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الفريق �سنقريحة يوؤكد �سرورة اأن يكون ذلك 

متطلبا �سروريا وحتمية اأكيدة

اكت�ساب القوة لدى الجي�ش 
�سيبــقي الجزائر موحــدة 

ومنت�سرة على من يعاديها

يوم "�سعب" على تالميذ البكالوريا والريا�سيات تبكى "الكثيرين" معاناة في مراكز 

االمتحانات ب�سبب 

"الحرارة المرتفعة"

02

الرئي�ض تبون ي�سرف على افتتاح معر�ض اجلزائر الدويل، ويعلن:

خط جوي مبا�سر بني اجلزائر ونيويورك



شدد الفريق السعيد شنقريحة خالل زيارة العمل 
التي قادته أمس، إلى الناحية العسكرية السادسة في 

تمنراست، على أهمية اكتساب قوة اليش الوطني 
الشعبي، وقال في كلمة له خالل الزيارة: "إننا 
في الجيش الوطني الشعبي نعتقد أن من يؤمن 

بوطنه ال بد أن يؤمن بالقيم التي تصون هذا الوطن 

فاإليمان بالوطن يتطلب أفعاال في الميدان وليس 
مجرد أقوال"، مضيفا بالقول "إننا نحرص في 

الجيش الوطني الشعبي على أن يتجسد هذا االرتباط 
الوجداني بالوطن ويتحول إلى أفعال ميدانية ملموسة 
وذلك من خالل استنهاض الهمم وترسيخ حب العمل 
النزيه المخلص في نفوس كافة أفراد الجيش الوطني 

الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".
وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على أن 

أمر اكتساب القوة لدى الجيش يجب أن يصبح متطلبا 
ضروريا وحتمية أكيدة، لكي تبقى الجزائر تحت 
قيادة رئيس الجمهورية قوية وموحدة ومحفوظة 

ومنتصرة على من يعاديها.

�إميان. �س

اأكد وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي، 

يو�ضف �ضرفة، اأم�س اأن م�ضروع القانون املعدل 

واملتمم للقانون رقم 90-11 املوؤرخ يف 21 اأفريل 

1990، املتعلق بعالقات العمل، "ا�ضتحدث حقا 
جديدا"، ي�ضمح للعمال االأجراء اال�ضتفادة 

من عطلة خلو�س عامل املقاوالتية باإن�ضاء 

موؤ�ض�ضاتهم.

�س. زمو�س

ولدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة 
علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هذا 

التعديل "يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية، 
المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم 
المقاوالتية من خالل إدراج حق جديد يتمثل في عطلة 
من أجل إنشاء مؤسسة"، وذلك بهدف "ترسيخ" روح 
المقاوالتية لديهم و"تحفيزهم" على إحداث مؤسساتهم 

الخاصة. 
ويعنى هذا القانون بالعمال األجراء الذين ينشطون في 
القطاع االقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-

11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة 
للموظفين من خالل تعديل وتتميم األمر رقم 03-06 

المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون 

األساسي العام للوظيفة العمومية، "الذي هو حاليا قيد 
الدراسة على مستوى الحكومة والذي سيعرض على 

البرلمان في األيام القادمة.« 
وفي هذا الصدد، أبرز شرفة أن المشروع يسمح للعمال 

األجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما 
إلى "التفرغ الكلي لمشاريعهم باالستفادة من الحق في 

عطلة غير مدفوعة األجر لمدة سنة واحدة من أجل 
إنشاء مؤسسة، أو من خالل العمل بالتوقيت الجزئي، 
من أجل تجسيد مشاريعهم المقاوالتية، مما يسمح لهم 

بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند 
انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في 
مناصب بالتوقيت الكامل.« وقال الوزير أن أحكام هذا 

المشروع سيتم تجسيدها بموجب نص تنظيمي يحدد 
شروط االستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت 
الجزئي إلنشاء مؤسسة والتي تتعلق سيما، بـ "إثبات 

أقدمية ال تقل عن ثالث )3( سنوات من الخدمة الفعلية 
بالمؤسسة، وكذا تقديم طلب االستفادة من هذا الحق ثالثة 
)3( أشهر على األقل قبل التاريخ المحدد لبداية االنتفاع 
به.« وأكد الوزير بأن العامل المتواجد في عطلة إلنشاء 

مؤسسة "يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله 
ويستمر خالل مدة هذه العطلة من االستفادة من التغطية 

االجتماعية للضمان االجتماعي.« 

وأشار شرفة أنه "في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع 
عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو 

فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل األجير 
في منصب عمله األصلي أو في منصب مماثل وبأجر 

مماثل.« ومن جهتها، أكدت لجنة الصحة والشؤون 
االجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي 

الوطني في تقريرها التمهيدي، أن المشروع يهدف إلى 
"دعم جهود الدولة إلى تشجيع إنشاء المؤسسات، وترقية 

االستثمارات التي تولد الثروة ومناصب الشغل، قصد 
الحد من البطالة وتنمية روح المقاوالتية لدى عمال 

القطاع االقتصادي.«
واعتبر نواب من المجلس الشعبي الوطني، أمس، خالل 

مناقشتهم لمشروع تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ 
في 21 أبريل 1990، المتعلق بعالقات العمل، أن 

إدراج الحق في عطلة غير مدفوعة األجر لمدة سنة 
واحدة )1( لفائدة العامل إلنشاء مؤسسته "قفزة نوعية"، 
مبرزين أن المدة المحددة لهذه العطلة تبقى"غير كافية"، 

حيث ثمن عدد من نواب المجلس مشروع هذا التعديل 
الذي يرمي إلى "تدعيم جهود الدولة" في مجال تشجيع 

إنشاء المؤسسات وترقية االستثمار المولد للثروة، وخلق 
مناصب شغل جديدة بهدف التقليص من نسبة البطالة، 

وتنمية روح المقاوالتية لدى العامل.

الزيارة تندرج يف اإطار توطيد اأوا�ضر 

ال�ضداقة وال�ضراكة بني البلدين

 لعمامرة ي�ستقبل نائب 
وزير اخلارجية الأملاين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس بالجزائر العاصمة، 

نائب وزير الخارجية لجمهورية ألمانيا االتحادية، كاتيا 
كيول التي تقوم بزيارة عمل الى الجزائر، حسبما أفاد به 

بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة "تندرج في إطار 

توطيد أواصر الصداقة والشراكة بين البلدين اللذين 
يحتفالن هذه السنة بالذكرى الـ 60 إلقامة عالقاتهما 
الدبلوماسية".وجاء في البيان أن "اللقاء شكل فرصة 
الستعراض وضع العالقات الجزائرية-األلمانية في 

مختلف مجاالت التعاون تحسبا للمواعيد الثنائية المقبلة".
كما تم التطرق الى القضايا الراهنة على المستويين 

اإلقليمي والدولي، وكذا إلى سبل تعزيز الشراكة بين 
الجزائر واالتحاد األوروبي ، يضيف البيان.وتم في ختام 
اللقاء التوقيع، بحضور الوزير، على اتفاق تعاون ثقافي 
وعلمي من قبل األمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، شكيب قايد وكيول، حسبما 

ذكر ذات المصدر.

 وزير اإ�ضباين �ضابق يوجه انتقادات

 الذعة اإىل حكومة �ضان�ضيز 

اللجوء اإىل الحتاد الوروبي 
لل�سكوى يعترب "خط�أ"

انتقد الوزير اإلسباني السابق للشؤون الخارجية، خوسيه 
مانويل غارسيا مارغايو، أمس، مساعي حكومة بيدرو 

سانشيز إثر تحول موقفها في الملف الصحراوي وتعليق 
المعاهدة الثنائية للصداقة وحسن الجوار والتعاون من 

طرف الجزائر، معتبرا أن المضي للشكوى لدى االتحاد 
األوروبي يعتبر "خطأ" .

 ففي مداخلة له خالل حصة للقناة االسبانية "تيلثينكو" 
بخصوص األزمة الدبلوماسية مع الجزائر، وجه غارسيا 

مارغايو انتقادات الذعة لمساعي الحكومة االسبانية 
الحالية، حيث صرح ساخرا: "انه انجاز دبلوماسي لم 

تحققه اية حكومة الى حد اآلن"، مضيفا أن "المشكل ليس 
اسبانيا بل سانشيز".

ويرى رئيس الدبلوماسية االسبانية السابق، أن "المساعي 
االخيرة للحكومة االسبانية مثل التوجه الى بروكسل تبدو 
لي بمثابة خطأ "، موضحا أن ما علقته الجزائر هو اتفاق 

الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقع سنة 2002 .
وواصل قائال "الجزائر تعيب على مدريد التدخل 

المؤسف لالتحاد االوروبي وتفصل تعليق االتفاق عن 
االلتزامات التجارية مع االتحاد االوروبي" وفي هذا 

الخصوص، يلوم المتدخل الوزير األول بيدرو سانشز 
على ارتكابه أخطاء في منطقة المغرب العربي واصفا 
األزمة مع الجزائر بأكبر كارثة ديبلوماسية في اسبانيا 

منذ 1975.
وأضاف الدبلوماسي مؤكدا أن الحكومة االسبانية،  من 

خالل مساعها وتحول موقفها ازاء ملف الصحراء 
الغربية " قد نجحت في اثارة عدم ثقة الجزائر والمغرب 

وجبهة البوليساريو".
"فقد سانشيز مصداقيته لدى الجزائر ومن الصعب 

استرجاعها"، يضيف المتحدث ذاته. وفي األخير, ذكر 
غارسيا مارغايو بأنه من اآلن فصاعدا "ستُستخلف 

اسبانيا بإيطاليا كشريك استراتيجي" للجزائر.
 ع.ط

�ضرفة يعر�س م�ضروع تعديل قانون عالقات العمل 

عطلة مدتها �سنة اأو العمل بالتوقيت اجلزئي للأُجراء اأ�سحاب "امل�ساريع"
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الفريق �ضنقريحة يوؤكد �ضرورة اأن يكون ذلك متطلبا �ضروريا وحتمية اأكيدة

اكت�ساب القوة لدى اجلي�ش �سيبقي اجلزائر 
موحدة ومنت�سرة على من يعاديها

اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�ضعبي، الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة، اأم�س، �ضرورة اأن يكون اكت�ضاب القوة لدى اجلي�س 

"متطلبا �ضروريا وحتمية اأكيدة"، حتى تبقى اجلزائر "قوية وموحدة وحمفوظة ومنت�ضرة على من يعاديها".

كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد أمس عن 
استحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر بعد 

رفع العراقيل عن 867 مشروعا، معتبرا أن ما تم 
تحقيقه لحد اآلن من نتائج في مجال رفع العراقيل 
اإلدارية والتقنية عن المشاريع االستثمارية تعتبر 

إيجابية.
وكشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، في 

تصريحات لإلذاعة الوطنية عن قيام  هيئته بجهود 
جبارة من أجل إعادة بعث عجلة االقتصاد الوطني، 

من خالل رفع العراقيل اإلدارية والتقنية عن 

المشاريع االستثمارية، وشّدد إبراهيم مراد على 
أنه "حان األوان لخلق بيئة مالئمة وتوفير اإلطار 

القانوني ورفع العراقيل التي تعيق المستثمرين بهدف 
خلق ديناميكية اقتصادية، تنفيذا لتعليمات رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون.« 
وأبرز وسيط الجمهورية ما تم تحقيقه لحد اآلن من 
نتائج في مجال رفع العراقيل اإلدارية والتقنية عن 

المشاريع االستثمارية، منّوهاً إلى أنّه من ضمن 915 
مشروعا متوقفاً، تّم رفع العراقيل عن 867 مشروعا 
من بينها 610 مشروعات دخل حيز النشاط، وسمح 

باستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر"، 
مؤكداً أّن "العمل جاٍر لتسوية كافة الوضعيات، 

واستحداث 52 ألف منصب عمل جديد مستقباًل.« 
وعبّر مراد عن رضاه الكبير للنتائج المحققة 

لحد الساعة والتي سمحت بخلق المناخ المناسب 
للمستثمرين، بهدف المساهمة في بناء الجزائر الجديدة 

وفق التزامات رئيس الجمهورية. من جانب آخر، 
أشار الى أّن "المواطنين أصبحوا حالياً مركز كل 

االهتمامات من خالل تحسين أوضاعهم واسترجاع 
حقوقهم على مستوى اإلدارات"، وأضاف أّن 

"مصالحه تمّكنت من إعادة كسب ثقة المواطنين، 
بدليل غياب السلوكيات غير السوية واالحتقانات على 

مستوى اإلدارات.«
 وانتهى مراد إلى أّن "هيئته أصبحت تستقبل يومياً 
عّدة عرائض"، مضيفاً: "تّم في سنة 2021، دراسة 

59745 عريضة من أصل 61421 عريضة تّم 
استالمها" وهو ما اعتبره المتحدث "إنجازاً كبيراً" 

سيسمح بتقريب اإلدارة من المواطنين من خالل إزالة 
جميع العراقيل البيروقراطية.

�س. زمو�س

الهيئة قامت بجهود جبارة من اأجل رفع العراقيل عن امل�ضاريع اال�ضتثمارية

اإ�ستحداث اأكرث من 34 األف من�سب عمل بف�سل "و�ساطة اجلمهورية"



تعتزم الجزائر فتح خط جوي مباشر بين العاصمة 
الجزائرية ومدينة نيويورك االمريكية قبل نهاية السنة 

الجارية، وفق ما جاء على لسان رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، لدى إشرافه امس على افتتاح صالون 

الجزائر الدولي الـ53.

 بلمداح: "كل الأمور متاحة 

لفتح اخلط اجلوي اجلديد"

وفي تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية، أشار 
النائب السابق عن الجالية بالمجلس الشعبي الوطني 

نور الدين بلمداح، في منشور له على صفحته الخاصة 
بـ" الفيسبوك"، إلى أن " كل األمور متاحة لفتح الخط 
الجوي"، موضحا أنه سبق له وأن أعلن للجالية خالل 

عهدته النيابية سنة 2019 عن مخرجات إجتماعه 
بوزير نقل سابق لم يذكر اسمه، قال إنه قد أعلمه فور 

خروج سفير الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر 
من مكتبه بالقرار، الفتا "قال لي أمريكا خفضت 

من شروطها التعجيزية وبالتالي سنطلق قريبا الخط 
الجوي"، موضحا أن المشروع قد تأجل بسبب الظروف 

التي مرت بها البالد آنذاك واستقالة الرئيس السابق.

20 دولة وقرابة 700 موؤ�ش�شة م�شاركة 
يف �شالون اجلزائر الدويل

أشرف أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على 
افتتاح صالون الجزائر الدولي الـ53 الذي سيعرف 

مشاركة 20 دولة و698 مؤسسة، وكان في استقبال 

الرئيس تبون بمدخل قصر المعارض بالصنوبر 
البحري، الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير 

التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، كما حضر 
مراسم االفتتاح الرسمي أعضاء من الحكومة وممثلين 

عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر في تظاهرة 
تحت شعار "من أجل شراكة إستراتيجية".

واستعرض تبون في مستهل زيارته إلى مختلف أجنحة 
المعرض، بطاقة فنية عن الحدث، وتلقى شروحات 
حول هذه التظاهرة التي تشارك فيها 530 مؤسسة 
جزائرية 147 منها عمومية و383 خاصة، و187 

شركة أجنبية، حيث تنتمي المؤسسات الجزائرية 
المشاركة في المعرض إلى قطاع الصناعات 

اإللكترونية والكهربائية واألجهزة الكهرومنزلية، 
الصناعات الغذائية، الخدمات، الصناعات الكيميائية 
والبتروكيمياء والصناعات الميكانيكية، الصناعات 

المصنّعة، الصناعات التقليدية، البناء واألشغال 
العمومية إضافة إلى 19 مؤسسة أجنبية ناشطة في 

الجزائر.
 وزارة الدفاع ت�شارك

 لأول مرة بـ19 موؤ�ش�شة

وتشارك وزارة الدفاع الوطني ألول مرة في هذا 
المعرض ب19 مؤسسة تمثل وحدات اإلنتاج ذات 
الطابع االقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية، 

النسيج، وبناء السفن.

 الوليات املتحدة الأمريكية..

 �شيف �شرف الطبعة

وتم اختيار الواليات المتحدة األمريكية ضيف شرف 
هذه الطبعة، ممثلة بـ 35 عارضا يمثلون قطاعات 
الطاقة، البناء، الزراعة، المواد الغذائية، الموارد 

المائية، البيئة، صناعة الطيران، والتعليم، كما يتزامن 
المعرض مع الذكرى ال60 الستقالل الجزائر, حيث 

تعتزم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق المشاركة بجناح 
خاص إلحياء الذكرى.

مترنا�شت.. ال�شيف املحلي لل�شالون

وألول مرة، تم خالل هذه الطبعة، تخصيص جناح 
لوالية تمنراست، حيث تقرر ابتداًء من هذه السنة، 
دعوة والية من واليات الوطن كضيفة للمعرض، 

بغرض إبراز التراث الثقافي، واإلمكانات السياحية 
واالقتصادية التي تزخر بها، وتنّظم على هامش 

التظاهرة، لقاءات ثنائية بين رجال األعمال، 
وكذلك محاضرات ستتطرق إلى موضوع الشراكة 

واالستثمار في الجزائر، ولقاءات تنظمها الوكالة 
الوطنية لترقية التجارة الخارجية والغرفة الوطنية 

للتجارة والصناعة، كما ستنظم الوكالة الوطنية 
لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس"، الدورة السادسة 

لصالون "إكسبور الجزائر"، الذي يخصص 
للمؤسسات المصدرة أو التي لها إمكانيات التصدير، 
وذلك بجناح "الساورة"، من جهتها خصصت إدارة 
الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" 

مساحة للبيع الترويجي على مستوى جناح "البهجة"، 
وفضاء آخر مخصص للصناعات التقليدية.

وضعت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير 
)صافكس(، خطة واستراتيجية جديدة تستهدف من خاللها 

األسواق االفريقية حيث ستكون هذه األخيرة أولوية 
بالنسبة لصافاكس خالل الفترة المقبلة من خالل تنظيم 

تظاهرات اقتصادية قطاعية، يأتي هذا بهدف دعم اإلنجاز 
الذي حققته الجزائر مؤخرا والذي يتمثل في  بلوغ أكثر 
من أربعة مليارات دوالر صادرات خارج المحروقات، 

وهو ما شّكل حافزاً لـ "صافكس" كي ترّوج أكثر 
لمنتجات الجزائر في المحافل الدولية السيما األسواق 

اإلفريقية .وفي هذا الصدد أكد أمس مدير التصدير 
بـ"صافاكس" رفيق بيدوحان في تصريحات لإلذاعة 

الوطنية أن استراتيجية شركة "صافكس" تدعم القطاع 
االقتصادي، مشيراً إلى صالون الصناعة الصيدالنية 

المنظم شهر ماي الماضي بداكار السنغالية الذي حقق 
نجاحاً باهراً حسبه  إثر إبرام عدة اتفاقيات بين مختلف 

المتعاملين االقتصاديين في القارة السمراء.
 وأّكد المتحدث توفر الجزائر على مؤهالت تمّكنها من 

استقطاب  رؤوس أموال أجنبية خصوصا في الوقت 
الذي ننتظر فيه اإلفراج عن قانون االستثمار الجديد 

المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، داعياً 
إلى استغالل مثل هذه الفرص كمعرض الجزائر الدولي 

للترويج للمنتجات الجزائرية. وانتهى بيدوحان إلى 
الخوض في شروط انتقاء المؤسسات الجزائرية للمشاركة 
في المعارض الدولية، حيث حصرها المتحدث في قدرات 

هذه المؤسسات على التصدير، إلى جانب توفر عامل 
االستقرار وديمومة اإلنتاج. 

وبشأن معرض الجزائر الدولي، اعتبر بيدوحان أّن 
توسيع مساحة العرض، مقارنة بآخر طبعة سنة 2019 
بحوالي 30.4 بالمائة )ما يعادل 22 ألف متر مربع(، 
يترجم أهمية هذا الحدث االقتصادي في الوقت الراهن 
الذي تتجه في الجزائر نحو تطوير وترقية صادراتها 

خارج المحروقات. وتابع: "جديد الطبعة الـ 53 لمعرض 
الجزائر الدولي  التي انطلقت أمس في ارتفاع عدد 

العارضين إلى 698 مؤسسة، منها 187 أجنبية تمثل 20 

دولة«. ونّوه المتحدث إلى مشاركة وزارة الدفاع الوطني 
ألول مرة في هذا المعرض بـ 19 مؤسسة، تمثل وحدات 

اإلنتاج ذات الطابع االقتصادي في قطاعات الصناعة 
الميكانيكية، النسيج، وبناء السفن. 

وفي هذا السياق، أضاف المتحدث: "بداية من طبعة هذه 
السنة تم إقرار دعوة والية من واليات الوطن في كل 
دورة للمشاركة في المعرض كضيف شرف، مشيرا 

إلى دعوة والية تمنراست هذه السنة من أجل الترويج 
لمؤهالتها قصد ترقية االستثمار في هذه الوالية.« 

وأكد بيدوحان أّن المعرض سيشكل فضاء للتفاعل في 
إطار الديناميكية الجديدة التي تشهدها مختلف القطاعات 
االقتصادية للبالد، كما سيتم تنظيم ندوات ولقاءات على 

الهامش إلبرام صفقات من أجل على إبراز المنتجات 
الوطنية، متوقعاً إقبااًل واسعاً من طرف الزوار 

والمتعاملين خصوصاً بعد غياب المعرض لثالث سنوات 
بسبب جائحة كورونا.

�ش.زمو�ش

 املعنيون مدعوون للولوج

 اإىل "البوابة" واختيار الفنادق 

 بدء عملية احلجز 
الإلكرتوين لإ�سكان احلجاج 

اإنطلقت اأم�ش، عملية احلجز الإلكرتوين للإ�شكان بالن�شبة 

للحجاج الذين �شي�شافرون للبقاع املقد�شة لأداء منا�شك 

حج هذا املو�شم مع الديوان الوطني للحج و العمرة.

�ش. زمو�ش

وحسب ما أفاد به بيان لذات الديوان فأن "عملية الحجز اإللكتروني 
بفنادق الحجاج لمكة المكرمة بالنسبة للحجاج الذين سيسافرون مع 

الديوان,  إنطلقت عبر  بوابة الحج الجزائرية، حيث دعا الديوان كافة 
الحجاج المعنيين بهذه العملية للولوج لبوابة الحج واختيار الفنادق التي 

يرغبون بها،  وكان الديوان الوطني للحج والعمرة قد أعلن في بيان 
سابق أيضا وجوب تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا خالل 72 

ساعة على األكثر قبل موعد الرحلة إلى المملكة العربية السعودية في 
أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة. 

وجاء في البيان أنه "تبعا لالشتراطات الصحية المعتمدة من طرف 
سلطات المملكة العربية السعودية لموسم حج هذا العام، يتعين على كافة 
الحجاج الميامين تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا )كوفيد-19( 

خالل 72 ساعة على األكثر قبل موعد الرحلة إلى المملكة العربية 
السعودية في أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة". 

ويمكن االطالع على هذه المخابر عبر الموقع اإللكتروني للديوان 
: www.onpo.dz، يشير ذات المصدر. كما يتعين على الحجاج 

االلتزام، يضيف البيان، ب"لبس الكمامة أثناء رحلة أداء مناسك الحج 
في جميع األماكن المغلقة والمفتوحة". كما أورد أنه "يجب أن يستظهر 

الحاج نتيجة الفصح السلبي عند مغادرته في مطار اإلقالع بأرض 
الوطن وفي مطار الوصول بالبقاع المقدسة".

 برجمة 18 رحلة للحجاج 

من مطار ق�شنطينة الدويل

بالمقابل فقد تم برمجة 18 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع 
اإلسالمية المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطالقا من المطار الدولي 
محمد بوضياف بقسنطينة  وفي هذا السياق أعلن مدير الشؤون الدينية 
و األوقاف لوالية قسنطينة بلخير بوذراع أنه تم برمجة هذا العدد من 
الرحالت الجوية للتكفل بنقل أزيد من 5 آالف حاج و حاجة من عدة 

واليات إلى البقاع اإلسالمية المقدسة و ذلك على مراحل مشيرا إلى أن 
أول رحلة ستنطلق يوم 15 جوان المقبل بعد الزوال من المطار الدولي 

محمد بوضياف بقسنطينة ستكون مرفقة بـ 13 عضوا من البعثة المحلية 
تضم مؤطرين و مرشدين دينيين. 

