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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

ُأصيب فيه ثالثة أشخاص

محكمة الدار البيضاء تفتح تحقيقا لتحديد مالبسات 
انفجار بمسكن بحي زرهوني مختار بالعاصمة

تيبازة من  الوطني لوالية  الدرك  تمكن عناصر 
توقيف أربعة أشخاص تورطوا في جريمة قتل 
قاصر  شاب  الماضي  األسبوع  ضحيتها  راح 
بمدينة حجوط ، حسبما جاء يوم اإلثنين في بيان 

للمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني.
قتل  جريمة  لتسجيل  تبعا  أنه  البيان  أوضح  و 
 16 العمر  من  يبلغ  قاصر  شاب  راح ضحيتها 
الفرقة  تمكنت  بحجوط،  الماضي  األسبوع  سنة 
اإلقليمية للدرك الوطني لنفس المدينة في ظرف 
وجيز من توقيف المتورط الرئيسي في الجريمة.
فبعد مباشرة التحقيقات القضائية و تفعيل عنصر 
الذي  الرئيسي  الجاني  توقيف  تم  االستعالمات 
كان في حالة فرار و حجز أداة الجريمة المتمثلة 
في سكين متوسط الحجم إلى جانب توقيف ثالثة 
تحريض  في  تورطهم  يشتبه  آخرين  أشخاص 
الضحية على ضرب الجاني قبل وقوع الجريمة، 
حسب البيان. و أشار المصدر إلى وفاة الشاب 
من  لها  تعرض  التي  البليغة  باإلصابات  متأثرا 
االستشفائية  للمؤسسة  نقله  بعد   ، الجاني  قبل 
الوطني  الدرك  عناصر  ضبط  فيما  لحجوط 
لدى  العقلية  المؤثرات  و  المخدرات  من  كمية 
المتورطين. و بعد انتهاء التحقيقات على مستوى 
تم  الوطني،  للدرك  القضائية  الضبطية  مصالح 
اإلصرار  سبق  مع  العمدي  القتل  »جناية  رفع 
والترصد« و »جنحة حيازة مؤثرات عقلية من 
»التحريض  و  الشرعية«  غير  المتاجرة  أجل 
أمام  تقديمهم  و  الموقوفين  ضد  جريمة«  على 
الجهات القضائية المختصة، حسب نفس البيان.
ق ـ و

»هواوي« تطلق النسخة
الـ 4 لمسابقة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت لفائدة 
الطلبة الجزائريين

وقعت شركة سوناطراك في إطار برنامج االستثمار 
جالل  أوالد  المسيلة،  بواليات  اتفاقيات  االجتماعي 
ثالث  ابرام  تم  بأنه  للشركة  بيان  وأفاد  وبسكرة. 
مع  المسيلة  والية  بمقر  نوفمبر    26 يوم  اتفاقيات 
رؤساء المجالس الشعبية لبلديات ونوغة، عين الحجل 
ببلدية  المتعلقة  األولى  االتفاقية  وتضمنت  مجدل،  و 
تهيئة  إلعادة  مالي  غالف  تخصيص  الحجل   عين 
المدرسة  وترميم  سويب  أوالد  بمنطقة  عالج  قاعة 
الثانية  االتفاقية  أما  الكرفلي،  معمري  اإلبتدائية 
لتمويل مشروع  فقد خصصت  مجدل  ببلدية  الموقعة 
فضاءات  وتهيئة  تربوي  قسم  وتجهيز  بإنجاز  متعلق 
اللعب بمدرسة الشهيد يزيد محمد، أما ببلدية ونوغة 
فقد تم االتفاق على تمويل مشروع لربط منطقة الكدية 
بشبكة الكهرباء. وتم إمضاء اتفاقية يوم 27 نوفمبر  
اقتناء  مشروع  تمويل  شملت  جالل  أوالد  والية  مع 
وتركيب لوحات الطاقة الشمسية لالستعمال الفردي، 
وكذا تجهيز اآلبار بالطاقة الشمسية. أما بوالية بسكرة 

فقد تم التوقيع اليوم على إتفاقية مع بلدية لوتايا إلنجاز 
ملعب جواري بمنطقة عمر إدريس، من أجل تعزيز 
المرافق العمومية الخاصة بفئة الشباب في هذه البلدية.
مشاريع  في  سشوناطراك  انخراط  أن  البيان  وأفاد 
المحوري  لدوره  تعزيزل  يأتي  هامة   إستثمارية 
باعتباره  االجتماعية  إلتزاماته  تجسيد  في  المتمثل 

شركة مواطنة.
ق ـ و

سوناطراك تمول مشاريع اجتماعية في ثالث واليات

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

صورة اليوم

توقيف أربعة أشخاص 
لتورطهم يف جريمة قتل 

بحجوط يف تيبازة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بفتح 
ومالبسات  وظروف  أسباب  لتحديد  ابتدائي  تحقيق 
في  صبيحة  االثنين  وقع  الذي  العنيف  االنفجار 
العاصمة,  بالجزائر  مختار  زرهوني  بحي  مسكن 
نتيجة تسرب للغاز, حسب ما أفاد به بيان لذات الجهة 
القضائية.  وجاء في البيان أنه عمال بأحكام المادة 11 
من قانون اإلجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية 

أنه قد وقع  العام,  الرأي  البيضاء  الدار  لدى محكمة 
ل 2022/11/28 على  صباح اإلثنين الموافق 
حوالي الساعة 05:20 صباحا, انفجار عنيف نتيجة 
تسرب الغاز في أحد المساكن على مستوى حي 82 
مسكن عمارة أ - زرهوني مختار - الدار البيضاء, 
أدى إلى تحطم جدران هذا المسكن الذي تقطنه امرأة 
مع نشوب حريق امتد لهيبه إلى المساكن المجاورة 

للمرأة  حروق  حدوث  في  وتسبب  العلوي  بالطابق 
الدخان  نتيجة  شخصين  واختناق  المسكن  صاحبة 
الكثيف الذي انتشر في مسكنيها مع تسجيل أضرار 

معتبرة في الشقق المجاورة.
 وأضاف أنه تم إسعاف الضحايا الثالث بنقل المرأة 
آثار  معالجة  في  المختص  الدويرة  مستشفى  إلى 
الحروق, فيما تم نقل الشخصين اآلخرين وإسعافهما 
بالعيادة الصحية المتعددة الخدمات الكائنة بنفس الحي 
مصالح  أن  خطيرة وتابع  ليست  الصحية  وحالتهم 
شركة سونلغاز وكذا الحماية المدنية انتقال إلى عين 
التدابير  اتباع  مع  األولية  المعاينات  وأجريا  المكان 
العمارة  عن  الغاز  بقطع  األولية  الوقائية  األمنية 
وإخماد الحريق. واستطرد وكيل الجمهورية بالقول 
انتقلنا صباح بعد إبالغنا بالحادثة إلى مكان االنفجار 
وأمرنا مصالح أمن دائرة الدار البيضاء بفتح تحقيق 
ومالبسات  وظروف  أسباب  لتحديد  فورا,  ابتدائي 

الحادث
ربيع م

»هواوي  أطلقت  شركة 
الرابعة  النسخة  الجزائر«, 
هواوي  »مسابقة  من 
المعلومات  لتكنولوجيا 
واالتصاالت«,لموسم -2022
للطلبة  موجهة   2023
به  أفاد  ما  حسب  الجزائريين, 
الشركة.  لذات  بيان  االثنين 
أن  المصدر,  ذات  وأوضح 
تنظيم هذه المسابقة يندرج في 

لمواهب  البيئي  النظام  تطوير  في  »هواوي«  مساهمة  إطار 
التحول  متطلبات  وتلبية  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
الشركة--  --حسب  العالمية  المسابقة  هذه  تنظيم  الرقمي ويتم 
إقليمية  وأخرى   , أولى  وطنية  مرحلة  مراحل,  ثالث  على 
يتم  حين  دولة,في   29 بمشاركة  وذلك  إفريقيا  شمال  تخص 
تجرى  ,بينما  الصين  في  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  تنظيم 
المقبل. وأشار  يناير  للجزائر مطلع  الوطنية  النهائية  المسابقة 
تتماشى   ,« لتكنولوجيا  »هواوي  مسابقة  أن  إلى  البيان 
تكنولوجيا  مهارات  لتعزيز  الشركة  منظور  مع  كامل  بشكل 
المعلومات واالتصاالت المحلية ,وذلك خدمة لتنمية المواهب 
الخاص  اهتمامها  على  الشركة  أكدت  أن  الجزائر  وبعد  في 
المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  والمهارات  المعرفة  لنقل 
بالتعاون  ذكرت  الجزائرية,  والمواهب  للطلبة  واالتصاالت 
الذي يجمعها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي , حيث تم 
التوقيع على 43 اتفاقية شراكة بين الطرفين ومن المتوقع أن 

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

2019 و 2020 و 2022 لهذه المسابقة الدولية.
ربيع م

توقيف شبكة تعد للهجرة الغير 
شرعية في سكيكدة

نجاح  عن   ، الجزائر   عين  ،مطلعة  مصادر  ،أمس  كشفت 
تضم  شبكة  تفكيك  ،من  سكيكدة  في  الوطني  الدرك  عناصر 
عدة أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين 22 و 40 سنة ، من 
بينهم مسبوق قضائي  بخصوص تنظيم و جميع األموال قصد 

اإلعداد  للهجرة الغير شرعية »الحرقة« .
العملية التي تمت عقب معلومات و تحريات دقيقة قامت بها 
،تأتي  في كركرة غربي والية سكيكدة  الوطني  الدرك  بفرقة 
عقب. تكرار عمليات الهجرة الغير شرعية و الحوادث المؤسفة 
داخل  القصر  و  زويت  بن  مناطق  في  مؤخرا  وقعت  التي 
المتهم  توقيف  من  العملية  أسفرت  ،حيث  الفرقة  إختصاص 
الرئيسي الدي كان يحرص على الهجرة الغير شرعية و يجمع 
األموال التي فاقت 600 مليون، الى جانب توقيف متورطين 
ساهموا في عملية التنظيم و إيواء الحراقة ،و الدين من بينهم 
مفقودين الى جانب وفاة عدد منهم في إحدى محاوالت الهجرة 
الغير شرعية التي شهدتها المنطقة شهر جويلية الماضي ،حيث 
تم اتحاد كل التدابير القانونية ضد المتورطين و تقديمهم أمام 
العدالة التي أمرت بحبسهم و مواصلة التحقيق في الملف الدي 
قد يسقط مزيدا من المتورطين بخصوص تنظيم الهجرة الغير 

شرعية في غرب الوالية التي باتت شواطئها نقاط الحرقة.
نور الدين ب
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الرئيس تبون يؤكد موقف 
الجزائر المبدئي والثابت الداعم لنضال 

يــوم االثنيــن, الشعب الفلسطيني صــادق أعضــاء مجلــس األمــة, 
ــون  ــن قان ــر 01-22 المتضم ــى األم ــة عل باألغلبي
أقــر  والــذي   ,2022 لســنة  التكميلــي  الماليــة 
للحفــاظ علــى  الراميــة  التدابيــر  مــن  مجموعــة 

الشــرائية. القــدرة 
وجــرى التصويــت فــي جلســة علنيــة, ترأســها 
الســيد صالــح قوجيــل, رئيــس المجلــس, بحضــور 
ــرة  ــالي, ووزي ــال كس ــم جم ــة, ابراهي ــر المالي وزي

ــزوار. ــمة ع ــان, بس ــع البرلم ــات م العالق
ــى أن  ــالي إل ــيد كس ــار الس ــت, أش ــب التصوي وعق
ــدرة  ــى الق ــى المحافظــة عل ــون يهــدف إل ــذا القان ه
الشــرائية وتحســين المســتوى المعيشــي للمواطــن, 
ــة الناجمــة  ــار الضغــوط التضخمي ــه مــن اث وحمايت
عــن الوضــع االقتصــادي العالمــي, فضــال عــن 
ــن  ــة م ــة االقتصادي ــاش التنمي ــار إنع ــة مس مواصل

ــتثمار. ــجيع االس ــالل تش خ
وتضمــن مشــروع هــذا القانــون بشــكل رئيســي 
وتدابيــر  إجــراءات  عــدة  الوزيــر-  -يضيــف 
وجهــت  ل2022,  الماليــة  لقانــون  تصحيحيــة 

اإلضافيــة. الجاريــة  النفقــات  لتغطيــة 
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  اعتبــر  جهتــه,  مــن 
نــور  األمــة,  لمجلــس  والماليــة  االقتصاديــة 
االجــراءات  أن  التصويــت,  عقــب  تــاج,  الديــن 
ــون »تترجــم توجــه رئيــس  ــواردة فــي هــذا القان ال
المكتســبات  علــى  للحفــاظ  الدائــم  الجمهوريــة 
االجتماعيــة للمواطــن ويعكــس تطلعاتــه وامالــه فــي 

المجــال«. هــذا 
الخصــوص  وجــه  علــى  تــاج  الســيد  وثمــن 
االجــراءات المتعلقــة بتحســين األجــور ومنحــة 
البطالــة, ودعــم منظومــة الضمــان االجتماعــي 
والتكفــل باإلدمــاج المهنــي إلــى جانــب رفــع التجميد 
عــن مشــاريع قطــاع الصحــة وعــدم فــرض أعبــاء 

ضريبيــه جديــدة.
وفــي تقريرهــا حــول نــص القانــون المتضمــن 
الموافقــة علــى األمــر رقــم -22 01 المــؤرخ فــي 
الماليــة  قانــون  المتضمــن   2022 أغســطس   3
ــه الشــؤون  ــي لســنة 2022, أصــدرت لجن التكميل
االقتصاديــة والماليــة لمجلــس األمــة عــددا مــن 
التوصيــات, تتعلــق أساســا بضــرورة العمــل علــى 
تجســيد برنامــج رقمنــة مختلــف مصالــح قطــاع 
الماليــة, وتزويــد الواليــات الجديــدة باالمكانيــات 
ــر  ــة, فضــال عــن توفي ــة الضروري ــة والمالي المادي
كافــة الظــروف لتطبيــق المقاربــة الميزانيــة الجديدة 
ــة  ــن المالي ــق بقواني ــون العضــوي المتعل ــق القان وف
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ــى  ــد عل ــع التجمي ــى ضــرورة رف ــا أوصــت عل كم
المشــاريع تماشــيا مــع تحســن الوضعيــة الماليــة 

ــالد. للب
وفــي هــذا اإلطــار, نقلــت اللجنــة فــي تقريرهــا 
تصريحــا للســيد كســالي, خــالل جلســة اســتماع 
 217 عــن  التجميــد  رفــع  فيــه  أكــد  أمامهــا, 
مليــار   112 ب  تقــدر  ماليــة  بقيمــة  مشــروعا, 
دج, مؤكــدا أن كل المشــاريع التــي بلغــت نســبة 
التجميــد  عنهــا  ســيرفع  بالمائــة   70 انجازهــا 
بشــكل »تدريجــي« كلمــا تحســنت المــوارد الماليــة 

الدولــة. لميزانيــة 
كمــا أوضــح, فــي نفــس التصريحــات التــي نقلتهــا 
اللجنــة فــي تقريرهــا, أنــه لــم يتــم تســجيل عمليــات 
جديــدة ضمــن برنامــج التكفــل بمناطــق الظــل, 
علــى اعتبــار أن المخططــات البلديــة للتنميــة ســتحل 

محــل هــذا البرنامــج.
ــري  ــه يج ــر أن ــد الوزي ــة, أك ــر اللجن ــا لتقري ووفق
الرقابيــة  اإلجــراءات  مراجعــة  علــى  العمــل 
للمديريــة العامــة للضرائــب, والتــي حالــت دون 
فعاليتهــا, مــع وضــع مخطــط توجيهــي للرقمنــة 

قريبــا لفائــدة هــذه المديريــة.
الوزيــر قولــه, مــن  التقريــر عــن  نفــس  ونقــل 
جهــة أخــرى, أن قانــون النقــد والقــرض ســيخضع 
»قريبــا« لعمليــة مراجعــة إليجــاد بيئــة تســاعد 
الصيرفــة  وتكريــس  االقتصــادي  النمــو  علــى 
االســالمية قانونيــا لتــؤدي دورهــا فــي الشــمول 

االقتصاديــة. والتعبئــة  المالــي 
ــة,  ــى أعضــاء اللجن وســيتم, حســب رد كســالي عل
»عقلنــة الدعــم الموجــه للفئــات المعــوزة, بطريقــة 

تحافــظ علــى المكاســب االجتماعيــة المحققــة«.
ق ـ و
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جــدد رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، 
يــوم االثنيــن، موقــف الجزائــر المبدئــي والثابــت، الداعــم 
لنضــال الشــعب الفلســطيني مــن أجــل اســترجاع حقوقــه 

ــة. ــا الشــرعية الدولي ــي تكفله ــة الت المغتصب

لــه عشــية  وتوجــه رئيــس الجمهوريــة، فــي رســالة 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العالمــي  باليــوم  االحتفــال 
ــطيني،  ــعب الفلس ــى الش ــة ال ــص التحي ــطيني، بخال الفلس
مؤكــدا »موقــف الجزائــر المبدئــي الثابــت الداعــم لنضالــه 

مــن أجــل اســترجاع حقوقــه المغتصبــة التــي تكفلهــا 
الدوليــة«. الشــرعية 

يعــد  اليــوم  هــذا  إحيــاء  أن  تبــون  الرئيــس  وأوضــح 
غيــر  الفلســطيني  الشــعب  لحقــوق  »تأكيــدا صريحــا 
القابلــة للتصــرف فــي إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
الدولــي  المجتمــع  لتذكيــر  »فرصــة  وكــذا  القــدس« 
بمســؤولياته التاريخيــة والسياســية والقانونيــة واألخالقيــة 

تجاهــه«. واإلنســانية 
وأكــد بالمناســبة علــى ضــرورة »تطبيــق أحــكام اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة وغيرهــا مــن المراجــع القانونيــة الدوليــة 
واالرتــكاز علــى مبادئ المحاســبة والمســاواة أمــام العدالة 
ــة  ــة القضائي ــة للمالحق ــات الالزم ــل اآللي ــة، بتفعي الدولي
والجنائيــة لمــا يقــوم بــه االحتــالل مــن انتهــاكات متزايــدة 
وتوفيــر الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني األعــزل«.
ــي  ــة الت ــة العربي ــة أن القم ــس الجمهوري ــر رئي ــا ذك كم
انعقــدت مؤخــرا بالجزائــر التزمــت بوضــع المســألة 
ــة أولــى فــي ظــل األوضــاع  الفلســطينية كقضيــة مركزي
المطلــق  ودعمهــا  تمســكها  وأكــدت  الراهنــة  الدوليــة 
ــة للتصــرف فــي  ــر القابل لحقــوق الشــعب الفلســطيني غي
الحريــة وتقريــر المصيــر وإقامــة دولة فلســطين المســتقلة 
كاملــة الســيادة علــى حــدود 4 جــوان 1967 وعاصمتهــا 

ــريف. ــدس الش الق
ق ـ و

العمــل  منظمــة  عــن  مســؤول  أشــاد 
ــة  ــة الجزائري ــن بالتجرب ــة, االثني الدولي
ــاءات  ــى الكف ــة عل ــال المصادق ــي مج ف
الخبــرة,  طريــق  عــن  المكتســبة 
ــي  ــدة ف ــة رائ ــر دول ــرا أن الجزائ معتب
ــال  ــهل انتق ــا يس ــو م ــال, وه ــذا المج ه
اليــد العاملــة الناشــطة فــي االقتصــاد 

الرســمي. االقتصــاد  الــى  المــوازي 
كــوك,  دانيــال  الســيد  وأعتبــر   
المستشــار التقنــي الرئيســي لمشــروع 
منظمــة العمــل الدوليــة المعنــون »عمــل 
الئــق دون عوائــق« )ســوليفام(, خــالل 

هامــش  علــى  نظمــت  نــدوة صحفيــة 
لمشــروع  األول  اإلقليمــي  االجتمــاع 
فعالياتــه  تجــرى  التــي  »ســوليفام«, 
بالجزائــر  الثالثــاء  و  االثنيــن  يومــي 
تنفيــذ برنامــج  إطــار  فــي  العاصمــة, 
الحــوار االجتماعــي مــن أجــل التشــغيل 
فــي منطقــة أفريقيــا و الشــرق األوســط 
ــي  ــى الت ــدول األول ــن ال ــر م أن الجزائ
المصادقــة  شــهادات  بمنــح  اهتمــت 
ــق  ــبة عــن طري ــاءات المكتس ــى الكف عل

الخبــرة.
والتعليــم  التكويــن  قطــاع  أن  يذكــر 

المهنييــن كان قــد قــام بوضــع جهــاز 
الكفــاءات  علــى  بالمصادقــة  يســمح 
ــرة, موجــه  ــق الخب المكتســبة عــن طري
اكتســبوا  الذيــن  البالغيــن  للعمــال 
معينــة  لمهنــة  الالزمــة  الكفــاءات 
تثبــت  تكويــن  شــهادة  لديهــم  وليــس 
ــؤول  ــا تطــرق المس ــاءات كم ــذه الكف ه
الــى اســتراتيجية الجزائــر للحــد مــن 
اطلقتهــا  التــي  المــوازي,  االقتصــاد 
ــة,  ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م بالتع
»ســوليفام«,  مشــروع  اطــار  فــي 
االســتراتيجية  هــذه  أن  الــى  مشــيرا 
الــى  أســندت  دراســة  علــى  تعتمــد 
االقتصــاد  فــي  األبحــاث  مركــز 
لمعرفــة  )كريــاد(  للتنميــة  التطبيقــي 

الظاهــرة هــذه  أســباب 
 مــن جهتــه, أكــد المديــر العــام للتشــغيل 
والتشــغيل  العمــل  بــوزارة  واإلدمــاج 
ــرف  ــد ش ــي, محم ــان االجتماع والضم
ــاف, أن الدراســة خصــت  ــن بوضي الدي
ــارة  ــاء و التج ــة و البن ــات الفالح قطاع
لليــد  بالنظــر  الحرفيــة,  األعمــال  و 
ــة  ــا بصف ــطة فيه ــرة الناش ــة الكبي العامل
غيــر رســمية, مشــيرا الــى أن الدراســة 

نموذجيــة  واليــات  علــى  ركــزت 
وســتعمم علــى باقــي الواليــات األخــرى 
بوضيــاف,  الســيد  وأضــاف  مســتقبال 
»ســوليفام«  مشــروع  مســؤول  وهــو 
ــة  ــاز المصادق ــر أيضــا, أن جه بالجزائ
ــق  ــبة عــن طري ــاءات المكتس ــى الكف عل
ــي  ــباب الناشــطين ف ــيفتح للش ــرة س الخب
االندمــاج  آفــاق  المــوازي  االقتصــاد 

ــمي. ــاد الرس ــي االقتص ف
ــام لالتحــاد  ــن الع ــد األمي ــه أك ــن جهت م
ســليم  الجزائرييــن  للعمــال  العــام 
وضــع  ضــرورة  علــى  لباطشــة, 
الســتدراج  سلســة  اســتراتيجية 
ــى  ــي االقتصــاد المــوازي ال ــن ف العاملي
أن  الــى  مشــيرا  الرســمي  االقتصــاد 
يفضلــون  والحرفييــن  التجــار  بعــض 
ــرا  ــوازي نظ ــي االقتصــاد الم ــل ف العم
ــوي,  ــه يحت ــا, لكن ــي يدره ــاح الت لألرب
النعــدام  كبيــرة  مخاطــر  قــال,  كمــا 
ــة مــن خــالل الضمــان  ــة الصحي التغطي
كونــه  الــى  باإلضافــة  االجتماعــي, 
للمؤسســات  شــريفة  غيــر  منافســة 

يــة د القتصا ا
ربيع م

بما يسهل انتقال اليد العاملة الناشطة يف االقتصاد الموازي إىل االقتصاد الرسمي

منظمة العمل الدولية تشيد بتجربة الجزائر الرائدة في مجال 
المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة

عين على الحــــدث

ثمنــت رئيســة الحكومــة التونســية, الســيدة 
وقــوف  االثنيــن,  يــوم  بــودن,  نجــالء 
»الظــرف  فــي  بالدهــا  مــع  الجزائــر 
الــذي تعيشــه. وفــي تصريــح  الدقيــق« 
للصحافــة عقــب اســتقبالها مــن طــرف 
رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد 
تبــون, قالــت الســيدة بــودن: »كان لــي 
شــرف مقابلــة الســيد الرئيــس الــذي أبلغتــه 
وتهانيــه  ســعيد  قيــس  الرئيــس  تحيــات 
المتجــددة بنجــاح الجزائــر فــي عقــد القمــة 
العربيــة مطلــع نوفمبــر وتمنياتــه بمزيــد 

وقيــادة«,  شــعبا  للجزائــر  التألــق  مــن 
للجزائــر  الشــكر  معربــة عــن »جزيــل 
نظيــر مــا تقدمــه لتونــس فــي هــذا الظــرف 

الدقيــق فــي تاريــخ البــالد«.
أن  التونســية  الحكومــة  رئيســة  وأكــدت 
ــار  ــي إط ــر يأتــي ف تواجدهــا فــي الجزائ
»تبــادل اآلراء ومتابعــة المشــاريع التــي 
تــم إرســاؤها فــي إطــار اللجنــة المشــتركة 
الكبــرى الجزائريــة - التونســية والتحضيــر 
بالجزائــر«  المقبلــة  اللجنــة  ألشــغال 
»شــراكة  تأســيس  حــول  التباحــث  مــع 

اســتراتيجية شــاملة« بيــن البلديــن.
ــر  ــرى بمق ــذي ج ــاء ال ــإن اللق ــارة, ف لإلش
رئاســة الجمهوريــة, حضــره عــن الجانــب 
الجزائــري, الوزيــر األول, الســيد أيمــن 
بــن عبــد الرحمــان، ووزيــر الخارجيــة 
الســيد  بالخــارج,  الوطنيــة  والجاليــة 
ــوان رئاســة  ــر دي رمطــان لعمامــرة, ومدي
ــف,  ــز خل ــد العزي ــيد عب ــة, الس الجمهوري
ــر الشــؤون  ــب التونســي, وزي وعــن الجان
الخارجيــة والهجــرة والتونســيين بالخــارج, 
ــع م ــدي.         ربي ــان الجرن ــيد عثم الس

رئيسة حكومتها  تؤكد عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية

تونس تثمّن وقوف الجزائر إىل جانبها يف الظرف الدقيق الذي تعيشه
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n كشف المدير العام للغابات, 
االثنين  يوم  طواهرية,  جمال 
اقتناء  سيتم  بأنه  بسكيكدة 
طيار(  )بدون  مسيرة  طائرات 
الوطنية  االستراتيجية  ضمن 

لمكافحة حرائق الغابات.
لوكالة  طواهرية  السيد  أكد  و 
اليوم  خالل  الجزائرية،  األنباء 
بها  قام  عمل  زيارة  من  الثاني 
ضم  وفد  ضمن  الوالية  إلى 
األمم  لبرنامج  المقيمة  الممثلة 
عن  ممثل  و  اإلنمائي  المتحدة 

و  الخارجية  الشؤون  وزارة 
الجالية الوطنية بالخارج و التي 
خصصت اليوم لمعاينة المنطقة 
بدائرة  قرباز-صنهاجة  الرطبة 
الطائرات  هذه  أن  عزوز,  بن 
›«سيكون لها أثر إيجابي كونها 
بؤر  عن  الكشف  من  ستمكن 

الحرائق قبل اتساع رقعتها«.
أن  المسؤول  نفس  أضاف  و 
تعمل  للغابات  العامة  المديرية 
حفر  و  مسالك  فتح  على  حاليا 
التي  لنيران  ل مضادة  خنادق 

ستساهم بشكل كبير في مكافحة 
تدخل  التي  و  مستقبال  الحرائق 
استراتيجية  ضمن  األخرى  هي 
الدولة لمكافحة حرائق الغابات.

قد  بأنه  المتحدث  نفس  ذكر  و 
الحالية  السنة  خالل  تسجيل  تم 
من  هكتار  ألف   28 إتالف 
األحراش  و  الغابية  المساحات 
مكونات  و  المثمرة  األشجار  و 
ألسنة  عليها  أتت  أخرى  غابية 
المساحة  هذه  أن  معتبرا  اللهب, 
بالسنوات  مقارنة  »منخفضة« 

المنصرمة.
سبب  طواهرية  السيد  أرجع  و 
المجهودات  إلى  االنخفاض  هذا 
التي  الناجعة  واالستراتيجية 
الفاعلين  بمشاركة  تبنيها  تم 
الجيش  غرار  على  الميدان  في 
مصالح  و  الشعبي  الوطني 

الحماية المدنية.
أن  طواهرية  السيد  أفاد  كما 
و  وطني  »مورد  الغابات 
عليه  المحافظة  يجب  عالمي 
السياحة  مجال  في  استغالله  و 
فتح  طريق  عن  عقالني  بشكل 
عالقة  لها  الستثمارات  المجال 
تكون  و  الطبيعة  مع  مباشرة 

على المدى الطويل«.
و قد قام الوفد المكون من المدير 
المقيمة  والممثلة  للغابات  العام 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي, 
بليرتا أليكو, و ممثل عن وزارة 
الجالية  و  الخارجية  الشؤون 
الوطنية بالخارج, سمير شباب, 
و كذا إطارات وعدد من المديرين 
تنفيذيين لوالية سكيكدة بزيارة  ال
الرطبة  المنطقة  إلى  ميدانية 

قرباز- صنهاجة.
الموقع  بنفس  الوفد  زار  و 
مشتلة قرباز و مركز التربية و 
التحسيس البيئي بذات المنطقة 
الذي »يعد األول من نوعه على 
المستوى الوطني« و يضم غرفة 
ثالثية األبعاد تمكن األطفال من 
الحقيقي  م  العال من  االنتقال 
عن  االفتراضي  العالم  إلى 
يقومون  خاصة  نظارات  طريق 
الرطبة  المنطقة  بزيارة  خاللها 
قرباز- صنهاجة والتعرف عليها 
الطيور  أنواع  كل  ومشاهدة 
نباتات  ال وكذا  والحيوانات 

المتواجدة بها.
                               ق ـ و

تمكن من الكشف عن بؤر الحرائق قبل اتساع رقعتها

الجزائر تعزتم اقتناء طائرات مسرية لمكافحة حرائق الغابات 

الشغل و  العمل و  أكد وزير   n
الضمان االجتماعي، يوسف شرفة، 
من  االجتماعي  الحوار  برنامج  أن 
التشغيل  قابلية  و  النظامية  أجل 
الجنوبي  الجوار  منطقة  في 
آليات  سيبحث   ،»SOLIFEM«
منظم  غير  اقتصاد  من  االنتقال 
نحو آفاق العمل المنظم، بمساهمة 
أن  مؤكدا  المعنية،  األطراف  كل 
مزايا ستستفيد  له عدة  المشروع 
العمل و  الحكومات و أرباب  منها 

العمال. 
كلمته  في  أمس،  شرفة،  وقال   
األول  الجهوي  لقاء  ل االفتتاحية 
بالعاصمة،  نظم  والذي  لبرنامج،  ل
أن  البرنامج سيساعد على االنتقال 
آفاق  نحو  منظم  غير  اقتصاد  من 
على  للقضاء  و  المنظم،  العمل 
ظاهرة  االقتصاد غير المنظم التي 

تعتبر ظاهرة معقدة  
الذي  البرنامج  هذا  أن  إلى  وأشار 
مصر،  الجزائر،  من  كل  سيمس 
بعين  سيأخذ  وفلسطين،   بنان  ل
من  تعاني  التي  اآلثار  االعتبار 
في  العربية  المنطقة  اقتصادات 
م  العال يعرفها  التي  األزمات  سياق 
بداية من األلفية الحالية، بداية من 
تزال  ال  التي  العالمي  الركود  أزمة 
جانب  إلى    2008 منذ  تداعياتها 
تأثير األزمة الصحية العالمية على 
قدرات شعوب المنطقة، التي عرفت 
تباطؤ وثيرة النمو االقتصادي الذي 
المنطقة  دول  من  العديد  شهدته 
وتناقص فرص خلق مناصب عمل  

كافية الئقة. 
وبرنامج  مشروع  أن  الوزير  وأكد   
سوليفم« سيمتد إلى ثالث سنوات، 
اقتصاد  انتقال من  آليات  وسيبحث 
غير منظم نحو آفاق العمل المنظم 
األربعة،  العربية  الدول  هذه  في 
استراتيجيات  وضع  إلى  ويهدف 
انتقال  تسهل  متكاملة  وطنية 
الوحدات االقتصادية و العاملين في 
القطاع غير المنظم نحو النظامية 
من خالل الحوار االجتماعي ثالثي 

األطراف. 
انجاز  سيتم  أنه  شرفة  وكشف 
األطراف  كل  بمساهمة  البرنامج 
القطاعات  من  بداية  الفاعلة 
بالبرنامج  الصلة  ذات  الحكومية 
المهني  التكوين  العمل و  كوزارات 
المؤسسات  المعرفة   واقتصاد 
التجارة،  و  والصغيرة،   الناشئة 
نقابية  ال المنظمات  فيه  تساهم  كما 
و  العمل  أصحاب  و  للعمال 
و  العلمي  البحث  مراكز  بمشاركة 
مجال  في  التجربة  ذات  اإلحصاء 
دراسة ظاهرة القطاع غير المنظم. 

البرنامج  أن  على  الوزير  وشدد 
التي  األنظمة  تطوير  إلى   يهدف 
من شأنها تمكين النساء و الشباب 
االقتصاد  في  منهم  العاملين  سيما 
اكتساب ومهارات  المنظم من  غير 
العمالة  إلى  وصولهم  لتسهيل 

المنظمة. 
»سولفيم«  مشروع  إن  شرفة  وقال 
فائدة  ل المزايا   من  العديد  سيوفر 
فالنسبة  الثالثة،  اإلنتاج   ألطراف 
المرافقة  سيضمن  للحكومات 
بأهداف  للنهوض  تقنية  ال
السياسيات الوطنية التي ترمي إلى 
الحد من البطالة و استحداث فرص 
العمل وتعزيز حوكمة سوق العمل، 
قصد  بالمؤسسات  التصريح  ودعم 
االقتصادية  الحركية  في  إدراجها 
ناتج  ال في  وإسهامها  الرسمية 

القومي. 
مزايا  المشروع،  سيقدم  حين،  في 
الصغيرة   المؤسسات  دعم  فائدة  ل
باالقتصاد  وإلحاقها  والمتوسطة، 
المنظم وتعزيز إنتاجيتها وتحسين 
منظمات  إشراك  وكذا  تنافسيتها، 
أنظمة  تطوير  في  العمل  أصحاب 
التدريب المهني ومخرجاتها لتكون 

أداة فاعلة في تحسين اإلنتاجية. 
فيسعى  للعمال  بالنسبة  أما 
تمثيل  تعزيز  إلى،  المشروع 
المنظم  االقتصاد  في  العمال 
ومصالحهم،  حقوقهم  عن  والدفاع 
مع  االجتماعي  الحوار  خالل  من 
والحكومات،  العمل  أصحاب 
والنساء  الشباب  العمال  وتمكين 
ومؤهالتهم.  مهاراتهم  تحسين  من 
التدريب  برامج  في  المشاركة  عبر 

المهني وبناء المهارات. 
من جانبه، قال دانيال كروك مدير 
المشروع  إن  »سوليفم«،  مشروع 
الدولية  العمل  منظمة  به  بادرت 
األوربية،  المفوضية  من  وبتمويل 
وسيمتد إلى ثالث سنوات، وسيمس 
الجزائر  وهي  عربية  دول  أربعة 
و  فلسطين،  و  بنان  ول مصر  و 
للجزائر  بالنسبة  أنه  إلى  أشار 
الثالثي،  الحوار  طريق  عن  وجد 
فيها عدد  اقتصادية  قطاعات  أربع 
العمالة غير المنظمة مرتفعة وهي 
و  بناء  ال التجارة،  الفالحة،  قطاع 

األشغال العمومية و الحرف. 
لمعرفة  جارية  الدراسة  أن  وأكد 
بحث  و  الظاهرة  هذه  أسباب 
و  العمل  أرباب  أمام  التحديات 
الشركات،  وأكد »وجود خطة عمل 
العمل  واضحة و سنسهل كمنظمة 
العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الدولية 
هذه  الطريق  مناقشة  خطة  وستتم 
التدريجي  اإلنتقال  من  تمكن  حتى 
إلى  المنظم  غير  العمل  من 

المنظم«. 

