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نوهت بما تم تحقيقه في هذا المجال

ذكــرت الدكتــورة بدرة قــدادرة، 
الصحــة،  بــوزارة  مستشــارة 
ــا  ــم تحقيقه ــي ت ــازات الت باإلنج
يف مجــال مكافحــة الرسطــان، 
ــرة  ــدي، مش ــان الث ــيما رسط س
ــع  ــعى اىل وض ــوزارة تس اىل أن ال
ــح  ــن ملصال ــق وآم ــم دقي "تنظي
ــب  ــي تلع ــة الت ــورة الطبي املص
ــرىض". ــل بامل ــا يف التكف دورا هام

واعلنــت املستشــارة بــوزارة 
الصحــة  عــن "إعــادة تأهيــل 

والتنســيق  التقنيــة  املصالــح 
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاع ب
لتــدارك االختــاالت املســجلة"، 
ــة  ــلطات العمومي ــيما وأن الس الس
-مثلمــا أضافــت- بصــدد "إطاق 
نظــام التعاقــد الــذي يخفــف 
الكثــر مــن أعبــاء املريــض". مــن 
جهتــه اكــد االمــن العــام للجمعية 
الجزائريــة لألشــعة واملصــورة 
جمــال  الدكتــور  الطبيــة، 
ــيع  ــى رضورة توس ــوش، ع بوخت

الكشــف املبكــر للوقايــة مــن 
ــتوى  ــى مس ــدي ع ــان الث رسط
ــد  ــن. وأك ــق الوط ــف مناط مختل
االيــام  خــال  االخصائــي  ذات 
ــذه  ــت ه ــي خصص ــة الت العلمي
الســنة للوقايــة مــن رسطــان 
تعزيــز  رضورة  عــى  الثــدي، 
الكشــف والتشــخيص عــن طريــق 
ــا(  ــة )ماموغرافي ــورة الطبي املص
مناطــق  كل  اىل  وتوســيعها 
الوطــن مــع تخفيــض تســعرتها 

طــرف  مــن  وتعويضهــا 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق 
االجتماعــي بغيــة الحــد مــن هــذا 
املــرض التــي يتصــدر أنــواع 
ــر.  ــرة يف الجزائ ــان املنت الرسط
ــى  ــوش ع ــور بوخت ــدد الدكت وش
أهميــة مواصلــة حمــات التوعيــة 
ــذي  ــرض ال ــذا امل ــن ه ــة م للوقاي
ــن  ــد م ــاة أزي ــنويا بحي ــودي س ي

امــرأة.  3500
رئيــس  أبــرز  جهتــه،  مــن 

الطبيــة  املصــورة  مصلحــة 
لبنــي  الجامعــي  باملستشــفى 
ــى  ــور مصطف ــوس، الربوفس مس
بوبريــط، أهميــة هــذا اللقــاء 
العلمــي الــذي ينــدرج -كمــا قال- 
املتواصــل  "التكويــن  اطــار  يف 
ــان  ــورة رسط ــيس بخط والتحس
ــه أو  ــن تفادي ــذي يمك ــدي ال الث
ــف  ــل الكش ــه بفض ــفاء من الش

املبكــر". والتشــخيص 

أكـد رئيـس املجلـس الشـعبي الوطنـي، 
ابراهيم بوغـايل ،باملركز الـدويل للمؤتمرات، 
أن االحتفـاء بالعلمـاء مصـدر أمـن للوطـن 
وهـو بوصلة تدل عـى االتجـاه الصحيح يف 
هـذا العالم الـذي ال سـيادة فيـه اال بالعلم.
وأوضـح، بوغايل، خال تدخلـه يف الطبعة 
عالـم  تكريـم  حفـل  مـن  عـرة  الثالثـة 
الجزائـر أن إظهـار العرفـان واالمتنـان ملـا 
أنجـزه العلمـاء دليل عـى بلوغ مرتبـة عليا 
مـن الوعـي وأضـاف بـأن ذلك هو السـبيل 
الوحيـد السـتعادة املجـد الحضـاري لألمة.
وأردف رئيـس املجلس، بـأن جزائر اليوم 
اختـارت التجديـد وهـي عازمه عـى تخطى 
كل الحواجـز مدركـة أن أكـرب عائـق أمـام 

ذلك هـو الجهـل والتخلـف الحضاري.
 وتابـع بوغـايل موضحـا دور العلمـاء يف 
اخـذ  إىل  الحضـاري حيـث دعاهـم  البنـاء 
املقدمـة يف املسـعى الـذي تنشـده الجزائـر 
والربامـج  املناهـج  تطبيـق  خـال  مـن 
املسـطرة يف كل املجـاالت.  وأبـرز ، بوغـايل، 

إن االحتفـاء بالعلـم والعلمـاء وهـم ورثـة 
األنبيـاء هـو السـبيل األوحـد إلعـادة بنـاء 
وقـادت  سـادت  ألمـة  التليـد  املجـد  رصح 
يف عصـور غابـرات ، أمـة سـطع نجمهـا يف 
سـماء األمم ، يـوم أن علت الِهمـم ، وجعلت 

مـن العلـم قيمـة الِقيَـم .
وأضـاف بوغـايل، أن جزائـِر اليـوِم التي 
اختـارت طريقهـا نحـو التجديـد ، عازمـة 
 ، واملعرقـات  الحواجـز  كل  تخطـي  عـى 
واضعـة نصـب عينيهـا أن أكـرب عائـق إنما 
هـو الجهل والتخلف الحضـاري ، وانحصار 
مـن  ال خـاص  وأنـه   ، واملعـارف  العلـوم 
العاملـن  بعلمائهـا  األمـة  تسـتنجد  أن 
املخلصـن ، الذيـن يأخـذون بأيديهـا نحـو 
البنـاء الحضـاري ، ذلك البناء الذي ننشـده 
مـن خـال مـا اعتمـد مـن مناهج وسـطر 
مـن برامَجـد يف كل املجـاالت وعـى جميـع 
العلمـاء  رسـالة  هـي  وتلـك   ، األصعـدة 
حفظهـم اللـه ورعاهـم ، وأَغـدق عليهم من 
فيـوض املـدد والقـوة . وأكـد بوغـايل ، إننا 

عى يقـن مـن أن علماءنا لن يدخـروا جهدا 
التقـدم  األمـة نحـو  بيـد  األخـذ  يف سـبيل 
والتحـر ،ومواكبـة األمـم والشـعوب التي 
قطعت شـوطا كبـرا يف ذلك حتى نسـتدرك 
مـا ضيعنـاه من الفـرص ، وإنهـم عى ذلك 
بـأدوات  تسـلحوا  قـد  مادامـوا  لقـادرون 

العلـم وأخـذوا بناصيتِـه.
أن  موضحـا،  تدخلـه  بوغـايل  واختتـم 
التاريخ سيسـجل مثـل هذه املبـادرات التي 
تنـوه بمـا أنجـزه العلمـاء، ووجـه يف ذات 
الوقـت تحيـة تقدير ملؤسسـة "وسـام عالم 
الجزائـر" التـي نظمـت ورعت هـذا الحفل 
.  و تجـدر اإلشـارة إىل ان مؤسسـة وسـام 
عالـم الجزائـر قد أفـردت طبعة هـذا العام 
منتالشـتة،  يوسـف  أ.د.  مـن  كل  لتكريـم 
مؤسـس املدرسـة العليـا لإلعـام اآليل بواد 
السـمار، د. نشـيدة قصباجي مـرزوق عاملة 
كاري  بـن  نعيمـة  ود.  املتجـددة  الطاقـات 
بوديـدح العضـو الخبـر يف املجلـس الدويل 

للمعالـم واملواقـع التاريخيـة.

التخلف الح�شاري اأكبر عائق اأمام جزائر التجديد
خالل حفل تكريم عالم الجزائر، بوغالي:

نظمــت أمــس، ويف إطــار 
النشــاطات الفكريــة والثقافيــة 
ــى  ــح ع ــة والتفت ــس األم ملجل
املدنــي،  املجتمــع  فعاليــات 
بمجلــس  مفتوحــة  أبــواب 
األمــة حيــث تــم اســتقبال 
مجموعــة مــن الشــباب اعضــاء 
يف جمعيــة الربملانيــن الصغــار 
رفقــة  غردايــة،  لواليــة 
املؤطريــن.  مــن  مجموعــة 
واملجموعــة غردايــة طافــت 

وأجهــزة  مرافــق  بمختلــف 
قاعــات  املكتبــة،  املجلــس، 
الرســمية  القاعــة  اللجــان، 
ــق  ــف املراف ــات ومختل للجلس
ــم  ــت له ــث قدم ــة حي التقني
ســر  حــول  وافيــة  رشوح 
ــة ودوره يف التريع  مجلس األم
ومراقبــة نشــاطات الجهــاز 
مكانتــه  وكــذا  التنفيــذي 
ــاتي  ــكل املؤسس ودوره يف الهي

الوطنــي.

افــادت املفوضــة الوطنيــة 
لحمايــة الطفولــة مريــم 
احيــاء  وبمناســبة  رشيف 
العاملــي  اليــوم  الجزائــر 
لحقــوق الطفــل ان الجزائــر 
ــربة يف  قطعــت أشــواطا معت

ــل. ــة الطف ــال حماي مج
ويتــم احيــاء الجزائــر 
لحقــوق  العاملــي  اليــوم 
ــز  ــنة لتعزي ــل  كل س الطف
وإذكاء  الــدويل  الرتابــط 
الوعــي بــن أطفــال العالــم 
ــم و  ــون حقوقه ــة ص بأهمي
ــة  ــة الوطني ــدت املفوض أك
لحمايــة الطفولــة مريــم 
للقنــاة  ترصيــح  يف  رشيف 
ــر  ــة األوىل ، أن الجزائ اإلذاعي
عــى  جاهــدة  تعمــل 
ــة  ــا براك ــق لوائحه تطبي
الحكوميــة  القطاعــات  كل 
يف مجــال حمايــة الطفــل 
حققتــه  بمــا  ونفتخــر 
بادنــا يف هــذا املجــال  .

ــة الوطنية  ــل املفوض وتعم
لحمايــة الطفولــة عــى بــذل 
ــاء  ــرب للقض ــودات أك مجه

عــى املشــاكل التــي يمكنهــا 
ــن  ــال"، م ــاس باألطف املس
ــة  ــارات امليداني ــال الزي خ
تــرف  التــي  للهيئــة 
ــي   ــم رشيف والت ــا مري عليه
تهــدف إىل الوقــوف عــى 
ــة  ــع التكفــل بهــذه الفئ واق
التوصيــات  كل  لتقديــم 
ــاع  ــن أوض ــة بتحس الكفيل

ــة. الطفول
وقــت  يف  ورصحــت 
مســاعي  "إن  ســابق 
املعالــم  الدولــة واضحــة 
ذوي  بفئــة  التكفــل  يف 
االحتياجــات الخاصــة ومــن 
ــد,  ــن بالتوح ــم املصاب بينه
ــى  ــز ع ــم الرتكي ــث يت حي
أهميــة  عــى  التحســيس 
عــن  املبكــر  الكشــف 
املــرض  بهــذا  اإلصابــة 
ــات  ــل بالح ــان التكف لضم
ــدة أن  ــه", مؤك ــة ب املرتبط
حمايــة مســتقبل الوطــن 
مرهونــة دائمــا بمــا يقدمــه 

لألطفــال. الكبــار 

جبهـة  لحـزب  العـام  األمـن  هنـأ 
التحريـر الوطنـي، أبو الفضـل بعجي، 
دولـة قطر عى اسـتضافتها مـا وصفه 
بـ”النسـخة املميزة مـن كأس العالم”. 

واوضـح بعجـي يف موقع تويرت: ” نشـد 
عضـد قطر كعـرب ألنها تمثلنـا جميعا 

يف هـذا الحـدث العاملي”.
يف  البعـض  حـاول  “مثلمـا  وتابـع: 

الـرق والغـرب التشـويش عـى القمة 
العربيـة هاهـم يعيدون الكـرة مع قطر 
وسـيخيبون معهـا مجـددا كمـا خابوا 

. ” معنا

�شباب اأع�شاء في جمعية 
البرلمانيين ال�شغار بغرداية في 

زيارة لمجل�س الأمة

مريم �شرفي تبرز جهود الجزائر 
في  تطبيق لوائحها في مجال 

حماية "الطفل"

الأمين العام للحزب العتيد يهنئ قطر على الن�شخة المميزة 
لكاأ�س العالم

كامليا.س

كامليا.س

نحو "اإطالق نظام التعاقد مع القطاع الخا�س  لتخفيف اعباء مر�شى ال�شرطان"
وزارة الصحة

أكـد رئيـس وفـد حركـة املقاومة اإلسـامية 
"حمـاس"، زاهـر جباريـن،  التمسـك بإعـان 
وبضمـان  الفلسـطينية,  للمصالحـة  الجزائـر 
تنفيـذه لتحقيـق وحـدة الشـعب الفلسـطيني, 
مهنئا يف ذات السـياق  الجزائر رئيسـا وحكومة 
وشـعبا, عـى نجاح قمـة "لم الشـمل" العربي, 
نوفمـرب  و2   1 يف  املنعقـدة  ال31,  دورتهـا  يف 

لجاري. ا
جـاء هـذا  يف املهرجـان الخطابي االنشـادي 
الـذي  الفلسـطيني  الشـعب  مـع  التضامنـي 
نظـم بالعاصمـة، حيـث اكـد املشـاركون عـى 
تمسـكهم بتنفيذ "اعـان الجزائـر" للمصالحة 
الفلسـطينية, وكذا تمسـك الشـعب الفلسطيني 
باسـرتجاع حقوقـه يف اقامـة دولتـه املسـتقلة, 
ماضيـا عـى نفس النهـج الذي اختاره الشـعب 

الجزائـري للتحـرر مـن نر االسـتعمار.
حركـة  يف  القيـادي  الصـدد  هـذا  يف  وأكـد 
الجهـاد  "أن  حمـدان،    أسـامة  "حمـاس", 
واملقاومـة هـو الحـل لدحـر العـدو املتمثـل يف 
الكيان الصهيوني السـتعادة حقنـا"، فيما ابرز 
ممثـل الجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطن, 
محمـد الحمامـي، مـا يتعـرض إليـه الشـعب 
الفلسـطيني يوميـا من اعتـداءات وممارسـات 
اىل  الصهيونـي,  الكيـان  قبـل  مـن  تعسـفية 

جانـب انتهـاكات هـذا األخـر للمقدسـات عى 
غـرار املسـجد األقـى املبـارك, مشـددا عـى 
أنـه ورغـم كل ذلـك فإن الشـعب الفلسـطيني 
متمسـك بخيـار الصمـود والتحـدي واملقاومة.

تبـون  الرئيـس  الحمامـي  محمـد  وشـكر 
عـى الدعـم الامحـدود للقضيـة الفلسـطينية 
وللشـعب الفلسـطيني, وكذا الشـعب الجزائري 
"الذي يحمل فلسـطن يف قلبه", مشـيدا بإعان 

الجزائـر للمصالحـة الفلسـطينية.
وقـال عميـد جامـع الجزائر ورئيـس منتدى 
أبـي مديـن, السـيد محمـد املأمـون القاسـمي 
الحسـني, يف كلمة ألقاهـا يف املهرجان الخطابي 
االنشـادي "مـن األوراس اىل القـدس" تضامنا 
للذكـرى  واحيـاء  الفلسـطيني  الشـعب  مـع 
التحريـر, بقاعـة ابـن خلـدون,  ال68 لثـورة 
التاريخـي  اللقـاء  بعـد  يأتـي  املهرجـان  أن 
الـذي جمـع مختلـف الفصائـل الفلسـطينية, 
واالعان عـن توقيع اعـان الجزائـر للمصالحة 
الفلسـطينية الـذي تـوج الجهود التـي أطلقتها 
الجزائـر والتي كان منهجها التنسـيق والتكامل 

الفلسـطينية. الفصائـل  بن مختلـف 
وأبـرز سـعي الجزائـر يف القمـة العربية اىل 
إعطـاء دفعـة جديـدة للعمـل العربي املشـرتك 
عـى أسـاس العوامـل املوحـدة, ويف طليعتهـا 

القضيـة  اعتبارهـا  "عـى  فلسـطن  قضيـة 
املحوريـة الكـربى التـي تجمـع األمـة".

مـن جهتـه, ذكـر األمـن العـام ملنتـدى ابي 
مدين, محمد نواسـة, يف كلمة ألقاها باملناسـبة, 
للقضيـة  والداعـم  الثابـت  الجزائـر  بموقـف 
الفلسـطينية, وتأكيد رئيس الجمهورية, السـيد 
تبـارك  لـن  الجزائـر  أن  تبـون,  املجيـد  عبـد 
ولـن تشـارك يف مسـار التطبيـع مـع الكيـان 

الصهيونـي.
ويشـار اىل أن املهرجان الخطابي االنشـادي, 
شـهد مشـاركة األمن العـام لائتـاف العاملي 
سـعيد,  منـر  وفلسـطن,  القـدس  لنـرصة 
واملديـر العـام لصنـدوق وقفية القـدس طاهر 
الديـي, اىل جانـب علماء ومفكريـن ومناضلن 

. حثن وبا
ويذكـر أن فعاليـات املهرجـان شـهدت أداء 
وصـات انشـادية, مـن قبـل "فرقـة األقى", 
التـي أنشـدت لفلسـطن ومقدسـاتها,  كما تم 
عـرض مقطـع مصـور, نقـل توقيـع الفصائل 
الفلسـطينية عى "اعـان الجزائـر" للمصالحة 
الوطنيـة, وكلمـة الرئيـس الجمهوريـة تبـون, 
حيـث وصـف الحـدث ب"اليـوم التاريخـي", 

وبـأن "امليـاه عـادت اىل مجاريها".

فريال/ت

املاليـة  لجنـة  عقـدت   
برئاسـة  اجتماعـا  وامليزانيـة، 
لخـر سـاملي، رئيـس اللجنة 
وبحضـور نـواب الرئيس نارص 
بطيـش، هانـي احسـن وفاتح 

بريـكات.
االجتمـاع  هـذا  وخصـص 

إلبداء الـرأي يف ميزانيّة املجلس 
بعدمـا  الوطنـي  الشـعبي 
أحيلـت  ثـم  عليهـا  صـودق 
مـن قبـل املكتـب وذلـك عمـا 
بأحـكام املـادة 80 مـن النظام 
الشـعبي  للمجلـس  الداخـي 

الوطنـي.

الوطني

فريال/ت

كامليا.س

حما�س توؤكد التم�شك باإعالن الجزائر للم�شالحة الفل�شطينية
لجنة المالية تعقد اجتماعا لإبداء خالل  المهرجان الخطابي االنشادي التضامني مع الشعب الفلسطيني

الراأي في ميزانية المجل�س

فريال/ت
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 رئي�س الجمهورية يلتقي زعماء وقادة عرب ب�شالون القاعة ال�شرفية لملعب البيت

 رغم الهجمات على قطر بوادر نجاح الحدث الكروي العالمي تلوح في الفق في بداية كاأ�س العالم

خالل استقباله األمين التنفيذي للجنة 
المختصة

املجيـد  عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  أشـاد 
تبـون، باملسـتوى العاملـي الـذي ميـز حفل 
افتتـاح كأس العالـم الذي قدمتـه قطر أمس، 
مشـرا اىل إن حفـل افتتـاح مونديـال قطـر 

2022 "يبعـث عـى الفخـر".
وعـرب رئيـس الجمهوريـة، عن مسـاندته 
لـكل الجهـود التـي قامـت بهـا دولـة قطر 
لتنظيـم كأس العالـم، واصفـا"  التحضرات 

. ملية لعا با
وأضـاف الرئيـس تبون، يف ترصيـح لقناة 
“بـي إن سـبورتس”  القطريـة، عقـب حفل 
االفتتـاح، إن وصـول دولـة عربيـة إىل هـذا 
املسـتوى العـايل مـن التنظيـم يبعـث عـى 
الفخـر، سـيما بعـد أن كان كأس العالـم يف 

وقـت سـابق حكـًرا عـى دول معينة.
وأضـاف الرئيـس تبـون يف هذا السـياق،: 
دويل  مسـتوى  عـى  كان  االفتتـاح  “حفـل 
رغـم مـا يقـال هنـا وهنـاك”. يف إشـارة إىل 
الـدول التـي شـككت يف جاهزية دولـة قطر 

العاملـي. الحـدث  الحتضـان 
وبخصـوص الهجـوم الـذي تعرضـت لـه 
قطـر يف األيـام األخـرة، قـال الرئيـس تبون 
يف معـرض حديثـه، أن: “هناك أقـوال وأقوال 
دعهـم يتكلمـون واالفتتـاح كان يف مسـتوى 

دويل رغـم أنـف ما يقـال”، مردًفـا “كل ذي 
محسـود”. نعمة 

وجـدد رئيـس الجمهوريـة التأكيـد عـى 
الـذي  باملسـتوى  كعـرب  االفتخـار  رضورة 
وصلـت إليه قطـر يف تنظيم احتفاليـة عاملية 

مثـل هـذه، تتوجـه إليهـا مايـن األنظار.
ويف السـياق، أعرب رئيـس الجمهورية عن 
تمنياته بــوصول دولتـن عربيتن إىل نهائي 

كأس العالـم، وبخصوص غيـاب الجزائر عن 
املونديـال، قال الرئيـس: “شـاءت األقدار أن 
تغيـب الجزائـر عـن مونديـال قطـر ولكـن 

خرهـا يف غرها”.
ويف سـياق اخر، التقي رئيـس الجمهورية 
بزعمـاء وقـادة عـرب  تبـون،  املجيـد  عبـد 
بصالـون القاعـة الرفية مللعـب البيت قبيل 

حفـا افتتـاح املونديال.

االفتتـاح  قطـر، يف حفـل  امـس،  ابدعـت 
الرسـمي لفعاليـات كاس العالم ، حيث شـهد 
حفـل افتتـاح البطولـة الـذي أقيـم باسـتاد 
عبـق  بـن  فريـداً  مزجـاً  املونديـايل  البيـت 
الـرق بنكهـة قطريـة خالصة وبـن حداثة 
الغـرب بإيقاعـه الرسيـع، حيـث اسـتطاعت 
برسـم  والعالـم  الحضـور  تبهـر  ان  قطـر 
صـورا اقل مايقـال عنهـا انها كانـت مميزة.

وشـهر الحفل حضـور رئيـس الجمهورية 
عبـد املجيـد تبـون، ورؤسـاء وزعمـاء وقادة 
لعـدة دول، باالضافـة اىل شـخصيات ووجوه 
عديـدة، حيـث شـهد الحفـل يف سـابقة هـي 
االوىل مـن نوعهـا ، عى مـدار السـنوات املاية 
التـي شـهدت فعاليـات كاس العالـم، حيـث 
افتتـح الحفـل بايـات قرانيـة تاهـا الفتـى 
القطـري امللقـب "باملعجـزة" غانـم املفتاح ، 
بمشـاركة املمثـل االمريكـي الشـهر موزغان 
فريمـان، يف صـورة رائعـة حملـت معانـي 

عديدة. ورسـائل  كثـرة 
سـبور  بيـان  قنـوات  مانقلتـه  وبحسـب 

القطريـة، فانها تميّـزت فقـرات الحفل الذي 
سـبق املبـاراة االفتتاحيـة بـن منتخبي قطر 
املجموعـة  ضمـن  واإلكـوادور  املسـتضيف 
األوىل بإبهـار بـرصي لـم تشـهده افتتاحيات 
بطولـة كأس العالـم مـن قبـل، واسـتخدمت 
فيهـا أحـدث تكنولوجيات اإلضـاءة والصوت 
مـع  دقيـق  انسـجام  يف  البرصيـة  والخـدع 
يف  والجمهـور  واملجاميـع  التصويـر  حركـة 

أرضيـة امللعـب ويف املدرجـات.
وجـرى اختيـار القـرش الحوتـي )النهم( 
ألن قطـر تعتـرب موطنـاً لواحـدة مـن أكـرب 
تجمعات أسـماك القـرش الحوتيـة يف العالم، 
ويف تقاليـد البحـار يعترب القـرش الحوتي من 
"العمالقـة اللطيفـن" ذات البقـع البيضـاء 
عامـة عـى التفـاؤل، وهـو مخلـوق رمـزي 

وبوصلـة روحيـة لجميـع املاحن.
 " عنـوان  فحملـت  الثانيـة  اللوحـة  أمـا 
لتعارفوا"وخالهـا  يتعـرف الفنـان العاملـي 
القطـري غانـم  بالشـاب  مورغـان فريمـان 
يف  الجديـدة  األجيـال  يمثـل  الـذي  املفتـاح 

املنطقـة، وكل منهمـا يعتـي جـرساً مضيئًـا 
يعـربان عـن اختاف وجهـات النظـر وتباعد 
املسـتوى  بينهمـا حـوار عـايل  يـدور  اآلراء، 
تتصحـح فيه بعـض املفاهيـم املغلوطة حول 
ازدواجيـة املعايـر وكيفيـة إطـاق األحـكام 
املترسعـة، بناء عـى الحوار الـذي دار بينهما.

واسـتطاعت قطـر بهـذا الحفـل املميز ان 
تخطـف االضـواء وتدخـل التاريـخ مـن بابه 
الواسـع، يف سـابقة  هـي االوىل مـن نوعهـا 
بحفـل مميـز وحدث كـروي سـيكون ناجحا 

. ز متيا با
املجيـد  عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  وكان 
تبـون، قد وصـل اىل ملعب "البيـت" بالدوحة 
لحضـور حفـل افتتاح مونديـال قطر 2022.

وكان الرئيـس تبـون قـد حل ليلة  السـبت 
بالعاصمـة القطريـة لحضـور حفـل افتتاح 
كأس العالـم 2022، وذلـك تلبيـة لدعـوة من 
أخيـه سـمو الشـيخ تميم بـن حمـد أل ثاني، 

الشـقيقة. أمر دولـة قطر 

،عـي  الصيدالنيـة  الصناعـة  وزيـر  أكـد، 
عـون،  أن وزارة الصناعة الصيدالنية سـتعزز 
وتصنيـع  اسـتراد  عـى  الرقابـة  تكثـف  و 

الغذائيـة. املكمـات 
زيارتـه  خـال  ذاتـه،  الوزيـر  وأوضـح 
التفقديـة بوالية الجزائر،  أن إنتاج األنسـولن 
الصناعـة الصيدالنيـة، حيـث  أولويـة وزارة 
 4 التنفيـذ  حيـز  دخـول  ستشـهد   2023
إنتـاج  يف  متخصصـة  صيدالنيـة  مؤسسـات 

األنسـولن.
ورشع، وزيـر الصناعـة الصيدالنيـة عـي 
عـون رفقـة وايل واليـة الجزائـر  عبـد النور 
رابحـي، و وفـد وزاري هام بزيـارة تفّقد إىل 
واليـة الجزائـر ، التـي باتت تشـّكل قطبا من 

أهـم أقطـاب الصناعـة الصيدالنيـة يف الباد.
وأّول محّطـة يف زيـارة  الوزيـر هي مخابر 
 Laboratoires Frater-Razes فراتر رازس
األدويـة  مجموعـة  إنتـاج  يف  املتخّصصـة 
السـيما مـن املنتجـات املبتكـرة، بمـا ال يقل 
عـن 14 تخّصًصـا عاجيًا كمضـادات التخثر 
التـي سـاهمت يف رفـع التحـدي و املجابهـة 
الجزائريـة لجائحـة كوفيـد19- بوضع تحت 
 Varenox واملـرىض  األخصائيـن  تـرصف 
تضـم  وكمـا   ،.Lovenox الحيـوي  املـكاىفء 
مخابر فراتـر رازس ثاث وحـدات إنتاجية و 
عـدة خطـوط لإلنتـاج منها 5 خطـوط إلنتاج 
الحقـن، 4خطوط لألشـكال الجافـة و خطن 
التكنولوجيـا  مـن  املنبثقـة  األدويـة  إنتـاج 

الحيوية عى شـكل حقن جاهزة لاسـتعمال.
بتشـكيلة  أدويـة  عـدة  املخابـر  وتصنـع 
واسـعة متكّونـة مـن 116 منتًجـا، بإنتـاج  
وحـدة  مليـون   310 عـن  يقـل  ال  سـنوي 
بيـع، وهـي حاليـا تزعم عـى ولوج األسـواق 
الخارجيـة لتصبـح رشكـة تصديـر رئيسـية 
2019- يف  قامـت  الصيدالنيـة،  للمـواد 
 ( بيـع  وحـدة  مليونـن  بتصديـر   2020
كبسـولة،أقراص و أنبـوالت( لفائـدة البلـدان 
اإلفريقيـة عـى وجـه الخصـوص.، وتنـدرج 
عمـل  مخطـط  إطـار  يف  الزيـارة  هـذه 
الـوزارة الرامـي إىل دعم اإلسـتثمار يف مجال 
اإلنتـاج  وتشـجيع  الصيدالنيـة  الصناعـات 
املحـّي بغية تغطية السـوق الوطنيـة وتحفيز 

إبراهيـم  املاليـة  وزيـر  أكـد 
 ، األحـد  امـس  كسـايل،  جمـال 
أن االقتصـاد الوطنـي سيسـجل 
نمـوا خـارج املحروقـات ب5.6 
املقبلـة  السـنة  خـال  باملائـة 
2023 ، بفضـل األداء املتوقـع يف 

النشـاط. قطاعـات  مختلـف 
باملجلـس  علنيـة  جلسـة  ويف 
خصصـت  الوطنـي،  الشـعبي 
لسـنة  املاليـة  قانـون  ملـروع 
2023، أوضـح كسـايل أنـه من 
النمـو  املرتقـب تحسـن معـدل 
إىل  ليصـل  املحروقـات  خـارج 
مقابـل   2023 يف  5.6باملائـة 
بنهايـة  متوقعـة  4.6باملائـة 

.2 0 2 2
ويتوقـع إجمـاال تحقيـق نمو 
4.1باملائـة  بنسـبة  اقتصـادي 
العـام القادم، مقابـل 3.7 باملائة 
وهـذا   ،2022 بنهايـة  متوقعـة 
القطاعات،  أداء جميـع  "نتيجـة 
املحروقـات  قطـاع  باسـتثناء 
الذي سيسـجل شبه اسـتقرار يف 

الوزيـر. الحجم"،حسـب 
أن  ينتظـر  اإلطـار،  هـذا  ويف 
يسـجل القطـاع الزراعـي نمـوا 
مدفوعـا  باملائـة   6.9 بنسـبة 
بشـكل أسـايس بالزيـادة التـي 

إنتـاج  يف  باملائـة   50 تفـوق 
الحبـوب والذي سـينتقل من 41 
مليـون قنطـار متوقـع يف نهاية 
قنطـار  مليـون   67 إىل   2022
يف 2023، وفقـا للبيانـات التـي 

كسـايل. عرضهـا 
وبخصوص قطاعـي الصناعة 
العموميـة  واألشـغال  والبنـاء 
فمـن املتوقـع أن يبلـغ نموهمـا 
8.5 و5.6 باملائـة عـى التـوايل، 
مسـتفيدين مـن زيـادة نفقـات 
املمنوحـة  واملزايـا  التجهيـز 
للمسـتثمرين مـن خـال قانون 
باإلضافـة  الجديـد،  االسـتثمار 
الصناعيـة  املناطـق  لتوسـيع 
وعـودة الكثر من املؤسسـات إىل 

النشـاط.
يسـتفيد  أن  يتوقـع  كمـا 
قطـاع الخدمـات السـوقية مـن 
ديناميكيـة القطاعـات األخـرى, 
أن  إىل  الفتـا  الوزيـر  يضيـف 
املحروقـات  خـارج  الصـادرات 
 2023 يف  االرتفـاع  سـتواصل 
بنسـبة تفـوق 7 باملائـة مقارنة 
بتوقعـات إغـاق 2022 مقابـل 
للـواردات  متوقـع  انخفـاض 
يف  الحكومـة  لنهـج  "تعزيـزا 

ترشـيدها".

