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البناء الموؤ�ش�شاتي يبلغ محطته االأخيرة ومعالم الجزائر الجديدة تتجلى

الرئــي�س تبون ي�ستــرجع الثقــة بين المواطــن والدولــة
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�شتكون مطالبة بحماية الحجاج وتوعيتهم �شحيا 

واأي�شا المحافظة على المرجعية الدينية 

 �إنجــــــــــاح مو�شـــــــم 
 الحــــــــج.. رهــــــان 
البعثــة الجزائريــــــة

حرائــق الغابــات "ت�شرب" من جديــد
 270 هكتار اأتلفت 
عبر 57 بوؤرة تم 

 ت�شجيلها منذ

 بداية جوان 

03

قّدم للرئي�س تبون تقريرا �شامال حول االإعداد لها، اأبو الغيط:

 "تح�سيــرات جزائريــة جــادة
 لإنجــاح القمــة العربيــة" 



وقال أبو الغيط في تصريح صحفي عقب استقباله 
من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: 

"قدمت لسيادة الرئيس تقريرا شامال عما توصلنا 
اليه مع أخي وصديقي وزير الشؤون الخارجية، 
رمطان لعمامرة، في االعداد لهذه القمة"، مؤكدا 
أن هناك "تحضيرات جزائرية جادة للغاية لعقد 

هذه القمة يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.”
وأضاف قائال: "سوف نستمر كأمانة عامة 

لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الخارجية 
الجزائرية في االعداد لهذه القمة"، مشيرا إلى 

أنه سيقوم بزيارة الى المركز الدولي للمؤتمرات 
"عبد اللطيف رحال" الستقصاء "كامل الرؤية 

فيما يتعلق بإجراءات عقد القمة وكل ما يؤدي الى 
نجاحها.”

وبعد أن وصف زيارته الى الجزائر بااليجابية  
للغاية، أكد االمين العام للجامعة العربية أن 

لقاءه مع الرئيس تبون شكل فرصة للتطرق الى 

"الوضع االقليمي والعربي والدولي بكثير من 
التعمق"، مشيرا الى أنه استمع باهتمام شديد 
لوجهات نظر رئيس الجمهورية واهتماماته 

العربية "الحقيقية الصادقة" وأيضا "لتحليالته فيما 
يتعلق بالوضع الدولي الحساس في هذه اللحظة".

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، قد 
استقبل األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد 

أبو الغيط. وقد حضر اللقاء الذي جرى بمقر 
رئاسة الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية 

والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير 
ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

إلى ذلك، عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، جلسة 

عمل مع االمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد 
أبو الغيط، بمشاركة وفدي الجانبين، حسب ما 

أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان أن المباحثات 
خالل هذه الجلسة التي جرت بمقر الوزارة، 

"تركزت على جميع جوانب الترتيبات المتعلقة 
بالقمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي الفاتح 

والثاني من نوفمبر 2022 وكذا القضايا الدولية 
التي تهم الشأن العربي.”

في هذا السياق، أشاد األمين العام للجامعة 
العربية ب"الجهود التي تبذلها الجزائر وباألفكار 

التنظيمية المطروحة بغية تمكين القادة العرب من 
مشاركة الجزائر أفراحها بمناسبة الذكرى الثامنة 

والستين الندالع الثورة التحريرية وفي نفس 
الوقت االستلهام من هذا التاريخ المجيد لبلورة 

رؤية طموحة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب 
العربية وتستجيب بفعالية للتحديات التي تفرضها 
التطورات الراهنة على الساحة الدولية"، يضيف 

نفس المصدر. واتفق الطرفان في الختام على 
"مواصلة وتعزيز التنسيق في المراحل المقبلة 

إلنجاح هذه القمة وجعلها محطة أساسية في 
مسيرة العمل العربي المشترك.”

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, أمس، 
باإلجماع، على مشروع القانون المحدد للقواعد 

المنظمة للمناطق الحرة خالل جلسة علنية ترأسها 
رئيس المجلس ابراهيم  بوغالي, بحضور عدد 

من الوزراء.
وعقب التصويت، أكد وزير التجارة وترقية 

الصادرات, كمال رزيق, أن مشروع القانون 
يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات المسداة من 

طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتطوير 
التجارة الخارجية. وثمن الوزير التعديالت 

الموضوعية التي تكرس أهداف إنشاء المناطق 

الحرة وحرص  النواب على تعزيز المنظومة 
القانونية بتشريعات تتماشى مع متطلبات الظرف 

الراهن. 
وقال إن نص القانون يعد فرصة لتطوير 

االقتصاد الوطني وتعزيز التبادالت  التجارية 
واالستثمار األجنبي المباشر وزيادة عائدات البالد 

من العملة  الصعبة. كما طمأن بأن الحكومة 
ستقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق 

من خالل جملة من الحوافز, كأداة من أدوات 
سياسة التنمية االقتصادية  مع وضع أسس تخدم 

الرؤية االستراتيجية للبالد النتهاج المناطق الحرة 

وجعلها كنقاط تكامل اقتصادي.
وفي إطار تطبيق نص القانون, سيتم إنشاء 

مناطق حرة تجارية و مؤسسة تكلف بتسيير 
هذه المناطق تدعى "الشركة الجزائرية للمناطق 
الحرة" و لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية 
لدى الوزير المكلف بالتجارة. ويتضمن النص 

إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق 
الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم 

واالقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي 
والجمركي.

و�أج

�إ. �سايح

 البناء امل�ؤ�س�ساتي يبلغ حمطته

 الأخرية ومعامل اجلزائر اجلديدة تتجلى

 الرئي�س تبون ي�سرتجع الثقة
 بني املواطنني والدولة

ختم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسار البناء المؤسساتي الذي 
باشره فور توليه سدة الحكم بتنصيب المجلس األعلى للشباب، لينجح بذلك 
في ترسيخ منطقه االنتخابي الجديد القائم على قطع يد الفساد وسد الطريق 

امام أصحاب النفوذ والمحسوبية، ليسترجع بذلك الثقة الضائعة بين المواطنين 
والدولة، ويعلن عن مواصلة بناء الجزائر الجديدة أن التزم بأن تتميز بالشفافية 

والنزاهة.
فور إعالن فوزه برئاسة البالد، التزم الرئيس تبون بإعادة الثقة بين المواطنين 

والدولة، وكسر الحاجز الذي بناه النظام السابق، فاعتمد استراتيجية جديدة 
لتسيير البالد قائمة على احترام خيارات الشعب وتغليب كلمته، وكانت البداية 

بإعالن إعادة بناء مؤسسات الدولة، ففتح المجال أمام المواطنين للتعبير 
عن موقفهم إزاء الدستور الجديد، هذا الدستور الذي أدار الرئيس سلسلة 

من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الشخصيات والتشكيالت السياسية من 
أجل إثرائه، ليرمي بالكرة أخيرا في مرمى الشعب ويمنحه كلمة الفصل، 

فجاءت الموافقة على النص الجديد في استفتاء شعبي نظم شهر نوفمبر 
2020، ليليه تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها محلية اختار خاللها المواطنون 

ممثليهم في المجالس الوطنية والمحلية.ولعّل الميزة األبرز التي انفردت بها 
العمليات االنتخابية المنظمة خالل عهدة الرئيس تبون، تبقى إبعاد المال الفاسد 

وأصحاب النفوذ عن الصندوق، فقطعت سياسة الرئيس يد الفساد وأذابت 
أصنام المحسوبية والمحاباة التي لطالما كانت لصيقة بمثل هذه المواعيد 

المصيرية، لينبثق عن االستراتيجية الجديدة المتبناة، مؤسسات وطنية مشيدة 
من الشعب ومتكونة من أبنائه.

ولم يتوقف قطار اإلصالحات والتشييد عند محطة االنتخابات، فتعداها ليبلغ 
مرحلة تنصيب الهيئات الدستورية، وأشرف رئيس الجمهورية على تنصيب 

المحكمة الدستورية وبعدها المرصد الوطني للمجتمع المدني، ليأتي أخيرا 
المجلس األعلى للشباب، الذي أكد الرئيس تبون في الكلمة التي القاها لدى 
تنصيب أعضائه أول أمس، وفاءه بالتزامه أمام الشعب معتبرا هذه الهيئة 

الجديدة تعد بمثابة  "نقطة  انطالق للشباب لالندماج في "الديناميكية الجديدة" 
التي تعرفها البالد، ليعلن أخيرا أن هذه الهيئة، هي المحطة األخيرة في 

المسار الذي باشره وفاء لاللتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، ويجدد التأكيد 
على احترام المنطق االنتخابي الذي تبناه منذ توليه سدة الحكم والقائم على 

النزاهة وإبعاد المال الفاسد والفاسدين.
�إميان. �س

 ربيقة يدع� و�سائل العالم ملرافقة

القطاع يف الحتفالت ب�ستينية ال�ستقالل 

 "اجلزائر ت�سعى لتدوين 
تاريخها وتوثيق ذاكرتها"

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أمس، على افتتاح 
يومين دراسيين حول "الرصيد السمعي البصري للشهادات الحية وأهميته في 
تدوين تاريخ الثورة الجزائرية" والمبرمج في إطار االحتفال بالذكرى الستين 

لعيد االستقالل، تحت شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد. «
وفي كلمته االفتتاحية في مقر وزارة المجاهدين وذوي الحقوق أكد ربيقة أن 
الجزائر تسعى لتدوين تاريخها المجيد وتوثيق ذاكرتها التي توليها السلطات 

العليا للبالد أهمية خاصة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي أسدى 
توجيهات هامة خالل مجلس الوزراء األخير وذلك من أجل ضمان تواصل 

األجيال في إطار المحددات الكبرى للهوية ومكونات الشخصية الوطنية.
ومن هذا المنطلق -يقول ربيقة- كانت هناك حمالت منظمة لجمع الشهادات 
الحية على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبر 1954، والمتحف الوطني للمجاهد، والمتاحف الجهوية 

والوالئية للمجاهد حيث تم تسجيل 36 ألف شهادة حية أي ما يقارب 30 ألف 
ساعة من التسجيالت الحية.وقال ربيقة أنه بات من الواجب بعد جمع رصيدا 
معتبرا من هذه الشهادات تحقيق نقلة نوعية في استغاللها، باعتبارها مصدرا 

تاريخيا حيا ومرجعا أكاديميا وعلميا ال غنى عنه وتشكل مادة بحثية هامة 
لألسرة العلمية مشددا على ضرورة الذهاب إلى التخزين الرقمي لحفظ هذه 

المادة حتى ال يطالها التلف أو شيء من هذا القبيل.
وأغتنم وزير المجاهدين هذه السانحة ليدعو وسائل اإلعالم المسموعة 

والمكتوبة وااللكترونية "لمرافقة القطاع في االحتفاالت المخلدة للذكرى 
الستين لعيد االستقالل والتغطية الشاملة لنشاطاتها وبرامجها بما يضمن 

الترويج الوطني والدولي لهذه المناسبة المجيدة.«
ع. ط

تطرق اإىل التح�سري ل�ستينية ال�ستقالل ومدى 

التكفل مبلفات خمتلف القطاعات

 بلجود يجتمع بالوالة
 وهذه خمرجات اللقاء

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود 
أمس، اجتماعا تنسيقيا مع الوالة عبر تقنية التحاضر عن بعد, وذلك في 

إطار متابعة مدى التكفل بمختلف ملفات القطاع، سيما تلك المتعلقة باإلطار 
المعيشي للمواطن وانشغاالته اليومية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "في سياق التحضيرات الجارية لالحتفاالت 
المخلدة للذكرى الستين لالستقالل, تم الوقوف على اللمسات األخيرة المتعلقة 
بتنفيذ البرامج المحلية االحتفائية بالذكرى والتي تم تسطيرها عبر 58 والية، 

حيث ذكر بلجود بضرورة إضفاء طابع متميز عليها, وتعزيز النشاطات 
الموجهة للشباب والناشئة، مع إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في 

إحيائها على مدار سنة كاملة.”
وبخصوص متابعة موسم االصطياف، وقف الوزير على "مدى تنفيذ 

مخطط العمل المسطر على المستوى المحلي"، مذكرا بـ"ضرورة توفير كل 
شروط الراحة والسالمة للمصطافين.” كما تناول االجتماع -يضيف ذات 

المصدر- مكافحة حرائق الغاباتـبالتزامن مع موجات الحر المسجلة، حيث 
تم "التشديد على حشد كل الوسائل المادية والبشرية ورفع درجة اليقظة إلى 

أعلى مستوياتها لرصد كل تصرفات مشبوهة من شأنها افتعال هذه الحرائق, 
مع التحلي ببالغ الصرامة في مواجهتها, فضال على إشراك المواطن كفاعل 

محوري في مساعي الوقاية التي تنتهجها السلطات العمومية.”
وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى سير موسم الحصاد, بالتذكير بـ"أهمية 

المتابعة الدقيقة لمختلف مراحله بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية, سيما 
بشأن عمليات التخزين.” ولفت نفس البيان إلى أن االجتماع "سمح بتناول 

التحضيرات الجارية تحسبا للدخول المدرسي المقبل, وخاصة ما تعلق بتسليم 
الهياكل التربوية الجديدة في آجالها, والحرص على تزويدها بمرافق اإلطعام, 

التدفئة والنقل المدرسي".
ف. م
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قّدم للرئي�س تب�ن تقريرا �سامال ح�ل الإعداد لها، اأب� الغيط:

 "حت�سريات جزائرية 
جادة الإجناح القمة العربية" 

اأثنى المني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأب� الغيط، اأم�س، على جه�د 

اجلزائر اإلجناح القمة العربية املقبلة، م�ؤكدا يف ال�سياق اأن التح�سريات لإجناح 

القمة العربية املزمع عقدها باجلزائر يف الفاحت ن�فمرب املقبل جادة للغاية.

رزيق ي�ؤكد اأنه يندرج يف اإطار تنفيذ ت�جيهات الرئي�س لتط�ير التجارة اخلارجية

نواب الربملان ي�سادقون على م�سروع قانون املناطق احلرة



وكما سبق لوزير الشؤون الدينية أن اكد، فإن 
"إنجاح موسم حج هذه السنة والذي جاء بعد 
انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا, يعد 

"بمثابة التحدي والرهان الذي يجب رفعه وكسبه 
بما يليق بصورة الجزائر التي تستعد لالحتفال 

بستينية استقاللها ويحق لها أن تحافظ على 
مكاسبها الريادية في تنظيم وإنجاح موسم الحج 

كما شهدت لها بذلك عديد الهيئات الدولية في 
مواسم سابقة"

كورونا يبقي هاج�سا ..

ورغم استقرار في الوضعية الوبائية في الجزائر 
وحتى المملكة العربية السعودية والعديد من 
البلدان واإلجراءات التي اتخذت من سلطات 

البلدين فيما يتعلق بالتلقيح وكواشف الوباء قبل 
المغادرة إال كورونا تبقي دائما هاجسا لمختلف 
البعثات من بينها البعثة الجزائرية حيث ستكون 

هذه األخيرة في مهمة غير سهلة من اجل الحفاظ 
على مناعة الحجاج وإرشادهم وحمايتهم لوقاية 

انفسهم من أي عدوي سواء بوباء كورونا أو حتي 
امراض معدية أخرى، كما ستكون البعثة مطالبة 

بالحرص على الحجاج الجزائريين من أجل 
االلتزام بأقصى تدابير الوقائية من وباء كورونا 
وااللتزام بتعليمات السلطات السعودية في الحج 
وقد كانت هذه السلطات قد قررت خالل موسم 
الحج الجاريرفع بعض اإلجراءات االحترازية 

والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كوروناوألغت 
السعودية وضع الكمامة في األماكن المغلقة 
باستثناء األماكن المقدسة في مكة والمدينة.
�لبعثة �لطبية...مهمة �أ�سهل 

من جانب اخر فأن مهمة االطقم الطبية ضمن 
البعثة الجزائرية للحج ستكون مهمتهم هذه السنة 

اسهل مقارنة بالسنوات الماضية فاقتصار حج 
هذا العام على الفئة العمرية األقل من 65 عاما، 
الغى من قائمة الحجاج الجزائريين فئة العجزة 

والمسنون والذين كانوا في السابق يمثلون عبء 
على االطقم الطبية في الحج خاصة وأن اغلبهم 
لديهم امراض مزمنة واحيانا مستعصية ورغم 
ذلك كانوا يصرون على الحج وكانوا يمثلون 

حوالي 50 بالمائة أو أكثر من الفائزين في قرعة 
الحج وهو ما كان يرفع نسبة الوفيات من الحجاج 
الجزائريين كل سنة، اال أنه باقتصار الحج على 

الفئة العمرية اقل من 65 سنة فأن التحدي الوحيد 
لألطقم الطبية يتمثل في االمراض المزمنة 

ومساعدة الحجاج من أصحاب هذه األمراض على 
التأقلم خالل فترة الحج والقيام بالوقاية والتحسيس 
والعالج في أكبر تجمع بالعالم  يتميز ببيئة خاصة 
من ناحية ارتفاع درجة الحرارة والنظافة والنمط 

الغذائي  وسيكون أعضاء البعثة الطبيةمطالبين 
أيضا بمتابعة ورصد أي أمراضمعدية كخطر 

اإلصابة ببوحمرون والحصبة األلمانية.
"�ملناخ" و�حلر�رة ي�سعبان �ملنا�سك
بالمقابل تعتبر درجات الحرارة المرتفعة في 
المملكة العربية السعودية خالل فترة موسم 

الحج الحالي هاجسا إضافيا للبعثة الجزائرية 
للحج  وتشير التوقعات المناخية بالمملكة العربية 

السعودية إلى تسجيل  معدالت فصلية خالل 
نهاية شهر جوان الجاري وبداية شهر جويلية مع 
إمكانية تسجيل موجات حرارة استثنائية ويعتبر 

المعدل الفصلي في المملكة العربية السعودية 
المعروفة بمناخها الجاف الصحراوي في حدود 

40 حتى 50 درجة مؤوية وهو المعدل األقصى 
في الجزائر حيث تعتبر درجات الحارة هذه 

بالنسبة للجزائر درجات غير اعتيادية وقياسية  
وهو ماسيجعل الحج شاقا على الجزائريين 

خاصة  على األشخاص الذين يعانون من أمراض 
مزمنة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية من 

البعثة الجزائرية للحج حيث ستكون البعثة مطالبة 
بمزيد من الحيطة والحذر مع ضرورة التركيز 

على  النصائح اإلرشادية المتعلقة بطرق الوقاية 
من ضربات الشمس، مع توفير أغطية الرأس 

والمظالت للحجاج من أجل حمايتهم من الشمس 
الحارقة، وتجنب وقت الذروة، وهي المهمة التي 

لن تكون سهلة.
�حلفاظ على �ملرجعية �لدينية �أولوية 

من جهة اخري ستكون البعثة الجزائرية والحجاج 
مطالبين هذا الموسم وككل موسم بالمحافظة 

على المناسك التي ينص عليها القرآن والسنة 
واتباع األئمة والمرشدين الدينيين الجزائرييندون 

التوجه إلى أتباع مذاهب اخرى، وتفادي األخذ 
بعين االعتبار المطويات التي تسلم بمكة التي 

تكون من مذاهب تختلف عن مذهبنا ومرجعتينا 
الدينية. حيث يشكل الحفاظ على المرجعية 

الدينية من بين المهام األساسية للبعثة الجزائرية 
للحج والمرشدين التابعيين لها ويطلب من 

هؤالء اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات 
الدينية للحجاج مع حماية االعتدال والوسطية 
التي يتبعها الجزائريون في مرجعتيهم الدينية 

وسط اختالف كبير في المرعيات بين مختلف 
الشعوب اإلسالمية التي تؤدي مناسك الحج كل 
موسم. وكان وزير الشؤون الدينية واألوقاف, 
يوسف بلمهدي,  قد دعا لدى انطالق اول فوج 
من الحجاج نحو مكة أعضاء بعثة الحج لموسم 

1443هـ /2022م, لمضاعفة الجهود لتقديم أفضل 
خدمة ممكنة للحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة.
وأوضح وزير الشؤون الدينية، أن الحجاج تلقوا 

الدعم والتوجيهات من قبل العلماء والفقهاء. وهذا 
من أجل المحافظة، على النفس والحياة البدنية 
والصحية ألن األخيرة تمكن من أداء مناسك 

بشكل صحيح.كما طالب يوسف بلمهدي، الحجاج 
بااللتفاف حول المرشدين، والتعاون معهم ومع 
السلطات. من أجل إنجاح موسم الحج والحفاظ 

على أمن البلد المستقبل.

 �جتماعات ثالثية للتعجيل باإجنازه 

وحتركات �ملغرب "زوبعة يف فنجان"

جت�شيد م�شروع اأنبوب الغاز 
"اجلزائر- النيجر- نيجريا" 

م�شاألـــــــــة وقــــــــــــت
خرج االجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن الطاقة والبترول لكل 

من "الجزائر ونيجيريا والنيحر"، بالتأكيد على مواصلة الجهود لوضع 
مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP قيد االستغالل، 

ونقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز النيجيري نحو 
أوروبا.

ويأتي االجتماع بالموازاة مع المساعي الحثيثة، التي تبذلها دول 
االتحاد األوروبي إليجاد بدائل عن الغاز الروسي، في ظل الوضع 

غير المستقر شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا والتخوف من توقف 
اإلمدادات، خاصة وأن موسكو تغطي حوالي 40 بالمائة من إجمالي 

إحتياجات دول االتحاد األوروبي.
وقال مجمع سوناطراك في بيان له، بأن مشاركة توفيق حكار الرئيس 
المدير العام لمجمع سوناطراك ضمن الوفد الوزاري الذي قاده وزير 
الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى أبوجا العاصمة النيجيرية لحضور 

االجتماع الثالثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، تدخل في إطار 
المساعي المتواصلة لمتابعة الدراسات حول مشروع خط أنابيب الغاز 

العابر للصحراء.
وتم خالل عرض سير عمل لجان المشروع ومتابعة القرارات، التي 

اتخذت في االجتماع األول، وسمح االجتماع بمناقشة الخطوات المقبلة 
إلنجاز المشروع، يضيف بيان سوناطراك .

وشددت سوناطراك على أن الجزائر ملتزمة بإنجاح هذا المشروع 
اإلستراتيجي باإلعتماد على المنشآت الحاضرة والمستقبلية لشبكة 

نقل المحروقات بالجزائر وكذا خبرة مجمع سوناطراك المتميزة في 
مثل هذه المشاريع الطاقوية، مضيفة بأن إمكاناتها وقدراتها ستعطي 

للمشروع بعدا إقتصاديا قاريا إستراتيجيا يفتح آفاقا واعدة للقارة 
اإلفريقية ويعزز مجاالت التعاون بين دولها خاصة الدول التي يعبرها 

المشروع.
ويبرز بيان سوناطراك، بأن تجسيد مشروع خط أنابيب الغاز العابر 
للصحراء TSGP الجزائري النيجيري، بات مسألة وقت فقط، وأن 

كل ما يثار من أقاويل بخصوص تجسيد المشروع عبر المغرب مجرد 
زوبعة في فنجان.

كما أن اإلجتماعات الدورية واالتصاالت المكثفة بين كل من الجزائر، 
نيجيريا والنيجر في اآلونة األخيرة تثبت، بأن تجسيد المشروع وتصدير 

الغاز النيجيري، لن يمر سوى عبر الجزائر، التي تمتلك شبكة أنابيب 
تربطها بأوروبا، إذ أن العديد من المصادر، أشارت بأن الغاز النيجيري 

سينطلق من جنوبها ليصل النيجر وبعدها إلى جنوب الجزائر، ليتم 
ربطه بخط أنابيب الغاز ترانسماد لتزويد ايطاليا، وكذا أنبوب "ميدغاز" 

باتجاه إسبانيا، فيما سيتم تزويد أوروبا من خالل ايطاليا واسبانيا.
ويمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر، 
لتصدير الغاز إلى السوق األوروبية، ويبلغ طول األنبوب نحو 4128 

كيلومترا، ويستهدف نقل ما يتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من 
الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا.