المرشوع سيمس الجزائر، مرص، لبنان وفلسطني
 و سيمتد لثالث سنوات

رشفة:"برنامج "سوليفيم" سيساعد عىل االنتقال 
من اقتصاد غري منظم نحو آفاق العمل المنظم"

انتخاب الجزائر لرئاسة هيئة مكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة الغربية إلفريقيا

يوم  الجزائر  انتخبت   n
لرئاسة  باإلجماع  بوهران  االثنين 
المهاجر  الجراد  مكافحة  هيئة 
إلفريقيا  الغربية  بالمنطقة 

لسنتي 2023 و2024.
وجاء انتخاب الجزائر يوم االثنين 
هيئة  لرئاسة  باإلجماع  بوهران 
مكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة 
 2023 لسنتي  إلفريقيا  الغربية 
االجتماع  أشغال  خالل  و2024 
للجنة  العاشرة  للدورة  المشترك 
مكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة 
واالجتماع  إلفريقيا  الغربية 

تنفيذية  ال للجنتها  عشر  الخامس 
ثاني  ليوم ال التي تتواصل بوهران ل

وعلى التوالي.
ويترأس هذه الهيئة التي تضم 10 
الغربية  المنطقة  دول أعضاء من 
لوزارة  العام  األمين  إلفريقيا 
حميد  الريفية،  والتنمية  الفالحة 

بن سعد.
الفالحة  وزير  قال  وبالمناسبة 
عبد  محمد  الريفية،  والتنمية 
على  أشرف  الذي  هني  الحفيظ 
لشرف  »إنه  الدورة:  هذه  أشغال 
عظيم أن تنتخب الجزائر باإلجماع 

الجراد  مكافحة  هيئة  لرئاسة 
الغربية  المنطقة  في  المهاجر 
شمال  بلدان  تمثل  و  إلفريقيا 
الغربي في  الساحل  إفريقيا ودول 

وقف غزو الجراد المدمر«.
وأكد الوزير أن »الجزائر اتخذت 
الالزمة  واإلجراءات  التدابير  كل 
للتصدي  اإلمكانيات  وسخرت كل 
لهذه اآلفة الخطيرة وقد أعدت مع 
الستعمال  عمل  برنامج  الهيئة 
مجال  في  الحديثة  التكنولوجيات 

المراقبة«.
»إننا  السياق:  ذات  في  وقال 

الدول  بين  التنسيق  بهذا  نفتخر 
اللجنة  العشر المنضوية في هذه 
دول  أربع  انضمام  طلب  ويعتبر 
الكبير  االهتمام  على  لديل  أخرى 
بالنسبة  القصوى  واألهمية 
بغرب  الجراد  غزو  لمكافحة 

وشمال إفريقيا«.
هيئة  أن  إلى  باإلشارة  والجدير 
مقرها  الكائن  الجراد  مكافحة 
سنة  أُْنشأْت  العاصمة  بالجزائر 
لها  اجتماع  أول  وعقدت   2002
سنة 2003 في الجزائر العاصمة.
العاشرة  الدورة  هذه  في  ويشارك 
التي تتواصل إلى غاية 1 ديسمبر 
باألمناء  الممثلة  دول   10 القادم 
المكلفة  للوزارات  العامين 
العامين  المدراء  وكذا  بالفالحة 
في  المهاجر  الجراد  لمكافحة 
الهيئة  ذات  في  األعضاء  بلدان  ال
لالنضمام  مرشحة  أخرى  دول  و 
ومنسق المكتب الجهوي للمنظمة 
)الفاو(  والتغذية  للزراعة  األممية 
ودولية  وطنية  هيئات  عدة  وكذا 

مختصة في البحت والتنمية.
االجتماع  أشغال  ختام  في  وسيتم 
للجنة  العاشرة  للدورة  المشترك 
مكافحة الجراد المهاجر واالجتماع 
اعتماد  تنفيذية  ال للجنتها   15 ال 
التقرير المالي بما في ذلك خطة 
ل  الميزانية  في  المدرجة  العمل 

. 2024 - 2022
                                   ق ـ و

الجزائر:سناء-م 
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والمالي  الجزائي  القطب  لدى  الجمهورية  وكيل  التمس 
بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق 
الوزيران االوالن السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سالل 
فيما تم التماس 20 سنة سجنا مع تأييد أمر القبض الدولي 
في حق وزير الصناعة السابق عبد السالم بوشوارب وذلك 
لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد ومنح مزايا غير مستحقة 
عمومية  صفقات  ابرام   خالل  كونيناف  عائلة  لشركات 
وإنجاز مشاريع في قطاعي الموارد المائية واالتصاالت .
وفي نفس القضية تم التماس عقوبة 20 سنة سجنا في حق 
والي جيجل السابق بدريسي علي  فيما تم التماس 15 سنة 
أرزقي  السابق  المائية  الموارد  في حق وزير  نافذا  حبسا 
للسدود  الوطنية  للوكالة  السابق  عام  مديرا  بصفته  براقي 
والتحويالت باإلضافة الى التماس 12 سنة حبسا نافذا مع 

إيداع الحبس من الجلسة في حق الوزير األول السابق نور 
نفس  وهي  قسنطينة  عن  سابقا  واليا  بصفته  بدوي  الدين 
العقوبة التي تم التماسها في حق وزير االستثمار السابق 
حسين  السابق  المائية  الموارد  ووزير  تمار  الحميد  عبد 
والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  البريد  ووزيرة  نسيب 
السابقة هدى فرعون , فيما تم التماس عقوبة 10 سنوات 
حبسا نافذا في حق وزير النقل السابق عمار غول ووزير 
البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية سابقا  عمار تو كما 
تم في نفس القضية التماس 5 سنوات سجنا نافذا في حق 
لجنة  مسؤول  بصفته  لوكال  محمد  السابق  المالية  وزير 
حق  في  سنوات  و4  الخارجي  الجزائر  ببنك  القروض 

المدير العام لميناء جن جن سابقا عبد الرزاق سالمي.
ربيع م

وزير الداخلية: إنجاز 90 بالمائة 
من مشاريع مناطق الظل

وزارة العدل تتيح 
االطالع عىل األحكام 

القضائية إلكرتونيا
أعلنت وزارة العدل عن انطالق عمل »الشباك 
اإللكتروني الوطني« و الذي يتيح اإلطالع على 
على  والحصول  األحكام  ومنطوق  القضايا  مآل 
النسخة العادية لألحكام والقرارات الصادرة عن 
المحاكم والمجالس القضائية انطالقا من أية جهة 

قضائية عبر التراب الوطني.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أن الشباك 
مآل  على  اإلطالع  ومحاميهم  للمتقاضين  يتيح 
القضايا ومنطوق األحكام، وكذا الحصول على 
الصادرة  والقرارات  لألحكام  العادية  النسخة 
لها  التابعة  والمحاكم  القضائية  المجالس  عن 
انطالقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني 
الجهة  مقر  إلى  التنقل  عناء  تجنيبهم  وبالتالي 
ضياع  من  وتبعاته  أصدرتها  التي  القضائية 

الوقت وكثرة المصاريف.
اإللكتروني  »الشباك  خدمات  على  وللحصول 
وكيله  أو  المعني  الشخص  يتقدم  الوطني«، 
)المحكمة  قضائية  جهة  أقرب  من  محاميه  أو 
يثبت  بما  مرفقا  األقرب(  القضائي  المجلس  أو 
صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط 
على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة 
بناءا  البحث  الوطنية، وإجراء عملية  المعطيات 
أو  الحكم  أو  بالقضية  الخاصة  المعطيات  على 
هذا  تعميم  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت  القرار. 
القريب  في  اإلدارية  المحاكم  على  اإلجراء 

العاجل.
ق ـ و

جامعة هواري بومدني

تخصيص 260 فضاء للطلبة 
لتحويل أفكارهم المبتكرة 

إىل مؤسسات ناشئة
   

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

المكلف بالدراسات، نور الدين بالي.
نظمته  إعالمي  يوم  بالي، خالل  السيد  وأوضح 
مديرية الصناعة لوالية الجزائر احتفاال بفعاليات 
األسبوع العالمي للمقاوالتية، أن هذه الفضاءات 
بالجامعة،  العلوم«  »دار  مستوى  على  المقامة 
مجهزة بمختلف العتاد التكنولوجي الالزم لفائدة 
مقرونة  بشهادة  التخرج  في  الراغبين  الطلبة 
ما  أو  اختراع،  براءة  أو  ناشئة  مؤسسة  بإنشاء 

يسمى ب«شهادة مؤسسة ناشئة«.
التعليم  وزير  لقرار  تبعا  االجراء  هذا  ويأتي 
العالي والبحث العلمي رقم 1275 المؤرخ في 
2022، والمتضمن تحديد كيفيات  27 سبتمبر 
على  للحصول  التخرج  مذكرة  مشروع  إعداد 

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

وضعتها الدولة.
كما سيستفيدون -حسب السيد بالي- من تكوينات 
على مستوى مختلف المؤسسات الصناعية والتي 

قد تستغل حلولهم المبتكرة وفقا الحتياجاتها.
ولفت المسؤول أيضا إلى إمكانية استفادة الطلبة 
تجسيد  بغرض  الفضاءات  هذه  من  المتخرجين 

مشاريعهم المبتكرة.
ق ـ و/ وأج

المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  قال 
 29610 إنجاز  تم  إنه  مراد،  إبراهيم 
لفائدة  ظل  منطقة   10877 عبر  مشاريع 
6.2 مليون ساكن بقيمة 337 مليار دينار.

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

خاصا  برنامجا  سطر  الجمهورية  رئيس 
الفجوة  تقليص  إلى  يهدف  الظل   بمناطق 
إحصاء  تم  حيث  المناطق،  مختلف  بين 
12.559 منطقة ظل عبر مختلف واليات 

استعجالي  مخطط  من  استفادت  الوطن 
المدى  ومتوسطة  قصيرة  عمليات  تضمن 
 29.610 بإنجاز  قياسية  آجال  في  سمح 
مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2  
قدر  إجمالي  مالي  وبغالف  ساكن  مليون 
استكمال   انتظار  في  دج  مليار  بـ337 
 90 إنجازه  نسبة  بلغت  الذي  البرنامج 

بالمائة.
يمثل  الهام  البرنامج  »هذا  وأضاف: 
والقضاء  المحلية  للتنمية  فريدة  تجربة 
على   والحفاظ  المعيشية  الفوارق  على 
تقليص  إلى  باإلضافة  الجهوي«،  التوازن 
وبين  والمدن  الريف  بين  الرقمية  الفجوة 
جديدة  برامج  تبني   عبر  المجتمع  فئات 
مكنت الجزائر من إرساء  دعائم  تطبيق 

المقاربات الحديثة للتنمية المحلية.
الجماعات  مراد  دعا  الصدد  هذا  وفي 
التكنولوجيا  من   االستفادة  إلى  المحلية 
العام  التي تمكنها من تحسين إدارة الشأن 
المحلي قائال : »إن  التحدي الرئيسي الذي 
كسب  هو  اليوم  المحلية  الجماعات  يواجه 
نظام   لتأسيس  التكنولوجيا  توظيف  رهان 
وتحقيق  اإلقليم  موارد  تثمين  على  قادر 

التكامل بين  مختلف فعالياته«.

ق ـ و

طلبات  استقبال  في  االثنين,  الصناعة,  وزارة  شرعت 
السيارات,  وتصنيع  الوكالء  نشاطي  لممارسة  االعتماد 

وذلك عن طريق منصة رقمية مخصصة لذلك.
المرسومين  ألحكام  تنفيذا  انه  للوزارة   بيان  في  وجاء 
التنفيذيين رقم 383-22 و384-22 المؤرخين في 17 
نوفمبر 2022 المحددين على التوالي لشروط وكيفيات 
وتصنيع  الجديدة  المركبات  وكالء  نشاطي  ممارسة 
 28 االثنين  اليوم  الصناعة,  وزارة  تعلن  المركبات, 
التقنيتين  اللجنتين  أعضاء  تعيين  عن   ,2022 نوفمبر 
بممارسة  المتعلقة  الملفات  ومتابعة  بدراسة  المكلفتين 
المركبات  تصنيع  وكذا  الجديدة  المركبات  وكالء  نشاط 
المتعاملين  بيانها  في  الوزارة  دعت  اإلطار,  هذا  وفي 
الوكالء  نشاطي  ممارسة  في  الراغبين  االقتصاديين 
الرقمية  المنصة  في  التسجيل  إلى  السيارات,  وتصنيع 

التي تم إطالقها اليوم االثنين  بغرض إيداع طلباتهم.
بوزارة  الصناعي  للتطوير  العام  المدير  كان  و 
الصناعة، أحمد زايد سالم، قد صرح األسبوع الماضي، 
بأن دخول أولى السيارات المستوردة من طرف وكالء 
خالل  ممكنا  سيكون  الوطني  للسوق  الجديدة  السيارات 
مختلف  استكمال  بعد  القادمة،  السنة  من  األول  الثالثي 

اإلجراءات.
و قال المسؤول في تصريحات لإلذاعة الوطنية »حسب 
)من  المستوردة  السيارات  دخول  يمكن  التقديرات،  كل 

طرف الوكالء( في الثالثي األول من السنة القادمة«.
و ينص المرسوم الجديد، الذي صدر بالجريدة الرسمية 

الوكيل  نشاط  أن  على  الماضي،  الخميس 
جديدة  مركبات  استيراد  على  »يقوم 
على  الحالة,  على  بيعها  إعادة  أجل  من 
بالمصنع  الوكيل  يربط  امتياز  عقد  أساس 
التنفيذي  المرسوم  عرفه  الذي  المانح« 
الذي  األم,  الشركة  بصفته  »المصنع,  أنه 
من  انطالقا  منتجاته  لتسويق  وكالة  يمنح 

إنتاجها األصلي«. بلد 
نشاط  ممارسة  اخضاع   بخصوص  و 
عقد  إلبرام  الجديدة  المركبات  وكالء 
واحد,  مانح  بمصنع  الوكيل  يربط  وكالة 
الهدف من هذا اإلجراء  المسؤول أن  قال 
عالمات  لعدة  احتكار  وجود  تجنب  هو 
من طرف وكيل واحد و ضمان التنافسية 

الوطنية. السوق  على مستوى 
أجل  من  الدفع  عملية  تتم  أن  الشتراط  بالنسبة  و 
من  الكتابية  الدفع  وسائل  طريق  عن  مركبة  اقتناء 
سالم  السيد  أوضح  والمالية,  البنكية  الشبكات  خالل 
نشاطا  سيمارسون  باعتبارهم  الحق،  لهم  »الوكالء  أن 
بالقيمة  الصعبة  العملة  على  الحصول  في  مقننا،  تجاريا 

للمواطن«. القدرة الشرائية  البنكية و ذلك حفاظا على 
العديد من  السيارات, قال أن هناك  و في مجال تصنيع 
سوقا  باعتبارها  الجزائرية  بالسوق  مهتمة  العالمات 
يمكن  قائال »حاليا ال  الكشف عن هويتها,  واعدة, دون 
من  االنتهاء  بعد  إال  العالمات  هذه  هوية  عن  الكشف 

المفاوضات«. مرحلة 
و أشار في هذا اإلطار الى أهمية العقد المبرم مع شركة 
نشاط  تطوير  في  سيساهم  أنه  معتبرا  اإليطالية  فيات 
التفاوض  مع  بالموازاة  الجزائر  في  السيارات  صناعة 

مع عالمات أخرى.
كما أبرز أهمية ما جاء به المرسوم الجديد الذي يشترط، 
لممارسة هذا النشاط، االلتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ 
الحصول على االعتماد، نسبة إدماج دنيا تبلغ عند نهاية 
الثالثة  السنة  نهاية  وفي  بالمائة,   10 نسبة  الثانية  السنة 
الخامسة فيجب تحقيق  السنة  نهاية  أما عند  بالمائة.   20
30 بالمائة بهدف االنطالق في التصنيع الحقيقي. نسبة 
ربيع م

عرب منصة رقمية استحدثت لهذا الغرض

الشروع في استقبال طلبات اعتماد وكالء ومصنعي السيارات

عين على الحـــدث

يف قضية منح امتيازات غري مستحقة لرشكات كونيناف

التماس 15 سنة حبسا نافذا ألويحيى وسالل و12 سنة لبدوي
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الديمقراطية  الصحراوية  العربية  الجمهورية  رئيس  دعا 
واألمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي إلى 
وضع حد لـ »سياسة الكيل بمكيالين و التمييز في معالجة 

القضايا والنزاعات على المستوى الدولي«.
الوطني  الحزب  ومناضلي  قادة  إلى  وجهها  رسالة  وفي 
التركي بمناسبة انعقاد جمعيته العامة الـ11 التي اختتمت 

يوم االثنين، أكد إبراهيم غالي أن »جبهة البوليساريو 
الدولية على أسس  ال تطالب سوى بتطبيق الشرعية 
التي  الهيمنة واإلمالءات  بعيدا عن  متينة  و  واضحة 

تفرضها القوى اإلمبريالية«.
السيد غالي أن وضع الصحراء  قال  الشأن،  في هذا 
الغربية مذكور بشكل واضح في لوائح األمم المتحدة 

المتعاقبة.
الغربية هي مسألة تصفية  الصحراء  أن مسألة  وأكد 
بتنظيم  حتما  تمر  أن  يجب  تسويتها  وأن  استعمار 
حقه  بممارسة  الصحراوي  للشعب  يسمح  استفتاء 
غرار  على  االستقالل  و  المصير  تقرير  في  الثابت 

جميع الشعوب والبلدان المستعمرة.
ممارسة  الصحراوي  للشعب  »يحق  قائال  واسترسل 

حقه في تقرير المصير«.
الصحراء  تظل  الدولي،  القانون  نظر  وجهة  ومن 
المغرب  يمارس  حيث  مستقال  غير  اقليما  الغربية 

سلطته كقوة احتالل.
سنة  سجلت  التي  الغربية  الصحراء  تعتبر  للعلم، 
بالتالي  و  المستقلة  غير  األقاليم  قائمة  في   1963
رقم  األممية  العامة  الجمعية  الئحة  لتطبيق  مؤهلة 
والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  حول   1514
محتلة  وهي  أفريقيا،  في  مستعمرة  آخر  المستعمرة، 

من طرف المغرب منذ 1975.
ق ـ د

»البوليساريو« تستنكر سياسة » 
الكيل بمكيالين« في معالجة النزاعات 

على المستوى

والدولية  األممية  المقررات  بتنفيذ  مصر  طالبت 
الخاصة بخروج جميع القوات األجنبية والمرتزقة 
والمقاتلين األجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.

سامح  المصري،  الخارجية  وزير  واستعرض 
وما  مصر  بذلتها  التي  المستمرة  الجهود  شكري، 
ال  الليبية،  األزمة  لحلحلة  بإخالص  تبذلها  تزال 
سيما من خالل استضافتها مؤخراً لجوالت المسار 
األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  بين  الدستوري 
المسار  هذا  إتمام  أهمية  إلى  مشيراً  بليبيا،  للدولة 
والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  عقد  وضرورة 
وتحقيق  األزمة  إنهاء  أجل  من  ليبيا  في  بالتزامن 
على  التشديد  مع  الشقيق،  الليبي  الشعب  تطلعات 

أهمية احترام المؤسسة التشريعية الليبية المنتخبة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد 
على أنه ال مجال لتنفيذ االتفاقيات القائمة، وااللتزام 
باالستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات 
محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب 

المجتمع الدولى لألطراف المسؤولة عن التنفيذ.
للسكرتير  الخاص  الممثل  استعرض  جانبه،  ومن 
الجهود  باتيلي  هللا  عبد  المتحدة  لألمم  العام 
الليبية،  الساحة  في  بها  يقوم  التي  واالتصاالت 
وحرصه على التحدث واالستماع لجميع األطراف، 
توليه  منذ  زيارة مصر  يتمني  كان  أنه  الي  مشيرا 
واالنشغاالت  بااللتزامات  علمه  أن  إال  منصبه، 
الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام 

الزيارة فى وقت سابق.
كما أعرب باتيلي عن تقديره الكامل للدور المصري 
البناء والمحوري في ليبيا، وما عانته مصر كثيرا 
تلك  استمرار  نتيجة  الماضية  األعوام  مدار  على 
الفترة  خالل  مصر  مع  للتنسيق  وتطلعه  األزمة، 
نحو  العمل  تكثيف  على  االتفاق  تم  حيث  القادمة، 
األمن  يحقق  بما  الليبي  الليبي  السياسي  الحل  دفع 

واالستقرار والرخاء في ليبيا.
من  لتركيا  قبل  من  تحذيرا  وجهت  مصر  وكانت 
مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، 
مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار 
منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية 

ذلك كاملة.
قد  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 
أعلن عام 2020 أن بالده بدأت في ارسال جنود 
مع  اتفاقية موقعة  تدريجي، ضمن  بشكل  ليبيا  إلى 

حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وقتها.
ق ـ د

مصر تطالب بخروج 
القوات األجنبية من ليبيا 

يف مهلة زمنية محددة

لنظام  اخرى  جديد، فضيحة  تحقيق  فجر 
»الوسائل  كل  يستعمل  الذي  المخزن 
عبر  المعارضين،  إلسكات  القذرة« 
تجنيد عشرات الحسابات الوهمية لتشويه 
ومشاركة  المسجونين  الصحفيين  صورة 
من  مقربة  إعالمية  منصات  تنشره  ما 
المنتقدين  من  للنيل  المخزنية،  الدولة 

لسياستها الفاسدة و االستبدادية.
برنامج  عبر  التجسس  فضيحة  فبعد 
»بيغاسوس« والتي تورط فيها المخزن، 
»ميتا«  شركة  إدارة  أن  تحقيق  كشف 
مايو   22 بتاريخ  قامت،  األمريكية 
43 حسابا جديدا على  بإيقاف  الماضي، 
منصة التواصل االجتماعي »فايسبوك«، 
كانت توظف للقيام بحمالت منسقة ومعدة 
الصحافيين  وتشويه  لإلساءة  بعناية، 
رأسهم  وعلى  المغرب،  في  المسجونين 
و  الريسوني،  وسليمان  الراضي  عمر 
من  وعدد  االنسان  حقوق  عن  المدافعين 

معارضي سياسات النظام المغربي.
من  كل  أنجزه  الذي  التحقيق،  وأفاد 
»غلوبال روبورتينغ سانتر« و »مشروع 
سيمون  جامعة  في  التضليل  محاربة 
فرايزر« و »دي اف ار الب« بالشراكة 
مع لجنة الصحفيين في نيويورك ومنظمة 
إخبارية  مواقع  وتداولته  كندا،  في  القلم 
مغربية مستقلة، أن شركة »ميتا« أزالت 
ارتباطها  من  تحققها  بعد  الحسابات  هذه 

بشبكة سابقة مكونة من 385 حسابا و 6 
حسابا  و40  »فايسبوك«  على  صفحات 
على »انستغرام«، كان قد تم إيقافها في 

فبراير 2021.
حالتي  على  ركز  الذي  التحقيق،  وأكد 
عمر  المعتقلين  المغربيين  الصحفيين 
المدانين  الريسوني،  وسليمان  الراضي 
ب6 و 5 سنوات سجنا نافذا على التوالي، 
منسق  بشكل  تشتغل  الحسابات  »هذه  أن 
على فايسبوك، لنشر محتوى يتماشى مع 

السردية الرسمية للدولة المغربية«.
»السرديات  إلى  باإلضافة  أنه  وأوضح 
المغربيين  الصحفيين  تستهدف  التي 
وسليمان  الراضي  عمر  المسجونين 
الحسابات هجمات  هذه  الريسوني، شنت 
عنيفة على مجموعة أخرى من المدافعين 
عن حقوق اإلنسان والمواطنين المغاربة 
وزير  غرار  على  للدولة،  المنتقدين 
محمد  والمحامي  السابق  االنسان  حقوق 
الحقوقي  والناشط  والمؤرخ  زيان، 
والمدون  والمعارض  منجب  المعطي 

زكريا المومني )...(«.
»قامت  الحسابات  هذه  أن  إلى  نبه  كما 
زمنية  فترات  في  المحتوى  نفس  بنشر 
تعليقات  كتبت  كما  متقاربة،  أو  متطابقة 
موقع  على  منشورات  على  مهينة 
قامت  فايسبوك،  االجتماعي  التواصل 
منصات إعالمية موالية للنظام بنشرها«، 

الفتا إلى أن »بعض هذه الحسابات قامت 
على  اإلعجاب  زر  على  الضغط  بتبادل 
ذات المنشور، وهو ما يتطلب درجة من 

االلتزام والتنسيق«.
وخلص التحقيق إلى أن »هذه الحسابات 
تضليل  عملية  في  انخرطت  ال43، 
للصحفيين  معنوي  اغتيال  و  إعالمي 
مشاركة  تضخيم  عبر  المغاربة 
لعمر  المسيئة  والمقاالت  المنشورات 
ونشر  الريسوني،  وسليمان  الراضي 
تبثها  منشورات  على  محرضة  تعليقات 

منصات إعالمية على فايسبوك«.
الشبكة  »هذه  أن  الى  التحقيق  نبه  كما 
ظلت تنشط لمدة 6 سنوات على األقل«، 
»اعتقلت  يضيف،  الفترة،  هذه  وخالل 

األفراد  من  العديد  المغربية  السلطات 
الذين كانوا هدفا لهذه الحسابات، حيث أن 
الوهمية كانت  الحسابات  الشبكة من  هذه 
خصوصا  محددة،  تواريخ  في  نشطة 
كل  باعتقال  تهديدات  نشر  جرى  حينما 
الريسوني،  وسليمان  الراضي  عمر  من 

أو أثناء محاكمتهما«.
الباحثين،  استنتاج  بحسب  ذلك،  ويقود   
إلى أن »عملية التالعب بمواقع التواصل 
االجتماعي هاته، هي جزء من مجموعة 
إطار  في  توظيفها  تم  التي  األدوات  من 
المضايقات  من  بكثير-  -أوسع  حملة 

والتخويف موالية للدولة«.

ق ـ د

بعد فضيحة »بيغاسوس«..عشرات الحسابات الوهمية 
لتشويه صورة الصحفيني املعتقلني يف املغرب

ملف تسفير شبان تونسيين إلى سوريا: الغنوشي أمام قطب مكافحة اإلرهاب 
 

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ليوم االثنين،  أمام قاضي التحقيق األول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة اإلرهاب في تونس، وذلك الستنطاقه بخصوص 
األبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر واإلرهاب خارج تراب البالد التونسية.

الوحدة  استنطاقه من طرف  بعد  تقديم  بحالة  الماضي  الغنوشي في شهر سبتمبر  أحالت راشد  لمكافحة اإلرهاب  القضائي  بالقطب  العمومية  النيابة  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
المركزية لمكافحة اإلرهاب ببوشوشة، وسلمه قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استدعاء الستنطاقه بتاريخ االثنين 28 نوفمبر الجاري قبل أن يقرر ما يراه مناسبا في شأنه 

على ضوء نتائج البحث.
النائب السابقة فاطمة المسدي حول تورط سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة في شبكات تسفير شبان تونسيين إلى  البحث في القضية إثر دعوى تقدمت بها  وكان منطلق 

سوريا.
كما سبق أن أكد الناشط السياسي والمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر سمير ديلو، األحد 25 سبتمبر 2022، أثناء 

استضافته في برنامج »جاوب حمزة«، أن ملف التسفير يضم في مجمله 817 متهماً.
ق ـ د

عفو رئايس عن 228 
من سجناء الحق العام

يف موريتانيا
 

يخفض  مرسوما  الغزواني  ولد  محمد  الرئيس  وقع 
النافذة  العقوبة  من   )1( سنة  بمدة  العقوبة  بموجبه 
من  يستفيد  المرسوم  هذا  على  وبناء  للحرية،  السالبة 
اإلفراج المباشر 228 من سجناء الحق العام المدانين 

بأحكام نهائية.
 وصدر المرسوم بمناسبة الذكرى، 62 لعيد االستقالل 
من   37 المادة  مقتضيات  على  واعتمادا  الوطني، 

الدستور.
العفو  هذا  من  االستفادة  من  المرسوم  واستثنى   
المدانين بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو اإلرهاب، 
والممارسات  باألشخاص  االتجار  أو  االغتصاب،  أو 
االستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو 

اختالس وتبديد المال العام، أو تزوير العمالت.
ق ـ د
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عين على االقتصادالموافق  لـ 05 جمادى األولى 1444 هـ

نجحت الحكومة العراقية في استرداد جزء من األموال 
المسروقة من األمانات الضريبية، بما يتجاوز مبلغ 182 

مليار دينار )125.580 مليون دوالر(.
أول  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أعلن  وقد 
العراقية  األنباء  وكالة  تابعته  مؤتمر صحفي  في  أمس، 
)واع(، إنه »تم استرداد جزء من األموال المسروقة من 
المختصة  الى أن »الجهات  األمانات الضريبية«، الفتا 
تمكنت من استرداد الوجبة األولى البالغة أكثر من 182 

مليار دينار«.
لجان لتدقيق الصكوك المصروفة

الصكوك  لتدقيق  ُشكلت  تحقيقية  »لجاًنا  أن  وأضاف، 
»اللجنة  أن  مبينا  الضريبية«،  األمانات  من  المصروفة 
التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل االستيالء 

على أموال األمانات«.
وأخرى  الضرائب  هيئة  داخل  جهات  »هناك  أن  وتابع 
رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة األمانات«، مؤكًدا: 
بعد  األمانات  سرقة  سهلت  التي  الجهات  عن  »سنعلن 

إكمال التحقيقات«.
سرقة  بعملية  متورطة  جهة  أي  نستثني  »لن  وأكد: 
لنتيجة  توصلت  التحقيقية  »اللجان  أن  مبينا  األمانات«، 

بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر 
من تريليون دينار«.

وأردف بأنه »ُصرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 
»المدير  أن  مبينا  المسار«،  بادية  لشركة  دينار  مليار 
المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق 

ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد إبراهيم«.
وتابع أنه »صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار 
دينار لشركة الحوت األحدب لمديرها المفوض الهارب 
عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد«، مضيفا 
مليارات   607 إجمالي  بمبلغ  صكاً   45 »صرف  أنه 
دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي 

توفيق لمالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة«.
3.754 تريليون دينار.. أموال مصروفة

تريليونات  ثالثة  تبلغ  المصروفة  »األموال  أن  وأكمل 
و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار«، مؤكدا 
مع  الثانية  الكرخ  تحقيق  محكمة  بين  االتفاق  »تم  أنه 
نور زهير على جدولة السترداد كامل المبلغ في حوزة 

المتهم«.
وبين أن »القاضي المختص سيصدر أمراً بإطالق سراح 
نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خالل أسبوعين«، 

مشيرا الى أن »القسم األكبر من المبلغ لدى نور 
زهير هي عقارات«.

بحقهم  الصادرة  المتهمين  السوداني  ودعا 
أوامر قبض إلى »تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ 
المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق 
القانون«، مؤكدا أن »الحكومة ستتابع أي متهم 

وتسترد المبالغ المسروقة«.
ولفت الى أن »معيار عالقاتنا مع جميع الدول 
الشعب  أموال  استرداد  في  االستجابة  بمدى 

المسروقة«.
الرافدين  مصرف  عام  »مدير  السوداني  ودعا 
الستالم المبلغ المسترد من األمانات الضريبية«.

استرداد األموال المنهوبة.. مهمة صعبة
العراق  أموال  السترداد  جديدة  محاولة  وفي 
أموال  استرداد  دعا صندوق  للخارج،  المهربة 
الخارج  أو  الداخل  في  الُمواطنين،  العراق، 

للتعاون.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم تضرًرا 
العامة  الفساد واالختالس وتهريب األموال  من 

إلى الخارج.
بمطلع  عنه  صدر  بيان  في  الصندوق  ودعا 
أجل  من  للتعاون  العراقيين  الجاري،  نوفمبر 
الدولة  خزينة  إلى  وإرجاعها  العراق  أموال  استرداد 

ملوحا بمكافآت لم يساعد في هذا األمر.
ووعد الصندوق في البيان الُمتعاونين معه من الُمخالفين 
تهم وبنسبة )25%(  بـ«إعفائهم من المبالغ الُمترِتّبة بذمَّ
ولغاية )5( ماليين دوالر من المال الُمسترد كحٍدّ أعلى، 
الفتاً إلى أنَّ مجلس إدارة الصندوق يمنح مكافأًة للُمخبر 
بنسبة )%10( عـلى أن ال تـتـجاوز )5( ماليين دوالر 

. من الـمال الـُمستـرِدّ
وأوضح الصندوق أنه »ُمختصٌّ باسترداد الحقوق الماليَّة 
الغير بطرٍق غير مشروعٍة؛  التي حصل عليها  للعراق 
أو  الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  استخدام  سوء  نتيجة 
الحصار أو التهريب أو التخريب االقتصادي أو استغالل 
لتحقيق  حينه؛  في  العـراق  على  المفـروضة  العقوبات 

مكاسب ماليٍَّة على حساب الشعب العراقي.
تتجاوز  طائلة  أموااًل  سنوات  منذ  العراق  ويطارد 
بدءاً  مختلفة  فترات  خالل  نهبت  دوالر،  مليار  الـ500 
من منتصف تسعينيات القرن الماضي، فيما كان جزئها 

األكبر ما بعد 2003.
ق ـ إ

العراق يسترد 125 مليون دوالر 
من أمواله المنهوبة

وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا، أول أمس، 
برنامج  لدعم  العربي  النقد  صندوق  مع 
والنقدي  والمالي  االقتصادي  اإلصالح 

الشامل لليمن بقيمة مليار دوالر.
ما  الفترة  يغطي  الذي  البرنامج،  يهدف 
بين عامي 2022 و 2025، إلى إرساء 
والمالي  االقتصادي  االستقرار  مقومات 
وضعية  وتعزيز  اليمن،  في  والنقدي 
مؤسساتها  بناء  وإعادة  العامة،  المالية 
تهيئة  بغية  وشفافيتها  حوكمتها  وتعزيز 
األنباء  لوكالة  وفقاً  االقتصادية،  البيئة 

الرسمية »سبأ«.
اليمنية  »سبأ«  أنباء  وكالة  وذكرت 
سالم  اليمني  المالية  وزير  أن  الرسمية، 
بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني 
أحمد غالب المعبقي، وقعا اتفاقا مع المدير 
النقد  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  العام 
الحميدي،  عبدالرحمن  الدكتور  العربي 
محمد  السعودي  المالية  وزير  بحضور 
اليمن  لدى  السعودي  والسفير  الجدعان، 
محمد آل جابر. يهدف برنامج اإلصالح 
يغطي  الذي  النقدي  والمالي  االقتصادي 
إلى   ،)2025  2022-( من  الفترة 
والموقف  العامة  المالية  الوضعية  تعزيز 
بناء  وإعادة  اليمن،  لدولة  الخارجي 
وشفافيتها،  حوكمتها  وتعزيز  مؤسساتها 

بُغية تهيئة البيئة االقتصادية الكلية لتوسيع 
القاعدة اإلنتاجية وتنويعها.

