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الجزائر قطعت اأ�سواطا هامة في مجال حماية وترقية الطفولة
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 الرئي�ص تبون يتلقى مكالمة

 هاتفية من نظيره التون�سي 

   ت�أكيـــــد على موا�سلـة 
ترقيـــة العــالقــــــــ�ت 
الجزائريــة التون�سيـــة

 �سوناطراك �ست�سلــــــم 

 هذه الكمية الإ�سافية

  اإلى مجمـــــــــــــــــــــــع

 "اإيني" و�سركائــــــــــــه

02

الجزائر ترفع اإمداداته� ب�لغ�ز اإلى ايط�لي� بـ 4 ملي�ر متر مكعب

الرئي�ص تبون يهنئ الناجحين

58.75 ب�لم�ئة ن�سبة النج�ح في البك�لوري�



وجاء في البيان " تلقى، مساء 
الجمهورية،  رئيس  اليوم، 
مكالمة  تبون،  المجيد  عبد 
قيس  أخيه  من  هاتفية، 
الجمهورية  رئيس  سعيد، 
تبادال  الشقيقة،  التونسية 
مختلف  حول  اآلراء  فيها 
بين  المشتركة  القضايا 
التأكيد  مع  الشقيقين،  البلدين 
ترقية  مواصلة  على  الدائم 
يخدم  بما  الثنائية،  العالقات 

مصالح الشعبين الشقيقين.“ 
وأضاف البيان انه بالمناسبة،  
عن  الرئيسان  "أعرب 
للقرار  مجددا،  ارتياحهما،  
الحدود  فتح  بإعادة  المشترك 
الجزائر  بين  المسافرين  أمام 
وتونس، بما يسمح لمواطني 
تكثيف  من  الشقيقين،  البلدين 
توطيدا  الزيارات،  تبادل 
ألواصر األخوة والمحبة بين 

الشعبين الشقيقين.”

نظمت وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة, أول أمس، بالجزائر 
العاصمة, حفال بمناسبة احياء اليوم الوطني للطفل, المصادف لـ 15 جويلية 

من كل سنة, وذلك تحت شعار "نشء واعد لمستقبل واحد".
وقد أشرفت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, 
الحقوق,  المجاهدين وذوي  بالتنسيق مع وزارتي  الذي نظم  الحفل  على هذا 
والبريد والمواصالت السلكية والالسلكية, بحضور عدد من الوزراء وممثلين 

عن عدة قطاعات وهيئات وطنية.
مجال  في  تحقيقها  تم  التي  االنجازات  على  الوقوف  الى  اللقاء  هذا  ويهدف 
الطفولة مع ابراز المجهودات التي تقوم بها الدولة للتكفل بالطفولة وحمايتها 
وترقيتها, وذلك من خالل استراتيجيات وبرامج وطنية موجهة لهذه الشريحة 

من المجتمع.
يتزامن مع  للطفولة  الوطني  اليوم  احياء  أن  الى  أشارت كريكو  وبالمناسبة, 
االحتفاالت المخلدة للذكرة ال60 لعيد االستقالل, معتبرة ذلك فرصة للوقوف 
المرتبطة  تلك  فيها  بما  الميادين,  من  العديد  في  المحققة  االنجازات  على 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية,  رئيس  برنامج  يوليها  التي  الطفولة  بشريحة 

مواضيع  تتناول  دورية  مجلة  اعداد  عن  خاصا".وكشفت  "اهتماما  تبون, 
الطفولة وتبرز مجهودات الدولة في مجال حماية وترقية هذه الشريحة.

من جهته, أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, أن الدولة تعمل 
على "ترقية كتابة التاريخ وتعليمه لألجيال الناشئة", مضيفا أن الوزارة ستقوم 
بطبع "قصص تاريخية بأسلوب مشوق موجهة لألطفال حول رموز الثورة", 
باألطفال تروي قصصا حول  "أعمال سمعية بصرية خاصة  الى  باإلضافة 
مسابقات  "تنظيم  جانب  الى  وبطوالتها",  المجيدة  التحريرية  الثورة  أحداث 

موجهة للناشئة خالل السنة الدراسية القادمة".
بدوره, ذكر وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية, كريم بيبي تريكي, 
بجهود قطاعه في مجال االهتمام بشريحة الطفولة, مشيرا الى اطالق دليل 
موجه لألولياء والمربين بهدف حماية األطفال من األخطار المترتبة عن سوء 
بريديا  الجزائر طابعا  بريد  األنترنت.وبالمناسبة, أصدرت مؤسسة  استعمال 
يوثق احياء اليوم الوطني للطفل, كما تم عرض شريط تناول مجهودات وزارة 

التضامن الوطني في مجال التكفل بالطفولة.
ر.ن

أدى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعالقات 
المجاهدين  الحفيظ عالهم و وزير  الخارجية عبد 
و ذوي الحقوق العيد ربيقة, يوم الخميس الفارط, 
منزله  في  الخطيب  يوسف  للمجاهد  زيارة 
رموز  من  لرمز  الصحية  الحالة  على  لإلطمئنان 

الثورة التحريرية. 
كان  الذي  ربيقة,  أكد  للصحافة  تصريح  وفي 
بن  الرحمان  عبد  الصحة  بوزير  ايضا  مرفوقا 
لتوجيهات  تأتي "تجسيدا   الزيارة  بوزيد, أن هذه 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية 
ذوي  و  للمجاهدين  الالزمة  العناية  ايالء  بوجوب 
الحقوق و من اجل االطمئنان على رموز الثورة 

التحريرية.«

واجب  إطار  "في  تأتي  الزيارة  هذه  أن  وأوضح 
والذين  الجزائر  تاريخ  صنعوا  للذين  العرفان 
قدموا حياتهم حتى نحتفل اليوم باستقالل الجزائر"  
المجاهدة  من  كل  الى  المماثلة  بالزيارات  مذكرا 

جميلة بوباشا و المجاهد الطاهر زبيري.
من جهته, أعرب الخطيب عن شكره للرئيس تبون 
على االهتمام الخاص الذي يوليه للمجاهدين متمنيا 
له "الصحة أوال و أن يعينه هللا على المسؤولية". 
وطمأن في هذا الصدد بأنه  "يحظى بتكفل طبي 
جيد" بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير 
نظرا  العاصمة(   )الجزائر  النعجة  بعين  نقاش 
السن  في  تقدمه  عن  الناتجة  الصحية  لمشاكله 

ومشاركته في الثورة التحريرية.

رئيس  بتدشين  لإلشادة  الفرصة  هذه  اغتنم  كما 
للذكرى  المخلدة  االحتفاالت  بمناسبة  الجمهورية, 
"معلم  لنصب  الوطنية,  السيادة  الستين السترجاع 
الذي  العاصمة(  )الجزائر  فرج  بسيدي  الحرية" 
يرمز لرفع علم الجزائر المستقلة في 1962 وهو 

الحدث الذي شارك فيه.
المجاهد يوسف الخطيب من مواليد 1932 بالشلف، 
عرف باسم "سي حسان" و يعتبر من أبرز رموز 
التاريخية  الوالية  قيادة  استلم   . التحريرية  الثورة 
الرابعة من سنة 1961 إلى غاية االستقالل. كما 
"ذاكرة  مؤسسة   2000 سنوات  بداية  في  أنشأ 

الوالية الرابعة " رفقة مجاهدين آخرين.
ع.ط

�إ.�س
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الرئي�س تبون يتلقى مكاملة هاتفية من نظريه التون�سي قي�س �سعيد

ت�أكيد على موا�صلة ترقية
 العالق�ت اجلزائرية التون�صية 

حمل ر�سالة �سالم يف زيارة تهدف

 اإىل تعزيز اأوا�سر �ل�صد�قة والتعاون بني البلدين

اخلليفة الع�م للطريقة التيج�نية ي�صتقبل 

بداك�ر من قبل الرئي�س م�كي �ص�ل
   

ا�ستقبل اخلليفة العام للطريقة التيجانية، اجلزائري �ل�صيخ علي بلعرابي 

التيجاين اأول اأم�س بداكار من قبل الرئي�س ال�سنغايل ماكي �سال. و�سرع 

�ل�صيخ علي بلعرابي التيجاين، نهاية الأ�سبوع الفارط، يف زيارة اإىل ال�سنغال 

بدعوة من الرئي�س ماكي �سال، حامال معه "ر�سالة �سالم" وكذا "�سعيا منه 

اإىل تعزيز اأوا�سر �ل�صد�قة والتعاون بني داكار واجلزائر" ، ح�صب بيان 

لرئا�سة جمهورية ال�سنغال.وتهدف هذه الزيارة اإىل "متتني العالقات 

الأخوية الثنائية وترقيتها بني اخلليفة العام والزوايا التيجانية الكربى 

الأخرى يف العامل، وكذا تر�سيخ مبادئ الت�ساور والتعاون التي ترتكز 

عليها الطريقة"، ح�صب بيان للطريقة التيجانية. و�سيلتقي اخلليفة العام 

للطريقة التيجانية، ح�صب نف�س امل�سدر، خالل هذه الزيارة ب�سيوخ واأتباع 

الزوايا التيجانية يف ال�سنغال.

ع.ط

�سوناطراك تقوم بت�سليم هذه الكمية الإ�سافية 

من الغاز اإىل جممع "اإيني" و�سركائه

اجلزائر ترفع اإمداداته� ب�لغ�ز
 اإىل ايط�لي� ب 4 ملي�ر مرت مكعب

قررت اجلزائر رفع حجم اإمداداتها بالغاز اإىل ايطاليا ب 4 مليار مرت مكعب 

اإ�سافية, بداية من الأ�سبوع القادم. و�سيقوم جممع �سوناطراك بت�سليم هذه 

الكمية الإ�سافية من الغاز اإىل جممع "اإيني" و�سركائه الإيطاليني الآخرين 

بداية من الأ�سبوع القادم.

و�سبق للجزائر, التي تربطها عالقات مميزة باإيطاليا, �أن قامت بتزويد هذ� 

البلد بـ 9 ر13 مليار مرت مكعب منذ مطلع ال�سنة, متجاوزة بذلك احلجم 

املتوقع بـ 113 باملئة, كما تعتزم اإمداد اإيطاليا قبل نهاية �سنة 2022 بـ 6 

مليار مرت مكعب اإ�سافية من الغاز اجلزائري.

ومن �ساأن هذ� القرار �أن يعزز �أكرث الروابط التاريخية بني املجمع الإيطايل 

"اإيني" واملجمع البرتويل اجلزائري "�سوناطراك.” يذكر �أن تزويد 
اإيطاليا بالغاز اجلزائري �سكل حمور املحادثات التي كان قد اأجراها رئي�س 

اجلمهورية, عبد املجيد تبون, مع نظريه الإيطايل, �ل�صيد �سريجيو 

ماتاريال, ورئي�س الوزراء, ماريو دراغي.وقد اتفق الطرفان على بعث 

ال�سراكة الطاقوية بني البلدين.

ع.ط

ال�سركة حتافظ على مكانتها

 ك�سركة تاأمني من خماطر املوؤ�س�سات 
ارتف�ع بـ 3 ب�ملئة يف رقم اأعم�ل

 ال�صركة اجلزائرية للت�أمين�ت 
ارتفع رقم اأعمال ال�سركة اجلزائرية للتاأمينات )لكات( املحقق يف �سنة 

2021 اإىل 25,4 مليار دج �أي بت�سجيل بزيادة بـ 3 باملئة مقارنة ب�سنة 2020 
ح�صب بيان لل�سركة. وعلى اأ�سا�س هذ� الجناز املتميز مبحفظة متنوعة " 

حتافظ ال�سركة على مكانتها ك�سركة تاأمني من خماطر املوؤ�س�سات فيما حتتل 

املركز الثاين من حيث ح�ستها يف ال�سوق" ح�صب البيان.من جهة اأخرى, 

�أكدت ال�سركة �أن " التعوي�سات املدفوعة خالل الفرتة املذكورة بلغت 

�أكرث من 13,8 مليار دينار �أي بزيادة بلغت 25 باملئة مقارنة ب�سنة 2020، 

كما اأنها متثل ت�سوية �أكرث من  150.000 ملف الكوارث.”واأعربت ال�سركة 

عن ارتياحها كون " هذه اخلدمات توؤكد ب�سكل وا�سع كل الهتمام بجودة 

اخلدمة واحرتام اللتزامات جتاه الزبائن.” ومتيزت ح�سيلة ن�ساطات 

ال�سركة يف اإطار ال�سنة املالية 2021 بربح �ساف قدر ب 2,9 مليار دينار 

مقابل 2,7 مليار دينار يف 2020 �أي بزيادة ن�سبتها 5 باملئة, ح�صب  ذات 

امل�سدر. وقد �سجلت اجلمعية العامة العادية لذ�ت ال�سركة التي انعقدت 

يوم 28 يونيو املن�سرم بوزارة املالية لدر��صة احل�سابات الجتماعية لل�سنة 

املالية 2021 " الت�سديق على احل�سابات و النتائج الإيجابية التي حققتها 

ال�سركة.”

ر.ن

بهدف الوقاية من فريو�س كورونا

وزارة ال�صحة تدعو احلج�ج الع�ئدين 
اإىل اأر�س الوطن اىل االلتزام

 ب�لتدابري ال�صحية
دعت وزارة ال�سحة, يف بيان لها اأول اأم�س, احلجاج العائدين اىل اأر�س 

الوطن بعد اأداء منا�سك احلج, اىل اللتزام بتدابري الوقاية من فريو�س 

كورونا, وهذا حفاظا على �سحتهم و�سحة عائالتهم. واأكدت الوزارة على 

�سرورة "اللتزام بالتدابري الوقائية املتمثلة يف ارتداء الكمامة, احرتام 

اجراءات التباعد اجل�سدي,غ�سل اليدين عدة مرات يف اليوم وا�ستعمال 

املعقم الكحويل, اىل جانب العزل املنزيل ملدة اأ�سبوع"، كما طلبت من 

احلجاج العائدين "ا�ست�سارة الطبيب يف حالة ظهور اأعرا�س مثل اآلم 

الراأ�س, احلمى, العط�س, ال�سعال, الإ�سهال اأو القيء".

ع.ط

الطفولة,  لحماية  الوطنية  المفوضة  أكدت 
مريم شرفي، أول أمس، بوالية سطيف بأن 
"الجزائر قد خطت بعد االستقالل خطوات 
مجال  في  هامة  مكتسبات  وحققت  كبيرة 

حماية وترقية الطفولة.”
أوضحت شرفي في اليوم الثاني من زيارتها 
إلى والية سطيف في إطار االحتفال باليوم 
سنة(  كل  من  جويلية   15( للطفل  الوطني 
بأن  الجزائر"  وطني  "أحب  شعار  تحت 
لسيادتها  استرجاعها  فور  عملت  "الجزائر 
على  بالقضاء  التحدي  رفع  على  الوطنية 
لها  يتعرض  كان  التي  الممارسات  جميع 
وغيرها  والشغل  كاألمية  الجزائري  الطفل 
وأرجعته إلى مكانه الحقيقي وهو المدرسة.”

"نحن  السياق:  نفس  في  شرفي  وقالت 
االستقالل  من  سنة   60 مرور  بعد  نفتخر 

بالمكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال 
المكتسبات  وهي  الطفولة  وترقية  حماية 
التي جعلتها في مصاف الدول األولى التي 

أعطت حماية و وقاية للطفل.”
وذكرت بأن "الدستور الجزائري شمل جميع 
أنواع  مختلف  من  وحمايته  الطفل  حقوق 
اإلجرام ومن االستغالل في العمل وأعطاه 
واإلجباري.” المجاني  التعليم  في  الحق 
كرس  الجزائري  "الدستور  بأن  وأضافت 
أن  إلى  مشيرة  للطفل",  العليا  المصلحة 
في  الصادر  الطفل  حقوق  حماية  "قانون 
15 جويلية 2015 تناول حقوق الطفل من 
جميع الجوانب كما خص بعض الفئات من 

الطفولة بعناية خاصة.”
وأكدت شرفي أن "جهودا كبيرة قد تم بذلها 
جميع  طرف  من  الماضية  السنوات  خالل 

الفاعلين في مجال حماية و ترقية الطفل في 
الجزائر باعتباره الحاضر وصانع الغد من 

مؤسسات ومجتمع مدني وغيرها.”
وأردفت في نفس اإلطار بأن "الهيئة الوطنية 
لحجم  وبالنظر  الطفولة  وترقية  لحماية 
المتدخلين  بتكوين  عملها  ستواصل  مهامها 
مبرزة  الفاعلين",  كل  بين  الجهود  وتنسيق 
ستبقى  الجزائر  في  الطفولة  "حماية  بأن 

مسؤولية جماعية.”
الطفولة,  لحماية  الوطنية  المفوضة  وكانت 
الجمعة  اليوم  قامت  قد  مريم شرفي  السيدة 
بزيارة إلى مركز الطفولة المسعفة ذكور 2  
"ستر الرحمان عبد الواحد" بمنطقة الهضاب 
تكريم  على  أشرفت  حيث  سطيف(  )شرق 
مسارهم  في  المتفوقين  التالميذ  من  عدد 
شهادة  على  حاصلين  وآخرين  الدراسي 

التعليم المتوسط ) .)2022واطلعت شرفي 
الداخلية  وزير  ممثلة  من  كل  رافقتها  التي 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
األمم  صندوق  مكتب  وممثلة  جوامع  أمال 
المتحدة للطفولة )يونيسيف( بالجزائر نورة 
بوخليفة بالمناسبة على المسبح المتنقل الذي 
مسبحا   17 ضمن  من  المركز  منه  استفاد 
آخرا وزع عبر عدة مناطق بالوالية حيث 
الطفولة  مراكز  تزويد  أهمية  إلى  تطرقت 

بمثل هذه التجهيزات.
األولمبية  للرياضات  الوطنية  وبالمدرسة 
حضرت  سطيف(  )غرب  الباز  بمنطقة 
الوالئية  المسابقة  نهائي  شرفي  السيدة 
الخاصة  )السوروبان(  الذهني  للحساب 
بالمؤسسات الشبانية بالوالية بمشاركة 200 

طفل من منخرطي هذه المؤسسات.

يذكر أن المفوضة الوطنية لحماية الطفولة 
كانت قد أشرفت ليلة أمس الخميس بساحة 
دار الثقافة "هواري بومدين" بسطيف على 
والية  من  ألطفال  جوائز  تسليم  مراسم 
الفائزين  سطيف و واليات أخرى مجاورة 
و  القصة  و  للرسم  الوطنية  المسابقة  في 
الغناء الموجهة لألطفال للتعبير عن حقوقهم 
و  أرسم  مبدعا  بطريقتهم تحت شعار" كن 
اليوم  بمناسبة  أطلقت  التي  وغني"  احكي 
يونيو  من  للفاتح  الموافق  للطفولة  العالمي 
من  طفل   2.000 بمشاركة  سنة  كل  من 
رفقة  حضرت  كما  الوطن،  واليات  جميع 
عدة  سطيف  لوالية  المحلية  السلطات 
ترفيهي  حفل  بينها  من  مبرمجة  نشاطات 

وعرض مسرحي وألعاب الخفة.
ر.ن

الد�صتور اجلزائري �صمل جميع حقوق الطفل اجلزائر خطت بعد ال�ستقالل خطوات هامة يف جمال حماية وترقية الطفولة

لالإطمئنان على حالتة ال�سحية

م�صت�ص�ر الرئي�س ووزير املج�هدين يزوران املج�هد يو�صف اخلطيب

حتت �سعار "ن�سء واعد مل�ستقبل واحد"

وزارة الت�ص�من الوطني حتيي اليوم الوطني للطفل

تلقى رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأول 

اأم�س، ، مكاملة هاتفية، من قي�س �سعيد، رئي�س 

اجلمهورية التون�سية 



ع.ط

اأكد وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد، 

اأن دورة يونيو 2022 المتحان �شهادة البكالوريا 

كانت "ناجحة ومتميزة"، لكون الدرا�شة توا�شلت 

على مدار الف�شول الرتبوية الثالثة.

ع.ط

وفي تصريح صحفي أعلن فيه عن نتائج هذا االمتحان، 
أوضح السيد بلعابد أن دورة شهادة البكالوريا لهذا العام 

التي سجلت نسبة نجاح وطنية قدرت ب 75 ر58 
بالمائة، كانت "ناجحة ومتميزة، لكون الدراسة فيها 
جرت على مدار الفصول التربوية الثالثة وبحصة 

تربوية دامت 60 دقيقة مع استكمال جميع البرامج 
التعليمية خالفا للسنتين الماضيتين اللتين تميزتا باقتطاع 

بعض األسابيع الدراسية من البرنامج الذي نفذ في 
فصلين دراسيين مع برمجة 45 دقيقة لكل حصة، 

وذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا".وأرجع 
الوزير هذا التنظيم الدراسي المحكم إلى قرارات رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون، والحكومة ومختلف 
المسؤولين القائمين على هذا االمتحان الوطني.  

كما أكد الوزير أن االمتحان جرى في ظروف "جيدة 
وكان متميزا جدا على جميع المستويات"، مبرزا أن 

ظاهرة الغش في االمتحانات "قد تراجعت بشكل كبير 
وأن مواضيع االمتحان لم تبتعد عن المقررات ولم 

يسجل فيها أي خطأ".
وأضاف أن الدولة "تفتخر بنجاح تنظيم امتحان شهادة 
البكالوريا الذي جرى في ظروف عادية نتيجة تظافر 
جهود جميع األجهزة والمصالح وكل أفراد الجماعة 

التربوية من أساتذة وإداريين وعمال وشركاء اجتماعيين 
من نقابات وأيضا أولياء التالميذ".وخلص الوزير إلى 

القول بأن القطاع وبعد هذه النتائج "المتميزة"، يتهيأ 
"لدخول مدرسي جديد في ظروف حسنة".

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الناجحات 
والناجحين في امتحان البكالوريا دورة جوان 

2022. وقال الرئيس تبون في تغريدة له عبر 

حسابه الرسمي في تويتر قائال: “تهاني لكل 
الناجحات والناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، 

تمنياتي لكم بالتوفيق في مشواركم الجامعي”.كما 

تمنى الرئيس تبون حظ أوفر للراسبين في الدورة 
القادمة.

ع.ط

أوضح الوزير خالل ندوة صحفية، خصصت للكشف عن 
النتائج الرسمية أن معدل النجاح لهذه السنة قدر بـ 50ر9 

من عشرين، مرجعا تحديد هذا المعدل  إلى الظروف 
الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 ،التي أثرت على الحالة 

النفسية للتالميذ وذلك منذ 2020.وقد بلغ عدد المترشحين 
لهذه الدورة 743.509 مترشح عبر 2.580 مركز إجراء، 

اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا، في ظروف تنظيمية 
"جيدة ومحكمة" وبتدابير وقائية صحية صارمة.

وشهدت هذه الدورة مشاركة 6.100 محبوس عبر التراب 

الوطني،على مستوى 47 مؤسسة عقابية، منهم 5.953 
رجال و147 نساء، موزعين على 06 شعب. وكانت وزارة 

التربية الوطنية، قد كشفت في بيان لها أول أمس، أنه سيتم 
اإلعالن عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 

2022 ، امس ابتداء من الساعة الرابعة مساء.   
فبالنسبة للمترشحين المتمدرسين واألحرار، سيتم االعالن 

عن النتائج عبر موقع الديوان الوطني لالمتحانات 
والمسابقات: https://bac.onec.dz وعن طريق 

الهواتف النقالة للمتعاملين الثالثة موبيليس، أوريدو وجيزي، 

مجانا، عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز 
.*567#

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين، سيتم اإلعالن عن 
النتائج عبر إشهار قوائم التالميذ الناجحين في نفس اليوم 
ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي 
tharwa.: اجتاز تالميذها االمتحان وعبر فضاء األولياء
education.gov.dz http://يذكر أن نسبة نجاح في 

شهادة البكالوريا دورة 2021، بلغت 17 ر61 بالمائة على 
المستوى الوطني.
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الذكرى الـ 60 لال�شتقالل:

 الدبلوما�سية اجلزائرية عادت 
بقوة على ال�ساحة الدولية

اأكد املجاهد وال�شفري ال�شابق نور الدين جودي اأن الدبلوما�شية 

اجلزائرية، الوفية ملبادئ اأول نوفمرب 1954 واملبنية على دعم 

الق�شايا العادلة وحق ال�شعوب يف تقرير م�شريها، "عادت بقوة اىل 

ال�شاحة الدولية" من خالل م�شاركتها يف حل االزمات التي تعرفها 

املنطقة و اإحالل ال�شالم.

