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في ر�شالة وجهها لمجل�ص 

الأمن �شمنها ت�شعة محاور

 لعربــــــاوي يف�ســــح
 اأكاذيب ممثـل المغرب 

بالأمــم المتحــــــدة

 رئيــــــــــــــــــ�ص الوزراء

  اليطالي يحل بالجزائر

  رغــــــم الحديـــــــــــث

 عــــــن ا�شتقالة و�شيكة
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زيارة ر�سمية ب�سبغة اقت�سادية مح�سة

تنطلق يوم 21 جويلية عبر البوابة المخ�ش�شة لهذا الغر�ص

هذه تفا�سيل الت�سجيالت لحاملي البكالوريا الجدد



وتهتم إيطاليا كثيرا بعالقاتها مع الجزائر، والتي 
شهدت في اآلونة تطورا كبيرا، إذا أكدت روما 

بأن اتفاقياتها مع الجزائر لرفع امداداتها من الغاز، 
مكنتها من تجاوز الوضع الصعب، الذي خلفته 
التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا بين روسيا 

وأوكرانيا، خاصة وأنها تستورد نسبة معتبرة من 
الغاز الروسي.

ولم تمنع األوضاع غير المستقرة داخل بيت 
الحكومة االيطالية، في ظل التوقعات باستقالة 

ماريو دراغي بعد قرار حركة خمس نجوم عدم 
التصويت على الثقة في مرسوم دعم الشركات 
واألسر، من زيارة الجزائر وحضور اجتماع 

منتدى األعمال الجزائري اإليطالي الذي 
سيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات، والذي 

من شأنه أن يسمح بتعزيز سبل التعاون ويسمح 
بتجسيد استثمارات جديدة.

وتبرز الزيارة _وتوقيتها وتشبث ماريو دراغي 
بها، رغم األزمة، التي تتخبط فيها حكومته_، 
المكانة الكبيرة، التي باتت تحتلها الجزائر لدى 
ايطاليا، إذ أنها تعتبرها بمثابة المنقذ من الشتاء 

القادم، وستسمح الشحنات المصدرة من الجزائر 
من مأل مخزوناتها االستراتيجية استعدادا لفصل 
الشتاء، وكان كالوديو ديسكالزي المدير التنفيذي 

لمجمع إيني االيطالي، قد أكد في تصريحات 
سابقة، بأن إيطاليا ستنجو من فصل الشتاء من 

خالل تنويع إمداداتها من الطاقة، ما دفعها للعمل 
على  الحصول على إمدادات أكبر من الجزائر، 

وينتظر أن تستورد خالل العام الجاري 24 مليار 
متر مكعب.

وفي ذات االتجاه، أكدت مذكرة مشتركة صدرت 
عن وزارتي الخارجية والتحول البيئي في 

الحكومة اإليطالية أن "عملية تنويع موردي 
الغاز الطبيعي إليطاليا تستمر بنجاح"، وذلك في 
إطار جهود روما لالستغناء عن الغاز الروسي 

على خلفية الهجمات الروسية على األراضي 
األوكرانية، حسب ما نقلته وكالة آكي اإليطالية 

لألنباء.
وأضافت المذكرة "لقد حصلت بالدنا على 

4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من 
الجزائر، باإلضافة إلى 21 مليار متر مكعب تم 

وضعها بالفعل على أساس االتفاقات الدولية التي 
وقعتها الحكومة في األسابيع األخيرة".

وأشارت وزارتا الخارجية والتحول البيئي إلى 
أنها "خطوة أخرى في االستراتيجية التي تتبعها 

الحكومة والتي، من شأنها أن تضع البالد في 
أمان، على المدى القصير بالفعل على جبهة 

إمدادات الغاز".
وتسعى ايطاليا من خالل تحركاتها اليجاد بدائل 

عن الغاز الروسي، في ظل التوترات القائمة 
والمتواصلة بين دول االتحاد األوروبي من جهة 

وروسيا من جهة أخرى، إذا عبرت العديد من 
الدول عن تخوفها من شح إمدادات الغاز الروسي، 

خاصة وأن موسكو تغطي أزيد من 40 بالمئة 
من إجمالي إحتياجات السوق األوروبية، وفي 

الجانب اآلخر يتوقع مراجعة أسعار الغاز الموجه 
اليطاليا، بعدما شرعت الجزائر في اآلونة األخيرة 

في تطبيق قرار إعادة النظر في تسعيرة الغاز 
الطبيعي المصدر لمختلف المتعاملين.

وتأتي زيارة ماريو دراغي للجزائر استمرارا 
للزيارات واللقاءات المتبادلة بين الطرفين، إذ 
أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد 

زار روما نهاية شهر ماي الماضي، ووقع على 
اتفاقيات تشمل مذكرات تفاهم في مجال تبادل 
المعلومات المالية والتعاون الثقافي والسياحي 

والتعاون بين الشركات الصغرى في البلدين، كما 
جرى التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير حقول 
الغاز والهيدروجين األخضر في الجزائر بين 

شركتي إيني وسوناطراك.
يشار إلى أن الحجم االجمالي للمبادالت التجارية 

بين الجزائر وايطاليا، بلغ سنة 2020 نحو 6 
ماليير دوالر، منها أزيد من 3,5 مليار دوالر 

صادرات جزائرية نحو ايطاليا، أغلبها في قطاع 
المحروقات، وحوالي 2,5 مليار دوالر واردات 

من ايطاليا، أغلبها تخص التجهيزات.

ف.م
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زيارة دولة ب�ضبغة اقت�ضادية حم�ضة
 وزير العدل الكويتي

 يحل باجلزائر يف زيارة ر�شمية

التوقيع على الربنامج التنفيذي 
للتعاون بني وزارتي عدل البلدين

حل أمس بالجزائر العاصمة, وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة بدولة الكويت, المستشار جمال هاضل الجالوي, 

رفقة إطارات من وزارة العدل لهذا البلد, في إطار زيارة رسمية 
تدوم إلى غاية 21 يوليو الجاري, حسب ما أفاد به بيان لوزارة 

العدل.
وأوضح نفس المصدر, أنه سيتم خالل هذه الزيارة التي جاءت 

بدعوة من وزير العدل حافظ االختام , عبد الرشيد طبي, "التوقيع 
على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدين"، كما 

تشكل هذه الزيارة -يضيف البيان- "فرصة لوزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت, إلجراء لقاءات مع 

كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة ومواقع أثرية 
وهيئات ثقافية".

كما أشار نفس المصدر إلى أن هذه الزيارة تندرج في "إطار 
العالقات األخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي 

البلدين, واإلرادة المشتركة في تعزيز عالقات التعاون في المجال 
القانوني, السيما بتبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجال تكوين 

القضاة وعصرنة أنظمة العدالة, بما يهدف إلى االرتقاء بمستوى 
األداء القضائي بكال البلدين".

ع.ط

 يف اإطار ن�شاطات التعاون

 الع�شكري اجلزائري – الرو�شي 

ر�ضو مفرزة �ضفن حربية رو�ضية من 
اأ�ضطول البحر الأ�ضود مبيناء اجلزائر 
في إطار نشاطات التعاون العسكري الجزائري – الروسي، رست 

أمس  بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية من أسطول البحر 
األسود التابع للبحرية الروسية، متكونة من السفينة الهيدروغرافية 

 Vice-amiral"  والسفينة ناقلة البترول "KILDIN"
."PAROMOV

ويهدف هذا التوقف الذي يدوم إلى غاية 19 جويلية 2022،  إلى 
تعزيز عالقات التعاون العسكري الثنائي، بين قواتنا البحرية 

والقوات البحرية الروسية  وإلى تبادل الخبرات باإلضافة إلى تدعيم 
التنسيق المشترك بين الجيشين.  وتجدر اإلشارة أنه وبعد رسو سفن 

المفرزة ، حظي الوفد الروسي باستقبال من طرف قائد الواجهة 
البحرية الوسطى.

ع.ط

مكنت شحنات الغاز الطبيعي، التي تم ضخها منذ بداية 
العام الجاري باتجاه أوروبا عبر خطوط أنابيب أنريكو 

ماتي )ترانسميد( نحو ايطاليا وميد غاز نحو إسبانيا، 
من تعزيز مكانة الجزائر في ترتيب أكبر موردي 

الغاز لدول القارة العجوز.
 وأبرمت الجزائر وايطاليا خالل الساعات القليلة 
الماضية اتفاقية جديدة، لرفع إمداداتها من الغاز 

الطبيعي إلى روما بنحو 4 مليارات متر مكعب سنويا، 
ما يعادل نحو 10 ماليين متر مكعب يوميا، ومن شأن 

اإلتفاق الجديد المساهمة في تعزيز مكانة الجزائر 
في السوق األوروبي، كأحد أهم وأكبر موردي الغاز 

الطبيعي، إذ أنها تأتي ضمن ترتيب الثالثة األوائل في 
سلم تصدير الغاز.

وتشير  التقديرات الحالية لصادرات الغاز ألوروبا، 

لتصدر النرويج صدارة موردي الغاز ألوروبا ب 
300 مليون متر مكعب يوميا، أقل بنحو 10 بالمئة 

عن الطاقة االعتيادية، لتأتي خلفها الجزائر في 
المرتبة الثانيه بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا، بينما 

تراجعت روسيا للمرتبة الثالثة بنحو 80 مليون متر 
مكعب يوميا.

قفزت الجزائر إلى المرتبة الثانية ألكبر موردي الغاز 

عبر األنابيب إلى أوروبا، متفوقة على روسيا، مع 
تراجع اإلمدادات من موسكو إلى القارة العجوز في 
ظل التوترات الجيوسياسية والمشكالت الفنية، التي 

مست بعض خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الطاقوي في منظمة 

األقطار العربية المصدر للبترول "أوابك" وائل حامد 
عبد المعطي في تغريدة له على حسابه الرسمي على 

تويتر، بأنه ألول مرة تتراجع روسيا إلى المرتبة 
الثالثة خلف الجزائر، في قائمة أكبر موردي الغاز 

الطبيعي عبر األنابيب إلى أوروبا، بسبب توقفات خط 
نورد ستريم 1.

وكانت شركة غازبروم الروسية قد خفضت السعة 
على طول خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا 

ألوروبا إلى 40 بالمئة فقط من المستويات المعتادة 
الشهر الماضي، مرجعة السبب إلى تأخير إعادة 

توربينات الغاز من كندا.
وفي سياق متصل، تسعى العديد من الدول األوروبية 

للحصول على شحنات من الغاز الجزائري، حسب 
ما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب 

مؤخرا، وتبرز ألمانيا وبعض دول شرق أوروبا كأكبر 
المهتمين بالغاز الحزائري، خاصة وأن الجزائر تمتاز 

بموثوقية عالية في أسواق الطاقة وتحوز على البنية 
التحتية الالزمة التي تسمح لها بضخ شحنات للدول 

األوروبية الراغبة في االستفادة من الغاز.
ومن جانب أخر، سجلت بورصة أسعار الغاز قفزة 
جديدة في األسواق األوروبية، إذ اقتربت من حاجز 
60 دوالرا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما 

يعادل نحو 350 دوالر للبرميل المكافئ للنفط.
جدير بالذكر، فإن االتفاقيات الطاقوية الجديدة التي 
أبرمتها الجزائر وايطاليا، ستمكن من رفع شحنات 

الغاز الطبيعي المصدر لحوالي 24 مليار متر مكعب، 
بعدما كانت ال تتجاوز 21 مليار متر مكعب عام 

2021، خاصة وأن خط أنابيب الغاز أنريكو ماتي 
)ترانسميد( يسمح بنقل 33 مليار متر مكعب سنويا، 

فيما تم رفع حجم الشحنات الموجهة لمدريد عبر خط 
أنابيب ميد غاز ل 10,5 مليار متر مكعب.

ف.م
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اجلزائر تعزز مكانتها يف ال�شوق الطاقوية الأوروبية
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ال تزال الجزائر تؤكد في كل مرة قوة موقفها وثبات 
مواقفها إزاء القضايا العادلة في العالم، فقد فضح الرد 
الالدع لسفير الجزائر لدى األمم المتحدة نذير العرباوي 
الذي نشره مجلس األمن اول أمس، االدعاءات الكاذبة 
التاريخية  الحقائق  وأبرز  المغرب  لمندوب  والمضللة 

والعناصر األساسية لقضية الصحراء الغربية.
األنباء  وكالة  أوردته  الذي  الرد  نص  وتضمن 
يحاول  المغرب  مندوب  أن  على  تأكيدا  الجزائرية، 
في كل مرة، صرف القضية الصحراوية عن حقائقها 
كاذبة  بتصريحات  الدولي  المجتمع  التاريخية وتضليل 
وهجمات ال أساس لها من الصحة ضد الجزائر، من 
أجل تحقيق مكاسب لما يسمى بخطة الحكم الذاتي كحل 
وحيد في الصحراء الغربية، حيث نجح العرباوي من 
خالل الرسالة التي وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس 
الرسالة  على  المتحدة، رداً  لألمم  العام  األمن واألمين 
نجح   األمن،  مجلس  إلى  المغرب  ممثل  وجهها  التي 
سكتها  في  األمور  ووضع  المغرب  ممثل  تحجيم  في 
حدد  الثابت، حيث  والدليل  بالحجة  متحدثا  الصحيحة، 
الفكري  العوز  حجم  خاللها  من  فضح  محاور  تسعة 

والسياسي للمندوب المغربي.
الجدية  من  راق  بمستوى  الجزائر،  ممثل  رد  وتميز 
واالحترام والصرامة يعكس ثقل الدبلوماسية الجزائرية، 
حيث قدم السفير عرضاً مفصاًل ومستفيضاً، من حيث 
ومحترف  لبق  بأسلوب  كاشفاً  والمضمون،  الشكل 
ممثل  كذب  ومتحضرة،  راقية  أكاديمية  وبصياغة 
مناوراته  التسعة  محاوره  في  فضح  كما  المخزن، 
المحتلة،  الغربية  الصحراء  ملف  بخصوص  المبتذلة 
حين قال إن "ممثل المغرب ال يكذب، بل الحقيقة هي 
لقضية  الحقيقية  األسئلة  طرح  معيدا  تخطئ"،  التي 
الصحراء الغربية، في تسعة محاور أساسية، يبدو أّن 
المغرب وبعض الدول األخرى تتجنبها بل تتهرب منها 
حالياً بعد بروز دبلوماسية "المقايضات" و"التطبيع غير 

الطبيعي".
 تذكري بالو�ضع القانوين

 لل�ضحراء الغربية املحتلة

التذكير  على  الجزائر  ممثل  حرص  اول  كمحور 
إلى  أشار  التي  الغربية،  للصحراء  التاريخي  بالوضع 
الغربية  الصحراء  لمسألة  المتحدة  األمم  دراسة  أّن 
تعود إلى عام 1963، عندما أدرج اإلقليم ضمن قائمة 
ميثاق  بموجب  فيها  إنهاء االستعمار  المطلوب  األقاليم 
ذلك  ومنذ  القرارات  جميع  أّن  مضيفا  المتحدة،  األمم 
قاسماً  تحمل  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  الحين، 
للتصرف  القابل  بالحق غير  االعتراف  مشتركاً، وهو 
لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، كما ذكر 
بشأن  الدولية  العدل  لمحكمة  بالرأي االستشاري  أيضاً 
 ،1975 أكتوبر   16 في  الصادر  الغربية،  الصحراء 
باإلضافة إلى األحكام األخيرة لمحكمة العدل األوروبية 
المتعلقة باالتفاقيات غير القانونية بين االتحاد األوروبي 
على  فيه،  لبس  ال  بوضوح،  تنص  والتي  والمغرب، 
متمايزان  إقليمان  الغربية  والصحراء  المغرب  أّن 
 ،2016 ديسمبر   21 في  الصادر  )الحكم  ومنفصالن. 
الحكم الصادر في 27 نوفمبر 2018، إضافة إلى الحكم 

الصادر في 29 سبتمبر 2021(.

 املغرب قوة حمتلة يف ال�ضحراء الغربية

 
بأّن  التذكير  الضروري  من  أنّه  العرباوي  السفير  أكد 
قلقها  عن  أعربت   ،1975 عام  منذ  العامة،  الجمعية 
إزاء تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتالل المغرب 
األمن،  مجلس  فإّن  جانبه،  ومن  الغربية،  للصحراء 
بموجب قراره الـ 380 بتاريخ السادس نوفمبر 1975، 

المسيرة  تنظيم  استنكر  األعضاء،  بإجماع  والمعتمد 
وطالب المغرب باالنسحاب الفوري من إقليم الصحراء 
الغربية لجميع المشاركين في المسيرة، عالوة على ذلك، 
صرح وكيل األمين العام للشؤون القانونية، المستشار 
القانوني، هانز كوريل، بوضوح جلي، في 29 جانفي 
2002، أّن اتفاق مدريد ]الموقع بين إسبانيا والمغرب 
السيادة  ينقل  ال   ]1975 نوفمبر   14 في  وموريتانيا 
الدولة  الموقعين صفة  من  أي  يمنح  وال  اإلقليم،  على 
اإلسبانية،  العليا  المحكمة  أقّرت  كما  باإلدارة،  القائمة 
من جهتها، في قرارها الصادر في 4 جويلية 2014، 
أّن إسبانيا ال تزال هي السلطة القائمة بإدارة الصحراء 
الغربية، وذلك على هذا النحو، حتى نهاية فترة إنهاء 
عليها  المنصوص  بااللتزامات  تتقيد  فإنها  االستعمار، 

في المادتين 73 و74 من ميثاق األمم المتحدة.
عناصر  مجرد  هذه  أّن  للجزائر  الدائم  المندوب  وأكد 
أّن  للشك  مجااًل  يدع  ال  بما  تثبت  أساسية  لكن  قليلة 
لها  وليس  الغربية  الصحراء  في  محتلة  قوة  المغرب 
أي امتياز إداري، ناهيك عن أي سيادة على األراضي 

المحتلة في الصحراء الغربية.

  ف�ضح تق�ضيم املغرب للأرا�ضي

 املحتلة ال�ضحراوية و�ضمها

يشير السفير العرباوي في رسالته الموجهة إلى أعضاء 
مجلس األمن إلى أّن ممثل دولة االحتالل في الصحراء 
كعادته  والمغالطات  الكذب  أسلوب  اعتمد  قد  الغربية 
إسناد  وهمية،  محاولة  في  مدّعياً،  خجل،  أي  وبدون 
تصريحات كاذبة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 
حول  مقترح  )طرح  المغربي  الممثل  زعم  حيث 
األمور  وضع  أجل  ومن  الغربية(،  الصحراء  تقسيم 
غير  الكامل  بالنص  التذكير  من  البد  كان  نصابها  في 
المجتزئ، والذي يعكس مجرد افتراض قدمه المبعوث 
شخصه،  إال  يلزم  ال  والذي  العام،  لألمين  الشخصي 
إلى  إسناده  عن  ناهيك  للتأويل  مجال  أي  يترك  وال 
مسؤول جزائري. لذلك ينبغي قراءة نص الفقرة 2 من 
مبعوثـــي  رأي  في   ..." يلي  كما  التقرير2002/178 
البوليســــاريو  وجبهـــة  الجزائـــر  فإّن  الشـــخصي 

على استعداد للمناقشة أو التفاوض".
لم  التي  الحقائق  ببعض  التذكير  تّم  أخرى،  ناحية  من 
سعى  بل  إنكارها  للمغرب  الدائم  الممثل  بوسع  يكن 
نوفمبر   14 في  أنه  ذلك  إخفاءها بطريقة سخيفة،  إلى 
وموريتانيا  المغرب  مع  إعالًنا  إسبانيا  وّقعت   ،1975
بشأن تقسيم الصحراء الغربية الذي ُعرف فيما بعد بـ 
"اتفاقية مدريد"، هذا االتفاق لم تصادق عليه الجمعية 
الحقيقة  إنّها  أعضائها،  وبكامل  المتحدة  لألمم  العامة 
األراضي  ضّم  ثم  التقسيم  في  شرع  لبلٍد  الواضحة 
الصحراوية، والذي يتجرأ اليوم على المطالبة بالسيادة 

على هذه األراضي.

طرفا النزاع يف ال�ضحراء الغربية

إلى ذلك، تساءل العرباوي كيف يمكن أن يكون ممثل 
اللذين  النزاع  بطرفي  الحد  هذا  إلى  جاهاًل،  المغرب 
السفير  وأشار  دولية،  تعتبر  اتفاقية  على  بالفعل  وّقعا 
قد وافق عليه طرفا  اتفاق هيوستن  أّن  إلى  الجزائري 
محاولتهما  في  البوليساريو،  وجبهة  المغرب  النزاع، 
لتنظيم االستفتاء في الصحراء الغربية. حيث جاء في 
مدونة  أّن   ،S /1997/742 للوثيقة  الثالث  المرفق 
السلوك الحالية التي تولى الممثل الخاص لألمين العام 
تحكم  الطرفين،  التشاور مع  بعد  صياغتها وإصدارها 
التصرف والسلوك، أثناء حملة االستفتاء، للطرفين أو 

األشخاص أو الجماعات..

 
جتاهل املغرب لوالية ومهمة بعثة املينور�ضو

 
روّكز العرباوي على أّن ممثل المغرب لم يتوان مرة 
أخرى، عن الكذب على نحو شائن فحسب، بل حاول 
حقيقة  عن  األمن  مجلس  أعضاء  انتباه  صرف  أيضاً 
والية ومهمة بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء 
تّم  المغربية،  األكاذيب  على  لبق  رٍد  وفي  الغربية، 
 S/21360 الوثيقة  من  مقتطفات  الرسالة،  تضمين 
عليها  الموافقة  تمت  التي   1990 جوان   18 المؤرخة 
بموجب قرار مجلس األمن 690 القاضي بإنشاء بعثة 
األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية، توضح، 
بما ال يدع مجاال للشك، والية المينورسو ومهمتها كما 
تم تجديدها منذ إنشائها وحتى اآلن، في محاولة إلنعاش 
ذاكرة المندوب المغربي، مشيراً إلى أنّه ال حاجة إلى 
أي تعليق إضافي آخر، ما لم يكن ممثل المخزن يحوز 
إلى  يشير  أنه  أو  المينورسو،  بعثة  أخرى حول  وثيقة 

مجلس أمن آخر من وحي خياله المريض.

 معار�ضة املغرب لر�ضد حقوق االإن�ضان من قبل 

بعثة املينور�ضو واالآليات االأممية االأخرى

 
في  لإلسهاب  حاجة  ال  أنّه  العرباوي  السفير  أوضح 
أفضل  "ببساطة،  أوعز:  حيث  المسألة،  هذه  تناول 
الماضي  في  المغرب  أكاذيب  كل  من  للتحقق  طريقة 
والحاضر ومؤكدا في المستقبل، بخصوص حالة حقوق 
والية  بتوسيع  يكون  المحتلة،  األراضي  في  اإلنسان 
بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حالة حقوق اإلنسان في 
األراضي المحتلة من الصحراء الغربية وفي مخيمات 

الالجئين بتندوف.
 

عرقلة املغرب للت�ضوية ال�ضلمية للنزاع

 
لم يتوان السفير العرباوي عن اإلشارة إلى أّن المغرب 
تراجع بالتزاماته في إطار خطة التسوية لألمم المتحدة 
جبهة  الطرفان،  قبلها  التي  اإلفريقية،  الوحدة  ومنظمة 
واعتمدها   ،1988 عام  في  والمغرب،  البوليساريو 
مجلس األمن في عامي 1990 و1991، وأضاف: "كان 
التي تم عرقلتها والفرص  المبادرات  الكثير من  هناك 
التي تم إهدارها لتحقيق حل عادل ودائم يضمن لشعب 
للتصرف  القابل  غير  حقه  ممارسة  الغربية  الصحراء 
اإلجراءات  إن  واضحة،  الحقيقة  المصير.  تقرير  في 
المغربية األحادية الجانب والعقبات المتعمدة جعلت من 
الصعب، تمكين األمم المتحدة من تنظيم استفتاء حول 

الصحراء الغربية".
 في هذا الصدد، أضاف المندوب الدائم للجزائر: "من 
الثاني،  الحسن  الراحل،  الملك  أّن  إلى  نشير  أن  المهم 
لألمم  العامة  للجمعية  والثالثين  الثامنة  الدورة  خاطب 
يريد  أنه  يعلمكم  أن  يريد  المغرب  أّن  مؤكداً  المتحدة، 
مستعد  أنه  يعلمكم  أن  يريد  المغرب  إّن  االستفتاء. 
إّن  تريدونه.  ما  هذا  كان  إذا  غداً،  االستفتاء،  إلجراء 
لجميع  التسهيالت  جميع  لمنح  استعداد  على  المغرب 
وقف إلطالق  هناك  يكون  حتى  كانوا  أينما  المراقبين 
يتعهد  وأخيراً،  وحقيقية.  ونزيهة  حرة  ومشاورة  النار 
هذا  بنتائج  ملزماً  نفسه  يعتبر  بأن  رسمياً  المغرب 

االستفتاء".

  م�ضوؤولية املغرب يف خرق وقف 

اإطلق النار وت�ضعيد النزاع

 
الصحراء  في  االحتالل  قوة  انتهاك  أّن  العرباوي  لفت 
الغربية التفاقية وقف إطالق النار لعام 1991 ولالتفاقية 

العسكرية رقم 1 لعام  1997-8، أمر ال يمكن التشكيك 
فيه بأي حال من األحوال. فمن الحقائق التي ال يمكن 
الصحراء  في  المغربية  االحتالل  قوات  أّن  إنكارها 
الغربية، في انتهاك صارخ لوقف إطالق النار واالتفاق 
العسكري، تحركت، وباعترافها الصريح والموثق، يوم 
13 نوفمبر 2020، إلى المنطقة العازلة في الـڤرڤرات، 
الذين  الصحراويين  المدنيين  من  مجموعة  وهاجمت 
تظاهروا سلمياً في منطقة الـڤرڤرات في الجزء المحّرر 

من الصحراء الغربية.

