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بن حمودة ي�شيع لمثواه 
الأخير في اأجواء حزينة

 40 بالمائة من المواد ال�ستهالكية
 المعرو�سة في الأ�سواق غير مطابقة للموا�سفات

تجار "ُي�شّممون" زبائنهــم 
 وم�شتهلكــــون همهــم 

الوحيــــد "ال�شعــــــر" !
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الجزائر وتون�س ترافعان ل�سالح تبني حوار "ليبي- ليبي"

تاأكيد على �شرورة ا�شتكمال الم�شار ال�شيا�شي في ليبيا
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رئي�س الجمهورية يتعهد بمنح المجاهدين 
ما ي�ستحقونه من عناية وتكريم، ويوؤكد:

ال�شياق الدولي المعقــــــــد 
 ي�شتوجــــب وحدة ال�شــــف 
لبناء الجزائــــر المنيعــــة

الجزائر بلد موثوق  واإ�شبانيا الخا�شر الأكبر اقت�شاديا
تداعيــات تعليق

 معاهدة ال�سداقة 

والتعاون وح�سن 

الجوار مع مدريد

02

بلعابد يقرر الوقوف �سخ�سيا لمنع اأي تجاوزات في مراكز المتحان

 700 األـــف متر�شـــح يبــــا�شرون
 امتحانات البكالوريا بداية من اليوم



تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  بمنح 
المجاهدين ما يستحقونه من عناية وتكريم، موضحا 

أن الجزائر "تتجه نحو تكريس ثقافة العرفان 
وتمتين اللحمة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية 

في عالم مفتوح على االضطراب وفي سياق جهوي 
ودولي معقد ومنذر بالمخاطر"، مشددا في كلمته 

خالل المؤتمر الـ 12 للمنظمة الوطنية للمجاهدين 
والتي قرأها بالنيابة عنه وزير المجاهدين العيد 

ربيقة،على ضرورة "إخالص اإلرادة وشحذ الهمم 
ووحدة الصف لبناء الجزائر القوية المنيعة".
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على رعاية 

التاريخ والذاكرة الوطنية، مؤكدا "منذ أن حظيت 
بثقة الشعب تعهدت أن أولى كل الرعاية للتاريخ 

والذاكرة الوطنية مدرجا هذا المسعى في خانة 

الواجب الوطني"،الفتا أن االلتزام يمليه الوفاء 
للشهداء ويعبر عن التقدير واإلجالل للمجاهدين 
كونهم صنعوا إلى جانب الشهداء ملحمة ثورية 

خالدة يتردد صداها في كل أصقاع الدنيا، كما أشاد 
بما قدمه ويقدمه المجاهدون من مساهمات ثمينة 
لكتابة التاريخ وإحياء الذاكرة من خالل تسجيل 

الشهادات وتوثيق األحداث والدفاع عن إرث األمة 
المجيد وهويتها الوطنية، قبل أن يضيف "ما كانت 

جزائر المجد لتحتفي بستينية استعادة السيادة في 
أجواء االعتزاز لوال تضحيات أبنائها وبناتها منذ 

وطأت أقدام االستعمار أرضها".
وفي هذا الشق قال رئيس الجمهورية "إنكم من 
أولئك الشاهدين على ما قدمه شعبنا األبي من 

تضحيات جسيمة، فأنتم تحملون في أذهانكم صور 

المعارك البطولية التي خضتموها مع األبطال، 
فمنكم من في جسده أمارة الشجعان األبرار الذين 

أقدموا على دحر االستعمار دفاعا عن شرف 
الوطن واألمة"، كما ثمن دور المنظمة الوطنية 

للمجاهدين "وكما كنتم باألمس مثاال للوطنية 
الصرفة ونكرانا للذات  وحب الوطن فإنكم رابطتم 
في بيتكم المبارك هذا المنظمة الوطنية للمجاهدين 
منذ فجر االستقالل حراسا لرسالة نوفمبر الخالدة 

وواصلتم العطاء الوطني سيما في المراحل الصعبة 
من حياة األمة، فكنتم حصنا من الحصون الغيورة 

على الوحدة الوطنية وتالحم الشعب في أحلك 
الظروف وحرصتم على إشاعة روح الحكمة 

والعقل وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف بحزم 
للدفاع عن المصالح العليا لألمة".

�إميان. �س

رافعت اجلزائر، تون�س وطرابل�س، ل�صالح 

ا�صتقرار ليبيا ل�صمان اأمن وا�صتقرار املنطقة 

عموما، م�صددين على �صرورة ا�صتكمال امل�صار 

ال�صيا�صي يف كنف الوفاق والوحدة من خالل 

حوار ليبي- ليبي.

ق. و

شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج رمطان لعمامرة، ونظراؤه التونسي والليبية، 
على أهمية استكمال المسار السياسي في ليبيا في كنغ 

الوفاق والوحدة من خالل حوار ليبي- ليبي،
وأفاد بيان ختامي صدر عقب االجتماع الوزاري 
التشاوري الجزائري - التونسي - الليبي، المنعقد 
بتونس، بأن الوزراء ابرزوا أهمية االستحقاقات 

االنتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف األمن 
واالستقرار والوحدة الوطنية بما يساعدها على 

التفرغ إلعادة البناء واإلعمار ويعيد لليبيا مكانتها 
اإلقليمية كقطب اقتصادي ومالي، من شأنه أن يسهم 
في االندماج االقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز 
االستقرار االقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات 

االستراتيجية االقتصادية على أساس المصالح 
المشتركة والمنافع االقتصادية المتبادلة والتنمية 

المستدامة الشاملة.
وفي هذا االطار، شدد الوزراء على اهمية حشد 
الجهود الوطنية الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية 
وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على 
مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن 

الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي، كما رحبوا بقرب 
استئناف اللجنة الدستورية المشتركة أشغالها بالقاهرة 
وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس 

األعلى للدولة على استغالل هذه الفرصة لبلورة 
التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة األساس 

الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من 
ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في 

أقرب وقت ممكن.
دعم مغاربي لقمة اجلزائر

وبهذه المناسبة، اطلع الوزراء على التحضيرات 
الجارية للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 

الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 والجهود المبذولة 
إلنجاح هذا الموعد العربي الهام بغية الخروج بنتائج 

وقرارات طموحة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية، 
كما ثمنوا حرص الجزائر على توفير الشروط 

واألجواء المواتية للم شمل الدول العربية، مؤكدين 
مساندتهم وانخراطهم التام في المساعي الرامية إلى 
تحقيق التوافقات الضرورية حول المواضيع المتعلقة 
خصوصا بتفعيل مبادرة السالم العربية لضمان حل 
عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية إلقامة الدولة 

الفلسطينية على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس 
الشريف، إلى جانب إنجاح مشروع إصالح جامعة 
الدول العربية لتمكينها من مواكبة التطورات على 

المستويين اإلقليمي والدولي وما نتج عنها من تداعيات 
فضال عن ضرورة تعزيز مكانة المجموعة العربية على 

الصعيد الدولي.
كما ثّمن الوزراء جهود تونس لتوفير كافة مقومات 

إنجاح الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في 
إفريقيا )TICAD8( التي ستنعقد يومي 27 و28 أوت 
2022 بتونس، وأثنوا على أهمية هذا المؤتمر الدولي 
في بناء شراكات فاعلة وبناءة على المستويين الثنائي 

ومتعّدد األطراف بين الدول اإلفريقية واليابان، مؤكدين 
حرصهم على االنخراط الفاعل في تحقيق األهداف 

المنشودة لهذا االستحقاق الهام، وجدد الوزراء التأكيد 
على أهمية العالقات األخوية بين الدول الثالثة وعمق 

الروابط التي تجمع بين شعوبها وإيمانها بوحدة المصير 
والمستقبل المشترك،مؤكدين على أهمية بلورة مقاربة 
مشتركة للتعاون لتعزيز التكامل االستراتيجي والتنمية 

المتضامنة والمندمجة في المنطقة.
من جهة اخرى،أبرز الوزراء ضرورة مضاعفة 

الجهود المشتركة من أجل التصدي للتهديدات اإلرهابية 
التي تستهدف المنطقة ومكافحة الجريمة المنظمة 
العابرة للحدود والجرائم السيبرانية ودعم اآلليات 

المشتركة على الصعيدين اإلقليمي والدولي من أجل 
تعزيز قدرات هذه اآلليات لالستجابة لمختلف هذه 
التهديدات، كما استعرض الوزراء قضية الهجرة، 
وأكدوا أهمية بلورة رؤية مشتركة في التعامل مع 

قضايا الهجرة غير النظامية وما تطرحه من تحديات 
أمنية وإنسانية وفق مقاربة قائمة على التنمية المتكافئة 

وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، وأكدوا أهمية 
دعم التعاون المشترك في مجاالت حيوية على غرار 

األمن الصحي واألمن الطاقوي واألمن الغذائي 
واألمن البيئي في ظل ما فرضته جائحة كوفيد-19 
والمستجدات الدولية من رهانات في هذه المجاالت.

وفيما يتعلق بمستجدات األوضاع على الساحة 
القارية، اتفق الوزراء على تعزيز التنسيق والعمل 

بصفة مشتركة وموحدة للمساهمة في تعزيز دور منظمة 
االتحاد االفريقي وجعلها أكثر فعالية وأسرع استجابة 
للتحديات التي تواجهها دول وشعوب القارة في كنف 

الوحدة والتضامن، والنأي بها عن محاوالت استغاللها 
وبث التفرقة بين أعضائها.

كما جددوا تمسكهم بالشراكة العربية - اإلفريقية معربين 
عن تطلعهم للدفع بها نحو مزيد من التعاون والتكامل 

في ظل احترام مبادئ وأهداف الميثاق التأسيسي لالتحاد 
اإلفريقي وميثاق جامعة الدول العربية.

وعلى الساحة الدولية، تطرق الوزراء إلى تطورات 
األزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الفضاءين العربي 

واالفريقي، وكذا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تمكين 
طرفي النزاع من التوصل إلى حل سلمي، السيما 

مساهمة جامعة الدول العربية في هذه المساعي عبر 
مجموعة االتصال الوزارية.

 االجتماع الثالثي

 يحتفي ب�صتينية اال�صتقالل

وفي هذا السياق، أكدوا على تمسكهم بمبادئ عدم 
االنحياز والدعوة إلى ضرورة تعزيز النظام الدولي 

متعدد األطراف في الحفاظ على السلم واألمن 
الدوليين عبر تفعيل دور منظمة األمم المتحدة 

في الوقاية من النزاعات وحلها، وحيّى الوزراء  
حلول الذكرى الستين الستقالل الجزائر وما تمثله 
هذه المحطة المجيدة من تاريخ الجزائر والمنطقة 

برمتها من معاني سامية وقيم نبيلة بالنسبة للشعوب 
المغاربية التي سجلت إبان الثورة التحريرية أبهى 

صور التضامن الفعال واألخوة الصادقة عبر مالحم 
امتزجت فيها دماء األشقاء الجزائريين والتونسيين 

والليبيين،على غرار أحداث ساقية سيدي يوسف 
ومعركة إيسين.

وبهذه المناسبة، تقدم الوزراء بتهانيهم الحارة للجزائر 
حكومة وشعبا تحت قيادة سيادة الرئيس عبد المجيد 

تبون.

 قال اإن حزبه يقبل اأن يكون طرفا 

يف اإبداء الراأي وطرح احللول

مقري ي�ؤكد ا�ستعداده 
 للتعاون مع الق�ى ال�سيا�سية

 يف اإطار الت�افق ال�طني
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري 

استعداد حزبه " للتعاون مع القوى السياسية في إطار 
التوافق الوطني".

وأوضح مقري لدى إشرافه على ملتقى جهوي لمنتخبي 
الحركة في المجالس الشعبية احتضنه المركب السياحي 

سيدي يحيى بوالية بسكرة، أن حركة مجتمع السلم 
"جاهزة لالنخراط والمشاركة في أي مسعى يرمي لفتح 

المجال للتعاون بين مختلف القوى السياسية" مبرزا 
أن حزبه "يقبل أن يكون طرفا في إبداء الرأي وطرح 

الحلول في قضايا تسيير الشؤون العامة على غرار 
مكافحة الفساد وبناء المؤسسات االقتصادية وتطوير 

الخدمات".
كما أردف أن إشراك القوى السياسية ومنها حركة 

مجتمع السلم في مواجهة كل الظروف "كفيل بطرح 
حلول في كل القضايا"، ويرى مقري أن الرد على 

أعداء الجزائر يكون ب "تحقيق نهضة البالد لتصبح 
قوية مزدهرة بأمنها الغذائي وصناعتها المتطورة ورقي 

خدماتها وضمان كرامة اإلنسان وحريته".
تجدر اإلشارة إلى أن الملتقى الجهوي الذي حضره 

المنتخبون المنضوون تحت لواء حركة مجتمع السلم 
من واليات بسكرة والمغير وأوالد جالل والوادي 

وتقرت وورقلة وباتنة تشرف عليه هيئة الحركة لدعم 
ومرافقة المنتخبين ويهدف إلى تكوين المنتخبين في 

مجاالت التسيير وآليات تحسين أدائهم في خدمة التنمية.
�إ. �س

زيارة مادورو عك�صت تطابق 

 املواقف اإزاء الق�صيتني

 الفل�صطينية وال�صحراوية

 ت�حد الروؤى 
 بني اجلزائر وفنزويال 
ح�ل الق�سايا الدولية

تتقا�صم اجلزائر وفنزويال وجهات 

النظر حول عديد الق�صايا وامللفات 

الدولية، تعززها العالقات التاريخية 

املتينة التي جتمع العا�صمتني، ولقد 

ترجمت زيارة الرئي�س الفنزويلي 

نيكوال�س مادورو االأخرية للجزائر، 

مدى تطابق املواقف اإزاء الق�صيتني 

وكذا  وال�صحراوية  الفل�صطينية 

الو�صع يف ليبيا.

�إ. �س   

عكست تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، ونظيره الفنزويلي نيكوالس مادورو، عقب 

الندوة الصحفية المشتركة التي نشطاها خالل الزيارة 
التي قادت الرئيس الفنزويلي للجزائر نهاية األسبوع 
المنصرم، مدى توافق الرؤى وتوحد وجهات النظر 

بشأن كبريات القضايا الدولية ذات االهتمام المشترك، 
والتي تصدرتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، 

وكذا الوضع في ليبيا، فقد توسعت محادثات الرئيسين 
لتشمل أعضاء وفدي البلدين، وتتناول مختلف 

القطاعات محل التعاون المشترك، كما اكد الرئيس تبون 
بدوره أن"الجزائر تتقاسم مع فنزويال رصيدا ثريا من 
العالقات التاريخية، طبعها الدفاع عن القضايا العادلة 
في العالم وعن حقوق الشعوب في الحرية والتنمية"، 

وذلك "بعيدا عن الرواسب الموروثة عن عهد االستبداد 
واالستغالل والظلم"، مضيفا أن المحادثات مع نظيره 

الفنزويلي سمحت بالتطرق لمختلف القضايا المطروحة 
على الساحة الدولية، بدءا بالقضية الفلسطينية، الفتا إلى 

وجود "اتفاق تام" بين البلدين في إطار "النضال من 
أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف"، كما أبرز الرئيس تبون 

بالنسبة للقضية الصحراوية، "اتفاق البلدين على 
ضرورة مساعدة الشعب الصحراوي في سبيل نيل حقه 
في تقرير المصير"، وبخصوص األزمة الليبية، أشار 

رئيس الجمهورية الى أنه "تم التأكيد على ضرورة 
مساعدة الشعب الليبي في سبيل إنجاح مسار انتخابي 

ديمقراطي يؤدي إلى انتخاب مسؤولين جدد لتسيير 
شؤون الدولة الليبية".

اجلزائر وتون�س ترافعان ل�صالح تبني حوار ليبي- ليبي

تاأكيد على �سرورة ا�ستكمال امل�سار ال�سيا�سي يف ليبيا
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رئي�س اجلمهورية يتعهد مبنح املجاهدين ما 

ي�صتحقونه من عناية وتكرمي، ويوؤكد:

ال�سياق الدويل املعقد 
ي�ست�جب وحدة ال�سف 
لبناء اجلزائرية املنيعة

قال رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، 

اأم�س، اإن اال�صطرابات وال�صياق اجلهوي 

والدويل "املعقد"، ت�صتوجب وحدة ال�صف 

لبناء اجلزائر القوية املنيعة، متعهدا مبنح 

املجاهدين من ما ي�صتحقونه من عناية 

وتكرمي، جت�صيدا مل�صاعيه نحو ما اأ�صماه 

"تكري�س ثقافة العرفان ومتتني اللحمة 
الوطنية وحت�صني اجلبهة الداخلية".



ويتم توزيع 700 الف مترشح على مستوى 2500 
مركز امتحان ، ومن بين الممتحنين من 6100 
محبوس عبر التراب الوطني, على مستوى 47 

مؤسسة عقابية منهم 5953 رجال و147 نساء",  
حسب األرقام التي قدمتها المديرية  العامة الدارة  

السجون .
وأوضحت ادارة السجون في بيان لها، أن 

المشاركين "موزعون على 06 شعب مفصلة 
كما يأتي: آداب وفلسفة: 5912, لغات أجنبية: 
25, تسيير واقتصاد: 73, علوم تجريبية: 73, 
رياضيات: 11 وتقني رياضي: 06, حيث تم 

تأطيرهم بتقديم مختلف دروس الدعم من طرف 
1102 أستاذ طيلة الموسم الدراسي 2022-2021, 
على غرار مختلف المستويات واألطوار التعليمية 

األخرى".
وحسب بيان ذات المديرية فانه سيتم "إعطاء إشارة 

انطالق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان  
2022 من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل المنيعة, 

بإشراف من المدير العام إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج, السعيد زرب", يضيف المصدر.

وقرر وزير التربية الوطنية "الوقوف  شخصيا" 
على عملية اجراء االمتحان, بداية من استقبال 

المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز االجراء, 
مشيرا إلى "اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة 

لمكافحة الغش", "تكثيف الجهود للحفاظ على 
مصداقية االمتحانات".

 التهديد بالعدالة �ضد ما يحاول

 الت�ضوي�ش او اف�ضال "االمتحانات"

ووجهت الوزارة عشية انطالق االمتحان وعيد 
بتطبيق القوانين بصرامة ازاء كل من يريد بث 

مواضيع خاطئة ومفبركة", عبر وسائط التواصل 
االجتماعي",  على اعتبار أن هذا السلوك السيء 

من شأنه "التشويش على المترشحين وارهاقهم نفسيا 
وجسديا"، محذرة أي مساس بنزاهة االمتحانات  

يعاقب بالحبس من سنة  الى ثالث سنوات وبغرامة 
من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام، 
قبل أو أثناء االمتحانات ، بنشر أو تسريب مواضيع 

و/ أو أجوبة  كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل 
محل المترشح في االمتحانات .

وذكرت الوزارة انه تكون العقوبة الحبس من 
خمس  سنوات الى عشر  سنوات والغرامة من 

500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ارتكبت 
األفعال المنصوص عليها من قبل األشخاص 

المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير االمتحانات 
والمسابقات أو االشراف عليها وقبل مجموعة من 

األشخاص،  باستعمال منظومة للمعالجة اآللية 
للمعطيات،باستعمال وسائل االتصال عن بعد، كما  
تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات إلى 

خمس عشرة  سنة والغرامة من 700.000 دج الى 
1.500.000 دج، اذا أدى ارتكاب األفعال  الى 
االلغاء الكلي أو الجزئي لالمتحان ويعاقب على 
محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا 

الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة 
وفي حالة االدانة بالجرائم المنصوص عليها في 

هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من 
حق أو أكثر من الحقوق دون االخالل بحقوق الغير 
حسن النية، ومصادرة األجهزة والبرامج والوسائل 

المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في 
هذا الفصل واألموال المتحصلة منها، واغالق الموقع 

االلكتروني أو الحساب االلكتروني الذي ارتكبت 
بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، 
واغالق محل أو مكان االستغالل اذا كانت الجريمة 

قد ارتكبت بعلم مالكه، ويعاقب الشخص المعنوي 
الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا 

الفصل وفقا ألحكام هذا القانون.
ودعت الوزارة في سياق اخر  المترشحين "التزام 

المترشحين باالنضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح 
المراكز للمؤطرين والمترشحين", علما أنه سيتم فتح 

مراكز االجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا 
بالنسبة للمترشحين وينطلق االمتحان على الساعة 

الثامنة والنصف صباحا، مؤكدة  تجنيد كل الظروف 
النجاح االمتحان .

وطمانت انه ال تغيير على برنامج سير اختبارات 
البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية, 

حيث سيتمكن المترشحون من االختيار بين 
موضوعين في كل مادة, اضافة الى تخصيص مدة 

نصف ساعة اضافية لإلجابة, زيادة عن الوقت 
الرسمي لكل مادة، أن أسئلة االمتحانات ستكون حول 

الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات 
التربوية, مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث 

عبر وسائط التواصل االجتماعي.

 ديوان "اونك" يطمان املمتحنني 

حول طبيعة "املوا�ضيع"

وطمأن في المقابل بيان للديوان الوطني لالمتحانات 
والمسابقات  الممتحنين بعدم خروج المواضيع 
عن المقرر ، مؤكدا ان  االسئلة ال تتمحور اال 

حول الدروس التي درسها المترشح مع استاذه ، 
ودعت المرشحين الى تجنب كل تكهنات وتوقعات 

المشعوذين على اعتبار أن مربكة الستعدادات 
التالميذ ومضيعة للوقت، مذكرا أن مواضيع امتحان 
البكالوريا مشابهة لتلك التي كان التالميذ  يعالجونها 

في ثانوياتهم.
وقدم الديوان نصائح وارشادات للمتحنين، أبرزها 

أهمية ضمان المترشح معرفة مركز االمتحان لكي 
يحدد موقعه ساعات قبل انطالق االمتحان لتفادي اي 

تاخر عن ساعة انطالق االمتحانات لتفادي التاخر 
أو االقصاء/ مع ضرورة تهيئة األدوات المدرسية 

الضرورية واالستدعاء الخاص البكالوريا وبطاقة 
التعريف الوطنية.

ودعا الديوان الممتحنين الى تجنب المراجعة المكثفة 
المتاخرة عشية االمتحان باعتبار غير مجدية بل هي 

مرهقة ومشوشة لتركيزهم والمراجعة ، ودعا الى 
المراجعة الخفيفة للملخصات الشخصية المستحبة 

قبل النوم و منح انفسهم الراحة واالسترخاء قد 
المستطاع ومحاولة النوم مبكرا .

 االأمن الوطني يجند م�ضاحله

العملياتية لتاأمني االمتحانات

جندت المديرية العامة لألمن الوطني مصالحها 
العملياتية لتأمين مراكز إجراء امتحانات شهادة 
البكالوريا المقرر انطالقها اليوم على المستوى 
الوطني, حسب ما كشف عنه اليوم السبت بيان 
للمديرية. وأوضح المصدر أنه "بمناسبة إجراء 

امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2021 
- 2022, جندت المديرية العامة لألمن الوطني 

مصالحها العملياتية لتأمين مراكز االمتحان على 
مستوى إقليم اختصاصها, مع تسهيل حركة المرور 

عبر المحاور المؤدية إلى مراكز االمتحانات".
وتدعو المديرية العامة لألمن الوطني بالمناسبة 

سائقي المركبات إلى "عدم الوقوف والتوقف والركن 
العشوائي أمام مراكز االمتحانات تفاديا لعرقلة حركة 

المرور".
من جهتها، اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من 

اإلجراءات والتدابير على مستوى كافة التراب 
الوطني، خالل فترة امتحانات شهادة البكالوريا 

المقررة، تهدف إلى "ضمان السير الحسن 
لمجرياتها"، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان 

لقيادة الدرك الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه تم 
وضع "مخطط شامل خاص" بهذا الحدث يرتكز 
أساسا على "انتشار وحدات الدرك الوطني عبر 

كامل إقليم االختصاص، من خالل وضع تشكيالت 
ثابتة ومتحركة، وتكثيف دوريات المراقبة المدعمة 

السيما باألسراب الجوية للدرك الوطني، بغية تسهيل 
حركة المرور خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية 
إلى مراكز االمتحانات، والتواجد الدائم بمحيطها لبث 

الطمأنينة والسكينة بأماكن تواجد الممتحنين".
كما يتمحور هذا المخطط حول "تأمين مراكز الحفظ 
ثم مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع االمتحانات 
على المراكز حيث سيتم تأمين مراكز االمتحانات، 
مع مرافقة وحماية نقل أوراق اإلجابات إلى مراكز 
التجميع واإلغفال، وبعدها إلى مراكز التصحيح"، 

يضيف البيان.
وأشار المصدر ذاته، أن فرق حماية األحداث ستقوم 

بمرافقة الممتحنين من خالل تواجدهم بـ"محيط 
ومداخل مراكز إجراء االمتحانات من أجل تقديم 

الدعم المعنوي والنفسي لهم".