ع.ط

قال جودي في حوار لوكالة األنباء الجزائرية، بمناسبة إحياء الذكرى 
الـ 60 السترجاع السيادة الوطنية، أن الدبلوماسية الجزائرية لطالما 

لعبت دورا مهما في التخلص من نير االستعمار الفرنسي، مشيرا 
الى أن اللبنة األولى لها كانت عندما أدرك قادة الثورة اهمية النضال 
الدبلوماسي لمواجهة المستعمر، الذي حاول طيلة أزيد من قرن من 

الزمن أن يمحو تماما الهوية الجزائرية.
وأضاف أنه لمواجهة الدعاية الفرنسية الهادفة لجعل الجزائر "جزءا 

ال يتجزأ من فرنسا"، كان البد من تحقيق "التضامن العالمي"، 
وللوصول إلى ذلك أطلقت "دبلوماسية الحرب"، الفتا الى أن ذلك تم 
عن طريق "فتح مكاتب وتمثيليات جبهة التحرير الوطني في العديد 
من عواصم العالم، وبالخصوص في الدول التي كانت تدعم فرنسا.“

وعن الهدف من وراء ذلك، رد الدبلوماسي قائال: "األمر كان 
ضروريا لتوضيح الحقائق للرأي العام، وللضغط على حكومات الدول 

التي كانت تقف إلى جانب فرنسا االستعمارية، عن طريق شعوبها، 
والتأكيد بأن جيش التحرير الوطني مشكل من ثوار وليس قطاع طرق 

تحت مظلة االشتراكية الدولية.“
وفي السياق، ذكر نور الدين جودي بالمجاهد الطيب بولحروف الذي 
"ساهم في كسب مسؤولين ايطاليين لمساعدة الجزائريين، على غرار 

رئيس شركة إيني، اونريكو ماتيي"، مشيرا الى أن ثمرة نضال 
بولحروف ال تزال تأتي أكلها حد الساعة "ويتجلى ذلك بوضوح اليوم 

في العالقات المتينة بين الجزائر وايطاليا.“كما عاد إلى زمن فتح 
مكتب للجزائر لدى األمم المتحدة في نيويورك عن طريق حسين آيت 
احمد ومحمد يزيد وعبد القادر شندرلي. "هذا االخير تمكن من اقناع 
السيناتور جون كينيدي وقتها، والذي القى +الخطاب الجزائري+ و 

الذي شدد فيه على ضرورة االعتراف باستقالل الجزائر.“
واعتبر السفير السابق أن "الدبلوماسية الجزائرية لطالما كانت 

سالحا ومبنية على مبادئ متينة على غرار حق الشعوب في الحرية 
والكرامة، وهو ما يفسر بقاء دبلوماسيتنا الى يومنا هذا قائمة على 

الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.“
وعن سيرورة الدبلوماسية الجزائرية بعد االستقالل، ذكر جودي أنه 

بدأ التفكير حينها في بناء سلك دبلوماسي قائم على التكوين، فوقع 
االختيار على بعض أعضاء جيش التحرير على غرار شخصه، وتم 

تعيينهم كسفراء، وكان لديهم توجيه خاص، مبني على أساس أن كفاح 
الشعوب التي ترزح تحت نير االستعمار والميز العنصري هو كفاح 

الجزائر.
وتابع قائال: "بعد االستقالل، بدأ تكوين سلك دبلوماسي بمعنى الكلمة، 

عن طريق االلتحاق بمدارس للتكوين الدبلوماسي في الخارج، الى 
غاية إنشاء مدرستنا الخاصة اليوم بوزارة الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج.“وتوقف جودي عند مساعدة الدبلوماسية الجزائرية 

للزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديال، الذي أراد التعلم من كفاح 
الجزائريين، فتم توجيهه الى إطالق "دبلوماسية الحرب"، كونها أداة 

هامة للتعريف بقضية شعبه وما يعيشه بسبب التمييز العنصري، 
وايصال معنى "االبارتايد" )الميز العنصري( إلى العالم، وكان ذلك 

"مفتاح التخلص من الميز العنصري في جنوب افريقيا.“
كما تطرق الى مشاركة الجزائر في حلحلة العديد من األزمات كأزمة 

الرهائن األمريكيين في ايران، وتسوية النزاع بين هذه األخيرة 
والعراق في 1975، و إنهاء أزمة الطائرة الكويتية المختطفة في 

1988، مبرزا أن الدبلوماسية الجزائرية كانت وال تزال تسعى الى 
السالم وتحقيق العدالة بين الدول المتنازعة، وهي على قناعة بأن كل 
نزاع داخلي لبلد ال يمكن تسويته اال من خالل الدبلوماسية والحوار، 
وتناضل للبحث عن حلول سلمية ورفض التدخل السياسي أو المسلح 

للقوى األجنبية.
واستدل في هذا الصدد، بموقف الجزائر فيما يتعلق بالدول المجاورة 

كليبيا، حيث أنها طالبت بعدم التدخل في الشأن الداخلي لهذه األخيرة، 
مع التأكيد على ضرورة مساعدة الليبيين لتحقيق الوحدة بينهم، وهو 

نفس األمر مع مالي.
 افريقيا "من اأوىل االأولويات "

وتأسف السفير السابق في جنوب افريقيا و أنغوال و هولندا، لتراجع 
الدبلوماسية الجزائرية لفترة من الفترات، "ولكن اليوم عدنا من 

جديد، وتجلى ذلك بوضوح من خالل تأكيد رئيس الجمهورية، السيد 
عبد المجيد تبون، بأن التزام الجزائر مع افريقيا هو أولوية من 

األولويات.“وأعرب المجاهد عن "فخره" برؤية "الدبلوماسية الجديدة" 
نشطة كما كانت خالل سنوات الحرب، قائال: "دبلوماسيتنا اليوم قادرة 

على مواجهة أي هجوم ضد الجزائر.
هناك اليوم نهضة لما يسمى بدبلوماسية النضال، مشابهة لتلك التي 
شهدناها خالل حرب التحرير.“وفي السياق، قال جودي إن خيطا 

يربط "دبلوماسية الحرب" ب"الدبلوماسية الجديدة"، ولما نرى 
تحركات الجزائر لحل النزاعات القائمة هنا وهناك، "ندرك الدور 

الريادي والمهم لدبلوماسيتها.“
وثمن مبادرة الرئيس تبون "للم شمل الفلسطينيين، في لقاء تاريخي 
بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 

اسماعيل هنية"، بعد سنوات من الفتور.وواصل بالقول: "نجاحنا 
نحن أيام الثورة و المتمثل في بعث جبهة التحرير الوطني ووضع 
حد لالختالفات الحزبية، يجب أن يشكل مثاال لفلسطين. لقد نجحت 

الدبلوماسية الجزائرية، اليوم، في وضع اللبنة األولى للحد من االنقسام 
بين الفصائل الفلسطينية، وعليهم اآلن أن يواصلوا ويتوحدوا لمجابهة 

الكيان الصهيوني.“
وأشار المتحدث الى التنقالت المتواصلة للرئيس تبون الى العديد من 

الدول، ونشاط الدبلوماسية الجزائرية، وكذا الزيارات التي قام بها 
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، 

األمر الذي جعل الدول العربية تبارك وترحب بالقمة العربية التي 
ستحتضنها الجزائر شهر نوفمبر المقبل.

وشدد جودي على أن الدبلوماسية الجزائرية، التي استطاعت أن 
تنجب خيرة الدبلوماسيين، على غرار الشهيد محمد الصديق بن يحيى 

وغيره، بإمكانها أن تكون دبلوماسيين ذوي كفاءة يمضون في نفس 
النهج وعلى نفس المبادئ الداعمة للقضايا العادلة وحق الشعوب في 

تقرير المصير.

قال اإن الدولة تفتخر بنجاح تنظيم البكالوريا، بلعابد يوؤكد

دورة هذا العام كانت "ناجحة ومتميزة"

الرئي�س تبون يهنئ الناجحني يف امتحان �سهادة البكالوريا

قال اإن معدل النجاح لهذه ال�شنة قدر بـ 50ر9، بلعابد يك�شف

  75ر58 باملائة ن�سبة
 النجاح يف �سهادة البكالوريا 

 ك�شف وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد، اأن ن�شبة النجاح يف امتحان �شهادة البكالوريا، 

دورة جوان 2022، قد بلغت 75ر58 باملائة على امل�شتوى الوطني.

رئي�س اجلمهورية يرتاأ�س اليوم اجتماعا ملجل�س الوزراء

م�سروع قانون املالية التكميلي ل�سنة 
2022 على طاولة الرئي�س 
يترأس رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، 

وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس 
الوزراء، سيتم خالله دراسة والمصادقة على مشروع قانون 

المالية التكميلي لسنة 2022، باإلضافة إلى عروض تتعلق بعدة 
قطاعات، من بينها توسيع ميناء جن جن، حسب ما أورده، بيان 

لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، 
القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا 
لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمصادقة، مشروع قانون 

المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع القانون األساسي للمقاول 
الذاتي وكذا عروض تخص مشروع انجاز مركب صناعي 

إلنتاج حليب األطفال الرضع وتهيئة المسار التقني لموسم انتاج 
الحبوب 2022-2023 وتوسيع ميناء جن جن.“

ر.ن

اأبرز اأهمية تعزيز ال�شلة بني ال�شعب وموؤ�ش�شات الدولة

 الأرندي يثمن اإجراءات العفو 
والتهدئة التي اأقرها رئي�س اجلمهورية

   
ثمن األمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، بميلة إجراءات 

العفو و التهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد 
االستقالل.وقال نفس المسؤول الحزبي خالل إشرافه بدار الثقافة مبارك الميلي على أشغال المجلس 

الوالئي الموسع لهذه التشكيلة السياسية بحضور أعضاء المكتب الوطني وإطارات الحزب من مختلف 
واليات الوطن بأن اإلجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا الخصوص "تندرج ضمن جهود 

لم الشمل وتعزيز الجبهة الداخلية وإيجاد مناخ مالئم لتدعيم  وحدة الوطن والحفاظ على استقرار 
البالد.“ودعا في هذا السياق الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني إلى "االنخراط ضمن هذا 

المسعى إلقصاء كل من يعمل ضد الجزائر من الداخل والخارج والنهوض بمختلف جوانب التنمية 
االقتصادية.“وفي تطرقه إلحياء الذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية، دعا السيد زيتوني إلى 

تثمين المكاسب عبر مختلف مراحل منذ االستقالل، مبرزا أهمية تعزيز الصلة بين الشعب ومؤسسات 
الدولة.من جانب آخر، أكد الطيب زيتوني بأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "يبنى بالتركيز و 
االعتماد أساسا على مناضليه و ال يغير مبادئه وقيمه التي تصب في خدمة مصالح البالد في 

إطار التواصل واالستقرار.“وحث بالمناسبة منتخبي حزبه في مختلف المستويات على "التحلي 
بنكران الذات والعمل ألجل خدمة مصلحة المواطن و كسب ثقته لمواجهة التحديات واالستعداد 

للمواعيد المقبلة.“
ع.ط
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الدكتــــور املختــ�ص يف اجليولوجيـــا 

اجلزائر بلد احلديد
يوؤكد الأ�صتاذ املحا�صر والدكتور يف اجليولوجيا املنجمية تخ�ص�ص تلوث منجمي بكلية علوم الأر�ص جلامعة 

هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار اإ�صعد مولود يف حواره جلريدة الرائد، باأن اجلزائر حتوز على 

العديد من املوارد والرثوات املعدنية، التي بامكانها اأن تدر على اخلزينة العمومية بعائدات هامة. ويف املقابل 

تعول ال�صلطات العليا للبالد على قطاع املناجم لتعزيز وتنويع القطاعات املنتجة، وامل�صاهمة يف حتريك 

عجلة القت�صاد الوطني، و�صرعت موؤخرا يف �صن بع�ص القوانني التي من �صاأنها الدفع بالقطاع وال�صتفادة من 

امكاناته الكبرية، التي تخولنا ملناف�صة العديد من الدول امل�صدرة للمعادن.

حتدث موؤخرا وزير الطاقة واملناجم 

حممد عرقاب، عن ثروات معدنية 

هائلة حتوزها اجلزائر، هل لك اأن 

تطلعنا على اأهم املوارد التي ميكن 

التعويل عليها لتنويع املداخيل ؟

ألن  الموارد،  كل  عن  الحديث  يمكن  ال 
لها  كانت  إن  نجهل  الزلنا  منها  البعض 
جدوى اقتصادية من استخراجها، والمعادن 
التي لها جدوى اقتصادية واستغاللها سيعود 
الوقت  في  العمومية  الخزينة  بالمنفعة على 
الحالي تتمثل في الفوسفات، الحديد، الزنك، 

الرصاص والذهب.
ڨارا  منحم  مشروع  المثال  سبيل  وعلى 
تقدر  جبيالت(  غار  )وليس  جبيالت 
مليار   4,5 ب  الخام  الحديد  من  احتياطاته 
واستخراج  استغالل  يمكن  ال  ولكن  طن، 
اآلمن  لمعايير  وفقا  مليار طن،   1,7 سوى 
تملك  كما  المنجم،  انهيار  لتجنب  المتبعة 
مليون   100 حوالي  يبلغ  احتياطي  بالدنا 
التاريخي  الونزة  المنجمي  الحقل  في  طن 
وبوخضرة في والية تبسة، منها 77 مليون 
طن يمكن استخراجها، والتي تكفي لتغطية 
وتلبية احتياجات مركب الحجار لحوالي 50 
سنة، ولكن يجب التنويه إلى أن االحتياطي 
الهائل لمنجم ڨارا جبيالت يقدر ب 17 مرة 
الونزة  المنجمي  الحقل  يحوزه  ما  اجمالي 

وبوخضرة.
وال يمكن أن ننسى بعض المناجم الصغيرة، 
عين  في  بالروينة  يوجد  ما  غرار  على 
في  خنقة  سطيف،  في  ولعنيني  الدفلى، 
تبسة عالوة على مناجم أخرى والتي تصل 
مليون   350 لحوالي  مجتمعة  احتياطاتها 
طن وهي 10 مناجم غالبيتها تتواجد شرق 
البالد، ويقدر احتياطي الجزائر من الحديد 
متوسط  ويبلغ  طن،  مليار   3,6 ب  الخام 
اإلنتاج الوطني من الحديد الخام سنويا ب 2 
مليون طن، أغلبيته يوجه لمركب الحجار، 
لمصانع  المتبقية  الكميات  توجيه  يتم  فيما 

االسمنت.
ولكن رغم اإلنتاج الذي يصل ل 2 مليون 
فإن  الهائلة،  واالحتياطات  سنويا  طن 
والحل  الخام،  للحديد  مستورد  بلد  الجزائر 

الوحيد لتحقيق االكتفاء الذاتي يستدعي رفع 
احتياجات  تلبية  أجل  من  الوطني،  اإلنتاج 
يستدعي  الراهن  والوضع  الوطنية،  السوق 
قبل  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  على  العمل 
العديد  نملك  ألننا  التصدير،  في  التفكير 
يتم  ما  احتواء  بامكانها  التي  المصانع،  من 
لالستعمال  قابل  لحديد  وتحويله  استخراجه 
البناء  غرار  على  المجاالت،  مختلف  في 

وكذا صناعة السيارات.
جبيالت  ڨارا  حديد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الفسفور،  من  مرتفعة  نسبة  على  يحتوي 
للمصانع،  تحويله  قبل  فصله  يستوجب  ما 
وهو ما سيعمل عليه الشريك الصيني، مع 
امتالكه للتقنية الالزمة التي تمكن من فصل 

الفسفور عن الحديد الخام.
يعتبر  الذي  الفوسفات،  عن  أيضا  نتحدث   
الجزائر،  تمتلكها  التي  الموارد  أهم  من 
بديل  وال  الزراعة  في  هام  وأنه  خاصة 
غنى  في  يجعلنا  وامتالكه  الفالحة،  في  له 
بأن  القول  ويمكننا  األسمدة،  استيراد  عن 
على  لكونه  استراتيجي،  معدن  الفوسفات 
واألمن  الذاتي  االكتفاء  مع  مباشرة  عالقة 
الكبير  للمكمن  يقودنا  والحديث  الغذائي، 
للمعدن في منطقة جبل عنق في بئر العاتر 
أبرزها  مناجم، ومن   5 تتواجد  أين  بتبسة، 
منجم كاف سنون، ويتم منه استخراج نحو 
1,6 مليون طن سنويا ونصدر منه حوالي 
يقدر  بالحقل  واالحتياطي  طن  مليون   1
احتياطات  ونملك  مليون طن   300,16 ب 
العمل  األكبر  التحدي  ولكن  منه،  هائلة 
على تحويل الفوسفات الخام الستخدامه في 
األسمدة، والعملية ستمكن من االستفادة من 
مداخيل كبيرة، إذ أن 1 طن من الفوسفات 
الخام يقدر ثمنه ب 240 دوالر، والفوسفات 
الصالح لالستعمال في األسمدة يصل سعره 
أهمية  يبين  ما  طن،   1 ل  دوالر   900 ل 

تصديره صالحا لالستعمال في األسمدة.
من  والزنك،  الرصاص  معدني  يعتبر  كما 
احتياطات  تملك بالدنا  التي  المعادن،  أبرز 
مبالغ  من ضخ  سيمكن  واستخراحها  هامة 
كبيرة للخزينة العمومية، وفي العادة معدني 
منجم  من  يستخرجان  والزنك  الرصاص 

تحوزها  التي  المناجم  أهم  ومن  واحد، 
البالد الحقل المنجمي خرزة يوسف وشعبة 
ب  احتياطاته  وتقدر  سطيف،  في  الحمراء 
 30 ل  يصل  سنويا  وانتاجه  مليون طن   1
في  صغيرة  مناجم  لها  يضاف  طن،  ألف 
واد  منجم  مشروع  ولكن  وتلمسان  جيجل 
ويحصي  األهم،  يعتبر  بجاية،  في  أميزور 
طن،  مليون   53 ل  يصل  هائال  احتياطيا 
طن،  مليون   34 حوالي  استخراج  ويمكن 
واالنتاج به حسب بطاقة المشروع يقدر ب 
الوطني  170 ألف طن، ما سيرفع اإلنتاج 
ألف   200 ل  الخام  والزنك  الرصاص  من 
طن، مباشرة مع دخول المنجم حيز الخدمة 

خالل العام الجاري.
نتحدث عن الذهب الموجود في الصحراء، 
بومرداس  في  موجودا  الذهب  كان  وإن 
وإستغالل  استخراج  ولكن  الثنية  بمنطقة 
الذهب بالشمال صعب، لذا سيقتصر حديثنا 
عن الذهب الموجود في الصحراء، وخاصة 
في الجهة الغربية من الهقار والتي نحصي 
آثار  على  تحوي  موقع   600 حوالي  بها 
يمكن  مناطق   7 ولكن  الذهب،  مادة  وجود 
اعتبارها مناجم وتحوز على كميات كبيرة 
وحاليا  بطريقة صناعية،  استغاللها  ويمكن 
منجمي  على  يقتصر  الذهب  استخراج 
من  الغربية  الجهة  في  وأمسماسا  تيراك 
تنشفاو  تاكويات،  في  مناجم  الهقار، ونملك 
األوسط  الهقار  في  الموجودة  أبيغي  وإن 
وفي الهقار الشرقي تتواجد مناجم تيريرين، 
تين زكرين وهانن، وفقط يجري االستغالل 
احتياطي  ويقدر  الغربي  الهقار  بمناجم 
أن  ويمكن  طن،  و200   150 بين  الذهب 
يرتفع في ظل اإلجراءات المتخذة من قبل 

السلطات العليا للتنقيب عن الذهب.
بعديد  تزخر  البالد  بأن  نقول  وأخيرا 
إن  الساعة  لحد  نجهل  التي  المعادن 
يتم  قد  ولكن  اقتصادية،  جدوى  ذا  كانت 
البعيد،  المدى  على  واستخراجها  استغاللها 
بيانات  على  والحصول  استكشافها  بعد 
تمكننا من معرفة ما تحوزه من احتياطات 
واطالق دراسة اقتصادية للتأكد من جدوى 
استغاللها، ونذكر على سبيل المثال القصدير 
والفولفرام، اليورانيوم الموجود بالحدود مع 
غرار  على  أخرى  ومعادن  النيجر  دولة 
ولكن  موجودة  المعادن  هذه  وكل  النحاس، 
االستكشاف،  من  الكثير  يتطلب  استغاللها 
واستخراج  استكشاف  فإن  المقابل  وفي 
الزنك  الفوسفات،  الحديد،  معادن  وتحويل 
األنجع  يعد  الذهب  وكذا  والرصاص 
الراهن، ولكن هذا ال  الوقت  واألفضل في 
يعني عدم االهتمام بالمعادن األخرى، التي 

يجري اكتشافها بمختلف أنحاء الوطن.
ما هي املعادن، التي حقيقة ميكن 

الرتكيز على ا�صتخراجها وت�صديرها 

لال�صتفادة من عائداتها ؟

استخراج  على  التركيز  يجب  بأنه  أرى 
ألنه  والفوسفات،  الحديد  معدني  وتصدير 
الحديد  بلد  الجزائر  تعتبر  التاريخ  عبر 
والفوسفات ونملك خبرة في المجال، خاصة 
تتطلب  المجال  عائدات  من  االستفادة  وأن 

خاما،  المعادن  بتصدير  نقوم  ال  أن  منا 
وهو التحدي األكبر لنا في الوقت الراهن، 
الجزائر،  في  يبقى  أن  يجب  الخام  فالحديد 
المحول  الحديد  إنتاج  من  للرفع  العمل  مع 
في  االستخدام  قابال  بعد،  فيما  لتصديره 

مختلف الصناعات.
كما يعتبر الفوسفات معدنا هاما ألنه سيمكننا 
من تحقيق االكتفاء الذاتي من األسمدة التي 
يدخل في تركبيها الفوسفات وتصديرها فيما 
بعد، ما يجعل الدول الزراعية، التي تقتني 
عامة  ولكن  بسوقنا،  مرتبطة  األسمدة  منا 
ومن أجل الرفع من المداخيل والخروج من 
عباءة المحروقات، فإن كل المعادن التي يتم 
استخراجها يجب توجيهها لصناعة منتجات 
أخرى ونصدرها في شكل قابل لالستعمال، 
يفيدنا  لن  الخام  شكلها  في  تصديره  ألن 

كثيرا.
هل ترى باأن ال�صتغالل الأمثل 

للمعادن التي تتوفر عليها البالد 

يتطلب اإجراءات درا�صات جديدة ؟ 

مكمن،  أي  من  المعادن  استخراج  قبل 
واقتصادية،  تقنية  دراسات  اطالق  يجب 
من  وتمكننا  له  عاما  تصورا  تمنحنا  والتي 
معرفة نوعية المعدن والكميات واالحتياطي 
النجاح  الموجود به، وهذا من أجل ضمان 
إلى  باإلضافة  للمشروع،  االقتصادي 
الستخراج  األمثل  الطريقة  إلى  التوصل 
باالستغالل  سواء  تكون  والتي  المعدن، 
الباطني أو عبر استغالل سطحي، واألبحاث 
فقط تمكننا من معرفة الفائدة االقتصادية من 

استخراج المعدن.
يجب التذكير، بأن أغلبية الدراسات أجريت 
أعطت  والتي  1970 و1990  سنوات  بين 
اليوم  ولكن  المناجم،  عديد  احتياطات  لنا 
استغاللها يتطلب تحيينا لألرقام التي تعتبر 
قديمة، بالموازاة مع التطور في الذي يعرفه 
االستكشاف،  طرق  في  المنجمي  القطاع 
نقصا  تعرف  ولألسف  بالدنا  المقابل  وفي 
أماكن  عن  والبحث  التنقيب  عمليات  في 
المناسبة  والطرق  وكمياته  المعدن  تواجد 
عمليات  أن  تأكيده  يجب  وما  الستخراجه، 
سنة  منذ  كبيرا  تناقصا  شهدت  االستكشاف 
الكثير  نجهل  مناجم  عدة  ونملك   ،1990
عنها، ما يستدعي ضرورة إجراء دراسات 
استكشافية كبيرة وكثيرة في عدة مناطق من 
البالد لضمان النجاح االقتصادي للمشاريع 

المنجمية.
وأشير إلى أن الكفاءات الجزائرية بامكانها 
اللجوء  دون  االستكشاف  بعمليات  القيام 
منح  الممكن  من  كان  وإن  لألجانب، 
والكندية  األسترالية  للشركات  تراخيص 
المجال،  في  المعروفة  الدول  خبراء  وكذا 
في  كبيرة  خبرة  على  يحوزون  لكونهم 
الكثير  فقدت  الجزائر  وأن  المجال، خاصة 
من الكفاءات، بعدما أحيل البعض منهم على 

التقاعد، فيما هاجر أخرون، كما أن
وجنوب  كندا  أستراليا،  بكفاءات  االحتكاك 
التكنولوجيا  نقل  في  سيساهم  افريقيا 
المنجمي  المجال  في  الجديدة  والتقنيات 

للكفاءات الجزائرية.

