
غالبية �سحايا ال�سباحة في"البرك" 

والمجمعات المائية اأطفال

هالك  21 �صخ�صــا غرقــا 
 في البحر منذ منت�صــــف
 جــــــــــــوان المــــا�صي

الطوابير بالأ�سواق تعود وانتعا�ش في عدد 

من الن�ساطات التجارية المو�سمية

هكــــــــذا ي�صتعــــــــــد 
الجــزائريون لعيــــــــــد 
الأ�صــحــــــــــــــــــــى..

تخ�ش الرحالت الدولية ب�سكل خا�ش

 تـــخفي�ض اأ�صعـــار تـذاكر "

الجويــــة الجزائرية" وخــط 

جديد بين الجزائر والدوحـة
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ندوة وطنية يوم 12 جويلية للف�سل 

في 7 ملفات اأ�سا�سية بقطاع التربية

 اإلغـــــــاء التفويــــــــــج 
فــي المدار�ض بدايـــــة
 مــــــــن المو�صـــــــــــــم

خبير يدعو لال�ستفادة 

من عوائد النفط وعدم 

تكرار اأخطاء الما�سي 

04

ثالث اأولويات لالإ�صتفادة من انتعا�ض الخزينة

الجزائر تبهر العالم باأقوى عر�ش ع�سكري في ذكرى ا�ستقاللها

جــــــــــــــــاهزون
الرئي�ش تبون:  ال�ستعرا�ش الع�سكري ي�سفي وجها ا�ستثنائيا على الحتفال ب�ستينية ال�ستقالل



عيون شاخصة، أعناق مشرئبة وأيادي أبت التوقف عن 
التصفيق، هكذا بدا ضيوف الجزائر خالل حضورهم 
االستعراض العسكري المميز المنظم بمناسبة الذكرى 
الستين لإلستقالل، فقد عبروا بكل وارحهم عن مدى 

إعجابهم وانبهارهم بقوة الجيش الوطني الشعبي، الذي 
جاءت رسالته قوية ومباشرة، أكدت جاهزية أبطاله 

وبواسله للوقوف صفا واحدا وذرعا متينا في وجه كل من 
يحاول تهديد أمن واستقرار هذا الوطن، وإن خلت الصور 

المنقولة من الحوار الدائر بين الضيوف، غير أن مالمح 
الجميع ترجمت مدى اإلعجاب واالعتراف بقوة الجزائر 

واحترافية جيشها وانضباطه وأقرت بمستوى التكوين 
والتدريب العسكري الذي توفره لبواسله ما يسد الطريق 

أمام الحالمين بتعكير صفو وأمن هذا الوطن الحبيب.
�شتينية بعطر الوفاء والعرفان لل�شهداء...

جاءت الصور األولى من االستعراض العسكري، جد 
معبرة في ستينية الجزائر المستقلة فقد حملت كل معاني 
الوفاء لعهد الشهداء والعرفان بتضحياتهم، فظهر رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع 

الوطني عبد المجيد تبون، مرفوقا بالفريق أول قائد أركان 
الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، محاطين بفرقة 
من الحرس الجمهوري، حيث شرع الرئيس في تفتيش 

المربعات المتراصة والتي قامت بهذا االستعراض، فكانت 
البداية بمربع المجاهدين، صانعو المجد والتاريخ، ولقد 

منحت لهم االولوية نظير تضحياتهم وبطوالتهم إبان الثورة 
التحريرية، تاله مربع ألشبال األمة في رمزية تدل على 
التواصل بين جيل الثورة وجيل االستقالل، ليشمل ثالث 
المربعات التي فتشها رئيس الجمهوية مختلف المدارس 
التابعة للجيش الوطني الشعبي والتي تمثل مختلف قوات 
الجيش، من قوات برية وجوية وقوات الدفاع الجوي عن 
االقليم، القوات البحرية، تاله مربع الدرك الوطنين الذي 

شمل المدرسة العسكرية متعددة التقنيات، المدرسة الوطنية 
التحضيرية لتموين مهندس، المديرية لعسكرية للعتاد، 

مديرية اإلشارة وأنظمة المعلومات الحرب اإلليكترونية، 
المديرية المركزية للصحة العسكرية، األمن الوطني، 
الحماية المدنية، الجمارك، ومربعات القوات الخاصة.

�شقور اجلي�ش ....ي�شيطرون على االجواء

عزفت محركات الطائرات والمروحيات التابعة للجيش 
الوطني الشعبي سنفونية متناسقة عكست قوة الطيران 

الحربي الوطني واحترافية أسرابه، والجاهزية القصوى 
التي يتمتع بها صقور الجيش الوطني الشعبي، فقد استهل 

الجزء الجوي لالستعراض بتشكيالت زينت السماء 
وزرعت الشموخ في أرض الجزائر، حيث اجتمعت 
أكثر من 100 طائرة ومروحية في اجواء العاصمة، 

لتحلق في أنساق منسجمة عكست طرازا راقيا من 
التحضير القتالي العالي والتحكم في التكنولويجيات الحديثة 

ومنظومات األسلحة المتطورة، ولقد جسدت األنساق 
المتعاقبة القدرة القتالية والعمليات العالية للقوات الجوية، 

والمستوى الراقي في مجاالت التدريب والتحضير القتالي 
لصقور الجيش الوطني الشعبي، ومدى تحكمها في هذه 

الوسائل الجوية التي تمتلكها بالدنا وتسعى جاهدة الستتباب 
مقومات األمن والسلم في العالم، وفقا لما تنص عليه 

مواثيق األمم المتحدة المعتمدة.
وتقدم االستعراض الجوي تشكيل لثماني طائرات للتدريب 

القاعدي والمتقدم من طراز "ل 39"، زينت سماء 
العاصمة بألوان الراية الوطنية، ولسان حالها يقول " نحن 
سادة الجو ذروع الوطن فال راية تعلو فوق رايتنا في هذا 

البلد ندافع عنه بقلب شجاع ونفس أبية شامخة شموخ وطننا 

المفدى"، وتال ذلك تشكيل جوي تقدمته طائرة للتدريب 
المتقدم لطائرات النقل من طراز "سين 90" بألوان العالم 
الوطني مرفوقة بانسجام عالي، بطائرتين من طراز "نمر 

الم 39" الموجهتان للتدريب القاعدي والمتقدم، ليتلوه 
تحليق ثماني طائرات للتدريب المتقدم واإلسناد الناري 

للقوات من طراز "ياك 130" في تناسق وانسجام.
وباحترافية عالية احتراما للمسافات وتوقيت الظهور برز 

في األفق تشكيل لثالث طائرات للنقل التاكتيكي "سين 
130" بمحرك مروحي، والموجهة للدعم اللوجيستي 

للقوات االسقاط الجوي للمعدات والقوات ضمان مهام 
البحث واإلنقاذ واإلخالء الصحي، تاله تشكيل ثالثي، 

لطائرات النقل التاكتيكي تقدمته طائرة من طراز "سين 
130"، وطائرات "سين 295"، أداه صقور الجو جسد 

الدقة العالية والمرونة الكبيرة في التنسيق والتدريب، تاله 
تشكيل جوي مكون من ثالث طائرات استطالعية متعددة 
المهام موجهة لمهام االستطالع الجوي والمراقبة الجوية، 
كما حلق في سماء العاصمة سرب لثالث طائرات للنقل 

الموجهة لضمان االتصاالت الجوية البحث والتصوير 
الجوي وتنبيه المهام الخاصة للنقل،  كما زينت سماء 

العاصمة طائرة للنقل التاكتيكي "إليوشن 76 م.د"، 
الموجهة لنشر القوات، االسقاط الجوي للقوات والمعدات، 

الدعم اللوجيستي للوحدات ومهام االخالء الصحي، وتم 
استعراض عملية التزويد بالوقود جوا بطائرات الدفاع 

الجوي "سوخوي 30" من طرف طائرة التموين "إليوشين 
78" كما ضمنت طائرتان مقاتلتان من طراز "سوخوي 

30" في نفس التشكيل عملية المراقبة الجوية لهذه المهمة 
وأبرز هذا التشكيل قدرة طائراتنا المناورة على التحليق 

والمكوث أقبر قدر ممكن من الزمن في الجو بعد التوغل 
في عمق العدو وضرب مؤخراته وتدمير قواعده، ليختتم 

االستعراض الجوي بتشكيل من اربع طائرات مقاتلة 
تقدمته طائرة للقصف "سوخوي 24"،  وطائرتان للدفاع 

الجوي "سوخوي 30".

 قوات املدفعية... تزلزل اأر�ش العا�شمة

لم يكن استعراض العتاد العسكري، أقل رمزية من سابقه، 
فقد عكس االولوية التي توليها القيادات العليا للجيش 

الوطني الشعبي لتعزيز القدرات الدفاعية، فكانت البداية 
بعرض عسكري لببعض األسلحة والعتاد الحربي التي 
يمتلكها الجيش الوطني الشعبي، فكان سالح المدرعات 

الذي يعد القوة الضاربة الرئيسية، فتوالت ارتال الدبابات 
العسكرية التي هزت محركاتها الطريق المحاذي لجامع 
الجزائر، رافقتها 20 حوامة عسكرية عكست في شكل 
أسراب متعاقبة صورة رائعة للتنسيق والتدريب الدقيق 

والقوة التي يتميز بها جيشنا الشعبي، لتتبعها وحدة فرعية 
ثانية من دبابات القتال "تي 62" التي تعتبر دبابة قتال 

رئيسية، ثم وحدة فرعية ثالثة من دبابات القتال "تي 62" 
المعصرنة، لتحلق بعدها طائرتان من دون طيار من 

نوع "سي أش 4 ب" موجهة لمهام االستطالع والمراقبة 
الجوية، لتعبر وحدة فرعية جديدة من دبابات القتال "تي 

72" المعصرنة، المتخصصة في تدمير األهداف المدرعة، 
ثم دبابات القتال "تي 90" المزودة بنظام التشويش 

االليكتروني، ثم تقدت الوحدات الفرعية لسالح المدرعات، 
تاله سالح المشاة الميكانيكية، إلى جانب آليات إسناد 

وعربات لنقل المشاة مزودة بمنصة إطالق صواريخ، 
وعربات قتالية مدولبة مزودة بمنصات صواريخ وعربات 

استطالع قتالية.

 "املخطاف"... تخطف العقول 
واالأنظار يف خليج اجلزائر

صنعت وحدات القوات البحرية تشكيال استعراضيا 
مميزا تقدمته الغواصة "الونشريس" وتبعتها الغواصة 

"جرجرة" اللتان تعتبران مفخرة ألسطولنا البحري، كون 
هذا النوع من الغواصات القاذفة للصواريخ تمتلك قدرة 
نارية كبرى ناهيك عن قدرتها على تدمير الغواصات 

الحربية، كما يمكنها أيضا إصابة أهداف برية في عمق 
إقليم العدو بصواريخ بحر- بر على مسافات كبيرة وبدقة 

عالية، وتقدمت بعدها سفينة القيادة ونشر القوات "قلعة بني 
عباس"، لتعبر بعدها مفخرة السالح البحري، الفرقاطة 

"الرادع" من القسم البحري لفرقاطات متعددة المهام، ثم 
تقدمت السفينة "مدرسة الصومام"، وفي ديكور راقي 

يمتزج بالعزة والقوة رفعة السفينة الشراعية "المخطاف" 
أشرعتها، لتبحر في خليج الجزائر لتكون فعال لؤلؤة 

للقوات البحرية .

املواطنون.... "جي�ش" من نوع اآخر

كعادته، عبر الشعب الجزائري عن وفائه وإخالصه لهذا 
الوطن، فقد عّج منتزه الصابالت المحاذي للطريق الوطني 
الذي شهد تنظيم االستعراض العسكري، بالمواطنين الذين 
قدموا منذ الساعات األاولى من يوم أمس، وبقوة للمشاركة 
في االحتفال بستينية االستقالل واسترجاع السيادة الوطنية، 

فلم تمنع درجات الحرارة المرتفعة وال المسافات البعيدة 
المواطنين الذين قدموا من مختلف واليات الوطن، 

من مشاركة وطنهم فرحة عيد االستقالل، ليشكل جمع 
الحاضرين من المواطنين "جيشا من نوع آخر".

ر�شائل اال�شتعرا�ش...

وفي عز احتفاالتها وانهماكها بتخليد ذكرى استقاللها، لم 
تتخل الجزائر عن تقاليدها الدبلوماسية ومبادئها القائمة 
على حسن الجوار وجمع الفرقاء، فلقد ضمت المنصة 

الشرفية المنصبة في مركز الجامع األعظم، أسماء فرقتهم 
المواقف واآلراء وجمعهم "احتفال الجزائر"، فباإلضافة 

إلى الرمزية الكبيرة التي مثلها اختيار مكان االستعراض 
العسكري والذي جاء رسالة واضحة تؤكد محو بالدنا 

لجميع آثار المستعمر الفرنسي واعتزازها بعروبتها 
وإسالمها وعزتها، صنع حضور بعض الشخصيات حفل 

ستينية االستقالل الحدث، وذهبت عديد القراءات إلى تأكيد 
نجاح الجزائر في لم شمل الفرقاء خاصة بالنسبة للخالف 

القائم بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بزعامة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حيث ذهب 
كثيرون إلى التأكيد بأن الجزائر تواصل مساعيها للم 
الشمل وتوحيد جميع الفصائل بدليل استضافة كل من 

الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة 
"حماس" اسماعيل هنية، الذين حضرا االستعراض 
العسكري، ما يثبت مجددا نية الجزائر الصادقة في 
توحيد الصف الفلسطيني وإدارة جلسات الصلح بين 

المتخاصمين لتوحيد الفلسطينيين.
إلى ذلك، قدم حضور الرئيس التونسي قيس سعيد 
لحضور احتفالية ستينية االستقالل رسالة واضحة 

تؤكد تمسك الجزائر بمبدأ حسن الجوار، كما أن زيارة 
الرئيس التونسي وإن كانت تحمل في شكلها إرادة في 

المشاركة في عيد االستقالل الستون لبالدنا، بحكم التاريخ 
والنضال المشترك بين البلدين ضد االحتالل الفرنسي، 
خصوصا فيما يخص أحداث ساقية سيدي يوسف، غير 
أنها تقدم في طياتها رسالة واضحة تؤكد أن تونس باقية 
على عالقات االخوة التي تجمعها بالجزائر وأنها تنظر 

للجزائر على أساس أنها الشقيق األكبر.

اإميان. �ش

 اأكد على تالحم اجلي�ش 

مع ال�شعب، رئي�ش اجلمهورية ي�شدد:

 اال�ستعرا�ض الع�سكري 
 ي�سفي وجها ا�ستثنائيا

 على االحتفال ب�ستينية اال�ستقالل

اأكد رئي�ش اجلمهورية، القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة، وزير الدفاع الوطني، ال�شيد عبد 

املجيد تبون، اأن اال�شتعرا�ش الع�شكري الذي 

اأعطى اإ�شارة انطالقه اأم�ش، باجلزائر العا�شمة، 

“وجها ا�شتثنائيا“ على االحتفال  ي�شفي 

بالذكرى ال�شتني ال�شرتجاع ال�شيادة الوطنية.

اإ. �ش

اعتبر الرئيس في كلمة له أمام الحضور الرسمي والجماهيري 
في هذا االستعراض، أن هذا المشهد المهيب يضفي “وجها 

استثنائيا” لعيد إحياء الذكرى الـ60 الستعادة السيادة الوطنية في 
وقت “وصلت فيه البالد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة 

ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر واالمل في المستقبل.“
وقال رئيس الجمهورية بنفس المناسبة: “في هذه السانحة، 
أؤكد من جديد أننا جميعا، ومهما كانت مواقعنا ومستويات 

مسؤولياتنا، مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات الى 
المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون، 

دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيم التضامن ويتجذر فيها 
الشعور بالواجب الوطني.“ودعا الى جعل هذه المناسبات 

التاريخية “محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر 
الخالدة ولنتخذ منها معالم مرشدة لخدمة وطننا المفدى وشعبنا 

األبي.“
كما جدد رئيس الجمهورية تقدير األمة للجيش الوطني الشعبي, 

درع األمة وحامل لواء جيش التحرير الوطني, الذي “نشهد 
معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وانجازات عظيمة”, مبرزا 
أن “هذه اللحظات عميقة المغزى والشعب الجزائري يقف على 
ما وصل اليه جيشنا العتيد من احترافية وتحكم عالي في العلوم 

والتكنولوجيا العسكرية, وهي لحظة تحمل الى جانب ذلك معاني 
الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة.“وتابع الرئيس مؤكدا أن 
الجيش الوطني الشعبي “متالحم مع الشعب ويزداد مهابة ورفعة 
لما يحظى به من مكانة في وجدان االمة ويزداد تمرسه اقتدارا 

بما يتحلى به الضباط والجنود وكافة المستخدمين والمنتسبين اليه 
من وطنية والتزام.“

وأشاد رئيس الجمهورية في هذا الصدد ب”المرابطين على 
الحدود ونسور العال في أجوائنا وحفظة رياس البحر االمجاد”, 

مهنئا في ذات الوقت الجزائريين بهذا العيد الذي يمثل “شعلة 
المجد في سماء الجزائر ومنارة العزة على أرضها الطاهرة.“
ولم يفوت الرئيس الفرصة لتقديم جزيل الشكر والعرفان لكل 

ضيوف الجزائر الذين “أبوا إال أن يقاسموا معنا األفراح في هذا 
العيد المبارك عيد االحتفاء بستينية استقالل الجزائر واسترجاع 

سيادتها.“
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اجلزائر تبهر العامل باأقوى عر�ش ع�شكري يف ذكرى ا�شتقاللها

جــــــــــاهزون
عك�ش العر�ش الع�شكري ال�شخم الذي �شهدته الطريق الوطنية املحاذية جلامع اجلزائر، اأم�ش، التطور الكبري 

الذي حققه اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف اجلانب التنظيمي، كما جنح اال�شتعرا�ش يف توجيه ر�شالة وا�شحة للجميع، 

توؤكد القوة الكبرية التي يتمتع بها اجلي�ش والقدرات الهائلة التي يتوفر عليها يف جمال الت�شليح، واأكد ا�شتعرا�ش 

املنظومة املتكاملة واملتطورة من االأ�شلحة مبنا�شبة االحتفال ب�شتينية اال�شتقالل، اخليار اال�شرتاتيجي الذي 

تنتهجه اجلزائر فيما يتعلق بتطوير ال�شناعة الع�شكرية، وجاهزيتها ملواجهة اأي خطر خارجي حمتمل.



رافق الرئيس تبون في تدشين "معلم الحرية" بسيدي 
أن  أمس,  أول  سعيد,  قيس  التونسي,  الرئيس  أكد 
باألمجاد  حافل  تاريخ  يجمعهما  وتونس  الجزائر 
والبطوالت, مشيرا الى أن احتفال الجزائر بالذكرى 
الشعبين  تمسك  االذهان  الى  يعيد  الستقاللها  الستين 

الشقيقين بمبادئ الحرية واالستقالل والسيادة.
وقال الرئيس التونسي الذي رافق رئيس الجمهورية, 
عبد المجيد تبون, في تدشين النصب التذكاري "معلم 
الحرية" بسيدي فرج )الجزائر العاصمة(, أن "ذكرى 
استقالل الجزائر تعيد الى االذهان تمسك التونسيين 
باستقاللها  الحرة  الشعوب  وكل  والجزائريين 
أن "ما  بنفسها", مبرزا  وبسيادتها وتقرير مصيرها 
ومشترك".وأضاف  حافل  تاريخ  هو  الشعبين  يجمع 
أن "الوقوف أمام معلم الحرية بهذه المناسبة يذكرنا 
بتاريخنا المجيد, الحافل بالعطاء وبدم الشهداء الذين 
"األبطال  المجاهدين  بدور  مشيدا  أبدا",  ننساهم  لن 
الرئيس  الحياة".واستذكر  قيد  على  الزالوا  الذين 
مليون  ونصف  مليون  تضحيات  بالمناسبة  التونسي 
شهيد في الجزائر, مشيرا بالقول أن ><الدم التونسي 
حرب  أثناء  المناسبات  عديد  في  اختلط  والجزائري 
التحرير, وعيد الجزائر اليوم هو عيد تونس أيضا".

اشرف  الذي  الحرية"  "معلم  التذكاري  المعلم  ويخلد 
على تدشينه أول أمس بسيدي فرج رئيس الجمهورية, 
عبد المجيد تبون, رفقة نظيره التونسي, السيد قيس 
إعالنا   1962 في  الوطني  العلم  رفع  موقع  سعيد, 

الستعادة الجزائر سيادتها الوطنية.
وكانت المناسبة فرصة تبادل فيها رئيس الجمهورية 
المجاهدين والشخصيات  الحديث مع بعض  أطراف 
التاريخية على غرار العقيد يوسف الخطيب المدعو 

سي حسان والمجاهدة جميلة بوباشة.كما كان للرئيس 
تبون وقفة مع السفير األمريكي السابق بالجزائر الذي 
عبر له عن تقدير الجزائر للدعم الذي قدمه الرئيس 
الوطنية  للقضية  كينيدي  جون  الراحل  األميركي 
ولكفاح الشعب الجزائري من اجل استرجاع سيادته 

الوطنية.
وزير  قال  التدشين،  مراسم  قبل  ألقاها  كلمة  وفي 
المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة ان إنجاز هذا 
الذي  "االهتمام  من  انطالقا  جاء  التذكاري  المعلم 
وذاكرتها  التليد  الجزائر  لتاريخ  تبون  الرئيس  يوليه 

التاريخي الذي هو من  المعلم  المجيدة".ويتشكل هذا 
تصميم وإنجاز الفنان التشكيلي محند الصغير فارس, 
من الحامل الرئيسي مثبت عليه ثالثة تماثيل لمجاهدين 
من جيش التحرير الوطني بلباس مختلف ) قشابية و 
وعمامة ولباس عسكري( وحاملين ألسلحة متنوعة 
النصر  عن  تعبيرا  عاليا  الوطني  العلم  رافعين  و 
الفنية  المنحوتات  وهي  الوطنية,  السيادة  واسترجاع 
التي تم تركيبها على الدعامة الرئيسية الوسطى للمعلم 
ويضم أيضا لوحات فنية تعبر عن  فرحة االستقالل.
ع. ط

الرتب  لتقليد  حفل  خالل  ذلك  وتم 
الجيش  لضباط  األوسمة  وإسداء 
الـ  الذكرى  بمناسبة  الشعبي،  الوطني 
60 السترجاع السيادة الوطنية, حضره 
يتقدمهم  الدولة  في  المسؤولين  كبار 
قوجيل  صالح  األمة,  مجلس  رئيس 
الوطني,  الشعبي  المجلس  ورئيس 
األول,  والوزير  بوغالي  إبراهيم 
ورئيس  الرحمان  عبد  بن  أيمن  السيد 
بلحاج,  عمر  الدستورية,  المحكمة 
وعبد العزيز خلف, مدير ديوان رئاسة 
مستشارين  إلى  باإلضافة  الجمهورية, 
الحكومة  وأعضاء  الجمهورية  لرئيس 
الوطني  الجيش  في  سامين  وضباط 
وتاريخية  وطنية  وشخصيات  الشعبي 

ومجاهدين.
الرئيس  أشرف  المناسبة،  وبذات 
الجيش  أركان  رئيس  تقليد  على  تبون 

فريق  رتبة  شنقريحة,  السعيد  الوطني 
لواء  رتبة  تقليد  إلى  باإلضافة  أول, 
إلى مجموعة من العمداء, ورتبة عميد 
إلى مجموعة من العقداء, ورتبة عقيد 
إلى مجموعة من المقدمين, فضال عن 
اإلطارات  من  عدد  إلى  أوسمة  إسداء 
المدنيين,  والمستخدمين  العسكريين 
في  مؤرخة  رئاسية  مراسيم  بمقتضى 
30 يونيو 2022. وخالل هذا الحفل، 
شنڤريحة،  السعيد  األول  الفريق  ألقى 
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 
رئيس  فيها  شكر  ترحيبية  كلمة 
الشخصي  إشرافه  على  الجمهورية 
الرتب وإسداء  تقليد  على مراسم حفل 
قصر  رحاب  في  يقام  الذي  األوسمة، 
الشعب، تجسيدا لرمزية الرابطة القوية 
"جيش-أمة".وقال في السايق "يسرني 
في المستهل، أن أتقدم إليكم، الرئيس، 

باسمي الخاص، وباسم كافة مستخدمي 
الجيـش الـوطني الشعبي، بأسمى آيات 
عبارات  وأزكى  واالمتنان،  الشكر 
تفضلكم  على  والعرفان،  التقدير 
باإلشراف شخصيا، على مراسم الحفل 
السنوي لتقليد الرتب وإسداء األوسمة، 
على  حرصتم  طيبة  مناسبة  وهي 
تترصع   حميدة،  سنة  منها  تجعلوا  أن 
ومؤسستنا  الغالي  وطننا  تقاليد  بها 
العسكرية، وفرصة متجددة يحصد من 
خاللها إطارات الجيش الوطني الشعبي 
ومستخدميه، حصائل أعمالهم، بالترقية 
في الرتب، والتكريم باألوسمة، عرفانا 
وتثمينا  لجهودهم،  وتقديرا  لهم، 
لمثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم.

الحفل،  هذا  تنظيم  "يأتي  قائال  وأكد 
عشية االحتفال بواحدة من أهم محطات 
تاريخنا المشرق، وهي الذكرى الستون 

الذكرى  هذه  الوطني،  االستقالل  لعيد 
الخالدة التي تزرع في نفوسنا وأذهاننا 
فينا  وتبعث  المبين،  النصر  معاني 
بأمجادنا،  واإلعتزاز  الفخر  مشاعر 
جيل  من  الميامين  أسالفنا  وببطوالت 
ذكرى  كذلك  هي  الخالد،  نوفمــبر 
واجب  خاللها  من  نؤدي  عزيزة 
ألبطال  والتقدير،  والوفاء  العرفان  
الوديعة،  صانوا  الذين  الجزائر 
منها  ونستلهم  العهد،  على  وحافظوا 
طبعت  التي  السامية،  والقيم  المبادئ 
التي  المظفرة،  ومسيرتنا  شخصيتنا 
بــها،  التمسك  جميعا  علينا  ينبغي 
على  والحرص  السهر  ومواصلة 
الذي  العهد  خاللها  ونجدد  تجسيدها، 
ونترحم  األبرار،  شهدائنا  أمام  قطعناه 
فيها بخشوع وإكبار على الذين قدموا 

للوطن أعز ما يملكون".

