
و�ضول الوفد الإداري الم�ضري للتح�ضير 

ل�ضتقبال بعثة الريا�ضيين

موبيلي�س تد�شن مركــزا 
لمراقبــــة الجــــــــودة 
قبل انطــالق االلعــــاب 

 في تجربة نجحت ال�ضنتين

 الما�ضيتين ب�ضبب اأزمة كورونا 

مواقع انترنت و�شفحات 
فاي�شبوك تبداأ في ت�شويق 
اأ�شــــــــاحي العيـــــــــــد

 وزارة الفالحة والتنمية 

الريفية، ت�ضع رقم اأخ�ضر للتبليغ 

 اإ�شــــــراك المواطــــــن
  في مخطـــط الحمايــــــة
مــــــن الحرائــــــــــــق

journal.elraed@gmail.com

05

03 0309

قرارات ا�ضتعجالية لتطوير ا�ضتراتيجيتها التناف�ضية

"الجوية الجزائرية" تدخل عهدا جديدا من االإ�شالحات

02

05

الإثنني 20 جوان  2022 املوافق   لـ 21 ذو القعدة 1443 هـ       ال�ضنة العا�ضرة       العدد: 2972        الثمن: 10دج

www.elraed.dz

وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح الم�ضت�ضفيات 

عبد الرحمن بن بوزيد يوؤكد:

تقريب ال�شحة من المواطن 
 وتح�شيــــــن الوقايـــــــــة 
والتكفل بالمري�س اأولوية

زغالمي: ا�شتكمال تدابير ت�شجيل ناجحي باك 2022 وبرامج جديدة في هذه التخ�ش�شات..  اأكد عدم ادخال 

تعديالت في �ضروط 

اللتحاق بالما�ضتر
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المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة ي�ضرح ب�ضاأن النزاع ال�ضحراوي المغربي

الجزائر دولة محايدة وملتزمة بحق ال�شعوب في تقرير الم�شير                
اأطروحة الحكم الذاتي المزعومة في ال�ضحراء الغربية اإنكار للقانون الدولي



قال العرباوي "إن مثل هذه المواقف االيجابية 
تبعث على التفاؤل و تنم عن أن ضمير الشعوب 

الحرة مازال حيا و نابضا كلما تعلق األمر 
بالدفاع عن القيم اإلنسانية  والمبادئ األساسية 

لحقوق اإلنسان ، و ذلك تماشيا مع  مقاصد 
وأهداف األمم المتحدة.

وعبر العرباوي عن قلقه من الجمود المسجل 
في عمل األمم المتحدة بالنسبة لقضية الصحراء 

الغربية على اعتبارها واحدة من األقاليم ال 
17المعنية بتصفية االستعمار وهي مدرجة على 

هذا النحو منذ 1963 ،مشيرا إلى أنها آخر 
مستعمرة في إفريقيا ،  ال تزال تنتظر التطبيق 

الكامل للقرار التاريخي .1514
وأضاف ممثل الجزائر قائال " الجمود قوض 

بشكل جدي الثقة بين الطرفين، المغرب 
والبوليساريو، وزاد من حدة التوترات في 

المنطقة" ،قائال " هذا الوضع ساهم في ظهور 
قدر متزايد من اإلحباط لدى الشعب الصحراوي، 

الذي بات صبره وأمله يتراجعان في أن يتمكن 
يوًما من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل 

حرية طبقا للشرعية الدولية“ .
وتابع العرباوي موضحا "الطابع القانوني لقضية 

الصحراء الغربية تم  تأكيده من خالل مجمل 
قرارات  الجمعية العامة و مجلس األمن، والتي 

أكدت وأيدت الحق المشروع للشعب الصحراوي 
في تقرير مصيره وفًقا لعقيدة األمم المتحدة بشأن 
إنهاء االستعمار الواردة، على وجه الخصوص، 

في القرار 1541، السيما المبدأ السادس الذي 
ينص على المعايير و الخيارات إلنهاء االستعمار 

عن طريق اختيار حر وطوعي للشعوب، كما 
هو الحال بالنسبة لشعب الصحراء الغربية " 

، وأضاف قائال،  "إن هذه المرجعية القانونية 
تعززت الحًقا بقرار الجمعية العامة رقم 2625 

لعام 1970، و نص بكل وضوح على أن 
خيارات تنفيذ حق تقرير المصير يجب أن يفصل 

فيها و يقررها الشعب المعني بكل حرية”.
وانتقد العرباوي التعنت في سياسة األمر الواقع 

االستعمارية المنتهجة من قبل المغرب وذلك 

من خالل محاولة فرض األطروحة المزعومة 
للحكم الذاتي، و كذا مواصلة نهب موارد الشعب 

الصحراوي، و طالت  هذه االنتقادات بعض 
األطراف األخرى المتواطئة معه من خالل 

تأييدها أو من أجل  شرعنه فرض السيادة على 
أراضي محتلة خارج الحدود المعترف بها دوليا، 

وقال في هذا الخصوص " نعتبر ذلك انتهاكا 
مباشرا للقانون الدولي، واإلسهام في عملية 

االستيالء غير الشرعي على اإلقليم والسيطرة 
على شعب بالقوة“  .

وتابع ممثل الجزائر الدائم لدى األمم المتحدة 
قائال " هذه األطروحة أو أي خيار ال يضمن 

ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف 
من قبل شعب الصحراء الغربية من خالل تنظيم 
استفتاء حر ونزيه، يعتبر إنكاًرا للقانون الدولي 

ولميثاق األمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة 
األمم المتحدة لتصفية االستعمار ولقرارات األمم 

المتحدة.”.

انتهاك املغرب لقرار وقف اإطالق النار، 

ا�ستخفاف باملجتمع الدويل  

وأشارالعرباوي في كلمته إلى التطورات األخيرة 
على أرض الواقع السيما قيام المغرب بانتهاك 
وقف إطالق النار لعام 1991 وقرارات مجلس 

األمن، ووصف هذه التطورات بالقول " لقد 
تبين مرة أخرى أن الوضع الحالي، لألسف، 

يبقى بعيدا كل البعد، بل يتباعد عن االستجابة 
لمطالب المجتمع الدولي وعن تحقيق آمال الشعب 

الصحراوي في حل عادل ودائم“ .
ونبه العرباوي في نفس السياق إلى عجز األمم 

المتحدة في هذا المجال قائال ،"ال تزال بعثة األمم 
المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية غير 

قادرة على مراقبة وضعية حقوق اإلنسان في 
الجزء المحتل من الصحراء الغربية" ، و متسائال 

على وجه الخصوص " من غير المفهوم على 
اإلطالق أن تظل بعثة األمم المتحدة لالستفتاء 
في الصحراء الغربية هي البعثة الوحيدة لألمم 

المتحدة التي ال تتضمن واليتها على اختصاص 

مراقبة حقوق اإلنسان.

 املفاو�سات املبا�سرة بني الطرفني 

هي احلل العادل   

وأعرب العرباوي عن قناعة الجزائر بان 
السبيل الوحيد يكمن في" استئناف المفاوضات 

الجدية المباشرة بين الطرفين، جبهة البوليساريو 
والمغرب، من أجل التوصل الى حل سياسي 
عادل ودائم يحظى بموافقة الطرفين حيث ال 

مكان لسياسة األمر الواقع، وال ألي محاوالت 
لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء 

الغربية في الجانب المحتل من إقليمها. " ، وحذر 
من أن " أي خيار ال يضمن حرية ممارسة شعب 
الصحراء الغربية لحَقـه في تقرير مصيره محكوم 

عليه مسبقا بالفشل“   .
وجدد العرباوي في ختام مداخلته على  تأكيد 

الجزائر، كدولة تتمتع بصفة المالحظ، التزامها 
بمواصلة جهودها الدؤوبة من أجل أداء واجباتها 

إزاء األشقاء الالجئين الصحراويين في مدينة 
تندوف وهذه الجهود تحضى بإشادة عالية من 

قبل المؤسسات الدولية  وعلى رأسها المفوضية 
السامية لشؤون الالجئين، مشيرا إلى أن  " 

إحصاء الالجئين يندرج ضمن عملية سياسية 
شاملة تتمثل في خطة السالم التي تبنتها األمم 

المتحدة 1991-1990

  اجلزائر تدعم مهمة دي 

مي�ستورا لإحياء عملية ال�سالم  

وقال العرباوي إن الجزائر تجدد دعمها الكامل 
لجهود األمين العام لألمم المتحدة،  وتعاونها 
الكامل مع مبعوثه الشخصي، السيد ستافان 

دي ميستورا، في جهوده إلحياء عملية السالم. 
وأعرب في هذا الخصوص عن استعداد الجزائر 
" للعمل البَنــاء  وبإيجابية مع لجنة الـ24 للقضاء 

على االستعمار في الصحراء الغربية أو في 
أي بلد من العالم، انطالقا من وفائها لتاريخها 

النضالي والتزاما بمواقفها المبدئية وعلى رأسها 
حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

عزيز.ط

 بوغايل ي�ستقبل �سفري رو�سيا 

الحتادية باجلزائر

نقا�ش حول م�شروع اتفاقية 
ال�شراكة الإ�شرتاتيجية املعمقة 
والت�شال الدائم بني البلدين

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، بالجزائر 
العاصمة، سفير روسيا االتحادية لدى الجزائر، إيغور بيلياييف، الذي أدى 
له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين تناوال خالل هذا اللقاء-الذي جرى 
بمقر المجلس- "واقع العالقات المتميزة بين البلدين التي تعود إلى عقود 

من الزمن", حيث عبر بيلياييف بالمناسبة, عن "سعادته واعتزازه بالفترة 
التي قضاها بالجزائر ممثال لبالده", مذكرا باإلنجازات التي تحققت في 
هذه الفترة والتي عززت من مكتسبات العالقات التقليدية الراسخة التي 

تجمع بين البلدين والشعبين.
كما أشار الدبلوماسي الروسي -يضيف البيان- إلى "مشروع اتفاقية 
الشراكة االستراتيجية المعمقة واالتصال الدائم بين البلدين, كما هنأ 
الشعب الجزائري بمناسبة ستينية االستقالل", معربا عن "سعادته 

الشخصية لحضور احتفالية هذه الذكرى". من جهته, "رحب" بوغالي 
بالسفير الروسي, "شاكرا إياه على هذه الزيارة التي تعكس تميز عالقات 

التعاون خاصة البرلماني, داعيا إلى وجوب تكثيفه".
ف.م

يف اإطار جولة يف املنطقة

 حممد بن �شلمان يزور 
اجلزائر نهاية جويلية

من المنتظر أن يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجزائر نهاية 
جويلية القادم في إطار جولة في المنطقة. وكشفت مصادر من المملكة 

العربية السعودية، لوكالة األنباء الفرنسية، أن الجولة ستكون نهاية شهر 
جويلية وتشمل اليونان وقبرص والجزائر.

ع.ط

 رئي�س اجلمعية الوطنية للمحكوم 

عليهم بالإعدام  ي�سرح

يتعني على جيل اليوم تعزيز 
التوا�شل مع جيل الثورة وا�شتلهام 

العرب من ت�شحياته
دعا رئي�س اجلمعية الوطنية للمحكوم عليهم 

بالإعدام، م�سطفى بودينة، ب�سطيف، جيل اليوم اإىل 

تعزيز التوا�سل مع جيل الثورة وا�ستلهام العرب من 

ت�سحياته يف �سبيل ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية.

ع.ط

أوضح بودينة, في أشغال اللقاء الوطني األول بعنوان " المحكوم عليهم 
باإلعدام خالل الثورة التحريرية )1954-1962( ,"نظم بجامعة محمد 

لمين دباغين سطيف-2, بأن جيل الثورة استلهم مبادئ التحرر والنضال 
من الجيل الذي سبقه فغرس فيه حب الوطن و روح المقاومة بالرغم من 

صغر سنهم.
وأضاف بأن جيل الثورة بما فيه المحكوم عليهم باإلعدام "واجه 

القتل في مجازر فضيعة غير أنه حافظ على ثباته و استعمل إمكانات 
بسيطة للدفاع عن الوطن و استرجاع سيادته". ودعا في هذا الصدد 

الشباب إلى استغالل اإلمكانات الهامة المتاحة له اليوم و توحيد 
الصفوف و التفاني و اإلخالص في حب الوطن و اإلطالع على 

تاريخ ثورة التحرير المجيدة و تبليغ رسالة الشهداء لألجيال.
ومن جهته, ذكر األستاذ سفيان لوصيف من قسم التاريخ بجامعة 
سطيف-2  أن موضوع المحكوم عليهم باإلعدام "يثير الكثير من 

القضايا و اإلشكاليات ألنه يروي تاريخ الرعب االستعماري الغاشم 
من خالل مشاهد التعذيب و المحاكمات و سلسلة اإلعدامات".

وتم خالل اللقاء تقديم شهادات حية لمحكوم عليهم باإلعدام خالل 
الثورة التحريرية من بينهم المجاهد سواسي الصغير من والية سطيف 

الذي روى أمام الحضور الغفير من الطلبة كيف كانت فترة الفجر 
تمثل له الموت و الخوف و لعديد المحكوم عليهم باإلعدام ممن كانوا 

في نفس زنزانته.
وقال المجاهد سواسي : "حكم علي باإلعدام يوم 19 يونيو 1957 و 

كان عمري حينها 21 سنة فذقت عذابا يصعب وصفه", مبرزا أن 
"الحالة النفسية و الترقب الذي كنا نعيشه كل ساعة وكل دقيقة داخل 
سجون المستعمر الفرنسي, تحتاج إلى المزيد من البحث و الدراسة".
وأضاف بنبرة مريرة : "كنا نتحلى بقوة مكنتنا من تحمل الخوف و 
الرعب و هو ما حير حراس السجن بالرغم من أنني حضرت 20 

حالة تنفيذ إعدام بالمقصلة لزمالئي في الجهاد".
كما تطرقت من جهتها المجاهدة الخامسة عطوط, و هي إحدى 

المحكومات عليهن باإلعدام إلى التعذيب البشع الذي تعرضت له 
بالماء و الكهرباء الستنطاقها بشأن المجاهدين الذين كانت تقوم معهم 

بعمليات فدائية بمدينة سطيف.وذكرت هذه المجاهدة : "حكم علي 
باإلعدام ثم خففت عقوبتي بعد ذلك إلى المؤبد ثم إلى 10 سنوات 

سجنا, قضيت منها عامين عذبت خاللها أبشع تعذيب".
ويشارك في هذا اللقاء, الذي ستتواصل أشغاله على مدار يومين, 
أساتذة جامعيون و باحثون قدموا من 15 جامعة من الوطن على 

غرار سطيف و المسيلة و الوادي و تيبازة  و قسنطينة و غيرها, 
حسب ما علم من المنظمين.

ويهدف هذا اللقاء الذي له عالقة بملف الذاكرة, إلى جمع شهادات 
شفوية و وثائق حول المحكوم عليهم باإلعدام و االهتمام بتدوين التاريخ 

الوطني و تشجيع الباحثين و األساتذة في خوص غمار البحث العلمي 
فضال عن تفعيل و تنويع التظاهرات العلمية و التاريخية التي دأبت 
الجامعة على تنظيمها, حسب ما ذكره نائب مدير جامعة سطيف-2, 

بوطالبي بن جدو.
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املندوب الدائم للجزائر لدى الأمم املتحدة ي�سرح  ب�ساأن النزاع ال�سحراوي املغربي

 اجلزائر دولة حمايدة وملتزمة 
بحق ال�شعوب يف تقرير امل�شري                                                                                             

اأطروحة احلكم الذاتي املزعومة يف ال�سحراء الغربية اإنكار للقانون الدويل

عرب ال�سفري نذير العرباوي املندوب الدائم للجزائر لدى الأمم املتحدة عن ارتياحه للمواقف 

 املوؤيدة حلق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير امل�سري التي �سدرت عن عديد وفود الدول امل�ساركة 

يف الجتماع  ال�سنوي  للجنة اخلا�سة بت�سفية ال�ستعمار التابعة لالأمم املتحدة.



وأوضح بن بوزيد خالل أشرافه على إطالق قافلة 
طبية للكشف عن مرض السكري أن المرحلة 

الحالية تتميز بجملة من التحديات وعلى رأسها 
تعزيز ومواصلة األعمال التي تمت مباشرتها، 

من جهة من خالل إشراك دائم لكافة المتدخلين، 
و ال سيما الحركة الجمعوية، باإلضافة إلى 
تكثيف التنفيذ الفّعال لجميع االجراءات التي 

تتمحور حول تحسين الوقاية والتكفل بالمريض. 
وفيما يتعلق بانطالق العيادة المتنقلة للكشف عن 

داء السكري، أعلن الوزير أنه "ألول مّرة يتّم 
تجهيز هذه العيادة المتنقلة بنظام الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية الذي سيقلل بشكل معتبر من 
انبعاث الكربون"، ويأتي ذلك، لضمان بيئة عمل 
صحية وخالية من أي إزعاج صوتي، الذي كان 

تسبّبه المولدات الكهربائية الضرورية لتشغيل 
المعدات. مضيفا أنه هذا الجهاز، المسؤول عن 

البيئة، يمثل ضمانا إلرادتنا. ويندرج في إطار 
تعليمات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى دعم 

الطاقات المتجددة. والتقليل من انبعاث ثاني 
أكسيد الكربون، بمعنى عدم التأثير على البيئة 

تماما. كما أكد الوزير أن هذه القافلة التحسيسية 
والتوعوية للكشف عن داء السكري و مضاعفاته 
بدعم من العيادة المتنقلة “قافلة السكري”، جاءت 

بعد العديد من القوافل التي أطلقتها وزارة الصحة 
مع مختلف الشركاء. وحرص الوزير على التأكيد 
بأن وزارة الصحة من خالل مديريات الواليات، 

تقوم بتنظيم هذه القوافل المتنقلة منذ 2011. وذلك 
في إطار الشراكة مع مخابر “نوفو نورديسك”. 
حيث تم إجماال تنفيذ 35 حملة مّكنت من فحص 

ما يقارب من 60.000 مريض، يضيف الوزير. 
وأشار بن بوزيد إلى أن “هذه العيادة الطبية 

المتنقلة مجهزة بوسائل الكشف والتشخيص وكذا 

أجهزة إلكترونية حديثة”. مذكرا بأن هذه العيادات 
المتنقلة، قد طافت سنة 2021، كافة التراب 

الوطني من أجل حمالت التلقيح ضد كوفيد-19.. 
وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة، من خالل 
النشاط المسند لهذه العيادات، تهدف إلى تقريب 

العالج من السكان. في إطار مقاربة جوارية 
وتعزيز العالقة مع الطبيب. ومن المنتظر أن 
تحط العيادة التي انطلقت أمس  بوالية بجاية. 
على أن تكون متبوعة بقوافل صحية أخرى 
للكشف عن مختلف األمراض الغير متنقلة 

ستجوب مختلف واليات الوطن. حيث كشف بن 
بوزيد، أن هذه القافلة ستكون متبوعة بقوافل 

صحية أخرى للكشف على مختلف األمراض. 
مشيرا إلى أن هناك قافلة للكشف عن مرض 
سرطان الثدي، حيث أنها  قيد االنجاز حاليا، 

وستجوب التراب الوطني.

وضعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، رقم أخضر 
في إطار الوقاية ومكافحة حرائق الغابات وهذا على 

مستوى المديرية العامة للغابات داعية المواطنين التبليغ 
عن أي خطر او تجاوز يمس بالغابات خاصة مع 

اقتراب عيد األضحى حيث دائما ما تعرف هذه الفترة 
العديد من الحرائق المفتعلة التي يتسبب فيها "مافيا 

الفحم" وهو ما يجب ان يتفطن له المواطنون ويتعاون 
مع مختلف المصالح المعنية للحيلولة دون تكرار 

سيناريو حرائق العام الماضي.
وأشارت وزارة الفالحة، أمس في بيان لها  إلى أنه 

يمكن للمواطنين اإلتصال بالرقم 1070 طيلة أيام 
األسبوع وعلى مدار24 سا/24  من أجل التبليغ عن 

كل خطر أو تجاوزات تمس بسالمة الغابات  أو تهدد 
باندالع نيران. في حين، يندرج النداء في إطار روح 

المواطنة كما يهدف إلى تسهيل التدخالت األولية 
للقضاء على أي اندالع للنيران أو مسبباته في حينها 

األمر الذي يستوجب مساهمة كافة المواطنين والمجتمع 
المدني وباألخص السكان المجاورين للغابات –حسب 

بيان القطاع-.  وتحاول وزارة الفالحة عبر مخطط 
مكافحة الحرائق هذه السنة التركيز على عامل التدخل 

السريع وتحديد نقاط اشتعال الحرائق قبل توسعها 
وامتداها لمناطق اخري وهذا لن يكون اال انخرط 
المواطنون هم ايضا في مسعى حماية الغابات من 

الحرائق خاصة الحرائق المفتعلة حيث تعول الوزارة 
على وعي الجزائريين ومواطنتهم لحماية الغابات، من 
االيادي "الخبيثة" ومافيا الفحم الذين يتعمدون اضرام 
النيران في الغابات خاصة في الفترة التي تسبق عيد 

األضحى ،  كما أعلنت وزارة الفالحة في وقت سابق، 

أنها وضعت جهازا عملياتيا للتعبئة الشاملة وحالة تأهب 
قصوى لمكافحة حرائق الغابات. وحسب بيان للوزارة، 

فإن هذا الجهاز يتضمن عددا من التدابير التنظيمية 
والعملياتية. ويأتي في وقت تتعرض فيه الجزائر 

لمخاطر حرائق الغابات بدرجة عالية نسبيا. خاصة 
وأن عدد حاالت إندالع الحرائق قد زاد خالل السنوات 
الست الماضية. باإلضافة إلى الظروف المناخية التي 
تمر بها البالد حاليا و المصحوبة بموجة من الحر”. 
وأضاف البيان، أن الجهاز يتكون من اللجنة الوطنية 
لحماية الغابات. التي يترأسها وزير الفالحة و تتألف 
من ممثلين عن 13 وزارة و11 مؤسسة وطنية ذات 
صلة بحماية الغابات. كما تتمثل مهامها في اعتماد و 

تحديث المخطط العملي للوقاية من حرائق الغابات.
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 يف جتربة جنحت ال�سنتي

ن املا�سيتني ب�سبب اأزمة كورونا 

مواقع انرتنت و�سفحات فاي�سبوك 
تبداأ يف ت�سويق اأ�ساحي العيد
بدأت مواقع األنترنت وصفحات الفايسبوك هذه األيام تعج 

بمئات اإلعالنات لبيع االضاحي حيث يحاول سماسرة ووسطاء 
المواشي هذه السنة بدء نشاط البيع عن بعد مبكرا وتكرار تجربة 

السنتين األخيرتين أين عرف البيع اون لين لألضاحي رواجا 
كبيرا خالل األزمة الصحية .

وتتسابق العديد من مواقع االنترنت وصفحات الفايسبوك هذه 
األيام لعرض وتسويق اعداد كبيرة من الماشية بمزايا عديدة 
وعروض مغرية وحتى خدمات ما بعد البيع في اطار خطة 

تسويقية ابتكرها موالون وسماسرة لبيع اضاحيهم عبر االنترنت 
في تجربة كانت ناجحة السنتين األخيرتين يحاولون تكرارها 

هذه السنة أيضا  وبغض النظر عن الوفرة التي أضحت تسجل 
في االضاحي المعروضة للبيع عبر االنترنت فان العروض التي 
ترافق عمليات البيع بدأت تصبح مغرية ومن بين العروض التي 
اطلعنا عليها عبر اكثر من اعالن هو عرض لعدد من الموالين 

أو سماسرة األضحى لصالح من يقتنون اضاحيهم يتضمن 
خدمة الذبح والسلخ مجانا يوم العيد بينما هناك من يقدمون ميزة 
المبيت لغاية يوم العيد بأسعار رمزية لصالح زبائنهم هذه األيام، 

في حين عمدت بعض مواقع البيع والشراء لعرض قطعان 
الخرفان بشكل تفصيلي مع  تقديم أسعارها والخدمات المرافقة 

لها من توصيل مجاني إلى غاية المنازل وإمكانية االحتفاظ 
بها إلى عشية ليلة العيد، وحتى خدمات اخرى تتعلق بالذبح 
والسلخ ويرفق المرّوجون لسلعهم إعالناتهم بأرقام الهواتف 

الممكن التواصل عبرها. غير أن األسعار تعتبر مرتفعة هذه 
السنة حيث تتراوح األسعار المعروضة على تلك المواقع بين 

48 ألف دج إلى  غاية 10 ماليين سنتيم كمعدل في حين هناك 
اضاحي تصل أسعارها لغاية 12 مليون سنتيم، بعضها قابل 
للتفاوض،  والبعض االخر أسعار ثابتة، لتبقي هذه األسعار 

أولية مع احتمال تسجيل مزيد من االرتفاع او االنخفاض خالل 
األسبوع األخير الذي يسبق العيد تبعا لحجم االقبال، بالمقابل 

يؤكد أصحاب هاته اإلعانات على صحة وسالمة اضاحيهم من 
خالل شهادات بيطرية يرفقونها مع اعالناتهم ضمن بطاقات فنية 

باتت تعرض لألضاحي تتضمن حتى اصلها ومنشأها وتغذيتها 
وعمرها ووزنها وهو ما استحسنه العديد من الجزائريين الذين 
يرون في هذه الطريقة الجديدة للتسويق توفيرا للجهد والمال. 