أحمد  المركزي،  البنك  محافظ  وقال 
من  مدعوم  البرنامج  إن  المعبقي،  غالب 
السعودية، واإلمارات، مشيرا إلى أنه »تم 
وآلياته،  البرنامج  على  التوقيع  استكمال 
الجوانب  لمناقشة  بعدها  االنتقال  وسيتم 

القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً«.
»تعزيز  إلى  البرنامج  يهدف  كما 
والمستدام،  الشامل  االقتصادي  النمو 
إلى  يؤدي  بما  العمل،  فرص  وخلق 

أكثر  مسار  في  اليمني  االقتصاد  وضع 
استدامة، ويدفع مسيرة التنمية االقتصادية 
معدالت  من  ويُخّفف  واالجتماعية، 

البطالة والفقر«.
وأكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، 
أهمية هذا البرنامج في تنفيذ اإلصالحات 
وبناء  الموارد  وحشد  ورفع  االقتصادية 
المركزي،  البنك  أو  المالية  في  القدرات 
النفطية  اإليرادات  رفع  في  يساهم  كما 
على  سينعكس  ما  وهو  النفطية،  وغير 
االقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن 

اليمني.
إدارة  مجلس  رئيس  أكد  جانبه،  من 
صندوق النقد العربي، أهمية االتفاق في 
وإعادة  االقتصادية  اإلصالحات  تعزيز 
باليمن،  والنقدية  المالية  المؤسسات  بناء 
وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، 
مجاالت  في  متنوعة  حزمة  وضمان 
اإلصالحات المالية واالقتصادية، أبرزها 
معدالت  وتخفيف  اإليرادات،  زيادة 
معيشة  مستوى  ورفع  والفقر،  البطالة 
المواطن اليمني.                         ق ـ إ

مليار دوالر من صندوق النقد العربي لدعم اإلصالح 
االقتصادي باليمن

األسبوع الماضي أمطرت شركات ونقابات أوروبية 
فيها  ترفض  وتصريحات  صحفية  ببيانات  الصين 

سياسة صفر كوفيد.
للسيارات   BMW شركة  ترى  القلق،  من  بكثير 
المتعلقة  اإلغالق  عمليات  من  المزيد  أن  األلمانية 
بفيروس كورونا في الصين. تشكل خطرا للعام المقبل 

على نتائجها المالية.
هذه الصورة المتشائمة للشركة تأتي على الرغم من 
صناعة  شركة  طرازات  على  هناك  القوي  الطلب 
المبيعات  وتوقعات  بالكامل  الكهربائية  السيارات 

العالمية المستقرة.
على  مسبوقة  غير  احتجاجات  الصين  وتواجه 
اإلطالق، بفعل سياسات الغلق التي تنتهجها السلطات، 
وسط تفش للفيروس هو األعلى خالل العام الجاري، 

بحسب ما أعلنته الحكومة، يوم اإلثنين.
ونقابات  شركات  أمطرت  الماضي،  واألسبوع 
أوروبية الصين ببيانات صحفية وتصريحات ترفض 
على  أثرت  والتي  الحالية،  كوفيد  صفر  سياسة  فيها 

نتائج الشركات األجنبية العاملة.
الجمعة، قال الرئيس التنفيذي لشركة BMW أوليفر 
زيبسي: »في الصين، تتزايد عمليات اإلغالق حاليا 
وال تتناقص.. أنا قلق بشأن كيفية خروجنا من حالة 
يدل  ما  هناك  ليس  المستقبلية،  األرباع  في  اإلغالق 

على أن الصين لديها حل«.
 BMW طرازات  على  »الطلب  »زيبسي«:  وذكر 
ومن  قوياً،  يزال  ال  الصين  في  بالكامل  الكهربائية 
المفترض أن يساعد طرح طرازات Mini التي تعمل 
بالبطاريات فقط في العام المقبل وطراز i5 في تعزيز 

المبيعات«.
من  أشد  منافسة  الغربيون  السيارات  مصنعو  يشهد 
المنافسين المحليين في الصين، أكبر سوق للسيارات 
جميع  ستطال  كورونا  إغالقات  لكن  العالم«،  في 

مصنعي السيارات الكهربائية في البالد.
األعمال  قادة  حث  كذلك  الماضي  واألسبوع 
والدبلوماسيين األوروبيين في الصين إدارة شي جين 
للجدل  المثيرة  بينغ على تغيير مسارها من سياستها 

بشأن عدم انتشار فيروس كورونا.
وطالب غرفة التجارة األوروبية في الصين الحكومة 
في بكين بضرورة وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
تتأرجح  الذي  الوقت  في  االفتتاح  إعادة  على طريق 
فيه بكين وقوانغتشو على حافة عمليات اإلغالق على 

مستوى المدينة.
األحد، أبلغ مسؤولو الصحة عن رقم قياسي يومي بلغ 
محليا،  المنقولة  بكوفيد19-  جديدة  إصابة   31987

بزيادة أكثر من 2000 عن يوم السبت. 
العاصمة الصينية بكين مغلقة اآلن جزئيا مع إغالق 
الغالب،  في  التسوق  ومراكز  والمكاتب  المدارس 
الطعام  تناول  خدمات  لتقديم  المطاعم  وأغلقت 
مما  تقريبا،  فارغة  المزدحمة عادة  المدينة  وشوارع 

يعيد التذكير بأجواء جانفي 2020.
بأعمال  القائم  يونغ،  يين  إلى  بها  بعث  رسالة  وفي 
غرفة  رئيس  ووتكي،  يورج  أعرب  بكين،  عمدة 
عن  الصين،  في  األوروبي  االتحاد  في  التجارة 
للوباء«  المتزايدة  الصارمة  »الضوابط  إزاء  قلقه 
اإلغالق  لقرارات  معقولة«  وعدم وجود »تفسيرات 

للشركات والمباني السكنية.
قيام  إلى  الكافي  اإلعداد  إلى  االفتقار  »أدى  وقال: 
تفشي  بإدارة  والمجتمعات  المقاطعات  حكومات 
المرض مؤخرا بالطريقة نفسها التي فعلت بها سابقا، 
العديد  إغالق  تم  حيث  الشركات،  إغالق  خالل  من 
منها بشكل إلزامي على الرغم من عدم وجودها في 
منطقة عالية الخطورة وغيرها من األماكن العامة«.

»هذا أمر مقلق للغاية، بالنظر إلى أن تجربة شنغهاي 
في وقت سابق من هذا العام أظهرت أنه بعد عمليات 
اإلغالق طويلة األجل، من المرجح أن يغادر العديد 
من الرعايا األجانب الصين.. هذا من شأنه أن يضر 

بهدف بكين في التطور إلى مدينة دولية«.
ق ـ إ

تحدي »صفر كوفيد يف 
الصني و هاجس الخوف من 
مغادرة الرشكات األجنبية
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البلدية تستفيد من غالف مالي يقدر بحوالي )63( مليار سنتيم
والي جيجل يأمر بتحريك برامج تجديد شبكات الشرب والصرف والتحسين الحضري لمدينة الميلية

    طلــب والــي  جيجل،الســيد أحمــد 
ــاع موســع مــن  ــد اجتم ــي عق مڤالت
ــة  ــة الميلي ــة بلدي أجــل دراســة تهيئ
ــم خــالل  ــا ت بشــكل شــامل، وهــو م
ــى  ــة األســبوع الماضــي ،، عل نهاي
حيــث  البلديــة،  مقــر  مســتوى 
حضــر االجتمــاع كل مــن المديريــن 
التنفيذييــن المعنييــن، رئيــس دائــرة 
ــس الشــعبي  ــة، رئيــس المجل الميلي
ــح  ــة، رؤســاء المصال ــة الميلي لبلدي
ــة  ــة، باإلضاف ــة الميلي ــة ببلدي التقني
لمكتــب الدراســات،وهذا  لدراســة 
جــدول  فــي  الجوهريــة  النقطــة 
األعمــال المتمثلــة فــي تجديــد شــبكة 
ــد  ــاه الصالحــة للشــرب،و تجدي المي
شــبكة الصــرف الصحــي والتحســين 

الحضــري للبلديــة .
وبعــد االســتماع إلــى عــرض مديرية 
جيجــل  لواليــة  المائيــة  المــوارد 
تجديــد  مشــروع  وضعيــة  حــول 
للشــرب  الصالحــة  الميــاه  شــبكة 
علــى مســتوى بلديــة الميليــة حســب 
كل مقطــع، فيمــا يتعلــق بنســبة تقــدم 
المشــروع، طــول الشــبكة المنجــزة، 
ــدم  ــة ق ــز الخدم ووضــع الشــبكة حي
يخــص  فيمــا  مالحظاتــه  الوالــي 
والتوصيــالت  المتبقيــة  األشــغال 
ــت  ــي تمثل ــة بالمواطــن، والت المتعلق
فــي الحاحــه علــى ضــرورة عقــد 
لقــاء  يضــم كل مــن رئيــس الدائــرة، 
رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي، 
لالتفــاق  الدولــة  أمــالك  مفتشــية 
ــكل  ــل مش ــغال وح ــي األش ــن باق ع
اعتراضــات المواطنين في األشــغال 
المتبقيــة، وتكليــف صاحــب المقاولــة 
المائيــة  المــوارد  فــرع  ورئيــس 
بإعــداد مخطــط متابعــة لألشــغال 
المتبقيــة مــع تحديــد آجــال االنطــالق 
واالنتهــاء مــن أشــغال تجديــد شــبكة 

ــاه الصالحــة للشــرب بالتفصيــل  المي
ــاز  ــم نظــام إنج ــكل حصــة، وتعمي ل

قنــوات احتياطيــة. 
ــدم خــالل  ــة، ق ــي ســياق ذي صل وف
ــة  االجتمــاع رئيــس المصلحــة التقني
أشــغال  حــول  عــرض  بالبلديــة 
ــد شــبكة التطهيــر التــي تشــمل  تجدي
ووضعيــة  بالبلديــة،  مقاطــع  عــدة 
األشــغال بــكل مقطــع بالتفصيــل، 
بتقــدم عمليــة  ال ســيما مــا تعلــق 
مــن  المتبقيــة  واألشــغال  اإلنجــاز 
ربــط الســكنات بالشــبكة الجديــدة، 
الوالــي  أكــد  االطــار  هــذا  وفــي 
االعتبــار  إعــادة  ضــرورة  علــى 
ــرص  ــالل الح ــن خ ــة م ــذه البلدي له
علــى إنجــاز عمليــة التهيئــة، و قــدم 
ــي وضــع  ــت أساســا ف تعليمــات تجل
مخطــط متابعــة األشــغال مــع تحديــد 
بالتفصيــل،  منهــا  االنتهــاء  آجــال 
تكفــل البلديــة بشــبكة التطهيــر وميــاه 
األمطــار المتبقيــة بالطريــق الوطنــي 
ــى مســافة 700  ــم 43 ســابقا عل رق
متــر علــى أن تتكفل مديريــة التعمير 
والبنــاء بتهيئــة الطريــق والرصيــف 
فــي إطــار التحســين الحضــري، مــع 
ــد  ــة لتجدي ــغال المتبقي ــاء األش إحص
ــل  ــي والتكف ــرف الصح ــبكة الص ش
بهــا حســب األولويــة مــن حيــث 

الكثافــة الســكانية.
المخصــص  االجتمــاع  وخــالل 
الشــاملة  التهيئــة  عمليــة  إلنجــاز 
مكتــب  أعطــى  الميليــة،  لبلديــة 
المنجــزة  الدراســة  الدراســات 
ــف  ــة الطــرق ومختل ــخيص حال لتش
إقليــم  مســتوى  علــى  الشــبكات 
ــع  ــم اقتراحــات المواق ــة ،وتقدي البلدي
المخصصــة للتهيئــة، للتكفــل بهــا 
الحضــري  التحســين  إطــار  فــي 
النقــاط  علــى  القضــاء  بهــدف 
لهــا،  االعتبــار  وإعــادة  الســوداء 
والــي   قــدم  اإلطــار  هــذا  وفــي 

لقــاء  لبرمجــة  توجيهــات  جيجــل 
ثانــي بحضــور هيئــات ومصالــح 
ــة،  أخــرى لمناقشــة الدراســة المقدم
والخاصــة بتســيير ومتابعــة أشــغال 
التحســين الحضــري ببلديــة الميليــة.
بالمقابــل تــم تخصيــص، مؤخــرا، 
ــف  ــر ضمــن مختل ــي معتب ــغ مال مبل
ــرف  ــن ط ــا م ــل به ــج المتكف البرام
مصالــح مديريــة التعميــر والهندســة 
المعماريــة والبنــاء لواليــة جيجــل 
ــار ســنتيم،  يقــدر بحوالــي )63( ملي
التــزال  مشــاريع  علــى  وزع 
األشــغال بهــا جاريــة ومنهــا مــا هــو 
فــي طــور االنطالق،وحســب ذات 
المصالــح، تمثلــت هــذه المشــاريع 
الحضــري  التحســين  أشــغال  فــي 
ــة  ــي المريج ــي(: ح ــج قطاع )برنام
1، حــي منقــوش بوقاعــود، حــي 
باإلضافــة  تانفــذور،  علــي،  أوالد 
الحضــري  التحســين  ألشــغال 
)برنامــج FCCL(: حــي الكــراوز، 
حــي المريجــة 2، حــي أوالد علــي، 
الطــرق والشــبكات  أشــغال  وكــذا 
المختلفــة األوليــة والثانويــة: مخطــط 
 2+3+4 رقــم  األراضــي  شــغل 
التطهيــر  شــبكة  ربــط  اســردون، 
ــة بمخطــط شــغل األراضــي  الداخلي
الرفــع،  بمحطــة   2+3+4 رقــم 
الحضــري  التحســين  وأشــغال 
بمناطــق الظــل موقعــي بنــي فرڨــان 

وبنــي معانــدة.
الميليــة  بلديــة  تمتلــك  لإلشــارة، 
والصلــب  للحديــد  بــالرة  مركــب 
إلــى  إنتاجــه  قــدرة  تصــل  الــذي 
ــد  ــن حدي ــنويا م ــن س ــن ط 5 ماليي
التســليح ولفائــف األســالك الحديدية، 
حيــث تســاهم هــذه القــدرة اإلنتاجيــة 
الضخمــة لهــذا المركــب فــي تغطيــة 
مــن  الوطنيــة  الســوق  حاجيــات 
مــن  الفائــض  وتصديــر  الحديــد، 
اإلفريقيــة  األســواق  إلــى  اإلنتــاج 

والدوليــة، وكل هــذا ســمح بتقويــة 
ــر وربــط  ــة للجزائ القاعــدة الصناعي
التعــاون بيــن البلــدان المجاورة،إلــى 
بالميليــة  يتواجــد  ذلــك،   جانــب 
مصنــع الخــزف الصحــي، ومصنــع 
ومدبغــة خنيفــر للجلــود، ومركــب 
ومنجــم الكاوليــن بمشــاط، ووحــدات 
باعتبــار  الفليــن،  لتحويــل  أخــرى 
أن جبــال الميليــة تزخــر بأشــجار 
ــي 08  ــط ف ــودة فق ــوط، والموج البل
المتوســط  األبيــض  البحــر  دول 
ــا، إســبانيا،  ــر، إيطالي وهــي: الجزائ
ــان، تونــس  البرتغــال، فرنســا، اليون
ــن  ــي م ــدول ه ــذه ال ــرب، فه والمغ
يصــدر الفليــن إلــى كل دول العالــم، 
علمــا أن للفليــن اســتعماالت صناعية 
والمــواد  األحذيــة  منهــا  كثيــرة، 
ــي  ــاح، وف ــة للصــوت أو الري العازل
اللحــوم،  وحفــظ  التبريــد  مصانــع 
وفــي صناعــة الســفن وكل أنــواع 

. والمشــروبات  األغطيــة 

،أمس،مديــر  أشــرف    n
اإلدارة المحلية ممثال عن الســيد 
والــي جيجل على انطالق الدورة 
التكوينية لفائدة رؤســاء المجالس 

الشعبية البلدية .
وتأتــي هــذه الــدورة فــي إطار 
تنفيذ البرنامج التكويني المســطر 
الداخليــة  وزارة  طــرف  مــن 

والتهيئــة  المحليــة  والجماعــات 
العمرانيــة في قســمه الثاني،كما 
تهــدف إلــى مرافقــة المنتخبيــن 
المحليين في أداء مهامهم وتعزيز 
قدراتهم لتحســين تســيير الشــأن 
العــام المحلــي والرقــي بنوعية 

المرفق العمومي.
                          نصرالدين_ د

انطالق الدورة التكوينية الثانية لفائدة رؤساء 
البلديات بجيجل 

n انعقــد ،أمس، اللقاء الجهوي 
لترقيــة مرئيــة  الوطنيــة  للجنــة 
التعليــم  مؤسســات  وتصنيــف 
العالي والبحث العلمي ،بالتنســيق 
مــع النــدوة الجهويــة لجامعــات 
الشرق، وذلك بقاعة المحاضرات 
مولود قاســم نايت بلقاسم بجامعة 
حيث  عبــاس،  ســطيف1فرحات 
أشــرف على هــذا اللقــاء رئيس 
الندوة الجهوية لجامعات الشــرق/
مديــر جامعة ســطيف 1 فرحات 
عبــاس األســتاذ لطرش محـــمد 
اللجنــة  رئيــس  بمعيــة  الهــادي 
الوطنيــة األســتاذ حكيــم حريك. 
المؤسســات  مــدراء  بحضــور 

الجامعية شرق.
تضمــن برنامج هذا اللقــاء تقديم 
رئيــس  طــرف  مــن  محاضــرة 
اللجنــة الوطنيــة األســتاذ حكيــم 
حريك. حول: »السياسة القطاعية 
لتعزيز مرئية وتصنيف مؤسسات 
التعليم العالــي والبحث العلمي«، 

أمــا المحاضــرة الثانيــة فكانــت 
من تقديــم عضو اللجنــة الوطنية 
األســتاذ بورجيبة طارق تضمنت 
للتصنيــف  تفصيلــي  »شــرح   :
العالمــي »، والمحاضــرة الثالثة 
من تقديــم عضو اللجنــة الوطنية 
األســتاذ حميدوش محـــمد تطرق 
تفصيلــي  »شــرح  إلــى:  فيهــا 
للتصنيف العالمــي: تايمز للتعليم 
العالــي »، والمحاضــرة الرابعة 
من تقديــم عضو اللجنــة الوطنية 
بوديــة عصــام حــول:  األســتاذ 
»اســتراتيجيات لتحســين مرئيــة 
مؤسســات التعليم العالي والبحث 

العلمي«.
وقــد تخلل هذا اللقــاء فتح المجال 
للنقاش العام واإلجابة عن مختلف 
األسئلة واالنشغاالت المطروحة، 
من أجل توضيح التدابير واآلليات 
التنظيمية والتقنية الخاصة بمرئية 

وتصنيف المؤسسات الجامعية.
                   نورالدين بوطغان

لقاء جهوي لتصنيف  الجامعات بسطيف

n     قــال، المدير العــام للغابات، 
جمال طواهرية، لعين الجزائر، عن 
استفادة مصالح الغابات في الوالية  
مــن هبــة بقيمــة 100 ألــف دوالر 
منحتها شــركة مشــروبات عالمية 
لتنميــة المنطقــة الرطبــة قربــاز 
صنهاجــة بســكيكدة، والمحافظــة 
معتبــرا  النفايــات،  مــن  عليهــا 
أمــالك  ــد لحمايــة  الجدي القانــون 
الدولة، بالمكسب الكبير الذي جاء 

ليعزز ويحمي األمــالك الغابية من 
االعتداءات المتكررة.

ــا، في لقاء ســريع مع  وقــال محدثن
عين الجزائــر ، على هامش زيارته 
التي قادته للوالية، برفقة ممثل األمم 
بيئة، بان منطقة صنهاجة  ل المتحدة ل
قرباز المحمية تعد من اجمل مناطق 
الوالية الســياحية الرطبــة المصنفة 
عالميــا ضمــن المناطــق الرطبــة 
رامســار، وقال إن المشــروع الجديد 
تنميتهــا وإعــادة االعتبــار لها من  ل
شــأنه أن يغير وجهها نحو األفضل 

ويحســن الوضع المعيشــي للسكان 
إســتراتيجية  ضمــن  المجاوريــن، 
نفايــات  ال محاربــة  ــى  عل ترتكــز 
بيئة والمحافظة  المنتشــرة وحماية ال
عليها من التلوث، من خالل إنشــاء 
وتوفيــر  ثــروة  ال ــق  لخل مشــاريع 
مناصب شــغل مثل إنشاء تعاونيات 
ــى أن تكون  فــي التين البربري، عل
المســتقبل  فــي  أخــرى  مشــاريع 
بالتنســيق مــع جمعيــات المجتمع 
المدنــي، من خــالل االســتماع إلى 
أفكارها وتجســيدها، والهدف من كل 
ذلك، حســب المتحــدث، هو حماية 

المنطقة من كل أشكال التدهور.
وبخصوص إمكانية تصنيف قرباز 
صنهاجة ضمــن المناطق المحمية 
ــا، أكــد المتحــدث أن هــذا ال  عالمي
نفايات،  يا بوجود ال يمكن تحقيقه حال
كمــا أن التصنيف يتطلب شــروطا 
ومواصفــات، خاصــة أن الشــروط 
تدخــل  لكــن  متوفــرة،  الطبيعيــة 
اإلنســان فيها يؤثر فــي وضعيتها، 
مضيفــا أنــه وفي حــال نجــاح فيه 
بمساعدة الســكان، يمكن تصنيفها 
منطقــة محمية مســتقبال.. وأضاف 
ــون يحمي األمالك الغابية  قان بأن ال
وصرح بان األراضي الغابية ممنوع 
ــاء فقيها مهما كانــت الظروف  بن ال
و هذا ردا على ســؤال اخبار الوطن 
قائم في الوالية  بخصوص الجــدل ال
فــا فــي تجســيد  تــي تعــرف تخل ال

العشرات من الســكان الريفية التي 
بيتها فــي أراضي غابية  أنجزت اغل
و خاصــة في الجهة الغربية للوالية 
 98/100 أراضيهــا  تعــرف  تــي  ال
غابية غير أنــه أبقى الباب مفتوحا 
اماما الخيرات األخرى التي هي بين 

يدي أصحاب القرار  .
بينمــا قالت مديرة التعــاون الدولي 
لغابــات  ل العامــة  المديريــة  ــدى  ل
ورئيســة مشــروع قرباز صنهاجة، 
غنيــة بســاح، أن المنطقــة رطبــة 
ومصنفة عالميا ضمن أكبر وأفضل 
المناطق الرطبة فــي حوض البحر 
المشــروع  أن  وأكــدت  المتوســط، 
الجديــد جــاء لحمايتهــا وتطويرها 
بعقالنية، من خالل إقامة تعاونيات 
ــذي يدخــل  تيــن البربــري ال فــي ال
فــي عدة صناعــات غذائيــة، طبية 
وتجميلية تعود بالنفع على الساكنة 
فائدة  نفايات ل وأخرى لحمايتها من ال
الشــباب وتوفيــر مناصــب شــغل 
بالتنسيق مع عدة أطراف فاعلة في 

الميدان.
وعقــد المديــر العــام عقــدا رفقــة 
ــة المقيمــة لألمــم المتحدة،  ل الممث
وزارة  وممثــل  اليكــو،  بليغطــة 
يــة الوطنيــة فــي  الخارجيــة والجال
الخارج، جلســة عمل بمقر الوالية، 
خصصــت لعــرض شــروحات عن 
المشــروع ونمــاذج عــن تعاونيات 

الفالحية.

الُمدير العام للغابات لوالية سكيكدة  لـ " عني الجزائر "

100 ألف دوالر لتنمية المنطقة الرطبة قرباز صنهاجة يف سكيكدة

سكيكدة : نورالدين.ب

جيجل : نصرالدين دربال
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بسكرة: توقيع اتفاقية إلنجاز ملعب جواري من قبل مجمع سوناطراك
n   وقــع المجمــع البترولــي 
سوناطراك، اليوم االثنين، إتفاقية 
مع بلدية لوطايا )بســكرة( إلنجاز 
عمــر  بمنطقــة  جــواري  ملعــب 
إدريس، من أجــل تعزيز المرافق 
العمومية الخاصة بفئة الشباب في 
هذه البلدية، حســبما افاد به بيان 

للمجمع.
ويندرج المشروع ضمن المشاريع 
»الهامة«  االجتماعية  االستثمارية 
التي انخرط فيها مجمع سوناطراك 
لتنمية المناطق المعزولة، وتعزيز 
دوره المحوري المتمثل في تجسيد 
باعتبــاره  االجتماعيــة  التزاماتــه 

شركة مواطنة، يضيف البيان.
وذكــر ذات المصــدر أنه مواصلة 
االجتماعــي  االســتثمار  لبرنامــج 
الخــاص بمجمــع ســوناطراك، تم 
التوقيــع على عدة اتفاقيات ســابقة 

بواليات المسيلة و أوالد جالل.
فواليــة أوالد جالل، يقــول البيان، 
كانــت هي األخرى على موعد مع 
البرنامج االستثماري لسوناطراك، 
حيــث تــم إمضــاء اتفاقيــة، أمس 

األحد، شملت تمويل مشروع اقتناء 
وتركيــب لوحات الطاقة الشمســية 
لالســتعمال الفردي، وكــذا تجهيز 

اآلبار بالطاقة الشمسية.
و بمقــر والية المســيلة، تــم ابرام 
ثــالث اتفاقيات أول أمس الســبت، 
الشــعبية   المجالــس  مــع رؤســاء 
لبلديــات ونوغــة، عيــن الحجل و 

مجدل، يضيف المجمع.
األولــى  االتفاقيــة  وتضمنــت 
الحجــل  عيــن  ببلديــة  المتعلقــة 
تخصيــص غــالف مالــي إلعادة 
تهيئــة قاعــة عالج بمنطقــة أوالد 
ســويب وترميم المدرسة اإلبتدائية 
أمــا االتفاقية  الكرفلــي،  معمــري 
الثانيــة الموقعــة ببلديــة مجدل فقد 

خصصت لتمويل مشــروع متعلق 
تربــوي  قســم  وتجهيــز  بإنجــاز 
وتهيئــة فضاءات اللعب بمدرســة 
الشــهيد يزيــد محمــد، أمــا ببلدية 
ونوغة فقد تــم االتفاق على تمويل 
مشروع لربط منطقة الكدية بشبكة 

الكهرباء، حسب البيان.
                                        ق.م

متفرقات     
الجمارك تحجز أكرث من 1100 قرص مهلوس 

بسوق أهراس
n  قامــت مصالــح الجمــارك بحجز 
1168 قرصا مهلوســا بوالية سوق 
أهراس, حسبما أفاد به  االثنين بيان 

للمديرية العامة للجمارك
 وجــاء فــي البيــان أنــه فــي ســياق 
مواصلــة وتكثيــف الجهــود الميدانية 
للفرق الجمركية,  العملياتية  للمصالح 
تمكــن أعوان الفرقة المتعــددة المهام 
للجمارك بمداوروش التابعة لمصالح 
مفتشــية األقســام للجمــارك بســوق 
أهــراس, بإقليم اختصــاص المديرية 
الجهويــة للجمــارك بعنابة, من حجز 
1168 قرصــا مهلوســا مــن نــوع 

بريغابليــن 300 ملــغ, تــم ضبطهــا 
على متن ســيارة ســياحية مع توقيف 
الجهــات  علــى  وإحالتــه  المخالــف 
القضائية المختصــة وتكرس العملية 
اليقظــة والجاهزيــة  للبيــان-  -وفقــا 
الدائمة والمســتمرة ألعوان الجمارك 
الجزائريــة, وتجندهم التام في ســبيل 
أشــكاله,  بشــتى  التهريــب  مكافحــة 
السيما تهريب المخدرات والمؤثرات 
العقلية, حرصا على صحة وســالمة 
المواطــن, والمســاهمة في اســتتباب 

النظام العام.
                                 فيصل فارس

..وانطالق حملة تلقيح كبار السن ضد االنفلونزا 
الموسمية  بالوالية

النشــاط  مديريــة  أشــرفت    n
االجتماعــي صبــاح أمــس علــى 
ضــد  التلقيــح  عمليــة  انطــالق 
األنفلونزا الموســمية لكبار الســن 
في القــرى والمشــاتي بالتنســيق 
بين الخاليــا الجواريــة للتضامن 

ومصالح مديرية الصحة والسكان 
للواليــة وتمت العملية في أحســن 
الظــروف وتم تلقيح 21 شــخص 
مســن في اليوم األول وستســتمر 

إلى نهايتها.
                       فيصل فارس

تبسة: تسليم 6 مقررات استفادة لالستثمار يف تربية المائيات بنقرني

n تــم  أمــس االثنيــن تســليم 6 
مقررات استفادة خاصة باالستثمار 
في نشــاط تربيــة المائيــات ببلدية 
نقريــن )جنوب تبســة( سيســتفيد 
بموجبهــا شــباب مســتثمرون من 
قطع أرضية إلنشــاء مؤسســاتهم 

الخاصة في هذا المجال.
وقد تم تســليم هــذه المقررات على 
هامش حفل اختتام األسبوع العالمي 
للمقاوالتيــة بمقر الوالية بإشــراف 
والي الوالية، السعيد خليل، والمدير 
الجهــوي للصيــد البحــري وتربية 

المائيــات لواليــة قالمــة، يوســف 
هبيتة.

وفــي كلمــة ألقاها بالمناســبة، ثمن 
السعيد خليل مساعي شباب حاضنة 
األعمــال »إينو واســت كومباني« 
فــي مرافقة الشــباب المبتكرين في 
مختلف المجاالت خاصة منها تربية 
النباتات واألسماك في المياه العذبة 
ودمجهــم في مســار التنمية المحلية 
من خــالل اســتحداث مؤسســاتهم 
المصغــرة فــي تربيــة المائيــات و 
استحداث مناصب عمل وتوفير هذه 
الثروة الحيوانية في السوق المحلية.
من جهته، ذكر يوســف هبيتة أنه تم 
مؤخرا اســتحداث منطقة نشــاطات 
مصغرة مخصصة لتربية المائيات 
ببلدية نقرين تتربع على 14 هكتارا 
ما من شأنه توفير األوعية العقارية 
للراغبيــن في ولوج هــذا النوع من 
االســتثمار، مشيرا إلى أن المديرية 
الجهويــة للصيــد البحــري وتربية 
المائيات تعمل على تكوين الشــباب 
في هذا المجال بالتنسيق مع مراكز 

ومعاهــد قطــاع التكويــن و التعليم 
المهنيين.

