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ب المجل�س  الرئي�س تبون ين�شّ

الأعلى لل�شباب، ويوؤكد:

"الجزائــــر الجديــــــدة" 
�ستقطع الطريق اأمام المال 

الفا�سد ونزعة الت�سلــــط

الحكومة اأمام امتحان تح�سين القدرة ال�سرائية مراجعة قانون المالية 

التكميلي واإن�شاف 

متو�شطي الدخل
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بعد قرار الرئي�س تبون باإدراج الإنجليزية في الطور الإبتدائي 

 هــذه ردود فعــل الأ�ســرة التربوية



تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  أشرف 
أعضاء  تنصيب  مراسم  على  األمم  بقصر  أمس، 
المجلس األعلى للشباب، موضحا في كلمة ألقاها 
بالمناسبة أن المجلس سيكون "فضاء للحوار وتقديم 
االقتراحات وتقلد المسؤوليات في كل المجاالت"، 
مشيرا إلى دور المجلس األعلى للشباب الذي أكد 
البالد  ديناميكية  في  لالندماج  انطالق  نقطة  أنه 
ينتظر من أعضائه تقييم المخطط الوطني للشباب.

املجل�س االعلى لل�شباب نقطة انطالق 

لالندماج يف ديناميكية البالد

وأكد الرئيس، أن المجلس يجعل من انشغال الشباب 
أولى األولويات لتبوء المهام القيادية والعمل على 
توفير الحوافز المشجعة لهم القتحام عالم األعمال 
والمقاوالتية من خالل الثقة في مؤهالتهم العلمية 
انبثاق  أن  موضحا  التكنولوجيا،  في  وتفوقهم 
يجعل  وبلدية  والئية  محلية  ندوات  من  المجلس 
من أعضائه على دراسة تامة بمشاكل الشباب في 
ألداء  دعمهم  على  ويحرص  المعزولة  المناطق 
دورهم بنفس جديد، باإلضافة إلى أن الهيئة تضم 
وهيئات  الوزارية  القطاعات  مختلف  من  أعضاء 
المجتمع المدني، كما وعد الرئيس تبون بجعل هذا 
األفكار  وتبادل  والتداول  للحوار  فضاء  المجلس 
كل  في  المسؤوليات  وتقلد  االقتراحات  وتقديم 
القرار  اتخاذ  في  رأي  للشباب  ليكون  المجاالت 
حسب مهامهم المخولة لهم في المجلس، خاصة أن 
النظام الداخلي للمجلس يتيح لهم الفرصة لتعميق 
لحاجيات  واالستجابة  اآلليات  أنجع  حول  النقاش 
الشباب في مختلف المجاالت والمساهمة في تقديم 

التضامن والحس المدني الوطني.

  اجلزائر بداأت م�شارا جديدا
 منطقه اإبعاد املال الفا�شد

وذّكر الرئيس تبون بما حققته بالدنا على الصعيدين 
إلى  كلمته  في  قال  حين  والمؤسساتي،  السياسي 
االنتخابات  منذ  جديدا  مسارا  بدأت  "الجزائر  إن 
الرئاسية التي تلتها االنتخابات المحلية والتشريعية 
بمنطق جديد ال غبار عليه مع إبعاد المال الفاسد 
عن العملية االنتخابية، لتصل العملية إلى مرحلة  
تنصيب الهيئات والمؤسسات على غرار المرصد 
الوطني والمحكمة الدستورية وهذا ما يدل على أنه 

هناك تغيير جوهري".
حماسة  بارتياح  "تابعتم  قائال  الرئيس  وواصل 
الشباب وهم يعبرون عن ثقتهم في الندوات الوالئية 
ال  لمؤسسات  جديد  لتأسيس  اإلرادة  وفي  والبلدية 
زرعت  التي  الشوائب  عن  بعيدا  عليها  غبار 
الريبة في نفس المواطن وزعزعة ثقته في الدولة 
لمراجعة  واقع  أمام  "نحن  ليؤكد  ومؤسساتها"، 
جذرية وإحداث قطيعة مع الممارسات التي أنتجت 
فنحن  الدولة،  مؤسسات  كل  من  المواطن  نفور 
جزائر  الجديدة،  الجزائر  لبناء  عزيمة  بكل  نتقدم 
الشفافية وال مكان للمال الفاسد فيها، جزائر تقطع 
الطريق أمام نزعة التسلط أمام الجميع مهمن كان 

والمضي نحو األحسن".

 هذه تركيبة ومهام املجل�س االعلى لل�شباب

أمس،  الجزائرية،  األبنباء  لوكالة  برقية  أوضحت 
أن المجلس األعلى للشباب الذي عين الرئيس تبون 
 348 من  يتكون  حيداوي،  رأسه، مصطفى  على 
عضو، من بينهم 232 عضو منتخب بعنوان تمثيل 

شباب الواليات، يمارسون عهدتهم لمدة 4 سنوات 
غير قابلة للتجديد وتتميز بالمناصفة بين الجنسين، 
بموجب  تأسيسه  تم  الذي  المجلس  هذا  ويعتبر 
مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 27 أكتوبر 2021، 
طبقا ألحكام دستور 2020، هيئة استشارية توضع 
وتوصيات  آراء  تقدم  الجمهورية،  رئاسة  لدى 
واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب 
واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  في  وازدهاره 

والثقافية والرياضية وغيرها.
ويساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير 
االجتماعي  والتضامن  المدني  والحس  الوطني 
في أوساط الشباب، حيث يشارك بهذه الصفة في 
السياسات  وكذا  للشباب  الوطني  المخطط  تصميم 
العمومية  واألجهزة  والبرامج  واالستراتيجيات 
بتشجيع  أيضا  يكلف  كما  بالشباب،  المتعلقة 
تجاه  الشباب  والتزام  والتطوع  المواطنة  روح 
في  مشاركتهم  تشجيع  على  عالوة  المجتمع، 
التنمية  في  وإشراكهم  والسياسية  العامة  الحياة 
الهيئة  بهذه  المنوط  الدور  ويمتد  أبعادها،  بشتى 
ليشمل أيضا المشاركة في الوقاية من كل أشكال 
والتطرف  والجهوية  الكراهية  وخطابات  التمييز 
واآلفات االجتماعية في أوساط الشباب ومكافحتها 
التربية  نوعية  وتحسين  تطوير  في  والمساهمة 

والتعليم والتكوين لفائدة هذه الفئة.
من  األولى  الهيئة،  لهذه  الرسمي  التنصيب  ويعد 
االلتزامات  أهم  المنطقة، تجسيدا ألحد  نوعها في 
الشعب  أمام  تبون  الرئيس  بها  تعهد  التي  ال54 
في  تنفيذها  على  شخصيا  وحرصه  الجزائري 
السياسي  اإلصالح  أولويات  ضمن  وجيز،  وقت 

واالقتصادي والمجتمعي.

عزيز.ط

 مراجعة قانون املالية التكميلي

 واإن�شاف متو�شطي الدخل

 احلكومة اأمام امتحان
 حت�شني القدرة ال�شرائية

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة أمام امتحان حماية القدرة الشرائية 
التكميلي  المالية  قانون  لدى مراجعة  بتبني "نظرة واقعية"  ألزمهم  للمواطنين، حين 
2022، تأخذ بعين االعتبار الظرف االقتصادي القائم، مشددا على ضرورة أال يتضمن 
النص الجديد أي ضرائب وأال يمس بتركيبة األسعار المعتمدة، حفاظا على المكاسب 

االجتماعية لفئة متوسطي الدخل.
الدولة على  المنعقد أول أمس، حرص  الوزراء  وعكست مخرجات اجتماع مجلس 
إنصاف هذه الفئة من المجتمع، فقد كان الرئيس تبون واضحا بالنسبة لهذه النقطة حين 
قال بعبارة صريحة " يجب أال يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة األكثر دفعا 
للضرائب"، وتشديده على ضرورة أال يتضمن القانون أي ضريبة جديدة، وأال يمس 
بأي شكل من األشكال، بتركيبة األسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية 

والمكاسب االجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين.
على  بالدنا  به  تمر  الذي  الخاص  االقتصادي  الوضع  الجمهورية  رئيس  يغفل  ولم 
غرار باقي دول العالم، حين دعا الحكومة إلى إعادة النظر في فحوى قانون المالية 
التكميلي 2022، وفق نظرة حرص على وصفها بـ"الواقعية والعقالنية"، مشددا على 
أن مراجعة النص التكميلي بجب أن "تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، 
وتأخذ بعين االعتبار سّد فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف 

األعباء، ذات الصلة باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة".
اإميان. �س

 ممثل املفو�شية ال�شامية لالمم املتحدة 

ل�شوؤون الالجئني باجلزائر

 اإ�شادة بدور اجلزائر الكبري
والتاريخي يف ا�شتقبال واحت�شان الالجئني

   
أشاد ممثل المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين بالجزائر، أغوستينو 

موالس، أول أمس، بالجزائر العاصمة، بالدور "الكبير" و"التاريخي" للجزائر في 
استقبال واحتضان الالجئين.

قال موالس، في افتتاح تظاهرة احتفالية بمناسبة االحتفاء باليوم العالمي لالجئين 
المصادف لـ 20 جوان من كل عام، أنه "وباسم المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين فإنه يشكر الجزائر على حسن ضيافتها الذي تميزت به عبر التاريخ 
تجاه الالجئين.”

وأضاف أن الجزائر "لها تاريخ كبير ومميز في استقبال واحتضان ومساعدة 
الالجئين ولقرون، وهذا االستقبال تاريخيا لم يتعلق فقط بالجئي الجنوب )إفريقيا 
جنوب الصحراء( وإنما أيضا بالجئي أوروبا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط 

وغيرهم. ”
واعتبر ممثل المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالجزائر أن اليوم العالمي لالجئين 

هو "يوم لالحتفاء بشجاعة وقوة ومساهمات ماليين األشخاص في العالم الذين 
أجبروا على مغادرة أوطانهم بسبب العنف والحروب واالضطهاد"، مصرحا أن 

تعداد األشخاص الذين اضطروا للهروب من األزمات والحروب واالضطهاد التعدي 
على حقوق اإلنسان قد "تجاوز 100 مليون شخص ألول مرة"، وهي أرقام "غير 

مقبولة"، كما قال.
وعن أوضاع الالجئين الصحراويين بالجزائر قال موالس أنه "في األشهر األخيرة 
ولألسف كانت هناك مساعدة ودعم أقل فيما يخص تقديم المساعدات الغذائية الدولية 
لهم مرجعا ذلك للوضع السياسي الحالي في العالم وارتفاع أسعار الحبوب .."، داعيا 
"المجموعة الدولية واألمم المتحدة لمواصلة دعم الالجئين الصحراويين .."، مشيرا 

في نفس الوقت الى أن هذا "الرهان الصعب غير متعلق فقط بأوضاع الالجئين 
الصحراويين وإنما بالالجئين في مختلف مناطق العالم التي تشهد أزمات.”

وقال من جهته سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد 
القادر الطالب عمر، أن الالجئين الصحراويين "هم من أقدم الالجئين في العالم، وهم 

أيضا األكثر تنظيما بما يحوزونه من منظومات صحية وتعليمية وإدارية وقضائية 
وغيرها"، مضيفا أنهم "يتميزون بكونهم الجئين بقضية سياسية، حيث احتلت أرضهم 

وتم نفيهم وتشريدهم من طرف االحتالل المغربي.”
وأضاف السفير الصحراوي أن "المجموعة الدولية تعترف بحقهم في تصفية 

االستعمار وتقرير المصير غير أن األمم المتحدة فشلت في تنظيم االستفتاء .."، 
داعيا ل "حل المشكل سياسيا ووضع حد لحالة الجمود واالنسداد وإطالة النزاع 

بتحميل الطرف المغربي المعرقل المسؤولية.”
وكانت االحتفالية، التي نظمتها المفوضية السامية لالجئين بالجزائر، قد سلطت 

الضوء على ضرورة دعم الالجئين عبر العالم في ظل األزمات السياسية 
واالقتصادية الحالية، كما سلطت الضوء أيضا على قضية الالجئين الصحراويين 
وعرفت بنضال الشعب الصحراوي في سبيل االستقالل ضد االستعمار المغربي، 
باإلضافة إلى تنظيم سهرة فنية شاركت فيها العديد من الفرق والفنانين الجزائريين 

وكذا الصحراويين الذين غنوا للقضية الصحراوية وتغنوا أيضا بثورة الجزائر 
وكفاحها ضد االستعمار الفرنسي.

ع.ط

وفد من املجل�س ال�شعبي الوطني يقوم بزيارة 
اإىل املدر�شة العليا لل�شرطة "علي تون�شي"

قام وفد من أعضاء لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر 
العاصمة، بزيارة ميدانية بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي"، تم خاللها التعرف 

على الطرق والمناهج المعتمدة في التكوين، إلى جانب األجهزة والوسائل التقنية 
والبيداغوجية المتوفرة في المدرسة.

وبالمناسبة, طاف الوفد البرلماني بمختلف المرافق والهياكل البيداغوجية التي تتوفر 
عليها المدرسة, حيث اطلع على مختلف البرامج التكوينية والوسائل المادية والبشرية 

التي يعتمد عليها لضمان تكوين يتماشى مع المتطلبات الراهنة لألمن الوطني من 
أجل بلوغ االحترافية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومكافحة مختلف أنواع 

الجريمة، كما زار الوفد المتحف المركزي للشرطة "العقيد لطفي", حيث تعرف على 
أهم المحطات التاريخية البارزة التي مرت بها الشرطة الجزائرية واالنجازات التي 

حققتها.
وفي هذا اإلطار, ذكر مدير التكوين بالمديرية العامة لألمن الوطني, مراقب الشرطة 

محمد سرير, في كلمة له, ب "األهمية التي يكتسيها مجال التكوين باألمن الوطني 
لتحقيق االحترافية من خالل تحسين مستوى البرامج سواء في التدريس النظري أو 

التطبيقي لفائدة كل الفئات المستفيدة من التكوين".
وشدد سرير بالمناسبة, على ضرورة "تحيين برامج التكوين تماشيا مع التطورات 

والتحوالت االقتصادية واالجتماعية للتمكن من التصدي للجرائم الحديثة كجرائم 
السبيرانية واطالع الشرطة باستمرار على القوانين المسطرة لمواجهة الجريمة وكل 

ما يمس بأمن وممتلكات المواطن".
من جهته, اعتبر رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني, جدو رابح, هذه 

السانحة "فرصة لتعرف عن قرب على مستوى التكوين المعتمد في هذه المدرسة 
العريقة التي تعد صرحا تكوينيا بامتياز".

واستغل جدو هذه الزيارة ليعرب على "كل العرفان واالمتنان لرئيس الجمهورية, 
السيد عبد المجيد تبون, على عنايته واهتماماته بجهاز الشرطة وحرصه الشديد على 

ترقية وتعزيز قدرات وإمكانيات هذه المؤسسة األمنية لتكون حافظا لألمن العام 
وباسطا للطمأنينة وسدا حصينا في وجه الجرائم ومختلف اآلفات االجتماعية".

وكان مدير المدرسة العليا للشرطة, مراقب الشرطة, عبد السالم علمي, قد استعرض 
بالمناسبة الجهود التي ما فتئت تبذلها هذه المدرسة التي انشئت في 1973, من 

أجل "تحسين مستوى التكوين وبلوغ االحترافية, من خالل تنويع التكوين وإدراج 
تخصصات علمية وتقنية جديدة, السيما في مجال اإلعالم اآللي وتوفير األجهزة 

ومختلف الوسائل البيداغوجية وتعليم اللغات األجنبية".
ف.م
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ب املجل�س االأعلى لل�شباب، ويوؤكد: الرئي�س تبون ين�شّ

اأّكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اإحداث القطيعة مع املمار�شات 

ال�شابقة التي قال اإنها " اأنتجت نفور املواطن من كل موؤ�ش�شات الدولة"، ملتزما 

باأن تكون "اجلزائر اجلديدة" التي يعتزم بناءها " جزائر ال�شفافية ال مكان 

فيها للمال الفا�شد وتقطع الطريق اأمام نزعة الت�شلط".



وفي كلمة افتتاحية أمام أشغال الجمعية 
العامة االستثنائية التحاد المجالس االقتصادية 

واالجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها, 
حيث تم خالل الجمعية تغيير اسم "الرابطة" الى 
"االتحاد", دعا الوزير األول  إلى توحيد الجهود 
وحشد القدرات البشرية والمادية واالستثمار في 
الطاقات الشبابية التي تزخر بها الدول العربية 
لالستفادة منها في "إثبات الوجود العربي ككتلة 

واحدة متضامنة.«
و اعتبر بن عبد الرحمان االتحاد من "بين اآلليات 

التي يمكن االعتماد عليها, في مساعي بعث 
العمل العربي المشترك في المجال االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي, من أجل تحقيق النهضة 

المنشودة في األقطار العربية.«
و يأتي تنظيم هذه الجمعية العامة االستثنائية، 

حسب الوزير األول، في وقت تستعد فيه الجزائر 

لتنظيم القمة العربية والتي تندرج ضمن المساعي 
التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, 

في سبيل "لم الشمل العربي حول قضاياه 
المصيرية المشتركة في شتى المجاالت السياسية 

واألمنية خدمة لالستقرار في الوطن العربي, وكذا 
قضايا التنمية االقتصادية و االجتماعية أو تلك 

المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية.«
وشدد بن عبد الرحمان على األهمية البالغة لهذه 
الدورة المستمدة من أهمية هذه المجالس ودورها 
المحوري، ضمن البنية المؤسساتية للدول, وفي 

تنشيط الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية على 
الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

 وتابع بان هذا اللقاء سيعزز المساعي المشتركة 
إلعادة احياء االتحاد بعد الركود الذي عرفه نتيجة 
األزمة الصحية كوفيد-19, وتحقيق األهداف التي 

أنشئ من أجلها, السيما في مجال تشجيع ثقافة 

الحوار بكل أشكاله والعمل على تحقيق تنمية 
اقتصادية واجتماعية متوازنة قادرة على تجسيد 

العدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي المنشود.
ودعا بالمناسبة الوفود الحاضرة ل "االستلهام من 
التجربة الجزائرية الرائدة في مجال تشجيع ثقافة 
الحوار والتواصل التي يعمل رئيس الجمهورية 
على تحقيقها منذ توليه سدة الحكم في الجزائر", 
خاصة فيما يتعلق بأهداف االتحاد لتشجيع ثقافة 

الحوار بكل أشكاله وتعميق الديمقراطية التشاركية 
وتحقيق السلم و االستقرار االجتماعي.

وقد تم خالل الدورة تزكية الجزائر, ممثلة في 
رئيس المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي 
و البيئي, سيدي محمد بوشناق خالدي,  كرئيس 
التحاد المجالس االقتصادية واالجتماعية العربية 
والهيئات المماثلة لها, مع احتضان الجزائر مقر 

االتحاد.

أعلنت مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين واالستصالح 
بوزارة الفالحة ميرة توامي عن استرجاع 800 ألف 

هكتار من األراضي غير المستغلة في إطار عملية الجرد 
التي اطلقتها الوزارة منذ اشهر بهدف تطهير الهقار 

الفالحي ونزعه من أيدي غير مستحقيه.
وأكدت توامي في تصريحات لقناة خاصة أن مصالح 

وزارة الفالحة قامت باسترجاع 800 ألف هكتار جديدة 
من األراضي غير المستغلة عبر العددي من واليات 
الوطن معتبرة ان عملية الجرد التي اطلقتها الوزارة 

بدأت تأتي بنتائجها وهي مستمرة لغاية تطهير كل 
العقار الفالحي ونزع أي عقار غير مستغل، بالمقابل 

أشارت ذات المسؤولة إلى التحضير لنصوص قانونية 
من أجل منح أراض للشباب تصل مساحتها حتى 20 

هكتارا معتبرة ان هذه الخطوة تأتي لتشجيع الشباب على 
االستثمار في قطاع الفالحة وهو ما سيوفر مزيد من 

اليد العاملة من شريحة الشباب. هذا وقد أطلقت وزارة 
الفالحة شهر فيفري الماضي عملية جرد األراضي 

الفالحية غير المستغلة أو المهجورة عبر 4 واليات، 
بهدف استعادتها ومنحها للمستثمرين. وأوضحت الوزراة 
آنذاك أنها ستخص هذه العملية بالدرجة األولى، واليات 

الوسط: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة وبومرداس 
وسيتم تعميمها تدريجياً عبر كامل التراب الوطني.  

واعتبرت أن هذه العملية ستسمح بإجراء جرد حقيقي 
لجميع المستثمرات غير المستغلة، ومواقعها و اتخاذ 
القرار وفًقا للقوانين السارية: وينص القانون 25-90 

المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 على أن عدم االستغالل 
الفعلي لألراضي الفالحية يشكل، بسبب أهميتها 

االقتصادية ووظيفتها االجتماعية، "انتهاكا للحقوق"، كما 
ينص القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 

على أن عدم استغالل األراضي الفالحية وتحويلها 
عن وجهتها يشكل إخالال من طرف المستفيد من عقد 

االمتياز في الوفاء بالتزاماته.
�ش.زمو�ش

 رئي�ش اجلمهوربة يطالب بربنامج

 مدرو�س لإنتاج هذه املادة 

 اأوروبا ت�ضع اجلزائر 
�ضوقا ل�ضراء الهيدروجني

طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل اجتماع مجلس 
الوزراء بضرورة التوجه وفق برنامج مدروس، إلنتاج الهيدروجين 

األخضر والطاقة الشمسية.
ويأتي قرار رئيس الجمهورية، بالموازاة مع الجهود المبذولة من 

مختلف دول العالم لتسريع خطط التحول إلى الطاقة النظيفة والتقليل 
من االعتماد بشكل كبير على النفط والغاز والفحم، والعمل للحصول 

على إمدادات طاقة أكثر أمانا.
وفي هذا الصدد، كشفت دراسة جديدة بأن تصدير الهيدروجين 

انطالقا من الدول العربية الواقعة على ضفة البحر األبيض المتوسط 
ستكون له فوائد كبيرة للدول المنتجة والمصدرة له، خاصة وأن الدول 

األوروبية تسعى الستيراد 10 ماليين طن من الهيدروجين، وفق 
خطة "ريباور إي يو"، التي تسعى من خاللها لتعزيز كفاءة الطاقة 

ومصادر الطاقة المتجددة. 
وقال وائل حامد عبد المعطي خبير الهيدروجين والصناعات 

الغازية لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، 
في تصريحات نقلتها منصة الطاقة، بأن السوق  األوروبية، ترغب 
في شراء الهيدروجين، وفي المقابل فإن بعض الدول العربية ومنها 
الجزائر تعتبر مناطق انتاح، وبحكم قرب المسافة، فإن دول القارة 

العجوز ستتوجه نحو أقرب المناطق إلقتناء الطاقة النظيفة.
وأوضح خبير الهيدروجين، بأن دول الجزائر، المغرب ومصر تقدم 
نفسها كونها قادرة على توفير هذه السلعة بسعر تنافسي، حتى وإن 

كان مرتفعا، مقارنة مع البدائل األخرى، إذ أن تكلفة نقل الهيدروجين 
من أستراليا إلى أوروبا ستكون مرتفعة، ألن الرحلة ستكون أطول 

والفقد سيكون كبيرا، والتي قد تصل ل 2 بالمئة، غير أن العكس 
بالنسبة لدول حوض البحر األبيض المتوسط القريبة من أوروبا، لذا 

لن يستغرق تصدير الهيدروجين وقتا طويال، وستكون نسبة الفقد قليلة 
للغاية.

وأضاف عبد المعطي، أن مشكلة الفقد تمس كل أنواع الوقود مثل 
الغاز المسال، إذ إنه بنقل الغاز الطبيعي المسال عبر الناقالت يفقد 

نسبة 0,1 نتيجة تبخره من حالته السائلة إلى الغازية، ولكن هذا الفقد 
يستغل على الناقالت وقودا للمحركات وأجهزة الدفع، فال تذهب هذه 

الكميات في الهواء.
وبخصوص استخدام خطوط األنابيب، التي تنقل الغاز الطبيعي، 

كشف وائل حامد عبد المعطي، بأن 70 بالمئة من خطوط األنابيب 
في الشبكة األوروبية، وبعضها من دول شمال أفريقيا، صالحة 

لتصدير الهيدروجين الخام بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.
وأشار إلى أن دراسة أوروبية جديدة أكدت جدوى تصدير 

الهيدروجين من الجزائر، المغرب ومصر إلى القارة العجوز عبر 
خطوط األنابيب، مضيفا إذا تحدثنا عن خليط الهيدروجين والغاز، 

فهذا سيكون خيارا أكثر سهولة بالنسبة لدولة مثل الجزائر التي 
تصدر الغاز لكل من ايطاليا وإسبانيا، ويمكنها خلطه مع الهيدروجين 

الستخدام هذا الخليط الحقا، وهو ما سيقلل من انبعاثات الكربون، 
رغم ارتفاع تكلفته، إذ  ال يمكن وضعه في منزلة الصناعة التنافسية 

مع الغاز، في الوقت الراهن.
ف.م

 عرقاب يتحدث عن امل�شروع

 وي�ؤكد على جناعته القت�شادية

 خط اأنابيب الغاز
 "اجلزائر- نيجرييا" اأكرث اأمنا 
جدد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب تأكيد الجزائر على أن 

مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري النيجيري يعد األكثر أمانا وجدوى 
اقتصاديا، عن غيرها من المشاريع.

