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حفل افتتاح الطبعة الـ19 يعرف ح�سورا ر�سميا وجماهيريا كبيرا

وهر�ن تر�هن على لقب �أف�سل دورة الألعاب �لبحر �الأبي�ض �لمتو�سط
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قال اإن التاأطير المتخ�س�ص في هذه المادة 

ل يلبي حاجة القطاع، بلعابد يوؤكد:

�إعــادة �لنظر في توجيه 
�لتالميــــذ في �سعبتــــــي 
�لريا�سيــات في "�لثانــوي"

عبد القادر طالب 

عمر �سفير الجمهورية 

ال�سحراوية بالجزائر في 

حوار لجريدة " الرائد"

04

الرئي�ص تبون يوؤكد �سرورة �سمانه الم�ساواة بين مختلف الدول

�لجز�ئر تر�فع الإقامة نظام �قت�سادي دولي جديد

"قر�ر �لجز�ئر من موقف حكومة �سان�سيز يوؤكد ��ستعادتها لدورها �لدولي"



قّدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مقاربة 
الجزائر حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام 
اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين 

مختلف الدول، موضحا في كلمة له، عبر تقنية 
التحاضر المرئي عن بعد، في جلسة الحوار 

رفيعة المستوى للتنمية العالمية، نشرتها وكالة 
األنباء الجزائرية، أن"التوتر والتأزم الذي تشهده 
العالقات الدولية اليوم يستوقفنا جميعا ليس فقط 

بالنظر لحجم الحوكمة العالمية، بل تحديات 
األوضاع الراهنة التي تواجه الجهود الرامية 
إلحالل السلم وإنهاء النزاعات والدفع بالتنمية 

المستدامة، وإنما أيضا لما تولد عنها من مخاطر 
استقطاب وما يعكسه من بوادر إعادة تشكيل 

موازين القوى على الساحة الدولية ورسم معالم 
النظام الدولي الجديد".

ودعا الرئيس إلى االستفادة من التجارب السابقة 
حين قال "والشك أن ما عايشناه من تجارب 

سابقة يثبت ان انعدام التوازن على الساحة الدولية 
واستمرار تهميش الدول النامية ضمن مختلف 

مؤسسات الحوكمة العالمية يشكل مصدرا مؤكدا 
لعدم االستقرار وغياب التكافؤ والتنمية"، قبل 

أن يضيف أنه وليس من قبيل الصدفة أن "تعيد 

مثل هذه التجاذبات إلى األذهان والى الواجهة 
الطرح الذي تقدمت به الجزائر منذ ما يقرب من 
50 عاما حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام 

اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين 
مختلف الدول"

إلى ذلك، ثمن رئيس الجمهورية الجهود الرامية 
إلى بعث األمن واالستقرار بين مختلف الدول، 

حين قال: "األكيد اليوم أن تخلف النمو االقتصادي 
في العديد من الدول النامية ليس مسألة داخلية 

فحسب وإنما يستمد جذوره من اختالل فاضح في 
بنية العالقات االقتصادية الدولية والهيمنة القائمة 

لفائدة مجموعة من الدول"، مضيفا أن "كسر 
هذه الحلقة المفرغة لن يتم إال عبر االعتماد على 

روح ومبادئ وأهداف القرارات الهامة التي 
تبنتها المجموعة الدولية خالل الجمعية العامة 
لألمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم 3201 

والمتضمن اإلعالن المتعلق بإقامة نظام اقتصادي 
دولي جديد يقوم على اإلنصاف والمساواة في 

السيادة وكذا على المصالح المشتركة المتكاملة 
والتعاون بين جميع الدول".

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الجمهورية  أن 
"الجزائر التي تحتفل هذا العام بالذكرى ال60 

السترجاع استقاللها الوطني وسيادتها، تؤكد 
استمرارية نضالها إلعالء هذه المبادئ الهامة 
وتحقيق أهدافها السامية نحو بناء نظام دولي 

جديد يتضمن أمننا الجماعي انطالقا من استقرار 
وازدهار كل منا"، وتابع بهذا الخصوص قائال: 

")ال أحد منا في أمان حتى نكون جميعا في 
أمان(، هي الجملة التي كررناها جميعا لتخليص 
تجاربنا الفردية والجماعية في مواجهة مختلف 

التحديات الراهنة من أوبئة وتقلبات مناخية 
وندرة المياه وأزمة التغذية وتهديدات أمنية 

متجددة، وبالتالي تقع علينا اليوم مسؤولية تجسيد 
مضمونها فعال لتحقيق أهدافنا المشتركة في األمن 

والرخاء في ظل التضامن واالنسجام".
وبذات المناسبة، أعرب رئيس جمهورية 

الصين الشعبية، شي جين بينغ، عن تهانيه 
الخالصة للجزائر بمناسبة احتفالها بالذكرى 

ال60 السترجاع سيادتها الوطنية، وبدوره هنأ 
رئيس الجمهورية نظيره الصيني بتوليه رئاسة 

مجموعة البريكس، مشيدا بما أسماه انتقائه 
الموفق للمواضيع المدرجة على جدول أعمال 

هذه الجلسة التي اعتبرها "هامة وهامة جدا في 
هذا الظرف".

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس، 
أمير دولة قطر الشقيقة،  سمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني, بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة ، الذي حل 
مساء أمس، بوهران كضيف شرف لحضور مراسم 

حفل افتتاح الدورة  الـ19 أللعاب البحر األبيض 
المتوسط. واستمع رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر 

بأرضية المطار إلى النشيدين الوطنيين  للبلدين.

كما حل نائب رئيس جمهورية تركيا فؤاد أقطاي, 
أمس، بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، لحضور 

حفل افتتاح الطبعة الـ 19 أللعاب البحر األبيض 
المتوسط.  وكان في استقبال فؤاد أقطاي لدى وصوله 

المطار, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج، رمطان لعمامرة.

كما حل بوهران, حاكما دولة "سان مارينو"، مارينو 

أوسكار مينا وباولو رونديلي, لحضور حفل افتتاح 
الطبعة الـ 19 أللعاب البحر األبيض المتوسط. وكان 

في استقبال القبطانين حاكمي دولة "سان مارينو" 
بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة, وزير الشؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

ق. و

�إميان. �س

وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية يا�سني حمادي ي�ؤكد:

دخول برنامج رقمنة ال�سياحة حيز 
التنفيذ �سي�سكل دفعا قويا للقطاع 

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي أمس األول على أهمية وضع 
البرنامج الخاص برقمنة القطاع حيز التنفيذ وتجسيد أولى خطوات التعاون مع 

المنظمة العالمية للسياحة معتبرا ان الرقمنة يمكنها أن تحسن وجهة الجزائر وتفعل 
الجذب السياحي بما يضمن تحسين الحركية السياحية محليا مشددا على أهمية إجراء 

"تحليل دقيق للمقومات السياحية والتعرف على األسواق المستهدفة وكذا العروض 
السياحية المقترحة وبرامج التسويق السياحي".

وشدد الوزير في لقاء تم خالله إطالق البوابة االلكترونية الخاصة بترقية الوجهة 
السياحية الجزائرية, تحت إشراف الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, على أهمية 

إطالق هذه البوابة للتعريف بالوجهة السياحية الجزائرية وما تزخر به من ثراء 
وتنوع في هذا المجال.

كما شدد على ضرورة تكثيف التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة, مبرزا "أهمية 
تعزيز االستثمار في المجال السياحي مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد 

المجيد تبون, ونص عليه القانون الجديد لالستثمار الذي يهدف الى تحفيز روح 
المبادرة لدى المستثمرين من داخل  الوطن وخارجه".ويكرس هذا القانون ايضا 
--مثلما اضاف الوزير-- "مبادئ حرية االستثمار والشفافية والمساواة في مجال 

معالجة المشاريع وسيمكن من جلب الفرص وترقية االستثمارات األجنبية المباشرة".
من جانب آخر, ألح حمادي على ضرورة إجراء "تحليل دقيق للمقومات السياحية 

والتعرف على األسواق المستهدفة وكذا العروض السياحية المقترحة وبرامج 
التسويق السياحي", مشيرا الى وضع دليل لفائدة المستثمرين في القطاع السياحي 

وتقديم مقترحات لتحسين وجهة الجزائر السياحية.
من جهته، أكد األمين العام للمنظمة العالمية للسياحة, زوراب بولونيكا شيفيلي, 

استعداد منظمته لتكثيف التعاون مع الجزائر من اجل إعطاء دفع قوي للسياحة, داعيا 
الى تشجيع االستثمار في المجال السياحي للنهوض بالقطاع وجعله يساهم في التنمية 

وخلق مناصب الشغل.وثمن األمين العام في هذا الشأن القانون الجديد لالستثمار الذي 
سيعطي -مثلما أضاف- "دفعا قويا لمجال االستثمار في الجزائر", مبرزا ضرورة  
"مرافقة المؤسسات الناشئة في هذا المجال والعمل على بناء وجهة سياحية بامتياز 

من خالل التكفل الجيد بكل المقومات السياحية في الجزائر".
�ش. زم��ش

من اإجمايل 2,4 ملي�ن طن من الغاز امل�سال

ال�سوق الأوروبية الوجهة الأوىل 
ل�سحنات الغاز امل�سال اجلزائري

استحوذت السوق األوروبية على أغلبية شحنات الغاز المسال الجزائري، التي تم 
تصديرها خالل الربع األول من السنة الجارية، بالموازاة مع المساعي الحثيثة لدول 

القارة العجوز للحصول على إمدادات بديلة عن الغاز الروسي.
وسجلت الشحنات الجزائرية من الغاز المسال تراجعا بالمقارنة مع تم تسجيله خالل 
نفس الفترة من السنة الماضية، إذا قدرت شحنات الغاز المسال ب 2,4 مليون طن، 

فيما وصلت كمية الشحنات التي تم تصديرها في الربع األول من سنة 2021 لحوالي 
3,2 مليون طن، وفق بيانات منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك.«
وتبقى السوق األوروبية الوجهة األولى لشحنات الغاز المسال الجزائري، بالنظر 
لقرب الجزائر من القارة العجوز والتكاليف المنخفضة للنقل، بالمقارنة مع الدول 

األخرى سواء األفريقية أو األسيوية، وزاد الطلب على الغاز مع بداية العام الجاري، 
على خلفية التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق أوروبا منذ نهاية عام 2021، 
والتي أفرزت تداعيات سلبية على السوق الطاقوية، في ظل التخوفات من شح 

اإلمدادات .
وتعد الجزائر أحد الحلول الرئيسة أمام دول القارة األوروبية لتنويع إمداداتها من 
الغاز المسال، مع األخذ في الحسبان ارتباطها مع بعض الدول بخطوط أنابيب، 

باإلضافة إلى أنها من الدول ذات الموثوقية العالية في توفير إمدادات الغاز لعمالئها.
ويأتي تراجع شحنات الغاز المسال الجزائري خالل الربع األول من السنة الجارية، 

بالموازاة مع ابرام الجزائر التفاقيات جديدة من أجل رفع امداداتها من الغاز الطبيعي 
عبر أنابيب أنريكو ماتي اليطاليا وميد غاز السبانيا، حيث أن اإلمدادات نحو ايطاليا 
سترفع بأكثر من 4 مليارات متر مكعب، بعدما وصلت خالل العام الماضي ل 21 

مليار متر مكعب، بينما تم اإلتفاق مع إسبانيا لرفع اإلمدادات الغازية ل 10,5 مليار 
متر مكعب، بعدما كانت ال تتجاوز 8 مليار متر مكعب، في الوقت الذي يمكن أن 

تصل الطاقة االجمالية لخط أنريكو ماتي سنويا لنحو 33 مليار متر مكعب.
وشهدت أسعار الغاز المسال ارتفاعا في السوق األوروبية وتضاعفت بأكثر من سبع 

مرات، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية.
وقد سجلت شحنات الغاز المسال العربية أعلى مستوى لها منذ 2013، خالل العام 

الماضي، إذ بلغت نحو 111,7 مليون طن خالل 2021، مقابل 104,5 مليون 
طن خالل 2020، وأشارت التقارير بأن السبب الرئيسي في تراجع إجمالي الكمية 

المصدرة من الغاز المسال العربي إلى األسواق الدولية، نتيجة انخفاض الكميات 
المصدرة من الجزائر وقطر، خالل األشهر الثالثة األولى من العام الجاري، ورغم 

تراجع إجمالي الربع األول، فقد سجلت الشحنات العربية من الغاز المسال خالل 
شهر جانفي 2022، أعلى مستويات لها في تاريخها، وبلغت 10 ماليين طن من 

الغاز الطبيعي المسال، ليلبي نحو 29 بالمئة من الطلب العالمي.
جدير بالذكر، فقد تصدرت تركيا الدول المستوردة لشحنات الغاز المسال الجزائري 

سنة 2021، بحوالي 37 بالمئة من إجمالي ما تم تصديره، لتأتي بعدها كل من 
فرنسا، إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ف.م

اإبراز لدورها املح�ري وثقلها ال�سيا�سي

حما�سرة بجامعة الت�ساد حول تاريخ 
اجلزائر املجيد والعهد اجلديد

ألقى عطية جويد جار النبي, عميد كلية اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية بجامعة 
"آدم بركة بأبشي" )شرق التشاد(, محاضرة بعنوان "تاريخ مجيد وعهد جديد 

1962-2022: التاريخ دروس حية وليس أحداث منقضية"، وذلك بمناسبة الذكرى 
الـ 60 الستقالل الجزائر، مبرزا فيها الدور المحوري للجزائر وثقلها الدبلوماسي.
و استعرض الدكتور عطية جويد جار النبي خالل المحاضرة, المراحل التاريخية 

التي مرت بها الجزائر, والتي سماها بمراحل التراكم الحضاري، مؤكدا أن 
الجزائر أرض الحضارات, كما تطرق المحاضر إلى حقبة مؤسس الدولة 

الجزائرية الحديثة، األمير عبد القادر.
وأبرز في السياق، السياسة االستعمارية الفرنسية في الجزائر، والتي وصفها 

باإلستدمارية", بالنظر إلى ممارسات االحتالل الفرنسي البغيض.
وذكر الدكتور عطية, خريج جامعة بوزريعة, أن عدد شهداء ثورة الجزائر 

يفوق المليون ونصف المليون شهيد, مردفا أن الثورة الجزائرية انتصرت "بهمة 
وعزيمة رجال واقفين صامدين مجاهدين, همهم الوحيد هو الشهادة من أجل جزائر 

حرة ابية مستقلة".
و أضاف الدكتور عطية ان الجزائريين "صناع تاريخ وليسوا أمثال من ينامون 
على وسادة التاريخ, ما يخدم مصلحة المستعمر واالستعمار", مستطردا بالقول 
: "لوال الثورة الجزائرية لظلت جل افريقيا قابعة تحت وطأة االستعمار. الثورة 

الجزائرية لم تحرر الجزائر فقط بل حررت الكثير من البلدان من براثن 
االستعمار".

وفي حديثه عن جزائر ما بعد االستقالل, ذكر ذات المحاضر أن "60 سنة من 
االستقالل حملت مشاريع صناعية وعلمية متطورة ومتقدمة جدا", مؤكدا على قيمة 

الجزائر ودورها المحوري وثقلها الذي سيتدعم أكثر فأكثر في هذا العهد الجديد, 
برئاسة عبد المجيد تبون.

وقد حضر المحاضرة جمع غفير من الكوادر واألستاذة والباحثين والطالب, 
بعضهم درس بالجزائر, حيث أشادوا خالل تدخلهم بالفترة التي قضوها في 

الجزائر.
ف.م
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الرئي�ش تب�ن ي�ؤكد �سرورة �سمانه امل�ساواة بني خمتلف الدول

رافع رئي�ش اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن، ل�سالح اإقامة نظام اقت�سادي جديد ي�سمن التكاف�ؤ 

وامل�ساواة بني خمتلف الدول، م�ؤكدا اأن اجلزائر ت�ستمر يف ن�سالها لبناء هذا النظام مما يت�سمن 

االمن اجلماعي للدول انطالقا من ا�ستقرارها وازدهارها.

ح�سر حفل افتتاح دورة االألعاب املت��سطية ب�هران ك�سيف �سرف

 الرئي�س تبون ي�ستقبل اأمري دولة قطر



هل من تو�صيح حول تاريخ النزاع يف ال�صحراء 

الغربية؟

النزاع في الصحراء الغربية يعود في أثله إلى 
المطالب التوسعية المغربية، حيث كان هناك اتفاق 

اسباني مغربي بما عرف باتفاقية مدريد المشؤومة، 
حينها تقرر تقسيم الصحراء الغربية بين موريتانيا 

والمغرب وبعد تراجع موريتانيا استحوذ المغرب عى 
كامل التراب الصحراوي بدعم من الواليات المتحدة 

األمريكية وفرنسا وحتى بعض دول الخليج وهذا سنة 
.1975

المملكة اإلسبانية وبعد موت فرنكو تخوفت على 
مصيرها، من جهته كان ملك المغرب يواجه عديد 
االنقالبات، اما المنظر االمريكي هنري كسينغر، 

فقد قام بوضع خطة تتضمن مساعدة امريكا السبانيا 
لالنتقال من الدكتاتورية إلى الملكية  وفي نفس 

الوقت العمل على اعطاء نفس جديد لنظام الحكم في 
المغرب، إسبانيا عملت على تقوية الجناح الغربي 

األطلسي بالتوافق مع المغرب وهذا على حساب قوى 
التحرر في العالم، وبالتالي ما حدث مع الصحراء 

الغربية كان بمثابة مقايضة تقرر فيها تسليم األراضي 
الصحراوية للمغرب في إطار صفقة جمعت كل من 
الواليات المتحدة األمريكية وإسبانيا التي طلبت منها 

أمريكا أن تتخلى عن الصحراء لصالح المغرب وهذا 
مقابل توفير الحماية للملك خوان كارلوس. وعليه 

يمكن أن نقول بأن ملف الصحراء الغربية والنزاع 
القائم هو نتيجة مقايضة بين إسبانيا والمغرب برعاية 

أمريكية وفرنسية.
والغريب في األمر ان التاريخ يعيد نفسه، حيث 
أنه في سنة 2000 تكرر تقريبا نفس السيناريو 

عندما أعلن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
مقايضة الصحراء الغربية لصالح المغرب مقابل 

اعتراف هذا األخير بالكيان الصهيوني واللجوء الحقا 
للتطبيع معه، وعليه فإن هذه القوى تاجرت بالقضية 

الصحراوية إلعطاء مرة أخرى نفس جديد لنظام 
المخزن، وهنا نجد أنه بعد مرور أكثر من 45 سنة 

على هذا النزاع فإن القضية لم تحسم بعد والمقايضة 
تمت مرة أخرى بالتطبيع مع اسرائيل على حساب 

الشعبين الفلسطيني والصحراوي. النزاع أصله 
إذن توسع مغربي مدعوم بقوى استعمارية أجنبية 

وصهيونية.
هناك تشابه كبير بين المغرب والكيان الصهيوني، 

حيث أنهما ال يملكان حدود معترف بها، هما كيانان 
مغتصبان وقوتا احتالل تقومان بنفس الممارسات 

من خالل بناء الجدران، االستيطان، القمع والتنكيل 
بالسكان، إضافة إلى السعي لمحو الهويات األصلية 

للساكنة ومناورة القانون الدولي والتالعب به وإطالة 
المفاوضات دون إحراز أي نتيجة معين، إلى جانب 
التمرد على الشرعية الدولية والبحث عن حماية من 

طرف فاعلين دوليين لعرقلة تطبيق القرارات الدولية 
واستعمال التقنيات الحديثة للتجسسس على الناشطين 

والحقوقيين والسياسيين، من خالل تبادل الخدمات 
الخدمات فيما بينهما وهذا ضد الشعب الصحراوي.

من المعروف أن المغرب كان يسجل اجتماعات القمم 
العربية والنقاشات التي تدار فيها ليقوم بإرسالها إلى 

الكيان الصهيوني، ناهيك عن القيام بعدة وساطات 
للتطبيع على غرار اتفاقية كامب ديفيد ومقابل ذلك 
قام الكيان الصهيوني بتصفية المعارضة المغربية 

وهو يساهم اليوم في بناء الحزام الدفاعي المغربي في 
الصحراء الغربية وبالتالي تحول المغرب إلى مركز 
جوسسة عالمية بدعم من الكيان الصهيوين وعدد من 

اللوبيات التابعة له.
كانت الق�صية ال�صحراوية حمل جتاذبات خالل 

احلرب الباردة، كيف تف�صرون ذلك؟

حاول المغرب ان يحشر القضية الصحرواية ضمن 
خدنق إيدولوجي على غرار تصنيفها مع حلف 

واروس، فيما وضع نفسه في جانب الحلف األطلسي، 
بينما نجد أن القضية الصحراوية في في األصل قضية 
تحرر وطني ولكن وقوف الكثير من البلدان التحررية 
والتقدمية التي كانت محسوبة على االتحاد السوفياتي 

سهل على المغرب تصنيف القضية ومحاولة التضييق  
عليها في زاوية ايديولوجية معينة وهذا بهدف ابعاد 

االنظار على الجانب التحرري.
الصحراويون لم يكونوا يوما ايدلوجيين وال شيوعيين 

وحتى ليبيراليين وانما قضيتهم هي في األصل 
حركة وطنية تحررية براغماتية بعيدة عن تجاذبات 
الحرب الباردة، نفس السيناريو يتكرر اليوم، حيث 

يسعى المغرب للزج بالقضية في خندق شيوعي 
ويقول انها مدعومة من طرف حزب هللا بلبنان وكذا 
من طرف إيران، كما ال نستبعد أن يتم إدراجها في 
إطار الصراع القائم حاليا بين روسيا والغرب، هي 

محاوالت بائسة للتضييق على القضية والزج بها 
في ركن معين. وحتى المغرب لديه أحزاب يسارية 
ويمنية بل ومن كل األطياف، يعمل على المتاجرة 
بها وفق مصالحه فتارة يلعب دور الليبرالي وتارة 

أخرى اإلسالمي وغيرها من المواقف المتناقضة التي 
ال تهدف إال لمحاصرة القضية الصحراوية، هو يبيع 

ويشتري ويتاجر بالقضية في كل األسواق.

كيف كانت املع�صلة ال�صحراوية يف ت�صور دول 

اجلوار؟

من جهته السفير الصحراوي يرى بأن القضية بالنسبة 
للجزائر هي قضية تصفية استعمار والدفاع عن 

المصير وهي تفعل ذلك مع الصحراويين مثل ما 
فعلت مع كل حركات التحرر عبر العالم، الجزائر 

تأثرت بمحاوالت التوسع المغربي في حرب الرمال 
سنة 1963 حين اعتدى عليها المغرب صراحة، هذا 
االخير اعتدى أيضا على موريتانيا بعد استقاللها ولم 
يعترف بها كدولة إال سنة 1969 أي بعد مرورو 9 

سنوات على تاريخ االستقالل، حيث لم يسلم أي جار 
منه بسبب سياسة التوسع التي يمارسها نظام المخزن 

والتي ال تعترف بالحدودوهذا ما يجعل احتمال الحرب 
والصدام في المنطقة قائما، الجزائر دافعت باستمرار 
عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما 

دافعت عن ميثاق تأسيس االتحاد اإلفريقي والذي 
ينص على هذه المبادئ التي تعتبر بمثابة عامل 

استقرار وسلم في القارة السمراء وهي المبادئ التي 
طالما سعى المغرب بكل قواه لخرقها.

أما بالنسبة لموريتانيا فقد دخلت الحرب وشاركت 
فيها جنبا إلى جنب مع المغرب ولكن في األخير رأت 

أنها دخلت مغامرة خاسرة وسرعانما اسنحبت من 
الصراع واعترفت بالجمهورية الصحراوية ومن ثم 

أعلنت الحيادوهي ال تزال على هذا الموقف إلى يومنا 
هذا، ناهيك عن كون المغرب إلى غاية اليوم وعلى 

لسان حزب االستقالل ال يزال يطالب بضم موريتانيا 
إلى المملكة المغربية.

ليبيا في زمن معمر القذافي اتخذت موقف مساند 
للقضية الصحراوية وهذا في مرحلة معينة ثم 

تراجعت وقامت بإنشاء الوحدة الليبية المغربية وهذا 
حتى تاريخ سقوط نظام القذافي، أما ليبيا اليوم فهي 

تخوض في صراعات داخلية لبناء الدولة. 
وفيما يتعلق بإسبانيا، التي تصنف ضمن القوى 

االستعمارية المديرة للصراع حسب القانون الدولي 
وحتى وفق القانون اإلسباني نفسه فإلى غاية شهر 

مارس 2022 كان هناك موقف جماعي يمثل موقف 
الدولة اإلسبانية وتتفق عليه كل األحزاب وهو الموقف 

الذي يقضي بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في 
تقرير مصيره في إطار الشرعية األممية، ليأتي بعدها 

الموقف الفردي والمنحرف للوزير األول اإلسباني 
بيدرو سانشيز وهو الموقف الذي رفضه البرلمان 
اإلسباني بغرفتيه ثالثة مرات، إن موقف سانشيز 

هو ناتج عن لوبيات إسبانية تحمل مصالح شخصية 
تدافع عنها، إضافة إلى الضغوط المغربية عن طريق 

الهجرة غير الشرعية والمطالبة بسبتة ومليلية، كما 
هناك احتمال اللوبي اليهودي الذي يكون قد ضغط 

على الوزير األول إلصدار هكذا موقف، كلها 
احتماالت واردة بما فيها الضغط الفرنسي واألمريكي 

وأدوات الجوسسة.
وفيما يخص الرأي العام اإلسباني عموما فهو غير 

مقتنع بهذا التحول في الموقف النه لم يظهر أي مقابل 
ملموس على غرار تسليم سبتة ومليلية، ما حدث 

هو انحياز طرف إلى طرف آخر وضيع على أوربا 
فرصة ثمينة ألن اسبانيا كانت مؤهلة لتلعب دورا 

أساسيا كممون ألوربا بالغاز انطالقا من الجزائر التي 
قررت تعليق اتفاقية الصداقة مع اسبانيا جراء موقف 
وزيرها األول، ناهيك عن كون سانشيز وبعد ما قام 

به يكون قد دمر مستقبله السياسي وكذا مستقبل حزبه.