على اأن تكون فوق 60 باملائة

مدراء الثانويات متفائلون بتحقيق ن�سبة 
جناح جيدة يف باك 2022

 توقع يزيد بوعنان  مكلف باإلعالم في نقابة المجلس الوطني المستقل 
لمديري الثانويات CNADL  ان تكون  نسبة النجاح  في امتحانات 
شهادة البكالوريا  تكون قريبة جدا من النسبة المحققة العام الماضي 

بالزيادة الطفيفة أو لنقصان الطفيف، حيث  بلغت نسبة النجاح في شهادة 
البكالوريا دورة 2021 نسبة 61.17 بالمئة  مع اعتماد معدل 9.50 

للنجاح .
واكد يزيد بوعنان في تصريح صحفي امس ان امتحان البكالوريا 

يأتي هذه السنة بعد سنة دراسية شهدت اضطرابات واضرابات تبنتها 
نقابات االساتذة بالخصوص وهو ما تسبب في تأخر في تنفيذ المناهج 

الدراسية؛ حيث وأنه وفي أحسن الحاالت لم تتعدى  نسبة إنجاز البرامج 
65بالمائة وهو ما يؤثر سلبا على التحصيل العلمي والمعرفي للتالميذ؛ 

لكن وفي جميع االحوال فإن التالميذ سوف يمتحنون حول الوحدات 
والدروس التي تم انجازها فقط وعلى التالميذ ان يطمئنوا في هذا 

الجانب.
كما أكد المتحدث ان كل الظروف مهياة لتنظيم امتحانات شهادة 
البكالوريا بفضل تظافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وخاصة 

المؤسسات التابعة لوزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة 
ووزارة الدفاع الوطني، مؤكدا ان  كل هذه المؤسسات وغيرها تكون 
مجندة طيبة فترة االمتحان النجاح هذه المناسبة الهامة والتاريخية في 
حياة الطلبة واالولياء وكافة المؤطريين من اساتذة واداريين وغيرهم.
وشدد المتحدث أن امتحان البكالوريا مازال يحظى بمصداقية وجدية 
لما له من اهمية في مستقبل الطالب والمتعلم، ولذلك فإن توفير كافة 
اإلمكانيات المادية والبشرية أصبح شيئا معهودا ومالزما،  يبقى فقط 
أن المؤطرين على إختالف مهامهم وعلى رأسهم رؤساء المراكز ال 

يأخذون حقهم المادي الذي يبقى زهيدا ومهضوما نظير ما يقدمونه من 
جهود وتضحيات خالل فترة إجراء االمتحان.

هذا وتطرق المتحدث في المقابل عن  رفع منحة التغذية الى 100 
بالمائة في االمتحانات الرسمية ، موضحا  أنه جاءت بعدما شهدته 

السوق الوطنية من ارتفاع جنوني وغير مسبوق في االسعار؛ ولو لم 
تسارع الوزارة للرفع من ثمن الوجبة لشهدت ميزانيات المؤسسات 

التربوية المعنية باالطعام في هذه االمتحانات عجزا يصعب تعويضه؛ 
ولذلك فأن هذا القرار قد جاء في وقته لتغطية هذا العجز المحتمل.

مرمي عثماين

امل�ضيلة 

 اأزيد من 22 األف مرت�سح
 الجتياز �سهادة الباكالوريا 

يجري، اليوم ، أزيد من 22 ألف مترشحا اختبارات امتحان شهادة 
التعليم الثانوي بالمسيلة في دورتها  لجوان 2022، حسبما أفاد به مدير 

التربية محمد الطيب بطال.
وحسب ذات المسؤول فإن عددالمتتحنين في شهادة الباكالوريا  22218 

ممتحن من بينهم  10 مترشحين  من ذوي االعاقة، 5إعاقة حركية و 
5 إعاقة بصرية،  فيما بلغ عدد المترشحين األحرار الذين سيتقدمون 
إلجراء االمتحان  9555مترشحا،موزعين على 66مركز ا إلجراء 

االمتحانات حيث سيؤطرهم  6282 مؤطر.
وبحسب ما علمته "الرائد" فقد وفرت ذات المصالح مجمل الوسائل 

المادية والبشرية سهرا على راحة الممتحنين ،من خالل توفير األمن 
داخل وخارج المراكز على غرار  المياه الصاحة للشرب ،المكيفات 

والنقل ،وكذا تجنيد الصحة المدرسية بغية ضمان السير الحسن لظروف 
اإلمتحانات.

وفي سياق متصل سطرت مصالح أمن والية المسيلة مخططا أمنيا 
يشمل جملة من اإلجراءات لمرافقة وضمان السير الحسن لهذه 

اإلمتحانات، حيث تم وضع تشكيالت شرطية ثابتة ومتحركة تسهر على 
تأمين مراكز اإلمتحانات، مع تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة 
وضمان مواكبة وتأمين عمليات نقل وتوزيع مواضيع اإلمتحان وكذا 

إعادة طرود األجوبة إلى مراكز التجميع، في نهاية كل فترة.
وبحسب بيان صادر عن خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك 

األمني فإن هذا المخطط األمني يشمل وضع فرق ميدانية راجلة وراكبة 
لضمان انسيابية حركة المرور عبر الطرق الرئيسية والمسارات 

المؤدية إلى المؤسسات التربوية ومراكز اإلمتحانات. 
حممد قرين

يف وقت ت�ضتعد فيه اجلزائر لالحتفال 

بالذكرى الـ 60 ال�ضرتجاع ال�ضيادة الوطنية

 املنظمة الوطنية للمجاهدين
 ت�سعى اإىل حتقيق انطالقة قوية

   
أكد االمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين, علي بوغزالة, 

أمس، بالجزائر العاصمة, أن المؤتمر الـ 12 للمنظمة يعد فرصة سانحة 
لتحقيق "انطالقة قوية" نحو "مرحلة جديدة" تسمح ببلوغ االهداف التي 

تأسست من أجلها المنظمة.
 شدد بوغزالة في كلمة له خالل افتتاح أشغال المؤتمر على ضرورة 

"مواصلة العمل لبلوغ االهداف التي تأسست من أجلها المنظمة الوطنية 
للمجاهدين, وهذا وفاءا ألرواح الشهداء االبرار والمجاهدين, في 

وقت تستعد فيه الجزائر لالحتفال بالذكرى الـ 60 السترجاع السيادة 
الوطنية.«

كما أبرز "مساهمة المنظمة الوطنية للمجاهدين, الى جنب القوى الحية 
للبالد, في بناء دولة وطنية ديمقراطية تستلهم مبادئها من بيان أول 
نوفمبر 1954 وتتمسك بمسؤوليتها تجاه الشعب الجزائري في هذا 

المسعى.«
من جهته, جدد األمين العام للمنظمة الوطنية ألبناء الشهداء, خليفة 
سماتي, في كلمة له, "بقاء منظمته وفية لمبادئ الثورة التحريرية 

ولرسالة الشهداء والمجاهدين الذي ضحوا من اجل استرجاع السيادة 
الوطنية.«ودعا خليفة الى "مواصلة المسيرة للحفاظ على أمن ووحدة 

الوطن من خالل التصدي لكل من يحاول ضرب استقراره.«
بدوره, أكد االمين العام للمنظمة الوطنية ألبناء المجاهدين, خالفة 

مبارك, على أهمية "حماية الذاكرة وتاريخ الجزائر الحافل بالتضحيات 
والبطوالت", داعيا الى "مراجعة قانون المجاهد والشهيد وحماية حقوق 

االسرة الثورية.« لإلشارة, تتواصل أشغال المؤتمر الـ 12 للمنظمة 
الوطنية للمجاهدين بمناقشة التقريرين االدبي والمالي, الى جانب 

انتخاب أعضاء المجلس الوطني واالمانة الوطنية للمنظمة.
ع.ط

مرمي عثماين

بلعابد يقرر الوقوف �ضخ�ضيا ملنع اأي جتاوزات يف مراكز االمتحان

 700 األف مرت�سح يبا�سرون 
امتحانات البكالوريا بداية من "اليوم"

اإدارة ال�ضجون تك�ضف عن اجتياز 6100 حمبو�ش  "االمتحان"

يبا�ضر اليوم ازيد من 700 األف مرت�ضح اإمتحانات �ضهادة التعليم الثانوي " البكالوريا" حتت اأجواء ا�ضتثنائية هذه 

ال�ضنة وباجراءات "�ضارمة" ل�ضمان �ضري هذا احلدث الهام يف ظروف جيدة بعد عن اية ت�ضريبات او غ�ش.
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انتهجت السلطات العليا للبالد في اآلونة األخيرة 
مسارا جديدا في عالقاتها االقتصادية، عبر تبني 

مقاربة ترتكز على تنويع الشركاء االقتصاديين، ما 
يجعلها غير مقيدة وغير مجبرة على التعامل مع جهة 

واحدة.

 اجلمعية الوطنية للتجار وامل�ستثمرين 

واحلرفيني..اإ�سبانيا بحاجة لل�سوق اجلزائرية 

ولي�س العك�س

قالت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 
والحرفيين، بأن قرار تعليق العمل بمعاهدة الصداقة 

والتعاون وحسن الجوار مع اسبانيا ستكون لها 
تداعيات على الجانب االسباني، مشددا على أن 

مدريد في حاجة للسوق الجزائرية وليس العكس. 
وأوضح رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار في 
بث مباشر على صفحة الجمعية، بأن المواد التي 

تستوردها الجزائر من اسبانيا متوفرة بدول أخرى، 
على غرار البرتغال، تركيا، الصين وايطاليا، التي 

تعرف العالقات بين البلدين حركية كبيرة في اآلونة 
األخيرة، كما أكد بأن ما يتم استيراده من إسبانيا 

يمكن تعويضه برفع اإلنتاج الوطني.
ولم يخف ذات المتحدث تأكيده، على أن قرار 

السلطات العليا للبالد بتعليق المعامالت التجارية 
بين البلدين، ستنجر عنها تأثيرات سلبية، غير أنه 
شدد على الخاسر األكبر من القرار هي اسبانيا، 

مضيفا بأن المواد التي يجري استيرادها من 
اسبانيا يمكن اقتنائها من أسواق أخرى، لكونها 

ليست حصرية على السوق اإلسبانية، ما يعني بأن 
الجزائر بامكانها االستغناء عن السوق اإلسبانية 

والتوجه نحو دول أخرى لسد احتياجاتها من 
الواردات.

وأشار الحاج الطاهر بولنوار، بأن المتعاملين 
االقتصاديين بامكانهم تعويض المنتجات، التي 
يجري استيرادها من اسبانيا عن طريق زيادة 

اإلنتاج الوطني من قبل المؤسسات الجزائرية، 
التي تنتج نفس تلك المنتجات والسلع، والتي تعتبر 

فرصة لمضاعفة اإلنتاج الوطني.
وتتمثل الصادرات الجزائرية نحو إسبانيا بـ 90 
بالمئة من المحروقات، باإلضافة إلى حوالي 10 

بالمئة من منتجات مختلفة، على غرار البالستيك، 
البذور، األسماك ومواد أخرى مثل السكريات 

والتمور واألسمدة، في حين فإن الواردات 
الجزائرية من إسبانيا تتمثل في آالت وأجهزة، 
الورق والكرتون خاصة الموجه منه للتغليف، 

عالوة على الزيوت النباتية والحيوانية وكذا 

مشتقات الحديد، األصباغ، ومواد بالستيكية.
وفي هذا السياق أكدت الجمعية دعمها للموقف 

السيادي للدولة الجزائرية بتعليق التعامالت 
التجارية، كونه جاء كرد فعل بعد انقالب اسبانيا 

على مواقفها السابقة، بدليل تحميل األحزاب 
االسبانية للحكومة مسؤولية تردي العالقات، وشدد 

بولنوار بأن الجمعية ستعمل على إيجاد بدائل للمواد 
التي يجري استيرادها من اسبانيا.

جدير بالذكر، فإن اسبانيا تعتبر الزبون الثالث 
للجزائر، فيما تعتبر اسبانيا الممون الخامس 

للجزائر، ويتراوح حجم التبادل التجاري بينهما بين 
7 و8 مليار دوالر، كما أن الجزائر تعد الزبون 
الثاني إلسبانيا على الصعيد االفريقي، فيما أن 

الجزائر تزود اسبانيا بـ 50 بالمئة من احتياجات 
السوق اإلسبانية من الغاز، حسب ما كشف عنه 

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 
والحرفيين.

وقد خلف قرار الجزائر بتعليق العمل بمعاهدة 
الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع اسبانيا، ردود 

أفعال من قبل سلطات مدريد واالتحاد األوروبي، إذ 
قال مسؤوالن في االتحاد، بأن القرار الذي اتخذته 

الجزائر، قد يكون انتهاكا لقانون التجارة في االتحاد 
األوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، 
جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية األوروبية 
فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك، االتحاد 

األوروبي مستعد للوقوف ضد أي نوع من 
اإلجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في 

االتحاد األوروبي، غير أنهما أكدا تفضيلهما للحوار 
لحل الخالفات. وفي الوقت، الذي سارع االتحاد 

األوروبي للحديث عن قرار تعليق العمل بمعاهدة 
الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع اسبانيا، 
فإن الجزائر تبقى في نظرة العديد من الدول 

والمنظمات، دولة ذات موثوقية عالية في االلتزام 
باتفاقياتها.

وتبقى االتفاقيات الطاقوية، التي تربط الجزائر 
باسبانيا لتزويدها بالغاز عبر خط األنابيب ميد غاز 
سارية المفعول، وجرى في اآلونة األخيرة الحديث 
عن مفاوضات إلعادة النظر في أسعار الغاز، ولم 

تخل الجزائر بالتزماتها وتواصل تزويد إسبانيا 
بالغاز، وتستورد إسبانيا من الجزائر حوالي 10,5 

مليار متر مكعب سنويا، في الوقت الذي تمر فيه 
دول القارة العجوز بصعوبات كبيرة في الحصول 

على شحنات بديلة من الغاز الروسي، في ظل 
التخوفات من شح اإلمدادات وكذا وقف روسيا 

المداداتها.
 هذه بنود معاهدة

 ال�سداقة اتي تقرر تعليقها..

تضمنت معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار 
مع اسبانيا عدة بنود واتفاقيات ثنائية في المجاالت 

العسكرية والسياسية واالقتصادية ومكافحة اإلرهاب 
وقد تم توقيعها في 8 أكتوبر 2002.

وحلمت الجريدة الرسمية في عددها الـ 49 
والصادرة بتاريخ 17 أوت 2003 بنود معاهدة 

الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع اسبانيا، والتي 
تقضي باحترام الشرعية الدولية، وتمسك األطراف 

المتعاقدة بحسن نية بااللتزامات التي تعهدت بها 
طبقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي،  وكذا االلتزام 

بتسوية الخالفات التي قد تنشأ بين البلدين بالطرق 
السلمية بحيث ال تهدد السلم واألمن الدوليين.

كما أن المعاهدة تشمل توطيد العالقات الثنائية 
في المجال القنصلي والمبادالت البشرية وتنقل 

األشخاص والتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب 
والجريمة المنظمة واالتجار غير المشروع 

بالمخدرات، كما أنها تؤكد على ضرورة اجتماع 
رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة واجتماع 

وزراء خارجية البلدين مرة في السنة أيضا، كما أن 
ما جرى توقيعه بين البلدين يحدد ضرورة تشجيع 

االتصاالت بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين 
ومشاريع االستثمار والمؤسسات المختلطة .

وتضمنت المعاهدة تنفيذ برامج مشتركة للبحث 
والتطوير وإنتاج أنظمة األسلحة والمواد والمعدات 

الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين 
من خالل تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية 

والصناعية وكذا التعاون في مجالي التربية والتعليم.
يشار إلى أن جمعية البنوك الجزائرية، أعلنت 

إيقاف التوطين البنكي الستيراد المنتجات االسبانية، 
ووجهت تعليمة البنوك أكدت فيها منع كافة البنوك 

في البالد من اجراء أي عملية توطين بنكي لعمليات 
االستيراد والتصدير مع إسبانيا، على خلفية موقف 

حكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء الغربية، 
والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية واألخالقية 

والسياسية، حسب ما كشفت عنه رئاسة الجمهورية 
في بيان لها.

كما أشارت بأن موقف الحكومة اإلسبانية يعتبر منافيا 
للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة 
مديرة ولجهود األمم المتحدة والمبعوث الشخصي 

الجديد لألمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور 
الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة.

ف.م

هيجان البحر ت�سبب يف ت�سجيل ح�سيلة 

قيا�سية من الغرقى واملفقودين يف يوم واحد

 "م�أ�شي" عرب ال�شواطيء
 نه�ية الأ�شبوع..

�سجلت الوليات ال�ساحلية نهاية الأ�سبوع املن�سرم 

ح�سيلة قيا�سية من عدد الغرقى واملفقودين وهو 

ما مثل جر�س اإنذار للمواطنني وال�سلطات وم�سالح 

احلماية املدنية التي دعت املواطنني لتجنب 

ال�سباحة لغاية الفتتاح الر�سمي ملو�سم الإ�سطياف.

�س.زمو�س

اأثقل ح�سيلة بولية جيجل 

وبوالية جيجل توفي 4 أشخاص غرقا وأنقذ 21 آخرون من 
الغرق في الشواطئ  خالل يوم واحد وهو يوم الجمعة حسب 

حصيلة للحماية المدنية. وقالت الحماية المدنية في بيان لها  إّن 
حوادث الغرق األليمة التي وقعت أمس، كانت بسبب هيجان 

البحر. مع اإلقبال الكبير للمواطنين على شواطئ الوالية على 
الرغم من منع السباحة فيها. وقد توفي 4 غرقى، اثنان منهم 

بشاطئ أفتيس، باإلضافة إلى مفقودين اثنين بشاطئ بني بلعيد 
الشرقي، وشاطئ المنار الكبير. الضحيتان من جنس ذكر 

عمرهما 24 سنة، حيث وعند الوصول إلى المركز الصحي أكد 
الطبيب وفاتهما. فيما تم بشاطئ المنار الكبير إجالء غريق في 

حالة خطيرة إلى مستشفى جيجل، عمره سنة 20. باإلضافة الى 
إجالء غريقين آخرين إلى المركز الصحي بالعوانة في حاالت 
مستقرة. وقد سّخرت مصالح الحماية المدنية 10 غطاسين و 

10 أعوان لإلنقاذ، للبحث في عرض البحر، عن جثتي الغريقين 
المفقودين. بالمقابل، تّم إنقاذ 21 آخرين في حاالت متفاوتة 

الخطورة، لينقلوا إلى مختلف المراكز الصحية بالوالية. هذا 
وحذرت مصالح الحماية المدنية، ، المواطنين، من أن البحر في 

هيجان شديد على طول الشريط الساحلي هذه األيام موضحة 
أن التيارات البحرية في بحر هائج خطيرة جدا، حيث تسبب 

اإلرهاق للنازلين في البحر في محاوالت للخروج منها، وتدفع 
بهم بعيدا، حتى تخور قواهم ويغرقون ال محالة. ودعت ذات 
المصالح، المواطنين لتجنب السباحة وعدم المجازفة بحياتهم، 
وعدم االقتراب من الشواطئ الصخرية. باإلضافة إلى مراقبة 

األطفال ومنعهم من التردد على الشواطئ. كما دعت ذات 
المصالح، المواطنين، إلى االتصال بهم على أرقام النجدة 

1021 و14، في حالة طارئ أو حادث.

 اإنقاذ 3 �سبان والبحث 

عن اآخرين ب�ساطئ عنابة

كما تدخلت مصالح الحماية المدينة لوالية عنابة،  نهاية األسبوع 
على مستوى شاطئ مطلع الفجر ببلدية عنابة، إلنقاذ مجموعة 

من الشباب من الغرق. وحسب إذاعة عنابة المحلية، فقد تم 
إنقاذ 3 شبان من الغرق وتحويلهم إلى مستشفى ابن سينا. حيث 
يتواجد إثنان منهم في حالة جيدة والثالث في حالة غيبوبة. فيما 
ال تزال عملية البحث عن الشبان اآلخرين متواصلة من طرف 
فرق الحماية المدينة التي سخرت غطاسين في عملية اإلنقاذ. 

هذا وقد تم تجنيد فرقة من الغطاسين وإمكانيات مادية وبشرية 
لمتابعة العملية.

 �سواطيء بجاية "تبتلع"

 5 م�سطافني يف يوم واحد 

كما يواصل أفراد الحماية المدنية لوالية بجاية، عمليات البحث 
عن خمسة مصطافين غرقى فقدوا بشواطئ المدن الساحلية 

للشرقية للوالية منذ الجمعة المنصرمة  وفي هذا السياق، سجلت 
هذه الحوادث في كل من شاطيء، مالبو أوقاس و بوخليفة 

الى جانب شاطيء سيدي علي البحر. الضحايا حسب مصالح 
الحماية المدنية  أغلبهم ال تتجاوز أعمارهم 17 عاما بعضهم 

ينحدر من واليات بسكرة و البويرة،  و ألول مرة تسجل 
شواطئ بجاية حوادث الغرق بهذا العدد في، يوم واحد. علما ان 

إفتتاح موسم اإلصطياف لم ينطلق بعد بشكل رسمي، و ينتظر 
ان تعطى إشارة انطالقه يوم الجمعة القادم الموافق ل 17 جوان 

2022.

 العثور على جثة الغريق 

املفقود ب�ساطئ متنارت ب�سكيكدة

وبوالية سكيكدة تمكن غطاسو وأعوان الفرقة الثانوية للحماية 
المدينة بالعقل في سكيكدة، صباح أمس من انتشال جثة الغريق 
المفقود بشاطئ "تمنارت" وتم تحويل الجثة، إلى مصلحة حفظ 
الجثث بمستشفى القل. وحسب ما توفر من معلومات فإن عملية 
اإلنتشال تمت، أمس مع انطالق عملية البحث في يومها الثاني، 

بعد أن توقفت. أين تم العثور على جثة الغريق المفقود البالغ 
من العمر 23 سنة والمنحدر من والية قسنطينة، غير بعيد عن 

مكان غرقه.

 الربك وال�سدود توا�سل

 ح�سد ال�سحايا يف تب�سة

بالمقابل فأن حوادث الغرق لم تقتصر على الواليات الساحلية 
حيث سجل ضحايا أيضا عبر واليات داخلية منها والية تبسة 
أين  تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة في تبسة، 

والمركز المتقدم للحماية المدنية بالوشواشة،  أمس ألجل انتشال 
جثة غريق. وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالوالية، يتعلق 

األمر بطفل يبلغ من العمر حوالي 15 سنة. غرق داخل بركة 
مائية بالمكان المسمى بئر حشانة بالمكان المسمى جبل السودة 
بالونزة. وتم انتشال الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية، 

وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.
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تداعيات تعليق معاهدة ال�سداقة والتعاون وح�سن اجلوار مع مدريد

�جلز�ئر بلد ذو موثوقية و�إ�سبانيا 
�خلا�سر �لأكرب �قت�ساديا ..

اتخذت ال�سلطات العليا للبالد نهاية الأ�سبوع املنق�سي، قرارا يق�سي بتعليق معاهدة ال�سداقة والتعاون وح�سن 

اجلوار مع ا�سبانيا، على خلفية املوقف الذي تبنته حكومة بيدرو �سان�سيز اإزاء ملف ال�سحراء الغربية. 