وقال عرقاب في تصريح لصحيفة "دير شبيغل االلمانية"، على هامش 
مشاركته في االجتماع الثالثي الثاني بين الجزائر، النيجر ونيجيريا حول 
مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP، بأنه سيكون جاهزا 
في غضون ثالث سنوات، لنقل ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من 

الغاز إلى أوروبا سنويا، مضيفا بأن تجسيد مشروع خط األنابيب عبر 
الجزائر يعد أكثر أمانا وجدوى اقتصاديا، في حين فإن خط األنابيب 

اآلخر الذي تسعى المغرب لتجسيده يمر عبر 12 دولة لمسافة تزيد عن 
6000 كيلومتر وينطوي على تعقيدات غير محدودة، عالوة على تكلفته 

المرتفعة، كما أن التمويل غير واضح، مؤكدا في ذات السياق، بأن 
الجزائر تمتلك الموارد واإلرادة لتمويل جزء كبير من خط األنابيب العابر 

للصحراء.
وأشار عرقاب، بأن الجزائر تعمل حاليا على مشروع خط أنابيب الغاز 

العابر للصحراء بطول 4 آالف كيلومتر من نيجيريا عبر النيجر إلى 
الجزائر، لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، مضيفا بأنه قد تم بالفعل 

انشاء معظم البنية التحتية في الجزائر ويتوقع  االنتهاء من المشروع في 
غضون 3 سنوات.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة، بالموازاة مع احتضان العاصمة 
النيجيرية أبوجا، اجتماعا لبحث تطورات مشروع خط أنابيب الغاز العابر 

للصحراء، الذي طرحت فكرته قبل نحو 20 عاما، وتم خاللها توقيع 
مذكرة تفاهم بين مجمع "سوناطراك"  وشركة النفط الحكومية النيجيرية 

من أجل تنفيذ المشروع وتجسيده على أرض الواقع.
وينطلق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP من جنوب 
نيجيريا، مرورا بدولة النيجر، ليصل بعدها إلى الجزائر، وقدرت تكلفة 
انجازه بنحو 20 مليار دوالر، لنقل ما بين 20 و 30 مليار متر مكعب 

من الغاز النيجيري سنويا إلى دول أوروبا.
في المقابل، فإن خط الغاز النيجيري المغربي تصل مسافته لنحو 5660 
كيلومتر، وظهرت فكرة انجازه سنة 2016، وقدرت تكلفة انحازه بأزيد 

من 25 مليار دوالر.
يمر المشروع بـ 12 دولة أفريقية ليصل المغرب، عكس خط األنابيب 

الذي يربط نيجيريا بالجزائر، إذا أن الخط المغربي سيصطدم بعدة عوائق 
لتجسيده، بداية من مروره بكل من نيجيريا، البنين، الطوغو، غانا، 

كوت ديفوار، ليبيريا، باإلضافة إلى سيراليون، غينيا وغينيا بيساو وكذا 
غامبيا، السنغال وموريتانيا والمغرب، ما يبرز االختالف الكبير بين 

المشروعين.
ف.م

ع. ط

ب��شناق خالدي رئي�شا لحتاد املجال�س القت�شادية والجتماعية العربية واجلزائر حتت�شن مقر الحتاد

 بن عبد الرحمان: وجوب تطوير العمل 
العربي امل�شرتك يف ظل التحديات الراهنة

اأكد، اأم�س، ال�زير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، على وج�ب تط�ير العمل العربي امل�شرتك والرتقاء به 

يف ظل التحديات الراهنة التي تفر�شها الظروف الإقليمية والدولية و التي تتطلب التكاثف ملجابهتها.
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مديرة التنظيم والتخطيط العقاريني وال�شت�شالح ب�زارة الفالحة مرية ت�امي تك�شف:

ا�شرتجاع 800 األف هكتار من الأرا�شي غري امل�شتغلة والعملية متوا�شلة

شدد المحلل االقتصادي أحمد سواهلية  أمس على  
أهمية إصالح النظام الضريبي بشكل عاجل و 

ملح  بتبسيط الضريبة و توسيع  مساحتها واستخدام 
الرقمنة للقضاء على التهرب في هذا المجال مقترحا  

حلوال الستقطاب االقتصاد الموازي  الذي  يخلق 
ايرادات فردية ال جماعية.

وأوضح سواهلية  في تصريحات لإلذاعة الوطنية أن  
التهرب الضريبي سينعدم تقريبا برقمنة قطاع الجباية 
الذي سيسمح بتحصيل الضريبة بدقة بعيدا كل البعد 
عن االجراءات البيروقراطية. وحسب  سواهلية فإن 
توسيع مساحة النشاط االستثماري سيساهم في زيادة 
حجم الوعاء الضريبي واالعتماد بشكل ثانوي على 
الجباية النفطية منتقدا غياب العدالة الضريبية التي 

فسرها بالتناقض الحاصل في التحصيل من رواتب 

الموظفين بشكل آلي في حين يعتمد  التحصيل على 
التصريح في النشاط االقتصادي الحر ما يزيد من 

نسب التهرب الجبائي.  
واقترح سواهلية في هذا الخصوص  حلوال 

الستقطاب االقتصاد الموازي  الذي  يخلق ايرادات 
فردية ال جماعية وذلك بمنح تحفيزات وضمانات 

تتعلق خاصة بشق االصالح الضريبي الذي 
يراه هؤالء قاتال بالنسبة لهم .  لإلشارة فأن اخر 

تقرير لمجلس المحاسبة  كان قد كشف عن تهرب 
ضريبي ضخم تجاوز الخطوط الحمراء، إذ فاقت 

قيمة الضرائب غير المحصلة 13 ألف مليار دينار 
جزائري، أي ما يعادل قرابة 100 مليار دوالر.  

وتشمل الضرائب غير الُمحصلة الضريبة على 
األمالك، والرسم على القيمة المضافة، وأرباح 

الشركات، والدخل اإلجمالي العام، والغرامات 
القضائية، ومختلف أشكال التكليفات المفروضة في 

الجزائر. 
وبرر المجلس ضعف اإليرادات المتأتية من 
الضرائب، على غرار الضريبة على أرباح 

الشركات واإليرادات العادية والضرائب على 
األمالك، بالصعوبات التي تواجهها مصالح الوعاء 
في تحديد المادة الخاضعة للضريبة، كغياب تبادل 

المعلومات بين المؤسسات المالية ونقص المتابعات 
ضد الخاضعين للضريبة المسجلين في البطاقة 

الوطنية، والتحايل والغش من خالل استخدام أسماء 
مستعارة أو أسماء ألشخاص متوفين عن طريق 
التزوير، وذلك من دون ترك أمالك قابلة للحجز.

�ش.زمو�ش

املحلل القت�شادي اأحمد �ش�اهلية  يدع� لإ�شالح النظام ال�شريبي وي�ؤكد:

هذه احللول متاحة ل�شتقطاب القت�شاد املوازي 



ويؤدي التوافد اليومي والمكثف  على الشواطئ 
المسموحة فيها السباحة من طرف العائالت وكذا أماكن 

التسلية والترفيه خالل فصل الصيف إلى زيادة كمية 
النفايات التي تخلفها مطاعم األكل السريع وكذا العائالت 

بالمنازل  المجاورة للشواطئ حيث أخذت الطرقات 
هذه األيام  تسجل تكدس أكوام من النفايات ببعض 
المدن الساحلية؛ األمر الذي أثار موجة غضب في 

أوساط المصطافين، الذين يشتكون من روائح كريهة 
بدأت تنتشر بشكل يومي من القمامة المنتشرة بكل 

زاوية وهي  وضعية استدعت مناشدة السلطات المحلية 
ومطالبتها بضمان جمع النفايات بشكل يومي؛ فبالرغم 

من الجهود المبذولة للتخلص من النفايات المنتشرة 
بالقرب من الشواطئ، فإن الصور تعبّر عن واقع آخر.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر من مؤسسة نات كوم 

بالعاصمة لـ"الرائد" أن النفايات المنزلية تتضاعف 
عادة ثالثة مرات خالل موسم االصطياف  وهو ما 

يخلق ضغط على مؤسسات التنظيف ويستدعي تكثيف 
حمالت التحسيس والتوعية لمنع الرمي العشوائي 

للنفايات وضمان احترام مواقيت التخلص من القمامة، 
وفي بعض البلديات في العاصمة فان الوضع خرج 

عن السيطرة مبكرا هذه السنة فعلى سبيل المثال بلدية 
زرالدة تعرف مع بداية الموسم االصطياف تدهور 

كبير وانتشار غير مسبوق للنفايات هذا الوضع دفع 
بمصالح "نات كوم" بتكثيف دورات رفع النفايات، 

بعد أن كانت ثالث مرات في اليوم إلى ستة دورات، 
اثنتين في الفترات الصباحية، ثالث في الفترات 

المسائية وواحدة في الليل، كما تم تجنيد عدد إضافي 
من عمال المؤسسة وتجميد عطل البعض منهم، 

بسبب الكميات الكبيرة لحجم النفايات التي باتت تشّوه 
المحيط الخارجي ألغلب المدن، السيما تلك التي 

تعرف انتشار عدد كبير من الشواطئ منها الممنوعة 
من السباحة، ويقول ذات المصدر أن هذا المخطط 

اضطرهم إلى الرفع من توزيع عدد كبير لحاويات، 
وذلك الحتواء الوضع وامتصاص خلق مفرغات 

عشوائية من شأنها أن تتحول إلى كارثة بيئية خالل 
موسم االصطياف، بالمقابل فان مؤسسات النظافة 
اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على نظافة المحيط 

عبر الشواطيء حيث خصصت مؤسسة "نات كوم" 
بالعاصمة على سبيل المثال  حاويات في الكثير من 
الشواطئ الواقعة ضمن إقليم تدخلها، منها بولوغين، 
وباب الوادي، والصابالت بحسين داي، وهذا لفرز 

النفايات التي يرميها المصطافون.

شارك مجلس األمة, أمس، بنابولي )إيطاليا(, في 
الدورة الـ 45 لمكتب برلمان البحر األبيض المتوسط, 

حسب ما أفاد به بيان للمجلس.  وأوضح ذات 
المصدر, أن عضو مجلس األمة, نائب رئيس برلمان 

البحر األبيض المتوسط, الياس عاشور, الذي يمثل 
المجلس في هذه الدورة, دعا إلى "إيالء االهتمام 

الالزم بقضية الالجئين الصحراويين الذين شردوا 
من أراضيهم منذ ما يقارب النصف قرن, ليعاني ظلم 
استعمار غاشم يتحدى الشرعية الدولية ويرفض منح 

الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره.”
وبالمناسبة, جدد "دعم الجزائر الثابت للقضية 

الصحراوية العادلة وضد كل أشكال االستعمار". 
وعقب ذلك "درس مكتب برلمان البحر األبيض 

المتوسط مقترح تنظيم زيارة إلى مخيمات الالجئين 
الصحراويين بتندوف, للوقوف على أوضاع الالجئين 

الصحراويين.”
بدوره شارك البرلمان الجزائري, أمس, بمدينة نابولي 

اإليطالية, في أشغال مؤتمر برلماني رفيع المستوى 
حول مكافحة الجريمة المنظمة, حسب ما أفاد به بيان 

للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن البرلمان الجزائري, ممثال 
في هذا المؤتمر بكل من النائب عبد الوهاب يعقوبي, 

العضو الدائم ببرلمان البحر األبيض المتوسط والنائب 
يوسف رحمانية, رئيس لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية وحقوق اإلنسان بالبرلمان العربي, إلى 
جانب عضو مجلس األمة, إلياس عاشوري.

وأبرز البيان أن المؤتمر "نظمه برلمان البحر 
األبيض المتوسط بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة 

لمكافحة المخدرات والجريمة وكذا مؤسسة "فيتوريو 
أوكورسيو" تحت عنوان: "اتفاقية باليرمو: مستقبل 

مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.””
وشهدت أشغال أمس إلقاء كلمة االفتتاح الرسمي من 

طرف كل من رئيس برلمان البحر األبيض المتوسط, 
جينارو ميغليوري, والمديرة التنفيذية لمكتب األمم 

المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 
إلى جانب رئيس اللجنة العلمية لمنظمة "فيتوريو 

أوكورسيو.” وأشار البيان إلى أن أشغال هذا المؤتمر 
ستتواصل إلى غاية اليوم.

ع.ط

�ش. زمو�ش

اجلي�ش الوطني ال�شعبي 

 تخرج 10 دفعات باملدر�سة
 العليا للعتاد باحلرا�ش

تخرجت أمس بالمدرسة العليا للعتاد "المجاهد بن مختار الشيخ 
آمود" بالحراش )الجزائر العاصمة( 10 دفعات للطلبة الذين أنهوا 

دراستهم بعد تلقيهم تكوينا عسكريا وعلميا كامال.
وقد أشرف على حفل تخرج هذه الدفعات المدير المركزي للعتاد 
بوزارة الدفاع الوطني، اللواء صديقي اسماعيل، بحضور ألوية 
وعمداء وضباط سامين من مختلف مصالح ومديريات الجيش 

الوطني الشعبي.
وتتشكل هذه الدفعات من الدفعة 38 لدروس القيادة واألركان 

والدفعة 80 لدروس إتقان الضباط والدفعة 6 لضباط الماستر لنظام 
"ليسانس-ماستر-دكتوراه" والدفعة 24 لدورة ضباط التخصص 

)التطبيق( وكذا الدفعة 14 للطلبة الضباط )تكوين خاص.)ويتعلق 
االمر أيضا بالدفعة ال12 ليسانس لنظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه( 

والدفعة الثانية للطلبة الضباط العاملين )تكوين عسكري مشترك 
قاعدي( والدفعة ال49 لألهلية المهنية العسكرية من الدرجة الثانية 
والدفعة 93 لألهلية المهنية العسكرية من الدرجة األولى وكذا من 

الدفعة ال49 للطلبة ضباط الصف المتعاقدين لنيل الشهادة العسكرية 
المهنية من الدرجة الثانية.

وبعدما قام بتفتيش الدفعات المتخرجة وتوزيع الشهادات وتقليد 
الرتب على المتفوقين وكذا على الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة، 

أعطى اللواء صديقي موافقته على تسمية دفعات التخرج لسنة 
2021-2022 باسم الشهيد البطل أسامر مصطفى.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه قائد المدرسة، العميد سعودي 
حمداش، ب"المرافقة الدائمة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 
التي يحظى بها هذا الصرح التكويني وبالجهود المبذولة من قبل 

إطاراتها وأساتذتها في سبيل تخريج هذه الدفعات التي تلقت مختلف 
المعارف العسكرية والعلمية النظرية والتطبيقية في مجال تخصص 

سالح العتاد.”ودعا بالمناسبة الدفعات المتخرجة الى "الدفاع عن 
حرمة التراب الوطني واستئصال بقايا الشراذم اإلرهابية والقيام 

بالمهام المسندة إليهم في كل الظروف"، مشيدا ب"انضباط ومثابرة 
المتربصين والطلبة من الدول الشقيقة والصديقة.”وشهد حفل تخرج 

هذه الدفعات استعراضا قتاليا في فنون الكوكسول والرياضات 
القتالية بهدف إبراز المستوى العالي للياقة البدنية والجاهزية 

القتالية العالية إلطارات، أفراد، متربصي وطلبة المدرسة، ليستمر 
الحفل باستعراض عسكري أظهرت من خالله الدفعات المتخرجة 

لتشكيالتها مستوى رفيع من االحترافية في أدائها المنتظم الذي 
تميز بالتناسق والتغانم التام والتنظيم المحكم على وقع الموسيقى 

العسكرية.
ق. و

 ك�شف عن خمططاتهم 

الدنيئة التي ت�شتهدف اأمن اجلزائر

املوقوف "بن حليمة" يديل 
باعرتافات ح�صرية حول اخلونة 
والعمالء املتواجدين يف اخلارج

   
أدلى الموقوف محمد بن حليمة باعترافات حصرية حول الخونة 
والعمالء المتواجدين في الخارج وتورطهم في مخططات دنيئة 

تستهدف أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها.
وخالل شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري اول امس في الجزء 

االول من هذه االعترافات, تحت عنوان "رحلة الخيانة وتفاصيل 
المؤامرة", تطرق بن حليمة الى الخونة والعمالء المتواجدين في 
الخارج إلظهار حقيقتهم أمام الشعب الجزائري والى الطرق التي 
يستعملونها الستغالل الشباب الجزائري في مخططات تستهدف 

ضرب الدولة الجزائرية والجيش الوطني الشعبي على وجه 
الخصوص.

وبعد أن ذكر بالتحاقه بصفوف الجيش الوطني الشعبي كسائق, قال 
بن حليمة بأنه تواصل مع المدعو محمد عبد هللا في أوت 2019 
وأخبره برغبته في الهجرة, مضيفا انه ارتاح له بصفته عسكريا 
سابقا, حيث كان هذا االخير يتصل بصفة آلية بالعربي زيطوط 
)مسؤول حركة رشاد االرهابية( ويخبره باألمر.وتابع أن هدف 

العربي زيطوط كان يتمثل في تجنيد عسكريين داخل وحدات 
الجيش الوطني الشعبي حتى يكونوا مصادر لمعلومات يستغلها في 
مخططاته.وذكر بأنه غادر الجزائر في سبتمبر 2019 ووصل الى 

أليكانت االسبانية ليتواصل هناك مع محمد عبد هللا الذي كان وسيطا 
بينه وبين العربي زيطوط, هذا االخير قدم له مساعدات مالية من 
أجل ابتزازه واستغالله, وذلك عن طريق أخويه ميلود واسماعيل 

والمدعو موسى زراري المقيم بمدينة ليون )فرنسا(.
كما تطرق الى أول اتصال له بالمدعو "أمير دي زاد" المقيم بفرنسا 

الذي تواصل معه وطلب منه رقم هاتفه للتواصل معه مثلما فعل 
مع العربي زيطوط.وأضاف أنه في اكتوبر 2019, تم قبوله بمركز 

اللجوء بمدينة تولوسا االسبانية, حيث شرع في بث فيديوهات 
تحريضية عبر االنترنت إثر تلقي توجيهات من اسماعيل زيطوط. 

وهنا تواصل معه العربي زيطوط وطلب منه فتح قناة على اليوتوب 
كانت تدر عليه أمواال, مشيرا الى أن اسماعيل زيطوط كان هو 

المسؤول االعالمي ألخيه العربي.
وتابع بأن العربي زيطوط كان بمثابة الرأس المدبر لتنظيم رشاد 

االرهابي الذي يضم أيضا كال من عباس عروة, مراد دهينة, 
رشيد مسلي ونزيم طالب, باإلضافة الى شخصين آخرين مزدوجي 
الجنسية. وكشف بن حليمه في اعترافاته أن العربي زيطوط مارس 

عليه ضغوطات إلجباره على البقاء في إسبانيا بهدف مواصلة 
استعماله في مخططاته الدعائية التي تستهدف ضرب الجزائر.

ع.ط

 الربملان ي�صارك باإ�صطنبول 
يف اأ�صغال املوؤمتر الربملاين الدويل
يشارك وفد عن مجلس األمة، في إطار وفد برلماني مشترك بين 

غرفتي البرلمان الجزائري، بإسطنبول )تركيا( في أشغال المؤتمر 
البرلماني الدولي، و ذلك من 20 إلى 21 يونيو الجاري، حسب 

ما أفاد به بيان للمجلس.وأوضح ذات المصدر أن أشغال هذا 
المؤتمر المنظم من طرف االتحاد البرلماني الدولي, بالتعاون مع 

الجمعية الوطنية الكبرى )البرلمان التركي(, تتمحور حول موضوع 
"البرلمانات والمواثيق العالمية حول الهجرة والالجئين : إرساء 

قواعد لتعاون دولي أكثر صالبة ولتنفيذ معزز على السلم الوطني".
وأوضح البيان أن اللقاء سيتناول بالدراسة والنقاش عديد المواضيع 

المتعلقة بمسألة الهجرة من بينها "األهداف وااللتزامات والجهود 
واالنتكاسات في تنفيذ المواثيق العالمية, الوقاية من الهجرة في 

دول األصل كحل دائم للهجرة القسرية, التصدي لظاهرة الهجرة 
غير الشرعية بما في ذلك تسيير الحدود ومكافحة الجريمة العابرة 

لألوطان, إلى جانب موضوع ترقية تشاركية منصفة لألعباء 
والمسؤوليات".وذكر البيان بأن وفد مجلس األمة المشارك في هذا 
المؤتمر يتشكل من السادة, دادي عدون عمر, رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج, إلى جانب 

عضوي مجلس األمة إسماعيل ديلمي و فريد غربي.
ف.م
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تت�شاعف عادة بحوايل ثالثة مرات خالل مو�شم اال�شطياف

 ال�صلطات املحلية تعلن احلرب 
على "النفايات" عرب املدن ال�صاحلية

تواجه ال�شلطات املحلية يف الواليات واملدن ال�شاحلية منها العا�شمة مع بداية مو�شم اال�شطياف م�شكل تكد�س النفايات 

املنزلية بطريقة باتت ت�شكل م�شدر قلق للم�شوؤولني املحليني وعمل م�شاعف ملوؤ�ش�شات التنظيف ما ي�شتدعي تكثيف حمالت 

التح�شي�س حلث امل�شطافيني على االلتزام برفع نفاياتهم وو�شعها يف اماكنها خالل تنقلهم من وايل ال�شواطيء.

مبنا�شبة اليوم العاملي للتربع بالدم

مديرية االأمن الوالئي باجللفة تنظم حملة للتربع بالدم
بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم نظمت مصالح الشرطة 

لألمن الوالئي بالجلفة على مستوى تراب الوالية حملة 
للتبرع بالدم، المبادرة التي انطلق أول أمس تتواصل إلى 

غاية اليوم وهي حملة تضامنية تدخل في إطار التآزر 

بين مصالح الشرطة والمواطن من جهة ومن جهة اخرى 
من أجل إثراء بنوك الدم على مستوى مختلف المؤسسات 

االستشفائية بوالية الجلفة لتوضع في متناول المرضى 
عند الحاجة، كما أن سلك الشرطة بالوالية يبقى دائما على 

استعداد لتقديم يد العون للمواطن والمريض وهذا من خالل 
المشاركة في مختلف التظاهرات السنوية وهذا ما اشار 

إليه أحد االعضاء المكلفين  بخلية االعالم .
حمود عزيز لعجاج

جمل�س االأمة ي�شارك يف الدورة الـ 45 ملكتب برملان املتو�شط املنعقد باإيطاليا

دعوة الإيالء االهتمام الالزم بق�صية الالجئني ال�صحراويني



انقسم مختصون ونقابيون حوار "ايجابية  قرار  مجلس 
الوزراء االخير بإدراج اللغة االنجليزية في الطور االبتدائي 

بداية من الموسم الدراسي "القادم" في إطار إصالح 
المنظومة التربوية، وفيما ثمنه  البعض واجمع وان  القرار 
جاء متأخرا جدا، ويجب اإلسراع في تجسيده عبر االعتماد 
مع اساتذة "مختصين"  تفاديا لتدخل وكالء فرنسا  لعرقلة 

العملية، يرى اخرون ان اضافة مواد اضافية لتالميذ 
االبتدائي الذين يدرسون اصال 13 مادة أمر متعب عليهم.
وقالت الخبيرة التربوية الدولية زهرة فاسي في تصريح 

لـ"الرائد" زهرة فاسي الخبيرة التربوية الدولية أن القرار 
متأخر كثير، حيث كان من المفروض اعتماده  من بداية 

التسعينات، ، ولكن الظروف لم تكون مواتية، وجعله يؤجل 
، مشددة أن  ازدواجية اللغة يجب أن تعطى االولوية الى 

اللغة  العربية ثم االنجليزية ثم الفرنسية وأكدت أن هذا 
التأخر اثر على  المنظومة التربوية.

وأشارت أن إدراج اللغة االنجليزي في السنة المقبلة هو 
قرار صائب،  بعد أن كانت قد اقترحت  أن الحروف 

االبجدية يجب أن  تبدأ من السنة االولى، وقالت"  آن األوان 
للتفح اكثر للعالم ، بالنظر أنها لغة متعامل بها عالميا، 

وبالتالي تفتحنا االقتصادي واالجتماعي يجبرنا على تفتح 
تربوي.

واعتبرت فاسي  أن تعلم اللغات كفاءة، والجزائر البد لها 
من  التفتح في ظل التبادالت التجارية مع مختلف دول 

العالم ، وأكدت في ذات السياق اهمية تكريس تدريس جميع 
اللغات "االنجليزية والفرنسية" بعد أن اعتبرت  ان تدريس 
الفرنسية ال يعني أنها  تساوي " فرنسا" بل هي لغة، و تعلم 

اللغات كفاءة علمية تنفع الفرد الجزائري أين ماكان.

 زهرة فا�سي  حتذر من  عدم اال�ستنجاد

 مبخت�سني لتدري�س االجنليزية«

ووضعت فاسي خطا أحمر حول أن  التدريس اللغة 
االنجليزية من غير مختصين، وشددت أن يكون من 

العنصر البشري المكون والتاطير االيجابي الكامل لتعليمها 
بطريقة سليمة ، رافضة اجبار استاذ واحد على تدريس 

جميع المواد.
النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس، قال ايضا"انه  البد 

من التفتح على اللغات ولكن المشكل يكمن في تكوين 
األساتذة البد من العودة إلى فتح  معاهد تكوين األساتذة ألن 

بدون تكوين سندور في نفس الحلقة المفرغة خاصة في 
االبتدائي.» 

كما اعتبر أن التسرع في اتخاذ القرار دون توفير الوسائل 
المادية والمعنوية وتكوين األساتذة في هذا االختصاص 

اليجدي نفعا، قائال "نحن مع هذا القرار ولكن البد التفكير 

اوال في التكوين خاصة في هذا المستوى والسن التلميذ 
يمكنه استيعاب عدة لغات.

من جهته ثمن عمراوي مسعود البرلماني السابق والنقابي 
السابق باتحاد"االنباف" تعميم اللغة اإلنجليزية في االبتدائي 

قائال "قد تأخر كثيرا ،  ونحذر من االرتجال ، غير أن  
عدم تحديد زمن التطبيق يبقي الباب مفتوحا  لعرقلة العملية 

كما حدث سنوات التسعينات رغم التجربة الناجحة ، ألن 
وكالء فرنسا  سيعرقلون العملية«. 

 خماوف من تكرار �سيناريو "الت�سعينات" 

و"اف�سال التجربة"الناجحة«

ونفس ما ذهب اليه المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة 
"االسنتيّو يحياوي قويدر فيرى دراسة امكانية تدريس اللغة 

اإلنجليزية في التعليم  االبتدائي قرار جرئ رغم تأخره  
، غير أن  عدم تحديد زمن التطبيق يبقي الباب مفتوحا  

لعرقلة العملية كما حدث سنوات التسعينات رغم التجربة 
الناجحة ، ألن وكالء فرنسا   عندنا سيعرقلون العملية بقوة 

وبدون هوادة. 
وثمن  سعدي حميد رئيس االتحاد الوطني الولياء التالميذ 
القرار  الذي كان االتحاد قد طالب به" قائال" كنا نتوقعه ، 

خاصة وان اللغة االنجليزية لغة عالمية وهي لغة العلم.
ويرى المتحدث انه"اكيد" سيتم إدراجها في  السنة الثالثة 

من التعليم االبتدائي  مع اللغة الفرنسية، مشددا على اهمية 
اعتماد اساتذة مختصين في اللغة االنجليزية، ودعا الى 

اهمية تعميمها على مؤسسات  في كامل الجمهورية وليس 
اعتمادها في بعض المؤسسات  "قائال" انه اكيد  الوزارة 
حضرت نفسها، بعد اللجوء الى مثل هكذا قرار وقامت 

بدراسة استشرافية.
وثمن القرار ايضا النشاط التربوي كمال نواري وقال انها"  
خطوة نثمنها و نتمنى تجسيدها في أقرب وقت ممكن خاصة 
و انها اللغة االولى في العالم و مادامت متروكة للمختصين 
" مقترحا  أن ال تكون اختيارية بينها و بين اللغة الفرنسية 
و أن يدرسها اهل االختصاص الحاصلين على شهادة اللغة 
اإلنجليزية ريثما يتم فتح هذا التخصص في المدارس العليا 

لالساتذة ) استاذ ابتدائي إنجليزية(و أن تكون من السنة 
الثالثة ابتدائي و أن تعمم على جميع المدارس و الواليات 

اي ال تكون مقتصرة على بعض االبتدائيات.
وفي المقابل شدد على اهمية التخفيف من البرامج و بعض 
النشاطات حتى ال تكون عبئا ثقيال على التالميذ،  وان يجد 

في الجامعة التخصصات التي لغة دراستها اإلنجليزية وليس 
الفرنسية اي ترك الحرية في اختيار اللغة في الجامعة.