وأفاد أن من إجمالي تعداد الحجاج الجزائريين لموسم الحج 2022 
)1443 هجرية( الذي يأتي بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا 

, بلغ 18597 حاجا, حيث أحصت مصالح المديرية المحلية للشؤون 
الدينية و األوقاف 426 حاجا من والية قسنطينة قاموا باستكمال 

اإلجراءات اإلدارية والصحية الخاصة بعملية التحضير للسفر ألداء 
مناسك الحج بعد أن تم تمديد اآلجال القانونية إلى غاية 9 جوان 

المنصرم. و أبرز نفس المسؤول أن هذه اإلجراءات تتعلق باستخراج 
شهادة التأهيل ألداء مناسك الحج من مصالح البلدية، و دفتر الحج 
من مصالح الدائرة باإلضافة إلى استخراج شهادة التأهيل الصحي 

لدى اللجنة الطبية الوالئية التي تتيح لهم الحصول على جواز السفر 
الصحي، ليقوم بعدها الحجاج بدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 856.100,00 
دج شاملة لتذكرة السفر التي تقرر دعمها بسعر يالمس 100 ألف دج. 

كما يتعين على الحجاج تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا 
خالل 72 ساعة على األكثر قبل موعد الرحلة إلى المملكة العربية 

السعودية في أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة باإلضافة 
إلى االلتزام بارتداء الكمامة أثناء رحلة أداء مناسك الحج في جميع 

األماكن المغلقة والمفتوحة, مثلما كشف عنه ذات المصدر. وأكد مدير 
الشؤون الدينية و األوقاف أن اللجنة القطاعية المعنية بالتحضير لموسم 
الحج "مجندة" لتمكين الحجاج من أداء مناسك هذه الشعيرة في أحسن 
الظروف، حيث تعمل بالتنسيق مع ممثلي وكاالت السياحة واألسفار 

المعتمدة ضمن منظومة الحج الوطنية على تسهيل كل اإلجراءات.

مدير التوجيه الديني والتعليم القراآين لدى 

وزارة ال�شوؤون الدينية والأوقاف ي�شرح

 احلجاج اجلزائريون تلقوا "التاأهيل 
الالزم" لأداء املنا�سك على اأكمل وجه

أكد مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني لدى وزارة الشؤون 
الدينية واألوقاف, محند عزوق, أمس بالجزائر العاصمة, أن 

الحجاج الجزائريين المعنيين بموسم حج 2022م/1443هـ, تلقوا 
"التأهيل الالزم" ألداء مناسك هذه الشعيرة المقدسة على أكمل 

وجه.
أوضح عزوق في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن "الحجاج 
الجزائريين المعنيين بموسم حج 2022م/1443هـ, تلقوا التأهيل 

الالزم ألداء مناسك هذه الشعيرة على أكمل وجه, من خالل 
البرنامج الذي سطرته مصالح الوزارة لهذا الغرض والذي 
سيبقى متواصال لفائدة الحجاج حتى أثناء تواجدهم بالبقاع 

المقدسة".
وأضاف بأنه "ومنذ اإلعالن عن فتح موسم الحج بعد سنتين 
من االنقطاع بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا 

)كوفيد-19(, تم تسطير من قبل وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
برنامجا خاصا موجها لفائدة الحجاج ليكونوا أفضل سفراء 

للجزائر في هذا المحفل الديني الهام الذي يجمع المسلمين من كل 
بقاع األرض".

وشمل هذا البرنامج --كما قال-- "محاور تركز على تأهيل 
الحاج ألداء المناسك بالطريقة والكيفية والشكل الصحيح, مع 

التركيز على اإلعداد الروحي له من خالل استذكاره طيلة 
رحلته لماهية وجوده بالبقاع المقدسة, وهو ما سيساعده على 
تجاوز العقبات والصعاب التي يحتمل أن يواجهها أثناء أدائه 

لهذه الفريضة, كما تلقى الحجاج, وفقا لذات البرنامج توجيهات 
خاصة بالجانب الفقهي العملي".

ع.ط

اإميان. �ش

الرئي�ش تبون ي�شرف على افتتاح معر�ش اجلزائر الدويل، ويعلن:

خط جوي مبا�سر بني اجلزائر ونيويورك
اأعلن رئي�ش اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�ش، عن فتح خط جوي مبا�شر 

بني اجلزائر ومدينة نيويورك الأمرييكية، قبل نهاية ال�شنة اجلارية.
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بعدما حقق �شالون ال�شناعة ال�شيدلنية املنظم بداكار ال�شنغالية جناحًا باهراً

"�سافاك�س" ُتنّي ا�سرتاتيجيتها ل�ستهداف الأ�سواق الإفريقية



وامتحن التالميذ في  مختلف الشعب  االدبية 
والعلمية في مادة الرياضيات في الصبيحة وفي 
مادة االنجليزية في الظهيرة،  اين تباينت ردود 

فعل الممتحنين لسهولة وصعوبة المواضيع بالنسبة 
لتالميذ التقني رياضي  فيما تسببت الرياضيات 
في بكاء العديد من المترشحين من شعبة العلوم 

الطبيعية، وتسجيل استياء من قبل تالميذ الشعب 
االدبية والتسيير واالقتصاد، بالنظر ان امتحان 

امس كان عكس مادة اللغة العربية التي تمكنوا من 
اجتياز المواضيع الصعبة باختيار االسئلة المباشرة 

واالكثر سهولة.
واكد امس التالميذ ان االسئلة المطروحة غير 

متوقعة خاصة بالنسبة للشعب العلمية الذين كانوا 
ينتظرا تمارين في موضوع "االحتماالت" الذي 

وضع له اماال كبيرا، قبل ان يصطدموا بمواضيع 
من الفصل االول والثاني فقط  ، واالمر الذي 
صعب االمر هو الوقت الضيق حيث لم تكفي 
3ساعات ونصف من حل كل التمارين على 

اعتبار ان الساعة االولى ضيعت فقط في قراءة 
الموضعين واي موضوع سيتم االجابة عنه.

وميزت امتحانات امس ارتفاع شديد في درجات 
الحرارة، على مستوى مختلف واليات الوطن 

خاصة على مستوى الواليات الجنوبية، وهو ما 
اكدته نشرية خاصة للديوان الوطني لألرصاد 

الجوية، التي حذرت من موجة حر أكثر حرارة 
في اليومين القادمين.

وانتقدت األسرة التربية من مؤطرين واداريين 
وممتحنين بواليات الجنوب اجتياز البكالوريا   في 
ظل درجات حرارة عالية والتي قاربت 50 درجة 
باقصى الجنوب ، رافقها االنقطاع المستمر للتيار 

الكهربائي وتوقف عمل المكيفات الهوائية .
وتقلت أمس وزارة التربية الوطنية عدة 

شكاوى بسبب مواصلتها حجب مواقع التواصل 
االجتماعي، وصعوبة الولوج إلى االنترنت، رغم 
تأكيد وزير التربية الوطنية عدم اللجوء الى ذلك، 

وتأسفت في هذا الشان الخبيرة في التقويم التربوية 
زهرة فاسي واعتبرت هذا القطع بأنه تصرف 

بدائي كان من االولى قطع الغش من العقول اوال.
وقالت "فاسي" انه تناقض كبير  حيث من يدعي 

القضاء نهائيا على تسريبات مواقع التواصل 

اإلجتماعي فإن الغش لم  يتم القضاء عليه، بل تم 
تعطيل مصالح وطنية عديدة طيلة يوم كامل.
من جهته قال النقابي مرابط الياس، ان سبع 

سنوات عجاف لم يفلح فيها القائمون على تسيير 
امتحانات نهاية السنة الدراسية في الجزائر 

وضمان شفافيتها "حسب منطق متخلف واعرج" 
اال بمعاقبة كل القطاعات والخدمات بقطع 

االنترنت عن الجزائريين.
واشتكت المنظمة المنظمة الوطنية لحماية 

المستهلك،  لدى إدارة اتصاالت الجزائر حول 
هذا االقتطاع وكان رد الشركة أنها ستحافظ  

على استمرار التدفق والتصفح بالنسبة الشتراك 
المؤسسات، مع اقتصار األمر على حجب بعض 

مواقع المشاركة بالنسبة الشتراكات األشخاص.
وتطالب المنظمة "بإيجاد حل بديل لحجب 

مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة امتحان 
البكالوريا، على اعتبار أن إجراء الحجب الجزئي 
للمواقع عبر األنترنت أمر غير مبرر وهو نتيجة 

لتراكمات سابقة عبر استغالل األنترنت في ضرب 
مصداقية أهم شهادة في البكالوريا."

أدين 4 أشخاص بعقوبات صادرة عن محكمتي خنشلة 
وأوالد رشاش تتراوح ما بين شهرين حبس موقوف 
النفاذ وعام حبس نافذ عن جنحة "الشروع في نشر 

وتسريب امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل 
االتصال عن بعد وحيازة بضاعة أجنبية متأتية عن 

طريق التهريب تستعمل في الغش خالل االمتحانات"، 
حسبما ورد في بيان صادر أمس، عن النائب العام لدى 

مجلس قضاء خنشلة لنور بن مهيدي.
واستنادا إلى البيان الذي استملت وأج نسخة منه فقد تم 
إحالة 3 أشخاص على قسم الجنح بمحكمة خنشلة عن 
جنحة "الشروع في نشر وتسريب مواضيع امتحانات 
البكالوريا باستعمال وسائل االتصال عن بعد"، حيث 

تمت إدانتهم بعام حبس نافذ و20 ألف دج غرامة مالية 

مع اإليداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات بعدما قامت 
مصالح األمن الحضري الرابع بوالية خنشلة بتاريخ 

12 يونيو بتقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة خنشلة 
بعد ضبطهم من طرف األساتذة المراقبين وهم بصدد 

تسريب مواضيع شهادة البكالوريا باستعمال وسائل 
االتصال عن بعد "بلوتوث.”

وأضاف ذات البيان أنه تم قبل الواقعة توقيف شخص 
آخر من طرف مصالح أمن دائرة أوالد رشاش الشتباهه 

في الترويج عبر وسائل التواصل االجتماعي ألجهزة 
حساسة محظورة تستعمل في االتصال عن بعد "بلوتوث 
خفي" وتنفيذا لإلذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه تم ضبط 
وحجز 18 جهازا متطورا يستعمل في االتصال عن بعد 
صرح بأنه قام بشرائها إلعادة بيعها كونها تستعمل في 

الغش خالل االمتحانات.
وبعد استكمال اإلجراءات القانونية وتقديم إدارة 

الجمارك بوالية أم البواقي لشكوى بالموضوع تم يوم 
12 يونيو 2022 تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية 

لدى محكمة أوالد رشاش وبموجب إجراءات المثول 
الفوري تابعته النيابة بجنحة "حيازة بضاعة أجنبية 

محظورة متأتية عن طريق التهريب لغرض التجارة" 
وطبقا لنص المادة 324 فقرة 2 من قانون الجمارك 
والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب صدر حكم 

في حقه يقضي بإدانته بشهرين حبس موقوف النفاذ 
ومصادرة المحجوزات وإلزامه بدفع مبلغ 300 ألف دج 

إلدارة الجمارك.
ق.و

مرمي عثماين

 يف الوقت الذي ت�سعى فيه اجلزائر

 ملراجعة الت�سعرية مع اإ�سبانيا

 ت�سقيف �سعر الغاز 
على طاولة الحتاد الأوروبي

دفعت التقلبات التي تشهدها األسواق الطاقوية العالمية ببورصة األسعار 
لمستويات قياسية، منذ شروع روسيا في عملياتها العسكرية على 

األراضي األوكرانية في ال 25 فيفري الماضي.
وكشف مفوض االتحاد األوروبي للشؤون االقتصادية، باولو جينتيلوني 
عن تكليف المفوضية األوروبية بالتحقق من توفر شروط تحديد سقف 

لسعر الغاز الطبيعي ووضع حد أقصى لسعره.
وفي هذا الصدد، وصف كالوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لمجمع إيني 

االيطالي، مسألة التوافق على وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي على 
المستوى األوروبي، بأنها ال تزال بعيدة المنال من الناحية السياسية، لكنه 

أشار إلى إصرار رئيس الوزراء ماريو دراغي ووزير التحول البيئي 
روبرتو تشينغوالني على وضعها في جدول األعمال االتحاد األوروبي، 

حسب ما نقلته وكالة آكي اإليطالية لألنباء.
وأضاف، على هامش ندوة حول تحول الطاقة عالميا بأنها خطوة 

مهمة، ال يتفق الجميع بشأنها، لكننا علينا عاجال أم آجال إدراك الحس 
المجتمعي.وتأتي التحركات األوروبية، بالموازاة مع المنحى التصاعدي 
ألسعار الغاز، والتي تضاعفت بأكثر من سبع مرات، إذ سجلت بورصة 
أسعار الغاز المسال الفورية زيادات كبيرة بلغت أكثر من 41,5 دوالرا 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كمتوسط خالل األشهر األخيرة، 
بعدما كانت ال تتجاوز 2  دوالرا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 

خالل شهر ماي من سنة 2020، حسب مركز TTF في هولندا.
وكانت صحيفة كورييري ديال سيرا، أشارت منذ أيام قليلة، بأن 

المفوضية تعمل على وضع مقترح بشأن تسقيف سعر الغاز في غضون 
األسابيع الثالث القادمة، لعرضه أمام القمة المقبلة المزمع عقدها في 

نهاية شهر جوان الجاري، سعيا لوقف موجة التضخم العالية، المدفوعة 
إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة، والتي تهدد بتعرض االنتعاش 

االقتصادي للخطر.وفي المقابل، شرعت الجزائر في وقت سابق في 
مفاوضات لمراجعة أسعار الغاز، التي تستوردها إسبانيا منذ شهر أكتوبر 

من العام 2021، وتبقى مستمرة لحد الساعة، في الوقت الذي  تواصل 
األسعار في السوق األوروبية المنحى التصاعدي لها، بالمقارنة مع 
السعر الذي اتفقت عليه الجزائر واسبانيا، خالل القران عقود تزويد 

مدريد بالغاز.
ف.م

 ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة

 واال�ستعمال املتزايد للمكيفات 

ال�ستهالك املفرط للكهرباء يبداأ مبكرا 
وخماوف من "النقطاعات" تعود للواجهة 

 هذه هي ذروة "اال�ستهالك" املتوقعة ال�سيف احلايل

يرتفع استهالك الطاقات في الجزائر خالل فصل الصيف في مقدمتها 
الطاقة الكهربائية حيث تتوقع مصالح  سونلغاز أن تصل دروة استهالك 
الكهرباء  الصيف الحالي إلى 16500 ميغاواط، وهم معدل مرتفع جدا 

ما يستدعي ضرورة تكثيف الحمالت التحسيسية للمواطنين والمؤسسات 
العمومية لترشيد استهالك هذه الطاقة من خالل التركيز على السلوكيات 

الخاطئة التي يقوم بها المستهلك، والتي تتسبّب في زيادة معّدالت 
االستهالك وحدوث ضغط على الّشبكات.

وقد بدأ موسم الذروة في استهالك الطاقة هذه السنة مبكرا بسبب بدء 
ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبكر مع حلول فصل الصيف حيث 

تضاعف استهالك اغلب االسر للطاقة الكهربائية منذ منتصف شهر ماي 
الماضي وهو ما يجدد مرة أخرى المخاوف من االنقطاعات المتكررة 

للتيار الكهربائي عبر العديد من الواليات خاصة واليات الجنوب بسبب 
الضغط الكبير على شبكة الكهرباء. 

ورغم االحتياطات والتدابير التي تتخذها مصالح سونلغاز والبرامج 
المسطرة لتجنب ظاهرة االنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي 

السنوات الماضية اال ان هذه األخيرة تبقي مطروحة بقوة سنة بسبب  
االرتفاع المبكر لدرجات الحرارة وزيادة استعمال مختلف األجهزة 

الكهربائية في حين يشير الخبراء في مجال الطاقة أن استهالك 
الجزائريين للطاقة يرتفع عادة في فصل الصيف بعشرة أضاعف عن 
المعدل العادي الذي يعتبر هو اآلخر مرتفعا بشكل كبير عن مقاييس 

االستهالك الدولية، فالعائالت الجزائرية تستهلك في فصل الصيف ما بين 
800 و1200 كيلوواط ساعي في فترة األربعة أشهر الممتدة من ماي 
حتى نهاية أوت، وهو معدل مرتفع بشكل مفرط مقارنة مع المقاييس 

الدولية التي تتراوح بين 200 و250 كيلوواط في السنة. ويرجع الخبراء 
إفراط الجزائريين في استهالك الطاقة أساسا النخفاض أسعار هذه 

األخيرة باإلضافة إلى اختيار العائالت الجزائرية لمنتجات كهرومنزلية 
منخفضة الثمن تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير جدا. 

وتشهد الجزائر في فصل الصيف خاصة هدرا كبيرا للطاقة، تصل إلى 
25 بالمائة من تلك التي يتم إنتاجها، وهو ما يستدعي حتما ضرورة 

تكثيف الحمالت التحسيسية للمواطنين والمؤسسات العمومية والتي تحث 
على ترشيد استهالك الكهرباء خالل فترة الصيف، من خالل التركيز 

على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها المستهلك، والتي تتسبّب في زيادة 
معّدالت االستهالك وحدوث ضغط على الّشبكات.

 ويري المختصون أنه من الضروري أن تستهدف الحملة كافة 
المستهلكين من مختلف الفئات العمرية من أجل زرع ثقافة ترشيد 

االستهالك، خاصة أوقات الذروة ما بين الساعة الواحدة والرابعة زواال، 
وكذا ما بين الثامنة والحادية عشر مساًء. معتبرين أنه من الضروري 
تحفيز المواطن على استعمال المصباح منخفض الطاقة، الذي يستهلك 

من 4 إلى 5 أقل من المصباح العادي، وضبط المكيف الهوائي عند 25 
درجة باعتبار أنه يستهلك من 3 إلى 5 بالمائة زيادة عن كل درجة مئوية 

بعد 24 درجة، وفصل األجهزة الكهربائية عند االنتهاء من استخدامها 
ألن األجهزة في حالة يقظة تستهلك الكهرباء بنفس الحجم وهي مشتغلة، 

وفصل كابالت التغذية.

هذه هي ذروة "اال�ستهالك" املتوقعة ال�سيف احلايل 

بالمقابل يتوقع مجمع سونلغاز ارتفاع ذروة استهالك الكهرباء في صيف 
2022 إلى 16500 ميغاواط، 

وسترتفع بذلك الذروة المحتملة الصيف الجاري بنسبة 2 بالمائة مقارنة 
بصيف 2021 وبنسبة 12 بالمائة مقارنة بصيف 2020،  وفي حالة 

تسجيل حرارة استثنائية في الصيف المقبل، فإنه ينتظر أن ترتفع الذروة 
إلى 17400 ميغاواط وهو رقم مرتفع جدا عن المعدالت العالمية، 

وكانت سونلغاز سجلت في صيف 2021 ذروة الطاقة المستهلكة في يوم 
15 أوت على الساعة الثالثة عند 16224 ميغاواط بزيادة قدرها 3ر10 

بالمائة مقارنة بعام 2020، وذلك بسبب موجة الحر المسجلة آنذاك.
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معاناة يف مراكز االمتحانات ب�سبب "احلرارة املرتفعة"

يوم "�صعب" على تالميذ البكالوريا 
والريا�سيات تبكى "الكثريين"

اجتاز اأم�ش، ولليوم الثاين على التوايل تالميذ الثالثة ثانوي، امتحانات �سهادة البكالوريا يف اأجواء اأكرث 

ا�سطرابا مقارنة باليوم االول وهذا بالنظر لنوعية ا�سئلة مادة الريا�سيات التي كانت �سعبة لعدد كبري من 

املمتحنني، خا�سة ال�سعب العلمية التي تعترب مادة ا�سا�سية، ما ادخلهم يف قلق كبري " و�سدمة" خوفا من عدم 

النجاح يف البكالوريا، رغم اجماع اال�ساتذة انها مل تخرج عن ما مت تداوله يف االق�سام.

كانوا يحوزون اأجهزة ح�سا�سة

حب�ص 4 اأ�سخا�ص بخن�سلة حاولوا ت�سريب موا�سيع البكالوريا



وتثير ظاهرة االستغالل العشوائي لألرصفة 
والطرق العامة، من قبل بعض التجار الموسميين  

في عدة مناطق بالمدن الكبرى، مع حلول موسم 
االصطياف استياء الكثير من المواطنين وخاصة 

مستعملي الطرقات وأصحاب المركبات، ففي 
الجزائر العاصمة، وعبر البلديات الساحلية احتل 
التجار الموازون مناطق واسعة لعرض مختلف 

المنتجات منها مستلزمات الشواطيء وهو ما 
تسبب في فوضى كبيرة عبر هذه البلديات.

 وتحّولت بعض الطرق واألرصفة إلى مساحات 
قارة للبيع العشوائي، وعلى الرغم من أنها تلقى 

إقباال من طرف بعض المواطنين، الذين يلجؤون 
إليها نظرا لقلة أسعار المواد المعروضة، إال 

أنها تبقى نقطة سوداء نظرا لعدم خضوع هذه 
السلع للرقابة من جهة، وبسبب ما يخلفه الباعة 

الفوضويين من أوساخ ونفايات دون حتى تنظيف 
المكان، حيث يترك هؤالء الباعة مخلفاتهم في 
الشوارع العامة والرئيسية التي تحظى بتوافد 

العديد من السكان، غير آبهين بما تتسبب فيه هذه 
الظاهرة من تشويه للمنظر العام وتعطيل كبير 

للحركة المرورية. 
وبحسب ما يشيره عدد من المواطنين لـ"الرائد"، 

فإن بعض الطرق القريبة من أماكن لالستجمام 
أضحت مستحيلة العبور بسبب احتالل بعض 
التجار للرصيف، وتوسعهم على حساب جزء 

مهم من الطريق العام، األمر الذي يتسبب ونحن 
على أبواب موسم اإلصطياف في مشاهد متكررة 
للعنف في الشوارع العامة بسبب المالسنات بين 
المارة وأصحاب السيارات والمركبات وهؤالء 
الباعة م بفعل مساهمة مربعات البيع العشوائية 

في اختناق مروري كبير، خاصة خالل ساعات 
الذروة. ويطالب المواطنون بتفعيل الجهات 

الرقابية المسؤولة ألساليب ووسائل التدخل، من 
أجل إيجاد حلول كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة 

التي مّست عدة أحياء، وساهمت في تسجيل 
اختناق مروري كبير، على مستوى الطرقات 

التي لم تعد قادرة على تحمل هذا الضغط اليومي، 
وهو األمر المرشح ان يتفاقم أكثر طيلة موسم 
االصطياف خاصة مع توافد أالف المصطافين 

على عدد من البلديات الساحلية بالعاصمة 
والواليات االخرى.

 كما شددوا على ضرورة ترسيخ ثقافة األسواق 
المغطاة، التي صرفت على إنجازها أمواال طائلة 

إال أنها ظلت هياكل بال روح وتعرض الكثير منها 
إلى التخريب، في حين مازالت تستغل حواف 

تعرف مختلف أنواع األسماك التي يتم عرضها في 
مختلف أسواق التجزئة  هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا 

في العرض مقابل انخفاض معتبر في األسعار 
مقارنة بتلك التي كانت معروضة خالل األشهر 

الماضية.
ورغم أن المعطيات تبقى مختلفة بشأن انخفاض 
األسعار في هذه الفترة بسبب بقاء بعض األنواع 
من األسماك مرتفعة الثمن إال أن سعر السردين 

انخفض من 1000 دينار إلى حدود 350 و300 
دينار هذه األيام عبر أسواق العاصمة  وهو ما قد 

يسمح لفئة من المواطنين من استهالكه. 
أما بقية أنواع األسماك على غرار السمك األبيض 

فقد انخفض سعرها بما يعادل 500 دينار إال أن 
الكثير من الباعة المتخصصين يرون أنها بقيت 

مرتفعة كون أسعارها بقيت في حدود 3000 دينار 
بالنسبة للجمبري أو 2500 دينار لسمك "المرالن" 
في حين بقيت أسعار كلب البحر في حدود 1000 

دينار حيث لم تنخفض أسعارها سوى بـ200 دينار 
فقط. وهو نفس ما يؤكده باعة اخرون  أنه رغم 

الوفرة بسبب ارتفاع اإلنتاج في المدة األخيرة فإن 
األسعار عموما انخفضت في حدود 200 إلى 500 
دينار بالنسبة للسمك بكل أنواعه سواء األبيض أو 

األزرق. 
وفي هذا اإلطار، يؤكد مصدر من غرفة الصيد 

وتربية المائيات بالعاصمة بأن االستهالك قل 
األشهر األخيرة على عدد معين من أنواع السمك 

كاألزرق، األمر الذي يبين ويفسر االنخفاض 
الذي ميز مختلف األسعار وهذا ما مكن من 

االرتفاع المسجل في اإلنتاج. ويري المصدر ذاته 
أن سوء تنظيم سوق السمك ووقوعه تحت أيدي 
عدد من المضاربين الذين يتحكمون في أسعار 

مختلف أنواع األسماك منذ خروج الصيادين على 
متن بواخرهم من أجل الصيد إلى غاية رجوعهم 
بحيث تتضاعف األسعار األمر الذي يؤثر كثيرا 

على عمليات توزيع المنتوج ومن ثم تسويقه على 
مستوى مختلف أسواق التجزئة. ومن هذا المنطلق 

فإن سوق السمك الذي يخضع لقانون العرض 
والطلب ال يمكن ضبطه كما يعتقد الكثير من التجار 

والمستهلكين.
 من جانب آخر، فان الصيد في أعماق البحار 

يتطلب إمكانيات كبيرة ال يملكها غالبية الصيادين 
الذين يفضلون البقاء داخل المجال الصيدي الذي ال 

يتعدى ثالثة أميال وبالتالي يصبح أمر االستجابة 
إلى متطلبات السوق المحلي المتزايدة بشكل 

مستمر. أما فيما يتعلق بالسمك األزرق ال سيما 
السردين الذي عرف إنتاجا وفيرا خالل الفترة 

األخيرة مقابل انخفاض طفيف في األسعار بسبب 
وفرة اإلنتاج، يقول ذات المصدر بان األمور يمكن 

أن تبقى على حالها لو تم ضبط األمور و اتخاذ 
اإلجراءات الضرورية لمحاربة ظاهرة المضاربة.