لإلشارة فان الظروف االستثنائية التي فرضنها جائحة كورونا 
السنتين الماضيتين دفعت العديد من الموالين والوسطاء  لدخول 
عالم التكنولوجيا وتسويق اضاحيهم عن بعد في تجربة يريدون 
تكرارها هذه السنة أيضا علما ان العديد من الجزائريين باتوا 

يفضلون شراء كل شيء "أون الين" حتى اضاحي العيد.
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 حت�سريا للدورة اال�ستثنائية

 للجمعية العامة للرابطة 

انعقاد اجتماع جمل�س اإدارة 
رابطة املجال�س االقت�سادية 

واالجتماعية العربية 
انعقد أمس, بالمركز الدولي للمؤتمرات, عبد اللطيف رحال, 

بالجزائر العاصمة, اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس 
االقتصادية واالجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها, بهدف 

بحث تجديد هياكلها.
ويأتي هذا االجتماع , تحضيرا للدورة االستثنائية للجمعية 

العامة للرابطة, التي ستعقد اليوم, تحت الرعاية السامية لرئيس 
الجمهورية, عبد المجيد تبون. وفي تصريح للصحافة عقب 

االجتماع, اوضح األمين العام للرابطة, محمد األمين جعفري, 
أن اجتماع مجلس اإلدارة جاء "إلعادة تنشيط ودفع نشاط 

الرابطة".
وستشهد الدورة االستثنائية للجمعية العامة, مشاركة 10 دول 

عربية إلى جانب منظمة العمل العربية, بصفتها شريكة ومرافقة 
لرابطة, لتجديد مجلس اإلدارة وهياكل الرابطة.وتم خالل أشغال 

اجتماع "ترشيح كل من الجزائر واألردن لتولي رئاسة ونيابة 
رئاسة الرابطة لمدة ثالثة سنوات, في انتظار ما ستسفر عنه 

أشغال الدورة االستثنائية للجمعية العامة غدا", حسب جعفري.
وسيتم إتمام أشغال الجمعية العامة االستثنائية بالمصادقة على 

انضمام مجلس الحوار التونسي للرابطة, يضيف نفس المصدر. 
وذكر االمين العام للرابطة أن رئاسة الرابطة "لم تتجدد منذ سنة 

2019 بفعل آثار جائحة كورونا".  
وعليه تم, تنظيم ورشة حول "آثار جائحة كورونا االقتصادية 

واالجتماعية ودور المجالس االقتصادية واالجتماعية", لعرض 
تجارب الدول المشاركة في التصدي لها والنتائج المنتظرة, 

إلى جانب إبراز التعاون العربي المشترك في مكافحتها وإبراز 
السياسات العمومية المسطرة.

يذكر أنه تم تنظيم هذه الدورة االستثنائية من طرف المجلس 
الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالشراكة مع رابطة 

المجالس االقتصادية واالجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
وكان قد تم إنشاء رابطة المجالس االقتصادية واالجتماعية 
العربية والهيئات المماثلة لها, سنة 2015 بالجزائر, حيث 

عرفت عدة نشاطات وفعاليات تولتها الجزائر قبل ان تعرف 
نشاطات الرابطة بعض التباطؤ بفعل إجراءات الوقاية من 

جائحة كوفيد-19, أدت الى انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة خالل 
سنة 2021 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ع.ط
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وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات عبد الرحمن بن ب�زيد ي�ؤكد:

 تقريــب ال�سحــة من املواطــن وحت�ســني 
الوقايــة والتكفــل باملري�س اأولويــة 

اأكد اأم�س وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات عبد الرحمن بن ب�زيد اأن رهان قطاعه 

احلايل ه� تقريب ال�سحة من امل�اطن وحت�سني ال�قاية والتكفل باملري�س، يف اإطار مقاربة 

ج�ارية ت�سرك جميع الفاعلني يف القطاع وتعزز العالقة مع الطبيب.
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وزارة الفالحة والتنمية الريفية، ت�سع رقم اأخ�سر للتبليغ 

اإ�سراك املواطن يف خمطط احلماية من احلرائق

كشف المدير الفرعي لإلحصائيات واإلعالم بالمديرية 
العامة للحماية المدنية العقيد عاشور فاروق وضع 

الحماية المدنية مخطط خاص بموسم االصطياف يقوم 
على سرعة التدخل سواء تعلق األمر بتسجيل حاالت 

غرق في الشواطيء أو حتي الحرائق وحوادث المرور 
والحوادث المنزلية.

وأشار العقيد فاروق عاشور في تصريحات لإلذاعة 
الوطنية أنه قد تم تسجيل أزيد من مليون و180 ألف 
تدخل خالل سنة 2021، وذلك بمعدل 2363 تدخل 

يوميا. ودّق العقيد عاشور فاروق، ناقوس الخطر نظرا 
للحصيلة المسجلة لعدد التدخالت خالل السنة الماضية، 

على المستوى الوطني والذي بلغت 1.180.977 تدخل، 
متأسفا لتصدر الحوادث المنزلية كالحروق، والتسممات 

واالختناقات لقائمة الحوادث، قبل حوادث المرور، حيث 

تم تسجيل 293.757 حادثا منزليا و 6000 حالة وفاة، 
30 بالمائة منهم من فئة األطفال. وأوضح المتحدث 

أن البرنامج التحسيسي والتوعوي المسطر للسنة 
الجارية، سيعطي أهمية بالغة لهذا الجانب، حيث ستلعب 
المديريات الوالئية للحماية المدنية بالتنسيق مع اإلذاعات 

المحلية على مستوى جميع ربوع الجزائر، دورا هاما 
في توعية المواطنين. وذّكر ذات المسؤول، بأن المهام 

األساسية للحماية المدنية والمتمثلة أساسا في التدخل 
السريع إلنقاذ األشخاص والتحسيس، مشيرا إلى أنه 

قد تم تكوين حوالي 180 ألف جزائري في اإلسعافات 
األولية. وفي حديثه عن حاالت الغرق المسجلة منذ 

شهر ماي الماضي وتزايد االعداد كل نهاية أسبوع قال 
ذات المسؤول أنه "من بين 622 شاطًئا موجوًدا ، هناك 

427 شاطًئا مصرًحا لها بالسباحة" ، مضيفا ان اكثر 

حاالت الغرق تحدث في الشواطيء غير المحروسة 
والممنوع فيها السباحة داعيا السكان ، وخاصة الشباب 
، إلى عدم التردد على الشواطئ المحظورة "التي غالًبا 
ما تكون صخرية ، وبالتالي فهي خطيرة" ، مؤكًدا أن 

"الشباب الذين يغامرون بها ينتهي بهم األمر معاقين أو 
يموتون" وأشار العقيد عاشور أن مصالح الحماية المدنية 

سجلت  84 حالة وفاة جراء الغرق العام الماضي.  
أغلبها ألطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة ، وفي 
ذات السياق أشار العقيد عاشور أن الغرق ال يتعلق فقط 

بالشواطئ ، بل بالمسطحات المائية أيًضا. وأعلن أنه 
"خالل الـ 24 ساعة الماضية ، سجلنا حالتي وفاة في 

خزانات سفوح التالل" ، داعياً أولياء األمور إلى توخي 
اليقظة.
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اعتمدته م�سالح احلماية املدنية خالل م��سم اال�سطياف اجلاري

خمطط خا�س لتقليل احلوادث، احلرائق وحاالت الغرق 



ويعد التنصيب الرسمي لهذه الهيئة, تجسيدا ألحد أهم 
االلتزامات الـ 54 التي تعهد بها الرئيس تبون أمام الشعب 
الجزائري وحرصه شخصيا على تنفيذها في وقت وجيز, 

ضمن أولويات اإلصالح السياسي واالقتصادي والمجتمعي. 
وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة في عدة مناسبات بدراسة 

مشروع تحديد مهام وتنظيم هذا المجلس بشكل "معمق" 
لتضمينه كل اآلليات الكفيلة بجعل هذا الصرح بمثابة "فضاء 
خصب وذي مصداقية لتمثيل الشباب وتعزيز قدراتهم على 
تولي المسؤوليات العامة وترسيخ الثقافة الديمقراطية لديهم".

ولدى رئاسته اجتماعا سابقا لمجلس الوزراء, شدد تبون على 
ضرورة أن يكون المجلس األعلى للشباب بمثابة "برلمان 

حقيقي" لهذه الشريحة من المجتمع و"مشتلة" للتكوين 
السياسي, خاصة الجامعيين منهم ليشاركوا "فعال في صناعة 

القرارات المصيرية للبالد"، كما أعطى تعليمات بضرورة 
إنضاج آليات ضبط تشكيلة المجلس لتراعي بالدرجة األولى 
التكوين الحقيقي لشباب قادر على تسلم المشعل لتسيير البالد.
ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية, سعى تبون إلى تكريس دور 

الشباب وتعزيز مكانته ليكون فاعال أساسيا في تسيير الشؤون 
العامة, حيث أكد في مناسبات سابقة أن المجلس األعلى 

للشباب سيكون "منبرا إلشراك الشباب في اتخاذ القرارات 
التي تخصهم", معتبرا أن الجزائر "تحسد على ما تتميز به 

من حيوية شبابها الذين يعدون ثروتها الحقيقية". ودعا الرئيس 
تبون الى إفشال خطابات كل من يحاول بث اليأس وإحباط 
عزيمة شباب الجزائر, داعيا اياهم الى "التمسك باألمل في 

جزائر مستقرة ومستقبل واعد".
ومن أهم مهام هذا الصرح المؤسساتي الجديد, الذي يعد 

األول من نوعه في المنطقة, تقديم اقتراحات حول المسائل 
المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره والمساهمة في ترقية 

القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن 
االجتماعي وتشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب 

تجاه المجتمع, عالوة على تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة 
والسياسية وإشراكهم في التنمية في شتى أبعادها.

ويحدد المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 
ربيع األول عام 1443 الموافق ل27 أكتوبر 2021, المهام 
الرئيسية للمجلس األعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.

وعليه يضطلع المجلس بعدة مهام وهي تقديم آراء وتوصيات 
واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره 
في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية، 

إلى جانب المساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني 
والحس المدني والتضامن االجتماعي في أوساط الشباب وكذا 
المشاركة في تصميم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات 

واالستراتيجيات والبرامج واألجهزة العمومية المتعلقة 
بالشباب، باإلضافة إلى تشجيع روح المواطنة والتطوع 

والتزام الشباب تجاه المجتمع, عالوة على تشجيع مشاركتهم 
في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية في شتى 
أبعادها.ويأخذ الدور المنوط بهذه الهيئة امتدادات أخرى, 

كونه يشمل أيضا المشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز 
وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف واآلفات االجتماعية 
في أوساط الشباب ومكافحتها.المساهمة في تطوير وتحسين 

نوعية التربية والتعليم والتكوين" لفائدة ذات الفئة ويتم من 
خالل هذا المجلس إشراك الشباب في اإلشعاع الثقافي للبالد 

في تمجيد تاريخها وتقديم آراء حول مشاريع النصوص 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب.

وفيما يتعلق بتشكيلته وتنظيمه، فيتكون المجلس من 348 
عضوا يمارسون عهدتهم لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد 
وتتميز بالمناصفة بين الجنسين ويتوزعون كاآلتي: 232 

عضوا يتم انتخابهم عن الواليات من خالل ندوات بلدية 
ووالئية للشباب و34 عضوا يمثلون المنظمات والجمعيات 

الشبانية ويعينهم وزير الشباب والرياضة و16 عضوا 
يمثلون شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ويعينهم وزير 

الشؤون الخارجية.ويضاف إلى ذلك 16 عضوا يمثلون الطلبة 
والمنظمات الطالبية ويعينهم وزير التعليم العالي و10 أعضاء 

يمثلون المتربصين والممتهنين وتالميذ التكوين المهني 
ويعينهم وزير التكوين المهني و10 أعضاء يمثلون جمعيات 

الشباب ذوي اإلعاقة ويعينهم الوزير المكلف بالتضامن 
الوطني و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس 

كفاءتهم وخبرتهم في المجاالت المتعلقة بالشباب.
كما يستفيد أعضاء المجلس األعلى للشباب من تعويضات 

على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى 
المجلس. ويجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة 

بناء على استدعاء من رئيسه, كما يمكنه االجتماع في دورة 
غير عادية, بناء على استدعاء من رئيسه أيضا, علما أنه 

يرفع آراءه وتوصياته وتقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية.
وعن شروط عضوية المجلس، فيجب إثبات مستوى تعليمي 
والتمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكون سن األعضاء من 18 
إلى 35 سنة والتمتع بالحقوق المدنية وأن ال يكون المترشح 

محل عقوبة مخلة بالشرف و أن ال يمارس مسؤولية انتخابية 
على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي وكذا عدم 

ممارسته أيضا عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو 
تمثيلية و/أو منتخبة, وطنية أو محلية. وتعود رئاسة المجلس 
األعلى للشباب إلى شخص يعين من قبل رئيس الجمهورية 

يساعده 4 نواب ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة 
لعهدة مدتها سنة واحدة غير قابلة للتجديد, مع احترام مبدأ 

المناصفة.

فازت �أول �أم�س ثالثة م�شاريع مبتكرة يف جمال 

�لتكن�ل�جيات �ملالية �أجنزتها م�ؤ�ش�شات نا�شئة 

جز�ئرية بالطبعة �لثانية من م�شابقة حتدي �مل�ؤ�ش�شات 

�لنا�شئة "فينتاك".

ف.م

وتم الكشف عن المشاريع الفائزة خالل الحفل الختامي لهذه 
الطبعة الثانية من المسابقة، بحضور الوزير المنتدب لدى 

الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، 
ياسين المهدي وليد، ووزير البريد والمواصالت السلكية 

والالسلكية، كريم بيبي تريكي.وفازت هذه المؤسسات 
الناشئة بعد جلسة عرض مشاريعهم المبتكرة حول أربعة 

مواضيع مختلفة تتعلق بعالم المال. ويتعلق األمر بموضوع 
"Insurtech" الذي وقع خيار لجنة التحكيم على مشروع 

"Smart Insurance Solution" المتخصص في مهن 
التأمين في الجزائر والذي يعتمد على أدوات تكنولوجية مثل 

البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.

وقد وقعت هذه المؤسسة الناشئة على هامش هذا الحفل اتفاقية 
مع "كاش للتأمينات" )Cash Assurances( لالستفادة 

من مرافقة من قبل هذه الشركة في تطوير حلها. وفيما يتعلق 
بموضوعي "Fintech" و"Paytech"، فقد فاز مشروع 

"Slick-pay" الخاص بمنصة دفع جزائرية بنسبة 100 في 
المائة.أما بالنسبة لموضوع "Legaltech" الذي يستهدف 
الجهات الفاعلة في التنظيم المالي، فقد اختارت لجنة التحكيم 
مشروع "Value Grid" الذي يقترح حلوال مشتركة بين 

القطاعات تعتمد على الذكاء االصطناعي توفر إمكانات 
المعالجة اآلنية للبيانات التعاقدية والمالية.

وبهذه المناسبة، أشار الوزير المنتدب إلى أن المؤسسات 
الناشئة تلعب دورا "مهما" في تطوير التكنولوجيات المالية 
الجديدة في الجزائر، من خالل االستجابة لالحتياجات التي 

يعبر عنها الفاعلون في السوق المالية، مثل البنوك وشركات 
التأمين، باإلضافة إلى مرافقتهم في رقمنة الخدمات المبتكرة 

والحديثة التي يقدمونها لزبائنهم.

وأوضح وليد أيضا أن التكنولوجيات المالية مجال "يتوسع 
بقوة" عبر العالم، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الناشئة 

األفريقية التي تنشط في مجال التكنولوجيات المالية تفوق 
قيمتها واحد مليار دوالر. وأكد أيضا على الدور الذي تؤديه 
المؤسسات الناشئة تطوير أدوات الشمول المالي في الجزائر 

بتقريب زبائن البنوك وشركات التأمين، و"المساهمة في 
التقليل من استعمال األموال نقدا".كما ذكر الوزير المنتدب 

بإطالق الحكومة ألحد الورشات االقتصادية "األكثر أهمية" 
فيما يخص مراجعة قانون العملة  والقرض الرامي إلى 

عصرنة القطاع البنكي والمجال المالية في الجزائر من أجل 
"الخروج تدريجيا من التبعية لألموال النقدية.من جهتها، 

أوضحت نسرين زياد، أحد المؤسسين لحاضنة "لينكيباتور" 
)Leancubator(، منظمة المسابقة، أن الطبعة الثانية 

تتناول مساهمة المؤسسات الناشئة في الشمول المالي، من 
خالل "المساهمة في تأمين وسائل الدفع االلكترونية وتوفرها 
وتسهيل العمل بها".وأشارت أيضا إلى استحداث تحديات في 

االبتكار المفتوح خالل هذه الطبعة، عبر مطالبة المؤسسات 
الناشئة بتطوير حلول تستجيب للحاجيات التي يعبر عنها 

المتعاملون في المجال المالي والبنكي في المواضيع المتعلقة 
بالتقنية المالية وتقنية التأمينات وتقنية الدفع والتقنية القانونية. 

واختارت اللجنة المكونة من خبراء في هذه المجاالت في 
البداية 62 مؤسسة ناشئة من بين 152 مسجلين، كانوا قد 

اجتازوا المرحلة الثانية من االختيار ليصل في األخير العدد 
إلى 11.وجرى اختتام الطبعة 2022 بحضور الفاعلين 

في المجال المالي بالجزائر، ومن بينهم البنوك وشركات 
التأمين والمؤسسات المالية األخرى. ونظمت هذه الطبعة 

في إطار الطبعة الرابعة لبرنامج "تحدي المؤسسات 
الناشئة في الجزائر"، بتنظيم من الحاضنة "لينكيباتور" 
)Leancubator(. وعلى هامش الحفل، نشط خبراء 

ومهنيو القطاع المالي جلسات تتناول مواضيع الساعة، السيما 
مساهمة المؤسسات الناشئة والتكنولوجيات في تحقيق هدف 

الشمول المالي.

عزيز.ط

�ملدر�شة �لعليا لالإ�شارة بالقليعة: 

 تخرج 12 دفعة
 من ال�سباط حملت ا�سم 
ال�سهيد "اأحمد بلحاج"

تدعم �شالح �لإ�شارة ب 12 دفعة جديدة 

من �ل�شباط تخرجت �أم�س من �ملدر�شة �لعليا 

لالإ�شارة "عبد �حلفيظ ب��ش�ف" بالقليعة 

بتيبازة بعد فرتة تك�ين ذو م�شت�ى عايل.

ر.ن

وجرت مراسم تخرج الدفعات التي حملت 
اسم الشهيد "أحمد بلحاج" تحت إشراف العميد 

يوسف نبيل تيتوش رئيس دائرة اإلشارة و أنظمة 
المعلومات والحرب اإللكترونية بوزارة الدفاع 

الوطني, وبحضور إطارات سامية بالجيش الوطني 
الشعبي وعائلة الشهيد التي حظيت بتكريم خاص 

بالمناسبة.
وتتكون الدفعات المتخرجة من أول دفعة ضباط 

لفئة التخصص "إشارة وأنظمة المعلومات", وأقدم 
تخصص في المدرسة يتمثل في الدفعة 83 إتقان 

"إشارة وأنظمة المعلومات" والدفعة 33 من ضباط 
القيادة واألركان "إشارة وأنظمة المعلومات" و 

الدفعة 15 قيادة وأركان "حرب إلكترونية" وكذا كل 
من الدفعة 30 إتقان "حرب إلكترونية" و11 "إتقان 

منظومات اإلعالم والقيادة" و27 "تطبيق مواصالت 
عسكرية".

كما شملت الدفعات المتخرجة الدفعة التاسعة 
تخصص حرب إلكترونية "شعبة راديو" والدفعة 

11, تخصص "منظومات اإلعالم و القيادة" والدفعة 
السادسة للتكوين الجامعي ما بعد التدرج ماستر 
إختصاص "الكترونيك و أنظمة االتصاالت", 

إلى جانب الدفعة الـ 3 للتكوين الجامعي ما بعد 
التدرج ماستر إختصاص"أمن أنظمة المعلومات" 
و كذا الدفعة الـ 12 من نظام "ل.م.د" إختصاص 

"الكترونيك وإعالم آلي".
وبعد المراسم العسكرية للتخرج, تناول قائد المدرسة 

العقيد فريد بن حديد, الكلمة ليشير أن الدفعات 
المتخرجة اليوم و التي تتضمن ضباط من دول 

شقيقة وصديقة, تلقت تكوينا عسكريا نظريا وتطبيقيا 
متكافئا ومتوازنا يمنحها قدرة عالية مـن الكفاءة 

ويسمح لها مستقبال بأداء مهامها باحترافية عالية 
خاصة فـي مجال اإلشارة والحرب اإللكترونية 

ومنظومات اإلعالم والقيادة وأمن أنظمة المعلومات.
ودعا المتخرجين إلى تطبيق المهارات والخبرات 

التي اكتسبوها خالل فترة تكوينيهم في الميدان عند 
التحاقهم بوحداتهم، مشددا على أن القيادة العليا 

للجيش سخرت جميع الظروف لضمان تكوين عالي 
المستوى من أجل بلوغ األهداف المسطرة.
وبعد أن قام العميد تيتوش بتفتيش الدفعات 

المتخرجة, أشرف رفقة إطارات الجيش الوطني 
الشعبي على تقليد الرتب و تقديم الشهادات للمتفوقين 
األوائل من كل دفعة قبل أن يختتم الحفل بأداء القسم 

و تسليم علم المدرسة للدفعات القادمة.وبالمناسبة 
التي حضرتها أيضا عائالت المتخرجين, نظمت 

قيادة المدرسة معرضا يضم حصيلة نشاط هذه 
المؤسسة التكوينية و كذا عرض مختلف مشاريع 

الطلبة في مجال اإلعالم اآللي واإلشارة والحروب 
اإللكترونية.

وحملت الدفعات المتخرجة اسم الشهيد "بلحاج 
أحمد" الذي ولد سنة 1927 ببوإسماعيل بوالية 
تيبازة في أسرة فقيرة تمتهن الفالحة, ومتشبعة 
بالحس الوطني ما جعله يلتحق بصفوف الثورة 

المجيدة سنة 1956، حيث تكفل بتكوين خلية 
لتجنيد الجزائريين ودعم الثورة قبل أن تعتقله قوات 

اإلستعمار في ظروف غامضة, ليتضح الحقا أنه 
أعدم يوم 13 فيفري 1957 دون محاكمة.

احلدثالإثنني 20 ج��ن 2022 �ملـ��فق لـ 21 ذو �لقعدة 1443 هـ   04

 www.elraed.dz

يعترب مبثابة برملان حقيقي وم�شتلة للتك�ين �ل�شيا�شي 

الرئي�س تبون ي�سرف على تن�سيب 
اأع�ساء املجل�س الأعلى لل�سباب اليوم

�شيك�ن �ملجل�س �لأعلى لل�شباب, �لذي من �ملرتقب �أن ي�شرف على تن�شيب �أع�شائه, �لي�م, رئي�س 

�جلمه�رية, عبد �ملجيد تب�ن, مبثابة "برملان حقيقي" و"م�شتلة" للتك�ين �ل�شيا�شي ت�شاهم يف �إ�شر�ك 

�ل�شباب يف �حلياة �لعامة ويف �لقر�ر�ت �مل�شريية للبالد.

م�شابقة حتدي �مل�ؤ�ش�شات �لنا�شئة "فينتاك": 

فوز ثالثة م�ساريع مبتكرة يف املجال املايل



كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة 

عن  ضبط جميع التدابير الخاصة بالدخول 
الجامعي المقبل لسنة 2023/2022  التي 

تسمح لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 
2022،  بملء بطاقة الرغبات ، مشيرا في 

المقابل الى عدم ادخال اي تعديالت على 
شروط االلتحاق بالماستر".

و لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف 
الصباح" للقناة األولى قال بوقزاطة إن 

"التحضيرات للموسم الجامعي الجديد تزامنت 
مع استكمال السنة الجامعية الحالية التي 
تتواجد  في مرحلة االختبارات التقييمية 

للسداسي الثاني"، مشيرا أن "السنة الجامعية 
الحالية جرت في ظروف جيدة رغم الظروف 

االستثنائية التي مرت بها للسنة الثانية على 

التوالي، بفضل االحترام الصارم للبروتوكول 
الصحي والبيداغوجي في إنهاء الموسم 

الجامعي وبفضل أيضا تجند األسرة الجامعية 
من خالل مختلف الزيارات التي كان يقوم 

بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد 
الباقي بن زيان للعديد من  الواليات للوقوف 

عن كثب على حسن سير السنة الدراسية 
الجامعية و االحتكاك المباشر بكل فواعل 
األسرة الجامعية لإلطالع على إنشغالتهم 

وإعالمهم بكل مستجدات  القطاع".
وأبرز المتحدث أن "التغييرات الجديدة 

التي أدخلتها الوزارة على نظام الدراسات 
والتكوين للحصول على شهادات التعليم 
العالي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم 

والبحث " ، مؤكدا ان "النص التنظيمي الذي 
صدر مؤخرا حول التغيرات التي عرفتها 

المؤسسات الجامعية خالل السنوات الفارطة 
يعتبر مهما خاصة وأنه يضع ترسانة تنظيمية 

للرفع من جودة التعليم  و توحيد المفاهيم 
لدى األسرة الجامعية والتأسيس ألنماط 

تعليمية جديدة من شأنها مرافقة  ومساعدة 
الملتحقين بالجامعة كل حسب وتيرته وأهدافه، 

خاصة في ظل تطور تكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال".

