة 
اإلنجليزية، وقال في تصريحات 

عبر موقع ناديه الرسمي: "ستكون 
مواجهة صعبة مثل جميع مبارياتنا 

أمام ليفربول، إنهم فريق جيد 
جدا«.

وأضاف: "ستكون مباراة مهمة 
في استئناف الموسم بعد نهاية 
منافسات كأس العالم، يجب أن 

نستعد جيدا لنقدم أفضل مستوى، 
نتمنى أن نظهر بمستوى مميز، 

وهدفنا هو التأهل للدور التالي، وسنعمل على تحقيقه«، وواصل: "لقد 
فزنا بكأس الرابطة 3 مرات منذ انضمامي لصفوف مانشستر سيتي، 

فالتتويج باللقب في ملعب ويمبلي له مذاق رائع«.
وأضاف: "كنا سعداء بالفوز على تشيلسي في المرحلة السابقة من 
النسخة الحالية للبطولة، ونسعى أن نصل بعيدا في هذه المسابقة، 

كأس الرابطة بطولة مهمة، يجب أن نقاتل للفوز بها، وأن نقدم أداء 

جيدا في كل البطوالت التي 
ننافس عليها هذا الموسم«.

من جهة أخرى، تسبب اإلعالمي 
البريطاني توم يونغ في إشعال 

صراع على موقع التواصل 
االجتماعي "تويتر"، بسبب 

محرز، ووصف يونغ، الذي 
يعمل في النسخة اإلنجليزية 

لموقع "فافل" اإلسباني، محرز 
بأنه صاحب أفضل لمسة أولى 

للكرة على الساحة العالمية 
دون منازع، وغرد عبر حسابه 

الشخصي على تويتر قائال: 
"رياض محرز يمتلك أفضل أول 

لمسة للكرة في العالم، وال أريد االستماع ألي شخص يقول عكس 
ذلك«.

وجاءت الردود منقسمة، ما بين مؤيد ومعارض، حيث كتب أحد 
مشجعي مانشستر سيتي: "لم أر شخصا يروض الكرة بلمسة واحدة، 

بعد تمريرة وصلته من 50 مترا مثله.. الرجل رائع«.
ق.ر

الوزير �سبقاق يوجه التحية لدولة قطر وي�سيد بالأرجنتين بطل العالم

عدم العتماد عليه في فريقه لن ي�سفع له مع الناخب الوطني

اأطراف تعتبره اأف�سل مرو�ض للكرة في العالم حاليا، محرز:

�لرئي�س تبون يهنىء �لأمير تميم 
بالعيد �لوطني ونجاح �لمونديال

�أكليو�س لعب موناكو ي�ضترط �ت�ضال بلما�ضي به لاللتحاق بالخ�ضر

"ن�ضعى للتاأهل �مام ليفربول و�لتتويج بكاأ�س �لر�بطة �لإنجليزية"
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ع.ط

اقترح المشاركون في الملتقى إنشاء رابطة وطنية 
تجمع العاملين في مجال تحقيق المخطوط تهتم بجمع 
التراث المخطوط وحفظه, مع تنظيم دورات تدريبية 

دولية حول تحقيق المخطوطات وعلومه و حث 
الطلبة وتشجيعهم إلنجاز بحوث ورسائل أكاديمية 
في مجال المخطوط.كما أوصى المتدخلون بوضع 

قوانين موحدة في حماية المخطوطات مع تفعيل 

دور التكنولوجيات الحديثة في سبيل تطوير فهرسة 
المخطوطات و رقمنتها, إضافة إلى تنظيم ملتقيات 

دولية بالشراكة مع دول عربية وإسالمية.
وتناول المشاركون في هذا الملتقى عدة محاور حول 

فن الخط في العالم العربي و اإلسالمي و تطوره 
لكونه كان حافظا للتراث المادي, وتجربة المركز 
النيجيري للبحوث و الدراسات العربية في التعامل 

مع المخطوط العربي, حسب المنظمين.
وقدم المحاضر بلقاسم التخي, من جامعة عمار 

ثليجي باألغواط, قراءة فنية لنماذج من الخط 
العربي المستعمل في المنشآت و العناصر المعمارية 

اإلسالمية, مؤكدا أنها تعتبر تراثا ماديا ساهم في 
الحفاظ على تنوع المخطوط من خالل اختالف أوجه 

توثيقه.
وأوضح مدير مركز البحث في العلوم اإلسالمية و 
الحضارة و رئيس الملتقى, أحمد بن الصغير, أن 

الملتقى تخلله إمضاء اتفاقية تعاون و شراكة علمية 
مع المركز الوطني النيجيري للبحوث و الدراسات 
العربية تهدف إلى مد جسور التواصل العلمي بين 

الباحثين في الجزائر و نظرائهم من نيجيريا.
وتم في ختام أشغال الملتقى تكريم رمزي لعائلة 
الفنان التشكيلي والخطاط الراحل الطيب لعيدي 

من مدينة آفلو )والية األغواط( الذي وافته المنية 
شهر أكتوبر الماضي, حيث أجمع الحاضرون على 
المكانة الكبيرة و اإلرث الفني الذي خلفه الفقيد, و 
دعوا إلى تجميع أعماله في معرض يليق بمكانته 

الفنية و العلمية.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا الملتقى الذي نظمه مركز 

البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط 
لمدة ثالثة أيام قد نشط جلساته العلمية أساتذة 

جامعيين وباحثين من جامعات من داخل الوطن 
وخارجه, إضافة إلى إقامة معارض و ورشات بدار 

الثقافة التخي عبد هللا بن كريو بمشاركة المكتبة 
الوطنية الجزائرية و المتحف العمومي الوطني 

للخط اإلسالمي بتلمسان وجمعيات محلية من واليتي 
األغواط وغرداية.

اختتام ملتقى حول "فن اخلط واملخطوطات الإ�سالمية" بالأغواط

  الدعوة اإىل موا�صلة اجلهود لإبراز
 الرتاث الزاخر للمخطوطات يف اجلزائر

دعا م�ساركون يف تو�سيات ختامية مللتقى حول "فن اخلط واملخطوطات الإ�سالمية " اإىل موا�سلة اجلهود لإبراز الرتاث 

الزاخر للمخطوطات يف اجلزائر و العمل على جمع الرتاث املخطوط وحفظه، ح�سبما اأفاد اأم�س املنظمون.

اإ�سـهـــار

خرباء يفتحون النقا�س حول املو�سوع يف ندوة دولية 

 اأهمية الو�صائل الرقمية لتطوير 
البحث العلمي يف اللغة العربية

أكد مشاركون في ندوة دولية حول موضوع "اللغة العربية وقضايا 
التحول الرقمي في الوطن العربي"، نظمت أمس بجامعة "أبي بكر 
بلقايد" لتلمسان، على أهمية الوسائل الرقمية لتطوير البحث العلمي 

في اللغة العربية.
وذكرت دروة حمداني غنية من مركز البحث العلمي والتقني لتطوير 
اللغة العربية بالجزائر العاصمة, خالل مداخلتها في هذا اللقاء المنظم 

بتقنية التحاضر عن بعد من طرف وحدة البحث في واقع اللسانيات 
وتطور الدراسات اللغوية في البلدان العربية لجامعة تلمسان, بمناسبة 

اليوم العالمي للغة العربية, أن المركز أعد برمجيات وتطبيقات 
كالخوارزميات والتعلم االلي لتطوير استعمال اللغة العربية في عدة 

مجاالت.
وأضافت أن باحثي ذات المركز قاموا بإنشاء قاعدة معطيات صوتية 

للغة العربية تضم مصطلحات جزائرية، حيث تستعمل في ميداني 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الدراسات الصوتية واللغوية، 

كما أشارت دروة حمداني إلى مشاريع أخرى في البرمجيات على 
غرار " قصتي" الذي هو عبارة عن برمجية تسمح بالقراءة اآللية 

لقصص األطفال ومشروع المستخرج اآللي للمواضيع والنصوص 
والكتاب المدرسي اآللي الخاص باألندروويد.

