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حمادي يعلن عن دخول 50 موؤ�س�سة �سياحية 

الخدمة هذا المو�سم ويك�سف:

م�سروع قانون على م�ستوى 
 الحكومــــة لت�سقيــــــــف
 اأ�سعار الخدمات ال�سياحية

نقاط  كارثية في "العلوم" لممتحني "البيام" والوزارة تقرر تعديل "�سبكة التقييم"
 فيما �سجلت

  نقاط جيدة

 في مختلف المواد 
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م�ساورات الرئي�س تنهي حالة الترقب وتك�سف اأهداف "لم ال�سمل"

تمتين الجبهة الداخلية..حجر اأ�سا�س "الجزائر الجديدة"
"لم ال�سمل".. اإجماع على اأهمية م�سعى الرئي�س



أنهت المشاورات السياسية التي يديرها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، حالة الترقب التي 

سادت المشهد السياسي عقب اإلعالن عن إطالق 
مبادرة "لم الشمل" مطلع ماي المنقضي، ووضعت 
حدا للتأويالت والقراءات المتعددة لفحوى المبادرة، 

فقد كشفت مخرجات اللقاءات التي شملت مختلف 
التيارات السياسية الناشطة بالوطن، عن الهدف 
الرئيس الذي يسطره الرئيس تبون والغاية التي 

اطلق من اجلها مبادرته الجامعة، فاتفق "ضيوف 
الرئيس" على ضرورة توحيد وتمتين الجبهة 

الداخلية وإعادة اللحمة لهذا المجتمع الذي تكالبت 
عليه عديد األطراف، وال يزال أعداؤه يحيكون له 
المكائد ويحاولون عبثا زعزعة وحدته واستقراره.

وأيّا ما كانت هوية المقصودين بهذه المبادرة، 
فإن الغاية األولى واألساسية التي يصبو رئيس 

الجمهورية إلى بلوغها تبقى تكوين جبهة داخلية 
متماسكة ومتينة، قادرة على التصدي ألي محاولة 

بائسة لزعزعة الوحدة الوطنية والعبث بمستقبل 
هذا الوطن اآلمن، فالتوافق واإلجماع على مد يد 

الصلح والعفو والتآزر بين أبناء الوطن الواحد 
يبقى الشعار الرئيسي للمبادرة ونقطة االنطالقة 

التي سنصل من خاللها إلى بناء مجتمع متماسك 
ومتحد ضد األعداء.

وإن اختلفت أطياف التشكيالت السياسية التي 
التقاها رئيس الجمهورية وتعددت توجهاتهم 
وقناعاتهم، غير أن وحدة الوطن تبقى مبدءا 

يشترك فيه الجميع وال يختلف بشأنه إثنان، وهذا 
ما يرجح نجاح مبادرة "لم الشمل"، التي عبّد 

لها رئيس الجمهورية طريقا سوية باشرها بفتح 
الحوار والتشاور مع الشركاء السياسيين واالستماع 

إلى مختلف اآلراء والمقترحات، فاتسع "قصر 
المرادية" لمختلف التشكيالت السياسية الموالية 

منها وحتى تلك المحسوبة على التيار المعارض، 
ليؤكد الرئيس تبون مجددا أن الجزائر تسع الجميع 

وأن مستقبل هذا الوطن يصنعه أبناؤه باختالف 
قناعاتهم وتوجهاتهم.

ولم يسبق ألحد من رؤساء األحزاب السياسية 
أو الشخصيات العمومية التي التقت برئيس 

الجمهورية أن عبرت عن معارضتها لمسعى 
المبادرة، فالجميع متفق على أن تمتين الجبهة 

الداخلية يعد الخطوة األولى وحجر االساس في 
بناء "الجزائر الجديدة" التي تتعزز قوتها باتحاد 

أبنائها شعبا وحكومة وجيشا، وهو ما اكده رئيس 
اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد 

شنقريحة في تصريح سابق أين دعا في أول تعليق 
له على المبادرة إلى االلتفاف حولها، معلنا دعم 

المؤسسة العسكرية ليد الرئيس الممدودة، خاصة 
وأنها تدعو "لتمتين عرى اللحمة الوطنية وتقوية 

الجبهة الداخلية"، وفق تعبير الفريق، الذي اكد أن 
المبادرة من شأنها تقوية الجبهة الداخلية في ظل 

الظروف الدولية الراهنة.

�إميان. �س

 يسود إجماع على أهمية مبادرة "لم الشمل" التي أعلن
 عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتجلى ذلك

 من خالل ردود الفعل التي صدرت عن مختلف الفاعلين
"أحزاب سياسية، منظمات وحتى شخصيات وطنية.

 لقد بادر رئيس الجمهورية إلى سلسلة من اللقاءات مع
 مختلف التشكيالت السياسية، في تقليد جديد، نابع من
 حرصه على أهمية الحوار والتشاور، حول مختلف

 القضايا والمسائل، وهو المسعى الذي يرمي في جوهره
 إلى تمتين الجبهة الداخلية، وذلك درءا للمخاطر التي

 تحيط بالبالد، والمؤمرات التي تحاك داخل مخابر
أجنبية بهدف ضرب استقرار الجزائر.

وفي هذا السياق تحدث الرئيس تبون بوضوح عن 

الهدف األسمى لمبادرة "لم الشمل"، والتي ترمي الى 
بناء جبهة داخلية متماسكة، حيث أعلن خالل لقاء مع 

جاليتنا الوطنية بأنقرة خالل زيارته إلى تركيا مؤخرا، 
عن لقاء مع األحزاب السياسية، من منطلق أن بناء 

الجزائر الجديدة يستدعي جهود جميع أبناء الوطن، وهي 
المبادرة التي تأتي في ظل وضع إقليمي ودولي متقلب.

وفي هذا السياق، دعا رئيس أركان الجيش الوطني 
الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، إلى االنخراط بقوة في 

مبادرة "اليد الممدودة"، فيما تحدثت مجلة الجيش في 
عددها األخيرة عن مبادرة لم الشمل وقالت إن مبادرة 

اليد الممدودة التي أطلقها رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون 

تهدف إلى لم شمل جميع ابناء الوطن دون تفرقة أو 
تمييز، ودعت جميع الجزائريين الى اإلنخراط في هذا 

المسعى من أجل بناء الوطن.
إن التوافق الحاصل بشأن أهمية مبادرة "اليد الممدودة"، 

يؤكد على الوعي واإلدراك الكبيرين سواء من طرف 
النخب السياسية أو لدى عموم الشعب، بالتحديات التي 

تواجهها البالد، وعلى جميع األصعدة، مما يجعل 
من مسعى الرئيس الذي يجري مشاورات واسعة مع 

مختلف الفاعلين، أرضية صلبة لتجسيد غايات هذا 
المشروع الوطني المتكامل الرامي إلى تمتين الجبهة 

الداخلية. 
جميد. ذ

سلم وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية 
بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، بكيغالي رسالة خطية 

من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى رئيس 
رواندا بول كاغامي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. 
وجاء في البيان أنه في إطار زيارة العمل التي يقوم 

بها إلى جمهورية رواندا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس 
الجمهورية، حظي السيد لعمامرة باستقبال من قبل 

الرئيس بول كاغامي في القصر الرئاسي بالعاصمة 
كيغالي.

وبهذه المناسبة -يضيف البيان- "سلم الوزير لعمامرة 
للرئيس الرواندي رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد 

المجيد تبون يؤكد فيها عزمه على مواصلة العمل 

معه لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون والتضامن بين 
البلدين".

"وفي معرض شكره ألخيه الرئيس تبون على مشاعر 
التضامن واألخوة، أعرب الرئيس كاغامي عن أطيب 

تمنياته بمزيد من التقدم واالزدهار للجزائر وشعبها 
بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين الستعادة الجزائر 

استقاللها الوطني".
وقد سمح اللقاء، الذي تم بحضور وزير الخارجية 

الرواندي فنسنت بيروتا، ب"تسليط الضوء على 
العزيمة التي تحذو قائدي البلدين في إقامة عالقات 
نموذجية والمساهمة في الدفع باألجندة القارية من 

أجل السلم واألمن واالندماج واالزدهار"، يقول نفس 

المصدر.
وفي هذا الصدد، أكد الطرفان من جديد التزامهما 

بتعزيز العمل االفريقي المشترك من خالل تحفيز أطر 
التعاون القائمة وتوفير الشروط الضرورية لتفعيل 

المؤسسات االفريقية الجديدة خدمة لمصالح شعوب 
القارة.

من جانب آخر، "وفي ظل التزامهما االفريقي المشترك 
وتمسكهما بمبادئ عدم االنحياز، تبادل الطرفان وجهات 
النظر حول السبل والوسائل التي من شأنها تمكين القارة 
بالنأي بنفسها عن التوترات الحالية في العالقات الدولية 

وعن حالة االستقطاب الناجمة عن ذلك".
ق. و

الذكرى الـ 60 لعيد اال�ستقالل:

 تظاهرات كربى ون�شاطات متميزة
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، بأنه يتم التحضير 
لتظاهرات كبرى ونشاطات متميزة بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى الستين 

لعيد اإلستقالل وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال ربيقة في ندوة تاريخية تحت عنوان " تبليغ رسالة الشهداء من خالل 

الشهادات الحية" نظمت بمتحف المجاهد احياء للذكرى ال66 الستشهاد 
البطل الرمز أحمد زهانة المدعو "زبانة": "ونحن نتحدث عن قيم الجزائر 

النوفمبرية التي تستعد بعد أيام قليلة لإلحتفال بالذكرى الـ 60 لعيد اإلستقالل 
بشعار" تاريخ مجيد و عهد جديد" والتي توليها السلطات العليا للبالد أهمية 

خاصة.
فبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتم التحضير لتظاهرات 
كبرى ونشاطات متميزة تشارك فيها كـل القطاعات والمؤسسات والهيئات 

والمجتمع المدني".وستقام هذه البرامج -حسب المسؤول- "وفاء لذاكرتنا 
وعرفانا بتضحيات قوافل الشهداء والنجازات ستين سنة من االستقالل".

واغتنم وزير المجاهدين هذه السانحة ليدعو وسائل اإلعالم المسموعة 
والمكتوبة وااللكترونية "لمرافقة القطاع في االحتفاالت المخلدة للذكرى 
الستين لعيد االستقالل والتغطية الشاملة لنشاطاتها و برامجها بما يضمن 

الترويج الوطني والدولي لهذه المناسبة المجيدة".
ر.ن

 الرئي�س تبون يجري

 مكاملة هاتفية مع نظريه الفرن�سي

تاكيد على تعميق العالقات 
اجلزائرية الفرن�شية

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، مكالمة هاتفية مع نظيره 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تم خاللها التطرق الى العالقات الثنائية 

وقضايا إقليمية ودولية ذات االهتمام المشترك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة 
الجمهورية.

وجاء في البيان: "أجرى أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تطرقا 

فيها إلى العالقات الثنائية، مؤكدين عزمهما على تعميقها، خاصة مع تقارب 
وجهتي نظر الرئيسين وتوافقهما الكبير على دفع هذه العالقات الى مستوى 

متميز، ال سيما بعد اعادة انتخاب الرئيس ماكرون لعهدة جديدة".
كما سمح االتصال الهاتفي --يضيف البيان-- باستعراض "عدة ملفات، على 
رأسها ملفا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات 

االهتمام المشترك".
ع.ط

رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني ي�سدد

�ضرورة مراجعة اآليات الدعم 
لي�ضتفيد منه م�ضتحقوه

اأكد رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، ابراهيم بوغايل، اأم�س، 

على �سرورة مراجعة اآليات الدعم لي�ستفيد منه م�ستحقوه، 

مربزا يف ذات الوقت اأن "ح�سا�سية" هذا امللف تقت�سي توفر 

جمموعة من ال�سروط لتبلغ مبتغاها وحتقق اأهدافها.

�إ.�س

وجاء هذا التأكيد خالل يوم برلماني, نظمته المجموعة البرلمانية لحزب 
جبهة المستقبل, بمقر المجلس الشعبي الوطني, تحت عنوان "مرافقة 
البرلمان لسياسة إصالح الدعم االجتماعي" و "من الدعم المعمم نحو 

الدعم المكيف", بحضور كل من وزير التجارة و ترقية االستثمار, ووزير 
االنتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة الى جانب ممثل للوزير األول.

وبهذه المناسبة, قال بوغالي "ال بد من اإلشارة إلى أن نمط الدعم المعمم 
أصبح من الضرورة بما كان أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير 

الموضوعية توخيا للعدالة في التوزيع, وضمانا لالنسجام االجتماعي 
الذي يقتضي مراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه, ألن األصل 
في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد 

المجتمع".
وأوضح بهذا الخصوص, أن هذه اآلليات تتمثل في تلك التي "تعزز بالفعل 
الطابع االجتماعي للدولة", مبرزا في ذات الوقت "أن حساسية هذا الملف 

تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها".ومن 
أهم هذه الشروط, حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني, ما يتعلق برقمنة 

العناصر المحددة لدخل األسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية, لتكون 
العملية في "كنف الشفافية والمكاشفة".

وأشار في هذا الصدد, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد 
حرص على هذا االمر, وتضمنه قانون المالية, مضيفا انه نال ايضا من 

البرلمان بغرفتيه ما يستحق من وقفات وقراءات وتصورات لآلليات التي 
تضمن االنتقال من الدعم المعمم "الذي لم يعد يتماشى والتطور الحاصل 
للسياقات العامة, إلى الدعم الموجه والمكيف ضمن ميكانيزمات واضحة 

تتحكم فيها دقة اإلحصاء والضبط والوضوح وجاءت المادة 188 من قانون 
المالية تؤكد ذلك".

وعن مرافقة البرلمان لهذا المسعى، قال بوغالي"نحن نتقاسم النظرة 
مع الحكومة وكل الفاعلين في المجتمع المدني واألحزاب والنقابات 

والمنظمات, وكلنا نتفق على أن الدعم ينبغي أن يوجه لمستحقيه, إذ ليس 
من باب العدل أن يعطى للمستحق وغير المستحق, وإنما النقاش ينصب 

حول الكيفية التي نضمن بها تطبيق ذلك".

الرئي�س تبون يرتاأ�س اجتماعا 
ملجل�س الوزراء اليوم

يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة 

والمصادقة، مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، ومشروع قانون 
المالية التكميلي لسنة 2022، إضافة إلى عروض، منها مراجعة البرامج 

التعليمية والكتاب المدرسي، والتحضيرات الخاصة بستينية االستقالل.

ق . و

"مل ال�ضمل".. اإجماع على اأهمية م�ضعى الرئي�س

يف اإطار زيارة عمل اإىل كيغايل

لعمامرة ي�ضلم ر�ضالة من الرئي�س تبون اإىل نظريه الرواندي
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م�ساورات الرئي�س تنهي حالة الرتقب وتك�سف اأهداف "مل ال�سمل"

 متتني اجلبهة الداخلية..
حجر اأ�ضا�س "اجلزائر اجلديدة"

قطعت م�ساورات رئي�س اجلمهورية مع الت�سكيالت ال�سيا�سية، الطريق اأمام التاأويالت، وو�سعت 

حدا للجدل الذي اأثاره االإعالن عن مبادرته "للم ال�سمل"، بعد اأن ك�سفت خمرجاتها عن اأن خلق 

 جبهة داخلية متينة وقوية وطي �سفحة اخلالفات واالن�سقاقات، يبقى حجز اأ�سا�س بناء

 "اجلزائر اجلديدة" التي تعهد الرئي�س تبون بت�سييدها منذ اعتالئه �سدة احلكم.



كلف وزير النقل، الرئيس المدير العام الجديد 
للخطوط الجوية الجزائرية بالشروع "حاال" في 

اتصاالت مع مصنعي الطائرات القتناء 15 
طائرة جديدة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون المتعلقة بتدعيم األسطول الجوي. 
وصرح الوزير, عقب مراسم تنصيب الرئيس 

المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, 
ياسين بن سليمان, أنه تم تكليف هذا األخير 
بالشروع "حاال" في تنفيذ قرار السيد رئيس 
الجمهورية القاضي باقتناء 15 طائرة جديدة 

تدعيما األسطول الحالي للشركة. وفي هذا الصدد, 
أضاف وزير النقل انه طلب من الرئيس المدير 

العام للخطوط الجوية الجزائرية "الشروع مباشرة 
في اتصاالت و مناقشة كيفيات اقتناء 51 طائرة 

جديدة مع المصنعين المعروفين على الساحة 
الدولية".

وفي نفس السياق, أكد منجي على ضرورة إعادة 
النظر في التنظيم الداخلي للشركة الوطنية ضمن 

خطة الطريق المخصصة للشركة من اجل القضاء 
على بعض النفقات غير الضرورية وتحسين 

الخدمات المقدمة للزبائن. وكشف منجي أن خطة 
الطريق الجديدة للشركة تتضمن عدة أولويات منها 

"معالجة بعض المشاكل الداخلية, ال سيما فيما 
يخص الجانب المالي من خالل إعادة النظر في 

هيكلة التنظيم الداخلي للشركة".
كما أعلن الوزير أنه سيتم العمل على إنشاء فروع 
للشركة الوطنية والتي ستساهم في تحقيق مداخيل 
إضافية, مشددا على أهمية العمل على استرجاع 
حصة األسطول الجوي الوطني للشحن لتحقيق 

مداخيل إضافية. ومن بين أولويات الشركة, ذكر 
منجي "تحسين الخدمة", مشيرا الى ضرورة نزع 

الصبغة المادية لبيع التذاكر للمواطنين و تفادي 

الطوابير الكبيرة على مستوى الوكاالت التجارية 
للشركة.

وعالوة عن ذلك, شدد الوزير على عصرنة العمل 
على مستوى الطائرات كما هو معمول به عالميا 

وتحديث الوسائل على مستواها. وفي هذا اإلطار, 
شدد على أهمية "العمل مع الشريك االجتماعي 
و إشراكه في القرارات التي تؤخذ على مستوى 

الشركة ال سيما فيما يخص تطوير النشاط".
من جهة أخرى, أعلن الوزير عن دخول حيز 

الخدمة محطة المترو على مستوى المطار 
الجزائر الدولي هواري بومدين "خالل السنوات 
القليلة القادمة" إلتمام شبكة النقل حول المطار، 
كما أسدى الوزير تعليمات لجعل المطار الدولي 
الجزائر "محور عالمي" للنقل الجوي للمسافرين 

والبضائع بين افريقيا وأوروبا ودول آسيا 
وأمريكا.

شارك وزير الصناعة ,أحمد زغدار, على هامش "منتدى سان بطر سبورغ 
االقتصادي 2022", في حوار األعمال بين روسيا و افريقيا, حيث رافعت الجزائر 

من أجل مسعى االندماج القاري االفريقي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح البيان أن زغدار شارك في هذا الحوار بمعية الوزير األول لجمهورية افريقيا 

الوسطى ووزراء من مصر ومالي وزيمبابوي وممثل عن المجموعة االقتصادية 
لوسط افريقيا "ACEC "ومجموعة من ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية روسية 
هامة من بينها نائب رئيس شركة غازبروم-بنك الى جانب حضور سفير الجزائر 

بموسكو, اسماعيل بن عمارة ومساعديه.
وأضاف نفس المصدر بان ممثل وزارة الخارجية الروسية, الذي القى كلمة بالنيابة عن 

وزير الخارجية الروسي سيرغاي الفروف, اشرف على أشغال هذا الحوار. وخالل 
هذا اللقاء تطرق المشاركون إلى "اهم التحديات التي تواجه التنمية في أفريقيا السيما 

على ضوء التطورات التي يمر بها العالم من الناحية الجيوسياسية في نظام عالمي 
متغير" .ولدى تناوله الكلمة,  ذكر السيد زغدار بدور الجزائر "التاريخي وااليجابي في 

القارة األفريقية وسعيها الدؤوب للحفاظ على المصالح الحيوية للقارة االفريقية".
كما قدم الوزير للمشاركين عرضا حول التطور الذي تعرفه المنظومة القانونية 

لالستثمار التي بادرت بها الحكومة الجزائرية بحرص ومتابعة مستمرة من طرف 
رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون . وخلص المشاركون في هذا الحوار إلى 

"ضرورة تكاثف الجهود من أجل جعل القارة األفريقية كيانا اقتصاديا قويا مندمجا 
وليس اقتصادا هشا ال يصمد أمام التقلبات التي تنجم عن التجاذبات والصراعات 

السياسية".
وعلى هامش أشغال المنتدى, التقى وزير الصناعة, وفدا من رجال األعمال 

والمستثمرين الروس الراغبين باالستثمار في الجزائر, وذلك بحضور سفير الجزائر 
بموسكو. وبعد التذكير بوجود إطار قانوني للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة 
, قدم السيد زغدار نبذة عن القانون الجديد المنظم لالستثمار, مؤكدا على "المزايا 
العديدة التي يمنحها وكذا الضمانات واالستقرار الذي يوفره للمستثمرين من بينها 

الشباك الوحيد في صيغته الجديدة وكذا العقار الصناعي", حسب البيان.
وقد سمح اللقاء, للمستثمرين الروس بالتعبير عن "اهتمامهم بالجزائر كوجهة 

استثمارية واعدة لما تتمتع به من إمكانيات ومؤهالت وكفاءات مهنية".وتوصل 
الطرفان, يضيف نفس المصدر, إلى تحديد المجاالت التي يمكن مباشرة العمل 

فيها على المدى القريب مثل االلكترونيات واألمن المعلوماتي والعمل اللوجيستيكي 
واالستشارة القانونية واالتصاالت وغيرها، كما عبر المشاركون في اللقاء عن 

استعدادهم لبعث مشاريع "شراكة مجدية ومربحة" للطرفين تضمن تحويل التكنولوجيا 
وتوفير العمالة.