وحسب المسؤول بوزارة التعليم العالى فأن 
الوزارة باشرت منذ 2018 في فتح ورشات 

إلعادة النظر في البرامج البيداغوجية ال 
سيما فيما يخص العلوم الطبية بهدف تكييفها 

مع متطلبات السوق، فيما تتواصل العملية 
لتشمل شعب وتخصصات أخرى على 

غرار تخصصات اإلعالم واالتصال وعلوم 
البيطرة.

80 باملائة من الأع�ساء م�ستوردة من اخلارج

اأبواب مفتوحة حول الأع�ضاء 
ال�ضطناعية باجللفة

يحتضن المتحف الوالئي للمجاهد بوالية الجلفة، فعاليات األبواب المفتوحة 
للتعريف بنشاطات الديوان الوطني ألعضاء ذوي االحتياجات الخاصة، حيث 

تهدف هذه التظاهرة التي تدوم يومي 19 و20 من الشهر الجاري، حسب 
تصريح "مويدي محمد" المدير العام الوطني ألعضاء ذوي االحتياجات الخاصة 

االصطناعية ولواحقها، إلى التعريف بكل ما يقدمه الديوان من نشاطات ومن 
خدمات من جهة واالستماع الى انشغاالت المواطنين والتكفل باحتياجاتهم الخاصة 

فيما يخص التجهيزات االصطناعية من جهة أخرى، كما كشف المتحدث، أن 
عدد الملفات المودعة بوالية الجلفة فيما يخص طلب ااّلعضاء االصطناعية، يبلغ 

حوالي 7000 ملف ومن خالل هذا فإن الديوان يطمح إلى توسيع نشاطاته على 
مستوى تراب الوالية بما يضمن التكفل األمثل بكل ما يحتاجه المواطن.

من جهته قال "عماري فاتح " المدير الجهوي للوسط بالديوان الوطني، إنه يمكن 
االستفادة من منتوجات الديوان عن طريق بطاقة الشفاء أو الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي للغير االجراء أو عن طريق الحصول على بطاقة معوق من 
المكتب المخول لذلك بمكتب البلدية والتي تمنح من خاللها بطاقة الشفاء، أما فيما 
يخص تصنيع هذه األعضاء، فقد صرح أن 80 بالمائة منها مستوردة من ألمانيا 

وهي عبارة عن مكونات يتم تركيبها بارض الوطن وأن 20 بالمائة من المنتجات 
هي جزائرية، مشيرا أن هذه المنتجات تغطي على العموم كامل التراب الوطني 

وهذا بتوفر 103 وحدة.
مسؤول الفرع  "ONAAPH" بوالية الجلفة " موهوب سيريالن " يقول إنه 
يتم انتاج هذه االعضاء االصطناعية و اللواحق بالوحدة الجهوية بالبليدة والتي 

تغطي كل من خميس مليانة، قصر البخاري، المدية ووالية الجلفة وأن المواطن 
عندما ياتي الى الفرع  يجد كل التسهيالت التي تسمح له بالحصول على االعضاء 
االصطناعية و اللواحق وهذا بعد دراسة الملف وموافقة الجهات الطبية والمختصة 

للضمان االجتماعي كما اشاد بالدور الذي يلعبه والي الوالية وسلطاته من أجل 
تذليل الصعوبات أمام الفرع الوالئي والمواطنين ومرافقتهم.

-لعجاج حمود عزيز - 

قرارات ا�ستعجالية لتطوير ا�سرتاتيجيتها التناف�سية

"اجلوية اجلزائرية" تدخل عهدا 
جديدا من الإ�ضالحات

عك�شت قرارات وزير النقل املتعلقة ب�شركة "اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية"، ال�سرتاتيجية اجلديدة التي يعتمدها رئي�س 

اجلمهورية  عبد املجيد تبون، ال�شرتجاع مكانة ال�شركة 

الوطنية حمليا ودوليا، ومتكينها من مناف�شة نظرياتها يف 

خمتلف بقاع العامل، من خالل تدعيم االأ�شطول اجلوي وتو�شيع 

�شبكة الرحالت نحو امريكا.

اإميان. �س

دخلت الخطوط الجوية الجزائرية عهدا جديدا من اإلصالحات الستعادة مكانتها 
االقتصادية والدولية ومحو الصورة السلبية التي الزمتها خالل المرحلة السابقة، 

ويجد الرئيس المدير العام الجديد للشركة ياسين بن سليمان، نفسه امام تحدي 
تحسين الوضعية االقتصادية للشركة التي تأثرت بفعل تداعيات أزمة "كورونا" 

بعد أن فرض تفشي الوباء، غلق المجال الجوي وتقليص عدد الرحالت 
نحو مختلف الدول لقرابة ثالث سنوات، فضال عن التركة المثقلة بالنقائص 
والفضائح التي ورثها عن سلفه، والتي كان آخها تسلل شابين إلى مقصورة 
أمتعة على متن طائرة تابعة للشركة ووفاتهما، ما تسبب في إقالة مسؤولين 
بمطار هواري بومدين الدولي، وقبلها كان شاب قاصر قد تمكن بدوره من 

ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة متجهة إلى 
فرنسا، بعد أن تسلل بدوره إلى الطائرة ولبث فيها أكثر من 16 ساعة قبل أن 

تقلع، كل هذه المعطيات تضع المسؤول األول لـ"الجوية الجزائرية" أمام امتحان 
إعادة االعتبار وتحسين أداء الشركة.

وكان أول قرار اتخذه وزير القطاع عقب تنصيبه للوافد الجديد إلى "الجوية 
الجزائرية"، تكليفه بالشروع "حاال" في اتصاالت مع مصنعي الطائرات، 

القتناء 15 طائرة جديدة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
المتعلقة بتدعيم األسطول الجوي، التي اقرها خالل أحد اجتماعات مجلس 
الوزراء أين أمر بالترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 
طائرة لفتح خطوط جديدة، خاصة نحو بلدان إفريقية وآسيوية، تضاف إلى 

األسطول الجوي للشركة المتكون من 57 طائرة، باإلضافة إلى اقتناء بواخر 
لنقل المسافرين والسلع والحبوب، مع الموافقة على برنامج الرحالت الجديد 

للخطوط الجوية الجزائرية، تحسبا لموسم االصطياف.
ويعكس قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تدعيم االسطول الجوي، 
االستراتيجية التي يعتمدها من اجل تدارك وتعويض الخسائر الكبيرة التي 

تكبدتها شركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، خالل فترة تفشي وباء "كورونا"، 
بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في عدد الرحالت المبرمجة بسبب اإلجراءات 

االحترازية المتخذة، خاصة خالل فترة غلق المجال الجوي أمام الوافدين من 
الدول التي شهدت انتشارا كبيرا للفيروس وارتفاعا في عدد اإلصابات.

ومن شأن قرار تدعيم األسطول الجوي للجوية الجزائرية، توسيع الرحالت 
المبرمجة نحو عديد الدول، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد أعلن عن 

التوجه نحو فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك، إلى جانب التحضير 
لفتح خط رحالت جوية مباشرة بين العاصمة وكراكاس في األشهر المقبلة، 

كما أنه يتزامن مع حلول موسم االصطياف الذي يعتبر فرصة سانحة امام أبناء 
الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج لدخول أرض الوطن، ما يعد إجراء جديدا 

اتخذته الدولة لصالح هذه الفئة يضاف إلى قرار رئيس الجمهورية خالل اجتماع 
مجلس وزراء سابق، مراجعة أسعار تذاكر السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج.

وتتجلى استراتيجية الرئيس إلعادة مكانة الشركة الوطنية، من خالل اختياره 
لمسؤول كفء لتكليفه بتسيير اكبر شركة طيران وطنية، فالرئيس المدير العام 
للخطوط الجوية الجزائرية، سبق له وأن تقلد عديد المناصب الهامة، فقد شغل 

منصب مندوب عام إلحدى شركات الطيران ومدير تجاري بمؤسسة تسيير 
مصالح مطارات الجزائر على مستوى مطار الجزائر العاصمة، وكان بن 

سليمان قد أكد في أول تصريح له، إدراكه لحجم التحديات التي تقابل الشركة 
في مجال نشاطها على الصعيدين االفريقي واألوروبي وكذا التحديات التي 

تواجهها وطنيا وجهويا، ما يتطلب مزيدا من العمل، ملتزما بإعادة النظر في 
متطلبات واحتياجات الزبائن والعمل على إعادة الشركة إلى مكانتها الطبيعة 

وطنيا ودوليا .

مرمي عثماين
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اأكد عدم ادخال تعديالت يف �شروط االلتحاق باملا�شرت

زغالمي: ا�ضتكمال تدابري ت�ضجيل ناجحي باك 
2022 وبرامج جديدة يف هذه التخ�ض�ضات..

توقعت مصادر تربوية ان يتم االفراج عن 
نتائج البكالوريا لدورة جوان 2022 قبل تاريخ 
21 جويلية المقبل، على ان تطلق رسميا عملية 

التسجيالت االولية بالجامعات بداية من هذا 
التاريخ، هذا فيما حددت وزارة التربية الوطنية 

19 يوم الستكمال تصحيح اوراق االجابات 
الزيد من 700الف ممتحن لشهادة البكالوريا، 

انطالقا من تاريخ 23 جوان الجاري.
وفق المخطط الزمني  لسير مركز التصحيح 
المتحان شهادة البكالوريا دورة 2022، فانه 

من المنتظر أن يتم فتح وتنظيم مراكز تصحيح 
امتحانات البكالوريا بداية من 23 جوان، في 

حين تجرى عملية التصحيح بداية من 28 
جوان-8 جويلية.

كما اكد المخطط انه سيتم التحاق بتاريخ 
23 جوان الجاري  المؤطرين من رئيس 

المركز وانواب واالمانة الرئيسية والمشرف 
على االعالم االلي، مع تحديد  يوم24 جوان 

اللتحاق رؤساء لجان التصحيح ويوم25 جوان 
الستقبال اوراق االجابات من مركز التجميع 

لالغفال.
واضاف ذات المصدر انه  سيتم استقبال 

االساتذة المصححين يوم26جوان ودراسة 
ساللم التنقيط واالجوبة النموذحية من 26 الى 
27 جوان، مع تحديد 28 الى 8جويلية الجراء 
عملية التصحيح والمراقبة والتنسيق مع مركز 
التجميع لالغفال ومن 4الى 8 جويلية الرسال 
ملفات االعالم االلي للتصحيح االول والثاني 

والثالث الى الخلية المركزية ومن 9 الى 
10جويلية  لتسليم قرص العالمات الى المركز 
الوطني للتجميع العالن النتائج وتنظيم ارشيف 

المركز، على ان يتم يوم11 جويلية تسليم 
االدوات والوثائق الى الفرع وغلق المركز 

"نهائيا"، لتدوم عملية التصحيح19 يوما كاملة.

واما هذا توقع الناشط التربوي كمال نواري 
االفراج عن نتائج البكالوريا قبل تاريخ 21 

جويلية ، علما انه حددت  وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي تاريه 21 جويلية كموعدا  ال 
نطالق التسجيالت االولية عبر الخط، ، على 

ان يكون التسجيل يكون حصريا على االنترنت 
وتم تخصيص موقعين لفائدة ناجحي البكالوريا.

 ابواب مفتوحة على اجلامعات 

بداية من 17 جويلية

وينتظر ان تفتح وزارة التعليم العالي الجامعات 
من اجل   تنظيم من 17 الى 20 جويلية 

2022 ابواب مفتوحة على مستوى مؤسسات 
التعليم العالي، مؤكدة انه ستكون  افتراضي 

وحضوري لفائدة حاملي البكالوريا الجدد ، مع 
تخصيص الفترة من  27 جويلية  الى 8اوت 

النطالق المرحلة االولى من التسجيالت ، 
مشيرة انه تم تحديد الفترة  من 21 الى 24 
جويلية للتسجيالت االولية على الخط ومن 

25 الى 26 جويلية لتاكيد التسجيالت االولية 
عبر الخط  ومن 27 جويلية الى 3 اوت فترة  

لمعالجة الرغبات  ويوم 3اوت االعالن عن 
نتائج التوجيه.

وأضافت الوزارة انه  تمتد المرحلة الثانية  من 
4 الى 44 اوت2022 ، حيث تم تخصيص 
الفترة من 4 الى 8 اوت للمقابالت الخاصة 

بالمرشحين الموجهين الى المدارس العليا 
ومن 4 الى 6 اوت الختيارات جديدة للذين لم 
يحصلوا  على اي اختيار من اختيارتهم ، وان 

معالجة الرغبات سيكون من 6 الى 11اوت 
واالعالن عن النتائج يوم 11اوت وتحديد 20 
اوت فترة دفع حقوق التسجيالت عبر الخط .
وقررت الوزارة تخصيص الفترة من   20 

الى 26 اوت لفتح بوابة االيواء ومن 26 اوت 
الى 3 سبتمبر لفتح بوابة معالجة طلبات اإليواء 
من طرف مديريات الخدمات الجامعيةّ ، ومن 

5 الى 8سبتمبر انطالق مرحلة التسجيالت 
النهائية عبر الخط ومن 9 الى 15 سبتمبر 

معالجة الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات 
التعليم عبر ارضية بروقراس، وايداع الطلبات 

من 9 الى 12 سبتمبر 2022، على ان يتم 
معالجة الطلبات من طرف مؤسسات التعليم 

العالي من 12 الى 15 سبتمبر واالعالن 
عن النتائج يوم15 سبتمبر  واعادة فتح بوابة 
المخصصة للخدمات الجامعية من 9 الى 23 

سبتمبر 2022.
وعن ترتيبات   القبول في التخصصات، فانه 

تقرر ايضا االعتماد على المعدل الموزوت 
عبر  احتساب المادة االساسية في كل شعبة 

للحصول على التخصص المرغوب على غرار  
ميدان العلوم  الطبيعية وعلوم االرض وعلوم 

الطبية وعلوم البيطرة حيث يتم اعطاء األولوية 
للذين  لديهم معدالت عالية بعد احتساب 

معدل البكالوريا مضروب في 2 زائد عالمة 
علوم الطبيعة قسمة 3،  ونفس الشيئ لميدان 
علوم المادة والعلوم والتكنولوجيا الرياضيات 

واالعالم االلي والهندسة المعمارية وميدان 
اداب ولغات اجنبية والترجمة.

واضافت الوزارة ان 6 شعب ليست معنية في 
احتساب المادة االساسية في معدل القبول حيث 

يتم االعتماد فقط على المعدل العام المحصل 
عليه في البكالوريا ويتعلق االمر بميدان علوم 

انسانية واجتماعية وميدان حقوق وعلوم 
سياسية وميدان الفنون وميدان لغة وثقافة 

امازيغية وميدان لغة وادب عربي وميدان علوم 
اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية .

مرمي عثماين

على اأن تنطلق مبا�شرة الت�شجيالت االولية بقطاع التعليم العايل للناجحني

حتديد 19 يوم لنهاء ت�ضحيح اوراق ممتحني الباك والنتائج قبل 21 جويلية



 يف مناورة ميدانية نظمتها مديرية احلماية املدنية 

زلزال افرتا�شي ب�شدة 5 درجة يف ب�سكرة
اجلزائر العا�صمة : 

الدرك الوطني ي�شع خمطط� خ��ش� لت�أمني 
مو�شم اال�شطي�ف 2022

وضعت المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالجزائر, مخططا خاصا بتأمين موسم 
اإلصطياف لسنة 2022 نظرا لما تعرفه العاصمة من توافد كبير للمواطنين على 

الشواطئ والمركبات السياحية خالل هذه الفترة, حسبما أفاد به أمس, بيان لذات 
الجهاز األمني.

وأوضح البيان, أنه من أجل توفير كافة الشروط الالزمة لنجاح موسم اإلصطياف 
2022 وفي إطار السهر الدائم لضمان السكينة العمومية وأمن المحيط وشبكة 

الطرقات, وضعت المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالجزائر حيز التنفيذ مخططا 
خاصا بتأمين موسم اإلصطياف لسنة 2022 نظرا لما تعرفه العاصمة من توافد 

كبير للمواطنين على الشواطئ والمركبات السياحية وكذا أماكن الراحة واالستجمام 
خالل هذه الفترة. ولتنفيذ المخطط المسطر لهذا الغرض تم وضع تشكيالت ثابتة 

ومتحركة مدعمة بفصائل األمن والتدخل والفرق السينو تقنية لتأمين ومراقبة األماكن 
التي تعرف توافدا كثيفا للمواطنين وهذا مع تكثيف التواجد خاصة باألماكن التي 

يتردد عليها المنحرفون عادة كالشواطئ غير المحروسة, مع السهر على التطبيق 
الصارم للتنظيمات المتعلقة باستعمال مختلف القوارب البحرية شراعية كانت أو ذات 

محرك والممنوعة من االقتراب من أماكن السباحة. وأضاف البيان, أنه تم تسخير 
كافة اإلمكانيات من أجل تأمين شبكة الطرقات وحماية مستعملي الطريق نظرا 

للكثافة المرورية التي تعرفها هذه الفترة باإلضافة إلى الحمالت التحسيسية والتوعوية 
التي تقوم بها وحدات المجموعة تحت شعار »تحكم في سياقتك تستمتع بعطلتك«. 

أما في مجال الصحة العمومية فإن وحدات المجموعة تخصص نشاطها للوقاية ورفع 
كافة المخالفات المتعلقة باألمن والنظافة, مع لفت انتباه السلطات اإلدارية المختصة 
إلى كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك واإلنعكاسات التي من شأنها أن 

تؤثر سلبا على صحة وسالمة المواطن وهذا من خالل اتخاذ جميع اإلجراءات من 
أجل مكافحة أي نشاط يمارس في هذا الميدان خارج الشروط والمعايير المحددة من 

طرف التنظيم الساري المفعول, وفق المصدر.
س.ز

 
م�صتغامن:

 اإحي�ء الذكرى 177 ملحرقة اأوالد ري�ح 
ببلدية  نقم�رية

أحيت نهاية األسبوع والية مستغانم الذكرى 177 لمحرقة قبيلة أوالد رياح بمغارة 
الفراشيح ببلدية نقمارية، حسبما علم من المديرة الوالئية للمجاهدين وذوي الحقوق، 

دليلة بن مسعود.
و قامت السلطات المدنية و العسكرية المحلية و األسرة الثورية وعدد من المواطنين 

القاطنين بهذه البلدية )80 كلم شرق مستغانم( بالترحم على أرواح شهداء هذه 
المحرقة التي ارتكبها الجيش االستعماري الفرنسي في حق أزيد من ألف شخص 
من المدنيين العزل من قبيلة أوالد رياح بين 18 و 20 يونيو 1845, كما ذكرت 

السيدة بن مسعود في تصريح لـ/وأج/. و تم وضع أكليل من الزهور و قراءة فاتحة 
الكتاب أمام الجدارية المخلدة للمحرقة و زيارة مغارة الفراشيح التي لجأت إليها هذه 

القبيلة فرارا من قوة عسكرية مكونة من 4 أالف جندي بقيادة الكولونيل بيليسي 
)1864-1794(, وفقا لذات المتحدثة. و قام المشاركون في هذه االحتفالية بزيارة 

المتحف المحلي الذي أقيم بهذا الموقع و يضم عدد من المقتنيات التي عثر عليها 
في السنوات الماضية بالقرب من هذه المغارة التاريخية و حول الوادي الذي يمتد 

عدة كيلومترات. و عرفت الفعاليات التي تسبق االحتفاالت الوطنية بالذكرى الستين 
لعيدي االستقالل و الشباب 5 يوليو حضورا مكثفا للمواطنين و السيما من األجيال 
الجديدة على غرار الكشافة اإلسالمية الجزائرية و مرتادي دور الشباب و المراكز 
الثقافية و تالميذ المؤسسات التربوية, حسب ما أضافت ذات المسؤولة. و شهدت 

جبال الظهرة شرق مستغانم و غرب الشلف ثالثة محارق راح ضحيتها أفراد من 
قبيلتي أوالد رياح و صبيح و قبائل أخرى على غرار بني زروال وبني زنطيس 
شهري يونيو 1844 و يونيو و أغسطس سنة 1845 بداعي مساندتها لمقاومة 

الشريف بومعزة )1847-1845(, كما تشير إليه المصادر التاريخية.
ق.م

 
باتنة: 

ا�شرتج�ع اأكرث من 300 قطعة نقدية اأثرية
استرجع عناصر األمن بوالية باتنة 315 قطعة نقدية أثرية يعود تاريخها إلى الفترة 

الرومانية, حسبما استفيد أمس من خلية االتصال والعالقات العامة ألمن الوالية.
وجاءت العملية, وفق المصدر على إثر دوريات قام بها عناصر الفرقة المتنقلة 

للشرطة القضائية 1 بباتنة مكنتهم من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و60 
سنة بمدينة باتنة. وكان الموقوفان, حسب المصدر على متن مركبة سياحية حيث بعد 

إخضاعها للتفتيش الدقيق عثر عناصر الفرقة على كمية القطع النقدية األثرية التي 
كانت موجهة للبيع. وكشف تقرير الخبرة الصادر عن الجهات المختصة أن القطع 
النقدية المسترجعة يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية, وفق المصدر الذي أضاف 

بأنه قد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حق الموقوفين بالتنسيق مع النيابة 
المحلية.

س.ز
 

اأمن امل�شيلة يطلق حملة للتربع ب�لدم و�شط 
منت�شبيه

أطلقت،أمس، مصالح أمن والية المسيلة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم 
المركز الوالئي،حملة للتبرع بالدم في صفوف قوات الشرطة من مختلف المصالح 

والرتب بما في ذلك موظفي الشرطة التابعين ألمن الدوائر.
وجاءت هذه المبادرة،التي تدوم ثالثة أيام متتالية، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، 
حيث انطلقت من مدرسة الشرطة بالمسيلة،و شهدت في يومها األول إقباال كبيرا من 

قبل موظفي الشرطة التابعين ألمن الوالية ومدرسة الشرطة.
وتهدف هذه العملية التضامنية اإلنسانية إلى دعم بنوك الدم على مستوى مختلف 

المؤسسات اإلستشفائية ليوضع في متناول المرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية. 
محمد ق

القيام  مراحل  التفصيل  وفي 
والتي  الميدانية  بالمناورة 
على  زلزال  وقوع  تحاكي 
صباحا.  السابعة  الساعة 
شمال  كلم   13 بعد  على 
بشدة  الوطاية  بلدية  شرق 
ريشتر.  سلم  على  درجة   5
خروج  ذلك،  إثر  على  ليتم 
الثانوية  الوحدة  إسعافات 
للحماية المدنية القنطرة وكذا 
الرئيسية  الوحدة  إسعافات 
في  التعرف  قصد  بسكرة 
تلقي  وفور  بعدها  األول 
الواردة  الهاتفية  المكالمات 
العملي  التنسيق  مركز  من 
للوحدة الرئيسية. وكذا مركز 
الوحدة الثانوية القنطرة وبعد 
بالتوازي.  الوحدتين  خروج 
تم تلقي البيان المتعلق بالهزة 
تفيد  معلومات  ووصول 
بوقوع خسائر معتبرة. بعدها 
بداية الشروع في وضع حيز 
النجدة  لمخططات  التنفيذ 
القنطرة  الوطاية  بالبلديات 
بالكارثة.  المعنية  والبرانيس 
تفعيل  عن  الوالي  إعالم  مع 
للبلديات  النجدة  مخططات 
تسخير  تم  كما  المتضررة. 
و3  إسعاف  سيارات   10
وخزان  مضخة  شاحنات 
متخصص.  عتاد  وشاحنة 
و3  البضائع  نقل  وشاحنة 
قيادة  سيارات  و4  حافالت 
متابعة  خلية  تشكيل  مع 
القيادة  مركز  مستوى  على 
الوالي  إعالم  وبعد  العملي. 
خلفها  التي  الخسائر  بحجم 
تفعيل  فورا  قرر  الزلزال، 
مخطط تنظيم النجدة للوالية. 
طارئا  اجتماعا  ترأس  أين 
أين  المقاييس.  رؤساء  مع 
الثابت،  القيادة  مركز  نصب 
إلى  مباشرة  بعدها  ليتنقل 

القيادة  مركز  تنصيب  مكان 
ابالغ  تم  كما  العملياتي. 
وتنصيب  الداخلية  وزير 
على  الثابت  القيادة  مركز 
مستوى الوالية بالموازاة مع 
موقع  إلى  المقاييس  انطالق 
الشروع  تم  وبعدها  الكارثة. 
القيادة  مركز  تنصيب  في 
طرف  من  للوالية  للعمليات 
للوالية  المدنية  الحماية  مدير 
قيادة عمليات اإلغاثة  وتوليه 
بالمنطقة. كما تم وضع قاعدة 
المعنية  للمقاييس  االمتداد 
استراتيجية  ووضع  بالنكبة، 
التكفل  أجل  وخطة عمل من 
تحديد  وكذا  بالكارثة.  التام 
التي  المتضررة  المنطقة 
بحجو  وتكفل  تدعيم  تتطلب 
األولويات  وتحديد  الكارثة. 
الكارثة  بمخلفات  للتكفل 
الجهاز  احتياجات  وتحديد 

المتدخل بعين المكان.
 •  اخل�صائر الب�صرية 

واملادية املتوقعة يف 

الزلزال الإفرتا�صي

المصدر،  ذات  وحسب 
المعنية  المناطق  كانت  فقد 
االفتراضي،  بالزلزال 
والبرانيس،  القنطرة  الوطاية 
المتضررة  فالمناطق  وعليه 
منبع  قرية  كاآلتي:  كانت 
الوطاية  ببلدية  الغزالن 
الوطنية  الطرق  ومفترق 
مرور  “حادث  و78   3 رقم 
القنطرة.  ببلدية  مميت” 
لالسمنت  البسكرية  مصنع 
“تسرب غاز متبوع بحريق” 
ببلدية البرانيس. كما تم توقع 
تسجيل خسائر بشرية ومادية 
الزلزال  هذا  في  معتبرة 
توقع  تم  حيث  االفتراضي، 
وفاة 12 شخصا وإصابة 50 
آخرين بجروح. وبخصوص 
الخسائر المادية المتوقعة بهذا 
فتمثلت  الزلزال االفتراضي، 

وتشققات  بنايات  انهيار  في 
تم  كما  اآلخر.  بعضها  في 
شبكة  من  تسرب  تسجيل 
مع  للشرب  الصالحة  المياه 
الهلع  حاالت  كذلك  تسجيل 
والفزع لدى السكان. وتعطل 
والخدمات  المرافق  بعض 
مقدمة  واتالف  بالمنطقة. 
االنقالب  مع  وشاحنة  حافلة 
القنوات  بعض  واتالف 
ضبط  وبعد  للفرن.  المغذية 
المادية  المسجلة  الخسائر 
 460 تدخل  فقد  والبشرية، 
المدنية.  الحماية  من  عنصر 
سيارة   22 إلى  باإلضافة 
اطفاء  شاحنات  و3  اسعاف 
عمليات  لتسهيل  وغيرها 
االجراءات  اخذ  مع  اإلغاثة 
حجم  تقييم  بداية  التالية: 
التدخالت  وترتيبات  الكارثة 
لعملية  واالجراءات  المتخذة 
وتحديد  االتصال  وأنظمة 

االحتياجات واألولويات.