جدير بالذكر، فإن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وفي تصريح 
لجريدة دير شبيغل االلمانية، على هامش مشاركته في االجتماع 

الثالثي الثاني بين الجزائر، النيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب 
الغاز العابر للصحراءTSGP ، أكد بأن المشروع سيكون جاهزا في 
غضون ثالث سنوات، لنقل ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من 

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

ف.م

 270 هكتار �تلفت عرب 57 بوؤرة 
مت ت�سجيلها منذ بد�ية جو�ن 

 حرائق الغابات
 "ت�شرب" من جديد

كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، أن حرائق الغابات أتلفت 
270 هكتارا عبر عدة واليات من الوطنضمن 57 بؤرة حريق تم 

تسجيلها شهر جوان الجاري، مشيرا إلى اتخاذ المديرية العامة للغابات 
العديد من اإلجراءات والتدابير لتجنب السيناريو المأساوي لحرائق 

الغابات للسنة الماضية.
وقال طواهرية  في تصريح له لإلذاعة الوطنية في إطار نصف اليوم 
المفتوح حول الوقاية من حرائق الغاباتأنه تم تسجيل 57 بؤرة حريق 

منذ بداية شهر جوان الجاريالتهمت نيرانها 270 هكتارا. أهمها الحريق 
المسجل بوالية سكيكدة.وكشف طواهرية في معرض حديثه، عن 

حصيلة حرائق السنة الفارطة 2021. حيث قال إن النيران التهمت 
حوالي 100 ألف و101 هكتار. منها 72 ألف هكتار خالل األسبوع 

الذي سجلت فيه عدة وفيات. مضيفا أنه  ولتجنب هذا السيناريو 
المأساوي شرعت مصالح الغابات في تكوين وتحسيس الساكنة بكيفية 
التصرف أثناء نشوب الحرائق،  مشيرا إلى المخطط المعتمد لضمان 

صيف آمن يرتكز أساسا على تنظيف الطرقات والمسالك وتكثيف 
الدوريات بالغابات. باإلضافة كذلك إلى وضع مراكز مراقبة الحرائق 
في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إرسال اإلنذار المبكر 
بغرض التدخل األولي مع أعوان الحماية المدنية.وفي رده عن سؤال 

حول الوسائل المسخرة للتدخل السريع إلخماد الحرائق. أوضح 
طواهرية أنه تم تجنيد أكثر من 4000 عون و 3000 عامل موسمي. 

مشيرا إلى اقتناء 240 سيارة تدخل سريع واقتناء 15 شاحنة صهريج.و 
في هذا الصدد نوه المتحدث ذاته بعمل فرق و أعوان الحماية المختصة 

بإخماد الحرائق، مستبشرا باستئجار الطائرة القاذفة للمياه المندرجة 
ضمن استراتيجية الدولة لحماية المواطنين و الثروة الغابية من مخاطر 

الحرائق. وبخصوص إنتاج الفحم كشف المتحدث عن تعليق إنتاج المادة 
مؤقتا خالل فصل الصيف، مذّكرا بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها 

من طرف المواطنين، السيما خالل فصل الصيف بتجنب عملية الشواء 
في الغابات.كما أوضح طواهرية، أن مشروع القانون الجديد المنظم 

لقطاع الغابات يوجد حاليا على مستوى األمانة العامة للحكومة و هذا 
بعد عرضه على مستوى وزارة العدل لما يتضمنه من إجراءات ردعية 
جديدة صارمة جدا لمحاربة كل أشكال االعتداءات على الغابات، مبرزا 
انه تضمن أيضا تسهيالت للمستثمرين. خصوصا في مجال تربية النحل 
و االستجمام وغرس النباتات العطرية، إضافة إلى انتاج المواد الخشبية 

و غير الخشبية.
�ش. زمو�ش

�ش.زمو�ش

�ستكون مطالبة بحماية �حلجاج وتوعيتهم �سحيا و�أي�سا �ملحافظة على �ملرجعية �لدينية 

�ستكون �لبعثة �جلز�ئرية للحج هذه �ل�سنة �أمام مهمة �سعبة من �أجل �إجناح �أول مو�سم للحج للجز�ئريني بعد 

مو�سمني مت �إلغاوؤهما ب�سبب �جلائحة حيث �ستو�جه �لعديد من �لتحديات منها هاج�ش كورونا �لذي ال يز�ل 

قائما رغم �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �ململكة �ل�سعودية و�أي�سا �الإجر�ء�ت �ملتخذة من �ل�سلطات �جلز�ئرية، كما 

�ستكون �حلر�رة �ملرتفعة وكيفية �لتعامل مع �الأو�ساع �ملناخية يف �ململكة و�لعمل على حماية �سحة �حلجاج من 

�ملهام �ل�سعبة للبعثة، �سف �إىل ذلك �لتعامل مع �حلجاج من �أ�سحاب �الأمر��ش �ملزمنة كما �سيكون �فر�د �لبعثة 

مطالبينبحماية �ملرجعية �لدينية للحجاج �جلز�ئريني وهي �ملهمة �لتي تقع على عاتق �ملر�سدين �لدينيني.
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وأضاف الوزير خالل افتتاحه فعاليات الطبعة األولى 
لألمراض المعدية، أن القضاء على هذه األخيرة سيكون 

له فوائد صحية واقتصادية معتبرة فضال عن رفاهية 
السكان.كما أوضح الوزير أن علم األمراض المعدية 

اكتسب أهمية متزايدة خالل العقود األخيرة، خصوصا 
في ظل الظروف البيئية التي نعيش فيها والتي تسهل 

من عملية ظهورها
.وفي هذا السياق يتطلب هذا الوضع -حسب الوزير- 
اجراء بحوث مستمرة، من أجل تطوير وسائل جديدة 

للكشف والعالج لمكافحة هذه االمراض، واالستخدام 
االمثل للموارد المتوفرة.كما اعتبر مقاومة مضادات 

الميكروبات، مشكلة كبرى للصحة العمومية، و تتطلب 
مجموعة من التدخالت وفرقٌا متعددة التخصصات كما 
تشكل تهديدا للصحة العالمية واالمن الغذائي والتنمية.

الى جانب ذلك، تستدعي تكاليف أكثر لألدوية، وإطالة 
فترة المرض العالج واالستشفاء، و العبء المالي على 

األسرة والمجتمع.
وفي اطار التصدي لهذه المشكلة الخطيرة على الصحة 

العمومية، فقد وضعت الجزائر مخططها االستراتيجي 
لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.بالمقابل ذكر 
الوزير أن الجزائر احرزت تقدما معتبرا في مجال 
الوقاية ومكافحة األمراض المعدية السيما حصولها 

على شهادة القضاء على فيروس شلل االطفال البري 
سنة 2016.وكذالك شهادة القضاء على مرض الكزاس. 

و شهادة القضاء على المالريا سنة 2019. باإلضافة 
إلى استمرار عملية القضاء على الحصبة والقضاء على 

مرض الرمل الحبيبي قبل سنة 2020.

أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن استحداث 
ألول مرة منصة الكترونية القتناء الكتب المدرسية بأسعار 

"رسمية"، وهذا لتسهيل لألولياء التالميذ الحصول على هذه 
الكتب من دون التنقل إلى الديوان أو فروعه، أو حتى شرائها 

على مستوى المؤسسات التربوية.
وأصدر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بيان وجهه 
إلى أولياء أزيد من 9 ماليين تلميذ  اكد من خالله  على  

وضع تحت تصرفهم "إمكانية"، اقتناء الكتب المدرسي عبر 
منصة الكتروني"ligne  ،vente" على العنوان االلكتروني 

التالي COM.JUMIA.DZ.WWW, وأوضح الديوان 
الوطني للمطبوعات بالنسبة لألسعار أنها رسمية وحددها 

الديوان المدرسي مضافا إليها 150 دج سعر التوصيل إلى 
الزبون.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة التربية بداية هذا 

األسبوع عن الشروع في تتبع عملية توزيع و بيع الكتب 
المدرسية مؤسسة بمؤسسة و ذلك بتخصيص واجهة خاصة 

بالعملية  على األرضية الرقمية لوزارة التربية  بداية من هذا 
األسبوع مجندة مدراء المؤسسات التعليمة لألطوار الثالثة، 

ابتدائي ومتوسط وثانوي  من أجل  حجز المعلومات الخاصة 
بالكتاب المدرسي في الحساب الخاص بمؤسساتهم والتطرق 

إلى وضعية  الكتاب المدرسي موقوفة إلى غاية الخميس 
16جوان مع تحديد تاريخ 19 جوان عملية الحجز على أن 

تنتهى اليوم "األربعاء" رسميا هذه اآلجال.
وكان قد طمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أولياء 
9 ماليين تلميذ حول عدم رفع أسعار الكتب المدرسية، مشيرا 

قائال" في ندوة صحفية نظمها على هامش إعطائه إشارة 
انطالق امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 من 
والية تقرت، بمركز اإلجراء الكائن بمتوسطة المجاهد تمارن 

محمد في 6 جوان الماضي، إلى أن سعر الورق ارتفع في 
اآلونة األخيرة، وبالرغم من ذلك فإن أسعار الكتب لن تعرف 

أي زيادة ألنها تشكل استهالكا واسعا في النظام التربوي .
تجدر اإلشارة أن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، كان 

قد أعلن عن  استحداث منحة بيع الكتاب المدرسي وهي 
التي سيعلن عن تفاصيلها الحقا، تلبية النشغاالت الشركاء 

االجتماعيين الذين تدخلوا مرارا لدى وزارة التربية من أجل 
تخصيص منحة للمسيرين الماليين والمدراء والعمال المكلفين 

ببيع وتوزيع الكتاب المدرسي مثلما هو موجود بالنسبة 
للمكتبات التي تأخذ هامشا من الربح لذلك وجب مستقبال 

على الوزارة إيجاد صيغة بوضع بطاقة تقنية الستفادة 
كل األطراف المشاركة في عملية بيع الكتاب المدرسي 

بتخصيص منحة لذلك.
مرمي عثماين

�ش. زمو�ش

 يف الوقت الذي �سجل "�صحاري بالند"

 117 دوالر للربميل

توقعات بارتفاع مداخيل اجلزائر 
من املحروقات اإىل 58 مليار دوالر
ينتظر أن تعرف مداخيل الجزائر من المحروقات مع نهاية العام 

الجاري ارتفاعا مقارنة بما تم تحقيقه خالل الماضي، إذ 
يتوقع أن تصل ل 58 مليار دوالر، بالموازاة مع تجاوز 

األسعار لحاجز 100 دوالر  منذ أزيد من 5 أشهر.
وقال الخبير االقتصادي سليمان ناصر في معرض حديثه 
عن مخرجات اجتماع الوزراء بخصوص مراجعة قانون 

المالية التكميلي لسنة 2022 حتى ال يتضمن أي ضرائب أو 
رسوم جديدة، بأن اإلرتفاع المعتبر ألسعار النفط منذ بضعة 

أشهر والتي تجاوزت عتبة 100 دوالر للبرميل، جعلت 
البنك الدولي يتوقع ارتفاع مداخيل الجزائر من المحروقات 

إلى 58 مليار دوالر بنهاية هذا العام.
وبلغت مداخيل الجزائر من المحروقات سنة 2021 حوالي 

34,5 مليار دوالر، فيما سجلت 21,5 مليار دوالر سنة 
2020، والتي تزامنت مع ذروة اإلغالق العالمي بسبب 

تفشي فيروس كورونا، وينتظر أن يصل الفارق بين العام 
الماضي والعام الجاري أكثر من 23 مليار دوالر، وهو ما 
يجعل البالد في أريحية مالية نسبية رغم العجز الكبير في 

الموازنة، يضيف سليمان ناصر.
ومن جانبه، أكد نايف الدندني خبير استراتيجيات الطاقة 

والشأن النفطي العالمي وعضو المجلس االستشاري 
لهندسة البترول والغاز الطبيعي السعودي، بأن أسعار النفط 

ستواصل صعودها، في ظل وجود الكثير من العوامل 
الداعمة لذلك في مقدمتها تراجع إنتاج  روسيا وكذلك معدالت 

اإلنتاج في بعض الدول المنضوية في اتفاق مجموعة أوبك 
بلوس، بالتزامن مع تنامي الطلب في األسواق الرئيسية.

وتعرف أسعار النفط في اآلونة األخيرة هبوطا في األسعار، 
على خلفية فرض الصين أكبر مستورد عالمي للنفط لقيود 

على بعض مدنها، ما جعلها تخفض من الشحنات، التي 
تستوردها، ولكن األسعار تبقى فوق 115 دوالرا للبرميل، 

واقتربت خالل شهر مارس الماضي من حاجز 140 دوالرا 
للبرميل، في خضم بداية العمليات العسكرية الروسية في 

أوكرانيا.
وفي سياق متصل، واصلت أسعار النفط الخام خسائرها، 
وسجل أسعار العقود العاجلة للخام الجزائري "صحاري 

بالند" انخفاضا بنسبة قدرت بـ 0,87 بالمائة، لتستقر عند 
117,39 دوالر للبرميل الواحد، بعدما وصلت لحاجز 130 

دوالرا منذ أيام قليلة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار العقود اآلجلة لخام برنت 
القياسي الخاصة بالتسليم خالل شهر أوت المقبل بنسبة 

وصلت ل 1,13 بالمائة، لتبلغ 115,42 دوالرا للبرميل، 
بعدما تراجع العقد القياسي لـ 7,3 بالمائة خالل األسبوع 

الماضي، ليكون أول هبوط منذ 5 أسابيع، كما ارتفع سعر 
العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الخاصة 

بالتسليم خالل شهر جويلية المقبل بحوالي 1,85 بالمائة، 
مسجال 111,59 دوالرا للبرميل، وفق بيانات الموقع 

المتخصص "أويل بريس". وتشير أغلب التوقعات لبقاء بورصة 
أسعار النفط الخام في مستويات مرتفعة، وكان بنك أمريكا قد توقع 

أن تصل األسعار لـ 150 دوالرا للبرميل.
ف. م

اأ�سرف عليها اللواء مربوك �سابع مدير االإعالم 

واالت�سال باأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي

تخرج عدة دفعات باملدر�سة العليا 
الع�سكرية لالإعالم واالت�سال
تخرجت أمس، بالمدرسة العليا العسكرية لإلعالم واالتصال، 

بسيدي فرج )الجزائر العاصمة(, عدة دفعات للسنة الدراسية 
2021- 2022 تحت إشراف اللواء مبروك سابع, مدير 

اإلعالم واالتصال بأركان الجيش الوطني الشعبي.
وتتشكل هذه الدفعات المتخرجة التي تحمل اسم المجاهد 

المرحوم "أمحمد يزيد", من الدفعة الثانية من التكوين 
الجامعي "ماستر" مهني تخصص اتصال عملياتي, والدفعة 

الثانية من التكوين الجامعي ليسانس "ال-م-د" في ثالثة 
تخصصات "مراسل حربي وإعالم عسكري واتصال 
مؤسساتي", والدفعة العاشرة من دورة إتقان الضابط 

تخصص اتصال.
كما تشمل الدفعة الخامسة من التكوين التخصصي للضباط 
تخصص اتصال, والدفعة األولى من دورة تكوين تطبيقي 

تخصص اتصال إلى جانب الدفعة العاشرة لنيل األهلية 
العسكرية المهنية من الدرجة األولى في تقنيات السمعي 

البصري, والدفعة الخامسة لنيل األهلية العسكرية المهنية 
من الدرجة الثانية في تقنيات السمعي البصري, الذين 
زاولوا تكوينهم بالمؤسسة العسكرية المركزية للسمعي 

البصري.
وفي كلمة له, تطرق قائد المدرسة, العقيد محمد زيتوني, 

إلى جوانب التكوين العسكري والجامعي والتخصصي 
في علوم اإلعالم واالتصال, الذي استفاد منه الطلبة طيلة 

التربص, وذلك وفق برامج نظرية وتطبيقية مدروسة تحت 
إشراف نخبة من األساتذة العسكريين والمدنيين لضمان 

تكوين نوعي يتماشى والتطور الحاصل في ميدان اإلعالم 
واالتصال.

وقال قائد المدرسة في هذا اإلطار, أن الطلبة "تلقوا تكوينا 
عسكريا ونظريا وتطبيقيا متكامال ومتوازنا, وفق برامج 
ومناهج مدروسة لتحقيق القدرة العالية والكفاءة العلمية 
والمعرفية التي ستمكنهم من أداء مهامهم العملية بإتقان 

وامتياز"، داعيا بالمناسبة, المتخرجين إلى ضرورة 
"التحلي بروح االنضباط واإلخالص والوفاء وحب الوطن 
والدفاع عن القيم الوطنية وأداء مهامهم بإتقان واحترافية".
وتميزت مراسم حفل التخرج بتفتيش الدفعات من طرف 
اللواء مبروك وكذا تقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة 

المتفوقين األوائل، من بينهم طالب من الصحراء الغربية. 
وبعد ذلك، تم تسليم وتسلم العلم من المتربصين المتخرجين إلى 

الطلبة الموالين على التربص ثم تسمية الدفعة المتخرجة باسم 
المجاهد المرحوم "أمحمد يزيد" وتقديم استعراضات عسكرية.

ق. و
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اأكد اأن اجلزائر اأحرزت تقدما كبريا يف جمال الوقاية والعالج، بن بوزيد: 

اأكد وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد، اأم�ش، اأن اجلزائر اأحرزت تقدًما معتربا يف جمال الوقاية ومكافحة 

االأمرا�ش املعدية م�سريا اإىل اأن هذه االأمرا�ش مل تعد م�سدر تهديد بالن�سبة للمنظومة ال�سحية يف اجلزائر.

الت�سجيالت ت�ستمر اإىل غاية 1 �سبتمرب

م�سابقة توظيف يف معهد االقت�ساد اجلمركي واجلبائي اجلزائري التون�سي
أعلن معهد االقتصاد الجمركي والجبائي الجزائري التونسي 
عن إطالق تكوين من الدرجة الثالثة المتخصصة في المالية 

العمومية للمترشحين "الجزائريين" الحاصلين على شهادة التعليم 
العالي "ماستر" أو مهندس دولة في 11 تخصصا، لمدة تكوين 

لسنتين يتم بعد نهايته توجيه المتخرجين إلى مناصب عملهم وفقا 
الحتياجات وزارة المالية.

وحسب بيان للمعهد فإنه انطلقت التسجيالت لمسابقة  توظيف 
الدفعة 41 من 20 جوان إلى غاية 1سبتمبر 2022 للحاصلين  

على شهادة ماستر أو مهندس دولة في العلوم القانونية ، 
االقتصادية، المالية، التجارية، التسيير ، المهندسين في االقتصاد، 
القياس ، التخطيط، اإلحصاء، اإلعالم اآللي، بحوث العمليات، و 
شهادة معادلة معترف بها والمتحصلين في مسارهم الجامعي على 

معدل عام ال يقل عن 20/12.
وتمس المسابقة  الذين ال يفوق سنهم 28سنة عند تاريخ غلق 

التسجيالت أمام المترشحين الموظفين التابعين لوزارة المالية ال 

يفوق سنهم 35سنة عند تاريخ غلق التسجيالت والذين يقدمون 
ترخيصا للمشاركة في المسابقة مسلم من طرف اإلدارة المؤهلة.

ويتم التسجيل اجباريا عبر  بوابة الكتروني وذلك في اجل ال 
يتعدى تاريخ 1سبتمبر2022، وتشمل المسابقة على اختبارات 
كتابية واختبار شفعي ، حيث ستكون إختبارات القبول الكتابية 

يوم 17 سبتمبر 2022 على مستوى المدرسة الوطنية للضرائب 
بوالية تيبازة، حيث يكون االختبار األول في الثقافة العامة، 

واالختبار الثاني في مادة اختيارية بين التقنيات الكمية" إحصاء، 
رياضيات مالية، بحوث العمليات، المالية العمومية، أما االختبار 
الثالث فسيكون في مادة اختيارية بين االقتصاد" كلي أو جزئي" 

والقانون" اإلداري والتجاري".
وأوضح البيان أن االختبار الكتابي يتم من خالله التعرف على 
قدرة المترشح في تحكمه في المفاهيم واألدوات التي تمكنه من 
بناء تحاليل منطقية ومتناسقة، ويختبر المترشح إجباريا باللغة 

الفرنسية في مختلف المواد ما عدا اختبار الثقافة العامة، أين يلزم 

اختيار موضوع باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية.
ويجري اختبار القبول "الشفهي" بالنسبة للمترشحين الناجحين 

في االختبارات الكتابية في شكل عرض يقدمه المترشح يتناول 
فيه موضوعا يتعلق بالمسائل االقتصادية، المالية، القانونية او 

االجتماعية، تقييم من خالله اللجنة كفاءات هذا األخير وإمكانياته 
لمتابعة التكوين بالمعهد ولهذا يتوجب تقديم الوثائق التالية قبل 

اجتياز المقابلة الشفهية، من نسخة من الشهادة الجامعية ورسالة 
تحفيز وكشوف النقاط للسنوات المسار الجامعي واستمارة 

معلومات بيداغوجية ونسخة من شهادة الميالد و4 صور شمسية 
وحوالة بريدية بقيمة 2600 دينار جزائري .

ويتم إعالن قائمة المترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية 
عبر الموقع االلكتروني للمعهد واإلعالن على مستوى مقره،  
فيما يتم إعالن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا عبر الموقع 

االلكتروني للمعهد وعلى مستوى مقري المعهد ووزارة المالية .
مرمي عثماين

الديوان الوطني للمطبوعات املدر�سية يك�سف:

من�سة اإلكرتونية القتناء الكتب املدر�سية والتو�سيل "للمنزل"



وجاء هذا خالل استقبال وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، يوم 
أول أمس، سفير دولة الكويت بالجزائر، 

محمد مرزوق سليمان مطلق الشبو، حيث 
تمحورت المحادثات بين الطرفين حول تعزيز 

التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي.

ونقل بيان لوزارة التعليم العالي في هذا 
الصدد أنه “على إثر الزيارة التي قام بها 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, إلى 

دولة الكويت شهر فبراير الماضي, التقى 
السيد بن زيان نظيره الكويتي, أين استعرضا 

حالة التعاون والتبادل بين القطاعين في 
البلدين وتعزيز سبل ترقيته من خالل اتفاقية 

إطار تحدد محاور هذا التعاون وأولويات 
مخطط عمل الحكومة حول األمن الغذائي 

واألمن الطاقوي وصحة المواطن وفي مجال 
التكوين والبحث وتبادل الخبرات, وخصوصا 

الخبرات الجزائرية في مجال التعليم في 
العلوم وتحديدا الفيزياء والرياضيات وتعليمية 

اللغات”.
وفي هذا السياق -يضيف البيان- أكد الطرفان 

“تطلعهما إلى االرتقاء بالتعاون والتبادل 
الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 

إلى مستوى العالقات التاريخية األخوية 
والسياسية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
كما أكد السفير الكويتي “رغبة بالده في 

االستفادة من الخبرات الجزائرية واالستثمار 

في جميع المجاالت, وخصوصا التعليم 
والبحث وفي المحاور ذات األولوية واالهتمام 

المشترك, إلى جانب تبادل الخبرات ما بين 
الجامعات الجزائرية والكويتية العمومية 

والخاصة, والمؤسسات والهيئات األكاديمية 
والبحثية التابعة لمجلس الوزراء الكويتي”.

و في سياق متصل, أكد وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي أنه, على إثر اللقاء مع زميله 

الكويتي خالل زيارة رئيس الجمهورية إلى 
دولة الكويت, اتفق الطرفان على “إعداد 

مشروع نص اتفاقية وهو ما تم بالفعل في 
انتظار موافقة الطرف الكويتي على تحديد 

موعد لتوقيعها بالكويت, بحضور وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي.

 هذا ما خل�صت اإليه نتائج التحقيقات

 بعد الإنذار املوجه من �صركة "فرييريو"

�سكوكالطة "كيندار" امل�سوقة باجلزائر 
خالية من بكترييا "ال�سلمونيال"

أكد بيان مشترك لوزارة التجارة وترقية الصادرات والوكالة الوطنية لألمن الصحي 
أن نتائج تحقيق حول منتوج شوكوالطة “كيندار” المسوق بالجزائر، أجري بعد إنذار 
باحتمال احتوائه على بكتيريا “السلمونيال”، أفضت إلى خلو العينات المقتطعة من هذه 

البكتيريا.
و جاء في البيان: “أن نتائج التحقيق المفتوح حول اإلنذار الصادر من طرف شركة 

“فيريرو” المتضمن استرجاع منتوج الشوكوالطة الحامل للعالمة التجارية “كيندار” عبر 
بعض دول العالم بسبب احتمال احتوائه على بكتيريا السلمونيال، أفضت إلى خلو العينات 

المقتطعة من هذه المنتوجات المسوقة بالجزائر من البكتيريا”.
وأوضح المصدر نفسه أن وزارة التجارة وترقية الصادرات اتخذت “فورا”، بعد صدور 
اإلنذار، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لألمن الصحي, جملة من اإلجراءات لتشديد الرقابة 

عبر الحدود على الشحنات المستوردة من هذا المنتوج وإخضاعها إلى التحاليل المدققة 
للتأكد من خلوها من أية ميكروبات قبل السماح بإدخالها الى السوق الوطنية.