�ش.زمو�ش

�ش. زمو�ش

 على اأن يتم النظر يف ق�ضية

 9 اأ�ضاتذة اآخرين يوم 27 من هذا ال�شهر

النطق باحلكم يف ق�ضية 11 اأ�ستاذا مبدر�سة 
"العربي التب�ضي" يوم 26 جوان اجلاري

حددت  محكمة "الشراقة" بالعاصمة تاريخ 26 جوان الجاري من أجل إصدار  الحكم في 
قضية 11 أستاذ المتابعين قضائيا من قبل المديرة السابقة لمدرسة العربي التبسي بعين 

بنيان، على أن تفتح بتاريخ 27 من ذات الشهر قضية مماثلة رفعتها ذات المديرة ضد 9 
استاذة أخرين.

وبناء على تصريحات األستاذ قيواس بشير  للرائد اليومي فإن محكمة "الشراقة" عالجت 
أمس  قضية 11 استاذ حيث تم السماع لكل االطراف   والى اتهامات المديرة السابقة 

لمدرسة العربي بعين بنيان بالعاصمة ضد  االساتذة بنشر محتوى من دون اذن على ان 
يتم النطق بالحكم يوم  26 جوان الجاري. وحسب ذات المصدر فانه ينتظر  ان تقوم 
المحكمة بتاريخ 27 النظر في قضية 9 استاذ متابعين أيضا من ذات المديرية بتهمة 

السب والشتم بعد ان تم تأجيلها في وقت سابق.
وقال االستاذ قيواس بشير "أنه "تعود أحداث القضية إلى الموسم الدراسي 2020/2019 

حيث قامت المديرة السابقة بمنع األساتذة المضربين من الدخول إلى مدرستهم بعدما 
مارسوا حقهم في اإلضراب لمدة يومين وهو قرار احتج عليه األساتذة ونظموا وقفات 

أمام مديرية التربية لوالية الجزائر غرب، حيث القى هؤالء دعم كبير من طرف 
األساتذة في كل مدارس العاصمة واليات الوطن وتعاطف مع قضيتهم األولياء والرأي 

العام.
وحسب المتحدث، فإنه بعد وقفات ناجحة ومسيرة، قامت مديرية التربية بإرسال لجنة 
تحقيق إلى المدرسة وتأسست هذه اللجنة كلجنة تأديبية فصلت في تحويل المديرة إلى 
مدرسة أخرى كعقوبة لها جراء تعديها على القانون وحق األساتذة، مؤكدا أن  قرار 

التحويل جاء بختم مؤسسة من مؤسسات الجمهورية )مديرية التربية(.
وقال ذات  المتحدث" أنه منذ ذاك الحين، فان المدير قامت بإيداع شكاوي  ضد أكثر من 

عشرين أستاذ وأستاذة وهو منهم  بعد وقوفهم الى جانب زمالئهم من  هذه المدرسة"( 
بتهم تارة جماعية وتارة فردية ضدنا، تارة السب والشتم، وتارة أخرى التصوير من 

غير إذن والتشهير ، موضحا انه بعدما أُغلق ملف التهمة األولى )القذف والشتم( وفصل 
المحكمة فيه أنه غير مؤسس، رافعت المديرة  قضية أخرى وملف جديد بعنوان تهمة 
التحريض ونشر فيديوهات من غير إذن في حق 11 استاذ، ثم رفع دعوى أخرى في 

حق 9أستاذة آخرين.
مرمي عثماين

تقارب كبري بني البلدين يف التدابري املتخذة 

 نحو اإبرام مذكرة تفاهم بني اجلزائر 
واإيطاليا يف جمال الت�ضامن والأ�ضرة 

تعتزم الجزائر إبرام مذكرة تفاهم مع إيطاليا قريبا في مجال التضامن الوطني, األسرة 
وقضايا المرأة والشؤون االجتماعية, حسب ما أكدته, أمس, وزيرة التضامن واألسرة 

وقضايا المرأة, كوثر كريكو.
أوضحت كريكو, على هامش مباحثات جمعتها بنظيرتها اإليطالية, وزيرة تكافؤ الفرص 

واألسرة, السيدة إلينا بونيتي, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, أنه "في إطار 
العالقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة, تم اليوم عقد جلسة مع الوزيرة اإليطالية 
بهدف ضبط آخر بنود مذكرة تفاهم بين البلدين سيتم إبرامها قريبا, في مجال التضامن 

الوطني واألسرة وقضايا المرأة والشؤون االجتماعية".
وأضافت الوزيرة في ذات السياق, أنها "اطلعت على التجربة اإليطالية في مجال التكفل 
بالفئات الهشة", مؤكدة "وجود تقارب كبير ما بين التدابير المتخذة على مستوى البلدين, 
وهو ما يفتح المجال إلبرام مذكرة التفاهم التي نحن بصدد ضبط آخر التحضيرات لها".
وينتظر أن تشمل هذه المذكرة --تقول الوزيرة-- "مجاالت عديدة للتعاون أبرزها المرأة 

وخصوصا المرأة المنتجة, الطفولة وكبار السن".
وبالمناسبة, عرضت كريكو, التجربة الجزائرية في مجال التكفل بكبار السن والمزرعة 

النموذجية البيداغوجية, وكذا التدابير المتخذة فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين 
في مجال الشغل وتقلد المناصب العمومية, كما هو مكرس في الدستور الجزائري, 

مؤكدة بهذا الخصوص أن "الجزائر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال إلى جانب التكفل 
بالطفولة والمراهقة"، كما تباحث الطرفان سبل تبادل السياسات واالستراتيجيات في 

مجال التنمية االجتماعية والتكفل بمختلف الفئات.
ق. و

طالبوا رئي�س اجلمهورية بالتدخل 

عمال النقابة الوطنية للوكالة الوطنية 
للت�ضغيل يهددون بالت�ضعيد

واصل عمال وكاالت التشغيل شن إضرابهم عن العمل لألسبوع الثاني على التوالي، 
للتأكيد على ضرورة االستجابة لمطالبهم المرفوعة من قبل اإلدارة الوصية، مهددين 

بالتصعيد في قادم األيام.
ووجه العمال المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل رسالة 
لرئيس الجمهورية استلمت جريدة الرائد نسخة منها، مناشدين إياه للتدخل وتحريرهم من 
الممارسات، التي باتوا عرضة لها، على غرار الظلم وسلب الحقوق والتهديد والعقاب، 

والتي ال سبب لها سوى أنهم متمسكون بحقوقهم المهضومة منذ قرابة 10 سنوات 
والمنصوص عليها في االتفاقية الجماعية لسنة .2014

وجدد العمال اضرابهم المتجدد والدوري لثالثة أيام كل أسبوع، والذي شرعوا فيه منذ 
السادس من جوان الجاري، مشددين على ضرورة االلتفات لمطالبهم المرفوعة، معبرين 

عن استيائهم من عدم تلبيتها، مؤكدين على أن اإلضراب سيبقى قائما لغاية  االستجابة 
لمطالبهم.

واجتمع المكتب الوطني للنقابة، من أجل الفصل في قضية مواصلة االضراب، وتقرر 
مواصلة االضراب الدوري لثالث أيام كل أسبوع، مهددا بالتصعيد في حال بقاء 

األوضاع على حالها.
ويأتي قرار النقابة بمواصلة اإلضراب، بسب عدم االستجابة لمطالبها من قبل السلطات 

المعنية، وعدم رد اإلدارة على مطالب العمال المرفوعة ومنها إدارج منحة اإلدماج 
المهني والترقيات العمودية واألفقية باإلضافة إلى إعادة النظر في النقطة االستداللية.

وشددت النقابة في رسالة سابقا وجهتها لكل من وزير العمل والتشغيل والضمان 
االجتماعي وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، على ضرورة تجسيد مطالبها 

المتمثلة في إدراج منحة جهاز المساعدة على اإلدماج المهنية في األجر القاعدي، 
مراجعة كل من  القانون الداخلي، والترقية األفقية من تاريخ التنصيب، باإلضافة إلى 

تطبيق الترقية العمودية، مع  إعادة إدماج العمال المفصولين تعسفا في مناصبهم.
كما أكدت النقابة الوطنية، على رفضها طريقة تعامل اإلدارة معها كشريك اجتماعي، 

مطالبة إياها بالعمل على تجسيد مطالبها، التي تتمثل أيضا في احتساب سنوات اإلدماج 
في الخبرة المهنية وكذا الخدمة الوطنية، عالوة على توحيد منحة الضرر لجميع مستغلي 

اإلعالم اآللي وإعادة تصنيف العمال الذين تحصلوا على شهادات عليا.
وعبرت النقابة الوطنية لعمال التشغيل عن ا واستيائها من طريقة تعامل ادارة الوكالة مع 
المطالب العمالية ورفضها التفاوض معها وعدم تعاملها بجدية مع حقوق العمال الضائعة 

منذ سنة 2014، داعية لوضعها على طاولة الوزارة الوصية، التخاذ قرارات تحقيقها 
كفيل بضمان استمرارية االستقرار في الوكالة الوطنية للتشغيل.

ف. م 

05الثالثاء 14 جوان 2022 املـوافق لـ 15 ذو القعدة 1443 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

تعرف وفرة يف العر�س وا�ضتقرار ملحوظا يف الأ�ضعار 

الأ�ضماك تعود ملوائد اجلزائريني..

تعرف تزايدا ملحوظا تزامنا مع مو�ضم ال�ضطياف

"التجــــارة الفو�ضويـــة " 
ت�ضـــّوه املدن ال�ضاحليـــة 

تعرف الأ�ضواق الفو�ضوية، والتجارة املوازية، تزايدا ملحوظا هذه الأيام، موازاة مع بداية مو�ضم ال�ضطياف 

خا�ضة على م�ضتوي البلديات ال�ضاحلية واملناطق القريبة من ال�ضواطيء حيث ا�ضتغل هوؤلء التجار هذه الفرتة 

حتديدا لإغراق الأر�ضفة وال�ضوارع  بامل�ضتلزمات اخلا�ضة بال�ضواطئ وحتى منتجات اأخرى مت�ضببني يف ت�ضويه 

للمنظر العام لهذه البلديات ال�ضاحلية التي من املفرو�س انها �ضت�ضتقبل امل�ضطافني.



مبركز االمتحان »عبد الرحمن بن خلدون«

اأخ�ضائيون نف�ضانيون لتخفيف ال�ضغط على 

مرت�ضحي »الباك« يف عني الدفلى 

ورقلة:

 اإطالق م�ضروع اإجناز نظام 
للمراقبة بالكامريا فيديو

أطلق بداية األسبوع مشروع إنجاز نظام المراقبة بالكاميرا فيديو 
و ذلك عبر عدة أماكن عمومية ببلدية ورقلة، حسبما استفيد لدى 

مصالح الوالية.
و سيتم التركيز في إطار هذا المشروع الذي حددت آجال إنجازه 

ب 12 شهرا على النقاط التي تعرف حركة كثيفة للمواطنين بمدينة 
ورقلة ، كما جرى شرحه. و قد تم اختيار األماكن التي ستكون 

مزودة بنظام المراقبة بالكاميرا فيديو على ضوء دراسة تقنية تسمح 
بمراقبة األماكن و الساحات العمومية بورقلة التي تعرف توافدا 

واسعا للمواطنين، كما أوضح والي الوالية مصطفى أغامير، لدى 
إعطائه إشارة انطالق هذا المشروع. و تهدف هذه العملية إلى 

تأمين حركة المواطن و تمكينه من التنقل عبر مختلف األماكن بكل 
راحة و طمأنينة، كما أشير إليه. و سيتم وضع هذا المشروع حيز 

الخدمة تدريجيا و ذلك من خالل التشغيل الفوري لكل كاميرا فيديو 
عقب تركيبها، علما أن هذه العملية ستشمل في وقت الحق أيضا 
األماكن العمومية ببلدية الرويسات التابعة لدائرة ورقلة. ويساهم 

في تجسيد مشروع نظام المراقبة بالكاميرا فيديو عدة شركاء على 
غرار الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز و المديرية 
العملياتية التصاالت الجزائر و مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة 

بواسطة الفيديو. و سيتم في هذا الشأن إنجاز ما مجموعه 238 كلم 
من كوابل األلياف البصرية عبر بلديتي ورقلة والرويسات، حسب 

شروحات القائمين على المشروع .
س.ز

ال�شلف:

 اكت�ضاف مذبحة �ضناعية 
للدواجن تن�ضط بطريقة غري 

�ضرعية
تمكنت أمس مصالح أمن والية الشلف، من اكتشاف مذبحة 

صناعية للدواجن تنشط بطريقة غير شرعية على مستوى أحد 
أحياء مدينة الشلف.

وحسب مصادر أمنية فإن هذه العملية تأتي بعد ورود معلومات 
مفادها قيام أحد المواطنين بتحويل الطابق األرضي لمسكنه إلى 
مذبحة للدواجن بطريقة غير قانونية. وبعد التنسيق مع الجهات 

القضائية و اإلدارية والتنقل إلى العنوان المذكور. تم العثور 
على كمية من الدجاج والديك الرومي في صناديق كانت مهيأة 

للذبح و تحضيرها للبيع و التسويق. باإلضافة كذلك إلى معدات 
تستغل في عملية الذبح غير الشرعي. كما تبين أن المحل يفتقد 

إلى أدنى شروط النظافة. وعليه قام عناصر الشرطة بمعية 
اللجنة اإلدارية برفع و تحرير ملف إجراء قضائي عن مخالفات 
ممارسة نشاط تجاري قار دون الحيازة على سجل تجاري. مع 
عدم احترام النظافة الصحية و إنعدام الشهادة البيطرية للتوجيه 

للذبح. وفي عملية أخرى تندرج في سياق مراقبة و المحافظة على 
الصحة العمومية. قامت فرقة شرطة البيئة بالمصلحة الوالئية 

لألمن العمومي على إثر نقطة مراقبة باستيقاف و مراقبة شاحنة 
من الحجم الصغير. أين ضبط بداخلها على 28 كلغ من اللحوم 

البيضاء.
س.ز

خن�شلة:

تفكيك ور�ضة �ضرية لطبع اأوراق 
نقدية مزّورة بالدينار 

تمكن أفراد فصيلة البحث والتدخل للدرك الوطني في والية خنشلة، 
منذ يومين من تنفيذ عملية نوعية على مستوى أحد المجمعات 
الريفية عند الضاحية الشرقية لمقر عاصمة الوالية، تم خاللها 

الكشف عن ورشة سرية لطبع األوراق النقدية من العملة الوطنية 
وتوقيف ثالثة أشخاص يحوزون على أزيد من 10 ماليين سنتيم 

فئة 2000 دينار بصدد إعدادها لطرحها للتداول في السوق 
المحلية.

وقد جاءت هذه العملية إثر معلومات دقيقة تحصل عليها أفراد 
الفرقة، مفادها تردد عدد من األشخاص بصفة دورية على متن 
سيارة سياحية تحمل لوحة ترقيم والية خنشلة بطريقة مشبوهة 

على مسكن ريفي وسط إحدى المداشر القريبة من مقطع الطريق 
الوطني 88 الرابط بين خنشلة و”عين الطويلة” يشتبه في قيامهم 
بنشاط محظور، ليتم على الفور تحديد الموقع محل التبليغ وإعداد 

خطة أمنية محكمة للتنفيذ بعد أخذ االحتياطات الالزمة وإخطار 
وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة إقليميا قبل تنفيذ عملية 

المداهمة التي أسفرت عن توقيف ثالثة أشخاص، تتراوح أعمارهم 
بين 25 و 35 سنة، مسبوقون قضائيا، متلبسين بحيازة أزيد من 

10 ماليين سنتيم أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية فئة 
2000 دينار معدة لطرحها للتداول في السوق الحلي، كما تم حجز 

معدات وأدوات وتجهيزات متطورة ورزم أوراق بيضاء مقاربة 
لنوعية األوراق النقدية ومطابقة لها من حيث الشكل، ليتم حجز 
المعدات المستعملة في عملية التزوير ووضع المشتبه فيهم رهن 
الحبس النظري، على ذمة استمرار التحقيق، في انتظار تقديمهم 

أمام الجهات القضائية المختصة للتصرف معهم وفق القانون.
س.ز

اإلخصائيون  ويرى 
اقتربت  الذين  النفسانيون 
الطبيعي  من  أنه  وأج  منهم 
جدا الشعور بالقلق و نوع من 
التوتر أثناء امتحانات بدرجة 
الباكالوريا,  كامتحانات  مهمة 
تكون  ما  عادة  أنها  خاصة 
بضغوطات  مصحوبة 
وقالت  اجتماعية.  العتبارات 
نجمة  النفسانية,  األخصائية 
الشعور ببعض  أن  سكندري, 
فترة  في  الخوف  و  القلق 
جدا  عادي  شيء  االمتحانات 
و لكن الصعوبة تكون عندما 
و  التوتر  و  القلق  يتجاوز 
الن  معينا,  مستوى  الخوف 
هو  أوضحت,  كما  الخوف, 
يختفي  طبيعي  فعل  »رد 
بشكل عام بمجرد أن يحصل 
موضوع  على  المرشح 
أضافت  و  االمتحان«. 
القلق  هذا  يتجاوز  »عندما 
درجة معينة و يستمر بعد ذلك 
الصعوبة  بعض  في  سيتسبب 
في التنفس وعدم انتظام دقات 
ضرباته  تسجل  التي  القلب 
يضاف  مفاجئة,  سرعة 
بضغط  إحساس  ذلك  الى 
عضلي  توتر  و  المعدة,  في 
بعض  في  صداع  وحتى 
أجل  من  نتدخل  األحيان, 
الوضع«.  هذا  ازالة  محاولة 
»في  المختصة,  لهذه  وفقا 
العالمات  هذه  األحيان  أغلب 
أن  بمجرد  تدريجيا  تتالشى 
أسئلة  على  المرشح  يطلع 
المكان  تترك  و  االمتحان, 
اإلدراكية  والعمليات  للتفكير 
التفكير على  فيطغى  المختلفة 
أن  مسجلة  النفسي«,  الجانب 
لديهم  المرشحين  من  العديد 
حول  فيها«  »مبالغ  أفكار 
له  يكون  قد  هذا  و  البكالوريا 
إجاباتهم  على  سلبي  »تأثير 
يوم االمتحان«. وشددت على 
في  الطالب  يتحكم  أن  أهمية 
الضغط و التوتر والتعامل مع 

البكالوريا على أنها امتحانات 
أكثر  ليس  التعليم  من  مرحلة 
الحياة.  عليها  تتوقف  وال 
أن  األخصائية  أضافت  و 
حاالت  نواجه  الغالب,  »في 
نفسيا  المتوترين  المرشحين 
بدعوتهم الى التنفس عميقا و 
أعراض  إلزالة   االسترخاء 
التوتر و عودة الهدوء النفسي 
لنطمئنهم ومن  إليهم  ونتحدث 
التي  المخاوف  تبديد  أجل 
للطبيبة  بالنسبة  تنتابهم«. 
فإن  مناد,  نصيرة  النفسانية 
يتوقف على  التي  االمتحانات 
مستوى  من  االنتقال  نتائجها 
بدرجة  آخر  إلى  تعليمي 
امتحانات  وبخاصة  أعلى, 
تنتهي  التي  البكالوريا  شهادة 
معها مراحل التعليم المدرسي 
مرحلة  معها  تبدأ  و  الثالث 
عليها  تؤثر  الجامعي,  التعليم 
اعتبارات اجتماعية, وتطبعها 
الذي, على  التحدي  بنوع من 
نظرة  طور  السنين,  مر 
هذا  في  وقالت  لها.  المجتمع 
كانت  الماضي,  »في  الشأن: 
البكالوريا  شهادة  امتحانات 

يخص  مشروعا  و  شأنا 
الطالب وحدهم, و لكن اليوم 
كل  فأصبحت  ذلك,  تغير 
بها,  ومعنية  مهتمة  العائلة 
الموقف يخلق في كثير  وهذا 
من األحيان, المزيد من التوتر 
المرشحين  على  والضغط 
يشعرون  أصبحوا  ألنهم 
ويخشون  النجاح  بضرورة 
تخييب  و  الفشل  من  كثيرا 
ترى  و  أقربائهم«.  آمال 
الخوف  أن  االخصائية  نفس 
الفشل أو عدم االستعداد,  من 
لمرشحي  مخاوف  تشكل 
من  كثير  »في  البكالوريا 
األحيان و بشكل مبالغ فيه«, 
داعية, بهدف مساعدتهم على 
من  المرحلة  هذه  »اجتياز 
الدعم  الى  بهدوء«,  التعليم 
النفسي الكافي قبل االمتحانات 
و أيضا خاللها. واعتبرت أنه 
طمأنة  »الضرورى«  من 
المرشح بعد االمتحان في كل 
مادة حتى نمكنه من »اكتساب 
الثقة في النفس«, محذرة  من 
كل رد فعل سلبي أو مالحظة 
هذه  في  للممتحن  سلبية 

والحظت  بالذات.  المرحلة 
ما  و«بمجرد  المرشح,  أن 
بعد  أسرته  منزل  قدميه  تطأ 
يلجأ  معينة,  مادة  في  امتحانه 
أيضا إخوته,  أحيانا  والديه و 
بدافع حسن النية في كثير من 
معرفة  محاولة  إلى  األحيان, 
في  قدمها  التي  اإلجابات 
االختبار و يعلقون عليها إن لم 
تكن صحيحة بشكل قد يربكه 
ما  حول  مخاوفه  من  ويزيد 
االمتحانات«.  مواد  من  بقي 
و يؤكد هذا الرأي, المستشار 
المدرسي  للتوجيه  الرئيسي 
غالمي  بثانوية  والبيداغوجي 
الوالية,  بعاصمة  القادر  عبد 
دعا  الذي  فرساوي,  محمد  
أولياء التالميذ الممتحنين إلى 
لضمان  الشروط  كافة  تهيئة 
استقرار و هدوء الجو العائلي 
السلوك  أن  وأشار  ألبنائهم. 
من  يختلف  االمتحانات  تجاه 
يشدد  أن  قبل  آلخر,  طالب 
على ضرورة تجنب ممارسة 
من  المرشحين  على  الضغط 
أجل إبعاد أي توتر وال سيما 

أيام االمتحانات.

يعمل اأخ�شائيو علم النف�س واملربون مبركز االمتحان »عبد الرحمن بن خلدون« لعني الدفلى منذ اليوم 

االأول من امتحانات البكالوريا على م�شاعدة التالميذ املر�شحني لتوفري لهم الراحة النف�شية و ال�شكينة و اإبعاد 

كل خوف اأو قلق اأو توتر قد ينتابهم.

