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بن بوزيد يتحدث عن الإجراءات المتخذة 

ويوؤكد �سمان رعاية �سحية للمر�سي

 مق�ربــــة متك�ملــــــــة 
 للتكفــــل ب�الأمــــــرا�ض 
النــ�درة في الجزائــــر

تحديد معدل 15 

لاللتحاق بكليات الطب 

و13 لدخول مدر�ستي 

الفالحة ال�سحراوية

02

ت�سمن ثمانية ن�سو�س تطبيقية وتحفيزات جديدة للم�ستثمرين

نواب المجل�ض ال�سعبي الوطني ي�س�دقون 
على م�سروع ق�نون اال�ستثم�ر ب�الأغلبية

تخ�س�س�ت جديدة للن�جحين في بك�لوري� 2022 وهذه �سين�ريوه�ت الدخول الج�معي المقبل



وقال وزير العمل خالل عرضه لمناقشة مشروع 
قانون العالقات مع العمل الذي يتمم القانون 

رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 
1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 امام 

اعضاء مجلس األمة وذلك  في جلسة عامة أن 
هذا القانون يأتي لتشجيع اإلبتكار و االستثمار 
و القضاء على البطالة وهو من ضمن خطة 
االنعاش االقتصادي. كما يسمح هذا القانون 
للعامل الذي يريد فتح مشروع االستفادة من 

عطلة غير مدفوعة االجر  لمدة 12 شهر قابلة 
للتجديد لمدة 6 اشهر. بالمقابل و في حالة التمكن 

من استكمال المشروع يمكنهم اعادة ادماج في 
مناصبهم. وأكد وزير العمل و التشغيل والضمان 
االجتماعي، يوسف شرفة أن منح الموظفين عطل 

إلنشاء مؤسسات خاصة يخضع لشروط محددة. 

وهي إثبات أقدميه ال تقل عن ثالث سنوات من 
الخدمة الفعلية بالمؤسسة، طلب االستفادة من 
هذا الحق ثالثة  أشهر على األقل قبل التاريخ 

المحدد لبداية االنتفاع به، وأيضا  في حالة عدم 
تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة 

من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت 
الجزئي، يعاد إدماج العامل األجير في منصب 

عمله األصلي أو في منصب مماثل وبأجر 
مماثل.” كما أوضح الوزير أن العامل المتواجد 
في عطلة إلنشاء مؤسسة “يبقى محتفظا بحقوقه 

المكتسبة في منصب عمله ويستمر خالل مدة 
هذه العطلة من االستفادة من التغطية االجتماعية 
للضمان االجتماعي.” وحول نص القانون أبرز 

الوزير شرفة أن هذا النص يسمح للعمال األجراء 
الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى 

“التفرغ الكلي لمشاريعهم باالستفادة من الحق 
في عطلة غير مدفوعة األجر لمدة سنة واحدة 

)1( من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خالل العمل 
بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم 

المقاوالتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق 
مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء 

آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في 
مناصب عملهم بالتوقيت الكامل.” كما يخص 

هذا القانون العمال األجراء الذين ينشطون في 
القطاع االقتصادي المشمولين بأحكام القانون 

رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس 
لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خالل تعديل 

وتتميم األمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 
2006، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 

العمومية.

أكد وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن 
بوزيد، أمس على وضع آليات فعالة تضمن 

حصول المصابين باألمراض النادرة على الرعاية 
الصحية الجيدة، مشيرا أن السلطات لم تدخر أي 
جهد من أجل تكفل أمثل بأصحاب هذه االمراض.

و أوضح البروفسور بن بوزيد خالل مؤتمر دولي 
حول األمراض النادرة "اإللتزام والدعم التام من 

أعلى السلطات في البالد وعلى رأسها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يتابع عن كثب 

وبانتظام جميع مشاريع التحول في المنظومة 
الصحية بهدف تحسين الخدمات لصالح المواطن" 

مشيرا في هذا المجال إلى التكفل باألمراض 
النادرة. و أضاف من جهة اخرى بأن السلطات 
العمومية لم تدخر اي جهد سواء كان ذلك ماليا 

أو تنظيميا أو تنسيقيا من أجل وضع آليات فعالة 
تضمن حصول هذه الفئة من المرضى على 

الرعاية الصحية الجيدة " معتبرا أن هذه المقاربة 
تدعو إلى استجابة فعالة من قبل مسيري ومهني 

قطاع الصحة. و من أجل تجسيد هذه اإلرادة 
عرج الوزير على التقدم الكبير الذي تم اقراره 

في مجال التكفل باألمراض النادرة بالجزائر 
والمتمثل في :اصدار سنة 2013 قرار يحدد قائمة 

األمراض النادرة وعددها 28 وقائمة المنتجات 
الصيدالنية المخصصة لعالجها إلى جانب تسجيل 

األدوية الموجهة إلى عالج هذه األمراض وكذا 

تسويقها من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات 
لفائدة المؤسسات االستشفائية التي تتكفل بهؤالء 

المرضى. و من بين القرارات االخرى التي 
اتخذتها السلطات العمومية في هذا المجال اشار 

بن بوزيد الى توزيع 43 دواء على المرضى الذين 
يعانون من هذه األمراض منذ 2004 الى يومنا 
هذا باإلضافة إلى تسجيل على الفور كل دواء 

مبتكر بمجرد وضعه في السوق الدولية وتوفيره 
للمرضى على الرغم من التكاليف الباهظة. كما 
ذكر المسؤول األول عن القطاع بتزويد ودون 
انقطاع المؤسسات بهذه المنتجات الصيدالنية 

باستمرار بالرغم من قيود الميزانية الكبيرة وديون 
المؤسسات االستشفائية تجاه الصيدلية المركزية 
للمستشفيات فيما يتعلق بهذه األدوية إلى جانب 

تحديث قائمة األمراض النادرة اذ يعود -كما 
أضاف-أخر تحديد لها الى سنة 2013 وخالل 

هذه الفترة تم تسجيل ثمانية ادوية جديدة وتسويقها. 
و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد 
المجيد تبون تمت المصادقة على مجموعة من 
قرارات التي تهدف الى تحسين التكفل الطبي 

بهذه الفئة من المرضى من بينها تحديث القرار 
الذي يحدد هذه االمراض وانشاء سجل وطني 
لها مع تحديد عالجاتها ووضع بروتوكوالت 
عالجية توافقية وبالتالي الوصول الى العالج 

متكافئ لجميع المرضى. كما ان التكفل بهؤالء 

المرضى يفرض العديد من التحديات سيما 
فيما يتعلق بالتشخيص المبكر لحديثي الوالدة 

وانشاء منصة موثوقة للبيانات الصحية المتعلقة 
باألمراض النادرة مع ضمان المرافقة العالجية 

والنفسية للمصابين وتعزيز البحث العلمي في 
هذا المجال. و شدد البروفسور بن بوزيد من 

جانب آخر على دور ومساهمة الطب عن بعد 
في التكفل بهذه األمراض وتطوير العالج الجيني 
وتحديد العالجات والبرتوكوالت الصحية في هذا 
المجال. لإلشارة فقد سبق وأن تم تخصيص 12 
مليار دج الستيراد األدوية والمكمالت الغذائية 

الموجهة للتكفل ب 20 مرضا نادرا تم احصائه 
حتى األن بالجزائر  ولتحسين التكفل باألمراض 
النادرة أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 
تبون, خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 

23 افريل 2022, وزير الصحة بالتكفل المجاني 
ب 373 طفال مريضا باالستقالب الخلوي ونقص 

المناعة بين المواليد الجدد عبر 18 والية. وقد 
رحبت في هذا اإلطار جمعيات المصابين بقرار 

رئيس الجمهورية المتعلق بالتكفل بهذه األمراض 
من خالل توفير األدوية والمكمالت الغذائية حيث 
اكدت جل هذه الجمعيات أن "هذا القرار سيخفف 
من معاناة هؤالء المرضى كما سيحفز الجمعيات 

على مواصلة نشاطاتهم في هذا الميدان.”
�ش.زمو�ش

�ش.زمو�ش

الرئي�س تبون: "ال�سالمة والأمان 
لوهران واأهلها اثر الهزة الأر�ضية"

   
أعرب رئيس 

الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون 

عن تمنياته بالسالمة 
واألمان لوهران 
وأهلها إثر الهزة 

األرضية التي 
سجلت أول أمس 

بمنطقة قديل بوالية 
وهران. وفي تغريدة 

على حسابه على شبكة "تويتر" قال رئيس الجهورية "السالمة 
واألمان بحول هللا لوهران وأهلها, من كل شر وبأس, بعد هذه 

الهزة األرضية“ . وأضاف الرئيس تبون " شكرا لكم على تشريفكم 
للجزائر, و على كل ما قدمتموه لضيوفها.“ 

ع.ط

جمل�س الأمة: 

جل�ضة علنية غدا لتقدمي م�ضروع قانون يحدد 
القواعد العامة املطبقة على املناطق احلرة

 
يعقد مجلس األمة اليوم جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة 

مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، 
حسبما أفاد به، أمس، بيان للمجلس. وسيتم خالل هذه الجلسة تقديم 
مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة, ثم التقرير التمهيدي للجنة 

الشؤون االقتصادية والمالية حول مشروع القانون, ليتم بعدها 
االستماع إلى تدخالت أعضاء المجلس ثم رد ممثل الحكومة على 

تدخالتهم.
ع.ط

تخرج الدفعة الـ 28 لل�سباط باملدر�سة العليا 

لتقنيات الطريان بالدار البي�ساء

تاأكيد على على �ضرورة بناء جهاز دفاع 
ع�ضري قوي لدحر كل عمل اإرهابي

أشرف قائد القوات الجوية, اللواء محمود لعرابة, أمس, على 
حفل تخرج الدفعة الثامنة والعشرين من الضباط بالمدرسة العليا 

لتقنيات الطيران "الشهيد موسى رحالي" بالدار البيضاء )الجزائر 
العاصمة(. وتتشكل هذه الدفعات من الدفعة الخامسة لضباط الماستر 

والدفعة الثامنة لضباط التخصص والدفعة التاسعة لضباط ليسانس.
وبعد تفتيش التشكيالت من  طرف قائد القوات الجوية, ألقى قائد 

المدرسة, العميد سليم سافر, كلمة تطرق فيها إلى المحاور الكبرى 
للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتكونون من 

طرف إطارات وأساتذة أكفاء, مما سيمكنهم من "أداء مهامهم النبيلة 
بكل احترافية".ودعا قائد المدرسة بالمناسبة الطلبة إلى "بذل أقصى 
المجهودات من أجل بناء جهاز دفاع عصري قوي لدحر كل عمل 

إرهابي دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه و استقراره", منوها بانضباط 
ومثابرة المتربصين من الدول الشقيقة والصديقة.

وبعد أداء القسم من طرف المتخرجين ثم تقليد الرتب وتسليم 
الشهادات للمتفوقين, ليعطي اللواء محمود لعرابة موافقته على 

تسمية الدفعة المتخرجة باسم الشهيد العربي أحمد الذي ولد في 7 
ماي 1934 بسيدي موسى والتحق بصفوف الثورة التحريرية عام 

1956, حيث عين مسؤوال للتنسيق واالتصال في القطاع الثاني 
للمنطقة األولى بالناحية الثالثة للوالية التاريخية الرابعة.

وعلى هامش حفل تخرج الدفعات, قام قائد القوات الجوية بتدشين 
مجمع بيداغوجي جديد, كما اطلع على العروض الخاصة بمشاريع 

نهاية الدراسة للدفعات المتخرجة في طور ماستر والتخصص 
وليسانس في علم الطيران. وفي الختام, تم تكريم عائلة الشهيد 

العربي أحمد.
ع.ط

تخرج الدفعة الـ 49 لل�سباط املهند�سني باملدر�سة 

الع�سكرية متعددة التقنيات بربج البحري

قائد املدر�ضة يدعو املتخرجني اإىل اأداء 
مهامهم النبيلة بكل عزم واحرتافية

أشرف قائد الناحية العسكرية االولى، اللواء علي سيدان، أمس، 
بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات الشهيد طالب عبد الرحمان 

ببرج البحري )الجزائر العاصمة(، على حفل تخرج الدفعة الـ 49 
للضباط المهندسين والدفعة السابعة للتكوين التكميلي لنيل شهادة 

الماستر.
وبعد تفتيش الدفعات المتخرجة بساحة التجمع من طرف قائد 

الناحية العسكرية األولى، ألقى قائد المدرسة، العميد سرير عومر، 
كلمة تطرق فيها إلى المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية 

والعسكرية التي تلقاها المتخرجون من طرف مدربين مؤهلين 
وأساتذة أكفاء، مما سيمكنهم كما قال، من "أداء مهامهم النبيلة بكل 

عزم واحترافية"، داعيا إياهم إلى "بذل أقصى المجهودات لرفع 
تحديات العصرنة والتطور التكنولوجي".

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم 
الشهادات للمتفوقين ثم أعطى قائد الناحية العسكرية األولى موافقته 
على تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد محمد بن عبد اللطيف. 

واختتم الحفل باستعراضات عسكرية أداها متربصو وطلبة المدرسة 
على أنغام الموسيقى العسكرية. وتم بالمنسابة تكريم عائلة الشهيد 

قبل التوقيع على السجل الذهبي للمدرسة.
ع.ط
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�سرفة خالل مناق�سة تعديل الن�س اأمام جمل�س الأمة

قانون العالقات مع العمل جاء لت�ضجيع 
البتكار وال�ضتثمار والق�ضاء على البطالة

اأكد وزير العمل و الت�سغيل ال�سمان الجتماعي يو�سف �سرفة، اأم�س ، اأن قانون 

العالقات مع العمل ياأتي لت�سجيع البتكار و ال�ستثمار و الق�ساء على البطالة.

بن بوزيد يتحدث عن الإجراءات املتخذة ويوؤكد �سمان رعاية �سحية للمر�سي

مقاربة متكاملة للتكفل بالأمرا�ض النادرة يف اجلزائر



أوضح زغدار في عرض قدمه أمام نواب المجلس 
الشعبي الوطني، خالل جلسة علنية مخصصة لمناقشة 

مشروع قانون االستثمار والتصويت عليه، أن هذا 
النص الجديد "يتضمن ثمانية نصوص تطبيقية، من 

خالل أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، 
منها سبعة جديدة، وواحد تعديلي"، مؤكدا أن هذه 

النصوص "سوف تنشر في االجال الفورية".
 ويرمي مشروع هذا القانون إلى تطوير قطاعات 
النشاطات ذات األولوية وذات قيمة مضافة عالية، 

ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد 
الطبيعية والموارد االولية المحلية، إعطاء األفضلية 

للتحويل التكنولوجي وتطوير االبتكار واقتصاد 
المعرفة، كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات 

الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية 
الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية 
االقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، ويتطلب 

تجسيد هذه األهداف إعادة دراسة ومعالجة للقواعد 
التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثالث 
عناصر أساسية وهي المستثمر، واإلطار المؤسساتي 

المكلف باالستثمار، وحماية مصالح الدولة.
ففيما يخص العناصر المتعلقة بالمستثمر، شمل مشروع 
القانون الجديد عدة تدابير وضمانات تسعى إلى تعزيز 

الثقة في اإلطار التشريعي لالستثمار وتعزيز جاذبية 
ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، وذلك 

من خالل تكريس مبدأ حرية االستثمار والشفافية 
والمساواة في التعامل مع االستثمارات، وتكريس 
الحقوق الموجهة للمستثمرين، ويتضمن ذلك على 

وجه الخصوص، حرية اختيار البرنامج االستثماري، 
في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلق بممارسة 
النشاطات االقتصادية، إمكانية االستفادة من العقار 

التابع لإلمالك الخاصة للدولة، ضمان حماية حقوق 

الملكية الفكرية، ضمان تحويل رأس المال والعائدات 
الناجمة عنه من طرف المستثمرين األجانب شرط أن 
تكون قيمتها تساوي أو تفوق األسقف الدنيا للرأسمال 

المساهم به المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.
يضاف إلى ذلك اإلعفاء من إجراءات التجارة 

الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية 
الخارجية في شكل سلع جديدة، ضمان حق المستثمر 

في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة 
في مجال االستثمار، المنصبة على مستوي رئاسة 
الجمهورية والمتكونة من قضاة وخبراء مختصين 

في االقتصاد والمالية، مع تحديد اجال للمعالجة تكون 
ملزمة لإلدارات المعنية، إضافة إلى حقه في اللجوء 

إلى الجهات القضائية.
ويتضمن النص الجديد  إخضاع كل خالف بين 
المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه 

المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة 
الجزائرية للجهات القضائية الجزائرية المختصة، 

ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن 
االستثمار بعد الموافقة، عدم وضع االستثمار محل 

تسخير من طرف اإلدارة إال في الحاالت المنصوص 
عليها في القانون، مع التعويض العادل والمنصف.

وفيما يتعلق بالعناصر الموجهة لإلطار المؤسساتي 
المكلف باالستثمار، فسيتم إعادة النظر في صالحيات 
المجلس الوطني لالستثمار، حيث سيصبح فقط جهاز 
اقتراح استراتيجية الدولة في مجال االستثمار والسهر 
على تناسقها وتقييم تنفيذها، كما سيقوم بإعداد تقرير 

تقييمي سنوي يرسل إلى رئيس الجمهورية.
وتشمل التدابير الواردة في النص الجديد أيضا إعادة 
تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، مع تغيير 

تسميتها إلعطائها صبغة جزائرية على المستوى 
الدولي لتصبح "الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار"، 

ووضعها تحت سلطة الوزير األول، وكذا منحها دور 
المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين.

أما فيما يتعلق بالعناصر التي تحمي مصالح الدولة، 
شمل مشروع هذا القانون عدة تدابير لتوجيه الحوافز 

والمزايا عبر هيكلة جديدة لألنظمة التحفيزية 
لالستثمار، بغرض توجيه االستثمارات ودعمها في 

بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص 
من الدولة وتنتج أثرا يكون بمثابة ربح استثماري ال 

إنفاق الدولة.
وعليه، فإن مشروع هذا القانون يقترح هيكال ألنظمة 

الحوافز الممنوحة للمشاريع االستثمارية والشروط 
المؤهلة لالستفادة من المزايا، وهذا وفقا لتأثيرها 

على تطوير القطاعات وتنمية المناطق عبر الوطن، 
ووفقا للقيمة المضافة لهذه االستثمارات في االقتصاد 
الوطني، كما تم تسقيف فترة مرحلة إنجاز المشروع 

من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال اإلنجاز 
والدخول في االستغالل في أقصر االجال، واألخذ 

بعين االعتبار، في احتساب مدة االنجاز، تاريخ 
إصدار رخصة البناء في الحاالت التي تكون فيها هذه 

الرخصة مطلوبة.
وتم أيضا حصر تمديد فترة االستفادة من مزايا اإلنجاز 

لمدة 12 شهرا، بهدف تفادي إعادة التقييم المالي 
للمشاريع االستثمارية، قابلة للتجديد بصفة استثنائية 

مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز انجاز المشروع 
نسبة تقدم معينة.

وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، 
باألغلبية، على مشروع القانون المتعلق باالستثمار. 

وتم ذلك خالل جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة 
المحدودة, ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, 

بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار, ووزيرة 
العالقات مع البرلمان بسمة عزوار.

اإ. �س/واج
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هذه اأبرز عنا�سر قانون اال�ستثمار اجلديد
.تمت أمس المصادقة على مشروع قانون االستثمار، 
والذي تضمن العديد من النقاط، التي جاءت لتعزيز 

الجهود الرامية لتحسين مناخ االستثمار وتحفيز 
المستثمرين على تجسيد مشاريعهم.

حمل قانون االستثمار الجديد في في فصوله الست 
ومواده ال 38 العديد من العناصر، التي تؤكد 

المساعي الحثيثة لوضع االستثمار في سكته الصحيحة 
وتجنب أخطاء الماضي، التي تسببت في نفور عديد 

المستثمرين وعدم االستفادة من االمتيازات التي 
وضعت تحت تصرفهم، بسبب بعض االختالالت.

وفي هذا الصدد، أفرز القانون الجديد تفصيال يخص 
المجلس الوطني لالستثمار، إذا تقرر مراجعته ومنحه 

مهمة وحيد تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في 
مجال االستثمار والسهر على تناسقه التام وتقييم تنفيذه.

تقرر إعادة تشكيل الوكالة الوطنية لالستثمار مع منحها 
دور المروج الحقيقي والمرافق لالستثمارات، عوض 
عن دورها الحالي، حيث اطلق عليها تسمية "الوكالة 

الجزائرية لترقية االستثمار"، وتم وضعها تحت سلطة 
الوزير األول بشكل مباشر، وستكون الوكالة ملزمة 

بتسجيل االستثمارات ومتابعتها ومنح المزايا الجبائية 
وشبه الجبائية المنصوص عليها في القانون المتعلق 

باالستثمارات.
كما أن الصعوبات التي كان بواجهها المستثمرون 

في تجسيد مشاريعهم، دفعت السلطات العليا إلنشاء 
شباك وحيد ذي اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا 

للمشاريع الكبرى واالستثمارات األجنبية، بما يسمح 
بالتكفل األمثل بهذه المشاريع االستثمارية.

وبغية تبسيط وتسهيل اإلجراءات للمستثمرين، فقد حمل 
القانون عديد النقاط، والتي تصدرتها رقمنة اإلجراءات 

المتصلة بعملية االستثمار، من خالل وضع منصة 
رقمية للمستثمر، تسمح له باستكمال اإلجراءات 

المتصلة باالستثمار عبر الشبكة العنكبوتية، مع تعزيز 
صالحيات الشبابيك الوحيدة، وذلك بتأهيل ممثلي 
الهيئات واإلدارات لدى هذه الشبابيك إلصدار أي 
قرار أو تسليم اي وثيقة تسمح بتحسيد المشروع.

كما شدد القانون على ضرورة التسليم الفوري 
لشهادة تسجيل المشروع االستثماري مرفقا بقائمة 

السلع والخدمات، التي من شأنها االستفادة من 

المزايا بعنوان الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
وأشار القانون إلى منح العقار الموجه للمشاريع 

االستثمارية، مع تسهيل عملية الحصول على رخصة 
البناء على مستوى الشبابيك الوحيدة، على أن يكون 

تاريخ تسليمها في بداية سريان أجل انجاز االستثمار، 
كما كشف عن توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ 

المستثمرة والعائدات الناجمة عن ذلك إلى المستثمرين 
غير المقيمين، وهذا من أجل تشجيع وتحفيز الجالية 

الوطنية في المهجر للعمل على تجسيد مشاريع 
استثمارية.

