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الرائد تهنئ وتحتجب 

بمنا�سبة عيد الأ�سحى المبارك 

يتقدم طاقم جريدة الرائد بتهانيه 

الخال�سة اإلى كل الجزائريين، متمنيا 

عيد �سعيد وكل عام والجزائر بخير.

عقب قرارها 

بمراجعة اأ�سعار 

الغاز الم�سدر
توقعات باإرتفاع عائدات الجزائر من المحروقات لأكثر من 60 مليار دولر

الجزائر تتبنى م�سالحة تاريخية بين "ال�سلطة الفل�سطينية" و"حما�ش"

اإنجاز جديد في �صجل الدبلوما�صية الجزائرية



أكد اللقاء الذي جمع رئيس دولة فلسطين برئيس 
حركة "حماس"، أن المستحيل ليس جزائريا، وأن 

الجزائر التي أُعلن قيام الدولة الفلسطينية على أرضها 
قادرة على احتضان المصالحة التاريخية بين الفصائل 

الفلسطينية، فبعد فشل جميع المساعي لحل الخالف 
القائم بين حركتي "فتح" و"حماس"، نجح رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون، في الجمع بين اإلخوة 
المتخاصمين، ليدّون التاريخ مجددا اسم الجزائر 

بأحرف من ذهب ويؤكد دورها الرئيسي في إدارة 
المفاوضات واإلصالح بين الفرقاء.

ولقي استقبال رئيس الجمهورية نظيره الفلسطيني 
ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، تجاوبا 

كبيرا وإشادة واسعة بدور الدبلوماسية الجزائرية في 
تحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية، فبالرغم من أن 

بيان رئاسة الجمهورية الذي أورد خبر اللقاء، لم 
يتطرق إلى فحواه ومخرجاته، غير أن الصور التي 
بثت عبر قنوات التلفزيون العمومي ترجمت الدور 

الفعال للجزائر وأكدت نجاحها في إذابة الجليد والجمع 
بين المتخاصمين.

ومن شأن لقاء أول أمس، أن يمهد الطريق امام 
مزيد من المفاهمات والتصالح بين مختلف الفصائل 

الفلسطينية، وهو ما تسعى إليه الجزائر، فقد أكد رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات 
استعداد الجزائر لتبني مبادرة الصلح وتنظيم لقاء 
جامع بين مختلف األطياف الفلسطينية، وهو ما تم 
بالفعل حيث توالت زيارات الوفود الفلسطينية إلى 

الجزائر واستمع رئيس الجمهورية غلى مختلف اآلراء 
والمقترحات في سبيل الوصول إلى اتفاق فلسطيني- 

فلسطيني، تحضيرا النعقاد القمة العربية المرتقبة 
في الفاتح من نوفمبر المقبل، والتي سيكون للقضية 

الفلسطينية خاللها حصة األسد.
وباإلضافة إلى الرمزية التاريخية التي ميزت زيارة 

القيادات الفلسطينية للجزائر لمشاركة احتفاالتها 
المخلدة لستينية االستقالل، برهنت الجزائر تمسكها 
بنصرة القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق الوفاق 

والمصالحة، فقد جددت منذ أشهر دعوتها الفصائل 
الفلسطينية الستكمال مسار المصالحة الوطنية، حيث 

استقبلت شهر ديسمبر من السنة الماضية رئيس الدولة 

الفلسطينية محمود عباس، الذي وافق آنذاك على  
استضافة الجزائر مؤتمرا للمصالحة الفلسطينية يسبق 
القمة العربية، لتعقب زيارة أبو مازن زيارات وفود 
من الفصائل الفلسطينية شملت كال من رئيس الدائرة 

السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي، ووفد 
من حركة فتح بقيادة عزام األحمد، ووفد من حركة 
حماس ضم كاًل من خليل الحية وعلي بركة، ووفد 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نائب األمين 
العام فهد سليمان، ووفد عن الجبهة الشعبية - القيادة 

العامة، بقيادة طالل ناجي.

ت�سمية �سارع برام اهلل با�سم اجلزائر

وتم على هامش اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية 
بنظيره الفلسطيني أبو مازن ورئيس المكتب السياسي 
لـ"حماس"، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف 
رحال"، التوقيع على وثيقة تنص على تسمية شارع 

برام هللا باسم الجزائر.

تقدم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس, 
بتعازيه إلى الجيش الوطني الشعبي وإلى عائلة الشهيد 
العريف المتعاقد, سالوي سمير, الذي سقط في ميدان 

الشرف بوالية عين الدفلى, "متصديا أليادي الغدر 

اإلرهابية.«وكتب الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي 
بموقع "تويتر" :"إنا هلل وإنا إليه راجعون. تعازي 

الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سالوي سمير, 
و لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش 

التحرير الوطني, عقب استشهاده متصديا أليادي الغدر 
اإلرهابية, بميدان الشرف بوالية عين الدفلى, ليلتحق 

بالشهداء األبرار, في أيام الوفاء لشهدائنا.«
ر.ن

 اأ�ساد االأمني العام ملنظمة التعاون اال�سالمي، 

ح�سني ابراهيم طه، اأم�س، مببادرة رئي�س 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون، الذي جمع اأم�س 

الثالثاء باجلزائر كال من الرئي�س الفل�سطيني، 

حممود عبا�س، ورئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة 

اإ�سماعيل هنية، معتربا  حما�س الفل�سطينية، 

اإياها "خطوة جد اإيجابية.«

ع.ط

وجاء تصريح األمين العام لمنظمة التعاون 
االسالمي عقب استقباله من قبل وزير الشؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان 
لعمامرة، بالجزائر العاصمة.وأوضح في تصريحه 

الصحفي أنه تطرق مع رئيس الدبلوماسية الجزائرية 
إلى "مبادرة الجزائر للمصالحة بين الطرفين" 

الفلسطينيين، التي اعتبرها "خطوة جد إيجابية.«
وأضاف أن "الجزائر تضطلع بدور هام بمساندتها 
لكل ما من شأنه احالل السلم وتعزيز األخوة بين 

الفلسطينيين.« األشقاء 
وكان الرئيس تبون قد جمع، أمس الثالثاء بالمركز 
الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر 

العاصمة، رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، 
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، 

اسماعيل هنية، في لقاء تاريخي بعد فتور دام 
سنوات. وجمع اللقاء أيضا ممثلين عن السلطة 

الفلسطينية و حركة حماس.

من جهة أخرى، وبعد تجديد تهانيه للجزائر، 
شعبا وحكومة، بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين 

السترجاع السيادة الوطنية، ذكر السيد حسين 
ابراهيم طه ب "مساندة" منظمته للجزائر "البلد 

الشقيق والعضو الفاعل فيها.« وقال في هذا 
الصدد "كان من واجبنا حضور فعاليات االحتفال 
بالذكرى الستين الستقالل الجزائر بصفتها عضوا 
مؤسسا لمنظمتنا.« وأوضح المسؤول أنه تطرق 

مع لعمامرة إلى "جميع النقاط" التي تخص منظمة 
التعاون اإلسالمي، كما تطرق األمين العام لمنظمة 

التعاون االسالمي ورئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى 
"مكافحة االرهاب والوضع في ليبيا واليمن وقضية 

الروهينغا".

اإميان. �س

 تاأكيد على �سرورة تعزيزها

 ال�سيما على امل�ستوى الربملاين

بوغايل يتباحث مع �سفرية بريطانيا 
واإيرلندا ال�شمالية العالقات بني البلدين

تباحث رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، ابراهيم بوغايل، 

اأم�س، مبقر املجل�س، مع �سفرية مملكة بريطانيا العظمى 

واإيرلندا ال�سمالية لدى اجلزائر، ت�سام واردل، واقع 

العالقات بني البلدين و�سبل تعزيزها ال�سيما على امل�ستوى 

الربملاين، ح�سب ما اأفاد به بيان للمجل�س.

ف.م

 أوضح المصدر ذاته, أن " بوغالي استقبل تشام واردل بمقر المجلس, 
حيث شكل اللقاء فرصة استعرض خاللها رئيس المجلس, واقع العالقات 

التي تجمع البلدين حيث شدد على ضرورة تعزيزها السيما على المستوى 
البرلماني", معلنا في نفس السياق عن "تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة 

بين البلدين قريبا.«وعلى الصعيد التعاون االقتصادي, دعا السيد بوغالي 
إلى "مواصلة جهود التعاون, السيما بعدما تم التصويت على مشروع 

القانون المتعلق باالستثمار الذي سيحسن مناخ األعمال بفضل االمتيازات 
التي تضمنتها أحكامه.«

أما على صعيد التعاون العلمي والثقافي, فقد أشاد رئيس المجلس -حسب 
البيان- بـ "الجهود التي بذلتها مؤسسة )ويستمنستر( والمركز الثقافي 

البريطاني في هذين المجالين", داعيا بهذا الخصوص إلى "تعزيز الشراكة 
في مجال التعليم العالي بين الجامعات الجزائرية والبريطانية.«

من جهتها, أكدت تشام واردل, أن "بالدها باتت تولي اهتماما متزايدا 
للجزائر", وأضافت بأن "بريطانيا لديها رغبة في تعزيز تعاونها البرلماني 

مع الجزائر لدعم التعاون الثنائي بشكل عام", مقترحة في هذا السياق أن 
"تتولى مجموعة الصداقة معالجة ملفات محددة مسبقا ليكون دورها أكثر 
فاعلية.« وفي سياق التعاون االقتصادي, دعت السيدة السفيرة إلى "بحث 
سبل إقامة شراكات جديدة بعيدة عن المجاالت التقليدية إلضفاء مزيد من 

الديناميكية على التعاون بين البلدين.«
ولفت بيان المجلس إلى أن جانبا من هذا اللقاء, خصص للتطرق إلى عدد 
من المسائل المطروحة على الساحة الدولية واإلقليمية, حيث جدد بوغالي 

التذكير بمواقف الجزائر الثابتة إزاءها, كما هو الحال بالنسبة للقضيتين 
الفلسطينية والصحراوية والوضع في ليبيا.

 الرئي�س تبون يتلقى مكاملة هاتفية 
من الرئي�س الأ�شبق املجاهد اليمني زروال

   
تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس, مكالمة هاتفية من أخيه 

الرئيس األسبق المجاهد اليمين زروال, هنأه فيها والشعب الجزائري 
بنجاح االحتفاالت المخلدة للذكرى الستين لعيد االستقالل, حسب ما أفاد 
به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, 

عبد المجيد تبون, اليوم, مكالمة هاتفية من أخيه الرئيس األسبق المحترم, 
المجاهد اليمين زروال, هنأه فيها والشعب الجزائري بنجاح االحتفاالت 
المخلدة للذكرى الستين لعيد االستقالل, مشيدا بهذه المناسبة بما تضمنته 
هذه االحتفاالت المميزة من نشاطات نوعية ورمزية, بأبعادها الوطنية 
والتاريخية, وال سيما االستعراض العسكري الذي يعكس ما وصل إليه 

الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, من تطور واحترافية 
لصون الوطن والدفاع عن سيادته.«

ق.و

نقل له ر�سالة خطية من الرئي�س الفرن�سي

 الرئي�س تبون ي�شتقبل املوؤرخ
الفرن�شي بنيامني �شطورا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المؤرخ الفرنسي، بنيامين 
سطورا، الذي نقل له رسالة خطية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل 

ماكرون، حسب ما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: 
"استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المؤرخ الفرنسي، بنيامين 

سطورا، الذي يزور الجزائر لحضور االحتفاالت المخلدة للذكرى الستين 
لعيد االستقالل، نقل له، بهذه المناسبة، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي، 

إيمانويل ماكرون".

..وي�شتقبل الأمني العام لحتاد ال�شغل التون�شي
   

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بمقر رئاسة 
الجمهورية، األمين العام التحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي.وقد 
جرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، 

واألمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة.
ع.ط

 يف ندوة �سحفية م�سرتكة ن�سطها 

رفقة رئي�سة جمهورية اإثيوبيا

 تبون يعلن عن فتح خط جوي مبا�شر 
بني اجلزائر واأدي�س اأبابا 

   
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، عن فتح خط جوي 

مباشر بين الجزائر و أديس أبابا "في أقرب اآلجال.«وفي ندوة صحفية 
مشتركة نشطها رفقة رئيسة جمهورية إثيوبيا, السيدة ساهل وورك 

زيودي, عقب استقباله لها بمقر رئاسة الجمهورية, كشف الرئيس تبون 
عن اتفاق الطرفين على "فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة و 

أديس أبابا في أقرب اآلجال.«
وحول المحادثات التي جمعته برئيسة إثيوبيا, أوضح رئيس الجمهورية 
أنها شكلت "فرصة إلجراء حوصلة" للعالقات الثنائية بين البلدين.وفي 
هذا الصدد, لفت رئيس الجمهورية ان هذه العالقات ال ترقى لمستوى 

طموحات البلدين اللذين يعدان "دولتين كبيرتين, صديقتين وقريبتين 
لبعضهما البعض", مما يتوجب "تحسينها أكثر فأكثر من كل الجوانب.«

وبعد أن وجه شكره للسيدة ساهل وورك زيودي على مشاركتها في 
االحتفاالت المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية, أعرب الرئيس تبون 
عن أمله في أن تكون زيارتها للجزائر "نقطة انطالق جديدة" في العالقات 
االقتصادية والسياسية بين البلدين، كما أكد رئيس الجمهورية أن المحادثات 
التي جمعته بالرئيسة اإلثيوبية أبانت عن "توافق" في مواقف البلدين حول 

أغلب القضايا المطروحة حاليا على الساحتين اإلفريقية والدولية.
ق.و
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لعمامرة ي�ستقبل االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�سالمي

اإ�شادة مببادرة الرئي�س تبون جلمع حممود عبا�س و اإ�شماعيل هنية 

رئي�س اجلمهورية يعزي يف ا�شت�شهاد العريف
 املتعاقد �شالوي �شمري بعني الدفلى مت�شديا لأيادي الإرهاب

اجلزائر تتبنى م�ساحلة تاريخية بني "ال�سلطة الفل�سطينية" و"حما�س"

اإجنـــاز جديــد يف �شجل 
الدبلوما�شيــة اجلزائريــة

عّززت اجلزائر ر�سيدها الدبلوما�سي امل�سّرف، بتبني و�ساطة تاريخية بني القيادات الفل�سطينية وحتقيق امل�ساحلة 

بني حركتي "فتح" و"حما�س" بعد عقود من اخلالف، واأكد اللقاء الذي جمع حممود عبا�س با�سماعيل هنية اأول 

اأم�س، مت�سك اجلزائر مببادرتها الرامية اإىل حتقيق �سلح فل�سطيني-فل�سطيني، متهيدا النعقاد القمة العربية التي 

 اأرادها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، قمة جامعة، تتقبل خمتلف االآراء وتفتح اأبوابها امام جميع الدول، 

يف �سبيل بلوغ هدفها االأ�سمى وهو اإعادة بناء البيت العربي على اأ�س�س قوامها التفاهم وال�سفاء.



أعلنت  مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية 
المائيات بشرشال عن اختتام  فعاليات اختتام  السنة 

البيداغوجية لمؤسسات القطاع بتخرج 7154 مهني بحري 
في شتى التخصصات، حملت اسم الوزير األسبق للقطاع، 

المرحوم سيد أحمد فروخي.
وبهذه المناسبة كشف وزير الصيد البحري والمنتجات 

الصيدية سفيان صالواتشي خالل إشرافه على حفل 
اختتام سنة التكوين رفقة والي تيبازة أبو بكر الصديق, 
أن معاهد ومدارس قطاعه عبر التراب الوطني سمحت 

هذه السنة بتكوين 7154 مهني بحري منهم 4696 طالب 
في تخصصات الصيد البحري و تربية المائيات، و شمل 
التخرج تكوين 2458 متربص وفق نمط التكوين حسب 
الطلب, السيما في مجال تربية األسماك في المياه العذبة 

فيما تم التكفل في إطار االتفاقية الممضاة مع وزارة العدل, 
بتكوين 725 سجين في تربية المائيات القارية, لتسهيل 

إعادة إدماجهم بعد خروجهم من مراكز إعادة التربية, إلى 
جانب استفاد 114 متربص من تكوين تأهيلي في مجال 

تحويل المرجان األحمر.
و أشاد الوزير في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها أساتذة 

مختلف المؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني و النتائج 

"المعتبرة" رغم الظروف الصحية التي مرت بها البالد و 
سجل بالمناسبة أن موضوع التكوين يكتسي "أهمية بالغة" 

لما له من دور "محوري" في تجسيد مخطط عمل الحكومة 
في شقه المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات بهدف 

تطوير الصيد في أعالي البحار و نشاط بناء وإصالح 
السفن بقدرات وطنية, و كذا الصناعات المرتبطة بها.

 و قال الوزير انه "يشهد قطاع الصيد البحري و تربية 
المائيات في اآلونة األخيرة ديناميكية تجسدت من خالل 
إنجاز أول سفينتين كبيرتي الحجم ساهمتا في حملة صيد 

التونة الحمراء لسنة 2022، باإلضافة إلى إنجاز عدة 
مشاريع في تربية المائيات البحرية منها والقارية, حيث 

دخل عدد كبير منها مرحلة االستغالل.«
وأضاف  أن تدابير رفع العراقيل عن االستثمارات مست 
177 مشروع استثماري على مستوى 28 والية, األمر 

الذي يسمح, كما قال ب"خلق 2349 منصب شغل"، داعيا 
بخصوص آفاق التكوين, الى مواصلة و مضاعفة الجهود  
لتطوير المنظومة القطاعية للتكوين و تكييفها مع متطلبات 

المهنيين والمتعاملين االقتصاديين في الصيد البحري و 
تربية المائيات, وكذا الشباب الراغبين في العمل بهذا 

القطاع على مستوى مختلف مناطق البالد، و يتعلق األمر 

بالعمل على إدراج موضوع تنمية المقاوالتية في مختلف 
برامج التكوين القطاعية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية 

لدعم وتنمية المقاوالتية مع التركيز على مواضيع السالمة 
البحرية لفائدة المهنيين بما يساهم في حماية األرواح 

و الممتلكات, باإلضافة إلى حقوقهم في مجال الضمان 
االجتماعي بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

وشدد الوزير انه  يتوجب على القائمين على التكوين 
بقطاع الصيد البحري, العمل على تنويع عروض التكوين 
بما يستجيب الحتياجات المهنيين والمتعاملين االقتصاديين  

والمستثمرين في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، 
قائال "انه  يتوجب عليهم أيضا مواكبة التقنيات الحديثة 

في مجال التكوين بما يساهم في رفع إنتاج الصيد البحري 
وتربية المائيات و تسريع عملية إصدار النصوص 

التنظيمية الخاصة بالتكوين السيما ما تعلق بالصيد في 
أعالي البحار, كما خلص الوزير.

يجدر االشارة انه أشرف الوزير خالل حفل التخرج على 
تكريم أسرة الوزير السابق الفقيد سيد أحمد فروخي وكذا 
الطلبة المتفوقين األوائل من بين المتخرجين الى جانب 

عدد من األساتذة و المكونين.
مرمي عثماين

وفي مستهل هذا الحفل الرمزي، ألقى الفريق أول كلمة 
حرص من خاللها على تقديم، باسم رئيس الجمهورية، 

أزكى آيات الشكر والعرفان لكافة المشاركين في 
االستعراض العسكري، نظير الجهود المضنية التي 
بذلوها،  بكل تفاني وإخالص، في سبيل إنجاح هذا 

االستعراض التاريخي، الذي أشاد به أصدقاء الجزائر:
" يطيب لي كثيرا بهذه السانحة الكريمة، التي تأتي 

على إثر النجاح الباهر لالستعراض العسكري، الذي 
تم تنظيمه أمس، بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين 

لعيد االستقالل واسترجاع السيادة الوطنية، أن أتقدم 
لكم باسم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد 

األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم 
كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأحر التهاني 
وأزكى آيات الشكر والعرفان، نظير الجهود المضنية 

التي بذلتموها، بكل تفاني وإخالص، طيلة كافة مراحل 
تحضير وتنفيذ هذا االستعراض العسكري، الذي سيبقى 
راسخا في ذاكرة األمة إلى أبد الدهر.لقد أبدعتم بحق، 
في هذا الحدث الناجح بكل المقاييس، السيما من خالل 
تحليكم باالنضباط المثالي واالحترافية العالية وأدائكم 

المنسجم والمتناسق، والدقة في أداء العروض في البر 
والجو والبحر، ولم تبخلوا بأي جهد، من أجل إنجاح هذا 
االستعراض التاريخي، الذي شّرفتم به أنفسكم وجيشكم 

ووطنكم الجزائر.

لقد تابع العالم أجمع ذلك اإلصرار الذي كان يسكن 
قلوبكم، والعزيمة التي تحليتم بها خالل هذا االستعراض، 

حيث أشاد به أصدقاء الجزائر الكثيرين، الذين أبى 
بعضهم إال أن يشاركونا فرحتنا بهذه الذكرى المجيدة، 
اعترافا منهم بالمكانة الخاصة التي تحتلها الجزائر في 

قلوب شعوبهم، ومساهمتها الفاعلة في إرساء األمن 
واالستقرار في المنطقة اإلقليمية، ودورها التاريخي 

في مساندة القضايا العادلة في العالم."الفريق أول أكد 
أن هذا االستعراض يحمل رسالة بالغة المعاني مفادها 
أن سالح الجيش الوطني الشعبي موجه حصرا للدفاع 

عن الجزائر، إلى جانب المساهمة في إحالل السلم 
واالستقرار في العالم، تحت وصاية األمم المتحدة:

" لقد حرصنا شديد الحرص على أن يكون هذا 
االستعراض العسكري المهيب، في مستوى أبعاد 

ورمزية هذه الذكرى الخالدة وفي مستوى تضحيات 
صانعيها ووفاء من صانوا الوديعة، فضال عن تقوية 
الجبهة الداخلية، وتعزيز الرابطة بين الشعب وجيشه 

وأفراده، الذين هم أوال وقبل كل شيء أبناء هذا الشعب 
العظيم ومن صلبه، كما أردنا، من خالل هذه االحتفالية، 

إيصال رسالة بالغة المعاني، مفادها أن سالح الجيش 
الوطني الشعبي موجه حصرا للدفاع عن الجزائر، 

وحماية حدودها، والذود عن سيادتها الوطنية، إلى جانب 
المساهمة في إحالل السلم واالستقرار في العالم، تحت 

وصاية األمم المتحدة، وأن الجزائر تعبر بكل وضوح 
عن إرادتها وعزيمتها لالضطالع بدور محوري على 
الساحة اإلقليمية والدولية، في إطار القانون الدولي. "

الفريق أول جدد في الختام تهانيه ألعضاء اللجان 
المشرفة على تحضير هذا االستعراض، طالبا من الجميع 

بذل المزيد من الجهود المتفانية، من أجل المضي قدما 
نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات:"وإذ أجدد لكم تهاني 

الحارة، فإنه ال يفوتني أن أتوجه، إلى كافة أعضاء اللجان 
المشرفة على تحضير هذا االستعراض، وعلى رأسهم 

السيد اللواء، قائد الناحية العسكرية األولى، بأصدق 
التشكرات، على الجهود المضنية المبذولة من قبل الجميع 

في سبيل إنجاح هذا الحدث العسكري الهام. 
وفي األخير، ال يسعني إال أن أحثكم جميعا على 
المواصلة على هذا النهج القويم وبذل المزيد من 

الجهود المتفانية، من أجل المضي قدما نحو تحقيق 
المزيد من اإلنجازات، المتوافقة مع طموحات جيشنا، 
الهادفة دوما إلى المساهمة في تحقيق تطلعات وآمال 

شعبنا المشروعة، وتأكيد قدرتنا كجزائريين على حفظ 
هيبة الوطن الغالي، وعلى منحه المكانة المرموقة 

التي يستحقها بين األمم".  في نهاية هذا الحفل، أسدى 
السيد الفريق أول شهادات تكريم لكافة الضباط وضباط 

الصف ورجال الصف اللذين شاركوا في تحضير وتنفيذ 
اإلستعراض العسكري البري و الجوي والبحري .

