حرا�س الحدود �أحبطوا محاوالت تهريب كميات كبيرة من الوقود بـ  4واليات

حجز  14.5قنطارا من الكيف المغربي خالل �أ�سبوع

16

بوغالي يدعو �إلى تبني
نف�س الر�ؤية الر�سمية ،وي�ؤكد:

العودة القويــة للدبلوما�سيــــة
الجزائريــــــــــــــــــة تفر�ض
علينـــــــا تح�سيـــن العمــــــل
الدبلوما�ســــــي البرلمانـــــــي

www.elraed.dz
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الوزير الأول يتر�أ�س اجتماعا للحكومة

الحب�س � 20سنة وغرامات مالية لكل من يتعدى على �أرا�ضي الدولة

03

م�س�ؤول بوزارة ال�صناعة يتحدث عن موعد دخول �أول �سيارة وعن عدد الوكالء المعنيين

هذا هو جديد ا�ستيراد وت�صنيع ال�سيارات في الجزائر
بلما�ضي عجز عن �إيجاد بديل
للأول ومازال غ�ضبا من الثاني

مقتب�سة عن رواية تحمل نف�س
اال�سم للروائي وا�سيني الأعرج

العر�ض ال�شرفــي لـ"ن�ســاء
كازانــــوفا" ال�سبت المقبـــل
بقاعــــــــــــة الأطلـــــــــ�س

11

فيغولـــي يقترب من العودة
للمناف�ســــــة وبراهيمـــــي
ينــال �إ�شادة برتغاليـــــة
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في �إطار ان�شاء قاعدة بيانات
وطنية للمر�ضي� ،سايحي يدعو:

تعزيــــــز معطيــات �سجل
ال�سرطــــــان لتح�سيــــــن
التكفـــــــل بالمر�ضـــــى
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بوغايل يدعو �إىل تبني نف�س الر�ؤية الر�سمية ،وي�ؤكد:

العودة القوية للدبلوما�سية اجلزائرية تفر�ض
علينا حت�سني العمل الدبلوما�سي الربملاين
�أكد رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني ،ابراهيم بوغايل� ،أم�س� ،أن العودة القوية
للدبلوما�سية اجلزائرية على امل�ستوى الدويل تفر�ض تبني نف�س الر�ؤية على
م�ستوى الربملان ب�صفته "دعامة �أ�سا�سية للدبلوما�سية الر�سمية".
�إ� .س /واج

احلدث

النائبان رحمانية وخوان ي�شاركان
يف �أ�شغال الربملان العربي بالقاهرة

يشارك النائبان يوسف رحمانية ،رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق
اإلنسان ،بالبرلمان العربي ومحمد خوان ،عضو بنفس البرلمان ،في أشغال الجلسة
الثانية من دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي ،المقرر
عقدها من  24إلى  26نوفمبر الحالي في القاهرة.
ع.ط

الهالل الأحمر اجلزائري

�أزيد من  50طنا من املواد الغذائية
والطبية واالفر�شة لفائدة �سكان
واليات اجلنوب الغربي للوطن
قام الهالل األحمر الجزائري بتوزيع أزيد من  50طنا من المواد الغذائية
والمستلزمات الطبية واألفرشة لفائدة سكان واليات الجنوب الغربي للوطن ,وهذا في
إطار حملة "شتاء دافئ" التي أطلقتها هذه المنظمة.
وأوضح الهالل األحمر الجزائري في بيان له أمس أنه تم إرسال قوافل تضامنية
محملة بما يفوق  50طنا من المواد الغذائية واألفرشة والمستلزمات الطبية كمرحلة
أولى نحو واليات أدرار ،تيميمون ،البيض ،النعامة وبني عباس ضمن حملة "شتاء
دافئ».
وأضاف نفس المصدر أن هذه القوافل التضامنية التي أشرفت على إطالقها رئيسة
الهالل األحمر الجزائري ،ابتسام حمالوي ،تأتي "تنفيذا للبرنامج اإلنساني الرامي
الى دعم األشخاص والعائالت المحتاجة والمعوزة بمختلف مناطق الوطن".
ع.ط

حمور ملتقى دويل باجلزائر
يخو�ض يف �أبعاد هذه امللحمة التاريخية

ثورة نوفمرب 1954
يف الوحدة العربية ومنا�صرة ال�شعوب

شدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ابراهيم
بوغالي ،خالل إشرافه ،أمس ،على يوم دراسي
حول "المجموعات البرلمانية للصداقة" ،أن
"العودة القوية للجزائر في الكثير من الملفات
المطروحة على المستوى الدولي تفرض علينا
تبني الرؤية واالستراتيجية نفسها والعمل على
تجسيدها عـلى المستوى البرلماني" ،وذلك من
أجل "إحداث نقلة نوعية في عملنا الدبلوماسي
البرلماني ضمن إطار المبادئ الراسخة
والثابتة لسياستنا الخارجية" ،موضحا أن آلية
المجموعات البرلمانية للصداقة تعتبر من "أهم

روافد وأدوات العمل الدبلوماسي البرلماني،
كونها تساهم في تعزيز العالقات الثنائية
وتعميق التنسيق والحوار والتشاور مع الدول
الشقيقة والصديقة في مختلف المجاالت بما
يخدم أهداف سياستنا الخارجية ويحقـق مصالح
بالدنا".
إلى ذلك ،اعتبر بوغالي أن عمل هده
المجموعات البرلمانية ينبغي أن يكون
"متناغـما ومتناسقا مع باقي األنشطة
الدبلوماسية للمجلس في سياق تحقيق األهـداف

التي تسعى إلى بلوغها ،سواء عـلى مستوى
عالقاتها الثنائية أو على المستوى المتعدد
األطراف من خالل تعزيز دور ممثلينا
والدفاع عن مصالح بالدنا في مختلف الهيئات
البرلمانية الجهوية واإلقليمية والدولية"،
ودعا رئيس المجلس في هذا االطار أعضاء
المجموعات البرلمانية للصداقة الى العمل
على "تشجيع التبادل في مختلف المجاالت
واالستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات
المعرفة والطاقات المتجددة والصحة والتعليم
وغيرها".

جل�سة عامة لطرح � 32س�ؤاال �شفويا باملجل�س ال�شعبي الوطني

�سبعة وزراء �أمام �أ�سئلة النواب اليوم

يعقد المجلس الشعبي الوطني ،اليوم ،جلسة عامة
يخصصها لطرح  32سؤاال شفويا موجها إلى
سبعة وزراء ،وتتمثل األسئلة المبرمجة خالل
هذه الجلسة وفق ما أورده بيان للمجلس ،في

خمس أسئلة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
ثالث أسئلة لوزير العدل ،حافظ األختام،
خمس أسئلة لكل من وزير السكن والعمران
والمدينة ،وزير النقل ووزيرة التضامن الوطني

واألسرة وقضايا األسرة ،أربع أسئلة لوزير
الشباب والرياضة وخمسة أسئلة لوزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ق .و

جمل�س االمة ي�شارك يف اجتماع مكتب برملان البحر الأبي�ض املتو�سط

اجلزائر ت�ؤكد وقوفها �إىل جانب ال�شعب الليبي وت�ضامنها الالم�شروط يف �سبيل حتقيق ال�سلم
شارك عضو مجلس األمة ,نائب رئيس برلمان
البحر األبيض المتوسط ,لياس عاشور ,أول
أمس ,عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ,في
اجتماع مكتب برلمان البحر األبيض المتوسط,
حسب ما أفاد به المجلس ,في بيان له.
وقد تضمن جدول أعمال االجتماع مناقشة
مفتوحة لتحديد نهج ملموس واستراتيجي
حول جملة من المواضيع من بينها الوضع في
الشرق األوسط و األوضاع السياسية في ليبيا

وكذا االنتخابات النيابية في تونس.
كما دارت المناقشة أيضا --يضيف البيان--
حول "مواجهة الهجرات الجماعية في أوروبا
وإفريقيا" و <>نتائج +كوب  +27والطريق
نحو "كوب  "28بدولة اإلمارات العربية
المتحدة>> و "برنامج األنشطة القادمة
لبرلمان البحر األبيض المتوسط" و كذا
"المنتدى االقتصادي األوروبي المتوسطي
والخليجي".

وفي مداخلة له حول البند المتعلق باألوضاع
في ليبيا" ,جدد لياس عاشور التذكير بوقوف
الجزائر إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها
الالمشروط في سبيل تحقيق السلم والمصالحة
الوطنية ,بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
عن كل تدخل أجنبي" ,مشددا على أن
<>الحل في الشقيقة ليبيا ينبغي أن يكون ليبيا-
ليبيا" ,مثلما تضمنه المصدر ذاته.
ر.ن

جمل�س الأمة ي�شارك يف اجتماعات الدورة اخلريفية للجمعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
يشارك وفد عن مجلس األمة في اجتماعات
الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة
األمن والتعاون في أوروبا ,التي ستنعقد
بالعاصمة البولندية ,وارسو ,ما بين  24و26
نوفمبر الجاري ,حسبما أفاد به ,بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن "البرلمان الجزائري
يحوز على صفة شريك في التعاون لدى
الجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون
في أوروبا ,وقد دأب على المشاركة بانتظام
في اجتماعاتها بهذه الصفة".وسيمثل مجلس

األمة في هذه االجتماعات كل من رئيس
لجنة التجهيز والتنمية المحلية ,سعيد سعيدي,
والعضوين قدور براجع و أحمد بدة ,يضيف
البيان.
ع.ط
www.elraed.dz

نظم المعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة ,أمس ،بالجزائر العاصمة ,ملتقى
دوليا بعنوان "أبعاد ثورة نوفمبر  1954في الوحدة العربية ومناصرة الشعوب:
القضية الفلسطينية نموذجا" ,استعرض فيه المشاركون عددا من المحاور ذات الصلة
بدور الثورة التحريرية في توحيد األمة العربية من جهة و مكانة القضية الفلسطينية
لدى الجزائر.
وينشط عدد من األساتذة المختصين في التاريخ والقانون الدولي والعالقات الدولية
من  19جامعة عبر الوطن وكذا أساتذة من بعض الدول العربية فعاليات هذا الملتقى
الذي يدوم يومين من خالل تقديم مداخالت أكاديمية أبرزت "الدور الهام" الذي
لعبته الثورة التحريرية في توحيد الصف العربي آنذاك والمكانة الخاصة التي أوالها
ويوليها الجزائريون للقضية الفلسطينية منذ الحركة الوطنية.
وفي هذا السياق ,أبرز األستاذ رشيد ولد بوسيافة ,من جامعة المدية في مداخلة
بعنوان "جامعة الدول العربية والقضية الجزائرية" ,الدور الذي قام به عبد الرحمان
عزام باشا (أول أمين عام للجامعة) في تجريم مجازر  8ماي  1945من خالل
جامعة الدول العربية ,وكذا ما قام به أحمد الشقيري (مناضل فلسطيني) الذي سخر
إمكانياته في الخطابة والدعاية ليرافع عن القضية الجزائرية في المحافل الدولية
خاصة في األمم المتحدة.
واستعرض الدكتور محمد البطة من فلسطين ,عضو في األكاديمية العالمية لمناهضة
االحتالل الصهيوني والميز العنصري ,الدعم "المستمر والدائم والالمشروط"
للجزائر للقضية الفلسطينية ونصرة الفلسطينيين ,بدءا بفتح أول مكتب بالجزائر
لحركة المقاومة "فتح" ,مرورا بإعالن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس عام
 1988وصوال إلى إبرام أول اتفاق تاريخي للم شمل الفصائل الفلسطينية مؤخرا.
ونوه الباحث الفلسطيني بالمناسبة ,بثبات الموقف الجزائري الرسمي والشعبي
لفلسطين وبالدعم السياسي والمالي لمختلف قادته والذي قال عنه بأنه "لم يتوقف ولم
يكن يوما بمقابل أو بشروط ».وتمحورت باقي مداخالت المشاركين حول "مسارات
الدعم الشعبي والرسمي الجزائري للقضية الفلسطينية من  1948إلى "2022
و"القضية الفلسطينية ,من خالل الوثائق األرشيفية لجمعية العلماء المسلمين" و"البعد
العربي لدبلوماسية الثورة الجزائرية" ,إضافة إلى محاور تصب في سياق تناول
اإلعالم العربي للثورة الجزائرية آنذاك.
يشار إلى أن المعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة برمج على مدار عام من
االحتفاالت المخلدة لستينية االستقالل ,قرابة  60ندوة على مستوى مقره بالجزائر
العاصمة وعبر بعض جامعات الوطن.
ر.ن

املدر�سة الوطنية العليا لل�صحافة
تظيم ملتقى دويل حول تاريخ الإذاعة اجلزائرية

"البث الأول للإذاعة ال�سرية كان له
�صدى كبري لدى ال�شعب اجلزائري"
نظمت المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم ،أمس ،بالجزائر العاصمة ،الملتقى
الدولي األول حول موضوع " 60سنة من اإلذاعة في الجزائر ،التحديات والرهانات".
وتمحورت تدخالت المشاركين في الملتقى ,المنظم على مدار يومين ,حول التعريف
بالحركية الدائمة لإلذاعة الوطنية بدء من تأسيس اإلذاعة السرية في  16ديسمبر 1956
ثم "صوت الجزائر الحرة والمكافحة" وصوال الى تاريخ بسط السيادة على اإلذاعة
والتلفزيون ثم المرحلة الراهنة المتميزة برقمنة المشهد االعالمي الجزائري.
وعاد المجاهد وعضو مجلس األمة ،دحو ولد قابلية الى حيثيات تأسيس اإلذاعة السرية
قائال بأن "البث األول لإلذاعة السرية كان له صدى كبير لدى الشعب الجزائري وقادة
الثورة ألنه كان عمال مشرفا أعطى مصداقية لخطاب جبهة التحرير الوطني التي نجحت
في الحديث مباشرة إلى الشعب " ،كما أكد أن العدو الفرنسي "تفاجأ بهذه اإلذاعة وانتهج
سياسة التشويش للقضاء عليها والبحث عن أماكن البث وانشاء مراكز مضادة".
وقامت السلطات االستعمارية آنذاك -وفق ذات المتحدث -وفي مسعى إطفاء صوت
اإلذاعة السرية ,ب"محاوالت تسلل لتخريب المحطة باستعمال أجهزة خاصة جوا وبحرا
وتلغيم المكان إال أنها لم تنجح".
من جهته ,أكد مدير المدرسة ,األستاذ عبد السالم بن زاوي ,أن هذا الملتقى "يحمل رسالة
لألجيال القادمة التي تعيش رهانات هامة في حقل اإلعالم واالتصال وعليها ان تتذكر أن
كل ما يوجد اليوم هو مبني على رصيد ثورة التحرير الجزائرية".
وأبرز المدير العام لإلذاعة الوطنية ,محمد بغالي ,بأن اإلذاعة السرية التي انطلقت في 16
ديسمبر  ,1956هي بمثابة "شهادة ميالد اإلذاعة الجزائرية ما يجعلنا نشعر بمسؤولية اكبر
اتجاه الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته وانسجامه االجتماعي".
وعرج العقيد مراح مصطفى ,من مديرية االعالم واالتصال ألركان الجيش الوطني
الشعبي ,حول إعالم الجيش الشعبي الوطني من خالل اإلعالم اإلذاعي كنموذجا,
مؤكدا ان عبقرية رجاالت الثورة هي فريدة من نوعها النها اعطت اهتمام بالغ لإلعالم
واالتصال.
وتم ,بذات المناسبة ,التوقيع على اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا للصحافة
وعلوم اإلعالم ومؤسسة اإلذاعة الجزائرية تهدف إلى فتح أبواب التكوين وتبادل الخبرات
بهدف السماح لألجيال القادمة بالتقرب مع المشهد اإلعالمي بمهنية واحترافية أكثر ,كما تم
تدشين الرسمي الستديو إذاعة المدرسة الموجه للطلبة.
ر.ن

احلدث
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الوزير الأول يرت�أ�س اجتماعا للحكومة

احلب�س � 20سنة وغرامات مالية
لكل من يتعدى على �أرا�ضي الدولة

تر�أ�س الوزير الأول� ،أمين بن عبد الرحمان� ،أم�س ،اجتماعً ا للحكومة ،مت خالله التطرق لعديد امللفات
الهامة ،وتخللته عرو�ض قدمها بع�ض �أع�ضاء اجلهاز التنفيذي �شملت م�شاريع قوانني تق�ضي ب�سجن
وتغرمي كل من ي�شيد بنايات بطريقة غري قانونية على �أرا�ضي الدولة ،فيما مت عر�ض م�سروع قانون
�آخر يق�ضي بتكري�س حرية املمار�سة النقابية تطبيقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون.
�إميان� .س

أورد بيان لمصالح الوزير األول ،أن اجتماع الحكومة
األسبوعي درس أمس عدة ملفات هامة ،شملت قطاعات
العدالة ،العمل ،الصيد البحري والطاقة.
�إجراءات قانونية م�شددة
�ضد �أ�صحاب البنايات غري قانونية
وفي مجال العدل،درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون
يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ،ق ّدمه وزير
وينص الـمشروع
العدل ،حافظ األختام عبد الرشيد طبي،
ّ
التمهيدي لهذا القانون ،الذي تمّت الـمبادرة به بنا ًء على
تعليمة رئيس الجمهورية ،على نظام قانوني جديد من شأنه
أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على
أراضي الدولة ،بشكل فعال ،وتعزيز مسؤولية مسيّريها
وضمان االستغالل األمثل ألراضي الدولة ،كما يكرّ س
إطارا قانونيا يحظر ويقرّ عقوبات شديدة قد تصل إلى
السجن لـم ّدة عشرين سنة ،وفرض غرامة بمبلغ 200
مليون سنتيم جزائريّ ،
لكل تع ٍّد على أراضي الدولة أو
أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها،
وطبقا لإلجراءات الـمعمول بها ،ستتم دراسة مشروع هذا
النص خالل اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

يكر�س حرية املمار�سة النقابية
ت�شريع ّ
وفي مجال العمل والتشغيل ،ق ّدم وزير العمل ،والتشغيل
نصين تشريعيين ،يتمثالن
والضمان االجتماعي مشروعي ّ
في مشروع تمهيدي لقانون يتعلّق بالمنظمات النقابية
وممارسة الحق النقابي ،يندرج في إطار تنفيذ تعليمات
رئيس الجمهورية ،ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد
المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي،
ويرمي إلى تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور
أول نوفمبر  2020التي تكرّ س مبادئ حرية التعبير وحرية
االجتماع والحرية النقابية.
وتجدر اإلشارة ّ
أن مشروع هذا النص الذي يرمي إلى تعزيز
اإلطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد
يطبَّق في القطاع االقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع
الوظيفة العموميةّ ،
يشكل إصالحا وتحديا ضروريين من
أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
كما يأتي أيضا في إطار مراجعة أحكام القانون رقم  90ــ
 14المؤرخ في  2جوان  ،1990المتعلق بكيفيات ممارسة
الحق النقابي ،بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثالثين سنة،
وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا التفاقيات المنظمة الدولية
للعمل التي صادقت عليها بالدنا ،السيما االتفاقية رقم 87

المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي واالتفاقية
الدولية للعمل رقم  98حول حق التنظيم والمفاوضة
الجماعية.
فضال عن مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من
النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها ،يرمي إلى تحديد
األحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل
وتسويتها وممارسة حق اإلضراب ،وجدير بالذكر أن
مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون
رقم  90ـ  02المؤرخ في  6فيفري  ،1990المتعلق
بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها
وممارسة حق االضراب ،يندرج في إطار تنفيذ توجيهات
رئيس الجمهورية المتعلقة بتكريس آليات أكثر مرونة
للحوار االجتماعي ،توافقية ومتزنة وفعالة من أجل تسوية
النزاعات الجماعية ،بما يسمح بإرساء بيئة مواتية لالنعاش
االقتصادي الوطني والحفاظ على السلم االجتماعي ،وفي
األخير ،وطبقا لإلجراءات الـمعمول بها ،ستتم دراسة
المشروعين التمهيديين لهذين القانونيْن خالل اجتماع قادم
لـمجلس الوزراء.
وفي مجال الطاقة ،استمعت الحكومة لعرض ق ّدمه
وزير الطاقة والمناجم حول خارطة الطريق لتطوير فرع
الهيدروجين بالجزائر ،حيث ترمي السيما إلى تنويع التزويد
بالطاقة وتعزيز األمن الطاقوي وتسريع مسار االنتقال
الطاقوي وتقليص بصمة الكربون لبالدنا ،وتجدر اإلشارة
أن خارطة الطريق هذه ،التي تشمل ع ّدة محاور ّ
إلى ّ
تشكل
االستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين ،تتيح للفاعلين
الوطنيين والدوليين الحصول على الرؤية الضرورية فيما
يخص السياسات والتنظيمات والتدابير التحفيزية والمشجعة
التي ستعتمدها السلطات العمومية من أجل نشر فرع
الهيدروجين في بالدنا.
لتستمع بعدها اللحكومة في مجال الصيد البحري ،لعرض
وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول خارطة
الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية ،الذي
تطرّ ق إلى أهم األعمال المنجزة منذ سنة  2020وق ّدم تحليال
استشرافيا فيما يخص أهداف  2023و ،2024من خالل
إبراز األعمال التي يتعيّن مباشرتها واألهداف االستراتيجية
التي ينبغي بلوغها ،وتتعلّق هذه األعمال بمختلف مجاالت
النشاط لقطاع الصيد البحري ،السيما المنتجات الصيدية
وبناء وإصالح السفن وتحسين الظروف االجتماعية
واالقتصادية لمهنيّي الصيد البحري وتربية المائيات،
ويجدر التذكير ّ
بأن مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلّق
بتطوير الصيد البحري وتربية المائيات ،يرمي إلى رفع
االنتاج في آفاق سنة  2024ليصل إلى  166ألف طن من
المنتجات الصيدية ،منها  24ألف طن من أسماك تربية
المائيات.

الت�أكيد على �أهمية التوعية وتعزيز التن�سيق يف التكفل

جمل�س حقوق الإن�سان ينظم مائدة م�ستديرة حول العنف �ضد املر�أة
�أكد امل�شاركون يف �أ�شغال مائدة م�ستديرة حول
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة� ,أم�س ،باجلزائر
العا�صمة ,على �أهمية تكثيف حمالت
التح�سي�س والتوعية وتعزيز التن�سيق بني
القطاعات املعنية يف جمايل املرافقة والتكفل
بالن�ساء املعنفات.
ع.ط
أوضح المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس
الوطني لحقوق اإلنسان عشية إحياء اليوم العالمي
لمناهضة العنف ضد المرأة ,أهمية التحسيس للوقاية
من حاالت العنف ضد المرأة ,ملحين على ضرورة
تعزيز التنسيق في عمليات المرافقة والتكفل بالحاالت
المسجلة.
ودعا المشاركون ممثلين عن مختلف القطاعات
المعنية وعن المجتمع المدني ومختصين في المجال,
إلى مواصلة تفعيل محاور االستراتيجية الوطنية
حول مكافحة العنف ضد المرأة ,مبرزين أهمية
توفير بنك معطيات حول الحاالت المسجلة على
المستوى الوطني.
وأكدوا في ذات السياق ,على أهمية تنسيق الجهود في
عمليات التكفل والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف
وتعزيز تدابير خاليا اإلصغاء وتدعيمها بالوسائل

الضرورية إلنجاح مهامها .وتناول المشاركون مسألة
العنف ضد المرأة بكل أبعاده الصحية ,االجتماعية,
النفسية مبرزين الجهود المبذولة من قبل السلطات
العمومية والتدابير المتخذة في مجاالت التكفل
والوقاية والمرافق مع التطرق إلى اإلنجازات المحققة
في مختلف المجاالت ,سيما ,من حيث القوانين التي
تم سنها في هذا اإلطار وآليات تطبيقها في الميدان.
ولدى إشرافه على أشغال هذا اللقاء ,أكد رئيس
المجلس الوطني لحقوق االنسان ,عبد المجيد
زعالني ,على جهود الدولة في شتى المجاالت
لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف ,بما فيها
المجال التشريعي ,مذكرا بما نص عليه الدستور في
بعض مواده حول هذه الحماية.
وأشار ذات المسؤول إلى وجود "عمل كبير" من
حيث التدابير واإلجراءات المتخذة من قبل السلطات
العمومية ,والبرامج المتخذة في مختلف القطاعات
المعنية بالتكفل ,مشيرا إلى بعض آليات المرافقة,
على غرار مراكز استقبال وتوجيه النساء ضحايا
العنف ,داعيا إلى ضرورة تعزيز هذه الوسائل
وتدعيمها.
كما شدد زعالني على أهمية التوعية والتحسيس
ك"جانب أساسي" –مثلما قال --في مجال الوقاية
من العنف ضد المرأة.وبدورها ,نوهت مديرة مكتب

صندوق األمم المتحدة للسكان ,فائزة بن دريس,
في مداخلة لها ب"الجهود الضخمة" التي تقوم بها
الجزائر لمناهضة العنف ضد المرأة من حيث التكفل
والمرافقة والوقاية ,معربة عن استعداد هيئتها لتعزيز
التعاون الثنائي في المجال.
ومن جهتها ,أكدت رئيسة فرقة حماية األشخاص
الهشة بأمن والية بومرداس ,محافظ الشرطة ,شرقي
زهرة ,أن عدد حاالت العنف ضد المرأة شهدت
"انخفاضا معتبرا" خالل السنة الجارية على المستوى
الوطني مقارنة بالسنة الفارطة ,بتسجيل 4.616
حالة منذ شهر يناير  ,2022مقابل  6.930حالة سنة
.2021
وأرجعت ذات المتحدثة هذا االنخفاض إلى الجهود
الوطنية المبذولة للحد من العنف ضد المرأة ,السيما,
دور المديرية العامة لألمن الوطني في مجال الوقاية
والتكفل والتحسيس والتوعية والمرافقة.وأضافت
أنه من بين العدد اإلجمالي لحاالت العنف ضد
المرأة ,فإن مصالح األمن الوطني سجلت 3.405
حالة االعتداءات الجسدية منذ شهر يناير الفارط
مقابل  5.105حالة سنة  ,2021و 1.036حاالت
سوء معاملة مقابل  1.462حالة ,وكذا  48حالة
االعتداءات الجنسية مقابل  71حالة مسجلة خالل
نفس الفترة.
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برجمة ثالثة ماليني هكتار
لزراعـــــة احلبــــــــوب
على امل�ستـــوى الوطنـــي
برجمت م�ساحة قوامها ثالثة ( )3ماليني هكتار
لزراعة احلبوب على امل�ستوى الوطني بر�سم
املو�سم الفالحي اجلديد ,ح�سبما �أعلن عنه �أم�س
بورقلة املدير العام للإنتاج الفالحي لدى وزارة
الفالحة و التنمية الريفية ,بن دريدي م�سعود.
ر.ن
وأوضح بن دريدي ,خالل لقاء جهوي حول زراعة الحبوب,
" أنه برمجت مساحة فالحية قوامها ثالثة ( )3ماليين هكتار
لزراعة الحبوب على المستوى الوطني برسم الموسم الفالحي
الجديد  2023-2022عبر الواليات المعنية ,حيث جرى توفير
كافة اإلمكانيات النطالق حملة الحرث و البذر في أحسن
الظروف خصوصا ما تعلق منها بالبذور و األسمدة ".
وضمن ذات التحضيرات للحملة ,فقد أطلق نشاط الشباك
الموحد اعتبارا من شهر يوليو الماضي الستقبال ملفات
المستثمرين الفالحيين المنخرطين في القرض الرفيق ,كما
أشار ذات المسؤول.
ومن جهة أخرى ,أوضح بن دريدي أن اإلتفاقية التي كانت قد
أبرمت بين وزارة الفالحة و التنمية الريفية و مجمع سونلغاز
قد سمحت بالشروع في ربط المستثمرات الفالحية بالكهرباء
الفالحية عبر الوطن ,وهو األمر الذي حظي بارتياح من
طرف المستثمرين الفالحيين.
وستكون لهذه العملية انعكاسا إيجابيا على صعيد تطوير
اإلنتاج والرفع من نسبة المردود بخصوص إنتاج القمح
بنوعيه الصلب واللين وكذا الشعير فضال عن إنتاج زراعات
استراتيجية أخرى كالسلجم الزيتي و البنجر السكري ,مثلما
أضاف ذات المسؤول المركزي.
وكان هذا اللقاء ,الذي حضره مسؤولو الفالحة ومختلف
الفاعلين في القطاع على مستوى سبع واليات بالجنوب الشرقي
للوطن ( ورقلة و الوادي و توقرت و غرداية و بسكرة و
المغير و أوالد جالل ) إلى جانب عديد المستثمرين الفالحيين
في مجال إنتاج الحبوب ,فرصة لطرح مختلف االنشغاالت
من بينها ارتفاع تسعيرة استهالك الكهرباء وإشكالية تسويق
منتوج الذرة وعدم توفر المسالك الطرقية المعبدة التي تسمح
بالوصول الى المستثمرات الفالحية.
لإلشارة فإن هذا اللقاء الجهوي يعد الثاني من نوعه بعد الذي
عقد بأدرار وضم عددا من واليات الجنوب الغربي للوطن,
وهو يأتي تطبيقا لتعليمات وزارة الفالحة و التنمية الريفية
للوقوف على مدى تنفيذ مخرجات االجتماع الذي جمع في
وقت سابق وزير القطاع بمديري المصالح الفالحية ومديري
تعاونيات البقول و الحبوب الجافة .