ف.م

يف ت�سريح لوكالة �سبوتنيك الرو�سية

زغدار: ن�سعى القتحام ال�سوق 
الرو�سية والباب مفتوح اأمام 

امل�ستثمرين الرو�س
تسعى السلطات العليا للبالد إلعطاء دفع لالستثمار من خالل 

حزمة من المزايا والتحفيزات للمستثمرين المحليين واألجانب، 
والتي تم سنها في قانون االستثمار الجديد الذي صدر منذ أيام 

قليلة.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في 

تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن الجزائر تسعى لجذب 
رجال األعمال الروس، في ظل ما باتت توفره البالد من 

تسهيالت وحوافز، خاصة بعد صدور قانون االستثمار الجديد.
وقال زغدار على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ 

االقتصادي الدولي الذي اختتمت نسخته الخامسة والعشرين 
يوم أمس السبت، نريد تطوير العالقات مع روسيا في المجال 
الصناعي، لتعزيز قدرات الجزائر، مشيرا بأن المشاركة في 
المنتدى، تدخل في إطار المساعي الرامية للترويج للمقومات 

الصناعية، بالموازاة مع ما توفره الجزائر  من تسهيالت 
وحوافز الستقطاب المتعاملين الروس.

وأعرب وزير الصناعة عن رغبة الجزائر في تطوير 
العالقات في المجال الصناعي، من خالل تجسيد مشاريع 

جديدة على ضوء ما يربط البلدين من عالقات، واصفا إياها 
بالتاريخية.

وأوضح وزير الصناعة، بأن الجزائر تسعى للترويج  
للصناعة اإللكترونية، على الرغم من كونها فتية، باإلضافة 
إلى الصناعات بمجال الطاقة، عالوة على الجهود المبذولة 
إليجاد أسواق لمنتجات مخرجات الطاقة، كاشفا بأن السوق 

الروسية تعتبر واعدة، مضيفا بأن الجزائر تمتلك مناجم عديدة 
غير مستغلة، وتسعى لتحويل مستخرجاتها لمواد نصف 

مصنعة، والتي سيجري العمل على تسويقها في األسواق 
الروسية وباقي أسواق دول العالم.

وبخصوص فرص تسويق المنتجات الجزائرية في روسيا، قال 
وزير الصناعة الجزائري، بأن بالده تزخر بمنتجات زراعية 
متنوعة، سيتم العمل على تصديرها، خاصة في ظل ما يعيشه 

العالم في الوقت الراهن.
وعاد زغدار للحديث عن ملف تركيب السيارات، قائال نسعى 

لتقديم دفتر شروط لصناعة السيارات ونبحث عن صناعة 
فعلية وحقيقية، عوضا عن طريقة التركيب السابقة التي كلفت 

ميزانية الدولة أكثر من 12 مليار دوالر.
وأردف حديثه، كان باإلمكان شراء اعتماد أكبر من العالمات 
بتلك المبالغ، أما اآلن فنحن بصدد إعداد دفتر شروط خاص 

بصناعة فعلية وإدماج كبير، مشددا على أنه سيصدر قريبا بعد 
موافقة مجلس الحكومة، مؤكدا في ذات الصدد اهتمام الدولة 

الجزائرية بالسيارات الكهربائية، واصفا إياها بالمستقبل، 
مشيرا إلى أن السلطات العليا تبحث عن الطاقة النظيفة، 

وقامت باستثمارات كبيرة في هذا المجال، خاصة ما يخص 
األلواح الكهربائية والمحوالت التي تعمل بالطاقة النظيفة.

ف.م
مع ت�سهيل الإجراءات للم�سافرين

منجي يوؤكد على �سرورة حت�سني 
اأداء مطار اجلزائر الدويل 

أكد وزير النقل، عبد هللا منجي، أمس بالجزائر، على ضرورة 
تحسين االداء وتعزيز األمن بمطار الجزائر الدولي هواري 

بومدين و تسهيل االجراءات للمسافرين.
 وفي تصريح صحفي عقب تنصيب المدير العام للمطار الدولي، 

محمد العياش اقاسم، اوضح الوزير ان المهام الموكلة للمدير 
العام الجديد تتمثل خصوصا في "توفير االمن الداخلي و في 

محيط المطار عن طريق وضع نظام يسمح بالتعامل مع المسائل 
االمنية و التنسيق مع كل المصالح المتدخلة و القضاء على 

بعض النقائص اذا كانت موجودة".
كما تتضمن المهام االساسية لمديرية المطار، يضيف الوزير، 
"رفع اداء المؤسسة تجاه المسافرين ال سيما فيما يخص تسليم 

االمتعة بعد استكمال كل االجراءات على مستوى شرطة 
الحدود، عالوة عن وضع مخطط إلعادة توزيع الموظفين حسب 
الحاجة و وفق برامج الرحالت بما يسمح بالتغطية المتوازنة و 

الدائمة الوقات العمل".
من جهة أخرى، ابرز منجي اهمية ادارة مطار الجزائر 

الدولي ال سيما ان "الجزائر مقبلة على مواعيد هامة خالل 
االيام القادمة، بتوافد كبير للمسافرين من عدة دول في اطار 

المشاركة في العاب البحر االبيض المتوسط و بمناسبة احياء 
الذكرى الستين لالستقالل وكذا في اطار القمة العربية التي 

ستعقد الجزائر العاصمة".وأشاد الوزير بكفاءة اقاسم  الذي يعد 
من بين االطارات االكفاء بقطاع النقل و ساهم في انجاز بعض 

المطارات من مرحلة الدراسة الى غاية االنجاز و االستغالل.
من جهته، أكد مدير العام لمطار الجزائر استعداده للعمل 

بالتنسيق مع كل المتعاملين من اجل تحسين خدمة المسافرين 
و توفير التسهيالت و االمن و االمان، مطالبا عمال المطار 

ب"العمل لبلوغ االهداف المسطرة".
ع.ط

ع.ط

تن�سيب يا�سني بن �سليمان رئي�سا مديرا عاما للجوية اجلزائرية وحممد العيا�ش مديرا عاما ملوؤ�س�سة 

ت�سيري م�سالح مطارات اجلزائر

تكليف الرئي�س املدير العام للجوية اجلزائرية 
بال�سروع يف اقتناء 15 طائرة جديدة

اأ�سرف وزير النقل، عبد اهلل منجي اأم�ش باجلزائر العا�سمة على تن�سيب كل من حممد العاي�ش اقا�سم مديرا عاما ملوؤ�س�سة 

ت�سيري م�سالح مطارات اجلزائر ملطار اجلزائر الدويل هواري بومدين، كما قام بتن�سيب يا�سني بن �سليمان رئي�سا مديرا عاما 

ل�سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية خلفا لأمني دباغني م�سراوة الذي كان يتوىل املن�سب بالنيابة منذ 11 جانفي 2021.
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منتدى �سان بطر�سبورغ القت�سادي:

 اجلزائر ترافع من اأجل االندماج القاري االفريقي

تسببت األحداث التي صاحبت تنفيذ روسيا 
لعمليات عسكرية على األراضي األوكرانية في 
هزات كبيرة علىي األسواق الطاقوية، في ظل 
التخوفات من شح اإلمدادات وعدم تمكن الدول 

المستوردة من تغطية احتياجاتها.
واصلت بورصة أسعار الغاز المسال ارتفاعها 
في اآلونة األخيرة، مسجلة أعلى مستويات لها 

منذ شهر مارس المنقضي، و
توقف مستوردو الغاز الطبيعي المسال في آسيا 

عن شراء شحنات إضافية، بعد أن ارتفعت 
األسعار الفورية ووصلت لنحو 04 دوالرا لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب ما كشفت 

عنه بيانات منصة الطاقة.

وأبدى بعض المشترين اآلسيويين عدم قدرتهم 
على شراء الغاز المسال باألسعار الفورية 

الحالية، مشيرين إلى أن الوضع الراهن 
يستدعي وقف عمليات الشراء وانتظار انخفاض 

األسعار في األسواق العالمية، قبل إعادة ملء 
المخزونات.

ويخشى مستوردو الغاز المسال، أن تحل أوروبا 
محل اإلمدادات المفقودة بشحنات الغاز الطبيعي 

المسال الفورية، ما يترك وقودا أقل آلسيا، حسب 
ما نقلته وكالة بلومبرغ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه دول أوروبا 
احتمالية توقف الغاز الروسي، فضال عن إغالق 
محطة رئيسة للغاز الطبيعي المسال في الواليات 

المتحدة لعدة أشهر بعد اندالع حريق فيها، ما 
سيزيد من تأزيم الوضع، إذ أن السوق األوروبية، 

تسعى في الوقت الراهن لمأل مخزوناتها 
االستراتيجية، تحسبا الستقبال فصل الشتاء.
يشار إلى أن الخبير االقتصادي عبد المالك 

سراي، كان قد أحد في تصريح سابق لجريدة 
الرائد، على ضرورة االستثمار في األوضاع 

الراهنة لرفع نسبة الشحنات من الغاز المسال، 
التي يجري تصديرها للقارة العجوز، مؤكدا 

أهمية اقتناء وبناء ناقالت جديدة لتعزيز إمكانيات 
الجزائر ورفع حصتها من شحنات الغاز المسال، 

الذي يكثر عليه الطلب لتفطية االحتياجات.
ف.م

جتاوزت 40 دولرا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

اأ�سعار الغاز امل�سال يف اأعلى م�ستويات لها منذ 3 اأ�سهر 



وحسب منشور صادر عن المفتشية العامة لوزارة 
التربية الوطنية فانه بناء على التساؤالت التي وردتها 
حول طلب تعديل شبكة التقويم للتمرين الثاني الواردة 
من عدة مراكز تصحيح لمادة العلوم الطبيعية، تقرر 

منح العالمة الكاملة أي نقطتين كاملتين للتعليمة 
االولى من التمرين الثاني لكل تلميذ اجاب بان 

االستجابة النوعية ذات الوساطة الخلوية ، او بتدخل 
الخاليا اللمفاوية الثانية.

وقال المفتش المركزي لمادة العلوم الطبيعية والحياة 
طاهر وابل في تعليمة له ابرقها الى رؤساء مراكز 

التصحيح بخصوص التعليمة الثانية من التمرين 
الثاني فانه بخصوص تفسير تجارب الوثقية 1 فقط او 

تجارب الوثيقة 2 تعتبر صحيحة ، او يفسر تجارب 
الوثيقة 1 والوثيقة 2 فتعتبر صحيحة، كما قررت 

وزارة التربية منح عالمة كاملة اذا ذكر التلميذ 
حول سبب معاناة احمد ، الورم السرطاني دون ذكر 

االنسداد القناة المعتكلة ت أي منح عالمة 1.
ويرى النشاط التربوي كمال نواري أن اعادة التقييم 

جاء بعد النتائج الكارثية في عالمات التالميذ في مادة 
العلوم الطبيعة ، مشيرا في ذات السياق ان  العالمات 
التي سجلت في التصحيح االول  كانت جيدة في كل 

المواد .
وسجلت النقابة الوطنية لعمال التربية"االسنتيو" مع 

انطالق عملية التصحيح غيابات كثيرة في اليوم االول 
للتصحيح بحجة عدم حضور المناقشات الخاصة بسلم 

التنقيط و اإلجابة النموذجية ، رغم ان التصحيح تم 
تأجيله الى مابعد االنتهاء من اجراء شهادة البكالوريا 

اي الى يوم الجمعة 17جوان بالنسبة لشهادة التعليم 
المتوسط التي كان مقررا البدء به يوم الخميس 

16جوان، ورغم ذلك شهدت اغلب المراكز غيابات 
للمصححين رغم  االهمية التربوية البيداغوجية 
لمناقشة سلم التنقيط واالجابة النموذجية ومعاينة 

بعض االجابات لالتفاق على سلم موحد اليظلم فيه اي 

تلميذ مترشح ويراعى فيه كل الفروقات .
 حتديد 26 جوان لإنطالق

 ت�صحيح اأوراق البكالوريا

هذا حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 26 جوان 
الجاري النطالق التصحيح في اوراق امتحانات 

شهادة البكالوريا ، هذا االمتحان الذى جراى  في 
ظروف جيدة حسب المسؤول االول للقطاع عبد 

الحكيم بلعابد مؤكدا أّن كل المؤشرات كانت إيجابية 
حيث تم تسجيل تراجع غير مسبوق في عملية الغش 

نتاج مجهودات أجهزة الدولة، كما أن مواضيع 
كل المواد كانت مّما درسه التالميذ حضوريا ومن 

دون أخطاء، وهذا كان من التزامات وزارة التربية 
الوطنية.

وخالل  قيامه ، مساء الخميس ، بزيارة إلى الديوان 
الجهوي لالمتحانات والمسابقات، فرع القبة، حيث 

التقى فريق مفتشي التربية الوطنية والموظفين 
والعمال الذين أشرفوا على عمليات تصميم، قراءة 

ومراقبة وكذا طبع مواضيع شهادة البكالوريا، والذين 
كانوا في فترة عزل طيلة ثمانية وثالثين )38( يوما، 

قّدم الوزير شكره لكافة المؤطرين من بيداغوجيين 
وإداريين وعمال الدعم على المجهودات المبذولة من 

طرفهم في سبيل إنجاح هذا الموعد الهام والمتعلق 
بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا، والذين سهروا على 

ضمان أحسن الظروف المادية والبيداغوجية لسير 
االمتحان، أين كانت المواضيع واضحة ومفهومة 
ودون أخطاء ومما درسه التالميذ حضوريا داخل 

األقسام.
كما ثّمن الوزير االلتزام والتجنيد الذي أبدته مختلف 
القطاعات الحكومية األخرى على غرار وزارات: 

الدفاع الوطني، الداخلية، العدل، البريد والمواصالت 
السلكية والالسلكية، الصحة، كما عبّر عن شكره 

وتقديره لجميع المتدخلين في عملية تنظيم االمتحانات 

الوطنية الرسمية على جهودهم المبذولة، تجنيدهم 
ويقظتهم، خدمة للمدرسة الجزائرية.

وأكد الوزير، بأن نجاح هذه الدورة كان بفضل 
تظافر جهود كل أجهزة الدولة وكل الدوائر الوزارية 

التي شاركت في تأطير هذا االمتحان الوطني 
والمجتمعي بامتياز، تطبيقا لتوجيهات رئيس 

الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بوجوب تنظيم 
هذه االمتحانات في أحسن الظروف وتنفيذا كذلك 

لتعليمات الوزير األول،  أيمن بن عبد الرحمان الذي 
حرص على أن تعمل كل الجهات المعنية على إنجاح 

هذا االمتحان.

 هذه توقعات بلعابد حول

 ن�صبة النجاح يف "الباك"

وحول توقعاته لنسبة النجاح الوطنية في البكالوريا 
، قال انه "ال يمكن توقع نسبة النجاح" ألنها 

"مرتبطة بعدة معطيات" من بينها "التحكم في ظروف 
التمدرس, إتمام البرامج و تنظيم االمتحان" مطمئنا 

التالميذ بالمناسبة بأن النتائج "ستعكس المجهود الذي 
قامت به الوزارة و الدولة الجزائرية ككل.”

بدوره قدم مدير الديوان الوطني لإلمتحانات 
والمسابقات عبد المجيد بلقاسمي , الشكر والتقدير 

لجميع أعضاء فريق الطبع الذين عملوا لمدة قاربت 
40 يوما كاملة, بمعدل 12 ساعة في اليوم.

وأجتاز أكثر من 700 الف مترشح على المستوى 
الوطني شهادة البكالوريا) دورة جوان 2022 (, 

موزعين على أكثر من 2500 مركز اجراء لمدة 5 
أيام من )12 الى 16 جوان الجاري (، وكان الوزير 

قد صرح أنه سيتم االعالن عن نتائج شهادة البكالوريا 
في غضون األسبوع الثالث أو بداية االسبوع الرابع 
من شهر جوان المقبل في حين تصدر نتائج شهادة 

التعليم المتوسط نهاية الشهر الجاري.

دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفيسور 
عبد الحكيم بوديس، أمس األول إلى ضرورة سن قوانين 

لتسيير وتنظيم سوق المكمالت الغذائية الذي عرف 
توسعا كبيرا خالل السنوات األخيرة.

وأكد البروفسور بوديس على هامش الملتقى الوطني 
حول المكمالت الغذائية أن هذه المواد التي عرفت 

استهالكا واسعا خالل السنوات األخيرة تختلف تماما عن 
األدوية، وهي اليوم توجد – حسبه – في مفترق الطريق 

نظرا لخضوع تسييرها إلى ثالث أو اربع وزارات ال 
توجد لها قوانين دقيقة وواضحة لتنظيم استعماالتها مما 
يستدعي استدراك هذا النقص، وأشار من جهة أخرى 

إلى ضرورة إعطاء األهمية لهذه األصناف من المواد 
التي تخضع في الوقت الراهن إلى التسيير من طرف 

وزارة التجارة فقط ولكنها تباع بالصيدليات بالرغم من 
أنها ال تخضع لنفس القوانين المسيرة للمواد الصيدالنية 

األخرى، وسن قوانين بارزة لهذه المكمالت الغذائية 
-حسب ذات المسؤول- يحمي المواطن من آثارها 

الخطيرة ويحدد استعماالتها .
 وكشف من جانبه المدير العام للتنظيم ومراقبة 

النشاطات بوزارة التجارة والتصدير، سامي قلي، أن 
ملف المكمالت الغذائية تتكفل به وزارة التجارة منذ سنة 

2012 فقط، واليوم يخضع تسييره كذلك إلى وزارة 

الصناعة الصيدالنية، حيث تعكف على دراسته مجموعة 
عمل تحت إشراف الوزارة األولى، وقد تم التكفل بعدة 

ورشات بين المراقبة في الميدان والتحليل من طرف كل 
وزارة بوسائلها الخاصة.

 ويتمثل اإلطار الحالي -حسبه- في تحديد الفاعلين في 
هذا الملف ومختلف األسواق الممونة للسوق الجزائرية، 
مؤكدا بأن هذه المواد تطرح مسألة كبيرة في استعماالتها 

التي تخلط بين العالجية منها والمكملة لألدوية، مشيرا 
إلى استناد السلطات العمومية في تسييرها إلى توصيات 

المنظمتين العالميتين الصحة والتغذية والزراعة.
�ش.زمو�ش

مرمي عثماين

انطالق عملية ت�صحيح اأوراق 

امتحانات التعليم املتو�صط بعني و�صارة

غياب كبري للم�صححني 
 ل�صهـــادة "البيــــــــــام" 
ب�صبب "البكالوريــــــا" 

شهدت مراكز التصحيح لشهادة  " البيام "عبر ربوع 
الوطن غياب عدد كبير من االساتذة المصححين، 
وهذا بسبب االرهاق الذي نال منهم اثناء الحراسة 

او التاطير لشهادة البكالوريا، باالضافة الى عدم 
نيلهم قسطا من الراحة يسمح لهم باعادة تجميع 

قواهم و االستعداد لعملية التصحيح. 
 كما أن عدم االختيار الصائب  لمراكز التصحيح 
والتي تكون عامة متدهورة، كما هو الحال بإحدى 
الثانويات بالجلفة وظروف االقامة واالطعام وبعد 
المسافة من مسببات امتناع االساتدة لالتحاق بهاته 
المراكز، وهذا مما دفع بالعديد منهم الى الوقفات 

واالحتجاج وغلق المراكز. 
 وقد وجه المصححون نداء الى وزارة التربية 
الوطنية والديوان الوطني لالمتحانات من اجل 
اعادة دراسة جدولة االمتحانات وتوفير وسائل 

العمل والراحة و ترك فترة استراحة بين البكالوريا 
والتصحيح من أجل السير الحسن لكل العمليات .  