ر.ن

ANEP : 2216025703  الرائد: 2022/12/20



11 الثقايف

 www.elraed.dz

تقنية  طريق  عن  اجتماع  على  إشرافه  وخالل 
والئيا  مديرا   25 مع  بعد  عن  المرئي  التحاضر 
للقطاع, عقد أمس أول تناول خالله القرار الوزاري 
المشترك الخاص بنمطية بناء المساجد, قال بلمهدي 
من  سيمكن  التشريعي  النص  هذا  ><صدور  أن 
بالجزائر  اإلسالمي  العمران  وهوية  تاريخ  حماية 
مع  يتماشى  عمراني  نسق  تحقيق  في  والمساهمة 
"الفسيفساء  أن  العصرنة.«وأضاف  متطلبات 
الجديدة التي طغت على النمط المعماري بالجزائر, 
الذي  األصيل  النموذج  على  الحفاظ  اليوم  تتطلب 
ميز مساجدها وتمكنت في وقت سابق من تصديره 

ذلك  على  "الحفاظ  أن  مبرزا  الجوار",  دول  إلى 
منذ  مرة  ألول  النص  هذا  صدور  وعبر  النموذج 
استقالل الجزائر, سيكرس لمبدأ الحفاظ على الهوية 
الدينية الوطنية.«وأوضح الوزير أن "القرار الذي 
صدر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر المنصرم, 
حرص على تكييف ومراعاة شروط إنجاز المساجد 
مع خصوصية واختالف مناطق الوطن, مع مراعاة 
الظروف المستجدة المرتبطة بإنشاء هياكل تستغل 

الطاقات المتجددة وتكون صديقة للبيئة.«
وبالمناسبة, وجه بلمهدي للمدراء الوالئيين وأمناء 
مجالس البناء والتجهيز ورؤساء الجمعيات الدينية 

تعليمات  المساجد  بإنجاز  المكلفين  والمتعاقدين 
"تقضي بإطالق حملة وطنية لشرح مضمون القرار 
الوزاري المذكور", مشددا في ذات الصدد على أن 
"المساجد التي لم يتم إطالق أشغال إنجازها يتوجب 
إلزاما أن تتطابق مخططات بنائها مع دفتر الشروط 

الجديد الذي يحدد نمطية هذه الهياكل الدينية.«
وبخصوص المساجد التي انطلقت بها األشغال, قال 
الوزير أنه "سيكون من المحبذ العمل على تكييف 
ما تم إنجازه بقدر ما هو متاح وممكن مع النمطية 

الجديدة التي نص عليها القرار".
حياة �سرتاح

للمهرجان   12 ال  الطبعة  ستقام 
 21 من  الحوزي  لموسيقى  الوطني 
بقصر  الجاري  ديسمبر   25 إلى 
بتلمسان,  دالي"  الكريم  "عبد  الثقافة 
للثقافة  الوالئي  المدير  أعلنه  حسبما 

والفنون، أمين بودلفة.
 13 الفنية  التظاهرة  هذه  وستجمع 
جمعية موسيقية منها سبع من والية 
تلمسان, حسبما أبرزه بودلفة, مضيفا 
تكريما  ستعرف  الطبعة  هذه  أن 
بن  العربي  الشيخ  للفنان  خاصا 
طيطمة.وسيعرف  والشيخة  صاري 
محترفين  فنانين  مشاركة  المهرجان 
في هذا الطابع الموسيقي على غرار 
عالل  بن  ومريم  إبراهيم  قاسم  حاج 
موسيقية  جمعيات  إلى  باإلضافة 
التي ستفضل موسيقيين الشباب بغية 
تكوين جيل جديد في هذا النوع الفني 

الذي يحظى بشعبية في الجزائر.
أيضا  الطبعة  هذه  ضمن  وستقدم 
أقسام -ماستر أو دورات تكوينا لفائدة 

في  مختصين  من  بتأطير  الشباب 
هذه الموسيقى حسبما أشار إليه ذات 
المهرجان  هذا  أن  مضيفا  المسؤول 
الحوزي  شعر  على  الضوء  سيسلط 

والشعراء الذين تألقوا بتلمسان. 
يتناول  علمي  لقاء  برمجة  تم  كما 
موسيقى الحوزي على مستوى مركز 
الدراسات األندلسية بمشاركة باحثين 

في  للبحوث  الوطني  المركز  من 
عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان 

والتاريخ.
خلق  وبهدف  أخرى  جهة  من 
حول  وسياحية  اقتصادية  ديناميكية 
هذا المهرجان ستقام معارض للفنون 
التشكيلية ومنتجات الصناعة التقليدية 
مختلفة  ومدن  تلمسان  مدينة  بوسط 

سهرات  ستحتضن  والتي  بالوالية 
جوالت  تنظيم  سيتم  كما  موسيقية. 
سياحية للزوار الراغبين في اكتشاف 

مدينة الزيانيين.
ويعتزم مدير الثقافة والفنون لتلمسان 
الذي يعد أيضا محافظ هذا المهرجان 
الوطني  المركز  مع  بالتعاون  تنظيم 
التاريخ  قبل  ما  في عصور  للبحوث 
ملف  إعداد  والتاريخ  اإلنسان  وعلم 
الموسيقى  هذه  اقتراح  أجل  من 

كموسيقى عالمية.
الحوزي  موسيقى  صيت  ذاع  وقد 
يد  على   15 ال  القرن  منذ  بتلمسان 
المنداسي  هللا  عبد  بن  سعيد  الشاعر 
)1583-1677( ثم من طرف أحمد 
بن تريكي وبعده بن مسايب وأخيرا 
بداية  مع  سهلة  بن  عائلة  قبل  من 
الطابع  هذا  ويعتبر  ال18.  القرن 
أقرب إلى الشعر منه إلى الموسيقى, 

حسبما أبرزه محافظ المهرجان.
حياة �سرتاح

توفي مساء األحد المتاضي بسيدي بلعباس الفنان والممثل القدير, عباس بودن, 
عن عمر ناهز 82 سنة, حسب ما علم لدى عائلة الفقيد.وأوضح ذات المصدر 
أن الفنان عباس بودن كان قد نقل األسبوع الماضي الى المركز االستشفائي 
دماغية  بجلطة  أصيب  بعدما  بلعباس,  بسيدي  حساني  القادر  عبد  الجامعي 

وحول الى مصلحة اإلنعاش حيث توفي بعد أن تدهورت حالته الصحية.
تجدر اإلشارة إلى أن الفقيد من مواليد سنة 1940 بسيدي بلعباس ويعد فنان 

مسرحي كوميدي وممثل بفرقة صوت النضال بسيدي بلعباس.
وقد بدأ عباس بودن مشواره في الفن الرابع سنة 1954. كما  كان أستاذا في 

الفنون الدرامية, وكاتبا ومخرجا, وله أدوار مهمة في عدد من األعمال, وفق 
المكلفة باإلعالم واالتصال بالمسرح الجهوي لسيدي بلعباس, عباسية مادوني.
منها  واإلبداعي  الفني  مشواره  خالل  جوائز  عدة  الراحل  الفنان  حصد  كما 
2002, حسب ما ذكره ذات  بلعباس سنة  لمدينة سيدي  المميز  الفنان  جائزة 
المصدر, مشيرا إلى من أهم أعماله سلسلة "بال حدود" سنة 2003 و "من 
الدوار للدوالر" في 2004 وسلسلة "بوضو " والكثير من األعمال المسرحية 

والفنية األخرى.
حياة �سرتاح

حتتفل منظمة اليون�سكو 

منذ 2012 بهذا اليوم

احتفالية ر�سمية 
باملجل�س ال�شعبي الوطني 
باليوم العاملي للغة العربية

الرسمي  االحتفال  أول  أمس  الوطني  الشعبي  المجلس  احتضن 
كل  من  ديسمبر  ل18  المصادف  العربية،  للغة  العالمي  باليوم 
سنة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، 
واعضاء من الحكومة وممثلين عن عدة مؤسسات وهيئات رسمية.
كما حضر هذا الحفل، الذي ينظمه المجلس االعلى للغة العربية 
والثقافة  الحضارة  في  العربية  اللغة  "مساهمة  شعار  تحت 
التربية  بشؤون  المكلف  الجمهورية  رئيس  مستشار  االنسانية"، 
و  الثقافة  ووزيرة  غوالي،  نورالدين  العالي،  والتعليم  الوطنية 
الفنون، صورية مولوجي، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

كمال بداري.
إلى  مولوجي  صورية  والفنون  الثقافة  وزيرة  بالمناسبة  أشارت 
القرن العشرين لغة رسمية  العربية صارت منذ نهاية  أن "اللغة 
في األمم المتحدة، وال يجهل احد دور الجزائر في هذا اإلعتراف 
الدولي، وهو دور منسجم مع المساهمة التاريخية للجزائريين في 
و   )...( علومها  ودراسة  العربية،  باللغة  الكتب  ووضع  التدوين 

توسيع مكانتها.«
اختارته  الذي  الشعار  أن  الوزيرة  اعتبرت  وفي سياق ذي صلة 
اليونسكو لالحتفال بهذا اليوم، "مساهمة اللغة العربية في الحضارة 
والثقافة اإلنسانية"، يؤكد أن "اللغة العربية بما قدمته لالنسانية من 
ابداع لغوي بمختلف األشكال واالساليب والفنون األدبية )...( في 
العلوم اإلنسانية والترجمة )...( سمح لها باالسهام البالغ التأثير في 

الثقافات العالمية، وفي إثراء الثقافة اإلنسانية.«
وأضافت مولوجي أن االحتفاء بهذا اليوم العالمي لم يعد مقتصرا 
والبعثات  الهيئات  من  الكثير  تحيي  فاليوم  وحدهم،  العرب  على 
اليوم  هذا  األخرى  اللغات  واكاديميات  والثقافية  الديبلوماسية 

و"تسترجع االمم دور العربية في تطوير العلوم والترجمة.«
بدوره أكد عميد جامع الجزائر، محمد مأمون القاسمي الحسني، 
الشخصية  مقومات  و  الوحدة  عوامل  أهم  من  العربية  "اللغة  أن 
الوطنية" في حين ذكر رئيس المجلس االعلى للغة العربية، صالح 
و  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  لرئيس  السامية  بالرعاية  بلعيد، 
الذي "يرعى مقومات الهوية الوطنية بما يوليه من اهمية في حفظ 
الذاكرة و نقلها لألجيال القادمة"، مذكرا بجهود المجلس في ترقية 

و تعميم استعمال العربية.
العربية  اللغة  مجامع  تدخالت رؤساء  االحتفاء  فعاليات  وعرفت 
لكل من مصرو سوريا و موريتانيا واإلمارات العربية المتحدة، 
كما عرف اللقاء تقديم قراءات شعرية و تنظيم معرض كتاب الهم 

إصدارات المجلس االعلى للغة العربية.
وتحتفل منظمة اليونسكو منذ 2012 باليوم العالمي للغة العربية 
لما لها من دور وإسهام في حفظ ونشر حضارة اإلنسان وثقافته.