توقف املفاو�صات بني ال�صحراء الغربية 

واملغرب، يف راأيكم من يقف وراء هذا اجلمود؟

المفاوضات توقفت بسبب عرقلة المغرب ولكن صمت 
وتواطؤ وتقاعس مجلس األمن وكذا بعض األعضاء 

في األمانة العامة لألمم المتحدة التي جمدت نشاط بعثة 
المينورسو حتى ال تتمكن من أداء واجبها على أكمل 
وجه ووراء عدم تقدم وإفشال كل المبعوثين األممين، 

اليوم هناك مبعوث شخصي جديد بحاول تقديم 
اقتراحات وغحراز تقدم في القضية ولكن الحظوظ 

تبقى ضئيلة إذا لم تتغير سياسيات مجلس األمن.
وبالتالي فإن التوتر والتصعيد سيبقى وأمام هذا العجز 
نطالب بتجاوز هذه المرحلة وتطبيق الحق المعترف 
به للصحراويين في الوقت الذي يخاف فيه المغرب 

من الشرعية االممية والقرارات الدولية.

نحن الآن يف مرحلة احلرب، كيف تدار 

رحاها و�صط تعنت مغربي مدعوم باآلة الكيان 

ال�صهيوين؟

النظام المغربي كان يظن أن الصحراويين انتهوا 
خاصة بعد أن استعان بالكيان الصهيوني وبالرغم مما 
تلقى من أسلحة متطورة ودعم من طرف هذا الكيان 
وكذا مساندة بعض الدول الغربية له، إال ان هذا لم 

يمنع الصحروايين من القيام بحرب استنزاف تجعل 
الجيش المغربي في حالة طوارئ قصوى وباستمرار، 

يحدث ذلك بعد هدنة طويلة تواصلت لمدة ثالثة 
عقود، هناك قصف يومي يكلف العدو خسائر مادية 

وبشرية وكذا يحرز انهزامات نفسية لدى جنوده، 
وأمام ما يحدث لم يجد المغرب ما يرد به إال بوسيلة 
واحدة وهي الرفع من وتيرة القمع ضد الصحراويين 

واستعمال الطائرات المسيرة لقتل المدنيين من 
صحراويين وغير صحراويين واستهداف القوافل 

التجارية التي تمر بين الجزائر ومورتانيا وكل ما 
يتحرك في المنطقة.

يريد املغرب اإقحام اجلزائر يف النزاع 

ال�صحرواي، ملاذا؟

يريد المغرب إقحام الجزائر ليحول النزاع الصحراوي 
من قضية تحرر إلى نزاع جهوي خارج إطار القانون 

الدولي، يريد أن يصنع منه نزاعا بين بلدين حتى 
ال تكون هناك أي مرجعية لحله وهذا بهدف تضليل 
الرأي العام وتزوير الحقيقة، فالنزاع في أصله هو 

بين قوة احتالل وشعب مقاوم ويدخل في إطار تصفية 
االستعمار، الحصراء الغربية مسجلة كمستعمرة تحت 

رقم 14-15 حتى يكون هناك استفتاء تحت إشراف 
دولي وعلى هذا األساس تم تنصيب بعثة الميورسو 

والتي تعتبر صيغة حاسمة لصالح الصحراويين بينما 
يريد المغرب الهروب من اإلطار األممي والشرعية 

الدولية بإقحام الجزائر في هذا النزاع.

اجلزائر، املغرب وا�صبانيا، مع�صلة حقيقية 

برهانات قوية، ما تف�صريكم؟

إن موقف الجزائر القاضي بتعليق اتفاقية الصداقة مع 
مدريد بسبب موقف الوزير األول اإلسباني، هو دليل 
على أن الجزائر استعادت دورها الدولي وهي تضع 
وزنها السياسي والدبلوماسي وتأثيرها في العالقات 

الدولية أمام التوسع المغربي وانتهاكاته للقانون الدولي 
خاصة مع صمت األمم المتحدة، وعليه فإن الجزائر 

بموقفها هذا هي ترافع من أجل الشرعية الدولية وكذا 
القارة السمراء وتحد من مطامع التوسع المغربي 

وسياسيته الرامية إلى فرض األمر الواقع، وبالتالي 
فإن الجزائر تريد ان تبعث برسالة إلى كل العالم 
مفادها أن ما يحدث من طرف المغرب هو سابقة 

خطيرة ليس فقط ضد الشعب الصحراوي وانما ضد 
كل شعوب المنطقة وكذا دول الجوار، كما أن الجزائر 

ترى في هذا مساسا بأمنها القومي وكذا اعتداء على 
القانوني الدولي واألخالقي.

ما هي اآفاق وم�صتقبل الق�صية ال�صحراوية يف 

ظل التحولت الدولية احلا�صلة؟

النظام المغربي ولحد الساعة يحاول بناء تحالفات 
لصالح، إضافة إلى خدمة االجندات المعروفة تقليديا 
وقد لجأ إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني ودخل في 

صفقات مشبوهة مع إسبانيا ويحاول في عالقاتته 
مع باقي الدول الحصول على اعتراف باحتالله 

للصحراء الغربية، السؤال الذي يطرح نفسه، هل نجح 
المغرب في ذلك، بالطبع ال، ألن االتحاد اإلفريقي 

ال يزال على موقفه وكذلك هو الشأن بالنسبة لالتحاد 
األوربي والمحاكم االوربية، دول من أمريكا الالتينية 
تحركت ال سيما بعد فوز اليسار في كولومبيا وقريبا 
في البرازيل، الجميع ضد موقف المغرب وغطرسته 

القائمة على خرق القانون الدولية وانتهاك الشرعية 
األممية.

واألهم من كل هذا هو تمسك الشعب الصحراوي 
بنضاله  رغم مرور أكثر من نصف قرن على هذا 

الكفاح، الصحارويون لم يتوقفوا والنضال مستمر ولن 
يتوقف وعليه فإن مراهنة المغرب على الوقت لقتل 

كفاح الصحراويين يكون قد فشل، نتمنى أن التحوالت 
الحاصلة في العالم ستولد عالم متعدد األٌطاب يفرض 

تطبيق القانون الدولي بكل عدالة.

حاوره: عزيز طواهر
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عبد القادر طالب عمر �صفري اجلمهورية 

ال�صحراوية باجلزائر يف حوار جلريدة “ الرائد“

 عاد �صفري اجلمهورية ال�صحراوية باجلزائر، طالب عمر، ف

ي حوار خ�ص به جريدة “ الرائد“، اإىل جذور النزاع 

ال�صحراوي يف املنطقة، حيث خا�ص يف تفا�صيل هذا امللف 

ال�صائك الذي ل يزال يراوح مكانه لأكرث من ن�صف قرن 

يف وقت ل يزال فيه نظام املخزن يدو�ص على كل القوانني 

الدولية ويخرق ال�صرعية الدولية على مراأى العامل.



أعلن  وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه 
سيتم إعادة النظر في كيفيات توجيه التالميذ نحو شعبتي 
الرياضيات وتقني رياضي، مشددا   أنه من الضروري 

ترقية التعليم وإيالئه العناية الالزمة. 
ويأتي هذا حسب وزير التربية الوطنية، من  خالل 

اكتساب الكفاءات التي تسمح لألجيال الصاعدة بايجاد 
االستعماالت المتنوعة في معارفهم المدرسية وتنمية 
الفكر والمواهب، موضحا أنه  تتجه الوزارة- نحو 
"اعادة النظر في كيفيات توجيه التالميذ في شعبتي 
رياضيات وتقني رياضي في طور التعليم الثانوي" 

واعطاء االولوية لهاتين الشعبتين في التخصصات في 
التعليم العالي. ودعا الوزير  في هذا الصدد إلى ضرورة 

تحسين وترقية تعليم الرياضيات في مختلف األطوار 
التعليمية، وتشجيع التالميذ على اإللتحاق بالرياضيات 

والتقني رياضي.
وشدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، 

على ضرورة ترقية مكانة الرياضيات في األطوار 

التعليمية الثالث لمواكبة التطورات التكنولوجية في 
العالم، موضحا في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى 
الدولي األول حول "تعليم الرياضيات وثقافتها ،تعميم 

الرياضيات ، تاريخها و تعليميتها"،الذي ينظمه المعهد 
الوطني للبحث في التربية، ويمتد على مدار يومين, 

بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عبد 
الباقي بن زيان, أن "ترقية تعليم الرياضيات وتشجيع 

التالميذ على اإللتحاق بشعبتي رياضيات وتقني رياضي 
ضرورة فرضتها التطورات التكنولوجية ".

و ذكر بلعابد, أنه بالرغم من تخصيص لمادة الرياضيات 
حجم ساعي مناسب في األطوار التعليمية الثالث, إال 
أن " التأطير المتخصص في هذه المادة ال يلبي حاجة 
القطاع"، وأشار في هذا الصدد إلى "االقبال الضئيل" 

للتالميذ على شعبتي رياضيات و تقني رياضي, اذ بلغ 
تعداد التالميذ فيها , نسبة 68.2 بالمائة و 10 بالمائة 
على التوالي, مؤكدا تفوق التالميذ في هاتين الشعبتين 

بجدارة وامتياز.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز التالميذ على 
اختيار مادة الرياضيات، حيث أكد الوزير أنه سيتم إنشاء 

ثانوية متخصصة في الرياضيات باإلضافة إلى تلك 
المتواجدة بالقبة وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي 

والبحث العلمي لتشكيل أقطاب امتياز متجانسة مع تواجد 
المدارس العليا في مختلف الواليات.

وفي هذا اإلطار, سطرت الوزارة إستراتيجية للنهوض 
بتعليم الرياضيات وتشجيع المعلمين للتوجه إليها, 

فبالنسبة للتالميذ -ذكر  بلعابد- بضرورة إظهار 
المميزات الجمالية واالبداعية للرياضيات, من خالل 

تنظيم مسابقات تنافسية و تفعيل المواد التعليمية وتشجيع 
إنشاء نوادي الرياضيات.

لإلشارة، يهدف هذا المنتدى إلى إيجاد حلول لعزوف 
الطلبة على هذه المادة, كما يشكل فرصة إلعادة التفكير 
في طرق تعليم الرياضيات من خالل تحليل الممارسات 

الحالية لتعليمها في المنظومة التربوية الوطنية عبر 
ثالث محاور )تعميم الرياضيات, تعليميتها وتاريخها(

مرمي عثماين

بعد تدخل بن زيان لإنهاء التجاوزات 

احلا�سلة يف درا�سة ملفات الأ�ساتذة

ن�شر نتائج الدورة 
الث�نية للت�أهيل 

اجلامعي بعد الطعون
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اإلفراج 

عن نتائج الدورة الثانية للتأهيل الجامعي بعد الطعون، 
وتدخل مصالحها إلنهاء اإلشكال الحاصل على مستوى 

اللجان الجهوية بخصوص كيفية معالجة" الطعون" والتي 
تمت بصفة "غير قانونية.

ووفق القرار الوزاري الذي وقعه أمس المسؤول األول 
للقطاع  عبد الباقي بن زيان تحت رقم 708 الخاص 

بنتائج الدورة الثانية للتأهيل الجامعي ، فإنه قد حمل قائمة 
األساتذة المحاضرين قسم"ب" واألساتذة الباحثين قسم"ب" 
الذين تم ترقيته  حسب الترتيب أالستحقاقي للحصول على 

التأهيل الجامعي والترقية إلى رتبتي أستاذ محاضر قسم 
"أ" وأستاذ بحث" قسم"أ"، وهذا بعنوان اللجان الجهوية 
للتأهيل الجامعي للغرب والشرق والوسط بعد الطعون.

وإلنجاح عملية ترقية هؤالء األساتذة، أمر بن زيان 
، مدير الموارد البشرية ومدراء المؤسسات الجامعية 
والبحثية كل فيما يخصه بتنفيذ محتوى القرار والذي 

يسرى ابتداء من الفاتح جوان 2022.
وكانت قد رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الردود والتجاوزات التي صدرت عن  اللجان الجهوية 

للتأهيل الجامعي التي رفضت ملفات ترشح األساتذة 
ألسباب غير مؤسسة، األمر الذي أدى بالوصاية إلى 

توجيه إرسالية عاجلة إلى رؤساء اللجان الجهوية للتأهيل 
الجامعي للتدخل من اجل إسداء توجيهاته إلى رؤساء 

اللجان الفرعية من اجل االلتزام بقرار" تفصيل" أسباب 
رفض الطعون الخاصة بالمترشحين للدورة الثانية 

للحصول على التأهيل الجامعي بعد دراستها .
وتأسفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اطالعها  
بأن نتائج دراسة القبول األولي لملفات الترشح من طرف 
المؤسسات الجامعية والبحثية للمترشحين قد أفضت إلى 
رفضها ألسباب غير مؤسسة، حيث  منها من رفضت 
لعدم إدراج المترشح نسخة من مقرر الترقية إلى رتبة 

أستاذ محاضر قسم"ب" ومنها عدم إدراج المترشح نسخة 
من شهادة الدكتوراه، بالرغم من أن جميع هذه المعلومات 
كان بإمكان المؤسسة الجامعية أو البحثية للمترشح التأكد 

منها عبر ملفه اإلداري باعتبار موظفا على مستواها.
وامام هذا وضعت وزارة التعليم العالي حدا  للتجاوزات 

الحاصلة خاصة فيما تعلق بمنح المترشح شهادة عمل 
حديثة تثبت الرتبة المشغولة من طرقه والتي إدراجها 
ضمن ملف ترشحه عبر االرضية الرقمية ويتم مقابل 
ذلك رفض ملف ترشحه من طرف مؤسسته الجامعية 

او البحثية لعدم إدراجه نسخة من مقرر الترقية في رتبة 
أستاذ محاضر قسم"ب".

كما تدخلت الوزارة أمام رؤساء اللجان الفرعية للتقيد 
بتعليماتها والمؤسسات الجامعية والبحثية العمل على ذلك وهذا 
قصد تمكين كل مترشح من معرفة أسباب عدم قبول طعنه لكي 

يعمل على التكفل بذلك خالل الدورة المقبلة للتأهيل الجامعي.
تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد  أنهت 

الوزارة في إلى علم المترشحين المؤجلة ملفاتهم بعنوان 
الدورة  الثانية للحصول على التأهيل الجامعي انه بإمكانية 

إيداع طعونهم عبر األرضية الرقمية، بصفة استثنائية 
عقب تمديد أجال إيداع الطعون عبر األرضية الرقمية 

إلى غاية األحد 21جوان، بعد أن كان تاريخ 9جوان آخر 
أجل للعملية .

مريم عثماني

املدر�سة الوطنية ملوظفي 

اإدارة ال�سجون بالقليعة

تخرج دفعتني من �شباط 
واأعوان اإع�دة الرتبية اليوم
أعلن بيان لوزارة العدل، عن تخرج، اليوم، دفعتين من 
ضباط وأعوان إعادة التربية بعد تربص دام 12 شهًرا، 
وذلك بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة 

في والية تيبازة.
وأوضح المصدر أن الدفعتين تضمان 734 متربًصا منهم 

100 ضابًطا إلعادة التربية 337 عوًنا إلعادة التربية 
تابعوا تكويًنا بالتناوب بين الدراسات النظرية والنشاطات 

التطبيقية وفق برامج تكوينية مكيفة بما يتماشى ومتطلبات 
إصالح السجون، قائمة على عصرنة التسيير اإلداري 
والمالي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية 

والصحية والنفسية للمحبوسين.
وتهدف البرامج التكوينية، يضيف البيان، إلى تهيئة 

الظروف إلعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين ضمن 
المعايير الدولية لحماية واحترام حقوق اإلنسان وعليه، 

سيوجه المتخرجين للعمل بالمؤسسات العقابية وفق 
السياسة العقابية الحديثة القائمة على إعادة اإلدماج 

االجتماعي للمحبوسين وترسيخ قيم المواطنة واحترام 
القوانين.

إ. س
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قال اإن التاأطري املتخ�س�ص يف هذه املادة ل يلبي حاجة القطاع، بلعابد يوؤكد:

اإع�دة النظر يف توجيه تالميذ �ضعبتي الري��ضي�ت يف الث�نوي

بن زيان يك�سف عن خطة لإعادة املكانة لهذه املادة

نحو ا�ضتحداث منحة متيز لن�جحي الب�ك املوجهني اإىل تخ�ض�ص الري��ضي�ت   
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن خطة لتطوير 
عملية إلعادة المكانة لمادة الرياضيات  من بينها "مراجعة كيفيات التوجيه" في 

الرياضيات لحاملي شهادة البكالوريا عموما و لحاملي شهادة بكالوريا رياضيات 
خصوصا, واقتراح احداث "منحة تميز" يستفيد منها بصفة أولية الطلبة الذين سيتم 

توجيههم لهذا االختصاص.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, في كلمة له  بمناسبة افتتاح الملتقى 

الدولي األول حول "تعليم الرياضيات وثقافتها ،تعميم الرياضيات، تاريخها 
وتعليميتها"،الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث في التربية، ويمتد على مدار يومين, 

أن قطاعه يولي "أهمية لتعليم وتعلم الرياضيات وتعزيز مكانتها", مشيرا إلى 
إحداث مدرستين وطنيتين عليتين للرياضيات وأخرى للذكاء االصطناعي بدءا من 

الموسم الجامعي 2020 /2021 , باإلضافة إلى ثالث مدارس وطنية عليا في 
اإلعالم اآللي بكل من العاصمة وسيدي بلعباس وبجاية.

وأشار الوزير في تصريح إلى ما أسماه ظاهرة "ضعف" إقبال الطلبة على هذا 
التخصص والذي أصبح يشكل "تحديا حقيقيا", مؤكدا على أن القطاع يسعى 
إلى"تشجيع الباحثين في الرياضيات"، كما يسعى القطاع -يضيف بن زيان - 

بمرافقة وزارة التربية الوطنية إلنشاء "قطب للترويج للرياضيات عبر المؤسسات 
التعليمية في الطورين المتوسط والثانوي على مستوى التربية الوطنية، والطور 

األول من التعليم العالي".

"إنشاء" مستقبال كرسي الرياضيات موريس أودان بين الجزائر وفرنسا
في صعيد آخر، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، 

أنه تم توسيع جائزة موريس أودان للرياضيات، لتشمل مستقبال إنشاء كرسي 
الرياضيات موريس أودان مناصفة بين باحثين في الجزائر وفرنسا.

وفي كلمة له على هامش فعاليات الملتقى الوطني ، قال بن زيان فإن هذه الجائزة 
ستمنح سنويا وبالتناوب إلقامة باحث جزائري بفرنسا لمدة ال تتجاوز سنة، وإلقامة 

باحث فرنسي بالجزائر لمدة ال تتجاوز سنة، موضحا بأن هذه الجائزة، سيتم 
تنظيمها كل سنة، في مسعى إلى تشجيع الباحثين في الرياضيات.

جدير بالذكر، أن جائزة موريس أودان للرياضيات هي جائزة علمية تنظم كل 
سنتين. مفتوحة لجميع الحاصلين على دكتوراه في مجال الرياضيات، والمزاولين 

سواء في فرنسا أو الجزائر، والذين ال تتعدى أعمارهم 45 سنة، وتعين لجنة تحكيم 
الجائزة، التي تم انشاؤها في سنة 2004 من قبل جمعية موريس أودان فائزين 
اثنين، وهو عالم رياضيات جزائري يمارس نشاطه في الجزائر وآخر فرنسي 

يمارس في فرنسا، علما ان إحياء ذاكرة جوزيت وموريس اودان، وكفاحهما من 
أجل استقالل الجزائر،والعمل على تسليط الضوء على ظروف مقتل موريس أودان 

الذي اغتيل سنة 1957 على يد جيش االحتالل الفرنسي.
مريم عثماني

رئي�ص الغرفة اجلهوية للمح�سرين الق�سائيني للو�سط يوؤكد:

الق�نون الإداري اجلديد ي�ضع حدا لتعنت بع�ص الإدارات يف تطبيق الأحك�م
تطرق رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين 

للوسط, فؤاد عيساني، أمس، إلى التدابير الجديدة 
المدرجة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المعدل، 

مؤكدا أنها تضمن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضد 
اإلدارة بأكثر "سالسة".

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، 
على هامش تنظيم الغرفة لملتقى وطني بالتنسيق مع 
المركز الجامعي لتيبازة حول "تنفيذ أحكام القضاء 

اإلداري لفائدة أشخاص القانون الخاص وفق مشروع 
تعديل اإلجراءات المدنية 2022", أن التعديل الجديد 

استحدث إجراءات جديدة تسمح بتنفيذ األحكام الصدارة 
ضد اإلدارات العمومية بأكثر "سالسة و مرونة" ما 

من شأنه وضع حد لتعنت بعض اإلدارات ورفضها أو 

عرقلتها لتطبيق األحكام.
ويتعلق األمر، كما سجل األستاذ عيساني, بإلغاء قانون 
20/91 المتعلق بتنفيذ أحكام التعويض المالي و إلحاقه 

بقانون اإلجراءات المدنية مع إدراج دور للمحضر 
القضائي في تحصيل المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي, 

أي الطرف الذي حكمت المحكمة اإلدارية لصالحه.
كما استحدث القانون الجديد لإلجراءات المدنية و اإلدارية, 

محكمة استئناف تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين لضمان 
تحقيق العدل واإلنصاف, حسب األستاذ عيساني الذي يرى 

أن القانون الجديد حدد بوضوح الجهة القضائية المكلفة 
بالفصل في إشكاالت التنفيذ لتفادي الغرق في متاهات 

قانونية غالبا ما تنتهي بصدور أحكام عدم االختصاص.
وأبرز في هذا الصدد االهتمام الكبير الذي أواله المشرع 

الجزائري بمسألة تنفيذ األحكام القضائية وأحاطها 
بعدة ضمانات قانونية بداية من أعلى الهرم التشريعي 
بمنظومة تشريعية واضحة وبسيطة وصارمة تسهل و 

تضمن تنفيذ األحكام القضائية.
وحسب ذات المتحدث، يأتي القانون الجديد المصادق 

عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه في انتظار 
صدوره في الجريدة الرسمية، لتعزيز ضمان تنفيذ 

األحكام القضائية ولمطابقته مع الدستور الجديد, السيما 
مبدأ الشرعية و المساواة أمام القضاء, بعد سلسلة من 

المشاورات التي أطلقتها وزارة العدل مع مهنيي القطاع 
من بينهم هم المحضرين القضائيين الذين ساهموا في 

إعداد مشروع التعديل.
ق. و



وخالل استقباله  سفير جمهورية كوت ديفوار 
بالجزائر الفونس فوهو ساهي بحث بن 

باحمد سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي 
بين البلدين وبين الجزائر والقارة االفريقية. 

وأوضح بيان لوزارة الصناعة الصيدالنية إن 
اللقاء الذي جرى تناول تعزيز التعاون القاري 
لتشجيع ودعم تطور صناعة صيدالنية إفريقية 
مندمجة ومتكاملة, ال سيما عبر إنشاء أقطاب 
صناعية إقليمية أو التطوير المشترك لألدوية 

بين مختلف المنتجين األفارقة .
ولتحقيق هذا المسعى, “أعرب الطرفان عن 
رغبتهما في تنظيم معارض متخصصة في 
الصناعة الصيدالنية, في كل من الجزائر 

العاصمة وأبيدجان مما يسمح لمختلف 
المتعاملين والمستثمرين باالستفسار عن فرص 
األعمال العديدة التي يتيحها اإلنتاج و التوزيع 
والخدمات اللوجستية وكذلك تصدير المنتجات 
الصيدالنية على المستوى اإلقليمي والقاري”, 

حسب ذات البيان.
وفي هذا السياق, أكد  الوزير عزم والتزام 
رئيس الجمهورية  احتضان الجزائر لمقر 
الوكالة األفريقية لألدوية والمساهمة بشكل 

كبير في تفعيلها وفي إنجاز مهامها.كما  التزم 
الجانبان بتعزيز وتطوير الشراكة الثنائية في 
مجال الصناعة الصيدالنية من خالل توقيع 
معاهدات تعاون بين الوكالة الوطنية للمواد 

الصيدالنية ونظيرتها اإليفوارية.

تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإبداء 
الرأي في قائمة األدوية األساسية
وفي سياق منفصل أشرف وزير الصناعة 
الصيدالنية، عبد الرحمان جمال لطفي بن 

باحمد، على تنصيب لجنة الخبراء متعددي 
التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة 

األدوية األساسية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتم  التنصيب بحضور رئيس الوكالة الوطنية 
لألمن الصحي الوطني، األمينة العامة لوزارة 

الصناعة الصيدالنية، ظريفة خضير، وكذا 
رئيس اللجنة الدكتور رضا كسال، يقول 

البيان.كما حضر التنصيب األعضاء الممثلين 
لوزارات الدفاع الوطني، التعليم العالي 

والبحث العلمي، العمل والتشغيل والضمان 
االجتماعي، وكذلك المدير العام بالنيابة 

للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية وممثلين عن 
المديرية العامة لألمن الوطني، ومعهد باستور 

الجزائر، والصيدلية المركزية للمستشفيات 
والمركز الوطني لليقظة الصيدالنية، إلى 

جانب خبراء في الصناعة الصيدالنية من كل 
التخصصات.