يحدث هذا في وقت، انطلقت منذ أيام عملية تصحيح 
أوراق إجابات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 

2022 بثانوية المتشعبة " الرائد سليماني سليمان " 
بعين وسارة في ظروف محكمة التنظيم، حيث تمثل 
هذه الدورة النسخة الثالثة للتصحيح، التي أثبت فيها 

القائمون على المركز القدرة على األداء والتحكم بعد 
نضال طويل ووقفات، خاصة ان مدينة عين وسارة 

هي من الواليات المنتدبة الجديدة. 
إال أن هناك بعض النقائص التي يرجو من خاللها 

القائمون على عملية التصحيح بالمركز تداركها من 
طرف السلطات المخولة والتي من شأنها تعزيز 

المكتسبات الجديدة وإضافة مكتسبات أخرى كتوسيع 
قاعة االطعام لضمان أريحية اكبرللمصححين 

والطاقم المؤطر وتوفير الوقت والجهد، ضف إلى 
ذلك توفير مرقد خاص ألمانة المركز واألساتذة 

المصححين، حتى ال يضطر هؤالء للتنقل يوميا، 
مما سيؤثر سلبا على أدائهم ومردودهم، وبما يضمن 

سالسة اكبر في عملية التصحيح. 
كما يطالب هؤالء المؤطرين من السلطات المعنية 

بتوفير قاعة كبيرة لحجز النقاط وتجهيزها بكل 
الوسائل وتشغيل المكيفات، وهذا بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة ونحن على أبواب فصل الصيف. 
لعجاج حمود عزيز 

 خالل لقاء جمع بن باحمد ب�صفرية 

مملكة الدمنارك باجلزائر

"نوفو نوردي�صك" مطالبة 
 باحتـــرام التزاماتهــــــا
 بتزويد �صوق الأن�صولني 
دعا وزير الصناعة الصيدالنية، جمال لطفي بن 

باحمد، إدارة الشركة الدنماركية "نوفو نورديسك" 
الحترام التزاماتها بتزويد سوق األنسولين بصفة 
مستمرة، وفقا لبرامج االستيراد الصادرة ووفق 

رزنامة التسليم المحددة.
وجاءت هذه الدعوة حسب بيان للوزارة خالل 

استقبال بن باحمد، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، 
فانيسا فيجا ساينز مرفوقة بكل من السيدين أندريه 

بوبكوفسكي، والوس بو سميدت، على التوالي، 
النائب األول للرئيس ونائب رئيس الشركة لمنطقة 

جنوب وشرق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في 
نوفو نورديسك، بحضور ممثلين عن إدارة الشركة 

بالجزائر والرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال 
إلى جانب إطارات الوزارة. وبهذه المناسبة، دعا 

الوزير إدارة نوفو نورديسك إلى "احترام التزاماتها 
المتعلقة بتزويد سوق األنسولين بصفة مستمرة، 
وفقا لبرامج االستيراد الصادرة ووفق رزنامة 
التسليم المحددة وكذا تقليص اآلجال فيما يتعلق 

بإنشاء منصة إنتاج وتصدير األنسولين، بعد توقيع 
المشروع المشترك". وخالل هذا اللقاء، يضيف 
البيان، رحب كبار المسؤولين المسيرين لشركة 

نوفو نورديسك بالسياسة الصيدالنية الجديدة المعتمدة 
في الجزائر وعرضوا "انخراطهم الكامل باالستجابة 

للطلبات المعبر عنها من قبل الجزائر". 
وفي هذا السياق، أكد مجمع صيدال أن اجتماع 

اللجنة التوجيهية للمشروع المشترك قامت برفع 
التحفظات الرئيسية، السيما على توزيع األسهم 
وتقييم المساهمات، كما أشار البيان إلى إنه عند 

انتهاء تقييم الخبرات، يقوم الطرفان، أي صيدال 
ونوفو نورديسك بتقديم مشروع مشترك نهائي 

لوزارة الصناعة الصيدالنية، خالل األسابيع المقبلة، 
من أجل االعتماد.

�ش. زمو�ش

احلدثالأحد 19 جوان 2022 املـوافق لـ 20 ذو القعدة 1443 هـ   04

 www.elraed.dz

فيما �صجلت نقاط جيدة يف خمتلف املواد 

نقاط  كارثية يف "العلوم" ملمتحني "البيام" 
والوزارة تقرر تعديل "�صبكة التقييم"

غيابات و�صط امل�صححني  وبلعابد ي�صيد بنجاح امتحان "الباك" ويوؤكد تراجع"الغ�ش"

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن اإدخال تعديالت يف �صبكة تقييم اأوراق اإجابات تالميذ �صهادة التعليم املتو�صط، وياأتي هذا 

بالنظر اإىل النتائج الكارثية التي �صجلت يف مادة العلوم الطبيعية، بعد انطالق اأول اأم�س عملية الت�صحيح "ر�صميا"، هذا 

وبخ�صو�س امتحانات �صهادة البكالوريا، ينتظر اأن تنطلق عملية الت�صحيح ر�صميا" بداية اال�صبوع املقبل.

رئي�س الفيدرالية اجلزائرية لل�صيدلة يدق ناقو�س اخلطر ويوؤكد:

فو�صى ت�صويق املكمالت الغذائية بات خطرا على ال�صحة العمومية



وخالل اول يوم لالفتتاح الرسمي لموسم 
االصطياف عرفت الشواطيء وأماكن 

التسلية والمنتجعات السياحة انزاال بشريا 
ألالف الجزائريين الذين يتوقون ألول موسم 
اصطياف دون غلق ودون قيود كورونا في 

حين حاولت السلطات العمومية عبر الواليات 
الساحلية ضبط كافة اإلجراءات وتسخير كل 

الوسائل إلنجاح هذا الموسم.
• “مافيا الشواطيء” يحاولون “التوغل” 

مبكرا والسلطات تضيق الخناق 
وعبر الشواطيء التي زارتها الرائد نهاية 

األسبوع وقفنا على ضبط لكافة اإلجراءات 
التنظيمية من طرف السلطات الستقبال 

المصطافين في احسن الظروف رغم تسجيل 
بعض النقائص والتجاوزات والتي كانت 
في الغالب من طرف “مافيا الشواطيء” 

وبعض األشخاص ممن يصرون على خرق 
تعليمة المجانية حيث وقفنا في شواطئ الجهة 
الغربية للعاصة على استمرار حضور بعض 

من أصحاب العصا الغليظة والذي فرضوا 
“إتاوات” مرتفعة على المصطافين مع بداية 

الموسم رسميا حيث وصلت أسعار الركن في 
هذه الشواطيء الـ200 دج وهو ما أثار حفيظة 

المصطافين في حين دعت جمعيات حماية 
المستهلك للتبليغ عن هؤالء األشخاص من أجل 

معاقبتهم مذكرة بتعليمة المجانية.
• شواطئ خمس نجوم وأخري 

بوضعية كارثية 
بالمقابل فقد تباينت وضعية الشواطيء التي 

زرناها نهاية األسبوع بين الجيدة الحسنة 
والرديئة ففي وقت عرفت فيه عدد من 

الشواطيء تهيئة واسعة وتوفير لألساسيات 
على غرار دورات المياه والمرشات ودكاكين 

بيع المواد األساسية هناك شواطئ أخرى 
غابت بها هذه التجهيزات ألسباب تتعلق 

بضيق مساحتها والتأخر في تهيئتها بالمقبل 
فان حضور األمن المكثف كان عامل مشترك 
في جل الشواطيء التي رزناها حيث تم عبر 

أغلب هذه الشواطيء وضع مقرات أمنية 
ثابتة وأخرى متنقلة تجوب الشواطيء منعا 

ألي تجاوزات أو اعتداءات تطال المصطافين 

كما ال حضنا التواجد الكثيف لمصالح الحماية 
المدنية واعوان الشواطيء التابعين لها خاصة 

عبر الشواطيء التي عرفت نهاية األسبوع 
توافد قياسي من الجزائريين تزامنا وموجة 

حر تعرفها أغلب الواليات الساحلية.
• 17 بلدية ساحلية الستقبال 

المصطافين بالعاصمة 
وبالعودة لإلجراءات التنظيمية فقد خصصت 

لجنة التحضيرات لموسم االصطياف لسنة 
2022 على مستوى والية الجزائر 58 
شاطئا مسموحا للسباحة من ضمن 71 

شاطئا وهذا بتوفير كل اإلمكانيات الستقبال 
المصطافين وتدارك النقائص التي سجلت 

خالل السنوات الماضية.  وحسب السلطات 
المحلية فأن هذه الشواطئ الممتدة على شريط 
ساحلي يقدر بـ97 كلم تتوزع على 17 بلدية 
ساحلية  وقد عرفت خالل األشهر الماضية 

تهيئة فضاءاتها وحمالت تنظيف واسعة 
النطاق. من أجل إنجاح هذا الموسم الذي 
انطلق وسيدوم إلى غاية 30 من سبتمبر 

المقبل” ومن بين هذه الشواطئ شاطئ خلوفي 
والمركب السياحي لزرالدة وشاطئ األزرق 

والرمال الذهبية بنفس المنطقة. وكذا شواطئ 
سيدي فرج والكثبان وجميلة بعين بنيان 
و شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان 

والقادوس بالرغاية.
• هذه قرارات السلطات في الشواطئ 

المعنية بالسباحة
وفي هذا الصدد أكد مدير السياحة للعاصمة 
مقداد ثابت  انه تم اتخاذ جملة من القرارات 
من طرف السلطات على مستوى الشواطئ 
المعنية بالسباحة لتدارك النقائص المسجلة 
خالل السنوات الماضية من شأنها تدعيم 
تهيئة وتجهيز مواقف السيارات وتعميم 

اإلنارة العمومية وشبكات الصرف الصحي 
وايصال المياه الصالحة للشرب وتكثيف 

تواجد أعوان األمن والحماية المدنية  والدرك 
الوطني لتوفير الراحة للمصطافين. كما 

أشار  المسؤول أنه تم أيضا تعويض بعض 
المحالت التجارية القديمة بمحالت جديدة 
وصيانة محالت أخرى ما تزال صالحة 

لالستغالل. إلى جانب مضاعفة الهياكل في 
الشواطئ الكبيرة التي تستدعي عمال إضافيا. 
من خالل تعزيزها  بأعوان امن للسهر على 
التنظيم والتأطير في هذه الفترة. في حين،  
تم إسداء تعليمات لمختلف البلديات المعنية 

لحسن تسيير هذه الشواطئ باختيار اطارات 
كفؤة وتنسيق العمل مع مختلف المصالح. 
“لرفع تقارير حول المالحظات والنقائص 

المسجلة وكذلك بعض المخالفات.
• المجانية إلزامية وحرب على 

أصحاب “الباركينغ”
ومن ضمن القرارات المتخذة تم التأكيد 

على “الزامية مبدأ مجانية الدخول للشواطئ 
الذي كرسه القانون رقم -03 02  الخاص 
باستغالل الشواطئ”، إلى جانب منع تقديم 
الرخص لألشخاص الذين كانوا يفرضون 
سابقا سيطرتهم على الشواطئ ويلزمون 

المواطنين بتسديد مصاريف أعباء إضافية 
بإجبارهم الكتراء مظالت وكراسي وطاوالت 

بأسعار مرتفعة كما تم  تكليف مؤسسة النقل 
وتسيير حظائر السيارات للوالية بتسيير 

مواقف السيارات، بأسعار معقولة تكون في 
متناول العائالت لوضع حد للتسيير العشوائي 

له من طرف متطفلين ودخالء مافتئوا 
ينشرون الفوضى والمشاكل األمنية أحيانا.
• تنويع للعرض السياحي ودفتر 

شروط صارم للتسيير
هذا وتم اعطاء صالحيات تسيير وتنظيم 

النشاط التجاري على  الشواطئ وفق دفتر 
شروط محكم إلى مؤسسة تسيير فضاءات 
التسلية “اوبال”.  يتم من خاللها ترخيص 
المهنيون الذين يقدمون خدمات جيدة على 
مستوى الشواطئ كبيع المشروبات والمياه 

وكذا المأكوالت الخفيفة. وبعض االحتياجات 
األخرى حماية لصحة المستهلك . كما تم تنويع 
العرض السياحي من خالل تأهيل وفتح الكثير 
من مراكز التسلية وفضاءات االستجمام. على 

غرار منتزه “السابليت” وحديقة التجارب 
بالحامة ورياض الفتح والغابات والمساحات 
الخضراء وتأهيل المسابح الموجودة بشاطئ 

الكيتاني “باب الوادي”. إلى جانب تسطير 

برنامج ثقافي وترفيهي وتوعوي وسياحي ثري 
في مختلف بلديات الوالية “. كما اجريت ايضا 

عدة تحاليل على المياه  المسموحة للسباحة 
و140 عملية مراقبة بالمؤسسات الفندقية. 

للتأكد على مدى تطبيقها لشروط النظافة 
واالمن وتوفير مختلف شروط الخدمات بداية 

جانفي الماضي– يضيف ذات المسؤول.
• 26 شاطئ مسموح للسباحة بالشلف
من جهة أخري حددت، السلطات الوالئية 

بالشلف، 26 شاطئا مسموح للسباحة من أصل 
35 شاطئ على مستوى الشريط الساحلي 

للوالية الذي يمتد على طول مسافة تقدر ب 
126 كلم من حدود تيبازة شرقا إلى حدود 
مستغانم غربا. كما حدد القرار الوالئي رقم 

1627 الصادر في 04 ماي 2021 الشواطئ 
المسموحة للسباحة. والتي تتوزع على 6 
بلديات ساحلية وهي: بلدية بني حواء التي 

تتوفر على شاطئي تيغزة شرق وغرب. فضال 
عن الشاطئ الكبير وبلدية وادي قوسين التي 

تضم المركزي، الدومية، وبوشغال. إلى جانب 
بلدية تنس التي تتوفر على الشاطئ المركزي، 

ماريتة، وواد القصب. تليها بلدية سيدي عبد 
الرحمن التي تضم كل من شواطئ سيدي عبد 
الرحمن مركز كاف كالة. وواد الزبوج، واد 

الملح، الداتي، وتاغزولت شرق. أما بلدية 
المرسى فتضم كل من المرسى شرق، المرسى 
غرب، تاغزولت غرب. والقطار شرق، عين 
حمادي، القلتة شرق والقلتة غرب. في وقت 

تضم فيه بلدية الزهرة على تاميست، الدشرية 
شرق، الدشرية غرب، والرمال الذهبية.
• تعزيز الهياكل السياحية بتيبازة

هذا ويشهد موسم اإلصطياف الجاري عبر والية 
تيبازة  إرتفاع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة 

من 45 إلى 50 شاطئا و 52 مركز مراقبة 
متقدم، فيما تم تعزيز تلك الهياكل بإنشاء مراكز 
مراقبة وإسعاف جديدة )19مركزا(، وبعد رفع 
التحفظات المتعلقة بفتح الممرات وتوفير األمن 

والقضاء على مصبات المياه القذرة، من قبل 
لجنة والئية تقنية مكلفة بهذا الملف، تم إضافة 5 
شواطئ يسمح بها السباحة، وهي شواطئ سيدي 

بومعزة وواجهة البحر بإقليم بلدية بوإسماعيل 

والفارمات ببوهارون وشاطئ كوالي بتيبازة 
وواد أومازر ببلدية شرشال، في حين منعت 
اللجنة السباحة على مستوى ثماني شواطئ 

لتشكيلهم خطرا على صحة اإلنسان وإلى جانب 
وحدات الحماية المدنية المجنّدة على طول 

الشريط الساحلي لوالية تيبازة والمقدر بـ120 
كلم طولي، تم تجنيد 43 غطاسا محترفا و910 
حارس شواطئ موسمي، منهم فرق إنقاذ نسوية. 

من جهة أخرى، كشفت مديرية السياحة عن 
تسجيل ارتفاع في طاقة استقبال السواح على 

مستوى المؤسسات الفندقية إلى 3.330 سريرا 
موزعة على 14 مؤسسة، منها 330 سرير 

موزع على فندقين جديدين فضال عن 14 مخيم 
صيفي.

• قوات خاصة وأسراب جوية لحماية 
المصطافين في إطار “مخطط دلفين”
وفي إطار إنجاح موسم اإلصطياف أيضا 

سطرت قيادة الدرك في إطار تنفيذ مخطط 
دلفين الخاص بموسم االصطياف مخططا 
أمنيا يقوم على العمل االستخباراتي، مع 

تكثيف نقاط المراقبة والتفتيش عبر مداخل 
المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيار 
والمواصالت، بما فيها شبكة خطوط السكة 

الحديدية ومحطات نقل المسافرين. كما 
وضعت تشكيال أمنيا خاصا لمحاربة جميع 

أشكال االعتداءات ومحاوالت المساس باألمن 
العام في التجمعات وأماكن التسلية والترفيه 

والتجمعات العائلية وكذا المركبات السياحية، 
السيما بالواليات الساحلية، التي تشهد إقباال 
كبيرا مما يولد حركية على المحاور وطرق 
المواصالت ونشاطا مكثفا للمواطنين. كما تم 
تسخير قوات خاصة وكالب وأسراب جوية 
إلحباط االعتداءات اإلجرامية، ويرمي هذا 

المخطط األمني حسب ما جاء في بيان قيادة 
الدرك، إلى  تهيئة األجواء األمنية الضرورية 

للمواطنين، والتي تمكنهم من قضاء موسم 
اصطياف في ظل السكينة والطمأنينة، 

خاصة باألماكن التي ستشهد إقباال للمواطنين 
كالشواطئ والمركبات السياحية، وأماكن 

الترفيه والساحات العمومية، السيما بالواليات 
الساحلية.
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مت افتتاحه ر�سميا دون اأي قيود بعد �سنتني من الغلق 

مو�سم ا�سطياف ا�ستثنائي باإقبال قيا�سي 
ا�ستقبل اجلزائريون نهاية االأ�سبوع اأول مو�سم ا�سطياف دون قيود كورونا حيث افتتح املو�سم ر�سميا عرب  كافة الواليات ال�ساحلية و�سخرت ال�سلطات العمومة 

كافة الظروف والو�سائل الإجناح هذا املو�سم يف حني يتوقع اقبال قيا�سي من طرف امل�سطافني هذه ال�سنة على ال�سواطيء واملنتجعات ال�سياحية واأماكن الت�سلية.

قامت مصالح أمن والية بومرداس باتخاذ ترتيبات 
وتدابير أمنية وقائية وتسخير تشكيل أمني بشري 
ومادي من أجل حماية المواطنين والمصطافين. 

وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 
لها، بأنها قد وضعت كافة الترتيبات الالزمة 
الستقبال المصطافين سواء كانوا مقيمين أو 

وافدين إلى إقليم الوالية، بهدف ضمان األمن، 
السكينة والطمأنينة خاصة في األماكن التي تشهد 
إقباال، على غرار الشواطئ، الحدائق والساحات 

العمومية.
وتتمثل التشكيالت، التي جرى تسخيرها في 

الدوريات الراكبة والراجلة لعناصر الشرطة من 
فرق األمن العمومي، الدراجين وشرطة المرور، 
والتي يكون دورها األساسي هو المحافظة على 

حركة السير العادية وضمان االنسيابية المرورية 
في الطرقات عبر مخارج ومداخل الوالية، 

باإلضافة إلى محاربة كل أشكال العنف المروري 
والمخالفات المرتكبة داخل الوسط الحضري من 

التوقفات العشوائية و المناورات و كذا التجاوزات 
الخطيرة و غيرها من المظاهر السلبية التي قد 

تكون سببا في إعاقة الحركة المرورية من جهة و 
تتسبب في وقوع حوادث مرور في الطرقات من 

جهة أخرى. 
كما تقوم الفرق العملياتية األخرى من فرق البحث 
والتدخل، التي يتركز دورها في تأمين المواطنين 
في التدخل لصالحهم في حاالت الخطر وغيرها 
من التصرفات التي تعكر صفو جلسات وتنقالت 

المواطنين بصفة عامة والعائالت بصفة خاصة. 
وسيتضمن موسم االصطياف لهذه السنة برنامج 
تحسيسي وقائي يستهدف كل فئات المجتمع من 
مستعملي الطرقات وكذا العائالت قصد التذكير 
والتحسيس بمخاطر الحوادث المرورية و سبل 

الوقاية منها، تحت شعار “صيف آمن بدون 
حوادث”، وقد تم وضع األرقام الخضراء )1548 

وخط النجدة 17( تحت تصرف المواطنين.
ق. و

تزامنا مع اإنطالق مو�سم اال�سطياف

تدابري اأمنية ووقائية حلماية مرتادي ال�سواطئ ببومردا�س
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املباين العتيقة .. منوذج للتكيف 

احل�سري بامل�سيلة 

 الطارف:

انطالق اأ�سغال اإجناز 

حمطة لتحلية مياه 

البحر ببلدية بريحان
أعطيت  نهاية األسبوع إشارة انطالق أشغال إنجاز محطة لتحلية 
مياه البحر بمنطقة كدية الدراوش ببلدية بريحان )40 كلم جنوب 

غرب الطارف(.
و في تصريح لوأج على هامش تنصيب ورشة اإلنجاز أوضح 

الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة السيد لطفي زنادي 
بأن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته المالية 300 مليون دوالر يندرج 

في إطار البرنامج المستعجل لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 
تبون, الرامي إلنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر عبر الشريط 

الساحلي الجزائري معتبرا إياه من المشاريع الضخمة ذات األهمية 
اإلستراتيجية للدولة. و أبرز في ذات السياق بأن جميع المتدخلين في 
المشروع مطالبون بالتقيد بالمعايير الجديدة في أداء مهامهم وااللتزام 
ببذل الجهود للتسريع في عملية اإلنجاز التي حددت آجالها بسنتين و 

أربعة أشهر. من جهته اعتبر رئيس الجهاز التنفيذي المحلي السيد 
حرفوش بن عرعار في كلمة ألقاها بالمناسبة بحضور جمع من 

اإلطارات بالشركات الوطنية المعنية باإلنجاز أن هذا المشروع الهام 
»سيمكن من الحصول عل مياه شرب ذات جودة عالية ويساهم في 

تحسين ظروف معيشة السكان بالوالية من خالل توفير أكثر من 
1.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر فضال عن تحقيق األثر 
االقتصادي واالجتماعي بهذه الوالية الساحلية«. و من جانبه أفاد 
السيد طارق نويزي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلنجاز  
المشاريع الصناعية »ساربي« )إحدى الشركات الفرعية لمجمع 

سوناطراك( بأن السلطات العليا للدولة ترمي من خالل هذا المشروع 
العمالق الذي أعطيت فيه أولوية اإلنجاز للفكر و الساعد الجزائري 
و لشركات وطنية تابعة لمجمع سوناطراك، إلى مجابهة النقص في 
مياه الشرب على مستوى واليات الطارف و قالمة و سوق هراس 

و سكيكدة وتحسين نوعيتها و إرساء األمن المائي في هذه الواليات 
الشرقية األربع. وتقدر طاقة هذه المحطة التي تمتد على مساحة 
تقارب 11هكتارا ب 300 ألف متر مكعب في اليوم وستستعمل 

فيها أحدث تقنيات ترشيد الطاقة في العالم على اعتبار أنها ستساهم 
في خفض سعر المتر مكعب من الماء . يذكر أن السلطات المحلية 

بالطارف قامت مؤخرا بإزالة العوائق اإلدارية وتسوية الوضعية 
القانونية لألرضية التي اختيرت إلنجاز المحطة بكدية الدراوش 

ببلدية بريحان بعد أن تقرر العدول عن الموقع الذي تم اختياره في 
وقت سابق بشاطئ الصبي في بلدية الشط الساحلية.