وذكــر ذات المتحدث أن هذه الدفعة 
األولى من الشــباب الحائزين على 
مقــررات اإلســتفادة تبرهــن على 
نجاح العملية بوالية تبســة من أجل 
توفيــر أســماك البلطــي الطازجــة 
وتســويقها إضافــة إلى اســتحداث 
فــي  والمســاهمة  مناصــب عمــل 
تحريــك عجلــة االقتصــاد المحلي 

والوطني.
كما تم بالمناســبة عرض مشــروع 
مبتكــر من طــرف الدكتور يعقوب 
بوعــالق، المختــص فــي الــذكاء 
االصطناعــي يندرج ضمن نشــاط 
تربية المائيات واســتزراع النباتات 
فــي الميــاه العذبــة والــذي يحظى 
برعايــة حاضنــة األعمــال بتبســة 
ومتحصــل علــى الوســم التعريفي 
أول  وهــو  الناشــئة  للمؤسســات 
مشــروع ناجح محليا سيشــرع في 
تجسيده »عما قريب« ببلدية نقرين.
                                     ق.و

اختتام األيام الدراسية والتوأمة بني مديريات الرتبية لخنشلة وتزيي وزو والمدية  

بزيارة اىل بوحمامة ولمصارة
n فــي ختــام فعاليات األيام الدراســية 
الخاصة بتبادل الخبــرات التربوية في 
اطــار التوأمة بيــن مديريــات التربية 
للواليــات الثالثة تيــزي وزو ، المدية 
وخنشــلة بمتقن خالف بشير بخنشلة تم 
يوم أمس تنظيم جولة للضيوف بمنطقة 
بوحمامة ولمصارة حيث تمت مرافقتهم 
مــن طــرف مديــر وإطــارات مديرية 
التربيــة وأعضــاء المكتــب الوالئــي 

لفيدرالية جمعيات أولياء التالميذ
الجولــة تخللتها زيارة لمقر قيادة جيش 
التاريخيــة األولى  بالواليــة  التحريــر 
علي ســوايعي قائد الوالية األولى الذي 
استشــهد في معركة طاحنة في فبراير 
1961 رفقــة عدد مــن رفاقه وخالل 
الجولة تــم تكريم الضيوف بشــهادات 
شــرفية وهدايــا رمزيــة كما ســنحت 
الفرصة لزيارة مدرســة أحمادو محمد 
ببوحمامة الذي قطعت شوطا كبيرا في 
التربيــة البيئية من خالل أنشــطة يقوم 
بها التالميذ إلرســاء الموارد المهارية 
والسلوكية للمحافظة على البيئة كتدوير 

البالستك وغيره.
                             فيصل فارس 

يوم تكويني يف المقاوالتية بجامعة محمد الرشيف 
مساعدية بسوق أهراس

n  فــي إطــار االتفاقيــة المبرمة 
العالــي  التعليــم  وزارتــي  بيــن 
ووزارة  العلمــي  والبحــث 
الرقمنــة والمؤسســات الصغيــرة 
والمؤسســات الناشئة المجسدة في 
اتفاقيــة العمل بيــن مديرية التعليم 
العالي والبحــث العلمي والتطوير 
التكنولوجي وبين مسرع األعمال 
 ALGERIAN( الجزائــري 
VENTURE( احتضنت مدرج 
مــدرج   ( بريــش  البروفيســور 
رقــم11( بجامعة محمد الشــريف 
مســاعدية بســوق أهــراس يومــا 
تكوينيــا في المقاوالتيــة في إطار 
الحملــة الوطنيــة المســطرة عبر 
جامعــات الوطن من قبــل وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمي 
لتكويــن الطلبة حــول المقاوالتية 

وتأسيس المؤسسات الناشئة أطرها 
»وائــل رزايقية« بصفتــه ممثال 
عن مســرع األعمــال الجزائري 
والمؤسســات  الرقمنــة  لــوزارة 
الصغيــرة والمؤسســات الناشــئة 
بالتنســيق مــع حاضنــة األعمال 
ودار المقاوالتيــة بحضــور نواب 
المديــر كالبروفيســور آمــال بــن 
جدو نائب المدير مكلفة بالعالقات 
الخارجية والدكتورة حليمة بروك 
نائب المدير مكلفة بالتعليم بالطور 
الثالــث والبروفيســور عبد الكريم 
بالبيداغوجيــا  مكلــف  عميــرات 
وعمــداء الكليات .. هيئة التدريس 
.. أصحــاب نمــاذج فــي مجــال 
المؤسســات الناشــئة وطلبــة من 

جميع التخصصات.
                       فيصل فارس 

عمليات تفتيش ليلية لمصالح التجارة بأم البواقي
n  فــي إطار تكثيــف العمل الرقابي 
وترقيــة  التجــارة  مديريــة  نظمــت 
الصــادرات لواليــة أم البواقي حملة 
رقابــة وتفتيش بمعيــة مصالح األمن 
شــملت نشــاط الحلويات والمرطبات 
خــارج أوقــات العمــل خــالل الفترة 
الليليــة ببلدية ام البواقي وقد اســفرت 
العمليــة علــى حجــز وإتــالف 93 
علبــة كرتونية من الحلويــات الجافة 
فــي ظــروف  )ميرانــق( محضــرة 
غيرصحيــة وغيــاب أدنــى شــروط 

النظافــة و5.12 صفيحة بيض غير 
صالحة 

لالســتهالك و 5.7 كــغ من كريمات 
تســتعمل فــي تحضير مــادة الميلفاي 
مخزنــة فــي ظــروف غيــر صحية 
،حيث تم اقتراح الغلق اإلداري لمحل 
تجاري واحد إلخالله بشروط النظافة 
وبلغــت القيمــة الماليــة للمحجوزات 
أزيد من أربعة ماليين، حيث تم اعداد 
ملفات قضائية ضد التجار المخالفين.
                           فيصل فارس

إطالق أشغال التحسني الحرضي ألحياء
 بلدية قايس بخنشلة

n  تنفيــذا لتعليمات والي خنشــلة 
المتعلقة بضرورة االسراع بتجسيد 
مختلــف العمليــات خصوصا التي 
تمــس الحيــاة اليوميــة للمواطنين 
التعميــر  مديــر  وبتوجيهــات 
والهندســة المعمارية لوالية خنشلة 
تم االســراع فــي وتيرة األشــغال 
بإشــراف لجنــة المتابعــة المكونة 
مــن رئيــس المشــروع بالمديرية 
ورئيــس الفــرع االقليمــي لدائــرة 
قايــس ومكتب الدراســات ومخبر 
األشغال العمومية حيث تم االنتهاء 
من األشغال التحضرية لكل مقاطع 

محــاور  ثالثــة  ورش  الطرقــات 
 )cutt-back( بمــادة الطرقــات 
في انتظار تحســن األحوال الجوية 
لوضــع طبقــة الخرســانة الزفتية 
للمحــاور حيــث  تدخلــت أيضــا 
مصالــح الجزائرية للمياه إلصالح 
تسرب لقناة المياه الصالحة للشرب 
حيث قامــت لجنــة المتابعة عملية 
االصالح واسدت تعليمات لمصالح 
الجزائريــة للمياه مــن أجل إنجاح 
العملية لالنطالق في عملية التعبيد 

بالخرسانة الزفتية دون عوائق.
                       فيصل فارس 
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مع  للتضامن  الدولي  اليوم  الثالثاء،  هذا  العالم  يحيي 
الشعب  هذا  نصرة  على  للتأكيد  الفلسطيني,  الشعب 
المظلوم وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل األرض 
المتصاعدة  الصهيونية  االنتهاكات  في ظل  الفلسطينية, 
و الممارسات الهمجية في حق الفلسطينيين, في تجاوز 

صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
 1977 عام  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  و أصدرت 
دعوة دولية بأن يكون يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني, بهدف التوعية بحقوق 

الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل.
ويأتي اختيار هذا التاريخ الرتباطه الزمني بصدور قرار 
الشعب  حق  على  للتأكيد   ,1947/  181 رقم  التقسيم 
تقرير  ذلك حق  في  بما  بالعدالة واإلنصاف  الفلسطيني 

مصيره وإقامة دولته حسب قرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا االطار, أكد أمين عام اللجنة الملكية االردنية 
لشؤون القدس, عبد هللا كنعان, أن يوم التضامن الدولي 
إنسانية تجاه  الفلسطيني«يمثل حالة صحوة  الشعب  مع 
محاصر,  أعزل  شعب  وظلم  ومعاناة  االحتالل  جرائم 
و  ابرتهايد  سياسة  طويلة  عقود  ومنذ  ضده  تمارس 
إن »اللجنة  كنعان  وقال  تنتهي«.  أن  لها  آن  استعمار, 
تتطلع إلى أن تتكرر التفاتة العالم إلى هذا اليوم بقرارات 
 29 في  الصادر  العامة  الجمعية  قرار  تدعم  تاريخية 
نوفمبر 2012, وتضمن منح فلسطين وضع دولة عضو 
العالم  أحرار  ليشمل وبمؤازرة  المتحدة,  باألمم  مراقب 

المتحدة  األمم  في  فلسطين  بعضوية  الكامل  االعتراف 
والشرعي  التاريخي  الحق  ذات  الدول  بجميع  أسوة 
ترابها  دولتها على  وإقامة  بتقرير مصيرها,  والقانوني 
القدس  وعاصمتها   1967 عام  حدود  على  الوطني 
لإلنسانية  مفتوحة  »الدعوة  أن  اوضح  و  الشرقية«. 
كلها في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, وما بعده 
ألجل نصرة هذا الشعب المظلوم, وتحقيقا للسالم العادل 
المنشود خاصة مع ما يجري من تجاذبات تتعلق بتشكيل 
حكومة االحتالل التي تغلب عليها األطياف اليمينية التي 
توظيف  فيها  وتم  األخيرة,  الكنيست  انتخابات  أفرزتها 
وتشجيع  الفلسطينيين  من  كبير  عدد  قتل  على  السباق 
المبارك,  األقصى  المسجد  اقتحام  على  المتطرفين 
والبوادي  والقرى  المدن  على  المتواصلة  واالعتداءات 

الفلسطينية, لكسب مقاعد انتخابية«.
لذلك, يأتي احياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, 
في ظل تفاهمات االدارة الصهيونية الجديدة التي تؤسس 

لمرحلة مخالفة للقانون والشرعية الدولية.
الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  قال  الصدد,  وبهذا 
والتفاهمات  االتفاقات  إن  ردينة,  أبو  نبيل  الفلسطينية, 
»تعني  الصهيوني  اليميني  االئتالف  عنها  أعلن  التي 
برعاية  الموقعة  الثنائية  االتفاقيات  عن  التخلي  فعليا 
الشرعية  لقرارات  سافرا  تحديا  تشكل  وهي  دولية, 
الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي«.
و أكد أن »منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الكلمة 

وقيادته  الفلسطيني  الشعب  يسمح  ولن  األخيرة, 
المشروعة,  الفلسطينية  الحقوق  بتجاوز  ألحد 
وتجسيد  المصير  تقرير  في  الحق  مقدمتها  وفي 
قيام دولة فلسطين على كامل األرض الفلسطينية 
بمقدساتها  القدس  وستبقى   ,1967 عام  المحتلة 
الرامية  ومخططاتهم  اتفاقاتهم  جميع  من  أكبر 

لتصفية القضية الفلسطينية«.
من جهته, قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية, إن مالمح حكومة االحتالل »بدأت تتضح, 
واالستعمارية  العدوانية  برامجها  معها  وتتضح 
ومخططاتها لمسح حدود 1967, وتعزيز البؤر 
جديدة,  مستعمرات  إلى  وتحويلها  االستعمارية 
وماديا  قانونيا  وتغطيتها  تحتاجه  بما  وتزويدها 
المستوطنات  جميع  أن  ادراكنا  رغم  وسياسيا, 
القانون  حسب  شرعية  وغير  قانونية  غير 

الدولي«.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة 
إن حكومة  رام هللا,  في  اإلثنين,  اليوم  الحكومة 
تشكيل  على  ستعمل  »التي  المقبلة  االحتالل 
مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش, تتوعد 
بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصال«, 
لن  والوعيد  والتهديد  الترهيب  »هذا  أن  على  مشددا 

يخيفنا«.
الشعب  مع  للتضامن  الدولي  اليوم  احياء  ويتزامن 
في  المشاركون  أكد  وقت  في  العام,  هذا  الفلسطيني 
 1 يومي  الجزائر  احتضنتها  التي  ال31  العربية  القمة 
و 2 نوفمبر, على »مركزية القضية الفلسطينية والدعم 
المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, 
بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة 
يونيو   4 خطوط  على  السيادة  كاملة  المستقلة  فلسطين 
العودة  وحق  الشرقية,  القدس  وعاصمتها   1967
الجمعية  لقرار  وفقا  الفلسطينيين  لالجئين  والتعويض 

العامة لألمم المتحدة رقم 194 لعام 1948’’.
من جهة أخرى, صعدت قوات االحتالل الصهيوني في 
األيام الماضية من حمالت المداهمة و اقتحامات القرى 
والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

الرصاص  إطالق  و  االعتقاالت  وتيرة  من  زادت  كما 
األطفال  سيما  ال  الفلسطينيين  المواطنين  على  الحي 
يوميا  األقصى  المسجد  يتعرض  فيما  منهم,  والشباب 
فترتين  وعلى  المستوطنين  من  اقتحامات  لسلسلة 
لتقسيمه  االحتالل  محاوالت  ضمن  ومسائية,  صباحية 

زمانيا ومكانيا.

ق ـ د

يف اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تأكيد على دعم القضية الفلسطينية

الروسية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
نزع  بشأن  محادثات  تأجيل  اإلثنين، 
من  كان  أمريكا  مع  النووي  السالح 

المقرر عقدها هذا األسبوع بالقاهرة.
الروسية  ونقلت صحيفة »كوميرسانت« 
عن السفارة األمريكية، اإلثنين، قولها إن 
محادثات  واحد  جانب  من  أجلت  روسيا 
مسؤولين  مع  النووي  السالح  لنزع 
هذا  مقررة  كانت  القاهرة  في  أمريكيين 

األسبوع. 
وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من 
 29 من  المصرية  العاصمة  في  البلدين 
 ، ديسمبر  من  السادس  وحتى  نوفمبر 
لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب 
انتشار  من  للحد  ستارت«  »نيو  معاهدة 

األسلحة النووية.  
يكون  أن  المفترض  من  كان  واالجتماع 
االتفاق  وهي  »ستارت«،  معاهدة  بشأن 

الوحيد المتبقي الذي ينظم أكبر ترسانتين 
نوويتين في العالم، في أعقاب شن روسيا 
حربها على أوكرانيا والتعقيدات المتعلقة 

بعمليات التفتيش المتعلقة بالمعاهدة.
وتم تمديد المعاهدة آخر مرة العام 2021 

لمدة 5 سنوات.
واشنطن  تجري  المعاهدة،  وبموجب 
مواقع  على  تفتيش  عمليات  وموسكو 
فقد  ذلك،  ومع  البعض،  بعضهما  أسلحة 

توقفت عمليات التفتيش منذ عام 2020 
المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  بسبب 
وظهرت تعقيدات عندما حاولت الواليات 
في  التفتيش  عمليات  استئناف  المتحدة 

وقت سابق من هذا العام.
استئناف  إن  أمريكيون  مسؤولون  وقال 
يكون  أن  المتوقع  من  التفتيش  عمليات 

موضوع نقاش في االجتماعات المقبلة.
ق ـ د

من جديد، ورغم انتهاء والية ميشال عون قبل شهر، 
األعمال  تصريف  حكومة  ورئيس  األخير،  تبادل 
»مرسوم  حول  االتهامات  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية 
بالتجنيس« يمنح الجنسية اللبنانية لـ4 آالف شخص.
وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني إن »عون )الرئيس 
العدد  وكان  للتجنيس،  مشروعاً  طرح  السابق( 
باآلالف، فرفضت المشروع مقترحاً إرسال مشروع 
قانون حول التجنيس والتمويل إلى مجلس النواب«، 

وفقا لما نقلته وسائل إعالم محلية.
كما كشف عن رفض تجنيس أربعة آالف شخص، 
التجنيس أكثر من 20 أو 40  مقترحاً »أال يتعدى 

اسماً«، متحدثا عن حسابات طائفية في الملف.
فيما أكد المكتب اإلعالمي لرئيس الجمهورية السابق 
حكمه  فترة  الرئاسة خالل  دوائر  أن  عون،  ميشال 
اللبنانية  الجنسية  على  للحصول  عدة  طلبات  تلقت 
الحصرية  الصالحيات  من  األمر  هذا  أن  باعتبار 
أن  على  مشددا  للدستور،  وفقاً  الجمهورية  لرئيس 
هذه الطلبات تمت دراستها بدقة وفرزها وفق معايير 
ال  التي  الطلبات  استبعاد  وتم  ومحّددة،  صارمة 

تتناسب مع تلك المعايير.
الوطنية  الوكالة  أوردته   - أمس  بيان  في  ذلك  جاء 
تلفزيونية  تصريحات  على  ردا   - اللبنانية  لإلعالم 
نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  بها  أدلى 
ميقاتي، حيث اعتبر البيان أن حديث ميقاتي تضمن 
وتحريف  »المغالطات  بـ  اإلعالم  مكتب  وصفه  ما 

الوقائع«.
وأوضح البيان أن ضمن المعايير المعتمدة للتجنيس، 
أو  عائالت،  شمل  جمع  أو  لبنانية،  أم  من  األوالد 
شرعية،  إقامة  لبنان  في  بعيد  زمن  من  المقيمين 
أو  أو صناعية،  تجارية  يملكون مؤسسات  أو ممن 
العتبارات إنسانية ال سيما من ال قيد له أو حصل 
جليلة  خدمات  قّدم  من  إلى  إضافة  قيده،  في  خطأ 

للبنان.
المطابقة  الطلبات  بين  من  يكن  لم  أنه  إلى  وأشار 
السمعة  أصحاب  من  أشخاص  أسماء  للمعايير 
أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من  السيئة 
المالحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، 

أو العتبارات سياسية.
على  يُعرض  لم  إنه  لعون  اإلعالمي  المكتب  وقال 
ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي 
أُعّدت كانت ستحال إلى المديرية العامة لألمن العام 
فيها  للتدقيق  الشخصية  لألحوال  العامة  والمديرية 
نهائياً،  لم يكن  العدد  إلى أن  لألصول، مشيرة  وفقاً 
هذا  يتناول  من  يقول  كما  باآلالف  ليس  حتماً  وهو 

الموضوع.
مبالغ  ثمة  بأن  ترويجا  اعتبره  ما  البيان  واستنكر 
الجنسية  على  الحصول  مقابل  في  ُدفعت  مالية 
اللبنانية، داعيا كل من دفع مااًل او ُطلب منه مال، 
أو تعّرض لالبتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، 
أن يُبلّغ األجهزة األمنية والقضائية المختّصة لتجري 
العقوبات في حق  التحقيقات الالزمة تمهيداً إلنزال 

المرتكبين.
ق ـ د

أزمة جديدة يف لبنان.. 
تراشق بني عون وميقايت حول 

التجنيس

روسيا تؤجل املحادثات مع أمريكا بشأن معاهدة
»نيو ستارت« النووية

البرلمان األلماني يعتزم إنفاق 20 مليار يورو 
لتجديد مخزون أسلحة الجيش

أعلن ممثل مجلس الوزراء األلماني ستيفن هيبيستريت، أن البرلمان األلماني يعتزم إنفاق 20 مليار يورو من الميزانية لتجديد مخزون األسلحة لدى الجيش.
ومن المقرر أن يعقد المستشار األلماني أوالف شولتس، اجتماعا مع الوزارات والمستشارين يوم االثنين، لمعالجة النقص في الذخيرة لدى الجيش األلماني، على خلفية 

اإلمدادات العسكرية ألوكرانيا والمشاكل المتعلقة بتوزيع الميزانية.
وعلق هيبيستريت على هذه الرسائل في مؤتمر صحفي حكومي قائال: »هذا أكثر من مجرد اجتماع روتيني على مستوى المسؤولين«، ولم ينف أن يكون موضوع 

االجتماعات هو العجز في البوندسفير )الجيش األلماني(.
لتجديد  الميزانية  من  يورو  مليار   20 إنفاق  يريدان  والبوندستاغ  الفدرالية  الحكومة  أن  هي  المهمة  النقطة  الذخيرة..  هو  النقاش  محور  سيكون  »بالطبع  وأضاف: 

المخزونات«.
ق ـ د
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» والسياربي « لخطف الريادة

ص 14

بطولة افريقيا لالعبني المحليني 2022 : 

رفع التحفظات الخاصة بالتهيئة الخارجية مللعب 
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حجــز منتخــب كوريــا الجنوبيــة مكانــا دائمــا لــه فــي 
مســابقات كأس العالــم، منــذ تأهلــه للبطولــة للمــرة الثانيــة 
فــي تاريخــه، ووصولــه إلــى مونديــال المكســيك 1986.
وشــهدت تلــك النســخة عــودة الكورييــن الجنوبييــن إلــى 
ــاب  ــاب اســتمر 32 عامــا، غي المشــهد العالمــي بعــد غي

لــم يتكــرر مــرة أخــرى مــن المكســيك حتــى قطــر.
فــي  متواضعــة  تبــدو  الجنوبيــة  كوريــا  أرقــام  لكــن 
المونديــال باســتثناء نســخة 2022، علمــا أنــه تُــوج 

العالــم. كأس  عــن  بعيــدا  قارييــن  بلقبيــن 
تأســيس االتحاد الكوري الجنوبي

تأســس االتحــاد الكــوري الجنوبــي يــوم 19 ســبتمبر 
القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  إلــى  وانضــم   ،1933
»فيفــا« )FIFA( يــوم 21 مــاي 1948، ثــم حصــل 
علــى عضويــة االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم فــي الثامــن 

مــن مايو/أيــار 1954.
ــي  ــو االتحــاد الكــوري الجنوب ــغ جي ــرأس تشــونغ مون يت
ــتير  ــهادة الماجس ــى ش ــل عل ــو حاص ــة، وه ــة ثالث لوالي
فــي الفلســفة مــن جامعــة كوريــا، باإلضافــة إلــى شــهادة 
أخــرى فــي السياســة واالقتصــاد مــن جامعــة أكســفورد.
وتقلــد تشــونغ العديــد مــن المناصــب اإلداريــة الرياضيــة 
فــي بــاده وفــي القــارة اآلســيوية، أبرزهــا نائــب رئيــس 
الجنوبيــة ورئيــس ســابق  الكوريــة  اللجنــة األولمبيــة 
لرابطــة دوري المحترفيــن هنــاك، فضــا عــن تقلــده 
منصــب نائــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي ســابقا، وعضــو 

ــا. ــس الفيف فــي مجل
خــاض منتخــب كوريــا الجنوبيــة أول مبــاراة رســمية لــه 
ــن أغســطس/آب 1948،  ــي م ــي الثان ــيك ف ضــد المكس
وذلــك فــي دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة فــي لنــدن.
وفــي تلــك المبــاراة فــاز المنتخــب الكــوري علــى نظيــره 
ــى هزيمــة نكــراء  ــل أن يتلق المكســيكي بنتيجــة 3-5، قب

فــي الثانيــة أمــام الســويد .
أبــرز الالعبيــن في تاريخ كوريا الجنوبية

ســجل بــوم كــون تشــا 58 هدفــا فــي 136 مبــاراة، 
نصبتــه ملــكا علــى عــرش الهدافيــن التاريخييــن لمنتخــب 
ــجل  ــذي س ــو ال ــغ ب ــغ ميون ــه هون ــة، يلي ــا الجنوبي كوري
50 هدفــا. ومــن الاعبيــن الحالييــن يوجــد هيونــغ ميــن 

ــا. ــد 35 هدف ــام، برصي ــم توتنه ــون، مهاج س
كمــا بــرزت عــدة أســماء المعــة فــي تاريــخ كوريــا 
الجنوبيــة، مــن بينهــا بــارك جــي ســونغ، الــذي ســبق لــه 

ــد. ــتر يونايت ــوان مانشس ــن أل ــاع ع الدف
وإضافــة إلــى مــا ُذكــر، فهنــاك أســماء دافعــت عــن 
قميــص المنتخــب ألكثــر مــن 100 مبــاراة دوليــة، منهــم 
لــي وون جــاي )133 مبــاراة(، لــي بيونــغ بيــو )127(، 

وكيــم هــو كــون )124(
مشــاركات كوريا الجنوبية في كأس آســيا

الفــرق  أكثــر  الجنوبــي  الكــوري  المنتخــب  يُعتبــر 
ــي،  ــره اإليران ــى جانــب نظي مشــاركة فــي كأس آســيا إل

حيــث حضــرا 14 نســخة مــن أصــل 17.
وتُــوج منتخــب كوريــا الجنوبيــة بلقــب أول نســختين، 
حيــن  فــي   ،1956 عــام  كونــغ  هونــغ  فــي  األولــى 

.1960 عــام  ماعبهــا  علــى  الثانيــة  اســتضافت 
وإلــى جانــب ذلــك، أنهــى منتخــب كوريــا الجنوبيــة 
البطولــة فــي مركــز الوصافــة فــي 4 مــرات ســابقة، 
فــي بطــوالت تايلنــد 1972، والكويــت 1980، وقطــر 

.2015 وأســتراليا   ،1988
المشــاركة  علــى  الجنوبيــة  كوريــا  حرصــت  كذلــك، 
ــدأت عــام  ــي ب ــة شــرق آســيا الت ــع نســخ بطول ــي جمي ف
ــارة اآلســيوية. ــات شــرق الق 2003، والخاصــة بمنتخب
ــن  ــى اآلن، كان م ــت حت ــوالت أقيم ــل 7 بط ــن أص وم
نصيــب كوريــا الجنوبيــة 4 منهــا، وهــي أعــوام 2003 

و2017. و2015  و2008 
بطولة كأس الذهبية

تلقــى منتخــب كوريــا الجنوبيــة دعــوة للمشــاركة فــي 
أميــركا  بمنتخبــات  الخاصــة  الذهبيــة  الــكأس  بطولــة 

الكاريبــي مرتيــن. الشــمالية ومنطقــة 
ــون  ــى عــام 2000، ودع الكوري فــي المشــاركة األول
المركــز  فــي  بحلولهــم  األول  الــدور  مــن  البطولــة 

الثالــث خلــف كوســتاريكا وكنــدا.
ــة  ــه الثاني ــي تجربت ــا ف ــيوي قلي ــدم المنتخــب اآلس وتق
ــل أن يخســر  ــي، قب ــغ نصــف النهائ ــام 2002، وبل ع
ــى  ــي الحصــول عل ــم فشــل ف مــن كوســتاريكا 1-3، ث

ــدا 2-1. ــام كن ــه أم ــث بهزيمت ــز الثال المرك
مشــاركات كوريا الجنوبية في كأس العالم

بلــغ منتخــب كوريــا الجنوبيــة نهائيــات كأس العالــم فــي 
ــر  ــي قط ــيكون حضــوره ف ــابقة، وس ــبات س 10 مناس
هــو الـــ11 فــي تاريخــه، وكان أفضــل إنجــاز لــه هــو 
حصولــه علــى المركــز الرابــع فــي مونديــال 2002، 
الــذي نظمتــه الدولــة اآلســيوية بالشــراكة مــع اليابــان.
كوريــا  منتخــب  تخطــى   ،2010 مونديــال  وفــي 
خلــف  ثانيــا  بحلولــه  المجموعــات،  دور  الجنوبيــة 
ودع  لكنــه  الثانيــة،  المجموعــة  فــي  األرجنتيــن 
أمــام  بالخســارة  النهائــي  ثمــن  مــن  المنافســات 

أوروغــواي.
أمــا فــي باقــي المشــاركات، التــي بــدأت للمــرة األولــى 
ــة  ــا الجنوبي ــت كوري ــرا، فكان ــي سويس ــام 1954 ف ع

ــال مــن دور المجموعــات. تــودع الموندي
مدرب كوريا الجنوبية

كلّــف االتحــاد الكــوري الجنوبــي المــدرب البرتغالــي 
ــى تدريــب المنتخــب األول،  ــو باإلشــراف عل ــو بينت باول

ــغ. ــاي يون ــي شــين ت ــدرب الوطن ــا للم خلف
وأشــرف تــاي يونــغ علــى تدريــب كوريــا الجنوبيــة 
بعدهــا  ليســتلم   ،2018 روســيا  مونديــال  خــال 
البرتغالــي بينتــو المهمــة يــوم 17 أغســطس/آب 2018.
ــج  ــبونة للتتوي ــبوتنغ لش ــق س ــاد فري ــو أن ق ــبق لبينت وس
 2006-2007 موســمي  البرتغــال  كأس  بلقبــي 
ــي  ــي ف ــوبر البرتغال ــي الس ــا ف و2008-2007، ومثله

الفتــرة نفســها.
وقــاد بينتــو منتخــب بــاده البرتغــال للوصــول إلــى 
ــاق  ــد إخف ــل بع ــه أقي ــورو 2012، لكن ــي ي نصــف نهائ
المجموعــات  دور  تجــاوز  فــي  أوروبــا«  »برازيــل 

.2014 البرازيــل  لمونديــال 
ومنــذ توليــه المهمــة، قــاد بينتــو منتخــب كوريــا الجنوبيــة 
ــادل 12 وخســر 7  ــي 36 وتع ــاز ف ــاراة، ف ــي 55 مب ف

مباريــات فقــط.
ــا  ــاراة كوري ــدم مب ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــف االتح ووص
الجنوبيــة والبرتغــال فــي دور المجموعــات لمونديــال 

ــو. ــي« لبينت ــد عاطف ــا »تح ــر بأنه قط
وصــّرح بينتــو لموقــع الفيفــا بعــد القرعــة »لــم أكــن 
أتمنــى ذلــك، لكننــا ســنتبع نفــس المعاملــة والحــرص 
وطريقــة التحضيــر تمامــا كمــا فعلنــا ضــد خصومنــا 
الســابقين ومــع المنتخبــات التــي ســنواجهها فــي دور 

المجموعــات«.
وأضــاف »لكــن عاطفيــا، مــن الواضــح أنهــا لــن تكــون 
ــا  ــي ســأختبر فيه ــى الت ــا المــرة األول ــاراة ســهلة، إنه مب

ــة«. ــة مختلف هــذا الشــعور. ســتكون تجرب
عين الجزائر

نظيــره  علــى  الغانــي  المنتخــب  تغلــب 
فــي   ،3-2 بنتيجــة  الجنوبــي  الكــوري 
االثنيــن،  اليــوم  جمعتهمــا  التــي  المبــاراة 
منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة  لحســاب 
قطــر. مونديــال  فــي  الثامنــة  المجموعــة 
وأحرز محمــد ساليســو، هــدف تقــدم غانــا 
فــي الدقيقــة 24، ثــم أضاف محمــد قــدوس، 

ــة 35. الهــدف الثانــي فــي الدقيق
الثانــي  الشــوط  فــي  الكوريــون  وانتفــض 
وســجلوا هدفيــن فــي الدقيقتيــن 58، و61 
ســيونغ. كيــو  المهاجم تشــو  عــن طريــق 

 ،69 الدقيقــة  فــي  قــدوس  وعاد محمــد 
فــي  الثانــي  الشــخصي  هدفــه  ليســجل 
غانــا،  بــاده  لمنتخــب  والثالــث  المبــاراة 

ــزاء. ــة الج ــل منطق ــن داخ ــة م ــديدة قوي بتس
رصيدهــا  غانــا  رفعــت  النتيجــة،  وبهــذه 
ــة  ــدارة المجموع ــاث نقــاط فــي ص إلــى ث
الثامنــة مؤقتــا بالتســاوي مــع البرتغــال التــي 
ســتواجه فــي وقــت الحــق اليــوم أوروغــواي 

ــدة. ــع نقطــة واح ــة م الثالث
فــي المقابــل، تجمــد رصيــد كوريــا الجنوبيــة 
المرتبــة  فــي  وبقيــت  واحــدة  نقطــة  عنــد 

الرابعــة األخيــرة.
ــرة  ــة األخي ــة الثالث ــي الجول ــا ف ــب غان وتلع
كوريــا  تواجــه  بينمــا  أوروغــواي،  مــع 
نجمهــا  بقيــادة  البرتغــال  الجنوبيــة، 

رونالــدو. كريســتيانو 
روسيا اليوم

حســم التعــادل اإليجابــي نتيجــة مبــاراة 
الكاميــرون وصربيــا، بثاثيــة لــكل 
ــة  ــات الجول ــي إطــار منافس ــا، ف منهم
الثانيــة مــن دور المجموعــات لبطولــة 
ضمــن   ،2022 قطــر  العالــم  كأس 

ــابعة. ــة الس ــات المجموع منافس
وافتتــح التســجيل للكاميــرون، جــان 
 29 الدقيقــة  فــي  كاســتيليتو  شــارل 
مــن عمــر الشــوط األول مــن المبــاراة. 
ورغــم التكافــؤ الواضــح بيــن الفريقيــن 
ــق  ــي الدقائ ــا انتفضــت ف إال أن صربي
ــن الشــوط األول وســجلت  ــرة م األخي
 45 الدقيقــة  فــي  التعــادل  هــدف 
ــا  ــم أضــاف بعده ــش، ث ــر بافلوفيت عب
الثانــي  الهــدف  ســافيتش  ســيرغي 
ــندر  ــط. وراوغ ألكس ــن فق ــد دقيقتي بع
الكاميــرون قبــل  ميتروفيتــش دفــاع 
لصالــح  الثالــث  الهــدف  يســجل  أن 

منتخــب بــاده فــي شــباك األســود. 
منتخب »األســود« تراجع  واســتغل 
ليخطــف  بدنيــا،  صربيــا  منتخــب 
عــن  بالنتيجــة،  ويتعــادل  هدفيــن 
بكــر  أبــو  الثنائي فينســيت  طريــق 
عنــد الدقيقــة 64، وإيريــك ماكســيم 
ــرص  ــى ف ــي عل ــغ، ليبق تشــوبو موتين
مــن  التالــي  الــدور  فــي  وجــوده 

ــة.  ــابقة العماق المس
وحصــد كل فريــق بالتالــي أول نقطــة 
ــرون  ــد الكامي ــال، لتتواج ــي الموندي ف
فــي المركــز الثالــث بفــارق األهــداف 

ــة الترتيــب. ــا متذيل عــن صربي
عن فرصــة  ويبحث المنتخبــان 
ــة  ــي الجول ــد خســارتهما ف ــرة، بع أخي
األولى، الكاميــرون أمــام سويســرا، 

وصربيــا أمــام البرازيــل.

6 أهدف وتعادل مجنون يسيطر على مواجهة 
والكاميرون صربيا 

فــي  للجــدل  المثيــرة  العــادات اإلفريقيــة  أن  يبــدو 
البطــوالت الكبــرى ال تتوقــف، بعــد الكشــف عــن 

اســتبعاد أندريــه أونانــا حــارس مرمــى 
مواجهــة  مــن  الكاميــرون  منتخــب 

.2022 العالــم  كأس  فــي  صربيــا 
ــاراة  وخــاض المنتخــب الكاميرونــي مب
مثيــرة ضــد صربيــا اليــوم الثاثــاء، 
ــة مــن منافســات  ــة الثاني لحســاب الجول
مونديــال  فــي  الســابعة  المجموعــة 
بالتعــادل  وانتهــت   ،»2022 »قطــر 

.3-3 اإليجابــي 
الحــارس  غيــاب  المبــاراة  وشــهدت 
عــن  مفاجــئ  بشــكل  األساســي أونانا 
تشــكيلة الكاميــرون وهــو أثــار الكثيــر من التســاؤالت.
وحســبما كشــفت العديــد مــن المصــادر، وعلى رأســها 

وكالــة »فرانــس بــرس«، فــإن ريجوبيــر ســونغ، 
المديــر الفنــي لمنتخــب الكاميــرون، قــرر اســتبعاد 
ــا ألســباب  ــة صربي ــل عــن مواجه ــا بشــكل كام أونان
تأديبيــة، دون تحديــد مــا قــام بــه الحــارس، لدرجــة أنــه 
ــى  ــى مت ــدالء، أو إل ــى مقاعــد الب ال يتواجــد حتــى عل

ــة. ستســتمر هــذه العقوب
رومانــو،  فابريزيــو  اإليطالــي،  الصحفــي  ولكــن 
أن  موقــع »تويتــر«،  علــى  كشــف عبــر حســابه 
ــدرب، ألن  ــع الم ــاش م ــد نق ــاء بع ــا ج ــروج أونان خ
ســونغ أصــر علــى أســلوب مختلــف فــي حراســة 
المرمــى، وأن يملــك الحــارس نهجــا »تقليديــا« أكثــر 

ــه. ــة لعب ــي طريق ف
تاج الدين

الربازيل تهزم سويرسا 
وتبلغ دور الـ16 

لسبب »تافه«.. نجم منتخب الكامريون يقرر عدم إكمال مونديال قطر

ــى دور  ــرا إل ــي مبك ــل المنتخــب البرازيل تأه
العالــم  كأس  بطولــة  نهائيــات  مــن  الـــ16 
علــى  فــوزه  عقــب   ،2022 القــدم  لكــرة 
نظيــره السويســري )0-1( فــي المبــاراة التــي 
جمعتهمــا اليــوم ، ضمــن الجولــة الثانيــة.

