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وفاة 105 �ضخ�ص ب�ضبب االختناق بغاز اأك�ضيد الكربون منذ بداية العام

الرئي�س تب�ن يذكر المجتمع الدولي 

بم�س�ؤوليته التاريخية اتجاه الق�سية 

الجزائـر تجدد موقفها 
الثابت والداعم لن�ضال 

ال�ضعب الفل�ضطينـــــي

�سيقدمها برنامج "�س�ليفم" في اإطار التعاون مع منظمة العمل الدولية

مزايا جديدة الأ�ضحاب الموؤ�ض�ضات ال�ضغيرة والمتو�ضطة والعمال
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التقرير ال�سن�ي �سجل نقائ�س بالجملة وعجزا في الت�سيير

هذه تو�ضيات مجل�ص المحا�ضبة لتح�ضين "االإطعام المدر�ضي"
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وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية 
بمناسبة االحتفال باليوم العالـمي للتضـامن مع 

الشعـب الفلسطيني " يطيب لي في اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أتوجه إليه 
بخالص التحية، مؤكًدا في هذه الـمناسبة موقفنا 

الـمبدئي الثابت الداعم لنضاله من أجل استرجاع 
حقوقه الـمغتصبة، التي َتْكفلُها الشرعية الدولية".

واستطرد الرئيس قائال، إنَّ إحياَء هذا اليوم، 
هو تأكيٌد صريٌح لحقوق الشعب الفلسطيني 

غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته الـمستقلة 

وعاصمتـها القدس، وفرَصٌة، لِتذكيِر الـمجتمع 
الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية 
واألخالقية واإلنسانية تُجاهه، فما َيحتاُجه الشعب 
الفلسطيني هو أَْن َتِتمَّ ترجمُة التضامن الدولي إلى 

خطوات عملية، وإجراءاٍت تنفيذية، األمر الذي 
َيستدعي وقفًة جادة وحازمة من األسرة الدولية، 
ًة من مجلس األمن والجمعية العامة، ليس  وخاصَّ
فقط لَِوْضع َحدٍّ لَتعنُِّت االحتالِل، وَرْفضه االلتزام 
بالشرعية والقرارات الدولية، وإنَّما بالـُمناهضة 
ُض  الفعلية والقوية لـمنظومة االستيطان التي يَُقوِّ

االحتالل من خاللها كلَّ ُفرص تحقيق حلِّ 
الدولتْين، ويُْنِتُج بانتهاجها واقًعا مريًرا من التمييز 

وازدواجية الـمعايير".
وفي هذا السياق أكد الرئيس، أن الجزائر تجدد 

في هذه الـمناسبة الدعوَة إلى ضرورة تطبيق 
أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الـمراجع 

القانونية الدولية، واالرتكاز على مباديء 
الـمحاسبة والـمساواة أمام العدالة الدولية، بتفعيِل 
اآللياِت الالزمة للمالحقة القضائية والجنائية لـما 
يقوم به االحتالل من انتـهاكاٍت متزايدة، وتوفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل.
ويرى الرئيس أن عمليَة التضامن مع الشعب 

الفلسطيني ال َتقتصر على إلقاء الخطابات، وإنَّما 
تْكُمُن في العمِل على ُخطٍط ناجعة تؤدِّي إلى 

نه من العيِش الكريم بكلِّ  تحقيق حلٍّ نـهائي يُمكِّ
سيادة على أرضه، وفي تكثيف الـمساهمات 

القادرة على مواجهة الـمساعي الرامية لتغييب 
القضية الفلسطينية .

وهو ما سعت الجزائر إليه على الدوام، يقول 
الرئيس تبون، حيث قامت، من هذا الـمنطلق، 

وبإشرافي الـمباشر والشخصي، باستضافة جوالت 
مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكلَّلْت 

باعتماد " إعالن الجزائر " الذي حظي بمباركة 
األمين العام لألمم الـمتحدة، واألمين العام لجامعة 
الدول العربية، والعديد من الدول، والذي يـهدف 

إلى التأسيس الفعلي ألرضية حقيقية تُنهي االنقسام 
دة تقود  وتُفضي إلى االلتفاف حول مطالب موحَّ

إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده لحريته 
وسيادته الـمسلوبتين منذ عقود طويلة.

وختم الرئيس رسالته بالقول، لقد التزمنا خالل 
القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، 

بوضع الـمسألة الفلسطينية كقضية مركزية أولى 
في ظل األوضاع الدولية الراهنة، وأكدنا في أبرز 

عناوينـها ومخرجاتها تمسكنا ودعمنا الـمطلق 
لحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلة للتصرف، 
في الحرية وتقرير الـمصير وإقامة دولة فلسطين 

الـمستقلة كاملة السيادة على حدود 4 جوان 
1967، وعاصمتـها القدس الشريف.  

 استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، أمس، رئيسة حكومة الجمهورية 

التونسية، نجالء بودن، حسب ما أفاد به بيان 
لرئاسة الجمهورية. وجاء في بيان الرئاسة: 

"استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، 
نجالء بودن".

وحضر اللقاء، عن الجانب الجزائري، 
الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، 

وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 

رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة 
الجمهورية، عبد العزيز خلف، وعن الجانب 
التونسي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة 

والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.
ر.ن

أجرى الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، 
أمس، محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية 

نجالء بودن رمضان.
وأوضحت الوزارة األولى في بيان لها، أن 

المحادثات طبعها اإلشادة بعمق عالقات األخوة 
والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على 

ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية 

التونسية قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد 
من التكامل االستراتيجي والتنمية المتضامنة 

والمندمجة.
كما جدد الطرفان عزمهما على تنشيط آليات 

التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع 

المشتركة وتعزيز المبادالت االقتصادية، السيما 
خالل االستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها 

اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية. هذا 
وجرى اللقاء بقصر الحكومة وبحضور وزير 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 

رمطان لعمامرة.
ر.ن

ثمنت رئيسة الحكومة التونسية, نجالء بودن, 
وقوف الجزائر مع بالدها في "الظرف الدقيق" 

الذي تعيشه.وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها 
من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
قالت بودن: "كان لي شرف مقابلة الرئيس الذي 

أبلغته تحيات الرئيس قيس سعيد وتهانيه المتجددة 

بنجاح الجزائر في عقد القمة العربية مطلع نوفمبر 
وتمنياته بمزيد من التألق للجزائر شعبا وقيادة", 
معربة عن "جزيل الشكر للجزائر نظير ما تقدمه 

لتونس في هذا الظرف الدقيق في تاريخ البالد".
وأكدت رئيسة الحكومة التونسية أن تواجدها 

في الجزائر يأتي في إطار "تبادل اآلراء 

ومتابعة المشاريع التي تم إرساؤها في إطار 
اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية 

والتحضير ألشغال اللجنة المقبلة بالجزائر" مع 
التباحث حول تأسيس "شراكة استراتيجية شاملة" 

بين البلدين.
ر.ن

عزيز طواهر

الرئي�س تبون يذكر املجتمع الدويل مب�ضوؤوليته التاريخية اجتاه الق�ضية 

 اجلزائر جتدد موقفها الثابت 
والداعم لن�سال ال�سعب الفل�سطيني 

ذكر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، املجتمع الدويل مبختلف فواعله، مب�ضوؤولياته التاريخية وال�ضيا�ضية والقانونية 

والأخالقية والإن�ضانية جُتاه ال�ضعب الفل�ضطيني وق�ضيته العادلة، حممال اليكان ال�ضهيوين م�ضوؤولية ما يحدث من متاطل ت�ضبب 

يف عدم بلوغ حل الدولتني، ليجدد الرئي�س تبون موقف اجلزائر الثابت والداعم لن�ضال ال�ضعب الفل�ضطيني.

 وزير الداخلية ي�ضدد على جمهودات

 الدولة يف �ضمان اخلدمة العمومية

تاأكيد على تكييف قانوين البلدية 
والوالية مع متطلبات احلوكمة اجلديدة

اأكد وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، اإبراهيم 

مراد، اأم�س، باجلزائر العا�ضمة، حر�س الدولة على تكييف قانوين 

البلدية والولية مع متطلبات احلوكمة اجلديدة، وذلك تنفيذا 

لروؤية رئي�س اجلمهورية ، عبد املجيد تبون ، والتي اأعطت مكانة 

هامة للجماعات املحلية يف ال�ضيا�ضات العمومية.

ف.م

أوضح مراد، في كلمته خالل إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس 
لشبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة )مينابار( تحت 

شعار "االقليم، الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق"، أنه مع الرؤية 
الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، "برزت مكانة الجماعات 

المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة 
من خالل مراجعة قانوني البلدية والوالية لتكييفهما أكثر مع متطلبات 

الحوكمة الجديدة، إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع االستراتيجية 
وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار، أو من حيث اإلمكانيات المالية 

المرصودة لالرتقاء بجودة الخدمات".
وأضاف في ذات السياق، أن "الجزائر أولت منذ االستقالل عناية خاصة 

بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية والالمركزية في تسيير الشأن المحلي 
ورصدت اإلمكانيات الالزمة لتوفير الخدمات العمومية".

وفضال عن ذلك -يقول الوزير- "سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا 
بمناطق الظل يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق، حيث تم 
إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف واليات الوطن استفادت من 

مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، سمح في آجال 
قياسية بإنجاز 29.610 مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2 ماليين 

ساكن وبغالف مالي إجمالي قدر بـ337 مليار دج في انتظار استكمال 
البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة".

وبالمناسبة، نوه مراد بهذا البرنامج "الهام" والذي يمثل-- كما قال--"تجربة 
فريدة للتنمية المحلية والقضاء على الفوارق المعيشية والحفاظ على 

التوازن الجهوي". ولم يتوقف دعم الدولة للجماعات المحلية عند هذا الحد 
-- يضيف الوزير-- "بل شمل أيضا تقليص الفجوة الرقمية بين الريف 
والمدن وبين فئات المجتمع عبر تبني برامج جديدة مكنت الجزائر من 

إرساء  دعائم  تطبيق المقاربات الحديثة للتنمية المحلية التي أرادها السيد 
رئيس الجمهورية، ووفرت اإلمكانيات التي ستسمح بتعزيز جاذبية األقاليم  

وتنافسيتها وإدماجها في شبكات االقتصاد الجهوي، القاري والعالمي".
وفي هذا الصدد، دعا مراد الجماعات المحلية إلى االستفادة من التكنولوجيا 

التي تمكنها من تحسين إدارة الشأن العام المحلي، قائال : "إن التحدي 
الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم هو كسب رهان توظيف 

التكنولوجيا لتأسيس نظام  قادر على تثمين موارد االقليم وتحقيق التكامل بين 
مختلف فعالياته".

وبخصوص المؤتمر، أكد المدير العام للشبكة، رائد بن شمس، أنه "تجمع 
علمي وبحثي للنقاش والتحاور حول األشكال الجديدة للتنمية المحلية 

باعتبارها من االتجاهات الحديثة في السياسات العامة، والتفاعل بين الرقمنة 
واألقاليم لما تمثله الرقمنة كعنصر مسرع للتنمية المحلية، إلى جانب الحوار 
حول قرارات اإلدارة المحلية في مواجهة األزمات المالية والصحية"، كما 

أكد سعي المشاركين إلى "استثمار نتائج البحوث العلمية والدراسات والنتائج 
المنبثقة عن المؤتمر للخروج بتوصيات ترتقي إلى تطلعات المواطنين 

واألهداف المرجوة".
وفي ذات اإلطار، أكد المدير العام للمدرسة، عبد المليك مزهودة، أن 

المؤتمر الخامس "سيلقي الضوء على الممارسات والمعرفة المتراكمة حول 
التنمية المحلية وتحسين األقاليم، باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية الوطنية"، 

مضيفا أنه سيمثل منصة لـ"جمع ونشر آخر المستجدات في مجال البحث 
والممارسة إلى جانب تبادل الخبرات والتحاليل البناءة من خالل ورشات 

العمل وحلقات النقاش التي سيجري تنظيمها".
وسيعكف المشاركون من أساتذة، باحثين وخبراء جزائريين وأجانب على 
النقاش عبر ورشات وموائد مستديرة حول اإلدارة الحديثة في الجماعات 

المحلية وآثار التحول الرقمي على تسيير الموارد البشرية والجباية المالية. 
لإلشارة، فقد حضر افتتاح هذا المؤتمر المنظم على مدار 3 أيام، مستشار 

رئيس الجمهورية المكلف باألرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبد المجيد 
شيخي، وسيط الجمهورية، مجيد عمور، ووزير الرقمنة واإلحصائيات، 

حسين شرحبيل، إلى جانب السلطات المحلية وإطارات في الدولة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، 

قد التقى على هامش المؤتمر الوزير الفلسطيني رئيس ديوان الموظفين 
العام، موسى أبو زيد، حيث تباحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وبذات 

المناسبة، نوه أبو زيد بمواقف الجزائر "العظيمة" اتجاه كافة القضايا العربية 
وخاصة القضية الفلسطينية، قائال إنها "الدولة الضامنة لكل القضايا العادلة 

في وطننا العربي وإفريقيا".

اأقر جمموعة من التدابري الرامية للحفاظ 

على القدرة ال�ضرائية 

اأع�ساء جمل�س االأمة ي�سادقون 
باالأغلبية على قانون املالية التكميلي 
صادق أعضاء مجلس األمة, أمس, باألغلبية على األمر 22-01 المتضمن 
قانون المالية التكميلي لسنة 2022, والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية 

للحفاظ على القدرة الشرائية.
 وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, 

بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, ووزيرة العالقات مع البرلمان, 
بسمة عزوار.

وعقب التصويت, أشار كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة 
على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من اثار 

الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع االقتصادي العالمي, فضال عن 
مواصلة مسار إنعاش التنمية االقتصادية من خالل تشجيع االستثمار.وتضمن 

مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير 
تصحيحية لقانون المالية ل2022, وجهت لتغطية النفقات الجارية اإلضافية.

من جهته, اعتبر رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية لمجلس األمة, نور 
الدين تاج, عقب التصويت, أن االجراءات الواردة في هذا القانون "تترجم 
توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات االجتماعية للمواطن 

ويعكس تطلعاته واماله في هذا المجال".
وثمن تاج على وجه الخصوص االجراءات المتعلقة بتحسين األجور ومنحة 

البطالة, ودعم منظومة الضمان االجتماعي والتكفل باإلدماج المهني إلى 
جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبيه 

جديدة.
وفي تقريرها حول نص القانون المتضمن الموافقة على األمر رقم 22- 

01 المؤرخ في 3 أغسطس 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
2022, أصدرت لجنه الشؤون االقتصادية والمالية لمجلس األمة عددا من 

التوصيات, تتعلق أساسا بضرورة العمل على تجسيد برنامج رقمنة مختلف 
مصالح قطاع المالية, وتزويد الواليات الجديدة باالمكانيات المادية والمالية 

الضرورية, فضال عن توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية 
الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18، كما أوصت 

على ضرورة رفع التجميد على المشاريع تماشيا مع تحسن الوضعية المالية 
للبالد.

ر.ن

الرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�سة احلكومة التون�سية

الوزير الأول يجري حمادثات مع رئي�ضة احلكومة التون�ضية

االتفاق على تعزيز املبادالت االقت�سادية بني اجلزائر وتون�س

يف "الظرف الدقيق" الذي تعي�ضه

رئي�سة احلكومة التون�سية تثمن وقوف اجلزائر مع بالدها



خصص تقرير مجلس المحاسبة، فصال كامال 
للحديث عن واقع اإلطعام المدرسي، حيث أوردت 
وثيقة هذه الهيئة التي تلقت "الرائد" نسخة منها"، 

أن النتائج المتحصل عليها جاءت عقب عملية 
رقابية موضوعاتية قام بها المجلس، تتعلق بتسيير 

البلديات للمطاعم المدرسية على مستوى 48 
بلدية تابعة لـ 16 والية تقع في دائرة اختصاص 

الغرف اإلقليمية لبشار، البليدة، تيزي وزو، عنابة 
ووهران، حيث انصب اهتمام هذه العملية على 

طرق تنظيم وعمل هذه المطاعم، منذ تحويلها من 
قطاع التربية إلى البلديات سنة 2017.

 دعوة لت�سريع وترية �إجناز 

م�ساريع املطاعم امل�سجلة

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها تقرير مجلس 
المحاسبة من اجل تحسين اإلطعام المدرسي الذي 

اعتبره "برنامج تشاركي للغاية، يربط الدولة 
والجماعات المحلية ومديري المدارس اإلبتدائية 
والمعلمين واالولياء والطباخين واألطفال وحتى 

المنتجين واألسواق المحلية"، ضرورة اعتماد 
السرعة في إنجاز مشاريع المطاعم المسجلة، 

التي قال إن غيابها لم يساهم في تحسين اإلطعام 
المدرسي سواء من حيث التغطية أو نوعية 

الخدمة، عالوة على ذلك، فقد أدى ضعف الوسائل 
البشرية والمادية المسخرة لتشغيل المطاعم إلى 

عدم السماح بضمان معدل تغطية مهم في بعض 
البلديات. كما أن أوجه القصور المسجلة في 

تموين المطاعم أثرت سلبيا على جودة الوجبة 
المقدمة.

اإحلاق مدار�س مبطاعم مركزية ل�سمان 

جودة �لوجبات

إلى ذلك، أكد مجلس المحاسبة أنه من 
الضروري اللجوء إلى إلحاق مدارس بمطاعم 

مركزية لضمان وجبة ساخنة ومتوازنة للتالميذ 
المستفيدين، دون أن يكون ذلك على حساب جودة 
وكمية وجبة الطعام المقدمة يوميا لكل طفل، كما 

يجب أن يكون ذلك مصحوبا بتسوية المخصصات 
المالية الممنوحة من أجل تغطية النفقات المترتبة 

عن التكفل بالمستفيدين الجدد، حيث يجب بذل 
الجهود لضمان الجودة الغذائية للوجبات مع 

الحفاظ على تكلفة معقولة.

 اجلماعات املحلية مطالبة 

بامل�ساهمة اأكرب يف حت�سني اخلدمة

وختم التقرير توصياته بدعوة الجماعات المحلية 
والجمعيات إلى "المساهمة بشكل أكبر في تحسين 

الوجبة المدرسية المقدمة، وتأدية الدور المنوط 
بالمطاعم المدرسية والمتمثل في "إعداد وتقديم 

وجبات ساخنة ومتوازنة لفائدة التالميذ المستفيدين 
بشكل يومي وخالل السنة الدراسية."، كما  يهدف 

هذا النشاط المكمل للعمل التربوي والبيداغوجي 
أساسا إلى ضمان التمدرس الجيد للتالميذ من 

خالل تنمية قدراتهم وتجسيد مبدأ اإلنصاف وتكافؤ 
الفرص بين جميع التالميذ. "كما يسمح بتلقين 
مبادئ التغذية السليمة للتالميذ وتربيتهم على 

المذاق وتعويدهم على قواعد الصحة الغذائية، 
وتوعيتهم حول مكافحة التبذير الغذائي وفرز 

النفايات"، الفتا إلى انه يساهم أيضا في تحقيق 
العديد من أهداف التنمية المستدامة، ال سيما في 
مجاالت التعليم والصحة والبيئة والمساواة بين 

الجنسين.

 �سعف يف تطبيق الإطار التنظيمي

 اجلديد املنظم للمطاعم

وفيما يتعلق بنتائج العملية الرقابية التي قام بها 
مجلس المراقبة، فقد كشفت عما أسماه المجلس 
بـ"ضعف" في تطبيق اإلطار التنظيمي الجديد 

الخاص بالمطاعم المدرسية وغياب التنسيق بين 
البلديات ومختلف المصالح القطاعية المختصة، 

باإلضافة إلى العديد من العوائق االختالالت، التي 
لخصها في قلة المنشآت والتجهيزات الخاصة 

بالمطاعم وعدم االستخدام األمثل للمعدات 
واالعتمادات المالية المتاحة، إلى جانب ضعف 
االعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية، في 
غياب إعانات معتبرة من الجماعات المحلية، 
ومساهمات أولياء التالميذ والجمعيات، مما ال 

يساعد على توفير وجبة مطابقة لمعايير الجودة 
المتوخاة.

ومن خالل عملية مراقبة ظروف تسيير المطاعم 
المدرسية من قبل البلديات، أوضح تقرير مجلس 

المحاسبة أن العملية شملت عينة متنوعة من 
مطاعم مدرسية واقعة بالمناطق الحضرية وشبه 
الحضرية والريفية تم اختيارها على أساس عدة 

معايير منها التمثيل الجغرافي والديمغرافي وعدد 
التالميذ المستفيدين وكذا أهمية التمويل، وجاءت 

النتائج بناء على استبيانات وزيارات ميدانية 
لبعض مطاعم المدارس االبتدائية. ومن خالل 

النتائج المنشورة في التقرير، تحدث المجلس على 
سبيل المثال عن وضع المطاعم المدرسية في كل 

من واليات وهران، مستغانم، غليزان، معسكر 
وسعيدة، حين قال إن "أكثر من 76 %من المطاعم 

التي شملتها الرقابة ال تحوز على نظام داخلي، 
وهي نفس المالحظة التي تم تسجيلها بالمطاعم 

المدرسية بوالية البيض، أدرار، وبشار

  البلديات مل تتكيف 

جيدا مع �سالحياتها اجلديدة

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن البلديات "لم تتكيف 
مع صالحياتها الجديدة لضمان خدمة التغذية 

المدرسية على أحسن وجه"، مضيفا أن حجم 
المهمات الموكلة إلى البلديات لم يواكبه تكييف 

تنظيمها من أجل إسناد إدارة النشاط اإلطعام 
المدرسي لمصلحة معينة، كما لم تقم البلديات 

بتزويد المدارس بعون مكلف بتسيير المطاعمن 
مسجال أيضا "غياب مصلحة إدارية بلدية 

مخصصة لإلشراف على المؤسسات التربوية 
والمطاعم.

 نق�س يف احلماية ال�سحية ملوظفي املطاعم

من جهة أخرى، أورد التقرير فيما يخص الحماية 
الصحية وتوفير بدالت العمل لموظفي المطاعم، 
أنه تم تسجيل نقص كبير في هذا المجال، مذكرا 

بأن البلديات وقعت على اتفاقية تتعلق بطب العمل 
تنص على إجراء فحوصات طبية دورية، "إال 

أنه لم يتم تقديم أي وثيقة تثبت تنفيذ هذه االتفاقية 
خالل الفترة المعنية بالرقابة"، باإلضافة إلى 

ذلك، فإن المراقبة الطبية لموظفي المطاعم التي 
يسهر عليها مدير المؤسسة بالتعاون مع وحدة 

الفحص المدرسي "ال تشمل العمال التابعين 
للشبكة االجتماعية"، وهذا بالرغم من أن وزير 
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

أكد ضرورة وضع تدابير تهدف لضمان احترام 
شروط النظافة والحفاظ على صحة التالميذ 
من طرف األعوان المكلفين بتحضير وتقديم 

الوجبات، مع إخضاع هذه األخيرة لتحاليل طبية 
دورية تثبت خلوها من األمراض المعدية.

 النظافة م�سمونة

بالرغم من النقائص التي تم أوردها التقرير، 
وتسجيل عدم قيام اللجان البلدية المكلفة بالصحة 
والنظافة وحماية البيئة، ومصالح البلدية للنظافة، 

بعمليات تفتيش منتظمة تسمح بضمان احترام 
المطاعم لقواعد النظافة والسالمة الغذائية، غير 
أنه اكد أن عملية الرقابة الميدانية لم تكشف عن 

أي نقائص واضحة في النظافة، باستثناء ما أسماه 
"مالحظات نادرة " سجلت في بعض المطاعم 

موضوع الرقابة.

عدد املطاعم مل ي�سل اإىل التغطية املرغوبة

وكشف التقرير أن البيانات التي تم تم جمعها من 
البلديات المعنية بالعملية الرقابية، توضحت أن 

نسبة التغطية الفعلية من حيث الوجبات المدرسية 
غير كافية، حيث أن العدد الفعلي للتالميذ 

المستفيدين من اإلطعام أكبر من العدد التقديري 
للمستفيدين، المعتمد عليه في مقررات اإلعانة 
المالية، بحكم أن  هذا األخير ظل دون تغيير 
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التقرير ال�سنوي �سجل نقائ�س باجلملة وعجزا يف الت�سيري

هذه تو�سيات جمل�س املحا�سبة 
لتح�سني "الإطعام املدر�سي"

قدم تقرير جمل�س املحا�سبة اخلا�س ل�سنة 2022، جملة من التو�سيات التي من �ساأنها حت�سني نوعية الوجبات 

املقدمة لتالميذ املدار�س البتدائية، فبعد اأن حتدث عن "ت�سيري �سيئ" للمطاعم املدر�سية، اأورد التقرير 

الذي �سمل مدار�س بـ 16 ولية من الوطن، اأن الإ�سراع يف اإجناز م�ساريع املطاعم املدر�سية امل�سجلة اأ�سبح "اأكرث 

من �سرورة" ل�سمان التغطية الكافية، كما طالب باإحلاق مدار�س مبطاعم مركزية ل�سمان وجبة �ساخنة 

ومتوازنة للتالميذ امل�ستفيدين، داعيا اجلماعات املحلية اإىل امل�ساهمة اأكرب يف حت�سني الإطعام املدر�سي.

اإميان. �س

يف مائدة م�ستديرة نظمها املعهد 

الع�سكري للوثائق والتقوميوال�ستقبالية 

وزارة الدفاع تفتح النقا�س حول مو�سوع 
"جيوبوليتيك املعادن النادرة" 

نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم واالستقبالية لوزارة الدفاع 
الوطني، أمس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس )الجزائر 

العاصمة(، مائدة مستديرة حول موضوع "جيوبوليتيك المعادن 
النادرة".

 وقد أشرف على افتتاح أشغال هذه التظاهرة العلمية المندرجة في 
إطار تجسيد برنامج النشاطات العلمية لسنة 2022، مدير المعهد 

العسكري للوثائق والتقويم واالستقبالية لوزارة الدفاع الوطني، العميد 
قاله حميد، بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي وخبراء 

وباحثين جامعيين، باإلضافة إلى ممثلين عن بعض الدوائر الوزارية 
والجامعات ومؤسسات وطنية مختصة.

وفي كلمته االفتتاحية، نوه العميد قاله حميد بـ"الحرص الكبير للقيادة 
العليا للجيش الوطني الشعبي على تنظيم مثل هذه النشاطات العلمية 
التي تعالج قضايا الساعة ذات البعد االستراتيجي بنظرة استشرافية 

وعبر انتهاج مقاربة علمية تمكن من تحليل واستيعاب الرهانات 
الكبرى لمختلف القضايا الراهنة على الساحتين الوطنية والدولية".