 املدار�س  بحاجة  اىل ل12 الف ا�ستاذ اجنليزية 

ورف�س "قاطع""جلعلها "اختيارية"

وقال نوار ي" يوجد  أكثر من 24 ألف مدرسة إبتدائية في 
الجزائر بمعنى سوف يتم توظيف على األقل 12 ألف أستاذ 
لغة انجليزية خاصة و أن تخصص أستاذ ابتدائي إنجليزية 

غير موجود في المدارس العليا لالساتذة وعليه ستلجأ 
الوزارة الى خيار انتداب األساتذة الجدد للمدارس العليا من 
المتوسط و الثانوي الى االبتدائي أو إجراء مسابقة خاصة 
بهم او اإلستعانة باالستخالف او التعاقد دون أن ننسى أنه 

ليس بالضرورة فتح  منصب بكل مدرسة النها تخضع الى 
مقياس الحجم الساعي للمادة أي تكملة النصاب في مدرسة 

اخرى قريبة.
كما ثمن القرار رئيس المنظمة الوطنية الساتذة التربية 

مجال بوجمعة محمد  والذي يعتبر من أهم مطالبهم 
التي قدمت في الئحة المطالب ضمن اللقاء الثنائي الذي 

جمعها بوزير التربية في 13 فيفري من هذه السنة، ودعا 
إلى ضرورة تعزيز اللغة العربية، واستبدال الفرنسية 

باالنجليزية، حتى يتحقق المطلب على أكمل وجه، ويكون 
في صالح التلميذ ال عليه.

ا�ساتذة يحذرون من "الفو�سى" يف االبتدائي 

والت�سحية"بالعربية" و"الريا�سيات"

هذا فيما  حذر  اساتذة االبتدائي المنخرطين في التنسيقية 
الوطنية الساتذة االبتدائي من احداث فوضى في الطور 

االبتدائي  متسائلين" كيف يمكن تخفيف ثقل المحفظة 
بإضافة مادة جديدة بكتابين و كراريس عدة بداية من 

العام المقبل، وكيف يمكن تخفيف الحجم الساعي بإضافة 
ساعات أكثر؟!

كما تسائل "االساتذة" هل تدرس اإلنجليزية خارج 
التوقيت؟ مايعني إرهاقا و تعذيبا للتلميذ،  أم ستدرس 

بنفس التوقيت؟ مايعني التضحية بحصص اللغة العربية 
و الرياضيات؟، ومن يدرس اللغة اإلنجليزية؟ و لماذا لم 

تدرج قبال في تخصصات المدرسة العليا لألساتذة؟
ومن ابرز التساؤالت التي طرحت من قبل االساتذة ، 

كيف يتم ترسيم أساتذة اللغة االنجليزية؟! و كيف تهيأ رتبة 
مفتش؟ وهل تم إعداد المناهج الخاصة بهذه المادة مايعني 

أن مناهجها في الطورين المتوسط و الثانوي ستتغير؟  في 
ظل تصريح -حسبهم- المسؤولين استحالة تغيير المناهج 

و المقررات؟ حاليا، معتبرين انه يبقى التلميذ هو الضحية 
في كل هذا، باعتبار ان إصالح أي منظومة يبدأ من 

تقييم حقيقي و معالجة فعلية، ال أن تضاف مشاكل فرعية 
لتغطية المشاكل األساسية.

وشددوا  ان تالميذ االبتدائي بحاجة ان يعيشوا طفولتهم 

رافضا اضافة  مواد اضافية ترهقهم ، واكد انه بحاجة 
ان تكون الفترة المسائية مخصصة للرياضة و االشغال 

اليدوية و الرسم.
وقال في هذا الشان  حميدات محمد رئيس النقابة الوطنية 

المستقلة الساتذة التعليم االبتدائي انه يجب اللجوء الى  
اخصائيين ميدانيين فى المدارس االبتدائية لتأهيل التالميذ 
نفسانيا ومتابعة مشاكلهم والمعوقات التي تعيق دراستهم، 

قائال " ان التلميذ الجزائري بحاجة إلى مرافقة فعلية.«
كما شدد ان تالميذ االبتدائي بحاجة إلى مواد تؤهلهم 

وتنمي قدراتهم الفكرية لمسايرة برامجهم الدراسية وفق 
مراحل معينة وحتى اليصطدموا ببرامج فى الطور 

المتوسط ترهقهم من جهة وليس لهم فيها رصيد أما مواد 
االيقاظ من رسم واشغال فهي مواد تزيد من قدراتهم 
التعليمية وتنمي فيهم البحث وقوة المالحظة وتنمية 

بعض االعضاء الحسية الميدان كفيل بمتابعة كل مايتعلق 
باالبتدائي والنريد من االخصائيين النقد نريد متابعة فعلية 

ميدانية.

 بن عمرة " خطاأ كبري ادارج االجنليزية

 يف االبتدائي .. العلم لي�س حم�سور يف اللغة"

وقال من جهته بن عمرة عبد الرزاق الباحث بقطاع التعليم 
العالي بخصوص تدريس اللغة اإلنجليزية في الطور 

االبتدائي ومحاوالت البعض تعميمها في قطاع التعليم 
العالي "انه إذا كان تعميم اللغة اإلنجليزية بداعي التخلي 

عن لغة المستعمر فالبد أن نتخلى على أمور أخرى أكثر 
أهمية، مثل نظام ل م د الذي يعتبر نظام فرنسي وتم 

تطبيقه سياسيا ولم ينجح في بلدنا، أما إذا كان تعميمها 
بداعي العلم، هذا خطأ كبير ألن العلم ليس محصور في 

اللغة، فالبحث العلمي ليس لديه لغة معينة.
واشار المتحدث ان هناك بحوث فرنسية قيمة كما توجد 

بحوث إنجليزية بدون قيمة، قائال " ان اللغة التي يجب أن 
تعمم هي اللغة العربية بإعتبارها لغة وطنية فلو درست 

العلوم الطبية والتقنية بالعربية كان إستيعابها جيد بالنسبة 
للطلبة وال يبذلون جهد كبير في الفهم واالستيعاب بما أنه 
توجد ترجمة علمية، وومن ثم التركيز على كيفية تعميم 
لغتنا العربية عالميا من خالل إنتاج بحوث علمية جيدة 

وترجمتها لجميع لغات العالم. ومحاولة فرضها في دول 
العالم،  كمثال الصين أصبحت تدرس فيها اللغة العربية.

وختم المتحدث تصريحه" لماذا دائما نتبع غيرنا ومن 
نتبع المستعمر والغرب، و إذا كانت فرنسا إستعمار كذلك 

أمريكا وانجلترا إستعمار،  يعني الهروب من تبعية إلى 
تبعية أخرى،وهذا دليل على ضعفنا وليس قوتنا، ألن القوة 

تكمن في تقوية لغتنا العربية، وتقوية إقتصادنا«.

مرمي عثماين
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بعد قرار الرئي�س تبون باإدراج االإنجليزية في الطور االإبتدائي 

احتاد اأولياء التالميذ  "االإجنليزية �ستدر�س يف ال�سنة الثالثة ابتدائي ووطنيا"

الوكاالت بداأت ت�ستكي ندرة الزبائن رغم وفرة العرو�س

ال�سيـــــــاحة خــــــارج اأولويــــــات اجلــــــزائريــني
لم تسطر العديد من العائالت الجزائرية هذه السنة مع 
حلول فصل الصيف أي برامج للعطل  بسبب تدهور 

القدرة الشرائية التي تعيشها أغلب هذه االسر وتزامن فترة 
العطل هذه مع عيد األضحى، في وقت تؤكد فيه الوكاالت 

السياحة انها وضعت عروض مناسبة وفق الظروف 
الحالية للجزائريين وانها ستعمل على وضع برامج سياحية 
قصيرة المدى بأسعار تنافسية.ومع بداية موسم االصطياف 

واالفتتاح الرسمي له توجد هذه الوكاالت السياحية خالية 
على عروشها فال زبائن وال حتى مهتمين ببرامج السياحة 

لهذه السنة بسبب  تدهور القدرة الشرائية لعموم الجزائريين 
هذه الفترة وتزامن فترة العطل مع عيد األضحى.وحسب ما 

أكده عدد من أصحاب الوكاالت السياحية تحدثنا اليهم فإن 
أغلب الجزائريين ال يفكرون حاليا ال في السياحة الداخلية 

وال السياحة الخارجية، مؤكدين ان الموسم الحالي لن يكون 
موسم تعويض الخسائر نظرا لمؤشرات عديدة فالسياحة 

حاليا مقتصرة على فئة قليلة من الجزائريين لن يضمنوا أية 
مداخيل للوكاالت السياحية.وأشار في هذ الصدد مسير وكالة 

"ترافل تور" الكائن مقرها ببلدية القبة بالعاصمة انهم اجتهدوا 
في وضع برامج سياحية داخلية في الوقت الحالي تناسب 
االسر البسيطة ومحدودة الدخل مشيرا انه سيتم خالل هذا 

الموسم التركيز على الرحاالت السياحية قصيرة المدى والتي 
تدوم ثالثة أيام الى أسبوع من أجل جعل األسعار في متناول 

الجميع في حين سيتم التركيز على الوجهة الداخلية في الوقت 
الحالي  بسب ارتفاع أسعار التذاكر للوجهة الخارجية وحتي 

أسعار الخدمات في البلدان األوروبية واالسوية وهو ما يجعل 
تكلفة السياحة الخارجية مرتفعة جدا.

وأضاف ذات المتحدث ان االشكال ليس في العروض التي 
تعد متوفرة واغلب الوكاالت السياحية ستتكيف مع الوضع 

الحالي وستقدم حتما عروض مناسبة وانما اإلشكالية في 
الزبون الذي توجد السياحية حاليا خارج أولوياتها بدليل انه 

لم يستقبلوا منذ  بداية موسم االصطياف أي زبون مشيرا ان 
هذه الوضعية ستطيل من عمر ازمة الوكاالت السياحية التي 

عانت موسمين متتالين كانا األصعب على اإلطالق.

وتركز الوكاالت السياحية هذه السنة على الوجهة الداخلية 
فاستمرار غلق الحدود البرية مع تونس، وارتفاع أسعار 

التذاكر نحو أوروبا وبعض الوجهات، وكذلك تدهور القدرة 
الشرائية، جعل هذه الوكاالت تلغي من حساباتها الوجهة 

الخارجية، عدا بعض الوجهات المدروسة الموجة لشريحة 
معينة من الجزائريين، غير أن ذلك ال يعني وجود الوجهة 
الداخلية في متناول الجزائريين فأسعار الفنادق محليا أيضا 
تعتبر مرتفعة شانها شان باقي الخدمات السياحية وهو ما 

يجعل تكلفة السياحية الداخلية أيضا مرتفعة مقارنة مع وضع 
القدرة الشرائية للجزائيين حاليا .

�س. زمو�س



�ستحت�سن الألعاب املتو�سطية 2022 : 

الباهية، عرو�س البحر املتو�سط ومدينة 
اجلمال والرتاث

 بعد ا�ساعات مت تداولها 

والية باتنة تنفي تخ�سي�س 11 مليار 
لرتميم مدخل »تيمقاد«

فنّدت والية باتنة تخصيص مبلغ 11 مليار سنتيم من أجل إعـادة تهيئة 
وتزيين المدخل الرئيسي لمدينة تيمقاد األثرية.

ونفت والية باتنة في منشور لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك، 
كل ما ورد من أخبار حول هذا األمر، موضحة: “على إثر المعلومة 
المغلوطة التي تم نشرها على موقع التواصل االجتماعي  فايسبوك 
وبالضبط على صفحة تنسيقية صفحات باتنة، مفادها أن والية باتنة 

قد منحت مبلغـا ماليا يقدر بـ 11  مليار سنتيم  للمجلس الشعبي 
البلدي لبلدية تيمقاد، ومحاولة ربط هذا المشروع على أنه تحضير 

لمهرجان تيمقاد الدولي”.وأضاف البيان أن المشروع المتعلق بتهيئة 
مدخل بلدية تيمقاد تم تسجيله بتاريخ 30 جويلية 2020 بالمخططات 
البلدية للتنمية )PCD( بمبلغ مالي يقدر بحوالي 8 ماليير سنتيم، وال 
عالقة له بمهرجان تيمقاد الدولي.واستنكرت والية باتنة هذه األخبار، 
واصفة إياها بالعارية من الصحة، داعية مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي على التقيد وااللتزام بنشر المعلومات الصحيحة وتفادي 

كل األخبار المغلوطة.
س.ز

 
تخ�ص 8 وليات 

حرارة تتعدى الـ45 درجة  على 
الواليات ال�سرقية 

حذرت مصالح األرصاد الجوية، أمس من موجة حر شديدة، بدرجات 
حرارة قياسية تتعدى الـ45 درجة اليوم الثالثاء.  

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الواليات المعنية بالحرارة 
الشديدة، هي كل من الطارف، عنابة، جيجل، تيزي وزو. إضافة 

إلى قسنطينة، سكيكدة، بجاية، قالمة، ميلة، بجاية.كما وضعت وزارة 
الصحة، في بيان لها جملة من اإلجراءات الوقائية التي  يجب إتباعها 

في ظل  االرتفاع المحسوس بدرجة الحرارة. حيث أفادت الوزارة، 
أن األطفال الصغار واألشخاص المسنّون وذوي األمراض المزمنة، 
هم  الفئة األكثر عرضة لخطر الحّر.كما دعت وزارة الصحة، إلى 
غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة 

المساكن المعّرضة ألشّعة الشمس. وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة 
الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.إضافة إلى تجنّب الخروج 

في األوقات األشد حّرا، وإذا كان الخروج ضروريا فليكن بالصباح 
الباكر أو بساعة متأخرة من المساء. تابعة “إذا استلزم عليكم الخروج، 
ارتدوا مالبس خفيفة وواسعة وامكثوا تحت الظل بعيدا عن التعرض 

المستمّر للشمس”.كما دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى االستحمام 
عّدة مّرات في اليوم،  وتناول كمية كافية من المشروبات. مع تفادي 

تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين. وتفادي 
النشاطات الخارجية على غرار “رياضة، بستنة، أعمال بسيطة 

مختلفة”.في حين، اشارت الوزارة في اليان ذاته، إلى األعراض التي 
يمكن االنتباه لها عند التعرض ألشعة الشمس. على غرار آالم في 

الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة 
حرارة البشرة، مع االحمرار والجفاف. إضافة إلى تشّوش ذهني. 

وهنا يجب التصرف بسرعة،  باالتصال باإلسعاف )الخدمات الطبية 
االستعجالية، الحماية المدنية(. وفي انتظار وصوله، ينقل الشخص 

لمكان بارد، شرب الماء، رّشه بالماء البارد )أو تغطيته بقماش مبلّل( 
وتهويته.

س.ز
 م�ستغامن:

انطالق م�سروع الت�سيري املتكامل 
للنفايات

انطلقت أشغال المشروع التجريبي للتسيير المتكامل للنفايات، ضمن 
االتفاقية المبرمة بين التعاونية األلمانية الجزائرية والوكالة الوطنية 

للتعمير و الحركة الجمعوية بالتنسيق مع بلدية مستغانم  بهدف الحفاظ 
على البيئة ونظافة المحيط وكذا تثمين النفايات كمورد اقتصادي هام.

أوضح رئيس البلدية عابد مشري أن عملية المشروع التجريبي 
للتسيير المتكامل للنفايات المنزلية على مستوى األحياء جاء بعد 
إجراء محادثات مع المكتب األلماني حول تهيئة مشروع الفرز 

األول من البيوت باختيار حي 320 مسكن بشمومة القديمة كنموذج 
فيما ستعمم العملية على مختلف األحياء مستقبال، حيث سيتم وضع 

حاويات لرفع النفايات العضوية وكذلك الصلبة.في ذات الشأن، أشار 
خبير التعاونية األلمانية الجزائرية بن مهية ونيس إلى أن المشروع 

يندرج ضمن االتفاقية المبرمة بين التعاونية األلمانية الجزائرية 
)GIZ( والوكالة الوطنية للتعمير بالتنسيق مع بلدية مستغانم ومختلف 

الفاعلين المحليين على غرار جمعية حي شمومة القديمة 320 
مسكن،  الفيدرالية الوالئية لألحياء، موستاالند، مديرية البيئة وجامعة 
مستغانم.يضيف ذات المتحدث، أن المشروع تعليمي تجريبي يهدف 
إلى نشر الوعي والحس البيئي لدى المواطنين وتمكينهم من انتقاء 
نفاياتهم المنزلية عند المصدر لتسهيل عملية التسيير فيما بعد إلى 
عملية النقل والمعالجة، وكذا إيصال ثقافة تثمين النفايات وتغيير 

مفهوم النفايات لدى المواطنين والسلطات المحلية كونها ليست مجرد 
نفايات يتم التخلص منها في المكبات التقنية بل مورد اقتصادي 

هام يمكن الشباب االستثمار فيه مما يساهم في خلق مناصب شغل 
والحرص على نظافة المحيط.هذا وتم اختيار حي 320 مسكن 

بشمومة القديمة كمشروع نموذجي على أن تعمم التجربة على مستوى 
كامل األحياء، وستكون هذه  التجربة كمدرسة للتعلم لنقل الخبرات 

معرفة سبل والطرق الناجعة للتسيير المتكامل للنفايات المنزلية، 
يضيف ذات المتحدث.

ق.م

أسفل  الواقعة  المدينة,  فهذه 
السفح الشرقي لجبل المرجاجو 
هادئ,  خليجي  شاطئ  وفوق 
المعماري  بنمطها  تتميز 
الوجه  أعطى  الذي  المعاصر 
وشوارعها  للباهية  الجميل 
الحركة  الكثيرة  التجارية 
التي  التاريخية  الحقب  ومآثر 
وشواطئها  عليها  تعاقبت 
منها  يجعل  التي  الساحرة 
سياحية  ووجهة  جذب  منطقة 
المساجد  تزال  بامتياز.وال 
والقالع  والحصون  العتيقة 
الطلبة  ورباطات  واألبراج 
قائمة بهذه المدينة تشهد على 
الحضارات التي تعاقبت على 
التي  والمقاومات  وهران 
الغزاة  ضد  سكانها  خاضها 
اإلسباني  المستعمر  السيما 
والفرنسي.كما تشتهر وهران 
الجديدة«,  »المدينة  بحي 
الذي  النابض,  التجاري  قلبها 
على  المواطنون  عليه  يتوافد 
حاجياتهم  القتناء  السنة  مدار 
التدافع  ورغم  المختلفة. 
زوار  يتردد  ال  والتزاحم, 
هذا  الى  التوجه  على  الباهية 
أيضا  به  ينشط  الذي  الحي 
وباعة  والعشابون  العطارون 
وأقراص  القديمة  الكتب 
األفالم والموسيقى وتنتشر بها 
مطاعم األكالت الشعبية.وفي 
الوهرانيون  يغير  المساء, 
واجهة  شارع  الى  وجهتهم 
الوجهة  يعتبر  الذي  البحر 
في  السيما  للسياح  المفضلة 
يمكن  حيث  الصيف  فصل 
من  فنجان  احتساء  للمرء 
المثلجات  تناول  أو  القهوة 
بزرقة  بعيد  من  والتمتع 
بمحيط  السفن  وحركة  البحر 
وهران,  عرفت  قد  الميناء.و 
ثاني أكبر مدينة بعد الجزائر 
عدد  تجاوز  والتي  العاصمة 
نسمة,  ألف   726 سكانها 
في  كبيرا  عمرانيا  توسعا 
شرقا  امتد  األخيرة  السنوات 
الى غاية اقليم بلدية بئر الجير 
السانية  بلدية  الى  وغربا 
ببروز  التوسع  هذا  وسمح 
العديد من النشاطات التجارية 
التوسع  هذا  والخدمية.ومع 
المدينة  أصبحت  العمراني, 
المباني  تتشكل من مزيج من 
القديم  الطراز  بين  يجمع 
المتميز  الحديث  والطراز 
الفخمة  الشاهقة  بالمباني 
الزجاجية  الواجهات  ذات 
أنجزت  التي  والعمارات 

السكنية  البرامج  إطار  في 
المدينة  نالت  المختلفة.كما 
البنية  مشاريع  من  حظا 
التحتية المتطورة من شبكات 
وجسور  سريعة  طرقات 
وأنفاق والتراموي الذي طليت 
االبيض  باللونين  عرباته 
الباهية جماال  فزاد  واألحمر, 
السانية  ببلدية  وربطها 
بالضاحية الغربية وبئر الجير 
خط  عبر  الشرقية  بالضاحية 
طوله 19 كلم.كما تعزز النقل 
جوية  محطة  بانجاز  الجوي 
عصرية جديدة بمطار »أحمد 
بن بلة« الدولي طاقتها 5ر3 
السنة  في  مسافر  مليون 
ماليين,   6 الى  للتوسع  قابلة 
مكانة  فيه  الشك  مما  ستدعم 
حوض  منطقة  في  وهران 
المتوسط  األبيض  البحر 
المدينة  تلك  الباهية  تعد  .ولم 
كما  للبحر  ظهرها  تدير  التي 
وصفها البير كامو في روايته 
سنة  الصادرة  »الطاعون« 
1947 , بل هي تعانق البحر 
ازدهرت  حيث  الدوام  على 
نشاطات الصيد البحري الذي 
الهياكل  من  بالعديد  تعزز 
المعامالت  وتضاعفت 
التجارية عبر مينائها البحري 
الذي تدعم هذه السنة باستالم 
توسعة لنهائي الحاويات الذي 
البواخر  باستقبال  سيسمح 
الى  ومعالجة  الحجم  كبيرة 
غاية 1 مليون حاوية.وتشكل 
بمحيط هذه المتروبولية نسيج 
الصناعية  النشاطات  من 

القطاعات  والخدمية في شتى 
المناطق  من  العديد  عبر 
مدينة  الصناعية.وتواصل 
مساحتها  تزيد  التي  وهران 
الحضرية عن 54 كلم مربع 
ثالث  على  تتوفر  والتي 
جامعات ومراكز بحثية عديدة 
ورياضية  سياحية  ومركبات 
في  نهضتها  ومستشفيات, 
كل المجاالت لتعزيز مكانتها 

كحاضرة متوسطية.

بلدية وهران ت�ستفيد 

من اأزيد من 29 عملية 

تنموية

واستفادت بلدية وهران خالل 
األشهر الماضية من أزيد من 
تنموية ممولة من  29 عملية 
علم  حسبما  الدولة,  ميزانية 
الشعبي  المجلس  رئيس  من 
علوش.وخالل  أمين  البلدي 
العادية  الدورة  أشغال  افتتاح 
الشعبي  للمجلس  الثانية 
علوش  السيد  ذكر  البلدي 
مكنت  الوالئية  السلطات  أن 
االستفادة  من  وهران  بلدية 
على مرحلتين من 29 عملية 
بالتحضير  مرتبطة  تنموية 
األبيض  البحر  أللعاب 
وهران2022-  المتوسط 
إطار مخططات  ومسجلة في 
إجمالية  بقيمة  البلدية  التنمية 
دج  مليون  4ر510  تقدر ب 
بالعديد من  بالتكفل  مما سمح 
الحضرية. التهيئة  أشغال 
السلطات  أن  وأضاف 

الوالئية سجلت كمرحلة أولى 
برامج  ضمن  عملية   18
مالي  بغالف  البلدية  التنمية 
دج  مليون  4ر310  بقيمة 
منها  عمليات   6 خصصت 
لتهيئة   6 و  العمومية  لإلنارة 
 6 و  الخضراء  المساحات 
المحيط وهي  لتزيين  عمليات 
االنتهاء. وشك  على  عمليات 
وهران  بلدية  استفادت  كما 
 11 من  ثانية  مرحلة  في 
نفس  إطار  في  تنموية  عملية 
مليون   200 بقيمة  البرنامج 
دج خصصت لتعبيد الطرقات 
الكبرى  الشوارع  ومست 
والمحاور  وهران  بمدينة 
الطرقية الرئيسية للقضاء على 
السوداء.وأشار  النقاط  بعض 
رئيس المجلس الشعبي البلدي 
وهران  بلدية  استفادة  إلى 
أخرى  تنموية  عمليات  من 
القطاعي  البرنامج  ضمن 
لبعض  سجلت  الممركز  غير 
مثل  الوالئية  المديريات 
العمومية  األشغال  مديرية 
وإعادة  بصيانة  كلفت  التي 
المحاور  من  للعديد  االعتبار 
ومحاور  بالمدينة  الطرقية 
التعمير   ومديرية  الدوران 
والبناء  المعمارية  والهندسة 
عمليات  بعدة  تكفلت  التي 
الحضرية  التهيئة  ضمن 
وصيانة  تجديد  رأسها  وعلى 
رصد  التي  العمومية  اإلنارة 

لها مبلغ 80 مليون دج.

متتلك مدينة وهران التي اأكملت ا�ستعدادها الحت�سان الدورة ال 19 لألعاب البحر الأبي�ص املتو�سط 

ابتداء من يوم 25 جوان اجلاري, من املقومات االقت�سادية والتجارية وال�سياحية واملعامل التاريخية ما يجعلها 

ت�ستحق بجدارة لقب عرو�س البحر املتو�سط ومدينة اجلمال والرتاث.