اكـد، وزيـر الفاحـة والتنمية 
الريفيـة،  محمـد عبـد الحفيـظ 
الجزائـر  مرافقـة  عـى  هنـي، 
لهيئـة مكافحـة الجـراد للمنطقة 
أي  تدخـر  ال  وأنهـا  الغربيـة،  
مجهـود مـن أجـل إنجـاح هـذه 
بوضعيـة  ذكـر  كمـا  الـدورة، 
واإلجـراءات  الجـراد  حالـة 
إطـار  يف  املتخـذة  االسـتباقية 
الغـزو  منـذ  الوقائيـة  املكافحـة 
األخـر للجراد للمنطقة الشـمالية 

إلفريقيـا. الغربيـة 
وافاد بيـان للـوزارة الوصية ، 
انه اسـتقبل   محمـد عبد الحفيظ 
هنـي، وزيـر الفاحـة والتنميـة 
السـيد  الـوزارة  الريفيـة، بمقـر 
األمـن  حمونـي،  ملـن  محمـد 
التنفيـذي للجنة مكافحـة الجراد 
الصحـراوي يف املنطقـة الغربيـة 
)CLCPRO( رفقـة إطـارات من 

الوزارة.
وتـم الحديث خال هـذا اللقاء 
للـدورة  التحضـرات  أخـر  عـى 
العـارشة لهيئـة مكافحـة الجراد 
للمنطقـة الغربيـة والتي سـتعقد 
يف الفـرتة املمتدة مـن 27 نوفمرب 
الىـى 01 ديسـمرب 2022، بوالية 

وهران.

وهـذا اللقـاء سـيجمع األمنـاء 
العامـون لعـرة دول أعضـاء يف 
هـذه الهيئـة باإلضافـة إىل أربعة 
أمنـاء عامون لـدول أخرى طلبت 

اإلنظمـام إىل عضويـة اللجنة.
استعراض  الجلسـة  وتم خال 
اللوجسـتية  التحضـرات  كافـة 
طـرف  مـن  املسـخرة  والتقنيـة 
الجزائـر مـن أجـل إنجـاح هـذه 
الـدورة ، كـم تـم ىمناقشـة عدة 
نقاط منهـا كيفيـة املصادقة عى 
ميزانيـة الهيئـة للسـنة القادمة، 
وحالة الجـراد يف الـدول العضوة 
وكـذا  للجنـة  لقـاء  أخـر  منـذ 
قبـول انضمـام عضويـة الـدول 

الجديـدة.
خـال  الوزيـر،  ركـز  كمـا 
تدخلـه عـى اتخـاذ كل التدابـر 
التكنولوجيـا  السـيما  الازمـة 
الحديثـة )طائـرة بـدون طيـار( 
يف عميلـة مسـح ومراقبـة ورصد 
تحـرك الجـراد يف املناطق صعبة 
التغـرات  ظـل  ويف  املسـالك 
العالـم  التـي يشـهدها  املناخيـة 
عامـة والـدول اإلفريقيـة خاصة 
الجـراد  نشـاط  عـى  وتأثرهـا 

الفاحـي. النشـاط  وعـى 

الوطني

 فريال/ت

فريال/ت
فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

النمو القت�شادي خارج المحروقات 
�شيرتفع في 2023

وزير الفالحة يبرز التح�شيرات 
الجارية للدورة العا�شرة لهيئة 

مكافحة الجراد للمنطقة الغربية

الرئي�س تبون ي�شيد بالم�شتوى العالمي الذي قدمته 
قطر في حفل افتتاح كا�س العالم

قطر تبهر العالم وتدخل التاريخ من بابه الوا�شع

ر�شميا...تكثف الرقابة على ا�شتيراد 
وت�شنيع المكمالت الغذائية

عبر عن مساندته لكل الجهود التي قامت بها من اجل هذا التنظيم المميز

حفل افتتاح كأس العالم كان مميزا انطلق بآيات من القران الكريم

دخول حيز التنفيذ 4 مؤسسات صيدالنية متخصصة في إنتاج األنسولين قريبا

التصديـر.
حيـث  صيدالنيـة  مؤسسـات  خمـس  الزيـارة  برنامـج  ويشـمل 

الطبيّـة: املسـتلزمات  و  الصيدالنيـة  املـواد  إنتـاج  يف  متخصصـة 
  Generic Lab كمـا تفقـد الوزيـر ذاتـه،  املؤسسـة الصيدالنيـة 
إلنتـاج االدويـة الجافـة، السـائلة وقطـرات العـن املعقمـة، برويبة.، 
واملؤسسـة الصيدالنيـة PROPHAM املتخصصـة يف تطويـر و إنتـاج 
األدويـة املضادة للرسطـان بنمط إنتاج كامل يف شـكل جـاف، برغاية. 
 ، Biocare Biotech التابعة ملجّمـع ، Biothéra وكـذا وحـدة إنتـاج ،

أول وحـدة إلنتـاج األنسـولن، بواد السـمار
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العامـة  املديريـة  اعلنـت 
واعـادة  السـجون  الدارة 
االدمـاج عـن تمكـن النزيل " 
ش.أ " مـن  مؤسسـة إعـادة 
الرتبـي والتأهيالقليعـة، مـن 
النجـاح  و  التفـوق  تحقيـق 
يف إجتيـاز مناقشـة أطروحـة 
تمثـات   " بعنـوان  دكتـوراه 
املتصـل  يف  التكنوقراطيـة 
السوسـيو-إقتصادي. دراسـة 
التسـيري  الفعـل  ملحـددات 
تخصـص  يف   " العقانـي 
و  املنظمـات  إجتمـاع  علـم 
حصولـه  و  البريـة  املـوارد 
عـى درجتـه العلميـة بتقدير 
لـه  أجازتـه  جـدا،  مـرف 
لجامعـة  املناقشـة  لجنـة 
الجزائر ،2 أبو القاسـم سـعد 
الجزائـر  ببوزريعـة  اللـه، 

. لعاصمـة ا
للمديريـة  بيـان  وحسـب 
قـد  الدكتـوراه  أطروحـة 
مناقشـة  مـدة  إسـتغرقت 
سـاعات  أربعـة  نتائجهـا، 
لجنـة  طـرف  مـن  كاملـة 
املناقشـة املشـكلة من  حسن 
تعليـم  أسـتاذ  الـاوي،  عبـد 

عايل رئيسـا، عتيقة حراريرية، 
أسـتاذ التعليم العـايل، مرفا 
مختـار،  يمينـة  مقـرران،  و 
أسـتاذة محارضة، عضـوا، أم 
كلثـوم دبيون، أسـتاذة تعليم 
عايل عـن جامعـة باتنة عضوا 
مـن  كل  بحضـور  ذلـك  و 
رئيـس قسـم علـم اإلجتمـاع 
أبـو   2 الجزائـر  لجامعـة 
القاسـم سـعد اللـه، األسـتاذ 
قـايض  الهاشـمي،  مقرانـي 
لدائـرة  العقوبـات  تطبيـق 
قضـاء  مجلـس  إختصـاص 
تيبازة، كيانـي زروالة،  مدير 
البحـث واالدمـاج االجتماعـي 
بلغيثري  ، قـادة  للمحبوسـن 
املديرالفرعـي  فضلـون، 
للتكوين وتشـغيل املسـاجن، 
عبـد الغني عميـار. و يذكر أن 
هاته النتيجـة العلمية املحرزة 
العـايل  التعليـم  مجـال  يف 
للمحبوسـن، تعد سـابقة أوىل 
مـن نوعهـا يف تاريـخ قطـاع 
السـجون و إن دل عـى يشء، 
نجاعـة  عـى  يـدل  فإنمـا 
فعاليـة الجهـود املبذولـة عى 
. املحبوسـن  تعليـم  صعيـد 

على مستوى والية اليزي

من مؤسسة إعادة التربية و التأهيل القليعة

البحـر  ريـاس  قـرص  مديـرة  تأسـفت 
فايـزة ريـاش متحصلة عى دكتـوراة يف علم 
اآلثار و أسـتاذة علـم اآلثار بقسـم اإلعام و 
اإلتصـال جامعـة الجزائـر يف حـوار اذاعي، 
مـن محدوديـة التوظيـف يف مجـال اآلثار ، 
مشـرة ان ، مئات الطلبة يتخرجون سـنويا 

و اليجـدون مناصـب عمل.
وأكـدت فايـزة ريـاش، ان طلبـة اآلثـار 
محرمـون حتـى مـن مسـابقات اإللتحـاق 
بسـلك التعليم، مؤكدة ان التسـاؤل املطروح 
اليـوم ماهـو مصـر هـؤالء الطلبـة يف ظـل 
الحاجـة املاسـة اليـوم إىل حمايـة موروثنـا 
الثقـايف،  قائلـة "لـم أجـد يومـا صعوبة يف 
العمـل بمجـال اآلثـار، هـذا املجـال مهـم 
جـدا يف الهويـة الوطنيـة والصعوبة ليسـت 
كإمـرأة  العمـل  و  املجـال  او  امليـدان  يف 
تكمـن  بـل   ، األثرثـة  املواقـع  مختلـف  يف 
صعوبـة  و  املواقـع  إهمـال  يف  الصعوبـة 
التواصـل مع سـكان املواقـع األثريـة الذين 

يعتقـدون أنهـا ملكيـة خاصـة.
واوضحـت املتحدثـة قائلـة" يف تدريـي 
ملقيـاس مدخـل علـم اآلثـار لطلبـة السـنة 
األوىل علـوم اإلعـام و اإلتصـال ، أركـز عى 
مايحتاجـه اإلعامـي و مايجـب ان يقدمـه 
للمـوروث  التسـويق  و  للرتوبـج  اإلعامـي 
الثقـايف، خاصـة وان الكثر من الـدول اليوم 
تحـاول السـطو عـى موروثنـا و هنـا يأتي 

دور اإلعـام يف الدفـاع عنـه.
الثقافـة  وزارة  أن  املتحدثـة،  وأوضحـت 
املـوروث  كبـر  بعمـل  تقـوم  الفنـون  و 
الثقافيـة سـواء كانـت موروثـا  املمتلـكات 
ماديـا او غر مـادي، ولكن اليـوم نحتاج إىل 
مختصـن آخرين و تخصصـات و قطاعات 
أخـرى  لحماية هـذا املوروث كقطـاع البيئة 
و وزارة السـياحة و وزارة الشـؤون الدينية 
و غرهـا من القطاعات للمسـاهمة يف حماية 
هذا املـوروث لتثمن كل املمتلـكات الثقافية.
ودعـت يف هـذا السـايق اىل فتـح املجـال 

لخريجـي علم اآلثـار لتدريس تاريـخ اآلثار 
و إدراج مـادة الـرتاث او الرتبيـة املتحفية يف 
برامـج التعليميـة، مؤكـدة ان تربيـة جيـل 
لهـم درايـة بما تملكـه الجزائر مـن موروث 

أثري. و  تاريخـي 

دعوات اىل استغالل مذكرات تخرج 
الطلبة يف مراكز البحث

إىل  نحتـاج  ان  املقابـل  يف  اشـارت  كمـا 
اإلقتصـادي  الجانـب  يف  تراثنـا  إسـتغال 
ممتلكاتنـا  حمايـة  اهميـة   عـى  فضـا 
القديمـة و التـي تعرضت لتخريـب من قبل 
التاريـخ  اإلسـتدمار و تدريسـيها يف كتـب 
وشـددت انه نحتـاج اليـوم إىل دبلوماسـية 
ثقافيـة لرتويـج ملوروثنـا لـكل ماهـو أكل 

تقليـدي. لبـاس  و  تقليـدي 
كمـا شـدد انه يجـب لكل سـفر جزائري 
يف أي دولـة هو مـن املفروض سـفر للرتاث 
الجزائـري ، لـذا علينـا تفعيل الدبلوماسـية 
الثقافيـة والعمـل عـى  توثيق هـذا املوروث 
علميـا مـن قبـل مراكـز البحـث، فضا عن 
رضورة اإلهتمـام  و إسـتغال كل مذكـرات 
تخـرج الطلبة وإعادة النظر يف كل مشـاريع 
الـرتاث و بعـث مشـاريع جديدة لهـا طابع 

إقتصـادي لـكل ماهو مـادي أو غـر مادي 
عـى املـدى البعيد.

بهـا  بالجزائـر  منطقـة  كل  ان  وقالـت 
آثـار و مـوروث مـادي و غر مـادي يحتاج 
نفـض الغبـار عنهـا ونحتـاج إىل حفريـات 
بعدد أكـرب  واكـدت ان الجانب املـادي مهم 
جـدا يف القيـام بالحفريـات عـى الجماعات 
املحليـة تدعيـم هـؤالء الباحثـن يف القيـام 
تمكـن   عـدم  مـن  متاسـفة  بالحفريـات، 
واحـدة  بحفريـة  القيـام  اليـوم  الباحثـن 
واكـدت  املاديـة،  اإلمكانـات  توفـر  لعـدم 
يجـب أن يكـون هنـاك معهـد عـال لآلثار، 
كمـا شـددت مهـم جـدا أن يكـون هنـاك 
البحـث  و  اآلثـار  مجـال  يف  مسـتثمرون 

األثـري.
العموميـة  املؤسسـات  عـى  واضافـت 
املسـاهمة يف القيـام بهـذه الحفريـات كمـا 
قامت به مؤسسـة سـوناطراك يف الجنوب و 
حيـث سـاهمت يف الحفـاظ عى اآلثـار التي 
عثـر عليهـا يف مشـاريع التنقيـب، مشـرا 
ان البحـث األثـري ناقـص رغم وجـود 17 
تأريـخ  مخابـر  "نحتـاج  قائلـة  حفريـة، 

جزائريـة  و مخابـر التحليـل."

ملـدري  املسـتقل  الوطنـي  املجلـس  دعـا   
الثانويـات  وزارة الرتبيـة الوطنية اىل الكشـف 
عاجـا  عن تفاصيـل مروع تعديـل القانون 
األسـايس الخـاص بأسـاك الرتبيـة الوطنيـة 
واملطالبـة بتسـليم نسـخة من املـروع ملمثي 

النقابـة يف أقـرب اآلجال.
واكـد املجلس يف بيـان له "ّانـه يف ظل واقع 
تربـوي واجتماعـي ومهنـي مـأزوم انعكـس 
سـلبا عـى األداء املهنـي ملديـر الثانويـة، ويف 
بـه  تلتـزم  الـذي  الرهيـب  الصمـت  سـياق 
األسـايس  القانـون  مـروع  بشـأن  الـوزارة 
الخاص بأسـاك الرتبية الوطنيـة والذي تبقى 
تفاصيلـه لحـد اآلن غـر واضحـة املعالـم مما 
قـد يحمـل إشـكاالت جديـدة وأعبـاء إضافية 
تزيـد مـن متاعـب مديـري الثانويـات خاصة 
إذا لـم يتـم األخـذ بعـن االعتبـار مقرتحـات 
النقابـة يف اللقـاءات التشـاورية حـول اإلطار 

اسـتحضار  مـع  للمديـر  واإلداري  املهنـي 
املعانـاة واإلكراهات بسـبب ثقل املهـام التقى 

أعضـاء املكتـب الوطنـي يف دورة عاديـة.
وخلـص االجتماع حسـب بيـان للمجلس اىل 
توجيـه دعـوة عاجلة اىل وزيـر الرتبية من اجل 
الكشـف عن فحـوى القانـون الخـاص وفتح 
ملـف املنح والعـاوات بمـا يضمن مـن الرفع 
املحـرتم لألجـور وتحسـن القـدرة الرائيـة 

الثانوية. ملديـر 
الـوزارة  برتاجـع  املجلـس  تاسـف  كمـا 
عـى االلتـزام الـذي قطعتـه عـى نفسـها مع 
النقابة بشـان مراجعـة التعويضـات الخاصة 
بتأطـر االمتحانات الرسـمية والتذكر بحتمية 
ورضورة تثمينهـا لتكـون يف مسـتوى أهميـة 
هـذه االمتحانـات وحجـم املسـؤوليات التـي 
يتحملهـا مديـر الثانوية وخطورتهـا باعتباره 

اإلجراء. ملركـز  رئيسـا 

معالجـة  اىل  املجلـس  دعـا  املقابـل  يف 
ملـف السـكنات الوظيفيـة معالجـة جذريـة 
وقانونيـة ورضورة التكفـل بالزمـاء مديـري 
الثانويـات الذيـن يحالـون عـى التقاعـد وال 
يملكـون سـكنات تأويهم، مـع الرفـض التام 
لـكل التجـاوزات التـي يتعـرض لهـا ديـرو 
الثانويـات عـرب الوطن ودعوة الـوزارة ملعالجة 
كافة االشـكاالت التـي تقدمها النقابـة معالجة 

وفعالة. جـادة 
كمـا دعـا اىل اإلرساع يف إيفاد لجـان تحقيق 
وطنيـة إىل الواليـات التـي بها مشـاكل عالقة، 
يدعـو  الوطنـي  املكتـب  فـإن  األخـر  ويف 
كافـة مديـري الثانويـات إىل التعبئـة الدائمـة 
حـول القـرارات التـي سـيخرج بهـا  املجلس 
الوطنـي يف دوراتـه القادمـة وذلـك مـن أجل 
تحقيـق جميع املطالـب املروعـة لرتبة مدير 

نوية. لثا ا

دعـا الشـاعر والباحـث وعضـو مجلـس 
الفنـون واآلداب الدكتـور مري بـن خليفة 
الجامعيـة،  املنظومـة  يف  النظـر  إعـادة  إىل 
بعد ان اشـار اىل غياب الشـعر يف الدراسـات 

األكاديميـة.
وأرجـع بـن خليفـة ان خفـوت األسـماء 
الحوافـز  غيـاب  إىل  الجزائـر  يف  الشـعرية 
الجامعيـة  الدراسـات  إن  قائـا  والتثمـن 
أصبحـت تميـل اىل دراسـات الرسديـات من 

بـاب اإلستسـهال، مؤكـدا أن مقاربة الشـعر 
تحتـاج إىل  أدوات ال تتوفر يف أغلب الباحثن.
حلولـه  لـدى  مـري   الدكتـور  ودعـا  
ضيفـا عـى برنامـج " مسـميات"مللتيميديا 
اإلذاعـة الجزائريـة  إىل رضورة الخـروج عن 
الشـعر  أن  مؤكـدا  للشـعر  املحـدد  اإلطـار 
حريـة ال يمكـن تقييـده بـأي مفهـوم كان، 
األدبيـة يف  األجنـاس  بـن  ال  حـدود  وأنـه 
عـرص الحداثـة، مضيفـا أن الشـعر ال يمكن 

تعريفـه، وال يمكـن تحديـد مفهـوم صـارم 
للشـعر  التقليديـة  النظـرة  منتقـدا  لـه، 
التـي تربطـه بـاألزوان والقـوايف، مؤكـدا أن 
الشـعرية املعـارصة تعتمـد عـى اإليقاعـات 

والرؤيـة.
وعـاد ضيف ملتيمديـا اإلذاعـة إىل ظاهرة 
يف  الشـعرية  األسـماء  مـن  الكثـر  خفـوت 
الجزائـر، مرجعـا هـذه الظاهـرة اىل غيـاب 

التثمـن والحوافـز.

النـقــابـــة  وجهـت 
لـعـمـــال  املستـقـلـــة 
التــربـيـــة والتكـويــن  
تدخـل  اجـل  مـن  نـداء 
الجهـات الوصيـة   بلتعجيل 
يف توزيـع السـكنات بواليـة 
غادرهـا  التـي  اليـزي  
حاليـا  وهـي  أصحابهـا 

شـاغرة.
النقابـة  واوضحـت    
الرتبيـة  لعمـال  املسـتقلة 
والتكويـن" السـتاف"  أنـه 
الدولـة  حـرص  اطـار  يف 
لتوفر كل الظـروف املائمة 
واملسـاعدة لـألرسة الرتبوية 
مـن  والرفـع  مهامهـا  ألداء 
مسـتوى منظومـة التعليـم، 
عـى  السـكن  ملـف  يأتـي 
الحاجيـات  هـذه  رأس 
يف  أساسـيا  عامـا  كونـه 
التعليـم  رجـل  اسـتقرار 
قطـاع  عمـال  أن  وبحكـم 
الرتبيـة بإيليـزي جلهـم من 
 ،)95%( الواليـة  خـارج 
حاجـة  تظهـر  وبالتـايل 
السـكن بالنسـبة لهم ملحة 
ومسـتعجلة  ورضوريـة 
أغلبهـم يلجأون  خاصـة أن 
بأثمـان  مسـاكن  كـراء  إىل 
باهضـة إن وجـدت، فنحـن 
القطـاع  يف  رشكاء  كنقابـة 
مـا  عـى  دائمـا  ونحـرص 

يخـدم القطـاع ويسـاهم يف 
لـه. الحسـن  السـر 

    واضـاف بيـان نقابـة 
انـه أمـام هذه  "السـتاف" 
ممـا  وانطاقـا  الوضعيـة 
مـن  النقابـة  دعـت  سـبق 
التعجيـل  الرتبيـة  مديـر 
التـي  السـكنات  توزيـع  يف 
وهـي  أصحابهـا  غادرهـا 
حاليا شـاغرة، خاصـة وأن 
الكثـر مـن عمـال القطـاع 
يتسـاءلون عن عـدم توزيع 
األن  لحـد  السـكنات  هـذه 
التوزيـع  لجنـة  أن  رغـم   "
تحديـد  يف  بعملهـا  قامـت 
وحتى  اإلسـتحقاق  أولويات 
هـذه  إعتمـاد  يتـم  لـم  إذا 

القائمـة".
وتسـائلت النقابـة "ملـاذا 
اللجنـة  هـذه  تجتمـع  لـم 
أولويـات  لتحديـد  مجـددا 
شـأن  ومـن  االسـتحقاق، 
هـذا اإلجـراء أن يحـل ولـو 
السـكن لدى  جزئيا مشـكل 
القطـاع."؟،  عمـال  بعـض 
مشـرة     إن الحـرص عـى 
السـكن  بمشـكل  التكفـل 
سـيؤثر  القطـاع  لعمـال 
عـى  محالـة  ال  إيجابيـا 
القطـاع وبالتـايل  اسـتقرار 
عى مسـتوى جـودة التعليم 

اليـزي. بواليـة 

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

أكدت ان مئات الطلبة يتخرجون سنويا و اليجدون مناصب عمل

والتكفل بالمتقاعدين منهم  الذين ال يملكون سكنات تأويهم

بعد ان سجل غياب الشعر في الدراسات االكاديمية

ريا�س تدعو الى ال�شماح بم�شاركة خريجي الثار 
في م�شابقة �شلك التعليم

مدراء الثانويات يطالبون الوزارة  الك�شف عاجال 
عن فحوى م�شروع القانون ال�شا�شي

بن خليفة يدعو الى اعادة النظر في المنظومة الجامعية

"ال�شتاف" تطالب  بتوزيع ال�شكانات 
الوظيفية ال�شاغرة على عمال التربية

في �شابقة الأولى من نوعها..، 
محبو�س ينال �شهادة دكتوراه 

بدرجة م�شرف جدا

الوطني
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في الفترة الممتدة من 20 الى 24 
نوفمبر الجاري  

كشـف وزيـر الربيـد واملواصات السـلكية 
والاسـلكية، كريـم بيبـي تريكـي ، أن عملية 
رفع السـعة املجهزة للشـبكة الدولية لألنرتنت 
اإلحتياجـات  بمواكبـة  سيسـمح  بالجزائـر 
املتزايـدة للمواطنـن أفراد أو مؤسسـات ومن 
أرسة  مايـن   6 أي  املنـازل  ثلثـي  توصيـل 
باألنرتنـت الثابت بنهاية سـنة 2024، مشـرا 
ان " رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبون، 
أسـدى توجيهـات بـرورة إضافـة كوابـل 
بحريـة أخرى لاتصـال باإلنرتنـت، إىل جانب 

تطويـر الكوابـل املسـتخدمة حاليا".
وقـال وزيـر الربيد لـدى نزولـه ضيفا عى 
برنامـج "ضيـف الصبـاح" للقنـاة اإلذاعيـة 
األوىل    أن "هنـاك مشـاريع أخـرى لإللتحاق 
بكوابـل بحريـة جديـدة والتي سـتدخل حيز 
وبدايـة   2024 سـنة  أواخـر  مـع  الخدمـة 
سـنة 2025، وهـذا مـن أجل تعزيـز حظرة 
الكوابـل التـي تمتلكهـا الجزائـر ومـن أجـل 
مواجهـه أي طـارئ قـد يحدث عى مسـتوى 

الكوابل". أحـد 
وثمـن تريكـي "عملية رفع السـعة املجهزة 
للشـبكة الدوليـة لألنرتنـت بالجزائـر والتـي 
إعتربهـا مـن بـن أهـم املشـاريع يف مخطـط 
عمـل القطاع لسـنة 2022، والـذي يهدف إىل 
مواكبـة االحتياجات املتزايدة للمواطنن سـواء 
أفـراد أو مؤسسـات وإىل تعزيـز ورفع قدرات 
تعتـرب  التـي  لإلتصـاالت  الدوليـة  شـبكتنا 
وسـيلة مهمـة لتواصـل وتبـادل البيانات مع 

بقيـة العالـم"، مشـرا إنـه "تم رفع السـعة 
املجهزة للشـبكة الدوليـة لألنرتنـت بالجزائر 
لتصـل إىل 7.8 ترابيت/ثـا، بعـد أن كانـت 
تقـدر بــ2.8 ترابيت/ثا سـنة 2021 و1.5 
ترابيت/ثـا يف بدايـة سـنة 2020"، مضيفـا 
أن "هـذا االرتفـاع سيسـمح بتوفـر الظروف 
املائمـة لتجسـيد برنامـج عمـل القطـاع يف 
األليـاف  تكنولوجيـا  بنـر  املتعلـق  شـقه 
البرصيـة وتوصيـل ثلثي املنـازل أي 6 ماين 
أرسة باألنرتنـت الثابت يف نهاية سـنة 2024، 
للطلـب  اسـتباقية،  بصفـة  مواكبـة،  وكـذا 
املتزايـد عـى األنرتنـت وتوفر رسعـات تدفق 

أعـى وفقـا للعـروض املقدمة".   

