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 التالميذ ي�سبطون توقيتهم

 على اأول اأيام المتحانات اليوم

 "البيــــــام" .. �صاعــــــة 
الح�سم تـــدق و740 األـــف 

متر�ســــــح فـــي الموعـــد

 الدعوة اإلى فتح الأر�سيف حول ا�ستعمال الغاز الكيماوي من طرف الجي�ض الفرن�سي
الموؤرخ الفرن�ســــي 

كري�ستوف لفــاي 

 يتطــرق اإلى مــلف 

حــرب الكهــــــــوف
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مجل�س الوزراء يناق�س ارتفاع اأ�سعار تذاكر الحج وعديد الملفات الهامة

الرئي�ض تبون يف�سل في ملف قانون الإعالم وبنك الإ�سكان



ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، ُخّصص 

للدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق 
بالنشاط السمعي البصري، ومشروع قانون 
حول شروط وكيفيات منح االمتياز، إلنجاز 

مشاريع استثمارية، ومتابعة مدى تقدم مشروع 
إنجاز خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر، 

ومشروع إنشاء بنك اإلسكان، وفتح وكاالت 
بنكية في الخارج، وال سيّما في الدول اإلفريقية، 
باإلضافة إلى عرض خاص بزيارة الرئيس إلى 

جمهوريَتْي تركيا وإيطاليا.
وأورد بيان لرئاسة المهورية، أنه وبعد االستماع 

إلى عرض الوزير األول حول حصيلة النشاط 
الحكومي، خالل األسبوعين األخيرين، أسدى 

رئيس الجمهورية التعليمات، والتوجيهات 
واألوامر التالية.

 الرئي�س ياأمر با�ستكمال

 م�سروع قانون الإعالم

بخصوص مشروع القانون، المتعلق بالنشاط 
السمعي البصري، أكد الرئيس أهمية مشروع 

قانون نشاط السمعي البصري، ودوره في ترقية 
الممارسة اإلعالمية، في إطار حرية التعبير، بما 

يخدم الوطن والمواطن، باالبتعاد عن األساليب 
غير المهنية، في نقل الواقع، والتوجه نحو 

االحترافية، من خالل تحديد معايير نوعية لترقية 
أداء وسائل اإلعالم الوطنية، وضمان استجابتها 

لمقتضيات االحترافية، خاصة في ما يتعلق 
بمعالجة، القضايا المتخصصة أو االستقصائية، 

مع استكمال إعداد مشروع القانون اإلطار، 
المتعلق باإلعالم، ومشروع القانون الخاص 

بالصحافة المكتوبة واإللكترونية.
 بخصوص شروط وكيفيات منح االمتياز، 

على األراضي التابعة، لألمالك الخاصة للدولة 
والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، أكد الرئيس 

ضرورة مواصلة إثراء المشروع المقترح، من 
أجل تحديد طبيعة العالقة، بين مصالح الدولة 

والوكاالت العقارية، المزمع إنشاؤها، لمنح 
وتسيير العقار االقتصادي، بمختلف أنواعه، 

فضال عن ضرورة منح الوكاالت المكلفة 
بالعقار االقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها 

تسيير المناطق والحظائر، التي تشكل محفظتها 
العقارية، وفي هذا الشق أمر الرئيس بتحرير 

كلّي لمسار المشاريع االستثمارية، من المنظومة 
البيروقراطية، مع اعتماد منطق تجاري بحت، 

في التعامل مع ملف العقار االقتصادي.

 �سهر واحد لإعداد م�سروع

 اإن�ساء بنك الإ�سكان

أما بخصوص مشروع إنشاء بنك اإلسكان وفتح 
وكاالت بنكية بالخارج، فقد وجه الرئيس وزير 
المالية، بإعداد النص القانوني، في أجل، أقصاه 
شهر واحد إلنشاء بنك اإلسكان، مع التحضير 

للمرحلة االنتقالية، بين الصندوق الوطني للتوفير 
واالحتياط والصندوق الوطني للسكن، من أجل 

إطالق فعلي لبنك اإلسكان، كما وافق مجلس 
الوزراء على استراتيجية فتح الوكاالت البنكية، 

بالخارج، ال سيّما في الدول اإلفريقية.

موا�سلة تنفيذ ال�سرتاتيجية 

الوطنية لتطوير املوارد املائية

وفي الشق المتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز 
خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر، أمر 
رئيس الجمهورية، الحكومة، بمواصلة تنفيذ 

االستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية، 
غير التقليدية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع 

إنجاز المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، 
في اآلجال المحددة، بما يسمح تحسين تزويد 

المواطنين، بالماء الشروب، ال سيّما، ونحن على 
أبواب موسم الحّر.

وفي قطاع النقل، وافق مجلس الوزراء على 
مشروع صفقتين، بالتراضي البسيط، بين الوكالة 
الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز االستثمارات، 

في السكك الحديدية ومجّمعين، لشركات عمومية 
وطنية، إلنجاز أشغال خط السكك الحديدية 

خنشلة ـ عين البيضاء بوالية أم البواقي.

 خف�س تذكرة

 احلج بـ100 األف دينار

وقبل اختتام االجتماع، تم التطرق إلى انشغال 
حجاجنا الميامين، المتعلق بارتفاع تكاليف الحج، 
لهذا الموسم، بسبب الظروف االقتصادية الدولية، 

حيث وافق مجلس الوزراء، على دعم تذكرة 
سفر الحجاج، إلى البقاع المقدسة، وذلك بخفض 

سعرها بـ 100 ألف دينار، كما أسدى الرئيس 
تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين 
دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف اإلجمالية 

للحج، وفي األخير صادق مجلس الوزراء، على 
عدد االتفاقيات والقرارات الفردية، المتعلقة 
بالتعيين وإنهاء المهاّم، في وظائف عليا في 

الدولة.

اإميان. �س

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس عبر 

تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع 
لمجموعة االتصال العربية على المستوى 

الوزاري حول األزمة في أوكرانيا، حسب ما 
أفاد به بيان للوزارة.

و إلى جانب لعمامرة, شارك في االجتماع 
وزراء خارجية الدول األعضاء في المجموعة 

)مصر, األردن, السودان, اإلمارات العربية 
المتحدة, العراق والمملكة العربية السعودية(, 

باإلضافة إلى األمين العام لجامعة الدول 

العربية, أحمد أبو الغيط.
وتركزت أشغال هذا االجتماع -يقول البيان- 

"حول بحث تطورات األزمة في أوكرانيا 
ودراسة سبل مواصلة المجموعة لدورها 

للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية 
إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل 
سلمي, مع العمل بالتوازي على التخفيف من 
حدة انعكاسات األزمة وتداعياتها على الدول 

العربية, خاصة فيما يتعلق باألمن الغذائي 
والطاقوي.”

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للزيارة التي قامت 

بها المجموعة بداية شهر أبريل إلى موسكو 
ووارسو واالتصاالت التي أجرتها مع وزيري 

خارجية كل من روسيا و أوكرانيا, يضيف نفس 
المصدر. للتذكير, تم إنشاء مجموعة االتصال 

العربية بموجب قرار من المجلس الوزاري 
لجامعة الدول العربية شهر مارس الماضي 

لمتابعة وإجراء المشاورات واالتصاالت 
الالزمة مع األطراف المعنية باألزمة 

األوكرانية, وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل 
دبلوماسي لها.

ع.ط

أكد المؤرخ الفرنسي كريستوف الفاي أول 
أمس بالجزائر على ضرورة "فتح األرشيف" 

لتسليط الضوء على "حرب الكهوف" التي 
شنتها فرنسا االستعمارية "في صمت" ضد 
الجزائريين خالل حرب التحرير الوطني.  
اعتبر المختص في التاريخ المعاصر الذي 
حل ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أن 

الجزائريين الذين استشهدوا اختناقا في الكهوف 
بسبب الغازات السامة "نادرا ما يتم التعرف 
عليهم" مما يتطلب فتح األرشيف لتحديد هذه 
المواقع التي كانت بمثابة مالذ خالل حرب 

التحرير.
كما أشار المؤرخ كريستوف الفاي الى أنه 

"يمكن التحقيق في آالف المواقع التي تحتوي 
على جثث مفقودة لتحديد هويتها" ومن ثمة 

"ضرورة ايجاد الخرائط التي تسمح باستغالل 
هذه المواقع" على حد قوله. وبداية من سنة 

1956, شن الجيش الفرنسي في الجزائر "حربا 
تحت األرض" باستخدام الغازات السامة في 
هذه الكهوف التي حولت إلى أماكن قتال و 

عيادة للمجاهدين ومالجيء للسكان.
وخالل شهر أفريل الماضي, وجهت شخصيات 

فرنسية من بينها مؤرخين نداء لسلطات 
بالدهم لفتح وإتاحة األرشيف الخاص باستخدام 
الجيش الفرنسي لألسلحة الكيماوية في الكهوف 

بالجزائر.
ومن جهته، اعتبر العضو السابق في وزارة 
التسليح و االتصاالت العامة )مالغ( دحو ولد 

قابلية أنه بالرغم من الجهود المبذولة لحد اآلن 
فإنه ال يزال القيام بالكثير من االمور في اطار 

عمل الذاكرة بغية بلوغ الحقيقة" مضيفا أن "كل 
المعاناة التي تكبدها الشعب ال تزال حية في 

اجسادنا".

بوغايل ي�سيد بجهود الرئي�س تبون وي�سدد على 

تفعيل دور الدبلوما�سية الربملانية

 "اجلزائر قطعت �شوطا كبريا
 يف ��ستعادة مكانتها �إقليميًا ودوليا"

 اأكد رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني اإبراهيم بوغايل، اأّن اجلزائر 

قطعت بقيادة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون �سوطًا كبرياً 

يف ا�ستعادة مكانتها عرب املحافل الإقليمية والدولية، م�سّدداً على 

�سرورة اأن يكون دور الربملان يف امل�ستوى نف�سه.

اإميان. �س

في كلمة افتتاحية خالل يوم تكويني لفائدة النواب األعضاء في المجموعات 
البرلمانية للصداقة مع دول إفريقيا نظم بمقر المجلس، أمس، قال بوغالي: 
"ها نحن اآلن نهيئ النطالقة نوعية للدبلوماسية البرلمانية ابتداًء من اليوم، 

إذ أّن الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون قد قطعت شوطا كبيرا في استعادة 
صورة ومكانة بالدنا في المحافل اإلقليمية والدولية وعلى البرلمان أن 

يكون هو كذلك في هذا المستوى من األداء الراقي".
وفي هذا الصدد دعا رئيس الغرفة السفلى، النواب الذين يتولون مهام في 
المجموعات البرلمانية للصداقة أن يكونوا "رافداً وافر العطاء للدبلوماسية 

الجزائرية في وقت دقيق للغاية على الساحة الدولية"، مؤكداً على ضرورة 
التحضير الالئق والجيد والتمّكن النوعي من الملفات "لرفع الراية الوطنية 

عاليا ونصرة المصالح العليا للجزائر".
ودعاهم للمساهمة في رفع مستوى األداء في تناسق مع السياسة الخارجية 

للبالد وفق "الرؤى التي حددها ويحددها رئيس الجمهورية"، وذكر 
المسؤول ذاته أنه من مقاصد هذا التكوين في جوانبه المعرفية والمنهجية 
والسلوكية أن يساهم في اكتساب معارف جديدة وتنمية المهارات واإللمام 

بالمستجدات لرفع مستوى األداء، خاصًة و"أننا كما قال مقبلون على 
استحقاقات هامة هذا العام خاصة قمة الجامعة العربية وقبلها مؤتمر رؤساء 

مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
وبعدما عبّر عن وثوقه بأّن الجزائر ستبقي "المصدر الدائم لألمن 

واالستقرار والتنمية" ذكر السيد بوغالي أن التعامل مع الشأن الخارجي 
سواء في مجموعات الصداقة أو في العالقات الثنائية أو المتعددة األطراف 

"ال يتسع فيه المجال لالختالف وال للمواقف التابعة لالنتماءات الحزبية".
وفي هذا الشأن، قال : "فمع ملفات السياسة الخارجية تنتفي االنتماءات 
ما عدا الوالء للوطن والمصالح العليا للشعب"، داعياً في هذا المقام كل 
عضو في المجموعات البرلمانية العمل على جعل مجموعات الصداقة 

جسور محبة وتعاون وتبادل مع زمالئهم البرلمانيين األجانب قصد 
"تنسيق المواقف ومعالجة القضايا المشتركة لتعود بالنفع على الطرفين 
في ظل اإلثراء المتبادل وتقاسم المعلومات والخبرات في كل اللقاءات 

والمحادثات".
ونبه النواب إلى أّن االهتمام بعمل المجموعات البرلمانية ليس مقتصرا فقط 
على شركاء البالد بل "مرتبط أيضا بجاليتنا الوطنية في الخارج والتي تمثل 

رافدا أساسيا لتكوين عالقات متينة مع الدول التي يتواجدون فيها".

 ملا لها من اأهمية يف ت�سجيع

 ال�ستثمار املحلى والأجنبي

 خرب�ء ي�ؤكدون على �سرورة
 رقمنة �لعق�د �لت�ثيقية

�سدد خرباء وموثقون �ساركوا يف ملتقى حول "دور املوثق يف حماية 

و ترقية ال�ستثمار"، نظم اأم�س باجلزائر العا�سمة، على �سرورة 

توفري كل الإمكانيات لالنطالق الفعلي يف رقمنة العقود التوثيقية 

ملا لها من اأهمية يف ت�سجيع ال�ستثمار املحلى والأجنبي.

ع.ط

أكد المتدخلون في الملتقى، الذي نظم تحت رعاية وزارة العدل، ان تحرير 
عقود التوثيق اإللكترونية بات ضروريا لتسريع عمليات االستثمار لما لها 

من دور في القضاء على البيروقراطية. وفي هذا الصدد، صرح رئيس 
الغرفة الوطنية للموثقين، رضا بن ونان، للصحافة ان العصرنة و التطور 
السريع للتكنولوجيات الحديثة تستدعي السرعة في المعامالت االقتصادية, 
مؤكدا ان التجارة و االستثمار يقومان على مبدئين هما السرعة و االئتمان 

و هو ما يوفره العقد التوثيقي.
واعتبر في هذا السياق أن "الرقمنة هي الوسيلة العصرية للقضاء على 

البيروقراطية و التزوير و توفير الحجة اإللكترونية التي يستعين بها الموثق 
في إبرام عقوده", منوها بدور العقد االلكتروني في تشجيع االستثمار 

األجنبي بجعله اكثر مرونة.كما اعتبر ان تطوير االستثمار في الجزائر 
يجب ان يسير بشكل متواز مع تطوير منظومة التوثيق باعتبارها الجهة 

المؤهلة لضمان حقوق وواجبات المستثمرين.
من جانبه، اكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ، كمال فتيس، ان 

تحرير العقود التوثيقية اإللكترونية مرهون بتحيين و عصرنة اإلدارات 
التي تتعامل معها منظومة التوثيق كمصالح الحفظ العقاري و مصالح 

المسح و مصالح الضرائب التي يجب عليها مسايرة هذا المسار, داعيا 
السلطات العمومية الى تسريع وتيرة الرقمنة بالنسبة لهذه المصالح.

من جانبه، أكد رئيس االتحاد الدولي للتوثيق، هني عبد الحميد عشيط, على 
الدور المحوري للموثقين في ترقية االستثمارات من خالل تقديم الخبرة 
و االستشارة القانونية و مرافقة المستثمر، كما شدد على دور المنظومة 
في تكوينهم لمسايرة التحوالت االقتصادية و التطور التكنولوجي السيما 

و ان الجزائر عضو في االتحاد الدولي للتوثيق و لديها خبراء لتأطير 
الموثق الجزائري و ترقية معارفه، حتى تستجيب العملية التوثيقية للمقاييس 

الدولية.
بدوره, اعتبر منير شوشان، منسق الموثقين بمحكمة شراقة، ان هذا اللقاء 

الذي ينظم تزامنا مع قانون االستثمار الجديد، يسمح بإبراز دور الموثق في 
مرافقة العملية االستثمارية و حمايتها.

ونوه المشاركون في الملتقى بدور التوثيق الجزائري في نسج العالقات 
مع المستثمرين في الخارج، بحكم تواصل الموثقين الجزائريين الدائم مع 

هيئات التوثيق الدولية، وذلك بالترويج لمناخ االستثمار بالجزائر و الفرص 
المتاحة لهم.

وقد حضر انطالق اشغال الملتقى مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، 
حميد بوحدي، الذي أشار في كلمته الى األحكام الجديدة لمشروع قانون 

االستثمار و "التغيرات الجذرية" التي تضمنها من أجل تحسين مناخ 
االستثمار لما يوفره من "حماية و تأسيس منظومة تشريعية ضامنة لحقوق 

المستثمرين"، كما أشار الى دور الموثق الهام في هذا المسعى الوطني, 
باعتباره احد األدوات القانونية األساسية لتنظيم المعامالت االقتصادية و 

التجارية.

اأ�سغال الجتماع  تركزت حول بحث تطورات الو�سع يف اأوكرانيا 

 لعمامرة ي�سارك يف �جتماع ملجم�عة 
�لت�سال �لعربية ح�ل �لأزمة �لأوكر�نية

املوؤرخ الفرن�سي كري�ستوف لفاي يتطرق اإىل ملف حرب الكهوف

 �لدع�ة �إىل فتح �لأر�سيف ح�ل ��ستعمال 
�لغاز �لكيماوي من طرف �جلي�ش �لفرن�سي
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جمل�س الوزراء يناق�س ارتفاع اأ�سعار تذاكر الح وعديد امللفات الهامة

 �لرئي�ش تب�ن يف�سل يف ملف 
قان�ن �لإعالم وبنك �لإ�سكان

وجه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، ملة من التعليمات للطاقم احلكومي، �سملت 

ا�ستكمال مراعة م�سروع قانون الإعالم يف �سقه املتعلق بالقطاع ال�سمعي ب�سري، كما منح 

احلكومة مهلة �سهر كامل لإعداد م�سروع اإن�ساء بنك الإ�سكان، مع اإعالن دعم الدولة لتكلفة 

تذكرة احلاج وخ�سها بقيمة 100 األف دينار جزائري.



 تعويل على "اجلالية" لتعوي�ض 

خ�ضائر املوا�ضم املا�ضية 

 بدأ العديد من سماسرة العّقار في الواليات الساحلية 
وحتي الخواص في طرح عروضهم فيما يتعلق 

بكراء  الشقق "المفروشة" والفيالت المتواجدة على 
مقربة من الشواطيء  أين غزت هذه األيام إعالنات 
"الكراء" مواقع االنترنت وصفحات الفايسبوك بينما  

وضع هؤالء السماسرة معدل مرتفع لألسعار في 
محاولة منهم لتعويض خسائر المواسم الماضية.

س.زموش
واستبق العديد من سماسرة العقار في الواليات 

الساحلية هذه األيام اإلعالن الرسمي  عن افتتاح 
موسم االصطياف وسارعوا لبدء نشر إعالنات 
بالجملة لشقق مساكن وحتى فيالت "مفروشة" 

موجهة للمصطافين عبر مواقع االنترنت وصفحات 
الفايسبوك وحتي عبر إعالنات تنشر في الساحات 

العمومية وعلى جدران المحالت التجارية، كما 
تعرف الشوارع عودة قوية للملصقات العشوائية 

إلعالنات كراء الشقق المفروشة  بالواليات 
الساحلية، وهو ما سجلناه في جولة لنا بين  العاصمة 

ووالية بومرداس، و قد حاولنا االتصال ببعض 
أصحاب العروض المنتشرة هذه الفترة بالمواقع 

االلكترونية  أين أكد لنا من تحدثنا إليهم أن الشقق 
متوفرة و بحسب برنامج أسعار يختلف حسب الفترة 
التي يرغب فيها المهتم بالكراء قضاء عطلته فمثال 

أسعار الكراء خالل شهر اوت تعتبر األغلى مقارنة 

بكراء هذه الشقق في شهر جوان أو حتي جويلية 
، وحسب ما أكده أصحاب هذه اإلعالنات فأنهم 

قد بدأوا يتلقون طلبات يومية من المواطنين لحجز 
فترة تصييفهم منذ األن. أما في ما يتعلق باألسعار،  
فقال  مالك لفيال بمنطقة زموري بوالية بومرداس، 

يعرضها للكراء في شكل شقق مفروشة، إنهم 
كممارسين لهذا النشاط منذ سنوات، فهم ينتظرون 

الموسم بفارغ الصبر ألجل تحقيق أرباحهم السنوية، 
خاصة وان الظروف هذه السنة تغيرت عما كانت 

عليه السنتين الماضيتين بسبب االزمة الصحية وهو 
ما جعله يؤكد انهم كخواص يتوقعون اقباال كبيرا 

ومن خالل اإلقبال تتحدد األسعار عادة حسبما أكده 
حيث ممكن على حسب تعبيره أن ترتفع األسعار 

أكثر الفترة المقبلة.