كما أن القانون الجديد أقر تقسيم التحفيزات على ثالث 
أنظمة، من أجل توجيه أفضل لها، ونص القانون 
على نظام تحفيز القطاعات ذات األولوية، نظام 

تحفيز المناطق، التي توليها السلطات اهتماما خاصا، 
باإلضافة إلى نظام تحفيز االستثمارات المهيكلة وتمنح 

المزايا على أساس شبكة تقييمية تحدد عن طريق 
التنظيم، بغرض تقليص السلطة التقديرية لإلدارة في 

منح االمتيازات.
ف.م

�ستنظم يومي 17 و18 �سبتمرب القادم

 اإطالق م�سابقة وطنية للح�سول 
على �سهادة الكفاءة املهنية للمحامني

كشف االتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن تنظيم مسابقة 
وطنية لاللتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة 

المحاماة يومي 17 و18 سبتمبر 2022.
وقال أمس اإلتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان له تحوز 

جريدة الرائد على نسخة منه، بأنه قد تقرر بالتنسيق مع كل 
من وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم 
مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة 
لمهنة المحاماة في الفترة الممتدة بين يومي 17 و18 سبتمبر 

.2022
وأضاف بيان االتحاد، بأن المسابقة الحصول على شهادة 

الكفاءة المهنية للمحاماة ستنظم على مستوى كليات الحقوق 
المتواجدة بكل من ورقلة، المسيلة، البليدة2، باإلضافة إلى باتنة، 

قسنطينة1، بسكرة، وهران، سيدي بلعباس، الجزائر1، سطيف2، 
تيزي وزو، عنابة، تلمسان وكذا بجاية وبرج بوعريريج.

ودعا اإلتحاد الوطني لمنظمات المحامين الراغبين في المشاركة 
بالمسابقة، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في 
القرار الوزاري المشترك، والذي يحدد كيفيات فتح مسابقة 

لاللتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة 
وتنظيمها وسيرها إليداع ملفاتهم على مستوى الكليات المعنية 

ابتداء من تاريخ 2 جويلية إلى غاية ال 16 جويلية المقبل.
وخص بيان االتحاد طلبة واليات الجنوب، الراغبين في 

المشاركة في المسابقة، بإمكانية إيداع ملفات ترشحهم على 
مستوى الكليات المتواجدة بكل من واليات أدرار، بشار، 

تمنراست، باإلضافة إيليزي، تيندوف وغرداية.
وسيمتحن المشاركون في مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة 

لمهنة المحاماة في مواد قانون اإلجراءات المدنية أو المنازعات 
اإلدارية، قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات الجزائية، القانون 

المدني، القانون التجاري وكذا اللغة األجنبية.
وأوضح البيان، أن ملف الترشح يتكون من طلب خطي للمشاركة 

في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الليسانس في 
الحقوق أو شهادة معادلة لها، نسخة من بطاقة التعريف الوطني، 
باإلضافة إلى صورة شمسية حديثة ووصل دفع حقوق التسجيل 
المقدر بمبلغ 4000 دينار جزائري. وأشار بيان االتحاد الوطني 

لمنظمات المحامين، الذي حمل توقيع رئيسه طايري ابراهيم، 
بأنه سيعلن في وقت الحق عن تاريخ االمتحان الشفوي، وهذا 

بعد صدور نتائج االمتحان الكتابي، يضيف البيان.
ف.م

م�سوؤول بوزارة ال�سناعة يك�سف توا�سل 

امل�ساورات مع �سركات عاملية للت�سنيع 

هذا هو جديد ملف تركيب 
ال�سيارات يف اجلزائر 

أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد 
زايد أن السلطات تعكف حاليا على التشاور مع شركات عالمية 

لتصنيع السيارات، من أجل إطالق صناعة محلية حقيقية في 
المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية.

وأكد زايد في تصريحات لإلذاعة الوطنية أن مصالح الوزارة 
تسعى في مشاوراتها مع مصنّعي السيارات العالميين، إلى تحقيق 

تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدال من االعتماد 
على التركيب. وحول نسبة اإلدماج في مجال صناعة السيارات 
بالجزائر، قال المسؤول إنّه “سيتّم حسابها مستقبال على أساس 

فعلي، باالعتماد على نسبة قطع الغيار المصنّعة محليا.“ وأوضح 
المسؤول يقول: في السابق كان حساب نسبة اإلدماج يتّم على 

أساس مالي. وهذا غير ناجع، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة 
الوطنية مع مرور الوقت.“ وستولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة 
إلى نشاطات المناولة، عند الشروع في إنتاج السيارات بالجزائر، 

حيث أّكد المتحدث أّن جميع المستثمرين في التصنيع سيلزمون 
بالعمل مع “شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار”. كما 
أوضح زايد أن مستقبل الصناعة في الجزائر واعد" من خالل 

النظرة الجديدة التي ترتكز على تثمين الموارد الوطنية والمحلية 
وكذا تظافر جهود الجميع لتحقيق األهداف المسطرة ومرافقة 
كل المتعاملين الصناعيين عموميين كانوا او خواص. وكشف 
سالم أحمد أن وزارة الصناعة اتجهت نحو خلق لجان قطاعية 

اشرف عليها وزير الصناعة احمد زغدار تضطلع بصياغة عقود 
البرامج حسب كل فرع صناعي بصفة تشاركية مضيفا أن وزارة 

الصناعة إرتأت إلى تنظيم ندوة إلرساء نظام الحوكمة والحوار 
بين القطاعين العام والخاص لجمع كل المتعاملين المساهمين في 

تطوير الصناعة حيث تم إنشاء اربع لجان تساهم بصفة فعالة 
في رفع االنتاج القومي الخام.  وقال ذات المسؤول إن وزارة 

الصناعة تسعى لتثمين الموارد األولية الوطنية المحلية لالستغناء 
على االستيراد والتوجه نحو التصدير في المواد التي تشهد 

فائضا، حيث إن الجزائر ملزمة  بتطوير الصناعات الغذائية 
وتحويل  المواد الفالحية إلى  مواد صناعية غذائية. وأضاف 
المتحدث ذاته أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لجلب المستمرين 

والمصنعين الحقيقيين للعالمات  العالمية بغية اإلستثمار في 
الصناعات الميكانيكية خاصة في الواليات المعروفة بصناعة 
السيارات والصناعة الميكانيكية على غرار وهران وقسنطينة 

. ويرى المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة أن 
الصناعات التي وجب المراهنة عليها للقضاء على البطالة 
وتطوير المهارات هي صناعة النسيج وصناعة التحويالت 

الغذائية العتمادهما على اليد العاملة عكس الصناعات الميكانيكية 
وصناعة السيارات التي تعتمد على نظام الربوتيك.

�ش.زمو�ش

وزير ال�سناعة يوؤكد ن�سرها قريبا، ويعلن:

املجل�ش ال�سعبي الوطني ي�سادق على م�سروع قانون اال�ستثمار

قال وزير ال�سناعة اأحمد زغدار، اإن قانون اال�ستثمار اجلديد 

يت�سمن ثمانية ن�سو�ش تطبيقية �سيتم ن�سرها قريبا.



أوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
أنه فاز فريقان جزائريان بالبطولة العالمية لمسابقة 
"هواوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" التي 

نظمت في 18 جوان الجاري بالصين وهي المسابقة 
الدولية التي جمعت 120.000 طالب من 85 دولة من 
قارات مختلفة إفريقيا \ أوروبا \ آسيا والمحيط الهادئ 

\ الشرق األوسط \ أمريكا الجنوبية, فاز فيها فريق 
)السحابة( الجزائري بالبطولة العالمية وهي )الجائزة 
الكبرى(, كما فاز فريق )الشبكة( بـ )الجائزة األولى( 
في هذه النسخة, بينما فازت طالبة جزائرية ألول مرة 

بجائزة "المرأة في التكنولوجيا".
كما أوضح بيان وزارة التعليم العالي،  أنه فاز 

بالجائزة الكبرى في تخصص "السحابة", قاراباجي 

لينا " المدرسة العليا لإلعالم اآللي", قارة سفيان 
"جامعة باتنة 2" ومسعودي أنيس "جامعة بجاية", 

بينما فاز بالجائزة األولى لتخصص الشبكة, مسعودي 
مسلم "المدرسة العليا لإلعالم اآللي ", بوسالما هشام 

"المدرسة العليا لإلعالم اآللي "و طيبة محمد علي 
"جامعة سيدي بلعباس", في حين ظفرت قرباجي لينا 

" المدرسة العليا لإلعالم اآللي" بجائزة المرأة في 
التكنولوجيا.

وقال بيان وزارة التعليم العالي أن هذا الفوز ياتي   
"بفضل مهاراتهم في االبتكار وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت )الذكاء االصطناعي ،الحوسبة ، البيانات 
الضخمة، السحابة ...("، مشيرا انه فقد مثل الجزائر 

خالل هذه النسخة," 6 طلبة المعين رفقة اثنين من 

المكونين وخبراء من هواوي, مع إمكانية الوصول إلى 
أحدث التقنيات والتسهيالت المقدمة من هواوي".
وشاركت الجزائر في المسابقة العالمية " هواوي 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت " لموسم 2021-
2022 عبر أكثر من 1200 طالب من أزيد من 30 

جامعة وكلية ومعهد تحت رعاية وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي.

يذكر أنه تم إطالق هذه المسابقة شهر سبتمبر, عندما 
زارت فرق من هواوي مختلف مناطق البالد للتعريف 
بها, حيث تتوافق هذه المسابقة تماما مع منظور ورؤية 

هواوي الخاصة بنقل المعرفة والمهارات في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لصالح المواهب 

الجزائرية الشابة.

أعلن مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، عن فتح أربع تخصصات جديدة تحسبا 

للموسم الجامعي 2023/2022،  أبرزها تخصص 
جديد ليسانس مساعد صيدلي ليكون سند لفرع 

الصيدلة.
وفي تصريح تلفزيوني أوضح جمال بوقزاطة " قال 

أدخلنا هذا التخصص على مستوى كلية الصيدلة 
تكوينات في الليسانس تأتي كمساعدة للصناعات 
الصيدالنية التي تراهن عليها الدولة وكل ما له 

عالقة بصناعة األدوية"
وبخصوص معدالت القبول، أكد بوقزاطة أن 
المعدالت ستبقى كما كانت عليها في المواسم 

السابقة، قائال: "حددنا معدل 15 لاللتحاق بكليات 
الطب والصيدلة ومعدل القبول النهائي يأتي بعد 

معالجة الرغبات حيث من الممكن يتم تغييره وعلى 
حامل شهادة البكالوريا أن يميز بين معدل المشاركة 

والمعدل األدنى حسب العرض والطلب".
وعن جديد الدخول الجامعي المقبل كشف مدير 
التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

جمال بوقزاطة، عن فتح مدرستين عليتين جديدتين 
للفالحة الصحراوية في كل من واليتي أدرار 
والوادي، قائال إن فتح هاتين المدرستين جاء 

لمسايرة التوجه االقتصادي العام للدولة الجزائرية 
ورهانها على األمن الغذائي، مضيفا: رئيس 

الجمهورية حريص على أن يكون توزيع المدارس 
العليا منسجما حيث سيتم فتح المدرستين ابتداًء من 

الموسم المقبل بمعدل قبول ″13.
وفي شان ناجحي شهادة البكالوريا اضاف ذات 

المسؤول " طلبنا من مختلف المؤسسات الجامعية 
إحصاء طاقات استيعابها لعدد الناجحين من أجل 
تحديد حصة كل جامعة وأيضا لتحديد المعدالت 

النهائية".

وأشار بوقزاطة إلى أن وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي وضعت العديد من الفرضيات 

تحسبا للدخول الجامعي الجديد، قائال" ان جائحة 
كوفيد 19 بدات تنحصر لكن الفصل في كيفية 

الدخول الجامعي 2023/2022 بين دخول بالتفويج 
او بدون تفويج هو قرار تتخذه اللجنة الصحية 

الوصية"
وقال المتحدث إن وزارة التعليم العالي وضعت 

كل اإلجراءات االحترازية خاصة فيما يتعلق 
ببروتوكول صحي والذي صادقت اللجنة الصحية 
بوزارة الصحة ، والوصاية تنتظر ما ستسفر عليه 

قرارات اللجنة العلمية، يتم تحديد كيفية الدخول 
الجامعي ، مشيرا أنه تم وضع كل السيناريوهات 

من أجل ان تكون الجامعات على قدم وساق إلنجاح 
الدخول الجامعي المقبل.

مرمي عثماين

دعا، أول أمس، محمد فريج األمين العام للمجلس 
الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، 

السلطات العليا في البالد، من أجل النظر في ظروف 
مستخدمي القطاع، والتكفل بإنشغاالت العمال 

والموظفين الذين يعانون على غرار باقي العمال، 
بفعل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع األسعار، 

وكذا التماطل في إعادة النظر في القانون األساسي 
لمستخدمي الجماعات المحلية.

وقال محمد فريج، على هامش اشرافه على أشغال 
المؤتمر الوالئي األول بالمسيلة،إن عمال وموظفي 

القطاع،ينتظرون تعديل القانون األساسي،وذلك 
من أجل استحداث رتب جديدة و إيجاد الحلول 

المناسبة لإلختالالت الحالية،مضيفا بأن النهوض 
بالقطاع يقتضي تحسين الظروف اإلجتماعية 

للعمال و الموظفين،وفصل المجالس المنتخبة عن 
اإلدارة،مع إنشاء وزارة منتدبة أو مكلفة بالجماعات 
المحلية،تدمج مديريتي التنظيم و التقنيين مع اإلدارة 
المحلية،في مديرية واحدة تابعة للداخلية،وكذا إنشاء 
مدير للبلدية،بدال من األمين العام للبلدية يتم تعيينه 

من قبل وزير القطاع،فضال عن تعديل القانون 
األساسي،من خالل استحداث رتب جديدة و خاصة 

بعد اإلعتماد على نظام التكوين في قطاع التعليم 
العالي والبحث العلمي،من خالل نظام آل أم دي 

كنظام بديل للنظام السابق واستحداث رتبة العامل 
المهني المتخصص،من خالل استفادة العمال المهنيين 

من تكوينات قصيرة المدى في فترة ال تتجاوز 6 
أشهر في قطاع التكوين المهني والحصول على 

شهادات ، وهي المحاور الثالثة الرئيسية التي يحملها 

هذا التنظيم النقابي.
وجدد  األمين العام دعوته للسطات العليا في مقدمتها  
رئيس الجمهورية القاضي األول في البالد و الوزير 

األول وكذا وزير الداخلية و الجماعات المحلية 
و التهيئة العمرانية،الى أهمية التعجيل في تعديل 

القانون األساسي الذي لم يتم تعديله منذ سنوات،على 
عكس مستخدمي قطاعات أخرى،خاصة األسالك 

المشتركة،متسائال عن المغزى من هذا التأخر،في ظل 
التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية،خالل 
شهر أفريل من العام الجاري على هامش المجلس 
الوزاري،حيث وجه الحكومة إلى ضرورة تعديل 

القوانين األساسية القطاعية لتفادي المشاكل و 
االختالالت. 

حممد ق
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ف�ضائح يف اجناح تالميذ االمتحان 

اال�ستدراكي ب�سطيف

تيزي وزو  الأوىل يف "البيام" ومعدل 
20/20 يثري �صخط املخت�صني

لليوم الثاني على التواصل، تتجه االنظار الى قطاع التربية الوطنية 
وبالضبط الى نتائج التعليم المتوسط المفرج عن نتائجها "رسميا" 
، حيث نشرت مختلف مديريات التربية نسب النجاح وتصدرت  

كعادتها والية تيزي وزو  المرتبة االولى في نتائج امتحان شهادة 
التعليم المتوسط"البيام" دورة جوان 2022  بنسبة %83.03..

وفي وقت ال تزال ترفض فيه وزارة التربية الوطنية نشر  الترتيب 
الوالئي لنسب النجاح، بينت األرقام التي صدرت عن مختلف 

مديريات التربية عبر الوطن  تصدر والية تيزي وزو اعلى نسب 
النجاح في شهادة التعليم المتوسط عادت ثم تليها بجاية نسبة نجاح 
78.45%، ثم جيجل في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح 73.17% وهو 

ما اكده الناشط التربوي كمال نواري.
هذا وأحدثت والية الجلفة االستثناء حيث بالرغم من النتائج 

الضعيفة لغالبية متوسطاتها وترتيبها ذيل الواليات سنويا، إال 
أنه حققت  احدى متوسطات الوالية نتائج مبهرة بعد نجاح كل 
الممتحنين اي بنسبة نجاح وصلت  بالمائة وتتمثل في متوسطة 

زرنوح محمد وهي االولى وطنيا و والئيا. 
كما عرفت عملية ترتيب  الناجحين في امتحان شهادة التعليم 

المتوسط دورة 2022 االستثناء بعد تحقيق تلميذ  عقاب عفاف 
- عين تموشنت - معدل 20/20، زراري إيمان - باتنة - بمعدل 

19.84، قربازي أريج نسرين - تقرت - بمعدل .19.82
واعتبرت المفتشة التربوية زهرة فاسي  إن نسبة النجاح  العالية،  
تعكس بوضوح  مستوى األسئلة البسيط الذي قيل عنه يوم إمتحان 
شهادة التعليم المتوسط " في متناول الجميع حيث تم ممنح  أسئلة 

بسيطة ما ادى الى تحقيق نسبة نجاح عالية، متاسلئة " هل 
سنواصل السير في نفق مجزرة المستوى الدراسي " بأسئلة في 

متناول الجميع "  أي  تبسيط األسئلة في مواد معينة  للحصول على 
نسبة نجاح عالية و قد وصلت إلى عالمة20\. 20

وقالت فاسي " ان هذا يتنافى والواقع البيداغوجي لطبيعة المواد 
وخصوصيتها، كما استفهمت "هل سنواصل التهليل  لنسبة النجاح 
المفرحة والتي التخدم المستوى الحقيقي للتالميذ " غش مبطن من 
نوع آخر"، بل تخدم أطرافا تسعى لتبييض صورتها أمام  رئيس 

الجمهورية و نيل رضاه،  وهو الذي حرص بل يحرص على جودة 
التعليم؟. 

وبخصوص انطالق امس االمتحانات االستدراكية في الطور 
المتوسط لتالميذ السنة االولى والثانية والثالثة متوسطة، اعتبرت 

فاسي ان إمتحانات اإلستدراك في نهاية السنة الدراسية خطأ 
بيداغوجي فادح ، بالنظر الى ان نمطيتها الحالية خاطئة بسبب 

إخالل منهجي ووظيفي. 
واشارت ، انه الجدوى منها إال فتح باب غير تربوي آخر في 

نهاية السنة الدراسية لإلنقاذ المشبوه والتفاضل و المحاباه في غالب 
األحيان- موضحة أن الهيكلة التنظيمية اإلمتحانات االستدراك 

خاطئة ألن تحديد  المستوى الدراسي، و مواطن ضعف التالميذ 
تظهر طيلة السنة الدراسية ، خاصة بعد نهاية كل فصل دراسي. 

وشددت انه " يجب مباشرة  إجراء إمتحان استدراكي عالجي 
بهدف تشخيص الضعف وعالجه في الفصل الثاني،  موضحة ان 
إمتحان االستدراك الموضعي) الفصلي( سيحدد المستوى الدراسي 

الحقيقي  من عدمه، النه يعتمد على استخراج النتائج المرحلية 
الحقيقية ومعالجتها آنيا لمحو الفروق الفردية، بل بروز مهارات 

التالميذ وذكائهم  وإرساء معارفهم وهذا يضمن استعدادهم الفصل 
الدراسي الموالي واالمتحانات الرسمية. 

واقترحت  إلغاء اإلمتحانات اإلستدراكية في نهاية السنة الدراسية 
نظرا للتعب الفكري واإلرهاق السنوي وبرمجة االمتحانات 

االستدراكية بعد نهاية كل فصل دراسي قبل استخراج كشوف 
النقاط  الفصلية لمنح فرصة مستحقة للتالميذ لتدعيم معدالتهم 

وعالج الضعف الموضعي قبل الفصل الثاني ومن الثاني إلى الثلث 
بنفس النمطية، فضال عن إعطاء نمطية  اإلمتحانات اإلستدراكية 

استدراك تعلمي تعليمي تحصيلي تكويني إلرساء المعارف الناقصة 
حتى يتمكن التالميذ من تعليمات الفصل الدراسي المقبل.

وحذرت في األخير من ما وقع  بإحدى الثانويات بوالية سطيف 
في االمتحان اإلسدراكي،   حيث  تم اإلجراء، و ظهرت  النتائج 

بالنجاح ثم ألغيت لعدد كبير منهم بسبب تدخل بعض الوجوه 
بسلوكيات مشبوهة وتفضيل اصحاب الجاه إلنجاح أسماء معينة .

مرمي عثماين

امل�سيلة 

 حتقيق ن�صبة جناح 47,52 
باملائة يف �صهادة املتو�صط

بلغت نسبة النجاح بوالية المسيلة في امتحان شهادة التعليم المتوسط 
خالل الموسم الدراسي الجاري47,52 بالمائة،حيث بلغ عدد الناجحين 

10117 من مجموع 21471مسجل المتحان شهادة التعليم المتوسط.
وباإلستناد إلى بيان صادر عن مديرية التربية لوالية المسيلة،حول 

نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2022 فقد حقق 83 
تلميذ تقدير ممتاز بنسبة 0.83 بالمائة في حين حقق 646 تلميذ تقدير 
جيد جدا،و 1497تلميذ حققوا تقدير جيد فيما حقق 2698 تلميذ تقدير 

قريب من الجيد، فيما تحصلت التلميذة رجم منة هللا مرام من متوسطة 
بن معطي الزواوي بعاصمة الوالية على 19,62 أعلى معدل بالوالية 

من بين األوائل على المستوى الوطني.
 وبالعودة الى النتائج المحققة خالل هذا العام فقد تم قبول 13522 

تلميذ في السنة أولى ثانوي بنسبة 63,52بالمائة،أين تقدم مدير التربية 
بتهانيه الصادقة للمقبولين في السنة األولى ثانوي،متمنيا لهم التوفيق 

في مسارهم الدراسي،شاكرا كل األسرة التربوية على المجهود 
المبذول طوال السنة الدراسية في مرافقة التالميذ ورفع مستوى األداء 

من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 حممد  ق
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يف بطولة  "هواوي لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت"

 بن زيان  يعلن عن فوز طلبة 
جزائريني يف اأكرب م�صابقة عاملية بال�صني

اأعلن  عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العايل والبحث العلمي عن فوز فريقني جزائريني 

البطولة العاملية مل�سابقة "هواوي لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت" املقامة بال�سني، مثمنا هذا 

النجاح "الذي حققه الطلبة يف خمتلف التخ�س�سات.

حتديد معدل 15 لاللتحاق بكليات الطب و13 لدخول مدر�ستي الفالحة ال�سحراوية

تخ�ص�صات جديدة للناجحني يف بكالوريا 2022 وهذه 
�صيناريوهات الدخول اجلامعي املقبل

اأمام التماطل يف اإعادة النظر يف القانون االأ�سا�سي وتدهور القدرة ال�سرائية

مطالب بتعديل القانون الأ�صا�صي مل�صتخدمي اجلماعات املحلية



تعرف نقطة البيع التابعة للمؤسسة العمومية 
للحوم الحمراء ببابا علي، التي تتوفر على عدة 
اسطبالت بها عدد معتبر من الماشية، موزعة 

حسب اللون والسعر والحجم، "اقباال هائال" من 
طرف الراغبين في اقتناء االضحية، والذين 
عبروا عن استحسانهم لألسعار التي تساير 

امكانيات مختلف الشرائح االجتماعية.
وسجلت وكالة األنباء الجزائرية، تواجد كبير 

لممثلي المؤسسات وهم يتسابقون للظفر بالتوقيع 
على اتفاقية جماعية للمؤسسة، تسمح باقتناء 

االضحية بطريقة تساير القدرة الشرائية للعمال، 
حيث افاد المدير التجاري للشركة الجزائرية 

للحوم الحمراء، سعد مصعب قائال "ان عملية 
بيع كباش عيد األضحى التي انطلقت على 

مستوى مستودعات الشركة وتدوم الى غاية 
عشية يوم عيد األضحى على المستوى الوطني 
وبأسعار تتراوح بين 38 و 70 الف دج حسب 

الوزن, لقيت استحسان المواطنين وحتى 
الشركات الراغبة في تخفيف االعباء على 

موظفيها"، وتابع "منذ انطالق العملية، االقبال 
كبير من طرف العائالت وكذا المؤسسات حيث 

تم بيع عدد كبير من االضاحي وتوقيع 30 
اتفاقية جماعية بين الشركة ومؤسسات عمومية 

وخاصة وهناك قائمة انتظار ل15 مؤسسة 
اخرى، تنتظر دورها لمعالجتها فور تخفيف 

الضغط على االدارة، والطلب في تزايد".
وتنص شروط التوقيع على اتفاقية البيع الجماعي 

للمؤسسات على ان يدفع الموظف 50 بالمائة 
من مبلغ االضحية وتسدد المؤسسة، من جهتها، 
عن طريق الخدمات االجتماعية، المبلغ المتبقي 

على دفعتين كمساعدة لتخفيف التكاليف على 
عمال المؤسسات ومسايرة قدرتهم الشرائية.

