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الوزير االأول ي�ضتعر�ض من �ضتوكهولم التجربة المحلية في مواجهة الجائحة
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تحركات على جميع الجبهات

�لجز�ئــــر ت�ستعيــــد 
 مكانتهــــا بقيــــــــادة
 �لــــرئي�س تبــــــــون 

بن بوزيد يفتح �لنار على "�لمت�سيبين" ويعد بـ"ثورة" في قطاع �ل�سحة
خالل زيارات فجائية 

 قادتـــــــــه لعـــــــــدد 

مــــــن الموؤ�ض�ضــــــــــــات 

اال�ضت�ضفائية عبر الوطن 
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خاليا يقظة الإحباط كل جرائم الغ�ض وت�ضريب "الموا�ضيع"

"�ل�سرب بيد من حديد" �سد كل من يحاول 
�لت�سوي�س على �لمتحانات �لر�سمية



عرض الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، 
بالعاصمة السويدية ستوكهولم، التجربة الجزائرية 

لمواجهة جائحة كورونا وآثارها، وهذا في اليوم الثاني 
من أشغال االجتماع الدولي رفيع المستوى حول البيئة 

"ستوكهولم+50"، الذي يشارك فيه ممثال لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، وقال بن عبد الرحمان 
- خالل حوار القيادة الثاني الجتماع ستوكهولم حول 
"تحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع من جائحة 
مرض فيروس كورونا" - أن الجزائر، بقيادة رئيس 

الجمهورية، "بذلت مجهودات هائلة، بما في ذلك 
شقها المالي لضمان الرعاية االجتماعية والخدمات 
األساسية لفائدة مواطنيها من خالل حرصها على 

تقديم الخدمات الطبية والمساعدات االجتماعية والتي 

تم تكييفها خالل السنتين األخيرتين بمراعاة التدابير 
الوقائية ضد فيروس كورونا". كما باشرت الجزائر 

في تحقيق المزيد من العدالة االجتماعية والقضاء على 
الفوارق االجتماعية من خالل االستثمار في مشاريع 

جريئة لتحسين المستوى التنموي للمناطق التي تتطلب 
دعما معينا. وأبرز بن عبد الرحمان مجموعة التدابير 

التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة التحديات 
التي فرضتها الجائحة والتي سمحت بالحد من انتشار 
الفيروس "وتخفيف اآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية 

المختلفة على البيئة"، موضحا أن "هذا النوع من 
التجارب أدى إلى التفكير في تعميم هذه اإلجراءات 
مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات كل قطاع"، 

فضال عن ذلك تم تسخير التكنولوجيا، السيما تقنيات 

االجتماع والعمل عن بعد، للسماح لمختلف الدوائر 
الوزارية والمصالح تحت الوصاية واإلدارات المحلية 

والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، بالحفاظ 
على وتيرة عملها وضمان استمرارية خدماتها واإلبقاء 

على ديمومة نشاطاتها االقتصادية".
وحول ذلك، أوضح الوزير األول أن هذه اإلجراءات 

والتدابير " قد أدت إلى المحافظة على المستوى 
المعيشي للمواطن بفضل الحفاظ على موارد العيش 

ومناصب الشغل على مستوى اإلدارات العمومية 
والشركات االقتصادية. كما سمحت بتسجيل انخفاض 
غير مسبوق النبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة تلك 
التي تحسب على قطاع النقل، وهذا بفضل انخفاض 

ملموس للتنقالت، وخاصة داخل المناطق الحضرية".

�إميان. �س

اأعلن الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، 

خالل عر�ضه مبادرة رئي�س اجلمهورية، 

عبد املجيد تبون، باإن�ضاء اآلية مدنية 

افريقية ملواجهة الكوارث الطبيعية، اأمام 

امل�ضاركني يف يف اجتماع "�ضتوكهومل+50" 

حول البيئة، عن اأن انعقاد اأول اجتماع 

لالآلية �ضيكون بدعم ومتويل من اجلزائر.

اإ. �ضايح

قال بن عبد الرحمان في تصريحات للصحافة الوطنية 
على هامش أشغال االجتماع الدولي رفيع المستوى 

حول البيئة "ستوكهولم+50" الجاري بالعاصمة 
السويدية: "لقد تشرفت والوفد المرافق لي بتمثيل 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مؤتمر األمم 

المتحدة الذي يجري حاليا بستوكهولم والذي جاء 
احتفاء بالذكرى ال50 لمؤتمر ستوكهولم األول الذي 
كان تحت شعار البيئة البشرية"، وأضاف أن تمثيل 

الجزائر في االجتماع كان "مشرفا، حيث قدمنا ورقة 
عمل تضمنت المقترحات الناتجة عن المشاورات 

القطاعية والتي شاركت فيها عدة قطاعات بالجزائر 
وبلورت اقتراحات الجزائر لتحقيق البعد البيئي في 

التنمية المستدامة".
وأوضح الوزير األول أنه "تم إدراج هذه الورقة في 
أشغال المؤتمر، كما قمنا بتقديم مختلف االنجازات 
التي قامت بها الجزائر لحماية البيئة، عبر التذكير 

بالسد األخضر الذي يعد أول آلية فعالة والذي 
تزامن إنشاؤه مع انعقاد مؤتمر ستوكهولم األول" في 

السبعينيات.
وقال إن هذا السد يعد "إضافة استشرافية للحفاظ على 

البيئة، حيث تعمل الحكومة حاليا بتوجيهات من رئيس 
الجمهورية على إعادة بعث المشروع العظيم، ليس 
الجزائر فقط بل للمنطقة ولمنطقة البحر المتوسط، 
بالنظر إلى دوره في الحد من التصحر"، كما أشار 

بن عبد الرحمان إلى إبالغ اجتماع ستوكهولم بإدراج 
مصادقة القمة اإلفريقية االستثنائية التي جرت في 
ال27 ماي الماضي بماالبو بمبادرة الرئيس تبون 

بإنشاء آلية مدنية افريقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، 
معتبرا هذه اآللية "استشرافية واستباقية وقد ثمنها 

الجميع"، وأكد أن من خالل هذه اآللية، "نشهد وألول 
مرة، اهتمام إفريقيا بالبعد البيئي بهذه الطريقة وعبر 
آليات عملياتية"، مضيفا أن مبادرة رئيس الجمهورية 

"من شأنها المساهمة في محاربة كل اآلفات البيئية 
التي تواجهها قارتنا السمراء".

ثمن وزير املجاهدين وذوي احلقوق العيد 

ربيقة، اأم�س، مبادرة رئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون، للم ال�ضمل، موؤكدا اأن من �ضاأنها 

" تاأمني اجلبهة الداخلية وتقوية اللحمة 
الوطنية، باعتبارها " التزاما معنويا واأخالقيا 

متعدد الأبعاد"

اإ. �ضايح

أوضح الوزير في كلمته أمام المشاركين في الندوة 
الوطنية حول مبادرة الرئيس تبون للم الشمل التي 

نظمتها المنظمة الوطنية ألبناء المجاهدين وحضرها 

مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية 
والقضائية، بوعالم بوعالم واألمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، وعدد من النواب 

وممثلي التنظيمات الوطنية انه في إطار مواصلة 
تشييد صرح الجزائر الجديدة فإن المبادرة الوطنية 

"للم الشمل تستمد روحها من بيان أول نوفمبر 
1954، كما أنها عبارة عن التزام معنوي وأخالقي 

متعدد األبعاد".
كما اعتبر وزير المجاهدين في ذات السياق أن 

"هذه المبادرة التاريخية هي نوع من أنواع الدفاع 

المجتمعي الذي يواكب الدفاع عن الوطن وحماية 
حدوده ووحدته الشعبية والتي نجح فيه الجيش الوطني 
الشعبي أيما نجاح"، أما البيان الختامي للندوة فقد أثنى 
على المواقف "الثابتة" لرئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون في تحقيق مكاسب كثيرة من بينها "استرجاع 
جماجم رجاالت المقاومة الوطنية ودفنهم في األرض 
التي جاهدوا واستشهدوا من أجلها"، معتبرا مبادرة لم 
الشمل ب"المبادرة الصادقة والمخلصة لتقوية الجبهة 

الداخلية لضمان وحدة البالد وتقوية الصفوف وتجاوز 
الخالفات".

اجلزائر ت�ستعيد مكانتها
بانتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية الجزائرية تعرف إفريقيا 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا )مينا( وحوض المتوسط متنفسا جديدا.
وباعتالئه سدة الحكم, كان الرئيس تبون على دراية تامة بما ينتظره داخليا 

ودوليا حيث كانت البالد بأمس الحاجة الى أفعال أكثر منه الى أقوال.
ولم يضيع رئيس الدولة وقته ليطلق فورا ورشات مؤسساتية واقتصادية 

وسياسية سعيا لتغيير ممارسة الحكم واعادة النظر في نموذج ديمقراطي متعثر، 
إلى جانب اعطاء روح جديدة لجهاز ديبلوماسي غير فعال.

فلقد تمكن الرئيس تبون في وقت قصير للغاية من اعادة الجزائر الى الساحة 
الدولية لتستعيد البالد بذلك مكانتها في المحافل الدولية.

وتسهر الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون على البقاء في قلب اللعبة الدولية 
بتواجدها في جميع الملفات االقليمية والدولية.

بالفعل، أصبحت الجزائر تتحرك على جميع الجبهات إذ تستعد لتنظيم قمة هامة 
للبلدان العربية وهي قمة تعد وتصبو ألن تكون جامعة، السيما في هذه الظروف 

المتسمة باضطرابات كبيرة.
الى ذلك ومع بروز النظام العالمي الجديد, أصبح الرئيس تبون مرجعا لنظرائه 

من أجل اعادة بعث حركة عدم االنحياز. فلقد أصبحت الجزائر فاعال ال يستغنى 
عنه و مركز اشعاع بفضل مواقف رئيسها الثابتة و غير المتأرجحة.

واأج

يرتاأ�ضه اليوم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون

 م�شاريع قوانني وملفات 
هامة على طاولة جمل�س الوزراء

يتــرأس رئيس الجمهورية عبد المجـيد تبون اليوم، اجتماعا لمجلس 
الوزراء، يخصص وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية لدراسة 

ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري، وشروط منح 
االمتياز إلنجاز مشاريع استثمارية، كما سيناقش االجتماع عروضا تخص 
إنشاء بنك اإلسكان، ومتابعة مشروع فتح وكاالت بنكية بالخارج، ومدى 

تقدم مشروع انجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر.
ق. و

يعترب ثالث رئي�س للحزب منذ ن�ضاأته

عثمان معزوز رئي�شا جديدا للأر�شيدي
فاز عثمان معزوز، بأغلبية األصوات، برئاسة حزب التجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية في المؤتمر السادس للحزب بعد أن حصد أصوات 
374 مندوب في المؤتمر المنعقد في تعاضدية العمال بزرالدة، مقابل 300 

صوت لمنافسه مراد بياتور، ليكون معزوز الذي تولى أمانة اإلعالم في 
عهدة بلعباس، ثالث رئيس لألرسيدي بعد سعيد سعدي ومحسن بلعباس.

ق. و

دعت جميع الأطراف اإىل موا�ضلة احلوار

 اجلزائر تعرب عن ارتياحها
 لتمديد الهدنة يف اليمن

 
أعربت الجزائر عن "ارتياحها" لتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق 

يقضي بتمديد الهدنة اإلنسانية لمدة شهرين إضافيين، داعية جميع األطراف إلى 
مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم في البلد.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر 
"تدعو جميع األطراف إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي 

إلى حل دائم"، مرحبة باستمرار وقف إطالق النار، وجاء في البيان أن الجزائر 
"تجدد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية لألزمة، تعود على 

الشعب اليمني الشقيق والمنطقة باألمن والسلم واالستقرار، األمر الذي من 
شأنه المساهمة في لم شمل البلدان العربية في مواجهة التحديات الوجودية التي 

تفرضها األوضاع الراهنة".
وكان المبعوث األممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أنه تم االتفاق 
على تمديد الهدنة الحالية في البالد لمدة شهرين إضافيين، مشيرا إلى أن أطراف 

النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح األمم المتحدة بتجديدها.
ق. و

اأكد اأن اجلزائر لي�س لها اأزمة �ضيا�ضية يف موؤ�ض�ضاتها

 الأرندي يرافع لبناء جبهة 
وطنية داخلية ومل ال�شمل

رافع األمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، 
بمدينة عين تموشنت من أجل "بناء جبهة وطنية داخلية ولم الشمل". وقال 

زيتوني خالل إشرافه بدار الثقافة "عيسى مسعودي" على أشغال الدورة 
العادية الموسعة للمجلس الوالئي لحزبه، إن تشكيلته السياسية تناضل من 

أجل "تكوين جبهة وطنية داخلية ولم الشمل".
وأكد ذات المسؤول الحزبي أن "الجزائر ليس لها أزمة سياسية في 

مؤسساتها بل تم اختيار رئيس للجمهورية بانتخابات حرة وديمقراطية 
ونزيهة, ثم تم الذهاب إلى إصالح سياسي بدءا من الدستور إلى إعادة 

إنتخاب مؤسسات الدولة من مجالس منتخبة إلى نظرة جديدة في تسيير 
الجزائر". وفي تعقيبه على مبادرة رئيس الجمهورية للم شمل الجزائريين، 

قال زيتوني بأن حزبه "يرحب بهذه المبادرة واليد الممدودة للجميع".
ع.ط

قال اإن احلوار والتوافق هما الدعامة الأ�ضا�ضية 

لفل�ضفة "الأفافا�س"، اأو�ضي�س:

 “لقاوؤنا مع رئي�س اجلمهورية 
كان �شريحا وم�شوؤول“ 

أكد األمين الوطني األول لجبهة القوى االشتراكية، يوسف أوشيش، أن اللقاء 
الذي جمع، الخميس الماضي وفد "األفافاس" برئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون، كان "صريحا ومسؤوال.”
وقال أوشيش في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر حزبه أن المحادثات مع 
الرئيس تبون كانت "صريحة ومسؤولة بشأن مختلف القضايا الوطنية وكذا 

السياق اإلقليمي والدولي والرهانات التي تواجهها البالد.” وأضاف أن "الحوار 
والتوافق هما الدعامة األساسية لفلسفة حزبنا الذي أبدى دائما إرادته الصادقة 

في الحوار.”
واستطرد المتحدث بأن حزب جبهة القوى االشتراكية "أكد خالل هذا اللقاء على 

ضرورة إعادة الثقة للمواطن"، داعيا الى فتح "حوار شامل"، باعتباره --كما 
قال-- "السبيل الوحيد لبناء جبهة وطنية قوية تساهم في تقوية انسجام المجتمع 

وتعزيز الوحدة الوطنية.”
واأج

الوزير الأول يعر�س مبادرة رئي�س اجلمهورية ويعلن:
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الوزير الأول ي�ضتعر�س من �ضتوكهومل التجربة املحلية يف مواجهة اجلائحة

  اجلزائر جنحت يف احلفاظ على امل�شتوى 
املعي�شي للمواطن خلل كورونا

 قال الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمن، من �ضتوكهومل، اإن اجلزائر جنحت خالل ال�ضنتني 

املا�ضيتني يف الق�ضاء على الفوارق الجتماعية وحتقيق العدالة من خالل اإطالق عديد امل�ضاريع 

التي قال اإنها �ضمحت ب�ضمان احلفاظ على امل�ضتوى املعي�ضي للمواطن اجلزائري، م�ضيدا بالإجراءات 

ال�ضتباقية والتجربة الإيجابية للجزائر يف مواجهة جائحة كورونا.



وخالل ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية 
تخص قطاعه بالعاصمة، تأسف  بن بوزيد على 
الوضعية الكارثية لبعض المؤسسات االستشفائية 
التي زارها ببعض واليات الوطن، كما استحسن 
البعض منها، مشيرا أن المؤسسات االستشفائية 

بقسنطينة والخروب والعلمة وعلي منجلي وشلغوم 
العيد بميلة فيها الكثير من النقائص وبعض 

اإليجابيات بينما اكد أن مستشفى عين طاية بات 
غير قادر على تقديم خدمات طبية الئقة.

  وعبر وزير الصحة، عن أسفه الشديد للوضعية 
الكارثية التي آل إليها مستشفى ابن باديس في 

قسنطينة على غرار، األجهزة الطبية وظروف 
االستقبال، ووضعية المطعم المركزي وتوقف 
أجهزة السكانير وانعدام النظافة باالستعجاالت 

الطبية وغرف العمليات. مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتحسين الوضعية، "ضرورة 

تركيز االهتمام على قطاع الصحة و تحسين 
الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مصالح 

االستعجاالت الطبية وفقا الستراتيجية رئيس 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.« 

وأضاف أن "جهاز السكانير و أجهزة التصوير 
باألشعة و كذا النظافة و حسن االستقبال من 

األولويات الواجب توفيرها بالمرافق الصحية 
التابع للقطاع العام بصفتها الوجهة األساسية لغالبية 

المواطنين، وذلك من أجل تمكين الطواقم الطبية 

من التكفل األمثل بالمرضى وفي أوقات قياسية"، 
كما أكد الوزير أن مصالح دائرته الوزارية "تسعى 
حاليا لتقريب الطبيب من المريض من خالل تدعيم 

مؤسسات الصحة الجوارية"، مشيرا إلى أن 70 
بالمائة من المرضى يتوجهون حاليا للمستشفيات 
الجامعية وهو ما يخلق، كما قال، ضغطا كبيرا 

عليها. 
وأعرب في هذا الصدد أنه "من المفروض أن 

المستشفيات الجامعية تخصص للتكوين والبحث و 
التربص خاصة و أنها تضم تجهيزات طبية ذات 

مستوى عال من أجل العمليات الثقيلة.«
 وأردف بن بوزيد بأن مؤسسات الصحة الجوارية 

توفر العديد من الخدمات الطبية المتعددة و من بينها 
التصوير باألشعة، وكذا تخصيص المناوبة 24 
ساعة على 24 ساعة سعيا منها لتقريب الطبيب 
من المريض و تخفيف الضغط على المستشفيات 

وهو ما يقلل -حسبه- "من معاناة المرضى.« 
وبخصوص ملف توظيف األطباء المساعدين، 

أكد وزير الصحة أنه قد تم االنتهاء منه بعد عدة 
لقاءات و مشاورات مع وزارة التعليم العالي و 
البحث العلمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد 

"تمت مراسلة رؤساء المصالح بالهياكل الصحية 
عبر الوطن هذا األسبوع لمعرفة احتياجاتهم حسب 
التخصصات و قد تم ضبط القوائم إلجراء المسابقة 

مع بداية سنة 2023 ".

م�شت�شفيات جديدة و�أخري تنتظر 

�لتد�شني قريبا 

بالمقابل كشف وزير الصحة والسكان واصالح 
المستشفيات، عبدالرحمان بن بوزيد، عن االنطالق 

في انجاز 3 مشاريع لمستشفيات جديدة بالعاصمة. 
وفي هذا السياق أوضح: "عندنا مشروع لـ3 

مستشفيات جديدة وانطلقنا في العمل وهي 120 سرير 
في الرغاية، وبراقي، و عين البنيان." الى جانب 

مستشفى ضخم قطب لالستعجاالت بزرالدة والذي 
سيتم تدشينه قريبا، باإلضافة الى تدشين مستشفى 

للحروق الكبرى ببابا حسن،  ومستشفى بالمعالمة الذي 
سيكون -حسب الوزير – لجراحة القلب. 

وقال وزير الصحة، أنه حان الوقت للنهوض بالقطاع  
والخروج من كل المشاكل التي أرهقت المواطن في 
رحلة بحثه عن العالج. مشيرا إلى أن مجموعة من 

الخبراء في 25 اختصاصا طبيا تعكف على مراجعة 
قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006. 

واستحداث قائمة جديدة تتوافق مع المستجدات العلمية 
مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات. وأضاف 

وزير الصحة، أنه تم إعطاء األولوية لمجاالت الكشف 
الطبي المتمثلة في طب األشعة. والبيولوجيا وعلم 
أمراض التشريح الطبي، مشيرا إلى عقد لقاء بين 
إطارات الصحة وممثلي قطاعات وزارية أخرى 

لإلعالن عن انطالق تجسيد النظام التعاقدي. 

كشفت وزارة الصناعة الصيدالنية، أن الجزائر 
المرشح األفضل الحتضان مقر الوكالة اإلفريقية 

 . (AMA)لألدوية
وفي بيان للوزارة، فقد اختتمت أشغال المؤتمر 

األول للدول األطراف في المعاهدة المؤسسة 
للوكالة اإلفريقية لألدوية التي  امتدت أشغالها من 

1 الى 3 جوان الجاري. 
وفي هذا السياق خصصت هذه االشغال العتماد 
النظام الداخلي للوكالة اإلفريقية لألدوية ودراسة 

تقارير بعثات التقييم المنّفذة في ثمانية  دول إفريقية 
مرشحة الحتضان مقر هذه الوكالة القارية الهاّمة. 

كما أوضح البيان أن استنتاجات التقرير أظهر 

ترشيح الجزائر إلى جانب ترشيح رواندا من بين 
أول ترشيحين في الترتيب، وبذلك تتفوق الجزائر 

في الترتيب على تونس والمغرب وزيمبابوي 
وأوغندا وتنزانيا ومصر. 

بالمقابل سيتم تحديد مقر الوكالة اإلفريقية لألدوية 
في شهر جويلية المقبل، خالل اجتماع المجلس 

التنفيذي لوزراء الخارجية لالتحاد اإلفريقي، 
وسيستعين المجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي في 
اختياره أفضل مترشح ضمن القائمة المختصرة 

وفقا لتوصيات مؤتمر الدول األطراف. 
وقّدم الوفد الجزائري المشارك في هذا المؤتمر 

والمتمثل في وزير الصناعة الصيدالنية 

عبد الرحمان جمال لطفي بن أحمد، مرفوقا 
بأعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية في أديس 

أبابا؛ ترشيح الجزائر الستضافة مقر الوكالة 
اإلفريقية لألدوية، مؤكدا من جديد على األهمية 

االستراتيجية لهذه الوكالة في تعزيز قدرات الدول، 
وتجميع الموارد والخبرات اإلفريقية من أجل 

تطوير اإلنتاج الصيدالني لضمان السيادة الصحية 
لقارة قوية بمواردها المؤسساتية والتنظيمية 

والبشرية والتّطور غير المسبوق في الصناعة 
الصيدالنية، وبالضمانات المقدمة للوكالة اإلفريقية 

لألدوية.
�ش. زمو�ش

يتعلق االأمر برنامج هام بوالية البليدة 

 ت�سريع ت�سليم م�ساريع �سكنات
 "عدل" التي �ستوزع جويلية القادم 

وقف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فيصل 
زيتوني، على تقدم مشاريع صيغة البيع باإليجار بوالية البليدة بعدد من 
المواقع واعدا أن يتم توزيع برنامج هام من سكنات عدل في 5 جويلية 

المقبل.
وحسبما أفادت به وكالة عدل أمس فان المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين 
السكن وتطويره "عدل" فيصل زيتوني زار عدد من مواقع عدل في والية 
البليدة على غرار موقع 1- 1100، موقع 2 – 1100 ببوينان وموقع 1 – 

3000 مسكن. 
وأكدت الوكالة أنه من المرتقب توزيع عدد من هذه البرامج في الذكرى 

الـ60 لعيدي االستقالل والشباب المصادف لـ5 جويلية. وكلف المدير العام 
للوكالة المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بالوقوف على سير 

أشغال سكنات البيع باإليجار. وهذا بالقطب الحضري العمراني حجر 
المنقوب والمقدر عددها 5400 وحدة سكنية. 

وشدد المدير العام المساعد على تسريع وتيرة األشغال بالقطب الحضري 
العمراني حجر المنقوب. حيث قدم حلول ميدانية للشركات االنجاز للتسريع 

وتيرة األشغال. كما طالب بدعم الورشات والزيادة في ساعات العمل 
)8×3( و رافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.  ومن 

جهة أخرى عاين المدير المركزي لتسيير العمليات بالوكالة على التجزئات 
بموقع 7000 مسكن سيدي سرحان. أين اسدى تعليمات صارمة للدعم 

الورشات و الزيادة في ساعات العمل.  كما عاين ممثل عن الوكالة الوطنية 
للتحسين السكن و تطويره عدل موقع 592/1000 مسكن لصيغة البيع 

باإليجار بالحراش. أين وقف عن الرتوشات األخيرة لسير األشغال بهذا 
الموقع.  

وتأتي هذه الزيارات الميدانية الدورية من أجل معاينة األشغال والوقوف 
على جودة ونوعية السكنات. التي من المرتقب تسليمها في 5 جويلية المقبل 
. وتنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. 

الرامية الى المتابعة الميدانية لسير أشغال سكنات صيغة البيع باإليجار 
بمختلف واليات الوطن المرتقب تسليمها بالذكرى 60 لعيدي االستقالل 

والشباب.
�ش.زمو�ش

زيادة جديدة بـ 16 األف برميل يوميا �شهر جويلية

 اإنتاج اجلزائر من النفط يرتفع 
اإىل 1 مليون 39 األف برميل يوميا 

يرتقب أن يصل إنتاج الجزائر من النفط الخام خالل شهر جويلية القادم 
ألزيد من 1 مليون و39 ألف برميل يوميا، حسب اإلتفاق الجديد لمجموعة 

"أوبك بلوس".
واستفادت الجزائر من زيادة يومية تقدر بنحو 16 ألف برميل خالل شهر 

جويلية القادم، ليرتفع معها اإلنتاج، الذي كان ال يتجاوز خالل الشهر 
الجاري 1 مليون و23 ألف برميل.