نظمت مديرية احلماية املدنية لولية ب�صكرة، اأم�س، مناورة ميدانية حتاكي وقوع زلزال �صمال 

الولية. وقدمت م�صالح الولية، عرب عدة بيانات �صدرت تتابعا، مراحل وقوع الزلزال و�صدته 

ومتركزه وكذا اخل�صائر التي ت�صبب فيها وتدخالت احلماية املدنية.

س.ز
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 �صت�صتقبل �صيوف الألعاب املتو�صطية 2022 :

 القرية املتو�شطية، مفخرة اأخرى للب�هية

سيأوي  الذي  المرفق  يعتبر 
اإلدارية  والطواقم  الرياضيين 
والطبية للدول المشاركة في األلعاب 
التي  المرافق  بين  من  المتوسطية 
دفتر  في  المدرجة  األمور  بين  من 
من  والتي  األلعاب  تنظيم  شروط 
المرفق  وهو  توفيرها،  الضروري 
المسمى »بالقرية المتوسطية« التي 
حيث  التنظيم  في  عنصر  أهم  تعد 
التظاهرة  هذه  فترة  خالل  ستكون 
وإطعام  إليواء  مركزا  االقليمية، 
رياضيين  من  المشاركين  جميع 
الضيفة  المنتخبات  وكذلك مسؤولي 
البلد  جانب  إلى  دولة   25 من 

المضيف.
و لهذا الغرض، سارعت السلطات 
القرية  تشييد  إلى  الجزائرية 
المتوسطية بمناسبة استضافة وهران 
للطبعة ال 19 لأللعاب, وذلك على 
الجديد  العمراني  القطب  مستوى 
ببلقايد )بلدية بئر الجير( على مساحة 
تقدر ب 39 هكتاًرا و تحتوي على 
4266 سريرا. و يقع هذا الصرح 

 20 بعد  على  والسياحي  الرياضي 
بن  »أحمد  الدولي  المطار  من  كلم 
النقل  محطة  من  كلم   10 و  بلة«، 
من  كلم  5ر2  و  الحديدية،  بالسكة 
بوهران  الجديد  األولمبي  المركب 
الذي سيحتضن أهم المنافسات. كما 
األمر  ويتعلق  مناطق،  ثالث  يضم 
بمنطقة سكنية مخصصة للرياضيين 
ومرافقيهم، وتحتوي غرًفا للمقيمين، 
ومطاعم، ومرافق للتدريب، ومركز 
صحي و فضاءات للراحة، إلخ. أما 
وتشبه  دولية،  فهي  الثانية  المنطقة 
منطقة العبور، حيث تفصل المدخل 
السكنية،  المنطقة  عن  الرئيسي 
نقل،  ومنطقة  استقبال،  مركز  وبها 
كما  وغيرها.  وبنك  بريد،  ومكتب 
تسمية  الثالثة  المنطقة  على  أطلقت 
غرف  تضم  و  المتطوعين،  منطقة 
عن  فضال  األلعاب،  متطوعي 
وفي  لالسترخاء.  وأماكن  مطاعم 
المجموع، تحتوي القرية المتوسطية 
على 2.263 غرفة تتسع لـ 4.266 
مكتًبا   55 و  مطاعم   4 و  سريًرا 

باإلضافة  للوفود،  مخصًصا  طبًيا 
تم  التخصصات  متعددة  عيادة  إلى 
تم  والتي  األلعاب  بمناسبة  إنشاؤها 
التصوير  ومركز  بمخبر  تجهيزها 
واإلنعاش  العظام  باألشعة وجراحة 
وجميع  الداخلي  الطب  ومصلحة 
هذه  لمثل  الالزمة  التخصصات 
للرياضيين  للسماح  و  التظاهرات. 
بعين  البدنية  بلياقتهم  باالعتناء 
المكان، تم تجهيز القرية المتوسطية 
بثالثة مالعب باإلضافة إلى خمس 
فضاءات  أربعة  و  رياضية  قاعات 
سمي  مسرح  إلى  إضافة  للراحة، 
أثينا«. يذكر أن والية  ب »مسرح 
شركة  مؤخًرا  أنشأت  وهران 
اقتصادية محلية مسؤولة عن إدارة 
هذا  انتهاء  بعد  المتوسطية  القرية 
تحتضنه  الذي  الرياضي  الحدث 
تاريخها  في  مرة  لثاني  الجزائر 
عام  السابعة  الدورة  نظمت  بعدما 

1975 بالجزائر العاصمة.
ق.م



07الإثنني 20 جوان 2022 املـوافق لـ 21 ذو القعدة 1443 هـ    جمتمع

طريقة عمل بخور العيدان

 هناك العديد من اإلجراءات 
الضرورية والتي يُمكن أن 

تُساعد المريض في حال 
تعرّضه لنوبة ربو، وتتضمن 

ما يأتي:
 • الجلوس بشكٍل ُمستقيم، 

مع محاولة الحفاظ على 
الهدوء. 

 • أخذ نفخة واحدة من 
البخاخ سريع المفعول كّل 
60-30 ثانية، بحدٍّ أقصى 
يِصل إلى 10 مرات، كما 

يُمكن للمريض استخدام 
أداة المباعدة في حال كان 
يمتلكها، إذ قد يساعد ذلك 

على دخول المزيد من الدواء 
إلى الرئتين.

 •  ينبغي اللجوء للرعاية 
الطبيّة حتى مع تحّسن 

األعراض.
 •  في حال تفاقم األعراض 

بالرغم من استخدام 
البّخاخ، أو في حال عدم 
الشعور بتحّسن حتى مع 

وصول المريض إلى الحّد 
األقصى من جرعة البخاخ 

سريع المفعول، أو في 
حال شعور المريض بعدم 

الراحة والقلق، ينبغي طلب 
المساعدة الطبيّة الطارئة، 

مع األخذ باالعتبار إمكانية 
تكرار خطوة أخذ البخاخ 

سريع المفعول وذلك بأخذ 
10 نفخات أخرى بعد ُمضي 

15 دقيقة، في حال دعت 
الحاجة لذلك.

  حياة م�صباحي

 • طريقة الحرمان: يتعلم األطفال من التجارب التي يعيشونها، لذلك ينبغي 
تعليم الطفل أّن لكل قاعدة يخترقها عاقبة معينة، وفي طريقة الحرمان هذه 

يُعطى الطفل خيارين مقبولين من الوالدين ليختار بينهما، مثًل إخبار الطفل بأنّه 
إن لم يأتي لتناول العشاء في الوقت المحدد لن يأكل بعد ذلك، وهنا تكون نتيجة 

كسره للقاعدة الجوع، وعندما يشعر الطفل بالجوع ويطلب الطعام ينبغي عدم 
تلبية طلبه وجعله ينتظر لموعد وجبة اإلفطار، ومن المهم إخبار الطفل سبب 
وضع العواقب وفي المثال المذكور يكون السبب عدم االهتمام بأفراد العائلة 

مثًل، وتعلم طريقة الحرمان الطفل كيف يكون مسؤواًل عن أفعاله أيضاً.
 •  العقوبة المؤقتة: تُعّد طريقة العقوبة المؤقتة من أفضل الطرق لتأديب 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم سنتين حتى سن المرحلة االبتدائية، وينبغي 
استخدام هذه الطريقة بثبات وعقلنية عند صدور سلوك غير مقبول من الطفل، 
وهذا سيُساعد على الحد من تكرار السلوك غير المقبول، ومن االقتراحات التي 

تخص هذه الطريقة مثل على:
  • استخدام هذه الطريقة لمّدة سنة على األقل.

 •  اختيار مكان قضاء فترة العقاب بدقة؛ حيث ال يحتوي على أمور يحبها 
الطفل مثل التلفاز. 

 • ربط السلوك السلبي للطفل بفترة محددة من العقاب.
 •  وضع الحدود يجب وضح حدود واضحة ومتسقة يمكن لألطفال إتباعها 

بسهولة، كما يجب شرح هذه القواعد باستخدام مصطلحات سهلة يفهمها الطفل.
 •  يجب إخبار الطفل عند تصرفه بطريقة سيئة، كما يجب أن يكون الوالدين 

نموذًجا جيًدا لألبناء.
 •  االستماع لألبناء من المهم أن ينصت الوالدين ألبنائهم حتى إن لم يكن 

الكلم مهًما قبل البدء بحل المشكلة، كما يجب مراقبة الظروف التي يتصرف 
بها الطفل بطريقة سيئة، فقد يكون الدافع هو الغيرة أو أسباب أخرى يمكن 

التعامل معها.
 •  تشجيعهم عندما يحسنون الفعل يحتاج الطفل بأن يشعر بالتقدير عندما يحسن الصنع ويتصرف بطريقة جيدة، لكن ال يجب المبالغة في المدح واإلثناء 

على الطفل.
 • التوبيخ في الوقت المناسب: قد يخطئ الطفل في بعض المرات دون الحاجة إلى توبيخه أو معاقبته، خاصًة إذا كان الطفل حسن التصرف في معظم 

الوقت، فل حاجة لمعاقبة الطفل في كل مرة يخطئ فيها إذا كانت األخطاء قليلة وكان الطفل مدرًكا لما فعله، أو إذا كان الخطأ نفسه عقوبة للطفل، مثًل إذا 
كان الطفل يرمي الحلوى على األرض، فإذا استمر في الرمي فإنه الحلوى يتنفذ ولن يتمكن من أكلها، أو إذا رمى ألعابه وكسرها فلن يملك ألعاب لكي يلعب 

بها، وبذلك يكون الطفل عاقب نفسه على فعلته، ومن المهم في هذه الحاالت عدم استبدال ما فقده الطفل.
 •  العقاب البدني: يُعّرف العقاب البدني بأنّه أي تصرف يُسبب األلم واإلزعاج للطفل نتيجًة لسلوكه، وقد يُفيد العقاب البدني في تعديل السلوك ولكن على 

المدى القصير فقط، وال يجب استخدامه. أنواع العقاب البدني هذه أبرز أنواع العقاب البدني كالضرب باستخدام أداة مثل العصا أو الحزام أو الضرب على 
األرداف، وهو أكثر أنواع العقاب البدني شيوعاً أو إجبار الطفل على أكل شيء ال يرغب به مثل الفلفل الحار أو أضرار العقاب البدني يؤدي العقاب البدني 

إلى العديد من األضرار للطفل وهذه أبرزها أن يجعل الطفل عدوانًيا أو يجعل الطفل خائًفا من الوالدين، يجعل الطفل مؤذًيا لألطفال اآلخرين، يسبب عدم 
احترام الذات للطفل، يزيد خطر اإلصابة باالكتئاب والقلق.

طريقة عالج ال�شعر الأبي�ض
جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

يتم إجراء السونار لدواٍع طبية عديدة، وغالًبا   
ما يتم إجراؤه بين األسبوع )20-18( من 

الحمل ألسباب متنوعة سيتم الوقوف عليها، 
وفي بعض األحيان قد يختلف موعد إجراء 
السونار ألسباب مختلفة، وواحدة منها عدم 
التمكن من رؤية الجنين بسبب السمنة التي 

تعاني منها األم، وفيما يأتي ذكر ألهم أسباب 
أو دواعي إجراء السونار خلل الحمل:

• تأكيد الحمل وتحديد موقعه: يساعد السونار  
على كشف حاالت الحمل خارج الرحم، التي 
يكون فيها الحم في موقع خارج الرحم، وفي 

أغلب الحاالت يكون الجنين قد تكّون في 
قناة فالوب.

•  تحديد عدد األجنة: يساعد السونار على  
معرفة عدد األجنة بدقة في حال كانت المرأة 

حامًل بتوأم.
 •  فحص المشيمة والسائل األمينوسي: 

تعد المشيمة الجزء األساسي المسؤول عن 
تغذية الجنين بالدم الغني باألكسجين، وبالمواد الغذائية اللزمة لنموه خلل فترة الحمل، بينما يحيط السائل األمينوسي الجنين، 
وفي حال وجود أي مشاكل بالمشيمة، أو بكمية السائل التي تحيط بالجنين سواء بالزيادة أو بالنقصان فإن ذلك يظهر بالسونار.

 •  تحديد عمر الحمل: يساعد السونار على تحديد عمر الحمل وعمر الجنين، وبذلك تحديد موعد الوالدة بشكل دقيق، فضًل عن 
مراقبة التطورات التي تطرأ على الجنين بحسب عمره ومقارنتها بالمتوقع الطبيعّي.

 •  تتبع نمو الجنين: يساعد السونار في تتبع حركة الجنين، ومعرفة عدد نبضات قلبه، وعدد أنفاسه، كما يعطي صورة جيدة عن 
معدل نمو الجنين ما إذا كان طبيعًيا أو ال.

 •  معرفة المشاكل الَخلقية: فقد يُساعد السونار في الكشف عن بعض المشاكل الخلقية في حال وجودها.
 •  معرفة سبب المضاعفات: في بعض األحيان قد تحدث مضاعفات أثناء الحمل أو نزيف، وفي مثل هذه الحاالت يساعد 

السونار على معرفة السبب.
 •  إجراء بعض التحاليل: في بعض األحيان قد يطلب الطبيب بعض الفحوصات مثل فحص الزغابات المشيمية، أو فحص بزل 

السلى، وفي مثل هذه الفحوصات يتم استخدام السونار لتوجيه حركة اإلبرة المستخدمة للفحص.
 •  تحديد وضعية الجنين: قبل الوالدة يستخدم الطبيب السونار لتحديد وضعية الجنين داخل الرحم ففي غالب األحيان يكون رأس 

الجنين في منطقة الحوض بالقرب من عنق الرحم، ولكن في بعض األحيان قد يكون الجنين في وضعية أخرى، وذلك قد يحدد 
طريقة الوالدة.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

الطرق ال�شحيحة لت�أديب الطفل 

دواعي اإجراء ال�شون�ر 

عالج نوبة احل�ش��شية 
ال�شدرية عند الكب�ر

 يُمكن ُصنع البخور العيدان بإتباع 
الطريقة اآلتية:

 • المواد اللزمة: 
 • مقدار من الزيوت األساسية. 
 • علبة من عيدان البخور خالية 

الرائحة.

 

•الطريقة: توضع 20 نقطة من 
الزيت العطري الذي تم اختياره في 

وعاء عميق لُصنع عود واحد من 
البخور، ويُمكن تحضير 5 عيدان 
من البخور في آن واحد من خلل 

وضع 100 نقطة من الزيت العطري 
في الوعاء. توضع عيدان البخور 

في وعاء الزيوت، ويُمكن وضعها 
على ورقة قصدير بعد سكب الزيوت 

 V العطرية عليها وثنيها على شكل
لمنع االنسكاب، مع التحقق من تغطية 

جميع أجزاء العيدان بالزيت أثناء 
ذلك.

 •  تُحرك العيدان في الزيت وتُقلب 
لحين امتصاص الزيت بالكامل.

 •  تُوضع عيدان البخور في كوب 
طيلة الليل لعدة ساعات لحين جفافها، 

ثّم تُستعمل.
 •  ملحظة: يُمكن الحصول على 
عيدان البخور الخالية من العطر 

من المتاجر أو عبر اإلنترنت، كما 
يُمكن اختيار الزيوت األساسية حسب 

الرغبة والتي منها روائح األزهار 
كاللفندر، والسوسن، والورد، 

والكركديه، والزعفران، أو الروائح 
العشبية مثل الميرمية، والزعتر، 
وأوراق الليمون، والروزماري، 
واليانسون النجمي، أو الروائح 

الخشبية مثل خشب الصندل، 
والصنوبر، واألرز، والعرعر، 

وغيرها من الزيوت األساسية مثل 
زيت زهرة البرتقال، والقرفة، 

واللبان، والفانيليا، والمر.

   إذا كانت العوامل الوراثية أو الشيخوخة هي السبب، فل شيء يمكن أن يمنع أو 
يعكس ظهور الشعر األبيض، ولكن إذا كان ناتًجا عن حالة طبية أو النظام الغذائي أو 

التوتر فيمكن لعلجها أن يسمح بإعادة تصبغ لون الشعر.
 • المنتجات الطبية تبدأ العلجات بتحديد نوع الشيب، إن كان طبيعياً أو مبّكًرا، 
واألسباب الكامنة وراءه، قد يصف الطبيب منتجات كالشامبو والبلسم والزيوت 

واألمصال )السيروم( وأقنعة الشعر المناسبة، والتي قد تساعد على إصلح نسيج 
الشعر.

 •  تناول مضادات األكسدة يلعب النظام الغذائي لإلنسان دوًرا في منع الشعر األبيض، 
فقد يساعد إتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من األطعمة الغنية بمضادات األكسدة 

على منع ظهور الشيب، تشمل األطعمة الغنية بمضادات األكسدة على غرار الفواكه 
والخضروات الطازجة، شاي أخضر، زيت الزيتون، سمك، علج نقص الفيتامينات، و 
يمكن لتصحيح نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية أن يساعد على التخلص من الشعر 
األبيض الناتج عن هذا النقص، كما في فقر الدم، وذلك من خلل استهلك المزيد من 
األطعمة الغنية بتلك الفيتامينات، أو استخدام المكملت الغذائية بعد استشارة الطبيب.

 •  وصفات إلخفاء الشعر األبيض الحناء هي واحدة من أقدم الطرق المستخدمة إلخفاء 
الشعر األبيض، حيث يوضع خليط الحناء على الشعر كامًل، ثم يلف الشعر بكيس من 

البلستيك ويترك لمدة أربع ساعات على األقل، ثم يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر 
والشامبو جيداً، ويمكن وضع القليل من قطرات زيت الزيتون على الشعر لترطيبه.

 •  زيت جوز الهند وعصير الليمون لزيت جوز الهند العديد من الفوائد التي يمنحها 
للشعر، فعدا عن كونه مرطباً جيداً فإنه يعد محارباً اللتهاباته ومغذياً له، كما أنه غني 

جداً بالمواد المضادة لألكسدة، ويستخدم عن طريق خلط ثلث ملعق من عصير 
الليمون مع القليل من زيت جوز الهند، ووضع الخليط على الشعر بعد تسخينه وتركه 
ليبرد، وتدليكه بشكل جيد، وتركه على الشعر لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالشامبو، 

وتكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج إيجابية.
 •  عصير البصل وزيت الزيتون عصير البصل يعزز إنتاج مادة الكاتلز التي تعطي 

الشعر اللون الطبيعي، وقد يساعد في تقليل تساقط الشعر ويساعد على إعادة نمو 
الشعر، أما زيت الزيتون فهو مرطب للشعر، حيث يوضع عصير البصل مع ملعقة 

زيت زيتون على فروة الرأس، ويدلك به، ويترك لمدة نصف ساعة قبل شطفه، وتكرر 
هذه الطريقة لعدة أسابيع للحصول على نتائج إيجابية.

 •  الشاي األسود الشاي األسود غني بمضادات األكسدة التي قد تساعد على منع تلف 
الشعر وبالتالي منع الشيب المبكر، كما أنه يساعد على تغميق لون الشعر ولمعانه، 

فضل عن دوره في تخفيف التوتر، وهو عامل مساهم في شيب الشعر، ويمكن تدليك 
فروة الرأس بالشاي األسود المغلي لبضع دقائق بعد أن يبرد، وتركه حوالي ساعة ثم 

شطفه بالماء وشامبو لطيف، وتكرار ذلك 3-2 مرات أسبوعًيا.

 www.elraed.dz



األفريقي  االتحاد  أعلن 
لكرة القدم »كاف«، أمس، 
جوائز  حفل  ومكان  موعد 
القارة  في  األفضل  اختيار 

السمراء لعام 2022.
موقعه  عبر  الكاف  وقال 
الرسمي، إن الحفل يقام في 
جويلية   21 يوم  المغرب 
جوائز  إلعالن  المقبل، 
في  والعبة  العب  أفضل 

جوائز  بخالف  أفريقيا، 
صاعد  العب  أفضل 
بالقارة  ومنتخب  ومدرب 

السمراء.
االختيارات  أن  وأوضح 
وفقا  تتم  الجوائز  هذه  في 
وقادة  المدربين  لتصويت 
أساطير  من  وعدد  الفرق 
وكذلك  األفريقي  االتحاد 

بعض الصحفيين.

جدير بالذكر أن آخر نسخة 
من الحفل، أقيمت في مصر 
بالغردقة،   2019 عام 
حيث توج السنغالي ساديو 
ماني بجائزة أفضل العب 

في أفريقيا.
ولم يتمكن الكاف من إقامة 
عامين  آخر  خالل  الحفل 
فيروس  انتشار  لظروف 
يقرر  أن  قبل  كورونا، 

 21 في  جديد  من  عودته 
جويلية المقبل.

كان  المغرب  أن  يذكر 
فعاليات  آلخر  حاضنا 
االتحاد األفريقي »كاف«، 
دوري  بطولة  نهائي  وهو 
الوداد  بين  أفريقيا  أبطال 
واألهلي المصري، والذي 
المغربي  الفريق  حسمه 

بثنائية نظيفة.

»يويفا«  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  قرر   
رسميا معاقبة روما، على خلفية األحداث التي 
ليستر سيتي، في بطولة  أمام  شهدتها مباراته 

دوري المؤتمر األوروبي.
موقعه  عبر  »يويفا«  أصدره  لبيان  ووفقا 
ألف   46 مبلغ  روما  تغريم  تم  فقد  الرسمي، 
يورو، لسوء السلوك خالل مباراة اإلياب في 
ليستر  ضد  األوروبي  الدوري  نهائي  نصف 

سيتي.
تامي  بهدف   ،1-0 بنتيجة  وقتها  روما  وفاز 
منذ  له  أوروبي  نهائي  أول  ليبلغ  أبراهام، 
1984، حيث تغلب على فينورد بهدف دون 

رد، وتوج باللقب.

اليويفا أن عقوبة روما، جاءت  بيان  وأوضح 
كالتالي، غرامة قدرها 20000 يورو لرمي 
المقذوفات على أرض الملعب، وأخرى قدرها 
النارية،  األلعاب  إلضاءة  يورو   18000
وثالثة بقيمة 8000 يورو لسد الساللم، كما تم 
تحذير فريق العاصمة اإليطالية بسبب إضاعة 

الوقت من أطفال جمع الكرات.
سيتي  ليستر  تغريم  تم  ذاته،  الوقت  في 
و4000  المقذوفات  لرمي  يورو   20000

يورو إلضاءة األلعاب النارية.
ويخضع روما أيضا للتحقيق بسبب سلوك غير 
بعد  المكشوف  الحافلة  موكب  خالل  رياضي 

الفوز.