عزيز. ط
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م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف بالأر�شيف والذاكرة الوطنية يوؤكد

معلم »اأ�صدقاء الثورة« عرفان
 لكل من �صاند ثورتنا املجيدة

اأكد م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف بالأر�شيف والذاكرة الوطنية, عبد املجيد �شيخي, اأم�س, اأن تد�شني معلم 

"اأ�شدقاء الثورة التحريرية" هو "عرفان من اجلزائر لكل من �شاندها اإبان الثورة التحريرية املجيدة.”
مبنا�شبة  تبون,  املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية,  رئي�س  قبل  من  التاريخي  املعلم  هذا  تد�شني  اأن  �شيخي  واعترب 

الحتفالت املخلدة للذكرى ال�شتني ل�شرتجاع ال�شيادة الوطنية, هو "عرفان من اجلزائر لكل من �شاندها اإبان 

حرب التحرير املجيدة ودليل وفاء لكل من اآمن بق�شية ال�شعب اجلزائري العادلة.”

وقال بذات املنا�شبة اإن "الوقوف اليوم اأمام هذا املعلم ياأتي من اأجل ذكرى من اأفنوا حياتهم خدمة وكفاحا ون�شال 

يف �شبيل ان يحيا هذا الوطن العزيز ولنثبت للعامل اأجمع اأن ال�شعب اجلزائري حري�س كل احلر�س على تطبيق 
املثل العليا التي توؤمن بها الن�شانية جمعاء.”وا�شتطرد قائال : »لقد التزمتم, �شيدي الرئي�س, ووفيتم بان تقفوا 

مع ال�شعب اجلزائري يف حمطات مف�شلية لتعربوا عن هذا الوفاء وعن هذا اللتزام وتعيدوا العتبار للتاريخ.”

وعاد �شيخي لتثمني ح�شور رئي�س اجلمهورية يف "كل املواعيد التي تخلد كفاح �شعبنا من اجل ا�شرتجاع �شيادته 

الوطنية وحر�شه على اأن يتذكر اجلميع ما عاناه اأبناء الوطن من ويالت ال�شتعمار وا�شتذكار معاناة اولئك الذين 

مت نفيهم وت�شحيات من األقي بهم يف نهر ال�شني, واليوم ممن اآمنت قلوبهم من اأجانب با�شتقالل اجلزائر و�شعبها.”
جتدر ال�شارة اإىل ان معلم اأ�شدقاء الثورة يتمثل يف جدارية حتمل اأ�شماء اأ�شدقاء الثورة التحريرية املجيدة من 

الجانب, مر�شعة بعبارة »اأ�شدقاء الثورة: اإخوة يف الكفاح, عرفان دائم.”

اإميان. �س/ واأج

الرئي�س تبون يوقع 5 مرا�شيم رئا�شية 

اإجراءات عفو 
عن 14914 حمبو�س 

مبنا�سبة �ستينية اال�ستقالل
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، خمسة 
مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة االحتفاالت 
المخلدة للذكرى الستين لعيد االستقالل والشباب، حسب ما 

أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه "بمقتضى هذه المراسيم، وطبقا للدستور، 
وتطبيقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية وقانون العقوبات، 
المعدلين والمتممين، وبناء على الرأي االستشاري للمجلس 

االعلى للقضاء، يستفيد من هذا العفو الرئاسي:
محبوسا،   14914 وتشمل  العادية:  العفو  إجراءات  أوال، 
محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام ومتابعين في 
على  التعدي  النصب،  مسروقة،  أشياء  إخفاء  مثل  قضايا 
االجتماعي  التواصل  وسائل  استعمال  العقارية،  األمالك 
ألغراض تحريضية، حيث سيستفيد هؤالء من تخفيض مدة 
العقوبة بـ 18 شهرا، ألقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين 
المحبوسين  غير  سيستفيد  كما  سنة،   65 أعمارهم  تتجاوز 

منهم من تخفيض في العقوبة بـ 24 شهرا.
تتعلق  ثانيا، إجراءات عفو استثنائية، وتشمل:الفئة األولى: 
حيث  اإلعدام،  بعقوبة  نهائيا  عليهم  المحكوم  بالمحبوسين 
يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا اإلجراء، باستبدال عقوبة 

اإلعدام إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.
الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 
القتل  غير  من  العام،  القانون  جرائم  في  المؤبد،  السجن 
اإلجراء  هذا  بموجب  محبوسا   27 يستفيد  حيث  والتقتيل، 
باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 
السرطان  بالمحبوسين من مرضى  تتعلق  الثالثة:  سنة.الفئة 
والقصور الكلوي، المحكوم عليهم نهائيا، حيث يستفيد 40 
 24 بـ  عقوبتهم  بتخفيض  اإلجراء  هذا  بموجب  محبوسا، 

شهرا.
نهائيا،  عليهم  المحكوم  بالمساجين،  تتعلق  الرابعة:  الفئة 
المهني  والتكوين  المتوسط،  التعليم  شهادات،  في  الناجحين 
اإلجراء  هذا  بموجب  هؤالء  يستفيد  حيث  والباكالوريا، 
رئيس  أوصى  كما  شهرا،   24 بـ  عقوبتهم  بتخفيض 
الشباب  لفائدة  بتدابير تهدئة  المجيد تبون،  الجمهورية, عبد 
الرتكابهم  الحبس،  رهن  والمتواجدين  جزائيا،  المتابعين 

وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.
وأخيرا، وفي سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية، 
ممثلي  مع  المشاورات  خالل  من  تبون،  المجيد  عبد  السيد 
إعداد  حاليا  يجري  المدني،  والمجتمع  السياسية  األحزاب 
امتدادا  وهذا  نهائيا،  عليهم  المحكوم  لفائدة  خاص  قانون 
لقانوني الرحمة والوئام المدني", وفقا لما تضمنه المصدر 

ذاته.
واأج

اأ�شرف على تد�شني معلم 

"اأ�شدقاء الثورة اجلزائرية" بريا�س الفتح

رئي�س اجلمهورية يرتحم على 
اأرواح �سهداء الثورة التحريرية

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بساحة 
معلم  تدشين  على  العاصمة،  الجزائر  في  الفتح  رياض 
االحتفاالت  بمناسبة  وهذا  الجزائرية<<،  الثورة  "أصدقاء 
الوطنية.ويتمثل  السيادة  السترجاع  الستين  للذكرى  المخلدة 
هذا المعلم التذكاري في جدارية تحمل أسماء أصدقاء الثورة 
التحريرية المجيدة من األجانب، مرصعة بعبارة ><أصدقاء 

الثورة: إخوة في الكفاح، عرفان دائم".
هذا  تدشين  الجمهورية مرفوقا، خالل مراسم  وكان رئيس 
صالح  االمة،  مجلس  رئيس  من  بكل  التذكاري،  المعلم 
ابراهيم  السيد  الوطني،  الشعبي  المجلس  رئيس  قوجيل، 
ورئيس  الرحمان،  عبد  بن  أيمن  االول،  الوزير  بوغالي، 
أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، 
إلى  الحكومة،  في  وأعضاء  الدولة  في  المسؤولين  وكبار 

جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.
كما توجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، إلى 
أرواح  على  ترحم  حيث  العاصمة،  بالجزائر  الشهيد  مقام 
شهداء الثورة التحريرية، وهذا بمناسبة االحتفاالت المخلدة 
للذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية.وقام الرئيس تبون 
التذكاري والوقوف  النصب  أمام  الزهور  إكليل من  بوضع 
دقيقة صمت وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء 
الجمهورية مرفوقا  المظفرة.وكان رئيس  التحريرية  الثورة 
بكل من رئيس مجلس االمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس 
الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، الوزير االول، ايمن 
الشعبي،  الوطني  الجيش  الرحمان، ورئيس أركان  بن عبد 
في  المسؤولين  كبار  وكذا  شنقريحة،  السعيد  أول  الفريق 
الدولة وأعضاء في الحكومة، الى جانب عدد من المجاهدين.
ق. و

اأ�شرف بق�شر ال�شعب على حفل لتقليد  الرتب واإ�شداء الأو�شمة ل�شباط اجلي�س 

الرئي�س تبون يقلد ال�سعيد �سنقريحة 

رتبة فريق اأول
اأ�شرف رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وزير الدفاع الوطني عبد املجيد تبون، اأول اأم�س، بق�شر ال�شعب، على حفل 

لتقليد الرتب واإ�شداء الأو�شمة ل�شباط اجلي�س، ويف هذا ال�شدد مت تقليد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي ال�شعيد �شنقريحة، 

رتبة فريق اأول.

رافق الرئي�س تبون يف تد�شني "معلم احلرية" ب�شيدي فرج، قي�س �شعيد ي�شرح:

"اجلزائر وتون�س يجمعهما تاريخ حافل باالأجماد والبطوالت"



ينتظر أن تتدعم الخزينة العمومية خالل العام 
الجاري بأزيد من 54 مليار دوالر من عائدات 
المحروقات، حسب ما كشف عنه وزير الطاقة 

والمناجم محمد عرقاب مؤخرا، وفي هذا الصدد، 
دعا الخبير االقتصادي سليمان ناصر، الستغالل 

انتعاش مداخيل الجزائر من المحروقات 
واالستفادة العوائد المالية حتى ال تتكرر أخطاء 

الماضي، من خالل ضبطها وتوجيهها لثالث 
استعماالت بالترتيب وحسب األولوية.

وقال سليمان ناصر في منشور له على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 

فايسبوك، بأن مداخيل المحروقات التي يتوقع 
أن تصل لنحو 54 مليار دوالر مع نهاية العام، 
في ظل ارتفاع أسعار النفط منذ بداية 2022، 

تجعل البالد في أريحية مالية نسبية، بالموازاة مع 
بقاء األسعار فوق حاجز 110 دوالر للبرميل، 
مع استمرار العمليات العسكرية الروسية على 

األراضي األوكرانية وعدم وجود اي بوادر 
بانفراج قريب لألزمة، في ظل اإلجراءات 

واإلجراءات المضادة بين روسيا ودول االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة األمريكية.

وطالب الخبير االقتصادي باالستفادة من انتعاش 
مداخيل الجزائر من المحروقات لتغطية العجز 
المسجل في موازنة 2022، والذي يصل إلى 
4175 مليار دج، أي ما يعادل 30.5 مليار 

دوالر )بأسعار تاريخ صدور قانون المالية بداية 
العام(، حتى ال يتم اللجوء إلى الحلول المضرة، 

على غرار التمويل غير التقليدي واالستدانة 
الخارجية، حتى وإن كان المسؤولون قد أكدوا 

مرارا عدم اللجوء لهذه الحلول، يضيف سليمان 
ناصر.

كما أكد على ضرورة تحسين األجور، من 
خالل ضخ زيادات معقولة ومدروسة، مشيرا 

إلى أن اإلجراءات األخيرة، على غرار تخفيض 
الضريبة على الدخل وزيادة النقطة االستداللية 
تبقى غير كافية تماما في ظل التدهور الخطير 

للقدرة الشرائية للمواطن، والذي يتساءل مع كل 
ارتفاع في أسعار النفط، عن تأثيرها في تحسين 

دخله ومعيشته، مضيفا بأن المواطن يطرح 
تساؤالت عن فوائد االستكشافات األخيرة للغاز 

في "حاسي الرمل" والتي كشفت األرقام المقدمة 
من قبل مجمع سوناطراك عن احتياطات ضخمة 

للحقول الجديدة.
وأضاف سليمان ناصر، بأن انتعاش الخزينة 
العمومية يستدعي رفع التجميد عن العديد من 

المشاريع التي برمجت في إطار ميزانية التجهيز 
في السنوات الماضية وعبر العديد من واليات 
الوطن، والتي لم تنجز بعد بسبب شح الموارد 

المالية للبالد وانهيار أسعار النفط مع بداية أزمة 
كوفيد19 واإلغالق العالمي ووصول سعر النفط 

الجزائري إلى 11 دوالر للبرميل، حيث تقرر 
من خالل إحدى الحكومات السابقة أن جميع 

المشاريع التي برمجت ولم تسجل، أو سجلت 
ولم تنطلق بعد، تجميدها بسبب نقص األموال، 

وهذه المشاريع فيها مرافق مهمة لحياة المواطن 
مثل المستشفيات وغيرها، وبالتالي هي فرصة 

إلحيائها ورفع التجميد عنها. 
لإلشارة، فإن أسعار النفط الخام الجزائري 

صحاري بالند سجلت تراجعا منذ 5 أيام، وصلت 
ألزيد من 4 دوالرات في البرميل الواحد، مقارنة 

بأخر تداوالت لها، حيث أنها انخفضت بنسبة 
وصلت ل 3,39 بالمئة لتستقر عند 117,77 

دوالر للبرميل الواحد.

اأبرقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

اإر�سالية اىل روؤ�ساء اجلامعات حذرت من 

خاللها من مناورات املخزن من توظيف 

اأ�ساتذة جامعيني جزائريني يف �سيا�سته 

العدائية �سد اجلزائر، داعية على الفور 

اإىل دعوة بع�ض ا�ساتذة جامعيني اأع�ساء يف 

احدى املجالت املغربية لالن�سحاب الفوري 

منها.

مرمي عثماين

وراسلت وزارة التعليم العالي والبحث بتاريخ 
3 جويلية الجاري رؤساء الندوات الجهوية 

الجامعية جاء فيها "ان وزارة  الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج أعلمتها من خاللها ارسالية 

لها عن وضعية عدد من األساتذة الجامعيين في 
اللجنة العلمية للمجلة المغربية التي تدعى" مجلة 
الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية" 

من  يرأسها األستاذ محمد القاسي مغربي 
الجنسية.

وحسب مراسلة وزارة التعليم العالي التي وقعها 
االمين العام بن تليس عبد الحكيم،  فانه سبق 

للمجلة المذكورة أن نشرت مقاالت معادية 
للجزائر، وتبعا لذلك  شددت مراسلة وزارة 
التعليم العالي على رؤساء الندوات الجامعية 

الجهوية بضرورة التواصل عن طريق 
المؤسسات الجامعية مع األساتذة المعنيين الذي 
هم أعضاء في اللجنة العلمية لهذه المجلة لطلب 

االنسحاب الفوري منها.

كما أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
رؤساء الندوات الجامعية والمؤسسات الجامعية  

منع اية مشاركة جزائرية في المؤتمرات 
والندوات التي ينظمها المغرب وعدم نشر أي 

مقاالت علمية في المجاالت المغربية.
وأكدت مصالح عبد الباقي بن زيان في ذات 

السياق على ضرورة تذكير فئة االساتذة 
والباحثين بمناورات المغرب الرامية الى توظيف 

الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته 
العدائية والدعائية ضد بالدنا. وختمت ارسالية 

وزارة التعليم العالي بتذكير رؤساء الندوات 
الجهوية الجامعية باهمية اتخاذ كل االجراءات 

الالزمة في هذا الصدد وتبليغ المؤسسات 
الجامعية والبحثية تحت الوصاية بقراراتها.

ف.م

ندوة وطنية يوم 12 جويلية للف�سل 

يف 7 ملفات اأ�سا�سية بقطاع الرتبية

اإلغاء التفويج يف املدار�س 
بداية من املو�سم

اعلن  وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد 

عن  تنظيم ندوة وطنية بح�سور مديري الرتبية الـ 60 

بثانوية الريا�سيات بالقبة يومي 12 و 13 جويلية 2022 

وينتظر طرح 7 ملفات مهمة من �سانها اجناح الدخول 

املدر�سي املقبل 2023/2022.

مرمي عثماين

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، األحد الماضي، 
عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة بالمرادية، الجزائر 

العاصمة، أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية وإطارات 
من اإلدارة المركزية، ُخّصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات 

الواجب التقيد بها إلتمام أعمال نهاية السنة الدراسية 2021-
2022، وكذلك تحضير الدخول المدرسي 2023-2022.

في المستهل، أشار الوزير إلى ضرورة التنظيم الجيد والمحكم 
لالمتحانات المهنية المبرمجة في السابع من جويلية 2022، مؤكدا 

بالمناسبة أنه سيتم تطبيق نفس اإلجراءات القانونية المرتبطة 
بنزاهة االمتحانات والمسابقات، حيث أمر مديري التربية بأن 
يُعلموا المعنيين بتنظيم أو اجتياز هذه االمتحانات بالنصوص 

القانونية المرتبطة بهذا الشأن بكل الوسائل المتاحة.
 كما شّدد الوزير على ضرورة إنهاء كل العمليات المرتبطة 

بأعمال نهاية السنة الدراسية 2021-2022، والمتابعة المباشرة 
واآلنية لكل العمليات التحضيرية للسنة الدراسية 2023-2022.

وتحسبا للندوة الوطنية الحضورية التي ستنظم خالل شهر جويلية 
الجاري، أمر الوزير مديري التربية بإعداد تقارير دقيقة ومفصلة 

حول تسديد المخلفات المالية والميزانية المتاحة، ووضعية 
محيّنة لتوزيع وبيع الكتاب المدرسي إلى غاية 10 جويلية 

2022، ومناطق الضغط بالنسبة للهياكل المدرسية، اضافة 
الى المطاعم المدرسية، والنقل المدرسي.

وبخصوص االحتفال بستينية االستقالل، شّدد الوزير على وجوب 
التطبيق الميداني للبرنامج المسطر من طرف وزارة التربية 

الوطنية والمعتمد من طرف لجنة اإلشراف المكلفة بالفصل في 
جميع الجوانب المرتبطة بإحياء الذكرى الستين لعيد االستقالل 

التي يترأسها الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمن.
وقال المختص التربوي كمال نواري إنه سترفع تقارير من 
قبل مدراء التربية الى الوزير بلعابد حول :وضعية خريجي 

المدارس العليا لألساتذ والكتاب المدرسي، وكذا التأطير 
البيداغوجي واالداري وتجهيز المدارس االبتدائية باللوحات 
الرقمية.، كما ينتظر بلعابد اجابات شافية حول مدى انجاح 

تسجيالت شعبة الفنون ومدى جاهزية الهياكل والتجهيزات اضافة 
الى عمليات دعم التمدرس.

من جهته، اعلن المختص نبيل فرقنيس إن الدخول المدرسي 
المقبل سيعرف الغاء التفويج و العودة الى النظام القديم  حيث 
دخل حيز التنفيذ من خالل محتوى الخرائط التي ارسلت الى 

بعض الواليات، حيث حذفت ما يسمى باالفواج "الفرعية والتي 
اظهرت ان تعداد التالميذ وعدد االفواج  في كل مستوى وصل 
الى  اكثر من ، على ان تجرى مختلف عمليات نهاية السنة و 

التحضير للدخول بناء على محتوى الخريطة.

 هناأ الرئي�ض تبون عيد اال�ستقالل 

وعرب عن اأمله يف تعزيز العالقات الثنائية

ماكرون يلتزم مبوا�صلة االعرتاف 
بحقيقة احلقبة اال�صتعمارية باجلزائر
تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد االستقالل.

وحسب بيان لقصر اإلليزيه فإن ماكرون عبر عن أمله في تعزيز 
العالقات القوية أساسا بين البلدين، مجددا التزامه بمواصلة عملية 

االعتراف بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري 
والفرنسي. وأشار المصدر ذاته إلى أن “إكلياًل من الزهور وضع 

أمس باسم ماكرون على النُصب التذكاري الوطني لحرب الجزائر 
والمعارك في المغرب وتونس في رصيف برانلي بباريس”.

ع.ط
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 خبري يدعو لال�ستفادة من عوائد 

النفط وعدم تكرار اأخطاء املا�سي 

ثالث اأولويات 
لالإ�صتفادة من 

انتعا�ش اخلزينة 

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن 
االمتحانات المهنية المقرر تنظيمها الخميس المقبل 
ستجرى في ظل إجراءات قانونية تضمن نزاهتها.
وشدد الوزير, خالل ترؤسه, عبر تقنية التحاضر 
المرئي, أشغال ندوة وطنية لمديري التربية, على 

"ضرورة التنظيم الجيد والمحكم لالمتحانات المهنية 
المبرمجة في السابع من جويلية الجاري", مشيرا إلى أنه 
سيتم "تطبيق نفس اإلجراءات القانونية المرتبطة بنزاهة 

االمتحانات والمسابقات".
وكان قد اعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد 

بخصوص مسابقة الترقية  ان االختبارات المهنية 
"ستجري خالل هذه الصائفة وتشمل أكثر من 52 ألف 

منصب"، المقرر إجراؤها يوم الخميس 7جويلية 2022 

.وتضم المسابقة 22 رتبة بأكثر من 53 ألف منصب ، 
تتمثل في "أستاذ رئيسي" بـ 36 ألف منصب، "مستشار 
التربية" بالفين و459 منصب، "نائب مقتصد" بألف و 

كما تشمل الرتب "نائب مدير متوسطة" بـ 209 
منصب، "نائب مقتصد مسير" بـ 153 منصب، و"مدير 

ثانوية" بـ 127 منصب، إضافة إلى "مقتصد" بـ 112 
منصب و"مقتصد رئيسي" بـ 69 منصبا، وكذا "مستشار 

رئيسي للتوجيه" بـ 61 منصبا.
وبالنسبة لمنصب "مشرف رئيسي"،

ووضعت وزارة التربية جملة  من  الشروط للترشح 
حيث في رتبة مدير ثانوية ، يشترط ان يشارك فيها  

المنتمين إلى رتبة ناظر المنحدرين من رتبة استاذ 
التعليم  الثانوي الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة 

الفعلية بهذه الصفحة ، أما في رتبة رتبة مدير متوسط 
تخص المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون 5 
سنوات من الخدمة الفعلية ، اضافة الى المستشارين 
الرئيسيين للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة 
و مستشاري التربية واالساتذة الرئيسيين في التعليم 

المتوسط الذين يثبتون 7سنوات من الخدمة.
 وبالنسبة لرتبة مساعد مدير مدرسة  ابتدائية، فتمس 

أساتذة المدرسة االبتدائية ومستشاري التغذية المدرسية 
الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة ومعلمي المدرسة 
االبتدائية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة، أما في 

رتبة  ملحق رئيس بالمخبر فيتعلق األمر بالمترشحين 
المنتمين إلى رتبة ملحقي المخابر الذين يثبتون 5سناوت 

، اما رتبة مشرف رئيس للتربية فتمس المترشحين 

المنتمين الى رتبة شرفي التربية الذي لهم اقدمية 
5سنوات.

وفي رتبة مستشار رئيسي فتمس المستشارين الرئيسيين 
للتربية ومستشاري التربية المرسمين  واالساتذة 
الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين لهم أقدمية 

5سنوات، وفي رتبة مستشار التربية تمس أساتذة 
التعليم المتوسط الذين لهم 5 سنوات اقدمية، والمشرفين 

الرئيسيين للتربية و الذين لهم 7 سنوات اقدمية في رتبهم 
االصلية "مشرف التربية في رتبهم الحالية ومشرف 

رئيسي للتربية عند تاريخ إجراء االمتحان المهني طبقا 
للرخصة االستثنائية رقم 1008 بتاريخ 30 جانفي 

2022"، اضافة الى اساتذة التعليم األساسي الذين يثبتون 
7سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

لرتقية 52 األف م�ستخدم بقطاع الرتبية، بلعابد يوؤكد:

" اإجراءات �صارمة ل�صمان جناح االمتحانات املهنية هذا اخلمي�ش"

املغرب ين�سر "مقاالت عدائية" حتت غطاء "جمالت علمية"

منع اأية م�صاركة جزائرية يف املوؤمترات والندوات التي ينظمها “املخزن“



وتعرف عدد من المهن والنشاطات المرتبطة بعيد 
األضحى هذه األيام انتعاشا كبيرا وخالل جولة قادتنا 

لعدد من األسواق امس لمسنا زيادة االقبال على عدد من 
األنشطة التجارية المرتبطة بعيد األضحى المبارك  حيث 
عرفت نقاط بيع االعالف إقباال كبيرا، اين انتشرت هذه 
األخيرة اليوميين األخيرين بشكل كبير في حين عرفت 
طاوالت "رحي" السكاكين هي األخرى طوابير طويلة 

شأنها شان نقاط بيع السكاكين والفحم والشوايات ومختلف 
األجهزة الخاصة بالذبح والسلخ والتي انتشرت عبر 

األسواق النظامية وحتي عبر األسواق الموازية بالمقابل 
انعش بعض الشباب أيضا هذه األيام نشاط تنظيف 

وتقطيع األضاحي وحتي الذبح والسلخ رغم انهم غير 
متخصصين في ذلك أين بات العديد من هؤالء يعرضون 

خدماتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 جتار املوا�سم ي�ستثمرون 

يف بيع م�ستلزمات الذبح وال�سلخ 

وقد بدا التجار منذ أيام في عرض "الشوايات" الغازية 
والكهربائية واعمدة الشواء والسكاكين والسواطير 
واآلالت المتخصصة في عمليات النفخ ومختلف 
المستلزمات المعدنية األخرى حيث انتعشت هذه 

التجارة أياما قبل العيد فقط وفي جولة قادتنا لبعض 
أسواق العاصمة وقفنا على انتشار العديد من طاوالت 
بيع السكاكين وأدوات المطبخ ومستلزمات العيد داخل 

األسواق المغطاة حيث غير العديد من التجار الذين كانوا 
ينشطون في بيع األدوات المنزلية ومواد التنظيف وغيرها 

نشاطهم لبيع الشوايات واعواد الشواء وكل ما له عالقة 
بهذه المناسبة وبدا العديد من المواطنون يقبلون على هذه 

الطاوالت ونقاط البيع تجنبا لضغط واكتظاظ عادة ما 
يخلق باألسواق اليوميين االخيريين قبل العيد، وما يتعلق 

باألسعار فكما هو معروف فأن التجار استغلوا فرصة 
العيد من أجل رفع األسعار ، وحجة التجار في ذلك نقص 

االستيراد وارتفاع األسعار دوليا وتراجع قيمة الدينار.