أقرت مجموعة "أوبك بلوس" ضخ زيادات شهرية تقدر بـ 648 ألف برميل 
يوميا خالل شهر جويلية القادم، خالفا على ما كان يتم العمل به خالل 

األشهر القليلة األخيرة، إذ أنها كانت قد وضعت خطة للرفع من انتاجها، 
بمعدل ال يتجاوز 432 ألف برميل كل شهر، واستفادت الجزائر من حصة 

جديدة.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" باإلضافة إلى حلفاؤها من 

خارج المنظمة بقيادة روسيا، على رفع اإلنتاج خالل شهر جويلية القادم 
بنحو 648 ألف برميل يوميا، بالموازاة مع الوضع المتقلب الذي نشهده 

األسواق الطاقوية.
وجاء اجتماع مجموعة أوبك بلوس، سويعات قليلة عقب قرار دول اإلتحاد 
األوروبي بفرض عقوبات جديدة على الواردات النفطية الروسية، وحظر 
90 بالمئة منها مع نهاية عام 2022، وخالفا للتوقعات، التي كانت تشير 
إلى التزام مجموعة أوبك بلوس بسياستها وضخ زيادات في إنتاج النفط 

تقدر ب 432 ألف برميل يوميا، خالل األشهر المقبلة، فقد تم اإلتفاق على 
تعديل اإلنتاج اإلجمالي المخطط لشهر سبتمبر المقبل، وإعادة توزيع زيادة 

اإلنتاج بالتساوي على مدى شهري جويلية وأوت.
وسيوقف القرار الجديد المتخذ من قبل مجموعة أوبك بلوس سياسة ضخ 
زيادات شهرية ال تتجاوز 432 ألف برميل يوميا، وسيسرع إلغاء خفض 

اإلنتاج التدريجي الذي اتفق عليه التحالف في أعقاب جائحة كورونا، 
لينتهي في شهر أوت القادم بدال من سبتمبر، بالموازاة مع المساعي الحثيثة 
لمجموعة الدول 7، التي طالبت أوبك بلوس بمضاعفة اإلنتاج، بالنظر إلى 

وضعية السوق الطاقوية العالمية.
يشار إلى أن انتاج الجزائر من النفط الخام تجاوز منذ بداية العام الجاري 

حاجز 1 مليون برميل يوميا، بفضل الزيادات الشهرية، كما أن سعر الخام 
الجزائري صحاري بالند تجاوز 123 دوالرا للبرميل الواحد، حسب بيانات 

الموقع المتخصص أويل بريس.
ف.م

 وزيرة الت�شامن تقف على التح�شريات 

املخ�ش�شة لفائدة هذه الفئة، وتعلن:

 1096 مرت�سح من ذوي الإعاقة 
�سيجتازون امتحاين "البكالوريا" و"البيام"

ك�شفت وزيرة الت�شامن الوطني واالأ�شرة وق�شايا املراأة، 

كوثر كريكو، اأم�س، اأن اأزيد من األف تلميذ من ذوي االإعاقة 

مرت�شحون الجتياز امتحانات �شهادتي التعليم املتو�شط 

والبكالوريا "دورة جوان 2022".

اإ. �س

أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادتها، 
رفقة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى مدرسة األطفال المعاقين 

سمعيا بالرويبة، أن إجمالي 1096 تلميذ من ذوي اإلعاقة مترشحون 
الجتياز امتحانات نهاية السنة، من بينهم 635 مترشح الجتياز امتحانات 

شهادة التعليم المتوسط و461 آخر الجتياز امتحانات شهادة البكالوريا.
وذكرت كريكو أن قطاع التضامن الوطني يتكفل بالتالميذ من ذوي 

االحتياجات الخاصة على مستوى 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص 
و15 ملحقة، معتبرة هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على التحضيرات 
المخصصة لفائدة تالميذ ذوي اإلعاقة المترشحين لهذه االمتحانات، السيما 
من حيث دورات المراجعة التي يشرف عليها أساتذة، الى جانب مختصين 

نفسانيين من القطاع.
وأكدت الوزيرة في ذات السياق أهمية المرافقة النفسية واالجتماعية لهذه 

الشريحة التي تعد أحد المقومات األساسية لضمان النجاح، كما أبرزت 
جهود قطاع التضامن الوطني في مجاالت التكفل التربوي والتعليمي 

والنفسي واالجتماعي من أجل تحقيق "نتائج ايجابية" المتحانات هذه السنة.
من جهته، أكد بلعابد أن الدولة تولي "أهمية بالغة" للتكفل بهذه الفئة وتبذل 
من أجل ذلك "مجهودات كبيرة" على كافة المستويات، معربا عن ارتياحه 

لما وقف عليه من "تكفل وتحضيرات جيدة" بمدرسة األطفال المعاقين 
سمعيا بالرويبة.

�ش.زمو�ش

خالل زيارات فجائية قادته لعدد من املوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية عرب الوطن 

 بن بوزيد يفتح النار على "املت�سيبني" 
ويعد بـ"ثورة" يف قطاع ال�سحة 

ك�شف اأم�س وزير ال�شحة عبد الرحمن بن بوزيد عن ت�شيب و�شوء ت�شيري تعرفها عدد من م�شت�شفيات 

الوطن، حيث وقف بن بوزيد خالل اليوميني املا�شيني ولدى قيامه بزيارات مفاجئة لعدد من 

املوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية عن كوارث باجلملة ما جعله ي�شدي تعليمات �شارمة من اأجل اتخاذ االإجراءات 

الالزمة لتح�شني الو�شعية يف قطاع ال�شحة وحما�شبة "املت�شيبني" واعدا بـ"ثورة" يف القطاع.
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مدير الرتبية بولية املدية زين الدين بن بوزيد لـــيومية  الرائد

14427 مرت�سحا المتحان �سهادة البكالوريا 16492 المتحان �سهادة التعليم املتو�سط  
�سن�ستلم املو�سم القادم 16 جممعا مدر�سيا و5 متو�سطات و3 ثانويات

الدولة توفر ظروف متدر�س مالئمة لكل اأبناء الوطن ونحن يف خدمة الوطن واأبنائه

اأكد مدير الرتبية بولية املدية زين الدين بن بوزيد  يف حوار خ�س به يومية الرائد اأن 16492 مرت�سحا على موعد مع امتحان �سهادة التعليم املتو�سط ، فيما 14427 

�سيمتحنون لفتكاك تاأ�سرية زفافهم اإىل اجلامعة م�سيفا اأن كل الإمكانيات املادية والب�سرية �سخرت لإجناح هذه املواعيد الرتبوية الهامة،�ساكرا كل القطاعات ذات 

ال�سلة ملجهوداتها حتت اإ�سراف وايل الولية الذي يويل عناية خا�سة لتمدر�س اأبناء الولية يف اأريحية ،متمنيا ذات املتحدث اأن حتقق الولية نتائج م�سرفة كما ال�سنوات 

املا�سية و�ستتعاىل زغاريد الأفراح ونحتفي باملتوجني فر�سان علم وتفوق.

لعل السؤال األول يفرض نفسه 
وهو عن االمتحانات الرسمية ؟
شكرا لسؤالكم فهذا حديث الساعة هذه 

األيام وألن كل سنة دراسية تنتهي 
بامتحانات رسمية والتي تعتبر تقييم 

للتلميذ وسنبدأ بامتحانات شهادة التعليم 
المتوسط التي ستجرى  من 06 إلى 

08  جوان بحول هللا  فسيمتحن 
16492 منهم 312 أحرار موزعون 
على 74 مركز إجراء منهم  مركزين  

لمترشحي مؤسسات إعادة التربية  
ومركز لألحرار أما مراكز اإلطعام 
بالنسبة للمترشحين  فهي 67 مركزا 
للمعنيين باإلطعام الذين يبلغ عددهم 

8171 ممن يأتون من المداشر ومن 
يبعدون عن مراكز االمتحانات ،هؤالء 

المترشحون يؤطرهم 4586 ،كما 
أن هناك 1624تلميذ معنيون بالنقل 

ممن يسكنون بعيدا عن المراكز وذلك 
بالتنسيق مع السلطات المحلية لكل 

بلدية وهنا أقدم شكري الجزيل للسيد 
والي الوالية والسادة رؤساء الدوائر 

وغيرهم نظير مساعدتهم في هذا 
الجانب علما أن هناك مراكز جديدة 
استحدثت  لتقريب المترشحين من 
مكان إقامتهم حيث تم هذا الموسم 

استحداث 3 مراكز بكل من متوسطة 
مصطفى تركمان بمنطقة الشراشرية 

وبعين جردة باعتباره حي جديد 
مدمج  ، هؤال سيمتحنون قريبا من 

مقر سكناهم ببلدية ذراع السمار 
بمتوسطة خليل الشرفي مع توفر 

النقل واإلطعام ،كما أن منطقتي أوالد 
عنتر وأوالد هالل كانوا يتنقلون إلى 
منطقة بوغار فهذا العام تم استحداث 
مركز بأوالد عنتر وهذا يدخل ضمن 

مبدأ اإلنصاف بين المترشحين 
،والبد هنا أن أشكر الديوان الوطني 

لالمتحانات والمسابقات وكذلك اإلدارة 
المركزية على رأسها معالي وزير 

التربية ،وبذلك األمور مضبوطة وكل 
اإلمكانيات المادية والبشرية مسخرة 

إلنجاح هذا العرس التربوي وكل 
متعاون من موقعه ألن االمتحانات هي 

مهمة وطنية .

وماذا عن اتحانات البكالوريا؟
أما بالنسبة المتحان لشهادة البكالوريا 

الذي سيجرى من 12 إلى 16 
جوان  حيث يبلغ عدد المترشحين 

14427 مترشحا منهم 5193 
أحرار موزعين على 52 مركزا 

منهم 8 مراكز لألحرار ، من بينهم 
مركزين لمترشحي إعادة التربية 

ببوغزول والبرواقية  كما وضع تحت 
التصرف 46 مركزا لإلطعام لفائدة 

5033 مترشحا علما أن 5043 
مؤطرا لهذا اإلمتحان ،كما أن هناك 

1313 مترشحا معنيون بالنقل ، هذا 
وأشير أن هناك مركزين لتصحيح 

شهادة التعليم المتوسط ،كما أن هناك 
مركزين لتصحيح شهادة البكالوريا  

ومركزا للتجميع واإلغفال لشهادة 
التعليم المتوسط ،وأكرر أن كل 

األمور متحكم فيها وربما يجب أن 

أشير أنه بالنسبة لإلطعام  فهناك لجان 
مراقبة اإلطعام حيث أعطى والي 

الوالية أوامر بمراقبة عملية اإلطعام 
قبل تحضير الوجبة وبعد االنتهاء 

من تحضيرها حتى نضمن سالمتها  
وسالمة أبنائنا خاصة وأنه في فصل 
الصيف تكثر األمراض والتسممات 
،كما أشير أن هناك عمليات تطهير 
لخزنات الماء وتجديد مياهها قبيل 
االمتحانات كما نوفر لكل مترشح 

على طاولته الماء المعدني، كل هذا 
في ظل البروتوكول الصحي حيث 

وزعنا أدوات التطهير على كل مراكز 
االمتحان ، كذلك أشير أن هناك مراكز 
احتياطية قرب كل مركز إجراء وذلك 

تحسبا ألي طارئ  وبالتالي يبقي 
أن نتمنى  ألبنائنا التالميذ التوفيق 

وتشريف الوالية ككل موسم.
والشك من بين أسباب األريحية في 

االمتحان توفر الهياكل ماذا عن جديد 
الهياكل التربوية بالوالية .

فعال هناك هياكل جديدة تزامنا 
والدخول المدرسي القادم وكما تعلمون 
نحن دائما نعمل مع مديرية التجهيزات 

العمومية بالتنسيق مع البلديات وذلك 
تحت إشراف والي الوالية الذي تعهد 

أن الوالية ستستفيد من 16 مجمعا 
مدرسيا و5 متوسطات و3 ثانويات 

،فبالنسبة للمجمعات المدرسية منها 4 
بقصر البخاري  و4 بحي 15 ديسمبر 

هنا بعاصمة الوالية تحضيرا لعملية 
إسكانهم في هذه الصائفة ،باإلضافة 
إلى ثانوية بذات الحي ،هذا وسيتم 

استرجاع ثانوية القطب ألن الجامعة 
استفادت من هياكل جديدة تغنيها عن 

هذه الثانوية التي استغلت من لدنها من 
ذي قبل، هذه الثانوية من شأنها تخفيف 

الضغط والشك عن ثانويات عاصمة 
الوالية ،كما أن هناك متوسطة بالشرفة 

في البرواقية ومجمعا مدرسيا بذات 

المنطقة و مجمعا مدرسيا باألحياء 
المدمجة بالمدية ومجمعا مدرسيا 

بالمدينة الجديدة ببني سليمان كما أن 
هناك ثانوية  بذات المدينة سيشرع في 
انجازها الموسم القادم باألحياء السكنية 
المدمجة  ،وبمدينة بالسواقي تم تحويل 

مراقد غير مستغلة بمتوسطة زوالي 
محمد إلى مجمع مدرسي كما أن هناك 

مجمعا مدرسيا بكل من تافراوت 
ومغراوة كانا في السابق مفرزتين 
للحرس البلدي وهنا البد أن نشكر 

والي الوالية على كل هذه المجهودات 
كما أن بأوالد معرف بدائرة عين 
بوسيف مايسمى بمحالت الرئيس 
حولت إلى مجمع مدرسي وبأوالد 

ذايد تم استرجاع مدرسة ،كما سيعاد 
فتح مدرسة ببياتة في  بن شكاو ،هذا 

تقريبا بالنسبة للمجمعات المدرسية 
أما بالنسبة للمتوسطات فاستفادت 
كل من الشهبونية وأوالد إبراهيم 

وحي 15 ديسمبر وقصر البخاري 
ومتوسطة بحي الشرفة بالبرواقية  
كل هذا باإلضافة إلى ستة مطاعم 
مدرسية وخمسة أنصاف داخليات 

بالثانوي والمتوسط ،كل هذه الهياكل 
وغيرها ستعطي أريحية أكثر لتمدرس 

أبنائنا مما يبين مجهودات كبيرة 
للدولة الجزائرية ألننا كجزائريين 

أبناء نوفمبر وبيان أول نوفمبر يقول 
جمهورية ديمقراطية اجتماعية وكلنا 

سنعمل بمبادئ هذا البيان إلى أن يرث 
هللا األرض ومن عليها.

تعكفون وبصفة دورية على 
شركائكم من نقابات القطاع 

وجمعيات أولياء التالميذ، كيف 
يتم ذلك؟

شكرا أنك منحتني الفرصة لتقديم 
التحية لكل الشركاء االجتماعيين 

والذي هم زمالؤنا في القطاع وفعال 
لنا جلسات دورية وأخرى طارئة 

مع كل النقابات التي يبلغ عددها 26 
نقابة باإلضافة إلى جمعيات أولياء 
التالميذ هذه النقابات تنشط بطرق 

قانونية ونحن في عالقة تعاون دائم 
وهذا اليمنع من  أن هناك نزاعات 

وخالفات أحيانا وهذا أمر طبيعي و 
لهم منا كل التسهيالت وأيضا نجد 

منهم كل التسهيالت وأبواب مديرية 
التربية وباب مكتبي مفتوح لكل شريك 
اجتماعي كلما كانت الحاجة لذلك من 
أجل مصلحة التلميذ والقطاع بصفة 

عامة، وعلى سبيل المثال ال الحصر 
بالنسبة لبكالوريا الفنون التي استحدثت 

عقدنا عديد اللقاءات مع األولياء 
ووضحنا لهم أن هذ االختصاص في 
فائدة التلميذ والتي يعتبر علم وهناك 

دول سبقونا اقتصادهم  ومداخيلهم 
قائمة على أساس الفنون على غرار 

تركيا الهند ومصر وغيرها باإلضافة 
إلى أن هذا االختصاص يفتح أفاق 

ألبنائنا أكثر وهذا حسب رأيي كأستاذ 
وكمفتش تربية سابق ،فكثير من 

التالميذ يملكون طاقات كامنة بإمكانهم 
تفجيرها ضمن هذا االختصاص .

ومن خالل هذا المنبر أبشر النقابات 
التي تطالب بمقرات أن هناك هياكل 

النحتاجها ونحن بصدد إحصائها ألجل 
استغاللها كمقرات لهم فهم في النهاية 

–أكرر- شركاء وإن تحدثت عن نفسي 
كمسئول أول عن القطاع  بالوالية 

فمنذ قدومي إلى هذه الوالية لم أجد أي 
مشاكل مع أي نقابة وهلل الحمد.

ونحن نتحدث عن الفنون 
والمواهب وتفجيرها، ماذا 

عن إحياء المناسبات الوطنية 
والدينية  بقطاعكم؟

قطاع التربية سباق لمثل هذه األمور 
فنحن قطاع تربية النشء وتعليمه 

وغرس القيم واألخالق وحب الوطن 
في نفوس الناشئة ومن هذا المنطلق 
نحيي األعياد الدينية والوطنية وذلك 

تطبيقا لتعليمات الوصاية المتمثلة 
في وزارة التربية ،فكلما كانت هناك 
مناسبة  وصلتنا مناشير تخص ذلك، 

ولعلكم منحتموني الفرصة لتقديم 
التهاني لكل منتسبي القطاع ومن 

خاللهم كل الشعب الجزائري وذلك 
بمناسبة عيد االستقالل في الخامس من 
جويلية القادم هذا العيد والذي سطرنا 

له برنامجا كبيرا يليق بالمناسبة 
،منه مهرجان وطني للخط العربي 

تشارك فيه واليات من مختلف مناطق 
الوطن وذلك من 27 جوان إلى 

غاية 1 جويلية ويشرف عليه والي 
الوالية كما أن هناك بذات المناسبة  

مجموعات صوتية ستشارك في إحياء 
المناسبة ولها جوائز نظير ذلك ،كما 
هناك مسرحيات ومحاضرات بذات 
المناسبة.فأعود وأقول أننا نحيي كل 
المناسبات الدينية على غرار المولد 

النبوي الشريف واألعياد األخرى التي 
تصادف فترة الدراسة أو المناسبات 

الوطنية على غرار الفاتح من نوفمبر 
نوفمبر المعجزة وعيد يناير  ويوم 

العلم ويوم المعلم غرسا لحب الوطن  
وتمجيدا من لهم الفضل من أبناء 

الوطن ،وبهذه المناسبة أقول أنني 
راض عن مجهود مكتب النشاط 

الثقافي والرياضي بمديرية التربية 
،فمدير التربية اليستطيع العمل وحده 
بل هو قائد فريق يوجهه ويعمل معه

الحظنا أيضا أنكم تستقبلون 
المتفوقين ونوابغ الوالية في 
مختلف االختصاصات هنا 

بمكتبكم، ماهي رسالتكم من 
خالل ذلك؟

نحن البد أن نشجع المواهب  في 
شتى االختصاصات علمية كانت أو 

رياضية  أو ثقافية ألن عدو المواهب 
هو الجبن وكل إبراز للمواهب هو 

تفجير للطاقات ونحن نستقبل المواهب 
ونشجعها من هذا المنطلق وذاك 

واجبنا ،والجزائريون يملكون طاقات 
كامنة فقط يبحثون عن التشجيع 

لتفجيرها  وبالمناسبة هناك عداءة من 
الوالية سافرت منذ أيام إلى فرنسا 

ومديرية التربية بالمدية دأبها تشجيع 
المواهب وتكريم المتفوقين والثناء 

على كل المبادرات.

كلمة أخيرة..
أشكر جريدة الرائد التي منحتني هذه 

الفرصة لإلشادة بالمجهودات التي تقوم 
بها الدولة الجزائرية من أجل تمدرس 

أبنائنا والعينة من المدية ,كما أهنئ كل 
عمال التربية واألولياء بسنة دراسية 

هادئة وأتمناها حبلى بتحقيق أحلى 
النتائج كما السنوات الماضية ,وأدام 

هللا أفراح الجزائر في كنف السلم 
واألمن واالستقرار.



وجرى حفل اطالق هذا المنتوج الجديد المطابق 
لتعاليم الشريعة االسالمية والقائم على مبدأ "القرض 

الحسن" بمقر المديرية العامة للبنك الوطني 
الجزائري، بحضور مديره العام، محمد لمين لبو 

والمندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات 
المالية، رشيد بلعيد وممثلين عن المجلس االسالمي 

األعلى والهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة 
المالية االسالمية وإطارات سامية بالبنوك.

في كلمته بالمناسبة أوضح لبو أن "األمر يتعلق 
بقرض دون فوائد قائم على مبدأ-القرض الحسن-

يمكن أن يغطي نسبة 70% من تكاليف الحج سيما 
تكاليف االقامة واالطعام والنقل منها سعر تذكرة 

الطائرة مع التسديد في أجل مدته 24 شهرا مع 
تحديد أقصى مهلة تأخر التسديد بثالثة أشهر.
وأضاف أن المستفيدين من هذا القرض هم 

الحائزون على جواز سفر خاص بالحج و أزواجهم 
و أصولهم و فروعهم )لفائدة أوليائهم الحجاج(، 
مشيرا إلى أن هذا المنتوج الجديد سيكون متوفر 

عبر شبابيك البنك ال64 الخاصة بالصيرفة 
االسالمية ووكاالت الثالثة الخاصة بهذا النمط من 

التمويل.
وأكد ذات المسؤول أنه "يمكن االطالع على شروط 

االستفادة من هذا القرض عبر بوابة الصيرفة 
االسالمية و الموقع االلكتروني و الصفحات 

الرسمية للشبكات االجتماعية للبنك.”
بدوره أشار عضو المجلس االسالمي األعلى، 

محمد بوجالل الذي حضر الحدث أن هذا المنتوج 
"مطابق لتعاليم الشريعة االسالمية"، معتبرا أنه 

"يلبي انشغاالت الحجاج الجزائيين سيما بعد ارتفاع 
تكاليف الحج.”

وأرجع هذا االرتفاع إلى "ارتفاع األسعار المطبقة 
لبعض الخدمات المقدمة في البقاع المقدسة و ليس 
إلى الزيادة المطبقة من قبل الطرف الجزائري"، 
موضحا "رغم هذا االرتفاع في التكاليف، تبقى 

األسعار المطبقة )بالجزائر( أقل من تلك المعتمدة 
في بلدان أخرى.”

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أمس، في بيان 
له عن تمديد اآلجال الخاصة باإلجراءات االدارية و 
الصحية ودفع تكلفة الحج إلى غاية 8 جوان الجاري.

وأوضح نفس المصدر ><أنه و بعد التنسيق مع 

مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج, 
تقرر تمديد اآلجال الخاصة باإلجراءات االدارية و 

الصحية و دفع تكلفة الحج إلى غاية يوم األربعاء, 8 
جوان الجاري, على أن يتبع الحجاج ذات الخطوات 

التي تم اإلعالن عنها في وقت سابق.” ودعا 
الديوان الحجاج إلى "ضرورة اإلسراع في استكمال 
اإلجراءات المطلوبة وفقا لآلجال التي تم تحديدها.”

ع.ط

ع�شية انطالق امتحانات �شهادة التعليم 

املتو�شط"البيام" وجه وزير الرتبية الوطنية، 

عبد احلكيم بلعابد تعليمات  ب�شرورة 

"الإن�شباط "والتقيد بالتوقيت الر�شمي لفتح 
املراكز للموؤطرين واملرت�شحني يف امتحاين 

�شهادة التعليم املتو�شط و�شهادة البكالوريا دورة 

2022، ل�شمان جناح هذين املوعدين الوطنيني 
، هذا وك�شف الوزير عن م�شتجدات بخ�شو�ص 

هاذين المتحانني وكذا الدخول املدر�شي املقبل

مرمي عثماين

وشدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد 
خالل ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي, 

حضرها مديرو التربية وإطارات من اإلدارة 
المركزية, خصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات 
الواجب التقيد بها لضمان إنجاح مختلف المحطات 
المتعلقة باالمتحانات المدرسية الوطنية وتحضير 

الدخول المدرسي المقبل, على "الحرص على التقيد 
باإلجراءات الخاصة بهذين اإلمتحانين وتحسيس 
المترشحين بهما , ال سيما فيما يتعلق باالنضباط 

والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين 
والمترشحين، والمواقيت الدخول وعدم اإلخالل 

بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن.”
وقال وزير التربية في تدخله  أنه "سيقف شخصيا" 

على عملية اجراء هذين االمتحانين, بداية من 
استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز 

االجراء "، وبالمناسبة , أشار لإلجراءات الجديدة 
التي توليها الدولة لمكافحة الغش، والتي تقتضي 

"تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية االمتحانات.”
ومن جهة أخرى , شدد على ضرورة" توفير الجو 
المالئم للمترشحين من ذوي االحتياجات الخاصة 
وكذا المتواجدين بالمؤسسات االستشفائية ومركز 

إعادة التربية، والحرص على االلتزام بالبروتوكول 
الصحي المعمول به"، منها وفي اطار  إنجاح 

تنظيم هذه االمتحانات، بالزيادة التي مست القيمة 
المالية للوجبة الغذائية في مراكز اإلجراء والتجميع 
والتصحيح بزيادة قدرها 100% بعد موافقة الوزير 

األول.
وبخصوص االجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي 

المقبل , شدد بلعابد على ضرورة "متابعة توفر 

الكتاب المدرسي " على مستوى المؤسسات التربوية 
قبل الدخول المدرسي المقبل، وتوفير الظروف 

المالئمة لبيعه على مستوى هذه المؤسسات باعتبارها 
"المحيط الطبيعي لتواجده”، .

وأشار في ذات السياق, إلى "استفادة المعني بالبيع 
من منحة وفق منشور ينظم هذه العملية سيرسل 

للميدان قريبا "-يشير المسؤول األول عن القطاع--، 
وأمر الوزير فيما يخص منحة 5000 دج, أمر 
الوزير بتسديد هذه المنحة واالحتكام للنصوص 

المنظمة لها في معالجة مشاكل ومعوقات تنظيمها 
وسيرها.