  الطبيعة اال�ضتعمارية والظاملة وغري

 الواقعية ملا ي�ضمى باحلكم الذاتي

 
للنظر  الالفت  من  أنّه  إلى  العرباوي،  السفير  أشار 
االستعماري  المنهج  آثار  يقتفي  يزال  ال  المغرب  أّن 
ستبوء  شّك،  ال  محاولة،  وفي  الغربية.  الصحراء  في 
في  االحتالل  قوة  فإّن  التاريخ،  مسار  لعكس  بالفشل، 
الصحراء الغربية ال تزال مصّرة على موقفها المتنكر 
الحل  وهم  ظّل  في  الواقع  األمر  فرض  يحاول  الذي 

السياسي الذي تقترحه وترّوج له.
وحّذر السفير العرباوي بان مضمون وأسس وأهداف 
في  االحتالل  قوة  قدمته  الذي  الذاتي  بالحكم  يسمى  ما 
أساس  تهدد  خطيرة  سابقة  تشّكل  الغربية  الصحراء 
"منح  وشّدد:  المتحدة،  األمم  وميثاق  الدولية  الشرعية 
أي مصداقية للقوة القائمة باالحتالل ولما يسمى مقترح 
األمم  إنشاء  منذ  األولى  وللمرة  سيعني  الذاتي،  الحكم 
الدولي  المجتمع  قبل  من  الشرعية  إضفاء  المتحدة، 
على احتالل وضّم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة"، 
إعطاء  فكرة  فإّن  ذلك،  على  "عالوة  السفير:  وأردف 
إلى محاولة مسايرة  ترقى  قد  اعتبار  أي  المقترح  هذا 
االستعمار  تصفية  عقيدة  مع  تتعارض  رجعية  خطة 
الراسخة والمعروفة لدى األمم المتحدة. إّن رغبة القوة 
المحتلة في الصحراء الغربية في تقديم اقتراحها للحكم 
النتيجة  أيًضا  ولكن  البداية  كنقطة  فقط  ليس  الذاتي، 
الوحيدة ألية مفاوضات، ليست أكثر من محاولة إلحياء 
وإعادة تدوير األشكال البالية من االستعمار في عصور 
االنتداب، والوصاية والحماية، هذه األشكال البائدة من 
استعماري  تصميم  وهو  مشترك  عامل  لها  االستعمار 
مقترن بـشكل من أشكال الحكم الذاتي أو التسيير الذاتي 

الممنوح للسكان المحليين".
ومن المفارقات العجيبة، أضاف الدبلوماسي الجزائري، 
عليها  عفا  التي  البالية  االستعمارية  األشكال  "هذه  أّن 
أتاحت  أية عوامل أخرى،  النظر عن  الزمن، وبغض 
فرًصا للشعوب المستعَمرة، تفوق بكثير ما تدعي تقديمه 
األشكال  هذه  أّن  بمعنى  الذاتي،  الحكم  خطة  المسماة 
القديمة قد أدت، بطريقة ما في نهاية المطاف إلى تقرير 
مصير الشعوب، بما في ذلك في حالة المغرب نفسه، 

الذي ُوضع تحت الحماية الفرنسية حتى عام 1956.
"الدبلوماسيين  للجزائر  الدائم  المندوب  خاطب  وهكذا 
نيويورك،  في  المغرب  ممثل  مع  ألنه  الحقيقيين"، 
فقدت الدبلوماسية التي تتطلب كرامة وأناقة، مستواها 
المرموق والنبيل، حيث ال تتجانس مع التلفيق والخداع 

والكذب.
لذلك وعلى هذا األساس، أصبح من األفضل مشاركة 
أعضاء مجلس األمن الموقر بعض العناصر األساسية 
حول الحقائق التاريخية الدامغة التي ال يمكن دحضها 
كان  والذي  الغربية،  الصحراء  في  النزاع  بخصوص 
من  الغربية  الصحراء  شعب  يتمكن  حتى  يزال،  وال 
ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، 
الصلة  ذات  للقرارات  وفًقا  استعمار،  تصفية  مسألة 
التابعين  األمن  ومجلس  العامة  الجمعية  عن  الصادرة 

لألمم المتحدة.
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يف ر�ضالة وجهها ملجل�س االأمن �ضمنها ت�ضعة حماور

 لعربـــــاوي يف�ضـــــح 
اأكاذيــــب ممثل املغرب 
بالأمــــم املتحـــــــــدة
اأبكم �ضفري اجلزائر لدى االأمم املتحدة نذير العرباوي، اأبواق 

املخزن، حني قدم باحلجة والدليل براهني توؤكد تلفيق املغرب 

وادعاءاته الكاذبة فيما يتعلق بالق�ضية ال�ضحراوية، ون�ضر جمل�س 

االأمن الرد اجلزائري الذي ت�ضمن ت�ضعة حماور ف�ضحت حماوالت 

املغرب البائ�ضة لتوريط اجلزائر يف �ضبيل حتقيق مكا�ضبه اخلبيثة 

وت�ضوير خطته لفر�س ما ي�ضميه بـ"احلكم الذاتي" يف ال�ضحراء 

الغربية كاأنها احلل الوحيد للق�ضية.



وفي هذا الصدد دعت الوزارة الحاصلين الجدد على 
اإلجراءات  من  جملة  إتباع  إلى  البكالوريا  شهادة 
للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي, بدءا من 
البكالوريا، والتي  لتسلم شهادة  الثانوية  إلى  التوجه 
من خاللها يتم التعرف على الرقم الشخصي الذي 

يستعمل أثناء التسجيل األولي.
توضع  التي  المعلومات  على  الطالب  ويتعرف 
شهادة  حامل  دليل  في  والواردة  تصرفه  تحت 
حيث  الخاص,  الوزاري  المنشور  وفي  البكالوريا 
يمكنه في هذا الصدد تحميل وتثبيت تطبيق توجيه 
حامل  بوابة  في  المتوفر   )TawdjihCom( كم 
اللوحة  النقال و/ أو  الهاتف  البكالوريا على  شهادة 
للدليل  التفاعلية  النسخ   استعمال  أو  االلكترونية 
والمنشور رقم 1 والمنشور رقم 3 والمنشور رقم 
 Pdf 4 على جهاز لإلعالم اآللي أو الوثائق بصيغ

أيضا.
الشروع  يمكن  الوثائق,  لهذه  المتأنية  القراءة  وبعد 
يوليو   24 إلى   21 األولي من  التسجيل  في عملية 
الجاري وذلك من خالل ملء بطاقة الرغبات عبر 

الخط من خالل العنوان االلكتروني 
.https://www.orientation-esi.dz

وتؤكد الوزارة على ضرورة ملء بطاقة الرغبات 
الشعب  كل  قائمة  وطبع  وتصفح  أولى  كمرحلة 
المسموح للطالب الترشح فيها, داعية إلى التسجيل 
ستة  تنازلي,  لترتيب  وفقا  الرغبات,  بطاقة  في 
األكثر,  على  عشرة   إلى  األقل  على  اختيارات 
مسارات  من  اثنين  مسارين  األقل  على  تحديد  مع 
أو  المحلي  التسجيل   ذات  الليسانس  في  التكوين 

الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.
أوضحت  اإلجراءات،  هذه  من  االنتهاء  وعقب 

الخط  عبر  األولي  التسجيل  تأكيد  وجوب  الوزارة 
تغيير  إمكانية  مع  الحالي  26 جويلية  إلى   25 من 
هذه  في  أنه  الى  الفتة  السابقة,  الرغبات  بطاقة 
الحالة, تؤخذ بعين االعتبار بطاقة الرغبات الثانية 

في توجيه الطالب.
عملية ثانية للت�سجيل الأويل ملن مل 

يتح�سلوا على اأي اختيار من اختياراتهم

 أما عن نتائج التوجيهات, فإنها توضع عبر الخط 
الى   4 )من  بعدها  لتبدأ  مساء  القادم  أوت   3 يوم 
بالمترشحين  الخاصة  المقابالت   )2022 أوت   8
لألساتذة.وبالنسبة  العليا  المدارس  إلى  الموجهين 
على  يجب  أنه  إلى  المصدر  أشار  المدارس,  لهذه 
وجه  التي  المؤسسة  إلى  التقدم  البكالوريا  حامل 
المقابلة الشفوية على أن  إليها إلجراء االختبار أو 
لشرط  المدارس  هذه  في  النهائي  التسجيل  يخضع 
السن المحدد بـ 24 سنة على األكثر في 31 ديسمبر 
2022 ولنتيجة المقابلة الشفوية. وفي حالة اإلخفاق 
الموالي  االختيار  إلى  آليا  التوجيه  يتم  المقابلة,  في 
الوارد في بطاقة الرغبات, والذي ال يخضع لمقابلة 
بهذا  لاللتحاق  األدنى  المعدل  ويستوفي  شفوية 

االختيار.
وفيما تعلق بحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على 
أي اختيار من اختياراتهم, فيقترح عليهم عملية ثانية 
للتسجيل األولي من 4 إلى 6 أوت القادم من خالل 
تنازلي  ترتيب  حسب  أخرى  رغبات  بطاقة  ملء 
على أن تحتوي هذه البطاقة على ستة اختيارات من 
ذات  الليسانس  مسارات  في  وجوبا  اثنين   ضمنها 

التسجيل المحلي أو الجهوي.
أوت   6 يوم  العملية  بهذه  للقيام  أجل  أقصى  وحدد 

يوم  النتائج سيكون  اإلعالن عن  بأن  علما   2022
االطالع  عملية  وبعد  مساء.  الشهر  نفس  من   11
على توجيه الطالب الجديد, يجب على هذا األخير 
https://progres. تأكيد التسجيل النهائي عبر الخط
سبتمبر   8 إلى   5 من  وذلك   mesrs.dz/webetu
لكشف  األصلية  النسخة  إيداع  يتم  أن  2022 على 
نقاط البكالوريا الحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.
فتح  على  التأكيد  تم  فقد  الخاصة,  الحاالت  وعن 
مؤسسات  طرف  من  لدراستها  مخصصة  أرضية 
إلى   09 الفترة من  المستقبلة  خالل  العالي  التعليم 
15 سبتمبر 2022 وذلك وفق منشور تكميلي يحدد 
لمدير  تخول  التي  والحاالت  والرزنامة  الكيفيات 
داخلي  توزيع  إعادة  اقتراح  الجامعية  المؤسسة 
الجهوية   الندوات  مع  بالتشاور  للطلبة  وخارجي 
تعرف  التي  للشعب  بالنسبة  السيما  للجامعات, 
الطالب  كان  وإذا  الطلبة.  لعدد  محسوسا  انخفاضا 
دعت  فقد  جامعي,  حي  في  باإليواء  معني  الجديد 
من  االستفادة  طلب  تقديم  ضرورة  إلى  الوزارة 

اإليواء عبر الخط من 20 إلى 26 أوت 2022.
 اإدراج تخ�س�س مهند�س

 عرب 18 جامعة عرب الوطن

للطور  التعليم  مدير  كشف  صلة  ذي  سياق  وفي   
األول والثاني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
المفتوحة  األبواب  تواصل  الدين عمارة عن  سيف 
مختلف  مستوى  على  جويلية   20 يوم  غاية  وإلى 
وكذا  وجامعات  معاهد  من  الجامعية  المؤسسات 
أجل  من  المفتوحة  األبواب  عليا،  ومدارس  كليات 
التخصصات  وكذا  بها  االلتحاق  بشروط  التعريف 
لتسهيل  التفاصيل  تقديم  جانب  إلى  فيها،  المتاحة 
مستواها  على  الجدد  للناجحين  التسجيالت  عملية 

وعبر األرضية الرقمية، حسبما .
الوطنية،  لإلذاعة  تصريح  في  عمارة  وأوضح 
بأنها  المفتوحة  األبواب  انطالق  بمناسبة  أمس، 
عملية  يخص  فيما  الصعوبات  تذليل  إلى  تهدف 
عبر  التسجيل  عملية  وكذا  الحضورية  التسجيل 
األرضية الرقمية للناجحين الجدد خاصة فيما يتعلق 
"إختيار  الخدماتي  الشق  في  المطلوبة  بالوثائق 
الحرص  وكذا  اإليواء"  المنحة،  التخصص،ملف 
على تقديم التعريف الشامل من قبل الجهات المعنية 

من إداريين ومسؤولين بذات المؤسسة.
كما ذكر مدير التعليم للطور األول و الثاني بوزارة 
الدين عمارة   العلمي سيف  البحث  العالي و  التعليم 
بالمسارات الجديدة  الذي أعلن عنها وزير التعليم 
العالي  لحاملي بكالوريا تقني رياضي و الموجودة 
حاليا  ب 3 جامعات )جامعة إيسطو وهران،جامعة 
سطيف 1 و جامعة بليدة 1 ( إضافة إلى تخصص 

مهندس و التي أدخلت إلى  18 جامعة .

اإميان. �س

احلدثالإثنني  18 جويلية 2022 املـوافق لـ 19 ذو احلجة 1443 هـ   04

 www.elraed.dz

تنطلق يوم 21 جويلية عرب البوابة املخ�س�سة لهذا الغر�س

هذه تفا�سيل الت�سجيالت 
حلاملي البكالوريا اجلدد

تنطلق الت�سجيالت الأولية لفائدة حاملي �سهادة البكالوريا اجلدد )2022( يوم 21 جويلية اجلاري على اأن تتوا�سل اإىل غاية يوم 

24 من نف�س ال�سهر، عرب البوابة املخ�س�سة لهذا الغر�س، وفق ما اأعلنت عنه اأم�س، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

بكالوريا 2022 ي�سنع احلدث 

دورة ناجحة ومتميزة
 عادت فيها ال�سدارة
 ل�سعبة الريا�سيات

البكالوريا  شهادة  لمجتازي  بالنسبة  الترقب  حالة  انتهت 
باإلعالن عن نتائجها، أول أمس، حيث كانت دورة 2022 
"ناجحة ومتميزة"، لكونها اتسمت بالعودة إلى النظام التربوي 
اعتمدت  قد  كانت  التي  االستثنائية  اإلجراءات  بعد  العادي، 
إبان تفشي فيروس كورونا، مثلما أكده وزير التربية الوطنية، 
عبد الحكيم بلعابد.ففي ندوة صحفية خصصت لإلعالن عن 
نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2022 التي بلغت فيها 
النسبة الوطنية للنجاح، 75ر58 بالمائة، وصف السيد بلعابد 
إلى  ذلك  في  مستندا  المتميزة"،  و  بـ"الناجحة  الدورة  هذه 
تواصل الدراسة خاللها على مدار الفصول الثالث، بحصص 
تربوية دامت 60 دقيقة، مع استكمال جميع البرامج التعليمية.

وجاء ذلك عقب نظام استثنائي كانت وزارة التربية الوطنية 
قد اعتمدته خالل السنتين الماضيتين، كإجراء احترازي في 
بعض  اقتطاع  خاللهما  تم  كوفيد-19،  فيروس  انتشار  ظل 
األسابيع الدراسية من البرنامج التربوي الذي نفذ عبر فصلين 

دراسيين، مع تحديد الحصص التربوية بـ45 دقيقة.
جرى  التي  "الجيدة"  الظروف  إبراز  على  بلعابد  وحرص 
الكبير"  فيها هذا االمتحان المصيري، متوقفا عند "التراجع 
لمحاوالت الغش، مع التذكير بأن مواضيع االمتحان "لم تبتعد 
عن المقررات ولم يسجل فيها أي خطأ.”وأرجع الوزير هذا 
الجمهورية،  رئيس  قرارات  الى  المحكم  الدراسي  التنظيم 
المسؤولين  مختلف  و  الحكومة  و  تبون،  المجيد  عبد  السيد 

القائمين على هذا االمتحان الوطني.
وسجل، في هذا الصدد، "افتخار" الدولة الجزائرية بـ"نجاح 
ظروف  في  جرى  الذي  البكالوريا،  شهادة  امتحان  تنظيم 
نتيجة تضافر جهود جميع األجهزة والمصالح وكل  عادية، 
أفراد الجماعة التربوية من أساتذة وإداريين وعمال وشركاء 

اجتماعيين من نقابات وأيضا أولياء التالميذ.”
دورة 2022: �سعبة الريا�سيات يف ال�سدارة 

يذكر أن دورة يونيو 2022 التي أحصت 743.509 مترشح، 
عرفت اإلبقاء على 50ر9 كمعدل نجاح، في خطوة أرجعتها 
الوصاية إلى الظروف الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 
والتي كان لها وقعها على نفسية التالميذ، نتيجة ما واجهوه 
مرحلة  من  سنوات  ثالث  طيلة  وتحديات  ضغوطات  من 
الصدارة،  في  الرياضيات  شعبة  جاءت  الثانوي.وقد  التعليم 
بمعدل بلغ 78 ر78 بالمائة، وهو التخصص الذي أكد وزير 
بالنسبة  ترقيته.”أما  على  الدولة  "حرص  الوطنية  التربية 
للشعب الخمسة المتبقية التي يتشكل منها التعليم الثانوي العام 
والتكنولوجي، فقد بلغت نسبة النجاح في اللغات األجنبية 64 
و  التجريبية  العلوم  لشعبة  بالمائة  ر59   32 مقابل  بالمائة، 
80 ر54 بالمائة لشعبة اآلداب والفلسفة و 92 ر52 بالمائة 
لشعبة التسيير واالقتصاد.أما فيما يخص شعبة التقني-رياضي 
التي تتكون من أربعة اختصاصات، فقد قدرت نسبة النجاح 
الوطنية في الهندسة الميكانيكية 87 ر56 بالمائة و 15 ر65 
بالمائة في الهندسة الكهربائية و 43 ر65 بالمائة في الهندسة 

المدنية و 92 ر64 بالمائة في هندسة الطرائق.
وفيما يتعلق بالمتفوقين األوائل، فقد افتكت الطالبة بن عباس 
الوطني  المستوى  على  معدل  أعلى  باتنة  والية  من  إيمان 
والذي بلغ 55ر19 من عشرين في شعبة العلوم التجريبية، 
التي  و  قالمة  منار )شعبة علوم تجريبية( من  تلتها مرداس 
عاد  فيما  عشرين،  ر19من  ب33  قدر  عاما  معدال  نالت 
المركز الثالث لتراكة فدوى من عين الدفلى والتي بلغ معدلها 
العام 33 ر 19 /20 في نفس الشعبة.أما فيما يتعلق بالطلبة 
من ذوي االحتياجات الخاصة، فقد نالت التلميذة قعقاع أسماء 
في شعبة اآلداب والفلسفة معدال قدر بـ 10 ر18 /20 ، علما 
أنها تحصلت أيضا على أعلى معدل، وطنيا، في مادة الفلسفة 
(5 ر17 /.(20أما بالنسبة للنتائج المحصلة من قبل مدارس 
أشبال األمة، فقد حاز اقباش محمد لمين من مدرسة أشبال 
األمة بالبليدة على معدل 57 ر18 /20 في شعبة الرياضيات.

الرئيس  توجه  البكالوريا،  امتحان  نتائج  الكشف عن  وعقب 
مسارهم  في  التوفيق  لهم  متمنيا  للناجحين،  بتهانيه  تبون، 
الجامعي، معربا أيضا عن تمنياته بحظ أوفر للراسبين، في 
شهادة  في  للنجاح  الوطنية  النسبة  أن  القادمة.يذكر  الدورة 

البكالوريا للدورة السابقة كانت قد بلغت 17 ر61 بالمائة.
ر.ن

الباقي  عبد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أكد 
الجامعي  الموسم  بأن  بعنابة  أمس،  أول  زيان،  بن 
الرقمنة  مسار  تعزيز  سيشهد   2023-2022 المقبل 
اإلنترنت  تدفق  مضاعفة  خالل  من  وذلك  بالجامعة 
عبر المؤسسات الجامعية والبحثية بعشر )10( مرات 

اعتبارا من جانفي 2023 
الندوة الوطنية للجامعات  وخالل إشرافه على أشغال 

الندوات  فنادق عنابة، بحضور رؤساء وممثلي  بأحد 
العالي  التعليم  بوزارة  مركزية  وإطارات  الجهوية 
والشركاء  الجامعية  الخدمات  و  العلمي  والبحث 
االجتماعيين وممثلي الجمعيات الطالبية طلبة، أوضح 
الجامعة  أن  و  استراتيجي  خيار  "الرقمنة  أن  الوزير 
تتجه نحو كسب رهان هذا الخيار وجعله أداة للتسيير 

والتقييم وتحقيق نجاعة األداء على مستواها.”

وأضاف بن زيان بأن تعزيز الحوكمة "يتطلب توسيع 
البيداغوجي  النشاط  مجاالت  مختلف  في  الرقمنة 
المعلوماتي  بالنظام  مذكرا  بالجامعة"،  والتنظيمي 
تم  التي  الرقمية  والمنصات  "بروغرس"  المدمج 
البيداغوجي  التسيير  في  الحوكمة  لتعزيز  تنصيبها 
والبحثي والموارد البشرية والحياة الطالبية والخدمات 
للجامعات  الوطنية  الندوة  أشغال  الجامعية.وركزت 

إطارات  بعد  عن  التحاضر  تقنية  عبر  تتبعها  التي 
الغرب  لناحيتي  الجهويتين  الندوتين  في  مشاركين 
 2022  -2021 الجامعية  السنة  تقييم  على  الوسط  و 
 2023-2022 المقبلة  الجامعية  للسنة  التحضير  و 
وذلك على الجوانب البيداغوجية والبحثية والتسييرية 

والتنظيمية والحوكمة.
ع.ط

بن زيان يوؤكد  تعزيز م�سار الرقمنة وم�ساعفة تدفق الإنرتنت بـ 10 مرات باجلامعات

الفريق اأول، ال�سعيد �سنقريحة يهنئ الناجحني

98 باملائة ن�سبة جناح اأ�سبال الأمة يف البكالوريا
عقب اإلعالن عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، سجلت 
حيث  ممتازة،  نتائج  السنة  هذه  الثانوي  للطور  األمة  أشبال  مدارس  دفعات 
تحصل أربع مائة و ثالثون )430( شبلة وشبال على شهادة البكالوريا بنسبة 
نجاح ,)98.17%( بهذه المناسبة، يتقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين واإلطارات التي ساهمت 
والتألق.تعكس  النجاح  المزيد من  لهم  متمنيا  المشرفة،  النتائج  تحقيق هذه  في 

هذه النتائج الممتازة والنوعية االهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش 
الوطني الشعبي لمدارس أشبال األمة. كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز 
تفّوقهم،  على  الساهرة  واإلطارات  األساتذة  وتفاني  اجتهاد  وكذا  المدارس  به 
والوسائل واإلمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش 

الوطني الشعبي لهذه المدارس.
ع.ط



لتعليمات  "تنفيذا  أنه  البيان  أوضح 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
تبون، المتعلقة بفتح خط جوي مباشر 
فنزويال  وجمهورية  الجزائر  بين 
ثنائي  لقاء  تنظيم  تم  البوليفارية، 
جمع خبراء سلطات الطيران المدني 
النقل،  وزارة  مستوى  على  للبلدين، 
واألحكام  البنود  مناقشة  تمت  حيث 
الثنائي  التعاون  إتفاق  المتعلقة بإبرام 

في ميدان النقل الجوي.”
تضيف  المباحثات،  هذه  وأفضت 
باألحرف  "التوقيع  إلى  الوزارة، 
الثنائي،  االتفاق  نص  على  األولى، 
الذي سيرفع الحقا إلى السلطات العليا 
هذا  هامش  وعلى  النهائي.”  للتوقيع 
اللقاء، إستقبل السيد  منجي، بحضور 
وفد  رئيس  الوزارة،  من  إطارات 
تيكسيرا،  خوان  الفنزويلي،  الخبراء 
جمهورية  وسفير  هام،  بوفد  مرفوقا 
فنزويال البوليفارية بالجزائر، خوسي 
خيسوس سخو رياس، حسب البيان.

وخالل هذا اللقاء، نوه الوزير "بتطور 

العالقات التعاون الثنائي بين البلدين 
السياسية  المجاالت  مختلف  وفي 
مبرزا  واالجتماعية"،  واالقتصادية 
البالد،  في  العليا  السلطات  "إرادة 
الجمهورية،  رئيس  رأسها  وعلى 

مع  التعاون  عالقات  تعزيز  و  لدعم 
هذا البلد الصديق، ال سيما في مجال 
النقل الجوي.”كما أكد منجي -حسب 
البيان- أن فتح الخط الجوي المباشر 
"سيساهم  وكاراكاس،  الجزائر  بين 

االقتصادية  العالقات  توطيد  في 
خالل  من  البلدين،  بين  والثقافية 
و  التجارية  المبادالت  حجم  ترقية 
حركة األشخاص و البضائع، وتقوية 

السياحة والبعثات العلمية والثقافية.”