عزيز طواهر
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اجلزائر العا�صمة:

 خمطط �أمني وقائي خا�ص
 بعيد �لأ�ضحى �ملبارك

�سطرت م�سالح اأمن والية اجلزائر، مبنا�سبة عيد 

االأ�سحى املبارك، خمططا اأمنيا وقائيا خا�سا عرب 

اإقليم اخت�سا�سها ل�سمان اأمن املواطن وحماية 

ممتلكاته، ح�سب ما اأفاد به، اأم�س، بيان لذات امل�سالح.

اإ.�س

وجاء في البيان:  "بمناسبة عيد األضحى المبارك, سطرت 
مصالح أمن والية الجزائر, مخططا أمنيا وقائيا خاصا عبر 

إقليم اختصاصها, يتضمن جملة من التدابير االحترازية 
األمنية والوقائية التي من شأنها ضمان أمن المواطن وحماية 

ممتلكاته".
وأضاف المصدر ذاته, أن "المخطط األمني يشمل وضع 

تشكيل أمني ميداني يتمثل في دوريات راكبة وأخرى راجلة 
على مستوى األماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين 

يومي العيد, من أسواق على تنوعها, مساجد ومقابر, 
محطات نقل المسافرين وكذا األماكن العمومية التي تشهد 
إقباال كبيرا للعائالت في هذه المناسبة".وبالموازاة مع ذلك 
"تم تدعيم فصائل األمن المروري بتشكيالت شرطية تعمل 

على ضمان االنسيابية المرورية على مستوى الطرق 
الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية بالمناسبة".

وفي ذات السياق, "تم اتخاذ جميع اإلجراءات األمنية 
الالزمة لضمان مراقبة فعالة لإلقليم وتجسيد التواجد الدائم 
والمستمر في الميدان, حيث يعتمد هذا المخطط على العمل 

الجواري وتثمين الخدمة العمومية مع ضمان التدخل 
السريع والفعال عند الضرورة حيث تهدف هذه اإلجراءات 
األمنية باألساس إلى الحفاظ على النظام, السكينة والصحة 
العموميين إلى جانب السالمة المرورية وحماية األشخاص 

والممتلكات العمومية والخاصة مع المحافظة على البيئة 
والمحيط".

وأكدت مصالح أمن والية الجزائر, في بيانها, أنها تبقى على 
أتم االستعداد للتكفل بانشغاالت المواطنين عبر الخطوط 

الهاتفية, خط النجدة )17(, الرقم األخضر )15/48(, الرقم 
)104( وكذا تطبيق "ألو شرطة", للتبليغ عن كل ما من 

شأنه المساس بسالمة وأمن المواطنين وممتلكاتهم".

حوادث املرور حت�سد املزيد من االأرواح

 وفاة 37 �ضخ�ضا و�إ�ضابة 1801 
�آخرين بجروح خالل �أ�ضبوع

لقي 37 شخصا حتفهم وأصيب 1801 آخرون بجروح 
متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور  سجلت بمناطق 
متفرقة من الوطن بين 26 جوان و2 جويلية , حسب ما 
كشفت عنه أمس مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها. 

وقد سجلت أثقل حصيلة بوالية وهران بوفاة 04 أشخاص 
و جرح 61 أخرين في 51  حادث مرور, حسب المصدر 

ذاته، كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3271 تدخال 
سمحت بإخماد 2501 حريق أهمها في والية سطيف التي 
سجلت فيها 204 حريق. وفي نفس الفترة, نفذت وحدات 
الحماية المدنية 7419 تدخـل فـي لتغطية 6238 عملية 
إسعاف و إنقاذ 686 شخص من الخطر, يضيف بيان 

المديرية العامة للحماية المدنية.
ع.ط

�سندوق التقاعد-بنك التنمية املحلية: 

 تعزيز �ل�ضر�كة لتقريب
 �خلدمات وت�ضهيل �لجر�ء�ت 

لفائدة �ملتقاعدين
   

تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين 
الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية في إطار 

تعزيز الشراكة بين الطرفين, بهدف تقريب الخدمات 
وتسهيل اإلجراءات البنكية وتخفيفها لفائدة فئة المتقاعدين.

وقد وقع على هذه االتفاقية, المكلف بتسيير الصندوق 
الوطني للتقاعد, السيد جعفر عبدلي والمدير العام لبنك 

التنمية المحلية, يوسف للماص, في إطار تعزيز الشراكة 
بين الطرفين, بغية تقريب الخدمات وتسهيل اإلجراءات 
وتخفيفها لفائدة المتقاعدين, خاصة الذين لديهم حسابات 

بنكية لسحب معاشاتهم ومنحهم.
وبهذه المناسبة أكد عبدلي أن هذه الشراكة تندرج في 

إطار سياسة تقريب الخدمات من المواطن, وترمي الى 
"وضع في متناول المتقاعدين خدمات ترقى إلى مستوى 
تطلعاتهم" وذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة.وبدوره 
أوضح للماص أن هذه االتفاقية "تسمح بصب معاشات 
ومنح المتقاعدين في أنسب اآلجال مع ضمان السرعة" 

وتمكن هذه الفئة "من سحب معاشاتهم بكل أريحية", إلى 
جانب االستفادة من عدة خدمات بنكية أخرى تتماشى مع 

المتطلبات الراهنة. وأبرز السيد للماص أن بنك التنمية 
المحلية يتوفر على "الخبرة واإلمكانيات" بفضل "نظامه 
المعلوماتي المتطور وإستراتيجية الرقمنة التي تبناها في 
السنوات األخيرة والتي يعمل باستمرار على تطويرها".

ع.ط

الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة يرتاأ�س حفل تكرمي اإطارات اجلي�س بالبليدة وي�سرح

"لقد تباع �لعامل �أجمع ذلك �لإ�ضر�ر �لذي كان ي�ضكن 
قلوبكم و�لعزمية �لتي حتليتم بها خالل هذ� �ل�ضتعر��ص"

تراأ�س الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، اأم�س، على م�ستوى 

املدر�سة الوطنية لتقنيي الطريان بالبليدة بالناحية الع�سكرية االأوىل، حفل تكرمي وتهنئة  اإطارات 

وم�ستخدمي اجلي�س الوطني ال�سعبي امل�ساركني يف اال�ستعرا�س الع�سكري املنظم يوم اأم�س مبنا�سبة 

االحتفال بالذكرى ال�ستني لعيد اال�ستقالل وا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية.

تقرر اإدراج مو�سوع تنمية املقاوالتية يف خمتلف برامج التكوين القطاعية

تخرج �أزيد من 7 �آلف مهني يف تخ�ض�ضات �ل�ضيد �لبحري منهم 725 �ضجني



ودفعت العمليات العسكرية الروسية على األراضي 
األوكرانية أسعار النفط والغاز للوصول لمستويات 
على  العالمي  الطلب  تعافي  مع  بالموازاة  قياسية، 
الوضع  بشأن  المخاوف  انحسار  بفعل  الطاقة، 
كورونا.وكشف  فيروس  بتفشي  المرتبط  الصحي 
والشأن  الطاقة  استراتيجيات  خبير  الدندني  نايف 
االستشاري  المجلس  وعضو  العالمي  النفطي 
في  السعودي،  الطبيعي  والغاز  البترول  لهندسة 
تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، بأن مداخيل 
 55 تتجاوز  قد  والغاز  النفط  الجزائر من عوائد  
الغاز  عقود  أسعار  مراجعتها  بعد  دوالر،   مليار 

إلى أسبانيا.
المصدر  الغاز  أسعار  مراجعة  الجزائر  وقررت 
القياسي  االرتفاع  ظل  في  المتعاملين،  لكافة 
ألسعارها منذ بداية العام الجاري، مقارنة باألسعار 
األقطار  منظمة  وقالت  الحزائر،  تعتمدها  التي 
العربية المصدرة للبترول أوابك" في هذا الشأن، 
بأن الغاز الجزائري يصدر بأسعار منخفضة عن 

باقي األسعار السائدة حاليا.
من  الجزائر  مداخيل  برفع  القرار  وسيسمح 
أن  بشأنها  التوقعات  تصب  والتي  المحروقات، 
الغاز  55 مليار دوالر، ومع رفع أسعار  تتجاوز 
عبر  شحنه  يتم  والذي  المسال،  سواء  المصدر، 
تصديره  يتم  الذي  الطبيعي،  الغاز  أو  الناقالت 
وميد  ماتي اليطاليا  أنريكو  األنابيب  عبر خطوط 
الوضع،  الجزائر ستستفيد من  فإن  غاز إلسبانيا، 
بالموازاة مع ارتفاع الطلب على الغاز الجزائري.

وقد سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا خالل 
شهر جوان المنقضي من 29 إلى 48 دوالر لكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية، على خلفية تخفيض 
روسيا لضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى 40 
بغرض  ستريم  ترك  لخط  وإيقاف  روسيا  بالمئة، 
الصيانة لمدة أسبوع، باإلضافة إلى الحريق الذي 
المسال"فريبورت"في  الغاز  محطة  في  سجل 
من  العديد  األمريكية.وتوقعت  المتحدة   الواليات 
المصادر، تسجيل أسعار الغاز مستويات أكبر مع 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  األعاصير  بداية 
وفقا لما كشف عنه الخبير الطاقوي بمنظمة أوابك 

وائل حامد عبد المعطي.
وبخصوص النفط، فإن األسعار تبقى في مستويات 

اإلمدادات  شح  من  التخوف  ظل  في  مرتفعة، 
وعدم تمكن دول مجموعة أوبك بلوس من الوفاء 
خالل  بلوس  أوبك  دول  عجز  وقدر  بإلتزاماتها، 
81 مليون برميل،  المنقضي بحوالي  شهر جوان 
المنتجة  للدول  النفطي  اإلنتاج  تقهقر  خلفية  على 
في المجموعة. وعادت أسعار النفط الخام لالرتفاع 
في تداوالت يوم أمس األربعاء، وصعدت األسعار 
التي  الكبيرة  الخسائر  لتقلص  بالمئة،   2,5 بنحو 
الماضية، مع عودة  القليلة  لحقت بها خالل األيام 
على  طغت  والتي  اإلمدادات،  نقص  مخاوف 

المخاوف من الركود االقتصادي.

بنحو 12,2  الجزائر  التي تحوز عليها  النفط،  المؤكدة من  تقدر االحتياطات 
مليار برميل، حسب ما كشفت عنه مجلة أويل آند غاز، ما يضعها من الدول 

التي ترتكز عليها الدول المستوردة للمحروقات.
وأشارت ذات المجلة، بأن الجزائر تعتبر مأوى الحتياطات مؤكدة من النفط 
تقدر بنحو 12,2 مليار برميل، وفقا ألحدث تقرير صادر عن المجلة، ركز 
على  احتياطات النفط الخام في مختلف دول العالم.وتعززت احتياطات الجزائر 
من نفط وغاز خالل السداسي األول من سنة 2022، من خالل إعالن مجمع 

سوناطراك لتحقيقه ألربع استكشافات هامة وباحتياطات هائلة.
وأشار المجمع، بأنه قد تمكن من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات 
في مكمن لياس الكربوناتي«LD2» ، وأظهر التقييم األولي لهذه اإلمكانات 
حجما يتراوح بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف، ويضاف 
االستكشاف للحقل المكتشف بمنطقة زملة العربي الواقعة في حوض بركين 
النفط.وكشف مجمع  برميل من  مليون   140 لحوالي  احتياطاته  والذي تصل 
الواقعة شمال   2 الناصر  ببئر ترسيم غرب عقلة  سوناطراك عن استكشاف 

حقل حاسي مسعود، والذي بلغت إجمالي احتياطياته الخام إلى 961 مليون 
برميل من النفط.وتضاف االستكشافات المحققة منذ بداية العام الجاري، بئر 
االستكشاف بأوالد سيدي الشيخ 1 في محيط العوابد الواقعة في والية البيض، 
والذي أشارت بخصوصه سوناطراك، بأن تقييم اإلنتاج الذي أجري على هذا 
المكمن أعطى نفطا خاما وغازا مصاحبا بمعدالت تدفق بلغت 925 برميل نفط 

يوميا، و6456 مترا مكعبا من الغاز يوميا.
وبخصوص اإلنتاج، فإن الجزائر تحتل المركز الثالث افريقيا، حيث سمحت 
الزيادات الشهرية التي أقرتها مجموعة أوبك بلوس منذ بداية العام الجاري، 
برميل  ألف  مليون و39   01 من  الخام ألزيد  النفط  من  الجزائر  إنتاج  لرفع 
يوميا، بعدما كانت ال تتجاوز 990 ألف برميل يوميا خالل الربع األول من 
السنة الجارية. وييقى انتاج الجزائر من النفط الخام خالل العام الجاري أقل من 
المستويات، التي سجلت قبل تفشي فيروس كورونا، إذ أنها اقتربت خالل سنة 

2019 من حاجز مليون و500 ألف برميل يوميا.
ف.م
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توقعات باإرتفاع عائــدات اجلــزائـر 
من املحروقات الأكرث من 60 مليار دوالر

يتوقعاأنترتفعمداخيلاجلزائرمناملحروقاتخاللالعاماجلاريالأزيدمن60ملياردوالر،بفعلارتفاعاأ�صعارالنفطوالغاز

منذبدايةالعاماجلاري،متاأثرةبالتوتراتاجليو�صيا�صيةاحلا�صلة�صرقاأوروبا.

يفتعليمةوجهتاإىلمدراءاملتو�صطات

منع طرد وف�صل التالميذ 
املولودين �صنة 2006

مدراء اىل مرا�صلة الوطن عرب الرتبية مديريات  اأبرقت

منع على فيها ت�صدد املتو�صط للطور التعليمية املوؤ�ص�صات

"ف�صل"التالميذاملولودين�صنة2006مهماكانتاملربرات،
بناءعلىتعليماتوزارةالرتبيةالوطنية.

اتاحة فرصة  بأهمية  المتوسط  تلقاها مدراء الطور  وشددت تعليمة 
اعادة السنة للتالميذ الذين لم يسبق لهم االعادة في الطور وتالميذ 
السنة الرابعة متوسط اللذين لم يسبق لهم االعادة في السنة الرابعة 
متوسط، مشيرة انه يمنع منعا باتا فصل اي تلميذ او تلميذة مولودين 
سنة 2006 مهما كانت المبررات وذلك لعدم استيفائهم السن القانونية 

للتعليم االلزامي المضمونة له دستوريا.
وفي ذات االرسالية ألزم مديري مؤسسات التعليم المتوسط موافاة 
المقبل  المدرسي  للدخول  االحصائية  بالمعطيات  التربية   مديريات 
بعد  وذلك  الحالية  الدراسية  للسنة  النهائية  النتائج  على  بناء  وذلك 
االعالن عن نتائج شهادة التعليم االساسي، مع إلزام المدراء إيداع 
نسخة من محضر مجلس القبول والتوجيه في السنة االولى ثانوي 
مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية "النظام المعلوماتي" 

على مستوى مكاتب التعليم المتوسط. 
الثانوي  الطور  مدراء  تلقاها  المراسالت  ذات  ان  االشارة  يجدر 
المدرسي  للدخول  االحصائية  المعطيات  تقديم  أجل  من  واالبتدائي 
ندوة  تنظيم  عن  الوطنية   التربية  وزارة  إعالن  مع  وهذا  المقبل، 
وطنية تحت إشراف وزير التربية يومي 12 و13 جويلية الجاري 
بالدخول  المرتبطة  العمليات  تنفيذ  تقييم  تتناول  بالعاصمة  بالقبة 
المدرسي"التوزيع  الكتاب  2023/2022 السميا وضعية  المدرسي 
والبيع والمجانية" والتأطير البيداغوجي واالداري، وملف خريجي 
باللوحات  االبتدائية  المدارس  وتجهيز  لالساتذة  العليا  المدارس 
 " والتجهيزات  الهياكل  الى  اضافة  الفنون  شعبة  وقضية  الرقمية، 
"المنحة  التمدرس  الى عمليات دعم  الدعم" اضافة  قاعدية وهياكل 
التضامن  وعمليات  المدرسي  الكتاب  ومجانية  الخاصة  المدرسية 

المدرسي.
الندوة على  أنه تجرى أشغال  لها  بيان  التربية في  وأكدت وزارة  
وهذا  المدرسي  بالدخول  الصلة  ذات  موضوعاتية  ورشات  شكل 
مفصل  بتقرير  مرفقين  التربية  ومديري  العامين  االمناء  بحضور 

ودقيق يعكس الوضعية الميدانية الفعلية للملفات المذكورة.
توقيع"اليوم"مقرراتخروجاالأ�صاتذةلعطلةال�صيف

يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه  أولياء التالميذ  الذين  تم توقيف 
تنظيم    لهم  الدراسة  السنة  اعادة  تم  من  وكذلك  الدراسة  من  ابنائهم 
وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية الوطنية   من أجل المطالبة 
بإعادة إدماج التالميذ الذين تحصلوا على  المعدل 9.99، رافضين 
ان يتم اعادة السنة لهم. وعبر أولياء التالميذ عن استيائهم  من هذا 
اإلجراء حيث قرروا تقديم  الطعن واعادة النظر في هذا القرار الذي 
وصفوه  بالتعسف ، مطالبين تدخل وزارة التربية من اجل  اعطاء 

لهم فرصة االنتقال وتسوية األمر.  
وينتظر أن يتم اليوم توقيع االساتذة محاضر الخروج لعطلة الصيف، 
ولتفادي اي اشكاالت  كان قد الزموا  بتسليم كشوف عالمات الفصل 
الثالث ألولياء التالميذ مباشرة بعد اتمام نهائيا عقد مجالس األقسام 
االطالع  لهم  يتسنى  حتى  والتوجيه  القبول  مجالس  الثالث  للفصل 
على نتائج ابنائهم وعند االقتضاء طلب تصحيح االخطاء في حجز 
التعليمية او  المؤسسة  ادارة  الثالث إن وجدت من  الفصل  عالمات 
ايداع طلب الطعن بخصوص قرار مجلس القبول والتوجيه، وتتكفل 
اثناء  خطأ  اي  بتصحيح  األساتذة  بمعية  التعليمية  المؤسسة  إدارة 
حجز العالمات وذلك قبل إمضاء محضر خروج االساتذة الذي حدد 

لتاريخ اليوم 7جويلية .2022
عبر  التربية  مديريات  أعلنت  عطلة  في  االساتذة  خروج  والنجاح 
للسنة  الخروج  محاضر  إمضاء  عملية  ان  الوطن  واليات  مختلف 
الدراسية 2022/2021 الساتذة االطوار الثالثة المعنيين بالمسابقة 
المهنية للترقية وكذا االساتذة المعنيين بالحراسة بذات المسابقة انه 
ستتم على مستوى مراكز االجراء يوم 7 جويلية الجاري، وبالنسبة 
لالساتذة المترشحين لالمتحان المهني والمتغيبين عن عملية اإلجراء 

يتم إجباريا امضاء محضر الخروج بالمؤسسة التعليمية االصلية.
مرميعثماين

البحرية,  العليا  الوطنية  المدرسة  نظمت 
تخرج  حفل  )تيبازة(,  ببوسماعيل  أمس، 
التجارية. البحرية  لضباط  الـ47  الدفعة 

وجرى الحفل, المنظم تزامنا و االحتفاالت 
بالذكرى الـ 60 لالستقالل, بحضور وزير 
النقل, عبد هللا منجي, ووزير التعليم العالي 
زيان,  بن  الباقي  عبد  العلمي,  البحث  و 
ناصري,  كمال  العمومية,  االشغال  ووزير 
التقليدية,  الصناعات  و  السياحة  ووزير 
ابو  تيبازة,  والية  والي  و  حمادي,  ياسين 
المحلية  والسلطات  بوستة,  الصديق  بكر 
الموانئ  ومدراء  والوطنية  واألمنية 
ألقاها  كلمة  المدرسة.وفي  طلبة  و  وأساتذة 
هذه  تخرج  ان  منجي  اعتبر  بالمناسبة، 

تأسيس  منذ  سبقتها  التي  الدفعات  و  الدفعة 
التابعة  المعاهد  و  الوطنية  المدرسة  هذه 
للقطاع "لخير دليل على مسعى وزارة النقل 
من اجل تطوير القدرات البشرية للمساهمة 
الفعالة في مسيرة البناء و التشييد". وبعد أن 
ذكر, في هذا السياق, بان استرجاع السيادة 
الجزائرية  الراية  رفع  من  مكن  الوطنية 
 1963 سنة  العالمية  البحرية  المالحة  لدى 
العريقة  المدرسة  هذه  بدور  الوزير  اشاد   ,
في تطوير الموارد البشرية في هذا المجال, 
مبرزا ان عدد المتخرجين من المدرسة منذ 
نشأتها سنة 1976 بلغ الى حد اليوم 5288 
إطارا بحريا و مينائيا، منهم 175 طالب من 
جنسيات مختلفة ينتمون لـ 22 دولة أجنبية.