ويديــن »السيليســاو« البرازيلــي بالفضــل فــي 
انتصــاره لاعبــه كاســيميرو الــذي أحــرز 
هــدف الفوز الوحيــد لــه فــي الدقيقــة 83 مــن 
زمــن اللقــاء الــذي أقيــم علــى اســتاد »974« 

بالعاصمــة القطريــة الدوحــة.
وحقــق المنتخــب البرازيلــي انتصــاره الثانــي 
ــة  ــرد بصــدارة المجموع ــي، لينف ــى التوال عل
الســابعة )G( بالعامــة الكاملــة برصيــد 6 
نقــاط، وضمــن تأهلــه مبكــرا إلــى دور الـــ16 

ــال. للموندي
فــي المقابــل، توقــف رصيــد منتخــب سويســرا 
ــي  ــي ف ــز الثان ــل المرك ــاط، ويحت ــد 3 نق عن
الكاميــرون  ثــم  ومــن  الترتيــب،  جــدول 
وصربيــا فــي المركــز الثالــث والرابــع علــى 

ــدة. ــة واح ــد نقط ــب، برصي الترتي
ق.ر

مفاجأة.. بزنيما قد 
يعود إىل صفوف فرنسا 

الستكمال كأس العالم!
ــو«  ــو مونــت كارل فجــرت شــبكة »رادي
بشــأن  الثقيــل،  العيــار  مــن  مفاجــأة 
ــم  إمكانيــة عــودة المهاجــم الفرنســي كري
بنزيمــا، للمشــاركة فــي نهائيــات كأس 
العالــم، بعــد تعافيــه ســريعا مــن إصابتــه 

ــذ. ــة الفخ ــي عضل ــزق ف بتم
فــي  كارلــو«  مونــت  »راديــو  وقــال 
ــن  ــم للخــروج م ــره: »اضطــر كري تقري
األولــى  المبــاراة  قبــل  الديــوك  قائمــة 
نجــم  أن  يبــدو  لكــن  أســتراليا،  ضــد 
ــه بشــكل  ــن إصابت ــى م ــد تعاف لاير مدري

متوقعــا«. كان  ممــا  أســرع 
ونقلــت الشــبكة الفرنســية عــن تقاريــر 
صحفيــة إســبانية، أن بنزيمــا قــد يشــارك 
بشــكل طبيعــي فــي تدريبــات لاير مدريــد 

ــل. منتصــف األســبوع المقب
وأوضحــت أن فــرص أفضــل العــب فــي 
ــا  ــع فرنس ــددا م ــد مج ــي التواج ــم ف العال
بــكأس العالــم قائمــة، ألنــه مــدرج ضمــن 
ــه  ــدرب ديدي ــا الم ــي اختاره ــة الت القائم
المشــوار  ديشــامب، ويمكنــه اســتكمال 

ــة. ــي البطول ــوك« ف ــع منتخــب »الدي م
ــو« تقريــره  ــم »راديــو مونــت كارل وخت
لقائمــة  مجــددا  بنزيمــا  عــودة  بــأن 
منتخــب فرنســا، مرهونــة بقــرار مــن 

ديشــامب.
القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  وأكــد 
»فيفــا« أنــه حــال تتويــج منتخــب فرنســا 
ــى  ــق عل ــيحصل الفري ــم، س ــكأس العال ب
ــة، وهــو عــدد قائمــة منتخــب  26 ميدالي

فرنســا )بمــن فيهــم بنزيمــا(.
أول  كان  فرنســا  منتخــب  أن  يذكــر 
المتأهليــن لــدور الـــ16 لمونديــال قطــر، 
بعــد تحقيقــه فوزيــن متتاليــن علــى كل 
مــن أســتراليا )1-4( والدنمــارك )2-1( 
علــى الترتيــب، ويختتــم مشــواره فــي 
نظيــره  بمواجهــة  الرابعــة  المجموعــة 

التونســي يــوم األربعــاء المقبــل.
وكاالت

غانا تهزم كوريا الجنوبية وتنعش حظوظها يف التأهل
لثمن نهائي املونديال

كوريا الجنوبية.. رحلة حثيثة نحو 
استعادة أمجاد مونديال 2002

قطر ضيوف  مونديـــال قطر  مع 

شــدد مــدرب ويلــز روب بايــج علــى ضــرورة 
مواجهــة  عشــية  إنكلتــرا  أمــام  التركيــز 
دور  مــن  األخيــرة  الجولــة  فــي  المنتخبيــن 
FIFA قطــر  العالــم  المجموعــات فــي كأس 

.2022
يظهــر  أن  يريــد  فريقــه  أن  بايــج  وأضــاف 
التشــجيع  يســتحق  أداء  الويلزيــة  للجماهيــر 
خصوصــاً بعــد خيبــة الخســارة أمــام إيــران 
بهدفيــن نظيفيــن فــي الجولــة الســابقة داعيــاً 
الجماهيــر الويلزيــة إلــى مواصلــة التشــجيع 

ــرا.  ــام إنكلت ــؤازرة أم والم
قائــد  بايــل  غاريــث  قــال  ناحيتــه  مــن 
ويلــز: »راقبنــا مبارياتهــم وهــم مــن أبــرز 
ــا مســتعدون.  المرشــحين للتتويــج باللقــب، لكنن
ــرا  ــا ضــد إنكلت ــدم أفضــل أداء لن ــا أن نق علين

نتأهــل«. كــي 
وعــن هــاري كايــن قــال بايــل: »كايــن العــب 
ــى  ــر عل ــن يؤث ــه ل ــي وغياب ــن الطــراز العال م
إنكلتــرا ألنــه لديهــم بــدالء مــن ذات الجــودة«.
ق.ر

بينتو أول مدرب يتعرض للطرد 
في مونديال قطر

بــات المديــر الفنــي لمنتخــب كوريــا 
ــو،  ــو بينت ــي باول ــة، البرتغال الجنوبي
ينــال بطاقــة حمــراء  أول مــدرب 
فــي بطولــة كأس العالــم المقامــة فــي 

قطــر.
ــي  ــوري الجنوب ــد المنتخــب الك وتكب
ــي  ــره الغان خســارة قاســية أمــام نظي
بنتيجــة 3-2، اليــوم االثنيــن لحســاب 
منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة 
ــال قطــر. ــة لموندي المجموعــة الثامن
بقــوة  الكــوري  المنتخــب  وضغــط 

قــي اللحظــات األخيــرة مــن المبــاراة وأتيحــت لــه عــدة فــرص للتســجيل.
ــع، تحصــل المنتخــب  ــدال مــن الضائ ــت المحتســب ب ــة الـــ11 مــن الوق ــي الدقيق وف
ــق  ــا وأطل ــن بأدائه ــم يســمح للكوريي ــم ل ــن الحك ــة، لك ــة ركني ــى ضرب ــوري عل الك
ــذي  ــو ال ــن والمدرب بينت ــاراة وهــو مــا أغضــب الاعبي ــة المب ــا نهاي ــه معلن صافرت

ــا للطــرد. ــم ليتعــرض بعده ــى الحك ــج بشــدة عل احت
ــن  ــة م ــا الجنوبي ــب كوري ــادة منتخ ــن قي ــو م ــن يتمكن بينت ــرد، ل ــذا الط ــبب ه وبس
ــرة  ــة األخي ــة الثالث ــي الجول ــال، ف ــة ضــد البرتغ ــه المقبل ــي مبارات ــدالء ف مقاعــد الب
مــن دور المجموعــات. وبهــذه النتيجــة، رفعــت غانــا رصيدهــا إلــى ثــاث نقــاط فــي 
صــدارة المجموعــة الثامنــة مؤقتــا بالتســاوي مــع البرتغــال التــي ســتواجه فــي وقــت 

الحــق اليــوم أوروغــواي الثالثــة مــع نقطــة واحــدة.
فــي المقابــل، تجمــد رصيــد كوريــا الجنوبيــة عنــد نقطــة واحــدة وبقيــت فــي المرتبــة 

الرابعــة األخيــرة.

مدرب ويلز يشدد
 عىل رضورة الرتكزي أمام 

إنكلرتا

حضــر نجــم المنتخــب البرازيلــي الســابق، رونالــدو 
ــاده  ــب ب ــاراة منتخ ــا، مب ــو دي ليم ــس نازاري لوي
ــة  ــة الثاني أمــا سويســرا، اليــوم االثنيــن، فــي الجول

ــال 2022. ــة المجموعــات لموندي مــن مرحل
لويــس  رونالــدو  الكاميــرا  عدســة  ورصــدت 
نازاريــو دي ليمــا المعروف بـ«رونالــدو« والملقب 
بـ«الظاهــرة«، أثنــاء البــث المباشــر للمباراة، فــي 
القطريــة  بالعاصمــة  اســتاد »974«  مدرجــات 
مشــجع  علــى  الضــوء  ســلط  وبعــده  الدوحــة، 
ــم  ــا المهاج ــر به ــهيرة التي ظه ــعر الش بقصــة الش
البرازيلي، فــي مونديــال 2022 بكوريــا الجنوبيــة 
وأحــرز  بلقبهــا،  البرازيــل  وتوجــت  واليابــان، 
رونالــدو لقــب هــداف البطولــة برصيــد 8 أهــداف.
ــاراة  ــي مب ــار ف ــدو األنظ ــرة رونال وخطــف الظاه
ــال 2002، بســبب  ــي لموندي ــدور نصــف النهائ ال

ــة. قصــة شــعره الغريب
وقــال رونالــدو فــي تصريحــات صحفيــة: »كان 

ــك؟«. ــس كذل ــا ألي ــر فظيع المظه
ــات  ــذر لألمه ــة أود أن أعت ــي البداي ــاف: »ف وأض
ــس  ــعرهم بنف ــون ش ــن يقص ــن أطفاله ــي رأي اللوات

طريقتــي المروعــة«.
وواصــل رونالــدو حديثــه: »كنــت أعانــي مــن 
إصابــة فــي قدمــي وكان الجميــع يتحــدث عنهــا 
ــط تشــتيت  ــي أردت فق ــه هــو أنن ــا فعلت ــا، وم وقته

انتبــاه الصحــف فقمــت بإزالــة شــعري«.
ــر  ــت ألحض ــم ذهب ــن ث ــك وم ــت ذل ــع: »فعل وتاب

التدريبــات بهــذا المظهــر الســيء«.
لكــن  للغايــة،  ســيئا  كان  »شــعري  واســتطرد: 
ــي  ــدث ف ــا ح ــظ م ــع الح ــد أن الجمي ــب الجي الجان

شــعري وتــرك الحديــث عــن إصابتــي«.
ــذا  ــة: »ه ــدم البرازيلي ــرة الق ــطورة ك ــف أس وكش
األمــر ســاعدني كثيــرا فــي إبعــاد كل الصخــب 

عنــي«.
وأتــم رونالــدو حديثــه ضاحــكا: »قمــت بســؤال 
ــون هــذا  ــل هــل تحب ــي منتخــب البرازي ــي ف زمائ
المظهــر؟ قــال الجميــع »ال هــذا فظيــع جــدا«، لكــن 

ــي«. ــون إصابت ــد نســي الصحفي ــم لق ال يه

 رونالدو يحضر مباراة
 الربازيل وسويسرا يف
مونديال قطر 2022

العبو ألمانيا يتوسلون مساعدة إسبانيا 
بشكل رصيح

كشــف نجمــا منتخــب إســبانيا أن العبــي منتخــب ألمانيــا طلبــوا منهمــا الفــوز علــى 
اليابــان فــي الجولــة القادمــة مــن كأس العالــم.

ــادور« ضــد »المانشــافت« والتي انتهــت  ــة مواجهــة »المات ــب نهاي وجــاء ذلك عق
ــة الثانيــة مــن  بالتعــادل اإليجابــي بهــدف لمثلــه، مســاء أمــس األحــد، ضمــن الجول

ــال قطــر 2022. ــات موندي دور المجموعــات لنهائي
كارباخــال  دانييــل  وقــال 
لصحيفــة  تصريحــات  فــي 
قــال  اإلســبانية:  »مــاركا« 
روديغــر لــي بعــد المبــاراة، 
اآلن عليــك أن تهــزم اليابــان«.
أي  أن  أعتقــد  وأضــاف: »ال 
شــخص لديــه أي شــك فــي أننــا 
ســنخرج ونفــوز، فهذا يضمــن 

ــا صــدارة المجموعــة«. لن
ــم  ــو مهاج ــي أولم ــف دان وكش
إســبانيا أن لوكاس كلوســترمان 

وديفيــد راوم وزمــاؤه فــي اليبزيــج طلبــوا منــه الفــوز علــى اليابــان قائــا: »لقــد 
قالــوا لــي نفــس الشــيء، لكــن هــذا ال يهــم، ألننــا ســنخرج للفــوز والتأهــل إلــي دور 
الـــ16«. ويكفــي إســبانيا التعــادل فقــط للتأهــل، لكــن الماكينــات األلمانيــة فــي ظــل 
امتاكهــا لنقطــة وحيــدة تحتــاج إلــى التغلــب علــى كوســتاريكا وأن تتغلــب إســبانيا 

علــى اليابــان لتضمــن تأهلهــا.
ق.ر

طالب نجم المنتخب األلماني إيلكاي غوندوغان باالستمتاع بكرة القدم مؤكداً انتهاء وقت السياسة.
ــا العديــد مــن االنتقــادات إثــر إصــراره علــى إيصــال رســائل بعيــدة عــن الرياضــة خــال بطولــة كأس العالــم  وواجه منتخــب ألماني
FIFA قطــر 2022™. وقــال غوندوغــان العــب مانشســتر ســيتي اإلنكليــزي: »مــن وجهــة نظــري، السياســة انتهــت اآلن، نحــن 
هنــا اآلن وأعتقــد أّن قطــر فخــورة جــداً«. وفشــلت ألمانيــا فــي تحقيــق الفــوز بعــد مباراتيــن إذ تلقــت خســارة مفاجئــة أمــام اليابــان 2-1 
ــة  ــم، أيضــاً كأول دول قبــل أن تتعــادل مــع إســبانيا 1-1 أمــس األحــد. وأضــاف غوندوغــان: »قطــر فخــورة جــداً بتنظيــم كأس العال
مســلمة، أنــا مــن عائلــة مســلمة، لذلــك المجتمــع اإلســامي فخــور«. وتحتــاج ألمانيــا للفــوز علــى كوســتاريكا فــي الجولــة األخيــرة علــى 

كوســتاريكا إضافــة إلــى أن تخدمهــا نتيجــة اليابــان وإســبانيا كــي تضمــن التأهــل إلــى ثمــن نهائــي البطولــة.
ق.ر

غوندوغان يدعو إىل االستمتاع بكرة القدم
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الرابطة األوىل لكرة القدم : قمة الجولة بني الرائد شباب قسنطينة ومالحقه شباب بلوزداد

» السنافر « من أجل التأكيد 
» والسياربي « لخطف الريادة

تاج الدين / وأج

األولى  المحترفة  للبطولة  عشرة  الثانية  الجولة  تتميز 
بمباراة  الثالثاء  اليوم  المقررة  القدم  لكرة  موبيليس 
المباشر,  مالحقه  و  قسنطينة  شباب  الرائد  بين  القمة 
صاحبا  فيه  يتنقل  الذي  الوقت  في  بلوزداد,  شباب 
القبائل  شبيبة  البطولة,  في  األخيرين  المركزين 
التوالي  على  البالد  جنوب  إلى  العيد  شلغوم  وهالل 

وبشار. بسكرة  إلى 
المنتخب  تربص  بسبب  التوقف  من  أسبوعين  بعد 
العربية  باإلمارات  المحليين  لالعبين  الوطني 
شيقة  بمباريات  نشاطها  المنافسة  تستأنف  المتحدة, 

أسفله. أو  الترتيب  مقدمة  في  سواء 
ثالثة  سجل  الذي  نقطة(   23  -  1( قسنطينة  شباب 
مشرف  بوجه  بالظهور  مطالب  متتالية,  انتصارات 
أمام  بالعاصمة,   1955 أوت   20 ملعب  ميدان  على 
على  الحفاظ  أجل  من  ن(   22  -  2( بلوزداد  شباب 

الترتيب. صدارة  في  مكانته 
أما شباب بلوزداد الفريق الوحيد الذي لم يتذوق حتى 
و  الميدان  عاملي  من  فسيستفيد  الهزيمة,  طعم  اآلن 
بالريادة,  واالنفراد  الفوز  محاولة  أجل  من  الجمهور, 

أنه منقوص من ثالث مباريات. خاصة و 
أما اتحاد خنشلة )3 - 19 ن(, مفاجأة الشطر األول 
من الموسم, فسيكون في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى 
 -  10( المحلي  األمل  أمام  التحدي  لرفع  االربعاء, 
يعتبر من أحسن األندية داخل قواعدها  الذي  12 ن( 

15 ممكنة(.  10 نقاط من أصل  بحصده )ل 
من جهته, فريق وفاق سطيف )4 - 18 ن( الذي بدأ 
هزيمة,  دون  مباريات  ألربع  بتسجيله  توازنه  يستعيد 
1945, مولودية وهران   8 ماي  سيستضيف بميدانه 
الوفاق  متناول  في  تبدو  مباراة  في  ن(   13  -  8(

لمحلي. ا
الدور  من  شرف  بدون  أقصوا  الذين  »الحمراوة« 
أولمبي  أمام  بميدانه  الجزائر,  لكأس  والثالثين  الثاني 

أمام  سيكونون  الجهات(,  بين  )ما  أقبو 
أجل  من  سطيف  في  االنتفاضة  حتمية 

تحمد عقباه. ما ال  تفادي 
المدرب  صفحة  الوفاق  طوى  بالمقابل, 
العبه  عين  و  البدري  حسام  المصري 
في  لموشية  خالد  السابق,  الدولي 
انتظار  في  مساعد,  مدرب  منصب 
األيام  في  الرئيسي  المدرب  حسم صفقة 

لمقبلة. ا
عن  البحث  رحلة  في  الجزائر  مولودية 

تواليا فوز  ثالث 
 -  5( الجزائر  مولودية  تطمح  بدورها 
متتاليين,  بفوزين  انتعشت  التي  ن(   17
استقبالها  بمناسبة  فوز  ثالث  تحقيق  إلى 
لنادي بارادو )14 - 8 ن( واالستثمار 
العام و  الترتيب  السيئة في  في وضعيته 
أنها  و  خاصة  معاناتها,  زيادة  محاولة 

متتالية. هزائم  ثالث  سلسلة  على  تبقى 
اتحاد  الثاني,  العاصمي  النادي  أما 
إلى  فسيتنقل  ن(   16  -  6( الجزائر 
 12  -  10( المحلي  النجم  لمالقاة  مقرة 
مريحة,  غير  وضعية  في  المتواجد  ن( 
الترتيب. درجات  تسلقه  مواصلة  بهدف 
شباب  أمام  األخيرة  مباراته  في  المنهزم  النجم  أما 
لخروج  بالتدارك,  مطالب  فهو   ,)1-0( قسنطينة 
عن  يبحث  منافس  أمام  الخطر  منطقة  من  بسرعة 

الزاد. كامل 
في أسفل جدول الترتيب, تستضيف جمعية الشلف )8 
بكأس  المقبل  للدور  بصعوبة  تأهلت  التي  ن(   13  -
مولودية  الغزالن,  سور  وفاق  حساب  على  الجزائر 
لمباراتين  حد  وضع  بغية  ن(   12  –  10( البيض 

دون فوز.
كل  سيتنقل  البقاء,  ضمان  نحو  السباق  في  و  أخيرا 
العيد  )15 - 5 ن( و هالل شلغوم  القبائل  من شبيبة 
البالد لمواجهة  إلى جنوب  التوالي  )16 - 1ن( على 
كل من اتحاد بسكرة )13 - 10 ن( و شبيبة الساورة 
أن  ولو  إيجابية,  نتيجة  تسجيل  بهدف  ن(   14  -  7(

وهلة. ألول  معقدة  تبدو  مهمتهما 

لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  تحفظات  رفع  تم 
الشهيد  لملعب  الخارجية  التهيئة  بخصوص  القدم 
من  جزء  سيحتضن  الذي  )قسنطينة(  حمالوي 
)شان  المحليين  لالعبين  إفريقيا  بطولة  مباريات 
ما  الممتدة  الفترة  في  بالجزائر  المقررة   )2022
ما  حسب   ،2023 فيفري   4 و  جانفي   13 بين 
الهندسة  و  التعمير  مديرية  اإلثنين من  أمس   علم 

البناء. و  المعمارية 
محل  ›‹األشغال  فإن  المصدر  لذات  استنادا  و 
الكونفدرالية  ممثلو  برفعها  قام  التي  التحفظات 
تهيئة  بإعادة  أساسا  تتعلق  القدم  لكرة  األفريقية 
اإلنارة  نظام  تغيير  و  األرصفة  و  الطرقات 
الصوت  مكبرات  أجهزة  تركيب  إلى  باإلضافة 

أشغال  و  العالية  الجودة  ذات 
تزيين  عن  فضال  الدهن  و  الطالء 
المرافق  تأهيل  و  الواجهات 
القاعدية على غرار أجهزة التذكرة 
العصرية  الممرات  و  اإللكترونية 
الوفود  و  بالمتفرجين  الخاصة 
السياق،  ذات  في  و  الزائرة«. 
الهندسة  و  التعمير  مديرية  أفادت 
قد  أن مصالحها  البناء  المعمارية و 
الوالية  مصالح  مع  بالتنسيق  قامت 
بعقد  الرياضة  و  الشباب  مديرية  و 
بعد  اجتماعات توجيهية و تشاورية 
االفريقية  الكونفدرالية  وفد  زيارة 
وضع  أجل  من  ذلك  و  القدم  لكرة 
في  رفعها  تم  التي  باألشغال  للتكفل  عمل  مخطط 

وقت. أقرب  في  التحفظات 
وفد  برفعها  قام  قد  التحفظات  هذه  فإن  للتذكير 
ذلك  و  الجاري  نوفمبر  شهر  مطلع  الكاف  من 
إعادة  أشغال  تقدم  لمتابعة  تفقدية  زيارة  خالل 
محيطه  و  حمالوي  الشهيد  ملعب  تأهيل  و  تهيئة 

الخارجي.
الخاصة  الخارجية  التهيئة  أشغال  فإن  لإلشارة 
الوالية  لمصالح  إسناده  تم  الذي  و  المشروع  بهذا 
وفقا  إنجازها  تم  قد   2022 الشان  لبطولة  تحسبا 
نفس  به  أفاد  ما  حسب  المطلوبة،  الجودة  لمعايير 

المصدر.

قوراري ضمن 
طاقم غاساما

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن طاقم 
الثالثة  الجولة  بإدارة مباراة  المعني  التحكيمي 
ضد  قطر  ستجمع  والتي  األولى،  للمجموعة 
إلى  اللقاء  إدارة  مهمة  أسندت  حيث  هولندا، 
بكاري غاساما…  للجل  المثير  الغمبي  الحكم 
المساعد  الجزائري  الحكم  أيضا  عينت  الفيفا 
مقران قوراري، سيدير اللقاء في غرفة تقنية 

الفيديو “الفار”.
الحكم  مهمته،  في  قوراري  سيساعد  كما 
ثالث  أنه  علما  باسكونان،  جوليان  التشيلي 
مثل  مثله  غاساما  الغامبي  للحكم  مونديال 

الجزائري عبد الحق اتشعلي.
ق.ر

منتظر التحاقه 
بالخرص يف مارس 

..العب نابويل 
زنادة غري جنسيته

على  الجزائري  الوطني  المنتخب  بات   
الجنسية  مزدوج  العب  ضم  من  مقربة 
دعم  أجل  من  المقبلة،  الفترة  خالل  جديد 

أفريقيا. أمم  كأس  تصفيات  في  صفوفه 
من  بالفعل  الجزائر قريبا  وكان منتخب 
ليون  وسط  العب  عوار،  حسام  ضم 
ظهير  نوري،  آيت  وريان  الفرنسي، 
معسكر  خالل  اإلنجليزي،  ولفرهامبتون 
تأجيل  فضال  الالعبين  أن  نوفمبرغير 
بلماضي  واكد  الحق،  لوقت  االنضمام 
أنتظار  في  الجزائر  أختار  نوري  ىيت  أن 

عوار 
الجزئر  منتخب  أن  وأفادت مصادر عليمة 
نابولي  العب  زدادكة،  كريم  ضم  ضمن 
قام  بعدما  المقبلة،  الفترة  خالل  اإليطالي، 

الرياضية. جنسيته  بتغيير 
قائمة  من  واحد  هو  زدادكة  أن  ويبدو 
بلماضي،  جمال  تحدث  الذين  العبين  الـ4 
خالل  الجزائر،  لمنتخب  الفني  المدير 
لجنسيتهم  تغييرهم  عن  تصريحاته  آخر 
الرياضية، من أجل تدعيم صفوف منتخب 

الجزائر.
شقيق  سنة«،   22« زدادكة  كريم  ويلعب 
في  جزائري«،  »دولي  زدادكة  حكيم 
الوسط  ومدافع  األيسر  الظهير  مركز 
مستقبليا  خيارا  منه  يجعل  مما  المحوري، 

الصحراء. لمحاربي  مهما 
الدين تاج 

مدرب مولودية وهران
يف عني اإلعصار

في  وهران،  مولودية  مدرب  بلعطوي،  عمر  بات 
موقف ال يحسد عليه، بعد فشله في قيادة فريقه لتجاوز 
تدهور  إلى  أدى  ما  الجزائر،  كأس  من  ال32  دور 

النادي. جماهير  مع  عالقته 
على  مدوية،  لهزيمة  وهران  مولودية  وتعرض 
بضربات  أقبو  أولمبي  ضيفه  أمام  زبانة،  أحمد  ملعب 
واإلضافي  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  الترجيح، 

الماضي. الجمعة   ،)1-1( بالتعادل 
أنصار  الجزائر،  كأس  من  المبكر  الخروج  ودفع 
لمقر  الذهاب  إلى  وهران  مولودية  وألتراس 
بلعطوي  المدرب  مطالبة  أجل  من  الفريق،  تدريبات 
وحث  المخيبة،  النتيجة  هذه  أسباب  بتوضيح 
الفني. الجهاز  في  جديدة  دماء  ضخ  على   اإلدارة 
التالسن،  حد  إلى  وتصل  األمور  تتطور  أن  قبل  وهذا 

اإلدارة. الالعبين وأعضاء مجلس  أنظار  أمام 

بطولة افريقيا لالعبني المحليني 2022 : 

رفع التحفظات الخاصة بالتهيئة الخارجية 
مللعب الشهيد حمالوي



أكـد ،يـوم أمـس، المشـاركون فـي 
النـدوة الوطنيـة حـول الوقايـة مـن 

الوسـط  فـي  المزمنـة  األمـراض 
الجامعـي ، الذي احتضنـت فعالياته 
عبـد  الكبـرى  المحاضـرات  قاعـة 
بالجامعـة  باديـس  بـن  الحميـد 

إتبـاع  أهميـة  علـى  اإلسـامية 
النمـط الصحـي وممارسـة الرياضة 
األنجـح  الوسـيلة  أنهمـا  السـيما   ،

السـكري مـرض  لتفـادي 
وقـد أوضـح المتدخلـون أن جائحـة 
فـي  كبيـر  دور  لهـا  كان  كورونـا 
رفـع نسـبة اإلصابـة بالسـكري فقـد 
بلغـت نسـبة المصابيـن بـه فـي الفئة 
العمريـة ما بين 18 و69 سـنة 18 
% فـي حيـن وصل عـدد المصابين 
حسـب  الجزائـر  فـي  بالسـكري 
مليونيـن  إلـى   2022 إحصائيـات 
وحـذر   ، مصـاب  ألـف  و800 
المختصـون مـن وصـول العـدد إلى 
5 مالييـن مصـاب مـع حلـول العـام 

 2030

فـي  المشـاركين  األطبـاء  ونصـح 
النظـام  إلـى  بالعـودة  النـدوة  هـذه 
كان  والـذي   ، المتوسـطي  الغذائـي 
المـواد  علـى  باالعتمـاد  يتميـز 
والحبـوب  واألليـاف  الطبيعيـة 
المشـبع  الغـداء  عـن  واالبتعـاد   ،
بالدهـون والكربوهيـدرات المكررة 
كل  واسـتبدال  المـاء  وشـرب   ،
التقليـل  وكذلـك   ، بـه  المشـروبات 
مـن حجـم الوجبـات وتفـادي تنـاول 
والحفـاظ   ، واحـدة  دفعـة  الطعـام 
د  لفيتاميـن  الصحيـة  النسـبة  علـى 
فـي الجسـم والـذي يعـزز مـن عمل 
الخاليـا المنتجة لألنسـولين وبالتالي 
السـيطرة علـى مسـتوى السـكر فـي 

الـّدم.

15عين على المجتمع الثالثاء 29 نوفمبر  2022 م
الموافق لـ 05 جمادى األولى 1444 هـ

خالل ندوة وطنية حول األمراض المزمنة في الوسط الجامعي

اخصائيون يحذرون من وصول عدد المصابين بالسكري إلى 5 ماليين 
مصاب مع حلول سنة 2030

  
... متفرقات ...

توقيف عصابة الموايش يف عني قرشة بسكيكدة 
الــدرك  نجح،أمس،عناصــر     n
الوطنــي إلقليــم عين قشــرة غربي 
والية ســكيكدة بالتنســيق مــع فرقة 
دائــرة الميليــة بواليــة جيجــل مــن 
توقيف عصابة المواشــي تنشــط في 
الجهــة الحدودية بيــن واليتي جيجل 
و ســكيكدة كانت قد زرعت الرعب 
على مدار اسابيع بين مربي األبقار .
و حســب مصادرنــا ،فــإن عملية 
التوقيــف تأتي بنــاء  على تكثيف 
عمليتــي البحث و االســتعالم من 
الوطنــي  الــدرك  عناصــر  قبــل 
أســفر عــن تحديــد مكان نشــاط 

المتورطيــن بيــن حــدود واليتي 
ســكيكدة و جيجل ،و عددهم ثالثة 
أشــخاص أعمارهم ما بين 30 و 
41 ســنة يســتغلون شاحنة ،حيث 
تــم توقيفهم في حالة تلبــس بإقليم 
واليــة جيجل بعدما ســرقوا ثالثة 
عجــول مــن منطقة ببلديــة وادي 
الزهــور ،حيث تــم تحويلهم على 
التحقيــق قبل تقديمهم أمــام النيابة 
المختصة بخصوص جناية تكوين 
عصابة أشــرار و سرقة المواشي 

باستحضار مركبة .
                         نورالدين. ب

وضع حد لنشاط مروجي مخدرات و مهلوسات 

بالمدينة الجديدة عيل منجيل

ــة  المتنقل الفرقــة  تمكنــت    n
للشــرطة القضائية علي منجلي ، 
في قضيتين منفصلتين من توقيف 
شــخصين يبلغان من العمر 37 و 
40 سنة ، عن تهمة حيازة مخدرات 
صلبة "اكستازي" ومخدرات "كيف 
معالج" وأدويــة صيدالنية لغرض 

الترويج والمتاجرة .
ــى تعــود وقائعهــا   القضيــة األول
ــى  الســتغالل معلومــات وردت إل
قوات الشــرطة بذات الفرقة مفادها 
قيام صاحب كشــك ببيــع وترويج 
يــة،  العقل والمؤثــرات  المخــدرات 
يلية على  ل فتــرة ال خاصة خــالل ال
 19 الجواريــة  الوحــدة  مســتوى 
ــي ، حيث يقوم  بمدينــة علي منجل
بإخفائها خلف الســلع المعروضة 
لبيع ، مســتغال نشــاطه التجاري  ل
يــة التمويه، بعــد عملية  فــي عمل
بــة و ترصد الفاعــل و بإعداد  مراق
ــم توقيف المشــتبه  خطــة مهنية ت
ــم ضبط  يــه و بتفتيش الكشــك ت ف
10 حبات مــن المخدرات الصلبة 
مــن نوع إكســتازي، وكذا قطعتين 
كبيرتيــن مــن المخــدرات "كيــف 
 9.5 ـــ  ب وزنهمــا  قــدر  ــج"  معال
ــم ضبــط كمية من  غــرام ، كمــا ت

يــة باإلضافة إلى  المؤثــرات العقل
يتم تحويل المعني  قاطع للورق، ل
لمقر الفرقة الســتكمال اإلجراءات 

قانونية. ال
ثانية تعود وقائعها كذلك  القضية ال
ــى  الســتغالل معلومــات وردت إل
ــوات الشــرطة بذات الفرقــة تفيد  ق
قيام أحد األشــخاص بنفس الوحدة 
و  المخــدرات  بترويــج  الســكنية 
المهلوســات، بعد ترصــد المعني 
باألمــر و مداهمة المكان المتواجد 
فيه حــاول هــذا األخيــر التخلص 
من قطعــة مخدرات كبيــرة )كيف 
معالج( قــدر وزنها ب 6.1 غرام ، 
و بعرضه على المالمسة الجسدية 
الوقائيــة عثر بجيب ســترته على 
قطعــة مخدرات أخــرى قدر وزنها 
ب 0.4 غــرام، باإلضافة إلى مبلغ 
ـــ 36900 دج يرجح  مالي قــدر ب
بيــع والترويج،  أنه مــن عائدات ال
ــم تحويل المعنــي لمقر الفرقة  يت ل

قانونية.  الستكمال اإلجراءات ال
 بعد االنتهاء من مجريات التحقيق 
ــم إنجاز ملفين إجــراءات جزائية  ت
في حق المعنيــان قدما بموجبهما 

نيابة المحلية. أمام ال
                               دالل.ب

توقيف مروجني وحجز سالح ابيض ومخدرات بعني 

ولمان يف سطيف 
أمــن  ــح  مصال تمكنــت     n
واليــة ســطيف،مؤخرا، مــن توقف 
ترويــج  يحترفــان  شــخصين 
المؤثــرات العقلية، مع حجز كمية 
هامــة منها، و كمية من المخدرات 
إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة 
من بينها سالح أبيض كبير الحجم 
من نوع )ساموراي( ومبلغ مالي هو 

من عائداتهم االجرامية  .
يــة مــن طــرف  ــم تأطيــر العمل  ت
امــن دائــرة عيــن ولمــان ،جنوب 
عاصمــة واليــة ســطيف، وجاءت 
بعد اســتغالل معلومات تشير إلى 
تورط شخصين في عمليات ترويج 
للمؤثرات العقلية والمخدرات، وهي 
المعطيــات التي أكدتهــا عمليات 
تــي ســمحت بتوقيــف  الترصــد ال
المشــتبه فيهما  بحوزتهما ســالح 
أبيــض، وبعــد اســتصدار إذن من 

ــم تفتيش منازل  نيابــة المحلية  ت ال
المشــتبه فيهمــا، حيــث أثمر ذلك 
عــن حجز  كميــة مــن المخدرات 
ــج(  قــدر  وزنهــا  )الكيــف المعال
ـ 69 غرام و 204 كبسولة من  ـ ـ ـ ـ ب
ــغ و32  يــن 300 مل ال دواء بريقاب
قــرص من دواء ريفوتريل 02 ملغ 
و67 قرص مــن المؤثرات العقلية 
ــأة  مهي كانــت  تــي  ال إكســتازي، 
ــم حجز  وجاهــزة للترويــج، كما ت
خالل ذات العملية سالح أبيض من 
نوع )ســاموراي(، وكــذا مبلغ مالي  
قــدره 19000دج هو مــن عائدات 

الترويج.
 بعــد اســتكمال جميــع اإلجراءات 
الضبطيــة  أعــدت  قانونيــة،  ال
القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه 
فيهما، أحيال بموجبه على العدالة.
                    نورالدين بوطغان

جامعة وهران 1 أحمد بن بلة: تكريم 165 طالبا خاتما للقرآن الكريم
  اختتمـت، نهـار أمـس، فعاليـات 
بتبـادل  الخاصـة  الدراسـية  األيـام 
إطـار  فـي  التربويـة  الخبـرات 
التربيـة  مديريـات  بيـن  التوأمـة 
 ، وزو  تيـزي  الثاثـة:  للواليـات 
خـاف  بمتقـن  وخنشـلة  المديـة 
بشـير بخنشـلة والتـي جمعـت فـي 
مفتشـي  الثالـث  لليـوم  أشـغالها 
مـن  وعـدد  االبتدائـي  التعليـم 
مـع  االبتدائيـة  المـدارس  مديـري 
الواليـات  مـن  الملتقـى  مؤطـري 

لثاثـة. ا
 و تضمـن اللقـاء عرضا تشـخيصيا 
لوضعيـة المدارس االبتدائية بوالية 
خنشـلة تـاله عرض حـول المقاربة 
لتحسـين  المديـة  بواليـة  المنتهجـة 
التـي  المدرسـية  النتائـج  وتطويـر 

قليلـة مـن أن  تمكنـت فـي سـنوات 
تكـون ضمن الواليـات المتقدمة في 
الترتيـب فـي االمتحانـات الوطنيـة 
عـن  عـرض  تـاله  كمـا  المدرسـية 
بواليـة  والتفـّوق  النجـاح  أسـباب 
تيـزي وزو، أعقبـه عـرض حـول 
الفعـال  األداء  علـى  التكويـن  أثـر 
بواليـة  التربويـة  المؤسسـات  فـي 

الكبـرى القبائـل  عاصمـة 
بمناقشـة  الدراسـي  اليـوم  واختتـم 
خاللهـا  المشـاركون  تبـادل  عامـة 
وجهـات النظـر ومقارباتهم لتطوير 
العمـل البيداغوجـي وعلـى هامـش 
إذاعـة  اسـتضافت  الدراسـي  اليـوم 
كمـال"  من"بوخالفـي  كل  خنشـلة 
التربـوي  التنظيـم  مصلحـة  رئيـس 
لواليـة تيـزي وزو ز"هنـي أحمـد" 

مديـر ثانويـة ممثـل مديريـة التربية 
السـعيد"  و"لحديـري  للمديـة 
بمديريـة  االتصـال  خليـة  مسـؤول 
الشـافعي مليّـح  التربيـة خنشـلة و" 
"عضـو المكتـب الوالئـي لفيديرالية 

جمعيـات أوليـاء التالميـذ في حصة 
هـذا  مخرجـات  تناولـت  مباشـرة 
الحـدث الهـام  الـذي عرفـه قطـاع 

خنشـلة بواليـة  التربيـة 
                          فيصل فارس 

قسنطينة : دالل بوعالم 

ندوة جهوية لجامعات الشرق بجامعة فرحات عباس بسطيف

  نظمـت جامعـة سـطيف 1 فرحات 
 26 السـبت  يـوم  ،منـذ  عبـاس 
أمـس  غايـة  إلـى   2022 نوفمبـر 
االثنيـن،  ورشـات العمـل المؤطرة 
الجهويـة  النـدوة  طـرف  مـن 
لمرافقـة  الشـرق  لجامعـات 
المقترحـة  المشـاريع  أصحـاب 
برنامج/ايرامسـوس  إطـار  فـي 
+،حيـث أشـرف علـى هـذا اللقـاء 
رئيـس النـدوة الجهويـة لجامعـات 
 1 سـطيف  جامعـة  الشـرق/مدير 
لطـرش  األسـتاذ  عبـاس  فرحـات 

منسـق  بمعيـة  الهـادي،  محــمد 
الجزائـر  ايرامسـوس  مكتـب 
وذلـك  محــمد،  بـودور  األسـتاذ 
بقاعـة المحاضـرات مولـود قاسـم 
نايـت بلقاسـم، حيـث تـم قبـول 26 
جامعـات  إلـى  منتسـبا  مشـروعا 

لشـرق.  ا
العمـل  ورشـات  برنامـج  تضمـن 
إلـى  التطـرق  األول  يومـه  فـي 
إيراسـموس،  برنامـج  عـرض 
األولويـات  المشـروع،  تيبولوجيـة 
واألوربيـة،  اإلقليميـة  الوطنيـة، 
أفضـل المشـاريع ومعاييـر التقييـم، 
وهيكلـة  المشـروع،  ايـداع  وكيفيـة 

عـدة  تنظيـم  تـم  كمـا  المشـروع، 
ورشـات  تضمنـت عصـف ذهنـي 
القتـراح أفـكار المشـاريع، بمـا فـي 
لمحـاكاة  المشـاريع  اختيـار  ذلـك 
التجميـع والتنظيـم فـي مجموعـات 

لعمـل. ا
عمـال  الثانـي  اليـوم  تضمـن  بينمـا 
جماعيـا مـن أجـل صياغـة "مذكرة 
أدوات  وعـرض  المفهـوم"، 
يتضمـن  آخـر  وعـرض  التحليـل، 
مقاربـة اإلطـار المنطقي، وعرض 
العمـل  خطـة  المشـروع:  تفاصيـل 
المهمـة،  وتحديـد  العمـل  وحزمـة 
بمـا فـي ذلـك تنظيـم عـدة ورشـات 

للعمـل الجماعـي مـن أجـل محـاكاة 
المشـاريع. وتطويـر 

مـن  الثالـث  اليـوم  برنامـج  أمـا 
ورشـات العمـل ،فتضمـن عروض 
ناحيـة  مـن  المشـروع،  لميزانيـة 
اإلعـداد، قائمـة األحـداث، تكاليـف 
الجوانـب،  كافـة  فـي  المشـروع 
مـع  للتكامـل  عمـل  وورشـات 
والقيمـة  األخـرى،  المشـاريع 
المضافـة، والجـودة وفـق المنهجيـة 
مـن  الجـودة  وضمـان  األوروبيـة، 
خـالل  كفـاءة الميزانيـة، والتسـيير 
المالـي  مـن خالل  إدارة المخاطر، 
واالسـتدامة. والتأثيـر  التواصـل 

سطيف:نورالدين بوطغان

طريق آمن بين البيت والمدرسة..شرطة بشار تواصل نشاطاتها 
التحسيسية لفائدة التالميذ

جهـود  بشــار،  واليـة  أمـن  مصالـح  تواصـل    
لفائـدة  نشـاطات  خـالل  مـن  والتحسـيس  التوعيـة 
تالميـذ الطـور االبتدائـي، وهـذا فـي إطـار الحملـة 
التحسيسـية المنظمـة مـن طـرف المكتـب الوالئـي 
ببشـار للمندوبيـة الوطنيـة لألمن فـي الطرق، تحت 
الرعايـة السـامية لوالي والية بشــــار، وبمشـاركة 
مختلـف الفاعليـن فـي مجـال السـالمة المروريـة.