حياة �سرتاح

مغامرات الثنائي ا�ستمرت 25 مو�سمًا

"بوكيمون" 
تطوي �شفحة اآ�س وبيكات�شو 

ر م�شل�شاًل جديدًا وحت�شّ
مسيرة  بعد  وبيكاتشو،  آش  صفحة  بوكيمون  شركة  طَوت 
أنها ستطلق  إذ أعلنت مؤخرا  مغامرات استمرت 25 موسماً، 
"لم  بشخصيات  المقبل،  العام  جديداً"  متحركة  رسوم  "مسلسل 

يسبق أن ُعرفت"، منها الثنائي ليكو وروي.
وأوضحت "بوكيمون"، المملوكة جزئياً لشركة نينتندو اليابانية 
العمالقة أللعاب الفيديو التي تدير حقوق العالمة التجارية بدءاً 
"عرض  أن  البطاقات،  جمع  لعبة  إلى  التلفزيوني  بالمسلسل 

المسلسل الجديد سيبدأ في بلدان عدة سنة .«2023
وأضافت أن "المسلسل الجديد سيُطرح بعد الموسم الحالي" الذي 
تمحور للمرة الخامسة والعشرين على مغامرات شخصيتي آش 
"الفصل األخير من  كيتشوم وبيكاتشو.وستشكل حلقات خاصة 
مغامرات آش وبيكاتشو"، و"ستعطي لمحة عما يخبئه المستقبل" 
للشخصيتين األيقونيتين.وتوقعت الشركة أن "يشاهد المعجبون 
بكل سرور المسلسل الجديد الذي يقوم على كل مميزات رسوم 
بوكيمون المتحركة العزيزة على قلوبهم، أي الحركة والمغامرة 
األطفال  شغف  من  "بوكيمون"  والصداقة.«...واستُلِهَمت 
األولى  للمرة  وظهرت  وجمعها،  الحشرات  بمطاردة  اليابانيين 
عام 1996 على شكل لعبة فيديو على أجهزة غيم بوي، وانبثق 
العالم  أنحاء  الثقافية شهرة في  أكثر االمتيازات  اللعبة أحد  من 

كافة، إلى جانب "ستار وورز" و"هاري بوتر.«
األغراض  من  يحصى  ال  عدد  "بوكيمون"  شكل  على  وأُنِتج 
والحيوانات المحشوة، واقتُبست منها مجموعة من األفالم، فيما 

حققت لعبة بوكيمون غو شعبية واسعة.
وهما  "بوكيمون"،  امتياز  من  الجديدتان  الفيديو  لعبتا  وحققت 
قوية،  بداية  سويتش"،  "نيننتندو  على  و"فايولت"،  "سكارلت" 
أيام قليلة من  إذ بيعت منهما عشرة ماليين نسخة في غضون 

طرحهما، في أواخر نوفمبر الماضي.

الثالثاء  20 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 26 جمادى الأوىل 1444هـ

وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف، يو�سف بلمهدي:

قانون منطية بناء امل�شاجد حلماية 
هوية العمران الإ�شالمي باجلزائر

اأكد وزير ال�سوؤون الدينية و الأوقاف، يو�سف بلمهدي، اأن �سدور القانون اخلا�ص بنمطية بناء امل�ساجد

 �سيمكن من حماية تاريخ وهوية العمران الإ�سالمي باجلزائر.

تلم�سان حتت�سن فعاليات طبعته الـ 12

املهرجان الوطني للحوزي يعود هذا الأربعاء

يعد الراحل اأحد امل�سرحيني الكوميديني بفرقة �سوت الن�سال ب�سيدي بلعبا�ص

وفاة الفنان القدير عبا�س بودن
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دويلالثالثاء  20 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 26 جمادى الأوىل 1444هـ12
تقرير يتوقع بلوغ �سوق حتلية املياه 

العاملية 28 مليار دولر 

1.8 مليار �شخ�ص
 مهددون بالعط�ص بحلول 2025

قال تقرير "موني ويك" إنه بحلول عام 2025، سيعيش أكثر من 1.8 
مليار شخص في ظروف من العجز المائي المطلق، في وقت يقدر 
مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية بواشنطن )CSIS( أن البنية 
22.5 تريليون دوالًرا إضافًيا بحلول  للمياه ستتطلب  العامة  التحتية 
والسلعة  العالم  في  مورد  أهم  الماء  أن  الموقع  2050.وأضاف  عام 
األكثر وفرة، لكن بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في االستثمار بالمياه 
فإن الخيارات قد تبدو محدودة. وتساءل الكاتب ديفيد ج. ستيفنسون 
عما إذا كان الوقت قد حان لالستثمار في المياه بينما يتجه العالم نحو 

نقص عالمي كبير.
العالمية بلغت 16.5  المياه  إلى أن قيمة سوق تحلية  التقرير  وأشار 
مليارا   28 إلى  تصل  بأن  توقعات  وسط   2020 عام  دوالر  مليار 
بحلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.32% من 2022 إلى 
2027. واستند التقرير ألبحاث السوق من "أريزتون" لالستشارات 

.Arizton Advisory & Intelligence واالستخبارات
األرض،  سطح  من   %71 حوالي  تغطي  المياه  أن  الكاتب  وأوضح 
ورغم ذلك فإن 97% منها مالحة، وبدون تحليتها ال تصلح لالستهالك 
الصناعية  االستخدامات  أغلب  أو  المحاصيل  زراعة  أو  البشري 

باستثناء التبريد.
أما المياه العذبة -يضيف الكاتب- فتبلغ 3% فقط من مياه األرض، كما 
أن 5 أسداس هذه النسبة إما محبوسة في صورة ال يمكن استخدامها 
أو شديدة التلوث أو عميقة جًدا تحت سطح الكوكب بحيث ال يمكن 

استخراجها اقتصادًيا.
عذبة  األرض  مياه  من  فقط   %0.5 أن  الكاتب-  -حسب  والنتيجة 
أن  يجب  الطويل،  المدى  على  أنه  للشرب.وأكد  وصالحة  ومتوفرة 
يستمر القطاع في النمو حيث يساعد تحسين التكنولوجيا وكفاءة الطاقة 
على خفض تكاليف تحلية المياه.وسلط الكاتب الضوء على اثنين من 
أسهم المياه التي يمكن االستثمار بها عالميا، وتحدث عن سهم شركة 
فيوليا إنفايرومنت الفرنسية التي وصفها بكونها أفضل العب عالمي 
بالسوق، وسهم شركة كونسوليديتد التي تقوم بتصميم وبناء وتشغيل 
وأحياًنا تمويل محطات تحلية مياه البحر وشبكات توزيع المياه بالعديد 

من بلدان منطقة البحر الكاريبي، حيث تشح مياه الشرب.

املغرب: 

مناه�شو التطبيع ينظمون يوما وطنيا 
ت�شامنيا مع ال�شعب الفل�شطيني 

المشاركة  إلى  التطبيع  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  دعت 
السبت  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامني  الوطني  اليوم  في  القوية 
المقبل، و ذلك تنديدا بالمسار التطبيعي التخريبي للمغرب مع الكيان 
الصهيوني، وباستمرار الدولة المخزنية في إغراق المملكة في أتون 

المخططات والبرامج الصهيونية واإلمبريالية.
بمناسبة  االحتجاجي,  التضامني  الوطني  لليوم  الجبهة  تنظيم  يأتي  و 
لتطبيع  العار  اتفاقية  على  المغربية  الحكومة  لتوقيع  الثانية  الذكرى 
العالقات الرسمية مع الكيان الصهيوني, علما أنه على مدى العامين 
وهيئاته  المغربي  المجتمع  أوساط  في  التنديد  يتوقف  لم  الماضيين, 
بالهرولة التطبيعية في مختلف المجاالت, فضال عن عشرات الوقفات 

المطالبة بإسقاط التطبيع وتجريمه.
لها,  بيان  في  التطبيع,  فلسطين وضد  لدعم  المغربية  الجبهة  ودعت 
الى المشاركة القوية في هذا الموعد الذي سينظم تحت شعار "جميعا 
مع فلسطين ولحماية بالدنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني". كما 
أعلنت الجبهة عن إطالق حملة إعالمية رقمية ضد التطبيع مع الكيان 

الصهيوني.