انعقاد امللتقى ال�سنوي لل�شبكة الوطنية
ل�سجل ال�سرطان لل�سكان

ت�سجـــل �أزيـد من � 47ألف
�إ�صابة جديـــدة بالـــــداء
اخلبيـــــــــــث يف 2019

ك�شفت املكلفة بال�سجل الوطني لل�سرطان باملعهد
الوطني لل�صحة العمومية ,الربوف�سور دوجة
حمودة� ,أم�س ،باجلزائر العا�صمة ,عن ت�سجيل
"�أزيد من � 47ألف" حالة �إ�صابة بال�سرطان على
امل�ستوى الوطني خالل �سنة 2019.
ع.ط
واختصر السجل الوطني على سنة  2019باعتبار أن سنتي
 2020و 2021عرفتا انتشار وباء كورونا (كوفيد )19-الذي
شل مختلف النشاطات الصحية األخرى بسبب هذه الوضعية
الوبائية وغياب المصابين بالسرطان عن الكشف والتشخيص
المبكر والعالج ,حسب ما اوضحته ذات المسؤولة خالل
الملتقى السنوي للشبكة الوطنية لسجل السرطان للسكان.
وأشارت المتحدثة إلى أن "اإلصابة بالسرطان وضعية وبائية
لم ينج منها أي بلد في العالم وبدرجات متفاوتة ,وذلك لعدة
عوامل ,في مقدمتها شيخوخة السكان وتغيير نمط المعيشة
الذي تغلب عليها السكريات والدهنيات ,إلى جانب قلة
الحركة والتدخين واإلدمان على الكحول وعوامل بيئية أخرى
كالتلوث».
وفيما يتعلق بتطور هذا الداء بالجزائر ,أوضحت المختصة
أن "معدل اإلصابة انتقل من  112حالة لكل  100ألف ساكن
خالل سنة  ,2017ثم إلى  96.3لكل  100ألف ساكن خالل
سنة  ,2018ثم إلى  126حالة لكل  100ألف ساكن خالل
سنة 2019».وتتصدر خمس أنواع من السرطانات مجموع
األصناف المنتشرة بالجزائر ,وهي نفس األنواع المنتشرة
بالعديد من دول العالم ,من بينها سرطان الثدي والقولون
والمستقيم والرئة والبروستات والغدة الدرقية.
كما أرجعت البروفسور حمودة هذا االرتفاع في عدد الحاالت
إلى "الكشف والتشخيص المبكر الذي يهدف إلى التخفيض
من نسبة الوفيات من جهة ,وضمان تكفل جيد قد يجعل من
اإلصابة بالسرطان مرضا مزمنا كبقية األمراض األخرى
مؤكدة من جهة أخرى».
ولدى تقييمها للسجل الوطني للسرطان ,أبرزت ذات
المسؤولة "أهمية اتخاذ إجراءات استعجالية مستقبال لتفادي
عدم استقرار الموارد البشرية المشرفة على السجل محليا
وتفادي تجوال المريض من مؤسسة صحية إلى أخرى ,إلى
جانب تعزيز نوعية المعطيات مع رقمنة التسيير بمراكز
مكافحة السرطان».
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مت التطرق �إىل جميع امل�شاكل
التي مير به هذا ال�سلك الطبي

وزير ال�صحة ي�ستقبل �أع�ضاء النقابة
الوطنية اجلزائرية للنف�سانيني

استقبل وزير الصحة ،عبد الحق سايحي ،أول أمس ،أعضاء النقابة الوطنية
الجزائرية للنفسانيين ،وهذا في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية التي
باشرتها الوزارة مع الشريك االجتماعي ،حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وأوضح نفس المصدر أنه تم التطرق الى "جميع المشاكل التي يمر به هذا
السلك الطبي" ,حيث استعرض رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين،
خالد كداد" ,جملة من االنشغاالت ،خاصة فيما تعلق بمراجعة القانون
األساسي الخاص بالنفسانيين حسب المعطيات والتصورات الجديدة" ،كما
طالب بضرورة "تحسين ظروف العمل ورفع مستوى التوظيف والتكوين
المتواصل وكذا التكوين عن بعد" ,باإلضافة إلى إشراك هذه الفئة في المجالس
االستشارية.
وبعد استماعه الى العرض المقدم من طرف كداد ,أقر وزير الصحة --يضيف
البيان ب"أحقية هذه المطالب" ،مجددا عزمه على "العمل سويا من أجل حل
المشاكل العالقة من خالل إدراج النقاط المطروحة في إعداد القانون األساسي
الخاص بالنفسانيين".
وأوضح في نفس السياق أن "القوانين األساسية الخاصة بمستخدمي الصحة،
والتي وضعت سنة  ،2008لم تعد تلبي حاجيات ومتطلبات المستخدمين"،
مؤكدا على "أهمية التكفل بكل المسائل واالنشغاالت المطروحة من طرف
مختلف الشركاء االجتماعيين".وشدد على ضرورة االستثمار في العنصر
البشري من خالل وضع "أساليب وطرق جديدة" وكذا على أهمية التكوين
المتواصل لكل األسالك.وفي األخير ،عبر الوزير عن "ارتياحه وتفاؤله بهذا
اللقاء ،مقترحا تنظيم لقاءات تشاورية دورية لدراسة ومتابعة كل االقتراحات
بكل شفافية ومصداقية" ،وفقا لما تضمنه البيان.
ع.ط

وهران:

افتتاح ال�صالون الدويل
للعقار وال�سكن و�صالون الديكور

افتتحت أمس بمركز االتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران فعاليات الطبعة
الثامنة للصالون الدولي للعقار والسكن والبيوت الذكية والطبعة التاسعة
لصالون الديكور بمشاركة أزيد من  100عارض من داخل وخارج الوطن.
وتعرف التظاهرتان المنظمتان من قبل وكالة اتصال "أب كونسبت ديزين"
مشاركة أزيد من  100عارض من الجزائر وكذا شركات أجنبية لها شراكة
مع مؤسسات جزائرية ممثلة لدول مختلفة على غرار تركيا وإسبانيا وفرنسا
وغيرها.
وأشار محافظ الصالون ،أكرم سيدي يخلف ،لوأج إلى أن هذه الطبعة تسجل
مشاركة أزيد من  90عارضا وطنيا أغلبهم مرقين عقاريين خواص يعكفون
على تجسيد مشاريع سكنية ترقوية حرة.وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه
التظاهرة االقتصادية هو "دعم المرقين العقاريين لتطوير قطاع السكن وإدخال
التكنولوجيات الحديثة والعصرية والذكية من جهة وإعالم المواطنين بمختلف
البرامج السكنية الجاري تجسيدها".
ولفت إلى أن "الكثير من المرقين العقاريين يقدمون مختلف التقنيات في مجال
السكن اإليكولوجي والذكي على غرار تسيير اإلنارة والتدفئة والتكييف عن
بعد واقتصاد الكهرباء والتقنيات اإللكترونية ونظم االتصال المستخدمة في
العمارات ورسكلة الماء وغيرها".
وسيكون هذا الموعد االقتصادي المنظم على مدار خمسة أيام فرصة لمعرفة
الجديد بالقطاع وترقية الشراكة في مجال العقار والديكور مع تقديم للجمهور
حلول عقارية تستجيب الحتياجاتهم حسب دخلهم من طرف المرقين العقاريين
ومكاتب الهندسة المعمارية ومهنيي الديكور مع تقديم تخفيضات في سعر
السكنات المنجزة في مختلف الصيغ على غرار الترقوي الحر والترقوي
العمومي والترقوي المدعم ،كما أشير إليه.
ويجمع صالون العقار والسكن والبيوت الذكية مهنيي العقار والسكن والمرقين
العقاريين ومؤسسات االنجاز في حين يحضر صالون الديكور مؤسسات
ناشئة مختصة في المجال.وقد برمجت بالمناسبة أيضا محاضرات لفائدة
مهنيي القطاع منها تلك التي تتناول "العزل الصوتي والحراري للنوافذ" وكذا
نشاطات حول تزيين المنازل.
ر.ن

امل�سيلة :

حجز  1640وحدة
من امل�شروبات الكحولية

حجز عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية
بأمن والية المسيلة  1640وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف األنواع
واألحجام ،مع توقيف شخصين يمتهنان المتاجرة بهذه المشروبات دون
رخصة.
وحسب ما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات الجهاز األمني
فإن وقائع القضية بدأت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام
شخصين بنقل وترويج المشروبات الكحولية دون رخصة على متن مركبة
نفعية بقطاع االختصاص ،وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من
توقيف المشتبه فيهما على متن ذات المركبة وحجز الكمية المذكورة وأورد
البيان أن بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات
القضائية المختصة إقليميا.
حممد ق

النواب ي�صادقون على م�شروع قانون املالية 2023

الإبقاء على دعم اال�ستثمار
كمقاربة ميزانية جديدة

�أدرج م�شروع قانون املالية ل�سنة  ,2023الذي مت الت�صويت عليه �أول �أم�س باملجل�س ال�شعبي الوطني� ,سل�سلة من التدابري �سواء
فيما يتعلق بدعم اال�ستثمار �أو يف املجال اجلبائي و هذا يف اطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول االهداف بغية حتقيق
جناعة و �شفافية اكرث.
ع.ط

ويتعلق االمر بالنص االول لقانون المالية
الذي تم اعداده بموجب القانون العضوي
 15/18المتعلق بقوانين المالية ,و الذي
يدعو الى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم
في توازناتها المالية و تشجيع االستثمار و
تعزيز المكاسب االجتماعية مع االستمرار في
ديناميكية النمو.
وفي هذا المنحى ,أدرج النص (المادة )9
تخفيفا لإلجراء الخاص بالزام المستثمرين
بإعادة استثمار  30بالمائة من المبالغ الموافقة
لإلعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة
على أرباح الشركات و الرسم على النشاط
المهني الممنوحة في اطار أجهزة الدعم مع
منح إمكانية توظيف األموال للمستثمرين
في الشركات الناشئة او الحاضنات ،كما يتم
اعفاء الشركات التي تم انشاؤها في اطار
الشراكة بين الشركات العمومية و الخاصة مع
االجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد
الضريبية.
وعالوة على ذلك ,يتم تأهيل االشخاص
الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال ال يتجاوز

 5ماليين دج سنويا للقانون األساسي للمقاول
الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية
الوحيدة بمعدل  5بالمائة على رقم االعمال
مهما كانت طبيعة نشاطهم ,حسب نص
القانون.ويهدف هذا االجراء (المادة  )49الى
تطوير روح المقاوالتية وتسهيل ولوج الشباب
الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات
اإلنتاج المستعملة و كذا المعدات و العتاد
الفالحي الذي يقل عمره عن  7سنوات حسب
التعديالت التي تم التصويت عليها من طرف
المجلس .وفي الفصل المتعلق باالستثمار،
يدرج النص تخفيف العبء الضريبي فيما
يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة
لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد
البحري و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة
على أرباح الشركات ،كما أن فوائد االيداعات
في حسابات االستثمار من نوع الصيرفة
االسالمية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح
الشركات ابتداء من  1يناير  2023لمدة خمس
سنوات.

وضمن اطار الشمول المالي ,تم اقتراح
موائمة االسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق
الخصم الجبائي لألعباء و تسديد الضرائب من
خالل الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية
عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف
قدره  1مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول
المالي واالقتصادي و دعم جهود إدارة
الضرائب في مكافحة تبييض األموال و كذا
التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام
األوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل
على امتصاص األوراق النقدية البالية.
وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات اقترح
مشروع القانون تسهيل استيراد السيارات
السياحية التي تقل عن ثالث سنوات مع
االمتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا
بإلغاء شرط اقتصار هذا االستيراد المحدد
لمرة واحدة كل ثالث سنوات .وفي هذا الشأن
يتم الترخيص بجمركة السيارات السياحية
التي تقل عن ثالث سنوات والمستوردة من
طرف الخواص المقيمين بغرض االستعمال
الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم
المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق
المشروع -توسيع مجال اإلعفاءات الجبائية
الى عمليات استيراد السيارات الهجينة
والكهربائية وكذا اعفاء استيراد البضائع
في اطار المقايضة الحدودية من الرسم
اإلضافي المؤقت الوقائي و كذا الواردات
الخاضعة لألحكام الخاصة المنصوص عليها
في االتفاقيات او اتفاقيات التجارة التفضيلية
التي ابرمتها الجزائر .وفي مجال السكن ،تم
السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة
الى  100بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في
إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة
البيع باإليجار.

م�ست ب�شكل خا�ص ميادين اال�ستثمار
والت�سهيالت اجلبائية للم�ؤ�س�سات واملواطنني

هذه هي �أهم التعديالت التي �أدرجها النواب
على م�شروع قانــون املاليــة 2023

تضمن نص قانون المالية لسنة  2023الذي صادق عليه يوم الثالثاء
نواب المجلس الشعبي الوطني ،جملة من التعديالت مع ادراج مواد
جديدة والتي مست بشكل خاص ميادين االستثمار والتسهيالت الجبائية
للمؤسسات والمواطنين.
وفي هذا اإلطار ,تم التصويت على صياغة جديدة للمادة  7التي تنص
على االعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لصالح تعاونيات
الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها ,وذلك بإدراج أرباح الودائع
في حسابات االستثمار المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة
بالصيرفة اإلسالمية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير .2023
وفي مجال دعم االستثمار والمقاوالتية ,أدرج نواب المجلس تعديال
على المادة  49يحدد قيمة رقم االعمال السنوي المشترط لالستفادة من
القانون األساسي للمقاول الذاتي بمبلغ  5ماليين دج.
كما تم تعديل المادة  65من مشروع القانون ,حيث تم النص في هذا
التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات اإلنتاج المستعملة
التي تقل عن خمس سنوات قصد و ضعها لالستهالك وكذا المعدات
والعتاد الفالحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات
مثلما ما ورد في مشروع القانون.وخالل النقاش تم رفض مقترح
أحد النواب بإدراج معدات وعتاد االشغال العمومية لتستفيد من ذات
االجراء ,وهذا "قصد التركيز على دعم القطاع الفالحي حصرا".
ومن بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها المادة 44
مكرر التي تعدل المادة  74من قانون اإلجراءات الجبائية ,والتي
تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من  30الى  20بالمائة من
الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص إلرجاء دفع
القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات
الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي ,وفقا للجنة المالية والميزانية
www.elraed.dz

للمجلس.
أما المادة  20التي تنص على االعفاء من الرسم على القيمة المضافة
على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة
اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية ( )4×4بـ  1800سم( 3بدال
من  2500سم )3ضمانا النسجام مختلف النصوص.
من جانب آخر عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة  66المتعلقة
بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثالث سنوات تجاذبات كبيرة
بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين
غير المقيمين لالستفادة من إدخال سيارات الى التراب الوطني بموجب
هذا االجراء الجديد ,غير أنه وبعد النقاش قام النائب المعني بسحب
تعديله .من ناحية أخرى ,تم التصويت على مقترح زيادة في تعريفة
رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة  2من قانون
الضرائب غير المباشرة.وعدل النواب أيضا المادة  56المتعلقة بتسلم
المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة
لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل انتاج الطاقة المحجوزة في
اطار مكافحة اإلرهاب والتهريب ,المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة
العمومية ,قصد التنازل عنها دون عوض.
وبموجب التعديل فإن االمر يتعلق بالمركبات ووسائل االنتاج
المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
وخالل الجلسة جرى التصويت إللغاء عدد من المواد من بينها
المادة  62من مشروع قانون المالية  2023التي تعفي من الحقوق
والرسوم عمليات استيراد بطاقات االئتمان البنكية الذكية ومكوناتها.
وعللت اللجنة هذا القرار بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للمنتجات
التكنولوجية الموجهة لقطاع البنوك.
ر.ن

احلدث
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يف �إطار ان�شاء قاعدة بيانات وطنية للمر�ضي� ،سايحي يدعو:

تعزيز معطيات �سجل ال�سرطان
لتح�سني التكفل باملر�ضى

�nإعادة النظر يف القوانني الأ�سا�سية لكل م�ستخدمي ال�صحة
�أكد وزير ال�صحة ،عبد احلق �سايحي �أم�س باجلزائر العا�صمة ،على �ضرورة حتديد الأولويات وو�ضع خارطة طريق لل�شبكة الوطنية
ل�سجل ال�سرطان يف كل ملتقى �سنوي من �أجل حت�سني نوعية املعلومات ،معتربا �أن �شيخوخة ال�سكان ومنط احلياة امل�ضر بال�صحة تعترب
من بني الأ�سباب املبا�شرة ملا �أ�سماه " التحول الوبائي الذي مرت به اجلزائر وعبء هذه الأمرا�ض الذي يثقل كاهل املنظومة ال�صحية".
�س .زمو�ش
وفي كلمة قرأها نيابة عنه مدير الوقاية وترقية
الصحة بالوزارة ،الدكتور جمال فورار ،في
افتتاح الملتقى السنوي للسجل الوطني للسرطان
للسكان ،دعا الوزير إلى "تشجيع التشاور
حول كيفيات تبادل المعطيات وتشاركها من
اجل تعزيز معطيات سجل السرطان على نحو
موثوق عبر الواليات ال  58ضمن الشبكة
الوطنية للسجالت ».وشدد بالمناسبة على أهمية
"مراعاة الشروط االساسية لتشغيله واستدامته
من خالل تكوين الموظفين المؤهلين في إطار
جمع المعلومات وموثوقيتها واستخدام برنامج
المنظمة العالمية للصحة المستخدم كذلك من
طرف المركز الدولي للبحوث حول السرطان
للمشاركة في تبادل عالمي للمعطيات في إطار
هذه البحوث ».وفي إطار تعزيز الوضعية
الوطنية وانشاء قاعدة معطيات وطنية للسرطان
بالجزائر ،ذكر المسؤول األول عن القطاع أنه
تم "تجسيد التنظيم الهرمي في الشبكة بموجب
القرار الوزاري رقم  98المؤرخ في  27سبتمبر
 2015والذي يتمحور حول التنسيق اإلقليمي في
الشرق والوسط والغرب ».واعتبر أن استغالل
معطيات سجالت  2019للشبكة الوطنية التي
سيتم عرضها بالمناسبة "ليست استثناء لالتجاه
التطوري للسرطان بالجزائر والعالم بالنظر
الى شيخوخة السكان ونمط الحياة المضر
بالصحة مع غياب المسؤولية الفردية والجماعية
للسلوكيات غير الصحية وعوامل الخطر البيئية
التي وصفها الوزير بـ"السبب الرئيسي في
التحول الوبائي الذي مرت به الجزائر وعبء
هذه األمراض الذي يثقل كاهل المنظومة
الصحية ».وأشار سايحي في هذا السياق إلى
وسائل الكشف والتشخيص المتطورة للمرض،
مما سمح --كما قال—بـ"التخفيض من نسبة
الوفيات بعد التكفل بالحاالت في مرحلة يمكن
عالجها بفضل انخراط الجميع ،مما جعل من داء
السرطان يصنف فعليا ضمن األمراض المزمنة
القابلة للشفاء ».وذكر ،وفق معطيات المنظمة
العالمية للصحة ،باألسباب الرئيسية للسرطان
والوفيات الناجمة عنه والمقدرة بنسبة  70بالمائة
معظمها بالدول المنخفضة والمتوسطة الدخل،
حيث يرجع --حسب وزير الصحة" --ثلث هذه
الوفيات الى خمسة عوامل خطر رئيسية سلوكية

خمت�صون يف جمال ال�صحة يثمنون
تعليمان عون لرفع م�ستوي الإنتاج املحلي

�صناعة �أقالم الأن�سولني حمليا
�سينهي االحتكار والتبعية لال�سترياد

أكد أمس أخصائيون في مجال الصحة أن توجه الجزائر نحو تعزيز
صناعة أقالم األنسولين سيمثل حقبة جديدة من شأنها فك االحتكار
والتخلص من تبعية االستيراد وبالتالي تحقيق االكتفاء الذاتي من
الدواء.وفي هذا الصدد أوضحت الطبيبة المختصة في داء السكري،
الدكتورة ديالي نسيمة ،في تصريح لإلذاعة الوطنية أن إنتاج االنسولين
بالجزائر سيساهم في انخفاض األسعار ،ويعود بالمنفعة على المواطن
خاصة وأن أسعار األدوية تشهد ارتفاعا ملحوظا في اآلونة األخيرة.
من جهته أوضح رئيس جمعية مرضى السكري ،فيصل أوحدة ،أن
"األنسولين التي كنا نستوردها كانت تكلف حوالي  400مليون دوالر"،
حيث يرى أن " االستراتيجية المنتهجة ستمكن الجزائر من دخول
السوق اإلفريقية ،لتصديرها للدول اإلفريقية والعربية وحتى الغربية».
وكان وزير الصناعة الصيدالنية علي عون قد أصدر ،تعليمات
لمسؤولي وحدات االنتاج "لينتجوا محليا على االقل  50بالمائة من
االحتياجات الوطنية من االنسولين" ،مبرزا أنها "أولوية" للمرضى
الجزائريين .وأشار عون إلى وجود  4ماليين مريض سكري بالجزائر،
من بينهم حوالي مليونين ونصف يستعملون األنسولين .مؤكدا في ذات
السياق ،أن الدولة تعوّل على منتجي األدوية المحليين لكسر احتكار
انتاج االنسولين من طرف مخبر واحد .وأعلن الوزير أن انتاج
االنسولين سيكون فعاال على مستوى ثالثة أو أربعة منتجين وطنيين
في سنة  2023.مشددا على ضرورة تطوير صناعة هذا المنتج محليا
باعتبار أن استيراده يكلف الخزينة العمومية الكثير فالجزائر تستورد
ما يقارب  400مليون أورو من األنسولين سنويا حيث " 90بالمائة
منها تأتي من نفس المخبر ».حسب تصريحات الوزير.
�س.زمو�ش

يف �إطار م�شروع
"�شهادة جامعية  -م�ؤ�س�سة نا�شئة"

وغذائية كالتدخين وتعاطي الكحول والتغذية غير
الصحية والخمول البدني والسمنة».
�إعادة النظر يف القوانني الأ�سا�سية
لكل م�ستخدمي ال�صحة
وفي سياق منفصل أكد وزير الصحة ،عبد الحق
سايحي ،على إعادة النظر في القوانين األساسية
لكل مستخدمي الصحة ،بجميع اسالكهم مشددا
على ضرورة االستثمار في العنصر البشري.
وأفاد بيان لوزارة الصحة أن الوزير "استقبل
مساء الثالثاء ،أعضاء النقابة الوطنية الجزائرية
للنفسانيين برئاسة خالد كداد ،بحضور إطارات
من اإلدارة المركزية" .وأكد الوزير في بداية
اللقاء ،على أهمية االصغاء والتكفل بكل المسائل
واالنشغاالت المطروحة من طرف مختلف
الشركاء االجتماعيين والتي وصفها “بمطالب
شرعية مع إظهار اإلرادة للتكفل بها .من
جهته ،كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية
عن رغبته في إسداء قرارات جديدة وحاسمة
تخدم جميع االسالك كما الح على أهمية الحوار
على المستوى المحلي والمؤسساتي الذي يعتبره
ناقصا في بعض المؤسسات الصحية.
واستعرض خالل اللقاء ،خالد كداد جملة من

االنشغاالت خاصة فيما تعلّق بمراجعة القانون
األساسي الخاص بالنفسانيين حسب المعطيات
والتصورات الجديدة ،كما طالب بتحسين
ظروف العمل ورفع مستوى التوظيف والتكوين
المتواصل وكذا التكوين عن بعد باإلضافة إلى
إشراك هذه الفئة في المجالس االستشارية.
كما اقر وزير الصحة بأحقية المطالب وجدد
عزمه للعمل سوّيا من أجل حل المشاكل العالقة
من خالل إدراج النقاط المطروحة في إعداد
القانون األساسي الخاص بالنفسانيين ،حيث أن
القوانين األساسية الخاصة بمستخدمي الصحة
والتي وضعت سنة  2008لم تعد تلبي حاجيات
ومتطلبات المستخدمين.
وشدد الوزير ،على أهمية التكوين المتواصل
لكل األسالك مع ضرورة الرفع من الميزانية
المخصصة له ،مشيرا في ذات السياق،
المالية
ّ
إلى الكفاءات والمؤهالت التي يتمتّع بها
النفسانيون والتي لم تستغل كما ينبغي ،كما ال
يمكن حصر مهمة األطباء النفسانيين في معالجة
المرضى فقط ،بل تشمل أيضا مستخدمي الصحة
الذين قد يحتاجون في بعض األحيان الي رعاية
نفسية نتيجة الضغوطات التي تعتليهم جراء
ممارسة عملهم.