س.ز/واج 
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 برج باجي خمتار:

 وزارة الداخلية تر�سل م�ساعدات »عاجلة« 
للمت�سررين من التقلبات اجلوية

والجماعات  الداخلية  وزارة  أرسلت 
مساعدات  العمرانية,  والتهيئة  المحلية 
بوالية  تيمياوين,  بلدية  إلى  »عاجلة« 
برج باجي مختار, إثر التقلبات الجوية 
التي شهدتها مؤخرا هذه الوالية, وذلك 
من  انطالقا  عسكرتين  طائرتين  عبر 

مطار بوفاريك العسكري.
هذه  إرسال  على  أشرفت  وقد 
طنا   60 في  تمثلت  التي  المساعدات, 

واألفرشة  والخيم  الغذائية  المواد  من 
والبطانيات لفائدة المتضررين, المكلفة 
وزير  بديوان  والتخليص  بالدراسات 
والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية 
ليندة.وبالمناسبة,  حمراوي  العمرانية, 
انطالق  أن  حمراوي  السيدة  أوضحت 
تأتي  »العاجلة«,  المساعدات  هذه 
الجمهورية,  رئيس  لتعليمات  »تنفيذا 
السيد عبد المجيد تبون, وذلك بالتنسيق 

أفراد  من  والفاعلين  القطاعات  مع 
والهالل  الشعبي  الوطني  الجيش 
ذات  أكدت  الجزائري«.كما  األحمر 
المسؤولة أن »إرسال هذه المساعدات 
ال تزال متواصلة لمساعدة المتضررين 
شهدتها  التي  الجوية  التقلبات  جراء 
برج  بوالية  تيمياوين,  بلدية  مؤخرا 

باجي مختار«.
ق.م
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 و�صفات لإزالة رائحة احلذاء

إتباع بعض النصائح هناك العديد من 
النصائح والسلوكيّات التي يُمكن إتباعها 

ة العينين، ومنها  للحفاظ على سالمة وصحَّ
ما يأتي:

ياً،  الحرص على بقاء وزن الجسم صحِّ
منة وزيادة الوزن تزيد من خطر  ومثاليّاً، فالسُّ

اإلصابة بالسكَّري، وغيره من األمراض 
ة العينين. التي تنعكس سلباً على صحَّ

د من التاريخ العائلي المرضي لإلصابة   التأكُّ
بأمراض العين، فذلك يُساعد على معرفة ما 
إذا كان هناك خطر لإلصابة بأمراض العين.

ارات الواقية   الحرص على ارتداء النظَّ
الُمناسبة للعين في حالة العمل في الوظائف 

التي تتطلَّب حماية العين. 

ارات الوقائيّة أثناء لعب الرياضة،  ارتداء النظَّ
أو ُممارسة أيٍّ من األنشطة خارج المنزل.

 حماية العينين من شاشة الحاسوب، ويكون 
ذلك بإتباع عدد من النصائح الُمختلفة، مثال 
ذلك بالحرص على تكرار الرمش في حالة 

المعاناة من جفاف العينين.
ارات الطبِّية، أو العدسات  د من أنَّ النظَّ  التأكُّ

الالصقة حديثة وُمناسبة للنظر للشاشة.
 إراحة العينين كلَّ عشرين دقيقة، بحيث 

يتّم النظر لمسافة تبعد عشرين قدماً، ولُمدَّة 
عشرين ثانية.

ض للوهج الصادر من   تجنُّب التعرُّ
األضواء، والنوافذ.

 الجلوس على مقعد ُمريح وداعم للجسم. 

اإلقالع عن التدخين؛ فالتدخين يجعل الفرد 
أكثر ُعرضًة لإلصابة بمشاكل العين، 

كالتنكُّس البقعي، وتلف العصب البصري، 
اد. والسَّ

ارات الشمسيّة   الحرص على ارتداء النظَّ
عند التواجد في الخارج.

ة بوضع مستحضرات   إتباع النصائح الخاصَّ
التجميل على العين، ومنها الحرص على 
بقاء مستحضرات التجميل باردة، وتجنُّب 

ام المليء بالبخار، أو  االحتفاظ بها في الحمَّ
في السيَّارة.

 تجنُّب مشاركة مستحضرات التجميل مع 
اآلخرين.

 تجنُّب االحتفاظ بمستحضرات التجميل 

القديمة، والتخلُّص منها مباشرة بعد بضعة 
شهور. 

تجنُّب استخدام مكياج العين في حالة إصابة 
العين بالعدوى، أو التهيُّج.

د من نظافة األدوات التي تُستخَدم   التأكُّ
لوضع مستحضرات تجميل العين.

 الحرص على بقاء مستحضرات تجميل 

العين خارج العين، وتجنُّب وضعها في 
الجزء الداخلي من الجفن. 

 الحرص على غسل اليدين جيِّداً قبل البدء 
بوضع مستحضرات التجميل على العين. 

الخضوع لفحص العين الشامل لفحص 
د من سالمة العينين والبصر. النظر؛ للتأكُّ

  حياة م�صباحي

اهتمي منذ البداية بمكان السكن من حيث الجيرة 
الصالحة، وسمعة أهل الحي الطيبة.

 ابني عالقة طيبة مع ابنك بحيث يخبرك بكّل ما 
يحدث معه خالل يومه من ناحية، ويعرفك على 

أصدقائه من ناحية أخرى، وهنا بدورك عليك أن 
تنشئي عالقة طيبة مع والدة صديق ابنك، وعلى 

األب أن يقوي صلته بوالد صديق ابنه.
 اغرسي أفكاراً صحيحة عن الصديق الصالح في 

نفس الطفل، وحدثيه عن أهمية وجود الصديق 
في حياة المرء، واروي له القصص والعبر في 

هذا المجال.
 احذري تماماً من اإلساءة إلى أصدقاء ابنك؛ 

ألّن هذا سيجعله يتمسك بهم أكثر وأكثر سيما في 
مرحلة المراهقة، أو في مرحلة الطفولة إذا كان 

الطفل عنيداً. 
ادعي أصدقاء ابنك أو ابنتك إلى المنزل، 

وأعطيهم الثقة الكاملة في كّل شيء، لكن راقبيهم 
بصمت فمثاًل إذا أرادوا مشاهدة فيلم ما ادخلي عليهم بين الفينة واألخرى بقصد تقديم الحلوى لهم 

أو الشاي مثاًل.
 إذا شعرت أن أصدقاء ابنك يتلفظون بألفاظ نابية أخبري أمهاتهم بذلك، فربما ال يعلمون بما يتفوه 

به أبناؤهم، وفي حال صعب التواصل مع أسرة صديق طفلك لسبب أو آلخر حاولي إبعاده عن 
صديقه كأن توجدي له بدياًل، فمثاًل إذا كان ابنك يحبذ مرافقة صديقه وقت العصر بقصد الحصول 
على استراحة من الدراسة فيمكنك شراء ألعاب لطفلك ودعيه يلعب بها، أو شاركيه اللعب أنت، أو 
اخرجي معه في نزهة إلى الحديقة، واضمني له عامل التسلية بما يحول دون لقائه بصديق السوء.

عالج بيا�ض الل�سان
جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

   يعتمد عالج أبو صفار عند الحامل على عالج الُمسبب الرئيسي الذي 
أدى إلى ظهوره بالمقام األول، فقد يصرف الطبيب مضادات الفيروسات أو 

المطاعيم لعالج التهاب الكبد.
  وقد تتطلب بعض الحاالت إلى الخضوع للعمليات الجراحية لعالجها، كما 

قد تساعد الِحمية الغذائية المحتوية على كميات قليلة من البروتينات واألطعمة 
المضرة بالكبد على التخلص من أبو صفار.

  ويُنصح كذلك بالراحة، وشرب الكثير من السوائل، باإلضافة إلى مراقبة 
العالمات الحيوية المرتبطة بأبو صفار.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

 كيف اأبعد ابني عن رفقاء ال�سوء!

عالج اأبو �سفار عند احلامل

املحافظة على العينني 
�سليمتني

   يعاني العديد من األشخاص من رائحة 
القدمين المزعجة والتي تسبّب الكثير من 

الحرج لهم ولآلخرين، فتظهر رائحة القدمين 
المزعجة بعد خلع الحذاء بسبب تعّرق 

القدمين ونمّو البكتيريا والجراثيم، إال أّن هذه 
المشكلة من المشاكل البسيطة التّي يمكن حلّها 
باستخدام بعض الوصفات المنزليّة التّي سنقوم 

بذكرها في هذا المقال.
صودا الخبز تساعد صودا الخبز )بيكربونات 
الّصوديوم( على التّخفيف من رائحة القدمين 
وتعّرقهما، ومنع نمّو البكتيريا في القدمين، 

فيمكن استخدامها بخلط ملعقة من صودا 
الخبز في لتر من الماء الدافئ، ونقع القدمين 
في الماء لمّدة عشر دقائق يومياً قبل الخلود 

إلى النّوم أو في الّصباح الباكر، ومن الممكن 
استخدام صودا الخبز ببرشها في الحذاء أو 

على الجوارب.
 زيت الالفندر يساعد زيت الالفندر على 
التّخلص من البكتيريا التّي تسبب الّرائحة 
الكريهة للقدمين، والتّخلص من الفطريات 

ومنع ظهورها، فيمكن خلط القليل من زيت 
الالفندر في القليل من المياه الّدافئة، ونقع 

القدمين في الماء لمّدة عشر دقائق.
 الّشب يستخدم مسحوق الشب في التخلص 

من رائحة التعرق والتقليل من التعرق، فيمكن 
استخدامه أيضاً للتخلص من رائحة القديمن 

الكريهة؛ حيث يعمل على تطهير القدمين 
ومنع نمّو البكتيريا، ويُستخدم بخلط ملعقة 

كبيرة من الّشب في كوب من الماء الّدافىء، 
وغسل القدمين بالمزيج، وتجفيفهما بعد عشر 
دقائق، ورّش مسحوق الّشب على القدمين أو 

داخل الجوارب ويتّم ارتداء الحذاء.
 الملح يساعد الملح على محاربة العدوى 

الميكروبيّة، والتّخفيف من ألم القدمين، 
والتّخلص من رائحة القدمين المزعجة، 

فيمكن خلط نصف كوب من الملح مع القليل 
من الماء الدافئ، ونقع القدمين بالماء لمّدة 

عشر دقائق.
 الّشاي األسود يحتوي الشاي األسود على 

حمض التانيك الذي يساعد على التخلص من 
البكتيريا والجراثيم المسبّبِة لرائحِة القدمين 
المزعجة، كما يساعد على إغالق مسامات 

القدمين التّي تفرز العرق، فيمكن غلي كمية 
مناسبة من الماء، ووضع ثالثة أكياس من 

الّشاي بها، وترك الماء إلى أن يفتر ووضع 
القدمين به لمّدة عشر دقائق. 

غني  الزيت  فهذا  لدقيقة،  الشاي  زيت شجرة  بمحلول  الغرغرة 
من  الفم  تخلص  على  يساعد  وبالتالي  المايكروبات،  بمضادات 
هذه البقع، ويحضر المحلول بإضافة ملعقة من زيت الشاي إلى 

كأس من الماء.
القالع  مرض  في  الفعالة  األغذية  من  الزبادي  اللبن  تناول   

الفموّي، الذي هو أحد أسباب بياض اللسان.
المهم معرفة  لدقيقة، ومن  الملحي  المحلول  الغرغرة باستخدام   

أنه كلما كانت نسبة الملح أعلى كان مفعول هذه الطريقة أفضل.

 إتباع نظام غذائي مع الحرص على تناول فاكهتْي البابايا والتفاح.
 تناول األدوية المضادة للفطريات.

يكون  واالستخدام  اللسان،  كاشط  باستخدام  اللسان  تنظيف   
إلى  الكاشط  وسحب  للسان،  الخلفي  الجزء  في  الكاشط  بوضع 
الجزء األمامي، وتكرر هذه الطريقة لدقيقة، ومن الممكن أيضاً 
تنظيف اللسان باستخدام فرشاة األسنان، وتكون حركة التنظيف 
من الجزء الخلفي إلى األمامي، ومن الجهة اليمين إلى اليسار، 
اللون  من  نهائي  بشكل  التخلص  حتى  الخطوات  هذه  وتكرر 
األبيض، ويجب االنتباه إلى أن يكون الكشط برقة ولطف، وذلك 

ألن القشط بقوة سيلحق األذى باللسان.
معجون  ويوضع  األسنان،  معجون  باستخدام  اللسان  تنظيف   
بشعيرات  مزود  كان  إذا  للفرشاة  الخلفي  الجزء  على  األسنان 
ممكن  حد  ألبعد  الفرشاة  إدخال  األفضل  ومن  اللسان،  لتنظيف 
من اللسان من دون التسبب في التقيؤ، فهذه الطريقة تساعد في 
من  المعجون  يتمكن  وبالتالي  اللسان،  آلخر  المعجون  إيصال 

محاربة البكتيريا الالهوائية.
 على كل فرد الحرص على تجديد فرشاة أسنانه مرة كل ثالثة 
على صحة  لالطمئنان  منتظمة  بصورة  الطبيب  وزيادة  أشهر، 

الفم.
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بشكل  اإلسباني،  برشلونة  نادي  أعلن 
رسمي، عن موعد المباراة الودية الخيرية 
سيتي،  مانشستر  بنظيره  ستجمعه  التي 
الجديد  الموسم  انطالق  مع  بالتزامن 

.2022-2023
نادي  رئيس  البورتا،  خوان  وكشف 
أمس،  الصحفي  المؤتمر  خالل  برشلونة، 
بحضور اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب 
مانشستر سيتي، أن المباراة الودية الخيرية 

بين الفريقين ستقام يوم 24 أوت المقبل.
ومن المقرر، أن تقام المباراة بين برشلونة 
ومانشستر سيتي على ملعب »كامب نو«، 
أونزوي،  كارلوس  خوان  مع  للتضامن 
حيث  السابق،  برشلونة  وإداري  العب 

التصلب  من مرض  أنزوري  خوان  يعاني 
المباراة  تلك  وستقام  الضموري،  الجانبي 
منها  المالية  العوائد  كافة  لتذهب  الخيرية 
مكثف  عالج  عن  البحث  في  للمساعدة 

لمكافحة هذا المرض.
ومن جانبه، أكد بيب غوارديوال، أن فريق 
مانشستر سيتي سيأتي إلى كامب نو بكامل 
هاالند  إيرلينغ  ذلك،  في  وبما  نجومه، 
والبرتغالي برناردو سيلفا المرتبط بالتوقيع 

مع برشلونة في الفترة األخيرة.
يذكر أن هذه هي المرة األولى الذي سيلتقي 
السابق في  بيب غوارديوال مع العبه  فيها 
تولى  والذي  هيرنانديز،  تشافي  برشلونة، 

القيادة الفنية مؤخرا للفريق الكتالوني

فتح حسن شحاتة المدير الفني 
مصر،  لمنتخب  التاريخي 
صالح  محمد  على  النار 
نجم ليفربول، وذلك في أول 
ظهور له بعد غياب، وظهر 
تليفونية  مداخلة  في  شحاتة 
على  »الماتش«  برنامج  مع 
حيث  البلد«،  »صدى  قناة 
المنظومة  على  النار  فتح 

الحالية للكرة المصرية.
»محمد  شحاتة:  حسن  وقال 
بما  العالم  نجوم  نجم  صالح 
لم  لكنه  ليفربول،  مع  يقدمه 
مصر،  لمنتخب  شيئا  يقدم 
هو  ما  يقدم  أن  والمفترض 
بكثير«،  ذلك  من  أفضل 
التي  المنتخبات  وتابع: »كل 
في  مصر  منتخب  يواجهها 
يتسلم  أن  بمجرد  إفريقيا، 
الكرة، يضغط  محمد صالح 
وهنا  العبين،   3 عليه 
يفترض على المدرب تفريغ 
مساحات لالعب، صالح في 
لم  المباريات  من  كبير  عدد 
المطلوبة  الصورة  في  يكن 
مع منتخب مصر، وهذا كان 

واضحا بشكل كبير«.
جالل  إيهاب  إقالة  وحول 
مصر  منتخب  تدريب  من 
على  شهرين  من  أقل  بعد 
خلفا  المسؤولية  توليه 
كيروش  كارلوس  للبرتغالي 
الكرة  اتحاد  يفاوضه  الذي 

من  لعودته  حاليا  المصري 
هذا  شحاتة  انتقد  جديد، 
جالل  »إيهاب  كليا:  األمر 
معه  وتعاقدوا  للظلم  تعرض 
له  يتح  لم  وضع صعب  في 
للقيام بثالث تمرينات  الوقت 
لكي يلعب مباراتين رسميتين 
الجنوبية  كوريا  مواجهة  ثم 
وديا، كل ذلك كان عشوائيا، 
هناك عشوائية كبيرة جدا في 
وغير  الفني  المدير  اختيار 
مقنع تماما التعاقد مع مدرب 

لم يحصل على بطولة محلية 
أو إفريقية«.

ليس  »كيروش  وأكمل: 
بأن  قلنا  كوبر،  هيكتور  مثل 
دفاعي  بشكل  يلعب  األخير 
بأن  معين  هدف  لتحقيق 
وكأس  إفريقيا  لنهائي  يصل 
لكن  ذلك،  وحقق  العالم 
تعاقدنا معه مجاملة  كيروش 
نجم  وكيل  هو  وكيله  ألن 
محمد  وهو  بالمنتخب  كبير 

صالح«.

ما  عن  تحدثت  »لو  وختم: 
في  الماضية  الفترة  يحدث 
بخصوص  المصرية  الكرة 
الوطني،  والمدرب  المنتخب 
الكثيرين،  حق  في  سأتجاوز 
هناك  يكون  أن  البد  ألنه 
خطة لتطوير الكرة المصرية 
دوري  نلعب  وأننا  خاصة 
وكذلك  سنتين  مدار  على 
وهناك  مصر  كأس  بطولة 
كل  في  كبيرة  عشوائية 

المسابقات«.

غوارديوال يوؤكد ان ال�ضيتيزن�س �ضيح�ضرون بكامل النجوم

المباراة الخيرية بين بر�سلونة ومان�س�ستر �سيتي تلعب يوم 24 اوت

اتهم وكيل اأعماله ال�ضابق بالتفرد في اتخاذ القرارات

اإيتو يعترف بالتهم الموجهة اإليه 
في اإ�سبانيا

 
ماريا  خوسيه  ووكيله  إيتو،  صامويل  السابق،  برشلونة  العب  تقبل 
الترتيب،  على  وعام،  شهرا   22 بالحبس  عقوبات  أمس،  ميساليس، 
وذلك بعد اعترافهما بالتهرب من سداد 3 ماليين و872 ألفا و621 

يورو، كضرائب للخزانة العامة خالل الفترة بين 2006 و2009.
ألقى  لكنه  الضريبي،  بالتهرب  برشلونة  إحدى محاكم  أمام  إيتو  وأقر 
بالالئمة بشكل غير مباشر، على ميساليس الذي لطالما وصفه بـ«والده 

الثاني«.
وشكا رئيس اتحاد الكرة الكاميروني وكيله السابق، متهما إياه باالحتيال 
واالنفراد بال وجه حق بإدارة ممتلكاته، وهو الملف الذي ال يزال رهن 
كنت  لكنني  أدفع،  باألحداث وسوف  »أعترف  إيتو  وقال  التحقيقات، 

صغيرا وقتها، وأنفذ ما كان يطلبه مني والدي«.
وبلغ إجمالي العقوبات المادية على إيتو، مليوًنا و810 آالف و310 
يورو، بواقع غرامة عن كل من التهم األربع الموجهة له، أما إجمالي 
تهم  أربع  905 آالف و155 يورو، عن  بلغ  فقد  غرامات ميساليس 

أخرى.
ولن يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات، نظرا لعدم وجود سوابق جنائية، 

فضال عن تعاونهما وسدادهما جزءا من الضرائب.
 

بوكيتينو ي�ضعب مهمة النادي الباري�ضي في اإقالته

المدرب الجديد يكلف البي اأ�س 
جي 25 مليونا

 
25 مليون يورو، من أجل  لدفع  بات باريس سان جيرمان مضطرا 
التعاقد مع كريستوف غالتيه، المدير الفني لنيس، هذا الصيف، بحسب 
تقرير صحفي، ويبحث النادي الباريسي عن مدرب جديد، مع اإلقالة 

المحتملة لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن إقالة بوكيتينو من 
تدريب سان جيرمان ستكلف األخير 15 مليون يورو، حيث أن عقد 
المدرب سينتهي في صيف 2023، وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد 
مع غالتيه من نيس، سيكلف سان جيرمان 10 ماليين يورو إضافية، 
اآلن  ويتفاوض  الرقم،  هذا  دفع  بشأن  متردد  الباريسي  النادي  لكن 

للحصول على خصم.
وقالت تقارير صحفية سابقة إن لويس كامبوس، المستشار الرياضي 
الجديد لسان جيرمان، هو من اختار كريستوف غالتيه لخالفة بوكيتينو.
النادي  أن  إال  النادي،  صفوف  عن  بوكيتينو  رحيل  اقتراب  ورغم 
الجزائي  الشرط  قيمة  الفرنسي اليزال يواجه صعوبات لالتفاق على 

لفسخ العقد المبرم بينهما، والبالغة 20 مليون يورو.
الحصول  على  بوكيتينو  فيها  يصر  التي  األولى  المرة  هذه  تعد  وال 
على شرطه الجزائي لدى فسخ عقده مع ناد، حيث حصل على 14.6 
مليون يورو من توتنهام في 2019 قبل تولي مسؤولية باريس سان 
يطالب  المرة  وهذه  »ماركا«،  صحيفة  نشرته  لما  وفقا  جيرمان، 
بوكيتينو بالحصول 20 مليون يورو لقبول الرحيل عن بي إس جي، 

حال فشل إدارة النادي في إقناعه بفسخ العقد بمقابل أقل.
 

التون�ضية توا�ضل التوهج وتحرز لقب بطولة برلين

اأن�س جابر اول عربية ت�سل 
المركز الثالث في ترتيب العبات 

التن�س
 

انسحاب  بعد  برلين،  ببطولة  امس،  أول  أنس جابر،  التونسية  توجت 
جابر  أنس  وكانت  الثانية،  المجموعة  في  بنشيتش  بليندا  السويسرية 
متقدمة )1-2( في المجموعة الثانية، بعد أن فازت بالمجموعة األولى 

)3-6(، عقب 53 دقيقة من اللعب.
ودخلت أنس جابر المواجهة بقوة وتقدمت بنتيجة )0-3( ثم )4-1(، 
قبل أن تعود بليندا بنشيتش وتقلل الفارق إلى )3-4(، وعرف الشوط 
بنشيتش  بليندا  تعرضت  ثم  كبيرة،  إثارة  األولى  للمجموعة  التاسع 
لعالج  الطبي  الجهاز  تدخل  ثم  اللعب،  إثرها  على  توقف  إلصابة 
السويسرية قبل أن يستأنف اللعب وتحسم أنس جابر المجموعة األولى 

لصالحها )6-3(.
بدا  لكن   )1-0( بنشيتش  تقدمت  أن  وبعد  الثانية  المجموعة  وفي 
عليها التأثر باإلصابة ما جعلها تعجز عن تمرير إرسالها في الشوط 
البطلة  تعلن  أن  قبل   ،)2-1( جابر  أنس  التونسية  الثالث وتقدمت 
في  اللعب  من  فقط  دقيقة   11 بعد  المباراة  من  انسحابها  السويسرية 

المجموعة الثانية.
وبعد انسحاب بنشيتش لم تعبر أنس جابر عن فرحتها بالتتويج باللقب 
تعاطفا مع الالعبة السويسرية التي تعد من بين الالعبات المقربات لها.
ويعد هذا التتويج الثالث ألنس جابر في مسيرتها في رابطة الالعبات 
المحترفات بعد بطولة برمنجهام العام الماضي وبطولة مدريد، يشار 
إلى أنه بعد هذا اإلنجاز الجديد ستقفز التونسية أنس جابر إلى المركز 

الثالث عالميا.
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 �ضحاتة يوجه �ضهام نحو االتحادية الم�ضرية ويوؤكد:

»محمد �سالح لم يقدم �سيئا للمنتخب«

اأكد على �ضرورة موا�ضلة المناف�ضة القارية على �ضيغتها الحالية

رئي�س االتحاد االألماني يهاجم دوري 
ال�سوبر االأوروبي

خطط  القدم،  لكرة  األلماني  لالتحاد  الجديد  الرئيس  نيوندورف،  بيرند  أدان 
إطالق بطولة تحت مسمى »دوري السوبر األوروبي«، بداعي أنها لن تعود 
بالنفع على كرة القدم ككل، كما تتعارض مع كيفية ممارسة اللعبة في أوروبا.
وقال نيوندورف في تصريحات للصحفيين أمس بمناسبة مرور 100 يوم على 
تهدف  أنها  تؤكد  أن  األلماني: »الرياضة يجب  االتحاد  توليه منصب رئاسة 
تشكل  األوروبي  السوبر  دوري  خطط  قلة.  مصلحة  وليس  العامة  للمصلحة 

هجوما شامال على نموذج الرياضات في أوروبا«.
وكان 12 ناديا قد أعلنوا في العام الماضي خطة إلطالق بطولة تحت مسمى 
أيام بعد احتجاجات  الفكرة انهارت خالل  »دوري السوبر األوروبي«، لكن 
حادة من روابط الدوري واالتحادات وبعض الحكومات وكذلك الجماهير، وقد 

لوح االتحاد األوروبي بفرض عقوبات.
لكن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ال تزال تتابع القضية وقد لجأت 
إلى المحكمة األوروبية التي من المفترض أن تعقد جلسة استماع يومي 11 

و12 جويلية المقبل.
وقال نيوندورف إن استمرار إقامة المنافسات األوروبية بصيغتها الحالية، مهم 
ألن »عائدات المشاركة في البطوالت الكبيرة تساعد بشكل كبير في تمويل 
من  سيقلل  كان  األوروبي  السوبر  دوري  القاعدي،  المستوى  على  الرياضة 

ذلك. وهذا ال يمكن أن يصب في مصلحة رياضتنا«.
وقال نيوندورف بشأن األشهر الثالثة التي قضاها حتى اآلن في منصبه إن 

استقراًرا معيًنا عاد إلى االتحاد األلماني لكرة القدم بعد الكثير من االضطرابات 
حول قضايا مختلفة وقضايا تتعلق بقيادة االتحاد.