وجاء هذا التنصيب، تقول الوزارة، بعد 
صدور في الجريدة الرسمية رقم 40، قرار 

مؤرخ في 25 أفريل 2022، المتضمن 

تعيين أعضاء لجنة الخبراء متعددي 
التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة 

األدوية األساسية. وتكلف هذه اللجنة -حسب 
البيان- بمراقبة وتقييم وإبداء الرأي التقني 

والعلمي المتعلق بتحديد القائمة الوطنية 
لألدوية األساسية، مع األخذ بعين االعتبار 

المعطيات في مجال الفعالية واألمن، مصلحة 
الصحة العمومية، وكذا المعطيات المتعلقة 

بالصناعة الصيدالنية الوطنية و نسبة الكلفة 
مع الفعالية.وخالل تدخله، أبرز بن باحمد 

“الدور المحوري الذي تلعبه هذه اللجنة عبر 
تحديد القائمة الوطنية لألدوية األساسية والتي 

تشكل قاعدة قابلة للمعارضة والمرجع الوطني 
للتوفر واإلتاحة الدائمين لألدوية واليقظة 

اإلستراتيجية المتعلقة بها”.
كما ستساهم القائمة أيضا في تحسين نوعية 

العالجات وترشيد النفقات الصيدالنية، 
باإلضافة إلى مساهمتها في تطوير الصناعة 
الصيدالنية الوطنية، يضيف البيان.وبتحديد 

قائمة األدوية األساسية تضع وزارة الصناعة 
الصيدالنية “أداة تقنية، علمية وشفافة بعيدا 

عن الضغوطات و لوبيات و سياسة الترويج 
و االستهالك التعسفي لألدوية، سبب وجودها 

الرئيسي هو الصالح العالجي للمرضى 
الجزائريين”، حسب ذات البيان.

الربوف�سور كمال جنوحات يتحدث عن 

ا�ستقرار الو�سعية الوبائية لكورونا:

و�سلنا للمناعة اجلماعية ون�سب 
التلقيح امل�سجلة م�سجعة

أكد رئيس مصلحة مخبر التحاليل الطبية بالمؤسسة االستشفائية 
العمومية بالرويبة البروفسور كمال جنوحات، أمس األول أن 

استقرار عدد اإلصابات بكوفيد 19 في الجزائر راجع إلى تحقيق 
المناعة الجماعية ونسبة التلقيح.

وأوضح ذات األخصائي على هامش الملتقى العاشر للجمعية 
الجزائرية لعلم المناعة المنعقد بالجزائر العاصمة, أنه “بالرغم 

من عدم تالشي فيروس كورونا نهائيا إال انه تم تسجيل استقرار 
في عدد اإلصابات بالجزائر بفضل تحقيق المناعة الجماعية 

ونسبة معينة من التلقيح”, داعيا بالمناسبة إلى “عدم التخلي عن 
اإلجراءات الوقائية”.

وأشار إلى أن “المناعة الجماعية المسجلة في أوساط األطفال تعود 
إلى اإلجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية والمتمثلة أساسا 
في غلق المدارس مبكرا قبل تفشي الفيروس, وذلك استنادا إلى 

عدة دراسات قامت بها عدة مصالح لطب األطفال ومخابر التحاليل 
الطبية في علم المناعة”.

وفيما يتعلق بالتلقيح بثالث جرعات وأكثر, قال البروفسور 
جنوحات أن “بعض الدول تنصح بجرعة رابعة وحتى جرعة 

خامسة, لكن لم يتم الفصل في هذا األمر بعد”, مؤكدا أن 
“االستمرار في التلقيح ما بعد ثالث جرعات قد يؤدي إلى هشاشة 

في مناعة الفرد”.وبخصوص األعراض األخرى التي يخلفها 
كوفيد19-, أشار البروفسور جنوحات إلى أنها “تختلف حسب 

مناعة كل شخص”, مشددا على ضرورة التكفل باإلصابات واآلثار 
التي يمكن أن تخلفها خاصة على القلب والشرايين.

ودعا البروفسور جنوحات الذي يشغل أيضا رئيس الجمعية 
الجزائرية لعلم المناعة, إلى ضرورة إنشاء مديرية خاصة بالمخابر 

الطبية بوزارة الصحة تتكفل بهذا التخصص إلعطاء “دفع جديد 
لهذه المخابر وتحسين أدائها حسب المعايير المعمول بها عالميا”.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء العلمي إلى العالجات المبتكرة 
الموجهة لعالج السرطان, السيما القولون والمستقيم الذي أصبح 

يصنف في المرتبة الثانية لدى النساء في الجزائر بعد سرطان 
الثدي والمرتبة األولى لدى الرجال, معتبرين أن هذه العالجات 

المبتكرة ستساهم في تحسين التكفل بالمصابين بهذا الداء.
س. زموش

منظمة حماية امل�ستهلك تطالب ال�سلطات 

الو�سية بالتدخل

ت�سويق �سمك �سردين ال 
ي�ستويف ال�سروط القانونية

تعرف بورصة سوق السمك منذ مدة مستويات قياسية، تجاوزت أكثر 
من 1000 دج للكيلوغرام الواحد، ليضاف لها تسويق سمك صغير ال 

يستوفي الشروط القانونية.
وقالت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه في منشور 
لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي، بأن العديد 

من األسواق تشهد عرض سمك ال يستوفي الشروط القانونية للبيع، مقابل 
تهافت منقطع النظير من قبل المواطنين على اقتنائها، بسبب انخفاض 

أسعارها، بالمقارنة مع األنواع األخرى.
وأوضحت المنظمة بأن مكتبها في والية سكيكدة، اطلع على خروقات 

تخص بيع سمك السردين، إذ لم يكف االرتفاع غير المبرر لها في المدة 
األخيرة، والتي تجاوزت في بعض األحيان 1000 دج للكيلوغرام 

الواحد، ليزداد الوضع سوء بخصوص نوعية سمك السردين، الذي يتم 
تسويقه.

وأكدت المنظمة، بأن القانون صريح وواضح ويحدد الحجم التجاري 
الحقيقي المتاح لصيد السردين، والذي يشدد على أن يقل عن 11 سم 

كحد أدنى، إال أن مكتب المنظمة بوالية سكيكدة اطلع ووقف على تسويق 
سمك أصغر من الحجم القانوني بسعر تراوح بين 200 إلى 250 دج 

للكيلوغرام الواحد، مع تسجيل تهافت للمستهلكين على إقتنائه النخفاض 
سعره.

ووصف مكتب سكيكدة األمر بالجريمة ضد الثروة الصيدية، مؤكدا بأن 
الوضع سيتسبب في القضاء على الثروة السمكية، مشيرا إلى أن األمر 

سينحر عنه تداعيات سلبية، على غرار إرتفاع ثمن تسويق سمك السردين 
خالل السنوات القليلة القادمة، يضاف لها شح الثروة الصيدية، في حال 

بقاء الوضع على حاله.
ووجهت المنظمة الجزاىرية لحماية المستهلك دعوة لمديرية الصيد 

البحري وتربية المائيات لوالية سكيكدة للتدخل مع مديرية التجارة و 
ترقية الصادرات وكذا مختلف المصالح المعنية لوقف المجزرة في حق 

الثروة الصيدية.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصيد البحري، كانت قد وجهت نداء لوزارة 
التجارة قصد مراقبة سوق السمك، والتصدي ألشخاص يحاولون السيطرة 

على الثروة البحرية، ومطالبة في ذات الصدد بضرورة العمل على 
تأطير وتنظيم األسواق من أجل كبح ارتفاع األسعار.

ف. م

�ش.زمو�ش
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سجل عدد الحاويات الممتلئة الموجة للتصدير 
بميناء الجزائر ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 

18 بالمائة خالل الثالثي األول من السنة 
الجارية، مقارنة بنفس المرحلة من السنة 

الماضية، حسب المعطيات التي نشرت في 
العدد األخير من مجلة مؤسسة ميناء الجزائر.
وأوضحت معطيات حصلية نشاط المؤسسة 

أن هذا االرتفاع يؤكد “صرامة تطبيق 
اإلجراءات التسهيلية التي تم تطبيقها لصالح 
المصدرين”, مضيفة ان االرتفاع في معدل 
الحاويات عرف بدوره زيادة خالل الثالثة 

أشهر األولى من سنة 2022, حيث بلغ 90 
بالمائة مقابل 87 بالمائة خالل الثالثي األول 

من سنة 2021.
و يضاف الى هذا التحسن, مؤشر ايجابي آخر 
تعلق بمردودية مؤسسة ميناء الجزائر, حيث 
تراجعت المدة المتوسطة النتظار السفن في 
الميناء من يناير الى مارس 2022, مقارنة 
بنفس الفترة من السنة الماضية, من 28ر1 

يوم سنة 2021 الى 87ر0 يوم في سنة 
.2022

وفي نفس المسعى االيجابي المسجل من 
طرف المؤسسة, عرفت ايضا المدة المتوسطة 
لبقاء السفن المعالجة عل الرصيف تراجعا من 

91ر3 يوم خالل الثالثي االول من 2021 
الى 71ر3 يوم خالل نفس الفترة من السنة 

الجارية.
أما فيما يتعلق بالحمولة اإلجمالية للسفن 

الناشطة عند الدخول, ربحت 1+ر2 بالمائة, 
لتنتقل من 1ر4 مليون برميل في الثالثي 
االول من 2021 الى 2ر4 مليون برميل 

خالل الثالثي االول من 2022, و بالتالي تم 
تحقيق الهدف المسطر من قبل المؤسسة بنسبة 

98 بالمائة, علما ان مؤسسة ميناء الجزائر 
توقعت 3ر4 مليون برميل  خالل هذه المدة 

من السنة الجارية.
أما بالنسبة لحركة الركاب المتوقعة للفترة 

نفسها من عام 2022 عند 70000 راكب 
و 31000  راكب بسيارته, فقد تم تحقيقها 
على التوالي بنسبة 91ر89  بالمئة  بالنسبة 

ل 62.939 راكب و 36ر90  بالمئة  لـ 
28011 راكب بسيارته, حسب توضيحات 

مجلة مؤسسة ميناء الجزائر.
وأكدت وثيقة مؤسسة  ميناء الجزائر أن 

األزمة الصحية العالمية المتمثلة في كوفيد 
19 ال تزال تؤثر على السياق االقتصادي 
الحالي  مما تسبب في انخفاض بنسبة 15 
بالمئة  في حركة المالحة وحركة البضائع 

خالل الثالثي االول  من عام 2022 
بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

و بالفعل, فقد رست 329 سفينة  منها 293 
مشغلة في ميناء الجزائر العاصمة بين يناير 

ونهاية مارس 2022  أي 86 بالمئة من 
الهدف المحدد.

و تم ايضا تحقيق الهدف المحدد للحركة 
اإلجمالية للبضائع عند 3ر2 مليون طن 
للثالثي األول من عام 2022 بنسبة 84 

بالمئة لتصل إلى 19 مليون طن, مسجال بذلك  
انخفاضا  بنسبة 92ر17  بالمئة  مقارنة بما 
تم  انجازه في  نفس الفترة من سنة 2021.
وحسب ذات المؤسسة, فان هذا االنخفاض 

نتج بشكل أساسي عن انخفاض حركة 
المنتجات الزراعية والحاويات والمحروقات”.

اما فيما يتعلق بحركة الحاويات التي تم 
معالجتها من طرف ذات المؤسسة, فقد  تم 

استالم عدد 61220 )مكافئ عشرين قدما( 
خالل الثالثي األول 2022 مقابل توقع 

ب76500 )مكافئ عشرين قدم( مع  بلوغ 
هدف 80 بالمائة.

كما أظهر هذا النوع من النشاط انخفاضا 
بنسبة 24- بالمئة  مقارنة بنفس الفترة من 
عام 2021 “بسبب األزمة الصحية وتقييد 
الواردات على المستوى الوطني” ، حسب 
نفس المصدر. وبلغ عدد الحاويات الممتلئة 

)التي تم إنزالها وشحنها(  34131  )مكافئ 
عشرين قدم(, بانخفاض ب47ر18 بالمئة  

مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 .
ق. إ

خالل الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية

ارتفاع عدد حاويات الت�سدير بـ 18 يف املائة مبيناء اجلزائر

بن باحمد يرافع لإن�ساء اأقطاب �سناعية اإقليمية خالل لقاء جمعه ب�سفري كوت ديفوار باجلزائر 

تعزيز التعاون القاري لتطوير �سناعة 
�سيدالنية اإفريقية مندجمة

اأكد اأم�ش الأول، وزير ال�سناعة ال�سيدلنية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد على اأهمية تعزيز التعاون 

القاري لت�سجيع ودعم تطور �سناعة �سيدلنية اإفريقية مندجمة ومتكاملة وذلك عرب اإن�ساء اأقطاب �سناعية 

اإقليمية اأو التطوير امل�سرتك لالأدوية بني خمتلف املنتجني الأفارقة .



اختتام الد�رة التكوينية اال�ىل لفائدة ر�ؤ�شاء املجال�س ال�شعبية البلدية باجللفة

التاأكيد على اأهمية الإ�شغاء مل�شاكل املواطنني 

واإ�شراكهم يف ت�شيري �شوؤون البلدية

م�ستغامن: 

رفع القيود الإدارية عن زهاء 60 
م�شروعا ا�شتثماريا

رفعت مصالح والية مستغانم القيود اإلدارية عن زهاء 60 مشروعا 
استثماريا في المجالين الصناعي والسياحي, حسبما أستفيد من خلية اإلعالم 

واالتصال لمصالح الوالية.
وأوضح بيان لمصالح الوالية أن والي مستغانم عيسى بولحية عقد الخميس 

اجتماعا متعدد القطاعات لدراسة ملفات رفع القيود عن المشاريع االستثمارية 
المكتملة والتي لم تدخل حيز االستغالل بسبب بعض العراقيل اإلدارية.وحسب 
البيان فإنه من بين 74 ملف منحت اللجنة الوالئية 60 منها رخصا استثنائية 

لالستغالل في انتظار تسوية وضعية المشاريع المتبقية )14 ملفا(.وقررت اللجنة 
الوالئية تحويل ثمانية )8 ( مشاريع إلى اللجنة الوطنية لدراستها وتسوية الوضعية 
الخاصة بها.وأعطى السيد بولحية خالل هذا االجتماع تعليمات صارمة للمسؤولين 
المحليين والسيما ما تعلق باحترام اآلجال القانونية لدراسة الملفات المودعة ومنح 
رخص البناء بغية استكمال المشاريع المتوقفة.وبخصوص المشاريع االستثمارية 
التي يرفض أصحابها إيداع ملف التسوية القانونية بعد منحهم رخص االستغالل 
أمر الوالي بتوجيه إعذارات ومتابعة الوضعية الخاصة بها في االجتماع المقبل 

للجنة الوالئية, حسب بيان مصالح الوالية.جدير بالذكر أن المشاريع التي رفعت 
عنها القيود اإلدارية تقع بمناطق النشاطات الصناعية »سوق الليل« )بلدية صيادة( 

وعين تادلس وماسرةوفرناكة وسيدي علي والحسيان وقوارة ومنطقتي التوسع 
السياحي »صابالت« )بلدية مزغران( و«رأس إيفي« )بلدية بن عبد المالك 

رمضان( وبلديات سيرات وعين النويصي وخير الدين والصور وحاسي مماش 
ومستغانم.وستساهم هذه المشاريع االستثمارية باستحداث زهاء ثالثة )3 ( آالف 

منصب شغل فور دخولها حيز االستغالل.
ب�سار:

نحو 20 م�شتثمرا اأبدوا اهتمامهم 
مب�شروع املحطة الكهرو�شوئية ببني ونيف

أبدى نحو عشرين مستثمرا وطنيا و أجنبيا اهتمامهم بإنجاز مشروع المحطة 
الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تقدر ب 50 ميغاوات المبرمجة بالمنطقة 
الحدودية بني ونيف )110 كلم شمال بشار(، حسبما علم لدى مسؤولي 

مديرية الطاقة و المناجم بالوالية.
وكان هؤالء المستثمرين وهم من عدة دول على غرار إيران و تركيا ومصر 
و الصين و فرنسا قد قاموا بسحب دفتر الشروط المتعلق بالمشروع من أجل 

تحضير عرضهم التقني و المالي وذلك بحضور ممثلي الشركة الجزائرية 
للطاقات المتجددة )شمس( وهي شركة مختلطة بين مجمعي سوناطراك و 

سونلغاز المكلفة بتسيير هذا المشروع ، مثلما أوضح مدير القطاع، بولشعور 
عباس عبد اللطيف.وقد أسند للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة ) شمس( 
تسيير برنامج إنجاز محطات الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تقدر ب 1.000 

ميغاوات عبر الوطن وعلى شكل حصص بين 50 و 300 ميغاوات لكل واحدة 
منها، من بينها  محطة بني ونيف بوالية بشار، مثلما أشير إليه.وكانت لجنة 
تقنية قد قامت في وقت سابق بمعاينة األرضية المخصصة إلنجاز المشروع 
على مساحة قوامها 150 هكتارا بذات الجماعة المحلية الحدودية، حيث تم 

تحديد نقاط ضخ الطاقة التي سيتم إنتاجها، يضيف نفس المصدر.ويشكل هذا 
المشروع جزء من برنامج يستهدف إستحداث وتشغيل عديد محطات الطاقة 

الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1.000 ميغاواط على مستوى 
عديد واليات جنوب البالد على غرار محطة عين البيضاء بورقلة بطاقة 100 

ميغاوات، وأخرى بحاسي الدالعة بوالية األغواط بطاقة 300 ميغاوات.ويتعلق 
األمر أيضا بمحطة بمنطقة الفولية بوالية الوادي بطاقة 250 ميغاواط وأخرى 

بتماسين بوالية تقرت بطاقة 300 ميغاوات، وفق المصدر ذاته .
مع�سكر:

يوم حت�شي�شي حول ال�شالمة املرورية 
مبدينة �شيق

نظم نهاية األسبوع يوم تحسيسي حول السالمة المرورية بمدينة سيق )والية 
معسكر( التي تستعد الحتضان جانبا من منافسات األلعاب المتوسطية 

وهران ـ 2022, حسبما لوحظ.
وعرف اليوم التحسيسي حول السالمة المرورية بمدينة سيق )والية معسكر( 

المنظم بمبادرة من مديرية أمن الوالية بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية 
والمكتب الوالئي لألكاديمية الوطنية للسالمة المرورية وأمن الطرقات تجاوبا من 
طرف سائقي مركبات الوزن الخفيف والثقيل بالمدخلين الشرقي والغربي لمدينة 

سيق التي تستعد الحتضان جانبا من منافسات ألعاب البحر األبيض المتوسط 
وهران ـ 2022 بدءا من األحد المقبل.وفي هذا اإلطار ثمن محمد, وهو سائق 

حافلة نقل المسافرين لخط سيق ـ وهران مثل هذه المبادرات التي من شأنها, 
على حد قوله »الحد من حوادث المرور السيما بالمحيط العمراني نتيجة اإلفراط 

في السرعة في كثير من األحيان«.ويشاطر عبد القادر, سائق سيارة أجرة 
بمدينة سيق رأي محمد بأن مثل هذه المبادرات تساهم »بشكل كبير« في تحلي 

مستعملي الطرقات »بالوعي«.وتم ضمن هذه التظاهرة التحسيسية إقامة معرض 
على مستوى المدخل الغربي لمدينة سيق تم خالله عرض صور فوتوغرافية 

لحوادث مرور وكذا معدات خاصة بالسالمة المرورية منها جهاز رادار.ومن 
جهتهم قام منخرطون بالمكتب الوالئي لألكاديمية الوطنية للسالمة المرورية 
وأمن الطرقات بتوزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات تدعو إلى تفادي 

مختلف السلوكيات السلبية على غرار السرعة المفرطة و التجاوزات الخطيرة 
والسياقة تحت تأثير التعب واإلرهاق.ولإلشارة يندرج هذا اليوم التحسيسي 

في إطار برنامج الوقاية من حوادث المرور المعد من قبل مديرية أمن الوالية 
والذي سيرافق األلعاب المتوسطية وهران- 2022 التي ستستقبل مدينة سيق 

بداية من 26 يونيو الجاري جانبا من منافساتها.ويضم البرنامج لقاءات جوارية 
داخاللمحيط الحضري للمدينة وكذا إقامة معارض بالساحات العمومية فضال 

عن توزيع مطويات تحسيسية حول السالمة المرورية على المتفرجين بالقطب 
الرياضي لسيق.ويرمي هذا البرنامج الذي سيتواصل طيلة أيام منافسات األلعاب 
المتوسطية وهران ـ 2022  إلى ترسيخ ثقافة مرور سليمة بما يساهم في إنجاح 

الحدث الرياضي المتوسطي, وفق مديرية أمن والية معسكر.
س.ز / واج

اختتمت يوم الخميس الفارط الدورة التكوينية 
االولى لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

بالجلفة والتي امتدت من 6 مارس 2022 
الى 23 جوان 2022 وهذا بحضور 
السلطات المدنية و العسكرية للوالية 

والتي كانت تحت وصاية وزارة الداخلية 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .

وقد إستفاد رؤساء بلديات الوالية على مدار 
عدة أسابيع من تكوين في عدة مقاييس  على 
غرار »المالية المحلية والصفقات العمومية 

والتنمية المحلية والمنازعات وتسيير 
الموارد البشرية، الحماية من المخاطر، 

والحالة المدنية وتنقل االشخاص«.
والي الوالية » عمار علي بن ساعد » وبعد 

الكلمة االفتتاحية ذكر الحضور بأهداف 
هذه الدورة التكوينية األولى من نوعها بعد 

االنتخابات المحلية والتي ستتبع الحقا بدورات 
اخرى وهذا في اطارتحسين مستوى االميار 

في كيفية التحكم االمثل في ادارة وتسيير الخلية 
القاعدية األولى لبناء الدولة الجزائرية وكيفية 
االصغاء الى مشاكل المواطنين واقتراحاتهم 

مع اشراكهم في تسيير شؤون بلديتهم .
وقد تم عرض شريط مصور يبرز أهم 
المشاريع المبرمجة خالل ستينية عيد 

االستقالل فضال على عرض شريط مصور 
للمشاريع السكنية المزمع توزيعها في 

ذكرى 05 جويلية المقبل ، كما تم توزيع 
شهادات على رؤساء المجالس الشعبية وكل 
من ساهم في انجاح هذا الحدث من إطارات 

الدولة الجزائرية بالجلفة . 