وفي هذا الصدد يؤكد  رئيس فدرالية حماية 
المستهلك زكي حريز أن حوالي 40 بالمائة من 

المواد االستهالكية التي تعرض في األسواق 
خالل فصل الصيف غير مطابقة للمواصفات 
، مما ينجم عنها تسممات خطيرة، تهدد حياة 

المستهلك، وتأتي في مقدمة هذه المواد،  المواد 
الغذائية المسممة بنسبة 48 بالمائة، ثم اللحوم 
ب35 بالمائة، وأخيرا الحليب ومشتقاته بنسبة 
18 بالمائة.  وأشار حريز أن أرقام فيدراليته 

حول السلع المنتهية الصالحية والفاسدة 
المتداولة في األسواق تصل إلى 30 ألف طن، 
وخصوصا اللحوم بأنواعها بما فيها األسماك 

والمصبرات والمعلبات
تعليمة منع عر�ض ال�سلع خارج 

املحالت حرب على ورق 

بالمقابل ورغم التعليمة األخيرة والتي 

أصدرتها  مديرية التجارة لوالية الجزائر 
للتذكير بمنع عرض المنتجات الغذائية خارج 

المحالت والعقوبات المترتبة عن ذلك ال يزال 
االف التجار يصرون على خرق التعليمات 
ويعرضون أطنان من المواد الغذائية خارج 

محالتهم وعبر األرصفة، كالمشروبات والمياه 
والحلويات والخبز، وحتى  مشتقات الحليب 

مما يؤثّر على نوعية وسالمة األغذية وحتى 
المستهلك، ويجعل هؤالء التجار تعليمات 

الوزارة الوصية ومديرياتها والبرنامج الذي 
سطرته لمحاربة التسممات خالل فصل الصيف 

دون فعالية، وهو ما سيعرضهم للعقوبات 
مع حديث الوصاية عن تشديد كبير لعمليات 
الرقابة  حيث أطلقت وزارة التجارة عملية 

واسعة للرقابة والتحسيس ضد المخاطر الناجمة 
عن استهالك المنتجات الغذائية المعروضة 

للبيع خارج  المحالت التجارية، للقضاء على 

الظاهرة التي تضر بأمن وسالمة المستهلك، 
وكانت البداية بعملية تحسيس التجار المعنيين 
بالمخاطر التي تسببها هذه الممارسات، فيما 

عرفت العملية الثانية وضع برنامج رقابة 
خاص. للتذكير وجهت مديرية التجارة لوالية 

الجزائر منذ أيام تعليمات صارمة ألعوانها 
من أجل الوقوف على توجيهاتها المتعلقة بمنع 
التجار من عرض سلعهم بمختلف أصنافها ال 

سيما منها االستهالكية، على مستوى األرصفة 
والمعرضة ألشعة الشمس، تجنبا لتلفها وحفاظا 

على صحة المستهلك مع منع تشويه الوجه 
الجمالي للمدن حيث يتعرض المخالفون 

إلجراءات ردعية تصل إلى غاية غلق المحل 
لشهر، كما كثف أعوان الرقابة تواجدهم على 

مختلف األنشطة التجارية قرب الشواطئ 
وداخل الفنادق والمنتجعات السياحية تحسبا 

لموسم اصطياف آمن.

وضع بحي المحطة بمدينة باتنة حجر األساس 
إلنجاز أول مدرسة لفائدة األطفال المصابين 

بطيف التوحد و ذلك بمبادرة من الهالل األحمر 
الجزائري.

و أشرفت على المبادرة رئيسة هذه الهيئة 
التضامنية السيدة ابتسام حمالوي التي كانت 

مرفوقة بوالي باتنة توفيق مزهود حيث أعلنت 
بالمناسبة عن مساهمة محسنين بالوالية بمبلغ 

10,5 مليون دج كدفعة أولى في انتظار 
إسهامات أخرى للخيرين و ذلك على أمل 

تدشين المدرسة في غضون سنة. و وجهت 
المتحدثة بالمناسبة رسالة إلى أولياء األطفال 
المصابين بطيف التوحد بأن "الهالل األحمر 

الجزائري سيرافقهم و يكون إلى جانبهم في 
المرحلة القادمة" و دعتهم إلى التقرب منه 

عبر الخط األخضر 1005 الذي يبقى مفتوحا 
كما قالت للجميع خاصة ألولياء أطفال التوحد 

بمختلف واليات الوطن. و أشرفت رئيسة 
الهالل األحمر الجزائري ببلدية رأس العيون 

على تقديم مساعدات طبية لمستشفى المدينة و 
كذا إعانات و كراسي متحركة لبعض العائالت 

المعوزة بالمنطقة و تسليم معدات رياضية لفائدة 
الشباب. و توجهت بعد ذلك إلى بلدية وادي 
الماء حيث أشرفت أيضا على تسليم إعانات 

و  كراسي متحركة لبعض العائالت المعوزة و 
تكريم بعض المتطوعين و المحسنين بالجهة. 

و حظي المركز الجهوي لمكافحة أمراض 
السرطان بباتنة بحصة من المعدات الطبية 

و الكراسي المتحركة عالوة على تقديم هدايا 
لألطفال المرضى من طرف السيدة حمالوي 

التي تطرقت بالمناسبة إلى إطالق حمالت 
دورية للتبرع بالدم من طرف الهالل األحمر 

الجزائري لفائدة مرضى السرطان. و اختتمت 
السيدة حمالوي زيارتها بمعاينة صيدلية الهالل 

األحمر الجزائري ببلدية تازولت حيث وقفت 
على ظروف استقبال تبرعات المحسنين و 

عمل المتطوعين في المكتب الوالئي لهذه الهيئة 
التضامنية.

�ض.ز

�ض. زمو�ض

مبنا�سبة احياء اليوم العاملي ملكافحة عمالة الأطفال 

اليوني�شيف ت�شيد باإجنازات اجلزائر 
يف جمال حماية و ترقية الطفولة

   
اأ�سادت ممثلة مكتب منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سيف( 

باجلزائر, �سورية ح�سان اأم�ض باجلزائر "باإجنازات اجلزائر 

يف جمال  حماية و ترقية الطفولة حتى ت�سمن للطفل حق 

ال�ستفادة من التعليم وال�سحة واحلماية الجتماعية.

ع.ط

وفي مداخلة لها خالل لقاء نظم بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة 
االطفال )المصادف ليوم 12 يونيو من كل سنة( نوهت السيدة حسان "بالتقدم 
و اإلنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حماية و ترقية الطفولة من أجل 

ضمان لألطفال الجزائريين حق االستفادة من تعليم نوعي و الصحة والحماية 
االجتماعية.”كما أشارت المتدخلة الى "االلتزام المتواصل للحكومة الجزائرية 
الذي يكرس الوقاية من عمالة األطفال و مكافحتها كأولوية استراتيجية ضمن 
برنامج عملها" و كذا "التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية على غرار االتفاقية 

المتعلقة بحقوق الطفل وبروتوكوالتها.”
وفي نفس السياق, نوهت ممثلة اليونيسيف ايضا ب"التزام الجزائر بتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 و ال سيما الهدف 8.7 حول القضاء 
على عمالة األطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025 والقضاء على العمل 

القسري" مشيرة إلى أن "هذه الجهود تؤكد دون أدنى شك المستوى الضعيف 
لعمالة األطفال في الجزائر.” وعلى المستوى العالمي, أكدت حسان أن "160 
مليون طفل ما زالوا مجبرين على العمل" أي بمعدل طفل واحد من أصل 10 
في العالم.من جهة أخرى, اوضحت المتحدثة أن عمالة األطفال مرتبطة دوما 
بعدم التمدرس مضيفة أن "نسبة كبيرة من األطفال الذين يعملون في العالم تم 

اقصاءهم من المدرسة رغم أنهم يمثلون الفئة المعنية باجبارية التمدرس.”

 املدير العام للديوان الوطني للحج 

والعمرة, اأحمد �سليماين يك�سف:

 اإمتام تعوي�ض احلجاج وحجز
 كل الرحالت الأوىل للبقاع املقد�شة

قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، إنه تم  تعويض 
كل الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج قبل قرار تخفيضها من طرف رئيس 

الجمهورية، مشيرا  إلى أنه تم فتح أرضية خاصة بالتنسيق مع الخطوط الجوية 
من أجل حجز رحالت الحجاج، مؤكدا أن كل الرحالت األولى التي ستقلع يوم 

15 جوان محجوزة من مطارات العاصمة، قسنطينة، ورقلة ووهران.
وأكد سليماني خالل ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة الحوار، أن الحجاج  
استحسنوا قرار رئيس الجمهورية بخصوص تخفيض تكلفة الحج، معلنا إنه 

تم  تعويض كل الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج قبل قرار تخفيضها من طرف 
رئيس الجمهورية،  وأوضح المتحدث ذاته أن ارتفاع تكلفة الحج هذه السنة كان 

بسبب فرض رسوم جديدة لم تكن من قبل كارتفاع التأشيرة التي كانت مجانية في 
السابق، مضيفا: "البعثة الوطنية استطاعت أن توفر أسعار وخدمات لم يسبق لنا 
نيلها" وتحدث سليماني عن فرض السعودية إلجراءات جديدة فيما يتعلق بتنظيم 

الحج  في المشاعر المقدسة حيث  صارت هذه العملية  تتم عبر آلية جديدة ، 
بدء من  هذه السنة و تستكمل العام المقبل ، وتتضمن باقة من عروض الخدمات 

تختار بعثات الحج ما يناسبها من أسعار و بما يتوافق مع رغبات و قدرات 
حجاجها.  وقال إن "باقة المشاعر" تضم خدمات النقل و العوائد و اإلعاشة و 
الخيم ويستثنى منها  فقط خدمات الفنادق واإلعاشة و السكن التي تظل خارج 

الباقة وأضاف: "أسعار تكلفة الحج فرضها منطق السوق بالعرض والطلب ولو 
نقارن تكلفة الحج بالدول العربية واالسالمية فإن تكلفتنا وصلت 5232 دوالر 

وهناك من وصلت تكلفتهم فوق 10 آالف دوالر" وتحدث مدير ديوان الحج 
والعمرة عن البروتوكول الصحي المعتمد لدخول األراضي السعودية، حيث 

أشار إلى أن السلطات هناك اشترطت اللقاح -اعتمدت كل اللقاحات- باإلضافة 
إلى تحليل.PCR  وأشار سليماني إلى أنه تم فتح أرضية خاصة بالتنسيق مع 

الخطوط الجوية من أجل حجز رحالت الحجاج، مؤكدا أن كل الرحالت األولى 
التي ستقلع يوم 15 جوان محجوزة من مطارات العاصمة، قسنطينة، ورقلة 

ووهران.
�ض.زمو�ض

 لتقوية �سفوف املجتمع وملحاربة 

اأي خطر ان�سقاق اأو تفرقة

 بلمهدي : المام يجب
 اأن يلعب دور امل�شلح يف املجتمع

 حث وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي، نهاية األسبوع الفارط، 
بوالية البويرة، األئمة على لعب "دور الُمصلح" لتقوية صفوف المجتمع 

ولمحاربة أي خطر انشقاق أو تفرقة.
ألح الوزير، خالل حفل تخرج الدفعة الرابعة "لألئمة المدرسين" من المعاهد 

الوطنية للتكوين المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية الذي ترأسه، 
على مهمة اإلمام حيث قال بشأنها "يجب أن تكون المصالحة والتي يجب أن 

توحد الصفوف االجتماعية". ودعا بلمهدي في خطابه الذي تم بثه ومتابعته عبر 
تقنية التحاضر المرئي عن بعد عبر 14 معهدا ومدرسة وطنية تابعة للقطاع ، 

األئمة الجدد لهذه الدفعة الرابعة، التي اطلق عليها اسم  العقيد أكلي محند أولحاج 
، إلى "العمل من أجل الوحدة، من خالل خطابات التصالح لتقوية الجبهة الداخلية 

والتمكن من مواجهة االخطار التي تهدد الجزائر".
وأكد ذات المسؤول، من جهة اخرى، أن هذه الدفعة الجديدة تضم أكثر من 600 

إمام ُمدرس تم تكوينهم على المستوى الوطني، من بينهم 5 طالب من النيجر، 
معربا في هذا الصدد، عن ارتياحه الكبير للدور الذي تلعبه الجزائر في التكوين 

الديني لألئمة عبر مختلف المعاهد والمدارس والزوايا والمؤسسات األخرى.
وقال إن الجزائر "أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من الطالب األجانب، خاصة 

من آسيا وإفريقيا ومن دول عربية أخرى"، مضيفا أن أكثر من 400 طالب أجنبي 
جاؤوا من تنزانيا ومن النيجر ومن دول أخرى يتابعون تكوينا دينيا في الجزائر.

وأوضح الوزير أن الرعايا النيجيريين تكونوا في إطار العالقات الجيدة التي تربط 
دائما الجزائر بهذا البلد المجاور وهو النيجر.

وخالل حفل التخرج الذي جرى في المعهد الوطني للتكوين المتخصص لألسالك 
الخاصة بإدارة الشؤون الدينية بالبويرة، بحضور السلطات المدنية والعسكرية 

للوالية، قام بلمهدي بتكريم الطلبة االوائل لهذه الدفعة الرابعة بتقديم لهم شهادات 
تشجيعية باإلضافة الى هدايا.

من جهة اخرى، ذكر ضيف البويرة بأنه تم في أبريل 2021 إنشاء منصة رقمية 
جزائرية لتالوة القرآن الكريم "مقرأة" مخصصة لتعلم وتالوة القرآن الكريم.

وأوضح الوزير أن "هذه المنصة يمكن أن تسمح للعديد من الطالب الجزائريين 
واألجانب بتعلم القرآن والتكوين عن بعد".

ع.ط
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مببادرة من الهالل الأحمر اجلزائري

 و�شع حجر الأ�شا�ض لإجناز اأول مدر�شة لأطفال التوحد بباتنة

40 باملائة من املواد ال�ستهالكية املعرو�سة يف الأ�سواق غري مطابقة للموا�سفات

جتار "ُي�شّممون" زبائنهم وم�شتهلكون 
همهم الوحيد "ال�شعر" !

تغرق الأ�سواق خالل ف�سل ال�سيف باطنان من املواد الغذائية غري املطابقة 

للمو�سفات والتي تعر�ض حتت ا�سعة ال�سم�ض وخارج املحالت التجارية وهو ما 

يعر�ض �سحة الزبائن للخطر وي�ساعف كل �سنة من اأفة الت�سممات الغذائية 

يف حني يتقا�سم م�سوؤولية هذه الظاهرة التجار الذين يخرقون كل التعليمات 

والقوانني وحتي امل�ستهلكون الذين يقبلون على هذه املنتجات دون وعي بخطورتها.



 م�ست�سفى مقرة بامل�سيلة: 

اإجراء 43 عملية جراحية ترميمية لأ�شخا�ص 

تعر�شوا حلروق

�سكيكدة:

 تاأ�شي�ص املنتدى الوطني للتنمية و 
التكامل القت�شادي

تأسس على مستوى والية سكيكدة المنتدى الوطني للتنمية و التكامل االقتصادي 
و ذلك بحضور ممثلي 31 والية عبر الوطن.

و في تصريح لوأج, أوضح فؤاد بودربالة, رئيس المنتدى, أنه تم اليوم على 
مستوى مركز التسلية العلمية بوسط مدينة سكيكدة انتخاب أعضاء المكتب 
التنفيذي و المقدر عددهم ب 7 و كذا اللجان المشرفة على المكتب الوطني 

للمنتدى. و أضاف أن أعضاء هذا المنتدى معظمهم شباب تتراوح أعمارهم بين 
20 و 40 سنة وينشط غالبيتهم ضمن فعاليات المجتمع المدني و أيضا أعضاء 

في المجلس األعلى للشباب. و قال السيد بودربالة أن من بين أهداف المنتدى 
»إنشاء و تنصيب فضاء للحوار والتعاون و التشاور مع السلطات المحلية  )..( 
و يساعد في االندماج الجهوي إضافة إلى تقديم اقتراحات و توصيات للحكومة 

بخصوص كافة اإلجراءات و التدابير التي تأخذ بعين االعتبار التحوالت و 
التطورات االقتصادية و البيئية و االجتماعية«. كما سيعمل المنتدى, حسب 

رئيسه, على »ترقية الحوار االجتماعي و المدني المفتوح أمام جميع األطراف 
و اإلسهام في تنظيمه و تشجيعه و كذا ضمان و تسهيل الوساطة بين مختلف 

الفاعلين االقتصاديين و االجتماعيين من خالل إشراك المجتمع المدني«.
واج

 
عني االفقه باجللفة

�شكان منطقة »الكدية » ينا�شدون 
الوايل لربطهم بالكهرباء

يعاني سكان منطقة« الكدية » بعين االفقه بالجلفة  من عدم توفر الكهرباء 
الريفية و هذا رغم الشكاوي المتعددة و المتكررة التي تم رفعها للسلطات  

الوالئية ، بحيث ان السكنات و المزارع بهذه المنطقة بقيت  بدون كهرباء مدة 
طويلة  مما اثر على حياة المواطنين اليومية  و المعيشية خاصة في فصل 

الصيف اين تكون الحرارة جد مرتفعة  ضف الى ذلك ان المنطقة هي منطقة 
زراعية و تتوفرعلى  ابار ارتوازية مما اثر سلبا على الفالحين و انتاجهم و 

دفع بالموالين الى الترحال من منطقة الى اخرى  .  ويناشد سكان منطقة الكدية  
الجهات المعنية الى  االسراع الى توصيلهم بالكهرباء الفالحية مع ربط المدرسة 
الوحيدة بالمنطقة و التي انشأت حديثا استعدادا للموسم الدراسي الجديد و فصل 

الشتاء .
لعجاج حمود عزيز 

 

اإقبال كبري على املدار�ص القراأنية 
يف العطل املدر�شية باجللفة

تشهد المدارس القرانية بوالية الجلفة  اقباال كبيرا من طرف التالميذ عليها في 
مختلف العطل المدرسية و خاصة في فصل الصيف و هذا بفضل التأطير من 

طرف مديرية الشؤون الدينية بتوفر المدارس الملحقة بالمسجد او المدارس 
الخاصة . و هذا يدل على اهتمام االولياء بتعليم القران البنائهم لما له من مكانة 
في المجتمع الجلفاوي وماله من قيمة روحية ومعنوية في نفوس هؤالء التالميذ 

. ويتخرج كل سنة عدد ال بأس به من حفاظ كتاب هللا  من هذه الكتاتيب التي 
تلعب دورا هاما في تربية النشأ .

لعجاج حمود عزيز 
 

اجللفة

�شكان قرية عني احلجر يعانون 
العط�ص منذ �شنوات

يناشد سكان الفرع البلدي بقرية عين الحجر التابعة لبلدية االدريسية رئيس 
الدائرة و والي الوالية للتدخل العاجل من اجل انهاء ازمة الماء الشروب 

بالمنطقة و التي مرت عليه  سنوات رغم و جود التجهيزات و ربط االنابيب 
بالمنازل و هذا بسبب الغالف المالي الذي لم يراوح مكانه بالرقابة المالية 

و رغم تداول المجالس الشعبية  . كما تعتبر مياه المنطقة من اجود المياه و 
يضطر السكان الى جلب الماء من عند الخواص عن طريق الدالء .

امل�سيلة: 

كا�شنو�ص تدعوا منت�شبيها لت�شديد 
الإ�شرتكات ال�شنوية

دعا،أمس، صالح شاللقة مدير الوكالة الوالئية للصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي لغير األجراء بالمسيلة،كافة المنتسبين للتوجه إلى أقرب وكالة 
بالنسبة لهم،لتسديد اإلشتراكات السنوية لتفادي زيادات وغرامات التأخير.
وقال المدير الوالئي في لقاء له مع الرائد أن تسديد االشتراكات السنوية 

سيضمن للمنتسبين اإلستفادة من التغطية االجتماعية ومختلف اآلداءات كالتأمين 
على المرض والتقاعد.

وأورد  مدير الوكالة الوالئية للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير 
األجراء بالمسيلة،أن جميع الوكاالت مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام األسبوع،من 

الثامنة صباحا إلى الرابعة ونصف مساء،مشيرا إلى أنه يمكن تسوية وضعية 
المنتسبين إزاء الصندوق عن طريق خدمة الدفع اإللكتروني عبر البوابة 

الرقمية.
واختتم  صالح شاللقة مدير الوكالة الوالئية للصندوق الوطني للضمان 

اإلجتماعي لغير األجراء بالمسيلة بأن األجال القانونية لتسديد اإلشتراكات 
السنوية مستمرة إلى غاية 30 جوان الجاري.

محمد ق

الفحص  عملية  وتأتي 
والعمليات  المتخصص 
التي  الترميمية  الجراحية 
مقرة  بلدية  بمستشفى  تمت 
إطار  في  المسيلة  بوالية 
تعرضوا  بأشخاص  التكفل 
تركت  لحروق  السابق  في 
مستوى  على  آثارا  عليهم 
الجسم  من  ملتئمة  مناطق 
حيث  منها  الظاهرة  خاصة 
تدخل لفائدة بعض المصابين 
متخصصا  طبيا  فريقا 
أبشيش  البروفيسور  أطره 
رئيس  رمضان،  محند 
الترميمية  الجراحة  مصلحة 
العامة  والتجميلية والجراحة 
االستشفائية  بالمؤسسة 
كلودين  و  بيار  المتخصصة 
العاصمة,  بالجزائر  شولي 
مستشفى  مدير  أكده  حسبما 
مؤكدا  زايدي،  كمال  مقرة, 
جرت  العملية  أن  على 
مستشفى  مع  بالتنسيق 
والية  بعاصمة  الزهراوي 

المسيلة.
وأفاد زايدي بأنه سيتم كذلك 
عمليات  إجراء  مستقبال 
أخرى  متخصصة  جراحية 
في إطار التوأمة التي تندرج 
بهدف  الخصوص  هذا  في 
خصوصا  بالمرضى  التكفل 
بالحاالت  يتعلق  فيما 
التي  والدقيقة  المستعجلة 
جراحيا  تدخال  تستدعي 

متخصصا.

أبشيش  البروفيسور  وألقى 
محاضرة  بالمناسبة 
درجاتها  »الحروق  بعنوان 
عالجها«  وكيفية  وأنواعها 
وطواقم  أخصائيين  أمام 
عاملة  طبية  وشبه  طبية 
االستشفائية  بالمؤسسات 
فيها  أشار  المسيلة،  بوالية 
مستخدمي  بعض  أن  إلى 
من  بالرغم  تعودوا  الصحة 
لهم  تقدم  التي  التوجيهات 
التدريبية  الدورات  خالل 
فيما يتعلق بالتكفل بالحروق 
إلى  المصاب  تحويل  على 

دون  الكبرى  المستشفيات 
اإلجراءات  بأبسط  القيام 
األولية لتفادي جفاف الجسم 
مضاعفات  إلى  وتعرضه 

أكبر.
السياق  هذا  في  وينصح 
من  األولى  الوهلة  وخالل 
»بوضع  للحروق  التعرض 
الجسم  من  المصاب  الجزء 
درجة   15 ب  الماء  في 
من  سم   15 بعد  وعلى 
ولمدة  المصابة  المنطقة 
الحروق  لتبريد  دقيقة   15
بقطعة  تنشيفها  يتم  ثم 

الوصول  قبل  نظيفة  قماش 
تفادي  مع  المستشفى  إلى 
على  أخرى  مواد  استعمال 
أو  األسنان  معجون  غرار 
التي  الثلج  أو قطع  الطماطم 
تؤدي إلى خطورة اإلصابة، 
البروفيسور. ذكره  حسبما 
قام  المحاضرة  نهاية  وفي 
بإسداء  أبشيش  البروفيسور 
لمختلف  وتوجيهات  نصائح 
ليختتم  الحاضرة  الطواقم 
في  المنظمة  الجلسة  بذلك 
بين  الجراحية  الحملة  إطار 
المؤسسات الصحية الثالثة.