النشـاط المنفَّـذ نهايـة األسـبوع المنقضي، اسـتهدف 
بحـي  دهينـي"  "بـالل  الشـهيد  ابتدائيـة  تالميـذ 
أفـرادا  مشـاركة  عـرف  حيـث  الشـعبي،  الدبدابـة 
عـن المجموعـة اإلقليميـة للـدرك الوطنـي، مديرية 
اإلسـالمية  للكشـافة  الوالئيـة  المحافظـة  النقـل، 
السـالمة  مجـال  فـي  الفاعليـن  وعديـد  الجزائريـة 
التالميـذ  تعريـف  خـالل  مـن  وذلـك  المروريـة، 
مبـادئ السـالمة المروريـة لطريـق آمن بيـن البيت 
والمدرسـة، توجيههـم لتفـادي السـلوكات السـلبية، 
وتذكيرهـم  الطريـق،  وسـط  أو  بالقـرب  كاللعـب 

المـرور، مـع توزيـع مطويـات  بأخطـار حـوادث 
عليهـم. 

إطـار  فـي  بشـار  واليـة  أمـن  مصالـح  مشـاركة 
لتمـس  مجسـدة  تبقـى  هـذه،  التحسيسـية  الحملـة 

مختلـف المؤسسـات التربويـة لتعزيـز قيم السـالمة 
شـباب  باعتبارهـم  األطفـال  فئـة  لـدى  المروريـة 

المسـتقبل. وسـواق 
                                                ق.م
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أكبر موسوعة إنترنت في العالم
قصة نجاح »جيمي ويلز«  مؤسس »ويكيبيديا«

n تســتوحى قصــص النجــاح 
الملهمة مــن أولئك الذين يمنحون 
البشــرية حياة أفضل بما يحققونه 
من ابتكارات تفيد اآلخرين وتحسن 

من حياتهم.
ومن قصص النجــاح الملهمة التي 
ينطبــق عليها هــذا الوصف، قصة 
نجــاح رائد األعمال الملهم »جيمي 
ويلز« مبتكر ومؤســس موســوعة 

ويكيبيديا.
قبــل أن يعــرف بكونــه مؤســس 
موسوعة ويكيبيديا للمعلومات، كان 
جيمي ويلــز، رجل أعمال أمريكي 
صاحب مبادرات خيرية على شبكة 

اإلنترنت.
وكانــت مبادرته األبرز المشــاركة 
فــي تأســيس موســوعة ويكيبيديــا 
للمعلومات، والتــي تم تصنيفها في 
عــام 2013، بكونها ســادس أكثر 
موقع إلكتروني زيارة على مستوى 

العالم.
الموقــع يحقق اإلفــادة للماليين من 
البشــر، الســاعين للحصــول على 
معلومــات موثوقــة عن أشــخاص 
أو مؤسســات أو أحداث، وفي عام 
2010 وصل عدد زائريه لـ 365 

مليون زائر.
نشأته

كان جيمــي ويلــز من مواليــد بلدة 
هانتســفيل بوالية أالباما األمريكية 
في الســابع مــن أوت عام 1966، 
داخــل  دراســته  بدايــات  وكانــت 
المنزل، وامتلك والده متجر للبقالة.
وهذه البدايات المتواضعة في حياة 
جيمي لم تمنعه من الوصول لتحقيق 
درجــة البكالوريــوس فــي مجــال 
التمويــل، حيث تخــرج من جامعة 
أوبرن، وخالل سعيه لتحقيق شهادة 
الدكتــوراه، كان جيمي غير راضيا 
عن أساليب البحث األكاديمية، ومن 
هنا جاءت فكرته لتســهيل وصول 
المعلومــات لآلخرين عــن طريق 

موقعه الرائد.
حياته المهنية

وفي عام 1994، تسلم ويلز وظيفة 
في شركة تقدم الحلول والمساعدات 
لآلخرين بوالية شيكاغو األمريكية، 
وخالل وقت فراغه كان يهتم بتعلم 

البرمجة على اإلنترنت.
ورغــم تحقيقــه ألداء جيــد في هذه 
الشركة، قدم ويلز استقالته لتأسيس 
شــركة إنترنت خاصة بــه، بهدف 
وحيد وأساســي وهو إتاحة المعرفة 

على شبكة اإلنترنت للجميع.
بعد استقالته، أســس جيمي شركته 
 ،Bomis األولــى تحــت مســمى
اســتغلها فقــط فــي جمــع األموال 
لتمويل مشــروعه األساسي، ثم قام 
بتأسيس بوابة إلكترونية من خاللها 
يمكن لألشــخاص تحميــل وتحرير 
المحتوى العلمي، وأطلق عليها اسم 

.Nupedia
هــذا المشــروع أيضــا لــم يحقــق 
لويلز فكرته فــي توفير المعلومات 
وجمعهــا، حتى اهتدى فــي النهاية 
لتأســيس موقع ويكيبيديــا، في عام 

.2001
وحقَّقــت ويكيبيديــا نجاحــاً كبيــراً 
فــي وقٍت قصيــر، ومــع مجموعٍة 
د من  ريــن للتأكُّ صغيــرٍة من الُمحرِّ
تصحيــح الحقائق بانتظــام، ونمت 
خالل 10 ســنواٍت بســرعٍة فائقة، 
إنترنٍت  وأصبحت أكبر موســوعة 

في العالم.
                                 ق ـ م

بحسب منظمة الصحة العالمية
نصف األطفال المصابني بفريوس نقص 

المناعة فقط يتلقون العالج

الخاصــة  المندوبــة  قالــت   n
لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، 
جائحــة  إن  فوجنوفيتــش  ميليتــا 
»كوفيــد19-« قــد زادت مــن حدة 

األوضاع المتعلقة باإليدز.
وأضافــت إن نصــف أطفــال العالم 
المصابيــن بفيــروس نقــص المناعة 
البشرية المكتسب فقط يتلقون العالج 
الذي يحتاجون إليه، وقد أدت جائحة 
عــدم  تفاقــم  إلــى   COVID-19
المســاواة وجعلــت األوضــاع أكثر 
صعوبــة. جاء ذلك في رســالة تحية 
بعثت بها المندوبــة الخاصة لمنظمة 
الصحــة العالمية في روســيا، ميليتا 
فوينوفيتش، للمشــاركين في المنتدى 
الروســي الثامــن  للمتخصصين في 
الوقايــة والعالج من فيــروس نقص 

المناعة المكتسب. 
األطفــال  التحيــة:«إن  فــي  وجــاء 
ينتمــون إلــى فئــات الســكان األكثر 
عرضــة للمــرض والتــي يمكن من 
خاللهــا تبيــان حالــة وبــاء فيروس 
نقص المناعة البشــرية على مستوى 
العالــم. حتــى اآلن، يتلقى ٪52 فقط 
مــن األطفــال المصابيــن بفيــروس 
نقص المناعة البشــرية العالج المنقذ 

للحيــاة. ونتحــدث كثيرا عــن تباطؤ 
التقــدم في مجال مكافحــة »اإليدز« 
فــي جميع أنحــاء العالم بســبب وباء 
قبــل  COVID-19، ولكــن حتــى 
حلــول COVID-19، لم يكن لدى 
كل الفئــات من الســكان نفــس القدر 
مــن  الحصول على خدمــات اختبار 
المناعــة والوقايــة  نقــص  فيــروس 
والعــالج والرعايــة، وقــد ازداد هذا 

التفاوت في فترة الوباء«.
وأعربــت مندوبــة منظمــة الصحــة 
العالميــة عن ثقتها بأنه يجب أن تحل 
بصورة عاجلة مشــكلة عدم المساواة 
وقالــت  واالجتماعيــة.  االقتصاديــة 
إن عدم المســاواة يزيــد في  ظروف 
الوبــاء مــن المخاطر علــى الجميع. 
ولذلك توّجــه منظمة الصحة العالمية 

هذه الدعوة.
وشــددت، ميليتــا فوينوفيتــش، على 
أن فيــروس نقــص المناعــة واإليدز 
ما زاال يشــّكالن خطرا على الصحة 
العامــة. وأضافــت قائلــة »أمامنا 8 
أعوام فقط لبلــوغ هدف إنهاء اإليدز 
باعتبــاره تهديــدا للصحــة العالميــة 

بحلول عام 2030«.
                                      ق ـ م

األوىل من نوعها .. عملية زرع كبد من متربع تويف 
عن عمر يناهز 100 عام

n أعلن المركز الوطني اإليطالي 
لزراعــة األعضــاء إجــراء أطبــاء 
إيطاليين ألول مــرة في العالم عملية 
زرع كبــد من متبرع توفي عن عمر 

يتجاوز مائة عام.
بحســب المركــز، تــم اســتخدام كبد 
امــرأة كانــت تبلــغ من العمــر مائة 
عام وعشــرة أشهر ويوم واحد وقت 
وفاتها الطبيعية، وكانت قد ســمحت 
منذ فترة طويلة باســتخدام أعضائها 

لصالح المرضى المحتاجين.
وقــد تــم اســتقبال الكبــد األســبوع 
الماضــي من قبــل أطباء مستشــفى 
»فلورنتين ســان جيوفاني دي ديو« 
وبعد تنفيذ جميــع اإلجراءات الطبية 
زرعــه  تــم  الالزمــة،  والقانونيــة 

لمريض في عيادة جامعة بيزا.

مديــر  كارديلــو،  ماســيمو  وقــال 
الكونفدراليــة فــي هــذا الصــدد »ال 
توجد حــاالت تبرع بأعضــاء كاملة 
من أشخاص ماتوا وأعمارهم تتجاوز 

مائة عام على المستوى الدولي.
وفــق كارديلــو »نحــن نشــهد حدثا 
اســتثنائيا يوضــح القــدرات الفنيــة 
والتنظيميــة للزرع اإليطالي، بما في 
ذلك اســتخدام أعضــاء المانحين من 
كبار السن. من المهم إعطاء استجابة 
فعالــة لطلبــات أكثــر مــن 8 آالف 
مريض ينتظرون الزرع في بلدنا«.

وفقــا للكونفدرالية، أقــدم متبرع في 
إيطاليا هــي امرأة توفيــت في نهاية 
أكتوبر في مدينــة فابريانو عن عمر 

يناهز 97 عاما و 7 أشهر.
                               وكاالت

اكتشــف علماء أن التلوث البالستيكي في القارة 
القطبية الجنوبية ســيء مثلما في أي مكان آخر 

على هذا الكوكب.
ووجد فريق من جامعة أكســفورد مواد بالستيكية 
دقيقــة في الهواء ومياه البحر والجليد البحري في 

بحر Weddell بالقرب من القطب الجنوبي.
واتخذت شــكل البوليســتر الليفي، الذي ينشأ من 
المنســوجات المصنوعــة من مــواد تركيبية مثل 

البوليستر واألكريليك.
وتم العثور على معظم األلياف الدقيقة في عينات 
الهــواء، ما يعني أن الحيوانات والطيور البحرية 

في أنتاركتيكا يمكن أن تتنفسها بشكل جيد.
المعــدة  وودال،  لوســي  البروفيســورة  وقالــت 
المشاركة: »كشف اكتشافنا للجسيمات البالستيكية 
الدقيقة في عينات رواســب قــاع البحر عن دليل 
علــى وجود حوض بالســتيكي في أعمــاق مياه 
القطــب الجنوبي. ورأينا مرة أخــرى أن التلوث 
البالســتيكي ينتقل لمسافات كبيرة بواسطة الرياح 
والجليــد والتيارات البحريــة. وتُظهر نتائج بحثنا 
بشــكل جماعي األهمية الحيويــة للحد من التلوث 

البالستيكي على مستوى العالم«.
وتصــدرت اللدائن الدقيقة عناويــن الصحف في 
السنوات األخيرة حيث أصبحت أكثر انتشارا في 

بيئتنا.
وقد تــم رصدها فــي أجســاد الحيوانــات البرية 
والبحريــة والفواكــه والخضــروات والمأكوالت 

البحرية ومياه الشرب.

ووصلت الشــظايا الصغيرة بشكل مقلق إلى جسم 
اإلنسان، حيث أبلغ العلماء عنها في الرئتين والدم 

والبراز.
ويشــعر الخبراء بالقلق بشــأن عواقبها الصحية، 
حيث تــم ربطها بالحساســية وأمــراض األمعاء 

االلتهابية.
وعثــر عليها فــي المزيــد والمزيد مــن المواقع 
النائيــة، مثل أعمــاق البحــار والهــواء الجبلي، 

وكذلك في األماكن القريبة من المنزل.
وكشفت دراســة من هذا العام أن التلوث باللدائن 
الدقيقة في القطب الشــمالي واسع النطاق كما هو 

الحال في بقية الكوكب.
ويمكن اآلن العثور على كميات كبيرة من اللدائن 
الدقيقــة فــي المــاء وفي قــاع البحر والشــواطئ 
البعيــدة وفي األنهار وحتــى في الجليد والثلج في 

المنطقة القطبية.
وفي يونيو، كشــف عن أنه تم اكتشافه ألول مرة 
في ثلوج أنتاركتيكا المتساقطة حديثا، بعد العثور 

عليه في الجليد البحري قبل بضع سنوات.
وتوصل علماء أكســفورد إلى اســتنتاجهم الجديد 
حول انتشــار الجســيمات البالســتيكية في القارة 
القطبية الجنوبية باســتخدام عينــات مأخوذة أثناء 
محاولتهــم تحديــد موقع ســفينة الســير إرنســت 

شاكلتون.
وشــملت هذه عينات الرواسب التي تم استردادها 
علــى أعمــاق تتــراوح من 1060 إلــى 1740 
قدمــا )323 إلــى 530 مترا( تحت ســطح بحر 

.Weddell
وتمت دراســة جميعهــا باســتخدام مجموعة من 
أحــدث التقنيــات، بما في ذلك الشــريط الالصق 
المستخدم في تحقيقات الطب الشرعي التي يمكن 

أن تحدد نوع البوليمر.
وكشــفت النتائــج التــي توصلــوا إليهــا، والتــي 
 Frontiers in Marine نُشــرت فــي مجلــة
Science، عن وجود بوليســتر ليفي في جميع 

العينات.
وكان تركيــز اللدائــن الدقيقــة أعلــى بكثيــر في 
الجليــد البحري منه في أنــواع العينات األخرى، 
وأظهــرت األبحــاث أنهــا محاصــرة مــع تجمد 

طبقات منها كل عام.
وقال الدكتور مانوس كانينغهام، المعد المشــارك 
في الدراســة: »الجليد البحــري متحرك، ويمكنه 
الســفر لمسافات شاســعة والوصول إلى الرفوف 
الجليديــة الدائمــة لقــارة أنتاركتيــكا حيث يمكن 
احتجــازه إلــى أجــل غيــر مســمى مــع ملوثاته 

البالستيكية الدقيقة المجمعة«.
ويعتقــد أن الجليــد البحري يمكــن اعتباره »أحد 
الناقالت الرئيسية للجســيمات البالستيكية الدقيقة 

داخل منطقة القطب الجنوبي«.
وفــي الســابق، كان يُعتقــد أن الجبهــة القطبيــة 
المرتبطة بتيار محيطي يتدفق حول القارة القطبية 
الجنوبية تحمي المنطقة من الجزيئات البالستيكية 

الدقيقة المحمولة جوا.
ويُطلق على التيــار، وهو األقوى على األرض، 
 ،)ACC( اســم تيار القطب الجنوبــي المحيطي
ويوفــر أيضا حاجزا للحرارة يبقــي المياه الدافئة 

بعيدا.
ومع ذلك، قام الباحثون بنمذجة مســارات الهواء 
فــي المنطقــة، ووجــدوا أن التركيــزات العاليــة 
جــاءت من الكتل الهوائية التي نشــأت في جنوب 

أمريكا الجنوبية.
ويأمــل الباحثــون أن تكــون نتائجهــم مفيــدة في 
مفاوضــات األســبوع المقبــل فــي أوروغــواي 
بشــأن معاهدة عالمية إلنهاء التلوث البالستيكي، 

يستضيفها برنامج األمم المتحدة للبيئة.
                                              ق ـ م

التلوث البالستيكي يف أنتاركتيكا أصبح سيئا كما يف أي مكان آخر 
عىل األرض..!
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يستحضر الشيخ بوزيان زعيم ثورة الزعاطشة

 الشاعر الشعبي عبد الرحمان قاسم في قصيدة مجهولة 
    بقلم: األخضر رحموني 

n يعتبر الشــعر الشــعبي من  المــواد التاريخية 
و مراجــع التي تســاعد الباحث علــى معرفة حقيقة 
األحــداث و الوقائع المختلفــة ،ألنه نابع من أعماق 
شــاعر تجاوب نفســيا و أدبيــا مع ما يشــاهده من 
معايشــة وجدانيــة ،فهــو األداة التي ترســم بأمانة 
الوقائع الحية لألحداث ،و ما تختزنه ذاكرة الشــعب 
الجماعيــة .و قد حافظ الموروث الشــعبي بمختلف 
أنواعــه علــى تاريخ األمــة و تناقلتــه األجيال بكل 

صدق.
 فالشــاعر الشــعبي فــي الفترة االســتعمارية و حتى 
قبلهــا دون كل المحاوالت الهادفــة الى القضاء على 
المقومات األساسية للشخصية الوطنية ،فكان اللسان 
المعبر عن مشــاعر الجماهير في االنعتاق و الحرية 
مــن الظلــم و جبــروت العــدو ،و أدى دوره البارز 

فــي التحريــض على المقاومــة و مســايرة الثورات 
الشــعبية و تســجيل تفاصيلها ،و بث العزائم و الهمم 
حتــى تحولت إلــى األداة اإلعالمية و اإلخبارية التي 
تتناقلهــا األلســن ،و تتغنــى بهــا النســاء و األطفال 
فــي المناســبات المختلفة و األعــراس نظرا للطبيعة 
الشعبية لهذه االنتفاضات .و قد واكب الشعر الشعبي 
ثورة الزعاطشــة بقيادة الشــيخ بوزيــان التي دامت 
أكثــر مــن أربعة أشــهر ) من 16 جويليــة إلى 26 
نوفمبر 1849( ،و خلدها في قصائد تنبض بالعاطفة 
الجياشة و االفتخار برموز قادتها ،و تمجيد بطوالتهم 
و شــجاعة أبناء واحة الزعاطشــة المحاصرة ،و هم 
الذيــن كانوا شــهود عيــان على مــا تعرضت له من 
تهديم و قتل عشوائي ال يفرق بين الكبير و الصغير .
 و مــن  النصــوص الشــعرية التي أرخــت لملحمة 
الزعاطشــة و صــورت وقائعهــا التاريخيــة قصيدة 
الشاعر -علي بن الشــرقي الفلياشي -الذي ال نعرف 
لــه ترجمة عن حياته ،و قد ذكر اســمه صراحة في 

آخر القصيدة كتقليد منه للقصيدة الجاهلية يقول: 
علي بن الشرقي في فلياش 

يا هللا و ألطف بيا  
و قصيدة  فجيعة الزعاطشــة للشاعر امحمد الليشاني 
المجهــول كذلك ،حيث لم تتعرض المجلة الفرنســية 
إلى حياته ،و قد أشــار بدوره إلى اسمه  في القصيدة 

يقول:

اللي قال القول امحمد الليشاني نظم غيوان 
خيار القول علو الهادي الصادق النبي العدنان .

نشــرت القصيدتان في المجلــة اإلفريقية العدد 174 
الصــادر فــي29  نوفمبر 1885 ،و  نشــر النصان 
باللغــة العربيــة ، مع ترجمــة لهما باللغة الفرنســية 
في مقال للمستشــرق الفرنسي - شــارل فيرو -،كما 
نشــرهما الكاتــب شــارل جوليان في كتابــه ) تاريخ 
الجزائــر المعاصــر 4691-1827( الصــادر في 

باريس سنة 1964 .
و الجزائــر تحتفل بالذكرى 173 لثورة الزعاطشــة 
ننشــر قصيدة للشــاعر الشــعبي عبد الرحمان قاســم 
المعروف بالشــاعر عبــد الرحمان البســكري ألول 
مرة ،و كان قــد قرأها أمام النصب التذكاري المخلد 
لهــذه الملحمة البطولية ،و في الســاحة التي شــهدت 
الواقعــة  بحضــور المشــاركين في 
األيام الدراســية األولى للشــخصيات 
العلميــة و النضاليــة لدائــرة طولقــة 
المنعقــدة أيــام 04-03-02 أفريــل 
1986 ،و بحضــور الوفد الوزاري 
و الســلطات العســكرية و المدنية ،و 
بالمشــاركة المتميزة  لسكان المنطقة 
.و تحصلــت يومهــا على نســخة من 
القصيــدة التي بقيــت محتفظا بها ،و 
لــم يتــم نشــرها ســابقا فــي مجلة أو 
صحيفــة وطنية .علــى أمل أن تكون 
هــذه القصيدة موضوع دراســة أدبية 
تحليليــة من طــرف الدارســين على 
غرار الدراســات النقدية التي حظيت 
بها قصيدتي امحمد الليشــاني و علي 

بن الشرقي الفلياشي .
اســتحضر الشــاعر عبد الرحمان قاســم في قصيدته 
شــخصية بوزيان مع مخاطبتــه ،و كأنه واقف أمامه 
أو يرجــو عودته الســريعة إلخباره بمــا حدث بعده 
من مقاومات شــعبية ،و ما تنعم به جزائر االستقالل 
،بل إنها تحولت إلى وثيقة تاريخية تسرد أسماء قادة 
االحتالل الفرنســي الذين كان لهــم الدور الفظيع في 
القضاء على ثورة الزعاطشــة و قطع رؤوس قادتها 
،من أمثال القائد هيربيون الذي أعطى األوامر بإبادة 
ســكان الواحــة ،و قطع النخيل و حــرق المنازل، و 
كذلــك الرائد ســان جرمــان حاكم بســكرة الذي قتل 
برصاصــة صوبها نحوه أحــد الجنود المجاهدين في 
معركــة ســريانة بواد براز قرب مدينة ســيدي عقبة 
بقيــادة الشــيخ عبــد الحفيــظ الخنقي شــيخ الطريقة 
الرحمانيــة بالزاب الشــرقي و جبــل احمر خدو يوم 
17 ســبتمبر 1849 ،و قد جاء مع أتباعه  من أجل 
مناصرة الشــيخ بوزيان عــن طريق محاصرة مدينة 
بســكرة للتخفيف عن محاصرة الزعاطشة ،و العقيد 
الســفاح كربيسيا الذي انتقم من سكان الزاب الشرقي 
و غيرهم من قادة الجريمة الشنعاء  .كما ذكر الشاعر 
أسماء األعراش و المناطق التي جاءت للمشاركة في 
هذه الثورة العظيمة ،و كان لها شرف السقوط شهيدة 
على أرض الكرامة و الصمود في واحة الزعاطشة .     

التعريف بالشاعر :
 الشاعر عبد الرحمان قاسم بن محمد بن مصطفى من 
فحول شــعراء الملحون في الجزائر، تغنى بقصائده 
الكثير من كبار المطربيــن خاصة من يؤدون الغناء 
البــدوي و الصحراوي من أمثال خليفي أحمد ، البار 
عمر ، محمد األمين ، بشــير عياشي ،زليخة ،سلوى 
، ثريــا و غيرهــم .تحصل على الجائــزة األولى في 
المهرجان األول للشــعر الملحون المقام سنة 1968 
بمدينــة قســنطينة . ولد ســنة 1920 ببلدية امخادمة 
دائرة أورالل من والية بسكرة .درس بزاوية العالمة 
الشــيخ عبــد الرحمان األخضــري بقريــة بنطيوس 
القريبة من مســقط رأســه، فحفظ القرآن الكريم، كما 
تلقى بها بعــض العلوم الدينية و مبادئ اللغة العربية 
،ثم انتقل لمواصلة تعليمه بزاوية الشيخ علي بن عمر 
بمدينــة طولقة حيث اكتســب زادا جديدا في مداركه 
المعرفيــة و األدبية .و للظروف االجتماعية القاســية 
ســافر إلى فرنســا ســنة 1951 بحثا عــن العمل ،و 
بها انخرط في العمل السياســي كمناضل في صفوف 
حــزب - حركة االنتصار للحريات الديمقراطية -، و 
بعــد اندالع الثورة التحريريــة المباركة كان من بين 
جنودهــا العاملين،فالتحق بجبهــة التحرير الوطني و 
التي تقلــد فيها العديد من المناصب السياســية ،حتى 
أصبــح مســؤوال بمنطقــة - أرجنتاي -، و لنشــاطه 
الثوري المكثف على األراضي  الفرنسية، ألقي عليه 
القبض ســنة 1958،و أودع الســجن ثــم حكم عليه 
باإلعــدام ،و تم ترحيله إلــى أرض الوطن ،و أدخل 
ســجن الجزائر العاصمة ثم ســجن وهران،ليعاد من 

جديد إلى سجون 
فرنسا .

بعــد االســتقالل 
الشــاعر  ،نفــي 
فرنســا  مــن 
فالتحق بمصلحة 
بوزارة  الترجمة 
مكلفــا  البريــد  
باإلشراف عليها 

.
و ألنه مســكون 
الشــعر  بهاجس 
أشرف  الشعبي، 
إعــداد  علــى 
حصة أســبوعية 

باإلذاعــة الوطنية تعني بالشــعر الشــعبي عنوانها ) 
ألــوان و فنــون من الشــعر الملحــون(، و يعود إليه 
الفضل في اكتشــاف العديد من المواهب الشــابة في 
الشــعر الملحون، و تشــجيعهم بتوجيهاتــه الفنية.كما 
جلب لهذا الجنس األدبي اهتمام الدارسين و الباحثين 
الذين أصبحوا يهتمون في دراساتهم باألدب الشعبي.
توفــي الشــاعر ســنة 1994 بالمدينة المنــورة إثر 
حادث مرور أثناء أدائه مناســك الحج،و دفن بمقبرة 
البقيع .له ديوان شــعر يحتوي على أربعة أجزاء من 
الحجم الكبير،و هو متنوع األغراض ،يضم القصائد 
السياســية و الوطنيــة و االجتماعيــة و العاطفيــة و 

الهزلية .  

عرف تكريم وجوه فنية: افتتاح األيام الوطنية السينمائية  
سيني تيفاست بتبسة

n  انطلقــت،   أول أمــس، فعاليــات األيــام الوطنيــة 
الســينمائية، ســيني تيفاســت بتبســة. حيــث عــرف حفل 
االفتتــاح، الــذي جــرت فعالياتــه بقاعة العــروض، بدار 
الثقافة محمد الشــبوكي بتبســة، تكريم العديــد من الفنانين 
والمخرجين السينمائيين، نظير أعمالهم وبصماتهم في هذا 
المجــال، مــن أمثال الفنان عنتر هــالل و عزبز بوكرومة 
و الفنانــة مفيدة عداس و الناقد الســينمائي جمال حازرلي، 
والمخــرج بن عبد هللا محمد، وشــهد الحفــل عرض الفيلم 
القصير، رحيم، لبشــير مســعودي، المتحصل على جائزة 
علي معاشــي.و ستكون تبســة عاصمة للفن الســابع، أيام 

25 و26 و27 مــن الشــهر الجاري، بحيــث حددت لجنة 
التنظيم 32 فيلما للتنافس على جوائز الطبعة، يمثلون 16 
والية مشاركة، بينما ستشــارك والية تبسة، بسبعة أعمال 
ســينمائية، وتحضيرا لهذا الحدث، وتضم اللجنة مختصين 
فــي مجــال الســينما والســمعي البصري، كما ســيعرض 
فــي إطار الحدث فيلمان خارج المنافســة، كما ســيتم على 
هامش هذه التظاهرة، فتح نقاش و ورشات حول أساسيات 
التصويــر و اإلخراج والتمثيل و التقنيات وكذا كيفية إقحام 

التكنولوجيات الحديثة، في هذا المجال.                
                                                 هواري غريب

نص القصيدة :
من صفحات التاريخ

جيت انبشر فيك يا غالي عنا                 نام امهني يا القايد )بوزيان(
قدت الثورة ضد من جا غاصبنا              جهادك منسوخ ما دام الزمان 
ال ننساها ثورتك يا فخرتنا                    عن طريقك شعبنا طالق لعنان

يا قاهر فرانسا في صحرتنا                    يا مشرب جيوشها كأس القطران
جعلت من )الزعاطشة ( مركز قوتنا          في الواحة و نخيلها كان الميدان

الجنرال ) هيربيون( شبعته هانة              و ثاني جنرال و أعدمته ) جرمان ( 
و تسعة عقداء ماتوا و اسمعنا                ) سيروكا( و ) دي بوسكي( حاقد شيطان 
) بارال ( و ) كربيسيا ( اللي جاء لينا        ) دي مونتال ( و ) مارك باريزي ( الفتان

) كان روبير ( و ) بوني ماتيو( حاقرنا         ثالثين ألف جنود و مالو المكان 
و انضرب حصار على رجالتنا                   المعارك دامية دامت شهران

ماتوا ثمنية آالف من عدونا                      في )ليشانة( قبورهم توجد لآلن 
بأقبر جنرال ) جرمان ( لحقنا                    ظهرت )ليشانة( بكري كان يبان

بفضل الثوار من ناحيتنا                           و أمخيرها يا الشيخ فالن و فالن 
من -المسيلة- و- باتنة - و من -الحضنة-       و من- بوسعادة - جاونا خير العربان

و من - جاللة - جيش عزز ثورتنا                و -ظهرة -و -قبلة- و- شرق -غاشي من -الزيبان-
ثمنمية في المعركة استشهدوا منا                من نعم األبطال و اختاروا الجنان
هاهم اليوم أحفادهم من حولنا                     يسمعوا على جدودهم ما قلت اآلن

) بوزيان( نبشرك عن حاضرنا                   و على الماضي سنين عشناها حرمان
كم من انتفاضات من بعدك درنا                  ضد عدو اللي حاربك بكري زمان  

ثورة تزول  تثور األخرى من أهلنا              فات القرن مع الربع كامل حرمان
حتى جا ) نوفمبر( منور عنا                     في الربعة و خمسين ثرنا باإليمان

في اثنين و ستين عام تحررنا                     و انتصرنا عن العدو بإذن الرحمان
و على قبرك علقوها رايتنا                       خضراء بيضاء هالل و بالنجمة تزيان
اتهنى كل الهناء و زيد اتهنى                    ها هي علينا تحوم روحك في أمان 

فرحت بهاذي البشرى اللي زينا                  و أنت بال شك في قبرك فرحان
خاشعين على ضريحك خاوتنا                    و حتى المقبرة بأوالدك مليان
كاتب ذي األبيات ليكم يتمنى                     كل سنة يكون عنك مهرجان

)قاسم عبد الرحمان( لمن يسمعنا               بن سيدي موسى من قبلة الزيبان
يا زعيمي عيب عنك يتغانا                       و بك الصحراء صار ليها طالع شان
بفضلك تاريخنا اتكلم عنا                         و بكم نفخر في المحافل و البلدان

أنبقيك على خير يا صانع فخرتنا                الى اللقاء عام آخر مثل اآلن .     
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إليسا تحيى حفال غنائًيا فى قطر 
يوم 7 ديسمرب المقبل

n تحيى النجمة إليســا حفاًل غنائًيا 
فــى قطــر يــوم 7 ديســمبر الشــهر 
المقبل، على المسرح الرومانى، ومن 
المقــرر أن تقدم إليســا باقة من أجمل 
أغانيهــا القديمة والجديدة التى يتفاعل 

معها الجمهور.
وفى ســياق آخر، أحيت النجمة إليسا 
حفــاًل غنائًيــا فــى الكويت يــوم 24 
نوفمبر، كمــا أحيت حفاًل غنائًيا على 
مســرح أولمبيا فى باريــس يوم 12 
نوفمبــر ، وكانت هــذه المرة الرابعة 
إلليســا التــى تقف فيها على مســرح 
أولمبيــا، ووقفــت للمــرة األولى فى 
العام 2017 والمرة الثانية كانت فى 
العام 2019 وحققــت حفالتها هناك 
وقتها نجاًحا كبيًرا، والمرة الثالثة فى 

6 نوفمبر 2021.
وطرحت النجمة اللبنانية إليســا كليب 
أغنيتهــا الجديدة »أنا وبس« مؤخرا، 
وهــى مــن كلمــات أحمــد ماضــي، 

وألحــان زيــاد برجي، ومــن إخراج 
إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا 

إلى الرومانسية.
كمــا احتفلت النجمة إليســا، بوصول 
أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد 
»من أول دقيقــة«، إلى 250 مليون 
مشــاهدة كمــا عبــرت عن ســعادتها 
لـــ100  بتمــون  أغنيتهــا  بوصــول 
مليــون مشــاهدة التي طرحتهــا منذ 
15عاًما، وكتبت إليسا، عبر حسابها 
على تويتر، قائلــة: »100 مليون لـ 
بتمون ومنــي إلكن ماليين ومليارات 

الحب«.
واحتفلت أيًضا النجمة إليسا، بوصول 
عــدد متابعيهــا علــى حســابها على 
إنســتجرام إلــى 18 مليــون متابــع، 
وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها 
علــى تويتــر لوصولهــا لهــذا الرقم 
متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.
                                    ق.ث

إصابة ويل سميث بفريوس كوروناتفوق العالمي سولكينغ على فنانيين عالميين

n كان النجم العالمي »ويل سميث« 
يخطــط لمفاجــأة الجمهــور في أحد 
 ،Emancipation عروض فيلمه
لكنه غــاب بعد أن ثبتــت إصابته بـ 
COVID-19، فغالبــاً مــا يُطلــب 
من المشاركين في العروض إظهار 
نتائج سلبية لفيروس كورونا، قبل أن 

يتمكنوا من حضور الحدث.
كان الممثل البالغ من العمر 54 عاماً 
يتطلع إلى لقاء الجمهور بعد عرض 
 ،Emancipation فيلمه األخيــر
 ،Zoom لكنــه انتهى بمقابلتهم عبر
حيــث كان جالســاً أمــام جهاز الب 
تــوب. وأوضح: »لقــد كانت نتيجة 
إيجابــي  أنــا  إيجابيــة،  االختبــار 

بالتأكيد«.
وقد أعلن النجم الحاصل على جائزة 

األوســكار إصابته بكوفيد من خالل 
مقطــع فيديو شــاركه عبر وســائل 
التواصل اإلجتماعي، ظهر فيه وهو 
يُجري لنفســه مســحة اإلختبار، وتم 
التعليق على اللقطات: »كنت أستعد 
لمفاجــأة الجمهــور الذي شــاهد للتو 

.»Emancipation
األمــور  يأخــذ  »ويــل«  أن  بــدا 
بأرياحيــة، حيث كتب عبارة مرحة: 
»لقــد انتشــرت بســرعة« بجــوار 
التواصــل  وســائل  علــى  الفيديــو 
االجتماعــي. وفــي مقطــع الفيديو، 
لــم يُظهر نجم األكشــن أي عالمات 
على المرض، و كان يجري لنفســه 
اإلختبار بالمسحة حول أنفه، وُصدم 
عندما حصل بعد ســاعة واحدة على 

نتيجة إيجابية

n  حقق مؤخرا النجم الجزائري 
العالمي سولكينغ إنجازاً فنيا يضاف 
إلى الســجل الثري لمســيرته الفنية 
، بعــد نجاحــه في الحصــول على 
ألفضــل   NRJ Music جائــزة 
أغنية و التي كانت أغنيته الشــهيرة 
لنســبة  المحققة   Suavemente
مشــاهدة عاليــة منــذ إطالقها ، أي 
أكثر من 177 مليون مشاهدة على 

اليوتيوب في ظرف 8 أشهر .
متفوقاً على بقية الفنانين المرشحين 
إلــى جانبــه العالمــي دافيــد ڨيتا ، 

 Black M ، Boris Way
و   ،  ، Sound of legend

Yungblud وآخرون
وكانت الجائزة الثانية في مســيرته 
 NRJ Music مــن  الفنيــة 
awards و أهدى نجاحه هذا لكل 
محبيــه و لبلــده الجزائر مــردداً 1 
Viva l’Algérie 3 2 فــي ختام 
كالمه ، و شــكر جميع من ســانده 
من مساعدين و منتجين و كل فريق 

عمله .
                                   د.ب

وائل كفوري ونانيس عجرم يف حفلة جديدة بموسم الرياض

n  يســتعد وائــل كفوري ونانســي 
عجرم إلحيــاء حفلٍة جديدٍة ســوياً في 
موســم الرياض بنســخته الثالثة، الذي 

م تحت شعار »فوق الخيال«. ينظَّ
وتأتي الحفلــة بعد الليلة التي جمعتهما 
ضمــن النســخة الثانيــة مــن موســم 
الريــاض، وقد نشــر موقــع »روتانا 
اليــف« الـ »بوســتر« الخــاص بها، 
 7 األربعــاء  عليــه: »حفــل  وكتــب 
ديســمبر غير إحســاس، فوق الخيال، 
كفــوري،  وائــل  الرومانســية  ملــك 
عجــرم  نانســي  العربيــة  والنجمــة 

يجتمعان في ليلة وحدة عشانكم«.
يذكر أن وائل ونانســي سيحييان أيضاً 

حفلًة في الكويت 22 ديسمبر بإشراٍف 
فني من »روتانا«.

