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"مجلة الجي�ش" ت�صيد بم�صروع تب�ن االإ�صالحي، وت�ؤكد

معالم الجزائر الجديدة بداأت تتج�سد عمليا تحت قيادة رئي�س جامع لل�سمل
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حقق�ا ف�زا محققا اأمام تنزانيا 
بملعبها بهدفين دون رد 

  الخ�ســـــــــر يوؤكــــــدون
 ا�ستفاقتهــــــم ويدعمـــون

�سدارتهـــم لمجموعتهـــم

هل �ستحرم "الأ�سعار" الجزائريين من اإقتناء اأ�ساحي العيد؟
 في ظل الغالء 

 والم�صاربة

  التي ت�صهدها 

االأ�ص�اق كل �صنة

09

ب�صبب م�قف مدريد المنافي لل�صرعية الدولية تجاه ال�صحراء الغربية

 الجزائــر تعّلـق معاهـدة ال�سداقــة
 وح�سـن الجـوار والتعـاون مع اإ�سبانيــا



قالت مجلة الجيش الجيش في افتتاحيتها لشهر 
جوان الجاري، إن رئيس الجمهورية تمكن من 
إرساء قواعد وتقاليد جديدة في مدة ال تتجاوز 

30 شهرا، منذ توليه مهمة قيادة البالد، وجاء في 
نص االفتتاحية أن الرئيس "وشح مختلف مناحي 

التسيير برمزية غابت عنها منذ عقود، مؤكدا 
أن المشروع اإلصالحي المتكامل الذي يحمله 
قد اكتملت أسسه وقواعده، وبدأت تلوح معالم 

جزائر جديدة وتتجسد عمليا على أرض الواقع. 
وتعمل بجد وثبات تحت قيادة رئيس منتخب 

جامع للشمل".
ولفتت االفتتاحية إلى المناسبة التاريخية التي 

تتحضر بالدنا إلى االحتفال بها، والمتمثلة في 

الذكرى الستون لعيد االستقالل، حيث دعت 
الغتنام المناسبة إلرساء "قاعدة انطالق جدية. 
تنسي الماضي البغيض وتتطلع لمستقبل واعد، 

ألن الجزائر تسع جميع أبناءها"، مشددة على أن 
"تغليب المصلحة العليا للوطن ورص صفوف 

الشعب، هي من بين الشروط األساسية التي 
تمكن بالدنا من التصدي لألعداء والحاقدين، 

ووضع حد لمحاوالتهم المتكررة لتمزيق نسيج 
مجتمعنا والمساس بمعنويات شعبنا".

وعادت المجلة للحديث عن مبادرة اليد الممدودة 
التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 

والتي قالت إنها تهدف إلى لم شمل كل فئات 
الشعب الجزائري دون تفرقة وتمييز، لخدمة 

بالدهم مع طي صفحة الماضي، حيث دعت 
جميع الجزائريين الى االنخراط في عملية بناء 

البالد والتطلع الى غد أفضل وأجود، مشيرة 
أن الجيش الوطني الشعبي كعادته السباق في 
دعم وإسناد كل المبادرات الخيرة، التي تخدم 

الجزائر، موضحة أن مبادرة رئيس الجمهورية 
تضاف إلى االنجازات والمكاسب التي حققتها 

بالدنا من خالل استكمال البناء المؤسساتي. 
وإرساء دولة العدل والقانون وإضفاء أكثر 

ديناميكية على السياسة الخارجية، إضافة الى 
الدفع بعجلة التنمية االقتصادية، وإيالء أهمية 

قصوى للجانب االجتماعي. ترجمتها إجراءات 
عملية تصب في صالح المواطن.

�إميان. �س

قررت اجلزائر التعليق "�لفوري" ملعاهدة 

ال�سداقة وح�سن اجلوار والتعاون التي 

ابرمتها بتاريخ 8 اأكتوبر 2002 مع مملكة 

ا�سبانيا، ح�سبما جاء، اأم�سن يف ت�سريح 

لرئا�سة اجلمهورية.

عزيز.ط

وجاء في التصريح: "باشرت السلطات االسبانية 
حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء 

الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية 
واألخالقية والسياسية كقوة مديرة لالقليم والتي 

ال تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى 
غاية اعالن األمم المتحدة عن استكمال تصفية 

االستعمار بالصحراء الغربية".
"نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية 

التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 
مارس 2022 والتي قدمت الحكومة االسبانية 

الحالية من خاللها دعمها الكامل للصيغة 
غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي 

الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل 
على تكريس سياسة األمر الواقع االستعماري 
باستعمال مبررات زائفة", يضيف التصريح.

"إن موقف الحكومة االسبانية يعتبر منافيا 
للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها 

كقوة مديرة ولجهود األمم المتحدة والمبعوث 
الشخصي الجديد لألمين العام, وتساهم بشكل 

مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية 
وبالمنطقة قاطبة", حسب التصريح ذاته.

"وعليه, قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة 
الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها 

بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي 
كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العالقات بين 

البلدين", يختتم تصريح رئاسة الجمهورية.

دعا األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو 
الفضل بعجي، المنتخبين المحليين إلى االنخراط 
في مساعي إنجاح مبادرة رئيس الجمهورية للم 

الشمل، التي وصفها بـ"الفعل الحضاري"، مؤكدا 
الدور الكبير لهؤالء المنتخبين في تقوية الجبهة 

الداخلية .
وشدد أمين عام الحزب العتيد أبو الفضل بعجي 

من تمنراست، على ضرورة االنخراط في مساعي 
إناح مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للم 
الشمل، التي قال إنها " تشكل مبادرة فعل حضاري 
وتساهم في تشكيل جبهة داخلية قوية"، مؤكدا على 
دور المنتخبين المحليين في تقوية الجبهة الداخلية 

خاصة في حال منحهم صالحيات ومكانة حقيقية 
تساعدهم في ذلك، مشددا على ضرورة انخراطهم 

في مساعي إنجاح مبادرة لم الشمل.
وفيما يتعلق بسلسلة اللقاءات والمشاورات التي 

يديرها رئيس الجمهورية، نفى األمين العام لألفالن 
أن تكون المشاورات السياسية التي أطلقها الرئيس 

تبون مع الطبقة السياسية تعني أن الجزائر في 
أزمة، موضحا أنها "تنم عن توفر الحوكمة الرشيدة 

والسديدة"، وأنه "من الطبيعي أن تلتقي األحزاب 
والمنظمات في حوار وطني ألن هناك تهديدات 

خاصة في منطقة الساحل".
وفي الشق االقتصادي، ثمن األمين العام لألفالن 

فحوى قانون االستثمار الجديد، الذي قال إنه 
"سينعكس باإليجاب على االستثمارات المحلية 
والخارجية وترقية التنمية المحلية"، ليشيد في 

سياق مغاير بموقف الجزائر الثابت من القضيتين 
الفلسطينية والصحراوية، مبرزا أن الجزائر 

أصبحت لها مكانة وكلمة مسموعة على مستوى 
الساحة الخارجية حيث أصبحت قبلة المبعوثين من 

كل الدول، كما أثنى على الدور الكبير الذي يقوم 
به أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين وصفهم بـ 
"المرابطين" على الحدود رفقة مختلف األسالك 

األمنية.
�إميان. �س

خ�س�ص لتقييم الو�سع العام يف البالد

 رئي�س �جلمهورية يرت�أ�س 
اجتماعا للمجل�س الأعلى للأمن

ترأس أمس, رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, 
السيد عبد المجيد تبون, اجتماعا للمجلس األعلى لألمن, خصص لتقييم الوضع العام 

في البالد, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.وذكر البيان " ترأس عبد المجيد تبون رئيس 
الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم, اجتماعا للمجلس 

األعلى لألمن, خصص لتقييم الوضع العام في البالد".
ف. م

رئي�س فنزويل يحل باجلزائر اليوم
يحل اليوم الرئيس الفينزويلي، نيكوالس مادورو، بالجزائر العاصمة، وسيلتقي مادورو، 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وينتظر أن يتناقش الرئيسان خالل اللقاء حول 
العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ق. و

 عر�ص التجربة القانونية للجزائر

 يف مكافحة هذه الآفة مبوؤمتر روما

 املجل�س ال�شعبي الوطني يدعو
 اإىل توافق عاملي حول مكافحة الإرهاب
دعا المجلس الشعبي الوطني، أمس، في أشغال مؤتمر رفيع المستوى حول "الدعم 

البرلماني لضحايا اإلرهاب" الذي تحتضنه العاصمة االيطالية روما إلى "بناء توافق 
عالمي" حول "تفعيل التنسيق والتكامل" في مجال مكافحة اإلرهاب والدفاع عن حقوق 

ضحاياه.
وأوضح بيان للغرفة السفلى، أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني أيوب حماد, دعا في 

تدخله خالل مناقشة موضوع "إدماج الحماية والدعم الوطني لضحايا اإلرهاب في 
استراتيجيات الدولة" في أشغال المؤتمر إلى "بناء توافق عالمي حول تفعيل التنسيق 
والتكامل بين الجهود الدولية والجهود اإلقليمية المختلفة في مجال مكافحة اإلرهاب 

والدفاع عن حقوق ضحاياه.”
و استعرض حماد بالمناسبة --يضيف البيان-- التجربة القانونية للجزائر في مكافحة 

هذه اآلفة والدعم المادي والمعنوي الذي وفرته لضحاياها وكذا دورها اإلقليمي والدولي 
في ذلك, مشددا في ذات السياق على "ضرورة الوصول إلى توافق حول تعريف شامل 
لإلرهاب والتمييز بين هذه الظاهرة كعمل إجرامي وحق مقاومة الشعوب المستعمرة.”

وأوضح النائب أن االعتراف بدور الجزائر في مكافحة هذه اآلفة وإحالل السلم واألمن " 
يعد تثمينا لتجربتها المريرة في القضاء على هذه الظاهرة, كما يكرس واقعا مشهودا بدور 

الجزائر في حل النزاعات وتحقيق السلم.”
ع.ط

  عر�ص م�سروع القانون املحدد

 لكيفيات الإخطار والإحالة اأمام املحكمة الد�ستورية

اإمكانية اإثارة الدفع بعدم الد�شتورية اأمام 
حمكمة اجلنايات البتدائية وال�شتئنافية

عرض وزير العدل حافظ األختام, عبد الرشيد طبي, أمس, أمام أعضاء مجلس األمة, 
مشروع القانون العضوي المحدد إلجراءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة أمام 

المحكمة الدستورية.
أوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدال 

من المجلس الدستوري, "حدد صالحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في 
المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد االجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
وذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين االعتبار كون أن الدستور نص على ثالثة 
نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي 

والقانون العضوي المعروض.ويعرف المشروع جهات األخطار التي تشمل, طبقا ألحكام 
المادة 193 من الدستور, كال من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس األمة, رئيس المجلس 
الشعبي الوطني, الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا 

أو 25 عضوا من مجلس األمة.
وأشار وزير العدل إلى أن الدستور قد حدد بعض المجاالت التي يعود فيها إخطار 

المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق األمر باإلخطار المتعلق بمطابقة 
القوانين العضوية و األوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.

وينقسم المشروع إلى ثالث محاور تشمل إجراءات وكيفيات اإلخطار في مجال الرقابة 
الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, إجراءات و كيفيات اإلخطار في مجال الخالفات 

بين السلطات الدستورية وتفسير األحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات اإلخطار في 
مجال الدفع بعدم الدستورية.

ومن المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة 
الجنايات االبتدائية واالستئنافية خالفا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري 

المفعول، كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون االجراءات المدنية واالدارية 
وقانون االجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع 

تجنبا ألي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة االحكام االجرائية االخرى الواردة في 
المشروع.

�إ. �س

انتقدوا خرجة رئي�ص احلكومة بيدرو �سان�سيز

نواب اإ�شبان يجددون رف�شهم مربرات تغيري 
موقف مدريد من ال�شحراء الغربية

جدد نواب الكونغرس االسباني أمس، رفضهم لتغيير موقف اسبانيا التاريخي من النزاع 
في الصحراء الغربية, منتقدين خرجة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

فخالل جلسة في الكونغرس خصصت لمساءلة بيدرو سانشيز حول التغير في الموقف 
اإلسباني بشأن الصحراء الغربية, حاول األخير تقديم مبررات لقراره, غير أنها قوبلت 

بانتقادات شديدة من قبل اغلب الكتل البرلمانية, خاصة ما انجر عنه من تدهور العالقات 
مع الجزائر.

واعتبرت المجموعة البرلمانية لحزب الشعب )ثاني قوة سياسية في البالد( أن موقف 
إسبانيا "خارج اإلجماع السياسي" وهو موقف شخصي لرئيس الوزراء و حزبه الحاكم, 

و على بيدرو سانشيز "إصالح العالقات الدبلوماسية مع الجزائر في أقرب وقت, كشريك 
اقتصادي و سياسي موثوق.”

من جهتها, رجحت المجموعة البرلمانية لحزب "فوكس" )ثالث قوة سياسية في إسبانيا( 
تغييرا جديدا في الموقف االسباني, والذي وصفته بالموقف "الظرفي الذي سيتغير مع 
الحكومة القادمة", واعتبرت أن تضرر العالقة الدبلوماسية بين إسبانيا و الجزائر "من 

شأنه أن يمس باألمن القومي الطاقوي و اإلقتصادي" للبالد.
بالمقابل, تبرأ نواب المجموعة البرلمانية لحزب "بوديموس متحدون" من الموقف الذي 
أعلن عنه بيدرو سانشيز, وقالوا إنه )أي الموقف( "مرفوض و ال يتوافق مع قرارات 

مجلس األمن الدولي و األمم المتحدة”.
أكثر من ذلك, اعتبرت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "سيودادانوس" أن موقف 

إسبانيا من مسألة الصحراء الغربية و تضرر العالقات الدبلوماسية مع الجزائر, "يؤكد 
فشل السياسة الخارجية للدولة اإلسبانية تحت حكم الحزب اإلشتراكي.”

لإلشارة, كان البرلمان االسباني قد رفض يوم 27 ماي الماضي قرار رئيس الحكومة 
سانشيز حول الصحراء الغربية, مطالبا بالعودة إلى دعم تقرير المصير.

وانتقد البرلمان للمرة الثالثة في شهرين دور بيدرو سانشيز, حيث تتحرك األحزاب 
اإلسبانية بما فيها حزب "بوديموس" اليساري المنتمي إلى االئتالف الحكومي للتعبير عن 

رفضها لقرار رئيس الحكومة األخير حول الصحراء الغربية.
وتزامن النقاش حول ملف الصحراء الغربية مع اكتشاف تجسس جهات خارجية 

باستعمال برنامج بيغاسوس الصهيوني على مسؤولين حكوميين, منهم بيدرو سانشيز 
نفسه وكذا وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس ووزير الداخلية غراندي مارالسكا.

الوكالت

ب�سبب املوقف الإ�سباين املنايف لل�سرعية الدولية جتاه ال�سحراء الغربية

 اجلزائــر تعلق معاهــدة ال�شداقــة 
وح�شــن اجلوار والتعــاون مع ا�شبانيــا

اأكد دورهم الهام يف تقوية اجلبهة الداخلية وطالب بتو�سيع �سالحياتهم

بعجي يدعو منتخب الأفلن لإجناح مبادرة مل ال�شمل
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جملة اجلي�ص ت�سيد

 مب�سروع تبون الإ�سالحي، وتوؤكد

معامل اجلزائر اجلديدة 
بداأت تتج�شد عمليا حتت 
قيادة رئي�س جامع لل�شمل

  تغليب امل�سلحة العليا للوطن �ستمكننا 

من الت�سدي لالأعداء واحلاقدين

اأ�سادت افتتاحية جملة اجلي�ص، 

بامل�سروع الإ�سالحي الذي جاء 

به رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 

تبون، الذي قالت اإن اأ�س�سه وقواعده 

قد اكتملت، ما �سمح بظهور "معامل 

جزائر جديدة بداأت تتج�سد عمليا 

على اأر�ص الواقع"، وا�سفة الرئي�ص 

تبون بـ" الرئي�ص اجلامع لل�سمل".



وأشار وزير الشؤون الدينية في تصريح صحفي 
على هامش إجتماعه مع هيئة الفتوى واإلرشاد 

لموسم حج 1443هـ/ 2022. أن مخطط الرحالت 
الخاصة بنقل الحجاج،  تم إستكماله وإعداد خارطة 

الطريق مع شركة الخطوط الجوية السعودية. 
حيث سيتم إنزال برنامج الرحالت عبر البواية 

اإللكترونية للحجاج، لتمكين الحجاج من الشروع 
في عملية الحجز االلكتروني للتذاكر وفقا لمواعيد 

السفر. كما أشار بلمهدي، إلى أنه وبعد انزال موعد 
الرحالت سيتم وضع برنامج اإلسكان من أجل 

الحجز الخاص بأماكن اإلقامة في كل من المدينة 
المنورة و مكة المكرمة،  كما قال وزير الشؤون 
الدينية يوسف بلمهدي، أن الوزارة بالتنسيق مع 

القطاعات المعنية تعمل قصارى جهدها من أجل 
إنجاح موسم الحج هذه السنة بالرغم من الظروف 
االستثنائية. وأشار الوزير أن عدد الحجاج الذين 
دفعوا تكاليف الحج وأتموا اإلجراءات اإلدارية 

إلى غاية الساعة بلغ 16 ألف و200 حاج. مشيرا 
إلى أن اللجنة العلمية ستجتمع مرة أخرى من أجل 

دراسة اإلجراءات والسبل المتخذة في حالة عدم 
إكتمال العدد الكامل وحصة الجزائر المقدرة بـأكثر 

من 18 ألف حاج. وكشف وزير الشؤون الدينية 
في ذات السياق، أن الوزارة تلقت  عدة طلبات من 

الواليات من أجل تمديد اآلجال التسجيل. مشيرا 
إلى أنه ومنذ اإلعالن عن الحج وحصة الجزائر 9 

أفريل بقرابة الشهرين،  وهو وقت غير كاف إلتمام 

كافة إجراءات تسجيل الحجاج، إال أنه يجب التكيف 
مع الوضع وإن اقتضت الضرورة سيتم تمديد آجال 

التسجيل باستشارة مع الوزير األول. وأوضح أن 
دائرته الوزارية تلقت بهذا الخصوص "العديد من 

الطلبات من مختلف واليات الوطن"، مبرزا أنه 
"في حال ما إذا لم نتحصل على العدد المطلوب 

من الحجاج المسجلين، فهناك إمكانية لتمديد آجال 
الدفع.« لإلشارة، فإن تعداد الحجاج الجزائريين لهذا 
الموسم بلغ 18.597 حاج. وبالمناسبة، ذكر وزير 
الشؤون الدينية واألوقاف أن أول رحلة الى البقاع 

المقدسة ستكون يوم 15 جوان المقبل، مشيرا الى أن 
برنامج الطيران سيتم االعالن عنه لتمكين الحجاج 

من اختيار تاريخ تنقلهم.

قال المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين 
المتواصل و ترقيته سليمان جودي إن نسبة 64 بالمائة 

من الشباب المتخرج من مراكز و معاهد التكوين التابعة 
لقطاع التكوين و التعليم المهنيين يتم إدماجهم في سوق 

العمل بصفة نهائية أو مؤقتة أو عن طريق استحداث 
مؤسسات مصغرة أو متوسطة. 

واعتبر جودي  في تصريحات لإلذاعة الجزائرية بان 
أجهزة الدعم المستحدثة من قبل الدولة تساعد في عملية 

اإلدماج بسرعة و في مقدمتها الوكالة الوطنية لدعم 
المقاوالتية )أونساج سابقا( ،باعتبارها شريكا و رفيقا 

موثوقا به للولوج إلى عالم الشغل.  و تحدث  ذات 
المسؤول عن أن برامج التعليم والتكوين المقترحة من قبل 
القطاع تتسم بالجودة و النوعية و هي تتماشى مع حاجيات 
سوق العمل ، وقال  إن النسبة العالية لإلدماج في صفوف 

المتخرجين مؤشر قوي على  نجاعة منظومة التكوين 
والتعليم المهنيي في الجزائر. وأضاف جودي " نقوم 

بتحيين التخصصات و البرامج التكوينية و التعليمية بصفة 
دائمة من خالل االستجابة لحاجيات عالم الشغل  المحلي و 

الدولي ، و نستأنس برأي وخبرة عديد الشركاء األجانب 
سواء تعلق األمر بمصر وبريطانيا و ألمانيا و الصين  
واليابان باعتبار هذه الدول رائدة في مجال التكوين و 

التمهين«.  
 هذه التخ�ص�صات الأكرث طلبا 

وتركيز على ما يحتاجه القت�صاد 

وبخصوص التخصصات المطلوبة اليوم بكثرة  من قبل 
الراغبين في التكوين، قال المدير العام للديوان الوطني 

لتطوير التكوين المتواصل و ترقيته إنها تختلف من منطقة 

إلى  أخرى و لكن اإلقبال اليوم شديد على اإلعالم اآللي 
و تكنولوجيات اإلعالم  واالتصال والطاقات المتجددة 

والزراعة والفالحة بشقيها النباتي و الحيواني و كذا قطاع 
الخدمات مثل الفندقة واإلطعام.   وكشف  جودي أنه تم 

إدراج  تخصصات جديدة في مجال استغالل و إنتاج 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عدد من الواليات بما 
يتماشى مع الحاجيات المعبر عنها و كذا التحوالت التي 

يشهدها االقتصاد الوطني و شملت كال من واليات ورقلة 
وغرداية و بشار وميلة والجزائر العاصمة، و أضاف 

بأن الوزارة أدرجت أيضا تخصصات جديدة  في مجال 
االستغالل الحرفي للذهب بكل من واليتي تندوف و 

بشار، وفتح تخصصات في مجال  استغالل ثروة المناجم  
)الفوسفات ( في كل من تمنراست و جانت و إليزي.  و 

ضمن هذا السياق ، أعلن   جودي بأن إستراتيجية التكوين 
و التعليم المهنيين منبثقة من توجيهات السلطات العليا في 

البالد و التي تتمحور حول أهمية ضمان الجودة و النوعية 
في التكوين و تعزيز التعليم التقني و التكنولوجي و ربط 
قطاع التكوين و التعليم باالقتصاد الوطني و العمل على  

رقمنة و عصرنه القطاع  وتشجيع المقاوالتية وضمان 
التحيين الدوري لمختلف البرامج والتكوين والوسائل أسوة 
بما هو معمول به في عديد الدول الرائدة و تشجيع التكوين 

عن بعد. وحول أهمية التكوين عن بعد، قال  جودي إنه 
شهد قفزة نوعية ال سابق لها  خالل السنة الماضية ، حيث 
استحوذ على نسبة 30 بالمائة من العروض المقترحة في 

هذا المجال بواسطة المركز الوطني للتعليم عن بعد. 
�ش.زمو�ش

فتح باب النخراط من جديد اأمام كل فئات املجتمع

نحو رقمنة م�صالح الهالل 
الأحمر اجلزائري

  
ك�صفت رئي�صة الهالل الأحمر اجلزائري ابت�صام 

حمالوي اأم�ش من ولية تب�صة اأن "باب النخراط مت 

فتحه من جديد اأمام خمتلف فئات املجتمع للم�صاركة 

الفعالة يف العمل الإن�صاين والتطوعي.«

ر.ن

أوضحت ذات المسؤولة خالل اليوم الثاني من زيارة العمل 
والتفقد إلى هذه الوالية أن "استراتيجية العمل الجديدة لهذه 
الهيئة اإلنسانية ترتكز على استقطاب أكبر عدد ممكن من 

المنخرطين من مختلف فئات المجتمع خاصة منهم الكفاءات 
الشبابية بغية تعزيز العمل التطوعي والحس التضامني 

وغرس هذه القيم في المجتمع.«
وأعلنت حمالوي أنه سيتم في هذا اإلطار التوقيع على اتفاقية 
شراكة وتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف 

إنشاء نوادي للهالل األحمر على مستوى كل الجامعات و 
المراكز الجامعية و تنظيم جامعات صيفية للتكوين في مجال 

العمل التضامني والتطوعي.
وبعد أن ذكرت بأهمية النشاط االتصالي، قالت السيدة 

حمالوي أنه يجري العمل حاليا على استحداث نوادي من 
بينها نادي اإلعالم و نادي أرباب العمل ونادي الفنانين و 

كل من له عالقة و اهتمام بالهالل األحمر الجزائري، مشيرة 
إلى ضرورة التواصل والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع 

عبر منصات التواصل االجتماعي واستحداث دائرة خاصة 
باالتصال على مستوى المديرية العامة.

