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التقى باإطارات هذه المديرية وقدم 

جملة من التعليمات والتوجيهات

الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة 

ين�سب اللواء جمال كحال 

مديرا عاما للأمن الداخلي

الإعالم الإيطالي ي�ضيد 

بال�سراكــــة مع الجزائر 

 ويعتبرهـــــا حليــــــــفا 

هامــــا وا�ستراتيجيــــــا 

02

العلقات "الجزائرية الإيطالية".. منحى ت�ساعدي بخطوات مت�سارعة

    درار يوؤكد اأنه من ال�ضابق لأوانه الحديث عن موجة خام�ضة وبن بوزيد يطمئن:

"الو�سعية الوبائية بالجزائر ل تدعو للقلق"



في البداية، وبمقر المديرية العامة لألمن 
الداخلي، أشرف السيد الفريق أول على 

مراسم تنصيب اللواء جمال كحال، مديرا 
عاما لألمن الداخلي، خلفا للواء عبد الغني 

راشدي: باسم رئيس الجمهورية، القائد األعلى 
للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا 

للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جويلية 
2022، أنّصب رسميا اللواء جمال كحال، 
مديرا عاما لألمن الداخلي، خلفا للواء عبد 

الغني راشدي. 
وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة 

أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، 
تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية 

وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا 
األبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”. مراسم 
التنصيب كانت فرصة سانحة للفريق أول، 
لاللتقاء بإطارات هذه المديرية الحساسة، 

الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات 
العملية، السيما في مجال السهر على أداء 
المهام الجسيمة الموكلة لهم، والتي تقتضي 
بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة، 

من أجل أدائها على الوجه األمثل. وفي الختام 
أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على 

محضر تسليم السلطة.
عقب ذلك، وبمقر المديرية العامة للوثائق 

واألمن الخارجي، ترأس الفريق أول مراسم 
تنصيب اللواء عبد الغني راشدي، مديرا عاما 

للوثائق واألمن الخارجي، خلفا للواء جمال 
كحال: باسم رئيس الجمهورية، القائد األعلى 
للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا 

للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 13 جويلية 
2022، أنّصب رسميا اللواء عبد الغني 

راشدي، مديرا عاما للوثائق واألمن الخارجي، 
خلفا للواء جمال كحال . وعليه، آمركم بالعمل 

تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما 
يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم 

العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء 
لتضحيات شهدائنا األبرار وتخليدا لقيم ثورتنا 

المجيدة”.
هذه المناسبة شكلت فرصة للفريق أول، لعقد 

لقاء مع إطارات المديرية العامة للوثائق 
واألمن الخارجي، ألقى خالله كلمة توجيهية 

أسدى لهم من خاللها جملة من التعليمات 
والتوجيهات، تتعلق أساسا بضرورة التحلي 

بأقصى درجات اليقظة والمهنية واالحترافية 
في أداء المهام المنوطة بهم، حاثا إياهم على 

ضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية، 
من أجل مواكبة التحوالت الجيوسياسية 

المتسارعة على المستويين اإلقليمي والدولي. 
في الختام أشرف الفريق أول على مراسم 

التصديق على محضر تسليم السلطة.

أبرز السفير الجديد لجمهورية جنوب افريقيا 
بالجزائر، يبلي ليسيدي ماسيتال، أمس، 

بالجزائر العاصمة، العالقات الوطيدة التي 
تجمع بين البلدين وضرورة العمل من أجل 

تطويرها الى آفاق أفضل. وفي تصريح صحفي 
عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, 

عبد المجيد تبون, الذي سلمه أوراق اعتماده 
بصفته سفيرا جديدا لبالده لدى الجزائر, قال 
ماسيتال أن الجزائر وجنوب إفريقيا يربطهما 

"ماض مشترك في الكفاح", مشيرا الى أن 
الشعب الجزائري كان مساندا لكفاح بالده, 

والذي يعود --مثلما قال-- الى "ما قبل الزيارة 

التاريخية لنيلسون مانديال الى الجزائر.” 
وأضاف قائال: "لدينا عالقات وطيدة ومتأكدون 
أيضا من امكانيات تطويرها الى آفاق أفضل", 
مشددا على أنه "من مسؤوليتنا أن ال نقصر في 

مهمتنا".
ر.ن

ع.ط
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تتواصل اليوم، األبواب المفتوحة على مستوى 
المؤسسات الجامعية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا 

الجدد، بهدف اطالعهم على نظام التسجيل على 
مستوى مختلف مؤسسات القطاع، ويأتي هذا تزامنا 
مع بداية التسجيالت األولية التي تنطلق غدا الخميس.

أوضح مدير التكوين بالوزارة، بوقزاطة جمال في 
تصريح لوكالة األنباء الجزائرية أمس، أن هذه 

التظاهرة اإلعالمية، ترمي إلى التعريف بمختلف 
مؤسسات التعليم العالي وخريطة التكوين التي 

يوفرها القطاع, وهو ما من شأنه تمكين حاملي شهادة 
البكالوريا الجدد من فهم نظام الدراسة على مستوى 

مختلف المؤسسات الجامعية على غرار المدارس 

العليا وكذا شروط االلتحاق.
وأضاف أن هذه األبواب المفتوحة تتيح للوافدين الجدد 

على الجامعة، الفرصة لفهم معايير التوجيه األولي، 
السيما ما تعلق برغبة الطالب وكذا نتائج المحصل 

عليها في شهادة البكالوريا وقدرات االستيعاب الخاصة 
بكل مؤسسة جامعية، داعيا في نفس الوقت األولياء 

إلى "منح الفرصة ألبنائهم في اختيار التخصص 
المراد دراسته".

وبالموازاة مع تنظيم هذه األيام المفتوحة، حث 
بوقزاطة حاملي شهادة البكالوريا الجدد على تصفح 

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضع 
تحت تصرفهم دليل حامل شهادة البكالوريا والمنشور 

الوزاري الخاص، حيث يمكنهم تحميل وتثبيت 
تطبيق توجيهكم )TawdjihCom( المتوفر في 

بوابة حامل شهادة البكالوريا على الهاتف النقال و/أو 
اللوحة اإللكترونية أو استعمال النسخ التفاعلية للدليل 
والمنشور رقم 1 والمنشور رقم 3 والمنشور رقم 4 

على جهاز اإلعالم اآللي أو الوثائق بصيغ Pdf أيضا.
وبعد القراءة المتأنية لهذه الوثائق, يمكن الشروع 
في عملية التسجيل األولي من 21 إلى 24 يوليو 

الجاري وذلك من خالل ملء بطاقة الرغبات عبر 
https://www. الخط من خالل العنوان االلكتروني

.orientation-esi.dz
وأشار بوقزاطة إلى ضرورة ملء بطاقة الرغبات 

كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب 
المسموح للطالب الترشح فيها، داعيا إلى التسجيل في 
بطاقة الرغبات, وفقا لترتيب تنازلي، ستة  اختيارات 

على األقل إلى عشرة على األكثر، مع تحديد على 
األقل مسارين من مسارات التكوين في الليسانس ذات 

التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة 
جامعية.وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان لها 

وجوب تأكيد التسجيل األولي عبر الخط من 25 إلى 
26 جويلية الحالي مع إمكانية تغيير بطاقة الرغبات 

السابقة، الفتة إلى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين 
االعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

ق. و

 زيارة رئي�س الوزراء الإيطايل 

اجلزائر بعيون ال�صحافة اليطالية

 الإعالم الإيطـــــايل ي�شيــــــد 
 بال�شـــــراكة مــــع اجلزائــــــر 

ويعتربها حليفا هاما وا�شرتاتيجيا 
ركزت و�صائل الإعالم الإيطالية ب�صكل ملحوظ على زيارة 

رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو دراغي اجلزائر، ولكنها اأولت 

اهتماما كبريا باملجال الطاقوي، يف خ�صم التطورات احلا�صلة 

يف اأوروبا والتحركات املت�صارعة من خمتلف الدول لتاأمني 

احتياجاتها الطاقوية قبل حلول ف�صل ال�صتاء.

ف.م

وأجمعت وسائل االعالم اإليطالية، على أن الجزائر شريك إستراتيجي وحليف 
هام اليطاليا، وهو  ما دفع رئيس الوزراء للتشبث بالزيارة، على الرغم من 
االزمة  التي تواجهها حكومته، والتي قد تدفعه لرمي المنشفة واالنسحاب.  

وسلط اإلعالم اإليطإلى على إختالف مشاربه، على زيارة رئيس الوزراء ماريو 
دراغي ووزراءه الست للجزائر، وأعطى لها حيزا هاما. واعتبرت الوكالة 

اإليطالية لألنباء أنسا، قرار الجزائر برفع امداداتها من الغاز لروما وإضافة 
حصة جديدة تقدر ب 4 ماليير متر مكعب، تعزيز للعالقات التاريخية بين إيني 

اإليطالية ومجمع سوناطراك.
وأضافت، بأن القرار الذي جاء في خضم زيارة دراغي، يأتي للتأكيد على 
موثوقية الجزائر وتطبيقا لما اتفق عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
ونظيره اإليطالي سيرجيو ماتاريال، خالل زيارته األخيرة لروما نهاية شهر 

ماي الماضي، مشددة على أن القرار سيسمح بتوسيع فرص االستثمار والشراكة 
بين البلدين. وقالت الوكالة، بأن ايطاليا تتمتع بعالقات مميزة مع الجزائر، حيث 
أنها تلقت منذ بداية العام الجاري حوالي 13,9 مليار متر مكعب من الغاز، ما 

يتجاوز حجم التوقعات بنسبة 113 بالمئة في انتظار استكمال باقي الشحنات بما 
فيها ال 4 مليارات متر مكعب، التي جرى اإلتفاق عليها مؤخرا.

ووصفت وكالة األنباء اإليطالية نوفا، المنتدى االقتصادي، الذي شهد حضور 
رئيس الوزراء ماريو دراغي، "بلحظة التعاون الكبير بين الشركات اإليطالية 

والجزائرية"، مشيرة لوجود ثقة بين المتعاملين االقتصاديين، مؤكدة بأن إيطاليا 
سترفع من صادراتها واستثماراتها في الجزائر.وتوقعت الوكالة في مقال لها، 

التوصل لنتائج إيجابية من خالل االجتماعات الثنائية التي تم عقدها، قائلة نحن 
على ثقة من أن صادراتنا لن تزداد فحسب، بل ستزداد أيضا استثماراتنا ، 

باإلضافة إلى تدفق الغاز والهيدروكربونات مما يتيح لنا قدرا أكبر من االستقالل 
عن مصادر التوريد الحالية.

وفي ذات االتجاه، لم تغب المقاالت الخاصة بزيارة  رئيس الوزراء اإليطالي 
و6 من وزارءه للجزائر عن صفحات وكالة آكي اإليطالية لألنباء، إذ كتبت 

بالبند العريض "شراكة أكثر قوة مع الجزائر".وقالت على لسان رئيس 
الدبلوماسية اإليطالية "سنمضي قدما في شراكة أكثر قوة بشكل مطرد"، مضيفة 

بعد أسابيع قليلة من بداية األزمة الروسية االوكرانية، أصبحت الجزائر اليوم 
أول مورد لنا، وذلك بفضل وصول 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز 

الطبيعي، في إشارة إلى اإلتفاق الجديد.
وفي ذات السياق، قالت جريدة Corriere Della Sera، بأن رئيس الوزراء 
ماريو دراغي قام بزيارة مهمة للجزائر، ال سيما على ضوء االتفاقيات األخيرة 

المتعلقة بالطاقة، والتي تهدف إلى ضمان إمدادات الغاز اليطاليا في فصل 
الشتاء المقبل.وأشارت الجريدة، بأن زيارة دراغي للجزائر تأتي في ظل 

المساعي الحثيثة للحصول على مزيد من شحنات الغاز، بالموازاة مع نقص 
إمدادات الغاز الروسي والتخوف من شحها خالل األسابيع القليلة القادمة.

وأضافت، بأن الجزائر قد أصبحت المورد األول اليطاليا بالغاز خالل األشهر 
القليلة األخيرة، مشيرة إلى أن اإلعالن عن حصة إضافية تقدر ب 4 مليارات 

متر مكعب من الغاز، تمثل تسارعا مقارنة بما كان متوقعا من خالل االتفاقيات 
السابقة، مؤكدة بأن  القمة الحكومية أبرزت "شراكتنا المميزة في قطاع الطاقة 

في األشهر األخيرة، وبموجب االتفاقيات المبرمة نتوقع إمدادات أكثر في 
السنوات المقبلة"، كما كشفت عن خطط وبرامج مشتركة لتطوير مصادر الطاقة 

المتجددة وخاصة الهيدروجين األخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما نال موضوع زيارة دراغي للجزائر نصيبه بأقسام وكالة األنباء 

Adnkronos، والتي وصفت القمة الرابعة للحكومات الجزائرية اإليطالية، 
بأنها تأكيد على الشراكة المميزة في قطاع الطاقة بين البلدين، خاصة وأن 

الجزائر أضحت المورد الرئيسي للغاز اليطاليا، كما شددت على أن الصداقة 
بين الجزائر وايطاليا ضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها البلدين، بداية 
من األزمات اإلقليمية إلى االنتقال الطاقوي، مضيفة "نريد أن نواصل العمل 

معا من أجل ازدهار أعمالنا ومواطنينا، ومن أجل مستقبل أفضل للبحر األبيض 
المتوسط"  .

ومن جانبها يومية ItaliaOggi، قالت بأن الوزراء الستة الذين رافقوا رئيس 
الوزراء ماريو دراغي وقعوا على االتفاقيات الجديدة، التي مست العديد من 
المجاالت، ولكن الزيارة والقمة الحكومية أكدت الشراكة المميزة في قطاع 

الطاقة في األشهر األخيرة بين البلدين.وعرجت اليومية على كلمات دراغي، 
والتي قال خاللها بأن "الجزائر شريك مهم جدا إليطاليا في مجاالت الطاقة، 

الصناعة ونشاط المقاوالت ومكافحة الجريمة والبحث عن السالم واالستقرار في 
حوض البحر األبيض المتوسط. وتطرقت وسائل االعالم اإليطالية لالتفاقيات، 

التي تم ابرامها بين الجزائر وايطاليا وكذا القضايا ذات االهتمام المشترك، على 
غرار الصحراء الغربية، ليبيا وكذا البحر األبيض المتوسط، غير أنها سلطت 

الضوء على القطاع الطاقوي بشكل كبير.

 توا�صل الأبواب املفتوحة

 على م�صتوى املوؤ�ص�صات اجلامعية

عقب ا�صتقباله من طرف رئي�س اجلمهورية

�شفري جنوب اإفريقيا اجلديد باجلزائر يربز العالقات الوطيدة بني البلدين

الت�شجيالت الأولية حلاملي �شهادة البكالوريا اجلدد تنطلق غدا

التقى باإطارات هذه املديرية وقدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات 

 الفريق اأول ال�شعيد �شنقريحة ين�شب
 اللواء جمال كحال مديرا عاما لالأمن الداخلي
 اأ�صرف الفريق اأول ال�صعيد �صنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي، اأم�س، 

على التن�صيب الر�صمي لكل من اللواء جمال كحال، مديرا عاما لالأمن الداخلي، واللواء 

عبد الغني را�صدي، مديرا عاما للوثائق والأمن اخلارجي.



�إميان. �س

تأجلت، أمس، أكثر المحاكمات إثارة للرأي العام، 
ويتعلق االمر بقضية حرق وسحل جثة جمال بن 
اسماعيل ببلدية األربعاء ناثيراتن السنة الماضية، 
التي ال تزال صور وفيديوهات الجريمة البشعة 

التي شارك فيها عدد كبير من المتهمين راسخة في 
أذهان الجزائريين، وبطلب من دفاع أهل الضحية، 

قررت محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء 
تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة، بعد أن 

كان من المفروض أن تنطلق أمس محاكمة 102 
متهما من بينهم 97 موقوفا، وجهت لهم عدة تهم 

منها جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف 
أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات 
وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط 

السكان.
ووفق ما ادلى به محامي دفاع الطرف المدني 

عبد المجيد سيليني، في تصريح إعالمي أمس، 

فإن التأجيل جاء بسبب عدم توفر الوسائل السمعية 
البصرية إلعادة عرض التسجيالت لالستناد عليها 

كأدلة إقناع خالل مجريات المحاكمة، وأيضا بسبب 
عدم تمكن دفاع بعض المتهمين من اإلطالع الجيد 

على كامل الملفن موضحا أن "جلسة المحاكمة 
عرفت أيضا عدم وجود دفاع لبعض المتهمين وال 
يمكن إجراء المحاكمة دون توفر محامين للمتهمين 

وهذا سبب قانوني للتأجيل"، ليضيف أن أهمية 
عرض الفيديوهات التي تتناول مجرى األحداث 
"كيف وقع التعدي وكيف وقع الحرق"، وبالتالي 

البد أن تكون متوفرة في قاعة المحاكمة حتى تُعاين 
المحكمة والدفاع والرأي العام حقيقة األحداث.

وصنعت قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل 
باألربعاء ناثيراتن والطريقة الوحشية التي تم من 

خاللها التنكيل بجثته بعد إضرام النار فيها، الحدث، 
لتتحول قضية جمال بن اسماعيل إلى قضية رأي 

عام، هذا الشاب الفنان الذي قصد مدينة األربعاء 
ناثيراتن للمساهمة في إخماد حرائق الغابات قبل أن 
يتحول إلى جثة متفحمة، تحت مرأى سكان المدينة 
التي أثبتت التحقيقات بعدها تورط عدد كبير منهم 

في القضية.
وتميزت قضية بن اسماعيل بانتشار مقاطع فيديو 

وثقت تفاصيل الجريمة منذ بدايتها، حيث تم تداول 
صور صادمة كشفت الوحشية التي تمت بها تصفية 

الضحية، وهي المقاطع نفسها التي يطالب دفاع 
أهل الضحية بإعادة بثها خالل جلسة المحاكمة، 
وكانت المديرية العامة لألمن الوطني قد نشرت 
في وقت سابق بعد سلسلة االعتقاالت التي قامت 
بها، نشرت اعترافات جديدة للموقوفين على ذمة 

التحقيق في قضية قتل وحرق جمال بن إسماعيل، 
اعترف خاللها  كل الموقوفين بتورطهم في 

الجريمة.

�أكد وزير �ل�صحة عبد �لرحمان بن بوزيد �أن 

الو�ضعية الوبائية باجلزائر ال تدعو اإىل القلق، 

وباأن ال�ضاللة الفرعية من املتحور اأوميكرون "ب 

�أ 5" املنت�ضرة حاليا اقل خطورة من املتحورات 

ال�ضابقة.

�إميان. �س

وأوضح بن بوزيد أمس، خالل زيارة تفقد وعمل للمنشآت 
الصحية عبر العاصمة أن "الوضعية الوبائية غير مقلقة 

رغم االرتفاع المسجل في الحصيلة اليومية لعدد الحاالت 
بفيروس كورونا".

وأوضح الوزير أن "الحاالت المسجلة هي حاالت للمتحور 
اوميكرون "ب أ 5" ضئيلة وليست خطيرة مقارنة بانتشار 

المتحور ببعض الدول التي تمر بالموجة السابعة، مذكرا 
"بمتابعة الوزارة لهذه الوضعية واستعدادها لمواجهة أي 

حالة ارتفاع للحاالت".
في المقابل أشار بن بوزيد أنه "أعطى تعليمات صارمة 

لمدراء الصحة عبر الواليات من خالل لقاء عبر تقنية 
التحاضر المرئي عن بعد، من أجل الشروع في تحضير 

الطواقم الطبية تحسبا ألي طارئ وتجنب سياسة التخويف ".
من جهته أكد المدير العام لمعهد باستور الجزائر وعضو 

اللجنة العلمية البروفيسور فوزي دارا في حوار مع "إذاعة 
سطيف" أنه من السابق ألوانه الحديث عن موجة خامسة 

في ظل الوضعية الحالية، غير أنه أكد أن الوقاية وحدها من 
تجنبنا ذلك مستقبال، مضيفا أن فيروس كورونا لم يختف، 

ولن يختفي عن قريب حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، 
وأوضح دارار في حديثه عن الوضعية الوبائية، أن 

أوميكرون انتشر منذ نهاية السنة الماضية وبلغ قوته شهر 
جانفي الفارط وتواصل لخمس أسابيع، ثم بدأ في التراجع 

بسبب اكتساب المناعة تمثل في التراجع من 16 ألف حالة 
إلى أقل من 50 حالة يوميا ثم حالة استقرار .

وتابع قائال "توقعنا ظهور متحورات ألوميكرون وهو ما 
حدث في أواخر جوان، أين بدأ في االنتشار، إضافة إلى 

وجود بيئة مناسبة جدا تتمثل في التخلي الكلي عن إجراءات 
الوقاية" معتبرا في نفس السياق أن "ظهور ساللة BA5 في 

افريقيا الجنوبية والبرتغال ودول أوروبا بشكل سريع تغلبت 
على ساللة شهر جانفي" .

وأكد المدير العام لمعهد باستور الجزائر بأن المتحور الجديد 
ألوميكرون ليست أخطر من سابقاتها لكنها أسرع انتشارا 
وإمكانية الوصول إلى حاالت خطرة لهذه الفئات أقوى من 
السابق، مشيرا إلى أن الشباب أكثر حصانة ضد الفيروس، 
لكن خطورته على الفئات الهشة تتضاعف عند كبار السن 

وأصحاب األمراض المزمنة .
وفي هذا الصدد أكد فوزي درار أن هذه الساللة ال تنتشر 

عادة في الصيف لكنها تزداد حدة في فصلي الخريف 
والشتاء، حيث نصح بضرورة اإلسراع في التلقيح خاصة 
للفئات الضعيفة من الكبار والمرضىى، مشيرا إلى أن كل 

تلقى اللقاح قبل 6 أشهر بإمكانه تعزيز ذلك بلقاح جديد ولفت 
إلى أن مخزون اللقاحات متوفرة حتى نهاية 2023، حيث 

تعهدت السلطات العمومية بتوفيره بشكل يومي .
وبخصوص ظهور متحور جديد في النهد قال فوزي 

درار "نعم توجد ساللة فرعية جديدة ظهرت بالهند هي 
BA2_75، وال نمتلك معطيات كثيرة عنها"، مضيفا 

"اجتمعنا في المجلس العلمي بحضور وزير الصحة، التخاذ 
عديد اإلجراءات خاصة مع عودة حجاجنا الميامين والتركيز 

دائما على التوعية و االمتثال إلجراءات الوقاية" .
لإلشارة، سجلت، أمس، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا  
مع عدم تسجيل أي حالة وفاة, بينما تماثلت 25 حالة للشفاء 

خالل الـ 24 ساعة األخيرة بالجزائر، حسب ما أفادت به 
وزارة الصحة، في بيان لها. وبذلك، بلغ إجمالي اإلصابات 

266542 حالة، فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء بـ 
178829, في الوقت الذي استقر فيه عدد الوفيات عند 

6875 حالة.
كما تم تسجيل 3 حاالت بالعناية المركزة، يضيف ذات 

المصدر، مشيرا إلى أن 34 والية لم تسجل بها أي إصابة 
جديدة. وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة االلتزام 

بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة 
الجسدية واالرتداء اإللزامي للقناع الواقي. كما شددت أيضا 
على أن االلتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه اإلجراءات 
الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة 

إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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الدفاع طالب باإعادة عر�ض ت�ضجيالت وفيديوهات اجلرمية اأثناء املحاكمة

 تاأجيل حماكمة املتهمني 
بقتل جمال بن ا�سماعيل

اأجلت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�ضاء، اأم�ض، حماكمة اأزيد من 100 متهم بقتل جمال بن ا�ضماعيل 

والتنكيل بجثته ببلدية االأربعاء ناثرياتن اإىل الدورة اجلنائية املقبلة، بعد اأن طالب دفاع اأهل ال�ضحية بتوفري 

االجهزة ال�ضمعية الب�ضرية الإعادة بث ت�ضجيالت وفيديوهات اجلرمية يف قاعة املحاكمة.

الرئي�ض املدير العام ملجمع �ضوناطراك يوؤكد

 التوقيع على عدد 
من العقود اجلديدة مع �سركاء 

اأجانب قبل نهاية 2022
أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, توفيق حكار، أمس، 

بالجزائر العاصمة, أن المجمع بصدد اجراء مفاوضات مع عدد من 
الشركاء األجانب, والتي من شانها أن تفضي إلى التوقيع على العديد 

من العقود مع نهاية سنة 2022.
أوضح حكار, "أننا بصدد اجراء مفاوضات حول عديد المشاريع مع 
شركاء اجانب و التي من شانها ان تفضي الى توقيع ثالثة إلى أربعة 

عقود جديدة بحلول نهاية السنة الجارية"، كما اشار إلى أن توقيع 
هذه العقود الجديدة سيتم "ابتداء من شهر سبتمبر المقبل"، مضيفا أن 

مجمع سوناطراك "لن يدخر أي جهد إلنجاح هذه المفاوضات".
وأدلى حكار بهذا التصريح خالل ندوة صحفية جرت بمقر 

سوناطراك على هامش حفل توقيع عقد جديد يتعلق بتطوير الحوض 
التعاقدي لبركين )ورقلة( مع الشركة األمريكية "أوكسيدانتل 

بيتروليوم" وااليطالية "إيني" والفرنسية "توتال اينرجي".وأضاف أن 
هذا العقد بصيغة تقاسم االنتاج باستثمار قدره 4 مليار دوالر تقريبا, 

قد تم توقيعه في إطار القانون الجديد 19-13 المسير لنشاطات 
المحروقات.