وخالل هذه المائدة المستديرة، تابع الحضور عدة مداخالت تطرقت 
بإسهاب إلى موضوع المعادن النادرة، حيث تم تحليل الرهانات 
الجيوسياسية واالستراتيجية المطروحة والتحوالت الكبرى التي 

يشهدها العالم في ظل سياق دولي متسم بالتغيرات المناخية والتحول 
المتسارع نحو الطاقات المتجددة، مع تزايد حدة التنافس بين الدول 

لتطوير التكنولوجيات الحديثة والصناعات الدقيقة.
كما تم، إلى جانب ذلك، مناقشة مكانة الجزائر في مجال المعادن 
النادرة واآلفاق المستقبلية لهذا القطاع الحيِوي عبر تسليط الضوء 

على األهمية االستراتيجية التي يكتسيها تطوير هذا القطاع والفرص 
المتاحة، على ضوء سعي الجزائر لتثمين واستغالل ثرواتها الطبيعية 

والمعدنية.
ع.ط

 يتيح الإطالع 

على ماآل الق�سايا ومنطوق الأحكام

 وزارة العدل تطلق "
ال�سباك الإلكرتوين الوطني" 

أعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه تم أمس, إطالق "الشباك 
اإللكتروني الوطني", الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم االطالع على 

مآل القضايا ومنطوق األحكام. وجاء في البيان أنه "تم إطالق هذا 
اليوم اإلثنين 28 نوفمبر 2022, عبر كامل التراب الوطني+ الشباك 

اإللكتروني الوطني+ الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم االطالع على مآل 
القضايا ومنطوق األحكام, وكذا الحصول على النسخة العادية لألحكام 

والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها انطالقا 
من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل 

إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة 
المصاريف".

وتابع البيان أنه "للحصول على خدمات +الشباك اإللكتروني الوطني+ 
يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية 
)المحكمة أو المجلس القضائي األقرب( مرفقا بما يثبت صفته في 
الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد 

بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث بناء على 
المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار", مضيفا بأنه "سيتم 

تعميم هذا اإلجراء على المحاكم اإلدارية في القريب العاجل".وخلص 
نفس المصدر أنه "بذلك يكون قطاع العدالة قد أنجز تقدما معتبرا في 
تحسين اإلجراءات و تطوير الخدمات القضائية عن بعد ، بما يعود 

بالفائدة على المتقاضين و دفاعهم".
ع.ط

 ت�سم 10 دول اأع�ساء

 من املنطقة الغربية لإفريقيا 

 انتخاب اجلزائر لرئا�سة
هيئة مكافحة اجلراد املهاجر 

انتخبت الجزائر بوهران باإلجماع لرئاسة هيئة مكافحة الجراد المهاجر 
بالمنطقة الغربية إلفريقيا لسنتي 2023 و.2024 وجاء انتخاب الجزائر 

أمس بوهران باإلجماع لرئاسة هيئة مكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة 
الغربية إلفريقيا لسنتي 2023 و2024 خالل أشغال االجتماع المشترك 
للدورة العاشرة للجنة مكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة الغربية إلفريقيا 
واالجتماع الخامس عشر للجنتها التنفيذية التي تتواصل بوهران لليوم 

الثاني وعلى التوالي.
ويترأس هذه الهيئة التي تضم 10 دول أعضاء من المنطقة الغربية 

إلفريقيا األمين العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، حميد بن سعد. 
وبالمناسبة قال وزير الفالحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني 

الذي أشرف على أشغال هذه الدورة: "إنه لشرف عظيم أن تنتخب 
الجزائر باإلجماع لرئاسة هيئة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة 

الغربية إلفريقيا و تمثل بلدان شمال إفريقيا ودول الساحل الغربي في 
وقف غزو الجراد المدمر.”

وأكد الوزير أن "الجزائر اتخذت كل التدابير واإلجراءات الالزمة 
وسخرت كل اإلمكانيات للتصدي لهذه اآلفة الخطيرة وقد أعدت مع 

الهيئة برنامج عمل الستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال المراقبة.”
وقال في ذات السياق: "إننا نفتخر بهذا التنسيق بين الدول العشر 

المنضوية في هذه اللجنة ويعتبر طلب انضمام أربع دول أخرى لديل 
على االهتمام الكبير واألهمية القصوى بالنسبة لمكافحة غزو الجراد 

بغرب وشمال إفريقيا.”
والجذير باإلشارة إلى أن هيئة مكافحة الجراد الكائن مقرها بالجزائر 
العاصمة أُْنشأْت سنة 2002 وعقدت أول اجتماع لها سنة 2003 في 
الجزائر العاصمة.ويشارك في هذه الدورة العاشرة التي تتواصل إلى 

غاية 1 ديسمبر القادم 10 دول الممثلة باألمناء العامين للوزارات 
المكلفة بالفالحة وكذا المدراء العامين لمكافحة الجراد المهاجر في 

البلدان األعضاء في ذات الهيئة ودول أخرى مرشحة لالنضمام ومنسق 
المكتب الجهوي للمنظمة األممية للزراعة والتغذية )الفاو( وكذا عدة 

هيئات وطنية ودولية مختصة في البحت والتنمية.
ر.ن



يومية  منتدى  خالل  عاشور،  العقيد  أوضح 
مخاطر   " لموضوع  خصص  الذي  المجاهد 
تسجيل  "تم  أنه  الكربون"،  أكسيد  غاز  تسرب 
وفاة 105 شخص منذ بداية السنة الجارية ، فيما 
خالل  محقق  موت  من  آخرين   3257 انقاذ  تم 

أنه خالل  األسباب".وأضاف  لنفس  الفترة  نفس 
وفاة  "تسجيل  تم  لوحده،  الجاري  نوفمبر  شهر 
موت  من  آخرين   150 إنقاذ  مع  شخصا   12
آخرها  الغاز،  تسرب  حوادث  جراء  محقق 
اليوم صباحا بحي مختار زرهوني  الذي سجل 

يخلف  لم  العاصمة(،والذي  )الجزائر  بالمحمدية 
أي خسائر في األرواح".

وأرجع ذات المسؤول وقوع مثل هذه الحوادث 
وتسخين  التدفئة  تجهيزات  تركيب  "سوء  إلى 
إلى  مؤهلين  غير  أشخاص  طرف  من  الماء 
جانب غياب الصيانة وعمليات المراقبة الدورية، 

والتأكد من وجود منافذ للتهوية".
"سيسمح  االرشادات  بهذه  االلتزام  إن  وقال 
الخسائر في األرواح"،  بتفادي وقوع مزيد من 
المواطنين  مشددا على أهمية وضرورة تشجيع 
القتناء الجهاز الكاشف عن تسرب غاز أحادي 
أكسيد الكربون والحصول على شهادة المطابقة 
لحوادث  لوضع حد  أي جهاز جديد  اقتناء  لدى 

االختناقات التي أودت بحياة عائالت بأكملها".
وفي ذات الصدد،أكد أن مصالح الحماية المدنية 
" تواصل مجهوداتها وحمالتها التوعوية بتقديم 
تجهيزات  استعمال  حول  ونصائح  توجيهات 
المؤسسات  تالمذة  لفائدة  الماء  وتسخين  التدفئة 
مراكز  ومنتسبي  الجامعات  وطلبة  التربوية 
قوافل  "تنظيم  إلى  باإلضافة  المهني"،  التكوين 
بالتنسيق  الوطن  تحسيسية عبر مختلف واليات 
مع مختلف الشركاء بغرض رفع درجة الوعي 

من مخاطر تسرب غاز أكسيد الكربون".

تم تخصيص 260 فضاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب 
تطوير  من  لتمكنيهم  الجامعيين  الطلبة  لفائدة  العاصمة(  )الجزائر  الزوار 
أفكارهم المبتكرة وتجسيدها من خالل إنشاء مؤسسات ناشئة، حسبما أكده 
نور  بالدراسات،  المكلف  الجامعة  عميد  نائب  العاصمة،  بالجزائر  أمس 

الدين بالي.
أوضح بالي، خالل يوم إعالمي نظمته مديرية الصناعة لوالية الجزائر 
احتفاال بفعاليات األسبوع العالمي للمقاوالتية، أن هذه الفضاءات المقامة 
التكنولوجي  العتاد  بالجامعة، مجهزة بمختلف  العلوم"  على مستوى "دار 
الالزم لفائدة الطلبة الراغبين في التخرج بشهادة مقرونة بإنشاء مؤسسة 

ناشئة أو براءة اختراع، أو ما يسمى ب"شهادة مؤسسة ناشئة.”
رقم  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  لقرار  تبعا  االجراء  هذا  ويأتي 
المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، والمتضمن تحديد كيفيات إعداد   1275

مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة.
سيحظون  اإلطار  هذا  في  المسجلين  الطلبة  فإن  المسؤول،  لذات  ووفقا 
يمكنهم  كما  الجامعة  ثالثة حاضنات على مستوى  قبل  تقنية من  بمرافقة 
الدولة،  وضعتها  التي  والتمويل  الدعم  أجهزة  مختلف  من  االستفادة 

مختلف  مستوى  على  تكوينات  من  بالي-  السيد  -حسب  سيستفيدون  كما 
المؤسسات الصناعية والتي قد تستغل حلولهم المبتكرة وفقا الحتياجاتها.

هذه  من  المتخرجين  الطلبة  استفادة  إمكانية  إلى  أيضا  المسؤول  ولفت 
الفضاءات بغرض تجسيد مشاريعهم المبتكرة.

ومن جهته، كشف نائب عميد الجامعة المكلف بالعالقات الخارجية، عز 
الدين شافع، أن تخرج أول دفعة للطلبة المتحصلين على "شهادة مؤسسة 

ناشئة" أو "شهادة براءة اختراع" سيكون في شهر يونيو .2023
أما مدير الصناعة لوالية الجزائر، عمر بايو، فقد حث الطلبة الجامعيين 
مؤسسة  "شهادة  غرار  على  المرافقة،  آليات  مختلف  نحو  التوجه  على 

ناشئة" لتقليص معدل الشباب المتخرج البطال.
يذكر أن هذا اليوم اإلعالمي جرى بحضور ممثلي مختلف هيئات الدعم 
التقني والتمويلي على غرار وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الصغيرة  المؤسسات  قروض  ضمان  وصندوق  االبتكار،  وترقية 
والمتوسطة، ووكالة "انجام"، وكذا ممثلين عن المعهد الوطني الجزائري 

للملكية الصناعية.
ع.ط

علوم  لتطوير  الجزائرية  األكاديمية  رئيس  أكد 
أول  بلحاج,  رشيد  البروفسور  الشرعي,  الطب 
إنشاء  ضرورة  على  العاصمة  بالجزائر  أمس، 
لجنة وطنية مشتركة تجمع الفاعلين في الميدان 

من القطاعات المعنية.
رئيس  كذلك  يشغل  الذي  الخبير  ذات  أوضح 
مصلحة الطب الشرعي ومدير النشاطات الطبية 
الجامعي  االستشفائية  بالمركز  الطبية  وشبه 
مشتركة  وطنية  لجنة  انشاء  أن  باشا  مصطفى 
بين الفاعلين في الميدان من اطباء وخبراء من 
في  يساهم  قد  والعدالة  الوطني  واألمن  الدرك 

تطوير الطب الشرعي بالجزائر.
وأشار البروفسور بلحاج بالمناسبة في تصريح 
المؤتمر  هامش  على  الجزائرية،  األنباء  لوكالة 
من  خبراء  عدة  يجمع  الذي  لألكاديمية  الرابع 
الخبرات  لتبادل  المغاربية وأجانب وذلك  الدول 
فيما بينهم أن هذه اللجنة المشتركة التي ستجمع 
والتعليم  الممارسة  بحكم  الصحة  وزارات  بين 

والعدل  التكوين  بحكم  العلمي  والبحث  العالي 
التحقيقات  وإحصاء  المهنة  هذه  على  المشرفة 
اليها  يرجع  التي  االولى  باعتبارها  والداخلية 
الفضل في إحصاء حاالت العنف والتحقيق في 

ساحة الجريمة.
في  خبرائها  طريق  عن  االكاديمية  وتسعى 
ادلة  تقديم  بلحاج-  البروفسور  -حسب  الميدان 
بها  المعمول  الدولية  التوصيات  حسب  مقنعة 
 2020 لسنة  الجزائري  الدستور  وان  خاصة 
"يعطي  اخرى  ومواد   40 ال  مادته  في  سيما 
اهمية خاصة لحماية الفئات الهشة من المجتمع 

)اشخاص مسنين ونساء واطفال(.
في  الممارسين  االطباء  عدد  الى  إشارته  ولدى 
هذا االختصاص أكد ذات الخبير أن الجزائر بها 
عدد هام من كليات الطب التي تكون عبر القطر 
مما ساهم في كسب مهارات.ولإلشارة يركز هذا 
اللقاء العلمي على محاور تتعلق بوضع انسجام 
في ممارسة هذه المهنة سيما في مجال التعامل 

مع الضحايا و وضع الوسائل الالزمة والتكيف 
مع التطورات الحاصلة في المجتمع.

متصل  سياق  في  بلحاج  البروفسور  وثمن 
"كما  الشرعي  الطب  عرفها  التي  التطورات 
وكيفا" ولكن يبقى هذا التقدم حسب ذات الخبير 
يشهدها  التي  بالتطورات  مقارنة  كافي"  "غير 
عدد  مستوى  على  خاصة  الجزائري  المجتمع 
مما  االستشفائية  بالمؤسسات  االستقبال  مصالح 
يستدعي تعزيز حماية ضحايا العنف من خالل 
تحسين االستقبال والمعاملة بهذه المؤسسات مع 
خلق قنوات التواصل مع بقية القطاعات األخرى 
كالتضامن الوطني وحقوق االنسان مما يستدعي 

إنشاء "تنظيم محكم".
اضاف-  -كما  العلمية  االيام  هذه  وستتوج 
بتوصيات حول تحسين ممارسة تشريح الجثث 
االعتماد  اجل  من  الوصاية  إلى  تقديمها  سيتم 
عليها "كقاعدة لتطوير الطب شرعي بالجزائر".
ع.ط

ع.ط
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اجللفة 

يوم حت�سي�سي للوقاية من خطر 
االختناق بالغاز وحوادث املرور

نظم خالل هذا األسبوع بالمعهدالوطني المتخصص في التكوين المهني 
"المجاهد كوداشمهدي بن عمر"يوم تحسيسي للوقاية من خطر االختناق 
بغاز أوكسيد الكاربون وحوادث المرور.وحسب ما أدلى به مدير المعهد 
"عثمان عمر " في تصريح للرائد، فقد نشط هذا الحدث عناصر من الحماية 
المدنية واألستاذ "جمال سعيد " و هو متخصص في مجال الميكانيك وهذا 
يدخل في اطارتكوين و إثراء الرصيد المعرفي للمتربصين والموظفين 

وهذا لما تسببه هذه الحوادث من اختناقات ووفيات سنويا.
لعجاج عزيز

بهدف تبادل الآراء يف جمال الري

 ملواجهة خمتلف التحديات

رخروخ ي�سارك يف اأ�سغال
 الدورة الـ 14 للمجل�س 

الوزاري العربي للمياه مب�سر
لخضر  القاعدية,  والمنشآت  والري  العمومية  األشغال  وزير  يقوم 
إلى  المقبل, بزيارة عمل  اليوم وإلى غاية الخميس  ابتداء من  رخروخ, 
مصر, للمشاركة في أشغال الدورة الـ 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه 

ومكتبه التنفيذي الذي تترأسه الجزائر.
وأوضح بيان للوزارة أن هذه الدورة ستسمح بتبادل اآلراء والتشاور مع 
مختلف  لمواجهة  الري  مجال  في  والفاعلين  والخبراء  العرب  الوزراء 
التحديات, أبرزها التغيرات المناخية وما سببته من عجز مائي في العديد 
من الدول العربية, بما يشجع العمل العربي المشترك قصد تحقيق االمن 
للمجلس   14 الـ  الدورة  أشغال  مع  العربية.وبالموازاة  للبلدان  المائي 
المؤتمر  فعاليات  في  الوزير  سيشارك  بمصر,  للمياه  العربي  الوزاري 
الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار "األمن المائي العربي 

من اجل الحياة والتنمية والسالم", وفقا لذات المصدر.
ر.ن

وهران:

 ن�سوب حريق يف م�ست�سفى طب 
االأطفال دون ت�سجيل خ�سائر ب�سرية

الواقع  األطفال  طب  لمستشفى  المركزية  بالصيدلية  حريق  أمس  نشب 
بحي "المنزه" بوهران، دون تسجيل أية خسائر بشرية حسبما علم اليوم 
المدنية  الحماية  وحدة  رئيس  المدنية.وأفاد  الحماية  مصالح  لدى  االثنين 
للصحافة  في تصريح  دربالة  محمد  األول  المالزم  لطفي"  "العقيد  لحي 
على مستوى المستشفى ذاته أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت بعد أن 
تلقت نداء النجدة حيث تم إخماد هذا الحريق دون تسجيل خسائر بشرية.

جميع  بإخالء  قاموا  المدنية  الحماية  أعوان  أن  المصدر  نفس  وأضاف 
طوابق المبنى وتحويل بعض المرضى الى مؤسسات استشفائية أخرى 

كإجراء وقائي.
أن  أمال  خالف  االستشفائية  المؤسسة  هذه  مديرة  أبرزت  جهتها  من 
تمكن  حيث  المركزية،  الصيدلية  في  التبريد  غرفة  من  انطلق  الحريق 
أعوان الحماية المدنية من التحكم في الوضع بصفة سريعة، مبرزة أن 
المرضى عادوا إلى غرفهم بعد التأكد من عدم وجود أية خطورة عليهم.
ع.ط

منظمة امل�سوحات اجليولوجية الإفريقية: 

اجلزائر �ساركت يف الدورة
 14 للجمعية العامة بنجامينا

في  للجزائر،  الجيولوجية  المصلحة  وكالة  من خالل  الجزائر،  شاركت 
الجيولوجية  المسوحات  لمنظمة  العامة  للجمعية   14 الـ  الدورة  أشغال 
العاصمة  في  الجاري  نوفمبر   24 إلى   22 من  عقدت  التي  األفريقية 

التشادية نجامينا، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وسمح هذا الحدث التي شهد مشاركة 15 دولة إفريقية بتبادل المعطيات 
خالل ثالث أيام وإعطاء توجيهات حقيقية لتعزيز ودعم البرامج الجيو-

علمية في القارة األفريقية, يضيف البيان.
التي  للجزائر  الجيولوجية  المصلحة  وكالة  قدمت  الدورة,  هذه  وخالل 
لمنطقة  رئيس  كنائب  األعضاء  الدول  قبل  من   2019 في  انتخبت 
شمال إفريقيا لمدة ثالث سنوات, تقريرا عن أنشطة ومشاريع الخدمات 
الجيولوجية المختلفة التي تمثلها.وتم في نهاية أشغال الدورة, تمديد والية 
لمدة عام  الجزائر, وذلك  التي تشغلها  إفريقيا  نائب رئيس منطقة شمال 

واحد, وفق ذات البيان.
كمبادرة   2007 األفريقية سنة  الجيولوجية  المسوحات  وتأسست منظمة 
ودعم  تعزيز  إلى  وتهدف   . "نيباد"  أفريقيا  لتنمية  الجديدة  الشراكة  من 
من  والحد  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  وكذلك  الجيو-علمية  برامج 
المعدنية  الموارد  تقييم  إلى  القارة األفريقية, مع إشارة خاصة  الفقر في 
واالستخدام المستدام لألراضي وتنميتها وتخفيف المخاطر وحماية البيئة.

وتسجل منظمة المسوحات الجيولوجية األفريقية اليوم عضوية 40 دولة 
أفريقية, بحسب نفس المصدر.

ع.ط

م�سالح احلماية املدنية تقدم ح�سيلة ثقيلة وتدق ناقو�س اخلطر

وفاة 105 �سخ�س ب�سبب االختناق بغاز 
اأك�سيد الكربون منذ بداية العام

تويف 105 �سخ�س منذ بداية ال�سنة اجلارية باجلزائر جراء اختناقهم بغاز اأحادي اأك�سيد الكربون، ح�سب ما ك�سف عنه 

اأم�س املدير الفرعي لالإح�سائيات والإعالم باملديرية العامة للحماية املدنية،العقيد عا�سور فاروق.

على م�ستوى جامعة هواري بومدين

 تخ�سي�س 260 ف�ساء للطلبة لتحويل 
اأفكارهم املبتكرة اإىل موؤ�س�سات نا�سئة

اخلرباء يرفعون تو�سيات حول حت�سني ممار�سة ت�سريح اجلثث

 التاأكيد على اإن�ساء جلنة وطنية م�سرتكة لتطوير الطب ال�سرعي



االفتتاح  في  له  كلمة  خالل  الوزير  وأعلن 
األول  الجهوي  االجتماع  ألشغال  الرسمي 
بالشراكة  التعاون  إطار  في  "سوليفم"  لبرنامج 
مع منظمة العمل الدولية أن هذا البرنامج سيقدم 
عدة مزايا لفائدة الحكومة وأصحاب المؤسسات 
المؤسسات  دعم  لفائدة  مزايا  وكذا  والعمال، 
باالقتصاد  وإلحاقها  والمتوسطة،  الصغيرة  
تنافسيتها   وتحسين  إنتاجيتها  وتعزيز  المنظم 
وكذا إشراك منظمات أصحاب العمل في تطوير 
أداة  لتكون  ومخرجاتها  المهني  التدريب  أنظمة 
للعمال  بالنسبة  أما  اإلنتاجية.  تحسين  في  فاعلة 
فيسعى المشروع إلى، حسب الوزير إلى  تعزيز 
والدفاع  المنظم  االقتصاد  في  العمال  تمثيل 
الحوار  خالل  من  ومصالحهم.  حقوقهم  عن 
والحكومات  العمل  أصحاب  مع  االجتماعي 
تحسين  من  والنساء  الشباب  العمال  وتمكين 
برامج  في  المشاركة  مهاراتهم ومؤهالتهم عبر 
وزير  وأكد  المهارات  وبناء  المهني  التدريب 
المبادرات ستفتح ال محالة  أن مثل هذه  العمل، 
الثالثي  االجتماعي  الحوار  عبر  جديدة  أفاقا 
هذه  بجوانب  اإلحاطة  "ستسمح  أين  األطراف. 
حلول  إيجاد  من  تمكننا  و  المعقدة  اإلشكالية 
ناجحة"  كتجارب  واعتمادها  تعميمها  يتم  عملية 
كما تساهم –يضيف المتحدث- في إعادة ترتيب 

في  الثالثة  اإلنتاج  أطراف  وإشراك  االقتصاد 
لتحقيق  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  عملية 
المستدامة.  للتنمية  كأداة  الالئق  العمل  مبادئ 
وأضاف شرفة، "أنا على يقين أن هذا البرنامج 
سيكون اللبنة األولى لمشاريع مستقبلية تعزز من 
قدرات بلداننا في مواجهة اإلشكاليات االقتصادية 
في ظل  العربية خاصة  الدول  منها  تعاني  التي 
حاليا".  العالم  يشهده  الذي  الرقمي  التحول 
لإلشارة، فقد أشرف وزير العمل، على االفتتاح 
األول  الجهوي  االجتماع  ألشغال  الرسمي 

بالشراكة  التعاون  إطار  في  "سوليفم"  لبرنامج 
مع منظمة العمل الدولية. وسيبحث هذا البرنامج 
آليات االنتقال  الذي يمتد لمدة ثالث 3 سنوات، 
العمل  آفاق  نحو  المنظم  غير  االقتصاد  من 
المنظم. بأربع دول من المنطقة العربية، و هي 
الجزائر و مصر و لبنان وفلسطين. كما يهدف 
شأنها  من  التي  األنظمة  تطوير  إلى  البرنامج 
منهم  العاملين  السيما  والشباب.  النساء  تمكين 
اكتساب مهارات  المنظم من  االقتصاد غير  في 

لتسهيل وصولهم إلى العمالة المنظمة.