وكانت رئيسة الهالل األحمر الجزائري قد زارت عددا من 
رياض األطفال ببلديات مرسط والعوينات والونزة الشمالية، 

حيث أثنت على المجهودات المبذولة من قبل القائمين في 
مجال التكفل باألطفال، مشددة على ضرورة االلتزام بالمناهج 

البيداغوجية المسطرة من قبل الوصاية لترقية التعامل مع 
األطفال واالستثمار فيهم ألنهم يمثلون جيل الغد.

وكانت رئيسة الهالل األحمر الجزائري، قد أكدت أن هذه 
الهيئة تعمل على "رقمنة مصالحها وطرق عملها حتى تكون 
أكثر فعالية في المرحلة القادمة". وأوضحت ذات المسؤولة, 

خالل تصريح صحفي على هامش معاينتها لحاضنة 
المؤسسات الناشئة "إينوواست كومباني" بعاصمة الوالية 

في إطار زيارة عمل و تفقد لهذه الوالية, أن الهالل األحمر 
الجزائري "يتجه نحو إقحام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة 
لتسيير مصالحه حتى يواكب التحديات التي تواجهه ويكون 

أكثر فعالية خالل المرحلة القادمة".
وبعد أن ذكرت بأن الهالل األحمر الجزائري "يعد أكبر هيئة 
إنسانية دولية تطوعية وتضامنية في شمال أفريقيا", أشارت 

إلى أنها تسعى إلى مواكبة التطورات الحاصلة من خالل 
رقمنة عملها سواء من خالل الخدمات المقدمة في مختلف 

المجاالت أو التقارير الدورية التي ترفع إلى الهيئات الدولية.

 من خالل رئا�صتها

 لالحتاد العام العربي للتاأمني

اجلزائر �صت�صهم يف اإمتام عمل ور�صات 
اإ�صالح �صناعة التاأمني العربية

 
اأكد الرئي�ش اجلديد لالحتاد العام العربي 

للتاأمني، اجلزائري بن مي�صية يو�صف، اأم�ش، 

بوهران اأن رئا�صة اجلزائر لالحتاد منذ 

الثنني املا�صي �صت�صهم يف اإمتام عمل ور�صات 

اإ�صالح �صناعة التاأمني العربية املفتوحة 

على م�صتوى هذه املنظمة املهنية الهامة.

ع. ط

ذكر بن ميسية الذي يرأس أيضا االتحاد الجزائري لشركات 
التأمين وإعادة التأمين في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، 

في ختام أشغال المؤتمر 33 لالتحاد العام العربي للتأمين الذي 
احتضنته وهران على مدى ثالثة أيام أن االتحاد فتح خالل 

السنوات األخيرة مجموعة من الورشات إلصالح عمل هياكله 
وتطوير صناعة التأمينات في الدول العربية وسيعمل خالل 

رئاسته باسم الجزائر على إتمام عملها خدمة للدول األعضاء 
و الشركات العربية للتأمين و إعادة التأمين.

وأضاف أن االتحاد العام العربي للتأمين "يعمل حاليا على 
االنتهاء من رقمنة كل أعماله لرفع مستوى األداء ومنها بطاقة 
التأمين العربي )البطاقة البرتقالية( التي تسمح للمسافر العربي 
بالتنقل بين الدول العربية وهو مؤمنا وهي البطاقة التي كانت 
الجزائر من أولى الدول التي أصدرتها وسيعمل االتحاد خالل 
المرحلة المقبلة على إنجاح الربط اإللكتروني لها ببقية الدول 

العربية".
كما سيعمل االتحاد العام العربي للتأمين من جهة أخرى, 

حسب بن ميسية يوسف, على "تعزيز قواعد البيانات الخاصة 
بالسوق العربية في مجال التأمين لتكون متاحة لكل المهنيين و 
تسمح بتطوير السوق العربي و التبادل بين الشركات العربية 

و جعل االتحاد مرجعا في هذا المجال".
وأشار الرئيس الجديد لالتحاد العام العربي للتأمين إلى أن 
"االتحاد سيعمل تحت رئاسة الجزائر التي تستمر سنتين 

على االهتمام بمجال التكوين في مهن التأمين بالدول العربية 
و تعزيز التعاون بين معاهد التكوين المتخصصة بالبلدان 

العربية و زيادة التبادل بينها و تبادل أنماط و تقنيات التكوين 
للرفع من مستوى المهنيين و جعلهم قادرين على االستجابة 

للتحديات الجديدة في هذا المجال".
ونوه الرئيس الجديد لالتحاد العام العربي للتأمين بالخبرات 

الكبيرة التي تتمتع بها الدول العربية في مجال التأمين و 
التي "سيعمل على تبادلها فيما بينها و نقل التجارب الناجحة 
من دولة إلى أخرى, مثل تجربة الجزائر الناجحة في مجال 
الكوارث الطبيعية أو تجربة مصر في مجال التأمين متناهي 
الصغر وغيرها من التجارب الناجحة في العديد من الدول 

العربية".

�ش. زمو�ش

وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف، يو�صف بلمهدي يعلن:

اإطالق برنامج رحالت احلجاج 
ونحو متديد اأجال دفع التكاليف 

قال وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف، يو�صف بلمهدي، اأنه مت اليوم اإطالق برنامج رحالت احلجاج 

م عرب املوقع الإلكرتوين لبوابة احلجاج من اأجل اإختيار احلاج ملوعد رحلته م�صريا اإىل احتمالية 

متديد اأجال دفع م�صتحقات احلج تبعا لطلبات تلقتها الوزارة من العديد من وليات الوطن.
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جودي يوؤكد ان اأكرث من ن�صف املتخرجني يدجمون مبا�صرة يف منا�صب �صغل 

هكذا ي�صاهم قطاع التكوين املهني يف مد القطاعات الأخرى باليد العاملة 

متابع يف ق�صية ف�صاد عندما كان واليًا على تي�صم�صيلت

التما�س 6 �صنوات حب�صًا نافذًا يف حق الوزير ال�صابق بن م�صعود
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية واالقتصادية بسيدي أمحمد، أمس، 
عقوبة 6 سنوات حبساً نافذاً و8 ماليين دج غرامة مالية في حق وزير السياحة األسبق، عبد القادر بن مسعود، الذي 

توبع في قضية فساد أيام كان والياً على تيسمسيلت. 
وجرى التماس عقوبات تراوحت ما بين 3 إلى 4 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج في حق 4 

مستثمرين وفي حق مدير أمالك الدولة ومدير الصناعة السابق للوالية نفسها. 
ووّجهت للمتهمين، تهم تتعلق بمنح قطع أراضي فالحية بوالية تسمسيلت وتحويلها إلى نشاط صناعي بطريقة غير 

قانونية، ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، إلى جانب إساءة استغالل الوظيفة.
ق. و



وأجمع تالميذ "البيام" وأساتذتهم أمس، أن 
أسئلة مادة العلوم الطبيعة كانت على العموم 

صعبة على غرار مادة الرياضيات التي ابكت 
الكثيرين، حيث بالنسبة للتمرين األول، كان 

بسيطا والثاني رغم انه كان سهال، إال أنه كان 
يحتاج الى تركيز وفهم السندات.

أما الوضعية االدماجية فكانت صعبة على 
التلميذ المتوسط، خاصة وأنه طلب من ممتحني 

المادة معلومات حول وظيفة البنكرياس في 
عملية هضم األغذية من خالل إفرازات 

معينة، مع ذكر دور الهيموجلوبين الموجود 
في كريات الدم الحمراء في نقل األكسجين إلى 
جميع أجزاء الجسم و نقصه يؤدي الى التعب 
و الصداع و الى غير ذلك ، و ارتفاع كريات 

الدم البيضاء يبين حدوث استجابة مناعية للدفاع 
ضد المرض ، هذا فيما أكد بعض األساتذة 
انه موضوع رائع وهكذا يتم االرتقاء بمادة 

علوم الطبيعة و الحياة حتى يركز التلميذ على 
فهم منهجية التفسير  قبل الحفظ ،لكي ال  يجد 

صعوبة في الثانوية.
واشتكى أمس التالميذ من قصر مدة امتحان 
مادة العلوم الطبيعة التي منح لها فقط ساعة 

ونصف، مقارنة بمادة اللغة الفرنسية التي يمنح 
لها ساعتين كاملتين حيث طول أسئلة المواضيع 

وقلّة الوقت المخصص لها ما جعل التلميذ  ال 
يستطيع أن يجيب على نصف تلك األسئلة 

ليتفاجأ بجرس نهاية الموعد المحدد.
هذا وتباينت أمس ردود التالميذ بخصوص 

مادة الفرنسية حيث هناك من أكد أنه موضوع  
سهل وآخرون أكدوا انهم وجدوا صعوبات 

في الوضعية االدماجية خاصة، فيما أكد 
االساتذة ان االسئلة كانت مباشرة في متناول 
الجميع ، حيث ان االجابة  كانت من النص 

اال الوضعية االدماجية فهي ليست في متناول 
التلميذ المتوسط او الضعيف خاصة بعد مطالبته  

بالحوار مقابل 8 نقاط كاملة.
وعرفت امتحانات شهادة التعليم المتوسط، 
حاالت غش في العديد من واليات الوطن، 

حسبما اكده مدراء تربية على غرار قسنطينة  
والوادي التي وصل فيها الحد الى غاية انتحال 

صفة احد المترشحين باحدى البلديات الحدودية، 
كما سجل غيابات وسط المترشحين.

مرمي عثماين

اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي عن فتح دورة تقدمي 

م�شاريع البحث التكويني اجلامعي 

)PRFU( ل�شنة 2023، واكدت ان 

تقدمي امل�شاريع �شتنطلق بداية 

من اليوم اخلمي�س ح�شريا على 

الإنرتنت.

مرمي عثماين

وفي تعليمة وزارية صادرة عن وزارة التعليم 
العالي، فانه في اطار تسيير مشاريع البحث 
التموين الجامعي فإنه تقرر  انطالق دورة 

تقييم المشاريع الجديدة للبحث التكوين بعنوان 
سنة 2023 على أن سيتم تسيير هذه المشاريع 

عبر ارضية رقمية مخصصة لهذا البرنامج 
وهي متوفرة على الموقع االلكتروني للوزارة 
، كما اكدت أنه يمكن تحميل الوثائق في ذات 

االرضية.
وشددت في هذا اإلطار وزارة التعليم العالي، أن 

عملية تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي 
المصادق عليها حصريا عبر الخط من خالل 

منصة رقمية مخصصة لهذه العملية وفقا لجدول 

زمني اعدته المديرية العامة للتعليم والتكوين .
ويكون تقييم مشاريع البحث التكويني الجامعي 

من طرف مستشارين علميين للجنة الوطنية 
لتقييم وبرمجة البحث العلمي، كما يكون تقييم 
كل مشروع من طرف 3 مستشارين علميين 

وتخضع المشاريع لتقييمين وتقييم مرحلي لنهاية 
السنة الثانية وتقييم نهائي لنهاية السنة الرابعة .
وحسب رزنامة تقديم المشاريع فإنه تم تحديد 

تاريخ اليوم لتسجيل المشاريع الجديدة عبر 
منصة مشاريع البحث العلمي التكويني الجامعي 
على أن تستمر االجال الى غاية 20 جوان 222 
على أن يخصص تاريخ من 21 الى 24 جوان 

للمصادقة على المشاريع الجديدة من طرف 
رؤساء المؤسسات الجامعية ومن 25 الى 27 

جوان للمصادقة على المشاريع الجديدة من 
طرف رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومن 

28 جوان الى 18 جويلية كفترة لتقييم المشاريع 
الجديدة من طرف المستشارين العلميين ومن 

19 إلى 21 جويلية إلعداد قرارات اعتماد 
المشاريع.

ويمكن لألستاذ الباحث المشاركة في عدة 
مشاريع بحث تكويني جامعي غير أنه ال يترأس 
اكثر من مشروع واحد في كل الحاالت ال يمكنه 

االستفادة اال من منحة بحث عن مشروع واحد 
التعليمة-. فقط-حسب 

وفي حالة االحالة على التقاعد او وفاة ، 
استيداع او تحويل او استقال رئيس المشروع 
يمكن تعويض بأستاذ آخر من المصف العالي 
عضو في المشروع او استاذ باحث آخر تعينه 

المؤسسة الموطنة للمشروع.
وأكدت إرسالية وزارة التعليم العالي أنه 

تتلخص األهداف المرجوة من خالل مشاريع 
البحث التكويني الجامعي أساسا في مناقشات 
اطروحات الدكتوراه واإلنتاج العلمي وتقديم 

تقارير وحلول اإلشكاليات المطروحة في 
مشاريع البحث وتحد مرة المشاريع ب4 سنوات 

غير قابلة للتمديد.
وشددت الوزارة أنه يتم تغيير رتبة عضو ضمن 
المشروع خالل فترة إنجاز المشروع بناء على 
تقديم مقرر الترقية وال يمكن لألساتذة الباحثين 

المتعاقدين والمتقاعدين أو المنتدبين خارج 
القطاع ان يكونوا أعضاء في مشروع بحثي 

،و تعود صالحية إقصاء عضو من المشروع 
لرئيس المشروع بناء على تقرير مبرر مصادق 

عليه من طرف مجلس المخبر أو الهيئات 
العلمية المؤهلة حسب هيكل توطين المشروع.

مت�شك باملطالب وا�شتنجاد برئي�س اجلمهورية يف 

اليوم الثالث من احلركة الحتجاجية

هذه ن�ضبة ال�ضتجابة لإ�ضراب عمال 
وكالة الت�ضغيل ح�ضب اأرقام النقابة؟

�شنت، اأم�س النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للت�شغيل 

اإ�شرابا مبختلف وليات الوطن، وهذا يف اطار ا�شتمرار اإ�شراب 

الثالثة اأيام املتجدد اأ�شبوعيا، الذي انطلق منذ 6 جوان 

اجلاري، معلنة اأن ن�شبة ال�شتجابة يف اليوم الثالث من احلركة 

الحتجاجية تعدت 86 باملائة.

مرمي عثماين

ونقال عن بيان للتنظيم النقابي "فإنه عمال الفروع الوالئية للتشغيل عبر 
مختلف واليات الوطن دخلوا في إضراب دوري لثالثة أيام منذ تاريخ 
6 جوان الجاري استجابة لقرار المكتب الوطني لنقابة عمال الوطنية 

للتشغيل وذلك نظرا لعدم استجابة االدارة لمطالب العمال العالقة 
منذ2014 المتمثلة باألساس في رفع النقطة االستداللية والترقيات 
االفقية والعمودية ومختلف المنح وعدم فتح قنوات حوار جادة مع 

الشرك االجتماعي."
وأوضح التنظيم النقابي، أن نسب االستجابة لالضراب في اليوم األول 
كانت في حدود 84 بالمائة قبل أن ترتفع في اليوم الثاني والثالث الى 
86 بالمائة وقد وصلت نسبة المشاركة الى نسبة 100 في كل واليات 

الجنوب وواليات من الشمال على غرار تيزي وزو، قسنطينة ، جيجل 
سكيكدة، وتعدت 98 بالمائة بوالية تبسة ، و85 بالمائة بوالية سطيف، 

80 بالمائة بسيدي بلعباس، 95 بالمائة بقالمة، 70 بالمائة بوالية 
مستغانم، 75 بالمائة بوالية الجزائر، ، 76 بالمائة بسعيدة، و70 بالمائة 

بتلمسان و90 بالمائة باتنة، 95  بالمائة بالشلف، 7.5 بوالية بجاية.
وشددت ذات النقابة، على تمسكها بكل انشغاالت العمال  التي تهدف 
إلى  ترقية  المرفق الذين ينتمي إليه وفق رؤية منهجية تسيير المورد 

البشري من خالل العمل على اعادة هيكلة العمال والعمل على 
تحفيزهم وذلك بتفعيل الترقيات العمودية واالفقية وصياغة نظام داخلي 

يرافق العمال ويحفزهم في مسارهم المهني وال يضيق عليهم في 
ظل المستجدات االخيرة في برنامج رئيس الجمهورية والتزام العمال 

بانجاحه في ظل التوافد الكبير على الوكاالت.
ومن جهة اخرى، شدد التنظيم على اهمية اعادة النظر في تسيير 

الموارد المالية وتعزيز مصادر المداخيل لصالح الوكالة والعمل على 
صياغة قانون أساسي يتماشى مع طموحات العمال ويرتقي بالمرفق 

الى مصاف الهيئات الرائدة في قطاع التشغيل.
وأكد ذات البيان على أهمية تدخل االدارة للنظر في المطلب العمالي 

الخاص بعودة زمالئهم المفصولين الى مناصبهم والشروع في 
التحضير التفاقية قوية تكون مرجعا يتحذى به في باقي السنوت، مشددة 

" أن أي ادارة تريد النجاح ال يمكنها تجاهل شريك اجتماعي يرافقها 
في البناء والعمل على تحسين الحياة المهنية والمادية لموظفيها وهو ما 

تدعو اليه حسبها السلطات الوصية دائما."
كما اشارت إلى أنه رغم ضغوط النفسية والمهنية إلنجاح برنامج 

المساعدة على االدماج المهني فإنهم يلتزمون  بانجاح برنامج رئيس 
الجمهورية باعتراف الرئيس شخصيا وهذا قبل ان تناشد الرئيس 

بالتدخل للنظر في حقوقهم المظلومة منذ2014.
وقررت الوكالة الوطنية للتشغيل اللجوء إلى العدالة من أجل إلغاء 

اإلضراب الذي دعت إليه نقابة العمال وفق ما نشره بيان سابق للمكتب 
الوطني للنقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل، موضحا، أن 
المدير العام قام بمراسلة رؤساء الفروع الوالئية لتكليف المستشارين 

القانونيين في كل الواليات بتعيين محضر قضائي إلثبات حالة 
اإلضراب الذي تشنه النقابة والتوجه الى المحاكم االدارية.

 وفد جزائري ي�شارك 

يف املوؤمتر الدويل حول املياه بطاجك�شتان

 اإبراز م�ضاعي اجلزائر
 الفعلية لتحقيق اأهداف التنمية 

امل�ضتدامة املتعلقة باملياه
شاركت الجزائر, بوفد من وزارة الموارد المائية واألمن المائي, في 
فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "العقد الدولي المياه من 
أجل التنمية المستدامة: 2018-2028", الذي انطلق االثنين الفارط 

بالعاصمة الطاجكستانية دوشنبي, حسب بيان للوزارة.
وحسب البيان, يضم الوفد الذي يشارك في أشغال المؤتمر, الممتد 

من 6 إلى 9 جوان الجاري, تحت رعاية هيئة األمم المتحدة, كال من 
األمين العام لوزارة الموارد المائية واألمن المائي, طه دربال, ممثال 

عن وزير الموارد المائية واألمن المائي, والمفتش العام للوزارة, 
بوقروة عمر, ورئيس مدير عام مجمع دراسات وإنجازات الري, نبيل 

سماكغي.وترمي المشاركة الجزائرية في المؤتمر, عبر وفد وزارة 
الموارد المائية,  إلى "إبراز مساعي الجزائر الفعلية لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه, وكذا اإلنجازات الكبرى التي تدخل 
في إطار تقوية البنى التحتية", حسب البيان.

كما من شأن هذه المشاركة أن تبرز الجهود المبذولة, والتي التزال 
تبذل, لتجنيد الموارد المائية ومختلف التحويالت ومحطات التطهير 

والتحلية, ما سمح للجزائر ب"تحقيق نتائج جد إيجابية تترجمها نسبة 
98 بالمائة للربط في شبكة التموين بالمياه الشروب و93 بالمائة كنسبة 
خاصة بشبكة التطهير وكذا تنفيذا لالستراتيجية الوطنية المتعددة األبعاد 

من خالل المخطط الوطني للمياه آفاق 2030".
وعرفت أشغال المؤتمر مشاركة العديد من الدول والحكومات, إلى 

جانب مختلف المسؤولين والمختصين في قطاع الموارد المائية بغرض 
عرض األنشطة والنتائج األولية للعقد 2018 -2028, و كذا التطرق 

إلى آفاق التنمية لقطاع المياه, يضيف البيان.
ويهدف "عقد المياه من أجل التنمية المستدامة" إلى تثمين جهود 

مختلف الدول لغرض ضمان احترام كل االلتزامات الدولية المتعلقة 
بقضايا المياه, كما يتطلب تحقيق األهداف المرجوة تكثيف جهود 

المجتمع الدولي, التي يجب أن تنصب بالدرجة األولى على تحقيق 
االكتفاء الذاتي على المستوى العالمي في مجال التزويد بالماء الشروب 

ومختلف خدمات الصرف الصحي في آفاق 2030 .
ع.ط
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ت�شجيل غيابات وحالت غ�س وحديث عن �شعوبة الأ�شئلة

اليوم الأخري يبكي ممتحني "البيام"
اأنهى اأم�س اأزيد من 740 األف تلميذ امتحانات �شهادة التعليم املتو�شط ، مع مواد العلوم والفرن�شية والمازيغية التي 

خ�ش�شت لفئة  معينة فقط من املمتحنني، و�شط اإحباط كبري ب�شبب �شعوبة ا�شئلة مادة العلوم الطبيعية التي اأجمع 

الكل انها لي�شت يف متناول التلميذ املتو�شط، فيما تباينت الردود بخ�شو�س مادة الفرن�شية.