كما أكد حكار, أن هذا العقد يعد "الثالث من نوعه" الذي يوقع منذ 
اصدار هذا القانون الجديد في نهاية 2019, مذكرا في ذات السياق 

أن العقد األول قد وقع سنة 2021, مع الشركة االيطالية "إيني" 
والثاني خالل الثالثي األول من السنة الجارية مع الشركة الصينية 

"سينوباك". وتابع المتحدث قوله، أن العقد الموقع اليوم يعد "األكثر 
أهمية"، من حيث مبلغ االستثمار وكذا كميات المحروقات التي يمكن 

استرجاعها أو إنتاجها والتي تقوق 1 مليار برميل يعادل بترول.
وعن سؤال حول أهداف سوناطراك في مجال اإلنتاج، أشار ذات 
المسؤول إلى أن المجمع "يسعى الى إنتاج 200 مليون طن يعادل 

بترول سنويا"، مذكرا بأنه يعمل كذلك على "تجديد احتياطات 
المحروقات مما يسمح بضمان األمن الطاقوي للجزائر، سيما عبر 

عمليات االستكشاف وإعادة تثمين االحتياطات الموجودة".
ق. و

املديرية العامة للحماية املدنية

 دورة تكوينيـــــــــــة
  لفادئة 25 �سابطـــــــا 

من بلدان عربية واإفريقية
أطلقت الحماية المدنية أمس، بالبويرة، دورة تكوين تطبيقية للتحكم 

في قيادة عمليات مكافحة الحرائق لفائدة 25 ضابطا من بلدان عربية 
وإفريقية .

في هذا الصدد أكد المكلف باالتصال بالمديرية العامة للحماية 
المدنية, العقيد فاروق عاشور, أن "األمر يتعلق بتكوين تطبيقي 
يخص قيادة عمليات مكافحة حرائق الغابات, التي تتوفر عليها 
والية البويرة, بالنسبة للفوج األول من الضباط الذين قدموا من 

بلدان افريقية وعربية من بينها )السنغال و كوت ديفوار والنيجر 
والكاميرون وغينيا وطوغو ولبنان(".

وقد حظي هذا الفوج األول من ضباط الحماية المدنية لهذه البلدان, 
صبيحة اليوم الثالثاء باستقبال على مستوى مقر المديرية المحلية 

للحماية المدنية بالبويرة، حيث تلقوا درسا نظريا مقتضبا حول 
التدخل الميداني في حالة حدوث حريق للغابات, قبل ان يتم توزيعهم 

على الموقع الغابي لتيكبوشت إلجراء تمرين تكتيكي حول القيادة.
في هذا السياق، صرح العقيد عاشور لـ "وأج" أن "هذا التكوين 

يندرج في إطار تعزيز العالقات بين المنظمة الدولية للحماية المدنية 
و الدفاع المدني و الحماية المدنية الجزائرية في مجال التكوين 

المتخصص في إدارة التدخالت الكبرى". وقد تم على مستوى موقع 
تيكبوشت، تسخير إمكانيات ووسائل مادية معتبرة, حيث تم إنشاء 

مركز قيادة عملياتية وكذا مركز لتجميع العتاد.
كما سيتم استقبال فوج ثاني من المتربصين من بلدان افريقية وعربية 

كذلك، على غرار )األردن وعمان وموريتانيا وفلسطين ولبنان 
والعربية السعودية وتونس ومملكة البحرين والسنغال والنيجر 
وطوغو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا(، وذلك ابتداء من 

األسبوع المقبل من اجل إجراء هذا التكوين رفيع المستوى، حسب 
توضيحات ذات المسؤول في الحماية المدنية.

ق. و

درار يوؤكد اأنه من ال�ضابق الأوانه احلديث عن موجة خام�ضة وبن بوزيد يطمئن:

"الو�سعية الوبائية باجلزائر ال تدعو للقلق"



عبد  بن  أيمن  األول  الوزير  وكان 
الذي  المنتدى  افتتاح  خالل  الرحمان 
شارك فيه أزيد من 500 رجال أعمال 
من بينهم 180 إيطالي، قد أوضح أن 
العديد  »أمامها  اإليطالية  المؤسسات 
بالدنا«،  في  االستثمار  فرص  من 
السيما في قطاعات الفالحة والمناجم 
الذي  السكن  قطاع  وكذا  والسياحة، 
أجل  من  جهودها  الدولة  تواصل 
تطويره لالستجابة إلى الطلب المتزايد، 
يضاف إلى ذلك قطاع الصناعة الذي 
تطمح  إذ  بـ«اهتمام خاص«،  يحظى 
في  مساهمته  من  الرفع  إلى  الجزائر 
يزيد  ما  إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين، 
بن  لفت  بالمائة حاليا.كما   7 بدال من 
عبد الرحمان في هذا الشأن إلى سعي 
حقيقية«  »صناعة  لتحقيق  الجزائر 
مع  المركبات،  صناعة  مجال  في 
»مراعاة عوامل نجاحها السيما الرفع 
من نسبة اإلدماج، ونقل التكنولوجيا، 
المناولة .»وعالوة عن هذه  وتطوير 
على  العمل  يجري  فإنه  القطاعات، 
تعزيز الشراكة واالستثمار أكثر  في 
والغاز،  النفط  وإنتاج  التنقيب  ميادين 
عبد  بن  المتجددة.وأشار  والطاقات 
الرحمان إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة 
المشاريع  قيمة  حيث  من  الـ19 
العشرين  السنوات  االستثمارية خالل 
مشروعا   29 بلغت  حيث  األخيرة، 
مجاالت  في  دج  مليار   7.46 بقيمة 
عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد 

البناء والبالستيك.
قيمة  أّن  الوزير األول،  قال  إلى ذلك 
الجزائر  بين  التجارية  التبادالت 
مليارات   4.3 تجاوزت  وإيطاليا 
دوالر خالل األشهر الخمس األولى لـ 
2022.  وأشار بن عبد الرحمان إلى 
التجاري  »الشريك  هي  الجزائر  أّن 
ومنطقة  إفريقيا  في  إليطاليا  األول 
حجم  أّن  مذّكراً  األوسط«,  الشرق 
المبادالت التجارية بين البلدين خالل 
مليارات   8.5 بلغت   ,2021 سنة 
لالرتفاع  »مرشح  مبلغ  وهو  دوالر, 

في السنة الحالية«.
أما بخصوص االستثمارات األجنبية، 

أكد بن عبد الرحمان أن إيطاليا تحتل 
المرتبة الـ 19 من حيث قيمة المشاريع 
العشرين  السنوات  االستثمارية خالل 
مشروعا   29 بلغت  حيث  األخيرة, 
مجاالت  في  دج   مليار   7.46 بقيمة 
عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد 

البناء والبالستيك.
مجلس  رئيس  أكد  جانبه،  من 
دراغي،  ماريو  اإليطالي،  الوزراء 
بها  بادرت  التي   »االصالحات  أن 
المستثمرين  ثقة  من  ترفع  الجزائر 
لتطوير  كبيرة  فرصة  وتمنحهم 
ذكر  أن  البلد.»وبعد  بهذا  نشاطاتهم  
بالعالقات التاريخية المتينة التي تربط 
العمل  إلى  دراغي  دعا  البلدين،  بين 
المجاالت.»ولفت  جميع  في  بيد  »يد 
حاضرة  اإليطالية  الشركات  أن  إلى 
في الجزائر في العديد من القطاعات 
التحتية  والبنى  الطاقة  رأسها  وعلى 
والنقل والصناعات الغذائية، داعيا إلى 
قطاعات  إلى  الشراكات  هذه  توسيع 
المتجددة  الطاقات  على غرار  أخرى 
والصناعة الصيدالنية والتكنولوجيات 

الحديثة.
وترقية  التجارة  وزير  دعا  بدوره، 
مختلف  رزيق،  كمال  الصادرات، 
الفاعلين في عالم األعمال االيطاليين 
الجزائر  في  تواجدهم  »تعزيز  إلى 
بالعالقات  الدفع  في  معا  والمساهمة 

مستويات  الى  والتجارية  االقتصادية 
مبدأ  على  مبنية  جديدة  وآفاق 
رابح-رابح.» االيجابية  البراغماتية 

الدولي  والتعاون  الخارجية  أما وزير 
مايو،  لويجي دي  إيطاليا،  لجمهورية 
بالده  استعداد  جانبه  من  أكد  فقد 
مع  التعاون  فرص  من  لالستفادة 
شريك  »أول  تمثل  التي  الجزائر 
التزام  مجددا  إفريقيا«،  في  إليطاليا 
االقتصادية  العالقات  لتطوير  إيطاليا 

والتجارية مع الجزائر.
تجد  االيطالية  الشركات  أن  واعتبر 
تنافسية  مزايا  عدة  اليوم  أمامها 
الجزائر،  في  لالستثمار  وفرص 
يمكن استغاللها، في قطاعات التحول 
الهيدروجين  وتطوير  الطاقوي 
الحديثة  والتكنولوجيات  االخضر 
والصناعة  المصغرة  والمؤسسات 
الغذائية  والصناعات  الصيدالنية 

وغيرها من القطاعات.
عدة  ممثلو  قام  المنتدى،  هذا  وخالل 
بتقديم  البلدين  من  ومؤسسات  هيئات 
المتاحة  الفرص  على  حول  عروض 
الثنائية. االقتصادية  الشراكة  لتعزيز 

العام  المدير  أكد  االطار،  هذا  وفي 
االستثمار،  لترقية  الوطنية  للوكالة 
مصطفى زيكارة، أن االطار التشريعي 
يقدم  الجزائر  في  لالستثمار  الجديد 
من  والتسهيالت،  المزايا  من  العديد 

من  االجانب  المتعاملين  تمكين  شأنها 
في  الجزائر  بها  تزخر  التي  الفرص 

مختلف المجاالت.
االيطالية  الوكالة  مدير  اعتبر  كما 
لونجو،  روبرتو  الخارجية،  للتجارة 
الجزائري- االقتصادي  المنتدى  أن 
على  قوية«  »إشارة  يمثل  االيطالي 
متانة العالقات التاريخية بين البلدين، 
الفتا إلى أهمية العمل من أجل توسيع 
بالقول:  مستقبال.وتابع  الشراكات 
إلى  نصدر  أن  فقط  نريد  ال  »نحن 
تعزيز  في  نرغب  وإنما  الجزائر، 
وجود  إلى  مشيرا  الثنائي«،  التعاون 
شراكات  اقامة  يمكن  قطاعات  عدة 
فيها على غرار الصناعة الصيدالنية 

والصناعة الغذائية.
الكونفدرالية  رئيس  نائب  أما 
بترام،  باربرا  للصناعة،  االيطالية 
التشريعي  باالطار  أشادت  فقد 
مبرزة  بالجزائر  لالستثمار  الجديد  
لولوج  الشركاتااليطالية  يشجع  انه 
السوق الجزائرية واالستثمار في عدة 

قطاعات
وايطاليا  الجزائر  أن  أكدت  .كما 
منطقة  استقرار  في  بفعالية  تساهمان 
إلى ضرورة  مشيرة  المتوسط  البحر 
شراكة  تحقيق  أجل  من  سويا  العمل 
فاعلين  البلدين  مؤسسات  فيها  تكون 

حقيقيين.

ف. م

احلدثالأربعاء  20 جويلية 2022 املـوافق لـ 21 ذو احلجة 1443 هـ   04

 www.elraed.dz

املنتدى القت�شادي يفتح اآفاقا جديدة لتو�شيع ال�شراكة والتعاون 

العالقات "اجلزائرية الإيطالية".. 
منحى ت�ساعدي بخطوات مت�سارعة

ت�شهد العالقات اجلزائرية الإيطالية منحى ت�شاعديا، وتطورا كبريا، وهو ما توؤكده الزيارات املتبادلة بني قادة البلدين، اآخرها 

زيارة رئي�س الوزراء اليطايل اإىل اجلزائر مبنا�شبة انعقاد املنتدى القت�شادي بني البلدين، والذي �شهد التوقيع على العديد من 

التفاقيات اجلديدة، خا�شة يف جمال الطاقة اين مت ابرام عقد بـ 4 مليار دولر لتزويد ايطاليا بكميات اإ�شافية من الغاز، فيما 

�شكل املنتدى القت�شادي اجلزائري-الإيطايل املنعقد اأول اأم�س، فر�شة للتاأكيد على رغبة متعاملي البلدين يف تعزيز ال�شراكة 

القت�شادية الثنائية وتو�شيعها لت�شمل عدة قطاعات اقت�شادية حيوية.

مبنا�شبة انعقاد املنتدى القت�شادي 

اجلزائري-اليطايل

جمل�س التجديد االقت�سادي 
اجلزائري و»كونفيندو�سرتيا« 

يبحثان �سبل تعزيز التعاون
استقبل مجلس التجديد االقتصادي الجزائري وفدا عن 

الكونفدرالية العامة للصناعة االيطالية »كونفيندوستريا« 
الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون بين منظمتي أرباب 

العمل.
وحسب بيان لمجلس التجديد االقتصادي الجزائري، »التقت 

المنظمتان بمناسبة انعقاد المنتدى االقتصادي الجزائري-
االيطالي بغية تبادل الرؤى حول مختلف سبل الشراكة.»
كما ترى المنظمتان أن التعزيز االقتصادي على محور 

الجزائر-روما من شانه أن يمكن المؤسسات الجزائرية من 
االستفادة من الخبرة االيطالية سيما في قطاع الصناعات 

التحويلية و الفروع الفالحية والصناعات الزراعية الغذائية 
والسياحة.

وترغب منظمتا أرباب العمل »في التوجه نحو تنويع 
العالقات التجارية واالستثمارات خارج المحروقات كما 

تأمالن في تحديد، سويا، سبل التقارب بين المؤسسات 
الصغيرة و المتوسطة و الصناعات المتوسطة و الصغيرة 

بكال البلدين من أجل المضي نحو إنتاج نوعي مشترك« 
حسب البيان.

ولتحقيق ذلك، يعتزم مجلس التجديد االقتصادي الجزائري 
االعتماد على التواجد القوي للوكالة االيطالية للتجارة 
الخارجية »ICE« عبر مكتبها بالجزائر مما سيسمح 

بالتنفيذ السريع لهذا النمط الجديد للعالقات مع المؤسسات 
االيطالية، يضيف ذات المصدر.

ق. و

بع�شها يعود تاريخها

 اإىل �شنوات الثمانينات

رفع حطام 180 �سفينة غارقة 
ومهملة باملوانئ

كشف، أمس، مدير الصيد البحري وتربية المائيات لوالية 
الجزائر شريف قادري أنه تم رفع حطام 180 سفينة من 

أصل 570 سفينة مهملة وغارقة تم إحصاؤها على مستوى 
كافة موانئ الصيد البحري الوطنية.

أوضح قادري خالل عملية مواصلة إزالة حطام السفن 
والبواخر المهملة المتواجدة بميناء الصيد البحري 

بالعاصمة، التي جرت تحت إشراف والي والية الجزائر, 
أحمد معبد، أن "إزالة حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن 

الرسو داخل الموانئ و كذلك على مستوى اليابسة 
الستغاللها في النشاطات المختلفة للصيد البحري و خلق 

مناصب شغل جديدة".وفي هذا الصدد, أكد المسؤول انه "تم 
تسخير كل الوسائل المادية و البشرية إلنجاح هذه العملية", 

مذكرا بأن العملية انطلقت شهر جوان الفارط, بالنسبة 
لوالية الجزائر, على مستوى ميناء "الجميلة".

وبالنسبة لميناء الصيد البحري بالجزائر العاصمة كشف 
المسؤول انه تم رفع حطام 18 سفينة من أصل 20 سفينة 

مهملة وغارقة تم إحصاؤها من قبل اللجنة الوالئية المنصبة 
لهذا الغرض", موضحا أن "حطام السفن المصنوعة من 

مختلف المواد كالخشب و البوليستر تم رفعها كليا ولم يتبقى 
سوى سفينتين من الفوالذ غارقتين  في ميناء الجزائر".   
وفي هذا الشأن طمأن قادري أن "كل اإلجراءات اتخذت 

من اجل تقطيعها ورفعها وبذلك تكون مصالح الصيد 
البحري قد قضت نهائيا على كل ما يمثل حطام سفن على 

مستوى موانئ الوالية". كما أشار إلى وجود عمليات أخرى 
في الميناء تتمثل في رفع حطام رصيف عائم قديم واستبداله 

برصيف جديد من أجل تنظيم مخطط الرسو على مستوى 
الميناء.

من جانب آخر ذكر المسؤول باالنعكاسات السلبية لهذه 
السفن على المالحة خاصة منها الغارقة في أحواض الميناء 

حيث "تتسبب في تلويث المحيط باإلضافة إلى تشويه 
البيئة".  وفي هذا الشأن أوضح أن "كل اإلجراءات قد 

اتخذت للتخلص من هذه الظواهر السلبية بعد االعذارات 
التي قدمها الميناء ألصحاب هذه السفن" مما استدعى, 

حسبه, "اتخاذ إجراءات للرفع الفوري لهذه السفن و 
وتوجيهها إلى مركز الردم في انتظار استكمال اإلجراءات 

القانونية".من جانبه أكد والي الجزائر العاصمة أن "هذه 
العملية متواصلة إلى غاية استخراج كل الحطام المتواجد 

عبر كل الموانئ التجارية و موانئ الصيد البحري 
بالوالية"، الفتا إلى أن "بعض السفن الغارقة يعود تاريخها 

إلى الثمانينات".وشدد معبد على ضرورة "اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بصفة متواصلة ودائمة لتفادي تراكم هذا الحطام 

في الموانئ نظرا لما تشكله من مخاطر على البيئة 
والعاملين بالمالحة والصيد البحري".

واأج

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ت�شكل 97 باملائة من الن�شيج ال�شناعي يف اجلزائر

هذه القطاعات امل�ستهدفة من مذكرة 
التفاهم بني الكنفدرالية االإيطالية و»اأناد«

لدعم  الوطنية  للوكالة  بالنيابة  العام  المدير  أكد 
وتنمية المقاوالتية »أناد«، محمد الشريف بوزيان 
التي تم توقيعها مع الكونفدرالية  التفاهم  أن مذكرة 
اإليطالية للصناعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، 
في مجال المؤسسات المصغرة والمقاوالتية، تعتبر 
الصناعات  أن  إلى  مشيرا  للجزائر،  كبيرا  مكسبا 
الغذائية، الزيوت، الجلود الصوف ومجاالت إنتاج 
هذه  من  األول  المستفيد  الصناعيةستكون  المعدات 

المذكرة.
وقال بوزيان لدى نزوله أمس، ضيفا على برنامج 
»ضيف الصباح« للقناة األولى أن »المذكرة تهدف 
والتقني  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تعزيز  إلى 
الرائدة  التجربة  من  أيضا  واالستفادة  الجانبين  بين 
كما  المصغرة«،  المؤسسات  مجال  في  إليطاليا 

الشركاء األولين  أن »إيطاليا أصبحت من  أوضح 
نموذج  يملك  وأنه  خاصة  للجزائر  والمفضلين 
االقتصاد  إليه  يصبوا  ما  إلى  مشابه  اقتصادي 

الوطني.»
وأضاف المتحدث أن »المؤسسات المصغرة تشكل 
فإنها  وعليه  الوطني  االقتصاد  في  األساسية  اللبنة 
لها  ستسمح  التي  االتفاقية  هذه  من  كثيرا  ستستفيد 
االنفتاح على األسواق الخارجية والتسويق الرقمي 
السوق  مستوى  على  منتجاتها  نوعية  وتحسين 
االتفاقية  »هذه  أن  بوزيان  أردف  الوطني.»كما 
ستعطي قيمة مضافة لالقتصاد الوطني، خصوصا 
أن استراتيجية السلطات تتمثل في ضمان االكتفاء 
التنافسي  المجال  وتعزيز  الغذائي  واألمن  الذاتي 
القطاعات  يخص  الجزائري.»وفيما  المنتوج  في 

»الصناعات  أن  الصباح  ضيف  أشار  المستهدفة 
الغذائية، الزيوت، الجلود الصوف ومجاالت إنتاج 
المعدات الصناعية ستكون المستفيد األول من هذه 

المذكرة.»
أن  »أناد«  لوكالة  بالنيابة  العام  المدير  وأبرز 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 97 بالمائة 
يجب  ولهذا  الجزائر  في  الصناعي  النسيج  من 
االقتصاد  تطوير  أجل  من  القطاع  بهذا  االهتمام 
الوطني.»وأضاف أنه تم »خلق إلى غاية اآلن أزيد 
موزعة  مصغرة  مؤسسة  ألف  و400  مليون  من 
على ثالثة أجهزة »أناد« و«كناك« و »أونجام« 
وأن هذه المؤسسات سمحت بخلق أزيد من 2 مليون 

ونصف منصب عمل.»
اإميان. �س



وأعلن مجمع سوناطراك في بيان له، 
توقيع عقد جديد في مجال  تم  قد  بأنه 
التعاقدية  الرقعة  يخص  المحروقات 
الواقعة  404 و208(،  بركين )كتلتي 
كيلومتر جنوب شرق   300 بعد  على 
رقم  القانون  بموجب  مسعود،  حاسي 
المحروقات،  لنشاط  المنظم   13-19
في  المتمثلون  وشركائها  بينها 
إينرجي،  وتوتال  وإيني  أوكسيدنتال 

سيسمح  المبرم  العقد  بأن  مضيفة 
والذي  اإلنتاج،  تقاسم  صيغة  بتبيان 
المبرمة  التفاهم  مذكرة  ضمن  يندرج 
ال  بتاريخ  وشركائها  سوناطراك  بين 

31 جانفي 2021. 
بين  المبرم  العقد  بأن  البيان،  وأشار 
تنفيذ  يشمل  المعنية  األطراف  كافة 
عمليات تطوير واستغالل هذه الرقعة 
يتضمن  والذي  أشغال،  برنامج  عبر 

على وجه الخصوص إجراء الدراسات 
عالية،  بكثافة  األبعاد  ثالثية  الزلزالية 
تحويل  وكذا  نفطية  بئر   100 حفر 
آبار  إلى  بئرا   )46( وأربعين  ستة 
تعتمد على تقنية الضخ المتناوب للماء 

والغاز لتحسين استرداد المحروقات.
على  اإلتفاق  إلى  البيان  كشف  كما 
لتحسين  توجيهية  مخططات  إجراء 
اعتماد  اإلنتاجية،  المنشآت  أداء 

الحقول  لتسيير  الرقمية  الحلول 
النفطية، باإلضافة إلى تنفيذ مشروعين 
المعزز  لالسترداد  تجريبيين   )02(
دراسات  وإجراء   )EOR( للنفط 
ومشاريع بيئية متعلقة بخفض البصمة 

الكربونية.
لالستثمار  اإلجمالي  المبلغ  ويقدر 
التنموية  الخطة  لتنفيذ هذه  المخصص 
4 مليار دوالر أمريكي، والذي  بنحو 
يتجاوز  إضافي  باسترداد  سيسمح 
من  نفط  مكافئ  برميل  مليار   1
من  بالرفع  سيسمح  ما  المحروقات، 
الكلي  لالسترداد  المتوسط  المعدل 

بنحو 55 بالمئة.
وقال مجمع سوناطراك في بيانه، بأنه 
قد سجل لغاية اليوم إنتاجا تراكميا يبلغ 
نفط  مكافئ  برميل  مليار   2,7 حوالي 
تتجاوز  واستثمارات  المحروقات  من 
10 مليار دوالر أمريكي.وشدد مجمع 
على  التوقيع  أن  على  سوناطراك 
جميع  رغبة  يترجم  الجديد  العقد  هذا 
المتعلقة  شراكتها  لتعزيز  األطراف 
ومواصلة  التعاقدية  بركين  برقعة 
تطوير مجال تعاونها من خالل البحث 

عن فرص شراكة جديدة.
سوناطراك  مجمع  فإن  بالذكر،  جدير 
التعاقدية  الرقعة  يستغلون  وشركائه 
لبركين في إطار عقد الشراكة الموقع 
بموجب   1989 أكتوبر   23 في 
لنشاط  المنظم   14-86 رقم  القانون 

المحروقات.