س.ز/واج
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 ال�شلف:

ال�ضيدة رقية ... حتدي و رغبة يف �ضناعة 
البكالوريا بوابة  من  النجاح 

العقد  في  سيدة  إسماعيلي،  رقية  تخوض 
الشلف،  والية  من  العمر  من  الخامس 
مرة  لثالث  البكالوريا  امتحان  تجربة 
السن  عاملي  تحدي  على  إصرار  وكلها 
لكتابة قصة نجاح  والظروف اإلجتماعية 
على  المترشحين،  ككل  ليست  مترشحة 
أمل أن تتوج بتحقيق طموحاتها األكاديمية 
إسماعيلي  السيدة  تحدي  المهنية.قصة  و 
الحياة  لروتين  استسالمها  من  تنطلق 
الماضي  القرن  ثمانينيات  في  والمجتمع 
السنة  طور  في  الدراسة  عن  توقفها  بعد 
استعادت  ما  سرعان  لكنها  ثانوي،  أولى 
الرغبة في سنة 1992 لمواصلة الدراسة 
من بوابة التعليم عن بعد و هو ما سمح لها 
باالنتقال إلى مستوى السنة الثانية ثم الثالثة 
 1994 سنة  وكانت  الثانوي.  التعليم  من 
األكاديمية،  مسيرتها  في  مهما  تاريخا 

فهي شكلت لها أول محطة لخوض شهادة 
البكالوريا التي لم يكتب لها النجاح، لتعود 
رقية إلى حياتها ومسؤولياتها اإلجتماعية، 
إلى غاية سنة 2016 أين قررت اجتياز 
تكلل  لم  مرة،  لثاني  البكالوريا  امتحان 
أن  من  الرغم  وعلى  أيضا.  بالنجاح 
يشكل  ما  عادة  االمتحان  هذا  في  الفشل 
إال  مرشح،  ألي  إنهيار  و  إخفاق  محطة 
تشجيعها  و  لتحفيزها  قويا  دافعا  كان  أنه 
نيل  ومحاولة  التجربة  مواصلة  على 
أبواب  فتح  شأنها  من  التي  الشهادة  هذه 
وتروي  لها.  الشغل  عالم  و  الجامعة 
امتحان  تخوض  التي  إسماعيلي،  السيدة 
في  مرة  لثالث  الجارية،  للسنة  البكالوريا 
مع  لوالدتها  فقدانها  تزامن  كيف  حياتها، 
المترشحين  قوائم  في  التسجيالت  تاريخ 
إال  الدراسي،  الموسم  بداية  مع  األحرار 

والعزم  التسجيل  من  يمنعها  لم  هذا  أن 
يوم  أول  وخالل  االمتحان.  اجتياز  على 
المترشحة  اجتازت  االمتحان،  سير  من 
تفاؤل  وكلها  العربية  اللغة  مقياس  رقية 
إلى  بعدها  لتعود  إيجابية،  نتيجة  بتحقيق 
بيتها الكائن بمدينة الشلف لتحضير وجبة 
مراجعة  في  تنطلق  ثم  لعائلتها،  الغذاء 
تجتازه  الذي  اإلسالمية  التربية  مقياس 
و  العائلية  التزاماتها  بين  التوفيق  مساء. 
اإلجتماعية و تحقيق طموحاتها األكاديمية 
والمهنية هو رهان تخوضه هذه المترشحة 
التي تأمل يوما في أن تكتب نهاية قصتها 
بذلك  لتكون  محترفة،  صحفية  بتتويجها 
اإلصرار  و  للتحدي  قدوة  و  نموذجا 
و  السن  حسابات  عن  بعيدا  النجاح  على 

الظروف اإلجتماعية.
واج
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البقع  من  التخل�ص   

الليمون بع�صير 

 الحفاظ على وزن صحي من أجل الحصول 
على عظام قوية، يجب الحفاظ على وزن صحّي 
ومتوازن، فزيادة الوزن تعّرض العظام للضغط 

وثقل يؤدي إلى إتعابها، أّما إتباع نظام غذائّي 
غير كاٍف من المواد الغذائية إلنقاص الوزن، 

يؤدي إلى اإلصابة بهشاشة العظام.
 تناول المغنيسيوم والزنك يساعد وجود فيتامين 

د في الجسم على زيادة امتصاص الكالسيوم، 
ومن أجل تنشيط فيتامين د ألداء مهمته، يجب 

اإلكثار من تناول المغنيسيوم الذي يتوّفر 
بمعظم األطعمة بكميات متفاوتة، وإلى جانب 
المغنيسيوم يجب تناول الزنك الذي يعتبر من 
المعادن الالزمة، ولكن بنسب قليلة، لتعزيز 

خاليا العظام، ومن الممكن الحصول على الزنك 
من خالل تناول المحار، والروبيان، والسبانخ، 

ويشار إلى حاجة الكبار والصغار للكالسيوم 
من أجل تقوية العظام والحفاظ عليها، وزيادة 

كثافتها، وهناك مجموعة من األطعمة التي 
تساعد على تقوية العظام والغنية بالكالسيوم، 

ومنها: األجبان والحليب، وسمك السردين، وفول 
الصويا.

 ممارسة التمارين الرياضية تدوم قوة العظام 
لفترة أطول عند ممارسة التمارين الرياضية، 

إذ من الممكن وضع بعض األوزان على 
القدمين من أجل تقويتهما، مع الحرص على 

عدم المبالغة في رفع األثقال الثقيلة، أو ممارسة 
التمارين القوية والشاقة جداً، وخاصًة للنساء 

الالتي يعانين من هشاشة العظام، حتى ال يؤدي 
ذلك إلى تكّسر في العظام.

 التقليل من استهالك الكافيين بالرغم من وجود 

فوائد صحية للكافيين، إال أّن هذه الفوائد ال 
تشمل العظام، حيث يؤدي الكافيين إلى التقليل 
من امتصاص الجسم للكالسيوم، حيث وجد أّن 

استهالك أكثر من كوبين من القهوة يومياً، يؤدي 
إلى تقليل امتصاص الكالسيوم، باإلضافة إلى 

التأثير على فعالية فيتامين د.
 ترك التدخين باإلضافة إلى كون التدخين 

سبباً من أسباب اإلصابة بمرض السرطان، 
فقد أظهرت العديد من الدراسات أّن التدخين 

يمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم بالكميات 
الالزمة، وبالتالي يقلّل من كثافة العظام، حيث 

إّن دخان السجائر يولّد الجذور الحرة التي 
تهاجم الدفاعات الطبيعيّة للجسم وتضّر الخاليا، 
واألعضاء، والهرمونات التي تعمل على الحفاظ 

على صحة العظام.

 التقليل من استهالك الملح يعتبر الملح مضّراً 
للكلى والقلب باإلضافة للعظام، حيث يؤدي 

الملح إلى إخراج الكالسيوم من الجسم من خالل 
عملية التبّول، األمر الذي من شانه أن يؤدي إلى 
حصول نقص في كمية الكالسيوم التي يحتاجها 

الجسم، وعلى الرغم من أّن معظم األطعمة 
بما في ذلك الفواكه والخضروات تحتوي على 
كميات من الملح، إال أنّه ال يشكل ضرراً كونه 

طبيعياً، وعلى ذلك فالملح المصنّع هو الذي 
يساهم في فقدان الكالسيوم وضعف العظام.

  حياة م�صباحي

ال توجد معلوماٌت عن فوائد عصير 
الجزر والبرتقال معاً لألطفال، وعادًة 

ما يُنصح بتناول الفواكه الكاملة وُشرب 
الماء إلرواء العطش بداًل من العصائر، 

إذ يُسمح بتناولها لألطفال بعد ُعمر 
السنة وبكمياٍت قليلٍة فقط، وبشكٍل عام 

فإّن لعصير الجزر والبرتقال فوائٌد 
عاّمة نذكرها في ما يأتي: 

الفوائد العامة لعصير الجزر يحتوي 
عصير الجزر على العديد من 

العناصر الغذائيّة، مثل: فيتامين ج، 
والبوتاسيوم، كما أنّه يحتوي على 
مركبات الكاروتين، ومن أهّم هذه 

المركبات: اللوتين، والزيازانثين؛ وهي 
مركباٌت مضاّدٌة لألكسدة، باإلضافة إلى 

مركب البيتا كاروتين؛ وهو المركب 
المسؤول عن اللون البرتقالّي المميز 

للجزر، وعند تناوله فإّن الجسم يحوله 
إلى فيتامين أ، كما يحتوي الجزر 

على فيتامينات ومعادن أُخرى؛ مثل: فيتامين ب1، وفيتامين ب6، وفيتامين ك، والكالسيوم، والفوالت، 
والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

الفوائد العاّمة لعصير البرتقال يُعّد عصير البرتقال مصدراً غنيّاً بفيتامين ج الذي يدعم جهاز المناعة، 
والفوالت الذي يُقلّل من خطر حدوث العيوب الخلقية في األجنّة أثناء فترة الحمل، كما أنّه يحتوي على 
كمياٍت كبيرٍة من البوتاسيوم الذي يُنّظم ضغط الدم، باإلضافة إلى احتوائه على ُمضادات األكسدة؛ مثل: 
مركبات الفالفينويد، والكاروتينات، وحمض األسكوربيك، والتي تساهم جميعها في تقليل خطر حدوث 
الضرر التأكسدي؛ وهو اختالل التوازن ما بين ُمضادات األكسدة والجذور الحّرة التي ذكرناها سابقاً، 

وتجدر اإلشارة إلى أنّه عادًة ما تتم إضافة الكالسيوم وفيتامين د إلى عصائر البرتقال الُمصنّعة.

تق�صير  فوائد   

الب�صرة 

جمال 

ور�صاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

 إن ارتفاع نسبة السكر في 
الدم يمكن أن يؤثر على 

الجنين، ومن هذه التأثيرات: 
زيادة احتمال اإلصابة 

بالتشّوهات الخلقية للجنين.
احتماليّة كبيرة لإلصابة 

بتسمم الحمل خاّصة خالل 
الثلث الثاني من فترة الحمل، 

وهذا يزيد من احتماليّة 
إصابة األم بالنزيف خالل 

الوالدة.
 االرتفاع الكبير في نسبة 
السكر يؤدي إلى ارتفاع 

ضغط الدم، وزيادة السوائل 
في الجسم وهو ما يُعرف الزالل.

 نمو حجم الطفل بشكٍل كبيٍر، مما يزيد من صعوبة الوالدة، وقد تحتاج األم إلى عملية 
قيصريّة.

 األطفال الذين أصيبت أّمهاتهم بسكر الحمل يكونون أكثَر عرضًة لإلصابة البدانة ومرض 
السكري فيما بعد.

 إذا تأثر الطفل بكميّة كبيرة من السكر خالل فترة الحمل فقد يُصاب ياليرقان والصفار بعد 
الوالدة.

 الزيادة الكبيرة في وزن الجنين يمكن أن تؤدي إلى وفاته في الرحم.
زيادة السكر في الدم تؤّدي إلى تشوش في الرؤية، مما قد يلحق الضرر باألّم والطفل.

�صحتك

تدابير 

منزلية

 ما فوائد ع�صري اجلزر والربتقال للأطفال 

 تاأثري ال�صكر على اجلنني

كيفية تقوية عظام اجل�صم

   يعمل عصير الليمون كبديٍل لمسحوق 
التبييض، وهو آمن على جميع األلوان، كما 

يُضفي رائحًة جميلًة للمالبس، ويكون استعماله 
عن طريق إضافة كوب من عصير الليمون إلى 
جانب مسحوق الغسيل، ويساعد عصير الليمون 

في إزالة بقع الصدأ عن المالبس؛ وذلك بغلي 
الماء الممزوج بعصير الليمون، ووضع البقعة 

المراد إزالتها فوق البخار المتصاعد لبضع 
دقائق، ثّم غسلها بالطريقة المعتادة.

  أّما بقع العصير العنيدة فيمكن التخلص منها 
بنقع قطعة المالبس المتّسخة في مزيج مكون 

من ثلث كوب من عصير الليمون مع ثلثي 
كوب من الماء، واالنتظار حتّى تزول البقعة، 

ثّم غسلها كالمعتاد، أّما العفن فيمكن إزالته عن 
طريق صنع عجينة من الليمون والملح؛ ووضع 

العجينة الناتجة على بقع العفن الموجودة 
على المالبس، ووضعها في الشمس لتجّف ثّم 

ل أن تُغسل بالماء الساخن؛ إلزالة  غسلها، ويُفضَّ
أّي جراثيم متبّقية من العفن، ويُستخَدم عصير 
الليمون أيضاً لتنظيف األحذية المصنوعة من 

الجلد، والمحافظة عليها المعًة وبّراقًة.
  تنظيف السطوح المعدنيّة وإزالة الصدأ 

والخدوش لتنظيف السطوح المعدنيّة من بقع 
الصدأ يتم استعمال عصير الليمون دون اللجوء 

إلى المواد الكيميائيّة، ويكون ذلك بوضع 
قطرات من عصير الليمون على قطعة إسفنجيّة 

وفرك المنطقة المراد تنظيفها، كما يمكن 
تنظيف األواني النحاسيّة أو المصنوعة من 

الكروم أو الستانليس ستيل.
 والتخلص من آثار الخدوش عليها باستخدام 

خليط من عصير الليمون ومسحوق صودا 
الخبز أو كريم الجير، وعمل عجينة متماكسة، 
ثّم وضعها على المنطقة المراد تنظيفها وتركها 

لمدة خمس دقائق، ثّم شطها بالماء الدافئ 
وتنشيفها برفق، ويمكن استعمال هذه الطريقة 

لتنظيف مختلف السطوح المعدنيّة.
 إزالة الروائح الكريهة للتخلص من الروائح 
الكريهة في الثالجة يتّم نقع كرات من القطن 

في عصير الليمون الطازج ووضعها في 
الثالجة لمدة 6-4 ساعات، ويمكن تكرار ذلك 
كلّما عادت الرائحة الكريهة، كما يجب التأكد 

من إزالة أيّة أمور قد تسبّب رائحة كريهة 
للثالجة؛ لتحسين فاعليّة عمل الليمون وكفاءته، 
كما ويمكن التخلص من رائحة سلّة المهمالت 

عن طريق وضع بضع شرائح من الليمون 

في القاع؛ لمنع تشكل رائحة كريهة وُمزعجة، 
ويُستخَدم مزيج من عصير الليمون ومسحوق 

البوراكس للتخلص من الروائح الكريهة 
للمرحاض في دورات المياه.

 إزالة الّدهون والشحوم للتخلص من بقع 
الدهون أو الشحوم الُمتراكمة في المطبخ أو 

على المالبس يتّم مزج عصير الليمون مع الملح 
واستخدام العجينة الناتجة في التنظيف، ومن 

الجدير بالذكر أنّه يجب تجنب استخدام عصير 
الليمون على األقمشة الحّساسة، مثل: الحرير.

فيما يأتي أهم فوائد التقشير للبشرة:
التخلص من الجلد الميت، فالبشرة النظيفة دليل على صحة 
الجلد، إذ يلتصق قناع التقشير بالطبقة العليا من الجلد، وبعد 

أن يجف القناع تتم إزالته، فيُزيل معه جميع األوساخ العالقة 
على مسام الجلد، مما يمنح البشرة النضارة واإلشراقة على 

الفور.
 منح البشرة مضادات لألكسدة التي تحميها من الجذور الحرة 

الُمسببة لحب الشباب، والبقع الداكنة والتصبغات، إذ يوجد 
في مكونات التقشير فيتامينات أو مستخلصات للفواكه تحمي 

الجلد من األضرار.
 التقليل من حجم مسام الوجه وجعلها تبدو أصغر سناً، كما 

أنه يُقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة إذا كان قناع 
التقشير يحتوي على فيتامين C، وفيتامين E، مع خصائص 

مضادة لاللتهابات.
 تنقية البشرة وتنظيف المسام، مما يمنح البشرة المظهر 

الجميل، كما يُقلل من حجم المسام ويجعل البشرة أكثر صفاء 
وإشراقه.

 التخلص من شعر الوجه.
 ترطيب البشرة وتغذيتها.

 تهدئة الجلد ومقاومة االلتهابات، إذ تُساعد الخواص المضادة 
لاللتهابات في هذه األقنعة على إزالة األوساخ، والرؤوس 

البيضاء، والسوداء.

 www.elraed.dz



مواجهة  ستحدد   
ونيوزيلندا  كوستاريكا 
الـ32  المتأهل  هوية 
األخير إلى كأس العالم 
القدم،  2022 في كرة 
أحمد  اليوم على ملعب 
الدوحة،  في  علي  بن 
دولي  ملحق  ضمن 
تصفيات  رابع  بين 
»أميركا  كونكاكاف 
والوسطى  الشمالية 
وبطل  والكاريبي« 

أوقيانوسيا.
هذه  من  الفائز  وينضم 

المباراة إلى المجموعة 
إسبانيا  مع  الخامسة 
في  واليابان،  وألمانيا 
بين  المقررة  البطولة 
و18  نوفمبر   21

ديسمبر في قطر.
أحمد  ملعب  ويحتضن 
بن علي الذي يستضيف 
في  مباريات  سبع 
في  األول  المونديال 
األوسط،  الشرق 
في  األخيرة  المباراة 
بأنه  علماً  الملحق، 
التكييف  بتقنية  مجّهز 

تناهز  حرارة  ظل  في 
مئوية  درجة  األربعين 

في الدوحة.
بطيئة  بداية  وبعد 
التصفيات،  في 
كوستاريكا  حلّت 
المميز  حارسها  مع 
رابعة  نافاس  كيلور 
بفارق  منطقتها  في 
الواليات  عن  ضئيل 
المتحدة الثالثة، وبفارق 
كندا  عن  نقاط  ثالث 
وتبحث  والمكسيك، 
عن  الصغيرة  الدولة 

العالم  كأس  إلى  التأهل 
مرة سادسة بعد 1990 
و2006  و2002 
و2018،  و2014 
وكانت أبرز مشاركاتها 
عندما   ،2014 في 
النهائي  ربع  بلغت 
بركالت  وخسرت 
هولندا،  أمام  الترجيح 
أما نيوزيلندا، فشاركت 
الحدث  في  فقط  مرتين 
 1982 عامي  العالمي 
و2010 عندما وّدعت 

من الدور األول.

تبدو  الورق،  على 
لمصلحة  األفضلية 
المصنفة  كوستاريكا 
تقف  فيما  عالمياً،   31
الئحة  خارج  نيوزيلندا 
وتعد  األوائل،  المئة 
في  خبيرة  نيوزيلندا 
الملحق، إذ خسرت أمام 
تصفيات  في  المكسيك 
2014 )1-5 و4-2(، 
تصفيات  في  والبيرو 
)صفر-صفر   2018

وصفر2-(.

فوز  تبحث عن  وإنجلترا  ألمانيا  من  كل  زالت  ال 
أول في النسخة الحالية من دوري األمم األوروبية 
على  ذلك  تحقيق  األولى  وستحاول  القدم،  لكرة 
المجر  والثانية ضد  إيطاليا  غريمتها  أمام  أرضها 
من  الرابعة  الجولة  منافسات  ضمن  اليوم  العنيدة 

المجموعة الثالثة للمستوى األول.
واكتفت ألمانيا بثالثة تعادالت بالنتيجة ذاتها حتى 
أن  قبل  بولونيا  إيطاليا في  أولها ضد  اآلن، كانت 
متأخر  بهدف  قاتال  تعادال  إنجلترا  منها  تخطف 
لهاري كين في الجولة الثانية وتكون محظوظة أمام 
في  بالفوز  الخروج  قادرة على  كانت  التي  المجر 
أوروبا،  بطلة  إيطاليا،  وتتصدر  األخيرة،  المباراة 
مجموعة »الموت« برصيد 5 نقاط متقدمة بنقطة 
عن المجر واثنتين عن ألمانيا وثالث عن إنجلترا.

وستكون المباراة على ملعب »بوروسيا بارك« في 
اللدودين،  المنتخبين  بين   37 الرقم  مونشنغالدباخ 
وتميل الكفة لصالح إيطاليا مع 15 فوًزا مقابل 9 
مرة.   12 النتيجة  التعادل  في حين حسم  أللمانيا، 

ويبحث الـ »أتزوري« عن فوزه األول على »دي 
مانشافت« منذ نصف نهائي كأس أوروبا 2012.

 ،2022 العالم  كأس  الى  التأهل  في  فشلها  وبعد 
تواليا،  الثانية  للمرة  العالمية  النهائيات  عن  لتغيب 
القارية  البطولة  في  التعويض  في  إيطاليا  تأمل 

المستحدثة.
وتدخل إنجلترا الى المباراة على ملعب »مولينو« 
خسرت  أن  بعد  للثأر  متطلعة  ولفرهامبتون  في 
فوزها  المجر  حققت  عندما  بودابست  في  افتتاحا 

األول على »االسود الثالثة« منذ 1962.
وبعد تعادلها في ألمانيا في المباراة الثانية، عجزت 
إنجلترا عن تحقيق ثأرها من إيطاليا التي حرمتها 
الصيف الماضي من لقبها األول في كأس أوروبا، 
وستعود الجماهير لمؤازرة إنجلترا لعلّها تساعدها 

في حصد النقاط الثالث للمرة االولى.
للتشبث  هولندا  تسعى  الرابعة،  المجموعة  وفي 
»دي  ملعب  على  ويلز  تستقبل  عندما  بالصدارة 
كويب« في روتردام، ويتصدر المنتخب البرتقالي 
بولندا  بلجيكا،  أمام  نقاط   7 برصيد  المجموعة 

وويلز التي تملك نقطة واحدة.
من جهتها، تدخل بولندا مباراتها على أرضها ضد 
بلجيكا متطلعة للثأر بعد سقوطها المدوي 1-6 في 

بروكسل في الجولة الثانية.

الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية:

األمانيا واإنجلترا لفوز اأول اأمام اإيطاليا والمجر

عبر عن �سعادته بااللتحاق ببطل اإنجلترا

هاالند يكمل اإجراءات انتقاله اإلى 
مان�س�ستر �سيتي ر�سميا

 

قدم نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
أمس، العبه الجديد الدولي النرويجي، إيرلينغ هاالند، القادم من بوروسيا 

دورتموند األلماني.
ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على »تويتر«، فيديو للمهاجم 

النرويجي، كتب عليه »مرحبا هاالند«.
وتضمن الفيديو صورة هاالند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء جلوسه 

على أريكة بين وسادتين، ثم ظهر النجم النرويجي بعمره الحالي في مكان 
مشابه، ويرتدي القميص الحالي للنادي اإلنجليزي.

وقال هاالند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي أثناء تقديمه كالعب 
جديد في صفوف الفريق اإلنجليزي: »هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي. لقد 
كنت أشاهد مانشستر سيتي دائما. ال يسعك إال اإلعجاب بأسلوب لعبهم، إنهم 

يصنعون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي لالعب مثلي، لقد ولدت في 
إنجلترا، وكنت معجبا بمانشستر سيتي طوال حياتي، أنا أعرف الكثير عن 

النادي وأشعر أنني في المنزل اآلن، هناك الكثير من الالعبين العالميين في هذا 
الفريق، وبيب غوارديوال هو أحد أعظم المدربين، لذلك أعتقد أنني في المكان 

المناسب لتحقيق طموحاتي«.

قيمة التحويل قد ت�سل لـ100 مليون اأورو

بنفيكا يعلن انتقال مهاجمه نونيز اإلى 
ليفربول في �سفقة قيا�سية

 
توصل نادي ليفربول اإلنجليزي إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي لضم مهاجمه 
األوروغوياني داروين نونيز مقابل 75 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن 
بنفيكا في بيان أمس، وقال في بيانه إنه »توصل مع نادي ليفربول إلى اتفاق 
لبيع كافة حقوق الالعب داروين نونيز بمبلغ 75 مليون يورو بأجر متغير«.

وأضاف أن »قيمة الصفقة قد تصل في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو«، 
متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول لساوثهامبتون وهو نحو 85 مليون 

يورو لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك في العام 2018.
وكان نونيز، الذي سيحتفل بعيد ميالده الـ23 في 26 جوان الحالي، انضم إلى 

صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادما من ألميريا اإلسباني الذي كان وقتها 
يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ 

قطب مدينة لشبونة، وكان آداؤه متباينا في موسمه األول مع بنفيكا قبل أن يتألق 
بشكل الفت هذا الموسم خاصة أمام ليفربول بالذات في الدور ربع النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا على الرغم من إقصاء بنفيكا.