 مـن جانـب آخـر، أوضـح وزيـر الربيـد 
واملواصـات السـلكية والاسـلكية أنـه "من 
عمـل  مخطـط  يف  الهامـة  املحـاور  جملـة 
الربيـد  قطـاع  عمـل  ومخطـط  الحكومـة 
واملواصات السـلكية والاسـلكية هـو تعزيز 
قدرات هـذه الشـبكة الدولية لإلتصـاالت من 
أجـل تحقيـق هدفن أساسـين وهمـا تأمن 
هـذه الشـبكة مـن خـال تنويـع املسـارات 
والكوابـل البحريـة التـي تربطنـا مـع بقيـة 
ناحيـة  مـن  قدراتهـا  مـن  والرفـع  العالـم 
مواكبـة  أجـل  مـن  الـدويل  الـرتدد  النطـاق 
الحاجيـات املتزايـدة للمواطنـن سـواء كانوا 
وإداريـة". اقتصاديـة  مؤسسـات  أو  أفـراد 

أكـد وزير الشـؤون الدينيـة و األوقاف, 
التوعـوي  الـدور  أن  بلمهـدي  يوسـف 
لألئمـة مـن مختلـف املخاطر التـي يمكن 
اليوميـة  أن تعـرتض املواطـن يف حياتـه 
الرسـالة  و  الخطـاب  صلـب  يف  ينـدرج 

الجزائـر. املسـجدية يف 
آليـات  حـول"  إعامـي  يـوم  .خـال 
الوقايـة مـن حـوادث االختنـاق بالغاز", 
نظمتـه الـوزارة بالتنسـيق مـع مصالـح 
الحمايـة املدنيـة ورشكة توزيـع الكهرباء 
والغـاز )سـونلغاز( تحت شـعار "الوعي 
أسـاس الوقايـة", قـال بلمهـدي أن"دور 
األئمـة التوعـوي مـن مختلـف املخاطـر 
يف  املواطـن  تعـرتض  أن  يمكـن  التـي 
حياتـه اليوميـة يندرج يف صلـب الخطاب 

الجزائـر". املسـجدي يف 
الجمعـة  خطـب  الوزيـر   وأضـاف 
والـدروس املسـجدية اليوميـة, إىل جانـب 

الـدروس التي تقـدم عرب مختلـف معاهد 
اإلسـامية  الثقافيـة  املراكـز  و  التكويـن 
عـن  والزوايا,عـدا  القرآنيـة  واملـدارس 
املعتـاد,  والدينـي  الفقهـي  مضمونهـا 
مـن  الوعـي  نسـبة  رفـع  عـى  تحـرص 
مختلـف املخاطـر التـي تتهـدد املواطنن 
يف حياتهـم و ممتلكاتهـم و سـبل الوقاية 

منهـا".
القطـاع  عـن  األول  املسـؤول  وحـث 
يف  تنـاول  عـى  ''األئمـة  الصـدد  ذات  يف 
خطاباتهـم لـكل ما من شـأنه أن يسـهم 
الغـاز  التوعيـة مـن مخاطـر تـرسب  يف 
الـذي يـودي سـنويا بعـرات االرواح", 
مشـددا عـى "ايـاء االهمية الازمـة لهذا 
املوضـوع مـن بـاب الواجـب الرعـي يف 

الحفـاظ عـى الـروح البريـة".
كما أشـار بلمهـدي إىل ''تواصـل العمل 
مـع مختلـف الـركاء لتنظيـم وتعميـم 

الحمـات التحسيسـية واأليـام الدراسـية 
عـرب  الدينـي  القطـاع  هيـاكل  بمختلـف 
برامـج  وضمـن  الوطـن  واليـات  جميـع 
محـددة, تهـدف اىل ارشاك جميـع فئـات 
املجتمـع يف العمـل التوعـوي مـن مخاطر 

الغـاز". ترسب 
مـن جهتـه قـال املكلـف باإلعـام لدى 
املدنية,الرائـد  للحمايـة  العامـة  املديريـة 
املديريـة "  ان  الديـن,  رابـح بـن محـي 
التحسـيي  العمـل  تعمـل عـى تكثيـف 
للوقاية مـن مخاطر ترسبـات الغاز وذلك 
ضمـن الحملـة الوطنية التـي رشعت فيها 
املديريـة للوقايـة مـن األخطـار املتصلـة 
"آخـر  أن  إىل  مشـرا  الشـتاء",  بموسـم 
حصيلـة لحـوادث االختنـاق بالغـاز تفيد 
بوفـاة عرة أشـخاص وانقـاذ نحو 250 

آخريـن".

الطاقـات  و  البيئـة  وزيـرة  وجهـت 
بتيبـازة  موالفـي   سـامية  املتجـددة 
لقطاعهـا  املحليـة  للمديريـات  تعليمـات 
شـامل  إحصـاء  يف  بالـروع  تقـي 
ملختلـف األخطـار التـي تهـدد البيئة عى 

املحـي. املسـتوى 
إرشافهـا  لـدى  الوزيـرة,  شـددت  و 
إطـارات  لصالـح  تكوينيـة  دورة  عـى 
إلعـداد  الوطـن  عـرب  البيئـة  مديريـات 
إطـار  يف  البيئـة  لحمايـة  اسـرتاتيجية 
التنميـة املسـتدامة, عـى رضورة إحصاء 
تحديـد  و  املصنفـة  املؤسسـات  جميـع 
إىل  املحتملـة,  البيئيـة  األخطـار  طبيعـة 
جانـب إحصاء جميع املؤسسـات الناشـئة 
يف املجـال البيئـي, السـيما الناشـطة منها 
يف االقتصـاد الدائـري )التدويـر( و العمل 

الزيـادة يف عددهـا. عـى مرافقتهـا و 
كمـا دعـت موالفـي إىل إحصـاء جميع 
الفضـاءات املحمية وتحديد أهـم املخاطر 

املهـددة لهـا و إحصـاء جميـع مصـادر 
النفايـات الطبيـة مهمـا كان مصدرهـا و 
املتعلقـة  النقـاط السـوداء  جـرد جميـع 
بالنفايـات املنزليـة و الهامـدة و املفرغات 
لجميـع  بطاقيـة  إعـداد  و  العشـوائية 
املؤسسـات الخاصـة و العامـة العاملة يف 
مجال رسـكلة النفايات املنزليـة املختلفة.
و كشـفت يف هذا السـياق عن استحداث 
أرضية رقميـة لتقييم املجهـودات اليومية 
إلطـارات و موظفـي مديريـات البيئة عرب 
الـرتاب الوطنـي و متابعـة مـدى تحقيق 
األهـداف املسـطرة يف آجالهـا إلنجـاح كل 
مـن عمليات اإلحصـاء املذكـورة و مبادرة 
إعـداد اسـرتاتيجية وطنية لحمايـة البيئة.
الـدورة األوىل مـن  و يشـارك يف هـذه 
24 نوفمـرب  لغايـة  التـي تـدوم  نوعهـا, 
مصالـح  رؤسـاء  مـن  كل  الجـاري, 
مسـتوى  عـى  االتصـال  و  التحسـيس 
مديريـات البيئـة عرب الوطـن بهدف جمع 

اقرتاحـات حـول آليـات و أسـاليب عمـل 
انطاقا مـن املمارسـة اليوميـة لإلطارات 
املحليـة و مـن ثمة إعـداد خارطـة طريق 
و  األدوار  تحديـد  و  بتوضيـح  "تسـمح 
و  جديـدة  تسـير  ألنمـاط  وفقـا  املهـام 

البيئـة. عرصيـة", حسـب وزيـرة 
و ستسـمح مبادرة الصياغـة الجماعية 
اسـرتاتيجية سـنوية  التشـاركية بوضـع 
ذات أهـداف واضحـة و قابلـة للتحقيـق 
وفقـا لجـدول زمني محـدد يشـمل عددا 
البيئـي  "الضبـط  أبرزهـا  املحـاور  مـن 
بمختلـف عنارصه من الرتخيـص إىل املنع 
و الحر و التحسـيس والرتبيـة البيئية" 
و "حمايـة التنـوع البيولوجـي واألنظمـة 
املشـاريع  تجسـيد  "مرافقـة  و  البيئـة" 
"مسـاعدة  و  املحليـة"  االسـتثمارية 
الوصايـة,  تحـت  العموميـة  املؤسسـات 
ال سـيما يف مجـال اسـرتجاع و رسـكلة 

النفايـات".

العـدل  وزارة  اعلنـت 
التكوينيـة  العمليـات  عـن 
القضـاة  لفائـدة  املربمجـة 
واإلطـارات مـن 20 إىل 24 
نوفمـرب الجـاري، يف إطـار 
املدرسـة  مـع  التعـاون 

للقضـاء: العليـا 
وزارة  واوضحـت 
أنـه  لهـا،  بيـان  العـدل يف 
قاضيـا   )29( سـيتابع 
باملحاكـم  العاملـن  مـن 
اإلدارية لإلسـتئناف تكوينا 
اإلداريـة  "املحاكـم  حـول 
إىل    20 مـن  لإلسـتئناف" 
عـى   ،2022 نوفمـرب   24
العليـا  املدرسـة  مسـتوى 

. ء للقضـا
التكويـن  هـذا  ويهـدف 
إىل تعزيز قـدرات وكفاءات 
القضـاة الذين تـم تعيينهم 
اإلداريـة  باملحاكـم  للعمـل 
املسـتحدثة  لإلسـتئناف 

مؤخـرا.
إطـار  وبخصـوص 
برنامـج  مـع  التعـاون 
الفنـي  التعـاون 
للحكومـة  واإلقتصـادي 
الهنديـة،  سيشـارك )04( 
قضـاة وإطاريـن يف نـدوة 
"القانـون  حـول  دوليـة 
واألمـن  والجريمـة 
السـيبرانية"، عـرب تقنيـة 
مـن  بعـد  عـن  التحـارض 
23 إىل 25 نوفمـرب 2022، 
العـدل  وزارة  تنظيـم  مـن 
الهنديـة ووزارة املعلومـات 
الهنديـة. التكنولوجيـة 

هـذه  خـال  وسـيتم 
املسـائل  مناقشـة  النـدوة 
باملجاالت  املرتبطـة  الراهنة 
وتحديـات  السـبرانية 
وتحليل  السـبراني  الفضاء 
يف  الحاصلـة  التطـورات 
والجريمة  القانـون  مجاالت 
ويف  السـبرانية،  واألمـن 
التعـاون مـع وكالة  إطـار 
لتكوين  األوروبـي  االتحـاد 
القانـون  إنفـاذ  مصالـح 
سيشـارك   ،  CEPOL
تكويـن  يف  قضـاة   )05(
عـن بعـد حـول "الحصول 
االلكرتونيـة  األدلـة  عـى 
قضايـا  يف  واسـتعمالها 
اإلرهـاب" مـن 21 نوفمـرب 
 ،2022 ديسـمرب   11 إىل 
يف إطـار مشــروع تبـادل 
املعلومات يف مجال مكافحة 
العدالة  واسـتجابة  اإلرهاب 
.CT-INFLOW الجنائيـة 

و اضـاف البيـان ذاتـه، 
إىل  التكويـن  هـذا  يهـدف 
تقديـم نظـرة شـاملة عـن 
لألدلـة  الحاليـة  الوضعيـة 
االلكرتونية مـن وجهة نظر 
لتعزيـز  وتقنيـة  قانونيـة 
الصلـة  حـول  املعـارف 
واسـتخدام  اإلرهـاب  بـن 
الحديثـة،  التكنولوجيـات 

حـول  املفاهيـم  وتحسـن 
العابـرة  األدوات األساسـية 
إىل  للوصـول  للحـدود 
البيانـات وطـرق حفظهـا، 
األدلـة  اسـتخدام  وكـذا 
مراحل  خـال  االلكرتونيـة 
املحاكمـة مـع الرتكيـز عى 
للحصول  الفعالـة  اآلليـات 
عـى األدلـة االلكرتونية مع 
الكامـل  االحـرتام  ضمـان 
للحقـوق األساسـية وقبول 
التـي يتـم جمعهـا  األدلـة 

بالخـارج.
ذاتـه،  البيـان  وابـرز 
مـع  التعـاون  إطـار  يف 
الجزائريـة  األكاديميـة 
الطـب  علـوم  لتطويـر 
 28( سيشـارك  الرعـي، 
 )02 إطـاران  و  قاضيـا 
رابـع  دويل  مؤتمـر  يف 
الجزائريـة  لألكاديميـة 
الطـب  علـوم  لتطويـر 
و27   26 يومـي  الرعـي 
تحـت   ،2022 نوفمـرب 
شـعار "من أجل ممارسـة 
طبيـة رشعيـة متناغمـة و 
توافقيـة"، بقصــر الثقافة 
"مفـدي زكريـا" بالجزائر.
يف  املشـاركة  وتهـدف 
توحيـد  إىل  املؤتمـر  هـذا 
الطبيـة  الربوتوكـوالت 
املسـتوى  عـى  الشــرعية 
بعرض  وستسـمح  الوطني 
يف  الجزائريـة  التجربـة 
مجـاالت الطـب الشــرعي 
مـع  خرباتهـا  ومشـاركة 
بلـدان عربيـة وإفريقية من 
املمارسـات  تنسـيق  أجـل 
يف  والقانونيـة  الطبيـة  
ضحايـا  رعايـة  مجـال 

. لعنـف ا
وأضـاف البيـان ذاته، يف 
إطـار التعاون مـع املديرية 
الوطنـي،  لألمـن  العامـة 
 )02( قاضيـان  سيشـارك 
حـول  تكوينيـة  دورة  يف 
"تقنيـات البحـث والتحري 
يف قضايا النسـاء الضحايا" 
نوفمـرب   23 إىل   21 مـن 
مسـتوى  عـى   ،2022
طيبـي  الرطـة  مدرسـة 
بلعبـاس،  بسـيدي  محمـد 
الشــرطة  لفائـدة موظفي 
مـن تنظيم املديريـة العامة 
الوطني، مـن خال  لألمـن 
تنشـيط محارضتـن يومي 
 2022 نوفمـرب   22 و   21
حـول موضوعـي "الحماية 
القانونيـة للنسـاء ضحايـا 
العنـف"  أشـكال  مختلـف 
الجنائيـة  اإلثبـات  و"أدلـة 
النسـاء"،  قتـل  جرائـم  يف 
إىل  الـدورة  هـذه  وتهـدف 
موظفـي  قـدرات  تطويـر 
البحث  املكلفـن يف  الرطة 
والتحـري يف قضايـا العنف 

ضـد النسـاء.

وزارة العدل تفرج عن العمليات 
التكوينية المبرمجة للق�شاة 

والطارات

فريال/ت
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كامليا.س
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كشف عن تعليمات من رئيس الجمهورية الضافة كوابل بحرية أخرى

الذي يودي سنويا بعشرات األرواح

إلى جانب إحصاء جميع المؤسسات الناشئة في هذا المجال

تريكي: ن�شعى اإلى تو�شيل 6 ماليين اأ�شرة جزائرية 
بالأنترنت الثابت نهاية 2024

بلمهدي يدعو الأئمة على تناول في خطاباتهم مخاطر ت�شرب الغاز

موالفي تدعو الى اإح�شاء �شامل لمختلف الأخطار التي تهدد البيئة

الوطني
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الطاقــة  وزيــر  دعــا،   
واملنجــم،  محمــد عرقــاب، اىل 
ــم  ــودات لتقدي ــة املجه مضاعف
ــاء  ــط الكهرب ــة ضب ــد للجن املزي
والغــاز، والتــي تتمثــل مهمتهــا 
الرئيســية يف ضمــان تطبيــق 
القوانــن الحاكمــة للكهربــاء 

والغــاز.
الطاقــة  وزيــر  تــرأس 
 ، عرقــاب  محمــد  واملنجــم،  
أمــس ، حفــل تنصيــب   عتيمــان 
الجديــدة  الرئيســة   ، وســيلة 
للجنــة ضبــط الكهربــاء والغــاز 
ــوال  ــد رح ــا  فري )CREG( خلف
للجنــة،  بالنيابــة  الرئيــس   ،
ــاء وكاالت  ــور رؤس ــذا بحض وه
املديــر  الرئيــس  و   القطــاع، 
ســونلغاز،  ملجمــع  العــام 
ــة  ــاع الطاق ــن قط ــارات م وإط
ــة  ــر الطاق ــأ وزي ــم. وهن واملناج
واملناجــم  عتيمــان، عضــو لجنــة 
اإلدارة يف اللجنــة، عــى منصبهــا 
ــد، ودعوتهــا إىل مضاعفــة  الجدي
جهودهــا لتقديــم املزيــد للجنــة 
ضبــط الكهربــاء والغــاز، والتــي 
الرئيســية  مهمتهــا  تتمثــل 
القوانــن  تطبيــق  ضمــان  يف 

الحاكمــة للكهربــاء والغــاز.
كمــا تقــدم  الوزيــر بخالــص 

شــكره رحــوال عــى املجهــودات 
ــته  ــدة رئاس ــول م ــة ط املقدم

ــة. ــة بالنياب للجن
أكــدت  جانبهــا،  ومــن 
للجنــة،  الجديــدة  الرئيســة 
إنهــا ترفــت للغايــة بثقــة 
عبــد  الجمهوريــة،   رئيــس 
يف  بتعيينهــا  تبــون،  املجيــد 
هــذا املنصــب الــذي تنــوي مــن 
ــل  ــكل كام ــتثمار بش ــه اس أجل
ــن يف  ــع العامل ــا وجمي طاقاته
لجنــة ضبــط الكهربــاء والغــاز.
وبــدأت ا عتيمــان وســيلة، 
املهنيــة عــام 1992  حياتهــا 
ــر،  ــة الجزائ ــدرس يف جامع كم
إىل  انضمــت   ،1998 عــام  ويف 
ــم  ــة تصمي ــونلغاز كمهندس س
للهيــاكل التشــغيلية والتجاريــة، 
ثــم كرئيســة لــإلدارة وامليزانيــة. 
ضبــط  لجنــة  إىل  انضمــت 
الكهربــاء والغــاز يف عــام 2006، 
حيــث شــغلت مناصــب تنفيذيــة 
ــازات  ــا، ونائــب مديــر االمتي علي
ــرة  ــم مدي ــددة، ث ــة املتج والطاق
ــة  ــة العمومي ــازات والخدم االمتي
يف 2015، قبــل أن يتــم تعيينهــا 
ــو  ــام 2021، كعض ــة ع يف نهاي
ــط  ــة ضب ــة اإلدارة للجن يف لجن

.CREG الكهربــاء والغــاز

اسـتقبل وزيـر األشـغال العمومية 
و الـري و املنشـآت القاعديـة، لخر 
بالجزائـر  األحـد  يـوم  رخـروخ، 
العاصمـة، وفـدا عـن صنـدوق النقد 
فرديـي  السـيدة  برئاسـة  الـدويل، 
القضايـا  عديـد  لبحـث  جنيفييـف، 
املتعلقـة بالقطـاع و سـبل تطويرها، 
حسـبما أفـاد بـه بيـان للـوزارة. و 
يأتـي هـذا اللقـاء -يضيـف البيان- 

يقـوم  التـي  الزيـارة  مـع  مـوازاة 
بهـا هـذا الوفـد اىل الجزائـر يف اطار 
يجريهـا  التـي  الدوريـة  املشـاورات 
الـدول  الـدويل مـع  النقـد  صنـدوق 

األعضـاء.
فرصـة  اللقـاء  هـذا  شـكل  كمـا 
تـدارس خالهـا الطرفـان العديد من 
األشـغال  بقطـاع  املتعلقـة  القضايـا 
العموميـة و الـري, أيـن قـام الوزير 

املجهـودات  عـى  الوفـد  باطـاع 
املبذولـة يف الجزائر يف سـبيل ترقية و 
تنمية القطاع و املشـاريع املسـتقبلية 
يف مجـال تحليـة مياه البحر وشـبكة 
ذات  يوضـح  الرسيعـة,  الطـرق 
ايضـا  الطرفـان  املصـدر. و تطـرق 
اىل الراكـة بـن القطاعـن العـام و 
الجزائـر,  الخـاص و مسـتقبلهما يف 

وفقـا للبيـان.

دعا لمضاعفة المجهودات

قطاع األشغال العمومية والري:

عرقاب ين�شب الرئي�س الجديد 
للجنة �شبط الكهرباء والغاز

 رخروخ ي�شتقبل وفد عن �شندوق النقد الدولي

اكـد،  وزيـر الصناعـة،  أحمد زغـدار ،  إن 
دورا  تلعـب  امليكانيكيـة  الصناعـات  رشكات 
مهمـا يف رفع نسـب اإلدمـاج املعـّول عليها يف 

تنميـة صناعة السـيارات.
وأشـار زغـدار، اىل أهميـة هـذه املؤسسـة 
ملـا تلعبه املؤسسـات الناشـطة يف هـذا املجال 
االدمـاج  نسـب  ورفـع  املناولـة  تطويـر  يف 
املعول عليهـا يف تنمية الصناعـات امليكانيكية 

املركبات. وصناعـة 
و اسـتهل وزيـر الصناعـة،   أحمـد زغدار 
،زيارتـه إىل واليـة غليـزان بتفقـد املؤسسـة 
االقتصاديـة العمومية للصناعـات امليكانيكية 
 ،AGM مجمـع  فـرع   ORSIM ولواحقهـا  
اللوالـب  مختلـف  إنتـاج  يف  املتخصصـة 
والرباغي بطاقـة إنتاجية 2790 طن سـنويا. 
ويقـدر عـدد عمـال املؤسسـة ب 283 عامل.
وخـال معاينتـه لهـذه املؤسسـة، أشـار  
زغـدار اىل أهميـة  هـذه املؤسسـة ملـا تلعبـه 
املؤسسـات الناشـطة يف هذا املجـال يف تطوير 
املناولـة ورفـع نسـب االدمـاج املعـول عليها 
وصناعـة  امليكانيكيـة  الصناعـات  تنميـة  يف 
عمـل  زيـارة  يف  الوزيـر  ورشع  املركبـات. 
للوقـوف عـى عـدد مـن  غليـزان  إىل واليـة 

املشـاريع االسـتثمارية والصناعيـة بالواليـة، 
حيـث وبمنطقـة النشـاطات ببلديـة بلعسـل 
بوزقزة)واليـة غليـزان(، عايـن الوزير رشكة 
 "SARL TIDLAOUI INDUSTRIE"
الكهربائيـة  والخيـوط  األسـاك  لصناعـة 
وتحويـل  الكهربائيـة  واملولـدات  والهاتـف 
الباسـتيك، بطاقـة إنتاجية 560 طن سـنويا 
موجهـة للسـوق الوطنية مع آفـاق للتصدير.

 ونـوه  زغـدار، لـدى معاينتـه للمصنـع، 
بنوعية وجـودة منتجاته املتعلقـة بالصناعات 
الكهربائيـة التـي تعمـل الوزارة عـى تطوير 
هـذه الشـعبة لتلبيـة االحتياجـات الوطنيـة 

وخفـض فاتـورة اسـتراد منتجاتها.
بتجمـع  الخصـوص  هـذا  يف  وذكـر   
تـم  )كلوسـرت(الذي  الكهربائيـة  الصناعـات 
انشـاؤه  لتحقيـق هـذا الهدف،  واشـار ايضا 
اىل ان هـذا املـروع يعمـل هـو االخـر عـى 
رفـع نسـب االدمـاج الوطنـي لعـدة منتجات 

نهائيـة أخـرى.
 ومـن  جهة أخـرى، أبرز الوزيـر املؤهات 
السـتقطاب  غليـزان  واليـة  تملكهـا  التـي 
االسـتثمارات الوطنيـة واالجنبيـة السـيما يف 

الفـروع املتعلقـة باملناولـة الصناعيـة.

أحمـد  الصناعـة،  وزيـر  يـرف   
نوفمـرب   21 اإلثنـن  اليـوم  زغـدار، 
الجـاري بواليـة مسـتغانم عـى افتتـاح 
ملتقـى وطني حـول الفعاليـة الطاقوية 
تجمـع  ينظمـه  العموميـة  اإلنـارة  يف 
الصناعـات الكهربائيـة الجزائـري وذلك 
بالتعـاون مـع قطاعـات التعليـم العايل 

املحليـة. والجماعـات 
وأفـاد بيـان لـوزارة الصناعـة ، انـه 

الـذي  امللتقـى،  هـذا  تنظيـم  ينـدرج 
يـدوم يومـن، ضمـن توجيهـات رئيس 
االنـارة  بتعميـم  املتعلقـة  الجمهوريـة 
العموميـة الناجعة والذكية عى مسـتوى 
برنامـج  إطـار  يف  الوطـن  بلديـات  كل 
الطاقـوي وترشـيد اسـتهاك  االنتقـال 

الطاقـة.
سـيعرف  الـذي  الحـدث،  ويهـدف 
حضـور أكثـر مـن 300 مشـارك منهم 

خـرباء ومهنيي اإلنارة وممثي السـلطات 
املحليـة، إىل جمـع كل الفاعلـن يف هـذا 
املجـال إلعـداد دليـل عمـي السـتعمال 
االنـارة  وصيانـة  لتجهيـزات  أمثـل 
العموميـة. ويمثـل االسـتهاك الطاقوي 
لإلنـارة العمومية 59 باملائـة من فاتورة 
الكهربـاء االجمالية للسـلطات املحلية، يف 
حـن سـيمكن تعميـم االنـارة العمومية 
الطاقـة  عـى  املعتمـدة  وتلـك   LED

الكهروضوئيـة مـن اقتصـاد 80 باملائة 
مراعـاة  مـع  الحـايل  االسـتهاك  مـن 
للمواطنـن  الصحـة  السـامة،  جوانـب 
 ، السـياق  ويف  البيئـة.  عـى  والحفـاظ 
تفعيـل  الهـدف  هـذا  تحقيـق  يتطلـب 
مرجعـي.  ومعيـاري  قانونـي  نظـام 
ولهـذا فـان تطويـر دليل إضـاءة وطني 
سـيعمل عـى تعزيـز التوافـق والتعاون 
بـن جميـع املتعاملـن يف سلسـلة القيم 

لتوحيـد  أسـايس  رشط  ستشـكل  التـي 
الوطنيـة لإلنـارة. املقاييـس 

ويف هـذا اإلطـار، سـيتضمن امللتقـى 
عدة محارضات وورشـات عمـل تتطرق 
اىل مختلـف الجوانـب املتعلقـة باإلضاءة 
العموميـة وتطويـر هـذا الدليـل. وعـى 
هامـش التظاهرة، سـيتم تنظيم صالون 

يضـم املنتوجـات الوطنيـة لإلنارة.

حيث من شأنه أن يساهم في الحد من حوادث المرور ..جمعية حماية المستهلك:

اعتـرب  رئيـس جمعيـة األمـل لحمايـة 
الـروط  بـأن  منـور  حسـان  املسـتهلك 
الجديـدة املدرجـة ضمـن دفـرت الـروط 
الـذي صـدر الخميـس املـايض يف الجريدة 
ضـخ  عـى  املسـتثمرين  يحفـز  الرسـمية 
اسـتثمارات  حقيقيـة تأخـذ بعـن اإلعتبار 
املشـاكل التـي تواجـه املسـتهلكن يف إطار 
مـا يعـرف ب " خدمـات مـا بعـد البيع ."

واوضـح  لدى اسـتصافته ضمن برنامج 
القنـاة  أمـواج  عـى  التحريـر"  "ضيـف 
اإلذاعيـة الثالثـة انه تضمن دفـرت االروط 
املتعلـق باملصنعـن ووكاء بيع السـيارات 
فيمـا يتعلـق بقطـاع الغيـار حيـث نـص 
عـى وجـوب وفرته خـال فـرتة الخدمة ما 

بعـد البيـع واملقـدرة بعر سـنوات، حيث 
مـن شـأنه أن يسـاهم يف الحد مـن حوادث 
املـرور التـي تقـع بسـبب قطـاع الغيـار 

. ملغشوش ا
وقـال حسـان منصور إن دفـرت الروط 
املتعلـق باملصنعـن ووكاء بيع السـيارات 
حمايـة  تضمـن  جديـدة  ضوابـط  وضـع 
موضحـا  املسـتهلكن،  وحقـوق  مصلحـة 
رضورة  عـى  نـص  الـروط  دفـرت  بـأن 
بفتـح  القطـاع  هـذا  يف  املسـتثمر  التـزام 
28 واليـة مـن  األقـل يف  لـه عـى  فـروع 
الـرتاب الوطنـي لتخفيف أعبـاء التنقل عن 
املواطنـن القاطنـن يف الواليـات الداخليـة 
مشـرا عى سـبيل املثـال ال الحـرص إىل أن 

تمنراسـت كان يف  املقيـم بواليـة  املواطـن 
السـابق يقطـع مسـافة تتجـاوز الــ700 
كلـم من أجل إصـاح األعطـاب امليكانيكية 
والتـي  تعتـرب يف غالـب األحيـان خفيفـة.