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية، الدول 
ظل  في  قاس،  شتاء  من  األوروبية 
تستوردها  التي  الغاز  إمدادات  نقص 
تخفيض  مع  األوروبية،  الدول  عديد 
أنابيب  خط  عبر  إلمداداتها  موسكو 
نورد ستريم 1.وقال أمس فاتح بيرول، 
تعاني من شتاء طويل  قد  بأن أوروبا 
الغاز  إمدادات  نقص  بسبب  وقاس، 
العمليات  استمرار  ظل  في  الطبيعي، 
األراضي  على  الروسية  العسكرية 
األوكرانية والتخوف من توقفها في أي 
لحظة، خاصة وأنها تزود أوروبا بنحو 
155 مليار متر مكعب سنويا، ما يمثل 
نسبة 45 بالمئة من احتياجات السوق 

األوروبية.
احتياجاتها  لتأمين  ايطاليا  وسارعت 
اتفاقيات  إبرام  خالل  من  الطاقوية، 
برفع  لها  تسمح  الجزائر  مع  جديدة 

والتي  الطبيعي،  الغاز  من  امداداتها 
مليار   21 حوالي   2021 سنة  بلغت 
متر مكعب، والتي ينتظر أن تصل مع 
نهاية العام الجاري لحوالي 25 مليار 
متر مكعب، بزيادة تقدر ب 4 مليارات 
متر مكعب، فيما أن خط أنابيب أنريكو 
ماتي "ترانسميد" يمكنه نقل حوالي 33 

مليار متر مكعب سنويا.
في  الدولية  الطاقة  وكالة  مدير  وأكد 
تصريحات نقلها الموقع الرسمي، بأن 
بصفة  بالمخاطر،  محفوف  الوضع 
خاصة في أوروبا، التي تقع في بؤرة 
مع  خاصة  الطاقة،  اضطرابات سوق 
األشهر  خالل  الشتاء  فصل  دخول 
القليلة المقبلة.وفي ذات اإلتجاه، كشف 
عرقاب  محمد  والمناجم  الطاقة  وزير 
قبل  من  اتصاالت  وجود  عن  مؤخرا 
بعض الدول األوروبية للحصول على 

شحنات من الغاز الطبيعي الحزائري، 
عبر  ألوروبا  تصديره  يجري  والذي 
خطوط أنابيب أنريكو ماتي "ترانسميد" 
وكذا ميد غاز.وترى العديد من الدول 
في  لها  المنقذ  الجزائر  في  األوروبية 
على  توفرها  بفعل  الراهن،  الوقت 
الحقول،  وكذا  الالزمة  التحتية  البنية 
من  كبيرة  كميات  على  تحوز  التي 
الغاز، باإلضافة إلى موقعها الجغرافي 
القريب من القارة العجوز، ما يجعلها 

تشكل طوق نجاة مؤقت لها.
وفي هذا الصدد، دعت الوكالة الدولية 
للبحث  األوروبي  االتحاد  دول  للطاقة 
الروسي  الغاز  بديلة عن  عن مصادر 
ومأل  الطاقوية،  احتياجاتها  لتأمين 
استعدادا  االستراتيجية  مخزوناتها 

لفصل الشتاء.
ديسكالزي  كالوديو  أن  إلى  يشار 

المدير التنفيذي لمجمع إيني االيطالي، 
أكد في تصريحات سابقة، بأن ايطاليا 
خالل  من  الشتاء  فصل  من  ستنجو  
تنويع إمداداتها من الطاقة، في إشارة 
إلى االتفاقيات، التي جرى إبرامها مع 

الجزائر.
ومن جانبه، وزير الخارجية اإليطالي 
لويجي دي مايو، الذي كان ضمن وفد 
الجزائرية  الحكومية  القمة  في  بالده 
الجزائر  استضافتها  التي  اإليطالية 
بأن سلطات  أكد  أمس،  أول  العاصمة 
في  ما  بكل  الفور  على  عملت  بالده 
الناجمة  الطاقة  أزمة  لمواجهة  وسعها 
الحاصلة  الجيوسياسية  التوترات  عن 
الوصول  من  وتمكنت  أوروبا،  شرق 
إمداداتها  لتعزيز  الجزائر  مع  التفاق 

من الغاز. 
ف.م
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توقيع اتفاق جديد لرفع اإنتاج اجلزائر من املحروقات

�صوناطراك تر�صد مبلغ 4 ماليري
 دوالر للرقعة التعاقدية بركني

مت اأم�س توقيع عقد جديد بني �سوناطراك واأوك�سيدنتال واإيني وتوتال اإيرنجي يف رقعة بركني، ي�سمح بتعزيز وتطوير الإنتاج 

باملنطقة، ما من �ساأنه رفع الكميات التي يجري ت�سديرها.

ف.م

جامعة "بلحاج بو�سعيب"

التوقيع على اتفاقية �صراكة 
لتوظيف الطلبة االأوائل املتخرجني 

مت اأول اأم�س التوقيع على اتفاقية �سراكة بني جامعة "بلحاج 
بو�سعيب" بعني متو�سنت و م�سنع اإنتاج القفازات الطبية يتم 

مبوجبها �سمان عدد من منا�سب ال�سغل املبا�سرة للطلبة الأوائل 

املتخرجني من ذات اجلامعة.

واأبرز مدير جامعة "بلحاج بو�سعيب" الدكتور عبد القادر 

زيادي اأنه "مبوجب هذه الإتفاقية ي�سمن م�سنع اإنتاج 

القفازات الطبية بعني متو�سنت عدد من منا�سب ال�سغل 

املبا�سرة لفائدة الطلبة الأوائل املتخرجني من ذات اجلامعة 

بعدد من التخ�س�سات على غرار الكيمياء و الكهرو-تقني و 

الإلكرتونيك".

وذكر نف�س امل�سوؤول اأن هذه الإتفاقية تندرج �سمن م�سار اإنفتاح 

اجلامعة على املحيط اخلارجي و مرافقتها للنمو الإقت�سادي 

حيث �سبق و اأن مت اإبرام اإتفاقية �سراكة مع ذات املوؤ�س�سة 

الإنتاجية التابعة للقطاع اخلا�س �سمحت بتوفري ترب�سات 

تكوينية لطلبة اجلامعة بعني متو�سنت بعدد من التخ�س�سات 

البيداغوجية.

ويف �سياق الإتفاقية املربمة اليوم ي�ستفيد 7 طلبة متفوقني 

من الدفعات املتخرجة للمو�سم اجلامعي 2021-2022 بعدد من 

التخ�س�سات البيداغوجية من توظيف مبا�سر بذات امل�سنع 

و هو الأمر الذي اعتربه ال�سيد زيادي مبثابة حتفيز للطلبة 
اجلامعيني لتج�سيد جو من املناف�سة العلمية يف م�سارهم 

اجلامعي.

ومن جهته، اأكد مدير املوارد الب�سرية مب�سنع القفازات الطبية 

حممد مالط، اأن "توظيف الطلبة املتخرجني الأوائل يف 

دفعاتهم يكون ب�سفة مبا�سرة حيث ت�سمن موؤ�س�سته الإقت�سادية 

فرتة تكوينية تطبيقية و منا�سب �سغل دائمة و مبا�سرة 

لفائدتهم"، مو�سحا ب�أن "هذه الإتفاقية لتقت�سر على الطلبة 

الأوائل من خريجي جامعة "بلحاج بو�سعيب "لهذه ال�سنة 

بل �سيتوا�سل العمل به� م�ستقبال خا�سة و اأن م�سنع القفازات 

الطبية ب�سدد التحول اإىل جممع �سناعي من خالل تو�سيع 

ن�ساطه باإن�ساء ثالث وحدات اإنتاجية اأخرى �ستدخل حيز 

الإ�ستغالل خالل الأ�سهر القادمة.

لالإ�سارة، فاإن م�سنع القفازات الطبية بعني متو�سنت دخل حيز 

اخلدمة �سنة 2016 بعدد عمال ال يتعدى 45 عامال يعرف 

م�سرية تطور "ملمو�سة" لي�سل عدد العمال به اإىل نحو 600 

عامل ح�لي� مثلما اأ�سري اإليه.

ر.ن

يعترب قطبا بامتياز لتكوين الطارات 

وامل�سريين للقطاع القت�سادي واملايل

املعهد اجلزائري-التون�صي 
لالقت�صاد اجلمركي واجلبائي 

يحتفل بالذكرى الـ 40 لتاأ�صي�صه
نظم املعهد اجلزائري-التون�سي لالقت�ساد اجلمركي واجلبائي، 

اأول اأم�س، باجلزائر العا�سمة، احتفال مبنا�سبة الذكرى 

40 لتاأ�سي�سه، ح�سره وزير املالية، ابراهيم جمال ك�سايل، 
وم�سوؤولون بقطاع املالية يف تون�س.

ويف كلمة األقاها خالل مرا�سم الحتفال, اعترب ك�سايل اأن 

هذا املعهد الذي اأن�ساأ �سنة 1981 انطالقا من" فكرة مبتكرة", 

"اأ�سبح اليوم مكانا بامتياز لتكوين الطارات وامل�سريين للقطاع 
القت�سادي واملايل, ويعد مبثابة اأر�س خ�سبة منتجة لطارات 

اأكفاء ي�ساهمون يف الت�سيري الأمثل ملهامهم".

وكون املعهد اإىل غاية اليوم اأكرث من 1600 اإطار "اأثبتوا من 

خالل قدراتهم, يف اأن يكونوا م�سريين اأكفاء ملختلف امل�سالح 

التابعة للقطاع املايل للبلدين )تون�س واجلزائر(", يقول الوزير.

واعترب ك�سايل اأن التعاون مع تون�س يف جمال تكوين الإطارات 

يف القطاع املايل ميثل "فخرا", م�سيدا بهذه التجربة "الرائدة" 
ما بني الدولتني.وباملنا�سبة, اأعلن وزير املالية عن تدعيم املعهد 

"قريبا" مبقر جديد �سي�سمح له بتعزيز ن�ساطاته.
من جانبه, دعا رئي�س ديوان وزارة املالية التون�سية, زهري عطا 

اهلل, اإىل توطيد العالقات الأخوية التي تربط البلدين, من 

خالل تعزيز التعاون الثنائي يف جمالت خمتلفة.كما اقرتح 

زيادة العمل من اأجل تطوير التاأطري باملعهد الذي يعترب 

"قاطرة لدفع العالقات ما بني البلدين".
اأما مدير املعهد, عمر حوري, فقد ا�سار اإىل الدور الكبري الذي 

تلعبه هذه املوؤ�س�سة يف الرفع من قدرات الإطارات املوجهة 

لت�سيري خمتلف م�سالح وزارة املالية مع املواكبة وال�ستجابة 

ملختلف التطورات.واأكدت من جهتها رئي�سة جمل�س اإدارة املعهد 

فتيحة غربي )تون�سية(, اأن املعهد متكن منذ تاأ�سي�سه من حتقيق 

اإجنازات ومكا�سب "هامة" ت�سكل "م�سدر فخر واعتزاز للبلدين 

ال�سقيقني".

ودعت اإىل موا�سلة اجلهود لتطوير املعهد من خالل تعزيز 

هياكله مبركز بحوث ودرا�سات يف جمال املالية العمومية.

ومبنا�سبة الحتفال بالذكرى الأربعني لتاأ�سي�س املعهد, مت 

تكرمي وزير املالية والتوقيع على اتفاقية تعاون بني املعهد 

اجلزائري-التون�سي لالقت�ساد اجلمركي واجلبائي واملدر�سة العليا 

للتجارة.

ع.ط

باملوازاة مع م�ساع اأوروبية لال�ستفادة من الغاز اجلزائري

وكالة الطاقة الدولية حتذر اأوروبا من �صتاء قا�س

الرشيد  عبد  األختام  حافظ  العدل  وزير  أكد 
التنفيذي  البرنامج  على  التوقيع  أن  طبي، 
للتعاون بين الجزائر والكويت يأتي تعزيزا 
لعالقات التّعاون بين وزارتي العدل للبلدين، 
وضع  وآليات  ميكانيزمات  إحدى  باعتباره 
بين  الموّقعة  التّفاهم  لمذّكرة  النّفاذ  حيّز 

الطرفين يوم 5 أفريل 2015.
ونوه طبي في كلمة له أمس خالل اإلشراف 
المورد  تنميّة  بأهميّة  التوقيع،  مراسم  على 
السياسات  لّب  أضحى  الذي  البشرّي 

هاما  دورا  ويلعب  المعاصرة  االستثماريّة 
الّرقمّي  العصر  تطّورات  مواكبة  في 
وميكانيزماته، مضيفا: “ومّما ال شّك فيه أنّه 
ال يمكن لقطاع العدالة أن يكون بمعزل عنه 
هذا  ومن  المسار  هذا   عن  يتخلّف  أن  وال 
حيًزا  التنفيذي  البرنامج  خصص  المنطلق 
هاًما لتكوين وتدريب القضاة يسمح للطرفين 
المناهج  بشأن  والتجارب  الخبرات  بتبادل 
الدراسية والتدريبية للمعاهد والمدارس التي 
تعنى بتكوين القضاة لدى الطرفين وبرامجها 

تصبو  مشتركة  آليات  إيجاد  وكذا  التكوينية 
الوزير  أشاد  المجال”.كما  هذا  تطوير  إلى 
بأهمية رقمنة اإلدارة القضائية واإلجراءات 
هذا  في  مشيرا  فيها،  والتحكم  القضائية 
في  العالم  عاشها  التي  التّجربة  إلى  اإلطار 
أهميّة  برزت  حيث  كورونا  جائحة  ظل 
الخدمات  عديد  لتوفير  التّكنولوجيّة  التّقنيّات 
في  كأساسيّات  العدالة  قطاع  مستوى  على 
قطاع  لجهاز  واإلدارّي  القضائّي   العمل 
المجال شكل هو اآلخر محورا  العدالة هذا 

السيما  البرنامج  هذا  في  للتعاون  أساسًيا 
تطوير  حول  المعلومات  تبادل  خالل  من 
عن  والبحث  العدالة  جهاز  نظم  وعصرنة 
سبل التعاون في ذات المجال.ويشمل برنامج 
من  العديد  العدل  وزير  حسب  التعاون 
المجاالت السيما أهمية أهميّة ترقية التعاون 
الجزائي  المجال  في  والقضائي  القانوني 
المبادئ  لترسيخ  العملية  والكيفيات  والمدني 
المنبثقة  اإلنسان  حقوق  وحماية  الدستورية 
حماية  إلى  إضافة  الدولية،  الصكوك  عن 

المعطيات ذات الطابع الشخصي السيما في 
الجريمة  الدولي،  القضائي  التعاون  مجال 
وغيرها.وأضاف:  الوطنيّة  عبر  المنّظمة 
التّعاون  بتعزيز  التّنفيذي  البرنامج  “سيسمح 
القانونية  للبحوث  الجزائري  المركز  بين 
والقضائية ونظيره معهد الكويت للدراسات 
أن  كذلك  شأنه  ومن  والقانونية  القضائية 
يؤّسس لوضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين، 
وكذا تبادل  الدراسات  القانونية والقضائية”.
ع.ط

التوقيع على الربنامج 

نحو تعميق التعاون بني اجلزائر والكويت يف قطاع العدالةالتنفيذي للتعاون بني البلدين



المستقلة  الوطنية  السلطة  أوضحت 
لالنتخابات، في بيانها انه تبعا لصدور 
المرسوم الرئاسي رقم 22-266 مؤرخ 
في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 
المتضمن   2022 سنة  يوليو  ل17 
جزئية  النتخابات  الناخبين  استدعاء 
ألعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية 
ليوم 15 أكتوبر سنة 2022 فإنها تنهي 
إلى علم المواطنات والمواطنين ان فترة 

االنتخابية  للقوائم  االستثنائية  المراجعة 
 20 يوم  ستنطلق  المعنية  بالبلديات 
 28 يوم  غاية  إلى  وتدوم  يوليو2022 

يوليو 2022.
ولهذا الغرض -- يضيف البيان-- يتعين 
غير  والمواطنين  "المواطنات  على 
ال  االنتخابية،  القوائم  في  المسجلين 
سنة   )18( عشر  ثمانية  البالغين  سيما 
كاملة يوم االقتراع، تسجيل أنفسهم على 

القوائم  لمراجعة  البلدية  اللجنة  مستوى 
تعمل  والتي  اقامتهم  ببلدية  االنتخابية 
المستقلة  تحت إشراف السلطة الوطنية 

لالنتخابات".
يتعين  أنه  الى  المصدر  ذات  وأشار   
على "الناخبات والناخبين الذين غيروا 
مقر اقامتهم ان يتقربوا من اللجنة البلدية 
القوائم االنتخابية مقر اإلقامة  لمراجعة 
الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، ويجب 

تثبت  بوثيقة  التسجيل  طلب  يرفق  أن 
هوية المعني وأخرى تثبت اقامته".

اللجنة  مكاتب  أن  السلطة  وأوضحت 
البلدية لمراجعة القوائم االنتخابية "تبقى 
الساعة  من  األسبوع  أيام  كل  مفتوحة 
الرابعة  غاية  الى  صباحا   )9( التاسعة 
يوم  عدا  ما  مساء   )16:30( ونصف 

الجمعة".
والمواطنين  للمواطنات  وبالنسبة 
لدى  والمسجلين  الخارج  في  المقيمين 
والقنصلية  الدبلوماسية  الممثليات 
الجزائرية، أشار البيان الى أنه "يمكنهم 
أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة االنتخابية 
مسقط  بلدية  االتية:  البلديات  إلحدى 
رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، 
المعني،  أحد أصول  بلدية مسقط رأس 
وذلك طبقا ألحكام  المادة 57  من االمر 
24-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 
المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن 

بنظام االنتخابات".
وقد وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون يوم األحد الفارط مرسوما رئاسيا 
النتخابات  الناخبين  بموجبه  يستدعي 
الشعبية  المجالس  ألعضاء  جزئية 
وأقبو  توجة  مسيسنة  فرعون  لبلديات 
بوالية بجاية وبلديتي آيت محمود وآيت 
تيزي وزو والتي حدد  بومهدي بوالية 
تاريخ إجرائها يوم 15 أكتوبر 2022.
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لالنتخابات،  المستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  أصدر 
اكتتاب  استمارات  سحب  شروط  شرفي،  محمد 
المترشحين  قوائم  صالح  في  الفردية  التوقيعات 
البلدي  والتصديق  النتخاب أعضاء المجلس الشعبي 
عليها، وهذا تحسبا لالنتخابات الجزئية المقررة بست 
أكتوبر   15 يوم  وبجاية  وزو  تيزي  بواليتي  بلديات 

المقبل.
المستقلة  الوطنية  السلطة  عن  صادر  بيان  وأوضح 
الرئاسي  للمرسوم  "تبعا  أنه  أمس  أول  لالنتخابات 
رقم 22-266 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1443 
المتضمن استدعاء    2022 الموافق ل17 يوليو سنة 
المجالس  بعض  العضاء  جزئية  النتخابات  الناخبين 
الشعبية البلدية ليوم 15 اكتوبر سنة 2022 ، أصدر 
رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات القرار رقم 
003 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 
ل 17 يوليو سنة 2022 ، والمتعلق باستمارة اكتتاب 
التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين النتخاب 

أعضاء المجلس الشعبي البلدي والتصديق عليها".
اكتتاب  استمارات  "يتم سحب  القرار،  ألحكام  وطبقا 
الترشح  المعتزمين  ممثل  من  الفردية  التوقيعات 
لألحزاب السياسية أو المترشحين األحرار، المؤهلين 
قانونا، لدى المندوبية الوالئية للسلطة الوطنية المستقلة 
فيها  بتقديم رسالة تعلن  إقليميا،  المختصة  لالنتخابات 
نية تكوين قائمة مترشحين النتخاب أعضاء المجلس 

البلدي".
التصديق  عملية  تسهيل  "وبهدف  أنه  البيان  وأضاف 
وسع  الفردية،  التوقيعات  اكتتاب  استمارات  على 
الوطنية  السلطة  رئيس  السيد  من  الصادر  القرار 
أضيفت  الذين  األشخاص  قائمة  لالنتخابات  المستقلة 
عليهم صفة الضباط العموميين المؤهلين قانونا لتشمل 
كل من األمناء العامين للبلديات وأي موظف مفوض 
من قبلهم، الموثقين، المحضرين القضائيين ومحافظي 

البيع بالمزايدة".
الرسميين،  التراجمة  "المترجمين،  القرار  يشمل  كما 
اإلدارة  مدير  العامة،  والشؤون  التقنيين  المدراء 
الجزائر(،  )بوالية  والمنتخبين  واالنتخابات  المحلية 

رؤساء الديوان للمقاطعات اإلدارية، رؤساء المصالح 
الدوائر،  رؤساء  العامة،  والشؤون  التقنيين  بمديرية 
واألمناء  الجزائر  لوالية  بالنسبة  المشاريع  رؤساء 
"استمارات  أن  البيان  للدوائر".وأضاف  العامين 
عليها  التصديق  بعد  تقدم،  الفردية  التوقيعات  اكتتاب 
لدى ضابط عمومي مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل 
اعتمادها، إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة 
القوائم االنتخابية المختصة اقليميا ، حيث يقوم رئيس 
التوقيعات والتأكد من صحتها  المعنية بمراقبة  اللجنة 
ويعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة 

المترشحين المؤهل قانونا.وأشار بيان السلطة إلى أن 
الفردية  التوقيعات  اكتتاب  استمارات  "التصديق على 
في صالح قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجلس 
والتسجيل  الدمغة  رسوم  من  معفاة  البلدي  الشعبي 
الوطنية  السلطة  القضائية".وذكرت  والمصاريف 
في  الراغبين  على  "يحظر  بأنه  لالنتخابات  المستقلة 
التوقيع  نظير  شخص  ألي  مادي  مقابل  دفع  الترشح 
النتخاب  الفردية  التوقيعات  اكتتاب  استمارات  على 

أعضاء المجلس الشعبي البلدي ".
ع.ط

رئي�س ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات يك�شف

حتديد �شروط �شحب ا�شتمارة اكتتاب التوقيعات الفردية للمرت�شحني

ع.ط

بومردا�س: 

9 دول عربية ت�شارك يف ال�شالون
 العربي ل�شياحة ال�شباب اليوم

 ورقلة/حج 2022 :

 عودة اأول فوج من حجاج 
واليات جنوب �شرق البالد

واليات  حجاج  من  فوج  أول  أمس  صباح  عاد 
مطار  عبر  الوطن  أرض  إلى  البالد  شرق  جنوب 
لموسم  الحج  مناسك  أداء  بعد  بورقلة  البيضاء  عين 
حجاج  عدد  لوحظ.ويبلغ  حسبما   ،2022/1443
واليات جنوب شرق البالد ضمن الفوج األولى 302 
الظروف  جميع  لهم  التوفير  تم  حيث  وحاجة،  حاج 

الستقبالهم بما فيها المراقبة الطبية.
وبرمجت سبع )7( رحالت جوية برسم حج 2022 
واليات  من  وحاجة  حاج   2.740 يقارب  ما  لنقل 
ورقلة والوادي وغرداية وإيليزي وجانت وتمنراست 
وتقرت والمنيعة والمغير بمعدل 290 راكبا في كل 
لشركة  الجهوية  المديرية  أوضحت  حسبما  رحلة، 
تتواصل  أن  الجزائرية.وينتظر  الجوية  الخطوط 
رحالت العودة من البقاع المقدسة تباعا إلى غاية 31 

جويلية الجاري، كما جرى توضيحه.
ر.ن

متت برجمتها من طرف

 ال�شركة الوطنية للنقل

 البحري للم�شافرين

رحلة اإ�شافية ا�شتثنائية
 لنقل امل�شافرين 

من األيكانتي اإىل وهران
للمسافرين  البحري  للنقل  الوطنية  الشركة  برمجت 
المواطنين  لنقل  استثنائية  إضافية  بحرية  رحلة 
العالقين بمدينة أليكانتي اإلسبانية إلى وهران يوم غد، 

حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة النقل.
بالمواطنين  التكفل  إطار  "في  أنه  البيان  وأوضح 
على  والحائزين  اإلسبانية،  أليكانتي  بمدينة  العالقين 
للنقل  الوطنية  الشركة  تعلن  مفتوحة،  سفر  تذاكر 
البحري للمسافرين، عن برمجة رحلة بحرية إضافية 
خط  على   -2 -طاسيلي  السفينة  متن  على  استثنائية 
جويلية   21 الخميس  يوم  وذلك  وهران،   - أليكانتي 

."2022
وعليه، يضيف نفس المصدر، "يطلب من المواطنين 
من  التقرب  مفتوحة،  سفر  تذاكر  على  الحائزين 
التسجيل على  أجل  بأليكانتي، من  المؤسسة  مصالح 
قائمة السفر"، كما أشار البيان إلى أنه "يمكن لباقي 
األماكن  وفي حدود  األمر،  يعنيهم  ممن  المواطنين، 

المتوفرة، اقتناء تذاكر للسفر على نفس الرحلة".
اإ.�س

مركب احلديد وال�شلب تو�شيايل : 

حتقيق �شادرات بقيمة
 450 مليون دوالر خالل 

ال�شدا�شي االأول من 2022
حقق مركب الحديد و الصلب توسيالي الكائن ببطيوة 
 450 بقيمة  تصدير  عائدات  وهران(  والية  )شرق 
مليون دوالر خالل السداسي األول من العام الجاري, 

حسبما علم أول أمس لدى المركب.
كمال,  حكيمة  بالمركب,  باإلعالم  المكلفة  وذكرت 
من  األول  السداسي  خالل  قام  توسيالي  مركب  أن 
السنة الجارية بتصدير 571 ألف طن من المنتجات 
الحديدية بزيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة 
مليون   450 تعادل  بإيرادات  و  المنصرم  العام  من 

دوالر.
الحديدية  المنتجات  الكميات من  تم تصدير هذه  وقد 
و  البناء  حديد  في  الخصوص  وجه  على  المتمثلة 
غيرها  و  الحديدية  الكريات  و  الحديدية  األسالك 
انطالقا من موانئ وهران و أرزيو و مستغانم نحو 
و  بلجيكا  و  ايطاليا  و  األمريكية  المتحدة  الواليات 
و  اليونان  و  بلغاريا  و  ألمانيا  و  هولندا  و  رومانيا 
من  وعدد  تونس  و  إيرلندا  و  الدنمارك  و  انجلترا 

الدول اإلفريقية, كما أشير إليه.
وتطمح شركة توسيالي إلى تصدير 5ر1 مليون طن 
من مختلف المنتجات الحديدية و بلوغ 1 مليار دوالر 
العلم  مع  الجاري  العام  التصدير خالل  عائدات  من 
 700 من  أزيد  المنصرم  العام  خالل  تحقيق  تم  أنه 
وفق  للتصدير,  نشاطاته  من  كعائدات  دوالر  مليون 
ذات المصدر.والجدير بالذكر أن ذات المجمع حقق 
خالل السداسي األول من العام المنصرم 370 مليون 

دوالر كعائدات نشاطات للتصدير.

النتخابات اجلزئية ببلديات وليتي بجاية وتيزي وزو:

 املراجعة اال�شتثنائية للقوائم االنتخابية 
من 20 اإىل غاية 28 جويلية

اأعلنت ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات يف بيان لها اأول اأم�س اأن فرتة املراجعة ال�شتثنائية للقوائم النتخابية اجلزئية املقررة 

يوم 15 اأكتوبر املقبل ب�شت بلديات من وليتي بجاية وتيزي وزو �شتنطلق يوم 20 جويلية وتدوم اىل غاية 28 جويلية 2022.