بالموازاة مع ذلك, تم إطالق حملة رقابة وطنية لسحب هذا المنتوج من مسار التسويق 
وإخضاعه للتحاليل المخبرية الالزمة للتأكد من مدى سالمته وصالحيته لالستهالك, 
حيث أفضت هذه الحملة إلى مراقبة 7.528 تاجر يتداول هذه المواد تم خاللها حجز 

كمية تقدر بـ 280 كغ. كما تم إتالف 43 كغ بسبب عدم مطابقتها من حيث الوسم 
وانتهاء مدة صالحيتها ورفع اليد عن 237 كغ ثبتت صالحيتها لالستهالك و كذا تحرير 

7 محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.
مع ذلك، أكدت الوزارة أن “اإلجراءات المتخذة في إطار هذا اإلنذار تبقى سارية 

المفعول, وتبقى مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات على أهبة 
االستعداد بالتعاون مع الوكالة الوطنية لألمن الصحي فيما يخص الرصد واليقظة 

واإلنذار سواء على مستوى الحدود أو في السوق الوطنية لمراقبة المنتوجات المعنية 
والسهر على سالمتها وصالحيتها لالستهالك حفاظا على السالمة واألمن الصحي 

للمستهلك”.
ف. م

اجللفة اأح�صت 3500 حالة ال�صنة املا�صية

 يوم اإعالمي حول 
“الت�سممات العقربية “ بجامعة زيان عا�سور

نظمت مديرية الصحة والسكان بالجلفة أول أمس، يوما دراسيا حول “التسممات العقربية 
“ بقاعة المحاضرات بجامعة “ زيان عاشور” بالجلفة وهذا بحضور مدير الصحة 

والسكان ورؤساء الدوائر وأئمة المساجد وكل الفاعلين في الميدان .
بعد الكلمة االفتتاحية لمدير الصحة والسكان بالوالية نيابة عن والي الوالية تطرق 

في مداخلته إلى مدى خطورة حيوان العقرب على اإلنسان والحيوان وكيفية محاربته 
باستعمال اآلليات التي تسمح بالتقليل من هذا الحيوان أو مما يتغذى عليه مع الحفاظ 

التوازن الغذائي حتى ال ينتج عنه اخطار أخرى، كما شدد على الجانب الوقائي الذي 
هو مسؤولية الجميع بما فيه أئمة المساجد والهيئات التنفيذية ورؤساء البلديات و ذلك 

بتوفير إنارة عمومية فعالة وكافية ورفع النفايات كما أشار إلى مجانية العالج الذي يكفله 
الدستور . 

وحول الوضعية الوبائية، أشار الطبيب المختص في علم األوبئة والطب الوقائي الدكتور 
بولعوش إلى إن حتى سكان المدن الشمالية أصبحوا معرضين للسعات العقربية وهذا 
بسبب نقل الرمال من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية من اجل استعمالها في 

اشغال البناء . ومن اجل الوقاية و التقليل من اإلصابات يلزم على الجميع  اتخاذ  كل 
التدابير الوقائية من اجل تفادي اللسعات العقربية والتي تصيب الصغار قبل الكبار بحيث 

ان اكبر فئة عمرية تتعرض للسعات هي فئة اقل من خمس سنوات.
كما إن حاالت اللسعات العقربية تبدأ باالنتشار من شهر ماي وتمتد كل فصل الصيف 

وتبلغ ذروتها في شهر جويلية وأوت خاصة من الساعة 6 مساءا إلى 12.00 منتصف 
الليل وهذا بسبب سهر المواطنين وعائالتهم خارج البيوت دون أخذ الحيطة والحذر .

 أما عن الوضعية الوبائية بالجلفة، وحسب الدكتور بولعوش، فقد بلغت عدد اإلصابات 
السنة2021 حوالي 3500 حالة وكان النصيب األكبر منها بعين وسارة ب 1519 حالة 

وحد الصحاري بـ 400 حالة  و 60 /100 من هده الحاالت عند الذكور كما أن هذه 
اللسعات العقربية في انخفاض مستمر.

الدكتور مجاني وهو طبيب مختص في علم األوبئة والطب الوقائي فقد تطرق إلى 
اإلجراءات الوقائية من التسمم العقربي وكيفية تفاديها وكيفية التصرف مع هذا النوع من 
الحاالت، حيث نوه بوجوب توجه المصاب إلى المصالح الطبية سواء في حاالت التسمم 

العقربي أو عضات األفاعي التي بلغت حوالي 5.400.000 ماليين حالة حول العالم، 
ولما لها من أثار عرضية و نفسية على المريض و ما قد يحدث من تطورات و تعقيدات 

بعدية وخاصة ان اخطر اللسعات العقربية يتعرض لها المواطنون بمنطقة الزعفران 
بالجلفة ألنها منطقة صحراوية .

حمود عزيز لعجاج 

 تزامنا مع اإعطاء اإ�صارة انطالق 

حملة احل�صاد والدر�س باملدية 

حت�سي�س الفالحني ب�سرورة ت�سليم املح�سول 
واتخاذ اإجراءات لتفادي احلرائق

أعطى  مسعود بولعراس األمين العام لوالية المدية إشارة انطالق حملة الحصاد والدرس 
للموسم الفالحي 2022-2021 بحضور السلطات المحلية والفاعلين، وذلك على مستوى 
المستثمرة الفالحية التابعة للسيد ميهوبي الحاج بمنطقة سدراية، التي  تبلغ مساحتها 51 
هكتارا، وعرفت عملية زرع 30 هكتار من القمح الصلب و9 هكتارات من القمح اللين 

و4 هكتار من الشعير.الحملة استهلها مدير المصالح الفالحية بعرض حوصلة حول 
شعبة الحبوب في والية المدية، بعدها توجه الوفد لتسليم مقرارات االستفادة للفالحين 

المستفيدين من آالت الحصاد وجرارات في إطار الدعم الفالحي.
لإلشارة فقد بلغت المساحة المخصصة  للزرع لموسم الحرث والبذر للموسم الفالحي 

2021/2022 ما يربو عن 117886 هكتارا منها 75979 هكتارا خصصت للقمح 
الصلب و11471 هكتار للقمح اللين  و27405 هكتارا لمنتوج الشعير .فيما بلغت الكمية 

التي تم استقبالها لحد اآلن  أزيد من 22 ألف قنطار منها حوالي  12 الف قمح صلب.
وبالموازاة مع انطالق حملة الحصاد والبذر تتواصل على مستوى مديرية المصالح 

الفالحية لوالية المدية خرجات القافلة التحسيسية لحملة الحصاد والدرس، لفائدة 
فالحي منتجي الحبوب بمنطقة قصر البخاري، عزيز وأوالد عنتر. وقد تم اللقاء على 
مستوى مستثمرة زيوش ضيف هللا بمنطقة عجالنة القديمة  قصر البخاري و تمحور 
حول تحسيس الفالحين بضرورة تسليم كل المحصول على مستوى التعاونية و اتخاذ 

االجراءات األمنية والوقائية لتفادي خطر الحرائق واإلشارة إلى أهمية التأمين ضد 
خطر الحرائق. كما أشرفت رئيسة دائرة سي المحجوب، على عملية التحسيس والتوعية 

الخاصة بحملة مكافحة الغابات و المحاصيل الزراعية وفق البرنامج المسطر من قبل 
لجنة الدائرة على مستوى فرقة قمانة ببلدية سي المحجوب، تم من خاللها عرض 

محاضرات لفائدة فالحي المنطقة وشرح آليات تجنب األخطار المحتملة لحرائق الغابات 
والمحاصيل الزراعية. كما تم تزويد فالحي المنطقة بأرقام هواتف المصالح المعنية 

لالتصال بهم في حالة وقوع أي حريق.
وعلى صعيد آخر انطلق موسم الحصاد والدرس لمحصول السلجم الزيتي على مستوى 
المزرعة النموذجية سي عاشور ببني سليمان شرقي المدية، وكذا معاينة عملية تخزين 

المنتوج من طرف إطارات الفرع الفالحي لدائرة بني سليمان.
ع. بكريي

أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير األول, 
المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، 

على توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية 
لدعم و تنمية المقاوالتية "أناد" والشركة 

العمومية لتجهيز المنشآت المعدنية "ألريم" 
التابعة لمجمع "ايمتال"، بهدف تهيئة محالت 

وورشات لفائدة حاملي المشاريع.
 وتم التوقيع على االتفاقية بمقر الوزارة من 
طرف الرئيس المدير العام لشركة "ألريم", 
مختار طيان, والمدير العام لـ "أناد", محمد 

شريف بوزيان، بحضور رئيس الجمعية 
المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر 

لطرش.
و بهذه المناسبة، صرح ضيافات أن االتفاقية 

تأتي في إطار االتفاقيات السابقة مع وزارة 

الصناعة للدفع باالقتصاد الوطني, مع التركيز 
على المؤسسات المصغرة والناشئة ومحاولة 
الربط بينها وبين المؤسسات الوطنية الكبرى 

في إطار الشراكة والمناولة.
وحسب شروحات الوزير المنتدب, تهدف 
االتفاقية لتمكين المؤسسات المصغرة من 
االستفادة من مستودعات و عتاد لمزاولة 
نشاطهم و بالتالي التخلص من مشكالت 

العقار و نقص التجهيزات التي تعيق 
تطورها، مشيرا إلى أن هذا النمط الجديد 
للتمويل يأتي استجابة القتراحات الشباب 

أصحاب المشاريع و اقتراحات البنوك.
من جانبه, أكد طيان ان الشركة  العمومية 

المختصة في بناء المنشآت المعدنية ستتكفل 
بدراسة و انجاز المستودعات والمنشآت التي 

ستستوعب نشاطات الشباب, مؤكدا على 
أهمية هذا المشروع الذي "سيخلص الشاب 
حامل المشاريع من مشكل العقار و غالء 

المحالت التي يزاول فيها نشاطاته".
و في ذات السياق، أكد بوزيان أن االتفاقية 
ستسمح للمؤسسة الوطنية "ألريم" بتجسيد 
هياكل مالئمة داخل الورشات الصناعية 

المخصصة للمؤسسات المصغرة عبر كافة 
واليات الوطن, مضيفا أن االتفاقية تأتي في 

إطار إستراتيجية الوزارة المنتدبة لدى الوزير 
المكلف بالمؤسسات المصغرة لتوفير بيئة 

أعمال مالئمة لخلق مؤسسات مصغرة دائمة 
و ذات قيمة عالية والتي تعود بالفائدة على 

االقتصاد الوطني.
ق. و

مرمي عثماين
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ال�صفري الكويتي يوؤكد �صعي بالده يف ال�صتفادة من اخلربات اجلزائرية

بن زيان يوؤكد رغبة اجلزائر يف الرتقاء 
يف التبادل مع اجلامعات الكويتية

اأعرب وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان “ عن رغبة 

اجلزائر “يف الرتقاء بالتبادل اإىل م�صتوى التواأمة بني جامعات اجلزائر 

والكويت يف اإطار مبداأ رابح-رابح وذلك يف اأقرب الآجال“.

تهيئة حمالت وور�صات لفائدة حاملي امل�صاريع

اتفاقية بني "اأناد" واأرمي" لدعم م�ساريع ال�سباب

زغدار يبحث مع �صفري طوكيو عالقات التعاون يف املجال ال�صناعي 

اهتمام ياباين بال�ستثمار يف اجلزائر
استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، 

أمس، سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو، 
الذي بحث معه عالقات التعاون والشراكة 

االقتصادية والصناعية بين الجزائر 
واليابان وسبل تعزيزها، حسبما أفاد به 

بيان للوزارة.
واستعرض الطرفان خالل هذا اللقاء الذي 

جرى  بمقر الوزارة "الفرص الكبيرة 
لالستثمار التي توفرها الجزائر وهو ما 

يمكن من تجسيد شراكات ناجحة ومثمرة 
للطرفين", يضيف ذات المصدر.

و في هذا الخصوص, جدد زغدار تأكيده 
بأن "أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام 

المستثمرين اليابانيين في كل المجاالت 

الصناعية لتجسيد مشاريعهم بالجزائر".
و من جانبه، أبدى السفير الياباني -حسب 

البيان- "االهتمام البالغ للمؤسسات اليابانية 
لالستثمار السيما في ظل منطقة التبادل 

الحر اإلفريقية، وهو ما يجعل من الجزائر 
بوابة إلفريقيا".

واأج
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تلم�سان .... تاريخ عريق واإرث تراثي و 
وجهة �سياحية بامتياز

يف  ال�سناعية  الزراعة  تنمية  ديوان  ح�سب 

ال�سحراوية: الأرا�سي 

األف هكتار قيد الدرا�سة   85  
الثاين  ال�سطر  �سمن  خم�س�سة 

الفالحي لالإ�ستثمار 
85 ألف هكتار قيد الدراسة لدى المصالح  توجد مساحة فالحية قوامها 

الثاني من عملية توزيع األراضي الفالحية  المركزية مدرجة ضمن الشطر 
الفالحي  لإلستصالح بصيغة اإلمتياز في إطار جهود تطوير اإلستثمار 
تنمية  استفيد أمس لدى مسؤولي ديوان  بالمناطق الصحراوية، حسبما 

بالمنيعة.  الذي يقع مقره  الزراعة الصناعية في األراضي الصحراوية 
وينتظر أن تنطلق عملية التسجيالت لإلستفادة من تلك األراضي من أجل 

للديوان،  البوابة اإللكترونية  الفالحي بعد اإلعالن عنها عبر  اإلستثمار 
حيث تندرج هذه العملية في إطار تجسيد مشروع الدولة الرامي إلى 
الفروع اإلستراتيجية  الجنوب سيما في  الفالحي في  تطوير اإلستثمار 

2020/2024 ، بما يضمن تحقيق هدف  طبقا لخارطة الطريق القطاعية 
الذاتي وتقليص فاتورة اإلستيراد، مثلما صرح لـ)وأج( المدير  اإلكتفاء 

العام للديوان سليمان حناشي. وقد خصصت ضمن الشطر األول من 
134 ألف هكتار من األراضي الفالحية  العملية مساحة إجمالية تفوق 

موزعة عبر سبعة )7( محيطات فالحية منتشرة عبر أقاليم خمس واليات 
وهي أدرار وتيميمون والمنيعة و ورقلة و إيليزي ، مثلما أشار ذات 
السيد  الديوان ذكر  المقدمة من طرف  للتسهيالت  المسؤول. وبالنسبة 

حناشي أن عملية المنح تتم في فترة وجيزة مع تحديد الموقع بدقة، مع 
الزراعات اإلستراتيجية.  الدولة بخصوص  ببرنامج  اإللتزام  اشتراط 

265-20 المؤرخ في  واستحدث الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
2020 تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بخصوص استحداث  22 سبتمبر 
ديوان تنمية الزراعة الصناعية باألراضي الصحراوية، الذي من مهامه 

الغذائية من خالل  الزراعية والصناعة  تسهيل وتشجيع اإلستثمارات 
للعقار، ومرافقة  العقالني  والتسيير  الصحراوية  األراضي  استصالح 

يتعلق  فيما  اإلدارات  بين مختلف  والتنسيق  المندمجة  المشاريع  حاملي 
الزراعي. باإلستثمار 

س.ز/واج
 

ورقلة :

250 ح�سابا   فتح اأزيد من 
منذ  الإ�سالمية  لل�سريفة 

2021 �سبتمرب 
254 حسابا بنكيا للصيرفة اإلسالمية بوكالة بنك  تم فتح ما ال يقل عن 
الفالحة والتنمية الريفية بورقلة )بدر بنك( منذ انطالق هذه الخدمة في 

سبتمبر 2021 و إلى غاية اآلن، حسبما علم ي لدى مسؤولي ذات 
المالية. المؤسسة 

البنكية لخدمة الصيرفة اإلسالمية فالحون  الحسابات  تلك  و تشمل 
المالية  الذين تقدموا لالستفادة من هذه الخدمة  ومستثمرون خواص 

التي فتحت على مستوى و كالة بنك الفالحة والتنمية الريفية,  الجديدة 
مثلما أوضحت مديرة الوكالة, صفية بسماعيل, على هامش ورشة عمل 

البنك حول »إمكانات الصيرفة اإلسالمية في دعم المستثمرين  نظمها ذات 
و الفالحين’’. و قدم مسؤولو الوكالة الجهوية لبنك الفالحية و التنمية 
الريفية خالل هذه الورشة توضيحات حول مزايا الصيرفة و مختلف 
الموالين  الفالحين و  المواطنين و  لفائدة  البنك  التي يوفرها  التمويالت 
استثماراتهم و مشاريعهم  تنمية  في  للمساهمة  أخرى  اجتماعية  وفئات 

بعيدا عن التعامالت الربوية. و يأتي تنظيم هذه الورشة التي احتضنتها 
ممثلي مختلف  لفائدة  الصحراوية  المناطق  في  الفالحة  تنمية  محافظة 

القطاعات ذات صلة بالمجال الفالحي بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن 
الصيغة  لمرافقتهم واطالعهم على مزايا هذه  الفالحين  المستثمرين و  من 

الفالحية موسى  الغرفة  لتمويل مشاريعهم, كما ذكر من جهته رئيس 
حماني.

المستثمرين  للفالحين و  المعلومة الصحيحة   و يتوخى منها أيضا إيصال 
البنكي الجديد, سيما ما تعلق منه بالقروض الموسمية  النظام  حول هذا 
»غالتي« و »اقتناء العتاد« وهذا بهدف بعث التنمية الفالحية بوالية 

الجنوب عموما, يضيف ذات المسؤول. و اعتبر بعض الفالحين و 
انطباعات  الورشة في  المشاركين في  الفالحي  المجال  المستثمرين في 
رصدتها »وأج« خدمة الصيرفة اإلسالمية التي يوفرها بنك بدر عبر 
بالمناسبة  لدعم مشاريعهم, و دعوا  التجارية, خطوة »مشجعة«  وكالته 
إلى اإلسراع في دراسة ملفات طلب الخدمة قصد استكمال مشاريعهم 

الفالحية.
س.ز/واج

 

: البليدة 

للكوابل  �سرقة  حالة   27
فادحة  خ�سائر  �سونلغاز  �ستكبد 

استهدفت  لعملية سطو  البليدة  ببلدية  الشريعة  منطقة طريق  تعرضت 
سرقة 1200 متر من الكوابل النحاسية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 

التوزيع  به مديرية  أفادت  الكهربائية، حسبما  بالطاقة  المزودين  الزبائن 
البليدة.

وأوضح بيان صادر عن هذه المؤسسة »تعرض يوم 19 جوان 1200 
النحاسية لعملية سرقة من طرف مجهولين بمنطقة طريق  الكوابل  متر من 
البليدة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الزبائن المزودين  الشريعة ببلدية 

المسروقة«. وأضاف  الكهربائية  الخطوط  الكهربائية عبر هذه  بالطاقة 
للقيام  الحادثة  تنقلوا عقب  للكهرباء  التقنية  المقاطعة  اعوان  ان  المصدر 
المسروقة  الكهربائية  الخيوط  استخالف  في  المتمثلة  الالزمة  باالشغال 
للزبائن المتضررين  الكهربائي  التيار  بخيوط أخرى من أجل إرجاع 

لضمان استمرارية الخدمة. ولفت المصدر الى انه تم ايداع شكوى لدى 
المتسببين  بها اليقاف  المعمول  القانونية  وفقا لالجراءات  األمنية  المصالح 

في هذا العمل الالمسؤول و الالأخالقي الذي يسبب ازعاجا للزبائن و 
الفترة  للبليدة في  التوزيع  الشركة. وأحصت مديرية  تتكبدها  خسائر مالية 

الممتدة من الفاتح جانفي 2022 الى غاية أمس 27 حالة سرقة تعرضت 
لها شبكة توزيع الكهرباء نفذت من طرف أشخاص مجهولين و مست 
الناقلة للكهرباء  5 كلم من الكوابل أو الخطوط النحاسية  السرقة قرابة 
باإلضافة الى لوحات توزيع و قواطع كهربائية. وأضاف المصدر ان 

تأثير سلبي على نوعية  المتكررة على الشبكة ينجر عنها  هذه االعتداءات 
بالنسبة  للزبائن و خسائر مادية معتبرة  المقدمة  الخدمة  و استمرارية 

للمؤسسة تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة و تكاليف اصالح األعطاب، 
ناهيك عن االخطار التي تشكلها على سالمة األفراد و الممتلكات.

س.ز

المدينة  هذه  صنفت  وقد 
وعلماء  المؤرخين  قبل  من 
اآلثار والمؤلفين باسم »لؤلؤة 
المغرب العربي« و«غرناطة 
من  به  تزخر  لما  إفريقيا«، 
تاريخية  مواقع  و  معالم 
خالب،  جمال  ذات  وأثرية 
السياح  تستقطب  جعلها 
حد  على  واألجانب  المحليين 
سواء حيث يمنحها هذا اإلرث 
سياحية  وجهة  طابع  التراثي 

أساسية. 
ومن بين كنوز الفن اإلسالمي 
بتلمسان المسجد الكبير الواقع، 
بوسط المدينة والذي يعد تحفة 
تم  وقد  حقيقية،  معمارية 
المرابطين  طرف  من  تشييده 
ثم  عشر،  الحادي  القرن  في 
مئذنته.  ببناء  الزيانيون  قام 
إلى  الكبير،  المسجد  ويعتبر 
بلحسن  سيدي  جامع  جانب 
عشر(  الثالث  )القرن  التنسي 
ومسجد سيدي بومدين )القرن 
الحادي عشر( ومسجد سيدي 
المعالم  أهم  بين  من  الحلوي 
قائمة  تزال  ال  التي  الدينية 
الذهبي  العصر  على  وشاهدة 

لمدينة تلمسان. 
وال  المساجد  هذه  وتحتوي 
وجامع  الكبير  المسجد  سيما 
محراب  على  بلحسن  سيدي 
من  فريدة  فائقة  بدقة  مزين 
بتلمسان  يوجد  كما  نوعها. 
لعلماء  األضرحة  من  العديد 
وميزوا  بصمتهم  تركوا 
يعقوب  سيدي  مثل  زمانهم 
يعتبر  الذي  بومدين  وسيدي 
الولي الصالح للمدينة وسيدي 
مسلم  عالم  أول  الداودي 
البخاري«  »صحيح  يشرح 
وكذلك سيدي إبراهيم وسيدي 
وعلماء  و الال ستي  أحفيف، 
عاشوا  دين  ورجال  آخرون 

في تلمسان. 
الصلة  ذات  المؤهالت  هذه 
الدينية  والشخصيات  بالمعالم 
تشكل موضوع مسار سياحي 
والفنون  الثقافة  قطاع  طوره 
الذين  الجزائر  لفائدة ضيوف 
البحر  ألعاب  في  سيشاركون 
األبيض المتوسط المقررة في 

يونيو   25 من  ابتداء  وهران 
الجاري، حسب مدير القطاع، 

أمين بودفلة.
وستتاح للزوار والسياح سواء 
أجانب  أو  مواطنين  كانوا 
إعادة  أو  الكتشاف  الفرصة 
الروحي  التاريخ  اكتشاف 
تلمسان. وسيسمح هذا  لمدينة 
باالطالع  السياحي  البرنامج 
على المعالم األثرية والطبيعية 
المنصورة  أثار  مثل  لتلمسان 
وهي  عاد  بني  عين  وكهوف 
الطبيعية  العجائب  أهم  من 
في الجزائر والعالم باإلضافة 
المطلة  ستي  اللة  هضبة  إلى 
والتي  تلمسان  مدينة  على 
ال  استثنائي  بجمال  تتميز 
سيما الغابة الترفيهية »الحجل 
مقصد  تعد  التي  الصغير« 
للراحة  التلمسانية  العائالت 

واالستجمام.
 • برنامج متنوع 

لفائدة وفود األعاب 

البحر الأبي�ض 

املتو�سط

الثقافة  مديرية  سطرت  وقد 
تلمسان  لوالية  والفنون 

بمناسبة  ترفيهيا  برنامجا 
األبيض  البحر  ألعاب 
وهران2022-  المتوسط 
في  موسيقية  سهرات  يشمل 
تشتهر  الذي  األندلسي  الطابع 
به المنطقة من خالل روادها 
وابنه  ساري  بن  العربي  مثل 
دالي،  الكريم  وعبد  رضوان 
والشيخة طيطمة وغيرهم من 
في  برزوا  الذين  المطربون 
هذا الفن. كما ستقام معارض 
الصناعة  لمنتجات  متنوعة 
والصور  واللوحات  التقليدية 
مستوى  على  الفوتوغرافية 
المرافق الثقافية لتلمسان على 
ومركز  الثقافة  قصر  غرار 
وقصر  األندلسية  الدراسات 
منذ  أصبحت  والتي  المشور 
عاصمة  »تلمسان  تظاهرة 
 2011 اإلسالمية«  الثقافة 
مراكز حقيقية لإلشعاع الثقافي 
والفني وأيضا وجهات شهيرة 
جدا للسياح. باإلضافة إلى هذه 
المواقع، هناك فضاءات وسط 
المدينة مثل الساحة المركزية 
الموقع  وساحة  للمدينة 
الكبير«  »الحوض  التاريخي 
والمشور.  ستي  اللة  ومتنزه 
هذه  أن  المسؤول  ذات  وذكر 

عروضا  ستحتضن  األماكن 
فنية في الشوارع مثل الرقص 
القصص  ورواية  والمسرح 
الفضاءات  عن  فضال 
والثقافة.  للقراءة  المخصصة 
مسارا  تخصيص  تم  كما 
حيث  شهيرة  ألماكن  آخرا 
مسيرتهم  الكتاب  بعض  بدأ 
محمد  المرحوم  مثل  األدبية 
خطواته  خطى  الذي  ديب 
»الرمانة«  مقهى  في  األولى 
في  يقع  قديم  فندق  وهو 
دعوة  سيتم  كما  تلمسان. 
األماكن  زيارة  الى  الضيوف 
الثالثية  مؤلف  ذكرها  التي 
و«النساج«  »الحريق« 
مثل  الكبرى«  و«الدار 
التاريخية  بوبالن  بني  قرية 
من  وغيرها  السبيطار  ودار 
وتدعو  األخرى.  المواقع 
المادي وغير  بتراثها  تلمسان 
رحلة  في  زوارها  المادي 
من خاللها  يطلع  الزمن  عبر 
على تاريخ قرونا كاملة كانت 
ثرية بالعلوم وكذا علوم الدين 
وفن  والزخرفة  والحرف 
التقليدي..  واللباس  الطبخ 
وهو  ماضي يؤكد تسميتها بـ 

»لؤلؤة المغرب العربي«.