وقالت اللجنة الصحراوية في بيان لها أمس، أنها 
تتابع  بانشغال عميق تداعيات فضيحة الرشاوى 
البرلمان  أعضاء  من  العديد  فيها  تورط  التي 
القضاء  طرف  من  حاليا  المتابعين  ـ  االوروبي 
األوروبي ـ الذين كانوا حسب المعطيات األولية 
"يدافعون عن أطروحة المغرب المنافية للشرعية 
من  االستعمار  بتصفية  الصلة  ذات  الدولية 
الصحراء الغربية، ومارسوا كافة أشكال الضغط 
والرشوة للتصويت على قرارات تدعم االستغالل 
غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية 
 - االحتالل  وقوة  األوروبي  االتحاد  قبل  من 

المملكة المغربية".
ويأتي هذا, يقول بيان اللجنة، في سياق "عمليات 
الدولي  القانون  على  للقفز  متواصلة  احتيال 

بخصوص  األوروبية  العدل  محكمة  وقرارات 
سافر  خرق  في  وأيضا  الصحراوية،  الموارد 
سلوك  على  تنطبق  التي  األساسية  للمبادئ 

مؤسسات االتحاد األوروبي".
وتأسيسا على  ما تقدم، أدانت اللجنة الصحراوية، 
"هذا التورط المشين ألعضاء البرلمان األوروبي 
مستنكرة  الرشاوي"،  فضيحة  في  المتورطين 
المغرب  مع  المتسامح  األوروبي  االتحاد  موقف 
شريكا  "اعتباره  منها  مسميات،  عدة  تحت 
المكشوف في نهب  للتورط  استراتيجيا، وصوال 
ثروات الصحراء الغربية، واالستمرار في احتالل 
أجزاء منها وارتكاب كل أنواع االنتهاكات دون 
االوروبي  االتحاد  قبل  من  االدانة  من  نوع  أي 
ومؤسساته. وهو "ما شجع المغرب على التمادي 

في انتهاك القوانين الدولية، والقفز على الشرعية 
الدولية".

كهيئة  األوروبي،  البرلمان  اللجنة  وذكرت 
تشريعية، بأن "الشعب الصحراوي يدرك بشكل 
جيد أن االتحاد األوروبي ومختلف هيئاته واعية 
االبتزاز  عن  التغاضي  بمخاطر  الوعي  كل 
األمر  هذا  مع  التساهل  وأن  المعهود،  المغربي 
فيها  بما  ومؤسساته  األوروبي  االتحاد  سيجعل 

القضائية والتشريعية على محك المصداقية".
كما أضافت اللجنة أن هذا يأتي في وقت استعمال 
المغرب ورقة الهجرة السرية واستخدام األطفال 
األبرياء كورقة لالبتزاز والمساومة, الفتة االنتباه 
على  دأبت  المغربي،  االحتالل  "دولة  أن  إلى 
استعمال مثل هذه األساليب القذرة بما فيها الرشوة 
وانتهاكات  ممارسات  إلى  إضافة  الذمم،  وشراء 
في  والشعوب  االنسان  لحقوق  وخطيرة  جسيمة 
األراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في 

غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة.
الحقوقي  الوضع  "خطورة"  إلى  اللجنة  ونبهت 
من  المحتلة  بالمناطق  حاليا  السائد  واإلنساني 
الجمهورية الصحراوية، ال سيما في ظل تصاعد 
جرائم حرب، وجرائم ضد االنسانية بعد الخرق 
في  المغرب  قبل  من  النار  إطالق  لوقف  السافر 
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الشعب الصحراوي.
على  االوروبي،  البرلمان  اللجنة  حثت  كما 
التحقيق في القرارات السابقة لهذه الهيئة المرتبطة 
المتورطين  تأثير  ومدى  الصحراوية،  بالقضية 
في هذه الفضيحة في دفع الهيئة األوروبية التخاذ 
قرارات مشبوهة ضد الشرعية الدولية مقابل ربط 
عالقات مصالح مع نظام االحتالل المغربي على 

حساب الشعب الصحراوي.
في  للتحقيق  األوروبي  البرلمان  دعت  كما 
البرلمان  تجاهل  وراء  الكامنة  الحقيقية  األسباب 
منذ سنوات االنتهاكات المغربية لحقوق اإلنسان 
كان  إذا  وما  الغربية،  الصحراء  في  والشعوب 
هذا  في  دخل  أي  الفضيحة  هذه  في  للمتورطين 

التواطؤ المفضوح.

قال عضو لجنة التحقيق النيابية في حادث اقتحام 
إن  شيف  آدم  الديمقراطي  النائب  الكونغرس 
التقرير الذي ستصدره هذه اللجنة في وقت الحق 
دونالد  السابق  الرئيس  تدين  قوية  أدلة  يتضمن 

ترامب.
وأضاف شيف خالل لقاء مع شبكة "سي إن إن" 
األدلة  يتضمن  التقرير  أن  األميركية  اإلخبارية 
الكافية التي يحتاجها المحققون التخاذ قرار بإدانة 
ترامب  دونالد  أن  على  "األدلة  وقال  ترامب. 
لقلب  بجهوده  يتعلق  فيما  جنائية  جرائم  ارتكب 
وأعتقد  التقرير،  في  موجودة  االنتخابات  نتائج 

أنها كافية لتوجيه االتهام له".
متعددة  بطرق  حاول  ترامب  أن  على  وشدد 
على  للعثور  الواليات  مسؤولي  على  الضغط 
لعرقلة  التدخل  "وحاول  موجودة،  غير  أصوات 

جلسة تشريعية مشتركة، كما أنه حرض الغوغاء 
على مهاجمة مبنى الكونغرس" في السادس من 
فعال  هذا  يكن  لم  "إذا  وتساءل:   .2021 جانفي 
وأضاف  إذن؟".  اإلجرامي  الفعل  فما  إجراميا، 
الدستور  في  عشر  الرابع  "التعديل  أن  شيف 
ينص على منع المتورط في تمرد ضد الحكومة 
على  ينطبق  ما  وهذا  منصب رسمي،  تولي  من 

الرئيس السابق ترامب".
أحكام  ثالثة  الواقع  في  "توجد  أنه  وأوضح 
ترامب:  الرئيس  تمرد  مع  للتعامل  وإجراءات 
هناك القانون الجنائي، وهناك التعديل الدستوري 
ارتكاب  في  التورط  يجعل  الذي  عشر  الرابع 
تمرد عائقا أمام تولي أي منصب، وهناك أيضا 

المحاكمة البرلمانية التي جرت".
إذا  الجنائي،  بالقانون  يتعلق  "فيما  بأنه  وذّكر 

أمكنك إثبات أن شخصا ما حرض على العصيان 
لمن  المساعدة  قدم  أو  الحكومة،  ضد  والعنف 
نظرت  وإذا  للقانون.  مخالف  فهذا  ذلك،  يفعلون 
تماما  ينطبق  فهذا  ترامب،  دونالد  أفعال  إلى 

عليها".
إن  تايمز"،  "نيويورك  قالت صحيفة  جهتها  من 
يواجه  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 
من  المرتقب  التقرير  بسبب  الصداع  من  أسبوع 
الكونجرس  اقتحام  أحداث  في  التحقيق  لجنة 
وتعامل لجنة مجلس النواب مع إقراراته الضريبية 
لست سنوات بعد فشل محاوالته لحجبها. وذكرت 
من  سنوات  خمس  من  أكثر  بعد  أنه  الصحيفة 
وربا  والجدل  الفضائح  حول  الدرامية  العناوين 
األسبوع  هذا  فإن  بترامب،  المحيطة  الجرائم 

سيكون له تداعيات كبيرة.

أقرت المحكمة العليا البريطانية، االثنين، 
بأن خطة الحكومة إلرسال طالبي اللجوء 

إلى رواندا "قانونية".
وقالت في نص قراراها إن ما يؤخذ على 
تنظر  "لم  أنها  هو  البريطانية  الحكومة 
الفردية"،  الحاالت  في  صحيح  بشكل 

"قانونية".وكانت  ذاتها  بحد  الخطة  لكن 
أفريل  في  وقعت  البريطانية  الحكومة 
جنيه  مليون   120 بقيمة  صفقة  الماضي 
بإرسال  تقضي  رواندا،  مع  إسترليني 
باستثناء   - نظاميين  غير  مهاجرين 
إلى   - بذويهم  المصحوبين  غير  األطفال 

البلد اإلفريقي حتى يتم االنتهاء من النظر 
إصدار  أن  لجوئهم.يذكر  طلبات  في 
خطة  لصالح  قرارا  اليوم  العليا  المحكمة 
الترحيل  رحالت  أن  يعني  ال  الحكومة 
بسبب  الفور،  تقلع على  أن  يمكن  الجوية 
تقــدم  استئنــاف  دعاوى  وجود  إمكانية 

المحاكم  في  نظاميين  غير  مهاجرون  بها 
البريطانية.

ومنتصف جوان الماضي تمكن مهاجرون 
غير نظاميين كانوا ضمن المدرجين على 
أول رحلة ترحيل إلى رواندا من الحصول 
األخيرة،  اللحظة  في  قانوني  إرجاء  على 

بعد تدخل من المحكمة األوروبية لحقوق 
األوروبية  المحكمة  وكانت  اإلنسان. 
ستراسبورغ  )مقرها  اإلنسان  لحقوق 
القضاء  على  يتعين  أنه  اعتبرت  بفرنسا( 
اإلجراء  "قانونية"  في  النظر  البريطاني 

قبل ترحيل المهاجرين.