العربي  للصالون  الرابعة  الطبعة  فعاليات  ستعرف 
ستنطلق  التي  الرابعة  طبعته  في  الشباب  لسياحة 
مشاركة  بومرداس،  بمدينة  اليوم  رسميا  فعالياته 
علم  حسبما  الجزائر،  فيها  بما  عربية  دول  تسعة 
الذي ستحتضنه  الصالون  المنظمين.وسيحضر  من 
المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية عبد الرحمن بن 
حميدة في إطار إحياء الذكرى الستين لعيد اإلستقالل 
الشباب،  لبيوت  العربي  االتحاد  رئيس  الوطني، 
و  السعودية  العربية  المملكة  من  الخربوش  محمد 
األمين العام لالتحاد، أشرف علي عثمان من دولة 
مصر و رئيس الفيدرالية الجزائرية لبيوت الشباب، 

الهادي بن منصور، حسب نفس المصدر.
ويمثل ما يزيد عن 40 شابا مشاركا في هذه التظاهرة 
السعودية  وهي  عربية  بلدان  ثمانية   ، العربية 
و  لبنان  و  وسوريا  مصر  و  واألردن  والكويت 
تأكيد مشاركة وفد من  انتظار  ليبيا،  في  تونس و 
دولة فلسطين. وستشارك الجزائر، البلد المستضيف 

للصالون بزهاء 60 شابا، وفق المنظمين.

الذي  الصالون  برنامج  يتضمنه  ما  أهم  بين  ومن 
سيتواصل  الذي  و  فرحتنا"  "شاركنا  شعار  تحمل 
متنوعة  معارض  تنظيم   ، أيام  أربعة  مدى  على 
للمطالعة.وبرمجت  الرئيسة  للمكتبة  العروض  ببهو 
دلس  قصبة  إلى  زيارات  الصالون  في  للمشاركين 
في  المتمثلة  األثرية  و  التاريخية  ومعالمها  العتيقة 
الميناء القديم و منارة بن قوت أو برج فنار و غابة 
بوعربي المحيطة بالقصبة إلى جانب زيارة معرض 

نادي الغوص " الدلفين" بنفس المدينة.
بالوفود  الخاصة  الزيارات  برنامج  ويتضمن 
العاصمة  بالجزائر  الحامة  حديقة  أيضا،  المشاركة 
الجزائر  و  بومرداس  مدينة  عبر  حرة  وخرجات 
متنوعة. وثقافية  فنية  العاصمة و حضور سهرات 
في  نظمت  الصالون  لهذا  األولى  الطبعة  أن  يذكر 
سنة 2014 بالجزائر العاصمة والطبعة الثانية سنة 
 2018 سنة  الثالثة  الطبعة  و  تيبازة  بمدينة   2017

بمدينة عنابة.
ف.م
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لعّدة حاالت صحيّة، وذلك  البقدونس كعالٍج شعبّي  نبتة  تستخدم   
لمنافعه العديدة؛ ومنها ما يأتي:

تساهم في تعزيز الحيض. 
تساعد على تسهيل عملية الوالدة. 

مما  الهستامين،  إفراز  من  الوقاية  على  البقدونس  عصير  يساعد 
يساعد على الحّد من األعراض التي ترافق الحساسية. 

تساعد على تنشيط الكبد.

 تمتلك جذور نبتة البقدونس خصائص مليّنة وطاردة للغازات.
 تساهم العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس في تقوية العظام. 
يساعد استخدام كمادات البقدونس على التخفيف من تهيّج العيون، 

كما تسّرع من عملية شفاء الكدمات. 
يمكن نقع شاٍش في عصير البقدونس واستخدامه لتخفيف ألم األذن 

أو األسنان. 
تساعد بذور نبتة البقدونس على تحفيز نمو الشعر والقضاء على 

القمل.

�شحتك
اإعداد: حياة م�صباحي

 هناك العديد من الطرق التي 
من  التخلّص  في  ستساعدنا 

الجلد الميت، وهي:
لمعرفة  الطبيب  استشارة 
السبب الرئيسي لوجود الجلد 
الميت، وأخذ األدوية الالزمة 
للعالج، سواء كانت كريمات 
المحتوية  التقشير  أدوية  أو 

على مادة "ألفا المائية".
 تبخير الوجه لمّدة 15 دقيقة، 
األمر الذي من شأنه أن يقوم 

بترطيب الوجه وتنظيفه، ونقوم بعمل صنفرة للوجه.
القيام بصنفرتها  ثّم  الوجه،  الزيتون على  القليل من زيت   تطبيق 

باستخدام فرشاة األسنان الناعمة. 
خلط كميات متساوية من السكر مع زيت الزيتون أو زيت األطفال، 
ثّم وضعها على الوجه وفركها بنعومة لمّدة دقيقتين، ثّم يتّم غسل 

الوجه بالماء الفاتر. 
الشوفان  من  عجينة  عمل 
الزينون،  وزيت  والعسل 
وفركها بنعومة على الوجه. 

فرك  في  الفواكه  استخدام 
بذور فاكهة  البشرة، وتحديداً 

البابايا، أو البرتقال. 
القرفة  من  ماسك  إعداد 
على  وضعه  ويتّم  والقرع، 
الوجه من 20 إلى 30 دقيقة، 
حيث يتكّون هذا الماسك من 
نصف كأس من القرع المهروس مع نصف ملعقة من القرفة، ومن 

بعدها يتّم غسل الوجه بماء فاتر. 
مسح الوجه بماء الورد بعد تطبيق األقنعة من شأنه أن يعطي رائحة 

زكية ولمعاناً للوجه. 
استخدام الفازلين على الوجه كل ليلة قبل النوم.

التخّل�ص من اجللد 
امليت على الوجه

اأ�ضرار زيادة وزن اجلنني 

يمكن تقسيم أضرار زيادة وزن الجنين إلى نوعين رئيسيين على النحو التالي:

 الأ�صرار على الأم احلامل

 يرتفع خطر تطّور بعض المضاعفات الصحيّة لدى األم الحامل في حال زيادة 
وزن الجنين عن المعّدل الطبيعّي، ومنها ما يأتي:

إجراء  أو  الرحم،  في  سابقة  عمليّة  إجراء  حال  في  خصوصاً  الرحم:  متّزق 

العمليّة القيصريّة، وهي من الحاالت الخطيرة، والمهّددة للحياة.
قدرة  اضطراب  نتيجة  الوالدة  بعد  شديد  نزيف  من  المرأة  تعاني  قد  النزيف:   

عضالت الرحم على االنقباض بعد الوالدة. 

الأ�صرار على اجلنني

 نادراً ما يعاني الجنين من مضاعفات صحيّة في حال زيادة الوزن عن المعّدل 
الطبيعّي، ولكن في حال زيادة وزن الجنين عن 4.5 كيلوغرام يرتفع خطر بعض 

المشاكل الصحيّة، ومنها ما يأتي:
 صعوبة الوالدة. 

انخفاض سّكر الدم عند الوالدة.
 اضطراب التنّفس، والذي قد يكون ناجماً عن دخول العقي إلى الرئتين.

ارتفاع خطر الُسمنة في مرحلة الطفولة.
 ارتفاع خطر التعّرض إلصابة أثناء الوالدة.

 ارتفاع خطر وفاة الجنين. 

طرق �ضلق الذرة 

يمكنِك سلق أكواز الّذرة بوضعها في مصفاة سلك في قدر الّضغط ووضع قليٌل 
من الماء في أسفل القدر وتركها على النّار لمّدة عشر دقائق لتكون جاهزة للتّقديم 
تستطيعين لفِّ أكواز الّذرة بورق الفويل ووضعها في الفرن حتّى تتحّمر وتكتسب 

لوناً ذهبيّاً .
الفحم  على  وضعها  يتم  الّشواء  نكهة  إلكسابها  الّذرة  أكواز  بشوي  رغبِتي  إذا   
مباشرة أو على شبٍك قريب من حرارة الفحم واألفضل أّن يتم نقع األكواز لمّدة 
نصف ساعة في ماٍء مملّح ومن ثّم يتم وضعها على الفحم بالقشرة الخارجيّة لها 

وتُقلّب حتّى تصبح القشرة سوداء ثّم تُنزع وتقدَّم .
أما إذا رغبِت بطعم حلو ألكواز الّذرة يمكنك سلقها بماٍء مضاف له سكر وقليٌل 
من الّزبدة، أو سلقها بماٍء مضاف له حليب سائل أو بودرة حتّى تنتهي مرحلة 

االستواء .
ويمكنك سيدتي أن تقدمي الذرة سواء عن طريق:

ها بالملح ودهنها   تقطيع أكواز الذُّرة إلى نصفين أو أكثر أو إبقاؤها كما هي مع رشِّ
بقليل من الّزبدة لمن يرغب بذلك.

 يمكنِك تقطيع حبّات الذُّرة بواسطة سّكين حاد ووضعها في طبٍق وإضافة نكهة 
اللّيمون والملح لها أو نكهة بودرة جبنة الّشيدر وتقديمها في أكواب ٍصغيرة مع 

قليٍل من الّزبدة.
يمكنِك خلط حبّات الذُّرة بعد تقطيعها بقليٍل من الّسكر وقليٍل من المايونيز ويقّدم 

في أكواٍب صغيرة.
 يمكنِك استخدام الذُّرة المسلوقة في إعداد الّسلطات المختلفة، كما يمكنِك إضافتها 

لبعض األطباق كالالزانيا أو البيتزا أو األطباق الّصينيّة. 

احلامل واجلنني

تدابير منزلية 

اأمومة  و طفـولة 

 يُساهم تناول األطفال للطعام 
في  ُمبكر  بعمٍر  الصحي 
استمرارهم بإتباع الممارسات 
والعادات الصحية مع تقدمهم 
بالعمر، وفيما يأتي ذكر بعض 
النصائح لزيادة تناول األطفال 
بالكميات  والفواكه  للخضار 

التي يحتاجونها:
أو  كاملة  إما  الفاكهة  تناول 
مقطعة بواقع حبة واحدة على 
الرئيسية  الوجبات  مع  األقل 

والخفيفة بداًل من استهالك العصائر والتي يُنصح الحّد من شربها 
بداًل  السموذي  الفواكه وشرب  استهالك  يومياً.  واحٍد  لمقدار كوب 
من مخفوق الحليب أو ما يُعرف بالميلك شيك وبخاصة عند الرغبة 
الشديدة بتناول السكريات؛ حيث إّن الفواكه مصدٌر للسكر الطبيعي، 
كما يمكن إعداد الحلويات منها. وضع الفاكهة مثل التفاح، والموز 
في وعاء على طاولة مائدة المطبخ أو في مكان مناسب ليراها الطفل 
التي  الخفيفة  للوجبات  جيداً  خياراً  الفواكه  تُعّد  كما  ُمتكرر،  بشكًل 

يُمكن أخذها عند الخروج من المنزل.
الفاكهة  واستخدام  ُملفتة  بأشكال  والخضار  الفاكهة  أطباق  تنسيُق   
والخضار لتنسيق منظر معين فيهما، مما يجعلها جاذبة بشكل أكبر 

لالستهالك بالنسبة لألطفال.
 تناول الوجبات مع العائلة، فهي تتيح فرصة لآلباء للتحدث بشكل 

أّن  كما  األطفال،  مع  أكبر 
يتناولون  الذين  األطفال 
بشكل  عائالتهم  مع  وجباتهم 
الخضار  يتناولون  ُمتكرر 

والفواكه بنسبة أكبر.
للخضار  األهل  تناول   
األطفال، حيث  أمام  والفواكه 
آلبائهم  األطفال  رؤية  إّن 
يتناولون  وهم  وأمهاتهم 
بشكٍل  والفواكه  الخضار 
بداًل من األطعمة غير  يومي 

الصحية يُشجع األطفال على تناولهما. 
الحصول على الخضار والفواكه الطازجة في موسمها، مما يساعد 
على المحافظة على نكهتها الطازجة ويُقلل من تكلفتها، ويُمكن أخذ 
باختيار  لهم  والسماح  والفاكهة،  الخضار  ألسواق  أيضاً  األطفال 
الفاكهة  أصناف  بعض  زراعة  يُمكُن  أو  الطعام،  أصناف  بعض 
الزراعة والقطف، وحتى  ليُشارك األطفال في عملية  المنزل،  في 

تحضيرها الستهالكها.
 حفظ بعض أنواع الفوكه الُمجمدة، أو الُمعلبة، والمجففة قريبة في 
أو إضافتها  المخفوقة،  العصائر  اليد الستخدامها في صنع  متناول 
أو  اإلفطار،  لحبوب  الفاكهة  إضافة  يُمكن  اليومية، حيث  للوجبات 
اللبن، أو عند إعداد السلطة من خالل إضافة البرتقال أو الزنباع، أو 

العنب، أو المانجا، أو الفراولة لها.

ن�ضائح لت�ضجيع الأطفال على تناول املزيد من الفواكه

فوائد نبتة البقدون�ص
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بعد تتويج الفراعنة

 بكاأ�س اإفريقيا على اأر�ضهم

الرئي�س امل�سري ال�سي�سي يهنيء 
منتخب كرة اليد وي�سيد به

 وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة إلى منتخب 
اإلفريقية،  األمم  بطل  بلقب  تتويجه  عقب  اليد  لكرة  "الفراعنة" 

بفوزه على منتخب الرأس األخضر )37-25( ، بمصر.
عبر  المصرية  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  ونشر 
موقع "فيسبوك" نص رسالة السيسي لمنتخب مصر، قائال: "أهنئ 
للمرة  اإلفريقية  األمم  بكأس  الفوز  على  اليد  لكرة  منتخب مصر 
الثامنة في تاريخه... أود أن أشيد باألداء البطولي والرجولي لجميع 
المميزة  القيادة  وكذلك  البطولة،  مراحل  طوال  المنتخب  أعضاء 
للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من 
اإلنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية 
بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات، حتى أصبح واحدا 

من كبار منتخبات العالم في اللعبة«.
مدار  على  بالبطولة  فوزا  األكثر  بوصافة  مصر  منتخب  وانفرد 
تاريخها بواقع 8 ألقاب، تاركا الجزائر في المركز الثالث برصيد 
7 بطوالت، وخلف منتخب تونس حامل الرقم القياسي بـ10 ألقاب.
الوكالت

غادر مع�ضكر دورمتوند بعد اكت�ضاف 

مر�ضه بال�ضرطان، هالر: 

"بف�سلكم �إ�سابتي بالورم �ستمر"

هذا  حديثا  المنضم  هالير،  سباستيان  اإليفواري  المهاجم   أبدى 
الصيف لصفوف بوروسيا دورتموند، عن ثقته في تعافيه سريعا 

من الورم بالخصية الذي يعاني منه وعودته قريبا للمالعب.
من  الجديد  اإليفواري  مهاجمه  معاناة  أعلن  قد  دورتموند  وكان 
كامل من معسكر  بشكل  استبعاده  استوجب  الخصية"،  في  "ورم 
الفريق التحضيري للموسم المقبل.وصرح هالير في رسالة نشرها 
"أنا  تلقاه  الذي  للدعم  الشكر  لتوجيه  إنستجرام  على  حسابه  عبر 
متشوق. وأعلم أنه بفضلكم فكل هذا سيمر في طريقنا المشترك«، 

وتابع: "سأركز اآلن على التعافي من أجل أن أعود أكثر قوة«.
"أسود  معسكر  لمغادرة  عاما  الـ28  صاحب  المهاجم  واضطر 
فيستفاليا" في سويسرا عقب الكشف عن معاناته من ورم بالخصية.

أياكس  من  قادما  الصيف  هذا  دورتموند  لصفوف  هالير  وانتقل 
أمستردام، بغية تعويض رحيل هاالند لمانشستر سيتي، وجاء وقع 
خبر إصابة هالير بالورم صعبا على دورتموند، حيث أبدى مديره 
الرياضي، سباستيان كيل، كل الدعم لالعب عقب ما وصفه بـ"النبأ 
بوروسيا  أسرة  كل  "تتمنى  دورتموند  مسؤول  وقال  الصدمة«، 
دورتموند أن يتعافى سباستيان كليا وفي أقرب وقت وأن نتمكن 
يتلقى أفضل  من احتضانه مجددا. سنفعل كل ما في وسعنا لكي 

عالج ممكن".
الوكالت

ماين الول �ضالح الثاين وحمرز يف املركز الرابع 

ت�سريبات تك�سف ترتيب 
�أف�سل 10 العبني يف �إفريقيا

 

�ضهدت ال�ضاعات املا�ضية ت�ضريبات �ضادمة ب�ضاأن هوية الالعب الفائز بجائزة اأف�ضل لعب اإفريقي يف احلفل املقرر اإقامته 

اخلمي�س املقبل باملغرب وفقا ملا اأعلنه الحتاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". 

وكشفت تسريبات من داخل االتحاد 
الترتيب  عن  القدم  لكرة  اإلفريقي 
في  العب  أفضل  لقائمة  النهائي 

القارة السمراء لهذا الموسم.
النجم  أن  إلى  التسريبات  وأشارت 
األقرب  هو  ماني  ساديو  السنغالي 
لحصد اللقب بعد أن قاد منتخب بالده 
اإلفريقية  األمم  بطولة  بلقب  للتتويج 
2021 التي أقيمت بالكاميرون أوائل 
قيادة  إلى  باإلضافة  الجاري  العام 
العالم  التأهل إلى كأس  إلى  السنغال 
على مصر  الفوز  بعد  بقطر  المقبل 
في الجولة الفاصلة والحاسمة للتأهل 
التسريبات  المونديال.وتبدو  إلى 
نتيجة  للمصريين  بالنسبة  صادمة 
عدم فوز محمد صالح جناح ليفربول 
اإلنجليزي باللقب رغم ما حققه من 
ليفربول  فريقه  مع  أسطورية  أرقام 
المنقضي  الكروي  الموسم  خالل 
اإلنجليزي  الدوري  بهداف  وتتويجه 
متساويا مع الكوري الجنوبي سون.

ترتيب  فإن  للتسريبات  ووفقا 
أفضل  بجائزة  للفوز  المرشحين 
الشكل  على  أتت  القارة،  في  العب 

التالي:
)بايرن  ماني  ساديو   1-السنغالي 
ميونخ(، 2- المصري محمد صالح 

إدوارد  السنغالي   -3 )ليفربول(، 
الجزائري   -4 )تشيلسي(،  ميندي 
سيتي(،  محرز)مانشستر  رياض 
سيباستيان  العاج  ساحل  5-من 
أشرف  6-المغربي  )أياكس(،  هالر 
جيرمان(،  سان  )باريس  حكيمي 

بكر  أبو  فنسنت  7-الكاميروني 
كيتا  نابي  )النصر(،  8-الغيني 
كاليدو  السنغالي   -9 )ليفربول(، 
10-الكاميروني  )نابولي(،  كوليبالي 
كارل توكو إكامبي )أولمبيك ليون(.
الوكالت

 تصدر بايرن ميونخ األلماني قائمة األندية األكثر إنفاقا في 
سوق االنتقاالت الجارية وذلك عقب حسم صفقة الهولندي 
ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس مقابل 70 مليون يورو 
أنفق  األلمانية  "بيلد"  لصحيفة  لمتغيرات.ووفقا  باإلضافة 
وهم:  3 العبين  على  يورو  مليون   120,5 ميونخ  بايرن 
والسنغالي  يورو  مليون   70 ليخت  دي  ماتيس  )الهولندي 
ساديو ماني 32 مليون يورو والهولندي لاير جرافينبيرش 
فريق  الوصافة،  مركز  في  يورو(.وحل  مليون   18،5
مانشستر سيتي اإلنجليزي بإنفاق 108,75 على صفقتين 
شملت كل من )النرويجي إيرلينغ هاالند 60 مليون يورو 
وجاء  يورو(،  مليون   48,75 فيليبس  كالفين  واإلنجليزي 
يورو  ماليين   103 بإنفاق  الثالث  المركز  في  برشلونة 
مليون   45 ليفاندوفسكي  روبيرت  )البولندي  ضم  مقابل 

يورو والبرازيلي رافينيا 58 مليون يورو(.أما في المركز الرابع حل أرسنال 
بـ97,06 مليون يورو مقابل )البرازيلي غابرييل خيسوس 52,2 مليون يورو 
والبرتغالي فابيو فييرا 35 مليون يورو واألمريكي مات تيرنر مقابل 6,36 
مليون يورو والبرازيلي ماركينهوس 3,5 مليون يورو(.وفي المركز الخامس 
رحيم  )اإلنجليزي  مع  التعاقد  مقابل  يورو  مليون   94,2 بمبلغ  تشيلسي  أتى 

سترلينغ 56,2 مليون يورو السنغالي خاليدو كوليبالي مقابل 
38 مليون يورو(، واحتل بروسيا دورتموند المركز السادس 
برصيد 86 مليون يورو مقابل )اإليفواري سيباستيان هيلير 
يورو  مليون   30 أديمي  كريم  واأللماني  يورو  مليون   31
واأللماني نيكو شلوتربيك 20 مليون يورو والتركي صالح 
أوزكان 5 ماليين يورو(، وجاء ليفربول في المركز السابع 
بإنفاق مبلغ 85,8 مليون يورو مقابل ضم )األوروغوياني 
 5,9 كارفالهو  فابيو  واإلنجليزي  يورو  مليون   75 نونيز 
مليون يورو واألسكتلندي كالفين رامزي 4,9 مليون يورو(.
أما المركز الثامن كان من نصيب لاير مدريد بـ 80 مليون 
يورو في صفقة واحدة هي )الفرنسي أوريلين تشاوميني(، 
تاسعا كان باريس سان جيرمان الذي أنفق مبلغ 79,5 مليون 
يورو  مليون   41,5 فيتينها  )البرتغاليين  ضم  مقابل  يورو 
و38 مليون يورو مقابل تفعيل شراء عقد البرتغالي نونو مينديز(.بينما أنفق 
العاشر وضم  المركز  مانشستر يونايتد مبلغ 72,37 مليون يورو وجاء في 
)المدافع األرجنتيني ليساندرو مارتينيز مقابل 57،37 مليون يورو والهولندي 

ثيريل ماالسيا مقابل 15 مليون يورو(.
الوكالت

بايرن ميونخ ت�ضر القائمة قبل ال�ضيتي والبار�ضا

زين�ضينكو يوافق اأخريا على �ضروط النادي اللندين

�آر�سنال يح�سم �ل�سفقة �لثانية من مان�س�سرت �سيتي

رئي�س مكتب الأعمال باإنرت ميامي يوؤكد:  "نعم نريد �لتعاقد مع مي�سي"

أبدى نادي إنتر ميامي األمريكي 
اإلنجليزي  األسطورة  ومالكه 
ديفيد بيكهام، اهتماما بضم النجم 
نجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
رئيس  أسينسي  خافيير  وقال 
ميامي،  بإنتر  األعمال  مكتب 
"موندو  لصحيفة  تصريحات  في 

فريقه  إن  اإلسبانية،  ديبورتيفو" 
سيبحث إمكانية التعاقد مع ميسي.
سان  مع  ميسي  عقد  وينتهي 
جيرمان في نهاية الموسم المقبل، 
إنتر  باهتمام  الالعب  ويحظى 
إلى  أشار  أسينسي  لكن  ميامي، 
غير  يكون  "قد  الهدف  هذا  أن 

واقعي«.

التعاقد  إمكانية  عن  سؤاله  ولدى 
ميسي،  عينة  من  العبين  مع 
علق: "نعم مع بعض التحفظ، ال 
بأي العب  ليو  نقارن  أن  يمكننا 
وأضاف:  مختلف«،  إنه  آخر، 
نقطة  نكون  نتطلع ألن  إننا  "قلنا 
مرجعية في كرة القدم األمريكية، 
وللقيام بذلك فإن الشيء األهم هو 

يمكنك  الذي  والعرض  الالعبين 
تقديمه«.

إلى  تحتاج  بذلك  "للقيام  وختم: 
يعتبر  الالعبين، وجودهم  أفضل 
النادي،  هذا  في  حقيقي  هدف 
وبالنسبة لميسي، فيأتي هو )أوال( 

ثم البقية اآلخرين )من خلفه(".
الوكالت

مان�ض�ضرت  من  جديدة  �ضفقة  اآر�ضنال  ح�ضم 

اجلاري،  ال�ضيفي  املريكاتو  خالل  �ضيتي، 

الإجنليزي. والنادي  الالعب  مع  التفاق  بعد 

انتقالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 

ح�ضابه  على  اأوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني 

مبوقع التوا�ضل الجتماعي "تويرت": "وافق 

ال�ضروط  على  اأخرًيا  زين�ضينكو  اأولك�ضندر 

واأ�ضاف:  اآر�ضنال«،  مع  لعقده  ال�ضخ�ضية 

"يجهز الغانرز بالفعل العقود الر�ضمية، ومت 
لزين�ضينكو«،  الطبي  الك�ضف  موعد  حتديد 

مليون   30 نظري  ال�ضفقة  "ح�ضمت  وختم: 

بالعمل  �ضعيد  وزين�ضينكو  اإ�ضرتليني،  جنيه 

تقارير  اأرتيتا«.وكانت  ميكيل  مع  اأخرى  مرة 

باأن  املا�ضية  الأيام  يف  اأفادت  قد  �ضحفية 

مل  لكنه  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  مع  اتفق  اآر�ضنال 

جعل  ما  زين�ضينكو،  مع  اتفاق  اإىل  بعد  ي�ضل 

املدرب بيب غوارديول ي�ضم الالعب الأوكراين 

يف  اجلديد  للمو�ضم  التح�ضريية  اجلولة  اإىل 

تعاقد  اآر�ضنال  اأن  اإىل  املتحدة.ي�ضار  الوليات 

الربازيلي  املهاجم  مع  اأ�ضبوعني  منذ  ا  اأي�ضً

جابرييل جي�ضو�س، قادًما من مان�ض�ضرت �ضيتي، 

اأن  و�ضبق  اإ�ضرتليني،  جنيه  مليون  مقابل 45 

عمل ميكيل اأرتيتا، مدرب اآر�ضنال، مع املدافع 

الأوكراين، خالل الفرتة التي ق�ضاها م�ضاعدا 

لبيب غوارديول يف مان�ض�ضرت �ضيتي.