كما تطرق الوزير في سياق آخر الى الملف الخاص 
بشعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، 

مشددا على ضبط القائمة للمصرحين بالرغبة في 
االلتحاق بهذه الشعبة يوم السبت كأخر أجل لمباشرة 

عملية االنتقاء وفق المنشور المعد لهذا الغرض.
وبخصوص ملف تخفيف وزن المحفظة حيث أشار 

لإلجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن, تنفيذا 
لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , 

والتي سيشرع في تجسيدها قريبا. 

ع. ط

 خاليا يقظة لإحباط كل جرائم

 الغ�ص وت�شريب "املوا�شيع"

"ال�ضرب بيد من حديد" �ضد كل من يحاول 
الت�ضوي�ش على االمتحانات الر�ضمية

اأعلنت وزارة العدل عن ت�شخري النواب العامني لدى املجال�ص الق�شائية 

بهدف اتخاذ التدابري الالزمة للوقاية ومكافحة جرائم الغ�ص وت�شريب 

موا�شيع المتحانات ل�شيما با�شتعمال تكنولوجيات الإعالم والت�شال.

مرمي عثماين

 وأوضحت وزارة العدل في بيان لها "أنه في إطار تأمين سريان االمتحانات 
الرسمية لشهر جوان الجاري، وجهت مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى 

المجالس القضائية حيث حثت فيها ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن 
طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح 

الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

وحسب ذات المذكرة فقد أمرت وزارة العدل  النواب العامين بتنصيب خلية 
يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من 

مدير التربية، رئيس األمن الوالئي، قائد المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني، 
رئيس المصلحة اإلقليمية لألمن الداخلي وكل من له عالقة بالموضوع، التخاذ 

التدابير واإلجراءات االستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه االمتحانات. 
وتهدف هذه العملية إلى ضمان مصداقية االمتحانات والعناية بمستقبل التالميذ 

السيما المشرفين منهم على إجتياز إمتحانات هامة –يضف ذات البيان-.
ووجه منذ يومين وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد،  تحذيرات لبعض 

االطراف من مغبة التشويش على المقبلين على االمتحانات الرسمية مشددا أن 
مصالحه تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد ناشري المواضيع المفبركة عشية 

االمتحانات الرسمية.
ومع بدء العد التنازلي المتحانات شهادة التعليم المتوسط"البيام" المنتظر انطالقها 
رسميا "غدا"  شرعت مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بتكثيف   الجهود 

من أجل إنجاح االمتحانات النهائية، والسهر على تطبيق كل التدابير  التي من 
شأنها  تجريم األفعال المشينة والتي تمس بمصداقية .

وذكرت كل من وزارتي التربية والعدل بتطبيق فحوى قانون العقوبات طبقا 
للقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 يعدل ويتمم األمر رقم 

66-156 مؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله 
التاسع تحت عنوان" المساس بنزاهة االمتحانات والمسابقات" سيمـا المواد 
من 253 مكـرر 6 إلى 253 مكرر 12، حيث يعاقب بالحبس من سنة 1لى 
ثالث سنوات وبغرامة من100الف الى 300الف  دج، كل من قام، قبل أو 

اثناء االمتحانات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة االمتحانات النهائية 
للتعلم المتوسط أو الثانوي ، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل 

المترشح في االمتحانات وتكون العقوبة الحبس من خمس5 سنوات الى عشر 
سنوات  والغرامة من 500الف  دج الى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت األفعال 
المنصوص من قبل األشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير االمتحانات 
والمسابقات أو االشراف عليها، او من قبل مجموعة أشخاص، على ان  تكون 

العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات الى خمسة عشرة سنة والغرامة من 
700الف  دج الى.1.500.000دج  ، إذا أدى ارتكاب الى اإللغاء الكلي أو 

الجزئي لالمتحان.

 نقابة امل�شرفني حتتج وتدعو

 اإىل مراجعة عدد املنا�شب املالية 

ال منا�ضب للرتقية اإىل رتبة م�ضرف رئي�ضي 
يف بع�ش الواليات يف دورة جويلية 2022
وجهت النقابة الوطنية للم�شرفني وامل�شاعدين الرتبوية، 

نداء اىل وزارة الرتبية  من اأجل  ٌمراجعـة عدد املنا�شب 

املالّية ال�ّشحيحة للرّتقية اإىل ٌرتبة ٌم�شرف رئي�شي للرتبية 

دورة جويلية 2022 مبا يتوافق وعدد املرٌت�شحني.

مرمي عثماين

وشددت النقابة في- بيان لها- جاء عقب عقد المجلس الوطني، على أهمية اتخاذ 
كافة التدابير ولو استثنائيا لضمان حق الترقية بما فيها برمجة دورة أخرى 

قبل صدور القانون األساسي الخاص الجديد وقبل  انقضاء السنة المالية على 
أن يكون عدد المناصب المالية وفق نظام الكوطة مع التنديد واستهجان إدراج 

صفر)0( منصب للترقية في بعض الواليات  .
في المقابل دعت النّقابة  وزارة التربية الوطنية إلى استصدار الرخصة 

اإلستثنائية رقم 1008 المؤرخة في 30 جانفي 2022  لصالح المشرفين 
الرئيسيين للتربية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار للتربية   في 

اطار التّكفل الجاد و اإلستعجالي  بجميع المطالب واالنشغاالت خاّصة ما تعلّق 
منها بأفاق الترقية إلى الّرتب .

تبة  ودعت النقابة في ذات السياق الى  اعتماد  آلية الجمع بين األقدمية في الرٌّ
تب السابقة لتقدير األقدمية العامة للٌمشاركة في اإلمتحانات المهنيّة  الحالية والرٌّ
أو التّسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى الّرتب األعلى بما فيها الٌمشاركة في 

خصة  اإلستثنائية  ٌمسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية  على غرار أحكام الرٌّ
رقم 1008 المؤرخة في 30 جانفي 2022 والتي استفاد منها الٌمشرفون 

الرئيسيون للتربية ، وضمان منصب واحد على األقل لرتبة مشرف رئيسي 
للتربية بكّل مؤسسة تربوية تطبيقا ألحكام المادة 84 مكرر4  من المرسوم 

التنفيذي 240-12    .
كما دعت الى استصدار رخصة استثنائية تمّكن الٌمشرفين التربويين من 

الٌمشاركة في ٌمسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية خاّصة مع وجود آالف 
من المناصب الشاغرة وعزوف من يحق لهم المشاركة من أسالك التعليم.

وتمسكت نقابة المشرفين في المقابل   بحقوق المعنيين الواردة  في أحكام المادة 
رقم  05 من المرسوم التنفيذي 19-336 (،  وتثمين الخبرة الٌمكتسبة في إطار 

ٌعقود ما قبل التشغيل  وضمان مسار الترقية داخل الطور وخارجه وضمان 
الحركة التنقلية في األطوار التعليمة الثالثة واستثمار ما يحوزونهم من أقديمة 

وشهادات جامعية في اإلدماج القادم عند صدور القانون األساسي الخاص الجديد 
.كما شّددت بخصوص القانون الخاص على تغيير شهادة التوظيف من شهادة 

الديوا أو شهادة معادلة لها إلى شهادة الليسانس وإلغاء شرط اإلنحدار كونه 
شرط ظالم وغير ٌدستوري ويتنافى وقوانين الوظيفة العٌمومية واستحداث ٌرتب 

تثّمن الخبرة المهنيّة والّشهادات الجامعية على غرار ٌرتبة ٌمشرف ٌمكّون للتربية 
ورتبة مفتّش اإلشراف التربوي دون إهمال تحديد المهام بدّقة وتخفيض النصاب 

األسبوعي للعمل.
ودعت أيضا الى التسوية النهائية والمنصفة لملف المساعدين المدمجين 

واحتساب خبرتهم الكاملة و تحيينها في مختلف العمليات فيما يتوافق مع 
آليات الترقية وفق المرسوم التنفيذي 249/02 في الواليات ) سكيكدة- سعيدة-  

تيسمسيلت - غيليزان - بجاية (  .
هذا فيما نددت بكل ما  تتعرض له النقابيات من مضايقات في ٌممارسة حقهن 
النقابي على مستوى بعض المديريات والمؤسسات التربوية وتطالب بضمان 
حّقهن في ممارسة العمل النقابي، فضال عن إصدار نصوص قانونية تٌجّرم 

اإلعتداء على الٌمربين وعمال القطاع  داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها 
ودعم المؤسسات التربوية بأعوان األمن وتفعيل دورهم ومهامهم في المحافظة 

على األشخاص وممتلكات المؤسسة.

05الأحد 05 جوان 2022 املـوافق لـ 06 ذو القعدة 1443 هـ   احلدث
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منتج "ال�شريفة الإ�شالمية" يغطي حتى 70 باملائة من تكاليف اأداء املنا�شك

 البنك الوطني اجلزائري يطلق قر�ضا 
بدون فوائد لتمويل احلج

   

اأطلق البنك الوطني اجلزائري منتوجا جديدا لل�شريفة الإ�شالمية ي�شمح بتمويل احلج 

من خالل قر�ص دون فوائد لفائدة احلجاج حتت ت�شمية "ال�شبيل".

"ديوان احلج والعمرة " يدعو اإىل الإ�شراع يف ا�شتكمالها

متديد اآجال اإجراءات احلج اإىل غاية  8 جوان

بلعابد يوؤكد على �شرورة التقيد بالتوقيت الر�شمي لفتح مراكز امتحانات "البيام"

رفع �ضعر الوجبة الغذائية للأ�ضاتذة احلرا�ش وامل�ضححني اإىل 400 دج



ترتاوح ما بني 1000 و 1400 دج جزائري

وفرة يف �صمك التونة باأ�صواق العا�صمة 

يدفع االأ�صعار نحو اال�صتقرار 

املحلية ال�سلطات  مع   بالتعاون  �سيتي«  بايك  »عنابة  جمعية  من  مببادرة 

العنابيون ي�صنعون اأجواء مميزة يف مهرجان الدراجة امل�صيئة 

تبعا الن�سغاالت يومية يطرحها ال�سكان 

والية قاملة تو�صح بخ�صو�ص 
هذه امل�صاريع 

أوضحت مصالح والية قالمة، بخصوص بعض المشاريع و انشغاالت 
السكان التي تم رصدها  على مستوى الوالية، عبر وسائل اإلعالم 

ومواقع التواصل.
وفي هذا السياق نشرت مصالح الوالية عبر صفحتها الرسمية على 

الفايسبوك، أنه متابعة النشغاالت المواطنين عبر وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل، تم رصد مجموعة من االنشغاالت تتعلق بكل من سكان فرقة 

“قرية لمواسة” بلدية بوشقوف والمتمثل في العزلة التي يعانون منها 
بسبب إهتراء الطريق الرابط بين القرية والطريق الوطني رقم 16. 
باالضافة الى سكان “مشتة الرمل ومشتة الفية” ببلدية بلخير الذين 

يطالبون بربط سكناتهم بشبكة المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتوفير 
قاعة العالج.

وكذا انشغال مواطني مجمع “فج الريح” ببلدية حمام دباغ يشتكون من 
غياب شبكة الصرف الصحي. وفي هذا الشأن و بعد مراجعة المصالح 

المختصة،تم تقديم توضيحات بخصوص بلدية بوشقوف، حيث تم التكفل 
بالمشروع من طرف مصالح األشغال العمومية، بعنوان صيانة الطريق 

البلدي وقد تم مباشرة اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالمشروع. و 
بخصوص توفير المياه الصالحة للشرب ببلدية بلخير، فقد تم التكفل بهذا 

االنشغال في إطار برنامج قطاعي، كما تم بخصوص توفير الكهرباء، 
إحصاء كل المنازل المنجزة وتسجيل عملية من طرف مديرية الطاقة 
للوالية للتكفل بربط السكنات في إطار اإلعانات الممنوحة من طرف 
صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. أما بخصوص قاعات 

العالج، فأوضح البيان أنها تعمل بصفة عادية بعد أن تمت عملية إعادة 
تهيئتها. بالمقابل وعلى  مستوى بلدية حمام دباغ، فإن الدراسة المتعلقة 

بتهيئة الحي على وشك االنتهاء من طرف مكتب الدراسات المكلف 
بالعملية.

س.ز
ال�سلف: 

جممع �صونلغاز يتكفل بتمويل 
م�صاريع ربط مناطق الظل 

ب�صبكتي الكهرباء و الغاز
ستستفيد مناطق الظل عبر عدد من بلديات والية الشلف من مشاريع الربط 

بشبكتي الغاز و الكهرباء بعد أن تكفل مجمع سونلغاز بتمويلها, حسبما أعلن 
عنه مؤخرا الرئيس المدير العام للمجمع، عجال مراد.

وصرح عجال للصحافة المحلية, على هامش جلسة عمل جمعته بالسلطات 
الوالئية بالشلف لرفع العراقيل عن مشاريع تنموية و التكفل بانشغاالت 
محلية, أن مصالحه اتخذت قرارا يقضي بالتكفل بتمويل عدة مشاريع 

لربط مناطق الظل بذات الوالية بشبكتي الغاز و الكهرباء. وأبرز المتحدث 
أن هذه العملية تندرج في إطار توصيات رئيس الجمهورية, السيد عبد 
المجيد تبون, للتكفل األمثل بمناطق الظل, و تسعى إليصال الكهرباء و 

الغاز لجميع المواطنين, الفتا إلى أن المشاريع التي تم التكفل بها و تمويلها 
ستسمح بتزويد أزيد من 20 ألف ساكن بالغاز و 3500 ساكن بالكهرباء. 

وحسبما استفيد لدى مصالح الوالية فإن األمر يتعلق ب 50 مشروعا للربط 
بالغاز الطبيعي و 113 مشروع للربط بشبكة الكهرباء عبر مناطق الظل 

بالوالية, و التي لم تنطلق بها األشغال بسبب نقص األغلفة المالية. كما ثمن 
الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز اإلنجازات المحققة بالنسبة لقطاعه 
بالشلف, السيما ما تعلق بنسبة الربط بالكهرباء و التي بلغت 98 بالمئة, 

بينما يتم تغطية 33 من مجموع 35 بلدية بشبكة الغاز الطبيعي. واستنادا 
لعجال, ستستفيد والية الشلف مع آفاق سنة 2031 من 4 محوالت كهربائية 
جديدة, خاصة في ظل احتياجات القطب العمراني الجديد قيد اإلنجاز ببلدية 

واد سلي للطاقة الكهربائية.
ق.م

قدرت بحوايل خم�س هكتارات من القمح 

النريان تلتهم حما�صيل زراعية مبيلة
تمكن أفراد التدخل للوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرجيوة  نهاية 
األسبوع من إخماد حريق محصول زراعي متمثل في »القمح الصلب« 

وأحراش وأعشاب يابسة بمشتة حمارة بلدية دراحي بوصالح دائرة 
بوحاتم في والية ميلة.

وأفادت ذات المصالح في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على 
الفايسبوك، إن النيران التهمت خمسة هكتارات من القمح الصلب 
وحوالي هكتار واحد من أحراش وأعشاب يابسة وتم إنقاذ حوالي 

13 هكتارا من القمح الصلب وغابة مجاورة. كما تمكن أفراد التدخل 
للوحدة الرئيسية بميلة من إخماد حريق أحزمة تبن وأشجار زيتون 

وبيوت بالستيكية، بمشتة أوالد بوحامة التابعة إقليميا لبلدية ودائرة ميلة، 
حيث سجل احتراق 250 حزمة كأل و40 شجيرة زيتون وأربع بيوت 
بالستيكية لتربية الدواجن فارغة. فيما تم إنقاذ حوالي 70 هكتارا من 
القمح الصلب ومجمع سكني. وفي دائرة تاجنانت تمكن أفراد التدخل 

للوحدة الثانوية للحماية المدنية من إخماد حريق محصول زراعي متمثل 
في »الشعير« بمشتة حاسي برقوق ببلدية أوالد خلوف. حيث سجل 

احتراق حوالي هكتارين من الشعير وإنقاذ حوالي 12 هكتارا منه.
س.ز

و تتراوح اسعار التونة الحمراء، 
التي تعد صيدا »عرضيا« )غير 

مستهدف( يتم اصطيادها من طرف 
صيادين حرفيين, معقولة وفي متناول 
الجميع, حيث تتراوح ما بين 1000 

و 1400 دج جزائري للكيلوغرام في 
مختلف نقاط البيع و أسواق الجزائر 

العاصمة. أسعار تبقى في متناول 
جميع شرائح المجتمع خاصة ذوي 

الدخل المحدود, حسب ما اوضح اغلب 
بائعي االسماك الذين تحدثوا لواج. و 
تتراوح أسعار سمك التونة الحمراء 

في السوق الشعبي لباش جراح, حيث 
لوحظ اقبال كبير للمستهلكين, بين 

900 دج و 1400 دج للكلغ داخل 
السوق. أما خارجه, أين تغيب الشروط 

الضرورية, فيمكن الحصول عليها 
بأقل من ذلك. أما بمسمكة الجزائر 
العاصمة, فإن أسعار سوق التجزئة 
نوعا ما اعلى بحولي 100 دج الى 

300 دج لكلغ, و هو الفرق الذي 
يرجعه الباعة لإلقبال الكبير على 

المنتوج من طرف اصحاب المطاعم 
و الفنادق الذين يقتنون كميات معتبرة 
من االنتاج. »كثرة المطاعم والفنادق 
بوسط العاصمة يسايرها حتما ارتفاع 

في الطلب و االستهالك, ما يؤدي 
الرتفاع االسعار مقارنة بمختلف 

نقط البيع المتواجدة عبر العاصمة«, 
يقول احد التجار. و بميناء الجميلة 
)عين البنيان(, تعرض قطع التونة 

بأسعار تتراوح بين 1000 الى 
1200 دج للكلغ. أسعار يعتبرها 

البائعون و المستهلكون على حد سواء 
»معقولة«, على حد قول أحد الزبائن 
المتواجدين بالميناء :«سمك طازج , 
ذو قيمة غذائية عالية و غير متوفر 
بكثرة طوال ايام السنة, لهذا نغتنم 

الفرصة القتنائه«. و بسوق زرالدة, 
يسجل كذلك اقبال كبير مع نفس 

االسعار, حسب ما وقفت عليه واج 
بعين المكان. و بهذا الشأن, قال احد 
الزبائن المتواجدين بالسوق »يستغل 
المواطنون الفرصة ألن موسم هذه 
السمكة الطازجة قصير واالسعار 

معقولة, ما يشجع على االستهالك«.  
و أكدت دراسات حديثة ان القيمة 

الغذائية لسمك التونة عالية جدا حيث 
ان 100 غرام من التونة يحتوى على 

144 سعرة حرارية وعلى 5 غرام 
تقريبا من الدهون وايضا 25ر1 غرام 
من الدهون المشبعة وكمية معتبرة من 
البروتينات قد تصل الى 24 غرام و 
كذا على كالسيوم وحديد وماغنسيوم 

وفسفور وبوتاسيوم وفيتامين ا 
وفيتامين د.

• صيد التونة الحمراء عرضي 
و ليس مستهدف

و أوضح رئيس الغرفة الجزائرية للصيد 
البحري وتربية المائيات, مصطفى 
إلياس, في تصريح لواج, ان صيد 

التونة الحمراء غير مستهدف من طرف 
الصيادين بل يخص مختلف انواع 

االسماك, اال ان الوفرة الكبيرة« التي 
تعرفها هذه السنة في االسماك الزرقاء 

خاصة اسماك التونة الحمراء الموسمية 
المهاجرة و العابرة للشريط ساحلي في 
هذا الظرف, سمحت بالحصول عليه و 

توفيره باألسواق الوطنية. و سمحت هذه 
الوفرة في االنتاج, يؤكد السيد إلياس, 
في استقرار االسعار ما بين 900 و 
1300 دج للكلغ  تقريبا في مختلف 

نقاط البيع بأسواق الجزائر العاصمة, 
ما شجع اقبال المستهلك على اقتناء 

هذه النوع من االسماك الموسمية. و 
في هذا الصدد اضاف قائال »ان وفرة 

انتاج االسماك الزرقاء بمختلف انواعها 
واستقرار اسعارها سمح بعودة األسماك 

الطازجة الى مائدة المستهلك خاصة 
محدودي الدخل«. و ذهب مدير الصيد 

البحري وتربية المائيات لوالية الجزائر, 
مصطفي قادري, في نفس المسعى, 
مؤكدا بدوره وفرة التونة الحمراء 
واستقرار اسعارها و كذا االقبال 

»الكبير« عليها من طرف المستهلك. و 
أوضح قادري ان عملية الصيد تخضع 

للظروف الجوية, ما يعرف بموسم 
الندرة والوفرة. ففيما يخص الندرة, 

تحل على الخصوص في فصل الشتاء 

حيث ال تساعد الرياح القوية الشمالية 
الغربية على نشاط الصيد وبالتالي تحد 

من االنتاج ما ينعكس على االنتاج 
واالسعار. أما موسم الوفرة, الذي يمتد 

على العموم من شهر يونيو الى اكتوبر, 
فيتميز بتيارات بحرية دافئة ووفرة 

العوالق البحرية )غذاء االسماك(, ما 
يؤدي الى ظهور االسماك السطحية 

الزرقاء التي تمثل ما بين 80 و 85 
بالمائة من االنتاج الوطني. و أضاف 

المسؤول ان هذه المرحلة »تعرف وفرة 
في االسماك السطحية و بكميات كبيرة 

حيث يقدر االنزال اليومي بميناء متوسط 
ما بين 20 و 30 طن من هذا النوع من 
االسماك«. و لدى تطرقه لوفرة اسماك 

التونة الحمراء التي تعرفها االسواق 
الجزائرية حاليا, اوضح السيد قادري ان 
اسراب االسماك المهاجرة تمر في فترة 

مايو-يوليو عبر السواحل الجزائرية, 
ومنها سمك التونة, متجهة نحو البلدان 

المجاورة عبر مياه حوض البحر 
االبيض المتوسط. و تابع: »مرورها 

عبر شواطئنا يسمح للصيادين الحرفيين 
و التقليديين باصطيادها عرضيا أي 

بطريق غير مستهدفة وغير متعمدة«. 
و أشار قادري الى ان اسعار االسماك 
ستشهد, على مستوى 220 نقطة بيع 

على مستوى العاصمة منها 180 
مهيئة ومجهزة بوسائل التبريد وفق 

الشروط الصحية )صنع الثلج و غرف 
التبريد(, »استقرارا الى غاية شهر 

اكتوبر المقبل«. و أضاف بهذا الشأن 
ان المشاريع المختلفة لتربية المائيات 
ستعمل بدورها على استقرار االسعار 

و تنظيم السوق خاصة في فترة الندرة. 
يذكر ان حواف الطرقات الداخلية للمدن 

الساحلية تعرف, هذه االيام, ظاهرة 
انتشار بائعي اسماك التونة و بأسعار 

اقل عن تلك التي تمارس في نقاط البيع 
المهيأة و المجهزة. كما يرافق هؤالء 

الباعة شبان يقومون بعملية الشواء, لمن 
يرغب في التلذذ بنكهة خاصة لقطعة 

سمك التونة في محيط طبيعي جذاب و 
مريح.

صنع األطفال وعائالتهم سهرة  أمس األول بعنابة أجواء 
مميزة ضمن المهرجان األول للدراجة المضيئة الذي احتضنته 
المدينة و ذلك بمبادرة من جمعية »عنابة بايك سيتي« بالتعاون 

مع المجلس الشعبي لذات البلدية.
و من أمام منطقة ما قبل الميناء تجمعت عائالت رفقة األبناء 

بألبسة رياضية وهم يركبون دراجات هوائية مزينة بألوان 
مضيئة تصنع الفرجة لينطلق الموكب الذي شهد مشاركة 

دراجين هواة ومحترفين من خمس واليات شرقية في أجواء 
ترفيهية حميمية أضاءت الشارع بمنطقة ما قبل الميناء و 
أعلنت عن أجواء واعدة لموسم االصطياف بهذه المدينة. 

و أعطيت إشارة انطالق الجولة الترفيهية لقافلة الدراجات 
المضيئة التي نظمت بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للدراجة 
الهوائية )3 يونيو من كل سنة( بحضور والي الوالية جمال 

الدين بريمي وعدد من المسؤولين والمنتخبين بالوالية 
وجمعيات رياضية و أخرى تنشط في مجال البيئة و هواة 

الدراجة الهوائية. و على امتداد الطريق الرابط بين منطقة ما 
قبل الميناء وساحة الثورة صنع موكب الدراجات المضيئة 

الذي رافقه مسعفون يتنقلون باستعمال الدراجات الهوائية 
يمثلون الهالل األحمر الجزائري الفرجة واستوقفوا المارة 

الذين أبدوا إعجابهم وحيوا بالمناسبة هذه المبادرة ذات األبعاد 
الترفيهية والرياضية والصحية. و تميزت تظاهرة مهرجان 

الدراجة المضيئة بفتح ورشات لصيانة الدراجات الهوائية لفائدة 
المشاركين قبل تزيينها باألضواء إلى جانب تنشيط عروض 

ترفيهية موجهة لفائدة األطفال المشاركين وعائالتهم. و تهدف 
هده التظاهرة الترفيهية والرياضية والبيئة إلى غرس ثقافة 

بيئية في أوساط الشباب وتشجيعهم على رد االعتبار للدراجة 
الهوائية كوسيلة للتنقل بالوسط الحضري كما أوضح لوأج 

رئيس جمعية »عنابة بايك سيتي« بالل قرفي. و نظمت هذه 
التظاهرة بالتعاون بين جمعية »عنابة بايك سيتي« والمجلس 

الشعبي لبلدية عنابة وتدخل في إطار التظاهرات الموجهة 
لتشجيع استعمال الدراجات الهوائية واالنخراط في الجهود 

الرامية إلى الترفيه التربوي وغرس سلوكيات ترمي إلى ترقية 
المحيط والمحافظة على، حسب ما تمت اإلشارة إليه.