مت مب�ست�سفى بلدية مقرة بوالية امل�سيلة القيام بفح�ص متخ�س�ص ل 78 �سخ�سا تعر�سوا 

يف ال�سابق حلروق واإجراء 43 عملية جراحية ترميمية، ح�سبما علم اأم�ص من مديرية 

ع.طم�ست�سفى مقرة.
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 اأعلنت عنه مديرية البيئة بالوالية 

الأبي�ص  البحر  باألعاب  خا�ص  بيئي  خمطط 
وهران �شتحت�شنها  التي  املتو�شط 

وهران  لوالية  البيئة  مديرية  أعدت 
مخططا خاصا بحماية البيئة و جمع و 
نقل النفايات يخص المرافق الرياضية 
و الخدماتية التي ستستقبل الطبعة 19 
لتظاهرة ألعاب البحر األبيض المتوسط 
التي ستحتضنها وهران من 25 جوان 
إلى 6 جويلية 2022، حسبما علم لدى 

رئيس مصلحة بذات المديرية.
التحسيس  مصلحة  رئيسة  ذكرت  و 
بمديرية  البيئية  التربية  و  واإلعالم 
البيئة لوالية وهران عائشة منصوري 
إذاعة  منتدى  في  مشاركتها  خالل 
البيئة  مديرية  أن  الجهوية   وهران 

بوهران أعدت مخططا لحماية البيئة و 
جمع و نقل النفايات سيتم تنفيذه خالل 
على  المتوسطية  الرياضية  التظاهرة 
مستوى المرافق الرياضية و الخدماتية 
أشارت  و  التظاهرة.  ستحتضن  التي 
السيدة منصوري إلى أن مديرية البيئة 
عمال  من  كبيرا  عددا  جندت  للوالية 
تحت  تقع  التي  العمومية  المؤسسات 
خاصة  مؤسسات  وعمال  وصايتها 
بعملية  للقيام  البيئة  مجال  في  تنشط 
جمع و نقل النفايات خالل فترة األلعاب 
المديرية  من  إطارات  إشراف  تحت 
المعنية  بالمرافق  التمركز  في  شرعوا 

تم  أنه  أضافت  و  مدة.  منذ  بالعملية 
تحضير 1.400 حاوية لجمع النفايات 
لتوزيعها على على المرافق الرياضية 
و الخدماتية المعنية سيخصص بعضها 
لجمع  األخضر  اللون  له  أختير  و 
االصفر  اللون  و  العضوية  النفايات 
و  لإلسترجاع  القابلة  النفايات  لجمع 
مصلحة  رئيسة  نوهت  و  الرسكلة. 
البيئية  التربية  و  اإلعالم  و  التحسيس 
الكبير  »التحسن  ب  البيئة  بمديرية 
و  وهران  بمدينة  النظافة  مجال  في 
وهران  مجمع  تشكل  التي  البلديات 
التي  الكثيفة  الحمالت  بفضل  الكبرى 
أطلقتها السلطات الوالئية للقضاء على 
النقاط السوداء )نقاط تراكم القمامة( و 
ساهمت فيها عدة أطراف بينها الحركة 
بأنه  المتحدثة  أفادت  و  الجمعوية«. 
شرع منذ عدة أشهر في حملة تحسيس 
االنخراط  للمواطنين بضرورة  واسعة 
في مسعى الحفاظ على نظافة المحيط 
بالتعاون  وهران  والية  مستوى  على 
المدني  المجتمع  بينها  هيئات  عدة  مع 
مؤكدة   ، للوالية  التربية  مديرية  و 
ثمارها  تؤتي  بدأت  الحمالت  تلك  أن 
خاصة فيما يخص تنظيم توقيت إخراج 
ستتواصل  و  للقمامة.  المواطنين 
19 أللعاب  الطبعة  إنتهاء  بعد  الحملة 
على  للحفاظ  المتوسط  األبيض  البحر 
 ، الميدان  في  تحققت  التي  المكتسبات 

مثلما أشير إليه.
س.ز
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طريقة جتفيف ال�سبانخ

 • من المهم أّواًل التذّكر بأّن ُمعظم أصوات 
البطن يُمكن للّشخص نفسه سماعها فقط؛ فُمعظم 

األشخاص اآلخرين ال ينتبهون لها، لذلك ال 
داعي لإلصابة باإلحراج، ومن النصائح التي 

يُمكن ذكرها للتخلّص من أصوات البطن:
 •  شرب الماء: فشرب الماء يقي بطريقٍة 
طبيعيٍّة من خروج األصوات، ولكن يجب 

الوضع بعين االعتبار أّن ماء الحنفية قد يحتوي 
على مواد معينة، منها الفلورايد، والتي تساهم 
بدورها بحدوث األصوات لدى البعض؛ لذلك 

يُنصح بغلي الماء أو فلترته قبل شربه. 
 • تناول األغذية الصحية: الحمية العالية 

باأللياف تساعد على التقليل من األصوات 
المذكورة؛ فبداًل من تناول الوجبات الكبيرة 

يُنَصح بتناول وجباٍت صغيرة كثيرة العدد طوال 

اليوم؛ إلعطاء البطن الوقت الكافي لهضم 
الطعام.

 •  الحصول على نوٍم جيٍّد وكاٍف: األمعاء 
الصحية والجسد الصحّي بشكل عام يحتاج ما 
بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم في كّل 

ليلة، أّما النوم ألقل من ذلك فهو قد يؤّدي إلى 
تناول الطعام بكثرة، وبالتالي خروج األصوات 
من البطن، فضاًل عن اإلسهال واإلمساك اللذين 

يؤديان بدورهما إلى خروج هذه األصوات.
 •  ممارسة النشاطات الجسدية: فممارسة 
الرياضة والنشاطات الهوائية وغيرها تُعّد 

أساسيًّة للتقليل من أصوات البطن.
 •  السيطرة على الضغط النفسي: فذلك يساعد 
على التخلّص بشكٍل َسريع من أصوات البطن، 

وِمن أساليب السيطرة على الضغط النفسي 

التأّمل وأساليب االسترخاء.
 •  األعشاب: منها النعناع والبابونج؛ فاألعشاب 

تُلّطف الَمِعدة، وتُعّجل من عمليّة الهضم. 
 • تجنب التدخين، فهو يحتوي على مواد 

كيماوية تُهيّج الَمِعدة، كما أنّها تُقلّل من إنتاج 
المخاط المعدي الواقي؛ فهذا يُساهم في حدوث 

أصوات البطن. 
 • الحفاظ على النظافة الصحية: فالبكتيريا 

الضاّرة وغيرها من الجراثيم قد تساهم بدورها 
بحدوث األصوات المذكورة، ويُذكر أّن واحداً 

من ضمن أساليب الحفاظ على النظافة الصحية 
هو غسل اليدين بشكل متكرر، ولكن ليس 

ُمفرطاً.
 •  من الجدير ذكره أّن هناك أوقاتاً تكون بها 

األصوات المذكورة عالمًة على مرض ما؛ فإن 
كانت مستمّرًة أو تحدُث بشكٍل يومّي أو مترافقة 
مع شعوٍر بعدم الراحة، وبراٍز غير طبيعي أو 

ألم عندها تجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب 
المؤّدي إليها، وعالجه بالّشكل المناسب

  حياة م�صباحي

 أحسن حليب لتطور الدماغ والذكاء
   يُعد الحليب الصناعي المحتوي على 

األحماض الدهنية خياًرا ُمناسًبا في حال 
رغبة األم بتطوير ذكاء طفلها الرضيع، إذ 
تمتاز هذه التركيبة باحتوائها على حمض 

الدوكوساهكساينويك وحمض األراكيدونيك 
واختصاًرا ARA واللذين يُساعدان على 

تطوير دماغ والجهاز العصبي للرضيع كما 
ذكرنا سابًقا.

 أحسن حليب لتحسين صحة الجهاز 
الهضمي 

  تحتوي بعض تركيبات الحليب 
الصناعي على ُمعينات حيويّة والمعروفة 

بالبروبيوتيك؛ وهي أنواع من البكتيريا 
النافعة، ومؤخًرا تم تدعيم هذا النوع من 

الحليب بالبريبيوتيك بإضافة أشكال مصنعة 
من السكريّات قليلة التعّدد لتُشابه تلك 

الموجودة في حليب األم الطبيعي والتي 
تعزز صّحة بطانة األمعاء عند الطفل.

 أحسن حليب لحاالت نقص الحديد 
 ال يمتلك بعض الرّضع المخزون الكافي والطبيعّي من الحديد، لذلك توصي األكاديميّة األمريكيّة لطّب األطفال 

باستخدام الحليب الصناعّي المدّعم بالحديد لجميع األطفال الرّضع الذين يعتمدون على الحليب الصناعّي بشكٍل كامل 
أو جزئّي منذ الوالدة وحتى عمر السنة، وتجنّب استخدام الحليب الذي يحتوي على نسبة قليلة من الحديد.

  وعلى الرغم من أّن امتصاص الحديد الموجود في حليب األم يكون أسهل من الحديد الموجود في حليب األبقار، 
فإن األطفال الذين يعتمدون على حليب األم بشكٍل تاّم يحتاجون إلضافة الحديد إلى نظامهم الغذائّي، ويتوفر الحديد 
في العديد من األطعمة بما في ذلك صفار البيض، واللحوم، والحبوب المدّعمة بالحديد، ويذكر أّن نسبة الحديد في 

الحليب الصناعّي ال تسبّب اإلمساك عند األطفال.

 كيف اأخفي ت�سققات الج�سم
جمال 

ور�ساقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

   وألنّها صّحة األم والجنين كان ال بّد من التطرق 
لها بكل تفاصيلها للتأّكد أنّهما بصحٍة جيّدٍة، وبصفٍة 

عامة فإّن األم في مراحل الحمل األولى يجب أن 
تولي عناية خاصة للحفاظ على الحمل ألن شهور 

الحمل األولى هي األكثر حساسية وأهمية لنمو 
الجنين وحمايته من خطر اإلجهاض.

  عدم رفع األشياء الثقيلة ومن أكثر األمور السلبية 
التي تؤثر على الجنين في الشهر األول، وعلى 

صحة األم أيضاً هي حمل األشياء الثقيلة، والتي قد 
تؤدي لإلجهاض.

   متابعة الطبيب المختص ومن المهم المتابعة 
الدورية عند الطبيب المختص، أي كل شهر على 

األقل، من أجل االطمئنان على صحة الجنين، وصحة األم على حد سواء، ويفضل أن تكون المتابعة 
منذ الشهر األول، وحتى بعد الوالدة بأربعة أشهر، ألن ذلك يساعدك في الحفاظ على صحتك، 

ويخفف عنك الخوف والتعب واإلرهاق، كما أن الطبيب يعي جيداً الوضع الصحي في كل شهر، 
ومن الممكن أن يدلك على أسهل الطرق التي تمكنك من الوصول إلى مرحلة األشهر األخيرة بدون 

أي قلق على حياتك أو حياة الجنين. 
أخذ فيتامينات الحمل وهي حبوب المكمالت والفوليك أسيد التي تعطى للمرأة الحامل منذ الشهر 

األول، وتعتبر أكثر أهمية في شهور الحمل األولى، لذلك من المهم االلتزام بتوصيات الطبيب في 
تعليمات تناولها. 

معرفة أعرض الحمل وأعراض الحمل متشابهًة كثيراً عند جميع السيدات الحوامل، والحقيقة أنه 
يجب أن تكون المرأة على وعي باألعراض حتى ال تصاب بالذعر عندما تصاب بها: مثل: الغثيان، 

والدوخة، وهبوط الضغط، والمغص الخفيف.
 االلتزام بنظام غذائي صحي حيث يجب تناول أطعمة تمثل كامل احتياجات الحمل اليومية، من 

فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية أخرى، مع ضرورة تجنب األسماك واللحوم النيئة وغير 
المطبوخة بشكل جيد. باإلضافة لالمتناع عن التدخين.

�سحتك

تدابير 

منزلية

 اأح�سن حليب للر�سع

 كيف اأعتني بجنيني يف ال�سهر الأول

كيف تتخل�ص من اأ�سوات 

البطن املحرجة

  يتّم تجفيف السبانخ بإتباع الخطوات 
اآلتية:

 • شراء السبانخ الطازجة، وغسلها 
بالماء البارد من أجل إزالة األتربة 
والمبيدات الحشرية العالقة بها، ثّم 

تقطيع السيقان.
 •  وضع السبانخ على صينية 

التجفيف، مع مراعاة أن تكون السبانخ 

ذات طبقة واحدة على الصينية.
 •  إدخال السبانخ في الفرن على 

درجة حرارة حوالي 77 درجة مئوية.
 • ترك السبانخ داخل الفرن لمّدة ست 

ساعات من الزمن، وخفض حرارة 
الفرن في الساعة األخيرة إلى حوالي 

54 درجة مئوية.
 •  إزالة السبانخ من الفرن، وتركها 

حتّى تبرد. 
 • وضع السبانخ الجاف في وعاء 

محكم اإلغالق، ثّم تخزينها في مكان 
بارد ومظلم.

  تتراوح درجة الحرارة المثالية لحفظ 
السبانخ من 0 - 2.22 درجة مئوية، 

وبما أّن معظم الثالجات المنزلية ال 
تصل حرارتها إلى هذه المستويات، 

ينبغي حفظ أوراق السبانخ في درجة 
حرارة ال تزيد عن 4.44 درجات 

مئوية وذلك في غضون ساعتين من 
شرائها. 

  ويُمكن تخزين السبانخ المعبأة في 
أكياس من خالل إتباع إحدى الطرق 

اآلتية: 
  نقل السبانخ إلى وعاء آخر بعد فتح 
الكيس، فالرطوبة تدخل بسهولة إلى 
السبانخ عند فتح الكيس، مّما يُتلف 
األوراق. لّف السبانخ في مناشف 
ورقية، ووضعها في أكياس قابلة 

لإلغالق.
 وضع السبانخ في درج أو رف 
الثالجة، وهذا يحفظ السبانخ من 
الذبول لمّدة تصل إلى سبعة أيام.

 مالحظة: يبقى السبانخ طازجاً وجيداً 
في األوضاع الرطبة، وخاصًة عندما 

تتراوح الرطوبة النسبية من -95
.100%

يمكن التخلّص من عالمات التمّدد بعدة طرق وهي:
 حلول طبيعيّة

 زبدة الكاكاو: تدّفأ كميّة مناسبة من زبدة الكاكاو، وتدلّك 
المنطقة المصابة بها مّرة أو اثنتين يوميّاً. 

زبدة الشيا: يتم تدليك المنطقة المصابة بزبدة الشيا الخام 
يوميّاً ولمّدة شهرين حتّى تبدأ النتائج بالظهور. 

فيتامين E: بعد االستحمام، تدلّك المنطقة 
المصابة بزيت الزيتون البكر، ويترك لمّدة 

ال تقّل عن نصف ساعة، أو يتّم استخدام 
زيت فيتامين  E، أو المعروف تجاريّاً بزيت 

فيتامين E يوميّاً.
  ومن أفضل الحلول لعالمات التمّدد هي 

الوقاية من حدوثها خاّصة عند توقع حدوثها، 
خاّصة المرأة الحامل وذلك بإتباع بعض 

النصائح مثل: 
الترطيب اليومي للجلد، وبخاّصة األماكن 

المتوقع حدوث عالمات التمّدد بها مثل البطن.
 ممارسة التمارين الرياضة إليصال تغذيّة 

أفضل للجلد مما يجعله قادراً على التأقلم مع 
الشّد الذي يحدث له.

 شرب كميّات كافيّة من الماء للحفاظ على الرطوبة 
الداخليّة للجلد.

 تناول غذاء غنّي بالبروتين، واألحماض الدهنيّة المفيدة 
مثل األسماك الدهنيّة، األفوكادو، وزيت الزيتون، 

والحليب ومنتجاته وغيرها.
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أكد االتحاد الدولي لكرة القدم أن اإلكوادور 
ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022 

بعد أن رفض االتحاد الدولي مزاعم تشيلي 
بأن اإلكوادور دفعت بالعب غير مؤهل 

للمشاركة في التصفيات.
وقال الفيفا في بيان: بعد مراجعة موقف 

جميع األطراف المعنية والنظر في جميع 
الوثائق، قررت لجنة االنضباط بالفيفا 
إنهاء جميع اإلجراءات التي بدأت ضد 

االتحاد اإلكوادوري لكرة القدم.
وطلب االتحاد التشيلي لكرة القدم في ماي 

الماضي من الفيفا البت في أهلية العب 
إكوادوري زاعما أنه استخدم جواز سفر 

وشهادة ميالد مزيفين ليثير الشكوك حول 
مشاركة اإلكوادور في كأس العالم في 

قطر هذا العام.
وقالت تشيلي إنها تملك دليال على أن 
بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة 

جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 
1995 وليس في مدينة جنرال بياميل 

بالياس اإلكوادورية عام 1998 كما ورد 
في أوراقه الرسمية، وتُظهر الوثائق، 

شهادات ميالده »المزورة« بجانب تحقيق 
إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات 

في وثائقه.
وذكر االتحاد التشيلي في بيان: من 

الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد 
من االتحاد اإلكوادوري، ال يمكن لعالم 

كرة القدم أن يتجاهل كل هذه األدلة. هذه 
الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل 

الالعبين ال يمكن قبولها خاصة عندما 
نتحدث عن مسابقة عالمية، وأشار إلى أنه 

أرسل أدلة إلى الفيفا وطلب التحقيق.
وأقر الفيفا بأنه »تلقى شكوى رسمية من 

االتحاد التشيلي« لكنه رفض وقتها اإلدالء 
بمزيد من التعليقات، وذكرت تقارير من 

اإلكوادور في 2021 أنه تم قبول كاستيو 
مواطنا إكوادوريا ما يمكنه من اللعب 

للمنتخب الوطني.

أصدر االتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال عالم، بيانا 
أمس بعد خسارة المنتخب األول أمام إثيوبيا )2-0(، ضمن الجولة 

الثانية من تصفيات كأس األمم اإلفريقية 2023.
وقال االتحاد، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على 

»فيسبوك«: »عقد اتحاد الكرة برئاسة جمال عالم، اجتماعا تم 
خالله مناقشة مالبسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، 

والتداعيات الخاصة بالهزيمة«، وأضاف: »تم االستقرار على مد 
الجلسة للخميس المقبل، عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا 
الجنوبية الودية، المقررة يوم الثالثاء، والتي تحتم إقامتها نظرا 

للتعاقد المبرم بين االتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما 
ترتب عليها من التزامات الئحية وتعاقدية مع االتحاد الدولي لكرة 

القدم«.
ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة في جلسة 
مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل، تشمل العديد من الملفات 

داخل االتحاد، وعلى رأسها مصير إيهاب جالل، المدير الفني 
الجديد للفراعنة.

من جهة أخرى، أعلن محمود الخطيب، رئيس األهلي المصري، 
فتح تحقيقات حكومية موسعة، بشأن أزمة ملعب نهائي دوري 

أبطال إفريقيا، ونشر الخطيب في مؤتمر صحفي أمس، خطابا من 
وزارة الشباب والرياضة، يؤكد فتح تحقيقات رسمية في موقف 

االتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا بسرعة الكشف عن نتائج هذه 
التحقيقات وتصعيدها للجهات الرقابية.

وقال الخطيب أن هناك تساؤالت يطرحها على االتحاد المصري، 
على رأسها عدم التقدم بالترشح الستضافة النهائي أثناء الفترة التي 

طلبها الكاف بين 19 جانفي و28 فيفري الماضي.
وأشار إلى أن االتحاد المصري ماطل لمدة 4 أيام للحصول على 
صور من الخطابات مع االتحاد اإلفريقي، رغم أنه حق دستوري 
أصيل لألندية، ولم يتحرك االتحاد إال بعد تصعيد الموقف لوزارة 

الرياضة، وطالب الخطيب اللجنة األولمبية بالمبادرة بوضع 
آلية وقواعد فاعلة لمراقبة التزام اتحاد الكرة، بتداول الخطابات 

والمعلومات بطريقة تعزز الثقة واالطمئنان.
الوكاالت

الخطيب يعلن فتح تحقيق حكومي ب�شاأن نهائي دوري الأبطال

�جتماع حا�صم في �تحاد �لكرة �لم�صري بعد �صاعقة �إثيوبيا

اأعلن بداية الم�شروع الجديد للنادي

باري�س �صان جيرمان يبلغ بوكيتينو بالإقالة
 

حسمت إدارة باريس سان جيرمان مصير المدير الفني األرجنتيني، ماوريسيو 
بوكيتينو، بحسب تقرير صحفي.

فوفقا إلذاعة »مونت كارلو« الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان أبلغت 
بوكيتينو، بأن مغامرته انتهت على مقاعد بدالء الفريق، وأشارت اإلذاعة 

إلى أن المشروع الجديد لسان جيرمان بدأ بالفعل، أول امس، بإعالن النادي 
العاصمي تعاقده مع لويس كامبوس للعمل كمستشار رياضي.

ويعمل سان جيرمان في الفترة الحالية على إيجاد خليفة لبوكيتينو، لكن سيتعين 
االنتظار لمدة أطول، لمعرفة اسم المدرب الجديد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان أبرز المرشحين لتدريب الفريق الباريسي، في 
الموسم الجديد، لكن وكيله نفى مؤخرا وجود مفاوضات بين الطرفين.

ب�شفقة بلغت 80 مليون اأورو

ريال مدريد يعلن �صم ت�صو�ميني ر�صميا
 أعلن ريال مدريد رسميا أمس، تعاقده مع الالعب الفرنسي الدولي، أوريلين 

تشواميني، قادما من صفوف موناكو.
وقال النادي الملكي، في بيان رسمي: »اتفق النادي مع موناكو على انتقال 

الالعب أوريلين تشواميني إلى صفوفنا، لمدة 6 مواسم مقبلة«.
وأضاف: »سنقدم تشواميني كالعب جديد في النادي، يوم الثالثاء المقبل 

)14 يونيو( في تمام الساعة 12:00، عقب إجراء الكشف الطبي، ثم سيظهر 
الالعب أمام وسائل اإلعالم«.

وقالت تقارير صحفية إن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليون يورو، بجانب إضافات 
تقدر ب20 مليون يورو، وكان باريس سان جيرمان أبرز منافس لريال مدريد 
على صفقة تشواميني، لكن الدولي الفرنسي حسم الجدل، واختار االنتقال إلى 

الميرينغي.
البرتغالي �شيكون هدف البر�شا بعد رحيل دي يونغ

�تفاق �صري يقود بيرناردو 
�صيلفا �إلى بر�صلونة

 

حصل نادي برشلونة على أنباء إيجابية، بشأن التعاقد مع البرتغالي بيرناردو 
سيلفا، نجم مانشستر سيتي.

وزعمت العديد من التقارير أن سيلفا سيكون هدف برشلونة، في حالة بيع العبه 
الهولندي فرينكي دي يونغ هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن هناك اتفاقا سريا بين 
بيرناردو سيلفا، ومدربه بيب غوارديوال، يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي 

هذا الصيف.
وحصل سيلفا على هذا الوعد في الصيف الماضي، عندما حاول الرحيل عن 

النادي اإلنجليزي، لكن فشلت المفاوضات مع برشلونة ألسباب اقتصادية.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن غوارديوال أكد لسيلفا بأنه سيتركه هذا 

الصيف، إذا طلب الرحيل، وحصل مانشستر سيتي على عرض جيد.
وأوضحت أن خوان البورتا تحدث مع خورخي مينديز، وكيل سيلفا، بالفعل 

عن الصفقة خالل اجتماعهما منذ أيام قليلة.
وذكرت أنه حدثت اتصاالت أولى بين برشلونة ومانشستر سيتي بشأن صفقة 

سيلفا، لكنها غير رسمية.
الوكاالت
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لجنة الن�شباط تقرر اإنهاء الإجراءات المتعلقة بالق�شية

»�لفيفا« ترف�س طعن ت�صيلي
وتر�صم تاأهل �لإكو�دور للمونديال

حامل لقب دوري اأمم اأوروبا اأ�شبح مهددا بالإق�شاء

مبابي ينقذ منتخب فرن�صا من �لهزيمة �أمام �لنم�صا
أفلت منتخب فرنسا بتعادل بشق األنفس 

أمام مضيفه النمساوي بهدف لمثله، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري 
أمم أوروبا، وتقدم منتخب النمسا بهدف 

أندرياس وايمان، في الدقيقة 37، وتعادل 
كيليان مبابي للديوك، في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، اشتعلت حسابات 
المجموعة األولى من المستوى األول، 
وبات منتخب فرنسا حامل اللقب مهددا 
بالخروج، ورفع منتخب النمسا رصيده 

إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما 
يقبع نظيره الفرنسي في ذيل المجموعة، 

برصيد نقطتين، ويتصدر منتخب 
الدنمارك الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد 

خسارته أمام كرواتيا التي رفعت رصيدها 
إلى 4 نقاط.

وسيطر منتخب فرنسا على الشوط األول، 
إال أن محاوالت بن زيمة وغريزمان 

وموسى ديابي وتشواميني لم تكن كافية 
لهز الشباك، في المقابل، اعتمد منتخب 
النمسا على الهجمات المرتدة السريعة، 

ومنها سجل وايمان الهدف األول في 
شباك لوريس، بعد تمريرة أرضية من 
كريم أونيسيو، وكاد أرناوتوفيتش أن 

يضيف هدفا ثانيا، إال أن تسديدته ذهبت 
إلى أحضان هوجو لوريس.

واندفع أبطال العالم هجوميا، وضغطوا 
بشراسة سعيا إلدراك التعادل، إال أن 
الحارس باتريك بينتز ذاد عن مرماه 

ببسالة، حيث تصدى ألكثر من تسديدة 
خطيرة لكريم بن زيمة وبافارد وكينغسلي 

كومان.