 وستقيم نانسي حفلًة في القرية العالمية 
في دبي 12 ديسمبر.

وأحيا وائل ونانسي عدداً من الحفالت 
ضمــن موســم الريــاض في نســخته 
الثانيــة، كما غنَّى وائل مع إليســا في 
حفالت موســم جدة 2022، وشهدت 
الليلة حماســاً وتفاعاًل كبيرين من ِقبل 
الحضور، وأدَّى فيهــا وائل مجموعًة 
مــن أجمــل أغنياتــه، منهــا »عمري 
و«شــو  مننجــر«،  و«كلنــا  كلــه«، 
رأيــك«، و«البنــت القويــة«، و«يــا 

ضلي يا روحي«، و«سألوني«.

جلسة حوارية لنيليل كريم ضمن فعاليات مهرجان " البحر األحمر"

n  ينظم مهرجان البحر األحمر الســينمائي 
الدولــي، فــي دورته الثانيــة، جلســة حوارية 
مــع الفنانــة القديرة نيللي كريم، حيث تشــارك 
جمهــور المهرجــان خبرتها طوال مشــوارها 
المهنــي التي تضم أكثر من عشــرين عاًما في 
صناعة الســينما، وذلك يوم 7 ديسمبر، الساعة 

3 مساًء بتوقيت السعودية.
ويتناول الحوار كيف تركت الفنانة نيللي كريم 
بصمتها فــي صناعة الترفيه فــي مصر، عبر 
أدوارها المتنوعة ما بين المسلســالت واألفالم 
والفوازيــر، والعروض االســتعراضية، علماً 
وأن نيللي كريــم انضمت لعضوية لجنة تحكيم 
مسابقة البحر األحمر لألفالم الطويلة، ويرأس 
اللجنــة المخرج والُمنتج والكاتب األســطورّي 
أوليفر ستون؛ والذي يُعّد اسًما بارًزا في تاريخ 

السينما منذ أكثر من نصف قرن.
وتضــم عضوية لجنة التحكيــم كاّل من: النجمة 
المصريــة نيللــي كريــم، جنًبا إلى المرشــّحة 
باإلضافــة  هنيــة،  بــن  كوثــر  لألوســكار؛ 

للمخــرج الســينمائي الجورجي الشــهير ليفان 
كوغواشــفيلي، وأخيــًرا؛ الممثــل الفلســطيني 

الُملِهم؛ علي سليمان.
وكشــف مهرجــان البحــر األحمر الســينمائي 
الدولــي، مؤخــراً عــن برنامج سلســلة البحر 
األحمــر 360 درجــة، الــذي يقام علــى مدار 
أربعــة أيام، فــي الفترة من 3 إلى 6 ديســمبر 
المقبل ضمن فعاليــات الدورة الثانية لمهرجان 
البحــر األحمــر، حيــث يقــدم مناقشــات حول 
اإلنتاج والتمويل واالبتكار في صناعة الترفيه.
يضــم البرنامــج 13 جلســة، عــن المبيعــات 
والتوزيع واإلنتاج المشترك وفرص االستثمار 
في المنطقــة العربية والحوافــز والخصومات 
ومحتــوى  والموســيقى  والبــث  الضريبيــة 
المسلســالت ورواية القصــص والميتافيرس، 
ويشــارك في الجلســات أكثر مــن 50 متحدًثا 
مــن المتخصصين في مجال الســينما العالمية، 
بينهــم  مــن  والمعرفــة،  الخبــرات  يتبادلــون 
المنتــج المصــري محمــد حفظي، ولينــا ماتا 

ونتاشــا ماتوس-همينجواي ممثليــن لمجموعة 
mbc، وعبد الجليــل الناصر من هيئة األفالم 
الســعودية، وتشــارلين ديليون -جونــز ممثاًل 
لفيلــم العال، ودونالد كوشــنر المرشــح لجائزة 
أكاديمية الســينما، وجيرمــان كولي من وزارة 
الثقافة السنغالية، باإلضافة إلى سيرجيو جورج 
الحاصل على جائزة جرامي لإلنتاج الموسيقي، 
وسعاد بوشــناق الحاصلة على عدة جوائز في 
التأليف الموســيقي. وستشــهد المناقشات أيًضا 

جلستين رئيسيتين حصريتين من »نتفلكس«.
ســتعقد جلســات التواصل على مدار ثالثة أيام 
خالل ســوق البحــر األحمر، وذلــك في إطار 
التــزام مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي 
الدولــي بدعــم المواهــب الســينمائية الجديدة، 
حيــث تتيــح جلســات التواصل الفرصــة أمام 
الحاضريــن مــن صنــاع األفــالم الواعديــن 
والمشــاركين الجدد في هذا القطاع للمشــاركة 
وتبــادل اآلراء والخبرات وبناء عالقات مهنية 
مع كبــار العاملين في قطــاع صناعة األفالم، 
وســيتم تخصيــص جلســات التواصــل الثالث 
لتغطيــة مراحــل مختلفة من صناعــة األفالم؛ 
وهي التطوير واإلنتاج والتوزيع بهدف تعزيز 
التواصل بين المشاركين في السوق/المهرجان 

والمتخصصين في مجال صناعة األفالم.
وكان سوق البحر األحمر قد أعلن عن برنامجه 
الكامــل لفعاليــات أيــام المواهب اإلرشــادية، 
وجلســات التواصــل وسلســلة البحــر األحمر 
360 درجة، والتي تدعو المخرجين والمنتجين 
الســعوديين والدوليين لحضــور مجموعة من 
ورش العمل والمناقشات خالل مهرجان البحر 
األحمر السينمائي الدولي، بمشاركة شخصيات 

مرموقة في عالم صناعة األفالم.
وسيلتقي المشاركون في البرنامج مع المخرجة 
التونســية كوثر بن هنيّــة، لتحدثهم عن الكيفية 
التي أصبحت صناعة األفالم من خاللها هدفها 

ولغتها الفطرية في التعبير.
كما ســتتاح الفرصة أمام المشاركين للتواصل 
مع خمســة مرشــدين متخّصصين في مجاالت 
مختلفــة ضمن صناعة األفــالم، وهم: المخرج 
الســعودي رائد الســميري، والمخرجة اللبنانية 
المقيمــة حالًيا في الواليــات المتحدة األمريكية 
رانيــا عطية، وناقدة األفــالم البلجيكية وخبيرة 
األفــالم القصيرة كاتيا بايــر، وجون جولدمان 
وحكيــم ماو، مرشــدان مــن باريس ســيقدمان 
المشــورة للمشــاركين حــول كتابة الســيناريو 

وصناعة األفالم.
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الموافق  لـ 05 جمادى األولى 1444 هـ

      

   

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين بمجلس قضاء برج بوعريريج
 األستاذين: بلعزوق بالل و روان لحسن

المقر الرئيسي:حي 120مسكن عمارات عيدل عمار رقم 103 »برج بوعريريج 
هاتف/ فاكس: 73.47.48.)035(

إعالن عن بيع حقوق عقارية مشاعة محجوزة
بالمزاد العلني بأعلى عرض

SARL SENTRAX ELECTRO�  بطل��ب م��ن: الش��ركة ذات المس��ؤولية المح��دودة المس��ماة  »
NICS  » ممثل��ة ف��ي ش��خص مس��يرها ع��اب عب��د الحمي��د والمتمث��ل موضوعه��ا ف��ي أنش��طة مختلف��ة 

الكائ��ن مقره��ا اإلجتماع��ي الرئيس��ي بملتق��ة الطري��ق الوطن��ي رق��م 05 بب��رج بوعريري��ج.
بموج��ب الس��ند التنفي��ذي المتمث��ل ف��ي: �01 عق��د إعت��راف بدي��ن مح��رر م��ن ط��رف الموث��ق األس��تاذ/ 
ب��ن ذي��ب جم��ال الدي��ن بتاري��خ 20/10/2008 رق��م 941/08  الممه��ور بالصيغ��ة التنفيذي��ة المؤرخ��ة 

ف��ي 20/08/2015 رق��م 46/2015.
�02 أم��ر بالحج��ز عل��ى حق��وق عقاري��ة مش��اعة الص��ادر ع��ن رئي��س محكم��ة رأس ال��وادي بتاري��خ: 
25/07/2016 والمش��هر  بتاري��خ  للمنف��ذ ض��ده  المبل��غ   789/16 الترتي��ب  28/06/2016 رق��م 

بالمحافظ��ة العقاري��ة بب��رج الغدي��ر بتاري��خ 27/07/2016 حج��م 20 رق��م 2076.
بن��اء عل��ى قائم��ة ش��روط البي��ع المودع��ة بأمان��ة ضب��ط محكم��ة رأس ال��وادي بتاري��خ 14/05/2017 

تح��ت رق��م 19/2017.
بن��اء عل��ى أم��ر بتحدي��د جلس��ة لبي��ع حق��وق عقاري��ة محج��وزة الص��ادر ع��ن الس��يد رئي��س محكم��ة رأس 

ال��وادي بتاري��خ 15/06/2017 رق��م الترتي��ب: 991/17
يعل��ن األست���اذ/ روان لحس��ن عض��و الش��ركة المدني��ة المهني��ة للمحضري��ن القضائيي��ن بمجل��س قض��اء برج 

بوعريري��ج، األس��تاذين: بلع��زوق بال و روان لحس��ن.
بأن��ه س��يتم بي��ع حق��وق عقاري��ة ف��ي الش��ياع محج��وزة للمحج��وز علي��ه بورغ��داد عيس��ى ب��ن عل��ي  
المق��درة ب���: 300/3453 ج��زء ف��ي قطع��ة أرض عليه��ا بناي��ة تق��ع ب��أوالد س��يدي اس��عيد مس��احتها 
اإلجمالي��ة 34 آر 53 س��آر تنتم��ي إل��ى قس��م 24 مجموع��ة ملكي��ة رق��م 237 م��ن مخط��ط مس��ح 

األراض��ي لبلدي��ة ب��رج الغدي��ر. 
وبع��د إنق��اص العش��ر أصب��ح الثم��ن األساس��ي لتل��ك الحق��وق العقاري��ة يق��در بمبل��غ 6.470.492,76 دج 
) س��تة مايي��ن وأربعمائ��ة وس��بعون أل��ف وأربعمائ��ة وإثن��ان وتس��عون دين��ار و س��تة وس��بعون س��نتيم(، 

وه��ي اآلن بأعل��ى ع��رض.
وق��د أجل��ت جلس��ة البي��ع لي��وم 07/12/2022 عل��ى الس��اعة 11:00 صباح��ا بقاع��ة الجلس��ات بمق��ر 

محكم��ة رأس ال��وادي.
ماحظ��ة : إضاف��ة إل��ى الش��روط المذك��ورة ف��ي قائم��ة ش��روط البي��ع فان��ه يج��ب عل��ى الراس��ي علي��ه 
الم��زاد أن يدف��ع ح��ال انعق��اد الجلس��ة خم��س ثم��ن الرس��و والمصاري��ف و يدف��ع المبل��غ المتبق��ي ف��ي 

اج��ل أقص��اه ثماني��ة أي��ام.
وللمزي��د م��ن المعلوم��ات يمك��ن االتص��ال بأمان��ة ضب��ط محكم��ة رأس ال��وادي أو بمق��ر الش��ركة المذك��ور 

أعاه.
المحضر القضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين بمجلس قضاء برج بوعريريج 
األستاذان: بلعزوق بالل و روان لحسن

المقر الرئيسي:حي 120مسكن عمارات عيدل عمار رقم 103 »برج بوعريريج 
هاتف/ فاكس: 73.47.48.)035(
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

المادة: 748 من ق إ م إ

تنفي��ذا للس��ند التنفي��ذي المتمث��ل ف��ي: الق��رار الص��ادر ع��ن مجل��س قض��اء ب��رج بوعريري��ج الغرف��ة 
العقاري��ة بتاري��خ 23/06/2022 رق��م القضي��ة 00373/22 رق��م الفه��رس 01237/22 الممه��ور 

بالصيغ��ة التنفيذي��ة ف��ي 10/08/2022.
لفائ��دة: - ش��الة ذهبي��ة ارمل��ة  عي��دل عيس��ى  العن��وان: ح��ي 04  » د« نه��ج عناب��ي عب��د المجي��د 
رق��م 26 ب��رج بوعريري��ج ...............................................................................

م��ن جه��ة
ض��د : 

�1 عي��دل مصطف��ى �2  عي��دل نادي��ة �3 عي��دل أم��ال �4 عي��دل احم��د �5 عي��دل حس��ان ، أبن��اء 
عيس��ى 

�6 ورث��ة المرح��وم عي��دل لمي��ن ب��ن عيس��ى و ه��م: عي��دل عب��د الكري��م �7 عي��دل اس��حاق �8 عي��دل 
ة  رشيد

�9 عيدل ريان،  أبناء لمين
العن��وان: ح��ي 04  » د« نه��ج عناب��ي عب��د المجي��د رق��م 26 ب��رج بوعريري��ج ......................

..................م��ن جه��ة أخ��رى
يعل��ن األس��تاذ/ روان لحس��ن عض��و الش��ركة المدني��ة المهني��ة للمحضري��ن القضائيي��ن بمجل��س قض��اء 

ب��رج بوعريري��ج، األس��تاذين: بلع��زوق ب��ال و روان لحس��ن، 
بأن��ه ت��م إي��داع قائم��ة ش��روط البي��ع بأمان��ة ضب��ط محكم��ة ب��رج بوعريري��ج بتاري��خ 22/11/2022 

رق��م الج��دول 130/2022 إي��داع رق��م 165/22. 
الخاص��ة ببي��ع عق��ار عب��ارة ع��ن بناي��ة س��كنية مش��اعة تق��ع برق��م 04 نه��ج :«دي«  بلديته��ا ودائرته��ا 
ومحافظته��ا العقاري��ة ب��رج بوعريري��ج ، تنتم��ي للقس��م 105 مجموع��ة ملكي��ة 63 ، مس��احتها 266 

م2.
ح��دد الس��عر االفتتاح��ي لبي��ع العق��ار المذك��ور أع��اه  بمبل��غ 41.692.496,00 دج )واح��د 
وأربع��ون ملي��ون وس��تمائة وإثن��ان وتس��عون أل��ف وأربعمائ��ة وس��تة وتس��عون  دين��ار جزائ��ري (.
يت��م تقدي��م االعتراض��ات بعريض��ة أم��ام قس��م البي��وع العقاري��ة قب��ل جلس��ة االعتراض��ات )المح��ددة 
لي��وم الثاث��اء المواف��ق: 27/12/2022 بمحكم��ة ب��رج بوعريري��ج عل��ى  الس��اعة الثاني��ة زواال 
بمكت��ب الس��يد رئي��س قس��م البي��وع العقاري��ة( بث��اث أي��ام عل��ى األق��ل و إال س��قط حق��ه ف��ي التمس��ك 

به��ا.
وللمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بمكتب المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة.

المحضـر القضائـي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
األستاذ ميهوب جمال محضر قضائي بمجلس قضاء برج بوعرريج

الكائن مكتبه بحي  50 مسكن رأس الوادي
 الهاتف: 035.63.22.14/0771755748

إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني ) الجلسة الثامنة والعشرون (
لمن تقدم بأعلى عرض

- بمقتضى أحكام المادة 750�749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .
لفائدة / ميهوب امحمد بن الديلمي
ضد / ميهوب عمارة بن الديلمي

بمقتض��ى الس��ند التنفي��ذي الحك��م الص��ادر ع��ن محكم��ة رأس ال��وادي القس��م العق��اري بتاري��خ 
02103/18 رق��م  فه��رس   01419/2018 رق��م  ج��دول   19/09/2018

بتاري��خ  بوعرري��ج  ب��رج  قض��اء  بمجل��س  العقاري��ة  الغرف��ة  ع��ن  الص��ادر  الق��رار  بمقتض��ى 
21/03/2019 قضي��ة رق��م 02162/18 فه��رس 00618/19  الممه��ور بالصيغ��ة التنفيذي��ة 

.29/04/2019 ف��ي  المؤرخ��ة 
ف��ي  ال��وادي  رأس  محكم��ة  ل��دى  مودع��ة   ) بأم��ر  تقيي��م   ( قضائي��ة  خب��رة  تقري��ر  بمقتض��ى 
29/07/2019 تح��ت رق��م 436/19 ال��ذي خل��ص ف��ي تقييم��ه للعق��ار المش��اع المتمث��ل ف��ي القطع��ة 
األرضي��ة المس��ماة عي��ن الس��ام عليك��م المنتمي��ة إل��ى قس��م 15 مجموع��ة ملكي��ة 57 ببلدي��ة س��يدي 
امب��ارك مس��احتها 10 ه��ك 50 ار 32 س��ار إل��ى اعتم��اد مبل��غ 21.000.000.00 دج كس��عر 

افتتاح��ي لعملي��ة البي��ع بالم��زاد العلن��ي .
بمقتض��ى محض��ر إي��داع قائم��ة ش��روط البي��ع المؤش��ر عليه��ا بتاري��خ 10/10/2019 تح��ت رق��م 

.  78/2019
بمقتض��ى أم��ر بتحدي��د جلس��ة بي��ع عق��ار مش��اع الص��ادر ع��ن الس��يد رئي��س محكم��ة رأس ال��وادي 

بتاري��خ 20/11/2019 تح��ت رق��م 2230/19
- يعل��ن الس��يد ميه��وب جم��ال محض��ر قضائ��ي بأن��ه سيش��رع ف��ي البي��ع بالم��زاد العلن��ي للعق��ار 
المش��اع المتمث��ل ف��ي : القطع��ة األرضي��ة المس��ماة عي��ن الس��ام عليك��م المنتمي��ة إل��ى قس��م 15 

مجموع��ة ملكي��ة 57 ببلدي��ة س��يدي امب��ارك مس��احتها 10 ه��ك 50ار 32 س��ار
يج��رى الم��زاد ي��وم االربع��اء المواف��ق ل��� 2022/12/07 عل��ى الس��اعة 11.00 الحادي��ة عش��ر 

صباح��ا بمق��ر محكم��ة رأس ال��وادي
- ش��روط البي��ع / إضاف��ة إل��ى البن��ود المذك��ورة  ف��ي دفت��ر الش��روط ف��ان الراس��ي علي��ه يتحم��ل كاف��ة 
المصاري��ف و االلت��زام بدف��ع )1/5 (خم��س الثم��ن و المصاري��ف و الرس��وم المس��تحقة ف��ور رس��و 

الم��زاد و  يدف��ع المبل��غ المتبق��ي ف��ي )08( أي��ام
- و لاط��اع عل��ى دفت��ر ش��روط البي��ع االتص��ال بأمان��ة ضب��ط محكم��ة رأس ال��وادي أو بمكت��ب 

المحض��ر القضائ��ي بالعن��وان أع��اه.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــة 
االستاذ / خالف عبد هللا

محضر لدي قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج 
 الكائن مكتبه بحي عبد المؤمن شارع سماتي السعيد 

رقم  11 برج بوعريريج
 الهاتف : 035.76.86.79  
إعالن عن البيع بالمزاد العلني.

المادة 749: من فنون اإلجراءات المدنية واإلدارية

ليك��ن ف��ي عل��م الجمه��ور أن��ه س��وف يج��رى بجلس��ة البي��وع العقاري��ة بمحكم��ة ب��رج 
بوعريري��ج بي��ع بالم��زاد العلن��ي للعق��ار المتمث��ل ف��ي :  1( حس��ب البطاق��ة العقاري��ة : إن 
العق��ار المقص��ود يتمث��ل إل��ى بناي��ة س��كنية تتك��ون م��ن طاب��ق أرض��ى وطاب��ق أول تق��ع 
ببلدي��ة ب��رج بوعريري��ج ح��ي 08  م��اي قس��م 140 مجموع��ة ملكي��ة 76 مس��احها 110 م2 
2( وحس��ب تقري��ر الخب��رة المع��د م��ن ط��رف الخبي��ر العق��اري الخبي��ر بش��يم س��الم بأمان��ة 
ضب��ط المحكم��ة بتاري��خ 2021/01/20 تح���ت رق��م 61 وبالنتيج��ة الحك��م ببي��ع العق��ار 
المش��اع بي��ن أط��راف الدع��وى مح��ل الن��زاع بالم��زاد العلن��ي وال��ذي ه��و عب��ارة ع��ن بناي��ة 
س��كنية تتك��ون م��ن طاب��ق أرض��ي وطاب��ق أول تق��ع ببلدي��ة ب��رج بوعريري��ج ح��ي 08 م��اي

قسم 140 مجموعة ملكية 76 مساحتها 110 م2
في القضية التي تعرض : بين :  شنيط عبد الحفيظ بن أعراب 
الساكن ب : حي 08 ماي 1945 رقم 438 برج بوعريريج

ضد : شنيط على بن أعراب
الساكن ب : حي 08 ماي 1945 رقم 438 برج بوعريريج

وأن��ه بن��اء عل��ى الحك��م الص��ادر ع��ن محكم��ة ب��رج بوعريري��ج القس��م : العق��اري، بتاري��خ 
 ،21/01565  : الج��دول  21/03226 رق��م   : الفه��رس  تح��ت رق��م   2021/06/28

الممه��ور بالصيغ��ة التنفيذي��ة المس��لمة بتاري��خ
2022/03/28 تحت رقم 21/656

وأن��ه بن��اء عل��ى األم��ر الص��ادر ع��ن محكم��ة ب��رج بوعريري��ج بتاري��خ 2022/09/19 
تح��ت رق��م 22/2841 وق��د ح��دد الس��عر االفتتاح��ي ب : 2.750.000.00 دج وق��د أجل��ت 
جلس��ة البي��ع لي��وم 2022/12/06 عل��ى الس��اعة العاش��رة صباح��ا بقاع��ة الجلس��ات رق��م 
02 بمحكم��ة ب��رج بوعريري��ج . ول��كل االس��تعامات اتصل��وا بمكت��ب المحض��ر القضائ��ي.
المحضر القضائي

  لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09aineldjazaircne2020@gmail.com

ANEP N° : 2225005989عين الجزائرعدد: 491 / 29 - 11 - 2022  



طبيبك يجيب

عين على الصحة الثالثاء 29 نوفمبر  2022 م20
الموافق لـ 05 جمادى األولى 1444 هـ

العظــام  هشاشــة  تســبب   n
ضعــف   )Osteoporosis(
العظام وسهولة انكسارها لدرجة 
أن أي ســقوط أو مجهــود بســيط 
مثــل االنحنــاء أو الســعال يمكن 
يوجــد  فيهــا.  كســراً  يحــدث  أن 
فراغــات  الســليم  العظــم  داخــل 
صغيرة تشــبه خاليا النحل، وفي 
حالة هشاشــة العظام يزيد حجم 
هــذه الفراغــات، مما ينتــج عنه 
فقــدان العظام لقوتهــا وكثافتها، 
وباإلضافــة لذلــك يكــون محيــط 
العظــام أضعــف وأرق. يمكن أن 
ــي أي  تحــدث هشاشــة العظــام ف
ــر شــيوعاً عند  عمــر لكنهــا أكث
كبــار الســن خصوصــاً النســاء. 
أكثر العظــام إصابًة هي األضالع 
ــورك والعظــام الموجــودة في  وال

الرسغ والعمود الفقري.
*أعراض هشاشة العظام؟

باكــرة مــن  ال تســبب المراحــل ال
هشاشــة العظــام أي أعــراض أو 
عالمــات. فــي معظــم الحاالت ال 
نــاس أنهم مصابون بهذه  يعرف ال
الحالة حتى يصابوا بكسر. تشمل 
باكــرة إذا ظهــرت ما  األعــراض ال

يلي:
لثة. • تراجع ال

• ضعف قوة قبضة اليد.
• أظافر ضعيفة وهشة.

يمكــن أن تــزداد هشاشــة العظام 
بــدون عالج مناســب، ممــا يزيد 
خطــر الكســور. تشــمل أعراض 
هشاشــة العظام الشــديدة الكسور 
التي تحدث نتيجة ســقوط أو حتى 
نتيجــة عطاس أو ســعال شــديد. 

م الظهر  يمكن أن تشــمل أيضــاً أل
بــة أو نقــص الطول نتيجة  أو الرق
كسور االنضغاط، وهي عبارة عن 
فقــرات في  كســر في واحــد من ال
الرقبة أو الظهر ناتج عن ضعفها 
الشــديد لدرجة أنها تنكســر تحت 
الضغط الطبيعي للعمود الفقري.

إذا كان لديــك كســر ناتــج عــن 
هشاشــة العظــام فإن مدة شــفائه 
تعتمد على عوامل متعددة تشــمل 
مــكان الكســر وشــدته، وعمــرك 

وتاريخك المرضي.
ما هي أسباب هشاشة العظام؟

تعتبــر هشاشــة العظــام  مــرض 
المســنين، فالعظــم يفقــد بنيتــه 
الطبيعية تدريجياً بمرور الوقت، 
ففــي الثالثينــات من عمــرك يبدأ 
جســمك بتحطيــم العظام بشــكل 
أســرع من قدرته على اســتبدالها. 
ينتــج عن ذلــك عظام أقــل كثافة 
ــي أكثــر  ال ت ال وأكثــر هشاشــة وب

قابلية للكسر.
تصيب هشاشــة العام النساء أكثر 
مــن الرجــال، كما تميــل إلصابة 
القوقــازي  العــرق  مــن  نــاس  ال
واآلسيوي أكثر من غيرهم. ويمكن 
لبعــض العوامــل أن تســرع مــن 

حدوث الهشاشة وأهمها:
األســتروجين:  نقــص   •
يترافق انقطاع الطمث في خســارة 
النســيج العظمي في جســم المرأة 
بشكل أسرع بســبب التغيرات في 
المترافقة  الهرمونــات  مســتويات 
مــع حدوثــه. كمــا يعتبــر حدوث 
انقطاع الطمث باكراً مؤشر خطر 

لإلصابة بهشاشة العظام.

• االضطرابــات الهرمونيــة مثــل 
فرط نشــاط الغدة الدرقية، وزيادة 
متالزمــة  فــي  ــدم  ال كورتيــزول 

كوشينغ.
• اســتعمال بعــض األدويــة مثل 
الكورتيكوســتيرويدات الذي تؤخذ 
ــاً أو بطريــق  ــة فموي ل لمــدة طوي
أو  البريدنيــزون  مثــل  الحقــن 

الكورتيزون.
مــن  تنقــص  تــي  ال العوامــل   •
امتصــاص المعــادن مثــل ســوء 
التغذية الشديد أو سوء االمتصاص 
ــداء الزالقــي، أو الحميات  مثل ال

الغذائية الخاطئة والمديدة.
• نقص النشاط البدني.

• التدخين.
• نقص وزن الجسم.

هشاشــة  تشــخيص  ــم  يت كيــف 
العظام؟

يمكــن أن تكــون كثافــة العظــام 
الصــورة  ــى  عل المنخفضــة 
الشــعاعية البســيطة أو التصوير 
الطبقي المحــوري عالمة اإلنذار 
األولى لوجود هشاشــة عظا(، كما 
يمكن أن يالحظ الطبيب عالمات 

لكسر دون وجود أعراض.
عند الشــك بوجود هشاشــة عظام 
ــى تاريخــك  ســيطلع طبيبــك عل
فحــص  بإجــراء  ــوم  ويق الطبــي 
ســريري. قد يطلب الطبيب أيضاً 
إجراء بعض الفحوص لعينات من 
بــول للبحث عن أســباب  ــدم وال ال
أخرى قد تســبب خســارة العظام، 
اختبــار  إجــراء  منــك  وســيطلب 

لقياس الكثافة العظمية.
يســتخدم هذا االختبار مســتويات 

منخفضــة مــن األشــعة الســينية 
لتحديد نســبة المعــادن في عظام 
الرسغ أو الورك أو العمود الفقري، 
إصابــة  المناطــق  أكثــر  وهــي 
بهشاشــة العظــام. يســتغرق هذا 
االختبار غيــر المؤلم حوالي -10

30 دقيقة.
الممكنــة  العالجــات  هــي  مــا 

لهشاشة العظام؟
إذا أظهر الفحص إصابتك بهشاشة 

العظــام ســيصف الطبيــب عادة 
قيام ببعض  أدوية ويطلــب منك ال
التغييرات بأسلوب حياتك. تشمل 
هذه التغييرات زيادة مدخولك من 
الكالسيوم وفيتامين C، باإلضافة 

لقيامك بتمارين مناسبة.
ال يوجــد عــالج شــاٍف لهشاشــة 
العظــام، لكــن يمكــن أن تســاعد 
المعالجة المناسبة بحماية وتقوية 
عظامك، وإبطاء تحّطم العظام في 

جسمك وبعض العالجات يمكنها 
أن تحفز نمو عظام جديدة.

المســتخدمة  األدويــة  أشــيع 
تدعــى  العظــام  لعــالج هشاشــة 
البيسفوســفونات، حيث تســتخدم 
لمنــع خســارة المزيد مــن الكتلة 

العظمية. 
وهناك دراســات واعــدة حول دور 
الخاليا الجذعية في عالج هشاشة 

العظام في المستقبل. 

هشاشة العظام

أعرف جسمك

ــرارَة هــَي عضٌو صغيٌر  َم n ال
ــِه  ي خــزُن وتتركــُز ف ُمجــَوف، تُ
الُعصارُة الصفراوية قبل إطالقها 
في األمعاء الدقيقة. في اإلنسان، 
تقُع المرارة ُكمثرية الشكل أسفل 
الكبد، وعلى الرغم من هذا إال أنَّ 
هيكل وموقــع المرارة قد يختلُف 
ــواع الحيوانية.  كثيــرًا بيــن األن
تستقبُل المرارة وتُخزن العصارة 
قناة  نتجة مــن ال ُم الصفراويــة ال
ــم تطلقها  الكبدية الُمشــتركة، ثُ
قناة الصفراوية المشتركة  عبر ال
نحو االثني عشري، حيُث تعمل 
ــى الُمســاعدة في  العصــارة عل

هضم الدهون. 

بحصــواٍت  المــرارة  تتأثــر  قــد 
تتكــوُن مــن مــادٍة  صفراويــة، 
ا ما تكون  ًب غيــر ذائبٍة والتي غال
كولســترول أو بيليروبيــن ناتٌج 
عــن تكســِر الهيموغلوبيــن. قد 
ًدا،  ًما شــدي ســبب هذه الحالة أل تُ
ــوي  خاصــًة فــي الجانــب العل
األيمــن مــن البطــن، وعــادًة ما 
باســم  عــرف  تُ ــٍة  ي بعمل ــج  عال تُ
اســتئصال المــرارة. قــد يحدُث 
نتيجــًة  المــرارة؛  فــي  التهــاٌب 
لمجموعٍة واســعٍة من األسباب، 
تــي تتضمن تأثير الحصوات  وال
الصفراوية أو األمراض المناعية 

الذاتية. 