�أ�سعار مرتفعة خلدمات "متدنية"

وحسب ما اطلعنا عليه من خالل اإلعالنات التي 
تعرض حاليا فأن األسعار قد ارتفعت هذه السنة عما 

كانت عليه السنوات الماضية إذ يتم مثال عرض 
كراء شقة بوالية تيبازة في موقع استراتيجي بإطاللة 

مميزة على البحر، بغرفتين و تتوفر على جميع 
متطلبات الراحة بسعر يصل لمليون سنتيم، غير 
قابل للتفاوض وهو سعر مرتفع ومبالغ فيه بينما 
هناك مستويات أسعار أقل تتراوح بين 5 أالف 
و7 أالف دينار غير أن هذه الشقق عادة تكون 

بعيدة نوعا ما عن الشواطيء وال تتوفر على كافة 
متطلبات الراحة بينما هناك عروض لكراء شقق 

بأسعار تقل عن 5 أالف سنيتم وهي في األصل شقق 
ال تصلح ال للسكن وال لالصطياف.

سماسرة عقار يحاولون تعويض خسائر السنوات 
املا�ضية من جيوب "اجلالية" 

ومن الواضح أن سماسرة العقار في الواليات 
الساحلية يعولون كثيرا على هذا الموسم من اجل 

تعويض خسائر المواسم الماضي اين لم يزيد موسم 
االصطياف في 2020 و2021 عن الشهر الواحد 

فقط ما منع العديد من الجزائريين من التصييف 
منهم الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج والتي 

تعد اهم زبائن سماسرة العقار في الواليات الساحلية 
خالل موسم االصطياف فالعديد من أبناء الجالية 

يفضلون كراء المساكن والشقق المفروشة بدل 
التوجه للفنادق خاصة مع العجز المسجل في هياكل 

االيواء في الواليات الساحلية ومع  عودة الحركة 
الجوية لطبيعتها هذه السنة يأمل السماسرة اين يتم 

تسجيل حركية مربحة عبر الواليات الساحلية وهو 
ما دفعهم لبدء نشاطهم بقوة هذه األيام مقدمين العديد 
من العروض المغرية واالسعار التنافسية بحثا عن 
الزبائن. لكن بالمقابل ورغم ان السماسرة يتحدثون 

عن أسعار مغرية هذه السنة اال ان هذه األسعار 
تبقي بعيدة عن القدرة الشرائية للمواطن البسيط 

وحتى المتوسط الذي سيضع ألف حساب قبل أن يقدم 
على اتخاذ قرار االصطياف من عدمه في الشواطئ 
الجزائرية، خاصة أن هذا الموسم يتزامن مع مناسبة 

العيد األضحى.

يعتبر ثلوث الهواء من بين أكثر مظاهر تدهور 
الوضع  البيئي في الجزائر فرغم كل المخططات 
الوطنية التي اعتمدت للحدِّ من ارتفاع نسب هذا  
التلوث خاصة في المدن الكبرى إال أن المشكل 

يتطور من سنة ألخرى وهو ما جعل المختصين 
والنشطاء في مجال البيئة بمنسابة اليوم العالمي 

لحماية البيئة  يجددون مرة أخرى دعوتهم للحكومة 
ووزارة البيئة من اجل إعطاء أهمية أكبر للملف 

ومنحه األولوية في استراتيجية الحفاظ على البيئة 
وتوفير إطار معيشي نوعي للمواطن.

وتؤكد احصائيات غير رسمية مستقاة من جمعيات 
طبية  ان حوالي 30 بالمائة من الجزائريين 

المصابين بأمراض تنفسية ورئوية و سرطانية 
خطيرة كان التلوث سببا في ذلك  فتلوث الهواء 

تحديدا له مخاطر صحية كبيرة على المواطنين  ما 
يمثل ضغطا على المنظومة الصحية وعلى خزينة 

الدولة التي تصرف الماليير سنويا لمعالجة و تخفيف 
هذه االمراض،  و يشار إلى غياب إحصائيات دقيقة 

في الجزائر عن نسب الوفيات بسبب ظاهرة التلوث 
البيئي في المدن الكبرى خاصة، و لكن األرقام و 

المعطيات تشير إلى أن هناك مدناً ساحلية كالعاصمة 
مثاًل ترتفع نسب التلوث فيها أكثر من الحدِّ المسموح 

به دولياً  كما يؤكد باحثون أن "مستوى الجزيئات 
المحملة بالرصاص الناجمة عن حركة المرور 
الحضري في مدينة الجزائر العاصمة يتجاوز 

مستوى الواليات المتحدة" ومن هنا تأتي استعجالية 
التحرك بسرعة لتقليص أخطار تلوث الهواء و هو 

ما جعل جمعيات حماية البيئة وبمناسبة اليوم العالمي 
لحماية البيئة تدق ناقوس الخطر و تذكر بأهمية 

وضع هدف التقليل من تلوث الهواء تحديدا كأولوية 
خالل الفترة المقبلة، و في هذا الصدد قال امس 

محمد حساني و هو ناشط بيئي في جمعية "القلعة" 
لحماية البيئة  -و هي من الجمعيات الكثيرة التي 
تدعو لجعل تلوث الهواء في الجزائر أولوية- أن 
تفاقم  ظاهرة  تلوث الهواء قد أدى إلى ظهور و 

تنامي األمراض التنفسية وكذا أمراض الشرايين و 

القلب و سرطان الرئة و أمراض الحساسية مشيرا 
في تصريحات لـ"الرائد" أن الجزائر و رغم أنها ال 
تعد من الدول الملوثة للمناخ كما يحدث في البلدان 
الكبرى التي باتت مصانعها تفاقم ظاهرة االحتباس 
الحراري أال أن تلوث الهواء في الجزائر قد أصبح 
"واقعا" بسبب عوامل عددية منها انبعاثات الغازات 
السامة لحركة المرور الحضرية، و في هذا السياق 

دعا حساني وزارة البيئة لتكثيف جهودها في هذا 
الصدد ومنح الملف األولوية مضيفا ان تلوث الهواء 

يرتفع عادة خالل فصل الصيف بسبب زحمة 
المرور و عوامل أخرى، مضيفا انه لمواجهة هذا 

التلوث من الضروري التركيز على توفير بيئة 
مناسبة يمكنها ان تمتص االنبعاثات السامة في 
الهواء وذلك من خالل تكثيف عمليات التشجير 

المنظمة و ليست العشوائية مؤكدا أن محيط تعتبر 
فيه الشجرة عنصر أساسي سيكون ال محالة محيط 

صحي للفرد.
�ض.زمو�ض

�سمن �إ�سرت�تيجية وطنية ترتكز على �لتحول 

�لإيكولوجي و�لإيكو �جتماعي

 1200 مليار دج "ُت�صرف" 
على حماية البيئة 

 658 �عتد�ء على �لبيئة 
وحترير 299 عقوبة يف 6 �أ�سهر

كشفت المفتشة العامة بوزارة البيئة، شنوف نادية، أن 
السلطات الجزائرية قامت بمجهودات جبارة لحماية 

البيئة، ما جعلها تنفق سنويا 1200 مليار دج في مجال 
الحفاظ عليها، تنفيذا اللتزامات رئيس الجمهورية، 

عبد المجيد تبون، لضمان إطار معيشي نوعي يحترم 
متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

و قالت شنوف  في تصريحات لإلذاعة الوطنية ان 
"مصالحها تعمل جاهدة لمجابهة كل التحديات البيئية 

ولحماية اإلطار المعيشي للمواطن وصحته" وفي هذا 
اإلطار أوضحت أن "وزارة البيئة سطرت إستراتيجية 

وطنية ترتكز على محورين وهما التحول اإليكولوجي، 
والذي يعتمد فيه على تنمية االقتصاد األخضر والدائري 

من خالل العديد من العمليات والمشاريع، وكذا 
تحسين تسيير النفايات والقضاء عليها وتنظيم شعبها، 

باإلضافة إلى اإلجراءات المستمرة إلزالة التلوث 
وعمليات المراقبة والحراسة والوقاية« كما أضافت 

أن "المحور الثاني هو التحول اإليكو اجتماعي والذي 
يتم التركيز فيه على تحسين الشراكة مع المجتمع 

المدني وتعزيز التربية البيئية في المجتمع.« وأشارت 
المفتشة العامة بوزارة البيئة ان "أبرز التحديات لتنفيذ 
هذه االستراتيجيات هو التحسيس من خالل االرتكاز 
على المجتمع المدني الذي اعتبرته همزة وصل بين 
وزارة البيئة والميدان بهدف غرس وتعزيز التربية 

البيئية في المجتمع وبالخصوص عند المتمدرسين على 
مستوى األطوار الثالثة.« وأكدت  ذات المسؤولة أنه 
" أصبح من الضروري القيام بمجهودات بالتنسيق مع 
كل القطاعات لحماية هذه البيئة و محاربة كل اآلفات 

و السلوكيات غير السوية كالرمي العشوائي للنفايات و 
المصبات الصناعية في األوساط الطبيعية و االعتداءات 

على مختلف المساحات الخضراء.« و فيما يخص 
حصيلة االعتداءات على البيئة خالل السداسي األول 

من هذه السنة كشفت شنوف أنه "تم تفتيش حوالي 827 
مؤسسة مصنفة، حيث تم إحصاء 658 اعتداء على 

البيئة ما أدى إلى تحرير 299 عقوبة لهذه المؤسسات.« 
من جانب آخر، اعتبرت شنوف أن "اليوم العالمي للبيئة 
الذي يصادف تاريخ 5 جوان من كل سنة يعتبر فرصة 

لتدارك بعض األخطاء ولتحسيس المواطنين بحماية 
البيئة من خالل التظاهرات المبرمجة على مدار ثالثة 

أيام.«
�ض.زمو�ض

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للبيئة

 دور الإعالم يف تنمية 
الوعي البيئي حمور يوم 

درا�سي بامل�سيلة
نظمت،صبيحة أمس، مديرية البيئة لوالية المسيلة تحت 

إشراف الوالي و  بالتعاون مع كلية العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية بجامعة محمد بوضياف يوما دراسيا 

حول دور اإلعالم في تنمية الوعي البيئي وترسيخ قيم 
المواطنة البيئية

اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة المحاضرات عبد 
المجيد عالهم بالجامعة جاء بمناسبة اليوم العالمي 

للبيئة تحت شعار " ال نملك سوى أرض واحدة"، تم 
من خالله تقديم  مداخالت من أساتذة وباحثين تلخصت 

حول التحديات التي تواجهها البيئة والمناخ كالتلوث 
واالحتباس الحراري وكذا التصحر باإلضافة إلى 

أزمة المياه ومخاطرها على الكوكب األخضر، كما تم 
بالمناسبة تكريم األطفال الناجحين في مختلف المسابقات 

المنظمة واألسرة اإلعالمية بالوالية.
وبحسب مديرة البيئة حكيمة خطوطي فإن اليوم 

الدراسي جاء بهدف توعية كل األفراد من خالل 
استهداف كل وسائط المجتمع للحفاظ على البيئة 

وحمايتها، مضيفة أن البرنامج تخلله مداخالت دكاترة 
وباحثين حول الموضوع وكذا مشاركة الحركة 

الجمعوية والكشافة اإلسالمية والتالميذ الذين شاركوا 
في مسابقة أحسن مقال صحفي إضافة إلى الشركاء 

والفاعلين.
من جهته أوضح عميد كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية الدكتور يحي تقي الدين أن اإلعالم 
طالما ساهم بطريقة حيوية وفعالة في تحسيس مختلف 
الجهات بضرورة الحفاظ على البيئة بمختلف مناطق 

الوالية من خالل التغطيات الصحفية التي كانت تحمل 
في طياتها الصوت البيئي الذي ال بد على كل مواطن 

ومواطنة أن يتحلو به، مضيفا أن تدخالت األساتذة  قد 
شملت كيفية توظيف الصحافة المتخصصة في اإلعالم 
البيئي،ودخولها في مختلف الرهانات التي مجتمع اليوم.

حممد قرين  

�ض.زمو�ض
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03الإثنني 06 جوان 2022 �ملـو�فق لـ 07 ذو �لقعدة 1443 هـ   احلدث

 www.elraed.dz

تلوث �لهو�ء يف �ملدن �لكربى ُينذر بتدهور �أكرب للبيئة 

30 باملائة من اجلزائريني م�سابون باأمرا�ض تنف�سية ورئوية



وبناء على جدول سير االمتحانات الصادر عن  وزارة 
التربية الوطنية فإن تنطلق امتحانات البيام بداية من 

اليوم  6جوان المقبل  ويمتحنون خالل ثالثة أيام متتالية 
حيث في اليوم األول في مادة اللغة العربية من الساعة 
الثامنة ونصف صباحا الى العاشرة ونصف صباحا ثم 

مادة علوم فيزيائية وتكنولوجية من الساعة الحادي عشر 
الى منتصف النهار و30 دقيقة ، على أن يمتحنوا في 
الظهيرة في مادة التربية اإلسالمية من الساعة الثامنة 

ونصف زواال الى غاية الثالثة ونصف زواال ثم مع مادة 
التربية المدنية من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة 

مساءا .
هذا وخصصت وزارة التربية الوطنية ثالث امتحانات 
فقط في اليوم الثاني من امتحان "البيام" حيث تخصص 
الصبيحة المتحانات مادة الرياضيات واللغة اإلنجليزية 

وفي الظهيرة لمادة التاريخ والجغرافيا، اما في اليوم 
األخير فسيخصص لمادتي اللغة الفرنسية وعلوم 

الطبيعة والحياة في الصبيحة ولمادة اللغة األمازيغية 
في الظهيرة.

وتجري هذه االمتحانات للسنة الثالثة على التوالي 
في ظروف استثنائية، حيث سيتم اعتماد البروتوكول 

الخاص باإلجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19، 
في ظل تطمينات وزارة التربية أن أسئلة االمتحانات 

ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا 
بالمؤسسات التربوية، داعية المترشحين الى عدم 

التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل االجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية في وقت سابق أن 
الوزارة "حريصة على تطبيق القوانين بصرامة ازاء 

كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة"، عبر 

وسائط التواصل االجتماعي"، معتبرا أن هذا السلوك 
السيء من شأنه "التشويش على المترشحين وارهاقهم 

نفسيا وجسديا"، داعيا األولياء الى "تقديم نصائح 
وإرشادات ألبنائهم للمراجعة واإلقبال على االمتحان في 

هدوء وسكينة".
وبخصوص اإلجراءات المتعلقة بتوقيت االمتحانات، 

سيتم فتح مراكز االجراء على الساعة السابعة والنصف 
صباحا بالنسبة للمترشحين بغرض إظهار بطاقة الهوية 
واالستدعاء، كما يتم سحب الهواتف النقالة منهم، بعدها 

يقوم كل مترشح بالتعرف على القاعة التي يمتحن 
فيها قبل الساعة الثامنة والنصف، وهو الموعد المحدد 

النطالق االمتحان، هذا في اطار تعليمات وزير التربية 
التي أبرقها عشية انطالق االمتحان لمدراء التربية بعد 
أن أكد على "االنضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح 

المراكز للمؤطرين والمترشحين في امتحاني شهادة 
التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا".

يجدر االشارة ان الوزير "سيقف شخصيا على عملية 
إجراء هذين االمتحانين، بداية من استقبال المواضيع 
وتأمينها على مستوى مراكز اإلجراء"، مشيرا الى 

"اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لمكافحة 
الغش".

 4520 حمبو�س يجتازون االمتحان
 عرب 47 موؤ�س�سة عقابية

هذا وأكدت وزارة التربية على الحرس على انجاح 
االمتحانات بالمؤسسات العقابية والتي يترشح لها   

4520 محبوسا ومحبوسة موزعين على 47 مؤسسة 
عقابية.

وفي هذا الصدد ينتظر  أن يعطي إشارة االنطالق 
الرسمي لالمتحان من قبل  المدير العام إلدارة السجون 
وإعادة اإلدماج, أسعيد زرب, ابتداء من الساعة الثامنة 
صباحا, بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوالية بجاية, 
وذلك في إطار االتفاقية التي تجمع وزارة العدل ممثلة 

في المديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
مع وزارة التربية الوطنية ممثلة في الديوان الوطني 

لالمتحانات والمسابقات.
وأوضحت  وزارة العدل في هذا الشان في بيان لها ، 
إنه تم خالل الموسم الدراسي الحالي, إحصاء 4520 
محبوس مسجل في شهادة التعليم المتوسط, )4446 
ذكور و74 إناث( , سيجتازون امتحان شهادة التعليم 

المتوسط بـ 47 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحان, 
موزعة عبر التراب الوطني, تحت إشراف الديوان 

الوطني لالمتحانات والمسابقات.
وتم إحصاء "28884 محبوس مسجل في التعليم عن 
بعد و6399 محبوس مسجل في فصول محو األمية 
و41 محبوسا لمزاولة التعليم العالي في إطار نظام 

الحرية النصفية, إذ يتم السماح لهم بالخروج صباحا 
لمزاولة الدراسة في الجامعة دون حراسة مع رجوعهم 
مساء وهذا وفق البرنامج الزمني المحدد من الجامعة"-

يضف ذات البيان-.
كما أضاف بيان وزارة العدل أنه يبلغ المجموع الكلي 
للمحبوسين المسجلين بمختلف أطوار التعليم "35324 
محبوس", أما في مجال التكوين المهني والحرفي فقد 
تم تسجيل "45976 محبوس, منهم 44409 محبوس 

مسجل في التكوين المهني و1567 محبوس مسجل في 
التكوين الحرفي".

مرمي عثماين

اأعلنت املديرية العامة حلماية املدينة عن 

و�سع جهاز وقائي واأمني حت�سبا لالمتحانات 

املدر�سية ل�سنة 2020-2021 والتي من املنتظر 

انطالقها بداية اليوم مع امتحانات "البيام" 

التي مت ت�سخري لها اأزيد من 28األف عون اأمن 

ل�سمان �سالمة املمتحنني والطاقم املوؤطر، يف 

ظل   ت�سخري اأمني مكثف من قبل قيادة الدرك 

الوطني واملديرية العامة لالأمن الوطني التي 

اأعلنت عن  اإجراءات وتدابري خا�سة.

مرمي عثماين

 وحسب بيان صادر المديرية العامة للحماية المدنية 
فإنه وضعت جهازا وقائيا وعملياتي لضمان سالمة 

مراكز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا، 
، من أجل سالمة مراكز اإلمتحانات بحيث تقوم 

المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء 
عدة زيارات وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية 

باحتضان إمتحانات نهاية السنة.
وأضاف البيان انه تهدف الحماية المدنية من هذه 

الزيارات  الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة 
السالمة وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة، من 

أجل الوقوف على سالمة الممتحنين والمؤطرين.”
كما سيتم إجراء "زيارات وقائية ميدانية عبر 2741 

مركز لإلمتحانات مخصص إلستقبال التالميذ 
الممتحنين خاص بالطور الدراسي المتوسط، و 2525 

مركز خاص بالطور الدراسي الثانوي( ، باإلضافة  
إلى 201 مركز مخصص لعملية التصحيح.” 