واج

ت�سهد ال�سوق اجلزائرية لل�سمك الطازج خالل الأيام الأخرية وفرة كبرية يف �سمك التونة احلمراء، 

ل�سيما يف املدن ال�ساحلية حيث تعرف اأ�سعار التجزئة لهذا النوع من الأ�سماك الزرقاء ا�ستقرارا ن�سبيا يف 

الأ�سعار ما �سجع امل�ستهلك على القبال الكبري عليه نظرا للقيمة الغذائية العالية التي يتوفر عليها.

�س.ز/واج
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اإزالة بقع الألوان عن املالب�س  طرق 

 هناك عدة فوائد لمساج الرأس منها :
• التخلُّص من الُصداع:

إنَّ تدليك فروة الرأس يُمكن أن يُساعد 
على تخفيف التوتر والصداع، ففي حال 

كاَن المساج للتخلُّص من التوتُّر يجب 
تدليك قاعدة الجمجمة والضغط عليها؛ 

ألنَّ التوتُّر غالباً ما يتراكُم في هذِه 
المنطقة، أّما إذا كاَن المساج للتخلُّص 

من آالم الُصداع فمن الُمفيد تدليك الجبين 
وجوانب الرأس للتخلُّص منُه وللشعور 

بالراحة، وتدليك فروة الرأس يُساعد 

أيضاً على تخفيف أعراض الصداع 
النصفي لدى بعض األفراد. 

• زيادة الدورة الدموّية
في فروة الرأس: 

إنَّ تدليك فروة الرأس يُساعد على 
تحسين الدورة الدمويّة في الرأس 

والوجه، وتحسينها يؤّدي لتعزيز نمو 
الشعر الصحي، هذا في حال تمَّ استخدام 
الزيت في تدليك فروة الرأس من الُممكن 
التخلُّص من قشرة الرأس أيضاً ومنعها 

من الظهور مّرًة أُخرى.

•  الشعور بالراحة: 
إنَّ تدليك فروة الرأس يُمد الشخص 

بشعور رائع ويُمكن أن يُساعد على إمداده 
بالراحة التاّمة، هذا وقد يكوُن عالجاً 

فّعااًل لحاالت األرق وعدم القدرة على 
النوم، كما أنُّه قد يحّد من ظهور التجاعيد 

إذا تمَّ تدليك الوجه أيضاً.
•  تقوية الشعر: 

ويكون ذلك بتقوية الجذور وُمساعدتها 
على التغذية بشكٍل صحي، وتعزيز نمو 

الشعر الجديد، وتقوية الشعر الحالي.

  حياة م�صباحي

• اغمسي األصبع الذي يقوم الطفل بوضعه 
في فمه داخل أي مذاق سيّئ، حتى ينفر من 

إدخاله في فمه مرة أخرى، ومن األطعمة 
التي يمكنِك استخدامها لتحقيق ذلك: ماء 

التخليل، الخل، الصبار، الفلفل الحار. 
• عليِك أن تحرصي هنا على أن ال تكرري 
نفس المذاق أكثر من مرة، فعليِك أن تغيري 
منه حتى ال يتعود عليه طفلِك يصبح بالنسبة 

له شيئا عادياً. 
• غّطي يد طفلِك باستخدام قفاز مثاًل وتثبيته 
بشكل جيد لمدة طويلة من الزمن، فلن يتمكن 
نتيجة وجود القفاز من وضع أصابعه وسوف 

ينسى هذه العادة بشكل تدريجي. 
• الفتي انتباه طفلِك ألي شيء آلخر عند تالحظين أنه وضع أصابعه داخل فمه، فيمكنِك 

أن تعطيه لعبة كبيرة أو كتاب تقرأينه له. 
• ابتعدي عن أسلوب العنف أو اإلجبار في إخراج إصبع الطفل من فمه؛ ألّن السبب 
الرئيس حسب دراسات عديدة هو عدم شعوره باألمان فأنت عندما تستخدمين العنف 

سوف تزيدي من األمر سوءاً.
•  استشيري طبيب ليساعدك في نصح الطفل من أجل التخلص من هذه العادة، كما أنّه 

سينصحك باستخدام المذاقات الُمرة التي ال تؤثّر على صحة الطفل أو نفسيته.

و�صفات طبيعية 

لجفاف الوجه 

جمال 
ور�صاقة

اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

والجنين الحامل 

�صحتك

تدابير 

منزلية

خطوات للتخل�س من م�ّس الإ�صبع لدى الأطفال

احلمل يف  اجل�سم  على  املحافظة  كيفية 

فوائد م�صاج الراأ�س

يوجد طرق عديدة يمكن من خاللها 
التخلص من بقع األلوان الملوثة 

للمالبس، ومنها التالي ذكره:
• استخدام الكحول يساعد الكحول 

على إزالة معظم أنواع البقع، ويمكن 
استخدامه أيضاً إلزالة بقع األلوان عن 

المالبس، سواء تم استخدامه بشكله 
الخام، أو استخدام أي منتجات أخرى 

تحتوي على نسبة عالية منه، أما 
كيفية استخدامه بالتأكد من ثبات لون 

المالبس األصلي قبل استخدام الكحول 
عليها، وذلك من خالل رش جزء 

من المالبس بالماء، ثم الضغط عليها 
بقطعة قماش بيضاء، و وضع قطرات 
من الكحول على قطعة قماش ماصة، 
أو قطعة من القطن، أو منشفة ورقية، 
ثم وضعها على بقعة األلوان الملوثة 

لقطعة المالبس، والضغط على البقعة، 

ومحاولة نقلها من قطعة المالبس إلى 
قطعة القماش، مع ضرورة تجنب فرك 
البقعة؛ ألن ذلك سيؤدي إلى انتشارها، 

مع إعادة تكرار العملية عدة مرات 
حتى تمتص قطعة القماش أو القطن 
أكبر كمية من األلوان العالقة على 

البقعة، و ترك الكحول على البقعة، 
ثم وضع كمية من منظف الغسيل 

عليها حتى يغطيها بالكامل، مع فرك 
البقعة باألصابع أو باستخدام فرشاة 
أسنان قديمة، مع الحرص على عدم 

فركها بقوة لئال يتسبب ذلك في إتالف 
القماش، أو تمزقه، و االستمرار في 
فرك البقعة حتى تبدأ بالتالشي شيئاً 

فشيئاً.
تحضير وعاء عميق وتعبئته بالماء 

الدافئ بدرجة حرارة 30 مئوية تقريباً، 
ثّم وضع قطعة المالبس فيه؛ وذلك 

إلزالة بقايا الكحول ومنظف الغسيل 
عن البقعة، والتحقق من تالشيهما عن 
المالبس، و وضع قطعة المالبس في 
الغسالة وغسلها بالطريقة العادية، ثم 
تجفيفها بالهواء الطلق، تجربة طريقة 
أقوى من الكحول إلزالة بقعة األلوان 

في حال بقائها على المالبس بعد 
االنتهاء من هذه الخطوات.

•  استخدام الخل األبيض تعبئة دلو 
بالماء البارد ثم إضافة كوب من الخل 

األبيض إليه و اختبار محلول الخل 
على بقعة صغيرة من القماش، فإن 
كانت المالبس ملونة يمكن أن يؤثر 

الخل على لونها األصلي، ويتسبب في 
إزالته، ثم تقليب البقعة بمحلول الخل 

عدة مرات حتى تبدأ بالتالشي تدريجياً 
عن المالبس و غسل المالبس بالطريقة 

العادية.

• عالجي تشققات الحمل: هي خطوط تظهر على الجلد نتيجة تمدده، وتبدأ بالظهور في 
الثلث الثاني من الحمل نتيجة تمزق الكوالجين في الجلد أثناء تمدده، وتظهر بدايًة بلون 
أحمر، ثّم تتحول إلى الزهري، ثّم األبيض وهنا يصعب إزالتها، ولذلك عليِك أن تمنعي 
ظهورها من البداية، أو معالجتها بمجرد ظهورها، لذلك عليك أن ترطبي جسمك دائماً، 

فالترطيب يزيد ليونة الجسم، وبالتالي يتمدد دون أن تتمزق خيوطه الكوالجينية، ويمكنك 
استخدام الفازلين والعسل أو زبدة الكاكاو، أو الجلسرين أو زيت جوز الهند لهذا الغرض، 

أو شراء أحد كريمات مقاومة عالمات التمدد واستخدامه على البطن والفخذين.
ط الدورة الدموية في الجلد، فتؤمن تغذيًة  •  مارسي التمارين الرياضية: فالرياضة تنشِّ

وترطيباً جيّداً له، مّما يساعده على بناء الكوالجين الالزم لتمدد الجلد.
•  تناولي األغذية التي تحتوي على الدهون الصحيّة، مثل: اللحوم الحمراء، واألسماك 

لغناها بأوميغا3، وهو عنصٌر مهم في تغذية الجلد وترطيبه، عالوة على فوائده لِك 
ولجنينك. 

• تناولي األغذية التي تحتوي على فيتامين E، مثل زيت الزيتون. 
• ارتدي المالبس المريحة ذات األقمشة الناعمة والفضفاضة، ومن المهم أن تكون 

مالبسك الداخلية مصنوعة من القطن، فهو يمتص العرق بكفاءة، ويحافظ على صحة 
الجلد.

•  احرصي على الحصول على مدة كافية من النوم، والمدة الموصى بها هي ثماني 
ساعات يوميّاً، فالجسم بحاجٍة إلى الراحة واالسترخاء ليعيد بناء خالياه، واستعادة توازنه.

•  تجنبي جلوس القرفصاء، أو الجلوس على كرسي غير مريح، أو الوقوف الخاطئ، 
فهذه السلوكيّات تسبب ألم الظهر، ومع تقدم الحمل وثقله يمكن أن تسبب لِك مشاكل أكبر 

تستمر بعد الوالدة.
•  اضبطي وزن جسمك، حيث يزداد الوزن مع تقدم الحمل، ولكن في األشهر األولى 

على سبيل المثال يكون حجم الجنين صغيراً جداً، وبالتالي ليس هناك مبرر لزيادة الوزن 
الكبيرة، وإنّما تبدأ الزيادة الحقيقية بعد الشهر الخامس، وبالتالي عليِك أن تتابعي من 

طبيبك حجم الجنين، ووزنك، وال داعي لزيادة كميّات األكل، وإنّما االهتمام بنوعيّتها 
وتنوعها، فحاولي قدر اإلمكان االبتعاد عن الحلويات، والمياه الغازية، والدهون المشبعة 

في اللحوم واألطعمة المقلية، فالحمل ليس سبباً للشراهة في األكل.

توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل 
مشكلة جفاف الوجه، ومنها: 

وصفة األفوكادو والعسل وزيت الزيتون والزبادي يحتوي 
األفوكادو وزيت الزيتون على أحماض أوميغا 3 الدهنية 

التي تُساعد على عالج تشققات الخاليا الجلدية التي تحدث 
عند جفاف البشرة، كما يرطب لبن الزبادي والعسل البشرة؛ 

وذلك الحتوائه على مكونات تنعمها، وطريقتها هي:
 المكونات:

 كمية مناسبة من األفوكادو ما يكفي لفرد الوصفة على 
الوجه.

 ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي )30 مليلتراً(. 
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون )5 مليلترات(.

 ملعقة كبيرة من العسل العضوي )15 مليلتراً(.
 طريقة التحضير:

 قطع حبة األفوكادو من النصف باستخدام السكينة إلزالة 
البذرة، واستخراج ما بداخلها.

 َوضع األفوكادو في وعاء، ثّم هرسها باستخدام شوكة 
لتصبح ناعمة.

 إضافة المكونات األخرى إلى األفوكادو، وتحريكها 
باستخدام الملعقة للحصول على معجون ناعم.

وضع كمية إضافية من األفوكادو إلى المزيج في حال كان 
قوامه سائاًل. 

َوضع المزيج على الوجه مّدة تتراوح من 20-15 دقيقة؛ 
حتى يستفيد الوجه من األحماض الدهنية الموجودة في 

األفوكادو وزيت الزيتون. 
غسل الوجه بالماء الدافئ، ثّم استخدام قطعة من القماش 

للمساعدة على إزالة المزيج.
 مالحظة: يجب تغطية الشعر عند استخدام هذا المزيج وذلك 

لكونه لزجاً جداً. 
وصفة القهوة تُعتبر القهوة منشطة لجميع أنواع البشرة، 

وللبشرة الجافة بشكٍل خاص، وللحصول على أفضل النتائج 
يجب فرك البشرة بالقهوة إلزالة خاليا الجلد الميتة، وتنشيط 

ظهور الخاليا الجلدية الجديدة، وطريقتها هي:
 المكونات: 

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة أو ما تبقى بعد غلي القهوة.
 ملعقة كبيرة من الماء.

 طريقة التحضير:
 مزج المكونات معاً، ثّم وضع المزيج على الوجه.

 فرك الوجه مدة 6-4 دقائق، ثّم غسلها. 
وصفة كريم التنظيف والسكر ويغلق هذا المقشر مسام للبشرة 

الجافة، ويقوم بتنشيط الدورة الدموية في الوجه، وطريقته 
هي:

المكونات: 
ملعقة كبيرة من كريم التنظيف. 

ملعقتان كبيرتان من السكر. 
طريقة التحضير: 

رش القليل من الماء الدافئ على الوجه ثّم مسحه باستخدام 
قطعة قماش ناعمة، وفركه بلطف حتى يجف.

 َوضع كريم التطهير في وعاء ثّم إضافة السكر ومزجه 
للحصول على عجينة.

 َوضع المزيج على الوجه، والتأكد من تغطية الخطوط 
الصغيرة، والبقع الجافة، وجوانب األنف، وعدم استخدام 

المزيج للعينين.
 َفرك الوجه بحركات دائرية، ثّم ترطيب منشفة ناعمة بالماء 

الدافئ إلزالة المزيج. 
رش الوجه بالماء البارد كغسلة نهائية.
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انتقد كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، 
األحداث التي أحاطت بمباراة فريقه ضد 
ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، 

الذي أقيم على ملعب دو فرانس في 
العاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 ماي 

الماضي، وحاول تبرير الهزيمة التي 
مني بها منتخب فرنسا امام الدنمارك اول 

أمس.
وفي هذا الصدد، قال بن زيمة بعد خسارة 

فرنسا أمام الدنمارك في دوري األمم 
األوروبية، على نفس الملعب: "على 

مستوى كرة القدم، لم تكن هذه األحداث 
لطيفة، إذا اقترنت بمباراة مهمة مثل 

نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن ما حدث 
أمر وارد، ويجب أن نكون أكثر حرصا 

في المرات القادمة".
وحول الهزيمة أمام الدنمارك، أجاب: 

"لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، لكننا كنا أفضل 
في انطالقة الشوط الثاني، خلقنا الفرص، 

وتقدمنا بهدف، لكن لم ننجح في الحفاظ 
على النتيجة، لقد افتقد جميع الالعبين 

االنتعاشة البدنية الالزمة، في ظل 
خوض 40 مباراة على األقل في الموسم 

المنتهي".
من جهة أخرى، أثار كيليان مبابي هلع 

الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعد تعرضه 
إلصابة "مقلقة" في مواجهة الدنمار، 

حين سقط على أرض الملعب في الدقيقة 
األخيرة من الشوط األول للمباراة، متأثرا 

بآالم في ركبته اليسرى.

وتأكد غياب نجم منتخب فرنسا وباريس 
سان جيرمان، عن مباراة كرواتيا، غدا، 
في بطولة دوري األمم األوروبية، ووفقا 

لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي 
سيغيب على األقل عن مباراة كرواتيا 

المقبلة، بسبب اإلصابة.
وقال جاي ستيفان، المدرب المساعد 
لفرنسا: "يعاني كيليان من مشكلة في 
ركبته، وربما في المفصل. ال أعرف 
بالضبط طبيعة اإلصابة، لذا سيخضع 

الختبارات"، وأضاف: "يعاني رافائيل 
فاران من مشكلة عضلية خلف الفخذ. لقد 

شعر باأللم وسيخضع أيًضا الختبارات 
طبية. ال أعرف أكثر من ذلك".

الوكاالت

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة ودية اليوم أمام 
منتخب كولومبيا على ملعب "نويفا كوندومينا" بمدينة مورسيا 

اإلسبانية، استعدادا لكأس العالم "قطر 2022".
وستكون مباراة كولومبيا، أول مواجهة ودية لمنتخب السعودية 

خالل المرحلة األولى من المعسكر اإلعدادي الذي يقيمه في مدينة 
أليكانتي اإلسبانية بين 31 ماي و9 جوان الجاري، أما المواجهة 

الثانية فستجمعه بمنتخب فنزويال في التاسع من الشهر الجاري.
وأجرى العبو األخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع 
"الفينكا" تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفيه رينار.

وشارك الالعب عبد الرحمن العبود في التدريبات الجماعية 
بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل النجم سالم الدوسري تمارينه 

الخاصة برفقة الجهاز الطبي حيث تأكد غيابه عن مواجهة 
كولومبيا.

ويسعى رينار لتجربة أكبر عدد من الالعبين أمام كولومبيا الغائبة 
عن نهائيات مونديال قطر.

ووقعت السعودية التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة في 
مجموعة قوية تضم األرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

الوكاالت

�أول �ختبار لأ�سبال رونار في ترب�ص �إ�سبانيا

ال�سعودية تواجه كولومبيا وديا ا�ستعدادا لمونديال قطر

بعد عام من رحيله عن �سفوف بوكا جونيورز

كارلو�س تيفيز يعتزل كرة القدم ر�سميا
أعلن األرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز نجم مانشستر يونايتد اإلنجليزي 

وجوفنتوس اإليطالي األسبق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.
وقال الالعب إنه اعتزل كرة القدم على المستوى االحترافي بعد عام من رحيله 

عن صفوف بوكا جونيورز، المنتمي لعاصمة األرجنتين بداعي عدم قدرته 
على "تقديم المزيد".

وقال تيفيز )38 عاما( عبر التلفزيون الوطني في األرجنتين إنه سيتوقف عن 
اللعب على مستوى االحتراف.

وكان تيفيز الملقب بـ "األباتشي"، بدأ مسيرته االحترافية في صفوف بوكا 
جونيورز قبل 21 عاما، ثم توج بألقاب عدة بعد ذلك مع كورنثيانز البرازيلي.

والحقا، انتقل تيفيز إلى إنجلترا في 2006 حيث لعب بين صفوف فرق الدرجة 
الممتازة؛ وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل االنضمام 

إلى يوفنتوس اإليطالي.
وبعد ذلك أمضى كارلوس تيفيز فترتين منفصلتين مع بوكا جونيورز، لعب 

بينهما بألوان شنغهاي شينهوا في الدوري الصيني الممتاز.
ومع منتخب األرجنتين شارك تيفيز في 75 مباراة دولية وفاز مع المنتخب 

بميدالية ذهبية أولمبية في دورة أثينا الصيفية في 2004.
�سدد على �سرورة �لتركيز على مو�جهة منتخب جنوب �إفريقيا

خليلوزيت�س يدعو لتجاوز الهزيمة 
المدوية للمغرب اأمام اأمريكا

اتفق وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، وأيمن برقوق العب األسود 
المحترف في صفوف فرانكفورت األلماني، على أهمية طي صفحة "الخسارة 

المدوية أمام المنتخب األمريكي وديا )0-3(".
ويستعد منتخب األسود لمواجهة جنوب إفريقيا، الخميس المقبل، على ملعب األمير موالي 

عبد الله بالرباط، في أولى مباريات الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس األمم 2023.
وقال الثنائي، في تصريحات نشرها موقع اتحاد الكرة المغربي: "االستغراق 

في التفكير بشأن ما حدث لن يجدي نفعا، وسينعكس بالسلب على الروح 
والمجموعة ككل"، وأضاف: "كانت هزيمة قاسية، وإن لم تعكس سير 

المواجهة بشكل عام، ما يهم هو تجاوز آثارها، فأمريكا كانت األفضل وتفوقت، 
ووضحت الصورة أمامنا كما ينبغي".

وتابع المدرب البوسني: "هناك عمل على جوانب ذهنية وأخرى بدنية، وهناك 
عمل مضني ينتظرنا من اآلن وحتى المونديال، ومباراة جنوب إفريقيا ذات 

أهمية قصوى، ألنها كفيلة بأن تعيدنا سريعا لما كنا عليه".
زفيريف يوؤكد �أن �إ�سابته في �لكاحل خطيرة

نادال يتحدى النرويجي رود في 
نهائي روالن غارو�س

يواجه النرويجي كاسبر رود، المصنف الثامن عالمياً )23 عاماً(، اإلسباني 
رافاييل نادال، الخامس عالمياً، في نهائي دورة روالن غاروس للتنس، ويسعى 
الماتادور اإلسباني للتتويج باللقب الـ14 في باريس عقب تجاوزه نصف النهائي 

بعد انسحاب األلماني ألكسندر زفيريف لإلصابة.
ووصل رود إلى نهائي البطولة، لينجح للمرة األولى في مسيرته في بلوغ نهائي 

في بطولة "غراند سالم".، بعد فوزه على الكرواتي مارين سيليتش، ويمثل 
النهائي تحدياً كبيراً للنرويجي الذي لم يلعب أمام نادال في أي مواجهة، حيث لم 

يخسر "رافا" أي نهائي في باريس.
ورغم وصوله إلى عامه الـ36 واإلصابة المزمنة التي عانها منها في العامين األخيرين 

في قدمه، أكد نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد األلقاب الكبرى )21( 
بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" روالن غاروس من دون منازع.

من جهة أخرى، كشف األلماني ألكسندر زفيريف الذي تعرض إلصابة في 
كاحله منعته من إكمال مباراته ضد نادال في نصف نهائي روالن غاروس، 

بأنه يعاني من "إصابة بالغة جداً" من دون أن يحددها.
ونشر زفيريف مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي في وقت متأخر 

من مساء الجمعة قال فيه: "يبدو أن اإلصابة بالغة جداً لكن األطباء ال يزالون 
يقومون بتحليلها".

وتعرض زفيريف لإلصابة بالتواء في كاحله لدى محاولة تصديه إلحدى كرات 
نادال وراح يصرخ من األلم قبل تدخل الطبيب المسعف ويخرج من أرضية الملعب 

على كرسي متحرك، قبل أن يعود على عكازين ليعلن انسحابه رسمياً من المباراة 
التي كانت تشير إلى تقدم نادال بمجموعة أولى بعد جولة فاصلة 6-7 )8-10( 

و6-6 في الثانية، وعلق على المباراة بقوله: "لحظة صعبة على أرضية الملعب، 
كانت المباراة رائعة حتى حصل ما حصل، هذه اللحظة ليست سهلة علي".

الوكاالت
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�إ�سابة مبابي تثير �لهلع في �سفوف منتخب فرن�سا

بن زيمة ينتقد فو�سى النهائي
ويبرر ال�سقوط اأمام الدنمارك

�أ�سبال لوي�ص �أنريكي يتجهون لبر�غ لمو�جهة �لت�سيك

تياغو يودع منتخب اإ�سبانيا وغافي ي�ستعيد جاهزيته

غادر منتخب إسبانيا، أمس، إشبيلية 
متجها إلى براغ، حيث سيخوض غدا 

الجولة الثانية من النسخة الثالثة لدوري 
األمم األوروبية، أمام المنتخب التشيكي.

وكان المنتخب اإلسباني قد وصل 
المدينة األندلسية قادما من مدريد، 

األربعاء الماضي، ثم استمر في إشبيلية 
بعد مواجهة البرتغال )1-1(، حيث 

أجرى مرانا في المدينة الرياضية 
الخاصة بنادي ريال بيتيس.

وشارك في التدريبات جميع الالعبين 
بمن فيهم غافي، الذي خرج في الدقيقة 

81 قبل لحظات من هدف التعادل 
للبرتغال، بعد تعرضه لصدمة قوية في 

الساق، حسبما كشف المدرب لويس 
إنريكي عقب اللقاء.

في المقابل، ودع تياغو ألكانتارا 
زمالءه، حيث غادر مقر معسكر 

المنتخب على خلفية إصابته في وتر 
أكيليس، رغم أنه شارك بها في نهائي 

دوري األبطال أمام ريال مدريد، السبت 
الماضي في باريس.

ويستقبل المنتخب التشيكي نظيره 
اإلسباني من موقع الصدارة في 

مجموعته، حيث تفوق 2-1 على 
سويسرا الخميس الماضي.

الوكاالت



كشف صالح باي عبود المكلف باإلعالم على 
ان  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية  مستوى 
في  مغلقا  تربصا  سيجري  الوطني  المنتخب 
لمواجهة  تحسبا  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
من  الثانية  الجولة  لحساب  تنزانيا  منتخب 
تصفيات كأس إفريقيا لألمم، مشيرا إلى الفاف 
إيران وديا  للمنتخب  سترسم مواجهة الخضر 

هناك بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية.
تصريحات  في  للفاف  الرسمي  الناطق  وأكد 
بين  ما  اتفاق  هناك  أن  الوطنية،  لإلذاعة 
القدم  لكرة  واإليراني  الجزائري  االتحادين 
البلدان،  منتخبي  بين  ودية  مباراة  تنظيم  على 
يوم 12جوان، في العاصمة القطرية الدوحة، 
هذه  لترسيم  فقط  اإلدارية  المسائل  وتبقى 

المباراة.
تسير  األمور  »كل  المتحدث:  ذات  وأضاف 
المسائل  جميع  ضبطنا  لقد  يرام،  ما  على 
المتعلقة بهذا التربص، حيث سيجري الخضر 
في  األولى  المباراة  بعد  قطر  في  معسكرا 
أوغندا،  منتخب  أمام  »الكان«،  تصفيات 
الدوحة  إلى  الوطني  المنتخب  وسيتنقل 
الستكمال تحضيراته من أجل مواجهة منتخب 

تنزانيا بدار السالم في الجولة الثانية«
أشبال  أن  المتحدث في تصريحاته  ذات  وأكد 
سيواجهون  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب 
تحضيرية،  ودية  مباراة  في  إيران  منتخب 
 12 يوم  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  وذلك 

جوان الجاري.