واج
 

ورقلة:

93 كلم من م�سدات 
الرياح ملكافحة زحف 

الرمال 
غرست 93 كلم من مصدات الرياح في اطار جهود مكافحة زحف 
الرمال على مستوى والية ورقلة في إطار موسم 2021-2022، 

حسبما أفاد محافظ الغابات على هامش يوم دراسي نظم  بمناسبة 
إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر.

 و شملت هذه العملية مختلف مناطق الوالية حيث تم خاللها غرس 
مختلف أنواع األشجار الغابية التي تتالءم مع مميزات المناخ 

الصحراوي على غرار األوكاليبتوس و األكاسيا و الطماريكس 
وغيرها، كما ذكر محافظ الغابات جمال قصاص. و تندرج عملية 

غرس األشجار الغابية في إطار جهود مكافحة زحف الرمال و 
ظاهرة التصحر ذات اإلنعكاسات السلبية على البيئة، كما أشير إليه. 

كما جرى في اطار نفس الموسم غرس 180 هكتار من أشجار 
الزيتون عبر مختلف المستثمرات الفالحية،  فضال عن غرس أيضا 
أكثر من 7.000 شجيرة غابية في اطار حملة التشجير بين شهري 

أكتوبر 2021 ومارس 2022 . وأعدت ذات المحافظة برنامجا 
تكوينيا لفائدة عديد الجمعيات المحلية الفاعلة المهتمة بالبيئة قصد 

مدها بالمعلومات الالزمة حول كيفية غرس األشجار وطرق اإلعتناء 
بها و ذلك في إطار التحضير الطالق عمليات تشجير جديدة في 

اطار الموسم القادم 2022/2023، كما جرى شرحه. و كان هذا 
اليوم الدراسي الذي نظمته محافظة الغابات بالمعهد الوطني لموظفي 
قطاع التربية »الفضيل الورثالني« قد عرف مشاركة عديد الهيئات 

الفاعلة في المجال البيئي على غرار مديرية المصالح الفالحية و 
محافظة تنمية الفالحة في المناطق الصحراوية  و وكالة الحوض 

الهيدروغرافي للصحراء )ورقلة( و الجزائرية للمياه والحماية 
المدنية. و ألقيت بهذه المناسبة التي حملت شعار » كلنا معا للتغلب 

على الجفاف« مداخالت حول  »الجفاف و آثاره« و  »كيفية الوقاية 
من الحرائق الغابية« و »تثمين المناطق الرعوية« و »كيفية ترشيد 

استهالك الماء«.
ق.م

بساكنة  المناخ  دفع هذا  قد  و 
مواد  استخدام  إلى  الحضنة 
تسمح  التي  التقنيات  و  البناء 
والتي  الحراري  بالعزل 
فالبنسبة   . فعاليتها  أثبتت 
أودينة  المعماري  للمهندس 
المباني  فإن  الواحد،  عبد 
معيشيا  إطارا  تشكل  العتيقة 
تقنيات  االعتبار  بعين  يأخذ 
تتكيف  و  تتالءم  التي  البناء 
المناخية  الظروف  مع 
إلي  مشيرا  المسيلة،  لوالية 
تشيد  ما  غالبا  المنازل  أن 
بمواد بناء محلية على غرار 
الترابي  الطوب  و  الحجارة 
سمكا  البناءون  يستخدم  و   .
و  للبناية  الخارجي  للجدران 
يحرصون على ارتفاع معين 
يبلغ  للمنزل مع وضع سقف 
سمكه أزيد من 50 سم مكونا 
من الخشب المحلي و خشب 
يتم  كما   . النخيل  و  العرعر 
إلى  النوافذ  حجم  تقليص 
مربعات بطول 50 سم فقط، 
بحيث توفر النافذة التهوية و 
اإلضاءة دون السماح بفقدان 
تهيئة  أيضا  يتم  . و  الحرارة 
بالطوب  المحيطة  المناطق 
أو  الفخار  من  المصنوع 
األحجار المصقولة باإلضافة 
المكون  المائي  العزل  إلى 
بأعمدة  المدعوم  الطين  من 
خشب  من  عرضية  بقطع  و 
العرعر، مثلما تمت اإلشارة 
التهيئة  هذه  أن  بحيث  إليه 
الخاصة تساهم في امتصاص 
الحرارة  درجات  تخفيض  و 
على  الحفاظ  و  الصيف  في 
في  معتدلة  حرارة  درجة 
تكون  ما  غالبا  و  الشتاء. 
الفتحات الصغيرة المثبتة في 
تكون  التي  المنازل  جدران 
مفتوحة  النهار  طيلة  مغلقة 
الهواء  لتصفية  الليل  خالل 
في  يساهم  الذي  المنعش 

الداخلية  الحرارية  الراحة 
و  بالطوب  المبنية  للمنازل 
تصل  عندما  حيث  الحجارة، 
درجة الحرارة الخارجية في 
الظل إلى 44 درجة تنخفض 
 34 إلى  المنازل  هذه  داخل 

درجة . 
السياق  هذا  في  ذكر  و 
مخلوفي،  حجاب  الدكتور 
التقنيات  تسيير  بمعهد  أستاذ 
المسيلة  بجامعة  الحضرية 
بمدن  العتيق  المنزل  بأن 
يبنى  ما  غالبا  المسيلة 
متوفرة  بناء  مواد  باستخدام 
البناء  مواقع  من  بالقرب 
ديني  ايتيان  منزل  يعتبر  و 
ببوسعادة  »لومامين«  بحي 
استنادا  و   . ذلك  عن  مثاال 
االطالع  تم  تاريخية  لوثائق 
بلديتي  بأرشيف  عليها 
المسيلة و بوسعادة على وجه 
الخصوص فإن طريقة البناء 
منذ أكثر من قرن من الزمن 
القديمة على غرار  لبوسعادة 

حي »لومامين« و كذا حيي 
»الكوش«  و  »العرقوب« 
بمدينة المسيلة تضمن درجة 
حرارة داخل المنازل أقل من 
بالخارج  مقارنة  درجات   9
خالل فصل الصيف و تستقر 
فصل  خالل  مقبول  بشكل 
الشتاء . فهذه الوضعية تسمح 
بحيي  المنازل  ألصحاب 
»العرقوب«  و  »الكوش« 
مكيفات  عن  باالستغناء 
يؤكده  ما  حسب  الهواء، 
في  و   . السكان  من  العديد 
يستخدم  ال  القديمة  بوسعادة 
ما  أو  المنازل  هذه  سكان 
تبقى منها على األقل مكيفات 
أبدا  يشعرون  ال  و  الهواء 
عليها  الحصول  إلى  بالحاجة 
خضرة.  السيدة  فحسب   .
بوسعادة  في  كبرت  التي  ت 
تقضي  زلت  ال  و  القديمة 
فإنها ال  الصيف هناك  فصل 
هواء  لمكيف  إطالقا  تحتاج 
الذي  العائلي  المنزل  لتبريد 

يحافظ على الراحة الحرارية 
فصل  خالل  تحتاج  ال  كما 
الشتاء إلى جهاز تدفئة . و قد 
يبدو ذلك غريبا ألولئك الذين 
البنايات  سوى  يعرفوا  لم 
بمواد  المنجزة  الجديدة 
حقيقة  يظل  لكنه  صناعية 
ألنه و كما يؤكده المهندسون 
القدامى  البناءون  فإن 
و  التقنيات  استخدام  أجادوا 
قد  و   . الطبيعية  البناء  مواد 
و  متمكنون  حرص حرفيون 
البناء  مجال  في  خبرة  ذوو 
عليهم  يطلق  الذين  التقليدي 
اسم » المعالم« على بناء هذه 
الذي  السقف  السيما  المنازل 
جذوع  بعناية  عليه  توضع 
بطبقة  تغطيته  يتم  و  النخيل 
محكمة  الطينية  التربة  من 
تسربات  دون  تحول  الغلق 
المياه، حسب ما ذكره سكان 

قدامى ببوسعادة العتيقة.

ت�سكل �ملباين �لعتيقة �لتي تقع على وجه �خل�سو�ش باأحياء »�لعرقوب« و »�لكو�ش« بعا�سمة والية �مل�سيلة 

و »لومامني« ببو�سعادة منوذجا للتكيف �حل�سري ذي �خل�سائ�ش �ملناخية ملنطقة �ل�سهوب �ملعروفة ب�سيفها 

�لق�سري �حلار و �جلاف و �ستائها �لطويل و �لبارد .
س.ز/واج
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 ق�سنطينة:

»�سريتا لل�سياحة« فر�سة �سانحة للرتويج 
للموؤهالت ال�سياحية لعا�سمة �سرق البالد

اعتبر العديد من المشاركين في الطبعة الرابعة 
»سيرتا  واألسفار  للسياحة  الدولي  للصالون 
سياحة« التي افتتحت فعالياتها ببهو دار الثقافة 
»مالك حداد« بقسنطينة أن هذه التظاهرة »تعد 
السياحية  للمؤهالت  للترويج  سانحة  فرصة 
أكبر عدد من  البالد الستقطاب  لعاصمة شرق 
السياح سواء من داخل الوطن أو من الخارج«.
التظاهرة  لهذه  الرابعة  الطبعة  يميز  ما  ولعل 
التي تحمل شعار »أثر الرقمنة و االبتكار على 
قطاع السياحة« تزامنها مع موسم االصطياف 
و  البنوك  غرار  على  عارضا,   43 بمشاركة 
الفنادق و الوكاالت السياحية, بعروض وبرامج 
السياحية,  المواقع  من  لعديد  للترويج  متنوعة 
بشرق  طرق  مفترق  بصفتها  بقسنطينة  السيما 
البالد و ذلك تماشيا مع رغبات وميول السياح 
و بإدراج سياسة تسعيرية مدروسة و تنافسية. 
الوطني  للديوان  العامة  المديرة  وصرحت 
على  للصحافة,  باي,  ناصر  صليحة  للسياحة, 
هامش حفل افتتاح التظاهرة, أن البعد السياحي 
كما  يستدعي,  مما  اقتصادية«  »نافدة  أصبح 
قالت, »بعث قيم الحركة السياحية المبنية على 
الرأسمال  على  باالعتماد  واالستثمار  الشراكة 

االستقرار  و  األمن  ظل  في  ذلك  و  البشري 
الذي تعيشه البالد«. كما أبرزت ذات المسؤولة 
في  الفاعلين  كل  بين  والتبادل  التنسيق  أهمية 
من  فريدة  سياحية  مناطق  الستحداث  المجال 
والمناظر  السياحي  للتنوع  بالنظر  نوعها, 
الجزائر  بها  تزخر  التي  الخالبة  الطبيعية 
»مما يؤهلها ألن تكون قطبا سياحيا بامتياز«. 
أن  باي  ناصر  السيدة  أكدت  الصدد,  هذا  وفي 
القطاع  بهذا  للدفع  استراتيجية  و  خطة  »هناك 
التي  النقائص  بعض  تسجيل  رغم  األمام  نحو 
بالتنسيق  ذلك  و  تجاوزها  على  جاهدين  نعمل 
مع العديد من الفاعلين«, مشيرة إلى أن قطاع 
بالتنسيق مع عديد  أفقيا يعمل  السياحة »قطاعا 
الفاعلين, على غرار النقل و الثقافة و الجماعات 
المحلية التي لها عالقة مباشرة بالفعل السياحي 
و كذا على المستوى الدولي من خالل المشاركة 
أشارت  كما  المعارض«.  و  الصالونات  في 
المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة إلى أن 
خالل  كبيرة  حركية  تشهد  الفندقية  المؤسسات 
لعديد  للترويج  يساعد  مما  االصطياف,  مواسم 
المناطق خاصة العذراء, مبرزة في هذا السياق 
إلى أن هذه الطبعة »تعتبر نافدة للترويج أللعاب 

البحر األبيض المتوسط بوهران«. 
بلميلي, مسيرة  السيدة خلود  أفادت  من جهتها, 
علي  اإلدارية  بالمقاطعة  نجوم  ثالث  مطعم 
سانحة  »فرصة  الصالون  هذا  بأن  منجلي, 
تشتهر  التي  العريقة  التقليدية  لألطباق  للترويج 
بها والية قسنطينة«, معتبرة أن االستثمار في 
العامل البشري و حسن االستقبال و كذا التموقع 
الجغرافي من شأنه استقطاب العديد من السياح. 
وأضافت بأن انتعاش السياحة الداخلية سيسمح 
بإبراز القدرات السياحية لوالية قسنطينة الغنية 
في  ويشارك  تراثها.  و  ثقافتها  و  بتاريخها 
جوان   19 غاية  إلى  يدوم  الذي  الصالون  هذا 
في  فاعلون  و  متعاملون  و  عارضون  الجاري 
قطاع السياحة و األسفار من الجزائر و مصر 
و تونس و نيجيريا و تنزانيا و اإلمارات العربية 
المتحدة. لإلشارة تنظم الطبعة الرابعة للصالون 
سياحة«  »سيرتا  األسفار  و  للسياحة  الدولي 
نادي  و  للسياحة  المحلي  الديوان  طرف  من 
في  خاصة  مؤسسة  و  السياحة  في  المتعاملين 
االتصال المناسباتي و المديرية المحلية للسياحة 

و الصناعة التقليدية.
س.ز
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طريقة عمل بخور العيدان

 هناك العديد من اإلجراءات 
الضرورية والتي يُمكن أن 

تُساعد المريض في حال 
تعرّضه لنوبة ربو، وتتضمن 

ما يأتي:
 • الجلوس بشكٍل ُمستقيم، 

مع محاولة الحفاظ على 
الهدوء. 

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

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

على دخول المزيد من الدواء 
إلى الرئتين.

 •  ينبغي اللجوء للرعاية 
الطبيّة حتى مع تحّسن 

األعراض.
 •  في حال تفاقم األعراض 

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

وصول المريض إلى الحّد 
األقصى من جرعة البخاخ 

سريع المفعول، أو في 
حال شعور المريض بعدم 

الراحة والقلق، ينبغي طلب 
المساعدة الطبيّة الطارئة، 

مع األخذ باالعتبار إمكانية 
تكرار خطوة أخذ البخاخ 

سريع المفعول وذلك بأخذ 
10 نفخات أخرى بعد ُمضي 

15 دقيقة، في حال دعت 
الحاجة لذلك.

  حياة م�صباحي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

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

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

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

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

أغلب الحاالت يكون الجنين قد تكّون في 
قناة فالوب.

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

حامًل بتوأم.
 •  فحص المشيمة والسائل األمينوسي: 

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

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

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

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

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

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

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

�شحتك

تد�بير 
منزلية

الطرق ال�شحيحة لت�أديب الطفل 

دواعي اإجراء ال�شون�ر 

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

 يُمكن ُصنع البخور العيدان بإتباع 
الطريقة اآلتية:

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

الرائحة.

 

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

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

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

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

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

جميع أجزاء العيدان بالزيت أثناء 
ذلك.

 •  تُحرك العيدان في الزيت وتُقلب 
لحين امتصاص الزيت بالكامل.

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

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

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

الرغبة والتي منها روائح األزهار 
كاللفندر، والسوسن، والورد، 

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

الخشبية مثل خشب الصندل، 
والصنوبر، واألرز، والعرعر، 

وغيرها من الزيوت األساسية مثل 
زيت زهرة البرتقال، والقرفة، 

واللبان، والفانيليا، والمر.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شطفه بالماء وشامبو لطيف، وتكرار ذلك 3-2 مرات أسبوعًيا.
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دعت رابطة الدوري اإلسباني، إلى 
إلغاء عقد كيليان مبابي مع باريس سان 

جيرمان، وطالبت السلطات الفرنسية 
بالتحرك والنظر عن قرب على ما ينفقه 

الفريق الفرنسي.
ووقع مبابي على عقد جديد مع باريس 
سان جيرمان، ورفض عرضا تقدم به 

ريال مدريد الذي كان يحاول ضمه طوال 
العام الماضي، ولم يتم اإلعالن عن 

الشروط الخاصة بالتعاقد بشكل رسمي، 
لكن أفادت تقارير بأن مبابي تلقى مقدم 
تعاقد كبير باإلضافة لراتب استثنائي، 

وأشارت التقارير إلى أن األرقام تصل 

إلى 100 مليون يورو كمقدم تعاقد، و50 
مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال المحامي خوان برانكو ممثل رابطة 
الليغا، في مؤتمر صحفي عقد بفرنسا 

أول أمس، إن مسئولي الرابطة مستعدون 
للذهاب إلى المحكمة لتحدي األوضاع 

المالية لباريس.
ونفى سان جيرمان وجود خرق لقواعد 

اللعب المالي النظيف، لكن السلطات 
اإلسبانية أعربت عن شكوكها حول 

شرعية إنفاق النادي الكبير على الالعبين.
وتريد رابطة الليغا، من رابطة الدوري 

الفرنسي، إجراء دراسة مفصلة لمعرفة ما 

إذا كان ينبغي تفعيل عقد مبابي مع الفريق 
الفرنسي أم ال.

وقال برانكو »سنتقدم بطلب من أجل 
إلغاء الموافقة على عقد مبابي من وزير 

الرياضة، ألنه السلطة المشرفة على إدارة 
الرياضة«ن وأضاف »بعدها، سنستأنف 

أمام رابطة الدوري الفرنسي للتحرك 
عبر لجنتها القانونية، من أجل العمل على 

إعداد تقرير لمراقبة حسابات باريس«، 
وأوضح برانكو أن الرابطة مستعدة 

التخاذ إجراءات عبر المحكمة الرقابية في 
باريس، سعيا إللغاء عقد مبابي.

الوكاالت

حافظ نادي ريال مدريد على خطته للتعاقد مستقباًل مع 
النرويجي إيرلينج هاالند، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي.
وكان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد صرح منذ 
أيام بأن خسارة صفقة هاالند لصالح مانشستر سيتي، ليس 

بسبب سعي الريال للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان 
جيرمان.

ووفًقا لصحيفة »آس« اإلسبانية، فإن ريال مدريد كان يسعى 
للتعاقد مع هاالند، وطالب المهاجم النرويجي بتأجيل رحيله 

عن بوروسيا دورتموند إلى صيف 2023.

وكان الميرنغي يخطط لضم مبابي هذا الصيف، وتأجيل 
صفقة هاالند لمدة عام، مع مراعاة تقدم عمر كريم بن زيمة، 
لكن المهاجم النرويجي قرر عدم االنتظار والبحث عن وجهة 

جديدة في الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن ريال مدريد يحافظ على خطته في التعاقد مع 
هاالند، لكن عن طريق الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر 

سيتي، والذي يمكن تفعيله في صيف 2024 نظير 150 
مليون يورو.

الوكاالت

بيريز م�ستعد لدفع قيمة ال�سرط الجزائي لل�سيتي

ريال مدريد يحافظ على خطته ل�ضم هاالند

�سفقة تحويله من ليفربول تجتاز الـ32 مليون اأورو

ماني �ضيجتاز الك�ضف الطبي في 
بايرن ميونخ يوم الثالثاء

كشف تقرير صحفي، أمس، عن موعد الكشف الطبي للسنغالي ساديو ماني، 
جناح ليفربول، في بايرن ميونخ.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقاالت الالعبين والمدربين في أوروبا، على 
حسابه بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »سيتواجد ساديو في ألمانيا، يوم 
الثالثاء، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع عقد لمدة 3 سنوات مع 

بايرن ميونخ«.
وأضاف خبير االنتقاالت: »اكتمل الجزء األول من توقيع أوراق الصفقة 

بين بايرن ميونخ وليفربول«، وختم: »ستبلغ قيمة الصفقة 32 مليون يورو 
مضمونة، باإلضافة إلى متغيرات تصل إلى 6 ماليين يورو من السهل تحقيقها، 

حيث إنها مرتبطة بعدد المشاركات«.
وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن 
بايرن ميونخ، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام من انتهاء 

تعاقده.
النادي يريد التخل�ص منه ب�سبب رابته ال�سخم

نيمار يرف�س الرحيل عن باري�س 
�ضان جيرمان

يخطط نادي باريس سان 
جيرمان للتخلص من بعض 

العبيه خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية الحالية، من أبرزهم 
النجم البرازيلي نيمار الذي 
يتقاضى راتبا ضخمان ومع 
ذلك، ال توجد أي رغبة لدى 

الالعب في المغادرة، وهو ما 
أوضحه لكل من تواصل معه 
من النادي الباريسي، بحسب 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية.

ويتقاضى نيمار سنويا ما يقارب 
الـ50 مليون يورو، وهو رقم ال يوجد سوى القليل من األندية األوروبية القادرة 
على توفيره له، ويبقى األمر الواضح لدى باريس سان جيرمان اآلن، أنه نجح 
في التجديد لمهاجمه كيليان مبابي حتى عام 2025، وتعاقد مع لويس كامبوس 

ليصبح المستشار الرياضي الجديد للنادي.
ولكن عدا ذلك، تبقى األمور غامضة، خاصة وأن االتحاد األوروبي لكرة القدم 

»يويفا«، طلب تفسيرا لميزانية النادي الباريسي، التي شهدت خسائر تقدر بنحو 
230 مليون يورو في الموسم المنصرم.