منحة للأ�ساتذة والباحثني امل�ؤطرين
للطلبة �أ�صحاب "امل�شاريع النا�شئة"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،أمس األول عن تخصيص
منحة مالية قدرها  100ألف دج لفائدة األساتذة والباحثين المؤطرين
الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة.وأوضح بيان للوزارة
أنه تشجيعا لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين من أجل تأطير الطلبة
الذين يحضرون مذكرات تخرجهم في إطار مشروع "شهادة جامعية
 مؤسسة ناشئة" ,بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعدادمشروع نص تنظيمي يمكن األساتذة والباحثين المؤطرين الذين تمكن
طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على "البل مؤسسة ناشئة"
من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار ( 100.000دج)
عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور ,على أال يتجاوز هذا اإلجراء
مشروعين اثنين ( )2لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة .ويرمي
هذا اإلجراء --يضيف البيان --إلى "تشجع األساتذة الباحثين والباحثين
الدائمين على االنخراط في المسعى الهادف إلى خلق مؤسسات ناشئة
تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ».وأشار ذات المصدر الى أن
مشروع "شهادة جامعية -مؤسسة ناشئة" الذي يتوج المسار التكويني
للطالب ،يشكل "إحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي إلى تكوين جيل
من الطلبة رواد أعمال قادرين على التوجه نحو المقاوالتية واالبتكار
واستحداث المؤسسات الناشئة الخالقة للثروة ومناصب الشغل".
�س.زمو�ش

م�س�ؤول بوزارة ال�صناعة يتحدث عن موعد دخول �أول �سيارة وعن عدد الوكالء املعنيني

هذا هو جـــديــد ا�سترياد وت�صنيع ال�سيـــارات يف اجلـــزائــر
nحوايل  120وكيل �أودع طلب لال�سترياد والرقم �سينخف�ض لهذا ال�سبب

كشف أمس المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة
الصناعة سالم أحمد زايد ،عن موعد دخول أول سيارة
مستوردة للجزائر والذي سيكون خالل الثالثي األول
من السنة القادمة ،مشيرا أن مشاورات متقدمة تتم حاليا
مع العديد من المصنعين والعالمات لولوج السوق
المحلية سيتم الكشف عنها قريبا.
حوايل  120وكيل �أودع طلب لال�سترياد والرقم
�سينخف�ض لهذا ال�سبب
وقال أحمد زايد خالل نزوله ضيفا على القناة اإلذاعية
األولى أن "أغلب المصنعين والوكالء المهتمين بهذا
النشاط ،قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة حيث
تم إحصاء ما بين  110و 120طلب ».كما أضاف أن
"هذا العدد قد يتقلص ،خاصة وأن الشرط األساسي
لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون
لديهم ترخيص من المصنع المالك للعالمة لضمان
التكنولوجية وسالمة المركبة ».كما أوضح المتحدث
ان "دفتر الشروط ايضا يلزم وكالء استيراد المركبات

الجديدة بتوريد سيارات عالمة واحدة فقط ،عبر عقد
يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع االحتكار في نشاط
البيع ».في سياق متصل أشار احمد زايد أن "الترخيص
يجب ان يكون مباشرة من المصنع األصلي في البلد
المنشأ».
تقدّ م يف املفاو�ضات لبدء الت�صنيع حمليا
وفيما يخص مجال تصنيع السيارات في الجزائر
كشف ذات المسؤول أن "هناك العديد من العالمات
المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في
هذا المجال ».كما أضاف أنه "حاليا ال يمكن الكشف
عن هوية هذه العالمات إال بعد االنتهاء من مرحلة
المفاوضات ».وعاد المدير العام للتطوير الصناعي
بوزارة الصناعة للحديث عن العقد المبرم مع شركة
فيات اإليطالية الذي أعتبره بالهام خاصة وانه سيساهم
في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر وهذا
في انتظار االتفاق مع عالمات أخرى ،وفي السياق
ذاته أشار المتحدث إلى أن السلطات العمومية قررت

أن تكون المفاوضات والمناقشات مع المجموعة ككل
وعلى جميع العالمات وهذا من أجل المردودية في
المنتوج والسماح بتحقيق نسب االنتاج المتفق عليها.
وفي رده على سؤال حول امكانية دخول عالمة بيجو
إلى السوق الجزائرية ،قال سالم أحمد زايد أن دخول
عالمة فيات ال يمنع دخول بيجو لكون العالمتين ينتميان
إلى نفس المجموعة .وأوضح زايد أحمد أن السوق
العالمية تحتوي على  18مجموعة وكل مجموعة تضم
ما بين  10و 20عالمة ،وبالتالي ال يمكن التفاوض على
عالمة واحدة وبإمكان السلطات أن تختار عالمة أو 2
من المجموعة.
هكذا مت حتديد ن�سب االندماج ملنع �أي تالعب
وفيما يتعلق بنسبة اإلدماج في صناعة السيارات في
الجزائر أشار زايد سالم إلى أن "القانون الجديد يشترط
لممارسة هذا النشاط االلتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ
الحصول على االعتماد نسبة إدماج دنيا ،تكون عند
نهاية السنة الثانية بنسبة  10بالمائة ،وفي نهاية السنة

www.elraed.dz

الثالثة  20بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب
تحقيق نسبة  30بالمائة  ».مشيرا أن هذه النسب تم
دراستها مع مكاتب الخبرات انطالقا من مبدأ التصنيع
الحقيقي والفعلي .وحسب المتحدث فإن االدماج حاليا
يتم بطريقة تقنية ،عكس ما كان معمول به سابقا أين
كانت نسب االدماج تحسب عن طريق عناصر وعوامل
مالية وهو ما يكون فيه تالعب.
توزيع مدرو�س ملناطق الن�شاط
وفي رده على سؤال حول تحديد مناطق النشاط في
مجال صناعة السيارات ،أكد المتحدث أن سياسة الدولة
تنص على وجود تنظيم في هذا المجال .وأشار ضيف
اإلذاعة إلى أنه من المتوقع أن تكون صناعة السيارات
الخفيفة في عدة واليات بغرب البالد ،أما صناعة
المركبات الثقيلة فتكون مثال في الشرق والوسط ،على
أن يكون المناولين على نفس منطقة النشاط لتسهيل
الحركة والتحويل التكنولوجي.
�س.زمو�ش
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تتوا�صل �إىل غاية �شهر مار�س 2023

حملة حت�سي�سية
بغرداية
ّ
�ضد �أخطار ت�سربات الغاز

أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية حملة تحسيسيّة
ض ّد االستعمال السّ يئ للغاز تحت شعار "من أجل شتاء دافئ
وآمن" ،على مستوى كل البلديات التابعة إلقليم والية غرداية.
وحسب بيان لذات المصالح ،فقد تم تنظيم الحملة التحسيسية
بالتنسيق مع مديرية التربية ،مديرية الشباب والرياضة ،إذاعة
غرداية الجهوية ،وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الحيطة والحذر
وتعزيز التواصل الجواري والوقائي ،حيث ستشمل الحملة
التحسيسية كل بلديات الوالية ،خاصة المناطق واألحياء
الجديدة المزودة حديثا بالغاز الطبيعي ،وستستمر إلى غاية
نهاية شهر مارس 2023.
وتستهدف هذه الحملة -وفق ذات المصدر -مختلف شرائح
المجتمع خاصة الشباب ،تالميذ المدارس وربّات البيوت بهدف
توعيتهم ووقايتهم من األخطار التي تنجرّ عن سوء استعمال
الغاز ،والمخاطر التي تنجُ م عن عدم احترام المقاييس والقواعد
األمنية ّ
اللزمة ،وذلك من خالل تقديم إرشادات وقائية حول
الموضوع ،توزيع مطويات ومُلصقات ،إضافة إلى تنشيط
حصص إذاعيّة وبث ومضات تحسيسيّة يومية على أمواج
إذاعة غرداية خالل فترة فصل الشتاء ،وسيتم أيضا تنظيم
قوافل تحسيسية تجوب مختلف األحياء والتجمعات السكنية
في مختلف البلديات ،باإلضافة إلى تنظيم أبواب مفتوحة حول
الموضوع على مستوى مختلف الوكاالت التجارية التابعة
لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية والبالغ عددها ثمانية
وكاالت.وموازاة مع هذه الحملة التحسيسية تتواصل خدمة
المراقبة الميدانية التي تخص منازل الزبائن قصد مُعاينة
الشبكة الداخلية للغاز واألجهزة التي تشتغل بهذه الطاقة.
حيث وضعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية هذه
الخدمة االختيارية المجانية في متناول زبائنها الكرام بناءا
على طلبهم لغرض التحسيس والتوعوية قصد المحافظة على
أمن وسالمة زبائنها المستفيدين من امتيازات الغاز الطبيعي
في كامل إقليم والية غرداية ،والبالغ عددهم  954 82زبون،
لحمايتهم من مخاطر تسربات الغاز وأحادي أكسيد الكربون،
الناتجين عادة عن وجود خلل في تركيبة الشبكة الداخلية للغاز،
أو انعدام شروط األمن والسالمة بها.
وقد وضعت تحت تصرف الزبائن الراغبين في العملية الرقم
 3303الخاص بمركز النداء الذي يوفر خدمة التواصل على
مدار  24ساعة في اليوم على امتداد كامل أيام األسبوع ،لتلقي
اتصاالتهم ،مما يسمح للفرق التقنية بتلبية الطلبات والتدخل
للقيّام بعملية المعاينة بكل سهولة واحترافية.
ق .م

تلم�سان:

 70م�ؤ�س�سة عمومية
وخا�صة تن�شط ال�صالون اجلهوي
للإنتاج وترقية ال�صادرات
تم إعطاء إشارة افتتاح الطبعة الثانية للصالون الجهوي
غرب لإلنتاج وترقية الصادرات أمس األول بمركز
المعارض للكدية بتلمسان ،من طرف والي الوالية والمدير
العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
وتسجل هذه التظاهرة االقتصادية الرامية الى إعطاء دفع
لتصدير المنتجات المحلية ،مشاركة أزيد من  70مؤسسة
عمومية وخاصة تنشط في شتى الميادين على غرار
الصناعة الغذائية والمواد الصيدالنية والمنتجات الغذائية
والعتاد الفالحي وأنشطة محلية أخرى بإمكانها ولوج
األسواق اإلفريقية والعربية واألوروبية .وفي هذا الصدد،
أبرز المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة وترقية
الصادرات ،سامي قلي ،أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرة التي
تسمح للمتعاملين بااللتقاء وتبادل تجاربهم وربما تكوين
شراكات بغية تصدير منتجاتهم .وأشار الى أن "مثل هذا
المعرض يعكس االهتمام الذي توليه السلطات العمومية
لترقية تصدير المنتجات الوطنية خارج المحروقات .وقد
بلغت قيمة الصادرات خالل هذه السنة أكثر من  5مليار
دوالر على أن تصل قبل نهاية السنة الى  7مليار دوالر».
وأكد ذات المسؤول أن السلطات العمومية وضعت جميع
األليات لتشجيع المنتجين الوطنيين لولوج األسواق األجنبية.
كما ثمن بقرار البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي
الجزائري بفتح تمثيليتهما بالخارج للتسهيل وإزالة العقبات
التي تواجه عمليات التصدير .وتجمع الطبعة الثانية من هذا
الصالون نشاطات مختلفة لمتعاملين من  16والية من غرب
البالد ينشطون في مختلف الميادين على غرار الصناعة
الغذائية والهواتف والمواد الغذائية وكذا النشاطات ذات
الصلة بالصيد البحري والنجارة والصناعة الصيدالنية
وغيرها من االختصاصات.
�س.ز

وهران:

توزيع "كوطة" �ضخمة
من ال�سكنات من خمتلف ال�صيغ

حملي

مت �أم�س الأول بوالية وهران توزيع  3230وحدة �سكنية من خمتلف ال�صيغ وذلك يف �إطار االحتفال
بالذكرى ال  68الندالع الثورة التحريرية املجيدة.
�س.زمو�ش/واج
وقد أشرف والي وهران
سعيد سعيود وممثل وزارة
السكن والعمران والمدينة
لومي إسماعيل والسلطات
المدنية والعسكرية بقاعة
المحاضرات بالمسجد القطب
"عبد الحميد ابن باديس"
على مراسم التوزيع الرمزي
لعشرات مفاتيح السكنات
في مختلف الصيغ وسط
فرحة المستفيدين .وتشمل
هذه الحصة السكنية 1.369
مسكن عمومي إيجاري عبر
مختلف البلديات منها 257
مسكن في إطار القضاء على
السكن الهش و 1.627في صيغة البيع باإليجار
(عدل) بالقطب العمراني "أحمد زبانة" بمسرغين
و 180مسكن ترقوي مدعم (البرنامج القديم)

بالقطب العمراني ببلقايد (بئر الجير) و 54إعانة
ريفية ،وفقا لما أفاد به الوالي في كلمته بالمناسبة.
من جهته ذكر ممثل وزارة السكن والعمران
والمدينة لومي إسماعيل بأن هذه العملية تندرج

ت�صدير حوايل  1200طن من املنتجات
املحلية منذ مطلع 2022

البليدة  ...قطب �صناعي بامتياز
يف جمال ال�صناعات الغذائية والتحويلية
ناهز حجم المنتجات المحلية التي قامت المؤسسات
الصناعية بوالية البليدة بتصديرها نحو عدد من
الدول األوروبية واإلفريقية منذ مطلع السنة
الجارية  1.200طنا.
وحسبما علم أمس األول من المديرية الجهوية
للتجارة سامية عبابسة فأن حجم المنتجات المحلية
التي تم تصديرها منذ بداية  2022ناهز 1.200
طنا أغلبها مواد غذائية ،مبرزة في تصريح
لـ"واج" أن والية البليدة تعد قطبا صناعيا بامتياز
في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية .وأضافت
عبابسة أن المؤسسات الصناعية المتمركزة بوالية
البليدة قامت خالل السنة الحالية بتصدير 4.275
لترا من مختلف المنتجات السائلة ،وذلك نحو
فرنسا والسويد وإسبانيا وكندا والبنين وأنغوال
والنيجر .ومن بين المنتجات المصدرة ذكرت
المديرة الجهوية للتجارة مختلف أنواع الفواكه
واألجبان والعجائن الغذائية والكسكس وزيت
الزيتون باإلضافة إلى االسمنت االبيض.

وفي هذا الصدد ،كشفت عبابسة عن منح مخبر
قمع الغش بالبليدة مند بداية السنة وإلى غاية شهر
نوفمبر الجاري 62 ،شهادة صحية و 31شهادة
مطابقة و 74تقريرا خاصا بالتحاليل التي أجريت
للمنتجات المصنعة .وفي سياق متصل ،أكدت
عبابسة أن صالون متيجة لإلنتاج والتصدير الذي
احتضنت فعالياته والية البليدة األسبوع الماضي
سمح للمنتجين سواء بوالية البليدة أو الواليات
األخرى المشاركة من فتح آفاق جديدة لتصدير
منتجاتهم نحو الدول األوروبية واألفريقية.
لإلشارة ،فقد عرف هذا الصالون في طبعته
الثانية مشاركة أكثر من  80متعامال اقتصاديا
مختصين في مختلف المجاالت الصناعية على
غرار الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات
اإللكترونية ،كما شهد حضور ممثلين عن
السفارات المعتمدة بالجزائر حيث أبدوا اهتماما
بالمنتوج المحلي.
�س.زمو�ش/واج

ق�سنطينة:

انطالق الأيام املفتوحة
للرتقية ال�صحية مبناطق الظل

انطلقت أمس األول األيام المفتوحة للترقية الصحية
الموجهة لفائدة سكان مناطق الظل بوالية قسنطينة
في موسمها الثاني.
وفي تصريح لوأج أوضح مدير الصحة والسكان
لوالية قسنطينة عبد الحميد بوشلوش بأن األيام
المفتوحة للترقية الصحية الموجهة لفائدة سكان
مناطق الظل بالوالية تتمثل في تقديم فحوصات
في الطب العام وأخرى متخصصة ،مضيفا بأن
هذه األيام التي ستستمر إلى غاية  4ديسمبر المقبل
تحت شعار "خدمتكم واجبنا ،صحتكم مسؤوليتنا"
تستهدف  60منطقة ظل عبر الوالية.
وقد عرفت هذه المبادرة في يومها األول زيارة
منطقة الظل "مسيدة" ببلدية مسعود بوجريو،
حيث تم إجراء حوالي  20فحصا في الطب
العام والمتخصص .وستشمل هذه الفحوصات
مناطق ظل أخرى عبر الوالية على غرار منطقة
"بلغراري" و "شعبة الصيد" ببلدية عين سمارة
ومشتتة "الصيفي" و"السفرجلة" ببلدية زيغود
يوسف و"جرادة" و"أوالد بوخالفة>> ببلدية

www.elraed.dz

مسعود بوجريو ،حسبما ذكره بوشلوش .ويجري
هذه الفحوصات أطباء عامون وآخرون مختصون
في طب األطفال وجراحة األسنان والطب الداخلي
وأمراض النساء والتوليد واألمراض العقلية،
باإلضافة إلى أعوان شبه طبيين وأخصائيين
نفسانيين تابعين لمختلف مؤسسات الصحة
الجوارية بالوالية ،وفقا لمدير الصحة والسكان
لوالية قسنطينة الذي أفاد بأنه قد تم تسخير الوسائل
الالزمة إلنجاح هذه المبادرة .كما يتضمن برنامج
األيام المفتوحة للترقية الصحية تطعيم األطفال
والتلقيح ضد األنفلونزا لكبار السن والمصابين
بأمراض مزمنة ،حسبما أشير إليه.
للتذكير ،فقد استهدفت المرحلة األولى لأليام
المفتوحة للترقية الصحية التي أطلقتها المديرية
المحلية للصحة والسكان في مارس من السنة
الجارية  59منطقة ظل عبر الوالية ،مكنت من
استفادة  1.600شخص من فحوصات في الطب
العام والمتخصص.
�س.ز

في إطار العملية الكبرى التي أطلقها
وزير القطاع محمد طارق بلعريبي
في  15نوفمبر الجاري بمناسبة
الذكرى ال  68الندالع الثورة
التحريرية المجيدة والتي تضم 120
ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ
عبر مختلف الواليات .وأشار
المتحدث الى نه تم توزيع منذ بداية
العام الجاري إلى غاية  15نوفمبر
أكثر من  376ألف وحدة سكنية في
مختلف الصيغ عبر مختلف واليات
الوطن ،الفتا إلى توزيع أكثر من
 40ألف وحدة سكنية في مختلف
الصيغ مع نهاية شهر ديسمبر القادم
ليصل عدد السكنات الموزعة خالل
هذه السنة الى  420ألف وحدة سكنية على المستوى
الوطني .وفي تصريح إعالمي على هامش مراسيم
توزيع السكنات ،كشف والي وهران سعيد سعيود
عن توزيع منذ سبتمبر المنصرم زهاء  20ألف
وحدة سكنية في مختلف الصيغ منها أزيد من 15
ألف في صيغة العمومي االيجاري بما في ذلك
أصحاب ملفات التنقيط والقضاء على السكن الهش
والبنايات الفوضوية و 3.665وحدة في صيغة
البيع باإليجار (عدل) وأكثر من  580وحدة في
صيغة الترقوي المدعم وكذا توزيع  365إعانة
ريفية.
كما أعلن أيضا عن جاهزية أكثر من 5.300
مسكن في مختلف الصيغ على أن يتم توزيعها
قبل نهاية العام الجاري بما في ذلك ترحيل قاطني
البنايات الفوضوية والتي تعكف حاليا لجان
مختصة على دراسة ملفات المعنيين.

اجللفة:

تالميذ يعانون من الربد
ب�سبب غياب التدفئة
يعاني تالميذ متوسطة حساني محمد الشيخ
ببلدية حاسي بحبح بوالية الجلفة منذ  10أيام
من البرد في قاعات التدريس وهذا بسبب
عطل أصاب التدفئة.ورغم المراسالت المتعددة
والمتكررة لمديرية التربية من طرف مدير
المؤسسة إال أن التالميذ ال يزالون يعانون من
برودة األقسام ،خاصة ونحن في فصل تنخفض
فيه درجات الحرارة الى مستويات قياسية مما
سيؤثر على صحة الطاقم التربوي والتالميذ معا
وعلى مردودهم التحصيلي.
وفي هذا الصدد ،يطالب أولياء التالميذ من
الجهات المعنية التدخل من اجل إعادة إصالح
العطب الذي أصاب التدفئة في أقرب اآلجال
حفاظا على صحة أبنائهم.

..وتذبذب يف الأنرتنيت
بالقطب احل�ضري "بربيح"

وتشهد االنترنيت بالقطب الحضري بربيح
هذه األيام تذبذب في التدفق مع انقطاع متكرر
لالتصال وهذا رغم حداثة الربط باأللياف
البصرية ذات التدفق العالي.
ولقد أصبحت هذه االنقطاعات المتكررة تؤثر
على المشتركين الذين يجدون أنفسهم في حيرة
من أمرهم وخاصة وأنهم يدفعون االشتراكات
الشهرية دون أن تكون هناك تفسيرات لهذه
االنقطاعات آو تعويضات عن األيام الغير
مستعملة من طرف الجزائرية لالتصاالت أو
أعوانها.
وأمام هذه المعضلة ،يرجو سكان الحي من
الجهات المسؤولة أن يتم تحسين الخدمة وتثبيت
تدفق االنترنيت مع إضافة زر " توقيف مؤقت"
في صفحة خدمة الزبائن حفاظا على حقوقهم.
لعجاج عزيز
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كيفية عالج خوف االطفال من املدر�سة

تدابري منزلية لتخفيف تورم العني

غال ًبا ما يُق�صد يف تورم العني احلالة التي يحدث فيها تورم يف اجلفن �أو يف الأجزاء املحيطة بالعني ،وقد يعود ال�سبب يف حدوث
هذا التورم �إىل ال�شعور بالإجهاد� ،أو احتبا�س ال�سوائل� ،أو قلة النوم� ،أو احل�سا�سية ،ومثل هذه الأ�سباب ُت�سبب تورمًا يف كلتا
العينني ،ويف هذه احلاالت الب�سيطة يُن�صح باتباع خطوات ون�صائح معينة ،منها ما ي�أتي:
شطف وغسل البشرة المحيطة بجفون العين:
ويكون ذلك باستخدام شامبو األطفال المخلوط بالماء ،أو ضمادات
خاصة بتنظيف الجفن ،وبعد ذلك تُ َّ
جفف المنطقة برفق.
استخدام الكمادات الباردة ووضعها على العين وهي مغلقة:
كاللجوء الستخدام أكياس الشاي الباردة؛ إذ ّ
إن الكافيين الموجود في
أكياس الشاي قد يساعد على تضييق األوعية الدموية الدقيقة الموجودة
في العينين والجفون ،وتقليل كمية السوائل في المنطقة ،وهذا قد يساهم
في تخفيف تورم العينين.
تجنب استخدام العدسات الالصقة إلى حين اختفاء تورم الجفن:
والتأكد من َّ
أن هذه العدسات ليست السبب في إثارة تورم العين أو جفن

العين؛ فقد يكون الشخص مصابًا بحساسية تجاه إحدى المواد المصنوعة
منها العدسات الالصقة.
رفع الرأس لألعلى عند االستلقاء أو النوم:
ْإذ يساعد ذلك على التخلص من السوائل الزائدة وتصريفها من منطقة

الجفون واألنسجة المحيطة وتوزيعها في الجسم.
استخدام محلول ملحي لشطف كلتا العينين:
باألخص في حالة خروج إفرازات منها.
استخدام الدموع االصطناعية:
التــي ال تحتاج وصفة طبية لصرفها ،وذلــــك لتخفيف مشكلة جفاف
العيــــون.

جمال ور�شاقة

العناية مبث ّبتات الأ�سنان

ً
صحيح
بشكل
صعوبة في تنظيف األسنان
من الشائع أن يواجه األفراد
ٍ
ٍ
فجوات أو حفر
حدوث
إلى
ذلك
يؤدي
وقد
خالل فترة وضع المثبّت،
ٍ
ّس في األسنان؛ مما قد يسبب الشعور
و
تس
حدوث
سني ٍة ،باإلضافة إلى
ٍ
باأللم ،وبالتالي فإنه يُنصح بالحفاظ على نظافة التجويف الفموي،
وتجنّب الطعام اللزج والغني بالسكر؛ للوقاية من حدوث هذه المشاكل

طرق تخفيف الوحم
هنالك بعض األمور التي يمكن للمرأة الحامل
أن تتبعها لتخفيف الوحام لديها ،ومنها ما
يأتي:
تناول غذاء متوازن يحتوي على مصادر
خالية من البروتين ،وأطعمة األلبان قليلة
الدسم ،باإلضافة إلى الحبوب الكاملة والفواكه
والخضراوات ،والبقوليات.
توزيع وجبات الطعام على ست وجبات
صغيرة في اليوم ،وذلك لتخفيف نسبة السكر
في ال ّدم التي تساهم في الشعور في الرغبة
الشديدة في الطعام.
ممارسة نشاط بدني منتظم بالنحو الذي يسمح
به الطبيب.
االبتعاد عن تناول الحلويات والمثلّجات،
ً
خاصة بعد تناول وجبات الطعام المتوازنة
والمفيدة بوقت قصير ،باإلضافة إلى تناول
كميات صغيرة من الحلويات عند رغبتها
ً
قليال
الشديدة بذلك ،كما يمكنها إبعاد تفكيرها

ٌ
السنيّة ،وفيما يأتي
مجموعة من النصائح العمليّة للعناية بمثبّتات
األسنان:
اتباع تعليمات طبيب األسنان ّ
بدق ٍة حول كيفيّة استخدام ووضع المثبّت،
وتنظيفه ،وحفظه.
استخدام خيط األسنان لتنظيف األماكن الفاصلة بين أسالك المثبّت
ً
متصلة باألسنان؛ وذلك لتجنّب تراكم اللويحات
الثابت التي تكون
السنيّة عليها.
تنظيف المثبّت المتحرّ ك باستخدام الماء الفاتر ،كما يمكن استخدام
معجون األسنان وفرشاة األسنان لتنظيفه ،وذلك بعد تناول المأكوالت
والمشروبات المختلفة.
حمل صندوق حفظ المثبّت طوال الوقت لتجنّب ضياعه.
االحتفاظ بالمثبّت بعي ًدا عن األماكن التي تزيد درجة حرارتها عن 46
سيلسيوس ،مثل :السخان ،والمدفأة ،وغسالة الصحون ،ولوحة عدادات
السيارة ،وذلك ّ
ٌ
مصنوع من البالستيك الحسّ اس
ألن المثبّت المتحرك
للحرارة الشديدة.
إبعاد المثبّت عن الحيوانات األليفة.
لسنوات
بشكل دوريّ أحيا ًنا؛ ألنه قد يستخدم
الحاجة الستبدال المثبّت
ٍ
ٍ
عديد ٍة.