وأضاف أن عالقة االتحاد مع رابطة الدوري األلماني ومع السياسيين واالتحاد 
األلماني للرياضات األولمبية، تحسنت مجددا، وأكد أن االتحاد يجب أن يلعب 
دورا قياديا من جديد، وتابع نيوندورف: »لم نعد نريد أن نساق، وإنما نريد أن 

نكون قوة قيادية. علينا أال ندور كثيرا حول أنفسنا«.
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أكد مدرب المنتخب الوطني ألقل من 18 سنة، مراد سالطني، 
أمس، أنه على الرغم من قوة المنافسين، سيقدم فريقه أفضل 

مشوار ولديه كلمة يقولها خالل ألعاب البحر المتوسط 
بوهران2022- كونه سيلعب أمام جمهوره.

وأوضح سالطني خالل ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني 
الوطني بسيدي موسى، قبل أيام عن انطالق األلعاب المتوسطية 

قائال: »لدي إحساس أننا سنقدم أفضل دورة وسنقول كلمتنا كوننا 
البلد المنظم، واألمر المحفز أكثر هو أننا سنلعب أمام جماهيرنا، 

على الرغم من قوة المنافسين الذين سنواجههم«.
وحول هدف »الخضر« في الدورة، قال المدرب الوطني » نصبو 

الى تجاوز الدور االول وبلوغ الدور المقبل ولم ال تحقيق ما 
أنجزه المنتخبان الوطنيان خالل دورتي 1975 بالجزائر )ذهبية( 

و1993 بفرنسا )فضية(«.
غير أن سالطني تأسف لتذبذب االستعدادات: »التحضيرات لم 

تكن مثلما سطرناه بسبب انشغال جل الالعبين باجتياز امتحانات 
شهادة الباكالوريا، مما صعب علينا تجميعهم، فضال عن تواجد 

العبين آخرين من البطولتين الفرنسية واالنجليزية وهم الذين 

غابوا عن تحضيرات شهري ماي وجوان، التحق بنا 6 العبين 
مؤخرا بسبب انشغالهم بامتحانات نهاية السنة، ولم نتمكن من 

إشراكهم في اللقاء الودي، مباشرة بعد عودتهم، كونهم توقفوا عن 
اللعب لمدة 25 يوما، الشيء االيجابي هو أن أغلبية العناصر 

تعرف بعضها جيدا كونهم لعبوا معا في فئة أقل من 17 سنة«.
من جهة أخرى، انتقد الناخب الوطني قانون الدورة، الذي يحدد 
قائمة تضم 18 العبا بما فيهم حراس المرمى، مفيدا أنه، رفقة 

الطاقم الفني، قاموا بانتقاء العناصر التي يمكنها اللعب في مختلف 
المناصب.

كما تطرق سالطني إلى غياب بعض األسماء عن هذه الدورة، 
ألسباب تختلف من العب آلخر، ونوه بالمردود الذي قدمه العبوه 

خالل اللقاء الودي الذي جمعه بتشكيلة اقل من 18 سنة لشباب 
بلوزداد، داعيا الجماهير الجزائرية »الحضور بقوة« خالل 

مباريات »الخضر« من أجل الدعم المعنوي للشبان مشددا على 
ضرورة » تحرير الالعبين من الضغط تفاديا إلفقادهم للثقة 

بالنفس«.
ق.ر/واج

كشفت مصادر مطلعة أمس أن محمد 
روراوة قرر أخيرا الترشح للعودة 

لرئاسة االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
مجددا، بعد تفكير عميق، وأشارت إلى 

شروعه في االتصال ببعض الشخصيات 
الكروية المعروفة من أجل تشكيل المكتب 

الفيدرالي الجديد.
وأوضحت ذات المصادر ان الرئيس 

األسبق للفاف اقتنع أخيرا بضرورة العودة 
إلى مبنى دالي إبراهيم، من أجل الوقوف 

شخصيا على اإلصالحات التي كان ينادي 
بها في وقت سابق، خاصة بعد اإلخفاقات 

المتتالية التي عرفتها الهيئة الكروية في 
مختلف المواعيد الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن روراوة بصدد 
القيام باتصاالت مكثفة مع شخصيات 

رياضية معروفة لتشكيل مكتبه، مضيفة 
بانه تحصل لحد الساعة على 17 ملف 
والرقم مرشح االرتفاع خالل الساعات 

القادمة.
وتتكون التشكيلة التي سيدخل بها محمد 

روراوة للجمعية االنتخابية للفاف، 
من أسماء ثقيلة في الساحة الكروية 

الجزائرية، وفق المصادر ذاتها، ويتوقع 

ان تعرف عودة المناجير السابق وليد 
صادي على الواجهة، إضافة إلى تثبيت 
المناجير الحالي جهيد زفزاف، ومنحه 

صالحيات أكبر.
وأضافت المصادر حسنة االطالع أن 
المسؤول األول في الفاف سابقا سيقدم 
ملف ترشيحه يوم األحد المقبل، حيث 

أن الطريق سيكون مفتوحا أمامه للعودة 
للرئاسة، نظرا النه لن يعرف أي منافسة 
من الشخصيات التي كانت تحضر نفسها 

لتقديم ملفات ترشحها هي األخرى.
أمير.ل

قرر تقديم ملف تر�شحه يوم الأحد المقبل

روراوة في طريق مفتوح للعودة 
لرئا�سة الفاف مجددا

منتخب اأقل من 18 �شنة جاهز للألعاب متو�شطية

�سالطني: »�سنقدم اأف�سل دورة رغم قوة المناف�سين«

بعد تر�شيم اتفاقه مع نادي الخليج، بلعمري:

»�سعيد بالعودة اإلى ال�سعودية 
واأ�سكر الجزائريين على م�ساندتهم«
وجه الدولي الجزائري، جمال بن العمري، رسالة شكر إلدارة فريقه الجديد 

نادي الخليج السعودي، والجمهور الجزائري، بعد ترسيم اتفاقه مع النادي 
السعودي الذي سيفتح له الباب للعودة إلى البطولة المحلية، وإمكانية حصل 

مشكلته المالية مع إدارة ناديه األسبق الشباب.
وكتب بلعمري عبر حسابه الرسمي على األنستغرام: »الحمد لله تم توقيع 

العقد مع نادي الخليج، الفرحة فرحتان بالتوقيع والعودة للبلد الحبيب الغالي 
على قلبي الذي وجدت فيه كل المحبة واالحترام، شكرا نادي الخليج على 

الثقة واالحترافية، شكرا إدارة الشباب برئاسة أبو الوليد على كل شيء، كل 
التقدير واالحترام«

كما وجه مدافع الخضر الشكر للجمهور الجزائري على مساندته له طيلة 
مشواره بالقول: »كل التقدير واالحترام، وشكرا للجمهور الجزائري«.
وكان نادي الخليج السعودي قد أعلن صبيحة أمس عن التحاق الدولي 

الجزائري جمال بلعمري بصفوفه، وواجه بلعمري مشكالت قانونية مع ناديه 
السابق الشباب السعودي، عندما قرر مغادرته لالنتقال إلى ليون الفرنسي، 
من دون موافقة إدارة النادي، وقد رفع نادي الشباب شكوى بسبب ذلك إلى 

الفيفا الذي ألزم الالعب بدفع تعويض مالي لناديه السابق بقيمة تقارب مليون 
يورو، تحت طائلة اإليقاف عن اللعب لـ6 أشهر.

ورحب الخليج، في بيان عبر حسابه على تويتر، بقدوم الالعب الجزائري، 
الذي يسجل عودته للدوري السعودي بعد تجربة جيدة رفقة الشباب، وضم 

الخليج، بلعمري إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد فض ارتباطه الموسم 
الماضي مع نادي قطر، ونجحت إدارة الخليج في حسم الصفقة، بعد منافسة 

قوية أمام الوحدة.
هدفه في مرمى موناكو ي�شرحه ليكون الأف�شل 

في المو�شم الما�شي

باليلي يناف�س على جائزة اأجمل 
هدف في البطولة الفرن�سية

دخل الدولي الجزائري 
يوسف باليلي، العب 

نادي بريست الفرنسي، 
في منافسة على جائزة 

أجمل هدف في البطولة 
الفرنسية المحترفة للموسم 

المنقضي، عن الهدف 
الذي سجله في مرمى 
نادي موناكو، حسبما 
أكدته تقارير إعالمية 

محلية أمس.
وكشف الحساب الرسمي 

للبطولة الفرنسية 
المحترفة، عن قائمة الالعبين المرشحين لنيل جائزة أجمل هدف عن موسم 
2022-2021، حيث تواجد باليلي، ضمن هذه القائمة، إلى جانب العديد 

من نجوم الليغ1، والذين يتقدمهم ليونيل ميسي.
ودعت إدارة نادي بريست، من خالل تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على 

»تويتر«، لدعم باليلي، بالتصويت له للتتويج بهذه الجائزة.
وكان متوسط الميدان الجزائري قد توج بجائزة هدف الشهر في شهر ماي 
الماضي في الدوري الفرنسي، بفضل هدفه في مرمى نادي موناكو الذي 

عرف مراغته لمدافعين قبل أن يسكن الكرى في المرمى.
هروبا من و�شعيته مع فياريال

ماندي يريد العودة اإلى بيتي�س 
اأو ريم�س الفرن�سي

قضى الدولي الجزائري عيسى ماندي، موسماً صعباً مع فريق فياريال 
اإلسباني الذي انتقل إليه في فترة الميركاتو الصيفي للعام الماضي، لكن 
المدرب أوناي إيمري استعمله كالعب بديل في أغلب مباريات الموسم، 

ووفقاً لموقع »إل غول ديجيتال« اإلسباني، فإن ماندي غير راض بوضعيته 
مع الغواصات الصفراء، كما أنه نادم على مغادرته فريقه السابق ريال 

بيتيس، الذي قضى فيه 5 سنوات كان معه أحد األعمدة األساسية في 
تشكيلته.

وأضاف التقرير نفسه، أن مدافع الخضر تحدث مع وكيل أعماله وطلبه منه 
البحث عن حل لوضعيته في حال لم يقدم المدرب إيمري ضمانات له قبل 

بداية الموسم الجديد، في وقت أن رغبة الالعب هي العودة إلى ريال بيتيس 
إن كانت توجد فرصة لذلك.

وال يبدو ريال بيتيس منفتحاً على إعادة ماندي لصفوفه، كون المدرب 
بليغريني، ال يستهدف التعاقد مع مدافعين جدد، ولم يستبعد التقرير عودة 
ماندي إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة فريقه السابق ريمس الفرنسي، إال 

أن ذلك قد يصطدم برغبة الالعب بالبقاء في إسبانيا ولعب إحدى المنافسات 
األوروبية.

ق.ر

الخ�شر يواجهون العراق اليوم في الكاأ�س العربية داخل القاعة:

بن عمرو�س: »نملك موؤهالت يتعين علينا اإبرازها«
أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم 
داخل القاعة، نور الدين بن عمروش، 
أمس، ان تشكيلته تملك مؤهالت يتعين 

عليها ابرازها، وذلك عشية مواجهة 
منتخب العراق اليوم، لحساب الجولة 
االولى من المجموعة الثانية، للطبعة 

السادسة من البطولة العربية لكرة القدم 
داخل القاعة التي تحتضنها مدينة الدمام 
السعودية في الفترة الممتدة من 20 الى 

28 جوان الجاري .
وأوضح ذات المتحدث في تصريح للموقع 
الرسمي للفاف: »سنواجه تشكيلة عراقية 

قوية أنهت مؤخرا مشاركتها في كاس 
آسيا وسبق لها المشاركة في عدة كؤوس 

عالمية، لكن من جهتي اعتقد اننا نملك 
من المؤهالت ما يتعين علينا ابرازها في 

هذه المواجهة االولى التي سنرى فيها 
كيف سيتفاعل فيها الالعبون مع منافسة 

رسمية ».
وبخصوص التحضيرات لهذا الموعد 
العربي، اوضح المدرب الوطني ان« 

االعداد لهذه المنافسة جرى في ظروف 
جيدة سواء بالجزائر او بالمملكة العربية 
السعودية، وذلك على الرغم من الوقت 

الضيق الذي حضرنا فيه لهذه األلعاب، لقد 
خضع الفريق لبرنامج عمل مكثف اتمنى 

ان يؤتي ثماره في المنافسة العربية.
وأضاف بن عمروش: »االكيد ان هذه 

المجموعة التي شكلت مؤخرا، ستعمل كل 
ما بوسعها لتمثيل الجزائر احسن تمثيل و 
تقديم اداء جيد فوق الميدان حتى وان كنا 

نعلم ان المهمة سوف لن تكون يسيرة امام 
منتخبات تملك خبرة أكثر منا«.

ويستهل المنتخب الوطني هذه المنافسة 
بنية تحقيق نتيجة ايجابية في المقابلة 

االولى حسب المدرب عمروش الذي اكد 
:« انه حتى وإن لم ترق التحضيرات الى 
المستوى المطلوب، فان المجموعة تملك 

من المؤهالت ما يجعلها قادرة على صنع 
الفارق، يتعين علينا بذل مجهوداتنا من 

اجل تأكيد مستوانا«.
ق.ر/واج



بداية، من هو يا�سني كودا�ش؟

ياسين هو صحفي إذاعي، في البداية ولكنه كذلك أحينا يتوجه 
للمكتوب من الصحافة والمرئي، سكنته هموم المجتمع ككل 
والمحلي الذي يعيش فيه بكل تجلياته وإرهاصاته، من تربية 

وتاريخ ومجتمع مدني ومواطنة وغيرها، كان أستاذا جامعيا. 
صحفي متنوع التوجهات و المجاالت، لكنه مؤخرا ربما 

إنشغل أكثر بالجانب التربوي البيداغوجي، لما رآه من تدهور 
علمي تعليمي تعلمي أصاب المدرسة بالشلل وجعلها عاجزة 
عن اإلضطالع بدورها في التنشئة اإلجتماعية واإلسهام في 

تكوين الفرد الذي يخدم وطنه وبلده. 

ماهي اأهداف ح�سة ق�سايا تربوية؟

حصة قضايا تربوية الحالية تبلغ من العمر معي 14 سنة، 
وهي ككل الحصص اإلعالمية تهدف إلى إصالح الوضع 

العام في المجتمع، من خالل جزيئاته والتي هي في هذه 
الحالة قطاع التربية الذي يعيش بالجلفة على وقع مشاكل 
متعددة األبعاد منذ سنوات وهي ليست بعيدة عن الوضع 

الوطني العام لكن مع بعض الخصوصية المحلية، التي جعلت 
القطاع بالجلفة يعيش دوامة مشاكل وصراعات هيكلية، 

بيداغوجية، بشرية و تسييرية، جعلت من الوالية ذات التاريخ 
العلمي الكبير تتذيل ترتيب الواليات في النتائج التربوية  في 

السنوات األخيرة ولو أن مرد ذلك يمكن إيجازه في عدة 
نقاط، هي الفردانية في التسيير و األداء، ضعف أداء بعض 
القائمين على الشأن التربوي المحلي من إداريين و مشرفين 
على العملية التربوية و هنا أنا ال أتحدث عن أطقم التربوية، 

بل عن سلسلة القائمين ككل. نقص الهياكل التربوية بحدة، هل 
تعلم أن الجلفة تسجل عجزا بـ 25 متوسط، و 7 ثانويات، و 

عشرات المدارس اإلبتدائية حتى تدخل في المعيارية الوطنية 

فقط، ولن أحدث عن الدولية منها. هل تعلم أن الجلفة يفوق 
عدد تالمذتها في مختلف األطوار ثلث المليون، وهذا الرقم 

في واليات أخرى هو تعداد سكانها. وهؤالء يؤطرهم أقل من 
126 ألف أستاذ. في هذه السنة فقط سجلت الوالية 17 ألف 

مترشح حر للباكالوريا؟
مشاكل ونقائص القطاع كبيرة، ونتحدث هنا عن المحلي منها 

فقط، ال ندعي أن الحصة ستحلها، لكن من خاللها نحاول 
النقاش و التحليل ومحاولة طرح تصورات حلول لما يمكن 
حله، ولربما وضع اليد على مكامن الخلل. أضيف لك شيئا 
آخر من بين أكثر من 800 مؤسسة تربوية، ال يوجد سوى 

أقل من 200 جمعية أولياء التالميذ في كل األطوار.

ما هي املراحل التي مرت بها هذه احل�صة؟ 

صراحة الحصة لها وعليها، وهذا مرتبط بالمحيط العام، 
أحيانا تجد المحاورين الحذقين الذين يقبلون النقاش حول 
كل المواضيع التربوية حتي الشائكة منها، وهنا أود أن 

أشكر شجاعة من تصدوا للنقاش الفعال البناء  حول الواقع 
التربوي المحلي، وكانوا من الرافضين لتغطية المشاكل و 

التستر عنها، خاصة التي هي من نتاج أبناء القطاع بطريقة 
غير مباشرة أو أي مباشرة، تمكنت من صناعة وتشكيل 

جمهور مهتم بها وبمواضيعها، أزعجت بعض من يناسبهم 
بقاء الوضع على حاله، جذبت إهتمام المسؤولين المحليين 
من بينهم، عدد من والة الجمهورية الذين مروا من الجلفة، 

وجعلوها إحدى مرجعيات عملهم، لكنها في المقابل أزعجت 
كما قلت المستفيدين من بقاء الوضع على حاله، ركود، تدهور 
في النتائج، هدر لإلمكانيات المادية و البشرية، والنتيجة تقهقر 
تعليمي، يغطونه بالمقارنة غير المتوازنة مع واليات، عرفت 

مشاكلها، قابلتها و تحاول حلحلتها.

ما الذي غريته هذه احل�صة يف حياتك املهنية 

وال�صخ�صية؟

ليس بالشيء الكثير فأنا قبل كل شيء صحفي متنوع، مواطن 
بين أكثر من المليون من أمثالي، لكن ربما عمقت من حسي 
التربوي البيداغوجي و جعلتني أفهم كنه المدرسة التي أفتخر 
أني من أبنائها، ولكنها كذلك أدخلتني حلبة صراع كنت في 

غنى عنها  ،ولو أني لست نادما عن ذلك.

 ما هي اأهم ال�صخ�صيات التي مرت على هذه احل�صة؟

حتى ال أظلم أحدا بنسيانه، مر على هذه الحصة باحثون، 
مهتمون بالشأن التربوي، منظرون، نقابيون وممثلوا أولياء 
تالميذ و حتى معارضون لها، حاولنا من خاللها أن نطرح 

التساؤالت و التصورات، بل وحتى أحيانا حلوال لبعض 
المشاكل التي تزيد الطين بلة فقط. وضيوفها كانوا من مختلف 
أطياف األسرة التربوية المحلية و حتى الوطنية، من مسؤولين 

و حتى من بسطاء القطاع.
 اأال تظنون اأن الواقع الرتبوي بعيد عن الواقع املعا�ش، 

كيف تف�صرون ذلك ؟

ما يحدث في المدرسة الجزائرية ككل والجلفاوية باألخص هو 
ترجمة لما يمر به المجتمع، المدرسة كانت مؤثرة و أصبحت 
متأِثرة، المدرسة كانت تصدر كل شيء جميل لإلسف، اآلن 
أصبحت مستوردة ومستقبلة لتصرفات وأفكار ال تليق بها. 
المدرسة كانت َهَم واهتمام المجتمع، وأصبحت اليوم آخر 

اهتماماته. المدرسة كانت الحل وأصبحت اليوم وبكل أسف 
المشكل.

ذكريات جميلة عن احل�صة اإذا اأمكن ؟

ال أتذكرها في اللحظة، لكنها سمحت بطرح بعض األفكار 

والحلول التي تم تبنيها تطبيقا، كانت صوتا لألسرة التربوية 
مسؤولين، ومسؤولين عنهم، سمحت لي بالتعرف على درر 
من الشخصيات البيداغوجية والتربوية الفذة، التي لو ُمِنَحْت 
لها الفرصة ستجعل المستحيل ممكنا وقد تُخرج هذه المدرسة 
من الوحل الذي توجد فيه. وهنا أشكر كل من ساهم معي في 
الحصة حضورا للمناقشة والحوار، أو دعما معنويا و تشجيعا 
بل وحتى تثبيطا، ألنهم بينوا لنا أنا أوجعناهم في مخططاتهم 

لهدم حلم المدرسة الجزائرية المتكونة و المكونة.
 ملاذا ال يتم ا�صتدعاء اأولياء االأمر اىل هذه احل�صة مبا 

اأنهم �صريك مهم و معني بالرتبية؟

قلتها قبل قليل من قرابة 800 مؤسسة تربوي، ال يوجد ربع 
هذا العدد في جمعيات أولياء التالميذ، رغم ذلك دعوناهم 

على إختالفهم وتخالفهم، ولم يكن بوسع الحصة صراحة أن 
تعطي المصداقية لجمعيات و تجمعات على الورق، وهم في 

تقريرهم األدبي السنوي ألعمالهم، يشيرون إلى المشاركة في 
الحصة كعمل وحيد. هناك معضلة كبيرة في الشأن التربوي 
المحلي، وهي إستقالة األولياء من مهامهم التربوية و دورهم 
في مرافقة ودعم أبنائهم و مدرستهم، وهنا الحديث ليس عن 
الماديات. البعض أصبح يعتبر المدرس مكنا يحفظ له أبناءه 

من الشارع ويُنِقص إزعاجهم اليومي له. البعض اآلخر نسي 
أن المدرسة رافد من روافد التربية وليست التربية كلها، 

البعض إعتبرها المسؤولة عن عدم نجاح أبناءه، وهو غير 
شراء األدوات المدرسية، ال يعلم حتى أين يدرس أبناؤه وال 

في أي مستوى هم فيه، واألنكى أن بعضهم من قطاع التربية 
في حد ذاته.

ماهي تطلعاتكم اأو م�صاريعكم امل�صتقبلية؟

أفضل أن أقول، هي متروكة لأليام.

إشـهـــار

حاوره: لعجاج حمود عزيز 

ANEP : 2216012084 الرائد: 2022/06/21
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ال�صحفي يا�صني كودا�ش يف حوار جلريدة "الرائد"

الواقع الرتبوي يف اجلزائر 
بني تن�شاأة الفرد وتربية ال�شارع

رافع ال�صحفي واالأ�صتاذ " يا�سني كودا�ش " �صحاب احل�صة االذاعية " ق�سايا 

تربوية " باإذاعة اجللفة املحلية، يف حوار جلريدة "الرائد"، من اأجل 

اإ�صالح �صامل للقطاع الرتبوي وهذا ب�صبب ال�صلل الذي اأ�صاب املدر�صة 

اجلزائرية بال�صلل وجعلها عاجزة عن االإ�صطالع بدورها يف التن�صئة 

االإجتماعية واالإ�صهام يف تكوين الفرد الذي يخدم وطنه وبلده. 
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تزخر مدينة وهران, التي تستعد الحتضان الدورة 19 أللعاب البحر 
األبيض المتوسط, بتاريخ حافل باألحداث قديما وحديثا وحاضر 

مشرق.
وقد ظلت المدينة طيلة هذا التاريخ إحدى أهم حضائر اإلشعاع 

العلمي والثقافي بمنطقة المغرب وقلعة لمقاومة الغزاة القادمين من 
الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط.

ويعود تأسيس مدينة وهران, حسب أغلب المؤرخين, إلى سنة 
902 م عندما استقر بها عدد من المهاجرين القادمين من األندلس 

واستعملوا ميناء المرسى الكبير في توسيع تجارتهم. ومع مرور 
الوقت, انضم إليهم سكان المناطق المجاورة فتوسع عمرانها 

وارتفعت كثافة سكانها واكتسبت بفضل موقعها المطل على البحر 
األبيض المتوسط أهمية إستراتيجية بحرية واقتصادية وثقافية.

غير أن نواة المدينة تعود إلى العهود البربرية القديمة عندما تم 
تشييد »قرية إيفري« الصغيرة على الضفة اليسرى لوادي الرحى 

الذي يعرف باسم »رأس العين«, حسبما ذكره المؤرخ يحي 
بوعزيز في كتابه » مدينة وهران عبر التاريخ« والذي يرى أن ما 
قام به المهاجرون القادمين من األندلس هو التأسيس الثاني للمدينة.

   حفل افتتاح الطبعة 

19 �سيكون »بهيجا«
   

سيكون حفل افتتاح الطبعة 19 أللعاب البحر األبيض المتوسط 
وهران- 2022 المقرر يوم 25  جوان الجاري »بهيجا وممتعا«، 
حسبما أكده أمس األول، بوهران رئيس لجنة مراسم افتتاح واختتام 

هذه التظاهرة الرياضية الفنان الموسيقي، سليم دادة.
وأكد دادة على هامش اختتام ملتقى »وهران في قلب المتوسط«، 

المنظم من طرف لجنة تنظيم ألعاب البحر األبيض المتوسط أن 
»حفل افتتاح هذه الطبعة سيكون بهيجا وناجحا شكال ومضمونا«.
  وأشار إلى أنه »يتعلق األمر بعرض كبير، وما سيتم تقديمه من 

حيث الجودة الفنية والموضوع و السينوغرافيا سيكون على مستوى 
عاٍل«، مضيفا » نريد أن تكون لحظات من السعادة والبهجة 

وسيمنح التفاؤل والفخر للجزائريين ».
   وأبرز سليم دادة، أن هذا العرض سيبدأ حوالي الساعة التاسعة 

مساء و يستمر على مدار 128 دقيقة بمشاركة 500 راقص و نحو 
100 موسيقي باإلضافة إلى التقنيين، وسيقدم العرض مجموعة 

من التعابير الفنية التي تبرز تاريخ الجزائر و ألعاب البحر األبيض 
المتوسط باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

  كما سيتم استعمال أيضا طائرات بدون طيار وتقنيات جديدة 
أخرى مثل »رسم الخرائط« المستخدمة إلبراز اللوحات الفنية على 

أرضية الملعب وفق ذات المتحدث، ولم يكشف رئيس لجنة تنظيم 
حفلي افتتاح واختتام األلعاب المتوسطية عن أسماء الفنانين الذين 

سيحيون هذا الحفل.
  وستنظم الجزائر الطبعة التاسعة عشر أللعاب البحر األبيض 
المتوسط بوهران من 25 يونيو وإلى غاية 6 يوليو بمشاركة 

3.390 رياضي في أربعة وعشرين تخصصا.

مهرجان املو�سيقى 
والأغنية الوهرانية 
بدءا من 26 جوان

  

ستقام الطبعة الثالثة عشر للمهرجان المحلي للموسيقى واألغنية 
الوهرانية ابتداء من تاريخ 26 و إلى غاية 28 يونيو الجاري 

بوهران، في إطار ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران2022-, 
حسبما استفيد أمس األول، من المنظمين.