التجارة و ترقية الصادرات، كمال  أشرف وزير 
رزيق، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على حفل 
المتخصص  الماستر  لطلبة   2022 دفعة  تخرج 
الجزائرية  الغرفة  تكوينهم  على  تشرف  الذين 

للتجارة و الصناعة.
الغرفة  تجربة  و  بدور  رزيق  اشاد  وبالمناسبة، 
التكوين  مجال  في  والصناعة  للتجارة  الجزائرية 
باعتبارها تشرف على تكوين الماستر المتخصص 
لألعمال  الجزائرية  العليا  المدرسة  تجربة  كذا  و 
الى مشاركة  الوزير  أشار  كما  المجال،  نفس  في 
وزارة التجارة وترقية الصادرات ألول مرة بشكل 
منها  كعرفان  الطلبة  بتخرج  االحتفال  في  رسمي 
الدور  إلبراز  منها  وسعيا  المبذولة  للمجهودات 
مجال  في  المدرستين  من  القطاع  يريده  الذي 

التكوين.
من جهة أخرى، أبرز رزيق أن "القانون الجديد 
الصناعة  و  للتجارة  الجزائرية  الغرفة  إلصالح 

الموارد  تكوين  لجانب  قصوى  أهمية  يولي 
البشرية"، مشيرا الى مجهودات الغرف التجارية 
الجهوية على مستوى 48 والية في هذا المجال. 
وفي هذا الصدد أعلن رزيق انه سيتم عن قريب 
انشاء غرف جهوية على مستوى الـ 10 واليات 
الموظفين  رسكلة  "أهمية  الى  مشيرا  الجديدة، 
على مستوى مدرسة الغرفة الجزائرية للتجارة و 
مهاراتهم  و  تكوينهم  تطوير  خالل  من  الصناعة 

المهنية فضال عن تكوين الطلبة االخرين.”
وفي هذا االطار، اعلن أيضا عن "التنصيب، عن 
مع  بالتنسيق  الوزارة  مستوى  على  للجنة  قريب، 
قصد  العالي  التعليم  و  المهني  التكوين  وزارتي 
تقدمها  التي  التكوينات  مختلف  في  النظر  اعادة 
المدارس الموضوعة تحت وصاية الوزارة بهدف 

تقييم التكوين المقدم لحد االن.”
في  النظر  "إعادة  أن  الخصوص  بهذا  وأوضح 
متطلبات  مواكبة  اطار  في  يندرج  المقدم  التكوين 

في  الجديدة  التخصصات  و  التجارة  قطاع 
موظفين  القطاع  منح  بالتالي  و  التجاري  المجال 
متخصصين.” وفي سياق ذي صلة، اشار رزيق 
العالي و  التعليم  الى وجود مشاورات مع وزارة 
البحث العلمي قصد إنشاء مدرسة متخصصة في 
التكوين في مجال السجل التجاري في المستقبل، 
التكوين  مجاالت  مختلف  وتغطية  "تلبية  شأنه  ما 

التي يحتاجها القطاع.”
وتم خالل هذا الحفل تسليم شهادات التخرج لطلبة 
عدة  في  تكوينا  تلقوا  الذين  المتخصص  الماستر 
تخصصات على غرار ادارة األعمال و التسويق 
و المحاسبة و المالية والموارد البشرية واالعالم 
طالبا   49 مجموع   ،2022 دفعة  االلي.وتضم  
حسبما  مهني"،   "ماستر  شهادة  على  تحصلوا 
اوضحه المكلف بتسيير شؤون الغرفة الجزائرية 

للتجارة و الصناعة، حسين زاوي.
ف.م

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات 
صلواتشي،  سفيان  هشام  الصيدية، 
مشاريع  أن  ببومرداس،  أمس،  أول 
إنجازها  يجري  التي  المائيات  تربية 
حاليا عبر الوطن سيكون لها "تأثير 
مستقبال"  السمك  أسعار  على  كبير" 
من  الوطني  اإلنتاج  سترفع   ألنها 
مختلف أنواع منتجات البحر والمياه 

العذبة.
قال الوزير في تصريح صحفي على 
هامش زيارة تفقد و معاينة لعدد من 
عبر  للقطاع  االستثمارية  المشاريع 
الوالية، إن من شأن مشاريع القطاع، 
المائيات  بتربية  المتعلقة  خاصة 
أسعار  على  إيجابي"  بشكل  "التأثير 
سواء  المنتجة  السمك  أنواع  مختلف 

في مياه البحر أو في المياه العذبة.
السمك  أن  الصدد،  هذا  في  وأوضح 
المائيات  تربية  خالل  من  المنتج 

أو  البحر  في  العائمة  األقفاص  في 
"ينافس  أصبح  العذبة،  المياه  في 
إلى  مشيرا   األخرى،  "األصناف 
تنافسية  بأسعار  تسويق  "نجاح" 
سمك الدنيس )الدوراد( و ذئب البحر 
رمضان  شهر  الحمراء  والتيالبيا 
هذا  في  الوزير  الماضي.وعبر 
الكبير" بمستقبل  "تفاؤله  الصدد عن 
نجاح  إلى  بالنظر  البحري  الصيد 
عملية تسويق منتجات تربية المائيات 

وطنيا.
الحملة  أن  أخري،  من جهة  وكشف 
السفن  إزاحة  و  لجمع  الوطنية 
المحطمة و المهجورة ب 14 والية 
انطلقت  التي  الوطن  عبر  ساحلية 
مؤخرا، تجري على قدم وساق حيث 
تم إلى اليوم رفع 130 طن من هذه 
من   طن   526 مجمل  من  النفايات 
بين  بالعملية.ومن  المعنية  النفايات 

أهم ما تهدف إليه هذه العملية، حسب 
لرسو  جديدة  أماكن  توفير  الوزير، 
من  تمكنهم  الصيادين،  لفائدة  السفن 
مزاولة نشاطاتهم في أحسن الظروف 
ووضع المساحات المسترجعة جراء 

ذلك في متناول المستثمرين.
حجر  وضع  على  إشرافه  ولدى 
ورشة  إنجاز  في  للشروع  األساس 
الحجم  من  السفن  صيانة  و  لبناء 
قال  جنات،  رأس  بميناء  الكبير 
الوزير، إن بومرداس بهذا المشروع 
في  وطنيا"  "رائدة  ستصبح  الجديد، 
اليوم  مشروع  أن  مشيرا  المجال، 
يضاف إلى مشاريع أخرى أنجزت، 
الحجم  من  سفن  ثالث  أهمها  من 
أعالي  في  للصيد  متر(   37( الكبير 
أن  الشأن  هذا  في  البحار.وأضاف 
جزائرية  بسواعد  المنجزة  السفن 
شاركت هذه السنة "بنجاح كبير" في 

صيد حصة الجزائر من سمك التونة 
الذي  األمر  الدولية،  الحملة  ضمن 
"مكن من تحقيق ارتفاع في مداخيل 
هذا  تصدير  جراء  الصعبة  العملة 

النوع من السمك"، حسبه.
معاينة  كذلك،  الزيارة  وتضمنت 
سفينة  إخراج  لعملية  الميناء،  بنفس 
أربعة  منذ  الحوض  في  غارقة 
تسليم  بعملية  متبوعة  سنوات، 
مستثمرين  لفائدة  امتياز  قرارات 
الستغالل  بحريتين  مزرعتين  في 
عقارين بأرضية ميناء رأس جنات.
خميس  ببلدية  الزيارة  واختتمت 
تفقد  حيث  الوالية،  غرب  الخشنة، 
الوزير مصنع خاص متخصص في 
العذبة  المياه  أسماك  صناعة أعالف 
بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 2250 

طن سنويا.
ر.ن
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اأ�شار اإىل اإبرام اإتفاق التعاون الثنائي 

يف ميدان النقل اجلوي، وزير النقل يوؤكد

فتح خط جوي مبا�شر بني اجلزائر وكاراكا�س 
�سي�ساهم يف توطيد العالقات بني البلدين

   

اأكد وزير النقل، عبد اهلل منجي، اأن فتح اخلط اجلوي املبا�شر بني اجلزائر و كاراكا�س، �شي�شاهم يف توطيد العالقات القت�شادية 

والثقافية بني البلدين، ح�شبما اأفاد به، اأم�س، بيان للوزارة.
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موارد مائية.. 60 �شنة من الجنازات 

وال�شعي لتحقيق الأمن املائي

العر�ض الوطني للمياه ال�ساحلة 
لل�سرب بلغ 6ر3 مليار مرت مكعب

السيادة  استرجاع  من  سنة   60 بعد  المائية،  الموارد  قطاع  عرف 
الوطنية، إنجازات كبيرة مكنت من الرفع من العرض الوطني للمياه 
الصالحة للشرب ليبلغ 6ر3 مليار متر مكعب وتحقيق التوزيع العادل 
والمتوازن للمياه، باإلضافة إلى وضع أسس االستراتيجية الوطنية 
لتحقيق األمن المائي عن طريق الموارد البديلة وعلى رأسها تحلية 

مياه البحر.
ويسعى قطاع الموارد المائية إلى تحقيق األمن المائي للجزائريين، 
السيادة  استرجاع  منذ  بها  قام  التي  البرامج  من  العديد  خالل  من 
رغم  جمة  انجازات  له  كانت  حيث   ،1962 يوليو   5 في  الوطنية 
ديموغرافي سريع،  ونمو  األمطار  تواجهه من شح  التي  التحديات 

باإلضافة إلى المساحة الشاسعة للبالد.
وخالل هذه المدة، تمكن القطاع من مد شبكات المياه الصالحة للشرب 
لتبلغ 143 ألف كلم بنهاية 2021، بعدما كانت عشية االستقالل تمس 
فقط السكان األوربيين الذين يقطنون المدن الكبرى، أي بنسبة 35 
لترا   90 تتجاوز  متوسطة ال  السكان، وبحصة  إجمالي  بالمائة من 
يوميا لكل فرد، حسبما أفادت به لوأج مصالح وزارة الموارد المائية 
المياه  معالجة  محطات  عدد  أن  إلى  أشارت  التي  المائي،  واألمن 
السطحية بلغ نهاية السنة الماضية 116 محطة، بطاقة معالجة تقدر 

ب 5.858.700 متر مكعب في اليوم.
وبلغ العرض الوطني للمياه الصالحة للشرب 6ر3 مليار متر مكعب 
خالل سنة 2021، 50 بالمائة منها يأتي من المياه الجوفية، مقابل 
33 بالمائة من المياه السطحية، و 17 بالمائة من تحلية مياه البحر.

سنة  الستين  خالل  ضخمة  تمويالت  أخذت  التي  المشاريع  ومن 
مياه  تخزين  طاقة  تبلغ  كانت  بعدما  أنه  حيث  السدود،  الماضية، 
فقط(،  سدا   13(  1962 عام  مكعب  متر  مليون  8ر908  السدود 
أصبحت اليوم تتجاوز 6ر8 مليار متر مكعب يحشدها أكثر من 80 

سدا، منها 75 سدا يجري استغالل مياهه فعليا.
وباإلضافة إلى هذا، اعتمد القطاع استراتيجية وطنية تمثلت في ربط 
منشآت التخزين، في شكل نظم إقليمية، حيث تم منذ 1962 إلى اليوم 
السطحية  المائية  الموارد  16 مرفقا وتحويالت كبرى لحشد  إنشاء 

على غرار "نظام الماو" و"نظام بني هارون.”
عليها  تتوفر  الذي  اآلبار  عدد  فإن  الجوفية،  بالمياه  يتعلق  وفيما 
مليار  6ر6  تفوق  بسعة  ألف،   281 بلغ  حاليا  والمستغلة  الجزائر 
هذا  إجمالي  من  أنه  مضيفة  الوزارة،  مصالح  تقول  مكعب،  متر 
العدد، ما مقداره 27.200 بئر قد تم حفرها و إنجازها من أموال 
خزينة الدولة.ومن إنجازات القطاع، مشاريع إزالة المعادن من المياه 
سعتها  محطة،   34 واستغالل  بإنجاز  اليوم  إلى  قام  حيث  المالحة، 

اإلنتاجية 6ر52 مليون متر مكعب في السنة

لدعم التزويد باملاء ال�شالح لل�شرب ل 1.166.715 ن�شمة

 45 اليوم  تمتلك  الجزائر  أصبحت  الزراعي،  بالري  يتعلق  وفيما 
مساحة ري كبرى، بمساحة إجمالية مجهزة بلغت 279 ألف هكتار، 
لم يتجاوز عدد مساحات الري  48 سدا كبيرا، في حين  يحيط بها 
آالف   105 على  إجماال  تمتد  مساحات  سبع   1962 سنة  الكبرى 
هكتار،  ألف   44 الفعلية  المروية  المساحة  تتجاوز  ال  كما  هكتار، 

نظرا لنقص الموارد المائية المخزنة في السدود.
ويتم سقي هذه المساحات عن طريق السدود أو بإعادة استعمال مياه 
الصرف الصحي، حيث يتم، إلى غاية اليوم، استغالل 200 محطة 
 20 السنة،  في  متر مكعب  مليار  1ر1  بلغت  بسعة تصفية  تطهير 
محطة منها موجهة لري األراضي الزراعية، حسب ذات المصالح.
باالنتقال من  المنجزة سمحت  المشاريع  فان  التطهير،  وبخصوص 
نسبة ربط ال تتجاوز 20 بالمائة عام 1962، لتبلغ 91 بالمائة في 

2021، حيث بلغ طول شبكة التطهير الوطنية 47.000 كلم.

حتلية مياه البحر، املورد البديل 

يعد تحقيق األمن المائي من بين التزامات رئيس الجمهورية، السيد 
بتجسيد استراتيجية  تعليمات تقضي  الذي أسدى  تبون،  المجيد  عبد 
فعالة، قصد معالجة إشكالية التزود بالماء بشكل نهائي وتحقيق أمن 
مائي للبالد.وترجم ذلك في االجتماع الوزاري المشترك المنعقد في 
01 أغسطس 2021 أين تم التأكيد على إعداد استراتيجية عمل آفاق 
2024 و 2030، ترتكز أساسا على إعطاء األولوية لحشد الموارد 

المائية المستدامة.
الساحلية،  المناطق  تزويد  تأمين  إلى  االستراتيجية  هذه  وتهدف 
كلم من محطات   150 تقع على مدى  التي  المناطق  إلى  باإلضافة 
إجمالي  من  بالمائة   80 تعادل  سكانية  كثافة  تتمركز  أين  التحلية، 
سكان البالد.وبتطبيق هذه االستراتيجية، سترتفع نسبة االعتماد على 
المياه المحالة من 17 بالمائة حاليا لتصل إلى 42 بالمائة بحلول سنة 
2024، بإنتاج يعادل 39ر1 مليار متر مكعب سنويا، تدخل في نظام 
تموين 16 والية بالماء الشروب، انطالقا من 19 محطة تحلية و 4 

محطات أحادية الكتلة للتحلية.
لتصل  بالمائة   42 المحالة من  المياه  االعتماد على  نسبة  وسترتفع 
إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2030، بإنتاج يعادل 2 مليار متر مكعب 
سنويا، تدخل في نظام تموين 35 والية بالماء الشروب، بعد الدخول 
مياه  لتحلية  كبرى  محطات  إنجاز  برنامج  من  الثانية  المرحلة  في 
البحر، عبر تشييد 6 محطات جديدة بقدرة 300 ألف متر مكعب في 

اليوم لكل واحدة.
ر.ن

قال اإنها �شرتفع من الإنتاج الوطني، �شلوات�شي يوؤكد

م�ساريع تربية املائيات �سيكون لها تاأثري اإيجابي على اأ�سعار ال�سمك

رزيق ي�شرف على تخرج دفعة 2022 لطلبة املا�شرت املتخ�ش�س ويك�شف

نحو اإن�ساء مدر�سة متخ�س�سة يف التكوين يف جمال ال�سجل التجاري



بمقر  عمل  جلسة  المسؤول عقب  ذات  وأضاف 
الوالية،  والي  رفقة  أمس،  أول  سطيف  والية 
و  المجمع  بذات  إطارات  بحضور  عبلة  كمال 
العديد من الشركاء في المجال تندرج في إطار 
عبر  سونلغاز  تنظمها  التي  اللقاءات  سلسلة 
االستثمارية  المشاريع  تتناول  الوطن  واليات 
أكبر  على  تحوز  سطيف  أن  الطاقة  قطاع  في 
نسبة تغطية طاقوية على المستوى الوطني )99 
بالمائة بالكهرباء و 97 بالمائة بالغاز الطبيعي(.

في  اكتفاء  لديها  والية سطيف  بأن  عجال  وأفاد 
مجال الكهرباء يتعدى الطلب بنسبة 50 بالمائة، 
مضيفا أنه رغم هذا الفائض، فإن الوالية تعرف 
على  المجال  في  اإلنجاز  قيد  المشاريع  عديد 
غرار مشروع إنجاز محول 60/220 كيلو فولط 
الذي سيوضع حيز الخدمة "نهاية الثالثي األول 
من سنة 2023" بمدينة سطيف و آخر 30/60 
كيلوفولط الذي سيوضع حيز الخدمة "قبل نهاية 

السنة الجارية" بمدينة العلمة .
وفي إطار تجسيد سياسة رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون المتعلقة بحسين الظروف المعيشية 
العام  المدير  الرئيس  أكد  الظل،  مناطق  لسكان 
لحد  قامت  سطيف  والية  بأن  سونلغاز  لمجمع 
بالطاقة  منزل   11900 من  أكثر  بتزويد  اآلن 
الطبيعي  بالغاز  منزال   2250 و  الكهربائية 

بمناطق الظل.
توفير  إلى  الرامية  الدولة  مجهودات  وضمن 

جميع  وفي  المستثمرين  لكل  الغاز  و  الكهرباء 
عبر  ربط  تم  بأنه  عجال  السيد  أفاد  القطاعات، 
من  أزيد  العملية  انطالق  منذ  سطيف  والية 
350 مستثمرة فالحية و العملية مستمرة، داعيا 
قصد  العملية  هذه  في  اإلنخراط  إلى  الفالحين 
جميع  لربط  اآلجال"  "أقرب  في  منها  اإلنتهاء 

المستثمرات الفالحية بالكهرباء .
أيضا  مستعدة  الدولة  بأن  المسؤول  ذات  وأكد 

والكهرباء،  بالغاز  الصناعية  المناطق  كل  لربط 
السريعة  الوتيرة  مواكبة  إلى  المستثمرين  داعيا 

لمجمع سونلغاز في عملية الربط .
كما أكد ذات المسؤول بأن عملية ربط المؤسسات 
التربوية والسكنات الجديدة بالكهرباء و الغاز "لن 
التزويد  في  تأخير  أي  اآلن فصاعدا  تعرف من 
بهاتين الطاقتين" ألن سونلغاز ألغت –كما قال- 

شرط التسديد المسبق لتكاليف الربط.
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استقطبت معرض المنتوج الفالحي 
كلم   81 بحوالي  تبعد  التي  ببوزينة 
أول  أقيم  والذي  باتنة  مدينة  عن 
الفالحية  التعاونية  بمقر  أمس، 
السيما  المنطقة  منتجي  المحلية، 
األشجار  زراعة  في  المختصين 

المثمرة.
تنظم  التي  التظاهرة  هذه  وتميزت 
بمشاركة  الدائرة  بهذه  مرة  ألول 
بلديتي  من  فالحا   25 من  أكثر 
خالل  من  ذلك  و  والرباع  بوزينة 
الفالحية  للمنتجات  متنوع  معرض 
في  "ثروتنا  شعار  تحت  المختلفة 

إنتاجنا الفالحي الدائم" .
جودة  من  الرغم  وعلى 
العسل  بينها  من  المعروضات 
واإلجاص والبرقوق والزيتون، إال 
"الروزي"  النوع  من  المشمش  أن 
من  المنطقة  هذه  به  تشتهر  الذي 
الوالية كان األكثر حضورا في هذه 

التظاهرة اإلقتصادية.
الكريم  عبد  الفالح  بالمناسبة  وأكد 
جبايلي بأن هذا النوع من المشمش 
به  تنفرد  الداكن  الوردي  اللون  ذي 
نوعية  عن  ويختلف  المنطقة  هذه 
منعة  بمنطقة  المعروف  "الروزي" 
بنفس الوالية سواء من حيث اللون 

أو الذوق.
شرقي،  فيصل  أوضح  جهته،  من 
هذه  بأن  فالحية،  جمعية  رئيس 
التظاهرة التي نظمتها ذات الجمعية 
بالتنسيق مع المجتمع المدني وبلدية 
بوزينة تهدف إلى التعريف بالمنطقة 
و بإنتاجها الفالحي المتنوع السيما 
بوزينة  بدائرة  الموطنة  األنواع 
ومنها  والرباع  بوزينة  ببلديتيها 
باسم  المعروف  المشمش  خاصة 

"الروزي".
وسيتم العمل من أجل أن تتحول هذه 

التظاهرة إلى تقليد اقتصادي سنوي 
المحلي عرض  للمنتج  يتسنى  حتى 
الزراعية  المحاصيل  مختلف 
ذات  الجهة  وأن  خاصة  وتثمينها 
األولى  بالدرجة  فالحي  طابع 
لذات  وفقا  المنتجات،  فيها  وتتنوع 

المصدر.
لعديد  سانحة  الفرصة  وكانت 
به  جادت  ما  لعرض  المنتجين 
أراضيهم من خيرات وأيضا لعرض 
التوابل  إنتاج  ذلك  من  تجاربهم 
والزعفران والبقوليات والمكسرات 

وفي مقدمتها الفول السوداني .وأكد 
عديد المنتجين العارضين من بينهم 
وأحمد  أوشن  وهارون  قليقل  رشيد 
أراضي  بأن  العربي  وليتيم  شرقي 
لتنويع  وصالحة  خصبة  المنطقة 
جديدة  أخرى  وإدخال  المحاصيل 
والمساهمة بفعالية في تموين السوق 
المحلي والوطني بأجود المنتجات لو 
يتم توفير مياه السقي خاصة وتدعيم 
بعض المسالك المؤدية إلى البساتين 
والمستثمرات الفالحية بهذه المنطقة 

الجبلية ذات التضاريس الوعرة .

وتطرق مشاركون في هذه التظاهرة 
التي تخللها تقديم بعض المداخالت 
كيفية  حول  الفالحين  لفائدة  التقنية 
وضرورة  بالمحاصيل  االعتناء 
عديد  إلى  التقني،  المسار  إتباع 
التدعيم  مقدمتها  في  اإلنشغاالت 
بمياه السقي الفالحي، مؤكدين لوأج 
بأن آمالهم الكبيرة تبقى معلقة على 
سد بوزينة الذي سيمكن لدى دخوله 
حيز االستغالل من بعث الفالحة في 

هذه المنطقة من الوالية.
واأج

باتنة

معر�ض املنتوج الفالحي ببوزينة ي�صتقطب املنتجني واملخت�صني

ق. م

قطاع التكوين والتعليم املهنيني مب�ستغامن ينظم الطبعة الأوىل

تيزي وزو تفوز باجلائزة الأوىل 
يف م�صابقة فن الطبخ اجلزائري

�سكيكدة

ربط عديد مناطق الظل
 ب�صبكتي الكهرباء والغاز

تم ربط عديد مناطق الظل عبر إقليم والية سكيكدة بشبكتي الكهرباء 
والغاز، حسب ما علم من مصالح مديرية سونلغاز التوزيع سكيكدة.

وحسب ذات المصدر، فإن والي سكيكدة، حورية مداحي، قد أشرفت 
نهاية األسبوع الماضي على وضع حيز الخدمة للربط بالغاز الطبيعي 

لفائدة 1085 سكًنا في حين استفاد 579 سكًنا آخر بخدمة الكهرباء.
وأوضحت سونلغاز في بيان لها أن 651 سكًنا استفاد من خدمة الغاز 
الطبيعي ببلدية بني زيد وذلك في إطار البرنامج الوطني الخماسي من 
خالل شبكة توزيع بطول 18,48 كلم وهو اإلنجاز الذي تطلب تموياًل 
مناطق  لربط  الوالئي  البرنامج  دج.وضمن  مليون   204 من  بأكثر 
الظل، تم وضع حيز الخدمة بالغاز الطبيعي لحي مولود بالسكة ببلدية 
تمالوس لفائدة 381 سكَنًا، حيث تطلبت العملية مد شبكة توزيع بطول 

6 كلم فيما قدرت تكلفة اإلنجاز بـ18 مليون دج، وفًقا لنفس البيان.
كما تم وضع حيز الخدمة بالغاز الطبيعي بمنطقة بين الويدان بدائرة 
تمالوس لفائدة 53 سكًنا وهي عملية تطلبت مد شبكة توزيع بطول 
البيان،  لذات  دج.واستناًدا  مليون   8 بقيمة  مالي  بغالف  كلم   1,6
بالكهرباء  الخدمة  كذلك على دخول حيز  والي سكيكدة  أشرفت  فقد 
للمناطق المعزولة لفائدة سكان منطقة بودوخة ببلدية عين قشرة )60 
سكًنا( من خالل مد شبكة توزيع بطول 2,25 كلم بغالف مالي بقيمة 
7 مليون دج، فيما استفاد 90 سكًنا بمنطقة دار الصيانة بذات البلدية 
مالي  بغالف  كلم   2,7 بطول  توزيع  شبكة  بمد  وذلك  الكهرباء  من 
ناهز 10 مليون دج، حسب ما جاء في ذات البيان.كما استفادت عدة 
مناطق ظل تابعة لدائرة أوالد عطية من وضع حيز الخدمة بالكهرباء 
لفائدة منطقة القطار بالتجمع السكاني الثانوي زيغود يوسف ببلدية واد 
بذات  بوالعيد  بن  الثانوي مصطفى  السكاني  بالتجمع  والجيز  زهور 
الركوبة، حيث  الثانوي  السكاني  بالتجمع  والمحقن  المحلية  الجماعة 
استفاد 87 سكًنا بخدمة الكهرباء وذلك بغالف مالي فاق 15 مليون 
دج.كما دخلت خدمة الكهرباء عدة مناطق ظل ومشاتي تابعة لدائرة 
وكرسنة  والحوض  شرشار  بعين  التراب  مشتة  غرار  على  عزابة 
وعين الحامة ببلدية الغدير لفائدة 342 سكًنا وهي العملية التي تطلبت 
غالًفا مالًيا إجمالًيا فاق 28 مليون دج، وفق ما ورد في بيان سوناغا.
ق. م

البويرة

العثور على الأ�صخا�ض التائهني بام�صدالة
على  العثور  البويرة  بوالية  المدنية  للحماية  الوالئية  المديرية  أكدت 

األشخاص التائهين على مستوى امشدالة أول أمس.
وأوضح ذات المصدر أن مركز التنسيق العملي تلقى رسالة مفادها 
تيهان 4 أشخاص على الساعة 18سا25 ال يعرفون المنطقة و بعد 
الثانوية  الوحدة  إسعافات  تدخلت  أماكنهم  تحديد  و  معهم  التواصل 

امشدالة  من اجل البحث عليهم و إنقاذهم 4 أشخاص.   
وأكد ذات المصدر أنه تم التواصل معهم من طرف مركز التنسيق 
  )  position GPS( قدموا وضعيتهم  ان  بعد  توجيههم  و  العملي 
حيث تم العثور  عليهم من طرف أعوان الحماية امشدالة على الساعة 
20سا14د بمنحدر بالمكان المسمى بوزغران حوالي 500  متر عن 
الطريق الوطني رقم 30 مقابل غار مزارير. وحسب ذات المصدر 
فإن المعنيين شباب تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و 36 سنة تابعين 

لفوج الكشافة اإلسالمية الشهيد عمار باسطا بالجزائر العاصمة.
ف. م

خالل ندوة ولئية لفعاليات املجتمع املدين

مناذج رائدة للحركة 
اجلمعوية بتيزي وزو  

أشاد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي 
بالمستوى الذي بلغه نشاط المجتمع المدني بوالية تيزي وزو و التي 
والمواطن"،  الوطن  تخدم  ممتازة،  و  "رائدة  جمعوية  بحركة  تتميز 

كما قال.
وفي كلمة افتتاح أشغال الندوة الوالئية لفعاليات المجتمع المدني التي 
نظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبر حمزاوي عن "فخره" 
بالمستوى الذي وصل إليه المجتمع المدني بتيزي وزو التي تعرف 
األمثلة  أروع  وتضرب  الجمعوي  النشاط  مجال  في  كبيرة  "حركية 
في الحركة الجمعوية التي تقدم األفضل و تسعى دائما لخدمة الوطن 

والمواطن". 
كبيرة  أشواطا  "قطع  الوالية  بهذه  المدني  المجتمع  أن  وأضاف 
تخدم  مبادرات  وتجسيد  تقديم  خالل  من  المجتمع  خدمة  مجال  في 
المواطن"، مؤكدا على أن المرصد "يعمل على مرافقة و دعم مثل 
هذه المبادرات التي يتم تنظيمها محليا عبر البلديات و األحياء و حتى 

خارج الوالية".
وأشار رئيس ذات الهيئة أن المجتمع المدني بوالية تيزي وزو ينشط 
في عدة قطاعات كالثقافة، الفن، التضامن، السياحة، الصحة، الفالحة 
مناسبات  عدة  في  الفعال  دورها  برز  قد  و  غيرها،  و  الصناعة  و 
خاصة في األزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.وفيما يخص 
تنظيم هذه الندوة الوالئية التي تدخل ضمن تحضير الجلسات الوطنية 
للمجتمع الوطني التي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل، صرح حمزاوي 
أن جمعيات المجتمع المدني "تسير في دينامكية جديدة من أجل بلورة 

الرؤية الجديدة للمجتمع المدني في الجزائر".
ر. ن

حققت اكتفاء يف جمال الكهرباء يتعدى الطلب بن�سبة 50 باملائة

�صطيف الأوىل وطنيا 
يف ن�صبة التغطية بالطاقة

ك�سف الرئي�س املدير العام ملجمع �سونلغاز مراد عجال باأن ولية �سطيف حتوز على اأكرب ن�سبة تغطية 

من حيث الطاقة على امل�ستوى الوطني .