احلامل واجلنني

عن الرغبة في تناول األطعمة ،وذلك من
خالل الذهاب في نزهة قصيرة ،أو القراءة،
أو الجلوس مع صديق.
التركيز على األطعمة ذات السعرات الحرارية
المنخفضة ،وذلك عن طريق استبدال بعض
ً
فمثال يمكن
األطعمة بأخرى مشابهة لها،

تناول الزبادي البارد والحلوى قليلة الدسم
ً
بدال من اآليس كريم.
إعداد األغذية الصحيّة بنفسها ،مثل :إعداد
كوكتيل الفراولة مع الجبنه الكريميّة ،أو
عصير البرتقال ،أو حليب مجمّد قليل الدسم
مع الفانيال.
www.elraed.dz

ال ب ّد من العالج المبكر لمشكلة
خوف األطفال من المدرسة،
ويكون ذلك بمعرفة األسباب؛
ومن ث ّم إيجاد الحلول المناسبة
لها ،وهنا بعض النصائح التي
يمكن للوالدين اتباعها:
الحوار :من المهم أن يتصارح
الطفل والوالدان وأن يتم الحديث
عن هذه المشكلة ومناقشتها بهدوء وتأن ،فهذه هي الطريقة األمثل لمعرفة
األسباب التي أدت إلى خوف الطفل من المدرسة ورفضه الذهاب إليها ،وهذه
الطريقة أيضاً تعزز ثقة الطفل بنفسه حيث يجد ّ
أن والديه يعامالنه كشخص
كبير وناضج ،ومن المهم عدم إجراء هذا الحوار أمام إخوة الطفل أو أحد من
أقاربه ،بل يجب أن يكون على انفراد ،ويجب على الوالدين بعدها اتخاذ خطوات
لحل المشكلة.
الصبر :فال يعقل أن يصبح الطفل محباً للمدرسة بين ليلة وضحاها ،بل يجب أن
يأخذ الوقت الكافي ،وفي هذه الفترة يجب على الوالدين أن يشجعا طفلهما وأن
ّ
يعززا ثقته بنفسه وأن يبثوا فيه األفكار اإليجابية عن المدرسة ،ويمكن لألم أن
ً
تذهب مع طفلها إلى المدرسة ،وتقضي اليوم برفقته خصوصا إذا كان هذا أول
يوم للطفل في المدرسة ،فبذلك يشعر الطفل أن المدرسة مكان آمن ،ويكتشف أنه
ال يوجد شيء يدعو للخوف أو القلق من المدرسة.
إذا كان سبب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة هو غيرته من المولود الجديد
فيجب عندها أن يقوم الوالدان بإعطاء الطفل ما يحتاجه من انتباه وعطف
ورعاية وعدم االنشغال عنه أو إهمال متطلباته ،ويستحسن أن تتحدث األم إلى
طفلها ،وتخبره بمقدار حبها له واهتمامها به كي ال يشعر بالغيرة من المولود
الجديد وبالتالي يرفض الذهاب إلى المدرسة.
يمكن للوالدين أن يتواصال مع معلمة الطفل أو مع المسؤولة في المدرسة لتراقب
الطفل ،وتمنحه االهتمام الالزم وتشجعه على حب المدرسة ،ويمكن للمعلمة
أن تمدح الطفل أمام أقرانه وزمالئه ،أو تجعله قائداً في الصف مما يساعد
على شعوره باألهمية واالستحقاق ،فتصبح المدرسة بالنسبة إليه مكاناً يحب
الذهاب إليه .يجب على الوالدين أن ال ّ
يتأخرا على الطفل في المدرسة ،بل من
ً
المستحسن أن يصطحبه إلى البيت مبكراً خصوصا في بداية التحاقه بالمدرسة،
أما في األيام العادية ،فيجب االلتزام بمواعيد االنصراف؛ ّ
ألن التأخر على الطفل
يؤدي إلى خوفه ورهبته من المدرسة.
يمكن أن ينشأ الخوف من المدرسة إذا تم نقل الطفل إلى مدرسة جديدة ،لذلك
يجب أن يتم التواصل مع المدرسة للتأكد من ارتياح الطفل فيها ،ويجب تشجيع
الطفل على تكوين صداقات جديدة في المدرسة لتشجيعه للذهاب إليها.
يستحسن أن يتم إلحاق الطفل بروضة قبل إلحاقه بالمدرسة بحيث تكون الروضة
مكاناً للعب والتعلم في ذات الوقت ،فهذا يهيئ الطفل لجو المدرسة ويجعله
اجتماعياً فال يرهب المدرسة.
ً
يفضل أن يقرأ الوالدان في العلوم النفسية والتربوية ،فهذا األمر مهم جدا لمراحل
ً
ً
ً
عناية من الوالدين،
خاصة ويستلزم
رعاية
نمو طفلهم المختلفة ،فكل عمر يحتاج
وسن االلتحاق بالمدرسة سن حساس جداً ،وسيكون أسهل على الوالدين أن
يتعامال معه إذا كانا مطلعين على الكتب التربوية.

تدابير منزلية

طرق �إزالة ال�سوبر جلو
الملح
يت ّم وضع ملعق ٍة من الملح على
كف اليد ،وإضافة القليل من
الماء حتى تصبح مثل المعجون.
تفرك اليد جيداً بهذا المعجون
لبضع دقائق ،مع التركيز على
مكان بقع الجلو.
يت ّم غسل اليد بالماء إلزالة الملح،
ويالحظ أن الجلو زال أو أن جزءاً كبيراً منه زال.
تُكرّ ر العمليّة إذا بقي أثرٌ للجلو على اليد.
هذه الطريقة تعتمد على االحتكاك بين حبيبات الملح الناعمة ومادة الجلو
تفاعل بين الملح والجلو ،هذه
الخشنة ،وهذا هو سبب زوال الجلو ،وليس حدوث
ٍ
ً
ً
ونعومة باإلضافة
جماال
الطريقة تساعد في تقشير الجلد الميّت ممّا يُعطى اليد
إلى إزالة الجلو عنها.
مزيل طالء األظافر ( األسيتون)
ٌ
منديل.
قطن أو
مناسبة من مزيل طالء األظافر على
توضع كمي ٌّة
ٍ
ٍ
يفرك بها مكان التصاق السوبر جلو على اليد.
يالحظ أثناء الفرك تغيّر لون القطن أو المنديل ،وهذا ّ
يدل على بدء نزع الجلو
عن اليد.
تغسل اليد جيّداً بالماء إلزالة أثر األسيتون عنها.
ّ
يفضل وضع اللوشن على اليد ،وذلك ّ
ألن األسيتون يسبّب جفافاً للجلد.
ٌ
ٌ
يجب عدم ترك األسيتون لمد ٍة طويل ٍة على الجلد ،وذلك ألنه مادة سامة ويؤدي
إلى تهيج في الجلد.
ٌ
وقريبة من العين وفتحة األنف واألذن والفم ،ال
في حال كانت البقعة في الوجه
ينصح باستخدام األسيتون إلزالتها.
تجدر اإلشارة إلى أنّه يمكن استخدام الكحول البيضاء ً
بدال من األسيتون وبنفس
الطريقة ،والكحول أكثر لطفاً على الجلد من األسيتون.
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�إثر تعادله مع كرواتيا يف افتتاح مباريات
املجموعة ال�ساد�سة

املغرب يح�صد �أوىل نقاطه
يف ك�أ�س العامل بقطر

�سيطر التعادل ال�سلبي على لقاء املنتخب املغربي ونظريه الكرواتي
يف مباراة جمعتهما �أم�س �ضمن مناف�سات اجلولة الأوىل للمجموعة
ال�ساد�سة يف مونديال قطر .2022
وتعملق يا�سني بونو حار�س مرمى املنتخب املغربي من خالل �صد
كرتني متتاليتني خطريتني للمنتخب الكرواتي يف �آخر دقيقة من
الوقت الأ�صلي لل�شوط الأول بعد �ضغط على مرماه.
يف الدقيقة الأخرية من ال�شوط الأول ت�صدى بونو لكرة خطرية
بعدما مل�س العب كرواتيا فال�سيت�ش الكرة برباعة بالقرب من
املرمى ،لكن رد فعل حار�س "�أ�سود الأطل�س" كان �سريعا وا�ستطاع
الت�صدي لها ومنع الكروات من ت�سجيل �أول الأهداف.
يف م�ستهل ال�شوط الثاين تدخل بونو مرة �أخرى ،يف الدقيقة ،52
العرتا�ض �ضربة زاوية قبل �أن يحولها الهجوم الكرواتي �إىل هدف،
وذلك بعد دقيقة واحدة من �ضربة ر�أ�سية ملزراوي كادت متنح
التفوق للمغاربة يف النتيجة.وا�ضطر املدرب الركراكي تغيري
مزراوي للإ�صابة ودخل بدله عطية اهلل يف الدقيقة  ،60وبعده
�أدخل الزلزويل بدال من بوفال .وبهذا حظي "�أ�سود الأطل�س"
على نقطة التعادل ،بانتظار �أن يلتقي الحقا �ضمن املجموعة ذاتها
املنتخب البلجيكي ونظريه الكندي.ويلتقي منتخب املغرب بنظريه
البلجيكي يف املباراة القادمة له �ضمن اجلولة الثانية من دور
املجموعات للم�سابقة العاملية ،الأحد املقبل ،على "ا�ستاد الثمامة".
الوكاالت

زيدان يوافق على خالفة
دي�شان بعد مونديال قطر

فرن�سا تطيح ب�أ�سرتاليا
وتتلقى �ضربة جديدة

� : 11:00سوي�سرا -- : --        الكامريون      
� : 14:00أوروغواي -- : --    كوريا اجلنوبية
 : 17:00الربتغال -- : --       غانا    
 : 20:00الربازيل� -- : --       صربيا

عطلة ر�سمية يف كافة
القطاعات باململكة

احتفاالت كبرية يف الريا�ض
بفوز ال�سعودية �أمام الأرجنتني

الربازيل تبد�أ رحلة البحث
عن النجمة ال�ساد�سة مبواجهة �صربيا

يستهل المنتخب البرازيلي مشوراه
في مونديال قطر  2022بمواجهة
المنتخب الصربي ،وذلك في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
الكاميرون
وتلتقي
السابعة،
بسويسرا في المباراة الثانية من نفس
المجموعة.
وتبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة
السادسة واللقب األول منذ 2002
باختبار حقيقي اليوم بمواجهة
المنتخب الصربي ،وذلك في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
السابعة لمونديال قطر.
ولن تكون المهمة سهلة بالتأكيد
ّ
منظم يضم
للبرازيل أمام منتخب
مجموعة من النجوم مثل فالهوفيتش
وزميله في جوفنتوس اإليطالي
فيليب كوستيتش وصانع ألعاب
أياكس الهولندي دوشان تاديتش
ومحور وسط التسيو اإليطالي
سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.
من جهة أخرى ،وبعدما أخرجت
فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن
النهائي لكأس أوروبا صيف 2021
ثم تسبّبها بغياب إيطاليا عن نهائيات

كأس العالم ،تأمل سويسرا بمواصلة
مفاجآتها ،لكن مهمة الوصول إلى
ثمن النهائي للمرة الثالثة توالياً
لن تكون سهلة ،بدءاً من االختبار
األول اليوم على ملعب الجنوب ضد
الكاميرون.
وبالنسبة للكاميرون التي حلت

ثالثة في كأس األمم اإلفريقية التي
استضافتها مطلع العام الحالي،
فتضم في صفوفها بعض النجوم
الذين يتألقون في صفوف األندية
األوروبية أبرزهم حارس مرمى
إنتر اإليطالي أندريه أونانا ،والعب
وسط نابولي أندريه فرانك زامبو

– أنغيسا ،باإلضافة إلى إريك
مكسيم تشوبو-موتينغ الذي يتألق
في صفوف بايرن ميونيخ األلماني
في اآلونة األخيرة وزميله في خط
المقدمة فنسان أبوبكر مع النصر
السعودي.
الوكاالت

االوروغواي مر�شحة للإطاحة بكوريا اجلنوبية يف املجموعة الثامنة

الربتغال "املثقلة بهموم رونالدو" ت�سعى للفوز �أمام غانا

الظهري
�  سيغيب
لوكا�س
الأي�سر
هرنانديز عن امل�شوار
املتبقي ملنتخب فرن�سا
يف مونديال "قطر
 ،"2022بعد تعر�ضه
�أول �أم�س لإ�صابة قوية
يف مباراة �أ�سرتاليا.
وتعر�ض هرنانديز
لإ�صابة يف ركبته
اليمنى خالل الفوز
الكبري لبالده على
�أ�سرتاليا � ،1-4ضمن مناف�سات املجموعة الرابعة ،وخرج العب
بايرن ميونخ الأملاين البالغ  26عاما مبكرا ،بعد هجمة افتتاح
الت�سجيل ملنتخب �أ�سرتاليا يف الدقيقة .9
وي�ستمر كابو�س الإ�صابات يف ت�شكيلة املدرب ديدييه دي�شان ،بعد
�أف�ضل العب يف العامل املهاجم كرمي بن زمية ،العبي الو�سط بول
بوغبا ونغولو كانتي واملدافع بري�سنيل كيمبيمبي والعبني �آخرين
�أمثال احلار�س مايك مينيان واملهاجم كري�ستوفر نكونكو ،ويف
ت�شكيلة دي�شان� ،سيلعب تيو هرنانديز ،ال�شقيق الأ�صغر للوكا�س،
دور البديل يف مركز الظهري الأي�سر.
وت�سعى فرن�سا �إىل �أن ت�صبح �أول منتخب يحرز لقب بطولة ك�أ�س
العامل مرتني تواليا منذ الربازيل يف  1958و.1962
من جهة �أخرى� ،أكد تقرير �صحفي �إ�سباين� ،أم�س� ،أن الفرن�سي زين
الدين زيدان املدير الفني ال�سابق لريال مدريد� ،سيعود للتدريب
فور انتهاء ك�أ�س العامل .2022
وبح�سب �صحيفة "موندو ديبورتيفو" ،ف�إن زيدان وافق ب�شكل نهائي
على خالفة ديدييه دي�شان يف تدريب املنتخب الفرن�سي ،الذي
ينتهي عقده مع االحتاد الفرن�سي بنهاية مونديال قطر ،وهناك
قرار م�ؤكد بعدم التجديد له واال�ستعانة بخربات زيدان.
الوكاالت

مباريات اليوم:

�سوي�سرا تواجه الكامريون يف املجموعة ال�سابعة

ريا�ضي

بعدما كان مركز الثقل أينما حل ،بات كريستيانو رونالدو يشكل عبئا حتى
على المنتخب الوطني ،بعد الهجوم الذي شنه على فريقه مانشستر يونايتد
اإلنجليزي ومدربه ،ما يجعل البرتغال م َ
ُثقلة ب َه ِّم ِه في مستهل مشوارها في
مونديال قطر الذي تبدأه ،اليوم ،ضد غانا ،فيما تلعب األوروغواي مع كوريا
الجنوبية في اللقاء الثاني.
وحاول العبو البرتغال التخفيف من وطأة مشكلة رونالدو ،بينهم برناردو
سيلفا ،الذي قال إن األجواء "ممتازة» ،ويخوض رونالدو مشاركته الخامسة
في كأس العالم التي يفتتحها أبطال أوروبا  2016ضد غانا ،اليوم ،في
المجموعة الثامنة.
وفي مجموعة مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها ،سيحاول رونالدو أن يصبح
أول العب يحرز هدفا على األقل في خمس نسخ مختلفة لكأس العالم (من
 2006إلى  ،)2022ليتفوق على أسماء عظيمة أمثال األسطورة البرازيلية،
بيليه ،واأللمانيين ،ميروسالف كلوزه ،وأوفه زيلر.
من جهتها ،من المتوقع أن تكون األوروغواي ،بطلة العالم  1930و،1950
المنافسة الرئيسة على صدارة المجموعة والفوز على كوريا الجنوبية ،اليوم،
على ملعب المدينة التعليمية ضد فريق يعتبر الحلقة األضعف ،سيحدد وتيرة
الصراع ويمنح "ال سيليستي" الدفع الالزم لمحاولة الوصول إلى ثمن النهائي
للمرة الرابعة تواليا ،رغم أن المنتخب لم يعد متوهجا كما كان قبل أربع
سنوات.
ويعود المنتخبان األوروغوياني والكوري بالذاكرة إلى عام  2010حين
تواجها في ثمن النهائي وخرج األول منتصرا  1-2بثنائية ،لويس سواريز،

في طريقه لنيل المركز الرابع في أفضل نتيجة له منذ  ،1970وسبق للمنتخبين
أن تواجها أيضا في دور المجموعات عام  1990حين فازت األوروغواي
بهدف في الثواني األخيرة بفضل ،دانييل فونسيكا.
وإلى جانب سواريس الهداف التاريخي للمنتخب مع  68هدفا ،ووصيفه كافاني
( 58هدفا) ،تعج التشكيلة بالعبين يتمتعون بخبرة كبيرة مع المداف َعين ،دييغو
غودين ( 36عاما) ،ومارتين كاسيريس ( ،)35والحارس فرناندو موسليرا
( ،)36وتبرز المواهب الشابة ،مع ،داروين نونييس ،وإرنستو فالفيردي،
ورودريغو بنتانكور ،وضم ألونسو أيضا المدافع ،رونالد أراوخو ،رغم
خضوعه لجراحة في عضلة فخذه.
الوكاالت

ب�سبب "الهتافات" امل�سيئة التي �صدرت عن م�شجعي الإكوادور

الفيفا تتخذ �أول �إجراء ت�أديبي يف مونديال 2022
اتخذ االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،أمس،
إجراءات تأديبية ضد االتحاد اإلكوادوري بسبب
"الهتافات" المسيئة التي صدرت عن مشجعي
المنتخب الالتيني ،األحد الماضي ،خالل المباراة
االفتتاحية لبطولة كأس العالم ،التي خرج منها
فائزا ضد قطر بنتيجة (.)2-0ولم تحدد الهيئة

توا�صلت الأفراح ال�سعودية ،بتحقيق املنتخب الأول للفوز
التاريخي على نظريه الأرجنتيني ،و�شهدت العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض ،االحتفاالت الأبرز ،وذلك بعد �أن
�أعلن امل�ست�شار تركي �آل ال�شيخ ،رئي�س هيئة الرتفيه
بال�سعودية ،عن الدخول املجاين ملنطقة البوليفارد يف
مو�سم الريا�ض .وزينت الألعاب النارية �سماء العا�صمة
الريا�ض ،كما �شهدت العديد من امل�سريات ،و�أكد �آل ال�شيخ
�أن عدد اجلماهري بلغ �أكرث � 300ألف �شاركوا يف االحتفاالت
�سهرة �أول �أم�س ،وقال عرب ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع
"تويرت"�" :أكرث من� 300ألف يحتفلون بفوز املنتخب يف
مو�سم الريا�ض الآن».وقلب املنتخب ال�سعودي الطاولة على

الدولية الهتافات ،ولكنها أشارت إلى أنها اعتمدت
على المادة رقم  13من قانونها التأديبي ،والذي
يعاقب في حال "اإلساءة إلى كرامة أو سالمة بلد
أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية
أو مسيئة».ويعاقب "فيفا" مثل هذه األفعال
بـ"إيقاف  10مباريات" عندما يتعلق األمر

نظريه الأرجنتيني ،وتغلب عليه بنتيجة  ،1-2يف املباراة
التي جمعتهما ظهر �أول �أم�س على ملعب لو�سيل� ،ضمن
اجلولة الأوىل من املجموعة الثالثة بك�أ�س العامل.ووجه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،باملوافقة على ما اقرتحه ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود� ،أن
يكون يوم �أم�س� ،إجازة جلميع املوظفني يف كافة قطاعات
ال�سعودية والقطاع اخلا�ص والطلبة والطالبات يف جميع
املراحل التعليمية مبنا�سبة فوز املنتخب ال�سعودي على
املنتخب الأرجنتيني يف ك�أ�س العامل.
الوكاالت

www.elraed.dz

بالعب أو مسؤول ،وغرامة "ال تقل عن 20
ألف فرنك سويسري" (حوالي  20ألفا و400
يورو) ،ومباراة خلف أبواب موصدة عندما
تستهدف اتحادا ،ويعد هذا اإلجراء التأديبي
األول في البطولة التي تختتم في  18ديسمبر.
الوكاالت
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�إثر تعادله مع كرواتيا يف افتتاح مباريات
املجموعة ال�ساد�سة

املغرب يح�صد �أوىل نقاطه
يف ك�أ�س العامل بقطر

�سيطر التعادل ال�سلبي على لقاء املنتخب املغربي ونظريه الكرواتي
يف مباراة جمعتهما �أم�س �ضمن مناف�سات اجلولة الأوىل للمجموعة
ال�ساد�سة يف مونديال قطر .2022
وتعملق يا�سني بونو حار�س مرمى املنتخب املغربي من خالل �صد
كرتني متتاليتني خطريتني للمنتخب الكرواتي يف �آخر دقيقة من
الوقت الأ�صلي لل�شوط الأول بعد �ضغط على مرماه.
يف الدقيقة الأخرية من ال�شوط الأول ت�صدى بونو لكرة خطرية
بعدما مل�س العب كرواتيا فال�سيت�ش الكرة برباعة بالقرب من
املرمى ،لكن رد فعل حار�س "�أ�سود الأطل�س" كان �سريعا وا�ستطاع
الت�صدي لها ومنع الكروات من ت�سجيل �أول الأهداف.
يف م�ستهل ال�شوط الثاين تدخل بونو مرة �أخرى ،يف الدقيقة ،52
العرتا�ض �ضربة زاوية قبل �أن يحولها الهجوم الكرواتي �إىل هدف،
وذلك بعد دقيقة واحدة من �ضربة ر�أ�سية ملزراوي كادت متنح
التفوق للمغاربة يف النتيجة.وا�ضطر املدرب الركراكي تغيري
مزراوي للإ�صابة ودخل بدله عطية اهلل يف الدقيقة  ،60وبعده
�أدخل الزلزويل بدال من بوفال .وبهذا حظي "�أ�سود الأطل�س"
على نقطة التعادل ،بانتظار �أن يلتقي الحقا �ضمن املجموعة ذاتها
املنتخب البلجيكي ونظريه الكندي.ويلتقي منتخب املغرب بنظريه
البلجيكي يف املباراة القادمة له �ضمن اجلولة الثانية من دور
املجموعات للم�سابقة العاملية ،الأحد املقبل ،على "ا�ستاد الثمامة".
الوكاالت

زيدان يوافق على خالفة
دي�شان بعد مونديال قطر

فرن�سا تطيح ب�أ�سرتاليا
وتتلقى �ضربة جديدة

� : 11:00سوي�سرا -- : --        الكامريون      
� : 14:00أوروغواي -- : --    كوريا اجلنوبية
 : 17:00الربتغال -- : --       غانا    
 : 20:00الربازيل� -- : --       صربيا

عطلة ر�سمية يف كافة
القطاعات باململكة

احتفاالت كبرية يف الريا�ض
بفوز ال�سعودية �أمام الأرجنتني

الربازيل تبد�أ رحلة البحث
عن النجمة ال�ساد�سة مبواجهة �صربيا

يستهل المنتخب البرازيلي مشوراه
في مونديال قطر  2022بمواجهة
المنتخب الصربي ،وذلك في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
الكاميرون
وتلتقي
السابعة،
بسويسرا في المباراة الثانية من نفس
المجموعة.
وتبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة
السادسة واللقب األول منذ 2002
باختبار حقيقي اليوم بمواجهة
المنتخب الصربي ،وذلك في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
السابعة لمونديال قطر.
ولن تكون المهمة سهلة بالتأكيد
ّ
منظم يضم
للبرازيل أمام منتخب
مجموعة من النجوم مثل فالهوفيتش
وزميله في جوفنتوس اإليطالي
فيليب كوستيتش وصانع ألعاب
أياكس الهولندي دوشان تاديتش
ومحور وسط التسيو اإليطالي
سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.
من جهة أخرى ،وبعدما أخرجت
فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن
النهائي لكأس أوروبا صيف 2021
ثم تسبّبها بغياب إيطاليا عن نهائيات

كأس العالم ،تأمل سويسرا بمواصلة
مفاجآتها ،لكن مهمة الوصول إلى
ثمن النهائي للمرة الثالثة توالياً
لن تكون سهلة ،بدءاً من االختبار
األول اليوم على ملعب الجنوب ضد
الكاميرون.
وبالنسبة للكاميرون التي حلت

ثالثة في كأس األمم اإلفريقية التي
استضافتها مطلع العام الحالي،
فتضم في صفوفها بعض النجوم
الذين يتألقون في صفوف األندية
األوروبية أبرزهم حارس مرمى
إنتر اإليطالي أندريه أونانا ،والعب
وسط نابولي أندريه فرانك زامبو

– أنغيسا ،باإلضافة إلى إريك
مكسيم تشوبو-موتينغ الذي يتألق
في صفوف بايرن ميونيخ األلماني
في اآلونة األخيرة وزميله في خط
المقدمة فنسان أبوبكر مع النصر
السعودي.
الوكاالت

االوروغواي مر�شحة للإطاحة بكوريا اجلنوبية يف املجموعة الثامنة

الربتغال "املثقلة بهموم رونالدو" ت�سعى للفوز �أمام غانا

الظهري
�  سيغيب
لوكا�س
الأي�سر
هرنانديز عن امل�شوار
املتبقي ملنتخب فرن�سا
يف مونديال "قطر
 ،"2022بعد تعر�ضه
�أول �أم�س لإ�صابة قوية
يف مباراة �أ�سرتاليا.
وتعر�ض هرنانديز
لإ�صابة يف ركبته
اليمنى خالل الفوز
الكبري لبالده على
�أ�سرتاليا � ،1-4ضمن مناف�سات املجموعة الرابعة ،وخرج العب
بايرن ميونخ الأملاين البالغ  26عاما مبكرا ،بعد هجمة افتتاح
الت�سجيل ملنتخب �أ�سرتاليا يف الدقيقة .9
وي�ستمر كابو�س الإ�صابات يف ت�شكيلة املدرب ديدييه دي�شان ،بعد
�أف�ضل العب يف العامل املهاجم كرمي بن زمية ،العبي الو�سط بول
بوغبا ونغولو كانتي واملدافع بري�سنيل كيمبيمبي والعبني �آخرين
�أمثال احلار�س مايك مينيان واملهاجم كري�ستوفر نكونكو ،ويف
ت�شكيلة دي�شان� ،سيلعب تيو هرنانديز ،ال�شقيق الأ�صغر للوكا�س،
دور البديل يف مركز الظهري الأي�سر.
وت�سعى فرن�سا �إىل �أن ت�صبح �أول منتخب يحرز لقب بطولة ك�أ�س
العامل مرتني تواليا منذ الربازيل يف  1958و.1962
من جهة �أخرى� ،أكد تقرير �صحفي �إ�سباين� ،أم�س� ،أن الفرن�سي زين
الدين زيدان املدير الفني ال�سابق لريال مدريد� ،سيعود للتدريب
فور انتهاء ك�أ�س العامل .2022
وبح�سب �صحيفة "موندو ديبورتيفو" ،ف�إن زيدان وافق ب�شكل نهائي
على خالفة ديدييه دي�شان يف تدريب املنتخب الفرن�سي ،الذي
ينتهي عقده مع االحتاد الفرن�سي بنهاية مونديال قطر ،وهناك
قرار م�ؤكد بعدم التجديد له واال�ستعانة بخربات زيدان.
الوكاالت