وفي نفس السياق خصصت هذه الهيئة جهازا عملياتيا 
متكون من حوالي 18562 عون تدخل بمختلف الرتب 

باإلضافة 1460 سيارة إسعاف و كذا 1026 شاحنة 
إطفاء، من أجل تغطية عملية ناجعة والسهر على 

سالمة وأمن الممتحنين و كذا المؤطرين.
وأعلنت من جهتها  المديرية العامة لألمن الوطني عن 

تسخير  مخططا يشمل جملة من اإلجراءات لضمان 

السير الحسن المتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر 
"وضع تشكيل شرطي يسهر على تأمين مراكز 

االمتحانات مع تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة 
وضمان مواكبة وتأمين عمليات نقل وتوزيع المواضيع 
وكذا إعادة طرود األجوبة إلى مراكز التجميع في نهاية 
كل فترة"،ولنفس الغرض أيضا، "ستتكفل فرق ميدانية 

بضمان االنسيابية المرورية عبر الطرق الرئيسية 
والمسارات المؤدية إلى المؤسسات التربوية ومراكز 

االمتحانات.”
ودعت المديرية العامة لألمن الوطني بالمناسبة 

أصحاب المركبات الى "االمتناع عن الوقوف والتوقف 
العشوائي أمام مراكز االمتحانات وتفادي عرقلة حركة 

المرور.”
وذات التدابير اتخذتها قيادة الدرك الوطني معلنة 
في بيان لها انه"تحسبا إلجراء امتحانات شهادة 

التعليم المتوسط )دورة 2022( المقررة ابتداء من 
اليوم  االثنين, اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من 

اإلجراءات والتدابير األمنية على مستوى كافة التراب 
الوطني تهدف إلى ضمان السير الحسن لمجرياتها.”
وتم في هذا الصدد "وضع مخطط شامل خاص بهذا 

الحدث يرتكز ال سيما على انتشار وحدات الدرك 
الوطني عبر إقليم االختصاص وهذا من خالل وضع 

تشكيالت ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة بغية 
تسهيل حركة المرور وضمان سيولتها, خاصة عبر 
المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز االمتحانات"، 

مضيفا أن "فرق حماية األحداث ستقوم بمرافقة بناتنا 
وأبنائنا الممتحنين من خالل تواجدهم بمحيط ومداخل 
مراكز إجراء االمتحانات من أجل التوعية, التحسيس 

وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.”
وذكرت القيادة العامة للدرك الوطني بأرقامها وقنوات 

اتصالها المتاحة )الرقم األخضر 1055, صفحة 
 TARIKIعلى موقع فيسبوك, موقع الشكوى المسبقة 

 (ppgn.mdn.dzمن أجل التبليغ واالستعالم أو 
طلب يد المساعدة.

اأ�سرفت على اإطالق فعاليات الطبعة الثالثة 

لل�سالون اجلزائري االفرتا�سي للنفايات

موالفي تدعو العتماد التكنولوجيات 
احلديثة يف جمال تثمني النفايات ور�سكلتها

دعت وزيرة البيئة، �سامية موالفي، اأم�س باجلزائر 

العا�سمة، اىل اعتماد التكنولوجيات احلديثة يف جمال 

تثمني النفايات ور�سكلتها، مربزة ا�ستعداد قطاعها 

ملرافقة ان�ساء املوؤ�س�سات النا�سطة يف هذا املجال.

ع.ط

أوضحت موالفي خالل إشرافها على إطالق فعاليات الطبعة الثالثة 
للصالون الجزائري االفتراضي للنفايات, المنظم من 5 الى 7 جوان 
الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر 

العاصمة, أن التكنولوجيات الحديثة تمثل "محور أساسي" لتثمين افضل 
للنفايات و تحويلها لثروة خالقة لمناصب الشغل.

وجرى إطالق فعاليات هذا الصالون, المنظم تحت شعار "من أجل 
ترقية االستثمار في النفايات", تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة المصادف 
لـ 5 يونيو من كل سنة, بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة 

وكذا منظمات ارباب العمل وسفير كوريا الجنوبية بالجزائر, كيم شانغ 
مو.

وبالمناسبة, جددت الوزيرة "استعداد قطاعها لمرافقة انشاء المؤسسات 
الناشطة في مجال رسكلة و تثمين النفايات و اتخاذ قرارات من شأنها 
تذليل العقبات و الصعوبات التي قد تعترض االستثمار في هذا المجال 

الواعد".
وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة موالفي بأن التثمين واالستغالل 

االقتصادي للنفايات يدر 151 مليار دج سنويا بالنسبة للنفايات المنزلية 
و 66ر18 مليار دج من شعبتي االطارات المستعملة و الزيوت و 

البطاريات، فضال عن خلقه لفرص الشغل.كما اشارت الوزيرة الى 
تواجد 14.000 مؤسسة ناشطة في مجال تثمين النفايات بالجزائر، 
موضحة ان االستثمار في هذا المجال يستدعي "إعطاء دفع أكبر".

وبخصوص تنظيم هذا الصالون، أوضحت السيدة موالفي أنه يأتي في 
"إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتمثلة في دعم و تشجيع 
االستثمار في مجال تحويل و معالجة النفايات في خضم التحديات 

االقتصادية و البيئية و االجتماعية الراهنة".
و في كلمة له بالمناسبة، اكد سفير كوريا الجنوبية بالجزائر أهمية تنظيم 
مثل هذه الصالونات لتكثيف التعاون في مجال تسيير النفايات مع الدول 
االخرى، مؤكدا ان المعهد الكوري للتكنولوجيات البيئية "كايتي" يرافق 

الوزارة في كل مبادراتها المتعلقة بتسيير و تثمين النفايات.
من جانبه، اشار المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، 
أن تنظيم هذه الطبعة الثالثة للصالون االفتراضي للنفايات من شأنه 

"تعزيز سبل و فرص االستثمار في سوق النفايات من اجل خلق القيمة 
المضافة".

كما لفت انه سيتم التطرق، من خالل هذا الصالون االفتراضي، الى 
احدث التكنولوجيات المعتمدة في مجال تثمين و تسيير النفايات مع 
فتح المجال لحاملي االفكار من الشباب لطرح مختلف انشغاالتهم و 

تبادل االفكار مع خبراء و مختصين و فاعلين في مجال البيئة، مذكرا 
بمشاركة 100 عارض من الجزائر و دول أخرى على غرار تونس و 

الكاميرون و كوريا الجنوبية في هذه الطبعة الثالثة.
من جهتها, أبرزت ممثلة عن محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة 

الطاقوية، نادية شيوخ، اهمية تدوير و تثمين النفايات التي اصبحت 
-حسبها- "من أكبر مجاالت االستثمار و الرهانات البيئية و 

االقتصادية".كما أكدت شيوخ, أن التثمين الطاقوي للنفايات له دور 
كبير للحفاظ على الموارد الطبيعية و الحد من االنبعاثات الحرارية.
من جانبه، اكد ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاوالتية 

"اناد"، ان هيئته تحرص على دعم المقاوالتية الخضراء من خالل 
تشجيع انشاء المؤسسات الناشئة في مجال تسيير و تثمين النفايات و 

رفع العراقيل و العقبات امامهم.
للتذكير، سيركز هذا الصالون االفتراضي للنفايات على ترقية االستثمار 

في مجال تسيير النفايات والترويج لالقتصاد الدائري.ويضم عبر 
أجنحته االفتراضية المتعاملين االقتصاديين الخواص والعموميين 

والمجتمع المدني والباحثين والمهتمين بمجال تسيير النفايات.
كما سيتم، على هامش الصالون، برمجة سلسلة من المحاضرات تحت 

إشراف خبراء محليين ودوليين لمناقشة سبل النهوض بشعبة تثمين 
النفايات.كما سيسمح الصالون بفتح النقاش امام المتعاملين االقتصاديين 
و الشباب الناشط في مجال تثمين النفايات من اجل طرح انشغاالتهم و 
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خمطط ا�ستثنائي لتاأمينهما وجتنيد 28 األف و500 عون حماية
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التالميذ ي�سبطون توقيتهم على اأول اأيام االمتحانات اليوم

"البيام" .. �ساعة احل�سم تدق 
و740 األف مرت�سح يف املوعد

تدق اليوم �ساعة احل�سم النطالق امتحانات �سهادة التعليم املتو�سط والتي تر�سح لها اأزيد من  740 األف مرت�سح 

موزعني على 2800 مركز اإجراء، الفتكاك تاأ�سرية االنتقال اإىل الطور الثانوي، وحت�سبا لها جندت وزارة الرتبية 

طاقم تربوي مكثف لتوفري كل الظروف للممتحنني وعلى مدار ثالثة ايام كاملة.



 وللسنة الثالثة على التوالي سيكون عيد 
األضحى متزامنا مع فترة العطل هذا الموسم 
ما يجعل الثالثة اشهر المقبلة األصعب على 

ميزانية الجزائريين التي باتت ال تتحمل تتالي 
المناسبات أو اجتماع مناسبتين معا، وذلك 
بالنظر إلى تراجع المستوى المعيشي الذي 
ازدادت حدته بسب ارتفاع األسعار وغالء 

المعيشة وتراجع قيمة الدينار وغيرها فعديد 
العائالت تعيش ضغوطا غير مسبوقة ستكون 

عواقبها سلبية ال محالة على مختلف الجوانب. 
ومن المنتظر أن تواجه ميزانية العائالت 

الجزائرية األيام المقبلة، فترة استثنائية محملة 
بالمصاريف واألعباء المادية، موازاة مع 

توقعات تشير الرتفاع اسعار االضاحي هذه 
السنة وارتفاع أسعار تكاليف العطل خاصة 

وان هذا الموسم سيكون أول موسم دون قيود 
كورونا وهو ما سيمثل فرصة مواتية للناشطين 

في قطاع السياحة لتعويض خسائر المواسم 

الماضية.
 وتشير التوقعات فيما يتعلق باإلقبال على 
العروض السياحية الداخلية التي طرحتها 

الوكاالت السياحية هذه األيام لتراجع السياحة 
الداخلية هذه السنة بسبب تزامن العيد مع 

فترة العطل في حين من المتوقع ان يتراجع 
تردد الجزائريين على الشواطئ خاصة االسر 

محدودة الدخل باعتبار ان قضاء يوم في 
الشواطئ يكلف هو االخر ميزانية تتراوح بين 
الفيين إلى 5 االف دينار تدفع تكاليف لحضائر 

السيارات ولكراء لوازم البحر ومصاريف 
أخرى. بالمقابل فأن القدة الشرائية للجزائريين 
قد تحرمهم من اقتناء األضاحي بسبب األسعار 
األولية التي بدا الموالون في الترويج لها حيث 
ال تقل أسعار األضاحي التي تصلح "لشعيرة 

الذبح" عن معدل 4 إلى 5 ماليين سنتيم.
 وحسب جمعيات حماية المستهلك فانه على 
الجزائريين تخصيص ميزانية تتراوح بين 7 

ماليين الى عشرة ماليين سنتيم لتغطية تكاليف 
عيد األضحى والعطلة الصيفية هذا اذا تعلق 
األمر بأسر لن تبرمج رحالت سياحية وانما 
تكتفي بزيارات للشواطئ في حين ترتفع هذه 

الميزانية اذا تعلق االمر باسر ترغب في 
رحالت سياحية داخلية حيث تتراوح الميزانية 

المتوقعة في هذا الصدد بين 15 إلى 25 مليون 
سنتيم كميزانية تقسم على مصاريف عيد 

األضحى والعطلة الصيفية. 
وبعملية بسيطة جدا، نجد أنه من الصعب 

على رب أسرة تتكون من 5 أفراد، مواجهة 
مصاريف العطلة الصيفية بما فيها أعباء 

هدايا األعراس والنجاحات، ومصاريف عيد 
األضحى في نفس الوقت حتى ولو كان دخله 
يتجاوز 6 ماليين سنتيم، فما بالك بأصحاب 
الدخل المتوسط والضعيف، وهو ما سيجعل 

أغلب الجزائريين بين خيارين إما عيد األضحى 
وشراء األضحية أو العطلة الصيفية.

أكدت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
"أوابك"، بأن بورصة أسعار النفط ستواصل 

االرتفاع خالل األيام القادمة، في ظل استمرار 
العمليات العسكرية الروسية على األراضي 

األوكرانية والمساعي األمريكية إلقرار مشروع 
قانون "نوبك".

وقال أمس، منظمة أوابك على لسان أمينها العام 
علي سبت بن سبت،  بأن المتتبع للتطورات 
األخيرة في السوق النفطية، يالحظ أن الفترة 
المنقضية من عام 2022 شهدت ارتفاعا في 
أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 55 بالمئة 

بالمقارنة مع نهاية العام 2021، مؤكدا على أن 
ارتفاع أسعار النفط ليست وليدة اليوم ولن تكون 

أخر مرة.
وأرجع بن سبت، ارتفاع أسعار النفط بشكل 

أساسي إلى ما يحدث شرق أوروبا بين روسيا 
وأوكرانيا، وما صاحبها من عقوبات متبادلة بين 

الواليات المتحدة وأوروبا من جهة، وروسيا 
من جانب اَخر، ليضاف لها قرار دول االتحاد 

األوروبي بحظر واردات النفط الروسية المنقولة 
بحرا على مراحل لمدة 6 أشهر للنفط الخام، 

و8 أشهر للمنتجات المكررة، ما يمثل نحو 75 
بالمئة من واردات النفط الروسي، وقد تم السماح 

باالستمرار للواردات عبر خطوط األنابيب، 

مع تعهد كال من بولندا وألمانيا باالستغناء عن 
وارداتها عبر خط أنابيب "الصداقة" بحلول نهاية 

عام 2022.
وال تعد التوترات الجيوسياسية العامل الوحيد 

الرتفاع أسعار النفط، إذ أن إقرار اللجنة القضائية 
في مجلس الشيوخ األمريكي في 5 ماي الماضي 

مشروع قانون "نوبك" "NOPEC"، والتي 
تعني منع كارتالت انتاج أو تصدير النفط، عامل 

أخر يؤثر على استقرار أسواق النفط العالمية 
ويحول وجهة االستثمارات بعيدا عن صناعة 
النفط، خاصة وأن مشروع القانون يهدف إلى 
إدخال تعديالت على قانون مكافحة االحتكار 

األمريكي، دون االلتفات إلى التقلبات التي تشهدها 
أسعار السلع األخرى ونقص االستثمارات في 

قطاع النفط والغاز، والذي تفاقم بسبب محاوالت 
االستغناء عن الوقود األحفوري، وهو ما يتطلب 
توحيد الجهود والعمل الجماعي لحماية االقتصاد 
العالمي من مشاكل سالسل التوريد، بما في ذلك 

الطاقة.وأوضح األمين العام، بأن التداعيات مست 
أيضا أسعار المنتجات النفطية فمتوسط أسعار 

وقود الغازولين والديزل في جميع أنحاء الواليات 
المتحدة األمريكية ارتفعت الى أعلى مستوى لها 

على اإلطالق، حيث بلغ متوسط أسعار الغازولين 
العادي في 5 جوان 2022 نحو 4.848 دوالر 

للغالون وهو مستوى مرتفع بنسبة 59 بالمئة 
بالمقارنة مع متوسط أسعار عام 2021، أما 

أسعار الغازولين الممتاز فقد وصلت إلى مستوى 
قياسي بلغ 5.487 دوالر للغالون، كما ارتفع 

متوسط أسعار الديزل بالسوق المحلي األمريكي 
إلى مستوى قياسي بلغ 5.636 دوالر للغالون.

وأكد بن سبت على أن تحقيق االستقرار في 
السوق النفطية مهمة مشتركة بين منظمة أوبك 
والدول المنتجة من خارجها وال يمكن تحميل 
الدول األعضاء في منظمة "أوبك" مسؤولية 
االرتفاع الذي تشهده أسعار النفط حاليا، فمنذ 

بداية ثمانينيات القرن الماضي لم تعد دول أوبك 
تتبع سياسة الدفاع عن األسعار، وكل ما تقوم 

به في الوقت الحاضر هو دراسة السوق النفطية 
ومتابعة تطوراتها بالتنسيق مع شركائها في 
مجموعة "أوبك بلوس" ثم ضبط المعروض 

النفطي في السوق لمقابلة الطلب العالمي عليه، 
من خالل عقد االجتماعات الدورية للوصول 
الى اتفاقيات تتعلق بتحديد مستويات اإلنتاج 

المطلوبة لضمان استقرار وتوازن أسواق النفط 
العالمية والوصول إلى أسعار عادلة ترضي 

جميع األطراف الفاعلة في السوق من منتجين 
ومستهلكين ومستثمرين.

ف.م

�ش. زمو�ش

بني اأزمة ال�سوق وم�ساعي احلكومة لبعث القطاع

 هذه اقرتاحات
 وكالء ال�صيارات لوزير ال�صناعة 

كثف تكتل وكالء السيارات جهوده إليجاد حل لملف تركيب وتصنيع 
السيارات وقطع الغيار، الذي يراوح مكانه في السنوات األخيرة، 

وارتفعت معه األسعار لمستويات قياسية.
ووجه وكالء السيارات رسالة لوزير الصناعة تحوز جريدة "الرائد" 

على نسخة منها، داعين اياه للجلوس معهم السماح لهم بتقديم 
تصوراتهم واقتراحاتهم إلنهاء األزمة التي تشهدها السوق في مجال 
التموين المركبات وقطع الغيار ولواحقها.وقدم الوكالء في الرسالة 
اقتراحاتهم لحلحلة أزمة قطاع السيارات، من خالل ثالث مراحل 

ترتكز في المقام األول على اإلستيراد، ليتيعها التركيب وأخيرا 
التصنيع، الذي يبدأ بقطع الغيار ولواحق السيارات.

وأكدوا على ضرورة تنظيم مستوردي وموزعي المركبات وقطع 
الغيار األصلية، التزام وكالء المركبات بنشاط صناعي أو شبه 

صناعي، وحملت رسالتهم اقتراحات أخرى تشمل استيراد المركبات 
الجديدة عبر الدوالر الجمركي وهو سعر الدوالر الذي يحدده 

بنك الجزائر بشكل شهري، ويستخدم لتحديد قيمة السلع التي يتم 
استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، 

خدمة لالقتصاد الوطني، باإلضافة إلى تفعيل قرار استيراد سيارات 
أقل من 3 سنوات من قبل محترفين عبر الدوالر الجمركي مع 

ضمان لمدة سنة واحدة كحد أدنى.
وطالب الوكالء بضرورة تقنين مبالغ العملة الصعبة الموجهة 

الستيراد المركبات بطرق مشبوهة وغير شرعية من خارج الوطن 
وجعلها قانونية، والتي ستسمح حسبهم بضخ مبالغ الرسوم في حزينة 

الدولة، كما أكدوا على أهمية فسح المجال الستيراد قطع الغيار 
األصلية، وفق عقود خاصة بالمصانع األم لمنع ترويج قطع الغيار 

المغشوشة، التي اكتسحت السوق الوطنية وتسببت في خسائر كبرى 
للخزينة العمومية، قائلين بأن تجميد نشاط استيراد السيارات ال يمكن 

ارفاقه بمنع استيراد قطع الغيار األصلية، مضيفين بأنهم يسعون 
ليكون استيراد قطع الغيار من المصنع األم أو المصنع المتعاقد 
مع العالمة، كما أن عملية استيراد قطع الغيار ستتم بالتعاقد مع 

المصنع األصلي في الخارج وفق اعتماد خاص وبضمان خدمات ما 
بعد البيع، ما سيسمح للمتعاملين المحليين من الحصول على عقود 

لتصنيع قطع الغيار محليا.
وختموا رسالتهم، بأن المرور على النقاط السالفة الذكرى ستسمح 

بشكل تدريجي للوكالء بالشروع في تركيب السيارات وتصنيع 
قطع الغيار محليا، مضيفين بأنهم قد تحصلوا على عقود حصرية 

من الشركات المصنعة بالخارج، والتي تضمن لهم حق التمثيل، في 
انتظار حصولهم على رخص النشاط من قبل وزارة الصناعة.

وأشار تكتل وكالء المركبات الجديدة، بأن تحركاتهم تهدف لمرافقة 
السياسة التصنيعية التي أقرتها السلطات العمومية، والمبادئ 

التوجيهية التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يتعلق 
بمشاريع قطاع المكانيك ومصانع السيارات، والسيما تلك المتعلقة 

بتجميع وتركيب السيارات وإنتاج قطع الغيار.
ف. م

بعد الركود الذي �سهده القطاع ب�سبب تداعيات كورونا

 توقعات بانتعا�ش اأكرب ل�صوق
 التاأمينات خالل هذه ال�سنة

توقع رئي�ش االحتاد اجلزائري ل�سركات التاأمني 

واإعادة التاأمني, يو�سف بن مي�سية, اأم�ش, بوهران, 

انتعا�سا اأكرب لقطاع التاأمينات يف الوطن خالل 

ال�سنة احلالية بالنظر اإىل اأهمية برنامج االنتعا�ش 

االقت�سادي الذي تقوده الدولة.