ومع صمود منتخب النمسا، تحرك مدرب 
الديوك ديدييه ديشان لتنشيط المحاور 
الهجومية، بإشراك جيندوزي ومبابي 
ونكونكو، بدال من غريزمان وكومان 

وديابي.
وزاد الضغط الفرنسي شراسة، ليترجم 
مبابي تفوق فريقه بهدف التعادل، بعد 

عمل جماعي مع إبراهيما كوناتي 
ونكونكو.

وكاد الديوك أن يخطفوا الفوز في الدقائق 
األخيرة، إال أن الحارس والعارضة حرما 

مبابي وغندوزي من تسجيل هدف ثان، 
ليبقى حامل اللقب صائما عن االنتصارات 
في هذه النسخة، بينما حقق منتخب النمسا 

نقطة ثمينة تعزز حظوظه.
الوكاالت
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قال الناخب الوطني جمال بلماضي ان مواجهة منتخب إيران 
الودية اليوم جاءت في وقتها، مشددا على ضرورة االستفادة 

منها، وتحدث عن إراحة ثالثة من العبيه، واستبعد اثنين بسبب 
اإلصابة، دون أن يفوت الفرصة للتعبير عن حزنه جراء فاجعة 

وفاة الالعب بالل بن حمودة.
وأوضح مدرب الخضر في تصريحات لموقع »الفاف« 

الرسمي: »كنت متمسكا بخوض مباراة تحضيرية، وواجهنا 
عدة صعوبات لبرمجتها، إيران تملك منتخبا قويا، تعود على 

المشاركة في نهائيات كأس العالم، ولم ينهزم منذ حوالي 
عامين، في 12 مباراة متتالية، أعرف جيدا اإليرانيين، هم 
جد أقوياء بدنيا، يعتمدون كثيرا على الخبرة، ولديهم تناسق 

وانسجام كبير فيما بينهم، هدفنا من هذه المواجهة، هو 
منح الفرصة لكل الالعبين المتواجدين معنا، للوقوف على 

امكانياتهم الحقيقية«
وبخصوص تسريحه لثالثة العبين، أضاف: »بوداوي تعرض 

إلصابة مع بداية التربص، لكنه استرجع عافيته، وسيعود لفريقه 

بصحة جيدة، بن دبكة أيضا تعرض إلصابة في آخر مباراة، 
وسيغيب أمام ايران، وهو يواصل العالج هنا في قطر، وقررت 
تسريح سليماني، ماندي، ومبولحي، ألنني لم أكن أنوي اشراكهم 

أمام إيران، هم لم يطالبوا بإعفائهم من هذه المباراة، بل أنا من 
اتخذ هذا القرار، لمنحهم فترة راحة«.

وعبر بلماضي عن حزنه بسبب الفاجعة التي ألمت بكرة القدم 
الجزائرية، إثر وفاة الالعب بالل بن حمودة، مهاجم نادي اتحاد 
العاصمة، والمنتخب المحلي: »هذه فاجعة كبيرة بكل تأكيد، إنا 
لله وإنا إليه راجعون، ندعو له بالرحمة، وبالصبر لوالديه، لقد 

تأثرنا كثيرا لرحيل بن حمودة، فقد كان العبا جيدا، من الجانبين 
الفني واإلنساني كذلك، بدأ بن حمودة اللعب مع اتحاد العاصمة 
منذ 4 سنوات، أي منذ قدومي للمنتخب الوطني، وقد شاهدت 

تطوره عن كثب، حيث استطاع االلتحاق بالمنتخب الوطني 
المحلي، وأصبح العبا مهما في صفوفه، ال أجد الكلمات للتعبير 

عن حزني العميق لهذه الفاجعة، نحن تحت الصدمة«.
ق.ر

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره 
االيراني اليوم بالدوحة، في مباراة ودية 
تحضيرية ستكون بمثابة اختبار حقيقي 

للتشكيلة الوطنية أياما معدودة بعد بدايته 
الموفقة في تصفيات كاس افريقيا لألمم 

2023 بتوقيعها لفوزين متتاليين.
المنتخب الوطني الذي نجح في استعادة 

نغمة الفوز بعد شهرين من االقصاء 
المر من مباريات السد لمونديال 2022 
بتسجيله النتصارين على حساب اوغندا 
بملعب 5 جويلية، وأمام تنزانيا في دار 
السالم في تصفيات كاس افريقيا لألمم 

2023، سيسعى الي تأكيد هذه االستفاقة 
بمناسبة المواجهة الودية امام نظيره 

االيراني احد ممثلي القارة االسيوية في 
نهائيات كاس العالم 2022 بقطر.
وفي غياب الثالثي اسالم سليماني 

الهداف التاريخي »للخضر« والحارس 
رايس مبولحي والمدافع عيسى ماندي 

الذي قرر المدرب الوطني جمال 
بلماضي تسريحهم مباشرة بعد مواجهة 
تنزانيا يوم األربعاء، إضافة للمصابين 

هشام بوداوي وهشام بن دبكة، من 
المتوقع ان يظهر المنتخب الوطني 

بتشكيلة مغايرة امام ايران.
وستكون مباراة اليوم فرصة للناخب 

الوطني جمال بلماضي إلقحام العناصر 
الجديدة التي لم تتح لها الفرصة للظهور 

في الخرجتين السابقتين امام اوغندا 
وتنزانيا، وشدد في وقت سابق على 

اهمية خوض مباراة ودية بمناسبة نافذة 
الفيفا لشهر جوان، حتى يتسنى له معاينة 

الالعبين الجدد سيما وانه من ضمن 
سبعة عناصر جديدة تم استدعاؤهم فان 

الثنائي بالل براهيمي، ورياض بن عياد 
فقط الذي شارك في اللقاءين األولين امام 

اوغندا وتنزانيا.
وستكون هذه المرة الفرصة سانحة لكل 
من الحارس ماندريا وزدادكة وعمراني 
وقادري لتوقيع مشاركتهم االولى ضمن 

التشكيلة الوطنية امام منافس قوي لم 
يتجرع سوى هزيمة واحدة في مواجهاته 

ال 17 االخيرة في مختلف المنافسات 
مسجال 39 هداف مقابل 6 اهداف فقط 

دخلت شباكه.
يذكر ان آخر مواجهة بين المنتخبين 
تعود الى 27 مارس 2018 بمدينة 
غراز النمساوية و هي المباراة التي 
عادت فيها الغلبة لإليرانيين بنتيجة 

هدفين مقابل هدف.
ق.ر/واج

محاربو ال�صحراء يواجهون اإيران وديا اليوم بالدوحة

اختبار حقيقي للخ�ضر وفر�ضة بلما�ضي 
لمعاينة العنا�ضر الجديدة

وجه تعازيه لوفاة بن حمودة، وتحدث عن الجديد بخ�صو�ص ت�صكيلته، بلما�صي:

»اأعرف الإيرانيين جيدا واأهدف لمنح الفر�ضة لالعبين الجدد في مواجهتهم«

الفاف األغت دورة الأربع اأمم ب�صبب الفاجعة

بن حمودة ي�ضيع لمثواه الأخير 
في اأجواء حزينة

شيعت ظهر أمس جنازة العب اتحاد العاصمة، الدولي الجزائري بالل بن 
حمودة، بمقبرة حجوط، وسط حضور مهيب.

وشهدت جنازة الالعب بن حمودة، حضور عدة وجوه رياضية بارزة، من 
العبين ومدربين، للمشاركة في تشييع الفقيد لمثواه األخير، كما بدى الحزن 

العميق على جميع من حضر جنازة الفقيد، وتأثرهم الكبير لفاجعة فقدان بالل 
بن حمودة.

وكانت االتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قررت إلغاء معسكر المنتخب المحلي، 
وإيقاف دورة األربع أمم المقامة بالجزائر، بعد وفاة المهاجم بالل بن حمودة إثر 

حادث مروري أليم.
من جهته، قدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، تعازيه إلى أسرة 

بن حمودة، وكتب الوزير سبقاق الذي حضر الجنازة عبر »الفيسبوك«: 
»بمزيد من اآلسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله بالل بن حمودة، 

العب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، طيب الله ثراه وأكرم مثواه. أمام 
هذه الفاجعة األليمة يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق، 

بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى عائلة الفقيد وذويه، واألسرة الرياضية 
عامة وإلى زمالءه ولعائلة كرة القدم، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد 
روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل 

الصبر وحسن السلوان«.
الفاف لعبو المنتخب الأول ومدرب اتحاد 

العا�صمة يعزون عائلة الفقيد

بوقرة: » ل يمكنني و�ضف األمي 
بهذه الفاجعة التي اأثرت على 

عائلته وعلي �ضخ�ضيا«  
 

أكد مجيد بوقرة مدرب المنتخب المحلي، تاثره البالغ بوفاة العبه بالل بن 
حمودة، إثر حادث مروري، رفقة صديق له، في الوقت الذي تلقت فيه عائلة 

الالعب تعازي العبي المنتخب الوطني ومسؤولي الرياضة في البالد.
وقال بوقرة في تصريح للموقع الرسمي للفاف: »أشعر بحزن كبير بعد وفاة 
بالل بن حمودة، ال يمكنني وصف ألمي بهذه الفاجعة التي أثرت على عائلته 
وعلي شخصيا، دون أن أنسى صديقه سيد أحمد واتيت، لقد فقدنا شابين في 

عمر الزهور، الحزن يخيم على الجميع في المنتخب المحلي، وعلى كل الكرة 
الجزائرية، لكننا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نستقبل رحيل الالعب القاسي، 
لقد كان بالل شخصا رائعا، والعبا موهوبا، يتمتع بروح المنافسة، كان متعلما 
ويعطي المثال في الجدية، كما أنه يملك صفات تجعل العمل سهال معه، وكان 

يمثل المنتخب الوطني بكل فخر واعتزاز، أنا حزين، والكل هنا حزين«
من جهتها، نعت الفاف العب اتحاد العاصمة، وقالت في بيان، عبر صفحتها 

الرسمية على »فيسبوك«: »ببالغ الحزن واألسى تلقت الفاف، خبر وفاة 
الالعب ب بن حمودة، الفقيد العب اتحاد العاصمة، وعلى إثر هذه الفاجعة 

األليمة، يتقدم رئيس الفاف عمارة، واألمين العام منير دبيشي، والمدرب بوقرة، 
وكل أعضاء وأطقم المنتخب المحلي، بأصدق التعازي لعائلة الفقيد، راجين من 

المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته«.
كما قدم قائد المنتخب الوطني رياض محرز والالعب الدولي السابق أندي 

ديلور، امس، تعازيهما في وفاة العب المنتهب المحلي، ونشر رياض محرز 
وأندي ديلور تعازيهما عبر موقع التواصل االجتماعي »تويتر«.

من جهته، حرص المغربي جميل بن واحي، مدرب اتحاد العاصمة، على التنقل 
إلى مدينة حجوط، لتقديم واجب العزاء لعائلة مهاجم الفريق بالل بن حمودة، 

فور عودة بعثة النادي من والية سطيف، حيث بدى مصدوما، وفي غاية التأثر.
البطولة الإفريقية لألعاب القوى

بورعدة يهدي الجزائر الميدالية 
الثالثة

 
أحرز العداء الجزائري، 

العربي بورعدة، 
الميدالية الذهبية في 

التخصص العشاري، 
ضمن فعاليات البطولة 
اإلفريقية اللعاب القوى.
وفاز بورعدة بالميدالية 

الثانية في المنافسة 
اإلفريقية ألم األلعاب 
القارية المقامة بجزر 

الموريس، رافعا رصيد الجزائر إلى الميدالية الذهبية الثالثة في البطولة 
اإلفريقية أللعاب القوى، بعد فوز كل من بوعناني بالذهبية في 110 متر 

حواجز وذهبية سليمان مولة في 800 متر. يذكر أن، البطولة اإلفريقية أللعاب 
القوى بدأت فعالياتها يوم 8 جوان الماضي وتختتم اليوم.

ق.ر

درواز يوؤكد ان تذاكر »طبعة وهران« �صتطرح عبر الأنترنت وي�صرح

»رئي�س الجمهورية دعمنا ونحن جاهزون من كل النواحي لالألعاب المتو�ضطية«
كشف محمد عزيز درواز، محافظ األلعاب 

المتوسطية وهران 2022، عن جاهزية 
القرية المتوسطية للمنافسات الرياضية 

المنتظرة الشهر الجاري.، مشيرا إلى دعم 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلنجاح 

التظاهرة، كاشفا عن بيع التذاكر عبر 
المنصة اإللكترونية.

وصرح درواز في ندوة صحفية أمس: 
»نحن جاهزون من كل النواحي النطالق 
االلعاب المتوسطية، حفل االفتتاح سيكون 

كبيرا وفي مستوى تطلعات الشعب ورئيس 

الجمهورية، الذي دعمنا ووزارة الدفاع 
منحتنا طائرات خاصة لجلب بعض 

التجهيزات«.
وأردف محافظ األلعاب المتوسطية درواز: 

»عدد المشاركين فاق توقعاتنا ب5400 
مشارك بين رياضيين مسيرين و مدربين 

و القرية المتوسطية تستوعب 4200 فقط، 
عدد الحضور يفوق طاقة استيعاب القرية 
المتوسطية و قمنا بإنشاء قرية متوسطية 

جديدة في االندلس«.
كما أكد محافظ ألعاب البحر األبيض 

المتوسط، بوهران 2022، بأنه سيتم 
طرح تذاكر هذه األلعاب عبر األنترنت: 

»على الراغبين في حضور هذه األلعاب، 
طلب التذاكر عبر الموقع الذي سيتم 

تخصيصه لذلك، نسعى لفتح المجال من 
أجل تمكن األفراد، وحتى العائالت من 

الحصول على تذاكر حضور فعاليات هذه 
ألعاب المتوسطية، نعمل على توفير كل 
الظروف، لضمان تنظيم محكم في هذه 

األلعاب المتوسطية«.
ق.ر



أوضح رزيق في تصريحات صحفية لوكالة األنباء 
الجزائرية والتلفزيون الجزائري, أن هذه الطبعة 
التي ستنظم من 13 إلى 17 جوانالجاري تحت 

شعار "من أجل شراكة استراتيجية", تتميز بمشاركة 
187 عارض أجنبي قادم من 20 دولة على رأسها 

الواليات المتحدة األمريكية, ضيفة الشرف.
وستكون الواليات المتحدة األمريكية ممثلة في هذه 

الطبعة ب 35 عارضا يمثلون قطاعات الطاقة, 
البناء, الزراعة, المواد الغذائية, الموارد المائية, 

البيئة, صناعة الطيران, التعليم.وأكد الوزير أن "كل 
الدول التي عبرت عن رغبتها في المشاركة, تم 

تمكينها من ذلك دون إقصاء.”
وإلى جانب المؤسسات األجنبية, يشارك في التظاهرة 
530 عارض جزائري يتوزعون على 147 مؤسسة 

عمومية و383 مؤسسة خاصة, حسب الوزير.
وتتنمي المؤسسات الوطنية المشاركة في معرض 
الجزائر الدولي إلى قطاع الصناعات االلكترونية 

والكهربائية واألجهزة الكهرومنزلية )42 مؤسسة( 
والصناعات الغذائية )68 مؤسسة( والخدمات )66 
مؤسسة( والصناعات الكيميائية والبتروكيمياء )87 

مؤسسة( والصناعات الميكانيكية )68 مؤسسة( 
والصناعات المصنعة )35 مؤسسة( والصناعات 

التقليدية )100 مؤسسة( و البناء واألشغال العمومية 
)45 مؤسسة( إضافة إلى 19 مؤسسة أجنبية ناشطة 

في الجزائر.
وستشارك وزارة الدفاع الوطني ألول مرة في هذا 

المعرض ب 19 مؤسسة, تمثل وحدات اإلنتاج ذات 

الطابع االقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية, 
النسيج, وبناء السفن.

وجاء هذا المعرض, الذي يتربع على مساحة 24 
ألف و 800 متر مربع بزيادة 41 بالمائة مقارنة 
باخر طبعة, بعد غياب دام سنتين بسبب التدابير 
المتخذة في إطار الوقاية من جائحة كوفيد-19, 

ليفتح المجال للمتعاملين االقتصاديين الجزائريين 
واألجانب لتبادل الرؤى واالفكار والمبادرات, وخلق 

فرص لتطوير عالقات تجارية جديدة, من شأنها 
تعزيز التكامل مع المؤسسات ورفع معدالت إدماج 

المنتجات المحلية.
وفي هذا السياق, ذكر الوزير بالتسهيالت الممنوحة 
في مجال االستثمار للمؤسسات الوطنية واألجنبية, 

الفتا كذلك إلى أهداف القطاع التي ترمي تطهير 
الواردات و تطوير الصادرات خارج المحروقات 

لتصل إلى 7 مليار دوالر في .2022
وحول جديد الطبعة, أشار الوزير, إلى أنه تم 

تخصيص جناح لوالية تامنغست, حيث تقرر ابتداء 
من هذه السنة دعوة والية من واليات البالد كضيفة 

للمعرض, وذلك من أجل إبراز التراث الثقافي, 
واإلمكانات السياحية واالقتصادية التي تزخر بها، 
كما ستنظم على هامش التظاهرة لقاءات ثنائية بين 
رجال األعمال, وكذلك محاضرات ستتطرق إلى 

موضوع الشراكة واالستثمار في الجزائر, ولقاءات 
تنظمها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 

والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة.
ويتزامن المعرض مع الذكرى ال60 الستقالل 

الجزائر, حيث تعتزم وزارة المجاهدين وذوي 
الحقوق المشاركة بجناح خاص إلحياء الذكرى.

وفي هذا اإلطار, سيتم تنظيم ندوة تاريخية تحت 
عنوان " الرئيس كينيدي والثورة الجزائرية" يوم 

15 يونيو بقاعة المحاضرات "علي معاشي.”
من جهة أخرى, أشار رزيق إلى التظاهرة 

ستتزامن أيضا مع انعقاد لقاء يتعلق بالمفاوضات 
الجزائرية -األمريكية حول االتفاق-اإلطار 

الخاص بالتجارة واالستثمار )تيفا( وذلك في 14 
يونيو بمقر وزارة التجارة. وفي إطار فعاليات 

المعرض, ستنظم الوكالة الوطنية لترقية التجارة 
الخارجية "ألجكس", الدورة السادسة لصالون 
"إكسبور الجزائر" الذي يخصص للمؤسسات 

المصدرة أو التي لها إمكانيات التصدير, وذلك 
بجناح الساورة.

ومن جهتها, خصصت إدارة الشركة الجزائرية 
للمعارض والتصدير "صافكس" مساحة للبيع 

الترقوي على مستوى جناح البهجة, وفضاء اخر 
مخصص للصناعات التقليدية. وقام, يوم الخميس 
الفارط، رزيق مرفوقا بإطارات القطاع ومحافظ 

معرض الجزائر الدولي, فراح علي, وممثلي 
مؤسسة "صافكس", بجولة عبر أجنحة المعرض 

للوقوف على مدى تقدم أشغال التحضيرات, 
وتفقد احتياجات المهنيين المكلفين بتجهيز أجنحة 
العرض. وسيتم في 15 جوان المقبل تنظيم ندوة 

صحفية للحديث عن تفاصيل التظاهرة.

إشـهـــار

ف.م

ANEP : 2216010974 الرائد: 2022/06/12

متفرقاتالأحد 12 جوان 2022 املـوافق لـ 13 ذو القعدة 1443 هـ   10

 www.elraed.dz

تفكيك هيكل الفرن العايل رقم 1 

مبركب �سيدار احلجار

  ا�سرتجاع اأزيد من 500 طن
 من النفايات احلديدية

   
تم استرجاع 530 طنا من النفايات الحديدية بمركب سيدار الحجار 

)عنابة( وذلك في العشرة أيام األولى من انطالق عملية تفكيك هيكل 
الفرن العالي رقم 1، حسبما علم أمس من المديرية العامة للمركب.

ويمثل استرجاع 530 طنا من النفايات الحديدية بمركب سيدار 
الحجار )عنابة( حصيلة أولى لعملية تفكيك هيكل الفرن العالي 

رقم 1 التي انطلقت في األسبوع األخير من شهر مايو المنصرم 
والتي ستستمر لمدة ثالثة أشهر، حسبما أوضحه لـوأج المدير العام 

للمركب، لطفي كمال مانع.
وتجري عملية التفكيك واسترجاع النفايات الحديدية بإشراف وتنفيذ 

من المؤسسة الوطنية لالسترجاع التي اتخذت كل الترتيبات التنظيمية 
وكذا تلك المرتبطة بتأمين العملية وضمان سيرها في أحسن الظروف 

وفي اآلجال المحددة، حسبما تمت اإلشارة إليه.
ويتوقع في هذا اإلطار استرجاع حجم إجمالي يفوق 20 ألف طن 

من النفايات الحديدية تمثل هيكل الفرن العالي رقم 1 لمركب سيدار 
الحجار الذي أصبح خارج الخدمة سنة 2009 ويتربع على أزيد من 

ثالثة )3( هكتارات تمثل عقارا صناعيا هاما بمركب سيدار الحجار، 
وفقا للسيد مانع.

كما يمثل هذا الحجم من النفايات الحديدية القابلة لالسترجاع مخزونا 
هاما يغطى احتياجات المركب لعدة أشهر من النفايات الحديدية التي 
تدخل ضمن الدورة اإلنتاجية بمصنع سيدار الحجار. للتذكير، يشغل 

مركب سيدار الحجار 5.500 عامل فيما تقدر توقعاته اإلنتاجية 
النظرية للسنة الجارية بنحو 800 ألف طن من المنتجات الحديدية 

الطويلة والمسطحة.
ف.م

698 موؤ�س�سة ت�سارك يف الطبعة الـ 53

معر�ض    انطالق فعاليات       
اجلزائـــــر الدويل غـــدا

 ت�سارك يف الطبعة ال 53 من معر�ض اجلزائر الدويل، التي تنطلق فعالياتها يوم غد، 698 موؤ�س�سة

 من بينها 187 اأجنبية متثل 20 دولة، ح�سبما اأفاد به، وزير التجارة وترقية ال�سادرات كمال رزيق.



المكلف  الجمهورية  رئيس  مستشار   دعا 
بالسينما والسمعي البصري، أحمد راشدي، 
نهاية األسبوع الفارط، بالجزائر العاصمة، 
إلى إنشاء مؤسسة واحدة تشرف على جمع 
األفالم و األشرطة التي تم تصويرها خالل 
الثورة وعند االستقالل والموجودة عند عدة 

مؤسسات في الجزائر والخارج.
له  مداخلة  في  راشدي،  السيد  وشدد    
و  الشهيد  مشعل  لجمعية  الذاكرة  بمنتدى 
يومية المجاهد حول » السينما والثورة »، 
على  للفنان،  الوطني  اليوم  إحياء  بمناسبة 
واحدة  سينمائية  مؤسسة  إنشاء   « أهمية 
تشرف على جمع المادة األرشيفية والتراث 
خالل  تصويره  تم  الذي  البصري  السمعي 
تتوزع عبر  والتي  الثورة وبعيد االستقالل 
وأيضا  الجزائر  في  المؤسسات  من  العديد 
وألمانيا  بلغاريا  غرار  على  الخارج  في 
ويوغسالفيا سابقا واالتحاد السوفيتي سابقا 

وغيرها ».
أن  الجمهورية  رئيس  مستشار  واعتبر    
الذاكرة  من  »جزء  األرشيفية  المادة  هذه 
ترميمها  على  العمل  ويجب  الوطنية، 
حديثة  وسائط  في  وتحميلها  ومعالجتها 
متناول  في  ووضعها  التلف  من  لحمايتها 
اإلعالم  وسائل  عبر  وعرضها  الباحثين 
ومختلف الوسائط الجديدة للتعريف بها لدى 
المستوى  على  لها  والترويج  الجديد  الجيل 
الوطنية«،  الهوية  لتعزيز  وهذا  الدولي 
الكبيرة  »األهمية  كالمه  سياق  في  مبرزا 

للصورة في عالم اليوم«.
راشدي  السيد  استشهد  الشأن،  هذا  وفي    
المناهض  الفرنسي  السينمائي  بأعمال 
لالستعمار روني فوتييه، المعروف بأفالمه 
الذي  و  التحريرية،  الثورة  حول  الوثائقية 
كان احد الذين ساهموا في تدوين محطات 
هامة من تاريخ الثورة التحريرية من خالل 
تدويل  في  ساهم  ما  أحداثها  تصويره ألهم 

القضية الجزائرية«.

  
وأشار في هذا اإلطار إلى أن قيادة الثورة 
انتبهت إلى أهمية الصورة للرد على الدعاية 
الفرنسية خاصة بعد مؤتمر الصومام حيث 
األولى  السينماتوغرافية  الوحدة  تأسيس  تم 
لجبهة التحرير الوطني تحت إشراف فوتييه 
الذي كلف بالتكوين في هذا المجال, مذكرا 
السينمائي  هذا  أنجزها  التي  اإلعمال  بأهم 
في  مساهمته  و  التحريرية  الثورة  لفائدة 
تكوين جيل من السينمائيين بعد االستقالل.