مع  اتفاق  إلى  توصلنا  »لقد  عبود:  وأوضح 
االتحادية االيرانية لكرة القدم من اجل برمجة 
مقابلة ودية يوم 12 جوان الجاري بالدوحة، 
وسيتم اإلعالن رسميا عن هذه ترسيم االتفاق 

بعد االنتهاء من بعض التفاصيل اإلدارية ».
نظيره  التقى  أن  الوطني  للمنتخب  وسبق 
اإليراني يوم 27 مارس 2018، تحت قيادة 
الناخب الوطني السابق رابح ماجر، في مقابلة 
ودية جرت بمدينة غراز النمساوية، وعرفت 
مقابل  هدفين  بنتيجة  اإليراني  المنتخب  تفوق 

هدف.
أمير.ل

 �سيواجهون منتخب اإيران وديا يف قطر يوم 12 جوان

الخ�صر �صيجرون ترب�صا مغلقا في الدوحة 
تح�صبا لمواجهة تنزانيا

منتخب املحليني ينهي ترب�ص م�ستغامن ويعود للعا�سمة

بوقرة ي�صع اآخر اللم�صات على ت�صكيلته قبل مواجهة النيجر

القافلة الرتويجية لألعاب البحر الأبي�ص املتو�سط ت�سل الربج

اإ�صافة مرتقبة لمدرجات متحركة بمركز الموؤتمرات »محمد بن اأحمد«

حصة  آخر  خوضهم  بعد  مستغانم،  بمدينة  تربصهم  للمحليين،  الوطني  المنتخب  أنهى 
موسى  بسيدي  الوطني  المركز  إلى  أمس  وعاد  الجمهور،  بحضور  أمس،  أول  تدريبية 
التي  الودية  الدورة  لحساب  غد  يوم  النيجر  منتخب  مواجهة  قبل  اللمسات  آخر  لوضع 

تستضيفها الجزائر، حسبما أكده الموقع الرسمي للفاف أمس.
وأوضحت الفاف في بيان لها أمس، بأن أشبال المدرب مجيد بوقرة، عادوا أمس، إلى 
على  بوقرة  لحرص  مشيرة  تحضيراتهم،  الستكمال  بالعاصمة،  موسى،  سيدي  مركز 
توجيه الشكر، لمسؤولي والية مستغانم، على الترحاب، وتوفير كل الظروف إلنجاح هذا 
التربص، مضيفة بان التحاق بعثة منتخب النيجر، بأرض الوطن، كان أمس، في انتظار 

منتخبي السنغال، والكونغو الديمقراطية المشاركين في الدورة الودية.
لحساب  األولمبي،  جويلية   5 بملعب  غدا  النيجر،  من  نظيره  المحليين  منتخب  ويواجه 
المنظمة تحسبا لبطولة أمم إفريقيا لالعبين  الرباعية،  الدولية  الدورة  الجولة األولى عن 
المحليين 2023، المقررة بالجزائر من 8 إلى 31 جانفي المقبل، حسب ما كشفت عنه 

االفاف في صفحتها الرسمية على فايسبوك.
الكونغو  جمهورية  منتخب  بوقرة،  مجيد  المدرب  أشبال  يواجه  الثانية،  المباراة  وفي 
الديمقراطية، يوم الخميس المقبل بنفس الملعب، قبل إنهاء الدورة أمام السنغال في الـ13 

جوان الجاري، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، حسب برنامج الدورة.
وتحسبا لهذا الموعد التحضيري، وجه الناخب الوطني الدعوة إلى 30 العبا، للمشاركة 
في التربص الذي تم الشروع فيه منذ يوم الثالثاء الماضي بمدينة مستغانم، منهم 6 عناصر 
من شباب بلوزداد، 5 من نادي بارادو، 5 آخرين من اتحاد الجزائر وأربعة من مولودية 

الجزائر، وهم الفرق األكثر تمثيال في صفوف المنتخب.
ق.ر
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دورة »موري�ص ريفيلو« لأقل من 23 �سنة:

الجزائر تخرج من المناف�صة اإثر 
انهزامها اأمام كولومبيا

 
أقصي المنتخب الوطني 

ألقل من 23 سنة من 
الدور األول لدورة 
»موريس ريفيلو« 

»دورة تولون سابقا«، 
إثر خسارته أمام نظيره 
الكولومبي بنتيجة هدفين 

مقابل هدف، لحساب 
الجولة الثانية من 

المجموعة الثالثة، ضمن 
الطبعة الـ48 للدورة 

الجارية فعالياتها بفرنسا.
وافتتح »الخضر« باب 
التهديف عبر منصف 
بكرار )د 51(، لكن 

الزوار عادوا في النتيجة 
وفازوا باللقاء بفضل 

هدفي جون فيليز )د 66( و كاستيو )د 86(، وفي لقاء آخر عن هذه المجموعة 
الثالثة تغلب منتخب جزر القمر على اليابان بركالت الترجيح 0-3، عقب نهاية 
الوقت األصلي للمقابلة: 0-0، وفي ختام الجولة الثانية، يتقاسم  كل من كولومبيا 

و اليابان وجزر قمر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما أقصيت الجزائر من 
المنافسة عقب خسارتين، ولحساب الجولة الثالثة واألخيرة من الدورة األول، يواجه 

المنتخب الوطني نظيره من جزر القمر غدا.
وتشكل دورة تولون، محطة اعدادية للمنتخب الوطني دون23- عاما لكأس أفريقيا 

لألمم2023- لهذا الصنف العمري، حيث سيدور الدور األول من 19 إلى 27 
سبتمبر المقبل، فيما تقام المرحلة النهائية في الفترة الممتدة من 2 إلى 26 نوفمبر 

ببلد سيتم تعيينه الحقا، علما ان هذه الدورة ستكون مؤهلة ألولمبياد باريس2024-.
 ق.ر

ا�ستفاد من عطلة طويلة و�سي�سارك يف ترب�ص فريقه يف اأمريكا

محرز يعود للمباريات يوم 
20 جويلية ويتجه للبقاء مع 

ال�صيتيزن�س
 

يبدو ان الدولي الجزائري رياض محرز يتجه للبقاء مع ناديه مانشيستر سيتي 
لموسم آخر، رغم الحديث عن إمكانية رحيله عن الفريق في وقات سابق، حسبما 

أكدته العديد من المصادر اإلعالمية البريطانية أمس.
وأكدت العديد من التقارير أمس أنه من المنتظر أن يعود رياض محرز ألجواء 

المباريات في 20 جويلية المقبل، وقت المباراة التي ستجمع مانشستر سيتي بنظيره 
كلوب أمريكا المكسيكي في الواليات المتحدة األمريكية.

وأضافت ذات المصادر أنه وكما كان عليه الحال قبل أزمة فيروس كورونا، 
سيشارك محرز رفقة النادي األزرق »السماوي« بمعسكر خارجي طويل، استعدادا 
النطالقة الموسم الجديد 2023-2022، مشيرة لسعي نجم »محاربي الصحراء« 
لمواصلة الظهور بشكل جيد في المعسكر الخارجي، خاصة وأن المنافسة ستكون 

قوية في خط الهجوم بعد التعاقد مع النرويجي إيرلينج هاالند قادما من بروسيا 
دورتموند األلماني.

وتحدثت المصادر البريطانية عن استفادة الالعب من عطلة طويلة مقارنة بزمالئه 
المرتبطين مع منتخبات بلدانهم في مختلف المنافسات، مؤكدة أن ذلك سيساعده 

في استعادة لياقته، وتحدثت عن بقاءه في مانشيستر رغم ربط اسمه باالنتقال لعدد 
من األندية في وقت سابق، ويتقدمها ريال مدريد اإلسباني وباريس سان جيرمان 

الفرنسي.
 ق.ر

م�سوؤولو اإدارة بلوزداد �سيجتمعون به قريبا لإقناعه بالبقاء

الرجاء المغربي يريد باكيتا 
واأن�صار ال�صباب يرف�صون رحيله

 
كشف رئيس شباب بلوزداد محمد بن الحاج عن اجتماعه قريبا مع المدرب 

البرازيلي كارلوس باكيتا بشأن تحديد مستقبله بالرحيل أو البقاء، في الوقت الذي 
طالب فيه األنصار بضرورة العمل على االستقرار في العارضة الفنية، سيما وأن 

المدرب تمكن من تحقيق لقب البطولة قبل جولتين من نهايتها.
وقال بن الحاج في تصريح عقب هزيمة فريقه المفاجئة أمام نجم مقرة: »سنجتمع 

مع باكيتا للحديث معه، القرار يبقى بيده.، نعلم انه يملك اتصاالت، ال نستطيع 
التفريط في خدماته بحكم انه كان له الفضل في التتويج بالبطولة«

وأشارت العديد من المصادر أمس على ان الرجاء البيضاوي المغربي ربط 
االتصال بوكيل أعمال المدرب باكيتا، وتقدم له بعر ض مالي محترم نظير قبوله 
االلتحاق بالفريق تحسبا للموسم المقبل، وهو ما أثار غضب أنصار الشباب الذين 

يريدون بقاء مدرب فريقهم.
اما بخصوص الميركاتو الصيفي، قال رئيس الشباب: »عندنا مشكل في الفعالية، 

وقال لنا أن المهاجمين لم يساعدونني كثيرا، أؤكد انه من 8 إلى 10 العبين 
سنمنحهم الضوء األخضر للمغادرة، خاصة وأن البعض منهم طلب تغيير 

األجواء«.
ق.ر

البحر  أللعاب  ال19  الطبعة  منظمو  يرفع  أن  يرتقب 
الجاري  جوان   25 يوم  تنطلق  التي  المتوسط،  األبيض 
المتحركة  المدرجات  استيعاب  طاقة  من  بوهران، 
بن  »محمد  المؤتمرات  مركز  مستوى  على  الموضوعة 
الجودو،  لمسابقة  المنشأة  هذه  الحتضان  تحسبا  أحمد«، 

حسبما علم اليوم السبت من المنظمين.
خالد  للجيدو  الغربية  الجهوية  الرابطة  رئيس  وأوضح 
األيام  »في  جديدة  مدرجات  تركيب  سيتم  بأنه  براهمي 
القليلة المقبلة« في الموقع المعني من أجل الوصول إلى 

1500 مقعد.
وكان ذات الموقع قد احتضن البطولة اإلفريقية للجيدو في 
الفترة من 26 إلى 29 ماي المنصرم، حيث تم تجهيزه 
بالمناسبة بمدرجات متحركة تتسع لحوالي 450 مقعدا، 
وهو ما حال دون حضور الكثير من محبي هذه الرياضة 

الحدث بأعداد كبيرة.
وتابع براهمي، الذي سيكون مسؤوال عن فعاليات الجيدو 
خالل األلعاب المتوسطية: »يجب اإلشارة إلى أن الموقع 

أيام من انطالق  لنا إال قبل خمسة  لم يكن متاحا  المعني 
أكبر  بعدد  بتجهيزه  يمكنا  لم  ما  وهو  األفريقية،  البطولة 
تجريبيا،  حدثا  كان  ألنه  نظرا  ولكن  المدرجات.  من 
بعض  على  بالوقوف  اإلفريقية  البطولة  لنا  سمحت  فقد 

استيعاب  قدرة  زيادة  إلى  الحاجة  ذلك  في  بما  النقائص، 
الجمهور«.

كما توقع بطل الجيدو الجزائري السابق أن تحفز النتائج 
خالل  الجزائريون  الرياضيون  حققها  التي  للغاية  الجيدة 
وكأس  ذهبية  ميداليات  بسبع  بفوزهم  اإلفريقية  البطولة 
لألنصار  قوي  حضور  على  الفرق،  حسب  إفريقيا 
الجزائريين لمنافسات الجودو خالل األلعاب المتوسطية.

للتذكير، فإن مركز المؤتمرات »محمد بن أحمد« لوهران 
سيكون مسرحا، خالل الموعد المتوسطي، لمسابقات أربع 
رياضات أخرى، وهي الكاراتيه، والتايكواندو، والمسايفة 

وتنس الطاولة.
بتنظيمها  بادرت  التي  القافلة  حطت  أخرى،  جهة  من 
الجزائريين  الرياضيين  للصحفيين  الوطنية  المنظمة 
إطار  في  وذلك  بوعريريج  برج  بوالية  أمس،  رحالها 

حملتها الترويجية لأللعاب المتوسطية.
ق.ر/واج



أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي، 
أمس، التزام القطاع بتبني آليات عمل تتوافق مع 

المسارات االقتصادية واالجتماعية الجديدة للجزائر.
وأوضح الوزير خالل إشرافه على افتتاح الصالون 

الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بقصر الثقافة 
"مفدي زكريا", أن قطاعه ملتزم بتبني آليات عمل 
تتوافق مع القواعد التنافسية االقتصادية والتحوالت 

التقنية والتكنولوجية التي تشهدها الجزائر.
وذكر مرابي أن هذه التظاهرة تأتي" تنفيذا للبرنامج 

المسطر في مجال الشراكة مع القطاع االقتصادي 

بغية تحقيق إنسجام المنظومة التكوينية ومواكبتها 
للتحوالت التي تعيشها الجزائر والمساهمة في خلق 
فرص عمل جديدة وتسريع ديناميكية تأسيس نسيج 

المؤسسات المصغرة".
وعاد الوزير للتأكيد على "األهمية الكبرى التي 

توليها الدولة في جعل التكوين المهني وسيلة لترقية 
فرص تشغيل الشباب والنهوض باالقتصاد الوطني 
من خالل االستجابة لمتطلبات سوق الشغل بتوفير 

يد عاملة مؤهلة"، كما شدد ذات المسؤول ,على أن 
التوجه نحو التكوين هو"استثمار دائم لبناء وترقية 

المورد البشري الذي يتطلب مرافقة كل الفاعلين 
الرئيسيين من  مؤسسات اقتصادية ووكاالت الدعم 
والشركاء االجتماعيين".كما دعا مرابي بالمناسبة, 

المؤسسات الوطنية والخاصة إلى "إيالء العناية 
الالزمة بخريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين 

ألجل توفير مناصب شغل لهذه الفئة, ولضمان 
تكامل الجهود في القضاء على شبح البطالة, 

وتحقيق التنمية االقتصادية التي تضمنها برنامج 
رئيس الجمهورية، اضافة إلى تجسيد هدف التواجد 

ضمن أسواق الخارج اإلقليمية وحتى العالمية".

أدى 102 ضابط من الدرك الوطني، أمس، بمجلس قضاء 
الجزائر، اليمين القانونية، بصفتهم ضباط شرطة قضائية، 

وأفاد بيان للدرك الوطني، أمس، أن المادة 20 من المرسوم 
رقم 73/108 المؤرخ في 06 جوان 1973، توضح أن 

الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، "يكونون 
قد استوفوا اإلجراءات القانونية التي تؤهلهم للحصول على 

صفة "ضابط شرطة قضائية" التي تجعل منهم أعوانا للعدالة، 
يعملون تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون 

اإلجراءات الجزائية".
كما ذكر البيان بأن اليمين القانونية تمثل "عقد التزام وشرف 

واألساس الذي تقوم عليه أخالقيات أفراد الدرك الوطني"، كما 
أنها "اعتراف وإقرار رسمي لضباط الدرك الوطني يؤهلهم 
لممارسة مهامهم وصالحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقا 
ألحكام المادة 15 من قانون اإلجراءات الجزائية"، كما أنها 
تمثل "عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء 
لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليدا لعهد شهدائنا األبرار 
واحترام القوانين والنظم والمحافظة على األسرار المهنية 

وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا لألمة في 
كل الظروف".

�إ. �س

فازت الجزائر بمنصب النائب الثاني لرئاسة االتحاد األفريقي 
للبث اإلذاعي، ممثلة في شخص المدير العام لإلذاعة 

الجزائرية محمد بغالي وذلك خالل االنتخابات التي جرت في 
الدورة ال 13 للجمعية العامة لالتحاد التي عقدت بالعاصمة 

السينيغالية داكار.
وقد استطاعت الجزائر تحقيق هذا الفوز الكاسح، بفضل 

مشاركتها الفعالة والقوية في مختلف اللجان، وخاصة لجنتي 
التكنولوجيا والتكوين والمالية واللجنة القانونية، باإلضافة إلى 
"التأثير اإليجابي الكبير" للدعم الذي تلقاه االتحاد من الدولة 

الجزائرية، والذي قوبل بإشادة وتنويه من قبل أمانة وأعضاء 

االتحاد، خاصة ما يتعلق منه بمنحها مقر مركز تبادل األخبار 
والبرامج، بالعاصمة الجزائر.

وقد فرض ترشح الجزائر لعضوية رئاسة االتحاد، وسط 
مساندة وتزكية واسعة من أعضاء المجلس التنفيذي، انسحاب 

المرشح المغربي الذي كان يشغل موقع النائب الثالث للرئيس، 
بعد فترة سابقة كان سجل فيها تراجع للحضور والتأثير 
الجزائري، حيث سعى الطرف المغربي بكل الوسائل، 

ومحاولة توظيف تحالفات مشبوهة من أجل إبعاد الجزائر عن 
أخذ أي موقع مؤثر في عضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد.

ق. و

وضعت مصالح امن والية المدية مخططا أمنيا وقائيا لضمان التغطية 
األمنية لمجريات االمتحانات الرسمية  عبر كامل قطاع اختصاصها، 

قصد توفير األجواء المناسبة للممتحنين وتقديم التسهيالت الالزمة 
لضمان السير الحسن لالمتحانات، من خالل تسخير كافة اإلمكانيات 

المادية والبشرية الضرورية،
وتجنيد قواتها  التي سوف تسهر على التغطية األمنية لكل  المراكز 

الخاصة بإجراء  االمتحانات.وسيشمل هذا المخطط تأمين مراكز 
االمتحانات واألماكن المحيطة بها ليال نهارا، وكذا مراكز التجميع 
لوثائق االمتحانات ومراكز التصحيح، إضافة إلى المرافقة األمنية 

المستمرةلمواضيع األسئلة وأوراق األجوبة من مراكز اإلجراء 
صوب مراكز التجميع و التصحيح، وذلك بالتنسيق مع موظفي 
مصالح مديرية التربية لوالية المدية .كما تم تسخير كل اآلليات 

الوقائية من أجل ضمان سيولة الحركة المرورية بالقرب من مراكز 
االمتحانات التي ستشهد توافد التالميذ وأولياءهم من أجل الحفاظ 

على سالمة الممتحنين عن طريق وضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى 

متنقلة بالقرب من هذه المراكز قصد منع توقف المركبات والدراجات 
النارية ، و منع التجمعات أمام محيط المراكز ومواجهة أي طارئ أو 

حادث من شأنه أن يعكر السير الحسن لهذه االمتحانات التربوية لما 
لها من أهمية.و قد سخرت مصالح امن والية المدية كافة اإلمكانات 
المادية والبشرية، لتأمين امتحانات نهاية السنة لطوري المتوسط و 

البكالوريا عبر 94 مركز، و 04 مراكز تصحيح ، 01 مركز تجميع 
و اإلغفال.

وفيما يتعلق بامتحانات شهادة التعليم المتوسط، فسيتم تأمين 47 مركز 
امتحان، 02 مركزين تصحيح، ومركز واحد للتجميع و اإلغفال. وفي 

األخير تدعوا مصالح أمن والية المدية المواطنين، السيما األولياء 
تقديم يد المساعدةلقواتها العاملة في الميدان، بتفادي الوقوف و التوقف 
العشوائي أمام المؤسسات التربوية، من اجل تسهيل حركة المرور ، 
حتى يتسنى ألبنائنا الممتحنين اجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف 

و الوصول إلى مراكز االمتحان في األوقات المسموح بها.
ع. بكريي

إشـهـــار

ق. و
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املواطنون يثنون على جمهودات رجال الدرك 

 الإطاحة ب�صبكة خمت�صة
يف �صرقة املنازل ببئر بن عابد يف املدية

في إطار مكافحة الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم عبر إقليم إختصاص 
المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالمدية وعلى إثر شكوى مفادها تعرض مواطن 
إلى سرقة منزله الكائن ببلدية بئر بن عابد شرقي المدية من طرف مجهولين وذلك 
باستعمال كسر زجاج النافذة والتسلل ليال لغرض السرقة مع التهديد بالقتل بواسطة 
سالح أبيض. على الفور تم تشكيل دورية مشكلة من أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك 
الوطني ببئر بن عابد حيث تم التنقل إلى منزل الضحية برفقة أفراد خلية الشرطة 
التقنية من أجل إجراء المعاينات الالزمة وباستعمال طرق التحري التقنية والعلمية 

وكذا تفعيل شبكة االستعالمات تم التوصل إلى الفاعلين ويتعلق األمر بشخصين 
تتراوح أعمارهم مابين 23و27 سنة أحدهما مسبوق قضائيا.

هذان األخيران ينتهجان أسلوب الترصد للضحايا قبل تنفيذ عملية السرقة لعدة 
ساعات أو أيام لمعرفة توقيت مغادرة الضحايا إلى السوق األسبوعي للمواشي 

بالبويرة للتسوق، اإلتفاق يكون مسبقا للسرقة وكذا اختيار الضحايا الذين يتركون 
نساء وأطفاال عزل بمفردهم بالمنزل لكي ال تكون هناك مقاومة، استعمال أسلوب 
التخويف والترهيب والتهديد بالقتل بواسطة أسلحة بيضاء، استعمال أسلوب تلثيم 

وإخفاء الوجه، حيث ال يظهر عنه إال األعين وبعض مالمح الجبهة، وعليه تم تقديم 
الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية سرقة منزل مع توفر 

ظرف الليل الكسر وحمل سالح أبيض مع تعدد الجنازة والتهديد بالقتل، جناية تكوين 
جمعية أشرار.

هذا ومن خالل حديث المواطنين من بلدية بئر بن عابد إلينا لمسنا ارتياحا كبيرا 
لدى الساكنة للمجهودات التي يبذلها رجال الدرك، ألجل وضع حد لزارعي الرعب 

في أوساط العائالت بهذه البلدية التي توصف بالهادئة، مطالبين الجهات المختصة 
بالضرب بيد من حديد على أيدي هؤالء ليكونوا عبرة لغيرهم ممن ينتهجون هذا 

السلوك غير السوي في نشر الفتنة وترويع النساء واألطفال وسرقة ممتلكات الغير.
ع. ب

امل�سيلة:

 اأزيد من 21 األف مرت�صح 
لإجتياز �صهادة التعليم املتو�صط 

كشفت، مصالح واليه المسيلة، عن إحصاء أزيد من 21 ألف مترشحا الجراء 
اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورتها  لجوان .2022 

وبحسب ما أفادت به ذات المصالح فإن عددالمتتحنين في شهادة التعليم المتوسط 
21787 ممتحن من بينهم  15 مترشحا من ذوي االعاقة، فيما بلغ عدد المترشحين 

األحرار الذين سيتقدمون إلجراء االمتحان  300مترشحا،موزعين على  76 مركزا 
إلجراء االمتحانات حيث سيؤطرهم  5291 مؤطر.

وقد وفرت ذات المصالح مجمل الوسائل المادية والبشرية سهرا على راحة 
الممتحنين ،من خالل توفير األمن داخل وخارج المراكز على غرار  المياه الصاحة 
للشرب ،المكيفات والنقل واإلطعام،وكذا تجنيد الصحة المدرسية بغية ضمان السير 

الحسن لظروف اإلمتحانات، كما ستستمر خالل هذه السنة أخذ كافة اإلجراءات 
اإلحترازيةمن فيروس كورونا عبر مراكز إجراء اإلمتحانات،هذا وينتظر من 

الجمعيات الفاعلة المساهمة في هذا الشأن من خالل مرافقة التالميذ في اإلمتحانات 
التي تستمر لثالثة أيام. 

حممد قرين

املدية

خمطط اأمني لتاأمني امتحانات "الباك" و"البيام"

اجلزائر تفوز باملن�سب بعد م�ساركتها الفعالة يف انتخابات االحتاد بداكار

بغايل نائبا ثانيا لرئا�صة الحتاد الإفريقي للبث الإذاعي

بعد اأن ا�ستوفوا االإجراءات القانونية 

102 دركي يوؤدون اليمني القانونية ك�صباط �صرطة ق�صائية

يوؤكد                                                               وزير التكوين والتعليم املهنيني 

تبني اآليات عمل تتوافق مع امل�صارات 
القت�صادية والجتماعية اجلديدة



  أعلنت لجنة تحكيم جائزة محمد ديب لألدب 
عن القائمة الطويلة لترشيحات الطبعة الثامنة    
-2021 2022، التي تخصص ألحسن رواية 

وأحسن مجموعة قصصية في كل من فئات 
الجائزة الثالث بالعربية واألمازيغية والفرنسية 
حيث ضمت 27 عمال إبداعيا، حسب ما أفاد 

به المنظمون.
  واختارت لجنة التحكيم 12 نصا إبداعيا 

بالعربية لكتاب على غرار ليلى عامر وعملها 
»نخب األولى« وعبد القادر صيد وروايته 

»تماسيح جنان بايلك« وصادق فاروق وعمله 
»شجرة العشق« وأسماء بلغاشم ونصها 

»ساعة واحدة بعد الوطن«.
   وضمن القائمة الطويلة للجائزة في اللغة 

األمازيغية تم إدراج ثالث روايات لكل 
من عودية الزهرة وفضيلة أولبصير ووليد 

ساحلي، كما تم ترشيح 12 عمال باللغة 
الفرنسية على غرار »عبقرية شريرة« لنجيب 

اسطنبولي و«جوع أبيض« ألمين الزاوي 
و«منتهى اللحظة« لليلى حموتان.