وال تزال الحركية التجارية في أسواق الماشية، 
قبل حوالي شهر من عيد األضحى المبارك في 

حدود متدنية، حيث يؤكد العديد من الموالين  
بأن حركة البيع والشراء في الوقت الحالي 

توجد في حدود دنيا أو متوقفة كليا متوقعين ان 
تبدأ األسواق في االنتعاش بعد حوالي أسبوعين 
من االن وهي الفترة المناسبة الفتتاح نقاط البيع 
المعتمدة عبر االحياء والبلديات من اجل تمكين 

الجزائريين من اقتناء االضحية أما بالنسبة 
لألسعار فان األسعار المتداولة حاليا ال يمكنها 

ان تكون مقايس لألسعار التي ستعتمد خالل 
الفترة التي تسبق عيد األضحى كون الوقت 
ال يزال مبكرا للتفكير في اقتناء االضحية  
بالنسبة ألغلب األسر غير ان المالحظ ان 
األسعار الحالية تعد مرتفعة خاصة بالنسبة 

ألضاحي العيد أو ما يصطلح عاميا بـ"العيادة" 
التي  يتراوح سعارها بين 5 و8 ماليين سنتيم 
وهي أسعار عادية حسب الموالين، وال تغطي 

تكاليف الماشية طيلة عام من التحضير، 
ومتابعة المواشي، وتوفير األعالف،   وحسب 

الموالين فانهم يتخوفون من انخفاض كبير 
في الطلب على الماشية خالل هذ العيد بسبب 

ارتفاع األسعار وما يقابلها من تدني في القدرة 
الشرائية للجزائريين،  وهو ما يهدد نشاطهم 

بصفة مباشرة معتبرين أن نشاطهم إذا استمر 
بهذا الشكل فهو آيل للزوال، وذلك العتبارات 
عدة، أهمها أن المناسبة الوحيدة المتمثلة في 

عيد األضحى، والتي ينتظرها الموالون طيلة 
الموسم، أضحت ال تغطي تكاليف متابعة 

المواشي، خاصة وأن غالبية المناطق تعرف 
جفافا كبيرا األمر الذي يجبر الموالين على 

اقتناء األعالف والشعير بالخصوص، والذي 

تعرف أسعاره ارتفاعا طيلة الموسم.  وأشار 
موالون آخرون إلى أن تأهيل األضحية يكون 

طوال العام، والتي منها من تأكل قيمتها وأكثر، 
ليقفوا في النهاية على أن األضحية يستفيد منها 

التاجر والوسيط والمواطن في حالة شرائها 
مبكرا من دون وساطة. معتبرين بأن حتى لهفة 
المواطن على شراء األضحية تناقصت وحتى 

انعدمت مقارنة بالمواسم الماضية، بدليل أن 
األسواق أضحت ال تتشبع بالمواطنين، مثلما 

كان يحدث في السنوات الماضية. 
دعوات لت�سقيف الأ�سعار لتمكني 

اجلزائريني من الذبح

وعن توقعات األسعار واألمور التنظيمية التي 
يجب أن تضبط أسواق الماشية مع اقتراب عيد 

الضاحية أكد رئيس الجمعية الوطنية لتجار 
اللحوم الحمراء، الطاهر رمرام انه يتوقع ان 

تعرف األسواق نفس اإلجراءات التنظيمية 
التي اعتمدت السنوات الماضية خاصة ما 

تعلق بمنع أي بيع للماشية واألضاحي، خارج، 
المراقبة البيطرية ومصالح وزارة التجارة. 
وعن األسعار لم يبدي رمرارم تفاؤل كبير 

باستقرارها مشيرا ان االرتفاع يبقي أمر 
مطروح خاصة في ظل الغالء الذي تعرفه 
أسعار االعالف مشيرا انه وبسبب تدهور 
القدرة الشرائية للجزائريين خاصة السنتين 
الماضيتين بسبب االزمة الصحية فانه من 

الضروري تسقيف أسعار المواشي وتوحيدها 
عبر القطر الوطني حتى يتمكن المواطنون 
من شراء األضحية،  وأيضا كون رؤوس 

الماشية متوفرة هذا العام وحتى بالنظر ان غالء 
األسعار يستفيد منه المضاربون والوسطاء 

وليس الموالون الذين يبيعون رؤوس مواشيهم 
كل سنة بسعر منخفض أحيانا ال يغطي حتى 

تكاليف االعالف.
 القدرة ال�سرائية قد ل تتحمل

 تكاليف منا�سبة العيد 

وقد ال يتمكن عدد كبير من الجزائريين من 
اقتناء أضاحي العيد هذه السنة بسبب التوقعات 
التي تؤكد استمرار ارتفاع األسعار مع إقتراب 

هذه المناسبة 
موازاة مع األزمة التي ال تزال تعيشها أغلب 

األسر حيث تعرف القدرة الشرائية انهيارا 
كبيرا أين يقدر خبراء نسبة التراجع المسجل 

في هذه األخيرة بحوالي 30 بالمائة  وعن 
مدى تحمل القدرة الشرائية للجزائريين لمناسبة 

مثل عيد األضحى والتكاليف التي تحتاجها 
خاصة وان العيد جاء متزامنا هذ السنة مع 
عطلة الصيف وما تفرضها هي األخير من 

تكاليف إضافية للسياحة يشير خبراء ان 
ازيد من نصف الجزائريين لن تسمح لهم 

امكانياتهم من اقتناء اضحية العيد في حين ان 
جزء من النصف المتبقي قد يقتنون االضحية 

بـ"الكريدي" معتبرين ان الوضع المالي ألغلب 
االسر متدهور  بسبب تدهور القدرة الشرائية 

وغالء األسعار على مدار األشهر الماضية 
وهو ما أدى الى استنزاف مدخرات العائالت 

الجزائرية ،  التي تعاني من تراجع القدرة 
الشرائية بحوالي 30 بالمائة وهو ما ال يسمح 

لهم بتغطية أي تكاليف إضافية فمبالك بتكاليف 
عيد األضحى التي تصل في العموم لحدود 10 
ماليين سنتيم بين االضحية وباقي المستلزمات 

الخاصة بهذه المناسبة الدينية.

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، 
أمس، خالل إشرافه على تنصيب اللجنة 

المشتركة المتعددة القطاعات المكلفة بالنظام 
التعاقدي، أن النظام التعاقدي يعتبر "الركيزة 
األساسية إلصالح المنظومة الصحية الوطنية 

ومن شأنه أن يسمح ال محالة بتحديد أدوار 

وصالحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في 
قطاع الصحة".

وأوضح أن تنصيب اللجنة المشتركة المتعددة 
القطاعات المكلفة بالنظام التعاقدي "دليل على 

الحرص الشديد واإلرادة القوية التي أظهرها كافة 
الشركاء بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة 

لمواطنينا وضمان تكفل ناجع باحتياجاتهم". 
وأضاف أن هذه اللجنة تستند على "التشاور 
والتنسيق"، وذلك من خالل وضع "ترتيبات 

تعاقدية تضفي الطابع الرسمي على االتفاقات بين 
الجهات الفاعلة الملتزمة بشكل متبادل".

ع.ط

�ش. زمو�ش

جت�سيدا لالتفاقيات املوقعة بني اجلزائر ونواك�سط

 خطوط اأنابيب لنقل الغاز 
بني اجلزائر وموريتانيا

كشفت وكالة األنباء الموريتانية أن االتفاقيات الموقعة بين الجزائر ونواكشط 
في مجال الطاقة، تهدف إلى دراسة فرص إنشاء وبناء خطوط أنابيب نقل 

الغاز بين البلدين ودراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات 
والمواد البترولية والغاز المنزلي.

وقد جرى توقيع هذه االتفاقيات في ختام الزيارة التي أجراها وزير الطاقة 
والمناجم محمد عرقاب إلى نواكشوط قبل أيام، والتي تستهدف دراسة فرص 

إعادة تأهيل وتوسعة مرافق تخزين غاز البترول المسال في موريتانيا، 
ودراسة فرص تطوير صناعة األسمدة الفوسفاتية واألزوتية في البالد.

وباإلضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والدعم الفني في 
مجال التكرير وتحويل المحروقات. وتعزيز التعاون بين الشركة الجزائرية 

سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات.
وتتضمن هذه االتفاقيات دراسة فرص إعادة تأهيل وتوسعة مرافق تخزين 
غاز البترول المسال في موريتانيا، ودراسة فرص تطوير صناعة األسمدة 

الفوسفاتية واألزوتية في موريتانيا، باإلضافة إلى تبادل الخبرات والدعم 
الفني في مجال التكرير وتحويل المحروقات، وتعزيز التعاون بين الشركة 

الجزائرية سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات.
ر.ن

ال�ستخراج تكفلت به 57 موؤ�س�سة م�سغرة

 اإنتاج 128 كلغ من الذهب
 اخلال�ص بوالية مترنا�ست

كشفت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن انتاج كميات تقدر ب 128 
كلغ من الذهب الخالص بوالية تمنراست، خالل الفترة الممتدة من بداية جوان 

2021 وإلى غاية الفاتح جوان .2022
وقالت أمس الوكالة، بأنه قد تم إنتاج كميات تفوق 128 كلغ من الذهب 

الصافي منذ انطالق نشاط االستغالل الحرفي للذهب في جوان 2021 من قبل 
بعض المؤسسات المصغرة للشباب بوالية تمنراست.

وأضافت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بأن 57 مؤسسة مصغرة 
ساهمت في استخراج خام المعدن الثمين، من مجموع 90 مؤسسة حصلت 

على تراخيص للشروع في االستغالل الحرفي للذهب بالمنطقة، مثلما أوضح 
رئيس الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بتمنراست شوار 

نور الدين.
وأشار ذات المسؤول، بأنه قد تم إصدار 628 أمر دفع بنكي لدفع مستحقات 

المؤسسات الشبانية التي أودعت خام الذهب لدى الوكالة، إلى جانب منح 
تراخيص جديدة بخصوص تغيير أو توسعة المواقع المنجمية.

كما استفاد أصحاب المؤسسات المصغرة، التي تحصلت على رخص 
استخراج الذهب من دورات تكوينية تضمنت التعريف بالقوانين والتشريعات 

التي تنظم عملية االستغالل المنجمي الحرفي والتكوين في طرق استخراج 
الذهب ومعايير السالمة واألمن والمحافظة على البيئة.

يشار إلى أن 6 شركات فازت خالل شهر أفريل الماضي بصفقات استكشاف 
مناجم الذهب في الجزائر، بهدف االنطالق في مرحلة الحقة نحو استغاللها 

وإنتاج هذا المعدن النفيس بطريقة صناعية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وقد تلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 20 عرضا ماليا، رفض منها 

اثنان، في إطار المناقصة الوطنية والدولية، التي أطلقت في 20 ديسمبر 
2021، وتخص العروض المالية ستة مواقع، من بين التسعة المقترحة في 

بادئ األمر، منها 4 بوالية تمنراست وموقعين في والية تندوف.
 ف.م

 "�سحاري بالند" اجلزائري 
يتجاوز 125 دولر للربميل

درا�سة اأمريكية تتوقع ا�ستمرار اإرتفاع 
اأ�سعار النفط خالل �سهر جوان

أجمعت مختلف التقارير والدرسات، التي يتم نشرها في اآلونة األخيرة 
بخصوص أسعار الطاقة خالل العام الجاري 2022، بأنها ستبقى في 

مستويات مرتفعة، بالنظر لما يشهده العالم من حوادث.
وفي هذا الصدد، رفعت إدارة معلومات الطاقة األميركية توقعاتها بشأن 

أسعار النفط الخام خالل العام الجاري، في ظل الوضع المتوتر شرق أوروبا 
بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات المتخذة من قبل األوروبيين واألمريكيين 

ضد روسيا وردة فعل إدارة بوتين حيال األمر، يضاف لها تخفيف السلطات 
الصينية التي تعتبر أكبر مستورد للنفط للقيود، التي كانت مفروضة على 

بعض المدن، لمكافحة تفشي فيروس كورونا كوفيد .19
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير لها حول آفاق الطاقة خالل شهر 
جوان الجاري، بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس 

مستوى 102,47 دوالر للبرميل، أي بزيادة تقدر ب 4,3 بالمئة، بالمقارنة 
مع تقديرات الشهر السابق، والتي بلغت حوالي 98,20 دوالر للبرميل، في 

حين فإن متوسط سعر خام برنت القياسي ينتظر أن يصل ل  107,37 دوالر 
للبرميل في العام الجاري، بارتفاع يبلغ  3,9 بالمئة عن تقديرات الشهر 

الماضي.
وفي المقابل فإن أسعار النفط الخام الجزائري صحاري بالند تبقى أعلى 
مستوى من الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط، وينتظر أن 

يحقق مكاسب جديدة خالل الشهر الجاري.
وبلغ متوسط   أسعار النفط القياسي 113 دوالرا للبرميل خالل شهر ماي 

المنقضي، مع توقعات أن يبلغ خام برنت 108 دوالرات للبرميل في النصف 
الثاني من هذا العام.

وتخضع التوقعات لمستويات عالية من عدم اليقين الناتج عن مجموعة متنوعة 
من العوامل، تشمل استمرار العمليات العسكرية الروسية على األراضي 
األوكرانية وقرارات رفع سقف اإلنتاج اليومي لدى مجموعة أوبك بلوس 

ومعدل زيادة اإلمدادات في الواليات المتحدة، فضال عن ارتفاع الطلب 
العالمي بالمقارنة مع المعروض.

وفي ذات االتجاه، ارتفع سعر النفط الخام الجزائري صحاري بالند في 
تداوالت يوم أمس األربعاء بنسبة وصلت لـ 0,40 بالمئة لتسجل 125,62 

دوالر للبرميل الواحد، حسب ما كشف عنه الموقع المتخصص أويل بريس.
وفي سياق متصل، فإن أسعار النفط الخام الجزائري صحاري بالند ومنذ 

بداية شهر جوان الجاري، تبقى مرتفعة إذا سجلت خالل الفاتح جوان 123 
دوالر، بعدما كان ال يتجاوز 115 دوالر في ال 23 ماي المنقضي.

لإلشارة، فقد بلغ متوسط سعر النفط الجزائري الخام صحاري بالند خالل 
الربع األول من السنة الجارية 103,6 دوالر للبرميل الواحد، حسب ما كشفت 

عنه منظمة األقطار العربية المصّدرة للبترول "أوابك.”
ف.م
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خالل اإ�سرافه على تن�سيب اللجنة امل�سرتكة املكلفة بهذا امللف، بن بوزيد يوؤكد

النظام التعاقدي يعد الركيزة االأ�سا�سية الإ�سالح املنظومة ال�سحية

يف ظل الغالء وامل�ساربة التي ت�سهدها الأ�سواق كل �سنة

هل �ستحرم "االأ�سعار" اجلزائريني 
من اإقتنـــاء اأ�ســـاحي العيـــد؟

يزداد احلديث قبل حوايل اأربعة اأ�سابيع من حلول عيد الأ�سحى عن �سقف الأ�سعار الذي �ست�سل اإليه ال�ساحي 

هذه ال�سنة  يف حني يطرح اجلزائريني �سوؤال واحد وهو هل �سيتمكنون من اقتناء ال�سحية ام ان الأ�سعار 

�ستمنعهم من ذلك فيما يري متداخلون يف اأ�سواق املا�سية انه ل بد من التوجه نحو ت�سقيف الأ�سعار يف ظل 

الغالء وامل�ساربة التي ت�سهدها الأ�سواق كل �سنة ويتحمل م�سوؤوليتها الو�سطاء ولي�ش املوالني.



بطاقة �إنتاج يومية تقدر بـ 2400  وحدة

م�سنع لإنتاج الألواح ال�سم�سية يدخل حيز 

اخلدمة بورقلة

 خالل �لثالثي �لأول من 2022

ارتفاع حجم ال�سادرات خارج 
املحروقات مبيناء عنابة 

بلغ الحجم اإلجمالي للصادرات خارج المحروقات بميناء عنابة خالل الثالثي األول 
من السنة الجارية )2022( 1,218 مليون طن مقابل 716 ألف طن في نفس الفترة 

من سنة2021, حسبما ورد في بيان لذات المؤسسة المينائية.
ويعود التوجه اإلجمالي لنشاط التصدير خارج المحروقات إلى جهود الدعم والمرافقة 

الموجهة لفائدة المصدرين, كما جاء في ذات البيان, الذي أشار إلى أن نسبة الزيادة 
المسجلة في الحجم اإلجمالي للصادرات خارج المحروقات للثالثي األول من السنة 
الجارية تقدر بنحو 70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2021. وإلى 
جانب التسهيالت التي اتخذت لتشجيع عمليات التصدير وتنويعها على غرار تهيئة 
فضاءات الشحن وتجهيزها الستقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاملين االقتصاديين 

والمصدرين, شرعت مؤسسة ميناء عنابة في إطار رقمنة الخدمات المينائية في العمل 
بنظام الدفع اإللكتروني لفائدة المصدرين والمتعاملين االقتصاديين, مثلما تمت اإلشارة 

إليه. 
من جهة أخرى, تم تسجيل خالل الثالثي األول من السنة الجارية 2022 تراجع في 
عمليات االستيراد بنسبة قدرت بـ17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, 

بحيث تم استيراد حجم إجمالي بـ 518 ألف طن من السلع والبضائع مقابل 716 ألف 
طن من البضائع في نفس الفترة من السنة الماضية )2021(.

س.ز
 

ورقلة:

 القب�ص على اأربعة اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم 

الرتويج للمخدرات واملوؤثرات العقلية 
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية ورقلة 

وفي عمليات متفرقة من توقيف أربعة )4( أشخاص مشتبه فيهم الترويج للمخدرات 
والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حسبما أفادت به أمس ذات الهيئة األمنية.
ونفذت العملية األولى بعد استغالل معلومات مؤكدة مفادها تواجد كمية معتبرة من 
المؤثرات العقلية مخزنة بأحد المساكن بأحد األحياء الشعبية بعاصمة والية ورقلة، 
حيث وضعت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا خطة  محكمة مكنت من توقيف 

ثالثة )3( أشخاص مشتبه فيهم مع ضبط بحوزتهم مؤثرات عقلية قدر عددها اإلجمالي 
ب 21.135 كبسولة، باإلضافة إلى مبلغ مالي قدر ب 15.000 دج من عائدات 
نشاطهم اإلجرامي، كما صرح لوأج المالزم األول جمال بوشمة. وفي عملية ثانية 

نفذت في نفس اليوم تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن والية ورقلة من حجز 24 
صفيحة )كيف معالج( بوزن إجمالي قدره 2.192 غرام )192ر2 كغ( باإلضافة 

إلى كمية من المخدرات الصلبة )كوكايين( على شكل رزم مهيأة للبيع بوزن 43ر15 
غرام كانت مخبأة بإحكام بأحد المساكن لشخص ينشط في ترويج المخدرات، حسب 

نفس المصدر. وتمثلت العملية الثالثة في توقيف شخص كانت بحوزته كمية من 
المخدرات الصلبة كان بصدد ترويجها في أوساط الشباب. وبعد استكمال جميع 

اإلجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم األربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 
و36 سنة أمام الجهات القضائية المختصة، استنادا لذات المصدر األمني.

س.ز
 

�لعا�صمة: 

هذا ما حجزته م�سالح الأمن خالل �سهر 
ماي

تمكنت مصالح من والية الجزائر، خالل شهر ماي المنصرم، من حجز كميات معتبرة 
من المخدرات بمختلف أنواعها مع توقيف 464 شخص، حسب حصيلة أوردتها  

أمس ذات المصالح.
وأوضح نفس المصدر أنه تم حجز 16241 قرص مهلوس و7 كلغ من القنب 

الهندي، باإلضافة إلى أزيد من 69 غراما من الكوكائين و242 غرام من الهروين. 
وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، عالجت ذات المصالح 450 قضية تم 
خاللها توقيف 464 شخص وتقديمهم أمام الجهات المختصة، وهذا »بعد استيفاء 

اإلجراءات القانونية«. من جانب آخر، عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وكذا 
األمن الحضري بأمن المقاطعة اإلدارية للدار البيضاء قضيتين متعلقتين بـ »حيازة 
المؤثرات العقلية بغرض عرضها على الغير والترويج للمخدرات مع حمل أسلحة 
بيضاء محظورة«. القضية األولى تمكنت خاللها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة 

القضائية لباب الزوار من توقيف شخصين يروجان للمؤثرات العقلية بأحد أحياء برج 
الكيفان، حيث ضبط بحوزتهما على 1575 قرص مؤثر عقلي وسالح أبيض. أما 

القضية الثانية فقد عالجتها مصالح األمن الحضري بالحميز، حيث أسفرت عن توقيف 
شخصين وحجز 382 قرص مؤثر عقلي و4 قطع من القنب الهندي و6 أسلحة 

بيضاء. وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة 
إقليميا.