لوالية مستغانم  المهنيين  والتعليم  التكوين  نظم قطاع 
حيث  الجزائري  الطبخ  فن  لمسابقة  األولى  الطبعة 
للمتربصين  والوسائل  اإلمكانيات  كل  توفير  تم 
التكوين  بمركز  وهذا  المسابقة  هذه  في  المشاركين 

المهني والتمهين حاسي مماش.
وبعد 3 ايام من المنافسة لمتربصي 12 والية أسدل 
االختتام  حفل  أن  حيث  أمس،  مساء  عليها  الستار 
احتضنته دار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي، وعرف 
الشخصي  المستشار  القطاع  وزير  ممثلي  حضور 
العام  األمين  الوالية  ومثل  اإلعالمي  والمستشار 
إضافة إلى أسرة القطاع برئاسة المدير تلوالئي محمد 
غانم صبار والمتربصين والحضور اقتصر على عدة 

فئات أهمها الناشطة، إضافة إلى مديرة المجاهدين.
من  المتكونة  التحكيم  لجنة  من  األعمال  تقييم  وبعد 
مختصين عادت جائزة المسابقة وهي األولى إلى والية 
تيزي وزو، ممثلة في المعهد الوطني المتخصص في 
نصيب  من  كانت  الثانية  والمرتبة  والفندقة  السياحة 
المعهد المتخصص للسياحة والفندقة لوالية أم البواقي 
ممثلة  وهران  والية  عليها  تحصلت  الثالثة  والمرتبة 

إشراق،  المهني  التكوين  في  المتخصص  المعهد  في 
أما الجوائز الفردية نوال سليماني من بومرداس حلت 
في المرتبة األولى والمرتبة الثانية كانت من، نصيب 
تحصل  والثالثة  العاصمة  الجزائر  من  وفاء  فراج 
التضامن  ولقي  الحدث  صنع  الذي  المتربص  عليها 
والتآزر من الحضور العيوجي إسالم لكونه تعرض 
إلى حادث مرور مؤلم تسبب في بتر رجليه إال أنه 
الواليات  المسابقة رفقة عائلته ،وكل  حضر وشرف 
كرمت بالمناسبة. ومميز الحفل تقديم المنشد العالمي 
األناشيد  من  لمجموعة  ذهيبة  بن  بلعالية  المستغانمي 
واهم  الحضور،  معها  تفعل  الذي  الوطنية  واألغاني 
كلهم  المتدخلين  المسؤولين  أن  إليه  اإلشارة  يجب  ما 
اجمعوا على الدور الفعال لوسائل االعالم في نهوض 
القطاع وهذا من خالل التحسيس والتوعية والوزارة 
التي  اإلصالحات  في  سارية  القطاع  وزير  بقيادة 
وتشجيع  المستجدات  وتواكب  الحداثة  مع  تتماشى 
الحرف واألشغال اليدوية والطبخ والحلويات العصرية 

ساري المفعول ومفتوح لكل الراغبين الناشطين.
م. مناد
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التهاب الزائدة الدودية هو اللتهاب الذي ي�صيب اجليب البارز 

من  ال�صفلي  الأمين  اجلانب  يف  اإ�صبع  �صكل  على  القولون  من 

جمهوٌل  الدودية  الزائدة  للتهاب  الدقيق  ال�صبب  واإّن  البطن، 

التهابها يحدث  اأّن  يف كثري من احلالت، ولكن يعتقد الأطباء 

ان�صدادها  حالة  يف  اأو  الدودية  الزائدة  من  جزء  انغالق  عند 

بالكامل، ومن الأ�صباب التي قد توؤدي اإىل ان�صدادها اأو التهابها 

ما ياأتي: 

تراكم الرباز ال�صلب

إلى  تؤدي  يثير حدوث عدوى  مّما  الدودية،  الزائدة  بطانة  انسداد 
الدودية،  الزائدة  التهاب  ذلك  عن  فينتج  سريًعا،  البكتيريا  تكاثر 

وتقيّحها، وتوّرمها.

 وجود جسم غريب أدى إلى انغالق الزائدة الدودية
اإلصابة بفقر الدم االنحاللي.

 تضخم األنسجة الليمفاوية، والذي يُعّد شائًعا بين األشخاص الذين 
داء  مثل  األمعاء،  في  التهاب  إلى  تؤدي  اضطرابات  من  يعانون 

كرونز، أو التهاب الرتج أو التهاب القولون التقرحي. 
اإلصابة بداء األمعاء االلتهابي.

الإ�صابة بر�صو�ض يف منطقة البطن

نمّو أورام الزائدة الدودية، والتي تُعّد نادرة الحدوث.
اللتهاب  الشائعة  غير  األسباب  من  وهي  معوية،  ديدان  وجود   

الزائدة الدودية.
 اإلصابة بالسرطان.

اإعداد: حياة م�صباحي�شحتك

من  الفتيات  من  العديد  تسأم 
الحالية،  شعرهن  صبغة  لون 
ويرغبن في التجديد والحصول 
عل لون آخر، للظهور بمظهر 
عن  بالبحث  فيبدأن  جديد، 
طرق صحية للتخلص من لون 
لونها،  إضعاف  أو  الصبغة 
لتسهيل صبغ الشعر بلون آخر، 
كخيار  الزبدة  استخدام  يمكن 
صحي لسحب لون الشعر، من 

خالل إتباع الخطوات التالية:
يغسل الشعر جيًدا بالماء والشامبو، مع تسريحه جيداً للتخلص من 

جميع العقد الموجودة فيه، ويترك حتى يجف تماماً من الماء. 
تخرج الزبدة من البراد، يمكن استخدام الزبدة البيضاء أو الصفراء 
المباشرة  الشمس  أشعة  تحت  وتترك  النتيجة،  نفس  للحصول عل 

حال  في  وتطرى،  تلين  حتى 
الزبدة  توضع  شتاًء  الجو  كان 

في حمام مائي حتى تلين. 
وعاء  في  الزبدة  توضع 
باستخدام  وتهرس  عريض، 
الشوكة حتى تتحول إلى عجينة 

كريمية. 
من  الشعر  على  الزبدة  تفرد 
األطراف،  وحتى  الجذور 
ويرفع الشعر بالملقط ويعرض 
أو  كالشمس،  حرارة  لمصدر 
لفه بمنشفة بعد تدفئتها بمجفف الشعر، يمنع استخدام مجفف الشعر 

على الشعر أثناء وضع الزبدة عليه.
 تترك الزبدة على الشعر 4 ساعات، ثم يغسل بالماء والشامبو. 

تكرر الخطوات السابقة لمدة 3 أسابيع، بمعدل مرة واحدة أسبوعًيا.

طريقة ا�ستخدام الزبدة 
ل�سحــب لـــون ال�سعر 

اأطعمة يجب االبتعاد عنها خالل احلمل
تبين النقاط اآلتية عدداً من األطعمة 

التي يجب على الحامل الحذر منها:
غير  الماعز  وحليب  األبقار،  حليب 
الُمحضر  الطري  والُجبن  الُمبستر، 
الُجبن  إلى  باإلضافة  ِكالهما،  من 
الطريّة  واألجبان  الطرّي،  األزرق 

الناضجة.
المطبوخ،  وغير  النيئ  البيض   
والمنتجات المحتوية عليه كالمايونيز 

الُمحضر منزلياً، وحلوى الموس.
 الفواكه والخضروات غير المغسولة، والسلطات الُمحّضرة من كليهما. 

الكبد، والمنتجات الُمحّضرة منه كنقانق الكبد.
 تحديد الحصص الُمتناولة من األسماك والُمتمثلة بحصتين أسبوعياً، إذا كان خيار 

السمك متاح على وجبة اإلفطار باستمرار.
 تحديد الحصة اليومية من الكافيين لتساوي 200 مليغراماً يومياً بما فيها القهوة 

والشاي خالل فترة الحمل.
 األطعمة المقلية، إذ إنّها غنيّة بالسعرات الحرارية، والدهون، والملح، والتي غالباً 
منة، وارتفاع ضغط الدم،  ما تزيد من عوامل خطر اإلصابة بأمراٍض عديدة كالسُّ

وارتفاع الكوليسترول لدى المرأة الحامل.

طريقة تنظيف خ�سب املطبخ من الدهون 
منظف مزيل الدهون:

المذيبة  المنظفات  استخدام  يمكن 
الموجودة  الدهون  إلزالة  للدهون 
تتحمل  التي  الخشبية  األسطح  على 
استخدام  ويفضل  القلوية،  المحاليل 
الذي  االستعماالت  متعدد  المنظف 
ألنه  البرتقال؛  زيت  على  يحتوي 
عن  الدهون  تذويب  على  قادراً 
أكثر  أنه  كما  فعال،  بشكل  األسطح 
أماناً للمنزل والعائلة، وينصح بإتباع 

الخطوات والنصائح اآلتية عند استعمال واحد من منظفات الدهون:
يتم تغطية األطعمة و أسطح المطبخ الحساسة التي قد يسقط عليها المنظف. 

يجب أن يكون مكان التنظيف جيد التهوية، وينصح بارتداء قفازات لحماية اليدين.
يفضل تغطية األجهزة الكهربائية وجميع مصادر اللهب عند البدء بالتنظيف.

إتباع إرشادات المصنع الستخدام منظف الدهون بالطريقة الصحيحة واآلمنة.
فك أبواب خزانات المطبخ وإزالة مفصالتها إن أمكن، حيث يمكن تنظيفها على 

حدة من خالل نقعها في محلول للتنظيف.
الجزء  على  التنظيف  محلول  ويرش  اإلرشادات،  حسب  بالماء  المنظف  يخّفف 
الداخلي من الخزائن كتجربة للتأكد من فعاليته على البقع وأمانه على اللون في 
نفس الوقت، إذا لم يكن المحلول قوياً بما يكفي للتخلص من البقع ينصح بزيادة 

تركيزه.
يوّزع محلول التنظيف الفعال على السطح الخشبي كاماًل، ويترك لمدة دقيقة أو 

دقيقتين ليساعد على ترطيب البقع الصلبة.
ينصح باالنتظار لمدة عشر دقائق حتى يقوم المحلول بتذويب جميع الدهون في 

حال كان الخشب متسخاً ببقع قوية.
البقع، وإن   يفرك السطح بشكل دائري باستخدام إسفنجة أو فرشاة حتى تزول 
السطح ولكي يجب  يمكن استخدام مشحاف إلزالتها عن  البقع صلبة جداً  كانت 

توخي الحذر لكي ال تسبب خدوشاً.
تكرار استعمال المحلول حتى تزول البقع تماماً. 

يمسح السطح بالماء ويجفف بمنشفة إلزالة محلول التنظيف.
�صائل غ�صيل ال�صحون:

 يعتبر سائل غسيل الصحون محلواًل قلوياً وله القدرة على تذويب الدهون، ويمكن 
أن  المعروف  فمن  جانبه،  إلى  الساخن  الماء  استخدام  خالل  من  فعاليته  تعزيز 
يمكن  حيث  العالية،  للحرارة  تعريضها  عند  الذوبان  إلى  تميل  الصلبة  الدهون 
الساخن  الماء  من  دلو  في  الصحون  تنظيف  سائل  من  صغير  مقدار  تخفيف 
واستخدام قطعة من القماش لفرك بقع الشحوم العالقة في الخزانة، ويُفّضل الحفاظ 
على الماء ساخناً خالل التنظيف، وتجنّب الضغط بقوة حتى ال يتم خدش السطح 

أو تقليل لمعانه، ثم شطفه وتجفيف الخزانات عند االنتهاء.
�صودا اخلبز:

 تتميز صودا الخبز بفاعليتها على الدهون كما أنها لطيفة على األسطح الخشبية 
بشكل عام لذا يمكن استعمالها من خالل وضع القليل من الماء الدافئ على فرشاة 
التنظيف وإضافة كمية من صودا الخبز لها، ومن ثم فرك الخزائن وخشب المطبخ 
كاماًل، وبعدها تمسح األسطح جميعها بقطعة قماش مبللة ودافئة إلزالة بقايا صودا 

الخبز.
اخلل واملاء: 

بقع  من  المطبخ  خشب  تنظيف  عملية  في  الخل  خصائص  من  االستفادة  يمكن 
الدهون وغيرها من البقع؛ وذلك الحتوائه على أحماض طبيعية، ويمكن استعماله 
من خالل نقع منشفة نظيفة في وعاء يحتوي على خل دون تخفيفه، ومسح البقع 
مسحها  ثم  ساعة،  ربع  إلى  دقائق  عشر  بين  ما  وتركه  الخزانات  من  الدهنية 
هذه  تكرار  ويفضل  بالماء،  مبللة  قماش  بقطعة  مسحها  وإعادة  رطبة،  باسفنجة 
الطريقة على البقع العنيدة للتخلص منها، و يجدر بالذكر أن رائحة الخل تختفي 

بمجرد تجفيف الخشب تماماً.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية 

اأمومة  و طفـولة 

ما هي اأ�سباب التهاب الزائدة الدودية؟ 

 24 غاية  إلى  شهر   12 السن  خالل 
تستطيعون قص كثيرا من شعر الطفل، الن 
في هذه الفترة يظهر الشكل الحقيقي للطفل 
ليه  المناسبة  الشعر  اختيار قصة  يمكنكم  و 

بحسب طبيعة وجهه و كثافة شعر الطفل.
 - استخدام الشامبو الخاص باألطفال وكذلك 

المشط .
فى  أكيد  و  فعال  دور  له  الصحي  األكل   -

موضوع نمو الشعر و غزارته .
و  الطبيعية  الوصفات  بعض  استخدام   -
يجب ان تالحظي ان استخدام هذه الطرق 
ال يكون إال بعد مرور سنه على األقل من 
بغير  الطبيب  ينصحك  لم  ما  الطفل  عمر 

ذلك.
والخلطات  الوصفات  أهم  بعض  إليك  و   -
شعر  إنبات  على  تعمل  التي  والطرق 

األطفال وتطويل شعر األطفال. 
شعر  وتطويل  إلنبات  الزبادي  خلطة   -
األطفال وهى عبارة عن : 2 ملعقة زبادي 
+ ملعقة خل تفاح + ملعقة مايونيز+ملعقة 
خميرة + ملعقة صغيره زبده وتستعمل هذه 
الخلطة كدهان للرأس لتطويل وإنبات شعر 
للحصول  عليها  المواظبة  ويجب  األطفال، 

على أفضل النتائج.

البركة إلنبات وتطويل شعر   - زيت حبة 
لدهن  البركة  حبة  زيت  استخدمي  األطفال 
شعر  وإلطالة  إنباته  لزيادة  طفلك  رأس 

طفلك.
على  يعمل  بأنه  يمتاز  البركة  حبة  فزيت   

تغذية فروة الرأس.
أثار  له  يوجد  ال  البركة  حبة  ان زيت  كما 

جانبيه. 

شعر  وتطويل  إلنبات  الخروع  زيت 
األطفال: استخدم زيت الخروع لدهان رأس 
وإطالة  الطفل  رأس  فروة  لتغذية  طفلك 

شعره.
شعر  وتطويل  إلنبات  الزيتون  -زيت 

األطفال:
أهم  من  الزيتون  زيت  ان  المعروف  من   

الزيوت التي تستخدم لتغذية الشعر.

ن�سائح ت�ساعدك على حل م�سكلة 
ال�سعر اخلفيــف لــدى االأطفال
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بعد 7 اأعوام ناجحة ق�ضاها مع »بالنكيروخا«

الأرجنتيني غاريكا يتخلى 
عن تدريب منتخب البيرو

أعلن االتحاد البيروفي لكرة القدم، أن األرجنتيني ريكاردو غاريكا 
تخلى عن تدريب المنتخب الوطني بعد 7 أعوام ناجحة قضاها مع 

"بالنكيروخا«.
وقاد األرجنتيني المكنى "إل تيغري" والبالغ 64 عاما، المنتخب 
من  عاما   36 بعد  وذلك   ،2018 مونديال  نهائيات  إلى  البيروفي 

المشاركة األخيرة للـ "بيكولور" في كأس العالم.
في  الخامس  للمركز  احتاللها  البيرو عقب  كما ساهم في خوض 
المجموعة المشتركة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى 
مونديال "قطر 2022"، الملحق الدولي، إال أنه فشل في تخطي 
بعد   4-5 الترجيح  بركالت  بخسارته  األسترالي  المنتخب  عقبة 

تعادلهما سلبا على ملعب الريان القطري في 13 يونيو.
منذ  غاريكا  يقودها  والتي  عالميا   22 المصنفة  البيرو،  وفشلت 
العالم للمرة السادسة بعد 1930  2015، في الوصول إلى كأس 

و1970 و1978 و1982 و2018.
وبات غاريكا أيقونة حية في البيرو، فتحت قيادته وصل المنتخب 
إلى نهائي مسابقة كوبا أمريكا عام 2019 ليخسر أمام البرازيل 
صاحبة األرض 1-3، ولم يكشف االتحاد البيروفي عن اسم بديل 

لغاريكا.
الوكالت 

اأوليفر كان يوؤكد اأهمية

 التعاقد مع المدافع الهولندي

بايرن ميونيخ لم يفقد الأمل
 يف التعاقد مع دي ليخت

اعتقاده  لبايرن ميونخ، عن  التنفيذي  الرئيس  أوليفر كان،  أعرب 
بأن هناك حاجة إلى الصبر في صفقة انضمام ماتياس دي ليخت، 
مدافع جوفنتوس، وقال كان، في تصريح لتلفزيون صحيفة "بيلد": 

"لقد أجرينا محادثات وتبادلنا وجهات النظر«.
على  وكذلك  جدا،  جدا  لالهتمام  مثير  العب  "ماتياس  وأضاف: 
مستوى عقليته أيضا، ويجب اآلن التمهل ومتابعة كيف ستتطور 

المسألة برمتها«.
يشار إلى أنه تردد أن جوفنتوس طلب 90 مليون يورو لفسخ العقد 
يورو  مليون   60 بايرن  فيما عرض  )22 عاما(،  ليخت  مع دي 

باإلضافة إلى 10 ماليين مكافآت.
وأوضح كان: "سنواصل اإلبقاء على أعيننا مفتوحة بحيث يمكننا 
الرد في أي وقت، وال ينبغي أن ننسى أنه طالما كان ثمن صفقة 
من  مزيدا  يعطينا  ذلك  فإن  للغاية،  مرتفعا  ليفاندوفسكي  روبرت 

اإلمكانات لمواصلة العمل في سوق االنتقاالت«.
الوكالت

�ضاين مل يعر�ض خدماته على النادي امللكي 

اأ�شغال بدنية �شاقة يف ريال مدريد 
قبل بداية املو�شم اجلديد

تدريباته  مدريد  ريال  اختتم 
شملت  بجلسة  أمس،  األسبوعية 
األلعاب  بدنيا مكثفا في صالة  عمال 
"فالديبيباس"  بمدينة  الرياضية 
ظل  في  الملكي  للنادي  الرياضية 
درجات حرارة مرتفعة في العاصمة 

اإلسبانية.
وعقب حصة تدريبية مزدوجة أول 
أمس، ركزت على آخر من انضموا 
بالكرة  بتمرينات  واختتمت  للفريق 
المدرب  كتيبة  تدربت  ومباراة، 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي على مدار 
ساعتين، وأجرى العبو الملكي أمس 
تدريبات بدنية متنوعة على األجهزة 
المغطاة،  الرياضية  المنشآت  داخل 
أنطونيو  البدني  المعد  إشراف  تحت 
المران  بعض  ثم  وفريقه،  بينتيوس 

في الخارج.
وكان من المقرر أن يستريح الفريق 
مساء أمس، وأن يعود اليوم للتدريب 

المغلقة،  األبواب  خلف  الصباح  في 
قبل يوم من بداية االستعداد للموسم 
المتحدة،  للواليات  برحلة  الجديد، 
الالعب  للمجموعة  سينضم  حيث 

الفرنسي كريم بن زيمة.
وسيخوض الريال 3 مباريات ودية 
حيث  األمريكية،  األراضي  في 
فيغاس،  الس  في  برشلونة  سيواجه 
فرانسيسكو،  سان  في  أمريكا  ثم 

وأخيرا يوفنتوس في لوس أنجليس.
القادم  أوت  من  العاشر  وفي 
على  الملكي  الفريق  سينافس 
كأس  وهو  الموسم،  في  لقب  أول 
آينتراخت  أمام  األوروبي،  السوبر 

فرانكفورت في هلنسكي بفنلندا.
تقرير  كشف  أخرى،  جهة  من 
صحفي إسباني، أمس، حقيقة عرض 
خدمات األلماني ليروي ساني، نجم 

مدريد،  ريال  على  ميونخ،  بايرن 
خالل الميركاتو الصيفي الجاري.

وزعمت صحيفة "ماركا" اإلسبانية، 
عرضوا  ساني  ممثلي  أن  أيام  منذ 
مؤخًرا،  مدريد  ريال  على  الالعب 
ضمن مفاوضات بيع لوكا يوفيتش، 
أن  إلى  ذلك  ويعود  فيورنتينا،  إلى 
يرتبط  عاًما  الـ26  صاحب  ساني 
بعقد مع نفس الوكالة التي تمثل لوكا 

يوفيتش.
ديبورتيفو"  "موندو  لصحيفة  ووفًقا 
غير  األنباء  هذه  فإن  اإلسبانية، 
يفكر  ال  ساني  أن  كما  صحيحة، 
مطلًقا في مغادرة بايرن ميونخ هذا 
الصيف، وأشارت الصحيفة إلى أن 
ريال مدريد ال يفكر أيًضا في التعاقد 
مع أي صفقة في الهجوم حالًيا، إال 
في حالة مغادرة ماركو أسينسيو أو 

ماريانو دياز.
الوكالت

جولته  تشيلسي  نادي   افتتح 
الجديد  للموسم  استعدادا  األمريكية 
من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، بالفوز على أمريكا المكسيكي 
فجر  أقيمت  ودية  مباراة  في   1-2
الفريق  فيغاس.وكان  في الس  أمس 
الشوط  في  األفضل  الطرف  اللندني 
األول من خالل محاوالت للبرازيلي 
هافيرتس،  كاي  واأللماني  كينيدي، 
البرازيلي  المدافع  من  رأسية  وكرة 
لها  تصدى  سيلفا  تياغو  المخضرم 

الحارس أوسكار خيمينيز.
أول  هدفا  تشيلسي  أفضلية  وأثمرت 
فيرنر  تيمو  األلماني  توقيع  حمل 
يتمكن  لم  قوية  كرة  سدد  الذي 
التقاطها  من  المكسيكي  الحارس 
فسددها  األلماني  أمام  مجددا  لتتهيأ 
داخل الشباك في الدقيقة 55، ولكن 
التعادل  أدرك  ما  سرعان  أمريكا 
عندما حاول الظهير األيمن لتشيلسي 

باتجاه  الكرة  إعادة  جيمس  ريس 
فتابعت  بيتينيلي  ماركوس  حارسه 
طريقها داخل الشباك هدفا عكسيا في 
األخيرة  الكلمة  وكانت   ،60 الدقيقة 
لتشيلسي عبر العب وسطه مايسون 
من  قوية  كرة  أطلق  الذي  ماونت، 
الشباك  عانقت  المنطقة  خارج 
تشيلسي  83.ويلتقي  الدقيقة  في 

جولته  خالل  المقبلة  مباراته  في 
سي،  إف  تشارلوت  مع  األمريكية، 
اللندني  قبل مواجهة جاره  األربعاء 

أرسنال السبت المقبل.
نادي  يسعى  أخرى،  جهة  من 
تشيلسي بقوة للتعاقد مع أحد الالعبين 
سان  باريس  صفوف  في  البارزين 
الصيفي  الميركاتو  خالل  جيرمان، 

أن  تقارير  وزعمت  الجاري، 
لضم  البلوز  من  األول  العرض 
باريس،  مدافع  كيمبيمبي،  بريسنيل 

بلغ 40 مليون يورو.
خبير  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
والمدربين  الالعبين  انتقاالت 
بموقع  حسابه  على  أوروبا،  في 
"تويتر":  االجتماعي  التواصل 
سان  وباريس  تشيلسي  "يجري 
بشأن  مباشرة  محادثات  جيرمان 
كيمبيمبي«،  بريسنل  صفقة 
المبدئي من سان  وأضاف: "الطلب 
مليون   65-60 حوالي  جيرمان 
عرًضا  يجهز  تشيلسي  لكن  يورو، 
مليونا«،  و50   45 بين  ما  يتراوح 
أن  جيرمان  سان  "يرى  وتابع: 
مشروع  من  جزًءا  يمثل  كيمبيمبي 
النادي، لكن يمكنه المغادرة في حالة 

وجود عرض جيد«.
الوكالت

يجهز عر�ضا جديدا لنجم باري�ض �ضان جيرمان 

�ضيح�ضل على مبلغ ثابت ب�ضيط اإ�ضافة اإلى المكافاآت

ميالن يحدد موعد تجديد عقد اإبراهيموفيت�ش

الالعب ل يريد اللعب في البرومييرليغ     بايرن ميونخ الألماني يجذب اهتمام دي يونغ

العب  يونغ،  دي  فرينكي  الهولندي  وجه 
في  جديد  ناد  إلى  اهتمامه  برشلونة،  وسط 
الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط الالعب 
ألسابيع باالنتقال إلى مانشستر يونايتد الذي 
لكن  الصفقة،  سعر  على  برشلونة  مع  اتفق 
"أولد  في  اللعب  الهولندي  الالعب  رفض 

ترافورد«.