85 طالبا منهم  الجديدة من  الدفعة  وتتكون 
يتوزعون  ماستر  شهادة  على  حاصال   47
على 23 متخصصا في علوم المالحة و 24 
في ميكانيك بحرية و كذا 38 طالبا متحصال 
على شهادة مهندس دولة من بينهم 19 في 
بحرية. ميكانيك  في   19 و  المالحة  علوم 
بهذه  حضوره  النسوي  العنصر  ويسجل 
12 طالبة  بتخرج  الوزير،  الدفعة، يضيف 

في مختلف التخصصات.
القطاع  ان  المناسبة  بهذه  منجي  وأبرز 
لتنمية  استراتيجية  بأهمية  يتمتع  البحري 
التجارية  المبادالت  عبر  الوطني  االقتصاد 
الدولية مذكرا بتعليمات و توجيهات رئيس 
تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية, 

الحيوي.وجدد  النشاط  هذا  دعم  بضرورة 
منجي مسعى الوزارة لدعم و توفير الوسائل 
الالزمة للمدرسة لالرتقاء بالقطاع البحري 
االقليمي  المستوى  على  رائدة  كصناعة 
الطلبة  مهنأ  االداء,  تحسين  و  التقدم  و 
مواصلة  الى  اياهم  داعيا  و  المتخرجين 
المهنيين  الممارسين  العمل و االحتكاك مع 
المدرسة,  مدير  اكد  جهته,  القطاع.من  في 
الجدد  الطلبة  ان  كرمة,  عزالدين  الدكتور 
و  انضباطا  تكوينهم  فترة  خالل  أظهروا 
الدراسة،  من  عديدة  سنوات  طيلة  مثابرة 
قيادة  في  للمساهمة  يؤهلهم  سوف  مما 
السفن كضباط مالحة في أعالي البحار.وقد 
نظمت المدرسة, يضيف مديرها, خالل هذه 

السنة الجامعية 121 دورة تدريبية اجبارية 
قصيرة المدى لفائدة ضباط البحرية التجارية 
على متن السفن و التي أسفرت عن إصدار 
2209 شهادة في المالحة البحرية معترف 
الهام  الدور  بان  المدير  وذكر  دوليا.  بها 
الذي لعبته المدرسة الوطنية العليا البحرية 
التأهيل  عالية  البشرية  الموارد  تطوير  في 
و  التعليمية  باالحتياجات  التكفل  خالل  من 
التكوينية للقطاع البحري و موانئ الجزائر 
و  اإلفريقية  الدول  بعض  لفائدة  حتى  و 
الممنوحة  الشهادات  أن  مؤكدا  العربية, 
والمتطلبات  للمعاير  مطابقة  للمتخرجين 

الدولية للمنظمة البحرية الدولية.
ر.ن
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اجلزائر حتوز على احتياطات 
تقدر بـ 12,2 مليار برميل من النفط



 عيد دون قيود �صحية وعودة لتقاليد 

ما قبل كورونا يف االحتفال 

ويتزامن عيد األضحى المبارك لهذه السنة مع استقرار 
حيث  كورونا  لفيروس  الوبائية  الوضعية  في  كبير 
تسجل حاليا اقل من 20 إصابة يومية من الوباء وهو 
دون  السنة  هذه  العيد  يضمون  الجزائريين  سيجعل  ما 
قيود صحية وال برتوكوالت وقاية ودون تقييد لحركة 
لكل  الجزائريين  بممارسة  ذلك  وسيسمح  التنقالت 
ذبح  من  الدينية  المناسبة  هذه  وتقاليدهم خالل  عاداتهم 
العادات  وهي  و"التغافر"  لألقارب  وزيارات  جماعي 
الجائحة  بسبب  متتاليتين  لسنتين  منها  حرموا  التي 
ال  السنة  هذه  الوباء  هاجس  من  التخلص  فان  بالمقابل 
الصحية في نحر االضحية حيث  بالقواعد  التقيد  يعني 
وسالمة  األضحية  لحوم  لسالمة  مطلوب  ذلك  يبقي 
أيام  منذ  الصحة  وزارة  اوصت  أين  المضحيين 
النحر  في  الشروط  من  بمجموعة  بالتقيد  الجزائريين 
خاصة  األضاحي  لحوم  سالمة  على  الحفاظ  أجل  من 
واليات  اغلب  تعرفها  التي  المرتفعة  الحرارة  ظل  في 

الوطن هذه األيام ويومي العيد.
 خماوف من تذبذب توزيع املياه 

وتكرار �صيناريو ال�صنوات املا�صية 

من جانب اخر فان ازمة المياه وتذبذب التوزيع  يلقي 
حيث  األضحى  عيد  مناسبة  على  السنة  هذه  بضالله 
يقضوا  ان  تحديدا  والعاصميون  الجزائريون  يتخوف 
سيكون  ما  وهو  ماء  دون  السنة  هذه  األضحى  عيد 
كارثة بكل المقاييس كون هذه المناسبة تحتاج الستهالك 
االضحية  تنظيف  اجل  من  الماء  من  كبيرة  كميات 
تنتج  التي  والدماء  الذبح  أماكن  وتنظيف  واحشاءها 
برنامج  سيال عن  مؤسسة  اعالن  ورغم  العملية   عن 
المياه إال أن وعود وبرامج كبرنامج  لتوزيع  استثنائي 
هذه السنة تم وضعها سنوات مضت ولم يتم االلتزام بها 
االن  منذ  احتياطاتهم  الجزائريين التخاذ  دفع  ما   وهو 
يمكن  ما  لتخزين  والصهاريج  الدالء  بـ"تعبئة"  وقاموا 

تخزينه من مياه لمناسبة العيد.
 اإجناح برنامج املدوامة...

 املهمة ال�صعبة لوزارة التجارة

يومي  خالل  المداومة  برنامج  احترام  فان  بالمقابل 
وزارة  تواجهها  التي  التحديات  اكثر  من  يعد  العيد 
التجارة كل سنة فعكس عيد الفطر المبارك فأن مناسبة 
ألغلب  بالنسبة  استثنائية  مناسبة  تعد  األضحى  عيد 
هذه  قضاء  يفضلون  الذين  التجار  منهم  الجزائريين 
المناسبة مع اسرهم وهو ما يصعب على وزارة التجارة 
البرنامج وبسبب ذلك فأنه وكل سنة يعاني  إنجاح هذا 
العيد  يومي  باحتياجاتهم  التزود  أجل  من  الجزائريين 
برنامج  على  يتحايلون  من  التجار  من  هناك  حين  في 
المداومة ويضمنون خدماتهم خالل الصباح الباكر فقط 
اشكال  بينما يطرح  النهار،  بقية  ليغلقوا محالتهم طيلة 
وهي  العيد  بعد  لما  مغلقة  المحالت  ببقاء  يتعلق  أخر 

الظاهرة التي تتكرر كل سنة 
اأزمة ذباحني و�صغط مرتقب على املذابح 

خدمات  على  الطلب  يرتفع  أن  المنتظر  من  هذا  
"الذباحين" هذه السنة يومي العيد حيث بات العديد من 
المتخصصين  بهالء  االستعانة  يفضلون  الجزائريين 
كثرة  ان  غير  العيد   لحوادث  تجنبا  اضاحيهم  لنحر 
الطلب في الوقت الراهن على هؤالء قد يخلق ازمة يوم 
في  يعملون  والذين  المتخصصين  الذباحين  فعدد  العيد 
المذابح او حتي يتعاملون مع القصابات تراجع السنوات 
فان  العيد  يوم  الطلب  زيادة  ومع  كبير  بشكل  األخيرة 
ما  وحسب  الطلب  كافة  تغطية  من  يتمكنوا  لن  هؤالء 
أكده لنا عدد من "الذباحين" فان جدول مواعيدهم يوم 
العيد امتأل على اخره لدرجة ان هناك منهم من برمج 

مواعيد لما بعد الساعة الواحدة ظهرا وهي ساعة عاد 
والسلخ  الذبح  من  انتهوا  الجزائريين  جل  فيها  يكون 
الكثيرون  تفضيل  ان  غير  االضحية  تنظيف  وحتي 
الذبح  بالذباحين جعلهم يقبلون برمجة عملية  االستعانة 
لما بعد منتصف النهار، هذا و قد اتخذت أغلب المذابح 
بالعاصمة إجراءات استثنائية تحسبا لعيد األضحى حيث 
صهاريج  المثال  سبيل  على  الحراش  مذبح  خصص 
الذبح والنحر كما تم تجنيد ما  للمياه من الحجم لعملية 
بين 60 إلى 70 ذباحا مختصا ومحترفا، ليتكفلوا بعملية 
الذبح وتتم العملية بحضور المصالح البيطرية، أين يتم 
عملية  الذباحين خالل  سيرافقون  بياطرة   3 تخصيص 
النحر، في حين من المنتظر أن تعرف المذابح ضغطا 
كبيرا خاصة من طرف االسر التي تفضل ذبح العجول 

واألبقار خالل العيد.
حتذيرات من اال�صتعمال الع�صوائي الأدوات 

الذبح جتنبا لل�صغط على امل�صت�صفيات 

األضحى  عيد  عشية  المختصون  يحذر  بالمقابل 
و  النحر  العشوائي ألدوات  االستعمال  الجزائريين من 
السلخ والتي تتسبب كل عيد اضحى في حوادث بالجملة 

قد تخلق ضغطا كبيرا على مصالح االستعجالية الطبية 
مصالح  وحتى  المختصون  دعا  و  المستشفيات  في 
الحماية المدنية المواطنين أمس ألخذ الحيطة و الحذر 
المنزلية  للحوادث  تجنبا  المبارك،  األضحى  عيد  يوم 
بهدف  المناسبة  هذه  مثل  في  تسجل  أن  يمكن  التي 
الجروح  و  كالحرائق  الحوادث  مختلف  من  الوقاية 
البليغة لالستعمال السيئ للسكاكين والسواطير وأجهزة 
المختصين  إليها   نبه  التي  اإلرشادات  من  و  الطهي. 
أدوات  وضع  عدم  ضرورة  إلى  المواطنين  دعوة 
النحر في متناول األطفال، أو تركها على األرض بعد 
في  يتسبب  قد  ذلك  ان  باعتبار  قبله،  أو  النحر  عملية 
حوادث لألطفال، فضال عن عدم استعمال أدوات شحذ 
السكاكين خالل وجود األطفال، باإلضافة إلى التخزين 
الجيد للمشاعل و أجهزة الطهي كالطابونة والوالعات، 
إلى  نبه هؤالء  كما  األطفال،  بعيدا عن  بها  واالحتفاظ 
وأنابيب  الغاز  منظم  صالحية  مدة  مراقبة  ضرورة 
سالمتها،  من  والتأكد  الطهي  ألجهزة  الغاز  توصيل 
و دون  الطهي مشتعلة  المشاعل وأجهزة  ترك  و عدم 
من  االقتراب  من  األطفال  منع  جانب  إلى  مراقبة،  
تشغيل  و ضرورة  بالوالعات،  واللعب  الغاز  مصادر 

أجهزة الطهي من طرف األشخاص الكبار، مع ضرورة 
عن  بعيدة  الطهي  أجهزة  و  المشاعل  مواقع  تكون  أن 
إلى جانب  أي حريق،  لتفادي وقوع  الستائر  و  األثاث 
والوسائل  المواد  استعمال  في  الحذر  و  الحيطة  أخذ 
سريعة االلتهاب، ويعتبر التزام المواطنين بهذه النصائح 
اسهام  المبارك  األضحى  عيد  يوم  في  واإلرشادات 
مباشر في التقليل من الحوادث وعدم إفساد فرحة العيد، 
و كذا تقليل الضغط المحتمل على مصالح االستعجاالت 
الطبية في المؤسسات الصحية والتي تعرف عادة خالل 

عيد األضحى حالة من الطوارئ.
موؤ�ص�صات النظافة ت�صخر اإمكانياتها 

أيضا  تتكرر  ازمة  هي  االضاحي  ومخلفات  النفايات 
تتجند  النظافة  مؤسسات  ما عل  وهو  أضحى  عيد  كل 
كانت  أين  الماضية  السنوات  تكرار  منع  أجل  من 
وبالعاصمة  تكفل  دون  أليام  تبقي  االضاحي  مخلفات 
كافة  النظافة  في  المختصتان  المؤسستان  جندت 
خالل  النفايات  لرفع  والبشرية  المادية  اإلمكانيات 
نظيف  محيط  وتوفير  المبارك،  األضحى  عيد  أيام 
عن  فضال  الدوريات،  تكثيف  خالل  من  للعاصميين، 
المقابر،  إلى  المؤدية  تلك  وتنظيف  الطرقات،  غسل 
"نات  جندت  حيث  المساجد،  ومحيط  الذبح  وأماكن 
كوم" و"إكسترانت"، 5147 عامل نظافة و947 شاحنة 
مجهزة، تحسبا لحلول عيد األضحى المبارك، وارتفاع 
حجم النفايات خالل أيامه. كما تقوم المؤسستان بتوزيع 
عملية  لتسهيل  األحياء،  عبر  مجانا  بالستيكية  أكياس 
جمع النفايات موازاة مع حملة تحسيس واسعة، لتجنب 
رمي قمامة العيد عشوائيا. وخصصت "نات كوم"، 12 
واستيعاب  العيد،  يومي  القمامة  لجمع  إضافية  شاحنة 
تنتقل  أن  ينتظر  والتي  النفايات،  من  الكبيرة  الكمية 
اليوم، إلى 4 آالف طن يوميا في  1200 طن في  من 
عيد األضحى المبارك، فيما خصصت المؤسسة 300 
منها  التخلص  وتجنب  األضاحي،  جلود  لجمع  حاوية 
عمل خاص  برنامج  الخطوة ضمن  وتندرج  عشوائيا. 
تفرزها  التي  النفايات  ونوعية  الدينية،  المناسبة  بهذه 
عملية اقتناء األضحية وذبحها، وما تخلفه من أعالف 
وفضالت، ما يستدعي التعامل بنجاعة لتوفير الظروف 
المناسبة للمواطنين المقبلين على نحر األضاحي خاصة 
تشهدها  التي  الحرارة  الكبير في درجات  االرتفاع  مع 
الروائح  انتشار  إلى  تؤدي  والتي  الوطن،  مناطق  جل 
الكريهة في حال عدم التخلص منها وجمعها في أسرع 

وقت.
 حمالت متعدة االأطراف

 جلمع "الهيدورة" هل �صتنجح؟

وتحديد  األضاحي  مخلفات  بجمع  يتعلق  فيما  و  هذا 
الجلود أو ما يعرف بـ"الهيدورة" فقد اطلقت أكثر من 
جهة مبادرات لجمع هذه الجلود يومي العيد في مقدمتها 
كبري  حملة  أطلقت  والتي  والمناجم  الصناعة  وزار 
لجمع أكبر عدد ممكن من الجلود بهدف أعادة رسكلتها 
وتثمينها في قطاع النسيج والدباغة، وكذا غرس ثقافة 
االسترجاع في المجتمع و المساهمة في تحسين نظافة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على  البيئة و تشجيع 
ذات  والمهن  الدباغة  من  المجال  هذا  في  االستثمار 
الصلة مما يسمح بخلق فرص العمل والثروة.  بالمقابل 
حاويات  خصصت  األخرة  هي  التنظيف  مؤسسات 
لتجميع هذه الجلود شأنها شأن المساجد التي تبادر كل 
سنة بعملية كبري السترجاع "الهيدورة" من المواطنين 
الهيئات  هذه  مختلف  وستتجند  برميها  يقومون  الذين 
األضاحي  لجلود  واالستعجالي  السريع  الرفع  أجل  من 
وعدم تركها في محيط االحياء خاصة وان مناسبة العيد 
ستعرف تسجيل درجات حرارة مرتفعة وهو ما يعجل 
بتحلل هذه الجلود وتلفها وهو ما يعتبر ضياع للماليير 

و تشويه للمحيط العمراني.
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احلماية املدنية تدعو اإىل احرتام الإر�شادات 
الـوقائية من احلوادث اأثنـــاء نحر الأ�شاحي

يف مقدمتها اأزمة انقطاعات املياه، تراكم النفايات وتذبذب نظام املداومة

عيد الأ�شحى 2022.. 
اإجراءات وتدابري لتجـاوز هذه "املنّغ�شات" 

أمس،  لها  بيان  في  المدنية،  الحماية  مصالح  دعت 
الوقائية  اإلرشادات  واحترام  والحذر  الحيطة  إلى 
الخاصة  األدوات  استعمال  أثناء  الحوادث  لتفادي 
بنحر األضاحي خالل عيد األضحى المبارك.وتؤكد 
اإلرشادات  "احترام  أهمية  على  المدنية  الحماية 
كالحرائق  الحوادث  مختلف  من  الوقاية  أجل  من 
والجروح البليغة جراء االستعمال السيء للسكاكين 
من  العديد  تخلف  التي  الطهي  وأجهزة  والسواطير 

الضحايا بمن فيهم األطفال كل سنة".
والتقيد  النصائح  "اتباع  إلى  تدعو  الغرض،  ولهذا 
وترك  وضع  كعدم  األمنية  التعليمات  من  بجملة 
متناول  وفي  األرض  على  والسواطير  السكاكين 
األطفال ومراقبة مدة صالحية منظم الغاز وأنابيب 
وكذا  وسالمتها  الطهي  ألجهزة  الغاز  توصيل 
بدون  مشتعلة  الطهي  وأجهزة  المشاعل  ترك  عدم 
األطفال  ب"منع  المواطنين  تنصح  مراقبة".كما 

القيام بعملية  النار وعدم  من االقتراب من مصادر 
الشواء داخل أو بالقرب من الغابات لتفادي اندالع 
ضرورة  مع  لذلك  خاصة  أماكن  وتهيئة  الحرائق 
مغلقة  أكياس  في  آمن  بشكل  النفايات  من  التخلص 

لتفادي انسداد مجاري صرف المياه".
المصالح  وبالنسبة لمستعملي الطرقات، تدعو ذات 
السرعة  وتفادي  المرور  قانون  بقواعد  "التقيد  الى 
المفرطة والتجاوزات الخطيرة وكذا احترام مسافة 
الراحة عند اإلحساس  األمان وأخذ قسط كافي من 

بالتعب".
ارتداء  الى  النارية  الدراجات  مستعملي  تدعو  كما 
الخوذة عند السياقة والتقيد بقانون المرور.وفي حال 
وقوع أي حادث أو حريق، تدعو الحماية المدنية إلى 
بالرقمين 1021 أو 14 مع تحديد طبيعة  االتصال 

الحادث والعنوان بالتدقيق.
ع.ط

اأزمة كورونا حيث تخل�ش اجلزائريون هذه  يحتفل اجلزائريون بعد غد ال�صبت بعيد االأ�صحى املبارك يف ظروف حت�صنت عن ال�صنتني املا�صيتني اللتان طبعتهما 

ال�صنة من هاج�ش الوباء و�صيم�صون العيد دون قيود �صحية وال بروتوكوالت وقائية لكن هذا  مل مينع من جتدد بع�ش الهواج�ش واملخاوف من تكرار اأزمات حتولت 

لـ"عالمة م�صجلة" يومي العيد على غرار اأزمة انقطاعات املياه، وتراكم النفايات وتذبذب يف احرتام نظام املداومة غري اأن االإجراءات التي اتخذت قد تكون كفيلة 

هذه ال�صنة يف عدم تكرار هذه االزمات.



الترحم على  الواليات مراسم  بهذه  وأقيمت 
الشهداء  ومربعات  بمقابر  الشهداء  أرواح 
بهذه الواليات بحضور السلطات المحلية و 
أعضاء األسرة الثورية و المجتمع المدني. 
ففي ورقلة, تم بهذه المناسبة تدشين جدارية 
تخلد الذكرى الستين لالستقالل, بينما شهدت 
والية الوادي تنظيم تظاهرات ثقافية و فنية 
بما في ذلك عرض أشرطة وثائقية و أفالم 
الثورة  تنشيط محاضرات حول  و  تاريخية 
فقد  المغير,  وبوالية  المجيدة.  التحريرية 
المهني  إدماج  عقود  بتسليم  الحدث  تميز 
للدراجات  سباق  تنظيم  و  الشباب  لفائدة 
بجانب  الستار  وإزاحة  العام  الطريق  على 
الطريق الوطني رقم 3 على الجدارية التي 
تحمل لوحات فنية تحاكي مجد بلد المليون 
ونصف المليون شهيد. ودشنت أيضا عديد 
األشغال  و  الصحة  بقطاعات  المشاريع 
العمومية والموارد المائية والتربية والشباب 
أسامي  إطالق  جانب  إلى  الرياضة,  و 
للمجاهدين و الشهداء عبر واليات الجنوب 
و أقصى جنوب البالد على غرار جانت و 
المنيعة و تيميمون و برج باجي مختار و إن 
قزام و تمنراست. ويتعلق األمر بوضع حيز 
إهرير)160  منطقة  مستوى  على  الخدمة 
لتصفية  محطات  لخمس  جانت(  عن  كلم 
المياه المستعملة بقدرة معالجة يومية تصل 
تسمية  على  عالوة  مكعبا,  مترا   150 إلى 
برج  ببلدية  حديثا  دشنا  مدرسيين  مجمعين 
المجاهدين  من  كل  باسم  ذلك  و  الحواس 
الراحلين خميس بكتة و أرزاغ محمد, بينما 

تدعم قطاع الشباب و الرياضة بهذه الوالية 
جرى  كما  أبربر.  إن  بمنطقة  للشباب  بدار 
منشآت  عدة  االستغالل  حيز  وضع  أيضا 
جواري  مسبح  و  عالج  قاعتا  منها  جديدة 
بحاسي لفحل و حاسي غانم )والية المنيعة.( 
المناسبة 400 وحدة سكنية  ووزعت بنفس 
إشارة  إعطاء  و  العمومي  الترقوي  بصيغة 
صيغة  سكن ضمن   100 مشروع  انطالق 
الترقوي الحر, وضع حيز الخدمة لعيادتين 
و  العيون  طب  من  كل  في  متخصصتين 
حفل  بشار  بوالية  بتمنراست.ونظم  التوليد 
المتحصل  حومري  محمد  المالكم  تكريم 
على الميدالية الفضية في تخصصه بمناسبة 
األبيض  البحر  أللعاب   19 أل  الطبعة 
المتوسط )وهران 2022 ( و ذلك في حفل 
"لعروسي  الجديد  األولمبي  بالمسبح  نظم 
وكان  المحلية.  السلطات  بحضور  محمد" 
هذا الحفل الذي جرى بحضور والي بشار 
قطاع  مسؤولي  و  قامو  بن  السعيد  محمد 
المدعويين  مئات  و  الرياضة  و  الشباب 
و  الرياضية  الجمعيات  مسؤولو  بينهم  من 
سانحة  فرصة  المحلية  الجمعوية  الحركة 
والية  من  المنحدر  حومري  محمد  للمالكم 
بشار ليعبر عن " شكره و ابتهاجه للتمثيل 
المشرف للجزائر و منطقة الساورة في نفس 
للمجاهدين  زيارات  وبرمجت  األلعاب.« 
تضحيات  من  قدموه  لما  عرفانا  ببشار 
نير  من  الوطن  تحرير  سبيل  في  جسام 
االستعمار الغاشم. وتميزت هذه االحتفاالت 
و  المرافق  عديد  بتدشين  أدرار  بوالية 

القطاعات  تنظيم استعراض شامل لمختلف 
الفعاليات  و  الخاصة  و  العمومية  التنموية 
جمهور  بحضور  الجمعوية  المنظمات  و 
فضاء  اكتسحوا  الذين  المواطنين  من  غفير 
الذي  االستعراض  هذا  لمتابعة  الساحة 
تغنت  حماسية  فلكلورية  عروض  صاحبته 
بحب الوطن و تمجيد بطوالت و تضحيات 
الشهداء و المجاهدين و حث جيل االستقالل 
على صون األمانة.  نفس األجواء االحتفالية 
جنوب  بأقصى  تمنراست  والية  شهدتها 
الوالئية  السلطات  بينها إعطاء  الوطن, من 
ضمنها  ومن  مشاريع  عدة  انطالق  إشارة 
وضع الحجر األساس لمشروع 400 سكن 
عمومي ترقوي و100 سكن بصيغة الترقية 

طبيتين  عيادتين  تدشين  و  الحرة  العقارية 
متخصصتين في أمراض النساء و التوليد و 
العيون ضمن آلية دعم استحداث مؤسسات 
مصغرة. ووزعت بذات المناسبة أيضا عقود 
اإلدماج المهني لمستفيدين بقطاعات التربية 
فقد  األغواط,  وبوالية  البلدية  و  الثقافة  و 
استعراضا  الوالية  شهدت شوارع عاصمة 
شهدت  فيما  القطاعات,  مختلف  بمشاركة 
دور السينما بكل من مدينتي آفلو و األغواط, 
باألغواط  الجهوي  المسرح  إلى  إضافة 
الستين  بالذكرى  تحتفي  مسرحية  عروضا 
الوطنية و تجسد مالحم  السيادة  السترجاع 
ثورية شهدتها المنطقة إبان حرب التحرير 
دائما  الوطنية  المناسبة  وبذات  الوطنية. 