وأول توابع هذا األمر، هو حاجة النادي إلى تخفيف قائمة الالعبين، التي تشمل 
وفقا لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري اإلسباني، أكثر من 600 مليون 

يورو كأجور، دون احتساب الزيادة الكبيرة في عقد مبابي الجديد، ويضع سان 
جيرمان بيع نيمار على رأس أولوياته للتقليل خسائره، لكن النجم البرازيلي 

مصر على البقاء مع الفريق وإكمال عقده الذي يمتد حتى العام 2026.
تقارير توؤكد قرب عودته للعمل تحت اإ�سراف مورينيو:

رونالدو قد يرحل عن مان�ض�ضتر 
هذا ال�ضيف لين�ضم لروما االإيطالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن 
مانشستر يونايتد هذا الصيف لخوض تجربة جديدة في الدوري اإليطالي بعد 

تجربته األولى في »الكالتشيو« مع جوفنتوس.
وبحسب التقارير، فإن النجم البرتغالي ال يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي 

يريده المدرب الجديد لـ«الشياطين الحمر«، الهولندي إريك تن هاج، باإلضافة 
إلى ذلك، لن يلعب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 

وهو ما ال يناسب رونالدو.
وذكرت صحيفة »دايلي ستار«، أن وجهة رونالدو المقبلة قد تكون نادي روما 

اإليطالي، مشيرة إلى أن »الدون« ومدربه السابق في ريال مدريد، مواطنه 
جوزيه مورينيو قد يجتمعان في روما بفضل إريك تن هاج، وأوضحت أن 

مورينيو، يعمل حاليا مدربا لنادي روما، وقاد الفريق إلى المجد بتتويجه معه 
الشهر الماضي بلقب مسابقة »كونفرنس ليغ«، وأشارت إلى أن رونالدو يتمتع 

بذكريات جيدة باللعب تحت قيادة مورينيو، ويأمل في االستفادة من عالقاته 
إليجاد طريق للفرار من يونايتد.

وأكدت »دايلي ستار«، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، بدأ بالفعل 
عملية البحث عن فريق جديد لموكله، وهو يدرس حاليا الخيارات المتاحة 
أمامه، ويبرز نادي روما كواحد من المرشحين لضم النجم البرتغالي هذا 

الصيف.
وكان رونالدو البالغ عمره 37 عاما، انضم لمانشستر يونايتد في الصيف 

الماضي قادما من جوفنتوس، واختير »الدون« مع نهاية هذا الموسم كأفضل 
العب في مانشستر بعد تسجيله 24 هدفا في جميع المسابقات، ومع ذلك، فقد 

اعتبر موسمه األول مع »الشياطين الحمر« مخيبا لفشل النادي في حجز بطاقة 
المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

الوكاالت
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رابطة الليغا تطالب ال�سلطات الفرن�سية بالتحقيق في العقد وتوؤكد:

»�ضنطلب اإلغاء عقد مبابي مع باري�س �ضان جيرمان«

بعد ك�سب المهاجم �سي�سوكو لنزاعه �سد النادي في المحكمة الريا�سية

»الكاف« يهدد الوداد المغربي بالحرمان
من الم�ضاركة في دوري اأبطال اإفريقيا

كشفت تقارير إعالمية مغربية، أن 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف«، 

بعث رسالة للوداد الرياضي، أول 
أمس، يخطره فيها بأداء ما بذمته من 

مستحقات لمهاجمها السابق سليمان 
سيسوكو.

وكان سيسوكو، كسب نزاعه ضد 
الوداد في محكمة التحكيم الرياضي، 

التي ألزمت الفريق المغربي بدفع 
مستحقات الالعب والبالغة نحو 200 

ألف دوالر أمريكي.
ووفقا لصحيفة »المنتخب« المغربية، 

فإن »الكاف« هدد بحرمان الوداد 
الرياضي من المشاركة في منافسة 

دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، في 
حال لم يلتزم بأداء مستحقات سيسوكو.

يذكر أن نادي الوداد هو حامل لقب 
النسخة األخيرة لدوري أبطال إفريقيا، 

حيث توج بعد فوزه على األهلي 

المصري في المباراة النهائية بهدفين 
دون رد.

الوكاالت



دعت رابطة الدوري اإلسباني، إلى 
إلغاء عقد كيليان مبابي مع باريس سان 

جيرمان، وطالبت السلطات الفرنسية 
بالتحرك والنظر عن قرب على ما ينفقه 

الفريق الفرنسي.
ووقع مبابي على عقد جديد مع باريس 
سان جيرمان، ورفض عرضا تقدم به 

ريال مدريد الذي كان يحاول ضمه طوال 
العام الماضي، ولم يتم اإلعالن عن 

الشروط الخاصة بالتعاقد بشكل رسمي، 
لكن أفادت تقارير بأن مبابي تلقى مقدم 
تعاقد كبير باإلضافة لراتب استثنائي، 

وأشارت التقارير إلى أن األرقام تصل 

إلى 100 مليون يورو كمقدم تعاقد، و50 
مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال المحامي خوان برانكو ممثل رابطة 
الليغا، في مؤتمر صحفي عقد بفرنسا 

أول أمس، إن مسئولي الرابطة مستعدون 
للذهاب إلى المحكمة لتحدي األوضاع 

المالية لباريس.
ونفى سان جيرمان وجود خرق لقواعد 

اللعب المالي النظيف، لكن السلطات 
اإلسبانية أعربت عن شكوكها حول 

شرعية إنفاق النادي الكبير على الالعبين.
وتريد رابطة الليغا، من رابطة الدوري 

الفرنسي، إجراء دراسة مفصلة لمعرفة ما 

إذا كان ينبغي تفعيل عقد مبابي مع الفريق 
الفرنسي أم ال.

وقال برانكو »سنتقدم بطلب من أجل 
إلغاء الموافقة على عقد مبابي من وزير 

الرياضة، ألنه السلطة المشرفة على إدارة 
الرياضة«ن وأضاف »بعدها، سنستأنف 

أمام رابطة الدوري الفرنسي للتحرك 
عبر لجنتها القانونية، من أجل العمل على 

إعداد تقرير لمراقبة حسابات باريس«، 
وأوضح برانكو أن الرابطة مستعدة 

التخاذ إجراءات عبر المحكمة الرقابية في 
باريس، سعيا إللغاء عقد مبابي.

الوكاالت

حافظ نادي ريال مدريد على خطته للتعاقد مستقباًل مع 
النرويجي إيرلينج هاالند، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي.
وكان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد صرح منذ 
أيام بأن خسارة صفقة هاالند لصالح مانشستر سيتي، ليس 

بسبب سعي الريال للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان 
جيرمان.

ووفًقا لصحيفة »آس« اإلسبانية، فإن ريال مدريد كان يسعى 
للتعاقد مع هاالند، وطالب المهاجم النرويجي بتأجيل رحيله 

عن بوروسيا دورتموند إلى صيف 2023.

وكان الميرنغي يخطط لضم مبابي هذا الصيف، وتأجيل 
صفقة هاالند لمدة عام، مع مراعاة تقدم عمر كريم بن زيمة، 
لكن المهاجم النرويجي قرر عدم االنتظار والبحث عن وجهة 

جديدة في الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن ريال مدريد يحافظ على خطته في التعاقد مع 
هاالند، لكن عن طريق الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر 

سيتي، والذي يمكن تفعيله في صيف 2024 نظير 150 
مليون يورو.

الوكاالت

بيريز م�ستعد لدفع قيمة ال�سرط الجزائي لل�سيتي

ريال مدريد يحافظ على خطته ل�ضم هاالند

�سفقة تحويله من ليفربول تجتاز الـ32 مليون اأورو

ماني �ضيجتاز الك�ضف الطبي في 
بايرن ميونخ يوم الثالثاء

كشف تقرير صحفي، أمس، عن موعد الكشف الطبي للسنغالي ساديو ماني، 
جناح ليفربول، في بايرن ميونخ.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقاالت الالعبين والمدربين في أوروبا، على 
حسابه بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »سيتواجد ساديو في ألمانيا، يوم 
الثالثاء، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع عقد لمدة 3 سنوات مع 

بايرن ميونخ«.
وأضاف خبير االنتقاالت: »اكتمل الجزء األول من توقيع أوراق الصفقة 

بين بايرن ميونخ وليفربول«، وختم: »ستبلغ قيمة الصفقة 32 مليون يورو 
مضمونة، باإلضافة إلى متغيرات تصل إلى 6 ماليين يورو من السهل تحقيقها، 

حيث إنها مرتبطة بعدد المشاركات«.
وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن 
بايرن ميونخ، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام من انتهاء 

تعاقده.
النادي يريد التخل�ص منه ب�سبب رابته ال�سخم

نيمار يرف�س الرحيل عن باري�س 
�ضان جيرمان

يخطط نادي باريس سان 
جيرمان للتخلص من بعض 

العبيه خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية الحالية، من أبرزهم 
النجم البرازيلي نيمار الذي 
يتقاضى راتبا ضخمان ومع 
ذلك، ال توجد أي رغبة لدى 

الالعب في المغادرة، وهو ما 
أوضحه لكل من تواصل معه 
من النادي الباريسي، بحسب 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية.

ويتقاضى نيمار سنويا ما يقارب 
الـ50 مليون يورو، وهو رقم ال يوجد سوى القليل من األندية األوروبية القادرة 
على توفيره له، ويبقى األمر الواضح لدى باريس سان جيرمان اآلن، أنه نجح 
في التجديد لمهاجمه كيليان مبابي حتى عام 2025، وتعاقد مع لويس كامبوس 

ليصبح المستشار الرياضي الجديد للنادي.
ولكن عدا ذلك، تبقى األمور غامضة، خاصة وأن االتحاد األوروبي لكرة القدم 

»يويفا«، طلب تفسيرا لميزانية النادي الباريسي، التي شهدت خسائر تقدر بنحو 
230 مليون يورو في الموسم المنصرم.

وأول توابع هذا األمر، هو حاجة النادي إلى تخفيف قائمة الالعبين، التي تشمل 
وفقا لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري اإلسباني، أكثر من 600 مليون 

يورو كأجور، دون احتساب الزيادة الكبيرة في عقد مبابي الجديد، ويضع سان 
جيرمان بيع نيمار على رأس أولوياته للتقليل خسائره، لكن النجم البرازيلي 

مصر على البقاء مع الفريق وإكمال عقده الذي يمتد حتى العام 2026.
تقارير توؤكد قرب عودته للعمل تحت اإ�سراف مورينيو:

رونالدو قد يرحل عن مان�ض�ضتر 
هذا ال�ضيف لين�ضم لروما االإيطالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن 
مانشستر يونايتد هذا الصيف لخوض تجربة جديدة في الدوري اإليطالي بعد 

تجربته األولى في »الكالتشيو« مع جوفنتوس.
وبحسب التقارير، فإن النجم البرتغالي ال يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي 

يريده المدرب الجديد لـ«الشياطين الحمر«، الهولندي إريك تن هاج، باإلضافة 
إلى ذلك، لن يلعب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 

وهو ما ال يناسب رونالدو.
وذكرت صحيفة »دايلي ستار«، أن وجهة رونالدو المقبلة قد تكون نادي روما 

اإليطالي، مشيرة إلى أن »الدون« ومدربه السابق في ريال مدريد، مواطنه 
جوزيه مورينيو قد يجتمعان في روما بفضل إريك تن هاج، وأوضحت أن 

مورينيو، يعمل حاليا مدربا لنادي روما، وقاد الفريق إلى المجد بتتويجه معه 
الشهر الماضي بلقب مسابقة »كونفرنس ليغ«، وأشارت إلى أن رونالدو يتمتع 

بذكريات جيدة باللعب تحت قيادة مورينيو، ويأمل في االستفادة من عالقاته 
إليجاد طريق للفرار من يونايتد.

وأكدت »دايلي ستار«، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، بدأ بالفعل 
عملية البحث عن فريق جديد لموكله، وهو يدرس حاليا الخيارات المتاحة 
أمامه، ويبرز نادي روما كواحد من المرشحين لضم النجم البرتغالي هذا 

الصيف.
وكان رونالدو البالغ عمره 37 عاما، انضم لمانشستر يونايتد في الصيف 

الماضي قادما من جوفنتوس، واختير »الدون« مع نهاية هذا الموسم كأفضل 
العب في مانشستر بعد تسجيله 24 هدفا في جميع المسابقات، ومع ذلك، فقد 

اعتبر موسمه األول مع »الشياطين الحمر« مخيبا لفشل النادي في حجز بطاقة 
المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

الوكاالت
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»�ضنطلب اإلغاء عقد مبابي مع باري�س �ضان جيرمان«

بعد ك�سب المهاجم �سي�سوكو لنزاعه �سد النادي في المحكمة الريا�سية

»الكاف« يهدد الوداد المغربي بالحرمان
من الم�ضاركة في دوري اأبطال اإفريقيا

كشفت تقارير إعالمية مغربية، أن 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف«، 

بعث رسالة للوداد الرياضي، أول 
أمس، يخطره فيها بأداء ما بذمته من 

مستحقات لمهاجمها السابق سليمان 
سيسوكو.

وكان سيسوكو، كسب نزاعه ضد 
الوداد في محكمة التحكيم الرياضي، 

التي ألزمت الفريق المغربي بدفع 
مستحقات الالعب والبالغة نحو 200 

ألف دوالر أمريكي.
ووفقا لصحيفة »المنتخب« المغربية، 

فإن »الكاف« هدد بحرمان الوداد 
الرياضي من المشاركة في منافسة 

دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، في 
حال لم يلتزم بأداء مستحقات سيسوكو.

يذكر أن نادي الوداد هو حامل لقب 
النسخة األخيرة لدوري أبطال إفريقيا، 

حيث توج بعد فوزه على األهلي 

المصري في المباراة النهائية بهدفين 
دون رد.
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 حمادي يعلن عن دخول 50 م�ؤ�س�سة �سياحية

 اخلدمة هذا املو�شم ويك�شف:

 م�سروع قانون على م�ستوى احلكومة 
لت�سقيف اأ�سعار اخلدمات ال�سياحية 

أكد وزير السياحة، ياسين حمادي، بمستغانم أن أزيد من 50 مؤسسة سياحية دخلت حيز االستغالل 
على المستوى الوطني بعد استفادتها من التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

مشيرا أن المؤسسات المستفيدة من التدابير االستثنائية، بينها 7 مؤسسات سياحية و30 مخيم صيفي 
بمستغانم ستدعم قدرات اإليواء وطنيا بزهاء من 20 ألف سرير إضافي.

و لفت الوزير على هامش االفتتاح الرسمي لموسم اإلصطياف  إلى أن قطاع السياحة يعرف دينامية 
جديدة بفضل التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية. وخاصة المتعلقة برفع العراقيل اإلدارية عن 
المشاريع االستثمارية وتجسيد الوكاالت العقارية المختصة في العقار الصناعي والسياحي والفالحي 

والحضري. ناهيك عن مشروع قانون االستثمار الجديد الذي يوجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي 
الوطني. وذكر وزير السياحة، أن هذه الرؤية التي تهدف لفتح كل مجاالت يستمكن قطاع السياحة 

مستقبال من رفع طاقة االستيعاب. مما سيسمح بخفض األسعار التي يحددها السوق وقانون العرض 
والطلب وليست اإلدارة كما كشف الوزير عن دراسة مشروع على مستوى الحكومة لتسقيف أسعار 

الخدمات بمختلف المؤسسات السياحية تبعا لتصنيف كل مؤسسة. وقام حمادي خالل هذه الزيارة 
بتدشين مؤسستين فندقيتين جديدتين بمنطقة التوسع السياحي بصابالت )بلدية مزغران( بقدرة إيواء 
تقدر بـ 213 سرير استفادت من رخص استغالل استثنائية ودخلت حيز الخدمة مؤخرا. كما عاين 

الوزير مشروع إقامة سياحية عائلية على مستوى نفس المنطقة السياحية تابعة لجهاز الحماية المدنية 
ووكالة سياحة وأسفار نموذجية. ومنزل استفاد من التدابير التي أقرتها الوزارة مؤخرا والمتعلقة 

بتشجيع اإليواء السياحي من خالل صيغة اإلقامة لدى الساكن.
�ش.زم��ش

بهدف م�شاعدة املنظومة العلمية باجلزائر والتعريف باإنتاجاتها

 م�سروع اأر�سية رقمية يف جمال
 العلوم الطبية وتطوير البحث العلمي

عرضت مجموعة من طلبة الطب بالتعاون مع أساتذة جامعيين، أول أمس، مشروع أرضية رقمية 
»بوكس اند جورنال« في مجال العلوم الطبية والصيدالنية والبحث العلمي لمساعدة المنظومة العلمية 

بالجزائر والتعريف بإنتاجاتها العلمية إلى جانب اثبات وجودها على الصعيد الدولي.
أكد رئيس المشروع طالب بكلية الطب بجامعة الجزائر, كنزي مهداوي, صاحب المبادرة بالتعاون مع 
زمالئه خالل عرضه للمشروع بحضور عميدي كليتي الطب والصيدلة بالترتيب, البروفسور مرزاق 

غرناوت, والبرفيسور رضا جيجيك, و أستاذة من الكليتين في مختلف االختصاصات أنه كان يفكر 
في هذا المشروع منذ سنتين ونمت الفكرة بالتعاون مع زمالئه وأساتذة من المنظومة العلمية بالكليتين 

المذكورتين.
وأوضح بالمناسبة أن هذه األرضية التي سيتم تدعيمها بمجلة علمية وبرامج بيداغوجية وعلمية و في 

البحث العلمي ستساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع باحثين داخل الوطن وآخرين من أبناء الجالية 
وأجانب من مختلف القارات. ورحب عميد كلية الصيدلة بهذا المشروع العلمي الذي بادر به طلبة 

المعين بكلية الطب مما سيساهم في اثراء الساحة العلمية وتزويد الطلبة والتعريف بأعمال الباحثين في 
جميع االختصاصات بغية تطوير القطاع الصحي.

من جهته, ثمن عميد كلية الطب هذا المشروع الذي وصفه ب »المثالي« والذي سيكون نموذجا لبقية 
أعضاء المنظومة العلمية الذين يريدون أن يحذون حذوه. ويفتح هذا المشروع –حسب المشرفين 

عليه- لـ 170 ميدان علمي، إلى جانب جعله الفضاء المفضل لنشر المستجدات العلمية الحاصلة عبر 
العالم مع استعمال كل المعلومات التي تخدم القطاع الصحي في مجال األمراض المنتشرة بالمجتمع 

كاألمراض المزمنة والسرطان.
ع.ط

وجاء هذا حسب ارسالية صادرة عن 
وزارة التربية موجهة الى مدراء 
التربية نظرا  للعدد المعتبر من 

التالميذ المقبولين في السنة الثانية 
من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
الذين اصدروا عن رغبتهم في متابعة 

مسارهم الدراسي في احد الخيارات 
األربعة لشعبة فنون.

وجاء في إرسالية الوزارة » أنه  
قررت تنظيم عملية انتقاء التالميذ 

المعنيين حسب االماكن البيداغوجية 
المتوفرة لهذه الشعبة ولهذا الغرض تم 

تنصيب لجان جهوية لالنتقاء تتشكل من 
مفتشي التربية الوطنية في مادة التربية 

الفنية  و أساتذة جامعيين مختصين، 
حيث تتكفل كل لجنة جهوية بعملية 

االنتقاء في عدد من الواليات المجاورة 
وذلك من خالل الفترة الممتدة من يوم 

االثنين 20 جوان الى يوم االربعاء 29 
جوان».

و تجرى عملية االنتقاء في ثانوية 
يعينها مدير التربية لكل والية معنية، 

تستقبل التالميذ المترشحين من كل 
جهت الوالية ويتكفل مديرو التربية 

باستدعائهم 3 ايام على األقل قبل 

إجراء عملية االنتقاء  وفق رزنامة 
اللجنة الجهوية عبر الواليات ، وتتكفل 
مصالح كل مديرية تربية بتنقل اللجنة 
الوالئية لالنتقاء الى الوالية المجاورة 
لها، حسب الرزنامة المحددة. وأكدت 

الوزارة أن أدوات االنتقاء يتوالها 
أعضاء اللجنة الجهوية عملية انتقاء 

التالميذ بناء على شبكة تقييم تبرز الحد 
االدنى من القدرات واالستعدادات الفنية 

لدى التلميذ المترشح، وترتكز على 
إجراء مقابلة فردية مع التلميذ المترشح، 

للتعرف على إسهاماته في نشاطات 
وتظاهرات فنية على مستوى المحلي ، 
الوطني، والدولي واجراء اختبار لتقييم 

الجانب الفني للمترشح قصد التعرف 
على مهارته الفنية وبعد إجراء المقابلة 

واالختبار يتم مالء شبكة التقييم الخاصة 
بكل مترشح حيث تمنح له عالمة وفق 

سلم التنقيط ال المعتمد في الشبكة حسب 
مؤشرات كل معيار  وتجتمع اللجنة 

الجهوية لالنتقاء شبكات التقييم، ويقوم 
بصب عالمات التالميذ المترشحين 

في جدول تلخيصي اعد لهذا الغرض 
وتسلمه الى مديرية التعليم الثانوي العام 

والتكنولوجي مرفقا بشبكات التقييم 

الخاصة بكل والية. 
ويتم ضبط القائمة النهائية للتالميذ 

المقبولين في شعبة فنون  بناء على 
النتائج المحصل عليها في عملية 

االنتقاء تتولى مديرية التعليم الثانوي 
العام والتكنولوجي ضبط قائمة التالميذ 

المقبولين لاللتحاق بشعبة بناء على 
النتائج المتحصل  عليها في عملية 

االنتقاء ، وتتلوى مديرية التعليم الثانوي 
العام والتكنولوجي ضبط قائمة التالميذ 
المقبولين لاللتحاق بشعبة فنون حسب 
االستحقاق ووفق األماكن البيداغوجية 

المتوفرة، والتي على أساسها يتم 
إعالم مديري التربية للواليات المعنية 

بقائمة التالميذ المقبولين في هذا 
المسار الدراسي، واللذين يتم تسجيلهم 
في الثانوية المعنية لهذا الغرض عند 

الدخول المدرسي 2022/2023
وبالنسبة للتالميذ غير المقبولين، يتكفل 

ومديري التربية ومن خاللهم مديري 
الثانوي باتخاذ اإلجراء الكفيلة بعملية 

توجيههم الى احدى شعب السنة الثانية 
من التعليم الثانوي العام  والتكنولوجي 
وذلك وفق إجراءات التوجيه السارية 

المفعول.