مباريات اليوم:

�سوي�سرا تواجه الكامريون يف املجموعة ال�سابعة

ريا�ضي

بعدما كان مركز الثقل أينما حل ،بات كريستيانو رونالدو يشكل عبئا حتى
على المنتخب الوطني ،بعد الهجوم الذي شنه على فريقه مانشستر يونايتد
اإلنجليزي ومدربه ،ما يجعل البرتغال م َ
ُثقلة ب َه ِّم ِه في مستهل مشوارها في
مونديال قطر الذي تبدأه ،اليوم ،ضد غانا ،فيما تلعب األوروغواي مع كوريا
الجنوبية في اللقاء الثاني.
وحاول العبو البرتغال التخفيف من وطأة مشكلة رونالدو ،بينهم برناردو
سيلفا ،الذي قال إن األجواء "ممتازة» ،ويخوض رونالدو مشاركته الخامسة
في كأس العالم التي يفتتحها أبطال أوروبا  2016ضد غانا ،اليوم ،في
المجموعة الثامنة.
وفي مجموعة مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها ،سيحاول رونالدو أن يصبح
أول العب يحرز هدفا على األقل في خمس نسخ مختلفة لكأس العالم (من
 2006إلى  ،)2022ليتفوق على أسماء عظيمة أمثال األسطورة البرازيلية،
بيليه ،واأللمانيين ،ميروسالف كلوزه ،وأوفه زيلر.
من جهتها ،من المتوقع أن تكون األوروغواي ،بطلة العالم  1930و،1950
المنافسة الرئيسة على صدارة المجموعة والفوز على كوريا الجنوبية ،اليوم،
على ملعب المدينة التعليمية ضد فريق يعتبر الحلقة األضعف ،سيحدد وتيرة
الصراع ويمنح "ال سيليستي" الدفع الالزم لمحاولة الوصول إلى ثمن النهائي
للمرة الرابعة تواليا ،رغم أن المنتخب لم يعد متوهجا كما كان قبل أربع
سنوات.
ويعود المنتخبان األوروغوياني والكوري بالذاكرة إلى عام  2010حين
تواجها في ثمن النهائي وخرج األول منتصرا  1-2بثنائية ،لويس سواريز،

في طريقه لنيل المركز الرابع في أفضل نتيجة له منذ  ،1970وسبق للمنتخبين
أن تواجها أيضا في دور المجموعات عام  1990حين فازت األوروغواي
بهدف في الثواني األخيرة بفضل ،دانييل فونسيكا.
وإلى جانب سواريس الهداف التاريخي للمنتخب مع  68هدفا ،ووصيفه كافاني
( 58هدفا) ،تعج التشكيلة بالعبين يتمتعون بخبرة كبيرة مع المداف َعين ،دييغو
غودين ( 36عاما) ،ومارتين كاسيريس ( ،)35والحارس فرناندو موسليرا
( ،)36وتبرز المواهب الشابة ،مع ،داروين نونييس ،وإرنستو فالفيردي،
ورودريغو بنتانكور ،وضم ألونسو أيضا المدافع ،رونالد أراوخو ،رغم
خضوعه لجراحة في عضلة فخذه.
الوكاالت

ب�سبب "الهتافات" امل�سيئة التي �صدرت عن م�شجعي الإكوادور

الفيفا تتخذ �أول �إجراء ت�أديبي يف مونديال 2022
اتخذ االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،أمس،
إجراءات تأديبية ضد االتحاد اإلكوادوري بسبب
"الهتافات" المسيئة التي صدرت عن مشجعي
المنتخب الالتيني ،األحد الماضي ،خالل المباراة
االفتتاحية لبطولة كأس العالم ،التي خرج منها
فائزا ضد قطر بنتيجة (.)2-0ولم تحدد الهيئة

توا�صلت الأفراح ال�سعودية ،بتحقيق املنتخب الأول للفوز
التاريخي على نظريه الأرجنتيني ،و�شهدت العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض ،االحتفاالت الأبرز ،وذلك بعد �أن
�أعلن امل�ست�شار تركي �آل ال�شيخ ،رئي�س هيئة الرتفيه
بال�سعودية ،عن الدخول املجاين ملنطقة البوليفارد يف
مو�سم الريا�ض .وزينت الألعاب النارية �سماء العا�صمة
الريا�ض ،كما �شهدت العديد من امل�سريات ،و�أكد �آل ال�شيخ
�أن عدد اجلماهري بلغ �أكرث � 300ألف �شاركوا يف االحتفاالت
�سهرة �أول �أم�س ،وقال عرب ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع
"تويرت"�" :أكرث من� 300ألف يحتفلون بفوز املنتخب يف
مو�سم الريا�ض الآن».وقلب املنتخب ال�سعودي الطاولة على

الدولية الهتافات ،ولكنها أشارت إلى أنها اعتمدت
على المادة رقم  13من قانونها التأديبي ،والذي
يعاقب في حال "اإلساءة إلى كرامة أو سالمة بلد
أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية
أو مسيئة».ويعاقب "فيفا" مثل هذه األفعال
بـ"إيقاف  10مباريات" عندما يتعلق األمر

نظريه الأرجنتيني ،وتغلب عليه بنتيجة  ،1-2يف املباراة
التي جمعتهما ظهر �أول �أم�س على ملعب لو�سيل� ،ضمن
اجلولة الأوىل من املجموعة الثالثة بك�أ�س العامل.ووجه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،باملوافقة على ما اقرتحه ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود� ،أن
يكون يوم �أم�س� ،إجازة جلميع املوظفني يف كافة قطاعات
ال�سعودية والقطاع اخلا�ص والطلبة والطالبات يف جميع
املراحل التعليمية مبنا�سبة فوز املنتخب ال�سعودي على
املنتخب الأرجنتيني يف ك�أ�س العامل.
الوكاالت

www.elraed.dz

بالعب أو مسؤول ،وغرامة "ال تقل عن 20
ألف فرنك سويسري" (حوالي  20ألفا و400
يورو) ،ومباراة خلف أبواب موصدة عندما
تستهدف اتحادا ،ويعد هذا اإلجراء التأديبي
األول في البطولة التي تختتم في  18ديسمبر.
الوكاالت

ريا�ضي
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بلما�ضي عجز عن �إيجاد بديل للأول ومازال غ�ضبا من الثاني

فيغولي يقترب من العودة
للمناف�سة وبراهيمي ينال �إ�شادة برتغالية

�أمير.ل
يبدو أن عودة الدولي الجزائري سفيان
فيغولي على المنافسة الرسمية ستجعل الناخب
الوطني جمال بلماضي يتنفس الصعداء،
سيما وأن هذا األخير عجز عن إيجاد بديل
لالعب فالنسيا اإلسباني سابقا ،في الوقت الذي
اكدت فيه مصادر مطلعة أن الباب لم يغلق
بعد بشكل نهائي في وجه ياسين براهيمي
رغم تصريحاته األخيرة بخصوص مواجهة

الخضر للكاميرون ودور الحكم غاساما.
وشهدت األيام األخيرة تحرك األمور بشكل
إيجابي بالنسبة لفيغولي ،بعد أن قضى األشهر
األولى من الموسم الحالي في حالة بطالة،
حيث أنه لم يتمكن من التوقيع مع ناد جديد،
منذ نهاية عقده مع فريقه السابق غالطة سراي
التركي ،وتركيزه على الحرب القضائية ضد
األخير من أجل الحصول على مستحقاته
المالية.
وكشفت وسائل إعالم تركية ،ان نجم الخضر

يتواجد في مفاوضات متقدمة مع العمالق
التركي بشكتاش ،وأوضحت صحيفة "فوتو
سبور" التركية أن الطاقمين اإلداري والفني
لبشكتاش وضعا فيغولي كأولوية من أجل
تعويض مواطنه رشيد غزال المصاب.
من جهته ،نال ياسين براهيمي نال إشادة
كبيرة من البرتغالي بيدرو مارتينس مدربه
حاليا في الغرافة القطري ،حيث أكد أن نجم
بورتو األسبق مازال يمتلك مستوى كبيرا،
ولديه كل المؤهالت للعب في أوروبا حتى
اآلن.
وتحدث بيدرو مارتينس لقناة "زيرو زيرو"
البرتغالية ،على هامش حديثه عن كأس العالم
 2022بقوله" :براهيمي مازال في نفس
المستوى الذي كان عليه عندما كان العبا في
بورتو ،من الرائع أن أمتلك العبا بمستوى
براهيمي ،هو يحتفظ بنفس الخصائص التي
كان يقدمها في بورتو ،من حيث قدرته على
المراوغة والتسجيل ،إنه قائد حقيقي فوق
أرضية الملعب ،وسيقدم موسما كبيرا دون
شك».
يذكر أن عالقة براهيمي ساءت بشكل غير
مسبوق مع بلماضي ،بسبب التصريحات التي
أطلقها بخصوص الطريقة التي أقصي بها
الخضر من تصفيات كأس العالم  ،2022لما
اعتبر أن الحكم الغامبي باكاري غاساما لم
يكن السبب الوحيد في خسارة الجزائر أمام
الكاميرون ،وهو األمر الذي لم يتقبله بلماضي
تماما ،مطالبا العبه السابق بتحمل مسؤولية
كالمه.

بوقرة و�أ�شباله يريدون تحقيق فوز ثالث قبل العودة �إلى الجزائر

منتخب المحليين في �آخر اختبار ودي �أمام الكويت في الإمارات

يلتقي المنتخب الوطني لالعبين المحليين
اليوم بنظيره الكويتي ،في مباراة ودية
بملعب شرطة في دبي ،في آخر مباراة
ودية تحضيرية خالل التربص المغلق الذي
يجريه في اإلمارات ،وذلك استعدادا لمنافسة
نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة
في الجزائر مطلع السنة المقبلة.

ويتواجد أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة،
في أحسن رواق لتحقيق ثالث فوز لهم تواليا
عندما يواجهون نظيرهم الكويتي في إطار
مواصلة سلسلة النتائج اإليجابية وديناميكية
االنتصارات ،بعد الفوزين المحققين أمام كل
من سوريا وسيراليون.
واستأنف المنتخب المحلي ،تحضيراته أول

أمس بمدينة الفجيرة االماراتية ،في إطار
االستعدادات لبطولة افريقيا لالعبين المحليين
 2023المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة
من  13جانفي إلى  4فيفري ،حسب ما
أفادت به الفاف عبر موقعها الرسمي.
ويخوض محليو "الخضر" اليوم الحصة
التدريبية األخيرة قبل مواجهة الكويت يوم
غد ،والتي ستكون آخر مقابلة تحضيرية قبل
العودة إلى الجزائر.
وخالل نهائيات الكأس القارية للمحليين،
سيلعب المنتخب الوطني المحلي بملعب
براقي ،ضمن المجموعة األولى رفقة
منتخبات ليبيا ،إثيوبيا وموزمبيق.
تجدر اإلشارة ،أنه تم تقسيم المنتخبات الـ
 18المشاركة في البطولة القارية على ثالث
مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات،
مقابل ثالثة منتخبات في المجموعتين
األخريين ،ويتأهل األوالن عن المجموعات
األولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي،
فيما يتأهل لنفس الدور صاحبا المركز األول
فقط للمجموعتين الرابعة والخامسة.
�أ.ل

وجه الدعوة لـ 21العب للترب�ص في �سيدي مو�سى

منتخب �أقل من � 17سنة يوا�صل التح�ضير الجدي لكان 2023
وجه أرزقي رمان مدرب
المنتخب الوطني ألقل من 17
عاما الدعوة لـ 21العبا ،تحسبا
للتربص المقبل المقرر شهر
نوفمبر الجاري ،تحضيرا لكأس
إفريقيا  2023لذات الفئة ،والتي
ستلعب في الجزائر شهر أفريل
القادم.
وكشفت االتحادية الجزائرية لكرة
القدم ،عبر موقعه الرسمي ،بأن
تربص منتخب أقل من  17عاما،
مقرر في الفترة ما بين السبت 26
إلى األربعاء  30نوفمبر بالمركز
التقني الوطني بسيدي موسى.
وأضافت الفاف أمس ان رمان
استعان بالعبي البطولة الوطنية،
دون إجراء تغييرات كثيرة على تشكيلته،
بسبب عدم تمكنه من معاينة عناصر جديدة

في ظل غياب وجود بطولة محترفة للفئات
الشبانية ،والتي لم تنطلق بعد.
وأشارت الفاف إلى أن معظم الالعبين

الذين توجوا بكأس العرب
في سبتمبر الماضي قد تم
استدعائهم لهذا التربص
المغلق ،حيث يسعى أرزقي
رمان ،إلخضاع العبيه
خالل هذا التربص ،لحصتين
تدريبيتين يوميا ،تشمالن
الجانب البدني والفني.
وسيحاول الطاقم الفني الوطني
أن يجعل عناصره تتعود على
اللعب في العشب الطبيعي
بسيدي موسى ،حيث صرح
رمان بهذا الصدد" :سوف
نلعب المنافسة اإلفريقية في
العشب الطبيعي ،ولهذا علينا
تعويد العبينا على هذا النوع
من االرضيات"
ق.ر
www.elraed.dz
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قلبت ت�أخرها �إلى فوز �أمام المان�شافت

اليابان تحقق معجزة جديدة
في المونديال وتقهر �ألمانيا

فجر المنتخب الياباني مفاجأة
من العيار الثقيل بفوزه على
نظيره األلماني بهدفين مقابل
هدف ،في المباراة التي
جمعتهما أمس ،وذلك ضمن
نهائيات بطولة كأس العالم لكرة
القدم "قطر .»2022
وضع العب خط الوسط
األلماني إلكاي غوندوغان
منتخب "المانشافت" في المقدمة
بهدف سجله عند الدقيقة  33من ركلة جزاء.
ورد الكومبيوتر الياباني الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين ،عبر كل
من الالعبين ،ريتسو دوان ،وتاكوما أسانو في الدقيقتين ( ،75و )83على
الترتيب ،من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.
وحصد منتخب اليابان بعد هذا االنتصار المفاجئ ،نقاط المباراة الثالث،
وتصدر قائمة المجموعة الخامسة ،ويصبح بذلك منتخب المانشافت مهد ًدا
بتكرار سيناريو كأس العالم روسيا  ،2018عندما خرج من الدور األول في
مجموعته التي ضمت السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.
الوكاالت

يقوده غربال بم�ساعدة قوراري و�إيت�شعلي

طاقم تحكيم جزائري
لإدارة مباراة هولندا الإكوادور

كلفت لجنة التحكيم التابعة
لالتحادية الدولية لكرة القدم،
الحكم الجزائري مصطفى
غربال بإدارة اللقاء الذي
سيجمع المنتخبين الهولندي
ونظيره االكوادوري يوم غد
لحساب مباريات الجولة الثانية
من المجموعة األولى في كأس
العالم  2022الجارية وقائعها
في قطر.
وتم تكليف الحكم الدولي
الجزائري غربال نظرا
لإلمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها ،والتي جعلته يحظى بثقة الفيفا
والكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم ،ويساعده في مهمته يوم غد مواطنيه مقران
قوراري وعبد الحق اتشعلي.
يحتضن ملعب خليفة الدولي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين هولندا
واإلكوادور ،والتي تقام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة األولى
في بطولة كأس العالم  2022التي تستضيفها قطر ،ويتصدر منتخب
هولندا ترتيب فرق المجموعة األولى برصيد ثالث نقاط ،وهو نفس رصيد
اإلكوادور بنفس فارق األهداف ،فيما يحتل منتخبا قطر والسنغال المركزين
الثالث والرابع في المجموعة.
ق.ر

الدور الـ 32من مناف�سة ك�أ�س الجمهورية:

المر�شحون لت�أكيد قوتهم ونجم
البرواقية ل�صنع المفاج�أة
يشهد الدور ال 32لمنافسة
كأس الجمهورية ،التي تقام
دفعتها األولى غدا وبعد غد،
مباريات تجمع بين األندية
المرشحة فوق العادة مع فرق
تبدو "نظريا" في المتناول،
في الوقت الذي يسعى فيه
"الصغير" نجم البرواقية
(الجهوي الثاني) الى صنع
المفاجأة لمواصلة الحلم ،عندما
يواجه شباب عين وسارة (ما
بين الجهات).
وتأمل الفرق الـ 16الناشطة في بطولة الرابطة األولى ،في تأكيد تفوقها من
اجل بلوغ الدور الـ 16على الرغم من ان عنصر المفاجأة يبقى واردا في هذه
المنافسة الشعبية.
وتعول أندية :امل االربعاء ،مولودية وهران ،اولمبي الشلف ،شبيبة القبائل
ومولودية البيض ،على تأكيد علو كعبها ،عندما تلعب نهاية االسبوع الجاري
في انتظار بقية فرق بطولة النخبة ،حيث سيتقابل يوم الجمعة  9ديسمبر
المقبل ،نجم مقرة -مولوية الجزائر ،وهالل شلغوم العيد-وفاق سطيف.
أمل االربعاء الذي سيكون على موعد مع نادي عين الصفراء ،يطمح الى
وضع حد لسلسلة ثالث مباريات دون فوز في البطولة ،والعمل على العودة
الي السكة الصحيحة تحسبا لبقية مشوار الموسم ،من جهته ،يستقبل فريق
مولودية وهران ،تشكيلة اولمبي آقبو ،وسيكون األولمبي ،أمام تحد حقيقي
عندما يلتقي بفريق يمتلك الخبرة والتجربة في مثل هذه المباريات ،وهو الذي
حقق فوزين وتعادل في الرابطة األولى ،اما شبيبة القبائل ،فستحاول انقاذ
موسمها بالذهاب بعيدا في منافسة "السيدة" الكأس ،حيث تواجه شبيبة تيارت،
في موعد يبقى "مفخخ"
وبالنسبة التحاد بسكرة واولمبي الشلف ومولودية البيض ،فإنها ستشد الرحال
الى كل من صفاء الخميس (الرابطة الثانية) ،وفاق سور الغزالن (الرابطة
الثانية) ومولودية باتنة (ما بين الجهات) في مهمة تبدو نوعا ما معقدة.
ق.ر/واج
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قافلة جمع �أفكار ال�شباب الإبتكارية حتط رحالها بالأغواط

�إبراز �أهمية ن�شر الفكر
املقاوالتي يف الو�سط اجلامعي
�أبرز جامعيون على هام�ش معر�ض �أقيم مبنا�سبة قافلة جمع �أفكار ال�شباب
الإبتكارية ،التي حطت رحالها �أم�س باملدر�سة العليا للأ�ساتذة طالب عبد الرحمان
بالأغواط مببادرة من املنظمة الوطنية لل�شباب من ذوي الكفاءات العلمية واملهنية
من �أجل اجلزائر� ،أهمية ن�شر الفكر املقاوالتي يف الو�سط اجلامعي.
ع .ط
وفي هذا الصدد ,أكد مدير المدرسة العليا
لألساتذة ,خالد بوزياني ,على دور دار
للمقاوالتية في نشر الفكر المقاوالتي لدى
الطلبة من خالل مختلف برامجها التكوينية
والتحسيسية ,وذلك من أجل إعدادهم قبل
تخرجهم واقتحامهم عالم الشغل.وأضاف أن
هذا التوجه يندرج في إطار تطبيق مسعى
السلطات العمومية الرامي إلى تحويل الخريج
حامل الشهادة من طالب للعمل إلى خالق لفرص

العمل.
ومن جهته ,أشار مخلوف ناجح ,رئيس اللجنة
الوطنية ألساتذة التعليم العالي ,أن هذه القافلة
تدخل في إطار سياسية القطاع لتعزيز دور
الجامعة في المساهمة في التنمية المحلية.
وتهدف هذه القافلة الوطنية ,التي تدخل ضمن
مشروع المنظمة (كفاءة) " استهداف فئة الطلبة
بغية جمع أفكار مشاريع جادة وانتقاء أفضلها,
والذي سيحظى بتمويل كامل من طرف وزارة

الشباب والرياضة ,كما أوضح رئيس المنظمة
الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية
من أجل الجزائر ,جمال معيزة.
وتعتبر المدرسة العليا لألساتذة طالب عبد
الرحمان باألغواط المحطة الثانية لقافلة جمع
أفكار الشباب اإلبتكارية التي ستجوب عشر
( )10جامعات عبر الوطن بعد أن كانت
االنطالقة من جامعة زيان عاشور بالجلفة,
حسبما أشار إليه المنظمون.

خن�شلة:

�إطالق �أ�شغال م�شروع �إجناز حمطة لت�صفية املياه امل�ستعملة ببلدية بابار
أطلقت أمس أشغال مشروع إنجاز محطة
لتصفية المياه المستعملة ببلدبة بابار (جنوب
خنشلة).
وقد أشرف والي خنشلة ،يوسف محيوت رفقة
المدير المحلي للموارد المائية جمال لطرش
على إطالق أشغال إنجاز مشروع إنجاز
وتجهيز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية
بابار والذي يدخل ضمن البرنامج التكميلي

للتنمية لوالية خنشلة.
وأكد مدير الموارد المائية السيد لطرش
خالل تقديمه العرض التقني للمشروع أنه تم
تخصيص غالف مالي بقيمة  2,5مليار دج
ألجل تجسيد المشروع خالل آجال حددت
بـ 24شهرا.وأضاف أن محطة تصفية المياه
المستعملة التي انطلقت أشغال إنجازها اليوم
ستستوعب أكثر من  2مليون متر مكعب من

المياه المستعملة سنويا لتصفيتها ومعالجتها
وفق طرق تقنية حديثة .
وأكد مدير الموارد المائية كذلك أن الهدف من
إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية
بابار هو الحفاظ على البيئة وحماية محيط
سد بابار من التلوث واستغالل المياه المصفاة
بمنطقة النشاطات لبلدية بابار.
ر.ن

متفرقات

ورقلة:

نحو �إن�شاء حا�ضنة افرتا�ضية دولية
للم�ؤ�س�سات النا�شئة يف اجلزائر
يعتزم مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية استحداث حاضنة افتراضية
دولية للمؤسسات الناشئة في الجزائر وذلك بالتعاون مع خبراء من داخل و خارج
الوطن ،حسبما صرح به يوم األربعاء بورقلة مدير بحث بذات الهيئة عبد الرحمان
عبدو.
أوضح عبدو خالل مائدة مستديرة حول "االبتكار و المقاوالتية المبتكرة  ...عامل
لتعديل النظام االقتصادي" التي احتضنتها جامعة قاصدي مرباح بورقلة أن هذه التجربة,
األولى من نوعها ,ترتكز على ثالث مجاالت ذات أهمية لدفع عجلة التنمية في البالد
ويتعلق األمر باالقتصاد و االقتصاد الرقمي و اقتصاد األعمال.
كما أكد في هذا الصدد على ضرورة العمل من أجل إنجاح هذا المشروع بالتعاون مع
كفاءات جزائرية و خبراء دوليين من ألمانيا و فرنسا و اإلمارات العربية المتحدة و قطر
باعتبارها دول لها تجارب رائدة و ناجحة في مجال المقاوالتية المبتكرة و المؤسسات
الناشئة.ومن بين إيجابيات هذه الحاضنة ,تطوير آليات مرافقة جديدة للمؤسسات الناشئة
وضمان حصول ابتكارات هامة و ناجحة من شأنها المساهمة في إحداث التغيير في
االقتصاد الوطني ,يضيف عبدو.
وقد تمت الموافقة على فكرة المشروع من طرف الهيئات المعنية ,من بينها الجامعات
التي تبنت الفكرة ,في انتظار بلورة المشروع بشكل كامل قبل نهاية سنة  ,2023مثلما
ذكر مدير بحث بمركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.
وتطرق خبراء في مجال المقاوالتية واالقتصاد خالل مداخالتهم في هذا اللقاء إلى مفهوم
الحوكمة االقتصادية الكالسيكية والجديدة ودور المؤسسات الناشئة في تطوير االقتصاد
الوطني وتشجيع االبتكارات وغرس روح المقاوالتية في أوساط الشباب ,سيما خريجي
المؤسسات الجامعية من حاملي المشاريع ،كما تطرق المشاركون أيضا إلى االقتصاد
المعرفي و تدعيم المؤسسات الناشئة و كذا إبراز دور الفاعلين في الحوكمة الجديدة
لالقتصاد .وفي هذا الجانب ,أكدت ممثلة مؤسسة كونراد أديناور األلمانية بالجزائر ,نورة
بلجودي ,على ضرورة اعتماد حوكمة اقتصادية لتحقيق التنمية من خالل إشراك القطاع
الخاص وتشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة.وذكرت بالمناسبة أنه يجري التحضير إلنشاء
حاضنة مشتركة بين الجزائر و ألمانيا في مجال المؤسسات الناشئة ,مؤكدة مرافقة
أصحاب حاملي المشاريع في كل المجاالت.
وشهدت هذه المائدة المستديرة مشاركة ثلة من الخبراء من جامعات من داخل وخارج
الوطن إلثراء موضوع "االبتكار و المقاوالتية المبتكرة  ...عامل لتعديل النظام
االقتصادي " وأيضا تبادل الخبرات.وينتظر أن يتوج هذا اللقاء بتوصيات تصب في
اتجاه تشجيع االبتكار و إنشاء مؤسسات ناشئة باعتبارها عامال أساسيا لتحقيق التنمية
االقتصادية خارج قطاع المحروقات ,حسب المنظمين.
ونظمت هذه المائدة المستديرة بكلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
بجامعة قاصدي مرباح بالتنسيق مع جامعة التكوين المتواصل بالتعاون مع مؤسسة
كونراد أديناور األلمانية بالجزائر.
ع.ط