قالت اإن هذا الأمر �سيجعل موؤ�س�ساتها على حمك امل�سداقية

جلنة �شحراوية حتذر من تغا�شي الربملان 
الأوربي عن ف�شيحة الر�شاوي املغربية

نددت اللجنة ال�سحراوية حلقوق الإن�سان، بالتورط امل�سني لأع�ساء الربملان الأوروبي يف ف�سيحة الر�ساوي، موؤكدة اأن الحتاد الأوروبي 

وخمتلف هيئاته واعية كل الوعي مبخاطر التغا�سي عن البتزاز املغربي املعهود، واأن الت�ساهل مع هذا الأمر �سيجعل موؤ�س�سات الهيئة 

الأوروبية مبا فيها الق�سائية والت�سريعية على حمك امل�سداقية.

 الوكالت

حادثة اقتحام مبنى الكونغر�س الأمريكي

حديث عن تقرير يت�شمن "اأدلة كافية" لإدانة ترامب

اإيطاليا: 

اإنقاذ قارب يحمل 160 مهاجرا
أعلنت مصادر أمنية إيطالية أمس، أنه "تم إنقاذ قارب يحمل أكثر من 
160 مهاجراً خالل الليل، كان يبحر على بعد أميال قليلة عن جزيرة 
وكالة  نقلت  حسبما  ذاتها،  المصادر  الصقلية".وأضافت  المبيدوزا 
األنباء اإليطالية "أكى" أنه توفيت فتاة من ساحل العاج تبلغ من العمر 
عامين كانت على متن القارب بعد حادث غرق تعرض له ". وخلصت 
المصادر إلى القول، إنه “تم نقل جميع المهاجرين إلى نقطة "كونترادا 

إمبرياكوال الساخنة"، على كبرى جزر األرخبيل الصقلّى.



قيادي يف حما�س �ضدد على �ضرورة

 تكثيف الرباط بالأق�ضى

حتذيرات من خطر
 كبري يهدد الأق�صى 

ب�إجراءات الحتالل التهويدية
حذر مراقبون من خطر متزايد يهدد المسجد األقصى المبارك، مع 
المتضاعفة  المستوطنين  واقتحامات  التهويدية  االحتالل  إجراءات 

خالل األعياد اليهودية.
وقال رئيس كلية الشهاب المقدسية أمجد شهاب: إن "المسجد األقصى 
يشهد خطراً كبيراً بفعل إجراءات االحتالل بحقه"، متوقعاً أن تشهد 
المدة المقبلة انتقااًل من التقسيم الزماني إلى المكاني بحق األقصى، 
وفق تقارير إعالمية فلسطينية أمس، وذكر شهاب أن االحتالل يسعى 
إلى هدم المسجد األقصى من خالل خطواته التصعيدية، منبّهاً إلى أن 
المستوطنين يحاولون أن يمهدوا لعملية هدم المسجد األقصى المبارك 

وجعلها مسألة وقت.
تشريع  على  ستعمل  المتطرفة  الصهيونية  الحكومة  أن  وأوضح 
وتيرة  بزيادة  الحق  الهيكل"  "جمعيات  تسمى  لما  تعطي  قوانين، 
عن  الدفاع  أن  على  شهاب  وشدد  األقصى،  المسجد  على  العدوان 
العرب والمسلمين، خصوصاً  المسجد األقصى فريضة على جميع 
والمقدسات  المسجد  تدنيس  مواصلة  على  المستوطنين  تجرؤ  مع 

اإلسالمية.
من جانبه، بيّن رئيس قسم األبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس 
المناسبات،  كل  استغالل  يحاول  االحتالل  أن  يعقوب  هشام  الدولية 
لفرض سيادته على المسجد األقصى، وأشار يعقوب إلى أنه رغم كل 
الخطوات التصعيدية التي يقوم بها االحتالل بحق قضيتنا الفلسطينية، 
لن يستطيع النيل من شعبنا، مؤكداً أن شعبنا ما يزال متمسكاً بحقه 
الحقيقي  االعتبار  نعيد  أن  "يجب  قائاًل:  وتابع  لالحتالل،  ومقاومته 
أن  يحاول  االحتالل  أن  مضيفاً  األقصى"،  والمسجد  القدس  لقضية 

يؤسس معنوياً لهيكله المزعوم داخل األقصى.
المستوطنين،  من  اقتحامات  األخيرة  الساعات  في  األقصى  وشهد 
إلحياء ما يسمى عيد "الحانوكاه" العبري، في حين تصدى المرابطون 
االحتالل،  جيش  من  واالعتقال  للمالحقة  تعرضهم  رغم  لالقتحام 
ودعا ما يسمى "باتحاد منظمات الهيكل" أنصاره إلى اقتحام المسجد 
األقصى على مدى أيام "عيد الحانوكاه" التي بدأت أمس أول وتستمر 

حتى 26 من الشهر الجاري.
ومنذ عام 2017 تسعى "جماعات الهيكل" إلى تطوير عدوانها خالل 
هذا العيد، بحيث تشعل الشمعدان في باب األسباط، وتدخل طقوس 
الرقص  نقل  المستوطنون  ويتعمد  األقصى،  المسجد  إلى  إشعاله 
األقصى،  أبواب  مختلف  إلى  "بالحانوكاه"  واالحتفاالت  والغناء 
الهيكل  جماعات  وتواصل  والقطانين،  والغوانمة  السلسلة  كأبواب 
المزعوم حشدها لالقتحام، عبر توفير مواصالت مجانية من وإلى 
األقصى، كما دعت منظمة "نساء من أجل الهيكل" إلى اقتحام نسائي 

بمناسبة "الحانوكاه" اليوم الثالثاء.
إلى ذلك حذر الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عن 
وعدوانه  االحتالل  جرائم  تداعيات  من  حمادة،  محمد  القدس  مدينة 
إلى  تصريحات صحفية-  -في  حمادة  ودعا  األقصى،  المسجد  على 
تكثيف الرباط في األقصى، مشدداً على أن الرباط يمنع االحتالل من 

تنفيذ مخططاته التهويدية داخل المسجد.
جراء  األمور،  إليه  ستؤول  ما  مسؤولية  االحتالل  سلطات  وحّمل 
تواصل انتهاكاته في األقصى، مؤكداً أن المسألة ليست مسألة كالم، 
واالحتالل سيدفع ثمن انتهاكاته، وتابع حمادة: "مخططات االحتالل 
لن تقف عند اعتداءاته الحالية، بل هو يفكر في الوصول إلى هدم 
إلى أن "االحتالل لم ينجح في محطات كثيرة في  األقصى"، منبهاً 

تطبيق مخططاته في المسجد األقصى.«
وذكر أننا نؤكد لالحتالل أن مخططات التهويد هي محطات عابرة 
هي  األقصى  يحمي  ما  أن  مضيفاً  باألقصى،  جذورها  تثبت  لن 
مقاومة الشعب الفلسطيني، وهي غير مرتبطة نهائياً بالحالة السياسية 
لالحتالل، وأشار إلى أن المقاومة قالت كلمتها إن االحتالل سيدفع 

الثمن، وشعبنا ومقاومتنا جاهزة للرد على اعتداءات االحتالل.
بنضج  االحتالل  مع  معركتها  تدير  المقاومة  أن  إلى  حمادة  ونبّه 
واقتدار، وال تندفع وفق ما يريد االحتالل، وفلسطين كلها أصبحت 

ساحة مواجهة مع االحتالل، وكل بقعة هي ميدان للمناورة.
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وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس بأن مجموعات من المقتحمين 
أدت طقوساً "احتفالية" بالعيد على أبواب المسجد األقصى تضمنت الرقص 
والغناء. من جانبها، فرضت شرطة االحتالل إجراءات مشددة على دخول 
لمنعهم من عرقلة  المرابطين هناك  المسجد، وطوقت  لساحات  المقدسيين 

االقتحامات، وطردت عدداً منهم إلى خارج المسجد.
الحرم  من  المحتل  القسم  في  الماضية، شمعداًنا  الليلة  مستوطنون  وأشعل 
بذريعة  الغربية،  الضفة  جنوبي  الخليل  مدينة  وسط  الشريف  اإلبراهيمي 
اإلبراهيمي  الحرم  أكده مدير  ما  اليهودي، وفق  األنوار"  بـ"عيد  االحتفال 

غسان الرجبي.
التاريخية  الحرم  معالم  وتغيير  الحفر  عمليات  االحتالل  قوات  وتواصل 
خارجه، بتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، عدا عن 

منع رفع األذان فيه عشرات المرات.
من ناحية أخرى، اعتدى مستوطنون في ساعة مبكرة من صباح نفس اليوم، 
على أراٍض مملوكة لمقدسيين على أطراف حي الثوري إلى الجنوب من 
البلدة القديمة من القدس، حيث قاموا بتجريفها واالعتداء على أمالك خاصة 
هناك، فيما تتواصل أعمال بناء وإنشاءات تستهدف توسيع بؤرة استيطانية.

وأفاد مواطنون في الحي وفق تقارير إعالمية محلية هناك، بأن األرض 
وتطل  الحي،  أبناء  من  للذكور  مدرسة  تتاخم  المستوطنون  استهدفها  التي 
على منطقة وادي الربابة والتي شهدت أخيراً مزيداً من أعمال التجريف 

والتخريب.