وتم بالمناسبة تحديد عدة نقاط للبيع عبر الوطن. 
ويتعلق االمر ببئر توتة )الجزائر العاصمة( 

والبوني )عنابة( والسانية )وهران( ونقطتين 
بوالية بجاية وعين مليلة، موضحا ان السعر 

نفسه، وتم تحديده من طرف لجنة االسعار 
الخاصة التابعة للشركة الجزائرية للحوم 

الحمراء.
وأكد انه تم استقبال عدد "معتبر" من رؤوس 
االغنام على مستوى مقر الشركة المخصص 

للبيع بمنطقة بابا علي و بمختلف المناطق 
االخرى المتواجدة عبر التراب الوطني، وان 

عملية التموين متواصلة.
وعن سعر المواشي لدى الشركة الذي يلبي 

طلب مختلف شرائح المجتمع، افاد المسؤول 
ان الفضل في ذلك يرجع الى ان هذه المؤسسة 
العمومية شرعت منذ نهاية السنة الماضية في 

التحضير للعملية، حيث اقتنت المواشي من 
موالين في سن صغير وتمت العناية بها على 

مستوى مراكز التسمين التابعة للشركة.
وقال بهذا الصدد: "هذه استراتيجية عمل تسمح 
للمؤسسة بالتحكم في االسعار وضبطها سواء 

في شهر رمضان حيث يتم بيع اللحوم الحمراء 
بأسعار مدروسة او فيما يتعلق بأضحية العيد".

وحسب هذه االستراتيجية المعمول بها، صنفت 
الشركة القطيع الذي تتوفر عليه، والموجه 

لألضحية، الى خمسة )5( فئات وفق شرطين 
اساسيين يتعلقان بالوزن والسن، حيث يتراوح 
وزنها ما بين 30 الى 90 كلغ وسنها بين سنة 

واحدة )خروف( و سنتين )كبش(.
وتسوق الشركة الشريحة االولى من اضاحي 

العيد, التي تحمل نقطتين باللون االحمر, ويقدر 
سنها بسنتين ويتراوح وزنها بين 70 و90 

كلغ, ب 70 الف دج ، وتيلها فئة 63 الف دج, 
التي تحمل نقطة حمراء واحدة ويتراوح سنها 

بين 16 و 18 شهرا و وزنها ما بين 60 و 
70 كلغ، أما الفئة الثالثة من القطيع التي تحمل 

عالمة باللون االزرق وسنها اقل من 16 شهر 
بوزن يقدر بين 50 و 60 كلغ , فحدد سعرها 

ب48 الف دج. و هي فئة عرفت اقبال كبيرا من 
طرف المواطنين المقبلين على الشراء، وتباع 

الفئة الرابعة التي تحمل عالمة باللون االخضر 
بسعر 43 الف دج ويتراوح وزنها بين 40 و 

50 كلغ و سنها اقل من 14 شهر، أما الفئة 
االخيرة )الخرفان( التي تتميز بعالمة باللون 

االسود والتي يتراوح وزنها بين 30 و 40 كلغ, 
فتباع بسعر 38 الف دج.

وفيما يتعلق بصحة المواشي المسوقة، اكد ممثل 
الشركة ان العملية "متحكم فيها، و كل الماشية 

المسوقة خالية من االمراض وما يؤكد ذلك 
الشهادة الصحية التي تسلمها المصالح البيطرية 

للوالية والتي ترافق تنقل القطيع, وتعد هذه 
الشهادة وثيقة رسمية لعبور الماشية و بدونها ال 

يسمح بتنقلها من والية الى اخرى".
وبهذا الصدد اكدت السيدة ك-هني, طبيبة 

بيطرية مشرفة على طاقم البياطرة في عين 
المكان, ان كل الماشية المتواجدة في نقاط بيع 
المؤسسة على غرار مقر بابا على, خالية من 

االمراض, موضحة ان " فرقا بيطرية تقوم 
بإجراء فحوصات يومية واذا اكتشفت بعض 

الحاالت يتم عزلها في الحين وتستفيد من 
متابعة لمعالجتها حتى التأكد من سالمتها واذا 

ثبت العكس يتم ابعادها".
وذكر مصعب انه بإمكان الشاري ترك 

االضحية في االسطبالت التابعة للشركة الى 
غاية ليلة العيد مع اضافة مبلغ رمزي ) 1000 
دج(, كما اشار الى ان الشركة تقدم خدمة الذبح 

للراغبين في ذلك مع توفير المراقبة البيطرية 
قبل وبعد الذبح. وفي حالة التأكد من عدم سالمة 

احشاء االضحية بأمر البيطري يمنع تسليمها 
وترمى بطريقة آمنة.

أكد أمس رئيس جمعية المصدرين 
الجزائريين على باي ناصري أن الجزائر 
تسير وفق استراتيجية ناجعة وفعالة فيما 

يتعلق برفع الصادرات خارج المحروقات 
مشيرا أننا نقترب من تحقيق الهدف الذي 

وضعته السلطات بداية 2022 وهو الوصول 
لـ7 ماليير دوالر من الصادرات خارج 
المحروقات معتبرا ان هذا الهدف تحقق 

بنسبة 95 بالمائة.
وأوضح ناصري في تصريحات لإلذاعة 

الوطنية أنه "مع نهاية عام 2022 ، سنصل 
إلى 6 مليارات و 700 مليون دوالر من 

الصادرات  خارج المحروقات" ،  مشيرا أنه 

في هذه الحالة فإن  الميزان التجاري سيسجل 
فائضا كبيرا مقارنة بالعام الماضي ، إذا 

أضفنا 50 مليار دوالر من صادرات النفط،  
ولتعزيز اإلمكانات التصديرية للجزائر، قال 

ناصري أنه "من الضروري العمل على 
اللوجستيات ، وتحديداً البعد التصديري 

للموانئ، موصيا أيًضا بأنه من الضروري 
"االنخراط في إصالحات تنظيمية.” معطيا 

مثاال على ذلك بالغسمنت حيث قال ناصري 
"نقوم حالًيا بتصدير منتج نصف نهائي ، 

وهو الكلنكر. إذا سمحت اللوائح لمصنعي 
اإلسمنت بتركيب كسارات في الخارج ، 
فسيكون لدينا قيمة مضافة بنسبة ٪25 "، 

كما يوضح ، قائاًل إن هذا اإلجراء يمكن أن 
يحافظ أيًضا على احتياطيات النقد األجنبي" 

وذكر ناصري مرة أخرى أن عدد المصدرين 
سنة 2010 كان في حدود 475 متعامل 

وقدر سنة 2020 بزهاء 1.200 مصدر، 
وعام 2021 والسنة الجارية يتراوح ما بين 
1.300 و1.400 مصدر. وأرجع المتحدث 

هذا االرتفاع في عدد المصدرين الجزائريين 
إلى التسهيالت التي أقرتها الدولة لعمليات 
التصدير خارج المحروقات التي تضاعفت 

هي األخرى في السنة الماضية بما يفوق 
100 في المائة.

�ش.زمو�ش

بهدف الرفع من قدرة ا�صتيعاب موانئ ال�صيد البحري

 �إطالق عملية وطنية لنزع 
351 حطام �سفينة

 مت �أم�س �إطالق عملية وطنية لنزع 351 حطام

 �صفينة على م�صتوى مو�نئ �ل�صيد �لبحري, بهدف 

الرفع من قدرة ا�صتيعابها.

ف.م

وقد تم إعطاء إشارة االنطالق لهذه العملية بميناء الصيد البحري بالجزائر 
العاصمة أين تم الشروع في رفع حطام عدد من السفن الغارقة بحوض 

الميناء, وذلك بمشاركة مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال.
وستسمح عملية إزالة حطام السفن والهياكل بتنظيف موانئ الصيد 
وزيادة أمكان الرسو, وبالتالي رفع االنتاجية وتحسين تسيير هذه 
المنشآت, حسب الشروح التي قدمها مدير الصيد البحري وتربية 

المائيات لوالية الجزائر, شريف قادري, في تصريحات صحفية على 
هامش إطالق العملية.

وأوضح قادري أنه تم إحصاء 351 حطام باخرة وسفينة مهملة على 
المستوى الوطني, منها 62 حطام عائم في أحواض الموانئ.وأضاف 
أن جميع الوسائل الالزمة سخرت إلنجاح هذه العملية التي تأتي تنفيذا 
لمخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 16 جوان الماضي. 

ويتوقع أن تنتهي العملية في غضون شهر إلى شهر ونصف, حسب 
المسؤول الذي أشار إلى أنه سيجري تشكيل لجنة وطنية ولجان والئية 

يترأسها والة الجمهورية, بغرض القضاء النهائي على الظاهرة.
من جهة أخرى, أعلن السيد قادري عن تنصيب مكاتب متنقلة, على 

مستوى جميع الموانئ, من أجل اإلصغاء لتطلعات وانشغاالت المهنيين 
وتدوينها في سجالت بهدف إيصالها للمصالح المعنية بتحسين ظروف 

الصيادين. وفيما يتعلق بمهاجع الصيادين أين يتم تخزين عتادهم 
ومالبسهم, تجري حاليا -حسب ذات المتحدث- عملية معاينة النقائص 
الموجودة على المستوى الوطني, من أجل انجاز مهاجع جديدة تستجيب 

لمتطلباتهم.

فيما ثمن رزيق �رتفاع �ل�صادر�ت يف كل �ل�صعب

 "تو�سيايل �جلز�ئر" �أف�سل 
م�سّدر جز�ئري ل�سنة 2021

فازت �صركة تو�صيايل �جلز�ئر �ملتخ�ص�صة يف �صناعة 

�حلديد و�ل�صلب, بجائزة �أح�صن موؤ�ص�صة جز�ئرية م�صّدرة 

خارج �ملحروقات ل�صنة 2021, فيما �أبدى وزير �لتجارة 

كمال رزيق ر�صاه بخ�صو�س �رتفاع �ل�صادر�ت يف كل �ل�صعب 

خالل �لأربعة ّ�أ�صهر �لأوىل من 2022

�إ. �س

أشار المدير العام لتوسيالي الجزائر، إبراهيم إلكيبوجا، عقب الحفل إلى 
أن الشركة التي يديرها تطمح إلى بلوغ حجم صادرات ب 1.4 مليون 
طن خالل 2022 برقم أعمال يبلغ 1.2 مليار دوالر من الصادرات، 

مضيفا أن شعار توسيالي بالجزائر هو "التدويل واالستثمار والديمومة" 
من أجل رفع الصادرات وتحقيق االندماج، كما تطرق إلكيبوجا إلى 

مشروع مركب إنتاج مسطحات الصلب المرتقب "دخوله حيز الخدمة 
في ماي 2024 بقدرة إنتاجية تقدر ب 2 مليون طن/السنة مما يسمح 

بتلبية طلبات المتعاملين المحليين والتصدير"، وعالوة على جائزة 
أحسن مصدر في 2021، أعطت لجنة التحكيم 3 جوائز تشجيعية أخرى 

للشركة ذات األسهم سيالس المتخصصة في انتاج االسمنت )المرتبة 
االولى( في حين أعطت الجائزة الثانية للشركة ذات المسؤولية المحدودة 

سناكس المتخصصة في إنتاج رقائق البطاطا )شيبس( الذي يحمل 
العالمة التجارية "مهبول"، أما الجائزة التشجيعية الثالثة فعادت للشركة 

ذات المسؤولية المحدودة "أف أل أر" الناشطة في صناعة الصنابير 
والترصيص.

أما بخصوص الجائزة الشرفية فتحصلت عليها الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة "أفريكان بايبر ميلز" المتخصصة في صناعة الورق المنزلي، 
ومنحت اللجنة جائزتها الخاصة إلى "براندت الجزائر" المتخصصة في 

الصناعة الكهرومنزلية الموجهة للجمهور العريض.
 من جهته أبدى رزيق في كلمة ألقاها رضاه بخصوص ارتفاع 

الصادرات في كل الشعب خالل األربعة ّأشهر األولى من 2022 مثل 
األسمدة الكميائية التي ارتفعت ب97 بالمئة مقابل 623.49 دوالر 

واالسمنت الذي بلغت نسبة نمو صادراته 125 بالمئة مقابل 130.94 
مليون دوالر.

وأشار الوزير من جهة أخرى إلى صادرات المواد نصف المصنعة 
للحديد والفوالذ التي سجلت زيادة ب 5ر118 بالمائة تمثل ما قيمته 

87ر109 مليون دوالر، إلى جانب صادرات القضبان المقترنة 
بأسطوانات من سبائك الفوالذ التي عرفت بدورها ارتفاعا بنسبة ٪384 

بقيمة 86ر52 مليون دوالر.
وأكد رزيق أن الميزان التجاري سجل خالل الفترة ذاته )األربعة ّأشهر 

األولى لسنة 2022( فائضا بلغ 97ر1 مليار دوالر، مقابل عجز قدر ب 
959 مليون دوالر خالل نفس الفترة من السنة الماضية، أي زيادة بنسبة 

.٪305
وأوضح الوزير أن ذلك كان ممكنا بفضل "ارتفاع الصادرات االجمالية 

ب 8ر37٪ التي ميزها ارتفاع في صادرات المحروقات بنسبة ٪32 
والصادرات خارج المحروقات بنسبة ٪83".

بدوره أشار المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي-الجزائر، سيد أحمد 
تيباوي إلى أن الجوائز تمنح وفقا لمعايير مغايرة لقيمة الصادرات 

بل باألحرى اعتمادا على مختلف الشروط التي ينبغي على المؤسسة 
استيفاؤها، سيما حصة من التصدير في رقم األعمال، زبائن جدد مقارنة 

بالسنة المنصرمة، دول جديدة مقارنة بالسنة الماضية ومشاركة في 
المعارض والصالونات المتخصصة بالخارج أو حتى نسبة نمو رقم 

األعمال في التصدير.

و�ج
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�قبال و��صع للمو�طنني على نقطة �لبيع ببابا �ح�صن

�صرعت �ل�صركة �جلز�ئرية للحوم �حلمر�ء يف بيع ��صحية �لعيد على 

�مل�صتوى �لوطني باأ�صعار حمددة, ترت�وح بني 38 و 70 �لف دج, حيث 

ت�صهد نقطة �لبيع �ملتو�جدة ببابا �ح�صن �إقبال و��صعا للمو�طنني.

رئي�س جمعية �مل�صدرين �جلز�ئريني على باي نا�صري يك�صف:

"نقرتب من هدف 7 مليار دوالر  ت�سدير خارج �ملحروقات"



وايل الوالية يعطي تعليمات ا�ستعجالية ويطمئن ب�سالمة ال�سكان واملباين

اإجراءات للتكفل ب�أي مت�ضررين حمتملني من 

الهزة الأر�ضية التي �ضربت وهران

�سرعت اأم�س جلنة والئية تقنية يف معاينة ال�سكنات املت�سررة جراء الزلزال الذي وقع م�ساء 

اأم�س االأول بوالية وهران، يف حني اأ�سدى وايل الوالية �سعيد �سعيود تعليمات ا�ستعجالية من 

اجل التكفل بكل املت�سررين .

املغري:

حديقة ‘’لند’’ الوجهة املف�ضلة 
الوحيدة لالأطف�ل والع�ئالت خالل 

مو�ضم ال�ضيف
تعتبر حديقة »الند« وجهة مفضلة لألطفال والعائالت بمدينة المغير بإعتبارها 

المتنفس الوحيد المتوفر بالمنطقة لقضاء أوقات الراحة والتسلية خالل موسم 
الصيف.

و قد بادرت إدارة الحديقة إلى فتح مسابح لألطفال وإعداد برامج صيفية متنوعة 
تتضمن فقرات ترفيهية وللتسلية من بينها عروض المهرجين وأخرى مسرحية 

وفكاهية وفنية تقدمها فرق شبانية، إضافة إلى تنشيط أمسيات يستمتع فيها األطفال 
رفقة عائالتهم ببرامج ترفيهية ثرية. و خصصت الفترة الصباحية للشباب الذين 

يلتقون فيها مع األصدقاء في أجواء من الراحة و اإلستمتاع, بينما خصصت الفترة 
المسائية للعائالت وأطفالهم، حيث تقضي العائالت المغيرية ساعات في أجواء 

عائلية بعيدا عن حرارة الطقس. و تشكل السهرات الليلية أيضا موعدا آخرا للترفيه 
بحديقة »الند« في هذه الصائفة، حيث برمجت سهرات فنية بمشاركة فكاهيين من 

أجل توفير أجواء التسلية لفائدة الساكنة للترويح عن النفس، مثلما أوضح مسيرو 
هذا المرفق. و قد إستحدثت هذه الحديقة بفضل مبادرة ذاتية من أحد شباب المنطقة، 
بعد أن كانت وكرا لمختلف أنواع اآلفات اإلجتماعية، حيث إستفاد من تسهيالت من 
السلطات المحلية الستغالل الموقع. و أشار في هذا الصدد صاحب المبادرة إدريس 
تماسيني لوأج الى أن »هذا المرفق الترفيهي بعث من العدم حيث كانت هذه القطعة 
األرضية بؤرة لممارسة عديد اآلفات اإلجتماعية، وتمكنت من تجاوز الصعوبات ، 
قبل أن أتحصل على رخصة استغالله بصيغة التأجير من مصالح بلدية المغير’’ . 

و باشر بعدها القائمون على المشروع أشغال التهيئة والتزيين وتوفير كافة الخدمات 
التي تتطلبها فضاءات التسلية والترفيه، حيث تحولت الحديقة إلى موقع لراحة ساكنة 
المغير ، ووجهة مفضلة لهم خالل فصل الحر ، كما أنها أعطت قيمة مضافة لجمال 

مدينة المغير. و يرى محسن صالحي وهو رب أسرة متكونة من ثمانية أفراد من 
مدينة المغير، أن هذه الحديقة باتت الفضاء المفضل لألطفال و عائالتهم مع بداية 
موسم الحر، حيث أن المنطقة -كما أضاف- تعاني من نقص »كبير« في هياكل 

التسلية. و من جهته أكد الزائر )م-ع( أن هذا الفضاء الترفيهي لطالما انتظره ساكنة 
المنطقة، حيث تشكل البرامج المسائية بمثابة متنفس كبير سيما بالنسبة لألطفال 

وعائالتهم، فيما اعتبره محمد خيري أحد الزائرين » أنها مبادرة جد رائعة من أجل 
أطفال المغير«. و سمح هذا المرفق بإستحداث 12 منصب شغل لفائدة شباب المغير 

الذين يسهرون على ضمان راحة زوار الحديقة التي تتوفر على مقهى و مطعم و 
فضاء استراحة للعائالت. و في إطار ترقية النشاطات الترفيهية يسعى المسيرون 

إلى استضافة عديد المهرجين والفكاهيين من الوطن وخارجه، إلى جانب التنسيق مع 
مديرية الثقافة والفنون لوالية المغير لتنشيط برنامج ليالي »صيف المغير« ، كما 

جرى توضيحه.
واج

�سطيف:

 اإرتف�ع ح�ضيلة حريق غ�بة حربيل اإىل 
3 قتلى و18 جريح�

إرتفعت حصيلة ضحايا حريق غابة حربيل بوالية سطيف، إلى 3 قتلى وإصابة 18 
شخصا بجروح متفاوتة.

وحسبما نقلته إذاعة سطيف، فقد تم العثور على الشخص المفقود صبيحة أمس 
محترقا وميتا بقلب غابات حربيل. لترتفع الحصيلة الى 03 وفيات و18 جريحا. 
واندلع، ظهر أمس األول، حريقان في نفس الوقت بغابات وجبال بلدية “حربيل” 

شمال والية سطيف. حيث ساعدت الرياح والحرارة المرتفعة في االنتشار السريع 
للحريق في الغابات المجاورة. بكل من قريتي “رأس الفيض” و”شريقات”. وأتى 

الحريق على مساحات كبيرة من الشريط الغابي، مما تسبب في انتشار أعمدة 
الدخان التي تسببت في مضاعفات لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية. واختناقات 

لسكان القريتين، الذين هرولوا مسرعين للهروب من جحيم النار. وعن أسباب 
الحريق، فأكد أحد المنتخبين بأنه بسبب النار المشتعلة على طول السنة في مكبي 

نفاية الفوضويين ببلدية “حربيل” وبإقليم بلدية “حمام ڤرڤور” والواقعة على الطريق 
الرابط بين البلديتين بوالية سطيف. وسارعت مصالح البلدية وأفراد الجيش 

الوطني الشعبي المتواجدون في الثكنة العسكرية بجبل قرية “رأس الفيض” بسطيف 
لمحاصرة الحريق. لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الرياح والحرارة المرتفعة. كما 

التحقت فرق الحماية المدنية من بلدية “بوڤاعة”. وقد تم اإلستنجاد بفرق ورتل والية 
بجاية وبرج بوعريريج للحماية المدنية قصد المساهمة في إطفاء الحريق. فيما 

تدخلت مروحيات الجيش للمساهمة في إخماد الحريق ولمحاصرته، إال أنه انتشر 
بسرعة كبيرة وتسبب في وفاة شخصين منهما قائد الثكنة العسكرية برتبة “رائد” 

وشخص آخر. لم يتم التعرف على جثته بعد تفحمها.
س.ز

ال�سلف:

تفعيل خمّطط مك�فحة احلرائق 
تسبب ارتفاع موجة الحرارة الشديدة بالشلف في تسجيل 9 حرائق تم إخمادها 

من طرف مصالح الحماية المدنية والغابات بعدة مواقع فالحية وغابية، مما عجل 
بتوزيع وحدات للمراقبة واإلطفاء تفاديا لتسجيل حرائق.

تعزز تفعيل مخطط اليقظة والمراقبة من طرف مصالح مكافحة الحرائق بالشلف مع 
دخول موسم االصطياف وعملية الحصاد والدرس التي انطلقت هذه األيام من بلدية 
أوالد بن عبد القادر، لتعرف اتساعا كبيرا حسب معاينتنا لعدة مواقع فالحية بأكثر 

من بلدية تعرف ظروفا حارة تساعد على اإلسراع في عملية الحصاد، التي تدعمت 
هذه السنة بإجراءات وقائية لمكافحة الحرائق،  خاصة على مستوى المساحات 

المزروعة. وبالرغم من هذه اإلجراءات الوقائية المعتمدة، فقد تّم تسجيل 9 حرائق 
أتت على عدة هكتارات من المساحات الزراعية واألحراش الغابية تّم إخمادها 

من طرف مصالح الحماية المدنية وأعوان الغابات بمساهمة السكان تّم تحسيسهم 
بخطورة الحرائق على المستوى البيئي واالجتماعي واإلقتصاد الفالحي، الذي يعد 

من مصادر رزق هؤالء الذين طالبوا بتدخل هذه المصالح فور تسجيل هذه الحرائق، 
خاصة بالمناطق المنعزلة، يشير محدثونا، الذين يأملون أن ال تتكرر حوادث 

السنة المنصرمة التي شهدت حرائق أتت على أكثر من 40 هكتارا من المساحات 
الزراعية، وكميات كبيرة من وحدات التبن واألعالف.