ب�سبب �سوء ال�سلوك خالل مواجهة لي�ستر �سيتي

التحاد الأوروبي يفر�ض غرامة كبيرة على روما

بيريز كان قد اأكد رغبة النجم البرازيلي في البقاء مع 

الريال

هذه تفا�صيل عر�ض باري�ض 
الخيالي لفيني�صيو�ض

على  الحصول  الماضية،  األشهر  خالل  جيرمان،  سان  باريس  حاول 
خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

وقالت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، 
صرح مؤخرا بأن فينيسيوس حصل على عروض بالفعل، لكنه لم يفكر 

إال في البقاء.
طاولة  على  وضعت  التي  العروض  أبرز  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
فينيسيوس، جاءت من سان جيرمان، حيث بدأت االتصاالت في نوفمبر 

الماضي.
دائما  برسالة مكررة  فينيسيوس  أبلغوا  باريس،  أن مسؤولي  وأوضحت 
ب«أال يجدد عقده مع ريال مدريد«، مع وعده بالحصول على راتب يبلغ 
40 مليون يورو، ومكافأة توقيع كبيرة، وذكرت أن عرض سان جيرمان 
يعد 4 أضعاف تقريبا ما يقدمه ريال مدريد لالعب البرازيلي من أجل 

التوقيع على عقد جديد.
وقالت »ماركا« إن سان جيرمان حاول بكل الوسائل إجراء لقاء وجها 
لوجه مع فينيسيوس، لكن هذا لم يحدث، كما أن الصدام بين الفريقين في 

دوري أبطال أوروبا جعل األمر أكثر صعوبة.
يورو  ماليين   10 فينيسيوس  على  عرض  مدريد  ريال  أن  وأضافت 
سنويا، إذا جدد حتى صيف 2026، و12 مليونا إذا وقع حتى 2027.

 
الرو�سونيري مازال متم�سكا بالتوقيع للمدافع البرازيلي

مار�صيلو يرف�ض عر�ض ميالن 
الإيطالي

 
إلى  لالنتقال  عرًضا  مدريد،  ريال  ظهير  مارسيلو،  البرازيلي  رفض 
صفوف ميالن، هذا الصيف، وينتهي عقد مارسيلو مع الميرنغي، نهاية 
الشهر الجاري، وأعلن النادي الملكي رحيل المخضرم البرازيلي بشكل 

رسمي.
مارسيلو  على  عرض  ميالن  فإن  اإلسبانية،  »آس«  لصحيفة  ووفًقا 
الحصول على راتب يبلغ 3 ماليين يورو سنوًيا، لكن الظهير البرازيلي 

غير مقتنع باللعب مع الروسونيري بهذا األجر.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن مارسيلو كان يحصل مع ريال مدريد 
أنه  6 ماليين يورو، وأوضحت »آس«  يبلغ  على راتب سنوي سنوي 
رغم رفض العرض األول، فإن ميالن سيواصل اإلصرار على التوقيع 

مع مارسيلو، وقد يقدم له عرًضا محسًنا.
على  للحصول  ميالن  ينافس  مارسيليا  أن  اإلسبانية  الصحيفة  وذكرت 

خدمات الظهير البرازيلي هذا الصيف عبر صفقة مجانية.
 

الالعب يملك عرو�سا عديدة ويمنح الأولوية للنادي 

الكتالوني

وكيل اأعمال رافينيا يجتمع مع 
بر�صلونة لح�صم ال�صفقة

 

الميركاتو  جدد خالل  العبين  عن  البحث  رحلة  برشلونة  نادي  يواصل 
الصيفي الجاري، من أجل العودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل.

فإن ديكو، وكيل رافينيا  ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
نجم ليدز يونايتد، سيلتقي مع مسؤولي برشلونة خالل األسبوع المقبل، 
من أجل حسم الصفقة، وأشارت الصحيفة، إلى أن ديكو يريد معرفة إذا 

كان برشلونة سيراهن على رافينيا حتى النهاية أم ال.
وذكرت أن أولوية رافينيا، االنتقال إلى برشلونة، لذا فإنه رفض عروضا 
البارصا جادا في  إذا كان  أكبر،  لوقت  لالنتظار  أكثر، ومستعد  بأموال 

الصفقة.
تشيلسي  من  باهتمام  يحظى  رافينيا  إن  ديبورتيفو«،  »موندو  وقالت 
وآرسنال وليفربول في الدوري اإلنجليزي الممتاز، وزعمت العديد من 
التقارير، أن ليدز يونايتد يطلب 55 مليون يورو، من أجل التخلي عن 

رافينيا خالل الميركاتو الصيفي الجاري.
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 �سيقام يوم 21 جويلية المقبل بعد عامين من النقطاع

»الكاف« يختار المغرب ل�صت�صافة حفل جوائز 

الأف�صل في 2022

رغم تاأكيده على رغبته في موا�سلة التدريب

المفاو�صات بين باري�ض �صان جيرمان وزيدان 
تف�صل ر�صميا

زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  إقناع  في  جيرمان،  سان  باريس  إدارة  فشلت   
المدرب السابق لريال مدريد، بأن يقود الفريق الباريسي خالل الموسم الجديد.
الفرنسية، فإن زيدان حسم موقفه ولن يدرب  ووفقا إلذاعة »مونت كارلو« 
سان جيرمان في الموسم الجديد، لكنه لم يغلق الباب مستقبال أمام العمل في 

»حديقة األمراء«.
وقالت اإلذاعة الفرنسية »وصلنا إلى نهاية القصة التي امتدت ألسابيع، وشهدت 
تدخل العديد من المسؤولين القطريين«، وأوضحت أن سان جيرمان سيصدر 
قرار إقالة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق، خالل الساعات المقبلة، وذكرت 
»مونت كارلو« أن زيدان ال يزال يتمسك بحلمه في تدريب المنتخب الفرنسي، 

وينتظر فرصته في حالة رحيل ديدييه ديشامب عقب كأس العالم 2022.
من جهته، أكد زيدان، أنه ما زال يملك الرغبة في التدريب، وذلك في مقابلة 
تحديد  إذ رفض  مستقبله  الغموض حول  مبقيا  أمس،  فوت«  »تيلي  لبرنامج 

وجهته التدريبية المستقبلية.
تكريما القتراب عيد ميالده  البرنامج  له  تقرير خصصه  في  وقال »زيزو« 
راض،  عاما،   50 »أبلغ  الحالي  يونيو   23 في  به  يحتفل  الذي  الخمسين 
في  عندما سئل عن رغبته  أهمية«، وشدد  األكثر  الشيء  هو  هذا  أنا سعيد، 
ثالث  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  بلقب  فوزه  بعد  التدريب  في  االستمرار 
مرات تواليا مع نادي ريال مدريد اإلسباني أعوام 2016، و2017، و2018 

على »ال أحلم بشيء. حلمت كثيرا، وحصلت على الكثير من األشياء«.

ولم يأت نجم منتخب »الديوك« السابق على ذكر المحادثات مع باريس سان 
جيرمان من أجل الحلول بدال من المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي 
كبديل محتمل  اسمه  يتردد  فرنسا حيث  منتخب  أو  الرحيل،  بات على وشك 
للمدرب الحالي ديدييه ديشان الذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022 

والمقرر من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.
وبالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر مصير ديشان الذي تسلم مهامه في عام 

2014 بعد نهاية العرس الكروي العالمي في قطر.
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دشن موبيليس، الشريك التكنولوجي أللعاب البحر األبيض 
المتوسط 2022، أول أمس بوهران، مركزا تقنيا لمتابعة جودة 

شبكة الهاتف النقال وجاهزيته بمناسبة هذا الحدث التاريخي، 
حسب ما أورده بيان لهذا المتعامل.

وقبل أسبوع من افتتاح األلعاب المتوسطية، تم على مستوى 
المديرية الجهوية لموبيليس بوهران تدشين المركز التقني 

الذي سيكون في الخدمة طوال 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في 
األسبوع.

كما سمحت هذه الفرصة للحاضرين من الوقوف على »جودة 
شبكة موبيليس من خالل جولة نظمت حول مدينة الباهية، وذلك 

بواسطة وسائل وتطبيقات محايدة سجلت أرقاما قياسية على 
المستوى المحلي والوطني، وهي األرقام التي تترجم مدى عزم 

شركة موبيليس على تقديم أحسن الخدمات لسكان وضيوف 
وهران«، وتؤكد شركة موبيليس بالمناسبة أنها »تبذل قصارى 

جهدها للوفاء بالتزاماتها واالرتقاء بخدماتها من أجل المساهمة 
في إنجاح هذا الحدث الرياضي الهام«.

من جهة أخرى، وصل أول وفد من بعثة مصر، مساء أول أمس، 
إلى وهران من أجل التجهيز الستقبال بعثة الرياضيين، المقرر 

أن تصل يوم 23 جويلية الجاري، تحسبا للمشاركة في دورة 
ألعاب البحر االبيض المتوسط بوهران في طبعتها الـ19 .
وسيعمل الوفد األول على استالم المقرات وتحديد مواعيد 

التدريبات واالنتقاالت لبعثة مصر، استعدادا النطالق الدورة 
التي تقام من 25 جوان الجاري حتى 6 جويلية 2022، ووصل 

الوفد برئاسة أمين صندوق اللجنة األولمبية ورئيس البعثة، 
الدكتور عبد العزيز غنيم وسط ونائبه وعضو مجلس إدارة اللجنة 

األولمبية، الدكتور الباسل عبد الله، كما ضم الوفد المصري 
مسؤولين إداريين آخرين مكلفين بتهيئة الظروف للوفد الرياضي.
ق.ر/واج

أشعل الدولي الجزائري إسماعيل بن 
ناصر، العب وسط ميالن اإليطالي، 

منافسة جديدة في الدوري اإلنجليزي، بين 
قطبي مانشيستر اللذين يرغب كل واحد 

منهما استغالل وضعيته من اجل خطفه في 
أقرب فرصة ممكنة، حسبما أشارت إليه 

مصادر عديدة أمس.
ورغم أن بن ناصر ال يزال مرتبطا مع 

بطل إيطاليا بعقد يمتد حتى جوان 2024، 
ودخل في مفاوضات مع النادي لتجديد 

تعاقده لفترة إضافية، غير أن المفاوضات 
لم تنجح حتى اآلن.

وكشفت مجموعة »ميدياست« اإليطالية 

عن تفكير إدارة ميالن جديا في بيع عقد 
بن ناصر خالل الفترة المقبلة، خاصة بعد 
أن دخل حسابات عمالقي مدينة مانشستر، 

يونايتد وسيتي، وأوضحت المجموعة 
أن بن ناصر يرفض المقترحات المقدمة 

من ميالن لتجديد عقده، حيث اعتبرها 
ال تتناسب مع مكانته المهمة ومستوياته 

الكبيرة في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي.
وأكدت »ميدياست« أن مانشيستر يونايتد 

يعتبر أبرز المهتمين بضم بن ناصر، 
ال سيما في حالة عجزه عن ضم العب 
الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من 

برشلونة اإلسباني، حيث يمتلك »الشياطين 

الحمر« القدرات المادية الالزمة لتوفير 
الشرط الجزائي في عقد العب الخضر، 

والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.
وباإلضافة الى مانشيستر يونايتد، فإن 

مانشيستر سيتي يراقب هو اآلخر وضعية 
متوسط الميدان الجزائري، باعتباره من 

نوعية الالعبين الذين يحبذهم المدرب 
اإلسباني بيب غوارديوال، الذي سبق 

وأن أكد اهتمامه بتدعيم تشكيلته سيما في 
مستوى خط الوسط، يضاف إليه باريس 

سان جيرمان الذي يبدي اهتمامه هو اآلخر 
بالحصول على خدمات الالعب.

ق.ر

المفاو�ضات لتجديد عقده مع ميالن لم تنجح والنادي ال يمانع بيعه

بن نا�سر ي�سعل مناف�سة جديدة بين 
قطبي مان�سي�ستر والبي اأ�س جي يراقب

و�ضول الوفد االإداري الم�ضري للتح�ضير ال�ضتقبال بعثة الريا�ضيين

موبيلي�س تد�سن مركزا لمراقبة الجودة قبل انطالق االلعاب المتو�سطية

الالعب يوؤكد قرب توقيعه وت�ضوية 

م�ضكلته مع ال�ضباب

الوحدة ال�سعودي يعلن 
اتفاقه مع بلعمري

كشفت تقارير إعالمية سعودية أمس أن الدولي الجزائري جمال 
بلعمري على وشك التوقيع لنادي الوحدة المحلي، العائد لدوري كأس 
األمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليخطو أولى خطواته في طريق 

حل مشكلته مع الفيفا وإدارة الشباب السعودي ناديه السابق، في الوقت 
الذي أكد فيه الالعب انه يعمل بجدية على تسوية المشكل.

وحسب جريدة »المدينة« أمس، فقد استطاعت إدارة الوحدة حسم 
صفقة الالعب الفرنسي جون دافيد بوغيل، كما اتفقت مع المدافع 

جمال بلعمري لتدعيم خط دفاع الفريق، ويرتقب أن يتم ترسيم االتفاق 
خالل األيام القليلة القادمة.

من جهته، أكد مدافع الخضر استعداده للتعاقد مع إحدى الفرق الراغبة 
في ضمه خالل فترة االنتقاالت الصيفية، كما أشار إلى أنه توصل إلى 

اتفاق نهائي، دون أن يكشف هوية هذا النادي.
وقال بلعمري على حسابه الرسمي على »إنستغرام«: »السالم عليكم 
شكرا على رسائل الجميع بدون استثناء االمور طيبه الحمد لله وكل 
شيء بخير، سيتم االعالن عن توقيعي في الساعات القادمة باذن الله 

والله ولي التوفيق بالتوفيق للجميع«
في ثاني �ضفقة تبرمها االإدارة في 

الميركاتو ال�ضيفي

مولودية الجزائر تعلن التوقيع 
فرحاني لمو�سمين

نجحت إدارة فريق مولودية الجزائر، في ضمان صفقة جديدة ضمن 
الميركاتو الصيفي الجاري، بتعاقدها مع الالعب هواري فرحاني 

حسبما أكدته مصادر رسمية أمس.
وأعلنت إدارة العميد أمسية أمس عبر العديد من المنابر، عن اتمامها 

صفقة فرحاني، بعد اتفاق الطرفين على جميع تفاصل العقد، حيث 
أمضى الالعب على عقد ارتباطه بالعميد لموسمين كاملين، على أمل 

تقديم اإلضافة الالزمة للفريق.
يذكر أن هذه ثاني صفقة تحسمها إدارة مولودية الجزائر هذا الصيف، 

بعد تعاقدها في وقت سابق مع المهاجم عمار أوكيل.

النادي ي�ضمن اأولى �ضفقتين تح�ضبا 

للمو�ضم المقبل

دحو وم�سباحي ير�سمان 
التحاقهما باتحاد الحرا�س

حسمت إدارة فريق اتحاد الحراش، أول صفقتين لها ضمن الميركاتو 
الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الكروي المقبل، حسبما كشفت عنه 

مصادر إعالمية أمس.
وأوضحت ذات المصادر أن اتحاد الحراش، ضمن رسميا خدمات 

المدافع المحوري دحو، الذي أمضى لموسمين في الفريق، قادما 
من شباب عين تموشنت، كما وقع الظهير األيسر السابق لمولودية 

البيض، مصباحي، هو اآلخر على عقد لموسمين مع اتحاد الحراش.
وظهر كل من مصباحي، ودحو، بقميص اتحاد الحراش، مباشرة 

عقب ترسيم التحاقهم بالفريق.
ق.ر

منتخب مالي ياأمل في خالفة ن�ضور قرطاج في قطر 2022

الخالف بين وزير الريا�سة ورئي�س االتحاد يهدد م�ساركة تون�س في المونديال
أثارت وزارة الشباب والرياضة التونسية 

الجدل في الشارع الرياضي في البالد، 
بعدما اعترف أحد مسؤوليها صراحة 
بأن االتحاد المحلي لكرة القدم يواجه 

عقوبات صارمة ربما ستصل إلى حل 
المكتب التنفيذي للجهة المشرفة عن 

اللعبة في تونس.
واهتم اإلعالم الفرنسي بالتطورات 

المتسارعة بالمشهد الكروي في تونس، 
إذ نشرت مجلة أونز مونديال الشهيرة 
تقريراً بعنوان: »منتخب تونس منافس 
فرنسا في كأس العالم، هل سيحرم من 

المشاركة في البطولة؟«.
وجاء في التقرير: »تونس التي تقع مع 
فرنسا في المجموعة الرابعة، يمكن أن 

تتعرض لإلقصاء من البطولة، بسبب 
الخالف القائم منذ أسابيع بين وزير 

الرياضة كمال دقيش ورئيس اتحاد كرة 
القدم وديع الجريء، مما قد يتسبب في 

حّل المكتب التنفيذي لالتحاد«.
وتابعت الصحيفة الفرنسية: »إنه خبر 

مدو على تونس التي باتت مهددة 
بالغياب عن كأس العالم بسبب التدخل 
السياسي، ونتيجة لذلك من الممكن أن 

يعاقب االتحاد الدولي لكرة القدم نظيره 
التونسي، مثلما حصل سابقا لبعض 

االتحادات األفريقية على غرار كينيا 
وزيمبابوي«.

وبمجرد انتشار هذه األخبار في الصحف 
األفريقية والعالمية، عاد األمل للجماهير 

المالية التي اعتبرت على مواقع 
التواصل االجتماعي، أن منتخبها سيكون 

بديال لتونس في كأس العالم المقبلة 
بقطر، بما أن »نسور قرطاج« تأهلوا 

للبطولة على حساب المنتخب المالي، في 
الدور األخير من التصفيات.

وكان وديع الجريء أكد في تصريحات 
أن القانون يمنع االتحاد التونسي لكرة 

القدم من التدخل في قرارات لجنة 
التأديب، وأنه يحترم استقاللية الهياكل 

التابعة له عماًل بمبدأ التفريق بين السلط، 
داعيا جميع األطراف إلى التفكير في 

مصلحة المنتخب الوطني »الذي يحتاج 
الهدوء قبل المونديال«.

ق.ر/الوكاالت



و�سع خارطة تعاون بني القطاعات لتج�سيد برنامج رئي�س 

اجلمهورية وموا�سلة الإ�سالحات

تثمني دور املجال�س االقت�صادية واالجتماعية 
والبيئية للدول العربية خالل جائحة كورونا

ثمن رؤساء المجالس االقتصادية واالجتماعية والبيئية, المشاركون في ورشة عمل حول آثار جائحة كورونا, 
أمس, دور هذه المجالس والهيئات المماثلة لها في مواجهة الجائحة التي اثرت بنسب متفاوتة على بلدان المنطقة.

وفي مداخلة له خالل هذه الورشة التي انعقدت على هامش اجتماع المجالس االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
للدول العربية, قال رئيس قسم رأس المال البشري بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالجزائر, علي 

دبي, إن المجلس قدم اقتراحات اتخذت من خاللها الحكومة "عدة اجراءات لمواجهة الجائحة, في مقدمتها 
الحجر المنزلي وكيفية تسييره حسب المعطيات والظروف التي صاحبت هذا الوباء, إلى جانب إجالء المواطنين 
العالقين بالخارج والتكفل بهم". وحرصت الدولة أيضا -يضيف نفس المتحدث- على توفير كل وسائل الوقاية من 

كمامات وأدوية ولقاحات, ناهيك عن إقرار منح لفائدة السلك الطبي وموظفي قطاع الصحة.
كما تم, استنادا القتراحات المجلس, وضع خارطة تعاون بين القطاعات لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية 

ومواصلة االصالحات مع العمل على مساعدة المواطنين للتصدي للفيروس, مبرزا جهود الدولة, طيلة عامين 
من هذه الجائحة, في مسايرة تداعيات هذه األزمة الصحية عبر مساعدة الفئات الهشة من جهة وتطوير الصناعة 

الصيدالنية والرقمنة بجميع القطاعات من جهة أخرى.
من جهة أخرى, عرض ممثلو كل من األردن, فلسطين, اليمن, تونس, لبنان, السودان, مصر وموريتانيا تجارب 

بلدانهم في مواجهة الجائحة وأثارها, مذكرين باالجراءات التي اتخذتها حكوماتهم, السيما منها اغالق الحدود 
والمؤسسات التعليمية واعفاء الشركات من الضرائب والعمل على توفير اللقاحات.

وبهذا الخصوص, أشار ممثل المجلس االقتصادي واالجتماعي لدولة فلسطين, أحمد حسن المجدالن, أن المجتمع 
الفلسطيني "واجه أزمتين: األولى تمثلت في جائحة كورونا والثانية في مضايقات جيش االحتالل الصهيوني", 

مذكرا باإلجراءات التي اتخذها المجلس األعلى للطوارئ في هذا االطار وكذا إنشاء صندوق التضامن الذي 
تمكن من جمع مساعدات مالية للمواطنين.

وبدوره, اشار وزير الشؤون االجتماعية والعمل اليمني, محمد السعيد الزعرور, أن بالده "عانت من ويالت 
الحرب والجائحة بسبب تقسيم البالد وتشريد مواطنيها الى شطرين".وأضاف أن الحكومة "عملت, بالرغم 

من قلة االمكانيات, على حماية المواطنين", مؤكدا ان البالد "تعاني من قلة االمكانيات والفقر وتهجير السلك 
الطبي".

ولدى تدخله حول نفس الموضوع, أكد المدير العام للعمل بجامعة الدول العربية, فايز علي المطيري, أن 
الجائحة, وبالرغم من تأثيرها بدرجات "متفاوتة" على الدول العربية, إال أن "تداعياتها كانت بصفة عامة 

وخيمة على سوق العمل بالمنطقة", مشيرا الى صدور تقرير حول هذه الوضعية "ال يقل جهدا عما قدمه ممثلو 
المجالس االقتصادية واالجتماعية المشاركين في هذه الورشة".

تعرف بعض الشواطئ بمختلف الواليات 
الساحلية نقائص مختلفة، على الرغم من 
اعطاء اشارة افتتاح موسم االصطياف، 

والذي تسعى من خالله السلطات لتحريك 
عجلة السياحة.

ولم تشفع الترتيبات واالستعدادات، التي 
تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية 

لتهيئة كل الظروف المالئمة للمصطافين، 
لمنع مظاهر تدفق المياه القذرة، إذ أن 
بعض الشواطئ ال تزال مصبا للمياه 

القذرة. ووصف منتدى المواطنة والبيئة 
المنضوي تحت لواء المنظمة الحزائرية 

لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، الوضع 
بالكارثة اليئية، والذي يأتي أيام قليلة بعد 

افتتاح موسم االصطياف.وأوضح المنتدى، 
بأن الوضع سجل بأحد الشواطئ بعين 
البنيان بالعاصمة تدفق لمياه الصرف 

الصحي، وهو الوضع الذي ينذر بكارثة 
طبيعية حقيقية بسبب المياه القذرة التي 
تصب فيه، ما يستدعي اتخاذ إجراءات 

استعجالية لتدارك الوضع.
وعبر المنتدى في منشور له عبر 

صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
"فايسبوك"، عن استغرابه، لتواصل تسجيل 

هذه المظاهر، مطالبا المسؤول التنفيذي 
األول على رأس والية الجزائر العاصمة 

وكذا رئيس بلدية عين البنيان بالتدخل 
الفوري .

وفي سياق متصل، كشف المنتدى عن 
تسجيل كارثة بيئية أخرى بشاطئ كوراالز 

بوالية وهران، منددا ببقاء الوضع على 
حاله، على الرغم من عديد المراسالت 

وطلبات التدخل، التي تم ارسالها 
المسؤولين المعنيين من أجل التدخل 

وتصحيح الوضع.
واستغرب منتدى المواطنة والبيئة من 

تواصل تدفق مياه الصرف الصحي في 
الشاطئ، على الرغم من أن الوالية وهران 
ستحتضن خالل األيام القليلة القادمة العاب 
البحر االبيض المتوسط، والتي خصصت 

لها مبالغ هامة إلعطاء وجه جمالي للوالية، 
التي ستستقبل ضيوف ضفة المتوسط.