بلدتي  القدس،  في  االحتالل  وشرطة  بلدية  من  طواقم  اقتحمت  ذلك،  إلى 
سلوان والعيسوية في القدس المحتلة وقامت بتصوير منشآت ومنازل قيد 
اإلنشاء في هاتين البلدتين، إضافة إلى تعليق أوامر بوقف البناء لعدد من 

المواطنين، بينما اعتقلت أحد الشبان من حي الشيخ جراح في القدس.
على صعيد آخر، أحرق مستوطنون، محاًل تجارياً ومشتاًل في قرية الساوية 
أسطوانة  استخدام  بواسطة  المكان  تفجير  محاوالت  وسط  نابلس،  جنوبي 
الضفة غسان  االستيطان في شمال  لمسؤول ملف  غاز، وفق تصريحات 
دغلس، وهدمت قوات االحتالل، أيضا منزال قيد اإلنشاء، شرق مدينة أريحا 

شرقي الضفة يعود للمواطن عامر قريشي.
واندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ، خالل اقتحامها قرية دير أبو مشعل 
شمال غربي رام هللا وسط الضفة الغربية، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات، 
المنصرم، خالل  اثنان، مساء األحد  فلسطينيين واعتقل  بينما أصيب عدة 
شمال  جنين  شمال شرقي  فقوعة  قرية  في  االحتالل  قوات  مع  مواجهات 
جنين  جنوب  قرى  عدة  محيط  في  أخرى  مواجهات  اندلعت  كما  الضفة. 

ونصبت قوات االحتالل حواجز عسكرية هناك.
 17 اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  الفلسطيني  األسير  نادي  أكد  جانبه،  من 
مواطًنا فلسطينًيا على األقل الليلة الماضية، من عدة مناطق بالضفة الغربية، 
بينهم األسير السابق والجريح محمد صالح البزور من جنين، والسيدة نهال 
ربعي من مدينة يطا جنوب الخليل وهي أّم لخمسة أبناء، وحامل بالشهر 

الخامس.

عزمي  تامر  الفلسطيني  الشاب  استشهد 
أمس  جنين،  مخيم  من  عاماً(   23( النشرتي 
اإلثنين، بعد نحو أسبوع على إصابته بانفجار 
وجود  مع  انفجارها  تزامن  ناسفة،  عبوة 

طائرات لالحتالل.
وأكدت "كتيبة جنين"، التابعة لسرايا القدس، 
اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  العسكرية  الذراع 
لها، أن نشرتي كان قد أصيب في  بيان  في 
واجبه  أدائه  أثناء  ديسمبر2022،   12 يوم 
الجهادي، حيث تعرض النفجار عبوة ناسفة 
في  االحتالل  طائرات  وجود  مع  بالتزامن 
الكتيبة:  االنفجار.وقالت  لحظة  المخيم  سماء 
"لقد ترجل األسير المحرر الشهيد البطل تامر 
النشرتي عن صهوة جواده، والذي كان أحد 
أبرز مقاتليها  المباركة، ومن  الكتيبة  فرسان 
في  والوطن  الدين  نداء  لبوا  الذين  الشجعان 
سيرة  المجرم.«وحول  االحتالل  مقاومة 
من  البطل  شهيدنا  كان  "لقد  لفتت:  الشهيد، 
أوائل المنتسبين لكتيبة جنين، وقد تولى أكثر 
من مهمة جهادية مباركة، وقام بأداء واجبه 
اللجنة  أعضاء  أحد  وكان  وجه،  أكمل  على 
التنظيمية في مخيم جنين، قبل أن ينتقل للعمل 
في صفوف الكتيبة ليصبح أحد أعضاء اللجنة 
اإلدارية لها برفقة الشهيد القائد محمد السعدي 

الشهيد  برفقة  استُشهد  والذي  األيمن(  )أبو 
ديسمبر.«2022  1 في  زبيدي  نعيم  القائد 

وقالت الكتيبة: "إننا في سرايا القدس -كتيبة 
الكتيبة  جنين ونحن نودع فارسا من فرسان 
على  وإصرارنا  تمسكنا  نؤكد  المباركة، 
االحتاللي  العدو  قتال  في  جهادنا  مواصلة 
وإرهابه  إجرامه  من  يصعد  الذي  المجرم 
"أن  وتابعت  ومقدساتنا«،  شعبنا  أبناء  بحق 
ومقاومينا  شعبنا  ألبناء  االستهداف  عمليات 
عن  شعبنا  أبناء  تثني  ولن  ال  ومقدساتنا 
نزداد  الشهداء  قادتنا  بارتقاء  وإننا  الصمود، 
كامل  االحتالل عن  عزيمة وقوة حتى دحر 

أرضنا فلسطين.«
وباستشهاد الشاب تامر عزمي عارف نشرتي 
أمس،  صباح  جنين  مخيم  من  عاماً(   23(
الجاري  العام  بداية  منذ  الشهداء  عدد  يرتفع 
بينهم 53 في قطاع غزة،  إلى 227 شهيداً، 
القدس،  فيها  بما  الغربية  الضفة  من  و169 
و5 شهداء من الداخل الفلسطيني المحتل عام 

1948.
من جانب آخر، أكدت مجموعات قباطية في 
نصب  من  تمكنوا  مقاتليها  أن  القدس  سرايا 
كمين محكم على "مفترق بلدة عرابة" جنوب 
جنين لقافلة من جيش االحتالل مكونة من "5 

دوريات عسكرية" وهي متوجهة إلى معسكر 
دوتان االحتاللي، وأمطروها بصليات كثيفة 
قريبة،  مسافة  من  الرصاص  من  ومتتالية 
األثناء،  هذه  في  مباشرة،  إصابات  محققين 
باركت "سرايا القدس" سواعد مقاتليها على 
إلى  المحتلة من جنين  الغربية  الضفة  امتداد 

نابلس وطوباس وطولكرم.

من اإعداد: حياة �ضرتاح

بحماية خا�ضة من �ضرطة الحتالل

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتح�م�تهم
 لالأق�صى مب� ي�صمى "عيد الأنوار"

وا�ضل امل�ضتوطنون ال�ضهاينة، منذ ال�ضاعات الأوىل ليوم اأم�س الإثنني، اقتحاماتهم الوا�ضعة للم�ضجد الأق�ضى 

املبارك  بحماية معززة من قوات الحتالل يف اليوم الثاين مما ي�ضمى "عيد الأنوار"، فيما نفذت قوات الحتالل 

�ضل�ضلة  اعتقالت واعتداءات مبناطق متفرقة من ال�ضفة الغربية.

ارتفع عدد ال�ضهداء الفل�ضطينيني منذ بداية العام اجلاري اإىل 227

ا�صت�صه�د �ص�ب من خميم جنني 
مت�أثرًا ب�إ�ص�بته ب�نفج�ر عبوة ن��صفة

األربع  خالل  الغربية  الضفة  في  المقاومة  عمليات  تواصلت 
وعشرين ساعة األخيرة، ووقع 19 عماًل مقاوماً، بينها أربع 
مركز  ناسفتين.ورصد  لعبوتين  وتفجير  نار  إطالق  عمليات 
لزجاجة  الثائر  الشبان  إلقاء  "معطي"،  الفلسطيني  المعلومات 
حارقة صوب آليات وجنود االحتالل، إلى جانب تحطيم إحدى 
إلقاء  في  النوعية  العمليات  وتمثلت  المستوطنين،  مركبات 
عبوات ناسفة وإطالق نار استهدف قوات االحتالل على حاجز 
الجلمة في جنين، وإطالق نار استهدف قوات االحتالل قرب 
إيل  بيت  مستوطنة  قرب  نار  وإطالق  بنابلس،  الطور  حاجز 
تسع  في  االحتالل  قوات  مع  المواجهات  رام هللا.وامتدت  في 
نقاط بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها مواجهات في بلدة 
الرام وقرب حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وتخللها عمليات إلقاء 

صوب  النار  مقاومون  وأطلق  ناسفة،  لعبوة  وتفجير  حجارة 
مع  مواجهات  اندلعت  حين  في  برام هللا،  إيل  بيت  مستوطنة 
للمستوطنين  الثوار  بلدة عطارة، وتصدى  جنود االحتالل في 

وألقوا زجاجات حارقة في بلدة سنجل.
كما شهدت جنين القسام عملية إطالق نار قرب حاجز الجلمة 
العسكري، استهدفت جنود االحتالل بصليات من الرصاص، 
إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة، ووقعت عملية إطالق نار ثانية 
قرب حاجز الطور وفي مخيم عسكر بمدينة نابلس، إلى جانب 

اندالع مواجهات مع قوات االحتالل.
واندلعت مواجهات شديدة مع قوات االحتالل في مخيم العروب، 
فلسطينيون  وتصدى  بالخليل،  القديمة  والبلدة  أمر،  وبيت 

للمستوطنين واعتداءاتهم قرب مستوطنة غوش عتصيون.

بينها اأربع عمليات اإطالق نار وتفجري لعبوتني نا�ضفتني

 19عماًل مق�ومً� يف ال�صفة بـ ـ24 �ص�عة
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

ْنَيا يَبَك ِمَن الدُّ َوَل َتن�َض َن�شِ

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

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

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

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

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

تكفل بقاء المذهب.  