كمـا ابـرز املتحـدث بمـا وصفـه بالهام 
لفائـدة املسـتهلكن ويتعلق األمـر بتحديد 
صاحيـة الرخصـة املمنوحـة لـوكاء بيـع 
السـيارات ب خمس سـنوات ،إذ وبمقتىض 
أحـكام دفرت الـروط الجديـدة يتعن عي 
الوكيـل بعد انقضـاء هذه املـدة إيداع طلب 
اعتمـاد جديـد  لـدى الهيئـات املعنيـة من 
أجـل تقييـم ومراقبـة نشـاطه وخصوصا 

فيمـا يتعلـق بالعاقة مـع الزبائن. 

 اسـتقبل وزيـر الطاقـة واملناجـم، محمد 
الـوزارة،  بمقـر  األحـد,  أمـس  عرقـاب، 
سـفر جنـوب إفريقيـا لـدى الجزائـر, يبي 
الطرفـان  تطـرق  حيـث  ليسيديماسـيتا, 
اىل سـبل تطويـر وتعزيـز عاقـات التعاون 
الثنائـي يف مجـال الطاقـة واملناجم, حسـبما 

للـوزارة. بيـان  بـه  افاد 
وتركـزت املباحثـات بـن الطرفـن عـى 
"تطويـر وتعزيـز عاقـات التعـاون الثنائي 
املوصوفـة  واملناجـم،  الطاقـة  مجـال  يف 

املصـدر. نفـس  يضيـف  باملمتـازة", 
فـرص  عـى  الوزيـر  شـدد  وباملناسـبة, 
التـي يوفرهـا قطـاع  االسـتثمار والراكـة 
الطاقـة يف الجزائـر، ال سـيما التنقيـب عـن 
املحروقـات وتطويرهـا واسـتغالها يف إطار 
يوفـر  الـذي  الجديـد  املحروقـات  قانـون 
العديد من التسـهيات واملزايا للمسـتثمرين.

كمـا أرص الطرفـان, يقـول البيـان, عـى 

تعزيـز عاقـات التعـاون يف مجـال املناجـم 
واالسـتغال  البحـث  سـيما  ال  بالجزائـر، 
واإلنتـاج وتحويـل املـوارد املنجميـة، راغبن 
يف "رؤيـة تطويـر املشـاريع الواعـدة التـي 
تشـجع عـى تبـادل الخـربات ونقـل املعرفة 

الجنـوب إفريقيـة يف هـذا املجـال".
"الكبـرة"  بالفـرص  الطرفـان  ونـوه 
الطاقـات  مجـال  يف  واالسـتثمار  للتعـاون 

يف  خـاص  وبشـكل  الجزائـر،  يف  املتجـددة 
برنامـج 2035-2024 لبنـاء منشـآت إنتاج 
الطاقـة الشمسـية الكهروضوئيـة يف الجزائر 

ميغـاواط.  15.000 اسكندر ابقـدرة 

 سيعرف حضور أكثر من 300 مشارك منهم خبراء ومهنيي اإلنارة

ملتقى وطني حول الفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية يومي 21 و 22 نوفمبر بم�شتغانم

اسكندر ا

فريال/ت

نوه بنوعية وجودة منتجاته المتعلقة بالصناعات الكهربائية

اسـتقبل محمـد عبـد الحفيظ 
هنـي وزيـر الفاحـة و التنميـة 
الريفيـة ، بمقـر الـوزارة ، وفدا 
الـدويل  النقـد  صنـدوق  عـن 
جنيفييـف  فرديـي  برئاسـة،   
 ،)Verdier Genéviéve(
النقـد  صنـدوق  بعثـة  رئيسـة 

الجزائـر. إىل  الـدويل 

املباحثـات حـول  وتمحـورت 
املواضيـع املتعلقـة بالقطـاع ، ال 
سـيما منها أداء القطاع الفاحي 
السـيما  االخـرة  االصاحـات  و 
االصاح الريبي و إسـرتاتيجية 
التنميـة الفاحبـة  و االجـراءات 
بتحديـات  الصلـة  ذات  املتخـذة 

التغـرات املناخيـة.

كامليا.س

وزير الفالحة ي�شتقبل وفدا زغدار يوؤكد دور �شركات ال�شناعات الميكانيكية في رفع ن�شب الدماج
عن �شندوق النقد الدولي  

ويجري مباحثات بخ�شو�س قطاعه

االقتصادي

" دفتر �شروط بيع ال�شيارات يحفز الم�شتثمرين على �شخ 
ا�شتثمارات  حقيقية"

عرقاب ي�شتقبل �شفير جنوب افريقيا  

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت
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ان  أمركــي  مســؤول  أعلــن 
عــى  تعمــل  املتحــدة  الواليــات 
بنــاء بنيــة تحتيــة "متكاملــة" 
يف  والبحــري  الجــوي  للدفــاع 
الــرق االوســط يف وقــت تتصاعــد 

التوتــرات مــع إيــران 
ورصح منســق مجلــس األمــن 
ــمال  ــط وش ــرق األوس ــي لل القوم
،يف  ماكغــورك  بريــت  إفريقيــا 
ــنوي  ــة" الس ــوار املنام ــر "ح مؤتم

ــى  ــز ع ــاده ترّك ــن أن ب يف البحري
يف  الوشــيكة"  "التهديــدات  ردع 
الغنيــة  االســرتاتيجية  املنطقــة 

بمــوارد الطاقــة.
"تعمــل  ماكغــورك  وقــال 
الواليــات املتحــدة اآلن بنشــاط عــى 
بنــاء بنيــة دفاعيــة جويــة وبحريــة 
متكاملــة يف هــذه املنطقــة"، مضيفا 
"يتــم اآلن تنفيــذ يشء تحدثنــا عنــه 
ــال  ــن خ ــة، م ــرتة طويل ــذ ف من

والتقنيــات  املبتكــرة  الــراكات 
ــدة". الجدي

املركزيــة  القيــادة  قائــد  وكان 
األمركيــة الجنــرال مايــكل كوريــا 
ــبت أّن  ــر الس ــال املؤتم ــن خ أعل
الواليــات  قــوة بحريــة بقيــادة 
ــن 100  ــر م ــتنر أكث ــدة س املتح
ــاه  ســفينة مســّرة عــن بعــد يف مي
الخليــج بحلــول العــام املقبــل لــدرء 

ــة. ــدات البحري التهدي

حّملــت  بعدمــا  ذلــك  وجــاء 
الواليــات املتحــدة إيــران مســؤولية 
هجــوم بطائــرة مســرة قبالــة 
األســبوع  هــذا  عمــان  ســاحل 

أصــاب ناقلــة نفــط 
والهجــوم هــو األحــدث يف سلســلة 
ــاه الخليــج التــي  اضطرابــات يف مي
تعــد طريًقــا رئيســيًا إلمــدادات 

ــة. ــة العاملي الطاق
القــوات  إّن  ماكغــورك  وقــال 

وردعــت  "كشــفت  األمركيــة 
ــب  ــن جان ــيكة" م ــدات وش تهدي
"إيــران  أن  وأضــاف  إيــران 
ــى  ــوم ع ــن هج ــتعد لش ــت تس كان
أن  املرجــح  ومــن  الســعودية. 
ــبب  ــدث بس ــم يح ــوم ل ــذا الهج ه
بــن  الوثيــق  األمنــي  التعــاون 
املتحــدة،  والواليــات  الســعودية 

أمــر متواصــل". وهــو 

الوليات المتحدة تبني نظاما دفاعيا "متكامال" في ال�شرق الو�شط
تعمل على بناء بنية تحتية “متكاملة” للدفاع الجوي والبحري

اختتــم مؤتمــر األطــراف حــول املناخ 
الشــيخ  رشم  مدينــة  يف  )كــوب27( 
ــداف  ــد أه ــادة تأكي ــة دون إع املرصي
جديــدة لخفــض انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة مقارنــة بالقمــم الســابقة، 
ــض  ــدوق لتعوي ــاء صن ــر إنش ــه أق لكن
ــّر  ــن التغ ــررة م ــرة املت ــدول الفق ال

ــي.  املناخ
 

وأبــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
لكــون  أســفه  غوتريــس  أنطونيــو 
مؤتمــر األطــراف فشــل يف وضــع خطــة 
"لخفــض االنبعاثــات بشــكل جــذري". 
ــن  ــي ع ــاد األوروب ــرب االتح ــن ع يف ح
حــول  االتفــاق  مــن  أملــه  خيبــة 
االنبعاثــات الــذي تــم التوصــل إليــه يف 

ــة. القم
ــة  ــة وصعب ــات طويل ــد مفاوض وبع
املحــدد،  املوعــد  بكثــر  تجــاوزت 
ــاخ  ــول املن ــراف ح ــر األط ــم مؤتم اختت
)كــوب27( وأقــر نصــا كان محــور 
ــا  ــئ صندوق ــة ينش ــات محموم نقاش
ــررة  ــرة  املت ــدول الفق ــض ال لتعوي
ــادة  ــن دون إع ــي م ــّر املناخ ــن التغ م
لخفــض  جديــدة  أهــداف  تأكيــد 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
ــن  ــر م ــتمرت أكث ــال اس ــد أعم  وبع
ــذي  ــاخ ال ــر املن أســبوعن انتهــى مؤتم
ــع رشم  ــدة يف منتج ــم املتح ــه األم نظمت
ــر  ــر األحم ــى البح ــرصي ع ــيخ امل الش
بعــد تأخــر دام أكثــر مــن يــوم جاعــا 

ــاخ. ــرات املن ــول مؤتم ــد أط ــه أح من
وزيــر  املؤتمــر  رئيــس  وقــال    
ــم  ــكري "ل ــامح ش ــرص س ــة م خارجي
يكــن األمــر ســها" لكــن "نفذنــا 
مهمتنــا يف نهايــة املطــاف"،   وأُقــر 
إعــان ختامــي أتــى ثمــرة الكثــر مــن 
التســويات، يدعــو إىل خفــض "رسيــع" 
ــن دون  ــة م ــازات الدفيئ ــات غ النبعاث
تحديــد أهــداف جديــدة مقارنــة بقمــة 
ــغو. ــايض يف غاس ــام امل ــوب26 الع ك

لألمــم  العــام  األمــن  وأســف     
ــون  ــش لك ــو غوتري ــدة أنطوني املتح
مؤتمــر األطــراف فشــل يف وضــع خطــة 
"لخفــض االنبعاثــات بشــكل جــذري". 
ــزال يف  ــا ال ي ــش "كوكبن ــد غوتري وأك
ــض  ــاج إىل خف ــوارئ. نحت ــم الط قس
ــألة  ــذه مس ــات اآلن وه ــذري لانبعاث ج

ــذا". ــاخ ه ــر املن ــا مؤتم ــم يعالجه ل
عــن  األوروبــي  االتحــاد  وأعــرب 

نائــب  قــال  حيــث  أملــه،  خيبــة 
ــس  ــة فران ــة االوروبي ــة املفوضي رئيس
الختاميــة  الجلســة  يف  تيمرمانــس 
للمؤتمــر "مــا لدينــا ليــس كافيــا 
ــي بجهــود  كخطــوة لألمــام )..( وال يأت
ــاد  ــن لزي ــار امللوث ــن كب ــة م إضافي
ــد  ــه" واك ــم وترسيع ــض انبعاثاته خف
ــك". ــق ذل ــدم تحقي ــا لع ــاب أملن "خ

ــر  ــن املؤتم ــخة م ــذه النس    إال ان ه
ــه  ــف بأن ــرار وص ــاد ق ــزت باعتم تمي
"تاريخــي" مــن قبــل مروجيــه، حــول 
تعويــض األرضار الناجمــة عــن التغــر 
املناخــي التــي تتعــرض لهــا أفقــر دول 

ــم. العال
  ورّحــب محمــد ادوو مديــر منظمــة 
"بــاور شــيفت أفريــكا" غــر الحكومية 
والداعــم الكبــر إلنشــاء الصنــدوق، 
بدايــة  "يف  قائــًا  الخطــوة  بهــذه 
ــائر  ــألة الخس ــن مس ــم تك ــات ل املباحث
ــى.  ــال حتّ ــدول األعم ــى ج واألرضار ع

ــخ". ــا التاري واآلن دخلن
واألرضار"  "الخســائر  ملــف  وكاد 
يفشــل املؤتمــر برمتــه قبــل أن تحصــل 
تســوية بشــأنه يف اللحظــة األخــرة 
ــة  ــائل عالق ــن املس ــر م ــي الكث تبق
لكنهــا تقــر مبــدأ إنشــاء صنــدوق مــايل 

ــرض. ــذا الغ ــدد له مح
   وقالــت الناشــطة األوغنديــة الشــابة 
ــد اآلن  ــن بع ــه "ال يمك ــا ناكات فانيس
ــدول  ــائر واألرضار يف ال ــل الخس تجاه
الــدول  بعــض  أن  رغــم  الضعيفــة 

ــا". ــل معاناتن ــرت تجاه ــورة ق املتط
بخفــض  املتعلــق  النــص  وكان     
ــادة إذ  ــات ح ــع نقاش ــات موض االنبعاث
نــددت دول كثــرة بمــا اعتربتــه تراجعا 
ــرات  ــال املؤتم ــددة خ ــداف املح يف األه
الســابقة وال ســيما إبقــاء هــدف حــرص 
ــة  ــة مقارن االحــرتار ب1,5 درجــة مئوي

ــا". ــة "حي ــورة الصناعي ــل الث ــا قب بم
وأقــر مؤتمــر األطــراف حــول املنــاخ 
همــا  رئيســن  نصــن  )كــوب27( 
اإلعــان الختامــي وقــرار حــول تمويــل 
األرضار املناخيــة التــي تتكبدهــا الــدول 
ــدوق. ــاء صن ــى إنش ــص ع ــرة ين الفق

الرتكيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
ــاعة  ــارات يف س ــا غ ــذ مقاتاته تنفي
ــى  ــبت ع ــاء الس ــن مس ــرة م متأخ
إىل  تابعــة   إنهــا  قالــت  معاقــل 
ــوريا  ــمايل س ــة ش ــات إرهابي تنظيم

والعــراق
العمليــة  وقالــت يف تغريــدة إن 
وصفتــه  ملــا  للقصــاص  تهــدف 
إىل  إشــارة  يف  الغــادر،  بالهجــوم 
األســبوع  وقــع  الــذي  االنفجــار 
املايض يف إســطنبول وأدى إىل ســقوط 

قتــى وجرحــى.
ــة  ــوزارة إن العملي ــت ال ــا قال كم
تســتند إىل املــادة الـــ51 مــن ميثــاق 
ــى  ــص ع ــذي ين ــدة، ال ــم املتح األم
عــن  الدفــاع  يف  املــروع  الحــق 

ــس. النف
إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
القصــف اســتهدف مواقــع عســكرية 
ســوريا  بقــوات  تعــرف  ملــا 
ــن  ــت وع ــل رفع ــة يف ت الديمقراطي
ــن  ــمال ع ــب، وش ــف حل ــة بري دقن
ــق يف  ــة، ومناط ــف الرق ــى بري عي
ــي(  ــرب )كوبان ــن الع ــكة، وع الحس
عــى الحــدود الســورية الرتكيــة.

عمليتهــا  أن  أنقــرة  وأعلنــت 
العســكرية شــمايل العــراق وســوريا 
نفــذت بنجــاح. وقــال بيــان لــوزارة 

ــة أســفرت  ــة إن العملي الدفــاع الرتكي
ــا  ــا مل ــا تابع ــر 89 هدف ــن تدم ع

وصفتهــا بالتنظيمــات اإلرهابيــة
الرتكــي  الدفــاع  وزيــر  وقــال 
ــة  ــات الجوي ــويص أكار إن الرب خل
ــى  ــة ع ــوات الرتكي ــا الق ــي نفذته الت
ــرب"  ــن الع ــة "ع ــع يف منطق مواق
ــمال  ــوريا ويف ش ــي س ــمال رشق ش
ــع  ــر مواق ــت يف تدم ــراق، نجح الع
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــر لح ومق
ــة  ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ووح
التــي وصفهمــا باملنظمــات اإلرهابية.
ــرتز  ــة روي ــت وكال ــل نقل يف املقاب
ــوريا  ــوات س ــم ق ــدث باس ــن متح ع
الديمقراطيــة -التــي تشــكل وحــدات 
ــا  ــة عموده ــعب الكردي ــة الش حماي
الفقــري- أن طائــرات تركيــة قصفت 

ــن.  ــن بالنازح ــن مأهولت قريت
ســوريا"  "قــوات  واتهمــت 
ــى  ــة ع ــات جوي ــن رضب ــا بش تركي
ــرب(، يف  ــن الع ــي )ع ــة كوبان مدين
غــارات تأتــي بعــد أيــام مــن اتهــام 
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــرة ح أنق
عبــوة  تفجــر  خلــف  بالوقــوف 
ناســفة يف إســطنبول بنــاء عــى 
ــن  ــدرت م ــر ص ــه أوام ــا اعتربت م

كوبانــي.
ــت  ــة ألق ــلطات الرتكي ــت الس وكان

ــا  ــت إنه ــرأة قال ــى ام ــض ع القب
ــال  ــزب العم ــن ح ــا م ــت تدريب تلق
حمايــة  ووحــدات  الكردســتاني 
ــت أن  ــا أعلن ــة، كم ــعب الكردي الش
الــذي وقــع يف شــارع  االنفجــار 
االســتقال الســياحي الشــهر وســط 
ــرب  ــوم 13 نوفم ــطنبول ي ــة إس مدين
هــو "عمــل إرهابــي" وقــد خلــف 6 
قتــى عــى األقــل وعــرات الجرحــى.
ــة  ــت مديري ــق، أعلن ــت الح ويف وق
األمــن العامــة يف إســطنبول أن منفذة 
ــا(  ــر )23 عام ــام البش ــر أح التفج
ــا  ــق بانتمائه ــاء التحقي ــت أثن اعرتف
الكردســتاني  العمــال  حــزب  إىل 
ــة  ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ووح
يف ســوريا، وأن التعليمــات جــاءت 
مــن مدينــة عــن العــرب )كوبانــي( 

ــورية. الس
رفضــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــفارة  ــازي الس ــة تع ــة الرتكي الداخلي
ــة  ــر الداخلي ــال وزي ــة، وق األمركي
ــاده  ــو إن ب ــليمان صويل ــي س الرتك
ال تقبــل التعزيــة التــي وجهتهــا 
ــر  ــب التفج ــة عق ــفارة األمركي الس
ــى  ــددا ع ــتقال، مش ــارع االس يف ش
ــة  ــات اإلرهابي ــم املنظم ــن يدع أن "م
ــذ  ــن نف ــو م ــوريا ه ــمال س يف ش

ــا". ــد تركي ــوم ض الهج

بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد

أسفرت عن تدمير 89 هدفا

مـرة  االتهامـات  تجـددت 
أخـرى بـن روسـيا وأوكرانيـا 
حول اسـتهداف أكـرب محطات 

الطاقـة النوويـة يف أوروبـا.
الدفـاع  وزارة  أعلنـت 
الروسـية، ، أن قذائف أوكرانية 
اسـتهدفت خطـوط الطاقـة يف 
النوويـة،  زابوريجيـا  محطـة 

أوكرانيـا. جنـوب  الواقعـة 
 كمـا أكـد رينـات كارتشـا، 
الطاقـة  رشكـة  يف  املسـؤول 
الروسـية،"روس  النوويـة 
املحطـة  أن  آتـوم"،  إنرجـو 
التي تسـيطر  النووية الضخمة 
عليها روسـيا تعرضت لقصف 
أوكرانـي، لكـن لـم يتـم رصد 
أي تـرسب إشـعاع، بحسـب ما 
أفـادت وكالـة تـاس الروسـية 

لألنبـاء.

مديـر  مستشـار  وأضـاف 
 15 إطـاق  تـم  أنـه  الركـة 
قذيفـة عـى منشـآت املحطـة.

تلـك  أن  أوضـح  ذلـك،  إىل 
القذائـف أُطلقـت بالقـرب من 
النوويـة  للنفايـات  مسـتودع 
الجافـة، ومبنـى يضـم كميات 
النـووي  الوقـود  مـن  جديـدة 

املسـتنفد.
عـام  مديـر  أكـد  بـدوره، 
للطاقـة  الذريـة  الوكالـة 
غـرويس،  رافاييـل  الدوليـة، 
وقـوع انفجـارات قـرب موقع 
األطـراف،  املرتاميـة  املحطـة 
مشـدداً عـى أن هـذا األمر غر 

اإلطـاق. عـى  مقبـول 
كمـا شـدد عـى وجـوب أن 
االسـتهدافات  تلـك  تتوقـف 

الحـال. ويف  فـورا، 

اختتام قمة المناخ  باإن�شاء �شندوق تعوي�س للدول الفقيرة 
والتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة اأمله من التفاق

ردا على تفجير اإ�شطنبول.. غارات تركية على �شمال 
�شوريا والعراق

قذائف اأوكرانية ا�شتهدفت 
خطوط الطاقة في محطة 

زابوريجيا النووية

دولي

ق.د

ق. د

ق. د

ق. د

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف أكبر 
محطات الطاقة النووية في أوروبا
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االتحـاد  األحـد،  امـس  كشـف 
الـدويل لكـرة القـدم عـن أرباحه 
التجاريـة  بالصفقـات  املرتبطـة 
وذلـك   2022 العالـم  لـكأس 
للمسـؤولن مـن أكثـر مـن 200 

عضـو.
الفيفا"،االتحـادات   " وأبلـغ 
"عائـدات  حقـق  بأنـه  األعضـاء 
قياسـية"، بلغت 7.5 مليار دوالر 
يف 4 سـنوات. ويزيـد هـذا املبلـغ 
بواقـع مليـار دوالر عـى عائدات 
كأس  مـن  السـابقة  النسـخة 
العالـم، والتـي أقيمت يف روسـيا 

.2018 عـام 

بفضـل  العائـدات  وتزايـدت 
املربمـة  التجاريـة  الصفقـات 
للمونديـال،  املضيـف  البلـد  مـع 
للطاقـة  قطـر  رشكـة  وكانـت 
الرعـاة مـن  إىل قائمـة  انضمـت 
الدرجـة األوىل، ومـن بـن الرعاة 
الجـدد مـن الدرجـة الثالثـة بنك 
قطـر الوطني ورشكـة االتصاالت 
معظـم  وأبرمـت  أوريـدو".   "
الخاصـة بمونديال  البث  صفقات 
2022، عـام 2011 أثناء رئاسـة 
جوزيـف باتر للفيفـا يف صفقات 
ثنائيـة تضمنـت بطولتي روسـيا 

وقطـر.

نوعهـا،  مـن  فريـدة  خرجـة  يف 
خصصـت لجنـة تنظيـم مونديال 
قطـر، هدايـا خاصـة باملشـجعن 
افتتاح  الذيـن سـيحرون حفـل 

.2022 العالـم  كأس 
وقامـت اللجنـة املنظمـة، بوضع 
كيـس مـن الهدايا، أمـام كل مقعد 
مـن مقاعد ملعـب “البيـت” الذي 
يحتضـن افتتاح مونديـال 2022.

كمـا تنوعـت الهدايـا املخصـص 

للجماهـر، مـن ملصقـات، وكـرة 
قـدم، وهدايـا أخـرى تحمـل كلها 

شـعار مونديـال قطـر 2022.
ويأتـي هـذا قبـل سـاعات قليلة 
عن انطـاق حفل افتتـاح مونديال 
األحـد،  اليـوم  املقـررة   ،2022
االفتتاحيـة  املبـاراة  تليـه  والـذي 
قطـر،  منتخـب  سـتجم  التـي 

باإلكـوادور.

تلمسـان  وداد  إدارة  تمكنـت 
جـدد  العبـن  أربعـة  تأهيـل  مـن 
سـيكونون متاحـن للطاقـم الفني 
بداية مـن الجولة القادمـة للرابطة 
وكالـة  حسـب  الثانيـة  املحرتفـة  

الجزائريـة. األنبـاء 
بوعـام منقـور،  املـدرب  ووفـق 
الـذي يرف عـى العارضـة الفنية 
املاضيـة،  الصائفـة  منـذ  للـوداد 
املعنيـن  األربعـة  الاعبـن  فـإن 
انطاقـا  حارضيـن  سـيكونون 
مـن املبـاراة املقبلـة ضـد مولودية 
سـعيدة لحسـاب الجولة التاسـعة.
وعـرب هـذا التقنـي عن سـعادته 
لتعزيـز صفوفـه بهـؤالء الاعبـن 

حلـوال  لـه  يمنـح  تأهيلهـم  ألن 
املواعيـد،  لباقـي  تحسـبا  إضافيـا 
عـى حد قولـه، مذكـرا بـأن الوداد 
يلعـب منـذ بدايـة املوسـم الجاري 
بتشـكيلة تتكـون يف معظمهـا مـن 
العبـن مـن صنـف الرديـف )أقل 

مـن 21 عامـا(.
وكان وداد تلمسـان تحـت عقوبة 
املنـع مـن االنتدابـات منـذ نهايـة 
املوسـم املـايض، وذلك عـى خلفية 
سـابقن  العبـن  تجـاه  ديونـه 
أنصفتهـم لجنـة تسـوية املنازعات 
التابعـة لاتحـاد الجزائـري لكـرة 
القدم بعدما اشـتكوا مـن حرمانهم 

املادية. حقوقهـم  مـن 

عائدات قيا�شية ل�"الفيفا" 
من �شفقات مونديال قطر

قطر تخ�ش�س هدايا لجميع الم�شجعين 
في حفل افتتاح المونديال

تاأهيل اأربعة لعبين جدد 
في فريق وداد تلم�شان

علق ديدييه ديشـامب، املديـر الفني ملنتخب 
فرنسـا، عـى أزمـة مهاجمـه كريـم بنزيمـا، 
والـذي تم اسـتبعاده مـن كأس العالم 2022 

اإلصابة. بسـبب 
وتعـرض بنزيمـا إلصابـة بتمـزق يف عضلة 
الفخـذ، خـال مـران منتخـب فرنسـا الـذي 
أقيـم يـوم السـبت، ليتأكـد غيابـه عـن كأس 

العالـم 2022 يف قطـر.
وبـات بنزيمـا هـو املهاجـم الثانـي الـذي 
يتعـرض لإلصابـة يف منتخـب فرنسـا بعـد 
اختيـاره يف القائمـة النهائية، بعد كريسـتوفر 

نكونكـو مهاجـم اليبزيـج األملانـي.
وعـى الرغـم مـن ذلـك، رفـض ديشـامب 
اسـتدعاء مهاجـم جديـد ليكـون بديـا لنجم 
فرنسـا،  منتخـب  قائمـة  يف  مدريـد  ريـال 
ليخـوض "الديـوك" منافسـات كأس العالـم 

بقائمـة تضـم 25 العبـا.
وبسـؤاله عـن سـبب عـدم اسـتدعاء بديـل 
لبنزيمـا، رد املديـر الفني ملنتخب فرنسـا عرب 
قناة TF1 الفرنسـية: "ببسـاطة ألنه قراري".

مهاجمـن   7 "تواجـد  ديشـامب:  وأوضـح 
وسـط 25 العبـا يف القائمة، أراه عـددا كافيا".

وأعـاد رد ديشـامب امُلقتضـب إىل األذهـان 
مـا فعله حسـام حسـن، املدير الفني األسـبق 
مراسـا  أحـرج  عندمـا  املـرصي،  للزمالـك 

تليفزيونيـا بنفـس الطريقـة.
وسـأل املراسـل حسـام حسـن عـن سـبب 
بعبـارة  فأجابـه  الفنيـة،  قراراتـه  بعـض 

حـر". "أنـا  يبتسـم:  وهـو  مقتضبـة 

يُذكـر أن منتخب فرنسـا يلعـب يف املجموعة 
الرابعـة يف كأس العالـم 2022، والتـي تضـم 
والدنمـارك  أسـرتاليا  منتخبـات  جانبـه  إىل 

. وتونس
ويفتتـح أبطـال العالم 2018 حملـة الدفاع 
غـد  يـوم  أسـرتاليا،  بمواجهـة  اللقـب  عـن 

الثاثـاء .

ميـي  ليونيـل  األرجنتينـي  الثنائـي  أثـار 
والربتغايل كريسـتيانو رونالدو جنـون العالم، 
قبل سـاعات مـن بـدء منافسـات كأس العالم 

2022 يف قطـر.
 ،2022 العالـم  كأس  منافسـات  وتنطلـق 
يـوم األحـد، عندما يسـتضيف منتخـب قطر، 
صاحـب األرض، نظـره منتخـب اإلكـوادور، 
عى ملعـب البيت، ضمـن منافسـات املجموعة 

األوىل.
وقبل سـاعات مـن انطاق املونديال، شـارك 
ليونيـل ميـي يف  كريسـتيانو رونالـدو مـع 
إعان تجـاري إلحدى رشكات األزيـاء املرموقة 
عامليـاً، وذلـك يف صـورة جمعتهما معـاً، حيث 
قـام كل منهما بنرهـا عرب حسـاباته بمواقع 

التواصـل االجتماعـي، يوم السـبت.
وجـذب اإلعـان التاريخـي أنظـار جمهـور 
كـرة القـدم حـول العالـم وكذلـك الصحافـة 
"مـرور"  صحيفـة  علقـت  حيـث  العامليـة، 
الربيطانيـة عـى اإلعان قائلـة: "كريسـتيانو 
رونالـدو وليونيـل ميـي يفجـران عالـم كرة 

القـدم بصـورة مذهلـة معـاً".