ل تزال تلم�سان عا�سمة الزيانيني �سابقا حتتفظ اإىل اليوم برتاث تاريخي ا�ستثنائي يت�سمن معامل بارزة 

تعود اإىل حقب تاريخية خمتلفة، مما يجعلها اأكرث املدن جاذبية فيما يخ�ض ال�سياحة الثقافية والدينية عرب 

الوطن وهي الوجهة التي ين�سح بها اأكرث ال�سياح لكت�ساف كل هذه الكنوز.

واج
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ب�سار:

م�سروع لتدعم قدرات التموين باملياه �ساحلة 
ال�سرب يدخل اخلدمة

سيشرع في األيام المقبلة في االستغالل الشامل 
المياه  لتحويل  العمالق  للمشروع  آبار  لـ10 
األلبيانية من حقل التجميع بمنطقة بوسير )بلدية 
التموين  قدرات  لتدعيم  الحدودية(  ونيف  بني 
بشار،  ساكنة  لفائدة  للشرب  الصالحة  بالمياه 

حسبما أفادت به مصالح الوالية.
خالل  قامو  بن  سعيد  الوالية  والي  أوضح 
خالل  سيشرع  »أنّه  للمشروع،  تفقدية  زيارة 
آبار   10 لـ  الكلي  االستغالل  في  المقبلة  األيام 
استكمال  بعد  وذلك  الضخم،  المشروع  لهذا 
لهذا  مخصصة  للضخ  محطات  أربع  تجهيز 
النوع من المنشآت المائية لتحويل يومي يقدر 
 12.000 من  بدال  مكعب  متر  ب30.000 
بشار  بلديات  نحو  حاليا  المحولة  مكعب  متر 
وذكر  للحقل«.  الجزئي  االستغالل  إطار  في 
هذه  تركيب  أن  جهتهم،  من  القطاع  مسؤولو 
حدا  سيضع  الضخ  محطات  في  المعدات 
حاليا  المنطقة  تشهده  الذي  المياه  في  للنقص 
مياه  منسوب  في  محسوس  انخفاض  جراء 
الشرب  مياه  يوفر  الذي  التربة«،  سد »جرف 
عبر محطته للمعالجة و التطهير لبشار وكذلك 

لبلديات القنادسة والعبادلة، كما سيعّزز التموين 
الوالية  عاصمة  ساكنة  لفائدة  الشرب  بمياه 
وسيسمح دخول مجموع آبار حقل بوسير حيز 
لتر   350 إلى  يصل  تدفق  بمعدل  االستغالل 
تلبية  يمكنه  مستدام  عرض  بتوفير  الثانية  في 
بالمياه  بالتموين  يتعلق  فيما  الساكنة،  حاجيات 
الصالحة للشرب وتدارك بشكل كبير للنقائص 
الذي  الثمين  المورد  هذا  توزيع  في  والتذبذب 
من  شرح  كما  المنطقة،  ساكنة  منه  يعاني 
للمياه.  الجزائرية  مؤسسة  مسؤولو  جهتهم 
حيز  دخول  بخصوص  المسجل  التأخر  ويعود 
إنجاز  في  التأخر  إلى  المشروع  هذا  استغالل 
خزانين للمياه بسعة 15.000 و20.000 متر 
مكعب لتخزين المياه المحولة من نفس الحقل، 
بسبب نزاعات قضائية مع المؤسسات الخاصة 
التي أسندت لها األشغال، مثلما أوضح مسؤولو 
المشرفة  للسدود والتحويالت،  الوطنية  الوكالة 
أن  الوالية،  مصالح  وذكرت  المشروع.  على 
هذا التأخر المسجل في إنجاز هاذين الخزانين 
بشار من  نحو  المحولة  المياه  لتخزين  الهامين 
على  تمتد  نقل  أنابيب  شبكة  عبر  اآلبار  تلك 

لعدم  الرئيسي  السبب  كانت  كلم   190 مسافة 
اآلجال  في  الهام  المائي  المشروع  استالم 
المحددة، والذي كانت قد انطلقت فيه األشغال 
شهر يوليو 2018، والذي كان مقررا استالمه 
هاتين  وتسّجل   .2019 أبريل  في  مبدئيا 
المديرية  حسب  األشغال  في  تقدما  المنشأتين 
حيت  المائي،  واألمن  المائية  للموارد  المحلية 
سيتم عند استالمهما تحويل 30.000 م3 من 
المياه والتي سيتم تخزينها في مختلف خزانات 
حل  وهو  للساكنة،  توزيعها  ليتم  بشار  بلدية 
المنشأتين  هاتين  استالم  انتظار  في  مؤقت 
القطاع.  مسؤولي  توضيحات  حسب  للمياه، 
وباإلضافة إلى هذا المشروع العمالق لتحويل 
المياه الذي رصد له غالف مالي قدره 5 ، 9 
فقد استفادت والية بشار أيضا من  مليار دج، 
بئرا   20 إنجاز  خالل  من   2 بوسير  مشروع 
م3،   60.000 إلى  تصل  إنتاج  بقدرة  ألبيانيا 
الذي سيضمن   ،3 بوسير  انتظار مشروع  في 
مديرية  حسب  المنطقة،  كافة  بالمياه  التموين 

الموارد المائية واألمن المائي ببشار.
ق.م
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 طرق لتجنب عودة الرطوبة للجدران

  هناك بعض اإلجراءات التي 
يجب اتخاذها في حال شعور 

الشخص بإمكانية حدوث 
اإلغماء، ومنها:

 • إيجاد مكان مناسب للجلوس 
أو االستلقاء. 

 • وضع الرأس بين الركبتين 
بعد الجلوس.

 •  النهوض ببطٍء بعد الشعور 
بالتحسن.

 •  كما يوجد بعض اإلجراءات 
التي يمكن إتباعها للتعامل مع 

األشخاص الفاقدين للوعي، 
ومنها تمديد المريض على 

ظهره و رفع قدمي المريض 
عن مستوى القلب بما يقارب 

30 سم لزيادة كمية الدم المتدفق 
باتجاه الدماغ. 

 • محاولة تخفيف الضغط 
من خالل إزالة القالدات، 
واألحزمة، وربطة العنق، 

والمالبس الضيقة.
 •  منع الشخص من النهوض 

مباشرة بعد استعادته للوعي.

 •  االتصال بالطوارئ وطلب 
المساعدة الطبية في حال عدم 
استعادة الشخص للوعي بعد 

مرور دقيقة واحدة. 
 • التأكد من عدم وجود ما يعيق 
المجرى التنفسّي في حال توقف 

َنَفس الشخص المغمى عليه، 
وفي حال عدم استعادة الشخص 
قدرته على التنفس الطبيعّي يجب 

القيام بعمل إنعاش القلب والرئتين، إلى 
أْن يستعيد الشخص قدرته على التنفس 

أو حتى تصل المساعدة الطبيّة.

  حياة م�صباحي

يتوجب عليِك عندما تتأكدي من وجود 
مرض لدى طفلِك أن تقومي باآلتي:

 • اتصلي بالطبيب فوراً ووضحي له ما 
تشاهديه من أعراض عند طفلِك وخذي 

بنصائحه. 
 • تصرفي بهدوء وال تتوتري.

 •  إذا لم يتحسن طفلِك بعد نصيحة 
الطبيب وإعطاءه الدواء، يتوجب 

عليك أخذه إلى أقرب مركز إسعاف أو 
طوارئ. 

 • صفي للطبيب فوراً إذا الحظِت عليه 
مجموعة عالمات وأعراض معينة 

وتشمل:
 •  لون طفلك أزرق أو رمادي وتحديداً 

شفتيه.
 •  ظهور طفح جلدي مرافق لبقع زرقاء أو حتى عدم مرافق لها. 

 • كثرة النوم ولساعات طويلة. 
 • البكاء الشديد جداً. 

 • خوف طفلِك من الضوء وتيبس رقبته.
 •  في حالة كان طفلِك رضيعاً وفي أشهر عمره األولى والحظِت عليه عدم 
الحركة، ارتفاع حرارته أو حتى انخفاضها، عدم إقباله على الرضاعة، فهنا 
ال تنتظري بل خذيه إلى أقرب مركز صحي لمعالجته واالطمئنان عليه، ألن 

األطفال الُرضع في الشهور األولى يكونون أكثر حساسية من غيرهم.

 و�صفات طبيعية لتنعيم 

ال�صعر الجاف

جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

 • استشيري طبيبك أثناء فترة حملك، وذلك لتتبع وزن جنينك، ولطرح األمور المرتبطة بنوعية 
الطعام، والعادات التي يتوجب عليك القيام بها من أجل زيادة وزن جنينك.

 •  اهتمي بنظامك الغذائي، للمساعدة على نمو الجنين بشكل طبيعي، وينصح أخصائيو التغذية 
الحامل بتناول أطعمة ُمعينة، ومن ضمنها الفواكه، على غرار التفاح، والموز، والفواكه التي 

تحتوي على األلياف الغذائية، إضافة إلى الخضروات، والحليب، وجميع منتجات األلبان، 
والحبوب، واألغذية التي تحتوي على الدهون الصحية؛ كالمكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، 

واألسماك الدهنية؛ كالسلمون، وهذه األطعمة تزيد مقدار الدهون الصحية التي تؤدي إلى 
امتصاص األطعمة بشكل صحيح، وإلى الحفاظ على المشيمة.

 •  اشربي العصائر الطبيعية، فذلك يزيد السعرات الحرارية في جسمك. 
 • تناولي أربع وجبات في اليوم مع الحرص على تجنب األطعمة المقلية والدسمة، واألطعمة 

التي تحتوي على المواد الحافظة، إضافة إلى الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية. 
 • التزمي بتناول الفيتامينات الموصوفة من طبيبك خالل مدة الحمل، إذ تزود هذه جسمك بما 

يحتاجه الجنين من عناصر لينمو جنينك نمواً سليماً.
 •  التزمي بممارسة التمارين الرياضية، فالنشاط البدني يجعل جنينك ينمو بشكل صحي، إضافة 

إلى تزويده بالوزن المناسب، ومن بين الرياضات التي ينصح بها المشي، السباحة، واليوغا.
 •  نامي لساعات كافية في الليل، والنهار أيضاً، فذلك يمدك بالطاقة، ويُجدد نشاطك وحيويتك، 

واحرصي على أخذ قيلولة في النهار. 
 • تجنبي التعرض للتوتر، والقلق، واالضطراب، فذلك يؤثر على نمو جنينك وصحته.

 • قد يزيد وزن الجنين بشكل زائد وملحوظ، وتتسبب هذه الزيادة بحدوث أضرار عدة، فقد 
يحدث تمزق، ونزيف في العظمة الصغيرة الموجودة أسفل الظهر في آخر العمود الفقري، وقد 

يحدث انحشار للطفل أثناء والدته مع خروج الرأس، وتُسمى هذه الحالة بعسر الوالدة، وقد ينتج 
عن عسر الوالدة تلف في األعصاب بسبب الضغط الناتج عن التقلصات، واالنقباضات الشديدة. 

 • و هناك أغذية ُمعينة يتوجب على األم تناولها من أجل الحفاظ على وزن ُمالئم للجنين، 
وتتمثل هذه األطعمة بالكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الشوفان، والحبوب الكاملة كالقمح، 

إضافة إلى الفاكهة الطازجة، والخضروات، فهذه األطعمة تحمي الجنين من زيادة الوزن 
المفرطة، ومن انخفاض الوزن أيضاً.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

 اإر�صادات عند مر�ض طفلك

   كيف اأزيد وزن اجلنني

كيفية التعامل مع حاالت 
فقدان الوعي

   بالرغم من إمكانية إصالح مشكلة 
الرطوبة بعدد من الطرق، منها 

المذكورة أعاله، إال أّن عودة الرطوبة 
بعد التخلص منها أمر وارد، وخاصة 

إذا لم تتم العناية بالمنزل كما يجب، 
لذلك نقدم مجموعة من النصائح لتجنب 

عودة الرطوبة إلى الجدران كما يأتي:

 •  احرص على تهوية المنزل جيًدا 
وبانتظام، واترك النوافذ مفتوحة أثناء 

االستحمام والطهي. 
 • استخدم األجهزة المزيلة للرطوبة، 
فهي مفيدة جًدا خاصة إذا كنت تُجفف 
المالبس في المنزل بداًل من تعريضها 

للشمس.

 •  في حال ظهور أي بقعة أو أثر 
لبداية رطوبة باشر بسرعة بمسحها 
بقطعة قماش واحرص على تهوية 

الغرفة جيًدا. 
 • تفقد المزاريب وأي ُمسببات أخرى 

للرطوبة.

 وصفة البيض والعسل
التالف، فهو حٌل فوري للعديد من   البيض من المكونات الرائعة للشعر الجاف وكذلك 
المهمة  الغذائية  البروتينات، والمواد  نسبٍة عاليٍة من  الشعر، حيث يحتوي على  مشاكل 

لصحة الشعر، والتي تمنح الشعر اللمعان والنعومة.
المكونات:

 بيضة.
 ملعقة صغيرة من العسل.

 ملعقة صغيرة من كريم الترطيب للشعر. 
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 

الطريقة:
 تُخفق البيضة في وعاٍء عميق، ومن ثم تُضاف بقية المكونات.

 تُخلط المكونات جيداً للحصول على مزيٍج ناعم ومتماسك.
 يُوّزع الخليط على الشعر ويُتَرك حتى يجف تلقائياً، ومن ثم يُغسل الشعر بالماء البارد 

والشامبو.
 وصفة الموز واللبن 

البوتاسيوم،  الطبيعية، وكذلك  بالكربوهيدرات، والفيتامينات، والزيوت  الموز غنيٌّ  إّن   
كما أنه يحتوي على مضادات األكسدة التي تُحارب الجذور الحّرة، لذا يُمكن استخدامه في 
إعداد وصفٍة لتنعيم الشعر الجاف، فهو يمنح الشعر التغذية الضرورية، وكذلك الترطيب، 
ويعّزز صحته، ويُقلل الموز من تجعد الشعر وتشابكه، إلى جانب قدرته على تهدئة فروة 

الرأس مع االستخدام المنتظم.
المكونات

 ثمرة طازجة من الموز.
 ملعقتان صغيرتان من اللبن.

 الطريقة
 تُهرس ثمرة الموز جيداً ثُم تُضاف إليها ملعقتي لبن.

 تُخلط المكونات للحصول على عجينٍة ناعمة، بحيث ال يبقى أثٌر لقطع الموز. 
تُوزع الخلطة على الشعر بدءاً من األطراف ووصواًل إلى الجذور. 

يُغسل الشعر بعد مضي 45 دقيقة بالماء والشامبو.
صفة حليب األرز والعسل 

يُعتبر العسل مرطباً طبيعياً للشعر، وهو يُساعد على استعادة تألقه وتغذيته، وحليب األرز 
يمنح الشعر اللمعان والرائحة الجميلة.

المكونات
 كوب من حليب األرز.

 ملعقتان صغيرتان من العسل.
 الطريقة: 

يتم خلط حليب األرز مع العسل للحصول على مزيٍج متجانس في وعاٍء عميق.
 يُوزع الخليط على الشعر، ويُترك لمدة تتراوح ما بين 15-10 دقيقة، ومن ثم يُغسل 

الشعر.

 www.elraed.dz
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الوكاالت

حدد االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
"كاف"، مواعيد انطالق بطوالت إفريقيا 
للموسم الجديد، سواء دوري األبطال أو 

الكونفيدرالية، وقرر الكاف تأجيل انطالق 

الموسم الجديد من بطوالت إفريقيا، بحيث 
تنطلق 9 سبتمبر بدال من 9 أوت.

وتقرر استمرار نظام الخمسة تبديالت في 
الموسم الجديد، إلى جانب السماح بقيد 40 
العبا لكل ناد بدال من 30، وكذلك السماح 

بوجود 9 العبين على مقاعد االحتياط )بدال 
من 7(.

كما قرر االتحاد اإلفريقي تخصيص 
فترة قيد واحدة فقط لألندية المشاركة في 
بطوالت الموسم الجديد، من 1 إلى 15 
أوت المقبل، وأوضح مصدر بالكاف: 
"تقرر إلغاء فكرة تخصيص أكثر من 

موعد للقيد، واالكتفاء بفترة واحدة فقط قبل 
انطالق البطولة، إلى جانب فترة االنتقاالت 

الشتوية في جانفي.«
ووضع الكاف المواعيد على النحو التالي:

الدور التمهيدي األول: الذهاب من 9 إلى 
11، واإلياب من 16 إلى 18 سبتمبر، 

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 
9، واإلياب من 14 إلى 16 أكتوبر.

ملحق )الكونفيدرالية(: من 2 إلى 9 نوفمبر.
الجولة األولى )مجموعات( من 10 إلى 

12 فيفري 2023، الجولة الثانية من 17 
إلى 19 فيفري، الجولة الثالثة: من 24 إلى 
26 فيفري، الجولة الرابعة: 7 و8 مارس، 
الجولة الخامسة: 17 و18 مارس، الجولة 

السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل.
ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، 
واإلياب من 28 إلى 30 أفريل، نصف 

النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، واإلياب 
من 19 إلى 21 ماي، والنهائي: من 2 إلى 

11 جوان 2023.

ك�سفت عن التعديالت المعتمدة في القواعد ر�سميا

"الكاف" تعلن مواعيد البطوالت 
االإفريقية للمو�سم الجديد

 الالعب و�سل اأم�س اإلى األمانيا 

وظهر بقمي�س البافاري

بايرن ميونخ يقدم ال�سنغالي ماني اليوم
 

وصل السنغالي ساديو ماني، 
نجم ليفربول، صباح أمس، 

مدينة ميونخ األلمانية، تمهيدا 
لالنضمام إلى بايرن خالل 

الميركاتو الصيفي الجاري، 
وينتهي عقد ماني مع ليفربول 
في صيف 2023، لكن النجم 
السنغالي يريد خوض تجربة 

جديدة في الموسم المقبل.
ونشر فلوريان بليتنبرغ، 

مراسل شبكة "سكاي 
سبورت" فيديو لوصول 
طائرة ماني إلى مطار 

ميونخ، وأشارت تقارير 
صحفية، إلى أن ماني يكون 

قد أجرى الكشف الطبي، 
أمس في بايرن ميونخ، بينما سيقدم البافاري الصفقة، اليوم، في ملعب أليانز 

أرينا.
وتأتي الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن 

البايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام من انتهاء تعاقده.
وظهر السنغالي ماني أمس، بقميص بايرن ميونخ قبل التوقيع الرسمي مع 

البافاري، وزعمت العديد من التقارير أن صفقة انتقال ماني من ليفربول إلى 
بايرن ميونخ، بلغت 35 مليون جنيه إسترليني.

الوكاالت

ب�سبب رف�سه مغادرة رو�سيا بعد الحرب على اأوكرانيا

 ا�ستبعاد العب بولندي 
من الم�ساركة في مونديال قطر

 
أعلن االتحاد البولندي لكرة القدم، 

استبعاد الالعب ماتشي ريبوس من 
صفوف منتخب بولندا خالل نهائيات 

كأس العالم في قطر 2022، بعد 
انضمامه لفريق روسي في اآلونة 

األخيرة.
وقال االتحاد البولندي، في بيان، 

نشره عبر حسابه على تويتر: 
"تحدث مدرب المنتخب البولندي 

تشيسالف ميتشنيويتش مع الالعب 
ماتشي ريبوس، الذي يقيم حاليا في 
بولندا بعد انتهاء المعسكر التدريبي 

للمنتخب األسبوع الماضي.«
وأضاف االتحاد: "أبلغ المدرب 

الالعب أنه بسبب وضعه الحالي 
مع النادي، لن يتم استدعاؤه للمعسكر الذي سيقام في سبتمبر التدريبي للمنتخب 

الوطني، ولن يتم وضعه ضمن التشكيلة التي ستشارك في كأس العالم في 
قطر.«

وفي الوقت الذي غادر فيه معظم الالعبين األجانب روسيا بعد العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا، فإن الظهير األيسر ريبوس، انتقل إلى سبارتاك موسكو 
هذا الشهر، بعدما قضى خمس سنوات في صفوف غريمه المحلي لوكوموتيف.

وفي وقت سابق، رفضت بولندا مواجهة روسيا في منافسات التصفيات المؤهلة 
لمونديال قطر، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

الوكاالت

 النادي ي�ستعد لخو�س مباراة 

قوية �سد غريمه التقليدي الترجي

ا�ستقالة رئي�س النجم ال�ساحلي بعد اعتداء 
من الجماهير ب�سبب تدهور النتائج

 
أعلن فريق النجم 
الساحلي التونسي 

عن استقالة 
رئيس النادي 
ماهر القروي 
وذلك بمفعول 

فوري، واستقال 
رئيس النادي 

ماهر القروي بعد 
االعتداء عليه من قبل الجماهير لتدهور النتائج في الدوري التونسي الممتاز 

لكرة القدم.
وتم عشية أمس إيقاف تمارين النجم الساحلي بسبب ردة فعل الجماهير المحتجة 
على نتائج الفريق، وغضب بعض جماهير النجم بلغ حد االعتداء بالعنف على 
الالعبين وحتى المسؤولين مما أدى إلى اتخاذ رئيس النجم ماهر القروي قرار 

االستقالة بمعية نائبه توفيق الزهروني.
وخرج النجم الساحلي من الدور األول لبطولة الكأس وتالشت فرصه في نيل 
لقب الدوري، ولم يبق أمام الفريق سوى المنافسة على المركز الثالث المؤهل 

للمشاركة في كأس االتحاد اإلفريقي في الموسم المقبل.
ويستعد النجم الساحلي لخوض مباراة قوية ضد غريمه التقليدي الترجي، 

الخميس المقبل، في الجولة قبل األخيرة من منافسات مرحلة التتويج بالدوري 
التونسي، حيث يحتل المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 11 نقطة.

الوكاالت

تفوق على بو�سطن �سيلتيك�س 

في النهائي بعد 6 مباريات

احتفال كبير لنجوم 
وريورز بعد التتويج بلقب 

دوري ال�سلة االمريكي
 

سيطرت حالة من السعادة على شوارع سان 
فرانسيسكو، صباح أمس، في ظل االحتفاالت 

بتتويج فريق غولدن ستيت وريورز بلقب 
دوري السلة األمريكي، الذي تفوق على 

بوسطن سيلتيكس في النهائي بعد 6 مباريات 
بنتيجة )4-2(، بعد أن أطاح بدنفر ناجتس 

وممفيس غريزليز وداالس مافريكس ليهيمن 
على القسم الغربي.

وكانت آخر مرة رفع فيها وريورز كأس 
الري أوبراين في 2018، حين كان كيفن 

دورانت ضمن تشكيلة كل النجوم، لكنه غادر 
الفريق بعدها، بينما احتفى بقية أعمدة الفريق 

ستيفن كري وكالي طومسون ودريموند 
غرين وأندريه إغوداال باللقب الرابع.

واحتفل غولدن ستيت وريورز بلقبه الرابع 
خالل 8 سنوات في دوري كرة السلة 

األمريكي للمحترفين بموكب ضخم، طاف 
سان فرانسيسكو صباح أمسالثالثاء، وسط 

عشرات اآلالف من المشجعين، مع اكتساح 
لوني الفريق األزرق والذهبي.

وانضم إلى الحفل هذه المرة أندرو ويغينز 
الذي أصبح ركيزة منذ انتقاله إلى غولدن 

ستيت في 2020، وجوردان بول الذي بلغ 
ذروة التألق في موسمه الثالث بالدوري.