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

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

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

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

جميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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وخالل هذا الحفل الذي نظمته وزارة الصناعة بالتنسيق 
عادت   ،»GIZ« الدولي  للتعاون  االلمانية  المؤسسة  مع 
الصغيرة  للمؤسسات  الوطنية  للجائزة  األولى  المرتبة 
التنمية  في  "المساهمة  فئة  في  المبتكرة  والمتوسطة 
الصغيرة  للمؤسسة   2022 لسنة  المستدامة"  االقتصادية 
من  نوع  البتكاراتها  الجزائر"  »بيتبايت  والمتوسطة 
الفئة  نفس  في  الثانية  الجائزة  للبيئة.أما  صديقة  المبيدات 
فقد فازت بها مؤسسة »SARL Dima Froid« عن ابتكارها 
لمؤسسة  الثالثة  الجائزة  وعادت  للحريق  مقاومة  فتحات 
)درون(  طيار  بال  طائرة  البتكارها   »Maquette DZ«

متعددة االستعماالت.
وفي فئة " االقتصاد األخضر"، فقد عادت الجائزة للطبعة ال 
11 التي نظمت تحت شعار " االبتكار رابط نحو المستقبل" 
لمؤسسة " الرائدة في االستثمارات الصناعية" البتكارها 
لمؤسسة  الثانية  الجائزة  منحت  فيما  للتحلل  قابلة  أدوات 
لحواجز   " الهندسية  والخدمات  للحلول  مراد  »أكموم 
التصحر التي تعمل بقوة الرياح.وقد منحت الجائزة الثالثة 
لذات الفئة لمؤسسة "آالت الطاقة المزدوجة" عن محارق 
النفايات ومحطات معالجة االنبعاثات في الغالف الجوي، 
والمتوسطة  الصغيرة  »المؤسسات  الثالثة  الفئة  في  أما 
فازت  المستدامة"،  التنمية االقتصادية  المبتكرة في  الفتية 
مؤسسة »CENE Reality VR / 3D« بالجائزة األولى عن 
خالل  من  التاريخية  المواقع  إعمار  إلعادة  مشروعها 
منظار ثالثي األبعاد فيما ظفرت بالجائزة الثانية مؤسسة 
»Algerian Electronic Technology Industries« البتكارها 

بطاقات الكترونية متخصصة في المراقبة الصناعية.
الناشئة  للمؤسسة  الفئة  هذه  في  الثالثة  الجائزة  وعادت 
»Guedjal S Machine« البتكار طابعة ثالثية األبعاد، وقد 
مالية  مكافأة  على  األوليتين  الفئتين  في  الفائزون  تحصل 
بقيمة 2 مليون دج للجائزة األولى و1،6 مليون دج للجائزة 

الثانية و1،2 مليون دج للجائزة الثالثة.
الصغيرة  "المؤسسات  بصنف  الفائزون  تحصل  بينما 
المستدامة"  االقتصادية  التنمية  في  المبتكرة  والمتوسطة 
األولى  للمرتبة  بالنسبة  جزائري  دينار  مليون   1 على 
و800 ألف دينار للمرتبة الثانية و600 ألف دينار جزائري 
والعشرين  الرابعة  الطبعة  وبخصوص  الثالثة،  للمرتبة 
 80 فيها  شارك  والتي  اختراعي  أحسن  لجائزة   )24(
الرزاق  عبد  للمخترع  األولى  الجائزة  فقد عادت  متنافسا 

الحواف  الستخالص  ذكي  لجهاز  اختراعه  على  شيخي 
الجائزة  منحت  حين  الجسد.في  خاليا  تجاويف  وتنقية 
 )Géo-environnement( الجغرافية«  "البيئة  لمخبر  الثانية 
بالجزائر  بومدين"  "هواري  والتكنولوجيا  العلوم  لجامعة 
العاصمة واألرصاد الجوية الجزائرية عن اختراع خاص 
بتقنيات قياس مستوى مياه البحر بمستشعر عن بعد بينما 
بسيدي  اليابس"  "جياللي  لجامعة  الثالثة  الجائزة  عادت 
بلعباس الختراعها جهازا للتنظيف الذاتي لأللواح الشمسية 
الحميد  لعبد  التشجيعية  الجائزة  ومنحت  هذا  وتبريدها، 
بوعبد هللا وأمينة مرزوقي عن اختراعهما لجهاز خاص 
الـ  الطبعة  لجنة  قامت  ذاتية.كما  بصفة  الكهرباء  بتوليد 
24 لجائزة أحسن اختراع بتكريم خاص "للنوادي العلمية 
اتسمت  التي  الجودة  لجامعة عباس لغرور بخنشلة نظير 
بها المشاريع االبتكارية المقدمة ولمشتلة المؤسسات بذات 

الوالية على التزامها في مجال االبتكار ومرافقته«.
وفي كلمته خالل افتتاح الحفل أشار وزير الصناعة أحمد 
"جاء  السنة  لهذه  االبتكار  جائزة  تنظيم  أن  إلى  زغدار 
المؤشرات  من  بمجموعة  اتسم  مميز  وطني  سياق  في 
والدالالت القوية لدعم االقتصاد الوطني وتنويعه في إطار 
لتوجيهات  وفقا  بامتياز  اقتصادية  سنة  السنة  هذه  جعل 

وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون«.
وقبل تسليم الجوائز، قام زغدار بافتتاح صالون االبتكار 
الوزير  شدد  حيث  المبتكرين،  الشباب  فيه  يشارك  الذي 
حلوال  تحمل  التي  لألفكار  الواقعي  التجسيد  أهمية  على 
لالنشغاالت المطروحة في عديد المجاالت، مطمئنا هؤالء 

الشباب بمرافقة دائرته الوزارية لهم في تجسيد أفكارهم.
حياة �سرتاح
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االثنين  أمس  سوناطراك,  مجمع  أعلن 
تحكيم  لجنة  تعيين  عن  له,  بيان  في 
التصميمات  أحسن  النتقاء  خاصة 
المتعلقة بمسابقة تصميم شعار احترافي 
خاص باحتفاالت الذكرى الستين )60( 
مشاركة  تسجيل  الى  الفتا  لتأسيسه, 

تجاوزت عتبة 5400 مشارك.
هذه  فقد سجلت  المصدر,  لذات  وفقا  و 
المسابقة" نسبة مشاركة لم تكن متوقعة 
مشارك«.و   5.430 عتبة  تجاوزت 
العمومي,  المجمع  قدم  المناسبة,  بهذه 
في  المشاركين  المواطنين  لكل  شكره 

المسابقة الوطنية التي أطلقها, لتصميم شعار رسمي خاص 
التجاوب  وعلى  سوناطراك  تأسيس  ستينية  باحتفاالت 
المناسبة.كما اعتبرت سوناطراك ان تفاعل  "الباهر" مع 
جمهور صفحات التواصل االجتماعي مع الحدث أعطى 
إدارة  استدعى  مما  للمسابقة,  مميزة"  نكهة  اآلخر"  هو 
المجمع إلى تمديد آجالها إلى غاية 12 ديسمبر الجاري, 
من أجل توسيع فرص المشاركة.وبهذا الخصوص, "عينت 
سوناطراك لجنة تحكيم خاصة النتقاء أحسن التصميمات 
و اصطفاء المراتب الثالث األولى, وتنظم عملية اختيار 

بصفة  المشاركين  اقتراحات  ترتيب  و 
سرية و مشفرة لضمان شفافية العملية", 
كما اضافت انه, سيتم اإلعالن عن نتائج 
مهمة  انتهاء  فور  الحقا  المسابقة  هذه 
لجنة التحكيم المكونة من مختصين في 
المؤسسة.و  وخارج  داخل  من  المجال 
شكرها  سوناطراك  جددت  االخير,  في 
عبر  األوفياء  متابعيها  لكل  وتقديرها 
و  واالهتمام  الثقة  على  الوطن,  ربوع 
الذكرى  احتفاالت  في  مشاركتها  على 
سابق  بيان  لتأسيسها.وحسب  الستين 
إلى  المسابقة  هذه  تهدف  للمجمع, 
لتأسيس الشركة الوطنية  الذكرى الستين )ال 60(  إحياء 
للمحروقات من خالل "هوية مرئية خاصة بالحدث تحمل 
إبداعا فنيا متميزا يرقى إلى مستوى تطلعات سوناطراك 
االحتفاالت«. لهذه  رسمي  كشعار  اعتماده  ويمكن 
قيمة  المسابقة ثالث جوائز مالية, حددت  لهذه  وخصص 
الجائزة األولى ب 1.000.000 دج و الجائزة الثانية ب 
الثالثة  للجائزة  المالية  القيمة  تبلغ  فيما  دج,   500.000

300.000 دج.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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مت اإطالق امل�صابقة مبنا�صبة الذكرى الـ 60 لتاأ�صي�صها

فرقة قمع الإجرام بباب 

الزوار بالعا�صمة

الإطاحـــــة بجمعيـــة 
اإجراميـــة منظمـــة 

زرعت الرعــب 
يف الـــو�سط ال�سكاين 

lتوقيف تاجرين بحوزتهما 
كمية من " كوكايني" 