قال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي 
محمد بوهيشة أمس إنه تم ارساء منظومة بحثية متكاملة تتناغم مع السياسة 
التي  التنمية الشاملة تسمح باالستجابة لكل اإلشكاليات  الوطنية في مجال 
يواجهها المتعامل االقتصادي، معلنا عن الشروع في إنشاء 4 مدارس عليا 

ستضع لبنة لخلق نظام بيئي ابتكاري بين الباحثين األساتذة والطلبة.
للقناة  الصباح"  "ضيف  برنامج  في  استضافته  لدى  بوهيشة  وأوضح 
بحثية  كيانات  لدينا  أصبح  المنظومة  هذه  "بفضل  أنه  األولى  اإلذاعية 
متكاملة ومتجانسة تتناغم مع السياسات الوطنية المنتهجة في مجال التنمية 
إنشاء  استثمارات جد معتبرة سواء في  تم وضع  والدائمة، حيث  الشاملة 
تكن  لم  التي  التحتية  والبنى  التكنولوجية  األرضية  وتوفير  البحث  مراكز 
إنه  القول  يمكن  الباحثين ولذلك  احتياجات  قبل وتلبي معظم  موجودة من 
خالل السنتين الماضيتين أصبح البحث له تأثير على المحيط االجتماعي 

واالقتصادي.«
 201م�شروع بحث علمي يف �أربعة جماالت حيوية

التي تم تسخيرها من اجل  الميكانيزمات  أنه في إطار  كما أشار بوهيشة 
واألمن  الغذائي  باألمن  تعلق  ما  خاصة  الوطنية  للحاجيات  االستجابة 
 2021 سنتي  خالل  تم  كذلك  المائي  واألمن  المواطن  وصحة  الطاقوي 
و2022 إطالق ما يسمى بالبرامج الوطنية للبحث العلمي حيث تم إيداع 
 900 وتقديم  مشروعا   124 قبول  2021 جرى  سنة  في  مشروعا   800
مشروعا في 2022 تم اعتماد 79 مشروعا منها. والهدف من ذلك-يضيف 
فقط  بحثية  مشاريع  ليست  فهي  المشاريع  هذه  تأثير  نضمن  المتحدث-أن 

لإلشكاليات  مباشرة  تستجيب  مضافة  قيمة  إلى  تحويلها  إلى  نرمي  وإنما 
الذي  المشروع  في  عضو  هو  الذي  االقتصادي  المتعامل  يواجهها  التي 
كتب   4 إصدار  إلى  العلمي  للبحث  العام  المدير  وأشار  الباحث.  به  يقوم 
بيضاء حول األمن الغذائي والطاقوي والذكاء االصطناعي وااللكترونيات 
الصغيرة، إلى جانب إعداد كتب بيضاء أخرى حول الفالحة الصحراوية 

نظرا ألهميتها ولتوجيهات القيادة العليا للبالد نحو هذا المجال.
 4مد�ر�س عليا بالقطب �لتكنولوجي �شيدي عبد �هلل

تم   2023-2022 المقبل  الجامعي  للدخول  تحسبا  أنه  بوهيشة  وكشف 
الشروع في اعداد 4 مشاريع إلنشاء 4 مدارس عليا بالقطب التكنولوجي 
سيدي عبد هللا منها المدرسة العليا لألنظمة المسيرة سواء كان بريا أو مائيا 
كل  في  مستقبال  كبيرة  استعماالت  األخيرة  لهذه  سيكون  حيث  هوائيا  أو 
المجاالت ولذلك ال يجب أن تكون الجزائر متخلفة في هذا المجاالت مؤكدا 
السعي إلى وضع لبنة تسمح للجزائر بالولوج إلى هذه التكنولوجيا أي وضع 
نظام بيئي ابتكاري يسمح للطلبة والباحثين من االبتكار في هذا المجال. كما 
المتحدث- وانشاء  الروبوتات –يضيف  سيتم انشاء مدرسة عليا في عالم 
مدرسة عليا في عالم النانو التكنولوجيات إلى جانب استحداث مركز بحث 
لضمان  التكنولوجيا  نانو  عالم  في  بحث  ومركز  المطبقة  الرياضيات  في 
أعمال  حاضنة  إنشاء  عن  فضال  والطلبة،  األساتذة  الباحثين  بين  التفاعل 
ثقافة علمية على مستوى قطب سيدي عبد هللا  هو  ما  لكل  ومدينة علوم 

لنجعله قطب امتياز وتحقيق حركية بين الجامعات ومراكز البحث.
�س.زمو�س

عبد  محمد  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  أكد 
المشترك  التعاون  تعزيز  على  هني،  الحفيظ 
لمكافحة  شراكة  إستراتيجية  مشروع  وإعداد 
الجراد .وأضاف وزير الفالحة أمس األول  خالل 
المهاجر  الجراد  مكافحة  لهيئة  العاشرة  الدورة 
يهددها  المنطقة  بلدان  أن  الغربية،  المنطقة  في 
غزو هذه اآلفة التي تدمر ماليين الهكتارات من 

المحاصيل الزراعية وتضعف االقتصاد. وهو ما 
يستدعي تعزيز التعاون المشترك وإعداد مشروع 
المهاجر.  الجراد  لمكافحة  شراكة  استراتيجية 
وحماية الموارد الطبيعية من خالل التدخل المبكر 
والمراقبة المستمرة للحدود لتجنب غزو أسرابها. 
كما  المجاورة.  بالدول  نشاطها  ارتفاع  حال  في 
أشار الوزير، إلى أن القطاع الفالحي هو ضمن 

أولويات الجزائر لتحقيق تنمية شاملة لكل الشعب 
الريفية.  األقاليم  كافة  مستوى  وعلى  الفالحية. 
وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية لتعزيز 
سبل التعاون مع بلدان إفريقيا في مجال التبادالت 
التنافسية  والقدرة  اإلنتاجية  لتحسين  التجارية 

للزراعة وبالتالي ضمان األمن الغذائي.
�س.ز
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�شيقدمها برنامج "�شوليفم" يف �إطار �لتعاون مع منظمة �لعمل �لدولية

مزايا جديدة لأ�سحاب امل�ؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة والعمال

قال وزير �لعمل و�لت�شغيل و�ل�شمان �الجتماعي، يو�شف �شرفة، �أم�س �أن �حلكومة تعمل على مر�فقة تقنية للنهو�س باأهد�ف 

�ل�شيا�شات �لوطنية �لتي ترمي �إىل �حلد من �لبطالة، و��شتحد�ث فر�س �لعمل وتعزيز حوكمة �شوق �لعمل ودعم �لت�شريح باملوؤ�ش�شات 

ق�شد �إدر�جها يف �حلركية �القت�شادية �لر�شمية و�إ�شهامها يف �لناجت �لقومي.

�س. زمو�س

عن طريق من�شة رقمية خم�ش�شة لذلك

بدء ا�ستقبال طلبات
 االعتماد ملمار�سة ن�ساطي

الوكالء وت�سنيع ال�سيارات
شرعت وزارة الصناعة، أمس في استقبال طلبات االعتماد لممارسة 
رقمية  منصة  وذلك عن طريق  السيارات،  وتصنيع  الوكالء  نشاطي 

مخصصة لذلك.
وجاء في بيان للوزارة: "تنفيذا ألحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-
على  المحددين   2022 نوفمبر   17 في  المؤرخين  و384-22   383
الجديدة  المركبات  وكالء  نشاطي  ممارسة  وكيفيات  لشروط  التوالي 
وتصنيع المركبات، تعلن وزارة الصناعة، عن تعيين أعضاء اللجنتين 
نشاط  بممارسة  المتعلقة  الملفات  ومتابعة  بدراسة  المكلفتين  التقنيتين 
اإلطار،  هذا  المركبات.«وفي  تصنيع  وكذا  الجديدة  المركبات  وكالء 
دعت الوزارة في بيانها المتعاملين االقتصاديين الراغبين في ممارسة 
نشاطي الوكالء وتصنيع السيارات، إلى التسجيل في المنصة الرقمية 
  https://dispositifs.industrie.gov.dz))إطالقها تم  التي 

بغرض إيداع طلباتهم.
تبون  المجدي  عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  من  توجيه  على  وبناء 
لشروط  المحدد  التنفيذي  المرسوم  نشر   ، نوفمبر   18 الخميس  تم  
وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق 
به، بالجريدة الرسمية رقم 76، مساء الخميس. ويتعلق األمر بالمرسوم 
التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في الـ 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد 
قبل  من  الموقع  المركبات،  تصنيع  نشاط  ممارسة  وكيفيات  شروط 
الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان. وحسب ذات النص فإن 
"ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة 
أو  بمفردهم  الناشطين  المركبات،  مالكي عالمات  للمصنعين  مفتوحة 
كما  الجزائري".  للقانون  خاضعة  شركة  إنشاء  طريق  عن  بشراكة، 
يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية 
الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل االستثمارات المهيكلة 
المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين باالستثمار، يضيف المرسوم. 
يشترط  النشاط  هذا  ممارسة  أن  على  ايضا  التنفيذي  المرسوم  ونص 
تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن انخراط المصنع مالك العالمات في 
االستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات والذي يتضمن، على 
التي  المركبات  أنواع  به،  القيام  المزمع  االستثمار  مبلغ  الخصوص، 
ستصنع، استراتيجية المصنع لبلوغ نسب اإلدماج المحددة، استراتيجية 
السنوات  متعدد  البرنامج  المحليين،  المقاولين  واعتماد  لدعم  المصنع 
الفرعية واللواحق، تطور  المجموعات والمجموعات  الخاص بتوريد 
مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات. 
قبل  يخضع،  المكتتب  المستثمر  أن  على  التنفيذي  المرسوم  وينص 
 24 لمدة  (صالحة  مسبقة  رخصة  على  للحصول  استثماره،  إنجاز 
شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا( تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز 
نشاط  لممارسة  رخصة  األحوال  من  حال  بأي  تعتبر  وال  مشروعه 
تصنيع المركبات. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات 
الحصول ايضا على االعتماد، الذي يسلم من طرف الوزير المكلف 
بالصناعة. كما تُنشأ لجنة طعن لدى الوزير األول أو رئيس الحكومة 
حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة 
من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من 
قبل مصنعي المركبات. وفيما يتعلق بنسب االدماج فإن القانون الجديد 
يشترط لممارسة هذا النشاط االلتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول 
على االعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 
بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة 

يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
�س.زمو�س

قال �أن �ل�شندوق طور منظومته

 لتح�شني �الأد�ء، قو�درية يك�شف:

 13مليون منت�سب لـ"كنا�س" 
و25 مليون م�ستفيد من اخلدمات 

للتأمينات  كشف  مدير العصرنة وأنظمة اإلعالم بالصندوق الوطني 
 13 أكثر من  قوادرية عن تسجيل  نذير  للعمال األجراء،  االجتماعية 
مليون منتسبا، أي ما يسمح ألكثر من 25 مليون شخص باالستفادة من 

خدمات الصندوق.
العمال  المواطنين  أمس  الوطنية،  االذاعة  امواج  على  قوادرية  ودعا 
كحق  االنتساب  طلب  لتقديم  للصندوق  لتقدم  إلى  بهم  المصرح  غير 
االجتماعية  للتأمينات  الوطني  الصندوق  أن   وقال  دستوريا  مكفول 
طور منظومته اإللكترونية لتحسين األداء والخدمات اتجاه المواطنين 

وأرباب العمل في الوقت نفسه. 
ويتمثل هذا التطوير خاصة في تحديث البوابة اإللكترونية، فإن تحديث 
المنظومة اإللكترونية للصندوق، سمح للمؤمن لهم اجتماعيا باالستفادة 
من الخدمات عبر " فضاء الهنا" سواء على الويب أو كتطبيق على 
كالمتعلقة  المعلومات  كل  على  االطالع  تسهيل  خالل  من  الهاتف، 
بالضمان االجتماعي واستهالك االدوية والوصفات واستخراج شهادة 

االنتساب والعطلة المرضية وغيرها.
أرباب  بين  التعامل  طرق  االلكترونية  المنظومة  تطوير  شمل  كما   
االخير  هذا  وبين  االجتماعية  للتأمينات  الوطني  والصندوق  العمل 

والعيادات الطبية.
�س.زمو�س
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رهان على اإر�ساء منظومة بحثية 
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تعزيز التعاون امل�سرتك واإعداد م�سروع 
اإ�سرتاتيجية �سراكة ملكافحة اجلراد



قريبا  بوعريريج  برج  بوالية  ينطلق  أن  ينتظر 
مشروع على مشروع انجاز الطريق الوالئي رقم 
البيبان  بين عاصمة  الرابط  األول  في شطره   42
برج بوعريريج، وبلدية برج الغدير، على مسافة 
كلية تقّدر 17.2كلم، بغالف مالي قدره 150 مليار 

سنتيم.
وقد واعطيت الموافقة على التكفل بالشطر األول 
من المشروع، من طرف قطاع األشغال العمومية، 
بها  المتكفل  الجديدة  المشاريع  ضمن  وإدراجه 
التكفل  يتّم  الجارية، على أن  المالية  السنة  بعنوان 
بالشطر الثاني من المشروع خالل السنوات المالية 
العمومية  األشغال  قطاع  مع  بالتنسيق  القادمة، 
المالية  الموارد  وحسب  الوالية،  ألولويات  وفقا 
المتوفرة، وفقا لما ورد في نّص المراسلة المؤشرة 
طرف  من  والمّوقعة  المالية  وزارة  طرف  من 
وزير المالية براهيم جمال كسالي، ويشهد الطريق 
بوعريريج،  برج  بين  الرابط   42 رقم  الوالئي 
في  الواقعة  الغدير  برج  لدائرة  التابعة  والبلديات 
في  أدت  كبيرة  مرورية  حركة  الشرقية،  الجهة 

مميتة،  مرورية  حوادث  إلى  األحيان  من  كثير 
بسبب االزدحام المروري والنشاط المروري الذي 
المركبات  عشرات  تقصده  حيث  ينتهي،  يكاد  ال 
الغدير،  برج  غيالسة،  بلدية  نحو  متوجهة  يوميا 
طريق  عن  المسيلة  والية  قاصدي  وحتى  بليمور 
بلدية برهوم والمعاضيد. وكانت السلطات الوالئية 
لوالية برج بوعريريج، قد خّصصت خالل األشهر 
من  سنتيم،  10ماليير  قدره  ماليا  مبلغا  الماضية 
أجل القضاء على النقاط السوداء وتوسعة الطريق 
الوالئي رقم 42 في جزئه الرابط بين بلدية البرج 
على  السيما  الدائرة،  مقر  الغدير  برج  وبلدية 
التي كانت سببا في  الخطيرة  المنعرجات  مستوى 
األشغال  لمديرية  وسبق  المميتة.  المرور  حوادث 
العمومية، أن أنجزت دراسة حول مشروع تهيئة 
على   42 رقم  الوالئي  الطريق  ازدواجية  وانجاز 
ببلديات  المرور  16 كيلو مترا، مع تجنب  مسافة 
العناصر وبليمور، خالفا لما هو عليه اآلن حيث 

يتوسط المدينتين، وهو ما يسبب ازدحاما مروريا 
واختناقا ببعض النقاط، مع العلم أن الجزء الرابط 
بين مدينة البرج وبلدية العناصر قد تّم االنتهاء منه 
 3 مسافة  على  به  الطريق  ازدواجية  انجاز  عبر 
كلم، في حين ال تزال أشغال انجاز االزدواجية بين 
الغدير تنتظر  بلدية برج  العناصر إلى غاية  بلدية 

التجسيد.
وشّكل مشروع ازدواجية الطريق بين مدينة برج 
مطلبا  الغدير،  برج  دائرة  وبلديات  بوعريريج 
المدني  المجتمع  أساسيا من طرف سكان وممثلي 
خالل السنوات األخيرة، حيث اعتبروا أن وضعية 
الطريق ذات المسلك الواحد التي تمر من خاللها 
االزدحام  إلى  باإلضافة  اتجاهين،  في  المركبات 
أبرز  أحد  الخطيرة،  المنعرجات  المروري وكثرة 
مرورية  مجازر  إلى  المؤدية  الرئيسة  األسباب 

مميتة. 
ق.م

فعاليات  بلعباس  بسيدي  األسبوع  بداية  انطلقت 
للصناعات  الوطني  للصالون  الخامسة  الطبعة 
من  حرفيين  بمشاركة  بالدي"  "منتوج  التقليدية 

عشر واليات.
وأوضحت رئيسة جمعية "التراث األصيل" فاطمة 
فتوح, المنظمة للحدث, أن هذه التظاهرة  تعرف 
مشاركة حرفيين ينشطون في إطار جمعيات محلية 
تعنى بالمهن والحرف التقليدية التي تزخر بها كل 
والية. وأضافت أن هذه الطبعة تشكل فرصة أمام 
التي  بمنتجاتهم  للتعريف  والحرفيات  الحرفيين 
يسوقونها السيما وأنها تأتي امتدادا للمعارض التي 
تم تنظيمها من قبل على مستوى "القبة السماوية" 
وساحة "الوئام" بسيدي بلعباس. ويكمن الهدف من 
تنظيم هذه الطبعة, حسب ذات المصدر, في تثمين 

أكثر  الحرفيين  وتشجيع  والحرفي  الفني  المنتوج 
على المحافظة على الموروث الثقافي المادي وغير 
المادي الذي يميز كل منطقة من ربوع الوطن. وقد 
عرض  أجنحة  نصب  الصالون  هذا  إطار  في  تم 
على  الحرفية  المنتجات  بأبهى  تزينت  متنوعة 
المنزلية  واألواني  والسالل  التقليدي  الحلي  غرار 
المصنوعة من الفخار فضال عن الزرابي والجلود 
واألزياء التقليدية ولوازم العرائس وكذا الحلويات 
واألكالت التقليدية. لإلشارة, تتواصل فعاليات هذه 
التظاهرة المنظمة بالتنسيق مع دار الثقافة "كاتب 
أن  المرتقب  ومن  أيام  ثالثة  مدار  على  ياسين" 
تختتم بتنظيم مسابقة للحرفيين خاصة بأفضل زي 

تقليدي.
�سارة.ز

يف قطاع ال�سكن، التجارة وال�سحة 

م�شاريع تنموية واعدة 
�شت�شتفيد منها والية تيبازة

األسبوع   بداية  بوستة  الصديق  أبوبكر  تيبازة  والية  والي  عقد 
الظل،  لمناطق  الموّجهة  المشاريع  لمتابعة  خّصصه  اجتماعا 
وكذا إعداد وتقييم شامل للعمليات عبر كل بلدية، بحضور رئيس 
العامة  األمينة  حميش"،  حاج  "جلول  الوالئي  الشعبي  المجلس 
المجالس  ورؤساء  التنفيذين  المديرين  الدوائر،  رؤساء  للوالية، 

الشعبية البلدية.
وحسب بيان لمصالح الوالية تطّرق هذا اإلجتماع إلى عّدة ملّفات 
وضرورة  الريفي  الّسكن  غرار  على  عليها،  التأكيد  تع  هامة 
الّشروع في تطهير قوائم المستفيدين من اإلعانات الريفية، والذين 
لم يستكملوا أشغالهم بعد، مثلهم مثل من لم يباشروها إلى يومنا 
هذا، وذلك بهدف تعويضهم بأسماء أخرى لها الحق في االستفادة. 
كما ناقش والي الوالية ملّفي النقل واإلطعام المدرسي، عبر ضبط 
خالل  الممونين  مع  اإلتفاقيات  بإبرام  الخاّصة  اإلجراءات  كاّفة 
السنة الجديدة، دون اإلخالل ببرنامج ونظام المطاعم المدرسية، 
مع الحرص على نقل التالميذ من وإلى مؤّسساتهم التعليمية في 
على ضرورة  مشّددا  الحافالت(،  )نوعية  وآمنة  حسنة  ظروف 
الكهرباء  بشبكتي  والمتعلقة  المسّجلة  المشاريع  كاّفة  استكمال 
من  المستفيدين  المواطنين  مئات  فيه  يشتكي  وقت  في  والغاز، 
مع  بالغاز  ربطهم  عدم  من  مؤّخرا،  الموّزعة  السكنية  البرامج 
الحرارة.  لدرجات  المحسوس  واالنخفاض  الشتاء  فصل  حلول 
بالمقابل وفي ذات الوالية تسعى بلدية  أحمر العين بالتنسيق مع 
الجهات الوصية لتجسيد عديد المشاريع التنموية واعدة التي من 
شأنها توفير مناصب الشغل وتحريك دواليب التنمية  بهذه البلدية 
التي تحصي نحو 45 الف نسمة موزعة عبر مركز البلدية و45 

مزرعة.
الشعبي  المجلس  بأعضاء  الذي كان مرفوقا  البلدية  وقال رئيس 
المجتمع  بممثلي  جمعه  لقاء  في  للبلدية  العامة  واألمينة  البلدي 
المدني األسبوع الماضي، أن البلدية تنفست الصعداء بعد تمكنها 
من استرجاع وعاءات عقارية هامة عقب عمليات الترحيل التي 
باشرتها السلطات الوالئية مؤخرا، ما فتح الباب على مصراعيه 

لبعث عدة مشاريع تنموية تظل البلدية في أمس الحاجة إليها.  
ومن بين هذه المشاريع: "سوق اسبوعية على مساحة قدرها 1.5 
على  وذلك  هكتار   2.5 على  صناعية  نشاطات  ومنطقة  هكتار 
مستوى حي سويداني بوجمعة الواقع الى الجنوب الغربي للبدية" 
مدعمة  ترقوية  سكنات  انجاز  المرتقب  من  السياق  نفس  وفي 
بدوار سيدي  ابتدائية  على مستوى شارع علي نورين ومدرسة 
الكبير. وإلى مخطط شغل األراضي رقم 08 على مستوى حي 
490 مسكن وبوحدة عبد القادر ، قال أنه سيتم الشروع في تهيئة 
غابة الصنوبر و انجاز 540 وحدة سكنية ترقوية مدعمة وتدعيم 
تجهيز  مع  بمطعم  عائشة  بن  بوحوية  المتوفى  الشهيد  مدرسة 
ومركز  الحديدية  للكرة  وملعب  ابراهيم  حمايدي  ابتدائية  مطعم 
بريد وربط الموقع بالمدخل الجنوبي للمدينة على مستوى دوار 
سيدي الكبير.  كما سيتم اقتناء حافلة للنقل المدرسي وشاحنتين 
الحمام  ترميم  على  المصادقة  تمت  أنه  وأضاف  القمامة  لجمع 
التحرير  مسجد  بمحاذاة  المدينة  قلب  في  الواقع  القديم  البلدي 
لتحويله الى مكتبة بلدية ومدرسة قرآنية مع تحويل الباعة عبر 

شارع بلعربي اعمر مؤقتا الى شارع علي نورين. 
االول  مستوصفين  انجاز  المرتقب  من  الصحة  قطاع  وفي 
والثاني بحي كرماد سليمان مع  490 مسكن  على مستوى حي 
إلنجاز  دباب  بن  حي  مستوى  على  أرضية  قطعة  تخصيص 
مستشفى 120 سرير حيث تم إعداد بطاقة تقنية للمشروع لرفع 
الخدمات.  المتعددة  العيادة  وعن  العين  أحمر  ساكنة  عن  الغبن 
أحمر  الى  تيبازة  لوالي  بزيارة  الجمعيات  طالبت  جهتها  ومن 
العين من اجل رفع اهم انشغاالتهم اليه السيما ما تعلق بتجسيد 
عديد المشاريع القطاعية او على عاتق ميزانية الوالية في صورة 
المحكمة ومقرات لوكالة التشغيل واتصاالت الجزائر والضرائب 
وغيرها فضال عن المطالبة برفع الدعم المالي المخصص لملف 

النقل المدرسي خاصة وان البلدية تتكفل بتالميذ 45 مزرعة. 
�س.ز/وكاالت
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برج بوعريريج:

املوافقة على اإجناز الطريق الوالئي
 رقم 42 على م�سافة اأزيد من 17 كلم

�س.زمو�س

الذي  المنتوج  هذا  أن حملة جني  القطاع، محمد علي مودع،  مدير  وصرح 
 /2021 موسم  أن  إلى  مشيرا  حسنة،   في ظروف  مرت  الوالية  به  تشتهر 
2022 كان جيدا من حيث نوعية ووفرة المنتوج. وأبرز في هذا الصدد بأن 
مساحة  إجمالي  من  هكتار   4402 إلى  السنة  هذه  وصلت  المنتجة  المساحة 
مخصصة للتفاح عبر الوالية تقدر بـ 5305 هكتار موزعة على عديد البلديات 

من بينها 170 هكتار دخلت حيز اإلنتاج ألول مرة. 
إقباال  للمتحدث  استنادا  األخيرة،  السنوات  في  بباتنة  التفاح  غراسة  وتعرف 
عديد  إلى  األشجار  هذه  غراسة  توسعت  حيث  الفالحين  طرف  من  كبيرا 
المناطق األخرى التي لم تكن معروفة بهذا المنتوج منها تاكسالنت ومروانة 

وعين التوتة. وينتظر أن تتدعم المساحات المخصصة لهذه الثمرة بغرس 25 
العامة  بمحيطات  الخاص  البرنامج  قريب ضمن  عما  التفاح  بأشجار  هكتار 
لالمتياز الفالحي سابقا الذي أعيد إحياؤه والذي سيمكن أيضا من حفر عدة 
آبار موجهة للسقي الفالحي مقدرة على األقل بـ9 آبار مما سيمكن من تدعيم 

شعبة التفاح محليا. 
ويصل مردود الهكتار الواحد من هذه الفاكهة إلى 322 قنطارا، يضيف نفس 
المصدر الذي أوضح أنه سيتم تكثيف الجهود من أجل ترقية شعبة األشجار 
المثمرة بالوالية وخاصة التفاح سواء من خالل توسيع المساحة المخصصة 

لها أو تكوين الفالحين من أجل الرفع من اإلنتاج وتحقيق نوعية جيدة.

باتنة:

اإنتاج مليون و355 األف قنطار 
من التفاح خالل املو�سم اجلاري

حققت والية باتنة بر�سم املو�سم الفالحي اجلاري حم�سوال من التفاح قدر بـ 1 مليون و 355.46  األف قنطار 

ح�سبما اأ�ستفيد اأم�س من مديرية امل�سالح الفالحية. 

�سيدي بلعبا�س:

 افتتاح �سالون وطني لل�سناعات 
التقليدية "منتوج بالدي"

جيجل: 

وفاة 16 �سخ�سا يف حوادث املرور منذ بداية 2022
 1288 جيجل،  لوالية  المدنية  الحماية  مصالح  سجلت 
حادث مرور منذ بداية السنة الجارية 2022، خلفت وفاة 
لمديرية  بيان  آخرين.وحسب   1668 وجرح  16 شخصا 
أعوان  تدخل  فقد  األول  أمس  بالوالية،  المدنية  الحماية 
الحماية، مند بداية سنة 2022، وحتى 31 أكتوبر 2022، 
جيجل.  والية  طرقات  عبر  مرور  حادث   1288 ألجل 
النقل  في محاور  بحوادث دهس  منها  5 حوادث  وتتعلق 
مناطق  عدة  في  في  القطار  فيها  تسبب  الحديدية  بالسكك 
بالوالية. وخلفت هذه الحوادث 16 قتيال، منهم 5 ضحايا 
تتعلق بضحايا حوادث دهس القطار. باإلضافة إلى تسجيل 
1668 جريح، لهم إصابات متفاوتة الخطورة. وتوفي عدد 
متأثرين  المستشفيات،  مختلف  في  الحوادث  ضحايا  من 

باالصابات الخطيرة التي سببتها لهم مختلف الحوادث. 

ويحتل أصحاب الدراجات الصدارة، بنسبة تفوت 50 بالمائة 
من المجموع العام للحوادث. وأشارت ذات المصالح، إلى 
ارتفاع ملحوظ لحوادث دهس المشاة في مختلف الطرقات، 
لعدد  نسبة  أعلى  تسجيل  وتم  العمرانية.  المناطق  خاصة 
حوادث الطرقات، خالل شهري جويلية وأوت من السنة 
الجارية. وهذا راجع للكثافة المرورية التي شهدتها الوالية 
بين  الحوادث  نوعية  وتختلف  الصيفي.  الموسم  خالل 
االصطدامات بين مختلف المركبات، وحوادث االنحراف 
دعوة  المدنية،  الحماية  مصالح  وتجدد  هذا  المسار.  عن 
مستعملي الطريق بضرورة االمتثال لقواعد السير وإحترام 
تعد  التي  المفرطة،  السرعة  من  والحد  المرور،  إشارات 

األسباب الرئيسية لوقوع الحوادث.
�س.ز



إنَّ قائمة المشكالت التي قد تسبِّب اضطرابات في النوم 
والجيران  والقلق،  النفسي،  التوتر  منها  جداً،  طويلٌة 
المزعجين، فال عجب إذاً أنَّ ماليين الناس يعانون من 
ن هذه القائمة أعراضاً  مشكالت متعلِّقة بالنوم، وقد تتضمَّ
ال تعرف حتى أنَّك تعاني منها، نتيجة الضطراب نوم 
في  اضطراباً  تسبِّب  صحية  حالًة  أو  ص،  مشخَّ غير 

النوم.
إلى  الخلود  بعد  اآلتية  األعراض  من  أيَّاً  واجهت  إذا 
على  للحصول  طبيبك  لزيارة  الوقت  حان  فقد  النوم، 

استشارة:
أواًل: ضيق التنفس

يعدُّ ضيق التنفس عالمًة شائعًة على اإلصابة بانقطاع 
"النفس النومي(sleep apnea) «، وهو اضطراب 
أثناء  النوم؛ إذ يتوقف تنفسك ويبدأ من جديد، ففي  في 

النوم تسترخي العضالت ويضيق البلعوم أو ينغلق.
بالشخير،  أيضاً  النوم  أثناء  في  التنفس  توقف  يرتبط 
واالختناق في أثناء النوم، والشعور بصداع وجفاف في 
الفم عند االستيقاظ، فيمكن الختصاصي النوم أن يطلب 
بانقطاع  إجراء دراسة للنوم لتحديد ما إذا كنت مصاباً 
النفس النومي، والذي يُعالج عادًة بجهاز يسمى "ضاغط 
وهو   ،» (CPAP)المستمر اإليجابي  الهواء  مجرى 
ا يحافظ  جهاز يضخ هواًء مستمراً عند ضغط محدَّد، ممَّ

على مجرى الهواء مفتوحاً.