فإن  اإلسبانية،  "سبورت"  لصحيفة  ووفقا 
دي يونغ ليس مغرما باالنتقال إلى الدوري 
له  خيارا  أبدا  يكن  ولم  الممتاز،  اإلنجليزي 

عندما غادر أياكس.
حاوال  ويونايتد  تشيلسي  أن  إلى  وأشارت 
ضم دي يونغ من البريميرليغ، لكن الالعب 
بايرن  إلى  االنتقال  بفكرة  معجب  الهولندي 

أن  وأوضحت  المقبل،  الموسم  في  ميونخ 
هولندا،  من  قريب  بايرن،  لعب  أسلوب 
تنافسية  لديه  البافاري  أن  إلى  باإلضافة 
أبطال  دوري  في  بطموح  ويتمتع  عالية، 

أوروبا.
وذكرت أن دي يونغ حصل على حافز جديد 
األخيرة،  الساعات  في  بايرن  إلى  لالنتقال 

بعد أنباء اقتراب صديقه ماتياس دي ليخت 
البافاري، وقالت "سبورت"  من التوقيع مع 
إن المشكلة التي تعطل الصفقة ستكون عالقة 
لبرشلونة،  الرياضي  المدير  أليماني،  ماتيو 
مع بايرن ميونخ، والتي توترت بسبب قضية 

روبرت ليفاندوفسكي.
الوكالت

إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  اقترب 
عقده  تمديد  على  التوقيع  من  ميالن،  مهاجم 
مع النادي اإليطالي، استعدادا للموسم المقبل.

في  رسميا  ميالن،  مع  زالتان  عقد  وانتهى 
تقارير  تشير عدة  بينما  الماضي،  30 جوان 
بميالن  سيبقى  المهاجم  أن  إلى  صحفية 

بالموسم الجديد.
اإليطالية،  سبورت"  "توتو  صحيفة  وذكرت 
أن إبراهيموفيتش بات قريبا من توقيع عقده 
الجديد مع ميالن بعد أسابيع من المفاوضات، 
ميالن  أن  يرى  الالعب  أن  إلى  وأشارت 

بالموسم  معه  للمشاركة  المناسب  المكان  هو 
توقيع  المقبل.وأضافت أن ميالن سيعلن عن 
موعد  في  الجديد  عقده  على  إبراهيموفيتش 
أقصاه يوم الثالثاء المقبل، وبينت أن الالعب 
السويدي المخضرم سيحصل على مبلغ ثابت 

بسيط بجانب المكافآت المتعلقة باألداء. 
بلقب  الفوز  في  نجح  إبرا  أن  بالذكر  جدير 
الموسم  في  ميالن  مع  اإليطالي  الدوري 
جدول  الروسونيري  تصدر  بعدما  الماضي، 

الترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف إنتر.
الوكالت

ت�شيل�شي يفتتح جولته الأمريكية بالفوز على اأمريكا المك�شيكي 
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 �ضيكون مطالبا بم�ضاعفة 

العمل للرفع من جاهزيته البدنية

 باليلي يت�ألق في مواجهة
 بري�ست لن�دي لوريون الودية

تلقى الدولي الجزائري يوسف باليلي، إشادة كبيرة من طرف وسائل اإلعالم الفرنسية، 
-2022 الجديد  للموسم  استعدادا  لقاء ودي مع فريق بريست،  له في  أول ظهور  بعد 

.2023
وكان باليلي قد شارك لمدة شوط كامل كالعب أساسي في مركز الجناح األيسر، خالل 

لقاء فاز به فريقه بهدف دون رد، تم تسجيله في الثواني األخيرة من عمر المباراة.
دقيقة  الـ45  وخالل  الجزائري  المهاجم  أن  الفرنسية،  "لوتيليغرام"  صحيفة  وأكدت 
التي شارك فيها، كان أحسن عنصر في تشكيلة المدرب ميشيل دير زاكاريان، وأشار 
المصدر نفسه لصناعة صاحب المراوغات السحرية لغالبية الفرص الخطيرة لفريقه، 
وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة له، رغم أنه لم يستأنف التدريبات سوى منذ أسبوع 

واحد فقط.
كما نقلت الصحيفة تصريحات للمدرب دير زكارايان نوه من خاللها بمستوى العبه: 
"لقد استجاب الالعبون لما كنا ننتظره منهم، فقد قدموا ما عليهم، وبالنسبة لعودة فرانك 
هونورا ويوسف باليلي فقد كانا بحاجة للعودة إلى المنافسة، وهذا ما حدث، وعلينا اآلن 

أن نبحث عن تحسين المستوى في جميع الوضعيات"
وفي نفس السياق أكدت الصحيفة أن نقطة ضعف باليلي مستمرة، وهي عدم جاهزيته 
اللحظة،  حتى  دقيقة   90 لمدة  باللعب  له  تسمح  التي  للياقة  امتالكه  لعدم  الفتة  البدنية 
ويمتلك الالعب الوقت الالزم هذه المرة من أجل التدارك والتواجد في كامل جاهزيته 

عند انطالقة الدوري الفرنسي 2023-2022.
ق.ر

قال اأنه ل يريد المغامرة به ب�ضبب الإ�ضابة

 مدرب لوغ�نو ال�سوي�سري 
يطمئن الجميع بخ�سو�ص عمورة  

 

وجه ماتيا كروتشي تورتي مدرب نادي لوغانو السويسري رسالة طمأنة بخصوص 
الدولي الجزائري الجزائري محمد أمين عمورة، لما أكد ان حالة العبه البدنية ومعاناته 
من إصابة طفيفة جعلته يتفادى المغامرة به خالل مواجهة إنتر ميالنو الودية األخيرة، 
في الوقت الذي أشارت فيه تقارير ّإعالمية عديدة أن مهاجم الخضر سيضيع انطالقة 

البطولة السويسرية.
وأوضحت ذات التقارير أنه لن يكون بمقدور العب وفاق سطيف السابق المشاركة 
في انطالقة الدوري السويسري، خالل مباراة فريقي لوغانو وسيون، حيث أنه لم يكن 
المرتقبة، وهو ما يحدث  للمباراة  المدرب تورتي  التي استدعاها  القائمة  حاضرا في 
لثاني مرة على التوالي لالعب، بعد أن غاب عن لقاء إنتر ميالن اإليطالي األسبوع 

الماضي وديا.
وتحدث مدرب الفريق السويسري في هذا الشأن لقناة "راديو سويسرا الدولية" قائال: 
فقط  الموسم  بداية  في  نحن  بهم،  المغامرة  عدم  أفضل  الذين  الالعبين  من  "عمورة 

وتنتظرنا العديد من المباريات في األسابيع القليلة المقبلة، وعلينا التريث".
وكشف مدرب لوغانو عن تطورات جديدة متعلقة بحالة عمورة، مؤكدا أنه "إضافة 
لعدم جاهزيته البدنية فإنه تعرض إلصابة جعلته غير قادر على المشاركة، هو غائب 

بسبب اإلصابة وسنبذل قصارى جهدنا الستعادة جهوده في أقرب وقت ممكن".
بعثت  أنها  إال  لالعب،  بالنسبة  إيجابية  تكن  لم  لوغانو  مدرب  تصريحات  ان  ورغم 
يبدو متحمسا لالعتماد عليه في  أن مدربه  باعتبار  للمتتبعين،  بالنسبة  برسالة طمأنة 
المستقبل القريب، خاصة في ظل المكانة الجديدة التي أصبح يمتلكها بفضل مستوياته 

الكبيرة مع المنتخب الوطني.
ق.ر

اأمير.ل

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد 
اإلفريقية  الكونفدرالية  رئيس  تبون 
لكرة القدم باتريس موتسيبي، أمس، 
بحضور  الجمهورية،  رئاسة  بمقر 
المكلف  الجمهورية  رئيس  مستشار 
الحفيظ  عبد  الخارجية  بالعالقات 
وزير  سبقاق،  الرزاق  عبد  عالهم، 
الشباب والرياضة، إلى جانب رئيس 

الفاف جهيد زفيزف.
صبيحة  اجتمع  قد  موتسيبي  وكان 
الجزائرية  االتحادية  برئيس  أمس، 
لكرة القدم، بفندق الشيراطون، حيث 
ناقش الطرفان عدة نقاط متعقلة بكرة 
الجزائر  وبتنظيم  افريقيا،  في  القدم 
العام  مطلع  للمحليين  إفريقيا  لكأس 

المقبل.
رئيس  يجري  أن  المقرر  من  وكان 
لبعض  ميدانية  زيارة  الكاف، 
الوقوف  اجل  من  الوطن،  مالعب 
بها  تتمتع  التي  اإلمكانيات  على 
الرياضية من  المنشآت  بالدنا، سيما 
إضافة  استرجاع،  ومراكز  مالعب 

إلى الفنادق ومراكز اإلقامة.
الكاف في تصريحات  وأبدى رئيس 
قدرة  في  الكبيرة  ثقته  صحفية 
العودة  على  الوطني  المنتخب 
العالم،  لكأس  بتأهله  تنبأ  كما  بقوة، 
قطر:  لمونديال  الموالية  الطبعة  في 

"متأكد من قدرة المنتخب الجزائري، 
العودة  على  الجزائرية  واألندية 
من  ليكونوا  بحاجتهم  ونحن  بقوة، 
منذ  أقولها  افريقيا،  في  األفضل  بين 
حاضرة  ستكون  الجزائر  بأن  اآلن، 

في الطبعة المقبلة من كأس العالم"
الشديد  أسفه  موتسيبي،  أبدى  كما 
لكأس  الوطني  المنتخب  تأهل  لعدم 
العالم قطر 2022: "كرئيس للكاف، 

اإلفريقية  المنتخبات  جميع  أدعم 
تواجد  لعدم  سعيدا  لست  لكنني 
قطر،  في  الجزائري  المنتخب 
مثل  لطالما  الجزائري  المنتخب 
افريقيا أفضل تمثيل، وأنا هنا ألؤكد 
تدعمهم  افريقيا  كل  بأن  للجزائريين 

للعودة بقوة".
وعبر ذات المتحدث عن امله، أمله 
طبعة  ألفضل  الجزائر  تنظيم  في 

إفريقيا  كأس  من  اإلطالق  على 
للمحليين: "نأمل في أن تكون منافسة 
بالجزائر  والمقررة  المقبلة  الشان 
العديد من  تنظيمها،  تم  أفضل طبعة 
للقدوم  البلدان اإلفريقية جد متحمسة 
المشاركة  أجل  من  الجزائر،  إلى 
تكون  أن  ونريد  المقبل،  الشان  في 
هي  الجزائر  في  المقررة  الطبعة 

األفضل"

 الفاف ك�ضفت اأم�س عن قائمة الالعبين 

المعنيين بالم�ضاركة في كاأ�س العرب

 منتخب اأقل من 20 ع�م� ي�سد
 الرح�ل نحو ال�سعودية

 

بالمشاركة في  المعنيين  القدم أمس عن قائمة الالعبين  كشفت االتحادية الجزائرية لكرة 
منافسة كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 عاما، المقرر إجراؤها ما بين 20 جويلية إلى 

6 أوت بمدينة أبها السعودية.
ونشرت الفاف، عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، قائمة العبي المنتخب الوطني 

ألقل من 20 عاما، والتي ضمت 23 العبا.
فرنسية  أندية  في  ينشطون  العبين  تسعة  محمد السات،  الوطني  الناخب  قائمة  وعرفت 
وإيطالية وإسبانية وبلجيكية، مقابل 13 زميال لهم يرتدون أزياء فرق من البطولة الوطنية، 

وآخر ينتمي إلى أكاديمية الفاف.
أبهى  إلى مدينة  الرحال  20 سنة بعد ظهيرة أمس،  أقل من  لفئة  الوطني  المنتخب  وشد 

السعودية، عبر دبي اإلماراتية.
وخالل البطولة العربية، يلعب أواسط "الخضر" في فوج ثالث، رفقة منتخبي ليبيا ولبنان، 
وبعد ثالث جوالت، يتأهل رائد الفوج للدور ربع النهائي، ويمكن لصاحب المركز الثاني 
أن يبلغ أيضا محّطة ربع النهائي، إذا نال أحسن رتبة ثانية، حيث رصد االتحاد العربي 

لكرة القدم تأشيرتين فقط، تتنافس عليها ستة منتخبات.
ق.ر

على هام�س زيارة الم�ضوؤول الإفريقي للجزائر ومعاينة من�ضاآتها

رئي�ص الجمهورية ي�ستقبل رئي�ص الك�ف موت�سيبي

ستشهد  الحالية  الصيفية  االنتقاالت  فترة  أن  يبدو 
تحوال كبيرا في مسيرة الدولي الجزائري إسماعيل 
أكدته  حسبما  اإليطالي،  ميالن  العب  ناصر،  بن 

تقارير إعالمية عديدة أمس.
فقد كشف موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" اإليطالي، 
أن نادي ميالن فتح باب الرحيل أمام متوسط ميدان 
األزلي جوفنتوس،  الغريم  تجاه  الوطني،  المنتخب 
وساق  قدم  على  الجارية  المفاوضات  مع  تزامنا 
بين العب الوسط وإدارة ميالن، التي كانت تسعى 

لتمديد عقده، الذي ينتهي في جوان 2024.
بن  بخدمات  مهتم  اليوفي  أن  المصدر  وأوضح 
الدفاعي  الوسط  خط  مركز  في  به  للدفع  ناصر، 
للتقدم  بوغبا  بول  للفرنسي  أكبر  حرية  وترك 

من  واالستفادة  الهجومي،  الجانب  على  والتركيز 
قدراته التهديفية بالتسجيل أو الصناعة.

"الروسونيري"  إدارة  أن  على  اإليطالي  وشدد 
وبشكل غير متوقع، توافق على فكرة بيع عقد بن 
ناصر، بشرط أن يضع جوفنتوس مبلغا بقيمة 30 
أن  رغم  ذلك  يأتي  الصفقة،  إلتمام  يورو،  مليون 
ستيفانو بيولي مدرب ميالن، أكد منذ أسبوع فقط، 
أن بن ناصر سيكون من أهم الالعبين في تشكيلته 

خالل الموسم الجديد من الكالتشيو.
أكدت  اإليطالية  اإلعالم  وسائل  مختلف  وكانت 
أيام مضت، أن الالعب توصل التفاق مبدئي  منذ 
يقضي بتجديد عقده مع ميالن، مقابل راتب سنوي 
يبلغ 4.5 مليون يورو، ولعب بن ناصر مع الفريق 

اللومباردي 15 مباراة خالل الموسم الماضي ساهم 
خاللها بـ3 أهداف.

ق.ر

الرو�ضونيري كان قد اأكد في وقت �ضابق معار�ضته لبيع لعبه

 ميالن يفتح ب�ب رحيل
 بن ن��سر نحو الغريم جوفنتو�ص

 �ضيلتحق لالإ�ضراف

 على التح�ضيرات بعين البنيان

البو�سني ف�روق ه�دزيغيبيت�ص 
مدرب� جديدا لمولودية الجزائر

أعلن مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر عن تعاقده مع المدرب 
البوسني فاروق هادزيغيبيتش، ليشرف على العارضة الفنية للفريق 

خالل الموسم المقبل.
موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  بيان  في  المولودية  وكشف 
قابل  واحد  موسم  لمدة  البوسني  المدرب  مع  تعاقده  فيسبوك، عن 

للتجديد.
فترة  على  لإلشراف  المولودية،  بتشكيلة  هادزيغيبيتش  وسيلتحق 
بعين  الفندقة  بمعهد  أيام،  خمسة  منذ  انطلقت  التي  التحضيرات، 

البنيان، استعدادا للموسم المقبل 2023-2022.
عقد  تجديد  عدم  سابقا  قررت  قد  العاصمي،  النادي  إدارة  وكانت 
المدرب التونسي خالد بن يحيى بسبب سوء النتائج، إذ فشل الفريق 

في تحقيق مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ق.ر

ريا�ضي
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ينظم الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 
للعمال األجراء )وكالة والية الجزائر( حملة 

تحسيسية لفائدة أرباب العمل والناشطين، 
في إطار العمل الموازي غير المصرح به، 
حول أهمية االنتساب الى صندوق الضمان 

االجتماعي، حفاظا على حقوق العمال، حسب 
ما أفاد به أمس، بيان لذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن وكالة والية الجزائر، 
على غرار جميع الوكاالت عبر الوطن، تنظم 

حملة تحسيسية تحت شعار "االنتساب إلى 
الضمان االجتماعي حق مضمون"، انطالقا من 

شهر يوليو الجاري إلى غاية نهاية السنة، من 
أجل "القضاء على العمل غير الرسمي وضمان 

حق التغطية االجتماعية للمؤمن لهم اجتماعيا 
وذوي الحقوق.”

وتضمن التغطية االجتماعية -حسب البيان- 
"الحق في العالج، األمومة، الوفاة، العطل 

المرضية، األمراض المهنية، حوادث العمل 
وحق التقاعد، إضافة الى ضمان ديمومة نظام 

الصندوق، باعتباره العمود الفقري والركيزة 
األساسية لتمويل صناديق الضمان االجتماعي، 

على غرار صندوق التقاعد، صندوق التأمين 
على  البطالة وصندوق معادلة الخدمات 

االجتماعية.”
وإلنجاح هذه الحملة، أكدت المديرية العامة 

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال 
األجراء أنها "وضعت، تحت إشراف المدير 

العام، بن طالب فيصل، خطة عمل هادفة 
مقسمة على عدة مراحل من أجل التصدي 

لظاهرة العمل غير الرسمي وحث أرباب العمل 
على ضرورة االلتزام بواجباتهم إزاء الضمان 
االجتماعي ودعوتهم إلى التصريح باشتراكات 

الضمان االجتماعي في اآلجال المحددة 
مع تسليط الضوء على مختلف اإلنجازات 

والتسهيالت المتاحة لهم في مجال االشتراكات.”
وتندرج هذه المبادرة في إطار "تنفيذ المخطط 

االتصالي للصندوق الوطني للتأمينات 
االجتماعية للعمال األجراء بعنوان سنة 2022 

في مجال تحصيل االشتراكات وكذا تجسيدا 
لاللتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل 

الحكومة لسنوات 2020-2024 فيما يتعلق 
بتوسيع قاعدة االشتراكات لألشخاص الناشطين 

في إطار العمل الموازي وكذلك تشجيع 
االنتساب إلى الصندوق وتعزيز عملية التحصيل 
وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع 

بالحماية االجتماعية.”       
وأضاف البيان أن وكالة والية الجزائر التي 
"تحرص على تشديد عمليات مراقبة أرباب 
العمل، قد جندت أكثر من 22 مراقبا قاموا 

سنة 2021 إلى غاية السداسي األول من 
السنة الجارية ب 6088 عملية مراقبة أسفرت 

عن تسجيل 25563 مخالفة". وحسب نفس 
اإلحصائيات، "بلغ عدد أرباب العمل المنتسبين 
لدى الوكالة 35331 من بينهم 873 في القطاع 

االقتصادي العمومي، 32420 في القطاع 
الخاص، 12 في االدارات و2026 ضمن 

الفئات الخاصة.”

 يرفع غدا، الستار عن الطبعة الـ 18 للصالون الدولي 
لألشغال العمومية "سيتاب" وإلى غاية 23 سبتمبر المقبل 
بقصر المعارض بالصنوبر البحري )الجزائر العاصمة(، 
حسبما أفادت به الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير 

"سافكس" على موقعها اإللكتروني.  
وسينظم هذا الصالون المخصص لقطاع البناء واألشغال 
العمومية الجزائري ومختلف فروعه، من طرف وزارة 
األشغال العمومية بالشراكة مع مؤسسة "سافكس" تحت 

شعار "أشغال عمومية، ستون سنة من اإلنجازات"، 
و الذي من المرتقب أن يجمع أكثر من 300 عارض 

وطنيين وأجانب قادمين من 9 دول أجنبية.
وسيمثل هذا المعرض، الذي يعود بعد غياب دام عامين 
بسبب جائحة كوفيد-19، واجهة "بامتياز" لهذا القطاع 

الذي تعتبره الدولة "استراتيجيا" لتطوير االقتصاد 
الوطني، حسب "سافكس"، مضيفة أيضا انه مرحلة 

"هامة" بالنسبة للشركات األجنبية الراغبة في إيجاد مكانة 

في السوق الجزائرية.كما يمنح هذا الصالون، المنظم 
على مساحة 14.000 م2 كمساحة، فرصة للمتعاملين 
الجزائريين المشاركين فيه لعرض إمكانياتهم وقدراتهم 
على االبتكار، إضافة لكونه فضاء للتبادل وااللتقاء مع 

شركاء جدد.ومنذ إطالقه في 2003، أصبح هذا الصالون 
أحد أهم المعارض بالنسبة لقطاع األشغال العمومية، 

والذي يجمع المهنيين والمؤسسات الصناعية، الوطنية 
واألجنبية، التي تنشط في القطاع ونشاطاتها الفرعية من 

مصنعين، موزعين، مناولين محليين وأجانب.
كما شهد هذا المعرض، مع مر السنوات، مشاركة أكثر 
من 400 عارض، خالل مختلف طبعاته، جزائريين و 

أجانب، قادمين من بلدان كألمانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، 
الصين، بلجيكا، الهند، البرتغال، إسبانيا، الدنمارك، 

اإلمارات العربية المتحدة، سويسرا، كوريا الجنوبية، 
تونس، مصر، بولونيا، اليابان وإندونيسيا.

ق. و

ANEP : 2216013898

إشـهـــار

 التلميذة "�سل�سبيل قديد" حتوز

 املرتبة الأوىل ولئيا مبعدل 19.07

 65.69باملائة ن�سبة 
النجاح يف �سهادة 
البكالوريا باملدية

حققت والية المدية نسبة نجاح بلغت 65.69%  في 
امتحان شهادة البكالوريا  دورة جوان  2022 ما 

يعادل  6014 ناجحا من أصل 9155 حاضرا من 
المترشحين المتمدرسين، فيما بلغت النسبة الوطنية 

58.75%. التي عرفت تراجعا طفيفا عن السنة 
الماضية والتي بلغت فيها نسبة النجاح الوطنية 

.%61.17
 من جهته هنأ مدير التربية لوالية المدية الناجحين 
في امتحان شهادة البكالوريا مرجعا النتيجة المحققة 

الى تكاتف جهود الجميع من  اساتذة  وإدارييين 
وعمال  وأولياء وجميع افراد األسرة التربوية دون 

استثناء.
هذا وأشارت مديرية التربية بالمدية في بيان صحفي 
إلى أن تعداد التالميذ العشرة المتحصلين على أعلى 

المعدالت تتقدمهم التلميذة سلسبيل قديد من ثانوية 
درموش رابح ببلدية السدراية شرق المدية بمعدل 

19.07 شعبة العلوم التجريبية، في حين احتلت 
ثانوية اإلخوة الشهداء ابراهيمي امحمد واحمد 

وبشير والطيب ببلدية سيدي الربيع شرق المدية 
المرتبة األولى والئيا بنسبة 93.33 ، بينما تحصلت 

شعبة الرياضيات على اعلى نسبة نجاح قدرت ب 
84.29% بتعداد وصل إلى 279 ناجح من أصل 

331 تلميذ حاضر.
النتائج الجيدة هذه أرجعها كذلك والي المدية الذي 
هنأ األسرة التربوية بالمناسبة إلى حالة االستقرار 
التي شهدها القطاع، كما ثمن المجهودات المبذولة 
من قبل اآلسرة التربوية في الطور الثانوي طيلة 

الموسم الدراسي وروح المسؤولية التي تحلت بها 
والتي توجت   بالنتائج المحققة ميدانيا، مضيفا بأنه 
فخور أيما فخر بالتالميذ الناجحين والذين انضموا 

إلى النخبة الجامعية عن جدارة واستحقاق.
ع. بكريي

يجمع اأكرث من 300 عار�ض وطنيني واأجانب

�شالون الأ�شغال العمومية يفتتح اأبوابه غدا

حت�سي�سية   حملـــة   
حــــول فوائد التاأمني

ال�سندوق 

الوطني 

للتاأمينات 

الجتماعية 

للعمال 

الأجراء

Nom de 
l’activité: cristal 
wash
Objet de 
l’activité: lavage 
auto
Adresse: 42 
lot il idrissi 
Bouzereah-Alger
Coordonnées 
du gérant: 
0553347539

المكتب العمومي للتوثيق لألستاذ بشيري إسماعيل
حي 200 مسكن عمارة 09 رقم 01 باب الزوار – الجزائر

عقد القانون األساسي لمؤسسة ذات طابع خاص المسماة * مؤسسة 
النخبة الجزائرية للدبلوماسية *

طبقا لأحكام القانون 12-06 املتعلق باجلمعيات

بموجب عقد حرر بمكتبنا بتاريخ: 2022/07/04، سيسجل في 
أوانه أسست السيدة: همال رندة ابنة حكيم طبقا ألحكام المادة 49 
وما يليها من القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات مؤسسة تحمل 

المواصفات التالية:
 )AEFD( المسماة: مؤسسة النخبة الجزائرية للدبلوماسية

- مقرها: جامعة الجزائر 03 شارع احمد واكد دالي براهيم 
الجزائر- موضوعها وأهدافها: تكوين شخصيات شبابية واعية عن 

طريق اقحامهم في المشاركة في الحياة االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية من خالل االنفتاح والتواصل المستمر في إطار 

الديمقراطية التشاركية، تدريب الشباب على المهارات التقنية 
الديبلوماسية واالتيكيت البروتوكولي الدولي لتكوين قيادات شبابية 

تمثل الجزائر في المحافل الدولية، السعي لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، توجيه الشباب لتنمية الجنوب في الفالحة والسياحة 

والطاقات المتجددة وتعزيز سبل االستثمار في البيئة الصحراوية 
بمختلف مناطقها، المساهمة في تقوية دور الجزائر إفريقيا وتوطيد 

العالقات االقتصادية مع دول الجوار، بعث العالقات الروحية 
في البلدان اإلفريقية، تحصين الشباب بالقيم الروحية اإلسالمية 

والوطنية، اعتماد ثقافة الحوار والمواطنة وحماية الهوية من خالل 
برامج ديبلوماسية لتأهيلهم للقيادة ولمواقع اتخاذ القرار ...الخ.