ف.م

قال بن ميسية على هامش ندوة صحفية نظمت عشية انطالق 
المؤتمر العام الـ33 لالتحاد العام العربي للتأمين "نحن متفائلون 

بانتعاش أكبر لقطاعنا خالل سنة 2022 بالنظر إلى برنامج االنتعاش 
االقتصادي الهام الذي تقوده الدولة والذي سيكون له األثر الهام على 

قطاع التأمينات المرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع االقتصادي".
وأشار الى أن قطاع التأمينات شهد سنة 2020 تاريخ بداية األزمة 

الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19, "ركودا على المستوى 
الوطني مثل الذي عرفه على المستوى العالمي إذ عرفت نسبة نمو 

قطاع التأمينات في الجزائر تراجعا قدر بـ 5 بالمائة غير أن برنامج 
االنتعاش االقتصادي وتحسن الوضعية الوبائية جراء التدابير التي 

اتخذتها الدولة سمحا سنة 2021 بعودة النمو المسجل قبل وباء 
كورونا".

وال زال هناك الكثير من العمل يمكن القيام به في مجال التأمين 
خاصة ما تعلق بتنويع منتجات التأمين وتلبية احتياجات كافة شرائح 

المواطنين, وفقا للسيد بن ميسية, الذي يعد أيضا رئيس اللجنة 
التنظيمية لمؤتمر اإلتحاد العربي العام للتأمين.

وفي حديثه عن شركات التأمين و إعادة التأمين بالجزائر أعلن أن 
عددها سيصبح 25 شركة قبل نهاية السنة الجارية مع إنشاء شركتين 

عموميتين للتأمينات إحداهما خاصة ب"التكافل العام" تم اعتمادها 
شهر مايو الفارط فيما يجري دراسة ملف اعتماد الثانية الخاصة ب 

"التكافل العائلي".
ولإلشارة سيحضر أكثر من 1300 مشارك من 41 دولة منها 20 
عربية في المؤتمر الـ33 لالتحاد العام العربي للتأمين الذي ينظم 
بدءا من غدا االثنين بمركز االتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران 

تحت رعاية الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان وتحت شعار 
"الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ما هي التحديات 

وهل من فرص للسوق العربي للتأمين" على أن تدوم األشغال ثالثة 
أيام.
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"�سيف �ساخن" ينتظر جيوب املواطنني

 عيد الأ�سحى والعطلة ي�سغطان 
على "ميزانية" اجلزائريني!

يتزامن عيد االأ�سحى هذه ال�سنة مع فرتة عطل اجلزائريني وهو ما �سيمثل  م�ساريف م�ساعفة على كاهل "االأ�سر" هذه 

االأخرية قد جتد نف�سها اأمام خيارين, اإما العيد واقتناء االأ�ساحي التي بداأت التوقعات ب�ساأنها منذ االآن ت�سري اأن اأ�سعارها 

�ستكون مرتفعة, اأو ق�ساء العطلة وهي التي تتطلب اأي�سا ميزانية "كبرية" باتت ت�ستنزف اجليوب.

اأ�سعار الوقود ارتفعت عامليا بـ 59 باملئة

"اأوابك": بور�سة اأ�سعار النفط �ستوا�سل الرتفاع



مواطنون بوالية امل�صيلة يتحدثون جلريدة »الرائد« عن ا�صنغاالتهم ال�صحية

مطالب بتحويل مقر �لن�سيج ب�سيدي �حممد �إىل قاعة عالج

: ق�صنطينة

حجز 15 طن من �ملو�د غري �ملطابقة ب�سبب »�سل�سلة �لتربيد«

املنيعة:

�إطالق عملية �إح�ساء �لطيور �ملهاجرة 
و�ملع�س�سة باملناطق �لرطبة عرب �لوالية

شرع في عملية إحصاء الطيور المهاجرة بصنفيها المائية والمعششة على 
مستوى المناطق الرطبة والبحيرات المنتشرة بإقليم والية المنيعة ، حسبما علم 

لدى مصالح محافظة الغابات بالوالية .
ويجري اإلحصاء بمشاركة الشبكة الوطنية لمالحظي الطيور الجزائريين لمنطقة 

الجنوب الشرقي )2( ، حيث تشمل هذه العملية جميع واليات الوطن والتي تتم 
مرتين كل سنة ، مثلما أوضح محافظ الغابات درقاوي مصطفى. وستشمل هذه 

العملية جميع المناطق الرطبة بالوالية وفي مقدمتها بحيرة »سبخة المالح« 
المصنفة عالميا منذ سنة 2004 في إطار االتفاقية الدولية للحفاظ واالستخدام 

المستدام للمناطق الرطبة ) رامسار( ، حيث وفرت كافة المستلزمات التي 
تتطلبها ، وذلك بغرض الوصول إلى نتائج بخصوص أنواع الطيور وعددها 
الحقيقي ، مثلما أضاف ذات المسؤول . وستحصي محافظة الغابات بالمنيعة 

كافة أنواع الطيور المتواجدة عبر المناطق الرطبة بإقليم الوالية تنفيذا لتعليمات 
المديرية العامة للغابات، إستنادا للمتحدث. وبالمناسبة ذكرت المكلفة بعملية 
اإلحصاء على مستوى الجنوب الشرقي )2( عظامو نجالء أنه لوحظ خالل 

هذه السنة تراجعا »ملحوظا« في أعداد الطيور المهاجرة والذي قد يكون بسبب 
تغيرات المناخ . وفي ذات السياق صرح المفتش بمحافظة الغابات لوالية 

غرداية بوزيدي محمد األمين أنه أحصي خالل العملية السابقة 33 نوعا من 
الطيور المهاجرة و 24 صنفا من الطيور المعششة في المنطقة باإلضافة إلى 

12 نوعا من الطيور المحمية . تأتي هذه العملية اإلحصائية التي تقوم بها 
مصالح محافظة الغابات على المستوى الوطني مرتين كل سنة )شتوي/صيفي( 

في إطار اإلحصاء العالمي للطيور المهاجرة والمعششة بمختلف أنواعها .
واج

اأم البواقي:

حملة حت�سي�سية للحد من �أخطار  �ل�سيف
أطلقت مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي حملة تحسيسية وتوعوية عبر 

مختلف وحداتها المتواجدة عبر دوائر الوالية بمشاركة القطاعات الفاعلة في هذا 
المجال، ووضعت حيز الخدمة للرتل المتنقل لمكافحة حرائق لموسم 2022، 

وتهدف العملية للحد من األخطار ومجابهة الكوارث الطبيعية والحوادث التي تتزايد 
بفعل ارتفاع درجة الحرارة، وبغية التصدي آلثارها على اإلنسان وعلى البيئة.  

وتتواصل عبر دوائر الوالية وبلدياتها عمليات التحسيس بمخاطر حرائق الغابات 
واألراضي الفالحية،، وشرح للفالحين وسكان األرياف والجبال و للعامة أسبابها 

وطرق تفاديها، والتصدي إليها في حالة حدوثها بغية تقليص نسبتها والحد من 
أضرارها على البيئة وعلى اإلنسان. هذا إلى جانب إطالق حملة تحسيسية 

بالمناسبة حول التسممات الغذائية أسباب حدوثها،، وطرق تفاديها بالحرص 
الجيد على احترام سلسلة حفظ المواد الغذائية من مكان إنتاجها ثم نقلها إلى 

الباعة بالجملة ثم التجزئة وصوال إلى المستهلك، الذي يتوجب عليه التنبه الى 
عمليات الحفظ وتواريخ اإلنتاج، وانتهاء الصالحية للمنتجات الغذائية وخاصة 

الحساسة منها. وتجري هذه الحملة التوعوية بمشاركة المديريات الفاعلة في هذا 
المجال، منها مديريات المصالح الفالحية، الري، الغابات، السياحة، الصحة، 
التجارة، وكذا فرع مصالح الصندوق الوطني للتعاون الفالحي على مستوى 

الوالية. وتزامنا وموسم االصطياف واالستجمام للسنة الجارية، ستتضّمن الحملة 
كذلك التحسيس بمخاطر السباحة خالل موسم االصطياف على مستوى السدود 

والمجمعات المائية والبحار، إلى جانب التطرق إلى أخطار اللسع العقربي 
وطرق تفاديها، وكذا التعامل معها عند اإلصابة. 

س.ز

ب�صكرة:

نتائج مهمة حتققها زر�عة �ل�سمندر 
�ل�سكري باملناطق �ل�سحر�وية

نّظم المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية بعين بن نوي ببسكرة يوما تقنيا 
وتحسيسيا حول زراعة الشمندر السكري بالمناطق الصحراوية حيث عرض 

المعهد أمام الفالحين، وممثلي هيئات تقنية منتوج الشمندر السكري في تجربته 
الثانية، والتي أعطت نتائج مهمة حيث وصل وزنحبة الشمندر الواحدة الـ 

10كل.
وأشار مدير عام المعهد إلى نجاح هذه التجربة التي تمت هذا الموسم على 

مساحة هكتار واحد، قام بتموينها صاحب مصنع مختص في تحويل المنتجات 
الزراعية موجود بالمنطقة الصناعية ببسكرة، وهو المصنع الوحيد المختص 

بالجزائر،، والذي نجح في استخالص السكر والكحول الطبي من التمور غير 
القابلة لالستهالك البشري كما أوضح أن تجربة زراعة الشمندر السكري 

تجسيد لخارطة طريق وزارة الفالحة والتنمية الريفية التي تهدف إلى تقليص 
فاتورة استيراد المنتوجات االستراتيجية ومن بينها السكر، وذلك بنسبة 30 
بالمئة على مراحل زمنية وأن التجربة األولى في زراعة الشمندر بمحطة 

عين بن نوي أعطت نتائج مهمة، حيث حققت معدل إنتاج تراوح ما بين 80 
و120 طن في الهكتار، وهو معدل يفوق المعدالت األجنبية، وأن المعطيات 
األولى والتحاليل تشير إلى أن نتائج التجربة الثانية ستكون أحسن من حيث 
الكمية والنوعية، موضحا بأن هذه التجارب تعمل على أصناف قابلة للتأقلم 

مع البيئة الصحراوية من حيث نوعية التربة والمياه. الحصاد التجريبي الثاني 
كان فرصة الطالع الفالحين على أهمية ومردودية زراعة هذا المنتوج، 

وكيفية تحويله إلى سكر وأعالف خضراء للماشية، لكن ما يالحظ هو عزوف 
الفالحين عن خوض التجربة خاصة في ظل غياب مصانع تحويل، حيث 

يقتصر األمر على مصنع واحد. للتذكير، فإن وزارة الصناعة سبق أن أعطت 
موافقتها للمستثمرين باستيراد معامل ومصانع أقل من ثالث سنوات بهدف 

تشجيع الصناعات التحويلية للمواد الزراعية وتقليص فاتورة االستيراد، حيث 
تبقى السوق الجزائرية حاليا، وعلى سبيل المثال مرتبطة باستيراد مادة السكر 

بنسبة 100بالمئة رغم أن هناك إمكانية لتقليص هذه التبعية. وفي انتظار 
نجاح هذه التجارب وإقامة مصانع تحويل، يبقى المنتجون متخوفين من دخول 
هذه التجربة رغم أهميتها ومردودها المادي الذي يفوق 60 مليون سنتيم في 

الهكتار بعد خصم مصاريف عوامل اإلنتاج من بذور وأسمدة.
ق.م

وأكد المعنيون في لقاء لهم مع »الرائد« 
أن هذا الهيكل والذي أنجز بداية تسعينيات 

القرن الماضي على أساس معمل للنسيج 
غير أن أحداث العشرية السوداء كانت 

لتقف في وجه المشروع أين قام المسؤولين 
بتحويله لثكنة تضم أفراد الحرس البلدي، 

وبعد تعافي البالد بقي بدون استغالل .

وأورد المعنيون أن الهيكل المشار إليه 
أعاله  تتوفر فيه الشروط  كونه  يضم 

قاعات عدة من شأنها أن تخصص للعالج، 
مشيرين إلى أنهم اتصلوا بالسلطات 
المحلية على غرار  رئيس الدائرة و 

رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل 
النظر في طلبهم ، وأضاف السكان أنهم 

ينتظرون التفاتة من المسؤول األول 
على الهيئة التنفيذية لوالية المسيلة  وكذا 

ومدير الصحة  لتحقيق هذا المطلب 
الذي يعتبرونه مطلبا ضروريا نظرا 

لتدهور الخدمات الصحية بسبب ضيق 
قاعة العالج القديمة والتي أنشأت بداية 

سبعينيات القرن الماضي. 

بلغت كمية المواد التي تم حجزها من 
طرف مديرية التجارة وترقية الصادرات 
بوالية قسنطينة، خالل شهر ماي الفارط، 

أكثر من 15 طنا من مختلف المواد 
غير القابلة لالستهالك، والتي من شأنها 

اإلضرار بصحة المواطن وسالمته، 
والتسبب في مشاكل عديدة، أو تعد احتياال 

ونصبا من أجل أخذ األموال بطرق ملتوية. 
وحسب ما كشفت عنه مصلحة حماية 
المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة 

وترقية الصادرات، فأن أعوان المديرية 
وخالل خرجاتهم الميدانية، قاموا بحجز 
كمية من المواد غير قابلة لالستهالك، 
خالل الشهر الفارط، قدرت بأكثر من 

15.2 طنا، أغلبها مواد استهالكية ذات 
طابع حيواني. حسب رئيس مصلحة 
حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية 
التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، 

فإن أعوان المديرية وخالل خرجاتهم إلى 
مختلف المحالت التجارية، سواء التي 
تبيع المواد بالجملة أو بالتجزئة، وكذا 
المطاعم المنتشرة عبر ربوع الوالية، 

قاموا بـ3799 تدخل. أسفرت تدخالت 
أعوان الرقابة بمديرية التجارة، خالل شهر 

ماي الفارط، عن تسجيل 516 مخالفة، 
أدت إلى تحرير 506 محضر متابعة 
قضائية، لتجار لم يحترموا القانون في 

شروط البيع، وعلى رأسها شروط النظافة 
واألمن وعرض سلع تضر بأمن وسالمة 
المستهلك. وحجزت مصالح الجودة وقمع 
الغش بمديرية التجارة، الشهر الفارط، في 
إطار البرنامج المسطر من أجل الحد من 

الظواهر التجارية السلبية، أكثر من 1115 
كلغ من المواد غير مطابقة لشروط النظافة 
والسالمة، بعدما وقف األعوان عن عرض 
سلع بطريقة فوضوية، على غرار األكياس 

المفتوحة، ووجود عدد من القوارض بين 
السلع المعروضة، والمتمثلة في عجائن من 
نوع الكسكس وبذور الصوجا، إذ تم إتالف 
هذه المحجوزات التي قدر ثمنها بأكثر من 

97 ألف دينار، وتحرير محضر متابعة 
قضائية في حق التاجر المخالف. وتنصح 
مديرية التجارة وترقية الصادرات بوالية 
قسنطينة، كافة التجار، خاصة خالل هذه 

األيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة، مع 
اقتراب دخول فصل الصيف، بضرورة 

احترام طريقة عرض المواد االستهالكية، 
خاصة الغذائية سريعة التلف، المشكلة 
من البروتينات الحيوانية، مثل الحليب 
ومشتقاته أو اللحوم ومشتقاتها، وعدم 

عرضها على األرصفة، وتركها عرضة 
ألشعة الشمس، مثلما يقوم به العديد من 

التجار عند عرض المياه المعدنية أو 
مختلف المشروبات. كما تنصح المديرية 
باحترام سلسة تبريد المواد سريعة التلف 
بصرامة، وعدم عرضها خارج البرادات 
أو قطع التيار عن البرادات خالل الفترة 

الليلية، عند غلق المحل، في محاولة 
القتصاد الطاقة من طرف التجار، وهو 
األمر الذي يعرض السلع للتلف ويزيد 
من الكتلة البكتيرية في هذه المواد من 

جهة، ومن جهة أخرى، يزيد في مقاومة 
البكتيريا ويجعلها تتأقلم، على عكس العادة، 

وتنشط في درجات حرارة منخفضة، في 
حالة كسر سلسلة البرودة.

ق.م

ياأمل �ساكنة القرية الفالحية ببلدية �سيدي احممد التابعة لدائرة عني امللح جنوب والية امل�سيلة، 

التي تعترب اأكرب جتمع �سكاين على م�ستوى اإقليم البلدية من حيث عدد ال�سكان، اإىل ترقية قطاع ال�سحة 

بذات املنطقة، بتحويل مقر الن�سيج قدميا الكائن مبحاذاة ثانوية العقيدين اإىل قاعة عالج جديدة، كون 

مقر قاعة العالج املوجودة و�سط التجمع احل�سري مل تعد تلبي حاجياتهم.

حممد ق
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بجاية:

مكتتبون يف �سيغة �لرتقوي �ملدعم يطالبون تدخل بلعريبي 
يناشد المكتتبون من الحصة السكنية 140 وحدة سكنية من صيغة 
الترقوي المدعم LPA  المشيدة ببلدية بأميزور في والية بجاية  

وزير السكن  بالتدخل من أجل استئناف أشغال إنجاز مجموع هذه  
الحصة السكنية.

وقد توقفت االشغال حسب مصادر محلية بهذا المشروع بشكل 
كامل منذ عامين أي من سنة 2020 الى غاية هذه اللحظة بعد 
إعالن المقاولة التابعة للقطاع الخاص ) صاحبة اإلنجاز( عن 

إفالسها أمام اللجنة الوالئية المختصة في متابعة مشاريع اإلسكان 
بوالية بجاية. وهوما دفع بهذه األخيرة الى سحب المشروع من 
المقاولة بعد مداولة رسمية دون إحراز أي تقدم في قضية. هذا 

المشروع السكني الذي تنتظره العائالت المستفيدة الستالم مفاتيح 
سكناتها المتقفة عن االنجاز دفع  فيه  المستفيدون ما يقارب 60 
% من المستحقات المالية المترتبة عليهم لدى المقاولة المنجزة 

ومن بينهم من سدد كامل مبلغ السكن. هذا وكان مقررا أن يستلم 
المكتتبون سكناتهم قبل عامين  لوال تعثر المقاولة عن اإلنجاز بل 

توقفها تماما عن األشغال في حدود ٪16 التي بلغتها نسبة تقدم 
أشغال هذه السكنات. و تجدر اإلشارة أن الحصة السكنية هي من 

برنامج 2010 انطلقت بها األشغال سنة 2013 و بعد حوالي 
سبعة سنوات من فترة اإلنجاز تعثرت المقاولة المكلفة باألشغال 
لتبدء معاناة المكتتبين مع رحلة البحث عن الحلول مع مختلف 

اإلدارات. السيما الوكالة العقارية و مديرية أمالك الدولة يغرض 
إيجاد صيغة قانونية بعد تحويل ملكية المشروع السكني إلى الوكالة 

العقارية لبجاية بغية العمل على استئناف أشغال هذه الحصة 
السكنية من أجل تسليم المفاتيح إلى أصحابها الذين ينتظرونها 
بشوق كبير. على اعتبار أن أكثرية المكتتبين يعانون من أزمة 

سكنية حادة. و ذكر أحد المكتتبين أن احد المستفيدين توفوا و لم 
يحققوا حلم دخول سكناتهم، التي دفعوا من أجل أغلى شيء على 

غرار أخرين في أمل كبير من إلتفاتة وزير السكن لحل إشكال هذه 
الحصة السكنية المعطلة عن اإلنجاز بأميزور.