احتضنت ساحة الشهداء بوسط مدينة تقرت 
السلطات  بحضور  متنوعة  استعراضات 
الوالئية و األسرة الثورية, إلى جانب جموع 
غفيرة من المواطنين بمشاركة فرق رياضية 
وتخللتها  كشفية  وأفواج  شبانية  وجمعيات 
عروضا فنية وفلكلورية والفنتازيا والبارود 
والخيالة وغيرها من العروض التي أبرزت 
للمنطقة من  الثقافي  التراث  من  هاما  جانبا 
لباس تقليدي ورقصات وأغاني محلية والتي 
وتم  بقوة.  الحاضر  الجمهور  معها  تفاعل 
بعض  تكريم  االحتفالية  هذه  خالل  أيضا 
صور  وعرض  بالمنطقة  الثورية  الوجوه 
أدته  الذي  النضالي  الدور  تبرز  ومرئيات 

المنطقة إبان الثورة التحريرية المباركة. 
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عدة  إقامة  الوطن  غرب  واليات  عرفت 
نشاطات متنوعة بمناسبة االحتفال بالذكرى 
الستين لالستقالل على غرار تدشين وتسمية 
مرافق ومشاريع في قطاعات مختلفة فضال 

عن تكريم األسرة الثورية.
الذكرى  هذه  إحياء  مراسم  استهلت  قد  و 
السلطات  بإشراف  تمت  التي  التاريخية 
األسرة  رفقة  والعسكرية  المدنية  الوالئية 
الثورية برفع العلم الوطني واالستماع للنشيد 
على  ترحما  الكتاب  فاتحة  وقراءة  الوطني 
الزهور  من  إكليل  ووضع  الشهداء  أرواح 

بمقابر الشهداء والنصب التذكارية.
 و بوهران تم تسمية قاعة متعددة الرياضات 
المتوفي  المجاهد  باسم  الجير  بئر  ببلدية 
منور  صام  المجاهد  وزيارة  الهبري  ماي 
بمنزله بذات الجماعة المحلية. و بسعيدة تم 
تدشين بالمناسبة مسبح نصف أولمبي بحي 
البلدية  والمكتبة  الوالية  بعاصمة  السالم2 
المدينة,  بذات  بلقاسم"  نايت  قاسم  "مولود 
الرياضات وعيادة  متعددة  قاعة  فضال عن 
للوالدة بسعة 20 سريرا ببلدية عين الحجر 
يخلد  ثابت  دوي  ببلدية  تذكاري  نصب  و 
ذكرى المعارك التي وقعت بمنطقة المرجة 
بسيدي  أكتوبر  .1958و  و14   13 في 
بلعباس تم تسمية المعهد الوطني شبه الطبي 
بحي الساقية الحمراء باسم المجاهد المتوفي 
الدكتور بن مبارك محمد دزيري مع تكريم 
عائلته, إلى جانب زيارة المجاهدة المعطوبة 
المعطوب  والمجاهد  فتيحة  إبراهيم  طيب 
الى  إضافة  بمنزلهما,  قويدر  يورومائة 
الحقوق.  وذوي  المجاهدين  من  عدد  تكريم 
حول  تاريخية  ندوة  بالمناسبة  انتظمت  كما 
"دور المؤسسات الدينية في عملية التحرير 
الوالئي  المتحف  مستوى  على  والتعمير" 
معارض  كذلك  احتضن  الذي  للمجاهد 

مختلفة حول الذاكرة الوطنية. أما بمستغانم 
بومدين  الشهيد  إعادة دفن رفات  فقد جرى 
حفال  المحلية  السلطات  أقامت  كما  محمد. 
تكريميا على شرف األسرة الثورية وبعض 
المجلس  عضو  غرار  على  الشخصيات, 
أبوبكر  اإلمام  الشيخ  األعلى  اإلسالمي 
الشعبية  األغنية  وعميد  الرياحي  قدور 
الى بعض  الشيخ معزوز بوعجاج, إضافة 
تدشين  تم  بغليزان  األبطال. و  الرياضيين 
موسى  لعمي  الجواري  المسبح  وتسمية 
باسم الشهيد قرومي عبد القادر, وكذا تكريم 
االدماج  عملية  من  المستفيدين  عشرات 
المهني ومتقاعدي الجماعات المحلية وأفراد 
من الحرس البلدي, إلى جانب الفرق الفائزة 
حافلتين  تسليم  و  الرياضية  المنافسات  في 
للنقل المدرسي لفائدة بلديتي دار بن عبد هللا 
و سيدي لزرق. كما أعطيت إشارة انطالق 
إنجاز مشروع لتربية جمبري المياه العذبة 
بمنطقة "البراج" ببلدية مرجة سيدي عابد. 
و بالبيض, تم وضع حيز الخدمة لتكنولوجيا 
)شبكتي  المنزل  داخل  البصرية  األلياف 
التدفق(  عالية  الثابت  واألنترنيت  الهاتف 
ألزيد من 4 آالف زبون بالقطب العمراني 
الى وضع  إضافة  الوالية,  لعاصمة  الجديد 
المجاهد  بحي  بريدي  مكتب  الخدمة  حيز 
مرافق  تدشين  عن  فضال  محمد,  عليوي 
مقر  تسمية  كذلك  بالمناسبة  تم  كما  أخرى. 
للفالحين  الوطني  لالتحاد  الوالئية  األمانة 
صلعة  المرحوم  المجاهد  باسم  الجزائريين 
الثورية.  األسرة  تكريم  جانب  إلى  محمود, 
و بالنعامة, تم توزيع مقررات االستفادة من 
للبناء  إعانة  و561  اجتماعيا  مسكنا   333
مديرية  لمقر  الخدمة  حيز  ووضع  الريفي 
المراقب المالي ومقر مخبر مراقبة الجودة 
والنوعية وقمع الغش التابع لمديرية التجارة 

تدشين  إلى  إضافة   الصادرات,  ترقية  و 
المجاهد رأس  باسم  بريدي وتسميته  مكتب 
مال الطاهر ببلدية عسلة أين تم أيضا وضع 
 150 بسعة  مائي  لخزان  االستغالل  حيز 
مترا مكعبا بقرية "كدية عبد الحق.« و بعين 
تموشنت تم وضع حيز الخدمة لثالثة مالعب 
جوارية معشوشبة اصطناعيا وبيت للشباب 
تجارية  ووكالة  50 سريرا  استيعاب  بقدرة 
للجزائرية للمياه. كما تم تسليم ثالث حافالت 
و  ولهاصة  بلديات  لفائدة  المدرسي  للنقل 
سيدي ورياش و وادي الصباح, فضال عن 
مدرسة  على  زيد"  بن  "أسامة  اسم  إطالق 
كما  الوالية.  بعاصمة  الزيتون  بحي  قرآنية 
لفتح  مناسبة  االستقالل  ستينية  إحياء  شكل 
مكتب بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
آل الصباح بعين تموشنت يتكفل بالمجاهدين 
و ذوي الحقوق. و تم بذات المناسبة التوقيع 
على اتفاقية شراكة بين مديريتي الصحة و 
السكان و المجاهدين و ذوي الحقوق لتوسيع 
الصحية  الهياكل  من  عدد  لتشمل  العملية 
األخرى على مستوى باقي بلديات الوالية. 
بحضور  الوالئية  السلطات  قامت  كما 
المجاهدين  من  كل  بزيارة  الثورية  األسرة 
كما  وتكريمهما.  عمر  وتاغلي  أحمد  طايع 
أقيمت بالمناسبة استعراضات احتفالية على 
مستوى الشارع الرئيسي لوسط مدينة عين 
القطاعات  مختلف  فيها  شاركت  تموشنت 
قدمت  االقتصادية  والمؤسسات  العمومية 
الجزائر  حققتها  التي  اإلنجازات  عن  لمحة 
خالل ستين سنة من البناء و التشييد. و بدار 
أبواب  تنظيم  تم  مسعودي"  "عيسى  الثقافة 
مفتوحة حول عدد من القطاعات و عرض 
ملحمة تاريخية منجزة بالشراكة بين قطاعي 

الثقافة و الفنون والتربية.
واج

أحيت واليات وسط البالد الذكرى الستين 
السترجاع السيادة الوطنية باستالم منشآت 
المواطنين  لخدمة  موجهة  جديدة  عمومية 
بهدف ترقية الخدمة في مختلف القطاعات.
التي شرعت  التدشينات  لسلسلة  ومواصلة 
األسبوع  نهاية  البليدة  والية  مصالح  فيها 
 ، الوطنية  المناسبة  بهذه  احتفاال  الماضي 
على  نويصر  كمال  الوالية  والي  أشرف 
إعطاء  و  األطفال  تدشين مصلحة جراحة 
 2022 لصائفة  األزرق  المخطط  إشارة 
و  المدينة  بوسط  لومونبا  باتريس  بحديقة 
طفل  آالف   10 حوالي  منه  سيستفيد  التي 
 ، بدورها  الوالية.  بلديات  مختلف  من 
مختلف  غرار  على  الشلف  والية  ستشهد 
واليات الوطن تنظيم استعراض بمشاركة 
تنطلق  شبانية  مجموعات  و  فرق  عدة 
وسط  إلى  لتصل  "صلواتشي"  مركب  من 
المدينة ، علما أن الوالية تدعمت منذ بداية 
المشاريع  من  بجملة  الجاري  األسبوع 
مناطق  ربط  غرار  على  الجديدة  التنموية 
الظل بالكهرباء و توزيع أزيد من 3.700 
باإلضافة  الصيغ  مختلف  في  سكنية  وحدة 
الشبانية  المؤسسات  من  عدد  تدشين  إلى 
كدور الشباب و مالعب جوارية. وبوالية 
عين الدفلى ، أشرف والي الوالية مواصلة 
لسلسلة التدشينات التي شرع فيها منذ بداية 
األسبوع الجاري بمناسبة ستينية االستقالل، 
الربط  لشبكة  الخدمة  حيز  وضع  على 
 647 بربط  سمح  الذي  الطبيعي  بالغاز 
منشآت  إلى  باإلضافة  الطاقة  بهذه  مسكنا 
و  التربية  قطاعات  تخص  جديدة  عمومية 
الوالية  والي  أشرف  وبالبويرة,  البريد. 
لكحل عياط عبد السالم على تدشين العديد 

لقطاعات  التابعة  الجديدة  المشاريع  من 
التربية و الموارد المائية على غرار محطة 
باإلضافة  النفايات  لمعالجة عصارة  جديدة 
وضع حجر أساس إنجاز مشاريع أخرى. 
المناسبة  هذه  إحياء  مراسيم  تميزت  كما 
حجر  بوضع  ببومرداس  بوالية  الوطنية 
موجهة  جديدة  مشاريع  إنجاز  أساس 
جديدة  ثانوية  غرار  على  المواطن  لخدمة 
جانب  إلى  الوالية  لخزينة  جديد  مقر  و 
برمجة زيارات تفقدية لعدد من المجاهدين 
البحر  لواجهة  الرئيسي  الشارع  أن  علما 
تنظيم  اإلثنين  أمس  سهرة  شهد  قد  كان 
كبير  حضور  وسط  فنية  استعراضات 
للجمهور. وبوالية الجلفة التي شهدت هي 
األخرى منذ بداية األسبوع الجاري تدشين 
استهلت   ، الجديدة  المنشآت  من  العديد 
و  الشهداء  بمربع  بالوقوف  االحتفاالت 
قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ليتابع 
والسلطات  الثورية  األسرة  أعضاء  بعدها 
العسكرية  االستعراضات  للوالية  المحلية 
المرئي عن بعد  النقل  الوطنية عن طريق 
لهذا الحدث الوطني الكبير المقام بالجزائر 

العاصمة.
وزو  تيزي  بوالية  المشهد  تكرر  كما   
من  جملة  تسمية  و  تدشين  تم  حيث 
التحريرية  الثورة  شهداء  بأسماء  المنشآت 
سينما  قاعة  و  عمومية  ساحة  غرار  على 
و  التهيئة  إعادة  أشغال  من  استفادت  التي 
تسميته  تم  الذي  السرطان  مكافحة  مركز 
تشهد  أن  على  مولود  حمداد  الشهيد  باسم 
الشوارع الرئيسية مساء اليوم استعراضات 

بهذه المناسبة.
ق.م

موجهة خلدمة املواطنني بهدف

 ترقية اخلدمة يف خمتلف القطاعات

وليات الو�سط حتيي �ستينية الإ�ستقالل 
بتعزيز حظرية املن�ساآت العمومية

يف الذكرى الـ 60 لال�ستقالل: 

اأن�سطة متنوعة وتد�سني م�ساريع جديدة عرب وليات جنوب الوطن

دخلت حيز اخلدمة مبنا�سبة �ستينية اال�ستقالل

وليـــات غـرب الـــوطن ت�ستفيـد
 من عدة مرافق تنموية جـــديـــدة

�س.ز/واج

متيزت االحتفاالت بالذكرى ال�ستني ال�سرتجاع ال�سيادة الوطنية 

ريا�سية  و  وتاريخية  ثقافية  اأن�سطة  بتنظيم  ال�سباب  وعيد 

متنوعة عرب �سائر واليات اجلنوب واأق�سى جنوب الوطن.



عزل ال�ضوت يف الأر�ضيات

لتخفيف  والسجاد  الموكيت  استخدام  يتم   
على  يعمل  إنه  حيث  الصوت،  حدة 
من  كان  إن  خاصًة  الصوت،  امتصاص 
النوع الجيد، كما تؤثر نوعية األرضيات 
يسهل  حيث  الصوت،  نفاذ  مدى  على 
من  لذا  الرخامية،  األرضيات  في  انتقاله 
في  الحجري  الصوف  استخدام  المفضل 
استخدام  طريق  عن  أو  الرخام،  لصق 
انتقال  من  للحد  المطاطي  اللباد  أو  الفلين 

الصوت. 

عزل ال�ضوت يف الأبواب وال�ضبابيك

طريق  عن  األبواب  في  الصوت  عزل  يتم 
الصوت،  لمقاومة  المصممة  األبواب  اختيار 
حيث إنها تكون مصنوعة بحشوة البولسترين، 
ولعزل  الصخري،  الصوف  أو  الفلين،  أو 
إغالق  من  بد  ال  الشبابيك،  في  الصوت 
باستخدام  إطارها  حول  الموجودة  الفتحات 
لضرورة  باإلضافة  الالصقة،  المواد  أحد 
أو عن  السميكة،  الزجاجية  األلواح  استخدام 
طريق استخدام لوحين من الزجاج، وبينهما 

غاز ما للحد من انتقال الصوت. 

عزل ال�ضوت يف اجلدران 

والأ�ضطح والأ�ضقف

طريق  عن  الجدران  في  الصوت  عزل  يتم   
الجدران  بين  الموجودة  الفراغات  حشو 
أو  بالبولسترين،  أو  باإلسمنت،  أو  بالفلين، 
بالقماش،  أو  الصخري،  الصوف  من  بقطع 
عزل  يتم  بينما  اإلسمنت،  بخليط  حشوها  ثم 
الفراغات  من  الخالية  الجدران  في  الصوت 
الجبس،  ألواح  عن طريق وضع جدران من 
أو البولسترين، وال بد من اإلشارة إلى أنه يتم 
عزل الصوت باألسقف واألسطح عن طريق 
بناء  قبل  البولسترين  من  مكعبات  استخدام 
ألواح  أو من خالل لصق  باإلسمنت،  السقف 
من الخشب باألسقف المصنوعة من اإلسمنت.

 عزل �ضوت غرف املحركات 

ومواقف ال�ضيارات 

مواد ما�ضة لل�ضوت: 

على  خاّصًة  الجدران،  على  وضعها  يتم 
الصوف  وألواح  الزجاجية،  األلواح 
الصخري، واأللواح المصنوعة من األلياف 

النباتية غير المضغوطة.
 الطوب املجوف مع فتحات: 

أو  فتحات،  ذي  بطوب  المنشأة  بناء  يتم 
مغلق،  آخر  طوب  مع  فتحات  ذي  بطوب 
عن  الصوت  امتصاص  في  يساهم  مما 

طريق ظاهرة الرنين
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ن�صائح للوقاية 
من الإ�صابة 

بديدان البطن 

يومياً  المصاب  سرير  بياضات  تغيير 
وغسلها بالماء الساخن.

المحافظة على أظافر نظيفة ومقلّمة. 
تنظيف قاعدة المرحاض باستمرار. 

شرب المياه المعقمة أو المغلية في األماكن 
التي تعد خطراً النتشار الديدان.

استخدام  بعد  جيداً  اليدين  غسل  من  التأكد 
المرحاض ولمس التربة وقبل تناول الطعام 

أو تحضيره.
التخلص من براز الكالب والقطط في أقرب 

وقت ممكن.
غسل الخضروات والفواكة وتعقيمها جيداً.

حافي  المشي  أو  اللعب  أو  الجلوس  تجنب 
الرمال  أو  التربة  على  مباشرة  القدمين 
بالبراز  ملوثة  تكون  أن  المحتمل  من  التي 

الحيواني أو البشري.
تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة 

جيداً

ميكن اإتباع العديد من الن�ضائح

 للوقاية من الإ�ضابة بديدان البطن

 ومن هذه الطرق نذكر الآتي:

�شحتك

اإعداد: حياة م�ضباحي

للعناية  مراعاتها  يجب  أمور  عّدة  توجد 
بالبشرة الّدهنيّة في الّصيف، ومنها:

عدم فرك البشرة بقسوة عند التّقشير، وذلك 
تحافظ  البشرة  تنتجها  التي  الّدهون  ألّن 
التّهيّج،  من  وتحميها  البشرة  ترطيب  على 
واستخدام منّظف للبشرة لطيف وخالي من 

الكحول. 
كثرة غسل الوجه تحّفز إنتاج الّدهون خالل 
الوجه  غسل  يمكن  لذلك  الّصيف،  أشهر 
منّظف  واستخدام  اليوم،  في  فقط  مّرتين 
يحتوي على حمض الصفصاف مّرة واحدة 
في األسبوع. عدم لمس الوجه باليدين؛ حتى 

ال تصبح البشرة دهنيّة أكثر. 
للمسام،  قابضة  نوعية  ذي  تونر  استخدام 
ويمكن خلط محلول قابض بكميٍّة متساويٍة 
الثاّلجة،  في  به  واالحتفاظ  الورد،  ماء  مع 
التي  والمنّظفات  المرّطبات  واستخدام 
وحمض  الجليكوليك،  حمض  على  تحتوي 
والكافيين  النياسين،  وأميد  الصفصاف، 

هذه  باستخدام  به  والعناية  والوجه  وغسل 
المنتجات مّرة أو مّرتين في اليوم. 

فيتامين  على  تحتوي  التي  األغذية  تناول 
طبيعية  الّدهنية  البشرة  يجعل  ألنّه  A؛ 
وعادية، وضروري في عمليّة تجديد خاليا 
البشرة، ويمكن تناوله عن طريق المكّمالت 

والّسبانخ،  الجزر،  بتناول  أو  الغذائيّة، 
والبطيخ، والّسمك. 

ويمكن  األسبوع،  في  مّرة  البشرة  تقشير 
في  واللّيمون  والخيار،  الفواكه،  إضافة 
صنع مقّشر طبيعّي منزلّي؛ ألّن ذلك يناسب 

البشرة الّدهنيّة أكثر. 

العناية بالب�صرة 
الدهنية يف ال�صيف

�أمـومة و طفـولة 

كيف اأجعل طفلي 
يدافع عن نف�صه

منح الطفل فر�ضة للتحدث 

من  طفلهم  تمكين  األبوين  على  يجب 
وحده  عنها  والدفاع  نفسه  عن  التحدث 
تحّمل  على  ومساعدته  اإلمكان،  قدر 
مسؤولية أفعاله تجاه من يؤذيه، وذلك بعد 
التصدي  في  أفكاره  عن  أواًل  يسأاله  أن 
سيمنحه  فهذا  إليه،  واالستماع  لالعتداء 
من  مواجهة  على  فعاًل  بقدرته  شعوراً 

يؤذيه وإيقافه.
 تعزيز الثقة بالنف�س

قبل  من  لالعتداء  الطفل  يتعرض  عندما 
عن  الرضا  بعدم  سيشعر  فإنّه  أحدهم 
امتلك  وكلما  بنفسه،  ثقته  وسيفقد  ذاته، 
الطفل مشاعرا سلبية أكثر تجاه نفسه قّل 
احتمال دفاعه عنها وإيقاف من يؤذيه، لذا 
يجب تعزيز احترام الذات لديه، وإخباره 
بنقاط  وتعريفه  بها،  يتميز  التي  باألمور 
قوته، والتي ستعمل جميعها على تحسين 

قدرته في الدفاع عن سالمته وسعادته.
ا�ضتخدام ال�ضوت القوي 

األحيان  بعض  في  المتنّمر  الطفل  يبحث 
في ظاهره ضعيفاً  يبدو  الذي  الطفل  عن 
الصوت  استخدام  أّن  يعني  وهذا  ليؤذيه، 

القوي والحازم في مواجهته من شأنه أن 
يدفعه للتراجع، لذا يُنصح بتدريب األطفال 
في  وحازم  واثٍق  بشكٍل  التحدث  على 
سيفي  ما  لعنف  تعّرضهم  وعند  المنزل، 
سيكون  حيث  الحماية،  بغرض  صوتهم 
مصطنعة،  قوة  مجّرد  وليس  بالفعل  قوياً 
ال  أحياناً  القوي  الصوت  أّن  إلى  ويُشار 
حاالت  في  الطفل  ويحتاج  كافياً،  يكون 
لجذب  مرتفع  بصوٍت  للصراخ  أخرى 
انتباه من حوله من البالغين، وهذه العملية 
لهجوم  الطفل  تعرض  عند  خاصًة  مهمة 
اختطاف  كمحاولة  غريب  شخص  من 

مثاًل.
التحدث بلغة بعيدة عن العاطفة

 إّن األطفال الذين يستخدمون لغة بسيطة، 
ومباشرة، وغير عاطفية في حديثهم إلى 
أقل  يكونون  ما  غالباً  المتنّمر  الطفل 
غير  باللغة  والمقصود  لإليذاء،  عرضًة 
العاطفية هنا تشجيع الطفل على الرد على 
المتنّمر دون غضب أو خوف، فهذا يُعّزز 
ثقته بنفسه، ويُرسل للمتنّمر رسالة مفادها 
الطفل  هذا  على  السيطرة  احتمال  أّن 

ضئيل

كيف ميكن تعوي�ص نق�ص 
الفيتامينات عند احلامل

من أفضل الطرق التي على المرأة الحامل إتباعها للتأكد من حصولها على جميع 
الفيتامينات التي تحتاجها خالل فترة الحمل هي إتباع عادات غذائيّة يومية صحيّة 
قبل الحمل وخالله، كما تُنصح بإجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود نقص في أي 
من الفيتامينات قبل التخطيط للحمل، ومن الضروري تناول مكمالت حمض الفوليك 

تجنًبا إلصابة الجنين بتشوهات خلقية وعيوب في األنبوب العصبي.
عن  سواء  كافة،  الفيتامينات  من  احتياجاته  على  الجسم  من حصول  التأكد  ويجب 
لذلك،  المناسبة  الغذائية  المكمالت  باستخدام  أو  متوازن  غذائّي  نظام  إتباع  طريق 

وننوه إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء باستخدامها.
و تُعد فترة الحمل من المراحل التي يجب الحصول فيها على أقصى درجات العناية، 
لذا على المرأة الحامل الحصول على جميع العناصر الغذائيّة المهمة للحفاظ على 
صحتها، وصّحة نمو الجنين وتطوره سواء كانت من المكمالت الغذائيّة، أو النظام 
الغذائّي الصحي، وذلك ألّن نقص الفيتامينات قد يُسبب بعض المشاكل لدى الحامل 

والجنين.
إّن نقص حمض الفوليك يؤدي إلى تشوهات خلقية في األنبوب العصبي، وأن نقص 
فيتامين د للحامل قد يزيد من خطر اإلصابة بسكري الحمل، بينما يؤدي نقصه إلى 

اإلصابة بمرض الكساح لدى األطفال.