ثانياً: الشخير
الشخير هو عرض شائع آخر النقطاع النفس النومي، 
فعند وجود تضيُّق في مجرى الهواء، سواء في األنف 
صوت  ويصدر  باالهتزاز  األنسجة  تبدأ  البلعوم،  أم 
الشخير، وقد يرتبط ذلك بقصر األنفاس، أو الشخير في 

أثناء النوم، وجفاف الفم في الصباح، واحتقان األنف.

كما قد ينجم ذلك عن الحساسية، أو نزالت البرد، فضاًل 
عن زيادة الوزن؛ إذ يعدُّ ضيق التنفس وزيادة التعرق 

من األعراض اإلضافية التي قد تعوق نومك.
يمكن الختصاصي النوم أن يطلب دراسة للنوم لتحديد 
ما إذا كنت مصاباً بانقطاع النفس النومي، فإذا لم يوجد 
خيارات  فإنَّ  النوم،  أثناء  في  التنفس  توقف  على  دليل 

العالج المختلفة للشخير تشمل النوم على جانبك، ورفع 
وبخاخات  األنف،  شرائط  واستخدام  السرير،  رأس 

األنف، أو جهاز فموي.
ثالثاً: المشي في أثناء النوم

إنَّه  أي  النوم؛  أخطال  من  النوم  أثناء  في  المشي  يُعدُّ 
سلوٌك أو تجربة غير مرغوب فيها في أثناء النوم، فإنَّه 
حركة  نوم  من  مرحلة  أعمق  خالل  يحدث  اضطراب 
العين غير السريعة، عندما يضطرب الدماغ فيبقى في 

حالة ما بين النوم واليقظة.
قد ينجم ذلك عن الحرمان من النوم أو التوتر أو القلق 
مات  المنوِّ مثل  األدوية  بعض  تناول  فإنَّ  الحمى،  أو 
لعالج  المستخدمة  األدوية  بعض  أو  المهدئات  أو 

االضطرابات النفسية قد يكون عاماًل مساهماً أيضاً.
رابعاً: الكالم في أثناء النوم

أخطال  أنواع  أكثر  أحد  النوم هو  أثناء  في  التحدث  إنَّ 
النوم شيوعاً، وما زال غير معروف السبب، فإنَّه أكثر 
شيوعاً عند األشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، 
ويمكن أن يرتبط بالسير في أثناء النوم والكوابيس، وقد 
والحمى،  العاطفي،  التوتر  األخرى،  األسباب  تشمل 
واالستخدام الخاطئ للعقاقير.ويمكن أن تؤدي هذه الحالة 
مزاجية  وتقلُّبات  التركيز،  على  القدرة  انخفاض  إلى 
حادة، أو هلوسة، فإذا لم يكن الحديث في أثناء النوم أمراً 
طبيعياً وسبَّب لك القلق، فيجب أن تستشير اختصاصياً.
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ن�صيحة طبية

العالج بال�صوت وتردداته قد يكون هو الدواء
اليوم وكثرة  نعيشه  الذي  السريع  الحياة  إيقاع  بسبب  النفسي  الضغط  يعاني من  أغلبنا  بات 
األشغال والمهام اليومية المطلوب إنجازها، وأصبحت الضوضاء هي السمة العامة لحياتنا، 
ومعظم أمراضنا العضوية هي نتيجة التوتر والقلق؛ وهذا ما يجعلنا بحاجة إلى أيَّة وسيلة أو 

تقنية يمكنها أن تساعدنا على التخلص من هذا الضغط.
1 يُعتقد أنَّ القبائل الشامانية الموجودة في جبال الهيمااليا وفي نيبال والهند والصين )منطقة التبت(.
2 تُستخدم اليوم هذه التقنية في الهند ونيبال والتبت وعدد من دول القارة األوروبية وفي تركيا 

وأمريكا:
3 العالج بالصوت:

والرنين  والطنين  كريستال  وبلورات  أجراس  عن  عبارة  واألواني  األطباق  هذه  تكون   4
المستخَدمة  التبتية  الغناء  الشامانية وشوك رنانة والمخشخشة وأوعية  والهزازات والطبول 
)النحاس والفضة والذهب  تقع غرب الصين والمصنوعة من سبعة معادن  التي  التبت  في 
والقصدير والزئبق والرصاص والحديد، وكل معدن منها يتوافق مع أحد الشاكرات السبع 

وفق التقاليد التبتية(.
ر اختصاصيو العالج بالصوت األمر بأنَّ جسم اإلنسان يتكون من نحو 70% من الماء،  5 يُفسِّ
لذا فإنَّ ضرب وعاء حول الجسم أو عليه يجعل الماء يعمل بوصفه ُموصاًل لالهتزازات إلى 

كافة أنحائه.
6 توجد أنواع عدة لعالج الصوت، وكل نوع منها يعالج حالة ما سواء نفسية أم جسدية؛ وذلك 

حسب الوعاء المستخَدم في العالج واالهتزاز الذي يُحِدثه.
7 العالج بالصوت كغيره من عالجات الطاقة األخرى، مثل العالج بالزيوت العطرية والعالج 
بالطاقة المهدئة للكريستال وتقنية الريكي، فكل هذه التقنيات تقوم على فكرة تبديل طاقة الجسم من 
سلبية إلى إيجابية، والشعور باالسترخاء والتخلص من القلق والتوتر لدرجة أنَّ بعض األشخاص 

ينامون في أثناء جلسة العالج بالصوت على الرغم من أصوات الجرس واألواني المعدنية.
8 يرى اختصاصيو العالج بالصوت، أنَّ أكثر من 95% من األمراض العضوية مرتبطة 

باإلجهاد والحالة النفسية السيئة.
لديهم  الذين  واألشخاص  والحوامل  الصرع  لمرضى  مناسباً،  بالصوت  العالج  يكون  ال   9

حساسية تجاه أصوات المعادن.
ثالثاً: جلسة العالج بالصوت أم حمام الصوت؟

يكون  ما  غالباً  فراش  على  التمدد  الشخص  من  ويُطلب  دقيقة   60 نحو  إلى  الجلسة  تمتد 
المختلفة،  األحجام  ذات  المعدنية  الطاسات  من  بمجموعة  وُمحاطاً  األرض  على  موضوعاً 
ويقوم االختصاصي بالنقر على هذه األوعية من خالل مطرقة خشبية أو تدويرها حول محيط 
الوعاء وتوجيهها على أنحاء مختلفة من الجسم مع تدليك الجسم أو جانبي الرأس، والغاية 
من التدليك هي الشعور باالسترخاء وتغلغل األصوات واالهتزازات في الجسم، وفعاًل يبدأ 
الشخص بالشعور بالذبذبات تسري عميقاً في جسمه وعلى وجه الخصوص في يديه وقدميه.

يمكن َعدُّ "العالج بالصوت" إحدى التقنيات العالجية التي تساعدنا على التنفيس عما يختلج 
في صدرنا من مشاعر قلق وتوتر، وعلى استعادة سالمنا الداخلي وتوازننا النفسي ونقلنا إلى 
العالج  القصصية لمن اختبر  التجارب  بالسكينة والهدوء، وتؤكد  الشعور  عالم آخر؛ حيث 
بالصوت على حصوله على تجربة رائعة أشبه بعملية تنظيف للداخل وإثارة المشاعر الُمقفلَة 

وتحريرها ومنحه طاقة سعادة.
ال بد أنَّ األمر أثار فضولك؛ لذا نصيحتنا لك بالبحث عن مركز عالجي يقدم هذه التقنية، 
وخوض هذه العوالم لعلها تكون ُمخلِّصك من تعبك وقلقك، وكل ما عليك هو أن تدع نفسك 

الهتزازات الصوت لتمارس سحرها عليك.

�صحتك

8  ن�صائح للحفاظ على ال�صحة 
مع تبدالت الطق�س

قد تعّر�س تقلبات احلرارة والتغّي املفاجئ يف الطق�س، خالل الفرتات النتقالية بني ف�سول ال�سنة، الإن�سان 

مل�سكالت �سحية، نظراً لعدم ال�ستعداد الكايف لالأجواء اجلديدة.

من  مجموعًة  األطباء  يقّدم  يأتي  وفيما 
النصائح للتعامل مع تبّدل الفصول:

الطبية  الجراحية  الكمامات  وضع  التزام 
عند الحاجة، حيث أثبتت فعاليتها الكبيرة 
والصحة،  السالمة  على  الحفاظ  في 
ضّد  دفاعي  خط  بمثابة  وأصبحت 

الفيروسات الخارجية.
المالح  بالماء  الفم واألنف  غسل وتنظيف 
صغيرتين  ملعقتين  وضع  طريق  من 
لتر  في  الملح  من  غرامات   10 تعادالن 
حتّى  وتركها  الساخنة  المعقمة  المياه  من 
تساهم  حيث  االستخدام،  قبل  قلياًل  تبرد 
المخاطية  الخاليا  تهدئة  في  الطريقة  هذه 
لألنف، فتمنع دخول الفيروسات وتقلّل من 

االحتقان.
شاي  من  الساخنة  المشروبات  تناول 
أخضر وأعشاب برية مخلوطة مع العسل 

والزنجبيل والليمون الغني بفيتامين سي، 
تعزيز  في  المشروبات  هذه  تساهم  حيث 
الفيروسات  ضّد  للجسم  المناعية  القوة 

ونزالت البرد المفاجئة.
من  بداًل  األنف  من  التنفس  على  الحرص 
الفم، حيث تقوم الشعيرات الموجودة داخل 
وتدفئته وترطيبه عبر  الهواء  بتنقية  األنف 
فاألنف  الرئتين،  إلى  دخوله  قبل  القنوات 
إلى  الهواء  وخروج  لدخول  طبيعي  مسار 

الجسم.
التي  الطبية،  المضغ  أقراص  تناول 
تحتوي مركباتها على األعشاب الطبيعية 
التي تساعد بدورها في تعقيم الحلق وفتح 

المجاري الهوائية.
الحرارة  درجات  اختالف  إلى  االنتباه 
أثناء  بوضع وشاح على األنف والفم في 
برودة الجو، وعدم التعّرض للهواء البارد 

ألّن  الدافئ،  الحمام  من  الخروج  بعد 
عند  تتقلص  األنف  في  الدموية  األوعية 
نسبة  فتقّل  المنخفضة،  الحرارة  درجات 
تدفق الدم إلى تلك المنطقة، وبالتالي تقّل 
محيطاً  يشّكل  ما  الداخلية،  التدفئة  عملية 
ونزالت  اإلنفلونزا  لفيروسات  مناسباً 

البرد.
اليدين  وغسل  الشخصية  بالنظافة  االهتمام 
عن  تقّل  ال  لمّدة  الخارج  من  القدوم  عند 
ألّن  جيداً،  اليدين  وتدليك  ثانية،  عشرين 
عبر  تنتقل  التنفسي  الجهاز  أمراض  أكثر 
اآلخرين،  أدوات  واستخدام  المصافحة 
وتنبيه األطفال إلى ذلك، فهم األكثر عرضة 

الستخدام أغراض زمالئهم في المدارس.
أمراض  ضد  الالزمة  اللقاحات  أخذ 
اإلنفلونزا  لقاح  مثل  التنفسي،  الجهاز 

ولقاحات كورونا.

9 ا�صطرابات نوم ت�صري اإىل �صرورة ا�صت�صارة الطبيب

الطب البديل
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الأ�ضود غري املرو�ضة عادت

 من بعيد بف�ضل فين�ضنت اأبوبكر

تعادل عادل بني �صربيا
 والكامريون يف مباراة الأهداف

المباراة   انتهت 
جمعت  التي  المثيرة 
الكاميرون  منتخبي 
إطار  في  وصربيا 
من  الثانية  الجولة 
المجموعة  منافسات 
لمونديال  السابعة 
 3( بالتعادل   2022
األخيرة  الدقائق  حتى  كبيرة  إثارة  شهدت  مواجهة  في   ،)3  -
ومهرجاناً تهديفياً.وبدأ مهرجان األهداف في الدقيقة 29 لمنتخب 
صربيا  منتخب  عادل  ثم  كاستيليتو،  طريق  عن  الكاميرون 
وأضاف الهدف الثاني في 3 دقائق فقط قبل نهاية الشوط األول، 
ويتجه  الثاني،  الشوط  بداية  مع  الثالث  الهدف  ويُضيف  ليعود 
أن  كبيرة.إال  بسهولة  المونديال  في  األول  انتصاره  لتحقيق 
المنتخب الكاميروني لم يستسلم بسهولة وفاجأ المنتخب الصربي 
عبر الرد بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في دقيقتين فقط )64 
3(، في واحدة   -  3( ويتعادل  بعيد  بالنتيجة من  ليعود  و66(، 
تسجيل  التي شهدت  قطر،  مونديال  في  المثيرة  المباريات  من 
6 أهداف، وبهذه النتيجة عقد المنتخبان كثيراً مهمة التأهل إلى 

الدور الثاني، إذ إنهما جمعا نقطة وحيدة فقط.
الوكالت

عقوبة منتظرة �ضد اأملانيا من الفيفا

 العبو "املان�شافت" يتو�صلون
 م�صاعدة �إ�صبانيا ب�صكل �صريح

 كشف نجمي منتخب 
العبي  أن  إسبانيا 
منهم  طلب  ألمانيا 
اليابان  على  الفوز 
القادمة  الجولة  في 
العالم،  كأس  من 
مواجهة  نهاية  عقب 
ضد  "الماتادور" 

"المانشافت" والتي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله، أول 
لنهائيات  المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة  ضمن  أمس، 

مونديال قطر 2022.
"ماركا"  لصحيفة  تصريحات  في  كارباخال  دانييل  وقال 
تهزم  أن  عليك  اآلن  المباراة،  بعد  لي  روديغر  قال  اإلسبانية: 
اليابان«، وأضاف: "ال أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا 

سنخرج ونفوز، فهذا يضمن لنا صدارة المجموعة«.
وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن لوكاس كلوسترمان وديفيد 
قائال:  اليابان  على  الفوز  منه  طلبا  اليبزيغ  في  زمالؤه  راوم 
"لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا ال يهم، ألننا سنخرج للفوز 
للتأهل،  فقط  التعادل  إسبانيا  الـ16«.ويكفي  دور  إلي  والتأهل 
تحتاج  وحيدة  لنقطة  امتالكها  في ظل  األلمانية  الماكينات  لكن 
اليابان  على  إسبانيا  تتغلب  وأن  كوستاريكا  على  التغلب  إلى 
لتضمن تأهلها.من جهة أخرى، ينتظر المنتخب األلماني عقوبة 
من جانب الفيفا في الساعات القادمة، التي أصدرت بيان رسميا 
التحقيق في  فتح  االنضباط قررت  لجنة  أن  أكدت خالله  أمس 
اإلجراءات التي اتبعها االتحاد األلماني لكرة القدم بشأن غياب 

العبي المانشافت عن المؤتمر الصحفي قبل لقاء إسبانيا.
ألمانيا، قرار  لمنتخب  الفني  المدير  فليك،  المدرب هانز  وبرر 
غياب الالعبين عن المؤتمر الصحفي بفرض حالة من التركيز 
قبل لقاء إسبانيا، وأكد الفيفا أن ذلك يعد انتهاكا محتمال للمادة 
44 بلوائح كأس العالم 2022 بجانب المادة 2.7.2 من لوائح 

وسائل اإلعالم والتسويق.
الوكالت

مباريات اليوم: 

16:00 : الإكوادور      -- : --  ال�ضينغال         
16:00 : هولندا -- : --  قطر    

20:00 : اإيران -- : --  الوليات املتحدة الأمريكية       
20:00 : ويلز  -- : --  اإجنلرتا

  صحيح أن المنتخب القطري بات خارج حسابات 
كأس العالم 2022 لكرة القدم التي يستضيفها على 
أرضه، لكن "العنابي" الذي لم تُثمر مساعيه على 
مدى 12 عاماً في تقديم نتائج إيجابية، سيكون أمام 
فرصة أخيرة لوداع مشرف عندما يواجه هولندا 

العازمة على التأهل والصدارة بأي ثمن.
إمكانات  وتوفير  التحضير  من  سنوات  وبعد 
هائلة، بات منتخب قطر أول مضيف لكأس يودع 
في  فقط،  مباراتين  بعد خوض  المجموعات  دور 
سيواجه  الذي  غال  فان  لويس  وهناك  المقابل، 
منحه  انتقد سابقاً  البلد المضيف بعدما  النهاية  في 
شرف االستضافة، وبالتالي، عليه أن يطلق العنان 
لهجومه للعبور إلى الدور المقبل. فبعد تعادل مع 
الثانية )1-1( بات منتخب  الجولة  اإلكوادور في 

"الطواحين" مع أربع نقاط مرشحاً للتأهل.
الثالثاء  النقاط  من  أدنى  حد  إلى  حاجة  في  لكنه 
نتيجة  عن  بنفسه  لينأى  وّدعت،  التي  قطر  ضد 
المباراة الثانية بين اإلكوادور )4 نقاط( والسنغال 
التي خسرت  السنغال  فإن  المقابل،  نقاط(.في   3(
النهائيات  وتخوض  صفر-2  هولندا  أمام  افتتاحاً 
من دون نجمها المهاجم ساديو ماني، أفضل العب 
العالم  في  العب  أفضل  وثاني  العام  هذا  إفريقي 
بداعي اإلصابة، فقد أنعشت آمالها بإمكانية بلوغ 
ضد  حاسمة  مباراة  تنتظرها  حيث  الثاني  الدور 
من  كل  األخيرة.ويحتاج  الجولة  في  اإلكوادور 

التعادل  إلى  واإلكوادوري  الهولندي  المنتخبين 
النهائي.أما  ثمن  الدور  لبلوغ  األخيرة  الجولة  في 
السنغال، فتحتاج للفوز على اإلكوادور أو التعادل 
توازياً مع خسارة هولندا وأن يصب فارق األهداف 
العام لمصلحة بطلة إفريقيا.وإذا ما افتقدت السنغال 
إلى ماني، وتعول على سالحها الحالي بواليي ديا 
تخسر جهود  قد  أيضاً  اإلكوادور  فإن  للتعويض، 

أن  في  يأمل  الذي  فالنسيا،  إينير  وقائدها  هدافها 
و"االستمرار  الحاسمة  المباراة  لعب  من  يتمكن 
األهداف  فالنسيا  الفريق«.وسجل  مساعدة  في 
الحالية،  العالم  كأس  في  الثالثة  اإلكوادورية 
منهم هدفا االفتتاح أمام قطر، وهي المباراة التي 

تعّرض خاللها لضربة في كاحله األيمن.
الوكالت

مع  السلبي  بتعادلها  الماضية  الجولة  في  تأهلها  حسم  فرصة  أهدرت  بعدما 
اليوم مع  الى نقطة من مواجهتها  إنجلترا بحاجة  المتحدة، ستكون  الواليات 

جارتها ويلز لضمان عبورها إلى ثمن نهائي مونديال قطر.
وعلى ملعب أحمد بن علي في الريان، يمني اإلنجليز النفس باستعادة شيء 
من المستوى الذي قدموه افتتاحاً ضد إيران من أجل نيل بطاقتهم لثمن النهائي 
عن المجموعة الثانية التي تشهد أيضاً مواجهة حساسة سياسياً بين األميركيين 

واإليرانيين.
المجموعة  المنتخبات األربعة في  بين  الويلزي، األقل حظاً  المنتخب  ويبدو 

كونه يملك نقطة واحدة من تعادله االفتتاحي مع األمريكيين.
وبعد الفوز على الويلزيين في الجولة الثانية، يبحث اإليرانيون ألول مرة في 
سادس مشاركة، معولين على المعنويات المرتفعة لالعبين، ومن المتوقع أن 
النشيد الوطني، على غرار ما حصل ضد ويلز، وذلك  يؤدي العبو إيران 
االحتجاجات  مع  اإلنجليز تضامناً  االفتتاحية ضد  المباراة  في  امتناعهم  بعد 

الحاصلة في البالد.
وفي ظل التوتر السياسي القائم منذ عقود من الزمن بين طهران وواشنطن، 
ترتدي المواجهة طابعاً سياسياً خاصاً بعد مواجهتهما في الدور األول لمونديال 
1998.ومن المتوقع أن "تكون المباراة حامية ألن الفريقين يريدان التأهل الى 

الدور المقبل، وليس بسبب السياسة أو بسبب العالقة بين بلدينا«.

وعلى هامش المباراة، احتج االتحاد اإليراني على إزالة نظيره األميركي كلمة 
"هللا" من علم الجمهورية اإلسالمية على مواقع التواصل االجتماعي، وصرح 
متحدث باسم االتحاد األمريكي في وقت الحق بأن المنشور أزيل واستبدل 

بآخر يعرض العلم الصحيح، لكنه أضاف "ما زلنا ندعم نساء إيران«.
الوكالت

ال�ضراع على املرور للدور الثاين يتوا�ضل اليوم يف املجموعة الثانية

العنابي ي�ضعى لوداع م�ضرف للمونديال يف اجلولة الثالثة من املجموعة الأوىل

 اأكد املدرب الإ�ضباين لوي�س اإنريكي، اأن "لروخا" لن يتهاون يف اللعب 
قطر  مونديال  يف  املجموعات  دور  من  اخلتامية  اجلولة  يف  اليابان  اأمام 

2022، وذلك بعد التعادل مع اأملانيا يف اجلولة الثانية.
هناك  "كان  املباراة:  نهاية  عقب  ال�ضحفي  املوؤمتر  يف  اإنريكي  وقال 

�ضعور غريب يف غرفة تغيري املالب�س لأننا �ضنحت لنا الفر�ضة للتغلب 

على اأملانيا وتركناها تفلت من اأيدينا وكان ذلك عارا«، واأ�ضاف: "لقد 

من  القليل  اإىل  وافتقرنا  اأملانيا،  �ضد  املباراة  طوال  الرباعة  اإىل  افتقرنا 

راحة البال«، وتابع: "لكن لدينا راأي يف غرفة تغيري املالب�س لدينا اأن 

ال�ضغط هو امتياز. لذلك �ضنتعامل مع ذلك ب�ضكل طبيعي«.

النهائي(،  )حتى  مباريات  �ضبع  لعب  اأردنا  الإ�ضباين: "اإذا  املدرب  و�ضدد 

فنحن بحاجة اإىل تقدمي اأف�ضل ما لدينا«، وا�ضتدرك: "لكن علينا اأن 

نرى اأن التواجد يف �ضدارة ما ي�ضمى مبجموعة املوت اأمر جيد، وعلينا 

اأن نظل اإيجابيني«.

واأنهى ت�ضريحاته باحلديث عن مباراة اليابان املقبلة قائال: "نحن لن 

ن�ضتخف بهم بالطبع و�ضنلعب من اأجل الفوز رغم �ضدارتنا للمجموعة«.

وحتتاج  نقاط   4 بر�ضيد  اخلام�ضة  املجموعة  ترتيب  اإ�ضبانيا  وتت�ضدر 

الآن فقط اإىل التعادل يف مباراتها الأخرية �ضد اليابان لتعرب لدور16، 

وتبدو اأملانيا بحاجة للفوز على كو�ضتاريكا اخلمي�س القادم، معلقة اآمالها 

بعد ذلك على خ�ضارة اليابان.

الوكالت

 بات كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، مهددا 
بعقوبة قبل مواجهة تونس، المقررة غدا ضمن 
مونديال  مجموعات  دور  من  الثالثة  الجولة 

.2022
أن  البريطانية،  "ميرور"  صحيفة  كشفت  فقد 
واالتحاد  مبابي  على  عقوبة  توقيع  بصدد  الفيفا 
بالئحة  الالعب  التزام  عدم  بسبب  الفرنسي، 

التحدث لوسائل اإلعالم، عقب مباراتي أستراليا 
حذر  الفيفا  أن  الصحيفة  والدنمارك.وأضافت 
ضد  األولى  المباراة  بعد  الفرنسي،  االتحاد 
الدنمارك، لكن الالعب لم ينتبه لهذه التعليمات، 
من  مالية،  غرامة  شكل  على  العقوبة  وستكون 
الفرنسي،  واالتحاد  مبابي  يتقاسمها  أن  المقرر 

بناًء على اتفاق بين الطرفين.

الحديث  يتجنب  مبابي  أن  "ميرور"  وذكرت 
لوسائل اإلعالم، هرًبا من أسئلة الصحفيين عن 
مستقبله مع باريس سان جيرمان، والجدل المثار 
أي  في  يظهر  لم  لذا  األخيرة،  الفترة  في  حوله 
إلى  فرنسا  منتخب  منذ وصول  مؤتمر صحفي 

الدوحة.
الوكالت

�إجنلرت� ت�صعى حل�صم �لتاأهل 
�أمام ويلز ومو�جهة �إير�نية �أمريكية ح�صا�صة

قطر للتوديع باأقل �الأ�صر�ر 
وح�صابات معقدة بني �الإكو�دور و�ل�صنغال

يتجنب احلديث لو�ضائل الإعالم يف قطر

هروب مبابي �مل�صتمر يهدده بعقوبة من �لفيفا

 مدرب اإ�ضبانيا يحدد اأ�ضباب 

تراجع ت�ضكيلته اأمام اأملانيا وي�ضرح

»لن ن�صتخف باليابان و�صنلعب من �أجل 
�لفـــوز رغم �صد�رتنا للمجموعــة«
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ريا�ضي
 الجولة الثانية من مناف�سات

 المجموعة الثامنة في مونديال قطر

غانا تهزم كوريا الجنوبية وتنع�ش 
حظوظها في التاأهل لثمن النهائي

 
تغلب المنتخب الغاني على 

نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 
3-2، في المباراة التي جمعتهما 
أمس، لحساب الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة الثامنة في 

مونديال قطر.
وأحرز محمد ساليسو، هدف تقدم 

غانا في الدقيقة 24، ثم أضاف 
محمد قدوس، الهدف الثاني في 
الدقيقة 35، وانتفض الكوريون 

في الشوط الثاني وسجلوا هدفين في الدقيقتين 58، و61 عن طريق المهاجم 
تشو كيو سيونغ.

وعاد محمد قدوس في الدقيقة 69، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 
والثالث لمنتخب بالده غانا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، رفعت غانا رصيدها إلى ثالث نقاط في صدارة المجموعة الثامنة 
مؤقتا بالتساوي مع البرتغال التي واجهت أوروغواي امس، في المقابل، تجمد 

رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة وبقيت في المرتبة الرابعة األخيرة.
وتلعب غانا في الجولة الثالثة األخيرة مع أوروغواي، بينما تواجه كوريا 

الجنوبية، البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو.
الوكالت

العادات الإفريقية في البطولت الكبرى ل تتوقف

 هذه اأ�سباب اإبعاد اونانا
 عن حرا�سة مرمى الكاميرون

 
يبدو أن العادات اإلفريقية 

المثيرة للجدل في البطوالت 
الكبرى ال تتوقف، بعد 

الكشف عن استبعاد أندريه 
أونانا حارس مرمى منتخب 

الكاميرون من مواجهة صربيا 
في كأس العالم 2022.