س.ز

ترامواي العا�صمة: 

��ستئناف �ال�ستغالل على م�ستوى �جلزء �لر�بط بني �خلروبة و�لعنا�سر

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، أم في بيان لها، أنه تم استئناف 
استغالل ترامواي الجزائر على مستوى الجزء الرابط  بين 

الخروبة و العناصر.
وأشار ذات المصدر إلى أن خط ترامواي الجزائر يستأنف 

خدمته »على طول الخط«. وأوضحت مؤسسة ميترو الجزائر 
والشركة المكلفة باستغالل وصيانة التراموي في الجزائر 

»سيترام« أن هذا االستئناف جاء عقب انتهاء األشغال التي 
باشرتها المقاطعة اإلدارية  لحسين داي على مستوى شارع 

طرابلس. وللتذكير، فإن استغالل ترامواي الجزائر على 
مستو ى الجزء الرابط بين الخروبة و العناصر كان معلقا منذ 

19 مايو الفارط بسبب أشغال هدم بناية على مستوى شارع 
طرابلس التي باشرتها المقاطعة اإلدارية لحسين داي. وقد تم 
تخصيص حافالت لشركة النقل الحضري و شبه الحضري 

للجزائر العاصمة )إيتوزا( لضمان النقل خالل كامل فترة توقف 
استغالل هذا الجزء.

س.ز
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 كيف تختار املنتجات الع�ضوية بذكاء؟ 

  مع أن التهاب العصب البصرّي غالباً ما 
يختفي وحده دون تدّخل طبّي،  لكن مشاكل 
العيون بشكل عام يمكنها أن تكون خطيرة، 

ويمكنها أن تؤدي إلى فقدان الرؤية إلى األبد، 
ويُنصح المرضى الذين يعانون من التهاب 

العصب البصرّي باآلتي: 
 • مراجعة طبيب العيون عند الشعور بألم 

في العين أو فقدان البصر، كما يجب مراجعة 
طبيب العيون إذا لم يتحّسن المريض أو 

ازدادت حالته سوءاً بعد أخذ العالج الالزم، 
أو الشعور بأعراض تدّل على أن هناك 

مشكلة عصبيّة كاإلحساس بضعف وخدران 
باألطراف.

 •  لتسريع الشفاء يمكن أن يصف الطبيب 
دواء الستيرويد، حيث يتم إعطاؤه عن طريق 
الوريد، وإذا كان المريض يعاني من التصلّب 

اللويحي من شأن هذه الجرعة أن تؤّخر أو 
تخّفض فرصة حدوث مضاعفات مرض 

التصلّب اللويحي األخرى.
 •  من األسباب التي قد تؤّدي إلى حدوث 

التهاب العصب البصرّي الكحول والتدخين 
لذا يُنصح بتجنّب أو التوّقف عن شرب 

الكحول والتدخين.
 •  محاولة تجنّب اإلصابة بالتهاب الجهاز 
التنفسّي الفيروسّي، ألّن %50 من حاالت 

التهاب العصب البصرّي تنجم كرّد فعل 
مناعّي بعد التعّرض اللتهاب فيروسّي، ومع 
أنه من المستحيل تجنّب ذلك تماماً، إلى أّن 
هناك ممارسات يمكن القيام بها للتقليل من 

فرصة اإلصابة بالتهاب الجهاز التنفسّي 
الفيروسّي، على غرار غسل اليدين خاصة 

قبل لمس الوجه، وتعليم األطفال إغالق 

فمهم عند العطس، ويجب الحرص على 
تعليم األطفال كيفيّة المحافظة على النظافة 

الشخصيّة، وجعلهم يدركون أهميّة ذلك، 
وذلك لتقليل انتشار هذه األمراض بين أفراد 

األسرة.
 •  يُنصح المرضى أيضاً بالمحافظة على 

التغذية الجيّدة، وبتناول األغذية الغنيّة 
باألحماض األمينيّة أوميغا 3 وحمض 
ألفا- ليبويك وحمض التورين، وتناول 

التوت، ألّن هذه األغذية تقلّل من االلتهاب، 
كما يفّضل تجنّب شرب المنبهات كالشاي 
والقهوة، وتجنّب تناول اللحوم واألسماك 

المعلّبة، ويفضل تجنّب تناول الخبز األبيض 
عند التهاب العصب البصرّي، شرب كميات 

كافية من المياه، وخاصة خالل مرحلة ظهور 
األعراض الحادة للمرض.

 •  تجنّب ممارسة الرياضة التي تتطلب جهداً 
بدنيّاً كبيراً.

 •  تجنّب اإلفراط بتدفئة الجسم.
 •  ينصح بتناول عصير الخضار المّكون من 
السبانخ، والشمندر األحمر، والجزر؛ إذ يقلّل 

األلم الناتج عن التهاب العصب البصرّي.
 •  تناول المكّمالت التي تحتوي على 

فيتامين2  وفيتاين ب12 وحمض البانتوثونيك 
التي تعمل كمضادات لألكسدة يعّزز وظائف 

األعصاب الملتهبة ويحميها.

  حياة م�صباحي

   فيما يأتي ذكٌر لبعض األطعمة التي يجب على الطفل تجنُّبها خالل السنة األولى من 
ُعمره: 

 • الحليب البقرّي: يُنصح بعدم تقديم الحليب البقرّي كامل الدسم لألطفال خالل السنة 
األولى من ُعمرهم؛ وذلك بسبب عدم احتوائه على ما يكفي من الحديد، وفيتامين هـ، 

واألحماض الدهنيّة األساسيّة، إضافًة إلى احتوائه على كمياٍت من البروتين، والصوديوم، 
والبوتاسيوم أكبر من قدرة جسم الطفل على امتصاصها، مّما قد يُسبّب بعض األضرار، 

ولذلك يُنصح بتأخير تقديم الحليب البقرّي إلى ما بعد ُعمر السنة.
 •  العصائر: يُعّد العصير جزءاً غير ضرورّي في تغذية الطفل، ويُنصح بتناول الفواكه 
كاملة بداًل منه؛ حيث يمكن لشرب كميّاٍت كبيرة من العصير أن يُسبّب اإلسهال، ومشاكل 
في الوزن، إضافًة إلى تسّوس األسنان، وفي حال الرغبة بتقديم العصير للطفل الرضيع 

فإنّه يجب التأكد من أنّه عصير طبيعّي %100، كما يجب تحديد كمية العصير إلى 
نصف كوب في اليوم.

 •  العسل: يمكن للعسل أن يحتوي على األبواغ، التي قد تُسبّب مرضاً خطيراً يُسّمى 
م الُسُجقّي الطفلّي، ولذلك يجب تجنُّب تقديم العسل لألطفال الُرّضع قبل ُعمر السنة. بالتسمُّ

 و�ضفات التخّل�ص من 

�ضواد مفا�ضل الأ�ضابع 

جمال 

ور�ضاقة

اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

   تعّد آالم الظهر إحدى المشاكل الشائعة خالل الحمل، خاّصًة في المراحل األولى، وللتخفيف من آالم 
الظهر وعالجها، هناك مجموعه من النّصائح التي يُمكن اتّباعها، يُمكن ذكر بعضاً منها كما يلي:

 • الحرص على بقاء الظهر مستنداً، ومدعوماً أثناء الجلوس في العمل، أو في المنزل.
 •  تجنّب حمل األشياء الثقيلة. 

 • الحرص على استخدام الفراش الداعم للجسم، ففي بعض الحاالت، يُمكن وضع لوح صلب أسفل 
الفراش الناعم، للتأكد من ثباته. 

 • الحرص على أخذ حّمام دافئ، أو اللّجوء للتدليك.
 •  الحرص على ثني الركبتين مع بقاء الظهر ُمعتداًل عند حمل األشياء، أو التقاطها عن األرض. 

 • التأّكد من ارتداء األحذية الُمسّطحة، للتأكد من توزيع الوزن بشكل متعادل في جميع الجوانب.
 •  الحصول على القدر الكافي من الّراحة، خاّصًة في الفترة األخيرة من الحمل. 

 • اللّجوء إلى العالج البديل، كالُمعالجة اليدويّة، أو الوخز باإلبر، ولكْن تحت إشراف أخصائي 
الحمل.

 •  استخدام الكّمادات الدافئة للتخفيف من االلتهاب، والحرص على ارتخاء العضالت المشدودة.
 •  استخدام وسادة داعمة لمنطقة أسفل الظهر، لتوفير الدعم أثناء الجلوس.

 •  النوم على الجزء الجانبي من الجسم، مع وضع وسادة بين األرجل وأسفل البطن.
 •  ُممارسة تمارين إطالة أسفل الظهر بانتظام.

 •  التخفيف من التوتّر بُممارسة تمارين اليوغا، والتأمل، وغيرها من هذه التّقنيات.

�ضحتك

تدابير 

منزلية

 الأطعمة التي يجب جتُنّبها خالل 

ال�ضنة الأوىل للطفل الر�ضيع 

 طرق تخفيف اآلم الظهر للحامل

ن�ضائح عن التهاب 
الع�ضب الب�ضري

   بناء على نتائج الدراسات ننصحك 
باختيار أصناف محددة من الطعام 

العضوي، وهي التي توجد دراسات 
تدعم وجود فوائد لها، وتجاهل األطعمة 

العضوية التي ال يوجد دراسات تدعم 
فائدتها للحصول على أقصى فائدة ممكنة 

وتوفير المال في آن واحد:
 منتجات اشتريها عضوية هذه المنتجات 

يوجد بعد األدلة على ضرر األنواع 
العادية منها وفائدة العضوية، على 
غرار لحوم الدواجن العضوية التي 

تربت على طعام خاٍل من السماد 

الكيماوي والمبيدات الكيماوية، كما 
أنّها لم تتعرض للمضادات الحيوية مما 
يجعلها أقل عرضة لنمو بكتيريا مقاومة 

للمضادات الحيوية، وإن اضطررت 
لشراء الدواجن غير العضوية ننصحك 

بإزالة الجلد والدهون عنها ففي هذه 
المناطق تتركز المبيدات الحشرية من 

طعام الداجن.
  كما نجد لحم األبقار والخراف تشير 

الدراسات إلى أّن اللحوم العضوية 
تحتوي على كميات أعلى من 

األوميغا3-، وكذا بوشار الميكرويف 
فالمواد الكيميائية التي يُصنع بها بوشار 

الميكرويف ضارة للصحة، وحتى الزبدة 
المصنعة المضافة لها قد تؤدي لمشاكل 

في التنفس على المدى البعيد.
   منتجات اشتريها محليّة وهي عموماً 
الخضار والفواكه بأنواعها، ال يهم بهذه 
المنتجات أن تشتريها عضوية أو غير 

عضوية المهم فعاًل أن تغسلها جيداً 
بفركها تحت الماء إلزالة بواقي المبيدات 
الحشرية عنها، وأن تحاول قدر اإلمكان 

شراءها محلية أي من مزارع بلدك 

 • يترّكز االسمرار الذي يظهر على اليدين في منطقة مفاصل األصابع؛ 
لذلك يتطلّب نوعاً من التركيز واالهتمام حتى تتمّكن الفتاة من التخلّص منه، 

ويكون ذلك إّما باستخدام الكريمات والمبيّضات الصناعية والجاهزة في 
ِمحال التجميل، أو عن طريق استعمال بعض الوصفات واألعشاب الطبيعيّة 
المختلفة والخاّصة بهذه المشكلة، فهنا وفي هذه المقال سنقوم بعرض لبعض 

الوصفات والمواد التي من خاللها يمكن التخلّص من ذلك السواد.
 وصفة الزبادي مع الكركم

 المكّونات:
 •  ملعقتان من لبن الزبادي. ربع ملعقة من الكركم.

 •  طريقة االستخدام: 
   نخلط المكونات معاً، ونضع منها على اليدين، مع فرك لمنطقة السواد 
في األصابع، ومن ثّم نتركها لمّدة ثلث ساعة قبل أن نغسلها بالماء البارد 

والصابون، كما يمكن استعمال هذا الخليط للوجه والرقبة. 
 • وصفة الخيار والحليب

 •  المكّونات:
 حبّة خيار.

 ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.
 أربع قطرات من عصير الليمون. 

طريقة االستخدام: 
نُقطع ثمرة خيار ونهرسها جيداً، ثم نخلطها مع مالعق الحليب وعصير 
الليمون، ونضع من الخليط الناتج على اليدين، ونتركه حتى يجّف تماماً، 

بعد ذلك نشطفه جيداً بالماء البارد والصابون، و يُستخدم الخليط مّرة واحدة 
في األسبوع للحصول على أفضل النتائج.

 وصفة اللوز مع زيت خشب الصندل
 المكّونات: 

خمس حبات من اللوز األخضر المطحون.
 ربع ملعقة من زيت الصندل.

 طريقة االستخدام: 
ن عجينة، ومن ثم نضع منها على اليدين  نخلط المكونات جيداً حتى نُكوِّ

واألصابع، ونتركها لمّدة ربع ساعة قبل أن نغسلها بالماء الفاتر والصابون، 
حيُث يُعتبر اللوز من أفضل المواّد التي تساعد في التخلّص من اسمرار 

األصابع واليدين.

 www.elraed.dz



 ستكون مدينة سبليت اليوم مسرحا لمواجهة 
ووصيفتها  العالم  بطلة  فرنسا  بين  متجددة 
من  الثانية  الجولة  في  وذلك  كرواتيا، 
منافسات المجموعة األولى للمستوى األول 

من دوري األمم األوروبية لكرة القدم.
كحاملة  لفرنسا  األول  الظهور  يكن  ولم 
توجت  التي  الجديدة  القارية  البطولة  للقب 
البرتغال بلقبها األول عام 2019، مشجعاً 
على اإلطالق إذ، وبعدما افتتحت التسجيل 
بهدف رائع لكريم بن زيمة، عادت وانحنت 
أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 على "استاد دو 
العاصمة  شمال  دوني،  سان  في  فرانس" 

باريس.
ديشان  ديدييه  المدرب  فريق  يجد  واآلن، 
نفسه في موقف صعب حيث سيكون مطالباً 
بالتعويض في سبليت من أجل فرض نفسه 

الى  المجموعة  هذه  بطاقة  على  منافساً 
المربع األخير، لكن المهمة لن تكون سهلة 
بسقوط  مشواره  بدأ  كرواتي  مضيف  ضد 
بثالثية  النمسا  أيضاً ضد  مذل على أرضه 

نظيفة.
ذكريات  الفرنسي  المنتخب  ويستعيد 
تغلب  حين  موسكو  في   2018 صيف 
 2-4 المونديال  نهائي  في  كرواتيا  على 
المنتخبين في  لقاء  في نتيجة كررها خالل 
في   2020 عام  األوروبية  األمم  دوري 
"استاد دو فرانس"، قبل أن يفوز إياباً على 
انطوان  هدفي  بفضل   1-2 منافسه  أرض 
الذي يحوم الشك  غريزمان وكيليان مبابي 
ترك  الى  اضطراره  بعد  مشاركته  حول 
ضد  الشوطين  استراحة  خالل  زمالئه 
الدنمارك بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

في  اإلصابة  من  تعافيه  عدم  حال  وفي 
الغائب  مبابي  يكون  لن  المناسب،  الوقت 
المؤثر الوحيد عن "الديوك" إذ يفتقد ديشان 
المباريات  في  فاران  رافايل  المدافع  أيضاً 
الثالث المتبقية الصابته ضد الدنمارك، ما 
اإلنجليزي  ليفربول  مدافع  أمام  الباب  دفع 

إبراهيما كوناتيه لالنضمام الى التشكيلة.
من جهته، يعود ديشان نفسه لالشراف على 
المنتخب بعد غيابه في االيام االخيرة بسبب 

وفاة والده.
وفي فيينا، يسعى كل من المنتخبين النمسوي 
والدنماركي الى تأكيد المستوى الذي قدماه 
في الجولة األولى ضد كرواتيا وفرنسا مع 
رغبة كل منهما بفوز ثاٍن يعزز به حظوظه 

بنيل بطاقة المجموعة الى المربع األخير.

 انتهت مواجهة منتخب إيطاليا ونظيره األلماني اول امس بالتعادل 
المجموعة "أ3"  في  مشوارهما  مستهل  في  وذلك   ،1-1 اإليجابي 

ضمن منافسات النسخة الثالثة من مسابقة دوري األمم األوروبية.
وتقدم لورينزو بيليغريني لمنتخب إيطاليا بهدف أحرزه في الدقيقة 
حمل  بهدف  التعادل  ألمانيا  أدركت  فقط،  دقائق  ثالث  وبعد   ،70

توقيع جوشوا كيميتش.
النسخة  المنتخبان على أول نقطة لهما في  النتيجة، تحصال  وبهذه 
في  الثاني  المركز  ليتقاسما  األوروبية،  األمم  لدوري  الحالية 
المجموعة، التي يتزعمها المنتخب المجري الذي حقق فوزا مفاجئا 
المجر  إيطاليا مع  وتلعب  بهدف دون رد،  اإلنجليزي  نظيره  على 

وألمانيا ضد إنجلترا في الجولة الثانية الثالثاء المقبل.
أمام  مفاجئة  لهزيمة  اإلنجليزي  المنتخب  تعرض  جهته،  من 
مضيفه المجري -0 ، في افتتاح مشواره في بمسابقة دوري األمم 

األوروبية، وأحرز دومينيك سوبوالزي، هدف المباراة الوحيد من 
ركلة جزاء، في الدقيقة 66.

"يويفا"  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  فرضها  التي  العقوبة  ورغم 
العام  عنصرية  انتهاكات  بسبب  المجري،  المنتخب  جماهير  بحق 
الماضي، شهدت المواجهة أمام إنجلترا على ملعب "بوشكاش أرينا" 

حضور حوالي 30 آلف مشجع أغلبهم من األطفال.
عشر  الرابعة  سن  دون  لألطفال  يسمح  الـ"يويفا"،  لوائح  وبحسب 
بحضور المباريات التي تقام خلف األبواب المغلقة، على أن يتواجد 
شخص بالغ واحد مقابل كل عشرة من المشجعين األطفال، وهي 
الثغرة التي استغلها االتحاد المجري لكرة القدم في مباراة منتخبه 
بالمتفرجين،  أرينا"  "بوشكاش  ملعب  مدرجات  لملء  إنجلترا  ضد 
على  المجري  المنتخب  فيها  يتغلب  التي  األولى  المرة  هي  وهذه 

نظيره اإلنجليزي منذ العام 1962.

هزيمة موجعة لإنجلترا في المجر

اإيطاليا واألمانيا تفترقان على التعادل في المناف�سة الأوروبية

فليك يوؤكد اأنه غير را�ض عن اأداء األمانيا:

"معجب بطريقة مان�سيني ولم نتوقع 
تما�سك اإيطاليا"

 
"القوة" و"الدقة"،  افتقد  أن فريقه  ألمانيا،  لمنتخب  الفني  المدير  فليك،  أكد هانز 
خالل تعادله مع مضيفه اإليطالي، في مستهل مشوار الفريقين في دوري األمم 

األوروبية.
األلماني،  المنتخب  فيها  قاد  مباريات  للخسارة، طوال عشر  فليك  يتعرض  ولم 
ليحل ثالثا في قائمة المدربين الذين نجحوا في تفادي الهزيمة في هذا العدد من 
المواجهات، بعد سيب هيربرغر ويوب ديرفال، ورغم ذلك، لم يكن فليك راضيا 

عن أداء فريقه، وطالب العبيه بالتطور بسرعة.
وقال في مؤتمر صحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم ضللنا طريقنا بعد 15 أو 
20 دقيقة، منتخب إيطاليا لعب بشكل جيد جدا، وقد ارتكبنا الكثير من األخطاء 
هي  "هذه  وواصل:  الدفاعية"،  والصالبة  القوة  وافتقدنا  الهجمات،  بناء  في 
الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها، حتى نظهر بشكل أفضل يوم الثالثاء المقبل 
)أمام إنجلترا(.. لم نطبق ما يتم تنفيذه خالل التدريبات، وهذه ليست المرة األولى 

التي يحدث فيها ذلك".
وتابع: "منتخب إيطاليا كان متماسكا ومتمرسا أكثر مما كنا نتوقع، وبالتالي كان 
مباشرًة"، وأردف  تقدمه  بعد  التعادل،  ننجح في تسجيل هدف  أن  اإليجابي  من 
فليك: "هذا يؤكد أن دوري األمم األوروبية يمنحك فرصة مواجهة منافسين في 
غاية القوة.. مستوانا كان سلبيا بشكل عام اليوم، نستطيع ويتحتم علينا أن نبذل 

المزيد.. افتقدنا القوة ودقتنا المعتادة".
قطر  مونديال  إلى  التأهل  في  بفشله  إيطاليا في صدمة كروية،  منتخب  وتسبب 
2022، لكن فليك يرى أن اآلزوري ليس بعيدا عن تصدر المشهد، على صعيد 

الكرة العالمية، لفترة طويلة قادمة.
القدم،  كرة  وتتنفس  تعيش  أمة  "إيطاليا  السابق:  ميونخ  بايرن  مدرب  وأوضح 
بها  لعبت  التي  وبالطريقة  بمانشيني،  معجب  أنا  الدفاعية،  بالصالبة  يتمتعون 
إيطاليا في يورو 2020، لقد أصبحنا جميعا مشجعين إليطاليا بشكل تدريجي، 
عندما شاهدنا الطريقة التي لعبوا بها خالل تلك البطولة، اآلزوري لديه كل ما 

يحتاجه لبناء عصر آخر".
 