لعجاج حمود عزيز
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األعاب متو�سطية وهران 2022:

م�شتغامن...مدينة الفنون والثقافة والتاريخ العريق
تزخر مدينة مستغانم الواقعة شرق وهران بالغرب الجزائري 
بإرث حضاري وثقافي يعود لفترات تاريخية مختلفة ارتبطت 
بالبحر األبيض المتوسط وال تزال شواهده المادية قائمة الي 

اليوم.
فهذه المدينة المتوسطية مرت بحقب تاريخية مختلفة وعرفت 

ازدهارا ثقافيا واقتصاديا وتجاريا حيث وفد اليها الفينيقيون 
من شرق المتوسط وشيدوا ميناء نهريا على وادي الشلف أو 

ما يعرف بميناء كيزة األثري.وتضم مدينة مستغانم العديد من 
المعالم األثرية الشاهدة على حضارات وثقافات مختلفة. فقد بنى 

العثمانيون بالقرب من حديقة العرصة األثرية بأعالي المدينة 
»برج الترك« لحمايتها من الغزاة أنذاك.ومن نفس المكان, 

يمكن للزائر رؤية المدينة العربية »تيجديت« و«قصبة الطبانة« 
وأحياء المطمر والدرب العتيق, و المساجد والحمامات والدور 
القديمة وعلى الجوار البنايات الحديثة التي شيدت خالل القرن 

الماضي .ويعود تاريخ مستغانم الى العصور القديمة, حسب 
المختص في التاريخ المحلي, نور الدين ولد الباي الذي أوضح 
لوأج بأن »تاريخ مستغانم موغل في القدم فقد بينت اآلثار التي 

تعود إلى الفترة األشولية القديمة أن االنسان استوطن هذه المنطقة 
في العصر الحجري كما يبرزه موقع +وادي الرايح+ الواقع 
ببلدية سيدي علي«.و ارتبط تاريخ هذه المدينة ارتباطا وثيقا 

بالبحر حيث كان الميناء النهري على ضفاف الشلف ببلدية سيدي 
بلعطار يستخدم في العهدين الفينيقي والروماني لنقل المحاصيل 
الزراعية من السهول الغربية في اتجاه منصبه بالبحر وانطالقا 
منه الى مناطق مختلفة من حوض البحر االبيض المتوسط.كما 
كان الساحل المستغانمي مالذا للمهاجرين القادمين من األندلس 

ومرفئا للتجارة بين الضفتين وعرف أحداث مختلفة في العصور 
الوسطى والسيما منها معركة مزغران التاريخية سنة 1558 

التي هزم فيها الغزاة االسبان وكان أيضا القاعدة الخلفية للتحرير 

الثاني لوهران سنة 1792 , يضيف السيد ولد الباي.وساعدت 
هذه األحداث والعالقات االقتصادية والثقافية على تشكيل الثقافة 
المحلية وصقل الفنون التي تتميز بها هذه المنطقة وجعلت منها 
فضاء خصبا نمت فيه الملكة األدبية )الشاعر سيدي لخضر بن 

خلوف( والصنعة األندلسية والطرب الشعبي والسماع الديني إلى 
جانب حس مرهف في الفنون التشكيلية وتمكن منقطع النظير 

على الركح )مسرح الهواة( واعتناء خاص بالموروث ماديا كان 
أو غير مادي ليكون التاريخ مادة الثقافة ومعدنها األساسي, كما 

قال رئيس جمعية الصحافة لوالية مستغانم, الشارف قسوس.وقال 
السيد قسوس في تصريح لوأج أن األحداث التاريخية التي عاشتها 
مستغانم وتعاقب الحضارات عليها جعل منها جسرا للثقافات التي 

حملتها الشعوب المتوسطية وصارت جزءا من ارثها المشترك 
الذي تجد تفاصيله في هذا البلد أو ذاك.ومن جهتها, قالت الشاعرة 

وحيدة الطيب أن التجانس بين مختلف المشارب الثقافية هو 
ما يصنع الجمالية التي تميز هذه المدينة المتوسطية مع انفتاح 

دائم على البحر والثقافات القادمة من هنا وهناك.واستدلت ذات 
المتحدثة باللهجة المحلية التي تجمع إلى جانب اللغة العربية 

واألمازيغية كلمات من لغات أخرى )اإلسبانية مثال( أصبحت 
بفعل اللسان الدارج وقواعد الكالم المتداول تشكل خليطا متجانسا 
يصنع تراثنا غير المادي وميراثنا من األدب العامي الذي يشمل 
القصة )نثر( والقصيدة )شعر( والحكمة )األمثال( وحتى األلغاز 
واأللعاب الشعبية.وستكون الدورة ال 19 أللعاب البحر األبيض 

المتوسط التي ستحتضنها وهران من 25 يونيو الجاري الى 
6 يوليو المقبل مناسبة إلبراز هذا الثراء والتنوع الثقافي حيث 

سيقوم قطاع الثقافة والفنون بالوالية بتكييف برنامجه الثقافي 
والفني بين شهري يونيو ويوليو المقبلين ليتناسب مع هذه 

الفعاليات, حسبما ذكره مسؤول القطاع
ق.م

القطاع تعزز بحمامات معدنية وفنادق فخمة

تنظيم اأبواب مفتوحة على القطاع ال�شياحي بولية اجللفة
نظمت أمس مصالح مديرية السياحة 

والصناعة التقليدية بالجلفة أبواب مفتوحة 
على القطاع وهذا بالمتحف البلدي بحديقة 

الحرية بوسط المدينة لما له من داللة 
تاريخية، حيث تخلل هذه التظاهرة عدة 

نشطات ثقافية ومعارض للصناعة التقليدية 
ضف الى عروض للخيالة الفنتازية

وقد تعزز قطاع الفندقة مؤخرا حسب مدير 

السياحة سعد خيراني بخمسة فنادق ضخمة 
لالستغالل من نجمتين الى اربعة نجوم 

في انتظار استالم ثالثة فنادق اخرى قبل 
نهاية السنة . كما فتحت مديرية السياحة 
والصناعة التقليدية مجال االستثمار في 
الحمامات المعدنية وهذا ببلدية الشارف 

التي تعتبر جد هامة بالنسبة  للقطاع 
والسياحة العالجية وهذا بدخول مستثمرين 

اثنين مجال الخدمة في انتظار إنشاء قرى 
عطل ضخمة في القريب العاجل بهدف 

خلق نوع من التنافسية في الخدمات 
واألسعار وتوفير الراحة واالستجمام 

للمستحمين بهدف عصرنة تطوير قطاع 
الحمامات واستقطاب المواطنين من 

الواليات االخرى وجعل الجلفة منطقة 
سياحية بامتياز .                         ع.ل

حملة تنظيف بحي 5 جويلية باجللفة اجلديدة
نظمت أمس حملة تنظيف للمحيط  بحي 5 جويلية بالجلفة 

الجديدة انطالقا من باحة مسجد الرحمان وهذا بمشاركة 
البلدية والمؤسسة العمومية لتهيئة وتزيين الفضاءات 

العمومية بالجلفة . وتدخل هذه الحملة التطوعية في  اطار 
الحفاظ على صحة االنسان من االمراض ونظافة البيئة 

وتزيين المحيط ونحن خاصة في فصل الصيف من اجل 
تفادي انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض ولقد 
شارك عدد كبير من سكان االحياء في هذه العملية والتي 

استحسنها الجميع . 
ع.ل
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 كيف جتعل غرفتك باردة

  تعد إّراحة المنطقة الُمصابة، 
وتجنُّب الحركات التي تزيد 
األلم فيها؛ من اإلجراءات 

المفيدة، ولكن في حال اشتّد 
األلم، أو استمّرت األعراض 

لفترة زمنيّة طويلة؛ فأنّه يجب 
تلّقي العالج المناسب، فتَّتسع 

خطة العالج لتتضمن األدوية، 
والعالجات اآلتية:

 ُمضادَّات االلتهاب 
الالستيرويديّة: فتستخدم 

لتقليص انتفاخ وتوّرم األنسجة، 

ومن أمثلتها: اآليبوبروفين، 
والنابروكسين، واألسبرين و 
الحقن الستيرويديّة، والتي قد 
تُساعد على شفاء األعصاب 

الملتهبة، وتقليل التوّرم.
 الكورتيكوستيرويدات: 

والمأخوذة عبر الفم بهدف 
تسكين األلم، وخفض درجة 

انتفاخ األنسجة. 
األدوية الناركوتيّة: تُستخَدم 

لفترة زمنيّة قصيرة مع حاالت 
األلم الشديد. 

الجبيرة: يُقَصد بذلك طوق 
العنق الذي يحدُّ من حركة 

الرقبة، ويُتيح للعضالت أن 
تستريح فترة من الزمن.

 العالج الفيزيائّي: والذي يهدف 
إلى شدِّ العضالت، وإعادة 

تقويتها.
 الجراحة: تتّم الجراحة في 

الحاالت الُمتقدِّمة جّداً، والتي لم 
تتجاوب مع أيٍّ من العالجات 
المذكورة سابقاً، حيث تُجرى 

عمليّة جراحيّة إلزالة األنسجة 

  حياة م�صباحي

 • للحّد من جفاف الشعر: تطبيق كميٍة كافيٍة من 
زبدة الشيا على شعر الطفل وتدليكه مّدة خمس 
دقائق، ثّم تغطية الشعر وتركه مّدة ثالثين دقيقًة 

على األقّل، وبعدها غسله بالماء والصابون، 
وللحصول على النتيجة المطلوبة يُفضل تكرار 

الوصفة مرتين في األسبوع. 
 • لزيادة نعومة الشعر: وضع ملعقتين كبيرتين من 
كلٍّ من: زبدة الشيا الُمذابة، والزبدة الُمذابة، وملعقة 

صغيرة من جوز الهند في وعاٍء والخلط جيداً، ثّم 
تطبيق الخليط على شعر الطفل وتركه مّدة ثالثين 
دقيقًة على األقّل، وبعدها غسله بالماء والصابون. 

 • لتنشيط الدورة الدموية في فروة شعر الطفل: 
وضع كميٍة كافيٍة من زبدة الشيا على شعر الطفل 
وتدليكه مّدة خمس دقائق، ثّم تغطية الشعر وتركه 
مّدة عشرين دقيقًة على األقّل، وبعدها غسله بالماء 

والصابون، ويمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المرغوبة. 
 • للحّد من تساقط الشعر: وضع نصف كوب من زبدة الشيا المذابة، وملعقتين كبيرتين من زيت 

الثوم في وعاٍء والخلط جيداً، ثّم تطبيق الخليط على شعر الطفل وتركه مّدة ساعٍة على األقّل، وبعدها 
غسله بالماء والشامبو، وللحصول على النتيجة المطلوبة يُفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

 •  لزيادة كثافة الشعر: وضع نصف كوٍب من زبدة الشيا المذابة، وربع كوٍب من زيت الزيتون في 
وعاٍء والخلط جيداً، ثّم تطبيق الخليط على شعر الطفل وتركه مّدًة ال تزيد عن ساعٍة، وبعدها غسله 

بالماء والصابون.

 فوائد اال�ستحمام في 

الماء البارد بعد الريا�سة

جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

 • األطعمة الغنيّة بفيتامين ج: يتسبّب فيتامين ج بحدوث تقلّصات وانقباضات في الرحم، لذلك 
فإن تناوله بكميّات عالية في شهور الحمل األولى يتسبّب بإجهاض الحمل، لذلك يجب تجنّب 

أصناف الطعام التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج في شهور الحمل األولى، مثل 
البابايا، والكيوي، كما تحتوي البابايا على مادة باباين التي تتسبب بحدوث اإلجهاض، وهذا سبب 

آخر يدعو لتجنّبها بشكٍل تام.
 •  األناناس: تحتوي األناناس على إنزيم البروتييز، الذي بعمل الباباين نفسه الموجود في ثمار 

البابايا، والذي يزيد ليونة المهبل، ويتسبّب بحدوث إجهاض، خصوصاً في شهور الحمل األولى. 
 • بذور السمسم: رغم الفوائد الكثيرة للسمسم، إال أنّه يُعتبر من أكثر األغذية التي تتسبّب 

باإلصابة باإلجهاض وفقدان الحمل، الحتوائه على مركبات تزيد تقلّصات الرحم، لذلك يجب 
على المرأة الحامل تجنّبه بشكٍل تام، خصوصاً في الشهور الثالثة األولى من الحمل.

 •  الفواكه الحمضيّة: تحتوي الحمضيات على نسبة مرتفعة من فيتامين ج، الذي يُعتبر 
سبباً مهماً لزيادة تقلصات الرحم، وحدوث اإلجهاض، لذلك يجب على الحامل تجنب تناول 

الحمضيات في بدايات الحمل، مثل البرتقال، والليمون، والبوملي، واليوسفي.
 •  الشاي األخضر: يحتوي الشاي األخضر على مرّكبات تقلل الخصوبة، وتزيد من تقلّصات 

الرحم، وتتسبّب بحدوث إجهاض، لذلك يجب على المرأة الحامل االمتناع عن تناوله، خصوصاً 
في األشهر الثالثة األولى من الحمل.

 •  الجبن: يتم تصنيع بعض أنواع الجبن من الحليب غير المبستر، الذي يحتوي على أنواع 
عديدة من الطفيليّات والميكروبات الضارة، التي تضر بحمل المرأة، وتزيد فرصة حدوث 

إجهاض للحمل. 
 • البيض النيئ: معظم البيض النيئ يحتوي على جرثومة السانمونيال الضارة، التي تتسبب 

بارتفاع درجة حرارة المرأة الحامل، وتتسبب بضعفها، مما يؤدي لحدوث إجهاض مبكر في 
الحمل، وإصابة األم الحامل بالتسّمم.

 •  الكبد: رغم احتواء الكبدة على نسبة مرتفعة من عنصر الحديد، الذي يُعتبر مهماً جداً للمرأة 
الحامل، إال أّن الكبد تُعتبر مصفاة جسم الحيوان، الذي تتجمع فيه الفضالت والسموم والجراثيم، 

مّما يعرض صحة األم الحامل والجنين للخطر، وزيادة احتماليّة اإلجهاض.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

 و�سفات زبدة ال�سعر ل�سعر االأطفال

 اأكالت ت�سبب االإجها�ض 

عالج التهاب ع�سب الكتف 

 • تغطية النّوافذ في النهار لتبريد 
الغرفة ولمنع انتقال الحرارة الخارجيّة 

إلى الّداخل وخاّصة في أوقات الظهيرة، 
يُنصح باالكتفاء بنوافذ صغيرة الحجم، 

وأما إذا كانت النوافذ كبيرة فيمكن 
استخدام الستائر وتثبيتها على النوافذ.
 •  تجنّب استخدام األجهزة الحراريّة 

بعض األجهزة تعمل على توليد 
الحرارة مثل مجفف المالبس وما 

شابهها، وللعمل على تقليل الحرارة 
التي سيتم توليدها في الغرفة كنتيجة 
لهذا االستخدام فيُنصح بالبحث عن 
بدائل لمثل هذه األجهزة، كاستخدام 

رف التجفيف الداخلي بداًل من الُمجّفف، 
وغيرها.

 •  تدوير هواء الغرفة عند تدوير هواء 
الغرفة فإن ذلك يساعد على تبريدها، 

ويُمكن تطبيق ذلك من خالل إتباع 
الخطوات اآلتية: تركيب مروحة على 

السقف فهذا يبرد الغرفة بفعالية كنتيجة 
لسحب الهواء الّساخن نحو األعلى، 
ومن الواجب االنتباه التّجاه شفرات 

المروحة عند دورانها، وضبطها لتدور 
بعكس اتجاه عقارب الساعة، كما يُساعد 

تشغيل المراوح على تبريد الغرفة من 
خالل تحريك الهواء الساخن الراكد.

  و يُفيد وضع صينية أو وعاء مسطح 
يحتوي على الثلج أمام المروحة في 

الحصول على الهواء البارد بسرعة أو 
وضع مروحة صغيرة موجهة للخارج، 

على أكثر نافذة تحتوي على الّظل 
في الغرفة، مع إغالق كاّفة النوافذ 

األخرى فذلك يساعد على تبريد الغرفة 
من خالل سحب المروحة لكل الهواء 

الساخن من الّداخل وتوجيهه نحو 
الخارج.

 • استخدام مكيّفات الهواء تُعد مكيّفات 
الهواء بمثابة أغلى وسيلة من وسائل 

وأنظمة التبريد من حيث تكاليف الّشراء 
والتشغيل، ولكن من جهة أخرى فإنها 

تُفيد في تبريد هواء الغرفة بفعاليّة، 
وإيصال درجة حرارته لدرجة معيّنة 
ومحّددة وفقاً لمنّظم الحرارة الموجود 
فيها، وذلك بغض النظر عن المناخ 

الّذي يتم تشغيلها فيه، فهي تعمل على 
امتصاص حرارة الهواء داخل الغرفة 
ونقلها لخارج المنزل، وإعادة تدوير 
هواء الغرفة، باإلضافة لعملها على 

التخلّص من الرطوبة، ولكن يُشترط أن 
يتم اختيار الحجم الصحيح والمناسب 

منها لتحقيق الفائدة المرجّوة.

 • هناك فوائد عديدة لالستحمام بالماء البارد بعد 
ممارسة التمارين الرياضية وهي كما يأتي: تهدئة 

العضالت استعمال الماء البارد بعد ممارسة التمارين 
الرياضيّة من شأنه أن يريح عضالت الجسم، ويساعد 

على استرخائها، كما أّن توجيه الماء البارد عليها 
يخفف من األوجاع الناتجة عن قسوة بعض التمارين.
 •  دعم الجهاز المناعي تعّرض خاليا الجسم للماء 

البارد يحّفز على إفراز واحدة من أهم مضادات 

األكسدة التي تدعى الجلوتاثيون، والتي تلعب دوراً 
مهّماً في رفع مستوى المناعة.

 • فوائد االستحمام في الماء البارد تنشيط الدورة 
الدموية إذ يحفز الماء البارد وصول الدم ألجهزة الجسم 
بصورة مستمّرة، ويقّوي القلب، واألوعية الدموية، كما 

أنّه يقلل من ضغط الدم، ويفتح الشرايين المغلقة. 
 • التقليل من اإلجهاد والتعب الماء البارد يساعد في 

التخلص من أعراض االكتئاب، وذلك عن طريق 
تأثر المستقبالت الحّسية في الجلد، وإرسالها لعدد 

كبير جداً من النبضات الكهربائيّة من نهاية األعصاب 
إلى الخاليا الدماغيّة، مّما يحّسن من المزاج، كما أنّه 
يقلل من مستوى حمض اليوريك، ويزيد من مستوى 
الجلوتاثيون في الدم، مّما يعزز شعور الراحة أكثر.

 •  زيادة اليقظة إّن أخذ حّمام بارد في ساعات 
الصباح األولى يحّسن من عمليّة التنفس، كما أنه يزيد 

نسبة األكسجين في الجسم بشكل عام، ويزيد عدد 
ضربات القلب، ويحفز الدم على االندفاع والوصول 
لجميع خاليا الجسم، مّما يمد الجسم بالطاقة والحيويّة 

الالزمتين.
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أدان االتحاد الروسي لكرة القدم 
ورابطة الدوري الروسي الممتاز، قرار 

االتحاد الدولي للعبة بالسماح لالعبين 
والمدربين األجانب بتعليق عقودهم مع 
األندية الروسية الذي اتخذته الفيفا في 

21 جون، واتهم االتحاد ورابطة األندية 
المحترفة الروسية لكرة القدم، في 

بيان مشترك الفيفا بالتناقض مع مبدأه 
الخاص “بفصل السياسة عن الرياضة”.

من جهة أخرى، يجري االتحاد الروسي 
لكرة القدم، محادثات بشأن إقامة 

مباراة ودية ضد المنتخب السعودي 
في الخريف القادم، وذلك وفقا لموقع 
“شامبيونا” الروسي، نقال عن مصدر 

مطلع على الوضع.

ويأتي ذلك غداة، حديث رئيس االتحاد 
الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، 

عن رغبته في إقامة مباراة ودية في 
روسيا الخريف القادم، ويرى المعلق 
الرياضي الروسي المعروف ديمتري 

غوبرنييف أن مواجهة منتخب السعودية 
أفضل من ال شيء.

ونقلت مواقع إعالمية محلية عن 
غوبرنييف، قوله: “هذا أفضل من عدم 
التنافس مع أي أحد. لن تلعب إنجلترا 

معنا، لذا سنلعب مع من يوافق، ال 
أرى خصما واحدا لمنتخبنا في الوقت 

الحالي. إذا وافقت المملكة العربية 
السعودية على اللعب، فسيكون ذلك 

جيدا، ولن يلعب الباقون معنا، كما هو 

الحال بالنسبة لبيالروس”.
ويطبق المنتخب الروسي في الوقت 

الحالي، عقوبة اإليقاف المفروضة عليه 
من جميع المسابقات الدولية، األمر الذي 

يمنعه من خوض مباريات رسمية، لذا 
يتبقى عليه إقامة مباريات ودية.
يذكر أنه في 2 مايو الماضي، 

استبعد االتحاد األوروبي لكرة القدم 
الـ)UEFA( المنتخب الروسي من 
المشاركة في منافسات دوري األمم 

األوروبية، كما قرر عدم السماح 
لألندية الروسية من المشاركة 

في البطوالت األوروبية للموسم 
.)2022-2023(

الوكاالت

االتحادية المحلية تدين قرار الفيفا وت�صفه بالتمييزي والعن�صري

المالك الجديد ي�صعى لتلبية رغبات رو�سيا تخطط لإجراء مباراة ودية مع ال�سعودية

المدرب توخيل

ت�سيل�سي يجهز 200 مليون يورو 
ل�ست �سفقات

يعمل تشيلسي بقوة لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة، هذا الصيف، بعد موسم 
مخيب لآلمال على المستويين المحلي واألوروبي.

ووفًقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن تود بويلي، المالك الجديد 
لتشيلسي، جهز 200 مليون يورو من أجل تلبية رغبات توماس توخيل، مدرب 

البلوز، في الميركاتو الصيفي، وذكرت الصحيفة أن تشيلسي، قد يبرم من 5 
إلى 6 صفقات هذا الصيف، وأوضحت أن أهداف النادي اللندني في الميركاتو، 

تتمثل في كل من: جول كوندي )إشبيلية(، وماتياس دي ليخت )يوفنتوس(، 
وروبرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونخ(، وعثمان ديمبلي )برشلونة(، وجوناثان 

كلوس )النس(، وريتشارليسون )إيفرتون(.
وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخًرا، أن تشيلسي يعمل حالًيا على 

التخلص من عدة العبين، وهم: روميلو لوكاكو القريب من إنتر ميالن، وحكيم 
زياش الذي يتفاوض مع ميالن، وسيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، اللذان 

يعتبران من أهداف برشلونة.
بر�صلونة يح�صم موقفه من التعاقد مع 

النجم الم�صري

ليفربول يحدد �سعر محمد �سالح 
وريال مدريد يتاأهب

أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن ليفربول يفكر في السماح للنجم 
المصري محمد صالح بالرحيل عن صفوف الفريق خالل سوق االنتقاالت 

الصيفية الجارية، في ظل تعثر المفاوضات تجديد عقده.
وينتهي عقد صالح مع ليفربول في صيف عام 2023، ووصلت المفاوضات 
بين الطرفين إلى طريق مسدود بشأن التجديد، مع وجود لاير مدريد في حالة 

تأهب.
وذكرت صحيفة “ذا صن” أن ليفربول سيسمح برحيل صالح خالل الصيف 
الحالي، في حال تلقى عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني، ليسير على خطى 
زميله السابق ساديو ماني، وأوضحت أن إدارة “الريدز” تخشى من رحيل 

نجمها المصري في الصيف المقبل بشكل مجاني، وترغب في بقاء الالعب، 
ولكنها ال تريد تنفيذ مطالبه المادية، خوفا من تحطيم هيكل رواتب الالعبين، في 

ظل رغبة الالعب في الحصول على مبلغ 400 ألف إسترليني أسبوعيا.
وأكدت “ذا صن”، أن إدارة لاير مدريد تراقب التطورات وسيكون قادرا على 
تقديم صفقة ضخمة لمحمد صالح، على الرغم من سوء العالقات بين الالعب 

ونجوم اللاير بعد مشاجرات التصريحات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 
على مدار المواسم الخمسة الماضية.

من جهته، حسم نادي برشلونة موقفه من التعاقد مع صالح، خالل الميركاتو 
الصيفي الجاري، وأوضحت سبورت أن برشلونة رفض فكرة العودة إلى صفقة 

صالح “بسبب اتفاقه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ”.
قرر ح�صر م�صاركتهم قد يقت�صر على 

ن�صخة هذه ال�صنة فقط

ويمبلدون توجه �إ�سارة مب�سرة 
لالعبي رو�سيا وبيالرو�سيا

أعلنت سالي بولتون، الرئيسة التنفيذية لنادي عموم إنجلترا، المنظم لبطولة 
ويمبلدون للتنس، أمس أن قرار حظر مشاركة العبي روسيا وبيالروسيا في 

البطولة، ربما يقتصر على نسخة هذا العام فقط.
وقالت بولتون، في تصريحات نشرتها وكالة “بلومبرج” لألنباء “القرار الذي 
اتخذناه، يطبق فقط على نسخة هذا العام من البطولة، لكننا ما زلنا نرى أنه 

كان القرار الصائب، ومن المستحيل أن نعرف كيف سيكون الوضع، خالل هذا 
الوقت من العام المقبل”.

واستثني من قرار الحظر، هذا العام، عدد من النجوم البارزين مثل الروسي 
دانييل ميدفيديف، المصنف األول على العالم، والبيالروسية أرينا سابالينكا، 

المصنفة السادسة على العالم.
وتابعت بولتون: “هذا القرار كان صعبا للغاية، ونأسف بشدة بسبب تأثيره 

على بعض األفراد”، وأضافت أن نادي عموم إنجلترا، اتبع إرشادات الحكومة 
البريطانية، مشيرة إلى أن الظروف قد تختلف في أماكن أخرى.

الوكاالت

ك�صف عدم تلقيه لم�صتحقاته المالية من االتحادية المحلية

كيرو�ض ينفي تلقيه لعرو�ض للعودة لتدريب منتخب م�سر
صرح البرتغالي، كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب 

مصر لكرة القدم، إنه لم يتلق أي عرض للعودة لتدريب منتخب 
“الفراعنة”، مشيرا إلى أنه لم يحصل على مستحقاته كاملة حتى 

اآلن.
وتحدث كيروش لموقع “في الغول”، قائال: “لم يتقدم االتحاد 

المصري لكرة القدم، بعرض لي حتى اآلن، ال أعرف أي شيء 
عن هذا األمر”.