ميـل"  "ديـي  صحيفـة  قالـت  بينمـا 
الربيطانيـة الشـهرة إن اإلعـان الجديـد هـو 
أول إعـان يجمـع رونالـدو وميـي معـاً بعد 
قاربـت عـى عقديـن مـن  تنافسـية  مسـرة 
الزمـن، قبـل أن يتنافسـا عـى لقـب األفضـل 
خـال   "G.O.A.T" القـدم  كـرة  تاريـخ  يف 
منافسـات كأس العالـم 2022 يف قطـر التـي 

األحـد. تنطلـق 

الربيطانيـة  سـبورت"  "تـوك  صحيفـة 
الشـهرة وصفـت اإلعـان بإنـه محاولـة من 
ميي ورونالـدو لتفجر اإلنرتنت قبل سـاعات 
قليلة مـن انطاق كأس العالم 2022، مشـرة 
إىل أنهمـا دومـاً كانـا يظهـران وجهـاً لوجـه 
وليسـا يف إعـان واحـد، باسـتثناء ظهورهمـا 

معـاً يف حفـات تسـلم الجوائـز الرياضيـة.

بـات الجزائري ريـاض محرز، نجم مانشسـرت 
سـيتي اإلنجليـزي، مهـددا بالرحيل عـن النادي 
خـال الفـرتة املقبلة، بنـاء عى طلـب الجماهر.
ويعانـي رياض محـرز من تراجع يف املسـتوى 
خـال املوسـم الحـايل 2023-2022، عى عكس 
هـدايف  كأفضـل  أنهـاه  الـذي  املـايض  املوسـم 
مانشسـرت سـيتي بكافـة البطـوالت برصيـد 24 

. ً فا هد
ولـم يسـجل محـرز إال 4 أهـداف فقـط عـى 
مـدار املوسـم الحـايل يف كافـة البطـوالت، بينما 
أوروبـا،  أبطـال  أهـدر ركلتـي جـزاء يف دوري 
وانتقـده املـدرب بيـب جوارديـوال عديـد املرات 

بسـبب تراجـع مسـتواه البدنـي.
وأجـرت صحيفة "مانشسـرت إيفينينـج نيوز" 
عـى  يتوجـب  الـذي  الاعبـن  عـى  اسـتفتاء 
مانشسـرت سـيتي اإلطاحـة بهـم خـال الفـرتة 
املقبلـة، حيث حصـل محرز عى تصويت سـلبي 
بنسـبة بلغـت %52.1، بينمـا صـوت 47.9% 

عـى رضورة بقائـه.
وبات محـرز هو الوحيـد بن العبي مانشسـرت 
اسـتفتاء  يف  الجمهـور  صـوت  الـذي  سـيتي 
الصحيفـة اإلنجليزيـة عـى رضورة رحيلـه عـن 

النـادي خـال الفـرتة املقبلـة بنسـبة تتجـاوز 
.50%

وتصـدر الثاثي كيفن دي برويـن وفيل فودين 
والنرويجـي إيرلينـج هاالند قائمـة الاعبن الذي 
طالـب االسـتفتاء بـرورة اسـتمرارهم داخـل 
جـدران ملعب االتحـاد، بفضل تألقهـم امللفت يف 

الفريـق السـماوي خاصة يف املوسـم الحايل.
جـدول  وصافـة  سـيتي  مانشسـرت  ويحتـل 
 14 بعـد  املمتـاز  اإلنجليـزي  الـدوري  ترتيـب 

مبـاراة خاضهـا، بفـارق 5 نقـاط عـن املتصدر 
أرسـنال، حيـث سـيعود "الربيمرليـج" للحياة 
يف "البوكسـينج داي" يـوم 26 ديسـمرب/كانون 

األول املقبـل بعـد نهايـة كأس العالـم.
يذكـر أن محـرز ورفاقـه يف منتخـب الجزائـر 
يغيبـون عـن كأس العالـم 2022 التـي تنطلـق 
يف قطـر األحـد، بعد الخـروج أمـام الكامرون يف 
الجولـة الفاصلـة مـن تصفيـات قـارة أفريقيا.
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بطريقة ح�شام ح�شن.. كيف اأدار دي�شامب اأزمة كريم 
بنزيما في منتخب فرن�شا؟

قبل مونديال 2022.. اإعالن مي�شي ورونالدو 
يثير جنون العالم

باأمر الجماهير.. هل يرحل ريا�س محرز عن مان�ش�شتر �شيتي؟

رياضـــة
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الـموافق لـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

عـاد الـدويل يوسـف بايـي إلثـارة الجـدل 
مـرة أخـرى، بعـد خسـارة منتخـب الجزائر 

وديـا أمـام السـويد، مسـاء يوم السـبت.
وسـقط "الخـر" بثنائيـة دون رد عى يد 
السـويد يف مدينـة ماملو، وسـط أجـواء باردة 
وعرض باهت مـن جانب كتيبـة املدرب جمال 
بلمـايض، التي لـم تهدد مرمى املنافس سـوى 

مـرة واحدة عـى مـدار 90 دقيقة.
وتحـدث يوسـف بايـي خـال ترصيحـات 
"محاربـي  طائـرة  عـودة  بعـد  إعاميـة، 
الصحـراء" إىل العاصمـة الجزائـر صباح يوم 

األحـد، بشـأن كواليـس املبـاراة.
وقـال بايي يف هـذا الصدد "كنـا األفضل يف 
امللعـب خـال أول نصف سـاعة مـن املباراة، 
لكـن الحكـم كان لـه رأي آخـر وحرمنـا من 

مواصلـة الظهور بنفـس األداء".
واألمـور  عـددي  بنقـص  "لعبنـا  وأردف 
انقلبـت رأسـا عى عقـب، لوال الطـرد لتغرت 

النتيجـة، كمـا أن الحكـم منح العبي السـويد 
ركلـة جزاء، ليؤثـر علينا سـلبا". وأردف العب 
أجاكسـيو الفرنـي بقولـه: "أقـدم اعتذاري 
للجماهـر الجزائريـة. أؤكـد لهم أننا سـنعمل 
عـى العودة إىل املسـار الصحيح خـال الفرتة 
املقبلـة، بـدءا مـن التصفيـات املؤهلـة لكأس 
أمـم أفريقيـا". وعـن األسـباب التـي جعلـت 
مسـتوى الجزائـر يرتاجع بشـكل رهيـب منذ 

2022، منـح بايـي تفسـرا بقولـه:  بدايـة 
"نمتلـك منتخبـا جيـدا، لكـن مؤخـرا انضـم 

إلينـا العبـون شـباب با خـربات".
يذكـر أن املنتخـب الجزائري واجه السـويد 
مـن  العبـن   10 ضمـت  أساسـية  بتشـكيلة 
11، خاضـوا مباريـات دوليـة بالجملة خال 

املاضية. السـنوات 

مانشسـرت  فريـق  إدارة  تعاطفـت 
سـيتي مـع الـدويل الجزائـري رياض 
فرتاتـه  بأسـوأ  يمـر  الـذي  محـرز 
الكروية سـواء مـع ناديـه أو املنتخب 

الوطنـي.
سـيتي  مانشسـرت  إدارة  نـرت  و 
صـورة لقائـد الخر ريـاض محرز. 

وهـو يف حالـة تأثـر كبـر جـدا عـى 
الصفحة الرسـيمة للنادي يف “تويرت”. 
إحـدى  إىل  تعـود  الصـورة  أن  رغـم 
مباريـات مـع “السـيتيزنس”. وعنوت 
إدارة النـادي اإلنجليـزي الصورة التي 
الوقـت  يف  “الفنّـان”  حالـة  تلّخـص 
يشـارك  محـرز  “ريـاض   .: الراهـن 

منتخـب  هزيمـة  يف  دقيقـة   90 ملـدة 
الجزائـر وديـا أمـام السـويد بثنائيـة 
نظيفـة”. كمـا وضعـت إدارة الفريـق 
صـورة للعلـم الوطنـي بعد مشـاركة 
مهاجمهـا يف لقاء السـويد الذي انتهى 
بخسـارة بثنائية وسـط تقديم رياض 

جيّد. غـر  مسـتوى 

كشــف تقريــر فرنــي 
الجزائــري  الــدويل  أن   ،
نبيــل بــن طالــب بــات 
قريبــا مــن مغــادرة ناديــه 
عمــاق  تجــاه  أونجــي 
فرنــي يســعى جاهــدا 

خدماتــه. لضمــان 
ــوت مركاتو"،  ــح ف وأوض
العائــد  طالــب  بــن  أن 
بقــوة إىل صفــوف املنتخــب 
ــح لإلنضمام  ــي مرش الوطن
إىل أوملبييــك مرســيليا وقــد 
ــة خــال فــرتة  ــم العملي تت

املركاتــو الشــتوي بالرغــم 
مــن أن الاعــب مرتبــط 
ــة  ــى غاي ــي غ ــع أونج م

.2025
ــى  ــد ع ــه أك ــدر ذات املص
ــرتواح  ــة ت ــة الصفق أن قيم
مايــن   10 إىل   7 مابــن 
ــر أن  ــن املنتظ ــورو، وم ي
ــة  ــوام " منافس ــرف" ل يع
اللــذان  وران  ليــل  مــن 
يتابعنــه باإلضافــة إىل فــرق 

ــايل. ــدوري اإليط ــن ال م
جابري ه

مان�ش�شتر �شيتي يتعاطف مع محرز بعد الخيبة اأمام ال�شويد

رحيل محتمل لالعب  نبيل بن 
طالب عن �شفوف ناديه
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القـدم  لكـرة  الجزائـري  املنتخـب  فشـل 
وديـا  انهزامـه  إثـر  الثقـة"  "اسـرتجاع  يف 
أمـام نظـره السـويدي بثنائيـة نظيفـة )-2

"ايليـدا  بملعـب  السـبت,  يـوم  سـهرة   ,)0
سـتاديوم" بمدينـة ماملـو السـويدية, وذلـك 
عقـب ثاثة أيـام مـن تعادله "املخيـب" ضد 

بوهـران.  ,)1-1( مـايل  منتخـب 
متوازنـة  فـرتات  األوىل  املرحلـة  وشـهدت 
لصالـح  نهايتهـا  رغـم  الفريقـن  بـن 
أصحـاب الضيافـة )0-1(, فبالنسـبة للفريق 
جمـال  الوطنـي  الناخـب  أرشك  الجزائـري 
"املعهـودة",  األساسـية  تشـكيلته  بلمـايض 
حـارس  و  محـرز  ريـاض  القائـد  يتقدمهـا 
عريـن "الخر", رايـس مبولحـي, العائد إىل 
املجموعـة بفضـل رصيـده العايل مـن الخربة.

إربـاك  بنيـة  الوطنيـة  العنـارص  ودخلـت 
الدفـاع السـويدي مبكرا عرب ضغـط هجومي 
الفـرص  بعـض  رغـم  بثمـاره  يأتـي  لـم 
السـانحة للهجـوم الجزائـري, لعـل أبرزهـا 
املخالفـة املبـارشة عنـد الدقيقـة الثامنـة من 
حـدود 18 مـرت والتـي نفذها نجم مانشسـرت 
سـيتي محـرز وارتطمـت بالحائـط البـري 
لدفـاع الخصـم. وقبلهـا حـاول رأس الحربة 
إسـام سـليماني مباغتـة املنافـس بتسـديدة 
يف الزاويـة املغلقـة عقـب توغلـه مـن الجانب 
صدهـا  أولسـن  الحـارس  لكـن  األيـرس, 

.)6 )د  بصعوبـة 
وبعدما شـعر "الفايكينـغ" بالخطر حاولوا 
رد الفعـل والصعـود نحو املناطـق الجزائرية 
الدفـاع  نجـح  هجوميـة  محـاوالت  عـرب 

الجزائـري يف إبطـال مفعولهـا.
بسـط  "األفنـاك"  يحـاول  كان  وقـت  ويف 
طريقـة لعبهم, وقـع الظهر األيـرس رامي بن 
سـبعيني يف املحظـور, حينما تدخل بخشـونة 
بطاقتـه  ليتلقـى  سـويدي,  مهاجـم  عـى 
الصفـراء الثانيـة و يطـرد مـن طـرف حكـم 

     .)34 )د  النرويجـي  اللقـاء 
  هذا الطـرد منح أصحاب الضيافة مسـاحة 
أكـرب للضغط عـى رفـاق املدافع أحمـد توبة, 
الـذي ارتكب هفـوة منحت للسـويدين رضبة 
جـزاء خـال األنفـاس األخـرة مـن الشـوط 
األول, نفذهـا وسـجلها العـب نـادي اليبزيـغ 

األملانـي, ايميل فورزبـرغ )د 45+3(.
وعقـب فـرتة الراحـة بـن الشـوطن, دخل 
والنيـة  الوتـرة  بنفـس  السـويد  منتخـب 
مضاعفـة  مـن  تمكـن  حينمـا  الهجوميـة 
النتيجة برسعة عرب كايسـن )د 48(, مسـتغا 
خطـأ فنيا ارتكبـه ثنائي محـور الدفاع عيى 

توبـة. ماندي-أحمـد 
وبعـد تعرضهم لحمـات هجوميـة زعزعت 
اسـتقرار خطـوط الفريـق, حـاول "األفناك" 
بهـدف  الهجـوم  نحـو  والتوجـه  الفعـل  رد 
تقليـص الفـارق, لكـن جـل هجماتهـم باءت 
بالفشـل يف ظل عجـز الثاثي محـرز بايي و 
سـليماني يف صنـع الخطر وهز شـباك الفريق 

لسويدي. ا
وبهـذه النتيجة السـلبية يتـذوق "الخر" 
طعـم الهزيمـة مجـددا منـذ اإلقصاء املـّر من 
املشـاركة يف كأس العالـم قطـر2022- عـى 
يـد املنتخـب الكامرونـي نهاية شـهر مارس 
الفـارط. حيث سـجل الفريق الوطنـي بعدها 

سلسـلة من خمـس انتصـارات وتعادل.

باملقابـل حصـد منتخـب السـويد, امُلقـى 
كذلـك مـن املونديال )صاحـب املركـز الـ25 
يف ترتيـب للفيفـا لشـهر أكتوبـر(, االنتصـار 
الثانـي تواليا لهـذه املحطـة التحضرية عقب 
تغلبـه عـى املكسـيك )1-2(, األربعـاء املايض 

يف لقـاء ودي جرى بإسـبانيا.
  وعـى العمـوم لـم تبـي التشـكيلة الوطنية 
البـاء الحسـن خـال أول مواجهـة ودية ضد 
منتخـب أوروبـي, ولعـل أبـرز اسـتثناء هـو 
وسـط امليدان اسـماعيل بـن نـارص الحارس 
املخـرم رايـس مبولحـي, الذي كانـا موفقا 
لحـد بعيد يف تدخاتـه أمام مهاجمي السـويد 

التـي لوالها النتهـت املقابلـة بنتيجـة أثقل.
رقمـا  )36 سـنة(  مبولحـي  وبهـذا حقـق 
قياسـيا جديـدا, بخوضـه املقابلـة رقـم 90 
بالقميـص الوطني )منذ عـام 2010(, ليعادل 
بذلـك رقم النجم السـابق لــ "الخر", رابح 
ماجـر, بينما لعـب الهداف التاريخـي للفريق 
الوطني, إسـام سليماني )34 سـنة(, مباراته 

رقـم 91 بالفريـق الوطني.
وإثـر هاتـن الخرجتـن الوديتـن, يدخـل 
إىل  راحـة  يف  الجزائـري  الوطنـي  املنتخـب 
غايـة شـهر مـارس 2023 بمناسـبة خوضه 
الجولتـن الثالثـة والرابعـة لتصفيـات كأس 

إفريقيـا2024- بكـوت ديفـوار. أمـم 

كشـف جمال بلمـايض املدير الفنـي ملنتخب 
الجزائـر، عـن نقطة ضعـف "الخر" خال 

الفـرتة األخرة
وخـرس "محاربـو الصحـراء" بهدفن دون 
أمـام  السـبت  مسـاء  وديـة  مبـاراة  يف  رد، 

السـويد بمدينـة ماملـو.
وعانـى املنتخـب الجزائـر من نتائج سـلبية 
عـى مـدار العـام الحـايل، وغـادر كأس األمم 
األول،  الـدور  مـن  مبكـرا   2022 األفريقيـة 
كمـا فـرط يف بطاقـة التأهـل إىل كأس العالـم 

بسـيناريو درامـي أمـام الكامـرون.
وظهـرت عامـات الحـزن عى بلمـايض بعد 
نهاية املبـاراة، منتقـدا أداء العبيه فوق أرضية 
امللعـب. وقـال جمـال بلمـايض يف ترصيحات 
إعاميـة قبـل العـودة إىل الجزائـر إن "تلقـي 
األهـداف مـن كـرات ثابتـة أصبـح أمـرا يثر 
القلق بالنسـبة لنـا". وأردف "أعتقد أن 90% 
مـن األهـداف املسـتقبلة جـاءت عـن طريـق 

ثابتة". كـرات 
مـن  أهدافـا  نسـتقبل  ال  "نحـن  وواصـل 

هجمـات منظمـة، أو بعـد مجهود فـردي من 
الكـرات  الخصـم، لكـن عـن طريـق  العبـي 
الثابتـة، التـي تحطـم كل مجهـود الفريـق".

وزاد بقولـه "أعـرتف أننـا فشـلنا، لـم نكن 
يف املسـتوى املطلـوب، وال يمكننـي االكتفـاء 
بنصـف سـاعة فقـط قدمنـا خالهـا عرضـا 
جيـدا، تمنيـت أن نكمـل املبـاراة دون حاالت 

طـرد، لنقيـم مسـتوانا أمـام السـويد".
لنقطـة  بعدهـا  بلمـايض  جمـال  وتطـرق 

أخـرى، وهي قيام بعـض الجماهـر باقتحام 
أن  أريـد  ال  "أنـا مصـدوم،  بقولـه:  امللعـب، 
أشـاهد هـذا األمر مـرة أخـرى، مـن يقومون 
بمثـل هـذه الترصفـات ال أعتربهم مشـجعن 

. " لنا
واختتـم بقولـه: "مباراة يف كـرة القدم يجب 
أن تبقـى يف إطارهـا الريايض، وعـى الجمهور 

االلتزام بدوره يف التشـجيع مـن املدرجات".

سقط وديا أمام السويد )2-0(

الوطنـي  املنتخـب  تغلـب 
القـدم,  لكـرة  الجزائـري 
لاعبـن املحليـن ,عـى منتخب 
سـراليون االول بنتيجة )3-0(, 
السـبت   )0-0( األول  الشـوط 
اإلماراتيـة,  الفجـرة  بملعـب 
يف  اطـار االسـتعدادات لبطولـة 
املحليـن  لاعبـن  إفريقيـا 
اىل  املؤجلـة   "2022 "الشـان 
يف  بالجزائـر  املقـررة  و   2023
الفـرتة املمتدة مـن 13 يناير اىل 

فربايـر.  4
"الخـر"  أهـداف  سـجل  و 
كل مـن مدافع شـباب بلـوزداد, 
شـعيب كـداد )د 57(, مهاجـم 
وفـاق سـطيف أحمـد قنـدويس 
)د 71( و العـب اتحـاد الجزائر 

عبـد الرحمـن مزيـان )د 77(.
الثانـي  هـو  الفـوز  هـذا 
خـال  الجزائـري  للمنتخـب 
تربـص اإلمـارات العربيـة بعـد 
املسـجل األسـبوع الفـارط أمام 

.)1-0( السـوري  املنتخـب 
خرجـة  "الخـر"  وتنتظـر 

وديـة  ثالثة يوم الجمعـة املقبل  
الكويـت  أمـام  نوفمـرب   25
)00ر6  دبـي  رشطـة  بملعـب 

سـا(.
الـكأس  نهائيـات  وخـال 
سـيلعب  للمحليـن,  القاريـة 
بملعـب  الجزائـري  املنتخـب 
العاصمـة(,  )الجزائـر  براقـي 
رفقـة  األوىل  املجموعـة  ضمـن 
إثيوبيـا  ليبيـا,  منتخبـات 

. وموزمبيـق
تـم  أنـه  اإلشـارة,  تجـدر   
  18 ال   املنتخبـات  تقسـيم 
القاريـة  البطولـة  يف  املشـاركة 
عـى ثـاث مجموعـات تضم كل 
واحـدة أربعة منتخبـات, مقابل 
ثـاث منتخبـات يف املجموعتـن 

االخريـن.
ويتأهـل األوالن عن املجموعات 
األوىل و الثانيـة و الثالثـة للدور 
ربـع نهائي , فيمـا يتأهل لنفس 
الدور صاحبا املركـز األول فقط 
الرابعة والخامسـة للمجموعتن 

جابري ه

 "الخ�شر" يف�شلون في ا�شترجاع الثقة

بعد عام كارثي.. جمال بلما�شي يك�شف نقطة �شعف منتخب الجزائر

يو�شف باليلي يك�شف كوالي�س خ�شارة الجزائر اأمام ال�شويد

فوز المنتخب الجزائري 
على �شيرا ليون )3-0(

رياضـــة

جابري ه

جابري ه

بطولة إفريقيا لالعبين المحليين:



اإلثنني 21 نوفمرب 2022م 10
الـموافق لـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

يناشـد سـكان حـي 270 مسـكن 
املحليـة  السـلطات  املسـيلة،  ببلديـة 
بـرورة التدخـل العاجـل وإصاح 
االنـارة العموميـة املنعدمـة يف الحي، 
الوضـع،  مـن  اسـتياءهم  أبـدوا  إذ 
فصـل  يسـتقبلون  وهـم  السـيما 
الشـتاء وسـط تخـوف مـن تحـول 
الشـوارع املظلمة إىل وكـر للعصابات 
وطالـب  االجتماعيـة.  واآلفـات 
بعـض سـكان هـذا الحـي بحقهـم 
مـن خدمـة  االسـتفادة  يف  املـروع 
الكهربـاء العموميـة كباقـي األحيـاء 
عـى  مشـددين  املجـاورة،  األخـرى 

للجهـات  الفـوري  التحـرك  رضورة 
املختصـة بالبلديـة ومنهـا مؤسسـة 
"سـونلغاز"، إلعادة الـروح والحيوية 
املعهـودة لهـذا الحـي الـذي افتقدها 
منـذ سـنوات، حيـث انعكسـت هذه 
الوضعيـة املحرجـة سـلبا عـى كافة 
السـكان واملواطنـن الذيـن أضحـوا 
يتنقلـون يف الظـام الدامـس لرمـي 
نفاياتهـم املنزلية أوقضـاء حاجياتهم 
القاطنـن  أحـد  وانتقـد  األخـرى. 
آل  التـي  املزريـة  الحالـة  بالحـي 
إليهـا هـذا األخر جـراء انغماسـه يف 
الظام الحالك بسـبب تأخـر املصالح 

كمـا  بدورهـا  القيـام  يف  املختصـة 
ينبغـي إلعادة النـور إىل الحي، وهوما 
شـجع تحرك املنحرفـن والعصابات 
مـن  متأخـرة  أوقـات  يف  االجراميـة 
والسـطوعى  املنـازل  لرسقـة  الليـل 
فيهـا  بمـا  األشـخاص  ممتلـكات 
السـيارات، موضحـا أن هـذه الحالة 
املزريـة التـي صار السـكان يحيونها 
كل يـوم باتت مصـدر تهديد حقيقي 
جانـب  إىل  وممتلكاتهـم،  لحياتهـم 
تهديـد األمن والسـكينة عى مسـتوى 

هـذا الحـي السـكني.

نظمـت املقاطعـة اإلداريـة لبـاب الـوادي 
بواليـة الجزائـر يومـا تكوينيـا حـول عملية 
مسـتوى  عـى  الوطنيـة  الخدمـة  إحصـاء 
وذلـك  الـوادي،  لبـاب  اإلداريـة  املقاطعـة 
برئاسـة الـوايل املنتدب عبـد الكريـم زيناي، 
حيـث أكـدت ذات املصالـح عـى املواطنـن 
قوائـم  يف  أنفسـهم  يسـجلوا  أن  املعنيـن 
اإلحصـاء لبلديـة إقامتهـم أو لـدى املمثليات 

الدبلوماسـية أو القنصليـة يف الفـرتة املمتدة 
من 02 جانفي إىل 30 سـبتمرب من كل سـنة.
مـن  كل  التكوينـي  اللقـاء  حـر  وقـد 
لبـاب  االداريـة  املقاطعـة  ديـوان  رئيسـة 
الـوادي. إطـارات املقاطعـة االداريـة لبـاب 
الـوادي، ممثل عـن مركـز الخدمـة الوطنية 
بالجزائـر، األمناء العامـون لبلديات املقاطعة 
اإلداريـة، املكلفـن بملـف الخدمـة الوطنية.  

وتجـدر اإلشـارة إىل هذا اإلجراء جـاء تطبيقا 
ألحـكام القانون رقـم 14 06 املـؤرخ يف 09 
إذ  الوطنيـة  بالخدمـة  املتعلـق   2014 أوت 
يعـد اإلحصـاء إجـراء إداري إلزامـي يخص 
كل املواطنـن املعنين بالجزائـر أو بالخارج 
والبالغـن من العمر سـبعة عر سـنة )17( 

عـام خـال السـنة الجارية. 

زغالش. ص

ــوار  ــة األن ــل جمعي تواص
الشــبانية  للنشــاطات 
الشــهبونية  لبلديــة 
باملديــة بمعيــة جمعيــة 
نــاس الخــر ومتطوعــي 
ــة  ــة للثالث ــة للجمع املنطق
عــى التــوايل يف حملتهــا 
التطوعيــة لتنظيــف مقابــر 
بإمكانياتهــم  البلديــة 
ــخصية، هــذا والقــت  الش
إستحســان  املبــادرة 
املواطنــن ســيما مــع الحالة 
املزريــة التــي تعانــي منهــا 
ــهبونية  ــة الش ــر بلدي مقاب
للتهيئــة  غيــاب  مــن 
وانتشــار األعشــاب الضــارة 
الجافــة التــي تعرقــل ســر 
ــن  ــوع املعزي ــة جم وحرك

ــة  ــن جه ــربة م وزوار املق
ــق  ــدالع حري ــة ان واحتمالي
ــة  ــن جه ــربة م ــل املق داخ
وأعــرب  كمــا  أخــرى. 
الجمعيتــان  أعضــاء 
باملبــادرة  املعنيتــان 
التطوعيــة عــن اِمتعاضهــم 
مصالــح  إهمــال  مــن 
ــف  ــة وتنظي ــة لصيان البلدي
املقابــر وعــدم توفــر أدنــى 
ــتمرارية  ــاح واس ــم إلنج دع
ــغال  ــادرة ، إنش ــه املب هات
ــة  ــة طويل ــاف إىل قائم يض
التــي  اإلنشــغاالت  مــن 
بلديــة  ســكان  يأمــل 
آذان  إيجــاد  الشــهبونية 

صاغيــة لهــا .

متعاضهم من إهمال مصالح 
ِ
أبدوا ا

البلدية

المجتمع المدني يخرج 
في عمليات تنظيف وا�شعة 

للمقابر بالمدية

ف. ح

فتيحة. لبال

مـروع  عـن  تيبـازة  واليـة  كشـفت 
إعادة بعث أشـغال إنجاز املسـجد القطب 
بتيبـازة بعد سـنوات من التوقـف وأفادت 
بالصفحـة  ورد  حسـبما  املصالـح  ذات 
الرسـمية أن مـدة املروع ستسـتغرق 8 
أشـهر وتشـمل اسـتكمال البنـاء الرئيي 
الخارجيـة، إضافـة  التهيئـة  و  للمسـجد 

آخـر  السـتكمال  إضافيـن  شـهرين  إىل 
اللمسـات.

ولإلشـارة فإن سـعة االسـتيعاب داخل 
املسـجد قـد قـدرت بــ15 ألـف مصـي، 
ويعـد هـذا املسـجد مـن أهـم املسـاجد 
اعتـربه  والـذي  باملنطقـة  املتواجـدة 
القاطنـون قارب نجـاة روحاني يخلصهم 

مـن مشـقة البحث عـن مسـجد أو التنقل 
بلـوغ وجهـات  ملسـافات طويلـة قصـد 
املسـاجد األخـرى. وقد أرشف عـى عملية 
إعـادة البعـث كل مـن  السـلطات الوالئية 
واملحليـة وأعضـاء الّلجنة األمنيـة للوالية، 

موظفـي السـلك الدينـي بالواليـة.