العديد من مناجم تتواجد �صرق 

البالد، هل ا�صتغاللها ممكن يف ظل 

قربها من املناطق املاأهولة بال�صكان ؟

الشمال  في  المتواجدة  المناجم  استغالل 
يتعرض لعدة مشاكل، على غرار مشروع 
والذي  بجاية،  بوالية  أميزور  واد  منجم 
تحيط به عدة قرى، ولكن ال يمكن منع كل 
المشاريع في الموجودة شمال البالد، ولكن 
عملية االستغالل يجب أن تكون عن طريق 
اطالق حوار جاد مع السكان لتوضيح كل 
مع  المشروع،  عرقلة  في  يتسبب  قد  ما 
الحرص على ضرورة الحفاظ على البيئة، 
في  تساهم  المنجمية  المشاريع  وأن  خاصة 
على  وتعمل  منطقة  ألي  االقتصادي  النمو 
نسبيا،  طويلة  لمدة  شغل  مناصب  خلق 
لكن  سنوات،   10 من  ألكثر  فترتها  تدوم 
الشديدة  بالمراقبة  مطالبة  البيئة  مديريات 
احترام  على  والحرص  المشاريع  لهذه 
عبر  حمايتها،  تضمن  التي  الشروط  كافة 
تجنب  أجل  من  الجديدة،  التقنيات  استخدام 
كل اآلثار السلبية على البيئة، اذا فال يجب 
انطالق  البيئة  على  التخوفات  تعطل  أن 
أن  إلى  وأنوه  المنجية،  المشاريع  عمل 
ألن  البالد،  شمال  فقط  مطروح  المشكل 
المناطق  عن  بعيدة  الجنوب  في  المناجم 

المأهولة بالسكان.
مبا اأنك حتدثت عن م�صروع منجم 

واد اأميزور، هل لك اأن تقدم للقارئ 

منافعه الإقت�صادية ؟

واد  منحم  مشروع  منافع  عن  التحدث  قبل 
الوكالة  أن  إلى  اإلشارة  بودي  أميزور، 
حوالي  تحصي  األرض  لعلوم  األمريكية 
 61 منها  والزنك،  للرصاص  منجم   808
مليون   50 احتياطاتها  تتجاوز  فقط  منجم 
واحد  أميزور  واد  مكمن  ويعتبر  طن، 
ستينيات  لنهاية  اكتشافه  تاريخ  ويعود  منها 
وتقدر  السبعينيات،  وبداية  الماضي  القرن 
احتياطاته ب 53 مليون طن، وحسب أخر 
من  المنجم  على  أجريت  التي  الدراسات 
استغالله  يمكن  ما  فإن  األستراليين،  قبل 
استخراج  ويمكن  طن  مليون   34 ب  يقدر 
الصخور  من  طن  مليون   2 حوالي  سنويا 
حياته  تقدر  والمشروع  بالمعدن،  المختلطة 
الشروع  عند  ولكن  سنة،   21 ب  الزمنية 
مع  األرقام  تتغير  قد  المنجم  استغالل  في 
يمكن  كما  جديدة،  الكتشافات  التوصل 
للمنجم أن يوفر أزيد من 780 عامل على 
نسبة  فيه  وتكون  سنة،   20 من  أكثر  مدى 

من األجانب مع بداية المشروع.
ومن جانب أخر ال أحد ينكر أن االستغالل 
وصناعية،  منجمية  مخلفات  يولد  المنجمي 
استخراج  يتم  التي  الصخور  أن  حيث 
ويتم  فائدة  بدون  تصبح  منها  المعادن 
سكان  منه  اشتكى  ما  وهو  منها،  التخلص 
لفكرة  يهتدون  الصينيين  ما جعل  المنطقة، 
المعادن  استخراج  يتم  التي  الحجارة  ردم 
يتم  مخلفات  شكل  في  تبقى  ال  حتى  منها، 
بين  ما  فإن  األستراليين  وحسب  رميها، 
سيتم  التي  الحجارة  من  بالمئة  و75   60
استخراجها ستردم بعد نزع المعادن منها، 



والفو�سفات ويجب الرتكيز عليها
املنجميـــــــة اإ�سعـد مـــولود يف حــــوار جلريــــــدة " الرائــــد" 

05الأحد  17 جويلية 2022 املـوافق لـ 18 ذو احلجة 1443 هـ    حوار

 www.elraed.dz

عن  الناجمة  الحفر  كل  غلق  بعدها  ليتم 
استغالل المنجم، وهي الفكرة التي اعتبرها 

رائعة.
سنة  انطلق  الذي  المشروع،  إلى  أعود 
2006 مع شركة أسترالية تدعى "تيرامين" 
بالشراكة مع الشركة الوطنية للمعادن غير 
أسترالية  الحديدية وأنشات شركة جزائرية 
الشركة  فيها  تحوز   ،"wmz" سميت 
األسترالية على نسبة 65 بالمئة و35 بالمئة 
وفق  بعد  فيما  لتتغير  الجزائرية  للشركة 
الشركة  أضحت  أين  الجزائري  القانون 
الحزائرية تحوز على 51 بالمئة مقابل 49 

للشركة األسترالية.
وأجريت دراسات استكشافية قدرت تكاليفها 
اقتراح  وتم  دوالر،  مليون   40 بحوالي 
ليتم   2010 سنة  للمنجم  األولي  االستغالل 
النهائي  اإلتفاق  ليتم   ،2018 سنة  تغييره 
التوصل لطريقة  عليه سنة 2020، وقد تم 
االستغالل األولي عقب منح مكتب دراسات 
صيني الحق في ذلك. وقد انتقد العديدين منح 
استكشاف  حق  األسترالية  تيرامين  شركة 
مكمن واد أميزور لكونها صغيرة، وهو أمر 
صحيح، ولكن في مجال المناجم وفي الدول 
تقوم  المنجمي،  المجال  في  المعروفة  غير 
االستكشاف،  بعمليات  الصغيرة  الشركات 
ولألسف الجزائر من الدول غير المعروفة 
في المجال المنجمي، والشركات المصغرة 
خبراء   10 حوالي  من  العادة  في  تتكون 
خبرة  ذو  و  متمكنون  ولكنهم  جيولوجين 

كبيرة.
وإن تحدثت عن فوائد مكمن واد أميزور، 
بأن  أولها  نقطتين،  في  تلخيصها  فيمكن 
تحريك  إعادة  من  سيمكن  المشروع 
الصناعة المنجمية في البالد، التي تراجعت 
كثيرا منذ تسعينيات القرن الماضي، خاصة 
وأن الجزائر كانت تتعامل مع دول االتحاد 
االتحاد  السوفياتي وشركائه وتسبب سقوط 
والشراكة،  التبادل  نقص  في  السوفياتي 
أن  وثانيها  السوداء،  العشرية  لها  يضاف 
العشرات من العائالت ستستفيد من المنجم 

في ظل ما سيوفره من مناصب شغل.
وبالنسبة لي الزنك والرصاص، الذي سيتم 
استخراجه، سيحول للمصانع المتواجدة في 
بالدنا عوض تصدير الزنك خاما، لذا أشدد 
على ضرورة االستثمار في الصناعة وعدم 
تصدير المعدن خاما لالستفادة بصفة كبيرة 
يستعمل  الزنك  وأن  خاصة  العوائد،  من 
مطلوبا  يجعله  ما  المجاالت  من  العديد  في 
تدخل في عدة  التي  المواد  بشدة، وهو من 
صناعات، على غرار قطع غيار السيارات، 
كما أنه يضاف للحديد لمنع تآكله )الصدأ(، 
من  هائل  الحتياطي  امتالكنا  مع  بالموازاة 

الحديد الخام.
وفيما يتعلق بالبيئة، فإن الشريك الجزائري 
هذه  على  جدا  حريص  األستراليين  مع 
يقدمون  األستراليين  جعل  ما  النقطة، 
مقترحا نال القبول، وفي حال عدم انطالق 
معارضة  الوحيد  السبب  فإن  المشروع، 
منطقة  قلب  في  يقع  وأنه  خاصة  السكان، 
فالحية بامتياز وتحصي كثافة سكانية كبيرة 

والناس متمسكة بأرض األجداد. 
 كيف ترى واقع القطاع املنجمي يف 

بالدنا وما هي اآليات تفعيله لال�ستفادة 

من املناجم التي حتوزها بالدنا ؟

المنجمي  القطاع  من  واالستفادة  لتفعيل 
ابرام  نحو  التوجه  علينا  يجب  بالدنا،  في 
شراكات ما بين القطاع العام والخاص، وال 
على  ككل  المنجمي  القطاع  يبقى  أن  يمكن 
عاتق الدولة، سواء في جانب االستكشاف أو 
االستغالل، ويجب االستفادة من استثمارات 
القطاع الخاص، ولكن مع تمكينه من العمل 
من  واالستفادة  واالحتكاك  األجانب  مع 
خبرتهم في المجال، ولكن في المقابل يجب 

تسهيل العمل للخواص من خالل رفع كافة 
عن  عزوفهم  في  تتسبب  قد  التي  العقبات، 
بسرعة  المرور  أجل  من  وهذا  االستثمار، 
المقابل  وفي  لإلستغالل،  االستكشاف  من 
مطالبة  الخاصة  الوطنية  الشركات  فإن 
التقنية واالقتصادية، وال  الكفاءات  بامتالك 
يجب أن يدفع المستثمر المستحقات في بداية 
االستكشاف ويوقع اتفاقية مع إدارة المناجم 
لتقديم نتائجه، ألن الطريقة المتبعة في الوقت 
الرغم من  فعلى  أثبتت محدوديتها،  الراهن 
أن  إال  لالستكشاف،  الشركات  عديد  تقدم 
النتائج لم تعطي عددا كبيرا من المواقع التي 

تصنف كحقول يمكن استغاللها.
في  الخاص  االستثمار  تسهيل  أن  وأؤكد 
قطاع المناجم، وكذا تسهيل دخول الكفاءات 
األجنبية لبالدنا البرام شراكات مع مؤسسات 
القطاع الخاص، باإلضافة إلى منح الخواص 
مناطق لالستكشاف بدون اجبارهم على دفع 
ضرائب ومحاسبتهم على نتائجهم، سيكون 
كفيال بتحقيق النتائج المرجوة، وأشير إلى أن 
المزاد العلني يجب أن ينظم في حالة وجود 

استكشافات كثيرة فقط.
هل لك اأن تقدم لنا اأرقاما عما ميكن 

اأن حت�سل عليه اجلزائر من ا�ستخراج 

وت�سدير احلديد، الفو�سفات، الزنك، 

الر�سا�ص والذهب ؟

حقيقة ال يمكن الحديث عن العائدات بصفة 
عامة، ألن بعض المناجم لم يتم الشروع في 
استخراج المعادن الموجودة بها والسلطات 
الكبيرة،  المشاريع  على  تراهن  العليا 
جبيالت  ڨارا  منجم  مشروع  غرار  على 
للزنك  أميزور  واد  منجم  ومشروع  للحديد 
بعض  بتقديم  سأكتفي  لذا  والرصاص، 

اإلحصائيات وأسعار المعادن.
يمكن  الذي  جبيالت،  ڨارا  بمنجم  بداية 
إجمالي  من  طن  مليار   1,7 استخراج 
االحتياطي الذي يزخر به، وينتظر أن يصل 
طن،  مليون   12 لنحو  به  السنوي  االنتاج 
المحلي  لالستهالك  ستوجه  ماليين   9 منها 
وحسب  تصديرها،  يمكن  طن  ماليين  و3 
األخيرتين  السنتين  في  الخام  الحديد  أسعار 
سعره  يصل  الخام  الحديد  من  طن   1 فإن 
ل 130 دوالر، ما يمكن جني 400 مليون 
الحديد  تصدير  عائدات  من  سنويا  دوالر 
خاما، وباحتساب كافة التكاليف، فإن صافي 
األرباح يصل ل 200 مليون دوالر، وفي 
30 مليون طن،  المنجم ل  إنتاج  حال رفع 
فإن الخزينة العمومية ستتضاعف مداخيلها 
حال  في  ولكن  الخام،  الحديد  عائدات  من 
بالمصانع  والتحويل  للتعدين  الحديد  توجيه 
العائدات  رفع  يمكن  بالدنا  تحوزها  التي 
بشكل أكبر، ألن الحديد المحول تتضاعف 
مقارنة  األقل  على  مرات   5 ب  أسعاره 
الحديد  تحويل  فيحب  لذا  الخام،  بالحديد 
تملك  الفوسفات،  تصديره.بخصوص  قبل 
كاف  أبرزها  من  المناجم،  عديد  الجزائر 
مليون   300 ل  يصل  باحتياطي  سنون 
يقدر ب  باحتياطي  الهدبة  بالد  طن ومنجم 
مليار   1,2 يعطي  ما  طن،  مليون   900
الكميات  لها  يضاف  فقط،  بالمنجمين  طن 
التي  المناجم  بمختلف  الموجودة  األخرى 
بها  ينفرد  التي  والميزة  بالدنا،  تحوزها 
أنه  المعادن،  باقي  عن  الفوسفات  معدن 
من  بداية  الصناعية،  السلسلة  على  يحوز 
تركيب  في  استخدامه  لغاية  استخراجه 
أحوزها  التي  البيانات  وحسب  األسمدة، 
الفوسفات  لمشروع  السنوي  اإلنتاج  فإن 
سيبلغ 5,4 مليون طن من األسمدة، وحسب 
متوسط األسعار العالمية التي تصل ل 700 
العمومية  الخزينة  ستستفيد  للطن،  دوالر 
وقيمة  أهمية  يبرز  ما  هامة،  عائدات  من 
الفوسفات الذي يعتبر هاما وغاليا وال يملك 

بديال له.

وبما أننا نتحدث عن العائدات، فإن مشروع 
منجم واد أميزور على قدر أهميته، سيكون 
رقما صعبا في معادلة  المداخيل، ويتوقع أن 
يصل رقم األعمال االجمالي ل 214 مليون 
بنحو  يقدر  فيما أن صافي األرباح  دوالر، 
خالل  من  وهذا  سنويا،  دوالر  مليون   60
انتاج حوالي 2 مليون طن سنويا من الزنك 
والرصاص الخام، منها 169 ألف طن من 
كما  الرصاص،  من  ألف طن  و30  الزنك 
سيمكن من توفير 670 منصب عمل لسكان 
المناجم  على  نغفل  أن  يمكن  وال  المنطقة. 
الحديد  الفوسفات،  تخص  التي  األخرى، 
مشري  غرار  على  والرصاص،  والزنك 
عبد العزيز، شعبة الحمراء، خرزة يوسف، 
إذا فالمداخيل تتوقف على الكميات المنتجة 

والمصدرة.
اال�ستك�ساف يف القطاع املنجمي 

يبقى على عاتق احلكومة ويكلف 

الكثري، ما هي اخلطة االأمثل للقيام 

بعمليات ا�ستك�ساف وحتيني للخرائط 

اجليولوجية ؟

االستكشاف  وهما  لشطرين  ينقسم  سؤالك 
والخرائط، والخرائط، والتي تقع حاليا على 
وهي  للجيولوجيا،  الوطنية  الوكالة  عاتق 
خاص  برنامج  ولها  المسح  عن  المسؤولة 
مهمة  الخرائط  تحيين  بأن  ننكر  وال  بها، 
لذا  بها،  القيام  للخواص  يمكن  وال  شاقة 
تظل على عاتق الدولة والمستثمر األجنبي 
توفير  ينتظر  مشروع   ألي  استالمه  عند 
الخرائط له لتسهبل عمله في االستكشاف. 

عمليات  أغلب  فإن  االستقالل  منذ 
الجزائرية  الدولة  بها  قامت  االستكشاف 
للصناعة  الوطنية  الشركة  طريق  عن 
الوطني  "الديوان  واالستكشاف  المنجمية 
للبحوث المنجمية"، غير أنه منذ تسعينيات 
القرن الماضي شهدت عمليات االستكشاف 
اآلمن  غير  الوضع  بسبب  كبيرا،  نقصا 
ما  مع  وبالموازاة  المنجم،  تواجد  بمناطق 
حدث، فإن طرق االستكشاف شهدت طفرة 
متطورة،  وبوسائل  جديدة  تقنيات  بظهور 
تسهيل  الضروري  من  بأنه  أرى  فإنني  لذا 
في  الراغبة  للشركات  االستكشاف  عملية 
على  منها،  األجنبية  وخاصة  االستثمار، 
مع  عملها،  الوطنية  الشركة  تواصل  أن 
إذ  للخواص،  االستكشاف  أمام  الباب  فتح 
المعروفة  غير  البلدان  في  االستكشاف  أن 
عاتق  على  يقع  المنجمي  المجال  في 
تتكون  والتي  مصغرة،  استكشاف  شركات 
10 خبراء مختصين  إلى   5 العادة من  في 
خاصة  المناجم،  وإستغالل  الجيولوجيا  في 
بمثل  القيام  العمالقة ترفض  الشركات  وأن 
لها،  المرتفعة  التكاليف  بسبب  المهام،  هذه 
تتعامل  المصغرة  الشركات  أن  إلى  وأشير 
مع البنوك لتمويل عمليات االستكشاف، لذا 
فإن القيام بعمليات استكشاف كبيرة وناجعة 
بشركات  الوطنية  الشركات  دعم  تتطلب 
محينة  قوانين  خالل  من  مصغرة،  أجنبية 

معدلة ومكيفة.
وفي رأي الخاص السبيل األمثل للتقدم في 
مع  التعاون  عبر  يمر  االستكشاف  عمليات 
مثال  وأبرز  المصغرة،  األجنبية  الشركات 
قامت  الذي  أميزور  واد  منجم  مشروع 
وال  أسترالية،  مصغرة  شركة  باستكشافه 
يخفى على أحد بأن أغلب المناجم في بالدنا 
تحتاج لتحيين  بياناتها، خاصة وأن نتائجها 
أن  فيما  بالقصيرة،  ليست  فترة  عليها  مر 

االستغالل يتطلب عقد شراكات جديدة.
امل�سكل البيئي يلقي بظالله على 

العديد من املناجم وت�سبب يف تعطل 

انطالقها، هل بامكانك طماأنة 

املواطن ؟

بيئية  أخطار  وجود  ننكر  أن  يمكن  ال 
الدراسات  ولكن  الصناعي،  النشاط  من 

تسعى  اطالقها  يجري  التي  واألبحاث 
اليجاد أفضل السبل للشروع في استغالل 
تتالعب  ال  الجزائرية  والسلطات  المناجم 
ضرورة  على  وتشدد  البيئي  الجانب  في 

حماية المواطن والبيئة. 
الستغالل  التراخيص  منح  أن  إلى  وأشير 
من  بالعديد  يمر  المعادن  واستخراج 
الجزائرية  القوانين  أن  كما  اإلجراءات، 
المواطن  حماية  على  وتسهر  صارمة 
عليه  يجب  ال  المواطن  فإن  لذا  والبيئة، 
عليه  بل  المناجم،  نشاط  ويعرقل  يمنع  أن 
نفسه  لحماية  العليا  السلطات  مع  التنسيق 
المنجمي  النشاط  وأن  خاصة  وبيئته، 
كبيرا  اهتماما  يعطي  وأضحى  تطور، 
التي  الدراسة  المثال  سبيل  وعلى  بالبيئة، 
واألسترالي  الجزائري  الفريق  بها  قام 
واد  مكمن  استغالل  كيفية  بخصوص 
لحماية  كبير  حيز  أعطي  أين  أميزور، 
 60 من  أكثر  أن  حيث  والبيئة،  المواطن 
ستعاد  المنجمية  المخلفات  من  بالمئة 
لباطن األرض، وهذا بعد استخراج الزنك 
والرصاص منها، يضاف لها أن التقنيات 
التقدم  مع  المنجمي  النشاط  في  المستعملة 
المواطن  حماية  في  ستساهم  التكنولوجي 

وبيئته.
باإلعتماد  يمر  الوطني  اإلقتصاد  تنويع 
على الصناعة، والتي تعتبر شريانا حقيقيا 
للتقدم ببالدنا، رغم أننا ال ننكر آثارها على 
بين  الحوار  أبواب  فتح  يجب  ولكن  البيئة 
لتجسيد  والسلطات  والشركات  المواطنين 
ال  الوقت  نفس  وفي  المنجمية،  المشاريع 

نغفل على حماية المواطن والبيئة.
ما هو ال�سبيل االأمثل لتطوير القطاع 

املنجمي يف بالدنا ؟

المنجمي أكثر على  القطاع  يجب أن يتفتح 
المستثمر الخاص الجزائري وأن ال يقييده، 
االقتصادية  الكفاءة  على  حيازته  شرط 
والتقنية، خاصة وأن الحمل بات ثقيال على 
الدولة في مجال االستكشاف، بعدما ضخت 
واطالق  باالستكشافات  للقيام  كبيرة  مبالغ 
قاعدة  تكون  أن  يمكن  والتي  دراسات، 
في  الخواص  للمستثمرين  انطالق  ونقطة 
الخاص  المستثمر  منح  يجب  كما  القطاع، 
بالخبرات  االستعانة  في  الحق  الجزائري 
ونحصي  المناجم.  في  للعمل  األجنبية 
العديد من الشركات الخاصة، التي ترغب 
ولكن  المنجمي،  القطاع  في  االستثمار  في 
التي  والقوانين  االستثماري  المناخ  ضبابية 
االستثمار،  عن  للعزوف  تدفعها  تسييره 
النشاط  لتسهيل  فيها  النظر  إعادة  يجب  لذا 
بالفائدة  سيعود  األمر  وأن  خاصة  أمامها، 

على البالد.
 قدم وزير الطاقة واملناجم موؤخرا 

قائمة ت�سم العديد من املعادن 

واالأتربة النادرة، التي حت�سيها 

اجلزائر وك�سفت عنها الدرا�سات، ما 

ردكم ؟

قيمتها  نعرف  مواد  على  القائمة  تحتوي 
المناجم  في  احتياطات  من  نملكه  وما 
المستكشفة، على غرار الحديد، الفوسفات، 
الزنك، فيما أن بعض المواد ال نعلم حقيقة 
المنغانيز  غرار  على  الموجودة،  الكميات 
بالنسبة  الوضع  نفس  وهو  والموليبدنيوم، 
معلومات  نملك  فال  النادرة،  لألتربة 
استخراجها  نحو  التوجه  لنا  تخول  دقيقة 

واستغاللها فورا.
كل المعادن التي تحصيها الجزائر، يجب 
استغاللها واستخراجها على ثالث مراحل، 
البداية  ففي  الشخصي،  رأي  حسب  وهذا 
االستغالل واالستخراج يجب أن يركز في 
على  القصير(،  )المدى  األولى  المرحلة 
والرصاص  الزنك  الفوسفات،  الحديد، 
الكميات  نعرف  ألننا  الذهب،  وكذا 

ونملك  المناجم  تواجد  ومناطق  الموجدة، 
الحديد  غرار  على  االستغالل،  قيد  مناجم 
بكل من الونزة، ڨارا جبيالت، الزنك بشعبة 
أميزور  الحمراء وخرزة يوسف وكذا واد 

والذهب بأمسماسا، إن أبيغي وتيراك.
المدى  على  أو  الثانية،  المرحلة  وفي 
الولفرام،  مناجم  نحو  التوجه  المتوسط 
نملك  والتي  اليورانيوم،  القصدير، 
استغاللها  ولكن  معلومات  بخصوصها 
جديدة،  واستكشافات  لدراسات  بحاجة 
 10 ل  يحتاج  استغاللها  في  والشروع 
سنوات على األقل، فيما أن المرحلة الثالثة 
ألكثر  تحتاج  والتي  البعيد(  المدى  )على 
النادرة،  األتربة  تخص  سنة،   15 من 
نملك  والتي  والغلبيرليوم،  الموليبدنيوم 

بخصوصها آثارا وال نملك بيانات كافية.
نعود للحديث عن م�سروع منجم ڤارا 

جبيالت، ما هي االأ�سباب احلقيقية 

لتعطل انطالق ا�ستغالله ؟ 

بودي  الموضوع،  صلب  في  الدخول  قبل 
في  أنه  حيث  األرقام،  بعض  إلى  اإلشارة 
السوق  احتياجات  تقدر  كانت   2017 سنة 
ماليين   9 ب  الخام  الحديد  من  الوطنية 
بين  الوطني  اإلنتاج  متوسط  أن  فيما  طن، 
2 مليون  2015 و2022 بلغ نحو  سنوات 
طن، ما أجبر البالد على استيراد ما بين 6 
لتوجيهه  الخام  الحديد  من  ماليين طن  و7 
أو  وهران  في  سواء  التعدين،  لمصانع 
ڨارا  منجم  على  تراهن  والسلطات  جيجل 
اإلكتفاء  وتحقيق  العجز  لتغطية  جبيالت 
األرقام  تشير  إذ  الحديد،  الحديد  الذاتي من 
بداية  مع  السنوي  اإلنتاج  متوسط  بأن 
انطالق مشروع منجم ڨارا جبيالت سيصل 
ما سيمكن من تصدير  مليون طن،   12 ل 
حوالي 3 ماليين طن سنويا، وتراهن عليه 

السلطات لوقف استيراد الحديد الخام.
تعطل انطالق استغالل منجم ڨارا جبيالت، 
وتتراوح  بالحديد  الفسفور  الختالط  راجع 
أن  فيما  بالمئة،   0,7 إلى   0,5 بين   نسبته 
أعلى مستوى للفسفور في الحديد يجب أن 
الشريك  قدم  وقد  بالمئة،   0,1 يتجاوز  ال 
الصيني تقنية تمكن من فصل الفسفور عن 
الحديد الخام، مشددين على أن التقنية تعتبر 
للفسفور  المرتفعة  النسبة  لمعالجة  األفضل 

في الحديد. 
في  سيساهم  جبيالت  ڨارا  منجم  استغالل 
مستوى  على  التعدين  مصانع  كافة  دعم 
الوطن وتمويلها بالحديد الخام، فيما ستوجه 
النسبة المتبقية من اإلنتاج للتصدير، ويمكن 
لالستعمال  قابل  حديد  شكل  في  تصديرها 

في مختلف الصناعات والمجاالت.
كلمة اأخرية ؟

حيزا  منحتني  التي  الرائد  جريدة  أشكر 
لتوضيح عدة نقاط تخص القطاع المنجمي، 
خاصة وأن العديد يتحدث عن القطاع، دون 
الجيولوجية،  بخصوصياته  ملما  يكون  أن 
قد وفقت في اعطاء لمحة  أكون  أن  أتمنى 
الموارد  وأهم  األرقام  بخصوص  للقارئ 

التي تحوزها بالدنا.
وأجدد تأكيدي بأنه بامكاننا حماية المواطن 
والبيئة وتطوير القطاع الصناعي المنجمي 
أبواب  فتح  دوما  يجب  ولكن  بعض،  مع 
الحوار بين المواطنين والشركات وبرعاية 
السلطات، اليجاد حلول للمشاكل وتوضيح 
المشاريع،  بتجسيد  السماح  أجل  من  اللبس 
والتي ستعود بالفائدة على الجميع.كما أدعو 
وتسهيل  القيود  لرفع جميع  العليا  السلطات 
القطاع  في  واالستكشاف  االستثمار  فرص 

المنجمي أمام الخواص. 
ضحايا  كل  على  للترحم  الفرصة  وأنتهز 
في  حياتهم  قدموا  الذين  المناجم،  قطاع 
المنجمي  بالقطاع  والنهوض  تطوير  سبيل 

في بالدنا.