�سفقة تحويله �ستكلف »البافاري« 40 مليون اأورو

بايرن ميونخ يوافق على طلب ليفربول 
ب�ساأن ماني

كشف تقرير صحفي إنجليزي، 
آخر التطورات المتعلقة بمستقبل 

السنغالي ساديو ماني، مهاجم 
فريق ليفربول وصيف بطل 
الدوري اإلنجليزي الممتاز 

ودوري أبطال أوروبا، خالل 
الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة »ديلي ستار« 
البريطانية، فإن ليفربول يستعد 

لوداع ماني، بعد أن أبدى بايرن 
ميونخ موافقته على دفع 40 

مليون جنيه إسترليني.
ويرغب ماني في الرحيل 

عن صفوف »الريدز« هذا 
الصيف، رغم امتداد تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك وفقا لتقارير 
صحفية، ويعتبر بايرن ميونخ، أبرز األندية الراغبة في التعاقد مع النجم 

السنغالي، خاصة مع تزايد أنباء رحيله نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

يذكر أن ماني انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، قادما من نادي 
ساوثهامبتون، وشارك في 269 مباراة مع »الريدز« في مختلف المسابقات، 

وسجل 120 هدفا، ليساهم في تتويج الفريق بست بطوالت، وهي الدوري 
اإلنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر األوروبي، مونديال األندية، كأس 

االتحاد وكأس الرابطة.
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 الملحق الدولي يجرى اليوم بملعب اأحمد بن علي بالدوحة

كو�ستاريكا ونيوزيلندا تتناف�سان على هوية 

اآخر المتاأهلين للمونديال  

�سوي�سرا تهزم البرتغال بهدف �ساعق

منتخب اإ�سبانيا يوا�سل �سل�سلة الالهزيمة التاريخية بعد تخطى الت�سيك

واصل منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس إنريكى، سجل الالهزيمة على أرضه، بعدما 
حقق الفوز على نظيره التشيكى، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت أول 
المجموعات  دور  الرابعة من  الجولة  منافسات  ملعب »ال روزاليدا«، ضمن  أمس، 

للمجموعة الثانية، لمسابقة دوري األمم األوروبية للموسم الكروي الحالي 2022.
 34 إسبانيا على أرضه منذ سلسلة من  أرقام منتخب  أفضل  السلسلة هي  وتعد هذه 
وفيسنتي  أراغونيس  لويس  قيادة  تحت   2014 ونوفمبر   2007 مارس  بين  مباراة 

ديل بوسكي.
ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل منتخب 
التشيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يأتى البرتغال في وصافة الترتيب برصيد 

7 نقاط، ويقبع منتخب سويسرا في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.
يخسر  لم  إسبانيا  منتخب  أن  اإلحصائيات،  فى  المتخصصة  »أوبتا«  شبكة  وذكرت 
في 22 مباراة متتالية على أرضه في جميع المنافسات، حيث فاز 17 مباراة وتعادل 

5 مرات
المباراة  في  وحيد  بهدف  البرتغالي  السويسري على ضيفه  المنتخب  فاز  من جهته، 
من  األولى  للمستوى  الرابعة  الجولة  منافسات  ضمن  وذلك  أمس،  أول  جرت  التي 
دوري األمم األوروبية لكرة القدم، وصعق المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش 
الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة األولى من انطالق صافرة البداية، في غياب 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
أول  الذهاب، وحقق  لقاء  في  البرتغال  أمام  الساحقة  لخسارته  منتخب سويسرا  وثأر 
انتصار له في النسخة الحالية لدوري األمم األوروبية، بعد ثالث هزائم متتالية، ويحتل 

نظيره  واحدة عن  نقطة  بفارق  الثانية،  المجموعة  ترتيب  في  األخير  الرابع  المركز 
التشيكي صاحب المركز الثالث.

في المقابل، مني منتخب البرتغال بالهزيمة األولى بعد تعادل وانتصارين على التوالي، 
وتراجع إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن نظيره اإلسباني، الذي 

تغلب بدوره على ضيفه التشيكي بهدفين من دون رد.
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القت مبادرة العبي المنتخب الوطني والطاقم الفني، بالتضامن 
مع عائلة الالعب الراحل بالل بن حمودة، على هامش المباراة 

الودية التي لعبها »الخضر«، أمام المنتخب اإليراني، على 
ملعب »سحيم بن حمد« التابع لنادي قطر القطري استحسان 

المتتبعين، الذين أكدوا على روح التضامن السائدة بين العبي 
الكرة المستديرة في بالدنا.

وقبل بداية المباراة، ارتدى العبو »الخضر« قميصا يحمل 
صورة الراحل بالل بن حمودة مع كلمات »وادعاً بالل لن 
ننساك.. إنا لله وإنا إليه راجعون«، كما قام العبو المنتخب 
الوطني واإليراني بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح 

الالعب.
وتواصل التضامن مع الراحل بالل بن حمودة خالل الهدف 

األول الذي سجله المنتخب الوطني عن طريق رياض بن عياد، 
الذي سارع للحصول على ذات القميص من مقاعد البدالء، بعد 

أن هز الشباك في آخر دقائق الشوط الثاني وقام برفعه عالياً.
وعبر رواد مواقع التواصل االجتماعي من جماهير المنتخب 

الوطني عن إعجابهم بالمبادرة، وأكدوا على قوة روابط الصداقة 
بين مختلف الالعبين الجزائريين مهما كانت ألوان األندية التي 

يمثلونها.
ق.ر

ختم المنتخب الوطني تربصه المغلق 
الخاص بشهر جوان بطريقة رائعة، 
وذلك بعد الفوز على نظيره اإليراني 

في الدوحة القطرية، وسبقه فوزان على 
أوغندا وتنزانيا ضمن أول جولتين من 

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ليؤكد 
مرة أخرى أنه طوى صفحة اإلخفاق في 

التأهل لمونديال قطر، وأنه فتح صفحة 
جديدة عنوانها تجديد الدماء والبحث عن 

تحديات أخرى مستقبال.
وحققت تشكيلة الخضر مكاسب مميزة، 
أهمها عودة الروح والرغبة والتعطش 
لالنتصارات، حيث أكد رفقاء المتألق 
إسماعيل بن ناصر استعادتهم بسرعة 

للنسق التصاعدي وهو ما يعطي جرعة 
أمل للمستقبل.

وشهد تربص الخضر كذلك ظهور 

أسماء جديدة، وأخرى نالت فرصتها 
بعد طول انتظار، وأغلبهم أبلوا البالء 

الحسن في هذه المباريات الثالث، على 
غرار الثالثي آدم زرقان وعبد القهار 

قادري وبالل براهيمي، إضافة إلى أمين 
توقاي وأحمد توبة، دون إغفال الوجه 
الطيب الذي قدمه الظهير األيمن حكيم 

زدادكة، والمهاجم رياض بن عياد، 
وكذلك الحارس أنتوني ماندريا، أما 

محمد األمين عمورة فقد أكد أنه قادر 
على أن يكون الرقم واحد في خط الهجوم 

مستقباًل.
كما أظهر خط الهجوم في المباريات 

الثالث األخيرة فعالية كبيرة رغم 
غياب أسماء مثل بغداد بونجاح وكذلك 
إسالم سليماني الذي لم يسجل في أول 
مباراتين، لكن كتيبة الناخب الوطني 

جمال بلماضي سجلت 6 أهداف أمام 
منتخبات أوغندا وتنزانيا وإيران، مما 

يؤكد أنه ال خوف على هجوم الخضر في 
االستحقاقات القادمة، خاصة مع عودة 

الثنائي أندي ديلور ;رياض محرز بداية 
من معسكر شهر سبتمبر المقبل.

وتمكن محاربو الصحراء من العودة 
لتحقيق انتصارات خارج الديار، فإن 

كان الفوز على أوغندا جاء بملعب 05 
جويلية، فإنهم تمكنوا أيضا من الفوز 

خارج الديار على تنزانيا، وهو أول فوز 
في تاريخ الجزائر في دار السالم، إضافة 

إلى الفوز على منتخب إيران في ملعب 
محايد، مما يعني أن الالعبين كسبوا ثقافة 

الفوز خارج الديار، وهو عامل إيجابي 
تحسباً لالستحقاقات القادمة.

ق.ر

اأكدوا تجاوز كبوة المونديال وا�شتعادوا ن�شوة الفوز بدماء جديدة

الخ�ضر يخرجون من »ترب�ص جوان« 
بمكا�ضب كبيرة

الجمهور الكروي ي�شتح�شن المبادرة ويوؤكد على روح الت�شامن بين الجزائريين

»محاربو ال�صحراء« يودعون بن حمودة قم�صان خا�صة واحتفال حزين

هاالند يعترف بدور قائد الخ�شر في التحاقه 

باالأزرق ال�شماوي

»محرز اأخبرني باأنه علي القدوم 
اإلى ال�صيتي وكان محقا في ن�صيحته«

 
تحدث المهاجم النرويجي الهداف إيرلينغ هاالند عن الدور الذي لعبه الدولي 

الجزائري رياض محرز في انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي، في 
تصريحات صحفية مباشرة بعد ترسيم التحاقه بنادي مانشيستر سيتي.

وكان الالعبين قد التقيا في جزيرة ميكونوس اليونانية في شهر جوان من العام 
الماضي خالل العطلة الصيفية، وقاما ببعض النشاطات الترفيهية معاً، وأظهرا 

انطباعا على أنهما صديقان مقربان ويعرفان بعضهما بعضا بشكل جيد.
وفي أول مقابلة له كالعب في صفوف مانشستر سيتي، كشف هاالند بشكل 

مفاجئ عن دور النجم الجزائري رياض محرز في انتقال األول إلى صفوف 
»السيتيزينز«، وقال هاالند: »نعم لقد أخبرني محرز بأن علي القدوم إلى 
مانشستر سيتي، لقد كان محقا بنصيحته، لقد أخبرني أمورا جيدة جدا عن 

النادي«.
وظهر محرز وهاالند وهما يحتفالن سويا في ميكونوس، وأشعل محرز 

التوقعات وقتها عندما نشر فيديو له مع هاالند في ميكونوس، وكتب »وكيل 
األعمال محرز«، في إشارة لمحاولة إقناعه باالنتقال إلى مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يشكل محرز مع المهاجم النرويجي إرلينغ هاالند ثنائياً قوياً 
في مانشستر سيتي في الموسم المقبل، يضاف إليهما المتألق كيفين دي بروين، 

بتمريراته المتقنة، ما سيجعله سالحاً مهماً للمدرب بيب غوارديوال من أجل 
تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حماد يتحدث عن االألعاب المتو�شطية 2022 بوهران:

»النجاح في الن�صخة التا�صعة 
ع�صر تحد كبير للجزائر«

 
بذلت الجزائر جهودا كبيرة إلنجاح الطبعة الـ 19 المقبلة من األلعاب 

المتوسطية التي ستنطلق بعد 12 يوما بوهران، »والتحدي يعد كبيرا لدرجة أنه 
يجب على الجميع العمل بجدية أكبر لتكريم صورة بلدنا«، على حد تأكيد رئيس 

اللجنة األولمبية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، الذي أن يتجسد ذلك ميدانيا 
بتظافر كل الجهود.

وقال حماد: »لقد عملنا بشكل مستمر مع لجنة تنظيم الطبعة التاسعة عشر 
لأللعاب، وكذلك االتحادات الوطنية المعنية بالمشاركة في هذا الموعد من أجل 

ضمان الظروف المثلى لتألق رياضيينا ومن أجل رعاية أفضل لهم«.
وتتولى اللجنة األولمبية والرياضة الجزائرية مهمة إعداد الوسائل اللوجستكية 

بما في ذلك المعدات الرياضية للوفود الجزائرية ومرافقة الرياضيين من خالل 
تخصيص المنح األولمبية للرياضيين المواهب من أجل تحضير جيد.

وبخصوص الجانب الفني المتعلق بإعداد الرياضيين الجزائريين، أوضح ذات 
المسؤول أن » االتحادات الرياضية مسؤولة عن إعداد العبيها من خالل 
المشاركة في الدورات التدريبية المختلفة والبطوالت والمسابقات الدولية 

والقارية، اللجنة االولمبية استجابت بشكل إيجابي لجميع الطلبات الواردة من 
االتحادات التي تعاني من صعوبات مالي، والدولة الجزائرية لم تبخل في توفير 

كل وسائل الدعم الالزمة إلنجاح النسخة التاسعة عشرة وجعلها راسخة في 
أذهان كل المشاركين بمختلف الفئات«.

وعن حظوظ الرياضية الجزائرية في التألق في طبعة وهران المتوسطية، 
أشار حماد إلى أن فرص الحصول على ميداليات ستكون أكثر في الرياضات 

الفردية، منها في التخصصات الجماعية. وقال »يمكن للتخصصات مثل 
المالكمة وألعاب القوى والسباحة أو حتى المصارعة المشتركة، أن تحقق 

تتويجات في األلعاب. أعتقد أن المالكمة تستحق ميداليات، خاصة المالكمتين 
إيمان خليف، وإشراق شايب، اللتين أكدتا مستواهما في بطولة العالم باسطنبول، 

دون أن ننسى ألعاب القوى، ورياضات أخرى«.
ت�شوية لرزنامة الجولة الـ30 من الرابطة 

المحترفة االأولى

الوفاق ي�صتقبل الن�صرية في 
مواجهة �صكلية دون اأي رهان

 
سيستقبل فريق وفاق سطيف ضيفه نصر حسين داي اليوم بملعب 8 ماي 
بسطيف، في مقابلة شكلية، تفتقد ألي رهان كروي محفز، وذلك في إطار 

تسوية رزنامة الجولة ال 30 من بطولة الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم.
ويتعين على وفاق سطيف، والمتأثر معنويا بالهزيمة التي تكبدها بميدانه في 

الجولة الماضية بقواعده أمام نادي بارادو، التدارك أمام تشكيلة النصرية والتي 
رسمت نزورها إلى الرابطة الثانية هواة منذ عدة أسابيع.

واألكيد أن وفاق سطيف سيحرص في هذه المقابلة الشكلية، تحقيق نتيجة 
ايجابية تمكنه من وضع حد لسلسلة أربع مقابالت دون انتصار من جهة، 

وتحسين موقعه في الترتيب العام من جهة أخرى.
ومعلوم، أن الوفاق سيكون على موعد بلعب مقابلة متأخرة أخرى وأخيرة يوم 
الجمعة المقبل بسطيف، حيث سيستقبل بميدانه 8 ماي ضيفه اتحاد الجزائر في 

مقابلة تدخل لحساب تسوية رزنامة الجولة ال34 واألخيرة من عمر بطولة، 
وستعلن هذه المقابلة التي سوف لن يكون لها انعكاس أو تأثير على ترتيب 

البطولة، ن النهاية الرسمية للموسم الكروي.
ق.ر/واج

باليلي يعترف بقوة اإيران وي�شدد اأن الخ�شر كانوا اأف�شل

»اأكدنا اأننا ا�صتعدنا عافيتنا بعد فترة الفراغ التي مررنا بها«
أبدى الدولي الجزائري يوسف باليلي، 

ارتياحه، بعد الفوز على إيران وديا 
بنتيجة هدفين مقابل هدف اول أمس، في 
المباراة التي جرت على ملعب سحيم بن 

حمد بقطر، وأكد أن المنتخب الوطني 
عرف كيف يتجاوز الفترة الصعبة التي 

مر بها خالل األشهر القليلة الماضية.
وقال باليلي في تصريحات صحفية بعد 

اللقاء: »نهدي هذا الفوز، لعائلة أخينا 
بالل بن حمودة، الذي توفي مؤخرا، 

وأسأل المولى عز وجل أن يجعله 
من أهل الجنة، ويرزق أهله الصبر 

والسلوان«.
وأكد ذات المحدث على أهمية الفوز 
المحقق بعد فترة الفراغ التي مر بها 

المنتخب: »لقد حققنا فوزا مستحقا أمام 
المنتخب اإليراني، وأكدنا أننا استعدنا 
عافيتنا، بعد فترة الفراغ التي مررنا 
بها في السابق، خاصة بعد فشلنا في 

الوصول إلى المونديال«.
ورغم اعترافه بأن المهمة لم تكن سهلة 
امام أقوى منتخب في قارة آسيا، إال أن 

نجم نادي بريست الفرنسي شدد على 
أن الخضر كان األفضل: »لقد واجهنا 

خصما قويا وعنيدا، يمتلك العبين 
جيدين وتأهل للعب المونديال، ولكن 

رغم ذلك كنا الطرف األفضل، وتحكمنا 
في اإليقاع، وسببنا له مشاكل عديدة، 

وختمنا اللقاء بفوز«.
ق.ر



افتك الشاعر "رشيد دحمون" ابن بلدية القلب 
الكبير بالمدية المرتبة األولى لجائزة رئيس 

الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"، 
لهذا الموسم من فئة الشعر الفصيح عن ديوانه 

" بيضاَء .. من كّل إثم"، حيث تم توزيع جوائز 
المسابقة بالمركز الدولي للمؤتمرات أمسية 

األربعاء الماضي تزامنا مع اليوم الوطني للفنان.
رشيد دحمون شاعر من بلدية القلب الكبير  

شرقي المدية ، أستاذ بالتعليم الثانوي تألق في 

عدة مسابقات آخرها المرتبة الثانية في مسابقة 
"رئة الوحي" في مدح النبي عليه الصالة والسالم 
بالمملكة العربية السعودية، وبلوغه نصف نهائي 

مسابقة كتارا لشاعر الرسول صلى هللا عليه وسلم 
بدولة قطر  بنصه المعنون بـ "قبس النبوة.” وقد 
سلمت له الجائزة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة 
صورية مولوجي والشاعر سليمان جوادي رئيس 

بيت الشعر الجزائري.
وفي تصريح لـ "الرائد"، عبر الشاعر رشيد 

دحمون عن فرحته الكبيرة بهذا التتويج شاكرا 
القائمين على هذه المبادرة، متمنيا ديمومتها 
تشجيعا للشعراء والفنانين متمنيا ألقرانه من 
الشعراء التوفيق ومزيد التألق والنجاح.  هذا 

وكانت المرتبة الثانية للشاعر مسلم ربواح من 
والية جيجل عن ديوانه "يكاد دمه يضيء”. فيما 
عادت المرتبة الثالثة للشاعرة نجوى عبيدات من 

بلدية تابالط  بالمدية عن ديوان: )ركعتان في 
العشق ...(.

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة برج منايل 
بوالية بومرداس من حجز 19 قطعة مخدرات 

من القنب الهندي و276 قرص مهلوس. 
وذكرت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 

لها، بأن خرجاتها الليلية المتواصلة للترصد ومنع 
استغالل الفئة الشبانية وترويج المواد المحظورة 
وجهودها العملياتية مكنت  الشرطة بأمن دائرة 

برج منايل من حجز كميات من األقراص 
المهلوسة، مخدرات وكذا قارورات الكحول، 

مضيفة بأن العمليات تدخل في إطار مخططاتها 
األمنية، التي تعمل على تجسيدها لتأمين كل 

األماكن و األوساط الحضرية خاصة منها األحياء 
السكنية التي تشهد ارتفاعا سكانيا كبيرا.

وكشفت في ذات البيان، بأن عملياتها المتفرقة، 
خالل األسبوع الفارط سمحت بتوقيف أشخاص 

مسبوقين قضائيا لتورطهم في جرائم بيع 
المخدرات واألقراص المهلوسة والمشروبات 

الكحولية في نقاط مختلفة  باألحياء التابعة للبلدية، 
سعوا لتسميم و تخذير عقول الشباب في حيهم 

أو القادمين من أماكن مجاورة، وقد مكنت جملة 
العمليات الشرطية الميدانية من حجز 19 قطعة 

مخدرات صنف القنب الهندي و 276 قرص 

مهلوس، باإلضافة إلى أسلحة بيضاء عبارة عن 
شفرات حالقة وسكاكين، عالوة على مقص 

حديدي وكميات من المشروبات الكحولية، والتي 
تخص  186 جعة، كما حجزت مصالح الشرطة 

في هذه العمليات كمية من مادة الشمة المقلدة 
بمجموع 140 كيس. وقد تم ضبط وتحويل كل 
الكميات، التي تم حجزها   وتحويل أصحابها 

الستكمال إجراءات التحقيق، وبعد إنجاز ملفات 
قضائية تم تقديم ستة أشخاص أمام الجهات 

القضائية المختصة.
ف.م

تم حجز 490ر101 كلغ من الكيف المعالج و 
11.394 قرصا من المؤثرات العقلية، وغيرها 
من أنواع المهلوسات األخرى إضافة إلى مبلغ 
مالي بقيمة 100.000 دج خالل الخمسة أشهر 

األولى من سنة 2022 من طرف مختلف وحدات 
وفرق أمن والية بشار، حسبما أفادت أمس، خلية 

االتصال لهذه الهيئة النظامية.
وضبطت هذه الكمية الهامة من المخدرات ضمن 

259 قضية متصلة بالمتاجرة والحيازة غير 
المشروعة واستهالك المخدرات منها 99 مرتبطة 

بالمتاجرة وحيازة بطريقة غير شرعية للكيف 
المعالج و160 قضية أخرى تتعلق بالحيازة غير 
المشروعة للمؤثرات العقلية والمهلوسات، فيما 
وصل عدد المتورطين إلى 306 أشخاص، كما 

جرى تأكيده.
وتضاف إلى هذه القضايا 115 قضية تخص 

الترويج بطريقة غير مشروعة للمخدرات و114 
قضية ذات صلة بحيازة واستهالك نفس المواد، 

وفق ما أشير إليه. الىوقدم جميع األشخاص 
المتورطين في هذه القضايا أمام العدالة بعد إعداد 

الملفات القضائية.
وعولجت تلك القضايا اإلجرامية من طرف 

عناصر مصالح الشرطة القضائية لذات السلك 
الوالئي من خالل فرق مكافحة المخدرات والبحث 
والتدخل والفرق المتنقلة للشرطة القضائية التابعة 

لتسعة مقرات أمنية وخمسة أخرى تابعة ألمن 
الدوائر، وذلك في إطار مكافحة كافة أشكال 

اإلجرام وشبكات اإلتجار بالمخدرات.
ق. و

إشـهـــار

ع. بكريي
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كانوا يحوزون اأجهزة ح�سا�سة

 حب�ص 4 �أ�شخا�ص بخن�شلة 
حاولو� ت�شريب مو��شيع �لبكالوريا

4 أشخاص بعقوبات صادرة عن محكمتي خنشلة وأوالد رشاش تتراوح ما بين أدين 
شهرين حبس موقوف النفاذ وعام حبس نافذ عن جنحة "الشروع في نشر وتسريب 

امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل االتصال عن بعد وحيازة بضاعة أجنبية 
متأتية عن طريق التهريب تستعمل في الغش خالل االمتحانات"، حسبما ورد في بيان 

صادر أمس، عن النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة لنور بن مهيدي.
واستنادا إلى البيان الذي استملت وأج نسخة منه فقد تم إحالة 3 أشخاص على قسم الجنح 

بمحكمة خنشلة عن جنحة "الشروع في نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا 
باستعمال وسائل االتصال عن بعد"، حيث تمت إدانتهم بعام حبس نافذ و20 ألف دج 

غرامة مالية مع اإليداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات بعدما قامت مصالح األمن 
الحضري الرابع بوالية خنشلة بتاريخ 12 يونيو بتقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة 

خنشلة بعد ضبطهم من طرف األساتذة المراقبين وهم بصدد تسريب مواضيع شهادة 
البكالوريا باستعمال وسائل االتصال عن بعد "بلوتوث.”

وأضاف ذات البيان أنه تم قبل الواقعة توقيف شخص آخر من طرف مصالح أمن دائرة 
أوالد رشاش الشتباهه في الترويج عبر وسائل التواصل االجتماعي ألجهزة حساسة 
محظورة تستعمل في االتصال عن بعد "بلوتوث خفي" وتنفيذا لإلذن بالتفتيش لمنزل 

المشتبه فيه تم ضبط وحجز 18 جهازا متطورا يستعمل في االتصال عن بعد صرح بأنه 
قام بشرائها إلعادة بيعها كونها تستعمل في الغش خالل االمتحانات.

وبعد استكمال اإلجراءات القانونية وتقديم إدارة الجمارك بوالية أم البواقي لشكوى 
بالموضوع تم يوم 12 يونيو 2022 تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة 

أوالد رشاش وبموجب إجراءات المثول الفوري تابعته النيابة بجنحة "حيازة بضاعة 
أجنبية محظورة متأتية عن طريق التهريب لغرض التجارة" وطبقا لنص المادة 324 

فقرة 2 من قانون الجمارك والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب صدر حكم في حقه 
يقضي بإدانته بشهرين حبس موقوف النفاذ ومصادرة المحجوزات وإلزامه بدفع مبلغ 

300 ألف دج إلدارة الجمارك.