وسيتم اإلعالم عن القائمة القصيرة لهذه 
الجائزة، التي تعتبر من أهم الجوائز األدبية في 

الجزائر، »بداية أكتوبر« المقبل وعن أسماء 
الفائزين في »22 أكتوبر«، بمدينة تلمسان.

  وكانت الطبعة السابقة 
للجائزة قد عرفت تتويج 
عبد المنعم سايح بجائزة 

اللغة العربية فيما فاز 
مراد زيمو بجائزة 

األمازيغية ومصطفى بن 
فوضيل بجائزة الفرنسية.

وتحتفي جائزة محمد 
ديب لألدب، التي تنظمها 

الجمعية الثقافية »الدار 
الكبيرة« بتلمسان، 

بالتراث األدبي للروائي 
الراحل محمد ديب 
 ،)1920-2003(
كما تهدف لتشجيع 

وتحفيز اإلبداع األدبي 
لدى الشباب في 

اللغات الثالث العربية 
واألمازيغية والفرنسية.
وتسعى الجمعية، منذ 
تأسيسها في 2001، 

إلى ترقية وتعزيز 
المنجز األدبي للراحل محمد ديب وتنظيم 
ورشات في فن الكتابة والمسرح والسينما 

والرسم وكذا التعريف باإلبداع الروائي 
والقصصي الجزائري وخصوصا من خالل 

جائزة محمد ديب.

 الإعلن عن القائمة الطويلة جلائزة حممد ديب للأدب 

يف طبعتها الثامنة

اإطلق الطبعة الثالثة للم�سابقة الوطنية حول حقوق الطفل

   أطلقت نهاية األسبوع، بالجزائر العاصمة الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية حول حقوق الطفل تحت شعار: 
»كن مبدعا«، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح يونيو من كل سنة.

  وتم اإلعالن عن إطالق هذه المسابقة، خالل لقاء حول المصلحة الفضلى للطفل، نظم تحت إشراف وزيرة 

الثقافة والفنون، صورية مولوجي، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، بحضور عدد من 
الوزراء وممثلين عن عدة هيئات وقطاعات وكذا عن المجتمع المدني.

  وحسب المنظمين، فإن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز مبدأ المشاركة عند شريحة األطفال للتعبير عن 
مختلف المجاالت التي تهمهم، عن طريق الكتابة والرسم والغناء، حيث سيتم اإلعالن عن نتائجها يوم 15 

يوليو المقبل خالل إحياء اليوم الوطني للطفولة.
  وبهذه المناسبة، أكدت السيدة شرفي على االهتمام »الخاص« الذي توليه الدولة للطفولة، حيث حظيت 

بترسانة قانونية »تكفل لها العيش الكريم والحماية من جميع أشكال العنف واالعتداء واالستغالل وغيرها 
من المخاطر«، مذكرة بأن القانون يعاقب كل مساس بحقوق الطفل.

  وفي ذات السياق، أشارت نفس المسؤولة إلى التعديل الدستوري األخير الذي »عزز حقوق الطفل 
بتكريس مبدأ المصلحة العليا للطفل«، مذكرة بالقانون المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل 
الذي يعد --مثلما قالت-- »مكسبا نوعيا« يضاف إلى المكاسب العديدة التي حققتها بالدنا في مجال الطفولة.
  كما كشفت عن استراتيجية وطنية تمتد إلى غاية عام 2026 التي تعد »ورقة طريق« حددت األولويات 

الرامية إلى تحسين وضعية الطفل«.
  ومن جهتها، أكدت السيدة مولوجي أن حماية حقوق الطفل وترقيتها هي »مسؤولية دائمة و مهمة 

مستمرة«، وأن الثقافة والفنون »من بين المجاالت المهتمة بتطوير قدرات األطفال«، مضيفة أن القطاع 
يسعى » لتعزيز القدرات اإلبداعية لألطفال وتوسيع دائرة الممارسة الفنية المناسبة لخصوصياتهم وتستجيب 

لمتطلباتهم ».
  وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن القطاع يسهر على »تطوير الممارسة الفنية من خالل تنظيم ورشات 

لألطفال في المسرح واألداء الفني والتعليم الموسيقي والرسم والكتابة وتنظيم مسابقات لصقل المواهب 
ومرافقتها«، مبرزة أنه »تم إسداء تعليمات من أجل برمجة فعاليات أدبية وفنية بصفة دورية لصالح 

األطفال«.
  وبدوره، أشاد المنسق المقيم لألمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، بمجهودات الجزائر في مجال 

الطفولة، منوها بالقانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 يوليو 2015.

انطلق الطبعة العا�سرة من 
املهرجان الثقايف«القراءة 

يف احتفال«
  انطلقت نهاية األسبوع الفارط، بوالية خنشلة فعاليات الطبعة العاشرة 

من المهرجان الثقافي المحلي »القراءة في احتفال« بمناسبة اليوم العالمي 
للطفولة )1 يونيو من كل سنة(.

  وأشرف مدير الثقافة و الفنون لوالية خنشلة لزهر دمان مرفوقا بمحافظ 
المهرجان نذير بوثريد بحديقة التسلية اإلخوة آيت الحاج على إعطاء 
إشارة انطالق الطبعة العاشرة من هذا المهرجان تحت شعار »طفل 

اليوم...مجد الغد«.
  وعرف اليوم األول من التظاهرة الثقافية برمجة محاضرة بعنوان »دور 
المطالعة في تحسين السلوك النفسي وترقية القدرات اإلبداعية للطفل« من 

تنشيط الدكتورة خديجة أولم من جامعة تبسة، مع افتتاح معرض لكتاب 
الطفل بالمكتبة المتنقلة، باإلضافة إلى ورشة الفن التشكيلي من تنشيط 
رئيس الجمعية الوالئية لمسات للفن التشكيلي فؤاد بالع والفنان وليد 

شمامي وعرض ترفيهي من تقديم فرقة بالبل اآلفاق.
  وأكد نذير بوثريد محافظ المهرجان الثقافي المحلي »القراءة في 

احتفال« في تصريح على هامش انطالق فعاليات التظاهرة الثقافية 
الترفيهية التي تستمر إلى غاية نهار اليوم، أنه ستتم برمجة عدة نشاطات 

تثقيفية وترفيهية لفائدة أطفال بلديات خنشلة وقايس وخيران وانسيغة و 
يابوس.

  وأضاف ذات المسؤول أنه تمت بالمناسبة برمجة ورشات خاصة 
بالقراءة وأخرى في الفن التشكيلي والحساب الذهني والخط العربي و 
األمازيغي، يؤطرها أساتذة وفنانون مختصون باإلضافة إلى عروض 

بهلوانية وأخرى ترفيهية تربوية وعروض مسرحية ومسابقات في عدة 
أنشطة ثقافية.

  وأفاد ذات المسؤول أن ما يميز الطبعة العاشرة من هذا المهرجان 
الثقافي المحلي عن باقي الطبعات هو تنظيم جلسات قراءة في سير كتاب 
محليين وعالميين وقراءات في التراث المحلي للمنطقة مع إقامة معارض 
موجهة للطفل بمشاركة لمختلف النوادي والجمعيات الناشطة في الميدان.

اإعادة افتتاح الف�ساء 
امل�سرحي »بل�ستي« 

 تعززت الساحة الثقافية بالجزائر العاصمة اليوم األربعاء بإعادة افتتاح 
الفضاء المسرحي »بالصتي« الذي احتضن بمناسبة االحتفال باليوم 

العالمي للطفولة األيام األولى لمسرح الطفولة خالل األيام األربعة 
الفارطة.

  و أوضح المشرف على هذا الفضاء الخاص، أحميدة العياشي، أن إعادة 
تدشينه يهدف إلى »تعزيز الفضاءات الثقافية الجوارية التي تعنى بثقافة 
الطفولة واليافعين بغية خلق دينامية ثقافية وحيوية على مستوى مختلف 

األحياء وتشجيع المواهب واكتشافها ..«.
  وأضاف المتحدث أن »بالصتي« فضاء مسرحي موجه أيضا لألطفال 

وسيعمل بشكل عام على احتضان العروض المسرحية ومختلف الورشات 
التكوينية في شتى عناصر الفعل المسرحي وبتأطير من مختصين في 

المجال.
  وأشار العياشي أن فضاء »بالصتي« الذي يتصادف إعادة افتتاحه 

مع إطالق تظاهرة األيام األولى لمسرح الطفولة، التي تنظم من طرف 
مؤسسة »افنتس« بالتعاون مع بلدية الجزائر الوسطى والمسرح الوطني 

الجزائري محي الدين باشطارزي، سيعرف تنظيم عروض مسرحية 
وورشات خاصة في مجال الكوريغرافيا واألداء وفن العرائس، في إطار 

هذه األيام.
  وأبرز المتحدث أهمية هذا المشروع باعتباره »فضاء لالحتكاك 

واكتشاف المواهب الشابة ومساحة للتواصل بين األجيال«، موضحا 
أنه يعمل على »تشجيع مسرح الطفل والثقافة الجوارية وتزويد األطفال 

بمعارف لتنمية مهاراتهم األدائية«.
  و لفت في سياق كالمه إلى أن هذا الفضاء تم افتتاحه »كتجربة خاصة 

أولى منذ قرابة 10 سنوات وتوقف لفترة«، وقد عرف سابقا تنظيم العديد 
من الفعاليات، كما استقبل مجموعة من األسماء الثقافية لعرض تجاربهم 

الفنية وتقاسمها مع الجمهور.
  وكان افتتاح هذا الفضاء قد عرف عرض شريطين وثائقيين، األول 

حول الفضاء نفسه والثاني حول تجربة المسرحي الشاب حسين مختار في 
مجال مسرح الطفل، وهذا بحضور وجوه ثقافية وفنية وعدد من األطفال 

وأوليائهم.

معر�ض فني و حريف للأطفال الذين 
يعانون من �سعوبات و تاأخر مدر�سي

   يعرض رواق »ايزوارت« بالمركز التجاري لباب الزوار بالجزائر العاصمة، مجموعة من اللوحات و 
التحف الفنية التي أبدعتها أنامل األطفال الذين يعانون من صعوبات و تأخر مدرسي و ذلك بمناسبة إحياء 

اليوم العالمي للطفولة، المصادف للفاتح يونيو من كل سنة.
  و يشمل هذا المعرض الذي نظمته جمعية »أليف« للمساعدة على اإلدماج االجتماعي - المهني لألطفال 

الذين يعانون من صعوبات ذهنية خاصة المصابين بالتريزوميا و التوحد، أكثر من خمسين لوحة فنية 
مرسومة على الزجاج و سندات أخرى و كذا أشغال يدوية فنية مزينة شملت مجموعة من المرايا و 

.)MAKRAMI( حقائب اليد الخاصة بالنساء والتي أنجزت بطريقة الماكرامي
  وتتميز المعروضات الفنية التي أنجزها هؤالء التالميذ المنتمين للجمعية و الذين تعلموا أساسيات و 
تقنيات هذا الفن في ورشة المربي المتخصص، علي لرجان، بحس إبداعي رفيع و بدقة في االنجاز 
و التحكم في األلوان و الخطوط، كما يتجلى من خالل األعمال المشاركة اهتمام هؤالء المبدعين بما 
يجري حولهم في الداخل و الخارج، كما يؤكده تنوع مواضيع أعمالهم خاصة اللوحات التي أبرزت 

اهتمامهم بعالم األزياء من خالل التشكيلة التي اهتمت باألزياء.
  وقد حضرت في التشكيلة المعروضة الجبة القبائلية و الملحفة الشاوية إلى جانب أزياء عالمية أخرى 

منها الكيمونو الياباني و الزي اإلفريقي الشهير باسم »بوبو« الذي يتميز بأشكاله المميزة و ألوانه 
الزاهية .

  ومن بين المعروضات أيضا لوحات الخط العربي و تحف أخرى مثل المزهريات التي استعملت فيها مربعات السيراميك بإتقان و دقة .
  إلى جانب المعرض أقيمت أيضا ورشة يستعرض فيها المشاركون التابعون للجمعية أمام الزوار طريقة عملهم و ذلك على مستوى مجموعتين تتشكل كل واحدة من 12 تلميذا، كما برمج منظمو 

التظاهرة أيضا ورشتين آخرتين في 12 و 20 يونيو الجاري.
  وصرحت السيدة مريم حمود المشرفة على المعرض و مديرة مدرسة تماني التابعة لهذه الجمعية التي ترأسها والدتها انه إلى جانب »مساعدة هذه الفئة في تعلم حرف تفيدها في المستقبل و تخرجها 

من العزلة التي تفرض عليهم تسعى الجمعية إلى تقريبهم من العالم الخارجي و مساعدهم بعرض و بيع انجازاتهم كما هو الشأن في هذا المعرض«.
  للتذكير فان هذه الجمعية تأسست في عام 2003 و مع مرور الوقت تضاعف عدد المنتمين إليها و هي اليوم تستقبل 180 تلميذ موزعين على 180 قسم من بينها قسمين مخصصين للتكوين المهني 

يستقبل من تتراوح أعمارهم بين 18و 22 عاما، كما فتحت الجمعية في عام 2012 رواق للبيع يشتغل بها قدماء تالميذ المؤسسة.
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"مصحوبا  اإلضراب  وسيكون 
مقر  أمام  احتجاجية  بمسيرة 
وزارة التربية الوطنية والتعليم 
اتجاه  في  والرياضة,  األولي 
أمامه",  واالعتصام  البرلمان, 
التنسيقية.  عنه  كشفت  حسبما 
المقصيون  األساتذة  يستعد  كما 
 7 و   6 ليلة  السلم,  خارج  من 
أمام  للمبيت  الجاري,  يونيو 
البشرية  الموارد  مصلحة 

بالرباط.
وزارة  التنسيقية,  وطالبت 
"إصدار  ب  المغربية  التربية 
تعديلي,  استثنائي  مرسوم 
التعليم  ألساتذة  فورية  وترقية 
التعليم  وأساتذة  االبتدائي, 
والملحقين  اإلعدادي,  الثانوي 
االقتصاد  وملحقي  التربويين, 
السلم,  خارج  إلى  واإلدارة, 
وإداري,  مادي  رجعي  وبأثر 
من  أخرى  بقطاعات  أسوة 

الوظيفة العمومية".
الجامعة  دعت  جهتها,  من 
بالمغرب  للتعليم  الوطنية 
إلى  الديمقراطي(,  )التوجه 
أكادير  من  جهوية  قافلة  تنظيم 
إلى أمام مقر المديرية اإلقليمية 
والتعليم ألولي  الوطنية  للتربية 
األحد  يوم  بتيزنيت  والرياضة 
المقبل, احتجاجا على األوضاع 

المزرية التي يعيشها القطاع.
الوطنية  الجامعة  بيان  وحسب 
تنظيم  فإن  بتيزنيت,  للتعليم 
احتقان  ظل  في  "يأتي  القافلة 

بالمنطقة,  القطاع  يعرفه 
المسؤولين  صمت  وسط 
تشوبه,  التي  الخروقات  على 
أن  دون  من  المشاكل  وتفاقم 
على  حلحلتها  أو  بحلها,  يباشر 
"لحظة  يشكل  كما  األقل", 
ثانية  مرحلة  لتدشين  نضالية 
مبادرات  يتضمن  برنامج  من 
نوعية سطرها المكتب اإلقليمي 
العمل  عن  دفاعا  للنقابة, 
النقابي, وضد كل أشكال الفساد 

والسلطوية في قطاع التعليم".
مفتشو  رفض  جهتهم,  من 
التعليم بالمغرب "رفضا قاطعا 
منعطف  في  أساسي  نظام  أي 

في  إعداده  يتم  ودقيق,  حاسم 
تحقيق  بهدف  مغلقة  غرف 
وتلبية  معينة,  جهات  مصالح 
وبعيدا  ضيقة,  فئوية  لنزاعات 
مع  والوضوح  الشفافية  عن 
بالدرجة  المعنيين  التعليم  عمال 
األولى بهذا النظام, مما سيرهن 

القطاع لسنوات طويلة".
التعليم,  مفتشو  وأستهجن 
الخصوص,  بهذا  بيان  في 
إعداد  ترافق  التي  "الظروف 
المتسم  األساسي  النظام 
وغياب  والغموض,  بالضبابية 
إلى  هياكلهم  داعيين  الشفافية", 
يضمن  بما  والتعبئة,  "اليقظة 

مع  للتفاعل  الكامل  االستعداد 
قد  وما  الطارئة,  المستجدات 
وبرامج  مواقف  من  تتطلبه 

نضالية".
المجلس  أعضاء  البيان,  ودعا 
للحضور  للنقابة,  الوطني 
الحاسم  لالجتماع  المكثف 
السبت,  اليوم  عقده  المزمع 
أشغال  الستكمال   , )سال(  ب 
من  للمجلس  األولى  الدورة 
تطورات  في  التداول  أجل 
لموظفي  األساسي  النظام  ملف 
اتخاذ  "بغرض  الوزارة, 
نضالية  مواقف  و  قرارات 

مالئمة".

  ا�سراب وطني لتن�سيقية موظفي وزارة الرتبية املق�سيني من خارج ال�سلم

املغرب على �سفيح �ساخن 

اأعلنت "التن�سيقية الوطنية ملوظفي وزارة الرتبية املق�سيني من خارج ال�سلم" باملغرب، عن عودتها 

لالحتجاج، عرب اإ�سراب وطني يومي 6 و7 جوان اجلاري، رف�سا ملا و�سفوه بـ "بالت�سويف والتظليل 

واملماطلة والتجاهل" يف معاجلة ملفهم.

ع�سو الأمانة الوطنية جلبهة البولي�ساريو، 

حممد �سيداتيي�سرح

 حممد عبد العزيز كان 
زعيما كبريا موؤمنا بوحدة 

اإفريقيا
 

أكد عضو األمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، محمد سيداتي، في إشادة 
قوية أليقونة الكفاح الصحراوي المسلح بمناسبة الذكرى السادسة لوفاته، 
أن الرئيس الصحراوي األسبق، الراحل محمد عبد العزيز "كان زعيما 

كبيرا مقتنعا بالوحدة اإلفريقية، وانه من مصاف األبطال".
 وكتب ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، محمد سيداتي، انه "كان من 

الملتزمين بفكرة الوحدة اإلفريقية و ينتمي إلى مصاف االبطال، على 
غرار أميلكار كابرال و الزعيم اغوستينو نيتو"، كما أشار الى ان "محمد 

عبد العزيز الذي كان شخصا استثنائيا و مناضال قل له نظير وصاحب 
قناعة ثورية ال تلين، قد نجح في ربط عالقات صداقة وتضامن عميقة مع 
زعماء حركات التحرر في جنوب القارة، من قبيل اوليفر طامبو )المؤتمر 
الوطني اإلفريقي( الجنوب افريقي، وسام نجوما )المنظمة الشعبية لجنوب 

غربي إفريقيا( ناميبيا".
وفي معرض تذكيره بإيمان الفقيد بالروح اإلفريقية، أكد المسؤول 

الصحراوي، ان "جبهة البوليساريو بقيادة، محمد عبد العزيز، قد قررت 
رمزيا أن تضع في متناول المؤتمر الوطني اإلفريقي و المنظمة الشعبية 
لجنوب غربي إفريقيا )سوابو(، كمية معتبرة من األسلحة من صنع نظام 

الفصل العنصري )ابارتايد(، تم استرجاعها من جيش الغزو المغربي التي 
كان يستعملها ضد الشعب الصحراوي".

كما قام بزيارات عمل منتظمة، سمحت له بنسج عالقات متينة مع عديد 
الزعماء، مثل جوليوس نيريري وكينيت كاوندا و خوسي ايدواردو 

دوسنتوس و سامورا ماشيل و توماس سانكارا"، يضيف السيد سيداتي، 
مشيرا إلى أن محمد عبد العزيز كان كذلك مناصرا كبيرا لالتحاد 

المغاربي.
وتابع سيداتي يقول، ان محمد عبد العزيز مقتفيا خطى رفيقه في 

النضال، الوالي مصطفى السيد، كان على قناعة كبيرة بفكرة المغرب 
العربي للشعوب، حيث اجتهد بال هوادة في تقريب الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية بجيرانها"، إال انه تأسف لسلوك المغرب الذي 
"ومن خالل سياسته التوسعية قد عرقل هذا المشروع المغاربي الكبير".
وأضاف في ذات السياق انه على الرغم من الظروف الراهنة، إال ان 

"محمد عبد العزيز قد ظل على قناعته، حيث ان إيمانه بوحدة إفريقيا و 
تحرير الشعوب قد ظل راسخا ال يتزعزع". 

والدليل على ذلك -حسب السيد سيداتي- هو "أن الفقيد يعد من أوائل 
الموقعين على العقد التأسيسي لالتحاد اإلفريقي الذي هو ثمرة مسار 

طويل من التفكير و العمل من اجل دعم ديناميكية القارة و تطوير 
مستقبلها".

كما أشار المسؤول الصحراوي إلى أن "مسعى الزعيم الراحل نابع من 
قناعته القوية بان أولى حريات شعوب إفريقيا تتمثل في تبني الكفاح 

و أن االستعمار و االستعمار الجديد، هما تهديد وجودي و دائم لبلداننا 
و أن االحتالل غير الشرعي للصحراء الغربية يعد نموذجا في هذا 

الخصوص".
وذكر في األخير بان التزام و إيمان محمد عبد العزيز بالوحدة اإلفريقية 
من اجل تحرير شعوب القارة قد أشاد بهما عديد زعماء و رموز الكفاح 

اإلفريقي في حياتهم، على غرار نلسون مانديال، و أن اكبر تكريم 
خصصته القارة اإلفريقية للزعيم الراحل، قد تم في سنة 1988 "عندما 

عينه نظراءه األفارقة إللقاء الخطاب الختامي إلحياء الذكرى ال25 
إلنشاء منظمة الوحدة اإلفريقية". وختم قائال " محمد عبد العزيز قدم 

خطابا تاريخيا حول تحرير إفريقيا و انعتاق شعوبها ومن اجل الوحدة 
التي شكلوها أثناء الكفاح".

  
قالت اإنه قائم على جهود الأمم املتحدة لإيجاد حل 

"عادل ودائم"

برلني توؤكد اأن موقفها من 
ال�سحراء الغربية مل يتغري

 جددت الحكومة الفدرالية األلمانية أول أمس التأكيد على أن موقفها من 
الصحراء الغربية لم يتغير وهو قائم على جهود األمم المتحدة إليجاد حل 

"عادل ودائم" للصراع في المستعمرة اإلسبانية السابقة.
وفي رد مكتوب من وزارة الخارجية االلمانية على اتهامها بدعم احتالل 

المغرب ألراضي الصحراء الغربية، أوضحت الحكومة الفيدرالية أن 
موقفها من الصحراء الغربية لم يتغير، حيث ان الصحراء الغربية هي 

"إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي حسب ما نصت عليه المادة 73 من ميثاق 
األمم المتحدة".وأكدت الحكومة في ردها أن "الوضع النهائي للصحراء 

الغربية وفقا للقانون الدولي لم يتضح بعد من وجهة نظر الحكومة 
الفيدرالية".

وأضاف بيان الوزارة أنه "وفقا للجنة الخاصة المعنية بإنهاء االستعمار 
التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة، فإن أراضي الصحراء الغربية ليست 

تحت السيطرة الفعلية لسلطة إدارية يشرعها القانون الدولي".
وأوضح البيان أيضا أن المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتعلقة 

بالصحراء الغربية وكذا إقليم المملكة المغربية، يخضعان ألنظمة قانونية 
دولية مختلفة، وبالتالي يجب النظر فيهما بشكل منفصل.وواصل بيان 

الخارجية األلمانية يقول : "تواصل الحكومة االتحادية دعم جهود األمم 
المتحدة للتوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم للصراع، تقبله جميع 

األطراف على أساس قرارات مجلس األمن ذات الصلة".
تجدر االشارة الى ان تجديد الموقف األلماني جاء عقب تنديد اليسار 
األلماني بموقف برلين، و قال أنها تدعم احتالل المغرب للصحراء 

الغربية.