هذا  في  مكانا  لها  تجد  أن  الوحدة  واستطاعت 
البلد الذي يعد مركزا عالميا للجلود بفضل جودة 
الذي  منتوجها، حسب مديرها رياض بوحفص, 
أشار إلى أن كمية أخرى تقدر حوالي 75 ألف 
قبل  الوجهة  لنفس  تصديرها  ينتظر  جلد  وحدة 

نهاية سنة .2022
وفق   - الخدمة  حيز  دخلت  التي  للوحدة  وسبق 
المصدر - منذ سنة 1973 أن صدرت منتوجها 
صدرت  حيث  سابقة  سنوات  في  الوطن  خارج 
سنة  في  مصنع  نصف  جلد  وحدة  ألف   200

2009 .
للجلود ومشتقاته  للجزائرية  باتنة  وتراهن وحدة 
على  عمومية  مدابغ   5 من  واحدة  تعد  التي 
للجلود  للجزائرية  تابعة  الوطني  المستوى 
ومشتقاته - يضيف بوحفص - على المتوفر من 
الخام من جلود الضأن والماعز من أجل  المادة 
دفع عملية اإلنتاج وتوفير الجلد كمادة أولية في 

السوق الوطنية وأيضا التصدير.
السنة  مدار  على  المادة  بهذه  الوحدة  وتتزود 
الجلود  مجمعي  طرف  من  شرائها  طريق  عن 
الخواص مثل المدابغ ذات الطابع الخاص، يبرز 
ذات المسؤول، مشيرا إلى أن الوحدة تعالج يوميا 
2.000 وحدة جلد منها 1500 قطعة جلد ضأن 

و500 قطعة جلد ماعز.
عيد  أضاحي  جلود  وتثمين  جمع  عملية  ومكنت 
األضحى لسنة 2022, التي جندت لها الوحدة كل 
 30.128 أيام, من تجميع   4 اإلمكانات في مدة 
منها خنشلة  الواليات  من  باتنة وعدد  من  وحدة 
منها  قسنطينة  و  سكيكدة  و  بجاية  و  سطيف  و 
أنها  الفرز  عملية  بعد  تبين  فقط  وحدة   5.061
إتالفه  سيتم  والباقي  والتصنيع  للمعالجة  صالحة 
ذات  وفق  المطلوبة,  الشروط  على  توفره  لعدم 

المصدر.
جلود  تجميع  عملية  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
األضاحي التي ما زالت متواصلة على أن تنتهي 
وفق  إيجابية  اآلن  حد  إلى  تعد  أيام  في غضون 
تحصلت  التي  الماضية  بالسنة  مقارنة  بوحفص 
صالحة  فقط  وحدة   800 على  خاللها  الوحدة 
في  جمعها  تم  قطعة  ألف   30 بين  من  للتصنيع 
عملية مماثلة. وشدد على الدور الكبير للمواطن 

في نجاح مثل هذه الحمالت ذات المنفعة العامة 
والرامية إلى المحافظة على ثروة ثمينة باإلمكان 

استغاللها في تنويع االقتصاد الوطني.
الشروط  على  المجمعة  الجلود  توفرت  فكلما 
وعدم  التعفن  من  سالمتها  ذلك  من  المالئمة 
-- يضيف  السلخ  أثناء  بالسكين  للقطع  تعرضها 
وزادت  معالجتها  عملية  سهلت  المسؤول-  ذات 
جودتها وأكثر من ذلك مكنت من االستفادة من 
والشحوم  كالصوف  األخرى  الجلد  مكونات  كل 
لحاملي  استثمار جد مربح  قد تشكل مجال  التي 

المشاريع ومنها استحداث مناصب شغل.
بنسبة  تجهيزاتها  تحديث  تم  التي  الوحدة  وتعمل 
80 بالمائة في سنة 2014, حسب رئيس دائرة 
التسويق عبد الكريم يحياوي, على معالجة الجلد 
عبر 6 ورشات من مرحلته الخام إلى أن يكون 
يمكن  أولية  كمادة  جاهزة  مصنعة  نصف  مادة 
استغاللها في مجاالت عدة من طرف المؤسسات 

المصغرة وتحويلها إلى منتوجات متنوعة.
وبالنسبة لفضالت الجلد المصنع فسيتم استغاللها 
طرف  من  طبيعية  فالحية  أسمدة  إلى  وتحويلها 
وحدة مرتقب فتحها شهر سبتمبر المقبل بالجزائر 
رئيس  جهته,  من  به,  افاد  ما  حسب  العاصمة, 

دائرة مراقبة الجودة بالوحدة, إبراهيم مجي.

وستساهم وحدة باتنة للجزائرية للجلود ومشتقاته 
في هذا المشروع المستقبلي الواعد بمخزون من 
جانب  إلى  طن   100 ال  يفوق  الجلود  فضالت 
ستوفرها  الجلود  فضالت  من  أخرى  كميات 
وحدات جيجل )مختصة في جلود البقر( والجلفة 
)جلود  تيموشنت  بعين  العمرية   ) البقر  )جلود 
البقر( والرويبة بالجزائر العاصمة )جلود أغنام 

وبقر(.
جلود  معالجة  في  المختصة  باتنة  وحدة  وتتربع 
الماعز والضأن على مساحة تقدر ب 52.315 
العمومية  المدابغ  أقدم  بين  من  وتعد  مربع  متر 
على المستوى الوطني و تجري حاليا إعادة تهيئة 
-- حسب  التي ستدخل  بها  المياه  تصفية  محطة 
إدارة المؤسسة - حيز التشغيل في األشهر القليلة 

المقبلة وتساهم بذلك في المحافظة على البيئة.
بينهم  من  الذين  المدبغة  إطارات  ويسعى 
مختصون تلقوا تكوينا في مجال معالجة ودباغة 
ذوي  من  وعمال  وخارجه  الوطن  داخل  الجلود 
اإلنتاج  عجلة  دفع  إلى  الميدان  في  كبيرة  خبرة 
اإلمكانيات  توفرت  لو  التصدير  على  والرهان 
مع  الجلود  من  الخام  المادة  السيما  الالزمة 
الحرص على وجوب حماية المنتوج الوطني من 

منافسة المنتوج المستورد.
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الحظيرة  أمس،أعوان  أول  نظم 
خرجة  باتنة  بوالية  بلزمة  الوطنية 
الراحة  مساحة  استهدفت،  ميدانية 
لتحسيس  جرمة  ببلدية  الكائنة 
المحافظة  بضرورة  المواطنين 
الوقائية  التدابير  الغابة واتخاذ  على 

لحمايتها من آفة الحرائق.
وتخلل المبادرة التي كانت بالتنسيق 
الوطني  الدرك  مصالح  ومشاركة 
الشعبي  والمجلس  المدنية  والحماية 
الجمعيات  وبعض  جرمة  لبلدية 
نصائح  تقديم  الميدان  في  الناشطة 
ومستعملي  للزوار  وإرشادات 
المكان  لهذا  المحاذي  الطريق 
بجرمة  الحيوانات  حظيرة  وكذا 
حول  مطويات  عليهم  وزعت  كما 
التدابير الوقائية التي يستوجب على 
مراعاتها  الغابات  في  المتنزهين 
عن  التبليغ  ووسائل  وطرق 

الحرائق.
ومست الخرجة الميدانية هذا الجزء 
من الحظيرة التابع لقطاع المحافظة 
فسديس حسب ما أكده لوأج رئيس 
قسم حماية وترقية الموارد الطبيعية 
بلزمة  الوطنية  بالحظيرة  والمواقع 

عددا  إلستقطابه  مجبر  آيت  رشيد 
كبيرا من الزوار وخاصة العائالت 
التي تجد فيه مكانا للراحة والنزهة 
وتزويده  تهيئته  إعادة  بعد  السيما 
وألعاب  خشبية  وكراسي  بطاوالت 
وفق  المنتظر  لألطفال.ومن 
الخرجات  هذه  تشمل  أن  المصدر 
أخرى  مناطق  التحسيسية  الميدانية 
الزوار  يقصدها  التي  الحظيرة  من 
بكثرة ومنها مساحة الراحة بمنطقة 
كوندورسي  لغابة  المحاذية  حملة 
عين  ومساحة  الروماني  والجسر 

كروش وكلها تابعة لقطاع المحافظة 
بوادي الشعبة )بلدية وادي الشعبة.)

-يضيف  المبادرة  هذه  وتدخل 
التحسيسية  الحملة  المصدر- ضمن 
التي  الغابات  حرائق  من  للوقاية 
انطلقت بداية شهر يونيو المنصرم 
عيد  بعد  بأيام  جاءت  أنها  كما 
لتحسيس  المبارك  األضحى 
بعواقب  وتذكيرهم  المواطنين 

إضرام النار في الغابة.
الشعبي  المجلس  رئيس  نائب  وأكد 
العربي  لخضر  لجرمة  البلدي 

نهاية  في  السيما  المكان  حيوية 
مقصد  إلى  يتحول  حيث  األسبوع 
والتمتع  للراحة  سواء  للزوار 
بمناظر الطبيعة الخالبة لهذا الجزء 
أو  لبلزمة  الوطنية  الحظيرة  من 
المحاذي  المنبع  من  بالماء  للتزود 
دعا  جهته  الراحة.من  لمساحة 
مبادرة  وصاحب  الجمعوي  الناشط 
أمام كل بيت شجرة فؤاد معلى إلى 
الحمالت  تكثيف مثل هذه  ضرورة 
قاصدي  أوساط  في  التحسيسية 
هذه  أجل حماية  للتنزه من  الغابات 
الثروة وتدعيم المبادرات التطوعية 
التي  الغابية  المساحات  لتشجير 

تضررت من الحرائق.
وتضمنت إحدى المطويات التي تم 
توزيعها على الزوار الذين قصدوا 
هذه األمسية مساحة الراحة بجرمة 
المعنية  الغابية  المساحات  قائمة 
في  المؤقتة  اإلحترازية  بالتدابير 
الغابات  حرائق  من  الوقاية  إطار 
من  بقرار  باتنة  والية  تراب  عبر 
عبر  مزهود  توفيق  الوالية  والي 

عديد البلديات.
ر. ن/ واأج

احلظرية الوطنية لبلزمة بباتنة

حملة لتوعية املواطنني من اأخطار احلرائق

ق. م/ واأج

عنابة 

تزويد املناطق ال�صناعية بالكهرباء
 يف "الثالثي الأول من 2023"

بعنابة  عجال  مراد  سونلغاز  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  أكد 
بأن تغطية احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية بالكهرباء 

بهذه الوالية "سيتم خالل الثالثي األول من سنة .«2023
الطاقة  بأن  أوضح عجال  عتابة،  لوالية  األخيرة  زيارته  وفي 
تغطية  يضمن  الذي  والحجم  بالكميات  "متوفرة  الكهربائية 
"هامة  استثمارات  بأن  وأضاف  االستثمار.«  نشاط  احتياجات 
على المدى القريب والمتوسط والبعيد مبرمجة لتزويد المناطق 
االستثمار  نشاط  ومرافقة  عنابة  بوالية  بالكهرباء  الصناعية 
النشاط  احتياجات  تغطية  تضمن  مهيكلة  طاقوية  مشاريع  في 
في  المستثمرين  إشراك  "أهمية  على  مركزا  االقتصادي"، 

العملية.«
وعن سؤال حول نوعية خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية بوالية 
عنابة وإشكالية االنقطاعات ببعض التجمعات السكانية، أوضح 
كبير  حد  إلى  مرتبطة  االنقطاعات  مشكلة  بأن  عجال  السيد 
بعوامل خارجة عن نطاق المؤسسة ويتوجب التكفل بمعالجتها 

بصفة فعالة للمحافظة على المنشآت.
لتحسين  مستمرة  العمومية  االستثمارات  بأن  بالقول  وواصل 
نوعية خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية عبر هذه الوالية التي 
حققت مستوى تغطية يقدر بـ 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و 78 
بالمائة بالنسبة للربط بالغاز الطبيعي، مذكرا بالمشروع "الهام" 
المتضمن  إنجاز محول كهربائي 60/ 220 كيلوفولط بالمدينة 

الجديدة ذراع الريش والذي حددت آجال إنجازه بـ 36 شهرا.
سونلغاز  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  ذكر  أخرى،  جهة  ومن 
بأن االستثمارات "الهامة" التي خصصتها الدولة على المستوى 
الوطني إلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية توفر حاليا حجما 
من الطاقة يقدر بـ 24 ألف ميغاواط على أن يرتفع إلى 28 ألف 
ميغاواط "عما قريب"، مشيرا إلى أن عمليات تصدير الطاقة 
الطاقة  تصدير  مشروع  وأن  تونس  باتجاه  جارية  الكهربائية 
إنجاز خط  ويتطلب  الدراسة  قيد  يوجد  إيطاليا  نحو  الكهربائية 

لنقل هذه الطاقة ينطلق من عنابة نحو هذا البلد األوروبي.
ق. م

مطار "حممد بو�سياف" الدويل بق�سنطينة 

و�صول اأول فوج للحجاج
 بوليات �صرق البالد

أول  ظهر  بعد  البالد  شرق  لواليات  للحجاج  فوج  أول  وصل 
أمس، إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة عائدين من 
البقاع اإلسالمية المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لموسم .2022
وقد تم استقبال أول فوج من الحجاج العائدين إلى أرض الوطن 
مع  الظروف  أحسن  في  حاجة  و  حاجا   256 يضم  الذي  و 
االحترام الصارم للتدابير الصحية الوقائية الالزمة على مستوى 
الهيئات  مختلف  مع  بالتشاور  ذلك  و  قسنطينة  مطار  مصالح 

المعنية  لتفادي انتقال عدوى فيروس كورونا.
القاعة المخصصة  وقد جهزت مصالح مطار قسنطينة الدولي 
في  يستعمل  الذي  الضروري خاصة  بالعتاد  الحجاج  الستقبال 
قياس حرارة الجسم و توفير الكمامات و السائل المعقم لليدين و 

غيرها لضمان األمن الصحي للحجاج. 
وقد استفاد الحجاج العائدون من البقاع اإلسالمية المقدسة من 
جميع التسهيالت الالزمة المتعلقة باإلجراءات الجمركية داخل 
في  الحج  فريضة  مناسك  بأداء  لهم  مما سمح  البالد وخارجها 

أحسن الظروف الممكنة.
الدولي محمد  بالمطار  البهجة والسرور  وقد سادت أجواء من 
الحجاج  لعائالت  أفراد  به  حضر  الذي  بقسنطينة  بوضياف 

العائدين قدموا الستقبالهم من عدة واليات من شرق البالد.
وأفادت مصالح الجمارك الجزائرية بأن 16 رحلة عودة للحجاج 
مطارات  من  انطالقا  بوضياف  محمد  مطار  نحو  مبرمجة 
المملكة العربية السعودية، حيث أن آخر رحلة عودة مرتقبة في 

31 جويلية الجاري.
ق. م

وهران

توقيف �صخ�صني متورطني 
يف تنظيم رحالت "حرقة"

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين الترك بوالية وهران من 
توقيف شخصين متورطين في تنظيم رحالت اإلبحار السري 
)هجرة غير شرعية(، حسبما علم لدى خلية اإلعالم بأمن والية 

وهران.
دائرة  بأمن  الشرطة  عناصر  تمكن  فقد  المصدر  نفس  وحسب 
عين الترك بعد تلقي معلومات وتحقيق في القضية من توقيف 
شخصين يبلغان من العمر 23 و33 سنة كانا ينظمان رحالت 

لإلبحار السري لألشخاص ويستهدفان خاصة الشباب القصر.
كافة  اتخاذ  وهران  والية  ألمن  اإلعالم  خلية  حسب  وتم 
أمام  سيحاالن  اللذان  فيهما  المشتبه  ضد  القانونية  اإلجراءات 

العدالة.
ف. م

ت�سدير حوايل 60 األف وحدة جلد منذ بداية 2022

وحدة باتنة للجلود..  
رهان على دفع عجلة الإنتاج

�سدرت وحدة باتنة للجزائرية للجلود وم�ستقاته منذ بداية ال�سنة اجلارية 2022 حوايل 60 األف وحدة جلد ن�سف م�سنع 

نحو اإيطاليا، ح�سب ما علم، من اإدارة هذه املوؤ�س�سة الكائنة باملنطقة ال�سناعية مبدينة باتنة.
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املحافظة يف  الغذائّية  العنا�صر  من  جمموعة   ُت�صاهم 

،3 اأوميغا  هني  الُدّ كاحلم�ض  العينني،  و�صالمة  ة  �صَحّ  على 

والنحا�ض، والزنك،  واللوتني،  وزيازانثني،   والبيتاكاروتني، 

 وبالعتماد على تو�صيات وفيتامني C،  وفيتامني، وفيتامني

الب�صرّيات وجمعّية  العيون،  لطِبّ  الأمريكّية   الأكادميّية 

الغنّية الأطعمة  من  جمموعة  هناك  فاإَنّ   الأمريكّية، 

ة ح بتناولها للحفاظ على �صَحّ  بالعنا�صر الغذائّية التي ُين�صَ

و�صالمة العينني، ومن هذه الأطعمة مُيكن ذكر ما ياأتي:

والفول والجوز،  والكاجو،  العدس،  مثل:  رات،  والُمكسَّ  البقوليّات 
أوميغا الدُّهني  الحمض  رات على  الُمكسَّ الحتواء  نظراً   السوداني؛ 
 3، ونسب عالية من فيتامين لحم البقر، حيث يحتوي لحم البقر على
 نسب عالية من الزنك، وهو من العناصر الضروريّة لحماية العين،

ة اإلبصار.  والحفاظ على صحَّ
يات كافية من الماء يوميّاً في  الماء، إذ يُساهم الحرص على تناول كمِّ

 تخفيف أعراض جفاف العين.
ة البيتاكاروتين، كما تَُعدُّ مصدراً جيِّداً  البطاطا الحلوة، فهي غنيّة بمادَّ
الكتَّان، وبذور  القنّب،  وبذور  الشيا،  بذور  مثل:  البذور،   لفيتامين 
الخضراء، الورقيّة  الخضروات  3، وفيتامين  باألوميغا   فهي غنيّة 
زيازانثين، بمادَّة  غنيّة  األطعمة  فهذه  والسبانخ،  الملفوف،   مثل: 
الحتوائه نظراً  البيض؛  لفيتامين  جيِّداً  مصدراً  تَُعدُّ  كما   واللوتين، 
 فهو على نسب مرتفعة من اللوتين، وزيازانثين، والزنك، وفيتامين،

ة العينين. من األطعمة التي تُساهم في الحفاظ على صحَّ
  ُمنتجات األلبان، مثل: الحليب، والزبادي، حيث تحتوي على فيتامي

 أ والزنك.
البيتاكاروتين،   الجزر، حيث يحتوي الجزر على نسب عالية من 

ة وسالمة العين. ،Aوفيتامين  والتي تُساهم في الحفاظ على صحَّ
  األسماك، وخاّصًة سمك السالمون، فهي تَُعدُّ مصدراً هاّماً للحمض

الدُّهني أوميغا 3.

اإعداد: حياة م�صباحي�شحتك

من األمور التي يجب مراعاتها؛ لتجنب تقّصف الشعر، وتلفه وهي:
الجاف، الشعر  مع  التعامل  يجب  بلطف:  وتجفيفه  الشعر   غسل 

والضعيف بلطف حتّى ال يزداد تكّسره.

 غسل الشعر بماء فاتر أو بارد: يُتلِف الماء الساخن الشعر الجاف.
الشعر، يجفف  الشامبو  بالشامبو:  الشعر  غسل  مرات  عدد    تقليل 
لذلك ينصح الرأس،  لتغذية فروة  المهمة  الطبيعية  الزيوت   ويُزيل 

بغسل الشعر مرتين إلى ثالث مرات أسبوعياً.
الجفاف الساخن  المجفف  هواء  يُسبب  لوحده:  يجف  الشعر    ترك 

للشعر، ويجعله أكثر عرضه للتكسر.
الشعر الفرشاة  تمزق  الفرشاة:  من  بداًل  بالمشط  الشعر    تمشيط 

وتتلفه، لذلك ينصح استخدام مشط بأسنان واسعة بداًل منها.
الصبغة، الضارة  العالجات  للشعر: من  الضارة  العالجات    وقف 
 وتجعيد الشعر أو استقامته، أو استخدام أدوات التصفيف الحرارية؛

ألنّها تحدث ضرر للشعر.
ستتسبب الجذور:  من  الشعر  تسحب  التي  التسريحات    تجنب 
 التسريحات التي تسحب الشعر من الجذور بالضرر والتلف للشعر

بشكاًل أكبر.

 ن�شائح لعالج ال�شعر
 اجلــــاف واملتق�صف

 ن�صائح للوقاية من ت�صوهات اجلنني
 يسعى الباحثون في كلِّ يوم إلى
هات وكيفيَّة  تحديد مسبِّبات التشوُّ
 الوقاية منها، وفي الحقيقة يمكن
طفل إنجاب  احتماليَّة   زيادة 
يمكن ال  لكن  جيِّدة،  ة   بصحَّ
هات لدى  الوقاية من جميع التشوُّ
 الجنين، وتجدر اإلشارة إلى أنَّ
هات التي  هناك العديد من التشوُّ
من جّداً  ر  مبكِّ وقت  في   تحدث 

الحمل، وأخرى تحدث حتى قبل معرفة المرأة بأنَّها حامل في بعض األحيان.
هات لدى الجنين كما   ويمكن بيان بعض النصائح للحامل للوقاية من حدوث تشوُّ

 يأتي:
 مراجعة مستشار وراثي في حال إصابة األم أو األب أو أحد األطفال أو أحد أفراد
ي ه خلقي لتحديد مدى الخطر المحدِّق بالطفل، ولمعرفة التاريخ الصحِّ  العائلة بتشوُّ

للعائلة وجيناتها قبل حدوث الحمل.
وذلك ري  السكَّ مثل  المزمنة  الصحيَّة  الحاالت  في  م  والتحكُّ السيطرة   محاولة 

ة الدواء قبل حدوث الحمل. للسيطرة على الحالة وضبط العالج وخاصَّ
ي، وذلك من خالل ممارسة أحد النشاطات اليوميَّة وتناول   الحفاظ على وزن صحِّ

ي. األطعمة الصحيَّة، إذ يساعد ذلك على الوصول إلى وزن صحِّ
حدوث من  األقل  على  شهر  قبل  بتناوله  والبدء  يوميّاً،  الفوليك  حمض   تناول 
 الحمل، ومن الجدير بالذكر أنَّ حمض الفوليك يتوفَّر في بعض الخضروات ذات
مة، والفواكه الحمضيَّة،  األوراق الخضراء، والمكسرات، وحبوب اإلفطار المدعَّ

والفاصولياء.
  البدء بأخذ الفيتامينات الموصوفة من ِقَبل الطبيب بشكٍل يومي أثناء فترة الحمل،
د  إذ إنَّه من الضروري أن تتناول األم الفيتامينات أثناء فترة الحمل، وذلك للتأكُّ
الغذائيَّة والفيتامينات الضروريَّة والتي تحتاجها المواد  الجسم على   من حصول 

األم والجنين.
الرياضيَّة، التمارين  وممارسة  الراحة،  من  كاٍف  قسٍط  أخذ  على  األم    حرص 

واالستيقاظ باكراً، واالهتمام بالعناية قبل الوالدة بشكٍل منتظم.
ة األشعَّ مثل:  الجنين،  تؤذي  قد  والتي  والمؤذية  ة  الضارَّ للمواد  ض  التعرُّ  تجنُّب 

السينيَّة، ومبيدات الحشرات، ومادة الرصاص.
  طلب المساعدة من الطبيب للتعامل مع العنف األسري، إذ يساعد الطبيب على
العنف مع  التعامل  على  تساعد  وقانونيَّة  ومجتمعيَّة  اجتماعيَّة  مصادر   إيجاد 

األسري.
ي متوازن قبل حدوث الحمل وأثناءه، إذ إنَّ ذلك ليس جيِّداً  اتباع نظام غذائي صحِّ
ة فحسب، وإنَّما هو ضروري لتزويد الجنين بالعناصر الغذائيَّة ة األم العامَّ  لصحَّ

ره بشكٍل صحيح ه وتطوُّ ة لنموِّ .المهمَّ
ه فمن  الوعي بحاالت الحمل السابقة والحاليَّة، ففي حال إنجاب طفل مصاب بتشوُّ
 الضروري البحث عن األسباب المحتملة إلصابته بذلك، إذ يساعد ذلك على وضع

هات في الحمل التالي. . ة للوقاية من التشوُّ خطَّ
من والجنين  األم  من  كلٍّ  حماية  في  دور  من  لها  لما  اللقاحات  على    الحصول 

األمراض الخطيرة.
األمر اضطر  وإن  الحمل،  أثناء  القطط  فضالت  صندوق  تغيير  تجنُّب    يجب 
 لذلك فيُنصح بارتداء القفازات عند تغييره، وغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون

مباشرة وفور االنتهاء من ذلك.
تجنُّب استهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة.