س.ز
 

�ل�صلف:

 اإخماد 7 حرائق اإندلعت يف ح�سائ�ص 
ياب�سة وحقول زراعية

سجلت  أمس مصالح الحماية المدنية، 7 تدخالت ألجل إخماد حرائق إندلعت في 
حشائش يابسة، فضال عن حقول زراعية عبر بلديات الشلف، عين أمران وأوالد 

عباس.
وحسب ما جاء في بيان خلية اإلعالم واإلتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية، 
فإن الوحدات المتدخلة قد تمكنت من إخماد 3 حرائق إستهدفت حقوال زراعية في كل 
من منطقة الحمايد ببلدية أوالد عباس أين تم تسجيل إختالف 3 هكتارات وإنقاذ 15 
هكتارا من القمح الصلب. فضال عن تسجيل إخماد حريق آخر إستهدف حقال فالحيا 

بالقرب من النفقة الجديد في حي البرادعي ببلدية الشلف، إلى جانب إخماد حريق ثالث 
إندلع بمحصول زراعي بدوار العرايبية ببلدية عين أمران. فيما سجلت ذات المصالح 
إخماد 4 حرائق إندلعت في حشائش يابسة بضواحي حبي البرادعي والمشرفة ببلدية 

الشلف والتي تم إخمادها ومنع إمتدادها إلى المساحات المجاورة لها.
س.ز

هذا المشروع  الذي أشرف 
على تدشينه وزيرا الصناعة 
واإلنتقال الطاقوي والطاقات 
أحمد  السيدان  المتجددة 
زغدار وبن عتو زيان على 
زيارة  إطار  في  التوالي 
ثمرة  يعد  ورقلة  إلى  عمل 
وأنجز   ، خاص  استثمار 
 ( مشترك  مالي  بتمويل 
مساهمة ذاتية وقرض بنكي( 
قدره  7 ر 1  مليار دج ، 
المقدمة  الشروحات  حسب 
ويغطي   . الوزاري  للوفد 
الذي  الجديد  المصنع  هذا 
يعتبر األول من نوعه على 
مساحة  الوطني  المستوى 
على  مربع  متر   9.200
النشاطات  منطقة  مستوى 
وهو   ، الوالية(  )عاصمة 
متطورة  جد  بمعدات  مزود 
، ومن بين أهدافه المساهمة 
الوطني  المشروع  في 
محطات  إلنجاز  الضخم 
 ’‘ الكهروضوئية  الطاقة 
ميغاواط«   1.000 سوالر 
الرفع  أيضا  يرتقب  فيما   ،
للتوجه  إنتاجه  قدرات  من 
نحو التصدير ، مثلما شرح 
المشروع  لـ«وأج« صاحب 
زرقون رحمون على هامش 
. وبخصوص  التدشين  حفل 
 ، اإلجتماعية  اإلنعكاسات 
هذا  أن  زرقون  السيد  ذكر 
يوفر  أن  يمكن  المشروع 
منصب   150 حدود  إلى 
بوشر  فيما   ، مباشر  شغل 
في خطوات لتعزيز عالقات 
الشراكة مع جامعة قاصدي 
ومؤسسات  بورقلة  مرباح 
مختصة في هذا المجال على 
غرار مركز تطوير الطاقات 
أبرز  وبالمناسبة   . المتجددة 
السيد أحمد زغدار أهمية هذا 

النوع من اإلستثمارات التي 
السلطات  توجيهات  تجسد 
تنويع  بخصوص  العمومية 
والرفع  الوطني  اإلقتصاد 
الوطني  اإلندماج  نسبة  من 
أضاف  –مثلما  وذلك   ،
اإلستيراد  فاتورة  لتقليص 
السياق  هذا  في  وأضاف   .
المجمع  استحداث  تم  أنه   «
الخاص  كلستر(   ( المهني 
 ، اإللكترونية  بالصناعات 
بالفرق  العمل  يتعين  مما 
المسجل  التأخر  لتدارك 
من  والرفع  الميدان  هذا  في 
ومن   .  « اإلندماج  نسبة 
السيد  كشف  أخرى  جهة 
أكثر  استرجاع  عن  زغدار 
العقار  من  هكتار   211 من 
مستغلة  غير  الصناعي 
كل  بأن  مبرزا   ، بورقلة 
الشروط مالئمة بهذه الوالية 

 ، الخاص  اإلستثمار  لترقية 
أن  الوقت  ذات  في  مؤكدا 
جهد  أي  تدخر  ال  الدولة 
لضمان المرافقة الضرورية 
الحقيقيين  المشاريع  لحاملي 
 . والشغل  للثروة  والمنشئين 
وزير  صرح  ناحيته،  ومن 
والطاقات  الطاقوي  اإلنتقال 
زيان  عتو  بن  المتجددة 
األلواح  إنتاج  مصنع  أن 
إم  »تكنولوجيا  الشمسية 
ضمن  المدرج  بورقلة   »3
المتعلقة  الدولة  إستراتيجية 
بالتنمية المستدامة واإلقتصاد 
بتلبية 40  األخضر سيسمح 
السوق  حاجيات  من  بالمائة 
محطات  وتموين  الوطنية 
المستقبلية  الشمسية  الطاقة 
عبر  استحداثها  المزمع 
واليات ورقلة وتقرت وبشار 
والوادي واألغواط في إطار 

 1.000 »سوالر  مشروع 
الوفد  وأشرف  ميغاواط«. 
الوزاري خالل هذه الزيارة 
حيز  وضع  على  الميدانية 
نشاطات  منطقة  التشغيل 
بن  حاسي  ببلدية  مصغرة 
ورقلة(  )ضواحي  هللا  عبد 
محوالت  إلنتاج  ومصنع 
كهربائية باإلسمنت المسلح ، 
الحيوانية  لألعالف  ومصنع 
. كما كانت هذه الجولة أيضا 
مشاريع  إلطالق  فرصة 
لخواص  تابعة  استثمارية 
وحاسي  ورقلة  بلديات  عبر 
بن عبد هللا وعين البيضاء . 
بمصنع  أيضا  األمر  ويتعلق 
صيدالنية  مواد  إلنتاج 
المكيفات  لتركيب  ووحدة 
انتاج  ومشروع  الهوائية 
موجهة  بالستيكية  اشرطة 

للبيوت البالستيكية .

دخل حيز �خلدمة بولية ورقلة م�صنع لإنتاج �لألو�ح �ل�صم�صية بطاقة �إنتاج يومية تقدر 

س.زبـ 2400  وحدة مبا يعادل 180 ميغاو�ط �صنويا .
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 �صمن �لإ�صتغالل �حلريف للذهب باجلنوب: 

128 كلغ من املعدن  اإنتاج اأكرث من 
بتمرنا�ست الأ�سفر 

تم إنتاج كميات تفوق 128 كلغ من الذهب الصافي منذ 
انطالق نشاط اإلستغالل الحرفي للذهب في يونيو 2021 
تمنراست،  بوالية  للشباب  مصغرة  مؤسسات  قبل  من 
للنشاطات  الوطنية  الوكالة  مسؤولي  لدى  علم  ما  حسب 

المنجمية.
وساهمت في استخراج خام هذا المعدن الثمين 57 مؤسسة 

مصغرة من مجموع 90 مؤسسة حصلت على ترخيص 
مثلما  بالمنطقة،  للذهب  الحرفي  اإلستغالل  في  للشروع 
للنشاطات  الوطنية  للوكالة  الجهوي  الفرع  أوضح رئيس 
تم  أنه  وأشار  الدين.  نور  شوار  بتمنراست،  المنجمية 
المؤسسات  مستحقات  لدفع  بنكي  دفع  أمر   628 إصدار 
الشبانية التي أودعت خام الذهب  لدى الوكالة، إلى جانب 
منح تراخيص جديدة بخصوص تغيير أو توسعة المواقع 
المنجمية. وقد استفاد أصحاب المؤسسات المصغرة التي 
تحصلت على رخص استخراج الذهب من دورات تكوينية 
و  بالقوانين  التعريف  بينها  من  مختلفة  محاور  تضمنت 
التشريعات التي تنظم عملية اإلستغالل المنجمي الحرفي 
معايير  وحول  الذهب  استخراج  طرق  في  التكوين  و  
دوريا  يتم  كما  البيئة.  على  والمحافظة  األمن  و  السالمة 
شرطة  مهندسي  قبل  من  تفتيشية  ميدانية  جوالت  تنظيم 
المنجمية  للنشاطات  الوطنية  للوكالة  التابعين  المناجم 
للوقوف على مدى احترام معايير اإلستغالل، وفي نفس 
الشرعي  الغير  اإلستغالل  عمليات  مراقبة  أيضا  الوقت 
في  الشروع مستقبال  للذهب، كما جرى شرحه. وينتظر 
أربعة )4( مشاريع لإلستغالل الصناعي للذهب بالمنطقة 
من قبل مؤسسات كبرى مما سيساهم ذلك في رفع وتيرة 
إنتاج الذهب وتوفير مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة، 

مثلما أشير إليه.
س.ز
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كيفية حماية الزجاج من اخلدو�س

تعتبر العين من أكثر األعضاء الحسية 
عرضًة للضرر نتيجة لتعرضها السهل 
لإلصابات المباشرة واألمراض، بحيث 
إنّها تفتقر إلى الصالبة الالزمة لتحمل 

الضربات الخارجية، كما تفتقد إلى طبقة 
الجلد الخارجية التي تمنع دخول الجراثيم 

والفيروسات إليها، بحيث يساهم شكل 
عظام تجويف العين في حمايتها من 

اإلصابات المباشرة، وينحصر الدرع 
الواقي للعين بالجفون العلوية والسفلية 
التي تحيط بها باإلضافة إلى شعيرات 

الرموش التي تلتقط األوساخ والجراثيم 
وتمنع دخولها للعين، ولكن هذه الجفون 

تكون في حالة فتح إغالق مستمرة وال 
تغلق بشكل كلي إال في ساعة النوم 
مّما يتيح الفرصة للجراثيم بالدخول 

للعين، وهنا تظهر أهمية تنظيف العين 
بشكل يومي لوقايتها من اإلصابة من 

اإلمراض، وذلك من خالل إتباع النصائح 
والطرق التالية: 

تنظيف العين من الداخل:
• الحرص على غسل اليدين بالماء 

والصابون المعقم لتطهيرهما من الجراثيم 
واألوساخ، ومنع دخولها إلى العين عند 

مالمسة اليدين للعين أثناء التنظيف، 
وتجفيفها باستخدام منشفة نظيفة. 

• تغمس قطعة من الشاش المعقم في 
المياه المعقمة، حيث يتم تعقيم المياه 

عن طريق غليها وتركها لتبرد لحين 
استعمالها، ثّم يتم مسح أطراف الجفون 

الداخلية للعين بقطعة الشاش حتى نتخلّص 
من جميع األتربة العالقة بها.

•  تقطير العين بالماء المعقم، ووضع 
قطعتين من الشاش المبلل عليهما للتخفيف 

من حدة التهيج.
•  تنظيف العين من الخارج

تنظف الجفون الخارجية عن طريق 
مسحها بلطف بواسطة الشاش المبلل، 

وتمشيط الرموش من الجذور إلى 
األطراف للتخلّص من الغبار واألوساخ 
واألتربة العالقة بها، مع تجنب استعمال 

مواد مدبّبة قد تلحق الضرر بالعين أثناء 
التنظيف كأعواد القطن.

  حياة م�صباحي

يمكن غسل مالبس األطفال حديثي الوالدة بشكل جيد من خالل قراءة إرشادات 
الغسيل، وذلك بسبب وجود أنواع مختلفة من النسيج المستخدم في مالبس األطفال، 

والذي يحتاج لطرق معينة لغسله، كما يجب التحّقق من العالمة الموجودة على 
مالبس الطفل، والتي تُحّدد درجات الحرارة المناسبة للغسيل، وإجراءات التجفيف، 

والُمنّظفات الموصى بها، وما إلى ذلك.
كما يجب فرز مالبس الطفل إلى كميات صغيرة تبعاً ألصنافها، بحيث يجب فصل 

المالبس ذات األلوان الفاتحة عن المالبس ذات األلوان الداكنة، كما يجب فصل 
المالبس التي تحتوي على ألياف مقاومة للحريق، وعدم غسلها مع الغسيل العادي 

ألنّه قد يؤّدي إلى إتالف الخصائص المقاومة للحريق الموجودة فيها، كما يجب فرز 
المالبس التي يتواجد فيها اختالفات في درجات الحرارة وغسلها في أكوام منفصلة.
و يُمكن إزالة البقع الموجودة على مالبس األطفال حديثي الوالدة من خالل مسح أو 
شطف البقعة بينما ال تزال رطبة، كما يُمكن إزالتها من خالل نقع المالبس في كمية 
من الماء وبعض المنظفات، باإلضافة إلى أنّه يُمكن إزالة األوساخ الصعبة والعالقة 

من خالل نقع المالبس في غرفة الغسيل باستخدام مزيل جيد للبقع، واستخدام 
منظفات طبيعية للتخلّص من هذه البقع الموجودة على مالبس األطفال حديثي 

الوالدة، وخاصًة المنظفات غير البيولوجية التي ال تحتوي على إنزيمات قد تُسبّب 
تهيّج لجلد الطفل، باإلضافة إلى أنّه يجب غسل مالبس األطفال على درجات حرارة 

مناسبة، تتراوح من 40-30 درجة مئوية.

خلطات �صفار البي�ض 

للب�صرة الجافة 

جمال 

ور�صاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

تَُعدُّ النساء الحوامل أكثر ُعرضًة لإلصابة بالعدوى سواء أكانت بكتيريّة أم فيروسيّة؛ 
، كما أنهّن أكثر ُعرضًة لإلصابة  وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعّي لديهنَّ

بمضاعفات هذه العدوى من التهاب الجيوب األنفيّة، أو االلتهاب الرئوّي، أو غيره، 
علماً بأنَّ هناك بعض األمور البسيطة التي قد يُساعد إتباعها على الوقاية من اإلصابة 

بالعدوى، ومنها ما يأتي:
• النوم بشكل كاٍف.

ي. • تناول الطعام الصحِّ
• ممارسة التمارين الرياضية.

• تجنب االقتراب من األشخاص المصابين؛ لتجنُّب العدوى.
• غسل اليَدين بشكل دائم.

• التقليل من التوتُّر.
ويُمكن عالج نزالت البرد عند الحوامل عن طريق تناول األدوية التي ال تحتاج إلى 

وصفة طبِّية، مثل: األسيتامينوفين، وتجب استشارة الطبيب قبل تناول أيٍّ من هذه 
اخات، أو قطرات األنف المالحة، ويُمكن ذكر  األدوية، كما يُمكن أيضاً استخدام البخَّ
بعض النصائح التي يُمكن إتباعها في المنزل لعالج نزالت البرد عند الحامل على 

النحو اآلتي:
يات كبيرة من السوائل. المضمضة بالماء المالح الدافئ. • شرب كمِّ

• أخذ قسط من الراحة. 
• تناول الشاي الخالي من الكافيين، مع إضافة القليل من العسل، أو الليمون.

ة االلتهاب. • تناول حساء الدجاج، حيث يُساعد على التقليل من ِحدَّ
ض للهواء الرطب والدافئ عن طريق إجراء تبخيرة للوجه. • التعرُّ

�صحتك

تدابير 

منزلية

اإزالة البقع من مالب�ض 

االأطفال حديثي الوالدة 

الوقاية من االإ�صابة بنزالت الربد عند احلامل

العناية بالعني وتنظيفها

 يمكن إتباع بعض الّطرق التي 
تحمي الزجاج من الخدش، ومنها 

ما يأتي:
• شراء الّزجاج الُمقسى )الزجاج 
المتين(، حيث إنّه معالج كيميائياً 

لمقاومة الخدش، كما يمكنه تحّمل 
الّضغط بشكل أكبر من غيره من 

أنواع الزجاج غير المتين. 
• ترطيب البقع الجافة على الزجاج 

قبل محاولة إزالتها، باستخدام 

المنّظف الخاص بالزجاج، أو الماء 
والصابون، حيث إّن كشطها سيتسبّب 

بخدش السطح الزجاجي.
• عدم وضع أشياء على السطح 

الزجاجي، مثل: الكتب، أو األلعاب، 
وغيرها، حيث إنّها تُسبّب الخدوش 

على الّزجاج، وفي حال الّرغبة 
بوضع أّي غرض على الزجاج، 
فيمكن استخدام حاجز يحجز بين 
الزجاج والغرض، مثل واقيات 

األكواب )كوستر(.
• عدم وضع األطباق الساخنة 

على الزجاج، ويمكن وضع وسادة 
األطباق الساخنة تحت الطبق الساخن 

قبل وضعه على السطح الزجاجي.
• استخدام ما يمكنه وقاية الزجاج 

من الخدوش التي تُسبّبها األغراض، 
كوضع مفرش للطاولة الزجاجية.

• تشميع السطح الزجاجي من خالل 
وضع طبقة من شمع األثاث عليه.

فتح المسامات المغلقة خلط ملعقة صغيرة من كل من 
الليمون المعصور، وزيت الزيتون، وصفار بيضة، ثم 

تطبيق الخليط على البشرة، وتركه لمدة ال تقل عن عشرين 
دقيقة، وبعدها غسلها بالماء والصابون إلزالة رائحة البيض.
إزالة التشققات خلط صفار بيضة، وملعقة صغيرة من زيت 
الزيتون، وماء الورد، ثم تطبيق الخليط على البشرة، وتركه 

لمدة خمس عشرة دقيقة على األقل، وبعدها غسلها بالماء 
والصابون. 

التخلص من الحكة واالحمرار خلط صفار بيضة، ونصف 
ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، والحليب السائل، ثم تطبيق 
الخليط على البشرة، وتركه لمدة عشرين دقيقة على األقل، 

وبعدها غسلها بالماء والصابون.
ال بّد التّنويه على أّن هذه الخلطات ليس بالّضروري أن 

تكون مفيدة، إال أنّها قد تُخفِّف جفاف البشرة، ومع المداومة 
على استخدامها، فقد تساعد على التخلّص من جفاف البشرة، 

وهذه الخلطات الّطبيعية األخرى هي: 
عصير الليمون وماء الورد: خلط ملعقة صغيرة من ماء 

الورد، وعصير الليمون، وثماني مالعق صغيرة من الحليب 

السائل، ثم تطبيق الخليط على البشرة، وتركه لمدة ال تزيد 
عن عشر دقائق، وبعدها غسلها بالماء.

العسل: خلط ربع كوب من زيت الزيتون، والعسل المذاب، 
ثم تطبيق الخليط على البشرة، وتركه لمدة عشر دقائق، 

وبعدها غسلها بالماء. 
اللبن الرائب: تطبيق كميٍة كافيٍة من اللبن الرائب على 

البشرة، وتركه لمدة عشر دقائق على األقل، وبعدها 
غسلها بالماء. 

زيت جوز الهند: غمس قطنة نظيفة بزيت جوز الهند، ثم 
مسح البشرة به، وتركه لمدة عشر ساعات على األقل، وفي 

صباح اليوم التالي غسلها بالماء.
األفوكادو: تطبيق كميٍة كافيٍة من األفوكادو المهروس 
على البشرة، وتركه لمدة خمس عشرة دقيقة، وبعدها 

غسلها بالماء. 
الشوفان: مزج كوب من الشوفان المطحون، وملعقة 

كبيرة من الحليب، و موزة مهروسة، ثم تطبيق الخليط 
على البشرة، وتركه لمدة خمس عشرة دقيقة، وبعدها 

غسلها بالماء.

 www.elraed.dz
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ستكون إيطاليا والجزائر وتركيا األكثر 
تمثيال في ألعاب البحر المتوسط 2022 

بوهران، من حيث عدد الرياضيين 
المشاركين في هذه الدورة، حسبما كشفت 

عنه الهيئة المشرفة على تنظيم الدورة عبر 
صفحتها في مواقع التواصل االجتماعي.

وكشفت محافظة الدورة، أمس انه سيشارك 
324 رياضيا من الجزائر في ألعاب 

وهران، في عّدة تخصصات، ومثله من 
تركيا أيضا، مشيرة إلى ان البعثة األكثر 
تعدادا في األلعاب ستكون بعثة إيطاليا، 

بمشاركة 371 رياضيا، فيما تحّل فرنسا 

في المركز الرابع بين األكثر مشاركة 
بـ313 رياضيا.

وبعد فرنسا، تأتي إسبانيا )282 رياضي(، 
ومصر )191 رياضي(، واليونان )176 

رياضي(، وتونس ) 175 رياضي(، 
والبرتغال )163 رياضي(، وصربيا 
)160 رياضي(، ثم سلوفينيا )139 

رياضي(، والمغرب )137 رياضي(.
ويبلغ إجمالي الرياضيين المشاركين في 
الدورة، 3390 رياضيا، قدموا من 26 
بلدا، من ضفاف البحر األبيض المتوسط 

الثالثة: اإلفريقية، واألوروبية، واآلسيوية.

 يسعى المنتخب الوطني اليوم 
إلى تأكيد استعادته للتوازن 

عندما يحل ضيفا على نظيره 
التنزاني، بملعب »ناسيونال 

ستاديوم، بالعاصمة دار 
السالم، في الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة السادسة 
من تصفيات كأس أمم إفريقيا 
المقررة العام المقبل في كوت 

ديفوار.
ويراهن محاربو الصحراء 

على تحقيق فوز التأكيد، 
خالل خرجتهم الثانية في 

تصفيات الكان، لترسيم 

عودتهم القوية وبعث 
رسالة أمل جديدة للجماهير 
الجزائرية، من خالل تحدي 
عوامل عديدة أهمها الخصم 
التنزاني، وعاملي األرض 

والجمهور، إضافة إلى 
األجواء المناخية اإلفريقية 

الخاصة.
ويريد رفقاء المتألق يوسف 

باليلي الفوز في مباراة اليوم، 
من أجل ضمان البقاء في 

صدارة ترتيب مجموعتهم، 
بعد الفوز المحقق في الجولة 

األولى بملعب 5 جويلية، 

على حساب منتخب اوغندا 
والتقدم سريعا نحو التأهل 

لنهائيات كأس إفريقيا لألمم 
القادمة، والتي تعد تحد خاص 
بالنسبة للطاقم الفني والعبيه 
من اجل استعادة هيبتهم على 

المستوى القاري.
ومن المرجح أن يجدد الناخب 
الوطني، جمال بلماضي، في 

مباراة اليوم الثقة في نفس 
األسماء التي اعتمد عليها في 

مباراة الجمعة أمام منتخب 
أوغندا، حيث من المستبعد 
أن يحدث تغييرات كثيرة 

على التشكيلة األساسية، 
إال إذا كانت هناك تغييرات 

اضطرارية.
كما ستكون الفرصة مواتية 
بالنسبة للعناصر الجديدة في 

الخضر، الكتشاف أجواء 
القارة السمراء، والتأقلم معها، 
سيما وأن بلماضي يريد تجديد 
دماء المنتخب الوطني، ومنح 

الفرصة لبعض الالعبين 
الجدد، ما جعله يوجه الدعوة 
لسبعة العبين جدد في القائمة 

األخيرة.
أمير.ل

ل�صمان البقاء في �صدارة المجموعة بعد جولتين من ت�صفيات الكان

الخ�صر م�صرون على الإطاحة بتنزانيا 
وتاأكيد ا�صتعادتهم لتوازنهم

رغم اعترافه باأف�صلية الخ�صر على 

ت�صكيلته، مدرب تنزانيا ي�صرح

لدينا مهاجمين فائقي 
ال�صرعة ونعمل على 

مباغتة الجزائر

توعد كيم بولسن، مدرب منتخب تنزانيا، 
باإلطاحة بمنتخبنا الوطني، خالل 

المواجهة التي ستجمع المنتخبين اليوم 
بالعاصمة التنزانية دار السالم، لحساب 
الجولة الثانية من تصفيات كان 2023 
بكوت ديفوار، وهذا رغم اعترافه بأنه 
أحد أفضل المنتخبات في قارة أفريقيا.

وعقد كيم بولسن مؤتمرا صحفيا، أمس، 
اعترف فيه بقوة الخضر، حيث قال: 

»يجب أن نواجه الحقيقة، عندما تلعب 
أمام الجزائر فأنت غير مرشح للفوز«.