حر�ض على ا�ضتعرا�ض م�ضوار الفريق في المو�ضم المنق�ضي

مالك مان�سي�ستر �سيتي يناق�ش خطط 
المو�سم الجديد مع غوارديول

عقد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
مع  اجتماعا  اإلنجليزي،  سيتي  مانشستر  نادي  ومالك  اإلمارات  بدولة  الرئاسة 

اإلسباني بيب غوارديوال مدرب الفريق السماوي.
للتواصل  "تويتر"  موقع  عبر  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  حساب  ونشر 
االجتماعي، مجموعة صور على هامش اللقاء، وكتب "التقى الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديوال".
وأضاف "حضر اللقاء خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي، وجاء االجتماع 
في أعقاب فوز النادي ببطولة الدوري اإلنجليزي الممتاز مؤخراً، ولمناقشة خطط 

الموسم المقبل 2023-2022".
وتعكس تغريدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اهتماما كبيرا بمستقبل الفريق 

السماوي، والوقوف على خطط االستعداد للموسم الجديد.
كذلك كان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حريصا كل الحرص على استعراض 
تتويجه  شهد  الذي  البطوالت،  بمختلف  الماضي  الموسم  في  سيتي  مان  مشوار 

بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز، بعد صراع شرس مع ليفربول.
 

الدون يح�ضد ثمار مجهودات المو�ضم الما�ضي

رونالدو يوا�سل �سيد الجوائز مع 
مان�س�ستر يونايتد

 
 توج النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة جديدة رفقة مانشستر يونايتد، 
بعد فوزه بجائزة السير "مات باسبي"، كأفضل العب في الفريق خالل الموسم 
الماضي، وحصد "الدون"، أمس كذلك، جائزة أفضل هدف للشياطين الحمر في 
الموسم المنصرم، وذلك بعدما نال غالبية األصوات بفضل الهدف األول، الذي 
آذار  مارس  في  ترافورد،  أولد  ملعب  على  هوتسبير  توتنهام  شباك  في  سجله 

الماضي.
بنتيجة )2-3(،  للفوز  فريقه  ليقود  المباراة،  تلك  في  هاتريك  رونالدو  وأحرز 
واحتل رونالدو كذلك المركز الثاني في التصويت، بفضل الهدف الذي سجله على 
الطائر في شباك توتنهام أيًضا، ولكن في مباراة الدور األول، بينما جاء هدف 

أليكس تيليس في شباك فياريال بالمركز الثالث.
وفاز النجم البرتغالي بهذه الجائزة، للمرة الرابعة في مسيرته، وهو رقم قياسي 
منذ تقديم مانشستر يونايتد للجائزة للمرة األولى، في موسم )2005 - 2006(.

ريا�ضيالإثنني 06 جوان 2022 املـوافق لـ 07 ذو القعدة 1443 هـ  08

 www.elraed.dz

 الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية:

فرن�سا في مواجهة متجددة مع كرواتيا بحثا 
عن التعوي�ش

مان�ضيني ي�ضيد باأداء عنا�ضره اأمام المان�ضافت وي�ضرح:

"كنا �ساذجين اأمام األمانيا وطريق اإيطاليا ما يزال طويال"
 

أشاد روبيرتو مانشيني المدير الفني إليطاليا، 
بالعبي منتخب بالده بعد التعادل مع ألمانيا 

دور  من  األولى  الجولة  في  لمثله،  بهدف 
المجموعات بدوري األمم األوروبية.

راي  لقناة  تصريحاته  في  مانشيني  وقال 

نستقبل  أن  "أمر مؤسف  اإليطالية  سبورت 
هدف التعادل بعد هدفنا مباشرة، كنا ساذجين 
ألنها لم تكن مباراة سهلة خاصة في البداية".
تلعب  التي  األولى  المرة  "إنها  وأضاف 
لقد  معا،  الالعبين  من  المجموعة  هذه  فيها 
اضطروا  عندما  وعانوا  رائع،  بعمل  قاموا 
الهجوم،  عليهم  كان  عندما  وهاجموا  لذلك، 
"علينا  وتابع  جيدا"،  أداء  قدموا  الالعبون 
أن  إال  يسعنا  ال  فريقنا،  على  التركيز  فقط 
التطور  من  الشباب  هؤالء  يتمكن  أن  نأمل 

بسرعة".
االفتتاحية  مباراتها  إنجلترا  خسارة  وعن 
ووجود إيطاليا بالمركز الثاني، قال "نتيجة 
ما  أمامنا  والطريق  شيئا،  تغير  ال  واحدة 
الالعبون  "قدم  واختتم  جدا"،  طويال  يزال 
من  ألمانيا  سهال،  ليس  األمر  جيدا،  أداء 
أفضل فرق العالم حاليا، كنا مترددين بعض 

الشئ في البداية وبدأنا المباراة ببطء".



تطير اليوم تشكيلة المنتخب الوطني إلى 
العاصمة التنزانية دار السالم، تحسبا 

لمواجهة المنتخب المحلي يوم األربعاء 
القادم بملعب "ناسيونال ستاديوم" في 

إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس 
إفريقيا لألمم بكوت ديفوار.

وسيعمل أشبال الناخب الوطني جمال 
بلماضي على تأكيد جدارتهم باحتالل 

المرتبة األولى في مجموعتهم بعد الجولة 
األولى، والتي عرفت فوز الخضر 

بهدفين دون مقابل أمام الضيف أوغندا، 
وتعادل تنزانيا مع النيجر بهدف لمثله.

واستأنف رفقاء المتألق يوسف باليلي 
مساء أمس التدريبات، حيث أجروا 

حصة بمركز تقوية العضالت التابعة 
للمركز التقني الوطني بسيدي موسى، 

تحت قيادة رمي سليم النكو، حسبما 
أكده بيان االتحادية الجزائرية لكرة 

القدم عبر موقعها الرسمي أمس.
وأضاف المصدر ذاته أن الطاقم الفني 
للمنتخب الوطني قسم عناصره لثالث 
مجموعات، وبدأت الحصة التدريبية 
األولى على الساعة الرابعة والنصف 

زواال، قبل أن يتجمع الالعبون إلجراء 

حصة جماعية على السادسة مساء.
واستعاد محاربو الصحراء روح 
الفوز، وأكدوا أنهم قادرون على 

النهوض مجددا بعد كبوتي كان 2022 
واإلقصاء من مونديال قطر، حيث 

جرت تدريبات أمس في روح معنوية 
عالية، وعرفت إصرارا كبيرا من 

الالعبين والطاقم الفني على ضرورة 
مواصلة السير على تحقيق المزيد من 
النتائج اإليجابية، وضمان التأهل للكان 

في أسرع فرصة ممكنة.
أمير.ل

الالعبون عادوا اأم�س اإىل التدريبات مبعنويات مرتفعة

�لخ�صر يطيرون �ليوم �إلى تنز�نيا وي�صرون على نتيجة �إيجابية

قال اأن باليلي مل يفاجئه واأثنى على احلار�س زغبة، بلما�ضي:

فوزنا �أمام �أوغند� م�صتحق
وعلينا �لمو��صلة على هذ� �لمنو�ل �أمام تنز�نيا

توبة يدعو للرتكيز على املباراة القادمة، وباليلي ي�ضدد:

�صنفعل �لم�صتحيل للعودة بكامل �لز�د من تنز�نيا للحفاظ على �ل�صد�رة

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن رضاه التام، بالفوز 
على أوغندا بنتيجة هدفين دون مقابل، بالجولة األولى من 

منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس 
أمم أفريقيا التي تقام بكوت ديفوار العام المقبل.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا نعلم 
أن منتخب أوغندا سيشكل لنا عدة صعوبات، خاصة وأنه 

يمتلك صالبة دفاعية كبيرة، وقدم مباريات كبيرة في تصفيات 
المونديال، وأحرج المنتخب المالي، المنتخب األوغندي لم يقدم 

أي شيء باستثناء ركلة الجزاء التي جاءت إثر ركنية، وما 
عدى ذلك كنا األفضل، خاصة وأن أسلوبه ساعدنا على اللعب 

بأريحية في الهجوم".
ودعا بلماضي عناصره لمواصلة تحقيق النتائج اإليجابية: 

"أشكر كل الالعبين الذي قدموا مباراة كبيرة، بالنسبة لي لقد 
كانوا في المستوى، وتحلوا بروح عالية سواء القدماء أو الجدد، 
والجميع كان جاهزا لتقديم اإلضافة، يجب أن نواصل على هذا 
المنوال في المباراة القادمة أمام المنتخب التنزاني، وسنفعل ما 

في وسعنا للعودة بكامل الزاد".
كما أشاد بلماضي، بالمستوى الذي ظهر به الثنائي يوسف 

باليلي، والحارس مصطفى زغبة، حيث اعتبر تألقهما باألمر 
الجيد، والمفيد للجزائر: "زغبة حارس جيد للغاية، أنا أتابعه منذ 
فترة وأعرف إمكانياته جيدا، لقد بدل جهدا كبيرا في المعسكر، 

وأقول له لقد شاركت أساسيا محل رايس ألنك تستحق ذلك، 
مستوى باليلي لم يفاجئني، فهذا النوع من الالعبين قادر على 

صنع الفارق في أي لحظة، وأنا سعيد بتواجده معنا، وبالمستوى 
الذي ظهر به مع فريقه في الدوري الفرنسي رغم حداثة عهده، 

وأدعوه للمواصلة على هذا المنوال".
أما فيما يخص مواجهة تنزانيا يوم األربعاء القادم في الجولة 

الثانية، قال: "بخصوص مباراة تنزانيا نتوقع أنها لن تكون 
سهلة، وسنلعبها على ملعب سيكون ممتلًئا عن آخره، ال أعلم 

بخصوص حالة أرضية الميدان، لكنهم سيفعلون ما في وسعهم 
للفوز علينا".

ق.ر
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�ضليماين يبدي رغبته يف لعب كان 2023 

ومونديال 2026، ويوؤكد

ل �أفكر في �لعتز�ل و�أطالب 
باحتر�م محرز لأنه لعب كبير

 
عبر إسالم سليماني، القائد الجديد للمنتخب الوطني عن رغبته في االستمرار 
مع الخضر ألطول فترة ممكنة، مستغربا في الوقت ذاته ترويج األخبار عن 

رغبته في االعتزال، بعد عطاء دام عشر سنوات، واستغل الفرصة للدفاع عن 
رياض محرز بعد االنتقادات التي وجهت له مؤخرا.

وقال سليماني في تصريحات صحفية: »بلوغ 33 سنة حاليا ال يعني أن 
الالعب بات كبيرا في العمر، ويقترب من االعتزال، ففي كل منتخبات العالم 

تجد عناصر الخبرة، لكن هنا فقط ما زال البعض يرى أنه حان وقت اعتزالهم، 
من الجيد وجود عناصر الخبرة في أي فريق، حتى ينقلوا تجربتهم والثقة 

لالعبين الشباب«، مردفا »العمر مجرد رقم فقط«.
وتابع »ما وصلت إليه لم يأت بسهولة، لقد جاء بالعمل الجدي وثقتي بنفسي، 
وفقني الله الذي أحمده كثيرا، وأنا اآلن مع المنتخب منذ 10 سنوات، وأتطلع 
للمزيد إن شاء الله، حمل شارة القيادة أمر عادي، وهناك العديد من الالعبين 

القدماء الذي يستحقونها كرياض محرز، عيسى ماندي، ورايس مبولحي، 
والمهم بالنسبة لي هو القدرة على إفادة الالعبين الشباب«.

كما دعا سليماني إلى احترام زميله في المنتخب رياض محرز، والوقوف إلى 
جانبه، في ظل الحملة التي طالته في الفترة األخيرة: »يجب احترام محرز، 

فهو العب كبير، وينشط في ناد كبير، إذا كان يقول إنه مريض، فيجب 
احترامه، ألنه لم يسبق له أن قال ال للمنتخب الوطني، وكان دائم الحضور ولم 

يعتذر يوما عن تمثيل األلوان الوطنية«.
وختم هداف المنتخب الوطني التاريخي تصريحاته بالقول: »أهدف للتأهل إلى 

كأس أمم أفريقيا وبعدها سنرى، وإذا كنت في كامل قواي، فأنا جاهز لرفع 
التحدي مع المنتخب ولما ال التأهل لكأس العالم 2026«.

ملعب �ضيق جاهز لالألعاب املتو�ضطية بوهران:

تقدم �لتجارب �لتقنية على �صبكة �لإنارة بنجاح
تتقدم االختبارات التقنية على شبكات اإلنارة الرياضية لملعب سيق لكرة القدم التابع 
للقطب الرياضي الجديد لوالية معسكر بطريقة »مرضية للغاية« قبل أسابيع قليلة 
من انطالق الدورة ال19 أللعاب البحر األبيض المتوسط المقررة بوهران بداية 
من 25 جوان الجاري، حسبما علم امس من المديرية الوالئية للشباب والرياضة.
وصرح المسؤول األول عن مديرية الشباب والرياضة بوالية وهران لحسن 

لعجاج بأن ملعب سيق، الذي سيستضيف جزءا من مباريات دورة كرة القدم، 
يخضع الختبارات فنية على شبكة اإلنارة الخاصة به منذ عدة أيام، وهي 

العملية التي خصت لحد اآلن 50 بالمائة من هذه الشبكة، معربا عن ارتياحه 
لنتائج هذه االختبارات.

وأضاف بأن هذه التجارب ستنتهي األربعاء المقبل، وهو اليوم المحدد أيضا 
الستكمال االختبارات التي تقام على مستوى جميع مرافق الملعب، على غرار 

البوابات اإللكترونية وعددها 12.
وتبلغ سعة الملعب المعني 20 ألف مقعدا، علما أنه ال يحتوي على مضمار 

أللعاب القوى، ويعد جزًءا من مركب رياضي يضم ملعًبا أللعاب القوى 
ومسبًحا أولمبًيا وفضاءات أخرى مخصصة لمختلف الرياضات، ويحتوي هذا 

الملعب، المشيد على الطريقة »اإلنجليزية«، على مدرجات مغطاة بالكامل 
ومجهزة بكراسي فيما أن أرضيته معشوشبة طبيعيا، حيث أنه مزود بكافة 
المعدات الالزمة مثل نظام المراقبة عن بعد بكاميرات وبوابات إلكترونية 

وأربع غرف تبديل مالبس والعديد من المرافق األخرى.
فاز بلقبه الـ14 يف دورة روالن غارو�س اأم�س

ناد�ل يعتلي عر�س �لتن�س بـ5 �أرقام تاريخية
سطر اإلسباني رافائيل نادال تاريخا جديدا عقب تتويجه، أمس بلقب بطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس »روالن غاروس 2022«، بعد بفوزه في المباراة 

النهائية على النرويجي كاسبر رود بثالث مجموعات دون رد.
وحقق النجم اإلسباني 5 أرقام تاريخية، عقب تتويجه بلقب بطولة روالن غاروس 

للعام 2022، وابتعد بصدارة األكثر تتويجا بالبطولة بواقع 14 مرة، كما بات 
يتربع على عرش األكثر فوزا بالبطوالت األربع الكبرى »غراند سالم« بـ22 

لقبا بفارق لقبين عن الصربي نوفاك جوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.
وبات نادال على بعد لقبين فقط من صدارة األكثر تتويجا في تاريخ »غراند سالم« 

للرجال والسيدات، حيث تحتل القائمة، األسترالية مارغريت كورت )24 لقبا(.
وتعد هذه المرة األولى في التاريخ التي يتوج فيها نادال بلقبي أستراليا المفتوحة 
وروالن غاروس في موسم واحد، كما أنها ثالث مرة يحصد فيها لقبين متتاليين 

من البطوالت األربع الكبرى بعد روالن غاروس وويمبلدون في 2008  
وروالن غاروس وويمبلدون وأمريكا المفتوحة بعام 2010.

أيضا، فإن صاحب الـ36 عاًما ويومان، هو أكبر العب سناً على مستوى 
الرجال يفوز بإحدى نسخ روالن غاروس، وذلك منذ اندماج البطولة ضمن 

»الجراند سالم« في عام 1925.
ويعد هذا اللقب هو رقم 63 الذي يحققه نادال على المالعب الترابية، أي يبتعد 

بـ14 لقبا على األقل عن أي العب آخر في عصر االحتراف، وهنا اإلشارة 
إلى األرجنتيني غييرمو فيالس، والذي فاز بـ49 لقبا.

المثير أن نادال خاض 115 مباراة طوال مشواره االحترافي بطولة روالن 
غاروس، ولم يخسر سوى 3 مباريات فقط بواقع مرتين على يد جوكوفيتش 

وأخرى أمام السويدي روبن سودرلينغ.
ق.ر

عبر الدولي الجزائري يوسف باليلي 
العب عن سعادته بالفوز على أوغندا، 

في الجولة األولى من التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، وأكد 

زميله أحمد توبة ان الخضر مطالبون 
بالتأكيد أمام تنزانيا يوم األربعاء.

وقال باليلي في تصريحات صحفية 
بعد المباراة: »نحمد الله كثيرا على 

هذا الفوز الذي جاء في مرحلة حساسة 
يعيشها المنتخب، خاصة بعد خسارتنا 

أمام الكاميرون، وفشلنا في بلوغ 
المونديال، اآلن نركز على استعادة 

توازننا، وتحقيق الفوز بأكبر قدر ممكن 
من المباريات، لنتأهل إلى كأس أمم 

أفريقيا، وإسعاد جماهيرنا، التي تستحق 
كل الخير، وتحب بلدها حد النخاع«.

وأكد نجم الخضر على ضرورة التركيز 
على مباراة األربعاء: »سنبدأ من هذه 

اللحظة في التفكير بمباراتنا القادمة أمام 
المنتخب التنزاني، الذي يعد خصما ال 

يستهان به، خاصة أنه عاد بالتعادل من 
النيجر، وهذا يعني أن مهمتنا ليست 
سهلة، لكننا سنفعل المستحيل للعودة 
بكامل الزاد، للحفاظ على الصدارة«.

من جهته، عبر أحمد توبة، عن سعادته 
بالفوز على أوغندا، وقال لوسائل 

اإلعالم عقب المباراة: »لقد كانت مباراة 
صعبة للغاية، ومازاد من تعقيدها أننا لم 

نستطع التسجيل منذ البداية، وجاء الهدف 
األول بعد مرور نصف ساعة تقريبا، لم 
تكن هناك فرص خطيرة ضدنا، الحمد 
لله سيرنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا 

في تسجيل هدفين وكان بإمكاننا تسجيل 
المزيد، ولكن غياب الحظ حال دون 
ذلك، والمهم أن شباكنا لم تتلقى أي 

هدف«.
وأضاف مدافع المنتخب الوطني: 
»سنرتاح الليلة، وسنحتفل بالفوز 

المحقق، وبداية من الغد سنبدأ التفكير 
في المباراة القادمة أمام تنزانيا، بملعب 

السالم إن شاء الله«.
ق.ر



ال يمكن للمار بحي "قناني" بالجلفة هذه األيام وتحديدا 
بالقرب من "عمارة البابور"، إال أن يقف أمام مطعم 

"المندي الملكي" الجديد لصاحبه "عادل سويح" 
والذي تنبعث منه رائحة الكبسة اليمنية ولحم الخروف 

والدجاج والبوزلوف المردوم، باالضافة إلى الكبدة 
والبيتزا والتاكوس، أكالت اغلبها تطهى على الفحم.