وشدد المنتدى، على أن احتضان والية 
وهران األلعاب البحر األبيض المتوسط، 
يستدعي تظافر جهود كل المسؤولين  من 
أجل القضاء على المظاهر المسيئة، من 
أجل اعطاء أحسن صورة للسياحة في 

الجزائر.
يشار إلى أن السنوات األخيره، شهدت قيام 
مصالح األمن بمداهمات لتحرير الشواطئ 
من قبضة المافيا، التي استولت على العديد 

من الشواطئ ومواقف ركن السيارات، 
ووضع حد لتغولها، بالموازاة مع الشكاوي 

المتعددة للمصطافين بمختلف الواليات 
الساحلية، بسبب ممارسات مافيا الشواطئ، 
التي أحكمت قبضتها عليها بنصب وتثبيت 
المظالت والكراسي، وإجبار المصطافين 

على دفع مبالغ مالية لركن سياراتهم، 
متجاهلين قرارات مجانية الشواطئ، التي 

أقرتها السلطات العليا للبالد

اعلنت وزارة التربية الوطنية عن 
انطالق  المؤسسات التربوية لالطوار 

التعليمية الثالثة ابتدائي وثانوي 
في  االختبارات االستدراكية لضمان االنتقال 

الى القسم االعلى وتفادي اعادة السنة.
واكد  بيان صادر عن وزارة التربية ان 

االختبارات االستدراكية  لمرحلتي االبتدائي 
و الثانوي انطلقت امس االحد وتستمر  اليوم 

االثنين وتمس التالميذ المتحصلين  على 
معدل سنوي  يتراوح بين 4.50 و 4.99 من 
10 في الطور االبتدائي  ويمتحن في المواد 

التي لم يتحصل فيها على المعدل، تالميذ 

السنة الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي.
وحسب الوزارة فانه تم استثناء االمتحانات 

االستدراكية لتالميذ السنة الخامسة"السنكيام" 
رغم   إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم 

االبتدائي و تم  اتخاذ هذا القرار بعد دراسة 
معّمقة، على أن يكون االنتقال من مرحلة 

التعليم االبتدائي إلى مرحلة التعليم المتوسط 
باحتساب المعدل السنوي للفصول الثالثة.

واوضحت الوزارة بالنسبة  الطور الثانوي 
ان االختبارات االستدراكية تمس التالميذ 

المتحصلين  على معدل سنوي يتراوح بين 
9.00 و 9.99 من 20 ويمتحن  في مادتين 

على األكثر من بين المواد المميزة لم يتحصل 
فيهما على المعدل، للسنتين األولى والثانية.

وحددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 
27و28 جوان الجاري موعدا لتنظيم 

االختبارات االستدراكية لتالميذ الطور 
المتوسط، للسنوات األولى والثانية والثالثة، 

على ان تعقد مجالس القبول والتوجيه في 
التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يومي 22 

و23 جوان، وتعقد مجالس التوجيه إلى السنة 
األولى ثانوي ابتداء من 6 جويلية.

مرمي عثماين
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�سواطئ تغرق يف املياه القذرة

 بحذر منتــدى املواطنــة والبيئــة 
من كــوارث بيــئة ببع�ض ال�شواطــئ

ل�سمان "النتقال" اىل اق�سام اعلى وتفادي "اعادة ال�سنة"

تالميذ االبتدائي والثانوي يبا�شرون االمتحانات اال�شتدراكية
تهنئة

تتقدم كل من عائلة �سحواج 

ولميني لمري العائلة 

"�سحواج حممد" باحر التهاين 
القلبية وهذا بح�سوله على 

�سهادة التعليم البتدائي 

والنتقال اإىل املتو�سطة، 

متمنني له مزيد من النجاحات 

امل�ستقبلية والتاألق يف م�ساره 

الدرا�سي واملهني وال�سخ�سي.

مليون مربوك يا حممد



   أكد مشاركون في ملتقى 
دولي بعنوان »وهران في 

قلب المتوسط« نظم من قبل 
لجنة تنظيم األلعاب المتوسطية 

أمس األول، بوهران على 
أهمية الدبلوماسية الثقافية في 

الدفاع عن صورة الجزائر في 
الخارج.

  وفي هذا اإلطار، قدم 
صالح الدين صالحي، باحث 

بجامعة كاستيا المنشا بطليطلة 
)إسبانيا( مداخلة بعنوان 
»وهران فضاء لإلشعاع 

لدبلوماسية ثقافية فعالة في 
ضوء األلعاب المتوسطية« 

حيث أكد على أهمية 
الدبلوماسية الثقافية إلعطاء 
صورة تليق بالبعد الثقافي 

والفني لبالد.
  وأوضح، على هامش 

هذا اللقاء، أن الدبلوماسية 
الثقافية تعتبر »إستراتيجية 

تعتمدها العديد من الدول 
لتعزيز تواجدها على الساحة 

الدولية«.

  ولفت السيد صالحي إلى 
أن »الجزائر التي نجحت 
في تنظيم تظاهرات كبرى 

)تملسان عاصمة الثقافة 
اإلسالمية، قسنطينة عاصمة 

الثقافة العربية، المهرجان 
اإلفريقي(، باستطاعتها 

توظيف أكثر لدبلوماسيتها 
الثقافية بإشراك جميع الفاعلين 

للدفاع عن صورتها في 
الخارج.

  ومن جهتها، قالت فاطمة 
الزهراء بن سلطان، خبيرة 
في التظاهرات المتوسطية 

ومستشارة بلجنة تنظيم 
األلعاب المتوسطية في 

مداخلة بعنوان »الدورة 19 
لأللعاب المتوسطية: األلعاب 

والرهانات«، أن األلعاب 
المتوسطية »تمنح فرصة 

استثنائية للجزائر للعودة بقوة 
في الفضاء المتوسطي«.
  وأكدت المتدخلة على 

ضرورة »مساهمة المؤسسات 
العمومية ووسائل االتصال 

والجمعيات والمواطنين في 
مسعى يهدف إلى الدفاع عن 

صورة الجزائر التي تتعرض 
لهجمات من دول أخرى«.

  وقد تميزت أشغال الملتقى 

بمداخالت عن طريق تقنية 
التحاضر المرئي عن بعد لكل 

من شيخ الزاوية العالوية، 
المبادر لليوم العالمي للعيش 
معا، الشيخ خالد بن تونس، 

الذي أكد على أهمية إدراج 
الرياضة في ثقافة العيش 

معا ولرئيس مؤسسة الحوار 
جنوب-شمال، وزير الدولة 

البلجيكي، شارل فردياند 

نوتمب، الذي أكد على 
ضرورة اعتبار الدورة القادمة 

لأللعاب المتوسطية كرافعة 
للحوار الثقافي بين ضفتي 

البحر األبيض المتوسط.

 خالل ملتقى دويل بعنوان »وهران يف قلب املتو�سط«

اخلارج يف  اجلزائر  �صورة  عن  للدفاع  �صرورية  الثقافية  الدبلوما�صية 

»الق�صبة حتتفل بال�صعبي« فر�صة للقاء الأجيال واإبراز املواهب 
   استقطبت تظاهرة »القصبة تحتفل بالشعبي« التي بادرت بتنظيمها جمعية »شباب مواهب«، أمس األول، بالجزائر العاصمة، فضول وتجاوب 

زوار هذا الحي العريق الذي تزينت أزقته وشوارعه على امتداد القصبة السفلى بمعارض تضم مختلف الفنون والحرف التقليدية على أنغام موسيقى 
الشعبي من أداء أصوات شبابية تحتفل بمئوية طابع الشعبي.

   وقد استمتع زوار حي القصبة العريق الذين توافدوا بكثافة منذ الصباح الباكر وعلى امتداد شوارع وأزقة القصبة السفلى و متحفي الفنون التقليدية 
والشعبية )دار خداوج العمياء( و المنمنمات والخط )قصر مصطفى باشا(، ببرنامج ثري ومتنوع تم إعداده بالمناسبة بإشراك أبناء الحي والحرفيين 

الذين أثنوا على المبادرة وتمنوا استمرارها للترويج لمنتوجهم.
   وامتدت طوابير الزوار الكتشاف مختلف المنتوجات الحرفية اإلبداعية والمشغوالت اليدوية التي أنجزتها أنامل الحرفيين بكل أناقة وجمال 

وإبداع يعكس جانب مهم من مكونات تراث حي القصبة التاريخي وأهم حرفها على غرار معارض النحاس والخزف الفني واآلالت الموسيقية و فن 
األرابيسك إلى جانب معارض فنون تشكيلية و قعدات شعبية من تنشيط أصوات شابة من ممارسي هذا اللون الموسيقي األصيل.

  وانطلقت التظاهرة الفنية بموكب »نساء الحايك« اللواتي ارتدين هذا الزي التقليدي الجزائري العريق بكل أناقة وافتخار مرفوقات بأنغام فرقة 
الزرنة و على إيقاع زغاريد الزوار وحتى بعض السياح األجانب الذي غص بهم هذا الموقع التاريخي ما خلق أجواء من الفرحة والبهجة والحيوية 

على مسار خط  شوارع عمار خوجة ،محمد أكلي مالك ، اإلخوة مشري ، دار مصطفى باشا.
  وفي لقاء فكري نظم على مستوى دار مصطفى باشا أكد األستاذ والباحث نور الدين سعودي، أن »فن الشعبي األصيل ولد وانتشر بالدرجة األولى 
بحي القصبة العريق الشعبي بالعاصمة و كان رواده ومؤسسيه من أبناء القصبة القادمين من مختلف مناطق الجزائر، ليتم تداوله فيما بعد عبر عديد 
المدن كمستغانم وبجاية قسنطينة وغرداية، الفتا أنه من رواد مدرسة الشعبي، »الشيخ الناظور و الشيخ مريزق ليقوم بعدها أمحمد العنقى المعروف 
بذكائه الخارق في النهل من تراث شعر الملحون وعصرنة الموسيقى من خالل إدخال آالت عصرية كالموندول وهوما أدى إلى انتشارها وشهرتها 

.«
  واعتبر سعودي، أن جيل الفنانين الذين تتلمذوا على يد الشيخ امحمد العنقى واصل تجديد الطابع الشعبي وهو مسار طويل مازال قائما لتطوير هذا اللون الفني األصيل ومنهم الراحلين الهاشمي قروابي ، بوجمعة العنقيس ، حسن 

السعيد، دون إغفال دور الموسيقار محبوباتي الذي قام بثورة فنية في مجال الشعبي تعكس عبقريته وذوقه الفني الرفيع وكذا الفنان بودالي سفير وغيرهم ممن أسسوا لمدرسة الشعبي األصيلة.
   من جهته، أعرب المطرب و المؤلف و العازف على البيانو، الهادي العنقى --نجل عميد األغنية الشعبية الشيخ أمحمد العنقى -- خالل اللقاء ، عن » استحسانه للمبادرة التي شكلت لقاءا حميميا للتعارف بين مختلف الفنانين من 

مختلف األجيال واكتشاف مختلف اإلبداعات الفنية »، مبرزا  »أهمية التكوين الفني للجيل الجديد من ممارسي الطابع الشعبي وباقي الطبوع للحفاظ على التراث الموسيقي الجزائري واستمراريته«.
   بدوره تطرق األستاذ بالمعهد العالي للموسيقى وصانع آلة العود، تيرصان عبد القادر، إلى »أهم مكونات الجوق الموسيقي الشعبي الذي يعتمد على آالت مختلفة على غرار الغيتارة، الناي، الكمان، البيانو، القانون، البانجو، الرباب 

في حين لم يتم إدخال آلة العود« مؤكدا أن »آلة الموندول مصنوعة بالجزائر ألول مرة من طرف جزائري - إيطالي كان يقطن بحي بباب الوادي ولديها خصائص إيقاعية مغايرة آللتي البونجو و الغيتارة«.
   وبالمناسبة ذكرت رئيسة جمعية » شباب مواهب« ، نصيرة دواغي، أن التظاهرة التي تتزامن وإحياء الذكرى المئوية لميالد فن الشعبي تهدف إلى » مد جسور التواصل بين األجيال الفنية للحفاظ على مخزون تراث الموسيقي 

الشعبية وهو الفن الراقي الذي كان حي القصبة فضاء رمزيا وتاريخيا لميالده وقد التف حوله كل أبناء مناطق الوطن لما يحمله من قيم فنية وذائقة راقية«.
   كما تضمن برنامج تظاهرة »القصبة تحتفل بالشعبي«  جلسات بيع بالتوقيع للكتاب نور الدين حموش، نور الدين لوحال وسمير جاما في حين احتضن مقهى ماالكوف وبعض الساحات القريبة من القصبة السفلى قعدات فنية 

لمواهب شعبية صاعدة إلى جانب عرض للحكواتية بمتحف الفنون الشعبية و عرض أزياء رجالي للمصمم رضوان رباعين.

ي�ساركه البطولة جنله الأ�سغر

النجم عادل اإمام بعد غياب 12 عاما يعود بفيلم »الواد واأبوه«
أكد المنتج عصام إمام شقيق الممثل المصري عادل إمام أن »الزعيم« سيعود إلى السينما قريبا بفيلم جديد يحمل عنوان »الواد وأبوه« من تأليف صالح الجهيني     

وإخراج رامي إمام.
وقال عاصم إمام في مداخلة هاتفية لبرنامج »ترندنغ« إنه بصدد االستعداد لتجهيزات الفيلم الجديد من بطولة شقيقه عادل وابن األخير محمد ومن إخراج االبن    

األكبر رامي، وتابع المنتج المصري أن: عادل متحمس جدا للعودة إلى السينما، وفيلم »الواد وأبوه« حتى اآلن مجّرد فكرة، وتم تأجيل تنفيذها بسبب انشغال 
محمد عادل إمام بتصوير فيلمه الجديد »عمهم«، الذي سيعرض في عيد األضحى 2022.

وعن فريق العمل، قال المنتج المصري »سيعمل على فكرة الفيلم بشكل مكثف بعد العيد، ولم يستقر على باقي فريق العمل حتى هذه اللحظة، باستثناء مشاركة   
محمد إمام البطولة مع الزعيم، وهو من إخراج رامي إمام«.

جاءت هذه التصريحات في إطار مداخلة المنتج عصام إمام، لينفي ما تردد من شائعات عن صحة شقيقه الزعيم، حيث تواترت قبل أيام شائعات حول أزمة    
صحية يخوضها نجم الكوميديا المصري، وهو ما نفاه الشقيق المنتج، مؤكدا نشاط واستقرار الحالة الصحية لعادل إمام.

وبسؤال عصام إمام عن محتوى الفيلم، قال »من عنوان الفيلم يستطيع المشاهد معرفة محتواه، األب عادل إمام واالبن محمد إمام، حيث يدور في إطار كوميدي   
حول العالقة بين األب وابنه، وكيف تأثرت العالقة بينهما ولغة الحوار وحتى األفكار بالتكنولوجيا ومواقع التواصل االجتماعي«.

  وتابع عصام »لدينا هذا السطر فقط«، موضحا أن »األعمال التي تعاونت فيها مع عادل إمام بدأت بسطر واحد مكتوب«، واستشهد بفيلم »اإلرهاب والكباب« 
عام 1992، إذ كان سطرا يدور حول »مواطن يذهب الستخراج مستندات لتحويل أبنائه من مدرسة بعيدة عن المنزل إلى أخرى مجاورة لها، فيضطر للذهاب 

إلى مجمع التحرير، ولم يخرج منه، وعندما تّم تطوير الفكرة خرجت بهذا الشكل النهائي، ونال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد«، كما استشهد بتكرار التجربة مع 
فيلم »السفارة في العمارة« عام 2005.

   وامتد غياب عادل إمام 12عاما، منذ آخر ظهور له في السينما بفيلمه »زهايمر« عام 2010، حتى عاود الظهور مرة أخرى لكن عبر شاشات الدراما 
التلفزيونية بمسلسل »فرقة ناجي عطا هللا« 2012 لتتوالى أعماله التلفزيونية على مدى 10 أعوام ظهر خاللها في 8 مسلسالت من بطولته، وتعد هذه المدة هي أطول فترة يغيب فيها عادل إمام عن السينما منذ انطالقة مسيرته نهاية 

الستينيات، وغاب عاما واحًدا فقط عن الشاشة الفضية عام 2001، ليعود في العام التالي بفيلم »أمير الظالم« 2002 بشخصية جديدة تناسب تقدمه في العمر، ويبدو أنه قرر العودة للسينما بعد غياب آخر عن التلفزيون استمر لمدة 
عامين بعد عرض آخر أعماله التلفزيونية »فالنتينو« عام 2020 .
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شرعت العدالة الهولندية هذا االسبوع في 
محاكمة خمسة أشقاء من جنسية مغربية بتهمة 
االنتماء لمنظمة اجرامية تنشط في تهريب و 

حيازة المخدرات و غيرها من الممنوعات من 
أمريكا الجنوبية الى أوروبا, حسب ما ذكرت 

تقارير اعالمية أمس.
وقالت نفس المصادر ان اليوم األول من 

الجلسة شهد حضور ثالثة فقط من المشتبه 
بهم الخمسة إلى المحكمة, ويعتقد إن االثنين 

اآلخرين تمكنا من الهروب إلى المغرب.
ويتعلق االمر بمغربي )41 عاما( يعتقد أنه 
نظم تهريب المخدرات إلى إنجلترا وغسل 

أكثر من 6 ماليين يورو, بينما يعتبر الثاني 
)43 عاما( مسؤوال عن تنظيم شحنات 

المخدرات من بيرو وكولومبيا وسورينام.
وتوقع المدعي العام الهولندي ان يكون 

المتهمان قد فرا إلى المغرب بعدما تمكنا 
من تأسيس شبكة عالقات قوية في المغرب, 
بحسبه.وقد تم اإليقاع باإلخوة الخمسة بفضل 

رسائل مشفرة كشفت أنهم كانوا يهربون 
مخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وتعود وقائع العملية الى عام 2021 حينما 
قامت الشرطة الهولندية بتفتيش منزل المشتبه 

فيهم وتمكنت من حجز مخدرات مخبأة في 
سيارتين و مبلغ مالي بقيمة 8.5 مليون 
يورو نقدا.وبالرغم من اعتقالهم ووجود 

أدلة دامغة ضدهم, إال أن المحكمة الهولندية 
وافقت على تعليق االحتجاز المؤقت لألشقاء 

المغاربة الخمسة مع فرض حظر على مغادرة 
األراضي الهولندية.

وبرر المدعي العام الهولندي تعليق احتجازهم 
بقوله أن "أيدي العدالة الهولندية مقيدة ألنه 

ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع 
المغرب".وتأتي هذه القضية لتثبت مرة أخرى 

أن المغرب, الذي ال يزال ومنذ عدة عقود 
يحتل الصدارة في التقارير الدولية عن زراعة 
وانتاج الحشيش وتهريبه, أصبح يمثل "خطرا 

حقيقيا" للبلدان االوروبية و منها اسبانيا و 
بلجيكا و ايطاليا التي كثيرا ما أعلنت كل منها 

في االشهر الماضية عن ضبط و احتجاز 
أشخاص متورطين في تهريب المخدرات الى 

أراضيها, يحملون الجنسية المغربية.

وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي بال 
القنطي أن المملكة المغربية تحولت منذ فترة 

طويلة إلى "دولة مخدرات", تثير مشاكل 
كبيرة لمحيطها بالنظر إلى الكميات الفلكية من 

المخدرات المنتجة بشكل متزايد في المملكة.
وأضاف نفس المحلل أن "المغرب دولة 

مخدرات, اقتصادها يعتمد على المخدرات. 
كما يتحدث بعض المراقبين عن تهريب 
الكوكايين من هذه البالد, و تم إنشاء كل 

شبكات تهريب المخدرات والجريمة الدولية 
من هذه البالد".وأكدت الهيئة الدولية لمراقبة 

المخدرات ذلك حين قالت في شهر مارس 
الماضي أن المغرب يعد "أكبر منتج للحشيش 

في العالم و اليزال البلد الرئيسي المتاجر 
بالقنب الهندي الذي يدخل الى االتحاد 

االوروبي".
كما كشف مكتب االمم المتحدة المعنى 

بالمخدرات و الجريمة في تقرير نشره على 
موقعه الرسمي في يونيو من العام الماضي أن 
"معظم كميات القنب الهندي )مخدر الحشيش( 

التي تصل إلى أوروبا, تأتي من المغرب".

ال زالت السياسة التطبيعية لنظام المخزن مع 
الكيان الصهيوني تحصد استهجانا واسع النطاق 
من قبل الشعب والهيئات الحقوقية في المغرب, 

الرافضين لسيرورة "الصهينة" والهستيريا 
"الصهيو-تطبيعية" وخيانة القضية الفلسطينية, 

ليضاف الى سجل الممارسات المخزنية فضيحة 
مدوية, تتعلق بإطالق البرلمان مجموعة 

"الصداقة" المغربية-الصهيونية.
وكان وقع خبر اطالق مجموعة "صداقة" 

في البرلمان تكرس التطبيع القائم بين النظام 
المخزني والكيان الصهيوني, مدويا في الشارع 
المغربي, الذي اعتبر األمر "فضيحة كبرى", 

جعلت المرصد المغربي لمناهضة للتطبيع يدين 
ذلك في بيان له. واعتبر في هذا الصدد, قرار 
تشكيل المجموعة "جريمة كبرى بحق اإلرادة 
الشعبية للمغاربة وتكريسا لحالة الشرود العام 

لمؤسسات الدولة بعد فضيحة التطبيع الرسمي", 
عن طريق مقايضة القضية الفلسطينية 

بالصحراء الغربية, في اشارة لما قام به نظام 
المخزن في عهد الرئيس االمريكي السابق 

دونالد ترامب, الذي اعترف ب"سيادة" المغرب 
المزعومة على الصحراء الغربية.

وأكد المرصد أن "المجموعة المذكورة ستبقى 
عارا يالحق كل من خطط لها وصادق عليها 

وانتمى إليها, باعتبارها مجموعة خيانة للوطن 
واألمة والقدس والشهداء المغاربة", و أضاف 

أن "عمالء التطبيع بالمغرب يصرون على 
تمريغ كرامة الشعب المغربي في قذارة الخزي 

والعار, عن سبق إصرار و إرادة استبدادية, 
ال عالقة لها مطلقا بموقف المغاربة من العدو 

الصهيوني اإلرهابي".

واستنكر ما يتم اليوم في المملكة المغربية من 
"خيانة وظيفة المؤسسة التشريعية وواجب 

وفائها لموقف الشعب المغربي, الذي يصرخ 
مأل حناجره "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" 

.. بل وخيانة موقع الدولة المغربية على رأس 
لجنة القدس".

وعدد في السياق, جملة الخيانات التي قام 
بها المخزن بتطبيع عالقاته علنيا ورسميا مع 

الكيان الصهيوني, ومن بينها محاولة استضافة 
العقيد الصهيوني, غابرييل بانون, في البرلمان 
المغربي, لكن مع اخفاء حقيقته, وتقديمه على 
أساس كونه مستشارا مغربيا فرنسيا يحاضر 

في الجيو-سياسة, وتزامنت القضية مع جريمة 
الكيان الصهيوني المتمثلة في اغتيال االعالمية 

شرين أبو عاقلة, األمر الذي عقد مهمة 
مسؤولي البرلمان.

من جهة أخرى, وفي سياق الرفض العلني 
للسياسات التطبيعية, استنكرت الجبهة المغربية 

لدعم فلسطين وضد التطبيع )فرع أغادير 
الكبير(, ما وصفته ب"المحاوالت البائسة 

لفرض التطبيع كواقع ملموس على المغاربة 
في منطقة سوس العالمة, وسائر جهات 

ومناطق المغرب".ونشرت الجبهة بيانا تؤكد 
فيه أن "سكان سوس العالمة, تفاجؤوا ومعهم 
كل الرأي العام المغربي, باألنشطة التطبيعية 

المتتالية التي تشهدها مدينة أغادير, والتي 
تهدف الى تشويه تاريخ المنطقة المجاهدة 
الرافضة لكل تقارب مع الكيان الصهيوني 

المجرم".
وأضافت الجبهة المناهضة للتطبيع, أن المدينة 
شهدت "تدنيس ممثل الكيان لبعض فضاءاتها 

كشاطئ المدينة وبعض المرافق األخرى", 
اضافة الى استضافة مهرجان السينما والهجرة, 

في دورته ال18 و المنظم هناك, صهاينة 
للمشاركة في عروضه, وحشد تالميذ مؤسسات 
تعليمية خاصة لزيارة معرض  للصهاينة نظم 

على الهامش, دون أخذ إذن أوليائهم. وأدان 
فرع الجبهة بأغادير الكبير "كل األنشطة 

التطبيعية مع الكيان الصهيوني مهما اتخذت 
من أشكال فنية أو رياضية أو اجتماعية أو 

اقتصادية وسياسية", مشددا على أن ذلك 
"سيظل في اقتناعنا وفي وجدان المغاربة, 

أفعاال مشينة ومرفوضة وال يقبلها كل شريف 
غيور على وطنه".

وفي السياق, أعلنت الجبهة عزمها على 
"التصدي لكل المحاوالت واالختراقات 

الصهيونية لبلدنا ومنطقتنا", مشيرة الى أن ما 
يحدث "محاوالت مشبوهة ومفضوحة مهما 

حاول البعض التستر عليها أو إضفاء أي طابع 
إنساني أو تاريخي عليها". ودعت الجبهة 

المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, النخب 
المحلية ورجال األعمال الوطنيين بسوس 

العالمة الى مقاطعة كل أشكال التطبيع مع الوفد 
الصهيوني, وطالبت كل الشرفاء والهيئات 

الوطنية السياسية والنقابية والثقافية والرياضية 
والفنية واالجتماعية المغربية إلى رفض كل 
تنسيق أو لقاء مع الصهاينة, ونفض األيدي 

من مثل هذه األنشطة التطبيعية المخزية. 
وجددت الجبهة التأكيد على مساندتها و إشادتها 

بانتفاضة "العز والكرامة" التي يخوضها 
الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية, وفي مقدمتها 

مقاومته الباسلة.