إشـهـــار

مرمي عثماين
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العملية ت�شرف عليها جلان جهوية بداية من 20 جوان اجلاري

الفنون« انتقاء » تالميذ �سعبة 
»ح�سريا« من فئة املوهوبني

اأعلنت  وزارة الرتبية الوطنية، عن تن�شيب جلان جهوية من اأجل القيام 

بعملية اإنتقاء للتالميذ املوهوبني يف املجال الفني لاللتحاق ب�شعبة فنون، 

بالنظر العدد الكبري من الرت�شيحات التي تلقتها مديريات الرتبية.



  سينظم مهرجان تيمقاد الدولي 
األسبوع  في   42 طبعته  في 
األخير من شهر يوليو المقبل، 
حسب ما كشف عنه والي باتنة 
توفيق مزهود، نهاية األسبوع.

على  المسؤول  ذات  وأكد    
انطالق  على  إشرافه  هامش 
للفنان  الوطنية  األيام  فعاليات 
المؤدي في طبعتها األولى بدار 
خليفة،  آل  العيد  محمد  الثقافة 
الثقافية  التظاهرة  هذه  أن  على 
الدعم  بكل  ستحظى  العريقة 

محليا بما في ذلك الوالية.
محافظة  بأن  وأوضح    
الدولي ساهرة على  المهرجان 
مميزة،  الطبعة  هذه  تكون  أن 
جديدا  نفسا  سيعطي  مما 
شهرتها  أخذت  التي  للتظاهرة 

من الموقع األثري تاموقادي.
مزهود  توفيق  أضاف  و    
الوالية  منحت  وأن  سبق  أنه 
 110 بحوالي  يقدر  ماليا  مبلغا 
الشعبي  للمجلس  دج  مليون 
إعادة  أجل  من  لتيمقاد  البلدي 
تهيئة وتزيين المدخل الرئيسي 
موقع  بها  يتواجد  التي  للمدينة 
ذي  العريق  األثري  تيمقاد 

الشهرة العالمية.
الدولي  تيمقاد  مهرجان  وكان 
التظاهرات  أكبر  الذي يعد من 
الوطني  المستوى  الثقافية على 
والمناطق  بباتنة  وليس 
غاب  قد  فقط،  لها  المجاورة 
لموسمين  سهراته  عشاق  عن 
متتاليين بسبب جائحة كورونا، 

في   41 طبعته  نظمت  حيث 
صائفة 2019 .

على  محليا  اآلمال  وتعلق    
التي  العريقة  التظاهرة  هذه 
يعود تاريخ تنظيمها إلى أواخر 
الماضي،  القرن  ستينيات 
في  المعة  نجوم  وبمشاركة 
من  والطرب  الفن  سماء 
للمساهمة  العالم  أنحاء  مختلف 
السياحية  للوجهة  الترويج  في 
بمواقعها  تزخر  التي  لباتنة، 
والتاريخية  والطبيعية  األثرية 
من  ثقافي  بموروث  وكذا 
يجعلها  مما  والتقاليد  العادات 
السائح  فضول  وتثير  مميزة 
خارج  أو  داخل  من  سواء 

الوطن .
بمناسبة  ثري  ثقافي  برنامج 

األلعاب المتوسطية بوهران
   ستشهد ألعاب البحر األبيض 
من  بوهران  المقررة  المتوسط 
25 يونيو إلى 6 يوليو برنامجا 
و  التظاهرات  من  ثريا  ثقافيا 
أعلنت  حسبما  المهرجانات, 
بوهران  الخميس  اليوم  عنه 
وزيرة الثقافة و الفنون صورية 

مولوجي.
للصحافة  تصريح  وفي    
الثقافة  دار  تدشين  على هامش 
قالت  القاسم«  زدور  »إبراهيم 
وهران  إلى  »جئنا  الوزيرة 
األخيرة  اللمسات  لوضع 
البحر  الثقافي أللعاب  للبرنامج 
األبيض المتوسط الذي سيكون 
ناحية  من  متعددا  و  ثريا 

المهرجانات الثقافية الشعبية و 
بمشاركة دولية معتبرة«.

  سيرافق هذا الحدث الرياضي 
سينمائية  عروض  تنظيم 
و  طويلة  الجزائرية  لألفالم 
كما  دولي،  كذا  و  قصيرة 
ذكرت السيدة مولوجي مشيرة, 
من جهة أخرى، إلى أن الفنون 
في  حظ  لها  سيكون  التشكيلية 

هذا العرس الرياضي.
ذكرت  متصل  سياق  وفي    
اليوم  »سنلتقي  الوزيرة 
الفنون  و  الثقافة  مدراء  مع 
لضبط  المجاورة  للواليات 

الثقافي  لبرنامج  اللمسات  آخر 
المسطر في إطار ألعاب البحر 
وفي  المتوسط«،  األبيض 
مستهل الزيارة، دشنت صورية 
مولوجي دار الثقافة التي تحمل 
ابراهيم  »زدور  الشهيد  اسم 
القاسم« التي اكتست حلة جديدة 
بعد االستفادة من عملية دعم و 
تهيئة هذه البناية الكائنة بوسط 
مدينة وهران، مع الحفاظ على 

هندستها المعمارية األصلية.
الثقافي  الصرح  هذا  ويضم    
 4.800 مساحة  على  المتربع 
األولى  مكتبتين,  مربع  متر 

األطفال  لشريحة  مخصصة 
وقاعة تتسع إلى 400 مقعد و 
أخرى 150 مقعدا و استوديو 
و  بالفنانين  خاص  للتجهيز 
قاعة  و  الموهوبين  الشباب 
في  ورشات  و  للعروض 
للسمعي البصري و المسرح و 

غيرها من المرافق.
  وبرواق العرض لهذا المرفق 
الوزيرة  زارت  الثقافي، 
للفنون  جماعيا  معرضا 
لوحة   40 يضم  التشكيلية 
المدارس  مختلف  من  تشكيلية 
كذا  و  فنانا،   20 توقيع  من 

موضوع  يحمل  ثانيا  معرضا 
المتوسطية«،  »وهران 
و  فائزة  طهراوي  للرسامة 
و  لألطفال  لرسومات  ورشة 

معرض لآلالت الموسيقية.
  كما زارت الوزيرة معرضا 
لطيبي  الفوتوغرافية  للصور 
الفن  بمتحف  أمين  محمد 
»مامو«  المعاصر  و  الحديث 
عبد  الجهوي  والمسرح  أيضا 
الهواء  مسرح  و  علولة  القادر 
الذي  شقرون  حسني  الطلق 

يعرف تهيئة.

تنظيم مهرجان تيمقاد الدويل الأ�شبوع الأخري من �شهر يوليو

لتقدميه لليون�سكو

 النتهاء من اإعداد ملف تر�شيح ت�شنيف املعامل التاريخية والرتاثية لوهران 
  أعلنت وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي، نهاية األسبوع، بوهران أنه »تم اإلعداد الكلي للملف الخاص بترشيح تصنيف المعالم التاريخية والتراثية لمدينة وهران لتقديمه لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.

  وفي تصريح صحفي على هامش زيارتها لوهران، قالت الوزيرة أنه »تم تكملة و اإلعداد الكلي للملف التقني الخاص بترشيح تصنيف المعالم التاريخية و التراثية لمدينة وهران من أجل تقديمه لليونسكو«، مشيرة إلى أن »الملف ثري يشمل مختلف المعالم، منها التي تعود إلى العهد 
العثماني و أخرى تعرف بالحصون الدفاعية التاريخية لمدينة وهران«.

  وبعد حضورها جانبا من نشاط ترفيهي موجه لألطفال، نظم على مستوى فضاء تمت تهيئته بالحي الشعبي »الدرب«، من طرف مؤسسة المسرح الجهوي لوهران »عبد القادر علولة«، قالت السيدة مولوجي »فتحنا دعوة لترشيح المسرح الجهوي لوهران، لتصنيفه كممتلك ثقافي ضمن 
قائمة المعالم الثقافية المصنفة على مستوى الوطني«، مشيرة في هذا الشأن إلى أن اللجنة المختصة ستجتمع خالل هذه األيام.

  وقبل ذلك قامت الوزيرة بتدشين دار الثقافة  »إبراهيم زدور القاسم« و زارت معرضا للفنون التشكيلية بذات المرفق الثقافي و آخر للصورة الفوتوغرافية بمتحف الفن الحديث و المعاصر »مامو«، كما تفقدت المسرح الجهوي لوهران و عاينت مشروع تهيئة مسرح هواء الطلق »شقرون 
حسني«.

  وفي ختام الزيارة ترأست السيدة مولوجي، بمقر الوالية، جلسة مغلقة مع مدراء الثقافة لواليات الغرب و محافظي المهرجانات الثقافية.

املكتبة الوطنية اجلزائرية حتتفي بيوم الطفل الإفريقي
نظمت المكتبة الوطنية الجزائرية، نهاية األسبوع، بمقرها بالجزائر العاصمة، برنامجا ثقافيا وترفيهيا ثريا لفائدة األطفال تضمن برمجة ورشات تكوينية في مجال الخط العربي وصناعة الكتاب والرسم وذلك     

بمناسبة االحتفال بيوم الطفل اإلفريقي المصادف 16 يونيو من كل سنة.
  وتميز الحفل بتقديم أطفال وبراعم »فضاء الطفولة والشباب« بالمكتبة الوطنية لعروض فنية ومقاطع شعرية بديعة أبرزت مواهبهم وذلك في أجواء ميزتها الحيوية والبهجة بحضور معتبر لألطفال، حيث 

ركزت العروض على التعريف بمعاني وجدوى االحتفال بيوم الطفل اإلفريقي.
  كما كان األطفال على موعد مع ورشات نظرية و تطبيقية في مجال الخط العربي لتدريب األطفال على الخط العربي على غرار الخط الكوفي، خط النسخ، وخط الرقعة إلى جانب ورشات تخص صناعة 

الكتاب و ورشة الرسم والتعبير بالصورة وذلك بإشراف و تأطير مختصين في المجال.
    من جهة أخرى، استمتع األطفال بما اقترحته ورشة فن الحكواتي من تنشيط السيدة حفصة بن حقوقة التي أبدعت عبر سلسلة حكاياتها في استحضار الموروث الشفوي الشعبي الجزائري الساحر الذي تجاوب 

معه األطفال كثيرا إلى جانب تخصيص عديد األلعاب الترفيهية والبهلوانية التي أضفت حيوية كبيرة على الفضاء.
  و في هذا الصدد، أوضحت رئيسة مصلحة الطفولة والشباب بالمكتبة الوطنية، حميدة دباح بأن االحتفال بيوم الطفل األفريقي المصادف 16 يونيو يستهدف على وجه الخصوص » تعريف الجيل الصاعد بأهمية 

هذا اليوم المهم في مسار حقوق الطفل في القارة اإلفريقية » مبرزة بأن »مثل هذه الورشات في شتى التخصصات اإلبداعية تساهم في توفير جو ثقافي و تربوي إيجابي يسمح بتنمية شخصية الطفل و مساعدته 
على تطوير مواهبه«.

  كما خصصت جمعية »فن وذاكرة« معرضا ثريا يضم رسومات وصور وكذا مجسمات من إبداعات األطفال المنخرطين في الجمعية تعكس مختلف الكنوز التاريخية والسياحية التي تزخر بها القارة إلى جانب 
ركن »المتحف«، الذي يضم نماذج مختلفة من آالت التصوير والكتب التاريخية والبطاقات البريدية.

  وفي هذا السياق أفاد رئيس جمعية »فن وذاكرة«، زين الدين بومالة، أن الجمعية تنشط في المجال الثقافي منذ عام 2004، حيث تقوم بتنظيم »سلسلة من النشاطات والورشات البيداغوجية إلحياء المواعيد 
التاريخية والثقافية الوطنية، بهدف ترسيخ الهوية الوطنية لدى األطفال وربطهم بتاريخ األجداد«.

  كما تميزت فعاليات االحتفال بيوم الطفل اإلفريقي على مستوى المكتبة الوطنية بتكريم الفائزين في مختلف الورشات المقامة بالمناسبة.
  و كانت منظمة الوحدة اإلفريقية )اإلتحاد اإلفريقي حاليا( قد أعلنت عن يوم الطفل اإلفريقي سنة 1991 بهدف إقرار حقوق الطفل في القارة السمراء والحد من العنف الذي يستهدفهم، وذلك في ذكرى المجزرة التي أودت بحياة المئات من األطفال خالل مسيرة طالبت بتحسين التعليم في 

سويتو بجنوب إفريقيا بتاريخ 16يونيو 1976.

افتتاح الطبعة العا�سرة مب�ساركة 10 فرق

املهرجان الوطني مل�شرح الطفل بخن�شلة 
  افتتحت نهاية األسبوع بدار الثقافة علي سوايعي بخنشلة، فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح الطفل بمشاركة 10 فرق مسرحية.

  و قد أشرف والي خنشلة، يوسف محيوت، برفقة كل من مدير المسرح الوطني الجزائري، محمد يحياوي، بصفته ممثال لوزيرة الثقافة والفنون والمدير المحلي للثقافة والفنون، العلواني محمد، و ذلك بركح دار الثقافة علي سوايعي، على انطالق فعاليات الطبعة العاشرة من المهرجان 
الثقافي الوطني لمسرح الطفل التي تدوم إلى غاية يوم 20 يونيو الجاري.

   ورحب والي خنشلة في كلمة ألقاها بالمناسبة، بالفرق المسرحية القادمة من مختلف واليات الوطن، متمنيا أن تنجح المسرحيات التي ستعرض طيلة أيام المهرجان في تنشيط الفعل الثقافي بالوالية وتقديم عروض شيقة لألطفال خالل عطلتهم الصيفية.
  ومن جهته، دعا مدير المسرح الوطني الجزائري، محمد يحياوي، الفنانين والممثلين المشاركين في المهرجان إلى تنسيق الجهود للمساهمة في ترقية هذا النوع من المسرح الهادف الذي يساهم –حسبه- في تعزيز روح االنتماء والمواطنة وسط األجيال الصاعدة.

  أما طارق عشبة، محافظ الطبعة العاشرة من هذا المهرجان، الذي جاء يحمل شعار »إبداع األحفاد من بطوالت األجداد«، أن هذه الطبعة التي تأتي بعد 7 سنوات من الغياب، تشارك في فعالياتها 10 فرق مسرحية ستتنافس طيلة 5 أيام على درع المهرجان، تحت إشراف لجنة تحكيم تضم 
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  وأفاد بأن العروض، التي ستتنافس على جائزة المهرجان هي »الشمس النائمة« للمسرح الجهوي ألم البواقي و«الخاتم« لجمعية الفن بسكيكدة و«القط األزرق« للمسرح الجهوي بباتنة، و كذا »صديق الحياة« لجمعية »إشراق« لوالية الجلفة و«كتاب العجائب« لتعاونية »أطاليس« بوالية 
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  كما تشارك ضمن ذات التظاهرة العروض المسرحية »الدمية« للمسرح الجهوي قسنطينة و«مملكة الحشرات« للمسرح الجهوي العلمة )والية سطيف( و«مملكة األلوان« لجمعية نشاطات الشباب والية معسكر و«خيال« للمسرح الجهوي سوق أهراس، باإلضافة إلى عرض مسرحي 
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  وأضاف أن 15عرضا مسرحيا آخرا سيشارك في عروض تنشيط المحيط بمناطق الظل عبر 15 بلدية بالوالية لمنح الفرصة ألطفال المناطق النائية، لالستمتاع بالعروض المسرحية خالل العطلة الصيفية.
  وأردف ذات المصدر أن الطبعة العاشرة للمهرجان الوطني لمسرح الطفل عرفت أمس، برمجة ملتقى علمي سيتناول »إشكالية النص والكتابة الدرامية في مسرح الطفل«، ينشطه باحثون ومخرجون ونقاد، باإلضافة إلى تنشيط ورشات تكوينية في الفنون الدرامية )التمثيل ومسرح فن 

العرائس وتحريك( يؤطرها خريج المعهد الوطني للفنون الدرامية الفنان نور الدين قويدري واألستاذ طارق عرعار.
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في  المشاركون  الدبلوماسيون  وشدد 
الثالثة من المنتدى, في الجزائر  الطبعة 
العاصمة, التي تأتي تزامنا مع الذكرى الـ 
52 النتفاضة الزملة التاريخية, في ختام 
األشغال, التي انطلقت صباح اليوم, على 
ضرورة التنفيذ العاجل للقرارات الدولية 
المتخذة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء 
تحول  التي  العراقيل  الغربية, ومواجهة 

دون تنفيذها ب "جدية".
دول  سفارات  وممثلو  سفراء  وشارك 
إفريقية ومن أمريكا الالتينية في المنتدى, 
على غرار جنوب افريقيا, الطرف الذي 
أنغوال,  الحدث,  تنظيم  على  أشرف 
ناميبيا,  اثيوبيا,  فنزويال,  فيتنام,  كينيا, 
إضافة  ومالي,  كوبا  غانا,  زيمبابوي, 
الى الجزائر واللجنة الوطنية الجزائرية 

للتضامن الشعب الصحراوي.
توفير  ضرورة  الى  المشاركون  ولفت 
األممي  للمبعوث  وكافي  حقيقي  دعم 
الشخصي للصحراء الغربية ستافان دي 
ميستورا, والعمل على وضع حد للوقت 
وتقصير  حل  إيجاد  أجل  من  الضائع 

معاناة الشعب الصحراوي.
توصياتهم  في  الدبلوماسيون  وأبرز 
مستوى  على  العمل  أهمية  الختامية, 
أجل  من  ضغط  ممارسة  على  دولهم, 
الشرعية  أساس  على  بحل  التعجيل 
الحيلولة  نحو  الدفع  وضرورة  الدولية, 
للثروات  المغربي  االحتالل  نهب  دون 
الصحراوية  األرضي  في  الطبيعية 
المحتلة, واحترام حقوق االنسان واطالق 
سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي السياق, طالبوا بتوسيع صالحيات 
بعثة "المينورسو" لتشمل حقوق االنسان, 
السالم  شأنها في ذلك شأن بعثات حفظ 
الدبلوماسيون  وتعهد  األخرى.  األممية 
بمواصلة العمل وربط االتصاالت لتبليغ 
دولهم بآخر المستجدات المتعلقة بالقضية 

الصحراوية.
الصحراوي,  السفير  اعتبر  جهته,  من 
عبد القادر طالب عمر, المنتدى, إضافة 
الصحراوي  الشعب  لمشاركة  نوعية 
احتفاله بذكرى أحداث الزملة, واستمرارا 
أجل  من  لكفاحه  والتأييد  للتضامن 
الحرية  المشروعة في  استرجاع حقوقه 
واالستقالل, وفرصة لالطالع على آخر 
وتبادل  الصحراوية  القضية  تطورات 
اآلراء حول كيفية تطوير العمل المتعلق 

بها.
أن  الصحراوي  الدبلوماسي  وأوضح 
التصعيد والعراقيل التي يفتعلها المخزن 
سبب  المتحدة,  األمم  وتقاعس  وصمت 
التوترات  وكل  المسلح  الكفاح  عودة 
التي تعرفها المنطقة من اغتيال للمدنيين 
الحصار  وتشديد  المسيرة  بالطائرات 
باألراضي  االعالمي  والتعتيم  والقمع 
المحتلة مع نهب الثروات وعرقلة الجهود 

األممية.
وفي السياق, اتهم عبد القادر طالب عمر, 
األممي  األمن  مجلس  في  فاعلة  أطرافا 
المغربي,  لالحتالل  الحماية  بتوفير 
المغربي  المحتل  أن  أكد  المقابل,  في 
اطاره  عن  النزاع  اخراج  يستطع  لم 
بتواجده  للشرعية  فاقدا  وبقي  االممي 
كفاح  بفضل  الغربية,  الصحراء  في 
التحرر  قوى  ومساندة  الصحراويين 
والعدالة خاصة افريقيا وامريكا الالتينية 
وقوى التقدم األوروبية, رغم اقدام نظام 
المخزن على مقايضة القضية الفلسطينية 
المحتل  مع  والتطبيع  بالصحراوية 
الحمراء  الخطوط  وتجاوزه  الصهيوني 

لمقدسات الشعب المغربي.
كما تطرق طالب عمر الى موقف الشعب 
في  الرافضة  السياسية  وقواه  االسباني 
االسباني  األول  الوزير  موقف  غالبيتها 
بيدرو سانشيز, الذي انحرف عن موقف 
مختلف  لدى  سائدا  كان  الذي  االجماع 
األحزاب منذ انسحاب اسبانيا, والقاضي 
األمم  اطار  في  المصير  تقرير  بحق 
الى  أدى  ذلك  أن  الى  مشيرا  المتحدة, 
داخليا  عميقة  عزلة  في  سانشيز  وضع 
زادت بعدم تبني مواقفه من طرف االتحاد 
األطلسي.  الحلف  حتى  وال  األوروبي 
في  المشاركون  الدبلوماسيون  وشدد 
الثالثة من المنتدى, في الجزائر  الطبعة 
العاصمة, التي تأتي تزامنا مع الذكرى الـ 
52 النتفاضة الزملة التاريخية, في ختام 
األشغال, التي انطلقت صباح اليوم, على 
ضرورة التنفيذ العاجل للقرارات الدولية 
المتخذة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء 
تحول  التي  العراقيل  الغربية, ومواجهة 

دون تنفيذها ب "جدية".
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معاناة الشعب الصحراوي.
توصياتهم  في  الدبلوماسيون  وأبرز 
مستوى  على  العمل  أهمية  الختامية, 
أجل  من  ضغط  ممارسة  على  دولهم, 
الشرعية  أساس  على  بحل  التعجيل 
الحيلولة  نحو  الدفع  وضرورة  الدولية, 
للثروات  المغربي  االحتالل  نهب  دون 
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المحتلة, واحترام حقوق االنسان واطالق 
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بها.
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وفي السياق, اتهم عبد القادر طالب عمر, 
األممي  األمن  مجلس  في  فاعلة  أطرافا 
المغربي,  لالحتالل  الحماية  بتوفير 
المغربي  المحتل  أن  أكد  المقابل,  في 
اطاره  عن  النزاع  اخراج  يستطع  لم 
بتواجده  للشرعية  فاقدا  وبقي  االممي 
كفاح  بفضل  الغربية,  الصحراء  في 
التحرر  قوى  ومساندة  الصحراويين 
والعدالة خاصة افريقيا وامريكا الالتينية 
وقوى التقدم األوروبية, رغم اقدام نظام 
المخزن على مقايضة القضية الفلسطينية 
المحتل  مع  والتطبيع  بالصحراوية 
الحمراء  الخطوط  وتجاوزه  الصهيوني 

لمقدسات الشعب المغربي.
موقف  الى  عمر  طالب  تطرق  كما 
السياسية  وقواه  االسباني  الشعب 
الوزير  موقف  غالبيتها  في  الرافضة 
الذي  سانشيز,  بيدرو  االسباني  األول 
كان  الذي  االجماع  موقف  عن  انحرف 
سائدا لدى مختلف األحزاب منذ انسحاب 
المصير  تقرير  بحق  والقاضي  اسبانيا, 
أن  الى  مشيرا  المتحدة,  األمم  اطار  في 
عزلة  في  سانشيز  وضع  الى  أدى  ذلك 
عميقة داخليا زادت بعدم تبني مواقفه من 
طرف االتحاد األوروبي وال حتى الحلف 

األطلسي.