الوكالت

هذ� هو ترتيب �أكرث 10 �أندية �إنفاقا يف �ملريكاتو �ل�سيفي



09الأربعاء  20 جويلية 2022 املـوافق لـ 21 ذو احلجة 1443 هـ   

 www.elraed.dz

قال اأنه مرتاح مع بي�شكتا�ش التركي

غزال يرف�ض �ضعوديا عر�ضا بـ7 مليون �أورو
 حسم الدولي الجزائري رشيد غزال، العب بشكتاش التركي، موقفه من االنتقال إلى

.الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل
 وقالت صحيفة »هابر 365« التركية إن غزال تلقى عرضا لالنتقال إلى أحد أندية

 الدوري السعودي للمحترفين، بعقد قيمته 7 ماليين يورو، دون ذكر اسم النادي الذي
.استهدف ضمه

 وأشارت الصحيفة إلى أن غزال رفض فكرة االنتقال إلى الدوري السعودي، في
 ظل شعوره بالراحة في نادي بشكتاش خالل الفترة الحالية، وأكد غزال رفضه

 للعرض من خالء شراء منزل جديد في مدينة داتشا التركية، في إشارة إلى رغبته في
.االستمرار في تركيا مع نادي بشكتاش

 ويمتد عقد غزال مع بشكتاش حتى صيف 2024، علماً بأنه انضم إلى الفريق في
 2020 معاراً من ليستر سيتي اإلنجليزي، قبل أن يتحول العقد لشراء نهائي العام

.الماضي
 وحقق غزال في 2021 مع فريق بشكتاش بطوالت الدوري والكأس والسوبر التركي،

.علماً بأنه سجل مع الفريق 13 هدفاً في 78 مباراة
ق.ر

لم يبالي بتهديدات الترجي التون�سي باللجوء للفيفا

�أنجيه �لفرن�ضي يعلن �لتعاقد مع �ضتي
 

 أعلن نادي أنجيه الفرنسي أمس، تعزيز صفوفه بالدولي الجزائري إلياس
.شتي، نجم الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى صيف 2026

 وقال شتي، في تصريح للصفحة الرسمية للنادي الفرنسي على »فيسبوك«:
.»»يومكم سعيد.. أنا إلياس شتي، سعيد بأنني هنا

 واحتل أنجيه المركز الـ14 في »الليغ 1« الموسم الماضي، برصيد 41
.نقطة، وبفارق 9 نقاط عن دوامة الهبوط

 وكان شتي قد فسخ عقده مع الترجي، في جوان الماضي من طرف واحد،
 علما بأن عقده مع فريق باب سويقة ينتهي في صيف 2023، وهددت اللجنة

 القانونية بالترجي الالعب باللجوء إلى الفيفا، حال توقيعه ألي فريق آخر،
 مشيرة إلى أنه تحصل على كامل مستحقاته المالية، وأصر شتي على موقفه
 بالمغادرة، غير مبال بتحرك فريقه السابق الذي انضم إليه في صيف 2019

.بعقد لمدة 4 سنوات
ق.ر

ق.ر

 كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن
 جدول مباريات موسم )2022-2023(
 للبطولة الوطنية للمحترف األول، الذي
 أسفرت عليه عملية القرعة التي جرت

 أمس بمقر الرابطة المحترفة، والذي
:نستعرضه معكم فيما يلي

 الجولة األولى: إ.الجزائر/م.البيض-
ش.قسنطينة/إ.خنشلة- ج.الشلف/ش.

 القبائل- ش.بلوزداد/ه.شلغوم العيد - ن.
 مقرة/ن. بارادو- أ. االربعاء/م. وهران
 إ. بسكرة/و. سطيف - ش. الساورة/م.

.الجزائر
 الجولة الثانية: إ. خنشلة/إ.الجزائر - ش.

 القبائل/ش.قسنطينة - ه.شلغوم العيد/ج.الشلف - ن.
 بارادو/ش.بلوزداد - م. وهران/ن. مقرة - و. سطيف

 /أ. االربعاء م. الجزائر/إ. بسكرة - م. البيض/ش.
.الساورة

الجولة الثالثة: إ.الجزائر/ش.القبائل- ش.قسنطينة/ه.

 شلغوم العيد - ج.الشلف/ن. بارادو - ش.بلوزداد/م.
 وهران - ن. مقرة/و. سطيف - أ. االربعاء/م.

.الجزائر إ. بسكرة/ش. الساورة - م. البيض/إ. خنشلة
 الجولة الرابعة: ه.شلغوم العيد/إ.الجزائر - ن.

 بارادو/ش.قسنطينة - مولودية  وهران/ج.الشلف
 - و. سطيف /ش.بلوزداد - م. الجزائر/ن. مقرة -
 ش. الساورة/أ. االربعاء  إ. بسكرة/م.البيض- ش.

.القبائل/إ. خنشلة
 الجولة الخامسة: إ.الجزائر/ن. بارادو-

 ش.قسنطينة/م. وهران - ج.الشلف/و. سطيف -
 ش.بلوزداد/م. الجزائر - ن. مقرة/ش. الساورة -أ.

االربعاء/إ. بسكرة م. البيض/ش.القبائل- إ. خنشلة/ه.
.شلغوم العيد

 الجولة السادسة: م. وهران/إ.الجزائر - و.
 سطيف /ش.قسنطينة - م. الجزائر/ج.الشلف -
 ش. الساورة/ش.بلوزداد - إ. بسكرة/ن. مقرة

 - أ. االربعاء/م.البيض. بارادو/إ.خنشلة- ه.شلغوم
.العيد/ش. القبائل

 الجولة السابعة: إ.الجزائر/و. سطيف -
 ش.قسنطينة/م. الجزائر - ج.الشلف/ش. الساورة

 - ش.بلوزداد/إ. بسكرة - ن. مقرة/أ. االربعاء
 - إ. خنشلة/م. وهران ش. القبائل/ن. بارادو - م.

.البيض/ه.شلغوم العيد
 الجولة الثامنة: م. الجزائر/إ.الجزائر - ش.

 الساورة/ش.قسنطينة - إ. بسكرة/ج.الشلف - أ.
 االربعاء/ش.بلوزداد - ن. مقرة/م.البيض- و. سطيف

 /إ.خنشلة م. وهران/ش.القبائل- ن. بارادو/ه.شلغوم
.العيد

 الجولة التاسعة: إ.الجزائر/ش. الساورة -
 ش.قسنطينة/إ. بسكرة - ج.الشلف/أ. االربعاء -

  ش.بلوزداد/ن. مقرة - م. البيض/ن. بارادو - إتحاد
 خنشلة/م. الجزائر ش. القبائل/و. سطيف - ه.شلغوم

.العيد/م. وهران
 الجولة العاشرة: إ. بسكرة/إ.الجزائر - أ.

االربعاء/ش.قسنطينة - ن. مقرة/ج.
  الشلف - ش.بلوزداد/م.البيض– شبيبة

 الساورة/إ.خنشلة- م. الجزائر/ش.القبائل
 و. سطيف /ه.شلغوم العيد - م. وهران/ن.

.بارادو
 الجولة الحادية عشرة: إ.الجزائر/أ.
 االربعاء - ش.قسنطينة/ن. مقرة -

 ج.الشلف/ش.بلوزداد - م. البيض/م.
 وهران - إ. خنشلة/إ. بسكرة - ش.

 القبائل/ش. الساورة ه.شلغوم العيد/م.
. الجزائر- ن. بارادو/و. سطيف

 الجولة الثانية عشرة: ن. مقرة/إ.الجزائر
 - ش.بلوزداد/ش.قسنطينة - ج.الشلف/شباب م.

 البيض- أ. االربعاء/إ.خنشلة- إ. بسكرة/ش.القبائل-
 ش. الساورة/ه.شلغوم العيد م. الجزائر/ن. بارادو

.- و. سطيف /م. وهران
 الجولة الثالثة عشرة: إ.الجزائر/ش.بلوزداد -

 ش.قسنطينة/ج.الشلف - م. البيض/و. سطيف - إ.
 خنشلة/ن. مقرة - ش. القبائل/أ. االربعاء - ه.شلغوم

 العيد/إ. بسكرة ن. بارادو/ش. الساورة - م.
.وهران/م. الجزائر

 الجولة الرابعة عشرة: ج.الشلف/إ.الجزائر -
 ش.قسنطينة/م.البيض- ش.بلوزداد/إ.خنشلة- ن.
 مقرة/ش.القبائل- أ. االربعاء/ه.شلغوم العيد - إ.
 بسكرة/ن. بارادو ش. الساورة/م. وهران - م.

. الجزائر/و. سطيف
 الجولة الخامسة عشرة: إ.الجزائر/ش.قسنطينة - إ.

 خنشلة/ج.الشلف - ش. القبائل/ش.بلوزداد - ه.شلغوم
 العيد/ن. مقرة - ن. بارادو/أ. االربعاء - م. وهران/إ.

 بسكرة و. سطيف /ش. الساورة - م. البيض/ م.
.الجزائر

الالعب عاد ام�س اإلى فرن�سا لإجراء الفحو�سات وتلقي العالج

  �لإ�ضابة تبعد بود�وي
عن تح�ضير�ت ني�ض في البرتغال

 

 أعلن نادي نيس ظهيرة أمس، عن إصابة الدولي الجزائري هشام بوداوي،
 خالل التدريبات الصباحية للفريق، مشيرا إلى أن متوسط ميدان المنتخب

 الوطني يكون قد عاد أمس إلى فرنسا من اجل إجراءات الفحوصات الالزمة،
.والشروع في تلقي العالج

 وأكد الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على مواقع التواصل االجتماعي امس
 أن خريج اكاديمية ن. بارادو يعاني من إصابة في الظهر، حرمته من التدرب

 صبيحة أمس، وأبعدته من تربص ناديه التحضيري للموسم الجديد، والطي
.يجريه في البرتغال

 وأضافت تغريدة نادي نيس عبر »التويتر« أمس، أن العب الخضر بوداوي،
 اضطر لمغادرة تربص فريقه نيس بالبرتغال، والعودة لفرنسا، إلجراء

.الفحوصات المعمقة وتلقي العالج
ق.ر

هذه هي رزنامة مباريات �لبطولة المحترفة الأولى للمو�سم المقبل
بعد القرعة التي جرت بمقر الرابطة المحترفة اأم�س

 قال الدولي الجزائري رياض محرز، نجم
 مانشستر سيتي اإلنجليزي، ان الصفقات التي

 أبرمها ناديه في فترة الميركاتو الصيفي جيدة،
 وتحدث عن الحرارة المرتفعة التي وجدها العبو

 السيتي خالل فترة تربصهم في مدينة هيوستن
.األمريكية

 ودعمت كتيبة مانشستر سيتي نفسها بمجموعة
 تعاقدات قوية هذا الصيف، على رأسها النرويجي

 إيرلينك هاالند من بروسيا دورتموند األلماني،
 واألرجنتيني جوليان ألفاريز وستيفان أورتيغا

.وكالفين فيليبس
 وعلق محرز على هذه االستقدامات في تصريحات

 من معسكر الفريق بمدينة هيوستن األمريكية،
 والتي نقلتها صحيفة »مانشستر إيفينينغ نيوز«
 البريطانية، حيث اشتكى في البداية من حرارة

 الجو: »التدريب جيد للغاية حتى اآلن، األجواء
 حارة جداً، ولكنها خبرة جيدة لنا، ونحن سعداء

.»لوجود العبين جدد في الفريق، فهم إضافة جيدة
 وعن رأيه في الصفقات الجديدة، أضاف: »كلهم

 جيدون للغاية، بداية من هاالند وكالفين فيليبس
 وأورتيغا وجوليان، كانوا جيدين للغاية، وبدأوا

 يعرفوننا وتعودوا على الفريق والتدريبات وهذه
 أمور جيدة«، وعن دوره وزمالئه في مساعدة
 النجوم الجدد، قال محرز: »نجعلهم يشعرون
.»بالراحة مما يساهم في تأقلمهم بشكل أسرع

 وتطرق الدولي الجزائري للحديث بشكل تفصيلي
 عن جوليان ألفاريز، قائال: »هو مهاجم جيد

 للغاية، لديه القوة والجودة الفنية، ولكن ال يمكنك
 الحكم في البدايات، يجب منحه الوقت، لكن مما
 رأيت هو جيد للغاية«، ولم ينس محرز الحديث

 عن ثنائي هجوم مانشستر سيتي السابق، غابرييل
 خيسوس المنضم إلى أرسنال ورحيم سترلينغ الذي
 تعاقد مع تشيلسي: »بالطبع هما خسارتان كبيرتان
 للفريق، كانا في غاية األهمية بالنسبة لنا، ونتمنى

 لهما كل التوفيق، اآلن لدينا العبين جدد وسنحاول
أن نقدم موسماً عظيماً«.

 محرز تطرق للحديث عن دوره في السماوي
 مؤكداً: »دوماً كان لي دور مهم في الفريق،

.»وأتمنى أن تستمر األمور هكذا
ق.ر

محرز ي�ستكي من الحرارة في اأمريكا ويرحب بالعبي ال�سيتي الجدد وي�سرح

»لطالما كان لي دور مهم في الفريق
»واأتمنى �أن ت�ستمر الأمور هكذا 

الوزير �سبقاق يهنئ منتخب

كرة اليد، وغربي ي�سرح 

 » �سعيد بالتاأهل للمونديال
»و�أعد فريقا للم�ستقبل

 استقبل صبيحة أمس، وزير
 الشباب

 والرياضة السيد عبد الرزاق
 سبقاق رفقة رئيس اللجنة

 األولمبية الرياضية الجزائرية،
 اعبد الرحمان حّماد، وفد

 المنتخب الوطني لكرة اليد
 الذي حط الرحال بالمطار

 الدولي هواري بومدين قادما
 من جمهورية مصر، إثر

 مشاركته في البطولة األفريقية
 لكرة اليد وضمانه تأشيرة التأهل إلى خوض منافسات بطولة

.العالم لكرة اليد 2023 والتي ستقام في بولندا والسويد
 من جهته، أعرب رابح غربي المدير الفني لمنتخب لكرة اليد،

 عن سعادته بخطف بطاقة التأهل اإلفريقية األخيرة لكأس العالم
 2023، بعد الفوز على غينيا في ختام كأس أمم إفريقيا، التي

.استضافتها مصر على مدار 10 أيام
 وقال غربي، في مؤتمر صحفي: »المباراة لم تكن سهلة، فقد

 تعاملنا معها على أنها مباراة نهائية، فهي مواجهة لحسم المقعد
 األخير في المونديال«، وعن االستعداد لبطولة العالم جانفي

 المقبل ثم بطولة إفريقيا 2024، علق: »أعد فريقا للمستقبل يمكنه
.»العطاء لثالث وأربع بطوالت إفريقية قادمة

 وواصل: »مجموعتنا بالمونديال صعبة وقوية، ألمانيا وقطر
 وصربيا يشاركون في المونديال دائما، ومنهم من يستعين

 بمجنسين، لكن أعتقد أن الخريطة العالمية ستختلف قريبا باألخص
 بعد زيادة عدد الفرق المشاركة ببطولة العالم، والسماح لقارتي

.»إفريقيا وآسيا بمشاركة المزيد من الفرق
 وختم: »ها هو مستوى البطولة اإلفريقية يفاجئنا باختالف كامل

 عن بطولة 2020، بعيدا عن المنتخب المصري األفضل، ها نحن
 نرى الرأس األخضر في النهائي، ومستوى غينيا والكونغو

.»وأنجوال والسنغال في تصاعد، والقادم مختلف
ق.ر

ريا�ضي
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 وتم تجنيد 118 عونا من الحماية المدنية، 
لهذا التمرين، الذي تضمن نشوب حريق بغابة 
أوالد سيدي عمر  أثار قلق مختلف المتدخلين 

في مخطط الطوارئ المذكور كونه يهدد 
الثروة الغابية ويهدد حياة السكان القاطنين 
بتلك المنطقة. ويفترض السيناريو تسجيل 

خسائر مادية وبشرية ، حيث تم تجنيد وسائل 
هامة بعين المكان، في الوقت الذي يقوم فيه 
مركز قيادة الموقع بتسيير العملية ويبلغ عن 

االحتياجات من حيث وسائل التدخل مع تقييم 
الوضعية بمركز قيادة العمليات.

وعلى هامش هذا التمرين االفتراضي، أوضح 

عبد الكريم بطيوي األمين للوالية ، أن والية 
المسيلة لم تسجل أي حريق خالل السنة 

المنقضية داعيا بالمناسبة كل مكونات المجتمع 
المسيلي إلى ضرورة الحفاظ على هذا الرقم 

المهم،مشددا على ضرورة اليقظة خالل االشهر 
التي تعرف بذروة اندالع الحرائق،مؤكدا أن 

جميع المصالح المدنية واألمنية تحت تصرف 
المواطنين في حالة وقوع أي طارئ،مختتما أن 

الهدف من العملية هو اختبار عدة جوانب من 
مخطط الطوارئ بما في ذلك التنظيم وتسيير 
المعلومات وتنسيق مختلف التدخالت وإدارة 
وتوزيع الوسائل و اختبار مستوى جاهزية 

مختلف المشاركين في هذا المخطط.
وبدوره، قال المالزم األول بالل نعيجي 
المكلف باإلعالم على مستوى المديرية 
الوالئية للحماية المدنية أن:”هذا التمرين 

االفتراضي،عرف اقحام الرتل المتنقل لمكافحة 
حرائق الغابات وفرقة التدخل والبحث في 
األماكن الوعرة من أجل إجالء الضحايا 
المحاصرين والمصابين جراء االختناق 

بالدخان، موردا أن المناورة كانت في المستوى 
وينتظر من المواطنين المساهمة الفعالة في 

الحفاظ على الغابات والتقيد بروح المسؤولية 
اتجاهها.

أصدر مكتب األرصاد الجوية البريطاني 
تحذيرا من الحرارة باللون األحمر عبر 
أجزاء كبيرة من البالد  ومن المتوقع أن 

تشهد بريطانيا الثالثاء أشد األيام حرارة على 
اإلطالق، فيما يحذر خبراء األرصاد الجوية 

من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 42 
درجة مئوية.

وارتفعت درجة الحرارة إلى 38.1 درجة 
مئوية في منطقة سوفولك االثنين الماضي، 

مما يقترب من المستوى القياسي غير 
المسبوق الذي سجلته درجة الحرارة في 
البالد في 2019 عند 38.7 درجة مئوية.

وأصدر مكتب األرصاد الجوية البريطاني 
تحذيرا من الحرارة باللون األحمر عبر 

أجزاء كبيرة من إنجلترا، تمتد من يورك 
ومانشستر إلى لندن والجنوب الشرقي من 

البالد.
وأشارت تقارير إلى أن أربعة على األقل 

غرقوا أثناء محاولتهم التغلب على الحرارة 
الشديدة بالسباحة في األنهار والبحيرات.
وحّذرت شبكة السكك الحديد والنقل في 

لندن الناس من السفر يوم الثالثاء إال إذا 
لزم األمر، مما يؤثر على حركة القطارات 

وغيرها من المواصالت العامة في "المنطقة 
الحمراء" التي يغطيها تحذير مكتب األرصاد 

الجوية.
الوكاالت

ANEP : 2216014095

إشـهـــار

تن�سيب اللجنة الوطنية لل�سالمة 
البحرية واملينائية

   
تم، أمس، بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجنة الوطنية للسالمة البحرية 

والمينائية و التي من شأنها العمل على تعزيز أمن السفن والمنشآت 
المينائية، حسبما أفاد به بيان لوزارة النقل.وجاء في البيان : "أشرف 

وزير النقل, منجي عبد هللا, بمقر الوزارة, على مراسيم التنصيب الرسمي 
للجنة الوطنية للسالمة البحرية والمينائية, تنفيذا ألحكام المادة 12 من 

المرسوم التنفيذي رقم 18-190 المؤرخ في 15 جويلية 2018, المعدل 
والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 20 ديسمبر 2022, 

والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت 
المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.«

وخالل مراسيم التنصيب, أشار عبد هللا إلى الدور الهام المنوط بهذه اللجنة 
الوطنية المشكلة من مختلف مصالح الدولة ذات الصلة بالنشاطات المينائية 
وسالمتها, مؤكدا أن أمن وسالمة السفن والمنشآت المينائية, يحمل "أهمية 

قصوى", ويعتبر "نقطة انطالق" بالنسبة لمختلف النشاطات البحرية، 
كما طالب الوزير, أعضاء اللجنة الوطنية بتسطير برنامج عمل يرتكز 

أساسا على المعاينة الميدانية قصد تحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة 
بمعالجتها. وفي األخير, أكد عبد هللا على دعوة كل المؤسسات المسيرة 

للموانئ, للتنفيذ "اإلجباري والفوري" للمقترحات الرامية إلى تحسين 
وتقوية السالمة واألمن البحري والمينائي, حسب البيان.

ر.ن

جتنيد 

118 عون 
من اأفراد 

احلماية 

املدنية 

لإجناح 

العملية

ملكافحة احلرائق مترين افرتا�سي 
امل�سيلةبغابة احلوران يف 

اأجري، اأم�س، مترين افرتا�ضي بغابة احلوران يف حمام ال�ضلعة 

�ضمال والية امل�ضيلة،  يهدف اإىل اختبار اإطالق خمطط تنظيم 

الطوارئ عقب اندالع حرائق وا�ضعة النطاق، وذلك بح�ضور 

ال�ضلطات واالأطراف املعنية وم�ضاركة خمتلف الفاعلني

موجة احلر ال�ضديد: 

توقعات بو�سول درجة احلرارة يف بريطانيا اإىل 42 درجة مئوية

ذكرى وترحم
لعزيزنا و فقيدنا زوج 

اأب وجد "ح�ضنة حممد" 

املتويف يف 07/22/ 2021  

لقد مرت �ضنة بالفعل منذ 

اأن تركتنا وتركت خلفك 

فراغا كبريا لن ميالأه �ضوى 

االميان بق�ضاء اهلل وقدره.

 زوجتك و ورداتك الثالث 

كما كنت تناديهن دائما 

�ضابرة، ليلة ودالية 

واأحفادك جواد كنزي 

ونيال وكافة اأ�ضرتك 

واأحبائك يدعون كل 

من عرفوك بالدعاء 

لك بالرحمة، �ضائلني املوىل العلي القدير اأن يرحمك وي�ضكنك 

ف�ضيح جناته وينعم عليك بعفوه ور�ضوانه ويلهمنا جميل ال�ضرب 

وال�ضلوان اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .�ضتبقى يف قلوبنا دائما
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اإعداد: حياة م�صباحي

وأوضح بيان للمحافظة أنه تم خالل "لقاء تشاوري" جمع الرئيسة 
درارجة،  سهام  واإلشهار،  للنشر  الوطنية  للوكالة  العامة  المديرة 
الهاشمي  سي  لألمازيغية،  السامية  للمحافظة  العام  باألمين 
عصاد، التطرق إلى "جملة من النقاط ذات صلة بالعمل التنسيقي 
والشراكة القائمة بين الهيئتين منذ سنوات، من حيث التقييم واآلفاق 

المستقبلية".

وفي ذات السياق --يضيف البيان-- "التزم الطرفان بتضافر الجهود 
بغية تجسيد مختلف المشاريع ذات االهتمام المشترك التي تندرج 
في سياق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على 
غرار إنجاح الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة 
األمازيغية، فضال عن دعم ومرافقة عمليتي النشر والترجمة من و 

إلى اللغة األمازيغية".

لقاء تن�سيقي لإجناح الطبعة الثالثة جلائزة 
رئي�س اجلمهورية للأدب واللغة المازيغية
اأكدت الوكالة الوطنية للن�صر والإ�صهار و املحافظة ال�صامية للأمازيغية، اأم�س الأول، باجلزائر العا�صمة، 

التزامهما باإجناح الطبعة الثالثة جلائزة رئي�س اجلمهورية للأدب واللغة المازيغية.