وبدأ بول 51 مباراة بالدور التمهيدي، أثناء 
تعافي طومسون من إصابة طويلة، وسجل 

متوسط 17 نقطة، بجانب 3.8 تمريرة 
حاسمة كل مباراة في األدوار اإلقصائية 

في طريقه للقبه األول، وقال: "هذا جنوني، 
حين تعمل بجد وتنال المكافأة أخيرا تجد هذا 

الشعور االستثنائي.«
وكان وريورز قد حقق أسوأ سجل في 
الدوري في 2020 وغاب عن األدوار 

اإلقصائية في الموسم الماضي، وتوقع قليلون 
أن يعود للقمة هذا العام، لذا استمتع الالعبون 

بإثبات خطأ المشككين.
الوكاالت

ال�سروع في اإنجاز تقرير كم�ستقل الأحداث نهائي دوري اأبطال اأوروبا

"يويفا" يكذب االأرقام الفرن�سية 
بخ�سو�س عدد التذاكر المزورة

بدأ العمل "هذا األسبوع" على إعداد 
التقرير المستقل بشأن األحداث التي 

رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا بين 
ريال مدريد وليفربول، على أن تسلم 

نتائجه في سبتمبر، وذلك وفق تقدير أحد 
قادة االتحاد األوروبي، الذي كذب خالل 
االستماع إليه أمس أمام مجلس الشيوخ 

األرقام الفرنسية بخصوص عدد التذاكر 
المزورة.

وقال مارتن كالين، المدير العام لـ"يويفا 
إيفنتس" وهي شركة تابعة لالتحاد 
األوروبي لكرة القدم ومسؤولة عن 

العمليات التجارية لألحداث التي تنظمها 
الهيئة الكروية القارية، إنه "يجب 

استجواب الجميع في التحقيق، وبدأ ذلك 
هذا األسبوع.«وقال أمام لجنة من مجلس 
الشيوخ الفرنسي أوكل اليها مهمة متابعة 

التحقيق بما حصل قبل وخالل نهائي 
األبطال: "توقعنا أن التحقيق سيستغرق 
شهرين أو ثالثة أشهر على األقل. ومع 

بدايته اآلن، يمكننا القول أن نتائجه 
ستصدر بحدود سبتمبر.«

وتصاعدت الضغوط على فرنسا بعدما 
كشف االتحاد المحلي لكرة القدم أمام 

مجلس الشيوخ أن لقطات كاميرات 
المراقبة الخاصة بملعب فرنسا قد أتلفت 

بعد عدم خضوعها ألمر قضائي، تماشيا 
مع القانون الفرنسي، وعهد االتحاد 

األوروبي لكرة القدم بالتحقيق الداخلي 
إلى وزير التعليم والشباب والرياضة 

البرتغالي السابق تياغو برانداو 
رودريغيش.

وأمام أعضاء مجلس الشيوخ، عاد كالين 
إلى دور "يويفا" في هذا النهائي: تدير 
الهيئة المنظمة لدوري أبطال أوروبا 

على وجه الخصوص مسألة بيع التذاكر 
التي كانت مصدر الجدل منذ أن تذرعت 
السلطات الفرنسية بأن التذاكر المزورة 

أدت إلى هذه الفوضى خارج الملعب.
بالنسبة لكالين، كانت التذاكر الورقية 

التي يسهل تزويرها، أقل مالئمة لحدث 
مماثل من التذاكر اإللكترونية المعتمدة، 

لكنه استطرد بأن "التذاكر الورقية لم 
تكن السبب الوحيد في خلق الفوضى أمام 

مداخل الملعب.«
وأوضح "األسباب متعددة: إضراب 

وسائل النقل في ذلك اليوم، ردود فعل 
سيئة من المضيفين وقوات إنفاذ القانون، 

كان هناك جانحون، تدفق كبير أمام 
الملعب إن كان من غير حاملي التذاكر 

أو من حاملي التذاكر المزورة.«
الوكاالت
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يبدو ان الدولي الجزائري رامي بن 
سبعيني سيكمل مشواره مع ناديه بوريسيا 

مونشغالدباخ األلماني، الذي اعلن أمس 
أنه لم يصله أي عرض رسمي بخصوص 
ظهيره األيسر، في الوقت الذي أصبحت 

مكانة مواطنه يوسف عطال مهددة مع ناديه 
نيس الفرنسي.

وكشف موقع "فوهلن" أن نادي بوريسيا 
مونشغالدباخ لم يصله أي عرض صريح، 

لبيع بن سبعيني في فترة االنتقاالت 
الصيفية، رغم رغبة الالعب في تغيير 

األجواء، بسبب المنافسة الشديدة التي يلقاها 
عل ى منصبه، ويرتبط بعقد مع ناديه 

الحالي يمتد حتى العام المقبل، وارتفعت 
أسهمه خالل المواسم الماضية، حيث 

وصلت قيمته السوقية إلى 17 مليون يورو 
في بورصة "ترانسفير ماركت«، وتم ربط 

اسمه في وقت سابق، بعدة أندية إيطالية 
أبرزها يوفنتوس وإنتر ميالن.

من جهته، يبحث نادي نيس الفرنسي عن 
ضم العب جديد، ينشط في مركز الظهير 
األيمن، لمنافسة الدولي الجزائري يوسف 

عطال، الذي لم يلعب ولم سوى 48 مباراة 
خالل 3 مواسم مضت، بسبب كثرة تعرضه 

لإلصابات، مما جعله يفقد ثقة إدارة فريقه 
رغم مستوياته الكبيرة عندما يكون في 

صحة جيدة.

وكشف موقع "كولتور بي أس جي"، بأنه 
وفي إطار مفاوضات باريس سان جيرمان 
لضم المدرب كريستوف غالتييه من نادي 
نيس، تعتزم إدارة باريس إضافة العبين 
شباب في الصفقة، ووفقا لذات المصدر، 

فإن إدارة "العقبان"، طلبت الحصول على 
العب ينشط في المنتخب الفرنسي للشباب، 
وهو تييرمو بالدي، من أجل منافسة يوسف 

عطال في مركزه.
يذكر بأن العديد من التقارير الفرنسية 

أكدت بأن نادي نيس، مستعد لدراسة كل 

المقترحات التي ستصله بالنسبة لعطال، 
بعد أن ندم الفريق على عدم بيع عقده منذ 
عامين، عندما أبهر الجميع في أول موسم 

له في فرنسا.
ويبقى صاحب االنطالقات السريعة عاجزا 

عن العودة لمستواه سواء مع ناديه أو 
مع الخضر، وأصبحت مكانته مهددة مع 
محاربي الصحراء، بقدوم الالعب حكيم 

زدادكة ومواطنه حسين بن عيادة، اللذين 
أصبحا يناالن ثقة الناخب الوطني جمال 

بلماضي.

كشفت مصادر مطلعة أمس أن الدولي 
الجزائري، يوسف باليلي، يدرس ثالثة 

عروض من كبار الدوري اليوناني، خالل 
الميركاتو الصيفي الجاري، إضافة إلى 
العروض الفرنسية التي وصلته مؤخرا.

وأوضحت ذات المصادر ان يوسف باليلي، 
الذي يتواجد ُحرا بال فريق حاليا، بعد عدم 

توصله التفاق رسمي مع نادي بريست 
الفرنسي، من أجل تفعيل البند الذي يسمح له 
بتمديد عقد 3 أعوام يبحث عن حل يبقيه في 

التنافس على مكانته في المنتخب الوطني.
وكشفت قناة "نوفا سبور" اليونانية، بأن نجم 

الخضر، يتواجد على طاولة كل من بطل 
الدوري اليوناني أوليمبياكوس، وصاحبي 

المركز الثالث والخامس من ترتيب الموسم 
المنقضي، أريس سالونا وآيك أثينا.

ويقوم باليلي حاليا رفقة والده ووكيل 
أعماله، بدراسة المقترحات السالف ذكرها، 
الختيار الوجهة األفضل، مع وجود أسبقية 

ألوليمبياكوس، باعتباره سيشارك في دوري 
أبطال أوروبا، وستكون اليونان الواقعة على 
ساحل البحر المتوسط، فرصة جيدة لباليلي 

للبقاء في الدوريات األوروبية.

ويتواجد العب المنتخب الوطني حاليا بين 
نارين، إما اختيار العودة للدوريات العربية 
وتفضيل الشق المالي، الذي طالما كان أمرا 
مهما بالنسبة له طيلة مشواره الكروي، أو 
البقاء في القارة العجوز، وإعطاء األولوية 
للجانب الرياضي، في المنعرج األخير من 

مسيرته الكروية.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، 
وجه رسالة واضحة لباليلي، على وجه 

التحديد، خالل فترة التوقف الدولي األخيرة، 
مطالبا إياه بالتركيز على الجانب الرياضي، 
واختيار فريق يضمن له اللعب في المستوى 

العالي.
ق.ر

أعلنت لجنة تنظيم األلعاب المتوسطية بوهران 
في بيان لها أنه تم بيع جميع التذاكر الكترونيا 

الخاصة بحفل افتتاح الطبعة الـ 19 أللعاب 
البحر األبيض المتوسط المقرر سهرة السبت 
المقبل بملعب 40.000 متفرج التابع للمركب 

األولمبي الجديد بوهران.
ونفذت جميع التذاكر التي طرحت للبيع وعددها 

32.000 تذكرة في أقل من 24 ساعة، حيث 
انطلقت العملية ليلة األحد بثمن رمزي يقدر بـ 
100 دج تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، 

عبد المجيد تبون.
وأوضحت لجنة التنظيم لعشاق الرياضة عموما 

والراغبين في حضور منافسات األلعاب 
المتوسطية التي ستستمر إلى غاية 6 جويلية أنه 
بإمكانهم فتح حساباتهم وحجز التذاكر الخاصة 

بالمسابقات مجانيا عبر نفس المنصة و ذلك بعد 
بضعة أيام.

يذكر أن طبعة وهران ستعرف مشاركة قرابة 
3.400 رياضي ورياضية من 26 دولة 

ويتنافسون في 24 رياضة.
ق.ر/واج

الالعب م�ضمم على البقاء في اأوروبا للحفاظ على مكانته مع الخ�ضر

باليلي يدر�س العرو�س اليونانية ويمنح اولمبياكو�س الأف�ضلية

قبل انطالق األعاب البحر الأبي�ض المتو�ضط باأيام قليلة

نفاذ تذاكر حفل الفتتاح في اأقل من 24 �ضاعة

بن �ضبعيني لم ت�ضله اأية عرو�ض ومكانة عطال مع ناديه في خطر

 م�ضير غام�س لظهيري الخ�ضر
 بعد الميركاتو ال�ضيفي

وجه �ضكره لجماهير واإدارة الريان

 براهيمي ير�ضم 
التحاقه بالغرافة القطري

 
أعلن نادي الغرافة القطري، عن 

تعاقده مع الدولي الجزائري، 
ياسين براهيمي، العب نادي 

الريان السابق.
وكتب الحساب الرسمي، لنادي 

الغرافة عبر األنستغرام، أمس: " 
في أولى صفقات الفهود للموسم 

2022.23، النجم الجزائري 
ياسين براهيمي غرفاوي" وأرفق 

التغريدة بفيديو تقديمي لالعب 
الخضر براهيمي بقميص الفريق.
وكان براهيمي، قد اجتاز الفحص 

الطبي مع الغرافة القطري، بعد 
إعالنه الرحيل عن الريان، بعدما 

قضى 3 سنوات مع أصحاب 
الزي األحمر واألسود، وقال في رسالة عبر حسابه على "إنستغرام": "أشكر 

الجميع في نادي الريان، على الثالث سنوات الجميلة التي قضيتها معكم، 
ودعمكم المتواصل لي طوال الفترة.«

وأضاف: "كانت أيام ولحظات جميلة عشتها معكم مستحيل أنساها، أشكر جميع 
الالعبين والعاملين والمدربين، شكر خاص لجميع الجماهير لمساندتهم لي من 
أول يوم في النادي. الريان سوف يكون دائما في قلبي، وأتمنى لكم كل التوفيق 

واأللقاب.«
يذكر أن جماهير الريان طالبت إدارة النادي بتجديد عقد الالعب الجزائري، بعد 

األخبار المتداولة حول اتفاقه مع الغرافة.
ق.ر

في �ضفقة قدرت بمليون دولر

 بدران يقترب
 من التوقيع ل�ضمك ال�ضعودي

 
أكدت مصادر إعالمية سعودية 
أمس أن الدولي الجزائري عبد 

القادر بدران أصبح قاب قوسين 
أو أدنى من االلتحاق بالدوري 
السعودي المحترف، بعد اتفاقه 

مع إدارة نادي الجديد ضمك.
وكشفت مجلة "الرياضية" 

السعودية، في تقرير لها، أن 
إدارة نادي ضمك السعودي 

توصلت التفاق نهائي مع مدافع 
الترجي التونسي بدران، وأضاف 

المصدر، المدافع الدولي 
الجزائري، سينتقل لصفوف 

الفريق خالل الميركاتو الصيفي 
الحالي، بعقد مدته موسمين.

كما أوضح ذات المصدر، أن 
صفقة انتقال مدافع الخضر بدران من الترجي التونسي لضمك السعودي ُقدرت 

بحوالي مليون دوالر.
وسيزامل بدران بهذه التجربة الجديدة التي سيخوضها، حارس المنتخب 

الوطني، زغبة، والدولي الجزائري السابق هالل سوداني.
ق.ر

 وزير ال�ضباب والريا�ضة ينفي

 التدخل في �ضالحيات التحاد

دقي�س يح�ضم الجدل بخ�ضو�س اإق�ضاء 
منتخب تون�س من المونديال

 
حسم كمال 

دقيش وزير 
الشباب 

والرياضة 
التونسي 

الجدل بشأن 
إمكانية 
استبعاد 
منتخب 
"نسور 

قرطاج" 
من 

المشاركة في نهائيات كأس العالم .2022
ونفى كمال دقيش أمس نية الوزارة حل اتحاد الكرة في بالده، مؤكدا بأنه 

لم يهدد بذلك، لكنه أكد حق الوزارة في التدخل في حال تقصير أحد الهياكل 
الرياضية في تطبيق القانون.

وأوضح دقيش أن الوضعية غير موجودة لحل اتحاد الكرة مضيفا أن منتخب 
تونس سيشارك في نهائيات كأس العالم وسيحقق نتائج إيجابية.

وكانت تقارير إعالمية ذكرت أن منتخب تونس يواجه خطر الغياب عن كأس 
العالم بسبب صراع بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ما قد يسفر عن 

تدخل االتحاد الدولي وتعليق عضوية االتحاد.
وستشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها وتلعب في 
المجموعة الرابعة مع فرنسا المدافعة عن اللقب والدنمارك وأستراليا.

ق.ر

ريا�ضي
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رئي�س املجل�س ال�صعبي الوالئي باملدية م�صطفى تاين يف حوار جلريدة "الرائد"

970 م�صروع بقيمة فاقت 1226 مليار �صنتيم ا�صتفادت منها مناطق الظل

اأكد  م�صطفى تاين رئي�س املجل�س ال�صعبي الوالئي لوالية املدية يف حديث خ�س به 

يومية "الرائد" اأن مهمته تعد بالن�صبة له تكليفا ولي�س ت�صريفا، وذلك حلجم امل�صوؤولية 

امللقاة على عاتقه، م�صرحا اأنه �صيعمل بكل ما اأوتي من قوة رفقة زمالئه على اأداء 

االأمانة التي اأوكلها اإليهم ال�صعب املدايني، واأ�صاف اأن املرحلة تتطلب تكاثف اجلهود 

للتكفل باالن�صغاالت عرب كل مناطق الوالية، مركزا على اجلانب التنموي والعمل على 

جت�صيد امل�صاريع احليوية التي ت�صاعد على ال�صفر بالوالية اإىل م�صاف كربى الواليات 

بالوطن، كما نوه بجهود ال�صلطات التنفيذية وعلى راأ�صها وايل الوالية يف هذا ال�صدد.

إشـهـــار

الحظنا رفع التجميد موؤخرا عن م�صاريع مهمة 

يف قطاعات خمتلفة، هل لكم اأن ت�صعوا �صكان 

الوالية يف  ال�صورة؟

إن النهضة التي تشهدها الجزائر مؤخرا في مختلف 
األصعدة واإلقالع االقتصادي الذي ما فتئ يجسده 

رئيس الجمهورية ميدانيا .كان له انعكاسه على واقع 
الواليات عبر تراب الوطن. ووالية المدية كانت 

محظوظة في تسجيل رفع التجميد عن عديد المشاريع 
والبرامج المجمدة  .حيث وعن قطاع  الموارد المائية 
فقد  تم رفع التجميد عن ثالث عمليات هامة ويتعلق 

األمر بمشروع تدعيم تمويل شبكة المياه الصالحة 
للشرب لمدينة المدية انطالق من نظام كدية اسردون، 
العملية التي كانت مجمدة منذ عام 2019. إلى جانب 

تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب عبر إقليم الوالية 
وهي العملية التي عرفت التجميد منذ عام 2015، 

فضال عن التمويل بالمياه الصالحة للشرب للمناطق 
الريفية عبر إقليم الوالية والتي كانت مسجلة منذ سنة 
2015.مثل هذه البرامج التنموية من شأنها المساهمة 

في تعزيز الموارد المائية السيما مع حاجة الوالية 
للمورد المائي في ظل استمرار تزودها من واليات 

مجاورة
كما حضي قطاع الغابات برفع التجميد عن ثالث 

عمليات تتعلق  بفتح مسالك غابية على مسافة 80 كلم 
و50 كلم مماثلة إلى جانب تهيئة مسالك غابية على 

طول 100 كلم .
لإلشارة فان جهودا حثيثة تبذل محليا من قبل والي 

الوالية ومن قبلنا كهيئة منتخبة لرفع التجميد عن 
مشاريع أخرى مماثله في إطار إعطاء دفع لعجلة 

التنمية المحلية .
والي الوالية منذ تعيينه على رأس هذه الوالية يكثف 

من خرجاته الميدانية للوقوف على أحوال الساكنة 
ومدى تطبيق المشاريع.فما هي أهم  المشاريع التي 

استفادت منها  الوالية وأنتم ترافقونه منذ توليكم هذه 
المسؤولية.

فعال فقد باشرنا منذ انتخابنا على رأس المجلس 
الشعبي الوالئي في مرافقة الوالي في مختلف 

الخرجات الميدانية الماراطونية التي  تستهدف كافة 
بلديات الوالية لالطالع على واقع التنمية المحلية 

وتفقد أوضاع الساكنة .علما أن الخرجات الميدانية 
مكنت من تشخيص انشغاالت المواطنين والسعي لرفع 

الغبن عنهم.حيث يتم وعقب الزيارة الميدانية مباشرة 
عقد اجتماع بعنوان تنفيذ االلتزامات  يتم من خالله 
تدارس المشاكل المطروحة وإيجاد حلول عملية لها 

وبرمجة مشاريع تنموية .
وهنا اليفوتني أن انوه بان والية المدية استفادت من 
برامج تنموية هامة في إطار التكفل بساكنة مناطق 
الظل .أين تم إحصاء 382 منطقة ظل عبر كامل 

تراب الوالية فيما بلغ تعداد المشاريع الممولة 970 
مشروعا بقيمة مالية فاقت 1226 مليار سنتيم وتم 

استالم ما يربو عن 710 مشروعا بتكلفة مالية 
مايقارب 800 مليار سنتيم بنسبة 77 بالمئة .منذ 
2020 إلى يومنا هذا،مشاريع كانت األولوية في 

برمجتها الربط بمختلط الشبكات الحيوية وعلى رأسها 
الماء الشروب إلى جانب فك العزلة وتحسين ظروف 

التمدرس.

قطاع ال�صحة توليه الدولة اأهمية كبرية 

خا�صة منذ حلول جائحة كورونا .ماجديده 

بواليتكم؟

قطاع الصحة بوالية المدية تعزز بهياكل عديدة  منها  
مستشفى 120 سرير بتابالط، انطالق أشغال انجاز 

مركز مكافحة السرطان، و ومستشفى األم و الطفل، 
إلى جانب وضع حيز الخدمة 4 عيادات متعددة 

الخدمات ، فضال عن نجاعة قرارات تحويل المحالت 
المهنية غير المستغلة إلى عيادات متعددة الخدمات 
بكل من : الزبيرية ، قصر البخاري ، بني سليمان 
تضاف إلى العيادات التي تم فتحها بكل من بوسكن 

و فج الحوضين والعملية متواصلة الستغالل الهياكل 
المهملة  وتحويلها لمرافق عمومية . وفي إطار  

تقريب الصحة من المواطن تم وضع حيز الخدمة 23 
قاعة عالج منها جديدة و أخرى تم إعادة تهيئتها.

اأين و�صل ربط ال�صاكنة بالغاز خا�صة مبناطق 

الظل؟

قطعت والية المدية شوطا كبيرا فيما يخص إيصال 
الغاز الطبيعي للمواطنين من خالل البرامج المسطرة 
من طرف الدولة تم تسجيل وضع حيز الخدمة و كذا 

انطالق األشغال على مستوى عدة مشاريع عبر تراب 
والية المدية نذكرها مايلي :

بالنسبة لعملية إيصال الغاز الطبيعي للمدن تم وضع 
حيز الخدمة لبلديات تابالط، بعطة والعيساوية مما 

سمح بربط 2421 مسكن
أما بالنسبة لمشاريع إيصال الغاز الطبيعي لألحياء و 
التجزئات االجتماعية فقد تم وضع حيز الخدمة لـ 23 
مشروع، مما سمح بربط 3976 مسكن موزعة عبر 

17 بلدية.
ومن أجل تدارك النقص المسجل فيما يخص الربط 

بشبكة الغاز الطبيعي، سعت الدولة إلى تعميم وتوسيع 
الشبكة عن طريق انطالق األشغال لعدة مشاريع 

عبر عدة برامج تنموية حيث وبعد االنتهاء من هذه 
المشاريع سنتمكن من ربط 11578 مسكن موزعة 

عبر 16 بلدية.
أما بخصوص مناطق الظل التي تم إحصائها على 
مستوى الوالية فقد تم تسجيل 24 عملية حيث تم 

االنتهاء من إنجاز 5 عمليات ،أما  فيما يخص 
العمليات المتبقية فاألشغال جارية  بها حاليا، حيث 

بعد االنتهاء من هذه المشاريع سنتمكن من ربط 
5733مسكن.

ومن المتوقع بعد إتمام جميع هذه المشاريع مع نهاية  
سنة 2022 يتم ربط جميع بلديات الوالية و المقدرة 
بــ 64  بلدية، مما سيسمح برفع نسبة توغل الغاز 

من84 % الى 100% ونسبة الربط بالغاز من %62 
إلى حوالي %80.

أما بالنسبة لنسبة التغطية بالكهرباء فقد بلغت 92% و 
بعد الزيارة األخيرة للسيد وزير الطاقة و المناجم الذي 

دعا إلى إحصاء السكنات غير المربوطة بالكهرباء 
من اجل بلوغ النسبة الوطنية و المقدرة ب %98.

مت ر�صد ميزانية تو�صف باملعتربة لقطاع 

ال�صباب والريا�صة ، هل من تفا�صيل؟

فعال مشاريع الشباب والرياضة أولينا اهتماما بالغا 
بها بمعية السلطات المحلية وعلى رأسها والي الوالية 
حيث  استفادت الوالية من أشغال انجاز مالعب لكرة 
القدم على مستوى 12 بلدية وكذا وضع حيز المطابقة 

لـ 15ملعب بلدي. ما مجموعه 27ملعب جواري. 
وتهيئته بالعشب االصطناعي أين تم رصد ميزانية 

هامة قدرت بأزيد من مليار و577مليون دج.والجهود 
المحلية متواصلة لتحقيق إقالع اقتصادي ال سيما من 

خالل إعطاء دفع لملف االستثمار .
اأ�صرمت اإىل مو�صوع اال�صتثمار . ماذا عن رفع 

القيود عن امل�صاريع اال�صتثمارية؟

منحتني الفرصة أن أشيد بأن والية المدية تخطو 
خطوات ثابتة في مجال ترقية االستثمار وتذليل 

العراقيل وبعد إنشاء لجنة متابعة ورفع القيود التي 
تعيق دخول المشاريع حيز الخدمة، حيث تم  رفع 

القيود عن ما يفوق25  مشروعا استثماريا وتسويتها 
بصفة نهائية ، وتم إصدار 15 رخصة استغالل، 7 

شهادات مطابقة ،6  رخص بناء تعديلية وغيرها من 
العراقيل التي تمت إزالتها. كما استغل هذه السانحة 

ألوجه دعوة إلى كل المستثمرين الراغبين في 
االستثمار بوالية المدية أن األبواب مفتوحة وسيجدون 
كل التسهيالت والدعم والمرافقة خاصة بعد استرجاع 

لمساحة 181.35 هكتار .

ماذا عن قطاع املوارد املائية وجمهودات الوالية 

لتوفري املاء ال�صروب؟

ال يفوتني التذكير بالمشاريع الهامة التي استفادت 
منها الوالية على غرار إعادة االعتبار لـ 19 منقب 

مائي واقتناء 45 مضخة مع استرجاع األنظمة القديمة 
للبلديات الممونة  من نظام كدية اسردون .وانجاز 
وتنقيب قناة الجر لبلدية تابالط، وكذا انجاز تجهيز 
كهربة وربط خمس مناقب بحقل االلتقاط بالبيرين 

المسندة ..وانجاز وتجهيز كهربة وربط15 منقب عبر 
الوالية وكذا 10 مناقب بالشهبونية البرواقية اوالد 

عنتر وسانق المسندة .فضال عن انجاز وتجهيز كهربة 
وربط 15 منقب عبر الوالية وكذا 5 مناقب بالقلب 

الكبير وبني سليمان.
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   احتضن معهد اآلثار بجامعة 
الجزائر 2 بالعاصمة، أمس األول، 

ندوة علمية تم خاللها استعراض آخر 
نتائج الحفريات األثرية، التي أشرف 

عليها أساتذة المعهد على المستوى 
الوطني، وذلك في إطار النشاطات 

العلمية المبرمجة لالحتفال بالذكرى الـ 
60 لالستقالل الوطني.