وكشف كيروش: “لم أحصل حتى اآلن على مستحقاتي كاملة من 
اتحاد الكرة رغم رحيلي منذ ثالثة أشهر عن تدريب المنتخب 

المصري”.
ورحل المدرب البرتغالي عن تدريب مصر في أعقاب الفشل 
في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022” إثر 

الهزيمة أمام السنغال بركالت الترجيح، وقاد كيروش الفراعنة 
في 20 مباراة فاز في 13 وخسر خمس مرات وتعادل مرتين، 

وبلغ المدرب البرتغالي مع منتخب مصر نهائي بطولة كأس 
أمم إفريقيا “ الكاميرون 2021” وخسر أمام السنغال بركالت 

الترجيح أيضا.
وأما فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة لكيروش، فقد أكد مساعده 
في منتخب مصر روجر دي سا أنه لم يتلق سوى %15 منها 
حتى اآلن، وقال روجر دي سا، في تصريحاته لـ” في الغول”: 
“هذه هي النسبة التي وصلتني في حسابي البنكي”، وأتم مازحا: 

“سأنتظر توضيًحا من البنك بشأن بقية المبلغ”.
وكان مصدر من االتحاد المصري لكرة القدم قد صرح سابقا: 
“ “بداية ال يوجد رواتب متأخرة للجهاز الفني األسبق لمنتخب 

مصر. كل المساعدين حصلوا على جميع رواتبهم، باستثناء 
كارلوس كيروش الذي يتبقى له قيمة راتب شهر واحد، ما 

يصرف حاليا من اتحاد الكرة هو مكافآت التأهل عن كل دور 
في كأس أمم إفريقيا 2021 وليس رواتب، وواصل “أثناء 

أحد جلسات التفاوض مع كيروش، اشترط البرتغالي دفع قيمة 
المكافآت المتأخرة للمساعدين األجانب كذلك من أجل االستمرار 

في المفاوضات وهو ما تم بالفعل”
الوكاالت

بعد انتكا�صة منتخب فرن�صا في دوري اأمم اأوروبا

�سبح �أزلي يهدد دي�سان �أمام طموح زيد�ن
يحسد الكثيرون، ديديه ديشان، المدير 
الفني لمنتخب فرنسا، ويطمعون في 

منصبه، وأولهم، زين الدين زيدان، الذي 
يبقى المرشح األبرز واألقوى لقيادة 

“الديوك” مستقبال.
واحتفظ ديشان بمنصبه على مدار 10 

أعوام، حيث تولى المسؤولية صيف 
2012 خلفا لزميله السابق، لوران 

بالن، بعد انتهاء منافسات بطولة كأس 
األمم األوروبية، وطوال عقد كامل، قاد 

ديشان منتخب بالده في 129 مباراة، 
حقق الفوز 83 مرة، و26 تعادال و20 
خسارة، سجل الفريق 264 هدفا مقابل 

112 هدفا في مرماه.
وقاد نجم مارسيليا السابق منتخب بالده 

لمنصات التتويج مرتين بلقب كأس العالم 
2018 ودوري أمم أوروبا 2021، 

لكنه عاش العديد من االنتكاسات، منها 
خسارة لقب يورو 2016، في قلب 

العاصمة باريس في المباراة النهائية أمام 
البرتغال.

إال أن فترة التوقف الدولي في شهر 
جوان، تبقى شبحا أزليا، يعكر مسيرة 

ديديه ديشان، وما تحقق هذا العام، يزيد 
من أطماع وطموحات “زيدان” في 

خالفته بعد مونديال 2022 خاصة بعد 
ابتعاد “زيزو” عن حسابات باريس سان 

جيرمان.
وعجز أبطال العالم عن تحقيق فوز 

وحيد في 4 مباريات هذا الشهر أمام 

النمسا والدنمارك وكرواتيا، ليفقد منتخب 
فرنسا لقبه دوري األمم، ويستسلم مبكرا 

في حملة الدفاع عنه.
لقب دوري أمم أوروبا داوى جراح 

الفرنسيين بعد صدمة يورو 2020 العام 
الماضي، وضياعه بعد أشهر قليلة يلف 
الحبل حول رقبة ديشان، ألنه لن يكون 
مقبوال إال الفوز بكأس العالم، إذا أراد 

تجديد عقده، لكن انتكاسات منتخب فرنسا 
في جوان لم تكن وليدة اللحظة، بل 

بدأت آثارها قبل 9 أعوام، حيث استهل 
ديشان عامه األول مع الديوك بخسارتين 

في مباراتين وديتين ضد أوروجواي 
والبرازيل في 2013.

الوكاالت
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يبدو أن الصراع على خالفة شرف 
الدين عمارة على رأس االتحادية 
الجزائرية لكرة القدم سيزداد بشدة 

خالل األيام القليلة القادمة، بعدما اكدت 
العديد من المصادر ان محمد روراوة 

الرئيس األسبق للهيئة الكروية قرر 

عدم تقديم ملف ترشحه ألسباب عديدة، 
ليفتح الباب أمام الشخصيات التي كانت 

مترددة بالتقدم بملفات ترشحها.
فقد كشفت مصادر مقربة من روراوة 

أن هذا األخير وبعد تفكير عميق، 
واجتماعات عديدة عقدها في مقر 

سكناه مع مقربين ومسؤولين سابقين 
وحتى عدد من أعضاء الجمعية العامة 

للفاف، قرر عدم دخول السباق، 
ألسباب قالت مصادر حسنة االطالع 
انها متعلقة بالضمانات التي لم تقدم له 

للعودة إلى الواجهة.
وأضافت المصادر ذاتها أن روراوة 
أن روراوة أبلغ مقربيه بعدم ترشحه 

لرئاسة الفاف، بعد اجتماعه بالمناجير 
السابق للخضر وليد صادي وعدد من 
أعضاء الجمعية العامة، مضيفة بانه 
قام بتزكية عبد الحكيم سرار وطالب 
مسانديه بتقديم ملفاتهم لرئيس وفاق 

سطيف.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم 
تنصيب روراوة كمستشار لرئيس 

الفاف الجديد، لكن ذلك يبقى مرهونا 
بموافقته، حيث أنه أسر لمقربيه 

أن ظروفه الصحية وإشرافه على 
مصالحه ومصالح أفراد عائلته تجعله 

غير قادر على التوفيق بينها وبين 
المهام التي ممكن أن توكل إليه.

وتوقعت المصادر ذاتها أن ينحصر 
السباق على رئاسة الفاف بين سرار، 

الذي يحظى بثقة ودعم العديد من 
رؤساء األندية، وجهيد زفزاف مناجير 

الخضر الحالي، الذي يصر هو 
على الترشح ويحظى بدعم عدد من 

المسؤولين.
ق.ر

 رغم االهتمام الذي يحظى

 به في اليونان وقطر

 باليلي يقترب من تجديد
 عقده مع بري�ست الفرن�سي

كشفت العديد من المصادر حسنة االطالع أن الدولي 
الجزائري يوسف باليلي يتواجد في مفاوضات متقدمة لتجديد 
عقده مع ناديه نيس الفرنسي، رغم اهتمام العديد من األندية 

بالتعاقد معه في الفترة األخيرة.
باليلي الذي خاض النصف الثاني من الموسم الماضي مع 
الفريق الفرنسي، وقدم عروضا جيدة جعلت إدارة النادي 

المعروف بـ"القراصنة" تتحرك إلقناعه بالبقاء، حيث كشفت 
صحيفة "لو تيليغرام" الفرنسية، والمقربة من إدارة نادي 

بريست، عن توصل األخير التفاق شبه رسمي مع الالعب 
ووكيل أعماله متمثال في والده عبد الحفيظ باليلي، يقضي 

باستمراره لموسم واحد على أقل تقدير.
وأوضح المصدر نفسه أن كل األمور محسومة بين باليلي 

وبريست، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي على العقد الجديد، 
مؤكدة أن "الالعب لن يغادر الفريق سوى في حالة حدوث 

مفاجأة في آخر لحظة.«
يذكر أن باليلي تلقى عروضا من اليونان وبعض فرق 

الدوري الفرنسي، دون أن يحصل على ضمانات باللعب 
أساسيا، وهو الشرط الذي وضعه من أجل التوقيع مع أي ناد 
أوروبي هذا الصيف، كما أشارت قناة "الكأس" القطرية إلى 

أن نادي الريان حاول التواصل مع باليلي من أجل خالفة 
مواطنه ياسين براهيمي المنتقل إلى الغرافة.

ق.ر

ق.ر

أعطيت سهرة أمس اإلشارة الرسمية 
النطالق منافسات دورة ألعاب البحر 

المتوسط في طبعتها رقم 19 التي 
تستضيفها مدينة وهران، وتستمر حتى 

6 جويلية المقبل، بحضور رسمي 
وجماهيري كبير، في الحدث الذي 

سيعرف مشاركة 3390 العبا والعبة 
من 25 دولة، سيتنافسون على 24 

رياضة.
وعرف حفل االفتتاح حضورا رسميا 
كبير، وعلى رأسه رئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون، وتميم ابن حمد أمير 

دولة قطر، وعدد من مسؤولي الدول 
المجاورة، إضافة لوزراء الشباب 

والرياضة للوفود المشاركة في األلعاب 
المتوسطية.

كما تواجد في مدرجات ملعب وهران 
الكبير، الذي احتضن حفل االفتتاح 

سهرة أمس، ازيد من 30 ألف متفرج، 
والذين أصروا على حضور العروض 

الفنية التي تم برمجتها خصيصا الفتتاح 
هذه التظاهرة الرياضية، وعرفت 

استعمال أحدث التكنولوجيات العالمية.
ووفرت السلطات الجزائرية إمكانيات 

ضخمة من أجل إنجاح العرس 
الرياضي المتوسطي، حيث تم تشييد 

منشآت رياضية جديدة وتجديد الهياكل 
القديمة، إضافة لتوفير كافة الظروف 

الرياضية وحتى السياحية، وهو ما 
يرشح دورة وهران لتكون من بين 

أفضل الدورات.
من جهتها، عبرت الوفود المشاركة عن 

ارتياحها لظروف االستقبال، واإلقامة 
والتحضير التي وفرتها لها اللجنة 

المسؤولة عن تنظيم الحدث الرياضي 
البارز، وأكدت أن الجزائر ستكون في 

الموعد لتنظيم دورة مميزة، وأعرب 
العديد من المشاركين عن انبهارهم 

لما وجدوه في مدينة وهران، من 
منشآت رياضية تليق بالحدث الرياضي 

الكبير، إلى ظروف اإلقامة والتحضير 
التي عرفت إجماعا على أنها مواتية 

للمقاييس الدولية، إضافة إلى االستقبال 
الرسمي والشعبي الذي القى إعجاب 

معظم الوفود.
واستحسن ضيوف الجزائر الظروف 

التي وفرتها لهم لجنة التنظيم، وهذا ما 
ظهر جليا في تصريحاتهم وتغريداتهم 

على مختلف مواقع التواصل 
االجتماعي، كما عبر العديد منهم عن 
انبهاره بما تزخر به مدينة وهران من 
معالم تاريخية ومناظر طبيعية خالبة، 

إضافة إلى االستقبال والحفاوة التي 
وجدوها منذ أن وصولهم إلى مطار 

 في اأولى مباريات منتخب اأقل

 من 18 �سنة في االألعاب المتو�سطية

الخ�سر م�سرون على الإطاحة 
باإ�سبانيا للمرور اإلى الدور الثاني

يفتتح المنتخب الوطني ألقل من 18 سنة اليوم الدورة 19 
لأللعاب بمواجهة إسبانيا الذي يعتبر أحد المنتخبات الكبيرة 

في العالم، بملعب مدينة سيق في والية معسكر، ويلتقي 
الخضر مع المنتخب المغربي يوم 28 من الشهر الجاري 

بنفس الملعب، قبل مواجهة منتخب فرنسا بملعب الشهيد أحمد 
زبانة، يوم 30 جوان.

ويبقى هدف محاربي الصحراء بلوغ نصف نهائي البطولة، 
بحسب تصريحات المدرب سالطني، األخيرة، على الرغم 

من صعوبة المهمة، وينتظر أن يظهر العبو المنتخب 
الوطني بمستوى كبير في الدورة سيما وأنهم خضعوا 

لتحضير جيد من الطاقم الفني، ويراهنون على تحقيق الفوز 
في المباراة األولى أمام منتخب إسبانيا في ملعب سيق.

ويدرك الطاقم الفني والالعبين، أن الفوز في اللقاء األول 
وضمان ثالث نقاط، يمنحهم قوة معنوية كبيرة، ويعبد لهم 
طريق التأهل إلى الدور الثاني، واألكيد أيضا أن المدرب 

سالطني، يمني النفس في حضور قياسي للجمهور ويساهم 
في صنع الفارق أمام منتخبات قوية، ومما ال شك فيه 

هو أن تواجد بلماضي يعد فرصة لمعاينة أشبال المدرب 
مراد سالطني، وسيكون حافزا بالنسبة للتشكيلة التي 

تضم عدة نجوم تنشط في البطولة المحلية وبطوالت أوروبية.
ق.ر

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، 
أنه سعيد بحضور حفل افتتاح ألعاب 

البحر األبيض المتوسط 2022، 
التي انطلقت أمس في مدينة وهران، 
وعبر عن فخره بما تم إنجازه بهذه 
المدينة من منشآت رياضية، معربا 
عن إعجابه بملعب وهران، مؤكدا 

ان الخضر سيستقبلون منتخب النيجر 
فيه خالل شهر سبتمبر المقبل لحساب 

تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2023.

وقال بلماضي، في تصريحات 
إعالمية: "هذه األلعاب منظمة في 

بالدي، لم نحتضنها منذ وقت طويل، 
ويجب أن أكون حاضرا في حفل 

افتتاحها، المنتخب الوطني ألقل من 
18 سنة سيواجه منتخب إسبانيا، 

وستكون فرصة لالعبين الشباب من 
أجل اكتساب الخبرة، صحيح أننا نتمنى 

لهم الفوز وتحقيق نتائج جيدة، لكنهم 
صغار واألهم بالنسبة لهم هو اكتساب 

الخبرة.«وتابع: "نحن سعداء بملعب 
وهران الجديد، وسعداء باستقبال وفود 
الدول المشاركة، الذين سيشاهدون ما 
نملك من منشآت، وسنكون متواجدين 
هنا في شهر سبتمبر لمواجهة النيجر 
في ملعب وهران، أنا مستعجل كثيرا 

حتى نخوض مبارياتنا في هذا الملعب 
الرائع، وأعلم أننا سنتحصل على دعم 

كبير من الجماهير، عندما تواجدت 
في وهران سابقا لمتابعة اللقاء الودي 
للمحليين أمام ليبيريا، شعرت بوجود 

شيء خاص في هذه المدينة ونريد أن 
نكون جزءا منه مستقبال".

اما فيما يخص االنتصارات الثالث 
التي حققها المنتخب الوطني مؤخرا، 

أضاف: "ال يمكن القول بأننا عدنا بقوة 
لمجرد تحقيقنا للفوز في ثالث مباريات 

متتالية، علينا أن نحافظ على تركيزنا 
ونعمل بشكل جاد لقادم التحديات، 

االنتصارات األخيرة لن تزيل الحزن 

الشديد الذي نعاني منه بعد فشلنا في 
خطف بطاقة التواجد في كأس العالم، 
لكننا نريد أن نعود أكثر قوة إلسعاد 
الجمهور الجزائري، وهذا لن يمر 

سوى بالعمل الجاد".
ق.ر

بلما�سي يعبر عن �سعادته بح�سور افتتاح االألعاب المتو�سطية، وي�سرح

"ن�سعى للعودة اإلى الواجهة بقوة و�سن�ستقبل النيجر في ملعب وهران الرائع"

الالعبان الجزائريان م�سران 

على تغيير االأجواء

مر�سيليا يريد غالم وونا�س 
م�سر على مغادرة نابولي

 

يسعى اولمبيك مرسيليا الفرنسي 
للتعاقد مع الدولي الجزائري فوزي 

غالم خالل فترة التحويالت الصيفية، 
في الوقت الذي يصمم فيه مواطنه 
وزميله في نادي نابولي على عدم 

التجديد، ويطالب إدارة ناديه بالسماح 
له بالرحيل نحو األندية التي أبدت 

اهتمامها بالتعاقد معه.
فقد أكد موقع "ماكسيفوت" الفرنسي 

أمس أن إدارة أولمبيك مرسيليا 
تريد التعاقد مع غالم، واستغالل 

وضعيته كالعب حر، من أجل تدعيم 
تشكيلتها، ليفتح به بابا جديدا بعد 
معاناته من االبتعاد عن المنافسة 

بسبب اإلصابات المتعددة التي 
تعرض لها.

من جهة أخرى، تأزمت العالقة 
بين آدم وناس وإدارة فريقه نابولي 

اإليطالي، في فترة تعرف سوق 
االنتقاالت الصيفية أيامها األولى، 

حيث طلب آدم وناس من إدارة فريقه 
عدم الحديث عن تجديد العقد، ألنه 

يرفض المقترح جملة وتفصيال، 
ويصر على تغيير األجواء هذه 

الصائفة. كما ذكرته صحيفة "إل 
ماتينو" اإليطالية في تقرير لها 

نشرته، أمس، ويتواجد الالعب على 
رادار أربعة أندية إيطالية من أجل 
انتدابه في سوق االنتقاالت الصيفية 

الحالية، وهي وفقا للمصدر ذاته: 
تورينو من القسم األول وليتشي رفقة 

كريمونيزي ومونزا الذين التحقوا 
مؤخرا ِبحظيرة النخبة.

ق.ر

اتخذه قراره بعد اجتماعات عديدة وتفكير عميق

 روراوة ين�سحب وال�سراع على رئا�سة 
الفاف ينح�سر بين �سرار وزفزاف

حفل افتتاح الطبعة الـ19 عرف ح�سورا ر�سميا وجماهيريا كبيرا



ف. م

2022/06/24 
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مب�صاركة اأكرث من 40 موؤ�ص�صة م�صغرة

ال�صياحة وال�صناعات  �صالون 
التقليدية يفتتح اأبوابه اليوم 

تنطلق اليوم، الطبعة الثانية لصالون السياحة، الصناعة التقليدية 
والمنتجات المحلية، بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة مصغرة 
ناشطة في المجال والممولة من طرف وكالة "أناد" والوكالة 

الوطنية لتسير القرض المصغر "أونجام".
وأوضح بيان للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية "أناد" 

أمس، انه في إطار االحتفاالت بالذكرى الستين لعيدي 
االستقالل والشباب واليوم الوطني للسياحة، تنظم الوكالة 

الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية" أناد" بالتنسيق مع مديرية 
السياحة والصناعة التقليدية ووالية الجزائر الطبعة الثانية 

لصالون السياحة,الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية 
تحت شعار "بسواعد شبابنا نبني بالدنا" وذلك في الفترة 

الممتدة من 26 جوان إلى 7 جويلية 2022 بحديقة التسلية 
الحامة-الجزائر. والتجارب 

وسيعرف الصالون, المنظم تحت رعاية الوزير المنتدب 
لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة, 

مشاركة أكثر من 40 مؤسسة مصغرة ناشطة في مجال 
السياحة,الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية والممولة 
من طرف وكالة "أناد" والوكالة الوطنية لتسير القرض 
المصغر "اونجام", يضيف البيان. وتهدف التظاهرة إلى 

إعطاء الفرصة لحاملي المشاريع لترقية السياحة المحلية، 
إلى جانب إعادة بعث نشاط القطاع السياحي بعد جائحة 

"كورونا"، حسب وكالة "اناد".
كما يعد الصالون -حسب البيان- فرصة للتعريف 

باإلستراتيجية الجديدة للوكالة، واإلمكانات المتاحة أمام 
حاملي المشاريع، لإلطالع على سبل الدعم وكيفية استحداث 

مؤسسات مصغرة في مختلف المجاالت، وتثمين جودة 
المنتوج المحلي وتشجيع الروابط بين المؤسسات في إطار 
مبادالت تجارية، مع خلق عالقات بين الفاعلين في المجال 
السياحي والمؤسسات الناشطة في إنتاج المنتجات المحلية.
وذكرت الوكالة أن الصالون يضم كافة الفاعلين في مجال 
السياحة و الصناعة التقليدية بغرض إشراكهم في تشجيع 

التنمية االقتصادية و دعم المسار الوطني نحو تحقيق 
األهداف المسطرة إلنعاش القطاع السياحي و الصناعة 

التقليدية، كما يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات و التجارب 
و ربط العالقات بين المؤسسات المصغرة و الهيئات الفاعلة 

لتشجيع النهوض بالقطاع.
ف. م

يحت�صن اليوم اأوىل املباريات يف اإطار الألعاب املتو�صطية بوهران

100 فرد من ت�صخري اأكرث من 
اأعوان املالعب لت�أطري ملعب �سيق

ك�صفت مديرية ال�صباب والريا�صة لولية مع�صكر، اأم�س، عن ت�صخري 

اأكرث من 100 فرد من اأعوان املالعب ل�صمان تاأطري جيد مللعب �صيق 

لكرة القدم التابع للقطب الريا�صي اجلديد الذي �صيحت�صن بدء من 

اليوم اأوىل املباريات يف اإطار الألعاب املتو�صطية وهران 2022.

وأوضح ذات المصدر، بأن المديرية 
المذكورة عقدت قبل أيام قليلة اجتماعا مع 

أكثر من 100 فرد من أعوان المالعب 
المسخرين لتأطير ملعب كرة القدم التابع 

للقطب الرياضي الجديد لسيق الذي 
سيحتضن جانبا من منافسات األلعاب 
المتوسطية وهران ـ 2022 والذي تم 
خالله تقديم توجيهات لهؤالء األعوان 

حول ضرورة ضمان تأطير جيد ومحكم 
لهذا الملعب وذلك خالل المباريات التسع 

التي سيحتضنها ضمن هذه المنافسة 
الرياضية العالمية.

كما بادرت نفس الهيئة بتنظيم تمارين 
تطبيقية افتراضية داخل ملعب كرة 

القدم الجديد بسيق لمعرفة مدى جاهزية 
أعوان المالعب في تأطير ذات المرفق 

الرياضي، استنادا إلى نفس المصدر. 

وأبرزت ذات المديرية، بأن هؤالء 
األعوان عبارة عن متطوعين تم 

تسخيرهم من المرافق الرياضية للوالية.
وقد استفاد هؤالء األعوان مؤخرا من 

دورة تكوينية على مستوى المعهد 
الوطني للتكوين العالي إلطارات 
الرياضية بعين الترك )وهران( 

حيث تلقوا دروسا نظرية وتطبيقية 
حول أساليب التعامل مع المتفرجين 
من المالعب وكذا كيفية تأطير جيد 

للتظاهرات الكروية الدولية.
وتحسبا لأللعاب المتوسطية سخرت 
مديرية الشباب والرياضة 20 عونا 

مختصا في صيانة معدات اإلنارة الليلية 
واإلضاءة الكاشفة وأجهزة الصوت فضال 
على األرضية المغطاة بالعشب الطبيعي 

على مستوى ملعب كرة القدم بالقطب 

الرياضي لسيق.
وأكدت نفس الهيئة، بأن ملعب كرة القدم 

التابع لذات المنشأة الرياضية “جاهز” 
الحتضان غدا األحد مبارتي المنتخب 

الوطني لكرة القدم ضد نظيرة اإلسباني 
)ابتداء من الساعة الخامسة مساء( 

والمنتخبين المغربي والفرنسي )ابتداء من 
الساعة الثامنة مساء(.

والجدير بالذكر أن القطب الرياضي 
“المجاهد المتوفي عبد الكريم” بسيق 

سيحتضن في الفترة من 26 جوان إلى 
5 جويلية 2022 بمناسبة إقامة األلعاب 

المتوسطية وهران ـ 2022 تسع مباريات 
في كرة القدم فضال عن إقامة تدريبات 
للفرق المشاركة في األلعاب المتوسطية 

في اختصاصي السباحة وكرة الماء، وفق 
نفس المصدر.

تم بوالية قسنطينة تخصيص 14 نقطة لبيع أضاحي 
العيد تتوفر فيها الشروط الصحية والوقائية الضرورية 

من خالل المعاينة البيطرية لألضحية وذلك تنفيذا لقرار 
والئي، حسب ما أمس، من المديرية المحلية للمصالح 

الفالحية.
وأوضح مدير المصالح الفالحية ياسين غديري، 

أنه وبالتنسيق مع اللجنة المشتركة التي تضم عديد 
القطاعات تم فتح 14 نقطة بيع معتمدة للمواشي عبر 

البلديات الـ 12 لهذه الوالية تحسبا لعيد األضحى 
المبارك وذلك عبر أسواق هذه الجماعات المحلية، 

باإلضافة إلى نقطة بيع معتمدة بالمقاطعة اإلدارية علي 
منجلي وأخرى بعاصمة الوالية وكذا ما ال يقل عن 

150 مستثمرة فالحية لتربية المواشي.
ويؤطر نقاط البيع هذه 30 بيطريا وتقنيا تابعا للقطاع 

العمومي، يضاف إليهم بيطريون خواص يشاركون في 
التأطير بصفة انفرادية تطوعية من أجل توفير أضحية 

عيد صحية للمواطن.
وبهذا الخصوص، دعا  غديري المواطنين للتوجه إلى 

نقاط البيع المعتمدة القتناء األضحية التي تتوفر على 
شهادات بيطرية وذلك لتفادي اقتناء األضاحي في 

األماكن التي ال يتواجد فيها بيطريون.
ومن جهته، أكد المفتش البيطري بالوالية مراد بن 

عامر، أنه سيتم توفير المرافقة المستمرة لعملية اقتناء 
األضاحي عبر نقاط البيع المعتمدة والتي تم فتحها 

منتصف جوان الجاري على أن تستمر إلى غاية عشية 
يوم عيد األضحى.