 على الحامل غسل اليدين بعد مالمسة سوائل أجسام األطفال أو الرضع كما هو
الطعام مشاركة  بعدم  يُنصح  كما  األنف،  مسح  أو  الحفاضات  تغيير  عند   الحال 

وأدوات تحضير الطعام مع األطفال والرضع.

 طريقة اإزالة املناكري با�صتخدام الثلج
 يمكن إزالة المناكير عن المالبس

بالخطوات التالية:
قطعة مع  المرفق  الملصق   تفقد 
المالبس كانت  فإذا   المالبس، 
أو قطني،  نسيج  من   مصنوعة 
األظافر طالء  إزالة  يتم   كتاني 

 بلطف.
المغلفة الثلج  من  قطعاً   تُوضع 
تماماً، البقعة  لتتصلب   بنايلون 

 مع تجنب تنظيف بقعة طالء األظافر وهي سائلة، حتى ال تتوسع وتُلطخ الثياب
 بمحيٍط أكبر.

 تُنزع أّي قشوٍر من طالء األظافر عن المالبس بلطف وعناية، مع الحرص على
 عدم سحب قطعة المالبس أو شدها، يمكن استخدام الملقط لنزع أّي قشوٍر جافة

من طالء األظافر.
  تُوضع قطعة قماش مصنوعة من ألياٍف دقيقة في محلول األسيتون مزيل األظافر،
 ويتم إجراء اختبار التأكد من اللون بتجرب المسح على جهة غير مرئية من قطعة

 المالبس.
المشبعة القماش  قطعة  عليها  الداخلي وتوضع  الوجه  المالبس على  قطعة   تُقلب 

باألسيتون، مع الحرص على عدم فركها، حتى ال يُتلف النسيج.
  تُغسل قطعة المالبس بآلة غسل المالبس باستخدام منظف غسيل قوي، إلزالة بقايا
 الطالء، إضافة إلى التأكد من كمية منظف الغسيل المناسبة بالتحقق من الملصق

 على قطعة المالبس

احلامل واجلنني

تدابير منزلية  اأمومة  و طفـولة 

املحافظة على العينني �صليمتني

  نذكر فيما يأتي بعض النصائح التي يُمكن
لدى الشهية  فقدان  تجنّب  على  تساعد   أن 

األطفال:
كاماًل، إنهاء طبقه  على  الطفل  إجبار   عدم 
الوجبات أوقات  جعل  إلى  ذلك  يؤّدي   فقد 
مدح يُمكن  ذلك  من  وبداًل  بالتوتّر،   مليئة 
أو طعام  ملعقة  تناول  محاولته  عند   الطفل 

رشفة من الماء إذا كان هذا كل ما يريده.
  تقديم الوجبات الخفيفة الصّحية في أوقات

والخضروات، الفواكه  قطع  مثل   منتظمٍة؛ 
من كّميات صغيرة  يتناول  الطفل  كان   إذا 

الطعام في الوجبات الرئيسية.
الطعام من  متنّوعة  مجموعة  بتقديم    البدء 

 عند إتمام الرضيع 4 إلى 6 أشهر.
في الطفل  وإدراج  كعائلة  الطعام   تناول 

المحادثات أثناء تناول الطعام.
أوقات خالل  التوتّر  من  التقليل    محاولة 

تجنّب يجب  المثال؛  سبيل  فعلى   الوجبات، 
تهديد الطفل إلجباره على تناول الطعام.

أو التلفاز  بمشاهدة  للطفل  السماح    عدم 
 اللعب أثناء تناول الطعام.

 عدم تقديم الوجبات الخفيفة أو العصائر قبل
وجبة الطعام بساعة على األقل.

الطعام، وجبة  تحضير  في  الطفل    إشراك 
لتناول استعداداً  أكثر  الطفل  يكون   فقد 

األطعمة التي ساعد في تحضيرها.
كميّاٍت وزيادة  تدريجيّة،  تغييرات    إجراء 

 قليلٍة من الطعام كّل مرٍة؛ بحيث ال يالحظها
الطفل.

  التأكد من حصول الطفل على وقت كاٍف
من اللعب وممارسة التمارين الرياضية.

يطلبها التي  والمشروبات  األطعمة   تقديم 
الطفل أو التي يسهل تناولها أو شربها.

محاولة جعل وقت الطعام ممتعاً.
تقديم كّميات صغيرة من الطعام بشكل متكرر.
المقدمة األطعمة  أصناف  في    التنويع 

للطفل.

ن�صائح لتجنب فقدان �صهيـــــة الأطفال
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بايرن ميونخ ينفي رغبته

 في التعاقد مع النجم البرتغالي 

دليل جديد على اقتراب مغادرة 
رونالدو مان�سي�ستر يونايتد 

مانشستر  نادي  قدم    
قميصه  أمس،  يونايتد، 
الجديد،  للموسم  الثاني 
التونسي  النجم  وظهر 
حنبعل المجبري في الفيديو 
الجديد،  للقميص  التقديمي 
إلى جانب برونو فيرنانديز 

وديوغو دالوت.
البرتغالي  النجم  وغاب 
عن  رونالدو  كريستيانو 
الثاني  القميص  تقديم 
سواء  الحمر،  للشياطين 
على  الرسمي  الفيديو  في 
يونايتد،  مانشستر  بموقع  الرسمي  الخبر  في  أو  "تويتر" 
وظهرت له صورة فرعية بالموقع فقط، دون تسليط الضوء 
عليه، ما اعتبرته العديد من المصادر إشارة قوية لرضوخ 
المغادرة.من جهته، كشف حسن  الالعب في  لرغبة  النادي 
صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن موقف 
البافاري من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث 
زعمت تقارير في الساعات األخيرة، أن بايرن سيبدأ العمل 
روبرت  انتقال  على  االتفاق  عقب  رونالدو،  صفقة  على 

ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري، إلى برشلونة.
الرسمي  الحساب  أبرزه  تصريح  في  حميديتش،  وقال 
لفابريزيو رومانو، خبير االنتقاالت في أوروبا، على موقع 
رونالدو  لكريستيانو  االحترام  من  الكثير  "لدي  "تويتر": 
أخرى:  مرة  سأقولها  لكن  االحترافية،  ومسيرته  ونجاحاته 

هذا األمر كان وال يزال ليس له عالقة بنا«.
الوكالت

نابولي يطلب م�ساعدة كوليبالي في اإيجاد بديله 

كوليبالي �سخرة ت�سيل�سي 
الجديدة ر�سميا

تشيلسي  نادي   أعلن 
صباح أمس، ضم المدافع 
كوليبالي  كاليدو  السنغالي 
بعقد  نابولي،  من  القادم 

يمتد لـ4 سنوات.
في  كوليبالي  وقال 
لموقع  تصريحات 
جدا  "سعيد  تشيلسي: 
هذا  مع  هنا  لوجودي 
إنه  تشيلسي،  في  الفريق 
فريق عالمي، وكان حلمي 
دائًما أن ألعب في الدوري 
أراد  الممتاز،  اإلنجليزي 

ننجح،  لم  لكننا   2016 في  األول ضمي  المقام  في  تشيلسي 
اآلن عندما جاؤوا إلي قبلت، ألنهم أرادوا حًقا أن آتي إلى 
الدوري اإلنجليزي أللعب معهم«.وأضاف: "عندما تحدثت 
وجورجينيو،  ميندي(  )إدوارد  إدو  المقربين  أصدقائي  إلى 
جعال خياري أسهل، لذلك أنا سعيد حًقا لوجودي معكم اليوم، 
لندن  الكثير منهم في  الجماهير ألنني رأيت  أن أشكر  أريد 
وعلى متن الطائرة، كان الجميع سعداء لوجودي، وآمل أن 
اللحظات  بعض  الجماهير  وسنمنح  حًقا  جيًدا  الموسم  يكون 
الجيدة«.ويبحث نادي نابولي اإليطالي عن صفقة جديدة هذا 
الصيف، لتعويض رحيل مدافعه السنغالي، كاليدو كوليبالي، 
الذي انتقل إلى صفوف تشيلسي اإلنجليزي، وكشفت شبكة 
ديالو  عبدو  إلى  أنظاره  وجه  نابولي  أن  سبورت"  "سكاي 
نابولي  مسؤولي  أن  جيرمان.وأضافت  سان  باريس  مدافع 
عقدوا اجتماعا مع المدافع السنغالي، إلقناعه في بداية األمر، 
جي،  إس  بي  إدارة  مع  رسمي  بشكل  التفاوض  بدء  قبل 
وأشارت إلى أن كوليبالي يمكن أن يعزز من تحركات ناديه 
السابق إلتمام صفقة ديالو، وذلك بالتدخل إلقناع زميله في 

منتخب السنغال باالنضمام إلى صفوف الفريق اإليطالي.
الوكالت

قال اأنه ي�ستحق ا�ستراحة بعد تبرئته، بالتيني:

"لن اأتولى اأي منا�سب اإدارية في كرة القدم" 
بالتيني،  ميشيل  الفرنسي  كشف 
األوروبي  لالتحاد  السابق  الرئيس 
تولي  أنه ال يرغب في  القدم،  لكرة 
القدم،  كرة  في  إدارية  مناصب  أي 
محكمة  قبل  من  تبرئته  بعد  وذلك 
على  االحتيال  قضية  في  سويسرية 

الفيفا.
الجنائية  الفيدرالية  المحكمة  كانت 
برأت  قد  بيلينزونا،  في  السويسرية 
بالتيني وكذلك السويسري جوزيف 
بالتر الرئيس السابق لالتحاد الدولي 
في  أيام  قبل  )فيفا(،  القدم  لكرة 
قضية االحتيال على الفيفا، وخضع 
المحكمة  أمام  للمحاكمة  الثنائي 
بينها  من  باتهامات  بيلينزونا،  في 
فيما  وذلك  الفيفا،  على  االحتيال 
فرانك  مليوني  مبلغ  بتحويل  يتعلق 
سويسري )2.07 مليون دوالر( إلى 
بالتيني في عام 2011، بداعي أنها 
نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين 
عامي 1998 و2002، وتم إيقافهما 
أي  ممارسة  عن  أعوام   8 لمدة 
جانب  من  القدم  بكرة  يتعلق  نشاط 
لجنة القيم بالفيفا، لكن جرى تخفيف 

العقوبة بعدها لكل منهما من جانب 
محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

التي  المقابلة  خالل  بالتيني  وقال 
التليفزيونية  "إل.سي.آي"  قناة  بثتها 
في  أعيش  أن  "أريد  الفرنسية: 
الضجيج  من  عاما   50 بعد  سالم 
وعائلتي  أنني  أعتقد  اإلعالمي، 
من  مهمة  استراحة  نستحق 
اإلعالم«، وأكد أنه ال يسعى لشغل 
أو  اليويفا  أو  الفيفا  في  منصب  أي 
الدولية  النقابة  أو  الفرنسي  االتحاد 
لالعبي كرة القدم المحترفين، وقال: 
فترة طويلة.  منذ  اتخذته  قرار  "هو 
ورأسي  هذا  قول  أردت  لكنني 

مرفوع، وليس كمتهم«.
اعتبار  في  بالتيني  يرغب  ولم 
كرة  عن  نهائيا  رحيال  القرار  هذا 
أعلن  "لم  قائال:  القدم، حيث صرح 
إلى  أعود  لن  لكنني  اعتزالي. 
إذا  لكن  حطمتني.  التي  المؤسسات 
كان هناك شيء إيجابي يمكن تقديمه 
لالعبين أو لعالم كرة القدم، فسأكون 

حاضرا«.
الوكالت

هيرنانديز،  تشافي  لبرشلونة،  الفني  المدير  أعلن 
الواليات  في  التحضيرية  للجولة  فريقه  قائمة 
فيه  اكدت  الذي  الوقت  في  األمريكية،  المتحدة 
بضم  للنادي  رسمي  اتفاق  عن  عديدة  مصادر 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.
الوسط  خط  العب  القائمة،  إلى  تشافي  وضم 
تقارير  الذي ربطته  يونغ،  دي  فرينكي  الهولندي 
الميركاتو  عدة باالنتقال إلى مانشستر يونايتد في 
مارتن  الخماسي،  استبعد  بينما  الجاري،  الصيفي 
وصامويل  مينغويزا،  وأوسكار  برايثوايت، 
إلجبارهم  وذلك  ونيتو،  بويغ،  وريكي  أومتيتي، 
الصيف  هذا  الكتالوني  الفريق  عن  الرحيل  على 

لعدم الحاجة لخدماتهم.
روبرت  البولندي  المهاجم  سينتقل  جهته،  من 
إلى  ألمانيا  بطل  ميونخ  بايرن  من  ليفاندوفسكي 
و5  يورو  مليون   45 مقابل  اإلسباني  برشلونة 
عدة  أمس  كشفت  ما  بحسب  كمكافآت،  ماليين 

صحف ألمانية وإسبانية.

الجمعة- ليل  االتفاق  هذا  إلى  الناديان  وتوصل 
وشبكة  و"كيكر"  "بيلد"  صحيفتي  بحسب  السبت 
ليفاندوفسكي  بين  الكباش  ليصل  ألمانيا"،  "سكاي 

للبولندي  بالنسبة  سعيدة  خاتمة  إلى  والبايرن 
الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما 

دخل سجله التاريخي.
ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ 
عددا  وحطم  هدفا،   344 له  مسجال   2014 عام 
القياسية كهداف، وكان أبرزها  كبيرا من األرقام 
عدد األهداف في موسم واحد في الدوري األلماني، 
حيث سجل البولندي 41 هدفا في موسم 2021، 
ليحطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا 

للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1972-1971.
ليفاندوفسكي  يحتل  أوروبا،  أبطال  دوري  وفي 
التاريخيين  الهدافين  قائمة  في  الثالث  المركز 
مدريد  ريال  مهاجم  مع  يتقاسمه  حيث  للمسابقة 
اإلسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيما )86 هدفا 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  خلف  منهما(،  لكل 
المتصدر )140 هدفا(، واألرجنتيني ليونيل ميسي 

)125 هدفا(.
الوكالت

بر�سلونة يتو�سل لتفاق ل�سم ليفاندوف�سكي ويطير اإلى اأمريكا 

ي�سابق الزمن لإبعاد دي ليخت عن بايرن ميونخ 

جوفنتو�س ي�ستهدف ا�ستعادة موراتا ب�سرط 
 

�سبق له العمل مع توتنهام وو�ست بروميت�ش

نيوكا�سل المملوك �سعوديا يعلن عن رئي�سه التنفيذي الجديد
سيصبح رئيس نادي أتالنتا يونايتد األمريكي، 
تنفيذيا  رئيسا  إيلز،  دارين  اإلنجليزي 
من  المملوك  اإلنجليزي  يونايتد  لنيوكاسل 
السعودي،  العامة  االستثمارات  صندوق 
بيان  في  إيلز  الناديان.وقال  أعلن  ما  بحسب 

النابض  والقلب  عمالق  ناد  هو  "نيوكاسل 
سانت  ملعب  زرت  مرة  كل  في  لمجتمعه، 
المشجعين«. شغف  أذهلني  بارك،  جيمس 
 49 البالغ  إيلز  استقدم  يونايتد،  أتالنتا  وكان 
أوت   8 حتى  معه  وسيبقى   ،2014 في  عاما 

مع  الجديدة  مهمته  في  االنطالق  قبل  المقبل 
نيوكاسل في الدوري اإلنجليزي لكرة القدم في 
22 منه، وعمل إيلز سابقا أيضا كمدير تنفيذي 

لتوتنهام ووست بروميتش اإلنجليزيين.
الوكالت

جدد نادي جوفنتو�ش مفاو�ساته مع اأتلتيكو 

المهاجم  خدمات  على  للح�سول  مدريد 

ال�سيف  خالل  موراتا،  األفارو  الإ�سباني 

ميركاتو"  "كالت�سيو  موقع  الجاري.وذكر 

الإيطالي، اأن جوفنتو�ش بعد رحيل موراتا 

طلب  الما�سي،  المو�سم  بنهاية  الفريق  عن 

النادي  اأن  واأ�ساف  ل�سفوفه،  الالعب  اإعادة 

بداأ المفاو�سات مع اأتلتيكو مدريد في الأيام 

موراتا. �سفقة  لمناق�سة  الما�سية،  القليلة 

واأ�سار اإلى اأن اليوفي ي�سترط اإتمام ال�سفقة 

بمبلغ اأقل من )35 مليون يورو( قيمة خيار 

ال�سراء المن�سو�ش عليه في عقد ا�ستعارة 

وتابع  عامين،  منذ  بينهما  الموقع  الالعب 

الفني  المدير  األيغري  الموقع "ما�سيمليانو 

لجوفنتو�ش من اأ�سد المعجبين بموراتا، ويراه البديل الأمثل للمهاجم الأ�سا�سي 

ال�سهر  موراتا  خدمات  عن  التخلي  قرر  قد  النادي  فالهوفيت�ش«،وكان  دو�سان 

الما�سي مكتفيا بالإعارة لمو�سمين.من جهة اأخرى، ك�سفت تقارير �سحفية في 

ي�سعى  يزال  ال  جوفنتو�ش  نادي  اأن  اإيطاليا 

ليخت،  دي  ماتيا�ش  مدافعه  على  لالإبقاء 

الذي يرغب في النتقال اإلى بايرن ميونخ 

ديلو  "لغازيتا  �سحيفة  الألماني.وكتبت 

ت�سعى  يوفنتو�ش  قيادة  اأن  اأم�ش،  �سبورت" 

لإقناع  خطوة  في  ليخت،  دي  راتب  لرفع 

بتمديد  اأعماله  ومديرة  الدولي  الهولندي 

اأن  ال�سحيفة  2025«.واأ�سافت  حتى  عقده 

اليوفي اأبدى ا�ستعداده اأي�سا لتخفي�ش قيمة 

ال�سرط الجزائي في عقد دي ليخت من 120 

القيمة  هذه  اأن  غير  يورو،  مليون   90 اإلى 

بايرن  من  المقدم  العر�ش  من  اأعلى  تظل 

ل�سمه، حيث يت�سمن العر�ش دفع 60 مليون 

يورو بالإ�سافة اإلى 10 ماليين كمكافاآت.

من جهته، كتب خبير �سوق النتقالت فابريزو رومانو على ح�سابه بـ"تويتر" 

اليوم اأنه يتوقع قدوم عر�ش جديد من ميونخ ل�سم الالعب الهولندي.

الوكالت

ت�سافي ي�سم دي يونغ وي�ستبعد 5 لعبين لإجبارهم على الرحيل
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ديلور وبوداوي مطالبان بم�ضاعفة العمل لبلوغ الجاهزية

عطال ي�ستعيد م�ستواه تدريجيا 
وبراهيمي يقنع اأمام بنفيكا

 
شارك الدوليون الجزائريون، أندي ديلور، يوسف عطال، هشام بوداوي وبالل 

براهيمي في المباراة الودية التي سقط فيها فريقهم نيس الفرنسي أمام بنفيكا البرتغالي 
اول أمس، وظهر الرباعي دون المستوى، وهو ما يدعوهم لمضاعفة العمل من أجل 

بلوغ الجاهزية المطلوبة.
وشد اللقاء الودي الذي حسمه بنفيكا بثالثية دون رد، في إطار دورة دولية تقام في 

البرتغال، مشاركة ديلور وبوداوي، في التشكيلة األساسية بالشوط األول، في حين أن 
براهيمي وعطال لعبا انطالقا من الشوط الثاني.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن المستوى الذي قدمه الرباعي الجزائري بشكل 
عام، حيث أشارت الى أن ديلور لم يكن في المستوى تماما رغم استمراره على 

أرضية الملعب لمدة ساعة كاملة.
وتطرقت الصحيفة لعجز مواطنه بوداوي في القيام باألدوار الدفاعية الالزمة، بدليل 

أن شباك نيس استقبلت 3 أهداف بعد 30 دقيقة من اللعب، وهو ما أثار حالة من 
الحيرة لدى المدرب الجديد، لوسيان فافر.

وأكدت "ليكيب"، بأن المدرب السويسري، وبداية من الدقيقة 60، غير رسمه التكتيكي 
وتشكيلته األساسية، دافعا بيوسف عطال، الذي حمل ألول مرة في مشواره شارة 

القيادة، رفقة مواطنه بالل براهيمي.
وقدم الثنائي نفسا جديدا للفريق الملقب بـ"العقبان"، ولكن دون الوصول إلى شباك 

بنفيكا، الذي استطاع حسم المباراة لصالحه في النهاية.
ق.ر

 ل�ضات يجهز ت�ضكيلته للتاألق 

في بطولة العرب لأقل من 20 �ضنة

الخ�سر يت�سلحون بنجمي فالن�سيا 
والت�سيو للتاألق في اأبها ال�سعوديو

 

يستعد المنتخب الوطني ألقل من 20 عاماً لتسجيل ظهور جديد في بطولة كأس 
العرب لكرة القدم، التي ستحتضنها مدينة أبها السعودية في الفترة الممتدة بين 20 

جويلية و6 أوت المقبلين.
وسيكون المنتخب الوطني لهذه الفئة أمام فرصة التألق في هذه التظاهرة الرياضية، 

وهذا بعد أن دعم المدرب محمد السات تشكيلة الخضر بالعبين مميزين، يتقدمهم 
الالعب الصاعد في رديف فالنسيا اإلسباني أسامة عمار، وكذلك خط وسط فريق 

التسيو اإليطالي ماسيل أجعودي.
ويعد العب خط الوسط أسامة عمار من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في 

أوروبا، وهو الذي كان قد انضم إلى فريق الخفافيش في فترة االنتقاالت الشتوية 
الماضية قادماً من أكاديمية ليون الفرنسي، أما ماسيل أجعودي الذي يشارك بانتظام 

مع رديف التسيو، فقد كان قد انتقل إلى النسور نهاية الموسم الماضي.
وضمت قائمة الخضر أيضاً أسماء أخرى محترفة في أوروبا، على غرار ياسين 

حامد ظهير أيسر رويال أنتويرب، بطل الدوري البلجيكي الموسم الماضي، إضافة 
إلى ثنائي أولمبيك مارسيليا ريان دهيليس وجوريس رحو.

وسيشارك المنتخب الوطني في البطولة العربية يوم الـ21 من هذا الشهر في مواجهة 
المنتخب اللبناني، ثم مواجهة منتخب ليبيا في الـ27 من الشهر نفسه، وذلك ضمن 

منافسات المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات فقط.
ق.ر

ق.ر/واج

تم تأجيل انطالق الموسم الكروي 
للرابطة األولى لكرة القدم )2022-
2023( الذي كان مقررا آنفا يوم 

19 أوت بأسبوع، أي يومي 27-26 
أوت، حسبما أعلن عنه اليوم أمس، 
رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، 

عبد الكريم مدوار.
وأوضح رئيس الهيئة الكروية 

عقب أشغال الجمعية العامة العادية 
المنعقدة بالمركز الفني الوطني 

بسيدي موسى قائال:" خالل تدخلي، 
تطرقت لهذا الموضوع قبل أن تقوم 

بذلك، عدة أندية لم تشرع بعد في 
تحضيراتها. لذا سيكون انطالق 

الموسم الكروي للبطولة، 2022-
2023، نهاية األسبوع )27-26( 

أوت، بدال من 19-20 اوت، ويأتي 
هذا التأجيل، نزوال عند رغبة عدة 

أندية«.
وقال مدوار في ندوة صحفية، بعد 
انتهاء الجمعية العامة "لقد فضلنا 

تأجيل الجمعية العامة للرابطة، إلى 
غاية اليوم، حتى نتفادى التشويش 

على الجمعية االنتخابية لالتحاد 
الجزائري، حيث تركنا المجال 

للمترشحين من أجل التركيز 
عليها«.

 وأضاف "تركنا متسعا من الوقت، 

حتى تسير األمور كما يجب، واليوم 
نحن هنا، والجمعية العامة العادية 

جرت في ظروف مريحة، بعيدا عن 
أي حسابات، لقد شهدت عمومية 

الرابطة تدخل بعض أعضاء المكتب 
الفيدرالي، وأؤكد أنها جرت وسط 

شفافية وهدوء تام«.
وسيعرف الموسم الكروي، 2022-
2023، مشاركة 16 ناديا بدال من 
18، من بينهم الصاعدان الجديدان 

مولودية البيض واتحاد خنشلة، طبقا 
للصيغة الجديدة للمنافسة.