الموثق األستاذ بشيري إسماعيل
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اإعداد: حياة م�صباحي

الثالثة  األمسيات  هذه  وتنظم 
إلى  الثقافة مفدي زكريا  بقصر 
غاية نهار اليوم، حيث تخصص 
أغاني  الشعبية، السيما  لألغنية 
الهاشمي قروابي الذي توفي في 
17 يوليو 2006 عن عمر ناهز 

68 عاما.
فايز  أمتع  زيدان،  طابع  في 
غماتي وهشام مزيان الجمهور 
و  "الحراز"  أداء  خالل  من 
و  غرايب"  لي  ناس جرت  "يا 
جهتها،  ومن  يغنم"،  "قرصان 
 16( بوعاش  غفران  فضلت 
على  تحصلت  التي  سنة( 
 2022 لطبعة  الثانية  الجائزة 
األغاني  من  مجموعة  أداء 
بينها  من  األندلسي  الطابع  في 
يبرد  ما  "اش  و  القد"  "رشيق 

نيراني" و "وحد الغزيل".
واختتم سليم سيدي دريس وسيد 
األول من  الجزء  احمد دراجي 

التوالي في طابعي  السهرة على 
بأداء  والمزموم   الساحلي 
لكوان"  خالق  "سبحان  اغاني 
و  البلدان"  زينة  "الجزاير  و 
نطولشي  ما  البهجة  "تفكرت 
نعمل دارا" التي لقيت استحسان 

الجمهور.
سمير  الفنان  أدى  جهته،  ومن 
تومي مقاطع موسيقية في طبوع 
رمل مايا وزيدان والساحلي من 
بينها "عيب عليك انتي مهنية" و 
"قولو يا ناس" و "البارح" وكذا 

"حكمت".
تندرج  التي  األيام  هذه  وخالل 
الراحل  ذكرى  إحياء  إطار  في 
إبراز  تم  قروابي،  الهاشمي 
األغنية  لعميد  الفني  المسار 
معارض  خالل  من  الشعبية 
للصور وندوات متبوعة بنقاشات 
وعرض فيلم وثائقي من أرشيف 

التلفزيون الجزائري.

�إحياء �سهرة فنية تكرميا
 للراحل الها�شمي قروابي

افتتحت الأم�صيات املو�صيقية التي حتيي الذكرى 16 لرحيل عميد الأغنية ال�صعبية، الها�صمي قروابي، اأم�س 

الأول، باجلزائر العا�صمة، بعرو�س قدمها بع�س الفائزين يف الطبعات ال�صابقة جلائزة الها�صمي قروابي اإىل 

جانب الأداء املميز للمطرب �صمري تومي الذي اأمتع اجلمهور احلا�صر بقوة.

الفنان  لوفاة  الخامسة  الذكرى  تحل 
أيقونة  يعد  الذي  الهواري  بالوي  القدير 
من  ورمزا  العصرية  الوهرانية  األغنية 
رموز الفن الجزائري األصيل بما تركه 
لعل  أغنية   500 تجاوز  فني  من رصيد 
أبرزها أغنية »زبانة« التي أهداها لروح 
تزال  ال  التي  زبانة  أحمد  البطل  الشهيد 

الذاكرة الشعبية الجماعية تحفظها.
وساهم الراحل بالوي الهواري في مجالي 
الغناء والتلحين وعلى مدار عقود طويلة 
في تجديد و عصرنة الموسيقى الجزائرية 
وتأسيس األغنية العصرية الوهرانية من 
الراحل  التي احتك  البدوية  رحم األغنية 
بالعديد من روادها وشعرائها خدمة للفن 
أيضا  الفنان  األصيل.ويعتبر  الجزائري 
التي كانت  الوطنية  من صانعي األغنية 
سالحا فنيا إلى جانب العمل الثوري حيث 
وظف فنه إبان فترة االستعمار الفرنسي 
لخدمة القضية الوطنية من خالل تأسيسه 
في  تنشط  كانت   1943 عام  فنية  لفرقة 
وبعث  الوطنية  الروح  غرس  سبيل 
الشعب.  ترعرع  في  التحررية  الروح 
يناير   23 في  المولود  الهواري،  بالوي 
1926 بحي سيدي بالل، بالمدينة الجديدة 
بوهران، في كنف عائلة موسيقية إذ كان 
والده عازفا على آلة الكويترة فيما أتقن 
الماندولين  على  العزف  قويدر  شقيقه 
والبانجو.وغادر الفنان مقاعد الدراسة في 
سن 13 ليعمل في مهن مختلفة استهلها 
بمقهى والده أين كان مكلفا حينها بتغيير 
األسطوانات على آلة الفونوغراف لتلبية 
أذواق الزبائن ثم عمل في ميناء وهران 
حيث بدأ في تلك الفترة في تعلم العزف 
واألكورديون.ونال  البيانو  آلتي  على 
عام  العصرية  الوهرانية  األغنية  فقيد 
ذلك  منذ  ليتوجه  اإلذاعة  جائزة   1942
اعتمادا  البدوية  األغاني  أداء  إلى  الحين 
على مخزون ثري من نصوص شعراء 
العام  وفي  األصيل،  والبدوي  الملحون 
التالي أسس فرقة موسيقية ضمت عددا 
ممن اعتبروا مجددي األغنية الوهرانية 
تسجيل  في  الراحل  والجزائرية.ونجح 
أولى أسطواناته في 1949 ليسطع نجمه 
في الخمسينيات، وقد تنوعت أغانيه في 
الشعر  غناء  مثل  مختلفة  وأشكال  فنون 
التراثية،  الطبوع  من  وغيرها  الملحون 
أغانيه  من  كبير  لعدد  بتأليفه  تميز  كما 
التي لحنها بنفسه.وخالل حرب التحرير 

اإلدارة  طرف  من  اعتقاله  تم  الوطني 
االستعمارية ليزج به في معسكر اعتقال 
وقد  الثوري،  النشاط  بتهمة  بسيق، 
أحمد  للشهيد  صديقا  أيضا  الفنان  كان 
ما  بالمقصلة  بإعدامه  تأثر  والذي  زبانة 
أغانيه،  أشهر  إحدى  ويغني  يلحن  جعله 
شريف  كلماتها  كتب  التي  "زبانة"، 
إلى   1962 االستقالل، من  حماني.وبعد 
رفقة  الهواري  بالوي  أشرف   ،1965
على  وهبي،  أحمد  الراحل  الفنان  زميله 
والتلفزيون  لإلذاعة  الموسيقية  الفرقة 
لمحطة وهران الجهوية وقد تخرج على 
يديه وبرعايته جيل من الفنانين الشباب.

رائد  عمل  )الستينيات(  الفترة  تلك  وفي 
كبير  بشكل  وشيخها  الوهرانية  األغنية 
على تجديد الموسيقى الجزائرية والحفاظ 
قدم  للمنطقة حيث  الفني  الموروث  على 
آنذاك أشهر أغانيه مثل "بيا ضاق المور" 
و"حمامة" و"يا لوشام" و"أرسم وهران" 
و"المرسم" و"راني محير" و"يا لزرق".
و"نجمة"  عذابي"  "طال  أيضا  قدم  كما 
علي  و"جار  الغزالن"  سيد  يا  و"اسمع 
أثرت  التي  األغاني  من  وغيرها  الهم" 
الساحة الفنية الوهرانية والجزائرية، وقد 
الوسط  وإثراء  اإلبداعي  مساره  واصل 

الفني حتى آخر لحظات عمره.
لقد أثرى الراحل الفضاء الفني وأسهم في 
ترقية الموسيقى الجزائرية بتقديمه ألكثر 
بصوته  غناها  ما  منها  أغنية   500 من 
شباب  فنانون  غناها  ما  ومنها  الشجي، 
بارودي  و  الصغيرة  على غرار صباح 
بن  بن شنات وسامية  بن خدة وهواري 
نابي وغيرهم من نجوم األغنية الوهرانية 
والرايوية خالل سنوات الثمانينيات ومنهم 
أيضا الشاب خالد الذي أعاد أداء بعض 

أغانيه وحظيت بشهرة و رواج عالمي.
األغنية  عميد  توفي  حافلة  مسيرة  وبعد 
عن   2017 يوليو   19 في  الوهرانية 
من  معاناته  بعد  عاما   91 ناهز  عمر 
سنوات،  عدة  الفراش  ألزمه  مرض 
منحه  من  فقط  أشهر  ثالثة  بعد  وذلك 
مصف  من  الوطني  االستحقاق  وسام 
الذي  الفني  بالرصيد  عرفانا  عشير 
خلفه ومساهمته في الحفاظ على التراث 
الشفوي وأداء أغاني الشعر الملحون في 
قالب عصري، وتم إصدار طابع بريدي 
الفنان  أنجزه   2018 في  شرفه  على 

التشكيلي طيب لعيدي.

مبدع رائعة »زبانة»

خم�س �شنوات متر على رحيل اأيقونة 
الأغنية الوهرانية بالوي الهواري

السيدة  الفنون  و  الثقافة  وزيرة  أشرفت 
بقصر  األول،  أمس  مولوجي  صورية 
برنامج  انطالق  على  زكريا  مفدي  الثقافة 
وطني للنشر الذي يتواصل لغاية 5 يوليو 
بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  ذلك  و   2023
60  لالستقالل واسترجاع السيادة الوطنية.
وقد أكدت وزيرة الثقافة والفنون في كلمة 
و  للكتاب  المكرسة  الفعالية  هذه  افتتاح 
بلقاء  سمح  الذي  الموعد  هذا  "ان  النشر 
نخب الجزائر و مبدعيها، يصادف انطالق 
بالذكرى  الخاصة  االحتفاالت  برنامج 
رمزية  يحمل  الذي  لالستقالل  الستين 

استثنائية وأكثر من داللة".
بالخطوات  كلمتها  في  الوزيرة  وذكرت 

في   1962 منذ  الجزائر  قطعتها  التي 
الثقافية  المؤسسات  خاصة  البناء،  مسار 
العمومية  المكتبات  شبكة  من  اإلبداعية  و 
الموزعة على مختلف مناطق الوطن ومن 
مكتبات رئيسية وأخرى خاصة بالمطالعة.
وأشارت في هذا السياق الى مختلف الهياكل 
الثقافية األخرى كدور الثقافة و المسارح و 
الخاصة  البرامج  أيضا مختلف  المعاهد و 
بشتى أنواع الفنون و اآلداب و كذا حركة 
التوزيع الكتب و المنشورات التي نشرتها 
الوزارة لصالح المكتبات و نوادي القراءة.
100عنوان  نشر  مشروع   عن  وأعلنت 
باللغتين  التاريخية  الرواية  على  تتوزع 
قصص  و  كتب  و  االمازيغية  و  العربية 

األطفال تتناول التاريخ، وقالت بخصوص 
المركز الوطني للكتاب ان الوصية ستعمل 
و  بالمركز  المنوط  الدور  "تفعيل  على 
النشر و اإلصدار  تمكينه بمعاينة وضعية 
في الجزائر، و كذا دفع الفاعلين في القطاع 
بمعايير  إستراتيجية  خطة  اقتراح  على 
دولية قابلة للتطبيق في حدود برنامج عمل 

واضح المعالم و محدد الزمن".
من  نخبة  تكريم  اللقاء  هذا  خالل  وتم 
المبدعين و المثقفين من أجيال مختلفة منها 
المبدعين  من  كبيرة  أسماء  تخليد  تم  كما 
بالسالح  المستعمر  قاوموا  الذين  الشهداء 

و القلم.

اإطـــالق برنامـج وطـني للن�شــر يتوا�شــل لغايــة 5 يوليـــو 2023

تد�شني معر�س حول الرتاث 
املعماري اليطايل باجلزائر العا�شمة

بالجزائر  األول،  أمس  سهرة  تم 
»عالم  معرض  تدشين  العاصمة 
الذي  المثالي«  المجتمع  أوليفيتي، 
االيطالي  المعماري  التراث  يبرز 
معمارية  مشاريع  خالل  من 
الفريا  الصناعية  للمدينة  وحضرية 
العالمي  التراث  ضمن  المصنفة 

لليونيسكو.
الذي  المعرض  هذا  ويقترح 
مفدي  الثقافة  قصر  يستضيفه 
زكريا، مجموعة متنوعة من مواد و 
أغراض أندريانو أوليفيتي، المقاول 

و الصناعي و المبدع و الرائد في العمران االيطالي الحديث.
ويخصص معرض "عالم أوليفيتي" المتكون من أربعة أقسام جزءا 
السياسية  للتنمية  الذي يعتبر محرك  أوليفيتي  لكرونولوجيا مصنع 
القسم  في  المعرض  ويبرز  للعمران،  وأيضا  للمدينة  واالقتصادية 
االيطالية  الثقافة  في  أوليفيتي  أديريانو  دور  وصورة"،  "ثقافة 
والترويج واإلنتاج و كذا الطلبيات التي ساهمت بالتعريف بالفكر 
الحضري ألوليفيتي "كشخصية رائدة" في فنون الرسوم التصويرية 

للقرن 20.
المبادرون بهذا المشروع إلى أن قسم أخر بعنوان "مدينة  وأشار 
في  أوليفاتي  بين عمل  العالقة  باستكشاف  يقوم  ومجتمع"  سياسية 
مجال  في  استعملها  التي  واألدوات  والعمران  الصناعة  قطاعات 
الهندسة المعمارية و تواجده في الميدان و قدرته على الجمع بين 

الفكر المتبصر والتجسيد السياسي اإلداري.
عمرانية  و  معمارية  مشاريع  و  توقيع  وثائق  الزائر  وسيكتشف 

ألدريان  وأغراض  كتب  كذا  و 
المشروع  هذا  ويرافق  أوليفيتي، 
بمشاركة  للصور  مخصص  قسم 
وهم  إيطاليين  مصورين  أربعة 
جوبي  وكالوديو  كامبيجوتو  لوكا 
وفالنتينا  ماتوتزي  وفرانشيسكو 
فانيكوال، الذين التقطوا صور كبيرة 
الحجم حول موضوع "إفريا"، وهي 
العشرين  القرن  من  مدينة صناعية 
قبل  من  عالمي  كتراث  صنفت 

اليونسكو في عام 2018.
بهذه  المعمارية  المجموعة  وتعكس 
للعالقة  حديثة  "رؤية  أوليفيتي  شركة  مباني  تضم  التي  المدينة 
المعمارية"،  والهندسة  والعمران  والرفاهية  الصناعي  اإلنتاج  بين 
السفير  برفقة  مولوجي،  والفنون، صوريا  الثقافة  وزيرة  وزارت 
هذا  أقسام  مختلف   ، بوغليسي  جيوفاني  بالجزائر،  اإليطالي 

المعرض.
"باهتمام  بالمناسبة  ألقاها  كلمة  في  اإليطالي  الدبلوماسي  وأشاد 
الجزائريين بالثقافة اإليطالية"، واصفا العالقات الثنائية بين الجزائر 
وإيطاليا "بالمكثفة"، ال سيما على الصعيد الثقافي، وحضر تدشين 
والسمعي  بالثقافة  المكلف  الجمهورية  رئيس  مستشار  المعرض 
البصري، أحمد راشدي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات ثقافية تحت 

وصاية وزارة الثقافة والفنون.
ويتواصل هذا المعرض المنظم من قبل السفارة اإليطالية بالجزائر 
والمعهد الثقافي اإليطالي بالجزائر العاصمة، بالتعاون مع وزارة 

الثقافة والفنون، إلى غاية 13 أغسطس 2022.
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الوكالت

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  واعتمدت 
في نوفمبر 2009 يوم 18 جويلية من كل 
الدولي  ب"اليوم  لالحتفال  موعدا  سنة، 
ميالد  لذكرى  احياء  مانديال"،  لنيلسون 
الرئيس السابق لجنوب افريقيا، المناهض 
حياته  والذي كرس  "االبارتيد"،  لسياسة 
و  والديمقراطية  الحرية  أجل  للكفاح من 
الناس  لفائدة  السالم  و  والمساواة  العدالة 
تشهد  بالده  فيه  كانت  وقت  في  قاطبة، 

"أسوء نظام عنصري شهده التاريخ".
 85 العنصري،  الفصل  نظام  حرم  فقد 
من  افريقيا  جنوب  سكان  من  المائة  في 
مانديال،  منهم  و  السوداء،  البشرة  ذوي 
بإمكان  يكن  ولم  سياسية.  سلطة  أي  من 
المواطنين السود التصويت والتنافس مع 
يتمكنوا  لم  العمل، كما  البيض في مكان 
والشواطئ  الحافالت  نفس  استخدام  من 
والمراحيض العامة، وعاش الكثير منهم 

في بؤس حاد.
لنيلسون  الدولي  باليوم  االحتفال  لقرار  العامة  الجمعية  اعتماد  وجاء 
افريقيا  جنوب  إنشاء  في  البارزة  الرجل  ب"اسهامات  اعترافا  مانديال 
ثقافة  الجنسين، وكذا في ترويج  بين  تفرق  ديمقراطية غير عرقية وال 
السالم في مختلف أنحاء العالم".وفي هذا السياق، قال االمين العام لألمم 
جسد  )مانديال(  االستثنائي  الرجل  "هذا   : غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
إلى أن "اليوم  البشرية"، مشيرا  المتحدة واألسرة  أسمى تطلعات األمم 
الدولي لنيلسون مانديال يمثل فرصة للتأمل في حياة وإرث مدافع عالمي 

أسطوري عن الكرامة والمساواة والعدالة وحقوق اإلنسان".
المضللة  المعلومات  وطمس  الكراهية  خطاب  تزايد  الى  أشار  وبعدما 
في  بسنوات  التقدم  وتراجع  الديمقراطية  للمؤسسات  وتقويضها  للحقيقة 
الكفاح العالمي ضد الفقر و استمرار جائحة كوفيد-19، قال غوتيريش 
األهمية  "أظهرت   2019 أواخر  منذ  العالم  اجتاحت  التي  الجائحة  ان 
ناصرهما  قيمتان  وهما  اإلنسانية،  والوحدة  اإلنساني  للتضامن  الحيوية 

وجسدهما نيلسون مانديال في كفاحه مدى الحياة من أجل العدالة".
للجميع  لنيلسون مانديال مناسبة  الدولي  اليوم  يعد  المتحدة،  ووفق االمم 
للعمل وإلهام التغيير، و هو ما دعا إليه االمين العام لألمم المتحدة بقوله 
ان "كل واحد منا له دور يؤديه. فدعونا نستلهم رسالة مانديال و نستمد 
القوة من إرثه بأن كل واحد منا يمكن أن يحدث فرقا في تعزيز السالم 

وحقوق اإلنسان واالنسجام مع الطبيعة والكرامة للجميع".
إلى ذلك، قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر 2015، توسيع 
نطاق اليوم الدولي لنيلسون مانديال، ليتم استخدامه أيضا من أجل تعزيز 
اعتمدت  و  السجناء،  بشأن  الوعي  وزيادة  للسجن  اإلنسانية  الظروف 

الدنيا  النموذجية  المتحدة،  األمم  قواعد 
"قواعد  مسمى  تحت  السجناء  لمعاملة 
نيلسون مانديال" من أجل احترام إرث 

رئيس جنوب افريقيا الراحل.
على  تقوم  حلوال  القواعد  هذه  وتتيح 
لألمن  األساسية  المبادئ  أساس 
والسالمة والكرامة في جميع السجون 
ولجميع السجناء و ذلك عبر الحد من 
نطاق عقوبة السجن، وتحسين ظروف 
السجون،  إدارة  وتعزيز  السجون، 
ودعم إعادة إدماج المجرمين اجتماعيا 
اليوم  يمثل  عنهم.كما  اإلفراج  عقب 
للفت  "فرصة  مانديال  لنيلسون  الدولي 
االنتباه" إلى السجناء في مختلف أنحاء 
العالم و تحسيس الرأي العام بأن هؤالء 
هم جزء من المجتمع، مع تقدير "العمل 
السجون.  به موظفو  يقوم  الذي  الهام" 
ويهدف هذا اليوم الى "تحويل األلفاظ 
المؤثرة لقواعد نيلسون مانديال إلى أفعال جريئة وملتزمة"، حسب االمم 

المتحدة.
ولد نيلسون مانديال في 18 جويلية 1918 في مقاطعة "مفيزو" بجنوب 
 ،1944 االفريقي في عام  الوطني  المؤتمر  إلى حزب  افريقيا. وانضم 
 ،1952 التابعة للحزب.وفي عام  الشبيبة"  و أسس مع آخرين "عصبة 
دشن حملة "تحد" التي كانت حملة عصيان مدني كبيرة اعتراضا على 

القوانين الظالمة، ما كلفه حكما بالسجن مدى الحياة في عام 1964.
 27 فيه  أمضى  أن  بعد  السجن  مانديال من  1990، خرج  فبراير  وفي 
عاما، ليعود بعدها إلى مواصلة نشاطه السياسي، وتولى قيادة المؤتمر 
لنظام  حد  وضع  الى  أفضت  التي  المفاوضات  و  اإلفريقي  الوطني 
افريقيا. إقامة حكومة متعددة االعراق في جنوب  العنصري و  الفصل 
وانتقل نيلسون مانديال بعدها بصفته نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني 
االفريقي إلى نيويورك في يونيو 1990 أين ألقى خطابا أمام لجنة االمم 

المتحدة الخاصة بمحاربة الميز العنصري.
كمحاٍم  اإلنسانية  خدمة  في  حياته  من  عاما   67 مانديال  نيلسون  كرس 
لحقوق اإلنسان وسجين ضمير وصانع سالم دولي وأول رئيس منتخب 
ديمقراطيا لدولة جنوب إفريقيا بعد فوز حزب المؤتمر بأغلبية ساحقة في 

اول انتخابات متعددة االعراق تنظم في البالد.
تقاسم جائزة نوبل للسالم عام 1993 مع الرئيس االسبق لجنوب افريقيا 
من  االنسحاب   1999 عام  في  مانديال  وقرر  كليرك.  دو  فريديريك 
العدالة  الحرية و  الدفاع عن  ذاته  الوقت  السياسية، مواصال في  الحياة 
االجتماعية و حقوق االنسان الى غاية وفاته في ديسمبر 2013 عن عمر 

يناهز 95 عاما.

من  ارحل"  "أخنوش  هاشتاغ  حمى  انتقلت 
التواصل  مواقع  على  االفتراضي  الفضاء 
دوى  حيث  الواقع،  أرض  الى  االجتماعي 
للموسيقى  "تيمتار"  مهرجان  سماء  في  الوسم 
األمازيغية بالمغرب، بحضور رئيس الحكومة 
محاصرا  نفسه  وجد  الذي  أخنوش،  عزيز 

بهتافات وشعارات تطالبه بالرحيل.
أولى  أخنوش  يقاسمه  أن  الجمهور  يقبل  ولم 
بأغادير، فحاصره  "تيمتار"  سهرات مهرجان 
بالرحيل،  تطالبه  شعارات  ورفع  بهتافات 
المحروقات  أسعار  ارتفاع  على  احتجاجا 
النسبي  وبقائها على ذلك الحال رغم تراجعها 
الى  وأدى  سلبا  أثر  الذي  األمر  العالم،  في 
االستهالك،  الواسعة  المواد  أسعار  ارتفاع 

وأنهك أغلبية شرائح المجتمع المغربي.
المهرجان،  فعاليات  أخنوش  حضور  وشكل 
التوقف، "استفزازا"  بعد سنتين من  الذي عاد 
مواقع  نشطاء  وصفه  ما  حسب  للجمهور، 
جعله  الذي  األمر  االجتماعي،  التواصل 
ارحل"  "أخنوش  هاشتاغ  يتبنى  )الجمهور( 
وجعله  االفتراضي،  الفضاء  به  ضج  الذي 
مجسدا على أرض الواقع، احتجاجا على سياسة 
الالمباالة التي تبنتها حكومة المخزن، ورئيسها 

الستيراد  المحتكرة  الشركة  هو صاحب  الذي 
المحروقات وتوزيعها وبيعها، األمر الذي جعل 
هذا األخير يغادر المكان بين الحشود المحتجة.
وقت  في  للمهرجان،  أخنوش  عزيز  وحضر 
مناطق  عدة  في  النيران  ألسنة  فيه  تشتعل 
شمال المغرب، ما أسفر عن تشريد العديد من 
الى جانب حرق آالف  العائالت ومقتل سيدة، 
الهكتارات من الغابات والحقول وتدمير المئات 

من القرى والدواوير.
يشار الى أن التفاعل الكبير الذي حظي به وسم 
"اخنوش ارحل"، على الفضاء األزرق، يعكس 
مدى استياء وتذمر الشعب المغربي من ارتفاع 
استنكار  وكذا  البالد،  في  المحروقات  اسعار 
سياسة حكومة المخزن التي اعتمدت الصمت 
بدل التحرك والوفاء بوعود قطعتها على نفسها 

وذهبت مهب الريح.
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
"أخنوش  هاشتاغ  واسع  نطاق  على  بالمغرب 
غالء  استمرار  على  لالحتجاج  وذلك  ارحل" 
كبير  عدد  دون  حيث  المحروقات،  أسعار 
على  حساباتهم  على  الهاشتاغ  المغاربة  من 
النشطاء  ان  محلية  تقارير  الفايسبوك.وذكرت 
رفعوا مطلب تخفيض ثمن "الغازوال" الى 7 

دراهم والبنزين الى 8 دراهم وهو الثمن الذي 
كان عليه قبل وصول أخنوش لرئاسة الحكومة.
على  مغربي  ألف   200 حوالي  ونشر 
ارحل"، كسلوك  "أخنوش  هاشتاغ  الفايسبوك، 
احتجاجي ضد الحكومة التي التزمت الصمت 
الشرائية  القدرة  يحمي  تدبير  أي  اتخاذ  ودون 
للمواطن في ظل تدهور الوضع االجتماعي منذ 

جائحة كورونا.
غليان  أشهر  منذ  المخزن  حكومة  وتتجاهل 
الشارع المغربي على خلفية االرتفاع المستمر 
في أسعار الطاقة والوقود، التي سجلت أرقاما 
الجبهة  قدرات  استنزاف  في  وتتسبب  قياسية 

االجتماعية.
برحيل  المطالب  الهاشتاغ  نشر  في  وانخرط 
رئيس الوزراء، الكثير من الفاعلين السياسيين 
إلى  باإلضافة  واالجتماعيين،  واالقتصاديين 
التواصل  مواقع  على  مؤثرين  و  صحافيين 

االجتماعي.
مسبوقة،  غير  الغالء  من  موجة  البالد  وتشهد 
عن  التعبير  إلى  المواطنين  من  العديد  دفعت 
الشارع  إلى  بالخروج  سواء  لها  رفضهم 
لالحتجاج أو من خالل المبادرات االفتراضية 

على مواقع التواصل االجتماعي.

اليوم الدويل لنيل�سون مانديال: 

منا�سبة للعمل واال�ستلهام من ارث
 مدافع اأ�سطوري عن حقوق االإن�سان

يحيي العامل غدا الثنني، اليوم الدويل لنيل�سون مانديال، رمز الكفاح �سد نظام الف�سل العن�سري )البارتيد( يف جنوب افريقيا 

و اأول رئي�س منتخب دميقراطيا يف البالد، وذلك اعرتافا باإ�سهامه يف ثقافة ال�سالم واحلرية.