  وبالمناسبة أكدت مديرة معهد اآلثار 
بجامعة الجزائر 2، خديجة نشار 
بواشي، في كلمتها االفتتاحية، أن 

»عرض نتائج أخر الحفريات األثرية 
هو تأكيد على مواصلة جهود إثراء 
التراث المادي والالمادي الجزائري 

لتعزيز مقوماته، حيث سمحت 
الحفريات الـ 17 المنجزة حديثا 
باكتشاف مواقع جديدة لم تعرف 

من قبل ولم يتم التنقيب فيها وهو ما 
يعزز الخريطة األثرية الوطنية«.

  من جهتها أشارت األستاذة فراح 
شرميك إلى التنقيبات التي انطلقت 
منذ أكثر من 20 عاما ومتواصلة 

حاليا في المنطقة الساحلية الغربية، 
والتي أثبتت أن موقع »الرايح« 
بوالية مستغانم، »المؤرخ بأكثر 

من 1 مليون سنة يعد أقدم موقع في 
الساحل الجزائري، وهو ما لم تشر 

إليه باقي الدراسات السابقة«، مبرزة 
أن النتائج » كشفت عن وجود مواقع 

جديدة تؤكد وجود إنسان ما قبل 
التاريخ و خصائص محلية و افريقية 
ومتوسطية لم تدرج من قبل ما يسمح 
بوضع خريطة أثرية جديدة للمنطقة«.
  وأضافت أن »هذا المشروع األثري 
بمستغانم، كنموذج في دراسة التعمير 

البشري على ضفتي المتوسط، 
سيسمح بإعطاء قراءة جديدة وتوجيه 

جديد للبحث األثري في الجزائر، 
الذي أخذ توجيه إيديولوجي متعلق 

بالنظرة االستعمارية«.
  بدوره، تطرق مدير مشروع حفرية 
الجزر الثالث بالحمدانية )شرشال(، 

األستاذ مصطفى دوربان، إلى 

حصيلة بحثه األثري الميداني الذي 
انطلق في عام 2014 واستمر لغاية 

عام 2019، حيث سمحت النتائج 
األولية المسجلة بإعادة النظر في كل 

القراءات والمعطيات السابقة التي 
توصل إليها األثريين الفرنسيين، حيث 
بينت أن »الموقع وكامل معالمه يرجع 
إلى بالتحديد إلى 15 سنة قبل الميالد 
الذي يتوافق  مع فترة حكم الملك يوبا 

الثاني على موريتانيا بكاملها«.
  واعتبر المشرف على مشروع 

حفريات موقع مغارة عمورة 
)الجلفة(، األستاذ مروان رابحي 

أن األبحاث في هذا الموقع الذي تم 
اكتشافه سنة 2002 ويعود للمرحلة 

األخيرة من فترة ماقبل التاريخ كشفت 
العديد من المواد األثرية كالمواقد 
الحجرية والصناعات الحجرية، 

وهو ما سمح لفريق البحث التعرف 
على السلوك البشري في فترة ماقبل 

التاريخ بمنطقة الجلفة«.
  ومن جهته، أشار مدير مشروع 

الحفرية األثرية »ماالكو« بيترا قديما 

)بجاية(، األستاذ أرزقي بوخنوف، أن 
»الحفرية من بين الحفريات النادرة 

في مواقع اآلثار الريفية القديمة، 
وستكسب بلدية صدوق و والية بجاية 

مصدر ثقافي وتاريخي واقتصادي 
مستدام، كما أنه يعد ورشة تعليم لفائدة 

الطلبة المتخصصين في اآلثار بما 
تتيح لهم من تدريب ميداني كفضاء 

جديد للبحث األثري والعلمي«.
  كما تطرق المشاركون إلى مشاريع 

بحث عديدة تخص » المعالم 
الجنائزية لموقع الحويطة باألغواط«، 

»حفرية واد الجبانة بئر العاتر« 
بتبسة، »حفرية تهودة األثرية« 

ببسكرة، »حفرية موقع ثوبوريسكوم، 
خميسة » بسوق أهراس، و تم 

بمناسبة هذه الندوة تكريم األستاذ 
والباحث مصطفى فيالح، عرفانا 
بجهوده العلمية في مجال البحث 

األثري في الجزائر فضال على تنظيم 
معرض حول أهم الحفريات الجارية 

حاليا عبر عديد المواقع.

  توج العرض المسرحي »خيال« 
للمسرح الجهوي لسوق أهراس بذرع 

الطبعة العاشرة للمهرجان الوطني 
الثقافي لمسرح األطفال بخنشلة، التي 
اختتمت ليلة االثنين إلى الثالثاء بدار 
الثقافة علي سوايعي بعاصمة الوالية.

  وتم اإلعالن عن تتويج مسرحية 
»خيال« بجائزة أحسن عرض مسرحي 

في حفل اختتام هذه التظاهرة الفنية 
بعدما احتل المركز األول من ضمن 

11عرضا مسرحيا مشاركا، فيما نالت 
جائزة أحسن دور نسائي في الطبعة 

الممثلة يسرى منار عن دور هناء في 
العرض المسرحي »خيال«.

  من جهته، توج الممثل معمرية 
زكريا بجائزة أحسن دور رجالي عن 

أدوار السنجاب والثعلب والغراب 
للعرض المسرحي » الشمس النائمة » 

للمسرح الجهوي ألم البواقي، وقامت 
محافظة الطبعة العاشرة للمهرجان 

الوطني الثقافي لمسرح الطفل خالل 
حفل االختتام بتكريم العديد من الوجوه 

المسرحية التي صنعت أمجاد أبو 
الفنون بوالية خنشلة.

  جدير بالذكر أن الطبعة العاشرة 
للمهرجان الوطني الثقافي لمسرح 
الطفل والتي حملت شعار »إبداع 

األحفاد من بطوالت األجداد« جاءت 
بعد 7 سنوات من الغياب وتنافست فيها 

11 فرقة مسرحية ممثلة لعدة واليات 
من الوطن، و ذلك طيلة 5 أيام على 
ذرع المهرجان تحت إشراف لجنة 

تحكيم ضمت فنانين وأكاديميين.
  كما عرفت ذات التظاهرة الثقافية 
مشاركة 15عرضا مسرحيا آخرا 

في عروض تنشيط المحيط بمناطق 
الظل عبر 15 بلدية بوالية خنشلة، 

لمنح الفرصة ألطفال المناطق النائية 
لالستمتاع بالعروض المسرحية خالل 
العطلة الصيفية، باإلضافة إلى برمجة 

ورشات تكوينية في الفنون الدرامية 
)التمثيل ومسرح فن العرائس وتحريك 

الدمى(.

  يعتبر حي »سيدي الهواري« العتيق بمدينة 
وهران، من بين أقدم أحياء حوض البحر األبيض 
المتوسط، ويعد متحفا مفتوحا على الهواء الطلق 

يحكي عدة حقب تاريخية أفرزت مزيجا من 
العمران القديم و العصري بطابع مميز. وسيكون 

الموقع محل اكتشاف الوفود األجنبية والزوار 
بمناسبة الطبعة 19 لأللعاب المتوسطية التي 

ستقام ابتداء من 25 يونيو الجاري.
  ويعود اسم هذا الفضاء العمراني التاريخي 

إلى العالم الجليل سيدي الهواري، والذي يتواجد 
ضريحه بذات الحي، حيث لهذه الشخصية الدينية 

محبة كبيرة في قلوب الوهرانيين، وتتميز قبة 
هذا المعلم بطراز معماري رائع ومصنفة ضمن 

التراث الوطني ويقصد ضريحه يوميا النساء 
تلتمس منه البركة والعائالت القادمة من مختلف 

واليات الوطن وحتى األجانب وتقام له وعدة 
أصبحت مع مرور الزمن تقليدا سنويا مما زاد 

في شعبية هذا الحي.
  وينفرد الحي بمعالم تاريخية و أثرية متنوعة 

حيث يزخر ب 63 موقعا تعتبر شواهد تاريخية 
تحكي مختلف الحقب التي عرفتها مدنية وهران 

من ما قبل التاريخ إلى العهد الفينيقي إلى 
الحضارة اإلسالمية مرورا باالحتالل اإلسباني 

والعهد العثماني ثم االستعمار الفرنسي وفق 
مديرية الثقافة و الفنون للوالية.

  ومن أبرز هذه المعالم، توجد قصبة وهران 
المتربعة على ست هكتارات و التي تشكل نواة 

مدينة وهران و تعد من أقدم األحياء على مستوى 
الوطن حيث تأسست في 903 ميالدي، وتتميز 

بهندسة معمارية عربية موريسكية وتحوي بين 
أرجاءها عدة معالم تاريخية أثرية، وتم احتاللها 

من طرف اإلسبان في 1509 استنادا إلى 
مصادر تاريخية.

 وقد تم تصنيف حي سيدي الهواري كقطاع 
محفوظ بموجب مرسوم تنفيذي صادر في فبراير 

2015، حسبما ذكر رئيس مصلحة التراث 
بمديرية الثقافة و الفنون للوالية، بركة جمال, 

الذي أشار إلى أن هذا التصنيف يعد مكسبا لمدينة 
وهران وتثمينا للتراث المادي والالمادي الذي 

يزخر به هذا الحي.

معر�ض لل�صور لأعمال 
املهند�ض املعماري الربازيلي 

اأو�صكار نيميري باجلزائر
دشن أول أمس، بالجزائر العاصمة معرض للصور للفنان جيسون أودي حول األعمال المعمارية التي 

صممها المهندس المعماري البرازيلي أوسكارنيميير والمنجزة بالجزائر نهاية الستينيات.
و يبرز المعرض الذي يحمل عنوان »أوسكار نيميير, الجزائر و الهندسة المعمارية في الثورة« المنظم 

بالمتحف الوطني »باردو« ستة أعمال للمهندس المعماري البرازيلي و المنجزة بالجزائر ما بين 
1968 و 1978 إضافة إلى رسومات تخطيطية خاصة بمشاريع. 

و تدفعنا صور جيسون أودي الى اكتشاف أعمال نيميير الذي صمم جامعة »منتوري« بقسنطينة 
)1972-1969( وجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا )1974-1972( و القاعة متعددة 

الرياضات بالمركز األولمبي بالجزائر العاصمة )القاعة البيضاوية بالمركب االولمبي محمد بوضياف( 
و الكلية متعددة التقنيات للهندسة المعمارية و العمران.

و اعتبر محافظ المعرض, رحيش عبد الحميد أن أعمال أوسكار نيميير في الجزائر تعد في الحقيقة 
»غير معروفة بشكل كاف« غير أن جامعة منتوري بقسنطينة تبقى احدى »انجازاته الرائدة« خارج 

البرازيل. كما أكد يقول أن »جامعة  قسنطينة تضم عدة مبان متجمعة حول ساحة بينما يعلو قاعة 
المحاضرات حجاب خرساني متكون من »جناحين يبديان معلقين«. أما جامعة باب الزوار بضواحي 

العاصمة فإنها تتكون من عشرات المباني البارزة و المنحنية حسب محافظ المعرض الذي ذكر بأن 
نيميير كان يكن »حبا كبيرا« للجزائر.

و في كلمة له, اشاد سفير جمهورية البرازيل بالجزائر, فالفيو ماريغا بتنظيم هذا المعرض حول أعمال 
أوسكار نيميير و هو مشروع انطلق قبل عامين. و أقام المصور جيسون أودي في الجزائر سنة 2013 
للتقصي و البحث حول هذا التراث المعماري »العصري« علما أن صوره حول أعمال أوسكار نيميير 

عرضت بالعديد من المعارض الفنية حول العالم.

مبنا�سبة الذكرى الـ 60 لال�ستقالل

 خمت�صون يعر�صون اأحدث نتائج احلفريات 
الأثرية على امل�صتوى الوطني 

املهرجان الوطني مل�سرح الطفل بخن�سلة

 العر�ض امل�صرحي« خيال« يتوج 
بذرع الطبعة العا�صرة

األعاب البحر الأبي�ض املتو�سط بوهران 2022

حي »�صيدي الهواري« متحف مفتوح 
على الهواء الطلق بقلب وهران

مهرجان الأق�سر لل�سينما الأفريقية مب�سر

تكرمي خا�ض للفنانة الراحلة �صافية بوذراع 
 أعلن مهرجان األقصر للسينما األفريقية عن تكريم أيقونة السينما 
الجزائرية الراحلة شافية بوذراع، خالل دورته 12 التي ستقام في 

الفترة من تاريخ 1 إلى 6 مارس 2023 ، حسبما أفاد به منظمي هذه 
التظاهرة السينمائية.

  و أوضح مؤسس ورئيس مهرجان األقصر للسينما األفريقية، سيد 
فؤاد، بأنه سيتم خالل الدورة القادمة من المهرجان تكريم الممثل 

المصري الراحل صالح منصور، و »أيقونة السينما الجزائرية شافية 
بوذراع، التي غادرت عالمنا في شهر مايو الماضي عن عمر ناهز 

92 سنة«.
  وسيكرم المهرجان الفنانة الراحلة شافية بوذراع التي سجلت اسمها 

بحروف من ذهب في تاريخ السينما الجزائرية من خالل أدائها 
المتميز لمختلف األدوار التي أسندت لها في عدد من األفالم السينمائية 

والمسلسالت التي عكست موهبتها الكبيرة.
  وتعد الراحلة شافية بوذراع التي توفيت يوم 22 مايو المنصرم من 

الممثالت الرائدات في تمثيل األدوار االجتماعية، ال سيما تجسيدها 
لشخصية »اللة عيني’’ في المسلسل الشهير ‘’الحريق’’ للمخرج 

مصطفى بديع المقتبس عن رواية محمد ديب، فيلم »هروب حسان 
الطيرو« لمصطفى بديع )1974(، »الشبكة« للغوتي بن ددوش )1976(، »ليلى واآلخريات« لسيد علي مازيف )1977 (، »امرأة لولدي« علي 

غانم )1982( »شاي بالنعناع« و«مصاص دماء في الجنة« لعبد الكريم بهلول فضال على أفالم »شرف عائلتي« و« الخارجون عن القانون« لرشيد 
بوشارب، »صرخة الرجال« لعكاشة تويتة و »زواج موسى« للطيب مفتي.

  و في الشاشة الصغيرة، شاركت الممثلة في العديد من األعمال التلفزيونية الفرنسية على غرار »ال سيزيام غوش )اليسار السادس(« للمخرجة كلير 
بالنجيل و »لو سوكري دو إيليسا رايس )سر إليسا رايس(« للمخرج جاك اوتميزغين، و كذا »الن كونطر لوتر )واحد ضد اآلخر(« للمخرج دومينيك 

بارون.
  أما في مجال األعمال المسرحية شاركت الممثلة الراحلة في مسرحية »ترويض النمرة« للمسرح الوطني الجزائري، في مونولوغ من إخراج حميدة 

آيت الحاج حول وضعية المرأة، و قد تم تكريم الممثلة الراحلة شافية بوذراع المولودة بقسنطينة سنة 1930 في العديد من المناسبات، ال سيما من طرف 
المسرح الوطني الجزائري و مهرجان الفيلم العربي بوهران و مهرجان الفيلم بمسقط، و هذا اعترافا بموهبتها الكبيرة و المسيرة الحافلة لهذه الشخصية 

البارزة للثقافة الجزائرية التي كرست حياتها و مسيرتها خدمة للفن.
  و يهدف مهرجان األقصر للفيلم اإلفريقي الذي أسسه الممثل سيد فؤاد في عام 2012 إلى تشجيع التعاون واإلنتاج المشترك على المستوى اإلفريقي.



 وقال السيد حمدي، في تصريح 
لوكالة األنباء الجزائرية، أن الرد 
القوي للدبلوماسية اإلفريقية تجدد 
التاريخي  الموقف  خالل  من 
في  النزاع  من  الدول  من  لعدد 
"أحسن  وهو  الغربية  الصحراء 
رد على دعاية االحتالل المغربي 
البلدان  موقف  في  يشكك  الذي 

الصديقة في افريقيا".
للحملة  التصدي  أجل  ومن 
لتحوير  المغرضة  المغربية 
مواقف الدول ال سيما في القارة 
الدبلوماسي  شدد  السمراء، 
ضرورة  على  الصحراوي 
الدبلوماسية  الجهود  مضاعفة 
لتسليط  اإلفريقي  الصعيد  على 
المغرب  مناورات  على  الضوء 
بدول  يغرر  ال  حتى  التضليلية، 
تعتبر  التي  السمراء  القارة 
تصفية  قضية  الغربية  الصحراء 

استعمار.
الصحراوي  الدبلوماسي  وقال 
تسليط  "الضروري  من  أنه 
التي  المناورات  على  الضوء 
اآلونة  في  المخزن  يتبعها 
على  جهة  من  للتغطية  األخيرة 
ومحاولته  الداخلي،  الوضع 
الرأي  تضليل  أخرى  جهة  من 
االفريقي  وخاصة  الدولي  العام 
في  المزعومة  أطروحته  بعدالة 

الصحراء الغربية".
جبهة  ممثل  وأضاف 
المغرب  أن "سعي  البوليساريو، 
أسماه  ما  حول  األكاذيب  لنشر 
االفريقية  الدول  بعض  اعتراف 
على  المزعومة  بسيادته 
الصحراء الغربية من خالل فتح 
قنصليات او تمثيليات دبلوماسية 
على  المحتلة،  األراضي  في  لها 
أنغوال،  مع  حدث  ما  غرار 

المغربي  العام  الرأي  إليهام 
االفريقي  الدعم  بحشد  والعالمي 
بالفشل  اليوم  باءت  ألطروحته، 
خاصة بعد تجديد عدد كبير من 
الثابت  لموقفها  االفريقية  الدول 
الغربية  الصحراء  قضية  من 
الصحراوي  الشعب  حق  ودعم 

في الحرية واالستقالل".
أن عدة دول  الى  االشارة  تجدر 
اللجنة  أمام  رافعت،  افريقية 
بإنهاء  المعنية  الخاصة  االممية 
 77 الدورة  خالل  االستعمار 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
المنعقدة في يونيو الجاري، على 
إنهاء  عملية  تسريع  ضرورة 
االستعمار في الصحراء الغربية 

تحت إشراف األمم المتحدة.
ودعت مندوب أنغوال الدائم لدى 
األمم المتحدة، ماريا دي خيسوس 
الدورة  أمام  بيانها  في  فيريرا، 

السابعة والسبعين للجنة الخاصة 
المعنية بإنهاء االستعمار للجمعية 
العامة لألمم المتحدة، إلى إحترام 
سيادة الشعب الصحراوي وحقه 
وتقرير  الحرية  في  المشروع 

المصير.
فأعربت  ناميبيا  دولة  ممثلة  أما 
التحديات  العميق إزاء  قلقها  عن 
مفوضية  مكتب  يواجهها  التي 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في 
المحتلة  األراضي  إلى  الوصول 
في  الغربية،  الصحراء  من  
إطار برنامج إيفاد البعثات التقنية 

المعمول بها.
المندوب  قال  آخر،  جانب  من 
الدائم لجنوب أفريقيا، مكسلوسي 
بقلق  تشعر  بالده  أن  نكوسي، 
الجديدة  األزمات  إزاء  بالغ 
من  عليها  يترتب  وما  والناشئة 
تأثير على عمل المفوض السامي 

في  ذلك  في  بما  المتحدة،  لألمم 
الصحراء الغربية المحتلة.

بوتسوانا  ممثل  بدوره  وجدد 
بالده  دعم   ، سيسا  إدغار  السيد 
من  بالكامل  اإلستعمار  إلنهاء   "
دعا  كما  الغربية"  الصحراء 
"تحمل  إلى  الخاصة   اللجنة 
حماية  في  بالكامل  مسؤوليتها 
واالقتصادية  السياسية  الحقوق 
للشعب  والثقافية  واالجتماعية 
مع  الحال  هو  كما  الصحراوي 
المتمتعة  غير  األخرى  األقاليم 
بالحكم الذاتي" ، مشجعا "اللجنة 
للصحراء  بزيارة  القيام  على 
الغربية للتعرف على الوضع في 
اإلقليم قائال في هذا السياق "لقد 
كثيرا  الزائرة  المهمة  تأخرت 
نظرا ألن آخرها تم إجراؤها في 

عام 1975 ".

 ال�شفري ال�شحراوي يف اأنغول ي�شيد مبوقف عديد الدول الإفريقية من النزاع

�صربة موجعة للدعاية املغربية حول الق�صية ال�صحراوية
اأكد �شفري اجلمهورية العربية ال�شحراوية الدميقراطية يف انغول، حمدي اخلليل ميارة، اأن موقف عديد الدول 

الإفريقية حول ت�شفية ال�شتعمار من اآخر م�شتعمرة يف اإفريقيا والذي عربوا عنه موؤخرا اأمام جلنة الأمم املتحدة 

اخلا�شة املعنية باإنهاء الإ�شتعمار، �شكلت �شربة قوية للدعاية والت�شليل املغربي الذي �شكك  يف موقف اإفريقيا من 

عدالة ق�شية ال�شحراء الغربية.

 بعد اأن فقد غالبيته املطلقة يف الربملان

ماكرون يرف�ض ا�صتقالة 
رئي�صة الوزراء

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس، استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت 

بورن، "لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها 
والتصرف في هذه األيام"، على ما أعلنت 

الرئاسة الفرنسية.
في أعقاب االنتخابات التشريعية األحد 

المنصرم، فقد ماكرون غالبيته المطلقة في 
البرلمان، ما يشكل انتكاسة تمهد لمرحلة من 

عدم االستقرار. وفي هذا السياق، سيجري 
الرئيس الفرنسي "المشاورات السياسية الالزمة 

)...( من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة 
لخدمة الفرنسيين"، بحسب الرئاسة الفرنسية، 

قبل سلسلة لقاءات مع زعماء األحزاب في 
قصر اإلليزيه.

واجتمعت بورن، من جانبها، باعضاء الحكومة 
في ماتينيون بعد ظهر أمس، وفق ما ذكر 

مكتبها لوكالة فرانس برس. بعد شهرين من 
االنتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون 
بوالية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في 

االحتفاظ باألغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية 
التي تضم 577 مقعداً.

ويمكن "الئتالف معاً" الرئاسي الذي حصل 
على 245 نائباً في الجمعية الوطنية، أن 

يبرم اتفاقاً مع المعارضة، وال سيّما حزب 
الجمهوريين اليميني الذي حصل على 61 

مقعداً، لتشكيل ائتالف يتمتّع باألغلبية المطلقة 
في الجمعية الوطنية.

وشهدت االنتخابات التشريعية اختراقاً غير 
مسبوق للتجّمع الوطني )يمين متطّرف( 

بزعامة مارين لوبن إذ حصل حزب منافسة 
ماكرون في الدورة الثانية من االنتخابات 

الرئاسية على 89 نائباً فيما حصل االتحاد 
الشعبي البيئي واالجتماعي الجديد )ائتالف 

يساري( بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-
لوك ميالنشون على 150 نائباً على األقل، 

بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
 

الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد:

"�صنتحدث يف الد�صتور عن 
اأمة دينها الإ�صالم "

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إنه 
سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق 
مقاصد الشريعة االسالمية، حيث جاء ذلك 

في تصريحات لسعيد بمطار تونس قرطاج، 
لدى توديعه أولى رحالت الحجيج إلى المملكة 

العربية السعودية.
وأضاف سعيد، أن " االسالم يتعلق باإلنسان 

أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد 
اإلسالم". وأردف سعيد، أنه "في ظل األنظمة 
الديكتاتورية يصنعون األصنام ويعبدونها وهو 
نوع من الشرك واإلسالم براء منهم". وتابع: 

"في الدستور نتحدث عن أمة دينها اإلسالم 
وليس عن دولة دينها اإلسالم".

وأوضح أن "أبرز مالمح الدستور الجديد وحدة 
الدولة وأن القضية ال تكمن في النظام السياسي 

برلمانيا كان أو رئاسيا". وقال: "األهم وحدة 
الدولة فما حصل في 2014 )في إشارة إلى 
دستور 2014( هو تفكيك الدولة". وأضاف 

سعيد أن "أهم شيء لتحقيق الديمقراطية 
هو خلق توازن بين السلطات واالستجابة 

لمطالب التونسيين االقتصادية واالجتماعية". 
وشدد على ضرورة "وضع حد لالحتكار 

والتنكيل بالتونسيين وأنه البد للدولة أن تتحمل 
مسؤوليتها في ذلك". وأول أمس، أعلنت 

الرئاسة التّونسية، تسلم سعيّد مشروع الدستور 
الجديد، من بلعيد.