وخاض المنتخب الكاميروني 
مباراة مثيرة ضد صربيا 

أمس، لحساب الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة السابعة في مونديال "قطر 2022"، وانتهت بالتعادل 
اإليجابي 3-3، وشهدت المباراة غياب الحارس األساسي أونانا بشكل مفاجئ 

عن تشكيلة الكاميرون وهو أثار الكثير من التساؤالت.
وحسبما كشفت العديد من المصادر، وعلى رأسها وكالة "فرانس برس"، فإن 

ريغوبير سونغ، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قرر استبعاد أونانا بشكل كامل 
عن مواجهة صربيا ألسباب تأديبية، دون تحديد ما قام به الحارس، لدرجة أنه 

ال يتواجد حتى على مقاعد البدالء، أو إلى متى ستستمر هذه العقوبة.
ولكن الصحفي اإليطالي، فابريزيو رومانو، كشف عبر حسابه على موقع 

"تويتر"، أن خروج أونانا جاء بعد نقاش مع المدرب، ألن سونغ أصر على 
أسلوب مختلف في حراسة المرمى، وأن يملك الحارس نهجا "تقليديا" أكثر في 

طريقة لعبه.
ونتيجة لذلك، احتد النقاش بين سونغ وأونانا، نظرا ألن حارس إنتر لم يكن لديه 

أي نية لتغيير أسلوبه، مما جعل األمور تحتدم بين الثنائي.
رومانو عاد للتأكيد على أن أونانا قرر مغادرة معسكر منتخب الكاميرون بشكل 

فوري، وعدم إكمال كأس العالم 2022 مع "األسود غير المروضة".
الوكالت

يعود لتدريبات ريال مدريد يوم الخمي�س

 بن زيمة ينتظر قرارا 
ال�ستكمال كاأ�ش العالم

 
بات الفرنسي كريم بن زيمة، 
مهاجم ريال مدريد اإلسباني، 

على بعد خطوات قليلة من 
تحقيق أكبر مفاجأة في كأس 

العالم 2022.
منتخب فرنسا عانى قبل البطولة 
من مجموعة من الغيابات بسبب 

اإلصابات، وكان آخرها نجم 
ريال مدريد كريم بن زيمة الذي 

عانى من شد في عضالت الفخذ، ليغادر المعسكر قبل أيام قليلة من انطالق 
المونديال.

ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قرر عدم استدعاء العب بديل 
لكريم بن زيمة، رغم إتاحة الئحة البطولة لذلك، قبل أن تخوض فرنسا أولى 

مبارياتها.
ووفًقا للصحفي اإلسباني كارلوس رودريغيز، فإن النجم الفرنسي قد تعافى من 
إصابته بشكل عملي، ليكون جاهزا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، الذي 

يعود د إلى تدريباته من جديد يوم الخميس المقبل، حيث يمكن لبن زيمة طبيا أن 
يتدرب مع المجموعة بشكل طبيعي.

في نفس السياق، زفت إذاعة "راديو مونت كارلو" نبأ ساًرا للجمهور الفرنسي، 
حيث ذكرت أنه يمكن لبن زيمة العودة لقطر ودعم صفوف "الديوك، في حال 

تأكد تعافيه من اإلصابة.
وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم برصيد 6 نقاط بعد 

انتصارين على كل من أستراليا والدنمارك، لتضمن التأهل إلى الدور التالي قبل 
مواجهة تونس في المباراة المقبلة.

الوكالت

  اأمير.ل

تواصلت الهجمات التي يتعرض لها الناخب 
الوطني جمال بلماضي من بعض األطراف، 

رغم ان المنتخب الوطني يتواجد في راحة 
حاليا، وهو ما جعل أنصار الخضر يؤكدون 
تضامنهم مع الطاقم الفني الوطني والعبيه، 
ويجتمعون على ضرورة بقائه حفاظا على 
االستقرار، دون أن يفوتوا الفرصة لدعوته 

لتجديد دماء تشكيلته، وبعث روح جديدة 

تحسبا للمواعيد القادمة.
فبعد تصريحات ياسين براهيمي السابقة بان 

الحكم الغامبي لم يكن السبب في حرمان 
الخضر من المشاركة في مونديال قطر، 
وتأكيدات حفيظ دراجي بأن بلماضي فقد 

سيطرته على العبيه، كشفت مصادر 
إعالمية أمس عن حدوث العديد من األمور 

التي كانت غير المقبولة سابقا بالنسبة للناخب 
الوطني داخل تشكيلته.

وأوضحت ذات المصادر، مستندة ألقوال 

العب من المنتخب الوطني، فضل عدم 
كشف اسمه، بأنه وخالل المعسكر األخير 
في وهران، قام أحد الركائز األساسية في 

التشكيلة، بجلب أصدقائه لملعب التدريبات، 
وسمح لهم باللعب بالكرة، في وقت يفترض 

فيه منع الغرباء مهما كانت صفتهم من 
دخول المعسكر.

وكشف ذات الالعب، بأن العنصر المعني 
باألمر، أثار حالة من الجدل وسط زمالئه، 
بتصرفه غير الالئق، ولكنه لم يجد أي رد 

فعل من طرف بلماضي، الذي تابع ما حدث 
دون تأنيبه، وأشارت مصادر أخرى أن 

يوسف باليلي، هو المقصود، خاصة وأن 
التدريبات كانت بملعب مدينة وهران التي 

تعتبر مسقط رأسه.
وكان دراجي قد صرح  أن بلماضي، أصبح 
غير قادر على التحكم في تشكيلته ونجومها، 

وهو ما يفسر النتائج التي حققها الخضر 
مؤخرا، والتي تسببت في اإلقصاء المبكر 

في كأس أمم أفريقيا والعجز عن التأهل 
للمونديال، وأكد حوزته على معلومات، تؤكد 

بأن بلماضي أصبح غير قادر على تسيير 
المجموعة، مشيرا إلى أن التغيير أصبح 
ضروريا، إما برحيل الناخب الوطني، 

أو تغيير الالعبين، إلعطاء روح جديدة 
للمنتخب، مشيرا إلى أن بلماضي كان عليه 

أن يخرج بعد عجزه عن التأهل لكأس العالم، 
كونه يتحمل المسؤولية األكبر في الهزيمة 

أمام الكاميرون.

لم يصدق أنصار الخضر ومتتبعو 
كأس العالم 2022 التي تجري حاليا 

وقائعها في قطر قيام لجنة التحكيم 
التابعة لالتحادية الدولية لكرة 

القدم بمنح الثقة في الحكم الغامبي 
باكاري غاساما، المتهم بالتأثير 

على إياب مباراة السد التي جمعت 
منتخبنا الوطني بنظيره الكاميروني 

بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، 
والتسبب بالتالي في حرمان الخضر 

من المشاركة في المونديال.
فقد وجهت الفيفا صدمة للجماهير 
الجزائرية، وذلك خالل نهائيات 

كأس العالم 2022 بقطر، لما قررت 
لجنة الحكام التابعة لها، والتي يشرف عليها 
اإليطالي، بيار لويجي كولوينا، تعيين الحكم 

الغامبي باكاري غاساما، لإلشراف على 
مباراة الجولة الثالثة من المجموعة األولى، 

والتي ستجمع بين قطر وهولندا، مساء اليوم.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد 
منح أمال كبيرا للجماهير الجزائرية منذ 

أشهر مضت، عندما أطلق تصريحات نارية 
لمحطة "مونت كارلو" اإلذاعية الفرنسية، 

قال فيها: "نمتلك ملفا ثقيال ضد غاساما بعد 
األخطاء التي ارتكبها ضدنا، وتم تقديمه 

للفيفا ونحن ننتظر الرد عليه«.
ودفعت هذه التصريحات، إلحياء 

األمل من أجل إعادة المباراة 
الفاصلة الشهيرة للجزائر أمام 

الكاميرون في التصفيات المونديالية، 
أو معاقبة الحكم الغامبي على أقل 

تقدير، وهو ما لم يحدث، بدليل أن 
باكاري غاساما سيقوم بتحكيم مباراة 

مونديالية.
يشار إلى أن جمال بلماضي، دخل 
في صراع علني مؤخرا مع العبه 

ياسين براهيمي، الذي رفض تحميل 
مسؤولية إخفاق المنتخب الوطني في 
التأهل لمونديال قطر للحكم، وهو ما 
لم يتقبله مدرب الخضر، والذي طالب نجمه 
بتحمل مسؤولياته، كما أخرجه من حساباته 
الفنية، رغم عروضه المميزة في الدوري 

القطري.
 ق.ر

تم رفع تحفظات الكونفدرالية االفريقية لكرة 
القدم بخصوص التهيئة الخارجية لملعب 

الشهيد حمالوي بقسنطينة، الذي سيحتضن 
جزء من مباريات بطولة إفريقيا لالعبين 

المحليين، المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة 
ما بين 13 جانفي و 4 فيفري 2023، حسب 

تأكد أمس من مديرية التعمير و الهندسة 
المعمارية و البناء.

و استنادا لذات المصدر فإن ><األشغال 
محل التحفظات التي قام برفعها ممثلو 

الكاف تتعلق أساسا بإعادة تهيئة الطرقات و 
األرصفة و تغيير نظام اإلنارة باإلضافة إلى 
تركيب أجهزة مكبرات الصوت ذات الجودة 
العالية و أشغال الطالء و الدهن فضال عن 
تزيين الواجهات و تأهيل المرافق القاعدية 

على غرار أجهزة التذكرة اإللكترونية و 
الممرات العصرية الخاصة بالمتفرجين و 

الوفود الزائرة« .
وفي ذات السياق، أفادت مديرية التعمير 

والهندسة المعمارية والبناء أن مصالحها قد 
قامت بالتنسيق مع مصالح الوالية ومديرية 

الشباب والرياضة بعقد اجتماعات توجيهية 
وتشاورية بعد زيارة وفد الكاف، وذلك من 

أجل وضع مخطط عمل للتكفل باألشغال التي 
تم رفعها في التحفظات في أقرب وقت.

للتذكير فإن هذه التحفظات قد قام برفعها وفد 
من الكاف مطلع شهر نوفمبر الجاري وذلك 
خالل زيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال إعادة 

تهيئة وتأهيل ملعب الشهيد حمالوي ومحيطه 
الخارجي. لإلشارة فإن أشغال التهيئة 

الخارجية الخاصة بهذا المشروع والذي تم 
إسناده لمصالح الوالية تحسبا لبطولة الشان 
2022 قد تم إنجازها وفقا لمعايير الجودة 
المطلوبة، حسب ما أفاد به نفس المصدر.

ق.ر/واج

اأطراف تتهمه بفقدان ال�سيطرة على الت�سكيلة وتحمله م�سوؤولية النتائج ال�سلبية

في الوقت الذي كان ينتظر معاقبته ب�سبب ف�سيحة ملعب ت�ساكر

تح�سبا لحت�سانه مباريات بطولة اإفريقيا لالعبين المحليين 2022:

ت�سامن �سعبي كبير مع بلما�سي 
ودعوة للحفاظ على ا�ستقرار الخ�سر

الفيفا ت�سدم الجزائريين وتعين غا�ساما حكما لمباراة قطر وهولندا

رفع التحفظات الخا�سة بالتهيئة الخارجية لملعب ال�سهيد حمالوي
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 وفي كلمة خالل الطبعة الثانية لهذه الندوة التعريفية, 
ألقاها نيابة عن وزير المالية, ثمن المدير العام 

للعالقات االقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية, 
علي بوهراوة, هذه المبادرة التي تنظمها المنظمة 

العربية للتنمية االدارية التابعة لجامعة الدول العربية, 
بالتعاون مع حكومة الشارقة )اإلمارات العربية 

المتحدة(.
وأوضح بوهراوة أن هذه الندوة تندرج في إطار 

االستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العربية في 
إدارة المال العام بغية تحقيق التنمية المستدامة, عبر 

االستغالل األمثل والعقالني للموارد المالية, وتشجيع 
المسيرين والمسؤولين على تطبيق أفضل الممارسات 

المالية.من جانبه, أكد األمين العام للجائزة, راشد 
بن صقر القاسمي, أن الجائزة تهدف الى الرفع من 

مستوى اإلدارة المالية في العالم العربي عبر التحفيز 
المستمر للكفاءات.

أما المدير العام المنظمة العربية للتنمية االدارية, 
ناصر الهتالن القحطاني, فقد ابرز أهمية هذه المسابقة 
التي تستهدف بشكل رئيسي وزارات المالية, الدوائر 

المالية المحلية واإلقليمية, المؤسسات والهيئات المالية 
العربية والقطاع المالي العام والخاص, األجهزة 

الرقابية وإدارات التدقيق والرقابة الداخلية العربية, 
مؤسسات النقد والصناديق السيادية العربية, المؤسسات 
المصرفية والبنوك العربية وصناديق التقاعد والضمان 

االجتماعي.
ووفقا للشروح المقدمة في الندوة, تسلم المسابقة عدة 
جوائز للفئات المؤسسية والفردية.فبخصوص الفئات 

المؤسسية, توزع الجوائز على الجهة المتميزة في 
المالية العامة, الجهة المتميزة في األنظمة والتطبيقات 
المالية اإللكترونية, الجهة المتميزة في إدارة المشاريع 

المالية, الجهة المتميزة في االبتكار المالي, والجهة 
المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية, الجهة 

المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية 
وأخيرا الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية.

أما فيما يتعلق بالفئات الفردية, توجه الجوائز إلى 
المدير المالي العربي المتميز, مدير الموازنة العربي 

المتميز, مدير الضرائب العربي المتميز, مدير 
الحسابات العربي المتميز, مدير األنظمة المالية 

اإللكترونية العربي المتميز, مدير المشتريات والعقود 
العربي المتميز, المراقب المالي العربي المتميز, 

وأخيرا المحاسب المالي العربي المتميز.
ويمكن المشاركة من خالل الموقع اإللكتروني 

المخصص للمسابقة وفقا للشروط واألحكام الموضحة 
به, وذلك إلى غاية نهاية شهر يناير من العام المقبل.

وستقوم اللجان المختصة بتقييم ملفات المشاركة خالل 
شهري فبراير ومارس, تمهيدا العتماد النتائج النهائية 

من مجلس أمناء الجائزة في شهر أبريل, فيما ينظم 
حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023.

انتقل إلى رحمة هللا المجاهد بوبكري أحمد عن 
عمر ناهز الـ 89 عاما, حسب ما علم أمس 
لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.ويعد 

الفقيد من مواليد سنة 1933 بالقنادسة )والية 
بشار(, حيث انضم إلى صفوف جيش التحرير 
الوطني سنة 1956 ليواصل مسيرته النضالية 

إلى غاية االستقالل بالمنطقة الثامنة بالوالية 
الخامسة التاريخية. وقد رسم المرحوم لوحة 
رائعة من خالل شجاعته في ساحة المعركة 
ليكون بذلك قدوة لألجيال الصاعدة ورمزا 

من رموز الثورة المجيدة. وأمام هذا المصاب 
الجلل, يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, 

العيد ربيقة إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في 
الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة، 

سائال المولى جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد 
بواسع الرحمة والرضوان.

عزيز.ط

ك�شف املدير العام للغابات، جمال طواهرية، اأم�س، 

ب�شكيكدة، باأنه �شيتم اقتناء طائرات م�شرية بدون 

طيار �شمن ال�شرتاتيجية الوطنية ملكافحة حرائق 

الغابات.

ع.ط

أكد طواهرية لوكالة األنباء الجزائرية، خالل اليوم الثاني من 
زيارة عمل قام بها إلى الوالية ضمن وفد ضم الممثلة المقيمة 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و ممثل عن وزارة الشؤون 
الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و التي خصصت اليوم 

لمعاينة المنطقة الرطبة قرباز-صنهاجة بدائرة بن عزوز, أن 
هذه الطائرات >"سيكون لها أثر إيجابي كونها ستمكن من 

الكشف عن بؤر الحرائق قبل اتساع رقعتها".
وأضاف نفس المسؤول أن المديرية العامة للغابات تعمل 
حاليا على فتح مسالك وحفر خنادق مضادة للنيران التي 
ستساهم بشكل كبير في مكافحة الحرائق مستقبال والتي 

تدخل هي األخرى ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة حرائق 
الغابات.وذكر نفس المتحدث بأنه قد تم تسجيل خالل 

السنة الحالية إتالف 28 ألف هكتار من المساحات الغابية 
واألحراش واألشجار المثمرة ومكونات غابية أخرى أتت 

عليها ألسنة اللهب, معتبرا أن هذه المساحة "منخفضة" 
مقارنة بالسنوات المنصرمة.

وأرجع طواهرية سبب هذا االنخفاض إلى المجهودات 
واالستراتيجية الناجعة التي تم تبنيها بمشاركة الفاعلين في 

الميدان على غرار الجيش الوطني الشعبي و مصالح الحماية 
المدنية، كما أفاد طواهرية أن الغابات "مورد وطني و عالمي 

يجب المحافظة عليه واستغالله في مجال السياحة بشكل 
عقالني عن طريق فتح المجال الستثمارات لها عالقة مباشرة 

مع الطبيعة و تكون على المدى الطويل".
وقد قام الوفد المكون من المدير العام للغابات والممثلة المقيمة 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي, بليرتا أليكو, وممثل عن 
وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, سمير 
شباب, و كذا إطارات وعدد من المديرين التنفيذيين لوالية 

سكيكدة بزيارة ميدانية إلى المنطقة الرطبة قرباز- صنهاجة.
وزار الوفد بنفس الموقع مشتلة قرباز و مركز التربية و 
التحسيس البيئي بذات المنطقة الذي "يعد األول من نوعه 
على المستوى الوطني" و يضم غرفة ثالثية األبعاد تمكن 

األطفال من االنتقال من العالم الحقيقي إلى العالم االفتراضي 
عن طريق نظارات خاصة يقومون خاللها بزيارة المنطقة 

الرطبة قرباز- صنهاجة والتعرف عليها ومشاهدة كل أنواع 
الطيور والحيوانات وكذا النباتات المتواجدة بها.

للتذكير، فقد استهلت هذه الزيارة أمس األحد بقاعة 
االجتماعات لديوان والية سكيكدة حيث عرض مشروع 

التسيير المندمج لمركب المناطق الرطبة قرباز- صنهاجة 
الذي يقام بالشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية و الجالية 

الوطنية بالخارج و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و المديرية 
العامة للغابات. وتضم المنطقة الرطبة قرباز- صنهاجة 9 
بحيرات وتتربع على 2580 هكتارا وتمتاز بطابعها البيئي 

الخاص سواء تعلق األمر بطبيعة غاباتها أو بنوعية نباتاتها. 
كما تعد ملجأ على مدار الفصول األربعة لمختلف أصناف 
الطيور المهاجرة والنادرة، حيث يعيش بها ما يقارب 230 

صنفا من الطيور.

 أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بفتح 
تحقيق ابتدائي لتحديد أسباب وظروف ومالبسات االنفجار 
العنيف الذي وقع صبيحة أمس في مسكن بحي زرهوني 
مختار بالجزائر العاصمة، نتيجة تسرب للغاز، حسب ما 

أفاد به بيان لذات الجهة القضائية. وجاء في البيان: أنه 
"عمال بأحكام المادة 11 من قانون اإلجراءات الجزائية، يعلم 

وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام، 
أنه قد وقع صباح هذا اليوم الموافق لـ 28/11/2022 على 
حوالي الساعة 05:20 صباحا، انفجار عنيف نتيجة تسرب 
الغاز في أحد المساكن على مستوى حي 82 مسكن عمارة 

أ - زرهوني مختار - الدار البيضاء، أدى إلى تحطم جدران 
هذا المسكن الذي تقطنه امرأة مع نشوب حريق امتد لهيبه 
إلى المساكن المجاورة بالطابق العلوي وتسبب في حدوث 

حروق للمرأة صاحبة المسكن واختناق شخصين نتيجة 

الدخان الكثيف الذي انتشر في مسكنيها مع تسجيل أضرار 
معتبرة في الشقق المجاورة".وأضاف أنه "تم إسعاف الضحايا 
الثالث بنقل المرأة إلى مستشفى الدويرة المختص في معالجة 

آثار الحروق، فيما تم نقل الشخصين اآلخرين وإسعافهما 
بالعيادة الصحية المتعددة الخدمات الكائنة بنفس الحي وحالتهم 

الصحية ليست خطيرة".
وتابع أن "مصالح شركة سونلغاز وكذا الحماية المدنية 

انتقال إلى عين المكان وأجريا المعاينات األولية مع اتباع 
التدابير األمنية الوقائية األولية بقطع الغاز عن العمارة 

وإخماد الحريق". واستطرد وكيل الجمهورية بالقول: "انتقلنا 
بعد إبالغنا بالحادثة إلى مكان االنفجار وأمرنا مصالح أمن 

دائرة الدار البيضاء بفتح تحقيق ابتدائي فورا، لتحديد أسباب 
وظروف ومالبسات الحادث".

 ر.ن

لفائدة الإطارات من خمتلف الهيئات واملوؤ�ش�شات النا�شطة يف املجال

 تنظيم ندوة تعريفية بجائزة 
ال�شارقة يف املالية العامة

مت، اأم�س، باجلزائر العا�شمة، تنظيم ندوة تعريفية بـ "جائزة ال�شارقة يف املالية العامة", 

لفائدة الإطارات من خمتلف الهيئات واملوؤ�ش�شات النا�شطة يف جمال املالية، ق�شد التح�شري 

للم�شاركة يف هذه امل�شابقة التي �شيقام حفلها اخلتامي يف �شهر ماي 2023.

�شوق اأهرا�س 

اجلمارك حتجز 1168 قر�س مهلو�س
تمكنت مصالح الجمارك بوالية سوق أهراس من حجز 1168 قرص 

مهلوس على متن سيارة سياحية، حيث تم توقيف المتورط وتقديمه إلى 
الجهات القضائية المختصة.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، تلقت الرائد نسخة منه »في 
سياق مواصلة وتكثيف الجهود الميدانية للمصالح العملياتية للفرق 

الجمركية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بمداوروش 
التابعة لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بسوق أهراس، بإقليم اختصاص 

المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، من حجز 1168 قرصا مهلوسا من 
نوع بريغابلين 300ملغ، تم ضبطها على متن سيارة سياحية مع توقيف 

المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة«.
وتكرس العملية حسب ذات المصدر- اليقظة والجاهزية الدائمة 

والمستمرة ألعوان الجمارك الجزائرية، وتجندهم التام في سبيل مكافحة 
التهريب بشتى أشكاله، السيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، 
حرصا على صحة وسالمة المواطن، والمساهمة في استتباب النظام 

العام.
ع. ط

املدية

 مفت�سية التجارة ب�سيدي نعمان 
تكثف من خرجاتها امليدانية 

تقوم المفتشية التجارة وترقية الصادرات بسيدي نعمان في والية المدية 
رفقة مصالح الدرك الوطني وكذا الشرطة بخرجات شبه يومية عبر إقليم 
المفتشية في كل من دائرة سيدي نعمان والسواقي والعمارية على محاور 

الطرق الوطنية التي تعرف حركة تجارية كبيرة.
وقد تدخل أعوان الرقابة بذات المفتشية، بداية األسبوع على مستوى  

المكان المسمى »حوش ليشار«، بالطريق الوطني رقم 18 ببلدية سيدي 
نعمان.

 وأشرف على العملية رئيس المفتشية الخالدي ميساوي، والذي تحدث 
ليومية »الرائد« قائال إن » الخرجات هدفها هو التصدي  للممارسات 

التجارية المضرة بأمن وسالمة المستهلكين، وتتبع مسار المواد الغذائية 
ذات االستعمال الواسع والمقننة ومراقبة الفوترة وشروط حفظ المواد 

الغدائية وكل مايتعلق بالمنتجات وكذا جميع أشكال المضاربة المحتملة 
للمواد الواسعة االستهالك الضرورية للمواطن وتعتبر قوته اليومي«  

وأضاف المتحدث أنه مصالح الرقابة ال تقوم بدوريات على مستوى 
الطرق فقط بل أيضا تقوم بزيارات إلى المحالت للوقوف على مدى 
صالحية المواد واحترام األسعار  وغيرها قائال:  »هدفنا هو خدمة 

المواطن و السهر على توفير  أمنه وسالمته ولن نتهاون في ذلك أبدا«.
عمر بكريي

قال اإنه باإمكانها حتديد بوؤر احلرائق قبل ات�شاع رقعتها، طواهرية يك�شف

اقتناء طائرات م�سرية ملكافحة حرائق الغابات قريبا

وفاة املجاهد بوبكري اأحمد عن عمر ناهز 89 عاما

حمكمة الدار البي�شاء 

فتح حتقيق ابتدائي لتحديد مالب�سات انفجار مب�سكن بحي زرهوين خمتار
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"صونيا"  الراحلة  ورفيقات  رفقاء  وبشهادة 
الفنانة  مسار  حول  وثائقي  فيلم  استحضر 
الخشبة  سيدة  إبداعات  عيساوي  علي  للمخرج 
في  المهرجان  محافظة  كانت  التي  "صونيا" 
مقاطع  عند  فيه  توقف  حيث  السابقة،  دوراته 
أدوار  في  تألقت  التي  الفنانة  هذه  إلبداعات 
األسبوع"  هذا  يعودون  و"الشهداء  "فاطمة" 
قالو"  العرب  و"قالو  والحواس"  و"حضرية 
الدرامي  الفن  مجال  في  األعمال  من  وغيرها 
الفقيدة  روح  تكريم  تميز  الجزائري.كما 

"صونيا" بتقديم عرض مسرحي بعنوان "الجزائر" وهو عبارة عن مزيج 
من األعمال الدرامية لصونيا باإلضافة إلى رسم مكبر للفقيدة وتوقيعه من 
طرف رسام شاب من مدينة عنابة يعرف باسم زكرياء آرت.وشهدت مراسم 
افتتاح المهرجان الثقافي الوطني لإلنتاج المسرحي النسوي تكريم فنانات من 
بينهن الممثلة والمسرحية عايدة كشود باإلضافة إلى عدد من المجاهدات.