جائزة رئي�س اجلمهورية للمبدعني ال�سباب علي معا�سي 

�لقلب �لكبري �ل�شاعر "ر�شيد دحمون" �بن 
باملدية يفتك �ملرتبة �لأوىل

يف ح�سيلة مل�سالح الأمن بب�سار

حجز 100 كلغ من �ملخدر�ت خالل 5 �أ�شهر

تقدمي 6 اأ�سخا�س اأمام اجلهات الق�سائية

حجز خمدر�ت ومهلو�شات بربج منايل ببومرد��ص



»المدينة  األميركي  الحركة  فيلم  جاء    
لعام   )The Lost City( المفقودة« 
من  بولوك،  لساندرا  رشيقة  قفزة   ،2022
The Unforgi� )تراجيديا »ما ال يغتفر« 

vable( عام 2021، إلى هذه »المغامرة 
النشاط،  الُمفرطة  الكوميدية  الرومانسية 
الناقدة  وصف  حد  على  بصريا«  الُمشرقة 

السينمائية آبي أولسيزي.
آدم  األخوان  أخرجه  الفني  العمل  هذا    
تشانينغ  بطولته  في  وشارك  ني،  وآرون 
بيت،  براد  رادكليف،  دانيال  تاتوم، 
للمخرج  الرومانسية  للتجربة  إعادة  في 
روبرت زيميكيس والنجم مايكل دوغالس، 
 Romancing(  « ستون  ذا  »رومسينغ 
the Stone(، التي رأيناها من قبل عام 
1984، وربما نراها مرة أخرى في أفالم 

مغامرات قادمة.
عالمة  دور  الفيلم  هذا  في  بولوك  تلعب    
آثار )لوريتا سيج( التي تعاني فراغا عاطفيا 
لكتابة  فتتفرغ  المفاجئة،  زوجها  وفاة  بعد 
باكتشاف  الُمشبَّعة  الرومانسية  الروايات 
أن  وبعد  بعيدة،  أماكن  في  مثيرة  أسرار 
مع  المسرح،  خشبة  على  تستعرض  ظلت 
)تاتوم(  أالن  الضخم  الرجولي  العارض 
يأتي  لمؤلفاتها،  الترويج  جوالت  ضمن 
الشرير  الملياردير  قبل  من  اختطافها 
جزيرة  إلى  يأخذها  الذي  )رادكليف( 
غامضة ألنه مقتنع بأنها تستطيع إخباره عن 
الكنز القديم هناك، مما يُجبر أالن الُمستهتر 
على أن يتشجع ويكون البطل الجريء الذي 

تحلم به لوريتا إلنقاذها.
  في خلطة مدتها 112 دقيقة، يصفها بيتر 
برادشو، الناقد الفني بصحيفة »غارديان« 
الراحة  من  كبير  »قدر  على  تحتوي  بأنها 
ساحرة،  رومانسية  مغامرة  في  والبهجة، 
تزخر ببعض الخطوط الرائعة، والعروض 

الُمسلية«.
السينمائية كالريس  الناقدة  تلفت     
األحداث  جمع  كيفية  إلى  لوغري األنظار 
بين تاتوم، الذي قضى حياته المهنية ممثال، 
 )The himbo( »في لعب دور »الهيمبو
وصف رجل عمالق ولكنه فارغ، أو شاب 
وسيم يجذب النساء، ويعطي صورة إيجابية 
للرجولة في الظاهر لكنه في حقيقته ساذج 
طيب  كان  وإن  لآلمال،  ومخيب  غبي  أو 
القلب ويهتم باآلخرين، سواء في فيلم »21 
  )Jump Street  21( ستريت«  جمب 
مايك«  »ماجيك  أفالم  أو   ،2012 عام 

)Magic Mike( وصوال إلى هذا الفيلم.
لوريتا  شخص  في  المثالي،  ونقيضه    
»مومياء  وكأنها  تبدو  التي  )بولوك( 
النساء  شخصية  تجسد  لكنها  بشرية«، 
أفكارا  يقدمن  الالئي  المغامرات،  الذكيات 
يمكن االعتماد عليها، وال يمنعهن الفقد من 
ملء فراغ الحياة بروح اإلبداع والمغامرة.

بينهما،  المتصاعدة  الكيمياء  الستكشاف    

غير  الجشع  الشاب  مكائد  جحيم  بين  من 
أبيجيل  الثري،  المستكشف  المحبوب، 
أن  على  يُصر  الذي  )رادكليف(  فيرفاكس 
ُكتب لوريتا تحمل في طياتها مفتاح العثور 
أنقاض  بين  المدفون  النار،  تاج  كنز  على 
المدينة المفقودة، بمكان عميق تحت جزيرة 
ويستميت  األطلسي،  المحيط  في  بركانية 
البركان  يثور  أن  قبل  عليه،  لالستيالء 

ويغطي كل شيء.
  وإلهام الُمنقذ، جندي البحرية السابق، جاك 
حيوية  الممتلئ  التأمل  معلم  )بيت(  ترينر 
الذي ظهر فترة وجيزة، بلمساته الخاصة، 
استئجاره  تم  الذي  القوي  للرجل  كنموذج 
ويُصنف  البداية،  في  لوريتا  على  للعثور 
كفيلم  المفقودة«  توماس »المدينة  الناقد لو 
مغامرات من الدرجة األولى، »رغم غياب 

البطل الخارق«.
   فاألحداث غالبا تدور »في إطار كوميدي 
آدم  المخرجين  األخوين  لحرص  ُمدهش« 
السيناريو  كتابة  تشاركا  الذين  ني،  وآرون 
مع أورين أوزيل ودانا فوكس، على تضمين 
العاطفة والفكاهة في التفاصيل، حول ثنائي 
مكان  إلى  األقدار  ساقتهما  متجانس،  غير 
دور  تلعب  التي  »لوريتا«،  وهما  غريب 
الوحدة والملل لكنها تتسم  امرأة تعاني من 
اإلنجازات،  تحقيق  في  والتشدد  بالحذر 
باإلثارة،  مليئة  رومانسية  روايات  وتكتب 
ذلك  و«آالن«  منها،  تخلو  حياتها  بينما 
الذي كان »مجرد صورة  الجميل  الطائش 

تظهر على أغلفة ُكتبها«.
قبل  من  معا،  اختطافهما  يتم  أن  وما    
بهما  والهبوط  األطوار،  غريب  الملياردير 
في غابة الدومينيكان المذهلة، وسط مخاطر 
عالية تكفي لجذب االنتباه، قبل اقتيادهما إلى 

جزيرة استوائية، للبحث عن غطاء الرأس 
األخير،  كتابها  في  الموصوف  األلماسي 
آالن  يبدأ  حتى  طويل،  زمن  منذ  والمفقود 
في البحث عن ذاته، في محاولة إلثبات أنه 
والتعبير عن  من مجرد وجه جميل،  أكثر 
ضيقه بمن يعتقدون أنه »جسد ضخم متردد 
التي  لوريتا  خاصًة  ُمجد«  وغير  وغبي، 
للتوقف  آالن  شخصية  في  التطور  يدفعها 

عن االستخفاف به، وتحسين نظرتها له.
الجزيرة  تلك  في  يضيعا  أن  »وبعد    
حلو  كثنائي  يتشاجران  يظال  الصغيرة، 
في  ويترابطان،  يتقاربان  حتى  وشائك، 
كما  األمان«  البحث عن  محاولتهما  خضم 
الفيلم  تشبه  أوهارا التي  الناقدة هيلين  تقول 
ببذلة بولوك -المتأرجحة على »الكاريزما« 
والموهبة الكوميدية- »متألقة ورائعة لكنها 

تافهة تماما«.
الناقد  جعلت  التي  األسباب  أحد    
المخضرم بيتر ديبروج يتحمس لهذا الفيلم، 
جوائز  ألي  يترشح  لن  بأنه  توقعاته  رغم 
أوسكار »أن مشاهدته منحته إجازة منعشة 
على  شيئا  فيها  يأخذ  لم  ساعتين،  لمدة 
حلزونيا  مزاحا  يتابع  وهو  الجد،  محمل 
أنحاء  جميع  في  تركض  التي  بولوك  بين 
الجزيرة مرتدية الكعب العالي، وتاتوم الذي 
يفقد مالبسه باستمرار« من خالل التناوب 

بينهما على من منهما ينقذ اآلخر.
إليه مانوهال  ما ذهبت  نفس فحوى    وهو 
بصحيفة  السينمائية  دارجيس الناقدة 
الفيلم  وصفت  عندما  تايمز«  »نيويورك 
من  تكونت  ُمبهجة،  غبية  »كوميديا    بأنه 
في  النجوم  من  عدد  بين  نكات  مجموعة 
موقع استوائي، ورصاص يتطاير دون أن 

يصيب أهدافه غالبا«.

فيلم »املدينة املفقودة«

قفزة �ساندرا بولوك من الرتاجيديا اإىل الكوميديا
»قعدة اأدبية فنية« متتع 

اجلمهور بو�سالت غنائية 
اأ�سيلة بدار عبد اللطيف

  

احتضنت دار عبد اللطيف بالجزائر العاصمة، سهرة 
أمس األول، قعدة أدبية و فنية لفناني و مبدعي 

مدينة الورود البليدة قدمت برنامجا ثريا تنوعت 
فعالياته بين الطرب و الشعر  و معرض للصور 

الفوتوغرافية.
  و سمح هذا الحدث الفني الثقافي, الذي نظم بمبادرة 

من السيدة نادية بورحلة، منشطة للفعاليات الثقافية، 
للحضور من االستمتاع بالفن األصيل لمدينة البليدة 

التي نزلت ضيفة على هذا الفضاء الجميل، الذي 
يستقبل باستمرار مبدعين في مختلف المجاالت الفنية 

و يقيم لقاءات ثقافية و تاريخية.
  و أقيمت هذه القعدة بالمناسبة تكريم لروح الشاعرة 

و الكاتبة الراحلة أمينة مكاحلي الفائزة بالجائزة 
الدولية للشعر »ليوبولد سيدار سنغور«، عن ديوانها 

»انأ منك« و التي توفيت في 7ماي الفارط، و 
انطلقت نشاطات هذه الفعالية بحفل فني من أداء فرقة 

»األلماس« تحت قيادة السيدة رضيا الماس.
  و قد تأسست هذه الفرقة حديثا من حوالي شهر و 

أحيت اليوم أولى حفالتها أمام الجمهور العاصمي، و 
قدم أعضاء هذه الفرقة الفتية من موسيقيين و مغنين 
وصالت غنائية جميلة من الغناء األندلسي العريق، 

تجاوب الجمهور كثيرا مع أداءهم.
  و تواصل الحدث باالستماع إلى مقتطفات من 

األشعار الجميلة للشاعرة الراحلة أمينة مكاحلي ألقتها 
الشاعرة مليكة شيتور التي أمتعت الحضور بإلقائها 
الجميل المؤثر ألبيات أخذت من رائعة الراحلة »انأ 

منكم«.
  و استحسن الحضور هذا اإللقاء الذي كان مصحوبا 
بعزف موسيقي جميل للشاب جباليقس، كما تواصلت 

الفقرة الخاصة بالشعر باالستماع إلى الشاعرة و 
الكاتبة مليكة شيتور التي ألقت هذه المرة مقتطفات 

من قصيدتها الموسومة ب »األزهار و الريح و 
الفراشة و النوطة«.

  و تجاوب الحضور مع أشعارها الجميلة التي 
تناولت الصراعات الداخلية لإلنسان في شتى 

الحاالت التي يمر بها علما و إن لمليكة أيضا رواية 
 »la KAFRADO« »بعنوان »ال كافرادو

الصادرة عن دار القصبة.
  كما تقدمت أيضا أمام الحضور الشاعرة الشابة 

إيناس حيوني التي ألقت مقتطفات من أشعارها 
المأخوذة من قصيدة ترثي فيها والدها المتوفي، 
كما أقيم أيضا بالمناسبة حفل توقيع ديوان إيناس 

»ميتامورفوز » metamorphose« و تضمن 
برنامج هذه »القعدة »معرض للصور الفوتوغرافية  

للمصور الفني إبراهيم كلو.

تن�سيب التيجاين تامه مديرا جديدا للمركز 
الوطني للكتاب

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس األول،   
بالجزائر العاصمة، على تنصيب التيجاني تامه مديرا جديدا 

للمركز الوطني للكتاب خلفا لحسن منجور الذي كان مكلفا 
بالتسيير المؤقت لهذا المركز، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و اعتبرت الوزيرة خالل مراسم التنصيب بحضور إطارات   
من الوزارة والمؤسسات التابعة للوصاية، أن »دعم الكتاب في 
الجزائر يعتبر أحد أولوياتها«، مشددة على ضرورة »تشخيص 

وضعية مؤسسات الوصاية المعنية بالكتاب في أقرب وقت«.
  كما أكدت السيدة مولوجي في السياق نفسه على حرص 

مصالحها على »تبني سياسة تشاركية وطنية« واضحة المعالم 
لدعم وتشجيع صناعة الكتاب، وكذا المساهمة في تطوير ميدان 
النشر، خصوصا من خالل توزيع الكتاب وإيصاله إلى القارئ 

ودعم القراءة العمومية عبر شبكة المكتبات.
  وأوضحت في هذا الصدد أن الوزارة ستنسق مع المركز الوطني 

للكتاب من أجل »إعادة النظر في القانون األساسي« الخاص به، 
وكذا وضع »إستراتيجية جديدة لسياسة الكتاب في الجزائر«، 
وهذا بإشراك كل الفاعلين من دور نشر و المطابع والمكتبيين 

والناشرين.
ولتحقيق هذا المسعى، كشفت السيدة مولوجي عن نية تنظيم ندوة   

وطنية مع إتحاد الكتاب الجزائريين حول »التأليف والنشر في الجزائر«، لمناقشة كل ما يتعلق بصناعة الكتاب والنشر بهدف تطوير هذا القطاع وجعله أكثر احترافية.
  من جانبه، أكد المدير الجديد للمركز الوطني للكتاب أن تصور الوزارة »يحفزه ألن يكون في مستوى التكليف«، مشيرا إلى أن »كل المبادرات ستجد أذانا صاغية واستجابة دائمة«.
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ويعتبر إقليم "شفشاون" مثاال 
عن المناطق المحرومة التي 

تعيش واقعا مزريا دون توفر 
ادنى شروط الحياة، حسبما 

افادت به تقارير صحفية 
محلية، مبرزة التهميش والفقر 

واالقصاء الذي يعاني منه سكان 
هذه المنطقة المتواجدة في الجهة 

الشمالية من البالد.
وحسب ما ذكرته جريدة 

الكترونية مغربية، "يعاني سكان 
هذه المنطقة المهمشة من ظاهرة 

االنتحار التي تهز الدواوير 
و المداشر كل أسبوع وكل 

يوم و التي تخص كل الفئات 
االجتماعية، ال سيما الشباب في 

زهرة العمر و أرباب أسر و 
رجال مسنين ونساء وبنات"، 
حسب نفس الموقع االعالمي، 
كما يعاني سكان هذه المداشر، 

فضال عن هذا، من ظاهرة 

انقطاع كلي للتيار الكهربائي، 
الذي بات يؤرق الساكنة دون أن 

تتدخل السلطات اليجاد حلول.
وأكدت مصادر اعالمية محلية 

أن هذا اإلقليم أصبح "واقعه 
مرعب ومخيف"، فأبناءه فقدوا 
تماما معنى الحياة، و "لم يجدوا 
سوى االنتحار لمواجهة الواقع 
المرير" في الوقت الذي اصبح 

فيه  الطعام اليومي لمعظم األسر 
يقتصر على "العدس والخبز 

والزيت والتين المجفف".
من جهة أخرى، يعاني سكان 

هذه المنطقة من تدهور أوضاع 
البنية التحتية، مثل الطرق 
التي هي في حالة كارثية، 
باإلضافة إلى مشكل نقص 

الماء الشروب الذي بات بدوره 
واقعا معاشا، مما يزيد من تفاقم 

معاناة المواطنين الذي اثقل 
كاهلهم ارتفاع جنوني و مستمر 

لألسعار.
وبسبب ارتفاع أسعار أغلب 
المواد االستهالكية وغياب 

استراتيجية لحكومة المخزن 
لمواجهة األزمة، يكابد التجار 

الصغار بالمغرب خسائر كبيرة 
دفعت بعدد منهم إلى إغالق 

محالتهم التجارية.
وحسب ما نقلته وسائل إعالم 
محلية، أول أمس، عن جمعية 
تجار التقسيط بمنطقة أغادير 

فإن "ارتفاع األسعار سرع 
وتيرة إغالق التجار الصغار 
لمحالتهم، بسبب عدم قدرتهم 
على توفير الرأسمال الكفيل 

بضمان حصولهم على التموين 
بالسلع، نتيجة قلة األرباح من 

جهة، وتكاثر ديون الزبائن 
من جهة أخرى، ما يضعف 

السيولة المالية المتوفرة لديهم".
ووصفت ذات المصادر 

الوضع الذي يعيشه التجار 
الصغار بـ"الكارثي"، مضيفة 

أن "أرخص قنينة زيت المائدة 
)سعة خمس لترات( تباع حاليا 
بـ115 درهما، لكن هامش ربح 
التاجر ال يتعدى أربعة أو خمسة 

دراهم، وفي الغالب يبيعها 
بالدين".

وعليه، تدفع هذه الوضعية 
"عددا من التجار إلى التخلي 

عن بيع المواد الغذائية مرتفعة 
الثمن".ويسود تخوف من أن 

يؤدي استمرار ارتفاع األسعار 
إلى تراجع تزود التجار الصغار 

بالسلع، ذلك أن التجار الذين 
يقدرون على توفير السلع هم 
الذين ال يعملون بالدين، حيث 

يستطيعون توفير سيولة تمكنهم 
من اقتناء السلع، لكن نسبتهم 
قليلة، حسب نفس المصادر 

االعالمية.

التجار ال�سغار يغلقون حمالتهم ب�سبب غالء الأ�سعار

مناطق مغربية حمرومة تعي�ش يف عزلة تامة
تدفع �سكانها اىل االنتحار

تعي�ش عدة مناطق باملغرب يف عزلة تامة ب�سبب خلوها من جميع الظروف املعي�سية ال�سرورية، مما يدفع 

ب�سكانها اإىل الياأ�ش وحتى النتحار اأحيانا، يف ظل �سيا�سة الهروب اىل المام التي ميار�سها نظام املخزن.

املحكمة البتدائية مبدينة العيون املحتلة 

ت�سدر حكما جائرا يف حقه

احلكم على االأ�سري املدين 
ال�سحراوي �سعيد حممد فني�ش 

باأربع �سنوات حب�سا نافذا
أصدرت ما يسمى المحكمة االبتدائية بمدينة العيون المحتلة حكما 
جائرا في حق األسير المدني والمناضل الصحراوي, سعيد محمد 

فنيش, تصل مدته ألربع سنوات حبسا نافذا, حسب ما أفادت به 
رابطة حماية السجناء الصحراويين.

وقد مثل سعيد محمد فنيش أمام أنظار ما يسمى هيئة المحكمة االبتدائية 
في مدينة العيون المحتلة يوم األربعاء الماضي وهو في حالة اعتقال 
بعد تأجيل سابق لجلسة النطق بالحكم, حيث وجهت له مجموعة من 

التهم ذات طابع جنائي جرى اعدادها مسبقا من طرف الشرطة و 
االستخبارات المغربية, حسب ما نقلته وكالة االنباء الصحراوية.

وكان األسير المدني و المناضل الصحراوي سعيد محمد فنيش قد 
تعرض لالختطاف بأحد المقاهي المتواجدة بالشارع العام في مدينة 

بوجدور المحتلة, في 28 مايو الماضي.
وتأتي هذه األحكام الجائرة في ظل التصعيد األخير الذي تنتهجه 

السلطات المغربية ضد النشطاء الصحراويين, من أجل منع أي ردة فعل 
ضد سياستها القمعية التي زادت حدتها في اآلونة األخيرة.ويتعرض 

المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل السجون المغربية ألبشع صور 
التعذيب, ويعيشون ظروفا صحية مزرية نتيجة مضاعفات معركة 

اإلضراب عن الطعام, في ظل الحرمان من أبسط الحقوق.
النتخابات الت�سريعية الفرن�سية

نتائج متقاربة بني ماكرون 
وحتالف الي�سار يف الدورة االأوىل

من المتوقع أن يحتفظ تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون بغالبية 
المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن ال يزال نطاقها غير 

مؤكد في ظل تقارب النتائج مع تحالف اليسار في الدورة األولى من 
االنتخابات التشريعية األحد 06/13.

سيتعين انتظار الدورة الثانية األحد المقبل لمعرفة ما إذا كان 
إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أفريل لوالية ثانية مدتها 

خمس سنوات، سيتمكن من االحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية 
لتطبيق سياسته اإلصالحية بحريّة.  تحالفه "معا" سيحصل على 

ما بين 275 و310 مقاعد وفق تقديرات "إيفوب فيدوسيال" وبين 
255 إلى 295 مقعدا وفق توقعات معهد "ايبسوس"، علما أن 

الغالبية المطلقة هي 289 مقعدا.
وبحسب هذه التقديرات، حصل معسكر ماكرون وتحالف اليسار 

"االتحاد الشعبي البيئي واالجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك 
ميالنشون على حوالى 25 بالمئة من األصوات. لكن أكثر من واحد 

من كل ناخبين )ما بين 52 إلى 53 بالمئة وفًقا للتقديرات( امتنع 
عن التصويت األحد، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم 

اهتمام الفرنسيين باالقتراع الذي يجري اثر االنتخابات الرئاسية.
ويأتي في المرتبة الثالثة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة 

مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية 
في 24 نيسان/أبريل، وحصل وفق التقديرات على 20 بالمئة من 
األصوات متقدما بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن 
يخسر زعامة المعارضة.  يمكن لليمين المتطرف أن يتجاوز 20 

نائبا ألول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية.
ويبقى مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف ماي، معلق إلى 
حين صدور نتائج االنتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من 

أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.  بالتالي 
سيكون على المرشحين من اعضاء الحكومة البالغ عددهم 15 
االستقالة في حال هزيمتهم بموجب العرف الساري منذ 2017 

والذي كرسه ماكرون. وتجري االنتخابات في مناخ يسوده القلق بين 
الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

جمل�ش الأمن الدويل: 

جل�سة اإحاطة ربع �سنوية ب�ساأن مايل
عقد مجلس األمن الدولي أمس، جلسة إحاطة ربع سنوية بشأن مالي، 

تليها مشاورات مغلقة.وينتظر أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة 
األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي 
)مينوسما(, القاسم واين, إحاطة حول الوضع في مالي كما يعرض 

ممثل عن المجتمع المدني رؤية بشأن الشباب والنوع االجتماعي.
ومن المقرر أن يمثل وزير خارجية مالي عبدو الالي ديوب, بالده 

في جلسة اليوم, بحسب ما أفادت مصادر ديبلوماسية.
ومن المتوقع أن تشارك فرنسا )صاحبة القلم بشأن مالي(, بعد الجلسة, 
أعضاء المجلس مشروع قرار يجدد والية بعثة )مينوسما( والذي سيبدأ 
األعضاء التفاوض عليه قريبا. وتمثل الجلسة فرصة لألعضاء لمناقشة 

تفويض البعثة ورئيسها, حيث من المقرر أن تنتهي والية )مينوسما( في 
30 جوان الجاري. وكان األمين العام األممي قد أوصى بتجديد والية البعثة 

لمدة عام واحد, واصفا إياها بال "ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

الوكالت
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اعتربوا فتح مكتب لقناة �سهيونية بالبالد ا�ستفزازا مل�ساعر املغاربة

�سحفيون مغاربة يوؤكدون اأن التطبيع االإعالمي مع الكيان ال�سهيوين جرمية

يف تقرير ملعهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سالم

خطر الت�سعيد النووي يف اأعلى م�ستوياته

اعتبر صحفيون في المغرب، أمس، أن 
التطبيع اإلعالمي مع الكيان الصهيوني 
"جريمة في حق الفلسطينيين والمغاربة 

واإلنسانية. وجاء ذلك في بيان يحمل 
توقيع عشرات الصحفيين المغاربة من 

أبرزهم، أبو بكر الجامعي، وعلي أنوزال، 
وهاجر الريسوني، وحنان بكور، بعد نحو 

أسبوعين على اإلعالن عن تأسيس مكتب 
لقناة صهيونية في البالد.

وقال البيان، إن "التطبيع اإلعالمي مع 
االحتالل الصهيوني جريمة في حق 

الفلسطينيين والمغاربة واإلنسانية".وندد 
البيان بتأسيس مكتب لقناة صهيونية في 
المغرب وتنظيم حفل افتتاح له، مؤخراً، 

في موقع "شالة" األثري في العاصمة 
الرباط، مطالباً بـ"إغالق مكتب القناة 
فوراً". وذكر أن افتتاح مكتب القناة 

"خطوة استفزاز لمشاعر المغاربة ". 
وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا 
التطبيع، عبر عدد من االحتجاجات 

والفعاليات المختلفة.

كشف معهد ستوكهولم ألبحاث السالم "سيبري" أن العالم يتجه نحو 
عصر جديد من إعادة التسلح النووي وأن خطر حدوث تصعيد في 

أعلى مستوياته حاليا، بعد سنوات من محاولة االلتزام بنهج نزع 
السالح النووي وتراجع حجم ترساناته. وجاء ذلك في تقرير "سيبري" 

الصادر، أمس، لتقييم الوضع الحالي للتسلح ونزع السالح واألمن 
الدولي.