ق.م

بعد  اللجنة  هذه  ستقوم  و 
المعاينة الميدانية برفع تقرير 
لتعليمات  تطبيقا  مفصل 
سعيود,  سعيد  وهران,  والي 
األول  أمس  تنقل مساء  الذي 
غرار  على  المنطقة  إلى 
بن  وسيدي  أرزيو  بلديات 
لالطمئنان  وبطيوة  يبقى 
المواطنين  سالمة  على 
السكنات  على  والوقوف 
التشققات  بعض  عرفت  التي 
طمأن  و  الزلزال.  نتيجة 
باتخاذ  المواطنين  الوالي 
و  الالزمة  اإّلجراءات  كافة 
المتضررين  بجميع  التكفل 
األرضية  الهزة  هذه  جراء 
وهران  والية  والي  وقال 
سعيد سعيود، أنه مباشرة بعد 
تسجيل الهزة األرضية بوالية 
السلطات  شرعت  وهران 
التنقل  في  والمحلية  الوالئية 
إلى األحياء لمعاينة األضرار 
والي  وأضاف  وجدت.  إن 
تفقدية  زيارة  خالل  وهران، 
أرضية  هزة  تسجيل  عقب 
على  للوقوف  بالوالية 
الخسائر. أنه تم تسخير كافة 
والبشرية  المادية  اإلمكانيات 
من أجل التكفل بالمتضررين. 
حتى وإن تطلب األمر تسخير 
إليواء  التربوية  المؤسسات 
العائالت المتضررة إلى غاية 
التكفل بهم. كما أشار الوالي، 
التقنية لمراقبة  الهيئة  إلى أن 
من  عملها  ستباشر  البنايات 
أجل معاينة البنايات وإحصاء 
جراء  المتضررة  السكنات 
الهزة األرضية التي ضربت 
منطقة  وبالتحديد  الوالية. 
شدتها  بلغت  حيث  قديل 
5.1 درجة على سلم ريشتر 
وتبعتها هزات إرتدادية. كما 
أنه  السياق،  ذات  في  كشف 
األماكن  كافة  إحصاء  سيتم 
من  تعاني  التي  والمناطق 
وإن  حتى  وتدوينها  مشاكل 
قاطنيها  ترحيل  األمر  تطلب 
 ” مضيفا  الئقة.  سكنات  إلى 
أن الدولة الجزائرية لن تتخل 
الشدة”.  وقت  في  أبنائها  عن 
وهران،  والي  وأضاف 

األولية  المعاينة  وبعد  أنه 
السلطات  رفقة  بها  قام  التي 
أنه  تبين،  والمحلية  الوالئية 
خسائر  أي  تسجيل  يتم  لم 
أو مادية كبيرة سوى  بشرية 
بالجدران  التشققات  بعض 
أكد  جهته,  من  و  والمنازل 
عزيز  أرزيو,  دائرة  رئيس 
اللجنة  أن  لوأج  عزالدين 
خرجت بمعية مصالح الدائرة 
والبلدية من أجل القيام بعملية 
المحالت  و  السكنات  معاينة 
التي  والمؤسسات  التجارية 
تعرضت لبعض التشققات. و 
أنه  إلى  المسؤول  ذات  أشار 
لم تسجل خسائر مادية كبيرة 
التشققات  بعض  عدا  فيما 
من  حالة  تسجيل  إلى  إضافة 
بعض  صفوف  في  الهلع 
الصغار  خاصة  المواطنين 

منهم.
 • احلماية املدنية: 

ال خ�سائر عدا بع�س 

حاالت الفزع

مصالح  أكدت  جهتها  من 
أمس  مساء  المدنية  الحماية 
أية  تسجل  لم  أنه  األول 
مادية  أو  بشرية  خسائر 

الفزع  حاالت  بعض  ماعدا 
المسجلة  األرضية  الهزة  اثر 
والتي  قنديل  بلدية  شمال 
أحس بها سكان والية وهران 
و  المجاورة.  الواليات  و 
العامة  للمديرية  بيان  أشار 
و«على  أنه  المدنية  للحماية 
المسجلة  األرضية  الهزة  إثر 
 20 الساعة  على  األحد  يوم 
سا و 17 دقيقة على بعد 12 
والتي  قنديل  بلدية  كلم شمال 
أحس بها سكان والية وهران 
وبعد  المجاورة,  الواليات  و 
تسجل  لم  التعرف  عمليات 
بشرية  خسائر  أي  مصالحنا 
أو مادية, ماعدا بعض حاالت 
من  معها  التعامل  يتم  الفزع 

طرف مصالحنا«.
مصالح  وأوضحت   .«
الهزة  أن  المدنية  الحماية 
تسببت في تشققات في بعض 
المنازل ببلدية أرزيو )40 كلم 
دون  الوالية(  عاصمة  شرق 
تسجيل خسائر بشرية حسبما 
المحلية  المديرية  لدى  علم 
وأوضح  المدنية.  للحماية 
عبد  النقيب  باإلعالم  المكلف 
ل/ تصريح  في  باللة  القادر 
وقوع  بعد  مباشرة  أنه  وأج 
الهزة األرضية قامت مصالح 

الحماية المدنية تحت إشراف 
المدير الوالئي العقيد سويكي 
محفوظ بخرجات استطالعية 
الوالية مع  عبر كامل تراب 
المادية  تسخير كافة الوسائل 
تسجيل  تم  وقد  والبشرية. 
بعض  في  التشققات  بعض 
بلدية  مستوى  على  المنازل 
أية  تسجل  لم  فيما  أرزيو 
خسائر بشرية كما أشير إليه. 
أمس  سجلت  فقد  للتذكير, 
األول األحد على الساعة 20 
أرضية  هزة  دقيقة  و17  سا 
درجة  1ر5  قوتها  بلغت 
بمنطقة  ريشتر  سلم  على 
وهران(,  )والية  قديل 
في  البحث  مركز  حسب 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم 
والجيوفيزياء. و أوضح نفس 
المصدر أنه تم تحديد مركز 
الهزة على بعد 12 كلم شمال 
الوالية.  بنفس  قديل  بلدية 
هزاتان  الزلزال  تبعت  كما 
 4 قوتهما  بلغت  ارتداديتان 
درجات و2ر3 درجات على 
مستوى  على  ريشتر  سلم 

نفس المنطقة.

س.ز 
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 الهزة ت�سببت يف ت�سقق بع�س املنازل باأرزيو دون ت�سجيل خ�سائر ب�سرية

زلزال وهران مل يت�ضبب يف اأي اأ�ضرار على البنية 
التحتية لقط�ع الط�قة واملن�جم

التي  الهزة األرضية  أن  لها،  بيان  في  والمناجم،  الطاقة  أكدت وزارة 
سجلتها والية وهران مساء أول أمس لم تتسبب في أي أضرار على 

البنية التحتية للقطاع.
مواقع  على  الصفحات  بعض  ونشر  تداول  »بعد   : البيان  في  وجاء   
التواصل االجتماعي أخبارا مغلوطة بخصوص نشوب حريق وتضرر 
الطاقة  وزارة  تعلم  والمناجم,  الطاقة  لقطاع  التابعة  المنشآت  بعض 
وهران  ضرب  الذي  الزلزال  بأن  العام,  الرأي  وتطمئن  والمناجم 
مستوى  على  مادية  أو  بشرية  أضرار  أي  في  يتسبب  لم  وضواحيها, 

البنية التحتية والمنشآت الصناعية التابعة للقطاع«.
خدماتها  »تؤدي  وسونلغاز  سوناطراك  مجمعي  فرق  أن  البيان  وأكد 
المواطنين  احتياجات  تلبية  على  اإلمكان  قدر  وتسهر  طبيعي,  بشكل 
والشركات االقتصادية من الطاقة, بالقدر الالزم من السرعة والجدية 

لضمان خدمة ذات جودة«.
وقد خلفت الهزة األرضية تشققات في بعض المنازل ببلدية أرزيو )40 

كلم شرق عاصمة الوالية( دون تسجيل خسائر بشرية حسبما علم لدى 
المديرية المحلية للحماية المدنية.

القادر باللة في تصريح لوكالة  النقيب عبد  المكلف باإلعالم  وأوضح 
األنباء الجزائرية، أنه مباشرة بعد وقوع الهزة األرضية قامت مصالح 
محفوظ  سويكي  العقيد  الوالئي  المدير  إشراف  تحت  المدنية  الحماية 
بخرجات استطالعية عبر كامل تراب الوالية مع تسخير كافة الوسائل 

المادية والبشرية.
وتم تسجيل بعض التشققات في بعض المنازل على مستوى بلدية أرزيو 
فيما لم تسجل أية خسائر بشرية كما أشير إليه. وقد سجلت أول أمس 
على الساعة 20 سا و17 دقيقة هزة أرضية بلغت قوتها 1ر5 درجة 
في  البحث  مركز  أعلنه  ما  حسب  وهران,  بوالية  ريشتر   سلم  على 
انه  المصدر  نفس  وأوضح  والجيوفيزياء.  الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم 
تم تحديد مركز الهزة على بعد 12 كلم شمال بلدية قديل بنفس الوالية.
ف.م
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 مكّونات طبيعّية للتخّل�ص من الّذباب

هناك بعض العالجات المناسبة 
للتخفيف من آالم البطن

 شاي البابونج وهو كعامل مضاد 
لاللتهابات خاصة الناتجة عن 

البكتيريا، يمكن نقع القليل من البابونج 
في الماء المغلي مدة ال تقل عن عشر 

دقائق، ثم يغطى وتترك مرة أخرى 
مدة ثلث ساعة، ثم يشرب. 

الحرارة الساخنة تساعد على تخفيف 
األلم واسترخاء العضالت، وذلك 

عبر أخذ حمام ساخن ثم بعد االنتهاء 
منه تدفئة الجسم جيداً بمالبس دافئة 

او بطانيات سميكة تحافظ على دفء 

الجسم.
 النعناع يمكن نقع بعض أوراق 

النعناع في الماء الساخن في كوب 
من الماء وتركه مدة ال تقل عن عشر 
دقائق، فهذا قد يساعد على استرخاء 

عضالت المعدة، وتحسين تدفق 
الصفراء، يساعد على هضم بشكل 

صحيح خاصة لمن يعانون من عسر 
الهضم أو االنتفاخ وتشكل الغازات 

المزعجة.
 الليمون عصير الليمون مع الماء 

الساخن يقلل من مشاكل عسر 
الهضم، يحفز على إنتاج حمض 

الهيدروكلوريك الذي ساعد في 
الهضم.

 الكمون قد يساعد في هضم الطعام، 
وكعالج لاللتهاب خاصة، كما أنه 

يساعد في تخفيف أعراض آالم 
البطن، كما أنه ينشط من إفراز 

اللعاب مما يساعد في عملية الهضم، 
إضافة إلى أنه يحتوي على مركب 

الثيمول الذي ينشط من إفرازات 
المعدة التي تحسن من عمليات 

الهضم، يمكن إضافة القليل من بذوره 
إلى نصف كوب إلى كوب من الماء 

على حسب كمية الكمون ثم يغلى جيداً 

مدة ال تقل عن خمس دقائق. 
الزنجبيل يحتوي على العديد من 

الخصائص التي تساعد في التخلص 
من آالم البطن المختلفة، فهو مضاد 

لاللتهابات، ويساعد في التخفيف 

من آالم في المعدة، يمكن تحضير 
شاي الزنجبيل بتقطيعه إلى مكعبات 
صغيرة ونقعه مع الماء الساخن مدة 

من الوقت ثم تناوله.

  حياة م�صباحي

تحديد وقت النوم
  تحديد موعد النوم يومياً بشكٍل منتظم يؤدي إلى تحديد 

الساعة الداخلية للطفل، وزيادة الشعور بالنعاس عند 
ساعات النوم التي اعتاد عليها الطفل، وذلك من خالل 

وضع الطفل في السرير إن كان يشعر بالنعاس أو إن كان 
مستيقظاً، مّما يساعده على االعتياد على النوم وحده، مع 
االمتناع عن إطعامه قبل النوم، فمثاًل إذا كان الطفل ينام 

أثناء الرضاعة، ينبغي إطعامه قبل النوم بفترة كافية.
   ويشار إلى أن تحديد وقت االستيقاظ بشكٍل ثابت 

يساعد على ضبط موعد التنبيه، كما يمكن زيادة ساعات 
النوم في أيام عطلة نهاية األسبوع والعطل األخرى، مع 
الحرص على أن ال تزداد ساعات استيقاظ الطفل لياًل، 

علماً بأّن هناك بعض الطرق التي تزيد استرخاء الطفل، 
مثل: االحتضان، أو أخذ حمام دافئ، أو قراءة قصة، أو 

الغناء له.
  تخفيف اإلضاءة والحرارة

 تخفيف اإلضاءة الناتجة من شاشة التلفاز أو شاشات 
الحاسوب، حيث أظهرت بعض األبحاث بأّن ضوء 

األجهزة يقلل إنتاج هرمون الميالتونين في الجسم، وهو 
الهرمون المسؤول عن دورات النوم واالستيقاظ، فزيادة 

إنتاج هذا الهرمون يزيد الرغبة بالنوم، ونقصانه يزيد 
ساعات االستيقاظ، حيث تؤدي نصف ساعة من مشاهدة التلفاز قبل النوم إلى استيقاظ الطفل ساعات إضافية في 

الليل، كما تعتمد دورة نوم الطفل على مستوى حرارة الجسم، حيث ينّظم هرمون الميالتونين حرارة الجسم الداخلية 
الالزمة للنوم، لذلك يجب تجنب تغطية الطفل بشكٍل زائد، حتى ال ترتفع حرارته، مع الحرص على تنظيم درجة 

حرارة الجسم الخارجية على درجة حرارة الغرفة، لتوفير نوم بشكٍل أفضل وأعمق.
   تشجيع الطفل على النوم وحده

  الحرص على زيادة شعور الطفل باألمان، فإذا كان الطفل يخاف من النوم في الظالم يمكن تشغيل النّواسة، أو 
فتح باب الغرفة، أو وضع لعبة محشوة تشعره بالراحة، أو تفّقده كل عدة دقائق، باإلضافة إلى الثناء على الطفل 

كونه نائم في السرير بشكل هادئ، ومساعدته بكاّفة الطرق حتى يستطيع النوم وحده، وتجنب النوم بجانبه حتى ال 
يتوقع بأنه يستطيع أن يجعل أمه تنام معه في حالة خوفه.

 العالجات المنزلية 

للعناية بالأظافر 

جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

   يُعد البيض جزء من النظاٍم 
الغذائي الصحي، حيث أّن البيض 
من البدائل الممتازة للحوم، ويمكن 
تحضيره بطرٍق متعددة، إذ يمكن 
تناوله مسلوًقا، أو مقلًيا، أو على 

شكل عجة، ومن فوائد البيض 
العامة لألطفال ما يأتي: 

 مصدر للكولين: يحتوي البيض 
على 250 مليغراًما من الكولين، 

الذي يساعد خاليا الجسم على 
ممارسة وظائفها، كما يدخل 

الكولين في وظائف الكلى، وعملية 
نقل العناصر الغذائية في جسم 

اإلنسان، وقد يلعب دوًرا في بناء 
ذاكرة الطفل الصغير.

 مصدر للعديد من العناصر الغذائية: تحتوي البيضة على العديد من العناصر 
الغذائية فهو غنّي بالفوالت، وفيتامين ب 2، وفيتامين ب 12، والفسفور، 

والسيلينيوم.
 آمن لألطفال: يُعّد البيض من األطعمة اآلمنة تماًما لألطفال في أعماٍر مبكرة، 
ولكن في حال كان الطفل يمتلك قابلية لإلصابة بالحساسية تجاه البيض، فيجب 
إخبار الطبيب بذلك، وفي حال إصابته بهذه الحساسية فتجدر اإلشارة إلى أّن 

معظم األطفال يتخلصون منها مع تقدمهم في العمر.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

 كيف ينام الطفل وحده

 فوائد البي�ص لالأطفال

كيف تعالج وجع البطن

   

يُمكن ذكر بعض المكّونات 
الّطبيعية التي تساعد على إبعاد 
الّذباب والتخلّص منه كما يأتي:

 • استخدام بعض النباتات 
ذات الرائحة النفاذة والقوية 

لطرد الّذباب، ومنها: الريحان، 
والنعناع، وورق الغار وما 

شابهها، وال يتطلّب األمر أكثر 

من وضعها قرب النافذة أو في 
أي مكان آخر في المنزل لتؤدي 

وظيفتها.
 •  استخدام الزيوت العطرية، 

ومنها: الالفندر واألوكاليبتوس، 
وذلك ألنها تعتبر روائح طاردًة 
للّذباب، ويُمكن الحصول عليها 
من المتاجر أو صنعها منزليّاً. 
 • وضع الكافور حول المنزل 

أو بالقرب من النوافذ، حيث 
يساعد على التخلّص من الّذباب 

بفضل رائحته القوية وخصائصه 
الّطاردة.

 •  استخدام قشر البرتقال 
الطازج، حيث يعّد من المكّونات 
الّطبيعية الطاردة للّذباب، ويُمكن 
االستفادة منه من خالل وضعه 

قرب النوافذ أو فرك األسطح به.

نات تُساهم في    حيث تحتاج أظافرك إلى األغذية التي تحتوي على ُمكوِّ
تحفيز نمّوها ومن هذه األغذية؛ األغذية الغنيّة بالبروتين الموجود في اللحوم 
الحمراء والدجاج والبيض، وكذلك تحتاج إلى المواد الغذائية الغنيّة بحمض 

الفوليك الموجود في الخضروات الورقية وبذور عباد الشمس، وتحتاج أيضاً 
إلى فيتامين ج الموجود في الفراولة والبرتقال والبطيخ والفلفل األحمر، 

وفيتامين ب 12 الموجود في الكبدة والتونا، والبيوتين الموجود في الحبوب 
الكاملة.

 الزيوت الطبيعية: استخدمي الزيوت التي تحتوي على مكّونات طبيعية، مثل 
زيت الزيتون؛ لتحسين نمّو أظافرِك، من خالل نقعها فيه مدة خمس دقائق؛ 
حتى يعمل على ترطيب أظافرك وتقويتها، أو امزجي معلقتين كبيرتين من 

زيت الزيتون و10 قطرات من عصير الليمون، ثم ادهني أظافرك بهذا 
المزيج.

 العناية باألظافر: تساهم العناية باألظافر في نمو األظافر بشكل صحي، ويتّم 
ذلك من خالل الُمحافظة على نظافة األظافر، والمساحة الموجودة تحتها؛ 
ألّن ذلك يمنع تراكم األوساخ التي تعمل على منع نمو األظافر، وارتداء 
القّفازات عند القيام باألعمال المنزلية؛ للمحافظة على أظافرِك من المواد 

الكيميائية الموجودة في مواد التنظيف.
 األفوكادو: يُعّد األفوكادو واحداً من أفضل المرّطبات الطبيعية؛ ألنه يحتوي 

على كمية من الدهون الصحية، وفيتامين E والبروتين الذي يساعد على 
حماية األظافر من التلف، وذلك من خالل مزج ملعقة واحدة كبيرة من لب 

األفوكادو وزيت جوز الهند، وَوْضعها على أظافرك بضع ساعات، ثم غسلها 
بالماء الفاتر.

 الشاي األخضر: استخدمي الشاي األخضر ألنه يقّوي أظافرِك ويمنع 
اصفرارها، وذلك من خالل َنْقع كوب من الشاي األخضر، ثم إضافة قطرات 

من زيت القمح عليه، وَتركه حتى يبرد؛ لَتنقعي أظافرك به مدة 15 دقيقة، 
ويرجى العمل على تكرار ذلك مرتين أسبوعياً.

 الليمون: استخدمي الليمون؛ ألنه يعزز نمو األظافر ويمنع اصفرارها، وذلك 
من خالل َوْضع كميات متساوية من عصير الليمون وزيت الخروع أو زيت 

األرغان، ثّم َنْقع أظافرِك بهذا المزيج مدة 10 دقائق، ويرجى تكرار هذه 
العملية عدة مرات أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل.

 زيت جوز الهند: حيث يساعد زيت جوز الهند في الحفاظ على ترطيب 
أظافرِك وتقويتها، وتقوية الجلد وهذا مهم لنمّوها، وذلك من خالل تدليك 

أظافرك بزيت جوز الهند الدافئ مدة 10 دقائق يومياً قبل الذهاب إلى النوم.
 العسل: ألنّه يعّد مّرطباً طبيعياً يعمل على ترطيب أظافرِك لجعلها أكثر 

صحة، وذلك من خالل َوْضع العسل على فرشاة طالء نظيفة، ثّم توزيعه 
على كافة األظافر، وتركه عدة ساعات للحصول على نتائج أفضل.
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»المالئكة« و»المارينرز« حوال اأر�صية الميدان لحلبة م�صارعة

�سجار جماعي وثماني عمليات طرد في دوري البي�سبول الأمريكي
 نشب شجار جماعي بين العبي فريقي سياتل مارينرز ولوس أنجلوس أنجلز في إحدى مباريات دوري البيسبول األمريكي للمنطقة 

الشمالية.
وبدأ الشجار بعد أن تعمد العب المالئكة أندرو فانتز ضرب الكرة عمدا نحو أرداف الخصم جيسي وينكر أثناء اإلرسال، ما أثار 

غضب وينكر الذي توجه نحو مقاعد احتياط المالئكة وبدأ بإلقاء األشياء المتواجدة على الكراسي أرضا وإثارة الفوضى.
وأصدر الحكام تحذيرا لالعبي البيسبول، لكن ذلك لم يمنع العبي الفريقين من التورط في شجار جماعي، وتمكن الحكام وعمال 

الملعب من فصل الالعبين بعد أربع دقائق فقط من بدء المشاجرة، ونتيجة لذلك، تم طرد مدربي الفريقين وستة العبين.
وكان وينكر بعيدا عن الندم بشأن دوره في الشجار، لكنه قدم اعتذاره للجماهير بعد أن رصدته الكاميرات وهو يشير بحركة ال 

أخالقية نحوهم وهو يغادر الملعب، وحقق فريق أنجلز )المالئكة( في نهاية المباراة فوزا بنتيجة 2-1.
الوكاالت

أعلن الفريق القانوني لجيروم فالك األمين 
العام السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم عن 

طعن إدانته في قضية رشاوي بث المونديال.
وأدانت محكمة استئناف سويسرية يوم الجمعة 

الماضي الفرنسي فالك صاحب الـ61 عاما 
بتهمة الرشوة وتزوير وثائق، ولكن برأته من 
ارتكاب مخالفات إدارية أخرى وقضت بحبسه 
لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، 
كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة حوالي 

21 ألف دوالر مع إيقاف التنفيذ أيضا.
وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك، 

الذي عمل أمينا عاما للفيفا ما بين 2007 
و2015، من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب 

مخالفات جنائية كبيرة في 2020، لكن 
االدعاء السويسري طعن على القرار.