الوكاالت
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 يف �سوء العقوبات املفرو�سة على ال�سلطات النتقالية يف البلدان الثالثة

قمة ا�ستثنائية لقادة )اإيكوا�س( لبحث الو�سع يف مايل 
وغينيا وبوركينا فا�سو

لغرب  االقتصادية  المجموعة  وحكومات  دول  رؤساء  يعقد 
الغانية  بالعاصمة  استثنائية  قمة  أمس،  )إيكواس(،  إفريقيا 
)أكرا(، لبحث األوضاع في كل من مالي، وغينيا، وبوركينا 
فاسو، في ضوء العقوبات المفروضة على السلطات االنتقالية 

في البلدان الثالثة. 
و كانت مجموعة )ايكواس(, قد أبقت خالل قمة عقدت في 25 
مارس الماضي على عقوباتها المفروضة على دولة مالي )في 
انتخابات من  التأخير في إجراء  المنصر(, "بسبب  9 جانفي 

شأنها اعادة السلطة إلى مدنيين".
الجدول  احترام  إلى  االنتقالية,  السلطات  المجموعة,  ودعت 
 16 إلى   12 "من  االنتقالية  المرحلة  بشأن  به  أوصت  الذي 
شهرا", وأكدوا تشجيع الحوار بهدف التوصل الى حل يضمن 

الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على باماكو.
غودالك  المالية,  األزمة  في  ايكواس  وسيط  أجرى  وقد 
جوناثان, سلسلة من المحادثات مع الرئيس االنتقالي, عصيمي 
غويتا, و مسؤولين كبار في باماكو, لكن دون التوصل إلى أي 

موعد محدد بشأن إجراء االنتخابات في البالد.
وكان غويتا قد اقترح مرحلة انتقالية من 36 شهرا, ثم 29 
شهرا, و أخيرا 24 شهرا, كمجهود أخير للتوصل الى توافق, 
لكن التجمع االقليمي ظل متمسكا بمرحلة انتقالية من "12 الى 

16 شهرا", بإشراف لجنة انتخابات مستقلة.
األخير  االقتراح  أن  مالي,  في  للمشهد  مراقبون  ويرى 

للمجموعة االقليمية والذي عبر عنه منذ يومين رئيس االتحاد 
االفريقي, ماكي سال, بشأن تحديد الفترة االنتقالية ما بين 16 
مالي  بين  العالقات  في  الجليد  إذابة  شأته  "من  24 شهر,  و 

و )ايكواس(.
إفريقيا,  لغرب  والنقدي  االقتصادي  االتحاد  كان  جهته,  ومن 
قد فرض من جهته عقوبات مالية ضد باماكو, ومن ضمنها 
 8 بين  المشترك  المركزي  البنك  في  المالية  األصول  تجميد 
ومنع  العمومية,  المؤسسات  وكذا  الهيئة,  في  أعضاء   دول 

البالد من كل مساعدة مالية من قبل الهيئات الدولية.
وفيما يتعلق بكل من بوركينافاسو وغينيا, فقد وجهت مجموعة 
لتقديم  انذار"لهما,  "آخر  الماضي,  مارس  شهر  )إيكواس( 
اآلجال  في  الدستوري",  النظام  للعودة  مقبول  زمني  جدول 
المحددة.وقد أقر زعماء المجموعة عقوبات ضد البلدين, بعد 

التغييرات غير الدستورية التي شهدهما.
وتتزامن هذه القمة, مع انعقاد قمة استثنائية لالتحاد االقتصادي 
عدة  حول  أشغالها  ستتمحور  والتي  إفريقيا,  لغرب  والنقدي 
ملفات, أبرزها, مسألة رئاسة مؤتمر رؤساء دول وحكومات 

االتحاد النقدي, وتجديد التفويضات, وتعيين المحكمة العليا.

 خرجوا للمطالبة بحقوقهم الجتماعية 

الأمن املغربي يقمع احتجاجات قدماء الع�سكريني واملحاربني واأرامل ال�سهداء

قدماء  قام  التي  االحتجاجية  الوقفة  المساعدة,  والقوات  المغربية  األمن  قوات  قمعت 
االجتماعية  بحقوقهم  للمطالبة  خرجوا  الذين  الشهداء,  وأرامل  والمحاربين  العسكريين 
أمام مديرية المؤسسة العسكرية الحسن الثاني لألعمال االجتماعية, في العاصمة الرباط. 
وتداولت تنسيقية متقاعدي الجيش بالمغرب على منصة التواصل االجتماعي "فايسبوك", 
قبل  من  الخميس,  أمس  المحتجون,  لها  تعرض  التي  القمع  أحداث  تنقل  فيديوهات, 
بحقوقهم  للمطالبة  تجمعهم  عند  "المخازنية",  المساعدة  والقوات  المغربي  األمن  قوات 
الملك  قبل  من  أسست  التي  االجتماعية,  العسكرية  المؤسسة  مديرية  أمام  المشروعة, 
المغربي الراحل الحسن الثاني, لحماية الحقوق االجتماعية للعسكريين وقدماء المحاربين 

وأرامل الشهداء.
الثاني  الحسن  العسكرية  المؤسسة  على  القائمين  إلى  االتهام  أصابع  المحتجون  ووجه 
لألعمال االجتماعية, بضرب مطالبهم عرض الحائط, رغم حصول المؤسسة, حسبهم, 

على دعم مالي ضخم, لحماية حقوقهم المشروعة وتحسين وضعيتهم المعيشية.

كما انتقدوا سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها المؤسسة, والتي أدت, حسب تصريحاتهم, 
إلى خلق فوضى في صفوف قدماء العسكريين والمحاربين وأرامل الشهداء في المغرب, 
العسكريين  قدماء  لتشتيتهم.وطالب  "عمدا"  السياسة  هذه  انتهجت  أنها  على  مؤكدين 
وتحسين  االجتماعية  بحقوقهم  السلمية,  وقفتهم  خالل  الشهداء,  وأرامل  والمحاربين 
ظروفهم المعيشية السيئة, منددين بالممارسات المرتكبة من قبل المؤسسة التي أسست 
من أجل حماية حقوقهم, إال أنها حادت عن دورها, حسب تصريحاتهم, التي تضمنتها 

الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل االجتماعي.
العسكرية  المؤسسة  مديرية  أمام  السلمية,  االحتجاجية  الوقفات  بمواصلة  توعدوا  كما 
الحسن الثاني لألعمال االجتماعية, إلى غاية انتزاع حقوقهم المشروعة.وناشد المعنيون 
جميع المنظمات الحقوقية للوقوف والتنديد باالنتهاكات الممارسة من قبل السلطات نظام 

المخزن  لحقوق االنسان, والسيما في حق قدماء العسكريين والمحاربين المغربيين.



الرحال  شد  دعوات  تواصلت 
المبارك،  األقصى  للمسجد 
القتحامات  تصديا  وغدا  اليوم 

المستوطنين.
خطيب  أكد  الصدد  هذا  وفي 
الهيئة  ورئيس  األقصى  المسجد 
الشيخ  بالقدس  العليا  اإلسالمية 
عكرمة صبري، أهمية استمرار 
المسجد  في  والرباط  الرحال  شد 
تواصل  مع  تزامنا  األقصى، 
لتنفيذ  المستوطنين  دعوات 

اقتحامات جديدة.
إنه »يجب  الشيخ صبري:  وقال 
المسجد  عن  الدفاع  في  التمسك 
شد  في  واالستمرار  األقصى، 
دعوات  إلحباط  إليه،  الرحال 
القتحام  المتواصلة  المستوطنين 

المسجد«.
العربي  العالم  صمت  أن  ورأى 
االحتالل  يشجع  واإلسالمي، 
على  المتطرفين  والمستوطنين 
المركزية  اقتحاماتهم  تكرار 
جانب  إلى  األقصى،  للمسجد 

مواصلة محاوالت التهويد وتنفيذ 
الطقوس الدينية داخل باحاته.

قائال:  صبري  الشيخ  وتابع 
ليس  االعتداءات  هذه  »وسط 
الرباط  مواصلة  سوى  أمامنا 
والتمسك  األقصى،  في  والصالة 
بقبلتنا األولى ومسرى نبينا محمد 

صلى هللا عليه وسلم«.
مكتب  مسؤول  قال  جهته،  من 
شؤون القدس في حركة حماس، 
حماية  إن  الدين:  ناصر  هارون 
وديني،  وطني  واجب  األقصى 
القتحامه  المستوطنين  ودعوات 
وتهويده محاوالت يائسة لتهويده 

وفرض »السيادة« فيه.
وأكد أن »حماية المسجد األقصى 
في  والرباط  إليه  الرحال  وشد 
وديني،  وطني  واجب  جنباته، 
والضفة  القدس  في  أهلنا  سيبقى 
والداخل المحتل أمناء عليه أوفياء 
على  وشدد  األوقات.  كل  في  له 
واإلبعاد  االعتقال  حمالت  أن 
والتضييق على المصلين ومنعهم 

ستزيد  لألقصى،  الوصول  من 
على  الفلسطيني إصراراً  الشعب 

الوصول إليه والدفاع عنه«.
في  القيادي  دعا  جانبه  من 
اإلسالمية  المقاومة  حركة 
ناصيف،  رأفت  »حماس« 
أجل  من  والرباط  الحشد  إلى 
األقصى  المسجدين  عن  الدفاع 
تواصل  وسط  واإلبراهيمي، 
االحتالل  وانتهاكات  اعتداءات 

والمستوطنين بحقهما.
إلى  دعوة  ناصيف  ووجه   
والداخل  الغربية  الضفة  أهالي 
 ،1948 عام  المحتل  الفلسطيني 
والزحف  الرحال  شد  بضرورة 
وأوضح  األقصى.  المسجد  إلى 
األقصى،  إعمار  »بمواصلة  أنه 
أقصانا  بأنه  الحقيقة،  نعزز 
لو  حتى  المزعوم،  هيكلهم  ال 

اقتحموه عنوة«.
وشدد على أن المقاومة هي خيار 
للتحرير،  الفلسطيني  الشعب 
اتصاالت  أو  أي حديث  أن  عادا 

المفاوضات  إلى  العودة  بهدف 
إنما هو مرفوض من  والتسوية، 
األسرى  وأنين  الشهداء  دماء 
وساحات األقصى وميادين الوفاء 

لفلسطين األرض واإلنسان.
القيادي  أكد  متصل،  سياق  وفي 
اإلسالمية  المقاومة  حركة  في 
أن  صوافطة،  فازع  حماس 
مدينة  في  المنتفض  الشباب 
القدس، أثبت أنه قادر على إحباط 
لتقسيم  الهادفة  العدو  مخططات 

األقصى زمانيا ومكانيا.
الشعب  أن  صوافطة  وأضاف 
لقطعان  يسمح  لن  الفلسطيني 
وقائع  يفرضوا  أن  المستوطنين 
وأنه  القدس،  مدينة  في  جديدة 
مستعد للتضحية ودفع ثمن كرامة 
أرضه ومقدساته. وشدد على أن 
حالة  يعيش  الصهيوني  االحتالل 
أعمال  تصاعد  أمام  التخبط  من 
الغربية  الضفة  في  المقاومة 

والقدس المحتلة.

 وقفة يف مايل ت�ضامنا 
مع �أطفال فل�ضطني �ضد 

�عتد�ء�ت �الحتالل
أقامت الجمعية الوطنية لألطفال والشباب في العاصمة المالية باماكو، 

فعالية تضامنية مع ضحايا االحتالل الصهيوني، وذلك في إطار إحياء اليوم 
العالمي لألطفال ضحايا العنف واالعتداءات.

ونظمت الفعالية أمس، بالتعاون مع وزارة رعاية الطفل واألسرة، برعاية 
سفارة دولة فلسطين لدى مالي، وبدعم من سفارتي المملكة العربية 

السعودية ودولة قطر المعتمدتين لدى مالي.
وحضر الفعالية التي تمت في النصب التذكاري للشهيد الطفل محمد 

الدرة، كل من ممثل عمدة باماكو، ومدير اإلدارة العامة للتراث في مالي، 
ورئيس ديوان وزارة الطفل واألسرة المالية، وسفارتا المملكة السعودية 
ودولة قطر، إضافة إلى العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية المالية 

واألجنبية، حيث بدأت بعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والمالي، ورفع 
علمي الدولتين من قبل الكشافة وحرس الشرف المالي.

ووضع المشاركون إكليال من الزهور على النصب التذكاري للطفل 
الدرة، تخليدا لذكرى األطفال الفلسطينيين من ضحايا االحتالل الصهيوني 

واعتداءاته المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
كما جرى التوقيع على عريضة تضامنية مع أطفال فلسطين، تطالب 

المجتمع الدولي بحمايتهم من االحتالل واالعتداءات وضرورة احترام 
حقوق األطفال في فلسطين، والعمل على تطبيق القانون الدولي والقانون 

الدولي اإلنساني واالتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة في دولة فلسطين 
المحتلة.

 
ارتقى بر�صا�ص قوات االحتالل يف خميم 

الدهي�صة ببيت حلم

»حمي�ضن«.. �ضهيد �ل�ضفة 
�لثالث خالل 24 �ضاعة 

لم تكن الطفلة ميرال تعلم أن حفل تخريجها من البستان سيكون حفل التخريج األول 
واألخير بحضور والدها الشهيد أيمن محيسن، الذي ارتقى برصاص قوات االحتالل 

في مخيم الدهيشة ببيت لحم.
واستشهد األسير المحرر أيمن محيسن )29 عاماً(، برصاص قوات االحتالل صباح 

الخميس الماضي، ليكون شهيد الضفة الثالث خالل 24 ساعة.
وقال عالء محيسن ابن أخ الشهيد إن عمه أيمن كان استعد وتجّهز بعدما علم بتواجد 

قوات االحتالل في محيط منزله متوقعاً قدومهم العتقاله، إال أن قوات االحتالل 
انقسمت في اتجاهين، إلى منزل شقيقته الذي يبعد 50 متراً عن منزله بنية اعتقال أحد 

أبنائها، وإلى منزل صديقه عبد هللا رمضان، إذ اعتقلت كالهما الحقاً.
وأضاف محيسن أن عمه قد فتح النافذة في ساعات الفجر بعد سماعه لحركة غريبة 
بالقرب من المنزل، ليرى جنود االحتالل قد استقروا أسفل النافذة وأمروه بإغالقها 

فوراً. 
وبيّن أن عمه خرج من منزله بعد تأكده من تراجع قوات االحتالل، واتجه إلى منزل 
شقيقته ليطمئن عليها، وفور خروجه ومروره في أحد أزقة المخيم حيث استقر أحد 

قناصي االحتالل مختبئاً بين خزانات مياه، أطلق عليه واباًل من الرصاص حتى 
ارتقى شهيداً.

وأوضح أن الشهيد أٌب لثالثة أطفال أصغرهم الطفلة إيالن بعمر سنة، وبراء )3 
أعوام( وميرال )5 أعوام(، مشيراً إلى »أن براء كان يراقب الشبان وهم يعلقون 

صور والده الشهيد على جدران المنزل ويشير إليها منادياً على أبيه«.
وأكد شقيق الشهيد األكبر محمود محيسن أن قوات االحتالل أعدمت شقيقه بدم بارد، 

مبيّناً أن أمين كان مصاباً بجلطة قبل عام وأجرى عملية زرع شبكيات في القلب، 
وكان ال يستطيع القيام بمجهود عالي بحكم ظروفه الصحية. وأضاف إن أمين كان 
يعمل مع شقيقه في كشك إلعداد القهوة أخل المخيم، مقابل عائد مادي بسيط إلعالة 

زوجته وأطفاله الثالثة.
»كان خفيف الروح حسن المجلس، وصاحب أثر جميل أينما حّل«، يصف محيسن 

شقيقه الشهيد، مضيفاً إن أيمن كان إنساناً بسيطاً ويرفض الظلم بكافة أشكاله. وأوضح 
أن شقيقه اعتقل في سجون االحتالل لما يزيد عن أربع سنوات، وفي أول اعتقال له 

كان بعمر 14 عاماً، الفتاً إلى أنه اعتقاله جاء بعد أسبوع من اإلفراج عنه من سجون 
السلطة.

وتقول المواطنة الفلسطينية سميرة شعالن إنها شهدت تفاصيل الحادثة من نافذة 
منزلها، حينما أطلقت قوات االحتالل النار تجاه أحد الشبان، ما أسفر عن إصابته 

برصاصتين أحدها في الصدر واألخرى في يده اليمنى. وأضافت أن الشبان حاولوا 
إسعاف الشاب، بالرغم من استمرار المواجهات في أزقة المخيم.

وبيّنت شعالن »أن المواجهات بين الشبان وقوات االحتالل لم تكن عنيفة جداً لدرجة 
إطالق قوات االحتالل الرصاص الحي بكثافة تجاه كل من يتواجد في الشارع دون 

مراعاة إن كان طفال أو شيخاً أو امرأة«. 
وأشارت إلى أن والد الشهيد تواجد في مكان الحادثة بعد نقل المصاب، وسألها عن 

اسمه ولم تتمكن من إخباره بأن نجله قد استشهد، حتى بادر أحد الجيران بإبالغه بأن 
ابنه أمين هو المصاب. وأوضحت المواطنة شعالن أن والدا الشهيد في حالة صحية 

سيئة جداً، وإن والده يمكث في المشفى منذ سماع خبر استشهاد نجله.
 

500 حالة اعتقال، بينهم 47 طفاًل و15 امراأة 

يف ماي املن�صرم

�الحتالل �ل�ضهيوين 
ي�ضعد حمالت �لتنكيل 

و�العتقال بحق 
�لفل�ضطينيني

أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل استمرت خالل 
شهر ماي الماضي في تصعيد حمالت التنكيل واالعتقال بحق الفلسطينيين، 

حيث رصد المركز 500 حالة اعتقال بينهم 47 طفاًل، و15 سيدة.
 وأوضح »مركز فلسطين« في تقريره الشهري حول االعتقاالت أن 

االحتالل واصل خالل الشهر الماضي من حمالت االعتقال المكثفة التي 
يستهدف بها الفلسطينيين وخاصه في مدينة القدس؛ بهدف ردعهم عن 

التصدي القتحامات المسجد األقصى.
كذلك نفذت عشرات االعتقاالت خالل تشييع الصحفية الشهيدة شيرين أبو 

عاقلة، والشهيد وليد الشريف في القدس، حيث وصلت حاالت االعتقال بين 
المقدسيين ما يزيد عن )320( حالة.

ومن قطاع غزة، اعتقلت قوات االحتالل 14 مواطناً منهم 10 صيادين، 
ثمانية منهم اعتقلوا في عملية واحدة، بينما اعتقل االحتالل أربعة شبان 

خالل اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع.
الباحث »رياض األشقر« مدير المركز، قال إن االحتالل واصل خالل 

شهر مايو الماضي استهداف األطفال باالعتقال والحبس المنزلي، وفرض 
الغرامات المالية، حيث رصد 47 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفل 

نور الحج محمد )10 سنوات( من قرية المغير شرق رام هللا.

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«، في الذكرى 
أكثر  اليوم  هو  العظيم  الفلسطيني  الشعب  أن  للنكسة   55 الـ 
إصرارا على التمسك بأرض وطنه والصمود عليها مهما بلغت 
التضحيات والمعاناة، مشيرة إلى أن نضال الشعب الفلسطيني 
وكفاحه البطولي في الجانب الصحيح من التاريخ، وأنه عاجال 
أشكاله،  بكل  الصهيوني  باالحتالل  الهزيمة  سيلحق  آجال  أم 
استهدف  الذي  االستعماري  الصهيوني  المشروع  وسيهزم 

وجوده وحقوقه الوطنية المشروعة في وطنه فلسطين.
سنة   74 وبعد  الصهيوني،  الكيان  أن  »فتح«  وأوضحت 
االستعماري  واالحتالل  النكسة  من  سنة  و55  النكبة  من 
االستيطاني البغيض، فشل في طمس الحقيقة الفلسطينية، ألنها 
الى  تستند  التاريخي وال  العدل والحق  تنسجم ومنطق  حقيقة 
رواية مزيفة كما هو حال روايتهم، وهذا ما يجعل هذه الحقيقة 
الفشل والهزيمة  أن  يوم، مؤكدة على  تزداد سطوعا في كل 
الشعب  مع  اإلرادات  معركة  خسارته  هي  لالحتالل  األكبر 
الفلسطيني، فقد اثبت الشعب الفلسطيني أنه غير قابل للهزيمة 
واالنكسار رغم ما يمتلكه االحتالل من عوامل القوة المادية 

وما يمارسه من بطش.
وقالت »فتح« إن أسباب وعوامل هزيمة المشروع الصهيوني 
مشروع  لكونه  جوهره،  وفي  داخله  في  موجودة  التوسعي 
يعود  رجعي  مشروع  اآلخر،  ووجود  حقوق  ينفي  عنصري 
مؤكدة  التاريخ،  مزبلة  وإن مصيره  القديم،  االستعمار  لحقبة 

مهما  هزيمته  على  قادر  العظيم  الفلسطيني  الشعب  أن  على 
تواطئ المتواطئون، وبالرغم من الظلم والجور الذي يقع على 

الشعب الفلسطيني نتيجة سياسة الكيل بمكيالين.
وأشادت »فتح« بصمود جماهير الشعب الفلسطيني البطل على 
امتداد مساحة الوطن، وخاصة في القدس عاصمتنا التاريخية 
واألبدية، وصمود المقدسيين البطولي في وجه التهويد ودفاعا 
عن مقدسات أمتنا العربية اإلسالمية والمسيحية، مؤكدة على 
مثال  قد  الجبارة  اإلرادة  وهذه  االسطوري  الصمود  هذا  أن 
عنصر المفاجئة األهم لالحتالل ومخططاته ولمن يقف ورائه.
وعاهدت »فتح« الفلسطينيين على »أنها ستواصل السير على 
درب الشهداء األبرار واألسرى األبطال، وأنها ستمضي في 
مسيرة الحرية واالستقالل بعزيمة وإصرار أكبر حتى يرفع 
شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين على مآذن 

القدس وكنائس القدس وأسوار القدس«.
الفلسطيني وتالحمه  الشعب  وأكدت »فتح« على أن »وحدة 
هي الوصفة السحرية القادرة على دحر االحتالل الصهيوني 
الوطنية  لحقوقه  شعبنا  ونيل  الطاهرة  أرضنا  عن  وكنسه 
المشروعة والمستندة للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، 
الدولة  وإقامة  المصير  وتقرير  العودة  حق  مقدمتها  وفي 
الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها 

القدس«.

 يف الذكرى الـ 55 للنك�صة.. »فتح« توؤكد: 

»�ل�ضعب �لفل�ضطيني �أكرث �إ�ضر�ر� على �ل�ضمود 
و�ضيهزم �الحتالل« 
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دعوات فل�صطينية للت�صدي القتحامات امل�صتوطنني لالأق�صى

خمططات �الحتالل ت�ضقط �أمام �ضمود �ملر�بطني
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 طلحة بن عبيد اهلل.. أحد العشرة المبشرين بالجنة

المبشرين  العشرة  أحد  اهلل،  عبيد  بن  طلحة 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  من  وواحد  بالجنة، 
من  آيات  فيهم  نزلت  الذين  وسلم،  عليه  اهلل 
القرآن الكريم، ويكفيه وصف رسول اهلل )صلى 
ينظر  أن  أراد  “من  بقوله  له  وسلم(  عليه  اهلل 
إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة 
بن عبيد اهلل” كما سماه النبي يوم أحد “طلحة 
الخير” وفي غزوة ذي العشيرة “طلحة الفياض” 
ويوم خيبر “طلحة الجود”. طلحة بن عبيد اهلل 
ليس فقط أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالجنة، بل هو أحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى اإلسالم، وأحد الخمسة 
أبي بكر رضي اهلل عنه،  أسلموا على يد  الذين 
ي رسول  تُوُفِّ الذين  الشورى  الستة أهل  وأحد 
عنهم،  راض  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
وأحد الذين كانوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الجبل فتحرَّك بهم. كان طلحة بن  وسلم على 
عبيد اهلل من سادة ووجهاء قريش، وكان تاجرا 
نزل  لقوته.  قريش  أسد  عليه  ويطلق  وثريا، 
في طلحة بن عبد اهلل قول اهلل تعالى: )مِّنَ 
اهللَّ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَُقوا  ِرجَاٌل  اْلمُؤْمِِنينَ 
وَمِنْهُم  نَحْبَهُ  َقضَى  مَّن  َفمِنْهُم  عََليْهِ 
لِّيَجِْزيَ  تَبْدِياًل*  ُلوا  بَدَّ وَمَا  يَنتَظِرُ  مَّن 
بَ  وَيُعَذِّ ِبصِدْقِِهمْ  ادِقِينَ  الصَّ اهللَّ 
ِإنَّ  عََليِْهمْ  يَتُوبَ  َأوْ  شَاَء  ِإن  اْلمُنَافِقِينَ 
اهللَّ َكاَن َغُفورًا رَّحِيمًا(، )سورة األحزاب: اآليات 
23 – 24(، تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أحد  غزوة  في  طلحة  إلى  أشار  ثم  اآلية،  هذه 
على  يمشي  رجل  إلى  ينظر  أن  سره  “من  قائاًل: 

األرض، وقد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة”.
 من هو طلحة بن عبيد اهلل؟ 

هو أبو محمد طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان 
مرة  بن  تيم  بن  سعد  بن  كعب  بن  عمرو  بن 
التيمي،  القرشي  غالب  بن  لؤي  بن  كعب  بن 
ويجتمع مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في مرة 
بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة 
وعدد ما بينهم من اآلباء سواء، ويعرف بطلحة 
اهلل  صلى  عنه  وقال  الفياض،  وطلحة  الخير، 
نَحْبَهُ.  َقضَى  نْ  مِمَّ »َطْلحَُة  وسلم:  عليه 
ابْنَُة  عْبَُة  الصَّ هي   – عنه  اهلل  رضي   – أمه 
اليمن  أهل  من  امرأة   ، اْلحَضْرَمِيِّ اهللَّ  عَبْدِ 
ولها  أسلمت  الحضرمي،  بن  العالء  أخت  وهي 
بن  طلحة  وُلِد  الهجرة.  بشرف  وظفرت  صحبة 
عبيد اهلل رضي اهلل عنه في مكة، قبل البعثة 
وعمل  قرشيَّة،  بيئة  في  عامًا،  عشر  بخمسة 
كمعظم أهل قريش بالتجارة، حيث كان يذهب 
إلى الشام لشراء البضائع من هناك، ليتَّجر فيها 
للعرب  مقصدًا  تعتبر  التي  لمكة،  عودته  عند 

قبل اإلسالم لوجود الكعبة فيها. 
كيف أسلم طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل عنه-  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
سوق  إلى  وصل  فلمّا  بصرى،  إلى  تجارة  في 
بصرى سمع راهبًا في صومعته يُبشّر بقدوم 

جاء  هل  طلحة  فسأل  مّكة،  أرض  من  نبيّ 
أحمد؟، وعاد مُسرعًا إلى مكة ليرى صدق كالم 
كان  الّذي  بالخبر  وصوله  فور  فسمع  الرّاهب، 
يشغل أهل مّكة، وهو نزول النّبوّة على محمّد 
رسول  إلى  فذهب  وسّلم-.  عليه  اهلل  -صّلى 
بكر  أبي  مع  وسّلم-  عليه  اهلل  -صّلى  اهلل 
الرّاهب وأعلن إسالمه،  الصدّيق، وأخبره بخبر 
فكان من السّابقين لإلسالم. وقد القى طلحة 
بداية  في  المسلمون  القاه  ما  اهلل  عبيد  بن 
الدّعوة من األذى، فقد كان أخوه عثمان وقيل 
حبل  في  بكر  أبي  مع  يربطه  خويلد  بن  نوفل 
واحد، ليمنعانهما من أداء الصّالة، فكان طلحة 
دليل  طلحة  إسالم  قصة  وفي  بكر.  ألبي  قرينًا 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  نبينا  نبوة  دالئل  من 
وأماراته  بعالماته  اليهود  معرفة  على  وشاهد 
صلى اهلل عليه وسلم، فمن المعلوم أن اليهود 
أقاموا بالجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى 
اهلل عليه وسلم، وكانوا يفخرون على جيرانهم 
وأنهم  الكتاب،  أهل  من  بأنهم  العرب  من 
اهلل،  عند  من  مُنزال  سماويا  دينا  يعتنقون 
بشرت  الذي  الزمان  آخر  نبي  ظهور  اقترب  وقد 
البشارات  أن  ومع  أوصافه،  وذكرت  التوراة،  به 
والعالمات التي يعرفونها قد تجمعت في النبي 
ما  كتموا  فإنهم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد 
عندهم من آيات وبينات، ولم يؤمنوا به حقدا 
أن  يتطلعون  كانوا  ألنهم  واستكبارا،  وحسدا 

يكون هذا النبي من بينهم. 
كرم طلحة 

في  قويا  مقاتال  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
أيضا  كان  لكنه  ومقداما.  شجاعا  الصفوف،  أول 
اّلصحابي  عُرف  فقد  والكرم.  بالجود  معروفا 
طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل عنه- بالكرم 
أغنياء  من  يُعدّ  فهو  الشّديد،  والسّخاء 
شبابه،  منذ  بالتّجارة  يعمل  وكان  الصّحابة، 
-صّلى  اهلل  رسول  سمّاه  سخائه  شدّة  ومن 
طلحة  منها:  أسماء  بعدّة  وسّلم-  عليه  اهلل 
وقد  الجود،  وطلحة  الخير،  وطلحة  الفيّاض، 
سجّل مواقفا كثيرة تدل على عطائه وسخائه، 

منها:
اشترى بئرا لسقي المسلمين منه، وذبح جزورًا 

إلطعامهم.
أنفق ماال كثيرا في تجهيز غزوة العسرة.