 ت�صرف على جمع الرتاث ال�صمعي الب�صري للثورة التحريرية

اأحمد را�سدي يدع� لإن�ساء م�ؤ�س�سة واحدة
مي�سوم لعرو�سي » ت�سليم 

13418 بطاقة فنان 
اإىل غاية الآن«

  كشف مدير اآلداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة والفنون، 
ميسوم لعروسي، أنه »تم تسليم إلى غاية اآلن 13418 بطاقة 

فنان من بينها 554 بطاقة من النوع الجديد مؤمنة إلكترونيا 
وصالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ،يحدد فيها بدقة نوعية 

المهنة التي يمارسها المعني في ظل وجود قرابة 180 مهنة 
ملحقة بالحقل الفني معترف بها من طرف وزارة العمل«.

  لدى نزوله ضيفا على برنامج »ضيف الصباح« للقناة الثانية 
هذا األربعاء، قال لعروسي أن »العملية متواصلة خاصة 

وان هذه البطاقة تمنح العديد من االمتيازات كالتأمين والتقاعد 
واالستثمار الثقافي وإنشاء مؤسسات فنية من خالل االستفادة 

من أجهزة الدعم«.
  وأوضح المتحدث أن »المجلس الوطني للفنون واآلداب 

ومنذ تأسيسه وهو يدافع على حقوق الفنانين من خالل تثمين 
كفاءاتهم وتحسين ظروفهم االجتماعية والمهنية« مشيرا إلى أن 
»الجزائر حققت خطوة كبيرة منذ االستقالل في التكفل بوضعية 

الفنان« .
  وفي سياق متصل ثمن مدير اآلداب وتطوير الفنون بوزارة 
الثقافة والفنون المرسوم التنفيذي الذي تم إصداره عام 2021 

والذي أعتبره إنجازا كبيرا خاصة وانه »يحدد نوعية عالقة 
العمل بالنسبة للفنانين والمسرحيين ويحمي حقوقهم ويسمح لهم  

بممارسة نشاطهم في إطار قانوني«.
  كما أضاف أن »مصالحه تتوجه إلى وضع آخر اللمسات على 

قانون الفنان، تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البالد التي 
تصر على إيجاد حلول نهائية لتحسين وضعية الفنان«.

  من جانب آخر، اعتبر ضيف  الصباح أن »اليوم الوطني 
للفنان المصادف 8 جوان من كل سنة، هي محطة مهمة يجب 

الوقوف أمامها لتقيم المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل 
التكفل بالفنان وتحسين وضعيته  االجتماعية والمهنية باعتباره 

فاعل حقيقي في المقاربة االقتصادية والتنمية المستدامة.

اليوم الوطني للفنان 
بق�سنطينة

 
إطالق التطبيق اإللكتروني ‘’ ثقفني’’ للدفع بالساحة الثقافية 

   أطلق بقسنطينة تطبيق إلكتروني يحمل اسم ‘’ثقفني’’ موجه 
لعالم الفن و الثقافة و ذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للفنان، 

حسبما صرح به المدير المحلي للثقافة و الفنون، لعريبي 
زيتوني.

  وأوضح نفس المسؤول أن هذا التطبيق اإللكتروني، الذي 
تم تصميمه بالتنسيق مع المؤسسة الخاصة ‘’ميديا سمارت’’ 
المتخصصة في هذا المجال، من شأنه الترويج للساحة الفنية 

المحلية من خالل المعلومات و البيانات ‘’الموثوقة والصحيحة’’ 
حول كل ما يتعلق بالثقافة بقسنطينة.

  وسيشكل تطبيق ‘’ثقفني’’ فضاء ‘’للتفاعل’’ بين مختلف 
الفاعلين في الميدان الثقافي و الفني بقسنطينة، حسبما أكده ذات 
المسؤول الذي شدد على أهمية هذه ‘’النافذة’’ في مجتمع مرتبط 

أكثر فأكثر بالتكنولوجيات الحديثة.
  وأشار السيد زيتوني إلى أن مديرية الثقافة و الفنون ستزود 
هذا التطبيق بالمعلومات الالزمة التي تهم الجمهور العام وكذا 

المشهد الثقافي بالخصوص، مضيفا أن المعلومات المتعلقة كذلك 
بكلية الفنون والثقافة سيتم نشرها عبر هذا التطبيق.

  وقد تميزت تظاهرة إحياء اليوم الوطني للفنان بقسنطينة 
ببرمجة العديد من النشاطات الفنية و الثقافية على شرف فناني 
الوالية، وفي هذا الصدد، كشف ذات المصدر أنه سيتم تنظيم 

معارض للفنون التشكيلية بدار الثقافة مالك حداد باإلضافة إلى 
حفل تؤديه أوركسترا بمشاركة حوالي ثالثين فنانا وموسيقيا.

  لإلشارة، فقد تم في وقت سابق من نهار اليوم تنظيم حفل على 
شرف فناني والية قسنطينة بالمسرح الجهوي محمد الطاهر 

فرقاني.

منظمة اجلي�ش ال�صري »ارتكبت جرمية ثقافية �صنيعة«

حرق مكتبة اجلامعة املركزية باجلزائر العا�سمة يف 7 ي�ني� 1962
  اعتبر أساتذة جامعيون اليوم األربعاء ان حرق مكتبة الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة من طرف منظمة الجيش 

السري في 7 يونيو 1962 »جريمة ثقافية شنيعة« الهدف منها »حرمان الجزائريين من المعرفة«.
  وخالل لقاء نظم في دار الثقافة »علي زعموم« بمدينة البويرة تخليدا لذكرى هذا الحدث، وصف المشاركون هذا 

العمل الدنيء بـ »جريمة ضد المعرفة« الهدف منها »حرمان الجزائريين من تاريخهم و هويتهم«.
  في هذا اإلطار، صرح األستاذ عبد الستار عثماني من جامعة بجاية أن »هذا الحريق هو جريمة ثقافية شنيعة و ضد 

المعرفة و العلم حيث كانت منظمة الجيش السري تسعى لحرمان الجزائريين من المعرفة والتاريخ في الوقت الذي 
كانت فيه الجزائر تستعد لالحتفال باستقاللها بعد سبع سنوات من الثورة«.

  كما أشار األستاذ عثماني إلى أن األمر يتعلق ب »مواصلة سلسلة جرائم منظمة الجيش السري في حق الشعب 
الجزائري و ضد ثقافته وتراثه« مضيفا أن »مرتكب هذا العمل الشنيع الذي ال يمكن نسيانه أراد ارتكاب المزيد من 

األعمال التخريبية في الجزائر«.
   كما يرى أن هذا الحريق »يعكس ما كان يفعله النظام االستعماري الفرنسي لسد كل أبواب المعرفة أمام الشعب 

الجزائري«.
  و حسب اإلحصائيات التي قدمها المتحدث فإن ما بين 400000 و 600000 من األعمال و المخطوطات تم 
إتالفها جراء حرق مكتبة الجامعة المركزية التي كانت تحتوي على آالف بل ماليين الكتب معتبرا ذلك »خسارة 

فادحة«.
  و قد استنكر متدخلون آخرون هذا الحريق الذي ارتكب يوم 7 يونيو 1962 واصفين إياه ب »العمل الشنيع«، و 

من جهته, وصف األستاذ زين الدين قاسيمي الذي شارك في هذا اللقاء حرق المكتبة الجامعية ب »جريمة شنعاء في 
تاريخ الجزائر الثوري«.

خالل اليوم الوطني للفنان

 تكرمي فنانني وتوزيع جوائز علي معا�سي
  كرم بالجزائر العاصمة أكثر من ثالثين فنانا في مختلف الميادين، كما تم تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين 

الشباب علي معاشي، وهذا بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف 8 يونيو من كل عام.
  وقالت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، في افتتاح هذا الحفل الذي حضرته نخبة من أهل الفن والثقافة، أن »تكريم 

الفنان واالحتفاء به وتقدير عطاءاته ليس مهمة رسمية وال شعبية بل هو واجب مجتمع فالذي يتمثل خصوصيات وظروف 
وتاريخ وتطلعات المجتمع بفنه إنما هو واجهة وصوت ورمز للوفاء واالنتماء«.

  ودعت الوزيرة »كل الفنانين إلى االجتهاد في التأسس كطرف فاعل وله صوت السعي للتغيير والتطوير وجعل الفنون 
مالذات وعالجات بدل المنافي الذاتية التي تستبد بالبعض«، مضيفة أنه »بقدر ما تكرس الفن والثقافة كمجاالت نخبوية فإنه 

من الضروري تجديد سمة الشمولية التي تتسم بها«.
  وتم خالل هذا الحفل عرض شريط وثائقي قصير حول مسار ونضال الفنان الراحل علي معاشي، كما تم استذكار العديد من 

الفنانين الذين رحلوا في السنوات األخيرة على غرار المطرب رابح درياسة والمطربة سلوى والممثل عمر قندوز والممثل 
سعيد حلمي والمغنية ريم غزالي والممثلة فتيحة نسرين والمخرج السينمائي إبراهيم تساكي والمغنية نعيمة عبابسة والممثل 

المسرحي ياسين زايدي.
  كما تم تكريم أكثر من ثالثين فنانا ال يزالون يبدعون في الساحة الفنية من بينهم الممثل التلفزيوني صالح أوقروت والعازف 

لطفي عطار والفنانة التارقية بادي اللة ومغني الشعبي عبد القادر شاعو والممثلة باية بوزار المعروفة بـ »بيونة«.
  وتم أيضا تكريم المخرج السينمائي غوثي بن ددوش والممثلة المسرحية والتلفزيونية فضيلة حشماوي ومغني الحوزي نوري 

كوفي والمخرج المسرحي زياني شريف عياد والممثل المسرحي محمد أدار والتشكيلي أحمد مباركي ومغني المالوف سليم 
فرقاني.

  وأعرب المغني صادق الجمعاوي، صاحب األغاني الشهيرة »شكرا وألف شكر يا أستاذي« و«يحياو أوالد بالدي«، عن 
سعادته بتكريمه في هذا الحفل قائال أن الفنان »يكرس ويضحي بحياته كلها من أجل الفن رغم الظروف الصعبة جدا التي يعمل 

فيها«.
  وعرف الجزء الثاني من الحفل تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في دورتها 16 والتي تعتبر من أهم الجوائز األدبية في الجزائر.

  وتحصل رشيد دحمون على الجائزة األولى في فئة الشعر بينما عادت الثانية والثالثة لكل من مسلم ربواح ونجوى عبيدات، أما في مجال األداء المسرحي افتك بن شرنين إدريس المرتبة األولى وكل من بوناب 
سمية وفارس عبد الكريم المرتبتين الثانية والثالثة.

  وفي مجال المسرح المكتوب فاز بالمرتبة األولى قرقوة محمد جالل الدين في حين توج بالمرتبتين الثانية والثالثة كل من مناصرية أسامة وعدنان بالل، وفي األعمال الموسيقية توج بوغردة عبد الوهاب بالجائزة 
األولى ومحمد شريف ناصري بالثانية وبلغانم نبيل بالثالثة.

  وتحصلت حوات ياسمين على المرتبة األولى في فئة فن الرقص والغناء بينما عادت الثانية لنجار بن عبد هللا األمير والثالثة آليت عمار محمد عمران، وأما في الفنون التشكيلية فقد فاز كل من طبايبية محمد 
الصالح بالجائزة األولى ومحمد وليد شمامي بالثانية وضيف محمد األمين بالثالثة.

  وفي فئة السينما والسمعي البصري توج هيثم عامر بالجائزة األولى وسعدي محمد أكرم بالثانية وحمي زكريا بالثالثة.
  وقال رئيس لجنة تحكيم الجائزة، األديب إدريس بوديبة، أن »عدد المشاركات هذا العام بلغ 717 مشاركة في الفئات الثمانية للجائزة، والكثير منها كانت من المدن الداخلية«، مضيفا أن »أغلب المشاركات كانت 

في فئة الرواية وقد جاءت بمستوى عال«.
  وأضاف بوديبة أن »المشاركة النسوية هذا العام في مجال الرواية كانت أكبر، وقد وظف المترشحون التراث والحكاية الشعبية، كما تناولوا مختلف المواضيع المعاشة كفيروس كورونا والهجرة السرية والحب، 

مع انفتاح واضح على الثقافات العالمية«.
  وأعرب هيثم عامر المتوج بالجائزة األولى في فئة الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج إذ فاز عن فيلمه الوثائقي القصير »ال تمشو عني« )16 دقيقة( الذي »يتناول القضية 

الصحراوية والنضال الفني للصحراويين ضد االستعمار المغربي لبالدهم«، وحازت سارة محيدب على الجائزة األولى في فئة الرواية وزهرة كشاوي وأنور إسالم فيساح على الجائزتين الثانية والثالثة.
  وإضافة إلى وزيرة الثقافة والفنون حضر أيضا هذه المناسبة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وعدد من أعضاء الحكومة، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالسينما والسمعي البصري 

أحمد راشدي، ونائب رئيس مجلس األمة، وممثل لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وكذا رؤساء مجالس وهيئات وطنية.
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ونقلت الوكالة, تأكيد أبي بشرايا 
البشير, في مداخلته أمام ندوة 

البرلمان البريطاني, أن "الحلول 
أحادية الجانب التي يروج لها 
االحتالل المغربي, الى جانب 

كونها مناقضة للشرعية الدولية 
واللتزامات المغرب الموقعة, 
فهي لن تؤد إال إلى المزيد من 
التدهور وتأجيل الحل السلمي 

العادل, وربما الدفع نحو 
انزالقات أكثر خطورة".

كما أشاد الدبلوماسي 
الصحراوي بالموقف البريطاني 

ازاء القضية الصحراوية 
والمتمثل في "التزام المملكة 

المتحدة باإلطار الشرعي لحل 
نزاع تصفية االستعمار في 

الصحراء الغربية", وفقا للقانون 
الدولي وميثاق األمم المتحدة 

"بإعتباره النقطة المركزية في 
مسار التسوية منذ البداية إلى 

اليوم".
وأضاف, في هذا الصدد, أن 

ذلك "يمنح المملكة المتحدة 
موقعا مهما للعب دور إيجابي 
في المساعدة للدفع نحو الحل 

العادل والنهائي, وتسهيل مهمة 
الوسيط االممي ستافان دي 
ميستورا, الذي يواجه تعنتا 

مغربيا واضحا". وفي سياق 
المواقف الغربية تجاه القضية 
الصحراوية, حذر أبي بشرايا 

البشير, من خطر ما وصفه 

ب "اإلشارات المغلوطة" 
التي تبعث بها بعض الدول 

الغربية, مستدال بتصريحات 
رئيس الوزراء االسباني بيدرو 
سانشيز بخصوص تغير موقف 
بالده ازاء الصحراء الغربية, 

مؤكدا أن ذلك "ال يؤدي إال إلى 
تشجيع االحتالل على استمرار 

العرقلة وتحدي الجميع".
ولفت البشير الى استعداد جبهة 

البوليساريو, الممثل الوحيد 
والشرعي للشعب الصحراوي, 

لـ "المساعدة في تحقيق الحل 

العادل والدائم والنهائي للقضية 
الصحراوية في إطار القانون 

الدولي", مبرزا أنها "تشدد على 
احترام حق الشعب الصحراوي 
غير القابل للتصرف في تقرير 
المصير, كحق ثابت ال يسقط 

بالتقادم".
وكانت الندوة التي احتضنها 
البرلمان البريطاني فرصة 

توقف فيها الدبلوماسي 
الصحراوي عند التطورات 
الميدانية األخيرة المتربطة 

بخرق ونسف االحتالل المغربي 

التفاق وقف اطالق النار الموقع 
من كال الطرفين سنة 1991, 

بعد اعتداء القوات المغربية 
على مدنيين صحراويين في 

ثغرة الكركرات في 13 نوفمبر 
2020, األمر الذي أدى الى 

عودة الحرب من جديد الى 
المنطقة. وحمل أبي بشرايا 

البشير المجتمع الدولي مسؤولية 
تعثر عملية السالم بسبب 

"غض الطرف عن تملص قوة 
االحتالل من جميع التزاماتها 

الدولية".

ع�شو الأمانة الوطنية املكلف باأوروبا والإحتاد الأوروبي، اأبي ب�شرايا الب�شري يحذر

احللول الأحادية التي يروج لها نظام املخزن قد 
تدفع اىل انزلقات اأكرث خطورة

 حذر ع�شو الأمانة الوطنية املكلف باأوروبا والإحتاد الأوروبي، اأبي ب�شرايا الب�شري، من كون احللول الأحادية التي يروج لها 

الحتالل املغربي قد تدفع اىل انزلقات اأكرث خطورة، بينما ثمن موقف احلكومة الربيطانية املوؤيد حلق ال�شعب ال�شحراوي يف 

تقرير امل�شري، وفقا للقانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة، ح�شبما اأوردته وكالة الأنباء ال�شحراوية )واأ�ص(. 

 بقطاعات حوزة واملحب�ص والفر�شية

اجلي�ش ال�صحراوي 
يق�صف تخندقات 
الحتالل املغربي 

قصفت وحدات متقدمة من قوات جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي تخندقات قوات االحتالل المغربي بمناطق 

متفرقة من قطاعات حوزة والمحبس والفرسية, 
مخلفة "خسائر فادحة في األرواح والمعدات". وجاء 
في البيان العسكري رقم 555  الصادر عن وزارة 

الدفاع الصحراوية, أمس الجمعة, وفقا لوكالة االنباء 
الصحراوية )واص(, أن وحدات متقدمة من جيش 
التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس الجمعة, 

تمركزات قوات االحتالل بمناطق شمال ديرت, وفدرة 
التمات, وفدرة اعزيزة, وفدرة ابروك بقطاع حوزة.
كما تم قصف قوات االحتالل بمنطقة روس السبطي 
و نقطة إنذار االحتالل 191 بمنطقة اودي ام اركبة, 
قطاع المحبس, يضيف البيان.وحسب ذات المصدر 
إستهدف جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع 

قوات االحتالل بمنطقة اكرارة الشديدة وروس أوديات 
الشديدة وقطاع الفرسية. وتتوالى هجمات الجيش 

الصحراوي مستهدفة معاقل قوات االحتالل المغربي 
التي تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على 

طول الجدار الرملي )الذل والعار( وفقا للبيان.
  

"اجلمهوريون املغاربة باخلارج" 

دعوة لحتجاجات �صد 
نظام املخزن داخل 

وخارج احلدود
يبدو أن لهيب االحتجاجات التي يعيشها الشارع 

المغربي بشكل يومي سيتجاوز حدود رقعته الجغرافية 
ليمتد إلى ما وراء البحار, تنديدا بالتجاوزات 

والممارسات المخزنية في حق الشعب المغربي ورفضا 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

 وأطلق "الجمهوريون المغاربة بالخارج" نداء 
الحتجاجات مطالبة بإسقاط النظام المخزني القائم في 

المملكة المغربية, محددين تاريخ 17 يونيو موعدا 
لها, حسب ما أكده المعارض المغربي المقيم بالخارج 

ادريس المراني, اليوم السبت في تصريح ل/وأج, 
مضيفا : "بلغ السيل الزبى, ولم يعد باإلمكان الصمت 
على ما يحدث, كون األمر أضحى خيانة هلل و الوطن 

و الشعب واإلنسانية".
وانتقد ادريس المراني الوضع االجتماعي داخل 

المغرب, مشيرا الى أنه "يسير من سيئ الى أسوأ, مع 
أسعار حارقة زادت الطبقة الفقيرة جوعا, في الوقت 

الذي يظهر فيه البذخ والتبذير في جهات أخرى"، 
كما استنكر المغربي المعارض بالخارج "سياسة 

القمع واالختطافات واألحكام الجائرة في حق الطلبة 
والصحفيين والنشطاء الرافضين للسياسات المخزنية 

الفاقدة للبوصلة".
وأعرب عن رفضه التطبيع العلني والرسمي للعالقات 
بين النظام الملكي والكيان الصهيوني, مشددا على أن 
األمر "ضد إرادة األحرار من الشعب المغربي, وضد 

جيرانه أيضا".وأشار ادريس المراني, بهذا الصدد, الى 
أنه منذ التطبيع مع الكيان الصهيوني و استقبال وزير 
دفاعه, "اشتد الخناق حتى على المعارضة الموجودة 

بالخارج, حيث اضطررت شخصيا الى مغادرة 
األرجنتين نحو البيرو, ثم الى بوليفيا, بحثا عن الحماية 

سياسيا", الفتا الى وجود معارضين بإسبانيا "قرروا 
الصمت والتراجع حفاظا على أمنهم وسالمتهم".

وقال المراني إن الجمهوريين المغاربة بالخارج, 
يدعون أحرار الشعب المغربي المقيمين في المهجر 
الى التوجه صوب القنصليات و السفارات المخزنية 

بأوروبا وشرق آسيا واألمريكيتين, لتنظيم وقفات 
أمامها و"المطالبة أوال وقبل كل شيء بإسقاط النظام 
العلوي, و اطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين 

ومعتقلي الرأي, ومحاسبة كل من تورط في أي 
انتهاكات بحق شعبنا".

وفي السياق, طالبوا أبناء الشعب المغربي داخل 
الوطن ب"التزام بيوتهم في نفس التاريخ, كتدريب 

على العصيان المدني, وعدم مغادرتها إال للضرورة 
القصوى". وناشد المعارض, المغربيين داخل 

وخارج الوطن "تلبية هذا النداء وتجاوز كل الخالفات 
والحساسيات الدينية والعرقية والمذهبية والفئوية, 

والسمو على كل اإليديولوجيات, وتغليب مصلحة شعبنا 
أوال وأخيرا", والخروج في احتجاج شامل لحماية 

الوطن وحق الشعب المغربي.

الوكاالت

 www.elraed.dz

دويلالأحد 12 جوان 2022 املـوافق لـ 13 ذو القعدة 1443 هـ   12

 بخ�شو�ص تغري موقف بالده ب�شاأن ال�شحراء الغربية

احلكومة ال�صحراوية وجبهة البولي�صاريو جتددان 
اإدانة ت�صريح �صان�صيز 

 اأمام جلنة اأممية لتعذيبه مواطنني �شحراويني 

منظمات حقوقية تودع �صكاوى �صد املغرب 

جددت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، 
رئيس  به  أدلى  الذي  للتصريح  بـ"قوة"،  إدانتهما 
الوزراء اإلسباني، بيدرو سانشيز، أمام البرلمان، 
الصحراء  بشأن  بالده  موقف  تغير  بخصوص 
أن تصريحاته، دعم لالحتالل  الغربية، مؤكدتان 
الشعب  سيادة  على  آخر  وعدوان  المغربي 
األنباء  وكالة  به  أفادت  حسبما  الصحراوي، 

الصحراوية )واص(. 
وذكرت الوكالة، أن الحكومة الصحراوية وجبهة 
للشعب  والشرعي  الوحيد  الممثل  البوليساريو 
أمس  قوة"،  "بكل  جديد  من  أدانتا،  الصحراوي، 
الخميس، في بيان لهما، فحوى التصريحات التي 

األربعاء،  األول  أمس  سانشيز،  بيدرو  بها  أدلى 
البرلمان االسباني، والتي حاول من خاللها  أمام 
تقديم مبررات لقراراته المتعلقة بالتغير في موقف 

بالده بشأن الصحراء الغربية.
"داعمة  سانشيز  تصريحات  أن  على  وشددتا 
لالحتالل المغربي الالشرعي للصحراء الغربية، 
الدولية  للشرعية  جديدا  خطيرا  انتهاكا  وتشكل 
ضد  وعدوانا  الصحراوي،  للشعب  وخيانة 
مصالحه وسيادته على وطنه وخيراته، وتشجيعا 
القمع  على  المبنية  المغربي  المحتل  لسياسة 
واالحتالل  للتوسع  وسيلة  و  الممنهج  الهمجي 
عن  فضال  الصحراوي،  الشعب  الالشرعي ضد 

التوسعي  النظام  البتزاز  مخجل  خضوع  كونها 
والعدواني المغربي".