نق�ص فادح يف ت�سويق الأعالف وندرة يف الفحم

هذا ولم يفوت العديد من الناشطين كل سنة في تجارة 
االعالف والشعير والنخالة المخصصة للمواشي فرصة 

العيد هذه السنة لتحقيق بعض الربح فرغم غالء هذه 
المادة ونقصها الكبير وايضا تضييق مصالح االمن 

خناقها على التجار الموازيين ونقاط البيع غير الرسمية 
اال ان هؤالء وجدوا مالذا النعاش تجارتهم عبر النشاط 

في مستودعات قريبة من أسواق ونقاط بيع األضاحي 
او حتي نصب طاوالتهم داخل نقاط بيع المواشي بينما 

خاطر اخرون بالنشاط داخل االحياء والتجمعات السكنية، 
بالمقابل فقد غابت في مختلف األسواق نقاط بيع مادة 

الفحم بعد قرار وزارة الفالحة تعليق انتاج هذه المادة قبيل 
العيد وهو القرار الذي كان له اثر كبير على األسواق 

خاصة الموازية منها فعشرات الشباب كانوا في السنوات 
الماضية يتخذون من هذه بيع المادة تجارة مربحة أيام 
العيد لينخفض العرض هذه السنة الدني مستوياته وهو 
ما رفع األسعار بشكل كبير بسبب هذه الندرة المسجلة، 

وكانت وزارة الفالحة قد ذكرت منذ يومين بقرار 
التجميد المؤقت إلنتاج مادة الفحم، مطالبة باالحترام التام 

لإلجراءات االستثنائية الخاصة بالتنقل وسط الغابات. 
وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تعزيزا لما تم اتخاذه 
من إجراءات وقائية وأمام تسجيل بعض التجاوزات 

والتصرفات الالمسؤولة تم تكليف مصالح الغابات بالسهر 
على االحترام الصارم لقرار تجميد إنتاج الفحم. وأضاف 

البيان أن أي مخالفة ستعرض صاحبها لعقوبات طبقا 
للنصوص القانونية سارية المفعول.

اإ�سطبالت توفر خدمة "املبيت" لالأ�ساحي

من جانب فان العيد من الشباب استغلوا عيد االضحى 
للبحث عن مداخيل مالية بأي طريقة كانت حيث تم 
بالعديد من االحياء استحداث إصطبالت ومساحات 

تعرض خدمات مبيت لألضاحي بالنسبة للعائالت التي ال 
تحبذ وضع االضاحي في الشقق او بالنسبة لمن ال يملكون 

شرفات في بيوتتهم حيث يتم كراء أمكنة لهاته االضاحي 
ويقوم صاحب اإلصطبل برعايتها وتوفير لها األكل 

والشراب وكذا حراستها ليال حتى ال تتعرض للسرقة 
وهي الخدمة التي تعرف رواجا كبيرا السنوات األخيرة 
وبالنسبة لألسعار فإنها تتراوح بين 150 دج و200 دج 
لليلة الواحدة وتختلف باختالف ظروف مبيت االضاحي 

والخدمات اإلضافية التي باتت تقدم على مستوى هذه 
االسطبالت التي تعرف رواجا كبيرا السنوات الماضية 

حيث بات ال يخلو أي حي من اسطبل يوفر هذه الخدمة، 
خاصة في االحياء السكنية الجديدة.

خدمات النقل تنتع�ص وزيادة كبرية يف الأ�سعار 

بالمقابل هناك أيضا من الشباب من استغل قرب المناسبة 
وبدء اإلقبال على أسواق االضاحي خالل عطلة ستينية 
االستقالل ليقدم خدمات نقل االضاحي حيث يخصص 

الكثير منهم سياراتهم النفعية لنقل االضحية ليحدد السعر 
حسب المسافة والمكان، والمالحظ ان خدمات نقل 

االضاحي ارتفعت هي األخرى بشكل كبير خاصة اذا 
تعلق االمر بالنقل ما بين الواليات للجزائريين الذين 

فضلوا اقتناء اضاحي خارج واليتهم فالبنسبة لرحلة من 
الجزائر العاصمة نحو الجلفة ذهابا وإيابا فان مبلغها قد 

يصل لمليون سنتيم أو اكثر وهو ما يمثل ضريبة إضافية 
وميزانية يخسرها المواطن في سبيل بحثه عن أسعار اقل 

في الواليات المعروفة بنشاطهم في تربية األغنام

ذباحني "هواة" يعر�سون خدماتهم "اأون لين"

كما انعش هذه األيام عدد من الشباب من المتحكمين في 
طرق الذبح والسلخ هذه الخدمات ففي وقت لجأ بعض 

الجزائريين ألخذ مواعيد من عند ذباحين مخصيين من 
اجل إتمام عملية الذبح والسلخ يوم العيد وتجنب الذبح 

الجماعي في االحياء والشوارع يلجا اخرون إلعالنات 
وضعها عدد من الشباب من يملكون الخبرة فقط في الذبح 

والسلخ وليسوا من أصحاب المهنة بينما تعرف أيضا 

مواقع التواصل االجتماعي انتشارا واسعا العنات خدمات 
تنظيف وتقطيع االضاحي يومي العيد وهي اإلعالنات 

التي لقيت اهتمام الكثيرين خاصة من االسر التي تعاني 
من ضيق منازلها وليس لديها مساحة لتنظيف وتقطيع 

اضاحيها.

لهفة بالأ�سواق ترفع اأ�سعار اخل�سر والفواكه 

بالمقابل عادت األسواق عشية عيد األضحى المبارك 
لتشهد عودة قوية للطوابير وحركية كبيرة حيث شهدت 

عدد من األنشطة التجارية التي لها عالقة بعيد األضحى 
اقباال متزايدا بينما عرفت األسواق منها ومحالت بيع 
المواد الغذائية والقصابات ومحالت بيع التوابل وكذا 

محالت بيع العقاقير واألدوات الحديدية وكل ما يتعلق 
بمناسبة العيد انزاال بشريا من طرف المواطنين وقد 

جعل االقبال المتزايد على األسواق  اليومين األخيرين 
أسعار مختلف المنتجات ترتفع مرة أخرى اين شهدت 
أسعار مستلزمات الذبح والسلخ والسكاكين والشوايات 
زيادة معتبرة بسبب ما اسماه التجار نقصا في العرض 

جراء تقييد االستيراد خاصة وان جل هذه السلع تأتي من 
الصين  في حين عادت أسعار الخضر والفواكه اليوميين 

الماضيين لالرتفاع مرة أخرى نفس ما ينطبق على 
الفواكه التي عرفت زيادة في األسعار عشية العيد.

 اأ�سعار الأ�ساحي تبقي

 مرتفعة والقبال املحت�سم ي�ستمر 

من جانب اخر فانه و بنقاط بيع األضاحي كان االقبال  
يكاد يكون منعدما مقارنة باألعوام الماضية حتى أن عدد 

الموالين والباعة كاد يفوق عدد المقبلين على الشراء 
وأرجع مراقبون األمر إلى ارتفاع األسعار مما جعل 

المواطن ال يتمكنون من اقتناء االضحية في حين راح 
آخرون يؤكدون أنه من السابق ألوانه الحكم على تراجع 
شراء األضاحي بحكم أن الكثير من المواطنين يفضلون 

االنتظار إلى آخر لحظة للشراء لجس نبض السوق طمعا 
في تراجع األسعار. 
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تشهد أسواق المواشي ارتفاعا جنونيا في 
أسعار األضاحي، قبل أيام قليلة من حلول 
عيد األضحى المبارك، ما جعل العديد من 

المواطنين بين مطرقة تدني القدرة الشرائية 
وسندان تأدية الشعيرة الدينية.

قال أمس، البيطري والمنسق الجهوي للمنظمة 
الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه 

عبد الناصر عزة في اتصال مع جريدة 
"الرائد"، بأن السبب األول وراء ارتفاع أسعار 

المواشي خالل األسابيع القليلة األخيرة راجع 
لجشع بعض الموالين، مؤكدا بأن األسعار 

مبالغ فيها والزيادات غير مبررة.
وأكد المتحدث، تأثر األسواق بإرتفاع أسعار 

األعالف وتكبد الموالين لخسائر كبيرة في 
السنوات األخيرة، غير أن االرتفاع الجنوني 
لألسعار يبقى غير مبرر، حسبه. وقال عبد 

الناصر عزة، بأن الزيادات التي شهدتها أسعار 
المواشي، راجعة لجشع وطمع بعض الموالين 

وعدم أخلقة مناخ األعمال في البالد، ما تسبب 
في فرض بعض الموالين ألهوائهم.

وبخصوص تحميل السماسرة مسؤولية ما يقع 
من ارتفاع جنوني في أسعار المواشي، أكد 

البيطري بأن الموال يتحمل المسؤولية األكبر، 
ألن المواشي بحوزتهم، بل وحتى أن بعض 
السماسرة قرروا خالل هذه المناسبة الدينية 
العزوف عن اقتناء المواشي وإعادة بيعها 

الرتفاع أسعارها، مضيفا بأن بعض الموالين 
يراهنون على بيع مواشيهم بأسعار تتجاوز 7 
ماليين سنتيم، حتى إن كلفهم األمر عدم بيعها 

قبل العيد.
وبخصوص نقاط البيع التي استحدثتها 

السلطات من أجل كبح ارتفاع األسعار، أوضح 
عضو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، 

بأنها لن تغطي 1 بالمئة من إجمالي إحتياجات 
السوق الوطنية، كما أشار بأن حجم المواشي 

التي يتم عرضها ال يمكن مقارنتها بالمواشي، 

التي تعرض في باقي األسواق، اذا فمن غير 
الممكن أن تساهم في ضبط األسواق.

ومن جانبه، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية 
وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، 

أكد في منشور له على صفحته الرسمية على 
موقع التواصل االجتماعي فايسبوك، بأن 

أسعار االضاحي وصلت سقفا غير مسبوق 
تماما، والتي رصدها في جولة قادته لبعض 

نقاط بيع الماشية.
وعبر مصطفى زبدي عن استغرابه من 

الوضع، مشيرا إلى أنه ال يمكن لخروف ال 
يتجاوز وزنه 30 كلغ أن يصل ثمنه ل 8 

ماليين سنتيم، متابعا كالمه، "هل سعر اللحم 
يتجاوز 2500 دج للكلغ، أم أنه أصبح بيع 

ألداء الشعيرة عوض بيع للماشية"، وأضاف 
األدهى واألمر أن أعالف الماشية مدعمة من 

قبل الدولة.
ف. م

الطوابري بالأ�سواق تعود وانتعا�ص يف عدد من الن�ساطات التجارية املو�سمية

هكــــــذا ي�ستعــــــد 
 اجلزائريــــــــــــون

 لعيـــد الأ�ضحــــى..
يوا�سل اجلزائريون حت�سرياتهم لعيد الأ�سحى املبارك والذي مل تعد تفل�سنا 

عنه �سوي اأيام معدودة وهو ما انع�ص العديد من الأن�سطة التجارية املرتبطة 

بهذه املنا�سبة وجعل الأ�سواق تعي�ص مرة اأخرى على وقع الطوابري .

عبد النا�سر عزة املن�سق اجلهوي ملنظمة حماية واإر�ساد امل�ستهلك لـ "الرائد"

 ج�ضـــع بع�ض املــوالــــــني
 وراء ارتفــــاع اأ�ضعار املــوا�ضي

تخ�ص الرحالت الدولية ب�سكل خا�ص

تخفي�ض اأ�ضعار تذاكر 
"اجلوية اجلزائرية" وخط 
جديد بني اجلزائر والدوحة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، عن تخفيضات في 
أسعار التذاكر بينما سيتم بداية من أوت المقبل فتح خط جوي جديد 

بين الجزائر والدوحة.
وأشار بيان الجوية الجزائرية، إلى أن تخفيضات سيتم تطبيقها على 

أسعار التذاكر في حين ستكون  االستفادة من هذه  التخفيضات ابتداء 
من أمس  إلى غاية 25 جويلية 2022. و الصالحة للرحالت الدولية 
المبرمجة قبل شهر مارس 2023، وجاءت خطوة الجوية الجزائرية 
هذه بعد شكاوي عديد من زبائنها بشأن ارتفاع أسعار التذاكر خاصة 

بعد فتح األجواء الجوية وما عرفته أسعار التذاكر من ارتفاع كبير 
بالمقابل فأن هذه التخفيضات ستشمل فترة الصيف والتي تعرف فيه 

الشركة ضغطا كبيرا خاصة من أبناء الجالية الوطنية في الخارج 
وهو ما سيكون بمثابة بشرى سارة لهم، بالمقابل أعلنت الخطوط 

الجوية الجزائرية إفتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر الدوحة 
الجزائر. 

وستكون أول رحلة بتاريخ 3 أوت. وجاء بيان اخر للجوية 
الجزائرية أنه سيتم بيع التذاكر لرحالت الجزائر – الدوحة كل 

اربعاء وجمعة في حين ات تذاكر  الدوحة- الجزائر ستباع  كل 
خميس وسبت وهذا ابتداء من تاريخ 12 جويلية.
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عبد  سعيدة  والي  أشرف  الصدد  هذا  وفي 
و  المدنية  السلطات  رفقة  جوادي  العزيز 
العسكرية واألسرة الثورية على وضع حيز 
لفائدة  الطبيعي  الغاز  توزيع  لشبكة  الخدمة 
تقيم  السفالة و74 أخرى  بقرية  298 عائلة 
لبلدية  التابعتين  المجدوب  سيدي  بمزرعة 
غالفا  للعملية  خصص  حيث  اعمر  سيدي 
كما  دج.  مليون   30 بقيمة  إجماليا  ماليا 
استعراضات  أيضا  المناسبة  بذات  أقيمت 
رياضية من تنظيم مديرية الشباب والرياضة 
 "1958 أبريل   13" الرياضي  بالمركب 
االحتفاالت  برنامج  وسيتواصل  لسعيدة. 
نصب  بتدشين  لالستقالل  الستون  بالذكرى 
يوب  ببلدية  المرجة  معارك  يخلد  تذكاري 

فضال عن عدة مرافق ثقافية ورياضية.
وبوالية النعامة استفادت 500 عائلة بتجزئة 
ببلدية  المجمع  الريفي  للسكن  قطعة   2400
بشبكة  سكناتها  ربط  عملية  من  مشرية 
الدراجي  الوالي  بإشراف  الطبيعي  الغاز 
بوزيان مرفوقا بالسلطات المحلية المدنية و 

العسكرية واألسرة الثورية.
وفي إطار ذات اإلحتفاالت تم ببلدية عين بن 
خليل وضع حيز اإلستغالل لمسبح جواري 

على مستوى حي" مورصو بوجمعة" وقد تم 
إطالق إسم المجاهد "جليل سعيد" على هذا 
المرفق الذي تطلب إنجازه و تجهيزه غالف 
الوفد  قام  دج.كما  مليون   74 قيمته  مالي 

الوالئي ببلدية مشرية بوضع حيز اإلستغالل 
ريفي  مسكن   703 بحي  عالج  لقاعة 
إلى  هللا  عبد  حماد  المجاهد  بإسم  وتسميتها 
جانب تسمية المحطة البرية لنقل المسافرين 
إسم  وإطالق  الطيب  شواكي  الشهيد  باسم 
بريدي  مكتب  على  محمد  نعاس  المجاهد 

بحي بلخادم رمضان.

وفي نفس اإلطار تم وضع في الخدمة محطة 
بالمنطقة الصناعية زعرورة مما  ضخ تقع 
سيمكن من تحسين تزويد سكان مدينة تيارت 
الشمالية  المنطقتين  خاصة  الشروب  بالماء 
والشرقية.وستقوم هذه المحطة التي أشرف 
الوالي محمد أمين درامشي رفقة السلطات 
على  الثورية  واألسرة  والعسكرية  المدنية 

متر  17الف  بضخ  الخدمة  حيز  وضعها 
خزانات  ستة  نحو  يوميا  المياه  من  مكعب 
انطالقا من سد بخدة وآبار منطقة توسنينة 

بتكلفة تقدر إجماال ب 430 مليون دج.
الذكرى  هذه  إحياء  بمناسبة  جرى  كما 
لألمن  مقرين  أيضا  تدشين  التاريخية 
الحضري بكل من مدينتي تيارت والسوقر.
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 تميزت اإلحتفاالت بالذكرى الستين لعيدي 
البالد  جنوب  بواليات  والشباب  اإلستقالل 
إطالق  و  العمومية  الهياكل  عديد  بتدشين 
الى  الهادفة  التنموية  العمليات  من  سلسلة 

تحسين الحياة المعيشية للمواطن.
و قد أشرفت السلطات الوالئية بورقلة على 
حاسي  بدائرة  الدم  لتصفية  تدشين مصلحة 
 ، ورقلة(  شرق  جنوب  كلم   80  ( مسعود 
حيث ستسمح هذه المنشأة الصحية الجديدة 
اإلستشفائية  العمومية  للمؤسسة  التابعة 
التكفل  ظروف  بترقية  أحمد  آيت  حسين 
مستوى  على  الكلوي  بالقصور  بالمصابين 
الكبيرة. كما وضع  المنطقة الحضرية  هذه 
الوالية  والي  ترأسه  الذي  الوالئي  الوفد 
الخدمة خزان مائي  أغامير حيز  مصطفى 
شبه  مسبح  و  مكعب  متر   2.000 بسعة 
أولمبي )25 مترا ، بذات الجماعة المحلية. 
أشغال  انطالق  إشارة  أيضا  أعطيت  و 
و  مسعود  حاسي  بمدينة  الحضرية  التهيئة 
التي تتضمن على وجه الخصوص تزفيت 
مساحات  و  أرصفة  إنجاز  و  الطرقات 

خضراء و تركيب اإلنارة العمومية.
التي  المشاريع  بين  من  أيضا  يبرز  و   
دشنت بورقلة مركز متقدم للحماية المدنية 
و عملية لربط المستثمرات الفالحية بشبكة 
 20( هللا  عبد  بن  حاسي  ببلدية  الكهرباء 
حيز  وضع  جانب  إلى   ) ورقلة  عن  كلم 
على   11 رقم  البلدي  الطريق  اإلستغالل 
مستوى منطقة بامنديل ) الضاحية الغربية 
لورقلة(. و تهدف هذه المنشأة القاعدية إلى 
وتحسين  السوداء"  "النقاط  على  القضاء 
إلطارات  وفقا  المرور  حركة  انسيابية 

محلية بمديرية األشغال العمومية. 
و تميزت االحتفاالت بوالية تقرت بوضع 
"حي  نحو  تؤدى  فنية  منشأة  الخدمة  حيز 
المستقبل" وتشغيل شبكة لأللياف البصرية 
على  عالج  قاعة  وتدشين  الحي  بنفس 

كما دشنت مشاريع  منطقة غمرة.  مستوى 
بالشكبة  فالحية  محيطات  ربط  تخص 
مركب  و  الدم  لتصفية  ومركز  الكهربائية 
وذلك  شبانية  و  رياضية  هياكل  و  إداري 
والنزلة  العابدية  الزاوية  بلديات  عبر 
و  والطيبات  سليمان  سيدي  و  والمقارين 
 796 كذلك  وزعت  و  والحجيرة  العالية 
، فضال عن  الصيغ  بمختلف  سكنية  وحدة 
مالية  إعانات  من  استفادة  مقررات   716

للبناء الذاتي منحت للمعنيين بها بتقرت.
لحماية  مركز  تسمية  تم  إيليزي  بوالية  و 
على  التقليدية  للصناعة  وآخر  الشباب 
التوالي باسم الفقيد المجاهد بن شهرة بلخير 

والفقيدة الفنانة دوادي سونة.
أنشطة  جهتها  من  أدرار  والية  شهدت  و   
النشاط، ومن  قطاعات  عديدة شملت عديد 
بلديات  بمختلف  قصور  عدة  ربط  بينها 
األلياف  و  الطبيعي  و  الغاز  بشبكة  الوالية 
الشرب  مياه  توزيع  شبكات  و  البصرية 
وضع  و  الفالحية  بالكهرباء  الربط  و 
مالعب  و  مدرسية  مجمعات  الخدمة  حيز 
أسماك  تسويق  عملية  انطالق  و  جوارية 
المياه العذبة بالبيئة المفتوحة التابعة إلدارة 
الجهوية  المديرية  مع  بالتنسيق  السجون 
كما  الصيدية.  الموارد  و  البحري  للصيد 
الثورية  األسرة  تكريم  مراسم  جرت 
أدرار  جامعة  تسمية  وإعادة  بالوالية 
"أحمد  الراحل  للمجاهد  األصلية  بالتسمية 
درايعية" بدل أحمد دراية سابقا، و إطالق 
الوالئي  الشعبي  للمجلس  إلكتروني  موقع 
لتعزيز  الدورية  مجلته  أول  إصدار  و 

التواصل مع المواطنين.
باألغواط  الوالئية  السلطات  أشرفت  و 
السكاني  بالتجمع  عالج  قاعة  تدشين  على 
تاجموت )40 كلم شمال  ببلدية  "جقيجيقة" 
اسم  الذي حمل  المشروع  وهو  األغواط(، 
حيز  ووضع   ، قوقة  محمد  البطل  الشهيد 

الخدمة قاعة عالج أخرى بالتجمع السكاني 
مطعم  وتدشين  الحاجب"،  "ضاية  المسمى 
بوبكر" و  "قنيول  الشهيد  بابتدائية  مدرسي 
الكبير  الجنوب  بأقصى  تمنراست  بوالية 
اإلفتتاح  إشارة  الوالئية  الشلطات  أعطت 
الرسمي للطبعة التاسعة للمهرجان الوالئي 
الوالئية  المسابقة  و  الرياضية  للمدارس 
المتعددة  بالقاعة  الشباب  ألنشطة  الكبرى 
أدريان   بحي  مقعد   500 الرياضات 
400 شاب من مختلف  أزيد من  بمشاركة 
قادمين  الشبانية  و  الرياضية  التخصصات 
السلطات  بحضور  الوالية  بلديات  كل  من 
مشروع  الخدمة  حيز  وضع  كما  الوالئية. 
لفائدة  للشرب  الصالحة  بالمياه  التزود 
تاقرمبايت )20 كلم عن  بقرية  256 سكن 
تمنراست ( و التي استفاد منها ساكنة هذه 
المنطقة ضمن مشروع الربط بمياه الشرب 
المشروع  من  انطالقا  القرى  لمختلف 
نحو  إن صالح  من  المياه  لتحويل  العمالق 

تمنراست. 
و تميزت هذه اإلحتفاالت المتواصلة أيضا 
"تفيرت"  بقرية  للمطالعة  مكتبة  بتدشين 
الشرقية ببلدية أبالسة. و وضع حيز الخدمة 
للمنطقة  مشروع إيصال الكهرباء الفالحية 
تمنراست،  ببلدية  "تالنتيديت"  الفالحية 
وإعطاء إشارة انطالق أشغال تكملة إنجاز 
تاظروك  و  تمنراست  بين  الرابط  الطريق 
المتبقية.  كلم   17 بطول  بتاهيفت  مرورا 
ألواح  من  وحدة   193 تسليم  أيضا  تم  و 
مختلف  عبر  الرحل  للبدو  الشمسية  الطاقة 
قرى التابعة لبلدية تاظروك، حسب مصالح 
أسماء  إطالق  و  تدشين  جرى  و  الوالية. 
للمجاهدين و الشهداء على مشاريع  مختلفة 
سيما  الوطن  بجنوب  أخرى  بواليات 
و  العمومية  األشغال  و  الصحة  بقطاعات 

الشباب و الرياضة.
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تدشين  من  البالد  شرق  واليات  استفادت 
لقطاعات  التابعة  الجديدة  الهياكل  عديد 
الغاز  بشبكتي  منازل  عدة  ربط  و  مختلفة 
االحتفال  بمناسبة  الكهرباء  و  الطبيعي 

بالذكرى ال 60 لعيد االستقالل.
حورية  الوالية  أشرفت  سكيكدة  فبوالية 
بحي  للشرطة  مرقد  تدشين  على  مداحي 
حمل  الوالية  بعاصمة  بوكرمة  عيسى 
بوطغان  العيد  الوطني  الواجب  شهيد  اسم 
عين  ببلدية  المهني  للتكوين  مركز  و 
شرشار, عالوة على وحدة للحماية المدنية 
عزوز  بن  لبلدية  التابعة  بومعيزة  بمنطقة 
و  سدراتي  علي  الشهيد  اسم  عليها  أطلق 
لبلدية  المدنية  للحماية  المتقدم  المركز  كذا 

المرسى.
و بسطيف تعززت الحظيرة الفندقية بفندق 
جديد تابع للقطاع الخاص يضم 40 سريرا 
ببلدية العلمة, حيث ارتفعت في هذا اإلطار 
قدرة استيعاب الحظيرة الفندقية بالوالية إلى 
ما يفوق 6.200 سرير مما يساهم في تلبية 
الطلب في هذا المجال و تحسين الخدمات 
مدير  أكده  ما  حسب  بالمنطقة,  السياحية 

القطاع موسى زاهد.
 122 مجموعه  ما  وضع  تم  بالمسيلة  و 
الموارد  و  التربية  قطاعات  في  مشروعا 
المائية و األشغال العمومية, باإلضافة إلى 
الرياضة و  الشباب و  الحضرية و  التهيئة 
كذا الطاقة والتجهيزات العمومية و الصحة 
بالكهرباء  والتزويد  المهني  والتكوين 
من  علم  ما  حسب  الخدمة,  حيز  الريفية 