كيف تتجاوز مشكلة القلق االجتماعي والشعور بالخجل؟
صحة نفسية 

n تواجهنا صعوبات ومشــاكل في حياتنا اليومية، 
وتختلــف المواقف وأنواعها، مــا يتطلب منا التعامل 
ــي البعض من  عان ــي بعض األحيــان، ُي معهــا، لكن ف
بالغ بالخجل،  ُم مشــاكل الخوف والقلــق والشــعور ال
ــى التعامل مع تلــك المواقف  مــا يحد من قدرتــه عل

والمشكالت، بل وقد يزيد من حدتها أيًضا.
لكن، الشعور بالخجل ال يعني أنك ُمصاب باضطراب 
القلق االجتماعي، إال أن ذلك ال يمنع من ظهور بعض 
لتعامل مع  ــا ل أعــراض االضطــراب، لذا؛ نقدم لك طرًق

لفة التي تواجهك.  المشاعر المخت
ما الفرق بين القلق االجتماعي والخجل؟

ــى الخوف  ــق االجتماعــي عل قل ينطــوي اضطــراب ال
المســتمر من أن يراقبك اآلخرون، وأن يقوموا بإصدار 
ناتج عن ذلك في  األحــكام عليك، ما قد يؤثر خوفــك ال
حياتك اليومية ســواًء كان ذلك فــي العمل أو الجامعة 
واألنشــطة اليومية األخرى التي تتضمن التواجد حول 

اآلخرين.
ــك بعــدم الراحة، في  شــعرك الخجــل عــالوًة على ذل يُ
يــن الخجل  ــة، لكــن االختــالف ب المواقــف االجتماعي
أثيراته،  ــق االجتماعي يكمن في شــدة خوفــك وت قل وال
فقــد يشــعر األشــخاص المصابون باضطــراب القلق 
االجتماعــي أن قلقهــم يؤثر فيهم لدرجــة خروجه عن 

إرادتهم، والسيطرة على سلوكهم. 
 كيف تتعامل مع القلق االجتماعي والخجل؟

قــك االجتماعي أو حتى  ا كما لو أن قل اًن قــد تشــعر أحي
ــه ليس كذلك  ــك هــو أمر خارج عــن إرادتك، لكن خجل
تعامــل مــع هذه  ل ــاك طــرق ل ــه هن الفعــل، حيــث إن ب

ابتة، إليك بعًضا منها:  المشاعر، مهما بدت ث
ادخل البريبايوتك إلى نظامك الغذائي

وا  في إحدى الدراسات، كان لدى األشخاص الذين تناول
اتية  ب ــد من األطعمة الغنية البريبايوتك )ألياف ن المزي

تكثر في الخضروات والفواكه( أعراض قلق اجتماعي 
أقل، فإضافة المزيد منه إلى نظامك الغذائي قد يكون 
طريقة صغيرة لكنها فعالة للمساعدة في تقليل بعض 

القلق االجتماعي. 
  قلل من مصادر الكافيين

تُظهر األبحاث أن الكافيين يمكن أن يزيد من مشــاعر 
الفعل من  الذعر والقلق لدى األشخاص الذين يعانون ب

القلق.
 تحدث إلى األخصائي النفسي

قــد تجد عالًجا يخرجك من منطقة الراحة الخاصة بك 
-مثــل العالج الجماعي - وهو النهج األفضل لمعالجة 
ــق، واألبحاث تدعم هذا األمــر، حيث وجدت إحدى  قل ال
الدراسات التي أجريت على العالج الجماعي السلوكي 
لقلق االجتماعي أنه ساعد الناس على تقليل  المعرفي ل

األعراض على المدى الطويل.
 تمّرن على االبتسامة

ــة المزاجية  ــر فعل االبتســامة في الحال يمكــن أن يؤث
أثير  اتــج عن ت ن والخجــل، حيث إنه كمــا هو الحال ال
ــا إلى االبتســامة، فاالبتســامة  الســعادة عندمــا تقودن
ا إلى الســعادة، في إحدى الدراســات،  هــي أيًضا تقودن
ساعدت االبتســامة األطفال على التعامل مع المواقف 
المخيفة، خاصًة الخجولين حيث ساهمت في الحد من 

القلق االجتماعي. 
خذ خطوة صغيرة خارج منطقة الراحة 

الخاصة بك
قــد تفكر: »لكــن هذه هي المشــكلة. ال 
ــام بذلك! » لكــن الحيلة  ي ق أســتطيع ال
فــي تحديد أهــداف يمكــن التحكم فيها 
نفســك. فعلى ســبيل المثال، إذا كنت  ل
ًدا في الجري، فمن المحتمل أال تبدأ  جدي
باالشتراك في سباق الماراثون. بداًل من 
ذلك، قــد تبدأ بالجري لمــدة دقيقة فقط 
في كل مرة والمشــي لفترة أيًضا، يمكن 
أن ينطبق األمر نفســه عند التعامل مع 

الخجل والقلق االجتماعي. 
تشــعرك  ــي  الت النشــاطات  اســتغل   

بالمتعة
يمكــن أن تكــون المشــاركة في األنشــطة التي تحبها 
طريقة رائعة إلدارة القلق االجتماعي. من خالل تركيز 
ــل اليوجا أو الرســم، حيث  انتباهــك على شــيء ما مث
يمكنك منح نفســك فرصة لالستمتاع دون القلق بشأن 

األحكام الصادرة عن اآلخرين. 
ا مع األصدقاء حاول أن تقضي وقًت

التوتر إذا  قد يكون التواصل مع صديق أمرًا يشــعرك ب
كنت خجواًل أو تعاني من اضطراب القلق االجتماعي، 
ولكــن إذا كان هناك شــخص مــا تثق به فــي حياتك، 
فإن بدء المحادثات معه يمكن أن يســاعده على فهمك 

بشكل أفضل.
 واجه مسببات القلق لديك

ــة التخلص  ــدو األمر غير منطقــي، لكن محاول ب قــد ي
من األشــياء التي تسبب لك القلق ليست أفضل إجابة، 
ــداًل من ذلك، ضع في اعتبارك مواجهة مخاوفك على  ب
القلق، قد ترغب  الفور، فعندما تالحظ أنك بدأت تشعر ب
في تحديد بالضبط ما الذي يجعلك تشــعر بالحزن أو 
يــأس، ومن خالل تركيز انتباهــك في الداخل وإجراء  ال
ــة مخاوفك، قد  مناقشــة صادقة مع نفســك حول ماهي

يساعدك ذلك على فهم خجلك أو قلقك االجتماعي. 

المرارة

n السؤال
أي أنواع الطعام تسبب حدوث الصداع؟

الجواب
بين األطعمة والمشــروبات والمكمالت الغذائية األكثر شــيوعا المرتبطة بحدوث الصداع 

ما يلي:
•  الجبن المعتق.

•  الكحول
•  المكمالت الغذائية

•  األطعمة الباردة
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n   كان المســلمون يصلــون خفية في 
شعاب مكة وقت الضعف واالضطهاد، 
المدينــة  إلــى  الحبيــب  هجــرة  وبعــد 
واســتقراره بهــا بنى مســجده المبارك، 
واجتمع شــمل المهاجريــن واألنصار، 
وارتفع لواء اإلسالم، وأصبح المسلمون 
يجتمعون في المســجد للصــالة، وكانوا 
يأتون وقت الصالة بدون إعالم فيصلون 

وينصرفون.
قصة األذان:

تشــاور رســول هللا مع أصحابه إليجاد 
شــيء يُْعلِم الناس بدخــول الوقت ألداء 
الصالة، فقال بعضهم نرفع راية إذا حان 
وقت الصــالة ليراها الناس، فاعترضوا 
علــى هــذا الرأي بأنه ال يفيــد النائم وال 
ينبــه الغافــل. وقال آخرون نشــعل ناراً 
على مرتفع مــن الهضاب، فلم يقبل هذا 

الرأي أيضاً.
وأشــار آخــرون ببــوق وهو مــا كانت 
اليهــود تســتعمله لصلواتهــم، فكرهــه 
الرســول ألنــه كان يحــب مخالفة أهل 
الكتــاب فــي أعمالهــم. وأشــار بعــض 
الصحابــة باســتعمال الناقــوس وهو ما 
يســتعمله النصــارى فكرهــه الرســول 
أيضاً، وأشــار فريق آخر بالنداء، فيقوم 
بعض الناس إذا حانــت الصالة وينادي 

بها فقبل هذا الرأي.
كلمات األذان

 ثم تشــرف برؤية األذان في المنام أحد 
الصحابــة األخيار، وهو عبد هللا بن زيد 
بــن عبد ربه ـ رضي هللا عنــه ـ، فأقره 
النبي، وقد وافقــت رؤياه رؤيا عمر بن 
الخطــاب ـ رضــي هللا عنــه ، والقصة 
بكاملها مروية في كتب السنة والسيرة.

عــن أبى عمير بن أنــس عن عمومة له 

من األنصار قــال: ﴿ اهتم النبي للصالة 
كيف يجمع النــاس لها، فقيل له: انصب 
راية عنــد حضور الصالة فــإذا رأوها 
آذن بعضهــم بعضــا فلــم يعجبــه ذلك. 
قــال: فذكر له القنع، يعنى الشــبور )ما 
ينفخ فيه إلحداث الصوت(، وقال زياد: 
شــبور اليهود، فلم يعجبه ذلك وقال: هو 
مــن أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، 

فقال: هو من أمر النصارى.
فانصــرف عبد هللا بــن زيد بن عبد ربه 
وهــو مهتم لَِهمِّ رســول هللا فأُِرَى األذان 
فــي منامه، قــال: فغدا على رســول هللا 
فأخبــره، فقــال له: يــا رســول هللا إني 
لبيــن نائم ويقضــان إذ أتاني آت فأراني 
األذان، قــال: وكان عمر بن الخطاب – 
رضي هللا عنه – قد رآه قبل ذلك فكتمه 
عشرين يوما. قال : ثم أخبر النبي، فقال 
له: ما منعك أن تخبرني؟!، فقال: سبقني 
عبد هللا بن زيد فاســتحييت، فقال رسول 
هللا: يــا بالل قم فانظر ما يأمرك به عبد 
هللا بن زيــد فافعله، قال: فأذن بالل .. ﴾ 

رواه  أبو داود..
دعاء بعد األذان

وكان بالل بــن رباح ـ رضي هللا عنه ـ 
أحد مؤذني رسول هللا بالمدينة، واآلخر 
عبــد هللا بن أم مكتــوم ـ رضي هللا عنه 
ـ، وكان بــالل يقول في أذان الصبح بعد 
حّي على الفالح: الصالة خير من النوم 
مرتيــن، وأقّره الرســول عليهــا، وكان 
يؤذن فــي البدايــة من مــكان مرتفع ثم 

استحدثت المنارة )المئذنة( بعد ذلك.
قال ابن حجر: ” قــال القرطبي وغيره: 
األذان علــى قلــة ألفاظــه مشــتمل على 
مســائل العقيــدة، ألنــه بــدأ باألكبرية: 
وهــي تتضمــن وجــود هللا وكمالــه، ثم 

ثنى بالتوحيد ونفي الشــريك، ثم بإثبات 
الرســالة لمحمــد، ثــم دعا إلــى الطاعة 
المخصوصــة عقب الشــهادة بالرســالة 
ألنها ال تعرف إال من جهة الرسول، ثم 
دعا إلى الفالح وهــو البقاء الدائم، وفيه 
اإلشــارة إلى المعــاد، ثم أعــاد ما أعاد 
توكيــداً، ويحصــل مــن األذان اإلعالم 
بدخــول الوقت، والدعــاء إلى الجماعة، 

وإظهار شعائر اإلسالم”.
صفة األذان واإلقامة:

األذان الذي اســتمر عليه بالل بين يدي 
رســول هللا هو ما ثبت مــن حديث عبد 
هللا بــن زيد بن عبد ربــه، وصفته: ﴿هللا 
أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، أشهد 
أن ال إلــه إال هللا، أشــهد أن ال إلــه إال 
هللا، أشــهد أن محمًدا رســوُل هللا، أشهد 

أن محمًدا رسوُل هللا، حيَّ على الصالة، 
حيَّ على الصالة، حيَّ على الفالح، حيَّ 
على الفــالح، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله 
إال هللا﴾. ويقــول في أذان الفجر بعد حي 
على الفــالح: ﴿الصالُة خيــٌر ِمَن النوم، 

الصالُة خيٌر من النوم﴾.
واإلقامــة )إقامــة الصــالة( فــي هــذا 
الحديث: ﴿هللا أكبر، هللا أكبر، أشــهد أن 
ال إلــه إال هللا، أشــهد أن محمًدا رســوُل 
هللا، حيَّ على الصالة، حيَّ على الفالح، 
قــد قامت الصالُة، قد قامت الصالة، هللا 

أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا﴾.
آداب من سمع األذان:

– الترديد خلف المؤذن:
إن الترديد وراء المؤذن يعد من القربات 
والطاعــات التي غفل عنهــا الكثير من 
الناس لما ورد في الحديث عن أبي سعيد 
 ِ ُ َعنُه أن َرُســول هللاَّ الخــدري َرِضي هللاَّ
قال : ﴿إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول 
المؤذن﴾. ُمتََّفٌق َعلَيِه، يقول مثل المؤذن 
تماما ماعدا عند حي على الصالة وحي 
علــى الفالح فيقــول ال حول وال قوة إال 

باهلل.
– الصــاة علــى النبــي والدعــاء بعد 

األذان:
للحديــث عــن عبــد هللا بــن عمــرو بن 
العــاص؛ أنه ســمع النبــي يقــول: ﴿إذا 
ســمعتم المؤذن فقولــوا مثل ما يقول. ثم 
صلوا علــي. فإنه من صلى علي صالة 
صلى هللا عليه بها عشرا. ثم سلوا هللا لي 
الوســيلة. فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي 
إال لعبــد من عبــاد هللا. وأرجو أن أكون 
أنا هو. فمن ســأل لي الوســيلة حلت له 
الشــفاعة﴾. رواه مســلم.– أن يكون بعد 

دخول وقت الصالة.

    

اللهم إني أعوذ بك من جهد الباء، ومن 
درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة 
األعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، 

والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن 
المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. 

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

n  قــال تعالى : )َيْســأَلُوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقْل َمــا أَْنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر 
ِبيِل َوَما َتْفَعلُوا  َفلِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

َ ِبِه َعلِيٌم ( البقرة 215 ِمْن َخْيٍر َفإِنَّ للاَّ

n عن الســيدة عائشــة أم المؤمنين رضي للا عنها عن رسول 
أَُة ِمن َطَعاِم َبْيِتَها  للا صلــى للا عليه وســلم قال: “إَِذا أَْنَفَقِت الَمــرْ
غيَر ُمْفِســَدٍة، كاَن لََها أَْجُرَها بما أَْنَفَقْت، ولَِزْوِجَها أَْجُرُه بما كسب 
، ولِْلَخاِزِن ِمْثُل ذلَك، ال َيْنُقُص َبْعُضُهْم أَْجَر َبْعٍض شــيًئا” صحيح 

البخاري و مسلم وصححه األلباني في صحيح أبي داود

ف األذان فــي اللغــة بأّنه صــوت نداء المؤذن  n األذان :  ُيعــرَّ
للصاة، وهو ُمشــَتّق مــن الفعل )أِذَن(، ُيقــال أّذن فان؛ أي أَكثر 
اة بألفاظ  اة، وإعام بوقت الصَّ اإِلعام بالشــيِء، وهو نــداٌء للصَّ

معلومة مأثورة

n    استنزلوا الرزق بالصدقة
                                             علي بن أبي طالب

    

صــالة الميــت أو  الجنازة  صالة البد لها من الطهارة؛ ألن الرســول ســماها 
صــالة عليه الصالة والســالم، فهي صالة فيهــا افتتاح بالتكبير وفيها تســليم، 
فهي صالة تجب لها الطهارة، تجب فيها قراءة الفاتحة، والدعاء للميت أيًضا، 

والصالة على النبي، فهي صالة، فمن صلى بغير طهارة لم تصح صالته.
والمشــروع فيها: أن يكبر أواًل، ثم يقرأ الفاتحة وما تيســر معها، ثم يكبر ثانًيا 
ويصلي على النبي مثلما يصلي في الصالة اإلبراهيمية المعروفة: )اللهم صل 
علــى محمد وعلى آل محمــد كما صليت على إبراهيم وعلــى آل إبراهيم إنك 
حميــد مجيد، اللهم بارك علــى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلــى آل إبراهيــم إنك حميد مجيد(. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت يقول: )اللهم 
اغفــر لحينا وميتنا وشــاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنــا وأنثانا، اللهم 
مــن أحييتــه منا فأحيه على اإلســالم، ومن توفيته منا فتوفــه على اإليمان، ثم 
يقــول: اللهــم اغفر لفالن اللهم اغفر له وارحمــه، أو اللهم اغفر لها -إن كانت 
مرأة- وارحمها، وإن سماهما باسمهما فحسن، اللهم اغفر لفالن بن فالن، اللهم 
اغفــر لفالنة بنت فالن، اللهم اغفر لهــا وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم 
نزلها، ووســع مدخلها، واغســلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما 
ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم أبدلها داًرا خيًرا من دارها، وأهاًل خيًرا 
من أهلها، وأدخلها الجنة وأعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح لها 

في قبرها ونور لها فيه(.

وإن كان لهــا .. إن كان الرجــل ميًتا له زوجــة تقول: زوجة خير من زوجته، 
والمــرأة كذلــك زوًجا خيــًرا من زوجها إذا كان لهــا زوج وإذا مات زوجها.. 
زوج خيًرا من زوجها، وإذا كانت الميتة امرأة ولها زوج قيل فيها كذلك، وهو 
يعــرف أن لها زوج يقول: اللهم أبدله زوجــة خيًرا منها، وإن زاد وقال: اللهم 
إن كان محســًنا فزد في إحســانه، وإن كان مسيًئا فتجاوز عن سيئاته أنت أهل 
الجــود والفضــل، اللهم ال تحرمنا أجره وال تضلنا بعده واغفر لنا وله، كل هذا 
حســن، كله مشروع، وإن زاد بعض الدعوات كذلك، ثم يكبر الرابعة ويسكت 

قلياًل ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المشروع في صالة الجنازة.
إعداد :  إيناس شروانة                                                               اإلمام ابن باز رحمه للا 

قصة األذان … شعيرة اإلسالم والمسلمين

تفقه في دينك
 دعاء اليوم كيفية صالة الجنازة
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إستراحة

n    كان أشــعب يســكن في مدينة تعيش بها امرأة تصيب بالعين، في أحد األيام 
مرض أشــعب مرضاً شــديد، فذهبت تلك المرأة لزيارته وكان أشــعب على فراش 
المــوت ويوصــي ابتنه قائاًل لهــا: يا بنيتي اذا وافتني المنيــة اوصيك إال تبكي علي 

وتقولين وااا أبتاه اندبك للصالة والصيام والقرآن، فيكذبونك ويلعنونني.
ثــم انتبه أشــعب ونظر إلى جانبه فوجد تلك المــرأة واقفة بالقرب منه، غطى وجهه 
وقال لها: استحلفك باهلل إن كنت قد استحسنت بي شيئاً فاذكري هللا وصلي على النبي 
صلى هللا عليه وسلم، فقالت المرأة: وماذا استحسن فيك يل أشعب وانت على فراش 
الموت؟ فقال أشــعب: من الممكن أن تستحســني عليه ســهولة الموت، فيشتد عليه، 
ضحك الحاضرون وخرجت المرأة وهي غاضبة من عند أشعب ومات على الفور.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

أحمد طه ريان..فقيه أزهري متميز 
يف رحاب العلم واإلميان  

n  أحمــد طه ريــان ) 10 فيفري1939م - 17 
فيفري 2021(.هو فقيه أزهري من مواليد األقصر 
، كان عميد أســبق لكلية الشريعة والقانون باألزهر 
وعضــو هيئة كبار العلماء ورئيس موســوعة الفقه 
اإلســالمي بالمجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية، 

عضو هيئة كبار العلماء لـ الخليج.
حفــظ الدكتور ريــان القرآن الكريــم، وتعلم مبادئ 
العلــم بقريته بصعيد مصر، وحصل على الشــهادة 
االبتدائيــة مــن معهد بلصفــورة الديني، والشــهادة 
الثانويــة من معهــد قنا الديني األزهــري، وكالهما 
بصعيد مصر.حصل على اإلجازة العالمية من كلية 
الشــريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، ثم حصل 
على الماجيســتير 1968م، ثم الدكتــوراه في الفقه 

المقارن عام 1973م.
كان ترأس الدكتور ريان للمذهب المالكي ســببا في 
العديــد من الرحالت العلميــة، فقد تعدد دعوات كل 
البلدان والمدن وأبناء المذهب المالكي له بالزيارة في 
كافة بقاع األرض، فسافر إلى بنجالديش وباكستان 
لمدة شــهرين، وإلــى تونس وأوزبكســتان واألردن 
لرعاية وفد طالب جامعة األزهر، وللمشــاركة في 
الحــوار مع وفود الجامعات العربية األخرى، وذلك 
لتكريــم الطالب المتفوقين من تلــك الجامعات، وقد 

كان في رحاب جامعة اليرموك بأربد.
وســافر أيًضا إلى الواليات المنحدة األمريكية لعمل 
دورات شرعية لمدة شهر في مجموعة من المراكز 
اإلســالمية في 7 واليات، ولالشــتراك في تأسيس 
مجمــع فقهي تحت مســمى )مجمع فقهاء الشــريعة 
بأمريكا الشمالية(، وذلك لوضع قواعد لحل مشاكل 
األقليــات اإلســالمية مــن النواحــي الدينيــة، وإلى 
بريطانيا لالشــتراك في تحكيم رسالة دكتوراه، وفي 
بدايــة عام 2002 ســافر إلى دبي بدعــوة من دار 
البحوث للتراث والدرسات اإلسالمية لالشتراك في 
لجنــة استشــارية لوضع قواعد التدليــل على فروع 

الفقه المالكي.
وفي العام 2003 سافر إلى الكويت لتقييم البرنامج 
الــذي تعــده جامعــة الكويــت لوضع قواعد إنشــاء 
درجة الدكتوراه في الفقه واألصول بكلية الشــريعة 
والدرســات اإلســالمية هنــاك، وإلــى كوبنهاجــن 
عاصمة الدنمارك لالشتراك في أعمال مجمع فقهاء 

الشريعة الذي عقد هناك ألول مرة بعد تأسيسه.
عين مدرســاً بالكلية عام 1974م ثم أستاذاً مساعداً 
عــام 1980م، ثم أســتاذاً عام 1985م، ثم أســتاذاً 
متفرغاً بالكلية عام 2004م وأدى واجبه بهذه الكلية 

إلى أن توفاه هللا.

توفــي 17 فيفــري 2021الدكتــور أحمد طه ريان 
عضــو هيئة كبــار العلماء، وأســتاذ الفقــه والعميد 
األسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر، عن 
عمــر ناهز الـ81 عاًما، وبعــد أيام من عامه الثاني 

والثمانين.تولى عدداً من المناصب اإلدارية منها :
عميدا لكلية الشريعة والقانون بأسيوط سابقاً.

رئيســاً لموسوعة الفقه اإلســالمي بالمجلس األعلى 
للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف.

عميداً لكلية الشــريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 
األحقلف باليمين. سابقاً .

وكيــاًل لكلية االمــام مالك للشــريعة والقانون بدبي. 
سابقاً .

رئيســا لقســم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة. سابقاً .

للجامعــة األمريكيــة  للمكتــب األكاديمــي  رئيســا 
المفتوحة بالقاهرة. سابقاً .

أشــرف وناقــش أكثــر من مائة وعشــرين رســالة 
ماجستير ودكتوراه.

قام برحالت علمية إلى كل من الســعودية واألردن 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبنجــالدش 
وأوزبكستان والدنمارك وبريطانيا وكندا والواليات 

المتحدة األمريكية .
مــن مؤلفاتــه كتاب: ضوابــط االجتهــاد والفتوى ، 
فقهاء المذهب المالكي.، وسنن الفطرة بين المحدثين 
والفقهاء.وكتــاب: مالمــح من حيــاة الفقيه المحدث 
اإلمــام مالــك بــن أنس.وكتــاب: البيــوع المحرمة 
وأثرهــا في تعامــل المصارف،التعليق الفقهي على 
مدونــة اإلمام مالك. ،بريد اإلســالم في الفتاوى.و، 
المدخــل الوجيــز في التعريــف بمذهب إمــام الفقه 
والحديث مالك بن أنس ، الرد على الفكر العلماني.، 
وتذكــرة األحبــاب فيمــا يجــب علينــا مــن حماية 
المســلمين من فتنة المال.وبحــث الذبائح في الحج: 
مصادرها ومصارفها في مجلة الجامعة اإلســالمية 

بالمدينة المنورة.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

هل تعلم أن أقدم سجادة في العالم مصنوعة من الوبر و 
الصوف باللونين األحمر و األبيض اكتشفت عام 1947م 

ويعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميالد و توجد حالياً في مدينة 
) ليننجراد (.

* هل تعلم أن الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على األرض.
* هل تعلم أنه ليس للقمر غالف جوي و الجبال تغطي معظم سطحه.

* هل تعلم أن أكبر صحراء في العالم تبلغ مساحتها 8 ماليين كيلو متر و هي الصحراء الكبرى.

1781 - طاقم سفينة العبيد البريطانية زونگ 
يقتل 133 أفريقي بإلقائهم في البحر للحصول على 

تعويض من شركة تأمين.
1855 - حرب القرم: انتهاء حصار كارس 

باالستيالء على الحصن العثماني من ِقبل القوات 
الروسية بقيادة الجنرال موراڤيوڤ.

1944 - أول جراحة )على شخص( لتصحيح متالزمة الرضيع األزرق قام بها 
ألفرد باللوك وڤيڤيان توماس.

1944 - ألبانيا يحررها الحزبيون األلبان.
1945 - مجلس الشعب يعلن تأسيس جمهورية يوغوسالڤيا الشعبية االتحادية.

سأل مدرس تالميذه في الفصل 
ماذا فعل الرومان بعدما تخطوا 

البحر األبيض المتوسط؟
فرد عليه تلميذ أنهم ظلوا واقفين 
حتى يستطيعون تجفيف مالبسهم 

المبللة.

القدرة على حفظ اإلنسان في الطوارئ وسط اإلضطرابات وتجنب 
الذعر هي العالمات الحقيقية للقيادة.

                                                            نابيلون بونابرت

 طول العرشة تعرف الذهب من القرشة.. 

ومعناه أن الفترة الطويلة من مصاحبتك لشخص معين 
تجعلك تفرق بين الصديق الحقيقي والصديق المزيف 

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفوّي 
األمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي ال يعرف أحد 
أليــة فتــرة تعــود، لكّن 
ورغم أّنهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إال أنها ال 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.
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فونغ يوالن..  جمدد الفلسفة الكونفوشية 
n فونــغ يــو الن  )4 ديســمبر 1895 - 26 
نوفمبــر 1990(، هو فيلســوف صيني  ومؤرخ 
للفلســفة  ولــد ســنة 1895. كانــت أعماله ذات 
أهميــة فــي إعــادة تقديــم الفلســفة الصينيــة في 

الدراسات الحديثة.
دعــا لمواجهة غــزو األفكار الوضعيــة والمادية 
إلى تجديد الفلســفة الكونفوشية وعمل على احياء 
العقالنية الموضوعية لتشــو-هي بعد أن دمج بها 
المنهــج الواقعي الجديــد للتحليل المنطقي عرض 
مذهبــه في كتابــه مذهب جديد في فلســفة ال لي 
سنة 1939 واقامه على اربعة مفاهيم ميتافيزيقية 
أساســية: )لي( اي المبدا و)كي( اي القوة المادية 
و)طاو-طي( اي الجوهر أو انبساط الطاو و)طا-
تسيوان( اي الكل األكبر ويعني المفهوم األول ان 
لكل شــيء مبدا )لي( يكــون بموجبه ما هو كائن 

عليــه والثاني ان تحقيق المبــدا يتطلب قوة مادية 
)كــي( تخرج بــه إلى الوجود والثالــث ان الكون 
فــي حركة متصلــة وذلك هــو انبســاط )الطاو( 
والرابع ان الكل أكبر من كل وجود واقعي و)طا-
تســيوان( يقابل المطلق في الفلسفة الغربية مثلما 
تطابــق افكار )لــي( و)كــي( و)طاو-طي( افكار 
الوجود والالوجود والصيرورة في فلسفة هيغل. 
و يســتخلص فونغ من هذه الميتافيزيقا فلســفة في 
الحياة ترمي إلى تجاوز الدوائر الغريزية والنفعية 
واالخالقية لتتــادى إلى دائــرة مفارقة هي دائرة 
الحب التي يحقق فيها الموجود اإلنســاني طبيعته 
ويتحد في اتســاق مع الكل األكبر. هذا وقد ترجم 
كتابا فونع يو الن روح الفلسفة الصينية والوجيز 
في تاريخ الفلســفة الصينية إلى عــدد من اللغات 

األوروبية.

موت أشعب



n نظــم المعهــد العســكري للوثائــق 
والتقويــم واالســتقبالية لــوزارة الدفــاع 
الوطنــي، يــوم االثنين، بالنــادي الوطني 
للجيش ببني مســوس بالناحية العسكرية 
األولــى، مائدة مســتديرة حــول موضوع 

النادرة«. المعادن  »جيوبوليتيك 
وأوضحــت وزارة الدفــاع الوطنــي فــي 
بيــان لهــا، أن مديــر المعهــد العســكري 
للوثائــق والتقويــم واالســتقبالية لــوزارة 
الدفاع الوطني العميد قاله حميد، أشــرف 
على افتتاح أشــغال هــذه التظاهرة العلمية 
بحضــور إطــارات مــن الجيــش الوطني 
جامعييــن  وباحثيــن  وخبــراء  الشــعبي 
باإلضافــة الى ممثلين عــن بعض الدوائر 
الوزاريــة والجامعات ومؤسســات وطنية 

. مختصة
وثمــن العميد حرص القيــادة العليا للجيش 
الوطنــي الشــعبي علــى تنظيــم مثــل هذه 
النشــاطات العلميــة التــي تعالــج قضايــا 

البعــد  ذات  الســاعة 
بنظــرة  االســتراتيجي، 
انتهاج  وعبر  استشــرافية 
تمكــن  علميــة  مقاربــة 
واســتيعاب  تحليــل  مــن 
الكبــرى  الرهانــات 
الراهنة  القضايــا  لمختلف 
الوطنية  الســاحتين  علــى 

والدولية.
عــدة  الحضــور  وتابــع 
تطرقــت  مداخــات 

بإســهاب إلى موضــوع المعــادن النادرة 
أين تــم تحليــل الرهانــات الجيوسياســية 
و االســتراتيِجية المطروحــة والتحــوالت 
الكبــرى التــي يشــهدها العالــم ِفــي ظــل 
ســياق دولــي متســم بالتغيــرات المناخية 
الطاقــات  نحــو  المتســارع  والتحــول 
المتجــددة  مــع تزايــد حــدة التنافــس بين 
الــدول لتطويــر التكنولوجيــات الحديثــة 

والصناعــات الدقيقة ِباإِلضافة إلى ذلك تم 
مناقشــة مكانة الجزائر في مجال المعادن 
النــادرة واآلَفاق المســتقبلية لهــذا القطاع 
الحيــِوي فــي بادنــا عبر تســليط الضوء 
على األهمية اإلســتراتيجية التي يكتســيها  
تطويــر هذا القطــاع بالجزائــر والفرص 
المتاحة  على ضوء ســعي بادنــا لتثمين 

واســتغال ثرواتها الطبيعية والمعدنية .
                                            ق ـ و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 11/ 07
الجزائر : 17/ 09
وهران : 19/ 06 

الفجر  : 05.55
الظهر   : 12.22
العصر  : 15.00
املغرب  : 17.23
العشاء : 18.45

مواقيت الصالة 

الثالثاء 29 نوفمبر  2022 م/الموافق لـ 05 جمادى األولى 1444 هـ

ع.ق

وزارة الدفاع تفتح ملف المعادن النادرة

اليــوم العالمــي للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني يعود 
اليــوم ،والفلســطينيون يعانون يوميا من ظلم وغطرســة 
الصهاينــة ، خاصــة مع ما حققه مؤخــرا نتانياهو وعودة 
المتطرفيــن إلى الحكم ، اليوم تزداد معاناة الفلســطينيين، 
ومــع ذلك  تتســع أكثر دائرة االحتال واالســتيطان أمام 
مــرأى العالم ، وســط سياســة الكيــل بمكياليــن ،خاصة  
مــن قبل الغرب الذي يســتمر في تجاهل مــا يجري على 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة ، بالمقابل يســاند ويدعم 
أوكرانيا في حربها مع روســيا وبتشدد لم يسبق له مثيل .
ال حديــث عن أمريكا والغرب ومواقفهم معروفة وعدائية 

تجاه العرب والمســلمين ، ولكن 
وظلُم ذوي القربى أشــدُّ مضاضــة **على المرِء من َوْقِع 

الُمهنّد الُحساِم 
على حد تعبير الشــاعر العربي الجاهلي الكبير طرفة بن 
العبــد ، اليوم الكثير مــن الدول العربية تهــرول للتطبيع 
مــع نظــام صهيوني ظالم وعــدو أزلي لألمــة العربية ، 
والخطر ما أقدم عليه نظام المخزن الذي لم يطبع فحســب 
بــل طأطا رأســه وفتــح بلده علــى مصراعيــه للصهاينة 

وضاع المغرب .
رئيــس الجمهوريــة دكــر أن القمة العربية التــي انعقدت 
مؤخــرا بالجزائــر التزمــت بوضع المســألة الفلســطينية 
كقضيــة مركزيــة أولــى فــي ظــل األوضــاع الدوليــة 
الراهنة وأكدت تمســكها ودعمها المطلق لحقوق الشــعب 
الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف في الحريــة وتقرير 
المصيــر وإقامة دولة فلســطين المســتقلة كاملة الســيادة 
على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشــريف.  
آخــر الــكالم ..  الجزائــر الدولــة العربية الوحيــدة التي 
تبقــى صامــدة وثابتة علــى موقفهــا ، فهي مع فلســطين 
ظالمــة أو مظلومة..ومــا تأكيد الرئيــس تبون أمس  على 
موقــف الجزائــر المبدئي والثابت الداعم لنضال الشــعب 
الفلســطيني الداعــم لنضال الشــعب الفلســطيني من أجل 
اســترجاع حقوقه المغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية، 
دليــل قاطع على ثبات الموقف ،مهما كلف ذلك من ثمن .

                                           يزيد ســلطان

موقف ثابت

إعالن ألصحاب األكشاك 
إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة 
واليات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة اإلتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة األخبار                                                       

يــة المركزيــة  n   نشــب يــوم االثنيــن حريــق بالصيدل
لمستشــفى طب األطفــال الواقع بحي »المنــزه« بوهران، 
دون تســجيل أية خسائر بشرية حســبما علم يوم االثنين 

لدى مصالح الحماية المدنية.
ــة المدنية لحــي »العقيد لطفي«  ــاد رئيس وحدة الحماي وأف
ــة في تصريــح للصحافة على  ال المــازم األول محمــد درب
ــة المدنية قد  ــح الحماي مســتوى المستشــفى ذاته أن مصال
تدخلت بعد أن تلقت نداء النجدة حيث تم إخماد هذا الحريق 

دون تسجيل خسائر بشرية.
ــة المدنية قاموا  وأضــاف نفس المصــدر أن أعــوان الحماي
بإخــاء جميع طوابق المبنى وتحويــل بعض المرضى الى 

مؤسسات استشفائية أخرى كإجراء وقائي.
من جهتها أبرزت مديرة هذه المؤسســة االستشــفائية خاف 
تبريد فــي الصيدلية  أمــال أن الحريــق انطلق مــن غرفة ال
ــة المدنية من التحكم  ــة، حيث تمكن أعوان الحماي المركزي
فــي الوضع بصفة ســريعة، مبرزة أن المرضــى عادوا إلى 

تأكد من عدم وجود أية خطورة عليهم. غرفهم بعد ال
                                                                    وأج

لم يخلف خسائر برشية
نشوب حريق يف مستشفى طب 

األطفال بوهران

ANEP GRATUIT
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