الوكاالت

 www.elraed.dz
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علي  المغربي  الصحفي  الكاتب  قال  مغربي  كاتب 
مع  المغربية”  المملكة  في  التطبيع  إن  أنوزال، 
رسمية”  “رياضة  إلى  تحول  الصهيوني،  الكيان 
مستفزة تتحدى مشاعر األغلبية الصامتة من أبناء 
الشعب المغربي الذي يرفض أي عالقة مع الكيان 
المحتل”، وشدد على أنه “لو سمح للمغاربة بالتعبير 
بحرية عن رأيهم من التطبيع، لنزلوا بالماليين إلى 

الشوارع للتنديد به”.
أكد  الجديد”،  العربي   ” جريدة  على  له  مقال  وفي 
علي أنوزال، بأنه في الوقت الذي يروج فيه اإلعالم 
 ” تقارير  في  المغربي،  الرسمي  وشبه  الرسمي 
التطبيع  أن  بخصوص   ،“ رسميا  مدعومة  دعائية 
يلقى تجاوباً داخل المجتمع المغربي وبين شرائحه 
الشعبية، ” فإن السلطات تمنع كل تظاهرة أو فعالية 
مناهضة له وتقمعها، وهو ما يجعله مفروضا على 

األغلبية الصامتة”.
بالتعبير  للمغاربة  لو سمح   ” الصدد  هذا  في  وقال 
بحرية عن رأيهم من التطبيع، لنزلوا بالماليين إلى 
الشوارع للتنديد به، ورفض كل مظاهره”، مضيفا 
” يكفي إلقاء نظرة سريعة على تفاعل رواد المواقع 
التي  التطبيع،  اتفاقات  المغرب مع  في  االجتماعي 
مزاج  لقياس  الصهيوني  الكيان  مع  دولتهم  تبرمها 
التطبيع”. أشكال  لكل  الرافض  المغربي،  الشارع 
وتنوعت  اتفاقاته  تعددت  مهما   ” أنه  على  وأكد 
ومرفوضا  رسمياً  فعاًل مفروضاً  مجاالتها، سيبقى 

شعبيا. 
في  السابق  المعتقل  أبرز  متصل،  سياق  وفي 
بها  يتم  التي  الفائقة  السرعة   ” المغربية،  السجون 
التطبيع في المملكة “، بالقول “ال يكاد يمر أسبوع 
من دون إعالن اتفاق جديد بين المغرب و الكيان 
تبادل  )…(أو  مسؤولين  بين  لقاء  أو  الصهيوني، 

زيارات من جميع المستويات “.
ولفت إلى أن هذه ” السرعة الفائقة نحو التطبيع و 
التهافت على اإلمعان فيه، فاجأ كثيرين حتى الذين 
كانوا يعلمون بعالقات سرية بينهما على مستويات 
مختلفة”، مردفا ” ما يحدث اليوم فاق كل التوقعات، 
يجب  ال  خطير،  تسونامي  إلى  األمر  تحول  فقد 
االستهانة بانعكاساته السلبية على الدولة والمجتمع 

المغربيين”.
كما أبرز السيد أنوزال مخاطر ” االتفاق التطبيعي ” 
، الذي أبرم مؤخرا بين المغرب والكيان الصهيوني، 
في مجال مراقبة وحماية البيانات والمعطيات ذات 
الطابع الشخصي، لكونه يشمل مجاال حساسا يدخل 
ضمن األمن القومي للدول وشعوبها، باإلضافة إلى 
التطبيع في مجال التعليم العالي، لربط التواصل بين 

الطالب والباحثين.
ولفت إلى أنه على الرغم مما تعرضت له كل هذه 
قبل  واحتجاج من  انتقاد  من  التطبيعية”  “االتفاقات 
حكومة  فإن  األغلبية،  وهم  للتطبيع،  المناهضين 
الرأي  احتقارها  عن  تعبر  مرة،  كل  في  المخزن 
العام المغربي، وتمعن في امتهانها كرامة األغلبية 

الصامتة من الشعب المغربي.
الرسمي  الناطق  بتصريح  اإلطار  هذا  في  واستدل 
وزرائها،  بعض  تصريحات  و  المخزن،  لحكومة 
في  مبهرة”،  “إنجازات  يعتبرونه  بما  افتخارهم  و 
للتغطية على  الصهيوني،  المغربي  التقارب  مجال 
ظروف  تحقيق  في  وفشلها  بل  حكومتهم،  عجز 
تحت  يئن  الذي  المغربي  للمواطن  كريمة  عيش 
تمنعه  التي  السلطة  وقهر  األسعار  ارتفاع  وطأة 
حتى من حق الخروج للتظاهر للتنفيس عن غضبه.
المسؤولين  عن  الصادرة  التبريرات  تبدوا  وال 
المغاربة بخصوص توقيع اتفاقيات التطبيع لصون 

حقوق الفلسطينيين وحفظها “مقنعة “، حسب الكاتب 
المغربي، بالنظر الى ” الصمت المغربي الرسمي 
ارتكبها  عديدة  إجرامية  أعمال  إزاء  المريب، 
االحتالل الصهيوني ضد الفلسطينيين وحقوقهم فوق 
أرضهم”، مشيرا إلى أن أسئلة كثيرة تطرح حول 
تسريع  بوتيرة  المبرر  غير  الصمت  هذا  عالقة   ”
التطبيع الرسمي بين المغرب و الكيان الصهيوني، 
ومن يدفع ثمن هذه العالقة، من يستفيد منها حقا؟”.
وتكمن خطورة التطبيع الرسمي المرفوض شعبياً، 
والمدان سياسياً وأخالقيا، حسب السيد علي أنوزال، 
أوال في أنه يجري مع كيان قام على ظلم تاريخي 
في  لحقوقه  الفلسطيني، واغتصاب مستمر  للشعب 
التاريخية،  أرضه  فوق  الكريم  والعيش  الوجود 
ومغتصب  محتل  كيان  مع  يجري  أنه  في  وثانيا 
دينية  عنصرية   ” على  صراحة  تنص  قوانينه 
إيديولوجيا  من  مرجعيتها  وتستمد  مقيتة،  وقومية 

شوفينية استعمارية استيطانية وتطهيرية”.
الكاتب،  ذات  وفق  للتطبيع،  الثالث  الخطر  أما 
فلكونه، أُبرم مع كيان سجله أسود في مجال احترام 
التواطؤ  في  سيئة  وسمعته  والحريات،  الحقوق 
إرادة  ضد  لها  الحماية  وتقديم  سلطوية  أنظمة  مع 

مواطنيها، ودعمها على قمع شعوبها. 
مغاربة  “ديمقراطيين  يضيف،  يجعل،  ما  وهو   
كثيرين يبدون تخوفهم من تسارع عمليات التطبيع، 
ما  الحساسة،  وأجهزتها  الدولة  مسام  في  وتغلغلها 
سيؤدي إلى تقوية الهاجس األمني عند صانع القرار 
قوى  كل  ويقمع  يضعف  المقابل،  وفي  المغربي. 
المجتمع الحاملة لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة 
التطبيع،  خطوات  تسارعت  فكلما  االجتماعية، 
والمجتمع  الدولة  دمقرطة  خطوات  وتتعثر  تتباطأ 

في المغرب”.

 الكاتب ال�شحفي املغربي علي اأنوزل ي�شرح

"التطبيع مع الكيان ال�صهيوين حتول اإىل "ريا�صة 
ر�صمية" م�صتفزة مل�صاعر املغاربة" 



جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمتها لجنة 
األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية أمس 

بمدينة غزة، وسط حضور ومشاركة ممثلين 
عن الفصائل ومؤسسات معنية بحقوق 

األسرى وأسرى محررين من صفقة شاليط.
وقال منّسق اللجنة زكي دبابش إن حملة 

"الحرية حق" التي أطلقتها الفصائل قبل أيام 
سيكون لها مردود إيجابي لفضح االحتالل 

جراء جريمته بإعادة اعتقال أسرى محرري 
صفقة "وفاء األحرار"، والذي يصادف 

اليوم الذكرى 8 إلعادة اعتقال 55 أسيًرا 
منها.

وأشار دبابش إلى أن لجنة األسرى قامت 
بتوزيع عّدة رسائل للمؤسسات الدولية 

والمعنية بحقوق األسرى في قطاع غزة 
والضفة المحتلة، من أجل الضغط عن 

اإلفراج عنهم.
كما أوضح أن اللجنة وجّهت عدة رسائل 
لمصر التي كانت وسيًطا مباشًرا لصفقة 

وفاء األحرار وكل الدول التي كانت شاهدة 

على صفقة شاليط، واألمم المتحدة والصليب 
األحمر إال أننا نواجه دولة عنصرية 

تضرب كل األعراف والمواثيق الدولية في 
عرض الحائط.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس جاسر البرغوثي-أسير محرر 

بالصفقة-على أهمية تنظيم وقفات المساندة 
لألسرى، داعًيا لجدول عمل حقيقي لنصرة 
قضية األسرى وقضاياهم اإلنسانية العادلة.

ووصف القيادي بحركة فتح هالل جرادات-
أسير محرر من وفاء األحرار-إعادة اعتقال 
االحتالل ألسرى الصفقة للعام الثامن على 
التوالي بالعمل الغادر والجبان، مؤكًدا أن 

استئناف األحكام السابقة يعتبر انتهاك لكل 
القوانين واألعراف الدولية. ودعا جرادات 
لفضح االحتالل في المحافل الدولية، مشدًدا 
على أهمية تبني استراتيجية وطنية وتفعيل 

الجانب القانوني والسياسي واإلعالمي 
لنصرة األسرى.

ووافقه األسير المحرر من وفاء األحرار 

طارق عز الدين-متحدًثا عن حركة الجهاد 
اإلسالمي، داعًيا لوضع استراتيجية وطنية 

وخطط تدعم صمود األسرى ومساندتهم 
في ظل جرائم االحتالل المتواصلة بحقهم. 

ودعا عز الدين لتدخل قانوني وانساني 
ودولي بمؤسساتها المختلفة، وإشراف الكل 

الفلسطيني لنصرة األسرى، قائاًل "يجب 
إشراك الجميع حتى يتحمل الكل الوطني 

مسؤولياتهم تجاه األسرى".
وأضاف "يجب إشراك مؤسسات المجتمع 

المدني لخدمة قضية األسرى، وفتح المجال 
وابتعاث مجموعة من األسرى إلى الخارج 

ليتحدثوا عن معاناة زمالئهم في السجون 
إليصال صوتهم".

ودعا القيادي بالجبهة الشعبية سامر أبو 
سيف-أسير محرر من وفاء األحرار- 

لتدشين خطة وطنية متكاملة لنصرة 
األسرى الستنهاض الفلسطينيين في الداخل 

والخارج، ودعم األسرى خاصًة الذين تم 
اعتقالهم، للضغط باإلفراج عنهم.

 تفا�صيل اتفاقية الحتاد الأوروبي

 مع ال�صلطة الفل�صطينية

 �شادي عثمان يعلن موعد
 �شرف خم�ش�شات ال�شوؤون

قال المتحدث باسم االتحاد األوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إن أول دفعة من 
مخصصات الشؤون االجتماعية لألسر المسجلة على البرنامج الوطني ستكون نهاية 
شهر جويلية المقبل، الفتا أنه لن يكون صرف لهذه المخصصات قبل عيد األضحى 

المبارك.
ويساهم االتحاد األوروبي بجزء من هذه المخصصات فيما تقوم السلطة الفلسطينية 
بالجزء األخر. وأكد عثمان أمس، خالل حديث إذاعي، أن توقيع االتفاقية الرسمية 
بخصوص الجزء األول من المساعدات األوربية يتم اليوم "أمس" برام هللا رئيس 

االتحاد األوروبي.
وأوضح تفاصيل اتفاقية المساعدات المالية األوروبية للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى 
أن قيمة المساعدات األوروبية )225 مليون يورو( موزعة على النحو التالي، )145 

مليون يورو( لدعم موازنة السلطة مقسمة تحت البنود اآلتية، البند األول الرواتب، 
البند الثاني المخصصات االجتماعية، البند الثالث تحويالت المستشفيات.

وذكر أنه باإلضافة لما سبق فإن )125مليون يورو( موزعة )36 مليون( للقدس 
و)10 ماليين( لربط خط كهرباء في قطاع غزة من الحدود، والبند اآلخر مرتبط 

باألعمال التحضيرية لمحطة التحلية المركزية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك )30 مليون يورو( لدعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة بكل األراضي الفلسطينية، مضيفاً أن هذا المبلغ لعام 2021 وهناك 
اتفاقية أخرى لعام 2022 قيد اإلعداد.

ا لعتقاله الإدارّي ا�صتمر ملدة 111 يوًما رف�صً

 الأ�شري خليل عواودة 
يعّلق اإ�شرابه املفتوح عن الطعام

أّكد نادي األسير أّن المعتقل خليل عواودة )40 عاًما( من إذنا/ الخليل، علّق إضرابه 
المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 111 يوًما رفًضا العتقاله اإلدارّي، وذلك بعد 

وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله.
وأوضح نادي األسير أّن عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة، 

حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن األعراض الظاهرة عليه تشير إلى أّن 
مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده.

وفي هذا اإلطار قال نادي األسير إّن المعتقل عواودة سّطر أسمى معاني الصمود، 
وواجه منظومة االحتالل بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يوًما، خاللها تعرض 

لكافة أشكال التّنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسدًيا ونفسًيا، 
وتمّكن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين اإلداريين 

الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم االحتالل.
وشدد نادي األسير على أننا وأمام هذا الصمود المتواصل تقع علينا مسؤولية 

مضاعفة وكبيرة في إسناد ودعم المعتقلين اإلداريين، والسعي من أجل إنهاء هذه 
الجريمة التي سرقت أعمار اآلالف من أبناء شعبنا وما تزال.

فهذه المعركة جاءت مكملة لنضال العشرات من األسرى الذين خاضوا إضرابات 
عن الطعام، وأبقوا قضية االعتقال اإلدارّي حاضرة أمام الرأي العام العالمي، ولعل 

ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية اتجاه 
جريمة االعتقال اإلداري، ومن يراقب تطور هذه المواقف، يجد أن لهذه اإلضرابات 

األثر األساس في تحويل الرأي العام العالمي لصالح قضية المعتقلين اإلداريين.
وأضاف النادي إّن معركتنا ضد جريمة االعتقال اإلدارّي، معركة متواصلة لطالما 

استمر االحتالل بها، خاّصة في ظل الظروف الراهنّة التي نشهد فيها تصعيًدا واضًحا 
من قبل االحتالل باعتقال المزيد من مناضلينا إداريّا.

إلى ذلك، شارك ذوو األسرى وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية 
وفصائل العمل الوطني، أمس، في وقفة إسناد لألسرى في سجون االحتالل، خاصة 

المضربين عن الطعام والمرضى، أمام مكتب الصليب األحمر في طولكرم.
وطالب المشاركون بمساندة األسرى والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة التي 

يخوض فيها بعضهم إضرابا عن الطعام وعلى رأسهم األسير رائد ريان المضرب 
منذ 76 يوما، مشددين على ضرورة توسيع الحراك الشعبي ودعم صمود األسرى 

في معركة األمعاء الخاوية.
وناشدوا مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي، بتكثيف ضغوطها على دولة 

االحتالل، لإلفراج الفوري عن األسرى المرضى والمضربين عن الطعام واألطفال.
وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سالمة، "نجدد دعمنا لألسرى 

المضربين عن الطعام ومطالبنا للعالم بالضغط نحو اإلفراج عنهم ووقف سياسة 
االعتقال اإلداري المخالف لكافة األعراف والمواثيق الدولية، ونندد بسياسة االحتالل 
لما يتعرض له األسرى من عقوبات وانتهاكات منافية للمواثيق الدولية، من اإلهمال 

الطبي الذي تسبب في تفاقم الحاالت المرضية لمجموعة كبيرة منهم وعلى رأسهم 
ناصر أبو حميد، ومعتصم رداد، والمسن فؤاد الشوبكي، وما يعانيه بقية األسرى 

واألسيرات واألطفال من انتهاكات".
وطالب المجتمع الدولي والصليب األحمر بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسرى، حيث 

ال عالج مناسب لهم، ويفتقرون ألدنى متطلبات الحياة اإلنسانية، وبالضغط على 
االحتالل إلنهاء سياسة االعتقال اإلداري غير القانونية، وتطبيق االتفاقيات الدولية 

خاصة جنيف األولى والثالثة والرابعة، التي تنص على احترام األسير الذي يناضل 
من أجل قضيته الوطنية، ووقف ممارسات إدارة سجون االحتالل التي تسعى لتقليص 

وحرمان األسرى من كثير من حقوقهم المشروعة.

الحتالل يعتقل 21 فل�شطينيا من ال�شفة
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، أمس، 21 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة 

الغربية.
ففي رام هللا، اعتقلت قوات االحتالل 7 مواطنين بعد مداهمتها عدة بلدات وقرى، 

وهم: محمد عبد هللا الكيسية، ويزن رشيد عليان، ومحمد خروب، واألسير المحرر 
يوسف إيهاب زبيدي، ويوسف غوانمة من مخيم الجلزون، ومحمد أمجد صافي من 

بلدة سردا، واألسير المحرر علي زاهي البرغوثي من بلدة كوبر.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين من بلدة تقوع شرق المدينة، 
بينهم 3 أطفال وهم: مصطفى عامر صباح )14 عاما(، وإبراهيم سمير صباح )14 

عاما(، ومحمد ياسين صباح )13 عاما(، وعمر ذيب العمور )30 عاما(، ونايف 
محمود حجاحجة )19 عاما(، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقل االحتالل المواطنين خليل محمد حسين الخاروف، والمعتصم باهلل 
جبريل الجياوي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة إذنا، والمواطنين عبد هللا رفعت 

خليل العواودة )21 عاما( من قرية كرمة جنوبا، وعثمان ياسر عثمان أبو عرام من 
مسافر يطا، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

أما في جنين، اعتقل االحتالل األسيرين المحررين أمجد الدامون، ومحمد عمر أبو 
جابر من بلدة قباطية، واألسير المحرر هيثم فايق غوادره من قرية بئر الباشا. كما 
اعتقل جيش االحتالل األسير المحرر منير إبراهيم فقهاء )28 عاما( من طوباس، 

والمواطن كاظم مراد حنني من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

الوكالت
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اخلارجية توؤكد اأن تقاع�س املجتمع الدويل ي�صكل غطاًء لنتهاكات الحتالل

فل�شطني تندد بالت�شعيد ال�شهيوين بحق الوجود الفل�شطيني 
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 

التصعيد المتواصل في االقتحامات الدموية 
لقوات االحتالل للبلدات والمخيمات والمدن 

الفلسطينية واعتداءات ميليشيات المستوطنين 
وعناصرهم اإلرهابية ضد المواطنين 

الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم 
ومقدساتهم.

وأكدت الوزارة في بيان أمس، أنه مهما 
كان وضع حكومة االحتالل فإنه يفرض 

على الشعب الفلسطيني بانتهاكاته وجرائمه 
دفع أثمان باهظة نتيجة ألزماته ولمصالحه 
االستعمارية التوسعية، يتعامل مع الشعب 

الفلسطيني كضحية دائمة لالحتالل وسياسته 
االستعمارية.

وتابعت الوزارة: "غالباً تلجأ الحكومات 
الصهيونية المتعاقبة إلى جملة من التبريرات 
البائسة للهروب من استحقاقات السالم والحل 

السياسي للصراع والمفاوضات الجدية مع 
الجانب الفلسطيني إلنهاء االحتالل، لعل 

أبرزها محاولة االحتماء بمقولة العدو الخارجي 

واختالق التهديدات الخارجية كساتر دخاني 
إلخفاء حقيقة احتالل الكيان الصهيوني ألرض 
دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، إمعاناً 
في إصرارها في معاداة السالم ورفضها لدفع 
استحقاقاته وثمنه كما نصت على ذلك قرارات 
األمم المتحدة والقانون الدولي، وفي كل مرحلة 
ولألسف تكون الواليات المتحدة األمريكية إلى 
جانب إسرائيل في تسويق حججها ومبرراتها 

وسياستها التضليلية".
وقالت: إن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ 

وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشكل 
غطاًء النتهاكات االحتالل ويشجعه على تعميق 

عمليات الضم التدريجي لألرض الفلسطينية 
المحتلة، بما يؤدي إلى إفالت إسرائيل الدائم 

من أية مساءلة أو محاسبة، ويمكنها من كسب 
المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من مخططاتها 
االستعمارية والتهويدية وفرض أبشع أشكال 

التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق 
المستهدفة باالستيطان.

وأشارت إلى استمرار انتهاكات وجرائم 

االحتالل في هدم المزيد من المنازل الفلسطينية 
وتوزيع إخطارات بالهدم وإخطارات بوقف 

العمل في بناء المنازل والمنشآت، ومنع 
المواطنين من استصالح أراضيهم والوصول 
إليها، وتجريف األراضي بغرض االستيالء 
عليها لصالح االستيطان، ومهاجمة مركبات 

المواطنين الفلسطينيين، والتنكيل برعاة 
األغنام ومطاردتهم في مسافر يطا واألغوار، 

وعمليات قمع وضرب الشبان الفلسطينيين 
بغرض القتل كما حصل غرب القدس، إضافة 

إلى حرب االحتالل المفتوحة على العلم 
الفلسطيني وغيرها، في مشهد استعماري 

عنصري دموي ومتواصل يفرضه االحتالل 
على حياة المواطنين الفلسطينيين، امتداداً 

لالنقالب الصهيوني على جميع االتفاقيات 
الموقعة واستخفاف احتاللي مستمر بالقانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتار 

وتخريب متعمد ألية جهود دولية وإقليمية 
مبذولة لوقف التصعيد وعودة الهدوء لساحة 

الصراع.

دويل

مع ت�صكيل جلان قانونية واإعالمية لف�صح الحتالل ال�صهيوين

دعا اأ�صرى حمررون من قطاع غزة اإىل تبني ا�صرتاتيجية وطنية 

حتمي اأ�صرى �صفقة "وفاء الأحرار" املعاد اعتقالهم، م�صددين على 

�صرورة ت�صكيل جلان قانونية واإعالمية لف�صح جرمية الحتالل 

با�صتئناف الأحكام ال�صابقة بحقهم.
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اأطفال يف م�سجد النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم

دخول األطفال إلى المساجد مما يثار دائما، ويكثر اللقط حوله، وتختلف 
فيه األقوال، وتتابين فيه اآلراء. 

عن شداد بن أوس رضي هللا عنه َقاَل: “خرج علينا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم في إحدى صالتي العشاء، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصالة، فصلى، فسجد 
بين ظهراني صالته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا الصبي 

على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى 
سجودي، فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة، قال الناس: 
يا رسول هللا،  إنك  سجدت  بين  ظهراني  صالتك سجدة أطلتها، حتى ظننا 

أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني 
ارتحلني، فكرهت أن أعجله، حتى يقضي حاجته”. 

ومثل هذا الحديث حديث أبى هريرة رضي هللا عنه قال: “كنا نصلي 
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء، فإذا  سجد  وثب  الحسن 

 والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه، أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا، 
فيضعهما على األرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صالته، أقعدهما على 

فخذيه…”.
 هذه القصة كانت في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم، وكانت معه 

هو بذاته ففي الحديث األول أنه أتى إلى صالة العشاء -وهو يحمل هذا 
الصبي- والظاهر أنه ما يزال صغيرا يلعب؛ إذ ركب على ظهر النبي 
صلى هللا عليه وسلم في سجوده، ولم ينزله، بل أطال السجود له وهو 
يؤم الناس، فرأوا حاله وسمعوا مقاله:” فكرهت أن أعجله حتى يقضي 

حاجته“. وفي القصة الثانية – وهي بمسجده صلى هللا عليه وسلم أيضا، 
وحصلت معه هو بذاته- كان الحسن والحسين يثبان على ظهره حين 

يسجد فلما أراد الصحابة منعهما، أشار عليهم بأن يتركوهما، ففي صحيح 
ابن خزيمة من حديث عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه َقاَل: “كان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي،  فإذا  سجد  وثب  الحسن  والحسين 
على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم: أن دعوهما فلما قضى 

الصالة وضعهما في حجره…”.
 وأيضا روى عبد هللا بن بريدة عن أبيه رضي هللا عنه قال: “خطبنا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأقبل الحسن، والحسين رضي هللا 

عنهما، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد 
بهما المنبر، ثم قال: ” صدق هللا: }إنما أموالكم وأوالدكم فتنة{ ]التغابن: 

15[،  رأيت  هذين  فلم  أصبر”. ثُمَّ أََخَذ ِفي ُخْطَبِتِه”.
 هذه األحداث جميعا وقعت في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم 

وحصلت معه هو -بأبي وأمي- على مرأى ومسمع من صحابته الكرام. 
وال يقتصر هذا على األوالد الذكور دون البنات؛ ألن البعض يتحرج من 
إدخال البنت الصغيرة معه إلى المسجد، ففي الصحيحين من حديث أبي  

قتادة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كان » يصلي 
 وهو  حامل أمامة بنت زينب« بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

وألبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، »فإذا سجد، وضعها. وإذا قام 
حملها«.

 وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ” بينا نحن ننتظر رسول هللا 
َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الظهر أو العصر حتى خرج علينا حاماًل أمامة 

على عنقه…”. أي أن هذا كان في الفريضة ال النافلة. َيضِرُب النَّبيُّ 
غار في هذه  صلَّى هللا عليه وسلَّم أروَع األمثلِة في تواُضِعه ورحمِته بالصِّ
القصص، ويعطي أمته درسا في كون المسجد ليس محرما على الصبيان، 
بل هو الحاضنة اإليمانية التربوية التي ينبغي أن ينشؤوا فيها وأن يعودوا 

عليها، حتى يكون ذلك مكوًنا من مكونات شخصيتهم بعد ذلك. وفي 
الحديث جواز حمل األطفال أثناء الصالة، وهذا ال ينافي أمرهم بالسكينة 

واألدب -وهم في المسجد- برفق. وأما ردود األفعال العنيفة التي قد يلقاها 
الطفل من بعض المصلين، فربما تَُولِّد عنده صدمًة أو خوًفا ورعًبا من 
هذا المكان، واألصل أن يتربَّى الطفل على حبِّ هذا المكان، وأن يتعلق 
قلبه ببيت هللا –تعالى. وأما األثر الذي أخرجه النسائي في سننه أن النبي 

صلى هللا عليه وسلم قال: »َجنِّبُوا َمَساِجَدُكْم ِصْبَياَنُكْم، َوَمَجاِنيَنُكْم«.
 فهو ضعيف عند أهل الحديث. قال البزار: ال أصل له، وكذلك قال عبد 
الحق اإلشبيلـي، وممن ضعفه الحافظ ابن حجر وابن الجوزي والمنذري 
والهيثمي واأللباني، فال يقوى على معارضة األحاديث الصحيحة السابقة 

التي اقتضت إدخال النبي صلى هللا عليه وسلم للصبيان إلى المسجد، 
وهنالك أحاديث تقتضي إقرار ذلك منه لغيره حتى ال يقول قائل هذا 

خاص بالحسن والحسين ريحانتي النبي صلى هللا عليه وسلم أو حفيدته 
التي ماتت أمها عنها وهي صغيره فكانت تتعلق به صلوات هللا وسالمه 
عليه فيشفق عليها.   ففي الصحيحين أنه صلى هللا عليه وسلم قال: » إني 

 ألدخل  في  الصالة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في 
صالتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه«. 

فهو هنا كان يخفف الصالة ولم يزجر الناس ولم يأمرهم أال يحضروا 
أطفالهم معهم إلى المسجد. وأخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح أن 

ز ذات يوم في صالة الفجر، فقيل: يا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جوَّ
رسول هللا، لم جوزت؟ قال: ”  سمعت  بكاء  صبي، فظننت أن أمه معنا 

تصلي، فأردت أن أُفرغ له أمه”.

أعمال الحج 

المواقيت المكانية للحج والعمرة 

أعمال الحج عشرة وهي ما يأتي: 
اإلحرام: نية الحج أو العمرة أو 
هما، بأن يقول: نويت الحج أو 
العمرة وأحرمت به أو بها هلل 
تعالى. وإن حج أو اعتمر عن 

غيره، قال: نويت الحج أو العمرة 
عن فالن، وأحرمت به أو بها 
هلل تعالى. ثم يلبي عقيب صالة 

ركعتي اإلحرام. 
دخول مكة من أعالها وهي َكَداء، 

ثم دخول المسجد الحرام من 
باب بني شيبة، ثم طواف القدوم 

باالبتداء بالركن األسود. 
الطواف: هو ثالثة: طواف القدوم، 
وطواف اإلفاضة، وطواف الوداع. 

السعي بين الصفا والمروة. 
الوقوف بعرفة وبمنى يخرج 

إلى منى في اليوم الثامن من ذي 
الحجة وهو يوم التروية ، فيصلي 
فيها الظهر والعصر، ويبيت بها، 

ثم يروح إلى عرفة بعد طلوع 
الشمس، فيجمع في اليوم التاسع 

بين الظهر والعصر مع اإلمام في 
مسجد نمرة أو في غيره، ثم يقف 

بعرفة حيث يقف الناس. 
المبيت بمزدلفة: وهي ما بين 
منى وعرفة، ويجمع الحجاج 
بالمزدلفة بين مغرب والعشاء 

مقصورة بعد مغيب الشفق في ليلة 
العيد. ويصلون الفجر في المشعر 
الحرام: وهو آخر أرض المزدلفة، 

ويقفون للتضرع والدعاء، ثم 
يدفعون منها قبل طلوع الشمس 

إلى منى. 
رمي الجمار: يرمي الحاج يوم 
النحر بمنى جمرة العقبة )وهي 

الجمرة الكبرى( بعد طلوع الشمس 
قدر رمح، بسبع حصيات. ويرمي 

سائر الجمرات الثالث في أيام 
منى: وهي ثاني العيد وثالثه 

ورابعه، كل جمرة سبع حصيات، 
مبتدئاً بالجمرة األولى )الصغرى( 

وهي التي تلي مسجد الخيف 
من جهة عرفات، ثم الوسطى، 

ثم جمرة العقبة، بين الزوال 
والغروب. 

الحلق أو التقصير واألول أفضل 
للرجال. وتقص المرأة وال تحلق، 

وتقطع من جميع شعرها نحو 
األنملة، ويدعو عند الحلق، وذلك 
يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة 

والذبح إن كان معه هدي. ثم يأتي 
مكة، فيطوف طواف اإلفاضة وهو 

المفروض. 
الذبح: يذبح بعد رمي الجمرة 

الكبرى، ويجوز الحلق قبل الذبح، 
والذبح قبل الجمرة. ويجوز ذبح 
الهدي قبل طلوع الشمس. الذبح: 
يذبح بعد رمي الجمرة الكبرى، 
ويجوز الحلق قبل الذبح، والذبح 
قبل الجمرة. ويجوز ذبح الهدي 

قبل طلوع الشمس. 
طواف الوداع : مستحب عند 

المالكية، واجب عند الجمهور. وال 
يؤمر به أهل مكة وال من أقام بها 

من غير أهلها. وإذا حاضت المرأة 
بعد اإلفاضة خرجت قبل الوداع 

عند المالكية.
 وأعمال العمرة أربعة وهي: 
اإلحرام، والطواف، والسعي 

بين الصفا والمروة، والحلق أو 
التقصير .

لقد بين الرسول صلى هللا عليه وسلم هذه المواقيت فجعل:
 1  ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها ذا الحليفة وهو 

موضع بينه وبين مكة  450 كيلو متر، ويعرف بـ أبيار 
علي .

 2   ميقات أهل الشام ومن في طريقهم الجحفة وهي 
فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها  187 كيلو متر، 

وهى قريبة من رابغ بينها وبين مكة  204 كيلو متر.  وقد 
صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد 

ذهاب معالم الجحفة . 
 3   ميقات أهل نجد قرن المنازل وهو جبل شرقي مكة 

يطل على عرفات ، بينه وبين مكة  94 كيلو متر.
  4  ميقات أهل اليمن يلملم وهو جبل جنوبي مكة بينه 

وبينها  54  كيلو متر. 
5  ميقات أهل العراق ذات عرق وهي موضع في الشمال 

الشرقي لمكة بينه وبينها  94 كيلو مترا .  
هذه هي المواقيت المكانية للحج والعمرة التي عينها 

الرسول صلى هللا عليه وسلم وقال فيها هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة أي أن هذه 

المواقيت هى ألهل هذه البالد ولمن مر بها، ومن كان 
بمكة وأراد الحج فميقاته منزله، ومن كان في مكان ال يمر 

بهذه المواقيت، أي بين مكة  366 كيلو متر والمواقيت 
فميقاته من مكانه، ومن كان فى جهة غير جهة هذه 

المواقيت كأهل السودان مثال الذين يمرون بجدة فهو حر 
يحرم فى أى ميقات، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا 

كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت 
صح إحرامه .  وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إال 
أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل، يخرج من مكة ويحرم من 

هناك ، وأقربه هو التنعيم أو مسجد السيدة عائشة.  
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم 

منه وإال وجب عليه دم، فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .  

وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا ال تنتهي إلى ميقات 
أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة 

أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة 
أبعدهما من مكة .  وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين 

من مكة، أي مسافة قصر حوالى  80 كم
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املـوافق   لـ 23 ذو القعدة 1443 هـ  

تكنولوجيا عالية وتجهيزات حديثة 

ال�صالون الدولي لخدمات الماء 
2022 ..مهارات وابتكارات

ق�شت بـ 3 �سنوات �سجنا نافذا في حق المتهمين

 محكمة الوادي ت�صدر اأحكامها 
في ق�سية ت�سريب اأ�سئلة “البيام”

أصدرت محكمة الجنح بالوادي حكما يقضي بإدانة المتهمين األربعة 
في قضية محاولة تسريب أسئلة وأجوبة شهادة التعليم المتوسط )دورة 

جوان 2022( ببلدية أسطيل بوالية المغير بثالث سنوات سجنا نافذا 
وغرامة مالية قدرها 10 ماليين دج بالتضامن، حسبما علم أمس، 

من مصدر قضائي بالوادي .
ونطق بهذا الحكم القضائي في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، 
ضد كل من )ع-ع( النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن والية 

المغير وقائد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالنيابة )ب- أ( 
ببلدية أسطيل )والية المغير( اللذين كانا قد أودعا الحبس المؤقت 
األسبوع الماضي و )ق-ك( مسؤول حظيرة المتهم األول, ومدير 

ابتدائية )م-ص( ببلدية أسطيل .
وكانت النيابة قد التمست خالل هذه الجلسة 7 سنوات سجنا 

نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آالف دج لكل واحد من المتهمين 
األربعة.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لمجلس قضاء الوادي الذي نشر 
سابقا, فإن وقائع هذه القضية تعود ”إلى 7 جوان الجاري عندما 
تقدم المسمى )ف.ن( رئيس مركز االمتحان ببلدية أسطيل إلى 
مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 

بالمغير ببالغ مفاده قيام المسمى )ع.ع( بإرسال له ظرف محمول 
من شخص آخر تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات 

الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 البنته 
المترشحة بذات المركز”.

وأضاف ذات المصدر أن “وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق 
إبتدائي خلص إلى توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم و يتعلق 
األمر بكل من )ع.ع( و )ب.أ( و )ق.ك( و )م.ص( الذين تم 

تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي وتمت إحالتهم 
على قاضي التحقيق بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان 

شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من األشخاص وإساءة 
استغالل الوظيفة وتحريض الموظفين على استغالل النفوذ وإساءة 

استغالل الوظيفة”.
وتابع البيان أن “بعد سماع المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق, 

أصدر أمرا بإيداع المتهمين )ع.ع( و )ب.أ( رهن الحبس المؤقت 
وأمر بإخضاع المتهمين )ق.ك( و)م.ص( لنظام الرقابة القضائية”.

ف. م

الم�سيلة:

برامج وا�سعة لالإحتفال بعيد اال�ستقالل في حمام ال�سلعة

ح�سيلة مروعة ب�سبب اإرهاب الطرقات 

30 قتيال في حوادث مرور خالل اأ�سبوع

تعيش بلديات دائرة حمام الضلعة 
بوالية المسيلة خالل األيام األخيرة 

نشوة التحضيرات لإلحتفال بعيد 
االستقالل المصادف للخامس من 

شهر جويلية، من كل سنة بتسطير 
برامج واسعة إلحياء المناسبة.

وتستعد بلديات الدائرة إلحياء الذكرى 
من خالل إقامة جملة من األنشطة 

التاريخية والثقافية والرياضية 
بالمناسبة، بمشاركة فعاليات المجتمع 

المدني وأفواج الكشافة اإلسالمية، 
حيث تستهل بجملة من المشاريع 

عبر البرامج التنموية الجارية على 

غرار شبكة التزود بالغاز الطبيعي 
لقرى الباعات، الدبيل، الذكارة بحمام 
الضلعة، يضاف إلى ذلك عمليات في 
قطاع الطرقات بمناطق الظل في كل 
من بلديات ونوغة وتارمونت، وكذا 

تزويد بعض المناطق بالماء الشروب 
حيث تمس العملية كل من قرية جر 

الحواس، الدريعات، وقرية فاقس 
ببلدية أوالد منصور.

وفي قطاع التربية ستمس العملية 
أوالد حرايز وأوالد أحمد بأوالد 

منصور بغية تحسين ظروف 
التمدرس لساكنة هذه المناطق، 

كما سيتم  إعطاء إشارة انطالق 
لمشاريع تخص التنمية المحلية، 

ناهيك عن توزيع مقررات سكنية في 
مختلف الصيغ، سيما السكن الريفي 

والتجزئات الترابية.
وتجدر اإلشارة إلى أن السلطات 

تسهر على تحضير شاشات العرض 
من أجل متابعة المواطنين لإلحتفاالت 
المركزية من خاللها لتختتم المناسبة 

العزيزة على قلوب الجزائريين 
بزيارات لمقابر الشهداء األبرار 

وتكريم المجاهدين. 
محمد. ق

أسفرت حوادث المرور المسجلة 
في الفترة ما بين  12 و18 من 

جوان الجاري في هالك 30 شخصا 
وإصابة أزيد من 1600 آخرين 

بجروح  متفاوتة الخطورة، حسب 
ما أفاد به أمس، بيان للمديرية العامة  

للحماية المدنية.  
وأوضح البيان أن وحدات الحماية 

المدنية أحصت خالل الفترة 
المذكورة “1317 حادث  مرور أدى 
إلى وفاة 30 شخصا و جرح 1611 

آخرين”.  
وسجلت أثقل حصيلة بوالية عين 

تموشنت “بوفاة ثالثة أشخاص 
بعين المكان وإصابة 61 آخرين 

تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز 
االستشفائية، وذلك إثر وقوع 24  

حادث مرور”.   
وعموما، قامت وحدات الحماية 
المدنية, خالل نفس األسبوع, بـ 
“31554 تدخال”, عقب تلقيها 
لمكالمات استغاثة من طرف 

المواطنيني شملت حوادث المرور 
والحوادث  المنزلية و اإلجالء 

الصحي و كذا إخماد الحرائق, إلى 
غير ذلك من المجاالت.  

ففيما يتعلق بإطفاء الحرائق, سمحت 
تدخالت وحدات الحماية المدنية, 

مثلما أوضح  المصدر ذاته, بإخماد 
“4097 حريقا من شتى األصنافي 
سجلت أهمها بوالية الجزائر  التي 

أحصت 143 حريقا”.
ر. ن

واأج

افتتحت الطبعة الـ 17 للصالون 
الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات 
وخدمات الماء أبوابها أول أمس 

بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر 
العاصمة، بمشاركة زهاء مئة 

عارض وطني ودولي قدموا إلبراز 
مهارتهم في هذا المجال.

تم تدشين الصالون من قبل وزير 
الموارد المائية واألمن المائي، كريم 
حسني مرفوقا بوزير الصيد البحري 

والمنتجات الصيدية، هشام سفيان 
صلواتشي ووزيرة البيئة، سامية 
موالفي ووزير الصناعة، أحمد 

زغدار ووزير االنتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.
وطاف الوزراء بأجنحة الصالون 
لتبادل أطراف الحديث مع مختلف 
العارضين حول مسألة تحلية مياه 

البحر وتطهير مياه الصرف الصحي 
وإعادة استخدامها ودمج التجهيزات 
اإليكولوجية الذكية لترشيد استعمال 

الموارد المائية والحلول المبتكرة 
لمواجهة مختلف المشاكل البيئية بما 

فيها تلوث المياه.
ومن بين المؤسسات المشاركة في 

هذا الصالون، المؤسسة الناشئة “راي 
تيك” Rai-Tech التي طورت حال 

مع الوكالة الوطنية للتسيير المدمج 

للموارد المائية لضمان التسيير األمثل 
لمياه الري.

وأوضح نسيم إيلمان، الشريك 
المؤسس لشركة “راي-تيك” أن هذا 
االبتكار الذي تم تجريبه في منطقة 

المتيجة )الشبلي( على مساحة 200 
هكتار أعطى نتائج فعالة ألنه سمح 

بتقليص نسبة استهالك مياه الري 
بنسبة 37 بالمائة.

وتعمل هذه الشركة الناشئة على 
توسيع موقعها النموذجي للتمكن 

من تقليص نسبة مياه الري بنسبة 
50 بالمائة ورفع المساحة الزراعية 

المسقية بنسبة 100 بالمائة من 
خالل دمج آلي لمراقبة الري عن 

بعد. وأضاف قائال “تهدف مؤسستنا 
الناشئة أيضا من خالل هذا االبتكار 

إلى تحسين مردود المحاصيل 
بتقليص مخاطر ارتفاع المياه المالحة 

بنسبة 100 في المائة”.
كما زار الوزراء جناح الوكالة 

الوطنية للسدود والتحويالت، حيث 
تبادلوا أطراف الحديث مع مسؤولي 

مشاريع التنمية المستدامة التي 
تعود بالفائدة على السكان من حيث 

الوظائف والتنمية المحلية.
وفي هذا اإلطار، تطرقت نادية 

أوشار، نائب مدير الوكالة الوطنية 
للسدود والتحويالت المكلفة بدراسة 

برنامج تعبئة المياه السطحية وتشغيل 
السدود، إلى مشروع تربية المائيات 
الذي سيطور على نطاق واسع على 

مستوى السدود أو أحواض تربية 
المائيات.

وناقشت المسؤولة مع الوزراء 
مشروع تربية المائيات الذي ستطلقه 
وزارة الفالحة، بالشراكة مع وزارة 

الموارد المائية واألمن المائي ووزارة 
الصيد البحري والمنتجات الصيدية، 

من خالل الوكالة الوطنية للسدود 
والتحويالت، من أجل تطوير تربية 

األسماك في السدود وإطالق وحدات 
صناعية إلنتاج أغذية األسماك.

كما زار الوزراء مؤسسة “آمنهيد” 
)Amenhyd( المتخصصة في 
معالجة المياه، حيث سلط الرئيس 
المدير العام، جمال الدين شلغوم، 
الضوء على الجهود التي تبذلها 
شركته لخلق تكنولوجيا محلية 

وبالتالي الحد من اعتماد الدولة على 
المعدات األجنبية.

وأشار المتحدث قائال “هدفنا هو 
تحقيق إدماج تكنولوجي وصناعي 

بنسبة 65 في المائة بحلول عام 
2030”، موضحا أن الشركة تسعى 

إلى اإلدماج في الهندسة وتصنيع 
معدات المعالجة وتصميم وإنشاء 

محطات المعالجة.

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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 تمثل اإحدى اأهم اأعمال المهند�س

 البرازيلي "اأو�سكار نيميير"

 �سفراء في �سيافة جامعة 
"هواري بومدين" بالعا�صمة
أجرى سفراء بلدان أوروبية وجنوب أمريكية أمس، زيارة إلى 
جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر, بمبادرة 
من سفارة البرازيل بمناسبة الذكرى الـ 60 الستقالل الجزائر 

والذكرى المائوية الثانية الستقالل البرازيل.
وقد قام وفد الممثلين الدبلوماسيين األوروبيين والجنوب أمريكيين 

بزيارة عديد مباني الجامعة التي تعد تحفة معمارية للمهندس 
المعماري البرازيلي اوسكار نيميير. وبمناسبة هذه الزيارة قدمت 

معيزة معاشي مريم, استاذة بالمدرسة متعددة التقنيات للهندسة 
المعمارية و العمران, توضيحات ألعضاء الوفد.

في هذا الصدد أكد مدير جامعة هواري بومدين للعلوم و 
التكنولوجيا، جمال الدين اكراتش, أن الجامعة "تمثل إحدى أهم 

إعمال المهندس البرازيلي اوسكار نيميير"، مضيفا أن سفير 
البرازيل قد أراد من خالل هذه الزيارة " ان يبرز عن كثب عمل 

هذا المهندس المعماري الذي كان من رواد تلك الحقبة".
من جانبه صرح السفير البرازيلي, فالفيو ماريغا, لـ "وأج" عقب 

هذه الزيارة انه بمناسبة احياء الذكرى المئوية الثانية الستقالل 
البرازيل و الذكرى الـ 60 الستقالل الجزائر "وبدعم من 

حكومتنا فإننا ننظم معرضا حول عمل اوسكار نيميير، والذي 
سيستمر إلى غاية 5 جويلية بمتحف الباردو بالجزائر".

وأضاف إن زيارة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 
تندرج في ذات اإلطار, مذكرا بان هذه الجامعة التي تضم اليوم 
أكثر من 48.000 طالب, قد تم تدشينها في سنة 1974 و التي 
صممها اوسكار نيميير، باإلضافة إلى جامعة قسنطينة والقاعة 

البيضاوية بالجزائر العاصمة.
ق. و

الكاتب واالإعالمي عبد 
العزيز بوباكير في ذمة اهلل

انتقل الكاتب والمترجم واإلعالمي الجزائري 
عبد العزيز بوباكير، إلى ذمة الله عن عمر 
ناهز 65 سنة، وفق ما علم من أسرة الفقيد.

ويعتبر عبد العزيز بوباكير من أبرز 
اإلعالميين والباحثين الجزائريين وقدم الكثير 

من األعمال والكتب، كما اشتغل الراحل 
في عدة  منابر إعالمية، وأنتج برامج ثقافية 

عديدة لإلذاعة  الثقافية.
وتخّرج الفقيد من جامعة سانت بطرسبرغ في 

روسيا، وعمل في الصحافة والتدريس لعّدة 
سنوات، قبل أن يتفّرغ للتأليف.

وولد عبد العزيز بو بكير في مدينة جيجل 
عام 1957م. والتحق بالمدارس الداخلية في 
مدينة جيجل، ومن ثم التحق بجامعة الجزائر 
متخصصا في الصحافة واإلعالم  ليغادر إلى 

بطرسبرغ وأصبح هناك من أهم الباحثين 
والمترجمين،  ليعود بعد ذلك إلى الجزائر، 

حيث شغل منصب رئيس دائرة السمعي 
البصري في معهد علوم اإلعالم واالتصال، 

إضافة إلى إسهاماته الكثيرة في  الصحافة 
المكتوبة والمسموعة والمرئية، فضال عن 

عشرات الكتب.
ق. و

باتنة:

توقيف 3 اأ�صخا�ص بحوزتهم ما 
يقارب 2 كلغ من المخدرات

وردت معلومات لعناصر فرقة البحث 
والتدخل BRI بباتنة، بخصوص قيام 

مجموعة أشخاص بعقد صفقة بيع لكمية من 
المخدرات بحي بارك أفوراج، حيث تم نصب 

كمين للمشتبه بهم وتوقيفهم في حالة تلبس، 
والبالغ عددهم 03 أشخاص تراوحت أعمارهم 

بين 39 و 40 عاما، عثر بحوزتهم على 18 
صفيحة بوزن 01 كلغ و 830 غرام من 

المخدرات، ليتم تقديمهم أمام النيابة المحلية.
حياة م�سباحي

اأ�ستغل محل ت�سليح الدراجات 

النارية لترويج ال�سموم

�سرطة اأوالد هداج ببومردا�س 
تطيح بمروج للمخدرات 

أوقفت شرطة أوالد هداج بوالية بومرداس 
شخصا إستغل محله لتصليح الدراجات 

النارية لبيع وترويج المخدرات والمشروبات 
الكحولية.

وقالت مصالح أمن والية بومرداس في 
بيان لها استلمت جريدة “الرائد” نسخة منه، 

بأن تنبه عناصر الشرطة العاملين باألمن 
الحضري أوالد هداج ألحد األشخاص 

الذي يعمل بأحد محالت تصليح الدراجات 
النارية لقيامه بترويج األقراص المهلوسة 

والمخدرات، مكن من وضع حد له.
وأضافت، بأنه بعد التأكد من مزاولة نشاطه 

المحظور مستغال محله التجاري لتمويه 
مصالح األمن تم الترصد له وإلقاء القبض 

عليه متلبسا بحمله للمخدرات )الكيف المعالج( 
وكمية من األقراص المهلوسة، والتي كان 
بصدد الترويج لها، كما تم حجز كمية من 

المشروبات الكحولية كانت مخبأة داخل المحل 
مع إسترجاع مبلغ مالي من عائدات بيع تلك 
السموم، كما توقيف أشخاص سعوا لتعطيل 

العملية.
وسمحت العملية بتوقيف شخصين تتراوح 

أعمارهما ما بين 24 سنة و27 سنة وتم 
تحويلهما قصد التحقيق معهما في قضية 

ترويج المخدرات وإستغالل المحل لتسميم 
عقول الشباب خاصة منهم مالكي الدراجات 
النارية، وبعد استكمال اإلجراءات القانونية 

بسماع األقوال ومواجهة المشتبه فيهم باألدلة 
تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

ف.م
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