مصالح الوالية.
تسخير  المشاريع  هذه  تجسيد  تطلب  قد  و 
حسب  دج,  مليار   8 يتجاوز  مالي  غالف 
ما أوضحه ذات المصدر الذي أضاف بأن 
المشاريع حيز الخدمة سيساهم  دخول هذه 
للمواطنين  المعيشي  اإلطار  تحسين  في 
بمختلف مناطق الوالية و الرفع من طاقات 
لقطاعي  التابعة  بالمؤسسات  االستقبال 
التربية و الصحة, باإلضافة إلى فك العزلة 
عن المناطق النائية و تشجيع االستثمار و 

الفالحة على وجه الخصوص. كما أشرفت 
الوالية على وضع حجر األساس  سلطات 
إلنجاز 164 مشروعا, حسب ذات المصدر 
مالي  غالف  تسخير  تم  بأنه  أردف  الذي 
قدره 4,5 مليار دج لتجسيد هذه المشاريع 
التي يتوقع استالمها ><قبل نهاية السداسي 
المناسبة,  بذات  و   .>>2023 لسنة  الثاني 
بقرى  منزل   6.100 ما مجموعه  ربط  تم 
الدبيل  و  ولكراطيس  الدوكارة  و  لبعات 
ببلدية حمام الضلعة بشبكة الغاز الطبيعي, 
هذه  بأن  أفادت  التي  المصالح  ذات  حسب 
الممولة  المشاريع  تندرج في إطار  العملية 
الضمان  و  التضامن  صندوق  طرف  من 
يتجاوز  مالي  باستثمار  المحلية  للجماعات 
195 مليون دج. و قد ساهمت هذه العملية 
الطبيعي  بالغاز  الربط  نسبة  الرفع من  في 
ما  حسب  بالمائة,   78 إلى  الوالية  بهذه 
كشف عنه نفس المصدر, مفيدا بأنه يجري 
عديد  عبر  مماثلة  عمليات  تجسيد  حاليا 

بلديات الوالية.
مشروعا   33 تسجيل  تم  ذلك  على  عالوة 
والية  لفائدة  الطبيعي  الغاز  بشبكة  للربط 
 9.000 يفوق  ما  تزويد  بغرض  المسيلة 
حسب  الطاقة,  بهذه  بلدية   17 عبر  منزل 
تقدم  نسبة  أن  أبرز  الذي  المصدر  ذات 

أشغال هذا البرنامج قد بلغت 80 بالمائة.
و بباتنة تم تشغيل شبكتي الغاز و الكهرباء 
لفائدة 469 منزال بعدة مناطق نائية, حيث 
عليها  أشرف  التي  العملية  هذه  مست 
الغاز  يخص  فيما  مزهود  توفيق  الوالي 
بلديتي  معزولتين  بمنطقتين  منزال   310
تكلفة  بلغت  حيث  فاضل  أوالد  و  أريس 
ضمن  دج  مليون   198,1 المشروعين 
الظل,  لتنمية مناطق  البرنامج االستدراكي 
بالمناسبة.أما  قدمت  التي  الشروح  حسب 
فيما يخص الكهرباء فمست العملية, حسب 
مدير الطاقة عبد الحميد معافة, 159 منزال 
تكوت  و  أريس  ببلديتي  نائيتين  بمنطقتين 

بمبلغ إجمالي يقدر ب32,2 مليون دج.
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حتى تستطيع ربة المنزل التخلص 
من تراكم الغبار في بيتها، ال بد 
من إتباع مجموعة من الخطوات 
التي تسّهل عليها عمليّة التنظيف، 
وتوفر عليها الجهد، والوقت كما 

يأتي:
التنظيف،  مواد  كافة  جّهزي 
في  ستستخدمينها  التي  والمواد 
البيت، ورتبيها من حيث  تنظيف 
األولوية في العمل، فهذا سيسهل 

األشياء  البحث عن  في  الوقت  توفير  في  ويساعدك  العمل،  عليِك 
التي تحتاجين إليها في التنظيف.حّددي المكان الذي ستنظفينه أواًل، 
إلى  الجدران  أي من  لألسفل،  األعلى  الغبار من  بنفض  ابدئي  ثّم 
األرضيّات وذلك باستخدام منفضة من الريش الثقيل المبلل، والتي 
بكل  بعثرتها  من  بداًل  شعيراتها،  على  الغبار  تجميع  على  تساعد 

مكان.
استخدمي منشفة، أو إسفنجة مبللة بقليل من الماء، أو سائل التنظيف 

الخاص لمسح السطوح الخشبيّة، 
الغبار،  من  أولياً  مسحاً  والمرايا 

ثّم جففيها بقطعة قماش نظيفة.
انفضي السجاد، أو الموكيت في 
منطقة مفتوحة حتى تتخلصي من 

أكبر كميّة منه خارج المنزل.
في  الكهرباء  بمكنسة  استعيني 
نفض السجادة، والموكيت، وقبل 
هذا في تنظيف الكنب، والكراسي 
المبطنة باستخدام القطع الخاّصة 
في  المتراكمة  األتربة  اشفطي  الكهربائيّة.  المكنسة  مع  الموجودة 
المكنسة  في  الموجود  األسطواني  الرأس  باستخدام  الغرف  زوايا 
السجاد،  على  صودا  البيكنج  بودرة  من  قلياًل  الكهربائيّة.انثري 
داخل  تتغلغل  األقل حتى  لمدة ساعتين على  واتركيها  والموكيت، 

أنسجتها، ثّم أعيدي شفطها من جديد. 
امسحي األرضيّات بالسائل المعقم، ورّكزي على المناطق الضيّقة، 

والزوايا التي يتجّمع بها الغبار بكثرة.
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�أعر��س �لنزيف �لد�خلي يف �لر�أ�س 

المعاناة من صداع حاد ومفاجئ. 
اإلصابة بالنوبات التشنجية ألول مرة دون تاريخ سابق من النوبات. 

الشعور بضعف في الذراع أو الساق. 
الغثيان أو التقيؤ. 

السبات وانعدام اليقظة.
 حدوث تغيرات في الرؤية.

 الوخز أو الخدر.

 صعوبة الكالم أو صعوبة فهم الكالم. 
صعوبة البلع. 

صعوبة الكتابة أو القراءة. 
فقدان المهارات الحركية الدقيقة مثل؛ الهزات اليدوية. 

فقدان التوازن. 
شعور غير طبيعي بحاسة التذوق.

 فقدان الوعي.

ميكن اأن تختلف اأعرا�س النزيف الداخلي يف الراأ�س تبعًا ملوقع النزيف و�سدته، وحجم الأن�سجة املتاأثرة.

  وقد تتطور الأعرا�س فجاأة اأو مع مرور الوقت، كما اأّنها قد تتفاقم تدريجيًا اأو ب�سكل مفاجئ. وُيعّد نزيف الدماغ 

حالة طبية طارئة ت�ستدعي العناية الطبية الفورية، وتت�سمن اأعرا�س النزيف الداخلي يف الراأ�س ما يلي:

�شحتك

اإعداد: حياة م�سباحي

من  القدمين  تقشير  يعتبر  القدمين  تقشير    
الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من 
من خالل  وذلك  للقدمين،  الكريهة  الرائحة 
يعد  الذي  الميت،  الجلد  بقايا  من  التخلص 
بدورها  التي  البكتيريا  تغذية  عن  مسؤواًل 
تزيد من حدة المشكلة، حيث يمكن استخدام 
الحجر الخفاف بمعّدل يترامح ما بين مرتين 
إلى ثالث مرات على األقل، للحصول على 

أفضل نتائج في هذا الجانب.
  كما ويمكن التقشير باستخدام الملح، وذلك 
من خالل وضع نصف كوب من الملح في 

فيه  القدمين  ونقع  الفاتر،  الماء  من  حوض 
لمدة تتراوح ما بين عشر إلى عشرين دقيقة 

على األقل، ثم تجفيفهما جيداً.
الماء  من  مناسبة  كمية  مزج  الخل  محلول 
أو  التفاح  الخل، سواء كان خل  الدافئ مع 
الحوض  في  القدمين  ونقع  األبيض،  الخل 
لمدة تتراوح ما بين ربع ساعة إلى عشرين 
دقيقة، مع الحرص على تجنب تطبيق هذه 
يعانون  الذين  األشخاص  قبل  من  الوصفة 
منطقة  في  الجلد  في  وجروح  خدوش  من 
القدمين، كونه يؤدي إلى الحساسية والتهيج.

هناك  القدمين  أخرى إلزالة رائحة   طرق 
يمكن  التي  واإلرشادات  الطرق  من  العديد 
من خاللها الحد من مشكلة انبعاث الرائحة 
نظافتها،  على  وتحافظ  للقدمين،  الكريهة 

ومنها ما يأتي:
القدمين، وذلك  الحفاظ على نظافة منطقة   
من خالل غسلها جيداً بشكل يومي وبمعّدل 
ساعات  في  سواء  األقل،  على  واحدة  مرة 
تجفيف  ضرورة  مع  المساء،  أو  الصباح 
القدمين جيداً، وخاصة منطقة بين األصابع، 
المنطقة  هذه  رطوبة  أّن  منطلق  من  وذلك 
تزيد من معّدل نمو البكتيريا التي تزيد من 

حدة المشكلة.
 تقليم األظافر بشكل دوري، والحفاظ على 

نظافتها.
 الحرص على تبديل الجوارب بشكل دوري 
مستمر، وبمعّدل ال يقّل عن مرة واحدة في 
أو  الحار،  الطقس  في ظل  وخاصة  اليوم، 

بعد ممارسة التمارين الرياضية.
 تفادي ارتداء األحذية الضيقة، كونها تزيد 

من حدة المشكلة.
جيداً  القدمين  ترطيب  على  الحرص   
لجفاف  تفادياً  مناسب،  مرطب  باستخدام 
الجلد وتقشره، حيث يزيد ذلك من المشكلة.

المرتبطة  المحاذير  بعض  توجد   
نذكر  ومنها  الزعتر،  شاي  باستخدام 

اآلتي:
تناوله  عند  باإلجهاض  اإلصابة  خطر 
وجود  عدم  من  بالرغم  كبيرة:  بكميات 
دراساٍت علميّة حتى اآلن أجريت سواًء 
لتثبت  الحيوانات  على  أو  البشر  على 
تناول  عند  باإلجهاض  اإلصابة  خطر 
أّن استهالكه بكميات  شاي الزعتر، إال 
كبيرة يسبب بدء الحيض، مّما قد يُسبّب 
اإلجهاض، لذلك يُفّضل تجنبه خاصًة في 

فترة الحمل الُمبكر.
 خطر اإلصابة بالحساسيّة: فقد يتعّرض 
لنبات  الحساسية  من  يعانون  الذين 
األخرى  األنواع  أو  اِئع  الشَّ الَمْرَدُقوش 
االسم  الشفوية  للفصيلة  تنتمي  التي 
الحساسية  إلى    Lamiaceaeالعلمي

من الزعتر.
 زيادة خطر النزيف: فقد يبطئ الزعتر 
استهالكه  فإّن  وبالتالي  الدم،  تجلّط  من 

اضطرابات  من  يعانون  الذين  ِقبل  من 
النزيف قد يرفع خطر اإلصابة بالنزيف، 
وبخاصة عند استخدامه بكمياٍت كبيرٍة، 
كما أّن استهالكه من ِقبل الذين يخضعون 
للعملية الجراحيّة قد يزيد من خطر فرط 
إّن  إّذ  وبعدها،  الجراحة  خالل  النزيف 
لذلك  الدم،  تجلُّط  من  يبطئ  قد  الزعتر 
قبل  الزعتر  استخدام  التوقف عن  يجب 
أسبوعين على األقل من موعد الخضوع 

للعمليّة الجراحيّة.
الحساسة  الحاالت  تفاقم  خطر   
الزعتر  يؤثر  حيُث  للهرمونات: 
قد  وبالتالي  اإلستروجين،  كهرمون 
من  يعانين  اللواتي  النساء  تتعّرض 
مثل:  للهرمونات،  الحساسة  الحاالت 
الرحم،  وسرطان  الثدي،  سرطان 
البطاني  واالنتباذ  المبيض،  وسرطان 
الرحمية  الليفية  األورام  أو  الرحمي 
إلى خطر تفاقم حالتهّن عند استهالكهّن 
تناوله. تجنب  يجب  وبالتالي   له، 

و�صفات لإزالة
 ر�ئحة �لقدمني

�أمـومة و طفـولة 

ن�شائح حلماية ب�شرة �لأطفال 

من �لبعو�س
البعوض  من  الطفل  حماية  يمكن   
والتخلص منه عن طريق ارتداء واقيات 
الخارجية  البيئة  وتأمين  البعوض  من 
المحيطة لمنع انتشاره، وهناك بعض من 
النصائح التي يجب إتباعها لحماية بشرة 

األطفال من البعوض، ومنها:
إتباع  يمكن  المنزل:  بيئة  على  السيطرة 
على  تساعد  التي  البيئية  الطرق  بعض 
مثل  البعوض،  حشرة  من  التخلص 
إصالح النوافذ المكسرة لمنع البعوض من 

الدخول إلى المنزل.
 وضع المراوح في مختلف أماكن المنزل: 
كانت  سواء  المنزل  في  المراوح  وجود 
عمودية أو معلقة يساعد على تدفق الهواء 
ومنع البعوض من االنتقال والمكوث في 

المنزل. 
المناطق  في  المتجمعة  المياه  إزالة 
المحيطة بالبيت: وذلك لمنع البعوض من 
والتعرض  المنزل،  في  والبقاء  االنتشار 

للدغاته المزعجة.
بها  الموجود  المناطق  الطفل عن  ابتعاد   
المناطق  في  البعوض  يتجمع  البعوض: 
مثل  مائية  مسطحات  على  تحتوي  التي 

فهي  الحرجية،  واألماكن  الماء،  برك 
وزيادته،  البعوض  تجميع  على  تعمل 
األماكن  في  أيضاً  البعوض  ويتجمع 

المخصصة للقمامة.
الطفل: في  الشباك على حامالت   وضع 
حال كان المنزل ُمعّرضاً لوجود البعوض 
عند  للبعوض  الطفل  يتعرض  أو  فيه، 
وضع  يجب  الخارجي،  للجو  التعرض 
فوق  الحجم،  صغيرة  ثقوب  ذي  شبك 

األماكن المخصصة للنوم كالسرير. 
وضع كيس الخزامى أو الوسائد في غرفة 
الطفل: يمكن حماية األطفال من البعوض 
التدابير  من  بعض  إجراء  طريق  عن 
كوضع كيس من نبات الخزامى المجفف 
من  الطفل  لحماية  الطفل،  غرفة  في 
البعوض ومنعه من الدخول إلى المنزل. 

زيوت  تساعد  السترونيال:  شمعة  حرق 
البعوض  ابتعاد  على  السترونيال  شمعة 
إذا  ولكن  األشخاص،  عن  والحشرات 
يمكن  الخارج  في  الشمعة  هذه  تشغيل  تم 
الحذر  ويجب  بسرعة،  زيوتها  تتبخر  أن 
منها،  األطفال  اقتراب  بعدم  تشغيلها  عند 

لحمايتهم من التعرض للحرق.

حماذير ��شتخد�م
 �شــــاي �لزعرت للحامـــل

�حلامل و�جلنني

تد�بري منزلية 
طريقة تنظيف �لغبار ب�شهولة من �ملنزل
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تم تمديد اعتقالها بتهمة تهريب

 المخدرات حتى 20 دي�سمبر

نجمة ال�سلة الأمريكية 
المحتجزة في رو�سيا تنا�سد بايدن

 
نا�سدت نجمة كرة ال�سلة 

الأمريكية بريتني غرينير 

رئي�س بالدها جون بايدن 

في ر�سالة مكتوبة بخط 

اليد تم ت�سليمها اإلى البيت 

الأبي�س، األ ين�سى ق�سيتها 

بعد اأن اأم�ست �سهورا في 

�سجن رو�سي.

وذكرت وكالة الأنباء 

الرو�سية "تا�س" اأن �سحيفة 

"وا�سنطن بو�ست" ن�سرت 
مقتطفات من ر�سالة الالعبة اإلى الرئي�س الأمريكي، ومنحت 

ال�سلطات الرو�سية القن�سلية الأمريكية حق الو�سول اإلى 

بريتني غرينير، بعد اأن قررت المحكمة تمديد اعتقال لعبة 

كرة ال�سلة بتهمة تهريب المخدرات حتى 20 دي�سمبر.

وطالبت الالعبة في ر�سالتها لبايدن اإطالق �سراحها واأعربت 

عن خوفها من عدم قدرتها على العودة اإلى المنزل اأبدا، 

وحثت لعبة كرة ال�سلة بايدن على فعل كل �سيء للم�ساعدة 

في تحريرها، قائلة: "لقد قمت بالت�سويت لأول مرة في عام 

2020 واخترتك، اإنني اأثق بك، يمكنني اأن اأفعل الكثير من 
الخير اإذا �ساعدتني في ا�ستعادة حريتي«.وتواجدت غرينير 

في ال�سجن الرو�سي لما يقرب من اأربعة اأ�سهر، وتم احتجاز 

لعبة فريق فينيك�س ميركوري، المناف�س بالدوري الأمريكي 

لكرة ال�سلة لل�سيدات، في مطار �سيريميتييفو بمو�سكو يوم 17 

فيفري الما�سي بتهمة حيازة المخدرات.وتزعم الجمارك اأنها 

وجدت في حقائب غرينير �سجائر اإلكترونية وزيت الح�سي�س، 

وتواجه الالعبة الأمريكية عقوبة الحب�س من خم�س اإلى ع�سر 

�سنوات.وكجزء من المنتخب الأمريكي، فازت غرينير بكاأ�س 

العالم 2014 في تركيا، والألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي 

جانيرو، وكاأ�س العالم 2018 في اإ�سبانيا، والألعاب الأولمبية 

2020 في طوكيو، قبل اعتقالها، لعبت مع فريق من مدينة 
يكاترينبرغ الرو�سية.

الوكالت 

لبورتا يفاو�س كري�ستيانو رونالدو

مي�سي ينتظر مكالمة
 رئي�س بر�سلونة

 
ك�سف برنامج 

"ال�سيرنجيتو" الإ�سباني 
ال�سهير، عن ات�سال بين 

مدرب بر�سلونة ت�سافي 

هيرنانديز والأرجنتيني 

ليونيل مي�سي نجم باري�س 

�سان جيرمان الحالي حول 

م�ستقبل الأخير.

ويثير م�ستقبل النجم 

الأرجنتيني، بع�س الجدل 

في "حديقة الأمراء"، 

ويرتبط مي�سي بعقد مع النادي الفرن�سي حتى �سيف 2023، مع 

اإمكانية التمديد لمو�سم ثالث.

وذكر البرنامج اأن مي�سي لديه عالقة جيدة مع مدرب البار�سا، 

بعدما فازا بكل �سيء معا، لذا ات�سل "ليو" بزميله ال�سابق، 

و�ساأله عن اأي اإمكانية العودة اإلى النادي الكتالوني، واأ�سار 

البرنامج الإ�سباني اإلى اأن ت�سافي رد على مي�سي باأنه م�سرور 

من طلبه، لكن عليه التحدث اإلى الرئي�س خوان لبورتا، واأن 

الأخير من �سيت�سل به، واأو�سح البرنامج الإ�سباني اأن لبورتا 

لم يت�سل بمي�سي حتى الآن.

وكان مي�سي انتقل من بر�سلونة اإلى �سان جيرمان في ال�سيف 

الما�سي، عبر �سفقة مجانية، ب�سبب ف�سل النادي الكتالوني في 

تجديد عقده وفقا لقانون اللعب الما�سي النظيف.

من جهة اأخرى، فجرت تقارير �سحفية اإ�سبانية، مفاجاأة من 

العيار الثقيل حول اإمكانية ارتداء النجم البرتغالي كري�ستيانو 

رونالدو مهاجم مان�س�ستر يونايتد، قمي�س نادي بر�سلونة في 

المو�سم المقبل، وذكرت �سحيفة "اآ�س" الإ�سبانية، اأن ا�سم 

رونالدو اأ�سبح مطروحا على طاولة المفاو�سات لالن�سمام اإلى 

بر�سلونة خالل فترة النتقالت ال�سيفية الحالية.

وقالت "اآ�س" في تقرير لها ن�سرته عبر موقعها الإلكتروني، 

اإن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اأعمال رونالدو، ناق�س مع 

الإ�سباني خوان لبورتا رئي�س نادي بر�سلونة، اإمكانية ان�سمام 

الهداف التاريخي لريال مدريد اإلى �سفوف غريمه التقليدي 

بر�سلونة، وتناول وكيل الأعمال ال�سهير الع�ساء مع لبورتا 

وكان مو�سوع النقا�س انتقال الدولي البرتغالي، واأ�سافت: اأراد 

لبورتا التعاقد مع رونالدو في ال�سيف الما�سي، لكن الو�سع 

القت�سادي ال�سعب للنادي منعه من ذلك.

الوكالت 

بعدما �سلى فيه الم�سلمون عيد الفطر الما�سي 

بالكبيرن اأول ناد اإنجليزي 
يفتح ملعبه لأداء �سالة عيد الأ�سحى

في  يلعب  الذي  بالكبيرن  نادي  دعا 
ببريطانيا،  األولى  الدرجة  دوري 
جمهوره من المسلمين إلقامة صالة 
السبت  ملعبه  في  األضحى  عيد 
عبر  النادي،  إعالن  وجاء  المقبل، 
"تويتر":  على  الرسمية  صفحته 
الستقبال  جاهزا  سيكون  "الملعب 

المصلين في يوم العيد.
وأضاف البيان: "نحن فخورون بأن 
نعلن، أننا سنفتح األبواب في )إيوود 
الستضافة  المسلمين  أمام  بارك( 
 9 السبت  يوم  األضحى  عيد  صالة 

جويلية«.
أبواب  فتح  بالكبيرن  للنادي  وسبق 
ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث 
صلى المسلمون المقيمون في المدينة 
"إيوود  ملعبه  داخل  العيد  صالة 

بارك«.
سيعمل  أنه  بيانه  في  النادي  وأعلن 
على تجهيز كل الخدمات، وستكون 
هناك حافالت لنقل المصلين، وتوقع 
أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آالف 
بكونه  فخره  النادي  وأكد  مصل، 
النادي األول في بريطانيا الذي يفعل 

هذا األمر.

عدد  من  ترحيبا  اإلعالن  والقى 
التواصل  مواقع  رواد  من  كبير 
وجهت  أخرى  جهة  من  االجتماعي 
بعض االنتقادات من جماهير النادي 

المعترض على فتح الملعب في وقت 
بشكل  التذاكر  أسعار  فيها  ترتفع 

كبير.
اإلنجليزي  النادي  أن  بالذكر  جدير 

مرات   3 وفاز   ،1875 عام  تأسس 
وكان  اإلنجليزي،  الدوري  بلقب 

آخرها موسم 1995-1994.
الوكالت 

مدرب  ساوثغيت  غاريث  أشاد 
التي  بالجهود  إنجلترا،  منتخب 
بذلتها قطر الستضافة مثالية لبطولة 
شهر  في  تنطلق  التي  العالم  كأس 
في  ساوثغيت  المقبل.وقال  نوفمبر 
في  مشاركته  خالل  له،  تصريحات 
المنتخبات  لممثلين عن  ورشة عمل 
منافسات  في  للمشاركة  المتأهلة 
كأس العالم قطر 2022: "دون شك 
بالنسبة لي  هذه الورشة هي فرصة 
للتعرف عن قرب على كافة تفاصيل 
سنخوضه  الذي  والمعسكر  اإلقامة، 

هنا في قطر«.
المتأهلة  المنتخبات  وفود  أن  يذكر 
فعاليات  في  شاركت  للمونديال 

العديد  تناولت  العمل  ورشة  ضمن 
األمن  بينها  من  المواضيع،  من 

بكرة  المرتبطة  والتقنيات  والنقل 
زيارة  إلى  إضافة  والتحكيم،  القدم 

المشاركة،  المنتخبات  إقامة  مقار 
ومالعب التدريب المخصصة لها.

العمل  ورشة  فعاليات  وشهدت 
مشاركا  منتخبا   32 وفود  حضور 
البطولة، ضمت مدربي وأطباء  في 
المسؤول  إلى  إضافة  الفرق، 
واجتمعت  منتخب،  لكل  اإلعالمي 
ألول مرة قبل 140 يوما من انطالق 
على  قرب  عن  للتعرف  البطولة، 
باستضافة  المتعلقة  التفاصيل  كافة 
المالعب  مقدمتها  وفي  المونديال، 
ومالعب  للمباريات،  المستضيفة 
للمنتخبات  المخصصة  التدريب 

المشاركة.
الوكالت 

الفرنسي،  باريس سان جيرمان  أعلن 
مديرا  غالتيه  كريستوف  تعيين  أمس، 
الخليفي  ناصر  وعقد  للفريق،  فنيا 
مؤتمرا  الباريسي  النادي  رئيس 
لوسائل  الجديد  مدربه  لتقديم  صحفيا 
اإلعالم.قال الخليفي "نبدأ حقبة جديدة 
وسعيد  غالتيه،  مع  جديدة  بطموحات 
بشكل  وتابعناه  معه،  بالتعاقد  وفخور 
سانت  مع  السابقة  تجاربه  في  جيد 
إيتيان ونيس، يجب على كل فرنسي أن 

يفخر به، وسوف يساعدنا على تحقيق 
المدير  أيضا  نشكر  النادي،  أهداف 
الفني السابق ماوريسيو بوكيتينو على 

عمله، ونتمنى له التوفيق«.
بسعادة  "أشعر  غالتيه  قال  جانبه  من 
وفخر كبيرين، وصلت منذ 45 دقيقة 
ولمست  األمراء،  حديقة  ملعب  إلى 
عراقة النادي، أتمنى أن تكون التجربة 
األهداف  من  الكثير  هناك  إيجابية، 
لهذه  جاهز  الكبيرة،  والطموحات 

المهمة، لكني لن أقوم بها بمفردي بل 
ال بد من روح الجماعة«.