وبالموازاة مع بداية تحضيرات 
األندية تحسبا للموسم الجديد، 

عمدت عدة أندية إلى تعزيز تعدادها 
خالل مرحلة االنتقاالت الصيفية 

التي انطلقت يوم 20 جوان والتي 
ستتواصل حتى 14 أوت.

 الم�ضوؤولون يحاولون ا�ضتغالل 

زيارة رئي�س الكاف للجزائر

  الفاف تعقد اجتماع المكتب
 الفيدرالي يوم الخمي�س القادم

 
 

قررت االتحادية الجزائرية لكرة القدم عقد اجتماع المكتب الفيدرالي يوم الخميس 
المقبل، بالمركز التقني بسيدي موسى، في والوقت الذي أعلنت فيه عن شروع رئيس 

الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم في زيارة للجزائر منذ أمس، وتدوم يومين.
وسيقوم الرئيس الجديد للفاف جهيد زفيزف بترأس اجتماع المكتب الفيدرالي الجديد، 

حيث يرتقب أن يقوم األخير بتوزيع المهام على أعضائه، ودراسة البرنامج المقدم 
إلى الجمعية العامة واالستعداد لمختلف البطوالت، مع إعداد برنامج خاص بالمنتخب 
الوطني المقبل على كأس إفريقيا للمحليين الذي ستستضيفها بالدنا مطلع العام المقبل.

من جهة أخرى، كشفت الفاف عن تفاصيل زيارة الكاف إلى الجزائر، التي كانت مقررة 
أمس واليوم، وأشارت إلى أن رئيس الكاف باتريس موتسيبي سيحل بالجزائر رفقة كل 
من فيرون موسنيغو ونائب الرئيس سيدو مبومبو نشوا نغويا، إضافة إلى رئيس اتحاد 

شمال إفريقيا لكرة القدم وأعضاء من اللجنة التنفيذية لـ "الكاف" يتقدمهم عبد الحكيم 
شلماني.

وسيجري رئيس الكاف محادثات مع الرئيس الجديد للفاف حول القضايا المهمة أبرزها 
استعدادات الجزائر الحتضان كأس إفريقيا للمحليين، وبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما، 
التي ستحتضنها أيضا الجزائر في شهر مارس المقبل، كما سيستغل مسؤولو الفاف أيضا 

قدوم موتسيبي من أجل تجديد احتجاجهم على الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي أدار 
المواجهة بين الكاميرون والجزائر ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، 

لسعيهم للحصول على ضمانات من قبل الكاف بعدم تجدد المظالم، التي تعرض لها 
المنتخب الوطني في الفترة األخيرة.

ق.ر

الرابطة المحترفة تعقد جمعيتها العامة وتقرر:

تاأجيل انطالق المو�سم الكروي الجديد الى 26 اأوت

أشعل الدولي الجزائري رياض محرز، مواقع 
التواصل االجتماعي، بعد ساعات من تجديد 

تعاقده، بهاتف مكسور، وأعلن نادي مانشستر 
سيتي، تجديد تعاقده مع محرز لـ3 سنوات، ليستمر 

مع الفريق حتى 2025، بعدما كان عقده السابق 
ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبعد نحو 24 ساعة من التجديد، نشر محرز 
صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
االجتماعي "تويتر"، خالل االستعداد للسفر مع 

الفريق إلى الواليات المتحدة األمريكية، من أجل 
خوض معسكر تحضيري استعدادا للموسم الجديد، 

قبل العودة لمواجهة ليفربول يوم 30 جويلية 
الجاري في الدرع الخيرية.

ولفتت صورة محرز انتباه المتابعين على مواقع 
التواصل االجتماعي، بعدما ظهر هاتفه الجوال 

مكسورا، وهو ما أكده الالعب الجزائري، وجاءت 
تعليقات المتابعين على الصورة كوميدية، حيث أكد 
له أحدهم أنه مليونير ويملك األموال الالزمة لتغيير 

الهاتف، ليرد الالعب بأنه ال يزال يعمل.
من جهة أخرى، عبر محرز عن سعادته بتجديد 
عقده مع النادي اإلنجليزي، حتى جوان 2025، 

وأكد رغبته في مواصلة التألق وتحقيق المزيد من 
البطوالت رفقة ناديه في المواسم القادمة، وقال في 
تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: 
"أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد، لقد استمتعت 
بكل دقيقة من وقتي هنا، إنه لمن دواعي سروري 

أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع«.
وأضاف: "تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في 

المواسم الـ4 الماضية كان ال ينسى، وجعلنا جميعا 
كالعبين جائعين للتطلع لتحقيق المزيد، أود أيضا 
أن أشكر بيب غوارديوال مدرب الفريق وتكسيكي 

بيغرستين المدير الرياضي والجهاز الفني على 
الطريقة التي ساعدوني بها على التطور كالعب، 

ودفعوني لمواصلة التحسن، اآلن أريد فقط أن 
أحاول وألعب دوري في مساعدتنا على النجاح في 

الموسم المقبل وما بعده".
ق.ر

محرز ي�ضعل مواقع التوا�ضل الجتماعي بعد تجديد عقده مع ال�ضيتي وي�ضرح

 "اأ�سعى للتاألق وتحقيق المزيد 
من البطوالت في الموا�سم المقبلة"

 ظهوره المميز جعله 

مركز اهتمام العديد من الأندية

الترجي التون�سي يريد 
التعاقد مع بن عياد

 

يواصل فريق الترجي التونسي تحركاته في سوق االنتقاالت 
الصيفية بهدف التعاقد مع العبين مميزين في جميع المراكز 
تحسبا لمنافسات الموسم الجديد، وكشفت مصادر عديدة أمس 
عن تواجد رغبة قوية من قبل مسؤولي النادي في التعاقد مع 

رياض بن عياد مهاجم نادي أتلتيك بارادو.
وكان المهاجم صاحب الـ25 عاما تألق بشكل الفت خالل الموسم 

الماضي مع نادي وفاق سطيف، الذي لعب في صفوفه على 
سبيل اإلعارة، وشارك في 31 مباراة مع "النسور" في مختلف 

المسابقات أسهم خاللها في 16 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، هذا 
الظهور المميز لرياض بن عياد فتح أمامه أبواب االنضمام 
للمنتخب الوطني، الذي شارك معه في 3 مباريات في فترة 

التوقف الدولي األخيرة، سجل خاللها هدفا وحيدا.
ويملك الترجي سوابق مميزة في التعامل مع المدرسة الجزائرية، 

حيث ضم لصفوفه عدة العبين من أصحاب المستويات العالية 
على غرار عبد القادر بدران ومحمد أمين توغاي ويوسف 

باليلي.
ق.ر

ريا�ضي



ر.ن
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الذكرى الـ 60 لال�ستقالل: 

اجلزائرية يف م�ساندة الق�سايا العادلةعودة قوية للدبلوما�سية 
وفية ملبادئها القائمة على عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول و حل النزاعات بالطرق ال�سلمية وذلك منذ ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية يف 5 يوليو 1962، �سجلت الدبلوما�سية اجلزائرية 

عودة قوية خالل ال�سنتني املا�سيتني على ال�ساحة الدولية من خالل امل�ساركة، بثقلها املعهود، يف م�ساندة الق�سايا العادلة وحل الزمات اجلهوية و الإقليمية و ن�سر ال�سالم يف العامل.

فالجزائر فرضت على امتداد ال 60 سنة, بعد تكلل 
ثورتها المظفرة باسترجاع السيادة الوطنية, نفسها من 
خالل دبلوماسية قوية و ملتزمة كصوت موثوق به و 

مسموع و مطلوب على الساحة الدولية ولم تتوقف أبدا 
عن تطوير و ترقية عملها و مبادراتها خدمة للسالم في 

العالم ومن أجل تحرير الشعوب المستعمرة.
وبانضمامها الى االمم المتحدة, في اكتوبر عام 1962, 

بعد أشهر قليلة من استرجاع سيادتها, أبدت الجزائر 
التزامها بالعمل من أجل تحقيق تعاون سلمي بين جميع 

الدول وفقا لمبدأ االحترام المتبادل. و أقامت, انطالقا من 
هذا المبدأ, عالقات دبلوماسية مع كل دول العالم تقريبا, 

كما نجحت في التعامل مع عديد من المواقف المعقدة 
التي تتطلب الشجاعة والتميز.

وخالل سنوات 1960-1970, أطلق على الجزائر اسم 
"قبلة الثوار" لدعمها الثابت وغير المشروط للقضايا 

العادلة في العالم, وهو مبدأ تستمده من بيان 1 نوفمبر  
1954 - الوثيقة االولى التي أعلنت اندالع الثورة ضد 

االستعمار الفرنسي - والتي نصت على "تحرر وتقرير 
مصير الشعوب" و "االستقالل التام والوحدة الوطنية.”

ويعد دعم الجزائر الكامل منذ عام 1962 للقضايا 
العادلة وحركات التحرر في البلدان المستعمرة, عنصرا 

دائما في عملها على الصعيد الدولي. وبفضل حركة 
إنهاء االستعمار, وال سيما في الجزائر, كرست الجمعية 

العامة لألمم المتحدة حق الشعوب المستعمرة في 
االستقالل.

عالوة على ذلك, تميزت الدبلوماسية الجزائرية عبر 
التاريخ بثبات مواقفها وأداء عملها, وهو ما منحها دورا 
قياديا في حل األزمات والصراعات الدولية واإلقليمية 

وذلك باالعتماد على عدد من األسس والمبادئ التي 
تشكل عقيدة سياستها الخارجية, القائمة على عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل االجنبي في 
النزاعات الداخلية و حل النزاعات بالطرق السلمية, ما 

جعلها رافدا للسلم و االستقرار.
وفي هذا االطار, وانطالقا من موقفها الثابت و الداعم 

للقضية الفلسطينية العادلة, جاءت مبادرة رئيس 
الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بجمع على أرض 
الجزائر, كال من رئيس دولة فلسطين محمود عباس 
و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية, 

اسماعيل هنية في لقاء تاريخي بعد فتور دام لسنوات, 
وذلك في الخامس من يوليو الجاري, على هامش 
مشاركتهما في االحتفاالت المخلدة للذكرى ال 60 

الستقالل الجزائر.
وبخصوص ليبيا, ومنذ اندالع األزمة فيها في عام 

2011 , كثفت الجزائر نشاطها الدبلوماسي بالدعوة الى 
الحوار لتسوية الوضع, وأكدت رفضها التدخل األجنبي 

في هذا البلد الشقيق, وحذرت بشكل خاص من خطر 
توسع رقعة النزاع إلى منطقة الساحل بأكملها.

وطبقت الجزائر نفس عقيدتها الدبلوماسية بخصوص 
النزاع في مالي, حتى توصلت في مارس 2015 إلى 

"اتفاق تاريخي" للمصالحة بين مختلف االطراف المعنية 
في هذا البلد الذي تمتلك معه كذلك حدودا مشتركة.

وعلى حدودها كذلك, في الصحراء الغربية, ال تزال 
الجزائر تفضل دائما السبل السلمية لتسوية النزاع القائم 

بين المغرب وجبهة البوليساريو, عبر تنظيم استفتاء 
لتقرير المصير للشعب الصحراوي, وفقا للقانون الدولي 

وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وفي اآلونة األخيرة, وفيما يتعلق باألزمة في اليمن, 
دعت الجزائر إلى الحوار بين األطراف اليمنية مع 
التذكير بمبادئ سياستها الخارجية القائمة على عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل 

االجنبي في النزاعات الداخلية. ودفعت الحرب العراقية-
اإليرانية )1980-1988( الجزائر إلى االنخراط من 

أجل السالم لدرجة أنها خسرت, في تحطم طائرة فوق 
هذه المنطقة, ثلة من أبنائها الشهداء يتقدمهم وزير 

خارجيتها آنذاك محمد الصديق بن يحيى, الذين كانوا في 
مهمة مساعي حميدة بين الطرفين المتنازعين.

وكان لإلفراج في عام 1980 عن 52 رهينة أمريكي, 
محتجزين ألكثر من عام في طهران من خالل وساطة 

جزائرية, تلتها اتفاقيات الجزائر الموقعة بين الواليات 
المتحدة و إيران بشأن هذه القضية, داللة كبيرة عن 

الدور الذي ستلعبه الجزائر من أجل انهاء الحرب بين 
العراق و إيران.

كما برز العمل الدبلوماسي للجزائر, القائم في نهاية 
المطاف على ثقافة داخلية للسالم والمصالحة, في 

الصراع اإلقليمي بين إريتريا وإثيوبيا, حيث نجحت 
الوساطة الجزائرية في تحقيق اتفاق سالم بين البلدين تم 

التوقيع عليه في عام .2000
وبعدما شهدت الدبلوماسية الجزائرية فترة خمول, عادت 

في عهد الجزائر الجديدة بقيادة السيد عبد المجيد تبون, 
الى الواجهة من جديد للعب دور الوساطة و ال سيما في 

عام 2021 من خالل إعادة انتشارها على المستويين 
االفريقي والعربي وتعزيز دورها في المساهمة في حل 

األزمات, السيما في ليبيا ومالي. وعليه وبخصوص 
الملف الليبي, جددت الدبلوماسية الجزائرية مرارا 

موقفها المؤيد للتسوية السياسية لألزمة في هذا البلد 
الجار, من خالل الحوار الليبي-الليبي ورفضها أي 

تدخل أجنبي.
وفي مالي, حيث تلعب الجزائر دورا رائدا في الوساطة 
الدولية, لم تتوقف أبدا عن الدعوة إلى تسريع تنفيذ اتفاق 

السلم والمصالحة, المنبثق عن مسار الجزائر, بهدف 
تحقيق االستقرار المستدام في البالد. كما تساهم الجزائر 
في الجهد الجماعي لتسوية النزاع بين مصر والسودان 

وإثيوبيا حول سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على نهر 
النيل األزرق, من خالل تقريب وجهات النظر و إرساء 

الثقة بين األطراف المتنازعة, والعمل على مساعدتها 
لتجاوز الخالفات بخصوص هذا الملف.

وفضال عن دورها في الوساطة, فإن السياسة الجديدة 
التي اعتمدتها الدبلوماسية الجزائرية تتماشى مع 

األولويات التي حددتها خطة عمل الحكومة لتنفيذ 
برنامج رئيس الجمهورية, الذي قرر استحداث سبعة 

مناصب لمبعوثين خاصين من أجل قيادة العمل الدولي 
للجزائر و تنشيطه في سبعة مجاالت رئيسية, تعكس 

مصالحها وأولوياتها.
وتتعلق مناصب المبعوثين بعديد من الملفات الدولية 

التي تخص : قضية الصحراء الغربية ودول المغرب 
العربي, وقضايا األمن الدولي, والقضايا االفريقية 

خصوصا المسائل الجيو-استراتيجية في منطقة الساحل 
و الصحراء اضافة الى رئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق 
السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، 

كما تم تعيين مبعوث خاص مكلف بالجالية الوطنية 
المقيمة في الخارج, و مبعوث خاص مكلف بالدبلوماسية 

االقتصادية, و آخر مكلف بالدول العربية, و أخيرا 
مبعوث خاص مكلف بالشراكات الدولية الكبرى.

ANEP : 2216013810

إشـهـــار
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المنظمة للمسابقة  الطبعة  هذه  وتقام      
للجمعية التابع  األدبي  النادي  طرف   من 
القصة حقل  في  للمبدعين   والمفتوحة 
العمرية تحت الفئات   القصيرة من مختلف 
 شعار :"الكتابة التزام و مسؤولية"، حسبما

أبرزه، رئيس الجمعية، روان شريف.
    وسيتنافس المشاركون في هذه المسابقة

و الشابة  المواهب  اكتشاف  إلى   الرامية 
 تأطيرها و تشجيعها على مواصلة اإلبداع

 على جائزة الكاتبة والشاعرة عمارية بالل
سهام، بأم  األدبية  الساحة  في   المعروفة 
2021، كما أضاف يناير  في  توفيت   التي 

المصدر.
التي     المسابقة  نتائج  عن  إعالن   وسيتم 
 تشرف عليها لجنة تحكيم تتشكل من أدباء
 مختصين في القصة ومعروفين في المشهد
ذلك و  القادم  أغسطس   20 يوم   الثقافي 
 تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للمجاهد مع

 العلم أن يوم 31 يوليو الجاري سيكون آخر
ذات وفق  األدبية،  النصوص  لتسليم   أجل 

الروائي.
آثار جمعية  أن  شريف  روان  وأبرز      

 العابرين استقبلت منذ إطالق هذه المسابقة
لمبدعين نصوص  عدة  الماضي  مايو   في 

من الوطن.
سهام أم  الراحلة  األديبة  تحوز  وللتذكير     

الشعرية الدواوين  من  ثري  رصيد   على 
 على غرار "أبجدية نوفمبر" و"شاهدة على
القصائد  العصر" و"فلسطين" وغيرها من 
 التي مجدت فيها بطوالت مجاهدي وشهداء
الشعب المظفرة ونضال  التحريرية   الثورة 

الفلسطيني.
كتابة في  تجربة  الفقيدة  خاضت  كما     

قصصية مجموعة  ألفت  حيث    القصص 
و البيروتي"  "الرصيف  عنوان   تحمل 
عن فضال  الصادرتين  علي"  أم   "يوميات 
بعدة األدبية  الصفحات  في   إسهاماتها 
أدبية دراسات  عدة  وكتابة  وطنية   يوميات 

نقدية.
الكتاب اتحاد  أم سهام عضو في     وكانت 

 الجزائريين واتحاد الكتاب العرب وحازت
 على عدة تكريمات في العديد من الملتقيات
والوطني المحلي  مستوى  على   األدبية 

والعربي .

 اإطالق امل�سابقة الأدبية الوطنية
و�ســـام ال�سيف الأدبي

 

   اأطلقت اجلمعية الثقافية اأثار العابرين لوهران الطبعة الثالثة للم�صابقة الأدبية الوطنية حتت م�صمى و�صام

ال�صيف الأدبي اخلا�صة بالكاتبة الراحلة اأم �صهام عرفانا ملا قدمته من اإ�صهامات اأدبية، ح�صبما ا�صتفيد

 لدى هذه اجلمعية.

" الطويل  الروائي  الفيلم      ينافس 
صالح الجزائري  للمخرج   "  سوال 
الثالثة الدورة  جوائز  على   إسعاد 
الدولي السينمائي  عمان   لمهرجان 
 باألردن )20 – 27 يوليو الجاري(،
 حسبما أفاد به الموقع اإللكتروني لهذه

التظاهرة السينمائية.
" الطويل  الروائي  الفيلم  ويشارك     

صالح الجزائري  للمخرج   "  سوال 
الرسمية المنافسة  ضمن   إسعاد 
السوداء السوسنة  لجائزة   المرشحة 
من نخبة  جانب  إلى   بالمهرجان 
 األفالم الروائية الطويلة العربية على
"كوستا  ، )تونس(  "قدحة"   غرار 
عبدالرحمن" "بنات   ، )لبنان(   برافا" 
)العراق( ماكو"  "كلشي   ،  )األردن( 
حفار "زوجة  )مصر(،  "سعاد"   ، 

   القبور" )الصومال(.
دقيقة،    92 العمل، في   ويتناول هذا 
تطرد سوال"   " تدعى  شابة  أم   قصة 
 من بيتها العائلي رفقة ابنتها الرضيعة
مأوى بدون  الشارع  في  نفسها   فتجد 
لها ملجأ  إيجاد  على  جاهدة   فتعمل 

والبنتها.
   يدور العمل أساسا في الليل إذ جاء

 في صيغة تسلسل كرونولوجي يتعلق
قطعتها بالسيارة  مأساوية   برحلة 
مرورا عنابة  إلى  باتنة  من   "سوال" 
 بقسنطينة رفقة عدة أشخاص فتتعرض
بها لينتهي  واللفظي  الجسدي   للعنف 

األمر في األخير بتخليها عن ابنتها.
    وشارك في بطولة هذا الفيلم، المنتج

"إسعاد الخاصة  المؤسسة   من طرف 
 فيلم برودكشنز"، كل من سوال بحري
إيفري، وفرانك  عيبوش  بن   وإيدير 
 وقد كتب له السيناريو كل من المخرج
 والممثلة سوال بحري، حيث استلهمت

قصته أساسا من حياتها الشخصية.
لفيلم األول  العالمي  العرض  وكان     

 "سوال"، الذي تم تصويره في 2019،
السينمائي األحمر  البحر   بمهرجان 
،2021 في  بالسعودية  بجدة   الدولي 
بيروت بمهرجان  مؤخرا  شارك   كما 
توج أين  بلبنان  المرأة  لسينما   الدولي 
إلى فيلم روائي طويل  أفضل   بجائزة 
مالمو مهرجان  بجائزة  فوزه   جانب 
للفيلم العربي بالسويد مايو المنصرم .
 من جهة أخرى، تضم قائمة األفالم   
لجوائز المرشحة  الطويلة   الوثائقية 
 المهرجان كل من "فياسكو" )لبنان( ،
 "فلسطين الصغرى، يوميات حصار"
 )لبنان( ، "معايش" )تونس( ، "تمساح
السينما" إلى  ،"خذني   النيل")مصر( 
االفالم منافسة  تشمل  فيما   )العراق(، 
"اروى منها  افالم  القصيرة   العربية 
)فلسطين( "بانتوستان"  االردن(،   (" 
الجزائري للمخرج   " أمي   ،" صوت 
 مراد حملة ،فضال على 9 أفالم دولية

مرشحة لجائزة الجمهور.
الذي المهرجان  يخصص  كما     

29 من  فيلما   52 مشاركة   يعرف 
قسما خاصا موسوم "موعد مع  دولة 
يتم  " العربية   – الفرنسية   السينما 
 خالله عرض سلسلة من األفالم على
 غرار " االبحار من الجبال " للمخرج
عينوز كريم  البرازيلي   الجزائري 
من "النهر"  تونس،  "من  طيبة  "ام   ، 
من  33 استضافة  جانب  الى   لبنان 
وندوات ورشات  ضمن  افالم   صناع 
األفالم لصناع  عمان  ايام   فعالية 

وغيرها من الفعاليات السينمائية .
السينمائي   عمان  مهرجان   ويهدف 
من مجموعة  تنظمه  الذي   الدولي، 
الملكية الهيئة  بينها  األردنية   الهيئات 
الى "دعم صانعي لألفالم"،   األردنية 
وهو والمنطقة"،  األردن  في   األفالم 
في دولي  سينمائي  مهرجان   أول 

األردن.

 فيلم "�سول"  للمخرج �سالح
 اإ�سعاد يناف�س على جوائز

مهرجان عمان الدويل

البليدة بوالية  األول،  أمس  سهرة   انطلقت 
وسط للفكاهة  الوطنية  األيام   فعاليات 
 حضور جماهيري كبير امتألت به ساحة
هذه تحتضن  التي  المدينة  وسط   الحرية 

التظاهرة الثقافية على مدار ثالثة أيام.
 و نشط أولى سهرات هذه التظاهرة الفنية
عاشوري حميد  و  بسام  محمد   الفنانون 
أضحكوا و  أمتعوا  الذين  سفير  طاهر   و 
بتصفيقاتها معهم  تجاوبت  التي   العائالت 

بعد انتهاء كل عرض.
حضرت سيدة  نوهت  الصدد  هذا  في   و 

 العرض رفقة أبنائها و أخواتها بتنظيم مثل
فصل خالل  خاصة  الفنية  السهرات   هذه 
فضاءات نقص  ظل  في  السيما   الصيف 

الترفيه بالوالية.
رفقة كانت  أخرى  سيدة  أكدت   بدوره 
تفضيلها من  بالرغم  أنه  الصغيرة   عائلتها 
 المكوث في البيت للتخلص من تعب اليوم
 إال أن إصرار ابنها المعجب بالفنان حميد
العرض حضور  على  أجبرها   عاشوري 
من التخلص  في  كثيرا  ساعدها   الذي 

ضغوطات الحياة اليومية و العمل.

الجهة الفنون  و  الثقافة  مدير  بحسب   و 
مسحوب الحاج  السهرات  لهذه   المنظمة 
 تعرف هذه األيام الوطنية مشاركة كوكبة
الذين المعروفين  الفكاهيين  الفنانين   من 
 يحضون بشعبية كبيرة لدى الجمهور على
هوراري الفكاهي  و  بختة  الفنانة   غرار 
"فتيتة" و حسن كركاش و المدعو   ملوك 

سليم مجاهد المعروف ب"ألك".
الفنية التظاهرة  هذه  برنامج  يتضمن   و 
 تقديم عروض مونولوج و سكاتشات و كذا

عروض كوميدية.

انطالق فعاليات الأيام الوطنية للفكاهة و�سط ح�سور جماهريي كبري

 الفيلم الوثائقي "العودة"
ل�سعيد عوملي يعر�س ب�سينماتيك عنابة

األول، عرض أمس  مساء   تم 
"العودة" الوثائقي   الفيلم 
بقاعة عولمي  سعيد   لمخرجه 
في وذلك  عنابة،   سينماتيك 
 إطار البرنامج الثقافي لالحتفال
و لالستقالل  الستين   بالذكرى 

استرجاع السيادة الوطنية.
 وكان عرض هذا الفيلم الوثائقي
صفحات إحدى  يتناول   الذي 
بحضور ذلك  و   الذاكرة 
 مخرجه سعيد عولمي، فرصة
حضروا الذين  الشباب   أمام 
ذاكرة الستحضار   العرض 
الوطن أبناء هذا   األسالف من 

 وتكريم أرواح الجزائريين الذين تم نفيهم إلى كاليدونيا أواخر القرن
التاسع عشر ) 1864 – 1897( من قبل  المستعمر الفرنسي .