وحول مكان تواجد هذه النقاط، يمكن للمواطن استخدام 
المنصة اإللكترونية “firma.dz” التي تسمح للمستهلك 

بالتعرف وبدقة على أمكان البيع المتاحة بالقرب منه، 
حسب ما أفاد به نفس المصدر. وأفاد المفتش البيطري 

بالوالية أنه سيتم تسخير كل مذابح الوالية ووضعها 
تحت تصرف المواطنين خالل عيد األضحى، مؤكدا 

على أن المصالح البيطرية ستكون حاضرة داخل 
المذابح لضمان السير الجيد للعملية وتطبيق اإلجراءات 

الوقائية.
ق. م

تحتضن الجزائر يومي االثنين والثالثاء المقبلين أشغال 
الدورة الـ 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء 
على مستوى الوزراء،  حسبما أفاد به، أمس، بيان 

لوزارة األشغال العمومية.
وأوضح البيان انه "بغية ترقية الطريق العابر للصحراء 

الحالي إلى رواق اقتصادي, تحتضن الجزائر أشغال 
الدورة الـ 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء 

على مستوى الوزراء, يومي االثنين والثالثاء 27 و28 

جوان".
ويشرف وزير األشغال العمومية, كمال ناصري, على 

افتتاح الدورة, التي ستعرف مشاركة وزراء الدول 
المعنية بهذا الطريق االستراتيجي, والمتمثلة في تونس 

ومالي والنيجر ونيجيريا والتشاد وكذا المؤسسات 
المالية الوطنية و الدولية، بحضور سفراء الدول 

األعضاء، حسب نفس المصدر.
ر. ن

ANEP : 2216012477

إشـهـــار

الطريق العابر لل�صحراء: 

 اأ�سغ�ل الدورة الـ 73 للجنة الربط 
يومي االثنني و الثالث�ء ب�جلزائر

من�صة الكرتونية للتعرف على مكان تواجدها

تخ�صيــ�ص 14 نقطــــة لبيــع 
االأ�س�حــــــي بق�سنطينــــــة
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  يزج األديب أمين الزاوي من خالل 
روايته الجديدة »شوينغوم« بالقارئ في 
بحر الصراعات النفسية والفكرية التي 
يواجهها اإلنسان عبر مختلف مراحل 

حياته، ويتركه كالغريق في محيط 
التساؤالت الوجودية التي ال حدود لها.
  تنطلق القصة من سنة 1942 أثناء 

الحرب العالمية الثانية، وتتواصل إلى غاية 
الوقت الحالي حاملة من خالل شخصياتها 
وأحداثها التغيرات والتحوالت التي عرفها 

المجتمع الجزائري على عديد األصعدة 
السيما السياسية والثقافية والدينية منها، 

وما نتج عنها من ظواهر و سلوكات جديدة 
لم تكن في الحسبان ولم تكن في توقعات 

وطموحات النخبة المثقفة.   
  وكأن القصة أرجوحة تأخذ بالقارئ 

إلى الماضي وتأتي به إلى الحاضر 
في جو يخيم فيه، في آن واحد، األلم 
والخوف والتحسر والشعور بالذنب 

وحتى الحب، بما يرويه وما يعيشه هامان 
بن زياد،الصحفي الشاعر ذو الشخصية 

الغامضة المعقدة الذي يواجه صراع داخلي 
يراوده منذ سنوات المراهقة.

  هامان بن زياد، الشخصية الرئيسية، 
يعيش آالم وجروح داخلية عميقة تختفي 
لفترة وتظهر فجأة لتعيده في أوحال الندم 

وخيبة األمل وتنمي فيه رغبة االنتقام 
وتحييها إلى حد الرغبة في القتل...كل 

كالمه وحركاته توحي بأنه شخصية معقدة 
ذو نفسية مذبذبة يسكنها هاجس »المستقبل 

الخائن«.
  نص الرواية هو مد و جزر بين الماضي 

والحاضر وآفاق ذاك المستقبل المخيف 
من خالل مسرحية »هيت لك« المقتبسة 
من قصة النبي يوسف عليه السالم، التي 

تؤدي فيه مسيكة بنت الرومية زوجته، 
دور زليخة امرأة العزيز، والتي يحضر 

عروضها يوميا منذ العرض الشرفي 

األول.
  وخالل حضوره لعرض المسرحية، 

يستحضر هامان واقعه المعاش وحياته 
الشخصية وعالقاته العائلية منذ طفولته 

خاصة مع أخيه األكبر عبد المومن وأمه 
وأبيه »المهزوم« وخالته صفية عمران، 

الجميلة الفاتنة، التي خلفت فيه صدمة 
بقيت تتبعه في كل لحظة من حياته بعدما 

أن ذبحت تحت أنظاره ديكها المفضل 
بكل برودة دم، وجعلته يتساءل من الحين 

واآلخر: »ديك خالتي صفية عمران 
النواري ينتفض في دمه أم في رأسي؟«.

  شخصية هامان تثير االهتمام مما تحمله 
من غموض وتجعل القارئ يتساءل ماذا 
يراوض من أفكار في ذهن هذا اإلنسان 

المصدوم الذي يكتسي نفسيته نوع من الحقد 
والرغبة في الثأر، والذي بداخله جراح ال 
تشفى تالحقه ليال ونهارا، إنه يتألم بصمت 
ويريد، كما يقول، أن يعوض عن هزيمة 

لحقت به منذ سنوات المراهقة وال زالت 
تجرح داخله بآلة حادة، ال تحفى وال تصدأ، 

تدمي الروح قبل الجسد.
  هامان الذي كان له أخ توأم مات أو، 
كما يعتقد، قتله في السن السادسة من 

عمره دون البوح بالسبب الحقيقي، يحاول 
الهروب من جراحه لكن رغبة االنتقام 

تالحقه أين ما حل، ويشعر بالندم والحسرة 
على وقت مضى وعلى أحالم لم تتحقق 

وعلى آمال تبخرت في هواء النسيان 
واألنانية واإلطماع المادية، لكن يحاول 

فرض وجوده رغم كل األحوال.
  عنوان الرواية الصادرة عن منشورات 

»ضفاف« اللبنانية و«االختالف« 
الجزائرية، يثير كثير من الفضول، ويدفع 
بالقارئ إلى التساؤل هل أراد الكاتب من 

خالله اإلشارة إلى أن الحياة كالعلكة تمضغ 
دون ملل حتى وإن فقدت طعمها ونكهتها 

وحالوتها.

   افتتح المهرجان الثقافي األوروبي 22 نهاية األسبوع، في الجزائر العاصمة 
بحفل غنائي رائع لسميرة براهمية التي أبهرت الجمهور الغفير الحاضر بأداء 

مجموعة متنوعة من األغاني القديمة والجديدة األصيلة في محتواها و المتفتحة 
على األشكال الحديثة للموسيقى العالمية.

  و قد كلفت سميرة براهمية المطربة ذات الصوت الشجي و المميز بإحياء 
الحفل االفتتاحي للطبعة 22 لهذا المهرجان المنظم بالمسرح الوطني محي الدين 

Musi�« »23 يونيو إلى 1 يوليو تحت عنوان »موسيقتهن  بشطارزي من
qu’Elles«، حيث قدمت حوالي 15 أغنية تحمل ألوان و نغمات البحر األبيض 

المتوسط.
  و استمتع الجمهور طيلة ساعتين من الزمن بموهبة المطربة التي القت ترحيبا 
كبيرا من طرف الجمهور الذي رقص على أنغام » قولولو ايجي« و »اهاياللي 

كيفاش ندير«، المستمدة من أحدث ألبوم للمطربة بعنوان »أوا«.
  و اعتلت عازفة القيتار سمية غشامي المنصة لمرافقة سميرة براهمية في أداء 

أغنية »اد ايزي الساعة« لسليمان عازم )1983�1918(، و جسدت أغاني 
»القدر الرائع«  و »أحمد« و » وهران وهران«، التي أدتها المطربة بإتقان 

معاني جميلة كنضال المرأة من أجل حقوقها و الحنين إلى الوطن و حبه ليختتم  
هذا الجزء من السهرة كرحلة جميلة تشبه الحلم مع قصيدة »قم ترى« في نسختها 

الجديدة على إيقاع موسيقى الجاز.
   و تم خالل هذا الحفل االفتتاحي، عرض كليب أغنية »ماما« من إعداد سالم 

جربي الذي يعد إهداء لمغنية الجاز اإلفريقية ميريام ماكيبا الملقبة بـ »ماما أفريكا« 
على شاشة ضخمة، كان مرفوقا بكوريغرافيا أدتها الراقصة السينغالية المعروفة 

بيندا نيانغ، التي عبرت من خاللها عن اعتزازها باالنتماء إلى القارة اإلفريقية 
»مهد البشرية«.

   و من جهتها، شاركت هند بوكلة في ثنائي رائع مع سميرة براهمية بأداء أغنية 
 ،»Pays de poussière« »يهديك هللا«، و فتحت مقطوعة »بلد الغبار«

التي تعبر عن قيم التسامح و تقبل اآلخر المجال لثنائي أخر مع الشابة نورية 
المتألقة في األغنية األمازيغية، حيث أدت »سندو« للراحل ايدير )�1945

2020( و »الشيخ أحداد« األغنية المشهورة لـ«نا شريفة« )2014�1926(.
  و بعد التصفيقات الحارة و هتافات الجمهور, عادت سميرة  براهمية التي رافقها 

موسيقيين أكفاء على غرار يوسف بوكلة على الباص و حسن خوالف على آلة 
الطبول و مهدي زيوش على آلة كيبورد )كالفييه( و خليف ميزي عالوة على 

القيتار إلى جمهورها.
  و قبل ذلك، ألقى السفير و رئيس بعثة االتحاد األوروبي في الجزائر، توماس 

إيكرت الكلمة االفتتاحية للمهرجان الثقافي األوروبي 22 بالجزائر، بحضور 
ممثلين عن مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر للبلدان المشاركة.

  يذكر أن فعاليات المهرجان الثقافي األوروبي 22 متواصلة بالمسرح الوطني 
الجزائري بمشاركة 15 دولة أوروبية.

 

عر�ض الفيلم الوثائقي 
»�سوفوني�سبا.. ملكة �سريتا 

ال�سحية« بتيزي وزو
  قدم بتيزي وزو العرض األولي للفيلم الوثائقي الطويل »صوفونيسبيا، ملكة 

سيرتا الضحية« للمخرج الراحل عبد هللا التواهمي، بحضور عائلة الفقيد.
  وفي كلمة مقتضبة، أشار مقران نايت سعادة، الذي شارك في إخراج الفيلم: »أن 

الراحل تواهمي كان يريد حضور هذا العرض األولي بتيزي وزو، لكن الموت 
اختطفه قبل تحقيق أمنيته«.

  ويسرد الفيلم لمدة 72 دقيقة قصة الملكة القرطاجية، صوفونيسبا، التي شكلت 
إحدى العناصر األساسية في الحياة السياسية والعسكرية بمدينتها وكان يتنافس 

عليها ملوك نوميديا، سيفاكس و ماسينيسا.
  كما يروي أيضا معاناة هذه الملكة بعد هزيمة قرطاج أمام روما، ووعدها 

بالزواج بسيفاكس، حليف مملكتها، في الوقت الذي طلبها مسينسيسا إلى الزواج و 
وعدها بمملكة سيرتا.

  ويرتكز هذا العمل الفني الذي عرض باللغة األمازيغية، مع ترجمة باللغة 
الفرنسية، بقاعة العروض لدار الثقافة مولود معمري، على عدة مراجع موثوقة بما 
فيها أعمال المؤرخ الفرنسي غابرييل كامبس، المختص في عصور ما قبل التاريخ 

و في تاريخ البربر، وفق السيد نايت سعادة.
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 �سمرية براهمية تبهر 
اجلمهور

رواية »�شوينغوم« للأديب اأمني الزاوي

طعمها  احلياة  تفقد  عندما 

كالعلكة وحالوتها 

 معر�ض للفنان الت�شكيلي فريد بن ياع 

 تكرمي خلليج اجلزائر العا�سمة ودعوة ملد 
ج�سور نحو البحر

يقيم الفنان التشكيلي والمهندس العمراني فريد بن ياع في معرضه   
الجديد الذي دشن يوم الخميس بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، 

تكريما جميال لمدينة الجزائر، هذه الجوهرة العمرانية الفريدة.
وتحت عنوان »خليج الجزائر العاصمة«، يعرض هذا الفنان   

الذي جمع بين تقنيات الفن المعماري و جماليات الفن التشكيلي 
مجموعة من األعمال الفنية تكرس جمال وخصوصيات هذه 

المدينة العريقة التي يميزها موقعها و تضاريسها، فهي تنغمس 
جذورها في مياه البحر المتوسط و ترتفع بنايتها على أطراف 

هضبتها لتشكل ديكورا مبهرا.
  تستقبلك عند مدخل المعرض الذي يتواصل لغاية 25 يوليو 

المقبل، لوحة جدارية ضخمة تظهر المدينة انطالقا من البحر في 
اتجاه أحيائها الشهيرة، يتقدمها حي القصبة العتيق بتصميمه المميز 

و عمرانه الجميل لتتواصل الرحلة عبر مختلف األحياء وعديد 
األنماط العمرانية، التي تزخر بها المدينة.

  ويطرح الفنان مشكل الوصول إلى البحر مباشرة دون المرور عن الطرق و المنشآت التي بنيت بمحاذاة الساحل، ويقترح الفنان من خالل 
الصور و البيانات و الرسومات انجاز مسلك خاص يسمح للراجلين من التوجه انطالقا من أعالي العاصمة على مستوى رياض الفتح في اتجاه 

البحر، مرورا بأماكن و معالم منها دار عبد اللطيف و متحف الفنون الجميلة في اتجاه حديقة التجارب في اتجاه البحر.
  ويذكر المتحدث في خضم حديثه عن هذا المشروع الذي بدأ في دراسته منذ أكثر من ست سنوات إمكانية بناء عدة مؤسسات ثقافية و تجارية 

و ترفيهية و فضاءات للفنانين و كذا مسرح في الهواء الطلق ،ترافق هذا المسلك وتمنح للزوار إمكانية الترفيه و الترويح عن النفس.
  كما يتحدث أيضا السيد بن ياع، عن إمكانية استحداث ميناء للنزهة و توفير مراكب صغيرة للفسحة من خالل جوالت بحرية و كذا للتنقل 

بين مختلف األحياء المتواجدة على ضفاف الخليج العاصمي.
  إلى جانب هذا المشروع خصص المعرض تكريمات على شرف الكثير من المعماريين الذين قاموا بعدة انجازات في العاصمة و كذا الذين 
ساهموا في ترميم بعض المعالم، ومن بين هذه االنجازات صور عن قصر الثقافة و مدرسة الفنون الجميلة و بناية المجلس الشعبي الوطني.

كما شمل المعرض أعمال تبرز الجمال المعماري لمعظم أحياء العاصمة بواجهاتها المميزة و أسطحها تحت عنوان » الجزائر العاصمة 
شرفات تطل على المتوسط«.

  وقال السيد بن ياع بخصوص الجمال الخالب لمدينة الجزائر »ان مدينة الجزائر مخبر في العمران ألنها تضم اكبر عدد من األنماط 
العمرانية بين محلية ومشرقية و غربية«، وعرض أيضا تظهر تنوع و كثرة المعالم الموجودة بالعاصمة التي يفوق عددها 60 معلما رسمت 

بالريشة والقلم و هي شيء قليل مما هو موجود كما قال الفنان.
  واعتبر السيد بن ياع ان الغاية من هذا المعرض هو التحسيس بجمال وثراء هذه المدينة التي نعيش فيها و العمل على حفظ هذا التراث 

المعماري و دعمه بمشاريع و منشآت تساهم في الترفيه و تنشيط الحركة الثقافية.
  يقول الفنان فريد بن ياع المولود سنة 1953 ببجاية أن أعماله تمزج بين الفن المعماري و الفن التشكيلي و النحت. و تخرج هذا الفنان 

الكبير من المدرسة العليا المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية و التخطيط و أنشأ رواق فني خاص يحمل اسمه سنة 2000.
  أقام عدة معارض منها واحد خصص لتكريم المرأة في عيدها العالمي قدم خالله مجموعة من البورتريهات تشيد بدور المرأة في كل ميادين 

الحياة .وصرح فريد بن ياع في عدة مناسبات انه يحب استحداث جسور مع مختلف الفنون مثل األدب والموسيقى و المسرح فهو كثيرا ما 
يرافق أعماله المعروضة بأشعار وعزف موسيقى.



الصحراوي  الوفد  وأشار 
"المغرب  أن  إلى  بإسبانيا 
أن  مؤكدا  ذريعا",  فشال  فشل 
وجوده  "بمجرد  المنتدى  هذا 
يتعارض مع القانون الدولي و 
لالتحاد  العدل  محكمة  قرارات 
األوروبي, ألن أي نشاط يحدث 
في اإلقليم المحتل من الصحراء 
على  يحصل  أن  يجب  الغربية 
موافقة الشعب الصحراوي, من 
خالل ممثله الشرعي و الوحيد, 

جبهة البوليساريو".
البوليساريو,  لجبهة  وبالنسبة 
مناورة  الحدث  هذا  "يمثل 
على  الشرعية  إلضفاء  أخرى 
منه  عانى  عسكري  احتالل 
ما  منذ  الصحراوي  الشعب 
وهو  قرن",  نصف  من  يقرب 
يخفي  أن  يمكن  ال  "حدث" 
الصحراويين,  تجاه  "التمييز 
االختفاء القسري, واقع السجناء 
أبشع صور  كذا  و  السياسيين, 
تمارسه  الذي  والتعذيب  القمع 

قوات االحتالل المغربية".
 بدورها، أدانت جمعية مراقبة 
وحماية  الثروات  حماية 
الغربية,  بالصحراء  البيئة 
في  إسبانية  شركات  مشاركة 
 21 يومي  اقتصادي  منتدى 
الجاري  الشهر  من  و22 
المغربي  االحتالل  تنظيم  من 
المحتلة  الداخلة  مدينة  في 
ثروات  نهب  في  وتورطها 
وأكدت  الصحراوي.  الشعب 

األنباء  وكالة  -بحسب  الجمعية 
أول   – )واص(  الصحراوية 
شركات  مشاركة  أمس,أن 
بمثابة  المنتدى  في  اسبانية 
محكمة  لقرارات  صارخ  تحد 
العدل االوروبية , مطالبة اياها 
وااللتزام  ألحكامها  بالرضوخ 
يخص  فيما  الدولي  بالقانون 
الصحراوي  الشعب  سيادة 
وثرواته.وجددت  أرضه  على 
المتحدة  األمم  مطالبة  الجمعية 

واالتحاد  األوروبي  واالتحاد 
مسؤولياتهم  بتحمل  األفريقي 
تجاه  واألخالقية  القانونية 

الشعب الصحراوي.
وقالت الجمعية أنها تلفت انتباه 
ثروات  نهب  كون  إلى  العالم 
الشعب الصحراوي, فضال عن 
أنه جريمة من جرائم االحتالل 
عرقلة  في  يساهم  الكثيرة, 
لتصفية  المتحدة  األمم  جهود 
الصحراء  من  االستعمار 

الشركات  وعلى  الغربية, 
المتورطة أن تتحمل مسؤوليتها 
تجاه هذا الوضع.وكانت ممثلية 
إسبانيا  في  البوليساريو  جبهة 
األربعاء,  امس  نددت,  قد 
بمحاوالت التالعب التي يعتزم 
مع  بها  القيام  المغربي  النظام 
إسبان  أعمال  ورجال  شركات 
الغربية  الصحراء  أراضي  في 

المحتلة.

يف املناطق ال�صحراوية املحتلة

جبهة �لبولي�ساريو تدين حماوالت تالعب رجال �أعمال مغاربة و�إ�سبان 
نددت ممثلية جبهة البولي�صاريو يف اإ�صبانيا, نهاية االأ�صبوع الفارط, مبحاوالت التالعب التي يعتزم املغرب القيام بها 

مع �صركات ورجال اأعمال اإ�صبان يف ارا�صي ال�صحراء الغربية املحتلة. وبعد تنظيم املغرب ملا ي�صمى بحدث يف مدينة 

الداخلة املحتلة يومي 21 و 22 جوان, للزيادة يف اال�صتثمارات يف املناطق ال�صحراوية املحتلة, ندد ممثل جبهة 

البولي�صاريو باإ�صبانيا, عبد اهلل لعرابي, يف بيان "ب�صكل قاطع" بهذه املناورة من قبل رجال االأعمال املغاربة واال�صبان. 

واحت�صد رجال االأعمال و �صخ�صيات معروفة من اللوبي املغربي باإ�صبانيا, لتبيي�ض االحتالل الع�صكري لالإقليم 

ال�صحراوي وامل�صاركة يف هذا "احلدث", بحجة منتدى اقت�صادي.

معتقل �صمن جمموعة "اأكدمي ازيك"

�الأ�سري �ملدين 
�ل�سحر�وي حممد 

ح�سنة يدخل �إ�سر�با 
�نذ�ريا عن �لطعام 

   
المدني الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم  دخل األسير 
بولاير، الخميس الفارط، إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 
الصحراوية  األنباء  وكالة  به  أفادت  حسبما  ساعة،   48
)واص(. وأشارت الوكالة، نقال عن رابطة حماية السجناء 
الصحراويين، إلى أن محمد حسنة المعتقل ضمن مجموعة 
"أكديم ازيك"، والمتواجد بالسجن المحلي "أيت ملول 1"، 
ضواحي مدينة أكادير، جنوب المملكة المغربية، يخوض 
اضرابه االنذاري عن الطعام، استنكارا وتنديدا بعدم التزام 
إدارة السجن بوعودها السابقة، التي قطعتها خالل تعليقه 
الماضي. 16 مارس  الطعام في  المفتوح عن  اإلضراب 
وكانت إدارة سجن "أيت ملول 1 "، قد وعدت بتحسين 
الظروف اإلعتقالية لألسير محمد حسنة أحمد سالم بولاير، 
وترحيله بالقرب من محل سكن العائلة في آجال ال تتعدى 

مطلع شهر يونيو الجاري.
ما  حسب  الصحراويين،  السجناء  حماية  رابطة  وأفادت 
أعلمتها عائلة األسير محمد حسنة، أن هذا األخير يعاني 
منذ شهر سبتمبر   ،"1 ملول  "أيت  المحلي  السجن  داخل 
2020، من ظروف اعتقال صعبة حيث أنه يتواجد في 
الى  اضافة  اليومية،  الفسحة  من  ومحروم  تامة،  عزلة 
أن الزنزانة التي وضع بها ال تستوفي الشروط الصحية 
كافة  و غياب  االرساليات  الى مصادرة  اضافة  الالزمة، 

أشكال التواصل مع القائمين على اإلدارة السجنية.

بوتني يتعهد ب�سخ 50 
مليون طن من �حلبوب 

يف �ل�سوق �لعاملي
تعهد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أول أمس، أن تضخ 
بالده نحو 50 مليون طن من الحبوب في األسواق العالمية 

خالل العام الجاري.
اجتماع  في  الفيديو  عبر  ألقاها  كلمة  في  بوتين،  وقال 
إلى  الحبوب  لتصدير  جاهزة  بالده  إن  "بريكس+"، 
األسواق العالمية، مشددا على استعداد موسكو لتلبية جميع 
روسيا  أن  وأضاف  والطاقة.  بالغذاء  المتعلقة  عقودها 
سيكون بإمكانها توريد قرابة 50 مليون طن من الحبوب 
إلى أن  2022. وأشار  العالمية خالل عام  إلى األسواق 
الدول الغربية "تضخم بشكل مصطنع" مشكلة اإلمدادات، 
مؤكدا أن موسكو ال تعرقل صادرات الحبوب األوكرانية 
بأي شكل. وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا 
أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية  العملية  بدء  منذ  تذبذبا 
بين البلدين اللذين يعدان من أكبر الدول المصدرة للحبوب 

عالميا.

مايل

مقتل �أكرث من 50 
م�سلحا يف عملية 

ع�سكرية 
أعلن الجيش المالي قضائه على أكثر من 50 مسلحا في 

منطقتي دياالسوغو وموندورو وسط البالد. 

وذكر الجيش في بيان أنه قام بتصفية 50 مسلحا في أعقاب 
الهجوم المسلح الذي  تعرض له سكان منطقة دياالسوغو 
قبل أيام الفتا إلى أنه قضى على مسلحين اثنين  آخرين في 
منطقة موندورو وسط البالد باإلضافة إلى اعتقاله لثمانية 
أشخاص  يشتبه في انتمائهم لمجموعات مسلحة تتمركز 

في جنوب البالد. 
مدنيا   132 بقتل  باماكو جماعة مسلحة  واتهمت حكومة 
في دياالسوغو  وقريتين  أخريين مجاورتين خالل الفترة 
مالي   في  بـ"األسوأ"  وصفت  قتل  عمليات  في  األخيرة، 

خالل السنوات األخيرة.

الوكاالت

 www.elraed.dz
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مجموعة  ضمن  الصحراوي  المدني  األسير  أصيب 
"أكديم إزيك", عبد هللا الوالي الخفاوني المتواجد بالسجن 
نهاية االسبوع  المغربية  الرباط  القنيطرة شمال  المركزي 
الدواء و  إثرها  يتلق على  لم  بنزلة برد و حمى  الماضي 
العالج الالزمين من طرف إدارة السجن بالقنيطرة, حسبما 

أفادت به وكالة األنباء الصحراوية )واص( أول أمس.
السجناء  حماية  رابطة  عن  نقال  الوكالة,  وأشارت 
األربعاء  يوم  تواصلت  األخيرة,  هذه  أن  الصحراويين 
الماضي بمعطيات مؤكدة من طرف عائلة األسير المدني 
هذا  بحرمان  ,تفيد  الخفاوني  الوالي  هللا  عبد  الصحراوي 

عقب  ممنهج  و  متعمد  بشكل  الطبية  الرعاية  من  األخير 
إصابته بنزلة برد و حمى دامت لمدة 5 ايام لم يتلق على 
القائمين  مطالبة  رغم  الالزمين  الدواء  و  العالج  إثرها 
على المصحة السجنية بتقديم اإلسعافات األولية الالزمة. 
ويضيف ذات المصدر ان األسير المدني الصحراوي عبد 
العام  المندوب  إلى  بشكوى  تقدم  قد  الخفاوني,  الوالي  هللا 
المتعلقة  التفاصيل  كل  تتضمن  المغربية   السجون  إلدارة 
بسياسة اإلهمال الطبي المتبعة في حقه, فضال عن حيثيات 
التجاهل الكامل لحقه في الحماية من كافة المخاطر داخل 

السجن.