من جهة أخرى، نفى ناصر الخليفي، 
مجددا تفاوضه مع زين الدين زيدان، 
لقيادة  مدريد  لريال  السابق  المدرب 
الخليفي  وداعب  الباريسي،  الفريق 
الصحفي  المؤتمر  في  اإلعالم  وسائل 
كريستوف  الجديد  الفني  المدير  لتقديم 
أن  يسعدنا  "بالطبع  قائال  غالتيه، 
مواليد  من  إس جي  بي  مدرب  يكون 

مارسيليا )المدينة التي ولد فيها زيدان 
أيضا(«.

وأضاف ضاحكا "المدرب إلى جانبي، 
قلته  ما  أكرر  زيدان،  عن  وتسألوني 
في وقت سابق، لم نتحدث أو نتفاوض 
وإعجابي  حبي  كامل  مع  زيدان،  مع 
خيارنا  كان  غالتيه  ومدربا،  العبا  به 
األول، وأتمنى أال يتكرر هذا السؤال 

أو يثار هذا األمر مرة أخرى".
الوكالت 

الخليفي يجدد نفيه التفاو�س مع زيدان 

غالتيه مدربا لباري�س �سان جيرمان ر�سميا

على هام�س م�ساركته في ور�سة عمل لممثلين عن المنتخبات المتاأهلة

مدرب اإنجلترا ي�سيد بجهود قطر ل�ست�سافة مونديال 

التقني الإ�سباني ينهي ا�ستعداداته للمو�سم الجديد 

غوارديول يجري تغييرات في الطاقم الفني لل�سيتي 
 

انتهى بيب غوارديول المدير الفني لمان�س�ستر �سيتي، من اختيار اأع�ساء الجهاز الفني المعاون له في المو�سم 

المقبل، حيث اأ�سبح رودولفو بوريل المدرب الم�ساعد الأول كما عاد اإنزو ماري�سكا للعمل في النادي من جديد.

وجاءت تلك التغييرات، التي اأعلن عنها النادي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اأم�س، في اأعقاب رحيل 

خوان مانويل ليلو، المدرب الم�ساعد لغوارديول، عن النادي في جوان الما�سي.

 2014 عام  منذ  �سيتي  مان�س�ستر  في  العمل  بداأ  قد  وليفربول،  بر�سلونة  في  العمل  له  �سبق  الذي  بوريل،  وكان 

وكالة  اإليه  اأ�سارت  ما  ح�سب   ،2016 عام  في  المن�سب  غوارديول  تولي  منذ  الأول  للفريق  الفني  للجهاز  وان�سم 

الأنباء البريطانية "بي اإيه ميديا«، اأما ماري�سكا، فيعود للعمل في مان�س�ستر �س�سيتي بعد عام واحد من رحيله 

عن النادي، وقد ق�سى هذا العام في تدريب بارما الإيطالي.

وذكر مان�س�ستر �سيتي في بيان: "ي�سعد مان�س�ستر �سيتي الإعالن عن عودة اإنزو ماري�سكا اإلى النادي �سمن الجهاز 

ت�سعيده  جرى   ،2014 عام  منذ  ال�سيتي  في  يتواجد  الذي  بوريل،  "رودولفو  واأ�ساف:  لغوارديول«،  المعاون 

لي�سبح المدرب الم�ساعد خلفا لخوان مانويل ليلو الذي رحل عن النادي موؤخرا".

الوكالت 
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ريا�ضي

بعد انتهاء مقابلتين في بطولة الق�سم 

الثاني بت�سجيل 187 هدف

االتحاد ال�سيراليوني يفتح تحقيقا 
ويتوعد بمعاقبة الم�سوؤولين

فتح االتحاد السيراليوني لكرة القدم تحقيقا، بعد انتهاء 
مقابلتين في بطولة القسم الثاني بتسجيل 187 هدف، 

وهو ما أشار الشكوك والشبهات نظرا لكون فريقين من 
المشاركين في المقابلتين معنيان بتحقيق الصعود.

ولُعبت المقابلتان األحد الماضي، حيث فاز فريق كاهونال 
على منافسه نادي لومبيبو ِبنتيجة )0-95(، بينما انتصر 
فريق غولف ِبنتيجة )1-91( على نادي كوكيما، وحينها 

كان الفريقان الفائزان يتنافسان على تأشيرة واحدة 
للصعود إلى بطولة القسم األول في سيراليون.

وقال توماس دادي بريما رئيس اتحاد الكرة السيراليوني: 
»ال يمكننا أن نقف مكتوفي األيدي ونرى وضعا ُمحرجا 
كهذا يمر دون عقاب، سنشرع في تحقيق فوري، وسيتم 
التعامل مع جميع الذين تثبت إدانتهم وفقا لِقوانين اتحاد 

الكرة. كما سيتّم تسليمهم إلى لجنة مكافحة الفساد في 
البالد«

ونشرت هيئة اإلذاعة البريطانية، أمس تصريحات 
لمسؤولي األندية المعنية، تدينهم بشدة للتالعب بنتائج 

المقابالت، ونفيهم لجوئهم إلى الغش، كما أبدوا 
استعدادهم للمشاركة في التحقيق، وكشف المتورطين.

ق.ر

 ق.ر

أوقعت قرعة دورة كرة القدم لأللعاب 
اإلسالمية 2022 التي ستلعب في مدينة 

قونية التركية، والتي سحبت أول أمس 
المنتخب الوطني الجزائري ألقل من 23 

سنة في المجموعة األولى رفقة كل من 
تركيا )البلد المنظم( السنغال والكاميرون، 

وتتكون المجموعة الثانية من كل من 
العربية السعودية والمغرب وأذربيجان 

وإيران.
وستقام دورة كرة القدم لأللعاب اإلسالمية 

»قونية 2022« والتي تنظم من قبل 
االتحادية الرياضية للتضامن اإلسالمي، 

في الفترة الممتدة من 9 الى 18 أوت 
المقبل.

ومما ال شك فيه هو أن مباراة الجزائر 
الكاميرون لحساب المجموعة األولى 
ستجلب أنظار المتتبعين، خاصة منهم 
الجزائريين الذين لم ينسوا إياب الدور 

الفاصل المؤهل لكأس العالم بقطر، 
والذي جرى بملعب مصطفى تشاكير 
بالبليدة، وعرف تجاوزات خطيرة من 

الحكم باكاري غاساما الذي عرف كيف 
يغير مجرى المواجهة لفائدة األسود 

غير المروضة، وهو ما سيعمل »آمال 
الخضر« على أخذ ثأرهم من خصمهم 

الكاميروني في هذه الدورة.
الجدير بالذكر ان العاب التضامن 

اإلسالمي هي تظاهرة رياضية تنظم 

من قبل االتحادية الرياضية للتضامن 
اإلسالمي )نشأت يوم 6 ماي 1985 

بالرياض( تحت رعاية منظمة التعاون 
اإلسالمي، وتعد دورة قونية 2022 
الخامسة في تاريخ األلعاب، وجرت 

الدورات األولى في كل من مكة 2005 
و باالمبان 2013 ، وجرت آخر طبعة 

في باكو بأذربيجان، من 12 الي 22 
ماي 2017 بينما ستقام دورة 2025 

بالكاميرون.

م�ستغال رغبة الالعب في مغادرة مون�سغالدباخ

 اولمبيك ليون الفرن�سي 
مهتم بالتعاقد مع بن �سبعيني

يتطلع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني التخاذ خطوة 
جديدة في مشواره االحترافي خالل الميركاتو الصيفي 

الحالي عبر االنتقال إلى ناد جديد حسبما تمت اإلشارة إليه 
في العديد من المرات من مصادر مقربة منه ومن فريقه 

بوريسيا مونشغالدباخ األلماني.
وكشفت تقارير إعالمية أمس أن الظهير األيسر الجزائري 

يتواجد حاليا على رادار نادي أولمبيك ليون الفرنسي، 
الباحث عن ضم ظهير أيسر جديد خالل االنتقاالت الصيفية 

الحالية.
وال يزال بن سبعيني مرتبطا بعقد مع نادي بروسيا 
مونشنغالدباخ األلماني، حتى جوان من العام القادم 

2023، ومن المفترض أن يغير فريقه خالل الميركاتو 
الصيفي الحالي بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها 

ناديه.
وكشف موقع »أولمبيك ليون« المقرب من نادي ليون أنه 

وبالنظر لعجز إدارة جون ميشيل أوالس رئيس النادي، 
عن حسم صفقات الالعبين الُمستهدفين في الفترة الماضية، 

فإنها ستكون مضطرة للتركيز على العب مثل رامي بن 
سبعيني.

وأوضح المصدر ذاته أن مسيري النادي الفرنسي قادرون 
على حسم األمور مع محارب الصحراء، ألن سعره في 
سوق االنتقاالت أقل من األسماء التي كانت مطلوبة من 

المدرب الهولندي بيتر بوش، وهو ما سيمثل فرصة أيضا 
لالعب لتغيير فريقه.

وختم الموقع الفرنسي بالتأكيد على أن الظفر برامي بن 
سبعيني سيكون مرتبطا بالحصول على موافقة الالعب 
بالعودة إلى الدوري الفرنسي من بوابة ناد ال يلعب في 

دوري أبطال أوروبا.
ق.ر

أعرب الرباع الجزائري وليد بيداني عن سعادته 
لكبيرة بتتويجه لميداليتين )ذهبية وفضية( في على 

التوالي، حركتي الخطف والنثر )وزن أكثر من 102 
كغ( بالرغم من »نقص التحضير واإلمكانات«، كما 

قال، خالل الفترة اإلعدادية للدورة ال 19 أللعاب 
البحر األبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران 
منذ 25 يونيو وإلى غاية السادس من يوليو الجاري.

وقال بيداني في تصريح له عقب انتهاء المنافسة: 
»التحضيرات لم تجر على ما يرام. كانت هناك 

مشاكل وتم تجاوزها. قمت بتربص واحد للتحضير 
لهذا الموعد المتوسطي وهذا غير كافي لرياضي يطمح 

للصعود على منصة التتويج، ورغم كل ذلك، عملت 
بجد كبير وحضرت للتتويج بميداليتين ذهبيتين ولكن 

لم يسعفن الحظ وتوجت بميدالية ذهبية واحدة وأخرى 

فضية، أشكر الشعب الجزائري عامة والجمهور 
الوهراني خاصة على الدعم والمساندة وأهدي لهم هذا 

التتويج«.
وينتظر بيداني الدعم من الوزارة الوصية واالتحادية 

الجزائرية للعبة وبرمجة العديد من التربصات لتحضير 

الرباعين للمنافسة على األلقاب في المواعيد الرياضية 
القادمة، وأردف قائال »حققت خالل هذه المنافسة 3 

أرقام شخصية جديدة منها رقم إفريقي في الخطف 
)202 كغ( وهو ما سيحفزني أكثر لتحطيم أرقام عربية 
وإفريقية ومتوسطية في المنافسات الرياضيات القادمة. 

وأضرب لكم موعدا في األلعاب األولمبية بباريس 
2024 للتتويج بإحدى الميداليات وتشريف األلوان 
الوطنية »، مضيفا أنه هذه الرفعات المحققة اليوم 

بوهران، تساوي ميدالية فضية في األلعاب األولمبية 
األخيرة بطوكيو )اليابان( التي لم يشارك فيها بسبب 

إصابة بكوفيد19-.
وكان بيداني )102+ كغ( قد أحرز الميدالية الذهبية في 

حركة الخطف بحمولة )202 كغ( والفضية في النثر 
بحمولة )235 كغ( في المنافسات التي جرت مساء أول 

امس بقصر المعارض بالمدينة الجديدة بوهران ضمن 
الطبعة ال 19 أللعاب البحر األبيض المتوسط 2022- .

من جهته، أبرز مساعد المدرب الوطني للرباع 
الجزائري مزوار عبد العزيز بأن » الرباع بيداني أحسن 

رياضي في هذا االختصاص على المستوى العربي 
واإلفريقي.

ق.ر/واج

أزال ستيفانو بيولي، مدرب ميالن اإليطالي، الشكوك 
حول مستقبل العبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، 
وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من األحاديث حول 
تلقي الالعب بعض العروض لالنتقال إلى ناديي مانشستر 
سيتي ومانشستر يونايتد اإلنجليزيين، في ظل نهاية عقده 

مع ميالن في 2024.
بيولي عاد مع العبي ميالن للتدريبات أمس، في إطار 

االستعدادات لبداية الموسم 
الجديد 2023-2022، ليتحدث 
إلى وسائل اإلعالم بشكل سريع، 
وعن سؤال بخصوص الالعب 

الذي سيتحدث معه بشكل مستمر 
خالل الموسم المقبل، فأجاب: 

»هو إسماعيل بن ناصر«.
وأضاف التقني اإليطالي أنه 

سيعتمد على بن ناصر مستقبال 
في إشارة قوية لرفضه رحيله 

عن النادي مهما كانت الظروف: 
»سأقوم بالتركيز عليه كثيرا من 

هنا فصاعدا، ولذلك سأتحدث 
معه كثيرا، أنا مقتنع بأنه قادر 

على تقديم الكثير في الُمستقبل«.
وجاءت تصريحات بيولي لتؤكد 

أن بن ناصر باٍق مع الفريق 
في الموسم المقبل، رغم تعقد 

مفاوضات تجديد عقده مع ميالن 
حتى الوقت الراهن، والتي بدأت 

منذ قرابة 6 أشهر كاملة، غير أنها لم تكلل بالنجاح في 
ظل وجود بعض الخالفات.

ولعب بن ناصر الموسم الماضي 36 مباراة مع ميالن 
بمختلف المسابقات، 19 منها أساسيا، وسجل خاللها 

هدفين وساهم في هدف آخر.
ق.ر

فاز بميدالية ذهبية واأخرى ف�سية في رفع الأثقال في الألعاب المتو�سطية:

الرباع وليد بيداني: »�سعيد بالتتويج رغم نق�ص التح�سير واالمكانيات«

 حار�س الن�سرية ال�سابق 

�سيلعب في الدرجة الثانية

الخلود ال�سعودي يعلن تعاقده 
مع ع�سلة لمو�سم واحد

 
أعلن نادي الخلود 

الناشط في الدوري 
الدرجة الثانية 

السعودية، عن تعاقده 
مع الحارس الدولي 
الجزائري السابق، 

مليك عسلة.
وأعلن النادي 

السعودي أمسية اول 
أمس، عبر حسابه 

الرسمي عبر تويتر، 
عن تعاقده مع حارس النصرية السابق عسلة 

لموسم واحد، وكتب حساب النادي عبر تويتر: 
»مليك يحمي عرين فخر الرس«.

وأضاف في التغريدة: »أنهى مجلس إدارة نادي 
الخلود إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي 

الجزائري مليك عسلة لموسم واحد«.
ق.ر

مدرب ميالن يح�سم الجدل لخ�سو�س رحيل نجمه الجزائري ويوؤكد:

 »�ساأركز على بن نا�سر واأنا مقتنع 
على قدرته في تقديم االأف�سل م�ستقبال«

القرعة اأوقعتهما معا في المجموعة الأولى رفقة تركيا ال�سنغال

 »اآمال الخ�سر« يواجهون الكاميرون
 في دورة االألعاب االإ�سالمية »قونية 2022«



ع.ط

2022/07/06 
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اختتام تظاهرة الألعاب املتو�سطية

  نحو اإ�صدار كتاب حول 
 الذاكرة الأدبية ملدينة 
وهران باأقالم متو�صطية

�ستتوج الإقامة الأدبية لكتاب من حو�ض البحر 

الأبي�ض املتو�سط املنظمة يف اإطار الطبعة الـ 19 

للألعاب املتو�سطية وهران-2022 باإ�سدار كتاب 

م�سرتك حول الذاكرة الأدبية ملدينة وهران، 

ح�سبما ا�ستفيد اأم�ض من املنظمني.

ر.ن

وسيكون هذا الكتاب الذي يجمع فيه نصوص ألقالم من 
بلدان حوض البحر األبيض المتوسط جاهزا في منتصف 

شهر أكتوبر القادم حيث تكون الطبعة األولى محلية تصدر 
في الجزائر تزامنا مع المعرض الدولي للكتاب والثانية 

عربية تصدر مع أول معرض عربي،  حسبما أبرزه لوأج 
المشرف على اإلقامة األدبية لكتاب من حوض البحر 

األبيض المتوسط، الروائي سمير قسيمي.
ويقدم في هذا المؤلف المشترك الذي يساهم فيه كل 

كاتب بنص عن مدينة وهران رؤية أدبية للمدينة ويدخل 
في صنف فن أدب اليوميات وسيكون باللغات العربية 

والفرنسية واالنجليزية، حسب السيد قسيمي.
وسمحت هذه اإلقامة األدبية التي تدخل في إطار البرنامج 

الثقافي المرافق أللعاب البحر األبيض المتوسط للكتاب 
بزيارة العديد من المؤسسات الثقافية والمعالم األثرية 

والتاريخية لوهران وكذا المقاهي الذي كان يتردد عليها 
الروائي الراحل بختي بن عودة وأيقونة الراي الفقيد الشاب 

حسني فضال على أنهم قاموا بزيارة عائالت وهرانية 
واالندماج في الحياة اليومية للوهرانيين، وفق المشرف 

على اإلقامة األدبية لكتاب من حوض البحر األبيض 
المتوسط.

وشارك في هذه اإلقامة التي تعتبر األولى من نوعها عربيا 
ومتوسطيا أقالم لها صدى كبير ووزن أدبي متوسطي 

وعالمي حيث ضمت 16 كاتبا من فلسطين وسوريا 
وتونس ومصر ولبنان والجزائر منهم المترجم مصطفى 

حفيظ و الروائي بشير مفتي والشاعر خالد بن صالح 
والشاعرة ربيعة جلطي والكاتب أمين الزاوي فضال عن 

مساهمة كتاب من إيطاليا وتركيا وفرنسا وإسبانيا وغيرهم 
بتقديم نص عن مدينة وهران التي سبق لهم وأن زاروها.
ويشرف على تنظيم هذه اإلقامة األدبية التي ستختتم غدا 
األربعاء لجنة تنظيم حفلي افتتاح واختتام الدورة ال 19 

أللعاب البحر األبيض المتوسط واألنشطة الثقافية.

مبنا�سبة الذكرى الـ 60 لل�ستقلل :

 الن�صــان يدعــــــو املجلـــ�س الوطنــي حلقــوق 
 ال�صباب اىل رفع التحديـــات لبنــاء جزائر جديدة

 دعا املجل�ض الوطني حلقوق الن�سان، اأم�ض، ال�سباب 
اىل رفع التحديات لبناء "جزائر جديدة تاأبى النك�سار".

ن�ساطات متنوعة متت برجمتها 

 اأمن ولية بومردا�س يحيي الذكرى 
الـ 60 ل�صرتجاع املجد وال�صيادة الوطنية

وفي رسالة له بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 60 
السترجاع السيادة الوطنية, أوضح المجلس أن 

"الجزائر الحرة المستقلة تبني بسواعد شباب 
االستقالل الملتزم والمصر على رفع التحديات 

لبناء جزائر جديدة تأبى االنكسار, شعارها الدائم 
دولة تسودها العدالة االجتماعية واحترام القانون 

وحقوق اإلنسان".
وذكر المجلس بأن "الثورة المباركة اندلعت في 

ذهن مفجريها عبر بيان أول نوفمبر لتحرير 
أرض الجزائر الطاهرة وتحرير كل الشعوب من 

االستعمار".وأشار المجلس في رسالته إلى أن 

"الجزائر سجلت صوتها عاليا على منبر األمم 
المتحدة التي اعتبر ميثاقها ان اخضاع الشعوب 

لالستعباد والسيطرة واالستغالل يشكل انكارا 
لحقوق االنسان األساسية ويناقضه ويعيق السلم 

العالميين". والتعاون 
وإزاء ذلك -يضيف المجلس- "نعتز جميعنا في 
هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا بمرور سنتين 

على ملحمة أخرى وهي استرجاع جماجم 24 من 
قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم بعد احتجازها أًلكثر 
من 170 عاما من متحف اإلنسان بباريس, لتظل 
حدثا يشهد على إدانة وحشية فرنسا االستعمارية 

وشاهدة على جرائمها  مع سبق اإلصرار 
والترصد على مرأى من المجتمع الدولي".

واعتبر المجلس هذا االسترجاع بمثابة "اجماع 
للجزائر قيادة وشعبا لما للتاريخ والذاكرة من 

ارتباط وثيق بحقوق اإلنسان وحق مقاومي الثورة 
من معانقة رفاتهم الطاهرة لهذه األرض الزكية 

من دنس االستعمار".وخلص المجلس إلى القول: 
"تمر اليوم على استقالل هذه األرض الطيبة 
المتشبعة بدماء الشهداء الزكية ستون عاما, 

ليزداد فخرنا واعتزازنا بهذه المحطة النيرة من 
تاريخنا".

نظم  أمن والية بومرداس عدة نشاطات بمناسبة 
حلول الذكرى الستين السترجاع المجد والسيادة 

الوطنية احتفاء بالذكرى الوطنية المجيدة.
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، 

بأن االحتفال بالذكرى ال 60 نظم تحت شعار 
تاريخ مجيد وعهد جديد، بمشاركة جميع الفرق 

والمصالح وعلى رأسها المصلحة الوالئية للتكوين 
و المصلحة الوالئية للصحة والنشاط االجتماعي 

والرياضات.

وأضاف البيان، بأنه قد تم تجنيد جميع قوات 
الشرطة من أجل المشاركة في هذه التظاهرة 

التاريخية، حيث تم تنظيم ندوة تاريخية نشطها أحد 
المجاهدين التابعين للوالية، تخلل الندوة عرض 

فيلم وثائقي يبرز معاناة الشعب الجزائري وكفاحه 
الشرس من أجل نيل الحرية واالستقالل. 

كما تم تنظيم عدة دورات وأنشطة رياضية شملت 
أنشطة فكرية، مثل الشطرنج وأخرى بدنية كالعدو 

الريفي، رمي الجلة وكذا كرة القدم، 

عالوة على استعراض في الرياضات القتالية نظم 
من قبل براعم الجمعيات.

وقد تم بالمناسبة، تكريم المجاهد المحاضر وبعض 
من متقاعدي الشرطة، كما تم تكريم الفائزين في 

مختلف المسابقات واألنشطة الرياضية من مختلف 
األسالك األمنية، على غرار الدرك الوطني، 
الحماية المدنية وآخرون من مختلف أطياف 
المجتمع المدني،  كما تم بث أناشيد وطنية.

ف.م

ANEP : 2216013228

إشـهـــار
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ص  المجلس،  رئيس  أوضح  وبالمناسبة، 
الح بلعيد، أن الجزائر تحتفل بعيد استقاللها 
رئيس  كرسه  جديدا  عهدا  »تعيش  وهي 
في  تبون،  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية، 
»عهد  أنه  إلى  مشيرا   ،«  54 التزاماته 
الشهداء  فيها  دفع  ثورة عارمة  مستلهم من 
تحيا  أن  أجل  من  غاليا  ثمنا  والمجاهدون 

الجزائر حرة مستقلة«.
منا  تنتظر  الجديدة  »الجزائر  أن  وأضاف 
مسار  لمواصلة  والجهد  العمل  من  الكثير 
اإلصالح الشامل للدولة واالهتمام بالذاكرة 
الوطنية مثلما التزم به رئيس الجمهورية«.