�حلامل و�جلنني

تد�بري منزلية 
طرق عزل ال�صوت يف املنزل
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بعد نجاح ريال مدريد

 في تجديد عقودهم

ثالثي ريال مدريد يتعر�ض 
للعن�سرية وميليتاو ي�ستنكر

 
إيدير  البرازيلي  استنكر 
ميليتاو، مدافع ريال مدريد، 
إهانات  من  له  تعرض  ما 
مواقع  عبر  عنصرية، 
صورة  بسبب  التواصل، 
فينيسيوس  مواطنيه  مع 
ورودريغو  جونيور 

جويس.
ونشرت صحيفة "آس" اإلسبانية، صورة للثالثي البرازيلي، 
عقود  تجديد  في  مدريد  ريال  نجاح  إلى  خاللها  من  تشير 
الالعبين الثالثة، وهو ما كان له العديد من ردود األفعال، 
اإليجابية منها، والسلبية التي حملت الكثير من العنصرية، 

متمثلة في رموز تعبيرية للقردة.
من جانبه، علق ميليتاو على الواقعة، من خالل حسابه على 
بل  فحسب،  إلينا  تسيء  ال  األمور  "هذه  وكتب:  "تويتر"، 
تسيء إلى جميع الشباب السود، والرياضيين المستقبليين، 
الذين لديهم أحالم مثل أحالمنا"، كما دون هاشتاغ أوقفوا 

العنصرية.
وساهم الثالثي البرازيلي بقوة في قيادة ريال مدريد لتحقيق 

لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.
الوكاالت 

المدرب ناغل�صمان ي�صر

 على �صرورة بقائه المو�صم القادم

بايرن ميونخ يفر�ض
 الح�سار على غنابري
 ب�سبب ريال مدريد

 
إدارة  أن  تقارير  ذكرت 
نادي بايرن ميونخ األلماني 
تكثف جهودها خالل الفترة 
جناحه  عقد  لتمديد  الحالية 

المتألق سيرجي غنابري.
وكان غنابري رفض أكثر 
من عرض تجديد من إدارة 
مدار  على  ميونخ  بايرن 
الفترة الماضية، بسبب عدم الوصول التفاق بشأن الراتب، 
أبرزها  أخرى  أندية  بعدة  اسمه  ارتبط  المقابل  في  بينما 

مانشستر سيتي اإلنجليزي وريال مدريد اإلسباني.
أن  لها  تقرير  في  األلمانية كشفت  بيلد"  صحيفة "سبورت 
بايرن ميونخ يصر على استمرار غنابري ألكثر من سبب، 
ريال  إلى  الالعب  انتقال  في  النادي  رغبة  عدم  أبرزها 
للفريق  مباشران  منافسان  مانشستر سيتي وهما  أو  مدريد 

في دوري أبطال أوروبا.
غنابري  ممثلي  مع  اجتماعاً  ميونخ  بايرن  إدارة  ونظمت 
من أجل التوصل التفاق مرض للطرفين بشأن تجديد عقد 

الالعب، الذي ينتهي في صيف 2023.
ميونخ  لبايرن  الفني  المدير  ناغلسمان  جوليان  ويضع 
المقبل  الموسم  في  الهجومية  في خططه  كأولوية  غنابري 
الذي سيكون الثاني للمدرب الشاب على المقعد الفني لبطل 

ألمانيا.
من جانبه فإن ريال مدريد يريد ضم غنابري كبديل مستقبلي 
لالعب ماركو أسينسيو، الذي اقترب من الرحيل عن النادي 
هذا الصيف قبل عام من نهاية عقده، بعد خروجه من خطط 

المدرب كارلو أنشيلوتي.
الوكاالت 

البورتا يرحب بالالعب االإفواري ويرف�س التعليق على ا�صتقدام رونالدو

كي�سي: "مكالمة ت�سافي ح�سمت انتقالي 
لبر�سلونة وهذا �سبب لقب "الرئي�ض"

كيسي،  فرانك  اإليفواري   أعرب 
الجديد،  برشلونة  وسط  خط  العب 
النادي  إلى  باالنتقال  سعادته  عن 
الجاري،  الميركاتو  الكتالوني خالل 
في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده 

مع ميالن اإليطالي.
المؤتمر  خالل  كيسي،  وقال 
أن  "أريد  التقديمي، أمس:  الصحفي 
ألتقي بالمدرب وزمالئي في الفريق، 
وأريد حًقا أن أبدأ رحلتي، في ميالن 
الرئيس،  لقب  علي  يطلقون  كانوا 
ألنني وضعت سيارتي مكان سيارة 
الرئيس في مركز التدريبات، وقالوا 
لي يجب أن تضعها في مكان آخر، 
أنا  فصاعًدا  اآلن  من  أجبت:  لكنني 
المفضل،  مركزه  الرئيس«.وحول 
علق: "أنا متاح للمدرب، وهو الذي 
على  وسأعمل  مركزي،  سيقرر 
أينما كنت  لدي،  نسخة  أفضل  تقديم 
برشلونة  ضد  لعبت  الملعب،  في 
في  رد  دون  بهدف  وانتصرنا  مرة 
أمريكا، وفي دورة األلعاب األولمبية 
ومينغويزا،  بيدري  ضد  لعبت 
يتصل  حين  المباراة،  بعد  وتحدثنا 

بك شخص مثل تشافي، فهذا يجعلك 
الذي  العمل  أن  يعني  وهذا  سعيًدا، 
العناء، واليوم  به كان يستحق  قمت 
الذين  الالعبين  من  الكثير  يوجد  ال 

يمكنهم رفض برشلونة، لقد تحدثت 
سأكون  أنني  وأخبرني  تشافي  مع 
قررت  لذلك  الفريق،  في  مهما 
االنضمام لبرشلونة، لقد تحدثت مع 

إنه العب رائع، وكنت  يايا توريه، 
في  معه  للعب  يكفي  بما  محظوظا 
المنتخب الوطني، وحلمي أن أحظى 
مع  أيًضا  وتحدثت  مثله،  بمسيرة 
إبراهيموفيتش، وأخبرني أنني ذاهب 
نفسي  أرى  ال  جيد«.،  مكان  إلى 
وهذا  برشلونة،  في  أساسًيا  العبا 
األمر يكتسب في الملعب، بالتدريب 
والعمل وليس التحدث في الخارج".

البورتا  خوان  رحب  جهته،  من 
ورفض،  بكيسي،  برشلونة،  رئيس 
الرد على األنباء التي تشير إلمكانية 
تعاقد ناديه مع البرتغالي كريستيانو 
يونايتد،  مانشستر  نجم  رونالدو، 

خالل االنتقاالت الصيفية الحالية.
المؤتمر  خالل  البورتا،   وقال 
الصحفي التقديمي لإليفواري فرانك 
الالعبين  عن  أتحدث  "لن  كيسي: 
العشاء  خالل  أسمائهم  ناقشنا  الذين 
رونالدو(«،  )وكيل  ومينديز  أنا 
وأضاف: "دائما من الممتع التحدث 
في  المتاحة  األسماء  ومعرفة  معه، 

السوق«.
الوكاالت 

مهدًدا  الفرنسي،  بوردو  نادي   بات 
الخامسة،  الدرجة  لدوري  بالهبوط 
بسبب األزمة المالية، ورفض اتحاد 
الكرة الفرنسي، أول أمس، استئناف 
بوردو بشأن إلغاء قرار هبوطه إلى 
المركز  اتخذه  الذي  الثالثة،  الدرجة 
المالية  والرقابة  لإلدارة  الوطني 

للكرة الفرنسية.
الدرجة  دوري  إلى  بوردو  وهبط 
فيه  تلقى  كارثي  موسم  بعد  الثانية، 
الترتيب،  جدول  وتذيل  هدًفا،   91
جيرارد  النادي،  مالك  ينجح  ولم 
لوبيز، في استغالل األسابيع الثالثة 

الماضية في إيجاد حل مالي لتجاوز 
أزمة ديون قيمتها 40 مليون يورو.

وقال لوبيز إن اآلثار المالية المترتبة 
على هبوط الفريق ألدنى من الدرجة 

سبق  كما  كارثية،  ستكون  الثانية، 
قد  النادي  أن  من  حذر  أن  للوبيز، 
تم  حال  في  اإلفالس  خطر  يواجه 

رفض الطعن. 
من جانبها، أشارت صحيفة "ليكيب" 
أخرى  أمامه فرصة  بوردو  أن  إلى 
األولمبية  اللجنة  أمام  لالستئناف 
فرنسية  صحيفة  وتكهنت  الفرنسية، 
الموسم  سيبدأ  بوردو  بأن  أخرى 
الخامسة،  الدرجة  المقبل في دوري 
نظًرا  الملكية  تغيير  استحالة  مع 

لإلطار الزمني المطلوب.
الوكاالت 

البرتغالي كارلوس كيروش،   حرص 
لمنتخب  السابق  الفني  المدير 
رسالة  توجيه  على  مصر، 
جديدة إلى "الفراعنة"، بعد 3 
الفشل  شهور من رحيله، بعد 
في التأهل لنهائيات كأس العالم 
اسمه  يرتبط  أن  قبل   ،2022
بـ"الفراعنة" مجددا، لكن تلك التكهنات 
باتت صعبة في ظل خالفه مع أعضاء 

االتحاد المصري لكرة القدم.

كأس  ببطولة  الفوز  في  فشله  ورغم 
نهائيات  إلى  التأهل  أو  أفريقيا  أمم 
األفريقي  االتحاد  رشح  العالم،  كأس 
لكرة القدم كيروش في القائمة المبدئية 

ألفضل مدرب في أفريقيا 2022.
وضمت القائمة 10 مدربين، من بينهم 
موسيماني،  بيتسو  أفريقي  الجنوب 
السابق،  المصري  األهلي  مدرب 
مدرب  الركراكي،  وليد  والمغربي 
الوداد المغربي، وكذلك البوسني وحيد 

خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب.
في  الترشيح  هذا  على  علق  كيروش 
الرسمي  حسابه  عبر  قصيرة  رسالة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
ألعضاء  الشكر  وجه  حيث  "تويتر"، 
أنهم  معتبرا  والالعبين،  الفني  جهازه 
السبب في ذلك، وكتب: "فخور بكوني 
أفضل  لجائزة  المرشحين  بين  من 

مدرب في أفريقيا لهذا العام«.
الذي  بالعمل  دائًما  وأضاف: "أتشرف 

وجميع  الفني  الجهاز  مع  أنجزته 
أحالم  لتحقيق  الساعين  الالعبين 
المصرية  القدم  كرة  وأمة  الجماهير 
فبدونهم  جميعاً،  لهم  الشكر  العظيمة! 
ممكنا«.وقاد  الترشيح  هذا  يكن  لم 
كيروش منتخب مصر في 20 مباراة 
في  خاللها  نجح  المسابقات،  بمختلف 
لـ3  وتعرض  انتصارا،   11 تحقيق 

خسائر، باإلضافة إلى 6 تعادالت.
الوكاالت 

تم اختياره �صمن قائمة "االأف�صل في اأفريقيا" 

كيرو�ض يغازل منتخب م�سر بر�سالة جديدة 

مالك الفريق يحذر من خطر اإفال�س النادي في حال تم رف�س الطعن

بوردو مهدد بالهبوط للدرجة الخام�سة في فرن�سا

"الدون" يغيب عن تدريبات ال�صياطين الحمر 

مان�س�ستر يونايتد 
يفاو�ض ديباال لخالفة رونالدو

 
باولو  االأرجنتيني  وكالء  مع  حالًيا  محادثات  يجري  يونايتد  مان�ص�صتر  باأن  اأم�س،  اإيطالي،  �صحفي  تقرير  اأفاد 

ديباال، مهاجم جوفنتو�س ال�صابق، من اأجل �صمه للفريق هذا ال�صيف.وانتهى تعاقد ديباال مع يوفنتو�س، بنهاية 

المو�صم الما�صي، ولم يتم التو�صل التفاق حول التجديد، وعلى الرغم من محاوالت اإنتر ل�صمه، اإال اأنهم قرروا 

ا�صتعادة البلجيكي روميلو لوكاكو من ت�صيل�صي.وبح�صب �صبكة "�صكاي �صبورت اإيطاليا"، فاإن مان�ص�صتر يونايتد بداأ 

يبحث عن بديل لنجمه البرتغالي كري�صتيانو رونالدو، الذي تقدم بطلب للرحيل هذا ال�صيف، واالن�صمام لفريق 

ي�صارك في دوري اأبطال اأوروبا المو�صم المقبل.وغاب رونالدو عن انطالقة البرنامج التح�صيري لمان�ص�صتر يونايتد، والذي بداأ قبل يومين، ولم ي�صارك في اأي جل�صة 

تدريبية حتى االآن، ودخل مان�ص�صتر يونايتد في محادثات مع ممثلي ديباال، من اأجل التعرف على موقفه ب�صاأن االن�صمام اإلى الفريق.وحاول مان�ص�صتر يونايتد �صم 

ديباال، في �صيف 2019، عندما رحل روميلو لوكاكو اإلى اإنتر ميالن اأول مرة، لكن المهاجم االأرجنتيني رف�س وقرر البقاء في يوفنتو�س.  

الوكاالت 
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ريا�ضي
اأعلنت عن قائمة بالبلدان

 التي ال تحترم نواديها العقود

نقابة الالعبين المحترفين 
تحذر من االحتراف في الجزائر

الالعبين  المحترفين،  القدم  كرة  لالعبي  الدولية  النقابة  حذرت 
من االحتراف في الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم حسبما 

أكدته العديد من المصادر أمس.
وغرد الحساب الرسمي للهيئة الكروية، عبر تويتر، عن قائمة 
فيها،  االحتراف  تجنب  الالعبين  على  يجب  التي  الدوريات 
وجاء أبرز هذه الدوريات، البطولة الوطنية، والدوريات التالية: 
الصيني والدرجة اليونانية الثانية، والدوري الليبي، الروماني، 

التركي، باإلضافة للدوري السعودي.
الدوريات،  هذه  في  النشاط  تفادي  سبب  النقابة،  بيان  وأوضح 
في  رصدها  تم  والتي  الرواتب،  تلقي  تأخر  مشاكل  لتفادي 
الالعبين  أن  البيان  وأكد  القدم،  لكرة  المحترفة  الدوريات  هذه 
المحترفين اللذين يعانون من تأخر في تلقي الرواتب، يلجؤون 

للفيفا عادة لتلقي مستحقاتهم، وأحيانا تقل فرص تلقي أموالهم.
ق.ر

يفا�سل بينه وبين اال�سكتلندي اأرون هيكي

بايرن ميونخ مهتم 
بالتعاقد مع بن �سبعيني

دخل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مجددا حسابات نادي 
بايرن ميونيخ األلماني، لالنضمام إليه خالل االنتقاالت الصيفية 
المقبلة، ليضاف لكل من بوريسيا دورتموند األلماني وأولمبيك 
ليون الفرنسي.ويتواجد الظهير األيسر للمنتخب الوطني ضمن 
قائمة الالعبين المرشحين لمغادرة ناديه بروسيا مونشنغالدباخ 
مع  عقده  أن  خاصة  الحالي،  الصيفي  الميركاتو  في  األلماني 

الفريق ينتهي في أعقاب الموسم المقبل.
بين  يفاضل  البافاري  النادي  أن  دقيقة«  موقع«90  وكشف 
العبين لتعزيز مركز الظهير األيسر، وهما بن سبعيني بجانب 

االسكتلندي أرون هيكي العب بولونيا اإليطالي.
تألق  عاما  الـ27  سبعيني صاحب  بن  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بايرن  ضد  لعبها  التي  الـ5  المواجهات  خالل  خاص  بشكل 
فيها  سجل  حيث  ألمانيا،  وكأس  األلماني  الدوري  في  ميونيخ 
4 أهداف، ومنذ انضمامه لبروسيا مونشنغالدباخ عام 2019، 
شارك نجم الجزائر في 38 مباراة أسهم خاللها بـ25 هدفا ما 

بين صناعة وتسجيل.
ووفقا لموقع »ترانسفير ماركات« تبلغ القيمة التسويقية لرامي 
بن سبعيني نحو 17 مليون يورو، ويعتبر ابن مدينة قسنطينة 
العبا مهما ضمن حسابات منتخب الجزائر، حيث يشكل جبهة 

يسرى قوية مع زميله يوسف باليلي.
ق.ر

وهران تودع زائريها بعد اختتام الطبعة الـ19 من االألعاب المتو�سطية

الجزائر تخطف المركز الرابع 
وت�صجل اأف�صل ح�صيلة لها في التاريخ

أللعاب  الـ19  الطبعة  على  أمس،  الستار  أسدل 
البحر األبيض المتوسط وهران 2022، بعد 10 
أيام من التنافس الرياضي المحموم، حيث فتحت 
الباهية ذراعيها لزوارها من مختلف الدول الـ26 
دورة  نهاية  معلنا  الختام  يوم  ليأتي  المشاركة، 
كل  بشهادة  التاريخ  سيحفظها  ناجحة  متوسطية 
المتتبعين.وأجري الحفل الختامي بالمركب الجديد 
ليال،  التاسعة  الساعة  من  بداية  هدفي«  »ميلود 
حيث أصر المنظمون على ان يكون رمزيا، سيما 
الـ60  بالذكرى  الجزائر  احتفال  مع  تزامن  وأنه 
الفني  الجانب  على  التركيز  تم  حيث  لالستقالل، 
أكثر من االستعراضي، وسجل العديد من الفنانين 
الكبار حضورهم أمس، للمساهمة في إنجاح هذه 

االحتفالية المتوسطية الكبيرة.
الجزائرية  الرياضة  أنهت  أخرى،  جهة  من 
مشاركتها في ألعاب البحر المتوّسط نسخة وهران 
2022، ِبرتبة وحصيلة تاريخيتين، وأهدى السباح 
جواد صيود آخر ميدالية إلى الجزائر، بنيله فضية 

سباق 100م فراشة.
ونالت الجزائر 53 ميدالية: 20 ذهبية و17 فضية 
الرابع،  المركز  في  وتموقعت  برونزية،  و16 
في أفضل حصيلة لها في مختلف مشاركاتها في 

الترتيب  جدول  إيطاليا  تصدرت  بينما  األلعاب، 
العام ِبرصيد 159 ميدالية: 48ذ و50ف و61ف. 
 108 ِبحصيلة  الثاني  المركز  في  تركيا  وحلّت 
ميدالية: 45ذ و26ف و37ب. وجاءت فرنسا في 
و24ف  21ذ  ميدالية:   81 ِبرصيد  الثالثة  الّرتبة 

و36ب. وقبل ذلك، كانت أفضل مشاركة للرياضة 
نسخة  في  المتوّسط،  البحر  ألعاب  في  الجزائرية 
 10 ميدالية:   32 حصدت  لما   ،2001 تونس 

ذهبيات ومثلها من الفّضة و12 برونزية.
ق.ر

الدولية،  األولمبية  اللجنة  حرصت 
الجمهورية، عبد  على تكريم رئيس 
بمساهمته  عرفانا  تبون،  المجيد 
ألعاب  من  الـ19  الطبعة  انجاح  في 
2022.وخصصت  المتوسط  البحر 
ميدالية  األولمبية،  الدولية  اللجنة 
ذهبية لرئيس الجمهورية عبد المجيد 
استحقاق،  لوسام  باإلضافة  تبون، 
كما أشادت اللجنة األولمبية الدولية، 

بدعم الرئيس تبون، من أجل انجاح 
المتوسطية،  لأللعاب  الـ19  الطبعة 
أخرى،  جهة  2022.من  وهران 
والرياضة،  الشباب  وزير  أبرز 
اتفاقية  أهمية  سبقاق،  الرزاق  عبد 
مع  عليها  التوقيع  تم  التي  التعاون 
تركيا، في قطاع الشباب والرياضة.
وقال الوزير سبقاق، في تصريحات 
جد  نتائج  حققت  »تركيا  تلفزيونية: 

المتوسط،  البحر  ألعاب  مرضية في 
هناك العديد من الخبرات التي يمكن 
فيما  سواء  بيننا  فيما  نتشاركها  أن 

يخص الهياكل أو الجانب الفني”.
وتابع وزير الشباب والرياضة، عبد 
الرزاق سبقاق: »هذه االتفاقية تسمح 
بفئة  تعلق  فيما  األفكار  بتبادل  أيضا 

الشباب، والممارسات الشبانية«
ق.ر

اللجنة  رئيس  تيزانو  دافيد  ابدى 
األبيض  البحر  أللعاب  الدولية 
قدمته  لما  التام  رضاه  المتوسط 
للدورة  مبهر  تنظيم  من  الجزائر 
األبيض  البحر  ألعاب  من  الـ19 

المتوسط.
التقييمية  الندوة  خالل  تيزانو  وقال 
الميريديان أمس:  بفندق  التي عقدها 
المتوسط  األبيض  البحر  »ألعاب 
كانت مذهلة في الجزائر، والمناسبة 
اجل  للجميع في وهران من  فرصة 
كل  اكبر،  بشكل  السياحة  جلب 
للملعب  التابعة  القاعدية  الهياكل 
القرية  جانب  إلى  جدا  رائعة 
فيهم  بما  الجميع  أشكر  الرياضية، 
الفنان سليم دادة. الذي حول وهران 
عمله  بفضل  مضيئة  شمعة  إلى 
في  الفني«، وختم كالمه: »وهران 

القلب«.
األلعاب  محافظ  أبدى  جهته،  من 
درواز،  عزيز  محمد  المتوسطية. 
دورة  احتضان  لظروف  رضاه 
المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب 

وهران2022.
هامش  على   ، درواز  وصرح 
ختام  في  التقييمية  الصحفية  الندوة 
المتوسطية:  لأللعاب  الـ19  الطبعة 
الجمهورية  لرئيس  بالشكر  »أتقدم 
دورة  لنجاح  قدمه  الذي  الدعم  على 
أتقدم   ،2022 المتوسطية  األلعاب 

لطبعة  المنظمة  للجنة  كذلك  بالشكر 
األلعاب المتوسطية وهران 2022، 

البحر  أللعاب  الدولية  واللجنة 
األبيض المتوسط«.