الجزائر  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
بمقاطعة  اإلجرام  قمع  فرقة  في  ممثلة 
الزوار  باب  الثانية  القضائية  الشرطة 
يروجون  أشخاص   )03( اإلطاحة  من 
المخدرات الصلبة " كوكايين"، زرعوا 

الرعب في الوسط الحضري.
قضية الحال حسب بيان إعالمي لذات 
على  جاءت  اإلثنين  أمس  المصالح 
إثر تلقي الفرقة لمعلومة مفادها وجود 
المخدرات  بترويج  يقومون  أشخاص 
أحد  في  الرعب  زرع  مع  الصلبة 
النيابة  مع  وبالتنسيق  الشعبية،  األحياء 
خطة  تسطير  تم  إقليميا،  المختصة 
تم  أين  فيهم  للمشتبه  والترصد  محكمة 
إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس وبعد 
يقارب  ما  وحجز  ضبط  تم  مراقبتهم 
الصلبة  المخدرات  من  غرام،   )50(
بيسبول، سالح  الكوكايين »، عصا   "
السادس،  الصنف  من  محظور  ابيض 
ومركبتين، تستعمالن في نقل وتوزيع 

وترويج المخدرات.
وأوضح المصدر أنه قد تم بعد استيفاء 
تقديم  القانونية،  اإلجراءات  جميع 
المختصة  النيابة  أمام  فيهما  المشتبه 
جمعية  تكوين  قضية  عن  إقليميا، 
إجرامية منظمة، الحيازة على مخدرات 
صلبة قصد الترويج باستحضار مركبة، 

الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة.

..وتوقيف تاجرين 
بحوزتهما ما يقارب

 )60( غرام من املخدرات 
ال�صلبة " كوكايني" 

مصالح  تمكنت  أخرى  عملية  وفي 
فرقة  في  ممثلة  الجزائر  والية  أمن 
الشرطة  بمقاطعة  اإلجرام  قمع 
اإلطاحة  من  األبيار  الثالثة  القضائية 
 " الصلبة  المخدرات  بمروجي)02( 
بين  ما  أعمارهما  تتراوح  كوكايين"، 
والية  من  ينحدران  سنة،  و40   30
وجاءت  قضائيا،  مسبوقين  الجزائر، 
الفرقة  تلقي  إثر  على  الحال  قضية 
محل  صاحب  وجود  مفادها  لمعلومة 
يبيع  السيارات   وكراء  لبيع  تجاري 
أحياء  بأحد  الصلبة  المخدرات  ويروج 
مع  بالتنسيق  تم  حيث  بئرمرادرايس، 
تسطير خطة  إقليميا،  المختصة  النيابة 
للمشتبه فيه و خالل  محكمة والترصد 
دوريات مراقبة، تم  توقيف المشتبه فيه 
وبعد  مركبة،  متن  على  شريكه  رفقة 
مراقبة أمنية تم ضبط وحجز ما يقارب 
الكوكايين،  مادة  من  غرام،   )59.96(
بـ  المقدر  الوطنية  بالعملة  مالي  مبلغ 
الترويج،  عائدات  من  د.ج   )60000(
مركبة  مزورة،  مهنية   )01( بطاقة 
)01( تستعمل في نقل وتوزيع وترويج 
ذاته  المصدر  المخدرات.وحسب 
اإلجراءات  جميع  استيفاء  بعد  تم  فقد 
أمام  فيهما  المشتبه  تقديم  القانونية، 
قضية  عن  إقليميا،  المختصة  النيابة 
الحيازة على مخدرات صلبة من اجل 
بيعها وعرضها على الغير باستحضار 

مركبة.
حياة �سرتاح

تتكون من اأجهزة كهرومنزلية

"اأوريدو" 
 تتوج 10 فائزين

 يف م�صابقتها 
"باك كاأ�س العامل 2022"
منح متعامل الهاتف النقال "أوريدو" الجزائر 10 
من زبائنه جوائز مسابقة "باك كأس العالم 2022 
"، تمثلت في أجهزة كهرومنزلية من تلفاز، أثاث 
وثالجة  كنبة  كبيرة،  صوت  سماعة  تلفزيون، 

صغيرة.
بيان له أمس  النقال في  الهاتف  وأوضح متعامل 
المسابقة  خالل  من  تثري  أوريدو  أن  االثنين 
 Sahla Box لمشتركي وتقدم  زبائنها،  تجربة 
 10 تحصل  حيث  المعدات،  من  كاملة  باقة 
عرض  في  المشتركين  من  محظوظين  فائزين 
ساهلة بوكس             ل-Ooredoo، والذين 
 Pack World Cup مسابقتها  في  شاركوا 
2022 على باقة كاملة من التجهيزات تتكون من 
سماعة صوت  تلفزيون،  أثاث   ،Androidتلفاز

كبيرة، كنبة وثالجة صغيرة.
وأوضح المصدر أن السحب تم بحضور محضر 
قضائي أين أفرزت النتائج الفائزون المحظوظون 
)عنابة(،  هارون  سعيد  محمد  هم:  المسابقة  في 
هشام خسة )بجاية(، حمزة توفيق )سكيكدة(، محمد 
نعاس )شلف(، حمزة بن مسعود )الجزائر(، محند 
كرميش  الغني  عبد  )وهران(،  حموش  بن  أكلي 
)عنابة(، مجاهد فراح )عين الدفلى(، هشام ريزي 
)عنابة( و هارون لكايشي )مستغانم(.ومن خالل 
التزامها  أخرى  مرة  أوريدو  تؤكد  العملية،  هذه 
أجواء  عيش  فرصة  لهم  بتوفير  زبائنها،  تجاه 

عائلية واالستمتاع بمزايا حلولها لالتصال.
 حياة �سرتاح

تن�صيب اأع�صاء جلنة حتكيم انتقاء اأح�صن 
الت�صميمات ل�صعار "�صوناطراك"

كانوا على منت �صيارة

 �صياحية برفقة اإمراأة

توقيف �صارقي �صوار ذهبي
 من �صيدة م�صنة باأحياء
 غرداية يف ظرف وجيز

في عملية نوعية نفذت في ظرف وجيز أمس أول 
تمكنت مصالح أمن دائرة ضاية بن ضحوة بوالية 
غرداية من اإلطاحة بـ 03 أشخاص )30 إلى 64 
سنة( من بينهم امرأة، في قضية سرقة مجوهرات 

راحت ضحيتها امرأة مسنة.
وتعود تفاصيل القضية حسب بيان إعالمي صدر 
عن خلية اإلعالم لذات الجهاز األمني أمس اإلثنين 
أين تقدمت امرأة مسنة إلى مقر أمن دائرة ضاية 
شكوى  وتقديم  التدخل  طلب  أجل  من  بن ضحوة 
نتيجة تعرضها إلى عملية سرقة طالت لها سوار 
من المعدن األصفر، من طرف 03 أشخاص كانوا 
بالفرار  الذو  الذي  و  سياحية،  مركبة  متن  على 
خروجاً من المدينة بإتجاه الطريق الوطني رقم 01 

المار بغرداية، بريان باالتجاه والية األغواط.
تكثيف  مع  الشرطة  لقوات  الفوري  التدخل 
الوطني،  الدرك  مصالح  مع  والتنسيق  األبحاث 
مكن من توقيف الفاعلين بالمخرج الشمالي لمدينة 
المراقبة  بحاجز  األغواط  والية  باتجاه  بريان 
مع  بالتنسيق  الوطني،  الدرك  لمصالح  التابع 
بتمديد  إذن  استصدار  فيها  بما  المحلية،  النيابة 
دائرة  ألمن  الشرطة  قوات  قامت  االختصاص، 
بريان  دائرة  أمن  مع  بالتنسيق  ضحوة  بن  ضاية 
وتحويلهم  فيهم  المشتبه  توقيف  مكان  إلى  بالتنقل 
التحريات  المحققة.هذا ومكنت  إلى مقر المصلحة 
استرجاع  من  القضائية  الضبطية  ألفراد  الحثيثة 
المسروقات، باإلضافة إلى أن من بين المشتبه فيهم 
شخص محل أوامر قضائية )أوامر بالقبض( عن 
إعداد  ليتم  واالحتيال،  بالنصب  متعلقة  سابقة  تهم 
أمام  تقديمهم  مع  الموقوفين  ضد  جزائية  ملفات 

الجهات القضائية. 
حياة �سرتاح

اأح�صن اخرتاع عاد جلهاز ي�صتعمل ل�صتخراج احلواف 

وتطهري جتاويف اأن�صجة اجل�صم

9 موؤ�ص�صات يتوجون بجوائز امل�صابقة 
الوطنية للموؤ�ص�صات املبتكرة

توجت ت�صع موؤ�ص�صات �صغرية ومتو�صطة مبتكرة بجوائز الطبعة الـ 11 للم�صابقة الوطنية للموؤ�ص�صات 

ال�صغرية واملتو�صطة املبتكرة فيما عادت جائزة الطبعة الـ 24 لأح�صن اخرتاع للمبتكر عبد الرزاق 

�صيخي لخرتاعه جهازا ذكيا ل�صتخراج احلواف وتطهري جتاويف اأن�صجة اجل�صم.
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