احتجاجا على ارتفاع اأ�سعار املحروقات يف املغرب

 جمهور مهرجان باأغادير يطرد رئي�ش احلكومة اأخنو�ش

حكومة اأخنو�س تعي�س اأحلك اأيامها

ها�ستاغ "اأخنو�ش ارحل" 
يوؤكد غياب االمتداد ال�سعبي 

وال�سيا�سي واالإعالمي حلكومة املخزن
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 
يد واحدة،  السلطة والثروة في  لها، و أن "تركيز  وسياسي وإعالمي 
يجب أن يتوقف"، وهو ما شدد عليه حزب "العدالة والتنمية" المغربي.
اعتبر الحزب مطالبة الشارع المغربي برحيل حكومة المخزن، عبر 
وسم "أخنوش ارحل" الذي لقي تفاعال واسعا في أقل من 24 ساعة عن 
اطالقه، إنما هو إثبات على أنه "على عكس ما حاول أخنوش وآلته 
التواصلية الفاشلة اإلقناع به، فإن حكومته بدون امتداد شعبي وبدون 
امتداد سياسي، بل إنها في اللحظات الصعبة بدون امتداد إعالمي رغم 

حمالت الدعاية وشراء كل ما يتحرك على األرض".
وأكدت قيادية في حزب "العدالة والتنمية" أن الهاشتاغ الذي تم اطالقه 
"ليس ترفا، وال يمكن أن يكون انسياقا غير واع مع مطلب غير واقعي"، 
األمر الذي يلغي حسبها، كل األسئلة التي تستفسر عن 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 
مضيفا أن الوسم المطالب برحيل حكومة المخزن "قد ال يحمل داللة 
الرحيل المؤسساتي الفعلي، وإن كان ذلك مشروعا في حد ذاته ويحدث 
الديمقراطيات، لكنه إشارة قوية أن إفالت رئيس الحكومة  في أعرق 
تاجر المحروقات من المحاسبة الشعبية لن يستمر، وسيصعب دعمه 
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.
بالمغرب على نطاق واسع  التواصل االجتماعي  وتداول رواد مواقع 
هاشتاغ "أخنوش ارحل" وذلك لالحتجاج على استمرار غالء أسعار 
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" إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8 دراهم 

وهو الثمن الذي كان عليه قبل وصول أخنوش لرئاسة الحكومة.
"أخنوش  هاشتاغ  الفايسبوك،  على  مغربي  ألف   200 حوالي  ونشر 
ارحل"، كسلوك احتجاجي ضد الحكومة التي التزمت الصمت ودون 
اتخاذ أي تدبير يحمي القدرة الشرائية للمواطن في ظل تدهور الوضع 

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

الحتاد الإفريقي:

من�سة اإنذار مبكر ملنع 
ال�سراعات وتعزيز ال�سالم

نشوب  منع  إلى  تهدف  المبكر  لإلنذار  منصة  اإلفريقي  االتحاد  أطلق 
الصراعات وتعزيز السالم في القارة. 

نسانزاباباجانوا خالل إطالق  اإلفريقي مونيك  االتحاد  نائبة رئيس  وقالت 
التبادل  إن  التنفيذي  للمجلس   41 الـ  العادية  الدورة  هامش  على  المنصة 
النزاعات "سوف  المبكر ومنع نشوب  المعرفي بين األقاليم بشأن اإلنذار 
يلعب دورا حاسما في منع نشوب الصراعات في القارة، كما سيتم تكليفه 

بالكشف عن التهديدات للسالم واإلبالغ عنها". 
وأفادت نسانزاباباجانوا أنه من المتوقع أن تبني المنصة المرونة واالستقرار 
أنه  إلى  الفتة  األعضاء،  الدول  بين  المعلومات  تبادل  وتعزز  القارة  في 
يتعين على الدول األعضاء االستثمار في أنظمة اإلنذار المبكر بسبب تعقيد 

التهديدات التي يتعرض لها السالم. 
والسالم  السياسية  للشؤون  اإلفريقي  االتحاد  مفوض  أديوي  بانكول  وقال 
واألمني إن المنصة ستستخدم أحدث التقنيات لتوفير تحذيرات مبكرة للدول 
األعضاء بشأن التهديدات التي يتعرض لها السالم.    وأضاف أن القارة 
تواجه تحديات مختلفة للسالم مما يجعل من الضروري التوصل إلى تدابير 

مختلفة تهدف إلى معالجة الصراعات.
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صدر  بيان،  في  األسير،  نادي  وأوضح 
التي نتجت جّراء  الخسارة  أّن حجم  أمس، 
المنازل  طالت  التي  التخريب  عمليات 
مليون  ربع  نحو  بلغت  البلدة،  في  ومرافق 
إلى  استناًدا  تقديرية  النسبة  )هذه  شيقل 
أن سلواد  إلى  وأشار  العائالت(.   روايات 
واجهت عمليات اعتقال ممنهجة تصاعدت 
مؤخرا مع تصاعد المواجهة مع االحتالل، 
حامد  هللا  عبد  محمد  الفتى  واستشهاد 
برصاص االحتالل في الخامس والعشرين 

من حزيران/ يونيو 2022.
في  طالت  االعتقال  حمالت  أن  إلى  ونوه 
غضون أقل من شهر نحو 45 حالة اعتقال، 
من بينهم أكثر من 30 حالة جرى اعتقالها 
يوم السادس من تموز/ يوليو 2022، أفرج 
تسعة  تحويل  تم  فيما  منهم،  مجموعة  عن 
منهم إلى االعتقال اإلدارّي، وال يزال جزء 
منهم رهّن التّحقيق في "عوفر" حتّى اليوم، 
لقاء  من  منع  أمر  بحّقه  صدر  من  ومنهم 

المحامي.
شهادات  رصد  من  األسير  نادي  وتمّكن 
تعرضت  التي  العائالت  من  لمجموعة 
لعمليات التّنكيل خالل حملة االعتقال، التي 
نُّفذت يوم السادس من تموز/ يوليو 2022، 

وبعدها، على النحو التالي:
محمد  سالم  المعتقلين  لوالد  شهادة  في 
عاما(،   24( وسامح  عاما(   27( عجارمة 
اقتحمت  االحتالل  جيش  من  قوة  "إّن  قال 
يوليو  تموز/   11 تاريخ  في  نجليه  منزلّي 
وخلعوا  فجًرا،  الخامسة  الساعة   ،2022
األثاث،  وكسروا  االقتحام،  خالل  األبواب 
وحسب  نجليه".   منزلّي  مقتنيات  وخربوا 

عائلة  باحتجاز  الجنود  قام  فقد  والدهما، 
غرفة،  في  وزوجته(  )طفاله  سامح  نجله 
في  والتخريب  التفتيش  بعمليات  واستمروا 
داخل  للتحقيق  سامح  وتعرض  المنزل، 
المنزل قبل اعتقاله، ولم يسمحوا له ولشقيقه 
بتبديل مالبسهما قبل االعتقال"، علًما أنهما 
ال يزاالن في مركز تحقيق "عوفر"، وقد تم 
تمديد اعتقالهما حتّى اليوم الخميس المقبل، 
المحامي  لقاء  من  منع  أمر  صدر  وقد 

بحقهما.
وفي شهادة لشقيق المعتقل عمار لطفي نمر 
)37 عاما(، أّكد أّن قوات االحتالل اقتحمت 
منزله الساعة 3:30 فجر يوم السادس من 
تموز/ يوليو 2022، ضمن حملة اعتقاالت 
أهالي  بحّق  االحتالل  قوات  نّفذتها  واسعة 
البلدة، وطالت يومها أكثر من 30 معتقال، 
واسعة،  تفتيش  عمليات  نّفذت  خاللها 
عمار  وتعرض  المنزل،  مقتنيات  وخربت 
أدى  ما  االحتالل،  جنود  قبل  من  للضرب 
وأجبره على  قدمه،  في  بكسر  إصابته  إلى 
السير مسافة طويلة، وعلى إثرها نُقل إلى 
االعتقال  إلى  تحويله  وقد جرى  المستشفى 

اإلدارّي لمدة أربعة أشهر.
زاهر  محمد  المعتقلين  لوالد  شهادة  وفي 
حّماد )21 عاما(، وجهاد زاهر حّماد )23 
منزل  اقتحمت  االحتالل  قوات  "أّن  عاما( 
على  وأقدموا  فجراً،   3:30 الساعة  العائلة 
سكن  منطقة  عن  الكهربائي  التيار  قطع 
وتفتيش  تخريب،  بعمليات  وقاموا  العائلة، 
وإطالق  بالسالح،  العائلة  وهددوا  واسعة، 
فيهم األطفال، وحدثت  المباشر، بمن  النار 
وتم  والجنود،  المعتقلين  والد  بين  مواجهة 

قبل  وذلك  عليه،  النار  بإطالق  تهديده 
االنسحاب من المنزل واعتقال نجليه. "وقد 
االعتقال  إلى  حّماد  المعتقلين  تحويل  تم 
أسيران  أنهما  علما  أشهر   4 لمدة  اإلدارّي 

سابقان".
محمد  المعتقل  لوالد  أخرى  شهادة  وفي 
شاهر حّماد )18 عاما ونصف العام(، "أّن 
قوات االحتالل قامت باقتحام المنزل فجرا، 
الخروج عبر مكبرات  العائلة  وطالبت من 
الصوت، واستخدموا بحّقهم قنابل الصوت، 
المنزل  داخل  البوليسية  والكالب  والغاز، 
أفراد  ضمن  من  فيه  يتواجد  كان  الذي 
العائلة طفلتين إحداهما تبلغ من العمر عام، 
وأخرى 3 سنوات، وقاموا بمهاجمة والدته 
والطفلتين، وإرهابهن، واالستمرار بالتهديد 
حتى خروجهم من المنزل واعتقال محمد، 
ولم يسمحوا له بارتداء مالبسه." علًما أنّه 

حتّى اليوم يقبع في مركز تحقيق "عوفر".
التي  البلدات  من  سلواد  بلدة  أّن  إلى  يشار 
وممنهجة  مستمرة  اعتقال  عمليات  تشهد 
من قبل االحتالل، تحديًدا في الفترات التي 
عدا  االحتالل،  مع  المواجهة  فيها  تتصاعد 
عن كونها منطقة تماس مع جنود االحتالل 
والمستوطنين، وقد استشهد منها منذ مطلع 
عمر  وهما:  وفتى،  شاب  الجاري  العام 

محمد عليان، ومحمد عبد هللا حامد.
من جهة أخرى، نقلت هيئة شؤون األسرى 
شكوى  أمس،  لها  تقرير  في  والمحررين 
من  معاناتهم  وتفاصيل  المعتقلين  من  عدد 
قسم  داخل  واالعتقالية  المعيشية  الظروف 
وأوضحت  "الرملة.«  سجن  في  المعبار 
يعانون  األسرى  من  الكثير  أن  الهيئة، 

السجون  من  نقلهم  يتم  عندما  األمرين 
والمعتقالت إلى قسم المعبار بالرملة، حيث 
يتم احتجازهم لساعات طويلة داخل أقفاص 
ضيقة المساحة، باردة جدا في فصل الشتاء 

وحارة للغاية في أوقات الصيف.
سوى  يتسع  ال  المعبار  قسم  أن  وأضافت 
المعتقل تتعمد  إدارة  لثمانية أشخاص، لكن 
المساحة  تلك  في  أسيرا   20 من  أكثر  زج 
المرضى  المحدودة، دون مراعاة لألسرى 
على  األسرى  يُجبر  ما  السن،  وكبار 
بالوقوف  والتناوب  لقسمين  أنفسهم  تقسيم 
أن  كما  المتوفرة،  للمساحة  وفقا  والجلوس 
الحمام الموجود بذلك القسم قذر للغاية، وال 
يوجد مكان نظيف لتأدية الصالة داخل قسم 
المعبار نتيجة لالكتظاظ والروائح الكريهة، 
القسم مخصص الحتجاز  أن هذا  العلم  مع 
حد  على  والمحكومين  الموقوفين  األسرى 

سواء.
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية واإلنسانية 
له األسرى من  يتعرض  بالوقوف على ما 
بأوضاع  زجهم  فيها  بما  متعددة  انتهاكات 
حياتية سيئة داخل المعتقالت، وبذل الجهود 
لتوفير  االحتالل  سلطات  على  للضغط 
حقوق  وفق  لألسرى  كريمة  حياة  شروط 
لهم  الدولية  واألعراف  المواثيق  كفلتها 

كأسرى حركات تحرر.
شؤون  هيئة  رئيس  حمل  جهته،  من 
بكر،  أبو  قدري  والمحررين  األسرى 
عن  الكاملة  المسؤولية  االحتالل  حكومة 
حياة األسيرين المضربين عن الطعام رائد 
يخوضان  واللذين  عواودة،  وخليل  ريان، 
اعتقالهما  الستمرار  رفضاً  معركتيهما 

اإلداري.
وقال أبو بكر: إن المعتقل رائد ريان )28 
عاماً( من بلدة  بيت دقو في القدس، ال يزال 
التوالي،  102 على  لليوم  يواصل إضرابه 
وتحتجزه سلطات االحتالل داخل ما يسمى 
اعتقالية  بأوضاع  الرملة"  سجن  "عيادة 
وصحية مأساوية، كما يواصل أيضاً األسير 
في  إذنا  بلدة  من  عاماً(   40( عوادة  خليل 
الخليل إضرابه لليوم 15 وكان قد علقه في 
وقت سابق بعد 111 يوماً استناداً إلى وعود 
باإلفراج عنه وإنهاء اعتقاله، إال أن سلطات 
بحقه  وأصدرت  بالوعود  نكثت  االحتالل 
ما  أشهر   6 لمدة  جديد  إداري  اعتقال  أمر 
دفعه الستئناف معركته مع األمعاء الخاوية 
مجدداً رغم صعوبة حالته الصحية، ويقبع 

حالياً داخل مستشفى "أساف هروفيه".
على  حقيقية  تخوفات  هناك  أن  إلى  ولفت 
فحالتهما  وعواودة  ريان  األسيرين  مصير 
مرور  بعد  وخطيرة  مقلقة  باتت  الصحية 
مطالبا  إضرابهما،  على  طويلة  فترات 
ببذل  واإلنسانية  الحقوقية  المؤسسات 
االحتالل  سلطات  على  والضغط  الجهود 

ترهيب بحق معتقلني وعائالتهم واأ�صرى يعانون الأمرين يف ال�صجون ال�صهيونية

االحتالل ميار�س اأب�شع اأنواع التنكيل
 بحق االأ�شرى الفل�شطينيني

قال نادي الأ�صري الفل�صطيني، اإن عمليات العتقال بحق 45 معتقال وعائالتهم يف بلدة �صلواد �صمال �صرق رام اهلل رافقها 

عمليات تنكيل وترهيب وعنف عاٍل بحّق املعتقلني وعائالتهم، يف اإطار جرمية العقاب اجلماعّي التي تنتهجها �صلطات الحتالل 

ال�صهيويّن، ك�صيا�صة ثابتة.

مو�صى اأبو مرزوق ع�صو املكتب 

ال�صيا�صي حلركة حما�س 

الفل�صطينية

"عالقاتنا ال�شيا�شية 
تبنى على التوازن 

والقد�س هي البو�شلة"
المكتب  أبو مرزوق، عضو  قال موسى 
الفلسطينية،  حماس  لحركة  السياسي 
إن  الدولية،  العالقات  مكتب  ومسئول 
عالقاتها  تعميق  على  حريصة  حركته 
مع  واإلسالمية،  العربية  بحاضنتها 

الجانبين الرسمي والشعبي.
وفي حوار إعالمي، أكد أبو مرزوق أن 
حركته ال تتدخل في شؤون اآلخرين، وال 
تصطف بتكتالت ضد أخرى، وال تعادي 
وعدوها  المنطقة،  في  األطراف  من  أيّاً 
المركزي هو االحتالل الصهيوني، وأن 

البوصلة هي القدس.
األخيرة  الفترة  في  إنه  المتحدث  وقال 
إسماعيل  برئاسة  رفيع  وفد  أجرى 
للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  هنية 
التقى  حيث  والجزائر،  لبنان  إلى  زيارة 
مثمرتين،  زيارتان  وكانت  بمسؤوليهما، 
شعبنا  على  مباشرة  انعكاسات  ولهما 
الزيارتان  وتأتي  المقدسة،  وقضيته 
المستمرة  تواصالتنا  مع  استمرارا 
العربية،  الدول  مختلف  مع  والدائمة 

والعديد من الدول اإلسالمية.
من  نعمل  التي  "القاعدة  أن  بأن  وأكد 
استطاعته،  كّل حسب  يعمل  أن  خاللها، 
وال  اآلخرين،  شؤون  في  نتدخل  وأال 
نصطف بتكتالت ضد أخرى، وال نعادي 
وعدونا  المنطقة،  في  األطراف  من  أيّاً 
الصهيوني،  االحتالل  هو  المركزي 
هدفنا،  شعبنا  وعودة  أرضنا،  وتحرير 
حيث  األساس،  حاضنتنا  هي  واألمة 
عرفته  مشروع  ألشرس  نتصدى  أننا 
المنطقة، ونحتاج لمساعدة الجميع، وكل 
من وقع عليه احتالل يتطلع إلى من يسند 

نضاله، ويدعم جهاده".
على صعيد آخر، رّحبت حركة المقاومة 
األمم  لجنة  بتقرير  حماس  اإلسالمية 
في  بالتحقيق  المعنية  ة،  الخاصَّ المتحدة 

ممارسات االحتالل.
"إن  أمس:  "حماس"  حركة  وقالت 
ضد  واالنتهاكات  الجرائم  وثّق  التقرير 
قتل  من  الفلسطيني  والشعب  األرض 
ممنهج ضّد  وتعذيب  بارد،  بدٍم  وتصفية 
القسري،  الترحيل  وسياسات  األسرى، 
وهدم  العنصري،  والفصل  والتمييز 
والتوّسع  البناء،  من  والحرمان  المنازل 
الطبيعية  الموارد  وسرقة  االستيطاني، 
على  الجائر  الحصار  إلى  الفلسطينية، 
منذ  المستمر  ة  غزَّ قطاع  في  شعبنا 
"هذا  عاماً".وأضافت:   15 من  أكثر 
انتهاكات  حجم  مجّدداً  يكشف  التقرير 
العدوانية  االحتالل وجرائمه وممارساته 
من  العشرات  كما  وشعبنا،  أرضنا  ضّد 

ابقة". التقارير الدولية السَّ
ودعت حركة "حماس" المجتمع الدولي، 
الوقوف  إلى  ومنظماته  بمؤسساته 
والحقوقية،  اإلنسانية  مسؤولياتهم  عند 
ومستوطنيه،  االحتالل  انتهاكات  لوقف 
حرب،  كمجرمي  قادتهم  ومحاسبة 
العقاب،  من  إفالتهم  عدم  وضمان 
في  المشروعة  وحقوقه  شعبنا  وإنصاف 

الحرية وتقرير المصير.

اليوم  صباح  المستوطنين،  عشرات  اقتحم 
المبارك، من باب  المسجد األقصى  األحد، 
المغاربة، بحماية مشددة من قوات االحتالل 

الصهيوني.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
اقتحموا  المستوطنين  عشرات  إن  المحتلة، 
ونظموا  أمس،  صباح  األقصى،  المسجد 
وتلقوا  باحته،  في  استفزازية  جوالت 
شروحات عن الهيكل المزعوم. وأوضحت 
طقوًسا  أدوا  المقتحمين  المستوطنين  أن 
شرقي  الرحمة  باب  منطقة  في  تلمودية 

األقصى، ودنسوا ساحات المسجد. وأشارت 
على  المتمركزة  االحتالل  شرطة  أن  إلى 
هويات  بعض  احتجزت  األقصى  أبواب 
بواباته  عند  للمسجد  الوافدين  المصلين 

الخارجية.
الرحال  لشد  المقدسية  الدعوات  وتتواصل 
لصد  األقصى،  المسجد  في  الدائم  والرباط 
وإفشال  المتكررة،  المستوطنين  اقتحامات 

مخططات االحتالل.
مستوطنون  هاجم  وقت  في  هذا  يحدث 
العوجا  نبع  منطقتي  في  فلسطينيين  أمس، 

المشرف  وبين  أريحا.  غرب  والمعرجات 
للدفاع عن حقوق  البيدر  العام على منظمة 
20 مستوطنا  نحو  أن  مليحات  البدو حسن 
المركبات  من  عددا  يستقلون  مسلحا 
منطقة  في  المواطنين  مساكن  هاجموا 
عرب المليحات بالمعرجات ونفذوا جوالت 

استفزازية بين مساكنهم، وأرهبوا سكانها.
من  وبحماية  المستوطنين  أن  وأضاف، 
شرطة وجيش االحتالل قاموا بالعربدة في 
على  الحجارة  وألقوا  العوجا،  نبع  منطقة 
رأس  سكان  ويتعرض  المارة.  المركبات 

قبل  من  شتى  مضايقات  إلى  العوجا  عين 
المستوطنين بعد استغالل سلطات االحتالل 
لصالح  للتجمع  المجاور  العوجا  نهر  مياه 

المشاريع االستيطانية.
االحتالل  قوات  اعتقلت  آخر،  صعيد  على 
القدس  فلسطينيين من   4 لصهيوني، أمس، 

المحتلة.
وأفادت مصادر إعالم فلسطينية بأن قوات 
واعتقلت  سلوان  بلدة  اقتحمت  االحتالل 
البلدة  ومن  الحالوة،  أبو  سامي  المواطن 
الجعبة،  هيثم  اعتقلت  المدينة  من  القديمة 

ورامي بركة، ومن بلدة صور باهر جنوب 
شرق القدس المحتلة اعتقلت األسير المحرر 
أويس حمادة )42 عاما(. كما اعتقلت قوات 
أويس  المحرر  المقدسي  األسير  االحتالل، 
بلدة صور  من  عاًما(   42( حمادة  إبراهيم 

باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
عن  أفرجت  قد  االحتالل،  سلطات  وكانت 
آب  من  عشر  الثالث  في  حمادة  األسير 
البالغة  محكوميته  أمضى  أن  بعد   ،2012
االحتالل  سجون  بين  متنقال  أعوام،   10

وأفرج عنه من سجن نفحة.

دعوات مقد�صية ل�صد الرحال والرباط   م�شتوطنون يقتحمون امل�شجد االأق�شى املبارك
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كلثوم بن الهدم..»ُم�ضت�ضيف« 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف املدينة

سيدنا كلثوم بن الهدم )بكسر الهاء وسكون 
من  الثانية  السنة  في  والمتوفي  الدال(، 
من  األنصار  من  جليل  صحابي  الهجرة، 
بني عبيد بن زيد من األوس أسلم قبل قدوم 
المدينة  إلى  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
بدر  معركة  قبل  توفي  أنه  ويقال  المنورة. 
بفترة قصيرة، وقال الطبري أن كلثوم بن 
مات  أول من  الهدم  رضى هللا عنه، هو 
من األنصار بعد مجيء النبي عليه الصالة 

والسالم إلى المدينة المنورة.

من هو ال�صحابي كلثوم بن الهدم؟ 

هو الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم -رضي 
بن  الحارث  بن  القيس  امرئ  بن  عنه-  هللا 
عوف  بن  مالك  بن  زيد  بن  عبيد  بن  زيد 
األوس  بن  مالك  بن  عوف  بن  عمرو  بن 
األنصاري األوسي، من قبيلة أوس، أي أنه 
من األنصار. وهم الذين نصروا النبي محمد 
بحمايته.   وقاموا  وسلم-،  عليه  هللا  -صلى 
قبل  قباء،  منطقة  في  يسكن  كلثوم  وكان 
عليه وسلم-  النبي محمد -صلى هللا  مجيء 

والصحابي الجليل أبو بكر الصديق -رضي 
هللا عنه-، والمسلمون أيضاً من مكة المكرمة 
المنورة. وقد قيل أن الصحابي  المدينة  إلى 
الجليل كلثوم بن هدم -رضي هللا عنه- كان 
أحد رجال بني زيد بن مالك، وقيل أنه أحد 
رجال بني عبيد، وقد كان يسكن بقباء وعليه 
نزل النبي محمد -صلى هللا عليه وسلم- في 
قباء، في بني عمرو بن عوف. وكان يُعرف 
الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم -رضي هللا 
هللا  -صلى  محمد  الرسول  بصاحب  عنه-، 
عليه وسلم-، وقد كان رجاًل كبيراً في السن، 
أسلم قبل وصول النبي محمد -صلى هللا عليه 

وسلم- إلى المدينة المنورة. 
نزول النبي عند كلثوم بن الهدم 

عليه  هللا  -صلى  محمد  النبي  وصول  عند 
وسلم-، والصحابي الجليل أبو بكر الصديق 
الجليل  الصحابي  صاح  عنه-،  هللا  -رضي 
له  بغالم  عنه-  هللا  -رضي  هدم  بن  كلثوم 
محمد  النبي  سمعه  وعندما  نجيح،  يا  فقال: 
الجليل  والصحابي  وسلم-  عليه  هللا  -صلى 
قال  عنه-؛  هللا  -رضي  الصديق  بكر  أبي 

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- للصحابي 
أبي بكر الصديق -رضي هللا عنه-: “أنجحت 
عليه  هللا  -صلى  النبي  ومكث  بكر”.  أبا  يا 
ُقرابة  وهي  الزمن،  من  مدة  عنده  وسلم- 
عليه  -صلى هللا  النبي  كان  وقد  أيام،  أربع 
وسلم- بسبب مكوثه مدة من الزمن في بيت 
الصحابي الجليل كلثوم بن هدم -رضي هللا 
الصحابي  بيت  في  الناس  يجلب  كان  عنه- 
سعد بن خيثمة ويتحدث معهم، عندما يخرج 

من بيت كلثوم بن هدم. 
ونزل على كلثوم أيًضا جماعة من أصحاب 
أبو  منهم  وسلم،  عليه  َصلَّى هللا  رسول هللا 
عمرو،  بن  والمقداد  الجّراح،  بن  ُعبيدة 
ابنا  وَصفوان  وُسهيل  األَرّت،  بن  وَخبّاب 
بن  هللا  وعبد  زهير،  بن  وعياض  بيضاء، 
َسْرح،  أبي  بن  سعد  بن  ووهب  َمْخَرمة، 
ومعمر بن أبي سرح، وعمرو بن أبي عمرو 
من بني محارب بن فهر، وُعمير بن عوف 
مولى ُسهيل بن عمرو. وكّل هؤالء قد شهدوا 
قدوم  بعد  الِهْدم  بن  كلثوم  يلبث  لم  ثّم  بدًرا، 
رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم، المدينة إاّل 

يسيًرا حتى تُوّفي وذلك قبل أن يخرج رسول 
بيسير،  بدر  إلى  وسلم،  عليه  َصلَّى هللا  هللا 
وكان غير مغموص عليه في إسالمه، وكان 

رجاًل صالًحا .
وفاة كلثوم بن هدم ر�صي اهلل عنه 

الهدم  بن  كلثوم  الجليل  الصحابي  أن  قيل 
بدر  غزوة  قبل  توفي  عنه-  هللا  -رضي 
الثانية  السنة  في  حدثت  والتي  الكبرى، 
للهجرة بوقت قليل، فلم يشارك في الغزوات، 
والتي خاضها الرسول محمد -صلى هللا عليه 
والكفار  المشركين  ضد  والمسلمين،  وسلم- 
أن  الطبري  وذكر  وفاته.  بسبب  واليهود، 
أول من مات من األنصار  الهدم  ْبن  كلثوم 
بعد قدوم َرُسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- 
المدينة، مات بعد قدومه بأيام ِفي حين ابتداء 
بنيان مسجده وبيوته، وكان موته قبل موت 
يلبث  بأيام، ولم  أَِبي أمامة أسعد ْبن زرارة 
بعد مقدمه إال يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده 
صالحاً،  رجاًل  كان  وقد  زرارة،  ْبن  أسعد 

ويتصف باألخالق الفاضلة.