تعهـد يوسـف محيـوت وايل والية خنشـلة 
بمرافقة قطـاع الصحة إىل أبعـد الحدود وهذا 
مـن أجـل تحقيـق حلـم املريـض الـذي ظل 
يطالـب بـه وايل خنشـلة كشـف عـى هامش 
الطبـي  الشـبه  مدرسـة  ملـروع  معيانتـه 
والتـى مـن املقـرر تدشـينها خـال الثاثـي 
األول مـن السـنة القادمـة كأقـى تقدير إن 

هـذه األخـرة سـوف تقـدم إضافـة إىل قطاع 
الصحـة مـن حيـث التكويـن والتأهيـل، كما 
أكـد عـى وجـوب العمـل امليداني مـن خال 
عـى  للمريـض  االفضـل  وتقديـم  تحسـن 
أسـاس إن قطـاع الصحة و عرب  مستشـفياته 
شـتى  يف  أخصائيـن  أطبـاء  بعـدة  تدعـم 
الجراحـة  اختصـاص  منهـا  االختصاصـات 

عـن  ،ناهيـك  االطفـال   ،وجراحـة  العامـة 
اختصـاص التخذيـر واإلنعـاش ،اضافـة اىل 
،والبولوجيـة  ،االشـعة  القلـب  اختصـاص 
مخابـر ،واألمـراض الرسطانيـة وغرهـم من 
االطبـاء االخصائيـن لـذا وجوبـا عـى الـكل 
وتقديـم  املريـض  راحـة  اجـل  مـن  العمـل 

االفضـل 

ناشـد سـاكنة مشـتة اوالد يس مـوىس 
بلديـة  باقليـم  الجحفـة  قابـل  بمنطقـة 
املسـؤولن  انسـيغة واليـة خنشـلة  مـن 
الـكل مـن موقعـه بغيـة التدخـل العاجل 
وإنصافهـم وإخراجهم مـن الوضعية التى 
الـت اليهـا اوضاعهـم يف شـتى املياديـن، 
السـكان املناشـدين املهم الوحيد يف هؤالء 
املسـؤولن ان يجـدوا ابـواب مفتوحة لعى 
وعـي مـن خالهـم ان تحل تلك املشـاكل 
التى باتت تـؤرق حياتهـم اليومية ،خاصة 
وان منطقتهـم منطقـة ظـل بامتيـاز رغم 
توصيـات اإلدارة السـابقة بالواليـة إال أن 
االمـور ما تـزل عـى حالها رغم مـا وفرته 
الدولـة من مبالـغ مالية معتربة ومشـاريع 
هامة، السـكان طالبوا من خال شـكواهم 
ان تجـد مطالبهم حلول ،عى سـبيل املثال 
ان  برمجـة مشـاريع مهمـة مـن شـانها 
تخفـف من معانـاة هـؤالء السـكان جراء 
غيـاب مختلـف مظاهـر التنميـة  ،خاصة 
وتدهـور  العزلـة  مـن  يشـكون  وأنهـم 

املسـالك  ،واملـاء الـروب ،ومـا زاد مـن 
معانـاة السـكان وجـود اكثر مـن 50بناء 
السـياق  ذات  ويف  كهربـاء  بـدون  ريفـي 
ناشـد هـؤالء برتميـم املدرسـة االبتدائيـة 
الشـهيد عليـة مسـعود  كما طالـب فاحو 
املنطقـة  من ذات املسـؤولن بالوقوف عى 
مشـاكلهم واملتمثلـة يف ايصـال الكهربـاء 
الريفيـة ونقـص ميـاه السـقي وحمايتهم 
مـن الفيضانـات  ،حتى يتسـنى لهم تنفيذ 
مختلـف املشـاريع التى اسـتفادوا منها  يف 
اطـار برنامـج الدعـم الفاحي  املسـؤول 
وبغيـة  التنفيـذي  الجهـاز  عـى  االول 
حـل تلـك املشـاكل وعـد يف النظـر يف تلك 
املطالـب   التـى اعتربهـا مطالـب مروعة 
ووعـد بحـل تلـك املعضات يف اقـرب وقت 
ايـن اعتربهـا ذات املسـؤول مـن اولوياته 
وسـوف يتـم التكفـل بهـا بعـد دراسـتها 
حسـب  تنمويـة  كعمليـات  وتسـجيلها 
منطقـة  كل  وخصوصيـات  االولويـات 
خاصـة منهـا فـك العزلـة عـن الطرقات، 

توصيـل اآلبـار، الربـط بالشـبكات الغـاز 
والكهرباء،امليـاه الصالحـة للـرب.

بعد سنوات من التوقف

في انتظار تحقيق مشروع مدرسة الشبة الطبي  

جل المشاريع لم تر النور ولم يستفيدو من أية برامج 

اإعادة بعث م�شروع الم�شجد القطب بولية تيبازة

والي خن�شلة يتعهد بمرافقة قطاع ال�شحة من اأجل تح�شين الخدمة 

�شكان م�شتة اأولد �شي مو�شى بخن�شلة يطالبون بن�شيبهم 
من التنمية المحلية

فتحي. م

أرشف فيـايل عبد الغنـي وايل  والية عن 
الدفـى عى إعطـاء إشـارة إنطـاق تجهيز 
منقبـن ببلديتـي مليانـة وخميـس مليانـة 
عـى أن يتـم وضعهمـا حيـز التشـغيل يف 
أجـل ال يتعـدى 20 جانفـي 2023 القادمة 
، وذلـك يف إطـار متابعـة مشـاريع قطـاع 
تزويـد  بتدعيـم  املتعلـق  جانبـه  يف  الـري 
املواطنـن بامليـاه الصالحـة للـرب حيث 
سيسـمح ذلـك برفـع الكمية املسـخرة من 
مليانـة  خميـس  ببلديـة  الـروب  امليـاه 
مـن 5000 إىل 12.000 م3 يوميـا ، ومـن 
3000 إىل 9000 م3 يوميـا ببلديـة مليانـة 
العاقبـة  رأس  بحـي  ذلـك  عقـب  ليقـوم 

ببلديـة مليانـة بمعاينـة مـروع متوقـف 
بسـبب  م3،   2000 بسـعة  خـزان  إنجـاز 
تخـي مؤسسـة اإلنجاز عـن إتمامـه ، حيث 
بعـث  إلعـادة  الازمـة  التعليمـات  أسـدى 
هـذا املـروع وكـذا خزاني خميـس مليانة 
وعـن السـلطان ذوو سـعة 3000 م3 لكل 
اإلنحـاز  أشـغال  تنتهـي  أن  عـى  منهمـا، 
بهم مـع نهايـة السـنة الجاريـة ووضعهم 
حيـز الخدمـة. هـذا وكان قد تنقـل مجددا 
أمسـية عبـد الغنـي فيـايل وايل واليـة عن 
الدفـى إىل بلدية وادي الرفـاء وتحديدا إىل 
حـي بونعامـة الجيـايل أيـن كان لـه لقاء 
مـع  عـددا مـن املواطنـن الذيـن طالبـوا 

خـال زيارتـه  األخـرة بخرجـة تفقديـة 
خاصـة ،حيث اطلـع ميدانيا عـى مطالبهم 
أساسـا  املتمثـل  املطروحـة  وانشـغاالتهم 
بتهيئـة الحـي مـن إنـارة عمومية ، شـبكة 
الـرصف الصحـي وإنجاز هياكل ومنشـآت 
شـبانية الـوايل خـال زيارتـه أكـد لهـؤالء 
اإلحـراءات  إتخـاذ  بأنـه سـيتم  املواطنـن 
عمليـات  بتسـجيل  والكفيلـة  املناسـبة 
حـدود  ويف  املقبلـة  التنمويـة  الربامـج  يف 
مـن شـأنها   ، املتاحـة  املاليـة  اإلمكانيـات 
تحسـن اإلطـار املعيـي لسـاكنة الحـي. 
هـذه الزيـارة كانـت فرصـة أيضـا ملقابلة 

تاميـذ هـذا الحـي وإصغـاء ملطالبهـم .

دخول منقبين للري ببلديتي مليانة وخمي�س مليانة جانفي المقبل 

الإنارة العمومية مطلب �شكان حي 270 م�شكن بالم�شيلة 

والي عين الدفلى أكد على المتابعة الدائمة للقطاع 

الشوارع المظلمة تحولت ألوكار للمجرمين.. 

المحلي

والية الجزائر 

يوم تكويني حول عملية اإح�شاء الخدمة الوطنية بباب الوادي 

معانــاة  تتواصــل 
 108 حــي  قاطنــو 
ــيلة،  ــة املس ــكن ببلدي مس
الوضعيــة  ظــل  يف 
ــي  ــة ،الت ــية املزري املعيش
ــد ســوءا يومــا بعــد  تزدت
آخــر فســكان املنطقــة 
ــذي  ــع ال ــتنكروا الوض اس
ــر  ــة األم ــونه خاص يعيش
ــداد  الكارثي ، املتعلق بانس
ــرصف الصحي،  ــوات ال قن
ــتاء  ــم الش ــا وموس تزامن
ــول  ــل هط ــك يف ظ ،وذل
ــببة  ــار متس ــض االمط بع
مســتنقعات  ظهــور  يف 
كريهــة.  رائحــة  ذات 
هــذا االمــر يهــدد صحــة 
ســكان الحــي املذكــور 
ــال  ــة االطف ــا فئ خصوص
اىل مشــكلة  باإلضافــة   ،

ــة  ــكاب الضال ــود ال وج
ــات  ــد النفاي ــي تقص الت
ــتوى  ــى مس ــودة ع املوج
ــى  ــث يبق ــة ، حي املنطق
ــع  ــأزم الوض ــبب يف ت الس
ــة  ــارة العمومي ــاب االن غي
رغــم   ، باملنطقــة 
ــن  ــررة م ــكاوي املتك الش
ــة  ــكان املوجه ــرف الس ط
ــن  ــة، م ــلطات املحلي للس
اجــل التدخــل ووضــع 
ان  إال  ملعاناتهــم  حــد 
هــذه الشــكاوى تبقــى يف 
ــى  ــتمر ليبق ــل مس تجاه
ــكن،  ــكان حي 108مس س
يف انتظــار تجســيد وعــود 
ــة  ــة بغي ــلطات املحلي الس
ــي  ــص الت ــدارك النقائ ت
معاناتهــم  مــن  تحــد 

املســتمرة.

انسداد قنوات الصرف الصحي زاد 
من تأزم وضعيتهم

�شاكنة حي 108 م�شكن ببلدية 
الم�شيلة يعانون في �شمت 

 مهناوي. ف

فتيحة. ل 
ص. زغالش 

فتيحة. لبال
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قامـت مصالـح أمـن واليـة املسـيلة وكذا 
حمـام  بوسـعادة،  دوائـر  أمـن  مصالـح 
الضلعـة، امجـدل ومقـرة يف إطـار محاربة 
بقطـاع  الحـري  اإلجـرام  أشـكال  كافـة 
رشطيـة  عمليـات  بتنظيـم  اإلختصـاص، 
)مداهمـات(، سـخر لها تعداد بـري وعتاد 
مـادي كبرين، حيث مسـت العمليـة األماكن 
عـدة  وشـملت  الجريمـة  وأوكار  املشـبوهة 
أحيـاء عـى مسـتوى قطـاع اإلختصـاص، 

تـم خالهـا نصـب حواجـز مراقبـة متنقلة 
ودوريـات عـرب مختلـف الطـرق الرئيسـية 
املشـبوهة،  النقـاط  ومداهمـة  والفرعيـة 
حيـث تـم تنقيـط 208 شـخصا، باإلضافة 
إىل تفتيـش ومراقبـة 93 مركبة مـع توقيف 
قضائيـة  ملفـات  وإنجـاز  أشـخاص   08
تتعلـق  قضايـا  يف  لتورطهـم  ضدهـم 
بحيـازة املخـدرات واملؤثـرات العقلية قصد 
االسـتهاك، حيازة أسـلحة بيضاء محظورة 

دون مقتـىض رشعي، السـكر العلنـي، هذه 
العمليـات مكنـت من حجز مخـدرات )كيف 
معالـج( وأقـراص مهلوسـة، حجز أسـلحة 
تحريـر  إىل  باإلضافـة  محظـورة،  بيضـاء 
87 مخالفـة وجنحـة مروريـة وحجـز 22 
دراجـة نارية بـدون وثائق.لإلشـارة أن هذه 
العمليـات جـرت يف ظـروف حسـنة وسـط 

املواطنـن. إستحسـان 

ــهيد  ــة الش ــتوى جامع ــى مس ــم ع  ت
ــاع  ــد اجتم ــلة عق ــرور بخنش ــاس لغ عب
ــد  ــالة عب ــور ش ــن الربوفيس ــم كل م ض
بأعضــاء  الجامعــة  مديــر  الواحــد 
ــي  ــن الطاب ــة للتضام ــة الوطني املنظم
برئاســة الســيد إبراهيــم اســطمبويل، 
وذلــك بغــرض تقديــم الربنامــج الســنوي 
ــه  ــن خال ــف م ــذي كش ــة وال للمنظم
رئيــس التنظيــم ان التنظيــم يهــدف 
ــي  ــل الجماع ــر العم ــجيع وتطوي إىل تش
ومواكبــة سياســة االصاحــات التــى 
تشــهدها الجامعــة رئيــس التنظيم كشــف 
عــن الربنامــج الســنوي واملامثــل يف تنظيم 
ــة  ــا دورات تكويني ــية تتخلله ــام دراس اي
ــاة  ــص حي ــى تخ ــع الت ــتى املواضي يف ش
ــة  ــاره خاص ــي يف مس ــب الجامع الطال

فيمــا يخــص امللتقيــات الوطنيــة واملحلية 
ــى  ــة وإلت ــات العلمي ــن الخرج ــك ع ناهي
تتزامــن وابــرام الجامعــة عــدة اتفاقيــات 
ــر  ــانها تطوي ــن ش ــي م ــق الفاح يف الش
ــب  ــاهمة الطال ــال مس ــن خ ــة م الفاح
الجامعــي بافــكاره وابتــكارت خاصة وان 
الجامعــة مقابلــة عــى اســتضافة ملتقــى 
وطنــي حــول ابتــكار اإلخــرتاع واالبتــكار 
شــالة عبــد الواحــد مديــر الجامعــة أكــد 
ــات  ــكل التنظيم ــة ل ــواب مفتوح أن األب
ــؤالء  ــاس إن ه ــى اس ــتثناء ع ــدون اس ب
ــال  ــن خ ــدم م ــاح التق ــربون مفت يعت
ــاعدة  ــكل املس ــن ال ــا م ــم داعي افكاره
واملشــاركة يف النــوادي العلمية كما كشــف 
مديــر الجامعــة ان هــذا العمــل يدخــل يف 
ــل  ــى تدخ ــاءات وإلت ــلة اللق ــار سلس إط

ضمــن الربنامــج املســطر مــن قبــل ادارة 
جامعــة الشــهيد عبــاس لغــرور مــع كل 
ــي  ــل الجامع ــن يف الحق ــركاء الفاعل ال
ــاركي  ــل التش ــح العم ــق  مصطل لتحقي
كل  مــن  وجعــل  امليــدان  ارض  عــى 
التنظيمــات رشيــك فعــال مديــر الجامعــة 
الســيد شــالة عبــد الواحــد أكــد حرصــه 
ــة  ــب بالدرج ــة الطال ــى مرافق ــم ع الدائ
األوىل إىل غايــة إيصالــه اىل الغايــة املرجــوة 
ــود  ــر جه ــذا اال بتظاف ــنى ه ــن يتس ول
الجميــع بمــا فيهــم التنظيمــات الطابيــة 
التــى تعتــرب جــرس تواصــل بــن الطالــب 
واالدارة التنظيــم التــزم مــن خــال هــذا 
ــا يف  ــون دائم ــوف يك ــه س ــاع أن االجتم
ــة  ــب والجامع ــدم الطال ــم كل مايخ تقدي

ــة. ــة عام بصف

األمن الحضري األول 

ــة  ــارص الرط ــن عن  تمك
القضائيــة باألمــن الحــري 
ــيلة،  ــة املس ــن والي األول بأم
شــخصن  توقيــف  مــن 
ــة  ــل الرسق ــا يف فع لتورطهم
بأحــد  وذلــك  بالنشــل، 
ــاص.  ــاع االختص ــاء قط أحي
ــة  ــذه العملي ــاءت ه ــد ج وق
ــة  ــات راجل ــر دوري ــى إث ع
ــن  ــة لتأم ــارص الرط لعن
وممتلكاتهــم،  املواطنــن 
انتباههــم  لفــت  أيــن 
بفعــل  شــخصن  قيــام 

ــتهدف  ــل اس ــة بالنش الرسق
ــب  ــن جي ــال م ــف نق هات
املواطنــن،  أحــد  ســرتة 
ــور  ــى الف ــل ع ــم التدخ ليت
وتوقيــف املشــتبه فيهمــا 
الهاتــف  اســرتجاع  مــع 
تــم  الرسقــة.  محــل 
فيهمــا  املشــتبه  تقديــم 
أمــام الجهــات القضائيــة 
املختصــة إقليميــا مــن أجــل 
ــس يف  ــة تلب ــة يف حال الرسق

الطريــق العــام.

مصالــح  تدخلــت 
لواليــة  املدنيــة  الحمايــة 
 ، أمــس  مســاء  ســعيدة، 
ــرور  ــادث م ــل ح ــن اج م
مميــت تمثــل يف انحــراف 
عــى  ســيارة  انقــاب  و 
ــي  ــق الوالئ ــتوى الطري مس
رقــم 09 مزرعــة زواولــة 
بلديــة الحساســنة . الحــادث 
ــغ  ــرأة تبل ــاه ام ــف وف خل

75ســنة فيمــا تــم اســعاف 
ــم  ــن اعماره ــل املرافق و نق
لهــم  60/81/74ســنة 
ــة الخطورة  ــات متفاوت اصاب
ــو اىل املستشــفى ببلديــة  نقل
الحساســنة. تبقــى مصالــح 
تحــذر  املدنيــة  الحمايــة 
املواطنــن مــن التنقــات 
ــة و  ــات الجوي ــاء التقلب اثن
رضورة القيــادة الســليمة.

توقيف �شخ�شين لتورطهما في 
فعل ال�شرقة بالن�شل في الم�شيلة 

م�شرع اإمراة واإ�شابة 3 اآخرين 
في حادث مرور ب�شعيدة

مهناوي. ف

ع. بديار 

ألمـن  اإلقليميـة  الرسيـة  أفـراد  تمكـن 
الطرقـات للـدرك الوطني بسـيدي بلعباس 
للـدرك  األبحـاث  فصيلـة  مـع  بالتنسـيق 
الوطنـي بسـيدي بلعبـاس مـن اإلطاحـة 
تهريـب  يف  مختصـة  دوليـة  بشـبكة 
تـم عـى  األمـوال.  تبييـض  و  املهاجريـن 
تـرتاوح  أشـخاص   05 توقيـف  إثرهـا 
أعمارهـم مـا بـن 30 و 40 سـنة العملية 
بتهمـة جنايـة تبييـض األموال مـن خال 

اسـتخدام وسـائل محظورة، جناية تهريب 
املهاجريـن ضمـن جماعة اجراميـة منظمة 
وجنحـة التهريـب. فصـول القضيـة تعود 
إىل معلومـات واردة إىل وحـدات املجموعـة 
اإلقليميـة الـدرك الوطني بسـيدي بلعباس 
مفادهـا وجـود مجموعـة مـن األشـخاص 
تبييـض  املهاجريـن و  بتهريـب  يقومـون 
تـم  املعلومـات،  إثـر هـذه  األمـوال. عـى 
وضـع خطـة أمنيـة محكمـة مكنـت مـن 

توقيـف 05 أشـخاص من عنارص الشـبكة 
اإلجراميـة مـع حجـز مبلـغ مـايل بالعملة 
الوطنيـة قـدره 600.000.00 دج، كما تم 
حجـز مبلغ مـايل بالعملـة الصعبـة األورو 
قـدره 7150 وحجـز 05 مركبـات كانـت 
تسـتعمل يف تنفيـذ الجريمة.سـيتم تقديـم 
عنـارص الشـبكة اإلجراميـة أمـام الجهات 

القضائيـة فـور اسـتكمال التحقيـق.

فـــي إطــار محاربــة الجريمــة يف 
اختــاف  عــى  الحــري  الوســط 
ــط  ــع مخّط ــال وض ــن خ ــكالها، م أش
النقــاط  الســتهداف  محكــم  أمنــي 
املشــبوهة، لتعريــف األشــخاص ومراقبة 
هوياتهــم وكــذا مراقبــة املركبــات، 
ــار،  ــة بشـ ــن والي ــح أم ــل مصال تواص
بمختلــف فرقهــا ووحداتهــا العملياتيــة، 
تجســيد مخطــط عمــي يشــمل تنظيــم 
عمليــات رشطــة متفّرقــة، لحمايــة 
األشــخاص واملمتلــكات. العمليــات هــذه 
ــا  ــؤرشات كارتوغرافي ــق م ــة وف موجه
الجريمة يف الوســط الحــري. الحصيلة 
املســجلة لعمليــات الرطــة خال شــهر 
ــر  ــن تأط ــفرت ع ــايض، أس ــر امل أكتوب
08 عمليــات رشطــة، اســتهدفت 76 
نقطــة متفرِّقــة، مــن خالهــا تــّم 
هويــات:1613  ومراقبــة  تعريــف 
ــتبها  ــم:18 مش ــف منه ــخصا، أوق ش
ــة  ــام مختلف ــون ع ــا قان ــه، يف قضاي في
ــل  ــا حم ــم يف قضاي ــتبه فيه ) 06 مش
أســلحة بيضــاء محظــورة مــن الصنــف 
الســادس دون مــربر رشعي، 08 مشــتبه 
ــدرات  ــازة املخ ــا حي ــن قضاي ــم ع فيه

ــة لغــرض االســتهاك  واملؤثــرات العقلي
أو الرتويــج، مــع توقيــف 04 أشــخاص 
محــل بحــث(، حيــث تــمَّ إنجــاز ملفــات 
الجهــات  أمــام  وإحالتهــم  ضدهــم 
القضائيــة، املختصــة. عمليــات الرطــة 
هــذه، مكنــت أيضــا مــن مراقبــة:1288 
األصنــاف  مختلــف  مــن  مركبــة 
ــة.  ــة وإداري ــة أمني ــام، مراقب واألحج
ــذه،  ــة ه ــات الرط ــى عملي ــذا، وتبق ه
ــدة ميدانيــا ملجابهــة مختلــف  مجسَّ
ــري  ــط الح ــرام يف الوس ــكال اإلج أش
وضمــان أمــن األشــخاص وســامة 

ــن  ــة، يف ح ــة والخاص ــكات العام املمتل
ــة  ــو الحلق ــن ه ــاون املواط ــى تع يبق
ــة  ــة األمني ــاس يف املعادل ــة واألس املهم
ــف  ــن مختل ــغ ع ــة التبلي ــه بثقاف بتحّلي
الجرائــم أو محــاوالت املســاس بالنظــام 
العــام بــكل أركانــه، عــن طريــق 
األرقــام الخــراء املوضوعــة تحــت 
عــرب  أو  و104،   1548،17 ترصفــه 
ــرب  ــة ع ــن الوالي ــمية ألم ــة الرس الصفح
شــبكة التواصــل االجتماعــي فايســبوك 
"رشطــة بشــار"، وكــذا تطبيقــة "ألــو 

ــة". رشط

ــخاص  ــة أش ــف أربع ــم توقي ت
تورطــو يف قضيــة تكويــن جمعيــة 
تموشــنت،  عــن  بواليــة  أرشار 
حيــث تمكنــت عنــارص أمــن دائــرة 
بنــي صــاف مــن إحبــاط محاولــة 
ــر  ــرة غ ــام بالهج ــر للقي التحض
الرعيــة عــن طريــق اإلبحــار 
معــدات  حجــز  مــع  الــرسي 

اإلبحــار. وحســب بيــان لــذات 
ــرتاوح  ــن ت ــإن املوقوف ــح ف املصال
أعمارهــم مــا بــن 20 ســنة و 
27 ســنة مــن بينهــم صاحــب 
ــة  املســكن، كمــا تــم خــال العملي
ــة  ــار املتمثل ــدات اإلبح ــز مع حج
محــرك  النجــدة،  ســرتات   7 يف 
ــوة  ــيزوكي ق ــوع س ــن ن ــارب م ق

مطاطــي.  قــارب  حصــان،   40
ــل  ــواح حم ــك إىل أل ــة كذل باإلضاف
ــوء  ــو ممل ــي. دل ــارب املطاط الق
بمــادة البنزيــن ســعة 20 لــرت، 
مضخــة ميــاه. وأشــار ذات البيــان 
ــت  ــات تحصل ــر معلوم ــم إث ــه ت أن
ــن  ــة م ــة أن مجموع ــا املصلح عليه
للقيــام  يحــرون  األشــخاص 

عــن  الرعيــة  غــر  بالهجــرة 
ــاه  ــرسي باتج ــار ال ــق اإلبح طري
ــن  ــا م ــة انطاق ــواحل األوربي الس
أحــد الشــواطئ ببنــي صــاف، 
ــد  ــكن أح ــش مس ــم تفتي ــث ت حي
أفــراد الشــبكة الكائــن بمدينــة 
بنــي صــاف أيــن تــم القبــض عــى 

ــة. ــن األربع املوقوف

بهدف مواكبة سياسة اإلصالحات

تم تفتيش ومراقبة 93 مركبة مع توقيف 08 أشخاص

تم على إثرها توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة

وفق حصيلة مسجلة خالل شهر أكتوبر الماضي

والية عين تيموشنت 

 مدير جامعة خن�شلة يوؤكد على اأهمية مرافقة الطالب لتعزيز معارفه

�شرطة الم�شيلة تكثف عملياتها ال�شرطية لمحاربة الإجرام الح�شري

تفكيك �شبكة دولية مخت�شة في تبيي�س الأموال وتهريب 
المهاجرين ب�شيدي بلعبا�س

توقيف 18 م�شتبها فيه عن ق�شايا جزائية مختلفة بب�شار

توقيف 4 اأ�شخا�س كانوا يح�شرون للهجرة ال�شرية من بني �شاف نحو اأوروبا

ـــة  ـــان ملديري ـــف بي كش
املدنيـــة  الحمايـــة 
أن  ســـكيكدة  لواليـــة 
امتصـــاص  عمليـــات 
ــن  ــة عـ ــاه الناجمـ امليـ
األمطـــار  تســـاقطات 
متواصلـــة  األخـــرة 
بـــكل مـــن األحيـــاء 
اآلتيـــة:  واملناطـــق 
ــاكر  ــوة سـ ــي اإلخـ حـ
بالقـــرب مـــن مدرســـة 
الطاهـــر  شـــلويف 
ســـكيكدة،  بلديـــة 
حـــي مـــرج الذيـــب 
ســـكيكدة،  ببلديـــة 
ضـــف لتدخـــل ضمـــن 

امتصـــاص  عمليـــة 
ـــري  ـــت قصدي ـــل بي داخ
بحـــي ديـــار الزيتـــون 
ــى  ــة، عـ ــة عزابـ ببلديـ
إثـــر ارتفـــاع منســـوب 
ـــوايل  ـــخ لح ـــاه باملطب املي
ـــاف ذات  ـــم. وأض 15 س
عمليـــات  أن  البيـــان 
ـــف  ـــى مختل ـــرف ع التع
الســـوداء  النقـــاط 
متواصلـــة  بالواليـــة 
يتـــم  لـــم  حيـــث 
تســـجيل أيـــة خســـائر 
هـــذه  يف  بريـــة 

التدخـــات.

عمليات امت�شا�س للمياه 
بعديد اأحياء جراء ت�شاقط 

الأمطار ب�شكيكدة 

تدخالت مصالح الحماية المدنية متواصلة

المحلي
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جلجلة قلم
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ِ
لَقْد َأبَحرُت ف

مازال الصبر قائما

مسلم ربواح

إلينا أحمد

نبيلة بوشحيمة 

َلَقْد أَبَحْرُت ِفيِك

َولْم أذُْق َقَلًقا

َوال َخْوَفا.

َمأَلْتُِك ِبي 

َعَى َمَهٍل

َورِصُت »َكِليَمِك«األَْوىَف.

تَاُء َمًعا َفَغاَفَلنَا الشِّ

يَْفا. َونَحُن نَُودُِّع الصَّ

َمِعي َشَفتَاِك تَبْتَِسَماِن

أغُضُض َعنُهَما الطَّْرَفا.

َفِحَن تَُوتِِّريَن َدِمي

اُِحبُِّك َداِئًما »أَْلَفا«.

ما زال الصرب قائما ينتظر عى ضفاف املعنى

وقتما اصبحت كل املعاني يف اللغات تختلف

هناك

يف املدى الذي ال يعرفه البعض

أخبىء أجنحتي يف رعاف الغيم

ما زال هناك وجه آخر للحلم

والدعاء

واألمنيات املعلقة عى أوجاع الصغار واليتامى

ال زلنا نعرف خلق املفردات بأعجوبة اإلبل

فالينظروا

إىل قلبي كيف َخَلق

من العدم وجود

ومن نحيب الوقت ابتسامات عى مرعى انتباهه

ما زال يف اليد عصفورا

يضع الَحب يف ِكفاف الُحب

فتأتي العصافر العرة

ولتغضب الشجرة

إذ اتخذن من كتفّي مرقدا

األلم؟

هذا الوجع الطفيف الكبر كــسماء

حن ينتظر بالباب فيطرق ثاثا

لرد الصدى

ثمة احدا هنا ال يحد حدوه مدى

الفقد؟

عادة قديمة تتجدد ب اللقاءات الرسيعة

تأكل الُقبات وتعلف الساعات أحضانا

وترجع ال مخذوال وال مكسورا

فقد اعتدت الفقد كما اعتدت الجوع

وال فرق بن رغيف وُقبلة

هنا..... 