 و قد تم إنتاج هذا الفيلم الوثائقي وفاء للذاكرة و ألبناء الجزائر الذين
 نالت منهم أيادي البطش والنفي والتعذيب كما أوضح مخرجه وذلك

بعد عمل وثائقي أكاديمي دام نحو تسع سنوات .
 وعلى مدار 80 دقيقة تتبع الحضور من هواة الفن السابع ومخرجين
ألحفاد حية  شهادات  وطلبة  أكاديميين  و  عنابة  والية  من   شباب 
 الجزائريين بكاليدونيا واهتزت مشاعرهم لحجم معاناة األحفاد من

 آثار الويالت التي تعرض لها
المستعمر يد  على   أجدادهم 
 الفرنسي وقوة تعلقهم بأصولهم

و بالوطن.
 و يحكي الفيلم إحدى صفحات
ويحمل الوطنية   الذاكرة 
لعودة ومؤثرة  حية   شهادات 
أرض لزيارة  المنفيين   أحفاد 
و أهلهم  ومالقاة   األجداد 

أقاربهم بأرض الجزائر .
الفيلم أنتج  فقد   للتذكير، 
 الوثائقي "العودة" سنة 2018
األفالم سلسلة   إطار   في 
حفظ إلى  الرامية   الوثائقية 
 الذاكرة ويتناول قضية النفي الذي سلطته فرنسا االستعمارية على
 الجزائريين الذين ثاروا ضد االحتالل، فكان مصير أكثر من 2000
إلى النفي  دين  و رجال  أراضي  و مالك  مزارعين   جزائري من 
 كاليدونيا في رحلة دامت ما بين 4 و 6 أشهر و ذلك في ظروف

قاهرة
والى حضره  الذي  السينمائي  العرض  هذا  تنظيم  إلى  بادر   و 
 الوالية،جمال الدين بريمي مديرية الثقافة والفنون للوالية بالتنسيق

مع سينماتيك عنابة وجمعية "أجراس" الثقافية المحلية.
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الوكالت

بأن  )واص(  الصحراوية  االنباء  وكالة  أفادت 
ممثل الجبهة باألمم المتحدة والمنسق مع بعثة 
الصحراء  في  االستفتاء  لتنظيم  المتحدة  االمم 
على  ديكارلو  اطلع  )المينورسو(،  الغربية 
القضايا  بعض  من  البوليساريو  جبهة  موقف 

األمم  ترعاها  التي  السالم  بعملية  المتعلقة 
في  وخاصة  الغربية  الصحراء  في  المتحدة 
المبعوث  بها  قام  التي  األخيرة  الزيارة  ضوء 
إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الشخصي 

الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

لألمم  العام  لألمين  الرسمي  الناطق  وكان 
ميستورا  دي  ستافان  أن  صرح  قد  المتحدة 
في  الغربية  والصحراء  المغرب  زيارة  ينوي 
إطار المهمة الموكلة إليه، إال أن األمم المتحدة 
الشخصي  المبعوث  أن  يوليو   4 يوم  أعلنت 
األممي قرر عدم المضي قدما في زيارته إلى 

الصحراء الغربية.
اليوم  نفس  في  البوليساريو  جبهة  عبرت  وقد 
اإلحتالل  دولة  للجوء  الشديد  استنكارها  عن 
العرقلة  أساليب  إلى  جديد  من  المغربية 
لألمين  الشخصي  المبعوث  لمنع  والمماطلة 
العام لألمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من 

القيام بزيارته األولى إلى اإلقليم.
بيان،  في  عمار  محمد  سيدي  آنذاك  ودعا 
كاملة  بشفافية  التصرف  إلى  الدولية  المنظمة 
قيام  دون  حالت  التي  األسباب  عن  والكشف 
األولى  بزيارته  األممي  الشخصي  المبعوث 
إلى اإلقليم، مذكرا بأن غياب المساءلة ال يؤدي 
على  المغربية  االحتالل  دولة  تشجيع  إلى  إال 
تقوض  التي  العرقلة  سياسة  في  االستمرار 
السالم  إعادة إطالق عملية  آفاق  بشكل خطير 
إلنهاء  ودائم  وعادل  سلمي  حل  تحقيق  بهدف 

االستعمار في الصحراء الغربية.

تعيش حكومة أخنوش أحلك أيامها في ظل المطالب المتزايدة للشارع 
المغربي برحيلها، آخرها اطالق هاشتاغ "أخنوش ارحل" عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، األمر الذي يؤكد على عدم وجود أي امتداد شعبي 
واحدة،  يد  في  والثروة  السلطة  "تركيز  أن  و  لها،  وإعالمي  وسياسي 
يجب أن يتوقف"، وهو ما شدد عليه حزب "العدالة والتنمية" المغربي.
واعتبر الحزب مطالبة الشارع المغربي برحيل حكومة المخزن، عبر 
وسم "أخنوش ارحل" الذي لقي تفاعال واسعا في أقل من 24 ساعة عن 
وآلته  أخنوش  ما حاول  "على عكس  أنه  على  إثبات  هو  إنما  اطالقه، 
وبدون  امتداد شعبي  بدون  فإن حكومته  به،  اإلقناع  الفاشلة  التواصلية 
امتداد سياسي، بل إنها في اللحظات الصعبة بدون امتداد إعالمي رغم 

حمالت الدعاية وشراء كل ما يتحرك على األرض.”
تم  الذي  الهاشتاغ  أن  والتنمية"  "العدالة  حزب  في  قيادية  وأكدت 
مطلب  مع  واع  غير  انسياقا  يكون  أن  يمكن  وال  ترفا،  "ليس  اطالقه 
التي تستفسر عن  الذي يلغي حسبها، كل األسئلة  غير واقعي"، األمر 
الشخص الذي يقف وراءه، وتفتح الباب ألسئلة أهم "حول االحتضان 
الكبير الذي شهده من مختلف الفئات" في اشارة الى ما لقيه الوسم من 
تفاعل من قبل رواد مواقع التواصل االجتماعي وصل لمئات اآلالف، 

في أقل من 24 ساعة.
)الشرعية  وهم  من  ب"االستيقاظ  أخنوش  حكومة  الحزب،  وطالب 
االنتخابية(، وأن تعلم أن نفاد صبر الناس حقيقي، وأن منطق اإلفتراس 
يتوقف"،  أن  يجب  واحدة،  يد  في  والثروة  السلطة  بتركيز  المدعوم 
المخزن "قد ال يحمل داللة  المطالب برحيل حكومة  الوسم  أن  مضيفا 
الرحيل المؤسساتي الفعلي، وإن كان ذلك مشروعا في حد ذاته ويحدث 
الحكومة  رئيس  إفالت  أن  قوية  إشارة  لكنه  الديمقراطيات،  أعرق  في 
دعمه  وسيصعب  يستمر،  لن  الشعبية  المحاسبة  من  المحروقات  تاجر 
لمؤيديه  حتى  ومحرجا  مكلفا  صار  األمر  ألن  مرة،  كل  في  وإنقاذه 

االفتراضيين.”

مدى  ارحل"،  "اخنوش  وسم  به  حظي  الذي  الكبير  التفاعل  ويعكس 
استياء وتذمر الشعب المغربي من ارتفاع اسعار المحروقات في البالد، 
وكذا استنكار سياسة حكومة المخزن التي اعتمدت الصمت بدل التحرك 

والوفاء بوعود قطعتها على نفسها وذهبت مهب الريح.
واسع  نطاق  على  بالمغرب  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
أسعار  استمرار غالء  على  لالحتجاج  وذلك  ارحل"  "أخنوش  هاشتاغ 
المحروقات، حيث دون عدد كبير من المغاربة الهاشتاغ على حساباتهم 
على الفايسبوك.وأرفق النشطاء الهاشتاغ بصور لألثمنة المعقولة التي 
برحيل  مطالبين  بالمغرب،  المحروقات  سوق  عندها  يقف  أن  يجب 
أخنوش بسبب فشله في التصدي لموجة الغالء وبحكم دوره المزدوج 
كرئيس للحكومة وفي اآلن نفسه كصاحب الشركة المحتكرة الستيراد 

المحروقات وتوزيعها وبيعها.
وذكرت تقارير محلية أن النشطاء رفعوا مطلب تخفيض ثمن "الغازوال" 
قبل  عليه  كان  الذي  الثمن  وهو  دراهم   8 إلى  والبنزين  دراهم   7 إلى 
وصول أخنوش لرئاسة الحكومة.ونشر حوالي 200 ألف مغربي على 
الفايسبوك، هاشتاغ "أخنوش ارحل"، كسلوك احتجاجي ضد الحكومة 
الشرائية  القدرة  يحمي  تدبير  أي  اتخاذ  ودون  الصمت  التزمت  التي 

للمواطن في ظل تدهور الوضع االجتماعي منذ جائحة كورونا.
على  المغربي  الشارع  غليان  أشهر  منذ  المخزن  حكومة  وتتجاهل 
خلفية االرتفاع المستمر في أسعار الطاقة والوقود، التي سجلت أرقاما 
في  االجتماعية.وانخرط  الجبهة  قدرات  استنزاف  في  وتتسبب  قياسية 
الفاعلين  من  الكثير  الوزراء،  رئيس  برحيل  المطالب  الهاشتاغ  نشر 
و  صحافيين  إلى  باإلضافة  واالجتماعيين،  واالقتصاديين  السياسيين 

مؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي.
وتشهد البالد موجة من الغالء غير مسبوقة، دفعت العديد من المواطنين 
إلى التعبير عن رفضهم لها سواء بالخروج إلى الشارع لالحتجاج أو 

من خالل المبادرات االفتراضية على مواقع التواصل االجتماعي.

شددت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي قصفها المركز مستهدفة تخندقات 
قوات االحتالل المغربي بقطاع المحبس، حسب 
البيان العسكري رقم 584، الصادر، أول أمس، 
البيان  الصحراوية.وأبرز  الدفاع  وزارة  عن 
الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية )وأص( 
أن وحدات الجيش الصحراوي, قصفت, أمس, 

تخندقات قوات االحتالل المغربي بمنطقة سبخة 
تنوشاد, وكذا نقطة انذار جنود القوات المغربية 
قطاع  في  العطاسة,  اكرارة  بمنطقة   181
متقدمة  "مفارز  أن  البيان  المحبس.وأضاف 
من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, كانت 
مستهدفة  سابق,  وقت  في  هجماتها  ركزت  قد 
والمحبس  الفرسية  بقطاعي  المغربية  القوات 

واكرارة  السبطي  وروس  الفيعيين  وبمناطق 
الفرسيك واودي ام اركبة واودي الظمران.”

الشعبي  التحرير  جيش  هجمات  و"تتوالى 
االحتالل  قوات  معاقل  مستهدفة  الصحراوي 
المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في األرواح 
والعار",  الذل  جدار  طول  على  والمعدات 

يضيف البيان.

ملنع املبعوث ال�صخ�صي للأمني العام للأمم من تادية مهامه

جبهة البولي�ساريو ت�ستنكر جلوء دولة الإحتالل 
املغربية من جديد اإىل اأ�ساليب العرقلة واملماطلة 

اأجرى ممثل جبهة البولي�صاريو بالأمم املتحدة واملن�صق مع املينور�صو، �صيدي حممد عمار، يوم اخلمي�س الفارط، 

بنيويورك، حمادثات مع وكيلة الأمني العام للمم املتحدة لل�صوؤون ال�صيا�صية وبناء ال�صلم، روزماري ديكارلو.

اجلي�ش ال�سحراوي ينفذ هجمات
 �سد قوات الحتالل املغربي بقطاع املحب�ش

تركيز ال�صلطة والرثوة يف يد واحدة باملغرب يجب اأن يتوقف

ها�ستاغ "اأخنو�ش ارحل" يوؤكد غياب المتداد 
ال�سعبي وال�سيا�سي والإعالمي حلكومة املخزن

اأمام احلرائق املهولة التي م�صت اإقليم العرائ�س

جمعية مغربية تطالب نظام 
املخزن بتحمل م�سوؤوليته 

المخزن  المغرب" طريقة تعامل سلطات  انتقدت جمعية "أطاك 
من  هكتار   10000 حوالي  مست  التي  المهولة  الحرائق  مع 
إقليم  في  والدواوير،  والمراعي  الزراعية  واألراضي  الغابات 
ظل  في  مسؤولياتها،  بتحمل  الدولة  مطالبة  المغربي،  العرائش 

عدم تدخل السلطات المحلية في الوقت المناسب.
واستنكرت جمعية "أطاك المغرب"، في تقرير أولي لها تداولته 
وسائل اعالم محلية، غياب السلطات المحلية في البداية، وترك 
في  اندلع  الذي  "الحريق  إن  قائلة  مصيرهم،  يواجهون  السكان 
إقليم العرائش مس لحد اآلن حوالي 10000 هكتار من الغابات 
لم  فيما  الدواوير،  من  وعدد  والمراعي  الزراعية  واألراضي 

يسجل للسلطات المحلية في البداية أي حضور.”
وأضافت في السياق أن النيران أحرقت آالف األشجار المثمرة 
وحقول الفالحة المعيشية، التي تعد مصدر الدخل األهم للساكنة 
)قمح وشعير وذرة وقطاني(، إلى جانب احتراق محصول الكيف 
الكهرباء  شبكة  اتالف  الى  اضافة  المخزنة،  المحاصيل  وجميع 
واحتراق عدد كبير من المنازل ونفوق أزيد من 200 رأس من 

الحيوانات األليفة.
مع  السلطات  تعامل  بطريقة  المغرب"  "أطاك  جمعية  ونددت 
وتعاطي  الماضي،  األربعاء  اندالعها  الى  مشيرة  الحرائق، 
مغادرة  الى  اضطروا  أنهم  اال  البدائية،  بوسائلهم  معها  السكان 
منازلهم بعد تقدم ألسنة اللهب إلى المناطق السكانية، مشيرة الى 

أنه "لم يسجل للسلطات المحلية في البداية أي حضور.”
كما انتقدت غياب من وصفتهم ب"الكائنات االنتخابية التي ألفت 
المتاجرة بمآسي الناس، والتي لم تقم بأي دور يذكر"، الفتة الى 
حجم  حول  دقيقة  غير  معلومات  ب"إعطاء  قامت  األخيرة  أن 
اللتقاط  الذهاب  ثم  قوته،  من  بداية  التقليل  تم  حيث  الحريق، 

الصور عند إخماد أجزاء من الحرائق في بعض المناطق.”
والتدخل  الحماية  وسائل  لغياب  الجمعية عن صدمتها  وأعربت 
االستعجالي المفترض توفرها لدى مصالح الوقاية المدنية ولدى 
المجالس الترابية وقطاع المياه والغابات، و"التي تبين أنها غير 
متوفرة"، مشيرة الى تدخل طائرات اإلطفاء ابتداء من الخميس 
إلى  "بعد أن أخذ الحريق حجما مهوال وأضحى يهدد باالمتداد 
عبر  الممتد  الغربي،  الريف  منطقة  كل  مهددا  أضخم  مساحات 

جبال أقاليم العرائش وتطوان وشفشاون.”
وضع  "خلق  شأنه  من  حدث  ما  أن  المغرب"  "أطاك  وأكدت 
اجتماعي واقتصادي أكثر تأزما بالمنطقة"، مبرزة أن "حجم هذه 
الفاجعة كبير للغاية، حيث خسر سكان المنطقة مصادر عيشهم 

ومحصول موسمهم الزراعي ومنازلهم أضحت حطاما.”
وطالبت بهذا الصدد، الدولة بتحمل مسؤولياتها وتعويض السكان 
المأساة،  لمواجهة  وتوفير سبل عاجلة  الضائعة،  ممتلكاتهم  عن 
مشددة على ضرورة "تنظيم حمالت للضغط على الدولة لتحمل 
مسؤولياتها إزاء ما تخلفه الكوارث، وآخرها حرائق بوجديان.”

وخلفت الحرائق التي تشهدها عدة مناطق بشمال المغرب، منذ  
الى  العائالت،  مئات  وإجالء  شخص  وفاة  الماضي،  االربعاء 
واألراضي  الغابات  من  هكتار   10000 حوالي  إتالف  جانب 
تقارير  به  أفادت  ما  حسب  والدواوير،  والمراعي  الزراعية 
اعالمية محلية.وتأتي هذه الحرائق في وقت يشهد فيه المغرب 
في  وشح  استثنائية  جفاف  حالة  مع  موازاة  شديدة،  حر  موجة 

المياه.

ارتفاع اأ�صعار املحروقات باملغرب : 

حملة على مواقع التوا�سل الجتماعي 
تطالب برحيل حكومة اأخنو�ش

االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  المغاربة  النشطاء  من  اآلالف  تداول 
عزيز  الحكومة  رئيس  وبرحيل  المحروقات  أسعار  بخفض  يطالب  وسما 
أخنوش. وذكرت تقارير اعالمية محلية ، ان هذا الوسم الجديد الذي غزا 
مواقع التواصل االجتماعي، جاء مع استمرار موجة غالء المحروقات، وما 

صاحبها من ارتفاع طبع أثمان مختلف المواد األساسية.
األسعار  ارتفاع  من  امتعاضهم  عن  الوسم  هذا  من خالل  النشطاء  وعبر 
الغالء. وطأة  من  عنهم  التخفيف  شأنها  من  لتدابير  الحكومة  اتخاذ  وعدم 
ويتكون "الهاشتاغ" من ثالثة وسوم، يدعو األول إلى خفض سعر الغازوال 
والثالث  دراهم،   8 إلى  البنزين  سعر  خفض  إلى  والثاني  دراهم،   7 إلى 

يطالب برحيل عزيز أخنوش.
لدعم  العاجل  بالتدخل  الحكومة  يطالب  الذي  األول  الوسم  هو  هذا  وليس 
القدرة الشرائية للمغاربة، التي تضررت بفعل الغالء، كما أنه ليس األول 
فقد  الحكومة.  رئاسة  توليه  منذ  أخنوش  برحيل  يطالب  الذي  نوعه  من 
واجهت حكومة اخنوش بعد اشهر قليلة من تشكيلها أصواتا تطالب برحيلها 
بعد ان فشلت في تسيير وتدبير االمور وتغاضت عن مشاكل المواطن و 

ادارت ظهرها لوعودها. 
ففي منتصف شهر فبراير الماضي، تصدر وسم "أخنوش ارحل" منصة 
"تويتر" في المغرب والذي امتد أليام، بالتزامن مع ارتفاع األسعار.وقبل 
ذلك، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، في 13 فبراير الماضي، 
رفضا الرتفاع األسعار. كما شهدت مدن مغربية، وقفات احتجاجية إحياء 

لذكرى احتجاجات 20 فبراير 2011، نددت فيها بارتفاع األسعار.
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دويل

وأضاف أبو ردينة في تصريح لتلفزيون 
دولة  أول  هي  فلسطين  إن  فلسطين، 
منذ  األميركي  الرئيس  يزورها  عربية 
الزيارة  لهذه  أن  مبينا  اإلدارة،  توليه 
معاني رمزية، وتحمل رسالة لالحتالل 
هي  الفلسطينية  القضية  بأن  الصهيوني 

محور الصراع في المنطقة.
كان  الفلسطيني  الرئيس  أن  إلى  وأشار 
والحقوق  الثوابت  بشأن  الوضوح  شديد 
الفلسطينية، حيث أكد سيادته أنه ال حل 
القدس،  دون  من  المنطقة  في  وال سالم 
وأنها مفتاح االمن والسالم واالستقرار، 
الخط  هي   67 عام  حدود  أن  أكد  كما 
الشرقية،  القدس  رأسها  وعلى  األحمر، 
وسالم  ألمن  الوحيدة  الطريق  وهي 
الموقف  ردينة  أبو  الجميع.واعتبر 
سابقاتها،  عن  متقدمة  خطوة  األميركي 
زيارة  بدأت  حيث  عليها،  البناء  ويجب 
دون  القدس،  من  األميركي  الرئيس 
بيت  في  وانتهت  صهيوني،  تواجد  أي 
لحم، مشيرا إلى أنه جرى االتفاق على 
العالقة  لتطوير  الجانبين،  بين  التواصل 

بما يخدم المصالح العامة الفلسطينية.
والقيادة  والقدس  فلسطين  أن  وأوضح 
التاريخية لشعبنا أثبتوا خالل هذه الزيارة 
أنهم العنوان في المنطقة، كما أن القضية 
حية  انها  أخرى  مرة  أثبتت  الفلسطينية 
ال تموت، وأن أية حلول ال تستطيع أن 

تتجاوزها. 
فتح  حركة  رئيس  نائب  قال  جهته  من 
المرحلة  إن  أمس،  العالول،  محمود 

عنوانها  خطوات  دراسة  ستشهد  المقبلة 
وذكر  الراهن.  بالوضع  القبول  عدم 
"صوت  إلذاعة  حديث  العالول في 
محمود  الرئيس  قاله  ما  فلسطين" أن 
عباس أمام نظيره األميركي جو بايدن، 
متمثلة  هامة،  مسائل  عدة  على  اشتمل 

عملية  عليها  قامت  التي  األسس  بتثبيت 
األسس تآكلت  هذه  أن  السالم.وأضاف 
ومواقف  االسرائيلي  االحتالل  بفعل 
اتفق عليه  بما  إقرارها  حكوماته، وعدم 
الطرفان. ولفت العالول إلى أن الرئيس 
كان واضحا في لقائه مع بايدن، وطرح 

وآماله،  شعبنا،  قضايا  جميع  خالله  من 
وتابع،  واالستقالل.  للحرية  وتطلعاته 
المقبلة ستشهد دراسة الخطوات  "الفترة 
أجل  من  اتخاذها  يجب  التي  القادمة 
تطبيق شعار الرئيس عباس بأنه ال يمكن 

القبول بالوضع الراهن.«

اأبو ردينة معلقا على لقاء الرئي�سني الفل�سطيني والأمريكي 

عبا�س كان �ضديد الو�ضوح 
ب�س�أن الثوابت واحلقوق الفل�سطينية

قال الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل اأبو ردينة، اإن زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإىل فل�سطني حتمل معاين 

وم�سامني كثرية، بعد انقطاع منذ اإدارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترمب.

منزلها،  ركام  وفوق  مهترئة  خيمة  في 
فارس  أم  المقدسية  أسرة  احتفلت 
ولم  المبارك.  األضحى  بعيد  الرجبي، 
على  األعياد  من  كغيره  هذا  العيد  يكن 
فرًدا   30 من  المكونة  الرجبي  عائلة 
جلهم من األطفال، فال كعك للعيد، وال 

مكان الستقبال الزوار سوى الشارع.
ولم يعلق األطفال زينة العيد، ولم يناموا 
ليلة العيد على أسّرتهم، ولم يحظوا بليلة 
عيد هادئة بين جدران منزلهم، فجرافات 
االحتالل اإلسرائيلي هدمت في العاشر 
للعائلة،  بناية سكنية  المنصرم  مايو  من 
في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب 

المسجد األقصى.
موزعة  شقق  خمس  من  المكون  البيت 
ثالثين  من  أكثر  تؤوي  طابقين  على 
واستبدله  عين،  بعد  أثرا  أصبح  فردا، 
تفصلها  مشتركة،  عديدة  بخيم  أصحابه 
الرجبي،  فارس  أم  تقول  قماشية.  قطع 

إنها صامدة وعائلتها رغم الهدم والدمار 
الذي حّل بمنزلهم، مبينة أنها لن تغادر 
منزلها المدمر، وستحتفل في العيد على 
على  اعتادت  التي  فارس  أم  أنقاضه. 
على  وتوزيعه  العيد  قبيل  الكعك  إعداد 
المكان  يسعفها  لم  وأحفادها،  أبنائها 
فرن  لها  يتبقَّ  فلم  العام،  هذا  لتحضيره 
وال أدوات تحضير الكعك التي تساعدها 
على طهيه، إلى جانب أن حالتها النفسية 

والمعنوية لم تساعدها على ذلك.
تستقبل  أن  لها  كيف  بحْيرة:  وتتساءل 
الخيمة  بين  ما  العيد،  خالل  الزوار 
من  أحفادها  ستمّكن  وكيف  والشارع، 
بها  حّل  ما  ورغم  بالعيد.  االستمتاع 
أم  أن  إال  وخراب  دمار  من  وبعائلتها 
فارس تصر على الصمود والرابط في 
المدمر،  ومنزلها  أرضها  حيث  القدس، 
على  وبنام  السماء  بتلحف  "لو  مضيفة 
أرضي  هاد  منها..  بتحرك  ما  األرض 

أتحرك  رح  مش  فيها،  مزروعة  وأنا 
فارس  أم  أموت.«وتتأمل  ما  ليوم  منها 
والدموع محبوسة في عينيها، أن يكون 
صبر  النصر  بأن  موقنة  قريبا،  الفرج 
ساعة، وأنه مهما طال الزمن أو قصر، 
عدد  االحتالل.وبلغت  زوال  من  البد 
وتجارية  سكنية  لمنشآت  الهدم  عمليات 
من  األول  النصف  خالل  القدس،  في 
هدم،  90 عملية   ،2022 الجاري  العام 
منها 79 عملية هدم ذاتية، تركزت في 
بلدات سلوان، والعيسوية، وجبل المكبر 
المقدسية  العائالت  ونفذت  والطور. 
أمام  والوقفات  االحتجاجات  من  سلسلة 
هدم  سياسة  ضد  االحتالل  بلدية  مبنى 
المنازل، وأصدر أهالي بلدة جبل المكبر 
جنوبّي القدس وعشائر السواحرة قراًرا 
الهدم  أنواع  جميع  بوقف  مسبوق  غير 
بلدات  باقي  داعين  البلدة  في  الذاتية 

وأحياء القدس التخاذ اإلجراء ذاته.