المدني  األسير  عليه  يتواجد  الذي  المقلق  الوضع  ونتيجة 
األسرى  باقي  و  الخفاوني  الوالي  هللا  عبد  الصحراوي 
إزيك",  "أكديم  مجموعة  ضمن  الصحراويين  المدنيين 
السجن  إدارة  تباشر  ان  دون  السجن  زنازين  داخل 
مخاطر  الية  تفاديا  وقائية  تدابير  اية  القنيطرة  المركزي 
المندوبية  يحمل  األخير  هذا  فإن  العواقب,  محمودة  غير 
تجاه  الكاملة  المسؤولية  المغربية  السجون  إلدارة  العامة 
التقصير المتعمد الناتج عن عدم أهلية المؤسسات السجنية 
و احترامها للمعايير الدولية التي تنص على توفير الحماية 

الالزمة للنزالء.

تعمد حكومة أخنوش المخزنية إلى اإلمعان في استفزاز الشعب المغربي, من خالل بذخها واستهتارها بالمال 
العام, رغم الظرف العصيب الذي تمر به البالد, اجتماعيا واقتصاديا, حسب ما أكده الكاتب المغربي المقيم 

في ايطاليا, أمين بوشعيب.
 وفي مقال تحت عنوان "حكومة أخنوش تتعمد استفزاز الشعب المغربي", انتقد الكاتب, في مقاله الذي نشر 
أول أمس في صحيفة "رأي اليوم" االلكترونية, "مشهد عبد اللطيف وهبي, وزير العدل المغربي, "وهو يجر 
وراءه موكبا طويال من السيارات لتدشين مركز القاضي المقيم بأزيالل", مشددا على عدم وجود تفسير لذلك 
سوى "بعث رسالة مفادها استفزاز المغاربة".وتساءل أمين بوشعيب إن كان "تدشين هذا المركز يحتاج إلى 
حضور الوزير بنعته وصفته, مرفوقا بأغلب المسؤولين في وزارته, باإلضافة إلى مسؤولين آخرين من 

المؤسسات المركزية واإلقليمية؟".
الفاتورة  أن  هو  "األكيد  قائال:  ليستطرد  الضخم,  الموكب  هذا  انتقال  تطلبها  التي  الماليين  حول  واستفهم 
سيؤديها المغاربة دافعو الضرائب, واألكيد أيضا أن الفاتورة ستكون باهظة الثمن, فالسيارات التي استقلها 
الوزير والوفد المرافق له ال تسير بالهواء, والمسؤولون الذين تجشموا عناء السفر الطويل وعلى رأسهم 
السيد الوزير نفسه, ال يتنقلون هكذا في سبيل هللا, دون تعويضات مالية عن كل كيلومتر قطعوه".وتابع بالقول 

"لكن مهما بلغ ثمن الفاتورة, فالكل يهون في سبيل التقاط الصورة, أليس كذلك السيد الوزير )المحترم(؟".
وعدد الكاتب المغربي المقيم في ايطاليا العديد من األمثلة التي تدل على استفزاز حكومة أخنوش للشعب 
المغربي, مستدال ب"ضم الحكومة وزيرة تقيم في دولة أوروبية, وتتنقل من وإلى المغرب بطائرة خاصة, 
حيث تسافر بعد كل اجتماع حكومي, وال تعود إال في بداية األسبوع, وبطبيعة الحال فالشعب هو الذي يدفع".

لضيوف  باذخا  "نظم عشاء  الذي  والتواصل,  والشباب  الثقافة  وزير  كذلك عن  بوشعيب  أمين  تحدث  كما 

المعرض الدولي للكتاب, في ظل ظرفية متسمة بأزمة الجفاف وغالء المعيشة, وكان يمكن تفاديه ترشيدا 
المكون  االستقالل  حزب  في  )قيادي  ميارة  النعم  المستشارين  مجلس  رئيس  الى  وأشار  الدولة".  لنفقات 
لالئتالف الحكومي الثالثي(, الذي قام ب"اقتناء سيارات فارهة بماليين الدراهم لفائدة أعضاء مكتب مجلس 
المستشارين, رغم توفر المجلس على حظيرة للسيارات, وسائقين يمكنهم نقل البرلمانيين إلى االجتماعات 

الرسمية".
وفي السياق, اعتبر أن "األمر المستفز أكثر, هو أن تبرر حكومة المخزن, هذا التبذير على لسان ناطقها 
الرسمي, معتبرة أن ميزانية البرلمان مستقلة عن الحكومة".وأشار بوشعيب الى أنه يكتفي بالنماذج التي قام 
بسردها والتي "تدل على استهتار هذه الحكومة بالمال العام, حيث تتصرف فيه بسفاهة ال نظير لها, لكن 
بالمقابل يحرص رئيسها عزيز أخنوش على تنمية ثروته, التي ترتفع سنة بعد سنة, بل يوما بعد يوم, على 

الرغم من التداعيات االقتصادية واالجتماعية الخطيرة لألزمة العالمية التي يمر بها العالم".
وأضاف أن ما استدل به "ليس إال مثاال من سلسلة من األعمال االستفزازية التي يقترفها وزراء حكومة 
أخنوش", ليؤكد على أن "وجود الحكومة نفسها أصبح مستفزا للشعب المغربي, فمنذ تنصيبها لم ير المغاربة 
من ورائها سوى النكد, والبؤس والكوارث".وراح الكاتب, في سياق مقاله, الذي حمل الكثير من المآخذ 
على حكومة المخزن, يتساءل عن الوعود التي تعهد رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار, عزيز أخنوش, 
بتحقيقها بعد أن أصبح رئيسا للحكومة, وعن الشعار الذي رفعه في حملته االنتخابية مخاطبا المغاربة, بقوله 
الوعود تبخرت, بل إن األوضاع ازدادت سوءا من جراء ارتفاع  الى أن " كل  لينبه  "تستاهلوا أحسن", 

األسعار وغالء المعيشة".

رغم حالته ال�صحية ال�صعبة

�أ�سري مدين �سحر�وي يف �سجن مغربي يعاين �الإهمال �لطبي 

 قال اإن الفاتورة �صيوؤديها املغاربة الذين دافعو ال�صرائب

�لكاتب �أمني بو�سعيب ينتقد �إمعان حكومة �ملخزن يف 
��ستفز�ز �ل�سعب �ملغربي



وأوضحت الحملة، في تقريرها النصفي، 
الجاري  العام  من  األول  النصف  أن 
والجرائم  االنتهاكات  من  بالعديد  عصف 
في موضوع  الفلسطينيين، ال سيما  بحق 
وحسب  العنصري.  والفصل  التمييز 
قوات  انتهاكات  توزعت  التقرير، 
الفترة  خالل  الفلسطينيين  بحق  االحتالل 
التوسع  التالي:   النحو  على  المرصودة، 
الشعب  اضطهاد  جرائم  االستيطاني، 
األساسية  لحقوقه  والتنكر  الفلسطيني 
نادي  لتقرير  فوفقا  المجاالت،  شتى  في 
أصدرت  االحتالل  سلطات  فإن  األسير، 
أكثر من 550 أمر اعتقال إداري، بحق 
األسرى منذ مطلع العام الجاري. كما قام 
جيش االحتالل باعتقال أكثر من 1100 
مواطن في أنحاء الضفة الغربية بما فيها 

القدس.
الجدار  مقاومة  هيئة  تقرير  رصد  كما 
 6107 مجموعه  ما  واالستيطان 
الفلسطيني،  الشعب  أبناء  ضد  انتهاكات 
بما  الزراعية،  وأراضيه  وممتلكاته 
على  واالعتداء  األشجار،  اقتالع  فيها 
قوات  قبل  من  واألهالي،  المزارعين 
االحتالل، والمستوطنين. ووفقا لمعطيات 
وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد حتى 
السابع والعشرين من شهر مايو الماضي 

57 مواطنا في الضفة، بما فيها القدس.
والمستوطنين  االحتالل  قوات  وتستمر 
العديد  في  األراضي  على  باالستيالء 
حيث  الفلسطينية،   والبلدات  القرى  من 
األراضي  على  االستيالء  عملية  تزداد 
في  القديمة  البلدة  وفي  يطا،  مسافر  في 

الخليل، وفي محيط قرى 
رام هللا، وبيت لحم، وغيرها من مناطق 
لتقرير  ووفقا  المحتلة.  الغربية  الضفة 
االحتالل  قوات  هدمت  القدس،  مركز 
الشهر الماضي نحو 42 منشأة، من بينها: 
منازل أسرى وشهداء، في إطار سياسات 
العقاب الجماعي التي ينتهجها االحتالل.

قوات  ارتكبت  فقد  التقرير  ذات  وحسب 
الحريات  بحق  انتهاكا   148 االحتالل 
الفلسطينية  األراضي  في  اإلعالمية 
الُمحتلّة، خالل شهر مايو/ أيار الماضي. 
في هذا السياق، فقد أقدمت قوات االحتالل 
عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية  اغتيال  على 
تغطيتها  خالل  الماضي،  مايو   11 في 

القتحام جيش االحتالل لمخيم جنين.

 جمل�س ال�شيوخ الأمريكي:

 مط�لب ب�أن يكون لوا�شنطن دور 
مبا�شر للتحقيق يف مقتل �أبو عاقلة

   
طالبت مجموعة تضم 24 عضوا بمجلس الشيوخ األمريكي, يوم الخميس 

الفارط, الرئيس جو بايدن, بالعمل على دور مباشر للواليات المتحدة للتحقيق 
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة, حسبما أفادت به وكالة األنباء 
الفلسطينية )وفا(. وذكرت الوكالة أن المجموعة التي تضم ديمقراطيين إضافة 
الى اثنين من المستقلين,  طالبت ب«تحقيق شامل وشفاف برعاية أمريكية« 

في واقعة إطالق النار واستشهاد أبو عاقلة, التي تحمل الجنسية األمريكية 
أيضا.واستشهدت الصحفية شرين أبو عاقلة, برصاص قوات االحتالل 

الصهيوني, في 11 مايو الماضي, أثناء تغطيتها اقتحاما لمخيم جنين, رغم 
أنها كانت ترتدي خوذة وسترة واقية تحمل كلمة »صحافة« باللغة اإلنجليزية.
ويشار إلى أن تقريرا أعدته النيابة العامة الفلسطينية, أفضى الى التأكيد على 
أن أحد جنود االحتالل الصهيوني, صوب النار, بشكل مباشر ومتعمد, على 
أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب لالحتماء, مع اإلشارة 

الى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس أبو عاقلة من النوع الخارق 
للدروع, ويحمل خصائص تستخدم مع سالح قناص.

من جهتها, ذكرت تحقيقات أجرتها وسائل إعالم أمريكية من بينها »نيويورك 
تايمز« ووكالة »أسوشيتدبرس« وشبكة »سي إن إن«, بأن الرصاصة التي 

قتلت شرين أبو عاقلة واحدة من ست رصاصات أطلقت من الموقع الذي 
كانت توجد فيه القافلة العسكرية للقوات الصهيونية.

م�شتوطنون يعتدون على مز�رعني 
ويحرقون مركبتني بقرية �ملغري

هاجم مستوطنون أمس مزارعين بقرية المغير شمال مدينة رام هللا وسط 
الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على ثالثة مزارعين وأحرقوا مركبتين. وقال 

مسؤول اللجنة الزراعية بالقرية كاظم حج محمد لصفا إن: »مجموعة كبيرة 
من المستوطنين هاجموا المزارعين في السهول غربي القرية من جهة قرية 

ترمسعيا واعتدوا عليهم وأصابوا ثالثة منهم بجراح، جرى نقلهم للمستشفى«.
وأضاف أن المستوطنين أحرقوا مركبتين للمزارعين، بعد االعتداء عليهم، 
الفتا إلى أن المستوطنين قدموا من عدة مستوطنات. وتتعرض قرية المغير 

والقرى المجاورة لهجمات مستمرة من المستوطنين، تتمثل في االعتداء على 
المزارعين وقلع األشجار وإحراق المحاصيل وتخريب خطوط المياه.وصعد 
المستوطنون من اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، 

حيث استشهد شاب األسبوع الماضي طعنا من مستوطن صهيوني في سلفيت.

اأثارت غ�ضب الأهايل

»مكيدة« لطم�ش م�شجد »دهم�ش« 
باللد توقفها �ملقاومة �ل�شعبية

في الوقت الذي يسعى فيه القائمون على مسجد »دهمش« وأهل البلدة القديمة 
في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، لشراء مبنى مالصق للمسجد، 
لتوسعته، فوجئوا بمكيدة دبرتها سلطات االحتالل الصهيوني لمصادرته 

ألسباب عنصرية.
وكعادتها، أتمت سلطات االحتالل، وشركة صهيونية اقتصادية العنوان 

عنصرية المضمون، صفقة في الخفاء؛ أفضت إلى بيع المبنى المالصق 
لمسجد »دهمش« للشركة المذكورة.وأثارت الصفقة المريبة غضب أهالي 

اللد ولجنة المسجد، ألن األخيرة كانت تحاول على مدار سنوات شراء المبنى 
من أصحابه، لتوسعة المسجد بسبب صغر مساحته، ولكونه يقع على ثالثة 
شوارع، ما يمنع توسعته. ومسجد »دهمش« هو واحد من خمسة مساجد 

تاريخية في اللد، وهي: مسجد العمري الكبير، ومسجد النور، ومسجد 
دهمش، ومسجد أبو بكر، ومسجد النور، وهي مقامة قبل مجيء »إسرائيل« 

الحتالل المدينة.
وعن تفاصيل الصفقة التي أَوقف تنفيذها أهالي اللد الغاضبين، يقول عضو 
البلدية الفلسطيني عبد الكريم زبارقة »إن المبنى تم بيعه لشركة صهيونية 
بمبلغ مضاعف تقريًبا لما دفعته لجنة المسجد واألهالي«.ويضيف »مسجد 

دهمش ضيق المساحة، يقع على ما ال يزيد عن نصف دونم، فيما تبلغ مساحة 
المبنى المالصق تماًما له نصف دونم أيًضا«.وفي االتجاهات الثالثة األخرى 
يُحاَصر المسجد من شوارع رسمية »أرصفة«، فال يمكن أن يتم توسعته إال 
من جانب المبنى المالصق له، وفق حديث زبارقة، والذي يشير إلى وجود 

مساحة تجمع المسجد والمبنى المالصق »ممر«، وهو ما يمكن استغالله 
لتوسعة المسجد.

ويكمل زبارقة، » المفاوضات كانت خالل السنوات األخيرة تدور حول بيع 
المبنى من أصحابه للجنة المسجد وبدعم من أهل البلدة القديمة، حتى يتم 

توسعة المسجد التاريخي المعروف بالمدينة«.إال أن »أعمال ترميم وتنظيف« 
مؤخراً كشفت عن الصفقة بين الشركة الصهيونية وأصحابه، ليتم الكشف عن 
بيع المبنى المالصق للمسجد، فيما كانت لجنة المسجد تتأهب لشرائه- يضيف 

زبارقة.
ويقطن في اللد )35 ألف( مواطن فلسطيني في عدة أحياء مختلفة في المدينة، 

في ظروف حياتية صعبة بسبب سياسة التضييق التي تتبعها بلدية االحتالل 
بحقهم، خصوًصا على صعيد التخطيط والبناء.وتحاول الشركة الصهيونية 

إلى جانب بلدية االحتالل القيام بأعمال ترميم، لكنها قوبلت بتصدي من 
المواطنين والمصلين في المسجد.وحسب زبارقة، فإن أعمال الشركة والبلدية 
تم توقيفها لشهر أو شهرين، لحين التوصل لحل فيما يتعلق بالمبنى المالصق 

للمسجد.

الوكاالت
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قالت اإن جمتمع العمل الإن�شاين يقف على اأهبة ال�شتعداد لتقدمي امل�شاعدات لل�شكان

م�شوؤولة �أممية تدعو �لكيان �ل�شهيوين لوقف 
عمليات �لهدم جنوب �خلليل

طالبت منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية بالنيابة 
العسكرية  واألنشطة  الهدم  عمليات  بوقف  الصهيوني  الكيان  هيلي،  إيفون 
وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في قرى مسافر يطا جنوب الخليل في 

الضفة الغربية والسماح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة. 
وقالت إيفون هيلي في بيان إن مجتمع العمل اإلنساني يقف على أهبة االستعداد 
اإليفاء  االحتالل  لسلطات  ينبغي  ولكن  يطا  مسافر  لسكان  المساعدات  لتقديم 
الدولي.   وقضت  للقانون  السكان وفقا  تملي عليها حماية  التي  بااللتزامات 
المحكمة العليا الصهيونية في مايو الماضي بالموافقة على توصية الجيش بنقل 
ثماني قرى في مسافر يطا قسرا، معللة ذلك بأن سكانها »فشلوا في إثبات« 
مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين دائمين هناك قبل إعالنها منطقة تدريب عسكرية 

لصالح الجيش.   
المهددة  القرى  مساحة  يومي.وتقدر  شبه  بشكل  احتجاجات  المنطقة  وتشهد 
باإلخالء بنحو 30 ألف دونم )الدونم 1000 متر مربع( ويقطنها أكثر من 
قرار  منذ  أنه  إلى  هيلي  وأشارت  وأطفال.    نساء  بينهم  من  شخص  ألفي 

المحكمة »ازداد الضغط على كاهل أبناء التجمعات السكانية في مسافر يطا 
لكي يرحلوا عن منازلهم بصورة كبيرة إلفساح المجال أمام إجراء التدريبات 

العسكرية«.   
في  األشخاص  من  العشرات  منازل  هدمت  الماضية،  األسابيع  مدى  وعلى 
المنطقة وفي بعض الحاالت، للمرة الثالثة في أقل من عام، فيما صدرت أوامر 
قرب  تدريب عسكري  أطلق   كما  الماضيين،  األسبوعين  جديدة خالل  هدم 

المناطق السكنية والخوف يعتري هؤالء السكان بحسب هيلي.   
أي عمليات هدم  تفرزه  الذي  المباشر  األثر  إلى  االممية  المسؤولة  وأشارت 
على حياة هؤالء األشخاص وسبل عيشهم، فقد ترقى هذه التدابير إلى مرتبة 
»انتهاكات حقوق اإلنسان، بما فيها اإلخالء القسري وتعريض الناس لخطر 
الترحيل القسري، ما يشكل مخالفة جسيمة التفاقية جنيف الرابعة«.   وصنف 
 5000 من  أكثر  يقطنها  سكانيا  تجمعا   38 يقارب  ما  الصهيوني  الكيان 
الضفة  مساحة  من   %  18 تشكل  وهي  نار«  »إطالق  كمناطق  فلسطيني 

الغربية، بحسب مكتب تنسيق األمم المتحدة في فلسطين.

دويل

 متحدين الإجراءات الع�شكرية امل�شددة التي فر�شتها قوات الحتالل ال�شهيوين

ع�شر�ت �آلف �ملو�طنني �لفل�شطنيني ي�شلون يف 
باحات �لأق�شى �ملبارك

أدى عشرات آالف الفلسطينيين، صالة الجمعة، في المسجد 
المشددة  العسكرية  اإلجراءات  متحدين  المبارك،  األقصى 
التي فرضتها قوات االحتالل الصهيوني، على أبواب البلدة 
القديمة ومداخلها في القدس المحتلة، حسبما أفادت به وكالة 

األنباء الفلسطينية )وفا(.
غضت  األقصى  المسجد  باحات  أن  الوكالة،  وذكرت 
بعشرات آالف المصلين، الذين قدموا الى أولى القبلتين، من 
وداخل  المحتلة،  القدس  فيها  بما  الضفة  محافظات  مختلف 
الصهيوني،  االحتالل  قوات  وضيقت   .48 العام  أراضي 
المدينة ومحيط المسجد األقصى،  انتشرت في شوارع  التي 
وتمركزت عند بواباته، على المصلين، ودققت في بطاقاتهم 
المسجد  دخول  من  منهم  العشرات  ومنعت  الشخصية 

األقصى المبارك، لكن رغم ذلك ظلت باحاته ممتلئة بآالف 
تلبية  هناك،  الفجر  أدوا صالة  الذين  بأولئك  بدء  المصلين، 
للعديد من الدعوات المقدسية، الى النفير العام وشد الرحال 
إلى األقصى، والمشاركة في صالة جمعة، لمجابهة اعتداء 

االحتالل الصهيوني والمستوطنين عليه.
وقت  في  أطلقت،  قد  المقدسية،  الدعوات  من  العديد  وكانت 
خالل  باحاته،  في  والرباط  األقصى  في  لالعتكاف  سابق، 
العشر األوائل من ذي الحجة، أي بدء من الخميس المقبل، إلى 
الصهيوني  الكيان  مخططات  لمواجهة  األضحى،  عيد  غاية 
المدير  كان  صلة،  ذي  سياق  المستوطنين.وفي  واعتداءات 
العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك، 
الجمعة،  اليوم  أعلن في وقت سابق من  قد  الخطيب،  عزام 

عن سقوط حجارة لسور المسجد األقصى من الجهة الغربية، 
جراء حفريات الكيان الصهيوني في محيط المسجد.

وقال عزام الخطيب، في تصريح تداولته وسائل االعالم، أن 
األقصى  المسجد  محيط  في  الصهيوني،  االحتالل  حفريات 
لألساس  المالصقة  والغربية  الجنوبية  الجهتين  من  خاصة 
الخارجي، أدت الى سقوط حجارة لسور المسجد من الجهة 
لدائرة  العام  المدير  بالخطير.ونبه  الوضع  واصفا  الغربية، 
أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك، الى وجود 
تشققات بالسور الجنوبي أيضا للمسجد األقصى، مشيرا الى 
تعطيل االحتالل الصهيوني لعملية الترميم، حيث أن »عملنا 
متعطل، وطلبنا )تدخل( المهندسين ولم يسمح لهم رغم سقوط 

حجارة«.

تقرير يوثق االنتهاكات ال�سهيونية �سد ال�سعب الفل�سطيني 

 57 �شهيد� و1100 معتقل منذ مطلع 2022
 وثقت احلملة الأكادميية الدولية ملناه�شة الحتالل ال�شهيوين و«الأبرتهايد« 57 �شهيدا فل�شطينيا، و1100 

معتقل منذ مطلع عام 2022، وحتى �شهر مايو/ اأيار املا�شي.



ولد “تاناكا” في اليابان في 2 فيفري 
1882، وتخرج في جامعة “تاكو 

شوكو”، وقضى سنوات عمره المهمة 
ما بين العام 1904 حتى العام 1920 
في الصين، حيث عمل هناك مترجما 
وصحفيا. أخذ اإلسالم يطرق أبواب 

اليابان في نهايات القرن التاسع عشر، 
فقد كانت مساعي االصالح الياباني 

المعروفة بـ”عصر الميجي” ومحاوالت 
االصالح العثماني، يراقب بعضهم 

البعض، ويتابعون تقدمهم في النهوض 
من التعثر للحاق بالغرب، والسعي 

النقاذ كلتا اإلمبراطوريتين الشرقيتين 
من الهيمنة الغربية، وهو ما أتاح لعدد 

من المثقفين اليابانيين اإلطالع على 
اإلسالم بغير تحيزات مسبقة، وبرؤية 
مغايرة عن رؤية االستشراق الغربي، 

ومع انفتاح “عصر الميجي” على 
الخارج، أخذت مؤثرات اإلسالم اآلتية 

من األتراك والصينيين المسلمين والتتار 
المسلمين تتسلل إلى اليابان، ومع التوسع 

التجاري أخذ التجار اليابانيون ينزلون 
األراضي اإلسالمية خاصة “اسطنبول” 
فنمت نخبة صغيرة يابانية ذات اطالع 
على اإلسالم، واعتنق بعضها اإلسالم 

مثل الصحفي “شوتارو نودا” عام 
1891م. 

في بحثها عن “الحج كعالقات دولية: 
حجاج يابانيون إلى مكة بين -1909

1938” ترى المؤرخة التركية 
 Selcuk Esenbel ”سلجوق إسينبل“

أن انتصار اليابان على روسيا في 
معركة ” تسوشيما ” 1905  زاد من 

كثافة حضور اليابان وأخبارها في 
الصحف المشرقية والعربية، فرأى فيها 

المشرقيون نموذجا للحداثة التي من 
الممكن أن يُقتبس منها. 

ومع مطلع القرن العشرين، عرف 
المسلمون اليابانيون طريق الحج، ففي 
العام 1902 كان ” ميتسوتارو ياماوكا 

” أول ياباني يؤدي الفريضة. 
أثناء اقامته في الصين درس “”تاناكا” 
الكونفوشيوسية وأتقن اللغة الصينية، 

وكانت الكونفوشيوسية مدخال العتناقه 
اإلسالم، إذ كان يبحث عن قيم أخالقية 
عليا منبثقة من الشرق، وتأثر بكتابات 

العالم الصيني المسلم “ريوكايكو” 
عن السيرة النبوية، وقام بترجمته من 

الصينية إلى اليابانية بعد إسالمه، حيث 
سمى نفسه “نور محمد”، يقول عن 

بدايات تعرفه باإلسالم:”كنت أبحث عن 
دربي مدة عشرين سنة .. لكني فشلت 

في كل شيء لألسف، فشعرت بالضعف 
يدب في مفاصلي، كما شعرت بأنني ال 
أجد من أثق به، في ذلك الوقت التقيت 

بمحمد النبي، ووجدت القرآن الكريم 
الذي نزل على محمد، ومن هنا عادت 

إلي قوتي، وثقتي بنفسي”. 
سعى “الحاج تاناكا” إليجاد عالقة بين 
اإلسالم وبين الشنتوية، كمدخل للدعوة 
إلى اإلسالم، وكانت الرؤية التي تحكم 

“تاناكا” ومجموعة من المثقفين اليابانيين 
المسلمين أنه ” لكي يزدهر اإلسالم 

في اليابان، يجب أن يفهمه المواطنون 
باستخدام التقاليد اليابانية”، ومن ثم 

سعى هؤالء أن يكون اإلسالم جزءا من 
المشهد والواقع والسياسة في اليابان، 

وكان هذا مدخال مهما إلزالة التوجس 
من اإلسالم، وربما هذا ما سهل فهم 

اليابانيين الذين اعتنقوا اإلسالم للجانب 
الروحي في اإلسالم.