وقال محاموه عبر البريد اإللكتروني: »السيد 
فالك لم يضر بالفيفا ومن ثم تم التأكيد منطقيا 

على تبرئته الكاملة من تهم سوء اإلدارة«، 

ووصف المحامون قرار محكمة االستئناف 
بإلغاء حكم محكمة أدنى بتبرئة فالك في عام 

2020 من تهم فساد بأنه »خطأ فادح«.
وقال الفريق القانوني إن العقود المعنية كانت 
لصالح الفيفا وتمت الموافقة عليها على جميع 
مستويات المنظمة العالمية لكرة القدم، وأكدوا 
أنهم سيرفعون القضية إلى المحكمة العليا في 
سويسرا وبالتالي فإن حكم اإلدانة ليس نهائيا.

الوكاالت

في مباراة عرفت �صيناريو جنوني  

�ستي يمنح الترجي لقب بطل 
الدوري التون�سي في الوقت القاتل

حسم نادي الترجي لقب بطل الدوري التونسي لكرة القدم، 
بطرقة درامية، إثر فوزه المتأخر على ضيفه اتحاد بن 

قردان بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة العاشرة 
واألخيرة من مرحلة التتويج.

وفاجأ المهاجم فخر الدين العوجي أصاحب األرض بهدف 
سريع سجله في الدقيقة السادسة من انطالق صافرة البداية، 
ولكن الترجي عاد من بعيد، ورد الصاع صاعين بإحرازه 

هدفين متأخرين، األول سجله المهاجم محمد علي بن حمودة 
عند الدقيقة 85، ومن ثم اقتنص المدافع الجزائري إلياس 
شتي هدف الفوز في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة السابعة 

المحتسبة بدال من الزمن الضائع للقاء على الملعب األولمبي 
حمادي العقربي، بمدينة رادس.

في المقابل، تعادل منافسه على اللقب االتحاد المنستيري أمام 
مضيفه الصفاقسي بهدفين لكل منهما، وحسم الترجي بذلك 

لقب بطل الدوري التونسي برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق 
نقطتين على وصيفه االتحاد المنستيري.

وتوج الترجي بطال للدوري التونسي للمرة السادسة على 
التوالي، والـ32 في تاريخه، موسعا الفارق إلى 19 لقبا بينه 

وبين وصيفه نادي اإلفريقي، ويليهما النجم نادي الساحلي 
برصيد 10 ألقاب.

�صيتنقل اإلى »الغانرز« ب�صفقة بلغت 45 

مليون جنيها ا�صترلينيا

تحديد موعد الك�سف الطبي 
لخي�سو�س في اآر�سنال

 كشف تقرير صحفي، أمس، عن موعد الفحص الطبي 
للبرازيلي الدولي، جابرييل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، 

في آرسنال.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقاالت الالعبين والمدربين 
في أوروبا، عبر حسابه على »تويتر«: »سيسافر جابرييل 

خيسوس إلى إنجلترا هذا األسبوع، من أجل الخضوع للكشف 
الطبي وتوقيع عقده مع آرسنال، حتى جوان 2027«.

وأضاف: »سيركز مانشستر سيتي اآلن على صفقة رحيم 
سترلينغ، بعد بيع خيسوس، خاصًة أن تشيلسي يجهز عرًضا 

جديًدا«.
وقالت تقارير صحفية سابقة، إن آرسنال سيتعاقد مع خيسوس 
مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بعدما توصل إلى اتفاق مع 

ممثلي المهاجم البرازيلي، على الشروط الشخصية لعقده، 
وسيصبح ثاني صفقات الغانرز، هذا الصيف، بعد ضم فابيو 

فييرا من صفوف بورتو، مقابل 40 مليون يورو.
اأوباميانغ ي�صحي من اجل 

ليفاندوف�صكي وير�صى بـ«الدكة«

بر�سلونة يفاجئ مان�س�ستر 
يونايتد بطلب �سم ماجواير

 قدم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة، 
تضحية للبقاء مع البارصا في الموسم المقبل، ووفًقا لصحيفة 

»سبورت«، فإن أوباميانغ كان العبا أساسيا في كتيبة 
المدرب تشافي هيرنانديز خالل الموسم الماضي، لكن دوره 

سيتراجع مع الفريق خالل الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن أوباميانغ سيصبح العبا بديال لزميله السابق 
روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إذا نجح برشلونة 
في حسم الصفقة، وأوضحت »سبورت« أن أوباميانغ يدرك 

هذا األمر ويوافق عليه، وسيعمل على تحقيق االستفادة 
القصوى من الفرص التي يمنحها له تشافي للمشاركة في 

المباريات.
وذكرت »ألول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، سيتحول 

أوباميانغ إلى العب بديل في فريقه، بعدما اعتاد على اللعب 
أساسًيا مع سانت إيتيان وبوروسيا دورتموند وآرسنال«.
من جهة أخرى، طلب نادي برشلونة، التعاقد مع هاري 

ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، خالل الميركاتو الصيفي 
الجاري، وحسب صحيفة »ذا صن«، فإن برشلونة طلب أن 

تكون صفقة ماغواير، جزءا من انتقال فرينكي دي يونغ، 
نجم البارصا، إلى أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد كان حريصا على 
عدم التخلي عن ماغواير، ألن المدرب الجديد إريك تين 

هاج، يرغب في العمل معه.
وظهر اقتراح التعاقد مع ماجواير، عقب فشل يونايتد في 
عرض 69 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب 
من قبل برشلونة، للتخلي عن دي يونغ، وأوضحت »ذا 

صن« أن المسافة كانت كبيرة في المفاوضات بين برشلونة 
ومانشستر يونايتد، لكن حدث تقارب في وجهات النظر خالل 

األيام األخيرة.
الوكاالت

أكد فيران سوريانو، المدير العام لنادي مانشستر سيتي، أن عامل الحظ 
لعب دورا في النجاح الذي حققه ريال مدريد في النسخة الماضية من 
بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قلب الميرينغي الطاولة على بطل 

إنجلترا في نصف النهائي.
وقال سوريانو في تصريحات صحفية: »يتحدثون عن نجاح ريال مدريد، 
وأعتقد أنه من العدل القول إن الحظ حالفه بعض الشيء. لقد استحق ريال 

مدريد الخسارة أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي 
وليفربول«.

وأضاف أن إيميليو بوتراغينيو، كان أحد أفضل العبي ريال مدريد في 
التاريخ، ورغم ذلك اعتزل دون التتويج بكأس أوروبا )التشامبيونزليغ 
بمسماها القديم(، مشيرا إلى الصعوبة التي تواجه »السيتي« في الظفر 

باللقب القاري للمرة األولى في تاريخه.

وأضاف: »دوري األبطال بطولة إضافية نود الحصول عليها، لكننا ندرك 
أنها تتوقف على قليل من الحظ، لذا نحن لسنا مهووسين بها. ال يتذكر 

الجمهور أن ريال مدريد كان لديه فريقا رائعا في نهاية الثمانينيات، أحد 
أفضل الفرق في التاريخ، وكان لديه بوتراغينيو، ورغم ذلك لم يتمكن من 

التتويج بها«.
ويقيم سوريانو أداء الفريق بقيادة اإلسباني بيب غوارديوال، وفقا 

للنتيجة النهائية التي يحققها في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 
)البريميرليغ(، واختتم سوريانو حديثه قائال: »التشامبيونزليغ ليست نواة 

أهدافنا ألن الحظ يلعب بها دورا. تشمل البطولة عددا قليال من المباريات، 
وقد يتراجع مستواك بأحدها كما في نصف النهائي وتجد نفسك خارجها. 

الفريق األفضل هو الذي يفوز بالدوري«.
الوكاالت

المدير العام لمان�ص�صتر �صيتي يوؤكد:

»الحظ لعب دورا في نجاح ريال مدريد قاريا«

بعد اإدانته في ق�صية ر�صاوى بث المونديال

فالك ل ي�ست�سلم ويت�سدى لقرار المحكمة ال�سوي�سرية
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ريا�ضي

استقطبت النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط، بوهران، 
ما ال يقل عن 37 رياضيا فازوا بميداليات في األلعاب األولمبية السابقة في 

طوكيو 2021 من بينهم سبعة توجوا بالذهب، حسبما أكده النائب الثاني 
لرئيس اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط برنارد أمسالم.

وأشار ذات المسؤول إلى أن حضور هذا الكم الهائل من األبطال في موعد 
وهران مؤشر قوي لنجاح النسخة الجزائرية لأللعاب، وأضاف: ><شخصيا 

لم أكن أتوقع أن يجلب هذا الحدث مثل هذا العدد الكبير من األبطال 
األولمبيين. إنه ببساطة أمر نادر الحدوث في تاريخ التظاهرة الرياضية 

المتوسطية«.
وأرجع ذات المتحدث، هذا االهتمام الكبير بالحدث من طرف رياضيي 26 

دولة من حوض البحر األبيض المتوسط إلى كون أن النتائج المتحصل عليها 
في تخصصات معينة خالل هذه الدورة سيتم احتسابها في سباق التأهل إلى 

البطوالت العالمية واأللعاب األولمبية القادمة المقررة بباريس في صائفة 
.2024

وأفاد في هذا الصدد بأن االتحادات الرياضية المعنية باتت تدرك أهمية 
المشاركة في مثل هذه المواعيد وهو ما يدفعها لتسجيل أفضل رياضييها بحثا 
عن جمع أكبر عدد من النقاط لتعزيز حظوظهم للتأهل إلى المواعيد الرياضية 

الكبيرة، ما جعل من النسخة الحالية لأللعاب المتوسطية محطة هامة لتحقيق 
هذا الهدف.

واستغل نفس المسؤول الفرصة للعودة إلى حفل االفتتاح الذي أقيم في ملعب 

كرة القدم التابع للمركب األولمبي الجديد ><ميلود هدفي<< حيث وصفه 
بـ«الرائع«، مبرزا بأنه »عرف نجاحا كامال سيما بفضل استخدام الوسائل 

التكنولوجية المتطورة، هذا األمر مؤشر آخر لنجاح األلعاب المتوسطية، 
خاصة وأن حفل االفتتاح أثار حماسة غير مسبوقة بين مواطني وهران بشكل 
خاص والجزائر عموما، كما يتضح من نفاذ تذاكر الدخول في فترة قياسية«.
ق.ر/واج

منتشيا بالفوز الثمين المحقق في 
الجولة األولى على حساب اسبانيا 
بنتيجة لحساب المجموعة األولى، 
يواجه المنتخب الوطني ألقل من 

18 سنة نظيره المغربي اليوم 
بملعب سيق، بنية اقتطاع تأشيرة 
التأهل الى الدور نصف النهائي 

من دورة كرة القدم أللعاب البحر 
األبيض المتوسط.

فبعد تمكنه من قلب كل التكهنات 
التي كانت ترجح كفة المنتخب 

االسباني، سيسعى المنتخب الوطني 

لتأكيد علو كعبه أمام المغرب 
المنهزم في المقابلة األولى أمام 

نظيره الفرنسي بنتيجة، في المقابلة 
الثانية للمجموعة األولى، و بالرغم 

من انه لم يكن مرشحا للتأهل في 
مجموعته، اال أن "الخضر" أبانوا 
عن إمكانيات محترمة مكنتهم من 
تجاوز عقبة احد أقوى المنتخبات 

في هذه الدورة.
وبخصوص هذه المواجهة، اكد 

الناخب الوطني، مراد سالطني، 
مباشرة بعد الفوز على اسبانيا: 

"يتعين علينا اآلن التأكيد امام 
المغرب في مقابلة تكتسي طابع 
مغاربي خالص، نحن مطالبون 

بتحقيق النتيجة التي تمكننا من بلوغ 
الدور نصف النهائي".

وعن التشكيلة الوطنية، تبقى 
مشاركة المدافعان فؤاد حنفوق 

وصالح الدين زاوي، غير مؤكدة 
بسبب االصابة.

و في المقابلة االخرى لحساب 
المجموعة األولى، سيكون المنتخب 

االسباني أمام حتمية الفوز امام 

المنافس الفرنسي بملعب أحمد 
زبانة، من أجل تجنب مغادرة 

الدورة في وقت مبكر، علما و ان 
المنتخب الفرنسي سيخوض اللقاء 
بنية اقتطاع تأشيرة التأهل للدور 

المقبل.
وفي المجموعة الثانية، ستتنافس 

ايطاليا وتركيا على تأشيرة التأهل، 
عند مواجهتهما على التوالي لكل 

من اليونان بملعب مرسى الحجاج، 
والبرتغال بملعب سيق.

ق.ر/واج

لجنة التر�شيحات تلقت اأربعة ملفات قبل 

انتهاء الآجال ب�شاعات

�ضرار وزفزاف في اأف�ضل رواق 
للتناف�س على رئا�ضة الفاف

تلقت لجنة جمع الترشيحات لرئاسة االتحادية الجزائرية 
لكرة القدم أربعة ملفات لمترشحين لخالفة الرئيس 

المستقيل شرف الدين عمارة على راس الهيئة الكروية، 
حسبما أعلنته األخيرة عبر موقعه الرسمي على 

اإلنترنت.
وأكدت الفاف أنها تلقت أربعة ملفات للترشح، عقب 

انتهاء آجال إيداعها، ويتعلق االمر بكل من جهيد 
زفزاف، عبد الحكيم سرار، منصور بلجودي ويحيى 

بلعيد.
وأكدت الفاف أن زفزاف الذي يشغل منصب مناجير 

الخضر حاليا، دخل الغمار االنتخابي ِبقائمة، مثلما هو 
الشأن لرئيس مجلس إدارة وفاق سطيف سرار، بينما 
خال ملفا بلجودي وبلعيد من القائمة، التي يقصد بها 

الفريق الذي سيعمل إلى جانب المترشح في حال فوزه، 
أو األعضاء الذين يشكلون مكتبه الفيدرالي.

وضّمت قائمة زفزاف أسماء بعض أعضاء المكتب 
الفيدرالي الحالي أمثال محمد معوش وحكيم مدان 

ونسيبة لغواطي، أو السابق على غرار محمد غوثي، 
والرئيس األسبق لِوفاق سطيف عز الدين عراب، بينما 
برز في الئحة سرار اسما الالعبين الدولَيين السابَقين 

األخضر بلومي وتاج بن صاولة، وأيضا رئيس 
مولودية العلمة سابقا مبروك هرادة.

قرعة الطبعة الثامنة من كاأ�س العرب

المنتخب الوطني لأقل 
من 20 عاما �ضمن 

مجموعة في المتناول

وضعت قرعة الطبعة الثامنة لكأس العرب للمنتخبات، 
المنتخب الوطني ألقل من 20 عاما، ضمن المجموعة 

الثالثة، حسب ما أسفرت عنه قرعة هذه المنافسة، حيث 
سيواجه منتخبي ليبيا، ولبنان.

وسيتأهل إلى الدور الربع نهائي من هذه المنافسة، 
المتصدرين لكل مجموعة، باإلضافة لمنتخبين األفضل 

في المركز الثاني.
يذكر أن بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 

عاما، ستجرى بالسعودية، في الفترة ما بين 20 جويلية 
المقبل، إلى 5 أوت.

اأبدى ارتياحه لتقدم الأ�شغال بملعب براقي اأم�س

وفد الكاف يوا�ضل معاينة 
المالعب المعنية بـ�ضان 

2023  بالجزائر
يواصل وفد الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم زياراه 

الميدانية للمالعب التي من المقرر أن تحتضن مباريات 
كأس إفريقيا للمحليين، والتي ستحتضنها بالدنا، خالل 

شهر جانفي المقبل.
وقد قام وفد الكاف بزيارة ميدانية لمختلف الورشات 

المفتوحة وكانت حاضرة أمس بملعب براقي بالجزائر 
العاصمة، حيث وقفت على مدى تقدم األشغال فيه، 

بعدما سجلت حضورها مستوى ملعب الشهيد حمالوي، 
حسبما ورد في بيان الصفحة الرسمية لوالية قسنطينة، 

التي أكدت أن وفد الكاف كانت مرفوقا بممثلين من 
الفاف، باإلضافة لحضور األمين العام لوالية قسنطينة 

ومدير الشباب والرياضة.
وأكد وفد الكاف ارتياحه لسيرورة األشغال بملعب 

براقي، حيث أن موعد افتتاحه يقترب شيئا فشيئا نظرا، 
وأبدى الزوار إعجابه بالطابع المعماري والتنظيمي 

للملعب الجديد الذي سيضاف للمنشآت الرياضية العديدة 
التي تدعمت بها البالد مؤخرا.

ق.ر

حققت رياضة الكاراتي الجزائري بداية جد 
موفقة في اليوم االول من منافسات العاب البحر 

المتوسط، التي جرت أول امس، من خالل 
حصدها لخمس ميداليات )4 ذهبيات و واحدة 

فضية( نصبت بها الجزائر في صدارة الترتيب 
المؤقت لأللعاب.

وكان المعدن النفيس في بداية هذه االلعاب من 
انجاز كل من سيليا ويكان ولويزة ابوريش 

وشيماء ميدي وأسامة زياد الذين تألقوا بشكل 
ملفت امام منافسين متمرسين وأقوياء.

ففي فئة 50 كلغ، تجاوزت ويكان بسهولة عقبة 
المصرية ريم سالمة، وذلك تحت تشجيعات 

الجمهور الذي كان رائعا في تقديم الدعم 
والمساندة للعناصر الوطنية، وهي الميدالية 

األولى التي دفعت بقية العناصر الجزائرية 
الى االصرار على المضي قدما، مثل ما كان 

االمر بالنسبة للويزة ابوريش، التي منحت 
الجزائر الذهبية الثانية بعد تفوقها على المصرية 

احالم يوسف، وعلى غرار زملتيها، لم تدخر 
المصارعة الشابة شيماء ميدي جهدا إلهداء 

الجزائري الذهبية الثالثة بعد فوزها على 
منافستها التونسية وفاء محجوب.

وتأكدت سيطرة العناصر الوطنية بإضافة 
الميدالية الذهبية الرابعة بفضل المصارع اسامة 
زايد )اقل من 75 كلغ( بعد منازلة قوية تجاوز 
فيها عقبة منافسه المصري القوي عبد العزيز 
عبد الله، واكتمل حصاد الكاراتي الجزائري 

في اليوم االول بفضية عالء سليمي في)اقل من 

60 كلغ( بعد انهزامه في المواجهة النهائية امام 
التركي اياد صمدان.

وعلى غرار الكاراتي، عرفت منافسات اليوم 
االول تألق رياضة المصارعة، بعد تأهل كل 

من عزارة )87 كلغ( صاحب ذهبية العاب 
تاراغونا، على حساب التركي علي سينغيز، 

مثله مثل زميله اوكالي )77 كلغ (  حامل اللقب 
االفريقي الذي تجاوز عقبة الكرواتي، فيما 

تجاوز اسحاق غايو عقبة المصري عمر عبد 
الرحيم .

وفي رياضة المالكمة اقتطع المالكمان يوغرطة 
آيت بقة )69 كلغ( و يونس نموشي )75 ملغ( 

تأشيرة التأهل الى الربع النهائي.
ق.ر/واج

اليوم الأول من األعاب البحر الأبي�س المتو�شط

الكاراتي الجزائري يتاألق ويبهر وي�ضيطر على المناف�ضين

الألعاب المتو�شطية اأ�شبحت ت�شتطب اأبطال عالميين

م�ضاركة 73 متوجا بميداليات في الألعاب الأولمبية
بطوكيو في »طبعة وهران«

بعد فوزه على اإ�شبانيا في افتتاح الألعاب المتو�شطية

المنتخب الوطني ي�ضعى لالإطاحة بالمغرب للتاأهل اإلى المربع الذهبي
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في  مشاركون  فنانون  احتفى     
التشكيلية  للفنون  جماعي  معرض 
انطلقت فعالياته مساء أمس األول، 
والمعاصر  الحديث  الفن  بمتحف 
والفن  بالرياضة  لوهران،  )مامو( 
البحر  أللعاب   19 ال  الطبعة  في 
تحتضنها  التي  المتوسط  األبيض 
 25 بين  ما  البالد  غرب  عاصمة 

يونيو و 6 يوليو.
هذه  افتتاح  مراسم  جرت  وقد    
العام  المدير  بحضور  التظاهرة 
للوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي، 
القادر بن دعماش، فضال عن  عبد 
مع  التشكيليين  الفنانين  من  كوكبة 
المجال  هذا  لهواة  إقبال  تسجيل 

الفني.
المنظم  المعرض  هذا  ويتضمن    
المتوسطية  األلعاب  مع  تزامنا 
لعيد  الستين  الذكرى  وبمناسبة 
االستقالل، 60 لوحة تشكيلية جديدة 
من  العديد  تمثل  األحجام  مختلفة 
المدارس الفنية من توقيع 30 فنانا 
و  وهران  من  األجيال  مختلف  من 
و  ومعسكر  ومغنية  بلعباس  سيدي 

مستغانم.
هذا  أرجاء  بين  الزائر  ويسافر    
متنوعة  تجارب  ليكتشف  المعرض 

تزخر  التي  الفنية  الطاقات  تعكس 
بها الجزائر والمستوى الرفيع الذي 
وصل إليه الفن التشكيلي الجزائري 
آثار  يقتفي  جديد  جيل  طوره  الذي 
الجزائريين  التشكيلين  من  كوكبة 
و  راسم  محمد  و  خدة  محمد  أمثال 
باية ممن صنعوا مجد الفن التشكيلي 

برؤى فنية متنوعة وفريدة.
المعروضة  األعمال  وتتنازل    
تحت  تقام  التي  التظاهرة  هذه  في 
الفنانون  و  والفن  »الرياضة  شعار 
األبيض  البحر  األلعاب  دورة  في 
من  زخما  بوهران«،  المتوسط 
الطبيعية  المناظر  تبرز  المواضيع 
وهران  لمدينة  األثرية  المعالم  و 
وعاداتها على غرار الفنتازيا وذلك 
من خالل إضفاء لمسات فنية تختلف 
من لوحة ألخرى تشترك في إعطاء 
فسحة للمشاهد في التأمل و القراءة .

في  الفنانين  بعض  ركز  كما    
و  رياضية  ألعاب  على  أعمالهم 
أهمية  مدى  تعكس  حركات جسدية 
منها  الفنون  شتى  في  الرياضة 

الفنون البصرية.
لوحاتهم  في  المبدعون  واستخدم    
متحف  جدران  بها  ازدانت  التي 
أساليب  و  متنوعة  )مامو(، خامات 

االلكليك  من  وتقنيات  متعددة 
من  بفسيفساء  تفيض  الزيتية  و 
عليها  يغلب  األلوان  جماليات 
يشكل  والذي  الفنانين  ملهم  األزرق 
المفعمة  الجزائر  طبيعة  من  جزء 
األبيض  البخر  حوض  بدفء 

المتوسط.
  ويأتي هذا المعرض الجماعي بعد 
مستوى  على  فنية  ورشات  إقامة 
لوهران  الجملية  الفنون  مدارس 
و  مستغانم  و  بلعباس  وسيدي 
علولة«  القادر  »عبد  الثقافة  دار 
لتلمسان و رواق الفن بمغنية النجاز 
التظاهرة  هذه  بمناسبة  فنية  لوحات 
لعيد  الستين  والذكرى  الرياضية 
قسم  رئيسة  حسب  االستقالل، 
بالوكالة  التراث  و  البصرية  الفنون 
آيت  الثقافي،  لإلشعاع  الجزائرية 

الحارة مريم.
  ويشرف على تنظيم هذه التظاهرة 
التفافية التي تتواصل إلى غاية 21 
رعاية  تحت  والمقامة  القادم  يوليو 
الوكالة  الفنون،  و  الثقافة  وزارة 
الجزائرية لإلشعاع الثقافي بمساهمة 
ألعاب  اختتام  و  افتتاح  حفلي  لجنة 
واألنشطة  المتوسط  األبيض  البحر 

الثقافية.