  وسيشارك في الطبعة الثالثة عشر للمهرجان المحلي للموسيقى 
واألغنية الوهرانية، التي سيحتضنها المسرح الجهوي »عبد القادر 
علولة«، نجوم المعة في سماء األغنية والموسيقى الوهرانية، وكذا 

وجوه أخرى شابة تحمل مشعل تطوير هذا النوع من الفنون التراثية 
إلحياء سهرات فنية، حسبما أبرزته محافظة المهرجان، خليدة بن 

بالي.
  وتم برمجة في هذه التظاهرة الرامية إلى التعريف لضيوف 

مدينة وهران، والسياح باألغنية الوهرانية ثالث سهرات فنية حيث 
سيحيي كل واحدة منها ستة مغنيين بقيادة المايسترو قويدر بركان، 

كما أضافت السيدة بن بالي.
  وستضم السهرة االفتتاحية كوكبة من المطربين على غرار معطي 

الحاج وعلي المعسكري، الذي يعتبر أحد تالميذ أيقونة األغنية 
الوهرانية الراحل بالوي الهواري وحورية بابا وسعاد بوعلي 

والفنان القدير هواري بن شنات، فيما ستقدم أسماء أخرى مثل جهيد 
وولهاصي والهبرى وصابر الهواري وصالت غنائية في السهرة 

الختامية.
  وستكون في السهرات الفنية أسماء أخرى مثل سيد أحمد قوطاي 
وهزيل بن عايشة وبعض الوجوه الشابة، التي فرضت نفسها في 

المشهد الفني على غرار عايدة عدة ورفاس عمر وأية بغدادي 
ورميصاء، والتي سبق لهم أن شاركوا في المهرجان المحلي 
للموسيقى واألغنية الوهرانية منذ عام 2008  باإلضافة إلى 

مشاركة فرقتي »البدوي« و«المداحات«.
  وينتظر تقديم خالل هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب جمهور 

كبير من محب هذا النوع من الطبوع الموسيقية أغاني جديدة إلى 
جانب األغاني القديمة من التراث الوهراني التي صنعت مجد 

األغنية والموسيقى الوهرانية.

  يعرض الفنان التشكيلي مراد عبد الالوي 
مجموعة كبيرة من أعماله الفنية والذي 

انطلق أمس األول، وبفضاء فرانز فانون 
بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة 

تحت عن عنوان » سحر الرماديات الملونة 
» أعطى فيها الحرية لخياله و ريشته و 
لأللوان للتعبير عن ما يجول في خاطره.

  وفسح هذا المعرض المجال للون الرمادي 
الذي يعشقه الفنان ليتربع على المكان 

ويصل بوفاء رسائله و نظرته لألشياء .
  وعلى عكس ما يشاع عن اللون الرمادي 

الذي يعتبره الكثير مرادف للحزن و 
السوداوية إال أن طريقة تعامل مراد عبد 

الالوي مع هذا اللون و تطويعه، جعله يخدم 
فكره ويخدم الرسالة بعمق و جاذبية جعلت 

الزائر ينتابه الشعور بالسكينة و الراحة 
بمجرد الدخول إلى الرواق.

  وصرح هذا الرسام المسكون بهاجس 
الموسيقى و الفنون األخرى أنه اكتشف 

في هذا اللون قدرة على خلق التفاعل مع 
المتلقي الذي يجد في تلك المواضيع التي 

طرحها تشابه بل تطابق مع أحواله النفسية 
و فرصة للسفر مع ما ينبعث من اللوحات 

المعروضة من مشاعر و رغبات في 
االنطالق و تحقيق الذات.

  وأكد من جهة أخرى أنه على الفنان أن 
يعطي إلى جانب الجمال أبعادا فكرية و 

فلسفية للمواضيع التي يقدمها، وعن طريقة 

عمله أوضح الفنان أنه إلى جانب االحترافية 
و التحكم في التقنيات أثناء الرسم فهو أيضا 
يقوم بتحضير معارضه باحترافية وحسب 
مقاييس عالمية مؤكدا على أهمية فضاء و 

تقنيات العرض.
  ويتجلى من خالل تصريحات الفنان و 

طريقة الحديث عن أعماله و فنه مدى حبه 
لما يقدم ،و أحسن دليل عن هذا الشغف قوله 

» انأ دائما اشتغل و المعارض موجودة 
و الجديد أيضا ألنني ارسم كل يوم فانا ال 

اعمل في ورشة بل في مخبر ».
  و تأسف هذا التشكيلي من جهة أخرى عن 
نقص فضاءات العرض و هو ما يحرم كما 
قال الجمهور من اكتشاف أعمال المبدعين 

الجزائريين و الموهوبين من تفجير طاقاتهم 
في هذا المجال الفني، و يتواصل هذا 

المعرض الذي يقدم للزوار 65 لوحة إلى 
غاية 9 يوليو المقبل.

  لإلشارة فإن الفنان التشكيلي عبد الالوي 
ولد في 24 أغسطس 1964 بعين البيضاء 

بالشرق الجزائري و هو خريج المدرسة 
للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة لعام 

1989 .   و أقام عدة معارض جماعية و 
فردية و كذا خارج الوطن حيث عرض في 

بلغراد عام 2019 و نال عدة جوائز من 
بينها جائزة بمعرض اإلسماعيلية في عام 

. 2013
 

هناك في غزة، حيث الموت ليس موسميا 
كاألمطار، يطل عليك من اآلبار الجافة، 

من أنابيب األكسجين الفارغة، من النوافذ 
الباكية، من الطرقات المختنقة بالدم، 

من الجدران النابضة بالقهر، من خزانة 
المالبس الفارغة، ومن لعب األطفال 

المتناثرة، الموت في غزة ليس فجائيا أبدا، 
بل الحياة هناك تأتي فجأة.

  هذه ليست مجرد كلمات؛ إنها حكايات 
حقيقية، حّولها المخرج الفلسطيني أيمن 
العمريطي إلى فيلم وثائقي، فاز حديثا 

بجائزة »مهرجان العودة الدولي الثاني 
لألفالم« في غزة.

  »مات الشارع«، كلمتان تحمالن من 
البالغة الكثير، وردتا على لسان عالء أبو 
العوف، واستلهم منهما المخرج العمريطي 

اسم فيلمه »الشارع الشهيد«، ويروي 
من خالله حكايات مؤلمة عن »شارع 

الوحدة« أحد أكبر وأعرق الشوارع في 
مدينة غزة، الذي تعرض ألبشع الجرائم 

اإلسرائيلية خالل الحرب األخيرة في 
مايو/ أيار العام الماضي.

  أبو العوف فقد زوجته وعددا من أبنائه، 
من بين عشرات الضحايا اآلخرين، الذين 
انهارت منازلهم فوق رؤوسهم في إحدى 

ليالي الحرب، عندما انهمرت عليهم أطنان 
من المتفجرات ألقتها طائرات إسرائيلية، 

أحدثت ما يشبه »الزلزال«، خطف 
أرواحا بريئة من الرجال والنساء و 

األطفال، وغيّر مالمح الشارع إلى األبد.
  واعتمد العريطي على مشاهد حقيقية 

لـ«مجزرة شارع الوحدة«، توثق لحظات 
دامية ومؤلمة ألطفال يتم انتشالهم أحياء 

بعد ساعات من الرعب قضوها تحت 
ركام منازلهم، ومن بينهم بنات أبو 

العوف..
   فيلم »الشارع الشهيد« هو الوثائقي 
األكبر للمخرج العمريطي، بعد سلسلة 

»حلقات يومية قصيرة«، ويقول إنه يركز 
في جميع أعماله على توثيق الحياة اليومية 

للشعب الفلسطيني، وأبرز األحداث، 
خصوصا تلك المرتبطة بالجرائم 

اإلسرائيلية، التي تتوقف ضد الفلسطينيين، 
وتحديدا في غزة.

  ويؤمن العمريطي بقيمة التوثيق كي 
تبقى »الذاكرة الوطنية حية وال تسقط 

جرائم االحتالل بالتقادم وتوالي السنين«، 
واصفا التوثيق من خالل األعمال الفنية 

واألدبية بأنه بمثابة »القلب النابض لذاكرة 
الفلسطينيين«. 

  وللعمريطي نحو 400 فيلم قصير، 
وهي أفالم تتناول قضايا سياسية 

ومجتمعية، بثتها وسائل إعالم محلية، 
وغالبيتها -وفق تأكيده- يتم توزيعها 

والسماح ببثها بالمجان، من منطلق ما 
وصفها بـ«المسؤولية الوطنية«.

  وعن فيلمه األخيرة »الشارع الشهيد«، 
ال يخفي العمريطي شعوره بالفخر لفوزه 
بجائزة مهرجان العودة في غزة، وينظر 
لهذه الجائزة على أنها »وسام لكل شهداء 
شارع الوحدة، الذين فقدوا أرواحهم غدرا 

بنيران طائرات إسرائيلية نثرت الموت 
والدمار فوق منازلهم اآلمنة«.

  ويتطلع العمريطي للمشاركة بفيلم 
»الشارع الشهيد« في مهرجانات 

ومسابقات خارجية، وعرضه في قنوات 
عربية ودولية، بهدف المساهمة في 

»تعرية« االحتالل والكشف عن »وجهه 
القبيح« وما يرتكبه من جرائم يومية ضد 

الفلسطينيين.

 األعاب البحر الأبي�ض املتو�سط بوهران

»الباهية«.. تاريخ حافل وحا�سر م�سرق
لوحاته فر�سة للغو�ص يف �سحر الرماديات امللونة 

معر�ض للفنان الت�سكيلي مراد 
عبد الالوي

يروي حكايات موؤملة عن »�سارع الوحدة«

فيلم »ال�سارع ال�سهيد« للمخرج 
اأمين العمريطي 

 »بقرار من رئي�ص اجلمهورية«

ح�سور حفل الفتتاح �سيكون ب�سعر رمزي
    أعلنت لجنة تنظيم األلعاب المتوسطية بوهران أمس األول، في بيان لها عن انطالق عملية بيع التذاكر 

الخاصة بحفل االفتتاح المقرر السبت المقبل، بملعب وهران الجديد إلكترونيا بثمن رمزي يقدر بمبلغ 100دج.
  وجاء في البيان انه » تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، َتقّرر تمكين الجمهور من 
اقتناء تذاكر الدخول إلى المركب الرياضي االولمبي لوهران لحضور حفل االفتتاح الرسمي للطبعة التاسعة 

عشر أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022 يوم السبت 25 يونيو 2022 بثمن رمزي يقدر بـ 100 
د.ج«.

https://tadkirati.mjs.gov. و oran2022.dz وأضافت اللجنة أنه عليه سيتم فتح المنصات الرقمية  
dz  لتسجيل الحجز على الساعة التاسعة مساء من هذا اليوم«، كما نشرت اللجنة، على صفحتها الرسمية 
HYPER-( 11 خطوة تبدأ بفتح الموقع  على الفايسبوك، الخطوات الواجب إتباعها للقيام بالعملية وعددها

.)LINK »http://www.oran2022.dz/«www.oran2022.dz



ويتفق الساسة في المغرب على 
أن النظام المخزني دفع بالحقل 
السياسي الى التعفن، حيث أكد 

حزب "النهج الديمقراطي"، في 
ندوة عقدها، على "بؤس الحقل 
السياسي وتعفنه والذي وصلت 

فيه درجات االنحطاط إلى 
الدرك األسفل"، مستدال بنتائج 

االنتخابات التشريعية والجهوية 
والمحلية المنظمة شهر سبتمبر 

.2021
وقال الحزب إن السلطة المخزنية 

"أقفلت من خالل النتائج قوس 
+حركة 20 فبراير+، وأخرجت 

حزب العدالة والتنمية منبطحا 
مذلوال، ونصبت أحزابها اإلدارية 

الموالية لسياساتها الليبرالية 
المتوحشة في التحالف الحكومي".
نفس األمر أكد عليه األمين العام 

لحزب "التقدم واالشتراكية" 
نبيل بن عبد هللا، الذي قال 

إن االنتخابات التشريعية 
األخيرة "عرفت انحرافات في 

الديمقراطية التمثيلية بسيطرة عالم 
المال"، الفتا الى غياب "تصور 

حكومي متكامل".
وشدد بن عبد هللا، في ندوة له، 

على أن الواقع يفند كالم الحكومة 
التي تنعت نفسها بأنها "حكومة 

سياسية قوية"، مبرزا بأن 
"المغرب في هذه الظرفية محتاج 

الى أن تكون الحكومة بالفعل 
حكومة سياسية قوية قبل أن تكون 

حكومة كفاءات، وعليها أن تمأل 
الحياة السياسية وتفسر للمغاربة 
ما الذي تقوم به خاصة أننا أمام 

ظروف معقدة و استثنائية".
من جهته، أكد رئيس الدائرة 

السياسية لجماعة "العدل 
واإلحسان" عبد الواحد متوكل، 
في ندوة عقدها، أن االنتخابات 
األخيرة "أفرزت نتائج اعتبرها 

البعض صادمة ومفاجئة، 
والحقيقة أنها ليس فيها ما يمكن 

أن يعتبر مفاجئا، فقد جاءت 
منسجمة مع الدستور الممنوح، 
والقوانين االنتخابية المدروسة 

بعناية للتحكم المسبق في الخريطة 
السياسية، والوضع السياسي العام 

المتردي وإرادة الحاكمين".
وأصر عبد الواحد متوكل على أن 

"الحكومة في المغرب ال تحكم، 
وال البرلمان يمتلك القدرة ليشرع 

المفيد، أو يراقب أو يطالب 
بمحاسبة من كان وراء القرارات 

التالفة المتخذة أو المشاريع"، 
مشيرا الى أن "طبيعة الحكم 

االستبدادي في المغرب لم تتغير، 
حيث تغيرت الوجوه وبعض 

األشكال، ولكن التسلط اليزال 
هو السمة األبرز للنظام السياسي 

القائم".
وال يختلف الوضع االجتماعي 

في المغرب عن السياسي، وهو 
الذي يشهد بشكل يومي احتجاجات 

واسعة النطاق، على األوضاع 

المتردية والغالء الفاحش 
لألسعار سواء تعلق األمر بالمواد 

االستهالكية أو الطاقوية، حيث 
انتقد حزب "النهج الديمقراطي"، 
قيام السلطة المخزنية ب"تصفية 

صندوق الموازنة وتحرير أسعار 
المحروقات، وترك المواطنين 

في مواجهة مباشرة مع الوسطاء 
والمضاربين الجشعين، وهو ما 

يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية 
لعموم الجماهير الشعبية".

وعلى نفس النهج سار "حزب 
التقدم واالشتراكية"، الذي طالب 
الحكومة ب"عدم االختباء وراء 

الوضع الدولي والصعوبات، كما 
فعل رئيس الحكومة مؤخرا أمام 
البرلمان عندما قال إن الحكومة 
ال يمكنها القيام بكل شيء أمام 

ارتفاع األسعار"، معتبرا أن "هذا 
موقف غير مسؤول ال يمكن إال 
التنديد به، فنحن بحاجة لحكومة 

قادرة على القيام بأدوارها".
ولم يخف األمين العام لحزب 
"التقدم واالشتراكية" نبيل بن 

عبد هللا، بأن الحكومة المغربية 
"ال تقوم بأي شيء على هذا 
المستوى، ولذلك نوجه لها 

نداء واضحا بضرورة خوض 
هذه الوضعية بالجدية الالزمة 
ألن الظروف االجتماعية التي 

تجتازها البالد، خاصة أننا 
على أبواب الصيف بما يمثله 
من خصاص مائي، والدخول 

المدرسي، كلها تستلزم حكومة 
مبالية بما يجري وتتخذ 

اإلجراءات الضرورية لحماية 
القدرة الشرائية للمغاربة".

ووصف بن عبد هللا الحكومة 
ب"الماهرة في فن التبرير"، 

مشيرا الى أنها تلجأ تارة لتقلبات 
الوضع الدولي، وتارة إلى إرث 

الحكومات السابقة، لتبرير 
الوضع االجتماعي المتردي 
في البالد. وال يقتصر سوء 

الحقل االجتماعي على الظروف 
المعيشية فقط، بل يتعلق األمر 
أيضا بالتضييق على االحزاب 

ومنعها من ممارسة نشاطها، و 
انتهاك حقوق مختلف القطاعات 
سواء التعليمية او االعالمية أو 

الحقوقية، المنددة باستمرار تلفيق 
التهم وسجن الصحفيين والمدونين 

"المزعجين" للمخزن، ومن 
بينهم سليمان الريسوني وعمر 
الراضي، والمدونة والناشطة 

سعيدة العلمي، اضافة الى معتقلي  
حراك الريف.

ويضاف الى كل ما سبق، ضرب 
نظام المخزن لمطالب أحرار 

المغرب الرافضين للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني، عرض 
الحائط، واالستمرار في توقيع 

وتنفيذ االتفاقيات المبرمة بينهما 
في مختلف المجاالت، رغم كل 
االدانات واالحتجاجات اليومية 
التي يعيشها الشارع المغربي.

املغرب على �سفيح �ساخن

احتقان �سيا�سي واجتماعي و نظام املخزن يف قف�ص االتهام
تتزايد حالة الت�سنج واالحتقان ال�سيا�سي واالجتماعي يف املغرب، ب�سكل يومي، حيث توجه اأ�سابع االتهام اىل 

النظام املخزين القائم، ليزيد ارتفاع اأ�سعار املواد اال�ستهالكية والطاقوية الو�سع تعقيدا، اأدى اىل احتجاجات و 

ا�سرابات، ي�ساف اإليها غليان اأحرار املغرب �سد التطبيع مع الكيان ال�سهيوين.

ع�سو االأمانة الوطنية جلبهة البولي�ساريو 

املكلف باأوروبا واالحتاد االأوروبي ي�سرح

م�ستقبل ال�سحراء الغربية 
مفتوح على احتمالني اإما �سالم 

دائم اأو مزيد من االحتقان
   

قال عضو األمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا واالتحاد 
األوروبي أبي بشراي البشير، أن المستقبل مفتوح على احتمالين، 
سيكون لهما وقع مباشر على أمن واستقرار المنطقة، ف"إما سالم 

عادل ونهائي على أساس احترام الشرعية والقانون الدولي، أو مزيد 
من االحتقان والتوتر الذي قد يؤدي إلى ما ال تحمد عقباه". 

جاء ذلك خالل مشاركة الدبلوماسي الصحراوي في طاولة مستديرة، 
بدعوة من اليسار األوروبي - ضمن أشغال ندوة البحر األبيض 
المتوسط المنعقدة في بروكسل - خصصت لموضوع النضاالت 
االجتماعية وتقرير المصير في المنطقة، وفقا لما أوردته وكالة 

األنباء الصحراوية )وأص(.
وفي مداخلته، تطرق بشراي البشير، إلى التحوالت االجتماعية في 

ظل مسار التحرير في الصحراء الغربية، مؤكدا في سياق حديثه 
على "أهمية تحرير اإلنسان بالموازاة مع تحرير األرض، كنقطة 

أساسية في نضال جبهة البوليساريو منذ التأسيس إلى اآلن".
كما أطلع الوفود المشاركة على آخر تطورات القضية الصحراوية، 
أبرزها، "الخطوة المترتبة عن مساعي المحتل المغربي الدفع نحو 
المزيد من االنزالق من خالل الترويج، رفقة حلفائه، ألطروحات 

متجاوزة، أحادية الجانب و تناقض الشرعية الدولية"، تضيف الوكالة.
وقال أن جبهة البوليساريو "لم تتوانى يوما من األيام عن تسهيل 

مهمة المنتظم الدولي، في مقابل إصرار المغرب على موقفه 
التوسعي، وعدم امتالكه اإلرادة السياسية، إضافة لتلقيه دعما مباشرا 

من طرف بعض الدوائر الغربية لمواصلة التعنت وعرقلة جهود 
األمم المتحدة".

بدورهم، أجمع ممثلو اليسار األوروبي وشركائهم في المنطقة 
المتوسطية، خالل مدخالتهم على "ضرورة احترام قواعد القانون 

الدولي، والتخلي عن ازدواجية المعايير، والدفع نحو تصفية 
االستعمار من الصحراء الغربية، وفق قرارات مجلس األمن التي 

تنص على تنظيم استفتاء تقرير مصير للشعب الصحراوي.
حزب التقدم واال�سرتاكية املغربي يوجه 

انتقادات الذعة للنظام احلاكم يف املغرب

 ال ميكن توقع االإ�سالح من حكومة 
ت�سطف اإىل جانب اللوبيات املالية 

على ح�ساب الب�سطاء
   

قال حزب التقدم واالشتراكية المغربي إنه ال يمكن توقع اإلصالح 
من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات المالية على حساب البسطاء 

ويخترقها تضارب المصالح بشكل صريح، ال سيما في مجال 
المحروقات.

واعتبر الحزب في تقرير مكتبه السياسي أمام الدورة التاسعة للجنة 
المركزية, السبت, بحسب مصادر اعالمية, أن الدليل على هذا 

االصطفاف هو رفض الحكومة بشكل عمدي وممنهج لكل النداءات 
واألصوات التي تدعو إلى إعادة تشغيل "سامير" )المصفاة الوحيدة 

في المغرب لتكرير النفط(, وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.
وانتقد "التقدم واالشتراكية" رفض الحكومة تخفيض الضرائب 

المفروضة على استهالك المحروقات و كذا رفضها مناقشة سبل 
ووجهات إنفاقها, في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه 

الضرائب, فضال عن رفض الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات 
المحروقات في هوامش ربحها الفاحش.

وأشار الحزب إلى أن تحرك الحكومة ال يتماشى وطبيعة الصعوبات 
التي تواجهها البالد, وما يهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي, 
في الوقت الذي تلجأ فيه إلى الركون للتبرير بالظروف الدولية 

والحكومات السابقة.
من جهة أخرى, اعتبر الحزب المعارض أن الموضوع السياسي 

والديمقراطي والحقوقي يكاد يكون مغيبا تماما من أجندة الحكومة, 
متسائال " أين اختفى الخطاب المتعلق باستعادة الثقة في السياسة و 

المصداقية للمؤسسات المنتخبة وضرورة توطيد المسار الديمقراطي 
و توسيع فضاء الحريات و ماذا تفعل مكونات األغلبية اآلن من أجل 

تحقيق ذلك ومن أجل التفعيل الديمقراطي للدستور".
وفي هذا السياق ,أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز 

السائل بالجملة بالمغرب عن خوض إضراب وطني والتوقف عن 
التوزيع يومي 29 و30 يونيو الجاري قابلة للتمديد.وأوضحت 

الجمعية في بيان أن هذا القرار يأتي بسبب استحالة االستمرار في 
التوزيع على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد 

الطاقية بالمغرب مؤخرا, خاصة الغازوال.
وقالت الجمعية إن مهنيي القطاع متضررون من الزيادات في أسعار 
المحروقات وكذا الغالء الذي طال قطع الغيار والعجالت المطاطية 
وغيرها من التحمالت اإلضافية التي أصبحت تثقل كاهل الموزع 

خاصة وأن ثمن الغاز مقنن.

الوكاالت
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أكد أكاديميون ومختصون في المجال العسكري 
أن العالقات الصهيونية المغربية التي تعود الى 

الستينات من القرن الماضي مبنية في المقام 
األول على التعاون االستخباراتي والتسليح.

وكتب في هذا السياق الباحث األكاديمي وأستاذ 
العالقات الدولية في جامعة اليرموك األردنية, 

وليد عبد الحي, في مساهمة له نشرها عبر 
صفحته الخاصة على فايسبوك : "سأتوقف عند 

المبيعات خالل فترة ما بعد 2010 )فترة ما 
يسمى بالربيع العربي(", حيث بلغت ذروتها.

وأكد أن الكيان الصهيوني اتفق مع المغرب سنة 
2013 "عبر وساطة فرنسية على بيع المغرب 

3 طائرات مسيرة من نوع "هيرون" بقيمة 
50 مليون دوالر, وتم التسليم في عام 2020 

والعمل على نشرها على حدود الصحراء 
الغربية".

وخالل الفترة الممتدة من 2017 الى غاية 
2020, كشف االستاذ الجامعي أنه "تم عقد 
عدة صفقات بين جهات رسمية مغربية وبين 

مجموعة "NSO" )الصهيونية( لتزويد المغرب 
بأدوات تجسس على الهواتف المحمولة )برنامج 

بيغاسيوس(", مبرزا أن "االجهزة االمنية 
المغربية قامت بالتجسس على نشطاء حقوق 
االنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين 
خاصة ممن يعارضون التطبيع" مع الكيان 

الصهيوني, طبقا لما نشرته منظمة العفو الدولية 
في تقاريرها عامي 2017 و 2019.

وذكر الكاتب وليد عبد الحي بأن تقارير قاعدة 
بيانات الصادرات العسكرية واالمنية الصهيونية 

تقول أن هناك "عددا كبيرا" من الشركات 
الصهيونية العاملة في المغرب ولكنها مسجلة 

بأسماء ال تشير لذلك, "وبلغ حجم التبادل 
التجاري بين الطرفين عام 2018 حوالي 73 
مليون دوالر في السلع المدنية بارتفاع يقارب 

الضعف عن عام 2017".
واسترسل الكاتب في مقاله يقول : في عام 
2020 حضر خبراء ومسؤولون صهاينة 

للمغرب للمشاركة في مؤتمر "لمقاومة 
االرهاب", كما قام وفد عسكري صهيوني عام 
2021 بالحضور للمغرب وجرى االتفاق على 

عقد صفقة تسليح صهيونية للمغرب, حيث 
اشترى المغرب طائرات مسيرة لالحتالل من 

نوع "هاروب" بقيمة 22 مليون دوالر, و اعقب 
ذلك صفقة بين الطرفين حصل بموجبها المغرب 

على نظام صاروخي مقاوم للطائرات المسيرة 
ثم تبعها شراء 150 طائرة صهيونية مسيرة.
وختم الكاتب الصحفي االردني مساهمته عبر 
صفحته على فايسبوك بالقول : "يبقى السؤال 

المطروح : لماذا تزود اسرائيل المغرب 
بالسالح ؟"

وعقب االستنكار الشعبي المغربي لتغلغل 
التطبيع الصهيوني في المغرب ليشمل اكثر 

القطاعات حيوية في البلد على غرار القطاع 
العسكري, كشفت تقارير اعالمية ان العالقات 

بين الطرفين وثيقة منذ سنوات وجمعتهما 
صفقات أسلحة منذ السبعينات, لم يكشف عنها 
رسميا إال في بعض المقاالت التي أشارت إلى 

جزء بسيط منها.
وكشف الباحث جوناثان هيمبل, المختص في 
الصادرات العسكرية واألمنية الصهيونية, في 

مقال له أن الصادرات العسكرية الصهيونية 
للمغرب ظلت سرية في معظمها, على غرار 

شحن الدبابات إلى المملكة في السبعينات. وتقوم 
العالقات بين الجانبين في المقام األول على 

التعاون االستخباراتي و التسليح, وباع الصهاينة 
للمغرب أنظمة عسكرية وأنظمة مراقبة )مثل 
أنظمة رادار الطائرات المقاتلة( عبر طرف 

ثالث.