�أ�سعار النفط عند عتبة  88دوالر للربميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم ،بعد تسجيلها تراجعا خالل الفترة األخيرة.
وقد عرفت العقود اآلجلة لخام برنت ارتفاعا بـ 27سنتا أو 0.3في المائة إلى
 88.63دوالر للبرميل ،في حين ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األمريكي  25سنتا أو 0.3في المائة إلى  81.20دوالر للبرميل.وأظهرت بيانات
من معهد البترول األمريكي تراجع مخزونات الخام األمريكي نحو  4.8مليون
برميل في األسبوع المنتهي في  18نوفمبر تشرين الثاني وذلك حسبما قالت مصادر
السوق.
ع.ط

�إ�شـهـــار
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مقتب�سة عن رواية حتمل نف�س اال�سم للروائي وا�سيني الأعرج

العر�ض ال�شريف لـ"ن�ساء كازانوفا"
ال�سبت املقبل بقاعة الأطل�س

يقدم فريق عمل م�سرحية "ن�ساء كازانوفا" للمخرج علي جبارة ،ال�سبت املقبل العر�ض ال�شريف للم�سرحية بقاعة الأطل�س
بباب الوادي بالعا�صمة ،والعمل هذا هو من �إنتاج امل�سرح اجلهوي بجاية عن ن�ص مقتب�س من رواية حتمل
نف�س اال�سم للكاتب الروائي وا�سيني الأعرج.
ورواية نساء كازانوفا ،التي صدرت سنة 2016
عن دار اآلداب للنشر ببيروت ،وحققت مبيعات
مهمة وشهرة كبيرة في األوساط الثقافية ،وبين
العامة في الدول العربية ،كما يعتبرها المتابعون
للشأن الثقافي من أهم الروايات واألعمال التي
صدرت للكاتب الروائي واسيني األعرج ،فقد
احتلت هذه الرواية مكانا في قائمة الكتب األكثر
مبيعا في الجزائر ،وفي الوطن العربي ككل.
وتحكي الرواية قصة لوط الذي يُدعى بكازانوفا.
كان يتصف بالعالقات الكثيرة وامتالك المال
الوفير ،عالوة على حبه الكبير للنساء ،وفي يوم
من األيام ،يجد لوط نفسه على فراش الموت،
فيقرر جمع نسائه وطلب العفو منهن عما فعله في
حقهن ،كأمنية أخيرة قبل موته.
و يلعب واسيني األعرج في روايته هذه لعبة
التحوالت النفسية والبنيوية باقتدار ،مستفيدا
من النقائض التي تتشكل منها ،وتستند إليها
شخصيات الرواية ،وفي هذا العمل ،رسم الكاتب
خطا فاصال بين الشخصيات ،وجعله منصة
شهود أو برج مراقبة للقارئ ،يطل منه على األحداث ويكون حكما عليها،
أو ربما ليتابع ويراقب التحوالت في شخصيات الرواية ،وانتقالها من رد
الفعل إلى الفعل.
التحوالت في الرواية عديدة ،وقد خدمت الحبكة الروائية على أكثر من
مستوى؛ ففيها يسقط الديكتاتور ويصبح عب ًدا ،الضحية تُمنح حق الحديث،
السادة يصيرون عبيدا ،العبيد يصبحون سادة ،الجاني يطلب الغفران،
الضحية تقف أمام نفسها ،مع إمكانات نفوذ وسلطة منحها لها الكاتب بشيء
من الشك ،والفاعل يصير مفعوال به؛ كلها تناقضات منحت الفضاء السردي
ً
عمقا شديد البساطة وشديد التعقيد في الوقت نفسه.
تبدأ الرواية بخبر موت كازانوفا ،الشخصية التي يخشاها الجميع؛ صورة
الوحش التي استغلها واسيني األعرج خلفية بيضاء يلون عليها أحداث
الرواية ،وتحوالت شخصياتها من الشيء إلى ضده .إال أن هذا البياض ال

يمكن أن نعده خلفية سردية مريحة فقط؛ هو لون
حاضر بسريالية كبيرة في لوحات الشخصيات،
منفردة ومجتمعة ،ويُنضج صورة األحداث كلها.
لوال هذا البياض ،ما كان ألي من شخصيات الرواية
أن تتلون بلونها الحالي ،وكل الشخصيات األخرى،
بمختلف ظروف حضورها الروائي ،كانت بمثابة
لون أبيض ما في حياة كازانوفا ،اختاره بصفته
لونا محايدا يصلح لتلوين لوحة عالقته الخاصة بكل
شخصية من شخصيات الرواية.
يصبح القارئ ،هنا ،شاهد عيان على مستقبل
األحداث ،وشاهدا يحكم على التحوالت السلوكية
للشخصيات ،ويترقب على مدار صفحاتها لعبة
التشويق واإلثارة ،بين ما كان وما يمكن أن يكون.
ً
انطالقا من لعبة الثابت والمتغير ،ينطلق واسيني
األعرج في هذا العمل بجعل الثابت الوحيد في
الرواية الفضاء المكاني ،وغير ذلك فكل شيء
متغير .شخصيات الرواية مجترة من الواقع ،ويمكن
أن يسقطها القارئ على أناس ربما يعرفهم في
الواقع.
كما أصبحت البطولة مسلوبة ومتقاسمة ،وأصبح المركز هامشا ،واقتحم
المهمشون المركز واستغلوه سرديا لصالح حكاياتهم .لعبة التدوير والتناوب
هنا ،تأخذ حيزا كبيرا ،ويخلق عبرها الكاتب زوايا رؤية للشخصيات ال
تخضع لهواه الشخصي ،إنما للزاوية التي يرقب منها القارئ األحداث.
على الرغم من وفاة الشخصية الرئيسية في الصفحات األولى ،على الورق،
إال أن األعرج أبقى البطل حيا في السرد؛ حتى حين أصبح كازانوفا جثة
ً
هامدة ،ال يملك من أمره ً
ممسكا بكل خيوط السرد ،وجذب
شيئا ،إال أنه بقي
كل شخصيات الرواية إلى الماضي ،حيث الحدث الذي تطورت بسببه
الشخصيات .لقد ظهر البطل في الصفحات األولى مب ًنى فارغا ،أو جثة
هامدة ،ويمتلئ هذا المبنى الفارغ رويدا رويدا ،كلما تصاعد السرد ،ليعيدنا
الكاتب مرة أخرى ،إلى الحدث الرئيسي ،وفاة الطاغية.
حياة �سرتاح

عقب التوقيع على اتفاقية بني قطاعي التعليم العايل والثقافة ،الوزيرة مولوجي:

"رهاننا توفري بيئة حلماية
ومرافقة الأفكار وحماية امللكية الفكرية"
صورية مُولوجي
أشرفت وزيرة الثقافة والفنون ُ
بمعية َكمال بداري وزير التعليم العالي والبحث
العلمي ،أمس أول على توقيع اتفاقية إطار
للشراكة والتعاون ستجمع بين الوزارتين في
مجال حماية األفكار المبتكرة ومشاريع الطلبة
القابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة ،وهذا
بحضور إطارات من الوزارتين.
أوضحت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي
أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير البيئة الالزمة
لحماية ومرافقة األفكار المبتكرة لدى الطلبة
الجامعيين ،وحماية ملكيتهم الفكرية ،خاصة
األفكار التي يمكن تحويلها إلى مؤسسات ناشئة
تساهم في خلق الثروة.
كما ثمّنت الوزيرة هذه الشراكة وهذا التعاون
المبني على وحدة المبدأ واألهداف لبناء
الجزائر الجديدة وفق المنظور الذي تصبو إليه

القيادة السياسية في بالدنا ،وعلى رأسها رئيس
الجمهورية عبد المجيد تبون ،والرّ امية إلى
مرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية في
إنشاء المؤسسات الناشئة ،خاصة تلك التي من
شأنها الدفع بعجلة التنمية والمساهمة في بناء
اإلقتصاد الوطني.
من جهته ،أوضح وزير التعليم العالي والبحث
العلمي كمال بداري ،أن إبرام هذه اإلتفاقية يندرج
في سياق" تظافر الجهود بين مختلف القطاعات
للمساهمة في تحسين النظام البيئي لالبتكار
والمقاوالتية وبعثها لدى الطلبة والشباب ،سيما
منها المقاوالتية المبتكرة ،وكذا الرفع من جودة
المشاريع وعدد المؤسسات الناشئة ،من خالل
االنتقال إلى مرحلة إعداد النموذج األولي
وتجسيد بذلك فكرة المشروع على أرض الواقع.
حياة �سرتاح

مت خالله مناق�شة م�شاريع م�شرتكة قد التج�سيد

وزيرة الثقافة والفنون ت�ستقبل
�سفري جمهورية �أندوني�سيا باجلزائر

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي ،الثالثاء المنصرم سفير
جمهورية أندونيسيا بالجزائر ،شلياف أكبر ،بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة
حيث أشادت خالل اللقاء بـ "العالقات التاريخية المتينة" التي تجمع البلدين
منذ مؤتمر "باندونغ" سنة  ،1955حسبما أفاد به بيان للوزارة.و أشادت
مولوجي ب "العالقات التاريخية المتينة" التي تجمع البلدين منذ مؤتمر
باندونغ سنة  1955حيث كانت الجزائر تحت وطأة االستعمار واستقبلت
اندونيسيا حينها "وفدا عن جبهة التحرير الوطني للمشاركة في المؤتمر ما
أعطى فرصة للدبلوماسية الجزائرية للظهور في المحافل الدولية».
و يساهم هذا البعد التاريخي ,حسب بيان الوزارة ,في "تمتين العالقات

الجزائرية-اإلندونيسية ويدفعها مستقبال إلى مستويات أعلى السيما في مجال
الثقافة والفنون» ،و أضاف ذات المصدر أن الطرفان ناقشا إمكانية تنظيم
"معرض للعادات والتقاليد اإلندونيسية" بقصر الثقافة "مفدي زكرياء" خالل
األشهر القادمة ,كما إقترحا دراسة مشروع إلبرام اتفاقية إطار للتعاون
في ميدان الثقافة والفنون السيما في مجال اإلقتصاد اإلبداعي والصناعات
الثقافية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية تحت وصاية الوزارة
ونظيرتها األندونيسية مع األخذ بعين االعتبار توصيات أشغال "المؤتمر
العالمي لالقتصاد االبداعي" الذي عقد بمدينة "بالي" االندونيسية مؤخرا.
حياة �سرتاح
www.elraed.dz
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ا�شتهر ب�أغنية "احلمد هلل
مبقا�ش ا�ستعمار يف بالدنا"

احلاج حممد العنقى..
"كاردينال" ال�شعبي

ساهم الراحل الحاج محمد العنقى ،رائد أغنية الشعبي و أستاذ موسيقى،
في اثراء رصيد التراث الموسيقي الجزائري حيث يعود له الفضل
في ترسيخ طابع الشعبي المعاصر من خالل أداءه المتميز و تكريسه
للعزف على آلة الماندول و كذا نجاح اغانيه التي لقت رواجا لدى عدة
أجيال من المطربين و الموسيقيين.
فالجزائر التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الستين الستعادة السيادة
الوطنية تبقى ممتنة له بتأليف ترنيمة لالستقالل بعنوان "الحمد هلل
مبقاش استعمار في بالدنا" وهو عمل كتبه ولحنه "الكاردينال" ،عميد
االغنية الشعبية عندما هبت نسائم االستقالل حيث أدى هذه األغنية
ألول مرة في  3يوليو 1962.
و تعتبر هذه الشخصية البارزة في الفن الجزائري التي وافتها المنية
يوم  23نوفمبر  1978احد المؤسسين للطابع الشعبي و معلما و قدوة
لثلة من مطربي الشعبي الذين اختاروا مدرسة "العنقاوية" و كذا عدة
أجيال من الموسيقيين الذين قام بتكوينهم في المعهد المركزي للموسيقى
بالجزائر العاصمة.
عند خوضه هذه التجربة الموسيقية الفريدة ،كان الحاج محمد العنقى
عازما على التميز عن فرق الموسيقى األندلسية االخرى من خالل
إدخال العديد من اآلالت فيها مثل البانجو و البيانو و كذا على "فرض
شخصيته" من خالل تصميم آلة موسيقية تضاهي خامة صوته يمكن
سماعها من خارج بيوت القصبة ,حسب ما صرح به كمال فرج هللا,
أستاذ موسيقى وتلميذ العنقى.
و كان العميد قد تحدث عن تصميمه لآللة الموسيقية "ماندول" في حوار
مع المؤلف كاتب ياسين حيث أكد أنه "اعد تصميم هذه اآللة في عام
 1935ليقدمه لصانع اآلالت الموسيقية الوترية بباب الواد جان بيليدو",
أستاذ موسيقى أيضا ،و في نفس الحوار ,تحدث العنقى بإسهاب عن
تعاونه وعالقته بالحاج مريزق و قصصه مع العديد من تالميذه من
بينهم الحاج منور ( )1971-1913الذي وصفه ب"أفضل تالمذته"
و خليفة بلقاسم ( )1951-1907و عمر مكرازة ( )1986-1924و
حسيسن و اسمه الحقيقي أحسن العربي بن عمر(1929-1959).
«الفن هو احلياة و احلياة ال تقدر بثمن»
درس محمد العنقى و اسمه الحقيقي محمد إيدير حالو المولود في القصبة
بالعاصمة سنة  , 1907في المدرسة القرآنية بالقصبة و في المدرسة
االستعمارية إبراهيم فاتح .و كان منذ صغره مولوعا بالموسيقى حيث
ترعرع في بيئة مشجعة على اإلبداع و تعلم لدى وجوه فنية بارزة مثل
مصطفى الناظور و محمد عياد ,المعروف باسم محمد خيوجي.
و بعد وفاة مصطفى الناظور في  ،1926خلفه الشاب محمد إلحياء
الحفالت العائلية و بدأ ينأى عن الموسيقى األندلسية .و ستمكنه اللمسة
الموسيقية الجديدة من تسجيل عدة أسطوانات و تأدية أغاني وتسجيلها
باألمازيغية في الفترة الممتدة من  1929إلى  ،1931وقيادة أول
أوركسترا للموسيقى الشعبية في االذاعة ،والتي ستصبح بداية من سنة
" 1946أوركسترا الشعبي" بفضل مساهمة بودالي سفير.
وفي سنة  ،1955التحق مؤدي أغنية "سبحان هللا يا لطيف" ،من
نص المرحوم مصطفى تومي ،بالمعهد المركزي للموسيقى بالجزائر
العاصمة بصفته استاذا مكلفا بتدريس موسيقى الشعبي ،وهي المغامرة
التي ساهمت في ميالد أوركسترا يقودها محمد فركيوي.
�أ�سطوانات مو�سيقية وتالميذ وم�سار فني خالد

ترك الحاج محمد العنقى سجال ثريا ال يقل عن  360قصيدة وحوالي
 130اسطوانة خالل مسار طويل يزيد عن  60سنة احترف فيها
الموسيقى مرفوقا بموسيقيين متميزين على غرار مصطفى سكندراني
وعلي دباح المدعو عليلو وعبد الغاني بلقايد وكذلك محمد صغير
عوالي.
كما رافق مؤدي قصائد "المكناسية" و"الباز" و"والفي مريم" كل
االحتفاالت المخلدة السترجاع السيادة الوطنية واالستقالل منذ ستين
( )60سنة من خالل أغنية "الحمد هلل ما بقاش استعمار في بالدنا"،
وترك بصمته في حفالت عائلية ال تعد وال تحصى ،نشطها هو بحد ذاته
أو من خالل عديد المغنين الذين تتلمذوا على يديه.
ويعتبر عبد القادر شرشام ورشيد السوكي وأحمد برناوي ورشيد
بركاني وكذلك روبار كاستال من بين تالميذ الحاج العنقى الذين تكونوا
لديه في سنوات  ،1950وكانوا متواجدين مع نجله الهادي خالل
مغامرة "الغوسطو" ،وهي أوركسترا اعيد تشكيلها لتقوم بجولة عالمية
لترقية موسيقى الشعبي.
وفي هذا الصدد ،صرح الباحث والمتخصص في التراث الموسيقي
الجزائري ،عبد القادر بن دعماش لوأج بقوله "لو قصصوا عليا حكايات
موسيقى الشعبي ،لكنت بالتأكيد قد أعجبت بالشيخ محمد العنقى دون
اي تردد مني ،ألنه نقش اسمه بأحرف من ذهب في تراث الموسيقى
الجزائرية بفضل شخصيته وكاريزمته وجرأته الفنية وبراعته في
العزف على آلة الماندول» ،واعتبر محافظ المهرجان الوطني لموسيقى
الشعبي أن "اسهام الحاج العنقى في انشاء هذه اآللة الموسيقية وفي
اصالح هذا النوع الموسيقي الموروث عن األجداد قد جعل منه مؤسسا
لموسيقى الشعبي التي تبقى فخرا لنا».
وبعد مسار فني طويل انتهى بإحياء حفلة عائلية لزواج حفيد معلمه
مصطفى الناظور ،أعرب الحاج محمد العنقى عن احترامه العميق
للفن ،مصرحا للكاتب المشهور ،كاتب ياسين "الفن هو الحياة و الحياة
ال تقدر بثمن ( )...الفن ليس ستارا نختفي من ورائه و نمد يدنا".
حياة �سرتاح
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مدير معهد الأمرا�ض املعدية
الأمريكي �أنتوين فاوت�شي:

"مل �أتخيل �أن كورونا
�سي�ستمر طوي ًال و�سيودي بحياة
العديد من الأ�شخا�ص"

بعد ما يقرب من  3سنوات من انتشار وباء كوفيد 19-ألول مرة
في الواليات المتحدة ،قال مدير المعهد الوطني لألمراض المعدية
األميركي ،أنتوني فاوتشي ،إنه لم يتخيل أبداً أن الوباء سيستمر
ً
طويال وسيودي بحياة العديد من األشخاص.
ً
وقال فاوتشي البالغ من العمر  81عاما ،في لقائه األخير
بالصحفيين كرئيس لمعهد األمراض المعدية في البيت األبيض،
بعد ما يقرب من  40عاماً على رأسه وكبير المستشارين الطبيين
للبيت األبيض" :لم أتخيل وال أعتقد أن أياً من زمالئي تخيل أننا
سنشهد  3سنوات من ملحمة المعاناة والموت لمليون أميركي
بسبب هذا الوباء" .وحذر فاوتشي من تطور المتغيرات المتعددة
للفيروس ،والتي قلبت استجابة الواليات المتحدة للوباء عدة
مرات.
وقال إن إرشادات الصحة العامة تغيرت عدة مرات خالل الوباء،
ألن المعلومات المتعلقة بالفيروس تغيرت من أسبوع آلخر ومن
شهر آلخر .وأشار إلى أن مسؤولي الصحة اعتقدوا في البداية
أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى البشر ،لكنهم علموا الحقاً
أنه ينتشر جيداً بين الناس .وقال إنه أصبح واضحاً أيضاً في وقت
الحق أن الفيروس قد انتشر في الهواء وأن ما يصل إلى  %60من
األشخاص ينقلون العدوى دون إظهار أي أعراض للمرض على
اإلطالق .ويرى فاوتشي أن أحد أصعب أجزاء الوباء بالنسبة له
هو تسييس الصحة العامة في ظل إدارة ترمب.على الرغم من
انخفاض وفيات كوفيد بشكل كبير ،ال يزال الفيروس يقتل أكثر
من  300شخص يومياً في المتوسط  ،وفقاً لمراكز السيطرة
على األمراض والوقاية منها .وقال مسؤولو الصحة العامة إن
أولئك الذين يموتون هم في األساس من كبار السن أو غيرهم من
األفراد المعرضين للخطر الذين لم يحصلوا على لقاحاتهم أو ال
يتلقون العالج بعد اإلصابة بالعدوى.ودعا فاوتشي المواطنين إلى
الحصول على معززات لقاح كوفيد لحماية صحتهم قبل زيادة
أخرى متوقعة للعدوى هذا الشتاء حيث يسافر الناس ويتجمعون
لقضاء العطالت.وتعهد الجمهوريون في مجلس النواب ،الذين
يتمتعون اآلن بأغلبية بعد انتخابات التجديد النصفي ،ببدء
تحقيق في أصول الوباء ودعوة فاوتشي لإلدالء بشهادته.وقال
فاوتشي أول أمس ،إنه سيتعاون بشكل كامل" :إذا كانت هناك
جلسات استماع ،فسوف أتعاون بشكل كامل وأدلي بشهادتي أمام
الكونغرس .ليس لدي مشكلة في اإلدالء بشهادتي  -يمكننا الدفاع
وشرح كل ما قلناه".

حمكمة بريطانية ترف�ض �إجراء
ا�سكتلندا ا�ستفتاء ثانيا بدون
موافقة احلكومة

قضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس ،بأن الحكومة االسكتلندية
ال تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على االستقالل من دون موافقة
لندن.وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا
باإلجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة
المملكة المتحدة ،وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في
لندن.على اإلثر أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكوال ستيرجون
عن "خيبة أملها" إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك أنها تحترم
قرار القضاء.وكتبت زعيمة الحزب القومي االسكتلندي على
تويتر "القانون الذي ال يسمح السكتلندا باختيار مستقبلنا من دون
موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة
المتحدة تمثل شراكة طوعية".

الرئي�س الرو�سي ي�صرح:

رو�سيا م�ستعدة
لزيادة �صادرات الأ�سمدة

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،إن بالده مستعدة لزيادة
صادراتها من األسمدة التي قال إنها تواجه "عراقيل مصطنعة".
وأضاف في تصريحات له خالل فعالية بالعاصمة موسكو ،أول
أمس ،أن األسواق العالمية هي األكثر تضرراً بسبب العراقيل التي
تواجهها صادرات األسمدة الروسية .وأوضح أن الدول الغربية
تعرقل حتى مساعدات روسيا من األسمدة للبلدان اإلفريقية ،مؤكداً
أن هذا "أمر غير مقبول قطعا" .وشدد على أن صادرات األسمدة
الروسية تواصل النمو بالرغم من "العراقيل المصطنعة".
وتابع" :األسواق العالمية هي األكثر تضررا بسبب العراقيل التي
تواجهها صادرات األسمدة الروسية" .وأردف" :في هذا اإلطار،
مستعدون لتوسيع تعاوننا مع جميع شركائنا دون استثناء" .وتواجه
صادرات األسمدة الروسية  3مشاكل رئيسية هي استئجار السفن
والتأمين والدفع ،بحسب لجنة منتجي األسمدة لدى االتحاد الروسي
للصناعيين ورجال األعمال.

بح�ضور وفد �صحراوي

املجموعة الربملانية الأوروبية للت�ضامن
مع ال�شعب ال�صحراوي جتتمع ب�سرتا�سبورغ

عقدت املجموعة الربملانية الأوروبية للت�ضامن مع ال�شعب ال�صحراوي اجتماعا ,ا�ستمعت خالله لعر�ض قدمه ال�سفري ال�صحراوي املكلف
ب�أوروبا واالحتاد الأوروبي� ,أبي ب�شرايا الب�شري ,حول �آخر تطورات الق�ضية ال�صحراوية ,خا�صة فيما تعلق با�ستمرار احلرب يف ال�صحراء
الغربية وف�شل جمل�س الأمن الدويل جمددا يف اال�ستجابة لدقة وخطورة الو�ضع على الأر�ض.
الوكاالت

وأفادت وكالة األنباء الصحراوية (وأص) ,بأن
اللقاء الذي عقدته المجموعة البرلمانية األوروبية
برئاسة اندرياس شيدر  -على هامش الدورة العلنية
للبرلمان األوروبي المنعقدة في مدينة ستراسبورغ
في الفترة ما بين  21و  25نوفمبر الجاري -
تناول تقييم المبادرات واألنشطة التي تم القيام
بها خالل الفترة األخيرة لصالح التعريف بالقضية
الصحراوية.
واستعرض الديبلوماسي الصحراوي ,أبي بشرايا
البشير ,خالل اللقاء ,آخر تطورات القضية
الصحراوية على المستويات الوطنية ,الجهوية
والدولية ,خاصة ما يتعلق منها باستمرار الحرب
في الصحراء الغربية وفشل مجلس األمن الدولي

مجددا في االستجابة لدقة وخطورة الوضع على
األرض ,باإلضافة إلى مواصلة محاباة المغرب
على حساب تنفيذ المأمورية األصلية المتمثلة في
تصفية االستعمار من اإلقليم ,يضيف ذات المصدر.
وبعد تثمين موقف االتحاد االفريقي وقرار المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ,أكد المسؤول
الصحراوي أن "الكرة اآلن في مرمى أوروبا
أكثر من أي وقت مضى لتجنب مزيد من التصعيد
وتدهور األوضاع األمنية في منطقة حساسة
بالنسبة لألمن األوروبي وشمال إفريقيا».
وأشارت وكالة األنباء الصحراوية إلى أن الوفد
الصحراوي اغتنم الفرصة لتقديم دعوة إلى أعضاء
المجموعة لحضور أشغال الندوة  46للتنسيقية

األوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي
المقرر عقدها يومي  2و  3ديسمبر القادم ببرلين
والندوة البرلمانية التي سيعقدها البرلمان األلماني,
باإلضافة للدعوة إلى حضور أشغال المؤتمر 16
لجبهة البوليساريو الذي سيعقد في  13يناير القادم.
وفي ختام االجتماع ,أقرت المجموعة البرلمانية,
برنامج عمل للسنة القادمة يتضمن جملة من
األنشطة والمبادرات والزيارات الميدانية .وضم
الوفد الصحراوي المشارك في االجتماع ,إلى
جانب أبي بشرايا البشير ,كل من الكنتي بال ممثل
البوليساريو مكلفا بمهمة في ممثلية الجبهة بأوروبا
وبصيري موالي الحسان عضو في ممثلية الجبهة
بأوروبا.