األعاب متو�سطية )وهران2022-(

 وهران تحتفي بالرياضة والفن في معرض جماعي 

للفن التشكيلي

يف طبعتها الثالثة

 فتح الرت�شيحات جلائزة رئي�س اجلمهورية للأدب واللغة 
االمازيغية 

  أعلن األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية سي الهاشمي عصاد أمس األول، من والية غرداية عن فتح الترشيحات لجائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة االمازيغية في طبعتها الثالثة.
  وأوضح السيد عصاد الذي كان مرفوقا بوالي الوالية، بوعالم عمراني، والسلطات واألعيان على المستوى المحلي أن غرداية قد اختيرت الحتضان حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة االمازيغية في نسختها الثالثة، 

وأيضا الحتضان االحتفاالت الرسمية بمناسبة حلول السنة االمازيغية الجديدة )يناير 2973( المقررة يوم 12 يناير 2023 .
  وأوضح السيد عصاد أن فترة فتح الترشيحات والمشاركة في هذه الطبعة قد حددت في الفترة الممتدة من 26 يونيو الجاري إلى غاية 26 نوفمبر القادم عبر المنصة الرقمية  www.arraz.hcamazighite.dz الخاصة بهذه 

الجائزة.
  وأكد بالمناسبة أن »هذا التكريم قد اعتمد من أجل السماح ببروز ثقافتنا الوطنية »تمازيغت«، باعتبار أنها مكون أصيل ومن ثوابت هويتنا الجزائرية والوحدة الوطنية«، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية رئيس 

الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يعمل من أجل تعزيز أسس الجزائر الجديدة في انصهار تام لهذه الثوابت في إطار مشترك متجسدا في االنتماء إلى الوطن«. 
  وقد مولت جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة االمازيغية التي أنشئت في عام 2020 وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 228-20 الصادر في 19 أغسطس 2020 بمبلغ مالي بقيمة واحد )1( مليون دج للفائز بالمرتبة األولى و500 

ألف دج لصاحب المرتبة الثانية ومبلغ 250 ألف دج للفائز بالمرتبة الثالثة.  
  وتهدف هذه الجائزة إلى مكافأة أحسن األبحاث و األعمال المنجزة من قبل مشاركين وتشجيع أيضا البحث واإلنتاج األدبي باللغة االمازيغية.

  كما أعلن األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية أيضا عن تنصيب لجنة مكلفة بالتحضير لحفل تسليم هذه الجائزة في طبعتها الثالثة المزمع تنظيمها في شهر يناير القادم بمناسبة االحتفال الرسمي بحلول رأس السنة االمازيغية 
الجديدة »يناير 2023/2973 » )أمنزو نيناير(.

  واغتنم المشاركون في هذا اللقاء بين األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية والسلطات المحلية، الذي عقد بمقر الوالية المناسبة، لإلشادة بساكنة مدينة وهران »للنجاح الباهر لحفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022، حيث 
كانت لحظة تاريخية تألقت فيها عاليا صورة بلدنا الجزائر«. 

  وبالمناسبة أكد سي الهاشمي عصاد، و ربطا بذات الحدث المتوسطي، أن غرداية بإمكانها أيضا أن تنظم االحتفاالت بحلول رأس السنة االمازيغية الجديدة )يناير 2973( وحفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة االمازيغية.
  واختتم األمين العام للمحافظة السامية زيارته إلى غرداية باطالعه على معرض لمنتجات الصناعة التقليدية المحلية الذي نظم بفندق ميزاب في إطار اليوم الوطني للسياحة. 

تنظيم ور�شات فنية وثقافية ي�شارك فيها اأكرث من 200 طفل مبيلة
  نظم أمس األول، نادي »موليوم« للثقافة و اإلبداع التابع لمكتب والية ميلة لجمعية اإلرشاد و اإلصالح ورشات فنية وثقافية لفائدة أكثر من 200 طفل من أبناء الوالية، حسب ما علم من ممثل النادي، السيد رضا دادوا.

  وأوضح ذات المصدر بأن هذه المبادرة التي تحمل شعار« لكل طفل موهبة«، ويحتضنه مقر النادي بعاصمة والية ميلة على مدار 5 أيام، يعد« تقليدا سنويا« موعده بداية العطلة الصيفية من كل سنة.
  وقد حظي في هذه الطبعة، يضيف المتحدث، بإقبال »الفت« لألطفال المعنيين بمختلف األنشطة المقدمة من خاللها والذين تتراوح  أعمارهم بين 05 سنوات و 13 سنة.

  وأفاد ذات المصدر بأن هذه التظاهرة تتيح لألطفال المشاركين فيها تلقي معلومات ومعارف من خالل دروس نظرية وتطبيقية في عدة أنشطة فنية وثقافية وحتى بيئية، حيث تم تخصيص 13 ورشة مجانية لألطفال الذين لهم حق اختيار الورشة التي تتماشى ومواهبهم واهتماماتهم ومنها 
ورشة التصوير الفوتوغرافي و ورشة الرسم و ورشة تشكيل المجسمات باستعمال عجينة السيراميك و ورشة األوريغامي أو فن طي الورق و ورشة المسرح و كذا المكياج السينمائي و أيضا العناية بالنباتات.

  وحسب ممثل نادي موليوم المنظم لهذه التظاهرة فإن تأطير هذه الورشات يتم من قبل أساتذة مختصين سيقدمون على مدار أيامها أساسيات كل نشاط ليتسنى لكل طفل فيما بعد تنمية قدراته في النشاط الذي يميل إليه.
  كما أضاف السيد دادوا بأنه من أهداف فتح هذه الورشات أمام األطفال توجيههم نحو األنشطة التي تخدمهم وتساعدهم على تطوير مواهبهم ليغتنموا العطلة الصيفية خصوصا و أوقات الفراغ عموما في ممارستها وتطوير مهاراتهم فيها.

افتتاح الطبعة 13 للمهرجان الوطني للمو�شيقى واالأغنية الوهرانية
   أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، مساء أمس األول، بالمسرح الجهوي »عبد القادر علولة« لوهران، على إعطاء إشارة انطالق فعاليات الطبعة 

13 للمهرجان الوطني للموسيقى واألغنية الوهرانية بحضور السلطات المحلية ووجوه ثقافية.
وأشارت الوزيرة بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة الفنية إلى أن هذه الطبعة التي تتزامن وألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022 تكتسي طابعا دوليا مؤكدة   

على ترقية األغنية الوهرانية التي تعد نوع موسيقي خاصة بالمنطقة الوهرانية يستمد مصادره من طابع الملحون التراثي.
وأكدت صورية مولوجي في هذا الصدد على تثمين التراث الثقافي الوطني فضال عن التكفل وترقية المواهب الشابة.  
من جهتها أبرزت محافظة المهرجان خليدة بن بالي أن هذه التظاهرة الثقافية والفنية التي استحدثت في إطار الحفاظ على األغنية الوهرانية والطابع الموسيقي   

الوهراني تعرف نضجا وتفرض وجودها من سنة إلى أخرى.
كما أشادت نفس المتحدثة بدور الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مرافقة المغنيين الشباب.  
وتميزت سهرة االفتتاح بصعود على الركح لعدد من المغنين منهم معطي الحاج وعلي المعسكرى اللذين تتلمذا على يد المطرب الراحل بالوى الهواري، باإلضافة   

إلى أسماء أخرى مثل حورية بابا وسعاد بوعلي وهواري بن شنات وصابر هواري الذين قدموا باقة من األغاني.
وقد افتتح معطي الحاج هذه السهرة الفنية من خالل أداء مجموعة من األغاني المحلية تخليدا لمطربين كبار سطع نجمهم في الساحة الفنية منهم الراحلين أحمد   

وهبي وبالوي الهواري منها أغنيتي »نبغيك نبغيك« و«وهران وهران« والتي تفاعل معها الجمهور الحاضر.
  وقد برمجت ثالث سهرات موسيقية ضمن هذا المهرجان الذي سيستمر إلى غاية 28 يونيو الجاري، والذي يهدف إلى تعريف ضيوف مدينة وهران بهذا الفن 

الموسيقي مثلما تمت اإلشارة إليه، وسيتم تنشيط كل سهرة من طرف ستة مغنيين  تحت إشراف المايسترو قويدر بركان.
  ويشارك مطربون آخرون في هذا الحدث الفني على غرار سيد أحمد قطاي وهزيل بن عايشة وعدة نجوم تولوا ترقية األغنية الوهرانية مثل عايدة عدة ورفاس 

عمار وآية بغدادي وفرق »البدوي« و »المداحات«.
  وستكون السهرات ثرية باإلبداع بأصوات جديدة بفضل هذه التظاهرة التي جاءت هذه السنة استثنائية، والتي طالما انتظارها عشاق األغنية الوهرانية الذين 

سيكونون بال شك بأعداد كبيرة لمتابعة فعالياتها وفقا للمنظمين.



بإقليم  محلية  مصادر  وأفادت 
أمس  مساء  المغربي,  الناظور 
وفيات   5 بتسجيل  السبت, 
المهاجرين  وسط  جديدة 
األفارقة, لترتفع بذلك الحصيلة 
إلى  مشيرة  23  شخصا,  إلى 
وجود 18 مهاجرا إفريقيا آخر, 

تحت المراقبة الطبية.
المغربية,  السلطات  وكانت 
عن  سابق  وقت  في  أعلنت  قد 
إفريقيا  مهاجرا   18 أن  مقتل 
بجروح,  العشرات  وإصابة 
في محاولة هجرة غير شرعية 
االسباني. مليلية  الجتياز جيب 
المغربية  الجمعية  وقالت 
لحقوق اإلنسان )فرع الناظور( 
من  يوم  بعد  جاء  "االقتحام  إن 
أفراد  مع  المهاجرين  اشتباك 
كانوا  الذين  المغربي,  األمن 
مخيمات  إخالء  يحاولون 
أقاموها في غابة قرب مليلية".

)أكبر  الجمعية  وأظهرت 
المغرب(,  في  حقوقية  منظمة 
على صفحتها على "فايسبوك" 
تدخل  تنقل  صادمة  فيديوهات 
بقسوة  المغربية  الشرطة 
المفرطة  القوة  واستخدامها 
ضد  متكافئة  غير  وبصورة 
وثقت  كما  المهاجرين, 
المهاجرين  جثث  الفيديوهات 

المكدسة فوق بعضها البعض.
هذه   صور  أثارت  وقد 

غضب  موجة  "المجزرة" 
وسائل  مواقع  على  عارمة, 
االجتماعي.وأشارت  التواصل 
عشرات  أن  إلى  الجمعية 
بجروح  المصابين  المهاجرين 
خطيرة تركوا دون أي مساعدة 
لمدة 9 ساعات تقريبا, محاطين 
وقت  في  العمومية  بالقوات 
إلى  ماسة  حاجة  في  كانوا 
إسعاف  وسيارات  إنقاذ  رجال 

أو مسعفين في الموقع.
المنظمات  من  العديد  وطالبت 

في  السياسية  واألطراف 
تحقيق  بفتح  وإسبانيا,  المغرب 
مقتل  "كارثة"  في  مستقل, 
والتي  األفارقة,  المهاجرين 
لها  مثيال  التاريخ  يشهد  لم 
اإلطار,  هذا  بالمغرب.وفي 
دعا فرع الجمعية المغربية في 
جاد  "تحقيق  فتح  إلى  الناظور 
الخسائر  هذه  مالبسات  لتحديد 
أن  على  تدل  التي  الفادحة" 
المتبعة  الهجرة  "سياسات 

مميتة, بحدود وحواجز تقتل".

أي  من  الجمعية  وحذرت 
غير  المهاجرين  لدفن  محاولة 
جنوب  دول  من  النظاميين 
حتفهم,  لقوا  الذين  الصحراء, 
بسرعة دون فتح تحقيق قضائي 
سريع وشامل وجاد. كما دعت 
وأوجه  المسؤوليات  تحديد  الى 
وراء  كانت  التي  القصور 
"الخسائر الفادحة", بما في ذلك 
المهاجرين  هؤالء  هوية  تحديد 
عائالتهم  وإبالغ  الضحايا, 

بمصيرهم.

�رتفاع ح�صيلة �لقتلى من �ملهاجرين �لأفارقة �إىل 23 �صخ�صا

املجرم املغرب..النظام 
�رتفع عدد �لقتلى من �ملهاجرين �لأفارقة �لذين حاولو� �لعبور �إىل جيب مليلية �لإ�صباين �إىل 23 

�صخ�صا، �إثر ��صتعمال �ل�صرطة �ملغربية  يوم �جلمعة �لفارط، �لقوة �ملفرطة �صد حو�يل 2.000 �صخ�ص 

منهم، ح�صب ما ك�صفت عنه ح�صيلة ر�صمية.

يف �لوقت �لذي جتاوز فيه م�صتوى مديونية �ملغرب 90 مليار دولر

 املطالب االجتماعية ترغم نظام 
املخزن على طلب قرو�ض من 

�صندوق النقد الدويل
ما فتئت األزمة االقتصادية و االجتماعية تتدهور في المغرب مرغمة نظام 
المخزن على االستدانة من مؤسسات مالية دولية في الوقت الذي تجاوز فيه 

مستوى مديونية البالد 90 مليار دوالر.

وبسبب االحتجاجات والمطالب االجتماعية شبه اليومية ضد الغالء 
المعيشي, فان الحكومة المغربية قد لجأت مجددا إلى صندوق النقد الدولي 

من اجل الحصول على قروض مالية أخرى, حسبما نقلته اليوم األحد 
وسائل إعالم محلية.

أما الخبر فقد كشف عنه محافظ البنك المركزي المغربي, عبد اللطيف 
جواهري, و أكده ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب, روبارتو 

كارداريلي, خالل اجتماع جرى بالرباط.وأوضح ممثل الصندوق, ان 
المغرب يبحث عن "قروض جديدة مرنة", مؤكدا أن المغرب كان قد استفاد 

من قبل من قروض تقدر ب3 مليار دوالر, اال انه ال زال مطالب بتسديد 
2 مليار دوالر.

وأضاف كارداريلي ان "المغرب وصندوق النقد الدولي ال زاال في المراحل 
األولى من المفاوضات حول مجموعة قروض مرنة كإجراء احترازي من 

الصدمات الخارجية بما في ذلك التضخم".
وتابع قوله ان المغرب مطالب قبل ذلك باالستجابة لعدد من الشروط من 

اجل الحصول على هذه المساعدات المالية, مشيرا إلى أن احتياطات 
المغرب من الصرف ال تغطي حاليا اال 6 اشهر من الواردات.

وتشير هذا المعلومة -حسب المالحظين- ان النظام المغربي "في موقف 
يأس" و انه "ليس لديه حلول بديلة يقترحها لتلبية مطالب الشعب المغربي 
إال عبر االستدانة من المؤسسات المالية الدولية" مما يعمق من الوضعية 
المالية و االجتماعية "المتدهورة" للبالد. وتفيد ارقام الخزينة المغربية ان 
المديونية االجمالية للبالد قد بلغت 903.3 مليار درهم )حوالي 90 مليار 
دوالر( في نهاية مايو  2022 أي بزيادة ب2.1 % مقارنة بسنة 2021.
وتغلب على هيكلية هذه الديون, الطابع الداخلي بنسبة تقدر ب77 % في 
حين يمثل الدين الخارجي 23 % من اجمالي الدين, حسبما اكدته مديرية 

الخزانة المغربية في مذكرة ظرفية أخيرة. وبسبب التضخم المتزايد ألسعار 
المنتجات الغذائية و المحروقات فان المملكة تشهد في االسابيع االخيرة 

عديد االضرابات في مختلف القطاعات و الموظفين الذين اضطروا الى 
االحتجاج تعبيرا عن ندمرهم و سخطهم على نظام يواصل تجاهلهم و 

ممارسة سياسة الهروب الى األمام.
وفي هذا الصدد كتبت مجلة أسبوعية مغربية في الصفحة األولى من عددها 

االخير "الشعب جائع", حيث دقت ناقوس الخطر حول تدهور الوضعية 
االجتماعية و االقتصادية للبالد. وأشارت في هذا السياق إلى تضخم "لم 
يسجل منذ ثالثين سنة" و قدرة شرائية "جد متدهورة" و "ارتفاع" الدين 

الخارجي", مؤكدة أن األمر يتعلق بمؤشرات أزمة اجتماعية حقيقية 
تستدعي تحرك المخزن.

    
حاولت عر�صها على م�صتثمرين  بهدف ت�صليلهم

ال�صفارة املغربية باأ�صرتاليا 
تف�صل يف مترير خريطة 

مزورة لل�صحراء الغربية 

فشلت السفارة المغربية بأستراليا في تمرير خريطة مزورة للصحراء 
الغربية وتقديم مغالطات حول النزاع في هذا االقليم, ما سبب "حرجا" 

لتمثيلية دولة االحتالل, حسب ما أوردته وكالة االنباء الصحراوية )واص( 
أول أمس.

فخالل اجتماع استثماري عقدته معها غرفة التجارة االسترالية-العربية 
بالبلد, بمشاركة مستثمرين استراليين وعرب من مختلف القطاعات, حاولت 
سفيرة المغرب بأستراليا مغالطة المنظمين من خالل تمرير خريطة مزيفة 
للمغرب, "تظهر المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على أنها أراض 

مغربية", حسب "واص".
"غير أن تمثيلية جبهة البوليساريو بأستراليا كانت قد وجهت رسالة حول 

الموضوع إلى الغرفة كشفت فيها هذه المغالطة, وذكرت فيها بالوضع 
القانوني الحقيقي للصحراء الغربية, والصفة التي تنطبق على التواجد 

المغربي كدولة احتالل غير شرعي, وهو ما نتج عنه قيام المنظمين بحذف 
الخريطة من موقع الغرفة", تقول الوكالة.

وخالل االجتماع, تدخل أحد المستثمرين االستراليين الحاضرين لتذكير 
المشاركين بأن هناك "تحذيرا واضحا" نشرته وزارة الخارجية االسترالية 

على موقعها منذ سنوات يدعو الشركات االسترالية الى "توخي الحذر 
وطلب المشورة القانونية عند التفكير في االستثمار بالصحراء الغربية, 
نظرا لوضعها القانوني كإقليم الزال على لوائح االمم المتحدة لتصفية 

االستعمار".
وتوجه المستثمر االسترالي في مداخلته بالسؤال لسفيرة المغرب, حول ما 
إذا كان المستثمرون االستراليون سيتعرضون للمالحقة القانونية من قبل 

جبهة البوليساريو عند االستثمار بالصحراء الغربية, نظرا لكون البلد منطقة 
محتلة, أم ال.

وحسب نفس المصدر, "أثار الكشف عن هذه المحاولة الجديدة من نظام 
االحتالل المغربي تغليط المستثمرين االستراليين, استهجانا لدى المشاركين, 

وهو ما تسبب في موجة من الهستيريا والغضب من قبل السفيرة المغربية 
التي حاولت مهاجمة المتدخل بدل الرد على تساؤالته المشروعة, وسط 

استغراب الحاضرين".
وتحاول سفارة المغرب بأستراليا, مثلها في ذلك مثل جل التمثيليات 

الدبلوماسية المغربية, إثارة الشكوك ومغالطة الرأي العام بأستراليا حول 
حقيقة التواجد المغربي في الصحراء الغربية, حيث تنظم أنشطة وجوالت 

تضليلية لبعض عمالء النظام المغربي لهذا الغرض, غير أنها غالبا ما 
تقابل بمواجهة شديدة من أصدقاء الشعب الصحراوي بالبلد, وعلى رأسهم 
الجمعية االسترالية للصحراء الغربية, وتمثيلية جبهة البوليساريو بأستراليا.

الوكاالت
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لالتحاد  الداخلية  الشؤون  مفوضة  أعربت 
إزاء  قلقها  عن  جوهانسون,  إيلفا  األوروبي, 
الهجوم الدموي من قبل قوات األمن المغربية 
الى  العبور  حاولوا  الذين  المهاجرين  على 
الماضي,  الجمعة  يوم  االسبانية  مليلية  مدينة 
والذي أسفر عن مقتل 23 شخصا على األقل, 
داعية الى ضرورة الرد بقسوة على هذا النوع 

من العنف الذي استخدم على حدود دولية. 
على  تغريدة  في  جوهانسون  إيلفا  واعتبرت 
شهدتها  التي  المأساوية  األحداث  "تويتر", 
حدود مليلية "مقلقة للغاية بسبب الخسائر في 
لمفوضة  وبالنسبة   .")...( البشرية  األرواح 
الشؤون الداخلية, "هذه المأساة تسلط الضوء 
ايجاد  إلى  بحاجة  تجعلنا  التي  األسباب  على 
طرق آمنة وواقعية وطويلة األمد للتقليل من 

الهجرة غير النظامية الموجهة للفشل".

االوروبي  لالتحاد  الداخلية  مفوضة  وكانت 
في  المغرب  تساهل  من  قبل,  من  قد حذرت 
تمرير المهاجرين غير النظاميين من حدوده 
مع مدينتي سبتة ومليلية, قائلة في هذا الشأن 
مع  حدود  أيضا  هي  سبتة  مع  "الحدود  إن 
على  الرباط  وحثت  األوروبي",  االتحاد 
االمتثال اللتزاماتها بضبط مرور المهاجرين 
غير  "الوصول  وكبح  الشرعيين  غير 
المسبوق للمهاجرين المغاربة" الى المدينتين 

المتمتعتين بالحكم الذاتي.
لإلشارة, تضاربت األنباء عن العدد الحقيقي 
فبينما  المروعة,  المجزرة  هذه  في  للقتلى 
تحدثت صحيفة "الموندو" اإلسبانية عن 27 
صحيفة  أكدت  جريح,   200 وحوالي  قتيال 
الحقيقي  العدد  أن  اإلسبانية  "الرازون" 

للضحايا هو 45 بين المهاجرين األفارقة.

الجريمة  أن  اإلسبانية  المصادر  وذكرت 
وقعت بعد اندالع اشتباكات عنيفة بين قوات 
األمن المغربية والمهاجرين العزل, استمرت 
األمن  فيها  استخدم  ساعة,  نصف  من  أكثر 
قدرا هائال من القسوة والوحشية لم يسبق لها 

مثيل.

وكانت قوات األمن المغربية قد استعدت بشكل 
الفت لتنفيذ جريمتها هذه في حق المهاجرين 
كبيرة  إضافية  قوات  استقدام  بعد  األفارقة, 
الناظور, إلى جانب حضور قادة  من منطقة 
قوات  قامت  االشتباكات,  وبعد  كبار.  أمنيين 
المهاجرين  وتكديس  بتقييد  المغربية  األمن 
على األرض في شوارع "الحي الصيني" في 
مدينة الناظور, في صور انتشرت في جميع 

أنحاء العالم و أثارت اشمئزازا دوليا.