وذكر التقرير أن بعض النتائج الرئيسية التي توصل إليها تفيد بأنه 
"رغم االنخفاض الهامشي في عدد الرؤوس الحربية النووية في عام 
2021، إال أنه من المتوقع أن تزداد الترسانات النووية للدول خالل 

العقد المقبل". وتوقع باحثو المعهد أن عصر نزع األسلحة "يقترب من 
نهايته" وأن خطر حدوث تصعيد نووي "في أعلى مستوياته حاليا"، 
وأضاف التقرير: "بوادر تراجع الترسانات النووية في فترة ما بعد 

الحرب الباردة آخذ في النهاية".
وكانت لدى القوى النووية 12 ألف و705 رؤوس حربية نووية أوائل 

2022، أي 375 رأسا أقل مما كانت عليه أوائل 2021. وأوضح 
التقرير أن تلك الدول "كانت تواصل تحديث ترساناتها النووية، رغم 

أن العدد اإلجمالي لألسلحة النووية شهد انخفاًضا طفيًفا بين يناير/
كانون الثاني 2021 والشهر ذاته من عام 2022". غير أنه في 

المقابل، شدد على أنه من المحتمل أن يرتفع عدد األسلحة النووية 
في العقد المقبل، في خضم التوترات العالمية والحرب الروسية في 

أوكرانيا.
وفي السياق، أوضح التقرير أنه خالل عام 2022، تم نشر ما يقدر بـ 
3 آالف و732 رأًسا حربًيا مع الصواريخ والطائرات، بينها 2000 

مملوكة لروسيا أو الواليات المتحدة "تم وضعها في حالة تأهب 
عملياتية عالية". ورغم دخول معاهدة األمم المتحدة لحظر األسلحة 
النووية حيز التنفيذ أوائل 2021 وتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" 

)نيو ستارت( األمريكية الروسية لمدة خمس سنوات، إال أن الوضع 
يتدهور منذ بعض الوقت، وفقا للمعهد.

وأشار المعهد إلى أن االنخفاض في العدد اإلجمالي لألسلحة يرجع 
إلى قيام الواليات المتحدة وروسيا "بتفكيك الرؤوس الحربية" التي 

باتت خارج الخدمة، فيما ال يزال عدد األسلحة العاملة "مستقرا 
نسبيا". بدوره، قال يلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل 

التابع للمعهد: "تعمل جميع الدول المسلحة نووًيا على زيادة أو تطوير 
ترساناتها، ومعظمها يبرز الخطاب النووي والدور الذي تلعبه األسلحة 
النووية في استراتيجياتها العسكرية". وحذر وان في تصريحات نقلها 

موقع معهد سيبري اإللكتروني بالقول: "هذا اتجاه مقلق للغاية".

بقطاعي حوزة والبكاري

اجلي�ش ال�سحراوي ي�ستهدف جنود االحتالل املغربي 
شنت وحدات جيش التحرير الشعب الصحراوي أول أمس, هجمات جديدة ضد قوات االحتالل المغربي بقطاعي حوزة و البكاري, حسب البيان 

العسكري رقم 557 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وأوضح البيان الذي أوردته وكالة االنباء الصحراوية )واص( أن مقاتلي جيش التحرير 
الشعبي الصحراوي قصفوا تمركزات قوات االحتالل بمنطقتي لبريكة وأنقاب العبد بقطاع حوزة، ومنطقة أم الدكن بقطاع البكاري. وكانت مفارز 

متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد قصفت أمس السبت تمركزات القوات المغربية الغازية بقطاع أمكالة وبمناطق أمكلي 
الدشرة وأمكلي أتشطارا, حسب ذات البيان.



تظاهر أمس، عشرات 
الفلسطينيين من سكان 

شرق مدينة القدس المحتلة, 
بالقدس المحتلة, رفضاً 

لسياسة هدم منازلهم بحجة 
البناء دون ترخيص.    
ورفع المتظاهرون, من 

بينهم نساء وأطفال صورا 
لمنازل مهدمة في المدينة 

المقدسة والفتات كتب عليها 
»ال لسياسة هدم البيوت 

وتشريد الساكنين« و«ال 
لتهجير سكان القدس«.    

وغالبية المتظاهرين هم من 
سكان مبنى يضم 12 وحدة 
سكنية معرض لخطر وشيك 

بالهدم في منطقة »وادي 
قدوم« في بلدة سلوان 

جنوب المسجد األقصى 
شرق القدس.

وأفاد عدلي الرشق أحد 
الساكنين في المبنى: »على 
هامش المظاهرة, أّن شرطة 
االحتالل الصهيوني داهمت 
المبنى يوم االثنين الماضي, 

وأخذت قياسات الشقق 
وأجرت عمليات تصوير 

داخلية وخارجية وأبلغت 
عدًدا من السكان بإخالء 

البناية من أجل هدمها.    
وأضاف أن السكان 

مصممون على البقاء داخل 
منازلهم حتى لو هدمت فوق 

رؤوسهم إلدراكهم أّن ما 
يقوم به الكيان الصهيوني 

هو سياسة تهجير قسري من 
أجل تفريغ مدينة القدس من 

سكانها األصليين.    
وكان بيان صادر عن 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
في األراضي الفلسطينية 
ذكر أّن عملية الهدم في 

حال نفذت سيجري إخالء 
32 بالغاً و42 طفال بالقوة, 

مشيرا إلى وجود أسرتين 
في البناية من الالجئين 

الفلسطينيين.
وذكر البيان أنه وكما هو 
الحال في معظم عمليات 

الهدم في األرض الفلسطينية 
المحتلة, بما ذلك القدس 

الشرقية, »تكمن الذريعة 
التي تبرر الهدم المحتمل 

االفتقار إلى رخص بناء, 
التي يكاد يكون من المستحيل 

على الفلسطينيين الحصول 
عليها«, مشيرا إلى تحديد 

الموقع الذي يقع عليه المبنى 
من قبل سلطات االحتالل 
كمساحة مفتوحة خضراء 
الستخدامها كحديقة عامة.

وأكد البيان أن الجهود 
األولية تهدف إلى منع 
عملية الهدم من خالل 
التواصل مع السلطات 

المعنية, مشددا على وقوف 
مجتمع العمل اإلنساني 

على أهبة االستعداد لدعم 
المهجرين في حال المضي 

في الهدم.    
وهدمت سلطات االحتالل 

منذ مطلع العام الجاري 
300 مبنى في الضفة 

الغربية بما في ذلك القدس 
الشرقية بحجة البناء دون 

ترخيص, بحسب )أوتشا(.    
ويقوم الكيان الصهيوني 
بانتظام بعمليات هدم لما 

يعتبره مباني ومنازل 
»غير مرخصة قانونيا« 

في القدس والضفة الغربية, 
علما بأنه يمتنع عن إصدار 
تصاريح بناء للفلسطينيين 

في المناطق الخاضعة 
لسيطرته.    

وقال مستشار ديوان 
الرئاسة الفلسطينية لشؤون 

القدس أحمد الرويضي, 
إّن الهدف من وراء هدم 

المنازل هو تغيير التركيبة 
الديمغرافية في القدس 

لصالح االحتالل.    
وأضاف الرويضي: إن 
االحتالل يريد تقليص 

الوجود الفلسطيني إلى ما 
نسبته 15 بالمئة من مجمل 

السكان بشقي القدس الشرقي 
والغربي, مشيرا إلى أّن 

الفلسطينيين يشكلون حوالي 
42 بالمئة من مجمل السكان.    

وتابع أّن عمليات الهدم 
تهدف لطرد السكان ودفعهم 

لهجرة طوعية خارج 
المدينة المقدسة, مشيراً 

إلى وجود 22 ألف منزل 
فلسطيني مهدد بالهدم في 

القدس.

مب�شاركة 28 دولة

اللجنة اال�شت�ش�رية لـ�أونروا 
تعقد اجتم�عه� اليوم

يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ، اجتماع اللجنة االستشارية 
لوكالة األونروا بمشاركة 28 دولة، إضافة إلى الدول المضيفة 

ومنظمات أخرى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة 

شؤون الالجئين في المنظمة أحمد أبو هولي، إن اجتماع اللجنة 
االستشارية يأتي ليؤكد رفض أي محاوالت لنقل صالحيات الوكالة 

أو انضمامها الى منظمات تعمل نيابة عنها.
وشدد في حديث إلذاعة »صوت فلسطين« أمس، على رفض ما 
جاء في رسالة المفوض العام التي تحدث فيها حول إمكانية نقل 

صالحيات وكالة الغوث لمنظمات دولية منبثقة عن الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، لتقدم الخدمات نيابة عن الوكالة، مشيرا إلى ترحيب 

الدول المضيفة بطلب الجزائر االنضمام إلى اللجنة االستشارية 
وتقديم الدعم المالي، وأن تكون مبدئياً مراقبا في إطار حضورها 

الجتماعات اللجنة.
وبين أبو هولي أنه ستتم مناقشة االستعدادات للتحضير لمؤتمر 

المانحين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، الفتاً الى عقد 
لقاءات مباشرة بين الوفود على المستوى الجماعي والفردي، لوضع 

خطة عمل تعالج األزمة المالية، على أن يكون الحديث في شهر 
تشرين ثاني القادم حول تجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة 3 

سنوات قادمة.
باحث فل�سطيني يحذر من خطورته

خمطط �شهيوين جديد 
ملح�ولة تهويد القد�س

تكثف سلطات االحتالل الصهيوني مساعيها للسيطرة على مدينة 
القدس وطمس هويتها عبر مخطط تهويدي جديد يستهدف قطع 

أوصال الجزء الشرقي من المدينة وخنق اقتصادها.
ويبدأ المخطط التهويدي الجديد من شارع األنبياء الذي يقع في 

الجزء الغربي من القدس، ويتصل بباب العامود وشارع السلطان 
سليمان، ويلتقي أيًضا مع شارع صالح الدين األيوبي.

ويسعى المشروع االستيطاني بشكل أساسي لقطع حركة المواصالت 
بين هذه الشوارع تحت مسميات »تطويرية وتحسينية«. وحسب 

مصادر إعالم فلسطينية، فقد بدأت سلطات االحتالل بتنفيذ المرحلة 
األولى من المخطط قبل أيام بإقامة حديقة أمام شركة كهرباء المدينة.
ويأتي هذا ضمن مخططات االحتالل قبل نحو 20 عاًما، ويمتد على 

مساحة نحو 700 دونم، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى 
شارع المقدسي شرًقا؛ سعًيا لتحديد سياسات البناء فيها وتغيير هويتها.

ويقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب إن المخطط 
التهويدي الجديد يهدف لربط الجزء الغربي مع الشرقي في المدينة، 

ويضيف أبو دياب، أن »المشروع يستهدف شوارع األنبياء 
والسلطان سليمان وصالح الدين األيوبي وهؤالء لهم بصمات 

واضحة في القدس، لذلك يحاول االحتالل أن يضع بصماته على هذه 
المناطق وطمس الهوية اإلسالمية«.

وسيتضمن المخطط، حسب الباحث المقدسي، الكثير من اليافطات 
التي ستكتب باللغة العبرية داخل المنطقة المستهدفة، بهدف 

»عبرنة« المنطقة و«أسرلة« هذه الشوارع. ويشير أبو دياب إلى أن 
االحتالل أقام حديقة في المكان، لإليحاء بأن المشروع هدفه التطوير 

والترفيه وليس التهويد«. ويوضح أن »االحتالل أصبح مؤخًرا 
يغلف مشاريعه التهويدية بغالف التطوير وتحقيق المنفعة لتقليل 

الضغط الدولي عليه«. 
ويضيف »يريد االحتالل قطع المواصالت بين هذه الشوارع وإعاقة 

الحركة التجارية وخنقها ومنع وسائل المواصالت من الوصول 
إليها«. ويؤكد أبو دياب أن »المشروع تهويد بشكل مستحدث 

وحضاري لتعزيز رواية االحتالل«. ويحذر من أن »هذا المشروع 
سيكون من أخطر المشاريع على القدس ألنه قريب من البلدة القديمة 

والمسجد األقصى وسيغير المشهد العام«.
ومن جملة أهداف المشروع، تفريغ منطقة باب العامود وإبعاد 
الفلسطينيين عنها وعرقلة وصولهم إليها، والسيما أن الصراع 

على هذه المنطقة تضاعف في السنوات األخيرة لرمزيتها بالنسبة 
للفلسطينيين، وفق أبو دياب. ويوّضح الباحث المقدسي أن المشروع 

يتضمن نصب مئات كاميرات المراقبة في هذه المنطقة لمراقبة 
تحركات الفلسطينيين بهدف تأمين تنقالت المستوطنين في هذه 

المناطق.

الوكاالت
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الفل�سطينيون يت�سدون ملخططات االحتالل ال�سهيوين

مظ�هرة يف القد�س رف�شً� ل�شي��شة هدم املن�زل

بعد 16 �سهرا من االعتقال االإداري

االحتالل يفرج عن الن�ئب ي��شر من�شور 
أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني، 

أمس، عن النائب ياسر منصور من 
نابلس، بعد اعتقال إداري دام 16 شهرا.

وأفادت مصادر إعالم فلسطينية أن 
سلطات االحتالل أفرجت عن النائب 
منصور عبر حاجز »شمعة ميتار« 

الواقع بين الظاهرية والسموع جنوب 
الخليل، بعد 16 شهرا من االعتقال 

اإلداري.
واعتقلت قوات االحتالل »منصور« 

بتاريخ 16/2/2021 بعد مداهمة منزله 
في حي المعاجين بمدينة نابلس، وحولته 

لالعتقال اإلداري ستة أشهر، أتبعتها بأمر 
إداري آخر لستة أخرى، ومددتها لـ4 

أشهر انتهت اليوم.
وولد الشيخ النائب ياسر داود منصور 

في مدينة نابلس عام 1967، ونشأ 
في حواريها، وتعلم في مدارسها، قبل 
أن يلتحق بجامعة النجاح الوطنية عام 

1994 ويحصل على شهادة البكالوريوس 
في الشريعة اإلسالمية.

ومع بداية انتفاضة عام 1987 وانطالق 
حركة حماس نشط القيادي منصور في 
صفوف الحركة، ومارس جميع األدوار 
الدعوية والقيادية، وترك بصمة واضحة 

في تربية األجيال.
وفي عام 1993 أبعد منصور إلى جانب 
العشرات من أبناء الحركة اإلسالمية إلى 

مرج الزهور، لتتوالى بعد ذلك االعتقاالت 
المتكررة بحقه لدى االحتالل الصهيوني.

وحصل منصور عام 2000 على شهادة 
الماجستير في الفقه والتشريع من جامعة 

النجاح الوطنية، وعمل قبل ذلك وبعدها 
إماما وخطيبا في مساجد المدينة.

ونظرا لموقعه التنظيمي وبصماته 
الواضحة في العمل الوطني أصبح ممثال 
عن الحركة اإلسالمية في لجنة التنسيق 
الفصائلي في مدينة نابلس مشاركا في 

جميع الفعاليات ومتقدما لها، هذا باإلضافة 
إلى كونه أحد أعضاء لجان اإلصالح في 

المحافظة.
وفي عام 2006 كان منصور أحد 

أعضاء كتلة التغيير واإلصالح التي 
حصدت أغلب مقاعد المجلس التشريعي، 
ليصبح أحد النواب المنتخبين عن مدينة 
نابلس. واعتقل منصور بعد االنتخابات 

إلى جانب العشرات من النواب من قوات 
االحتالل أكثر من مرة.

قام بع�سرات االإعدامات املبا�سرة فى الفرتة االأخرية بحقهم

االحتالل ال�شهيوين يتعمد ا�شتهداف االأ�شرى املحررين
طالب رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات المنظمات 

الحقوقية واالنسانية ومجموعات الضغط الدولية، بتعقب ومحاسبة 
أجهزة األمن الصهيونية فى أعقاب استشهاد عدد من األسرى 

المحررين الذين استهدفتهم القناصة وكان آخرهم استشهاد األسير 
المحرر والجريح سميح عمارنة يوم السبت االماضي ، بسبب 
إصابته برصاص قناصة االحتالل في يعبد األول من جوان 

الحالي  .
 وأضاف حمدونة أن االحتالل قام بعشرات االعدامات المباشرة 

فى الفترة األخيرة بحق المحررين كان منهم األسير المحرر 
داوود الزبيدى فى الخامس عشر من ماي واستشهاد األسير 

المحررة غفران وراسنة فى األول من يونيو ، واستشهاد األسير 
المحرر ايمن محيسن من مخيم الدهيشة في بيت لحم فى الثانى 

من يونيو من نفس العام 2022 .
 وأكد حمدونة أن سياسة اإلعدام بحق األسرى فى السجون 

واألسرى المحررين الفلسطينيين وبحجج االشتباه زادت وتيرتها 
في الفترة األخيرة بتغطية من االحتالل. وبين، أن االحتالل قام 
بعشرات االعدامات بحق األسرى فى السجون والمحررين كما 

حدث مع األسير المحرر فالح أبو ماريا  في منزله ببلدة بيت أمر 
بالخليل بثالث رصاصات أدت إلى استشهاده، واصابة ابنه محمد 

)21 عاماً( برصاصة في القدم فى 23/7/2015 ، واألسير 
الشهيد معتز حجازى 32 عاما برصاص قوات االحتالل الخاصة 

بعد اقتحام منزله في حي الثوري ببلدة سلوان في 30 /10 / 
2014  بعد أن أطلقت النيران من رشاشاتها أثناء محاصرته 

على سطح منزله، وبعد تأكد القوات بإصابته وعدم قدرته على 

الحركة اقتحمت المنزل وسطح البناية وألقت عليه »االلواح 
الشمسية لتسخين المياه«، وتركته ينزف دون تقديم العالج الالزم 

له.
وأشار، إلى إعدام الشاب نافع جميل السعدي )21 عاًما( فى  

19/12/2013 بدٍم بارد بعد اعتقاله مع ابن عمه وهما ينزفان 
دًما جراء إصابتهما برصاص القوات الخاصة في جنين ، واعدام 
الشاب صالح ياسين )24 عاماً( بنيران قوات االحتالل في مدينة 

قلقيلية ، وقامت فى  17/9/2013 باعتقال اسالم حسام سعيد 
الطوباسي 22 عاما حياً ، ثم تم استشهاده بظروف غامضة بعد 

إصابته جراء اقتحام وحدات خاصة صهيونية بمداهمة منزله 
وتفجير أبوابه بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. 

وذكر أن االحتالل ارتكب جريمة إعدام فى مخيم قلنديا حينما 
قامت القوات الخاصة الصهيونية بلباسها المدني بإطالق 3 

رصاصات على رأس وصدر يونس جحجوح بشكل مباشر، كما 
أطلقت 4 رصاصات على ذات المنطقة للشهيد العبد، وأطلقت 3 
رصاصات على صدر ورأس جهاد أصالن فى 26/8/2013. 

وأشار إلى أن القوات الخاصة والجيش كرر مراراً وتكراراً 
إعدامات مشابهة أثناء االعتقال وفى داخل السجون، كما حدث مع 

األشقر والشوا والسمودي ، وفي 12 نيسان 1984 مع منفذى 
حافلة 300 بنية مبادلة أسرى وقد قامت القوات الخاصة بقتل 

جمال قبالن )18 عاماً(، من قرية عبسان، ومحمد أبو بركة )18 
عاما(، من بني سهيلة ، وتم اعتقال االثنين اآلخرين أحياء ومن 

ثم تم إعدامهما بدٍم بارد، وهما صبحي أبو جامع )18 عاما(، من 
بني سهيلة ومجدي أبو جامع )18 عاما(، من بني سهيلة .
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 طلحة بن عبيد اهلل.. أحد العشرة المبشرين بالجنة

المبشرين  العشرة  أحد  اهلل،  عبيد  بن  طلحة 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  من  وواحد  بالجنة، 
من  آيات  فيهم  نزلت  الذين  وسلم،  عليه  اهلل 
القرآن الكريم، ويكفيه وصف رسول اهلل )صلى 
ينظر  أن  أراد  “من  بقوله  له  وسلم(  عليه  اهلل 
إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة 
بن عبيد اهلل” كما سماه النبي يوم أحد “طلحة 
الخير” وفي غزوة ذي العشيرة “طلحة الفياض” 
ويوم خيبر “طلحة الجود”. طلحة بن عبيد اهلل 
ليس فقط أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالجنة، بل هو أحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى اإلسالم، وأحد الخمسة 
أبي بكر رضي اهلل عنه،  أسلموا على يد  الذين 
ي رسول  تُوُفِّ الذين  الشورى  الستة أهل  وأحد 
عنهم،  راض  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
وأحد الذين كانوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الجبل فتحرَّك بهم. كان طلحة بن  وسلم على 
عبيد اهلل من سادة ووجهاء قريش، وكان تاجرا 
نزل  لقوته.  قريش  أسد  عليه  ويطلق  وثريا، 
في طلحة بن عبد اهلل قول اهلل تعالى: )مِّنَ 
اهللَّ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَُقوا  ِرجَاٌل  اْلمُؤْمِِنينَ 
وَمِنْهُم  نَحْبَهُ  َقضَى  مَّن  َفمِنْهُم  عََليْهِ 
لِّيَجِْزيَ  تَبْدِياًل*  ُلوا  بَدَّ وَمَا  يَنتَظِرُ  مَّن 
بَ  وَيُعَذِّ ِبصِدْقِِهمْ  ادِقِينَ  الصَّ اهللَّ 
ِإنَّ  عََليِْهمْ  يَتُوبَ  َأوْ  شَاَء  ِإن  اْلمُنَافِقِينَ 
اهللَّ َكاَن َغُفورًا رَّحِيمًا(، )سورة األحزاب: اآليات 
23 – 24(، تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أحد  غزوة  في  طلحة  إلى  أشار  ثم  اآلية،  هذه 
على  يمشي  رجل  إلى  ينظر  أن  سره  “من  قائاًل: 

األرض، وقد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة”.
 من هو طلحة بن عبيد اهلل؟ 

هو أبو محمد طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان 
مرة  بن  تيم  بن  سعد  بن  كعب  بن  عمرو  بن 
التيمي،  القرشي  غالب  بن  لؤي  بن  كعب  بن 
ويجتمع مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في مرة 
بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة 
وعدد ما بينهم من اآلباء سواء، ويعرف بطلحة 
اهلل  صلى  عنه  وقال  الفياض،  وطلحة  الخير، 
نَحْبَهُ.  َقضَى  نْ  مِمَّ »َطْلحَُة  وسلم:  عليه 
ابْنَُة  عْبَُة  الصَّ هي   – عنه  اهلل  رضي   – أمه 
اليمن  أهل  من  امرأة   ، اْلحَضْرَمِيِّ اهللَّ  عَبْدِ 
ولها  أسلمت  الحضرمي،  بن  العالء  أخت  وهي 
بن  طلحة  وُلِد  الهجرة.  بشرف  وظفرت  صحبة 
عبيد اهلل رضي اهلل عنه في مكة، قبل البعثة 
وعمل  قرشيَّة،  بيئة  في  عامًا،  عشر  بخمسة 
كمعظم أهل قريش بالتجارة، حيث كان يذهب 
إلى الشام لشراء البضائع من هناك، ليتَّجر فيها 
للعرب  مقصدًا  تعتبر  التي  لمكة،  عودته  عند 

قبل اإلسالم لوجود الكعبة فيها. 
كيف أسلم طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل عنه-  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
سوق  إلى  وصل  فلمّا  بصرى،  إلى  تجارة  في 
بصرى سمع راهبًا في صومعته يُبشّر بقدوم 

جاء  هل  طلحة  فسأل  مّكة،  أرض  من  نبيّ 
أحمد؟، وعاد مُسرعًا إلى مكة ليرى صدق كالم 
كان  الّذي  بالخبر  وصوله  فور  فسمع  الرّاهب، 
يشغل أهل مّكة، وهو نزول النّبوّة على محمّد 
رسول  إلى  فذهب  وسّلم-.  عليه  اهلل  -صّلى 
بكر  أبي  مع  وسّلم-  عليه  اهلل  -صّلى  اهلل 
الرّاهب وأعلن إسالمه،  الصدّيق، وأخبره بخبر 
فكان من السّابقين لإلسالم. وقد القى طلحة 
بداية  في  المسلمون  القاه  ما  اهلل  عبيد  بن 
الدّعوة من األذى، فقد كان أخوه عثمان وقيل 
حبل  في  بكر  أبي  مع  يربطه  خويلد  بن  نوفل 
واحد، ليمنعانهما من أداء الصّالة، فكان طلحة 
دليل  طلحة  إسالم  قصة  وفي  بكر.  ألبي  قرينًا 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  نبينا  نبوة  دالئل  من 
وأماراته  بعالماته  اليهود  معرفة  على  وشاهد 
صلى اهلل عليه وسلم، فمن المعلوم أن اليهود 
أقاموا بالجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى 
اهلل عليه وسلم، وكانوا يفخرون على جيرانهم 
وأنهم  الكتاب،  أهل  من  بأنهم  العرب  من 
اهلل،  عند  من  مُنزال  سماويا  دينا  يعتنقون 
بشرت  الذي  الزمان  آخر  نبي  ظهور  اقترب  وقد 
البشارات  أن  ومع  أوصافه،  وذكرت  التوراة،  به 
والعالمات التي يعرفونها قد تجمعت في النبي 
ما  كتموا  فإنهم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد 
عندهم من آيات وبينات، ولم يؤمنوا به حقدا 
أن  يتطلعون  كانوا  ألنهم  واستكبارا،  وحسدا 

يكون هذا النبي من بينهم. 
كرم طلحة 

في  قويا  مقاتال  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
أيضا  كان  لكنه  ومقداما.  شجاعا  الصفوف،  أول 
اّلصحابي  عُرف  فقد  والكرم.  بالجود  معروفا 
طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل عنه- بالكرم 
أغنياء  من  يُعدّ  فهو  الشّديد،  والسّخاء 
شبابه،  منذ  بالتّجارة  يعمل  وكان  الصّحابة، 
-صّلى  اهلل  رسول  سمّاه  سخائه  شدّة  ومن 
طلحة  منها:  أسماء  بعدّة  وسّلم-  عليه  اهلل 
وقد  الجود،  وطلحة  الخير،  وطلحة  الفيّاض، 
سجّل مواقفا كثيرة تدل على عطائه وسخائه، 

منها:
اشترى بئرا لسقي المسلمين منه، وذبح جزورًا 

إلطعامهم.
أنفق ماال كثيرا في تجهيز غزوة العسرة.