وأضاف ذات المتحدث: »منطقيا الجزائر 
تمتلك حظوظا أكبر لالنتصار أمامنا، إنها 
من أفضل المنتخبات في القارة األفريقية، 
والعبوهم ينشطون في المستوى العالي، 

حيث ال يتركون لك هامش الُمناورة«.
وأكد بولسن على عزم عناصره على 

تحقيق الفوز اليوم، مشيرا لمعاينته 
للخضر خالل مباراتهم األخيرة أمام 

منتخب اوغندا: »شاهدنا ُمباراتهم أمام 
أوغندا، الجزائر احتفظت بالكرة بنسبة 
%80، وهو ما يوضح ُمستواها وما ، 

لكننا عازمون على ُمباغتتها، خاصة وأننا 
نمتلك مهاجمين لديهم سرعة فائقة«.

اإجمالي الم�صاركين في الدورة بلغ 3390 ريا�صيا

قدموا من 26 بلدا

اإيطاليا الأكثر تمثيال في األعاب 
البحر الأبي�ض المتو�صط بوهران

بوقرة يعبر عن �صعادته بالفوز امام النيجر 

وي�صرح:

هذه الدورة �صت�صاعدنا على تطوير 
اأ�صلوبنا واإظهار اإمكانيات الالعبين

 
عبر مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الوطني للمحليين، عن سعادته بالفوز 
أمام النيجر بهدف دون رد، في الدورة الودية المصغرة التحضيرية لكأس أمم 

إفريقيا للمحليين 2023 بالجزائر.
وقال بوقرة بعد المباراة: »مهم جدا أننا فزنا اليوم، ومن الجيد أن حظينا 

بفرصة مواجهة عدة منتخبات في هذه الدورة، في ظل رغبتنا تطوير أسلوبنا، 
وإظهار إمكانات الالعبين«.

وأضاف: »منذ 10 أيام، لم يتحدث أحد عن الالعبين المستدعين وإمكاناتهم، 
ويركزون على الالعبين الذين لم يتم استدعائهم، برأيي يجب أن تمنحوهم 

فرصة، ألنهم يستحقون«.
وصرح ذات المتحدث: »االختيار كان صعبا خالل هذه الفترة، بسبب حاجة 

األندية لالعبيها، وعدم إمكانية تأجيل المباريات، نظرا لضرورة إنهاء الموسم 
يوم 10 جوان، أردت استغالل أيام الفيفا، صحيح أن بعض األندية فقدت 

العبين، لكنني كنت مجبرا على خوض هذا المعسكر، لتجهيز فريقي لكأس 
إفريقيا، لقد حاولت قدر المستطاع مساعدة الفرق، وما يحدث في البطولة 

المحلية يتجاوزني«.
وختم بوقرة تصريحاته بالقول: »المالعب التي ستستضيف الشان ستكون 

جاهزة إن شاء الله، وأفضل أن نستقبل مبارياتنا في ملعب وهران، ألنه رائع، 
ولعبنا فيه أمام ليبيريا، وكان استثنائيا«.

حديث عن ت�صيير روراوة لـ«ديريكتوار« حتى 

انتخاب رئي�س جديد

الجمعية العامة للفاف تعقد يوم 
16 جوان المقبل

دعت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى عقد جمعيتها العمومية العادية يوم 
16 جوان الحالي في العاصمة الجزائر.

وقالت الفاف في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي، إن هذا اإلعالن يتوافق مع 
قرار مكتبها التنفيذي المجتمع بتاريخ 28 أفريل الماضي الذي حدد تواريخ عقد 

مختلف الجمعيات العمومية، وتتواجد الفاف في حال فراغ قانوني بعد إعالن 
الرئيس شرف الدين عمارة، التنحي عن منصبه، واستقالة أغلبية أعضاء مكتبه 

التنفيذي.
وكانت العديد من المصادر قد اشارت إلى أن بعض األطراف اقترحت على 
محمد روراوة رئيس الفاف السابق تولي اإلشراف على مكتب مسير للهيئة 

الكروية الجزائرية، إلى غاية انتخاب رئيس جديد يخلف عمارة.
جدد اإعجابه باإنجازات الأهلي الم�صري

�صرار يدعو الخطيب لزيارة وفاق �صطيف
كشف عبد الحكيم سرار، رئيس 

نادي وفاق سطيف امس، كواليس 
زيارته لألهلي المصري، 

ومقابلته مع محمود الخطيب 
رئيس النادي األحمر.

وقال سرار في تصريحات 
صحفية على هامش زيارته أن 
تواجده في األهلي يأتي تعزيًزا 

للتعاون المشترك بين األهلي 
ووفاق سطيف، متمنًيا أن تكون 

الزيارة تأكيًدا لقوة وامتداد 
التعاون الرياضي المثمر بين 

الناديين، وكشف أنه خالل الجلسة 
وجه الدعوة لمحمود الخطيب لزيارة وفاق سطيف خالل الفترة المقبلة.

وقال رئيس نادي وفاق سطيف: »أنا من أشد المعجبين والمحبين للنادي األهلي 
ولتاريخه الحافل باإلنجازات، وهذا اإلعجاب واالعتزاز يعود لسنوات طويلة 

عندما كنت العًبا في وفاق سطيف، ولهذا يحتل النادي األهلي قيمة ومكانة 
كبيرة لدّي«.

واستكمل: »البعض اندهش من حديثي عن قيمة األهلي الكبيرة في كرة القدم 
العربية واإلفريقية بعد مواجهة الفريقين في النسخة األخيرة لدوري أبطال 

إفريقيا، ولكن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى تاريخ األهلي وحجم إنجازاته 
الرياضية، وهو فخر لكل األمة العربية، ولهذا حرصت اليوم على القيام بهذه 

الزيارة الودية؛ للتعرف عن قرب على منظومة العمل داخل النادي واالستفادة 
من تلك الخبرات«.

وأشار عبد الحكيم سرار إلى أن الجلسة التي جمعته بالخطيب جاءت مثمرة 
للغاية، وتعرف من خاللها على نظام العمل وإدارة المنشآت الرياضية، 

وتم خالل الجلسة بحث التعاون المشترك بين الناديين فيما يتعلق بالنواحي 
االستثمارية.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تعكس ما يهدف إليه الناديان من تعاون مثمر 
خالل الفترة المقبلة، وكذلك تعميق العالقات الطيبة بين الجماهير المصرية 

والجزائرية وتعزيز الروح الرياضية التي تعكس العالقات التاريخية بين 
البلدين.

ق.ر
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كشف تقارير إعالمية بريطانية أمس 
أن نادي مانشستر سيتي، الذي يلعب 
له الدولي الجزائري رياض محرز، 

ينوي تمديد إقامة نجمه الجزائري في 
الفريق وعدم التفريط فيه في الميركاتو 

الصيفي، خاصة أن الموسم المقبل 
سيكون صعبا بسبب إجراء منافسات 

كأس العالم 2022.
وكانت تقارير إنجليزية تحدثت، في 
وقت سابق، عن إمكانية رحيل قائد 

الخضر في الميركاتو الصيفي، خاصة 
أن عقده مع النادي ينتهي في صيف 

2023، لكن موقع »مانشستر إيفيننغ 
نيوز« كشف من جانبه أن »السماوي« 

يخطط لالستفادة بشكل كبير من 
الثنائي رياض محرز وإيرلينك هاالند 

خالل الموسم المقبل، خاصة أن 
منتخبي بالدهما الجزائر والنرويج لن 
يشاركا في نهائيات كأس العالم »قطر 

.»2022
ويدور المونديال بصفة استثنائية في 
فترة منتصف الموسم، حيث ستدور 

المسابقة العالمية خالل الفترة الممتدة 

بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، 
ويأمل اإلسباني بيب جوارديوال، مدرب 
»السيتي«، في االستفادة من الجاهزية 

البدنية لهذا الثنائي من أجل تحقيق نتائج 
جيدة خالل فترة ما بعد المونديال.

من جهة أخرى، أصدر المركز الدولي 
للدراسات الرياضية، قائمة أغلى 100 

العب كرة قدم في العالم في الوقت 
الراهن، من بينهم نجمان عربيان، 

ونتيجة لذلك حل الفرنسي كيليان مبابي 
مهاجم باريس سان جيرمان أوال.

وغاب عن قائمة الالعبين األغلى نجم 
مانشستر سيتي رياض محرز الذي 

ينتهي عقده مع ناديه اإلنجليزي صيف 
2023، ويبدو أن إدارة النادي مستعدة 
لتلقي العروض بخصوصه، شرط أن 

يكون العرض المقدم جيدا، ويحقق 
فائدة مالية لبطل الدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم وفقا لموقع »فوتبول 
إنسايدر« البريطاني.

وتصدر على المستوى العربي، 
المغربي أشرف حكيمي العب باريس 

سان جيرمان، حيث جاء الظهير 
والجناح األيمن البالغ 23 عاما في 
المركز الـ36 بقيمة 75.2 مليون 

يورو، بينما حل صالح الذي تقاسم 
صدارة هدافي الدوري اإلنجليزي 

الممتاز هذا الموسم مع نجم توتنهام 
الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، 

في المركز الـ81 في القائمة بقيمة 55 
مليون يورو.

ق. ر

أكد المنتخب الوطني امس استفاقته 
واستعادته لهيبته على المستوى 

اإلفريقي، ودعم صدارته لمجموعته في 
تصفيات كان 2023، لما عاد بالزاد 

كامال من مواجهته لمنتخب تنزانيا 
بملعب هذا األخير، حيث انتهت المباراة 

التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة 
الثانية بنتيجة هدفين دون مقابل.

وأجرى الناخب الوطني أربعة تغييرات، 
حيث أشرك أساسيا كل من الحارس 
رايس وهاب مبولحي والمدافع عبد 

القادر بدران ومتوسط الميدان سفيان 
بن دبكة والمهاجم آدم الوناس، وترك 

الحارس مصطفى زغبة والمدافع 

أحمد توبة ومتوسط الميدان آدم زرقان 
والمهاجم رشيد غزال احتياطيين، بعدما 

حضروا مواجهة أوغندا من البداية، 
وثبت سليماني، قائدا للفريق.

وكان العبو المنتخب الوطني األفضل 
في بداية المواجهة، قبل أن يتعرض 

بن دبكة إلصابة أجبت بلماضي على 
تعويضه بزرقان، اول فرضة خطيرة 

في المباراة كانت من جانب وناس عن 
طريق مجهود فردين لكن دفاع الخصم 

كان في المرصاد، رد عليه ساماتا 
برأسية مرت جانبية، قبل أن يتمكن 
المدافع رامي بن سبعيني من افتتاح 

باب التسجيل برأسية، بعد تنفيذ باليلي 

لمخالفة غير مباشرة لتنتهي المرحلة 
األولى بتقدم الخضر بهدف دون رد.

وفي المرحلة الثانية، أجرى بلماضي 
عدد من التغييرات، فأقحم عمورة الذي 

اكد أحقيته بالفرصة التي أتيحت له، 
ومرر نحو باليلي الذي مرت رأسيته 

جانبية، وأنقذ مبولحي مرماه من تسديدة 
قوية، وبعد ساعة سدد البديل بالل 

براهيمي لكن الحارس مانولو حولها 
للركنية، قبل أن يتمكن عمورة من 

تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 89، 
لتنتهي المواجهة بفوز الخضر بنتيجة 

هدفين لصفر.
أمير. ل

حققوا فوزا محققا اأمام تنزانيا بملعبها بهدفين دون

الخ�سر ي�ؤكدون ا�ستفاقتهم
ويدعم�ن �سدارتهم لمجم�عتهم

المباراة جرت بمدينة اإنتيبي بح�ضور الجماهير المحلية

النيجر تفر�ض التعادل على م�ضيفتها اأوغندا
فرض منتخب النيجر التعادل على مضيفه األوغندي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس 

إفريقيا لألمم 2023، والتي انتهت بنتيجة هدف في كل شبكة.
ولم يتمكن منت أوغندا من تحقيق أول فوز له في تصفيات الكان، وهذا رغم أن المواجهة لعبت بمدينة إنتيبي األوغندية، تحت إدارة 

حكم الساحة تسيغاي موغوس تيكلو من إريتيريا، وعرفت حضورا جماهيريا مقبوال.
وبادر منتخب أوغندا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 43، ِبواسطة المهاجم ميلتون كاريسا، بينما أمضى منتخب النيجر هدفه في الدقيقة 
الـ 71، عن طريق متوسط الميدان محمدو أمادو صابو، ورغم محاوالت المحليين المتواصلة لتحقيق الفوز، إال أن المواجهة انتهت 

بالتعادل. لإلشارة، فإنه وبعد ست جوالت، يتأهل رائد ووصيف الفوج لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 ِبكوت ديفوار.
ق. ر

قائد الخ�ضر غائب عن قائمة اأغلى الالعبين في العالم

مان�ضي�ضتر �ضيتي يفكر في االحتفاظ بمحرز ب�ضبب المونديال

اتحادية كرة ال�ضلة تعلن عن بيع التذاكر اإلكترونيا

اأول نهائي من نوعه لدى الرجال واآخر 
مفتوح على االحتماالت عند ال�ضيدات
سيجمع نهائي الكأس الفديرالية لكرة السلة، للموسم 2022-2021، المقرر 

يوم الجمعة بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة، بين وداد بوفاريك وطليعة 
درارية لدى الرجال من جهة، وبحرية حسين داي و مولودية الجزائر لدى 

السيدات من جهة أخرى.
فبالنسبة لنهائي السيدات المبرمج ابتداء من الساعة )00ر16( بين نادي 

البحرية )حاملة الكاس الموسم المنصرم( والمولودية، الساعية للظفر 
بالثنائية )بطولة وكأس هذا الموسم(، سيكون شديد التنافس ومفتوحا على كل 

االحتماالت.
غير أن العبات العميد، حامالت لقب البطولة الوطنية للموسم الحالي، سيستفدن 

من أفضلية التكهنات كونهن تغلبن على منافسهن عدة مرات هذا الموسم، 
آخرها كان في نهائي البطولة في شهر مايو المنصرم.

أما نهائي الرجال الذي سينشطه وداد بوفاريك وطليعة درارية، فمن المرشح 
أن يكون في صالح أصحاب اللونين ‘البرتقالي واألخضر’ الذين يطمحون للفوز 

بالكأس الثامنة في مشوراهم بعد عشريتين من االنتظار، في الوقت الذي تأمل 
فيه الطليعة التتويج بأول لقب في تاريخها الرياضي القصير، علما بأنها شهدت 

النور عام 2015.
وستكون مباريات صنف األكابر مسبوقة بنهائي صنف اآلمال بين شبيبة القبة 

ونادي كوسيدار )فتيات( و نصر حسين و نادي الرويبة )ذكور(. من جهة 
أخرى، أعلنت االتحادية الجزائرية لكرة السلة أمس أن اقتناء تذاكر نهائيات 

كأس الجزائر لكرة السلة لهذا الموسم، سيكون عبر المنصة االلكترونية. للتذكير 
أن منافسات موسمي 2020 و2021 لم تنظم بسبب تفشي جائحة كورونا19-.

وفيما يلي برنامج المباريات النهائية:
صنف اآلمال )فتيات( :  نادي كوسيدار - شبيبة القبة  )00ر10(

صنف اآلمال )ذكور(: نصر حسين داي - نادي الرويبة )00ر14(
صنف الكبريات: بحرية حسين داي - مولودية االجزائر )00ر16(

صنف األكابر: وداد بوفاريك - طليعة درارية )00ر18(.
بم�ضاركة 13 اخت�ضا�ضا

اإنطالق فعاليات االبواب المفتوحة 
حول الريا�ضة الع�ضكرية

انطلقت فعاليات االبواب المفتوحة حول الرياضة العسكرية أمس، بمركز 
تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون، 

على غرار الهيئات والتشكيالت التابعة للجيش الوطني الشعبي، على مستوى 
المصالح الجهوية للرياضة العسكرية لجميع النواحي العسكرية، بعد موسم 

رياضي ثري وحافل باإلنجازات.
ونظم هذا اليوم، لإلطالع على دور ومهام الرياضة العسكرية في صفوف 
الجيش الوطني الشعبي، وما حققته النخبة العسكرية من إنجازات رياضية 

شرفت الجزائر والجيش الوطني الشعبي على الصعيد الوطني، العربي 
والعالمي .

وشارك في فعاليات االبواب المفتوحة للرياضة العسكرية 13 اختصاصا 
رياضيا: الرياضات القتالية )المصارعة، تايكواندو، الجيدو و المالكمة ( 

الفروسية، السينوتقنية،  رياضة ميكانيكية،  دراجات هوائية، رفع االثقال، كرة 
القدم وكرة السلة، الرمي بالسهم الرمي بالبندقية.

وجرت فعاليات هذه التظاهرة تحت انظار السيد العميد رئيس مصلحة 
الرياضات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، قريش عمر، الذي قال في كلمته 

االفتتاحية: »بعد موسم رياضي ثري وحافل بالنشاطات الرياضية، تنظم 
الرياضة العسكرية على غرار الهيئات والتشكيالت التابعة للجيش الوطني 
الشعبي، أبوابا مفتوحة وزيارات موجهة، على مستوى المصالح الجهوية 

للرياضة العسكرية لجميع النواحي العسكرية، فبهذه المناسبة، يشرفني ويسعدني 
أن أرحب بضيوف الشرف وبالجمهور الكريم على تلبية الدعوة ».

وأضاف: » بقدر ما يهتم جهاز الرياضة العسكرية باالختصاصات ذات 
المستوى العالي، فإنه يتكفل أيضا بالتدريب والتحضير البدني العسكري 

والرياضي على مستوى الوحدات العسكرية، وهيئات التكوين التابعة للجيش 
الوطني الشعبي، نظرا ألهميته في تحضير المستخدمين العسكريين، لمجابهة 

التحديات اليومية والقيام بمهامهم على أحسن وجه«.
اأبدى رغبته في تحقيق اإنجاز مع فريقه

عمرو�ض را�ض عن تعادل 
اليمن امام الفلبين

ظهر عادل عمروش المدير الفني للمنتخب اليمني، رضاه عن نتيجة التعادل 
السلبي في المباراة التي جمعت المنتخبين اليمني والفلبيني صباح أمس في 
منغوليا، لحساب الجولة األولى من مباريات المجموعة الثانية في تصفيات 

كأس آسيا 2023.
وقال عمروش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: »المباراة كانت 

مقنعة ومرضية وأهدرنا الفرص، وأتمنى تحقيق إنجاز مع الفريق«، من جانبه 
قال المدافع حمزة الريمي: »لعبنا بحماس وروح قتالية وقدمنا أداًء طيباً«.

والمواجهة اليمنية الفلبينية هي الوحيدة التي خاضها منتخب اليمن رسميا ووديا 
خالل فترة زادت عن عام، ويشارك المنتخب اليمني في التصفيات على أمل 

العبور إلى النهائيات اآلسيوية للمرة الثالثة في تاريخه.
ق.ر/واج



تشهد بلدية مسعد بوالية الجلفة، ورغم ارتفاع درجة 
الحرارة في فصل الصيف وبالقرب من مفترق الطرق 

الرئيسي هبة تضامنية من طرف شباب البلدية من 
اجل مساعدة "ام الخير" على جمع المبلغ المالي 

والذي سيسمح لها باجراء عملية زراع النخاع الشوكي 
بالخارج. 

"قاسمي اسالم الدين" هو شاب متطوع و رئيس جمعية 
" فاتحة الخير و البركة " مكتب بلدية مسعد يقول ان 

الطفلة  " ام الخيرالنوري " مصابة بسرطان خاليا 
النخاع الشوكي وهي تحتاج الى عملية جراحية عاجلة 

بانقرة بتركيا تكلفتها حوالي مليارين سنتيم، وهي 
الطفلة الرابعة في العائلة ولها ثالثة اخوات توفين بهذا 

المرض الذي بدأ ينخر جسمهم اسبوع بعد الوالدة 
وحالتها الصحية جد صعبة و هي تسارع الوقت وهذا 

لبقاء شهرين عن موعد العملية الجراحية.
 كما ا شار ان بقاء الطفلة على قيد  الحياة حتى هذه 

الفترة هي معجزة من عند هللا تعالى  و هذا راجع 
للعالج الكيماوي بمستشفي بني مسوس كل 15 يوما 
والذي انهك بدنها، مما زاد من معاناة عائلتها معنويا 

وماديا، بحيث يعتبر اب الطفلة المريضة، المعيل 
الوحيد للعائلة. 

أما " براهيمي كمال "، وهو احد المتطوعين من بلدية 
مسعد بالجلفة يقول إن الجمعية ستسعى لتوسيع هذه 

المبادرة محليا ووالئيا عن طريق تسطير برنامج حتى 

يكون هناك تجاوب من طرف المواطنين وتحسيسهم 
بأهمية المشاركة في جمع المبلغ المالي المحدد بهدف 

انقاض هذه البرعمة من شبح الموت باالضافة الى رفع 
هذا الملف الى السلطات المحلية والوالئية للجلفة. 

ووجه أب الطفلة المريضة " سعيدي النوري " وهو 
عون أمن مؤقت بمستشفى مسعد، نداء لكل الخيرين 

من اجل انقاذ ابنته، بعد ان استنفذ جميع السبل باتصاله 
بالسلطات الوالئية لوالية الجلفة وبمديرية الضمان 

االجتماعي من اجل التكفل بملف فلذة كبده بالخارج، 
لطن دون جدوى، داعيا السلطات المعنية إلى مساعدة 
فلذة كبده والتكفل بحالتها، خاصة وأن حالتها الصحية 

تزداد تدهورا مما زاد من معاناة العائلة.

تمّكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة اإلتجار 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية لناحية الشرق التي 

يوجد مقرها بوالية عنابة من تفكيك شبكة إجرامية 
منظمة تنشط في الترويج واالتجار بالمخدرات عبر 
عدة واليات شرقية وحجز 24 كيلوغراماً من القنب 

الهندي.
أفاد بيان للمصلحة ذاتها، أنّه خالل هذه العملية 

توقيف خمسة أشخاص ينشطون في إطار هذه الشبكة 
تتراوح أعمارهم بين 24 و42 سنة وفق المصدر 
نفسه الذي أشار أيضاً إلى حجز مركبتين وهواتف 

نقالة.  واتخذت كافة اإلجراءات القانونية في حق 
الموقوفين وذلك بالتنسيق مع وكيل الجمهورية 

المختص إقليمياً، مثلما تمت اإلشارة إليه.
ق. و

إشـهـــار

عزيز عجاج
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خمت�صون يوؤكدون:

 القنوات التلفزيونية اخلا�صة 
مدعوة للتحلي بال�صوابط الأخالقية واملهنية

أكد، أمس، متدخلون على ضرورة تحلي القنوات التلفزيونية الجزائرية 
الخاصة أكثر بالضوابط األخالقية والمعايير المهنية من اجل تدعيم عالقاتها 

مع الجمهور.
برسم ملتقى وطني بعنوان "واقع الممارسة اإلعالمية في القنوات التلفزيونية 

الجزائرية الخاصة" في جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، أوضح عبد 
الجليل حسناوي أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم، أّن 
"بناء منظومة معايير أخالقية يتقيد بها اإلعالم من شأنها أن تساهم في بناء 

عالقة جيدة بين وسائل اإلعالم والجمهور والمجتمع.“  
وفي مداخلة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بعنوان "ضوابط السلوك 

المهني وقواعد الممارسة اإلعالمية في القنوات التلفزيونية الخاصة"، أشار 
األكاديمي إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في إيصال المعلومات 

واألحداث بدقة ونزاهة وموضوعية، معتبراً أّن "النزاهة هي حجر الزاوية ألي 
ممارسة إعالمية ناجحة.” 