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي هجمات استهدفت تخندقات قوات 
االحتالل المغربي بقطاع البكاري, حسبما أفاد 
البيان العسكري رقم 563 الصادر عن وزارة 

الدفاع الصحراوية. وأوضح البيان - الذي 
أوردته وكالة االنباء الصحراوية )واص( أمس 

السبت - أن" وحدات من جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي استهدفت قوات االحتالل المغربي 
بقصف مركز بمنطقة أم الدكن  قطاع البكاري 

مرتين متتاليتين".
وأضاف البيان, أن "قواعد االحتالل المستهدفة 

تمت إصابتها مباشرة وقد شوهدت السنة 

النيران واعمدة الدخان تتصاعد منها". وتتوالى 
هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي 

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

على طول الجدار الرملي )جدار الذل والعار(, 
يضيف ذات البيان.

هولندا : 

حماكمة خم�سة �أ�سقاء من جن�سية 
مغربية يف ق�سية تهريب �ملخدر�ت

�جلي�ش �ل�سحر�وي ي�ستهدف تخندقات قو�ت �الحتالل �ملغربي بقطاع �لبكاري

املغرب:

 �لربملان يخون �لفل�سطينيني وي�سيف ف�سيحة جديدة 
"لله�سترييا �ل�سهيو-تطبيعية" �ملخزنية

�إ�سبانيا مدع�ة لتحمل م�س�ؤولياتها 

�لتاريخية يف ت�سفية �ال�ستعمار 
من �ل�سحر�ء �لغربية

تعهد متضامنون إسبان بالقيام بالمزيد من الفعاليات السياسية 
للضغط على الحكومة اإلسبانية من أجل دفعها لالنصياع للشرعية 
الدولية وتحمل مسؤولياتها تجاه تصفية االستعمار من مستعمرتها 

السابقة الصحراء الغربية، ووضع نهاية لالحتالل المغربي 
الالشرعي، حسبما ذكرت وكالة األنباء الصحراوية. وأوضحت 

الوكالة، أن المتضامنين اإلسبان، جددوا "دعمهم ومساندتهم لحق 
الشعب الصحراوي في تقرير المصير واالستقالل، طبقا لقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة بمنح تقرير المصير للشعوب المستعمرة 

التي من ضمنها الشعب الصحراوي".
 وأشارت إلى أن السيدة خديجتو المخطار، نائب ممثل جبهة 
البوليساريو بمدريد، قدمت محاضرة حول مستجدات القضية 

الصحراوية على المستوى السياسي - خالل مشاركتها في ندوة 
تضامنية مع الشعب الصحراوي بمدينة ألكاال دي إيناريس 
اإلسبانية - أطلعت من خاللها المشاركين، على الوضعية 

المزرية التي يعيشها الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من 
الصحراء الغربية في ظل االنتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق 
اإلنسان، كما استعرضت المسؤولة الصحراوية، ما تتعرض له 

النساء الصحراويات من اعتداءات وحشية في ظل صمت الدولة 
اإلسبانية عما يرتكبه المخزن المغربي من جرائم في حق المدنيين 

الصحراويين هناك، يضيف ذات المصدر.

تعليق معاهدة �ل�سد�قة �جلز�ئرية �ال�سبانية:

  �سان�سيز ت�سبب 
يف "كارثة �سيا�سية"

انتقد رئيس الجمعية الثقافية االسبانية الجزائرية "ميغال دي 
سرفانتيس"، فرناندو نوفو النس سوء تسيير رئيس الحكومة 

االسبانية، بيدرو سانشيز وافتقاره للنظرة السياسية، بما تسبب في 
"كارثة سياسية ودبلوماسية" بين الجزائر واسبانيا.

 La( "ففي مساهمة له نُشرت على الموقع االخباري "الباتري نيوز
Patrie News(، أوضح السيد فرناندو نوفو النس أن "هذا األمر 

يشكل كارثة سياسية ودبلوماسية تسبب فيها وبشكل حصري سوء 
التسيير لدى رئيس الحكومة االسبانية، بيدرو سانشيز، و وافتقاره 
للنظرة السياسية القويمة، بما أثر بشكل خطير على العالقات بين 

البلدين".
كما أكد المتحدث أنه "منذ التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار والتعاون بين الجزائر واسبانيا في 2002 والتي لجأت 

الجزائر إلى تعليقها مؤخرا، كانت الحكومة الجزائرية توفي دائما 
بالتزاماتها، ، وتصرفت كشريك وصديق وفي إلسبانيا"، معربا 

عن أسفه "لعدم تصرف الحكومة االسبانية الحالية بذات الطريقة". 
وذكر أيضا بالعالقات الجيدة بين الجارتين منذ قرون مضت، 

معتبرا أنه من خالل القرار "غير المبرر" لسانشيز الذي وصفه 
"باالحتقار لألمة والشرعية الدولية لكون اسبانيا تبقى القوة المديرة 

في الصحراء الغربية" تكون اسبانيا قد خانت األمة االسبانية و 
الجزائر وأضرت باالقتصاد االسباني وسمعته الدولية".

واستطرد يقول إنه "ال يمكن بمكان خيانة الصديق، تحت أي 
ظرف كان. فمحاولة شرح العكس ما هي إال طريقة للكذب 

والتحايل على الرأي العام الذي يتعرض لإلستغباء بسبب هذه 
الحجج الواهية".وفي هذا الشأن، يضيف فرناندو نوفو النس 

"أقولها وأكررها مرة أخرى، إن هذا األمر يشكل خيانة للشعب 
االسباني الذي يساعد الشعب الصحراوي بالحزم والعناية 

الالزمتين منذ 1976، وخيانة للشرعية الدولية ولدورنا كقوة مديرة 
بالصحراء الغربية، وخيانة أيضا للجزائر التي وقعنا معها على 

معاهدة الصداقة المذكورة أعاله".
كما حذر المتدخل من تأُثر االقتصاد االسباني بسبب قرار سانشيز، 
السيما فيما يتعلق ب500 مؤسسة اسبانية ناشطة بالجزائر، مؤكدا 
أن "مناصب الشغل واألشخاص والعائالت ستعاني من هذا القرار. 
وثمة أيضا عديد المؤسسات والعمال والعائالت ممن تأُثروا بالقرار 

التعسفي لرئيسنا"، أما فيما يتعلق بمكانة إسبانيا دوليا، فقد تأسف 
نوفو النس لكون شخص مثل خوسيه مانويل ألباريس على رأس 

الدبلوماسية اإلسبانية، مشيرا إلى أن هذا األخير "مسؤول عن بلوغ 
أعلى مستويات عدم جدوى سياستنا الخارجية وفقدان هيبتها".

وقال المسؤول اإلسباني "أرى بأن منصب وزير الخارجية أكبر 
بكثير من هذه الشخصية غير الكفؤة والمفتقدة لعالقات دبلوماسية 
رفيعة المستوى"، مضيفا "ربما هذا هو السبب في أنه أينما حل، 

يلتقط الصور ويضعها على وسائل التواصل االجتماعي )مثل 
LinkedIn(، ليظهر أنه كان هناك، في ظل انعدام نتائج جيدة 
تتحدث عن نفسها". وفي إشارة إلى "الموقف الخسيس )المتسم( 

بالجبن وعدم الكفاءة" للوزير "ألبارس الذي ذهب يشتكي إلى 
االتحاد األوروبي لمساعدته في حل المشكلة، أكد رئيس الجمعية 

أن هذا الموقف "يعطي فكرة عن ضعف وعدم كفاءة هذه الحكومة 
دوليا".

واستطرد المسؤول اإلسباني قائال "أود أن أعرف إلى أي مدى 
كان ألباريس منصفا في إخبار بروكسل بما حدث وآمل أال يكون 
قد نقل أنصاف حقائق فقط من أجل طلب المساعدة"، كما تأسف 
نوفو النس ألن االتحاد األوروبي قد "أدلى بتصريحات مؤسفة 

دون التحدث مع الطرف اآلخر" وأنه "ال ينظر بنفس القلق الشديد 
إلى االحتالل غير المشروع للصحراء الغربية ونهب ثرواتها 

الطبيعية". وأضاف "يؤلمني كثيرا أن أرى كيف يتم تحطيم مستقبل 
من الفرص والتعاون والنمو المشترك في العديد من القطاعات 

بسبب شخص عديم الكفاءة جعل من الكذب وعدم الثقة والخيانة 
نمط حكمه".

�ل�كاالت

 www.elraed.dz
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وكشفت الهيئة ونقال عن محاميها، أمس، عن 
عدد من الحاالت المرضية المحتجزة داخل 

معتقل »نفحة« ومن بينها حالة األسير شادي 
غوادرة )34 عاما( من جنين، والذي يعاني من 
آثار إصابته خالل عملية اعتقاله، حيث أصيب 

بـ7 رصاصات في مختلف أنحاء جسده، ما سبب 
له بمشاكل في المعدة وهو بحاجة ماسة إلجراء 
عملية، لكن إدارة المعتقل ترفض ذلك وتكتفي 

بإعطائه المسكنات.
وتابعت الهيئة، أنه منذ حوالي سنة واألسير 

غوادرة يشتكي من مشاكل بالتنفس وآالم 
بالصدر، ومن أوجاع متكررة بالرأس ودوار 
مستمر، ومؤخرا وبعد مماطلة لوقت طويل 

خضع األسير لفحوصات طبية وتبين أنه يعاني 
من وجود أورام في صدره ولغاية اللحظة لم 

تحدد طبيعة الورم، وهو بانتظار خضوعه 
لفحوصات أخرى، رغم تشخيص أطباء االحتالل 

بأن حالته الطبية ال تستدعي االنتظار.
وأشارت الى أن األسير خالد أبو عمشة )59 
عاما( يعاني من عدة مشاكل صحية في القلب 
والرئتين، ويشتكي من آالم بالرأس واألسنان، 
وتكتفي إدارة السجون بإعطائه المسكنات فقط 

دون تشخيص حالته الصحية وذلك منذ أكثر من 
6 سنوات، علما أنه من بيت حانون ومعتقل منذ 

العام 2006.
وفي السجن ذاته يشتكي األسير مروان عبد 

العزيز )43 عاما( من مخيم البريج، ومعتقل 
منذ العام 2007 والمحكوم بالسجن المؤبد، من 
مشاكل حادة باألسنان منذ أكثر من 10سنوات، 
حيث ال توجد لديه طواحين ومعظم أسنانه على 

وشك السقوط، ما تسبب له بمشاكل صحية أخرى 
في المعدة والهضم، نتيجة لعدم قدرته على 

المضغ بشكل جيد.
وحملت الهيئة إدارة سجون االحتالل المسؤولية 

كاملة عن استمرار االحتالل بسياسة اإلهمال 
الطبي بحق األسرى، وطالبت المؤسسات 

الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان والصليب 
األحمر الدولي بالقيام بدورها الالزم تجاه قضية 

األسرى، خاصة المرضى منهم.
من جهة أخرى، طالبت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين، المجتمع الدولي بكافة تشكيالته 

ومؤسساته ببذل جهوده والعمل على إلزام 
االحتالل الصهيوني لإلفراج الفوري عن 

محرري صفقة )وفاء األحرار(، والذي مضى 

على إعادة اعتقالهم 8 سنوات داخل سجون 
االحتالل.

وأوضحت الهيئة أنه بتاريخ 18/6/2014 أعاد 
جيش االحتالل اعتقال 70 أسيراً ممن تم اإلفراج 

عنهم ضمن صفقة وفاء األحرار والتي أُبرمت 
خالل عام 2011 بوساطة مصرية، حيث تم 

خاللها إطالق سراح 1027 أسيراً مقابل تسليم 
جندي صهيوني.

وأضافت أن سلطات االحتالل أعادت األحكام 
السابقة بحق 50 أسيراً من هؤالء األسرى، 
وغالبيتهم بالسجن المؤبد باإلضافة إلى عدة 

سنوات، وما زال االحتالل يحتجز داخل سجونه 
49 منهم، حيث يقبعون بظروف اعتقالية 

ومعيشية صعبة للغاية.
وأشارت الهيئة أنه من أبرز األسرى الذين 

أُعيد اعتقالهم خالل عام 2014 األسير نائل 
البرغوثي والذين وصل مجموع سنوات اعتقاله 

إلى ما يزيد عن 42 عاماً، واألسير عالء 
البازيان، وعدنان مرغة وغيرهم من األسرى.
ولفتت أنه ما جرى مع محرري صفقة )وفاء 
األحرار(، يعد شاهد حي ودليل واضح على 

السياسة االنتقامية التي يتبعها االحتالل بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني، فإن األسرى والمعتقلين بعد 

تحررهم ال يسلموا من التنكيل من قبل سلطات 
االحتالل، بل على العكس يتعرضون لمزيد من 

المالحقة والتنغيص وإعادة اعتقالهم وزجهم 
بالسجون بدون أي مبررات.

ودعت الهيئة مجدداً المؤسسات الحقوقية 
واإلنسانية لتكثيف جهودها والضغط على 

سلطات االحتالل إلطالق سراح محرري صفقة 
وفاء األحرار وإنهاء اعتقالهم التعسفي، مطالبة 

األشقاء المصريين بتقديم المساعدة والدعم 
ورعاية هذه القضية من جديد.

لإلشارة، يخوض ستة معتقلين في سجون 
االحتالل الصهيوني، إضرابا مفتوحا عن الطعام، 
رفضا العتقالهم اإلداري، أقدمهم: خليل عواودة 
المضرب منذ 109 أيام، ورائد ريان، المضرب 

منذ 74 يوما.
وحذر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 
قدري أبو بكر من انتكاسة صحية مفاجئة على 

حياة المعتقلين عوادة وريان، نتيجة نقص 
كمية السوائل في جسميهما. وقال أبو بكر إن 
سلطات االحتالل تستخدم االعتقال اإلداري 

لزج الفلسطينيين داخل الزنازين دون محاكمات 
أو إبداء األسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد 

تلقائيا.

اعتربها نتيجة لإزدواجية املعايري الدولية

»اخلارجية الفل�سطينية« 
تدين جرمية اإعدام 
ال�سهيد نبيل غامن 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة االعدام الميداني 
البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل الصهيوني قرب جدار الفصل 
العنصري في قلقيلية، وأدت إلى استشهاد المواطن نبيل غانم )53 

عاما( من قرية صرة غرب نابلس، وتعتبرها امتدادا لمسلسل طويل من 
اإلعدامات الميدانية التي تمارسها دولة االحتالل عن سبق اإلصرار.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أمس، أن جريمة إعدام 
الشهيد غانم جاءت ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري 
لالحتالل، التي تسهل اغتصاب حياة أي مواطن فلسطيني وإطالق 

الرصاص عليه بهدف القتل دون أن يشكل اي خطر على جنود 
االحتالل أو مستوطنيه، في إرهاب منظم يعبر عن منظومة استعمارية 
عنصرية تسرق األرض الفلسطينية في وضح النهار، كما تسرق حياة 

أصحابها األصليين.
وأشارت إلى أن تلك التوجيهات والتعليمات حولت جنود االحتالل 

وعناصر اإلرهاب المنتشرين في عموم الضفة الغربية المحتلة وحدود 
قطاع غزة إلى آالت متحركة للقتل، تتعامل مع أي فلسطيني كهدف 

للرماية في ميدان التدريب.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الصهيونية برئاسة المتطرف 

نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة 
وغيرها من اإلعدامات الميدانية، كما حذرت من مغبة التعامل مع 
جرائم القتل الصهيونية كأرقام في اإلحصائيات تخفي حجم المعاناة 
واآلالم التي تتكبدها األسر الفلسطينية جراء فقدان أرباب عملها أو 

فلذات أكبادها.
وقالت: »إذ تتابع الوزارة جرائم االعدامات الميدانية على المستويات 

الدولية كافة خاصة المسار القانوني الدولي والمحاكم الدولية، فإنها 
تطالب المحكمة الجنائية الدولية التسريع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات 

توقيف وجلب للمسؤولين اإلسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم 
المستمرة، وتطالب اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي واألمين العام 

لألمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل، 
ومساءلة ومحاسبة االحتالل على جرائمها وخروقاتها الجسيمة للقانون 

الدولي.
وأكدت أن غياب اإلرادة الدولية الكفيلة بإجبار دولة االحتالل على 
وقف تصعيدها الدموي ضد شعبنا الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، 
وإجبارها على االنخراط في عملية سياسية حقيقية إلنهاء احتاللها 

ألرض دولة فلسطين يشجع سلطات االحتالل على التمادي في ارتكاب 
المزيد من الجرائم واالنتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق اإلنسان والتنكر 

اللتزاماتها كقوة احتالل.
من جانب آخر، قالت الخارجية الفلسطينية«إن تعميق االستيطان يعني 
تكريس نظام الفصل العنصري الصهيوني »األبرتهايد« في فلسطين 

المحتلة، ومحاولة إلدخال تغييرات كبيرة في واقع األرض الفلسطينية، 
بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعاً يصعب تغييره، 

وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة 
االحتالل ووفقاً لخارطة مصالح الكيان االستعمارية«.

وأوضحت الخارجية في بيان، صدر عنها أمس، أن تعميق االستيطان 
و«األبرتهايد« يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، 
إن لم يكن وأده، وإغالق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية 

المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، األمر الذي يقوض فرصة التوصل 
إلى حلول سياسية للصراع، ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.

وحملت الحكومة الصهيونية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق االستيطان، واعتداءات المستوطنين، 

ونتائجها، وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة إلحياء عملية السالم.
وأكدت أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص 

القرار )2334(، وعدم مساءلة ومحاسبة االحتالل على جريمة 
االستيطان المركبة، يشجع االحتالل على التمادي في تنفيذ المزيد من 

المخططات االستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، واالستخفاف 
بالقانون الدولي واألمم المتحدة وقراراتها.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية عمليات تعميق االستيطان االستعماري 
العنصري في عموم األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك االستيالء 

وسرقة المزيد من األرض الفلسطينية، كما هو الحال في عزموط، ودير 
الحطب لتوسعة مستعمرة »الون موري«، وعمليات السطو الصهيونية 
على األراضي الوقفية اإلسالمية والمسيحية في القدس واالستيالء على 

ما يزيد عن 20 دونما في المصرارة، وفصلها عن منطقة باب العامود، 
وتفتيت الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة وفصله بعضها عن 

بعض على طريق إلغائه، في أبشع عملية تطهير عرقي يتعرض لها 
الوجود الفلسطيني في القدس خاصة، وفي عموم المناطق المصنفة )ج( 

بما فيها مسافر يطا واألغوار عامة.
وتطرقت إلى اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم اإلرهابية 

المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى 
أراضيهم وقطع عالقتهم معها تحت ضغط وتهديد عناصر اإلرهاب 
اليهودي، كما حدث ضد المواطنين في بلدة كفر الديك وضد عرب 

المليحات في التجمع البدوي بالمعرجات، كجزء ال يتجزأ من مخطط 
صهيوني يهدف لتهجير ما يزيد عن 154 تجمعا بدويا في الضفة 

الغربية المحتلة، لتسهيل سيطرة االحتالل والمستوطنين على مساحات 
واسعة منها.

وقالت: إن »هذه الجريمة البشعة تتم يوميا ضد شعبنا، وأرضه، 
وممتلكاته، ومقدساته، بحماية وإسناد جيش االحتالل الذي منح 

منظمات المستوطنين اإلرهابية المزيد من الصالحيات لتكريس دورها 
كرأس حربة في تنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات االستيطانية، 
ونهب األرض الفلسطينية لصالح االستيطان، وإقامة المزيد من البؤر 

العشوائية، كما حصل في منطقة البطاين في قريوت، وكما حصل للمرة 
الثالثة في إقدام المستوطنين على إعادة بناء البؤرة االستيطانية العشوائية 

في اللبن الشرقية جنوب نابلس«.

الوكالت
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هنية يدعو للتعامل مع 4 متغريات لبناء الإ�سرتاتيجية الفل�سطينية ويوؤكد

»م�ستعدون لتحقيق الوحدة وجتاوز حالة الإنق�سام«
جّدد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 

اإلسالمية الفلسطينية »حماس«، تأكيده استعداد الحركة لتحقيق 
الوحدة وتجاوز حالة االنقسام الداخلي، »حتى لو تطلب ذلك بناء 

جبهة وطنية فلسطينية تحمي الثوابت وترعى المقاومة وتشكل 
مرجعية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير إذا ما تعثرت 

الوحدة العامة«.
ودعا هنية االستراتيجيين وصناع القرار إلى االنتباه والتركيز على 
أربعة متغيرات مهمة يجب التعامل معها ومع نتائجها لبناء الرؤية 

اإلستراتيجية الفلسطينية المستقبلية.
وقال رئيس الحركة خالل كلمته في مؤتمر »السيادة الفلسطينية، 

المتغيرات االستراتيجية والمسارات المستقبلية« الذي تنظمه جامعة 
األمة بغزة إن »أُولى المتغيرات على صعيدنا الفلسطيني تتمثل في 

نتائج معركة سيف القدس التي شّكلت نقلًة نوعيًة وتحواًل استراتيجًيا 
في إدارة الصراع مع االحتالل الصهيوني«.

وأضاف أن هذه النتائج كانت واضحة جًدا، سواء في إطار توحيد 

األرض والشعب وربط معادلة القوة التي تمثلها المقاومة مع القداسة 
التي تمثلها القدس والمسجد األقصى، الفًتا إلى أن القضية أيًضا 

استعادت مكانتها االعتبارية على صعيد األمة واالهتمام العالمي، 
وأن القدس واألقصى عادت من جديد تشكل محور الصراع مع 

العدو.
وقال: »االنكشاف الصهيوني في معركة سيف القدس واالنكفاء 
األمريكي في سياق إعادة تموضع الواليات المتحدة األمريكية 

واهتمامها بملفات جديدة من قبيل مواجهة الصين وروسيا والقوى 
الصاعدة في العالم يشكل ذلك تغيًرا مهًما جًدا وله تأثيرات وأبعاد 

استراتيجية يجب أن نقرأها قراءة دقيقة وواعية«.
ومن بين المتغيرات التي تحدث عنها هنية أن »المنطقة العربية 

واإلسالمية تموج بالتناقضات ما بين التطبيع ومحاوالت االختراق 
الصهيوني للمنطقة وبناء التحالفات العسكرية واألمنية مع بعض 

الحكومات العربية، وبشكل بدا أن الموضوع تخطى قضية التطبيع 
إلى إدماج الكيان في المنطقة وإعادة تشكيلها وترتيبها«.