المرتادون على هذا المطعم يثمنون مثل هذه البمادرات 
الرامية إلى إحياء الثرات الجلفاوي األصيل عبر قائمة 

طويلة من األكالت العريقة التي تفخر بها المنطقة 
ككل،  التقينا باألخ  "فتحي عياد " مع عائلته  من 

والية الجلفة والذي أكد لنا أن هذه هي المرة األولى 
التي يزور فيها المطعم وأن األكل هنا لذيذ ومتنوع 

وخاصة أنه مطهو بطريقة طبيعية.
األخت " كهينة شراد " من العاصمة ومقيمة بالجلفة 
منذ مدة، أكدت ان األكل بهذا المطعم له ذوق خاص 
ومختلف خاصة عندما يتعلق األمر بالكبسة اليمنية  

وهذا راجع الى أنه مطهو على الفحم وقالت إنها 
بالرغم من أنها تزور هذا المطعم ألول مرة، إال أنها 

ستعود اليه  في أول فرصة.
وعن المشاريع المستقبلية للمطعم  كشف"بن مشير 

الحواس" وهو أحد الطباخين عن استعداد فريقة 
العمل إلدراج أكالت مغربية، إلى جانب األكالت 

الوطنية المشهورة والهدف من هذا الخيار هو التنوع 
في األطباق بما يسمح بإرضاء أذواق كل الزبائن 

وضمان عودتهم مرة ثانية على حد تعبيره، ليؤكد أن 
األسعار المقترحة تنافسية وهي في متناول الزبون.
وتبقى األطباق الجزائرية من ألذ وأشهى األطباق 

على المستوى العربي والدولي وهذا راجع 
للحضارات التي تعاقبت عليها والتغييرات التي 

شهدتها هذه األطباق والتناغم بين االطباق التقليدية 
والحديثة، بحيث يحتل المطبخ الجزائري المرتبة 

األولى عربيا والمرتبة السادسة والعشرون عالميا، 
على أمل أن تنظم السلطات الوالئية بالجلفة في 

القريب العاجل أول مهرجان لألطباق الجزائرية 
بالوالية، ترويجا لهذه الوجهة لتكون ضمن وجهات 

السياحة الوطنية.

إشـهـــار
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قرار جديد يخ�ص الفائزين الذين جتاوزت اأعمارهم 65 �سنة

 14 األف �سخ�ص ا�ستكملوا 
الإجراءات اخلا�سة باحلج حلد الآن

أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة  أحمد سليماني بأن عدد الحجاج الذين سجلوا 
أنفسهم عبر البوابة الرقمية للديوان ودفعوا تكلفة الحج  لحد اآلن بلغ 14 ألف شخص من أصل 

الحصة المخصصة للجزائر هذه السنة من قبل العربية السعودية والمقدرة بـ 18697حاجا.
  ودعا سليماني خالل مشاركته ضمن برنامج " ضيف الدولية " لإلذاعة الوطنية، أمس، 

المواطنين إلى اغتنام مهلة األربعة أيام اإلضافية التي قررها الديوان،و تنتهي يوم الـ 8 جوان 
الجاري، لتسجيل أنفسهم عبر البوابة اإللكترونية و التوجه إلى مقرات الدوائر الوالئية من أجل 
اإلسراع في  استكمال جميع الخطوات اإلدارية المعمول بها والخاصة بعملية الحج ومنها حجز 

تذاكر السفر عبر المنصة الرقمية .
وكشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة بأنه تم تحيين البيانات الخاصة بقرعة الحج 
للموسم 2020-2021 والتي كانت  ألغيت بسب جائحة كورونا، وقال في هذا الخصوص إنه 
تقرر إرجاء عملية الحج للفائزين ضمن هذه القرعة للبالغين من العمر أكثر من 65 سنة إلى 

الموسم المقبل .
واعترف المدير لعام للديوان الوطني للحج والعمرة بأن تكلفة الحج المقدرة بدء من هذه السنة 
بأكثر من 86 مليون سنتيم تعتبر نقطة سوداء، غير أنه قال إن ذلك يعود لجملة من العوامل 

منها خروج العالم من أزمة جائحة كورونا و ما تبعها من ارتفاع األسعار وغالء المعيشة وقيام 
السلطات السعودية بفرض رسومات جديدة على عديد الخدمات بنسبة تتراوح مابين 05 إلى 

15 بالمائة لم تكن موجودة من قبل، منها التأمين الطبي والتأمين على "الكوفيد " ورسوم جديدة 
على التأشيرة.وتحدث سليماني عن فرض السلطات السعودية إلجراءات جديدة فيما يتعلق 

بتنظيم الحج في المشاعر المقدسة، حيث صارت هذه العملية تتم عبر آلية جديدة بدء من هذه 
السنة وتستكمل العام المقبل، وتتضمن باقة من عروض الخدمات تختار بعثات الحج ما يناسبها 

من أسعار وبما يتوافق مع رغبات وقدرات حجاجها .
وعن سؤال عما إذا كانت هذه األسعار مرشحة لالنخفاض في المستقبل، قال المدير العام 

للديوان الوطني للحج والعمرة، إن ذلك يخضع لقانون العرض والطلب، غير أنه أشار إلى 
وجود بعض التخوفات من احتمال ارتفاعها بعد أن تستعيد جميع الدول العربية واإلسالمية 

حصصها التقليدية، بما يرفع عدد الحجاج إلى أكثر من 1.8 مليون حاج وما يقابله من ارتفاع 
للطلب على الخدمات .

وطمأن سليماني الحجاج بأن البعثة الجزائرية حجزت أفضل الخدمات هذا الموسم وقال إنه 
وبتوجيهات من الوزير األول قام الديوان بحجز فنادق وأماكن اإلقامة قريبة جدا من الحرم 

سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.
ع. ط

حتت �سعار " احلج بني ال�شريعة وال�شعرية "

 اأيام اإعالمية وتكوينية حول احلج 
مبدر�سة " الإخال�ص الثقافية" باجللفة 

بمناسبة اقتراب موسم الحج ، قامت مدرسة " االخالص الثقافية " بالجلفة بتنظيم ستة ايام 
تكوينية ، اعالمية و توعوية للحجاج الميامين تحت شعار " الحج بين الشريعة و الشعيرة " 

وهذا بحضور مجموعة من الحجاج المتوجهين الى البقاع المقدسة باالضافة الى كل المساهمين 
.وقد تم تنظيم هذه االيام التكوينية تحت اشراف مدير المؤسسة الشيخ " السالت جابري " 

ومهندس الدورة "بن االبيض المختار " باالضافة الى  مجموعة من ائمة المساجد بالتناوب  
خالل فترة التكوين و كل حسب الموضوع الذي سيقدمه، باالضافة الى ممثل عن الحماية 
المدنية وطبيب وممثلين عن وكالة سفرمن أجل تبادل الخبرات والتجارب وتقديم النصح 

واالرشاد .
وسيستفيد خالل هده  الدورة الحجاج من التكوين الفقهي للحج و المتمثل في شروط الحج  و 
اركانه و ابوابه، باالضافة الى الجانب التنظيمي و االداري  الخاص بتاشيرة السفر ، التذاكر 

واالقامة، أما الجانب التطبيقي فيتمثل في كيفية االحرام ومكان المبيت والطواف وهذا من اجل 
انجاح الركن الخامس من اركان االسالم .

لعجاج حمود عزيز 

مطعم “املندي امللكي“ يتفنن يف اإعداد اأ�شهى املاأكوالت

ال�سارع اجللفاوي  اأطباق حملية مميزة ت�سنع يوميات 
لكل والية من واليات الوطن عادات وتقاليد تتميز به، والية اجللفة بدورها ت�شنع احلدث يف فن الطبخ، اأين يتم طهي 

األذ االأطباق مثل اللحم بالك�شك�شي وهذا لكرثة اللحم املقدم والتوابل امل�شتعملة وكذا البهارات، طبق املردود والرفي�ص 

والروينة وغريها من املاأكوالت التي تعدت �شهرتها حدود الوطن حا�شرة بقوة ي هذه الوالية امل�شيافة. 



   افتتح أمس األول، برواق »الطاووس« 
بمركز الفنون لرياض الفتح بالجزائر 

العاصمة، معرض فني للتشكيلي موسى 
بوردين يضم مجموعة من آخر أعماله التي 
أنجزت جلها خالل السنة الجارية ليواصل 

فيها استنطاق حضور المرأة في المجتمع بكل 
تجلياته، من خالل الرموز واللباس التقليدي، 

بكل ما تحمله من دالالت تشع بالجمال وسحر 
التراث.

  وتهيمن المرأة بكل حضورها االجتماعي 
والروحي على أعمال بوردين، صاحب 76 

عاما، والذي يعد من رواد الفن التشكيلي 
الجزائري المعاصر، بما يقدمه من عناصر 

تقنية وفنية عالية تبرز مكانة وحضور المرأة 
ومساهمتها في حماية التراث والثقافة بجمالية 
وحساسية مفعمة، حيث يتيح لزوار المعرض 

الذي يحمل عنوان »أعمال جديدة« فرصة 
الولوج إلى عوالم المرأة الساحرة ليأخذنا من 

خالل لوحاته البديعة التي تعج بالحياة واأللوان 
و وشوشات النساء إلى رحلة حنين ولحظات 

جميلة للمرأة في المجتمع الجزائري.
  كما تنبعث من األعمال المعروضة للفنان، 
الذي يشكل موضوع المرأة شغله الشاغل، 

رائحة األمومة وذكريات الجدات في مختلف 
المناسبات حيث يرصد بوردين بدقة حركة 
عيون المرأة ونظرتها المتعبة والحزينة أو 

تلك التي تشع بالضياء والحب، كما يجسد عبر 
ريشته ومن خالل األلوان الهادئة حركات 

أجساد النساء وهن في فضاءات عائلية يرتدين 
أبهى األزياء التقليدية والحلي التي تعكس 

الموروث الثقافي الجزائري إذ استطاع الفنان 
بحسه الفني الراقي أن يعيد تشكيل شاعرية 
تلك األجواء األصيلة في أشكال فنية دقيقة 

وألوان زاهية تعج بالحياة وتكاد تتحرك على 
سطح اللوحة.

  ومنحت ريشة بوردين للوحاته بعدا جماليا 
آسرا مألوفا لحضور المرأة يسمو إلى كل 
ما تبذله من جهود من أجل إسعاد عائلتها 
ومحيطها وتميز إنجازه الفني بالكثير من 

الحساسية والعطف الذي يرصد طبيعة يوميات 
المرأة في محيطها الواسع وأيضا العائلي من 

خالل مشاركتها في المناسبات من أعراس 
وزيارات وأحاديث و وشوشات في جلسات 

نسائية.
  ويظهر ذلك جليا من خالل لوحات 

وبورتريهات على غرار »نظرة« و«الطفل 
المريض« و«طفل وأم« و«العودة« 

و«زيارة1 و 2« و«وحيدة« و«تام 1 و2 », 
وهي بورتريهات تبرز جمال المرأة وعنفوانها 

ومختلف حاالتها النفسية.
  ويالحظ الزائر في إحدى اللوحات المحورية 

لهذا المعرض تجربة أخرى مغايرة ضمن 
هذه المجموعة للفنان بوردين الذي اعتمد على 

تقنيات وروح المدرسة التجريدية حيث تبدو 
مالمح الشخوص فيها غير واضحة المعالم 

وباأللوان الداكنة ورمادية غالبا ما يحيل 
إلى أجواء نفسية مغايرة للمجموعة الجديدة 
التي تغلب عليها األلوان الوردية والزرقاء 
والخضراء والبنفسجية الهادئة والمتدرجة 

والتي تشع بالحياة.
  لقد جسد الفنان في مجموعته الجديدة هذه، 
المتكونة من 28 لوحة، عمال مميزا ضمنه 

لمسته الساحرة الخاصة بتقنيته الدقيقة ونجح 
في رصد المرأة وإشراقتها وبإضفاء شعلة 

من األلوان الهادئة على تلك الوجوه النسوية 
التي أبدعها، وحاول من خالل الرسم والبحث 

والدراسة أن يفكك أسرار تلك الوجوه المضيئة 
واألزياء واألوشام التي تحدت الزمن وبقيت 

شامخة.
  وزاد تنوع األلوان واإلضاءة من جمال 

وسحر اللوحات المعروضة بأناقة والتي تؤكد 
قدرة الفنان على ترك بصمته المميزة على 

أعماله بفضل إتقانه ومزجه للعديد من التقنيات 

وتجسيدها على إبداعاته.
  وأشارت بالمناسبة المسؤولة على رواق 

» الطاووس«، آمال ميهوب، أن »األعمال 
المعروضة تمثل أحدث إبداعات« بوردين 

الذي يعد »من رواد الفن الجزائري الحديث 
و صاحب بصمة فنية قيمة حيث طالما تشكل 

المرأة محور أعماله التي ينجزها بتقنية 
الباستيل وبحساسية عالية مرهفة وأراد من 
خاللها تكريم المرأة الجزائرية ونضالها من 

أجل الحفاظ على تراثها الثقافي«.
  موسى بوردين، فنان تشكيلي من مواليد 

عام 1946 بالعاصمة، درس في الستينيات 
بجمعية الفنون الجميلة ليشارك بعدها في 

العديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية 
داخل وخارج الجزائر، كما أنجز عام 1984، 
وتحت إشراف التشكيلي الراحل أمحمد اسياخم 
مجموعة بورتريهات لشهداء الثورة التحريرية 
تعرض على مستوى متحف المركزي للجيش 
وأعماله فنية أخرى تعرض بدورها بالمتحف 

الوطني للفنون الجميلة.
  ويتواصل هذا المعرض إلى غاية 25 

يونيو الجاري، وبإمكان عشاق الفن التشكيلي 
زيارته واكتشاف واقتناء هذه األعمال الجديدة 

لبوردين.

 �لفنان �لت�سكيلي مو�سى بوردين يعر�ض �أحدث �أعماله 

باجلز�ئر �لعا�سمة

»اأطفال الثورة التحريرية 

يتذكرون«

�إ�سد�ر �لباحث حمند 
�أرزقي فر�د �جلديد

   قدم المؤلف والباحث في التاريخ، محند 
أرزقي فراد، اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة، 

إصداره األخير »أطفال الثورة التحريرية 
يتذكرون«، الذي يتناول شهادات حية من 

الذين عايشوا، خالل طفولتهم، معاناة جرائم 
االستعمار الفرنسي إبان الثورة التحريرية.

  ويستحضر هذا الكتاب الذي يقع في 300 
صفحة وتم تقديمه في منتدى جريدة »المجاهد« 

بمناسبة إحياء ليوم العالمي للطفولة المصادف 
للفاتح يونيو من كل سنة، شهادات حية من 

الذين عايشوا الثورة، وهم أطفال، من مختلف 
واليات الوطن، من أجل استذكار ذاكرة الجزائر 

الجريحة أثناء الثورة التحريرية.
  كما يحيي هذا الكتاب الذي سيتم إصداره 

من طرف وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، 
ذكريات من أحداث الثورة الخالدة من خالل 

المعاناة التي عاشها الجزائريون، خاصة 
األطفال منهم، من قبل قوات االحتالل الفرنسي 

وجرائمه الشنيعة.
  واعتبر المؤلف أن »أطفال الثورة التحريرية 

يتذكرون« هو بمثابة »استنطاق لذاكرة األطفال 
التي ترسخت فيها ويالت الحرب ومعاناتها«، 

موضحا أن ذاكرة األطفال تسجل »جزئيات 
وتفاصيل من ذكريات مأساوية كاستشهاد 

أقاربهم واالعتداء على النساء«.
  كما أكد الكاتب  حرصه على أن تمثل 

شهادات األطفال كل جهات الجزائر من أجل 
»إضفاء البعد الوطني على هذا العمل التاريخي 
واستذكار جرائم المستعمر وممارسته الوحشية 

بكل تفاصيلها«.
   وبالمناسبة، أكد المشاركون في هذا الكتاب 
والبالغ عددهم 24 قدموا شهاداتهم الحية عن 
كل ما عايشوه أثناء فترة االستعمار الفرنسي، 

أنهم كانوا شهود عيان النتهاكات ودمار وتقتيل 
من طرف قوات االحتالل التي اقترفت في حق 

الجزائريين واألطفال منهم أبشع الجرائم.

جملة �أدبية م�سرية متخ�س�سة حتتفي بالأديب 
�جلز�ئري ر�سيد بوجدرة

  احتفت المجلة األدبية المصرية »نقد 21« في عددها األخير الصادر هذا الشهر بالروائي الجزائري رشيد بوجدرة وعالمه األدبي والفكري.
  وتحت عنوان »رشيد بوجدرة، تاريخ حافل وصراع متجدد« خصصت المجلة ملفا كامال لصاحب »الحلزون العنيد«، تضمن العديد من المقاالت كتبها نقاد من الجزائر ومن العالم العربي لعالمه 
الروائي والفكري على غرار أستاذ النقد بجامعة بجاية الهادي بوذيب الذي كتب »بوجدرة وتضاريس الكتابة القاسية«، واألكاديمية من جامعة جيجل وسيلة سناني ومقالها »رشيد بوجدرة.. الروائي 

الحر«.
  وكتبت من جهتها الناقدة السورية دعد ديب »رشيد بوجدرة: تاريخ حافل وصراع متجدد«، فيما خصصت الناقدة المصرية هويدا صالح مداخلة بعنوان »شعرية الفضاء في رواية التفكك«، وقد 

حمل الملف أيضا عناوين أخرى على غرار »بوجدرة: التجديد والتطليق« و«رشيد بوجدرة في مشاغله اليومية« و«رشيد بوجدرة .. عمارة بخمسة طوابق!« و«بوجدرة وزناة التاريخ!«.
   وخارج الملف األدبي المخصص لبوجدرة تطرق العدد أيضا إلى أعمال ومسار المخرج السينمائي المصري يسري نصر هللا، كما حمل مواضيع أخرى حول الفيلسوف والناقد األدبي الفرنسي 

جاك دريدا والروائي اإلسباني كارلوس رويث زافون صاحب السلسلة الروائية الشهيرة »مقبرة الكتب المنسية«.
  وجاءت افتتاحية رئيس تحرير المجلة، الناقد المصري محمود الغيطاني، كمحاولة منه لتأصيل المفاهيم النقدية واالبتعاد بها عن »الفوضى«، التي شملت الحياة الثقافية تحت تأثير سيطرة 

»غوغاء السوشل ميديا«، على حد قوله.
  ويندد الناقد ب »الضجيج« و«التجييش« باسم النقد الذي يسود مواقع التواصل االجتماعي وكذا »المجامالت« بين الكتاب و«النقاد« وما يرافقها من »فوضى« في استخدام المصطلحات النقدية 

و«تسطيح للمفهوم الثقافي« و«صنع أسماء روائية من ال شيء«.
  مجلة »نقد 21«، هي مجلة نقدية شهرية مصرية تهتم بفنون النقد في مجاالت األدب والسينما والمسرح والفوتوغرافيا.

حفل فني �ساهر لفرقة »تيكوباوين« باجلز�ئر �لعا�سمة
   أحيت فرقة »تيكوباوين« من تمنراست حفال فنيا سهرة أمس األول، بالجزائر العاصمة قدمت فيه باقة من أشهر أغانيها في »بلوز الصحراء«، النمط الموسيقي الذي يمازج بين اإليقاع التارقي 

التقليدي والموسيقى الغربية.
  و على مدار أكثر من ساعة ونصف من الزمن قدمت الفرقة بعض أشهر أغانيها على غرار »هيالال« و«تينيري« و«سيمغار إميديوان« وكذا »إينزجامديش« و«حبك رواية« باإلضافة »ليغ 

الزمان«، وسط تجاوب كبير من الجمهور الشبابي الذي غصت به قاعة أوبرا الجزائر.
  و تعرف هذه الفرقة التي تغني بالتاماشاق )لهجة أمازيغية يتكلم بها الطوارق في الجنوب الجزائري ومنطقة الساحل ككل( بأسلوبها الموسيقي الذي يجمع بين »بلوز الصحراء« أو »أسوف« )أسلوب 

موسيقي تارقي رائج( بكلماته وموسيقاه وإيقاعاته التقليدية وأنواع موسيقية عالمية كالريغي والروك والفولك.
  و تسلط أغاني »تيكوباوين« الضوء على عالم وحياة الطوارق في أقصى الجنوب الجزائري وعلى واقعهم المعاش وجمال الطبيعة لديهم وكذا تاريخهم وتراثهم وثقافتهم، في إطار نمط موسيقي متشبع 

باألصالة ومنفتح في نفس الوقت على اآلخر, وفي رصيدها ألبومين هما »ديرهان« )األمنيات/ 2016( و«أهناي« )نظرة للمستقبل/ 2020(.
  و نشطت هذه الفرقة -المؤسسة في عام 2013 ومعنى اسمها »سيوف«- حفالتها بمختلف المدن الجزائرية وأيضا بأوروبا والعالم العربي وكندا.