ولفت حسناوي إلى التجاوزات التي تقع من قبل بعض المؤسسات اإلعالمية 
على غرار نقل األكاذيب واالفتراءات واقتحام الخصوصيات وخدمة المصالح 

الضيقة معتبرا أن إرساء معايير مهنية وأخالقية "أصبح ضرورة ملحة في ظل 
ما يحدث من تجاوزات.” 

من جانبه، قّدم األستاذ نبيل صحراوي من جامعة الجزائر 3 مداخلة عن بعد 
بعنوان "المسؤولية االجتماعية وأخالقيات المهنة الصحفية في التشريعات 
اإلعالمية الجزائرية"، تضمنت تحليل عينة من قوانين اإلعالم الجزائرية 
ومدى اهتمام المشرع الجزائري بموضوع أخالقيات المهنة والمسؤولية 

االجتماعية .وتطرق األستاذ صحراوي إلى التحليل النقدي لجملة من قوانين 
اإلعالم الصادرة بالجزائر على غرار قانون السمعي البصري لسنة 2014 

والقانون العضوي المتعلق باإلعالم )2012( باإلضافة قانوني اإلعالم لسنتي 
1982 و1990.

ق. و

املدية

 ن�صف مدا�صر بلدية �صيدي
 زهار دون قنوات ال�صرف ال�صحي

تشهد أغلبية مداشر بلدية سيدي زهار بالمدية، انعدام قنوات الصرف الصحي 
،حيث اليزال السكان يعتمدون على الطرق البدائية، وما تسببه من أخطار 

على صحة السكان وأضرار للبيئة خاصة وأن سكان الفرق يعتمدون كثيرا في 
معيشتهم على الفالحة يسقون مزروعاتهم من مياه العيون واآلبار  والتي تختلط 

مياهها بمياه حفر التعفن في كثير من األوقات.
و حسب ما صرح به بعض السكان لـ"الرائد " فهم يناشدون السلطات المعنية، 
انجاز شبكات الصرف الصحي بمداشر البلدية. هذا وتفيد مصادرنا الموثوقة 

من داخل مقر البلدية أنه تقريبا نصف سكان األرياف أنجزت لهم قنوات 
الصرف الصحي آخرهم فرقة أوالد الطيب التي منح الوالي في زيارته 

األخيرة إلى البلدية مشروعا للتكفل بقنوات الصرف الصحي بها، وتضيف 
ذات المصادر أن السلطات المحلية تعمل ألجل التكفل بكل المداشر حسب 

اإلمكانيات المتاحة.
ع. بكريي

الطفلة "اأم اخلري" بحاجة لعملية جراحية يف تركيا ووالدها يوجه نداء لإنقاذ فلذة كبده 

هبة ت�صامنية حتت �صعار "كلنا اأم اخلري" 
ت�صهدها بلدية م�صعد باجللفة

حجز 24 كلغ ًمن القنب الهندي

تفكيك �صبكة اإجرامية منظمة بعنابة



احتضن المسرح الوطني الجزائري محيي 
الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة، مساء 

أمس األول، العرض الشرفي لمسرحية 
»مانيا«، من إخراج وتأليف بن حديد 

إدريس، وهو عمل فني يحاول ركحيا تلمس 
نتائج الشك والخيانة في العالقات الزوجية 

وتبعاتها على تماسك النسيج االجتماعي.
و يتقفى هذا العمل المسرحي الجديد، وهو 

من إنتاج »جمعية النسور« للمسرح بتندوف 
بالشراكة مع المسرح الوطني الجزائري، 
يوميات امرأة تدعى »مانيا« وهي شابة 

من الغجر تزوجت بعد عالقة حب قوية مع 
شاب من المدينة وتقبل العيش معه بعيدا عن 
بيئتها األولى، ولكن ورغم تضحياتها وبسبب 

تأخرها في اإلنجاب يتسرب الشك إلى 
نفسه بفعل اإلشاعات التي يطلقها أفراد من 
المجتمع عليها فيتوجس من تصرفاتها رغم 

حبه الشديد لها ويصبح يشك في سلوكها 
ويتهمها بالخيانة مع رجل آخر.

وتبرز اللوحات المسرحية المتعاقبة على 
مدار ساعة من الزمن الركحي أجواء 

مشحونة بالشك المتصاعد بين الزوجين التي 
تغذيها آراء الناس حول هذه المرأة الجميلة 

التي رسم حولها هؤالء هالة من الشك 
والريبة تطعن في شرفها ما دفع بزوجها إلى 

الشك في كونها تخونه رغم انعدام الدليل 
ومعاملتها بسلبية ما أدخلها في دوامة من 
الحزن والتمزق ألنه يعشقها وال يريد أن 

يفقدها.
تغوص الشخصيتان اللتان تحركا النص 

وهما الممثالن مخناش أسماء وبن حديد 
إدريس في واقع مزدحم بالشك والريبة يجمع 
بين زوجين رغم عالقة الحب الكبيرة بينهما 

ويتسلل الغير ليشوهها بالخيانة المزعومة 
ليحتدم الصراع بين الشخصيتين فتطفوا 
تفاصيل العالقة المسكونة باللهفة والبوح 

والتفاعل التي تنساب لتشكل تجربة إنسانية 
فريدة وتتوالى األحداث وتتصاعد حيث 

يشك الزوج في خيانة زوجته التي تدافع عن 
نفسها حيث يشك ذات يوم بوجود عشيقها 

المتوارى داخل الصندوق الخشبي بغرفتها 
لكنها تمنعه من فتحه.

  أبدع الثنائي في ختام العرض الذي ينتهي 
بلوحة رمزية توحي باألسئلة حول مصير 

الزوجة الذي يبقى مبهما، حيث تتمدد المرأة 
في إحالة إلى موتها على يد زوجها الذي 
يقوم بعدها بفتح الصندوق الخشبي ليجده 

فارغا إال من ثيابها وبعض ذكرياتها وبالتالي 
ال أثر للخيانة لكن بعد أن يكون قد نفذ 

جريمته في حق زوجته البريئة التي تعود 
بعدها لتتحرك على الركح في إشارة شديدة 

على براءتها من تهمة الخيانة.
وتحققت الفرجة إلى حد ما من خالل اشتغال 

المخرج على اإلضاءة التي تم توظيفها 
للتعبير عن حاالت التشرذم والتيه التي تعاني 
منها الشخصيتان والتمزق الداخلي والتشظي 

الروحي، حيث تناغمت حركات أجساد 
الممثلين وكذا الديكور الذي خدم الرؤية 

اإلخراجية للعمل، وكذا السينوغرافية التي 
أنجزها هارون كيالني وعكست تناقضات 

نفسية، كما اعتمد على اقتصاد العرض 
كخيار جمالي خدمة للنص حيث تتيح للممثل 
حرية الحركة واالنتقال بانسيابية في الفضاء 

الركحي.
وعقب العرض أشار المخرج بن حديد 

إدريس أن عنوان العرض المسرحي الجديد 
»مانيا« يحيلنا إلى مفهوم يرتبط بمرض 
عصبي يعكس الهوس المرضي بشخص 

أو موضوع ما واالرتباط بشكل جنوني به 
وعدم القدرة على التخلي عنه وهو ما كان 

يعاني منه الزوج الغيور بسبب شعوره 
بالخيانة«، مبرزا أن العرض »يعالج 
موضوع الخيانة الزوجية في المجتمع 
الشرقي وأسبابها ونتائجها ومآالتها«.

وذكر ذات المتحدث أن العرض المسرحي 
»اعتمد على اقتصاد العرض لخدمة فكرة 
العمل حيث تم اعتماد سينوغرافيا تمازج 

بين الواقعية والرمزية بصورة بسيطة لكن 
عميقة الدالالت، كما قدم بلغة عربية فصحى 

شاعرية مفعمة بالرمزية وبقاموس جمالي 
بديع وثري باستعارات مستمدة من التراث 

وبمفردات لها صلة بالموضوع«.
وأشار من جهة أخرى، بن حديد، إلى هموم 

ومعوقات ممارسة المسرح في الجنوب، 
داعيا الوزارة الوصية إلى »رفع التجميد 

عن مشروع المسرح الجهوي لتندوف ليكون 
متنفسا وحاضنة لمختلف المواهب وداعما 
للحركة المسرحية في الجنوب«، كما قال، 
إلى جانب تأكيده على »أهمية التكوين في 

شتى عناصر العملية المسرحية«.

العر�ض ال�سريف مل�سرحية »مانيا«
بامل�سرح الوطني اجلزائري

ق�سر ريا�ض البحر

)ح�سن 23( يعر�ض حتفا

و�أعماال فنية بلم�صات ع�صرية

افتتح  أمس األول، بقصر رياس البحر معرض فني تحت 
عنوان » الخزف الفني :حرفة، فن و تراث« بمشاركة 

أكثر من 20 فنان من بين المع األسماء في مجال الخزف 
الفني  و السيراميك الذين يعرضون آخر أعمالهم الفنية 

التي أنجزت بفنيات و جماليات جديدة.
  ويهدف هذا الحدث  الذي نظم في إطار االحتفال باليوم 

الوطني للفنان من قبل مركز الفنون و الثقافة )حصن 23( 
بمشاركة مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية 

الجزائر، والغرفة الوالئية للصناعات التقليدية إلى  تثمين 
الحرف التقليدية والتعاطي مع الموروث الحرفي بمنظور 

سياحي وتراثي.
يعرض المشاركون في المعرض إبداعاتهم المميزة في 
مجال الخزف الفني المتشكلة مجموعة من التحف الفنية 

الموجهة للتزيين و كذا أطقم المائدة و لوحات فنية و قطع 
من البالط و أواني جميلة من الفخار أبدعتها أنامل و خيال 

أصحابها .
  كما تميزت المعروضات بلمسة من التجديد سواء من 

ناحية اإلشكال أو األلوان حيث أدخلت على المعروضات 
ألوانا جديدة  دون المساس بأصالة هذه  الحرفة العريقة.

  و تميزت هذه التظاهرة التي تتواصل فعالياتها إلى 
غاية 14 يونيو الجاري، بحضور أسماء معروفة في 

هذا المجال الذين عرضوا أعماال فنية بامتياز تكشف عن 
التطور المتواصل لهذا الفن.

و من بين األسماء المعروفة التي حضرت في هذا 
المعرض الفنانة التشكيلية جهيدة هوادف التي تعرض 

مجموعة  مميزة من التحف المستلهمة  من التراث 
االمازيغي لمنطقة الشاوية التي تنحدر منها.

وقالت عن هذه التجربة مع الخزف »أنها ليست  بجديدة 
أن تعاملت مع الخزف من قبل في بدايتي الفنية و اليوم 

يعاودني الشوق لمداعبة مادة  الطين« وأضافت أنها 
متمسكة  بحرفة األجداد لكن بنظرة جديدة و لمسة الفنانة 

التشكيلية.
وأكدت من جهتها مديرة مركز الفنون و الثقافة فايزة 

رياش الجهة المنظمة للفعالية أن الهدف أيضا من 
التظاهرة هو رفع الحس بقيمة هذا الرصيد من الناحية 

الجمالية والتقنية وحتى األكاديمية.
و اعتبرت المتحدثة أن الخزف الذي يجمع العديد من 
المؤهالت »يمكن أن يكون أيضا رافًدا مهما ومادة  

سياحية ترويجية بامتياز، ووثيقة تاريخية توثق لألصالة 
وللتحوالت الحضارية التي تعاقبت على الجزائر، و 

أشارت إلى أن هذا العمل«.
و أضافت أن هذا الحدث  يأتي أيضا في إطار جهود خلق 
أرضية للشراكة والتبادل بين مختلف القطاعات، بغرض 
حماية  هذه الحرفة على غرار األنشطة الحرفية األخرى.

و برمجت  أيضا في إطار هذه التظاهرة عدة أنشطة 
أخرى ثقافية من بينها ورشات ميدانية موجهة لألطفال، و 
يوم دراسي خاص بالحدث ينشطه أساتذة من معهد اآلثار 

ومديرية السياحة يتناول الحرف و الصناعات التقليديًة.

ت�سبب يف �إتالف �أزيد من 400 �ألف كتاب

حرق مكتبة �جلامعة �ملركزية »جرمية دولة« 
أجمع أكاديميون، أمس األول، على أن حرق مكتبة الجامعة المركزية 

بالجزائر العاصمة، في 7 يونيو 1962،  »جريمة دولة« و«من 
أبشع الجرائم الثقافية« لالستعمار الفرنسي في الجزائر.

  وأكد مشاركون، في ندوة بمناسبة الذكرى 60 لحرق المكتبة 
والذكرى الثانية لترسيم االحتفال باليوم الوطني للكتاب والمكتبة، 
احتضنتها المكتبة الوطنية الجزائرية، بأن حرقها يشهد على »نية 

االستعمار الفرنسي الصريحة في طمس الذاكرة والهوية الجزائرية، 
بالموازاة مع إبادة الجزائريين«.

وقال في هذا اإلطار، المؤرخ محمد لحسن زغيدي، أن حرق هذه 
المكتبة، »التي كانت تضم الماليين من الكتب النادرة والقديمة، 
والتي كانت تعتبر من األكبر في العالم، هو أكبر جريمة ثقافية 

لالستعمار الفرنسي في الجزائر«.
وأوضح زغيدي أن فرنسا »استهلت احتاللها للجزائر بإبادة 

الجزائريين ومحو فكرهم اإلنساني وأنهته بنفس الشيء«، وهذا من 
أجل أن »يجعلوا من الشعب الجزائري شعبا أميا ال يقرأ وال يكتب 

واألهم من هذا بال ذاكرة«.
  واعتبر المتحدث أن الجزائر »قبل 1830 كانت حضارية، إذ في كل بلدة وفي كل قرية كانت توجد المدارس والمكتبات والزوايا...«، وأن 

فرنسا و«في إطار سياسة األرض المحروقة قامت بإبادة البشر ثم إبادة الفكر«.
وضرب المثل بمدينة قسنطينة أين »نهب الفرنسيون 9000 مخطوط، إضافة إلى نهب مكتبة الحاج أحمد باي التي كانت تضم بدورها آالف 

الكتب، كما فعلت نفس الشيء في معسكر والمدية والبليدة والعاصمة وغيرها من المدن«.
  وذكر زغيدي في ختام كالمه بأن فرنسا كانت قد أسست هذه المكتبة في 1835 بعيد احتاللها للجزائر مجهزة إياها »بالماليين من الكتب 

القديمة والمخطوطات والوثائق التي نهبتها من كل مكان في الجزائر إبان حمالتها العسكرية االحتاللية...«.
  وقال من جهته مدير المركز الوطني للكتاب، جمال يحياوي، أن حرق المكتبة » تسبب في إتالف أزيد من 400 ألف كتاب ونهب الكثير 

غيرها ونقله إلى فرنسا«، معتبرا أن هذا الفعل الشنيع يعد »جريمة ثقافية كبرى تضاف إلى سلسلة الجرائم الثقافية التي ارتكبها الفرنسيون منذ 
احتاللهم للجزائر والتي من بينها أيضا قتل وتهجير العلماء«.

ووصف المتحدث حرق المكتبة بأنه »جريمة دولة بامتياز«، وأنه »ال يمكن بأي حال من األحوال إلصاقها بالمنظمة المسلحة السرية الفرنسية 
فقط ألجل جعلها حادثا فرديا منعزال عن النظام االستعماري الفرنسي الذي أباد البشر والفكر«.

ولفت يحياوي إلى أن فرنسا وبمجرد دخولها للجزائر »قامت بحرق األرشيفات والسجالت التي كانت تابعة للمساجد والزوايا واألوقاف ونهبها 
أيضا ونقلها إلى فرنسا، وقد تواصلت العملية مع حمالتها العسكرية عبر مختلف المناطق الجزائرية«.

وشدد على أن الجزائر »قبل 1830 كانت بمستوى ثقافي راقي ومليئة بالمؤسسات التعليمية والدينية وخصوصا في مدن كالعاصمة وتلمسان 
وقسنطينة«، مقدما في هذا المجال شهادات عدد من الرحالة والكتاب األوروبيين الذين رافقوا الحملة االستعمارية.

  وحضر أيضا هذه الندوة وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، التي أعطت إشارة انطالق قافلة من الكتب تحمل رصيدا »يزيد عن 
160 ألف نسخة كتاب« لصالح مكتبات في الواليات العشر الجديدة بالجنوب، وهذا من أجل تعزيز رصيدها الوثائقي.

وعرفت هذه الفعالية، التي نظمتها المكتبة الوطنية الجزائرية بالتعاون مع المركز الوطني للكتاب، تنظيم معرض وثائقي ضم العديد من الكتب 
التاريخية، وكذا عينة من الكتب التي أنقذت جزئيا من الحريق، باإلضافة إلى صور وقصاصات مقاالت صحفية تتحدث عن الحريق.

وتم ترسيم يوم 7 يونيو »يوما وطنيا  للكتاب والمكتبة« بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21 - 250 الصادر في 3 يونيو 2021، حيث 
يحتفي بهذا اليوم من كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خالل تنظيم تظاهرات وأنشطة حول الكتاب وترقية دور المكتبة في المجتمع، 

تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة وروافدهما في بناء أفق مشرق لألجيال.
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األنباء  وكالة  وذكرت 
أن  )واص(,  الصحراوية 
في  أكدت  الجمعية  رئيسة 
اختتام المعرض, على مواصلة 
مرافقة  في  جهودها  الجمعية 
الشعب الصحراوي في نضاله 
واالستقالل,  الحرية  أجل  من 
في  الجمعية  نشاط  إلى  مشيرة 
مخيمات  وفي  المتحدة  المملكة 
حيث  الصحراويين,  الالجئين 
تشرف على برامج تكوينية في 

مجاالت مختلفة.
ممثل  تطرق   جهته,  من 
المملكة  في  البوليساريو  جبهة 
إلى  بريكة,  سيدي  المتحدة, 
الصحراوية,  القضية  تطورات 
خاصة في سياق استئناف جبهة 
البوليساريو الكفاح المسلح, ردا 
السافر  المغربي  الخرق  على 
في  النار  إطالق  وقف  التفاق 

13 نوفمبر 2020.
الصحراوي  الممثل  لفت  كما 
والمزري  الخطير  الوضع  إلى 
األراضي  في  اإلنسان  لحقوق 
الحصار  ظل  في  المحتلة 
واإلعالمي  العسكري 
المفروض على اإلقليم وارتفاع 
والمحاكمات  االنتهاكات  وتيرة 
في  الصورية  السياسية 
الصحراويين  المدنيين  حق 
الحقوقيين  النشطاء  خاصة 

واإلعالميين.
الذي  الثقافي  المعرض  ويضم 

مايو   31 منذ  فعاليته,  انطلقت 
الجاري,  يونيو   6 غاية  إلى 
ولوحات  فوتوغرافية  صورا 
التقليدية  األدوات  وبعض  فنية 
عرض  إلى  باإلضافة  الصنع, 
نضال  حول  وثائقية  أشرطة 
إطار  في  الصحراوي,  الشعب 
المبذولة  المشتركة  الجهود 
بعدالة  للتحسيس  البلد  هذا  في 
القضية الصحراوية لدى الرأي 

العام البريطاني.
الثقافية  التظاهرة  هذه  وشهدت 
إقباال واهتماما كبيرين من قبل 

الجمهور البريطاني خاصة في 
نظمت  حيث  الختامي,  اليوم 
محاضرة حول نزاع الصحراء 
الغربية نشطها أستاذة ونشطاء 
على  وصحراويين  بريطانيين 
بيتر  سميث,  دانييل  غرار 
كراترول,  وكارولينا  شيلد 
إلى  باإلضافة  محمد,  ودعنون 
األمريكية  والحقوقية  الناشطة 
ساهمت  التي  ماكدونو,  روث 
عن  الحصار  كسر  حملة  في 
سلطانة  الصحراوية  الناشطة 

خيا.

التحسيسية  األنشطة  وتتواصل 
في  الصحراوية   بالقضية 
من  حيث  المتحدة,  المملكة 
حركة  تنظم  أن  المقرر 
التضامن والمجموعة البرلمانية 
للصداقة مع الصحراء الغربية, 
"حق  بعنوان  رقمية  ندوة 
واالستقالل  المصير  تقرير 
للشعب الصحراوي", بمشاركة 
دبلوماسيين صحراويين ونواب 
ونشطاء  وإعالميين  برلمانيين 
من  صحراويين  حقوقيين 

األراضي المحتلة والمهجر.

مع ممثلي جبهة البولي�ساريو يف بريطانيا

جمعية بريطانية تنظم معر�ضا ثقافيا للتعريف 
بن�ضال ال�ضعب ال�ضحراوي وحقه يف تقرير امل�ضري
نظمت اجلمعية الربيطانية للفنون وحقوق االن�سان "�ساندبال�ست", بالتعاون مع ممثلي جبهة البولي�ساريو يف 

بريطانيا معر�سا ثقافيا للتح�سي�س والتعريف بن�سال ال�سعب ال�سحراوي من اأجل انتزاع حقه يف تقرير امل�سري 

واال�ستقالل, الذي تكفله له املواثيق الدولية.

 "املغرب املن�سي": 

حياة بدائية.. �ضكان 
يقطنون الكهوف ومعاناة 

ال تنتهي
   

يعيش سكان المغرب العميق أو ما يعرف بـ"المغرب 
المنسي" الواقع خلف جبال االطلس الكبير، "حياة بدائية 
حقيقة  مأساة  إلى  تتحول  الكهوف"،  بحياة سكان  أشبه 
العزلة  ظل  في  والثلوج،  األمطار  تساقط  عند  خاصة 
التي تفرضها الطبيعة القاسية للمنطقة، وهو ما سلطت 

عليه الضوء وسائل إعالمية.