�أكرث من � 100ألف منهم يزاولون �أعماال خطرية

انتهاكات حقوق الطفل باملغرب م�ستمرة
قالت الجمعية المغربية لحقوق
اإلنسان أن المملكة ال تزال بعيدة كل
البعد عن مالءمة التشريعات الوطنية
مع أحكام ومقتضيات االتفاقية الدولية
حول حقوق الطفل التي صادقت
عليها ،حيث يالحظ تماطل الدولة في
تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة
عن اللجنة األممية لحقوق الطفل.
ودعت أكبر جمعية حقوقية مغربية,
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل
الذي يصادف  20نوفمبر من كل
سنة ,إلى اتخاذ التدابير المالئمة لمنع
جميع أشكال العنف ضد األطفال
وحمايتهم منها ,بما في ذلك العنف
البدني والنفسي والجنسي والتعذيب
والعنف المنزلي واإلهمال ,وسوء
المعاملة في مراكز االحتجاز أو
الرعاية االجتماعية ,ووضع آليات
فعالة للتحقيق في حاالت التعذيب

وغيرها من أشكال العنف ضد
األطفال.
وبالمغرب ,تخلد مجموعة من
الفاعلين الجمعويين والحقوقيين
المهتمين بمجال الطفولة ,هذا اليوم,
في ظل واقع تطبعه وفق كثيرين,
"انتهاكات تمس بحق كثير من
األطفال في الحياة الكريمة".
وفي هذا السياق ،أكدت الجمعية
تسجيل "انتهاكات كثيرة تمس بحقوق
األطفال" الذين يصنفون في خانة
الفئات االجتماعية الهشة ,مؤكدة على
أن الطفل المغربي يتعرض ألشكال
مختلفة من العنف خاصة منها
المتعلقة باالعتداءات الجنسية ,إلى
جانب إشكاالت ذات صلة بالحقوق
األساسية لألطفال من عالج وتعليم
وغيرها.
وأشارت إلى الوضعية الصعبة لفئات

معينة من األطفال ,كاألطفال الذي
هم "في وضعية نزاع مع القانون"
واألطفال الذين يعيشون في الشارع,
موضحة أن هناك إشكاال حتى بالنسبة
لمن يعيشون في بعض المراكز
الخاصة ,وذلك الفتقادها "للشروط
الالزمة لنموهم الجسدي والنفسي".
كما تطرقت إلى إشكالية تشغيل
األطفال ,إذ أكدت بأسف استمرار
"مجموعة من الممارسات التي
تمس حقوق وكرامة األطفال
وتهدد مستقبلهم" ,مشيرة إلى غياب
إستراتيجية "النتشال األطفال
الذين يتم تشغيلهم ومواكبتهم
وإدماجهم" ,سواء داخل أسرهم أو
داخل المؤسسات التعليمية .وشددت
الجمعية ,بهذه المناسبة ,على أنه
"ال يجب التعامل مع هذا الموضوع
بشكل موسمي" ,مشيرة إلى أن

وضعية الطفولة في المغرب صعبة
وال ترقى إلى التزامات المغرب
الدولية في هذا المجال.
وعلى هذه الخلفية ,طالبت الجمعية
بتشديد العقوبات ووضع حد لإلفالت
من العقاب في جرائم اغتصاب
القاصرين وتقوية الضمانات القانونية
للحد من الظاهرة وتوفير الشروط
االجتماعية والنفسية إلعادة إدماج
األطفال ضحايا االغتصاب.
كما دعت إلى مواجهة ظاهرة
االنقطاع عن الدراسة وتمكين
األطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية
واللغوية ,ومنع تشغيل األطفال،
فبحسب معطيات رسمية صادرة
عن المندوبية السامية للتخطيط ,فإن
عدد األطفال الذين يشتغلون بالمملكة
يفوق  200ألف ,أكثر من نصفهم
يزاولون أعماال خطيرة.

الواليات املتحدة الأمريكية

 10قتلى يف �إطالق نار داخل متجر بوالية فرجينيا الأمريكية

أعلنت السلطات األمريكية مقتل  10أشخاص في
إطالق نار جماعي وقع داخل محل تجاري بوالية
فرجينيا.
وقالت شرطة مدينة تشيسابيك ،األربعاء ،إن
إطالقا للنار داخل متجر "وول مارت" ،مساء أول
أمس ،تسبب في مقتل ما ال يزيد على  10أشخاص
ووقوع عدد من اإلصابات ،حسبما نقلت وكالة
"أسوشيتيد برس".
وأضافت الشرطة في تصريحات صحفية ،أن
الهجوم نفذه شخص واحد ،أطلق النار على نفسه

www.elraed.dz

بعد مهاجمته جمعا من الناس .وفي السياق ،أوضح
متحدث الشرطة ليو كوسينسكي ،أن إطالق النار
توقف "بمجرد وصول الشرطة إلى موقع الحادث".
وأشار إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 22:12
( 03:12بتوقيت غرينيتش).
من جهتها ،أعربت سلسلة متاجر "وول مارت"
عن صدمتها ،وقالت في تصريحات نقلتها وسائل
إعالم أمريكية إنها "تعمل بشكل وثيق مع سلطات
إنفاذ القانون" في التحقيقات الخاصة بهذا "الحادث
المأساوي" .ولم تعلن السلطات األمريكية حتى

صباح األربعاء ،أي تفاصيل بشأن هوية منفذ
الهجوم أو دوافعه.
ووقع ما ال يقل عن  662حادث إطالق نار جماعي
ً
وفقا لمنظمة
في الواليات المتحدة هذا العام،
تتبع الهجمات المسلحة "Gun Violence
 "Archiveاألمريكية (غير ربحية) .وعلى
خلفية هذه الحوادث ،ناشد الرئيس جو بايدن نواب
الكونغرس تغيير قوانين حمل السالح في البالد،
حفاظا على األرواح ،لكن لم تتخذ خطوات ملموسة
بهذا الشأن.

دويل

من �إعداد :حياة �سرتاح
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�أكد �أن �إنهاء احل�صار مهم لتحقيق التنمية امل�ستدامة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

تقرير :قيود االحتالل على ال�ضفة كلفت
اقت�صاد فل�سطني  50مليار دوالر

خل�ص تقرير حديث �صدر عن "م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية" (�أونكتاد) �إىل �أن القيود االقت�صادية التي يفر�ضها االحتالل
على ال�ضفة الغربية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة كلفت االقت�صاد الفل�سطيني  50مليار دوالر بني عامي  2000و2020.
وشدد التقرير على أن "إنهاء
االحتالل للمنطقة (جيم)
في الضفة الغربية والقدس
الشرقية أمرٌ بالغ األهمية
لتحقيق التنمية المستدامة
في األراضي الفلسطينية
المحتلة ألنه سيمكن الشعب
الفلسطيني من مضاعفة حجم
اقتصاده».
ضمن
التقرير
ويأتي
سلسلة من التقارير التي
تعدها األونكتاد ،ومقرها
الرئيسي جنيف ،حول
االقتصادية
التبعات
والتنموية لالحتالل على
الفلسطينيين وترفعها للجمعية العامة لألمم المتحدة
في نيويورك .وكان األمين العام لألمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريس ،قد حول التقرير إلى الجمعية
العامة في أوت الماضي.
ويحمل التقرير عنوان "التكاليف االقتصادية
لالحتالل على الشعب الفلسطيني :الخسائر الناجمة
عن القيود اإلضافية في المنطقة (جيم) ،في الفترة
بين عامي 2020».-2000
ويقدر التقرير أن "تكلفة هذه القيود اإلضافية
هي نحو  2.5مليار دوالر سنوياً .وتعادل التكلفة
التراكمية في الفترة بين عامي  2000و،2020
ثالثة اضعاف الناتج المحلي اإلجمالي للضفة
الغربية في عام  2020وأكثر من  2.5أضعاف
الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني في العام نفسه».
ويلفت التقرير االنتباه إلى أن ما يسمى بـ"المنطقة
جيم" (بحسب اتفاقيات أوسلو) تشمل "حوالي
 %60من مساحة الضفة الغربية وتضم جميع
المستوطنات والتي تخضع للسيطرة المدنية
واألمنية الصهيونية».
ويؤكد التقرير كذلك على أن سلطات االحتالل تشمل
قرابة  %70من المنطقة جيم "ضمن حدود المجالس
اإلقليمية للمستوطنات ،مما يجعل ذلك الجزء من

المنطقة (جيم) محظوراً على التنمية الفلسطينية،
على الرغم من أن المنطقة (جيم) تمثل الجزء
األكبر المترابط في الضفة الغربية ،عالوة على أنها
تضم أكثر األرضي خصوبة وتحتوي على الموارد
الطبيعية األكثر قيمة» ،وأشار التقرير كذلك إلى أن
الكيان الصهيوني ال تكتفي بسيطرتها على  %70من
تلك األراضي داخل المنطقة جيم بل إنها تقيد بشدة
وصول الفلسطينيين إلى  %30المتبقية.
ّ
ويذكر التقرير بعدم شرعية المستوطنات بحسب
القانون الدولي ويشير إلى أنه " وعلى الرغم من
صدور العديد من قرارات مجلس األمن والجمعية
العامة لألمم المتحدة التي تؤكد ،بموجب القانون
الدولي ،على عدم شرعية المستوطنات واالستيالء
على األراضي بالقوة ،إال أن (سلطات االحتالل)
مستمرة في توسيع المستوطنات وتنميتها».
بل إن سلطات االحتالل ال تكتفي بتوسيع تلك
المستعمرات ،بل تقوم "القوة القائمة باالحتالل بتقدم
حوافز سخية للمستوطنين ورجال األعمال لتيسير
المشاريع الصناعية والزراعية ،والتي شجعت مئات
اآلالف من المواطنين الصهاينة على االنتقال إلى
المستوطنات المدعومة ،حيث مستويات المعيشة،
في المتوسط ،أعلى مما هي عليه في إسرائيل،
ً
وفقا لمختلف المصادر».ويتوقف التقرير كذلك

عند القيود االقتصادية اإلضافية التي
يفرضها االحتالل على األنشطة
االقتصادية الفلسطينية في هذا
الجزء من المنطقة جيم وفي مناطق
أخرى من الضفة الغربية والقدس
الشرقية المحتلة والتي تشمل قيود
حركة األشخاص والبضائع ،ويعطي
التقرير عدداً من األمثلة على تلك
القيود والتي تشمل "فرض حظر
على استيراد تكنولوجيا ومدخالت
إنتاج معينة ونظام تصاريح صارماً
وضوابط بيروقراطية ونقاط تفتيش
وبوابات وسواتر ترابية وحواجز
وخنادق باإلضافة إلى الجدار».
ويشير التقرير إلى أنه وباإلضافة
إلى القيود المفروضة على المنطقتين "ألف" و"باء"
فإن قوات االحتالل تفرض قيوداً إضافية على
المنطقة "جيم" من أجل تسهيل توسع المستوطنات،
ويستنتج التقرير إلى أن ذلك يخلق وضعاً تكون
فيه "األنشطة االقتصادية في الـ %30المتبقية
من المنطقة (جيم) ،الواقعة خارج حدود مجالس
المستوطنات ،أقل بكثير مقارنة بالمنطقتين (ألف)
و(باء)».ويقدر التقرير أن "تكلفة هذه القيود
اإلضافية هي نحو  %25من الناتج المحلي اإلجمالي
للضفة الغربية .بكالم آخر ،إذا كان مستوى القيود
المفروضة على التنمية الفلسطينية في  %30من
المنطقة (جيم) المتاحة للتنمية الفلسطينية هو نفسه
المطبق في المنطقتين (ألف) و(باء) ،فإن حجم
اقتصاد الضفة الغربية سيكون أكبر بكثير مما هو
عليه اآلن».
ويتوقف التقرير عند الفوائد االقتصادية التي تعود
على دولة االحتالل من المستوطنات في المنطقة
(جيم) والقدس الشرقية مقابل التكلفة التي يتحملها
الشعب الفلسطيني ،ويقدر التقرير "المساهمة
السنوية لهذه المستوطنات في اقتصاد دولة االحتالل
بنحو  41مليار دوالر أو  %227من إجمالي الناتج
المحلي الفلسطيني في عام 2021».

يعد �صاحب �أطول جمموع اعتقال يف �سجون االحتالل

عائلة عميد الأ�سرى الفل�سطينيني
تتوقف عن امل�شاركة بفعاليات م�ساندة له
قاطعت عائلة عميد األسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي االعتصام األسبوعي
لمؤسسات األسرى والذي خصص لقضيته ولقضية األسرى األطفال بمناسبة
يوم الطفل العالمي ،لكن مؤسسات األسرى وشخصيات فلسطينية قررت تنظيم
زيارة إلى منزل البرغوثي ،رغم إحجام العائلة عن تنظيم فعالية اعتادت على
إقامتها أمام منزل البرغوثي كل عام.
وتعتقد أمان نافع وفق تقارير إعالمية عربية أن رفض زوجها إرسال رسالة
بمناسبة دخوله عاماً جديداً في سجون االحتالل كما اعتاد واكتفى بالقول:
(الصمت أبلغ) ،وكأنه يريد أن يقول إننا منذ  42عاماً نتكلم ،ولم يعد هناك
كالم آخر ،فيما تؤكد نافع أنه "ليس من المعقول أن يبقى أسيرا لـ 42عاماً،
ً
معقوال بقاء كريم وماهر يونس لـ 40عاماً ،ويفرج عنهما بعد انتهاء
وليس
ً
محكوميتهما ،فمن المسؤول؟».وتتابع نافع" :كعائلة قررنا جميعا عدم التحدث
وتنظيم وقفات ،أو المشاركة بوقفة احتجاجا على ما يحدث من ترك نائل
واألسرى كل هذه المدة! لكن احتراماً لوجود الزوار فرسالتي أنني أريد أن
يفرج عن نائل وكافة األسرى ،ال أريد أن أحمل أحداً المسؤولية ،ألن من
سيسمعني سيعرف من المسؤول».رغم ذلك ،فقد أعدت نافع قبل وصول
الزائرين زاوية خاصة لمقتنيات وصور زوجها التي أخرجها من السجن على
مدار عقود ،وتفقدت بعض المقتنيات ،بينها صورتان ،وهو شاب ،وأخرى
تجمعها به داخل السجن وقد غزا الشيب رأسه.
سرعان ما انتقلت نافع إلى مذياع صغير قديم كان مع نائل بالسجن ،وضعت
بداخله بطاريات ،وحاولت تشغيله ،صدرت بعض األصوات أو "الخشخشات"،
فقالت" :ال يزال فيه نفس بعد  42عاماً ،وربما نصلحه بعد خروج نائل من
السجن ،بالتأكيد هو يريد صاحبه ،وهو الذي يستطيع التعامل معه» ،كان هذا
هو المشهد في منزل البرغوثي ،مزيج من احتجاج وغضب ،ولكن األمل ال
يتوقف أيضاً بأن لحظة اإلفراج عنه ستحصل ال محالة.
من جانبه ،قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس ،لـ"العربي الجديد":
"إن رسالة نائل هذا العام بالصمت (بليغة) ،بعدما مضى ما يقارب نصف قرن

من الزمان على اعتقاله ،أظن أن صمته يحمل بعض العتب على قادة الحركة
الوطنية ،فهو مؤدب إلى حد أنه ال ّ
يمن على أحد بنضاله وصبره ،ولكن وكأنه
يقول ما بالكم! وقد اعتادت الحركة الوطنية حسب التسلسل الزمني أن ال يمضي
عقد كامل من الزمن دون أن تكون هناك عملية تبادل».
ويعتقد فارس أن البرغوثي ال يفكر بنفسه فقط ،وإنما بثالثمائة أسير دخلوا
تصنيف عمداء األسرى (أي أمضوا أكثر من  20عاماً داخل سجون االحتالل)،
ويقول فارس" :هذا شيء يستوقفنا الستخالص العبر وإعادة ترتيب األولويات،
وليس فقط الحديث عن معاناة األسرى ،بل يجب التفكير بوضع آليات
لتحريرهم».
وقد واجه نائل البرغوثي االعتقال في عام  ،1978وقضى  34عاماً
بشكل
ٍ
متواصل ،وتحرر عام  2011ضمن صفقة تبادل "وفاء األحرار" وكان حتى
ذلك الوقت يسمى عميد األسرى بصفته أقدم أسير فلسطيني ،إال ّ
أن االحتالل
أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقاالت واسعة عام  ،2014طاولت العشرات من
المحررين في الصفقة ،وتبقى اليوم منهم رهن االعتقال  47أسيراً.
وأخيرا ،عُ قدت جلسة لنائل بمحكمة عوفر العسكرية ،غرب رام هللا ،بعدما
أعادت المحكمة العليا لها قضية نائل ،لكن محكمة عوفر لم تصدر قراراً بشأن
المطالبة بإنهاء اعتقاله حتى اآلن.
وحول قضية األطفال ،قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
"حريات" حلمي األعرج" ،إن الطفل الفلسطيني يعيش واقعاً مريراً ،فاالحتالل
يستهدف األسير الطفل كبقية األسرى ،أطفال فلسطين يكبرون واالحتالل
مستمر باستهدافهم" ،مشيرا إلى أن إدارة سجون االحتالل تحرم األسرى
األطفال من التعليم ،وتضيق الخناق عليهم.
وبحسب بيانات نادي األسير الفلسطيني ،فإن أكثر من  750حالة اعتقال سُ جلت
بين صفوف األطفال والفتية منذ مطلع العام الجاري ،كان من بينهم جرحى
تعرضوا إلطالق نار قبل االعتقال ،وأثناء اعتقالهم ،فيما يبلغ عدد األسرى
األطفال حالياً نحو ً 160
طفل ،بينهم ثالث طفالت.
www.elraed.dz
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الناطق با�سم حركة حما�س عن مدينة
القد�س املحتلة حممد حمادة:

م�شاريع االحتالل اال�ستيطانية
بالقد�س لن تغري التاريخ
nزعارير :تلبية نداء الفجر بالإبراهيمي
ي�ؤكد مت�سك �شعبنا بحقه ومقد�ساته
أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة
محمد حمادة أن مواصلة مشاريع التوسع االستيطاني
وبناء الجسور واألنفاق بين القدس والمستوطنات
المحيطة بها ،وآخرها اعتزام بلدية االحتالل افتتاح القسم
الشمالي من مشروع توسعة ما يُسمّى (طريق األنفاق)؛
هو جز ٌء من سياسة عدوانية مستمرة تهدف إلى تهويد
المدينة المقدسة ،وعزلها عن هويتها الفلسطينية،
وتسهيل وصول المستوطنين إليها ،في محاولة بائسة
لتزييف التاريخ وفرض واقع جديد.
وشدد حمادة ،في تصريحات صحفية وفق الصحافة
الفلسطينية أمس على َّ
أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين
األبدية ،ولن تفلح مشاريع االحتالل وسياساته العدوانية
في تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة ،وستقف
جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في وجه مخططات
ً
ثابتة تحمي القدس وتقاوم
االحتالل االستيطانية ،وستبقى
كل سياسات التهويد والتهجير.
وتزامنا مع تصاعد موجة االستيطان دعا النائب
باسم زعارير إلى تلبية نداء الفجر العظيم في المسجد
اإلبراهيمي هذا الجمعة ،والحشد من كل فج إلى المسجد
للتأكيد على حقنا في مقدساتنا ،وقال زعارير ،في
تصريح صحفي :إن هذه الدعوات دليل قاطع على تمسك
شعبنا بحقه الديني والوطني في مقدساته ،وهي دليل على
صدق شعبنا وعلو همته ،وأكد أن تلبية نداء الفجر في
"اإلبراهيمي" يثبت للعالم أن مغتصب أرضنا ومقدساتنا
ال حق له فيها وال مقام له عليها ،ويقيم الحجة على
كل متخاذل ومطبع ،وأضاف" :إن شعبنا ال يعول على
السياسيين جميعا؛ بل يثق بتأييد هللا ونصره ،ويعول على
إرادته وحيويته».
وتابع" :نثمن عاليًا هذه الدعوات ،ونضم صوتنا إلى
الداعين لها ،ونهيب بالمخلصين الصادقين من شعبنا
أن يلبوا النداء ،وأن يتوجهوا من كل فج إلى المسجد
االبراهيمي لصالة الفجر فيه».
وانطلقت دعوات شبابية للحشد والمشاركة في إحياء
صالة الفجر العظيم الجمعة 25 ،من نوفمبر ،في
المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل ،وأكدت الدعوات
ضرورة إقامة صالة الفجر بالمسجد اإلبراهيمي ،تحت
عنوان فجر الحشد العظيم؛ رداً على التدنيس ومحاوالت
التهويد ،بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد من تدنيس
ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين.

بعد ت�شكيل حكومة االحتالل القادمة

حتري�ض �صهيوين ال�ستهداف
منظمات حقوق الإن�سان
بالداخل املحتل

وجه مشرعون صهاينة محسوبون على اليمين
الصهيوني ،تهديدات باستهداف منظمات حقوق اإلنسان
العاملة داخل فلسطين المحتلة عام  ،48بعد تشكيل
حكومة االحتالل القادمة.
وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني بتسلئيل
سموطريتش :إن "منظمات حقوق اإلنسان ،تشكل تهدي ًدا
وجوديًّا ،ويجب على الحكومة المقبلة التعامل معها».
وأضاف سموطريتش ،في مؤتمر عقدته منظمة "حتى
هنا" اليمينية المتطرفة في الكنيست (البرلمان) تحت
عنوان "منظمات حقوق اإلنسان التي تديرها حماس":
إنه "يجب على الدولة العبرية مصادرة أموال تلك
المنظمات ،والعمل ضدها بوسائل قانونية وأمنية" ،وفق
زعمه.
ونظمت "حتى هنا" هذا المؤتمر ،في أعقاب مسلسل
حمل عنوان "مدسوسة" نشرته القناة  13العبرية ،حول
منظمات حقوق اإلنسان األجنبية التي تنشط في الضفة
الغربية واألراضي المحتلة عام 48.
ويزعم التقرير أن شابة سويدية جندتها منظمة "حتى
هنا" اليمينية ،لجمع معلومات من داخل منظمات حقوق
اإلنسان العاملة في الضفة الغربية ،وبحسب سموطريتش:
"بدأت أنشطة منظمات حقوق اإلنسان صغيرة ،واليوم
نحن نفهم قوة تهديدها ،تماما مثل التطرف القومي
للعرب (فلسطينيو الداخل)" ،وفق زعمه.
وحققت األحزاب اليمينية والدينية الصعيونية ،فوزا في
انتخابات الكنيست التي جرت قبل أسبوعين ،بحصولها
على أغلبية تتيح لها تشكيل حكومة يمينية متطرفة.
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قر�آنيات...فهم القر�آن وتدبره ثمرته الإميان

ديني

ن�سوا اهلل ف�أن�ساهم �أنف�سهم

يقول هللا جل وعال { :وال تكونوا كالذين نسوا هللا
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون } [الحشر ]19 :
 .هذه آية جليلة الشأن في كتاب هللا تعالى وهي تضع
أيدينا على حقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود  ،وتمنحنا
استبصاراً بشأننا العام  ،ال يليق بنا أن نتجاوزه دون
أن يمأل حياتنا بمعنى جديد ! ولعلنا في النقاط التالية
نقتبس من نور هذه اآلية  -1 :إن نسيان هللا تعالى
يكون على مستويين  :مستوى ضعف صلة المسلم به ،
وتبلد أحاسيسه ومشاعره نحو خالقه جل وعال ومستوى
اإلعراض عن هديه واستدبار منهجه .
وفي إطار المستوى األول نجد أن لدينا الكثير الكثير
من النصوص التي تحث المسلم على أن يكون كثير
الذكر والمراقبة هلل تعالى حتى يصل إلى مرحلة الحب
له وفرح الوعي به  ،واالستئناس بذكره  ،وقد قال
سبحانه  { :يَا أَ ُّي َها الَ ِذينَ آ َمنُوا ْاذ ُكرُ وا َّ
للاَ ِذ ْكراً َك ِثيراً
ص ً
يال } [األحزاب ]42-41 :
(َ )41و َسبِّحُ و ُه ب ُْك َر ًة َوأَ ِ
وقال َ { :ولَ ِذ ْكرُ َّ
للاِ أَ ْكبَرُ } [العنكبوت  . ]45 :وفي
الحديث الصحيح ( :مثل الذي يذكر ربه وال يذكره
كمثل الحي والميت) [ ]1ولو رجعنا إلى ما حثت عليه
النصوص من الذكر  ،مما يسمى بعمل اليوم والليلة
لوجدنا أن االلتزام بذلك يجعل المسلم ال يكاد ينفك عن
تسبيح وتحميد وتهليل واستغفار وتضرع ودعاء  ،ما
دام مستيقظاً  .إن كثرة ذكر هلل تعالى تولّد لدى المسلم
ّ
الحيا َء منه وحبه ،
وتنشطه للسعي في مرضاته  ،كما
تمأل قلبه بالطمأنينة واألمان والسعادة ؛ لينعم بكل ذلك
في أجواء الحياة المادية الصاخبة .
إن الفكر يرسم المسار  ،ويرشد إلى الطريق األصلح
للحركة والعمل  ،لكنه ال يكون أبداً منبعاً للطاقة
والعزيمة واإلرادة الصلبة  ،وإن الصلة باهلل تعالى
والتي هي لباب كل عبادة هي التي تمدنا بكل ذلك  ،وإن
المعاناة التي يشعر بها المسلم اليوم من جراء االنفصال
بين قيمه وسلوكه  ،لم تتجذر في حياة كثير من المسلمين
إال بسبب ما يشعرون به من العجز عن االرتفاع إلى
أفق المنهج الذي يؤمنون به ؛ وذلك العجز لم يترسخ ،
ويتأصل إال بسبب نضوب ينابيع المشاعر اإليمانية في
داخلنا ! إن تيار الشهوات والمغريات الذي يجتاج كل
ما يجده أمامه اليوم  ،ال يقاوم إال بتيار روحي فياض
 ،يعب منه المسلمون ما يسمو بهم عن أوحال الملذات
والمتع الدنيوية  ،ويعوضهم عن نشوتها  .ولذا فإن
(أدب الوقت) يقتضي من المربين والعلماء الناصحين
وأهل الفضل  ،التوجي َه إلى إثراء حياة الشباب والناشئة
باألعمال الروحية وعلى رأسها الذكر حتى ال يقعوا
في مصيدة النسيان واللهو واإلعراض عن هللا تعالى .
إن مما صار شائعاً أن ترى بعض العاملين في حقل
الدعوة  ،وقد ُشغلوا بضروب من أعمال الخير  ،لكن
ً
الجانب الروحي لديهم صار
ذابال  ،وأقرب إلى الجفاف
بسبب إفراغ طاقاتهم في السعي إلى تحقيق أهـداف
عامة  ،كنفع الناس  ،أو الدعوة إلى هللا تعالى دون
أن يستحضروا النية  ،ودون أن يطبعوا على ذلك اسم
هللا تعالى ودون أن يعطروه بشذى من الصلة به ،
واإلحساس العميق باالمتثال ألمره  .وكانت نتيجة ذلك
أن فقدت تلك األنشطة نكهتها وتأثيرها ،
وقصرت عن
ّ
بلوغ أهدافها  ،بل صار تسرب حظوظ النفس إليها أمراً
قريباً ووارداً  .إن البنية العميقة لـ الثقافة اإلسالمية
متمحورة على نحو أساسي حول تعظيم هللا ومرضاته
 ،وإن المسلم إذا فقد قوة الشعور باالرتباط بذلك  ،لن
يسعى في إعمار األرض  ،وإذا فعل ذلك فإن عمله لن
يكون له أدنى تميز  ،وسيخبط  ،ويرتع كما يفعل غيره
!  -2هناك مستوى آخر من نسيان هللا جل شأنه يتمثل
في تخطيط شؤون الحياة بعيداً عن االهتداء بكلماته ،
والتقيد بالقيود التي فرضها على حركة عباده  .وهذا في
الحقيقة هو النسيان األكبر .
وعند تقليب النظر في واقع أمة اإلسالم اليوم نجد أن
نسبة محدودة من المنسوبين لهذه األمة تلتزم على
نحو كلي بفعل الواجبات  ،وترك المحرمات  .وبما
أن اإلحصاء حول أي شيء ليس مرغوباً فيه  ،فإننا
ال نعرف  ،وال نحزر االتجاه الذي تسير فيه تلك
النسبة المحدودة من الملتزمين  :هل هو النمو  ،أو
هو االنكماش واالنحسار ؛ لكن من الواضح أن العديد
من القيم واألخالق اإلسالمية العتيدة بدأ يفقد التأثير في
ضبط السلوك  ،وتكوين المواقف ؛ ألسباب عديدة ،
ليس هنا موضع ذكرها  .وحين تسمع لكالم كثير من
ذوي النفوذ والثقافة في الساحات اإلسالمية ال تجد في
أحاديثهم وخطابهم العام ما يدل في الشكل أو في الروح
على أنهم على شيء من ذكر هللا والدار اآلخرة  ،أو