إلى  بلعيد  السيد  تطرق  آخر،  جانب  من   
هذه  المجلس  أصدرها  التي  المنشورات 
مضيفا  عمال،   50 تقارب  والتي  السنة، 
تعميم  أجل  من  دائما  »يعمل  المجلس  أن 
العلم  لغة  وجعلها  العربية  اللغة  استعمال 

والتكنولوجيا«.
تكريم عدد من اإلطارات  تم  وفي األخير، 
بالمجلس, عرافانا لما قدموه من جهود في 

خدمة اللغة العربية.
.. وحفل كبري للمو�سيقى الأندل�سية 

بالعا�سمة

أحيا أكثر من 260 عازفا من 33 مدرسة 

أمس  مساء  األندلسية،  للموسيقى  وجمعية 
عنوان  تحت  أندلسيا  موسيقيا  حفال  األول، 
 60 بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  »الصنعة« 

السترجاع السيادة الوطنية.
أساسا من عائالت  المكون  الجمهور  وكان 
زكريا  مفدي  الثقافة  بقصر  بقوة  حاضرا 
العاصمية  المدرسة  إرث  بثراء  لالستمتاع 
للموسيقى األندلسية »الصنعة« على غرار 
»الغرناطي« في تلمسان و«المالوف« في 

قسنطينة.
لموسيقى  جمعية  ثالثين  من  أكثر  ولبت 
الجزائر  منها  مدن،  تسع  من  »الصنعة« 
الدفلى  وعين  والمدية  وتيبازة  والبليدة 
الفني  والمدير  الرئيس  نداء  وزو،  وتيزي 
لجمعية »البشطارزية« للموسيقى األندلسية 
هذه  صاحب  حمودي،  يزيد  القليعة،  من 

»الفكرة الجميلة«.
جوق  قائد  عشر  خمسة  حوالي  وساهم 
هذه  في  المعنية  الجمعيات  عازفي  مع 
تشكيل  إلى  أفضت  التي  التاريخية  اللحظة 
لمدرسة  الكبرى  الجزائرية  »األوركسترا 
 60 بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  الصنعة«، 

الستقالل الجزائر.
»قرطبة«  جمعية  جوق  قائد  وصرح 
للموسيقى األندلسية، نجيب كاتب، قائال إن 

»إنشاء هذه الفرقة الكبيرة فكرة جيدة، فهي 
ستحيي حفالت مرة أو مرتين في السنة مع 

التناوب على قيادتها الفنية«.
لقيادة  باإلجماع  حمودي  يزيد  تعيين  وتم 
»لألوركسترا  األول  الموسيقي  الحفل 
الصنعة«،  لمدرسة  الكبرى  الجزائرية 
هذا  »صون  إلى  الرامي  الجديد  الفضاء 
ونقله  وترقيته  األندلسي  التراث  من  اللون 
الرائعة،  األمسية  هذه  لألجيال«.وخالل 
الزمن  من  ساعتين  لمدة  الفرقة  أمتعت 
موسيقى«  من  مقطوعات  بعدة  الحضور 
و  مايا«  »توشية  غرار  »على  الصنعة 
بالحمى ما أجملك«، و سمحت  »يا غزاال 
نغمات مئات اآلالت الوترية المدوية تحت 
مفدي  الثقافة  بقصر  الزهور  حديقة  سماء 
أداء مقتطفات من »نوبة ديل«  زكريا من 
مطوال  الجمهور  إيقاعية.وصفق  بتنويعات 
على أداء المقطوعات الموسيقية »يا نائمين 
فاح«  الزهر  و«فاح  )الدرج(  ترقودو«  ال 
 )1 )خالص  قلبي«  و«نيرانو  )انصراف( 
و«وحد الغزيل« )خالص 2( في جو بهيج 

و احتفالي.
واستمر عازفو هذه الفرقة الجديدة في أداء 
الطابع العروبي ورمل مايا وغنوا من بين 
الورشان« و »عشية« و  المقطوعات »يا 
استحسانا  لقيت  التي  تعجبني«  »الخالعة 

وتجاوبا لدى الجمهور.
الموسيقية  وفرقته  حمودي  يزيد  اختتم 

األمسية بأغنية الشرف والنصر حول العدو 
للحاج محمد العنقة )1978-1907( »الحمد 
هلل ما بقاش استعمار في بالدنا« التي رددها 

الجمهور عن ظهر قلب.
وتعتزم الفرقة الموسيقية الجزائرية الكبرى 
مع  بالتعاون  أنشئت  التي  الصنعة  لمدرسة 
الذكرى  إحياء  زكريا  مفدي  الثقافة  قصر 
العائلة  باسم  الوطنية  السيادة  الستعادة   60
المدير  حسب  األندلسية،  للموسيقى  الكبيرة 

الفني ألول حفل تحييه هذه الفرقة الجديدة.
تقدمي عر�ض "ثمن احلرية" 

باجلزائر

األول،  أمس  الحرية"،  "ثمن  عرض  قدم   
بالجزائر، وهو "عمل يزاوج بين المسرح و 
الغناء و يتناول األحداث الهامة التي ميزت 
تاريخ الجزائر وكفاح الشعب الجزائري من 

أجل استعادة سيادته الوطنية.
إنتاج  55 دقيقة، و  العرض من  يبرز    و 
البنيان"  عين  "أشبال  المسرحية  الجمعية 
كتابته  في  اشترك  نص  عن  بالجزائر، 
علوان  ومصطفى  ندير  حسين  من  كل 
بقاعة  قدم  الذي  و  طيلب،  والراحل حسين 
الثقافة مفدي زكرياء, معاناة  عرض قصر 
الفرنسي, عبر  االحتالل  الجزائريين خالل 
مقاطع موسيقية وأغاني ثورية قدمت على 

ركح الخشبة.
ممثلين  سبعة  جسده  الذي  العمل  قدم  و    

سرديا  نصا  اإلشارة  و  بالصوت  تقمصوا 
أعطت  متناسقة  أرشيفية  بصور  مصحوبا 
تضحيات  حول  دراماتيكية  و  مبهرة  لوحة 
الجزائريين خالل الفترة الممتدة بين 1945- 
تاريخية  مراحل  تخللتها  التي  و   ،1962
 8 الخصوص مجازر  بينها على  هامة من 
ماي 1945 و اندالع الثورة التحريرية في 

سنة 1954 و استعادة السيادة الوطنية.
و  مختار  بن  رشيد  الممثلون  ظهر  فقد    
علوان  ياسمين  والطفلين  علوان  مصطفى 
مجردة  خشبة  ركح  على  كعبوشي  وعلي 
والحركات  األصوات  من  إال  الديكور  من 
الخلفية  في  الظاهرة  المتحركة  الصور  و 

مصحوبة بالمؤثرات الصوتية كديكور.
مصطفى  الممثل  أوضح  الصدد  هذا  في    
علوان الذي تكفل أيضا بإخراج هذا العمل 
أماله  األوبرات  من  النوع  هذا  "اختيار  أن 
واألجيال  الشباب  اطالع  على   الحرص 
لتضحيات  التاريخية  الحقائق  على  القادمة 

شهدائنا األبرار من أجل االستقالل".
سنة  البنيان"  عين  "أشبال  إنشاء  تم  قد  و 
فنانين  تضم  جمعية  هي  التي  و   1991
للحرف  العالي  المعهد  من  متخرجين 
والفنون المسرحية و السمعي البصري ببرج 
الكيفان، و قد قدمت الجمعية عديد األعمال 
ذات الطابع البيئي مثل "الفصول األربعة" 
في  وكرمت  الطبيعة"  ألوان  و  "أطفال  و 

المهرجان الوطني لمسرح الطفل بخنشلة.

الذكرى 60 لال�ستقالل

املجل�س الأعلى للغـــــة 
العربية يعر�س خمتلف 
اإ�صداراتـــه ومنجزاته

عر�ض املجل�ض الأعلى للغة العربية، اأك�ض الأول، مبقره يف اجلزائر 

العا�سمة، خمتلف اإ�سداراته ومنجزاته لهذه ال�سنة وذلك خالل 

ندوة  نظمت مبنا�سبة الحتفالت املخلدة للذكرى 60 لعيد 

ال�ستقالل الوطني.

اإعداد: حياة م�سباحي

أمس  الفلسطينية،  الثقافة  وزارة  أعلنت 
غسان  لجائزة  القصيرة  القائمة  األول، 
كنفاني للرواية العربية، التي تحمل اسم أحد 

أبرز الكتاب في المنطقة.
إنتاج  أول  وهما  روايتين،  القائمة  وضمت 
للسوري  أسود«  لمؤلفيهما؛ رواية »قماش 
رائحة  منها  تفوح  التي  الهويدي،  المغيرة 
الحرب والموت وتدور أحداثها عن مأساة 
الدولة  »تنظيم  حكم  خالل  الرقة  أهل 
لألردنية  »راكين«  ورواية  اإلسالمية«، 
الكرك  بين  أحداثها  تدور  التي  عقيل  نهال 
مع  التاريخ  فيه  يتشابك  عالم  في  وعّمان 

الحب والثقافة والسياسة.
وضمت القائمة كذلك رواية »أحجية إدمون 
سعيد  محمد  للمغربي  المالح »  عمران 
اسم  من  عنوانها  اقتبست  التي  أحجيوج، 
الذي  اليهودي  المغربي  والصحفي  الكاتب 
تواريخ  تروي  لكنها  الصهيونية،  عارض 
من  نوع  في  مختلفة  لشخصيات  متعددة 
رواية  إلى  إضافة  المضاد،  والسرد  السرد 
للمصري  الدانوب«  ضفاف  على  »قلب 
الرحالة  سيرة  تتبع  التي  آدم،  محمد 
في  أفندي«  »سليمان  كمانكير  والمؤرخ 
زمن األراضي العثمانية األوروبية بالقرن 

السادس عشر.
-في  سيف  أبو  عاطف  الثقافة  وزير  وقال 
مع  تتزامن  الجائزة  إن   - صحفي  مؤتمر 
الصحفي  رحيل  على  عاما   50 مرور 
بصمة  ترك  الذي  كنفاني  غسان  والروائي 

كبيرة بأعماله.

وأضاف أنه سيتم اإلعالن عن اسم الرواية 
مقتل  ذكرى  إحياء  مهرجان  خالل  الفائزة 

كنفاني يوم 17 يوليو/ تموز المقبل.
نيسان  أبريل/  من  التاسع  في  كنفاني  ولد 
بين  إبداعه  مجاالت  وتعددت   ،1936 عام 
الرواية والقصة والمسرح والنقد، كما أسهم 
في تأسيس عدد من المطبوعات العربية قبل 
بيروت  تفجير سيارة مفخخة في  مقتله في 

عام .1972
وقالت رئيسة لجنة الجائزة، رزان إبراهيم، 
مختلف  من  روائيا   150 للجائزة  تقدم  إنه 
المختصة  اللجنة  وقامت  العربية،  الدول 
 50 اختيار  عن  أسفرت  أولية  فرز  بعملية 

رواية انطبقت عليها شروط الجائزة.
  وأضافت أن هذا العدد تم اختصاره الحقا 
من  وتمحيص  قراءة  بعد  رواية   18 إلى 
القائمة  إعالن  قبل  التحكيم،  لجنة  أعضاء 

القصيرة التي ضمت 4 روايات فقط.
  وقالت »في تقييمنا للروايات حرصنا على 
األسلوبية،  الروائي  النص  مالمح  مساءلة 
آليات حركته وتركيبه وفق عناصر  وتتبع 
وهو  السليمة،  الذائقة  تخطئها  ال  جمالية 
حين  كنفاني  غسان  تبناه  الذي  ذاته  النهج 
يتناولها  التي  القضية  عدالة  بأن  صرح 
وثيقة  وال  غفران  صك  تحمل  ال  األديب 

مرور ألعمال أدبية ركيكة.»
الروايات  فإن  عمومها،  »في  وأضافت 
التي ضمتها القائمة القصيرة عاينت قضايا 
عربية راهنة غير منقطعة عن ماضي هذه 
القضايا، وهي في مجملها كانت موفقة في 
وفي  العربي،  والخلل  األلم  مواضع  قراءة 
وأشواقه  العربي  اإلنسان  مشاعر  مالمسة 
باتجاه  تدفع  رؤية  مع  يتفق  بما  وتطلعاته، 

التفكير باألدب.»

اإعالن القائمة الق�صرية جلائزة غ�صان كنفاين للرواية العربية

الألعاب املتو�سطية بوهران

جداريات فن ال�صارع 
حا�صرة مبدينة وهران

 اكتست جدران مباني وهران حلة برسومات من الشكل الفني »فن الشارع«، 
في إطار اإلقامة الفنية المتوسطية المنظمة ضمن البرنامج الثقافي المرافق للدورة 
19 لأللعاب البحر األبيض المتوسط التي تحتضنها عاصمة غرب البالد من 25 
يونيو إلى6  يوليو.و تحظى 10 مواقع على مستوى شوارع مدينة وهران، على 
غرار الصومام وواجهة البحر وحي ميشلي وملتقى دواران »الباهية«، وذلك من 
لأللعاب  والترويج  أشكالها وطبوعها وتخصصاتها  بمختلف  الفنون  تشجيع  أجل 
البحر األبيض المتوسط، حسبما أبرزه المندوب الثقافي لبلدية وهران بلعباس عبد 
الرحيم.و يقوم برسم الجداريات التي تزين شوارع وهران منهم سبعة رسامين 
شباب من الجزائر يتواجدون في اإلقامة الفنية المتوسطية، التي انطلقت فعاليتها 
يوم 24 يونيو الماضي، بغية تبادل التجارب الفنية وتقاسم الثقافات وخلق أجواء 
فنية، إضافة إلى 12 فنانا من تونس وفرنسا وايطاليا، حسب رئيسة قسم الفنون 

البصرية والتراث بالوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي، مريم آيت الحارة.
و تحمل هذه الجداريات التي هي عبارة عن لوحات فنية كبيرة ترتكز أساسا على 
وجمال  المتوسط  األبيض  البحر  الحوض  حول  تدور  مواضيع  التجريدي  الفن 
الفنية،  النماذج  هذه  أن  فنان آلخر فضال عن  من  فنية تختلف  بلمسات  وهران، 
التي حولت بعض الشوارع إلى مرسم كبير يعزز جمال عروس البحر األبيض 
المتوسط ويرسخ عالقة الفن بالمدينة.و تنظم هذه اإلقامة الفنية التي تتواصل إلى 
اللجنة  الثقافي، تحت إشراف  الجزائرية لإلشعاع  الوكالة  الجاري  7 يوليو  غاية 
افتتاح  حفلي  مراسم  تنظيم  لجنتي  خالل  من  المتوسط،  البحر  أللعاب  المنظمة 

واختتام األنشطة الثقافية.
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في  المقيم  المغربي  الكاتب  انتقد 
جيب سبتة االسباني, مصطفى منيغ, 
سفارة  المخزن  نظام  افتتاح  احتمالية 
لدى الكيان الصهيوني, رغم معارضة 
أصال  الرافضين  المغرب  أحرار 
لتطبيع العالقات بين المغرب والكيان 
الصهيوني, و أكد أنها ستكون "خطوة 
من  لمزيد  ستعرضها  للمملكة  فاشلة" 

العزلة الدولية.
نشره  مقال  في  منيغ,  مصطفى  قال 
إن  أمس,  أول  اليوم",  "رأي  بيومية 
المغرب  يفتتحها  قد  التي  السفارة 
الصهيوني  الكيان  لدى  الرسمي 
المغاربة  معارضة  من  "بالرغم 
لن  وخارجه,  الوطن  داخل  األحرار 
تفيده في شيء بل ستعرضه للمزيد من 
الفلسطيني  الحق  لفائدة  الدولية  العزلة 
الذي حقق في الشهور الماضية تعاطفا 

غربيا غير مسبوق".
المغرب  كان  إن  أنه  منيغ  وأوضح 
الخطوة  "هذه  بمثل  الرسمي 
الدبلوماسية الفاشلة" ينوي التأكيد على 
ومساهمة  الصهيوني  الكيان  إرضاء 
أسس  لترسيخ  "الفعالة"  األخير  هذا 
الحكم المطلق داخل المملكة المغربية, 

"فقد ارتكب خطأ ومعصية لها ما لها 
من ردود فعل ستعجل وحدها ال محالة 
في صدور  يجول  بما  الجهر  بتحقيق 

المغاربة األحرار".
وانتقد الكاتب المغربي تخدير المخزن 
المغربي من  الشعب  بأكمله من  جيال 
تشرق  "وغدا  شعار  استعمال  خالل 
"الشروق  أن  على  مشددا  الشمس", 
الذي قصدوه أن الظالم مستمر وموعد 
االستيقاظ لم يحن بالنسبة لعموم الناس, 
لذا استغرقوا في سباتهم الثقيل لسنوات 
الماضية حيث  العشرين  أهمها  طوال 
بل  فحسب  التقهقر  يزاحم  لم  الضياع 
مع اليأس المزعج والقنوط المتوحش 

تكدس".
وأضاف منيغ في مقاله أنه "لم تترك 
أي وسيلة ولو حقيرة" تضمن اإلبقاء 
على أحوال المغرب, كما هي بين يدي 
"قلة", لهم, حسبه, مع الشعب المغربي 
موسم  أو  وطنية  مناسبة  كل  في 
عليهم  يعود  ما  لجلب  "طريقة  ديني 
ال  "القلة  أن  على  مشددا  بالماليير", 
يهمها ال إصالح مجتمعي, وال ما ينفع 
الشعب المغربي, تراعي سوى ضمان 

ما يجعلها سيدة المواقف )...(".

الوكالت

ممثل  عمار,  محمد  سيدي  أوضح   
المتحدة  باألمم  البوليساريو  جبهة 
في  المينورسو,  بعثة  مع  والمنسق 
أعلنت  المتحدة  "األمم  أن  له,  بيان 
اليوم أن المبعوث الشخصي لألمين 
الصحراء  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
الغربية, ستافان دي ميستورا, الذي 
شرع في زيارة الى المنطقة السبت 
الماضي, قرر عدم المضي قدما في 
زيارته المعلنة رسميا إلى الصحراء 

الغربية".
فإن  عمار-  سيدي  -يقول  وعليه 
بشدة  تستنكر  البوليساريو  "جبهة 
من  المغربية  االحتالل  دولة  لجوء 
جديد إلى أساليب العرقلة والمماطلة 

لألمم  العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  لمنع 
القيام  من  الغربية  الصحراء  إلى  المتحدة 
بما  يدل  ما  وهو  اإلقليم,  إلى  األولى  بزيارته 
ال يدع مجاال للشك على أن دولة االحتالل ال 
في  البناء  لالنخراط  سياسية  إرادة  أي  تمتلك 
في  المتحدة  األمم  ترعاها  التي  السالم  عملية 

الصحراء الغربية".
خالل  من  أنه  الصحراوي  المسؤول  ويرى 
الشخصي  للمبعوث  المزمعة  للزيارة  عرقلتها 
االحتالل  دولة  فإن  الغربية,  الصحراء  إلى 
أن  من  ميستورا  دي  منع  "تحاول  المغربية 
األرض  على  الوضع  على  مباشرة  يتعرف 
الذي  المحتلة والقمع  المناطق الصحراوية  في 

الصحراويون  المدنيون  يوميا  له  يتعرض 
االحتالل  تحت  اإلنسان  حقوق  ونشطاء 

العسكري المغربي غير الشرعي".
وشدد سيدي عمار على أن "هذه ليست المرة 
األولى التي تسعى فيها دولة االحتالل المغربية, 
في ظل إفالت تام من العقاب, إلى منع مبعوث 
إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  شخصي 
الصحراء الغربية من زيارة اإلقليم, كجزء من 
واليته كما حددها األمين العام لألمم المتحدة و 

أقرها مجلس األمن".
يقول : "كما أن هذه  السياق  ومضى في ذات 
دولة  فيها  تحاول  التي  األولى  المرة  ليست 
يقوم  رسمية  زيارة  تحويل  المغربية  االحتالل 
بها مبعوث شخصي لألمين العام لألمم المتحدة 

إلى مجرد  الغربية  إلى الصحراء 
+تمثيلية+ من خالل تقييد حركته 
بشأن  مسبقة  شروط  ووضع 
يذهب  أن  ينبغي  الذي  المكان 
إليه ومع من يجب أن يلتقي أثناء 
الصحراوية  للمناطق  زيارته 
المحتلة".ولذلك -يقول الدبلوماسي 
على  يتعين  فإنه  الصحراوي- 
مجلس األمن واألمين العام لألمم 
مسؤولياتهما  "يتحمال  أن  المتحدة 
االحتالل  دولة  يحمال  أن  و 
عرقلتها  عن  المسؤولية  المغربية 
لجهود المبعوث الشخصي لألمين 
العام لألمم المتحدة إلى الصحراء 
زيارته  ذلك  في  بما  الغربية, 
دعت  اإلقليم".وبالمناسبة,  إلى  رسميا  المعلنة 
جبهة البوليساريو, األمم المتحدة إلى "التصرف 
بشفافية كاملة والكشف عن األسباب التي حالت 
دون قيام المبعوث الشخصي لألمين العام لألمم 
المتحدة إلى الصحراء الغربية بزيارته األولى 

إلى اإلقليم".
غياب  ان  الصحراوي  المسؤول  واعتبر 
دولة  تشجيع  "إلى  إال  يؤدي  ال  المساءلة 
ظل  في  االستمرار,  على  المغربية  االحتالل 
إفالت تام من العقاب, في سياسة العرقلة التي 
تقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطالق عملية 
ودائم  وعادل  سلمي  تحقيق حل  بهدف  السالم 

إلنهاء االستعمار في الصحراء الغربية".

اعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ من تردد و 
تماطل السلطة القضائية المغربية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة 
عليها, و من تنصل الحكومة من االلتزامات القانونية والسياسية لمكافحة 

الفساد والريع والرشوة, مجددة مطلبها بتجريم اإلثراء غير المشروع.
أوضحت الجمعية المغربية, في بيان لها, توج اجتماع مكتبها الوطني, 
أمس االحد, أن " هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة 
وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويال دون أن تظهر نتائجها " .

وابرزت, في السياق, "ضعف اإلجراءات  واألحكام القضائية الصادرة 
القضائية في  المتابعات  العام  واقتصار  المال  الفساد ونهب  ملفات  في 
غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في 
إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة 
الفساد" , كما من شأنه, تضيف, " أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي 

الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر اإلحباط والتشكيك".
وأفادت الجمعية المغربية أن أعضاء من التحالف الحكومي تحوم حولهم 
شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي, 

مشيرة إلى أن ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة " تتنصل من 
االلتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة ".

وعبرت الجمعية عن اسفها " لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد 
والرشوة ونهب المال العام والتصدي لإلفالت من العقاب, رغم اإلقرار 

الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع ".
وطالب حماة المال العام حكومة اخنوش "بالتجاوب مع مطالب المجتمع 
في التنمية والعدالة والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف 
لنزوات  تلبية  بأثمنة مرتفعة  العمومي عبر شراء سيارات فخمة  المال 
أشكال  لكافة  التصدي  والفساد فضال عن  للريع  متلهفة  نخب  ورغبات 

هدر المال العام تحت ذرائع مختلفة )..(".
مطالبها  العام  المال  لحماية  المغربية  الجمعية  جددت  بيانها  ختام  وفي 
"بتجريم اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة 
الفرص  وتكافؤ  والمساواة  الشفافية  ضمان  تروم  العمومية  للصفقات 
للولوج إليها مع تجريم بعض األفعال المرتبطة بها, والتي تشكل مدخال 

للتالعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون )..("

اأكدت اأن دولة االحتالل ال متتلك اأي اإرادة

 �ضيا�ضية لالنخراط البناء يف عملية ال�ضالم 

جبهة البولي�ساريو ت�ستنكر منع الحتالل املغربي 
دي مي�ستورا من زيارة الأرا�سي ال�سحراوية املحتلة
ا�ضتنكرت جبهة البولي�ضاريو ب�ضدة اأول اأم�س جلوء املغرب من جديد اإىل "اأ�ضاليب العرقلة واملماطلة" اثر منع املبعوث 

ال�ضخ�ضي لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل ال�ضحراء الغربية من القيام بزيارته االأوىل اإىل االإقليم, وهو ما اعتربته 

دليال على اأن "دولة االحتالل ال متتلك اأي اإرادة �ضيا�ضية لالنخراط البناء يف عملية ال�ضالم التي ترعاها االأمم املتحدة 

يف ال�ضحراء الغربية".

يمارسه  الذي  السياسي  القمع  حدة  تتصاعد 
من  العديد  على  المغربي  المخزن  نظام 
بوضوح  ذلك  ليتجلى  المجتمعية،  الفئات 
السياسي  االعتقال  خريطة  خالل  من 
األصوات  كل  ضد  والتشهير،  والتضييق 
والتوسعية،  التعسفية  لسياساته  المعارضة 
للتضامن  المحلية  اللجنة  أكدته  ما  حسب 
وعمر  الريسوني  سليمان  الصحافيين  مع 

الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير.
و نددت اللجنة, أول أمس, في بيان لها ب 
بالمغرب  السياسي  القمع  وتيرة  "تصاعد 
الذي يتخذ أشكاال عدة, من ضمنها االعتقال 
الجمعيات  على  والتضييق  السياسي 
المناضلة والتشهير بالمعارضين ومنع الحق 
في التظاهر والتجمع و استعمال الفضاءات 

العمومية", مشددة على أن "النظام السياسي 
حافظ على جوهره القمعي المعادي للحريات 
سنوات  به  تدثر  الذي  الباهت  الطالء  رغم 
واإلنصاف  االنتقالية  العدالة  عن  الحديث 
في  الواقع  أن  الى  والمصالحة".وأشارت 
يقدم  "لم  السياسي  النظام  أن  يبين  المغرب 
في  جرى  ما  تكرار  بعدم  ضمانات  أي 
السنوات المصطلح عليها ب+سنوات الجمر 
سياساته  في  مضى  بل  والرصاص+", 
مغيرا فقط "آليات القمع السياسي دون تغيير 
للتضامن  المحلية  اللجنة  جوهره".واستدلت 
وعمر  الريسوني  سليمان  الصحافيين  مع 
الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير, في 
السياسي  االعتقال  ب"خريطة  الصدد  هذا 
طويلة  لألحكام  القوية  بالعودة  تتميز  التي 

جديدة  فئات  واستهداف  سنة(,   20( المدى 
للقمع  تعرضت  طالما  التي  لتلك  إضافة 
السياسي, من نقابيين وحقوقيين وصحافيين 
الحركات  ومناضلي  ومدونين  مستقلين 
االجتماعية".وفي سياق مجابهة الممارسات 
اللجنة  أكدت  المتواصلة,  المخزنية 
"استمرار أشكال الممانعة والصمود, ممثلة 
في مبادرات مدنية ميدانية ورقمية وأشكال 
احتجاجية مركزية ومحلية في أرقى أشكالها 
النضال من  التنظيمية".وأبرزت أن "مهمة 
هي  المعتقلين  لكافة  الفوري  اإلطالق  أجل 
المؤمنين  كل  انخراط  تقتضي  آنية  مهمة 
كل  وتعاون  والديمقراطية,  الحرية  بقيم 
على  وشددت  السياسي",  القمع  ضحايا 
تنبني  وطنية  تنظيمية  بنية  خلق  "ضرورة 

على التراكمات النضالية في مواجهة القمع 
كل  وتجذير  تجميع  إلى  وتسعى  السياسي, 
من  الشعبي  النضال  وتحفز  المبادرات 
الى  الديمقراطية".ويشار  الحريات  أجل 
المغرب(,  )شمال  الكبير  القصر  مدينة  أن 
فعاليات  األحد,  أمس  احتضنت,  قد  كانت 
سراح  بإطالق  للمطالبة  التضامني  اليوم 
الريسوني  سليمان  المغربيين  الصحافيين 
الرأي  معتقلي  وكافة  الراضي,  وعمر 
والتعبير, والتنديد بممارسات نظام المخزن 
الصحافيين  على  والتضييق  التعسفية 
من  وكل  االنسان  حقوق  عن  والمدافعين 

يطالب بالعدالة االجتماعية.
قبل  من  المنظم  التضامني,  اليوم  وتضمن 
الصحافيين  مع  للتضامن  المحلية  اللجنة 

وكافة  الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان 
من  العديد  والتعبير,  الرأي  معتقلي 
الورشات, ومنها "اآلليات التنظيمية للنضال 
ضد االعتقال السياسي وفق شروط مغرب 
ضد  النضال  "مستقبل  و   "2022 بعد  ما 
"صياغة  الى  اضافة  السياسي",  االعتقال 
نداء القصر الكبير للمطالبة بإطالق سراح 
والمعتقلين  والتعبير  الرأي  معتقلي  كافة 

السياسيين".
موضوع  حول  ندوة  أشغال  أطلقت  كما 
بعد  ما  بالمغرب  االنسان  حقوق  "واقع 
نموذجا", خالل  السياسي  االعتقال   ,2011
أجل  من  "جميعا  لشعار  الحاملة  الفعاليات 
اطالق سراح معتقلي الرأي والتعبير وكافة 

المعتقلين السياسيين بالمغرب".