كوميدي"  أب  "ستاند  عرض  في 
األخير، خرج روان أتكينسون صاحب 
عن  الشهيرة  بين"  "مستر  شخصية 
طريقته المعتادة في اإلضحاك، إذ سخر 
أميركا ودول  من كل شيء حوله؛ من 
منها  سخر  التي  فرنسا  وتحديدا  العالم 

مرارا.
شيطان  شكل  في  المسرح  على  ووقف 
لجمهور  موجهة  بذيئة  نكات  يلقي 
لم  الساحق  نجاحها  ورغم  الكبار، 
البالغين  بين  انتشارها  ترضه محدودية 
بمسلسل  الرجوع  اختار  ولهذا  فقط، 
جديد بعنوان "رجل في مواجهة نحلة« 
خالله  من   (Man vs Bee)يعود 
لجمهور  اآلسرة  شخصيته  لحركات 

الكبار والصغار على حد سواء.
ويعود أتكينسون من خالل رجل يدعى 
تريفور يدخل في مواجهة نحلة بالمنزل 
فيه  يعمل  الذي  العريق  األرستقراطي 
حارسا، والمسلسل يقدم كوميديا انتهت 
كوميديا  أي  شابلن،  تشارلي  زمن  منذ 
مجتمع  خاللها  يتورط  التي  الموقف 
في  قصد،  دون  من  كله  المسلسل 
مصادفة وتعثر يقودان رجال ساذجا إلى 
منه  قصد  دون  من  النهاية  في  النجاح 

لكن من شدة صدقه.
الرجل نفسه في حالة حرب  ويجد هذا 
مع نحلة في وقت يسكن فيه في قصر 
محبوك  عبثي  صراع  وهو  فاخر، 
و"سيناريو" جيد لتقديم مواقف كوميدية 
مبنية على ذلك، وسيدرك الجمهور كل 
بين"،  "مستر  شخص  خالل  من  ذلك 
أن  اعتاد  الذي  الصادق  الساذج  الطيب 
تترك تصرفاته أي مكان يوجد فيه في 

فوضى عارمة.
الكوميدية  أتكينسون  تصرفات  وأدت 
المشاهد تسلية  إلى بعض أكثر  الغريبة 
 ،» (Netflix)نتفليكس" خدمة  في 
يتناقلها  الساذج  الرجل  هذا  فمواقف 
محاولته  وعند  الكبار،  كما  الصغار 
يتورط  المؤذية  بالنحلة  اإلمساك 
تخلق  فظيعة؛  أعمال  في  "تريفور"، 

العديد من المشاكل للمنزل وأصحابه.
مقابل هذا الرجل، تقف صاحبة المنزل 
المهووسة بكل قطعة فيه وتضطر إلى 
الخارج،  في  عطلة  لقضاء  فقط  تركه 

تثير  مواقف  عليه  يترتب  ما  وهذا 
نينا  فقصر  الضحك،  يريد  مشاهد  أي 
القيمة،  للتحف  موطنا  يعّد  وكريستيان 
ومع ذلك ال يولي "مستر بين" اهتماًما 
المسلسل  ويبدأ  التحف،  بهذه  كبيرا 
أثناء  لتمثال  عشوائي  تحطيم  بحادث 
على  القضاء  بين"  "مستر  محاولة 

النحلة.
بإنتاجات  عام  بوجه  السينما  وتزخر 
بعض  كان  التي  والحشرات  الحيوانات 
أما  عدوا،  أو  عونا  أبطالها  أفضل  من 
نحلة سلسلة "نتفليكس" فلها دور آخر، 
عن  تخرجه  حتى  تريفور  تعذب  فهي 

طوره.
بين  المبرر  غير  العداء  هذا  ورغم 
رجل ونحلة، فإن رد فعله تجاه الحشرة 
هو  مما  الكثير  يترك  ال  المزعجة 
مرغوب فيه، إذ يحاول مرارا وتكرارا 
يفكر  وال  المسكينة،  النحلة  حياة  إنهاء 
من  مجرد طردها  في  واحدة  مرة  ولو 

البيت.
قاتلة  ثأر  حادثة  في  المشاهد  ويتورط 
ويستخدم  النحلة،  من  القصر  لتخليص 
خصمه  لقتل  مختلفة  متطرفة  أساليب 
تدميرها  في  التفكير  إلى  تصل  الطائر 
بمفاتيح  أو  كهربائي،  يدوي  بخالط 

البيانو.
المتكافئ  وينتج عن ذلك الصراع غير 
جمهور ال يؤيد تماما البطل على حساب 
ما  أيضا  ذلك  المتطفلة، وربما  الحشرة 
"مستر  محاوالت  من  السخرية  يخلق 

بين" الساذجة للتخلص منها.
تركت  المطار،  إلى  مغادرتهما  وقبل 
نينا وكريستيان الرجل مع دليل يشرح 
التكنولوجيا  تشغيل  كيفية  بالتفصيل 
لم  تريفور  أن  غير  للقصر،  الرائعة 
يُظهر أي احترام لهذا الكتيب المهم الذي 
سرعان ما أشعل النار فيه أثناء محاولته 

طهي حسائه.
هذا المسلسل سيجلب الضحك والسعادة 
مشاهدة  بعد  بخاصة  والكبار  للصغار 
وكيف  الساذجة،  تريفور  تصرفات 
تحدث  حتى  وتكثر  حماقاته  تتوالى 
بتدخل  ينجح  تجعله  التي  المعجزة 
قدري، ويصنع نهاية سعيدة على الرغم 

من كل شيء.

م�صل�صل"رجل يف مواجهة نحلة"

عودة "م�سرت بني" بكوميديا 
ت�ستقطب الأطفال والكبار

االحد  يوم  والفنون  الثقافة  وزارة   أعلنت 
لالستفادة  شروط  دفتر  تفاصيل  عن 
مجموعة  بنشر  الخاص  البرنامج  من 
باللغتين  الجديدة  األدبية  المؤلفات  من 
في  البراي  وبتقنية  واألمازيغية  العربية 
الستين  للذكرى  المخلدة  االحتفاالت  إطار 

السترجاع السيادة الوطنية.
يدخل هذا البرنامج، حسب دفتر الشروط 
دعم  إطار  الوزارة، في  نشرته  الذي 
القطاع  من  حرصا  والناشرين  المؤلفين 
كل  وتشجيع  تحفيز  في  االستمرار  على 
الكتاب  الفاعلين في ميدان اإلبداع وإنتاج 

المطبوع لتيسير وصوله إلى القارئ.
حسب  كذلك  المشروع  هذا  يدخل  و 
جديدة  سياسة  انتهاج  سياق  في  الوزارة  
عريضة  فئات  إلى  الدعم  تقديم  تضمن 
ومتباينة مع تشجيع الطاقات الشابة و رفع 
والنشر  الكتاب  في مجال  المهنية  مستوى 
وإثراء  المطالعة  ثقافة  ترقية  اجل  من 

المكتبة الجزائرية بمؤلفات جديدة.
موجه  البرنامج  هذا  أن  الوزارة  وذكرت 
إلى  الجزائرية  النشر  دور  و  للمؤلفين 
في  تنشط  التي  الثقافية  الجمعيات  جانب 
المؤلفين  ومرافقة  الكتاب  نشر  مجال 

التاريخية  الرواية  حقل  في  والمبدعين 
باللغة العربية و األمازيغية و كتاب الطفل 
و   ( جزائرية  أعالم  و  تاريخية  (قصة 
بتقنية  طبعات  إلى  إضافة  الفاخرة  الكتب 

البراي.
االستفادة من  في  الراغبين  ويشترط على 
ونشاط  سليمة  قانونية  وضعية  البرنامج 
منتظم في مجال النشر والكتاب كما يجب 
أن يعالج الكتاب موضوعا جديدا ومبتكرا، 
االستفادة  شروط  على  االطالع  يمكن  و 
من البرنامج و الخطوات الواجب إتباعها 

على موقع وزارة الثقافة والفنون.

وزارة الثقافة والفنون

ن�سر تفا�سيل دفرت ال�سروط اخلا�س بال�ستفادة من برنامج الن�سر

 3 اأغاٍن من األبوم لطيفة 2022 
�سمن الأكرث م�ساهدة حول العامل

األرقام  تحقيق  في  لطيفة  النجمة  تستمر 
"لطيفة  ألبوم  ميني  خالل  من  القياسية 

أيام  منذ  طرحته  والذي   ،"2022
روتانا  شركة  مع  بالتعاون 

والمرئيات،  للصوتيات 
وبعد تجاوز أغاني األلبوم 
مليون   15 عن  يزيد  ما 
مشاهدة حتى اآلن، دخلت 

3 أغاٍن من األلبوم ضمن قائمة الفيديوهات 
موقع  على  العالم  حول  مشاهدة  األكثر 

يوتيوب.
دخلت  التي  الجديدة  لطيفة  أغاني  وتمثلت 
مرة  «هنعيشها  في  مشاهدة  األكثر  قائمة 
و«أحسن  دوم«  و«أعطيني  واحدة« 
مشاهدة  أغنية   25 أكثر  ضمن  أحسن«، 
طرحتها  أغنيات   5 بين  من  العالم  حول 

لطيفة في ألبومها الجديد.
واحدة«  مرة  «هنعيشها  أغنية  وجاءت 
«أحسن  وأغنية   ،24 الـ  المركز  في 
والعشرين،  السادس  بالمركز  أحسن« 
وأغنية «أعطيني دوم« في المرتبة الثامنة 

والعشرين.
أغنيات  أنغامي عن وجود  وكشفت منصة 
لطيفة في قوائم األكثر تداواًل بأكثر من دولة 
وليبيا،  والعراق  سوريا  أبرزها  عربية؛ 
وجاءت أغنية «أعطيني دوم« في األكثر 

تداواًل على أنغامي العراق، وأغنية «طار 
المغرب،  أنغامي  تطبيق  تصدرت  طار« 

وأيضاً أغنية «أعطيني دوم« في سوريا.
قياسياً  رقماً  لطيفة،  حققت  أن  وسبق 
بـ   ،2022 لطيفة  ألبوم  ميني  طرحها  بعد 
الـ  حاجز  كسرت  حيث  فقط،  ساعة   24
يوتيوب،  موقع  عبر  مشاهدة  مليون   10
وأعربت الفنانة لطيفة، عن سعادتها بنجاح 
ألبومها الجديد، لطيفة 2022، وكتبت عبر 

حسابها الشخصي بموقع تويتر: " أكثر من 
ألبوم  ألغاني  مشاهدة  ماليين   10
لطيفة 2022 في أقل من 24 ساعة 

على اليوتيوب".
مرة  "هنعيشها  أغنية  وتخطت 
لطيفة  ألبوم  من  واحدة"، 
ماليين   3 الـ  حاجز   ،2022
مشاهدة، عبر اليوتيوب، وتأتي 
في المركز األول، وتليها أغنية أعطيني دم، 
التي تجاوزت حاجز الـ 3 ماليين مشاهدة 
لتحتل المركز الثاني، وفي المركز الثالث 
وحبيبو،  أحسن،  أحسن  أغنيات  جاءت 
بتجاوزها حاجز الـ 3 ماليين مشاهدة، وفي 
النهاية تأتي أغنية طار طار، والتي حققت 

2 مليون مشاهدة.
كما تستعد الفنانة لطيفة، لطرح أغنية جديدة 
خالل  األلبوم  أغاني  لباقي  تنضم  أخرى 
األيام القليلة القادمة، والتي تحمل عنوان من 
بلدي، ويتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.
يذكر أن ميني ألبوم الفنانة التونسية لطيفة، 
باللهجة  أغاٍن   3 منها  أغاٍن،   6 يضم 
المصرية وأغنيتان باللهجة العراقية وأغنية 
التونسية  النجمة  وقامت  التونسية،  باللهجة 
كليب  الفيديو  بطريقة  بتصويرها  لطيفة 
شريف  بكندا  المقيم  اللبناني  المخرج  مع 

ترحيمي.
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الوكالت

ودفع الجفاف الذي بات يهدد العديد من 
المغاربة  الكبرى،  المدن  و  الدواوير 
لالحتجاج على النقص الكبير في المياه 
المتكرر  وانقطاعها  للشرب  الصالحة 
اآلبار  جفاف  و  جودتها  وضعف 

واألودية.
وسائل  بحسب  المتظاهرون،  ونظم 
اعالم محلية، مسيرات احتجاجية سيرا 
دوابهم  على  ركوبا  أو  األقدام  على 
الحيوية  المادة  بهذه  بتزويدهم  مطالبين 
السيما و أن معاناتهم تتجدد كل موسم 
قطع  إلى  يضطرون  حيث  صيف 
بالماء.وبات  للتزود  طويلة  كيلومترات 
لذلك  بحدة  يطرح  الماء  جودة  مشكل 
لالحتجاج  فاس  بمدينة  السكان  خرج 
على ذلك، كما شهدت مدينة بني مالل 
الماضية  األسابيع  في  أخرى  ومدن 
المغربية  الجمعية  أكدتها  احتجاجات 
لحقوق اإلنسان، نتيجة النقص في الماء 

ببعض األحياء وتغير مذاقه.
اآلبار  من  العديد  جفاف  مع  وموازاة 
للحصول  مصدرا  كانت  التي  والمنابع 
يلجأ  للشرب،  الصالح  الماء  على 
مضاعفة  الى  المتضررون  السكان 
الحصول على  نحو  جهودهم وطريقهم 
لم  التي  المصادر  على  والضغط  الماء 
تنضب بعد، والتي يصطف خلفها الناس 
لفترات طويلة، كما يشتكي سكان المدن 
من ضعف جودة المياه في الصنابير ما 
يدفعهم إلى البحث عن مصادر طبيعية 
للماء ويضطرون إلى قطع كيلومترات 

لذلك. 
لحقوق  المغربية  الجامعة  رئيس  وأكد 
وجود  الخراطي،  بوعزة  المستهلك، 
إلى  منبها  الشرب،  مياه  سالمة  مشكل 
أن من يقوم بالتحاليل للماء هو الموزع، 
ما يجعله طرفا وحكما في نفس الوقت.
في  أزمة  وجود  إلى  الخراطي  ونبه 
الماء الصالح للشرب بالمغرب، خاصة 
مع ضعف سقوط االمطار في السنوات 
عاشه  ما  إلى  مشيرا  الماضية،  الثالث 
أزمة  مع  الماضي  القرن  في  المغرب 
إجراءات  اتخاذ  يتم  أن  دون  الجفاف، 

التي  المآسي  تكرار  دون  اليوم  تحول 
حدثت حينها.

تتواصل  "العطش"،  أزمة  وموازاة مع 
اللهب  ألسنة  وإخماد  تطويق  عمليات 
شمال  واسع  نطاق  على  امتدت  التي 
المغرب، وتتزايد معها مطالب الهيئات 
المخزن،  إلى نظام  المرفوعة  الحقوقية 
تحمل  ضرورة  على  تشدد  والتي 
دور صندوق  بتفعيل  والقيام  مسؤوليته 
بعمليات  والقيام  الطبيعية  الكوارث 

استعجالية لتعويض الضحايا.
تزال  ال  التي  النيران  أدت  وبينما 
األربعاء  منذ  المغرب،  شمال  مشتعلة 
وإجالء  شخص  وفاة  الى  الماضي، 
إتالف  جانب  الى  العائالت،  مئات 
مئات الهكتارات من الغابات، تتصاعد 
بالتدخل  الهيئات  من  العديد  مطالب 
المتضررة،  الساكنة  لتعويض  العاجل 
تكبدتها،  التي  الفادحة  الخسائر  عن 
والنهج  اليسار  فيدرالية  غرار  على 

لحقوق  المغربية  الديمقراطي والجمعية 
البرلمانية  النائب  اإلنسان.وشددت 
التامني،  فاطمة  اليسار،  فيدرالية  عن 
وزير  إلى  موجه  كتابي  سؤال  في 
الداخلية، على "ضرورة القيام بعمليات 
ساكنة  تعويض  أجل  من  استعجالية 
األضرار  جراء  المتضررة  المناطق 
مشيرة  الحرائق"،  بسبب  لحقتها  التي 
التي  الفالحية  األراضي  حجم  إلى 
التي  الزراعية  والمحاصيل  احترقت، 
نفوق  إلى  إضافة  اللهب،  ألسنة  أتلفتها 

نسبة مهمة من المواشي والدواجن.
إليه  أدت  ما  عند  التامني  وتوقفت 
الحرائق، من "تشريد للفالحين وسكان 
نتيجة  الذين تضرروا  القروية  المناطق 
من  احتوته  وما  منازلهم،  احتراق 
كانت  كما  مختلفة،  وتجهيزات  أفرشة 
وغيرها  المهنية  معداتهم  إتالف  وراء 
والتنقل".ولفتت  التخزين  وسائل  من 
بهذا الصدد الى أن ألسنة النار "التزال 

لها"،  المجاورة  للساكنة  تهديدا  تشكل 
الموارد  من  مزيد  "توفير  إلى  داعية 

البشرية واللوجستيكية".
المغربية  الجمعية  توقفت  جهتها،  من 
عند  الكبير،  بالقصر  اإلنسان  لحقوق 
ما خلفته النيران المشتعلة في المنطقة، 
محاصيلها  الساكنة  فقدان  الى  مشيرة 
و  ومساكنها،  وماشيتها  الزراعية 
الى  أسرة   1350 حوالي  اضطرار 
واللجوء  المنكوبة  دواويرها  مغادرة 

ألماكن آمنة.
ضرورة  على  الجمعية  فرع  وشدد 
مسؤوليتها  المخزن  حكومة  تحمل 
ب"اتخاذ  اياها  مطالبا  المنكوبين،  تجاه 
التسريع  شأنها  من  كبرى  قرارات 
وتعويض  المنطقة  إعمار  إعادة  في 
القصر  فرع  طلب  المتضررين".كما 
الكوارث  صندوق  دور  "تفعيل  الكبير 
الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب 
تكبدوها،  التي  الخسائر  حجم  مع 
حقيقية  تنموية  مشاريع  وإحداث 
الى  مشيرا  الوطني"،  للتضامن  تفعيال 
سواء  التدخل  وتيرة  "تسريع  ضرورة 
على  أو  الحرائق  إطفاء  مستوى  على 
أية  لتفادي  الساكنة،  إجالء  مستوى 

خسائر محتملة في األرواح".
الديمقراطي"  ولم يتخلف حزب "النهج 
اآلخر،  هو  توقف  حيث  نظرائه،  عن 
في بيان له، عند "الخسائر الفادحة في 
الساكنة  عيش  وسائل  وفي  الممتلكات، 
وهالك المحاصيل الزراعية والماشية، 
أن  من  محذرا  الحرائق"،  بسبب 

"الوضع مرشح للتفاقم".
حكومة  اآلخر،  هو  الحزب  وطالب 
كامل  ب"تحمل  أخنوش،  عزيز 
مسؤولياتها وإعالن المناطق المتضررة 
من الحرائق مناطق منكوبة، واإلسراع 
وإعادة  لإلنقاذ  يلزم  ما  كل  اتخاذ  في 
إعمارها، مع اتخاذ اإلجراءات العاجلة 
هذه  أن  يذكر  المنكوبين".  إيواء  قصد 
فيه  يشهد  وقت  في  اندلعت  الحرائق 
مع  موازاة  المغرب موجة حر شديدة، 

حالة جفاف استثنائية وشح في المياه.

منها  دول،  عدة  في  يستخدم  "بيغاسوس"  يزال  ال 
المغرب، بعد مضي عام واحد على صدور االكتشافات 
وهذا  العالم،  التي صدمت  التجسس  ببرنامج  المتعلقة 
بسبب عدم وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل و 
استعمال هذا النوع من البرامج، حسب ما أكدته أول 

أمس منظمة العفو الدولية )أمنيستي(.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن غياب حظر عالمي 
مؤقت على بيع برامج التجسس يسمح لقطاع صناعة 
برامج الرقابة باالستمرار في نشاطه من دون رادع.
العديد من  مع  مقابالت  الدولية  العفو  منظمة  وأجرت 
السياق,  وفي  البرنامج,  استهدفهم  الذين  االشخاص 
وهو  المنصوري,  هشام  المغربي  الصحفي  وصف 
للغاية  عنيف  "شكل  بأنه  استهدافه  فرنسا,  في  يعيش 
من الرقابة, ألننا نحرم أنفسنا من التعبير عن رأينا في 
قضايا عديدة سواء كانت شخصية أو مهنية". وأضاف 
: "هذا هو هدفهم: أن تصبح مرتابا, وتنعزل عن الناس 

ويزجوك في سجن".
التكنولوجيا  برنامج  مدير  نائب  إنغلتون,  دانا  وقالت 
في منظمة العفو الدولية, في هذا السياق : "بعد مضي 
ببرنامج  المتعلقة  االكتشافات  على صدور  واحد  عام 
المثير  من  العالم,  صدمت  التي  بيغاسوس  التجسس 

من  تنتفع  تزال  ال  الرقابة  برامج  شركات  أن  للقلق 
انتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق عالمي".

بيغاسوس صرخة تحذير  وأضافت : "أطلق مشروع 
أن هناك حاجة ماسة التخاذ إجراءات عاجلة  مفادها 
 ,")...( السيطرة  نطاق  عن  خارجة  صناعة  لتنظيم 
المستهدفة  القانونية  غير  "الرقابة  أن  الى  مشيرة 
هي  المدني  والمجتمع  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعين 
إجراءات صارمة  التخاذ  الوقت  حان  لقد  للقمع.  أداة 

ضد هذا القطاع الذي يواصل نشاطه في الخفاء".
األمن  مختبر  كشف  الحقوقية,  المنظمة  وبحسب 
من  جديدة  "حاالت  الماضي,  العام  في  ألمنيستي, 
االستهداف باستخدام برنامج "بيغاسوس" في المغرب 
بشكل  األمن  "أكد مختبر  ذلك,  إلى  باإلضافة   .")...(
يزال  ال  التي  اإلضافية  الحاالت  من  العديد  مستقل 
األشخاص  بيغاسوس الستهداف  برنامج  فيها  يستخدم 
بشكل غير قانوني", في المغرب و اسبانيا وحتى من 

قبل الكيان الصهيوني.
وضع  إلى  الدعوة  "نواصل  اننا  إنغلتون  دانا  وأكدت 
برامج  واستخدام  ونقل  بيع  على  مؤقت  عالمي  حظر 
تراعي  تنظيمية  ضمانات  تطبيق  يتم  حتى  التجسس 

حقوق اإلنسان تحكم استخدامها".

منحى  "بيغاسوس"  برنامج  استخدام  قضية  وتشهد 
تصاعديا, وذلك منذ أن كشف تحقيق دولي أن المغرب 
برمجيات  لشراء  بسخاء  أنفقت  التي  الدول  أكثر  من 
ما  على  للتجسس  الصهيونية  أو"  أس  "إن  شركة 
يزيد عن عشرة آالف رقم من بينها هواتف لعدد من 
الصحافيين والناشطين الذين يقبعون في السجون اآلن 

بالمملكة.
وتم اتهام المغرب في صيف 2021 باستعمال برنامج 
هيئة  أجرتها  مكثفة  تحريات  بعد  وذلك  او"  اس  "ان 
أساس  على  دولية  إعالمية  وسيلة   17 من  مشكلة 
البيانات التي حصلت عليها منظمة "فوربيدن ستوريز" 

ومنظمة العفو الدولية.
في  للتحقيق  "بيغا"  لجنة  األوروبي  البرلمان  وأنشأ 
التجسس  وبرامج  "بيغاسوس"  برنامج  استخدام 
الماضي, وضعت  نوفمبر  وفي  أوروبا.  في  األخرى 
حكومة الواليات المتحدة مجموعة "إن اس أو" على 
مع  تتعارض  أنشطة  في  "لالنخراط  السوداء  الالئحة 
الخارجية".وفي  السياسة  مصالح  أو  القومي  األمن 
وقت الحق من ذلك الشهر, رفعت شركة آبل دعوى 
على  لمحاسبتها  أو"  اس  "إن  مجموعة  ضد  قضائية 

مراقبة مستخدمي آبل واستهدافهم.

مطالب حلكومة اأخنو�ض بتحمل م�ضوؤوليتها وتعوي�ض �ضحايا احلرائق 

احتجاجات وغياب تام للحكومة 
يف تاأمني الأمن املائي باملغرب

تت�ضاعد املظاهرات يف العديد من مناطق اململكة املغربية احتجاجا على اأزمة نق�ض و�ضالحية املياه ال�ضاحلة لل�ضرب، يف �ضوء غياب تام 

للحكومة يف تاأمني الأمن املائي ل�ضالح املواطنني.

بعد عام على �ضدور الكت�ضافات املتعلقة بالربنامج

 "بيغا�سو�س" ل يزال ي�ستخدم باملغرب

دعت اإىل الوقوف احلازم

 اأمام الرتاجعات اخلطرية 

يف جمال احلريات باململكة

تن�سيقية مغربية 
تدق ناقو�س اخلطر

الحق  عن  للدفاع  الوطنية  التنسيقية  استنكرت 
في التنظيم و التجمع السلمي في المغرب, ما 
تعرض له مناضلو حزب "النهج الديمقراطي" 
االحتجاجية  وقفتهم  خالل  وتنكيل،  قمع  من 
أمام  الحازم  الوقوف  الى  ودعت  أمس،  أول 

التراجعات الخطيرة في مجال الحريات.
 20 من  اكثر  تضم  التي  التنسيقية،  وقالت 
ما  تابعت  إنها  لها,  بيان  في  حقوقية,  منظمة 
التي  السلمية  االحتجاجية  الوقفة  له  تعرضت 
مقر  أمام  الديمقراطي"  "النهج  برمجها حزب 
الداخلية, لالحتجاج على عرقلة تنظيم  وزارة 
من  تمكينه  عدم  خالل  من  الخامس  مؤتمره 

قاعة عمومية لهذا الغرض.
وأوضحت في هذا االطار انه تم "قطع الطريق 
المخزني,  البوليس  قوات  مختلف  طرف  من 
و  الداخلية,  وزارة  مقر  عن  بعيدة  بمسافة 
المتضامنين  وكافة  الحزب  مناضلي  منع 
"دفع  الى  إضافة  إليه",  الوصول  من  معهم 
الشوارع  مختلف  في  المحتجين  تفريق  و 
واألزقة", مبرزة "التنكيل البدني بعدد منهم"، 
"النهج  لحزب  الوطني  الكاتب  رأسهم  وعلى 

الديمقراطي" مصطفى براهمة.
مع  التام"  "تضامنها  عن  التنسيقية  وعبرت 
القمعية,  اآللة  طالتهم  الذين  المناضلين  كافة 
يتمكن  حتى  الديمقراطي"  "النهج  حزب  ومع 
من عقد مؤتمره في وقته القانوني وفي قاعة 
القوى  كافة  الى  الدعوة  مجددة  عمومية, 
الحازم  "للوقوف  بالمملكة  والمدنية  السياسية 
مجال  في  الخطيرة  التراجعات  هذه  أمام 

الحريات الديمقراطية".
وشددت في السياق على أن هذه التراجعات "ال 
تمس وتستهدف حزب النهج الديمقراطي فقط, 
بالمغرب,  المناضلة  القوى  كافة  تطال  وإنما 
مصالح  عن  بصدق  الدفاع  اختارت  التي  و 
للحرية  مغرب  أجل  ومن  المغربي,  الشعب 
مواصلة  أكدت  كما  والديمقراطية",  والكرامة 
العمل حتى يتمكن حزب "النهج الديمقراطي" 

من عقد مؤتمره الخامس.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها الحزب على حسابه 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
أمام  المكثف  االمني  االنزال  "فايسبوك", 
محاصرة  و  المغربية,  الداخلية  وزارة  مقر 
المتظاهرين من كل االتجاهات, قبل ان تقوم 
القوات القمعية بدفع المتظاهرين "بشكل عنيف 

و غير مبرر", ومطاردتهم عبر الشوارع.
انهالت على  بل  بذلك  االمن  قوات  تكتف  ولم 
بينهم مسنون  بالعصي,  السلميين  المتظاهرين 
الى  المصابين  من  العديد  نقل  حيث  نساء,  و 
الممارسات  هذه  المحتجون  وقابل  المستشفى. 
وبشعارات  االستهجان,  بصرخات  القمعية 
الشعب  "اوالد  و  قتالين"  "قتالين..  قبيل  من 
لحزب  الوطني  الكاتب  يقتلوهم".وتعرض 
المغربية  الجمعية  ورئيس  الديمقراطي  النهج 
يد  على  همجي  اعتداء  الى  االنسان,  لحقوق 
قوات االمن المغربي, في محاولة لترهيب و 

تخويف المحتجين.