جبهة  وكذا  الصحراوية  الحكومة  واعتبرت 
البوليساريو "انحياز رئيس القوة المديرة للصحراء 
التي  والعدوانية  التوسعية  السياسة  الى  الغربية 
ينتهجها المغرب، تشجيع  لحيازة األراضي بالقوة 

وخرق لقدسية الحدود الدولية المعترف بها".
الوزراء  رئيس  تصريحات  أن  الى  وأشارتا 
مكانتها  إسبانيا  تفقد  عوامل  "كلها  االسباني 
ودورها كبلد فاعل، محترم وموثوق به، باإلضافة 
إلى كونها عرقلة إضافية لمجهودات األمم المتحدة 

لتصفية االستعمار من الصحراء الغربية".

أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة 
لألمم المتحدة، تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثالثة معتقلين ضمن مجموعتي "أكديم 

إزيك" و"رفاق الشهيد الولي"، حسبما أفادت به وكالة األنباء الصحراوية )واص(. 
وذكرت الوكالة، نقال عن بيان للمنظمات الحقوقية، أن الشكاوى المقدمة ضد المملكة المغربية، 
أمام اللجنة األممية، أتت على خلفية ما يتعرض له ثالثة معتقلين في سجون االحتالل، ويتعلق 
األمر بكل من حسن الداه محمد باني ومحمد لمين هدي المعتقلين ضمن مجموعة "اكديم ازيك"، 

الى جانب الطالب عبد المولى الحافظي المعتقل ضمن مجموعة "رفاق الشهيد الولي".
االنسان"  حقوق  أجل  من  الدولية  "المصلحة  من  كل  للجنة،  المرفوعة  الشكاوى  في  وشارك 
بريهام  جوزيف  المحاميين  يضم  عمل  فريق  إلى  إضافة  التعذيب"  إلغاء  أجل  من  و"الحركة 

وجولي بالينو ولورنس كريك، و"رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية".
وأوضح البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية الدولية، أنه وفي أعقاب العديد من اللقاءات مع 
أسر المعتقلين، دامت قرابة العام، نظمتها ونسقتها رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون 
انتهاك  يتم خالله  وتجاوزات  تعذيب  له من  يتعرضون  ما  الوقوف على  تم خاللها  المغربية، 

القانون الدولي، تقرر رفع أربع شكاوى ضد االحتالل المغربي.
مستمرة،  لمضايقات  تعرضوا  معهم،  اللقاءات  تمت  الذين  المعتقلين  أسر  أن  البيان  في  وأتى 

ومراقبة ورقابة من قبل السلطات المغربية، كما كشفت عنه قضية "بيغاسوس"، مؤخرا.
وأوردت المنظمات الحقوقية في بيانها، أن "الضحايا المتقدمين يتعرضون لإلحتجاز من ست 
انتهاك  في  التعذيب،  تحت  عليها  الحصول  تم  اعترافات  أساس  على  عاما،  عشر  إثني  إلى 

للقانون الدولي"، الفتة الى أن الشكاوى التي رفعت "تمثل أمال أخيرا لالعتراف بأن المعاملة 
النقض  بعد رفض محكمة  الدولية،  المغرب  التزامات  تنتهك  الطلبات  مقدمو  منها  عانى  التي 

المغربية استئنافهم".
المغرب نفسه  بالقول:"بينما يعتبر  الحبلين،  المغربية على  المملكة  المنظمات لعب  واستنكرت 
مناصرا لحقوق اإلنسان، وأحد سفراء مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب التي تهدف إلى دعم الدول 
التعذيب تستخدم بشكل  التعذيب وتطبيقها، ال تزال أعمال  اتفاقية مناهضة  التصديق على  في 

منهجي، وال سيما ضد الصحراويين، النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان".
وفي السياق، توقفت عند ظروف احتجاز الصحراويين في السجون المغربية، مؤكدة أنهم "ال 
عندما يضربون عن  والمهينة، السيما  الالإنسانية  والمعاملة  التعذيب  يزالون عرضة ألعمال 
الطعام، على غرار حالة محمد لمين هدي الذي ظل في الحبس االنفرادي، لمدة خمس سنوات 

حتى اآلن".
المدافع عن حقوق اإلنسان وأحد قادة مخيم "أكديم  الدولية بحالة  الحقوقية  المنظمات  وذكرت 
إزيك" النعمة اسفاري، مشيرة إلى أنه سبق للجنة مناهضة التعذيب أن أدانت في قرار سابق 
لها، اعتقال المغرب له وتعذيبه، وعددت قرارات أخرى أقرت بأن المغرب قد انتهك التزاماته 
من خالل استخدام التعذيب ضد المعتقلين الصحراويين. وطالبت المنظمات، االحتالل المغربي، 
باحترام قرارات لجنة مناهضة التعذيب، واإلفراج عن جميع السجناء المحكومين على أساس 

االعترافات المنتزعة تحت التعذيب وضمان حقهم في التعويضات.



درج الحرية يأخذك صعوداً 
حيث العودة إلى فلسطين، 

لتشاهد حدودها من أعلى الدرج 
في مخيم النصر المقام على 

األراضي األردنية في العاصمة 
عمان. وأنشئ المخيم إبان 

وقوع حرب »النكسة« عام 
1967، ليكون شاهداً ورمزاً 
لصمود أهله ونبراساً للعودة 

إلى فلسطين، والبالغ عدد سكانه 
قرابة 10 آالف فلسطيني.

ويتزين مخيم النصر 
بالرسومات المنتشرة بين زقاقه 
تحمل أسماء المدن الفلسطينية، 

وشوارع أخرى تحمل أسماء 
الشهداء ليكون أيقونة تنقل مأساة 
اآلباء واألجداد، ورحلة اللجوء 
إلى أطفال المخيم. ويقيم المخيم 
العديد من الفعاليات التي تُنمي 

الوعي الوطني وحق العودة بين 
أبنائه، ومن تلك الفعاليات التي 

تحدث عنها الناشط حاتم سليمان 
من مخيم النصر لـ«المركز 

الفلسطيني لإلعالم«: »كانت 
الفعالية األخيرة تلبية أبناء 

مخيم النصر، نداء رفع األعالم 

الفلسطينية بين زقاق المخيم؛ 
لتأكيد عروبة القدس، وأن العلم 
الوحيد الذي يرفع فيها هو علم 

فلسطين«.
ورفعت األعالم الفلسطينية 

عفويًّا فوق أسطح العديد من 
المنازل في المخيم بدون ترتيب 

مسبق. وأضاف: »جاءت 
المبادرة في رفع األعالم 

الفلسطينية تعبيراً عن غضب 
أهالي المخيم من رفع األعالم 
الصهيونية في مدينة القدس، 

وتأكيدا على تمسكهم بحق 
العودة«. وما حدث في مخيم 

النصر أمر عفوي نوعي؛ حيث 
لم يرفع العلم على جميع منازل 

المخيم إال أن الرسالة كانت 
واضحة داخل المخيم وخارجه 

وخاصة لألطفال مفادها »الكبار 
يموتون والصغار ال ينسون«، 

كما بيّنها حاتم.
وتتمركز الرسومات على 

حوائط المدارس وفي أزّقة 
المخيم، وتشمل صورا 

لـ«حنظلة« ومدينة القدس 
إضافة إلى عبارات تكرس 

ذكرى النكبة والنكسة )هزيمة 
67( ويوم األرض وقضية 

حي الشيخ جراح، وتجد وسط 
المخيم خارطة فلسطين مضاءة 

ليال لتكون قنديال ال ينطفئ.
وأكد حاتم أن هناك العديد من 
الفعاليات التي نظمت إلحياء 

ذكرى النكسة )هزيمة 67( في 
المدارس التابعة للمخيم، واصفا 

خروج الطلبة من مدارسهم 
بعد الفعاليات بمنظر مهيب؛ 

»فاألغلبية كانوا يلتحفون 
الكوفية الفلسطينية لنشعر وكأننا 

نمشي في شوارع فلسطين«.
ويعبر أهالي المخيم عن دعم 
صمود المرابطين في المسجد 

األقصى بتعليق يافطات مكتوب 
عليها »األقصى في خطر. افعل 

ما تراه مناسبا«، كما نشرت 
فيديوهات عبر صفحة المخيم 

على الفيسبوك، ألطفاله في 
ذكرى النكسة )هزيمة 67(؛ 

تعبيرا عن صمودهم، وتعطشهم 
لرؤية أرض األجداد بعبارة 
»اليوم في المخيم، وغًدا في 

فلسطين«.

ومن مخيم النصر إلى مخيم 
البقعة الذي يلبي جميع النداءات 

المقدسية وتنظيم العديد من 
الفعاليات ليبقى أيقونة الصمود 

في اللجوء رافعاً في اآلونه 
األخيرة األعالم الفلسطينية 

على أسطح منازله. وأكد رئيس 
لجنة الخدمات مخيم البقعة 
حسن أبو قيس لـ«المركز 

الفلسطيني لإلعالم« أن أي 
حدث في فلسطين ينعكس 

على المخيم مباشرًة، ومقابل 
المسيرة التي أقيمت في القدس 

من المستوطنين أقام أهالي 
المخيم وقفة رفعت فيها األعالم 

الفلسطينية إضافة إلى رفعها 
فوق أسطح المنازل في المخيم.
وما حدث في المخيم يعبر عن 
شعور واحد بين الفلسطينيين 

سواء داخل فلسطين أو في 
المخيمات، وأكد أبو قيس أن 
مخيم البقعة يسجل حضوره 

بتنظيم فعاليات تعبر عن 
الصمود والتمسك بحق العودة 
والدعم للصمود المقدسي في 

وجه غطرسة االحتالل.

امل�سيعون رفعوا اأعالم فل�سطني ورايات حركة 

حما�س واجلهاد الإ�سالمي والف�سائل الفل�سطيني 

ت�شييع جثمان ال�شهيد عمارنة وحما�س 
توؤكد اأن دماء ال�شهداء وقود املقاومة
شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين وبلدة يعبد، مساء أمس، 

جثمان الشهيد الشاب سميح عمارنة، الذي ارتقى، متأثًرا بإصابته برصاص 
االحتالل قبل أسبوع ونصف.

وانطلقت مسيرة التشييع من مشفى جنين الحكومي وجابت شوارع مدينة جنين 
وتوجهت لبلدة يعبد، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع في منزل ذويه، ثم توجهت 

لمسجد يعبد الكبير وسط البلدة، وصوال لمقبرة بلدة يعبد حيث ووري الثرى. 
وجابت مسيرة التشييع شوارع مدينة جنين وبلدة يعبد، وسط التكبيرات والهتافات 

الغاضبة المنادية بإطالق يد المقاومة والتصدي لالحتالل وجرائمه.
ورفع المشيعون أعالم فلسطين ورايات حركة حماس والجهاد اإلسالمي والفصائل 

الفلسطيني، وسط تواجد عشرات المقاومين المسلحين الذين أكدوا على مسيرة 
الشهداء والمقاومة والوحدة الوطنية تحت ظل المقاومة، ورفضهم لحلول السالم 

المزعوم والمفاوضات العبثية.
وفي كلمة للمقاومة، أكد أحد المقاومين على أن الشهيد سميح عمارنة أحد مؤسسي 

وقادة حركة الجهاد اإلسالمي في بلدة يعبد، وأحد أبطال كتيبة جنين. وشدد 
المقاومون على مواصلة المقاومة والتصدي لالحتالل في كل مكان، وعلى عهدها 

ووعدها بمواصلة درب الشهداء.
بدورها، نعت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« الشهيد المجاهد واألسير 

ر سميح عمارنة )35 عاماً(، الذي ارتقى اليوم متأثراً بإصابته برصاص  المحرَّ
االحتالل خالل التصّدي البطولي لجريمة تفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في 

يعبد بجنين، مطلع الشهر الجاري، ليلتحق بالشهيد بالل كبها، ورفيق دربه الشهيد 
ضياء حمارشة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنَّ دماء الشهداء وقود االنتفاضة المستمرة 
ان  ضّد االحتالل، متوجهة بالتحية ألهلنا في يعبد البطولة وجنين الصمود، خزَّ

الثورة النابض، التي طالما تصدَّرت طالئع الثورة ضّد المحتلين. وجددت التأكيد 
أنَّ استمرار تدفق الدم الفلسطيني برصاص االحتالل يوميًّا، دون أي اعتبار 
للقوانين اإلنسانية والدولية، لن يجابهه شعبنا إال بمزيد من تصعيد االشتباك 

والتصّدي ضد جنود االحتالل وقطعان مستوطنيه في كل المواقع. 
حماولة بع�س الأطراف يف املنطقة التطبيع مع 

الحتالل ي�سجعه على تو�سيع عدوانه 

حما�س وال�شعبية تدينان العدوان 
ال�شهيوين على مطار دم�شق الدويل

أدانت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس 
العدوان اإلسرائيلي على مطار دمشق الدولي في سوريا.

وطال القصف الصهيوني البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر يوم اول أمس 
ما تسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة. وقال الناطق باسم حماس حازم 

قاسم في تصريحات إذاعية إننا »ندين ونستنكر العدوان الصهيوني المتكرر على 
األراضي السورية، واستهداف البنى التحتية والمطارات المدنية«.

وأضاف »الهجمات المتكررة على سوريا تأكيد على منطق اإلرهاب والبلطجة 
الصهيونية ضد المنطقة، وإصرارها على انتهاك كل القوانين الدولية«. وشدد 
قاسم على أن الكيان اإلسرائيلي يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة ومقدراتها، 
والبد من مواجهتها من كل األمة وقواها حتى نضع حداً لإلجرام. ورأى أن 

»محاولة بعض األطراف في المنطقة التطبيع مع االحتالل يشجعه على توسيع 
عدوانه على األرض والمقدسات«.

وبدورها، عبّرت الجبهة الشعبية عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب 
السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا اإلرهاب واستمرار 

الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأكدت الشعبية في بيان لها أن استمرار هجمات الكيان الصهيوني على البنية 

التحتية للدولة السورية يعارض كل القوانين الدولية والمبادئ اإلنسانية التي ينادي 
بها المجتمع الدولي.

وشّددت الشعبية على أّن العدوان الصهيوني لم ولن ينجح في سعيه لتحقيق 
معادالت جديدة تستهدف تحييد دور الجمهورية العربيّة السوريّة المركزي 

في دعم المقاومة ومواجهة مؤامرات التصفية التي تستهدف المنطقة والقضايا 
العربية.

وقالت الشعبية إّن هذا العدوان المباشر يأتي ضمن مخطٍط شامل الستهداف الدولة 
السورية، التي تواجه حصاراً خانقاً وعدوان على أكثر من جبهة، باإلضافة إلى 

المنظمات اإلرهابية وكل ذلك يهدف إلى تشديد الخناق والحصار عليها، سعًيا 
إلسقاطها، بعد فشل الخيار العسكري الذي استهدفها منذ عام 2011.

وجددت تأكيدها على أن »سوريا العروبة ستّظل شوكة في حلق العدو الصهيوني 
وحلفاِئه«، ُمعربًة عن ثقتها بقدرة الجمهورية العربيّة السوريّة على تحقيق 

االنتصار على هذا العدوان الغاشم كما انتصرت سابًقا على المؤامرات الكونيّة 
التي استهدفتها وبما يضع حًدا للعدوان واستباحة السيادة السوريّة.

اإ�شابة طفل مبواجهات مع االحتالل مبخيم العروب
أصيب طفل فلسطيني بمواجهات مع قوات االحتالل أمس على مدخل مخيم 

العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية 
لوكالة »صفا«، بإصابة الطفل محمد رضا الجوابرة )13 عاماً( في أنحاء متفرقة 

من الجسم بشظايا رصاص االحتالل، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العالج.
وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل على مدخل مخيم العروب، 

أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.
في حين، وألقى شبان الزجاجات الحارقة على برج االحتالل العسكري الجاثم على 

مدخل المخيم.

الوكالت
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يتزين بالر�سومات املنت�سرة بني زقاقه والتي حتمل اأ�سماء املدن الفل�سطينية

من االأردن.. خميم الن�شر �شاهًدا على »النك�شة«

بف�سل اللتحام والوحدة والتكاتف

القيادي اأبو عرة: رقعة املقاومة تت�شع من جنني 
لبقية املناطق بال�شفة

أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية 
»حماس« الشيخ مصطفى أبو عرة، أن 

رقعة المقاومة الفلسطينية اتسعت في 
محافظة جنين ومخيمها، وامتدت إلى 

جميع قراها سواء الكبيرة أو الصغيرة.
وأوضح أبو عرة أن جيش االحتالل 

أصبح ال يدخل قرية صغيرة أو كبيرة 
بجنين، إال ويجد مواجهات مسلحة من 

المقاومين وتصدٍّ واسع من الشباب الثائر. 
وأشار إلى أن جنين من خالل تصاعد 

المقاومة فيها من جديد، قد عادت إلى ما 
قبل عام 2002، لكن أوسع وأقوى وأكثر 

خبرة مما كانت عليه. وشدد أبو عرة على 
أن حالة الوحدة في جنين ليست جديدة، 
وإنما تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة 
لفصائل المقاومة كافة، إبان االجتياح 
ومعركة المخيم، مبينا أن، »هذا ديدن 

ومنهج جنين، ولذلك العدو يحسب لها ألف 
حساب«.

وذكر أن سياسة االحتالل في هدم مئات 
البيوت وتخريب اآلالف بجنين، فشلت 

ا أن ديمومة  في إنهاء حالة المقاومة، عاّدً
المقاومة واتساعها تعود إلى االلتحام 

والوحدة والتكاتف بين أبناء شعبنا. وفي 

تصريحات سابقة، لفت أبو عرة إلى 
ضرورة أن يشارك كل فلسطيني بمؤازرة 
جنين، عبر إشعال المواجهة مع االحتالل 

ومقاومته في أنحاء الضفة الغربية كافة.
وتحدث عن أهمية وجود حالة تحرر 

وطني، وأن تفتح كل الجبهات، وتشتعل 
األرض تحت أقدام المحتلين في كل مكان 

بالضفة الغربية.وقال القيادي أبو عرة 
إن االحتالل يحاول يائسا أن يستأصل 

المقاومة الفلسطينية، ويضرب جنين ألنها 
نموذج يحتذى به، وصارت قدوة للضفة 

الغربية والشعب الفلسطيني عامة.

ن�سبت حاجزا ع�سكريا بالقرب من قرية حداد ال�سياحية

االحتالل يحتجز طاقًما للدفاع املدين الفل�شطيني 
بجنني ويعيق مرور اآخر

احتجزت قوات االحتالل، أول أمس، طاقم من مركز الدفاع المدني 
في بلدة قباطية جنوب جنين عند حاجز عسكري بالقرب من قرية 

حداد السياحية، كما أعاقت مرور طاقم آخر من مركز الدفاع 
المدني في قرية سيريس عند حاجز عسكري بالقرب من بلدة 

صانور.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل نصبت حاجزا عسكريا 

بالقرب من قرية حداد السياحية، واحتجزوا مركبة مركز دفاع 

مدني قباطية وطاقمها لما يقارب الساعة أثناء عودتهم من إخماد 
حريق، وأرغم الطاقم على إنزال علم فلسطين بعد تفتيش المركبة 

وتفتيشهم جسديا واستجوابهم.
وفي سياق متصل، نصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا بالقرب 

من بلدة صانور، ومنعت طاقم من مركز الدفاع المدني في قرية 
سيريس من العودة الى مقرهم أثناء مرورهم عن الحاجز، بعد أن 

توجهوا الى بلدة جبع إلخماد حريق.
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ما اأ�ضل رم�ضان كرمي؟كيف تكون من الذاكرين؟

لقد اعتاد الناس على الترحيب والتهنئة بمناسبة شهر رمضان فيقولون: 
“رمضان كريم” فمن أين جاءت هذه العبارة؟ ولماذا يرددها الصائمون؟ 

وما اصلها؟ 
ما معنى كلمة “رمضان”؟ 

كلمة “رمضان” ليست كلمة مرتبطة أو مقتصرة على اإلسالم فقط، ألنها 
كانت منتشرة ومعروفة قبل اإلسالم، فهي من األسماء العربية المعلومة 
في الجاهلية، حيث يرجع أصلها إلى كلمة “رمض”، وتعني اشتداد الحر 
وارتفاع درجة حرارة الجو. وقد تطابقت تسمية الشهر مع الفريضة التي 
يؤديها المسلم في هذا الشهر الكريم، حيث أن الصيام يجعل جوف المسلم 

جاف وحار نتيجة شعوره بالعطش والجوع. كما أن شهر رمضان قد 
يأتي زمن من األزمنة في فصل الصيف، أين يشتد الحر في بعض البلدان 
والمناطق. كلمة “رمضان” ليست كلمة مرتبطة أو مقتصرة على اإلسالم 
فقط، ألنها كانت منتشرة ومعروفة قبل اإلسالم، فهي من األسماء العربية 

المعلومة في الجاهلية، حيث يرجع أصلها إلى كلمة “رمض”، وتعني اشتداد 
الحر وارتفاع درجة حرارة الجو. وقد تطابقت تسمية الشهر مع الفريضة 

التي يؤديها المسلم في هذا الشهر الكريم، حيث أن الصيام يجعل جوف 
المسلم جاف وحار نتيجة شعوره بالعطش والجوع. كما أن شهر رمضان 

قد يأتي زمن من األزمنة في فصل الصيف، أين يشتد الحر في بعض 
البلدان والمناطق. كما يفسر البعض يقول رمضان من خالل كلمة رمض، 
والتي تعني رمض المعاصي وحرقها، وهناك من يرى أن رمضان يأتي 

من رميض، وهو المطر الذي يغسل الذنوب. 
ما اأ�صل عبارة “رم�ضان كرمي”؟ 

يعتبر شهر رمضان فرصة يمنحها هللا سبحانه وتعالى لعباده من أجل 
أن يعودوا إليه ويختارون طريق التوبة نتوب على كل ما اقترفوه من 

ذنوب ومعاصي في السابق. وألن شهر رمضان هو أحد األركان الخمسة 
التي يقوم عليها الدين اإلسالمي، فقد فرض هللا تعالى صيامه كامال على 

المسلمين، إال في حاالت خاصة يوضحها عزل وجل في كتابه العزيز 
الحكيم. كما أن هذا الشهر الكريم تأتي فيه ليلة القدر، وهي ليلة خير من 

ألف شهر كما ذكر هللا عنها في كتابة العزيز، ويجب أن نتحرى هذه الليلة 
في العشر األواخر من شهر رمضان وهي تكون ليلة فردية. وهناك عدد 
من العالمات التي تشير إلى ليلة القدر ولعل من أهمها هو: صفاء الجو 
وهدوء الرياح، سكون األصوات وعدم سماع أي نباح الكالب، كما تقل 

المشاجرات بين الناس بشكل كبير خالل تلك الليلة.
 ماهي أوجه الكرم في رمضان؟ لقد تعددت أوجه الكرم والسخاء والجود 
في هذا الشهر:كرمه فى فرحة استقباله، فرمضان شهر الفرح فالفرح هو 

لذة تقع فى القلب عند إدراك المحبوب فينتج عنه حالة من السرور والفرح.
 2- عظمة الصوم والجزاء، فرمضان كريم فى عطاءه، قال رسول هللا من 

صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر.
ماهي أوجه الكرم في رمضان؟ لقد تعددت أوجه الكرم والسخاء والجود في 

هذا الشهر:
- كرمه فى فرحة استقباله، فرمضان شهر الفرح فالفرح هو لذة تقع فى 

القلب عند إدراك المحبوب فينتج عنه حالة من السرور والفرح.
 عظمة الصوم والجزاء، فرمضان كريم فى عطاءه، قال رسول هللا من 

صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر.
- رمضان كريم فيه عبادة وهى عبادة الصوم ال يعلمها أجرها إال هللا، حيث 

قال تعالى فى حديث قدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إال 
الصوم فإنه لى وانا أجزي به.

- رمضان كريم بالمساجد فهي عامرة بالمصلين فى رمضان
- منزلة رمضان، فرمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القراءن الكريم أعظم 

الكتب السماوية.
- أعظم كرم من هللا لهذا الشهر ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر.

- رمضان كريم بالطاعات وكثرتها والمنح التى منحها هللا للمسلمين فى هذا 
الشهر.

- رمضان كريم ماليين بل مليارات من الحسنات تستطيع أن تحققها 
فالحسنات تتزايد وتتضاعف وال تنسى.

- رمضان كريم بين الناس، فال تجد فقيرا يعانى في هذا الشهر الذي تكثر 
فيه الصدقات ويزيد التآلف بين الناس وتكثر مساعدة الناس لبعضهم.