محافظة  تنظمها  التي  الفنية  التظاهرة  لهذه  الخامسة  الطبعة  في  وتشارك 

المسرحي  لإلنتاج  الوطني  الثقافي  المهرجان 
الثقافة والفنون صوريا  النسوي برعاية وزيرة 
طيلة  تتنافس  مسرحية  عروض  ستة  مولوجي 
أيام المهرجان الذي يدوم أربعة أيام أي إلى غاية 
المتمثلة  الطبعة  هذه  جوائز  على  نوفمبر   30
مسرحي  عرض  ألحسن  "كلثوم"  جائزة  في 
واالقتباس  واإلخراج  األداء  جوائز  جانب  إلى 

والسينوغرافيا والكوريغرافيا والموسيقى.
لجمعيات  مسرحية  تقديم عروض  جانب  وإلى 
وعنابة  سكيكدة  واليات  من  ثقافية  وتعاونيات 
والبويرة وسطيف وسيدى بلعباس وسكيكدة، باإلضافة إلى المسرح الجهوى 
لسكيكدة ستشهد هذه التظاهرة التي تنظم في إطار االحتفال بستينية االستقالل 
تنظيم ندوات فكرية حول "دور المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية" مع 
تقديم شهادات حية لمجاهدات من والية عنابة.وتنظم هذه التظاهرة من طرف 

محافظة المهرجان وتجري فعالياتها بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي.
حياة �سرتاح

عمل  وهي  كازانوفا"،  "نساء  مسرحية  يتدخل 
المالك  إنتاج المسرح الجهوي عبد  مسرحي من 
بوقرموح ببجاية و اخراج علي جبارة، عن نص 
رواية الكاتب واسيني األعرج، المنافسة الرسمية 
على جوائز المهرجان الوطني للمسرح المحترف 

المقبل حسبما كشف عنه مخرج العمل.
وكان جمهور قاعة األطلس بالجزائر العاصمة، 
الشرفي  بالعرض  المنصرم  السبت  استمتع  قد 
للعمل، وهو يعالج مسألة التسامح والغفران بين 
المال,  و  السلطة  على  الصراع  أيضا  و  الناس 
حيث يطلب "كازانوفا", وهو على فراش الموت, 
دعوة  لهن  وجه  حيث  زوجاته  من  المغفرة 
اإلعتذار  و  الصفح  ليطلب  القصر  في  لتجتمعن 

بعد معاناتهن جراء خياناته المتكررة.
و تفاعل الحضور من عشاق الفن الرابع, الذي 
من  دقيقة   75 مدار  على  القاعة  بهم  غصت 
"نساء  شخصيات  مع  المسرحي,  العرض  زمن 
تركيبتها  و  مشاربها  في  المتنوعة  كازانوفا", 
النفسية واإلجتماعية, و القالب الكوميدي الساخر 

للمسرحية.
في  أبدع  التي  االخراجية  الرؤية  نجحت  قد  و 
الذكي  اإلقتباس  و  جبارة  علي  المخرج  نسجها 
لموالي ملياني محمد مراد على إيقاع سينوغرافيا 
المصمم موسى نون مع التركيب الموسيقى لعبد 
الفرجة و أجواء غائرة  العزيز يوسفي في خلق 
من  الوسطى  القرون  جماليات  تحمل  األناقة  في 
خيار الموسيقى وهندسة القصر واألزياء وغيرها 

من التفاصيل.

و يتقاسم األدوار في هذا العرض المسرحي كل 
من, فتيحة وارد, جوهرة دراغلة, مونيا, نريمان 
محمد  علي,  حاج  سفيان  ناصري,  فؤاد  برياح, 

فرشولي, محمد يرقي.
لوكالة  جبارة  علي  المخرج  أوضح  بالمناسبة  و 
بنفحات  تراجيديا  "العرض  أن  الرسمية  األنباء 
تم  وقد  والعفو  التسامح  إشكالية  تتناول  سخرية 
تقديمه باللغة العربية الدارجة المهذبة معتمدا على 
باعتبارهم  للنص  وتحريكهم  الممثلين  اداء  قوة 
روح العرض كما تم تصميم السينوغرافيا لتخدم 

النص وتحقق الفرجة.«
و أبرز ذات المتحدث أن "العمل المسرحي, الذي 
سيدخل ديسمبر المقبل منافسة المهرجان الوطني 
من  جديدة  حلقة  بمثابة  هو  المحترف,  للمسرح 
مسار استلهامه من النصوص الروائية الجزائرية 
عن  مأخوذة  مسرحية  أعمال  تقديم  سبق  حيث 

روايات الطاهر وطار و أمين الزاوي وغيرهم" 
سيكون  القادم  المسرحي  "مشروعه  أن  مضيفا 
والدراويش+  +الجازية  رواية  عن  مقتبس 

للروائي الراحل عبد الحميد بن هدوقة.«
بدوره  مراد  ملياني  موالي  أشار  بدوره, 
الترفع  فكرة  حول  "تتمحور  المسرحية  أن 
على  متعددة  بإسقاطات  الناس  بين  والمسامحة 
المجتمع" مبرزا أنه "اختزل بعض الشخوص من 
+نساء  األصلي  األعرج  واسيني  الروائي  نص 
الدرامية  الحبكة  يخدم  و  يتناسب  بما  كازانوفا+ 
االنتقال  وانسيابية  سهولة  منحه  ما  الركح  على 
إقحام  تم  كما  المسرحية  الكتابة  إلى  السرد  من 
العملية  في  مهما  عنصرا  باعتباره  الجمهور 
المسرحية" مثمنا مساهمة الديوان الوطني لثقافة 

واإلعالم الذي فتح أبوابه إلحتضان العرض.
حياة �سرتاح

اأكد اأنه يعني النقاد بالدرجة الأوىل

 الكاتب عبد احلميد ايزا:

"�س�ؤال اجلن�س االأدبي ال يهم الكّتاب"
الجزائري   الكاتب  قال 
إيزا  الحميد  عبد 
الى  العودة  إّن 
واحياء  التصوف  
هو  الصوفي  التراث 
أزمة  لمعالجة  محاولة 
االغتراب لدى االنسان 

في  األجناس  بسؤال  معنيا  ليس  أنه  آخر  سياق  في  مؤكًدا  المعاصر، 
الكتابة األدبية.

الذي  مسميات"   " برنامج  على  ضيفا  حلوله  ولدى  إيزا  الحميد  عبد 
يعني  األدبي،  الجنس  سؤال  أّن  قال  الثقافية  اإلذاعة  أثير  عبر  يبث 
الكاتب، مضيًفا أّن نصوصه "صعب تأويل  الناقد والمصنف وال يهم 
الهديل" العصية على التجنيس، ُكتبت في لحظة تفاعلية على فيسبوك، 
إعطاء  دون  للكلمات  ممكن  عدد  أقل  في  األشياء  قول  على  ورّكزت 

أهمية للتجنيس.
أكد  ودراسة،  اهتماًما  الواجهة  إلى  التصوف  عودة  عن  حديثه  وفي 
ايزا أّن األمر يعود إلى ازمة االنسان المعاصر الذي يعيش اغترابا، 
حاول معالجته عبر العودة الى منابع التصوف، منتقًدا ضمنًيا المنظومة 

الفقهية التي غيبت االنسان في جوانب عدة.
حياة �سرتاح

من خالل املبادرة بتنظيم اأ�سبوع حت�سي�سي

اهتمام بالقطاع املحف�ظ
 ملدينة ميلة العتيقة

ميلة  لوالية  والفنون  الثقافة  مديرية  من  بمبادرة  أول  أمس  انطلقت 
الدائم لحفظ واستصالح  المخطط  التحسيسي حول  فعاليات األسبوع 
غاية  إلى  تستمر  أن  على  لميلة  العتيقة  للمدينة  المحفوظ  القطاع 

الخميس المقبل.
واستنادا لرئيس مصلحة التراث الثقافي بذات المديرية لزغد شيابة، 
يضم  معرض  إقامة  يتضمن  التحسيسية  التظاهرة  هذه  برنامج  فإن 
لمدينة  المحفوظ  القطاع  بها  يتميز  التي  االثرية  المعالم  صورا ألهم 
ميلة العتيقة على غرار تمثال "ملو" ومسجد "سيدي غانم" أو مسجد 
أبو المهاجر دينار كما يعرف محليا، وعين "البلد" الرومانية والسور 

البيزنطي.
كما يضم المعرض الذي يحتضنه مقر جمعية أصدقاء ميلة العتيقة, 
المحفوظ  القطاع  استصالح  و  لحفظ  الدائم  بالمخطط  خاصا  جناحا 
للمدينة الذي يتربع على أكثر من 37 هكتارا نسبة معتبرة منها تضم 
سكنات مأهولة وحدائق وبساتين إلى جانب ممتلكات وقفية على غرار 
الجمهور  و  القديمة  ميلة  مدينة  مواطني  لتعريف  والمساجد  الزوايا 

المهتم بالطبيعة القانونية للقطاع المحفوظ والتنظيمات المتعلقة به.
مكون  مختص  فريق  تعيين  تم  فقد  التحسيسي،  العمل  هذا  وإلنجاح 
من ملحقين بالحفظ ومهندسين سيقومون على مدار األسبوع الجاري 
القطاع  داخل  القطانين  السكان  توعية  بعمل جواري مباشر بغرض 
من خالل  فائدة  من  به  سيعود  وما  الدائم  المخطط  بماهية  المحفوظ 
برامج الترميم وإعادة االعتبار لهذه المدينة التي تكتسي أهمية أثرية 
إلى  القديمة  العصور  منذ  الحضارات  من  العديد  احتضنت  كونها 
بالوالية من خالل  الفنون  و  الثقافة  الحديث.وتسعى مديرية  العصر 
استحداث هذه الفرقة المختصة إلى "تحفيز سكان المدينة القديمة على 
االنخراط في عملية حمايتها كتراث ثقافي يتميز بنسيج عمراني قديم 
يتعين الحفاظ عليه وفقا لمعايير تقنية تضمن ذلك التجانس الذي يميز 
فن العمارة القديمة".و من شأن هذه التظاهرة أن تكون فرصة لكل من 
يريد التعرف على الجانب التاريخي للمدينة القديمة وما تحتضنه من 
معالم أثرية ودينية من الجمهور العام وكذا الدارسين في مجال اآلثار 
و الهندسة المعمارية و التاريخ اإلسالمي بالنظر إلى أن هذه المدينة 

تحتضن أول مسجد بني بالجزائر وهو مسجد سيدي غانم.
حياة �سرتاح
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حول  وطني  ملتقى  في  مشاركون  أبرز 
نظم  القادر"  عبد  األمير  معارك   "سياقات 
القادر  عبد  األمير  أن  بوهران  أول  أمس 
عن  الحربية  استراتيجيته  خالل   من  أبان 

شخصية عسكرية فذة.
الملتقى  في  المشاركون  الباحثون  وأكد 
التاريخي,   البحث  مخبر  قبل  من  المنظم 
"أحمد   1 وهران  لجامعة  وتراجم  مصادر 
للمبايعة    190 الذكرى  بمناسبة  بلة"  بن 
األولى لألمير عبد القادر, أن المعارك التي 
الحديثة  الجزائرية   الدولة  خاضها مؤسس 
ضد الجيش االستعماري الفرنسي وانتصر 
الكبيرة  قدرته   أكدت  منها  كبير  عدد  في 
العسكرية  والنظم  الخطط  وضع  على 
الدكتور  واضحة .وأشار  إستراتيجية  وفق 

جياللي بلوفة عبد القادر من جامعة وهران 
2 "محمد بن أحمد" أن  األمير عبد القادر 
اعتمد في البداية على طرق التجنيد الحديثة 
لتشكيل جيش  المقاومة فأنشأ جيشا نظاميا 
وأخر من المتطوعين كما رفع تعداد الجيش 
بشكل كبير  في فترة زمنية قياسية لينتقل من 
12 ألف عنصر سنة 1834 إلى قرابة 60 
ألف عنصر  في 1838 ثم إلى 100 ألف 
عنصر سنة  .1840وأضاف ذات المتحدث 
جميع  على  اعتمد  القادر  عبد  األمير  أن 
التكتيكات العسكرية  حسب الحاجة وحسب 
المعارك  من  بداية  المعارك,  سير  تأثير 
الكالسيكية إلى الحرب  المتحركة وهو ما 
يفشل  الفرنسي  االستعماري  الجيش  جعل 
األرض  سياسة  إلى  فلجأ  عليه  القضاء  في 

المحروقة بداية من سنة  .1843من جهتها, 
أكدت الدكتورة سيفو فتيحة من كلية العلوم 
اإلنسانية و العلوم اإلسالمية بجامعة وهران 
1 "أحمد بن بلة" أن األمير عبد القادر كان 
وتمكن  العسكري  واإلصالح  التجديد  رائد 
من  األجيال  إلى  العسكرية  خبرته  نقل  من 
خالل إلهام مستشاره عبد القادر بن الروينة 
بتأليف كتاب "وشاح الكتائب وزينة الجيش  
المحمدي الغائب" سنة 1839 ضمنه رؤية 
طريقة   و  العسكرية  القادر  عبد  األمير 
تنظيمه للجيش من مختلف الجوانب بما فيها 
التكفل  و  المعاشات  و  الترقيات  و  الرتب 
المتحدثة,  ذات  عناصره .وحسب  بصحة 
خالل  الوطني  التحرير  جيش  قيادات  فإن 
من  استلهموا   1954 نوفمبر  أول  ثورة 

في  القادر  عبد  لألمير  العسكري  التنظير 
تنظيم جيش التحرير الوطني وفي التخطيط 
لعدد من المعارك الكبرى التي خاضها هذا 

األخير ضد جيش المستعمر الفرنسي.
كما نوهت رئيسة قسم التاريخ بكلية العلوم 
الدكتورة  اإلسالمية  والعلوم  اإلنسانية 
دراسة  بأهمية  جهتها  من  الزهرة  صوافي 
القادر  عبد  لألمير  العسكري  التاريخ 
وتدريسه لألجيال باعتباره جزءا من عبقرية 
مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الذي برع 
مواجهة جيش  واستطاع  المجاالت  كل  في 
حيث  من  المقاومة  جيش  يفوق  استعماري 
دحو  األستاذ  والتجهيز .وأبرز  التعداد 
فغرور عميد كلية العلوم اإلنسانية و العلوم 
السالمية بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" 

عبد  لألمير  الحضارية  و  اإلنسانية  القيم 
قادة  و  ساسة  أنظار  محط  وجعلته  القادر, 
العالم و التي كان يسعى إلى إرسائها كقيم 
عالمية فكان يقول "إن لم تكن أخي في الدين 

فأنت أخي في اإلنسانية.«
وأشار ذات المتدخل إلى التزام األمير عبد 
كل  في  اإلنسانية  و  الدينية  بالقيم  القادر 
التي  القيم  عنه  تغب  لم  أنه  حتى  األوقات 
تربى عليها منذ الصغر حتى وهو يحارب 

أعداءه الذين اغتصبوا أرضه.
 14 الوطني  الملتقى  هذا  خالل  وقدمت 
جامعات  من  باحثين  و  ألساتذة  مداخلة 
وهران 1 "أحمد بن بلة" ووهران 2 "محمد 

بن أحمد" ومعسكر وغليزان والشلف.
حياة �سرتاح

�سمن فعاليات املهرجان الوطني لالإنتاج امل�سرحي الن�سوي

تكرمي مميز للفنانة الراحلة "�س�نيا" 
بامل�سرح اجله�ي عز الدين جم�بي

خ�ست الطبعة اخلام�سة للمهرجان الثقايف الوطني لالإنتاج امل�سرحي الن�سوي التي افتتحت اأم�سية الأحد املن�سرم بعنابة بح�سور �سلطات 

الولية واإطارات وفنانني وهواة الفن الدرامي وجمهور تكرميا مميزا لروح فقيدة امل�سرح الفنانة �سكينة مكيوى املعروفة با�سم "�سونيا".

ظهرت من خالل ا�سرتاتيجيته احلربية، خمت�سون:

م�ؤ�س�س الدولة اجلزائرية �سخ�سية ع�سكرية فذة

يتناول حياة وم�سار ال�سهيد �سي احلوا�س

�س�يخ ت�سرع يف ت�س�ير فيلم "حامي ال�سحراء"
وم�سار  حلياة  املخ�س�س  ال�سحراء"،  "حامي  فيلم  ت�سوير  يف  ب�سكرة،  بولية  م�سون�س  مبدينة  اأم�س  �سرع 

املركز  من  علم  ح�سبما  الرزاق،  عبد  بن  اأحمد  احلقيقي  وا�سمه  احلوا�س،  �سي  التحريرية،  الثورة  �سهيد 

الفيلم,  انتاج  يف  امل�ساركة  احلقوق,  ذوي  و  املجاهدين  وزارة  كلفت  قد  ال�سينمائية.و  لل�سناعة  الوطني 

املخرجة يا�سمني �سويخ مبهمة اخراج هذا العمل اجلديد, حول هذه ال�سخ�سية الفذة يف الكفاح من اجل 

ا�ستعادة ال�سيادة الوطنية, وقائد الولية ال�ساد�سة التاريخية بعد ا�ست�سهاد علي مالح.

و يعد هذا امل�سروع اجلديد, ثالث فيلم تاريخي تنتجه وزارة املجاهدين وذوي احلقوق, و يتم ا�سناده اىل 
املركز الوطني لل�سناعة ال�سينمائية, بعد ما مت يف 20 اغ�سط�س الخري, اطالق فيلم "زيغود يو�سف" من 

اخراج موؤن�س خمار, و كذا فيلم "اأحممد بوقرة" الذي كلف جعفر قا�سم بال�سروع يف اخراجه يف 18 اكتوبر 

الخري.من جانبها �ست�سرع املخرجة, يا�سمني �سويخ, يف انتاج فيلمها الطويل الثاين, بعد جناح عملها "اىل 

اآخر الزمان" )2017(, الذي فاز بعديد اجلوائز �سواء يف اجلزائر او يف اخلارج.

حياة �سرتاح

ا�ستقطبت ع�ساق الركح يف عر�سها ال�سريف

"ن�ساء كازان�فا" تناف�س على ج�ائز 
املهرجان ال�طني للم�سرح املحرتف املقبل
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 الربملان ي�ؤجل جل�سته 
بعد هج�م م�سّلح على فندق 

مسلحون  قاده  هجوم  عقب  مقررة  كانت  جلسة  الصومالي  البرلمان  أرجأ 
على فندق "فيال روز" القريب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، 

وخلّف قتلى.
وسمع دوي إطالق نار اليوم االثنين من داخل الفندق، حيث اقتحم مهاجمون 
من حركة الشباب المكان باستخدام أسلحة ومتفجرات، وقال ضابط شرطة 
نوافذه.وكثيرا ما  بالفرار من  الحكوميين الذوا  المسؤولين  حينها إن بعض 
يستخدم المسؤولون الحكوميون في مقديشو فندق فيال روز لعقد االجتماعات. 
وقال ضابط شرطة في الموقع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن 

وحدات القوات الخاصة تولت مهمة التعامل مع المسلحين.
وأضاف الضابط أن "المسلحين الذين شنوا الهجوم ما زالوا يقاتلون داخل 
الفندق وهم يخوضون معارك مع القوات الخاصة، في حين تحاول القوات 
المحاصرين  بعد عدد  الفندق". ولم يتضح  المحاصرين داخل  إنقاذ  األمنية 
بالداخل أو عدد األشخاص الذين تم إنقاذهم، في حين أفادت أنباء بمقتل 4 

أشخاص على األقل.
الهجوم.  بعد  أرجئت  أمس،  المقررة  جلسته  إن  الصومالي  البرلمان  وقال 
جميع  إبالغ  تم  أنه  فيسبوك،  على  صفحته  على  بيان  في  البرلمان  وذكر 
أعضاء مجلسي البرلمان بتأجيل اجتماع اليوم " أمس".وأدانت قوة االتحاد 
األفريقي في الصومال "أتميس" الهجوم، مشيدة على تويتر بـ"قوات األمن 
الصوماليّة لردها السريع تفاديا لسقوط مزيد من الضحايا وإلحاق الضرر 

بالممتلكات".

"يوروبول" توؤكد اأن العملية  ا�صتغرق التخطيط لها عامني

 تفكيك "�سبكة دولية �سخمة"
 لتهريب املخدرات اإىل اأوروبا

تسيطر  المخدرات  لتهريب  شبكة ضخمة  األوربي،  االتحاد  شرطة  فّككت 
على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، وأوقفت 49 مشتبها فيهم من دول 

مختلفة، بينهم 6 يعّدون "أهدافا مهمة"، وفق ما أعلنت أمس، "يوروبول".
وقالت الوكالة األوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، في بيان، إنه تم 
في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات، إضافة إلى 
اعتقال مشتبه فيهم بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.وجاء في البيان: 
يعرف  ما  لتشكيل  مهمة  أهدافا  يوروبول  تعّدهم  مخدرات  مهّربو  اجتمع 

بـ"كارتيل ضخم" كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.
وقيادة  إشراف  تحت  أوروبا  إلى  الكوكايين  استيراد  "حجم  أن  وأضاف 
القانون أكثر من 30 طنا  إنفاذ  المشتبه فيهم كان هائال، وصادرت أجهزة 
خالل فترة التحقيقات".وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبها فيهما يعّدان 
"مهمْين للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصين على صلة بإسبانيا 
الصحافة  لوكالة  يوروبول  بفرنسا. وقال مصدر في  ارتباط  وآخرين على 
الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "أحد المشتبه فيهم الهولنديين ذو 
أهمية كبيرة".وأوقف 13 شخصا في إسبانيا و6 في فرنسا و10 في بلجيكا، 
في حين تم إيقاف 14 شخصا عام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، 
بهم رجل  المشتبه  أحد  فإن  الفرنسية،  األنباء  وكالة  بحسب  البيان.  بحسب 
يبلغ من العمر 37 عاماً يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، وتم احتجازه 
عامي  في  هولندا  إلى  الكوكايين  من  الكيلوغرامات  آالف  استيراد  بشبهة 
جرائم  "هذه  بأن  بيان  في  هولندا  في  العام  االدعاء  و2021.وأفاد   2020
أميركا  من  خصوصا  للمخدرات،  الدولي  بالتهريب  ترتبط  خطرة  جنائية 

الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".

وحّذر المكتب التنفيذي للحركة في بيان، على نسخة منه، مرة أخرى من 
االختراق الصهيوني للمجتمع واالقتصاد المغربي، مضيفا أن "االستمرار 
في مسار التطبيع يشكل إساءة للمغرب ويشجع الصهاينة على التمادي في 

جرائمهم في فلسطين".
وعبر في سياق ذي صلة، عن رفضه مصادقة مجلس النواب المغربي 
يوم االثنين الماضي، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقين بين المغرب 
والكيان الصهيوني خاصة وأن األمر، كما جاء في البيان، "يتعلق بمؤسسة 
والمناهض  لفلسطين  الداعم  المغربي  الشعب  تمثل  أنها  فيها  يفترض 
للتطبيع", وأدان بشدة موقف النواب الذين صادقوا على المشروعين, كما 

حيا النواب الذين رفضوا المصادقة عليهما.
وأمام المخاطر التي تتهدد المسجد األقصى المبارك في ظل تسريع وتيرة 
تهويد القدس وتنزيل مخطط التقسيم الزماني والمكاني، وفي ظل العدوان 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني )...( ودعما وإسنادا للمقاومة ونضال 

الشعب الفلسطيني, دعا المكتب التنفيذي لـ "حركة التوحيد واإلصالح"، 
الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  تخليد  إلى  المغربي  الشعب  عموم 
الفلسطيني, الذي يصاف الـ 29 نوفمبر من كل عام، والمشاركة القوية في 
الوقفة التي أعلنت عنها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, وذلك 

يوم غد الثالثاء مساء, أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وأعلن مناهضو التطبيع بالمغرب، عن وقفة احتجاجية، مساء اليوم أمام 
مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا بالتطبيع ودعما للشعب الفلسطيني 
الكيان  مع  التطبيع  جريمة  في  المخزن  نظام  تمادي  على  ردا  وكذا 
الصهيوني.وأكدت مختلف الفعاليات المغربية، الرافضة ألي عالقات مع 
الكيان الصهيوني المحتل، أن التطبيع "خيانة عظمى بحق أبناء المغرب 
بالمملكة  االحتجاجات  إلى تصعيد  داعية  الفلسطيني وقضيته"،  والشعب 
إلرادة  المتجاهلين  المطبعين  ثني  أجل  من  بقوة  الشارع  إلى  والخروج 

الشعب ووقف تصرفاتهم المهددة ألمن البالد.

أمس،  التركية،  إسطنبول  مدينة  في  انطلقت 
الوزارية  للجنة   38 النسخة  اجتماعات 
التعاون  منظمة  في  التجارية  االقتصادية 
يومين. وتستمر  )الكومسيك(،  اإلسالمي 
التركي  الرئيس  االفتتاحية  الجلسة  وترأس 
اللجنة  رئيس  بوصفه  أردوغان،  طيب  رجب 
الدائمة، وبحضور مسؤولي 54 دولة إسالمية، 
عن  فضال  مراقبين،  بصفة  دول  وبمشاركة 
دولية.وبحسب  ومؤسسات  منظمات  مشاركة 
تطبيق  ستناقش  فإنها  اللجنة،  اجتماعات  أجندة 
االقتصادية  التطورات  وتناول  العمل  برنامج 
التجارة  ومواضيع  اإلسالمي،  العالم  دول  في 
الخاص  القطاع  ودور  االقتصادي  والتعاون 
قطاع  وتحسين  المالي  التعاون  وتعميق  فيه 

الوزراء  يناقش  واالتصاالت.كما  المواصالت 
والرقابة،  االستدامة  موضوع  المجتمعون، 
وتناول التطورات في قطاع السياحة، فضال عن 
واألمن  الزراعي،  القطاع  في  اإلنتاجية  مسألة 
الرقمي،  والتحول  الفقر،  ومحاربة  الغذائي، 

والدعم االجتماعي في ضوء أزمة كورونا.
التعاون  منظمة  عام  أمين  طه  إبراهيم  حسين 
في  الدورة  "تنعقد  كلمته   في  قال  اإلسالمي، 
جائحة  مواجهة  بآثار  فيه  نشعر  يزال  ما  وقت 
وعانت  صارمة  تدابير  اتخذت  حيث  كورونا، 
دولنا بسببها خسائر فادحة بالوظائف واالنكماش 
والتصدير  االستيراد  وتراجع  االقتصادي، 
في  الناس  من  كبير  بعدد  قذف  ما  والسياحي 

الفقر".

وتابع: " على الدول اإلسالمية أن توفر األمن 
الغذائي، وبلورة الدول لخطة للتعافي االقتصادي 
وبين  االقتصادية".  والتنمية  للنهوض  تؤدي 
تضررت  عصيبة،  بأوقات  يمر  "العالم  أن 
وارتفع  البطالة  معدالت  وارتفعت  االقتصادات 
والمتسربين  الشوارع،  في  األطفال  عدد 
للمقومات  يفتقد  الريف  يزال  وما  ازدياد  في 

األساسية".
في  االستثمار  زيادة  على  التركيز  إلى  ودعا 
منظمة  برامج عمل  وتنفيذ  الحيوية،  القطاعات 
بين  للتآزر  عالقات  وبناء  اإلسالمي  التعاون 
المالية  والثروات  بالتقنيات  الثرية  الدول 
ناشئة  لمشاريع  صندوق  وإنشاء  والطبيعية، 

ودعم الشباب".