افتدى عشرة من أسرى بدر بماله.
باع أرضا له بسبعمئة ألف، فلم يهنأ له النّوم 
ليال والمال عنده، فما لبث أن طلع عليه الصّبح 

حتّى وزّعه.
ما يلبس  لم يجد  ألف درهم، ثمّ  تصدّق بمئة 

إال شيئا قديما.
 كان يُرسل إلى عائشة -رضي اهلل عنها- كّل 
فقراء  على  لتوزّعها  درهم،  آالف  عشرة  عام 

المسلمين.
 كان ال يترك غارما من قومه بني تيم إاّل وسدّد 
بن  عبيد  عن  سدّد  فقد  دينه،  وقضى  عنه 

من  رجل  عن  ودفع  درهم،  ألف  ثمانين  معمر 
تيم ثالثين ألفا. 

جار النبي صلى اهلل عليه وسلم في الجنة
طلحة  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  بشر   
والزبير  “طلحة  قال:  كثيرة،  مواقف  في  بالجنة 
إلى  ينظر  أن  أراد  “من  وقال:  الجنة”،  في  جاراي 
طلحة  إلى  فلينظر  رجليه  على  يمشي  شهيد 
طلحة،  رأى  ُأحد،  غزوة  وفي  اهلل”.  عبيد  بن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والدم يسيل 
يضرب  أمامه  وقفز  جنونه  فجن  وجنتيه،  من 
الرسول  وسند  ويساره،  بيمينه  المشركين 
وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه، 
وقال أبو بكر رضي اهلل عنه، عندما يذكر غزوة 
من  أول  كنت  طلحة،  يوم  كان  كله  ذلك  ُأحد: 
عبيدة  وألبي  الرسول  لي  فقال  النبي  إلى  جاء 
به  وإذا  ونظرنا،  أخاكم،  “دونكم  الجراح:  بن 
بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، وإذا 

أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه”.
فضائل طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  فضائل 
رواه  ما   – منها:  نذكر  مشهورة  كثيرة  عنه- 
قال:  حازم  أبي  بن  قيس  إلى  بإسناده  البخاري 
“رأيت يد طلحة شالء وقى بها النبي صلى اهلل 
اشتمل  الحديث  هذا  أحد”.  يوم  وسلم  عليه 
على منقبة عظيمة خص بها طلحة بن عبيد 
رسول  وقى  أنه  وهي  عنه-  اهلل  -رضي  اهلل 
لما  أحد  يوم  بيده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
فاتقى طلحة  أن يضربه  المشركين  أراد بعض 

الضربة بيده حتى أصابها شلل. 
النهدي  عثمان  أبي  إلى  بإسناده  أيضًا  وروى   –
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  مع  يبق  لم  قال: 
رسول  فيهن  قاتل  التي  األيام  تلك  بعض  في 
وسعد  طلحة  غير  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
عن حديثهما. وهذا الحديث أيضا تضمن منقبة 
ظاهرة لطلحة بن عبيد اهلل من حيث إنه بقي 
عندما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مع 
تفرق الناس عنه يوم أحد. – وروى أبو عيسى 
الزبير -رضي اهلل عنه-  إلى  بإسناده  الترمذي 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  على  كان  قال: 
إلى الصخرة فلم  وسلم يوم أحد درعان فنهض 
يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى 
اهلل عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال: 
يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  فسمعت 
“أوجب طلحة”، أي: وجبت له الجنة بسبب عمله 
خاطر  فإنه  اليوم  ذلك  في  فعل  بما  أو  هذا 
صلى  اهلل  رسول  بها  وفدى  أحد  يوم  بنفسه 
بإسناده  نعيم  أبو  روى   – وسلم.  عليه  اهلل 
إلى أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم 
طلحة. وهذا مدح وثناء عظيم وشهادة صادقة 

من صدّيق هذه األمة. 
– ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه 

القتال في  ووفى هلل بما نذره على نفسه من 
سبيله ونصرة دينه. فقد روى الترمذي بإسناده 
معاوية  على  دخلت  قال:  طلحة  بن  موسى  إلى 
فقال: أال أبشرك؟ سمعت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يقول: “طلحة ممن قضى نحبه”. – 
النبي صلى  أن  ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- 
فقد  شهيدًا.  يموت  أنه  أخبر  وسلم  عليه  اهلل 
روى مسلم في )صحيحه( بسنده إلى أبي هريرة 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  عنه-  اهلل  -رضي 
رسول  فقال  حراء  جبل  على  كان  وسلم  عليه 
فما  حراء  “اسكن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
النبي  أو شهيد” وعليه  أو صديق  إال نبي  عليك 
وأبو بكر وعمر وعثمان  صلى اهلل عليه وسلم 
وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي 

اهلل عنهم.
صلى  اهلل  رسول  أن  الرفيعة  مناقبه  ومن   –  
قال  راض.  عنه  وهو  توفي  وسلم  عليه  اهلل 
ذكر  )باب  تعالى:  اهلل  رحمه  البخاري  اإلمام 
مناقب طلحة بن عبيد اهلل، وقال عمر: توفي 
راض(.  عنه  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
أن  منزلته  وعلو  مكانته  عظم  على  يدل  ومما 
بالجنة  له  شهد  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 

ضمن جماعة من فضالء الصحابة. 
كيف استشهد طلحة بن عبيد اهلل؟ 

عاش طلحة رضي اهلل عنه إلى زمن خالفة علي 
ا حدث الخالف بين الصحابة  بن أبي طالب، وَلمَّ
أمير  وبيعة  األمور  استقرار  أولى:  أيهما  حول 
المؤمنين رضي اهلل عنه، أم القصاص لعثمان 
رضي اهلل عنه، كان طلحة بن عبيد اهلل رضي 
إلى  يميل  كان  الذي  الثاني،  الرأي  مع  اهلل عنه 
أمير  جاء  ذلك  ورغم  ولكن  القصاص،  تقديم 
عنه،  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين 
عن  يرجع  أن  عنه  اهلل  رضي  طلحة  وناشد 
قتاله، وأالَّ يؤذيه بذلك، فرجع طلحة رضي اهلل 
فلحقه  المعركة،  عن  ينسحب  أن  وقرَّرَ  عنه، 
الفتن،  إشعال  يريدون  ممن  غادرٌ،  سهمٌ 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  يتَّحدَ  أن  ويضرهم 
اهلل عليه  وسلم، فكان استشهاده يوم موقعة 
اهلل  صلى  بحبيبه  ليلحق  36هـ  سنة  الجمل 
رضي  عليٌّ  كان  وحين  األبرار.  وأصحابه  عليه  
اهلل عنه يستعرض شهداء المعركة، راح يصلي 
عليهم جميعًا، الذين كانوا معه، والذين كانوا 
ه، ولما فرغ من دفن طلحة رضي اهلل عنه،  ضدَّ
والزبير رضي اهلل عنه، وقف يودعهما بكلمات 
أنا،  أكون  أن  “إني ألرجو  اختتمها قائاًل:  جليلة، 
اهلل  قال  الذين  من  وعثمان  والزبير  وطلحة 
فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِرهِمْ مِنْ غِلٍّ 
]الحجر:47[،  مُتََقاِبلِينَ﴾  سُرٍُر  عََلى  ِإخْوَانًا 
الصافية  الحانية  بنظراته  قبريهما  ضمَّ  ثم 
صلى  اهلل  رسول  هاتان  أذناي  “سمعت  وقال: 
وَالزُّبَيْرُ  »َطْلحَُة  يقول:  وسلم  عليه   اهلل 
عنهم  اهلل  فرضي  الجَنَّةِ«]19[.  فِي  جَارَايَ 

أجمعين.
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املـوافق   لـ 06 ذو القعدة 1443 هـ  

الجزائر العا�شمة

 توقيف ثالثة �أ�شخا�ص
 محل متابعة في عدة ق�شايا   

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في األمن الحضري األول 
باب الزوار من توقيف ثالثة أشخاص كانوا محل متابعة في عدة 

قضايا طالت سرقات الهواتف النقالة والدراجات النارية واستهالك 
المخدرات والتزوير واالستعمال المزور, مع توقيف شخص محل 

أمر بالقبض, حسب ما أورده, أول أمس, بيان للمديرية العامة 
لألمن الوطني.

وأوضح البيان أنه, بعد تلقيها لشكاوى بخصوص سرقة الهواتف 
النقالة باستحضار دراجة نارية, سطرت ذات المصلحة خطة 

لإلطاحة بالفاعلين. وعلى إثر دوريات لعناصر المصلحة بقطاع 
االختصاص --يضيف المصدر-- لفت انتباههم لشخصين مشبوهين 
كانا على متن دراجة نارية, وبعد إخضاعهما للمراقبة, تم توقيفهما 

مع حجز الدراجة, ومبلغ مالي المقدر بـ78000 دج كان بحوزة 
أحدهما يعد من عائدات الترويج, وقطعة من المخدرات.وبعد 

استكمال اإلجراءات سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة 
إقليميا, حسب ذات البيان.

من جهة أخرى, تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في أمن 
المقاطعة اإلدارية بئر مراد رايس, بالتنسيق مع اللجنة المختلطة 
المحلية لمراقبة النشاطات التجارية, وبعد خرجة ميدانية خاصة 

بمراقبة مراكز العناية الجسدية, تم تحديد مركز يمتهن نشاط منافي 
لألخالقيات واآلداب العامة تحت غطاء العناية الجسدية.

وأوضحت ذات المصالح أن العملية تمت تحت اإلشراف الدائم 
والمستمر للنيابة المختصة إقليميا, حيث أسفرت عن توقيف 11 

شخصا منهم 08 نساء. كما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 202000 
دج, يعد من عائدات هذا النشاط غير المشروع, إلى جانب 

8 هواتف نقالة تستعمل في استدراج الزبائن. وبعد استكمال 
اإلجراءات القانونية -يضيف البيان- تم تقديم المشتبه فيهم أمام 

النيابة المختصة إقليميا عن قضية إنشاء وكر للدعارة تحت غطاء 
العناية الجسدية.

ع.ط

بومردا�س 

�ل�شرطة ت�شع حد� ل�شبكة �إجر�مية 
تحترف �شرقة �ل�شيار�ت 

وضعت الفرقة الجنائية ألمن والية بومرداس حدا لنشاط شبكة 
اجرامية تتكون من 6 أشخاص احترفوا سرقة السيارات على 

مستوى وسط البالد. وأشارت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 
لها استلمت جريدة "الرائد" نسخة منه، بأن العملية التي تدخل في 
إطار المساعي الرامية إلى محاربة الجريمة في الوسط الحضري 

مكنت من استرجاع مركبات مسروقة من أصحابها مع توقيف 
المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وكشفت، بأن التحريات الميدانية، التي باشرتها عناصر الفرقة 
الجنائية بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية بومرداس 

مكنت بحر األسبوع المنقضي من تفكيك ووضع حد لنشاط شبكة 
إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزوير هيكلها، مكونة من 

06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و45 سنة ينحدرون 
من واليات بومرداس وتيزي وزو، مضيفة بأن المشتبه فيهم كانوا 

يقومون بسرقة المركبات بعد الترصد ألصحابها.
ومكنت العملية من استرجاع مركبتين محل سرقة، باإلضافة إلى 

مركبة كانت تستعمل من قبل المشتبه فيهم في تنفيذ مخططاتهم 
اإلجرامية وتسهيل تنقالتهم، وبعد استكمال التحريات تم إعداد ملف 

قضائي ضدهم ليتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
ف.م

بم�شاركة المتطوعين ومختلف الهيئات

 �ل�شروع في تج�شيد 
مبادرة  "�لطريق �لأخ�شر" 

بمدينة �لم�شيلة
إنطلقت، صبيحة أمس ، مبادرة تجسيد حملة  

التشجيـر عبر محور الطريق المزدوج المؤدي إلى 
القطب الحضري الجديد لمدينة المسيلة، إنطالقا 

من حي "لعماير" ، بمشاركة المتطوعين ومختلف 
الهيئات الرسمية على رأسها مصالح الدائرة والبلدية 

، ومحافظة الغابات ومركز الردم التقني ومؤسسة 
"مسيلة الخضراء" العمومية ، والتي تستهدف  

المحاور التي تشهد نقصا في  التشجير ، على أن 
يتبعه الشطر الثـاني والثالث.

وبحسب القائمين على هذه المبادرة، التي إختـاروا 
لها تسمية "الطريق األخضر"، عن طريق التحضير 
للشطـر األول للتشجير يكون من الطريق المزدوج 

المؤدي إلى القطب الحضري الجديد لعاصمة 
الوالية على مسافة 2 كلم ذهابـا وإيابـا ، أيـن تم 

اإلنطالق أمس في عملية حفر األماكن المخصصة 
للتشجيـر بمشاركة مؤسسة مراكز الردم التقني 

للوالية، وأختير تاريخ 4 جوان المصادف لإلحتفال 
باليوم العالمي للبيئة للشروع في عملية التشجير 

التي شرعوا في إقتنائها من إحدى المشاتل، على أن 
يتبعها التحضير لإلنطالق في  الشطر الثاني على 

مستوى الطريق الرابط بين القطب الحضري الجديد 
و إلى غاية حي “KIA” ، وهو الشطر الذي يكلف 
العملية عدد هائل من األشجار ، شأنه شأن الشطر 

  ”KIA “ الثالث إنطالقا من الطريق الرابط بين حي
وإلى غـاية التجمع السكاني الجديد "سفار طبـي" 

1050 مسكن عمومي إيجاري،  على مستوى 
الطريق الرابط بين حي الكيا و حي سفار طبي 

1050 مسكن إجتماعـي، 
وبحسب ما أفاد به الشباب الذي أطلق المبادرة 

عبر منصات التواصل قبل تجسيدها على أرض 
الواقع، فإنه  سيتم بعد اإلنتهـاء من األشطـر الثالثـة 

، إطـالق  مبادرة لتنظيف وتزيين عبر الطرقات 
وباألخص عبر مداخل المدينة ، فضال عن تشييد 

عدد من محطات ومواقف الحافـالت الصديقة للبيئة 
وبطابع هندسي وعصري ، كاشفين  أن كل من 

مصالح البلدية وكـذا كل من مؤسسـة تسيير مراكز 
الردم التقنـي و مؤسسة "مسيلة الخضراء" وديوان 
التطهيـر ONA أبدوا إستعدادهم لمرافقتهم في هذه 

المبادرة التضامنية عن طريق تسخير كل اإلمكانات 
كـ الوسائل والعمال للمشاركـة، باإلضافة إلى 

عدد من الفعاليات المهتمة والمواطنين الذين أبدوا 
إستعدادهم للمشـاركة وبقوة، بهدف المساهمة في 

إعادة اإلخضرار الذي كانت عليه عاصمة الحضنـة 
قـبـل سنوات.

وفي تصريح لرئيس المجلس الشعبي البلدي رضا 
زغبة، أثنى على مبادرة "الطريق األخضر" 

خاصة وأن والية المسيلة بحاجة ماسة إلى مثل 
هكذا حمالت،آمال على أن ال تكون الحملة األخيرة 
في هذا المجال، كما دعا بالمناسبة المواطنين إلى 

تقديم يد العون لمصالح البلدية فيما يخص رمي 
القمامة،وذلك من أجل الحفاظ على صورة وجمالية 

مدينة المسيلة .
 محمد قرين

اهتزت أمس بلدية بوشراحيل 
شرقي المدية  على وقع خبر 

نزل  كالصاعقة على كل سكانها 
حيث تسبب الدخان المنبعث من 

مضخة بنزين موضوعة د اخل 
بئر الستخراج الماء  لسقي أحد 
الحقول ببلدية بعطة بالعمارية 

في وفاة شابين ي .ب و ح.ع . 

الضحيتان سقطتا داخل البئر بعد 
استنشاقهما الدخان  المنبعث من  

مضخة  السقي.
ع. بكيري

كانت متوقفة على اأر�شية مطار "هواري بومدين" الدولي

�لعثور على جثتي �شابين د�خل 
طائرة "�لجوية �لجز�ئرية"

الم�شيلة :

 �شارق �لهو�تف �لنقالة
 في قب�شة �لأمن �لح�شري �لخام�ص

أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري الخامس بأمن والية 
المسيلة شخصا يبلغ من العمر 24 سنة لتورطه في ثالثة قضايا تتعلق 

بسرقة الهواتف النقالة،حسبما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة 
بذات السلك األمني في بيان لها، وذكر البيان أن  هذه العملية جاءت على 
إثر تلقي المصلحة لثالث شكاوى من قبل مواطنين مفادها تعرضهم لفعل 
السرقة بالخطف الذي طال هواتفهم النقالة من طرف أحد األشخاص على 

متن مركبته، ليتم تكثيف األبحاث عن المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف 
وجيز، وأضاف البيان أنه  تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية 

المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية 
بالمسيلة.

.. وتوقيف مروج المخدرات 
تمكن عناصرالشرطة القضائية باألمن الحضري السابع بأمن والية 

المسيلة من توقيف شخص لتورطه في حيازة والمتاجرة في المخدرات 
)كيف معالج(،حسبما أفاد به بيان صادر عن خلية اإلتصال والعالقات 

العامة بذات السلك األمني.
وباإلستناد إلى ذات المصدر فإن القضية قد  بدأت وقائعها على إثر ورود 
معلومات إلى المصلحة ، مكنت فريق التحقيق من اإلطاحة بالمشتبه فيه 
وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على كمية من المخدرات قدرت بـ 72,30 
غرام من الكيف المعالج وكذا مبلغ مالي قدره 12130 د.ج يعتبر من 

عائدات ترويج المخدرات باإلضافة إلى قاطع ورق يستعمل في تقطيع 
المخدرات، وأورد المصدر أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية 
المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة 

عن تهمة الحيازة والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات )كيف معالج(.
 محمد قرين

المدية 

وفاة �شابين �ختناقا بدخان م�شخة �شقي في بو �شر�حيل 

للم�شاركة في افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبي�ض المتو�شط 

تكريم محمد علي زرفاوي �شاحب مبادرة قطع �أزيد من �ألف كلم م�شيا على �لأقد�م 
   حظي الرياضي محمد علي زرفاوي صاحب مبادرة قطع 

مسافة تزيد عن 1000 كلم مشيا على األقدام من تبسة إلى 
وهران للمشاركة في افتتاح الدورة الـ19 أللعاب البحر األبيض 
المتوسط 2022 بتكريم من المديرية الوالئية للشباب والرياضة. 

بوالية خنشلة.
فبعدما وصل سهرة الثالثاء الفارط إلى بلدية أوالد رشاش 

بوالية خنشلة حيث قضى ليلته، كان هذا الشاب منتصف نهار 
اليوم على موعد مع الوصول إلى وسط مدينة خنشلة حيث كان 

في استقباله مدير الشباب والرياضة للوالية، اليزيد زواوي، 
حيث نظم حفل استقبال على شرفه.وأبدى المربي الرئيسي 

لألنشطة البدنية بمديرية الشباب والرياضة لوالية تبسة، 

محمد علي زرفاوي، في تصريح لوأج لحظة سعادته بالتواجد 
بوالية خنشلة التاريخية التي أكد أنها "واحدة من بين أحب 

الواليات إلى قلبه" والتي أصر على أن يضعها ضمن برنامج 
الرحلة التي ستقوده إلى والية وهران بمناسبة افتتاح األلعاب 

المتوسطية بتاريخ 25 يونيو.وأضاف بأن المبادرة التي استهلها 
يوم 30 ماي من مقر والية تبسة نحو والية وهران عبر 11 
والية يهدف من خاللها إلى الترويج أللعاب البحر المتوسط 

التي ستحتضنها وهران من 25 يونيو إلى 6 يوليو وكذا نشر 
ثقافة الوعي والتحدي وبعث السياحة الداخلية من خالل إبراز 

المعالم السياحية للواليات والبلديات التي سيتوقف بها خالل 
الرحلة التي تقوده من تبسة الى وهران.وذكر الشاب الهاوي 

لرياضة السير على األقدام "الهايكينغ" أنه وضع مسارا تقنيا 
وخطة عمل من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو قطع مسافة 

1.066 كلم في ظرف 27 يوما من خالل االستيقاظ يوميا في 
حدود الساعة الخامسة صباحا والمشي عبر بعض الطرقات 

الجبلية بالمناطق التي يعرفها وعبر الطرقات الوالئية والوطنية 
عندما يتعلق األمر بأماكن ال يعرفها على أن يستريح منتصف 
نهار كل يوم لمدة ثالث ساعات ويواصل المسير عصرا إلى 
غاية التاسعة ليال للتوقف بإحدى البلديات وقضاء الليل هناك 

والمواصلة صبيحة اليوم الموالي بنفس البرنامج، مشيرا إلى أن 
متوسط المشي لديه هو 40 كلم في اليوم.

ق. و

ف. م

أعلنت، أمس، المديرية العامة 
لألمن الوطني عن اكتشاف جثتين 
داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية 

الجزائرية متوقفة على أرضية مطار 
هواري بومدين الدولي.

وقالت المديرية العامة لألمن الوطني 
في بيان لها، بأنه في حدود الساعة 

الخامسة صباحا من يوم أمس السبت 
تم اكتشاف جثتي شابين تتراوح 
أعمارهما ما بين 20 و23 سنة، 

على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة 
للخطوط الجوية الجزائرية، كانت 
متوقفة على أرضية مطار هواري 
بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.
وأضافت ذات المصالح في بيانها، 
بأنه فور اكتشاف الجثتين تم فتح 

تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية 
لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر 
العاصمة لتحديد ظروف ومالبسات 

الحادث.
وفي سياق متصل، كشفت العديد من 
المصادر، بأن جثتي المتوفيين داخل 

طائرة الخطوط الجوية الجزائرية 
تعود لشابين من بلدية حمادي بوالية 

بومرداس وكانا يسعيان للقيام بمحاولة 
للهجرة غير الشرعية، من خالل 

التخفي داخل الطائرة.
وتطرح كيفية وصول الشابين 

للطائرة والصعود إليها وتجاوز كل 
الحواجز دون اكتشاف أمرهما العديد 

من عالمات االستفهام، خاصة وأن 
المطار منطقة حساسة والصعود 
للطائرة يتم بعد القيام بالعديد من 

اإلجراءات.
ويسعى العديد من الشباب للوصول 

إلى الضفة األخرى من البحر األبيض 
المتوسط، باستعمال كافة الوسائل، 
وفي ظل المخاطر الكبيرة لركوب 
األمواج والصعود عبر القوارب، 

يبحث المهاجرون غير الشرعيون عن 
سبل أخرى. 

لإلشارة، فقد شهد مطار محمد 
بوضياف بقسنطينة خالل شهر مارس 
الماضي نفس الحادثة، إذ تمكن قاصر 
من للولوج إلى المطار واالختباء في 

الجزء السفلي من طائرة للخطوط 
الجوية الجزائرية، كانت  متوجهة إلى 
مطار رواسي شارل ديغول بالعاصمة 

الفرنسية باريس، وتمكن الطفل من 
الوصول إلى مطار باريس.
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