حاولو� �لعبور �ىل مدينة مليلية �ل�صبانية يوم �جلمعة �ملا�صي

االحتاد االأوروبي يدعو للرد بقوة على الهجوم 
املغربي الدموي على املهاجرين 

�أد�ن �ملعاملة �لعنيفة �لتي تعر�ض لها �ملهاجرون بجيب مليلية من طرف قو�ت �لأمن �ملغربية

 االحتاد االإفريقي يطالب باإجراء حتقيق فوري

من  صدمته  عن  فقي،  موسى  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  أعرب 
"المعاملة العنيفة والمهينة" للمهاجرين األفارقة من قبل قوات األمن المغربية 
اإلسباني،  مليلة  جيب  نحو  العبور  محاولتهم  خالل  الماضية،  الجمعة  يوم 

مطالبا بإجراء تحقيق فوري.
 وقال رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى فقي, وفق ما جاء في بيان نشر 
على الموقع االلكتروني لالتحاد االفريقي: "أعبر عن صدمتي العميقة وقلقي 
الذين  األفارقة  المهاجرون  لها  تعرض  التي  والمهينة  العنيفة  المعاملة  إزاء 
حاولوا عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا, والعنف الذي أعقب 

ذلك و الذي أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة عدد آخر".
وأضاف فقي, قائال: "أدعو لفتح تحقيق فوري وأذكر جميع الدول بالتزاماتها 
بكرامة,  المهاجرين  جميع  معاملة  يضمن  الذي  الدولي  القانون  بموجب 
وإعطاء األولوية لسالمتهم وحقوقهم اإلنسانية, مع االبتعاد عن استخدام القوة 

المفرطة".

 23 مقتل  عن  الفارط,  السبت  يوم  أعلنت  قد  المغربية,  السلطات  وكانت 
مهاجرا إفريقيا وإصابة العشرات بجروح, خالل محاولة هجرة غير شرعية 
المغربية لحقوق اإلنسان  الجتياز جيب مليلية االسباني. وأظهرت الجمعية 
)فرع الناظور( على صفحتها على "فايسبوك" فيديوهات صادمة تنقل تدخل 
الشرطة المغربية بقسوة واستخدامها القوة المفرطة و بصورة غير متكافئة 
فوق  المكدسة  المهاجرين  جثث  الفيديوهات  وثقت  كما  المهاجرين,  ضد 
بعضها البعض, و قالت أن عشرات المهاجرين المصابين بجروح خطيرة 
تركوا دون أي مساعدة لمدة 9 ساعات تقريبا, محاطين بالقوات العمومية 
في وقت كانوا في حاجة ماسة إلى رجال إنقاذ و سيارات إسعاف أو مسعفين 

في الموقع.
وطالبت العديد من المنظمات واألطراف السياسية في المغرب وإسبانيا, بفتح 
تحقيق مستقل, في "كارثة" مقتل المهاجرين األفارقة, والتي لم يشهد التاريخ 

مثيال لها بالمغرب.



وتشمل الزيارة التي من المقرر أن 
تبدأ في 13 جويلية المقبل من الكيان 
الصهيوني، كل من بيت لحم جنوبي 
الضفة الغربية المحتلة، والسعودية، 

وسيلتقي خاللها بايدن بالرئيس محمود 
عباس في أول لقاء بينهما منذ تولي 
الرئيس األمريكي منصبه قبل نحو 

عام ونصف.
ومن المقرر أن يحضر بايدن قمة 

مجلس التعاون الخليجي في الرياض 
بحضور قادة اإلمارات والبحرين 

وُعمان والكويت وقطر، بمشاركة قادة 
مصر واألردن والعراق. ويضع بايدن 

نصب عينيه جملة من الملفات على 
رأسها مواجهة التداعيات االقتصادية 

الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، 
إلى جانب محاولة كبح جماح 

»التهديد اإليراني«؛ ومن أجل ذلك 
يسعى لتشكيل تحالف يضم »الكيان 

الصهيوني« ودواًل عربية.
وبحسب مراقبين، فإن القضية 

الفلسطينية ال تشغل كثيًرا بال بايدن 
وتعد ملًفا هامشًيا بالنسبة للقضايا 

القادم من أجلها..المحلالن السياسيان 
أحمد رفيق عوض، وحسام الدجني 
اتفقا في حديثين منفصلين لهما مع 

وكالة »صفا« أن الزيارة تحمل 
هدفين رئيسين: األول يتركز على 

بحث مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن 
الحرب في أوكرانيا، بينما الثاني يتعلق 
بتشكيل تحالف يواجه التهديد اإليراني.
ويرى األكاديمي عوض أن »الزيارة 
تسعى لخدمة الكيان الصهيوني أمنًيا 
ودمجها في المنطقة ومساعدتها في 
قيادة الشرق األوسط«. ويشير، في 

حديث لوكالة »صفا« إلى هدف 
ثاٍن وهو العمل على إنهاء النقص 

في إمداد الطاقة، خاصة النقص في 
السوق األمريكية وذلك من خالل دفع 

األطراف العربية إلى زيادة إنتاجها 
وإبعادها عن التحالف مع روسيا«.

ويوضح عوض أن بايدن يفعل ذلك من 
أجل إنقاذ نفسه في االنتخابات النصفية 

التي ستعقد في شهر نوفمبر المقبل؛ 
»والسيما أنه قد يخسر الغرفتين في 

الكونغرس )النواب والشيوخ(«. 
ويضيف »بالنسبة لنا كفلسطينيين ليس 
واضًحا إن كانت الزيارة قد تعمل على 

تقديم شيء ملموس«.
ويلفت عوض إلى أن بايدن هو 

الرئيس األمريكي الوحيد الذي ال 
يمتلك خطة للتسوية بين الفلسطينيين 

والكيان الصهيوني، بخالف جميع 
الرؤساء األمريكيين السابقين. ويتابع 
المحلل السياسي »ليس هناك اهتمام 

بهذه القضية وإن كان فهو اهتمام 
شكلي فقط، واألمريكيون سيقدمون 

للفلسطينيين وعود كالمية وغامضة أو 
خطوات تجميلية لعدم رغبة الواليات 

المتحدة باشتعال األوضاع في ظل 
انشغالها بمواجهة روسيا والصين«.
ويتوقع عوض أن »تضطر السلطة 

لبدء تدريجي في تنفيذ بعض قرارات 
المجلس المركزي المتخذة إذا لم 

يعدها بايدن بشيء«. ويعتبر أن »ما 
أّخر تطبيق هذه القرارات طوال 

السنوات الماضية هو اعتماد السلطة 
على التفاوض والنصائح والوساطات 

إضافة للضغوط المفروضة عليها 
وابتزازها من جهات عديدة«.

وحول دالالت لقاء بايدن وعباس 
في بيت لحم وليس في رام هللا، يرى 

عوض أن ذلك األمر فيه داللة سياسية 
»غير بريئة«. ويقول: »الرؤساء 
األمريكيون عادة ما يذهبون إلى 

بيت لحم باعتبارها المدينة المقدسة 
للمسيحيين وليس إلى رام هللا التي 

تعتبر المدينة السياسية«.
ويضيف عوض »األمريكيون ال 
يريدون اإليحاء أن هذه الزيارة 

سياسية وإنما ذات بعد ديني حتى 
ال يتم االعتراف بالفلسطينيين ككتلة 
سياسية واضحة المعالم«. ويؤكد أن 

»الكيان الصهيوني هو المستفيد األكبر 
من الزيارة، ورغم اختالف األشخاص 

تظل المحبوبة األكبر من جميع 
اإلدارات األمريكية«.

من جانبه، يشير المحلل السياسي حسام 
الدجني، في حديثه لوكالة »صفا«، إلى 
هدفين اثنين دفعا الرئيس بايدن إلجراء 

جولته النادرة في المنطقة. ويرى أن 
الهدف األول يتمثل في تعاطي البيت 
األبيض مع تداعيات الحرب الروسية 

األوكرانية التي انعكست سلًبا على 
الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة، 
السيما المتعلقة في سوق الغاز والبحث 

عن بدائل للغاز والقمح الروسي 
وغيرها من المسائل.

أما الهدف الثاني، بحسب الدجني، 
فيتمثل في بحث ملف األمن اإلقليمي 
لما له من أهمية كبيرة لدى أطراف 
عديدة، والسيما في ظل إرهاصات 
فشل مفاوضات فيينا بشأن الملف 

النووي اإليراني. ويضيف »هناك 
بحث من أجل استثمار هذا الواقع 

المتعلق بإيران ومساعيها للحصول 
على الطاقة النووية، واستغالله من 

الواليات المتحدة إلنشاء تحالف عربي 
تكون إسرائيل جزًءا رئيسًيا منه«.

ويتابع الدجني »بعد ذلك ربما يخدم 
هذا التحالف توجهات الواليات المتحدة 
في أن تمأل إسرائيل الفراغ الذي ربما 

تستدير هي عنه أو تتركه من خالل 
بقاء الكيان الصهيوني في المنطقة 

وقيادة الشرق األوسط الجديد«. 
ويعتقد المحلل السياسي أن »القضية 

الفلسطينية في أدنى سلم اهتمامات 
الرئيس بايدن ولن تكون إال من خالل 

التوافق مع الترتيبات الجديدة«.
ويشير إلى أن »بايدن معني باستقرار 
في المنطقة، وهذا قد يفسر بأن تستفيد 
السلطة من هذه الزيارة في موضوع 

المساعدات المالية وبعض الرخاء 
االقتصادي لشراء الهدوء وإعادة 

إحياء ملفات التنسيق األمني بما يهيئ 
المنطقة للترتيبات الجديدة«. ويعتبر 

الدجني أن »السلطة في أضعف 
مراحلها ولذلك هي مجبرة على 

التعاطي إيجاًبا مع الزيارة أًيا كانت 
نتائجها ولن تستفيد أكثر من الدعم 
المالي«. ويلفت إلى أن االحتالل 
سيكون المستفيد األكبر من هذه 

الزيارة، والسيّما لو نجحت اإلدارة 
األمريكية في تشكيل تحالف يضم دواًل 

عربية وتكون »إسرائيل« جزًءا منه.

رف�ضا لالعتقال الإداري.. 

الأ�سريان عواودة وريان 
يوا�ضالن اإ�ضرابهما عن الطعام

يواصل المعتقل خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا في الخليل إضرابه 
عن الطعام لليوم الـ 109 على التوالي وسط تدهور خطير على صحته، 

والمعتقل رائد ريان )27 عاما( من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس 
إضرابه لليوم الـ 74، رفضا العتقالهما اإلداري.

يذكر أن إدارة معتقالت االحتالل نقلت عواودة من سجن » الرملة« مجددا 
إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، وفق ما أفاد به 
نادي األسير مؤخًرا. وطوال الفترة الماضية ترفض إدارة سجون االحتالل 
نقل عواودة بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العالج 

الذي تفرضه المستشفى، علماً أن رفض العالج والفحوص الطبية تشّكل 
أبرز أدوات المعتقل في معركة اإلضراب.

ويعاني األسير عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآالم في الرأس وُدوار 
قوي وعدم وضوح في الرؤية، وال يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي 
متحرك. وتتعمد إدارة معتقالت االحتالل نقل عواودة بشكل متكرر إلى 

المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم 
إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل األسير ريان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74 على التوالي، 
بعزله االنفرادي في معتقل »عوفر«، ويعاني من آالم في الرأس والمفاصل 

وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، وال 
يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

بحث معه التطورات املتعلقة بالق�ضية 

الفل�ضطينية والقد�س والأق�ضى

هنية يلتقي رئي�س احلكومة 
اللبنانية جنيب ميقاتي

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد مرافق له 
من قيادة الحركة مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، أمس في بيروت، 

وبحث معه التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس واألقصى.
واستعرض هنية خالل اللقاء ما يجرى في القدس من تهويد ومحاوالت 

استيالء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وكذلك محاولة فرض التقسيم 
الزماني والمكاني في المسجد األقصى.

وبارك رئيس الحركة لميقاتي إعادة تكليفه رئيًسا للحكومة اللبنانية وحصوله 
على االستحقاق االنتخابي، وتمنّى له التوفيق والتمّكن من تأليف الحكومة 

ونجاحها، والتوفيق في حل المشكالت القائمة في البالد. وشكر رئيس 
الحركة ميقاتي على التسهيالت التي قّدمها لوفد الحركة وزيارته إلى لبنان، 

سواء الزيارة الحالية أو الزيارات السابقة.
وبارك رئيس الحركة له بمناسبة نجاح اجتماع اللجنة االستشارية ألونروا 
التي يرأسها لبنان، ونجاح لبنان في استحقاق رئاسة دورة جديدة، وأكد أن 
انطباع الشعب الفلسطيني كان إيجابياً عن دور رئيس لجنة الحوار اللبناني 

د. باسل الحسن. والثالثاء الماضي، وصل هنية والوفد المرافق له، إلى 
بيروت، في زيارة لعدة أيام، يلتقي خاللها بمسؤولي الدولة والمرجعيات 

والفاعليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.
قال اإن الحتالل يحاول ال�ضتحواذ عليها 

بكريات يحذر من حفريات 
تهويدية لتغيري املعامل 

اجلنوبية الغربية لالأق�ضى
حذر نائب المدير العام لألوقاف اإلسالمية في القدس ناجح بكيرات، من 

حفريات تهويدية ينفذها االحتالل، لتغيير المعالم الجنوبية الغربية لألقصى.
وقال بكيرات، في تصريح له أمس: إن االحتالل يحاول أن يقول إن 

المناطق التي يشرع بتنفيذ الحفريات بها في محيط األقصى، هي مناطق 
تابعة له. وبيّن أن كل المناطق التي يحاول االحتالل تغيير أسمائها هي 

مناطق أثرية ووقف، ال يمكن أن تكون ملًكا لالحتالل.
وبيّن أن ما يقوم به االحتالل من تغيير وتزوير لملكيات أراضي في محيط 

األقصى باطل ومخالف التفاقية جنيف وللقوانين الصادرة عن مجلس األمن. 
وأكد أن مدينة القدس والبلدة القديمة هي جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية.

وأشار بكيرات إلى أن الحفريات الصهيونية في محيط األقصى مستمرة 
منذ عام 67 لغاية اليوم؛ حيث كانت تستهدف بالدرجة األولى  محيط 

المسجد األقصى من الجهات الثالث الغربية والجنوبية والشرقية. وأضاف: 
»كان االستهداف في حائط البراق حينما هدمت  حارت المغاربة ثم 

بدأت الحفريات على عمق 15 متًرا للوصول إلى األساسات، ما نتج عنه 
الوصول إلى ما يسمى النفق الغربي«.

وبيّن أن الحفريات توسعت باتجاه الجنوب لتشمل القصور األموية، 
واستمرت بالتوسع إلى منطقة باب العمود ثم باب الخليل ثم باب النبي داود 
ومداخل المدينة، وخرجت خارج البلدة القديمة لتصل إلى سلوان. وأوضح 

أن الحفريات بداية كانت تأخذ الطابق األفقي لسلب األرض، ثم الطابع 
العامودي، فنتج عنها أكثر من 15 نفقا.

ونبّه ألن مجموع هذه الحفريات وصل إلى 64 حفرية، منها تقريًبا 53 
تمت وانتهت، و11 ما تزال نشطة وفاعلة حتى هذه اللحظة من ضمنها التي 
تجرى اآلن. وتابع: »هناك حفريات سرية ال نستطيع أن نعرف عنها شيًئا، 

والخطورة أن تكون هذه الحفريات كما جرى عام 1981 عندما وصلت 
إلى درجة البائكة الغربية لقبة الصخرة«.

الوكالت
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دويل

خالل لقاء وفد حما�س برئي�س »النواب« اللبناين نبيه بريهنية:

 متم�ضكون بحق العودة ورف�س التوطني والوطن البديل
كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية 
في عين التينة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

»حماس« إسماعيل هنية، على رأس وفد قيادي من الحركة.
وضم وفد »حماس«: الدكتور خليل الحية، والشيخ صالح 

العاروري، والدكتور موسى أبو مرزوق، والدكتور أسامة حمدان، 
وأحمد عبد الهادي، بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة أمل 

جميل حايك وعضوي المكتب السياسي في الحركة محمد الجباوي، 
وبسام كجك؛ حيث تناول اللقاء األوضاع في لبنان والمنطقة، 

السيما في فلسطين المحتلة، والعالقات اللبنانية الفلسطينة.
من جهته أكد إسماعيل هنية، عقب اللقاء على تضامن حركته 

الكامل مع لبنان الشقيق في وجه االعتداءات الصهيونية في 
موضوع الغاز وموضوع النفط وكذلك على حق لبنان الكامل في 

ثرواته الطبيعية، مشيًدا بموقف الدولة اللبنانية الموحد في موضوع 
ترسيم الحدود وأيًضا تمسكها بحقها الكامل دولة وجيشا وشعبا 

ومقاومة.
وأضاف هنية: »استعرضنا من جانبنا التطورات على المستوى 

الفلسطيني، وخاصًة ما يجرى في القدس والمسجد األقصى 
والمقدسات المسيحية واإلسالمية وما يجرى في الضفة الغربية 

واالستيطان والجدار أيًضا وما يجرى في غزة المحاصرة ووضع 
أهلنا في مناطق عام 1948 ووضع الفلسطينيين في الشتات، ال 

سيما في مخيمات لبنان، وأعدنا التأكيد على تمسكنا بحق العودة 
ورفض التوطين والوطن البديل«.

وتابع: »كما أكدنا ضرورة النظر للحقوق اإلنسانية والمعيشية 
ألهلنا في المخيمات اللبنانية إلى حين العودة إلى أرضنا، وفي 

هذا الجانب كان هناك توقف أمام دور أونروا؛ حيث كان لبنان قد 
استضاف في اللجنة االستشارية للدولة المانحة وتم أيًضا اختيار 

لبنان لمرة ثانية رئيًسا لهذه اللجنة«.
وأشار إلى أن »أوضاع المخيمات بسبب تراجع خدمات أونروا، 

والذي يعود إلى جذر سياسي مرتبط بموقف الواليات المتحدة 
األمريكية وموقف الدول المانحة، كان له تأثيرات ليست سهلة 
على األوضاع المعيشية والصحية والتعليمية والخدماتية داخل 

المخيمات، وتمنينا على دولة الرئيس البحث بالقرارات التي 
صدرت عن البرلمان اللبناني وعن الحكومات اللبنانية بشأن 

األوضاع المعيشية داخل لبنان«.
وأضاف: »استعرضنا الوضع على مستوى المنطقة والرياح 

الغربية اآلتية من أجل بناء تحالفات تعمل على دمج الكيان 
اإلسرائيلي بها، وكيف يمكن لنا عرًبا ومسلمين وقوى مقاومة أن 

نبني جدار الصد لعدم السماح باستمرار هذا التوغل الصهيوني في 
منطقتنا العربية واإلسالمية الحقيقية«.وختم أن قوة لبنان واستقراره 

هي قوة لفلسطين وأيضاً عافية لها.

حمللون �ضيا�ضيون ي�ضّرحون الزيارة

زيارة بايدن للمنطقة.. هدفان رئي�ضيان 
وق�ضية فل�ضطني »هام�ضية«

ت�ستحوذ زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن املرتقبة اإىل املنطقة على اهتمام ال�سا�سة 
واملراقبني ملعرفة ما �ستوؤول اإليه يف ظل الأزمات املت�سابكة التي ت�سع ال�سرق الأو�سط على 

»�سفيح �ساخن«.
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 طلحة بن عبيد اهلل.. أحد العشرة المبشرين بالجنة

المبشرين  العشرة  أحد  اهلل،  عبيد  بن  طلحة 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  من  وواحد  بالجنة، 
من  آيات  فيهم  نزلت  الذين  وسلم،  عليه  اهلل 
القرآن الكريم، ويكفيه وصف رسول اهلل )صلى 
ينظر  أن  أراد  “من  بقوله  له  وسلم(  عليه  اهلل 
إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة 
بن عبيد اهلل” كما سماه النبي يوم أحد “طلحة 
الخير” وفي غزوة ذي العشيرة “طلحة الفياض” 
ويوم خيبر “طلحة الجود”. طلحة بن عبيد اهلل 
ليس فقط أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالجنة، بل هو أحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى اإلسالم، وأحد الخمسة 
أبي بكر رضي اهلل عنه،  أسلموا على يد  الذين 
ي رسول  تُوُفِّ الذين  الشورى  الستة أهل  وأحد 
عنهم،  راض  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
وأحد الذين كانوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الجبل فتحرَّك بهم. كان طلحة بن  وسلم على 
عبيد اهلل من سادة ووجهاء قريش، وكان تاجرا 
نزل  لقوته.  قريش  أسد  عليه  ويطلق  وثريا، 
في طلحة بن عبد اهلل قول اهلل تعالى: )مِّنَ 
اهللَّ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَُقوا  ِرجَاٌل  اْلمُؤْمِِنينَ 
وَمِنْهُم  نَحْبَهُ  َقضَى  مَّن  َفمِنْهُم  عََليْهِ 
لِّيَجِْزيَ  تَبْدِياًل*  ُلوا  بَدَّ وَمَا  يَنتَظِرُ  مَّن 
بَ  وَيُعَذِّ ِبصِدْقِِهمْ  ادِقِينَ  الصَّ اهللَّ 
ِإنَّ  عََليِْهمْ  يَتُوبَ  َأوْ  شَاَء  ِإن  اْلمُنَافِقِينَ 
اهللَّ َكاَن َغُفورًا رَّحِيمًا(، )سورة األحزاب: اآليات 
23 – 24(، تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أحد  غزوة  في  طلحة  إلى  أشار  ثم  اآلية،  هذه 
على  يمشي  رجل  إلى  ينظر  أن  سره  “من  قائاًل: 

األرض، وقد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة”.
 من هو طلحة بن عبيد اهلل؟ 

هو أبو محمد طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان 
مرة  بن  تيم  بن  سعد  بن  كعب  بن  عمرو  بن 
التيمي،  القرشي  غالب  بن  لؤي  بن  كعب  بن 
ويجتمع مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في مرة 
بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة 
وعدد ما بينهم من اآلباء سواء، ويعرف بطلحة 
اهلل  صلى  عنه  وقال  الفياض،  وطلحة  الخير، 
نَحْبَهُ.  َقضَى  نْ  مِمَّ »َطْلحَُة  وسلم:  عليه 
ابْنَُة  عْبَُة  الصَّ هي   – عنه  اهلل  رضي   – أمه 
اليمن  أهل  من  امرأة   ، اْلحَضْرَمِيِّ اهللَّ  عَبْدِ 
ولها  أسلمت  الحضرمي،  بن  العالء  أخت  وهي 
بن  طلحة  وُلِد  الهجرة.  بشرف  وظفرت  صحبة 
عبيد اهلل رضي اهلل عنه في مكة، قبل البعثة 
وعمل  قرشيَّة،  بيئة  في  عامًا،  عشر  بخمسة 
كمعظم أهل قريش بالتجارة، حيث كان يذهب 
إلى الشام لشراء البضائع من هناك، ليتَّجر فيها 
للعرب  مقصدًا  تعتبر  التي  لمكة،  عودته  عند 

قبل اإلسالم لوجود الكعبة فيها. 
كيف أسلم طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل عنه-  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
سوق  إلى  وصل  فلمّا  بصرى،  إلى  تجارة  في 
بصرى سمع راهبًا في صومعته يُبشّر بقدوم 

جاء  هل  طلحة  فسأل  مّكة،  أرض  من  نبيّ 
أحمد؟، وعاد مُسرعًا إلى مكة ليرى صدق كالم 
كان  الّذي  بالخبر  وصوله  فور  فسمع  الرّاهب، 
يشغل أهل مّكة، وهو نزول النّبوّة على محمّد 
رسول  إلى  فذهب  وسّلم-.  عليه  اهلل  -صّلى 
بكر  أبي  مع  وسّلم-  عليه  اهلل  -صّلى  اهلل 
الرّاهب وأعلن إسالمه،  الصدّيق، وأخبره بخبر 
فكان من السّابقين لإلسالم. وقد القى طلحة 
بداية  في  المسلمون  القاه  ما  اهلل  عبيد  بن 
الدّعوة من األذى، فقد كان أخوه عثمان وقيل 
حبل  في  بكر  أبي  مع  يربطه  خويلد  بن  نوفل 
واحد، ليمنعانهما من أداء الصّالة، فكان طلحة 
دليل  طلحة  إسالم  قصة  وفي  بكر.  ألبي  قرينًا 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  نبينا  نبوة  دالئل  من 
وأماراته  بعالماته  اليهود  معرفة  على  وشاهد 
صلى اهلل عليه وسلم، فمن المعلوم أن اليهود 
أقاموا بالجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى 
اهلل عليه وسلم، وكانوا يفخرون على جيرانهم 
وأنهم  الكتاب،  أهل  من  بأنهم  العرب  من 
اهلل،  عند  من  مُنزال  سماويا  دينا  يعتنقون 
بشرت  الذي  الزمان  آخر  نبي  ظهور  اقترب  وقد 
البشارات  أن  ومع  أوصافه،  وذكرت  التوراة،  به 
والعالمات التي يعرفونها قد تجمعت في النبي 
ما  كتموا  فإنهم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد 
عندهم من آيات وبينات، ولم يؤمنوا به حقدا 
أن  يتطلعون  كانوا  ألنهم  واستكبارا،  وحسدا 

يكون هذا النبي من بينهم. 
كرم طلحة 

في  قويا  مقاتال  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
أيضا  كان  لكنه  ومقداما.  شجاعا  الصفوف،  أول 
اّلصحابي  عُرف  فقد  والكرم.  بالجود  معروفا 
طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل عنه- بالكرم 
أغنياء  من  يُعدّ  فهو  الشّديد،  والسّخاء 
شبابه،  منذ  بالتّجارة  يعمل  وكان  الصّحابة، 
-صّلى  اهلل  رسول  سمّاه  سخائه  شدّة  ومن 
طلحة  منها:  أسماء  بعدّة  وسّلم-  عليه  اهلل 
وقد  الجود،  وطلحة  الخير،  وطلحة  الفيّاض، 
سجّل مواقفا كثيرة تدل على عطائه وسخائه، 

منها:
اشترى بئرا لسقي المسلمين منه، وذبح جزورًا 

إلطعامهم.
أنفق ماال كثيرا في تجهيز غزوة العسرة.