ووثقت وكالة "ستيب نيوز" اإلخبارية، مشاهد صادمة 
لما يعرف بـ"المغرب المنسي"، حيث "البأس يستوطن 
وجوه من يسكنون في هذه المناطق"، وقالت أن "الحياة 
البسيطة في هذه المناطق مستحيلة، حيث يعيش الناس 
ذات  حسب  المناطق،  هذه  ففي   .")...( الهامش  على 
المصدر، "الحياة بدائية واالنسان كذلك"، في ظل انعدام 
الجيد  للتعليم  مجال  "فال  الضرورية،  الخدمات  أبسط 
وال للخدمات الطبية وال للطرقات وال للمواصالت وال 

للمرافق...".
وأبرزت الوكالة أن البعض ممن يقطنون هذه المناطق 
يعيشون  اآلخر  والبعض  الكهوف،  يسكنون  "مازالوا 
منافذ  عن  بحثا  الترحال  يفضلون  حيث  البدو،  حياة 
األوضاع  أن  إلى  السياق  في  الفتة   ،")...( للرزق 
الثلوج  تساقط  مع  فأكثر  أكثر  المناطق  هذه  في  تتأزم 
واألمطار، حيث يصبح الوصول إلى القرى المجاورة 
أمرا مستحيال، ما يجعل من قضاء المصالح اإلدارية 

وغيرها من الضروريات أشياء شبه مستحيلة.
عليها  أطلق  التي  المناطق،  هذه  أن  يبدو  ما  وعلى 
غير  "المغرب  اسم   1912 عام  الفرنسي  االستعمار 
المخزن  نظام  مازال  فيها،  الثروات  النعدام  النافع"، 
األمرين  سكانها  يعاني  نافعة،  غير  مناطق  يراها 
على  شيئا  المتعاقبة  الحكومات  تفعل  ولم  والتهميش، 
بهذه  القاسية  الطبيعة  لترويض  كاملة  عقود   6 مدار 
"ستيب  وقالت  الضروريات.  أدنى  وتوفير  المناطق، 
على  سنة   60 مرور  "بعد  أنه  اإلطار  هذا  في  نيوز" 
رحيل االستعمار الفرنسي و سياساته التمييزية، إال أن 
غير  +المغرب  تركت  المتعاقبة  المغربية  الحكومات 
إلى  تحول  حتى  االستعمار،  تركه  كما  منسيا  النافع+ 

مناطق مهمشة".
في  االجتماعية  الفوارق  وحدة  المدقع  الفقر  ورغم 
وطبقة  الثروات،  كل  تحتكر  ثرية  طبقة  بين  المغرب 
كادحة ال تكاد تجد قوت يومها، ما زال سكان "المغرب 
المنسي" في انتظار إصالحات حقيقية، آملين أن يلتفت 
إليهم مسؤولو بلدهم، كما "يظل الثابت في المعادلة، أن 
الحق في  المغرب ولهم  المناطق جزء من  سكان هذه 
خيرات بلدهم وثرواتها مهما طال الزمن، ومهما طال 
النسيان والتهميش". وسبق و أن أثارت وسائل إعالم 
دولية كثيرة، المشاكل والصعوبات التي يعانيها سكان 
"المغرب المنسي"، و التي تحول حياتهم إلى معاناة ال 

تنتهي.
المدقع  الفقر  جراء  المغرب  في  المعاناة  أوجه  وتتعدد 
الذي يعيشه السواد األعظم من الشعب، وتشكل النساء 
المغربية  الكاتبة  له  أفردت  ما  وهو  حلقاته،  أهم  أحد 
عنوان  تحت  األخير  مقالها  المخلوفي،  زهرة  لطيفة 
الجوع  مطرقة  بين  المغرب  في  الحماالت  "النساء 

وسندان معابر الموت".
النساء  تعانيه  ما  المخلوفي  زهرة  لطيفة  وأبرزت 
اليوم  يعرف  أصبح  ما  أو  المغرب،  في  الحماالت 
بظاهرة "النساء البغال"، حيث يواجهن الموت المحدق 
بهن كل يوم. وتروي الكاتبة هذه المعاناة قائلة إن "رحلة 
العذاب تبدأ كل يوم بانتظار الدور في المعبر الحدودي 
البحر  بين  الرابطة  الهضبة  على  للمشاة  المخصص 
سبتة  مدينة  و  المغربية  الفنيدق  مدينة  وبين  المتوسط 
"تدخل   : اإلطار  هذا  في  االسباني".وأضافت  بالجيب 
2004 مع  أنشئت سنة  التي  التجارية  المنطقة  النساء 
ساعات الصباح األولى، لحمل البضائع على ظهورهن 

المقوسة، الجتياز المعبر الخطير جدا".
وأشارت إلى أن الوزن الذي تحمله هاته النسوة يصل 
أحيانا إلى 100 كيلوغرام، مقابل أجر يحدد في 100 
درهم )أقل من 10 يورو( وفي أحسن األحوال يتعداه 
بدراهم معدودة، "لكن ال مفر.. فهؤالء النساء محكوم 
عليهن باالشتغال مدى الحياة لتأمين القوت اليومي دون 
االستفادة من الحماية االجتماعية أو الصحية"، كما لفتت 
إلى أنه في ظل انعدام ظروف العبور اآلمن، توفيت 3 

سيدات سنة 2018 على أعتاب المعبر الحدودي.

الوكاالت
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 وزيرة خارجية اإ�سبانيا ال�سابقة توؤكد 

 املغرب قام بعمليات "تن�ضت" العام املا�ضي

 ب�سبب الرف�س االأممي تخ�سي�س م�ساعدات ل�سد احلد االأدنى من احتياجات الالجئني

الهالل االأحمر ال�ضحراوي ي�ضتنكر 

أرانتشا  السابقة،  االسبانية  الخارجية  وزيرة  أكدت 
غونزاليس اليا، أن المغرب قام بـ"عمليات تنصت" 
العام الماضي خالل الخالف الدبلوماسي مع مدريد، 
ابراهيم  الصحراوي  للرئيس  بالدها  استقبال  بعد 

غالي ألسباب طبية.

"إل  صحيفة  مع  مقابلة  في  اليا  غونزاليس  وقالت 
كل  "استخدم  المغرب  إن  إسبانيا"  دي  بيريوديكو 
السبل خالل هذه األزمة لتشويه صورة هذه المساعدة 
اإلنسانية البراهيم غالي". وردا عن استفسار بشأن 
القرصنة التي كشفت عنها مدريد في بداية شهر ماي 
ربيع  في  حكومتها،  أعضاء  بعض  لهواتف  الفارط 
البلدين،  بين  الدبلوماسية  األزمة  أثناء   2021 عام 
قالت الوزيرة السابقة التي تركت الحكومة اإلسبانية 

في تعديل وزاري في جويلية 2021 : "عندما أقول 
كل شيء أعني كل شيء : عمليات تنصت وشكاوى 

وخصوصا حمالت صحفية".
عمليات  أن  اإلسبانية  اليسارية  الحكومة  وأكدت 
المعلوماتي  البرنامج  بواسطة  هذه  القرصنة 
الصهيوني "بيغاسوس" تمثل "هجوما خارجيا"، كما 
تحدثت وسائل إعالم إسبانية عدة عن ضلوع الرباط 
إبراهيم  الصحراوي  الرئيس  وصول  وتسبب  فيها. 
للمعالجة من   2021 أفريل  إسبانيا شهر  إلى  غالي 
كوفيد19-، في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط. 
أن   2021 عام  في  أكدت  اليا  غونزاليس  وكانت 
بإسبانيا،  لالستشفاء  الصحراوي  الرئيس  استقبال 
يمثل "لفتة تجاه شخص كان في حالة صحية حرجة".

على  تحميله  بمجرد  "بيغاسوس"،  برنامج  ويسمح 

أو  الرسائل  ملفات  إلى  بالوصول  النقال،  الهاتف 
التقاط  لغرض  بعد  عن  الجهاز  تفعيل  أو  البيانات 
الدولية  العفو  لمنظمة  ووفقا  الصورة.  أو  الصوت 
استخدم  البرنامج  هذا  يكون  ان  يمكن  "أمنيستي"، 
في  50000 هاتف محمول  إلى  ما يصل  لقرصنة 

جميع أنحاء العالم.
وصحف  الدولية  األنباء  وكاالت  فإن  للتذكير، 
عالمية، بما فيها "الغارديان" و"واشنطن بوست" و 
فضيحة  عن   2021 جويلية  في  كشفت  "لوموند"، 
النطاق مست رجال سياسة، خاصة  تجسس واسعة 
رؤساء دول، الى جانب صحفيين ونشطاء من جميع 
الذي  "بيغاسوس"  برنامج  بواسطة  العالم،  أنحاء 
طورته شركة "إن إس أو" الصهيونية. ويعد المغرب 

من بين البلدان التي استخدمت هذا البرنامج.

المركزي  الصندوق  قبول  عدم  أمس،  بوحبيني،  يحيى  الصحراوي،  األحمر  الهالل  رئيس  استنكر 
لمواجهة الطوارئ التابع لألمم المتحدة، تخصيص مساعدات انسانية لسد الحد االدنى من احتياجات 
الالجئين الصحراويين، في ظل ارتفاع عدد االشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات الى أكثر 

من 91 بالمائة.
 وأوضح رئيس المنظمة الصحراوية، في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن رفض الوكالة االممية 
تخصيص مساعدات لتغطية الحد األدنى من احتياجات الالجئين الصحراويين جاء "على الرغم من 
أن مكتب مفوضية الالجئين وبرنامج الغذاء العالمي في الجزائر كانا قد تقدما بطلب لتوفير المزيد من 

الدعم لهذه الفئة الهشة، مرفقين طلبهم بالمبررات الكافية لذلك".
ولفت المسؤول الصحراوي الى أن الالجئين "يعانون من تفاقم الوضع اإلنساني الذي ال يحتمل مزيدا 
من التدهور اكثر مما هو عليه اآلن، ال سيما بسبب التبعات الوخيمة لجائحة كورونا وموجة النزوح 
انخفاض  إلى  إضافة  الغربية،  الصحراء  في  الحرب  استئناف  عن  الناجمة  المدنيين،  الجديدة آلالف 
حجم الحصص الغذائية الشهرية المقدمة لهؤالء الالجئين بأكثر من 50 بالمائة، خاصة خالل األشهر 

األخيرة".
وأبرز أنه في شهر يونيو الجاري، لن يستطيع برنامج الغذاء العالمي توفير سوى 7 بالمائة من الحصة 
الغذائية الشهرية لهؤالء الالجئين، بينما سيتم توفير %35 من تلك الحصة من مخزون االستعجاالت 

الذي يوشك على النفاد.
وعلى الرغم من هذا -يضيف بوحبيني- إال أن "المؤسسة األممية استثنت الصحراء الغربية من هذه 
المساعدات، وهذا في الوقت الذي قررت فيه تخصيص أكثر من 100 مليون دوالر من المساعدات 
المسلح والجفاف واالضطراب  النزاع  أن  إفريقيا والشرق األوسط، مبرزة  الساخنة في  الجوع  لبؤر 
االقتصادي تبقى الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي في البلدان المستفيدة، ناهيك عن آثار االزمة 

االوكرانية".

ويرى يحيى بوحبيني أنه على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل البحري نتيجة األزمة 
األوكرانية، وظاهرة التضخم التي تضرب اقتصاد دول العالم، إال أن ذلك "لم يقابله زيادة في مساهمات 

الدول المانحة، وهو ما أدى الى زيادة العجز الذي كان يبلغ 20 في المائة قبل االزمة".
واسترسل في السياق يقول : "اآلن العجز أصبح يقارب ال50 %، حيث ان برنامج الغذاء العالمي كان 
يقدر االحتياجات الغذائية لالجئين الصحراويين لسنة 2022 ب19 مليون دوالر، أما اآلن فإنه يقدر 

هذه االحتياجات ب34 مليون دوالر".
زيادة  في  تسبب  قد  الخطير  "الوضع  هذا  فإن  الصحراوي،  االحمر  الهالل  رئيس  تقديرات  وحسب 
الدم  فقر  االمراض على غرار  العديد من  في ظهور  تسبب  ما  الالجئين،  في مخيمات  التغذية  سوء 
لدى الفئات الهشة، ال سيما األطفال منهم دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات والنساء 

في سن االنجاب".
ولفت هنا الى ان هذه النسب كانت في االصل مرتفعة من قبل، حيث سجل الهالل االحمر الصحراوي 
اصابة ثالث نساء مرضعات او حوامل من اصل أربع، بفقر الدم، كما أن ثلث االطفال يعانون سوء 

التغذية، غير ان االوضاع تفاقمت خالل االشهر االخيرة.
وكان بوحبيني قد اعلم المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خالل زيارته 
المساعدات  في  شديدا  نقصا  "هناك  أن  مبرزا  الصعبة،  باألوضاع  بتندوف،  الالجئين  مخيمات  الى 

االنسانية حاليا، خاصة في المواد الغذائية األساسية نتيجة نقص التمويل لدى وكاالت األمم المتحدة".
وعلى صعيد ذي صلة، ثمن يحيى بوحبيني "ما تقوم به الجزائر، خاصة في مثل هذه الظروف، كونها 
دعمت المخزون االستعجالي بمعظم المواد األساسية الحتياجات شهري ابريل ومايو، في انتظار ان 

تجد األمم المتحدة ووكاالتها التمويل الكافي للقيام بهذا الواجب اإلنساني".
وتواصل الجزائر دعمها لالجئين الصحراويين حيث نقلت في أفريل الماضي 132 طن من المساعدات 

اإلنسانية باتجاه مخيمات الالجئين الصحراويين بتندوف على متن أربع طائرات نقل عسكرية.



على جسر حلحول شمالي 
كشك  يستقبلك  الخليل، 
كنافة مميزة بنكهة الشوق 
لم  حلوى  وهي  واأللم، 
األسر،  معاقل  عن  تغب 
من  محمد  تعلمها  حيث 
بالسجن  المحكوم  والده 

لمدة 20 سنة. 
ويقول إسالم شقيق محمد، 
إن والده علّم شقيقه صنع 
التقائهما  بعد  الكنافة 
االحتالل،  سجون  داخل 
عاماً(   25( محمد  وكان 
اعتقل لنحو 5 سنوات في 
وبيّن  متفرقة.  اعتقاالت 
من  يتمكن  لم  محمد  أن 
اعتقلته  إذ  دراسته،  إتمام 
خالل  االحتالل  قوات 
الثانوية،  دراسته  مراحل 
تعود  مهنة  لتعلم  دفعه  ما 
عليه بعائد مادي يعيل به 

أسرته بعد تحرره.
السجن  بيئة  من  وبالرغم 
األسرى  يتحدى  المقفرة، 
إلى  ويسعون  سجانيهم 
الوسائل  بكل  التعلم 
والممكنة،  المتاحة 
لتعويض ما سلبهم األسر 
وطموحات.  أحالم  من 
وبذات  المكونات  وبنفس 
األسير  يصنع  الطعم؛ 
الكنافة  حلوى  المحرر 
على طريقة والده األسير، 
واسعاً  إقبااًل  تلقى  والتي 

بين أهالي البلدة.
»صفا«  لوكالة  ويقول 
ألم  من  األسر  تجربة  إن 
طابعاً  تضفي  وشوق 
وطعماً خاصاً على كنافته.

االنتهاكات  إلى  وأشار 
التي يتعرض لها األسرى 
تعذيب،  من  وعائالتهم، 
وسياسة  معاملة  وسوء 

العقاب الجماعي.
األسير المحرر أبو همام، 
في  مطعم  أشهر  صاحب 
حكاية  يروي  هللا  رام 
تطوير موهبته في الطهي 
سجون  داخل  وصقلها 

االحتالل. وقال في حديثه 
كان  إنه  »صفا«  لوكالة 
ميّااًل للطبخ ويحب إعداد 
الطعام منذ صغره، واعتاد 
على مساعدة والدته داخل 
المطبخ إلى أن اعتقل في 
حيث  االحتالل  سجون 
باستالمه  موهبته  طور 
وإعداده  السجن  لمطبخ 
الوجبات ألكثر من 170 

أسيراً.
أن  هّمام  أبو  وأوضح 
أبرز  من  كان  السجن 
موهبته،  تطور  محطات 
الكميات  طبخ  تعلم  إذ 
الوجبات  من  الكبيرة 
داخل السجن، وكان ينظر 
مكونات  من  المتوفر  إلى 
يخرج  قلتها  من  وبالغرم 
بوجبة لذيذة تنال إعجاب 
كافة السجناء بال استثناء. 
وبيّن »أن األسرى كانوا 
استغالل  على  حريصين 
يجيدون  وما  مواهبهم 
البعض،  بعضهم  إلفادة 
محو  حلقات  فكانت 
لتحفيظ  وأخرى  األمية 
ومجموعات  القرآن 
تمارس الرياضة وغيرها 

الكثير«.
السنين  عشرات  وبعد 
معيقات  تخللها  التي 
أبو  مطعم  أصبح  كثيرة، 
همام من المطاعم األكثر 
أصالة وشهرة للمأكوالت 
في  الفلسطينية  الشعبية 
مدينة رام هللا وسط الضفة 

الغربية المحتلة.

احت�ضان املحررين

والد  عليان  محمد  يقول 
واألسير  بهاء  الشهيد 
األسير  إن  المحرر، 
محكوم بالصبر والصمود 
استغالل  على  والعمل 
ثقافته  لتنمية  الوقت 
انتمائه  ومعلوماته وتوقيد 
استمرار  مع  للقضية، 
ولحظة  بالحرية  حلمه 

عليان  واعتقل  اإلفراج. 
عمره،  من  العشرين  في 
بالسجن  عليه  وحكم 
المؤبد قبل أن يتم اإلفراج 
تبادل  صفقة  خالل  عنه 
أسرى عام 1985، وبعد 
سنوات  عشر  قضى  أن 
داخل  شبابه  ريعان  من 

سجون االحتالل.
ويروي في حديثه لوكالة 
»صفا«، إنه كان يحرص 
مختلف  في  القراءة  على 
العلوم والمجاالت، بالرغم 
من أنه كان ال يزال شاباً 
بعد.  تعليمه  يتمم  لم  يافعاً 
على  عليان  وحرص 
ليبقى  العبرية،  اللغة  تعلم 
العالم  مع  اتصال  على 
يسمح  ال  إذ  الخارجي، 
بإدخال  إال  االحتالل 
إلى  العبرية  الصحف 
مع  وكان  السجن،  داخل 
يقومون  آخرين  أسرى 
أخبار  نشرة  بترجمة 
على  ويوزعونها  يومية 

األسرى.
السجن  سنين  إن  وقال 
بقدر  االنجازات  من  فيها 
ما فيها من األلم والوجع، 
موضحاً أنه كان شاباً في 
مقتبل عمره سلب حريته 
وحرم من تحقيق أحالمه 
وأضاف  وطموحاته. 
يوجه  الذي  الواقع  حول 
بعد  المحررين  األسرى 
األسر  في  اإلفراج: »كنا 
نحلم بالحرية وبعد التحرر 
فحلم  الحلم«،  عن  توقفنا 
في  يتجول  أن  األسير 
وأن  والوديان  السهول 
يشاء  كيفما  وينام  يأكل 
بمن يشاء، ولكننا  ويلتقي 
أنفسنا  التحرر وجدنا  بعد 
نواجه  أكبر  سجن  في 
وضغوطات  تحديات  فيه 

أصعب بكثير«.
من  خرج  إنه  ويضيف 
وبال  مهنة  بال  السجن 
تعليم، وكان عليه أن يبني 

امكانيات  أية  دون  بيتاً 
أو  المادي  الصعيد  على 
تمكن  حتى  االجتماعي، 
للغة  تعلمه  استغالل  من 
مترجما  وعمل  العبرية 
استخدم  أنه  قانونيا. وبيّن 
تعلمها  التي  مهاراته 
لمواجهة  األسر  داخل 
إلى  العودة  مصاعب 
عشر  انقطاع  بعد  التعليم 
سنوات، إلتمام تعليمه في 
تخصص التمريض ونيله 
في  الماجستير  شهادة 
تخصص القانون الدولي.

األسرى  أن  وأضاف 
يتلقون  ال  المحررين 
والمساعدة  الكافية  العناية 
الصعيدين  المطلوبة على 
واالجتماعي.  المادي 
استثمار  إلى  ودعا 
األسرى  امكانيات 
الثقافية،  المحررين 
األسرى  »أن  مضيفاً 
مقدرة  لديهم  المحررين 
وكفاءة على القيادة وثقافة 
وعلى  عالية،  وطنية 
تعنى  التي  المؤسسات 
أن  المحررين  باألسرى 
سياسية  في  النظر  تعيد 
بعد  األسرى  احتضان 

اإلفراج عنهم«.
تقديم  إلى  عليان  ولفت 
قرضاً  األسرى  هيئة 
محرر  أسير  لكل  مالياً 
التسعينيات  مطل  في 
بينهم،  من  واحد  وكان 
أن  الهيئة  من  طلب  لكنه 
من  ليتمكن  مهنة  تعلمه 
من  ويحقق  فيها  العمل 
خاللها عائد مادي منتظم. 
وأضاف إن الهيئة وفرت 
له دورة تصوير تدريبية، 
مهنة  خاللها  من  أتقن 
التصوير وعمل فيها مدة 
مكنه  مادي  بعائد  طويلة 
وإعالة  أبنائه  تدريس  من 

أسرته.

مبنا�صبة ذكرى احتالل �صرقي القد�س والأق�صى

جل�صة خا�صة للمجل�س 
الت�صريعي الفل�صطيني

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة خاصة تقرير لجنة القدس واألقصى بمناسبة الذكرى 
الخامسة والخمسين لالحتالل الصهيوني لشرقي القدس والمسجد األقصى.

 وقال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. أحمد بحر في كلمة له خالل الجلسة: »تأتي هذه الذكرى 
في ظالل انتصار شعبنا ومقاومته الباسلة في معركة سيف القدس، لتؤكد أن عهد الهزائم قد ولى، 

وأننا بتنا أمام ارهاصات حقيقية لمرحلة التحرير والعودة«. وأضاف »لقد كان لصمود شعبنا 
ومقاومته الباسلة في وجه االحتالل الصهيوني وإرهابه، األثر الكبير في تصحيح المفاهيم وتكريس 
المعادالت الجديدة، فلم يعد للنكسة والهزيمة وجوداً في عقيدة وإرادة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة 

أراضينا المحتلة«.
وتابع بحر »أن ما حققته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس والتي ال زلنا نتفيأ ظاللها، من 
وحدة شعبنا، وتحشيد قوة المقاومة الحية في األمة للدفاع عن القدس واألقصى، وتبديد وهم االحتالل 

وأسطورته األمنية واالستخباراتية والعسكرية حتى بات يحتاج إلى األالف من العناصر الشرطية 
والحربية لتأمين مسيرة األعالم في دخولها باحات األقصى«.

وحيا أبناء الشعب في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل الذين يواجهون عنصرية وإجرام 
وإرهاب االحتالل في القدس والمسجد األقصى، وينوبون عن األمة في معركة الوجود والمصير 

ضد االحتالل ومخططاته العنصرية، ويبذلون المهج واألرواح فداء للمسرى دون وهن أو ضعف 
أو استسالم.