 كان االهتمام بآسيا واسعا في اليابان 
في تلك الحقبة، بسبب تنامي قوة 

اليابان العسكرية ورغبتها التوسعية، 
ومساعيها لحصار التوسع االستعماري 

الغربي في القارة اآلسيوية، وكانت 
الدراسات الصينية واآلسيوية حاضرة 
في الجامعات اليابانية، وتناغم التوجه 

السياسي والثقافي الياباني مع اهتمامات 
“تاناكا” وجهوده لتضمين اإلسالم 

كعنصر فاعل في السياسة الخارجية 
اليابانية، خاصة في التواصل مع مسلمي 

الصين، ومع عمل “تاناكا” محاضًرا 
في جامعة “دايتو بونكا”، كان أحد رواد 

النزعة اآلسيوية الداعية ألن تكون 
اليابان قائدة لتحالف آسيوي واسع. 

ومع العام 1924، كتب “الحاج تاناكا” 
رؤيته في الصحف اليابانية في كثير 

من قضايا السياسة الدولية التي تخص 
اليابان واإلسالم على حد سواء، وكان 
مقتنعا بالعمق الروحي في الحضارات 
والثقافات الشرقية، ومن هذا المنطلق 

سعى إليجاد روابط بين اإلسالم والثقافة 
اليابانية واآلسيوية، وكان يؤكد للسلطة 

في اليابان أن اإلسالم مفيد لها في تقوية 
اليابان كإمبراطورية والتأسيس للوحدة 

اآلسيوية. 
تاناكا ورحلة الحج

 بعد إسالمه عام 1924، تلقى “الحاج 
تاناكا” خبر سفره للحج أثناء وجوده 
في الصين، واستغرقت رحلته للحج 
ستة أشهر، وفي العام التالي أصدر 
كتابه الذي يلخص فيه رحلته، وقدم 

تعريفا لإلسالم، وقصة إسالمه، وبعضا 
من تعاليم اإلسالم، ومن الطريف أنه 

أرجع سبب تسميته بعنوان “رحلة 
الحج: السحاب األبيض الطافي على 
صفحة األفق” إلى رؤيا، فيذكر أنه 
رأى في منامه أنه يقف على أعلى 

قمة مرتفعات “بامير” Pamir ضمن 
جبال “هندوكوش” في وسط آسيا، لكنه 

لم يستطع أن يحقق هذا الحلم، وكان 
تفسيره لهذا الحلم، هو قدومه إلى جبل 
عرفات، ومشاهدة الحجيج في مالبس 

إحرامهم البيضاء، وكأنهم سحاب أبيض 
يطفو على صفحة األفق. في كتابه 

“طرائف الحجيج” يورد الدكتور “عثمان 
أبو زيد” حكاية عن معاناة “تاناكا” أثناء 
رحلته للحج، عام 1924، فقد قدم في 
الرحلة )95( حاجا صينيا وآسيويا في 

باخر إلى جدة ومنها انتقلوا على ظهور 
الدواب إلى مكة المكرمة، وفي ظل هذا 
الجو الحار الذي لم يعتادوا عليه تعرض 
الكثير منهم لألمراض والموت، ولم يعد 

منهم إلى عدد قليل . كان رحلته للحج 
نموذج للكتابة األدبية، فقد كان “تاناكا” 

شاعرا، وكتب عن رحلته قائال: “الصبر 
يصنع الحقيقة”، وربما هذا ما جعله 

يصبر على المشاق.

اأركان وواجبات احلج

احلاج تاناكا الياباين 
ورحلته للبقاع املقد�سة

األركان جمع الركن وهو ما يتوقف عليه صحة 
العمل وهو جزء منه، أما الركن في الحج فهو الذي 
ال يتم الحج إال به، فمن ترك ركناً من أركان الحج 
فإنه لم يتم حجه، حتى يأتي به. أما واجبات الحج 

فهي ما يجزئ الدم بتركها. وهذا المقال يتناول أركان 
وواجبات الحج مختصرة فيما يأتي. 

أركان الحج
1 – اإلحرام: وهو نية الحج وقصده؛ ألن الحج 

عبادة محضة فال يصح بغير نية بإجماع المسلمين، 
واألصل في ذلك قول النبي  صلى هللا عليه وسلم: 
)إنما األعمال بالنيات(، والنية محلها القلب، لكن 

األفضل في الحج النطق بها، ُمَعيِّناً النسك الذي نواه، 
لثبوت ذلك من فعله صلى هللا عليه وسلم.

 2 – الوقوف بعرفة: وهو ركن باإلجماع، ودليله 
قوله صلى هللا عليه وسلم: )الحج عرفة(، ووقت 

الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلوع فجر 
يوم النحر.

 3 – طواف الزيارة: ويسمى طواف اإلفاضة، 
ألنه يكون بعد اإلفاضة من عرفة، ويسمى طواف 

الفرض، وهو ركن باإلجماع؛ لقوله تعالى: )ثُمَّ 
ُفوا ِباْلَبْيِت  وَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْليُوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّ

اْلَعِتيِق( ]الحج: 29[.
 4 – السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن؛ لحديث 

عائشة رضي هللا عنها قالت: ما أتم هللا حج امرئ وال 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وقوله – َصلَّى 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -: )اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي(. هللاَّ

 واجبات الحج
 1 – اإلحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.

 2 – الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ ألن 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم – وقف إلى الغروب  النبي – َصلَّى هللاَّ

-كما سيأتي في صفة حجته-، وقال: )خذوا عني 
مناسككم(.

 3 – المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم – ذلك. إن وافاها قبله؛ لفعله – َصلَّى هللاَّ

 4 – المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
 5 –  رمي الجمرات مرتباً.

 6 – الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: )ُمَحلِِّقيَن 
ِريَن( ]الفتح: 27[، ولفعله – َصلَّى  ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، وأمره بذلك. هللاَّ
 7 –  طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ 

لحديث ابن عباس رضي هللا عنهما: )أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن المرأة 

الحائض(. فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً 
أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن 

عباس رضي هللا عنهما أنه قال: )من نسي من نسكه 
شيئاً أو تركه فليرق دماً(.
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عرفة.. التاريخ والعبادة
ي  ي عرفة بهذا االسم؛ ألن الناس يتعارفون به، وقيل: ُسمِّ ُسمِّ

بذلك؛ ألن جبريل طاف بإبراهيم- عليه السالم- كان يريه المشاهد 
فيقول له: أََعَرْفَت؟ أََعَرْفَت؟ فيقول إبراهيم: َعَرْفُت، َعَرْفُت. وقيل: 

ألن آدم-عليه السالم- لما هبط من الجنة وكان من فراقه حواء ما 
كان فلقيها في ذلك الموضع؛ فعرفها وعرفته. وُعِرَف كذلك باسم 

عرفات، كما قال تعالى: } فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند 
المشعر الحرام { البقرة : 198. 

ي بجمع، وقال بعد أن أورد  وقال العمري: عرفات علم للموقف ُسمِّ
بعض األقوال الواردة في سبب تسميتها بعرفة وعرفات: وهي من 

األسماء المرتجلة؛ ألن عرفة ال تعرف في أسماء األجناس. 

ماهي حدود عرفة ؟ 
وحدود عرفة كما قال ابن عبَّاس: حدُّ عرفة من الجبل المشرف 
على بَُطن عرفة )هو بطن عرفة هو ما بين العلمين الذين هما 
حد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم( إلى جبال عرفة إلى 

الوصيق )والوصيق هو موضع أعاله لكنانة وأسفله لهذيل( إلى 
ملتقى الوصيق إلى وادي عرفة قال: وُموْقَنى النبي- صلى هللا عليه 
ى هذا  وسلم- عشية عرفة بين األجبل النبعة والنبيعة والنابت )ويسمَّ

الُموْقَنى( )اآلل( على وزن هالل ويُعَرف اليوم بـ”جبل الرحمة”. 
ي اآلل؛ ألن  والتبعة: واحدة تبع شجر تعمل منه الغسي، وقيل ُسمِّ
الحجيج إذا رأوا ألو، أي اجتهدوا؛ ليدركوا الموقف. وعلى جبل 

الرحمة مسجد ومنبر لوقوف الخطيب عشية يوم عرفة، وكان هذا 
الجبل صعب المرتقى؛ فسهله الوزير الجواد األصفهاني، وبنى فيه 

مسجًدا ومصبًّا للماء. 
وعرفة أو عرفات ميدان واسع أرضه مستوية يبلغ نحو ميلين 

طوال في مثلهما عرضا، وكانت عرفة قرية، فيها مزارع وخضر، 
وبها دور ألهل مكة، أما اليوم فلم يبق لهذه الدور من أثر، وموضع 

ى كما قال ياقوت )العّرف( بتشديد الراء  الوقوف بعرفة يُسمَّ
وعرفة كلها موقف، وقد حدد الفاسي موقف النبي- صلى هللا عليه 
وسلم- فقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف، وهي من 
وراء الموقف، وهي التي عن يمينها، ووراؤها صخرتان متصلتان 

ى بجبل الرحمة، وال فضيلة للوقوف على  بصخر الجبل الُمسمَّ
الجبل الذي يَُقال له جبل الرحمة بعرفة. أقرأ أيضا : الحج والعمرة 

ماذا جاء في األثر عن منبر عرفة ؟ 
عن عمرو بن دينار قال: رأيُت منبر النبي- صلى هللا عليه وسلم- 

في زمان ابن الزبير ببطن عرفة؛ حيث يصلي اإلمام الظهر 
والعصر عشية عرفة، مبنيًّا بحجارة صغيرة وفي رواية صغار، قد 

ذهب به السيل؛ فجعل ابن الزبير منبًرا من عيدان. وعن يزيد بن 
شيبان قال: كنَّا في موقف لنا بعرفة قال: فأتانا ابن مربع األنصاري 

فقال: إني رسوُل رسوِل هللا –صلى هللا عليه وسلم- إليكم، يأمركم 
أن تقفوا على مشاعركم هذه؛ فإنكم على إرٍث من إرِث إبراهيم- 

عليه السالم.
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ح�صب م�صالح الأر�صاد الجوية وهيئات متخ�ص�صة في المناخ 

موجة حّر ب�شرق البالد وواليات الجنوب 
ت�سجل اأعلى درجات الحرارة في العالم 
�صتعرف وليات �صرق البالد بداية من اليوم موجة حر �صديدة ت�صل درجاتها 

�صقف الـ46 درجة موؤوية، وهو ما ي�صتدعي اأخذ المواطنين بهذه الوليات 

للحيطة والحذر واللتزام بتدابير الوقاية من �صربات ال�صم�س والتي �صبق 

وّذكرت بها وزارة ال�صحة واأي�صا م�صالح الحماية المدنية.

في ح�صيلة لم�صالح الحماية المدنية

هالك 11 �سخ�سا في حوادث مرور خالل يومين

حجز 15 �سفيحة من المخدرات 
حجز عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الوالئية للشرطة 

القضائية بأمن والية المسيلة 15 صفيحة من المخدرات )كيف معالج( 
بوزن إجمالي قدره  1.483 كلغ، باإلضافة إلى 547 قرص مهلوس 

من مختلف األنواع، مع توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم 
مابين 35 و 43 سنة يمتهنون المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات 

العقلية، حسبما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك 
األمني في بيان لها. 

 وذكر البيان أن هذه العملية الشرطية جاءت إثر معلومات وردت 
إلى المصلحة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج 
المخدرات والمؤثرات العقلية بإحدى بلديات الوالية، حيث مكنت 

فريق التحقيق من اإلطاحة بهذه الشبكة اإلجرامية و حجز الكميات 
المذكورة التي كانت مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم.

 وباإلستناد إلى ذات المصدر فقد  تم تقديم المشتبه فيهم األربعة أمام 
الجهات القضائية المختصة إقليميا، ليصدر في حق ثالثة منهم أمر 

إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة ووضع الشخص 
الرابع تحت إجراءات الرقابة القضائية عن تهمة الحيازة، التخزين 
والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار 

شبكة إجرامية منظمة.
محمد قرين

لقي 11 شخًصا مصرعهم 
وأصيب 409 آخرون بجروح 
متفاوتة الخطورة في حوادث 

مرور، سجلت خالل الـ48 ساعة 
األخيرة بعدة واليات من الوطن، 

حسبما أفادت به أمس، حصيلة 
لمصالح الحماية المدنية.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم 
تسجيل خالل نفس الفترة 5 

حاالت وفاة غرًقا منهم 4 حاالت 

بشواطئ ممنوعة للسباحة بكل 
من واليات، تيزي وزو، وهران، 

بجاية وكذا وفاة طفل غرًقا في 
بركة مائية بجانت، حيث تم 

انتشال جميع الضحايا من طرف 
أعوان الحماية المدنية وتحويلهم 

إلى المؤسسات االستشفائية .
وخالل نفس الفترة تدخل 

جهاز مكافحة حرائق الغابات 

والمحاصيل الزراعية من أجل 
إطفاء “24 حريق أحراش و19 
حريق محاصيل زراعية”، أدت 

إلى خسائر بـ” 17 هكتار من 
األحراش والحشائش 16 هكتار 

قمح، 390 شجرة مثمرة و2980 
أحزمة تبن ” كما تم إنقاذ عشرات 

الهكتارات من المساحات الغابية 
وكذا الغطاء النباتي.

ف. م

�س. زمو�س

وأعلنت أمس مصالح األرصاد 
الجوية أن موجة حر شديدة ستميز 
يومي األحد واالثنين، عدة واليات 
بشرق البالد, مع درجات حرارة 

تصل ال46 درجة, وأشارت النشرية 
الخاصة التي صنفت في درجة يقظة 

"برتقالي", الى أن واليات قالمة 
وميلة وقسنطينة ستشهد درجات 
حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 

درجة, بينما ستكون ما بين 41 و 43 
درجة في الطارف وعنابة وسكيكدة.

ودعت وزارة الصحة الجزائرية، 
المواطنين، إلى ضرورة االلتزام 
باإلجراءات الوقائية، وذلك تبعاً 

لالرتفاع في درجات الحرارة فان 
المواطنين مدعون لاللتزام بتدابير 

الوقاية من ضربات الشمس التي سبق 
وذكرت بها مصالح وزارة الصحة 

في بيانات عديدة ومن هذه اإلجراءات 
عدم التعرض ألشعة الشمس، خاصة 
بالنسبة لألشخاص المسنين وأصحاب 
األمراض المزمنة واألطفال.” وايضا 

"غلق الشبابيك الخارجية والستائر 
الموجودة على واجهة المساكن 

المعّرضة ألشعة الشمس، مع إبقاء 
النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة 

في الخارج أعلى من الداخل، فضال 
عن تجنب الخروج في األوقات األشد 
حرا أو الخروج عند الضرورة، في 
الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة 

من المساء". 
وأوصت في حالة الخروج بارتداء 
مالبس خفيفة وواسعة، والمكوث 

تحت الظل بعيدا عن التعرض 
المستمر للشمس، واالستحمام عدة 

مرات في اليوم، وتناول كمية كافية 
من الماء والمشروبات، وتفادي 
النشاطات الخارجية على غرار 
ممارسة الرياضة والبستنة.”من 

جهتها فان مصالح الحماية المدنية 
في مثل هكذا ظروف  تضع كل 
الوحدات العملية في حالة تأهب 

قصوى،  وتنصح أيضا المواطنين 
بعدم التعرض ألشعة الشمس، 

خاصة األشخاص المسنين وأصحاب 
األمراض المزمنة واألطفال، وتجنب 

الخروج والتنقل خالل هذه الفترة، 
إال في حاالت الضرورة"، كما تدعو 

"سائقي السيارات والذين ال تتوفر 
سيارتهم على مكيف هوائي، إلى 
تفادي قطع مسافات طويلة خالل 

أوقات الذروة واالحتماء في األماكن 
الباردة أو تحت الظل، باإلضافة 

إلى عدم ترك األطفال وحدهم داخل 
السيارة".

وتسّجل الجزائر درجات حرارة 
قياسية، هي األعلى فوق سطح 

األرض، منذ صباح أمس، حسب 
ما رصده موقع متخّصص.

ووفق المعطيات التي ينشرها 
موقع“Eldoradoeather”، فقد 
سيطرت مدن الجنوب الجزائري، 
على قائمة أعلى مدن العالم حرارة 
في خالل الساعات الـ24 األخيرة.
فإلى غاية الساعة الثامنة 08:00 
صباحا بالتوقيت المحلي، بلغت 
درجات الحرارة ما بين 45.9 
و48.2 بمدن: حاسي مسعود، 

برج باجي مختار، ورقلة، المنيعة، 
تيميمون، أدرار، رقان، إن صالح.

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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تحت �صعار » تحكم في �صياقة تمتع بعطلتك » 

حملة تح�سي�سية للدرك الوطني 
بالجلفة حول اأمن وحوادث الطرقات 

انطلقت فعاليات الحملة التحسيسية “ تحكم في سياقتك، تمتع 
بعطلتك “ وهذا لفائدة مستعملي الطريق والتي تمتد من 1 
جوان 2022 إلى 31 أوت 2022 والمبرمجة من طرف 
قيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع الشركاء األمنيين والتي 

تهدف إلى التحسيس مستعملي الطريق حول درجة خطورة 
حوادث المرور، وما ينجر عنها من خسائر بشرية أو مادية 
أو اقتصادية ومدى أهمية احترام القانون المروري وصيانة 

المركبات من اجل الحفاظ على االرواح.
وفي هذا اإلطار سخرت المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 

بالجلفة كل اإلمكانيات المادية والبشرية للحد من ارتفاع 
حوادث المرور في فترة فصل الصيف وهذا من خالل 

االنتشار األمثل عبر شبكة الطرقات و تكثيف الدوريات 
وكذلك  توزيع المطويات والملصقات والالفتات الدالة على 
السالمة المرورية مستهدفة جميع الفئات العمرية ومختلف 

الشرائح.
لعجاج حمود عزيز

 توقيف �صخ�صين تورطا 

في بيع وترويج ال�صموم

حجز كميات من الكوكايين 
والأقرا�س المهلو�سة ببومردا�س
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بوالية بومرداس من حجز 

كميات من الكوكايين واألقراص المهلوسة واإلطاحة 
بشخصين تورطا في ترويج وبيع السموم.

وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن جهودها 
المتواصلة لبسط السكينة واألمن مكنها من توقيف شخصين 

وحجز 0.76 غرام من الكوكايين و165 قرص مهلوس، 
حجز أسلحة بيضاء وقارورات لمشروبات كحولية كانت 

بحوزة المشتبه األول، باإلضافة إلى مبلغ مالي قدر بأكثر من 
40 مليون سنتيم و 120 غرام من المخدرات صنف القنب 

الهندي عثر عليها لدى المشتبه الثاني.
وأضافت في بيانها، بأن العمليات تدخل في إطار مساعيها 

المتواصلة من أجل ضمان تغطية أمنية لمختلف تنقالت 
األفراد، وعلى وجه الخصوص العائالت والمصطافين 

القادمين لشواطئ بومرداس من مختلف واليات الوطن، 
مشددة على حرصها  لمحاربة كل السلوكيات السلبية التي 
تنجر عنها وقوع جرائم داخل المحيط العمراني و األحياء 
السكنية، خاصة األماكن السياحية التي يقصدها المواطنون 
والمصطافون، على غرار  الشواطئ والحدائق  والساحات 

العمومية.
وقد تم إيقاف مشتبه فيهما وحجز كميات من مادة الكوكايين 

وكذا مجموعة من األقراص المهلوسة التي كانت بصدد 
الترويج في هذه األماكن، حيث إكتشف عناصر الشرطة 

أمرهم مما إستدعى تدخلهم السريع لردع مثل هذه التصرفات 
الالمسؤولة، أين ألقي القبض على المشتبه فيه األول البالغ 

من العمر 39 سنة الساكن ببلدية بني عمران مع  ليتم 
تحويلهما إلى المصالح المختصة مع فتح تحقيق، وبعد إعداد 

ملفات قضائية تم تقديمهما أمام العدالة.

 المديرية العامة

 للجمارك تعلن:

حملة تح�سي�سية وطنية 
حول مخاطر المخدرات
أعلنت، أمس، مصالح الجمارك عن إطالق 

حملة تحسيسية وطنية حول أضرار ومخاطر 
المخدرات، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة 

استعمال المخدرات واالتجار غير المشروع 
بها، المصادف لـ 26 جوان من كل سنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تأتي 
هذه الحملة التي تنظم تحت شعار »معا لمحاربة 
المخدرات وحماية مجتمعنا«، في إطار مساعي 
مصالح الجمارك للتحسيس بأضرار و مخاطر 

آفة المخدرات و تكريسا لدورها الحمائي.
يذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة اقرت, 

منذ 1987, يوم 26 جوان يوما دوليا لمكافحة 
إساءة استعمال و االتجار غير المشروع بها 

من اجل تعزيز التعاون لزيادة الوعي بمخاطر 
المخدرات غير المشروعة على المجتمع 
وللتوعية والوقاية من مخاطر استهالك 

المخدرات و انعكاساتها السلبية على حياة 
المدمنين عليها.

ر. ن

اإثر حادث ا�صطدام بين �صيارة 

�صياحية واأخرى نفعية

اإ�سابة 9 اأ�سخا�س بجروح 
بوادي العثمانية في ميلة

أصيب تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما 
بين 6 و64 سنة بجروح متفاوتة الخطورة في 

حادث اصطدام وقع بين سيارة سياحية و أخرى 
نفعية على الطريق الوطني رقم 5 ببلدية وادي 

العثمانية )جنوب ميلة(، حسب ما علم أمس، من 
مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أنه تم التدخل ألجل هذا 
الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح 

اليوم تحديدا بالمكان المسمى “وادي بويقور” 
ببلدية وادي العثمانية أسفر عن إصابة 9 

أشخاص بجروح متفاوتة قدمت لهم اإلسعافات 
األولية بعين المكان قبل نقلهم إلى مصلحة 

االستعجاالت بمستشفى ذات الجماعة المحلية.
من جهتها، فتحت المصالح األمنية المختصة 

إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.
ق. و

�صور �صادمة ومطالب بفتح تحقيق 

ق�صائي �صريع و�صامل وجاد

مقتل 18 مهاجرا اإفريقيا اإثر 
ا�ستخدام ال�سرطة المغربية القوة 

المفرطة �سدهم
لقي 18 مهاجرا افريقيا حتفهم وأصيب 

العشرات بجروح، أول أمس، إثر استعمال 
الشرطة المغربية القوة المفرطة لمنع حوالي 

2000 منهم عبور جيب مليلية اإلسباني، حسب 
حصيلة رسمية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان )فرع 
الناظور( إن “االقتحام جاء بعد يوم من اشتباك 

المهاجرين مع أفراد األمن المغربي, الذين كانوا 
يحاولون إخالء  مخيمات أقاموها في غابة قرب 

مليلية”.
وأظهرت الجمعية على صفحتها على 

“فايسبوك” فيديوهات صادمة تنقل تدخل 
الشرطة  المغربية بقسوة واستخدامها القوة 

المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين. 
ودعا فرع الجمعية في الناظور إلى فتح “تحقيق 
جاد لتحديد مالبسات هذه الخسائر الفادحة” التي 

تدل على أن “سياسات الهجرة المتبعة مميتة, 
بحدود وحواجز تقتل”.

وحذرت الجمعية من أي محاولة لدفن 
المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب 

الصحراء، الذين لقوا حتفهم، بسرعة دون فتح 
تحقيق قضائي سريع وشامل وجاد.

كما  دعت الى تحديد المسؤوليات وأوجه 
القصور التي كانت وراء “الخسائر الفادحة”,  

بما في ذلك تحديد هوية هؤالء المهاجرين 
الضحايا و إبالغ عائالتهم بمصيرهم.

واعتبرت الجمعية أن إهمال السلطات 
المغربية واالسبانية للمهاجرين “أدى بال شك 

إلى زيادة عدد الوفيات”, مستنكرة ما سمته 
“العنف المجاني” ضد الجرحى من المهاجرين 
الموجودين على األرض, مكدسين أمام الجثث, 
قائلة إن هذه “االنتهاكات الجسيمة” تتطلب فتح 

تحقيق لتحديد المسؤولية.
وأضافت أن عشرات المهاجرين المصابين 

بجروح خطيرة تركوا دون أي مساعدة لمدة 
9 ساعات تقريبا, محاطين بالقوات العمومية 

في وقت كانوا في حاجة ماسة إلى رجال إنقاذ 
وسيارات إسعاف أو مسعفين في الموقع.

الوكالت
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