حالة  أمس،  أول  ميلوني،  جيورجيا  اإليطالية  الوزراء  رئيسة  أعلنت 
أرضية  وانهيارات  "فيضانات  خلفية  على  إيشيا  جزيرة  في  الطوارئ 
استثنائية"، جاء اإلعالن بعد اجتماع مجلس الوزراء االستثنائي، بحسب 

بيان حكومي.
االنهيار  بعد  إيشيا  جزيرة  في  الطوارئ  حالة  "نعلن  ميلوني:  وقالت 
األرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة". وال يزال نحو 10 أشخاص 
في عداد المفقودين ، فيما تم إجالء المئات من منازلهم، بحسب المصدر 
 2.1( يورو  مليوني  قدمت  اإليطالية  الحكومة  أن  البيان  في  نفسه.وجاء 
المدنية  مليون دوالر( مساعدات للسكان المحليين. وقالت إدارة الحماية 
اإليطالية، في بيان، إن "عمليات اإلنقاذ ما زالت جارية بعد ظهر األحد 
الماضي في منطقة كاساميسيوال تيرمي، إال أن الظروف الجوية القاسية 

أدت إلى تعقيد عملية البحث".وبهذا الخصوص، قال لوكا كاري، المتحدث 
باسم رجال اإلطفاء اإليطاليين، لتلفزيون "راي" الحكومي: "يكاد الطين 
بأمل  المتحدث: "فرقنا تبحث  المساحات". وأضاف  والماء يمآلن جميع 
عن ناجين، حتى لو كان األمر صعًبا للغاية".والسبت، قال نائب رئيس 
ناجما عن عاصفة  انهيارا أرضيا  إن  ماتيو سالفيني،  اإليطالي  الوزراء 
ممطرة في جزيرة إيشيا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص على األقل، حسب 

ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" األمريكية.
وذكرت وكالة أنباء "أنسا" اإليطالية أن العاصفة أدت أيضا إلى انهيار ما 
ال يقل عن 10 مبان، وفقدان عدد من األشخاص، بينهم ثالثة أطفال على 
األقل. وذكرت الوكالة اإليطالية أن ما ال يقل عن 100 شخص تقطعت 

بهم السبل في أجزاء متفرقة من الجزيرة.

وقفة احتجاجية اليوم اأمام مقر الربملان بالرباط

ا�ستمرار املخزن يف التطبيع ي�سجع ال�سهاينة 
على التمادي يف جرائمهم بفل�سطني

دعا املكتب التنفيذي لـ "حركة التوحيد والإ�صالح" باملغرب، ال�صعب املغربي اإىل امل�صاركة القوية اليوم، يف الوقفة الت�صامنية التي 

دعت اإليها جمموعة العمل املغربية من اأجل فل�صطني اأمام مقر الربملان بالعا�صمة الرباط، تخليدا لليوم العاملي للت�صامن مع ال�صعب 

الفل�صطيني، موؤكدا اأن" ا�صتمرار النظام املغربي يف التطبيع ي�صجع ال�صهاينة على التمادي يف جرائمهم بفل�صطني".

الوكالت

منظمة التعاون الإ�صالمي

انطالق اجتماعات الدورة الـ 38 للجنة 
ال�زارية االقت�سادية التجارية

�صحيفة "وا�صنطن بو�صت" تك�صف: 

 اأكرث من 600 اإطالق نار 
جماعى �سهدته اأمريكا يف 2022

حادثي  معدل  شهدت  المتحدة  الواليات  إن  بوست"  "واشنطن  قالت صحيفة 
إطالق نار جماعي يوميا هذا العام، وفقا لمنظمة أرشيف عنف األسلحة التي 
نار،  أكثر إلطالق  أو  أشخاص  أربعة  فيها  يتعرض  التي  الحوادث  تتعقب  
وأصبح من غير المعتاد أن يمر يوما في الواليات المتحدة بدون إطالق نار 

جماعي.
والتي  بالتحرك"،  تطالبن  "أمهات  جماعة  مؤسسة  واتنس،  شانون  وقالت 
تطالب بالتحرك لوقف عنف األسلحة في أمريكا منذ حادث إطالق النار في 
مدرسة ساندي هوك االبتدائية والذي راح ضحيته 20 طفال وستة من العاملين 

في عام 2012، إنهم ليسوا مجرد رغم، إنهم مصابين بالهلع.
وتحدثت الصحيفة في افتتاحيتها عن حوادث إطالق النار، وقالت إنها يمكن 
أن تحدث في أي مكان وألي شخص، فقد قتل 14 أمريكيا في حوادث في 
هناك  يكون  غالبا،  يحدث  وكما  الحاالت،  كل  وفى  فرجينيا.  في  كولورادو 
المآسي  تلك  تحدث  ما  وغالبا  تجاهلها.   أو  تفويتها،  يتم  تحذيرية  إشارات 
العقلي. لكن هذا ال يفسر سبب وجود أكثر من  بحاالت فردية من المرض 
عام  منذ  عام  كل  المتحدة  الواليات  في  جماعي  نار  إلطالق  حادث   600
المستوى من عنف  قريبة من هذا  دولة أخرى  أي  يوجد  ولماذا ال   ،2020
الحقيقة بشأن األسلحة في  إلى ضرورة مراجعة  األسلحة. ودعت الصحيفة 
أمريكا وأنه من السهل على أي شخص من الناحية العملية أن يحصل عليها، 
قائلة إن حقيقة عدم  لو كانت أسلحة حرب.وتابعت "واشنطن بوست"  حتى 
اتخاذ أي إجراءات لوقف حوادث إطالق النار الجماعية ليست مبررا لعدم 
القتلى عند  تخفف من عدد  أو  منها  تمنع بعض  أن  يمكن  التي  األمور  فعل 
حدوثها. والرئيس بايدن محق في دعوته على حظر آخر على الصعيد الوطني 
لألسلحة الهجومية والتي ساعد في سنها على مدار 10 سنوات عندما كان 

عضوا بمجلس الشيوخ في عام 1994

على خلفية في�صانات وانهيارات اأر�صية 

اإعالن حالة الط�ارئ يف جزيرة اإي�سيا االإيطالية



مبوجب نظام روما الأ�سا�سي

منظمات تطالب "اجلنائية 
الدولية" بالتحقيق يف جرائم 

االحتالل �سد الفل�سطينيني
طالبت 198 منظمة فلسطينية ودولية، المدعي العام للمحكمة 
األطراف  الدول  جمعية  ورئيس  خان،  كريم  الدولية  الجنائية 
في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، 
بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني 

ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.
إلى  الدولية،  للجنائية  رفعتها  مذكرة  في  المنظمات  ودعت 
الفلسطينية  المدني  المجتمع  لمنظمات  لتصنيفه  العلنية  اإلدانة 
كـ"إرهاب"، وكذلك دعوة االحتالل إلى التراجع عن قرارها، 

وفق وفا.
االحتالل خالل  قوات  ارتكبتها  التي  الجرائم  بإدراج  وطالبت 
هجومها )عدوانها( العسكري غير المبرر على قطاع غزة في 

اوت 2022 في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين.
فلسطين،  بالوضع في  التحقيق  وشددت على ضرورة تسريع 
العنصري  الفصل  مثل  اإلنسانية  ضد  الجرائم  ليشمل 
واالضطهاد، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات 
ضد  الجرائم  استمرار  في  تسهم  قد  التي  االحتالل  قوات 
المرتكبة  الجرائم  أن جميع  مؤكدة  الحرب،  اإلنسانية وجرائم 
في فلسطين، بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل 
غير إنساني تعّد من جرائم الفصل العنصري ضد اإلنسانية، 
9 من  بالمادة  الدولية، عمال  الجنائية  فيها من  التحقيق  ويجب 

نظام روما األساسي.
والية  ممارسة  إطار  في  المناسبة،  التدابير  باتخاذ  وطالبت 
لمنع  األساسي،  نظام روما  بموجب  الدولية  الجنائية  المحكمة 
عن  االحتالل  وقوات  العنصري،  الفصل  ممارسات  وردع 
ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ضد 

الشعب الفلسطيني.

يفر�ض الحتالل بحقهم اأحكاما جمحفة

حكم بال�سجن 10 اأعوام
 بحق �ساب من عكا بتهمة 
امل�ساركة يف هبة الكرامة

تواصل قوات االحتالل، مالحقة الشبان الفلسطينيين المشاركين 
لعدة سنوات،  الكرامة، وتفرض بحقهم أحكاما تصل  في هبة 
من  منعهم  سبيل  في  كبيرة،  مالية  غرامات  فرض  عن  عدا 

المشاركة في أي احتجاجات أو مواجهات بالمستقبل.
حكًما  اإلثنين،  أمس  حيفا،  في  المركزية  المحكمة  وأصدرت 
 25 عكا،  مدينة  من  بشير  أدهم  على  سنوات  لعشر  بالسجن 
اندلعت في مايو/  التي  الكرامة  عاما، على خلفية أحداث هبة 
القدس  على  الصهيوني  العدوان  على  احتجاجا   2021 أيار 

وقطاع غزة.
كما فرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 150 ألف شيكل بحق 
بشير وذلك بتهمة "القيام بعمل إرهابي واإلخالل بالنظام". فيما 
من  وعدد  المعتقل  ذوي  بين  مشحونة  أجواء  المحكمة  سادت 

المستوطنين.
والسلطات  الصهيوني  القضائي  الجهاز  أطلق  أن  وسبق 
"هبّة  معتقلي  بحّق  وعنصرية  جائرة  أحكاماً  الصهيونية 
أنها تواصل اعتقال 34 شابا من عكا، ونحو  الكرامة"، علماً 

خمسين من باقي المدن المختلطة.
التي  الكرامة  هبّة  خلفية  على  اعتُقلوا  قد  الشبّان  مئات  وكان 
شهدتها البلدات العربية والمدن الساحلية التاريخية عندما خرج 
فلسطينيو الداخل في تظاهرات تضامناً ودعماً للقدس والمسجد 
في  العرقي  التطهير  لعمليات  ورفضاً  غزة،  وقطاع  األقصى 
على  المستوطنين  باعتداءات  وتنديداً  الجّراح،  الشيخ  حّي 

المواطنين العرب بحماية الشرطة الصهيونية.
السياسية  القيادات  الصهيونية  المؤسسة  تالحق  الهبة  ومنذ 
المحاكم،  وأروقة  االعتقال  عبر  الفلسطيني،  بالداخل  الوطنية 
وتتهمهم بالتحريض عبر مشاركتهم منشورات في "فيسبوك".
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دويل

أفرجت سلطات االحتالل، أمس اإلثنين عن القياديين في 
البيرة،  مدينة  من  الطويل  جمال  الشيخ  حماس،  حركة 
وعدنان حمارشة، من قرية يعبد في جنين.فقد أفرجت 
سلطات االحتالل عن القيادي في حركة حماس، الشيخ 
في  شهًرا   18 قضائه  بعد  عاًما(،   60( الطويل  جمال 
الصحراوي.وكانت  النقب  سجن  في  اإلداري  االعتقال 
في  الطويل  اعتقلت  قد  لالحتالل  تابعة  خاصة  قوات 
بعد  وذلك  البيرة،  بمدينة  منزله  أمام  من  يونيو2021، 
إداري  اعتقال  عقب  مارس2021،  في  عنه  اإلفراج 

دام 8 أشهر.وأمضى الطويل ما مجموعه 17 عاًما في 
سجون االحتالل خالل ما يزيد على 14 اعتقااًل منذ عام 
1989، كما جرى اعتقال زوجته عام 2010، وأطلق 
سراحها بعد قضاء عام في األسر.كما اعتقل االحتالل 
ابنته بشرى )29 عاًما( إداريًّا؛ حيث شرع الطويل خالل 
اعتقاله بإضراب عن الطعام رفًضا العتقال ابنته.وفي 
السياق نفسه أفرجت سلطات االحتالل عن القيادي في 
"حماس" عدنان حمارشة )57 عاًما(، بعد 8 أشهر من 
األسير  االحتالل.واعتقل  سجون  في  اإلداري  االعتقال 

 ،2022 الثالث من مارس  بتاريخ  يعبد/جنين،  بلدة  من 
لمدة  اإلدارّي  االعتقال  إلى  االحتالل  محكمة  وحّولته 
أربعة أشهر.وبعد انتهاء األمر اإلداري األول، أصدرت 
مخابرات االحتالل بحّقه أمًرا جديًدا قبل أيام لمدة أربعة 
مرات  عدة  لالعتقال  حمارشة  جديدة.وتعّرض  أشهر 
بدأت مواجهته لالعتقال منذ عام 1988،  سابًقا؛ حيث 
الـ 25 عاًما؛ حيث بلغ مجموع سنوات  وهو في عمر 
اعتقاله نحو 14 عاماً،  منها 10 أعوام رهن االعتقال 
بما  لالعتقال  عائلته  أفراد  معظم  تعرض  اإلدارّي.كما 

 ،2014 عام  في  االعتقال  واجهت  فيهم زوجته، حيث 
وحكم عليها االحتالل بالسجن 8 أشهر.

وخالل سنوات اعتقاله تعرض ألساليب تعذيب ممنهجة 
من سلطات االحتالل، أدت إلصابته بجلطة دماغية عام 
على  يقوى  ال  فهو  نصفي،  بشلل  له  تسبب  ما   2014

الوقوف على قدميه دون مساعدة أحد.
بنات  ألربعة  أب  وهو  متزوج،  حمارشة  واألسير 
وولدين، علماً أن نجله أنس معتقل منذ أكتوبر 2021، 

ومحكوم بالسجن لمدة عام ونصف.

واقتحمت قوات االحتالل برفقة جرافات المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك، 
غرب سلفيت، وشرعت بهدم منزل الشاب هادي نبيل ناجين، المكون من طابقين 
منطقة مصنفة "ج"  في  وقوعه  بحجة  منهما،  لكل  مربعاً  متراً   180 بمساحة 
بحسب اتفاقية أوسلو، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" محمد ناجي، شقيق صاحب 
بالسكان،  مأهولة  منطقة  في  منزله  يبني  شقيقه  أن  إلى  ناجي  وأشار  المنزل، 
والمنزل جاهز للسكن، لكنه غير مأهول، وكانت قوات االحتالل قد أخطرت 
بوقف العمل فيه، لكنها "لم تخطر بهدمه لنفاجأ باقتحام قوات االحتالل المنطقة 
والشروع بهدم المنزل »، وذكر ناجي أن كفر الديك محاطة بالمستوطنات وأي 
عمليات بناء تتم مراقبتها، كما أن نحو 70 منزاًل في البلدة مخطرة بوقف البناء 
أو بهدمها.من جانب آخر، هدمت قوات االحتالل، مشتاًل واعتقلت ثالثة شبان 
من بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة، بعد االعتداء عليهم ونقل أحدهم 
للمستشفى لتلقي العالج، كما أزالت سلسلة حجرية من المكان. على صعيد آخر، 
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى، بحماية قوات االحتالل ، 
ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية في المنطقة الشرقية 
منه.إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل ستة فلسطينيين من بلدتي حزما وقطنة 
بضواحي القدس، كما اعتقلت فلسطينيين من قلقيلية، وفلسطينياً آخر من مدينة 
البيرة المالصقة لمدينة رام هللا، بينما اعتقلت الصحافي صبري موسى جبريل 
)35 عاماً(، من بلدة تقوع، شرق بيت لحم، واعتقلت فلسطينياً من بلدة طمون، 
شرق طوباس، فيما كان عامل فلسطيني قد أصيب أمس، بجروح برصاص 
قوات  اعتقلته.واستولت  ثم  طولكرم،  شمال  قفين،  بلدة  غرب  االحتالل  قوات 
االحتالل على حفار شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، يعود للمواطن عادل حمامدة، 
أثناء حفره بئر مياه في تلك المنطقة.ومنعت قوات االحتالل ، اإلثنين، عمال 
لجنة إعمار الخليل من ترميم وإعمار مكتب خدمات تعود ملكيته للبلدية، في حي 
السهلة قرب الحرم اإلبراهيمي الشريف، وسط مدينة الخليل، وأجبرت العمال 
في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  معداتهم.وقالت  واحتجزت  الموقع  مغادرة  على 
القدس المحتلة إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى على مجموعات 
متتالية، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية.وواصلت 
والداخل  القدس  من  الوافدين  المصلين  دخول  التضييق على  االحتالل  شرطة 
المحتل للمسجد، واحتجزت هويات بعضهم عن أبوابه، قبل السماح لهم بالدخول 
المسجد  إلى  الرحال  وشد  الحشد  مواصلة  إلى  ومقدسيون  ناشطون  إليه.ودعا 
األقصى، في إطار تهديدات قادة االحتالل ومخططات المستوطنين المتصاعدة 
في مدينة القدس المحتلة.وتخطط "جماعات الهيكل" المزعوم القتحامات واسعة 
للمسجد األقصى، فيما يسمى عيد "األنوار/الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 
ديسمبر المقبل.وكان المتطرف إيتمار بن غفير، المكلف بمنصب وزارة األمن 

الداخلي، تعهد بالعمل على تغيير الوضع القائم حالًيّا بشأن صالة المستوطنين 
في المسجد األقصى، وشرعنة البؤر االستيطانية، وتغيير تعليمات فتح إطالق 
النار بشأن الفلسطينيين.ويتعرض األقصى يومًيّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة 
اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاوالت 

االحتالل لتقسيمه زمانًيّا ومكانًيّا.
اعتقالت ومواجهات بال�سفة والقد�ض

هذا واندلعت مواجهات صباح االثنين بين الشبان وقوات االحتالل التي اقتحمت 
بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة .وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل 
أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، واعتقلت الشاب رامي نبهان الفقيه 
عقب اقتحام منزله في البلدة .كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة حزما شمال شرق 
القدس، وداهمت عدداً من منازل المواطنين .واعتقل االحتالل خمسة مواطنين 
الخطيب، وأيمن صالح  الخطيب، ويحيى صالح  من حزما هم: وسام كنعان 
الدين، وعيسى الخطيب، وسالم الخطيب .وفي جنين أطلق مقاومون النار صوب 
قوات االحتالل التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب المدينة .وتمكن المقاومون 
من إصابة آليات االحتالل بالرصاص مما أدى لتضرر عدد منها في يعبد.وطالت 
حملة االعتقاالت في الضفة الغربية، األسير المحرر محمد معال عقب اقتحام 
بلدة تقوع  البيرة .واقتحمت قوات االحتالل  بمدينة  الشرايط  أم  منزله في حي 
جنوب شرق بيت لحم، حيث اعتقلت الصحفي صبري جبريل عقب اقتحام منزله. 
وجاء اعتقال الصحفي جبريل بعد أيام من احتجازه على أحد حواجز االحتالل، 
ومصادرة هاتفه وبطاقة الصحافة الخاصة به، خالل عودته من تصوير إحدى 
الفعاليات الُمناصرة لقضية األسرى .واعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر 
أنس مسكاوي، والشاب مصطفى هندي من قلقيلية، والشاب محمد رياض بني 
عودة  بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة طمون شرق طوباس .وتعرضت 
قرية عوريف جنوب نابلس القتحام واسع من قوات االحتالل التي داهمت عدة 
منازل وأجرت عمليات تفتيش فيها .وفي الخليل اقتحمت قوات االحتالل المنطقة 

الجنوبية، وأجرت عمليات تفتيش لبعض المنازل.
..و يعتقل 6 �سيادين يف بحر رفح

واعتقلت قوات االحتالل خالل وقت مبكر من يوم أمس ستة صيادين في بحر 
رفح جنوب قطاع غزة، واستولت على مركبي صيد كانوا على متنيهما.وقالت 
رفح،  بحر  في  مركبي صيد  حاصرت  االحتالل  زوارق  إن  محلية،  مصادر 
بعد.ويتعرض  هويتهم  تعرف  لم  صيادين،  ستة  واعتقلت  عليهما،  واستولت 
الصيادون الفلسطنييون لجملة من االعتداءات اليومية من بحرية االحتالل، من 

إطالق نار واعتقال ومحاوالت إغراق وسرقة مراكبهم، وإتالف معداتهم.

من اإعداد: حياة �سرتاح

نفذوا جولت ا�ستفزازية يف باحاته واأدوا طقو�ًسا تلمودية 

يف املنطقــــــة ال�سرقيــــــة منــــه

م�ستوطنون يقتحمون باحات االأق�سى
nاالحتالل يهدم منزاًل قيد االإن�ساء ومن�ساأة وينفذ اعتقاالت بال�سفة الغربية

هدمت قوات الحتالل، اأم�ض الإثنني، منزًل قيد الإن�ساء يف بلدة كفر الديك، غرب �سلفيت، �سمايل ال�سفة الغربية، كما هدمت من�ساأة يف بلدة 

اجليب، �سمال غربي القد�ض، ونفذت عمليات اعتقال يف ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�ض، طاولت 15 فل�سطينيًا، بينهم �سحايف.

خالل �سنوات اعتقالهما تعر�سا لأ�ساليب تعذيب ممنهجة

االحتـــالل يفرج عن القيـــاديـني يف "حمــا�س"
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

ق�س�ص باطلــة يف تف�سري قولــه تعـاىل 
ِه َج�َسًد�..{  يِّ ا �ُسَلْيَماَن َو�أَْلَقْيَنا َعَلىٰ ُكْر�سِ }َوَلَقْد َفَتنَّ

يعتبر الخليفة األموي عبد الملك بن مروان من أعظم خلفاء اإلسالم والعرب 
اإلداري  للنظام  الحقيقي  والمؤسس  األموية،  للدولة  الثاني  المؤسس  فهو 
بن  عمر  المؤمنين  بأمير  الدولة  تنظيم  في  اقتدى  اإلسالمي،  والسياسي 
بالحكم والقضاء  المتعلقة  االنجازات  بالكثير من  ، وتميز  عهده  الخطاب 
على الفتن وبناء االقتصاد والتعريب وتوسيع العالم اإلسالمي. عبد الملك بن 
مروان )26 هـ – 86 هـ / 646 – 705م( هو أحد أهم خلفاء األمويين تولى 
الخالفة بعد أبيه مروان بن الحكم” في السادس والعشرين من رمضان سنة 
بالمدينة قبل الخالفة. ويعتبر هذا الخليفة  ناسكاً  زاهداً  65هـ. وكان عابداً 
ذلك  فكان  العربية  إلى  الفارسية  من  الديوان  نقل  من  أول  األموي  الفقيه 
سببا في اتساع نطاق العالم العربي إلى ما هو عليه اآلن. ولد عبد الملك 
بن مروان في أول عام من خالفة عثمان بن عفان ، حفظ القرآن الكريم، 
وسمع األحاديث النبوية، لكن تشاء الصدف، وهو في العاشرة من عمره، 
في  حزينا  أثرا  ذلك  فترك  عفان،  بن  عثمان  المسلمين  خليفة  مقتل  يشهد 
والمشاغبين  المعتدين  مع  يتعامل  أن  وهو  الدرس،  منه  تعلم  لكنه  نفسه، 
بالقوة والحزم. من هو عبد الملك بن مروان؟ جاء في كتاب “تاريخ الخلفاء” 
للسيوطي أن عبد الملك بن مروان هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب أبو 
الوليد، ولد سنة ست وعشرين. قال الثعالبي: كان عبد الملك يقول: ولدت في 
رمضان، وفطمت في رمضان، وختمت القرآن في رمضان وبلغت الحلم 
الخالفة في رمضان، وأخشى  وأتتني  في رمضان، ووليت في رمضان، 
أن أموت في رمضان، فلما دخل شوال وأمن مات. وحسب “العقد الفريد” 
سنة ست  ويقال  وعشرين،  ثالث  سنة  بالمدينة  الملك  عبد  ولد  لألندلسي، 
وعشرين، ويقال ولد لسبعة أشهر. وبويع عبد الملك بن مروان بعهد من 
أبيه في خالفة ابن الزبير فلم تصح خالفته، وبقي متغلًبا على مصر والشام 
ثم غلب على العراق وما واالها إلى أن قتل ابن الزبير سنة ثالث وسبعين، 
فصحت خالفته من يومئذ، واستوثق له األمر. وحسب “الموسوعة العربية” 
فإن عبد الملك بن مروان ولد في المدينة وتفقه في الدين واستلم الحكم بعد 
عاما،   21 الملك  على  واستقام  65هـ/684م،  سنة  الحكم  بن  مروان  أبيه 
كتب  ما  اإلسالمي،  العربي  التاريخ  كتب  وأعماله  بأخبار خالفته  وعجت 

منها في العصور السالفة وما دّون حديثاً. 
وعلى الرغم من اختالف بعضها في تقويم تصرفاته فإنها كلها أفاضت بعلم 
عبد الملك وثقافته وفقهه وأدبه وشعره، حتى إنه كان يعد رابع ثالثة فقهاء 
مشهورين في المدينة هم: سعيد ين المسيب وعروة بن الزبير، وقبيصة بن 
ذؤيب. وجاء في كتاب “العقد الفريد” البن عبد ربه األندلسي، في مسألة 
والية عبد الملك بن مروان، أنه كان يُكنى أبا الوليد ويقال له أبو األمالك، 
وهشام.  ويزيد،  وسليمان،  الوليد،  ولده:  من  أربع  الخالفة  ولي  أنه  وذلك 
وكان تدمى لثته فيقع عليها الذباب، فكان يلقب: أبا الذباب. قالوا في عبد 
الملك بن مروان قال أحمد بن عبد هللا العجلي: كان عبد الملك أبخر الفم، 
وإنه ولد لستة أشهر، وقال ابن سعد: كان عبد الملك بن مروان عابًدا زاهًدا 
ناسًكا بالمدينة قبل الخالفة، وقال يحيى الغساني: كان عبد الملك بن مروان 
كثيًرا ما يجلس إلى أم الدرداء فقالت له مرة: بلغني يا أمير المؤمنين أنك 
شربت الطالء بعد النسك والعبادة، قال: إي وهللا، والدماء قد شربتها، وقال 
نافع: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميًرا وال أفقه وال أنسك وال أقرأ 
لكتاب هللا من عبد الملك بن مروان، وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة: سعيد 
بن المسيب، وعبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب. 