وقال: »ال تزال القضية الفلسطينية محاطة بالكثير من التحديات في ضوء استمرار نهج التنسيق 
األمني، ومسيرة االنهزام والتطبيع، التي تحاول من خاللها بعض األنظمة العربية انقاذ كيان 
االحتالل وإطالة أمد عمره االحتاللي ألرضنا ومقدساتنا، وهو ما يوجب االرتقاء إلى مستوى 

اللحظة التاريخية التي تعيشها قضيتنا الوطنية واالمتناع عن مد طوق النجاة للكيان الصهيوني الذي 
يعيش اليوم أسوء مراحل انكساره وتراجعه االستراتيجي«.

وأكد بحر على ضرورة وحتمية االنتصار للقضية الفلسطينية بعيًدا عن الشعارات البراقة والعبارات 
الجوفاء، »ألن حماية ودعم القدس والمسجد األقصى يشكل واجبا دينًيا وعروبًيا وأخالقًيا وإنسانًيا 

وتاريخًيا يقع على عاتق األمة جمعاء بمستوياتها الرسمية والشعبية، فالقدس وفلسطين هي خط 
الدفاع األول عن األمة، ولن تقوم لألمة قائمة دون أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتها المركزية، 

وتشكل درًعا متيًنا في وجه دعاة االنهزام والتطبيع«.
ودعا إلى إطالق برامج دعم عاجلة نصرة لشعبنا وقضيتنا على مختلف األصعدة والمستويات، وفي 
مقدمتها دعم وتعزيز صمود أهالي القدس، وبلورة حراك سياسي ودبلوماسي فعال لمحاصرة وعزل 
الكيان الصهيوني على الساحتين اإلقليمية والدولية، وإدانة جرائمه ومخططاته العنصرية في القدس 
واألقصى وكل فلسطين، ومحاكمة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وتشكيل جبهة عربية 

وإسالمية موحدة لمواجهة التطبيع ونبذ المطبعين«.
وقال بحر »آن األوان كي يتوحد الكل الوطني الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس واألقصى، 

ونبذ ولفظ كل نهج أو صوت نشاز خارج منظومة القيم والمبادئ الوطنية الفلسطينية، والدفع باتجاه 
إرساء استراتيجية فلسطينية موحدة على أسس ومبادئ الشراكة الوطنية الكاملة لقيادة نضال شعبنا 

وإنجاز مشروع التحرير والعودة«.
وأكد على أن القدس هي البوصلة، وستبقى عربية إسالمية وأن األقصى هو العنوان الذي ال يقبل 

القسمة أو التنازل والتفريط، وأن المقاومة هي جسر الحرية وطريق العبور إلى النصر، وأن 
المرحلة القادمة هي مرحلة تسطير المالحم واالنتصارات وتفجير البطوالت وتصعيد كل حاالت 

االشتباك والمقاومة، وتجنيد كل طاقات األمة في وجه االحتالل حتى يتم االنتصار والعودة.

تقرير جلنة القد�س والأق�صى وتو�صيات الجتماع

وأشار تقرير لجنة القدس واألقصى في الذكرى الخامسة والخمسين لالحتالل لشرقي القدس 
والمسجد األقصى، إلى أن الذكرى في هذا العام تأتي مع تصاعد اقتحامات االحتالل للمسجد 

األقصى المبارك، وتجاوز االحتالل للخطوط الحمراء التي رسمتها المقاومة الفلسطينية بعد معركة 
سيف القدس في الربط بين القدس وجميع األرض الفلسطينية.

وبين التقرير الذي تاله رئيس لجنة القدس واألقصى النائب أحمد أبو حلبية، أن جرائم االحتالل بحق 
األقصى، حيث يجري انتهاك حرمته باالقتحامات المتكررة وإقامة طقوس تلمودية والسعي لفرض 

التقسيم الزماني والمكاني ومالحقة المرابطين.
إضافة إلى مواصلة االحتالل في هدم المئات من منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم وترحيلهم 

وتهجيرهم، وخطف وإبعاد قادتهم والناشطين منهم، إضافة لمحاوالته تفريغ أحياء عديدة في القدس 
من أهلها المقدسيين وتهجيرهم منها، كما يفعل مع أهالي حي الشيخ جراح شمال القدس وأهالي حي 

بطن الهوى وأهالي حي البستان جنوب األقصى.
وتطرق التقرير لمشاريع االحتالل التي يسعى من خاللها لتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها 

وسرقة ممتلكات المقدسيين، كمشروع القطار هوائي »تلفريك« فوق البلدة القديمة في القدس، وإقامة 
الحدائق التوراتية، وغيرها من المشاريع التي تشكل مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق واالتفاقيات 

واإلعالنات الدولية.
وأوصت لجنة القدس واألقصى في تقريرها الفصائل الفلسطينية العمل بقوة من أجل تشكيل حالة 

إسناد شعبي مقاوم على كل المحاور وفي كل الساحات، لدعم القدس وأهلها والمسجد األقصى 
المبارك والمرابطين والمرابطات فيه. وحيت اللجنة المقدسيين والمرابطين والمرابطات في 

القدس واألقصى على صمودهم ومقاومتهم للمخططات الصهيونية في القدس والداخل الفلسطيني، 
والثائرين المنتفضين في الضفة الفلسطينية؛ داعية الجميع لالستمرار في الصمود؛ وصواًل لتحقيق 

وعد هللا بالنصر والفتح القريب.
وطالبت اللجنة بوقف التعاون والتنسيق األمني مع الكيان وأجهزته، ووقف مالحقة المقاومين في 

الضفة الفلسطينية؛ حتى يقوموا بواجبهم في مقاومة االحتالل الصهيوني. ودعت أحرار العالم 
والمؤسسات الدولية لتقديم كل أشكال الدعم ألهل القدس ودعم صمودهم ومقاومتهم لالحتالل 

ومواجهة مخططاته، وتطبيق القانون الدولي واالتفاقيات واإلعالنات والمواثيق الدولية لحماية أهلنا 
المقدسيين ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية.

وطالبت اللجنة السلطة برام هللا بالعمل على اتخاذ اإلجراءات العملية الالزمة لمالحقة االحتالل 
وقادته ومجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الحرب التي يقترفونها بحق القدس وأهلها والمسجد 

األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.
ودعت اللجنة العاهل األردني وزعماء وقادة الدول العربية واإلسالمية إلى تحمل المسؤولية الدينية 

والتاريخية والحضارية نحو القدس والمسجد األقصى المبارك، والتحرك العاجل للقيام بالواجب 
المطلوب منهم لمواجهة العدو ومخططاته وعدوانه على هذه المدينة المقّدسة ومقدساتها وأهلها.

وطالبت البرلمانات العربية واإلسالمية لوقفة مشرفة نصرة للقدس وأهلها، كما دعتهم لتفعيل لجان 
القدس وفلسطين فيها، ودعت علماء األمة الصادقين والدعاة الغيورين أن يقفوا وقفة صادقة للدفاع 

عن المسجد األقصى المبارك، وتحفيز الجماهير وتحشيدها ضد المحتل والمطبعين معه، وكشف 
جرائمهم، والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني.

الوكاالت
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من مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان 

معجزة اإلسراء

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

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

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

أهم هذه المظاهر: 
حسن الخَلق والصورة 

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

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

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

فيه”)]2[(. 
صون حقوقه الساسية 

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

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

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

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

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

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

عبًثا ولن يُترك سدى

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

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

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

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

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

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

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

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

الحادث، ول حدّثت بذلك عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم.
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املـوافق   لـ 10 ذو القعدة 1443 هـ  

العا�شمة الجزائر 

حجز مبالغ هامة من "الدوفيز" 
بمطار هواري بومدين

   
تمكنت شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين 

الدولي، خالل هذا األسبوع, من حجز مبالغ هامة من 
العملة الصعبة )دوالر أمريكي وأورو( وتوقيف مسافرين 
اثنينن حسب ما أفاد به, أمس, بيان للمديرية العامة لألمن 

الوطني.
وأوضح البيان أنه, "في إطار محاربة مخالفات الصرف, 

تمكنت شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين, بحر 
هذا االسبوع, من إحباط محاولتين لتهريب العملة الصعبة 

دون سند بنكي, أسفرتا عن حجز)21000( دوالر أمريكي 
و )8000( أورو, وتوقيف مسافرين اثنين".

كما "تمكنت شرطة المطار بالتنسيق مع مصالح الجمارك 
في نفس السياق من حجز )190600( أورو وتوقيف 
مسافر".وأشار المصدر إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهم 

أمام الجهات القضائية المختصة, بعد استيفاء االجراءات 
الجزائية.

ر. ن

ورقلة

�لقب�ص على �أربعة �أ�شخا�ص 
يروجون �لمخدر�ت و�لمهلو�شات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية بأمن والية ورقلة وفي عمليات متفرقة من توقيف 
أربعة أشخاص مشتبه فيهم الترويج للمخدرات والمؤثرات 

العقلية بطريقة غير شرعية، حسبما أفادت أمس ذات الهيئة 
األمنية.

ونفذت العملية األولى بعد استغالل معلومات مؤكدة مفادها 
تواجد كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مخزنة بأحد 

المساكن بأحد األحياء الشعبية بعاصمة والية ورقلة، حيث 
وضعت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا خطة  محكمة 
مكنت من توقيف ثالثة )3( أشخاص مشتبه فيهم مع ضبط 
بحوزتهم مؤثرات عقلية قدر عددها اإلجمالي ب 21.135 
كبسولة، باإلضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 15.000 دج من 

عائدات نشاطهم اإلجرامي، كما صرح لوأج المالزم األول 
جمال بوشمة.

وفي عملية ثانية نفذت في نفس اليوم تمكنت مصالح 
الشرطة القضائية بأمن والية ورقلة من حجز 24 صفيحة 
)كيف معالج( بوزن إجمالي قدره 2.192 غرام )192ر2 
كغ( باإلضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة )كوكايين( 

على شكل رزم مهيأة للبيع بوزن 43ر15 غرام كانت 
مخبأة بإحكام بأحد المساكن لشخص ينشط في ترويج 

المخدرات، حسب نفس المصدر.
وتمثلت العملية الثالثة في توقيف شخص كانت بحوزته 

كمية من المخدرات الصلبة كان بصدد ترويجها في أوساط 
الشباب.وبعد استكمال جميع اإلجراءات القانونية سيتم تقديم 
المشتبه فيهم األربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و36 

سنة أمام الجهات القضائية المختصة، استنادا لذات المصدر 
األمني.

ق. و

 خالل عمليات نفذتها م�صالح
 اأمن العا�صمة في ماي المن�صرم

 حجز كميات معتبرة 
 من المخدرات

 وتوقيف 464 �شخ�ص 
تمكنت مصالح من والية الجزائر، خالل شهر ماي 
المنصرم، من حجز كميات معتبرة من المخدرات 
بمختلف أنواعها مع توقيف 464 شخص، حسب 

حصيلة أوردتها أمس ذات المصالح.
وأوضح نفس المصدر أنه تم حجز 16241 قرص 

مهلوس و7 كلغ من القنب الهندي، باإلضافة إلى أزيد 
من 69 غرام من الكوكائين و 242 غرام من الهروين.

وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، عالجت 
ذات المصالح 450 قضية خاللها توقيف 464 شخص 
تم تقديمهم أمام الجهات المختصة، وهذا "بعد استيفاء 

اإلجراءات القانونية". 
من جانب آخر، عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة 

القضائية وكذا األمن الحضري بأمن المقاطعة اإلدارية 
للدار البيضاء قضيتين متعلقتين ب"حيازة المؤثرات 

العقلية بغرض عرضها على الغير والترويج للمخدرات 
مع حمل أسلحة بيضاء محظورة".

القضية االولى تمكنت خاللها عناصر الفرقة المتنقلة 
للشرطة القضائية لباب الزوار من توقيف شخصين 
يروجان للمؤثرات العقلية بأحد أحياء برج الكيفان، 

حيث ضبط بحوزتهما على 1575 قرص مؤثر عقلي 
وسالح أبيض.

أما القضية الثانية فقد عالجتها مصالح األمن الحضري 
بالحميز، حيث أسفرت عن توقيف شخصين وحجز 

382 قرص مؤثر عقلي و 4 قطع من القنب الهندي و 
6 أسلحة بيضاء.وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم 

تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
ف.م

�إطالق �أول برنامج 
تلفزيوني خا�ص باالبتكار

أعلنت الوزارة الُمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة 
باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عن إطالق أول 
برنامج تلفزيوني في الجزائر خاص باالبتكار، والذي 

سيتم بثه قريباً في وسائل اإلعالم.
وأفاد بيان للوزارة أن فكرة البرنامج الذي يحمل اسم 

“ابتكار” على عرض مشاريع المؤسسات الناشئة على 
كبريات الشركات في الجزائر والمستثمرين الَمالك 

)Business Angels(، وذلك إلقناعهم باالستثمار 
في مؤسساتهم من خالل تنظيم جوالت تمويلية 

وعروض تقديمية يُشرف عليها أصحاب المؤسسات 
الناشئة والمشاريع الُمبتكرة.

وأطلقت الوزارة الستقطاب المهتمين بهذا البرنامج 
أرضية رقمية لالستقبال طلبات المشاركة، حيث يمكن 

التسجيل من خالل الرابط www.ibtikar.tv، إذ 
سيتم اإلعالن عن المؤسسات الناشئة الُمشاركة.ودعت 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة باقتصاد 
المعرفة والمؤسسات الناشئة كل الراغبين في المشاركة 

في برنامج “ابتكار” التسجيل في المنصة اإللكترونية.
ع.ط

"�إيتوز�" تفتح منا�شب 
�شغل في عدة تخ�ش�شات

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه 
الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، عن فتح مناصب 

شغل في عدة تخصصات. وحسب بيان لـ "إيتوزا"، 
فإن المناصب المتاحة تخـص: مهندس إلكترونيك 

وتقني سامي في إلكتروميكانيك، كما دعا البيان 
الراغبين في المشاركة إلرسال طلب خطي مرفوق 
بـالسيرة الذاتية عبر البريد اإللكتروني المخصص.

ر.ن

توا�صل بيع تذاكر الرحالت 

الإ�صافية من واإلى فرن�صا

 "�لجوية �لجز�ئرية"
 تعزز رحالتها �لدولية

تتواصل فتح عملية بيع التذاكر اإلضافية للرحالت على 
مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك عمال 
بقرار السلطات الجزائرية الرامي إلى تعزيز برنامج 

الرحالت الدولية.
وأعلنت الشركة في بيان لها عن االفتتاح الفوري 

لعملية بيع تذاكر الرحالت اإلضافية من وإلى فرنسا، 
لتضاف إلى برنامج الرحالت السابقة نحو نفس الجهة. 

هذا وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت عن 
افتتاح عملية بيع التذاكر اإلضافية للرحالت نحو 

كل من أنطاليا، لشبونة وفيينا، انطالقا من الجزائر 
العاصمة ووهران.

ق. و

فيما تم توقيف عن�صري دعم للجماعات الإرهابية

�لجي�ص يحبط �إدخال �أزيد من

 5 قناطير من "�لح�شي�ص �لمغربي"
   

تمكنت مفارز للجي�ش الوطني ال�صعبي، في عمليات منف�صلة عبر التراب الوطني، وفي ظرف 

اأ�صبوع من توقيف عن�صري دعم للجماعات الإرهابية، كما تمكنت مفارز للجي�ش من اإحباط 

محاولت اإدخال اأزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

 اللجنة العربية الدائمة للبريد تختار المقترح الجزائري

 �إ�شد�ر طابع بريدي عربي موحد 
خالل �لقمة �لعربية �لقادمة

اختارت اللجنة العربية الدائمة للبريد، المقترح الجزائري الخاص بالطابع 
البريدي العربي الموحد لسنة 2022 والذي سيتم إصداره بمناسبة انعقاد 

القمة العربية المقبلة.
كشف وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية, كريم بيبي تريكي, 
امس على هامش إشرافه على أشغال الدورة الـ 41 للجنة العربية الدائمة 

للبريد والفرق التابعة لها بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أنه عالوة 
عن النقاش وتبادل التجارب والتوصيات الهامة المنبثقة عن هذا االجتماع، 
فقد تم "اختيار المقترح الجزائري الخاص بالطابع البريدي العربي الموحد 
لسنة 2022 والذي سيتم إصداره على مستوى كل الدول العربية بمناسبة 

انعقاد قمة العربية بالجزائر".
وقال الوزير, إن انعقاد الدورة الـ 41 للجنة العربية الدائمة للبريد في 

الجزائر العاصمة "يعكس عودة الجزائر وتعزيز دورها الهام على المستوى 
الدولي وفي مختلف القطاعات".ويندرج هذا االجتماع السنوي, حسب قوله, 
في "صلب المسعى الموحد الرامي إلى تقوية أواصر وسبل العمل العربي 

المشترك", وذلك ألن الجزائر "تعكف دوما على لعب دور محوري في 
تقوية التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول العربية".

وأبرز أن القطاع البريدي, يشكل "حقال خصبا تزرع فيه الرؤى 
واالستراتيجيات النابعة عن التشاور والتبادل المتواصل بين الكفاءات".كما 

أسهم هذا االجتماع, وفق الوزير, بتباحث اسهامات وتموقعات الدول العربية 
في هياكل المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة على غرار االتحاد 

البريدي العالمي وهي فرصة أيضا -كما قال- لتقدير "مردود" المؤسسات 
البريدية على الصعيد الدولي.

وعن بريد الجزائر, قال بيبي تريكي, بأنها مؤسسة "عريقة" قريبة من 
المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن, وهي تتجه نحو الحداثة والعصرنة 

وهو ما "يحفز استراتيجيتنا في الجزائر فيما يخص مستقبل الخدمات 
البريدية, استجابة لتطلعات الزبائن وطموحات البلد".

ع. ط

بعد اأكثر من �صنتين من التعليق ب�صبب القيود ال�صحية 

 عودة �لرحالت �لدولية 
لـ "طا�شيلي للطير�ن" بداية من 27 جو�ن

أعلنت شركة طاسيلي للطيران، 
أمس، عن استئناف رحالتها 

الدولية المنتظمة ابتداء من 27 
جوان الجاري، وذلك بعد أكثر من 

سنتين من التعليق بسبب القيود 
الصحية المتعلقة بوباء كورونا.

أوضحت الشركة انه "ابتداء من 
يوم االثنين 27 جوان الجاري، 

سيشهد مطار ستراسبورغ-إنتزيم 
هبوط طائرات شركة طاسيلي 
للطيران من نوع بوينغ 737-

800 ان جي قادمة من الجزائر 
العاصمة بمعدل رحلتين في 

األسبوع مبرمجتين كل يوم اثنين 
وخميس". وفي نفس السياق، سيتم 

تشغيل خط الجزائر العاصمة- 
باريس-شارل ديغول-الجزائر 
العاصمة أيام األحد والثالثاء 

والجمعة، وذلك ابتداء من يوم 
الثالثاء 28 جوان، حسب المصدر 

ذاته .وسيتم تشغيل الرحالت 
نصف األسبوعية التي تربط 

الجزائر العاصمة بمدينة نانت 
)فرنسا( يومي األحد والجمعة 

ابتداء من 1 جويلية المقبل.
وأشارت الشركة إلى أن "الجالية 

الجزائرية المتواجدة في منطقة 
ألزاس- شمبان -أردين- لورين 

الراغبة في االلتحاق بغرب 
الجزائر معنية أيضا بهذا 

البرنامج، بحيث أنه سيتم ربط 
مدينة ستراسبورغ بوهران بمعدل 
رحلة واحدة في األسبوع مبرمجة 

كل يوم خميس".
وسيكون األمر كذلك بالنسبة لخط 

قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة 
المبرمج كل يوم سبت، وفقا 

لبرنامج شركة طاسلي للطيران.
وتحسبا لتنفيذ برنامج الرحالت 

هذا، شرعت شركة طاسيلي 
للطيران في عملية بيع التذاكر 
على مستوى وكاالتها التجارية 

ووكالئها المعتمدين وكذلك على 
موقعها االلكتروني.

ف.م

اإيمان. �ش

أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني 
أمس، ذات المصدر أنه "في سياق 

الجهود المتواصلة المبذولة في 
مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة 

المنظمة بكل أشكالها، نفذت 
وحدات ومفارز للجيش الوطني 

الشعبي، خالل الفترة الممتدة من 
1 إلى 7 جوان 2022، عديد 

العمليات التي أسفرت عن نتائج 
نوعية تعكس مدى االحترافية 

العالية واليقظة واالستعداد الدائمين 
لقواتنا المسلحة في كامل التراب 
الوطني". وأشارت الحصيلة إلى 
أنه في إطار مكافحة اإلرهاب، 
"أوقفت مفارز للجيش الوطني 

الشعبي عنصري دعم للجماعات 
اإلرهابية في عمليات منفصلة عبر 

التراب الوطني".
وفي إطار "عمليات محاربة 

الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود 
الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة 

االتجار بالمخدرات بالبالد، أوقفت 
مفارز مشتركة للجيش الوطني 
الشعبي، بالتنسيق مع مختلف 

مصالح األمن، بإقليمي الناحيتين 
العسكريتين الثانية والثالثة، 17 

تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت 
إدخال كميات كبيرة من المخدرات 

عبر الحدود مع المغرب، تقدر 
بـ5 قناطير و72 كيلوغرام من 

الكيف المعالج، في حين تم توقيف 
19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 

138717 قرص مهلوس خالل 
عمليات مختلفة عبر النواحي 

العسكرية األخرى".
من جهة أخرى، "أوقفت مفارز 
للجيش الوطني الشعبي بكل من 

تمنراست وبرج باجي مختار 
وعين قزام وجانت، 101 شخص 
وضبطت 24 مركبة و104 مولد 

كهربائي و115 مطرقة ضغط 
وكميات من المتفجرات ومعدات 
تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل 

في عمليات التنقيب غير المشروع 

عن الذهب، في حين تم توقيف 
7 أشخاص وضبط 5 بنادق صيد 

و3000 خرطوشة و11521 وحدة 
من مختلف المشروبات و51،7 
طن من النفايات النحاسية و30 
طن من المواد الغذائية الموجهة 
للتهريب، وهذا بكل من ورقلة 

والوادي وعين قزام وباتنة وخنشلة 
والشلف والبويرة والمسيلة".

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق 
مع مصالح الدرك الوطني، 

"محاوالت تهريب كميات ضخمة 
من الوقود تقدر بـ 98348 لتر 
بكل من تمنراست وبرج باجي 
مختار وتبسة والطارف وسوق 

أهراس". وفي سياق آخر، أحبط 
حراس السواحل "محاوالت هجرة 

غير شرعية بسواحلنا الوطنية 
وأنقذوا 145 شخصا كانوا على 

متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم 
توقيف 31 مهاجرا غير شرعي 
من جنسيات مختلفة عبر التراب 

الوطني".
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