املنتدى الدبل�ما�صي للت�صامن مع ال�صعب ال�صحراوي ي�ؤكد

الغربية  ال�صحراء  من  اال�صتعمار  ت�صفية 

اأممية م�ص�ؤولية 
اأكد امل�صارك�ن يف املنتدى الدبل�ما�صي الت�صامني مع ال�صعب ال�صحراوي، اأول اأم�س، على اأن ت�صفية اال�صتعمار من 

ال�صحراء الغربية م�ص�ؤولية اأممية، واأنه ال انفراج حلالة االن�صداد القائمة اال اإذا حظيت م�صاعي املبع�ث االأممي 

لل�صحراء الغربية �صتافان دي مي�صت�را، بدعم حقيقي من طرف جمل�س االأمن.

جمم�عة جنيف لدعم ال�صحراء الغربية تقف 

يف وجه العدوان

معار�ضة قوية للقر�ر�ت �أحادية 
�جلانب �لتي تتجاهل حقوق 

�ل�ضعب �ل�ضحر�وي 
عارضت الدول األعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بشدة 
القرارات أحادية الجانب التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي 
وسيادته واستقالله, وتنتهك القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقراري 

الجمعية العامة لألمم المتحدة 1514 و 2625.
 و جددت دول المجموعة في بيان,- خالل أشغال الدورة الـ 50 لمجلس حقوق 

اإلنسان-, التأكيد على التزامها التام بضمان تمكين الشعب الصحراوي من 
ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير واإلستقالل. ونبه البيان 

-الذي جاء في اطار النقاش التفاعلي مع تقرير قدمته مفوضية األمم المتحدة الى 
اشغال الدورة-, إلى "التزايد الكبير لوتيرة القمع الذي تمارسه قوات اإلحتالل 

المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين و بشكل ملحوظ  ضد المدافعين عن 
حقوق اإلنسان والصحفيين, والسجناء السياسيين", داعيا إلى "ضرورة احترام 

الوضع القانوني المعترف به دوليا إلقليم الصحراء الغربية, و إرادة السكان 
الصحراويين في ممارسة حقهم في تقرير المصير واإلستقالل".

وقالت المجموعة : "لقد مضى عام ونصف على استئناف الصراع المسلح 
في منطقة الصحراء الغربية, في حين ال يزال مكتب المفوضة السامية يلتزم 

الصمت حيال ملف اإلنتهاكات المنهجية للقانون الدولي اإلنساني وحقوق 
اإلنسان, من قبل قوة اإلحتالل )المملكة المغربية(, وعليه نجدد اإلعراب عن 
قلقنا البالغ إزاء اإلستخدام غير المشروع للطائرات بدون طيار من قبل جيش 

االحتالل, في استهداف المدنيين والمواشي في الصحراء الغربية, ما أسفر عن 
تدمير 22 سيارة مدنية, في انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني وقانون 

حقوق اإلنسان".
وطالب البيان من مكتب المفوضة السامية لحقوق اإلنسان, إيفاد بعثة مراقبة 

على وجه السرعة إلى األراضي المحتلة في الصحراء الغربية, و إدراج 
المعلومات ذات الصلة عن الوضعية في تقريرها القادم إلى مجلس حقوق 

اإلنسان.
ودعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, رئاسة مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة, إلى إيالء اهتمام خاص النتهاكات حقوق اإلنسان والحق 

في تقرير المصير في الصحراء الغربية, الناتجة عن اإلحتالل العسكري 
المغربي.

  قال اإنه بعد تغيري مدريد مل�قفها ح�ل ال�صحراء 
الغربية فمن امل�صتحيل القيام مبا ه� اأ�ص�اأ

رئي�س حزب "نويفا كاناريا�س"، 
رومان رودريغيز ينتقد 

�حلكومة �لإ�ضبانية 
 انتقد رئيس حزب "نويفا كانارياس"، رومان رودريغيز، الحكومة اإلسبانية 

الستسالمها "البتزاز" المغرب في القضية الصحراوية، معتبرا أنه "من 
المستحيل القيام بما هو أسوأ".

وفي رده على سؤال من المجموعة الوطنية، انتقد رومان رودريغيز، الذي 
يشغل أيضا منصب نائب رئيس حكومة جزر الكناري والمستشار المالي 

و الشؤون األوروبية والخارجية، الحكومة االسبانية الستسالمها "البتزاز" 
المغرب، حسب ما أوردته "أوروبا برس". 

وأضاف انه "من المستحيل القيام بما هو أسوأ"، موضحا أن إسبانيا وضعت 
نفسها "إلى جانب القوة المحتلة" التي تنتهك حقوق اإلنسان.

األمر نفسه ينطبق على وزير الخارجية االسباني األسبق، خوسيه مانويل 
غارسيا مارغالو، الذي انتقد يوم االثنين الماضي، تصرفات حكومة بيدرو 
سانشيز الحالية، بعد تغيير موقفها في القضية الصحراوية وتعليق الجزائر 

لمعاهدة الصداقة و حسن الجوار والتعاون مع مدريد، وقال إنه "انجاز 
دبلوماسي لم تنجزه أي حكومة حتى اآلن".

وقررت الجزائر يوم 8 جوان الماضي التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة 
وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا. 
وتم اتخاذ هذا القرار في أعقاب الموقف الذي تبنته الحكومة اإلسبانية والذي 

"يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود 
األمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد لألمين العام، ويساهم بشكل مباشر في 

تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".
  

�جلي�س �ل�ضحر�وي يكبد جنود 

�لحتالل �ملغربي بقطاع �ملحب�س 

خ�ضائر فادحة يف �لأرو�ح و�ملعد�ت 
نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت 

تخندقات قوات االحتالل المغربي بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر فادحة في 
األرواح والمعدات ، حسبما أفاد البيان العسكري رقم 561 الصادر عن وزارة 

الدفاع الصحراوية يوم الخميس الفارط.
وأوضح البيان الذي أوردته وكالة االنباء الصحراوية )واص( " أن مفارز 

متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز 
تخندقات جنود االحتالل بمناطق : اودي الظمران و أكرارة الفرسيك و سبخة 

تنوشاد و روس السبطي، الى جانب قصف مقر قيادة فيلق االحتالل الثالث 
واالربعين بمنطقة اميطير لمخينزة بقطاع المحبس ".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها 
أمس االربعاء على قوات االحتالل المغربي بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق 

لكصيبين ولكصيبي لكصر ولكصيبي لملس وخنكة بن زكة وروس تركانت 
ولكطيطيرة واربيب الكاعة وفدرة العش وفدرة لغراب وروس السبطي واكرارة 
العطاسة، حسب البيان ، الذي أضاف أن الجيش الصحراوي ركز قصفه أيضا 

على تموقعات جنود االحتالل في روس السبطي وأكرارة العطاسة مستهدفا 
نقطة اإلنذار رقم 181.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات 
االحتالل المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات" على طول 

الجدار الرملي )جدار الذل والعار( ، وفق ما جاء في البيان.

الوكاالت
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النا�صطة ال�صحراوية حمف�ظة مببا لفقري اأمام الربملان البا�صكي ت�صرح 

�ملمار�ضات �لقمعية لالحتالل �ملغربي بالأر��ضي �ل�ضحر�وية �ملحتلة 
تعترب جر�ئم حرب

أكدت الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، في كلمة ألقتها أمام لجنة تابعة للبرلمان الباسكي )اسبانيا(، أن الممارسات القمعية لالحتالل المغربي باألراضي الصحراوية المحتلة، السيما 
عقب خرق المغرب التفاق وقف إطالق النار يوم 13 نوفمبر 2020، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وبالخصوص ما طال النساء الصحراويات اللواتي يعانين من التعذيب 

واالعتقال.
 وفي مداخلة لها أمام لجنة حقوق اإلنسان والمساواة واإلنصاف التابعة للبرلمان الباسكي، قدمت المدافعة الصحراوية عن حقوق اإلنسان واألسيرة المدنية السابقة للحضور موجزا على 
الوضع الراهن باألرض المحتلة اين "يعيش الشعب الصحراوي في سجن كبير، حيث تطوق السلطات المغربية اإلقليم بحصار رهيب، وتمنع المنظمات الدولية الحقوقية ووسائل االعالم من 
زيارته" مضيفة بالقول : " باألراضي المحتلة ال حقوق سياسية للشعب الصحراوي الذي يطالب بتقرير المصير كباقي شعوب العالم، ويحرم أفراده من االستفادة من ثرواتهم الطبيعية)..( 

نعاني الفقر رغم امتالكنا أرضا غنية بخيرات وافرة".
وأبرزت الناشطة الحقوقية أن الوضع الميداني على األرض، وما اعقب الخرق المغربي التفاق وقف اطالق النار يوم 13 نوفمبر 2020 من ممارسات قمعية ارتكبتها سلطات االحتالل 
انتقاما من المدنيين الصحراويين، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، و بالخصوص ما طال النساء الصحراويات اللواتي يعانين من التعذيب واالغتصاب واالعتقال وتشويه 

السمعة وسط مجتمع محافظ.
كما وجهت السيدة بمبا لفقير نداء لطلب الحماية الدولية لنشطاء حقوق اإلنسان، والمساهمة في حمالت وقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من  طرف دولة االحتالل المخزنية 
وكذا الشركات االجنبية المتآمرة معها. وتوقفت الناشطة بمبا لفقير عند موضوع المعتقلين السياسيين، قائلة: "يعاني اليوم اكثر من 45 معتقال سياسيا صحراويا بالمعتقالت المغربية الرهيبة، 

موزعين على 11  سجن داخل القطر المغربي، بعيدين عن مكان تواجد عائالتهم بمئات الكيلومترات، الشيء الذي جعل أسرهم تعاني الويالت كي تتمكن من زيارتهم لدقائق معدودة".
وتحظى محفوظة بمبا لفقير منذ اطالق سراحها من زنزانات االحتالل المغربي العام 2020 برعاية برنامج حماية الباسك لحقوق االنسان، الذي يعتبر أداة تضامن سياسية، تهدف إلى حماية 

المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يرون أن حياتهم أو سالمتهم الجسدية مهددة نتيجة لنشاطهم السياسي او االجتماعي الذي يمارسونه ببلدانهم األصلية.
وتعتبر وضعية حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة من الصحراء الغربية كارثية، خاصة منذ انتهاك المغرب التفاق وقف إطالق النار في نوفمبر 2020, حيث تم اإلبالغ عن ازيد من 

160 انتهاك للحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة, وكذلك إلتفاقية جنيف الرابعة في األراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حسب ما اكدته تقارير اعالمية.



وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية نقال عن مصادر 
محلية وشهود عيان أن قوة خاصة لالحتالل 

الصهيوني  تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، 
وأطلقت وابال من الرصاص الحي باتجاه مركبة كان 

يستقلها ثالثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم على 
الفور وهم : يوسف ناصر صالح )23 عاما(، وهو 

شقيق الشهيد سعد صالح من جنين، وبراء كمال 
لحلوح ) 24 عاما( من مخيم جنين، وليث صالح 

ابو سرور )24 عاما(، وهو شقيق الشهيد عالء ابو 
سرور من جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات عنيفة اندلعت 
في المكان أطلق خاللها جنود االحتالل العيارات 

النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة ثمانية 
مواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العالج.

من جهتها  أدانت الرئاسة الفلسطينية,  اليوم الجريمة 
التي ارتكبها االحتالل الصهيوني في مدينة جنين 
باغتيال  ثالثة مواطنين حيث قالت في بيان لها 

»إن حكومة الكيان الصهيوني تتحمل مسؤولية هذا  
التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر 

وتفجر األوضاع.
وأضافت أن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات 

االحتالل تأتي قبيل زيارة الرئيس  االمريكي جو 
بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي 

استحقاق سياسي.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من 

الجرائم هي الرد الصهيوني على  المطلب األمريكي 
بوقف التصعيد.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية, اإلدارة األمريكية 
ب«التحرك الجدي والفاعل« من خالل الضغط 

الفاعل على حكومة اإلحتالل لوقف جرائمها 
وعدوانها المتواصل علىالشعب الفلسطيني قبل فوات 

األوان وخروج األمور عن السيطرة. وحذرت من أن 
حكومة االحتالل تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد 

دموي في األراضي المحتلة.
الفصائل الفلسطينية تدين الجريمة 

الصهيونية
كما أدانت فصائل فلسطينية هذه الجريمة ، حيث 

أكدت حركة حماس في تصريح صحفي أن »هذه 
جريمة متكاملة األركان، تأتي في  إطار العدوان 

الصهيوني الشامل والمتواصل على شعبنا الفلسطيني 
وأرضه ومقدساته«،محملة االحتالل كافة تداعياتها 

ونتائجها.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم:« إن جرائم 

االحتالل بحق شعبنا، لن تزيد  المقاومة إال قوة 
وعزيمة وإصرارا على المضي في طريق الجهاد 

والمقاومة حتى  تحرير كامل فلسطين من دنس 
االحتالل«.

وأضاف، إن دماء الشهداء الذين ارتقوا في جنين 
فجر هذا اليوم هي شاهد جديد على  جرائم االحتالل 

الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني والتي يجب أن 
تكون مدعاة لتصعيد  الفعل المقاوم ضد االحتالل 

والمستوطنين الصهاينة .

من جانبها شددت الجبهة الشعبيّة في بيان صحفي 
على أن  عملية االغتيال التي  نفذها االحتالل بحق 
الشبان الثالثة لن تزيد شعبنا ومقاومته إال إصراًرا 

على  مقاومة االحتالل وصوال إلى تدفيعه ثمن 
جرائمه ودحره عن أرضنا.

وأكدت الجبهة أن المقاومة بكافة أشكالها هي خيار 
شعبنا للرد على هذه الجريمة  البشعة، وهي درع 
شعبنا وسيفه القاطع اتجاه عصابات المستوطنين.
ونعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء 

جنين وقالت إن عملية اإلعدام واالغتيال الوحشية 
التي قامت بها قوات االحتالل الصهيونية لن تزيد 

الشعب  الفلسطيني إال إصرارا على الكفاح والمقاومة 
بكل الوسائل من أجل حريته واسقاط  نظام االحتالل 

واالضطهاد العنصري .
وقال مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة 

المبادرة، إن هذه  الجرائم ترتكب  أمام العالم بأسره 
في ظل استمرار سياسة المعايير الدولية المزدوجة 
والكيل  بمكيالين، مؤكدا أن االحتالل لن يردع إال 

بمقاومته وفرض العقوبات والمقاطعة  الشاملة عليه.
بدورها أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
أن سياسة االغتياالت  واإلعدامات بدم بارد ألبناء 

شعبنا، محاولة صهيونية  فاشلة لتقويض إرادة  
المقاومة والصمود.

وحملت الجبهة في تصريح صحفي حكومة االحتالل  
المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك  الجريمة النكراء، 

مؤكدة أن الشعب الفلسطيني بمقاومته لن يقف 
مكتوف األيدي.

وأكدت على أن ال خيار أمام الشعب الفلسطيني 
لمواجهة االحتالل والدفاع عن  كرامته الوطنية سوى 

بتصعيد المقاومة والمجابهة الشاملة بكل األشكال  
واألساليب.

»المحامين العرب« يدين اغتيال االحتالل 
لثالثة شبان في جنين

أدان األمين العام التحاد المحامين العرب النقيب 
المكاوي بنعيسى بشدة العملية اإلرهابية الجبانة التي 
اقترفتها قوات خاصة لالحتالل الصهيوني في مدينة 
جنين، والتي أسفرت عن استشهاد ثالثة من الشبان، 

وإصابة آخرين.
وقال بنعيسى، في بيان، صدر عنه أمس، إن العملية 

اإلرهابية التي نفذها االحتالل ما هي إال محاولة 
فاشلة لتثبيط عزيمة أبناء جنين الذين يتصدون بقوة 
وصالبة لالعتداءات الصهيونية التي يرتكبها ضد 

أبناء الشعب الفلسطيني بصورة شبه يومية، موضحا 
أن االحتالل جهز قوة خاصة للتسلل للمخيم، لتنفيذ 

عمليته اإلرهابية، بعد أن استعصى عليه اقتحام جنين 
لبسالة أبنائها في التصدي لهجماته المتكررة.

ودعا األمين العام، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق 
اإلنسان إلدانة هذا العمل اإلرهابي الذي يعتبر جريمة 

ضد اإلنسانية مكتملة األركان، مطالبا بفتح تحقيق 
موسع وشامل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
جرائم االغتيال التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما أكد على موقف 

االتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة إلى 
أن تتحرر كامل األراضي الفلسطينية من االحتالل

»التعاون االسالمي« تدعو المجتمع الدولي 
لحماية الشعب الفلسطيني

أعربت منظمة التعاون اإلسالمي، عن إدانتها لجريمة 
اغتيال قوات االحتالل الصهيوني ثالثة مواطنين 

فلسطينيين أول أمس، في مدينة جنين.
وحّملت المنظمة في بيان لها، قوة االحتالل 

الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة 
البشعة، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة 

االحتالل الصهيوني من أجل وقف جرائمها 
وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وارضه 

ومقدساته.

رف�ضا لعتقالهم الإداري 

6 معتقلني فل�سطينيني 
يخو�سون اإ�سرابا عن الطعام

يخوض ستة معتقلين في سجون االحتالل، إضرابهم 
المفتوح عن الطعام لتحقيق مطالب متعددة، أبرزها: إلغاء 

االعتقال اإلداري ووقف هذه السياسة، وإلغاء الحجز 
االنفرادي.

ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن المتحدث اإلعالمي 
باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن 

المعتقل خليل عواودة )40 عاًما( من بلدة إذنا بمحافظة 
الخليل مضرب منذ 108 أيام، رفًضا العتقاله اإلدارّي 
ويقبع في مستشفى »أساف هروفيه«، ووضعه الصحي 

خطير للغاية، ويزداد سوًءا مع مرور األيام، حيث يعاني 
من نقص في البروتينات والفيتامينات، وفي كمية السوائل، 

وفقد أكثر من 30 كلغم من وزنه، إضافة لضعف السمع 
والرؤية لديه، وهناك خشية من إمكانية تعرضه النتكاسة 

صحية مفاجئة، أو ضرر في الدماغ.
وأشار عبد ربه الى أن المعتقل رائد ريان )27 عاما( 

من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، مضرب منذ 73 
يوما، ويقبع في عزل »عوفر«، مؤكًدا أن مكوث معتقل 
مضرب طوال تلك الفترة في العزل وليس في المستشفى 
تعد سابقة، وهي سياسة من إدارة مصلحة السجون لكسر 
إرادته وعزيمته. ولفت عبد ربه الى أن ريان يعاني من 

نقص حاد في الوزن، ودوخان، وتقيؤ، وأوجاع في الرأس، 
والمفاصل.

كما يواصل أربعة معتقلين آخرون إضرابهم عن الطعام، 
وهم:- المعتقل  زكريا الزبيدي من مخيم جنين، مضرب 
منذ 14 يوًما إسناًدا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان 

يقبع في سجن »أيلون – الرملة«.
- المعتقل  عبد هللا البرغوثي من بلدة بيت ريما شمال غرب 

رام هللا، مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام رفًضا لعزله 
المتواصل منذ نهاية أيار، وهو محكوم بالّسجن 67 مؤبًدا، 

حيث يواجه أطول مدة حكم في تاريخ الحركة األسيرة.
- المعتقل يعقوب غوادرة من جنين، مضرب عن الطعام 
منذ )18( يوًما رفًضا الستمرار عزله في ظروف قاهرة 

وصعبة في عزل »أوهليكدار«، وهو محكوم بالّسجن 
المؤبد مرتين و35 عاًما.