معتقل يف �سجون الحتالل 

ال�سهيوين منذ 7 �سنوات

خرباء اأمميون يط�لبون ب�لإفراج 
عن الأ�سري اأحمد من��سرة

طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق اإلنسان، االحتالل 
الصهيوني باإلفراج الفوري عن األسير أحمد مناصرة 

)20 عاًما(، المعتقل في سجونها منذ 7 سنوات.
المقررة  وهم:  مشترك،  بيان  على  خبراء   5 ووقع 
األرض  في  اإلنسان  حقوق  بحالة  المعنية  الخاصة 
والمقررة  ألبانيز،  فرانشيسكا  المحتلة  الفلسطينية 
في  اإلنسان  حقوق  وحماية  بتعزيز  المعنية  الخاصة 
والمقررة  أولين،  فيونواالني  اإلرهاب  مكافحة  سياق 
للعنصرية  المعاصرة  باألشكال  المعنية  الخاصة 
أشيوم،  تنداي  األجانب  وكره  العنصري  والتمييز 
تاللينغ  الصحة  في  بالحق  المعنية  الخاصة  والمقررة 
العنف  بمسألة  المعنية  الخاصة  والمقررة  موفوكينغ، 

ضد المرأة ريم السالم.
تدهور  رغم  "مناصرة"  اعتقال  استمرار  البيان  وعّد 
من  جزًءا  جميعا  علينا  عار  "وصمة  العقلية  حالته 
المجتمع الدولي لحقوق اإلنسان.« وأضاف الخبراء "ال 
نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام 
ملقى على األرض تحت وابل من اإلهانات والتهديدات 

التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية.«
وأشاروا إلى أنه "جرت إدانة أحمد في 2016، بتهمة 
بالسجن 12 عاًما، رغم أن  القتل وُحكم عليه  محاولة 
القانون في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة في 
العام 2015 ال يسمح بسجن القاصرين دون سن .«14 
أحمد  للطفل  العقلية  الحالة  تدهور  أن  الخبراء  وأكد 
الحبس  وحاالت  القاسية،  اعتقاله  لظروف  نتيجة  كان 

االنفرادي المتكررة والعزل.
"أيلون"  في سجن  المبكرة  اإلفراجات  لجنة  ورفضت 
بالرملة، في وقت سابق، اإلفراج عن األسير المقدسي 
أحمد مناصرة الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي 
والنفسي. وقررت اللجنة التابعة إلدارة سجون االحتالل 
تصنيف ملف األسير مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، 

حسب تعريف قانون "مكافحة اإلرهاب الصهيوني.«

"حم�ية ال�سحفيني" 
تعرب عن خيبة اأمله� من عدم 

لق�ء ب�يدن اأ�سرة اأبو ع�قلة
عن  الصحفيين،  لحماية  الدولية  اللجنة  عبرت 
األمريكي  الرئيس  لقاء  عدم  من  أملها"  "خيبة 
أبو  شيرين  الشهيدة  الصحفية  أسرة  بايدن  جو 
عاقلة، وتجاهل التزامه بفتح تحقيق يقوده مكتب 

التحقيقات الفيدرالي حول أسباب استشهادها.
الشرق  برنامج  منسق  منصور،  شريف  وقال 
أن  "يجب  اللجنة:  في  إفريقيا  وشمال  األوسط 
تفهم إدارة بايدن أن حملة تحقيق العدالة الحقيقية 
لن تختفي.« وأضاف "منصور"، في  لشيرين 
تصريح صحفي، أن "أي تصور لعدم المباالة 
لحقوق  كبيًرا  ضرًرا  سيشكل  الصحفيين  تجاه 
اإلنسان التي يدعي الرئيس األمريكي االعتزاز 

بها.« 
رئيس  مع  صحفي  مؤتمر  في  بايدن،  وتعهد 
بمدينة بيت  الفلسطينية محمود عباس،  السلطة 
أسباب  عن  للكشف  التحقيقات"  "بتكثيف  لحم، 
قتلها  بايدن  ووصف  عاقلة.  أبو  استشهاد 
بـ"المأساوي"، مشيًرا إلى أنها كانت "أمريكية 
حيويا  عمال  وتعمل  فلسطينية،  بكونها  فخورة 
من أجل المستقبل.« وأضاف: "أبو عاقلة كانت 
لكشف  التحقيق  نركز  وسوف  بعملها،  تقوم 

النقاب عن أسباب مقتلها.«
وفي 5 يوليو، قالت وزارة الخارجية األمريكية: 
إن "المحققين المستقلين" لم يتمكنوا من التوصل 
إلى نتيجة نهائية بشأن مصدر الرصاصة التي 
تحليل  إجراء  "بعد  عاقلة،  أبو  الصحفية  قتلت 

جنائي مفصل.«
بيان  في  المتحدة  الواليات  خارجية  وذكرت 
خلص  األمريكي  األمني  المنسق  أن  صحفي، 
االحتالل  أجراها  التي  التحقيقات  خالل  من 
من  النار  إطالق  أن  إلى  الفلسطينية،  والسلطة 
مواقع جيش االحتالل كان مسؤواًل على األرجح 
عن مقتلها، "لكنه لم يجد أي سبب لالعتقاد بأن 
هذا كان متعمًدا.« ورفضت السلطة والفصائل 

الفلسطينية التسليم بهذه الرواية.
الجنسية  تحمل  والتي  عاقلة،  أبو  واستشهدت 
األمريكية أيضا في 11 مايو/ أيار أثناء تغطيتها 
جنين  مخيم  ألطراف  االحتالل  جيش  القتحام 

شمال الضفة الغربية.

 بعد هدم منزلها يف القد�س املحتلة

ع�ئلة الرجبي واقع حزين و�سمود متوا�سل
النتهاكات ال�سهيونية يف حق 

ال�سعب الفل�سطيني تتوا�سل

ط�ئرات الحتالل 
تق�سف موقعني بغزة

قصفت طائرات االحتالل الصهيوني 
فجر أمس موقعا جنوب غرب مدينة 

غزة، وآخر وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية أن 
بعشرة  قصفت  االحتالل  طائرات 
الشيخ  منطقة  في  موقعا  صواريخ 
غزة،  مدينة  غرب  عجلين،جنوب 
واشتعال  كليا  تدميره  إلى  أدى  ما 
النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب من 
بممتلكات  أضرار  وإلحاق  المكان، 
قصفت  كما  لمجاورة.  المواطنين  
طائرات االحتالل بصاروخين موقعا 
آخري غرب مخيم النصيرات وسط 
تدميره ووقوع  إلى  أدى  ما  القطاع، 

أضرار.
على  المتواصل  عدوانه  سياق  وفي 
مدينة غّزة ،أطلقت زوارق االحتالل 
رشاشاتها  نيران  أمس,  الصهيوني 
في  الصيادين  مراكب  تجاه  الثقيلة 

عرض بحر شمال القطاع.
زوارق  إن  محلية  مصادر  وقالت 
رشاشاتها  نيران  فتحت  االحتالل 
العاملة  الصيادين  مراكب  تجاه 
يبلغ  أن  دون  غزة,  قطاع  شمال 
عن وقوع إصابات. وتتعمد زوارق 
والغاز  النار  إطالق  يوميا  االحتالل 
قطاع  بحر  في  الصيادين  تجاه 
وتصيب  منهم,  العديد  وتعتقل  غزة, 
المراكب,  تخريب  عن  عدا  آخرين, 

واالستيالء على عدد منها.

 تواصل سلطات االحتالل الصهيوني احتجاز جثمان الشهيد 
األسير نصار طقاطقة من بلدة فجار جنوب بيت لحم، للسنة 

الثالثة على التوالي.
وأوضح نادي األسير، في بيان، صدر أمس، أن اليوم السادس 
عشر من تموز/ يوليو، يصادف الذكرى الثالثة على استشهاد 
نتيجة  االحتالل  سجون  في  ارتقى  الذي  طقاطقة،  األسير 
)القتل  المتعمدة  الطبّي  اإلهمال  وجريمة  للتّعذيب،  تعرضه 

البطيء.)
وبيّن نادي األسير، أّن طقاطقة تعرض خالل فترة اعتقاله التي 
امتدت من 19 حزيران/ يونيو 2019 حتى يوم استشهاده 16 
تموز/ يوليو 2019، لجريمة التّعذيب الممنهجة في التّحقيق، 

المبرح  بالضرب  عليه  الّسجانين  من  مجموعة  واعتداء 
احتجاز  لظروف  تعرض  كما  حينه،  في  "مجدو"  معتقل  في 
قاسية، تسببت بإصابته بالتهاب رئوي حاد، ولم تكتف أجهزة 
الطبّي  اإلهمال  جريمة  بحّقه  نّفذت  بل  تعذيبه،  في  االحتالل 

)القتل البطيء.)
وقال "إن احتجاز جثمانه حتّى اليوم يعد جريمة تُضاف إلى 
سلسلة الجرائم التي نّفذتها بحّقه، وهو من بين عشرة أسرى 
شهداء يواصل االحتالل احتجاز جثامينهم، من بينهم الشهيدة 
سعدية فرج هللا، التي استشهدت في سجن "الدامون" مؤخًرا. 
 231  ،1967 عام  منذ  األسيرة  الحركة  شهداء  عدد  ويبلغ 
شهيدا، من بينهم من ارتقوا نتيجة إعدامهم ميدانًيا بعد اعتقالهم.
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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.



يومية وطنية  �إخبارية 

عامة ت�صدر  وتوزع

عن  الرائد لالإعالم واالت�صال

راأ�صمالها:300000.00 دج

املقر االإجتماعي: 221، حي املاندرين املحمدية اجلزائر العا�صمة

الهاتف: 023.75.06.25   /   الفاك�س: 023.75.05.63 

من اأجل اإ�صهاركم توجهوا اإىل: 

املوؤ�ص�صة الوطنية لالت�صال، الن�صر 

واالإ�صهار بوكالة ANEP، املتواجدة 

ب 01 نهج با�صتور - اجلزائر-

الهاتف الثابت: 

021-71-16-64/021-73-71-28
الفاك�س:

021-73-95-59/021-73-99-19 

الربيد االإلكرتوين: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

�صركة الطباعة  

SIA اجلزائرية

املنطقة ال�صناعية 

 باب الزوار اجلزائر

عدد ال�صحب 

اليومي: 

2000 ن�صخة

الوثائق 

التي ت�صل 

اجلريدة

ال ترد 

ال�صحابها 

�صواء ن�صرت 

اأو مل تن�صر

م�صلحة االإ�صهار "الرائد" 

0674 94 44 44 

الربيد االإلكرتوين
journal.elraed@gmail.com

الطباعةاالإدارة والتحـريـر

مــديـــــر الن�صر:

عبد املجيد ذبيح

رئي�س التحريـر:

عزيــــز طواهــــــر

15االأحد  17 جويلية 2022 املـوافق لـ 18 ذو احلجة 1443 هـ    الت�سلية



1603:56 الفجر: 

05:40 ال�شروق: 

12:54 الظهر: 

16:45 الع�شر: 

20: 09 املغرب: 

 21:46 الع�شاء: 

 الأحد 17 جويلية  2022 

املـوافق   لـ  18 ذو احلجة 1443 هـ  

عزيز. ط

أعلنت "سامسونغ الجزائر" إطالق برنامج المنح الدراسية 
" Innovation Campus Samsung  " بداية 

من 6 جويلية ، بعد نجاح النسخة األولى التي أوفت بكل 
وعودها.

وقد تم فتح باب تقديم الطلبات للدفعة الثانية لهذا التكوين 
في الذكاء االصطناعي من قبل "سامسونغ الجزائر" 

بالشراكة مع Gomycode الجزائر، أين كانت الفرصة 
أمام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاًما 

من طلبة والمهتمين باإلعالم األلي لتقديم ملفاتهم على 
رابط التسجيل إلى غاية 30 ماي.

ومن بين 3000 طلب تسجيل تم اختيار ثالثين طالًبا 
لهذه الطبعة الثانية، بعد إجراء سلسلة من االختبارات 

والمقابالت مكنت من اختيار الطالب الـ30 ، على أساس 
التكوينات الخاصة بهم ، وكذا نجاحهم في اختبارات 

االختيار األولية إضافة إلى سلسلة من المقابالت 
لتحديد الدوافع التي كانت وراء اختيارهم اإلنضمام إلى  

Samsung Campus طبعة 2022.
ويوفر Samsung Innovation Campus للشباب 

فرصة ولوج عالم الشغل القائم على التكنولوجيا الجديدة 
واالستفادة من التدريب العملي في مجال التقنيات التي 

تركز على الذكاء االصطناعي بهدف تطوير المعرفة 
والمهارات الالزمة لمهن المستقبل. كما يقدم البرنامج 
تكوينا مخصًصا في بلدان مختلفة، ويهدف سامسونغ 

لإلبتكار أيضا إلى تمكين جيل جديد من أصحاب الحلول 
للمشكالت من خالل نقل مهارات هي محل اختبار في 

الوقت الحالي، وفهم للتقنيات التي ستشكل مستقبلهم 
وتثري التنمية المستدامة في العالم بطريقة عملية.

ويبقى الهدف من هذا التكوين هو تمكين الشباب المهتمين 
بالذكاء االصطناعي من الحصول على تدريب مطلوب 

بكثرة في قطاع يتميز بإمكانيات كبيرة ، وبالتالي 
فتح آفاق مهنية جديدة لهم. كما يعكس البرنامج رؤية 

سامسونغ لتمكين الشباب من ولوج سوق العمل قائم على 
التكنولوجيا.

 Samsung كما يستهدف التكوين الذي يقدمه برنامج
Innovation Campus إلى تزويد الشباب بالمهارات 
الشخصية والتقنية، فهو ال يقتصر على التدرب ألداء مهام 

معينة وإنما لكي يصبحوا محترفين بأتم معنى الكلمة.
تجدر اإلشارة إلى أن برنامج هذا التكوين يقدم 320 ساعة 

من الدروس مقسمة بين الجانب النظري 240 ساعة 
والجانب العملي 80 ساعة مع إعداد مشروع في مجال 

الذكاء االصطناعي.

أكدت مصالح الحماية المدنية بوالية مستغانم أن الهزة األرضية 
التي شهدتها الوالية فجر أمس،  لم تخلف أي خسائر بشرية أو 

أضرار مادية.
وذكر بيان لخلية اإلعالم و االتصال أمس، أن مصالح المديرية 

الوالئية للحماية المدنية لم تتلق أي اتصال أو نداء من المواطنين 
عقب الهزة األرضية التي تم تسجيلها صباح يوم السبت في 

حدود الساعة الخامسة صباحا.
وقامت ذات المصالح على الفور بدوريات استطالعية للوحدتين 

الثانويتين لبلديتي سيدي علي وسيدي لخضر دون تسجيل أي 
خسائر أو أضرار تذكر, يضيف البيان.

وبلغت شدة الهزة األرضية التي شعر بها سكان المنطقة الشرقية 
لوالية مستغانم )بلديات دوائر سيدي علي وسيدي لخضر 

وعشعاشة( والواليات المجاورة 4.2 على سلم ريشتر وحدد 
مركزها بـ 52 كلم شمال شرق سيدي لخضر، كما تمت اإلشارة 

إليه.
ف. م

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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وفاة ال�صحفي بالإذاعة 
عنتر بن مو�سى

انتقل مساء أول امس، إلى رحمة الله الصحفي 
و مدير إذاعة ميلة الجهوية، عنتر بن موسى، 
إثر حادث مرور، حسب ما علم لدى اإلذاعة 

الجزائرية.
و اشتغل المرحوم صحفيا بالقسم الرياضي بالقناة 
اإلذاعية الثانية الناطقة باألمازيغية، ثم انتقل إلى 

قسم األخبار بالقناة ذاتها، قبل أن يتم تعيينه مديرا 
إلذاعة ميلة منذ ما يقارب السنة.

و على إثر هذا المصاب، تقدم وزير االتصال، 
محمد بوسليماني، بأخلص عبارات التعازي 

وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة 
ولألسرة اإلذاعية واإلعالمية كافة، راجيا من 

المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه، جميل الصبر 

والسلوان.
واأج

 ثالثة من بينهم محل

 بحث من قبل العدالة

توقيف 10 �أ�سخا�ص ل�سلوعهم 
في ق�سايا �إجر�مية بغرد�ية

ألقت مصالح أمن والية غرداية القبض على 
عشرة  أشخاص، ثالثة من بينهم محل بحث من 

قبل العدالة لضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة، 
حسبما أفاد بيان نشرته أمس، ذات الهيئة األمنية.

ونفذت هذه العمليات عبر مختلف أحياء مدن 
الوالية في إطار مكافحة بؤر اآلفات اإلجتماعية, 

حسب ذات البيان, الذي أوضح أيضا أن قاعدة 
المعطيات حول الموقوفين التي بينت أن لهم 

سوابق قضائية هم أيضا محل بحث لتورطهم في 
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة مع 
ارتكاب فعل االعتداء والعنف والضرب والجرح 

باستعمال أسلحة بيضاء ضد الضحايا.
وحسب بيان مصالح األمن، فقد سمحت التحريات 

التي قامت بها ذات الجهة األمنية بحجز أسلحة 
بيضاء )سكاكين وسيوف( وأقراص مهلوسة وكمية 
من الكيف المعالج ومبلغ مالي، وفق المصدر ذاته. 

ووضع الموقوفون تحت ذمة التحقيق الذي بوشر 
فيه بإشراف النيابة المختصة للكشف عن مالبسات 

تورطهم في القضايا المختلفة.
ق. و

بداية من المو�صم الجامعي 

المقبل بجامعة بالجلفة

تخ�س�ص "الذكاء 
�ال�سطناعي" في طور �لما�ستر 

ستتعزز خارطة التكوين في طور الماستر بجامعة 
"زيان عاشور" بالجلفة خالل الموسم الجامعي المقبل، 

بإدراج تخصص جديد يتعلق بالذكاء االصطناعي، 
حسبما علم يوم السبت من رئاسة الجامعة.

و أكد رئيس الجامعة الحاج عيالم على هامش حفل 
اختتام السنة الجامعية, أن مدونة التخصصات ستعرف 

الموسم المقبل 2022/2023 إدراج تخصص الذكاء 
االصطناعي في طور الماستر, ليشكل إضافة حقيقية 

لفروع التكوين التي تضمنها كلية العلوم والتكنولوجيا, 
مواكبة لسوق العمل والتحديات المستقبلية.

وأضاف عيالم أن هذا الرهان الذي جاء ليساهم في 
توسيع قائمة التخصصات ذات األولوية، "سيمكن 

الطلبة من تعزيز قدراتهم البحثية والعلمية, في 
تخصص نوعي ذو جاذبية كبيرة في سوق الشغل, 

كونه ذو بعد إقتصادي وعلمي".
وفي موضوع آخر أكد ذات المسؤول بأن الموسم 

الجامعي الماضي شهد تنظيم عدة تظاهرات علمية 
ورياضية كان أهمها األولمبياد الرياضية والثقافية 

الوطنية لذوي الهمم التي نظمت ألول مرة في الوسط 
الجامعي ليتم ترسيمها من طرف الوصاية، كما ذكر 

عيالم.
وضمن نشاطات الجامعة خالل الموسم 2021/2022 
تم تنظيم وألول مرة معرض لإلنجازات واإلبتكارات، 

أثمر حينها في تقديم 50 مشروعا, برع فيهم طلبة 
وأساتذة جامعيون، وهي المشاريع التي يمكن مرافقتها 

لتصبح مؤسسات مصغرة ومتوسطة دعم اإلقتصاد 
الوطني، وفقا لذات المسؤول.

لإلشارة، عرف الموسم الجامعي، الذي اختتم بتكريم 
ثلة من المتوفقين, تخرج قرابة 11 ألف طالب, كانوا 
قد تلقوا تكوينا في طوري الليسانس والماستر بسبع 

كليات ومعهد متخصص يحويها هذا الصرح الجامعي 
الذي يحصي أزيد من 40 ألف طالب.

ق. و

�صكيكدة

حر�ئق �لغابات تتلف 3 هكتار�ت 
من �الأدغال و�الأحر��ص

أتلف حريق حوالي 3 هكتارات من األدغال 
واألحراش باإلضافة إلى أشجار زيتون وتين بمنطقة 

واد مديني بأعالي منطقة سطورة ببلدية سكيكدة، 
حسب ما علم أمس، من مصالح الحماية المدنية.

وقد تدخلت إلخماد هذا الحريق، الذي اندلع مساء أول 
أمس، فرق اإلطفاء للوحدة الرئيسية للحماية المدنية 

مدعمة بكل من الوحدة الثانوية لسكيكدة والوحدة 
الثانوية لرمضان جمال وكذا الوحدة الثانوية للحروش 

ووحدة قطاع الميناء والرتل المتنقل لمكافحة حرائق 
الغابات والمحاصيل الزراعية، استناًدا لذات المصدر.

وأضافت ذات المصالح أن عملية إخماد الحريق 
كانت بقيادة مدير الحماية المدنية لوالية سكيكدة المقدم 

الصادق دراوات وبحضور قادة الوحدات العملية 
وبتفعيل اللجنة الوالئية لحماية الغابات.

وقد استمرت عملية إخماد الحريق إلى ساعة متأخرة 
من ليلة الجمعة إلى السبت، حيث تمكن أعوان الحماية 
المدنية من التحكم في الحريق والحيلولة دون انتشاره 

إلى المجمعات السكانية رغم صعوبة المسالك وقوة 
الرياح التي تراوحت ما بين 20 إلى 30 كلم في 

الساعة والتي ساهمت في انتشار الحريق في حين ال 
تزال عملية المراقبة واالستطالع مستمرة. وقد تطلبت 

العملية تسخير 6 شاحنات إطفاء و4 سيارات إطفاء 
خفيفة وسيارة إسعاف وسيارات ربط و43 عنصًرا 

من مختلف الرتب، حسب ما تمت اإلشارة إليه.
واأج

العا�صمة

 توقيف �سخ�سين 
وحجز 2925 قر�ص مهلو�ص

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر من توقيف 
شخصين  وحجز 2925 قرص من المؤثرات العقلية 

إثر تفكيك جماعة إجرامية منظمة، حسبما  أفاد به 
أمس، بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن مصالح أمن والية الجزائر, 
ممثلة في فرقة الشرطة القضائية  بأمن المقاطعة 

اإلدارية بوزريعة, "عالجت قضية حيازة ونقل 
وتخزين المؤثرات  العقلية لغرض البيع والترويج 
وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة ضمن 

شبكة  إجرامية منظمة".
وقد تمت هذه العملية -يضيف البيان- "تحت اإلشراف 
الدائم للنيابة  المختصة إقليميا"، حيث تمكنت خاللها 

ذات الفرقة من "توقيف شخصين وحجز 2925   
قرصا من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي يقدر بـ 

81900 دج من عائدات بيع هذه  المؤثرات وهاتفين 
نقالين ودراجة نارية تستعمل لنقل هذه السموم". وبعد 
استكمال اإلجراءات القانونية، تّم "تقديم المشتبه فيهم 

أمام النيابة  المختصة إقليميا", وفقا لذات المصدر.

ق. و

بعد نجاح الن�صخة الثانية 

"�سام�سونغ �لجز�ئر" تطلق ثاني 
طبعة لبرنامج �لمنح �لدر��سية

اإثر الهزة الأر�صية بولية م�صتغانم، الحماية المدنية توؤكد:

 عــــــدم ت�سجيل �أي خ�سائــــر
 ب�سريـــــة �أو �أ�ســـر�ر ماديــــة 

ح�صيلة مروعة ب�صبب اإرهاب الطرقات

 16 قتيال في حو�دث 
مرور خالل يومين

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 464 آخرون 
بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، إثر وقوع حوادث 
مرور عبر عدة واليات خالل الـ 48 ساعة األخيرة، 

حسبما أفاد به أمس، بيان لمصالح الحماية المدنية. 
وأضاف المصدر ذاته, أن جهاز حراسة الشواطئ 

تدخل خالل نفس الفترة الممتدة من الـ 14 إلى الـ16 
جويلية الجاري, لغرض انتشال جثث 6 غرقىـ منهم 

5 حاالت على مستوى  الشواطئ وحالة واحدة 
على مستوى بركة مائية بكل من واليات الجزائر, 
بومرداس,  تيبازة, عين تموشنت، مستغانم وعين 

الدفلى. 
من جهة أخرى, تدخلت عناصر الحماية المدنية 

من أجل إطفاء 4 حرائق حضرية  مختلفة بكل من 
واليات الجزائر, تيزي وزو, برج بوعريريج وتبسة، 

أدت هذه الحرائق  إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 
63 سنة على إثر حريق شب داخل مسكن ببلدية 

ودائرة  بئر العاتر، والية تبسة.
ف. م
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