وقال ابن عمر: ولد الناس أبناء وولد مروان أًبا، وقال عبادة بن نسي: قيل 
البن عمر: إنكم معشر أشياخ قريش يوشك أن تنقرضوا، فمن نسأل بعدكم؟ 
فقال: إن لمروان ابًنا فيها فاسألوه، وقال سحيم مولى أبي هريرة رضي هللا 
عنه: دخل عبد الملك -وهو شاب- على أبي هريرة -رضي هللا عنه، فقال 
أبو هريرة: هذا يملك العرب، وقال عبيدة بن رياح الغساني: قالت أم الدرداء 
ذاك؟  قال: وكيف  منذ رأيتك،  فيك  األمر  أتخيل هذا  ما زلت  الملك:  لعبد 
قالت: ما رأيت أحسن منك محدًثا وال أعلم منك مستمًعا، وقال الشعبي: ما 
جالست أحًدا إال وجدت لي عليه الفضل، إال عبد الملك بن مروان، فإنني 
ما ذكرته حديًثا إال وزادني فيه، وال شعًرا إال وزادني فيه. وقال أبو بكر 
بن عبد هللا المزني: أسلم يهودي اسمه يوسف، وكان قرأ الكتب، فمر بدار 
مروان، فقال: ويل ألمة محمد من أهل هذه الدار، فقلت له: إلى متى؟ قال: 
بن  الملك  لعبد  صديًقا  وكان  خراسان.  قبل  من  سود  رايات  تجيء  حتى 
مروان، فضرب يوًما على منكبيه، وقال: اتق هللا في أمة محمد إذا ملكتهم، 
قال:  أمرهم،  في  اتق هللا  فقال:  ذلك؟  شأني وشأن  ما  ويحك  دعني  فقال: 
وجهز يزيد جيًشا إلى أهل مكة، فقال عبد الملك: أعوذ باهلل أيبعث إلى حرم 
هللا؟ فضرب يوسف منكبه وقال: جيشك إليهم أعظم. وقال ابن أبي عائشة: 
أفضى األمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره، فأطبقه وقال: هذا آخر 
العهد بك. ونقلت “الموسوعة العربية” ماجاء على لسان الشعبي أثناء حديثه 
عن عبد الملك بن مروان حيث قال: “ماجالست أحداً إاّل وجدت لي الفضل 
عليه إال عبد الملك فإني ما ذاكرته حديثاً وال شعراً إاّل زادني فيه”. كما أن 
كتب التاريخ أجمعت على حزمه وصرامته في تطبيق ما يؤمن به ومعرفته 
الخلوة  جلسائه طلب  بعض  أن  المسعودي،  عنه  فقد روى  البشر،  لطبائع 
إليه يوماً، فأجابه إلى طلبه بشرط ثالث خصال: التُطر نفسي عندك، أي 
ال تمدحها، فأنا أعلم بها منك، وال تغتب عندي أحداً فلست أسمع منك، وال 

تكذبني فال رأي لمكذب، فاستأذن الجليس منه وانصرف.
الواسعة  مروان  بن  الملك  عبد  ثقافة  أن  فيه  الشك  مما  وإدارته  فكره   
توسيع ساحة رؤياه،  قد ساعدته على  قيمه  الدين وأعماق  وتفهمه ألحكام 
وإيضاح معالم الطريق الذي عليه أن يسلكه في استكمال بناء الدولة العربية 
اإلسالمية، كما أنه استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن يرسم لنفسه أبعاداً 
بها،  إال  متماسكة  والتكون  اإلسالمية  العربية  الدولة  عليها  ترتكز  رئيسة 
أولها: بُعد سياسي حربي دعامته الجيش الذي كان عليه أن يتحرك بالكم 
العددي واالستعدادات المالئمة بحسب ما تمليه سياسة الدولة للحفاظ على 
وقد  الخالفة،  إلى  مروان  بن  الملك  عبد  فقد وصل  األمة ووحدتها،  كيان 
الشخصية  والمطامع  العربية،  األمة  وحدة  تمزق  القبلية  العصبية  عادت 
التي استغلت الخالفات المذهبية والعواطف الشعبية، تُكتل المسلمين فئات 
من  أحق  أنها  ترى  ألنها  والخالفة  بالحكم  كلها  تطالب  متنافرة،  وأحزاباً 
)التوابون،  العراق  في  طالب  أبي  بن  علي  شيعة  فهناك  بها،  األمويين 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وما نجم عنها من الكيسانية( وهناك الموالون 
لعبد هللا الزبير الذي ثار بالحجاز وبويع بالخالفة ومدَّ سلطانه إلى العراق 
والمشرق، وهناك الخوارج إضافة إلى تمردات فردية ومحلية. إلى جانب 
هذا االنقسام الداخلي الخطير، كان الروم البيزنطيون في شمالي بالد الشام 
وفي شمالي إفريقيا يتسللون بدسائسهم إلى صفوف سكان البالد ويثيرون 
بعد  لهم  السيطرة  لتعود  الثورة  على  ويحرضونها  منهم  الطامحة  النفوس 
أن تحررت من عبوديتهم وسلطانهم مستغلين األوضاع الداخلية. لم تربك 
هذه األحداث الجسام عبد الملك، فأبعاد الحكم والسيطرة على الدولة كانت 

واضحة في ذهنه، حيث تمكن بمقدرته ومهارة قواده أن يقبض على زمام 
الموقف وأن يخمد تلك الحركات الداخلية الخطيرة ال على ملكه، وملك بني 
أمية كما يقول كثير من المؤرخين، وإنما على وحدة األمة العربية وكيان 
الدولة الواحدة، فإنه استطاع كذلك أن يجعل الدولة تقف وحدة متراصة في 
وجه الحركات الخارجية التي استغلت انشغاالته العديدة لتمارس ضغوطها 
الحربية، على غرار الجراجمة أو المردة الذين قاموا بتحرك مسلح مؤيد 
من امبراطور بيزنطة، فهادنهم عبد الملك بن مروان بعض الوقت، وعندما 
عبد  كان  “التعريب”  في  رائد  بهم.  ففتك  بجيشه  إليهم  بعث  الجو  له  صفا 
الملك بن مروان يدرك إدراكا ثابتا أن البعد الحربي بكل أهدافه، وأن الجيش 
مهما بلغ من قوته وإيمانه وتجاوبه مع أهداف األمة، اليكفيان لترسيخ قدم 
في  أزره  ويشد  يقويه  ثقافي  ببعد  ذلك  يدعم  أن  يجب  بل  الواحدة،  الدولة 
اإلشعاع  وهذا  اإلنسانية،  اإلسالم  رسالة  إشعاع  وهو  العريضة،  خطوطه 
شاملة  تعريب  ترافقها حركة  أن  يجب  وإنما  فقط،  الفتوحات  عبر  يتم  لن 
تسود فيها اللغة العربية الدواوين واإلدارة والحياة كلها، حتى تدرك الرسالة 
اإلسالمية بأعماقها ومفهوماتها، وهكذا ابتدأ عبد الملك بعد أن توطدت له 
األمور بحركته الشهيرة في التاريخ باسم التعريب، تعريب القراطيس والنقد 
الرسائل  عليها  تكتب  التي  الرسمية  األوراق  هي  والقراطيس  والدواوين. 
القراطيس تصنع في مصر، ويقوم على  الدولة، وكانت  الرسمية ووثائق 
صناعتها األقباط وهم نصارى، ولقد رأى عبد الملك أن ما كان يكتب في 
اليتفق  العربية  إلى  ترجمتها  بعد  مسيحية  مأثورات  من  القراطيس  أعلى 

ومفاهيم الدين اإلسالمي.
إلى  بن مروان  الملك  عبد  التعريب  مسألة  قادت  الُعملة  أول من ضرب   
مسألة ال تقل أهمية وهي اقتصاد الدولة. فعندما كتب عبد الملك إلى أخيه 
يكتب  كان  بما  أحد”  هو هللا  “قل  عبارة  استبدال  والي مصر  العزيز  عبد 
ويأتي  مصر،  أرض  من  الروم  بالد  تدخل  القراطيس  كانت  ولما  عليها، 
العرب من قبل الروم الدنانير، فقد كتب ملك الروم إلى عبد الملك مهدداً، 
بأنهم إذا لم يتركوا ما على القراطيس من كتابة كرهها الروم البيزنطيون 
فإنهم سوف يذكرون النبي على الدنانير بما يكرهه المسلمون، والشك أن 
عبد الملك شعر بالحرج أمام ذلك التهديد، فاقتصاد الدولة في حاجة ماسة 
إلى النقد الذهبي البيزنطي الذي كان وحدة التعامل الرئيسة في أنحاء الدولة 
العربية اإلسالمية، بل وفي معظم العالم المعروف آنذاك،والتهديد إذا نُّفذ فإن 
اقتصاد البالد يهدد بأزمة عنيفة، ألن الدولة ال تملك بديال، فأشار عليه خالد 
بن يزيد بن معاوية أن يُحرم دخول الدنانير الرومية إلى البالد اإلسالمية، 
ويسك عملة عربية ذهبية تحل محل الدينار البيزنطي، ولم يتردد عبد الملك 
فأقدم على خطوته الجريئة، وأوجد النقد العربي الفضي )الدرهم( والذهبي 
)الدينار( للدولة العربية اإلسالمية، وهكذا كان عبد الملك أول من أوجد النقد 
القومي العربي للدولة اإلسالمية، وقد جاء في “تاريخ الخلفاء” عن يحيى 
بن بكير الذي قال: سمعت مالًكا يقول: أول من ضرب الدنانير عبد الملك، 
وكتب عليها القرآن، وقال مصعب: كتب عبد الملك على الدنانير: }ُقْل ُهَو 
ُ أََحد{ ]اإلخالص: 1[ وفي الوجه اآلخر: ال إله إال هللا، وطوقه بطوق من  هللاَّ
فضة، وكتب فيه: ضرب بمدينة كذا، وكتب خارج الطوق: محمد رسول 

هللا، أرسله بالهدى ودين الحق.
مراجع: “تاريخ الخلفاء” للسيوطي “كتاب الوزراء والكتاب” للجهشياري. 
الرسل  “تاريخ  العربية  الموسوعة  األندلسي  ربه  عبد  البن  الفريد”  “العقد 

والملوك” للطبري.

استهل اإلمام ابن عاشور رحمه هللا تفسيره لهذه اآليات 
َعلَٰى  َوأَْلَقْيَنا  ُسلَْيَماَن  َفَتنَّا  }َولََقْد  تعالى  قوله  الكريمات 
ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أََناَب، َقاَل َربِّ اْغِفْر لِي َوَهْب لِي ُمْلًكا 
اُب، فسخرنا له  ن َبْعِديۖ  إِنََّك أَنَت اْلَوهَّ الَّ َينَبِغي أِلََحٍد مِّ
اآليات  هذه  “جاءت  بقوله:   ]37-34 ]ص:  الريح…{ 
ثم  إنابة  أعقبتها  لسليمان  عرضت  فتنة  إلى  مشيرة 
الفتنة  إفاضة نعم عظيمة…”. وبعد أن عّرف  أعقبتها 

بقوله: “والفتن والفتون والفتنة: اضطراب الحال الشديد 
الذي يظهر به مقدار صبر وثبات من يحل به…”، ذكر 
أن المفسرين اختلفوا في تعيين هذه الفتنة، وأنهم “ذكروا 
قصصاً هي بالخرافات أشبه، ومقام سليمان عن أمثالها 
أغرب  “من  اعتبره  لما  مثااًل  عرض  أن  وبعد  أنزه”. 
هذه القصص” – وهي قصة إيداعه لولد له في الريح، 
تبعاً ألوهام الناس -،  وهي التي نسجها المعري شعراً 

المفسرين “أن تكون اآلية إشارة  أقوال  ذكر أن أظهر 
إلى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
هللا – صلى هللا عليه وسلم – قال: قال سليمان: ألطوفن 
الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل هللا. فقال له صاحبه: قل إن شاء هللا. فلم يقل: إن 
شاء هللا. فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهم إال امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو 

قال: إن شاء هللا لجاهدوا في سبيل هللا فرساناً أجمعون”. 
به  القائلين  عند  الحديث  بهذا  اآلية  تفسير  وجه  وبين 
فقال: “قال جماعة: فذلك النصف من اإلنسان هو الجسد 
الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته له وهو على 
أبلغه  أمله، ومخالفة ما  فالفتنة على هذا خيبة  كرسيه، 
صاحبه. وإطالق الجسد على ذلك المولود؛ إما ألنه ُولد 
كان  ألنه  وإما  رجل،  شق  قوله:  ظاهر  هو  كما  ميتاً، 
خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد”. وعّقب ابن عاشور 
على االستشهاد بالحديث في تفسير اآلية بقوله: “وليس 
في كالم النبي – صلى هللا عليه وسلم – أن ذلك تأويل 
هذه اآلية، وال وضع البخاري وال الترمذي الحديث في 
بعيد…  تفسير  “وهذا  قال:  ثم  كتابيهما”.  من  التفسير 
وتركيب هذه اآلية على ذلك الخبر تكلّف”. ورغم هذا 
الرد الجازم لهذه القصص ولتأويل اآليات بناء عليها؛ 
إال أن ابن عاشور نفسه نقل بعد ذلك قصة عن وهب بن 
منبه وَشْهر بن َحْوَشب – وهي القصة المزعومة لزواج 
سليمان من ابنة ملك صيدون … -، وقال إن “هذا القول 
كتب  من  األول  الملوك«  »سفر  في  وقع  مما  مختزل 
اليهود”، والغريب أن ابن عاشور – رحمه هللا – اكتفى 
ببيان وجه تأويل اآلية وفقاً لهذه القصة المزعومة، من 
تليق  ال  أباطيل  من  فيها  ما  مع  عليها،  يعقب  أن  غير 

بمقام نبي أواب منيب!!
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الجزائر"،  "هواوي  شركة  أطلقت 
"مسابقة  من  الرابعة  النسخة 
المعلومات  لتكنولوجيا  هواوي 
-2022 لموسم  واالتصاالت"، 
الجزائريين،  للطلبة  موجهة   2023
بيان  االثنين  أمس  به  أفاد  ما  حسب 

لذات الشركة.
تنظيم  أن  المصدر,  ذات  أوضح  و 
إطار  في  يندرج  المسابقة  هذه 
"تطوير  في  "هواوي"  مساهمة 
تكنولوجيا  لمواهب  البيئي  النظام 
وتلبية  واالتصاالت  المعلومات 

متطلبات التحول الرقمي«.
العالمية  المسابقة  هذه  تنظيم  يتم  و 
وطنية  مرحلة  مراحل,  ثالث  على 
إقليمية تخص شمال  وأخرى  أولى, 
إفريقيا وذلك بمشاركة 29 دولة,في 
الثالثة  المرحلة  تنظيم  يتم  حين 
تجرى  ,بينما  الصين  في  واألخيرة 
للجزائر  الوطنية  النهائية  المسابقة 

مطلع جانفي المقبل.
و أشار البيان إلى أن مسابقة "هواوي 
كامل  "بشكل  تتماشى  لتكنولوجيا", 
مع منظور الشركة لتعزيز مهارات 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
المحلية, وذلك خدمة لتنمية المواهب 

في الجزائر«.
على  الشركة  أكدت  أن  بعد  و 
المعرفة  لنقل  الخاص  "اهتمامها 
تكنولوجيا  مجال  في  والمهارات 
للطلبة  واالتصاالت  المعلومات 
ذكرت  الجزائرية",  والمواهب 
بالتعاون الذي يجمعها بوزارة التعليم 
تم  حيث  العلمي,  والبحث  العالي 
اتفاقية شراكة بين  التوقيع على 43 
يرتفع  أن  المتوقع  ومن  الطرفين 

عدها خالل عام 2023.
هواوي  أشارت  أخرى,  جهة  من 
إطار  في  تعاونت  أنها  إلى  الجزائر 
برنامج "أكاديمية هواوي لتكنولوجيا 
 900 من  "أكثر  مع  المعلومات" 
جامعة حول العالم لصالح أكثر من 
45000 طالب سنويا" ,الفتة في هذا 
الصدد, إلى أن ثالث فرق جزائرية 
مكونة من 15 طالبا ,احتلت المراكز 
مشاركا  فريقا   81 بين  من  األولى 
من حوالي 100 دولة وذلك بمناسبة 
و   2020 و   2019 طبعات  تنظيم 

2022 لهذه المسابقة الدولية.
حياة �سرتاح

عرب اإقليم بلدية احلرا�ش باجلزائر العا�صمة

الإطاحة بـ 5 اأ�شخا�ص كانوا 
يروجون املهلو�سات باملحيط املدر�سي 
فرقة  في  ممثلة  الجزائر  والية  أمن  مصالح  تمكنت  
الحراش   اإلدارية  المقاطعة  ألمن  القضائية  الشرطة 
اإلطاحة بجمعية أشرار، الحيازة، المتاجرة، نقل و توزيع 
" المؤثرات العقلية "، و حيازة أسلحة بيضاء محظورة   

بمحيط  إحدى المؤسسات التربوية بباش جراح . 
تمت  فقد  اإلثنين  أمس  أمني  بيان  له  أشار  ما  وحسب 
العملية تحت اإلشراف الدائم و المستمر للنيابة المختصة 
إقليميا، و بعد تنفيذ إذن بالتفتيش أفضت العملية إلى توقيف 
شخصين 05 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما 
بين 21 و 32 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من والية 
الجزائر كما  أسفرت التحريات  في القضية عن  ضبط 
وحجز  80 قرص من المؤثرات العقلية مختلفة األنواع، 
8 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس  مختلف 
األحجام واألنواع ، أظرفة فارغة للمؤثرات العقلية ،غمد 
خاص بالسيف  و 02   عصا خشبية  ،إ شارة البواخر 
برتقالية اللون  " سينيال  "، مبلغ مالي بالعملة الوطنية 
هذه  في  المتاجرة  عائدات  من  دج    120490 بـ  يقدر 
السموم  و2 هواتف نقالة  و مركبة . وحسب المصدر فقد 
تم بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية، تقديم المشتبه 
فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية  تكوين جماعة 
أشرار ، حيازة نقل ، توزيع  و ترويج المؤثرات العقلية 
لغرض البيع  بإستحضار مركبة  مع حيازة أسلحة بيضاء 
محظورة من الصنف السادس  مختلفة األنواع و األحجام.
حياة �سرتاح

جمل�ش ق�صاء اجلزائر:

اإدانة وزير الت�سامن الوطني 
ال�سابق بـ 4 �شنوات حب�شا نافذا

أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر,  
جمال  السابق  الوطني  التضامن  وزير  المنصرم  األحد 
 4 نافذا وغرامة ب  4 سنوات حبسا  بعقوبة  ولد عباس 
السيما  بالفساد  صلة  ذات  بتهم  لمتابعته  دينار  ماليين 
تبديد واختالس أموال عمومية، كما أصدرت الغرفة في 
نفس اليوم أيضا حكما يقضي بمصادرة ممتلكات جمال 
ولد عباس.يذكر أن القطب الجزائي المالي واالقتصادي 
بمحكمة سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة( كان قد أدان في 
شهر أغسطس الفارط الوزير السابق، جمال ولد عباس، 
ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية وذلك 

في إطار محاكمته في هذه القضية .
حياة �سرتاح
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و أوضح البيان أنه تبعا لتسجيل جريمة قتل راح ضحيتها 
الماضي  األسبوع  16 سنة  العمر  من  يبلغ  قاصر  شاب 
لنفس  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  تمكنت  بحجوط، 
الرئيسي  المتورط  توقيف  من  وجيز  ظرف  في  المدينة 

في الجريمة.
عنصر  تفعيل  و  القضائية  التحقيقات  مباشرة  فبعد 
في  كان  الذي  الرئيسي  الجاني  توقيف  تم  االستعالمات 
سكين  في  المتمثلة  الجريمة  أداة  حجز  و  فرار  حالة 
متوسط الحجم إلى جانب توقيف ثالثة أشخاص آخرين 
يشتبه تورطهم في تحريض الضحية على ضرب الجاني 

قبل وقوع الجريمة، حسب البيان.

و أشار المصدر إلى وفاة الشاب متأثرا باإلصابات البليغة 
للمؤسسة  نقله  بعد   ، الجاني  قبل  من  لها  تعرض  التي 
الوطني  الدرك  فيما ضبط عناصر  لحجوط  االستشفائية 
كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية لدى المتورطين.
الضبطية  مستوى مصالح  على  التحقيقات  انتهاء  بعد  و 
العمدي  القتل  "جناية  رفع  تم  الوطني،  للدرك  القضائية 
مع سبق اإلصرار والترصد" و "جنحة حيازة مؤثرات 
"التحريض  و  الشرعية"  غير  المتاجرة  أجل  من  عقلية 
الجهات  أمام  تقديمهم  و  الموقوفين  ضد  جريمة"  على 

القضائية المختصة.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    
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ح�صب ح�صيلة للحماية املدنية

جريحان وخ�سائر مادية
 يف انفجار للغاز حّز 

حي خمتار زرهوين باملحمدية
الخطورة  متفاوتة  بجروح  شخصان  أصيب 
أمس  صباح  صدمة،  لحالة  ثالث  وتعرض 
بحي  بشقة  للغاز  انفجار  وقوع  اثر  االثنين، 
مختار زرهوني بالمحمدية بالجزائر العاصمة، 
المدنية.و  الحماية  مصالح  لدى  علم  حسبما 
الحماية  لمديرية  باإلعالم  المكلف  أوضح 
المدنية لوالية الجزائر, المالزم االول بن خلف 
الرسمية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  خالد,  هللا 
و  الخامسة  الساعة  حدود  في  تسجيل  تم  انه 
بحي  بشقة  المدينة  لغاز  انفجار  الربع صباحا 
شخصين  اصابة  خلف  زرهوني،  مختار 
)امرأة و رجل( بجروح متفاوتة الخطورة فيما 
اصيب شخص ثالث بحالة صدمة.و أضاف ان 
مستشفى  من  كل  الى  تحويلهما  تم  الضحيتين 
مصطفى باشا و سليم زميرلي، فيما تدخلت كل 
وحدة  و  المدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  من 
المحمدية و الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل 

بالدار البيضاء بموقع الحادث.
حياة �سرتاح

يف اإطار جهودها الرامية

 اإىل حماية امل�صتهلك

اأمن �سطيف يوؤطر خرجات 
رقابية للف�سائيات التجارية

تأطير  بعد  أمن والية سطيف  تمكنت مصالح 
عديد الخرجات الوقائية الرقابية التي استهدفت 
الوالية   بعاصمة  عديدة  تجارية  فضاءات 
وبعض كبريات المدن، من حجز كميات هامة 
والتي  وحلويات(  )سكاكر  الغذائية  المواد  من 
بأنها كانت محفوظة بطرق غير سليمة. ثبت 

الجهاز  لذات  إعالمي  بيان  حسب  العملية 
األمني أمس جاءت إثر خرجات أطرها أفراد 
مرفوقين  العامة،  للشرطة  الوالئية  المصلحة 
بأعوان التجارة، وذلك بهدف الوقوف عن مدى 
القوانين  و  التنظيمات  بمختلف  التجار  التزام 
أنواع  بعض  في  والمضاربة  رأسها  وعلى 
المواد الغذائية واسعة االستهالك ودمى التزامه 
بمختلف شروط النظافة والنظافة الصحية، ما 
الحلويات  من  معتبرة  جد  كمية  بحجز  سمح 
شاحنات  داخل  مكدسة  كانت  التي  والسكاكر 
حيث  الهضاب،  بحي  توقف  حالة  في  معطلة 
ملف  إنجاز  تم  وقد  .هذا  قنطار   69.2 قدرت 
جزائي ضد المخال مع إتالف الكمية المحجوزة 
بمعية المصالح المختصة بمركز الردم التقني .
حياة �سرتاح

بجاية:

الأمن ي�سن حملة وا�سعة
 لتحرير احلظائر امل�ستغلة

 بطريقة غري قانونية
قامت مصالح األمن الحضري الثالث التابعة ألمن والية 
بجاية خالل هذا األسبوع بشن عمليات مراقبة واسعة 
بقطاع اإلختصاص للحظائر المستغلة من طرف بعض 
الشباب، ليتم توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة يستغل 
هذا  لديمكو،  بحي  قانونية  وغير  غير شرعية  حظيرة 
األخير معروف لدى مصالح الشرطة.وحسب مصالح 
األمن ذاتها فقد أنجزت ضده عدة ملفات جزائية سابقة 
بخصوص إنشاء حظيرة لركن المركبات على الطريق 
لهذه  إستغالله  واصل  أنه  غير  رخصة،  بدون  العام 
الحظيرة، وقد أنجز ملف جزائي ضده لنفس التهمة وتم 
تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في 

حقه أمر إيداع.
حياة �سرتاح

�صجلت باملناطق احل�صرية 

88 حادث مرور ج�سماين
 خالل نهاية الأ�سبوع

مرور  حادث   88 الوطني،  األمن  مصالح  سجلت 
 25 يومي  الحضرية،  المناطق  جسماني على مستوى 
و26 نوفمبر 2022 )نهاية األسبوع(، أسفر عنه جرح 

124 شخصا، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة.
وتشير المعطيات التي صرحت  بها المصالح المختصة 
لألمن الوطني أمس في بيان إعالمي أن سبب وقوع هذه 
البشري.  العنصر  إلى  األولى  بالدرجة  يعود  الحوادث 
وفي هذا اإلطار، جددت المديرية العامة لألمن الوطني 
قانون  احترام  إلى  العام  الطريق  لمستعملي  دعوتها 

المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
حياة �سرتاح

وجهت لل�صحية طعنات بال�صكني على م�صتوى الظهر والقلب

توقيف املتورطني يف جرمية 
قتل قا�سر بحجوط

متكن عنا�صر الدرك الوطني لولية تيبازة من توقيف اأربعة اأ�صخا�ش تورطوا يف جرمية قتل راح 

�صحيتها الأ�صبوع املا�صي �صاب قا�صر مبدينة حجوط ، ح�صبما جاء اأم�ش الإثنني يف بيان للمجموعة 

الإقليمية للدرك الوطني.

بعد توقيف �صخ�صني

 من عائلة واحد

حجز م�سد�س ناري وبندقية 
�سيد بحري واأقرا�س موؤثرات 

عقلية بالعا�سمة
ذبيح  القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  تمكنت 
أمحمد  سيدي  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  الشريف 
من  شخصين  توقيف  من  الجزائر  والية  بأمن 
بالمؤثرات  المتاجرة  قضية  عن  واحدة  عائلة 
الصنف  من  ناري،  سالح  حيازة  مع  العقلية 
السادس  الصنف  )مسدس( و سالح من  الرابع 
رخصة.وتعود  دون  البحري(  الصيد  )بندقية 
إلى  األمن  مصالح  حسب  القضية  حيثيات 
يروج  شخص  تواجد  مفادها  معلومة  إستغالل 
المؤثرات العقلية وسط العاصمة ليتم توقيفه في 
أين تم ضبط بحوزته )63( قرص  تلبس  حالة 
مؤثر عقلي.وأشار المصدر إلى أنه بعد إخطار 
النيابة المختصة إقليميا، باشرت ذات المصالح 
إذن  تنفيذ  أفضى  أين  القضية،  في  التحريات 
بتفتيش المسكن إلى ضبط و حجز سالح ناري 
من الصنف الرابع )مسدس(، سالح من الصنف 
رخصة  دون  البحري(  الصيد  )بندقية  السادس 
جزائري  دينار   27000 بـ  يقدر  مالي  ومبلغ 
اإلجراءات  إستكمال  الترويج.وبعد  من عائدات 
النيابة  أمام  فيهما  المشتبه  تقديم  تم  القضائية 

المختصة إقليميا.                    حياة �سرتاح

للتاأهل اإىل املرحلة النهائية من هذه امل�صابقة العاملية

"هواوي اجلزائر" تطلق الن�سخة الـ 4 
مل�سابقة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت
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