وأوضح الباحث أن الكيان الصهيوني قدم 
مساعدات عسكرية للمغرب ضد المدنيين 

الصحراويين في االراضي المحتلة. ووفق 
الكاتب, يحظى المغرب أيضا بمساعدة صهيونية 

في مجال المراقبة الرقمية, ونقل عن منظمة 
العفو الدولية أنه في عام 2017, بدأت المملكة 

باستخدام برامج تجسس من صنع شركة 
"NSO" الصهيونية لتتبع وجمع المعلومات عن 

الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان.
وأشار الكاتب إلى أن المغرب حصل أيضا 
على الطائرات بدون طيار التي استخدمها 

الكيان المحتل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة, 
موضحا أن الكيان الصهيوني ال ينشر في 

الغالب معلومات رسمية عن صفقات التسليح.
من جهته, أكد الكاتب إيلي بوده في مقال 

صحفي انه من المعروف أن الكيان الصهيوني 
ساعد المغرب في حربه ضد جبهة البوليساريو, 

الفتا الى انه من بين المساعدات الصهيونية, 
تقديم نصائح حول إقامة جدار عسكري في 

االراضي التابعة للصحراء الغربية.
وكان رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود 

باراك أحد الضباط المعروفين أنهم زاروا 
الصحراء الغربية المحتلة. وقد تحدث عن 
ممارسة الكيان الصهيوني ضغوطا على 

الكونغرس األمريكي واإلدارات األمريكية 
لسنوات لدفع االعتراف ب"سيادة" المغرب 

المزعومة على الصحراء الغربية, لكن من دون 
جدوى.

والى غاية اليوم, لم توقع أي دولة عربية علنا - 
باستثناء المغرب – اتفاقية عسكرية مع الكيان 
الصهيوني. ويضم المغرب أكبر جالية يهودية 
في شمال إفريقيا يبلغ عددها نحو ثالثة آالف 

شخص, فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من 
أصل مغربي في االراضي الفلسطينية المحتلة.

العالقات ال�سهيونية املغربية مبنية يف املقام االأول على التعاون اال�ستخباراتي والت�سليح

   الكيان ال�سهيوين �ساعد املغرب يف تعزيز احتالله لل�سحراء الغربية



وشددت الوزارة، في بيان لها، في اليوم 
العالمي لالجئين، على أهمية ضمان 

الحماية والرعاية لالجئين، والنازحين، 
والمهاجرين، وسبل الحفاظ على حقوقهم 

التي ضمنها القانون الدولي، وفي مقدمتهم 
الالجئون الفلسطينيون الذين شردوا من 

ديارهم عام 1948 والنازحون عام 
1967، في ظل التداعيات السياسية، 

واالجتماعية واالقتصادية، الذين يصل 
عددهم اليوم إلى ما يزيد على 6.2 مليون، 
مؤكدة حق الالجئين الفلسطينيين في العودة 

والتعويض واستعادة األمالك.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية أهمية 

العمل على الحفاظ على الدعم السياسي 
والمالي المستدام، والمتوقع لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطيني في الشرق 
األدنى )األونروا( إلى حين تحقيق حل 
عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين بناء 

على قرارات الشرعية الدولية وعلى 
رأسها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
194 وقرار مجلس األمن 237، وأهمية 

حشد الدعم لتجديد والية “األونروا” 
وتفويضها، للحفاظ عليها والحفاظ على 

الالجئين وأنسالهم، وعدم تغيير تعريف 
الالجئ من أجل تقويض حقوقهم إخفاء 

لجريمة النكبة.
ودعت الدول، في يوم الالجئ، إلى تقديم 

الدعم السياسي والقانوني الالزم لتأمين 
حقوق الالجئين والنازحين الفلسطينيين 
وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق 

القرارات ذات الصلة بما فيها قرار 
الجمعية العامة 194، وقرار مجلس األمن 

237، والتصدي والرد على الهجمات 
غير المبررة والمتزايدة على “األونروا” 
في سياق المحاوالت المتواصلة لتقويض 

واليتها وعملها ووقف الدعم عنها، 
ولحرف األنظار عن جريمة االحتالل 

الصهيوني المستمرة منذ النكبة في عام 
.1948

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
في مواجهة كافة االنتهاكات والجرائم التي 

ترتكب ضد الالجئين أينما كانوا، ومن 
أي جهة، والتخلي عن سياسة المعايير 

المزدوجة واالنتقائية في تطبيق القانون 
الدولي، وعدم التمييز بين الالجئين بناء 

على أصلهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو 
دينهم، وتمكين الالجئين من ممارسة حقهم 
بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

وقالت إن القيادة الفلسطينية تعمل على 
الحفاظ على حقوق الالجئين الفلسطينيين 
وعلى رأسها الحق بالعودة إلى ديارهم، 
وترفض كافة محاوالت االنتقاص من 

أي من حقوقهم أو فرض حلول ال تنسجم 
والحقوق الفردية والجمعية للشعب 

الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول إلى 
المشاركة الفاعلة في مؤتمر التعهدات 

المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر 
جوان الجاري، لتقديم الدعم المادي الالزم 

والمستدام والمتوقع لوكالة “األونروا”.

الأب الذي ُحرم الفرحة 
ثالث مرات 

ال يزال الفتى محمد نبيل غانم )14 عاما(، من بلدة صرة 
جنوب غرب نابلس، يعيش حالة من الصدمة بعد تلقيه نبأ 

استشهاد والده أول أمس، عندما أطلقت عليه قوات االحتالل 
النار بالقرب من جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية.

الفتى غانم بات ليلته على سرير والده الشهيد، الذي كان 
متعلقا به ويخططان معا إلنهاء الدراسة، وتحمل األعباء عن 
والده الذي كان يعمل داخل أراضي العام 1948 ألكثر من 

30 عاما، تعرض خاللها ألكثر من حالة اعتقال، أطولها 
لثالث سنوات خالل انتفاضة الحجارة.  

والده شهيد لقمة العيش نبيل )53 عاما(، ارتقى برصاص 
االحتالل، أثناء محاولته الدخول عبر إحدى فتحات جدار 

الفصل، وال تزال تحتجز جثمانه في مستشفى مئير في كفار 
سابا داخل أراضي عام 1948.

أمام منزله، الواقع على أطراف بلدة صرة، يجلس عدد 
من األقارب وأهالي البلدة، يرتقبون خبر تسليم جثمانه بعد 

استدعاء االرتباط اإلسرائيلي ألفراد العائلة.
يحاول نجل الشهيد األكبر معتز )31 عاما(، أن يبدو 

متماسكا أمام جموع الحاضرين، بعد أن أصبح مسؤوال 
عن عائلته التي تتكون من سبعة أفراد بعد استشهاد والده، 

أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما.
يقول الشاب غانم: ليلة السبت كان الحديث األخير بيني 

وبين والدي، الذي كان يحب جمعة العائلة والتفافهم حوله، 
فقال لي “يال يابا شد حالك بدنا نشوفلك بنت حالل نفرح 

ونزوجك”.
ويضيف، “ان االحتالل حرم والدي من حضور حفل نجاحي 
من “التوجيهي” عام 2009 بعد اعتقاله لفترة، ثم حرمه من 
حضور حفل تخرجي من إحدى الجامعات المغربية، بسبب 

منعه من السفر، واليوم يحرمه فرحة زواجي الذي كان 
ينتظره”.

دراسة نجل الشهيد معتز الهندسة كانت رغبة والده التي كان 
يخطط لها منذ الصغر، وجل همه تدريس أوالده جميعا، 

وكان يكد ويعمل من أجلهم.   ويتابع غانم “قبل ذهابه إلى 
العمل داخل أراضي عام 48، أكد والدي انه سينهي العمل 
الذي كان يقوم به، ويتقاعد بعدها، ليتفرغ للعائلة، ولتعليم 

أختي وأخي الصغيرين”.
ويقول “انطلق والدي وأخي معتصم الساعة الرابعة فجرا 
إلى مدينة قلقيلية؛ وهو يسبح ويستغفر، حتى يصال باكرا، 

لكن كل الطرق كانت مغلقة أمامهما، فقرر اخي العودة الى 
البلدة، بعد ان تناول فطورهما سويا، وذهب والدي وحده، 

وبعد وصوله الى إحدى الفتحات في جدار الفصل العنصري 
برفقة اثنين من البلدة، أطلق االحتالل النار عليهم، بعد ان 

علق والدي داخل أحد األسالك الشائكة”.
ويؤكد غانم “أن االحتالل يحاول تسويق رواية زائفة 

بخصوص حيثيات إطالق النار على والدي، وان ما حدث 
فعال وحسب رواية الشبان الذين كان معهم، انه لم يحاول 
قص أو فعل أية أمور قرب الجدار”. وكان األمين العام 
لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، استنكر 
“عملية االغتيال البشعة لشهيد لقمة العيش العامل نبيل 

غانم”.
وأضاف، أن االحتالل تتعمد التضييق على العمال 

الفلسطينيين، حيث يتعرضون يوميا لمالحقات، واعتقاالت، 
وإصابات، ومن بينهم من يرتقون برصاص االحتالل، فقد 

بلغ عدد شهداء لقمة العيش منذ مطلع العام الجاري 38 
شهيدا.

دعوات للرباط والعتكاف 

يف الأق�صى 
 أطلق ناشطون مقدسيون، دعوات لالعتكاف في المسجد 
األقصى المبارك والرباط في باحاته خالل العشر األوائل 
من شهر ذي الحجة، في إطار محاوالت االحتالل الحثيثة 

بتهويده.
وانطلقت الدعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي، لبدء 

االعتكاف في األقصى من يوم الخميس الذي يوافق 30 من 
يونيو/ حزيران الجاري، وحتى عيد األضحى. 

وبسبب ما يتعّرض له المسجد األقصى من انتهاكات وتدنيس 
من قوات شرطة االحتالل والمستوطنين الذين يقتحمون 

باحاته يوميًّا، لم يعد االعتكاف يرتبط بشهر رمضان.
ويحاول الشبان الفلسطينيون دعوة بعضهم البعض، وحشد 

أعداد كبيرة من األهل في القدس وضواحيها والداخل المحتل 
وكل من استطاع الوصول من المواطنين في الضفة المحتلة، 

من أجل الرباط في األقصى خالل كل مناسبة دينية، 
واستغالل كل األوقات لشد الرحال إليه وإعماره.

الوكاالت
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على خلفية اأحداث الأق�صى 

الداخل الفل�صطيني املحتل على �صفيح �صاخن بفعل اعتداءات امل�صتوطنني
شهدت بلدات الداخل الفلسطيني المحتل خالل الـ24 ساعة الماضية 
العديد من حوادث االعتداء والمالحقة لشبان، على يد المستوطنين 

وقوات االحتالل الصهيوني، فيما ال تزال هذه القوات تحتجز 
عشرات الشبان منذ أحداث األقصى إلى اليوم.

ففي قلنسوة، مددت محكمة االحتالل اعتقال الشاب قتيبة بحاش حتى 
10 من جويلية القادم وذلك بعد اعتقاله خالل شهر رمضان المبارك 

خالل حملة االعتقاالت التي طالت ما يزيد عن 450 فلسطينيًّا من 
المسجد األقصى المبارك.

وذكرت مصادر إعالم فلسطينية أن الشاب قتيبة كان يصلي 
باألقصى خالل شهر رمضان واعتقلته قوات االحتالل إلى جانب 

6 من أبناء مدينة قلنسوة، حيث أفرج عنهم وبقي قتيبة في االعتقال 
حتى اآلن.

وأكدت أنَّ محكمة االحتالل مددت اعتقال قتيبة عدة مرات بتهمة 

التواجد في المسجد األقصى، مشيرة إلى أنه خالل األيام القادمة 
يجب أن يلتقي محامي الشاب قتيبة مع ضابط سلوك الذي قد يحدد 

له مدة للحبس المنزلي. وقررت محكمة االحتالل فرض قيود وإقامة 
جبرية على عدد من الشبان بأم الفحم، ممن كانوا معتقلين منذ أحداث 

األقصى، مقابل إطالق سراحهم من السجون.
وأكد المحامي خالد زبارقة أن مئات الشباب يتعرضون لمحاكمات 

غير قانونية، على خلفية أحداث األقصى األخيرة. وأفاد زبارقة بأن 
نيابة االحتالل تعترض على معظم قرارات اإلفراج الصادرة عن 

المحاكم، وتمدد اعتقالهم مراًرا، وهو مخالف للقانون.
وشدد على أنَّ عددا منهم لم توجه ضدهم لوائح اتهام، فيما يُحاكم 
آخرون، وصدرت أحكام على غيرهم، بتهمة إلقاء حجارة وبزعم 

“المشاركة في أعمال شغب”، في إشارة إلى التصدي للعدوان على 
األقصى برمضان الماضي. 

ي�صل عددهم اليوم اإىل ما يزيد على 6 مليون، اخلارجية الفل�صطينية: 

الالجئ الفل�صطيني اأقدم ق�صية جلوء عاملية وجب حلها
اأكدت اخلارجية الفل�صطينية، اأم�ض، اأن حق العودة، والنت�صاف، مبا فيه التعوي�ض لالجئني، جوهر 

احلقوق غري القابلة للت�صرف.

اأعاد الحتالل اعتقال ذويهم عام 2014

عائالت حمرري وفاء الأحرار يتجرعون الأمل ويعي�صون على الأمل
للعام الثامن توالًيا تتجّرع عائالت األسرى 
المقدسيين الذين أفرجت سلطات االحتالل 

الصهيوني عنهم بموجب صفقة “وفاء 
األحرار” مرارة األلم والبعد عن ذويهم بعدما 
أعاد االحتالل اختطافهم صيف عام 2014، 
غير أّن قلوبهم ال تزال تخفق على أمل لقاء 
قريب يجمع شملهم بعيًدا عن جدران السجن 

وسجانه.
وأرغمت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

في 18 أكتوبر 2011 حكومة االحتالل 
على االستجابة لشروطها ومطالبها في صفقة 

تبادل األسرى؛ والتي تّم بموجبها إطالق 
سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط مقابل 

اإلفراج عن 1027 أسيًرا فلسطينًيا، بينهم 
عشرات األسرى المقدسيين في إنجاز وطني 

غير مسبوق.
وبعد مرور نحو 3 سنوات على اإلفراج 
عنهم، أعادت سلطات االحتالل في 18 

جوان 2014 اعتقال ما يزيد عن 70 من 
محرري صفقة “وفاء األحرار” من أنحاء 

الضفة الغربية المحتلّة، بينهم ثمانية أسرى 
مقدسيين وفرضت عليهم األحكام التي 

صدرت بحقهم سابًقا، ومعظمهم من أصحاب 
المؤبدات.

ويقول رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين 
المقدسيين أمجد أبو عصب إّن صفقة “وفاء 

األحرار” مثّلث محّطة مهّمة من محطات 
نضال شعبنا وأسراه، وأدخلت الفرحة في 

قلوب كل الناس.

ويلفت أبو عصب، إلى أّن االحتالل تعّرض في 
الصفقة لـ”ضربة معنوية كبيرة، حينما تمكنت 

المقاومة من كسر جميع الالآت التي كان 
يتشّدق بها، برفض اإلفراج عن أسرى القدس 

والداخل المحتل والجوالن العربي السوري.
ويبيّن أّن االحتالل خضع لمطالب المقاومة 
وأفرج عن 46 فلسطينًيا من أسرى القدس، 

معظمهم من أصحاب األحكام العالية، بعضهم 
أمضى نحو 25 عاًما في السجون، بعضهم 
عادوا إلى القدس وآخرون أبعدوا إلى قطاع 

غزة والخارج.
وعن استقبال األسرى المقدسيين المفرج 

عنهم في الصفقة، يستذكر أبو عصب مشاعر 
الفرحة والبهجة واالحتفاء التي غمرت قلوب 

المقدسيين بشكل لم تشهده المدينة من قبل، 
مضيًفا “شعرنا بوجود الغضب في عيون 

قوات االحتالل، لحظة احتضان القدس هؤالء 
األسرى”.

وتؤّكد زوجة األسير المقدسي عالء الدين 
البازيان أنّها وطفلتيها “انتصار” و”منار” 
يعشن أياًما صعبة تزداد قساوتها يوًما بعد 

يوم، طالما واصل االحتالل اعتقال زوجها، 
الذي أمضى 40 عاًما من عمره في األسر. 

وتضيف “نحن بحاجة ماسة لعالء ونفتقده 
دائًما، خاصة طفلتاه اللتان تربيتا وهو في 

السجن، ويحرمهما االحتالل من عناق والدهم 
واحتضانه منذ عدة سنوات”.

أّما والدة األسير عدنان مراغة فال يفارق 
حضنها صورة نجلها؛ ليبقى معها دوًما في 

ظل حرمانها من رؤيته، وتكتفي بالتحدث 
مع صورته في ظل سنوات طويلة طال فيها 

انتظار تحرره من سجون االحتالل.
وتوضح أّن االحتالل باعتقال نجلها عدنان 

“حرمه من رؤية توأمه )بنت وطفل( 
أنجبتهما زوجته بعد اعتقاله بشهرين، 

وأصبح عمرهما اليوم ثماني سنوات عاشاها 
محرومين من النشأة إلى جانب والدهم كبقية 

األطفال”.
بدوره، يؤّكد باسل شقيق األسير رجب 

الطحان أّن إعادة اعتقال محرري صفقة 
“وفاء األحرار” المقدسيين كان أصعب على 

ذويهم من اعتقالهم في المرة األولى، موضًحا 
أّن معظمهم تزّوجوا، وآخرون أنجبت 

زوجاتهم وهم في األسر، وآخرون لم يقضوا 
وقًتا كافًيا مع أبنائهم الذين كانوا أطفااًل عند 

اعتقالهم في المرة األولى.
من جانبه، يؤكد والد األسير المقدسي سامر 
العيساوي أن إعادة سلطات االحتالل اعتقال 
نجله ورفاقه المحررين “إجراء غير قانوني 

ويعبر عن تسلط االحتالل على الشعب 
الفلسطيني”.

ويضيف “معاناة الشعب الفلسطيني غير 
مرتبطة بسامر وعائلته؛ فاالحتالل يحتجز 
أوالدنا وبناتنا في سجن صغير، والسجن 
الكبير نحن فيه، فجميع الشعب الفلسطيني 
يعاني، وعليه أن يتمرد على المعاناة التي 

يعيشها ويحاول تغيير الواقع بتصميمه 
وإرادته”.
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أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 

 فوائد من سورة الجمعة

دراسة  من  الغرض  ليس 
وفقهها،  النبوية  السيرة 
الوقائع  على  الوقوف  مجرد 
أو  التاريخية، وال سرد ما طرف 
واألحداث  القصص  من  جمل 
نعتبر  أن  ينبغي  فال  ولذا 
النبوية  السيرة  فقه  دراسة 
التاريخية،  الدراسة  جملة  من 
شأنها كشأن االطالع على سيرة 
خليفة من الخلفاء أو عهد من 
الغابرة.  التاريخية  العهود 
أن يتصور  الغرض منها؛  وإنما 
اإلسالمية  الحقيقة  المسلم 
في  متجسدة  مجموعها  في 
حياته صّلى اهلل عليه وسلم، 
بعد أن فهمها مبادئ وقواعد 
الذهن.  في  مجردة  وأحكامًا 
النبوية،  السيرة  دراسة  إن  أي 
تطبيقي  عمل  سوى  ليست 
الحقيقة  تجسيد  منه  يراد 
مثلها  في  كاملة،  اإلسالمية 
عليه  اهلل  صّلى  محمد  األعلى 
نجزئ  أن  أردنا  وإذا  وسلم. 
أجزاءه،  ونصنّف  الغرض  هذا 
في  حصرها  الممكن  من  فإن 

األهداف التفصيلية التالية:
 1- فهم شخصية محمد صلى 
)النبوية(  وسلم  عليه  اهلل 
من خالل حياته وظروفه التي 
أن  من  للتأكد  فيها،  عاش 
والسالم  الصالة  عليه  محمدًا 

لم يكن مجرد عبقري سمت به 
ولكنه  قومه،  بين  عبقريته 
اهلل  أيّده  رسول  ذلك  قبل 
من  وتوفيق  عنده  من  بوحي 

لدنه.
بين  اإلنسان  يجد  أن   -2  
في  األعلى  للمثل  صورة  يديه 
الحياة  شؤون  من  شأن  كل 
منها  يجعل  كي  الفاضلة، 
ويسير  به  يتمسك  دستورًا 
اإلنسان  أن  ريب  وال  عليه 
أعلى في  مهما بحث عن مثل 
الحياة فإنه  نواحي  ناحية من 
واجد كل ذلك ص21 في حياة 
عليه  اهلل  صّلى  اهلل  رسول 
وسلم على أعظم ما يكون من 
جعله  ولذا  والكمال.  الوضوح 
كلها  لإلنسانية  قدوة  اهلل 
فِي  َلُكمْ  كاَن  }َلَقدْ  قال:  إذ 
حَسَنٌَة{  ُأسْوٌَة  اهللَّ  رَسُوِل 

]األحزاب 33/ 21[ .
 3- أن يجد اإلنسان في دراسة 
والسالم  الصالة  عليه  سيرته 
ما يعينه على فهم كتاب اهلل 
تعالى وتذوق روحه ومقاصده، 
إذ إن كثيرًا من آيات القرآن إنما 
تفسرها وتجّليها األحداث التي 
اهلل  صّلى  اهلل  برسول  مرت 

عليه وسلم ومواقفه منها.
المسلم  لدى  يتجمع  أن   -4  
صّلى  سيرته  دراسة  خالل  من 

اهلل عليه وسلم، أكبر قدر من 
اإلسالمية  والمعارف  الثقافة 
منها  كان  ما  سواء  الصحيحة، 
األحكام  أو  بالعقيدة  متعلقًا 
أو األخالق، إذ ال ريب أن حياته 
عليه الصالة والسالم إنما هي 
لمجموع  نيرة  مجسدة  صورة 

مبادئ اإلسالم وأحكامه.
المعلم  لدى  يكون  أن   -5  
والداعية اإلسالمي نموذج حيّ 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهلل  صّلى  محمد  كان  فلقد 
ناصحًا  معلمًا  وسلم  عليه 
ومربيًا فاضاًل لم يأل جهدًا في 
الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
والتعليم  التربية  من  كل  إلى 
دعوته.  مراحل  مختلف  خالل 
وإن من أهم ما يجعل سيرته 
وافية  وسلم  عليه  اهلل  صّلى 
بتحقيق هذه األهداف كلها أن 
والسالم  الصالة  عليه  حياته 
اإلنسانية  النواحي  لكل  شاملة 
في  توجد  التي  واالجتماعية 
فرد  إنه  حيث  من  اإلنسان 
مستقل بذاته أو من حيث إنه 

عضو فعال في المجتمع. 
والسالم  الصالة  فحياته عليه 
سامية  نماذج  إلينا  تقدم 
المستقيم في سلوكه،  للشاب 
األمين مع قومه وأصحابه، كما 
تقدم النموذج الرائع لإلنسان 

بالحكمة  اهلل  إلى  الداعي 
الباذل  الحسنة،  والموعظة 
منتهى الطاقة في سبيل إبالغ 
الذي  الدولة  ولرئيس  رسالته، 
وحكمة  بحذق  األمور  يسوس 
في  المثالي  وللزوج  بالغة، 
حسن معاملته، ولألب في حنو 

دقيق  تفريق  مع  عاطفته، 
لكل  والواجبات  الحقوق  بين 
وللقائد  واألوالد،  الزوجة  من 
والسياسي  الماهر  الحربي 
وللمسلم  المحنك،  الصادق 
الجامع- في دقة وعدل- بين 
لربه،  والتبتل  التعبد  واجب 

اللطيفة  الفكهة  والمعاشرة 
مع أهله وأصحابه. ال جرم إذن، 
صّلى  النبي  سيرة  دراسة  أن 
إال  ليست  وسلم  عليه  اهلل 
اإلنسانية  الجوانب  لهذه  إبرازًا 
أرفع نموذج  كلها مجسدة في 

وأتم صورة.