لتكون  يدعوانك  ومنزلته  الذكر  إن شرف 
الذاكرين هلل تعالى .. وها هي طريق  من 

الذاكرين عسى هللا أن يجعلك من أهلها.
أنَّ  تعلم  أن  تعرفه  أن  لك  ينبغي  مما  إن   
تعالى،  ذكر هللا  من  يُكثر  أن  المسلم  على 
في  يدخل  ال  حتى  ذلك؛  في  ط  يفرِّ وال 
زمرة أهل الغفلة. المحافظة على الصلوات 
الخمس إنَّ المحافظة على الصلوات بداية 
على  حافظ  من  فإنَّ  الذِّكر،  أهل  طريق 
وخشوعها  بحدودها  الخمس  الصلوات 
تعالى؛  ذكر هللا  من  كبيًرا  نصيًبا  نال  فقد 
فالصالة قد اشتملت على أنواٍع من الذِّكر، 
مع معاٍن ال توجد في غيرها من خضوٍع 
ذمَّ  تعالى  هللا  فإنَّ  لذلك  وخشوع،  وتذلٍُّل 
فقال  الصالة  في  له  ِذكرهم  بقلَّة  المنافقين 
َوُهَو  هللاَ  يَُخاِدُعوَن  اْلُمَناِفِقيَن  }إِنَّ  تعالى: 
َقاُموا  اَلِة  الصَّ إِلَى  َقاُموا  َوإَِذا  َخاِدُعُهْم 
إاِلَّ  ُكَسالَى يَُراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن هللاَ 

َقلِياًل{ النساء: 142. 
 : وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وقال 
»تلك صالة المنافق؛ يجلس َيرُقُب الشمس 
قام  الشيطان،  قرني  بين  كانت  إذا  حتى 
فنقرها أربًعا، ال يذكر هللا فيها إالَّ قلياًل«. 
الصلوات  دبر  األذكار  على  المحافظة 
ورد في السنة النبوية الكثير من األذكار، 
ومن  فيه،  يُقال  الذي  موضعه  ِذكٍر  ولكلِّ 

منها  والتي  الصالة،  أذكار  األذكار  هذه 
على  أخي  فحافظ  الصالة،  بعد  يُقال  ما 
فإنَّ  ؛  وتأنٍّ بخشوع  وردِّدها  األذكار،  هذه 
أحدهم  فترى  بها،  يتهاونون  الكثيرين 
ينصرف  والبعض  لينصرف،  فيها  يسرع 
الحرص  المسلم  فعلى  بها!  يأتي  أن  بدون 
تعالى.  الذاكرين هلل  من  يكون  عليها حتى 
تالوة  تعالى  هللا  كتاب  قراءة  من  اإلكثار 
كتاب هللا تاج الذِّكر وعنوان فضله .. وما 
كتابه  قراءة  من  بأفضل  الذاكرون  ذكره 
العزيز .. قال رسول هللا – صلى هللا عليه 
وسلم -: »من قرأ حرًفا من كتاب هللا فله 
به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول 
“ألف” حرف، و”الم”  “الم” حرف، ولكن 
الترمذي/  )رواه  حرف«  و”ميم”  حرف، 

صحيح الترمذي: 2910(.
وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وقال   
»من قرأ بمائة آية في ليلة؛ ُكتب له ُقنوت 
السلسلة  والدارمي  أحمد  )رواه  ليلة« 
الصحيحة )644(.. فاحرص أن تكون من 
أولئك الذين يتفقدون كتاب ربهم تعالى، وال 
ستجد  كم  ل  وتأمَّ  .. له  الهاجرين  من  تكن 
تعالى،  هللا  كتاب  تتلو  وأنت  األجر  من 
وقد أخبرك النبي صلى هللا عليه وسلم أن 
ثواب الحرف الواحد؛ يُضاعف إلى عشر 
حسنات! فيما أيسر أن تكون من الرابحين 

الذاكرين هلل تعالى. المحافظة على األذكار 
وهذا باب عظيم يُدِخلك في جملة الذاكرين 
األذكار  أنواع  تعدَّدت  وقد  تعالى،  هلل 
العظيم  الخير  جميعها  وفي  وصورها 
المحافظين  من  تكون  أن  صعًبا  وليس   ..
على األذكار، فما عليك إالَّ أن تعزم على 
فعلها وتبدأ بتطبيقها في أمورك كلِّها. فإذا 
الخروج  ذكر  قلت  منزلك  من  خرجت 
المنزل، وإذا ركبت سيارتك قلت  من من 
أو  الخالء  الدابة، وإذا دخلت  ِذكر ركوب 
في  الذِّكر  من  جاء  ما  قلت  منه  خرجت 
أ أو فرغت من  ذلك، وإذا أردَت أن تتوضَّ
الذِّكر،  الوضوء قلت ما جاء في ذلك من 
وإذا لبست ثوًبا جديًدا قلت ما جاء من ِذكٍر 

في ذلك. 
على  تحرص  أمورك  كلِّ  في  وهكذا 
المحافظة على األذكار، وال تضيِّع الفرصة 
من  كنت  ذلك  فعلت  إذا  فإنك  ذلك؛  في 
الذاكرين هلل تعالى. المحافظة على األذكار 
التي ورد فضلها هنالك جملة من األذكار 
الجزيل  والثواب   .. بفضلها  الدليل  جاء 
هللا  صلى   – هللا  رسول  قال  فعلها.  على 
عليه وسلم :»كلمتان خفيفتان على اللسان، 
ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: 
العظيم«  هللا  سبحان  وبحمده،  هللا  سبحان 

)رواه البخاري (.

قال الشيخ محمد راتب النابلسي إن النفس البشرية تنقسم إلى 
أمره  على  وتستقيم  ربها  تعرف  راضية  نفس  منها  أنواع: 
وتتقرب إليه بالعمل الصالح، ونفس لّوامة تنتبه إذا وقعت في 
من  معصوم  غير  اإلنسان  ألن  هللا  عند  مقبولة  وهي  الخطأ 
الخطأ، ونفس أمارة بالسوء مصيرها الشقاء في الدنيا واآلخرة. 
جاء ذلك في معرض حديثه عن أنواع النفس البشرية وسبل 
التلفزيوني  البرنامج  في  استضافته  خالل  بها،  االرتقاء 
أول  في  الجزيرة  قناة  على  رمضان”  في  والحياة  “الشريعة 
النابلسي أن االرتقاء  الشيخ  أيام شهر رمضان 2022 . وأكد 
بالنفس البشرية ال يتم إال بالتزام المسلم بأوامر هللا في كالمه 
وتصرفاته والعمل الصالح وتعامالته اليومية، مشيرا إلى أن 
العبادات  على  فقط  مقتصر  غير  كامل  بشكل  اإلسالم  تطبيق 
الشعائرية. وأضاف الشيخ النابلسي أن فطرة اإلنسان تتوافق 
يجعل  الشعائر  هذه  تطبيق  ولذلك  اإلسالمية،  الشعائر  مع 
عز  باهلل  االتصال  أن  إلى  مشيرا  ذاته،  مع  يتصالح  اإلنسان 
أنه  وذكر  السعادة.  مراتب  أعلى  إلى  اإلنسان  يوصل  وجعل 
ما من شهوة أودعت في اإلنسان إال جعل هللا لها قناة طاهرة 

تسري خاللها، موضحا أن هذه الشهوات ما وجدت في اإلنسان 
أن  على  مشددا  والسماوات،  األرض  لرب  بها  لالرتقاء  إال 
عنه،  هللا  نهى  عما  ويمتنع  به  هللا  سمح  بما  يرضى  المؤمن 
وكمال  استقامته  عبر  تتم  الفرد  سالمة  أن  النابلسي  واعتبر 
وجوده من خالل عمله الصالح واستمراريته عن طريق تربية 

أوالده وجعلهم ذرية صالحة. 
من  “ما   : النابلسي  قال  الشهوات  على  السيطرة  كيفية  وعن 
شهوة أودعت في اإلنسان إال وجعل لها هللا قناة نظيفة طاهرة 
تسري خاللها ، فالشهوات ما أودعت فينا إال لنرقى بها إلى 
قال  نفسه  اإلنسان  تهذيب  وعن  والسماوات”.  األرض  رب 
وتقرب  هللا  أمر  على  االنسان  استقام  إذا  النابلسي:  الشيخ 
أن  يمكن  ال  القرب  طعم  ذاق  فإذا   ، القرب  طعم  يذوق  إليه 
يضحي بهذا االحساس فيقبل على هللا. وأشار النابلسي إلى أن 
رمضان شهر القرب والعبادة واالتصال باهلل والعمل الصالح 
وصلة األرحام، ولذلك فهو فرصة استثنائية للقيام بنقلة نوعية 

والتقرب إلى هللا عز وجل.

اأنواع النف�س الب�شرية 
و�ضبل االرتقاء بها
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خالل الملتقى الوطني الفترا�ضي الأول حول 

التحولت الجتماعية في البيئة الرقمية

دعوة اإلى تكثيف البحوث للحد 
من اال�ستخدام غير المنظم 
لمواقع التوا�سل االجتماعي

دعا م�ضاركون في الملتقى الوطني الفترا�ضي الأول 

حول التحولت الجتماعية في البيئة الرقمية 

المنظم نهاية الأ�ضبوع الفارط بمع�ضكر اإلى �ضرورة 

تكثيف البحوث الجتماعية للحد من ال�ضتخدام غير 

المنظم لمواقع التوا�ضل الجتماعي.

اإ.�س

أبرزت األستاذة زقندري حورية من جامعة البليدة بأن مواقع 
التواصل االجتماعي أضحت في الوقت الراهن من الوسائل 

التكنولوجية االتصالية الحديثة التي تعمم استعمالها مما تسبب 
في حدوث "فوضى" في التعاطي معها فضال على نتائجها 

السلبية العديدة على المتلقي لذلك وجب تكثيف البحوث 
االجتماعية بغية إيجاد الحلول الناجعة التي تساهم في الحد 

من استخدامها غير المنظم.
ومن جهته, أكد األستاذ فاهم ابقى من جامعة الجزائر 3 

على أهمية البحوث السوسيولوجية في معرفة دقيقة ألسباب 
االستخدام "غير المنظم" لمواقع التواصل االجتماعي من 

طرف شرائح من المجتمع, داعيا إلى ضرورة تكثيف هذه 
البحوث السيما من طرف مخابر البحث في علم االجتماع 

بجامعات الوطن.
كما دعا األستاذ بليفة الميلود من جامعة سيدي بلعباس 

الباحثين في علم االجتماع االتصال بجامعات الوطن الى 
تعميق البحوث السوسيولوجية لدراسة "األسباب الحقيقية 

المؤدية إلى االستعمال السلبي لمواقع التواصل االجتماعي".
وشددت األستاذة بجامعة بسكرة دليلة جراح على "ضرورة 

عدم النظر إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي من 
الناحية السلبية فقط ولكن لهذه الوسيلة االتصالية الحديثة 

جوانب ايجابية منها تدعيم المجال التربوي بالتعليم 
االلكتروني الرقمي فضال على تحسيس المجتمع".

ومن جهة أخرى, أوصى األستاذ بجامعة الشلف نور 
الدين سمعون "بضرورة التوجه إلى المجال الرقمي في 
البحوث االجتماعية بغية إضفاء عصرنة للبحث العلمي 
السوسيولوجي وذلك لتكون نتائجه أكثر مالمسة للواقع".

ق�ضنطينة:

 50 عار�سا منتظرا في 
ال�سالون الدولي لل�سياحة 
واالأ�سفار "�سيرتا �سياحة "

ستفتتح الطبعة الرابعة للصالون الدولي 
للسياحة و األسفار "سيرتا سياحة" في 16 

جوان الجاري بقسنطينة بمشاركة 50 
عارضا من داخل و خارج الوطن، حسبما 

علم من المنظمين خالل تنشيطهم لندوة 
صحفية حول هذه التظاهرة.

وستتميز هذه التظاهرة التي ستدوم إلى غاية 
19 جوان بمشاركة متعاملين و فاعلين في 

قطاع السياحة بالجزائر و ببلدان أخرى 
على غرار تركيا و مصر و تونس، حسبما 
أكده رشيد يعيسي المسؤول المحلي للديوان 

الوطني للسياحة، مشيرا إلى أن متعاملين 
سياحيين من قطر و المملكة العربية 

السعودية و اإلمارات العربية المتحدة من 
المنتظر أن يؤكدوا حضورهم بصفتهم 

ضيوف شرف. و استنادا لنفس المسؤول، 
فإن الصالون الدولي للسياحة و األسفار 

الذي ستحتضنه دار الثقافة مالك حداد 
يهدف إلى ترقية وجهة قسنطينة من خالل 

إبراز القدرات السياحية لهذه المنطقة الغنية 
بتاريخها و ثقافتها و تراثها. و سيشكل هذا 
الحدث فضاء للتبادل بين مقدمي الخدمات 

السياحية و الزبائن خدمة للسياحة المحلية، 
حسبما أفاد به نفس المسؤول الذي أوضح 

بأن المنظمين يتوقعون حضور أزيد من 10 
آالف زائر إلى هذا الصالون الدولي الذي 

تعود طبعته األولى إلى سنة 2016. فتحت 
شعار "أثر الرقمنة و االبتكار على قطاع 

السياحة" ستشارك في هذا الحدث أربع )4( 
مؤسسات ناشئة مختصة في مجال الرقمنة، 

حسبما أكده السيد يعيسي الذي أعلن عن 
تنظيم على هامش هذه التظاهرة يوما دراسيا 

حول هذا الموضوع. 
�س.ز

الفقيد كان من معطوبي حرب 

التحرير الوطني 

جثمان المجاهد محمد 
اأومحند م�سومة يوارى 
الثرى بمقبرة اإي�سمول 
ووري الثرى بعد ظهر أمسبمقبرة إيشمول 
بوالية باتنة جثمان المجاهد محمد أومحند 

مشومة عن عمر ناهز95  سنة .
وتم تشييع جنازة المرحوم وهو من معطوبي 

حرب التحرير الوطني بحضور بعض من 
مجاهدي المنطقة وجمع غفير من المواطنين 

وأفراد من أقاربه .وكان المرحوم قد توفي 
، وفقا لما أستفيد من عائلته اليوم بمنزله 
العائلي ببلدية إيشمول بعد مرض عضال 

ألزمه الفراش خاصة في األشهر األخيرة .
ويعد المجاهد المرحوم الذي ولد سنة 

1927 من مجاهدي الرعيل األول بمنطقة 
األوراس وشارك رفقة أفراد عائلته في 

الثورة التحريرية وقدموا فيها 9 شهداء فداء 
للوطن .

وشارك محمد أومحند مشومة ، إستنادا 
لما أكده لوأج عضو المكتب الوالئي 

للمنظمة الوطنية للمجاهدين بباتنة ومندوب 
المجاهدين ببلدية إيشمول مخلوف لعروسي 
في عديد المعارك حيث أصيب بجروح في 

معركة "خنقة معاش الكبرى" المعروفة 
بالمنطقة سنة 1957 ، كما أصيب بجروح 

أخرى وكسر بليغ بأحد رجليه في جبل 
إيشمول.

وألقي عليه القبض بعد ذلك ، يضيف نفس 
المصدر،  رفقة 6 مجاهدين سنة 1958 

ليتعرض ألبشع أنواع التعذيب من طرف 
العدو بمركز "الصاص" أو المكتب الثاني 

)دوزيام بيرو( بآريس ثم مركز باتنة 
و بعدها بمركز التعذيب الشهير "قصر 

الطير" بسطيف الذي بقي فيه سجينا إلى 
غاية االستقالل . وأضاف أن المرحوم كان 

مخلصا لمبادئه و وفيا لرفاقه من الشهداء 
والمجاهدين إلى أن وافته المنية.

ع.ط

الموؤ�ض�ضة الوطنية للنقل البحري للم�ضافرين

 الحب�س الموؤقت للثالثة م�سوؤولين 
والرقابة الق�سائية الآخرين

   
اأمر قا�ضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني القت�ضادي والمالي، بو�ضع المدير العام للموؤ�ض�ضة 

الوطنية للنقل البحري للم�ضافرين، وكذا مدير الت�ضويق وال�ضحن، والمدير التجاري لذات 

الموؤ�ض�ضة رهن الحب�س الموؤقت، واإخ�ضاع م�ضوؤولين اآخرين بنف�س الموؤ�ض�ضة للتزامات الرقابة 

الق�ضائية، ح�ضبما اأفاد به اأول اأم�س بيان لهذا القطب.

الطبعة الخام�ضة ع�ضر لم�ضابقة نجمة العالم

"اأوريدو" تعلن اأن المن�سة 
الرقمية المخ�س�سة الإيداع 

التر�سيحات دخلت حيز الخدمة 
تعلم شركة "أوريدو" الصحفيين الجزائريين المحترفين بمختلف 

وسائل اإلعالم، الراغبين في المشاركة في الطبعة الخامسة عشر 
من مسابقة نجمة االعالم الصحفية، بإمكانهم ارسال اعمالهم عبر 

المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
وإلتمام عملية التسجيل، يجب عليهم الولوج إلى المنصة عبر 

الرابط                 dz.ooredoo.mediastar//:https/ ثم 
ملئ استمارة المشاركة، المتاحة باللغتين العربية والفرنسية، وإرفاق 

الوثائق الالزمة )صورة شمسية، البطاقة المهنية للصحفي والعمل 
الصحفي )مقال وتسجيالت صوتية وفيديو(. بمجرد ايداع العمل، 
 Ooredoo سيتلقى الصحفي المشارك رسالة بريد إلكتروني من

تؤكد له استالم ملف ترشحه.
وتعتبر طريقة الترشح المبتكرة هذه، األولى من نوعها في الجزائر 

بالنسبة لمتعامل الهاتف النقال، حل رقمي حديث يسمح بإيداع 
الترشيحات بصفة سريعة وتسيير أمثل لملفات المترشحين الذين 

يمكنهم القيام بعملية التسجيل عبر جهاز الكمبيوتر أو جهاز لوحي 
أو هاتف نقال.

وبإمكان المترشحين أيضا إرسال أعمالهم إلى عنوان البريد 
االلكتروني  dz.ooredoo@Rpubliques أو إيداعهم في 
مختلف مقرات Ooredoo المتواجدة في العناوين اآلتية: المقر 
المركزي: 66، طريق أوالد فايت، الشراڤة، الجزائر العاصمة. 

منطقة الغرب: المديرية الجهويةOoredoo : تعاونية ابن سينا، 
تجزئة رقم Jour du Point(-137( وهران. منطقة الشرق: 

 ،) )Palmaالمنطقة الصناعية بالما :Ooredoo المديرية الجهوية
قسنطينة.

ويمكن للمترشحين الذين يشتغلون خارج واليات الجزائر العاصمة، 
وهران وقسنطينة إيداع أعمالهم على مستوى فضاءات أوريدو. 

للتذكير، تُسلط  Ooredooفي هذه الطبعة الجديدة للمسابقة الضوء 
على التحول الرقمي، موضوع الساعة له عالقة مع استراتيجية 

المؤسسة والنظام االقتصادي الرقمي في الجزائر ويتعلق األمر بـ 
꞉″ التحول الرقمي في الجزائر: حقائق، رهانات وآفاق ".

ق.و

حظي با�ضتقبال الأبطال في م�ضقط راأ�ضه بحمام ال�ضلعة  :

 المالكم"خير الدين بوزربة"يحرز 
لقب البطولة الوطنية ل�سنف االأمال 

استطاع ابن حمام الضلعة بالمسيلة 
المالكم "بوزربة خير الدين " من 

نادي أبطال  المالكمة، أن يفتك 
لقب البطولة الوطنية  في الفن 

النبيل صنف آمال لوزن 57 كلغ و 
التي جرت أطوارها ببرج الكيفان 

بالجزائر العاصمة في الفترة ما 
بين  03 و 08 جوان الجاري 

بمشاركة مختلف الرابطات 
الوالئية. 

وتفّوق بطل الجزائر "خير الدين 
بوزربة " في الدور الربع نهائي 
على نظيره من والية سطيف ، 
ثم ليفوز في النصف نهائي على 

مالكم من تيزي وزو ،أما في 
المقابلة األخيرة و الدور النهائي 
فقد تغلّب ابن حمام الضلعة على 

نظيره  من والية الجزائر ، ليفتك 
بذلك الميدالية الذهيبة عن جدارة 

و استحقاق.
 وحسب ما صرح به البطل الذي 
تدرج في نادي نجوم المالكمة ثم 
أبطال أبطال المالكمة  لـ"الرائد 

" فإن هذا التتويج جاء نتيجة 
تدريب مكثف وصبر طويل و كذا 
بفضل المدربين الذين سهروا على 

متابعته رغم نقص االمكانيات 
وقلة الدعم المالي ، مضيفا في 

مجمل حديثه أن هذا اإلنجاز 
ماهو إال نقطة إنطالق في مساره 

الرياضي،داعيا بالمناسبة السلطات 
إلى اإلهتمام بالرياضات الفردية.  
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد استقبل 
البطل "بوزربة خير الدين " من 

طرف السلطات و شباب حمام 
الضلعة استقبال األبطال أين جابوا 
به شوارع المدينة  فيما قام "وليد 

قرين" رئيس المجلس الشعبي 
البلدي وبحضور  رئيس الدائرة 

والنائب بالمجلس الشعبي الوطني 
"فايد سفيان" وكذا السلطات 
األمنية باإلضافة إلى األسرة 

الرياضية بتكريم المالكم على 
هامش حفل اإلستقبال، أين أشاد 

عمدة البلدية باإلنجاز المحقق 
مؤكدا خالل الكلمة التي ألقاها 

بالمناسبة أنه سيسهر على مرافقة 
الرياضيين والنوادي التي تشرف 

المنطقة في مختلف المحافل 
الرياضية . 

محمد قرين

ف.م

وجاء في ذات البيان أنه عمال 
بأحكام الفقرة الثالثة )3( من المادة 
11 من قانون اإلجراءات الجزائية, 

تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب 
الجزائي الوطني االقتصادي 

والمالي الرأي العام أنه تم فتح 
تحقيق إثر ورود معلومات تتعلق ب 

"وقائع فساد أدت إللحاق أضرار 
بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل 

البحري للمسافرين", بخصوص 
رحلة الباخرة الجزائرية باجي 

مختار 3 من ميناء مرسيليا )فرنسا( 
إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 يونيو 

.2022
ويتعلق األمر, كما جاء في البيان, 
بالباخرة التي "كان على متنها 72 
مسافرا وخمسة وعشرون سيارة 

فقط رغم أنها تتسع ل 1800 مسافر 
وأكثر من 600 سيارة, وبالرغم 

من وجود عدد كبير من المسافرين 
الراغبين للتسجيل في الرحلة«.

وأوضح نفس المصدر أنه "تم 
بتاريخ 02 يونيو 2022 فتح تحقيق 

ابتدائي في الوقائع ذات الطابع 
الجزائي بتكليف مصالح الضبطية 

القضائية من أجل تحديد المسؤولين 
جزائيا«.وقد أفضت النتائج, كما 

جاء في البيان, الى أن "األمر يتعلق 
بالمدعوين: )إ.ك( المدير العام 

للمؤسسة الوطنية للنقل البحري 
للمسافرين و)إ.ك( رئيس قسم 

التسويق والشحن ورئيس محطة 
التوقف بالمؤسسة و )ب.ك( المدير 

التجاري لذات المؤسسة و )ش.أ( 
نائب المدير العام للشركة و)ل.ف( 
رئيسة خلية تطوير أنظمة اإلعالم 

اآللي المتعلق بالحجوزات و )ف.م( 
رئيسة اإلدارة العامة للشركة 

الوطنية للنقل البحري للمسافرين 
بفرنسا و)ح.أ( رئيس االستغالل 

للشركة الوطنية للنقل البحري 
للمسافرين بفرنسا«.

وأفاد القطب الجزائي الوطني 

االقتصادي والمالي أن "بعد 
استكمال التحقيق االبتدائي تم تقديم 
المشبه فيهم أمام نيابة الجمهورية 
بتاريخ 9 يونيو 2022 أين تمت 
متابعة المتهمين وكل من يكشف 

عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي 
إلجراء تحقيق قضائي من أجل جنح 

التبديد العمدي واالستعمال على 
نحو غير شرعي لممتلكات وأموال 
عمومية, واستغالل النفوذ وإساءة 
استغالل الوظيفة والمنصب على 
نحو يخرق القوانين والتنظيمات 
بغرض منح منافع غير مستحقة 

للغير, وعدم التصريح بالممتلكات 
واإلثراء غير المشروع«.

وخلص البيان الى أنه و"بعد 
استجواب المتهمين عند الحضور 

األول, أصدر قاضي التحقيق أوامر 
بوضع المتهمين )إ.ك( و )إ.ك( 

)ب.ك( رهن الحبس المؤقت واألمر 
بإخضاع المتهمين )ش.أ( و )ل.ف( 

اللتزامات الرقابة القضائية".
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