افتدى عشرة من أسرى بدر بماله.
باع أرضا له بسبعمئة ألف، فلم يهنأ له النّوم 
ليال والمال عنده، فما لبث أن طلع عليه الصّبح 

حتّى وزّعه.
ما يلبس  لم يجد  ألف درهم، ثمّ  تصدّق بمئة 

إال شيئا قديما.
 كان يُرسل إلى عائشة -رضي اهلل عنها- كّل 
فقراء  على  لتوزّعها  درهم،  آالف  عشرة  عام 

المسلمين.
 كان ال يترك غارما من قومه بني تيم إاّل وسدّد 
بن  عبيد  عن  سدّد  فقد  دينه،  وقضى  عنه 

من  رجل  عن  ودفع  درهم،  ألف  ثمانين  معمر 
تيم ثالثين ألفا. 

جار النبي صلى اهلل عليه وسلم في الجنة
طلحة  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  بشر   
والزبير  “طلحة  قال:  كثيرة،  مواقف  في  بالجنة 
إلى  ينظر  أن  أراد  “من  وقال:  الجنة”،  في  جاراي 
طلحة  إلى  فلينظر  رجليه  على  يمشي  شهيد 
طلحة،  رأى  ُأحد،  غزوة  وفي  اهلل”.  عبيد  بن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والدم يسيل 
يضرب  أمامه  وقفز  جنونه  فجن  وجنتيه،  من 
الرسول  وسند  ويساره،  بيمينه  المشركين 
وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه، 
وقال أبو بكر رضي اهلل عنه، عندما يذكر غزوة 
من  أول  كنت  طلحة،  يوم  كان  كله  ذلك  ُأحد: 
عبيدة  وألبي  الرسول  لي  فقال  النبي  إلى  جاء 
به  وإذا  ونظرنا،  أخاكم،  “دونكم  الجراح:  بن 
بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، وإذا 

أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه”.
فضائل طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  فضائل 
رواه  ما   – منها:  نذكر  مشهورة  كثيرة  عنه- 
قال:  حازم  أبي  بن  قيس  إلى  بإسناده  البخاري 
“رأيت يد طلحة شالء وقى بها النبي صلى اهلل 
اشتمل  الحديث  هذا  أحد”.  يوم  وسلم  عليه 
على منقبة عظيمة خص بها طلحة بن عبيد 
رسول  وقى  أنه  وهي  عنه-  اهلل  -رضي  اهلل 
لما  أحد  يوم  بيده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
فاتقى طلحة  أن يضربه  المشركين  أراد بعض 

الضربة بيده حتى أصابها شلل. 
النهدي  عثمان  أبي  إلى  بإسناده  أيضًا  وروى   –
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  مع  يبق  لم  قال: 
رسول  فيهن  قاتل  التي  األيام  تلك  بعض  في 
وسعد  طلحة  غير  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
عن حديثهما. وهذا الحديث أيضا تضمن منقبة 
ظاهرة لطلحة بن عبيد اهلل من حيث إنه بقي 
عندما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مع 
تفرق الناس عنه يوم أحد. – وروى أبو عيسى 
الزبير -رضي اهلل عنه-  إلى  بإسناده  الترمذي 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  على  كان  قال: 
إلى الصخرة فلم  وسلم يوم أحد درعان فنهض 
يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى 
اهلل عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال: 
يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  فسمعت 
“أوجب طلحة”، أي: وجبت له الجنة بسبب عمله 
خاطر  فإنه  اليوم  ذلك  في  فعل  بما  أو  هذا 
صلى  اهلل  رسول  بها  وفدى  أحد  يوم  بنفسه 
بإسناده  نعيم  أبو  روى   – وسلم.  عليه  اهلل 
إلى أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم 
طلحة. وهذا مدح وثناء عظيم وشهادة صادقة 

من صدّيق هذه األمة. 
– ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه 

القتال في  ووفى هلل بما نذره على نفسه من 
سبيله ونصرة دينه. فقد روى الترمذي بإسناده 
معاوية  على  دخلت  قال:  طلحة  بن  موسى  إلى 
فقال: أال أبشرك؟ سمعت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يقول: “طلحة ممن قضى نحبه”. – 
النبي صلى  أن  ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- 
فقد  شهيدًا.  يموت  أنه  أخبر  وسلم  عليه  اهلل 
روى مسلم في )صحيحه( بسنده إلى أبي هريرة 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  عنه-  اهلل  -رضي 
رسول  فقال  حراء  جبل  على  كان  وسلم  عليه 
فما  حراء  “اسكن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
النبي  أو شهيد” وعليه  أو صديق  إال نبي  عليك 
وأبو بكر وعمر وعثمان  صلى اهلل عليه وسلم 
وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي 

اهلل عنهم.
صلى  اهلل  رسول  أن  الرفيعة  مناقبه  ومن   –  
قال  راض.  عنه  وهو  توفي  وسلم  عليه  اهلل 
ذكر  )باب  تعالى:  اهلل  رحمه  البخاري  اإلمام 
مناقب طلحة بن عبيد اهلل، وقال عمر: توفي 
راض(.  عنه  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
أن  منزلته  وعلو  مكانته  عظم  على  يدل  ومما 
بالجنة  له  شهد  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 

ضمن جماعة من فضالء الصحابة. 
كيف استشهد طلحة بن عبيد اهلل؟ 

عاش طلحة رضي اهلل عنه إلى زمن خالفة علي 
ا حدث الخالف بين الصحابة  بن أبي طالب، وَلمَّ
أمير  وبيعة  األمور  استقرار  أولى:  أيهما  حول 
المؤمنين رضي اهلل عنه، أم القصاص لعثمان 
رضي اهلل عنه، كان طلحة بن عبيد اهلل رضي 
إلى  يميل  كان  الذي  الثاني،  الرأي  مع  اهلل عنه 
أمير  جاء  ذلك  ورغم  ولكن  القصاص،  تقديم 
عنه،  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين 
عن  يرجع  أن  عنه  اهلل  رضي  طلحة  وناشد 
قتاله، وأالَّ يؤذيه بذلك، فرجع طلحة رضي اهلل 
فلحقه  المعركة،  عن  ينسحب  أن  وقرَّرَ  عنه، 
الفتن،  إشعال  يريدون  ممن  غادرٌ،  سهمٌ 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  يتَّحدَ  أن  ويضرهم 
اهلل عليه  وسلم، فكان استشهاده يوم موقعة 
اهلل  صلى  بحبيبه  ليلحق  36هـ  سنة  الجمل 
رضي  عليٌّ  كان  وحين  األبرار.  وأصحابه  عليه  
اهلل عنه يستعرض شهداء المعركة، راح يصلي 
عليهم جميعًا، الذين كانوا معه، والذين كانوا 
ه، ولما فرغ من دفن طلحة رضي اهلل عنه،  ضدَّ
والزبير رضي اهلل عنه، وقف يودعهما بكلمات 
أنا،  أكون  أن  “إني ألرجو  اختتمها قائاًل:  جليلة، 
اهلل  قال  الذين  من  وعثمان  والزبير  وطلحة 
فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِرهِمْ مِنْ غِلٍّ 
]الحجر:47[،  مُتََقاِبلِينَ﴾  سُرٍُر  عََلى  ِإخْوَانًا 
الصافية  الحانية  بنظراته  قبريهما  ضمَّ  ثم 
صلى  اهلل  رسول  هاتان  أذناي  “سمعت  وقال: 
وَالزُّبَيْرُ  »َطْلحَُة  يقول:  وسلم  عليه   اهلل 
عنهم  اهلل  فرضي  الجَنَّةِ«]19[.  فِي  جَارَايَ 

أجمعين.
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كان يحلم بزيارة الجزائر ويتمنى اأن ي�صبح �صفيرا لبلده بها

الرئي�س تبون ي�ستقبل الطفل 
الأمريكي �سديق الجزائر ماثيو هيل

ا�صتقبل رئي�س الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر اإقامته بوهران، 

الطفل الأمريكي، �صديق الجزائر، ماثيو هيل، الذي اأعرب عن اأمنيته 

في اأن ي�صبح يوما �صفيرا للوليات المتحدة الأمريكية بالجزائر، 

ح�صب ما اأوردته اأول اأم�س رئا�صة الجمهورية.

تكافئ الموؤ�ص�صات الجزائرية عن اآداءاتها ومناهجها المثالية في الت�صدير 

اأوريدو

        �صاهمت في توحيد المجتمع 

العالمي من خلل موؤتمر افترا�صي

" تفوز باإحــدى ع�ســـرة  "
جــــائزة لممار�ساتها المبتكرة الثورية

اأثبتت ال�صركة الآ�صيوية العملقة للبيع المبا�صر 

"كيونت"، نف�صها مرة اأخرى، كواحدة من بين اأكثر 

ال�صركات اإبداًعا وابتكاًرا في هذا المجال، بعد فوزها 

بالعديد من الجوائز في مختلف الم�صابقات على مدار 

الأ�صهر القليلة الما�صية. 

عزيز.ط

وتحصلت "كيونت" على إحدى عشرة جائزة خالل أربعة 
 TITAN أشهر منذ فبراير الماضي ، بما في ذلك جوائز

 Pacific-Asia 2022 ، وجوائز Awards Business
Awards Stevie، وجوائز العالقات العامة ، وجوائز 
Awards®Stevie 2022 في الشرق األوسط وشمال 

.2022 Creative HERMES إفريقيا ، وجوائز
وقد توجت حملة "كيونت" على وسائط التواصل االجتماعي 

 Convention-V حول مؤتمرها االفتراضي المعروف باسم
Connect، والتي جذبت نصف مليون مشاهد عبر أكثر من 

خمسين دولة ، بجائزتين. محتوى الحملة يدور حول "هاشتاغ" 
خاص بالحدث إلثارة الحماس بين المتابعين من منازلهم. 
وعلى مدار األيام الثالثة ، غزت آالف المحتويات الفريدة 

من نوعها "الهاشتاغ" الخاص بوسائط التواصل االجتماعي، 
وكانت الفرصة للحضور، للمشاركة في أجواء المؤتمر من 

جميع أنحاء العالم.

وفاًء للتزامها في دعم 

الأحداث القت�صادية 

الوطنية الكبرى، �صاركت 

”اأوريدو” لل�صنة التا�صعة 
كراعي ر�صمي، في الطبعة 

التا�صعة ع�صر لـ جائزة 

ال�صادرات التي جرت 

فعالياتها �صهرة اأول اأم�س 

بالمركز الدولي للموؤتمرات 

بالجزائر العا�صمة.

ع.ط

عرف هذا الموعد االقتصادي 
الهام، حضور وزير التجارة 

وترقية الصادرات، كمال رزيق، 
والمستشار المالي واالقتصادي 

لرئيس الجمهورية، ياسين ولد موسى 
والطاقم المسير لـمؤسسة “أوريدو” 

وكذا ممثلو مختلف المتعاملين 

االقتصاديين. 
تُكافئ " وجائزة الصادرات " 

التي أّسسها مركز التجارة العالمية 
 Trade World( الجزائر -

Algeria Center( منذ سنة 
2003، المؤسسات الجزائرية عن 

آداءاتها ومناهجها المثالية واألصيلة 
في التصدير خارج المحروقات. تأتي 

هذه الطبعة التاسعة عشرة لمكافأة 
أفضل النتائج التي سجلتها المؤسسات 

الجزائرية خالل سنة 2021.
وفي كلمة ألقائها رمضان جزايري، 

مدير الشؤون المؤسساتية، خالل 
هذا الحفل نيابة عن المدير العام لـ 

“أوريدو”، بسام يوسف آل إبراهيم، 
صّرح السيما: " نرحب بمبادرة 

المركز التجارة العالمي بالجزائر 
بتأسيس هذه الجائزة السنوية التي 

تكافئ امتياز المؤسسات الجزائرية 
التي برزت في ميدان التصدير 

والتجارة الخارجية.
وتُعتبر مساهمة الشركة جد 

ضرورية، خاصة وأن الوضع 
االقتصادي في الجزائر، على غرار 
جميع الدول، بسبب تداعيات األزمة 
الصحية لفيروس كورونا، يدعو إلى 
إشراك جميع الفاعلين االقتصاديين 
الراغبين في تنمية الجزائر وتنويع 

اقتصادها. تستوجب أن تكون 
هذه الطبعة التاسعة عشر لجائزة 

الصادرات ُمنطلقا لتشجيع المنتوج 
الوطني وتعزيز تصدير المنتوجات 

الجزائرية خارج المحروقات. 
بصفتنا متعامل للهاتف النقال ُموّجه 
نحو التحول الرقمي، فمن مسؤوليتنا 

االستماع دوما إلى أرباب العمل 
الجزائريين من أجل مرافقتهم 

بأفضل الحلول والعروض والخدمات 
واالرتقاء باالقتصاد الجزائري إلى 

مستويات عليا.«

ف.م

وأوضحت رئاسة الجمهورية عبر 
صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن 

الطفل ماثيو هيل "صديق الجزائر 
ومحبها وحلم دوما بزيارتها, 

هو شديد التعلق بالعربية ويتمنى 

أن يكون يوما سفيرا لبالده في 
الجزائر".

وقد حضر الطفل ماثيو هيل إلى 
مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف 

شرف أللعاب البحر األبيض 
المتوسط التي انطلقت فعالياتها يوم 

السبت الفارط. وكان هذا الطفل 

الموهبة قد استقبل قبل عام بمقر 
سفارة الجزائر بواشنطن. وبعد 

أن حقق حلمه في زيارة الجزائر, 
صرح الطفل ماثيو هيل قائال: 

"أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا 
البلد الرائع, الجزائر. أخيرا, تمكنت 

من تحقيق حلمي".

لإعلناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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تم اختياره ليكون �صمن فريق الخبراء 

المعالجين لإعطاء اإ�صافة نوعية 

نقدية للأبحاث المتخ�ص�صة

اعتماد البروفي�سور عبد الوهاب 
من�سور مراجعا في اأكبر دورية 
اأكاديمية للريا�سيات في العالم

تم اعتماد البروفي�صور عبد الوهاب من�صور اأ�صتاذ 

الريا�صيات بجامعة ال�صهيد حمة لخ�صر بالوادي 

)الجزائر( مراجعا في المن�صة الرقمية "مراجعات 

ريا�صية" )reviews mathematical( لجمعية 

 mathematical American( الريا�صيات الأمريكية

society( وهي اأكبر دورية اأكاديمية لعلوم الريا�صيات 
في العالم، ح�صبما اأفادت به اأم�س خلية الإت�صال بذات 

الموؤ�ص�صة العلمية.

ع.ط

ووقع اإلختيار على البروفيسور عبد الوهاب منصور ليكون 
ضمن فريق الخبراء المعالجين إلعطاء إضافة نوعية نقدية 
لألبحاث المتخصصة في مجاالت الرياضيات التي تتناولها 
هذه الدورية األكاديمية وهي قاعدة معطيات على اإلنترنت 
تحتوي على ملخصات موجزة وتقييم لمقاالت الرياضيات 

واإلحصاء وعلم الحاسوب النظري والتي تأسست سنة 
1940، وفق ذات المصدر.

ويعتبر البروفيسور عبد الوهاب منصور الذي تم إنتقاؤه 
من طرف إدارة جمعية الرياضيات األمريكية ليكون ضمن 

طاقمها العلمي األكاديمي من بين أبرز خبراء وعلماء 
الرياضيات في الجزائر وشمال إفريقيا و له العديد من 

األبحاث العملية في مجاالت الرياضيات. كما اشتغل بعديد 
مراكز البحث بدول أوروبية، مثلما جرى شرحه.

وأكد في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن اعتماده 
من طرف أكبر قاعدة معطيات للرياضيات في العالم التي 
تشرف على تسييرها جمعية الرياضيات األمريكية وهي 
أعرق مجتمع للرياضيات في العالم تأسست سنة 1888 

والتي تضم 30 ألف عضو من األكاديميين المهتمين بعلوم 
الرياضيات, هو ><تتويج لخدمة الرياضيات في بلدي 

الجزائر والعالم<<.
تجدر اإلشارة الى أن البروفيسور عبد الوهاب منصور تدرج 

في التعليم بالمؤسسات التعليمية الوطنية إلى غاية حصوله 
على شهادة الدكتوراه سنة 2009، وتنقل في إطار بعثات 

علمية إلى عديد الدول األوربية والعربية واإلفريقية كما نشر 
عدة مساهمات علمية متخصصة.

على م�صتوى حديقة 

التجارب بالحامة بالعا�صمة

افتتاح الطبعة الثانية 
ل�سالون ال�سياحة وال�سناعات 
التقليدية والمنتجات المحلية

تشارك ما ال يقل عن 40 مؤسسة مصغرة تنشط 
في مجاالت السياحة والصناعات التقليدية في 
الطبعة الثانية لصالون السياحة والصناعات 

التقليدية والمنتجات المحلية الذي دشن أول أمس 
على مستوى حديقة التجارب بالحامة بالعاصمة.

وقد بادر بتنظيم الصالون كل من الوكالة 
الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية مع مديرية 

السياحة لوالية الجزائر, و اشرف على تدشينه 
كل من مديرة ديوان الوزير المنتدب لدى الوزير 

االول المكلف بالمؤسسات المصغرة, تماني 
فرشيشي والوالي المنتدب لحسين داي, يوسف 
بغريش, ومدير السياحة لوالية الجزائر, مقداد 

ثابت, والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم و 
تنمية المقاوالتية  محمد شريف بوزيان.

وفي هذا الصدد أكدت فرشيشي لوكالة األنباء 
الجزائرية، أن هذه التظاهرة التي تنظم تحت 
شعار "بشبابنا نشيد بالدنا", تندرج في اطار 

احياء الذكرى الـ 60 لعيدي االستقالل والشباب 
وكذا اليوم الوطني للسياحة وتهدف الى "ارساء 

شراكة فعالة وناجعة بين مختلف الفاعلين 
في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية 
والمنتجات المحلية بشكل يسهم في التنمية 

االقتصادية المحلية".
أما بوزيان فقد اكد من جانبه خالل ندوة 

صحفية نشطت على هامش حفل التدشين أن 
هذا الصالون يهدف الى "اعالم الجمهور بدور 

الوكالة في انشاء المؤسسات المصغرة في 
شتى المجاالت". وأضاف يقول ان الصالون 

الذي سيتواصل الى غاية 7 جويلية المقبل 
يضم مؤسسات مصغرة تنشط في مجاالت 

السياحة والخدمات والصناعات التقليدية والتي 
تم انشاؤها في اطار جهازي الوكالة الوطنية 

لدعم وتنمية المقاوالتية والوكالة الوطنية لتسيير 
القرض المصغر.

أما ثابت فقد اشار الى ان هذا الموعد يندرج في 
اطار الجهود الرامية الى بعث قطاع السياحة 

والنشاطات المرتبطة بها بعد سنتين من التوقف 
بسبب اثار فيروس كورونا. وتشارك في هذه 
التظاهرة وكاالت سفر وسياحة ومهنيين في 

مجاالت الفندقة وحرفيين ومختصين في اللباس 
التقليدي والخزف والزيوت األساسية.

ف.م

الم�صيلة: 

توقيف خم�سة اأ�سخا�س وحجز ن�سف 
قنطار من مادة ال�سمة المقلدة

أوقف عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة 
الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية 

المسيلة من توقيف 05 أشخاص وحجز كمية 
معتبرة من مادة التبغ )الشمة( المقلدة بقطاع 

اإلختصاص،حسبما أفاد به بيان صادر عن خلية 
اإلتصال والعالقات العامة.

  وذكر المصدر أن القضية بدأت وقائعها على 
إثر ورود معلومات للمصلحة مفادها وجود 

ورشة سرية لصناعة مادة التبغ )الشمة( المقلدة 
من مختلف العالمات التجارية على مستوى أحد 

المنازل بأحد أحياء المدينة حيث مكنت فريق 
التحقيق من اإلطاحة باألشخاص السالفي الذكر 
وحجز كمية معتبرة من هذه المادة قدر وزنها 
بـ 415 كلغ معبأة بأكياس من مختلف األوزان 

الوحدوية مع حجز كذلك األدوات المستعملة في 
هذا النشاط.

    وأورد البيان أنه وبالتنسيق مع النيابة 
المختصة إقليميا تم إنجاز ملفات قضائية ضد 
المشتبه فيهم بخصوص صناعة وإنتاج وبيع 
مادة التبغ بطريقة غير شرعية، تقليد عالمة 

تجارية مسجلة، ممارسة نشاط قار دون القيد 
في السجل التجاري، مخادعة المستهلك مع 

تعريض صحة المستهلك للخطر. 
محمد ق
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