وآياتها  المنورة  المدينة  في  الجمعة  سورة  نزلت 
ِإحدي عشرة، وهذا اختيار الجمهور، ففي صحيح 
َأبي هريرة – رضي اهلل عنه  البخاري وغيره عن 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عند  جلوسًا  “كنا  قال   –
فلما  فتالها،  الجمعة،  سورة  نزلت  حين  وسلم 
 … ِبِهمْ(  يَْلحَُقوا  ا  َلمَّ مِنْهُمْ  )وَآخَِرينَ  بلغ 
قال له رجل: يا رسول اهلل- من هؤالء الذين لم 
يده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فوضع  بنا؟  يلحقوا 
بيده  »والذي نفسي  الفارسي، وقال:  على سلمان 
 ”»  … رجال من هؤالء  لناله  بالثريا  اإليمان  كان  لو 
الحديث. وِإسالم َأبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. 
وأَلن َأمر االنفضاض عند مجئ تجارةٍ َأو لهو الذي 
المشار  اليهود  َأمر  وكذا  السورة،  آخر  في  جاَء 
ِإْن  هَادُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  )يَا  تعالى:  بقوله  ِإليه 
النَّاِس(  دُونِ  مِنْ  َأوْلِيَاُء هلِلَّ  َأنَُّكمْ  زَعَمْتُمْ 
السورة تشتمل على  بالمدينة، وهذه  ِإال  لم يكن 

فوائد نذكر طرفا منها.
 فضل سورة الجمعة 

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها 
في  مسلم  اإلمام  روى  فقد  الجمعة،  صالة  في 
صحيحه عن ابن عباس- رضى اهلل عنهما- أن 
يقرأ  كان  وسلم-  عليه  اهلل  صلى  اهلل-  رسول 
في صالة الجمعة بسورة »الجمعة والمنافقون«. 
أما قراءة سورة )الجمعة( و)المنافقون( في صالة 
ضعيفة  بها  فالرواية  الجمعة  ليلة  من  العشاء 
التابعين  أن بعض  رواية  تعتمد، وهناك  ال  جدا 
سنة  باعتبارها  عليها  المداومة  أما  بذلك،  أخذوا 
يختار  أحمد  اإلمام  نرى  لذلك  يجوز،  فال  ثابتة 
ليلة  في  القراءة  عن  سئل  فقد  المواظبة،  عدم 
الجمعة بسورة الجمعة؟ قاَل: ال بأس، ما سمعنا 
بهذا شيئًا أعلمه، ولكن ال يُدمن، وال يجعله حتما 

“. ]فتح الباري البن رجب[. 
لحديثها  )الجمعة(  االسم  بهذا  السورة  وسميت 
إلى  السعي  ورجوب  وعن  الجمعة  صالة  عن 
صالتها، واالنصراف عن كل ما قد يشغل اإلنسان 
الجمعة  صالة  فرض  »وكان  حضورها.  عن 
النبي  فإن  السورة  هذه  نزول  وقت  على  متقدما 
خطب  خطبة  في  فرضها  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
بها للناس وصالها في أول يوم جمعة بعد يوم 
الهجرة في دار لبني سالم بن عوف. وثبت أن أهل 
المدينة صلوها قبل قدوم رسول اهلل صلى اهلل 

بالسنة  ثابتا  المدينة. فكان فرضها  وسلم  عليه 
قوله:  من  السورة  ذكر في هذه  وما  وفعال.  قوال 
إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
التأكيد لحضور صالة  9[ ورد مورد  ]الجمعة:  اهلل 
الجمعة وترك البيع، والتحذير من االنصراف عند 

الصالة قبل تمامها«]1[. 
من مقاصد هذه السورة 

للشريعة  عالية  مقاصد  الجمعة  سورة  تحقق 
الخالق  توحيد  على  اشتملت  حيث  اإلسالمية 
ومظاهر نعمته على الخلق من خالل بعث الرسل 
األرض  لرب  الخالصة  العبودية  على  إلقرارهم 
النعم  هذه  من  إليها  نشير  ومما  والسماوات، 
النبي صلى اهلل عليه وسلم،  الجليلة وهي بعثة 

وذلك في صور:
عليه  اهلل  صلى  الرسول  بعثة  من  الغاية   –  1  
آيات  أ – تالوة  أمور هي:  األمي ثالثة  النبي  وسلم 
جعل   – ب  والرشاد.  الهدى  فيها  التي  القرآن 
باإليمان، مطهرين من دنس  القلوب  أزكياء  أمته 
تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد  والذنوب  الكفر 
وأحكام  شرائع  من  فيهما  وما  والسنة  القرآن 
والمراد  القرآن،  بالكتاب:  والمراد  وأسرار.  وحكم 
بتعليمه: بيان معانيه وحقائقه، وشرح أحكامه 
وأوامره ونواهيه.. والمراد بالحكمة: العلم النافع، 
إلى  وضعها  وفي  الصالح،  بالعمل  المصحوب 
السنة  بها  المقصود  أن  إلى  إشارة  الكتاب  جانب 
يعرف  وبالسنة،  بالكتاب  إذ  المطهرة،  النبوية 
األحكام  وأعدل  واألفعال،  األقوال  أصلح  الناس 
ترتيب هذه  الفضائل. جاء  اآلداب، وأسمى  وأقوم 
البالغة  درجات  أسمى  في  وأمثالها  الكريمة  اآلية 
يكون  الرسالة،  تبليغ  مراحل  أول  ألن  والحكمة، 
بتزكيه  سبحانه-  ثنى-  ثم  القرآن،  بتالوة 
الكتاب  بتعليم  ثلث  ثم  األرجاس،  من  النفوس 
والتزكية  التبليغ  بعد  يكونان  ألنهما  والحكمة 
غير  الكتاب  تعليم  إن  قالوا:  ولذا  للنفوس. 
تالوته، ألن تالوته معناها، قراءته قراءة مرتلة، 
أما تعليمه فمعناه: بيان أحكامه، وشرح ما خفي 

من ألفاظه وأحكامه
عليه  اهلل  صلى  الرسول  نبوة  نعمة  إثبات   –  2
النبي أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة  وسلم، وجعل 
تعالى  اهلل  من  وامتنان  ذاته،  حد  في  كبيرة 
قال  كما  أسباب  ثالثة  هنا  االمتنان  ووجه  لنبيه، 

الماوردي أحدها- موافقته ما تقدمت به بشارة 
أمته،  ألحوال  حاله  مماثلة  الثاني-  األنبياء، 
فيكون أقرب إلى موافقتهم، الثالث- انتفاء سوء 
الظن عنه في تبليغه وتعليمه ما أوحي إليه من 

القرآن واألسرار.
خاصة  ليست  وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3  
عامة  فهي  جمعاء،  البشرية  تشمل  بل  بالعرب 
للناس جميعا في زمنه، وفي األزمان الالحقة إلى 
يَْلحَُقوا  َلمّا  مِنْهُمْ  }وَآخَِرينَ  القيامة:  يوم 

ِبِهمْ{. صالة الجمعة أساس السورة.
اآليات  في  الجمعة  بصالة  يتعلق  ما  أما   -4   
األخيرة من السورة فهي الغرض األول من السورة، 
وإقامتها  عليها  المحافظة  إلى  القرآن  دعا  حيث 
التخلف إال لعذر شرعي  أركانها ونهى عن  بجميع 
إلى  منوها   ،) اهللَّ ذِْكِر  ِإلى  )َفاسْعَوْا  مقبول 
يَوِْم  مِنْ  الةِ  لِلصَّ نُودِيَ  )ِإذا  دخولها:  وقت 
اْلجُمُعَةِ(، وال يكون النداء إال بعد جلوس اإلمام 
بعد  وذلك  منها،  االنصراف  وقت  إلى  المنبر  على 
الُة َفانْتَشِرُوا فِي  التسليم )َفِإذا ُقضِيَتِ الصَّ
اأْلَرِْض(، وما يتخلل ذلك من أعمال العبادات أثناء 
إقامة هذه الشعيرة، من سماع الخطبة واإلنصات 
وجاءت     .) اهللَّ ذِْكِر  ِإلى  )َفاسْعَوْا  والذكر  لها 
فقد  الجمعة،  مشروعية  على  لتؤكد  اآلية  هذه 
اآلية  قررت  ثم  بالتواتر،  الجمعة  شرعا  ثبتت 
النبي  صالها  جمعة  أول  بالدليل.  مشروعيتها 
الجمعة  صالة  وكانت  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
مشروعة من أول أيام الهجرة. قال ابن سيرين أن 
األنصار جمعوا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى 
يوما  لليهود  إن  قالوا:  المدينة  وسلم  عليه  اهلل 
يجتمعون فيه، وللنصارى يوم مثل ذلك، فتعالوا 
لنا نذكر اهلل ونصلي  فلنجتمع حتى نجعل يوما 
األحد  وللنصارى  السبت  لليهود  إن  وقالوا:  فيه. 
إلى أسعد بن  العروبة. فاجتمعوا  فاجعلوه يوم 
وروى  وذكرهم.  ركعتين  يومئذ  بهم  زرارة فصلى 
البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول 
من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول 
يكون  أن  ويتعين  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  به  علم  قد  ذلك 
النبي صلى اهلل عليه وسلم  بلغهم عن  ولعلهم 

حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم المسلمين. 
عليه  اهلل  صلى  النبي  جمعها  جمعة  أول  وأما 
وسلم فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس 

للهجرة ألن رسول اهلل قدم المدينة يوم االثنين 
فأقام  األول  ربيع  من  خلت  ليلة  عشرة  الثنتي 
فأدركه  المدينة  إلى  الجمعة  يوم  خرج  ثم  بقباء 
عوف  بن  سالم  لبني  واد  بطن  في  الجمعة  وقت 
ذلك  في  بهم  فجمع  مسجد،  فيه  لهم  كان 
المسجد، وخطب فيه أول خطبة خطبها بالمدينة 
القرطبي في »تفسيره«.  وهي طويلة ذكر نصها 

بعض األحكام الفقهية المتفرعة
أذان  وهو  المعروف  األذان  للصالة:  النداء   -1  
يزيد  بن  السائب  عن  »الصحيح«  في  ورد  الظهر 
قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على 
المنبر على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر. قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان 

وكثر الناس بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.
الحسن:  قال  الجمعة:  به تصح  الذي  العدد   –  2   
تنعقد الجمعة باثنين، وقال الليث وَأبو يوسف: 
تنعقد بثالثة، وقال َأبو حنيفة: تنعقد بَأربعة، 
الشافعي:  وقال  رجال،  عشر  باثني  ربيعة:  وقال 
ِإلى  منهم  استند كل  ولعل هؤالِء  رجال،  بَأربعين 
ِإحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج 
من خرج لمشاهدة التجارة التي جاَء بها دحية من 

الشام.
تعالى:  قوله  دلَّ  الخطبة  في  شرط  –   القيام   3  
)وَتَرَُكوكَ َقائِمًا( على َأن القيام شرط في َأداء 
خطبة الجمعة، وجاَء في صحيح مسلم عن جابر 
َأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يخطب 
قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبََّأك 
إلخ وعلى هذا  َأنه كان يخطب جالسًا فقد كذب 

الرأي جمهور الفقهاِء.
الجمعة من غير خطبة، وهو قول  4 – ال تصح   
قال  وبه  مستحبة،  هي  الحسن:  وقال  الجمهور، 
ابن الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا الرأي 
ومن  َقائِمًا(.   )وَتَرَُكوكَ  تعالى:  قوله  ظاهر 
عصا،  َأو  قوس  على  الخطيب  يتكيَء  َأن  السنة 
اهلل  رسول  )َأن  بسنده  ماجة  ابن  سنن  ففي 
الحرب  في  خطب  ِإذا  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
خطب على قوس، وِإذا خطب في الجمعة خطب 
على عصا(. ويسلم الخطيب على الناس ِإذا صعد 
على المنبر عند الشافعي وغيره، روى ابن ماجه 
ِإذا  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  )َأن  بسنده 
تكون  أن  الخطبة  في  ويجب  سلَّم(.  المنبر  صعد 

على طهارة عند الجمهور.
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املـوافق   لـ 22 ذو القعدة 1443 هـ  

قامت بعر�ض ت�شكيلة متنوعة من اأخر طراز لمنتجاتها

 "�سام�سونغ الكترونيكـ�س" �صنعت
 الحدث في معر�س الجزائر الدولي

تح�شبا لمو�شم اال�شطياف

 80 مركز �سرطة لتاأمين ال�سواطئ
وضعت المديرية العامة لألمن الوطني بمناسبة انطالق موسم 

االصطياف 2022, مخططا خاصا لضمان أمن المواطن وحماية 
الممتلكات على مستوى 14 والية ساحلية, تتمثل في وضع 80 مركز 

شرطة لتأمين 102 شاطئ, حسب ما أفاد به, أمس, بيان للمديرية.
وأوضح البيان أنه, بمناسبة انطالق موسم االصطياف )2022(, 

سطرت المديرية العامة لألمن الوطني "مخططا خاصا لضمان أمن 
المواطن وحماية الممتلكات, حيث تم بالمناسبة, وضع 80 مركز 
شرطة تحت الخدمة على مستوى 14 والية ساحلية, لتأمين 102 
شاطئ مسموح للسباحة الواقعة بإقليم اختصاص األمن الوطني".

ق. و

االأطفال اأقل من 10 �شنوات االأكثر تعر�شا لهذا الت�شمم

22  حالة وفاة ب�سبب الت�سمم العقربي

بمبادرة من الهالل االأحمر الجزائري

م�ساعدات للمت�سررين من الفي�سانات ببلدية تيمياوين 

تم ت�شجيل 40 األف حالة ت�شمم 

عقربي خالل العام الما�شي 

عبر الوطن منها 22 حالة وفاة، 

ح�شبما اأبرزه بالبي�ض محمد 

لمين �شعيداني ع�شو لجنة 

الخبراء في مكافحة الت�شمم 

العقربي ورئي�ض مخبر بمعهد 

با�شتور.

ف.م

وأشار الدكتور سعيداني لوكالة 
األنباء الجزائرية، خالل انطالق 

حملة تحسيسية وتكوينية للوقاية من 
التسمم العقربي بشعار "لنحمي أنفسنا 

وأطفالنا من التسمم العقربي" إلى 
تسجيل وتراجع في حاالت التسمم 

العقربي وحاالت الوفاة خالل السنوات 

الثالثة األخيرة،  داعيا كل الفاعلين 
إلى المزيد من تضافر الجهود للحد 

والتقليل من هذا النوع من اإلصابات.
وكشف المتحدث عن أن األطفال أقل 
من 10 سنوات يمثلون الفئة العمرية 
األكثر تعرضا للتسمم العقربي وذلك 

بنسبة 60 بالمائة من إجمالي الحاالت.
وترجع حاالت التسمم العقربي إلى 
عدة عوامل من بينها نقص التهيئة 

الحضرية و اإلنارة العمومية وانتشار 
النفايات في الوسط الحضري ونقص 
حمالت جمع هذه الحيوانات السامة 

التي تعرف انتشارا خاصة في فصل 
الصيف وغيرها من األسباب، وفقا 

لذات المسؤول.
كما يعد تأخر تحويل المصابين نحو 

الوحدات الصحية خاصة بالنسبة 

للقاطنين بعيدا عنها من بين العوامل 
المؤدية إلى الوفاة، فضال عن لجوء 

الكثير من المواطنين إلى التداوي 
بالطرق التقليدية وهو ما يشكل خطرا 

على حياتهم بضيف سعيداني.
وأشار المتدخل إلى توفر المصل 
المضاد لهذا النوع من التسممات، 

حيث يسهر معهد باستور سنويا على 
إنتاج أزيد من 80 ألف قارورة مصل 

مضاد لتسمم العقربي يتم توزيعها 
على مديريات الصحة عبر الواليات.

كما حث المتحدث أيضا جميع 
الفاعلين بما فيهم الجمعيات على 

المزيد من تضافر الجهود والمساهمة 
في حمالت التحسيس وبرمجة حمالت 
لجمع هذه الحيوانات السامة للحد من 

هذه التسممات.

وصلت أمس إلى والية برج باجي 
مختار بأقصى جنوب الوطن 

مساعدات تضامنية لفائدة المتضررين 
من الفيضانات التي شهدتها مؤخرا 

بلدية تيمياوين الحدودية.
وتتضمن تلك المساعدات التي قدمت 
بمبادرة من الهالل األحمر الجزائري 

حمولة 60 طنا من المواد الغذائية و 
األفرشة و األلبسة و الخيام, والتي تم 

نقلها على متن طائرة تابعة للقوات 
الجوية للجيش الوطني الشعبي، 

حسبما أوضحه عضو اللجنة الوالئية 
للهالل األحمر الجزائري ببرج 

باجي, مختار طاطي محمد. وستوجه 

المساعدات التي كانت في استقبالها 
السلطات الوالئية بمطار برج باجي 
مختار, لفائدة الساكنة التي تضررت 

جراء فيضانات أودية المنطقة إثر 
هطول أمطار غزيرة نهاية األسبوع 

الفارط. 
ف.م

عزيز.ط

في إطار الديناميكية الجديدة لبعث 
عجلة االقتصاد الوطني ، شاركت 

"سامسونغ الكترونيكس" في النسخة 
53 من معرض الجزائر الدولي 

)FIA( ، الذي أقيم في الفترة من 
13 إلى 17 جوان بقصر المعارض 

الصنوبر البحري بالعاصمة.
معرض الجزائر الدولي الذي نظم 

هذه السنة تحت شعار "من أجل 
شراكة استراتيجية"، عاد بقوة هذه 

المرة  بعد غياب دام سنتين، بسبب 
تداعيات جائحة كوفيد -19، هذه 
التظاهرة اإلقتصادية التي تكتسي 
أهمية كبيرة، خاصة وأنها تفتح 

األبواب أمام مختلف الفاعلين في 
المجال االقتصادي جزائريين كانوا 

وحتى األجانب لتبادل وجهات 
نظرهم، أفكارهم ومبادراتهم، 

مع خلق فرص لتطوير العالقات 
التجارية وتنمية حجم الشراكات مع 

العمل على تحسين نسبة اإلدماج 
بالنسبة للمنتوجات المحلية.

خالل هذا الحدث االقتصادي الهام 
، بصمت سامسونغ على عودتها 
القوية بعرض تشكيلة متنوعة من 
أخر طراز لمنتجاتها عبر جناح 

مزين بألوان العالمة التجارية، أين 
سلط العمالق الكوري الجنوبي في 

اإللكترونيات الضوء، على مجموعة 
واسعة من التلفزيونات واألجهزة 
الكهرومنزلية. باإلضافة إلى ذلك 

 Box Experience تم وضع ،
للسماح للزوار بتجربة المنتوجات 

المعروضة وعيش تجربة سامسونغ.
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 في اإطار العمل التطوعي

 بمنا�شبة اليوم العالمي للبيئة

�سركة "كيونات" تبادر بتنظيف 
�ساطئ "الجزائر �ساطئ"

تماشيا وفلسفتها  القائمة على مبدأ "إرتقي بنفسك لمساعدة اآلخرين "، 
وكجزء من أنشطتها للمسؤولية االجتماعية، نظمت كيونت، الشركة 
العالمية للبيع المباشر القائمة على التجارة اإللكترونية، يوًما لتنظيف 
الشواطئ، وهذا في "الجزائر شاطئ"، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة .

وقد عرف هذا اليوم التطوعي لتنظيف الساحل، مشاركة ممثلو كيونت 
المستقلين وكذا مختلف المنظمات والهيئات المهتمة بالبيئة وبعض 

المتطوعين وبحضور أفراد من وسائل اإلعالم الوطنية. 
وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على نظافة وجمال الشريط الساحلي 
وزيادة الوعي بأهمية التنظيف بعد قضاء وقت ممتع في البحر. كما 

تهدف إلى تشجيع المواطنين على االهتمام بشكل خاص باألماكن العامة 
لمصلحتهم ومصلحة األجيال القادمة.

وقد تم إنجاز هذه المبادرة بالتعاون مع المجلس الشعبي لبلدية برج البحري 
، وبمساعدة المؤسسة الوطنية "اكسترا نات"، المسؤولة عن جميع عمليات 

تنظيف وجمع ونقل النفايات المنزلية ، وتنظيف األماكن العمومية،  
وبمشاركة مؤسسة NET Vision SM المتخصصة في جمع ونقل 

  .)CNL( النفايات وتحت توصية المحافظة الوطنية للساحل
كما قام المشاركون في هذا اليوم، خالل فترة ما بعد الظهيرة بإنجاز عمل 
جماعي رائع ، بجمع القمامة التي خلفها المواطنون في الشاطئ، بما في 

ذلك عدد ال يحصى من اعقاب السجائر والقارورات واألكواب البالستيكية 
وغيرها من القمامة ، كما تم وضع حاويات القمامة للحفاظ على نظافة 

الشاطئ مستقبال.
عزيز طواهر

ب�شبب الحرائق التي �شدتها والية �شكيكدة

اتالف 200 هكتار من الغابات 
والأحرا�س والمحا�سيل الزراعية

تسببت الحرائق التي شهدتها والية سكيكدة منذ منتصف شهر جوان 
الجاري في إتالف حوالي 200 هكتار من الغابات واألحراش والمحاصيل 

الزراعية وعدد  معتبر من األشجار المثمرة.
وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية أكد مدير الحماية المدنية, المقدم 

الصادق دراوات  بأنه خالل يومي 14 و 15 يونيو الجاري تم تسجيل 17 
حريقا بمختلف بلديات الوالية استغرقت عملية إخمادها حوالي 50 ساعة 

باالستعانة بـ 5 أرتال متحركة والسرب الجوي التابع للحماية المدنية و 
قوات الجيش الوطني الشعبي. وقد تم تسجيل إتالف أكبر مساحة بمنطقة 

بولقرود حيث بلغت حوالي 90 هكتارا منها حوالي 75 هكتارا من 
األحراش و 15 هكتارا غطاء غابي, حسب ذات المصدر الذي أضاف 

بأن مصالح الحماية المدنية سجلت إتالف 7 هكتارات من األحراش و 70 
شجرة مثمرة بمنطقة بيسي و هالك شخص يبلغ من العمر 68 سنة وجد 

محترقا جزئيا في بستانه بعد أن حاصرته ألسنة اللهب حيث كان يعاني من 
مرض السكري. كما تم تسجيل احتراق حوالي 72 هكتارا من القمح اللين 
و 80 شجرة مثمرة و 14 هكتارا من األحراش بمزرعة بوكرمة إسماعيل 

ببلدية رمضان جمال فضال عن تسجيل وفاة صاحب المزرعة المصاب 
بكل من مرض القلب وكذا ضغط الدم بعد بذله لمجهودات كبيرة في عملية 

إخماد الحريق وكذا استنشاقه لكمية من الدخان.وأفاد ذات المتحدث بأنه 
بعد ما استمر نشوب الحرائق و تعذر التحكم فيها النعدام المسالك وكذا 

عامل الرياح الذي ساعد على انتشارها باإلضافة إلى اندالع عدة حرائق 
تباعا بمختلف مناطق الوالية في نفس الوقت, تمت االستعانة بوحدات 
الحماية المدنية لبلديات كل من عزابة والحروش ورمضان جمال قبل 

طلب الدعم من األرتال المتحركة للواليات الثالث المجاورة وهي قسنطينة 
وقالمة وعنابة.  وحلت الجمعة المنصرم طائرة اإلطفاء الروسية لمكافحة 
حرائق الغابات, بوالية سكيكدة حيث قامت بعملية استطالع ومراقبة بإقليم 

الوالية من أجل التعرف على اإلقليم الغابي لها.
ق. و

يمنح الأول مرة ل�شخ�شية جزائرية

الأ�ستاذة "نوال عبد اللطيف 
 مـــامي" تفتــــــك و�ســـام "
الف�سيلة والمعرفة" باإيطاليا
إفتكت نائبة مدير جامعة محمد لمين دباغين )سطيف 

2( المكلفة بالعالقات الخارجية، األستاذة نوال عبد 
اللطيف مامي، وسام "مارنوستروم" الخاص بالفضيلة 
و المعرفة بإيطاليا، حسب ما علم أول أمس من إدارة 

ذات الجامعة.
وأكد المكلف باإلعالم و االتصال بجامعة سطيف 
2، عز الدين ربيقة، لوكالة األنباء الجزائرية، بأن 
األستاذة نوال عبد اللطيف مامي، قد كرمت سهرة 

السبت الفارط بمدينة بورتو سيزاريو اإليطالية بوسام 
الفضيلة والمعرفة الذي يمنح ألول مرة لشخصية 

جزائرية.
ويتم منح وسام الفضيلة والمعرفة منذ خمس سنوات 

من طرف جمعية إيطالية لشخصيات تميزت بعبقريتها 
و إلهامها و مواهبها و التزامها بالصالح العام بمنطقة 

البحر األبيض المتوسط.
وأوضح ربيقة بأن " الوسام قد منح لألستاذة مامي 

تقديرا لها و لمعرفتها و تميزها كامرأة نموذج للتميز 
و العبقرية العلمية و التزامها الدؤوب بترسيخ مبدأ 

الحوار و التعاون بين الدول األورومتوسطية و 
حرصها الدائم على تعزيز التعليم العالي و تدريب 
الشباب و احترام الحرية والديمقراطية و المساواة 

وتعزيز حقوق اإلنسان".
كما افتكت السيدة مامي هذا الوسام باعتبارها 

"نموذجا للتسامح و الحوار بين الثقافات و العمل 
الجاد على المستوى الدولي من أجل الدفاع عن قضايا 
المستضعفين"، حسب السيد ربيقة الذي ذكر بأن " هذا 

الحدث العلمي يتم إحياؤه سنويا".
ف.م

م�شتغانم

 توقيف مدبرين
 لـ "الحرقة" عبر البحر
تمكنت قوات الشرطة القضائية باألمن الحضري 

الخارجي لبلدية إستيدية، بوالية مستغانم من توقيف 
مدبرين للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، 

حسبما أستفيد أمس، من هذا السلك األمني. 
وأوضح بيان لخلية االتصال والصحافة أن العملية 
جاءت بعد شكوى تقدم بها ضحية ينحدر من إحدى 
الواليات الجنوبية للوطن مفادها أنه تعرض للنصب 
واالحتيال من قبل شخص مسبوق قضائيا )28 سنة( 

وشقيقته )29 سنة(.
وقام المشتبه فيهما بإيهام الضحية عبر مواقع التواصل 

االجتماعي بتدبير رحلة لإلبحار السري إلى الضفة 
األخرى من المتوسط مقابل مبلغ مالي قدره 1 مليون 

دج، يضيف المصدر ذاته. 
 ودفعت الضحية للمشتبه فيهما ما قيمته 960 ألف 

دج وأقامت بمسكن مستأجر بإحدى البلديات الساحلية 
لوالية مستغانم في انتظار الهجرة غير الشرعية 

قبل أن تتفاجأ بإلغاء الرحلة وأنها كانت محل نصب 
واحتيال. 

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا 
واطالعه بكافة الوقائع حددت قوات الشرطة مكان 
المشتبه فيهما وتم ترصدهما وإيقافهما يضيف ذات 

البيان.  وبينت التحقيقات مع الموقوفين االثنين 
خططهما اإلجرامية التي كانت تهدف إلى اإليقاع 
بالضحايا من خالل مواقع التواصل االجتماعي. 

 وبتهمة محاولة تدبير الخروج من التراب الوطني 
لغرض الحصول على منفعة مالية والنصب واالحتيال 
أنجزت قوات الشرطة ملفا قضائيا ضد المشتبه فيهما 
وتم تقديمهما إلى الجهات القضائية التي قامت بإيداع 

المشتبه فيه الرئيسي، الحبس المؤقت واستفادت شقيقته 
من استدعاء مباشر لجلسة المحاكمة كما أشير إليه.  

ر. ن

في ح�شيلة للمديرية العامة 

لالأمن الوطني

3 قتلى و142 جريح في حوادث 
مرور بالمناطق الح�سرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 142 آخرون, 
إثر وقوع  115 حادث مرور جسماني على مستوى 

المناطق الحضرية يومي 17 و18 يونيو الجاري, 
حسب ما أفاد به أمس، بيان للمديرية العامة لألمن 

الوطني. 
وأوضح المصدر ذاته, أن معطيات المصالح المختصة 
لألمن الوطني تشير إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث 
يعود بالدرجة األولى إلى العنصر البشري.  وفي هذا 
اإلطار, جددت المديرية العامة لألمن الوطني دعوتها 

لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور 
وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما وضعت 

تحت تصرف المواطنين الرقم األخضر 1548 وخط 
النجدة 17, لتلقي البالغات 24 سا/24 سا.

ر. ن
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