كل املعاني تختلف

ما دامت النفس أّمارة بالصرب

ما دام القلب شائكا عى حواف التعبر

يعرف املجاز من الحقيقة

ويلّون القدر بالرىض..

األرض أنبتت زهرا من الريحان
يهب نسيمه من زرقة السماء.  

تطل روحها  باملسك والطر. 
يتنغم محلقا يف العلياء. 
وكأن قلبي يف مسكنها.. 
طمانينة تتجمل بالبهاء. 

ادري ان رياح القدر.. 
تهز كياني نحو مملكة
الجنان إخرار همسا 
للقلب املبتسم باألمان. 

ارض يف خدها الجوري 
من الحياء لون أحمر قامت.

وإني احمل ما بن القلب 
حرة من هذا الجمال الباهر. 

تتوه فيها االلسنة وتعجز 
من عشق ساحر يامس 

اوردة قلبي. 

متجملة بالخصال من نخيل 
قمح مصفر، سكون هادئ 

كانه من االنغام يطرب 
القلب مسافر بن املتاهات 

منتظرا نشوة من الحب 
تنسيه من اٱلالم فرحة غامرة.. 

ذهبت الجفون نحو االعايل 
زرقة كالبحر شساعة القلب 

من الحب للمحب رافة 
شمس تحمل يف اكفها 

دفئا من األمل وكانها تقول 
لنا: أنا الهمس من الضياء. 

باإلصفرار تنسينا النكبات.. 

انا الشاعرة اسكن الطبيعة 
ما بن األنغام واملروج ارقص

يف لهو زفر حي يلفظ ترنيمة 
الحياة، ازرع العواطف والحب
انر الرسور، يف قلب القصيد..

يف سحر الطبيعة اململوك 
احلق كالطر والتغريدة انتشيها 

وإنني لعاشقة تتجول عى سفوح 
التال تنادي بصوت الشجن 

اغنية سمفونية الهمس الساحر 
من القلب احيا بها. 

والحسن من حويل يصفق 
للجمال ينثر من العطر 

انفاسا من الريحان لارض الطيبة 
القدس الطاهرة 

كان يمازح االشياء 
محمد ود عزوز 

.......... يُنادي الوقت .....
نحو الشوارع امُلظلمة 

ليطعنه يف ظهره 
ال ليقتله ____

بل ليأخر مساحة الُقبلة 
كان مثل الخوف 

التسـوس  يتهـم  ثـم  االشـياء  يـأكل 
نـة  لخيا با

كان يخلع عن الشتاء فستانه 
لكي يرى 

الحبيبات امُلختبئات 
بـن اغطيـُة ثقيلـة ، وبـن اضـاع ُحلُم 

غب  مشا
يستفز الرغبة 

ثم يسخر من ندى 
تقطـر يف شـفاه زهراتهـن حتـى ايقـظ 

شـهوة الفراشـات 
كان يبتاع الحقيقة 

بالليايل الخاطئة ، مثل كل الصعاليك 
ال يُجيد 

النوم فوق وسادٍة 
___ مبتلة باالزهار ورائحة السام 

هو مثل معطفه الذي اورثه إياه اباه 
مازال يلعق ملمس البارود 

ما زال يركض 
كلما ركضت اليه رصاصة 

ليختبئ 
بن الثقوب ___

كان يعد الثقوب 
ليعـرف كـم مرة مـات ابـاه ، وكـم مره 

ايقـظ مـن رماده 
صورة للذكرى 

واوسمة ساخرة 
مثل نعش الحاملن 

هكذا _________
يمي غريباً 

يف فناء الصمت 
وحده يف زحام الفارغن 
يكشط املاء ، لينزف ربما

احتال خاصية االفاعي ، وغر جلده 
ليكون ازرق يف هويته 

ويـرتك صـورة " الـا لـون " وحدها يف 
ء  لخوا ا

كان يثمل 
من لعاب فتاته ، حن تحر لسانها 

يف القصيدة 
تُدغدغها لتضحك 

وترتجف
وتُسقط يف ِفراشه 

عدة حمامات 
تُحلق بن وجهه و حلمه االبدي

بالرباري الهادئة 
ُ كان قرصانا

يسطو عى التاريخ 
ليرسق 

انبياءه يف الخفاء 
او يُعيـد تـاوت الصلوات للموتـى الذين 

نسو 
اآلن 

طبيعة األشياء البسيطة و لونها

نسو الحبيبات اللواتي 
كـن يُجـدن طحـو الليـل ليبـدو احمـراً 

مثـل النبيـذ
_____ نسو شفرات الحاقة 

فربمـا ُجرحـت شـواربهم وضاعـت اخر 
واللمسـات  القبات 

والشهوة اللطيفة 
نسو الكناية ، كيف ترتد نحو كاتبها

وترصعه 
بخبث املعنى

هكذا 
انت بن خيالك الزهري 

وطاولُة 
كاملقصلة 

وربيع يراود بذرة الزيتون يف راسك 
ويرمي عليها بالشتاء 
الربد يعترص الجوارب 

يف املشاوير التعب
ثرثـرة  كتـِف  عـى  تنـام  الحقيقـة 

وبولهـم  السـكارى 
دون خوف او انزعاج 

املاء مالح مثل نظرات اآلرامل 
الليل داكن 

رغـم أنه اسـتحم ، وفـرك جلده باملسـاء 
نزف  حتـى 
ال زال داكن 

وانت عالق بن حلمك واملدينة
وحقيبـة ممتلئة بجثثـك ، وال تزال تخىش 

لسفر  ا

همس من الريحان

تفتــح جريــدة "أخبــار الصبــاح" قلبهــا لــكل أنامــل اإلبــداع داخــل وخــارج الوطــن ليقدمــوا عــرب صفحتهــا إســهاماتهم ويطرحــوا 

أفكارهــم مــن خــالل أعمالهــم الشــعرية والنثريــة، "أخبــار الصبــاح" تمنــح فرصــة للشــباب املبــدع ليــربز مواهبــه األدبيــة والفكريــة 

وتأخــذ بيــده ليصنــع الحــارض واملســتقبل
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أن  والفنـون  الثقافـة  وزارة  أكـدت 
الزخرفـة  فنـون  يف  الجزائريـة  "املدرسـة 
واملنمنمـات قـد قطعت أشـواطا مـن التألق 
بفضـل محمـد راسـم, وهـو الرائـد الكبر 
للفـن التشـكيي الجزائـري الحديـث وفـن 

املنمنمـات
األندلسـية  الدراسـات  بمركـز  افتتحـت 
بتلمسـان الطبعـة ال12 للمهرجـان الثقايف 
الزخرفـة  وفنـون  للمنمنمـات  الـدويل 
مـع  بلـدان   9 مـن  فنانـن  بمشـاركة 
تخصيـص تكريـم للفنان التشـكيي الراحل 
يف  التشـكيي  الفـن  أيقونـة  يلـس  بشـر 
الثـري  اإلبداعـي  مسـاره  نظـر  الجزائـر 
والحافـل يف مجـال التشـكيل وأيضـا فـن 

العمـارة.
وتم بهذه املناسـبة تدشـن عدة معارض 
لفنانـي زخرفـة ومنمنمـات مـن مختلـف 
تركيـا  مـن  وأيضـا  الجزائريـة  الواليـات 
وإيـران والهنـد وأوزبكسـتان واندونيسـيا 
طـاف  حيـث  وغرهـا,  عمـان  وسـلطنة 
مرمـوري,  أمومـن  السـيد  تلمسـان,  وايل 
الوالئـي  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  رفقـة 
لتلمسـان وممثـل لوزيـرة الثقافـة والفنون 
مـن  بالعديـد  املهرجـان,  محافظـة  وكـذا 
األجنحـة التـي ازدانـت بلوحـات ذات تعبر 
جمـايل كبـر تمثـل مـدارس فنيـة مختلفة, 

فنانيهـا. وبحضـور 
املهرجـان  هـذا  أن  تلمسـان  وايل  وقـال 
هـو بمثابـة "ملتقى لهـذا الفن اإلسـامي, 
يجمع أشـهر الفنانن مـن البلـدان املتفوقة 
يف هـذا االختصـاص الفنـي بحيـث نتذكـر 
من خـال هذه التظاهـرة الفنان التشـكيي 
الجزائـري بشـر يلس,الذي غـادر عاملنا يف 
أوت املـايض, تكريما ملسـاره الفنـي الطويل 
الذي كرسـه لخدمـة الفن والثقافـة والرتاث 

يف الجزائـر".
واعتـرب مـن جهته ممثـل وزيـرة الثقافة 
"املدرسـة  أن  ثعالبـي,  سـمر  والفنـون, 
الجزائريـة يف فنون الزخرفـة واملنمنمات قد 
قطعـت أشـواطا مـن التألق بفضـل محمد 
راسـم, وهـو الرائد الكبـر للفن التشـكيي 
املنمنمـات  وفـن  الحديـث  الجزائـري 
الفنانـن  عـى  جـي  وتأثـره  بالتحديـد, 
الجزائريـن الذيـن نبغـوا يف هـذا الفـن", 
مضيفـا أنـه "اسـتطاع أن يظهـر براعة يف 
تطويـر التقنيـات واالنتقال بهـذا االبداع من 
التقليـد إىل املعارصة مسـتفيدا مـن التجربة 
عـى  الحفـاظ  مـع  األوروبيـة  التشـكيلية 

الجزائريـة". الهويـة 
ولفـت السـيد ثعالبـي إىل أن تنظيـم هذه 
التظاهـرة الدوليـة "يأتـي ضمـن سلسـلة 
وزارة  دأبـت  التـي  الثقافيـة  املهرجانـات 
الثقافـة والفنـون عـى تنظيمها خـال هذه 
نهايـة شـهر  مـع  والتـي سـتصل  السـنة 
ديسـمرب إىل 50 مهرجـان تغطـي أكثـر من 
38 واليـة بمختلـف أشـكالها", مشـرا إىل 
أن هـذا "سـيعطي فرصـة إلعـادة النظـر, 
يف 2023, يف هـذه املهرجانـات, مـن خـال 

توزيعهـا ودعمهـا ..".
محافظـة  جهتهـا  مـن  وأوضحـت 
الهـدف  أن  قادريـن,  سـامية  املهرجـان, 
مـن هـذا األخر"إبـراز خصائص املدرسـة 
الفنانـن  وتشـجيع  الجزائريـة  اإلسـامية 
من أجـل الخوض يف هـذا الفـن ومتابعته", 
مضيفـة أن هـذه الطبعـة "تتميز بـدورات 
يلـس  بشـر  اسـم  سـتحمل  تدريبيـة 
مدرسـة  طلبـة  لفائـدة  مـرة  ألول  تنظـم 
الفنـون الجميلـة بعنابـة وملحقة مدرسـة 
وزو(  )تيـزي  بعزازقـة  الجميلـة  الفنـون 
وكليـة الفنـون اإلسـامية بتلمسـان والتـي 
سـيؤطرها نخبـة مـن األسـاتذة البارزيـن 
يف مجـال الفنـون اإلسـامية مـن الجزائـر 

وغرهـا". وإيـران  وتركيـا 
أيضـا  قـد عـرف  االفتتـاح  وكان حفـل 
عـرض رشيـط فيديـو حـول حياة ومسـار 
بشـر يلـس )1921 - 2022(, وهـي وقفة 
عرفـان وتقديـر لهـذا الفنـان الـذي كرس 
حياتـه لخدمة الفـن والثقافـة الجزائرية, يف 
التشـكيل واملعمـار, حيـث أنجز منـذ نهاية 
السـتينيات سلسـلة مـن الطوابـع الربيدية 
والجداريـات التـي اسـتلهم فيهـا عنـارص 
الـرتاث الجزائـري, كمـا شـارك يف تصميـم 
العديـد مـن مبانـي املؤسسـات املعروفة يف 

عـدة مـدن جزائرية, وقـد تم يف هـذا اإلطار 
عائلته. تكريـم 

تحمـل  التـي  الطبعـة،  هـذه  وتهـدف 
شعار"جسـور ذهبيـة"، إىل تسـليط الضوء 
العالـم  يف  الفنيـة  املـدارس  أبـرز  عـى 
يف  الرائـدة  التجـارب  ومختلـف  اإلسـامي 
املدرسـة  بينهـا  مـن  والتـي  املجـال  هـذا 
الجزائريـة وتجارب الفنانـن الجزائرين يف 
هـذه املمارسـة الفنيـة العريقـة التي أرىس 
قواعدهـا يف الجزائـر محمـد راسـم, وتوفر 
جـو لاحتـكاك والتواصـل بنظرائهـم مـن 

املجـال. التقاليـد يف هـذا  البلـدان ذات 
العاملـي  اليـوم  وتـم تنظيـم , بمناسـبة 
نوفمـرب,  ل18  املصـادف  اإلسـامي  للفـن 
اإلسـامي", وهـذا  الفـن  حـول "مـدارس 
بمشـاركة أسـاتذة وأكاديمين مـن الجزائر 
مواضيـع  تتنـاول  املشـاركة  والبلـدان 
 ,16 القـرن  نهايـة  العثمانيـة  الزخرفـة 
واملدرسـة الجزائريـة للمنمنمـات من خال 
األخويـن محمـد وعمر راسـم, وكـذا تطور 
اإلسـامي  العالـم  يف  املنمنمـات  مـدارس 

الزخرفـة. وتطـور فـن 
كمـا سـتنظم يف األيـام املقبلة ورشـات يف 
فـن اإلبـرو الرتكـي والزخرفـة والتذهيـب, 
)منمنمـات  الجزائريـة  املنمنمـات  وكـذا 
راسـم( واملنمنمـات الرتكيـة واملنمنمات من 
شـبه الجزيـرة الهندية, مع توفـر فضاءات 

بالطفل. فنيـة خاصـة 
بإعـان  املهرجـان  اختتـام  وسـيكون 
نتائج املسـابقة الدوليـة لـ "فـن املنمنمات 
والزخرفـة" التـي تـم إطاقهـا يف سـبتمرب 
املـايض والتـي تنـدرج يف إطـار الرفـع من 
هـذا  يف  الفنانـن  بـن  املنافسـة  مسـتوى 
املجـال حيـث تشـمل ثـاث جوائـز يف كل 

. فئة

اسـتمتع جمهور غفـر مـن الفنانن و 
الشـباب و العائات أمسـية اليوم السـبت 
العـرض الـريف لإلنتاج الجديـد للمرسح 
لعنابـة  مجوبـي  الديـن  عـز  الجهـوي 

بعنـوان "التائهـون".
التـي  "التائهـون"  وتعالـج مرسحيـة 
أخرجهـا الفنان أحمـد رزاق ظاهرة تأثر 
التواصـل  وشـبكات  االفـرتايض  العالـم 
االجتماعـي عى فكـر ومقومـات وطبيعة 

العاقـات مـا بـن أفـراد املجتمـع.
هـذه  الدرامـي  العمـل  هـذا  وتنـاول 
الظاهـرة مـن خـال قصـة رجـل إطفاء 
بالغابـة  حريـق  يف  وفاتـه  خـرب  ينتـر 
ويعلـن شـهيد الواجـب ويقـام لـه نصبا 

بالقريـة. تذكاريـا 
وبعد مـرور سـنوات يتبن بأن شـهيد 
الواجـب لـم يمـت يف الحريـق ويعـود إىل 
القريـة ليتفاجـأ الجميـع بذلـك وخاصة 
زوجتـه التـي تزوجـت مـن جديـد بعـد 

إعـان و فاتـه إمـام القرية.
وتـدور أحـداث املرسحيـة التـي يدوم 
وسـط  وتجـري  دقيقـة   80 عرضهـا 
االفـرتايض  العالـم  عـن  يعـرب  ديكـور 
أخـرى  و  موسـيقية  مقاطـع  وتتخللهـا 
للرقـص حول الجدل الواسـع الـذي يدور 
بـن األطـراف الذين شـاركوا يف نر خرب 
وفاتـه ومحـاوالت إخفـاء خـرب عودتـه.

تنبيـه  الدرامـي  العمـل  هـذا  ويعتـرب 

عن خطـورة تأثـر العالم االفـرتايض عى 
املجتمـع الـذي يفقـد مقوماتـه و يصبح 
تفاهـات  وتـداول  ترويـج  وراء  ينسـاق 
ويبتعـد عـن كل مـا يمثـل القيـم النبيلة 
التـي تضبـط العاقـات مـا بـن األفراد، 
حسـب مـا رصح بـه مخـرج املرسحيـة 

. ج لوأ
و سـيعاد عـرض هذا اإلنتـاج املرسحي 
الديـن  عـز  الجهـوي  املـرسح  بقاعـة 
نوفمـرب   21 غايـة  إىل  بعنابـة  مجوبـي 
الجـاري قبـل أن يتنقل يف عـروض أخرى 
إىل عـدة واليـات مـن الوطـن، حسـب ما 

إليه. أشـر 

 مريم ق

س.شعراوي مريم ق

الثقافي

افتتاح الطبعة ال12 للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة بتلمسان

تعالج ظاهرة تأثير العالم االفتراضي وشبكات التواصل االجتماعي على فكر المجتمع

المدر�شة الجزائرية في فنون الزخرفة والمنمنمات قد 
قطعت اأ�شواطا من التاألق بف�شل محمد را�شم

عر�س �شرفي لم�شرحية "التائهون" بالم�شرح
 الجهوي عزالدين مجوبي

فصلـت إدارة املـرسح الجهوي 
أم البواقـي، يف تاريـخ عروضهـا 
تحـت  جـاءت  التـي  املرسحيـة 
املحـرتف  املـرسح  لقـاء  تسـمية 
خـال  عقدهـا  تقـرر  حيـث   ،
إىل   01 املمتـدة مـا بـن  الفـرتة 
07 ديسـمرب املقبـل تحت شـعر 
"نلتقـي لنرتقـي"، لتأتـي هـذه 
الفعاليات الفنية لتسـتقر يف قلب 
مدينـة أم البواقـي طيلة أسـبوع 
من عـروض الفن الرابـع، وأعلن 
السـيد: مـراد بـن شـيخ  مديـر 
البواقـي  أم  الجهـوي  املـرسح 
الصبـاح  بأخبـار  اتصالـه  يف 
جـاء  الـدورة،  هـذه  تنظيـم  أن 
بهـدف إعطاء الفرصة للمسـارح 
الجهويـة والتعاونيـات املرسحية 
والجمعيـات للـربوز مـن خـال 
أيام لقـاء املرسح املحـرتف، التي 
سـوف تشـهد مشـاركة مختلف 
املسـارح الجهوية بأخـر إنتاجها 
املرسحي، وهو ما سـوف يسـمح 
لجمهور أم البواقـي، وكذا بعض 
الواليـات املجـاورة مـن متابعـة 
املرسحيـة  العـروض  مختلـف 
"لقـاء  أيـام  خـال  املربمجـة 
الـذي يدخل  املحـرتف"  املـرسح 
املـرسح  إدارة  برنامـج  ضمـن 
املتمثلـة  البواقـي  أام  الجهـوي 
يف تقريـب املـرسح مـن املتلقـي، 
وبمختلف أشـكال التعبـر الفني 
واملشـاعر واألحاسـيس واألفـكار 
املختلفـة. يف تظاهـرات سـتقدم 
إضافة لسـاكنة واليـة أم البواقي، 
لثقافتهـا،  تـروج  سـوف  التـي 
بقاعة  فنانيها، سـواء  وإبداعـات 
املـرسح الجهـوي أو يف مختلـف 
الفضـاءات املوجودة عـرب ترابها. 
يذكـر أن املـرسح الجهـوي أم 
األبـواب  البواقـي كان قـد فتـح 
والطاقـات  املواهـب  كل  أمـام 
يف  املرسحـي  باملجـال  املهتمـة 
عـروض  تخصصـات  مختلـف 
جليـا  بـدا  مـا  وهـو  الركـح، 
املرسحيـة  األنشـطة  عديـد  يف  
التـي يقدمهـا، وكـذا االنتاجـات 
املرسحيـة، إىل جانـب التنويـع يف 
الرتبصـات والورشـات التكوينية 
بحسـب الحاجـة أو املناسـبة أو 
السـاحة  وتشـهد  هـذا  الفـرتة، 
البواقـي  أم  بمدينـة  الفنيـة 
حركـة الفتـة عى عكس سـنوات 
الركـود املاضيـة، خاصـة يف فرتة 
شـيخ  بـن  مـراد  السـيد  تـويل 
والـذي  الجهـوي،  املـرسح  إدارة 
حـرك عجلـة التنميـة مـن خال 
قدمتهـا  وامتيـازات  تسـهيات 
مؤسسـته الثقافيـة، التـي أخذت 
حيـزاً واسـعاً من املشـهد الثقايف 
يف الواليـة، وأعـاد االعتبـار للفعل 
بمجـال  تعلـق  وفيمـا  الثقـايف 
فنـون الركح بصفـة عامة، حيث 
أنتـج مرسح أم البواقـي الجهوي 
موجهـة  مرسحيـات  ثـاث 
للكبـار كـــان أولهـا مرسحيـة 
مـن  كانـت  التـي  "تينهينـان" 
إخـراج الفنـان كريم بودشـيش، 
والتي عرضـت باللغتـن العربية 
واالمازيغيـة، وبعدهـا مرسحيـة 
واختصاصيـون"  "مجانـن 
اللـه،  جـاب  إبراهيـم  للمخـرج 

مرسحيـة"  إنتـاج  أخـر  وكان  
ديـن  للمخـرج  اندروروينـة" 
"لوحـة  ومرسحيـة  الهنانـي 
للمخـرج طارق عشـبة  أحـام" 
املوجهـة لألطفـال، وكلهـا أعمال 
مرسحيـة تدخـل يف إطـار اإلنتاج 
املرسحـي السـنوي، هـذا ويرافق 
البواقـي  بـأم  الجهـوي  املـرسح 
املحليـة  الجمعيـات  بمرافقـة 
املهتمـة بإنتـاج أعمـال مرسحية 
موجهـة للكبـار والصغـار عـى 
حد سـواء، وتتمثل هـذه املرافقة 
املهتمـة بالجانـب املـادي، وكـذا 
الخاصـة  الفضـاءات  توفـر 
هـذه  التكوينيـة  بالرتبصـات، 
األخـرة التي شـهدت تنـوع بن 
الكتابـة الدراميـة وفـن التمثيل، 
و أتاحـت عديد الفرص للشـباب 
والذيـن  الرابـع،  بالفـن  املهتـم 
يـد  عـى  مواهبهـم  صقلـت 
أخصائيـون يف املجـال املرسحي.
البواقـي  أم  أن مـرسح  يذكـر 
الجهـوي كان قـد وقـع اتفاقيـة 
العربـي  وجامعـة  مـع  تعـاون 
بـن مهيـدي بـذات الواليـة مـن 
خـاص  تربصـات  إقامـة  أجـل 
املهتمـن  الجامعيـون  بالطلبـة 
بفـن التمثيـل املرسحـي والتعبر 
و  تنسـيق  يف  الجسـماني، 
عنـه  تمخـض  مشـرتك  تعـاون 
إنتـاج عملـن مرسحيـن أولهما 
التـي  "جوسـكا"  مرسحيـة 
خاضـه  تربـص  نتـاج  تعتـرب 
إىل  التمثيـل،  فـن  يف  الطلبـة 
التـي  اشـتوكلو"   " مرسحيـة 
جامعيـون  طلبـة  أدوارهـا  أدى 
التعـاون  أثمـر  ألول مـرة، كمـا 
العديـد  إنتـاج  املؤسسـتن  بـن 
مـن النصـوص املرسحيـة التـي 
اعتـربت أيضـا ثمـرة  وخاصـة 
الرتبـص املخصص  لفـن الكتابة 

الدراميـة.
بـن  مـراد  السـيد  وأشـار   
الجهـوي  املـرسح  مديـر  شـيخ 
إسـرتاتجيته  أن  البواقـي  أم 
هـي إعطـاء الفرصـة للمواهـب 
تلـك  خاصـة  الجديـدة  الشـابة 
التـي تنشـط ضمـن الجمعيات، 
والفـرق املحليـة للولـوج لعالـم 
خـال  مـن  املحـرتف  املـرسح 
إقحامهـم يف مختلـف اإلنتاجـات 
باملـرسح  الخاصـة  املرسحيـة 

البواقـي. أم  الجهـوي 
السـيد  خلـص  وقـد  هـذا   
مراد بـن شـيخ يف نهايـة حديثه 
ألخبـار الصبـاح أن أخـر إنتـاج 
الجهوي  مرسحي قدمـه املـرسح 
أتـاح  قـد  كان  البواقـي  بـأم 
الشـباب  مـن  للعديـد  الفرصـة 
الفنـي  الفريـق  ليكونـوا ضمـن 
لكافـة  املوعـد  ضاربـا  للعمـل، 
فناني واليـة آم البواقـي من أجل 
املوعـد مـن أجـل  آن يكونـوا يف 
الرقـي بالفـن املرسحـي املحـي، 
بقـوة  للتوافـد  الجمهـور  داعيـا 
إىل قاعـات العـرض خـال أيـام 
"لقـاء املرسح املحـرتف "، مؤكدا 
عـى انـه يرحب بـكل املبـادرات 
يف  تصـب  والتـي  واالقرتاحـات 
نهضة الفـن السـابع يف واليته أم 

البواقـي. 

جماهير الفن الرابع على موعد مختلف  
اأ�شكال التعابير الفنية والأفكار

في لقاء المسرح المحترف وعلى مدار 
أسبوع من اإلبداع المسرحي بأم البواقي

 اإبراز خ�شائ�س المدر�شة الإ�شالمية الجزائرية وت�شجيع الفنانين للخو�س في هذا الفن ومتابعته
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ANEP 2216022608 أخبار الصباح: 2022/11/21

أخبار الصباح العدد 339 -  2022/11/21 

مكتب األستـاذ/ حـسـيـن العـيـشـي، محضر قضائي ، لدى دائرة اختصاص مجلس
قضاء تيبازة 19, تجـزئـة الـبـرتـقـال طـريـق فـوكـة, القليعـة هـ /024.36.64.67

محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشـر
) المادة 04/412 من ق.ا.م.ا (

لفـائـدة السيد)ة(/ حداد ناصر
الساكن )ة(/ حي علي كركوبة ، القليعة ـ والية تيبازة .

بنـاءا علـى الحكـم عـن محكمـة القليعـة والقسـم/المدني بتاريـخ 22/07/13 تحـت رقـم/22/04415 و الممهـور بالصيغـة التنفيذيـة 
المؤرخـة فـي 2022/11/02 تحت رقـم 2022/03830 القاضي " .......بإلزام المدعى عليها الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة ريال بريم 
، الممثلـة مـن طـرف مسـيرها ، بـان تدفـع للمدعي حداد ناصـر مبلـغ مليونين و خمسـمائة ألـف دينـار جزائـري )2500000 دج (...... "  .
بنـاءا علـى اإلجـراءات المتضمنـة محضـر تبلیغ سـند تنفيـذي + محضر تسـليم تكليـف بالوفـاء + محضـر تبليغ تكليـف بالوفاء مـن طرفنا 
بتاريـخ 2022/11/07 و الرسـالة المضمنـة تحـت رقـم 0028980142 مؤرخة فـي 10/11/2022 و محضر تبلیغ سـند تنفيذي+محضر 
تبليـغ تكليـف بالوفـاء عـن طريـق التعليـق بلوحـة إعانـات المحكمـة القليعـة بتاريـخ/2022/11/15 و بنـاءا علـى محضـر تبلیغ سـند 

تنفيذي+محضـر تبليـغ تكليـف بالوفـاء عن طريـق التعليق بلوحـة إعانـات ببلدية القليعـة بتاريـخ/ 2022/11/15
بناءا على اإلذن بالنشر الصادر عن رئيس)ة( محكمة القليعة بتاريخ/ 2022/11/16 تحت رقم/

22/1844 و الـذي يرخـص بموجبـه للمحضـر القضائـي بنشـر عقـد التبليـغ الرسـمي على إحـدى الجرائـد اليوميـة الوطنية وفقـا ألحكام 
.04 412 فقرة  المـادة 

بلغنا وكلفنا السيد)ة(/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ريال بريم الممثلة من طرف مسيرها
الكائن مقره )ها( تجزئة الساحل عمارة 24 أ طريق فوكة ، القليعة ـ والية تيبازة

بان تدفع بين أيدينا مقابل وصل إبراء عن المبالغ اآلتية /
2.500.000 دج تعويض + 117.000 دج عن الحق التناسبي + 7.400 دج ما مجموعه /

2.624.400 دج مليونين و ستمائة و أربعة و عشرون ألف و أربعمائة دينار جزائري.
ونبهناه)هـا( بـأن لـه )ها( أجل خمسـة عشـر )15( يومـا كاملة طبقا للمـادة 612 و 613 مـن قانون اإلجـراءات المدنية و اإلدارية تسـري من 

تاريـخ النشـر , للوفاء بما جـاء في السـند المذكور أعـاه و إال سـتلزم بالتنفيذ جبرا .