أنهم متأثرون بشيء من منهجيات هذا الدين وأدبياته ،
على الرغم من أنهم يُذكرون في عداد المسلمين ! وإن
مما يالحظ في هذا السياق أن تطوراً مريعاً قد اجتاح
لغة الخطاب لدينا خالل السنوات العشر الماضية  ،فقد
كانت لدينا قيم موضوعية ثابتة  ،على من يستحق الثناء
أن يتخلق بها  ،وقد كان الناس يقولون  :فالن طيب
(ابن حالل) خلوق  ،صالح  ،مستقيم  ،تقي  ،متواضع
 ..أما اليوم فإن ألفاظ المديح تتمحور حول عدد من
المزايا الشخصية المرتكزة على مهارات معينة  ،وعلى
عالقات اجتماعية واسعة  ،هي أشبه بما على (مندوبي
المبيعات) أن يتقنوه ! وصار يقال  :فالن ناجح  ،شاطر
 ،اجتماعي (دبلوماسي) َح ِرك َ ،م ِرن  ،أثبت ذاته ،
وحقق وجوده .
وفي اعتقادي أن مثل هذا التطور سوف يجعل المجتمع
يموج باللصوص والمرتشين والمحتالين ما دام النجاح
 ،ال الفالح  ،هو المنظم الخفي للتراتيبية االجتماعية
! وقد نعد هذا من أسوأ ما شاهدناه من أشكال التطور
األخالقي واالجتماعي والتربوي  ،وسوف تكون له آثار
بعيدة المدى في البنية األساسية للشخصية المسلمة على
مدى عقود عديدة قادمة !  -3إن اآلية الكريمة صريحة
في أن نسيان هللا تعالى كان سبباً مباشراً في جعل المرء
ينسى نفسه  ،وكأن الذي يضيّع نفسه في عاجلها وآجلها
 ،يضيّع الدنيا فتلفه المشكالت من كل صوب  ،ويضيع
اآلخرة بخسران النجاة والفوز بالجنة  .إن نسيان النفس
ليس على درجة واحدة  ،وإن الضرر الذي سيلحق
الناس سيكون بالتالي متفاوتاً  ،وعلى مقدار النسيان
والتضييع ألمر هللا تعالى سيكون التضييع للنفس والدنيا
واآلخرة  .إن خسران اآلخرة للذين ينسون هللا  ،واضح
المعالم  ،ويستوي في معرفته العامة لدينا والخاصة ،
لكن التضييع ألمر الدنيا هو الذي يحتاج إلى نوع من
البيان  ،ولعلنا نجلوه في النقطتين التاليتين  – 4 :إن
عصر المعلومات الذي يظلنا اآلن سيكون وهللا أعلم
أقصر العصور الحضارية  ،وسوف يعقبه عصر آخر
 ،هو عصر (الفلسفة) وبحث المسائل الكلية  ،وستطرح
األسئلة الكبرى  :من أين جئنا  ،ولماذا نحن هنا  ،وإلى
أين المصير  ،ما حدود الطبيعة البشرية  ،وما ماهية
الخير والشر  ..؟ وإنما نقول ذلك ؛ ألن قراءة التعاقبات
التاريخية  ،تنبئنا أنه حين تصل حالة مّا إلى حدود
متقدمة  ،تبزغ من الطبيعة البشرية حالة مضادة لها
؛ فحين تشتد العقالنية أو التقنيّة في أمة  ،فإن أشواقاً
العقالني
تنبعث لكسرها  ،فينبثق من
العاطفي  ،ومن
ّ
ّ
التقني
الفلسفي والفكريّ  ،إنه أحد مظاهر سُ نّة التوازن
ّ
ّ
التي بثها الخالق جل وعال في هذا الكون ! ولذا فإن
الهمجيّين وسوقة السوقة وحدهم  ،هم الذين ال يتشوّفون
إلى معرفة مصيرهم النهائي  ،وإلى معرفة الغايات
الكبرى للوجود ! حين تصير البشرية إلى هذه المرحلة
 ،سيكتشف الذين نسوا هللا  ،أنهم ال يملكون أي جواب
جازم  ،أو م ُْقنع على األسئلة الكبرى المثارة بإلحاح
 ،بل سيجد الغرب على نحو خاص أنه قد أحرق كل
سفن العودة إلى (الوحي) الذي يُعد المصدر الوحيد الذي
يجيب على تلك األسئلة  .وقد كان (أينشتاين) يقول ( :إن
حضارتنا تملك معدات كاملة  ،ولكنها تفقد اإلحساس

باألهداف الكبرى) !  .إن كل إصالح لشؤون البيئة
واالقتصاد  ،وإن أي نوع من المحافظة على منجزات
البشرية  ،سيقتضي من اليوم فصاعداً تقدماً ملحوظاً
على صعيد (اإلنسان) وما لم يحدث هذا التقدم  ،فإن
كل شيء سيكون في مهب الريح ! ! والمالحظ بقوة
أن الحضارة الحديثة بصبغتها المادية  ،قد نقلت مجال
السيطرة من اإلنسان إلى األشياء  ،حيث أضعفت
إرادة البشر  ،وأحاطتها بكل ما يخل بتوازنها  ،وهذا
يعني أن الحضارة الغربية ببنيتها الحاضرة ليست
مؤهلة للنهوض باإلنسان  .إذا كنا نعتقد أن الطبيعة
البشرية واحدة  ،فهذا يعني أن غايات وجودها يجب
أن تكون واحدة  ،وهذا هو منطوق الوحي  ،وهذا ما
ال يبصره اإلنسان العلماني اليوم ! ! لن تكون األسئلة
المثارة أصيلة إال إذا كان لها أجوبة موجودة عند جهة
مّا وهذه الجهة لن تكون أبداً اإلنسان  ،فمن تكون إذن
؟ ؟ إن العقل البشري خلقه هللا تعالى ليكون في األصل
ً
عقال عملياً  ،وهو في عمله يشبه (الحاسوب)  ،وهو
كالحاسوب ال يستطيع إدخال تحسينات جوهرية على
المدخالت التي يُغذى بها  ،وسيكون األمر مضحكاً إذا
عمدنا إلى تشغيل العقل البشري وتحسين طروحاته
وعمله بشيء من منتجاته التي تولى تنظيمها الفالسفة ،
وهم الذين لم يفلحوا في االتفاق على أي شيء ! !  .إن
كل شيء اليوم يتقدم إال اإلنسان فإنه في تدهور مستمر
 ،وإن مما يثير ال َف َزع أنه على مدار التاريخ كان التقدم
المادي والعمراني مشفوعاً بانخفاض في وتائر التدين
والسمات اإلنسانية األصيلة  ،مما يدل على أن اإلنسان
ال يستطيع أن يوازن بين مطالبه الروحية والجسدية ،
دون عون من خالقه .
ولكن المؤسف مرة أخرى أننا ال نريد أن نعترف بذلك
؛ ألن ذلك يقتضي منا تغييراً
ً
هائال  ،نحن غير مستعدين
اآلن لدفع تكاليفه ! إن نسيان هللا تعالى قد أفسد النسيج
اإلنساني كله  ،وحين يفسد النسيج العام  ،فلن يكون ثمة
فائدة تذكر من وراء التعليم والتدريب والتربية  ،وكيف
يمكن إصالح خبز أو كعك أو فطير فسد طحينه ؟ !
إن ضعف اإلنسان على مدار التاريخ كان من عوامل
استمرار بقائه  ،أما اليوم فقد اجتمع له القوة الغاشمة
مع الطيش الشديد  ،وهذا ما سيسبب الكوارث ما لم
يحدث انعطاف كبير في اتجاه الرشد والهداية والتدين
المبصر األصيل  .ب – إن المهمة األساسية للرسل
يبصروا الناس بما يجب عليهم تجاه
عليهم السالم أن ّ
خالقهم  ،وأن ّ
يذكروهم الدار اآلخرة ومطالب الفوز
ْ
ُ
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ي
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أَمْر ِه عَ لَى َمن ي ََشا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه لِيُن ِذ َر يَوْ َم التَّ
الق } [غافر
ِ
ِ
 . ]15 :ومهمة المصلحين إذا ما أرادوا االستجابة
لدعوتهم أن يُنضحوا من التعاليم اإلسالمية ما يمزجونه
بالخيال الخصب والخبرة البشرية والمالحظات الذكية
 ،من أجل توفير الظروف التي تجعل الناس أقرب إلى
االلتزام  .وإن هذه الدنيا دار ابتالء  ،ولذا فإن علينا
دائماً أن نختار ما يصلح أحوالنا  ،وإن لكل عصر
اختياراته واجتهاداته  .والمشكلة أن الفضائل والقيم
والنظم ال تتفق بعضها مع بعض اتفاقاً كلياً  ،بل إن
إقامة كثير منها قد يتطلب التضحية ببعضها اآلخر :
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إذا اخترنا الحرية الفردية  ،فقد يقتضي ذلك التضحية
بشكل تنظيمي نحن في أمس الحاجة إليه  ،وإذا اخترنا
العدالة  ،فقد نُ َ
رغم على التضحية بالرحمة  ،وإذا اخترنا
المساواة  ،فقد نضحي بقدر معين من الحرية الفردية
ً
 ..ومن وجه آخر هل يصح أن نعذب
أطفاال كي ننتزع
منهم معلومات عن خونة أو مجرمين خطرين ؟ وهل
للمرء أن يقاوم حاكماً ظالماً  ،ولو أدى ذلك إلى مقتل
والديه أو أطفاله ؟ ؟ كل هذا ال يستطيع العقل أن يعطي
أجوبة واضحة وقاطعة عنه  .وننتهي من هذا إلى أن
كل مجتمع يحتاج إلى مقدار مّا من تلك الفضائل والنظم
 ،كي يجعل حياته متوازنة ومتسقة  ،فكيف يتم تحديد
ذلك المقدار ؟ إن المنهج الرباني ال يحدد لنا على نحو
دقيق القدر المطلوب من التماثل االجتماعي  ،وال القدر
المطلوب من الحرية الفردية  ،أو العدل أو الرحمة
 ..لكنه يضيق دوائر االختيار  ،ومساحات البحث
واالجتهاد ؛ والفارق بين المهتدي بنور هللا والمحروم
منه كالفارق بين من يبحث عن إبرة في صحراء  ،ومن
يبحث عنها في غرفة  .على الجميع أن يبحث  ،ولكن
حظوظ العثور على المطلوب متفاوتة تفاوتاً عظيماً ،
كما أن إمكانات الوقوع في الخطأ  ،هي األخرى متفاوتة
كذلك  .إن العقل بطبيعة تركيبه ال يستطيع أن يعمل في
أي مجال  :فلسفي أو تنظيمي أو تقني إال إذا أُسعف
بإطار توجيهي يهيئ له مقدمات  ،وبعض المدخالت
ً
الضرورية  ،وإن المنهج الرباني عقيد ًة
وشريعة هو
الذي يوفر ذلك اإلطار .
ً
في مجال التربية االجتماعية
مثال نجد أن الشريعة
الغراء حددت لنا محاور أساسية  ،يجب أن ترتكز
عليها أنشطتنا التربوية  ،وهي ما سماه أهل األصل
بالكليات أو الضرورات الخمس  ،وهي حفظ الدين
والنفس والعقل والعرض والمال  ،وقد ّ
تكفل الفقه
اإلسالمي بتوفير األحكام واألدبيات التي ترسم حدود
الحركة التربوية في ظل هذه المحاور الخمسة  ،كما
وضحت المرتبية التي يجب اتباعها عند ضرورة
التضحية ببعضها لحفظ اآلخر  ،على ما هو واضح في
كتب األصول والفقه ؛ فالشأن التربوي لدينا على عالته
أفضل مما هو موجود لدى دول كثيرة متقدمة عمرانياً ؛
وذلك بسبب وجود هذا اإلطار التوجيهي  ،وهذا كله مع
أن أكثر الشعوب اإلسالمية تعاني من أوضاع معيشية
قاسية  ،والجرائم بأنواعها لدينا أقل  ،والتماسك األسري
واالجتماعي أفضل  .إن محنة العقل الذي نسي هللا لم
يحن أوانها بع ُد  ،ولكن إذا وصل النمو االقتصادي إلى
حدوده القصوى  ،وانتشرت البطالة  ،وعم ضنك العيش
 ،فسوف يرى كل المعرضين عن دين هللا أن الليبرالية
والرأسمالية ليست أفضل ما أنتجه العقل البشري  ،وأن
الخالص يتطلب مراجعة جذرية  ،من أجل العودة إلى
سبيل الرشاد  .اإلنجازات الحضارية وسعادة األفراد ،
ووحدة الكيان الحضاري  ،كل ذلك سيكون على حافة
الهاوية إذا لم يضئ كل منعطفات الطريق شعاع من
الغاية الكبرى  ،وإذا لم تتلفع جميعاً بهدي من هدي هللا
؛ وهللا غالب على أمره .
امل�صدر  :كتاب يف �إ�شراق �آية

الت�سلية
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الطبعة الرابعة من التظاهرة
تقام باجلزائر العا�صمة

�أكرث من  100عار�ض
حا�ضرون يف "�سيكورا
�شمال �إفريقيا "2022

افتتح الصالون الدولي الرابع للحريق
و السالمة و االمن و حاالت الطوارئ
"سيكورا شمال افريقيا  ،"2022أمس أول
بالجزائر العاصمة للجمهور المتخصص
بمشاركة  104عارض.و يتعلق األمر
بصالون يقدم جميع الحلول األمنية ومكافحة
الحرائق والطوارئ للقطاع الصناعي
واالسالك النظامية ،و يتم اقتراح أحدث
التكنولوجيات في هذا المجال ،على غرار،
مثال ،الكاميرات الحرارية والتجهيزات و
المعدات المدرعة" ،حسبما أوضح أوليفييه
هشام الالرد ،المدير العام لشركة "ايزيفار»
( )EasyFairsالمنظمة للحدث.
وبهذه المناسبة ،أكد المتحدث حسب وكالة
األنباء الرسمية على ضرورة استجابة
المؤسسات إلى المتطلبات القانونية لألمن
من حيث الصحة والسالمة والبيئة ،خاصة
وأن "الجزائر بصدد االلتزام بها بسرعة،
على الصعيد الصناعي ،باإلضافة إلى
حقيقة أن معايير األمن مطلوبة من قبل
كل من الموظفين واإلدارات».ومن بين
المشاركين وزارة الدفاع الوطني ،والدرك
الوطني ،والمديرية العامة لألمن الوطني،
والحماية المدنية ،باإلضافة الى الشركاء
المؤسساتيين والجمعيات الوطنية ،وغيرها
من الهيئات التابعة للقطاع الخاص.وتجدر
االشارة الى أن الطبعة الرابعة من "سيكورا
شمال إفريقيا" تتميز بشارع المؤسسات
الناشئة ، »avenue Startup« ،وهي مساحة
من األجنحة وضعت تحت تصرف الطالب
والباحثين الشباب وطالب الدكتوراه
لعرض منتجاتهم والتواصل مع العارضين،
باإلضافة إلى ذلك ،من المقرر خالل هذا
الحدث الذي سيختتم اليوم الخميس ،تنظيم
عدد من الندوات الموضوعاتية المتخصصة.
حياة �سرتاح

بعد �أربع طبعات ناجحة
من اجلائزة الكربى للهند�سة

�إطالق الطبعة الأوىل
من اجلائزة الكربى البتكار
الطالب الفارج اجلزائر
تطلق الفارج الجزائر بالشراكة مع المدرسة
الوطنية للفنون التطبيقية « ، »ENPالطبعة
األولى من الجائزة الكبرى البتكار الطالب
 .GP-IEمنافسة رئيسية لألفكار المبتكرة
الستراتيجية التنمية المستدامة التي تضمن
القدرة التنافسية في سلسلة قيمة في نشاط
مصنع االسمنت.وأعطيت اإلثنين الماضي
على مستوى المدرسة الوطنية للفنون التطبيقية
« ، »ENPيجمع  GP-IEكليات الهندسة
الخمس في واليات الجزائر والبليدة وجامعة
عين تموشنت ،إشارة انطالق المسابقة الجديدة،
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع االبتكار
وروح ريادة األعمال في البيئة الطالبية،
كما تهدف إلى زيادة قدرة الطالب على تقديم
أفكار وأساليب جديدة تتعلق بالقضايا البيئية
الحالية  ،للدفاع عنها في بضع دقائق من
حيث الجدوى الفنية واالقتصادية والقانونية.
ويقول القائمون على التظاهرة أن التحدي الذي
يواجه المرشحين يتمثل في تخيل وتقديم طرق
لتقليل البصمة الكربونية في عملية تصنيع
وتسويق األسمنت من خالل تخيل وسائل
جديدة أكثر بيئية.حيث ستتم متابعة المشاريع
وتقييمها من قبل لجنة مشتركة حول معايير
األصالة وموضوعية االبتكار والجدوى
االقتصادية للمشروع وتأثيره على التنمية
المستدامة والفوائد المجتمعية ،دعا القائمون
عليها بضرورة االطالع أكثر عن تفاصيل هذه
المسابقة عبر .www.lafarge.dz
حياة �سرتاح
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حرا�س احلدود �أحبطوا حماوالت
تهريب كميات كبرية من الوقود بـ  4واليات

حجز  14.5قنطارا من الكيف
املغربي خالل �أ�سبوع

متكنت مفارز م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي ,بالتن�سيق مع خمتلف م�صالح الأمن ,يف عمليات خمتلفة
خالل الأ�سبوع املا�ضي ,من توقيف  50تاجر خمدرات و�إحباط حماوالت �إدخال �أزيد من  14قنطار من
الكيف املعالج عرب احلدود مع املغرب.

أشارت حصيلة عملياتية أوردتها يوم أمس األربعاء
وزارة الدفاع الوطني أنه "في سياق الجهود المتواصلة
المبذولة في مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة
بكل أشكالها ,نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني
الشعبي ,خالل الفترة الممتدة من  16إلى  22نوفمبر
 ,2022عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية
تعكس مدى االحترافية العالية واليقظة واالستعداد
الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».
وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار عمليات مكافحة
اإلرهاب" ,أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي
 7عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات منفصلة
عبر التراب الوطني».وفي إطار محاربة الجريمة
المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي
آلفة االتجار بالمخدرات" ,أوقفت مفارز مشتركة للجيش
الوطني الشعبي ,بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن
خالل عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية 50 ,تاجر
مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال كميات ضخمة من
المخدرات عبر الحدود مع المغرب ,تقدر بـ  14قنطار
و 50كيلوغرام من الكيف المعالج ,فيما ضبطت 25

كيلوغرام من مادة الكوكايين و 47810قرص مهلوس».
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي" ,بكل من
تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف,
 98شخصا وضبطت  39مركبة و 149مولدا كهربائيا
و 66مطرقة ضغط و 13جهاز كشف عن المعادن و8
أطنان من خليط خام الذهب والحجارة ,باإلضافة إلى
كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى
تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب».
وتم "توقيف  18شخصا وضبط  11بندقية صيد ومسدسين
( )02آليين وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب
والمضاربة تقدر بـ  130طن وكذا  53000علبة من
مادة التبغ و 17685وحدة من مختلف المشروبات ,وهذا
خالل عمليات متفرقة عبر التراب الوطني».وفي سياق
متصل" ,أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك
الوطني محاوالت تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر
بـ  27076لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف
وتمنراست ,فيما تم توقيف  123مهاجرا غير شرعي من
جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".
حياة �سرتاح

ت�شمل باقات ال�سفر والتنقل �إىل قطر

�أوريدو تهدي لزبائنها
و�شركائها �سفريات لعي�ش حما�سة ك�أ�س

وفا ًء لتقاليدها خالل األحداث
الرياضية الكبرى ،أهدت "أوريدو"،
مشغل االتصاالت الرسمي في
الشرق األوسط وأفريقيا لبطولة
كأس العالم فيفا قطر  2022لزبائنها
فرصة فريدة لعيش حماس كأس
العالم  2022في قطر.
حيث تم حسب بيان إعالمي
ألوريدو الجزائر منح باقات سفر

لزبائن وشركاء وموظفو لحضور
مباريات كأس العالم لكرة القدم ،التي
تحتضنها دولة عربية ألول مرة في
تاريخ هذه المنافسة المرموقة.
حيث ،تم سحب انتقاء الفائزين
المحظوظين من زبائن وشركاء
وموظفو "أوريدو" من خالل عملية
سحب القرعة من اجل االستفادة من
باقات السفر والتنقل إلى قطر لعيش

أجواء هذه المنافسة الكروية الكبيرة.
يتعلق األمر بزبائن "يووز"
الفائزين في عملية سحب القرعة
بعد مشاركتهم في تحدي من خالل
ُّ
"التكفل" التي تم إطالقها
خدمة
شهر سبتمبر الفارط ،وزبائن "ديما
أوريدو" الذين قاموا بتعبئة 2000
دج وأكثر ما بين  31أوت و30
سبتمبر 2022وكذا شركاء وموظفو
المؤسسة.
هذا وتسلّم الفائزون المحظوظون
باقة سفر تضم تذكرة طائرة ذهابا
وإيابا تجاه قطر ،وتذكرة الدخول
إلى الملعب لمتابعة مباريات كأس
العالم وكذا التكفل بإقاماتهم في
الدوحة.
من خالل هذه المبادرة ،تؤكد أوريدو
مرة أخرى عن التزامها الى جانب
زبائنها ،شركائها وموظفيها من
خالل منحهم فرصة عيش حماسة
المنافسة الرياضية المرموقة في
العالم.
حياة �سرتاح
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مب�شاركة خمت�صني
وممثلي املر�صد من 22

اجلزائر حتت�ضن اجتماع
مر�صد الرتاث املعماري
والعمراين يف الوطن العربي
انطلقت أمس األربعاء بالجزائر العاصمة أشغال
االجتماع السابع "لمرصد التراث المعماري والعمراني
في الوطن العربي" ،وهي آلية تابعة للمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم األلكسو ،بمشاركة أعضاء من
السلك الدبلوماسي وخبراء مختصين وممثلي المرصد
من  22دولة عربية.
وفي كلمة ألقاها األمين العام لوزارة الثقافة والفنون،
زهير باللو ،نيابة عن وزيرة الثقافة والفنون صورية
مولوجي ،التي أشارت فيها الى ان هذا اللقاء يعد
"فرصة لتوحيد الرؤى والجهود في مواجهة التحديات
الحالية التي تعترضنا جميعا فيما يتعلق في الحفاظ
على الهوية الثقافية والتراثية في الوطن العربي وجعله
عامال في تحقيق تنمية مستدامة وخلق الثروة».
وأكد باللو أن االجتماع "فرصة سانحة لتوحيد الجهود
لمحاربة كل أشكال المساس بالتراث الثقافي المميز
والمتنوع في بلداننا العربية " مضيفا أن "للجزائر
تجربة متميزة في مجال حماية وتثمين التراث
العمراني المعماري ووضعت ترسانة قانونية رائدة في
مجال حماية المدن واألحياء المصنفة».
وذكر ذات المتحدث أن الجزائر " وضعت ميكانيزمات
جرد التراث المعماري وانشات العديد من المؤسسات
المختصة لصون التراث المعماري والعمراني " مؤكدا
" استعداد الجزائر تبادل خبراتها مع جميع الدول
العربية» ،كما شدد أن الجزائر وفرت كل الظروف
إلنجاح هذا االجتماع الهام " آمال أن " يتم وضمن
مخرجات االجتماع االتفاق على آليات تفعيل عمل
المرصد لتحقيق أهدافه السامية".
من جهته ثمن ممثل المنظمة العربية لثقافة والعلوم،
مراد محمودي في تدخله " التزام الجزائر بتفعيل العمل
العربي المشترك " موضحا "أن هذا االجتماع ترجمة
لهذا الدفع مع الحرص على إيجاد أفضل العالقات
مع المرصد وتأمل منظمة ألكسو بإرساء األسس
السليمة ألحد آليات العمل المشترك في المجال الثقافي
والتراثي».
بدوره أكد المنسق العام للمرصد ،محمد الصرماني
أن " المدن التراثية كنز حقيقي يمكن توظيفه إلنعاش
الصناعة السياحة والدخل القومي " ،معربا عن أسفه
لحالة " التدهور الكبير الذي تعاني منه بعض هذه
المدن رغم وجود قوانين للحفاظ عليها وصيانتها "،
مشيرا إلى مهام " المرصد كآلية فنية لحماية التراث
العمراني والمعماري في الوطن العربي».
يذكر أن المرصد الذي تم تدشينه خالل شهر أكتوبر
 ،2016يهدف إلى المحافظة على التراث المعماري
والعمراني في الدول العربية وحمايته من االندثار
وإحيائه وتثمينه ليكون محور التنمية الحضرية
المستدامة في المنطقة العربية في آفاق عام .2030
حياة �سرتاح

حوادث املرور :

وفاة ثالثة �أ�شخا�ص
و�إ�صابة � 103آخرين
خالل الـ� 24ساعة الأخرية

لقي ثالثة أشخاص حتفهم وأصيب  103آخرون
بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور وقعت
بمناطق متفرقة من الوطن خالل الـ 24ساعة األخيرة،
حسب حصيلة أوردتها أمس األربعاء مصالح الحماية
المدنية.
وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية قامت
خالل نفس الفترة بتدخالت من أجل تقديم اإلسعافات
األولية لــ  14شخصا أصيبوا باختناق بغاز أحادي
الكربون المتسرب من مختلف أجهزة التدفئة ومسخنات
الحمام بكل من تيارت ،سطيف ،قسنطينة وسعيدة ،تم
التكفل بالضحايا بعين المكان وتحويلهم إلى المصالح
االستشفائية.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد
ثالثة حرائق حضرية ،صناعية ومختلفة بكل من
وهران ،ميلة والشلف أدت إلى إصابة أربعة أشخاص
بحروق تم تقديم اإلسعافات الضرورية لهم بعين المكان
وتحويلهم إلى المصالح االستشفائية المحلية.
حياة �سرتاح