نجاح  على  المتحدث  نفس  وأكد 
بالدنا:  استضافتها  التي  التظاهرة 
»دورة وهران 2022 كانت ناجحة 
الوفود  وبشهادة  المقاييس  كل  على 
الذي  العالمي  واإلعالم  المشاركة 
غطى هذه التظاهرة رغم الصعوبات 
التي واجهناها«.ونوه درواز بالعمل 
»نجاح  الجميع:  طرف  من  المنجز 
الجيد  بالتنسيق  كان  التظاهرة  هذه 
أللعاب  الدولية  اللجنة  وبين  بيننا 
ونجحنا  المتوسط،  األبيض  البحر 
رغم الصعوبات التي قد تعرفها أي 

منافسة من هذا الحجم«.
 ق.ر

نابولي  نادي  مخططات  وناس  آدم  الجزائري  الدولي  أفسد 
في الميركاتو الصيفي الحالي، وفقا لتقارير إعالمية إيطالية.
الجنوب  نادي  حسابات  من  الجزائري  المهاجم  وخرج 
اإليطالي ألسباب فنية باألساس، في ظل عدم اقتناع المدرب 

لوتشيانو سباليتي بقدرته على تقديم إضافة للفريق.
الميدان  متوسط  أن  ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  وكشف 
االنتقاالت  فترة  في  نابولي  مغادرة  يرفض  الجزائري 
الصيفية، خاصة أنه سيصبح العبا حرا في أعقاب الموسم 
الذي  »البارتينوبي«،  حسابات  أفسدت  خطوة  في  الحالي، 
كان يعول على عملية بيعه من أجل تمويل صفقة التعاقد مع 

النجم اإلسباني جيرارد دولوفيو من نادي أودينيزي اإليطالي.
وتأمل إدارة الفريق اإليطالي في حصول تطورات إيجابية 
مما سيمكنه من حسم  المقبلة،  األيام  وناس خالل  ملف  في 
صفقة ضم المهاجم األسبق لبرشلونة.ومنذ انضمامه للفريق 
 60 الصحراء«  »محاربي  مهاجم  خاض   ،2017 عام  في 
مباراة مع نابولي في مختلف المسابقات أسهم خاللها في 8 
أهداف ما بين صناعة وتسجيل، وتبلغ القيمة السوقية لوناس 
ماركات«،  »ترانسفير  بورصة  في  يورو  مليون   15 مبلغ 

بتراجع 10 ماليين يورو عما كانت عليه في عام 2019
ق.ر

يف�سل الرحيل مجانا في ال�سيف المقبل

ونا�س يف�صد مخططات اإدارة نابولي

درواز ي�سكر الرئي�س تبون وينوه بالعمل المنجز، وتيزانو يوؤكد

»األعاب البحر الأبي�س المتو�صط كانت مذهلة في الجزائر«

�سبقاق يثني على اتفاقية التعاون التي وقعها مع تركيا

اللجنة الأولمبية الدولية 
تكرم رئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون
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املجاهد لعجاج بوعالم يروي ت�ضيحات اأبنائها

 بتا�شتة"..منطقة "مياحة 
ق�سة كفاح من اأجل اال�ستقالل 

يعترب لعجاج بوعالم املدعوعبد اهلل املولود 2 جويلة 1936 مبياحة، تا�ضتة والية عني الدفلى من اأحد االطارات 

ال�ضامية جلي�ش التحرير و احد من عاي�ضوا اأحداث الثورة التحريرية بكل جوارحهم و�ضهدوا على �ضجاعة ليوثها 

وعلى ف�ضاعة اال�ضتعمار الفرن�ضي ووح�ضيته اجتاه ال�ضعب اجلزائري وممتلكاته وما اقرتفه اجليرناالت وجنودهم 

من ابادات وح�ضية وانتهاكات ان�ضانية والتي اأودت بحياة 13 فردا من عائلته يف ق�ضف بالطائرات..ويف حوار �ضيق 

جلريدة ”الرائد”، يروي هذا املجاهد الفذ ت�ضحيات اأبناء املنطقة اإبان الثورة التحريرية.

البداية واالن�ضمام اىل الثورة 

التحق بالثورة الجزائرية وهو في سن التاسعة 
عشرفي سنة 1956 و لم يكن مستواه العلمي 

يتعدى بعض ما حفظه من ايات كتاب هللا بالزاوية 
النه كان من عائلة فقيرة و كونوا الخلية الولى 

للثورة بالمنطقة و التي ساهم في تكوينها مجاهدين 
من باتنة  و من الصحراء باالضافة الى اخوان 
اخرين و منهم المجاهد سليماني جلول الملقب" 
بطنطانو" و بدؤوا بتوعية شباب دوار"المياحة" 

بلدية "زوقاغة" و التي تعني باالمازغية" الحمراء 
باهداف الثورة . و بعدها  قدم الى المنطقة المجاهد 
الملقب  "بالسيحقة " بثالثة كتائب يعني تقريبا 150 

مجاهد او اكثر وحثوا الشباب على قتل الخونة 
و البياعين و الحرس البلدي و حراس الغابات  

التابعين للمستعمر الفرنسي. 

دوار مياحة ت�ضحيات و�ضاهد على التاريخ 

وكان  لدوار" مياحة " دور كبير في تاريخ 
كفاح الشعب الجزائري بالمنطقة للمجاهدين 

بتوفير المالجئ واإلطعام حيث كانت زوجة احد 
المجاهدين بالمنطقة و الملقب بـ " هني لعجاج " و 
هو اخ المجاهد " لعجاج بوعالم " هي من تسهر 
على طبخ الطعام و تقديمه الخوانها المجاهدين . 
ثم تم استدعاء شباب المنطقة لاللتحاق بالثكنات 
العسكرية الفرنسية بالشلف فمنهم من التحق بها 

بسبب كبر سنهم و استعملوا في ميدان االستعالماتي  
و جمع المعلومات ومنهم من رفض  قائد المنطقة 

"السيحقة" التحاقهم و تم توجيههم الى صفوف 
جيش التحريرو كلف البعض االخر بالعمليات 

الفدائية كاالغتياالت و حرق مزارع الكولون و 
قطع الثمار و تكبيد المستعمر خسائر كبيرة قبل 

االنظمام الى الجيش و عند سماع االستعمار 
بالتحاق هؤالء الشباب بالمقاومة يتم ابالغ السلطات 

على ان هؤالء "فالقة " يعني قطاع الطرق. 
ولقد قام المستعمر الفرنسي الغاشم بطرد سكان 

المنطقة من اراضيهم الخصبة الى اعالي الجبال و 
قام بانشاء المحتشدات من اجل فصل الشعب عن 
الثورة و اضاعفها و تغريم كل جزائري يرفض 
االمتثال الوامر المستدمر و ذلك بشق الطرقات 
في الغابات كما قامت طائرات المستعمر بقنبلة 

دوار " مياحة " مما ادى الى وفاة جل سكانه فمنهم 
من نزح نحو  " تاشتة "  و منهم من توجه الى " 

العطاف.  «

عمليات ع�ضكرية كبرية با�ضلحة  ب�ضيط و 

خ�ضائر مادية و ب�ضرية لال�ضتعمار 

ومن بين العمليات التي قام بها المجاهدون بالمنطقة 
عملية " الالعودة " باتجاه " بويامن»   

 » بالداموس" تحت اشراف الرائد " السيحقة " 
مع بعض المجاهدين المتمرسين على فنون القتال 

و نصب الكمائن بحيث كان يطلب منهم توجيه 
اسلحتهم نحو سائق الشاحنة حتى تفقد توازنها و 
تسقط بالواد و من ثم تصويب نيراهم نحو جنود 

المستعمر و الذي كان يتكبد خسائر كبيرة ويتم غنم 
بعض اسلحتهم و كانت المعركة في اواخر . 1956 

و عملية اخرى بتاشتة " بحمرات " و حضر فيها 
المجاهد " لعجاج هني " و حسب ما يذكر من الذين 
عايشوا الواقعة مجاهدان من مدينة الخميس منهم " 
بن موسى بن حتحات " و " السلفيتي عبد القادر" 

و اخرين.  
مدخل مدينة تنس " بورشغال " كان مسرحا 

للعمليات العسكرية للثوار و كانت من بين اكبر 

العمليات و التي تم االستيالء فيها على كل االسلحة 
التي كانت موجودة بالشاحنات السبع و قتل كل 

من كان موجودا بالمكان و كانت العملية من تنفيذ 
كتيبتين من كومندوس الوالية و ذلك في سنة 

1956 .
 و كانت هناك عملية ثانية بمنطقة تنس بمشاركة 

بعض رجال المنطقة ومنهم " مروان الصغير " و 
" لحسن. » 

 ومن اكبر و اشرس المعارك بهاته المنطقة كذلك 
هي معركة  " بيسة " حيث قام المستحمر الفرنسي 
بتعداد 5000 عسكري تقريبا  بعملية مسح للمنطقة 
و قنبلتها و ضرب المنطقة حتى من جهة البحرعن 
طريق السفن  بحثا عن االشاوس من المجاهدين اال 
ان المسح كلل بالفشل و عند انتهاء العملية و عودة 

الجنود الفرنسين منهكين الى الياتهم  قام المجاهدون 
بالمنطقة بنصب كمين لهؤالء و تم قتل العديد منهم 

و غنم حوالي 60 قطعة سالح كما توفي و جرح 
العديد من المجاهدين بالمكان. 

 و كان ما يقوم به جيش التحرير من عمليات 
عسكرية و تخريبة بالعتاد البسيط يكلف فرنسا 
حوالي 15  مليار سنتيم يوميا و لقد كان لدولة 

مصر الشقيقة و بعض الدول العربية االخرى فضل 
كبير في تزويد الثورة بالسالح و العتاد و المال. 

 رابح بيطاط و احمد بوقرة 

و غريهم  مروا على املنطقة  

و عن القادة المكلفين بالمنطقة يقول عمي عبد هللا 
كان هناك مجاهد يسمى " الزنداري " من عين 

الدفلة والذي توفي و " كريمي مراد " و  "كريمي 
الطاهر" على ما اظن و " عمر المختار" الذي ال 

يزال على قيد الحياة من مدينة مليانة باالضافة الى 
المجاهد" بويربو" و كان مسؤول كتيبة و انا كنت 

مسؤول القسم بالناحية الثانية و القسم وقت ذلك كان 
يشبه البلدية و لكن بمساحات كبيرة و كنا تابعين 
الى المنطقة الثالثة و عندما زاد عدد المجاهدين 

تم اعادة التقسيم و اصبح اعلى مسؤول بالمنطقة 
المجاهد المعروف " رابح بيطاط " ومن بعده 

الشهيد " محمد بوقرة " و الذي توفي بواد بوعشرة 
بالمدية  بعد خديعة بكتيبته من طرف كاتبه حسب 
ما يقال و بعد وفاته تم استخالفه من طرف الشهيد 

" محمد بونعامة» 
 و الذي كان من منطقة الورسنيس بتسمسيلت 
و الذي استشهد بوالية البليدة بعدما تم رصد 

مكالماته مع الحكومة الجزائرية المؤقتة من طرف 
االستخبارات الفرنسية من بيت احد سكان المنطقة 

و ارسال كومندوس خاص من فرنسا و دارت بينهم 
معركة طاحنة حتى استشهد في الليل مع من كان 
معه من االخوة و من بعده " حسان بولخروف " 

الذي استخلف على المنطقة. 
 رغم �ضيا�ضة ديغول ، الثورة 

ت�ضتمر و ال�ضعب يلتحم  

من 1958 الى 1959 رابط المستعمر في الجبال 
لمدة 90 يوم  من اجل منع المجاهدين القيام 

بالعمليات الثورية و اللجوء الى الغابات ، فانقسمنا 
الى افواج صغيرة و نزلنا الى المدن و القرى وفي 

تلك الفترة تم إيواؤنا من طرف افراد الشعب و 
عندما تولى الجينرال

 » ديغول " زمام االمور بالجزائر اعاد هيكلة 
الجيش الفرنسي و في عهده  قامت وحدات الطيران 

الفرنسية برمي القصاصات التي تدعو الى سياسة 
االدماج التي انتهجها ديغول اال انها قوبلت بالرفض 

من طرف الثورة و امر بقتل كل من يطلع على 
هذه المناشيرو تم انشاء المحتشدات لفصل الشعب 

عن الثورة.  
و لفك العزلة عن الجبال انتهج جيش التحرير 

الجزائري خطة محكمة تتمثل في نقل العمليات 
العسكرية الى المدن و القرى و ذلك بالقيام 

بالعمليات الفدائية و االغتياالت و الرمي 
بالرصاص امام الثكنات و الوحدات العسكرية 
المختلفة و إبالغ المستعمر بان  الثورة الزالت 

قائمة بتنظيمها و رجالها و نسائها  و مستمرة و 
هذا بمشاركة و مساعدة افراد الشعب الجزائري 

الذين وفروا المعلومات و المؤونة  و بمساهمة و 
تضحيات العنصر النسوي من جميالت الجزائر 

الالتي وقفنا بجانب اخوانهن  بوضع القنابل 
الموقوتة بالمقاهي و المالهي من اجل ارباك 
المستعمر و جيشه و  احداث عدد كبير من 

الخسائراو المشاركة  في التمريض و الخياطة 
و الطبخ و حمل السالح مثل حسيبة بن بوعلي 

و جميلة بوحيرد و و وريدة مداد وغيرهن  . و 
لقد ذاق عدد كبير من المجاهدين و المناضلين 

الجزائريين جميع انواع العذاب في مختلف الثكنات 
العسكرية و المباني السرية. 

 اال�ضتقالل بف�ضل ن�ضال

 رجال و ن�ضاء هذه الثورة 

المقولة الشهيرة للجنيرال ديغول " لقد فهمتكم " 
جاءت بعض نضال طويل و تضحيات كثيرة و 

معارك شرسة و تدويل القضية الجزائرية في االمم 
المتحدة و المساندة من بعض الدول و التي اعطت 

الشرعية للثورة الجزائرية و عيب على كل من 
يقول ان فرنسا هي من منحتنا االستقالل دون مقابل 

و دون تضحيات. 
 االستقالل اخذناه بايدينا و لم يعطى لنا كما يروجه 

اعداء الجزائرو الخالطين و هذا ما يجب على 
الشباب الجزائري ان يفهمه و يجب عليهم معرفة 

تاريخ اجدادهم و ان الثورة الجزائرية هي من 
اعظم الثروات في الجزائر و انتصرت بفضل 

الرجال و النساء و من كان من الطالب  في مقاعد 
المدرسة و الجامعات و الذين خططوا للثورة . و 

يجب على المؤرخين نقل و تدوين التاريخ كما هو 
من اجل الحفاظ على هذا االرث و تدوينه بدون اي 

تزوير.   

ANEP : 2216013228

إشـهـــار
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التاريخية  الملحمة  عادت  و 
الحاضر  بالجمهور  "الخالدون" 
"رفض  لوطن  الثوري  المسار  إلى 
في  نجح  لألطماع و  الخضوع  دائما 
و  حريته  انتزاع  في  الظروف  كل 
مؤلف  به  أفاد  ما  حسب  استقالله"، 
هذا العمل سعيد بولمرقة الذي أوضح 
بأن هذه الملحمة هي إنتاج فني موجه 
الستين  الذكرى  إلحياء  خصيصا 
لالستقالل و تهدف إلى تذكير األجيال 

الصاعدة بعبقرية و قوة األجداد.  
إلى  الملحمة  عادت  لوحة،   45 ففي 
الحروب البونيقية ثم عهدي ماسينيسا 
و يوغورطا اللذين دافعا على شرف 
وطنهما قبل أن تتطرق إلى الفتوحات 
و  نافع  بن  عقبة  يد  على  اإلسالمية 
المسلمين  و  األمازيغ  بين  التعايش 

على نفس األرض النوميدية.
العثمانية  الفترة  الملحمة  تناولت  كما 
من خالل وصول بربروس و غزو 
القراصنة حتى سنة 1827، ثم حادثة 
المروحة و جيش نابوليون و سقوط 
مدينة الجزائر، و مبايعة األمير عبد 
تعرج  أن  قبل  انتصاراته  و  القادر 
و  قسنطينة،  مدينة  مقاومة  على 
المقراني  الشيخ  خاضه  الذي  الكفاح 
الحداد و مقاومة مختار آغ  الشيخ  و 

أمود بمنطقة التوارق.
و  بسالة  كذلك  الملحمة  أبرزت  و 
من  الجزائريات  النساء  مقاومات 
بها  تحلت  التي  الوطنية  قيم  خالل 

اللة فاطمة نسومر و الكفاح البطولي 
و  سعدان  فضيلة  و  مريم  لألختين 
ضحين  اللواتي   بوعتورة  مريم 

بحياتهن فداء للوطن.
كما لم يغفل هذا العمل الفني الملحمي 
المسلمين  العلماء  جمعية  تأثير 
الجزائريين بقيادة الشيخ العالمة عبد 
الحميد بن باديس، و تضحيات محمد 
اإلسالمية  الكشافة  مؤسس  بوراس 
الجزائرية ثم مجازر 8 ماي 1945 
و اندالع الثورة التحريرية في الفاتح 
من نوفمبر 1954 و أحداث 20 أوت 

1955 و 1956. 
و تضمنت كذلك لوحات هذا العرض 
كشفوا  شباب  أداء  من  الملحمي 
المجال  في  االحترافية  قدراتهم  عن 
الفني العمل الفدائي و التعذيب الذي 
الفرنسي  االحتالل  قوات  مارسته 

للجزائر بمزرغة أمزيان بقسنطينة.
هذا  فإن  الملحمة،  مؤلف  حسب  و 
بتقديم  اختتم  الذي  التاريخي  العمل 
و  يوغورطا  من  لكل  شرف  تحية 

مهيدي،  بن  العربي  البطل  الشهيد 
يفهموا  لكي  للجميع  رسالة  يتضمن 
أنها  و  تمشي  و  تدور  نوميديا   أن 
أرض خصبة ومثمرة يسكنها رجال 

مدافعون عن وطنهم.
و سيتواصل عرض هذه الملحمة من 
إخراج كريم بودشيش و كوريغرافيا 
عرضها  يستغرق  و  بوبرد  مراد 
ساعة و 20 دقيقة باإلقامات الجامعية 

على وجه الخصوص.

خالل �ستينية اال�ستقالل

عر�ض ملحمة "اخلالدون" بق�سنطينة
عر�ست يف وقت متاأخر من م�ساء اأول اأم�س، ملحمة بعنوان "اخلالدون" بدار الثقافة مالك حداد بق�سنطينة التي 

حتكي تاريخ اجلزائر و ق�سنطينة باخل�سو�س منذ اأزيد 2500 �سنة قبل امليالد

 و ذلك مبنا�سبة االحتفاالت بالذكرى ال�ستني ال�سرتجاع ال�سيادة الوطنية.

اإعداد: حياة م�سباحي

افتتاح الطبعة الثانية مب�ساركة 13 جمعية

ميلة حتت�سن الأيام الوطنية 
"ميالح" للمو�سيقى الأندل�سية 

الوطنية  لأليام  الثانية  الطبعة  بميلة  الميلي  مبارك  الثقافة  بدار  افتتحت 
"ميالح" للموسيقى األندلسية بمشاركة 13 جمعية قدمت من عدة واليات.

وقد عرف حفل االفتتاح الذي نشطته جمعيتا "مقام" لقسنطينة و "المطربية" 
جانب  إلى  األندلسية  بالموسيقى  المهتم  للجمهور   " "الفتا  إقباال  للبليدة، 
الذي  الوهاب موالي،  الوالية عبد  المحلية وعلى رأسها والي  السلطات 

حضر بالمناسبة رفقة السلطات المدنية و العسكرية للوالية.
  وأكد مدير الثقافة والفنون، جمال بريحي بالمناسبة على أهمية مثل هذه 
التظاهرات باعتبارها تندرج ضمن جهود تثمين التراث الموسيقي األصيل 
والمحافظة عليه لألجيال القادمة.  واستنادا إلى محمد لطفي قودري رئيس 
جمعية "ميالح"، المحلية للموسيقى األندلسية التي بادرت إلى تنظيم هذه 
التظاهرة الموسيقية، بالتنسيق مع قطاع الثقافة والفنون بالوالية، فإن هذه 
الطبعة التي تندرج أيضا في إطار االحتفاالت بالذكرى الستين لالستقالل، 
تعرف مشاركة "الفتة" للجمعيات الناشطة في الموسيقى األندلسية مقارنة 
بالطبعة السابقة، حيث تمثل الجمعيات المشاركة 10 واليات من الوطن 
و هي قسنطينة والبليدة و سوق أهراس ومعسكر وعين الدفلى و وهران 
الحدث  التي تحتضن هذا  إلى ميلة  وتيبازة وسكيكدة وسطيف باإلضافة 
الفني .  وحسب نفس المتحدث فإن هذه الطبعة التي ستتواصل إلى غاية 
يوم الخميس المقبل، تتميز بإلقاء محاضرات و تنشيط ورشات تكوينية 
من تأطير مختصين و تنظيم خرجات سياحية لفائدة المشاركين لتعريفهم 

بوالية ميلة وما تزخر به من مواقع سياحية وأثرية.
  كما تعد هذه التظاهرة الفنية فرصة للتنافس ما بين المشاركين في مجالي 
العزف واألداء على أن تختتم باختيار أحسن عزف و أحسن أداء جماعي، 

يضيف المتحدث.

اختتام فعاليات املهرجان الدويل 
للرق�ض ال�سعبي بوهران

الطلق "حسني  الهواء  بمسرح  األول،  أمس   اختتمت سهرة 
شقرون" لوهران فعاليات الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الدولي 

للرقص الشعبي وسط حضور عدد كبير من المتفرجين.
  ونشطت السهرة األخيرة من هذا المهرجان، المنظم في إطار 
مرافقة الطبعة 19 أللعاب البحر المتوسط وهران - 2022، 
من  وفرقتان  وصربيا  اليونان  من  الشعبي  للرقص  فرقتان 
واليتي األغواط و تيزي وزو، أبهرت بعروضها الجمهور 

الحاضر والمتشكل في أغلبه من عدد كبير من العائالت.
وصرحت محافظة التظاهرة ناتوري صبرينة، أن هذه الطبعة 
األبيض  البحر  حوض  من  دول  مشاركة  شهدت  التي   12
مع  تفاعل  واسع  جمهور  استقطاب  استطاعت  المتوسط، 
العروض، التي توزعت بين واليتي سيدي بلعباس و وهران.
المهرجان من  المشاركين في  المنظمين و  أن  إلى  وأشارت 
 ،12 الطبعة  نجاح  على  أجمعوا  خارجها  و  الجزائر  داخل 
والتي تميزت بالتنظيم المحكم وسط مشاركة عدد قياسي من 
الفنانين وصل إلى 300 فنان من الجزائر و 6 دول متوسطية 

عربية و أوروبية.
المهرجان  محافظة  طرف  من  المنظمة  التظاهرة  وتهدف 
إلى  "بصمة"،  شعار  تحت  الشعبي  للرقص  الدولي  الثقافي 
المحافظة على هذا النوع من فن الرقص باعتباره تراثا غير 
التقليدي  اللباس  خالل  من  ثقافية  رموز  عدة  يحمل  مادي 

والحلي وغيرها.
وقد نظم خالل هذه التظاهرة الفنية التي استمرت ستة أيام يوم 
بالمسرح  الشعبي  الرقص  حول  تكوينية  ورشات  و  دراسي 
الجهوي بسيدي بلعباس قدمت قراءة أنثروبولوجية وجمالية 

للرقص الشعبي الجزائري.