- المعتقل محمد نوارة من رام هللا، مضرب عن الطعام 
منذ خمسة أيام رفًضا الستمرار عزله منذ 11 شهًرا في 

زنازين عزل »ريمون«، وهو محكوم بالّسجن مدى الحياة.
وفي سياق متصل، يواصل 640 معتقال إداريا في سجون 

االحتالل مقاطعتهم لمحاكم االحتالل لليوم الـ169 على 
التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة االعتقال 

اإلداري، وذلك مع استمرار االحتالل بتصعيده للجريمة 
عبر إصدار المزيد من األوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.
إلى ذلك، شارك عشرات الفلسطينيين أمس، في وقفة دعم 

وإسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام، خليل عواودة، 
ورائد ريان، رفضاً الستمرار اعتقالهما اإلداري.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين اللذين 
يواجهان أوضاعاً صحية حرجة بسبب تعنت إدارة مصلحة 
السجون في انهاء اعتقالها اإلداري، ورددوا شعارات منددة 

باالحتالل، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهما.
وشددوا على دعم ومساندة قضية المعتقلين، خاصة الذين 

يخوضون بعزيمتهم وإرادتهم معركة األمعاء الخاوية 
لنيل حريتهم، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق 

اإلنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الجدي والعاجل 
إلنقاذ حياة كافة المعتقلين.

الوكاالت
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رحبت مبواقف دولية راف�ضة جلرائم الحتالل، »حما�س«:

»�سنقاوم ال�ستيطان بكل الو�سائل حفاظًا على هوية القد�س«
أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية » 

حماس » رفضها المخطط الصهيوني االستيطاني 
الجديد في القدس المحتلة، مشددة على أنها ستقاوم 
االستيطان بكل الوسائل حفاظا على هوية القدس 

عربية إسالمية.
وأوضحت حركة »حماس« أمس، أن هذا 

المخطط يهدف إلى فصل منطقة حي المصرارة 
عن باب العامود وباقي أحياء المدينة المقدسة. 
كما اعتبرت »حماس« المخطط الجديد تهويداً 

وتعدياً صارخاً على األراضي الوقفية اإلسالمية 
والمسيحية بهدف تغيير معالم القدس وضرب 

الوجود الفلسطيني فيها.
وأكدت على أن محاوالت الصهاينة فرض واقٍع 

جديد على األرض لن يغير من واقع عروبة 
وإسالمية القدس. كما ودعت جماهير الشعب  

الفلسطيني وقواه وفصائله إلى التصدي لهذه 
المشاريع التهويدية ومقاومتها بكل الوسائل.

ويبدأ المخطط التهويدي الجديد من شارع األنبياء 
الذي يقع في الجزء الغربي من القدس، ويتصل 
بباب العامود وشارع السلطان سليمان، ويلتقي 

أيًضا مع شارع صالح الدين األيوبي.
ويسعى المشروع االستيطاني بشكل أساسي 

لقطع حركة المواصالت بين هذه الشوارع تحت 
مسميات »تطويرية وتحسينية«. وبدأ االحتالل 

في القدس بتنفيذ المرحلة األولى من المخطط قبل 
أيام بإقامة حديقة أمام شركة كهرباء المدينة.

ويأتي المخطط ضمن مشروع ما يسمى »مركز 
المدينة« الذي أعدته سلطات االحتالل قبل نحو 
20 عاًما، ويمتد على مساحة نحو 700 دونم، 
قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى 

شارع المقدسي شرًقا؛ سعًيا لتحديد سياسات البناء 
فيها وتغيير هويتها.

بالمقابل ثمنت حركة حماس دعوة وزيرة خارجية 

جنوب إفريقيا »ناليدي باندور«، المجتمع الدولي 
إلى محاسبة االحتالل على جرائمه وانتهاكاته 

المستمرة بحق شعبنا منذ 73 سنًة.
ولفت البيان إلى أن تلك المواقف والقرارات 

تعّد انتصاراً لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، 
وتكشف حقيقة االحتالل القائم على العنصرية 

واإلجرام، واالستهتار بالقانون والمواثيق الدولية، 
ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في 

محاسبة االحتالل أمام محكمة الجنايات الدولية، 
تثبيتاً للعدالة ولحّق شعبنا في الحريَّة وتقرير 

المصير.

الرئا�ضة الفل�ضطينية تدين وحتمل الكيان ال�ضهيوين م�ضوؤولية هذا الت�ضعيد اخلطري

ا�ست�سهاد ثالثة فل�سطينيني
واإ�سابة 8 بر�سا�س قوات الإحتالل يف جنني

ا�ضت�ضهد ثالثة فل�ضطينيني واأ�ضيب ثمانية اآخرون  بر�ضا�س قوات الحتالل ال�ضهيوين  اأول اأم�س،

 يف مدينة جنني، �ضمال ال�ضفة الغربية.
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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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رئي�ضة المفو�ضية الوطنية 

لترقية وحماية الطفولة ت�شكف

 تكوين حوالي 170 جمعية
 في مجال حماية الطفولة

قامت المفوضية الوطنية لترقية وحماية الطفولة 
منذ انطالق نشاطها بتكوين حوالي 170 جمعية 
في مجال حماية حقوق الطفل، حسب ما كشفت 

عنه بباتنة مسؤولة هذه الهيئة، مريم شرفي.
وأوضحت السيدة شرفي على هامش إشرافها 

على افتتاح الندوة الوطنية األولى حول 
"الطفل و تحديات اإلعالم الوافد" بجامعة 

باتنة 1 و ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه 
الوالية أن هذه الهيئة الوطنية ركزت منذ 

استحداثها على االستثمار في العنصر البشري 
و قامت بتكوين عدة متدخلين في مجال 

الطفولة وفق المهام المنوطة بها.
وقالت "نفتخر حاليا أن لدينا شبكة مجتمع 
مدني لتعزيز حقوق الطفل غايتها تكثيف 

حمالت التوعية حول كل ما يتعلق بالطفولة"، 
مؤكدة أن المجتمع المدني " سيبقى شريكا 

فاعال في الميدان.”وبالنسبة لوسائل اإلعالم 
التي اعتبرتها شريكا رئيسيا في تنفيذ السياسة 

الوطنية المتعلقة بترقية و حماية الطفولة، 
أشارت شرفي إلى مساهمة الهيئة التي تشرف 

عليها في تكوين عدد من الصحفيين في 
مختلف وسائل اإلعالم توجت بتنصيب شبكة 

اإلعالميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل و 
ذلك في يناير .2018

ف.م

 في تقرير لجامعة

 "جونز هوبكنز" الأمريكية 

اإ�صابات كورونا حول العالم 
تتجاوز الـ 538 مليونا

ذكرت جامعة )جونز هوبكنز( األمريكية، أن 
حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19( حول العالم، ارتفعت 
إلى 538 مليونا و477 ألفا و345 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها 
عبر موقعها اإللكتروني, أمس -, بأن إجمالي 
الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس حول العالم 

ارتفع إلى 6 ماليين و317 ألفا و530 وفاة.
وأوضحت, أن الواليات المتحدة سجلت أكبر 
عدد من حاالت اإلصابة حول العالم, والتي 

بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة, في حين 
تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة 

لتحتل المرتبة الثانية, تليها البرازيل بأكثر من 
31.6 مليون.ووفقا ألحدث البيانات, تصدرت 

الواليات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد 
الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس بأكثر من 
مليون حالة وفاة, تلتها البرازيل في المرتبة 
الثانية بـ668 ألفا و693 وفاة, ثم تأتي الهند 
في المرتبة الثالثة بإجمالي  524 ألفا و817 

حالة وفاة.
الوكالت

ورقلة:

 اأول فوج من حجاج جنوب الوطن 
يتوجه اإلى البقاع المقد�صة

توجه أول فوج من حجاج واليات جنوب 
الوطن صباح أمس الى البقاع المقدسة بالمملكة 

العربية السعودية ألداء مناسك الحج في أول 
رحلة جوية ذهابا انطالقا من مطار عين 

البيضاء بورقلة.وكان في توديع هذا الفوج الذي 
يضم 301 حاج وحاجة السلطات الوالئية، 
بعد أن استكملوا كافة اإلجراءات اإلدارية 

والجمركية والشرطية المعمول بها.
وبرمجت سبع )7( رحالت جوية برسم حج 
2022 لنقل ما يقارب 2.740 حاجا وحاجة 

من واليات ورقلة و الوادي و غرداية و 
إيليزي وجانت وتمنراست وتقرت والمنيعة 
والمغير بمعدل 290 شخصا في كل رحلة 
، مثلما أوضح لـ"وكالة األنباء الجزائرية" 

مسؤول المصلحة التجارية بالمديرية الجهوية 
لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عيسى داود.
وينتظر أن تتواصل رحالت الذهاب تباعا إلى 
غاية الفاتح من شهر يوليو القادم، فيما برمجت 
رحالت العودة بين 18 و31 من نفس الشهر، 
كما جرى توضيحه.وقد اتخذت جميع التدابير 

التنظيمية الالزمة من أجل التكفل التام بالحجاج 
وتوفير لهم كافة شروط الراحة، وفق ما أشير 

إليه.
ر.ن
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التظاهرة كانت فر�شة لل�شراكة وف�شاء حقيقي للترفيه والفرجة

 اإ�صدال ال�صتار عن الطبعة 
الـ 53 لمعر�ض الجزائر الدولي
اختتمت اأول اأم�ض، الطبعة الـ 53 لمعر�ض الجزائر الدولي التي افتتحت يوم الثنين الفارط بعد 

عدة اأيام من المبادلت المثمرة بين متعاملين اقت�شاديين وخبراء ومهنيين وممثلين عن الإدارات.

في جو مهيب ح�شره كبار اإطارات الدولة

جثمان الوزير الأ�صبق �صيد اأحمد فروخي 

يوارى الثرى بمقبرة الرويبة
  ووري الثرى بعد ظهر أمس بمقبرة "القدحية" بالرويبة بالجزائر 

العاصمة، جثمان الوزير األسبق سيد أحمد فروخي الذي وافته 
المنية أول أمس عن عمر ناهز الـ 55 سنة.وحضر مراسم التشييع 
كل من الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، ومدير ديوان رئاسة 

الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف، وكذا مستشار رئيس الجمهورية 
المكلف بالعالقات الخارجية، عبد الحفيظ عالهم، باإلضافة إلى 

أعضاء من الحكومة ومسؤولي أحزاب سياسية ومنظمات وطنية 
وأقاربه و جمع من المواطنين.

لإلشارة، كان آخر منصب تقلده الفقيد هو وزير الصيد البحري 
والموارد الصيدية في حكومة الوزير األول السابق، عبد العزيز 

جراد، سنة 2020. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد 
قدم تعازيه الخالصة الى عائلة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن 
يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

م�شتغانم: 

اإحياء الذكرى 177 لمحرقة اأولد رياح ببلدية نقمارية

�شخر كل الإمكانيات الب�شرية والمادية لإنجاح العملية

الأمن الوطني يحيي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

ب�شكرة

قتيل و12 جريحا في حادث مرور خطير

أحيت أمس والية مستغانم الذكرى 
177 لمحرقة قبيلة أوالد رياح 

بمغارة الفراشيح ببلدية نقمارية، 
حسبما علم من المديرة الوالئية 

للمجاهدين وذوي الحقوق، دليلة بن 
مسعود.و قامت السلطات المدنية 

والعسكرية المحلية و األسرة 
الثورية وعدد من المواطنين 

القاطنين بهذه البلدية )80 كلم شرق 
مستغانم( بالترحم على أرواح 

شهداء هذه المحرقة التي ارتكبها 

الجيش االستعماري الفرنسي في 
حق أزيد من ألف شخص من 
المدنيين العزل من قبيلة أوالد 

رياح بين 18 و20 جوان 1845, 
كما ذكرت السيدة بن مسعود في 
تصريح لوكالة األنباء الجزائرية.

وتم وضع أكليل من الزهور و 
قراءة فاتحة الكتاب أمام الجدارية 
المخلدة للمحرقة و زيارة مغارة 

الفراشيح التي لجأت إليها هذه 
القبيلة فرارا من قوة عسكرية 

مكونة من 4 أالف جندي بقيادة 
الكولونيل بيليسي )1794-

1864(, وفقا لذات المتحدثة.
وقام المشاركون في هذه االحتفالية 

بزيارة المتحف المحلي الذي 
أقيم بهذا الموقع و يضم عدد من 

المقتنيات التي عثر عليها في 
السنوات الماضية بالقرب من هذه 
المغارة التاريخية و حول الوادي 

الذي يمتد عدة كيلومترات.
اإ.�ض

تُطلق المديرية العامة لألمن الوطني، 
اليوم، حملة وطنية للتبرع بالدم في 
أوساط مستخدميها األمن الوطني، 

تزامنا مع إحياء اليوم العالمي 
للمتبرعين بالدم، الموافق لـ 14 

جوان من كل سنة، وذلك بالتنسيق 
مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم 

واالتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

وإلنجاح هذه الحملة الوطنية في 
مرحلتها الثانية، والتي ستدوم الى 
غاية 21 جوان 2022، سخرت 

المديرية العامة لألمن الوطني، كافة 
اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة، 

على غرار توفير مراكز حقن الدم 
المتنقلة على مستوى مقرات الشرطة، 

تجنيد الفرق الطبية والشبه طبية 

لألمن الوطني للسهر على السير 
الحسن لهاته العملية .تجدر اإلشارة، 
أن االنطالق الرسمي لهذه المبادرة، 
سيكون صبيحة اليوم على مستوى 
المركز الطبي االجتماعي المتعدد 

الخدمات لألمن الوطني "عمر 
حرايق" بالجزائر العاصمة.

ع.ط

توفي شخص وأصيب 12  آخرون 
بجروح في حادث مرور وقع أمس، 

ببلدية مزيرعة )60 كلم شرق بسكرة(، 
حسب ما علم من مصالح الحماية 

المدنية.
ووفقا لذات المصالح، فإن هذا الحادث 
الذي كان مسرحا له الطريق الوطني 

رقم 83 بمقطعه الرابط بين بسكرة 

وخنشلة مرورا بسيدي عقبة نجم عن 
اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل 

على خط بسكرة – خنشلة وشاحنة 
صغيرة و ذلك بمدخل بلدية مزيرعة.

وأسفر الحادث عن وفاة امرأة وإصابة 
12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 
11 سنة و64 سنة بجروح مختلفة، 

إستنادا لنفس المصدر. وقد تم نقل الجثة 

و إجالء الجرحى على متن سيارات 
إسعاف لوحدات الحماية المدنية نحو 

كل من العيادة المتعددة الخدمات بعين 
الناقة و مصلحة االستعجاالت بالمؤسسة 

العمومية االستشفائية بزريبة الوادي. 
من جانبها، فتحت المصالح األمنية 

المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد مالبسات 
الحادث بدقة، كما جرى توضيحه.

ف.م

فبعد غياب دام سنتين بسبب 
اإلجراءات المتخذة في سياق مكافحة 

وباء كوفيد-19، استقبلت الطبعة 
ال53 لمعرض الجزائر الدولي، 

على مدى خمسة أيام  وعلى مساحة 
قدرها 25.000 متر مربع، زهاء 

700 مؤسسة، من بينها 187 شركة 
أجنبية تمثل 20 بلدا.وكانت الواليات 
المتحدة األمريكية ضيفة شرف هذه 
الطبعة التي نظمت تحت شعار "من 

أجل شراكة استراتيجية" بمشاركة 35 
مؤسسة أمريكية تمثل قطاعات الطاقة 
و البناء والفالحة والصناعة-الغذائية 

والري و البيئة وصناعة الطيران 
والتعليم.

وتم عقد اجتماع تناول المفاوضات 
الجزائرية-األمريكية المتعلقة باتفاق-

االطار حول التجارة واالستثمار على 
هامش المعرض الذي سمح بابرام 
عدة اتفاقات شراكة بين متعاملين 
اقتصاديين جزائريين ونظرائهم 

األمريكيين في عدة قطاعات أولوية، 
من بينها الفالحة و الصناعة.

ولدى تدشينه لمعرض الجزائر 
الدولي يوم االثنين الفارط، دعا رئيس 

الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون 
إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات 

بين رجال األعمال الجزائريين 
ونظرائهم األمريكيين، كاشفا عن 

السعي لفتح خط جوي بين الجزائر 
ونيويورك "قبل نهاية السنة الجارية" 

من أجل تسهيل االتصاالت بين رجال 
األعمال في البلدين.

و الل حفل التوقيع على االتفاقات، 
أكدت سفيرة الواليات المتحدة في 
الجزائر، اليزابيت مور اوبين أن 

"العالقات الثنائية التي تربط الجزائر 
والواليات المتحدة االمريكية جد 

قوية ونريد أن نعززها في المجال 
االقتصادي"، مؤكدة أن بلدها سيساهم 

في تحقيق رؤية رئيس الجمهورية 
لسنة 2022 كسنة اقتصادية بامتياز 
من خالل التوقيع على عدة اتفاقات 

اقتصادية ثنائية.

وعالوة على المؤسسات األجنبية 
المشاركة في معرض الجزائر الدولي 

شارك نحو 530 عارضا جزائريا 
منهم 147 مؤسسة عمومية و383 

مؤسسة خاصة في جميع القطاعات، 
كما شاركت وزارة الدفاع الوطني 
ألول مرة في هذا المعرض ب19 
مؤسسة تمثل وحدات اإلنتاج ذات 

الطابع االقتصادي في قطاع الصناعة 
الميكانيكية, النسيج, وبناء السفن.
وعرفت التظاهرة مشاركة قوية 

للمؤسسات الصناعية للجيش الوطني 
الشعبي التي أضحت مثاال للمتعاملين 
من القطاعين العمومي والخاص من 

خالل شقها الطريق لهم في مجال 
االندماج الصناعي الوطني وتقليص 
االستيراد.وخالل افتتاحه  لمعرض 

الجزائر الدولي، استهل رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون زيارته 
ألجنحة المؤسسات الوطنية باألجنحة 

المخصصة لمديرية الصناعات 
العسكرية، حيث حيا جهود المؤسسة 

العسكرية في رفع نسبة اإلدماج.
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"القرية المتو�صطية".. حا�صنة 
الوفود ومفخرة "الباهية"

يعتبر المرفق الذي سيأوي الرياضيين والطواقم اإلدارية والطبية 
للدول المشاركة في األلعاب المتوسطية من بين المرافق التي من 

بين األمور المدرجة في دفتر شروط تنظيم األلعاب والتي من 
الضروري توفيرها، وهو المرفق المسمى "القرية المتوسطية" التي 
تعد أهم عنصر في التنظيم، حيث ستكون خالل فترة هذه التظاهرة 

االقليمية، مركزا إليواء وإطعام جميع المشاركين من رياضيين 
وكذلك مسؤولي المنتخبات الضيفة من 25 دولة إلى جانب البلد 

المضيف.
ولهذا الغرض، سارعت السلطات الجزائرية إلى تشييد القرية 

المتوسطية بمناسبة استضافة وهران للطبعة ال 19 لأللعاب, وذلك 
على مستوى القطب العمراني الجديد ببلقايد )بلدية بئر الجير( على 
مساحة تقدر ب 39 هكتاًرا و تحتوي على 4266 سريرا.ويقع هذا 
الصرح الرياضي والسياحي على بعد 20 كلم من المطار الدولي 

"أحمد بن بلة"، و 10 كلم من محطة النقل بالسكة الحديدية، و 
5ر2 كلم من المركب األولمبي الجديد بوهران الذي سيحتضن أهم 

المنافسات.
كما يضم ثالث مناطق، ويتعلق األمر بمنطقة سكنية مخصصة 

للرياضيين ومرافقيهم، وتحتوي غرًفا للمقيمين، ومطاعم، ومرافق 
للتدريب، ومركز صحي و فضاءات للراحة، إلخ.أما المنطقة الثانية 

فهي دولية، وتشبه منطقة العبور، حيث تفصل المدخل الرئيسي 
عن المنطقة السكنية، وبها مركز استقبال، ومنطقة نقل، ومكتب 

بريد، وبنك وغيرها.كما أطلقت على المنطقة الثالثة تسمية منطقة 
المتطوعين، و تضم غرف متطوعي األلعاب، فضال عن مطاعم 

وأماكن لالسترخاء.
وفي المجموع، تحتوي القرية المتوسطية على 2.263 غرفة تتسع 
لـ 4.266 سريًرا و 4 مطاعم و 55 مكتًبا طبًيا مخصًصا للوفود، 

باإلضافة إلى عيادة متعددة التخصصات تم إنشاؤها بمناسبة األلعاب 
والتي تم تجهيزها بمخبر ومركز التصوير باألشعة وجراحة العظام 

واإلنعاش ومصلحة الطب الداخلي وجميع التخصصات الالزمة لمثل 
هذه التظاهرات.

وللسماح للرياضيين باالعتناء بلياقتهم البدنية بعين المكان، تم تجهيز 
القرية المتوسطية بثالثة مالعب باإلضافة إلى خمس قاعات رياضية 
و أربعة فضاءات للراحة، إضافة إلى مسرح سمي بـ "مسرح أثينا.”

يذكر أن والية وهران أنشأت مؤخًرا شركة اقتصادية محلية مسؤولة 
عن إدارة القرية المتوسطية بعد انتهاء هذا الحدث الرياضي الذي 

تحتضنه الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعدما نظمت الدورة السابعة 
عام 1975 بالجزائر العاصمة.
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