هيئة الأ�سرى ُتطالب بالإفراج الفوري عن حمرري »وفاء الأحرار«

 ا�ستمرار �سيا�سة الإهمال الطبي
بحق الأ�سرى يف �سجون الحتالل
قالت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين الفل�سطينية، اإن اإدارة �سجون الحتالل ل تزال متار�س �سيا�سة الإهمال 

الطبي ب�سكل متعمد بحق الأ�سرى داخل �سجونها، يف خمالفة لكل التفاقيات والقوانني والأعراف الدولية 

املتعلقة بحقهم يف تلقي العالج وتوفري الرعاية ال�سحية الكاملة لهم.
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حيـــاة النــبي صلى اهلل عليه وسلــم قبـل البعثــة 
هللا  صلى  النبي  حياة  عن  الثابتة  األخبار  تدلنا 

عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية:
 1 – أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، 
هاشم،  بنو  وهم  قريش،  فروع  أشرف  من  فهو 
وقريش أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا 
رضي  العباس  عن  روي  وقد  مكانة،  وأعالها 
هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 
قال: »إن هللا خلق الخلق فجعلني من خيرهم من 
القبائل،  تخير  ثم  الفريقين،  وخير  فرقهم،  خير 
فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني 
وخيرهم  نفسا،  خيرهم  فأنا  بيوتهم،  خير  من 
بيتا« )رواه الترمذي بسند صحيح( ولمكانة هذا 
النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به 
نسبه  عليه وسلم التضاح  النبي صلى هللا  على 
إال  بأشياء كثيرة مفتراة  فيه  بينهم، ولقد طعنت 

هذا األمر.
 2 – أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد هللا وأمه 
من  له  أصبح  ولما  فحسب،  لشهرين  به  حامل 
فذاق صلى  آمنة  أمه  ماتت  سنوات  العمر ست 
من  الحرمان  مرارة  في صغره  وسلم  عليه  هللا 
عطف األبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده 
عبد المطلب، ثم توفي ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ابن ثمان سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو 
طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار 
َفآَوى{  َيِتيًما  َيِجْدَك  }أَلَْم  بقوله:  الكريم  القرآن 

]الضحى:6[.
عليه وسلم  أمضى رسول هللا صلى هللا   – 3 
السنوات األربع األولى من طفولته في الصحراء 
الجسم،  سليم  البنية،  قوي  فنشأ  سعد،  بني  في 
ركوب  يحسن  الجنان،  جريء  اللسان،  فصيح 
مواهبه على  تفتحت  قد  سنه  الخيل على صغر 
شمسها  وإشراق  وهدوئها،  الصحراء  صفاء 

ونقاوة هوائها.
 4 – كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح 
على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من 
رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غالم جلس على 
فراش جده، وكان إذا جلس عليه ال يجلس معه 
الرسول(،  )أعمام  أوالده  أحد من  الفراش  على 
فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم 

عبد المطلب: دعوا ابني، فوهللا إن له لشأنا.
 5 – أنه عليه الصالة والسالم كان يرعى في 
أوائل شبابه ألهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها 
عليه  عنه صلى هللا  ثبت  وقد  ذلك،  على  أجرا 
وسلم أنه قال: »ما من نبي إال قد رعى الغنم« 
وفي  »وأنا«  قال:  هللا؟  رسول  يا  وأنت  قالوا: 

رواية أخرى أنه قال: »ما بعث هللا نبيا إال رعى 
هللا؟  رسول  يا  وأنت  أصحابه:  له  فقال  الغنم« 
فأجاب: »وأنا رعيتها ألهل مكة على قراريط« 
عمل  وعشرين،  خمسا  عمره  من  بلغ  لما  ثم 
لخديجة بنت خويلد في التجارة بما لها على أجر 

تؤديه إليه.
 6 – لم يشارك عليه الصالة والسالم أقرانه من 
وقد عصمه  عبثهم،  وال  لهوهم  في  مكة  شباب 
أنه  السيرة  استفاض في كتب  فقد  ذلك،  هللا من 
سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور 
فألقى  يشهدها،  أن  فأراد  حفلة عرس،  في  مكة 

الشمس، ولم  أيقظه إال حر  فما  النوم،  هللا عليه 
شيئا  أكل  وال  األوثان،  عبادة  في  قومه  يشارك 
مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، وال لعب قمارا، 
وال عرف عنه فحش في القول، أو ُهجر ]قبٌح[ 

في الكالم.
العقل،  إدراكه رجحان   7 – وعرف عنه منذ 
وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر األسود 
في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد 
جدرانها،  تصدع  إلى  أدى  سيل  الكعبة  أصاب 
وفعلوا،  بنائها،  وتجديد  هدمها  مكة  أهل  فقرر 
فلما وصلوا إلى مكان الحجر األسود فيها اختلفوا 

اختالفا شديدا فيمن يكون له شرف وضع الحجر 
يكون  أن  قبيلة  كل  وأرادت  مكانه،  في  األسود 
تواعدوا  حتى  النزاع  واشتد  الشرف،  هذا  لها 
للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من 
هو رسول هللا صلى هللا  فكان  شيبة،  بني  باب 
عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا األمين، رضينا 
بحكمه، فلما أخبر بذلك، حل المشكلة بما رضي 
أخذ  ثم  فقد بسط رداءه  المتنازعين،  عنه جميع 
الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة 
الحجر  وبلغ  رفعوه  فلما  الرداء،  من  بطرف 
جميعا،  فرضوا  بيده،  ووضعه  أخذه  موضعه، 
وصان هللا بوفور عقله وحكمته دماء العرب من 

أن تسفك إلى مدى ال يعلمه إال هللا.
شبابه  في  والسالم  الصالة  عليه  عرف   –  8  
بين قومه بالصادق األمين، واشتهر بينهم بحسن 
السيرة،  واستقامة  بالوعد،  والوفاء  المعاملة، 
وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض 
إلى  تذهب  التي  القافلة  في  بمالها  االتجار  عليه 
مدينة )بصرى( كل عام على أن تعطيه ضعف 
مكة  إلى  عاد  فلما  قومها،  من  رجال  تعطي  ما 
أمانته  من  كان  بما  ميسرة  غالمها  وأخبرها 
وإخالصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، 
أسمت  كانت  ما  األجر ضعف  من  له  أضعفت 
الزواج  في  ترغب  أن  على  ذلك  حملها  ثم  له، 
منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة 
عشر عاما، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل 
في  الوحي  جاءه  أن  بعد  له  خديجة  قول  النبوة 
غار حراء وعاد مرتعدا : كال وهللا ال يخزيك هللا 
أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل )الضعيف(، 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على  وتكسب 

نوائب الحق.
 9 – سافر مرتين خارج مكة، أوالهما مع عمه 
سنة،  عشرة  اثنتي  عمره  كان  حين  طالب  أبي 
وثانيتهما حين كان عمره خمسا وعشرين سنة، 
متاجرا لخديجة بمالها، وكانت كلتا الرحلتين إلى 
كان  كلتيهما  وفي  الشام،  في  )بصرى(  مدينة 
البالد  آثار  ويشاهد  أحاديثهم،  التجار  من  يسمع 

التي مر بها، والعادات التي كان عليها سكانها.
 10 – حبب هللا إليه عليه الصالة والسالم قبل 
البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء – وهو 
جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، 
مقدار شهر –  لنفسه  فيه  منها-يخلو  على قرب 
هللا،  آالء  في  ليفكر  رمضان–  شهر  في  وكان 
جاءه  حتى  ذلك  على  واستمر  قدرته،  وعظيم 

الوحي، ونزل عليه القرآن الكريم.

مــاهــي األشــهـــر الحــــرم؟ 
الهجري  التقويم  في  محددة  مباركة  شهور  هي  الحرم  األشهر 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ اختصها هللا ووردت في كتابهالعزيز : } إِنَّ ِعدَّ
َمَواِت َواأْلَْرَض  َيْوَم َخلََق السَّ  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب هللاَّ  ِ هللاَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا ِفيِهنَّ أَْنُفَسُكْم .. اآلية  ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
)36( سورة التوبة. ) إن عدة الشهور ( المعتد بها للسنة )عند 
خلق  )يوم  المحفوظ  اللوح  هللا(  كتاب  في  شهرا  عشر  اثنا  هللا 
مة ذو  السماوات واألرض منها( أي الشهور )أربعة حرم( محرَّ
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب )ذلك( أي تحريمها )الدين 
)أنفسكم(  الحرم  فيهن( أي األشهر  المستقيم )فال تظلموا  القيم( 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزرا وقيل في األشهر كلها )وقاتلوا 
كافة  يقاتلونكم  )كما  الشهور  كل  في  جميعا  كافة(  المشركين 

واعلموا أن هللا مع المتقين( بالعون والنصر. )تفسير الجاللين(
 مالمراد بـ األشهر الحرم؟ 

هي أربعة أشهر بحسب التقويم الهجري: ذو العقدة، وذو الحجة، 
والمحرم، ورجب. ورد في السنة النبوية عن أَبي بكَرة رضي 
ُ علَيه وسلم: ” السَنة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا  هللاَّ َعْنه عن النِبي َصلَّى هللاَّ
ُم،  ِة َواْلُمَحرَّ ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ
َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن.” رواه البخاري 2958 
بن  ربيعة  بني  عليه وسلم رجب مضر، ألن  وسماه صلى هللا 
وكانت  رجبا  ويسمونه  رمضان  شهر  يحرمون  كانوا  نزار 
قبيلة مضر تحرم رجبا نفسه، لذا قال صلى هللا عليه وسلم فيه 
“ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان”. قال ابن كثير رحمه 
هللا: ” وقوله تعالى: )منها أربعة حرم( فهذا مما كانت العرب 
مه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إال  أيضا في الجاهلية تَُحرِّ

طائفة منهم يقال لهم: “البسل”، كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر، تعمًقا وتشديًدا.

الحجة والمحرم،  القعدة وذو  قوله: “ثالث متواليات: ذو   وأما 
إلى  أضافه  فإنما   ،“ وشعبان  جمادى  بين  الذي  مضر  ورجب 
مضر، ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
هو  المحرم  رجب  أن  من  ربيعة  تظنه  كانت  كما  ال  وشعبان، 
الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم؛ فبين، عليه 

الصالة والسالم، أنه رجب ُمضر ال رجب ربيعة. 
ماهو فضل األشهر الحرم؟ 

الحرم:  األشهِر  الكويتية عن فضل  الفقهية  الموسوعة  في  جاء 
وشرفهن  العام،  شهور  سائر  على  هللا  فضلها  الحرم  األشهر 
بالتعظيم، كما خصهن  الذنب فيهن  الشهور. فخص  على سائر 
الصلوات  على  }حافظوا  تعالى:  قوله  نظير  وذلك  بالتشريف، 
والصالة الوسطى{ )البقرة:238 ( قال ابن عباس: خص هللا من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل 
الذنب فيهن والعمل الصالح واألجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في 
األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن 
كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن هللا يعظم من أمره ما شاء، 
فإن هللا تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من المالئكة 
رسال، ومن الناس رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان واألشهر 
الحرم، واصطفى من األيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي 
ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم هللا، فإنما تعظم األمور بما 

عظمها هللا عند أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.
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الإثنني  20   جوان  2022 

املـوافق   لـ 21 ذو القعدة 1443 هـ  

مخطط خا�ص لتاأمين مو�شم الإ�شطياف

�صواطئ العا�صمة تحت 
اأعين رجال الدرك

و�صعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ب�لجزائر، مخطط� خ��ص� بت�أمين 

مو�صم الإ�صطي�ف ل�صنة 2022 نظرا لم� تعرفه الع��صمة من توافد كبير 

للمواطنين على ال�صواطئ والمركب�ت ال�صي�حية خالل هذه الفترة.

في مغ�مرة مميزة �صيرا على الأقدام

الرحالة محمد علي زرفاوي يقطع 
800 كلم في طريقه لوهران

يواصل الشاب محمد علي زرفاوي مغامرته الرياضية التي إنطلقت 
في الثالثين ماي الفارط من تبسة إلى وهران التي تحتضن ألعاب 
البحر المتوسط، حيث حط الرحال أمس بمدينة الشلف ليقطع بذلك 

أزيد من 800 كلم سيرا على األقدام.
وقطع الشاب محمد علي, مربي رئيس في الرياضة, لحد اآلن 800 

كلم من تبسة مرورا بواليات خنشلة وباتنة والمدية وتيسمسيلت وعين 
الدفلى وصوال إلى الشلف في إطار مبادرة للترويج أللعاب البحر 

المتوسط السياحة الداخلية.
ورغم الظروف المناخية القاسية التي يميزها االرتفاع القياسي 

لدرجات الحرارة بمنطقة الشلف و ما جاورها ، أكد السيد زرفاوي 
لوأج على مواصلته مسار رحلته نحو عاصمة الغرب الجزائري التي 

تحتضن الطبعة التاسعة عشر أللعاب البحر المتوسط.
وأبدى زرفاوي ارتياحه للمساندة والدعم الذي تلقاه من الهيئات 
والمديريات التنفيذية فضال عن التضامن الذي أبدع المواطنون, 

حسبه, في صنع أجمل صوره كل حسب قدرته و كل بأسلوبه.
وأضاف أن العرس المتوسطي الذي ستحتضنه وهران سيكون 

مناسبة إلبراز قدرات الجزائر في على المستوى التنظيمي و إستغالل 
جميع الكفاءات التي تزخر بها إلنجاح هذه األلعاب و تشريف الراية 

الوطنية.
وينتظر أن يتواصل برنامج رحلة محمد علي زرفاوي اليوم نحو 
مدينة واد رهيو ثم غليزان وسيرات )مستغانم( و مرسى الحجاج 

وأرزيو و صوال إلى وهران في 25 من جوان الجاري وهو الموعد 
الرسمي الفتتاح الطبعة التاسعة عشر أللعاب البحر المتوسط.

ف.م

ت�صتمر اإلى غ�ية يوم غد

الأمن الوطني يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

�شكيكدة

14 جريحا اإثر ا�سطدام حافلة ب�سيارة

أطلقت المديرية العامة لألمن الوطني 
أمس، حملة وطنية للتبرع بالدم تمتد 
من 19 إلى 21 جوان، عبر مجموع 
الهياكل الطبية التابعة لألمن الوطني 

وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية 
للدم. وخالل إطالق المرحلة الثانية 

من الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي 
جرت على مستوى المركز الطبي-

االجتماعي "عمر حرايق"، أكد 
المدير الفرعي للصحة على مستوى 

المديرية العامة لألمن الوطني 
جياللي جاني أن "هذه الحملة 

تمس جميع عناصر األمن الوطني 
عبر الواليات الـ 58 وتسمح لكل 

موظف بالمساهمة في تعزيز بنوك 
الدم المتواجدة على مستوى هياكل 

الصحة العمومية في إطار التضامن 
مع المرضى". 

ومن جهتها، صرحت الدكتورة قنيفد 
حفيظة، مسؤولة قسم االستعجاالت 
الطبية-الجراحية بعيادة "ليغليسين" 

أنه قصد انجاح هذه الحملة التي 
تنظمها المديرية العامة لألمن 

الوطني عبر جميع هياكلها الطبية 
"تم توفير جميع الوسائل الطبية 
وشبه-الطبية لتسهيل العملية". 

وعليه، اعتبر مدير اإلدارة العامة 
على مستوى الوكالة الوطنية للدم 

سمير حومة أن هذه الحملة "تسمح 
بجمع كميات معتبرة من الدم "، 

مشيدا بالمديرية العامة لألمن الوطني 
نظير هذه المساهمة.

وفي هذا الصدد، أطلقت، أمس، 
مصالح أمن والية المسيلة، بالتنسيق 

مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم 
المركز الوالئي، حملة للتبرع بالدم 

في صفوف قوات الشرطة من 
مختلف المصالح والرتب بما في 

ذلك موظفي الشرطة التابعين ألمن 
الدوائر.

وجاءت هذه المبادرة، التي تدوم 
ثالثة أيام متتالية، بمناسبة اليوم 

العالمي للتبرع بالدم، حيث انطلقت 
من مدرسة الشرطة بالمسيلة،و 

شهدت في يومها األول إقباال كبيرا 
من قبل موظفي الشرطة التابعين 

ألمن الوالية ومدرسة الشرطة.
وتهدف هذه العملية التضامنية 

اإلنسانية إلى دعم بنوك الدم 
على مستوى مختلف المؤسسات 
اإلستشفائية ليوضع في متناول 
المرضى المحتاجين لهذه المادة 

الحيوية. 
محمد. ق/ واأج

أصيب 14 شخصا تتراوح أعمارهم 
بين 35 و75 سنة بجروح متفاوتة 

الخطورة إثر حادث اصطدام حافلة 
لنقل المسافرين بمركبة سياحية ثم  

انقالبها وقع أمس، بمدخل بلدية عين 
شرشار )شرق سكيكدة(، حسبما علم 

من مصالح الحماية المدنية. 
وفي تصريح لوكالة األنباء 

الجزائرية، أوضحت المكلفة باإلعالم 
بمديرية الحماية المدنية المالزم أول 
إيمان مرواني بأن إسعافات الوحدة 
الثانوية عزابة قد تدخلت فور وقوع 

الحادث، حيث تم تقديم اإلسعافات 
األولية الالزمة بعين المكان لـ 12 

شخصا قبل نقلهم إلى مستشفى عزابة. 
كما كشفت المالزم أول مرواني بأن 

اثنين من الجرحى تم نقلهما من قبل 
مواطنين إلى المستشفى قبل وصول 
وحدات الحماية المدنية. لإلشارة فإن 
حافلة نقل المسافرين تعمل على خط 
)عزابة-بكوش لخضر(. من جهتها 

فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة 
ظروف ومالبسات هذا الحادث.

ق. و

اإ. �ص

وأوضح، أمس، بيان لذات الجهاز 
األمني، أنه من أجل توفير كافة 

الشروط الالزمة لنجاح موسم 
اإلصطياف 2022 وفي إطار السهر 
الدائم لضمان السكينة العمومية وأمن 

المحيط وشبكة الطرقات، وضعت 
المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 

بالجزائر حيز التنفيذ مخططا خاصا 
بتأمين موسم اإلصطياف لسنة 

2022 نظرا لما تعرفه العاصمة من 
توافد كبير للمواطنين على الشواطئ 

والمركبات السياحية وكذا أماكن 
الراحة واإلستجمام خالل هذه الفترة.

ولتنفيذ المخطط المسطر لهذا 
الغرض، تم وضع تشكيالت ثابتة 

ومتحركة مدعمة بفصائل األمن 
والتدخل والفرق السينو تقنية لتأمين 
ومراقبة األماكن التي تعرف توافدا 

كثيفا للمواطنين وهذا مع تكثيف 
التواجد خاصة باألماكن التي يتردد 
عليها المنحرفون عادة كالشواطئ 
غير المحروسة، مع السهر على 

التطبيق الصارم للتنظيمات المتعلقة 
باستعمال مختلف القوارب البحرية 

شراعية كانت أو ذات محرك 
والممنوعة من االقتراب من أماكن 

السباحة.
وأضاف البيان، أنه تم تسخير كافة 

اإلمكانيات من أجل تأمين شبكة 
الطرقات وحماية مستعملي الطريق 
نظرا للكثافة المرورية التي تعرفها 
هذه الفترة باإلضافة إلى الحمالت 

التحسيسية والتوعوية التي تقوم 
بها وحدات المجموعة تحت شعار 
“تحكم في سياقتك تستمتع بعطلتك.”

أما في مجال الصحة العمومية، يؤكد 
ذات المصدر أن وحدات المجموعة 
تخصص نشاطها للوقاية ورفع كافة 
المخالفات المتعلقة باألمن والنظافة، 

مع لفت إنتباه السلطات اإلدارية 
المختصة إلى كل النشاطات التجارية 
ذات الصلة بالمستهلك واإلنعكاسات 

التي من شأنها أن تؤثر سلبا على 
صحة وسالمة المواطن وهذا من 
خالل اتخاذ جميع اإلجراءات من 
أجل مكافحة أي نشاط يمارس في 

هذا الميدان خارج الشروط والمعايير 
المحددة من طرف التنظيم الساري 

المفعول.

لإعالن�تكم عبر �صفح�ت جريدة الرائد
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 تح�صب� لالألع�ب المتو�صطية 

التي تحت�صنه� »الب�هية« وهران

»موبيلي�س« تد�سن مركًزا تقنًيا 
لمتابعة جودة �سبكة الهاتف النقال

دشن »موبيليس«، الشريك التكنولوجي أللعاب البحر األبيض 
المتوسط 2022، مركًزا تقنًيا لمتابعة جودة شبكة الهاتف النقال 

وجاهزيته بمناسبة هذا الحدث التاريخي.
وقبل أسبوع من افتتاح األلعاب المتوسطية، التي ستستقبل األلوف 
من الزوار األجانب والمحليين، موبيليس المتعامل الرائد في قطاع 
الهاتف النقال، يشرف على آخر التحضيرات المخصصة لضمان 
استعدادية خدماته في منطقة وهران من حيث التغطية والسرعة.

وحسب بيان لذات الشركة، فقد استقبلت المديرية الجهوية بوهران 
عددا من الصحفيين من أجل حضور إطالق فعاليات المركز التقني 

الذي سيكون في الخدمة طوال 24 ساعة يومًيا، سبعة أيام في 
األسبوع.

كما سمحت هذه الفرصة للحاضرين بالتحقق من جودة شبكة 
موبيليس من خالل جولة نُظمت حول مدينة الباهية، وذلك بواسطة 
وسائل وتطبيقات محايدة سّجلت أرقام قياسية على المستوى المحلي 
والوطني. هذه األرقام تترجم مدى عزم شركة موبيليس على تقديم 

أحسن الخدمات لسكان وضيوف وهران.
وفيا اللتزامه األبدي من أجل خدمة تستوفي المعايير الدولية، 

موبيليس، كونه الشريك التكنولوجي لأللعاب المتوسطية، يبذل 
قصارى جهده لكي يتوج الحفل اإلقليمي بالنجاح.

ر. ن

ب�تنة

ا�سترجاع 315 قطعة نقدية اأثرية
استرجع عناصر األمن بوالية باتنة 315 قطعة نقدية أثرية يعود 

تاريخها إلى الفترة الرومانية, حسبما علم، أمس، من خلية االتصال 
والعالقات العامة ألمن الوالية.

وجاءت العملية, وفق المصدر على إثر دوريات قام بها عناصر 
الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 1 بباتنة مكنتهم من توقيف شخصين 

يبلغان من العمر 19 و60 سنة بمدينة باتنة.
وكان الموقوفان، حسب المصدر، على متن مركبة سياحية، حيث 

بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق عثر عناصر الفرقة على كمية القطع 
النقدية األثرية التي كانت موجهة للبيع.

وكشف تقرير الخبرة الصادر عن الجهات المختصة أن القطع 
النقدية المسترجعة يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية, وفق المصدر 

الذي أضاف بأنه قد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حق 
الموقوفين بالتنسيق مع النيابة المحلية.

ح. م

 ب�ل�صراكة مع الجمعية

 الوطنية للعمل التطوعي 

 »اأوريدو« تنظم 
عملية تنظيف لل�سواطئ 

نظمت« أوريدو« أول أمس، عملية تنظيف شاطئ 
»الصابالت«  بوالية مستغانم تحت شعار »بالدنا 

ديما نظيفة.»
وتهدف هذه العملية التي نظمتها »أوريدو« بالشراكة 
مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، والتي تزامنت 

مع االنطالق الرسمي لموسم االصطياف والُعطل، إلى 
تحسيس وتوعية المصطافين حول تأثير النفايات على 

البيئة الطبيعية وتوعيتهم على ضرورة الحفاظ على 
الساحل والموارد الطبيعية الجزائرية.

وقد شارك ُمتطوعون من مؤسسىة » أوريدو« في 
هذه المبادرة الخاصة بالتنظيف إلى جانب أعضاء 

الجمعية الوطنية للعمل التطوعي.
بهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ » أوريدو« 

بسام يوسف آل إبراهيم: »من خالل عملية تنظيف 
الشواطئ هذه، تؤكد  »أوريدو« عن إسهامها في 

التنمية المستدامة وتحسيس المصطافين حول ضرورة 
الحفاظ على نظافة الشريط الساحلي الجزائري«.
من جهته، صرح رئيس الجمعية الوطنية للعمل 
التطوعي، أحمد ملحة:« بمناسبة انطالق موسم 

االصطياف لسنة 2022 وأهمية مشاركة المواطنين 
في الحفاظ على نظافة الشواطئ و من اجل إرساء 

ثقافة حماية البيئة.
ق. و

في ح�صيلة للحم�ية المدنية 

خالل الـ 24 �ص�عة الأخيرة

 غريقان و8 قتلى 
في حوادث مرور

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 227 آخرون 
بجروح على  إثر عدة حوادث مرور سجلت في 

مختلف جهات الوطن خالل الـ 24 ساعة األخيرة.
وأفاد بيان صدر أمس، عن الحماية المدنية بأنه 

تم تسجيل خالل نفس الفترة حالتي وفاة لشخصين 
غرقا بكل من واليتي الجزائر العاصمة وتبسة .

وقد قامت وحدات الحماية المدنية بانتشال 
الضحيتين وتحويلهما إلى المراكز  الصحية المحلية 
ويتعلق األمر بشخص يبلغ من العمر 69 سنة كان 

قد توفى غرقا على مستوى شاطئ البهجة بلدية 
عين البنيان دائرة الشراقة، والثاني يتعلق بمراهق 

يبلغ  من العمر 14 سنة توفي غرقا في مجمع 
مائي بالمكان المسمى دوار سيدي شعبان  بلدية و 

دائرة مرسط.
كما قامت وحدات الحماية بإخماد حريق شب 
على مستوى 4 "شاليهات" بداخل ورشة بناء 

بالمنطقة الصناعية بلدية ودائرة خميس الخشنة 
والية بومرداس لم تسجل أي ضحايا بشرية، 

و مكن تدخل الحماية المدنية من السيطرة على 
هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي األماكن 

المجاورة.
ق. و

الم�صيلة:

مروجا المخدرات والمهلو�سات 
في قب�سة اأمن برهوم 

 
وضع عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري 
الخارجي ببرهوم ملحق بأمن دائرة مقرة ألمن والية 

المسيلة حدا لمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية 
بقطاع اإلختصاص، حسبما أفاد به بيان صدر أمس، 

عن خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك 
األمني.

وذكر البيان أن القضية بدأت وقائعها على إثر ورود 
معلومات للمصلحة مفادها وجود شخص يقوم بترويج 

المخدرات والمؤثرات العقلية بمسكنه الكائن بأحد 
أحياء المدينة، حيث مكنت فريق التحقيق من اإلطاحة 

به وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 170,28 
غرام من الكيف المعالج،300 قرص مهلوس من نوع 
بريغابلين 300 ملغ ومبلغ مالي قدر بـ 148750 د.ج 

يعتبر من عائدات هذا الترويج باإلضافة إلى سالح 
أبيض محظور )سكين كبيرالحجم( 

وأضاف البيان، أنه بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل 
وكذا فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية 

للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذا النشاط على 
مستوى مدينة المسيلة، حيث ضبط بحوزته581 قرص 

مهلوس من نفس النوع.
وأشار ذات المصدر، إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهما 

أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضدهما 
أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة من أجل تهمة 
حيازة المخدرات )كيف معالج( ومواد صيدالنية ذات 

تأثير عقلي بطريقة غير شرعية لغرض البيع. 
محمد. ق
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