أخبار الصباح العدد 339 -  2022/11/21 

مكتب األستـاذ/ حـسـيـن العـيـشـي، محضر قضائي ، لدى دائرة اختصاص مجلس
قضاء تيبازة 19, تجـزئـة الـبـرتـقـال طـريـق فـوكـة, القليعـة هـ /024.36.64.67

محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشـر
) المادة 04/412 من ق.ا.م.ا (

لـفـائـدة السيد)ة(/ بوسرية سارة
الساكن )ة(/ حي علي كركوبة ، القليعة – والية تيبازة .

بنـاءا علـى الحكم عن محكمـة القليعة ,القسـم/المدني بتاريـخ 22/07/13 تحت رقـم/22/04416 و الممهور بالصيغـة التنفيذية المؤرخة 
فـي 2022/11/02 تحـت رقـم 2022/03831 القاضـي بــ" ....... إلـزام المدعـى عليهـا الشـركة ذات المسـؤولية المحدودة ريـال بريم ، 

الممثلـة مـن طرف مسـيرها ، بـأن تدفع للمدعـي حداد ناصر مبلـغ مليونين و خمسـمائة ألـف دينـار جزائـري )2500000 دج ( ...... ".
بنـاءا علـى اإلجـراءات المتضمنـة محضـر تبلیغ سـند تنفيـذي + محضر تسـليم تكليـف بالوفـاء + محضـر تبليغ تكليـف بالوفاء مـن طرفنا 
بتاريـخ 2022/11/07 و الرسـالة المضمنة تحت رقـم 00228567142 مؤرخة فـي 2022/11/10 و محضر تبلیغ سـند تنفيذي+محضر 
تبليـغ تكليـف بالوفـاء عـن طريـق التعليـق بلوحـة إعانـات المحكمـة القليعـة بتاريـخ/2022/11/15 و بنـاءا علـى محضـر تبلیغ سـند 

تنفيذي+محضـر تبليـغ تكليـف بالوفـاء عن طريـق التعليق بلوحـة إعانـات ببلدية القليعـة بتاريـخ| 2022/11/15
بنـاءا علـى اإلذن بالنشـر الصادر عـن رئيس)ة( محكمـة القليعـة بتاريـخ/ 2022/11/16 تحت رقـم/ 22/1843 و الذي يرخـص بموجبه 

للمحضـر القضائـي بنشـر عقد التبليغ الرسـمي على إحـدى الجرائـد اليومية الوطنيـة وفقا ألحـكام المـادة 412 فقرة 04.
بلغنا و كلفنا السيد)ة(/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ريال بريم الممثلة من طرف مسيرها

الكائن مقره )ها(/ تجزئة الساحل عمارة 24 1 طريق فوكة ، القليعة – والية تيبازة
بان تدفع بين أيدينا مقابل وصل إبراء عن المبالغ اآلتية /

2.500.000 دج تعويض + 117.000 دج عن الحق التناسبي + 7.400 دج ما مجموعه /
2.624.400 دج مليونين و ستمائة و أربعة و عشرون ألف و أربعمائة دينار جزائري.

ونبهناه)هـا( بـأن لـه )ها( أجل خمسـة عشـر )15( يومـا كاملة طبقا للمـادة 612 و 613 مـن قانون اإلجـراءات المدنية و اإلدارية تسـري من 
تاريـخ النشـر , للوفـاء بما جـاء في السـند المذكور أعـاه و إال و سـتلزم بالتنفيذ جبرا .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية:سطيف

دائرة عين ولمان
بندية :قال

ر.ت.ج098519489173104
رقم الهاتف :036.58.92.51
رقم الفاكس : 036.58.91.34

إعالن عن طلب العروض المفتوح
رقم: 2022/03

يعلـن رئيـس المجلـس الشـعبي البلدي لبلدية قـال عن إجراء طلـب العـروض المفتوح رقـم : 2022/03 خاص 
بـ

النقل المدرسي لسنة 2023حسب الحصص.
بإمـكان الناقليـن الراغبيـن في المشـاركة فـي هذا الطلب سـحب دفتر الشـروط لدى مكتـب الصفقـات للبلدية - 

مقابـل دفع مبلـغ مالي قـدره:10.000,00 دج لـدی امين خزينـة البلدية.
يوضـع ملـف الترشـح والعـرض التقنـي والعرض المالـي في أظرفـة منفصلـة يبين كل منها تسـمية المؤسسـة 

ومرجـع الطلـب وموضوعه
توضـع هـذه األظرفـة فـي ظرف أخـر مقفل ومجهـول ويحمل عبـارة "ال يفتـح إال من طـرف لجنة فتـح األظرفة 

وتقييـم العروض طلب العـروض المفتوح رقـم : 2022/03.
ملف الترشح: ويحتوي على الوثائق التالية :
01- تصريح بالترشح: مملوء ومؤرخ وممضى.
02- تصريح بالنزاهة: مملوء ومؤرخ وممضى.

03- نسخة من السجل التجاري في ميدان نقل األشخاص.
04- القانون األساسي للشركات.

05- مذكرة التقنية التبريرية حسب النموذج المرفق ) وثيقة اقصائية (
باقي الوثائق المحددة في دفتر الشروط،

العرض التقني ويحتوى على الوثائق التالية:
01- وثيقة التصريح باالكتتاب مملوءة ومؤرخة وممضاة

02- دفتـر الشـروط "العـرض التقنـي مملوء ومـؤرخ وممضى ومختـوم »يحتوي فـي آخر صفحته علـى العبارة 
"قرئ وقبـل" مكتوبة بخـط اليد

العرض المالي ويشتمل على الوثائق التالية :
01- رسالة العرض مملوءة ومؤرخة وممضاة

02- جدول األسعار الوحدوية مملوء ومؤرخ وممضى ومختوم
03- الكشف الكمي والتقييمي مملوء ومؤرخ وممضى ومختوم

تودع العروض لدى أمانة رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية في أخر يوم من أجال إيداع العروض
حـدد آخـر أجل إليـداع العروض به خمسـة عشـر )15( ابتـداء من تاريـخ صدور اإلعـان عن طلـب العروض في 

.  BOMOP الصحـف الوطنية و
 تتـم عمليـة فتـح األظرفـة بمقـر البلديـة فـي جلسـة علنيـة بحضـور العارضين فـي اليـوم األخير على السـاعة 

الواحـدة والنصـف زواال )13:30( . زواال، ويعتبـر هـذا اإلعـان بمثابـة دعـوة لحضـور المتعهدين.
يبقـى العارضـون ملتزمـون بعروضهم لمـدة ثاثة أشـهر+مدة تحضيـر العروض ابتـداءا من تاريـخ اإلعان عن 

طلـب العروض.
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تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

احتضـن املسـبح الشـبه أوملبـي بالنومـرات 
يف غردايـة، أول دورة تكوينيـة لفائـدة ملقنـي 
السـباحة، حيـث بُرمجـت هـذه الـدورة التـي 
أرشفت عـى تنظيمهـا كل من رابطة السـباحة، 
للسـباحة  الجزائـري  االتحـاد  إرشاف  تحـت 
والرياضـة،  الشـباب  مديريـة  مـع  بالتنسـيق 
الرياضـات، إلعطـاء  املتعـدد  املركـب  وديـوان 
ملقنـي السـباحة بعـض التوجيهـات النظريـة 
والتطبيقيـة الخاصـة بتقديـم يد املسـاعدة عند 
وجـود حـاالت الغـرق، وكيفية تدريب الشـباب 
واألطفـال عـى الطـرق الصحيحـة يف ممارسـة 

السـباحة.

قام أول أمس، مصنع "الحساسـنة" لإلسمنت 
بتصديـر أول شـحنة من مـادة اإلسـمنت نحو 
دول غـرب أفريقيـا، حيث رشع هـذا املصنع يف 
توجيه أول شـحنة مـن هذه املادة األساسـية يف 
عملية تشـييد مختلـف األبنية نحـو دول الجهة 

الغربيـة من قارة السـمراء.

طـول  عـى  العموميـة  اإلنـارة  غيـاب  بـات 
طريـق الـوزن الثقيـل بمدخـل بسـكرة، يرعب 
الكبـرة،  املركبـات  أصحـاب  مـن  مسـتعمليه 
للمسـؤولن  وجهـت  التـي  النـداءات  ورغـم 
املحليـن بخصـوص ربط هـذا الطريق بشـبكة 
اإلنـارة، بيـد أن ذلـك لم يتحقـق، لتبقـى عتمة 
الظـام أحـد أهـم أسـباب وقـوع العديـد مـن 

حـوادث السـر املميتـة.

يكابـد سـكان تنوفلـت يف دائرة مدروسـة 
بواليـة تيارت، ضنـك العيش نظـرا النعدام 
أهم الروريـات، أبرزها املـاء، و الكهرباء، 
منطقـة  أن  رغـم   ،1993 ومنـذ  والغـاز، 
تنوفلـت ال تبعد عـن مقر الدائرة مدروسـة 
الخـزان  بـات  كمـا  مـرت،  بألفـي  سـوى 
املائـي الرئيـي يبعد عـن املنطقـة بـ500 

مـرت فقـط، فهـل يُسـتجاب ملطالب سـكان 
أقـّرت  التـي  "تنوفلـت"  الظـل  منطقـة 
الدولـة ايـاء لهـذه املناطـق كل األهمية..؟ 
أم تكـون لـدى املسـؤولن املحليـن ُحجج 
أخـرى واهيـة يدافعـون بها عن تقاعسـهم 

وعـدم اهتمامهـم..؟؟.

املـدارس  تاميـذ  مـن  مجموعـة  أقدمـت 
الدفـى،  عـن  واليـة  يف  املخاطريـة  ببلديـة 
عـى تنظيـف مسـجد "الخلفـاء الراشـدين" 
ومحيطـه الخارجـي، وأبـدى هـؤالء التاميـذ 
الذيـن ينضوون أيضـا تحت لواء رائد شـباب 

املخاطريـة لكـرة القدم، حماسـة كبـرة وهم 
يبـارشون عمليـة تنقيـة املسـجد ومحيطـه، 
ُمصممـن عـى مواصلـة الحملـة حتـى تُمنح 
البلديـات  مـن  وتصبـح  إرشاقـة،  ملدينتهـم 

النظيفـة والجميلـة، فمرحـى لهـؤالء.

أطلـق إمام بأحد املسـاجد يف دائرة بوسـماعيل 
بواليـة تيبـازة، العنان للسـانه الذي لـم ينقطع 
عن شـتم مصلـن طالبوا بتشـكيل لجنـة دينية، 
حيـث أسـمع هـذا اإلمـام الوافدين عى املسـجد 
أن  يُنتظـر منـه  كلمـات خادشـة، بعدمـا كان 
يلقـي خطبـة الجمعة، لكنـه تلفظ بمـا ال يليق، 

فماذا تـرك هـذا الداعية للمنحرفـن..؟؟.

تعاني مصلحة األشـعة عى مسـتوى املؤسسـة 
العموميـة للصحـة الجواريـة بشـالة العذاورة 
يف املديـة، مـن حالـة الخـراب البـادي للعيـان، 
حيـث أصبحـت هـذه املصحـة مهرتئـة تمامـا 
كمـا أن سـقفها يـكاد ينهـار عى املـرىض، وهو 
مـا دفع بالكثـر من مرتـادي هـذه املصلحة إىل 
التوجه إىل باقي املشـايف لتلقـي الرعاية الصحية 
املطلوبـة، أيـن مسـئولو الصحـة باملديـة، أم أن 
غـض الطـرف أصبـح الزمـا أمـام العجـز عن 

املواطـن..؟؟. خدمة 

يبـدو أن دولـة قطر الشـقيقة تحينـت فرصة 
تنظيمهـا ملونديـال كـرة القـدم، حتـى تتمكـن 
مـن دعـوة الكثـر مـن سـكان العالـم العتناق 
اإلسـام حيـث تـم اسـتدعاء الداعية اإلسـامي 
الهنـدي الجنسـية، الدكتـور ذاكـر نايـك مـن 
أجـل إلقاء محـارضات دينيـة للسـياح األجانب 
وامُلشـجعن يف هـذه البطولة العامليـة، نرجو من 
اللـه التوفيق، واعتنـاق الكثرون لدين اإلسـام. 

لأول مرة..دورة تكوينية 
لُملقني ال�شباحة بغرداية

م�شنع "الح�شا�شنة" لالإ�شمنت 
ِوجهة دول غرب اإفريقيا

غياب الإنارة "ُيرعب" 
م�شتعملي طريق الوزن الثقيل!

اإمام م�شجد يخرج عن 
"ال�شيطرة" وي�شتم الُم�شلين

م�شلحة الأ�شعة ب�شاللة 
العذاورة داخل دائرة 

الإهمال!

مونديال قطر...فر�شة 
للدعوة لالإ�شالم..!

ل "�شروريات" بتنوفلت لنحو ت�شِع وع�شرين عام

ِنعم الُخلق... وِنعم الن�سء 

ب..!!
ِ
صّراف ُمكهر

يومية وطنية شاملة
ش.ذ.م.م اتصاالت البرشى 

رأسمالها: 100000 دج
العنوان:  133 شارع األمري 

خالد بولوغني - الجزائر

رقم السجل التجاري:
 16ب0116188 - 16/00

رقم الحساب البنكي الجاري
CPA

40000 00159 004
 50100 34 

املسري
ميهوبي عبد السام

مساعد املسري
رايس عي نور الدين

مديرة النرش
بوخروفة حسيبة

اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
 الهاتف: 0660.61.90.80 

دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
akhbarelsabahonline@gmail.com

املوقع اإللكرتوني: 
www.akhbarelsabahonline.dz
مسؤول التوزيع: أوسعادة رشيد 

0560.23.97.81
الطبع

SIA الطبع الوسط

اإلشهار: 

agence.regie@anep.com.dz
املؤسسة الوطنية للنر واإلشهار 

)ANEP(
01 نهج باستور الجزائر العاصمة

الهاتف: 021.73.76.78
021.73.71.28            
الفاكس: 021.73.95.59



تم تسـجيل هـزة أرضيـة بقوة 4,1 
امـس  ريشـرت,  سـلم  عـى  درجـات 
عـر  الثانيـة  السـاعة  عـى  األحـد 
وثمانـي وأربعـن دقيقة )12سـا 48 
د( بواليـة بومرداس, حسـبما أفاد به 
مركز البحـث يف علم الفلـك والفيزياء 

الفلكيـة والجيوفيزيـاء يف بيـان له.
مركـز  أن  ذاتـه  املصـدر  وأشـار 
الهـزة قـد حـدد عـى بعـد 22 كلـم 

جنـات. كاب  شـمال- 

هزة أرضية بقوة 8ر3 درجات 
بوالية قاملة

بقـوة  أرضيـة  هـزة  تسـجيل  تـم 
ريشـرت,  سـلم  عـى  درجـات  8ر3 
امـس األحـد عـى 14:03 سـا بوالية 
قاملة, حسـبما أفـاد به مركـز البحث 
الفلكيـة  والفيزيـاء  الفلـك  علـم  يف 

لـه. بيـان  يف  والجيوفيزيـاء 
وأشـار املصـدر ذاتـه إىل أن مركـز 
الهـزة قد حـدد بـ4 كلم شـمال رشق 

صباط. بـرج 

الجزائـر  مـرتو  مؤسسـة  أعلنـت 
ومؤسسـة النقل الجزائـري باملصاعد 
املؤقـت  التوقـف  عـن  الهوائيـة 
للمصعديـن الهوائيـن ملقام الشـهيد 
امـس  مـن  ابتـداء  الثقافـة  وقـرص 
بالصيانـة. تتعلـق  ألسـباب  األحـد 

أعلنـت  لهمـا،  مشـرتك  بيـان  ويف 
املؤقـت  "التوقـف  عـن  املؤسسـتان 
للمصعديـن  التجـاري  لاسـتغال 
وقـرص  الشـهيد  ملقـام  الهوائيـن 
الثقافـة عـى التـوايل مـن 20 إىل 24 
الصيانـة  عمليـة  إطـار  يف  نوفمـرب 
الهوائيـن". للمصعديـن  املنتظمـة 

والتدخـل  البحـث  فرقـة  تمكنـت 
البيـض  لواليـة  القضائيـة  للرطـة 
مـن  غ  و915  2كلـغ  حجـز  مـن 
املخـدرات وتوقيف شـخصن يبلغان 
،وتعـود  66سـنة  52و  العمـر  مـن 
معلومـات  إثــر  القضيـة،  حيثيـات 
مؤكـدة مفادهـا وجود شـخص يقوم 
ببيـع وترويج املخدرات عى مسـتوى 
بلديـة بوقطـب، حيث تـــم الرتصد 
لتحـركات املشـتبه فيه، أسـفرت عن 
توقيــفه بالقـرب من مسـكنه و هو 
بصـدد عقـد صفقـة رفقـة شـخص 
لعمليـة  إخضاعهمـا  بعـد  آخـر، 
التلمـس الجسـدي،  ضبـط بحـوزة 
املشـتبه فيـه الرئيـي 30 صفيحـة 
مـن املخـدرات ، يقـدر وزنهـا بـــ: 
02 كلـغ و915 غـرام، كان يخبؤهـا 
تحـت لباسـه الشـتوي، ليتـم تحويل 
املشـتبه فيهمـا إىل مقـر أمـن الدائرة 
تقديمهمـا  ثـم  التحقيـق  السـتكمال 

القضائيـة. للجهـات 

تيزي وزو
الفجر 06:00 

الظهر 12:33 

العصر 15:16 

المغرب 17:39

العشاء 19:01
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مواقيت الصاة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
18-12

قسنطينة 
14-08

ورقلة 
21-08

بشار 
20-06

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
19-09

اتصـاالت  مؤسسـة  أعلنـت 
الجزائـر، يف بيان لهـا امس األحد، 
افرتاضيـة  وكالـة  إطـاق  عـن 
املحرتفـن  زبنائهـا  إىل  موجهـة 
اكتشـاف  لهـم  تتيـح  والتـي 
والخدمـات. العـروض  مختلـف 

وأوضـح البيـان أن مثـل هـذه 
الجديـدة  اإللكرتونيـة  الخدمـة 
"متاحـة عى مدار 24 سـا، 7/7 
أيـام، وذلـك عـرب الرابـط التايل: 
طريـق  عـن  أو   store.at.dz
اإللكرتونـي  املوقـع  إىل  الولـوج 
www. " التصـاالت الجزائـر وهو

."algerietelecom.dz
"بيئـة  الفضـاء  هـذا  ويعـد 
بتقنيـة  تفاعليـة  افرتاضيـة 
و360   3D األبعـاد  ثاثيـة 
متعـددة اللغـات تسـمح للزبائن 
باسـتعمال  بزيارتهـا  املحرتفـن 
أجهـزة الكمبيوتـر أو الهواتف أو 
الحواسـيب اللوحيـة أو بواسـطة 

االفرتاضيـة". الخـوذة 
الجزائـر  اتصـاالت  أن  يذكـر 
وكالتهـا  بإطـاق  قامـت 
لزبائنهـا  املوجهـة  االفرتاضيـة 
جويليـة   30 بتاريـخ  الخـواص 

لفـارط. ا

تيبـازة  قضـاء  مجلـس  ينظـر 
اليـوم، يف قضيـة حـادث مـرور 
تحـت تأثـر املخـدرات أفىض اىل 
مأسـاة حقيقيـة بوفـاة رب عائلة 
مـن ثـاث أطفـال والرابـع ولـد 
أيـام بعـد وفاتـه، وهـذا بعـد أن 

تأجلـت األسـبوع املـايض.
الحادث وقع حـن كان الضحية 
متوقفـا رفق صديق عى مسـتوى 
االضطـراري،  الوقـوف  رشيـط 
صاحـب  بهـم  اصطـدم  حينهـا 
السـيارة مـا أدى اىل وفاة الضحية 
يف عـن املـكان وإصابـة مرافقـه 
بعـد  وتبـن  بليغـة.  بجـروح 
السـيارة  سـائق  أن  التحقيـق 
كان يقـود مركبتـه تحـت تأثـر 
العقليـة،  واملؤثـرات  املخـدرات 
حسـب ما كشـفته تحاليـل مخرب 

ببوشـاوي. الوطنـي  الـدرك 
 وقـد نظـرت محكمـة الراقـة 
يف  أوىل  جلسـة  يف  االبتدائيـة 
القضية وتـم ادانة املتهـم بعامن 
الحكـم  اسـتئناف  ليتـم  حبـس، 
قضـاء  مجلـس  مسـتوى  عـى 

تيبـازة.

خالل 24 ساعة االخيرة

تبعا لنشرية للجوية المتعلقة باضطراب جوي قادم خالل األيام المقبلة

حفاظا على سالمة المستهلك

سـجلت  وحـدات الحمايـة املدنية 133 
تدخـل  خال 24 سـاعة االخـرة عى اثر 
عـدة حـوادث مرور سـجلت عـرب واليات 
الوطـن، خلفـت هـذه األخـرة  وفـاة 6 
شـخص و إصابـة 187 أخريـن بجروح 

مختلفـة ومتفاوتـة الخطورة.
واوضـح بيـان للحمايـة املدنيـة، انـه  
تـم التكفـل بهـم يف عـن املـكان ونقلهم 
املحليـة،   االستشـفائية  املصالـح  اىل 
وأثقـل حصيلـة سـجلت عـى مسـتوى 
و  اشـخاص   2 بوفـاة  إليـزي  واليـة 
عـى  بجـروح  أخـر  1شـخص  اصابـة 
سـيارة  و  شـاحنة  بـن  اصطـدام  اثـر 
عـى الطريق الوطنـي رقـم 03، بلدية و 

إليـزي.       دائـرة 
كمـا قامـت وحـدات الحمايـة املدنيـة 
و  حريـة  حرائـق   2 إلخمـاد  بتدخـل 
مختلفـة يف كل مـن واليـات الجزائـر و 
تسـجيل خسـائر  بـدون  بشـار   واليـة 
مـن  مكـن  الرسيـع  التدخـل  بريـة، 

السـيطرة عـى هـذه لحرائـق و القضاء 
عليهـا ومنع انتشـار رقعتهـا اىل األماكن 

املجـاورة.
يجـدر االشـارة، انـه    خـال الفـرتة 
نوفمـرب   20 اىل   19 بـن  مـا  املمتـدة 
2022 سـجلت وحـدات الحمايـة املدنية 
2420 تدخـل يف مناطـق مختلفـة مـن 

الوطـن وهـذا عـى إثـر تلقـي مكاملـات 
االستغــاثة مـن طـرف املواطنـن، هذه 
مجـاالت  مختلـف  شـملت  التدخـات 
أنشـطة الحمايــة املدنية سـواء املتعلقة 
املنزليـة  الحـوادث  املـرور،  بحـوادث 
اإلجـاء الصحـي، إخمـــاد الحرائـق و 

األمنيـة. األجهـزة 

للدفـاع  الجزائريـة  املنظمـة  نـرت 
مفصـا  بيانـا  املسـتهلك،  حقـوق  عـن 
بخصوص إرشـادات بالنسبة للقصابات، 
مشـرة اىل رضورة اتبـاع كافـة النصائح 
صحـة  عـى  حفاظـا  اليهـا  املقدمـة 
وحسـن  املواطـن  وإحـرتام  املسـتهلك، 

معاملتـه.
إلزاميـة  ذاتهـا، عـى  املنظمـة  وشـدد 
املسـتعملة  الوسـائل  املحـل،  نظافـة 
والعمـال وكذا شـهادة طبيـة للجميع مع 
تواجـد مطفـأة وعلبـة صيدليـة باملحل، 
البيطريـة  الوثائـق  تواجـد  ورضورة 
والفواتـر أو الوصـول التـي تبن مصدر 

اللحـوم كمـا يجـب أن تكـون موسـومة 
)الحمـراء( بختم بيطري يبن سـامتها.

ودعـت املنظمـة ذاتهـا اىل فـرم اللحوم 
مـن  بطلـب  يكـون   viande hachée
الزبـون وأمـام أنظـاره وهـي ممنوعـة 
مـن التحضـر و العـرض مسـبقا، كمـا 
اللحـوم  مـن  مربعـات  تحضـر  يمنـع 
رضورة  اىل  مشـرة  مسـبقا،  للفـرم 
إحـرتام سلسـلة التربيد وظـروف الحفظ 
ويمنـع  الطازجـة  للحـوم  والتخـزن 

. تجميدهـا
وشـددت  الهيئـة ذاتهـا عـى التفريـق 
بـن اللحـوم الحمراء،البيضاء واألسـماك 

عنـد الحفـظ كمـا ال تتجاوز مـدة حفظ 
اللحـوم البيضـاء 48سـاعة، مؤكـدة ان 
املرقـاز  ال تتجـاوز مـدة صاحيتـه 24 
سـاعة وال يجمـد وال تسـتعمل أي مـواد 
وإلزاميـة  تحضـره،  عنـد  كيمياويـة 
سـامة اللحوم الطازجة وعدم إسـتعمال 
للحفـظ،  أخـرى  أو  كمياويـة  مـواد  أي 

وعـرض أسـعار مختلـف السـلع
لعـدم  املواطـن  املنظمـة  دعـت  وهـذا 
إقتنـاء الكفتـة املحـرة مسـبقا وطلب 
لتجنـب  أعينـه  أمـام  مبـارشة  فرمهـا 
إضافـة الشـحوم أو أي مواد أخـرى بها.

تدخلت مصالـح الحمايـة املدنية لوالية 
الجلفـة، امـس األحـد، إلجـاء ضحيتن 
أحـادي  لغـاز  استنشـاقهما  اثـر  عـى 

أكسـيد الكربـون املنبعـث مـن املدفـأة.
وأوضحـت ذات الهيئـة عـرب صفحتهـا 
أن  "الفايسـبوك"،  عـى  الرسـمية 

الشـيوخ  بـدار  الهيئـة  ذات  إسـعافات 
نوفمـرب   20 اليـوم  صبيحـة  تدخلـت 
2022 يف حـدود السـاعة السـابعة و 37 
دقيقـة ألجـل حـادث تمثـل يف اختنـاق 
شـخصن اثر استنشـاقهما لغـاز أحادي 
أكسـيد الكربـون املنبعـث مـن املدفـأة، 

وسـط  نايـل  بشـارع  بمسـكن  وذلـك 
الشـيوخ. دار  مدينـة 

وأضـاف املصـدر، أن الحـادث خلـف 
وفـاة ضحيتـن من جنـس أنثـى تبلغان 

مـن العمـر 75 سـنة و 50 سـنة.

نـرت املديريـة العـام للحمايـة املدنية 
نريـة خاصة دعـت فيهـا الجزائرين اىل 
الحيطـة و الحـذر مـن  أمطـار الرعديـة 
تبعـا للنرية الجويـة الخاصـة ، املتعلقة 
باضطـراب الجـوي املسـجل خـال األيام 
املقبلـة يتمثـل يف هطـول أمطـار غزيرة .

للحمايـة  العامـة  املديريـة  دعـت  و   
مـن  للرفـع  املواطنـن  كافـة  املدنيـة 
درجـة الحيطـة وتوخـي الحـذر لتفـادي 
وقـوع ضحايـا ملختلـف الحـوادث وإتباع 
اإلرشـادات والنصائـح التاليـة، حيـث انه 
بالنسـبة للسـائقن يجب تخفيض الرسعة 
واسـتعمال األضـواء املنخفضـة، حتـى يف 
وضـح النهـار و احـرتام مسـافة األمـان 

والتجـاوزات  باملنـورات  القيـام  عـدم  و 
. الخطـرة 

كمـا نصحـت باالبتعـاد عـن الوديان و 
حـواف األوديـة اىل جانب مراقبـة األطفال 
بالوديـان  التواجـد  عـدم  وتعليمهـم 
واألخطـار التـي تمثلهـا، وعـدم املغامـرة 
و املجازفـة بقطـع األوديـة عـى األقـدام 
تحـت  االحتمـاء  عـدم  و  باملركبـات  أو 
أهميـة   مـع  الجسـور،  فـوق  أو  األنفـاق 
مرافقة األطفال ال سـيما الصغـار للذهاب 
 , اآلمـن  الطريـق  واختيـار  للمـدارس 
واإلبتعـاد عـن األسـاك الكهربائيـة، التي 

قـد تسـقط جـراء الريـاح القويـة.
ودعـت ذات املصالـح اىل تجنب السـياقة 

االمطـار  بميـاه  املغمـورة  الطرقـات  يف 
موضحـة انـه يف حالـة تعطلـت السـيارة 
مـكان  اىل  االتجـاه  يجـب  امليـاه،  وسـط 
عـايل ألن املـاء املندفـع برسعة قـد يجرف 
السـيارة و مـن فيهـا  ويف حالـة تـرسب 
مصالـح  تنصـح  املنـزل،  داخـل  امليـاه 
الحمايـة املدنية بقطـع التيـار الكهربائي 

و الغـاز.
ويف حالـة وقـوع اي خطـر يجـب مـن 
املدنيـة  بالحمايـة  يتصلـوا  ان  املواطنـن 
عـى الرقم األخـر 1021 و رقـم النجدة 
14 مـع تحديـد طبيعة الخطـر و العنوان 

بالضبـط .
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