الراحل �ساهم يف برجمة وتنظيم 

تظاهرات ثقافية كربى

زهري بوزيد خمافظ مهرجان
 "دميا جاز" 

يف ذمة اهلل

توفي، أمس، محافظ المهرجان الدولي للجاز بقسنطينة "ديما 
التي  "ليما"  لجمعية  مؤسس  عضو  بوزيد،  زهير  جاز"، 
بادرت بهذا الحدث الهام، عن عمر يناهز 50 سنة، حسبما 

أعلنته محافظة المهرجان.
المؤسسة  تسيير  في  شهادة  على  الحائز  بوزيد،  زهير  يعد 
بجامعة قسنطينة، عضوا مؤسسا لمهرجان "ديما جاز" سنة 
بادرت  التي   "ليما"  الثقافية  الجمعية  في  وعضوا   2004
بتأسيس هذا المهرجان الذي أصبح أبرز حدث ثقافي للمدينة.
إطار  في  المهرجان  عودة  ماي،  شهر  في  نظم،  قد  وكان 
فيروس  جائحة  بسبب  سنتين  دام  غياب  بعد  ال17،  الطبعة 

كورونا.
وقد ساهم زهير بوزيد كقائم على الحفالت أو مدير فني، في 
عدة مهرجانات، من بينها مهرجان األدب وكتاب الشباب و 

كذا الطبعة الدولية لموسيقى الديوان.
الكبرى،  الثقافية  التظاهرات  وتنظيم  برمجة  في  ساهم  كما 
على غرار المهرجان الثقافي األفريقي الثاني الذي نظم في 
الثقافة  عاصمة  قسنطينة،  وكذا   )2009( العاصمة  الجزائر 

العربية )2015(.

األول،  أمس  مساء  الستار   أسدل 
علولة  القادر  عبد  الجهوي  بالمسرح 
المسرح  أيام  فعاليات  على  لوهران، 
المتوسطي، الذي شهد اهتماما بارزا 
مسرحية  تجارب  اكتشف  للجمهور 
مع  تزامنا  وذلك  جديدة  متوسطية 
األبيض  البحر  أللعاب   19 الطبعة 
وهران-2022.وكان  المتوسط 
إطار  في  المبرمجة  العروض  ختام 
انطلقت  التي  الثقافية  التظاهرة  هذه 
مسرحية  عرض  الفارط،  األسبوع 
المسرح  إنتاج  من  حنيني"  "روزة 
وزو  لتيزي  ياسين"  "كاتب  الجهوي 
أحمد  خودي  وإخراج  اقتباس  ومن 

والتي تابعها الجمهور باهتمام كبير.
ويحكي هذا العمل المسرحي المقتبس 
للكاتب  يطلبكم"،  "المفتش  قصة  عن 
قصة  بريستلي،  ب  ج.  االنجليزي 
اجتماع أفراد عائلة ثرية حول مائدة 
ويخبرهم  شرطة  مفتش  ليأتي  األكل 
أنه جاء ليحقق في قضية انتحار فتاة، 
التي لم تظهر فوق الركح كانت تعمل 
لتجد  طردها  ليتم  العائلة،  بمصنع 
مساعدة  أي  دون  الشارع  في  نفسها 
منه  طردها  ليتم  آخر  عمل  تجد  ثم 
مرة أخرى و بعد أن تعرضت لألذى 
حدا  وضع  تقرر  عائلة  ابن  قبل  من 

المسرحية  هذه  تقديم  لحياتها.وينتظر 
ضمن جولة عبر الوطن ستنطلق في 
البالد،  بغرب  المقبل  سبتمبر  شهر 
وفق المخرج أحمد خودي، ومن جهته 
عبد  الجهوي  المسرح  مدير  أعلن 
القادر علولة لوهران، مراد سنوسي، 
لتكوين  ورشتين  تنظيم  سيتم  أنه 
بوهران  المسرحي  الفن  في  الشباب 
النسخة  كانت  وبتيزي وزو.وللتذكير 
الجديدة لمسرحية "معروض للهوى"، 
من إنتاج المسرح الجهوي عبد القادر 
علولة لوهران، و من تأليف و إخراج 
محمد بختي، أول عرض تم تقديمه في 
أيام المسرح المتوسطي، الذي يدخل 
المرافق  الثقافي  البرنامج  إطار  في 
المتوسط  األبيض  البحر  أللعاب 
تنظيم حفلي  لجنة  المنظم من طرف 
افتتاح و اختتام لهذا الحدث الرياضي 
إطار  والفنون.وفي  الثقافة  ووزارة 
تعتبر  التي  الثقافية  التظاهرة  هذه 
فضاء لالنفتاح على تجارب مختلف 
عشاق  اكتشف  المشاركة,  الفرق 
لمسرحيات  الفني  األداء  الرابع  الفن 
"ليلتكم سعيدة"، من المسرح القومي 
لفرقة  أسوناغلي"  و"البيرتو  لمصر 
من إيطاليا و"الطاعون" للكاتب ألبير 

كامي من تقديم فرقة من فرنسا.

اإ�ســــدال ال�ستـار على فعاليات 
اأيام امل�سرح املتو�سطي بوهران
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وجهت كتل برلمانية مغربية انتقادات 
التي  أخنوش,  عزيز  لحكومة  الذعة 
الغالء  من  الشعب  حماية  في  فشلت 
الفاحش في األسعار, مستنكرة تنصلها 
من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على 
معاناة المواطنين, التي تزيد يوما بعد 
يوم في ظل تأزم الوضع االقتصادي.

وأكد حزب "التقدم واالشتراكية ", في 
األسئلة  جلسة  خالل  لنوابه,  مداخلة 
الشفوية بمجلس النواب المغربي, أمس 
االثنين, أن الحكومة فشلت في حماية 
مطالبا  اللوبيات,  جشع  من  المغاربة 
إياها بالتخلي عن شعار حكومة الدولة 
االجتماعية.وقال في هذا االطار " إذا 
كانت الحكومة غير قادرة على حماية 
فليس  اللوبيات,  جشع  من  المواطنين 
من حقها أن تصف نفسها بأنها حكومة 
الحزب  ".وأبرز  االجتماعية  الدولة 
للحكومة  يعطي  القانون  أن  المغربي 
صالحية مراقبة االتفاقات والتفاهمات 
الفاعلين االقتصاديين أو  بين  المسبقة 
ذلك  رغم  و  للسلع,  السري  االدخار 
اللوبيات. فالمواطن يكتوي من جشع 
يعرفه  بما  االطار  خذا  في  واستدل 
من  والتأمينات  المحروقات  قطاع 
اختالالت.وفي وقت تدنت فيه القدرة 
الشرائية في المغرب الى الحضيض," 
معاناة  على  عزيز  حكومة  تتفرج 

المواطنين", يضيف الحزب.
من جهتها, هاجمت المجموعة النيابية 

الحكومة  والتنمية  العدالة  لحزب 
على  أثرت  التي  الغالء  موجة  بسبب 
القدرة الشرائية للمغاربة, على خلفية 
أسعار  في  الصاروخية  الزيادات 
المواد  من  ومجموعة  المحروقات 

األساسية.
النيابية  المجموعة  عضو  وحملت 
الفتحاوي,  نعيمة  والتنمية,  للعدالة 
الجلسة  نفس  خالل  لها,  مداخلة  في 
مسؤولية  بالدها,  حكومة  البرلمانية, 
هذا الوضع,  قائلة " إن ما نجنيه اليوم 
الذي  المخطط األخضر  هو من فشل 

صرفت عليه ماليير الدراهم ".
وزير  المغربية  البرلمانية  وخاطبت 
دعم  سألناكم عن  لما   " قائلة  الفالحة 
هذا  يوجد  مليار. ال   10 قلتم  الفالحة 
أخدتها  مليارات   6 الواقع,  في  المبلغ 
التأمين, 3 مليار  البنوك, 1,2 أخذها 
غير  وبشكل  للفالحين  وجهت  فقط 
الفالحين  "جوعتم  متكافئ".وأضافت 
الكبار,  الفالحين  وأغنيتم  الصغار, 

وهذا غير مقبول".
تصريح  النائب,  ذات  انتقدت  كما 
هناك  إن  قال  الذي  الفالحة  وزير 
أن  معتبرة  درهم,   800 بـ  أضاحي 
هذا  في  معقول  غير  التصريح  هذا 
االستثنائية,  الظرفية  الوقت وفي هذه 
األسواق,  بين  تنقلتم  هل   " متسائلة 
وأين وجدتهم األضاحي بـ 800 درهم 

حتى يتمكن المواطن من شرائها؟".

الوكاالت

وأوضح بيان حكومي، أمس، أن "مالي تسجل 
سمح  الذي  النظر  وجهات  تقارب  بارتياح 
مشيدا  البالد",  على  المفروض  الحظر  برفع 
بتضحيات وصمود الشعب المالي في مواجهة 

العقوبات.
المجموعة االقتصادية لدول غرب  قادة  وقرر 
افريقيا األحد الماضي في اجتماعهم بالعاصمة 
الغانية أكرا, رفع العقوبات االقتصادية والمالية 
ذلك  و  أشهر  ستة  منذ  مالي  على  المفروضة 
البلد  هذا  في  االنتقالية  السلطات  حققت  بعدما 
النظام  الى  العودة  مسار  في  هاما"  "تقدما 
للفترة  زمنيا  جدوال  بتحديدها  الدستوري, 
تسليم  الى  يفضي  شهرا,   24 مدته  االنتقالية 

السلطة للمدنيين.
العقوبات  على  القادة  أبقى  ذاته  الوقت  وفي 
مالي  عضوية  تعليق  قرار  وعلى  الفردية 
النظام  عودة  حين  إلى  "إيكواس  هيئات  في 

جان-كلود  به  صرح  ما  وفق  الدستوري", 
كاسي برو, رئيس مفوضية "إيكواس" المنتهية 

واليته.
بأكرا  العادية  قمتهم  "ايكواس"  قادة  وخصص 
السلطات  مع  تعاملهم  خطة  ل"مراجعة" 
شهدت  التي  االفريقية  الدول  في  االنتقالية 
مالي  هي  و  للحكم,  دستوري"  غير  "تغييرا 
بشأن  قرار  اتخاذ  و  فاسو,  وبوركينا  وغينيا 
العقوبات السارية على هذه الدول, استنادا الى 

التقدم المحرز في مسار العملية السياسية.
العقوبات  رفع  بشأن  "ايكواس"  قرار  وجاء 
االقتصادية والمالية على مالي, بعد ما وافقت 
شروط  على  باماكو  في  االنتقالية  السلطات 
لعقوبات,  إلغاء  مقابل  التكتل  وضعها  مسبقة 
حيث أفضت سلسلة من اللقاءات المكثفة, عقدها 
الرئيس  جوناثان,  غودالك  "ايكواس",  وسيط 
الماضية  االشهر  طيلة  االسبق,  النيجيري 

"نتيجة  الى  مالي  في  االنتقالية  السلطات  مع 
ايجابية", حسب مصادر مطلعة.وفي هذا الشأن 
المرافق  "ايكواس"  وفد  أعضاء  أحد  صرح 
الى  االخيرة  زيارته  عقب  جوناثان,  لغودالك 
حققت  "مالي  أن  الماضي,  الخميس  باماكو 
تقدما هائال".وأعلنت السلطات االنتقالية بمالي 
مؤخرا عن برنامج لتنظيم االنتخابات المنشودة 
حدد  حيث  للمدنيين,  السلطة  لتسليم  تمهيدا 
موعد اجراء استفتاء على الدستور في مارس 
أكتوبر  بين  تشريعية  انتخابات  تليه   ,2023
االستحقاق  تنظيم  بعدها  و   ,2023 ونوفمبر 
اعلنت  2024.وقبل ذلك,  فبراير  الرئاسي في 
السلطات االنتقالية في يونيو المنصرم قرارين 
جديد  قانون  باعتماد  األول  يتعلق  "هامين", 
تعيد  انتخابات  لتنظيم  شرطا  يعد  لالنتخابات 
بتشكيل لجنة  الثاني  السلطة لحكومة مدنية, و 

مكلفة بصياغة دستور جديد للبالد.

طالبت شبيبة االتحاد المغربي للشغل، بتحقيق العدالة ألرواح المهاجرين 
المغربية  الحدود  على  المأساوية  األحداث  في  قتلوا  الذين  األفارقة 
االسبانية، الجمعة 24 جوان، على يد القوات المغربية بسبب استخدامها 

المفرط للقوة و بشكل غير مبرر.
وكان قد قتل, يوم الجمعة 24 جون الفارط, ما ال يقل عن 23 مهاجرا 
افريقيا على يد الشرطة المغربية, عند محاولة قرابة 2000 منهم اجتياز 
بالجيب  مليلية  مدينة  و  المغربية  الناظور  مدينة  بين  الحدودي  السياج 
القتلى  عدد  ان  دولية  و  مغربية  حقوقية  منظمات  تؤكد  و  االسباني. 

األفارقة في مجزرة مليلية يتجاوز بكثير الرواية الرسمية المغربية.
كما عبرت شبيبة االتحاد المغربي للشغل, في بيان توج أشغال مؤتمرها 
االحد,  امس  اول  سطات,   – البيضاء  الدار  بجهة  التأسيسي,  الجهوي 
عن تضامنها الصادق مع المهاجرين األفارقة المتواجدين بالمغرب, و 
طالبت " بضرورة نهج سياسة متكاملة إرادية ونشيطة إلدماجهم, ووقف 

معاناتهم بضمان عيشهم الكريم".

الداخلي المغربي, الذي كانت له حصة األسد  أما في ما يتعلق بالشأن 
الالإجتماعية  السياسات  كل   " بشدة  الشبيبة  أدانت  المؤتمر,  اشغال  في 
والالشعبية المعادية والمعاكسة لمصالح أغلبية الشعب المغربي  مبرزة 
اسعار  و  المحروقات  أسعار  في  فاحش  غالء  من  المغاربة  يعانيه  ما 
المواد االستهالكية األساسية, وطالبت في هذا االطار "بتحديد األسعار 

وتسقيف هامش أرباح شركات المحروقات".
المغرب  بمستقبل  المحدقة  المخاطر  إلى  متصل,  سياق  في  ونبهت, 
إلى  دعت  و  والمائي,  والغذائي  الطاقوي  باألمن  والمتعلقة  القريب, 
الغنى  تسهيل  سياسات  ومع  العمياء  التبعية  سياسات  مع  الكلي  "القطع 

الفاحش ألقلية جشعة ".
كما تطرق المشاركون في المؤتمر الى ما يعانيه النقابيون المغاربة من 
الصورية  المتابعات  الصدد "بوقف وإسقاط  تضييق, و طالبوا في هذا 
والكف عن فبركة الملفات القضائية في حق المناضلين النقابيين, و توفير 

الحماية الالزمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم النقابية".

بعد ما وافقت ال�سلطات االنتقالية يف باماكو على �سروط م�سبقة

مايل تعرب عن ارتياحها لرفع العقوبات 
املفرو�ضة عليها من قبل "اإيكوا�س"

اأعربت احلكومة املالية عن ارتياحها لرفع العقوبات التي كانت مفرو�سة عليها منذ يناير املا�سي

 من طرف املجموعة االقت�سادية لدول غرب افريقيا "اإيكوا�ش".

أعرب برلمانيون اوروبيون االثنين الفارط 
قضية  حول  للنقاش  مستديرة  مائدة  خالل 
اإلستعماري  والوضع  الغربية  الصحراء 
المفروض عليها من طرف المغرب, نظمت 
االوروبي  البرلمان  جلسات  هامش  على 
بستراسبورغ )فرنسا(, عن تأييدهم المطلق 
لكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

طرف  من  المستديرة  المائدة  ونظمت 
واإلتحاد  بأوروبا  البوليساريو  ممثلية جبهة 
الصحراء  مجموعة  مع  بشراكة  األوروبي 
الحزب  و  األوروبي  بالبرلمان  الغربية 

الجديد لمناهضة الرأسمالية.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية )واص( 

الرأسمالية  لمناهضة  الجديد  الحزب  ان 
"اعرب في كلمة افتتاحية عن تأييده المطلق 
الصحراوي",  الشعب  لكفاح  والالمشروط 
الدعم  تستحق  "عادلة  قضيته  معتبرا 
والمساندة".وشدد الحزب على ان "انتصار 
الشعب الصحراوي حتمي بالنظر للسيرورة 
الحديثة  اإلستعمارية  للحركة  التاريخية 
بهزيمة مذلة لإلستعمار  دائما  تنتهي  والتي 

في مقابل انتصار قوي إلرادة الشعوب".
ممثل المجموعة البرلمانية, االسباني ميغيل 
"سياسة  على  جانبه  من  ركز  أوروبان, 
اإلبتزاز البشعة التي ينتهجها المغرب تجاه 
القضايا  عديد  في  سانشيز  بيدرو  حكومة 

والتي أدت بهذا األخير إلى تنازالت مخزية 
لصالح قوة اإلحتالل".إلى ذلك, أدان ميغيل 
أوروبان, تقديم االتحاد االوروبي والحكومة 
لقوة  والعسكري  المالي  الدعم  اإلسبانية 
تستعمله  التي  المغربية-  -المملكة  اإلحتالل 
في قمع المدنيين الصحراويين في المناطق 
شعب  على  اإلستعمار  وفرض  المحتلة 
األمانة  استعرض عضو  بأكمله.من جانبه, 
الوطنية لجبهة البوليساريو, المكلف بأوروبا 
واإلتحاد األوروبي, أبي بشراي البشير, في 
االراضي  في  بشكل عام  الوضع  مداخلته  
ما  أن  على  مشددا  المحتلة,  الصحراوية 
عسكري  احتالل  "جريمة  هناك,  يجري 

اإلستعمار  حاالت  تحاكي  األركان  مكتملة 
اإلمبريالية  القوى  فرضته  التي  الكالسيكي 
الشعوب  خيرات  نهب  بهدف  الماضي  في 
أوروبا  مسؤولية  يخص  المستعمرة".وفيما 
في نزاع الصحراء الغربية, شدد الدبلوماسي 
األوروبي  "اإلتحاد  أن  على  الصحراوي 
بعدم امتثاله لقرارات الشرعية الدولية وعدم 
نفسها,  األوروبية  المحكمة  قرارات  قبوله 
يكون قد وضع نفسه كجزء من المشكلة بدل 

من أن يكون جزء من الحل".
وعن دور االمم المتحدة, قال أبي بشراي، 
إن "المشكلة ال تكمن في الممثل الشخصي 
السياسة  في  بل  ذاته,  حد  في  العام  لألمين 

مجلس  سياسة  ذلك  في  بما  ككل,  األممية 
بدل  النزاع  تسيير  على  تعتمد  التي  األمن 
المبعوثين  السبب في فشل جميع  حله وهو 
األمميين ووضع المنظمة في موقف العاجز 
حيال تصفية اإلستعمار الذي يظل في صلب 

مسؤولياتها القانونية واألخالقية".
مسؤولو  حضره  النقاش  ان  إلى  يشار 
لمناهضة  الجديد  الحزب  ومناضلو 
مجموعة  عن  وممثلون  الرأسمالية, 
األوروبي  بالبرلمان  الغربية  الصحراء 
بأوروبا  الجبهة  ممثلية  أعضاء  جانب  إلى 
الشباب  من  ومجموعة  األوروبي  واإلتحاد 

الصحراوي.

املغرب:

انتقادات برملانية 
حادة حلكومة اأخنو�س 

التي "تتفرج على معاناة ال�ضعب"

انت�سارا الأرواح القتلى االأفارقة على يد القوات املغربية

�ضبيبة االحتاد املغربي لل�ضغل تطالب بتحقيق العدالة

هجمات اجلي�س ال�ضحراوي
 �ضد قـــوات االحتـــالل

 املغربي تخلف "خ�ضائر فادحـة 
يف االأرواح واملعـــدات"

أكدت وزارة الدفاع الوطني الصحراوية الثالثاء الفارط أن هجمات جيش 
االحتالل  قوات  معاقل  مستهدفة  تتوالى،  الصحراوي  الشعبي  التحرير 
المغربي "التي تكبدت خسائر فادحة في األرواح والمعدات" على طول 

الجدار الرملي.
وأصدرت الوزارة بيانا، نقلته وكالة االنباء الصحراوية )واص(، تضمن 
أكدت  حيث  الماضية،  األيام  الصحراوي خالل  الجيش  هجمات  حصيلة 
أن "مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي شنوا هجمات مركزة ضد 
تخندقات قوات االحتالل المغربي في أنحاء متفرقة من جدار الذل والعار".
في  االحتالل  قوات  استهدف  الصحراوي  الجيش  أن  الحصيلة  في  وجاء 
حوزة  بقطاع  الماضية،  االيام  خالل  الرملي  الجدار  من  متفرقة  انحاء 
وبمناطق روس لكطيطيرة و ابريكة ديرت و انقاب العبد، فيما هاجمت 
وحدات اخرى قطاعي البكاري و ام ادريكة، مستهدفة مناطق ام الدكن و 

ازمول ام خملة.
وأضافت الوزارة أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هاجمت 
جحور وقواعد جيش االحتالل بقطاع المحبس وبمناطق لعكد و اكرارة 
اعكد  و  الظمران  اودي  و  اركبة  ام  اودي  و  تنوشاد  سبخة  و  الفرسيك 

اركان".