املغرب :

 تنديد وا�سع بزيارة رئي�س 
اأركان احلرب ال�سهيوين

نددت عدة هيئات مغربية مناهضة للتطبيع، بزيارة 
المغرب،  الى  الصهيوني  الحرب  أركان  رئيس 
العسكري"،  و  األمني  "التعاون  يسمى  ما  لبحث 
الى "الصهينية  الذي يهدف  التطبيع  أدانت بشدة  و 
التأكيد على رفض الشعب  للبالد، مجددة  الشاملة" 
المغربي ألي عالقة مع الكيان الصهيوني المحتل.

لدعم  المغربية  الجبهة  اعتبرت  االطار,  هذا  وفي 
الزيارة  هذه  لها,  بيان  في  التطبيع  وضد  فلسطين 
تتوقف  "التي ال  التطبيع  موجة جديدة من موجات 
وهي  التطبيع",  مستنقع  في  المغرب  إغراق  عن 
"خطوة من الخطوات المسعورة لصهينة مؤسسات 

الدولة".



الوكاالت

13االأربعاء  20 جويلية 2022 املـوافق لـ 21 ذو احلجة 1443 هـ   

 www.elraed.dz

دويل

قال مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي 

حلركة حما�س، وم�سوؤول مكتب العالقات 

الدولية، اإن حركته حري�سة على تعميق 

عالقاتها بحا�سنتها العربية والإ�سالمية، مع 

اجلانبني الر�سمي وال�سعبي. ويف حوار خا�س 

مع "املركز الفل�سطيني لالإعالم" اأكد اأبو مرزوق 

اأن حركته ل تتدخل يف �سوؤون الآخرين، ول 

ت�سطف بتكتالت �سد اأخرى، ول تعادي اأّيًا 

من الأطراف يف املنطقة، وعدوها املركزي هو 

الحتالل ال�سهيوين، واأن البو�سلة هي القد�س.

ل�سيما  الإقليمية،  عالقاتها  حما�س  تقيم  كيف 

بعد زيارَتْي لبنان واجلزائر؟

عالقاتها  تعميق  على  الحرص  كل  حريصة  حماس 
الرسمي  الجانبين  مع  واإلسالمية،  العربية  بحاضنتها 
التواصل  على  تحرص  انفكت  ما  والحركة  والشعبي، 
األمة  مع  التواصل  كما  المنطقة،  في  األنظمة  مع 
من  ومكوناتها  وأعراقها  ومذاهبها  تياراتها  بكل 
الدول  من  أيّاً  تعادي  أحزاب وهيئات ومؤسسات، وال 
سياسات  كانت  سلطة  أي  اتخذت  ما  وإذا  والمكونات، 
بحقنا، نصبر ونحاول وندفع عن أنفسنا، وال نقطع معهم 
الفترة األخيرة أجرى وفد رفيع برئاسة  من جانبنا.في 
للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  هنية  إسماعيل  األخ 
بمسؤوليهما،  التقى  حيث  والجزائر،  لبنان  إلى  زيارة 
وكانت زيارتان مثمرتين، ولهما انعكاسات مباشرة على 
شعبنا وقضيته المقدسة، وتأتي الزيارتان استمرارا مع 
تواصالتنا المستمرة والدائمة مع مختلف الدول العربية، 
الدول اإلسالمية.ال يخلو األمر من بعض  والعديد من 
العثرات في الطريق كعالقتنا مع أشقائنا في السعودية، 
حيث قطعوا العالقة، واعتقلوا ممثل الحركة الذي مثلها 
 ،2000-1990 عامي  بين  سنوات  عشر  من  ألكثر 
المعوقات،  ورفع  المشكالت،  حل  جاهدين  ونحاول 

واإلفراج عن المعتقلين، وال زلنا نحاول.
العقد  في  حصل  ما  أن  مالحظة  بمكان  األهمية  من 
الماضي في مختلف دول المنطقة ترك تأثيًرا كبيًرا على 
تموضع الحركة بين هذه الدول، وذلك العتبارنا جزًءا 
من الحركات اإلسالمية المقاومة في المنطقة، مما ترك 
تأثيره علينا بصورة مباشرة وكبيرة، ونحاول جاهدين 
المحاولة،  في  فقدناه من عالقات، وسنستمر  ما  ترميم 

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

نضاله، ويدعم جهاده.

اأحالف  اإن�ساء  عن  يقال  ملا  احلركة  نظرة  هي  ما 

اأمنية وع�سكرية يف املنطقة؟

تعاون  على  أمريكي  وضغط  للصهاينة  حرص  هناك 
أمني وعسكري في المنطقة بمشاركة الكيان الصهيوني، 
ولعل الخالفات البينية بين دولها يشكل عامال مساعدا 
من  ذلك  بدأ  وقد  القبيل،  هذا  من  مخطط  أي  إلفشال 
خالل إنشاء حلف عسكري خالل زيارة ترامب األولى 
للمنطقة، لكنه فشل قبل انطالقه، ولم يعد سوى أماني 
لدى األمريكان والصهاينة ال رصيد لها في الواقع، ألن 
العراق وقطر وعمان واألردن ومصر ضد أي حلف 
من هذا القبيل، كما أن قوانين مجلس التعاون الخليجي 

تحول دون تكوين مثل هذا الحلف.
دولة  أمن  تعزيز  حول  بايدن  تصريح  أن  العلم  مع 
أمريكا،  الصهيوني في  اللوبي  لمخاطبة  االحتالل جاء 
بعد فشل خططه في عالج مشاكل الطاقة والغذاء بسبب 
له  التجديد  في  مباشرة  يؤثر  قد  مما  أوكرانيا،  حرب 
الرئيس  لعودة  الداخلية  الجهود  وبجانب  ثانية،  لوالية 
السابق ترامب للبيت األبيض، فإن بايدن يواجه تحدياً 
أمامه لحل مشكلة الطاقة، وارتفاع أسعار النفط، ولذلك 
دولة  تكون  المنطقة  في  أحالف  لتشكيل  يسعى  فهو 

االحتالل جزًءا منها.
إن سياسة حماس تجاه األحالف والمحاور، تكمن في 

كونها ترفض أن تكون جزًءا من أي حلف أو محور 
لتحصيل  تسعى  أنها  أهمها  األسباب،  من  لجملة  نظرا 
الفلسطيني،  شعبنا  لحقوق  األطراف  كل  من  تأييد 
وقضيته العادلة من مختلف دول المنطقة وشعوبها، بما 
ودرجات  وأشكال  بصور  ولكن  المطبعة،  الدول  فيها 
طرف  ألي  الحركة  انضمام  من  يجعل  مما  مختلفة، 
شعبنا  ويجعل  خصم،  إلى  اآلخر  الطرف  ل  يحوِّ
الفلسطيني يدفع الثمن، وقد شكلت حرب الخليج الثانية 
1991 نموذًجا ال يُنسى.وفي الوقت ذاته، فإن التحالفات 
غالًبا ما تكون بين دولة كبيرة قادرة على حماية دول 
أخرى أقل منها قوة على قاعدة تنازل جزئي عن سيادة 
أي  األكبر،  الدولة  من  الحماية  نظير  الصغيرة  الدول 
أن األحالف غالًبا ما تكون بين دول، وليس بين دول 
لها،  فاقدة  والحركات  سيادة،  ذات  والدول  وحركات، 
وتسعى كي تتمتع بها، وتحتاج إلى دول لدعمها، رغم 
أن هذا الدعم يأتي ضمن مصالح قوية لهذه الدول، ألنها 

ليست جمعيات خيرية.
أحالف  في  واالنخراط  دون حماس  يحول  ثالث  سبب 
وقومي  وطني  إجماع  محل  القدس  قضية  أن  إقليمية، 
ألهلها،  داعًما  يكون  أن  يجب  تجمع  وأي  وإسالمي، 
حسب  متقلب  السياسي  والعمل  لمقاومتها،  ومسانًدا 
المصالح المرجوة لكل طرف، ومصلحة شعبنا وحركتنا 
أن تبقى محل إجماع األمة دون تفريط في دعم أي من 
موقفها  حتى  أو  تموضعها  كان  ومهما  المنطقة،  دول 
األساس،  هي  تبقى  الفلسطينية  فالقضية  الحركة،  من 
وبالتالي فإن مشاركة الحركة في أي تحالف أو تعاون 
ليست القدس وفلسطين والمقاومة عنوانه، فسوف يشكل 

حول  واختالف  لألمة  تمزيق  عامل 
التعامل مع قضية فلسطين.

من  أن  في  يتمثل  رابع  سبب 
لمقاومتنا،  تأييًدا  الدول  أكثر 
تجاه  سياستنا  مع  وتطابًقا 
الجمهورية  هي  فلسطين، 
ونحن  اإليرانية،  اإلسالمية 
المجاالت  نتعاون معها في كل 

ليس  لكن  للمقاومة،  الحيوية 
نحن  مصلحتنا  من 

يكون  أن  وهم 
تحالف  هناك 
ألنه  بيننا، 
يجلب عداوة 

كة  للحر
في 

المنطقة العربية، والسنّة في العالم اإلسالمي، وبالتالي 
إليران  يجلب  وال  له،  مبرر  ال  الحلف  هذا  مثل  فإن 
يؤثر  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  مرجوة  مصلحة 
على تموضع الحركة في العالم اإلسالمي، وبالتالي فلن 
نكون مفيدين إليران إذا وقفت األمة، أو جزء منها في 

الموقع اآلخر.

اأنها م�ستهدفة من التحالفات  هل تعتقد احلركة 

اجلاري اإقامتها؟

أعتقد أنه ال تحالفات على مستوى المنطقة ستنجح إذا 
المطروح  أن  كما  منها،  جزًءا  االحتالل  دولة  كانت 
شديد  خطر  هذا  وفي  إيران،  مواجهة  التحالفات  من 
ايران  أن  أوالهما  زاويتين،  من  الوطنية  قضيتنا  على 
تقف بجوار مقاومتنا، وفق سقف ال يجاريها فيه أحد، 
المشروع  هو  المركزي  المنطقة  عدو  أن  وثانيهما 
الصهيوني، وتحويل العداء إلى ايران فيه خطورة شديدة 
على مستقبل الصراع مع االحتالل.مع العلم أن الحركة 
مستهدفة من المشروع الصهيوني، والغرب في عمومه 
أصحاب المشروع الصهيوني، وداعموه، وحماته، منذ 
تسليحه،  تم  حيث  ذاته،  الكيان  إنشاء  ثم  بلفور،  وعد 
للتطبيع  المنطقة  دول  على  الضغط  ثم  دولًيّا،  وحمايته 
تمويلها،  مصادر  وتجفيف  حماس،  ومحاربة  معه، 
السيما بعد انتهاء الحرب الباردة وانتصار الغرب فيها، 
المنطقة  في  أمريكا  وتفرد  السوفيتي،  االتحاد  وتفكيك 
والعالم، وبالتالي فإن الحركة مستهدفة على كل األحوال.

اإىل اأي حد تعد احلركة اأن الق�سية الفل�سطينية 

مت�سررة من هذه الأحالف؟

من  عدد  نشوء  الفلسطينية  القضية  تاريخ  شهد  لقد 
شعبنا  على  أضرارها  تركت  التي  االصطفافات، 
الفلسطيني وقضيته، سواء حين وقف الفلسطينيون مع 
مصر في صراعها مع السعودية في نصف القرن 
من  الفلسطينيين  آالف  عشرات  وطرد  الماضي، 
السعودية إبان حرب اليمن في منتصف الستينات، 
ظفار  ثورة  من  الفلسطيني  اليسار  بوقوف  مرورا 
مما جعل سلطنة عمان تأخذ موقًفا من 
إلى  وصوال  الفلسطينيين، 
الثانية،  الخليج  حرب 
أبو  األخ  واصطفاف 
هللا  رحمه  عمار 
صدام  بجانب 
مما  حسين، 
دول  دفع 
الخليج 

التخاذ موقف ضد الفلسطينيين، وطرد آالف منهم. لعلي 
أقول أن تراجع القضية الفلسطينية بهذا الشكل مؤخًرا 
المرجعية  من  ف  ت.  م.  وجهة  تغيير  األساسي  سببه 
بالكيان  المباشر  االتصال  على  االعتماد  إلى  العربية 

الصهيوني، وجعل البيض كله في سلة األمريكان.

اأو ابتعاد حما�س من  ما هي معايري درجة تقارب 

التحركات الإقليمية اجلارية؟

الجارية  التحركات  عن  بعيدة  حماس  تكون  أال  يجب 
التواصل  من  قدر  وعندنا  كذلك،  وهي  المنطقة،  في 
معها  والتعاون  المنطقة،  دول  من  عدد  مع  الرسمي 
كما  وشعبنا،  قضيتنا  المحتملة ضد  األخطار  لمواجهة 
خاللها  من  نصل  واسعة  شعبية  اتصاالت  شبكة  لدينا 
لكل مكونات األمة، ونؤثر ونوجه البوصلة في االتجاه 
السليم من التحركات اإلقليمية الجارية، كما أننا نحوز 
للمشروع  مقاومتنا  خالل  من  تأثيًرا  األكثر  الفعل 
كل  على  وسنواجهه  فلسطين،  قلب  في  الصهيوني  
الفعالة  المقاومة  سواء  المتاحة،  باإلمكانيات  الصعد 
المستقبل،  ستحدد  التي  األساس  وهي  األرض  على 
بجانب العمل في مجاالت مالحقة االحتالل في أروقة 
القضاء العالمي، وفضح انتهاكاته لحقوق اإلنسان، مع 
تتواصل  القضية  الفاعلة في  أن معظم األطراف  العلم 
بطريقة  أو  ا،  سًرّ ومعظمها  علًنا،  بعضها  حماس،  مع 

غير مباشرة.

ويف  التطبيع،  ملعار�سة  حما�س  ت�سعى  كيف 

الدول  مع  قطيعة  اإىل  الو�سول  عدم  ذاته  الوقت 

املطبعة؟

ليس من الضرورة تطابق مواقف الحركة مع مختلف 
مع  عربي  نظام  أي  تطبيع  يعني  فال  وبالتالي  الدول، 
الكيان الصهيوني وقف العالقة مع الحركة، فقد يرى أي 
نظام مصالحه تتحقق بعالقة جيدة مع الكيان الصهيوني 
أبيض  ليست  األمور  ألن  الوقت،  نفس  في  ومعنا 
وأسود، بل هنالك إكراهات في السياسة، واضطرارات 
عند األنظمة تقدرها لنفسها مع عدم تدخل الحركة في 
ال  قد  الرسمي  التطبيع  فإن  ذاته،  الوقت  سياساتها.في 
مصر،  في  الحال  هو  كما  الشعبي،  التطبيع  به  يلحق 
فرغم دخول التطبيع معه ألربعة عقود، إال أن النقابات 
الكيان  مع  تتعامل  لم  الشعبية  والدوائر  والهيئات 
يسافر  من  كل  منها  يفصل  بحيث  إطالًقا،  الصهيوني 
لفلسطين المحتلة، مع العلم أن التطبيع ضرره بليغ على 
القضية والشعب، ويجب مقاومته، وبالقدر الذي ينجح 
وهذا  الفلسطينية،  للقضية  التأييد  يتراجع  التطبيع  فيه 
والدول  الصهيوني  الكيان  بين  االتفاقيات  في  واضح 
التطبيع  نقاوم  أننا كحركة  التي طبعت معه.الخالصة، 
على كل المستويات الوطنية والرسمية والشعبية واألمة 
والهيئات، لكن ظروفنا الصعبة، وحجم العداوة للحركة، 
والضغوط عليها من الغرب تؤثر على فعالية برامجنا 

وسياساتنا وخططنا في هذا الصعيد.

ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلما�س مو�سى اأبو مرزوق يف حوار للمركز الفل�سطيني لالإعالم

عالقاتنا ال�صيا�صية تبنى على التوازن والقد�س هي البو�صلة 
زيارة الأخ اإ�صماعيل هنية للجزائر كانت مثمرة ولها انعكا�صات مبا�صرة على �صعبنا وق�صيته املقد�صة
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من مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان 

معجزة اإلسراء

من  الحياة،  في  شركائه  إلى  اإلنسان  ينظر  حين 
من  تحتها  ينضوي  وما  وجماد،  ونبات  حيوان 
أنه مكرَّم ومزوَّد بطاقات  وأنواع؛ سيجد  أصناف 
وإمكانات تفوق ما لدى هذه المخلوقات، وإن تميز 
بعضها عنه في جانب ما. فتكريم اإلنسان يعني 
بقية  خصائص  عن  تتميز  بخصائص  مزوَّد  أنه 
المخلوقات؛ قال تعالى: }وََلَقدْ َكرَّمْنَا بَِني آدَمَ 
وَرَزَْقنَاهُم  وَاْلبَحِْر  اْلبَرِّ  فِي  وَحَمَْلنَاهُمْ 
نْ  مَّ ْلنَاهُمْ عََلىٰ َكثِيٍر مِّ بَاتِ وََفضَّ يِّ مِّنَ الطَّ

خََلْقنَا تَْفضِيًل{ )اإلسراء: 70(. 
والمراد بـ )بني آدم( هنا- كما يقول ابن عاشور- 
جَمِيعُ النَّوِْع؛ َفاْلَوْصَافُ اْلمُْثبَتَُة هُنَا ِإنَّمَا 
هِيَ َأحَْكامٌ لِلنَّوِْع مِنْ حَيُْث هُوَ، َكمَا هُوَ 
اْلجَمَاعَاتِ.  ِإَلى  تُسْنَدُ  الَّتِي  اْلَحَْكاِم  شَْأُن 
َأيْ  َكِريمًا،  جُعل  أنه  )التكريم(  بـ  والمقصود 
َذلِيٍل فِي صُورَتِهِ  وََل  مَبُْذوٍل  َغيْرَ  نَفِيسًا 
َفِإنَّ  بَشَرَتِهِ؛  وَفِي  مَشِْيهِ  حَرََكةِ  فِي  وََل 
وََل  النََّظاَفَة  يَعِْرفُ  َل  اْلحَيَوَانِ  جَمِيعَ 
وَاْلمَْأَكِل، وََل  اْلمَضْجَِع  تَرْفِيهَ  وََل  اللِّبَاسَ، 
رَاِب،  وَالشَّ عَاِم  الطَّ تَنَاوُِل  َكيْفِيَّةِ  حُسْنَ 
مَا  وَدَْفعَ  يَنَْفعُهُ  لِمَا  الِسْتِعْدَادَ  وََل 
يَضُرُّهُ، وََل شُعُورَهُ ِبمَا فِي َذاتِهِ وَعَْقلِهِ 
وَاْلَقبَائِحَ  مِنْهَا  َفيَسْتَِزيدُ  اْلمَحَاسِِن  مِنَ 
عَِن  اْلخُُلوَّ  بَْلهُ  وَيَدَْفعُهَا،  َفيَسْتُرُهَا 
ِر  َطوُّ التَّ َقبُوِل  وَعَنْ  نَائِعِ،  وَالصَّ اْلمَعَاِرفِ 

فِي َأسَالِيِب حَيَاتِهِ وَحَضَارَتِهِ. 
ْكِريِم ِبَأنَّ اإْلِنْسَاَن  َل ابْنُ عَبَّاٍس لِلتَّ وََقدْ مَثَّ
يَنْتَِهشُ  َل  َأنَّهُ  يُِريدُ  ِبَأصَاِبعِهِ،  يَْأُكُل 
عَامَ بفمه بل ِبرَْفعِهِ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ، وََل  الطَّ
يَْكرَعُ فِي اْلمَاِء بَْل يَرَْفعُهُ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ. 
رَاِب ِبَقدٍَح  عَاِم ِبمِغْرََفةٍ وَالشَّ َفِإنَّ رَْفعَ الطَّ
تَنَاوٌُل  وَهُوَ  ْكِريِم  التَّ ِزيَادَةِ  مِنْ  َفَذلِكَ 
التكريم  هذا  مظاهر  تعددت  وقد  ِباْليَدِ”)]1[(. 
ل به اهلل تعالى على اإلنسان، ليشمل  الذي تفضَّ
اإلنسان  أمور مادية ومعنوية؛ تتصل بخلق  عدة 
وفاعلية،  بمرونة  مهمته  ممارسة  من  وتمكينه 
كما تتصل بهداية اإلنسان وإعانته على اإليمان 
والستقامة وصونه من النحراف والغواية. ومن 

أهم هذه المظاهر: 
حسن الخَلق والصورة 

مخصوصة  هيئة  على  اإلنسان  اهلل  خلق  فقد 
تتصف بالمرونة والقوة، وتمكنه من أداء وظائفه 
وقد  حاجاته..  وقضاء  الرض  وعمارة  السعي  في 
أوضح هذا المرَ َقسَمُ سورة التين، وعبَّرت عنه 

اعْتِدَاُلهُ  وَهُوَ  تَْقِويٍم{؛  }َأحْسَِن  بـ  السورة 
ِرينَ.  ُة اْلمَُفسِّ وَاسْتِوَاُء شَبَاِبهِ، َكَذا َقاَل عَامَّ
وَهُوَ َأحْسَنُ مَا يَُكوُن، لن اهلل خََلقَ كلَّ شيء 
منكبًا على وَجِْههِ، وَخََلقَ اإلنسان مُسْتَِويًا، 
ِبهَا.  يَْقِبضُ  وََأصَاِبعُ  ويد  َذلِقٌ،  لِسَاٌن  وََلهُ 
ِباْلعَْقِل،  مُزَيَّنًا  َطاهٍِر:  بْنُ  بَْكِر  َأبُو  وََقاَل 
مَدِيدَ  مِْييِز،  ِبالتَّ مَهْدِيًّا  لِْلَمِْر،  يًا  مُؤَدِّ
ابْنُ  وقال  ِبيَدِهِ.  مَْأُكوَلهُ  يَتَنَاوَُل  اْلَقامَةِ، 
:” َليْسَ هلِلَّ تَعَاَلى خَْلقٌ َأحْسَنُ مِنَ  اْلعَرَِبيِّ
ا عَالِمًا، َقادِرًا  اإْلِنْسَانِ، َفِإنَّ اهللَّ خََلَقهُ حَيًّ
مُدَبِّرًا  بَصِيرًا،  سَمِيعًا  مُتََكلِّمًا،  مَِريدًا 

حَكِيمًا. 
وَهَذِهِ صَِفاتُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ”. َفهََذا يَدُلُّكَ 
بَاطِنًا  اهللَّ  خَْلِق  َأحْسَنُ  اإْلِنْسَاَن  َأنَّ  عََلى 
تَرْكِيٍب:  وَبَدِيعَ  هَيَْئةٍ،  جَمَاَل  وََظاهِرًا، 
جَمَعَهُ،  ِبمَا  دْرُ  وَالصَّ فِيهِ،  ِبمَا  الرَّْأسُ 
َطوَاهُ،  وَمَا  وَاْلَفرْجُ  حَوَاهُ،  ِبمَا  وَاْلبَْطنُ 
وَمَا  وَالرِّجَْلنِ  بََطشَتَاهُ،  وَمَا  وَاْليَدَانِ 
ِإنَّهُ  اْلَفَلسَِفُة:  َقاَلتْ  وَلَِذلِكَ  احْتَمََلتَاهُ. 
اْلعَاَلمُ اْلَصْغَرُ، ِإْذ ُكلُّ مَا في المخلوقات جُمع 