الكاتب املغربي املقيم 

يف جيب �ضبتة اال�ضباين ي�ضرح

املغرب يقبل على "خطوة فا�سلة" 
اإن افتتح �سفـــارة لــدى

 الكيــــــــان ال�سهيــــوين

 ال�ضلطة الق�ضائية تتماطل يف حماربة الف�ضاد

املغرب  يف قف�ص التهـــــام

مقتل مهاجرين على يد ال�ضرطة املغربية : 

الرئي�ص الكولومبي املنتخب
 ي�سف احلادث بالعمل الوح�سي

أعرب الرئيس الكولومبي المنتخب, غوستافو بيترو, عن تضامنه مع عائالت 
أثناء  المغربية  الشرطة  أيدي  على  بوحشية  قتلوا  الذين  األفارقة  المهاجرين 

محاولتهم اجتياز سياج جيب مليلية اإلسباني .
وكتب غوستافو بيترو في تغريدة عبر "تويتر" : "تضامني مع جميع الشعوب 
عائالت  مع  تضامني  الحياة.  أجل  من  وتكافح  الجوع  تكافح  التي  االفريقية 

الرجال والنساء الذين قتلوا في مليلية".
وفي تغريدة أخرى, دعا الى "وحدة االنسانية" ضد ما وصفه ب"الوحشية", 
حقوق  منظمات  نشرتها  التي  والصور  الفيديوهات  مقاطع  على  علق  عندما 
اإلنسان والتي تظهر مهاجرين قمعتهم الشرطة المغربية .وقتل ما ال يقل عن 
23 مهاجرا افريقيا, يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية 
القوة المفرطة لمنعهم من العبور الى جيب مليلية االسباني, وسط دعوات إلى 

إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة.
والمنظمات  الهيئات  العديد من  استنكرت  المنددة حيث  الفعل  وتتوالى ردود 
واألطراف السياسية والحقوقية الدولية هذه المجزرة, التي وثقتها فيديوهات تم 
تداولها عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي, و نقلت بالصوت و الصورة 

التدخل العنيف للشرطة المغربية ضد المهاجرين.
وأعربت اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يوم السبت الماضي عن 
قائلة  للقوة",  المفرط  "االستخدام  استنكرت  و  المأساة  "العميق" من  استيائها 
إنها" قلقة بشأن اعتقال و احتجاز العديد من المهاجرين في أعقاب هذه المأساة 

الحزينة".



يف ذكرى ا�ستقالل اجلــزائــــــر 
نحتفل جزائريني وفل�سطينيني
يحتفل اجلزائريون بالذكرى ال�سنوية ال�ستون ال�ستقالل اجلزائر بعد حتررها 

من اال�ستعمار الفرن�سي الذي دام اأكرث من »132« عامًا مب�ساعر ملوؤها االمتنان 

والتقدير لثورتهم التحررية من اال�ستعمار يف اخلام�س من متوز منذ العام 1962، 

وُيعد اال�ستقالل اجلزائري حمطة هامة يف تاريخ تاأ�سي�س دولة اجلزائر. ويحتفل 

اجلزائريون بذكرى اال�ستقالل وهم ي�ستذكرون مب�ساعر الفخر لقادة بالدهم التي 

اأو�سلتهم اإىل التحرير من اال�ستعمار واأو�سلت اجلزائر نحو بناء دولة حديثة حيث 

وا�سلت م�سرية بنائها نحو نه�سة م�ستدامة حتى يومنا احلايل. ويحتفل اجلزائريون 

بذكرى اال�ستقالل ال�ستون يف ظل ظروف ا�ستثنائية اأمام الواقع الدويل واالقليمي 

الذي بات يوؤرق امل�ستويات املحلية يف اجلزائر.

 وُي�سكل مرور �ستون عامًا على اال�ستقالل فر�سة للجزائريني ليتاأملوا م�سرية 

اال�ستقالل وي�ستلهموا منها الدرو�س والعرب حول القدرة اجلزائرية على مواجهة 

اال�ستعمار والتحديات وقوة االإرادة وال�سمود والعزمية من اأجل حتقيق احلرية 

واالنت�سار االأمر الذي يعينهم على املُ�سي ُقدمًا نحو امل�ستقبل مبزيد من العمل 

واالإجناز. 

وبتحقيق اال�ستقالل، اأخذت اجلزائر دوراً ُمتقدمًا وبارزاً وهامًا عربيًا واإفريقيًا 

ودوليًا لتتبواأ مكانة متقدمة موظفة ا�ستقاللها يف الدفاع عن االأمتني العربية 

واالإ�سالمية وخدمة ق�ساياها العادلة، وبالتحديد الق�سية الفل�سطينية التي وقفت 

طيلة ال�سنوات املا�سية اإىل جانب ال�سعب الفل�سطيني وما زالت حتى اليوم ُتقدم 

الدعم املعنوي واملادي للق�سية الفل�سطينية موؤمنة بعدالة الق�سية وحق ال�سعب 

الفل�سطيني يف تقرير م�سريه وو�سوله اإىل االإ�ستقالل واالإ�ستقرار واالإنت�سار على 

اال�ستعمار ال�سهيوين اجلاثم حتى اليوم على االأر�س الفل�سطينية. 

وج�سد االإ�ستقالل اجلزائري اآفاق التطور ال�سيا�سي املُرتكز على م�ساركة ال�سعب 

يف �سنع القرار من خالل العملية الدميقراطية املتوا�سلة وهو ما يج�سد حالة من 

اال�ستقرار يف تداول ال�سلطة وا�ستقرار حالة موؤ�س�سات الدولة حيث و�سلت اإىل اأعلى 

م�ستويات النهو�س املدنية وال�سيا�سية، واأن البناء يف اجلزائر �سمن �سياق العدالة 

والو�سطية وحتقيق اأف�سل نوعية حلياة ال�سعب اجلزائري من حيث التطور يف 

م�ستوى اخلدمات والتعليم وال�سحة واالت�ساالت وال�سناعة، وعلى مدار �ستون عامًا 

�سهد اجلزائر تقُدمًا ملمو�سًا يف جميع املجاالت خا�سة االقت�سادية واالجتماعية 

وال�سيا�سية �سمن خطط وطنية م�ستدامة . 

وكر�ست اجلزائر جهودها امل�ستمرة مع الدول الفاعلة للتاأكيد على مركزية الق�سية 

الفل�سطينية و�سرورة اإنهاء ال�سراع الفل�سطيني_ ال�سهيوين وتر�سيخ حق ال�سعب 

الفل�سطيني، حيث حتر�س اجلزائر على التن�سيق والت�ساور الدوؤوب مع اأ�سقائها العرب 

لتعزيز العمل العربي امل�سرتك نحو تفعيل الق�سايا العادلة. اإن االحتفال بذكرى 

اال�ستقالل ياأخذ طابعًا خا�سًا ال�سرتجاع ال�سيادة الوطنية على حدود اجلزائر من 

اال�ستعمار حيث يكت�سي يوم اال�ستقالل اأهمية بالغة يف عقول اجلزائريني تتعلق 

ب�سون ذاكرة االأمة اجلزائرية واحلفاظ على اأمانة ال�سهداء، وتعزيز روح االنتماء 

الوطني جليل ال�سباب وباأن اأ�سالفهم الذين �سحوا من اأجل الوطن تركوا اأمانة عليهم 

�سونها ال�ستكمال بناء الوطن والتقدم يف التطور. حيث �سعت اجلزائر منذ اال�ستقالل 

على الرتكيز على واقع التنمية �سمن منهجية علمية واالنتقال من حالة الركود 

اإىل ال�سري بقوة يف طريق النمو واالرتقاء اىل ما هو اأف�سل و�سد وتلبية االحتياجات 

االأ�سا�سية لل�سكان من خالل جمموعة العمليات التي ميكن من خاللها تظافر اجلهود 

املحلية واحلكومية لتح�سني نوعية احلياة االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 

واحل�سارية للمجتمعات واإدماجها يف منظومة التنمية القومية باأكملها لكي ت�سارك 

م�ساركة فعالة يف التقدم على اأكرث من م�ستوى. 

ويف هذا اليوم التاريخي ال�ستقالل اجلزائر ي�ستذكر اجلزائريون والفل�سطينيون 

الكفاح امل�سرق واالجناز الذي قدمه اجلزائريون حلرية اجلزائر، وحتتفل اجلزائر 

منذ تاريخ اخلام�س من متوز 1962 باإجنازات اال�ستقالل حيث ت�سعى اجلزائر بكل 

طاقاتها واإمكانياتها لتعزيز البناء الداخلي واإبقاء اال�ستقالل م�سانًا ومهابًا يحمل 

ال�سورة االأبهى واالأجمل ملعاين احلرية والكرامة والن�سر واالنعتاق من اال�ستعمار 

ورف�س اخلنوع والظلم. 

اإن االإن�سان اجلزائري الذي ي�سكل كنزاً جمتمعيًا لوطنه وهو االأغلى فيه الذي �سنع 

اال�ستقالل من قبل وي�سنع االإجناز يف �ستى املجاالت وهو ير�سم �سورة اجلزائر 

احل�سارية وهو حمط االهتمام من قادة اجلزائر يف �سبيل اأمن الوطن وا�ستقراره 

واحلفاظ على كرامة ال�سهداء التي زينت باأرواحهم اأر�س اجلزائر عرب التاريخ 

احلافل باملجد والكرامة، وهذا ما ي�سعى اإليه املواطن الفل�سطيني واالنعتاق من 

ا�ستعمار بات يوؤرق االأمة العربية واالإ�سالمية. حيث تقف اجلزائر يف مواجهة اآلة 

التمييز العن�سري ورف�س �سيا�سات اال�سطهاد لل�سعب الفل�سطيني وت�سعى اإىل دعم 

ال�سعب للتخفيف من وطاأة اال�ستعمار واال�ستمرار دومًا يف حتريك ملف امل�ساحلة 

وتعزيز وحدة ال�سعب الفل�سطيني للت�سدي الآلة احلرب املمنهجة �سد ال�سعب 

الفل�سطيني. هنيئًا للجزائر بذكرى ا�ستقاللها وهنيئًا لل�سعب اجلزائري وقيادته 

ومزيداً من التقدم والبناء يف م�سرية العطاء امل�ستمرة يف بناء اجلزائر ونه�سته.

بقلم الكاتبة الفل�سطينية: متارا حداد

الوكاالت
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دويل

لها،  بيان  في  الفلسطينية،  الخارجية  وأضافت 
أمس، شهدنا في اآلونة األخيرة تصعيداً ممنهجاً 
شكل  ألي  جماعية  إبادة  حرب  في  وملحوظاً 
من أشكال الوجود الفلسطيني في عموم القدس 
غالبية  تشكل  التي  )ج(  المصنفة  والمناطق 
واهية،  وذرائع  بحجج  الغربية  الضفة  مساحة 
يفرضها  التي  االلتزامات  مع  تماماً  تتناقض 
كقوة  الصهيوني  الكيان  على  الدولي  القانون 
احتالل، كما حصل في عمليات الهدم للمنازل 
في  والزراعية  االقتصادية  والمنشآت  واألبنية 
خربة حمصة التحتا في األغوار الشمالية، وفي 
حمصة الفوقا بما يشمل طرد العائالت واألسر 
إخطارات  وتوزيع  وأراضيها،  مساكنها  من 
وجبل  القدس  في  عناتا  في  كما حصل  بالهدم 
المكبر والعيسوية، وما تشهده مسافر يطا من 
مجزرة هدم وجريمة تطهير عرقي متواصلة، 
األراضي  تجريف  عمليات  إلى  إضافة 
واالستيالء عليها والتي كان آخرها تجريف ما 

يقارب 6 دونمات في نعلين وغيرها.
انتهاكات االحتالل ترتقي لمستوى  وأكدت أن 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية الهدف منها 
فيها  بما  المحتلة  الغربية  الضفة  استكمال ضم 
القدس الشرقية وتخصيصها كعمق استراتيجي 
للتوسع االستعماري االستيطاني، بما يؤدي إلى 
الباب  ويغلق  الدولتين  حل  تطبيق  فرص  وأد 
نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية 

المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة 
قوات  ارتكبتها  التي  البشعة  الميداني  اإلعدام 
االحتالل بحق الشاب الشهيد أحمد حرب عياد 
اعتداء جنود  إثر  )32 عاما( من قطاع غزة، 
فتحة  عند  المبرح،  بالضرب  عليه  االحتالل 
قرب  »فرعون«  العنصري  الفصل  جدار 

طولكرم شمال الضفة الغربية. 
الجريمة  هذه  بيان،   في  الوزارة،  واعتبرت 
القتل  مسلسل  من  يتجزأ  ال  جزءا  الجديدة 
الذي  الفلسطيني  الشعب  أبناء  بحق  اليومي 
وتعليمات  بتوجيهات  االحتالل  قوات  ترتكبه 
المستوى السياسي الصهيوني التي تبيح لجنود 
الفلسطيني  على  الرصاص  إطالق  االحتالل 

النفسية  وحاالتهم  ألمزجتهم  وفقا  القتل  بهدف 
دون أن يشكل أي خطر عليهم.

التي  الثانية  عياد، هي  إعدام  أن جريمة  يذكر 
على  شهرين  خالل  االحتالل  قوات  ترتكبها 

فتحات جدار الفصل العنصري. 
وحملت الوزارة الحكومة الصهيونية المسؤولية 
الجريمة وغيرها،  هذه  والمباشرة عن  الكاملة 
اإلعدامات  جرائم  مع  التعامل  من  وحذرت 
اإلحصائيات  في  كأرقام  وشهدائها  الميدانية 
تلك  مستوى  إلى  يرتقي  فعل  رد  أي  دون 

الجرائم.
بسرعة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وطالبت 
تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، 
والمجتمع الدولي، واإلدارة األميركية، بالتوقف 
عن توفير الحماية لدولة االحتالل من المساءلة 
والمحاسبة ومساعدتها دائما على اإلفالت من 
من  المزيد  ارتكاب  على  وتشجيعها  العقاب، 
الدولية  الجنائية  محكمة  طالبت  كما  الجرائم. 
ومحاكمة  مالحقة  في  مسؤولياتها  بتحمل 

مجرمي الحرب اإلسرائيليين.

العام لألوقاف اإلسالمية  المدير  نائب  أكد 
أن حالة  بكيرات،  ناجح  الشيخ  القدس  في 
الوعي لدى المقدسيين تتنامى أمام تصاعد 
مخاطر التهويد في المسجد األقصى، إلى 
لقوات  وتحديهم  المرابطين  ثبات  جانب 

االحتالل والمستوطنين.
وأوضح بكيرات، في تصريحات صحفية، 
أن »الوعي والصمود المقدسي يتنامي في 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي«،  مواجهة 
جراء  يعانون  المقدسيين  أن  إلى  مشيرا 
اليومي  االحتالل  وبطش  االنتهاكات  هذه 
بحقهم. وذكر أن االحتالل يسعى إلى حسم 
المحتلة،  القدس  في  الديمغرافية  المعركة 
واإلسالمية  العربية  اآلثار  تدمير  ويحاول 
أحقية  على  تدلل  تاريخية  معالم  وأي 

الفلسطيني بأرضه ومقدساته.
وأشار إلى أن تساقط الحجارة من جدران المسجد األقصى متواصل بسبب 
القصور  منطقة  لتحويل  تهويدية  خطط  من  محذرا  االحتالل،  حفريات 
األموية بالقدس المحتلة إلى »مطاهر للهيكل« المزعوم. وشدد بكيرات 
على أن االحتالل يهدف إلى خلق فراغات أسفل المسجد األقصى، ضمن 

مساعيه الحثيثة لخلخلة أساسات المسجد، وبالتالي التسريع في هدمه.
المبارك  األقصى  المسجد  باحات  في  والرباط  االعتكاف  ويتواصل 
لليوم الرابع توالًيا، في رسالة أكدت لالحتالل أحقية المسلمين بالمسجد 

والمقدسات اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة.

وبدأ االعتكاف في العشر األوائل من ذي 
أعداد  بالمسجد األقصى، وتزايدت  الحجة 
لتثبيتها  دعوات  وسط  بوضوح  المعتكفين 

وإسنادها وتوسعها.
وثمنت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب 
العديد  المحتل دعوات  بالداخل  الفلسطيني 
والمؤسسات  السياسية  األحزاب  من 
الرامية  الوطنية  والشخصيات  والهيئات 
إلى شد الرحال للمسجد األقصى والرباط 
ذي  من  األوائل  العشر  خالل  خاصة  به؛ 

الحجة.
هجمات  إفشال  أهمية  الهيئة  وأكدت 
الصهاينة،  والمتطرفين  المستوطنين 
الرامية إلى تنفيذ التقسيم الزماني والمكاني 
بأعمال  واالستمرار  األقصى  للمسجد 
المسجد، وتهدف  تهدد وجود  التي  الحفر، 

إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
القدس  مدينة  عن  “حماس”  حركة  باسم  الناطق  دعا  سابق،  وقٍت  وفي 
الوصول  يستطيع  من  وخاصة  الفلسطيني  الشعب  أبناء  حمادة،  محمد 
لألقصى إلى ديمومة الرباط والثبات واالحتشاد في ساحات األقصى من 

أجل إعاقة مخططات االحتالل الخبيثة بحق القدس واألقصى.
المسجد  له  سيتعرض  ما  مسؤولية  الصهيوني  االحتالل  حمادة  وحّمل 
األقصى من أذى، بفعل الحفريات التي تهدد أساساته، مؤكداً أن المقاومة 
على جاهزية لمواصلة مشوارها، من أجل قطع يد االحتالل عن األقصى.

اخلارجية الفل�سطينية توؤكد اأنها ترتقي مل�ستوى جرائم حرب

غياب املحا�سبة الدولية ي�سجع االحتالل 
ال�سهيوين على ت�سعيد انتهاكاته

اأدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية، جمزرة هدم املنازل، واملن�ساآت، وجتريف االأرا�سي 

 واال�ستيالء عليها، التي ترتكبها قوات االحتالل على مدار ال�ساعة يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة.

ح�سرا اال�ستعرا�سات الع�سكرية للجي�س الوطني ال�سعبي

عبا�س وهنية ي�ساركان 
يف احتفاالت �ستينية اال�ستقالل

عبد  الرئيس  جانب  إلى  عباس،  محمود  فلسطين  دولة  رئيس  أمس،  شارك 
المجيد تبون، وبحضور عدد من زعماء وقادة الدول الشقيقة والصديقة، في 
العرض العسكري الذي أقامته الجزائر، بمناسبة الذكرى الستين لالستقالل 

واستعادة سيادتها.
الجيش  وحدات  أدته  الذي  العسكري  االستعراض  عباس،  الرئيس  وحضر 
الذي شهدته قواتنا  الكبير  التطور  الشعبي، والتي عبرت عن مدى  الوطني 

المسلحة، لتكون الدرع الحامي للجزائر ولشعبها.
التهاني،  عباس  محمود  »قدم  فقد  الفلسطينية  األنباء  وكالة  أكدته  وحسبما 
للرئيس عبد المجيد تبون، على ما شهده من قدرات متطورة للجيش الجزائري، 
والذي يعبر عن مدى االزدهار والتقدم الذي تشهده دولة الجزائر الشقيقة في 

المجاالت كافة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس تبون والقيادة الجزائرية«.
الفلسطينية  اإلسالمية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  شارك  كما 
)حماس( إسماعيل هنية، باحتفاالت الذكرى الـ60 السترجاع السيادة الوطنية، 

على رأس وفد من قيادة حركته.
إلى  الشعبي،  الوطني  للجيش  المهيب  العسكري  االستعراض  هنية  وحضر 
جانب رؤساء ومسؤولي الدول العربية واألجنبية. وفي هذا الصدد قال مكتب 
تعبر عن  الجزائري  الرئيس  بدعوة من  التي جاءت  إن: »المشاركة  هنية، 

عمق العالقة بين الجزائر وفلسطين والشعبين الفلسطيني والجزائري«.
وأضاف »وتؤكد مدى اعتزاز المقاومة الفلسطينية بالدور الجزائري الداعم 
الجزائري  والشعب  الجزائرية  القيادة  لدى  حماس  ومكانة حركة  لفلسطين، 

الذي مثلت ثورته مصدر إلهام لألمة ولكل األحرار على مستوى العالم«.

املدير العام لالأوقاف االإ�سالمية يف القد�س ال�سيخ ناجح بكريات

»تنــامــي وعي املقـــد�سيني
 اأمام ت�ساعد خماطر تهويد االأق�سى«
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ف�شل الع�شر الأوائل 

من ذي احلجة
ر(.. الليايل الع�شر اخُتلف يف تعيينها، فقيل هى الع�شر الأواخر من  َوَلَياٍل َع�شْ قال اهلل تعاىل يف �شورة الفجر )َوالَفْجِر * 

رم�شان، كما يف رواية ابن عبا�س، وقيل الع�شر الأول من املحرم كما يف رواية اأخرى عنه، وقيل هى الع�شر الأول من �شهر ذي 

احلجة، وهو القول الراجح، وقد ذكر القرطبي حديًثا عن جابر اأن النبَيّ ـ �شلى اهلل عليه و�شلم ـ قال ذلك. 

فما هو فضل العشر األوائل من ذي الحجة؟ 
ذي  من  األوائل  العشر  فضل  في  ورد 
الحجة حديث رواه البخاري يقول صلى هللا 
عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحبُّ إلى هللا من هذه األيام”، يعني العشر 
األوائل من ذي الحجة قالوا: يا رسول هللا 
وال الجهاد في سبيل هللا؟ قال:” وال الجهاد 
في سبيل هللا، إال رجل خرج بماله ونفسه 
وحديث  بشيء”،  ذلك  من  يرجع  لم  ثم 

وفيه  غريب،  عنه:  وقال  الترمذي،  رواه 
كالم:” صيام يوم يعدل صيام سنة، والعمل 
يضاعف بسبعمائة ضعف” وحديث قال فيه 
أنس: كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف 

يوم، ويوم َعرفة بعشرة آالف يوم. 
وكالم قاله األوزاعي ـ كما رواه البيهقي ـ: 
اليوم كقدر غزوة في  العمل في  بلغني أن 
سبيل هللا، يُصام نهارها ويُحرس ليلها، إال 
أن يختصَّ امرؤ بشهادة. إذا كان العمل في 

العشر األوائل من ذي الحجة بهذه المنزلة 
ليس هناك  ؟  العمل  فما هو نوع  العالية،  
نص يخصص عماًل معيًّنا لنيل هذه المنزلة، 
المعنى،  هذا  في  تدخل  الطاعات  فكل 
عائشة  السيدة  حديث  كان  وإن  ـ  والصيام 
ـ  النبي  تَر  لم  إنها  يقول  في صحيح مسلم 
ـ  العشر  ـ صام هذه  صلى هللا عليه وسلم 
واإلجماع  صيامه،  ينافى  ال  رؤيتها  فعدم 
فضل  في  وورد  فيها،  الصيام  سنية  على 

وال  هلل  والحمد  “سبحان هللا  بصيغة  الذكر 
إله إال هللا وهللا أكبر” حديث رواه الطبراني 
َي  بإسناد جيد، بل جاء فيمن يريد أن يضحِّ
ا  أنه يُسنُّ له عدم قصِّ الشعر والظفر، تشبًُّهّ
كل  وأن  بالنسك،  بالمحرمين  ما  حدٍّ  إلى 

جزء من بدنه يعتق باألضحية. 
ذي  من  األوائل  العشر  فضل  كان  لماذا 

الحجة كل هذا الفضل العظيم؟ 
وفي  بالحج،  متصلة  ألنها  العلماء:  قال 

نهايتها يوم عرفة، وفضل هذا اليوم عظيم، 
العيد، فهو أعظم حرمة  وكذلك فضل يوم 
عند هللا؛ ألن فيه الحج األكبر، وكذلك من 
العمل على إشاعة األمن  التفضيل  دواعي 
للمسافرين  الجو  لتهيئة  عامة،  البالد  في 
وراءهم،  خلفوهم  لمن  وكذلك  والحجاج، 
وكذلك  والذكر،  بالعبادة  باالنشغال  وذلك 
من  العبادات  كل  ألداء  فرصة  األيام  هذه 

صالة وصيام وصدقة وحج.