يف ذكري ا�ستقالل اجلزائر
 وطن الثوار  الأحرار  الأبطال

�صفحات نا�صعة م�صرقة، وم�صرفة �ُصطرت يف اأن�صع �صفحات التاريخ املُعا�صر، 

ر�شمت، ون�شجت معاملها �شالالت الدم القاين الطاهر النازف من خا�شرة ال�شهداء 

اجلزائريني امليامني الثوار االأبطال االأحرار  االأبرار  فكانوا نربا�ًشا، ومنارة، 

وبيارق �شاخمة يف �شماء الكون َيَحْتذِي بها كل املُجاهدين االأحرار، والثوار ، 

واملنا�شلني ال�شرفاء يف كل بقاع االأر�ش؛ نعي�ش اليوم َعبق ذكراها التي بقيت نوًرا  

ُمنرًيا  ُمدوًنا  يف �شجاّلت التاأريخ، ومغرو�شة يف وجدان الفكر  العربي لت�شتمر  

لِجلًة يف  ربوع  العامل اأجمع.  ونحن  ذكراها �شاطعة يف �شماء  الوطن العربي، وُمَ

نعي�ش يف ذكرى انت�شار الثورة اجلزائرية ال�شّتني؛ حيث كان ذلك الن�شر  يف 

يوم اخلام�ش من �شهر مّتوز/ يوليو من عام 1962م، يف اجلزائر، هو تتويجًا لثورٍة 

عمالقة �شا�شعة �شاهقة ا�شتطاعت نيل حريتها بعد �شنواٍت من الكفاح امل�شلَّح 

�شّد اال�شتعمار الفرن�شي املجرم؛ والذي قام بارتكاب مازر  همجية ب�شعة بحق 

اجلزائريني فارتقي منهم نحُو مليون ون�شف مليون �شهيد جزائري؛ و�شواًل 

للمفاو�شات مع املحتلني القتلة ال�شفلة يف عام: )1960 - 1962(، الإنهاِء االحتالل 

البغي�ش بعد اأن دام وا�شتمر  اال�شتعمار الفرن�شُيّ فيها قرابة 13 عقداً، »132« 

�شنة؛ ثم ح�شلت اجلزائر بعد بحر  من الت�شحيات اجل�شام، واملعاناة، والدم، 

واالأمل  على حرّيتها، وا�شتقاللها... لقد عانت اجلزائر من ويالت احلروب، 

د حرب ا�شتقالل  واال�شتعمار لفرتات طويلة؛ واإن الثورة اجلزائرية مل تُكن مرَّ

�شّد م�شتعمر اأجنبي فقط!؛ بل كانت ثورُة حترير هدُفها حترير االأر�ش 

واالإن�شان، ولقيام الدولة اجلزائرية؛ كما كانت الثورة اجلزائرية ذات طبيعة 

مزدوجة؛ مبعنى اأّنها لي�شت حرُب ا�شتقالل فقط، بل، وحركة جتديد، وتطوير 

لبناء املجتمع اجلزائري، لبناء دولته من جديد يف نف�ش الوقت؛ ولقد كانت 

الثورة اجلزائرية  كانت مفخرة لالأمتني العربية، واالإ�شالمية ومنوذًجا كفاحيًا 

وطنّيًا، فيِه مّداً ثوريًا ق�شى على نظام ا�شتعماري ا�شتيطاين مرم، وا�شتبدله 

مب�شروع وطني جزائري، هدُفه اإقامة منظومة اقت�شادية، واجتماعية وثقافية 

ُحرة جديدة حُتّقق اآمال اجلزائرّيني، وكانت الثورة اجلزائرية ظاهرة تاريخية 

د حدٍث حربي حمدود زمنّيًا للثورة  تندرج يف الزمن الطويل، ولي�ش مرَّ

اجلزائرية حتديداً؛ حيُث ال ميكن اختزال الثورة اجلزائرية يف البعد الع�شكري، 

الأنها عملية �شديدة التعقيد، �شواء ِمن جهة التجربة ال�شيا�شية ال�شابقة عن 

الثورة، اأو عنا�شرها التكوينية والبنيوية، اأو طرائقها واأ�شاليبها يف الكفاح، اأو 

يف اآثارها واأبعادها واآفاقها، اأو يف نوعية الفاعلني االجتماعّيني القائمني بها، 

وانخراُطها يف الزمن املعا�شر الذي ينطوي على م�شتقَبل غري حمدود االآفاق، 

وال ُينظر نهايته. كان انت�شار  الثورة اجلزائرية حدث كبري  ن�شهد تداعياته 

ر فكرّي �شاحَبْت حرب ا�شتقالل اجلزائر،  اإىل الوقت الراهن، من حركة حترُّ

واأّن �شنوات الثورة اجلزائرية �شهدت ن�شاأة فكر نقدي يحّرر ال�شعوب امل�شتعَمرة 

ر الذي ن�شجه امل�شت�شرقون عن هذه ال�شعوب، وكان جزءاً ِمن �شيا�شة  من الت�شوُّ

اال�شتعمار الغربي الذي ي�شور العامل العربي باأنه عامل غري متح�شر الخ...!!.  

ومن اجلذير ذكره هنا ومن باب الوفاء، واالخال�ش فاإن اجلزائر  تعرتف بدولة 

فل�شطني، وال تعرتف بكيان ع�شابة االحتالل ال�شهيوين املجرم؛ وكذلك يتخذ 

الفل�شطينيني من اجلزائر مثااًل ُيقتدى به منذ َنْيل اجلزائر ال�شتقاللها من 

فرن�شا عام 1962م،  وبالتزامن مع اإحياء ذكرى اال�شتقالل، وهو العيد الذي 

تطلق عليه اجلزائر ا�شم »عيد اال�شتقالل، وال�شباب«، فقد اأّدت الثورة اإىل 

ظهور مفهوم »�شراع احل�شارات«، نتيجَة �شعي فرن�شا لتربير حربها على اأّنها 

ت  لي�شت مواجه بني اأّمَتني، بل بني ح�شارتني؛ الغربية، واالإ�شالمية؛ لقد تخطَّ

الثورُة اجلزائرية اإطاَرها املحّلي، لتكت�شي ُبعداً عامليًا، واإن�شانيًا؛ فاحتّلت مكانًة 

مركزية �شمن »م�شروع ت�شفية اال�شتعمار« بف�شل تاأثريها يف حميطها العربي، 

ر الوطني يف  واالإ�شالمي، وكذلك فاإن لها مكانتها املرموقة بني كل حركات التحرُّ

»العامَل الثالث«؛ ومما ال �شك فيه اأن اجلزائر اليوم تتعر�ش لتحديات ج�شام مما 

يتطلب من القيادة اجلزائرية �شرورة تفعيل التوا�شل جيل ال�شباب، واال�شتفادة 

من خربة اجليل القدمي؛ فاجلزائر  اليوم حاجة اإىل التكامل، والتعا�شد، وتبادل 

اخلربات، ومكمن القوة احلقيقة يف الوحدة الوطنية ودمج االأجيال ال�شابة 

يف �شاحات العمل؛ وختاًما �شتبقي فل�شطني و�شعبها قلب اجلزائر، وكذلك فاإن 

اجلزائر، و�شعبها  متثل قلب فل�شطني الناب�ش، عا�شت ذكري التحرير املجيد، 

املجد، واخللود، والرحمة  لل�شهداء االأبرار ، واخلزي،  والعار   لكل املحتلني 

املجرمني يف كل وقٍت وزمان، وحني وعا�شت ذكري الن�شر، والتحرير ، واإن �شاء 

اهلل قريًبا حتتفي اجلزائر، ومعها كل االأمة العربية واالإ�شالمية كذلك بتحرير  

فل�شطني، لن�شلي جميًعا يف قبلة امل�شلمني االأويل امل�شجد االأق�شى املبارك حمررُا 

من الغا�شبني املحتلني.

بقلم: الباحث، والكاتب، واملفكر العربي

 الدكتور جمال عبد النا�شر حممد عبد اهلل اأبو  نحل

ع�شو نقابة احتاد ُكتاب واأدباء  م�شر، رئي�ش املركز  القومي لعلماء  فل�شـطني

رئي�ش مل�ش اإدارة الهيئة الفل�شطينية لالجئني

ع�شو موؤ�ش�ش يف احتاد املدربني العرب

ع�شو االحتاد الدويل لل�شحافة االإلكرتونية

الوكاالت
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دويل

إن  أمس،  صحفي،  بيان  في  القانوع،  وقال 
وهناك  تتزايد،  لألقصى  االحتالل  »اقتحامات 
خطر كبير محدق به«، داعيا إلى »شد الرحال 
للمسجد يوميًّا، والرباط المتواصل في ساحاته، 
االحتالل  أن  وبيّن  هناك«.  المقدسيين  ودعم 
من  األقصى  المسجد  تقسيم  في  الزمن  يسابق 
يستلزم  ما  وهو  المتكررة،  االقتحامات  خالل 

االستنفار لحمايته والدفاع عنه، وفق قوله.
حالة  أوسع  إلى  باسم »حماس«  الناطق  ودعا 
وتثبيتهم  القدس،  ألهل  واإلسناد  التضامن  من 
ومحاوالت  االحتالل  غطرسة  مواجهة  في 
ويتعرض  األقصى.  عن  ودفاعهم  تهجيرهم 
المستوطنين  القتحامات  األقصى  المسجد 
األسبوع،  مدار  على  االحتالل  قوات  بحماية 

األمر  لتغيير  متواصل  صهيوني  سعٍي  في 
الواقع، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا. وقالت 
حركة المقاومة اإلسالمية حماس يوم أمس، إن 
تصعيد االعتقاالت واستمرار االعتقال اإلداري 
الفلسطيني ورموزه الوطنية  أبناء الشعب  ضدَّ 
إرادتهم  تكسر  لن  جرائم  المحتلة  الضفة  في 
باسم  الناطق  النضالي.وأدان  دورهم  وتغيّب 
ة ما  »حماس« فوزي برهوم في بيان له، »بشدَّ
يقوم به االحتالل الصهيوني من حملة اعتقاالت 
مسعورة ضّد أهلنا وشبابنا في الضفة المحتلة، 
اإلداري  االعتقال  في  سياسته  استمرار  ومن 
الظالم، التي بلغت منذ بداية العام الجاري أكثر 
من 862 معتقاًل«.واعتبر أنها »سياسة احتاللية 
تكشف عن حالة الخوف والذعر والفشل، التي 

تعصف بأركان حكومته المتطّرفة وأجهزة أمنه 
وتصاعد  المقاومة  قّوة  تنامي  أمام  المرعوبة، 
ألهلنا  بالتحيّة  »نتوجه  برهوم  تأثيرها«.وقال 
امدين  الصَّ المحتلة  الضفة  في  الشعب  وأبناء 
المعتقلين  ولكل  البواسل،  وألسرانا  الثّابتين، 
البطولية  معركتهم  يخوضون  الذين  اإلداريين 

ضّد السّجان الصهيوني«.
وأكد أنَّ »هذا اإلجرام المتصاعد ضّد عناوين 
ورموزه  الشعب  أبناء  من  والمقاومة  الّصمود 
الوطنية في الضفة المحتلة، لن يكسر إرادتهم، 
عن  الدفاع  في  النضالي  دورهم  يغيّب  أو 
تطلّعات  تحقيق  حتّى  والمقدسات،  األرض 
الشعب في الحرية ودحر االحتالل، مهما كانت 

التضحيات«.

اليوم  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  أفرجت 
األربعاء عن األسير حسني محمد حسن عيسى 
)39 عاًما( من حي الشابورة بمدينة رفح جنوب 
قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته 
البالغة 20 عاًما.وأفادت مؤسسة مهجة القدس 
قوات  أن  اليوم  والجرحى  واألسرى  للشهداء 
االحتالل اعتقلته بتاريخ 07/07/2002م برفقة 
عملية  تنفيذ  خالل  حميد،  أبو  فتحي  األسير 
اقتحام لمستوطنة ايلي سيناي في شمال القطاع 
مع  اشتباك  بعد  منها،  االحتالل  انسحاب  قبل 
جنود االحتالل ونفاد سالح األسيرين استطاع 

االحتالل اعتقالهما.
بعد  شديد  لتعذيب  تعرضا  أنهما  وبينت 
المخابرات  أجهزة  قبل  من  مباشرة،  االعتقال 
زمالئهم  حول  بمعلومات  لإلدالء  الصهيونية، 
الذين استطاعوا االنسحاب بعد العملية بسالم.

االنتماء  تهمة  االحتالل  لهما سلطات  ووجهت 
لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
للمقاومة  عمليات  في  والمشاركة  اإلسالمي 
األسير  بحق  وصدر  االحتالل.  قوات  ضد 
حسني عيسى حكماً بالسجن )20( عاًما، وبحق 
 )18( بالسجن  حكًما  حميد  أبو  فتحي  األسير 

عاًما.

جديًدا  حكًما  الصهيونية  المحكمة  وأضافت 
بإدخال  اتهامه  بعد  شهًرا  عشر  خمسة  بحقه 
 )19( حكمه  ليصبح  لألسرى  اتصال  وسائل 
بتاريخ  عنه  أفرج  والذي  أشهر  وثالثة  عاًما 
المحرر  األسير  أن  يذكر  06/10/2021م. 
حسني عيسى ولد بتاريخ 0801/03/1983م، 

وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون.
األسرى  شؤون  هيئة  قالت  ذلك،  إلى 
والمحررين، أمس، إن ثالثة أسرى في سجن 
يعيشون  المحتلة،  فلسطين  جنوب  النقب، 
في  الهيئة،  وحملت  صعبة.  صحية  أوضاعا 
بيان لها، »سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة 
عن استمرارها بسياسة اإلهمال الطبي المتعمد 
الديك،  حسام  الفلسطينيين،  األسرى  بحق 

وعادل سروجي، ورائد الرطروط«.
ومؤسسات  الدولية  »المؤسسات  وطالبت 
الدولي،  األحمر  والصليب  اإلنسان  حقوق 
األسرى،  قضية  تجاه  الالزم  بدورها  القيام 
وباألخص المرضى منهم«. وبلغ عدد األسرى 
نهاية  حتى  االحتالل،  سجون  في  الفلسطينيين 
و600  آالف  أربعة  نحو   ،2022 أيار/مايو 
طفاًل،  و172  امرأة،   31 بينهم  من  أسير، 

و682 معتقاًل إدارياً، وفق منظمات حقوقية.

قالت اإن ت�شعيد االعتقاالت بال�شفة لن يك�شر اإرادته، »حما�ش«: 

»ال�سعب الفل�سطيني لن ميرر م�سروع 
الحتالل بتق�سيم امل�سجد الأق�سى«

اأكد الناطق با�شم حركة »حما�ش« الفل�شطينية، عبد اللطيف القانوع، اأن »ال�شعب الفل�شطيني لن ميرر

م�شروع االحتالل ال�شهيوين بتق�شيم امل�شجد االأق�شى، و�شيواجه ذلك بكل ما ميلك«.

مبنا�شبة الذكرى الـ 60 لال�شتقالل 

منرب اأدباء بالد ال�سام
 يهنئ ال�سعب اجلزائري 

هنأ منبر أدباء بالد الشام الشعب الجزائري بمناسبة ستينية االستقالل، مؤكدا 
أن الجزائر هي التوأم الروحي والنضالي لبالد الشام ككل ولفلسطين الجريحة 

بشكل خاص.
وجاء في بيان التعنئة »يصادف يوم غد الثالثاء الموافق للخامس من شهر 
جويلية )يوليو( من هذا العام 2022 ذكرى عزيزة على أبناء أمتنا العربية 
من  الشقيقة، وانطالقاً  الجزائر  الستين الستقالل  الذكرى  أال وهي  الواحدة، 
هذه الذكرى ، فقد جعل اإلخوة الجزائريون من الخامس من تموز من كل 

عام عيد اًلالستقالل« .
وأضاف »ويطيب لنا في هذه األيام أن نشارك إخواننا أبناء الشعب الجزائري 
العظيم فرحه واعتزازه وفخره بهذه المناسبة العزيزة على نفس كل عربي 
ومسلم، أال وهي مناسبة عيد استقالل الجزائر التوأم الروحي والنضالي لبالد 
الشام ككل ولفلسطين الجريحة بشكل خاص بعد مرور ستين عاماً على هذا 

اإلنجاز المجيد«.
وختم » نتمنى أن يحل عيد االستقالل الجزائري المقبل على الشعب الجزائري 

البطل وقد حقق المزيد من اإلنجازات واآلمال واألمنيات«.
جمعية »منرب اأدباء بالد ال�شام يف فل�شطني«

ملتقى »منرب اأدباء ال�شام« ـ �شورية.

  »منرب اأدباء بالد ال�شام« ـ لبنان.

بعد اعتقال دام 20 عاًما داخل �شجون االحتالل

الأ�سري الفل�سطيني عي�سى
 يتن�سم عبري احلرية 

اخلارجية تندد باالنتهاكات 

واجلرائم ال�شهيونية وتوؤكد

"ال�سعب الفل�سطيني
 �سحية لغياب اجلدية 

الدولية يف اإنهاء الحتالل"
أمس،  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  قالت 
مستمرة  ضحية  الفلسطيني  "الشعب  إن 
لغياب الجدية الدولية واألمريكية في إنهاء 

االحتالل ووقف جرائمه".
بيان،  الفلسطينية، في  وأدانت "الخارجية" 
الجماعية  االعتقاالت  بـ"حملة  وصفتها  ما 
االحتالل  قوات  شنتها  التي  البشعة" 
وأسفرت عن  الماضية،  الليلة  الصهيوني، 

اعتقال 44 فلسطينًيا.
الهدم  "عمليات  الوزارة،  استنكرت  كما 
الخضار  سوق  محيط  في  العنصرية 
المركزي في البلدة القديمة بالخليل، بهدف 
التهويدي".  االستيطان  وتعميق  توسيع 
االحتالل  وجرائم  "انتهاكات  أن  وأكدت 
المتواصلة على سمع وبصر العالم، تقوض 
وفق  السالم"،  عملية  إلحياء  فرصة  أية 

البيان.
االحتالل  حكومة  أن  الوزارة  واعتبرت 
عن  والمباشرة  الكاملة  "المسؤولية  تتحمل 
جرائمها وانتهاكاتها وعدوانها الشامل على 
حصارها  استمرار  ذلك  في  بما  شعبنا، 

الظالم على قطاع غزة".



دينياخلمي�س 07 جويلية 2022 املـوافق لـ 08 ذو احلجة 1443 هـ   14

 www.elraed.dz

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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مريم عثماني

وحسب المعلومات الصادرة عن مصالح وزارة الدفاع الوطني 
فان التسجيالت األولية للمشاركة في مسابقة الدخول حددت 
خالل الفترة الممتدة  من 7 إلى 19 جويلية 2022 مع ابرزا 

كافة "شروط  التسجيالت بالنسبة لألولى ثانوي المتاحة للذكور 
واإلناث.ومن ابرز الشروط الجنسية جزائرية وان يكون 

المترشح مولود )ة( 2007 فما بعد، ومن ضمن الحاصلين 
على شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 بمعدل 12 فما أكثر 
والموجهين إلى شعبة جذع مشترك علوم، اضافة الى اهمية 

التمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة.
وينتظر انه  يتم اخضاع المعنيين الي فحص طبي واختبار 

للياقة البدنية واختبارات كتابية في : اللغة العربية، الرياضيات، 
الفيزياء وعلى المتسابقين والمتسابقات المقبولين للدخول الى 

مدارس اشبال االمة سحب استدعاءاتهم عن طريق الموقع 
المخصص لذلك من 21 اوت 2022 و31 اوت 2022.

وعن الواليات التي تحتضن مدارس أشبال األمة، فانها تتمثل 
في كل من واليات "البليدة التي تحتضن ثانوية والمسيلة: 

ثانوية – متوسطة، وهران: ثانوية، تيارت:  ثانوية – متوسطة، 
بشار: ثانوية – متوسطة، األغواط: ثانوية – متوسطة، سطيف: 

ثانوية، باتنة: ثانوية – متوسطة، بجاية: ثانوية – متوسطة، 
تمنراست: ثانوية – متوسطة.وياتي هذا  بهدف تكوين إطارات 

نخبة تطمح لتحقيق مسار مهني واعد ضمن صفوف الجيش.

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

 في ح�صيلة لعنا�صر

 الجي�ش الوطني ال�صعبي

 تحييد 23 �إرهابيا وتوقيف 
206 عن�صر دعم خالل 

�ل�صد��صي �لأول ل�صنة 2022
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, في عمليات 

منفصلة عبر التراب الوطني, خالل السداسي األول 
من سنة 2022, من تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 206 
عنصر دعم للجماعات اإلرهابية, حسب ما جاء أمس 

في حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.
وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة اإلرهاب, تم 
"تحييد 23 إرهابيا )القضاء على 10 إرهابيين, استسالم 

3 وتوقيف 7 آخرين والعثور على جثث 3 إرهابيين(, 
إلى جانب توقيف 206 عنصر دعم للجماعات اإلرهابية 

مع كشف وتدمير 51 مخبأ وورشة واحدة لصناعة 
األسلحة والذخيرة و47 قنبلة تقليدية الصنع”.

كما نجحت مفارز الجيش, خالل مختلف العمليات التي 
نفذتها في نفس الفترة, في استرجاع  323 قطعة سالح 

من بينها 31 كالشنيكوف, 263 بندقية من مختلف 
األصناف, 16 مسدسا آليا ورشاش ثقيل عيار 7ر12 
مم و7 أنظمة للتفجير عن بعد و3 قاذفات صاروخية 

)أر بي جي 7( وقاذفتين صاروخيتين )أر بي جي 2(, 
باإلضافة إلى 13 قذيفة من مختلف العيارات و111075 

طلقة.
وفي سياق "مواصلة الجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء 

على آفة االتجار بالمخدرات, تم توقيف 945 تاجر 
مخدرات وحجز 288,6 قنطار من الكيف المعالج, 

1,848 كلغ من الكوكايين و5084062 قرص 
مهلوس”.وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة 

المنظمة, تم توقيف 6154 مهربين ومنقبين عن الذهب 
واسترجاع 754,1 طن من المواد الغذائية و907843 

لتر من الوقود و2863 مطرقة ضغط و4518 مولد 
كهربائي و134 جهاز كشف عن المعادن و 548,5 

طن من خليط الذهب والحجارة و73,6 طن من النفايات 
النحاسية و128859 وحدة من المشروبات و2356 

جهاز اتصال و530 عربة و739 قنطار من التبغ.أما 
في إطار الجهود الرامية الى محاربة ظاهرة الهجرة 

غير الشرعية, فقد أحبطت مفارز الجيش محاولة هجرة 
غير شرعية ل 1736 شخص, فيما تم توقيف 4735 

مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.
ع.ط
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إشـهـــار

�صيوف الرحمن يقفون بعرفة غدا

 حجاج بيت �هلل يوؤدون
 "طو�ف �لقدوم" حول �لكعبة 

لفتتاح منا�صك �لحج 
انطلقت، أمس، أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة 

كوفيد-19، إذ بدأ مئات اآلالف من المصلين "طواف 
القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة 

في السعودية، وسط إجراءات صحية احترازية تشمل 
تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميا.

 أعلنت السلطات السعودية أن نحو مليون مسلم 
سيؤدون مناسك الحج هذا العام, قالت إن جلهم )850 
ألفا( أتوا من خارج المملكة.وقالت الحكومة السعودية 
أنها ألزمت الحجاج بارتداء الكمامة في الطواف حول 
الكعبة.وبدأ مئات آالف الحجاج بأداء "طواف القدوم" 
حول الكعبة, فيما ينتظر انتقال الحجاج غدا الخميس 
إلى منى, على بعد حوالي 5 كيلومترات من المسجد 
الحرام, قبل المنسك الرئيسي للحج يوم الجمعة وهو 

صعود جبل عرفات.
وأجبر تفشي فيروس كورونا السلطات السعودية على 

تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير, حيث شارك 60 
ألف مواطن ومقيم في المملكة تم تطعيمهم بالكامل في 
عام 2021 في مقابل بضعة آالف في عام 2020، أما 
في عام 2019, فقد شارك نحو 2.5 مليون مسلم من 

جميع أنحاء العالم في مناسك الحج.
ويقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية األقل من 

65 عاما, مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات 
األساسية من لقاحات كورونا المعتمدة في وزارة 

الصحة السعودية.واشترطت السلطات على الحجاج 
من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا 

سلبية لعينة أخذت خالل 72 ساعة قبل موعد 
المغادرة.

وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحية 
والعيادات المتنقلة وجهزت سيارات اإلسعاف لتلبية 

احتياجات الحجاج, خاصة مع ارتفاع درجات 
الحرارة.وأكد مدير اإلدارة العامة للوقاية البيئية 

ومكافحة األوبئة في السعودية حسن السويهري, أنه 
يتم تطهير المسجد الحرام 12 مرة يوميا, مشيرا إلى 
استخدام أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات لتطهير 
المسجد وذلك من أجل خدمة ضيوف الرحمن.وقال 

السويهري في تصريحات لقناة "اإلخبارية" السعودية 
أمس الثالثاء, إن فرق التعقيم والتطهير موجودة على 

مدار الـ 24 ساعة.
ع.ط

ت�صتمر اإلى غاية  19 جويلية

 �نطالق ت�صجيالت تالميذ 
�لمعنيين بمد�ر�س �أ�صبال"�لأمة"

 من المنتظر اأن تنطلق اليوم  الت�صجيالت الخا�صة بالتالميذ الناجحين 

في �صهادة التعليم المتو�صط على م�صتوى مدار�ش اأ�صبال الأمة.
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