فيه”)]2[(. 
صون حقوقه الساسية 

فمن مظاهر تكريم اإلنسان أن حقوقه الساسية 
مصانة  وغيرها،  والموال  والعراض  الدماء  من 
فمن  بالحق؛  إل  عليها  الجور  يجوز  ل  محفوظة؛ 
فعل غير ذلك وقع عليه العقاب دون محاباة ول 
مجاملة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: }ِإنَّ اهللَّ 
وَِإَذا  َأهْلِهَا  ِإَلىٰ  اْلَمَانَاتِ  وا  تُؤَدُّ َأن  يَْأمُرُُكمْ 
حََكمْتُم بَيْنَ النَّاِس َأن تَحُْكمُوا ِباْلعَدِْلۚ  ِإنَّ 
ا يَعُِظُكم ِبهِ ۚ ِإنَّ اهللَّ َكاَن سَمِيعًا  اهللَّ ِنعِمَّ
بَصِيرًا{ )النساء: 58(. وهذه اآلية قيل إنها نزلت 
في عثمان بن طلحة؛ قبض منه النبي صلى اهلل 
عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فدخل 
عثمان  فدعا  يتلوها،  وهو  خرج  ثم  البيت  به 
كثير  ابن  ب  عقَّ وقد  المفتاح.  إليه  ودفع  إليه، 
على ذلك بالقول: “وسواء كانت نزلت في ذلك أو 
ل، فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية: هِيَ لِْلبَرِّ وَاْلَفاِجِر، َأيْ: هِيَ َأمْرٌ لُِكلِّ 

َأحَدٍ”)]3[(. 
إنزال المنهج وتوضيح الصراط

يهبطا  أن  وحواء  آلدم  تعالى  اهلل  أذن  حينما   
من  عليهما  تفضل  كما  تعالى  فإنه  الرض  إلى 
“الرزق” بما يكفل حياتهما، تفضل عليهما أيضًا 
المستقيم؛  الصراط  يهديهما  الذي  بـ”المنهج” 

شيطان؛  لنزغة  أو  نفس  لهوى  يتركهما  فلم 
وإنما ضمن لهما المنهج وطالبهما بالتزامه: }َقاَل 
لِبَعٍْض  بَعْضُُكمْ   ۚ جَمِيعًا  مِنْهَا  اهِْبَطا 
َفمَِن  هُدًى  نِّي  مِّ يَْأتِيَنَُّكم  ا  َفِإمَّ  ۚ عَدُوٌّ 
)طه:  يَشَْقىٰ{  وََل  يَضِلُّ  َفَل  هُدَايَ  اتَّبَعَ 
123(. فلو تُرك اإلنسان بل منهج لكان في ذلك 
شقاء له وغواية. ونحن نرى شيًئا من أثر ذلك في 
الوحي واتبعت  التي عميت عن طريق  الحضارات 
وشقيت  الردى  مهاوي  في  فتخبطت  أهواءها، 
بعقولها وفلسفاتها وشهواتها؛ لن الوحي يحفظ 
ويوفر  الزيغ،  من  والنفوس  الضلل  من  العقول 
ول  أداة  له  تملك  ل  فيما  البحث  مشقة  عليها 

تستطيع إليه سبيًل! 
تلبية المنهج للحاجات الروحية والمادية 
أن جعل اهلل  لإلنسان  اإللهي  التكريم  من  كذلك 
الروحية  اإلنسان  حاجات  يلبي  منهجه  تعالى 
والمادية على السواء؛ لن اهلل سبحانه هو أعلم 
بخلقه وبصنعته: }َأَل يَعَْلمُ مَنْ خََلقَ وَهُوَ 
اللَّطِيفُ اْلخَِبيرُ{ )الملك: 14(. فاإلنسان مخلوق 
بإقامة  ومكلَّف  الروح،  ونفخة  الطين  قبضة  من 
وظائفه  تنفصل  ول  الرض؛  وعمارة  المنهج 
حاجاته  في  كذلك  والمر  الروحية،  عن  المادية 
من  وكان  الترابط..  حيث  من  والروحية  المادية 
الناحيتين؛  هاتين  ا  ملبيًّ المنهج  يأتي  أن  اللزم 
تأملنا  وإذا  عنتًا!  ولقي  اإلنسان  شقي  وإل 
توفي  وجدنها  وتشريعاته  اإلسلم  توجيهات 
هاتين الناحيتين حقهما، دون أن تُلجئ اإلنساَن 
إلى زهد روحي يحرمه من التمتع بالطيبات، ودون 
أشواق  غافًل عن  الجسد  ملذات  في  ينغمس  أن 
ارَ اآْلخِرََة  الروح : }وَابْتَِغ فِيمَا آتَاكَ اهللَّ الدَّ
ۚ وََأحِْسن  نْيَا  ۚ وََل تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
اْلَفسَادَ  تَبِْغ  وََل   ۚ ِإَليْكَ  اهللَّ  َأحْسَنَ  َكمَا 
اْلمُْفِسدِينَ{  يُحِبُّ  َل  اهللَّ  ِإنَّ   ۚ اْلَرِْض  فِي 

)القصص: 77(. 
التعرف  بعد  نشير-  أن  بمكان،  الهمية  ومن 
إلى  لإلنسان-  اإللهي  التكريم  مظاهر  أهم  على 
ضرورة أن يدرك اإلنسان أن هذه الطاقات الكبيرة 
واإلمكانات الهائلة التي زُوِّد بها، إنما جاءت لتعينه 
على المهمة التي ُكّلف بها، ولتساعده على اجتياز 
التي  المانة  أداء  الذي وُضع فيه، وعلى  الختبار 
الحياة في مهمة محددة  تحملها. فاإلنسان بهذه 
وتكليف  اختبار  وفي  الرض،  وعمارة  التعبد  من 
يُخلق  لم  النواهي..  واجتناب  الوامر  التزام  من 

عبًثا ولن يُترك سدى

الخارق  المر  وهي  بمعجزة:  عادة  الرسول  إرسال  أو  النبي  نبوة  تقترن 
للعادة، إلثبات النبي أو الرسول صدقه أمام قومه، وأنه نزل عليه الوحي 
من ربه، ومن المعروف أن اهلل تعالى أيّد نبينا محمدا صلى اهلل عليه 
النبياء قبله، وقد ينفرد بـ معجزة ل  وسلم بمعجزات مثل معجزات 

يماثله فيها نبي سابق، مثل انشقاق القمر، و اإلسراء والمعراج . 
وكان حادث اإلسراء قبل الهجرة بعام أو بعام ونصف، وكان ذلك في 
رجب، والنبي صّلى اهلل عليه وسّلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة 
الصحيفة:  شق  بعد  كان  ذلك  أن  والمتحقق   ، يوما  وعشرين  أشهر 
وافتتح  المطلب.  وبني  هاشم  لبني  قريش  قبائل  مقاطعة  وثيقة 
سورة  من  التالية  اآلية  في  الموجز  بخبره  اإلسراء  سورة  تعالى  اهلل 
اإلسراء المكية: قال تعالى: } سُبْحاَن الَّذِي َأسْرى ِبعَبْدِهِ َليًْل مِنَ 
اْلمَسِْجدِ اْلحَراِم ِإَلى اْلمَسِْجدِ اْلَْقصَى الَّذِي بارَْكنا حَوَْلهُ لِنُِريَهُ 
1   لفظ   : اإلسراء   اْلبَصِيرُ { سورة  مِيعُ  السَّ ِإنَّهُ هُوَ  آياتِنا  مِنْ 
اهلل  صلى  محمد  وهو  بعبده:  أسرى  وجل  عز  اهلل  أن  يقتضي  اآلية 
عليه وسلم. والمعنى: تنزه اهلل تعالى من كل سوء أو عجز أو نقص أو 
شريك أو ولد، فهو كامل الصفات تام القدرة، فهو الذي أسرى بعبده 
محمد بواسطة الملئكة، في جزء من الليل، وبشخصه جسدا وروحا، 
في تمام اليقظة، ل في المنام، من المسجد الحرام في مكة المكرمة 
إلى المسجد القصى، في بيت المقدس، وعاد إلى بلده في ليلته لن 
وأكثر  والمعجزات.  العجائب  فعل  على  تامة  قدرة  قادر  تعالى  اهلل 

المعبر عنه  المفسرين اتفقوا على أن اإلسراء حدث بالجسد والروح، 
بكلمة »عبده« وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة، 
ل في الرؤيا والمنام، ولو كان مناما لقال اهلل تعالى: بروح عبده، ولم 
يقل: »بعبده« ولو كان مناما، لما كانت فيه آية ول معجزة. ثم عرج 
العرش،  فوق  ما  وإلى  السموات  إلى  وسّلم  عليه  اهلل  صّلى  بالنبي 
حيث فرضت في المعراج الصلة على المؤمنين، وكانت بحق معراج 
والمعراج  اإلسراء  في  أن  خلف  ول  وربه،  العبد  بين  وصلة  المؤمن، 

فرضت الصلوات الخمس على هذه المة. 
ووصف اهلل تعالى ما حول القصى بالبركة من ناحيتين: إحداهما- 
وفي  القطر،  ذلك  في  كانوا  الذين  الرسل  وإرسال  والشرائع  النبوة 
نواحيه ونواديه. الناحية الثانية- النّعم من الشجار والمياه والرض 
التي خص اهلل الشام بها. روى  الخصبة ذات النهار والشجار والثمار، 
ابن عساكر عن زهير بن محمد عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم أنه 
قال: ” إن اهلل تعالى بارك ما بين العريش والفرات، وخص فلسطين 

بالتقديس” وهو ضعيف.
مِنْ  لِنُِريَهُ   { تعالى:  اهلل  قاله  ما  هو   : اإلسراء  من  القصد  وكان   
آياتِنا { أي لنري محمدا بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات، والملئكة، 
والجنة، وسدرة المنتهى وغير ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. 
مِيعُ اْلبَصِيرُ وعيد من  وقوله تعالى في نهاية اآلية: ِإنَّهُ هُوَ السَّ
اهلل تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمدا صّلى اهلل عليه وسّلم 

في أمر اإلسراء، فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك، معناها: إن اهلل هو 
السميع لما تقولون، البصير بأفعالكم، يسمع اهلل أقوال المشركين 
واستهزاءهم  لوقوعه،  واستهجانهم  اإلسراء  حادث  على  وتعليقاتهم 
بالنبي صّلى اهلل عليه وسّلم في إسرائه من مكة إلى القدس، واهلل 

يبصر ما فعل أولئك المشركون، وبما يكيدون لنبي اهلل ورسالته.
الحديث  مصنفات  في  النبوية  والحاديث  الخبار  بذلك  تواترت  وقد   
عن  روي  حيث  اإلسلم،  أقطار  كل  في  الصحابة  عن  وروي  الثابتة، 
عشرين صحابيا. وجّل العلماء على أن اإلسراء كان بشخصه صّلى اهلل 
عليه وسّلم، وأنه ركب البراق من مكة، ووصل إلى بيت المقدس وصّلى 
فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما جاء 
في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلم الذي كان يزور عليه 
البيت الحرام. واإلسراء بكامل شخص النبي صّلى اهلل عليه وسّلم هو 
ول  تشنّع،  أن  قريشا  أمكن  ما  منامية،  الحادثة  كانت  ولو  الصحيح، 
فضّل أبو بكر رضي اهلل عنه بالتصديق، لنه كان أول المصدّقين، 

ول قالت له أم هانئ : ل تحدث الناس بهذا، فيكذبوك.
ِإلَّ  َأرَيْناكَ  الَّتِي  الرُّؤْيَا  جَعَْلنَا  وَما   { تعالى:  بقوله  المراد  وأما   
فِتْنًَة لِلنَّاِس {  اإلسراء: 60 . فهي رؤيا بصرية ل منامية، لنه يقال 
لرؤية العين: رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي اهلل عنها بأن اإلسراء 
تشاهد  لم  صغيرة،  كانت  عائشة  لن  يصح،  لم  فهو  منامية،  رؤيا 

الحادث، ول حدّثت بذلك عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم.
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املـوافق   لـ  21 ذو احلجة 1443 هـ  

والية اإليزي ت�صجل اأثقل ح�صيلة

 36 قتيال و1860 جريح 
في حو�دث مرور خالل �أ�سبوع 

تسببت حوادث المرور أحصتها مصالح الحماية المدنية 
في الفترة بين 10 و16 جويلية في هالك 36 شخصا 
وإصابة 1860 آخرين بجروح، وفي هذا الصدد تم 
تسجيل 1335 حادث مرور خالل ذات الفترة عبر 
مناطق متفرقة من الوطن. وقد سجلت أثقل حصيلة 

بوالية إليزي بوفاة 6 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 
14 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز اإلستشفائية 

على إثـر وقوع حادثي مرور.
وخالل نفس الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 

23480 تدخل على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف 
مواطنين، باإلضافة الى12640 تدخل تم خالله إسعاف 
وإجالء 12447 جريح ومريض إلى المستشفيات، كما 

قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2288 تدخل سمح 
بإخماد 3032 حريق منها منزلية, صناعية ومختلفـة 

أهمها بوالية الجزائر حيث سجل 211 تدخل على إثر 
170 حريق.

الوكاالت

وحسب ما أفادت وكالة "أوروبا برس"، فإنه في الرسالة 
الموجهة إلى مقرري األمم المتحدة المعنيين بحقوق 
اإلنسان للمهاجرين وبحاالت اإلعدام خارج نطاق 
القضاء, بصورة اإلجراءات الموجزة أو التعسفية، 

دعت المنظمات، منها اللجنة اإلسبانية لمساعدة الالجئين 
ومنظمة أطباء العالم ومنظمة أنقذوا األطفال، إلى إجراء 

"تحقيق في الوقائع والبت فيها وتنفيذ األحكام بشأنها".
وجاء في الرسالة أنه تم تسجيل استخدام "القوة المفرطة 

وبصورة غير متكافئة" ضد المهاجرين من قبل قوات 
االمن, ما تسبب في مقتل "ما ال يقل عن 37 شخصا 
ومئات الجرحى وعمليات الطرد بإجراءات موجزة 

والترحيل واالحتجاز التعسفي وحتى دخول قوات الدولة 
المغربية إلى األراضي اإلسبانية لطرد المهاجرين".

وطالبت المنظمات غير الحكومية برسالة رسمية من 
اسبانيا و المغرب من أجل اجراء تحقيق والمتابعة في 

كل من حاالت الوفيات وإصابات المهاجرين وممارسات 

ترحيل وطرد أو نقل األشخاص الموقوفين قسرا.
كما دعت إلى قيام المقررين بزيارة مشتركة إلى مسرح 

األحداث من أجل االهتمام أكثر بما جرى وتشجيع الحوار 
مع الحكومتين التخاذ التدابير الالزمة لتفادي وقوع مأساة 

أخرى.وقتل يوم 24 جوان الماضي, ما ال يقل عن 37 
مهاجرا إفريقيا )23 فقط حسب السلطات المحلية( على يد 

الشرطة المغربية عند محاولة قرابة 2000 منهم اجتياز 
السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية ومدينة 

مليلية بالجيب االسباني.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها 

مواقع التواصل االجتماعي استخدام قوات األمن المغربية 
للقوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين, كما 
وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها 

البعض.وارتفعت ردود الفعل المدينة للهجوم العنيف 
والدموي للشرطة المغربية في كارثة لم يشهد التاريخ 
مثيال لها بالمغرب، وسط دعوات دولية واسعة لفتح 

تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة.

 بلغ حجم الصادرات خالل السداسي األول من سنة 
2022 عبر ميناء وهران 2 مليون و 204 ألف طن 
مقارنة ب837 ألف طن خالل نفس الفترة من سنة 

2021، حسبما علم أمس، لدى مؤسسة ميناء وهران.
وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أوضح مراقب 
التسيير بمؤسسة ميناء وهران سيد أحمد بورويس أن 

كمية المواد المصدرة عبر ميناء وهران خالل السداسي 
األول من سنة 2022 بلغت 2 مليون و204 ألف طن 

بزيادة تقدر بـ 163 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 
2021 )837 ألف طن(.

وجاءت مادتا اإلسمنت والكلينيكر غير الموظبة على 
رأس المواد المصدرة خالل السداسي األول من السنة 

الجارية بـ 1 مليون و727 ألف طن تليها المواد الحديدية 
بـ 262 ألف طن ثم المواد المصدرة عبر الحاويات ب 

165 ألف طن  إضافة إلى مواد أخرى, حسب السيد 

بورويس.
وتجاوز حجم المواد المصدرة خالل السداسي األول من 
سنة 2022 مجموع الكميات المصدرة خالل سنة 2021 
كاملة التي عرفت تسجيل 1 مليون و780 ألف طن من 

الصادرات شكلت مادتا اإلسمنت والكلينيكر أكثر من 50 
بالمائة منها.

ومن جهة أخرى تراجعت الواردات عبر ميناء وهران 
خالل السداسي األول من السنة الجارية بـ 29 بالمائة 

مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 لتصل إلى 3 ماليين 
و386 ألف طن مقارنة بـ 4 ماليين و793 ألف طن 

خالل نفس الفترة من سنة 2021.وجاءت الحبوب على 
رأس المواد المستوردة عبر ميناء وهران بحوالي 3ر1 

مليون طن تليها بذور السوجا ب 862 ألف طن ثم 
الواردات عبر الحاويات بـ 683 ألف طن.

ق. م

أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري الثامن 
بأمن والية المسيلة شخص يبلغ من العمر 19 سنة 

لتورطه في فعل سرقة هاتف نقال من داخل محل تجاري 
.

وحسبما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة في بيان 
لها فإن هذه القضية بدأت وقائعها على إثر شكوى تقدمت 
بها الضحية لذات المصالح مفادها تعرضها لفعل السرقة 
الذي طال هاتفها النقال من طرف أحد األشخاص وذلك 

من داخل محل تجاري، وعليه باشرت ذات المصالح من 
عملية البحث والتحري في القضية باستعمال كافة الوسائل 

التقنية المتاحة والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه 
وتوقيفه في ظرف وجيز.

 وأشار البيان إلى أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات 
القضائية المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع 

بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة. 
محمد. ق

الإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد االإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

الفقيد يعد اأحد موؤطري م�صيرة 

الثامن ماي 1945 ب�صطيف

�لمجاهد محمد �لهادي 
�ل�سريف في ذمة �هلل

انتقل إلى رحمة الله المجاهد محمد الهادي شريف 
المدعو "جنادي"، عن عمر ناهز الـ 99 سنة، 

حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي 
الحقوق.وكان الفقيد الذي هو من مواليد 24 جويلية 
1923 بوالية سطيف، أحد أبرز مؤطري المسيرة 

التاريخية السلمية يوم الثامن ماي 1945 والتي 
حولها المستعمر الفرنسي إلى أحداث دامية، حيث 

شارك فيها وأدلى بشهادات حية حولها.
ومع اندالع الثورة التحريرية المظفرة, كان 
المجاهد الفقيد من األوائل في مواجهة العدو 

الفرنسي بالوالية الثالثة التاريخية في صفوف 
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني, حيث أبلى 

البالء الحسن في الكفاح, كما أظهر كفاءة وتفان 
كبيرين، ما أكسبه احترام وثقة العديد من القادة 

ورفاق السالح. وبعد االستقالل، واصل المجاهد 
الفقيد نضاله من خالل مشاركاته في العديد من 

الفعاليات والنشاطات التاريخية إلى أن وافاه األجل 
بعد عمر حافل بالتضحيات.

وأمام هذا المصاب الجلل, يتقدم وزير المجاهدين 
وذوي الحقوق العيد ربيقة، بأصدق التعازي 

وأخلص المواساة إلى أسرة المجاهد الفقيد ورفاقه 
في النضال، سائال المولى جلت قدرته أن يتغمد 
روحه بواسع الرحمة والرضوان وأن يلهم أهله 

وذويه جميل الصبر والسلوان.
عزيز طواهر

خ�ص�ص لواليات �صرق وو�صط البالد

تجمع جهوي ثالث لمديري 
�لطاقة و�لمناجم 

أشرف مؤخرا األمين العام لوزارة الطاقة والمناجم ، 
عبد الكريم عويسي، بمقر الوزارة ، وبحضور رئيس 
سلطة ضبط المحروقات، على افتتاح فعاليات التجمع 

الجهوي الثالث لمديري الطاقة والمناجم لواليات الشرق 
والوسط.

ومثل هذا اللقاء الُمنظم من طرف سلطة ضبط 
المحروقات، فضاء لتبادل المعلومات والتساؤالت 
حول اإلطار التشريعي والتنظيمي الجديد مع تقديم 

جميع الشروحات والتفسيرات السيما فيما يخص دور 
وصالحيات المدراء الوالئيين وتسجيل انشغاالتهم 
التخاذ القرارات الالزمة وتوفير إجراءات مبسطة 
وعملية لممارسة مهامهم في عملية الرقابة ومنح 

التراخيص الالزمة لممارسة نشاطات المحروقات.
لإلشارة كانت السلطة قد نظمت نهاية شهر جوان 

الفارط التجمع الجهوي لمديري الطاقة والمناجم لمنطقة 
الجنوب بوالية الوادي، يوما إعالميا وترويجيا حول 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تنظم 
نشاطات المحروقات ضم ، مدراء الطاقة والمناجم 

لمنطقة الجنوب أشرف على أشغال افتتاحه والي 
والية الوادي ، كما نظمت سلطة ضبط المحروقات 
أياما إعالمية وترويجية حول النصوص التشريعية 
والتنظيمية الجديدة التي تنظم نشاطات المحروقات، 
لفائدة مديري الطاقة والمناجم لواليات غرب البالد.

هذا وكان من بين الحاضرين في اللقاء األخير 
عمر مطيش احد اإلطارات التقنية بمديرية الطاقة 
والمناجم لوالية المدية والذي ثمن في حديثه للرائد 
مثل هذه اللقاءات واأليام اإلعالمية لمعرفة كيفية 

تطبيق النصوص القانونية واالتفاق على نمط موحد 
لتطبيقها عبر مختلف واليات الوطن السيما في ظل 
منح النصوص التشريعية التي صدرت العام 2021 

لمديرية الطاقة والمناجم صالحية منح التراخيص 
الالزمة لممارسة نشاط المحروقات بعدما كانت حكرا 

على مديرية البيئة السيما المرسوم التنفيذي رقم 
21-257وكذالمرسوم التنفيذي 21-319والمرسوم 

التنفيذي رقم 21-331المتعلقة بنشاطات المحروقات.
ع. بكيري

العا�صمة

تد�سين مقر جديد لل�سرطة 
�لق�سائية ببو�ساوي

تم أمس، تدشين مقر جديد للشرطة القضائية بمنطقة 
بوشاوي ببلدية الشراقة )الجزائر العاصمة(، وهذا في 

إطار تعزيز وتكثيف التغطية األمنية ومكافحة الجريمة 
بشتى أنواعها.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس أمن والية 
الجزائر، باديس نويوة، أن تدشين هذا الهيكل الجديد، 
تزامنا مع االحتفال بالذكرى ال60 لعيد الشرطة في 
22 يوليو من كل سنة، يعد "قيمة إضافية في تعزيز 

وتدعيم التغطية األمنية في مجال الشرطة القضائية عبر 
إقليم االختصاص وذلك تطبيقا لتعليمات قيادة األمن 

الوطني".
ويعكس هذا المكسب –مثلما أضاف– "الجهود المبذولة 

في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها عبر قطاعات كل 
من الشراقة وزرالدة وسيدي عبد الله بهدف حماية 
المواطنين وممتلكاتهم مع الحفاظ على االمن بكل 

االمكانيات والوسائل المتاحة في إطار تطبيق قوانين 
الجمهورية”. وتم بالمناسبة تعيين محافظ الشرطة 

سمير وعدية رئيسا للمقاطعة الرابعة للشرطة القضائية 
بمنطقة بوشاوي.

ف. م

مديرية الغابات ت�صع اأجهزتها 

العملياتية في حالة تاأهب

�إ�ستر�تيجية خا�سة للوقاية 
ومكافحة �لحر�ئق

قال المدير الفرعي المكلف بحماية الثروة الغابية 
بالمديرية العامة للغابات، سعيد فريطاس، إن كل 
األجهزة العملياتية في حالة تأهب لمكافحة حرائق 

الغابات.
وأوضح فريطاس في تصريحات على أمواج القناة 
األولى، أمس، أنه "تم وضع إستراتيجية،  خاصة 

من أجل الوقاية ومكافحة حرائق الغابات" وأن  كل 
األجهزة العملياتية خاصة على مستوى محافظة الغابات 
وبمشاركة مختلف القطاعات الفاعلة في حماية الغابات 

من الحرائق جاهزة ومجندة تحسبا ألي طارئ". 
وأضاف المدير الفرعي المكلف بحماية الثروة الغابية 
أنه "يتم حاليا تتبع األحوال الجوية والتغيرات المناخية 

التي قد تتسبب في انتشار حرائق الغابات".
جدير بالذكر أن وزارة الفالحة والتنمية الريفية أعلنت 

عن حالة تأهب قصوى وعن تعبئة كافة مستخدميها 
التابعين ألسالك إدارة الغابات، وذلك في إطار التفعيل 

الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة 
حرائق الغابات. ويندرج هذا اإلجراء في إطار السهر 

على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سالمة 
األشخاص والممتلكات الكائنة بمحاذاة الوسط الغابي.

ع. ط

74 منظمة تندد بـ "انتهاك الحقوق" وتوجه ر�صالة اإلى االأمم المتحدة

 د�ئرة �إد�نة �لجريمة �لمغربية
 في حق مهاجرين �أفارقة تتو�سع

تو�صعت دائرة المنددين بالجريمة المغربية في حق مهاجرين اأفارقة، 

حيث وجهت 74 منظمة ر�صالة اإلى االأمم المتحدة تندد فيها بانتهاكات 

الحقوق، في اأعقاب الماأ�صاة التي اأدت اإلى مقتل ع�صرات المهاجرين من اأ�صل 

اإفريقي بوح�صية على اأيدي ال�صرطة المغربية خالل محاولتهم العبور نحو 

جيب مليلية االإ�صباني انطالقا من مدينة الناظور.

فيما تم ت�صجيل تراجع في حجم الواردات

حجم �ل�سادر�ت بميناء وهر�ن يرتفع �إلى 2.2 مليون طن

الم�صيلة:

�سارق �لهو�تف �لنقالة في قب�سة �ل�سرطة
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