في كتابه “رحلة المشتاق: الحج والعمرة“، 
يبحر بنا الدكتور خالد أبو شادي كعادته في 
الذي  األصيل  والفكر  الجميل  التربية  عالم 
يفوح منه عبق األصالة وعطر تاريخ السلف 
الصالح وتفانيهم في العبادات وتسابقهم إلى 
الرقائق  عصارة  لنا  ليقدم  الجنات،  أعالي 
واألحكام والمسائل المتعلقة بالحج والعمرة 
من خالل أسلوب بديع يأسر القارئ فيجبره 
عند  نفسه  يجد  القراءة حتى  مواصلة  على 
آخر صفحة من الكتاب الرائع الذي لن يقرأ 
أحد فيندم على الوقت الذي أمضاه في تقليب 

صفحاته المليئة بالعلم النافع. 
الحج  المشتاق:  “رحلة  كتاب  قارئ  إن 
من  الكثير  طياته  بين  سيجد  والعمرة” 
الحجاج  من  كان  سواء  تنفعه  التي  األفكار 
المؤلف  أورد  فقد  ال،  أم  والمعتمرين 
الحج  مع  الصالحين  أخبار  من  كثيراً  فيه 
والمعتمرون  الحجاج  يقتفي  لكي  والعمرة 
والعبر،  الدروس  من  ويستفيدوا  األثر 
الحج  أحكام  عن  سهال  ملخصاً  قدم  كما 
واإلطالة  التعقيد  عن  فيه  ابتعد  والعمرة 
سوى  تعني  ال  التي  الخالفية  والمسائل 
المقالة  هذه  في  ونحن  المتخصصين، 
سنحاول أن نُْطلِع القارئ الكريم على بعض 
تعطيه  التي  العريضة  والخطوط  األفكار 
على  حقاً،  المفيد  الكتاب  هذا  عن  صورة 
منه  ليقطف  بنفسه  إليك  هو  يعود  أن  أمل 
ما شاء من الثمار ويجني منه ما لّذ له من 
في  والعمرة  الحج  فضل  والفرائد.  الفوائد 
والعمرة”،  الحج  المشتاق:  “رحلة  كتاب 
الحج والعمرة عبادتان عظيمتان وفرصتان 
على  يجب  بل  تضيعهما  يجوز  ال  ثمينتان 
التي  بالطريقة  وأداؤهما  اغتنامهما  المؤمن 

أَْشُهٌر  }اْلَحجُّ  تعالى:  قال  بها،  هللا  أمرنا 
َفاَل َرَفَث  اْلَحجَّ  ِفيِهنَّ  َفَمْن َفَرَض  َمْعلُوَماٌت 
َتْفَعلُوا  َوَما  اْلَحجِّ  ِفي  ِجَداَل  َواَل  ُفُسوَق  َواَل 
اِد  ُدوا َفإِنَّ َخْيَر الزَّ ُ َوَتَزوَّ ِمْن َخْيٍر َيْعلَْمُه هللاَّ
التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا أُولِي اأْلَْلَباِب{، ولهذا فقد 
الحج  موسم  يتخذون  الصالح  السلف  كان 
وتجديد  اإلسالم  عن  المزيد  لتعلم  مناسبة 
المنهج  الثبات عليه وعلى هذا  البيعة على 
والعمرة  وللحج  الخلف،  يسير  أن  ينبغي 
لهما فضائل عديدة يمكن تقسيمها إلى ثالثة 
وفضائل  بالعمرة،  خاصة  فضائل  أقسام: 

خاصة بالحج، وفضائل تشملهما معاً. 
وإن أول فضائل الحج والعمرة أنهما ينفيان 
فعن جابر رضي هللا عنه  والذنوب،  الفقر 
أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: “أديموا 
الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد”، ومن فضائل 
في  والمعتمر  الحاج  أن  والعمرة  الحج 
رعاية هللا، قال صلى هللا عليه وسلم: “من 
الحاج  أجر  له  كتب هللا  فمات  حاجاً  خرج 
فمات  القيامة، ومن خرج معتمراً  يوم  إلى 
القيامة،  يوم  إلى  المعتمر  أجر  له  كتب هللا 
ومن خرج غازياً في سبيل هللا فمات كتب 

هللا له أجر الغازي إلى يوم القيامة”. 
الحجاج  أن  والعمرة  الحج  فضائل  ومن 
عليه  هللا  صلى  لقوله  هللا  وفد  ار  والعمَّ
دعاهم  هللا،  وفد  ار  والعمَّ “الحجاج  وسلم: 
هللا  نعم  ومن  فأعطاهم”،  وسألوه  فأجابوه، 
ار أن  تعالى وفضله على وفد الحجاج والعمَّ
إكرامه لهم يبدأ قبل الوصول، قال صلى هللا 
عليه وسلم: “ما ترفع إبل الحاج رجاًل وال 
تضع يداً إال كتب هللا تعالى له بها حسنة أو 
ومن  درجة”.  بها  رفعه  أو  سيئة  عنه  محا 

كان  ما  يهدم  أنه  بالحج  الخاصة  الفضائل 
قبله، فعن عمرو بن العاص رضي هللا عنه 
أتيت  قلبي  في  اإلسالَم  هللاُ  جعل  لما  قال: 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: ابسط 
قال:  يدي،  فقبضت  فبسط  ألبايعك،  يدك 
مالك يا عمرو؟، قلت: أشترط، قال: تشترط 
ماذا؟ قلت: أن يغفر لي، قال: “أما علمت 
أن اإلسالم يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان 
آخر: “من حج هلل  قبله”، وجاء في حديث 
ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”. 
الحج  المشتاق:  “رحلة  خالل  من  و 
أعمال  أفضل  من  الحج  يعتبر  والعمرة” 
إال  جزاء  له  ليس  المبرور  “الحج  البر: 
صلى  لقوله  جهاد  أعظم  والحج  الجنة”، 
هللا عليه وسلم: “نعم الجهاد الحج”، وقال: 
مبرور“،  حج  وأجمله  الجهاد  أحسن  “لكن 
الحج  مناسك  ألن  العبادات  أبو  والحج 
من  العبادات  أنواع  كل  تتضمن  وشعائره 
البصرة  مفتي  قال  صالة وصوم وصدقة، 
أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي: “رأيُت 
والزكاة  المال،  دون  البدن  تهلك  الصالة 
تهلك المال دون البدن، والحج يهلكهما معاً 

ولذلك فهو أفضل األعمال”. 
ومن الفضائل الخاصة بالعمرة قوله صلى 
العمرة كفارة  إلى  “العمرة  هللا عليه وسلم: 
أن  كما  والخطايا”،  الذنوب  من  بينهما  لما 
من فضائلها أن عمرة واحدة في رمضان 
أم  أن  ذلك  على  األدلة  ومن  حجة،  تعدل 
رسول  إلى  جاءت  عنها  هللا  رضي  سليم 
هللا صلى عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة 
وابنه وتركاني، فقال: “يا أم سليم عمرة في 

رمضان تعدل حجة معي.“

الباقيات ال�شاحلات رحلة امل�شتاق: "احلج والعمرة" 
والقادر  والمريض  والصحيح  والصغير  الكبير  عليه  يقدر  أمر  هناك 
العمل  هذا  وفي  ظهره  على  والمستلقي  بل  والقاعد  والقائم  والعاجز 
َوُقُعوًدا  ِقَياًما   َ هللاَّ َيْذُكُروَن  }الَِّذيَن  تعالى  هللا  يقول  أهله  وفي  الجليل 
َماَواِت َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ ]آل عمران: 191[  الذكر أمر  َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك 
َفاْنَتِشُروا  اَلُة  الصَّ ُقِضَيِت  }َفإَِذا  قوله  ويتلوها  يسبقها  للعابدات  مالزم 
تُْفلُِحوَن  لََعلَُّكْم  َكِثيًرا   َ هللاَّ َواْذُكُروا   ِ هللاَّ َفْضِل  ِمْن  َواْبَتُغوا  اأْلَْرِض  ِفي 
من  مجموعة  ومنه  مفرد،  هو  ما  منه  الذكر  وهذا   ،]10 ]الجمعة:   }
األذكار تساق مع بعضها أو متتابعة، ومن ذلك الباقيات الصالحات، 
الَِحاُت  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ قال هللا تعالى: }اْلَماُل َواْلَبنُوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر أََماًل{ ]الكهف: 46[. 
وفي شأن التحفيز على ذكر هللا تعالى بها يقول النبي صلى هللا عليه 
وسلم: ُخُذوا ُجنََّتُكْم ، َقالُوا : َيا َرُسوَل هللاِ ، ِمْن َعُدوٍّ َحَضَر ؟ َقاَل : اَل 
 ، ِ َبْل ِمَن النَّاِر ، ُقْلَنا : َما ُجنَّتَُنا ِمَن النَّاِر ، َقاَل : ُسْبَحاَن هللاِ َواْلَحْمُد هلِلَّ
َة إاِلَّ ِباهللِ ، َفإِنَُّهنَّ َيْأِتيَن َيْوَم  ُ أَْكَبُر ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ ُ َوهللاَّ َوال إلََه إاِلَّ هللاَّ
 ، َوُمَجنَِّباٍت  َوُمَعقَِّباٍت  َماٍت  ُمَقدِّ اْلِقَياَمِة 
الَِحاُت{.  الصَّ }اْلَباِقَياُت  َوُهنَّ 
شيبة[  أبي  ابن  ]مصنف 
صلى  النبي  وصف 
هذه  وسلم  عليه  هللا 
من  المجموعة 
بعدة  األذكار 
جليلة  أوصاف 
حماية  فهي 
من  لصاحبها 
في  النار وتجعله 
الصالحين  مقدمة 
بعد  تبقى  أنها  كما 
العمل  يتوقف  ان 
بل  صاحبها.  ويزول 
تنقضي  العبادات  كل 
وذكر هللا  منها  المسلم  ويفرغ 
تعالى باق ال ينقضي وال يفرغ منه 
الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا  ُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَياُت الصَّ }َوَيِزيُد هللاَّ
المؤمن  نفس  في  تلبي  الصالحات  الباقيات   ]76 ]مريم:  ا{  َمَرًدّ َوَخْيٌر 
حب الجمال والتعمير، فمن منا ال يرغب في تزيين مسكنه بالورود 
والرياحين واألشجار ليدخل على قلبه السرور هناك غرس أبقى يدوم 
طويال تضعه اليوم لتجد آثاره باقية ال تزول تجدها في الدنيا واآلخرة.  
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللاَّ
َقاَل:  ُهَرْيَرَة؟«  أََبا  َيا  َتْصَنُع  »َما  َفَقاَل:  َغْرًسا،  َيْغِرُس  َوُهَو  ِبِه  َمرَّ 
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »أاََل أَُدلَُّك َعلَى  أَْغِرُس َغْرًسا. َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِ، َواَل  ِ، َواْلَحْمُد هلِلَّ َغْرٍس َخْيٌر لََك ِمْنُه؟« ُقْلُت: َما ُهَو؟ َقاَل: »ُسْبَحاَن هللاَّ
ُ أَْكَبُر يُْغَرُس لََك ِبُكلِّ َواِحَدٍة َشَجَرٌة« ]المستدرك على  ُ، َوهللاَّ إِلََه إاِلَّ هللاَّ
 ” َجاُه  يَُخرِّ َولَْم  اإْلِْسَناِد،  َحِديٌث َصِحيُح  َهَذا  الحاكم:  الصحيحين وقال 
َولَُه َشاِهٌد َعْن َجاِبٍر[ لهذه الكلمات تأثيرها على قلب المسلم فذكر هللا 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
هللا وينبغي أن يكون لها تأثير في حياته فال تمر على لسانه دون تفكر 

أو تبصر  ودون أن تهديه للتي هي أقوم.   
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املـوافق   لـ  07 ذو احلجة 1443 هـ  

المدير العام ال�سابق ل�سركة ت�سيير مطارات الجزائر متابع في ق�سايا ف�ساد 

 8 �سنوات حب�سا نافذا في حق الطاهر عال�ش

عزيز. ط

أوضح ذات المصدر، في بيان له أمس، أنه في إطار الجهاز 
العملي المخصص لحراسة الشواطئ واالستجمام على مستوى 

الشواطئ المسموحة للسباحة، سجلت مصالح الحماية في 
الفترة الممتدة من 16 يونيو إلى 3 جويلية 21 غريقا، منهم 
10 غرقى على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و11 

غريقا في الشواطئ المسموحة للسباحة منهم 8 خارج أوقات 
عمل جهاز الحماية المدنية".

وعلى مستوى 427 شاطئ مسموح للسباحة، تم تسجيل 9843 
تدخل سمح بإنقاذ 6615 شخص من موت محقق وكذا إسعاف 

2755 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة 
شواطئ, حيث تم التكفل بالضحايا إلى جانب نقل 461 جريح 

إلى المصالح االستشفائية، وقدر عدد الضحايا من مستعملي 
المركبات المائية، بـ 50 شخصا على مستوى واليتي بجاية 

وعين تموشنت".
وبالنسبة لعدد المصطافين على مستوى الشواطئ، أحصت 

ذات المصالح "11 مليون مصطاف وكانت أكبر نسبة 

لمرتادي الشواطئ في كل من واليات: وهران  بـ 2 مليون 
مصطاف, بومرداس بـ 1.5 مليون مصطاف, وبجاية  بـ 1.1 

مليون مصطاف".
لإلشارة، جندت المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى 

الشواطئ المسموحة للسباحة،  جهازا عمليا ألجل ضمان 
أمن وسالمة المصطافين مكون من 11 ألف عون مختص. 

وفيما يتعلق بالسباحة في المجمعات والبرك المائية، أكد ذات 
المصدر أن هذه الظاهرة ال تزال تخلف خسائر بشرية على 

المستوى الوطني, بحيث "تم تسجيل 55 حالة وفاة منذ 1 
ماي 2022, غالبيتهم أطفال، وذلك رغم الحمالت التحسيسية 

والتوعوية التي نظمت خالل كل فترة موسم االصطياف".
وللتقليص من حجم الخسائر المسجلة, أطلقت المديرية العامة 

للحماية المدنية حملة وقائية تحسيسية من األخطار المتعلقة 
بموسم االصطياف واالستجمام، سيما األخطار المتعلقة بالبحر 

والسباحة في المجمعات المائية، وذلك منذ 16 ماي الماضي 
على مستوى التراب الوطني من أجل "ترسيخ الثقافة الوقائية 
عند المواطن من أخطار الغرق والحوادث وكذا السقوط على 

مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة والمجمعات المائية".

أدان القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية 
واالقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مساء يوم 
االثنين المنصرم، المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات 
ومنشآت مطار الجزائر العاصمة، الطاهر عالش، بعقوبة 8 
سنوات حبسا نافدا مع األمر بإيداعه في الجلسة بعد متابعته 
في تهم متعلقة بالفساد، كما ألزم رئيس القطب المتهم بدفع 
غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري مع مصادرة كل 

المحجوزات.
وتوبع الطاهر عالش، الذي أنهيت مهامه شهر مايو المنصرم، 

بجنح "التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة 

استغالل الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، 
سيما خالل إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي".وأدان في 
نفس القضية، باقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين 3  و 10 

سنوات حبسا نافدا.
وكان وكيل الجمهورية لذات القطب قد إلتمس عقوبة 15 

سنة حبسا نافذا ضد المتهم عالش وايداعه المؤسسة العقابية.
والتمس في حق باقي المتهمين عقوبات تتراوح بين سنتين و 
10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة كل األموال والحسابات 

البنكية والعقارات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
ر. ن

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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"غوغل" يحتفي ب�ستينية اال�ستقالل
احتفى محرك البحث على شبكة األنترنت "غوغل" أمس 

بالذكرى الـ 60 السترجاع السيادة الوطنية   بوضع الراية 
الوطنية الجزائرية على صفحته الرئيسية . وكما في السنوات 

الماضية, سلط محرك البحث االول على شبكة األنترنت 
الضوء على الذكرى الـ 60 السترجاع الجزائر لسيادتها 

الوطنية بعرض اسم الجزائر ورايتها الوطنية على الصفحة 
الرئيسية , مشيدا بذلك بالجزائر التي تحتفي اليوم 5 يوليو 
بالذكرى ال60 السترجاع سيادتها الوطنية  .ويبقى على 
المتصفح النقر على الراية الوطنية لالطالع على سلسلة 

مقاالت تعود بالتفصيل إلى هذه الذكرى الغالية .
ق. و

كانت الأكثر م�ساهدة خالل �سهر رم�سان 2022

 "ات�ساالت الجزائر" تفوز
 بجائزة "الوم�سة االإ�سهارية" 
فازت مؤسسة "اتصاالت الجزائر" بجائزة الومضة االشهارية 

األكثر مشاهدة خالل شهر رمضان 2022، وذلك بمناسبة 
الطبعة السابعة لهالل التلفزيون، حسب ما جاء أول أمس في 
بيان لذات المؤسسة.وأوضح نفس المصدر أن اإلشهار الفائز 
 idoomadsl و idoomfibre يخص العرض الخاص ب

التصاالت الجزائر وذلك بمشاركة نجمي السلسلة الفكاهية 
"دقيوس ومقيوس".ويأتي هذا التكريم --يضيف البيان-- "تكريسا 
للمجهودات التي تبذلها اتصاالت الجزائر في اطار إستراتيجيتها 

الهادفة لتقديم أفضل الخدمات للزبائن".
واأج

بمنا�سبة �ستينية ال�ستقالل

 رحلة بحرية مجانية 
بين العا�سمة وتيبازة اليوم

تنظم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم، رحلة 
بحرية مجانية بين الجزائر العاصمة وتيبازة، وذلك بمناسبة 
إحياء الذكرى الـ 60 لالستقالل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان : "في إطار االحتفال بالذكرى ال 60 لعيد 

االستقالل تحت شعار )تاريخ مجيد وعهد جديد(, تنظم 
المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, رحلة بحرية 

مجانية, ذهابا وإيابا, على متن باخرة )سيرايدي( وذلك يوم 
6 يوليو 2022, من المسمكة بميناء الجزائر العاصمة نحو 
تيبازة".وستنطلق رحلة الذهاب من العاصمة على الساعة 

العاشرة صباحا, بينما تكون العودة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال, حسب نفس المصدر.

ر.ن

بمنا�سبة حلول عيد الأ�سحى المبارك

اأمن بومردا�ش ي�سطر مخططا اأمنيا وقائيا 
 

اتخذ أمن والية بومرداس جملة من التدابير والترتيبات 
واإلجراءات األمنية الوقائية، خالل يومي العيد لضمان أمن 

وسالمة المواطنين.
 وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن كامل 

الفرق العملياتية ستكون مسخرة من أجل السهر على أمن 
وسالمة وراحة المواطنين، سواء المقيمين أو الوافدين إلى إقليم 

الوالية خالل يومي عيد األضحى المبارك، مضيفة بأن كل 
عناصرها األمنية سيتم توزيعها عبر كامل قطاع االختصاص 
وعلى مستوى جميع النقاط التي تشهد إقباال كثيفا للمواطنين، 

السيما على مستوى المساجد، نقاط ذبح األضاحي وكذا محطات 
الحافالت والقطارات .كما تم تكليف فرق األمن العمومي من 
أجل السهر على تسهيل حركة المركبات على مستوى جميع 
حواجز األمن والمراقبة، بالموازاة مع تخصيص فرق بحث 

وتدخل من أجل مكافحة كل أشكال اإلجرام داخل الوسط 
الحضري .ودعت مصالح األمن المواطنين لتوخي الحيطة 
والحذر أثناء عملية الذبح، التي تكون فيها بعض األخطار، 
مطالبة إياهم بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة والمحيط، 

مشيرة إلى أنها ستقوم بمرافقة المواطنين خالل يومي العيد عبر 
حصص إذاعية، موجهة نداء للمواطنين للتواصل مع معها عبر 

الخطوط الخضراء.
ف. م

 ح�سب تقرير 

لمنظمة ال�سحة العالمية

اأكثر من 5 اآالف اإ�سابة 
بجدري القرود في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 
إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى اآلن أي 
بزيادة 50 بالمئة على األقل مقارنة بالتعداد السابق 

الصادر في 22 جوان حسب ما أعلنته، أمس، متحدثة 
باسم المنظمة.

وقالت فضيلة شايب في مؤتمر صحافي في جنيف 
"تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول 

بإيالء اهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من 
العدوى".

من غير المقرر حاليا عقد اجتماع ثان للجنة الطوارئ 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول هذا الموضوع بعد 

اجتماعها األول في 23 يونيو.
واألسبوع الماضي رأت منظمة الصحة أن تفشي 

جدري القرود رغم أنه يثير قلقا بالغا "ال يشكل في 
الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا 

دوليا" في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة 
الصحة العامة أن تعلنه.

وارتفع عدد اإلصابات بشكل حاد في األيام األخيرة: 
يمثل هذا التعداد األخير الذي يعود إلى 30 يونيو 

زيادة بنسبة 55,9 بالمائة مقارنة بالعدد السابق قبل 
ثمانية أيامي مع 3413 إصابة. وما تزال أوروبا إلى 

حد بعيد، المنطقة األكثر تضررا من الفيروس مع 85 
بالمئة من اإلصابات في حين أنه ينتشر في  53 دولة. 
وتم رصد زيادة غير عادية في عدد اإلصابات بجدري 
القرود منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا حيث 

الفيروس مستوطن.
وهذا المرض المعروف منذ 1970 من عائلة الجدري 

الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما لكنه أقل 
خطورة منه. وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل 

إلى اإلنسان من طريق حيوانات مصابة.
ويتسبب المرض في بادئ األمر بارتفاع في درجة 
حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع 
تكوين قشور. وهو يكون في أكثر األحيان حميدا 

ويشفى المريض عموما بعد أسبوعين او ثالثة أسابيع.
الوكالت

بمنا�سبة الذكرى ال 60 لعيد ال�ستقالل

 "اأوريدو" تهنئ
 ال�سعب الجزائري

هنأت شركة "أوريدو" بمناسبة ستينية االستقالل 
الشعب الجزائري، متمنية له المزيد من السعادة 

والرقي، معلنة بالمناسبة عن إطالق حملة اتصالية 
واسعة لمشاركة الجزائريين إحياء هذه الذكرى 

المجيدة وتقاسمت مع الشباب الجزائري فرحة هذا 
اليوم العظيم الذي يُؤّرخ لبطوالت وتضحيات أسالفه.
وإلحياء هذه المحطة التاريخية للجزائر والتي ترمز 

إلى اعتزاز الجزائريات والجزائريين بتاريخهم 
وبانتمائهم إلى هذا الوطن الذي يحملونه في قلوبهم، 

أطلقت"أوريدو"حملة اتصالية واسعة تحت شعار 
"أنا الجزائر!" عبر مختلف وسائل اإلعالم: القنوات 

التلفزيونية والصحافة المكتوبة والواب واإلعالن 
الخارجي ووسائل التواصل االجتماعي.

وفي إطار نفس االحتفاالت بعيد االستقالل، 
أطلقت"أوريدو"ومضة تلفزيونية بحس وطني قوي 
وعميق، حيث تُمثل هذه الومضة ذات رمزية قوية 

هي وسيلة للتعبير عن امتناننا للكفاح من أجل حرية 
واستقالل الشعب الجزائري.وقد بثُت هذه الومضة 

االتصالية ابتداًء من أول أمس عبر مختلف القنوات 
الوطنية. كما يمكنكم مشاهدتها عبر الصفحات 
الرسمية لـ"أوريدو" على الفايسبوك ولينكدين 

 )LinkedIn(واليوتيوب. من جهة أخرى، تزيّن 
المقر الرئيسي لـ"أوريدو"المتواجد بأوالد فايت، بلوحة 

جدارية ُمجّسدة من قبل فنان تشكيلي تحمل رسالة 
"تحيا الجزائر.”

وفي رسالة تهنئة بهذه المناسبة، صّرح المدير العام 
لـ"أوريدو"، بسام يوسف آل ابراهيم: " أتشرف، 

باسمي وباسم كافة عمال الشركة،أن نتقدم بتهانينا 
الحارة وأطيب تمنياتنا للشعب الجزائري، بمناسبة 
االحتفال بعيد االستقالل والشباب. كما أنتهز هذه 

الفرصة ألترحم على أرواح شهداء الجزائر داعيا الله 
القدير أن يحمي الجزائر وشعبها"

ف. م

غالبية �سحايا ال�سباحة في"البرك" والمجمعات المائية اأطفال

 هالك 21 �سخ�سا غرقا 
في البحر منذ منت�سف جوان الما�سي

لقي 21 �سخ�سا م�سرعهم غرقا، منذ منت�سف جوان الما�سي، وفق ح�سيلة اأعلنت عنها م�سالح 

الحماية المدنية، والتي اأو�سحت في هذا ال�ساأن اأنه تم خالل ذات الفترة اإنقاذ 6615 اآخرين 

على م�ستوى عدة �سواطئ من التراب الوطني، فيما ت�سببت ال�سباحة في البرك والمجمعات 

المائية في وفاة 55 �سخ�سا منذ بداية ماي المن�سرم، غالبيتهم من الأطفال.

وزارة النقل تعلن عن تدابير وت�سهيالت على م�ستوى المحطات

 برنامج ا�ستثنائي لتنقل الم�سافرين خالل فترة العيد
أعلنت وزارة النقل عن وضع برنامج 

استثنائي للتكفل األحسن بتنقل المسافرين 
خالل فترة عيد األضحى عبر الطرقات 

على المستوى الوطني.
أوضح بيان لوزارة النقل أول امس، انه 

"في إطار التحضير لالحتفال بعيد األضحى 
المبارك لسنة 2022, الذي سيصادف 

نهاية أسبوع ممدد, تعلن وزارة النقل عن 

البرنامج االستثنائي للتكفل األحسن بتنقل 
المسافرين عبر الطرقات وهذا قبل, أثناء 

وبعد فترة هذا العيد".
وذكرت الوزارة انه من خالل هذا البرنامج 

سيتم اتخاذ ترتيبات وتدابير تتمثل في 
تسهيل استقبال المسافرين على مستوى 

المحطات البرية مع مراعاة توفير معايير 
السالمة, األمن والنظافة على مستوى هذه 

المنشآت.
كما سيتم خالل فترة العيد, يضيف البيان, 

تدعيم وسائل النقل لالستجابة للطلب 
المتزايد خالل هذه الفترة, حسب وجهات 

الخطوط لكل والية وضمان المداومة عالوة 
عن تنظيم عمليات مراقبة استثنائية خالل 

هذه األيام, لمتابعة مدى تنفيذ هذا المخطط 
مع ضمان النوعية في أداء الخدمة.

ولهذا الغرض، أعلنت الوزارة أنه، تم 
على مستوى مديريات النقل للواليات 

وضع خاليا مراقبة وتفتيش, تسهر على 
تطبيق اإلجراءات المتخذة والتدابير السالفة 

الذكر بالتنسيق مع السلطات المحلية 
وشركة استغالل المحطات البرية للجزائر 

"سوقرال" خالل الفترة المعنية".
اإ. �س
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