فقهية  مدونات  اإلسالمية  المذاهب  عرفت 
المنهجي  الدرس  في  آثارها  تركت  فارقة 
في  متفاوتة  وكانت  والتدويني،  والعلمي 
الترتيب والمنهجية والمحتوى، فمنها ما هو 
ما  ومنها  المتوسط،  ومنها  العالي،  للدرس 
الغزالي  كتب  الشافعية  فعند  للمبتدئين،  هو 
الثالثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، ومنها 
أبي شجاع،  كمتن  المعتصرة  المختصرات 
وعند الحنفية القدوري، وأما المالكية فكانوا 
والتلقين،  التدريس  في  السنن  هذا  على 
للصف  المالكي  الفقه  في  خليل  فمختصر 
القيرواني  األعلى، والرسالة البن أبي زيد 
ابن عاشر  للمتوسطين، في حين حاز متن 
” المرشد المعين على الضروري من علوم 
المبتدئ،  الدرس  في  السبق  قصب  الدين” 

أن  والمحاضر  الكتاتيب  عادة  جرت  حيث 
يأخذه  ما  أول  الرجزي  المتن  هذا  يكون 
أو  الكريم،  القرآن  حفظ  بعد  العلم  طالب 
أثناءه بعد تجاوز أحزاب منزورة أو كثيرة 
حسب البيداغوجيا المتبعة في بلدان الغرب 

اإلسالمي وإفريقيا جنوب الصحراء.
الفقه  ابن عاشر في   من هو صاحب متن 

المالكي؟  
هو  المبارك  الرجزي  المتن  هذا  وصاحب 
نسبا،  األنصاري  عاشر  بن  الواحد  عبد 
ودارا  منشأ  الفاسي  أصال،  األندلسي 
)990ه-1582م(،  سنة  بفاس  ولد  وقرارا. 
وموئل  العلم  كعبة  ذاك  إذ  فاس  وكانت 
لجامعة  الحاضنة  فهي  الشريعة،  علوم 
القرويين العريقة العتيقة التي أمدت غيرها 

بأساطين العلم والمعرفة، ويكفي العودة إلى 
الهادي  عبد  البحاثة  للمؤرخ  الماتع  الكتاب 
التازي الموسوم ب”جامع القرويين المسجد 
والجامعة”، وهو في ثالثة أجزاء، للوقوف 
على السخاء العلمي لهذه الجامعة الراسخة، 
والتي كانت مرفودة بعديد المدارس الفاسية 
مثل المدرسة العنانية،  مدرسة الصفارين، 

العطاريين، الشطارين، واألندلسيين. 
ابن عاشر األنصاري عن جلّة علماء  أخذ 
العصر، فحّصل القراءات عن أبي العباس 
الجنان،  محمد  عن  والحديث  الكفيف، 
القاضي  وابن  عمران  بن  علي  عن  والفقه 
طمحت  عوده  استوى  وبعدما  المكناسي، 
المشرق،  إلى  ورحل  فحج  للرحلة،  نفسه 
وورد مصر فاستجاز من سالم السنهوري، 
والشيخ  العزي،  هللا  عبد  أبي  والمحدث 
التجيبي،  عزيز  وابن  الحطاب،  بركات 
وبعد عودته شهابا واريا من العلم انتصب 
للتدريس والتعليم بمدارس فاس فتخرج عنه 
أفذاذ أمثال: أبو عبد هللا ميارة )ت 1072ه(، 
شرحين  في  الفقهي  رجزه  شارح  وهو 
)ت  الزموري  وأحمد  ومطول،  مختصر 
)ت  الفاسي  القادر  عبد  واإلمام  1057ه(، 
1040ه(،  )ت  الزوين  ومحمد  1091ه(، 
1076ه(.  )ت  سودة  بن  محمد  والقاضي 
والتآليف  التدريس  في  كبير  عطاء  وبعد 
بفاس  عاشر  ابن  توفي  العلمية  والمشاركة 

رحمه هللا سنة )1040ه-1631م(. 
حيث  كثيرة،  علوم  في  عاشر  ابن  برز 
أستاذا  ومبرزا  بعضها،  في  مشاركا  كان 
في اآلخر، ومن أهم العلوم التي انتهت له 
الرئاسة فيها الفقه والقراءات، ففي األخيرة 
والضبط  الرسم  في  مهمة  مدونة  ترك 
القرآني، وهو شرحه على مورد الظمآن في 
علوم رسم القرآن، ومورد الظمآن منظومة 
من )608ب يت( لإلمام الشريشي الخراز 
)ت 718ه(، وقد ذيله ابن عاشر بمنظومة 
الظمآن  بتكميل مورد  مكملة هي “اإلعالن 
بقية  من  نافع  لغير  القرآن  رسم  كيفية  في 

السبعة”. 
فقه  عاشر  ابن  فيه  برز  التي  العلوم  ومن 
لم  خليل  على  شرح  فله  المالكي،  المذهب 
على  التتائي  شرح  على  وطرر  يكتمل، 
خليل، ومنظومة في النكاح وتوابعه، وأشهر 
ما تركه رجزه الفقهي”المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين”، كما شارك في 
فله  الفائقة،  لموسوعيته  تبعا  أخرى  علوم 
والفلك  والقضاء  العقيدة  في  ورسائل  كتب 
والحساب، منها: حاشية على العقيدة الكبرى 
للسنوسي، ورسالة في عمل الربع المجيب.

ف�ضائل �ضورة اآل عمرانابن عا�ضر الأن�ضاري ومتنه الفقهي املالكي
ُ اَل إِلََه  نرلت سورة آل عمران ﴿الم )١( هللاَّ
إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ﴾ ]آل عمران: 1-2[ 
كلها في المدينة المنورة، وذلك باالتفاق، 
كثيرة من  السورة فضائل  وثبت في هذه 
عليه وسلم  أحاديث رسول هللا صلى هللا 
عليهم،   الصحابة رضوان هللا  كالم  ومن 
أمامة:  أبي  عن   ، مسلم«  »صحيح  ففي 
»اقرأوا  يقول:  هللا  رسول  سمعت  قال 

الزهراوين: البقرة وآل عمران« 
بن  النواس  وفي صحيح مسلم كذلك عن 

سمعان: قال سمعت النبي يقول: »يؤتى بالقرآن 
يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران« وروى الدارمي في »مسنده« : 
أن عثمان بن عفان قال: »من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة« 
وسماها ابن عباس. في حديثه في »الصحيح« . قال: »بت في بيت رسول هللا 
بقليل استيقظ  بقليل أو بعده  قبله  الليل أو  إذا كان نصف  فنام رسول هللا حتى 

رسول هللا فقرأ اآليات من آخر سورة آل عمران«.  
 اأ�صماء �صورة اآل عمران و�صبب الت�صمية؟ 

سميت السورة ب  )آل عمران( لورود ذكر قصة تلك األسرة الفاضلة )آل عمران( 
والد مريم أم عيسى، وإعداد مريم التي نذرتها أمها للعبادة، وتسخير هللا الرزق 
وتبشيرها  زمانها،  عالمي  نساء  وتفضيلها على  المحراب واصطفائها  في  لها 
مظاهر  من  السورة  هذه  في  تجلى  وما  المعجزات،  صاحب  عيسى  بإنجاب 
القدرة اإللهية. وسميت آل عمران والبقرة بالزهراوين؛ ألنهما النيرتان الهاديتان 
قارئهما للحق بما فيهما من أنوار، أي معان، أو لما يترتب على قراءتهما من 
النور التام يوم القيامة، أو ألنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم هللا األعظم: روى 
أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أسماء بن يزيد أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال: »إن اسم هللا األعظم في هاتين اآليتين: }وإلهكم إله واحد ال إله إال 

هو الرحمن الرحيم{، والتي في آل عمران: }هللا ال إله إال هو الحي القيوم{« 
�صبب نزول بداية ال�صورة؟ 

نزول  سبب  أن  وغيرهم  حاتم  وأبي  جرير  وابن  إسحاق  ابن  رواية  في  ثبت 
هذه السورة قضية وفد نجران من بالد اليمن. ووفد نجران هم قوم من نجران 
بلغهم مبعث النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان أهل نجران متدينين بالنصرانية، 
وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المسيح، وفيهم رهبان مشاهير، وقد أقاموا 
للمسيحية كعبة ببالدهم]1[. روى ابن أبي حاتم: عن الربيع بن أنس قال: إّن 
النصارى أَتوا رسوَل هللا – صلى هللا عليه وسلم -، فخاصموه في عيسى ابن 
مريم، وقالوا له: َمن أبوه؟ وقالوا على هللا الكذب والبهتان، فقال لهم النبي – 
صلى هللا عليه وسلم -: »ألستم تعلمون أنّه ال يكون ولٌد إال وهو يُْشِبه أباه؟«. 
قالوا: بلى. قال: »ألستم تعلمون أّن ربنا َحيٌّ ال يموت، وأّن عيسى يأتي عليه 
َيْكلَُؤه  كل شيء  على  َقيٌِّم  ربَّنا  أّن  تعلمون  »ألستم  قال:  بلى.  قالوا:  الفناء؟«. 
ويحفظه ويرزقه؟«. قالوا: بلى. قال: »فهل يملك عيسى ِمن ذلك شيًئا؟« قالوا: 
في  وال  األرض  في  شيء  عليه  يخفى  ال  هللا  أّن  تعلمون  »أفلستم  قال:  ال. 
السماء؟« قالوا: بلى. قال: »فهل يعلم عيسى من ذلك شيًئا إال ما علم؟«. قالوا: 
ِحم كيف شاء. ألستم تعلمون أّن ربَّنا  َر عيسى في الرَّ ال. قال: »فإّن ربَّنا َصوَّ
قالوا: بلى. قال:  الحدث؟«.  الشراب، وال يحدث  الطعام، وال يشرب  يأكل  ال 
ه كما تحمل المرأُة، ثُمَّ وَضَعْته كما َتَضُع  »ألستم تعلمون أّن عيسى َحَملَْتُه أمُّ
، ثُمَّ كان يأكل الطعام ويشرب  المرأُة ولَدها، ثُمَّ ُغذِّي كما تَُغذِّي المرأُة الصبيَّ
الشراب ويحدث الحدث؟«. قالوا: بلى. قال: »فكيف يكون هذا كما زعمتم؟«. 

فعرفوا، ثم أَبْوا إال ُجحوًدا؛ فأنزل هللا: }الم هللا ال إله إال هو الحي القيوم{.
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املـوافق   لـ  19 ذو احلجة 1443 هـ  

ق. و

وقالت 3 أعلى معدل في البكالوريا لهذا الموسم في 
تصريح للصحافة مساء يوم السبت بعد أن تلقت 

خبر تفوقها و التهنئة من وزير التربية الوطنية، عبد 
الحكيم بلعابد: "عملت بجد طيلة الموسم الدراسي 

ألحقق النجاح لكن هذه المرتبة لم أكن أنتظرها 
وأشعر وكأنني في حلم جميل".

وأضافت بأن سر تفوقها هو المثابرة واالجتهاد 
و المساندة التي تلقتها من والديها وأساتذتها طيلة 

مشوارها الدراسي، مشيرة إلى أن اهتمامها بالمواد 
األساسية ساعدها كثيرا في تحقيق ما وصلت إليه 

إلى حد اآلن .
وعن آفاقها الدراسية، أكدت ذات المتفوقة بأنها 
ستختار بين االلتحاق بكلية الطب بحكم وجود 

ميول لهذا التخصص في عائلتها أو المدرسة العليا 
للرياضيات واإلعالم اآللي بغية التخصص في 

الذكاء االصطناعي .
وقال والد المتوجة بأعلى معدل في البكالوريا 

وطنيا الطبيب المختص في أمراض الدم نور الدين 
في حديث لوأج بأن نجاح إيمان و بهذا المعدل: 

"يعد ثمرة مستحقة بعد مشوار دراسي مميز حافل 
بالنجاح" .

وأضاف في ذات السياق: "لقد كانت األولى في 
مختلف المراحل الدراسية بل وتميزت في نهاية 

مرحلة التعليم المتوسط باحتاللها المراتب األولى 
عبر الوالية وحظيت بالتكريم محليا لتكون خاتمة 

هذه السلسة من التفوق التتويج بالمرتبة األولى وطنيا 
في هذا االمتحان المصيري" .

وقال والد إيمان: "إن االختيار سيكون لها وإن كان 
ميولها نحو التخصص العلمي باديا منذ طفولتها"، 
مشيرا إلى دعم والدتها لها في مسيرتها الدراسية 

وهي المتقاعدة من سلك التربية .

وزارة الفالحة تعلن حالة التأهب القصوى
أعلن أمس، بيان لوزارة الفالحة والتنمية 

الريفية عن حالة تأهب قصوى وتعبئة كافة 
مستخدميها التابعين ألسالك إدارة الغابات 

وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر 
للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق 
الغابات.ونظرا للظروف المناخية المتسمة 

بارتفاع درجة الحرارة مما قد يسهل في اندالع 
الحرائق، دعت الوزارة كافة المسؤولين 

والمتدخلين عبر التراب الوطني وعلى كل 

المستويات التجند ألجل تجنب أو مواجهة أي 
طارئ وذلك طيلة أيام األسبوع وعلى مدار 

24 ساعة. مؤكدة أنه تمت تعبئة ورصد كافة 
الوسائل المادية والبشرية ألجل إنجاح حملة 

الوقاية ومكافحة حرائق الغابات باالتصال مع 
كافة األجهزة واإلدارات المعنية. وأوضحت 
أنه سيتم أخذ كافة اإلجراءات التنظيمية على 

مستوى الوزارة للسهر على تنفيذ والتقيد 
الصارم بكل الترتيبات.

ف. م

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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بم�صاركة اأكثر من 50 موؤ�ص�صة نا�صطة في المجال

معر�ض الجزائر للم�شروبات 
ينطلق يوم 20 جويلية

تنظم موؤ�ص�صة "تادام�صا اإك�صبو" للمعار�ض وال�صالونات 

القت�صادية، اأّول طبعة من "المعر�ض الجزائري 

للم�صروبات )BEVALG("، بق�صر المعار�ض، "�صافك�ض" 

وذلك في الفترة من 20 اإلى 23 جويلية الجاري. 

ف. م

وسيكون الحدث بمثابة فرصة سانحة للناشطين في قطاع 
صناعة المشروبات الستعراض قدراتهم وإمكاناتهم أمام 

المهنيين والجمهور العريض، إلى جانب االحتكاك المباشر 
الذي سيكون طيلة هذه الفترة فيما بين المهنيين ومحترفي 
هذا النشاط، من خالل تبادل الخبرات والمعارف، وإبرام 
شراكات واتفاقيات تعاون لتطوير صناعاتهم. بما يعكف 

على ترقية القطاع وتعزيز االقتصاد الوطني.
وحسب بيان لمؤسسة"تادامسا إكسبو" تلقت "الرائد" نسخة 
 BEVALG» (Beverage-منه، فإن معرض "بيفالج
Algeria(، الذي اختار شعار "معانا ترواو"، هو مزيج 

من مساحات التواصل وورش العمل المجتمعة مًعا 
في منطقة عرض للخدمات والمنتجات، مما يجعله في 

اتصال مباشر مع المؤسسات من جميع األحجام، بما فيها 
المهنيين والحرفيين في هذا المجال، وذلك للترويج ألحدث 
االبتكارات في صناعة المشروبات التي تقدم تجربة تذوق 

للمهنيين وكذلك للمستهلكين.
وسيتربع معرض )BEVALG 2022( المقام على 

مستوى جناح "القصبة )C(" على مساحة إجمالية 
تتجاوز 4000 متر مربع، منها 3000 متر مربع داخل 

الجناح، وأزيد من 1000 متر في الخارج. وهي المساحة 
المخصصة لعرض وترويج المشروبات.

ويؤكد ذات المصدر أن هذا الحدث االقتصادي الهام 
والبارز، يهدف إلى الجمع بين المؤسسات الوطنية 

واألجنبية العاملة في مجال صناعة المشروبات، وإشراكها 
لتعزيز هذا القطاع الواسع. حيث سيشهد مشاركة أكثر من 

50 مؤسسة ناشطة في كافة نشاطات القطاع، من المادة 
األولية، التغليف، المنكهات الغذائية، المشروبات الغازية، 

العصائر، الحليب، المياه المعدنية والغازية، الشاي، 
مشروبات الطاقة، مشروبات المكمالت الغذائية، اآلالت 

والماكينات الصناعية، الغازات الغذائية، النقل اللوجستي، 
التأمينات، إلى جانب مخابر أبحاث لتطوير وترقية قطاع 

صناعة وإنتاج المشروبات.
سيسمح معرض "بيفالج – BEVALG" في طبعته للعام 
2022 لمصنعين والموردين وأصحاب العالمات التجارية 

بااللتقاء والتجربة واالحتفال بالتميز في كامل خطوط 
اإلنتاج والتوريد، حيث يتوقع في هذا الصدد حضوراً 
وإقبااًل مكثفاً من قبل الزوار، بما في ذلك المصدرين 

والمستوردين ورجال األعمال والمستثمرين والمهنيين في 
قطاع السياحة والفندقة والمصنعين، وتجار الجملة، إلى 

جانب الطلبة والصحافة.
وينتظر أن يلقى "المعرض الجزائري للمشروبات"، توافداً 

كبيراً للجمهور العريض، السيما وأنه يتزامن مع فصل 
الصيف، حيث يزداد الطلب على المشروبات بأنواعها، 

على رأسها المياه المعدنية والغازية. إلى جانب الحمالت 
اإلشهارية التي تّم إطالقها على مختلف وسائل اإلعالم 

والوسائط االجتماعية وكذا الفضاءات العمومية من أجل 
الترويج للحدث.

وسيتخلّل معرض )بيفالج 2022( تنظيم "منتدى صناعة 
المشروبات" يوم 21 جويلية بـ"دار الجزائر" )سافكس(. 

ويتشكل أساساً من ورشات وموائد مستديرة ينشطها 
خبراء وناشطين في القطاع، حيث ستتعرض إلى كافة 

مستجدات وإشكاالت قطاع تكنولوجيا صناعة المشروبات، 
بدًء من المادة األولية، مراحل إنتاج المشروبات بأنواعها، 
األمن الصناعي في إنتاج المشروبات، معايير الجودة في 

اإلنتاج والتسويق، إلى جانب آفاق التصدير، وكذا الرسكلة 
والتدوير للنفايات الصناعية في هذا القطاع.

توقعات با�صتمرار موجة الحر 

خالل الأيام القادمة

مئات الوفيات في اأوربا ب�شبب 
ارتفاع درجات الحرارة 

تسببت موجة الحر الشديد التي تجتاح جنوب أوروبا 
والتي بلغت 45 درجة مئوية في مصرع مئات 

األشخاص، وإجالء اآلالف من منازلهم، في كل من: 
إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وجنوب بريطانيا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن تستمر 
موجة الحر خالل األيام الثالثة القادمة، لتصل معها 

درجة الحرارة في بعض المدن المركزية إلى 47 
درجة مئوية، وهي أرقام صعبة جدا في أوروبا، 

التي اعتادت على طقس لطيف في أشهر الصيف، 
ودرجات حرارة في العشرينيات.

وقالت إن التوقعات تشير إلى أن المرتفع "األوزوري" 
تحرك باتجاه مناطق أوروبا، نتيجة وجود كتلة هوائية 

باردة في المحيط األطلسي، ومن المتوقع استمرار 
تأثير المرتفع الجوي على مناطق أوروبا بشكل شديد 

اليوم، قبل أن يبدأ بالتراجع يوم الثالثاء.
وأضافت أن "موجة الحر التي اجتاحت إسبانيا تسببت 

بمصرع 360 شخصاً خالل أسبوع من ارتفاع 
درجات الحرارة التي بلغت 45 درجة مئوية، فيما 

أجلت السلطات أكثر من 3000 شخص من منازلهم 
جراء حريق غابات ضخم، اندلع بالقرب من ميخاس 

بمقاطعة ملقة".
وفي البرتغال أعلنت وزارة الصحة مصرع 238 
شخصا نتيجة موجة الحر خالل الفترة الواقعة بين 
الـ7 والـ 13 من الشهر الجاري، معظمهم من كبار 

السن، كما دمرت حرائق الغابات 39550 هكتاراً منذ 
مطلع العام الجاري، وفقاً لبيانات من معهد الحفاظ 

على الطبيعة والغابات.
وفي فرنسا، قالت السلطات في بيان، إن أكثر من 

12200 شخص تم إجالؤهم من منطقة جيروند، في 
الوقت الذي يكافح أكثر من 1000 من رجال اإلطفاء 
للسيطرة على الحرائق التي أتت على أكثر من عشرة 

آالف هكتار من األراضي. وفي بريطانيا، أصدر 
خبير األرصاد الجوية الوطني أول تحذير أحمر 

من الحرارة الشديدة ألجزاء من البالد يومي اإلثنين 
والثالثاء المقبلين.

الوكالت

المديرية العامة للحماية المدنية:

دورة تكوينية لفائدة مترب�شين 
من 14 بلدا عربيا واإفريقيا

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، أمس، على 
مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار 

البيضاء بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية تخص قيادة 
العمليات لمجابهة حرائق الغابات موجهة لمتربصين 

من 14 دولة عربية وافريقية.
ويخص هذا التكوين النوعي العالي المستوى، والذي 

سيدوم إلى غاية 28 من شهر جويلية الجاري، 
ضباطا من الحماية المدنية والدفاع المدني لدول 

عربية )االردن، عمان، موريتانيا، فلسطين، لبنان، 
السعودية، تونس، البحرين( وافريقية )السنيغال، 

النيجر، الطوغو، الكاميرون، كوت ديفوار، غينيا(.
وتهدف هذه الدورة التدريبية -حسب منظميها- إلى 
"تأطير ضباط قادرين على قيادة فرق الدخل أثناء 

عملية إخماد حرائق الغابات بحيث يسمح باالستعمال 
األفضل للوسائل الميدانية المجندة على األرض وكذا 

الوسائل الجوية مع احترام قواعد السالمة واألمن".
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للحماية 

المدنية ،العقيد بوعالم بوغالف، أن الجزائر تولي 
"أهمية كبيرة لجانب الوقاية وحماية الغابات من 

الحرائق"، مشيرا إلى أن هذه الدورة التكوينية تهدف 
إلى "تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة 

حرائق الغابات للمساهمة في حماية الثروات الغابية، 
وبالتالي الحفاظ على التوازن البيولوجي والبيئي".

واعتبر العقيد بوغالف في ذات الصدد أن انطالق 
هذه الدورة التكوينية جاء بالتزامن مع انطالق الحملة 

الموجهة لمكافحة حرائق الغابات.
واأج

المثابرة واالجتهاد �شر تفوق 
التلميذة بن عبا�ض اإيمان 

ا�صتقبلت التلميذة بن عبا�ض اإيمان من ثانوية معجوج العمري المختلطة 

بمدينة بريكة بولية باتنة خبر نيلها المرتبة الأولى وطنيا في �صهادة 

البكالوريا لدورة 2022 )�صعبة علوم تجريبية( بمعدل 19.55 بافتخار 

كبير، موؤكدة اأن تفوقها هو نتيجة المثابرة والجتهاد في الدرا�صة.

العا�صمة 

توقيف جماعة اأ�شرار تحترف �شرقة الدراجات النارية

تمكنت مصالح األمن الحضري السابع برياض الفتح التابع ألمن المقاطعة اإلدارية لسيدي 
أمحمد )الجزائر العاصمة(، من وضع حد لجماعة أشرار تحترف سرقة الدراجات النارية، 

بيان لذات المصالح. 
وأوضح نفس المصدر أنه "خالل دوريات تأمينية لقطاع االختصاص، لفت انتباه عناصر 

الشرطة لمجموعة من األشخاص يطاردون شخصا بسبب سرقة دراجة نارية. وبعد توقيف 
المشتبه فيه والتحقيق معه، أفصح عن شريكيه في عمليات السرقة". 

وقد مكنت العملية -حسب البيان- من "توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث مع استرجاع 3 
دراجات نارية محل السرقة التي كانت مخبأة وسط األحراش بالغابة بالمدنية"، مشيرا إلى 
أنه "بعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا".

.. وهزة اأر�صية بقوة 2.7 درجة ت�صرب برج البحري

سجلت هزة أرضية بقوة7ر2 درجة على سلم ريشتر فجر أمس، على الساعة 03سا و35 
د  ببرج البحري )والية الجزائر(، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية 

والجيوفيزياء.وحدد مركزها على بعد 5 كلم غرب برج البحري في البحر، وفق ذات 
المصدر.

ر. ن

مدر�شة "بريدج �شكول" 
تحل بالجزائر العا�شمة

 
بعد أن تألقت بمدينة تيزي وزو وكانت قبلة لعشاق اللغة 

اإلنجليزية وساهمت في تكوين العشرات من الدفعات 
في ميادين شتى مرتبطة بالحياة المهنية وغيرها، ها هي 
مدرسة "بريدج سكول" تحل بالجزائر العاصمة وتحديدا 
بالصنوبر البحري، حيث توفر المدرسة التي تم تشدينها، 
أول أمس، دورات تكوينية في اللغة اإلنجليزية بما يسمح 

للطالب والمهنيين وحتى الهواة من صقل مهاراتهم في لغة 
شكسبير وتطويرها، في وقت تستعد فيه الجزائر إلدراج 

اإلنجليزية في المستوى التعليمي االبتدائي، اللغة اإلنجليزية 
التي تبقى أول لغة تواصل عبر العالم باتت تحظى باهتمام 

شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري، الذي يرى فيها جسر 
حقيقي للمرور إلى العالمية وتحقيق أحالمه سواء تعلق 

األمر بالدراسة في الخارج أو مضاعفة فرص العمل.
عزيز طواهر

 في اإطار المخطط الوطني

 لمكافحة حرائق الغابات
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