افتدى عشرة من أسرى بدر بماله.
باع أرضا له بسبعمئة ألف، فلم يهنأ له النّوم 
ليال والمال عنده، فما لبث أن طلع عليه الصّبح 

حتّى وزّعه.
ما يلبس  لم يجد  ألف درهم، ثمّ  تصدّق بمئة 

إال شيئا قديما.
 كان يُرسل إلى عائشة -رضي اهلل عنها- كّل 
فقراء  على  لتوزّعها  درهم،  آالف  عشرة  عام 

المسلمين.
 كان ال يترك غارما من قومه بني تيم إاّل وسدّد 
بن  عبيد  عن  سدّد  فقد  دينه،  وقضى  عنه 

من  رجل  عن  ودفع  درهم،  ألف  ثمانين  معمر 
تيم ثالثين ألفا. 

جار النبي صلى اهلل عليه وسلم في الجنة
طلحة  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  بشر   
والزبير  “طلحة  قال:  كثيرة،  مواقف  في  بالجنة 
إلى  ينظر  أن  أراد  “من  وقال:  الجنة”،  في  جاراي 
طلحة  إلى  فلينظر  رجليه  على  يمشي  شهيد 
طلحة،  رأى  ُأحد،  غزوة  وفي  اهلل”.  عبيد  بن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والدم يسيل 
يضرب  أمامه  وقفز  جنونه  فجن  وجنتيه،  من 
الرسول  وسند  ويساره،  بيمينه  المشركين 
وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه، 
وقال أبو بكر رضي اهلل عنه، عندما يذكر غزوة 
من  أول  كنت  طلحة،  يوم  كان  كله  ذلك  ُأحد: 
عبيدة  وألبي  الرسول  لي  فقال  النبي  إلى  جاء 
به  وإذا  ونظرنا،  أخاكم،  “دونكم  الجراح:  بن 
بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، وإذا 

أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه”.
فضائل طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  فضائل 
رواه  ما   – منها:  نذكر  مشهورة  كثيرة  عنه- 
قال:  حازم  أبي  بن  قيس  إلى  بإسناده  البخاري 
“رأيت يد طلحة شالء وقى بها النبي صلى اهلل 
اشتمل  الحديث  هذا  أحد”.  يوم  وسلم  عليه 
على منقبة عظيمة خص بها طلحة بن عبيد 
رسول  وقى  أنه  وهي  عنه-  اهلل  -رضي  اهلل 
لما  أحد  يوم  بيده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
فاتقى طلحة  أن يضربه  المشركين  أراد بعض 

الضربة بيده حتى أصابها شلل. 
النهدي  عثمان  أبي  إلى  بإسناده  أيضًا  وروى   –
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  مع  يبق  لم  قال: 
رسول  فيهن  قاتل  التي  األيام  تلك  بعض  في 
وسعد  طلحة  غير  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
عن حديثهما. وهذا الحديث أيضا تضمن منقبة 
ظاهرة لطلحة بن عبيد اهلل من حيث إنه بقي 
عندما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مع 
تفرق الناس عنه يوم أحد. – وروى أبو عيسى 
الزبير -رضي اهلل عنه-  إلى  بإسناده  الترمذي 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  على  كان  قال: 
إلى الصخرة فلم  وسلم يوم أحد درعان فنهض 
يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى 
اهلل عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال: 
يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  فسمعت 
“أوجب طلحة”، أي: وجبت له الجنة بسبب عمله 
خاطر  فإنه  اليوم  ذلك  في  فعل  بما  أو  هذا 
صلى  اهلل  رسول  بها  وفدى  أحد  يوم  بنفسه 
بإسناده  نعيم  أبو  روى   – وسلم.  عليه  اهلل 
إلى أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم 
طلحة. وهذا مدح وثناء عظيم وشهادة صادقة 

من صدّيق هذه األمة. 
– ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه 

القتال في  ووفى هلل بما نذره على نفسه من 
سبيله ونصرة دينه. فقد روى الترمذي بإسناده 
معاوية  على  دخلت  قال:  طلحة  بن  موسى  إلى 
فقال: أال أبشرك؟ سمعت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يقول: “طلحة ممن قضى نحبه”. – 
النبي صلى  أن  ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- 
فقد  شهيدًا.  يموت  أنه  أخبر  وسلم  عليه  اهلل 
روى مسلم في )صحيحه( بسنده إلى أبي هريرة 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  عنه-  اهلل  -رضي 
رسول  فقال  حراء  جبل  على  كان  وسلم  عليه 
فما  حراء  “اسكن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
النبي  أو شهيد” وعليه  أو صديق  إال نبي  عليك 
وأبو بكر وعمر وعثمان  صلى اهلل عليه وسلم 
وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي 

اهلل عنهم.
صلى  اهلل  رسول  أن  الرفيعة  مناقبه  ومن   –  
قال  راض.  عنه  وهو  توفي  وسلم  عليه  اهلل 
ذكر  )باب  تعالى:  اهلل  رحمه  البخاري  اإلمام 
مناقب طلحة بن عبيد اهلل، وقال عمر: توفي 
راض(.  عنه  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
أن  منزلته  وعلو  مكانته  عظم  على  يدل  ومما 
بالجنة  له  شهد  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 

ضمن جماعة من فضالء الصحابة. 
كيف استشهد طلحة بن عبيد اهلل؟ 

عاش طلحة رضي اهلل عنه إلى زمن خالفة علي 
ا حدث الخالف بين الصحابة  بن أبي طالب، وَلمَّ
أمير  وبيعة  األمور  استقرار  أولى:  أيهما  حول 
المؤمنين رضي اهلل عنه، أم القصاص لعثمان 
رضي اهلل عنه، كان طلحة بن عبيد اهلل رضي 
إلى  يميل  كان  الذي  الثاني،  الرأي  مع  اهلل عنه 
أمير  جاء  ذلك  ورغم  ولكن  القصاص،  تقديم 
عنه،  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين 
عن  يرجع  أن  عنه  اهلل  رضي  طلحة  وناشد 
قتاله، وأالَّ يؤذيه بذلك، فرجع طلحة رضي اهلل 
فلحقه  المعركة،  عن  ينسحب  أن  وقرَّرَ  عنه، 
الفتن،  إشعال  يريدون  ممن  غادرٌ،  سهمٌ 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  يتَّحدَ  أن  ويضرهم 
اهلل عليه  وسلم، فكان استشهاده يوم موقعة 
اهلل  صلى  بحبيبه  ليلحق  36هـ  سنة  الجمل 
رضي  عليٌّ  كان  وحين  األبرار.  وأصحابه  عليه  
اهلل عنه يستعرض شهداء المعركة، راح يصلي 
عليهم جميعًا، الذين كانوا معه، والذين كانوا 
ه، ولما فرغ من دفن طلحة رضي اهلل عنه،  ضدَّ
والزبير رضي اهلل عنه، وقف يودعهما بكلمات 
أنا،  أكون  أن  “إني ألرجو  اختتمها قائاًل:  جليلة، 
اهلل  قال  الذين  من  وعثمان  والزبير  وطلحة 
فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِرهِمْ مِنْ غِلٍّ 
]الحجر:47[،  مُتََقاِبلِينَ﴾  سُرٍُر  عََلى  ِإخْوَانًا 
الصافية  الحانية  بنظراته  قبريهما  ضمَّ  ثم 
صلى  اهلل  رسول  هاتان  أذناي  “سمعت  وقال: 
وَالزُّبَيْرُ  »َطْلحَُة  يقول:  وسلم  عليه   اهلل 
عنهم  اهلل  فرضي  الجَنَّةِ«]19[.  فِي  جَارَايَ 

أجمعين.
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املـوافق   لـ 15 ذو القعدة 1443 هـ  

 فيما تم ت�سجيل 6 حاالت "غ�ش" 

في اأول اأيام الباك بالجلفة

"الغ�ش" يجّر �سيدة اإلى الحب�س  
بعد قضية االطاحة ببرلماني وعنصر أمني تورطا في قضية 

محاولة ادخال إجابات لتلميذة تمتحن داخل مركز، ووقف استاذة 
مستخلفة تساعد تالميذ في الغش عبر وسائط، أصدرت أمس 
محكمة غرداية، قرار، بوضع سيدة الحبس المؤقت، لقيامها 

بمساعدة ابنتها على الغش أثناء اجتيازها امتحان مادة التاريخ 
والجغرافيا لنيل شهادة التعليم المتوسط بالتواصل معها بواسطة 

هاتف نقال.
وأوضحت محكمة غرداية في بيان لها  انه  "عماًل بأحكام المادة 
11 من قانون اإلجراءات الجزائية, تعلم نيابة محكمة الجمهورية 

لدى محكمة غرداية, أنه بتاريخ 7 جوان الجاري أخطر رئيس 
مركز االمتحان وريدة مداد وسط مدينة غرداية مصالح الضبطية 
القضائية بكشف حالة غش من طرف التلميذة المترشحة )ج.ن(، 
وهذا بالتواصل بوساطة هاتف نقال مع والدتها المسماة )م.ف(, 

التي مّكنتها من اإلجابة في موضوع التاريخ والجغرافيا"، مشيرة 
انه "فتح بنفس التاريخ رجال الضبطية القضائية تحقيقا في الوقائع 
مع إخضاع الهاتف المستعمل للمراقبة االلكترونية وسماع المشتبه 

فيها والتي أكدت الوقائع”.
كما أوضحت المحكمة انه "تم تقديم المشتبه فيها )م.ف( بتاريخ 12 
جوان أمام نيابة الجمهورية التي تابعتها بجنحة نشر أجوبة امتحان 

شهادة التعليم المتوسط باستعمال االتصال عن بعد, طبقاً لنص 
المادة : 253 مكرر 6 ومكرر 7 من قانون العقوبات, وإحالتها 

وفقا إلجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح لمحاكمتها وفقا 
للقانون, وبالتاريخ ذاته, أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 16 

جوان مع األمر بوضع المتهمة الحبس المؤقت”.
هذا وأصدرت مديرية التربية لوالية الجلفة عن تسجيل 6 حاالت 
غش في أول امتحان من شهادة البكالوريا اول أمس على مستوى 

مراكز االجراء مما قد يعكر صفو هذا الحدث التقويمي الهام وعليه 
فذكرت المترشحين المراهنين على هذا السلوك بالعواقب الوخيمة 

لمثل هذه التصرفات لما لها من اثر اثر سلبي على مسارهم 
الدراسي، داعية جميع المترشحين الى االحترام الدقيق والحرفي 

لتعليمات الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات المبينة في 
االستدعاء.

مريم عثماني

في ح�سيلة لم�سالح الأمن الوطني

هالك 4 اأ�سخا�س في حوادث مرور 
بالمناطق الح�سرية

هلك 4 أشخاص وجرح 164 آخرون في 120 حادث مرور تم 
تسجيله يومي 10 و11 جوان الجاري من طرف مصالح األمن 
الوطني على مستوى المناطق الحضرية. وأوضح بيان للمديرية 

العامة لألمن الوطني أّن المعطيات التي قامت بها المصالح 
المختصة لألمن الوطني تشير إلى أّن سبب وقوع هذه الحوادث 

يعود بالدرجة األولى إلى العنصر البشري. 
وفي هذا اإلطار، جّددت مديرية األمن الوطني دعوتها لمستعملي 
الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر 
أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم األخضر 

1548 وخط النجدة 17، لتلقي البالغات على مدار 24 ساعة.
ر. ن

بعد 3 اأيام من البحث المتوا�سل

انت�سال جثتي غريقين 
ب�سواطئ تيبازة

تمكنت وحدات الحماية المدنية خالل الـ 24 ساعة 
األخيرة من انتشال جثتي غريقين بعد ثالثة أيام 
من البحث المتواصل ليرتفع عدد الوفيات إلى 

ثالثة منذ الفاتح جوان الحالي.
ففي عمليتين متفرقتين، تمكن غطاسو الحماية 

المدنية مساء أول أمس، من انتشال جثة الشاب 
)23 سنة( المفقود منذ يوم الجمعة الماضي، والذي 

تعرض رفقة ثالثة من أصدقائه للغرق بشاطئ 
النخيل )شنوة(، حيث تم إنقاذ اثنين من موت 

محقق فيما انتشلت جثة احدهما )24 سنة( في 
اليوم نفسه قبل أن تتواصل األبحاث عن الضحية 

الرابعة الذي عثر عليه األحد.
وتكلّلت عمليات البحث الواسعة التي باشرتها 

مصالح الحماية المدنية بتجنيد عدد من الغطاسين 
وزوارق النجدة بالعثور على جثة ضحية أخرى 

هلكت بشاطئ صخري ممنوع به السباحة، غربي 
تيبازة، وهو شاب من الجزائر العاصمة يبلغ من 

العمر 29 سنة.
وارتفع بذلك عدد ضحايا الغرق منذ الفاتح جوان 
إلى 3 وفيات تم تسجيلها نهاية األسبوع الماضي 

من إجمالي 733 تدخاًل أسفر عن إنقاذ 724 
غريقاً وإصابة 172 بجروح متفاوتة منهم 30 
استدعت حالتهم نقلهم لمستشفيات الوالية لتلقي 

العالج الضروري.
وسجلت مصالح الحماية المدنية توافد 210 ألف 
مصطاف على مختلف شواطئ والية تيبازة منذ 
الفاتح جوان الجاري، فيما تواصل  التحذير من 
خطورة السباحة بالشواطئ الصخرية الممنوعة 

للسباحة.
ف. م

�سيدي بلعبا�س 

الحب�س النافذ �سد م�سرم 
النيران بغابة تنيرة 

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء 
سيدي بلعباس، متهماً بإضرام النار بغابة 

تنيرة بالحبس عاماً نافذاً، وسنتين غير نافذتين 
مع تغريمه بمئتي ألف دينار، بعد متابعته 

بتهمة الحرق العمدي للغابات.
ذكرت خلية اإلعالم واالتصال للمحافظة الوالئية  

للغابات أّن القضية التي تأسست فيها محافظة 
الغابات كطرف مدني، حّققت فيها مصالح الدرك 

الوطني بعد نشوب حريق بغابة "قليب الثور" 
الواقعة بإقليم قرية تنزارة ببلدية "بن عشيبة 

الشيلية" بتاريخ 5 فيفري 2021، وصدر الحكم 
فيها األسبوع الماضي.

وأفاد أنه ثبت تورط المتهم الذي كان يرعى غنمه 
بالمنطقة، بعد مراجعة تموقعه بالمكان خالل وقوع 

الحريق عن طريق هاتفه النقال، علماً أنّه أنكر  
تواجده أصاًل بالمنطقة. يذكر أّن الحريق المفتعل 

أتى على مساحة إجمالية تقدر بهكتارين منها 0.5  
هكتار صنوبر حلب و 1.5 هكتار من األدغال.

ق. و

اعتمد ر�سميا من طرف المعهد 

الوطني للملكية ال�سناعية

 جامعة ورقلة تتح�سل
  على رابع براءة 

اختراع ل�سنة 2021
تحصل مخبر إستغالل وتثمين الموارد 

الطبيعية في المناطق الجافة بكلية العلوم 
التطبيقية بجامعة "قاصدي مرباح" بورقلة 
على براءة اإلختراع الرابعة لسنة 2021 .

وتتلخص هذه البراءة في إقتراح مادة إنشائية 
جديدة تتكون أساسا من إستغالل مخلفات 
البالستيك المضرة بالبيئة ورمال الكثبان، 
التي تزخر بها مناطقنا الصحراوية، في 

صناعة البالطات المرنة وحواف الطرقات 
وكذا قنوات الصرف الصحي.

وتنسب براءة اإلختراع هذه لألساتذة 
المخترعين البروفسورعبد الواحد كريكر، 
والبروفيسور جمال بوطوطاو، والدكتور 

مهدي صغيري .
وتم إعتماد هذا اإلختراع واإلعتراف به 

رسميا من المعهد الوطني الجزائري للملكية 
الصناعية والذي من شأنه أن يقدم خدمات 

نوعية في مجال الصناعات التحويلية ، 
إضافة إلى كونه نتاج علمي لجامعة ورقلة  
يسمح لها بإعتالء مراتب عليا في الترتيب 

الوطني للجامعات.
ق. و

تنظيم تظاهرات تح�سي�سية عبر كل وليات الوطن 

الجزائر تحيي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
تنظم الوكالة الوطنية للدم عدة تظاهرات، �سيما اأيام تح�سي�سية واعالمية وحمالت 

لجمع الدم ابتداء من اليوم عبر التراب الوطني بمنا�سبة اليوم العالمي للمتبرعين 

بالدم بهدف الترويج للتبرع بهذا ال�سائل الحيوي، ح�سبما اأ�سار اإليه بيان للوكالة.

 مالك "مجمع النهار" 

متابع في ق�سايا ف�ساد

 اإدانة اأني�س رحماني

 بـ 10 �سنوات حب�سا نافذا
أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية واالقتصادية 
لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، مالك مجمع 
النهار، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، بـ 10 سنوات حبسا 

نافذا و1 مليون دج غرامة مالية، بعد متابعته في قضية ذات صلة 
بالفساد.

كما سلط نفس العقوبة على رجل األعمال السابق محي الدين 
طحكوت المتابع بتهمة "تبييض األموال”. وبالنسبة لشركة "األثير 
للصحافة" التابعة للمجمع, فقد ألزمها بدفع 32 مليون دج, مع دفع 

تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 مليون دج.
كما قضى بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية 

المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي 
التحقيق, والتي هي كذلك محل االنابات القضائية.

وكانت قد وجهت لرجل األعمال طحكوت محي الدين في هذه 
القضية تهمة تبييض األموال, فيما توبع مالك مجمع النهار بجنح 

عدة, أهمها "سوء استعمال عن سوء نية ألموال شركة األثير 
للصحافة, مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف, استغالل النفوذ 
وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة", باإلضافة إلى 

"التصريح الكاذب".
ق. و

ح�سيلة مروعة ب�سبب اإرهاب الطرقات

 35 قتيال و1355 جريح 
في حوادث مرور خالل اأ�سبوع

ا�ستثنت عدم لب�س الكمامة بالم�سجد الحرام والم�سجد النبوي

ال�سعودية تلغي اإجراءات مكافحة كورونا ب�سروط

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 
1355 آخرون بجروح في 1221 

حادث مرور سجل في مختلف 
جهات الوطن خالل الفترة الممتدة 

من 29 ماي إلى 4 جوان الجاري، 
حسب ما أفاد به، أمس، بيان 

لمصالح الحماية المدنية.
وأوضح المصدر ذاته أن أثقل 

حصيلة سجلت في والية الجزائر 
بوفاة 6 أشخاص وجرح 150 

آخرين, تم إسعافهم على إثر 149 
حادث. كما قامت وحدات الحماية 

المدنية بإخماد 1514 حريق منها 
منزلية صناعية وحرائق مختلفة, 

أهمها في والية الجزائر حيث 
سجلت 103 تدخل على إثر 71 

حريق.
ر. ن

ع.ط

أوضح المصدر ذاته أن هذه التظاهرات 
التي تمتد ألسبوع ستنظم من طرف 
الوكالة في اطار شراكة مع ممثلية 

المنظمة العالمية للصحة في الجزائر 
وبالتنسيق مع مديرات الصحة والسكان 

من خالل هياكلها الخاصة بنقل الدم 
واالتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم 
والحركة الجمعوية ومختلف االدارات 

والمؤسسات العمومية والخاصة 
ومتعاملي الهاتف النقال.

وتشارك أيضا وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف في هذه النشاطات الرامية 

الى انشاء سلسلة للتضامن الوطني من 
خالل خطبة يوم الجمعة والمديرية 

العامة لألمن الوطني من خالل اطالق 
الحملة الوطنية الثانية لجمع الدم من 19 

الى 21 جوان.

كما سيتم تنظيم عدة حفالت تكريمية 
عبر أرجاء الوطن تجاه المتبرعين 
بانتظام ومختلف الشركاء والحركة 
الجمعوية عرفانا بالجهود المبذولة 
والتزامهم دون انقطاع سيما خالل 

األزمة الصحية وكذا "دورهم الحاسم" 
من أجل ضمان التوفير الدائم للدم 
ومنتوجات الدم المؤمنة لخدمات 

العالج. وفي هذا اإلطار، تم التوقيع 
على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية 

للدم وشركة المياه والتطهير للجزائر 
العاصمة )سيال( من أجل "تنسيق 

الجهود في اطار الترويج للتبرع بالدم 
وجمعه لدى مستخدمي سيال".

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن 
تجند المتبرعين بالدم خالل إحياء اليوم 
العالمي للمتبرعين بالدم في سنة 2021 
سمح بجمع 7502 كيس دم عبر التراب 

الوطني، كما أشارت الوكالة الى أنه 

"اذا كان نقل الدم يشكل جانبا اساسيا 
للعالج في مجال الصحة العمومية 

فانه معترف به أيضا كعمل يساهم في 
تعزيز الروابط االجتماعية وبناء مجتمع 

موحد"، مضيفة أن المتبرعين بالدم 
على المستوى الوطني "لطالما لبوا 

النداء للتبرع بالدم ومنتوجات الدم لفائدة 
المرضى الذين هم بحاجة الى نقل دم".

وأشار المصدر نفسه الى أن "تجند 
هؤالء والتنسيق الوطني مع مصالح 
نقل الدم سمحا بضمان تموين بالدم 

وبشكل كاف واستفادة المحتاجين اليه 
". ويتم احياء اليوم العالمي للمتبرعين 
بالدم الذي أسس سنة 2005 يوم 14 

يونيو من كل سنة علما ان شعار 
الطبعة الـ 14 الذي اختارته المنظمة 

العالمية للصحة هو "التبرع بالدم 
بادرة تضامن. شارك في الجهد وانقذ 

األرواح".

أعلنت المملكة العربية السعودية، 
أمس، رفع اإلجراءات االحترازية 
المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، 

وفق محددات وشروط. ;جاء ذلك في 
بيان لوزارة الداخلية، نشرته وكالة 

األنباء السعودية )واس(. وقال البيان، 
إن القرارات الجديدة "جاءت بناء 

على المكتسبات المتحققة في مكافحة 
الجائحة، والتقدم في برنامج اللقاحات 

الوطني وارتفاع نَسْب التحصين 
والمناعة ضد الفيروس في المجتمع".

واستثنت الوزارة من عدم اشتراط 
لبس الكمامة في األماكن المغلقة، 

"المسجد الحرام، والمسجد النبوي، 
واألماكن التي يصدر بشأنها 

بروتوكوالت من قبل هيئة الصحة 
العامة أو المنشآت واألنشطة 

والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل 
العام".

وألغت الوزارة اشتراط التحصين 
والتحقق من الحالة الصحية، للدخول 
إلى المنشآت واألنشطة والمناسبات 

والفعاليات وركوب الطائرات 
ووسائل النقل العام، مع استثناء 

"المؤسسات التي ترغب في تطبيق 
مستويات حماية أعلى".وفي 6 مارس 
الماضي، أعلنت السعودية، "اإليقاف 

الفوري" لتدابير مكافحة فيروس 
كورونا بالبالد، مع االستمرار 

باإللزام بلبس الكمامة في الحرمين 
واألماكن المغلقة، وبنود احترازية 

أخرى.
الوكالت
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