  و تستعمل »تيكوباوين« العديد من اآلالت الموسيقية كالغيتار الكهربائي والباص والطبل التقليدي »الجمبي« ومن أغانيها أيضا »أكسناغ تارها« و«أن يدينت« و«آيتما« و«مزوان« و«إيريالن 
أمان«.

 و تتكون الفرقة من المغني والعازف على الغيتار الكهربائي بن خيرة سعيد والمغني والعازف على الغيتار الكهربائي دقار حسين والعازف على الغيتار باص أوماري عبد الحفيظ وكذا العازف على اآللة 
اإليقاعية التقليدية »الجمبي« أسرير جابر باإلضافة ألمين حمروش على الباتري.
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ونقلت وكالة األنباء الصحراوية 
)واص(، عن خطري آدوه، 

تأكيده - لدى نزوله ضيفا على 
"منتدى جريدة الصحراء الحرة" 

- أن "واقع العملية السياسية 
وجهود السالم متوقفة، وال 

توجد أ بوادر لمواصلة العملية 
التفاوضية".

وقال أن "الجانب الصحراوي 
بمعية حلفائه وأصدقائه وجبهة 

التضامن الدولية مع القضية 
الصحراوية، يعكفون على إجبار 

المخزن على الخضوع  لعملية 
السالم، وذلك عن طريق القنوات 

الدبلوماسية واإلعالمية".
وأوضح المسؤول الصحراوي، 

أن "االحتالل المغربي استغل 

الفرص التي منحت له لفرض 
سياسة األمر الواقع، ومحاولة 

تقويض الشرعية الدولية وتعطيل 
مقررات األمم المتحدة القاضية 
بتمكين الشعب الصحراوي من 

حقه غير القابل للتصرف في 
تقرير مصيره واالستقالل".

وفي هذا اإلطار، توقف 
عضو األمانة الوطنية لجبهة 
البوليساريو، عند "السياسة 

المتهورة والعدائية" لالحتالل 
المخزني الذي عمد إلى"استعمال 
أدوات االبتزاز والضغط والتهديد 

والرشاوي والمقايضة لمحاولة 
فرض سياسة األمر الواقع"، 
إلى جانب "إجبار الدول على 
قبول تغريدة ترامب )الرئيس 

األمريكي السابق( حول السيادة 
المزعومة على الصحراء 

الغربية".
وأبرز أنه "على االحتالل أن 

يوقن بأن محاولة فرض سياسة 
األمر الواقع، لن تمكنه من حسم 

الصراع لصالح أجندته التوسعية، 
وأن أي مكاسب دعائية مؤقتة 
لن تؤثر على الطبيعة القانونية 
والسياسية والتاريخية للنزاع".

م�سوؤول بـ " البولي�ساريو" يوؤكد اأن جهود ال�سالم متوقفة

ال بوادر ملوا�صلة العملية التفاو�ض مع املحتل املغربي
قال ع�سو الأمانة الوطنية وم�سوؤول اأمانة التنظيم ال�سيا�سي ورئي�ض الوفد املفاو�ض جلبهة 

البولي�ساريو، خطري اآدوه، اأن واقع العملية ال�سيا�سية وجهود ال�سالم متوقفة، م�سددا على عدم وجود 

اأي بوادر ملوا�سلة العملية التفاو�سية مع املحتل املغربي.

ازدياد العنف بالأ�سلحة النارية يف 

الوليات املتحدة

3 قتلى و11 جريحا 
اإثر اإطالق نار يف 

فيالدلفيا االأمريكية
 

قتل ثالثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح أول أمس، 
بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع 

مكتظ في مدينة فيالدلفيا األميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقال المفتش في شرطة فيالدلفيا دي إف بيس للصحافيين 

إن رجلين وامرأة قتلوا، مشيرا إلى أن عناصر األمن الذين 
سارعوا لالستجابة إلى الحادث "الحظوا وجود عدد من 

األشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد". وأضاف "يمكنكم 
أن تتخيلوا أن مئات األشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في 

"ساوث ستريت" كما هو الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما 
بدأ إطالق النار".

ولفت إلى أن "العديد" من العناصر كانوا في المكان عندما 
ُسمعت أولى الطلقات النارية، في إطار "انتشار عادي" في 
المنطقة بالنسبة لليلة صيفية نهاية األسبوع. وأطلق شرطي 

النار على أحد المهاجمين الذي ترك مسّدسه وهرب، لكن لم 
يعرف ما إذا أصيب، بحسب بيس.

وذكرت وسائل إعالم محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى 
اآلن. وأوضح بيس أنه تم العثور في الموقع على مسدسين 

شبه آليين، في أحدهما مخزن كبير للرصاص، لكنه أشار إلى 
أنه سيتعين على الشرطة االنتظار حتى الصباح لالطالع على 

التسجيالت التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة ألعمال 
تجارية كانت مغلقة ليل السبت.

وهّزت الواليات المتحدة سلسلة عمليات إطالق نار واسعة في 
األسابيع األخيرة، كان أحدها في مدرسة في تكساس وأخرى 
في كنيسة في كاليفورنيا وفي متجر في نيويورك ومستشفى 

في أوكالهوما. وأسفرت الحوادث جميعها عن مقتل العشرات. 
ويزداد العنف باألسلحة النارية عندما ترتفع درجات الحرارة 
في الواليات المتحدة حيث قّدر عدد األسلحة النارية المتوافرة 

لدى السكان بحوالى 393 مليونا عام 2020، وهو رقم 
يتجاوز عدد السكان.

ودعا الرئيس األميركي جو بايدن األسبوع الماضي إلى 
تمرير تشريع لضبط األسلحة النارية ردا على أعمال عنف 

ارتكبت مؤخرا، منددا بتحول "أماكن يرتادها الناس يوميا في 
أميركا إلى ساحات قتل ومعارك".

واجتمع أعضاء من مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري 
والديموقراطي الخميس لمناقشة حزمة إجراءات لضبط 

استخدام األسلحة النارية، علما أن الجمهوريين لطالما قاوموا 
تشديد قوانين حيازة األسلحة النارية.

التعاون الإ�سالمي جتدد 

التزامها بحل النزاعات 

عرب الو�ساطات
جد|د األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي حسين إبراهيم 

طه، أمس، التزام المنظمة بحل النزاعات في العالم اإلسالمي، 
بشكل سلمي ودائم.

جاء ذلك في افتتاح أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون 
اإلسالمي )57 عضًوا( حول الوساطة "تجارب وآفاق" الذي 

تستضيفه السعودية ويستمر ليومين، حسب بيان للمنظمة. 
ونقل البيان عن طه، تأكيده اهتمام المنظمة الخاص بالوساطة 

إلنهاء النزاعات.
وقال إن المنظمة "نجحت في التوسط في نزاعات جنوب 

الفلبين وجنوب تايالند والسودان وتشاد وأفغانستان". وأضاف 
أن المنظمة دعمت "الجهود الدولية الهادفة إلحالل السالم في 

الصومال وغينيا، وإنهاء التوتر الطائفي في العراق". 
وأشار إلى أن "نحو 60 في المائة من مجموع النزاعات 

في العالم يقع ضمن جغرافية المنظمة". وزاد: "بسبب هذه 
الصراعات، تعرضت الشعوب إلى العديد من التجارب 

المريرة وقد تراجعت التنمية الشاملة في هذه البلدان"
وفي سياق آخر، انتقد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 

"السياسات التمييزية" التي تقوم بها حكومة سريالنكا ضد 
حقوق المسلمين. وكشف عن تدخل المنظمة "لتصحيح 
السياسات والممارسات التمييزية التي اعتمدتها حكومة 

سريالنكا لحرق جثث ضحايا وباء كورونا من المسلمين".

الوكالت
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الحتاد الدويل لل�سباب ال�سرتاكي ي�سدد 

�صرورة ت�صفية اال�صتعمار من ال�صحراء الغربية
أكد المجلس الدولي لالتحاد الدولي للشباب 

االشتراكي )اليوزي(، على ضرورة تحمل المنتظم 
الدولي مسؤولياته في تصفية االستعمار من 

الصحراء الغربية وحماية حقوق اإلنسان والثروات 
الطبيعية لإلقليم.

واعتمد )اليوزي( خالل اجتماع بالعاصمة األلبانية، 
تيرانا )من 2 إلى 5 جوان الجاري( بمشاركة وفد 

صحراوي، توصية حول الصحراء الغربية أكد 
فيها على "جميع قرارات المنظمة ومواقفها المؤيدة 

لالحترام الكامل والجاد لحق شعب الصحراء 
الغربية في تقرير المصير واالستقالل، وهما مبدآن 

وحقان يجب أن تتمتع بهما جميع الشعوب دون 
تمييز".

وأعربت المنظمة الشبانية، في التوصية التي نقلتها 
وكالة األنباء الصحراوية )واص(، "عن قلقها 
العميق إزاء التطورات األخيرة في الصحراء 

الغربية، ال سيما منذ استئناف جبهة البوليساريو 
الكفاح المسلح، ردا على الخرق المغربي السافر 

التفاق وقف إطالق النار في 13 نوفمبر 2020".
وحث المجلس المبعوث الشخصي لألمين العام 

لألمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، "على 
مضاعفة الجهود بهدف التعجيل بعملية جادة 

وحقيقية إليجاد حل سياسي عادل ومنصف يمكن 
شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الكامل 

في تقرير المصير من خالل استفتاء ديمقراطي 
حقيقي".

وفيما يتعلق بوضعية حقوق اإلنسان في الصحراء 
الغربية، عبرت المنظمة عن "انشغالها البالغ 

إزاء التقارير المثيرة للقلق بخصوص انتهاكات 
حقوق اإلنسان الصادرة عن مختلف المنظمات 
الدولية لحقوق اإلنسان"، داعية "هيئات حقوق 

اإلنسان التابعة لألمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها 
في حماية المدنيين الصحراويين من مثل هذه 

االنتهاكات".
كما دعت، اللجنة الدولية للصليب األحمر ل"تحمل 
مسؤوليتها في مراقبة الوضع في اإلقليم، السيما أن 

الصحراء الغربية هي حاليا منطقة حرب وأرض 
محتلة تندرج تحت والية اتفاقيات جنيف" .

وفي ذات السياق، طالب "اليوزي"، االتحاد 
األوروبي ب"وقف جميع أشكال االستغالل غير 

القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية 
واالحترام الفوري لألحكام الصادرة عن محكمة 
العدل األوروبية الصادرة منذ عام 2016 ضد 

مثل هذه األنشطة في األراضي المحتلة من 
الصحراء الغربية".

كما ندد بأشد العبارات، ب"القرار األحادي 
الجانب الذي اتخذته حكومة إسبانيا بتغيير موقفها 

بخصوص الصحراء الغربية في انتهاك واضح 

للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي بشأن تصفية االستعمار في الصحراء 

الغربية".
واعتبر المجلس الدولي لالتحاد الدولي للشباب 

االشتراكي، "هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة 
من قبل حكومة أوروبية تهديدا لمصداقية والتزام 
إسبانيا واالتحاد األوروبي القانوني بشكل عام في 

الصحراء الغربية"، ودعا "إسبانيا إلى التراجع 
الفوري عن هذا القرار واحترام القانون الدولي 

واألوروبي".
وقد حاول الوفد االشتراكي االسباني والوفد 
المغربي عرقلة اعتماد هذه التوصية، لكنهما 

فوجئا بصالبة موقف المنظمات الشبابية األخرى 
المشاركة، التي رفضت بشكل قاطع قبول تغيير 
أي جملة في التوصية، رغم المحاولة االسبانية 

لحذف إدانة الحكومة االسبانية على األقل، حسبما 
ذكرت )واص(.

كما أشارت الوكالة الصحراوية، الى فشل الوفد 
المغربي فشال ذريعا في تمرير توصية حاول من 

خاللها تشويه حقيقة النزاع، حيث وقفت الوفود 
المشاركة في وجه هذه المحاولة، ليؤكد المتدخلون 

أن نضال الشعب الصحراوي هو نضال أصيل 
لتصفية االستعمار، وال يمكن القبول بأي تشويه له 

باسم المنظمة الشبابية.

احتجاجات وموجة غ�سب يف العامل العربي والإ�سالمي

احتجاجات وموجة غ�صب يف العامل العربي واالإ�صالمي
أفادت وسائل إعالم هندية بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند علّق عمل 

المتحدث باسمه بعد تعليقات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم.
وقد ضجت وسائل التواصل االجتماعي في عدد من الدول العربية واإلسالمية 

منذ أول أمس باالحتجاج، وذلك بعد تغريدة نشرها نافين كومار جيندال 
المسؤول اإلعالمي في حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي مسيئة للنبي الكريم محمد 

صلى هللا عليه وسلم. واعتبر المغردون أن تلك التغريدة تمثل امتداًدا لسياسة 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين.

وال يزال وسم )هاشتاغ( #إال_رسول_هللا_يا_مودي يتصدر منصات التواصل 
في عدة دول عربية وإسالمية، احتجاًجا على تلك التغريدة المسيئة للنبي الكريم 

محمد صلى هللا عليه وسلم، وسط دعوات لمقاطعة الهند.
واستنكر مغردون تصاعد حالة الكراهية ضد اإلسالم والمسلمين في الهند، 

قائلين إنها تسير على خطى بعض الدول في تعزيز اإلسالموفوبيا والعداء. وقد 
عبّر المغردون من خالل هذا الوسم عن غضبهم وإدانتهم للتصريحات، وطالبوا 

بمقاطعة المنتجات الهندية.
وذكر موقع الجزيرة أمس، أن الخارجية القطرية استدعت سفير الهند وسلمته 

مذكرة برفضها وشجبها تصريحات مسؤول بالحزب الحاكم ضد الرسول 
الكريم.

بدوره مفتي عمان أحمد الخليلي علّق على تصريحات المسؤول الهندي عبر 
حسابه على تويتر قائال: إن االجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم 

الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول اإلسالم )…..( هو حرب على 
كل مسلم في مشارق األرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون 

كلهم قومة واحدة.
بدوره قال رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن الددو 

"إن األنظمة والشعوب تتنافس في حفظ مكانتها بين األمم وتبذل الغالي والنفيس 
في سبيل عزتها، وأي عزة للمسلمين بعد اإلساءة لرسولهم وقدوتهم صلى هللا 

عليه وسلم، فعلى األمة أن تراجع أولوياتها وتقاطع عدوها".
ومع اتساع الحملة على منصات التواصل ضد تصريحاته، نشر المسؤول 

اإلعالمي في حزب بهارتيا جاناتا الحاكم تغريدة أخرى قال فيها "نحن نحترم 
جميع األديان ولكن السؤال كان موجها للعقليات التي تنشر الكراهية باستخدام 

تعليقات غير الئقة على آلهتنا. لقد سألت سؤاال فحسب. هذا ال يعني أننا نعادي 
أي دين".

وقد رد علي المحروقي على تغريدة المسؤول الهندي قائال "نحن نرفض إهانة 
نبينا محمد، وأدعوك لقراءة سيرته، ألنه يبدو لي أنك ال تعرف الكثير".

ومن ضمن التفاعالت أيضا، كتب الشيخ محمد الصغير عبر حسابه بتويتر 
قائال "بدأت فرنسا باإلساءة إلى مقام النبي بنشر الرسوم المسيئة، فقرر قطاع 

من أحبابه مقاطعة المنتجات الفرنسية، وكان الرد الرسمي محصوًرا في بلدين 
أو ثالثة، واآلن رموز الحزب الحاكم في الهند يسبون النبي وزوجه ضمن 

سياسة مودي في اضطهاد المسلمين، ولم نر رًدا على ذلك".
من جانبها، نقلت الهيئة العامة لنصرة نبي اإلسالم دعوة العالمة الشيخ محمد 
الحسن الددو وتوجيهه النداء إلى األمة اإلسالمية لنصرة رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم في مشارق األرض ومغاربها، وأن يغضبوا لرسول هللا كل بقدر 

استطاعته بعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول هللا 
والتعريض بأمنا عائشة رضي هللا عنها.

وتداولت منصات التواصل الهندية عدًدا من المقاطع التي توثق االحتجاجات 
التي شارك فيها مئات المسلمين في مدينة كانبور بوالية أوتار براديش شمالي 

الهند، ووثقت اللقطات مناوشات وتراشقا بالحجارة بين المحتجين والشرطة 
الهندية.

وتشهد الهند حالة متصاعدة من اإلسالموفوبيا بعد قرارات بمنع الحجاب في 
المدارس والمؤسسات التعليمية وعمليات هدم لممتلكات مسلمين، إضافة إلى 

حاالت عنف بارزة ضدهم القت استنكاًرا عالميا.



الوزراء  رئيس  قال 
اشتية،  محمد  الفلسطيني 
أكثر  الفلسطيني  الشعب  إن 
بأرضه  وتمسكا  صمودا 
بكل  االحتالل  ويواجه 
كل مخططات  ويفشل  عزم، 
الوجود  لمسح  االحتالل 
هويته  وإنهاء  الفلسطيني 
اشتية  وأضاف  الوطنية، 
أمس، بمناسبة الذكرى الـ55 
السير  سنواصل  للنكسة، 
األبرار  الشهداء  درب  على 
نحو  األبطال،  واألسرى 

الحرية واالستقالل
الوكاالت

اشتية،  محمد   أدان 
ضد  االحتالل  انتهاكات 
المبارك،  األقصى  المسجد 
وتيرة  رفع  مع  بالتزامن 
االستيطان وازدياد اعتداءات 
المستوطنين على أبناء الشعب 
قوات  ومواصلة  الفلسطيني، 
الميدانية  إعداماتها  االحتالل 
والشبان،  والنساء  لألطفال 
مستفيدة من الصمت الدولي، 
العربي واإلسالمي،  والعجز 
المرابطون  يواجه  بينما 
رحاب  في  والمرابطات 
أولى القبلتين بعزم ومضاء، 
المتطرفين،  اقتحامات 
وتدنيسهم لمسرى المصطفى 
السماوات  إلى  ومعراجه 

العلى.
الوزراء  رئيس  وحذر 
هذه  تداعيات  من  الفلسطيني 
االنتهاكات الخطيرة، وطالب 

والدول  المتحدة  الواليات 
العربي  والعالمين  األوروبية 
لوضع  بالتدخل  واإلسالمي، 
المقدسات،  الستباحة  حد 
وانتهاك الحرمات ومصادرة 
الصالة  في  المسلمين  حق 
لهم  هو  الذي  بمسجدهم 
حق  وال  فقط،  وحدهم 
بتصدي  وأشاد  فيه،  لغيرهم 
والمرابطات  المرابطين 
االحتالل  وجنود  للمقتحمين 
وقائع  يحاولون فرض  الذين 

زائفة فيه بالقوة الغاشمة.
األمانة  طالبت  جهتها،  من 
الدول  لجامعة  العامة 
العربية، مجلس األمن بتحّمل 
قراراته  وإنفاذ  مسؤولياته 
حفظ  في  بواجباته  والقيام 
الدوليين،  والسلم  األمن 
الصهيوني  الكيان  وإلزام 
بإنهاء االحتالل، واالنسحاب 
األراضي  كافة  من  الكامل 
المحتلة  والعربية  الفلسطينية 
عام  جوان  من  الخامس  منذ 
الحماية  وتوفير   1967

الدولية للشعب الفلسطيني.
في  العامة،  األمانة  وأكدت 
»قطاع  عن  صدر  بيان 
العربية  واألراضي  فلسطين 
لمناسبة  أمس،  المحتلة«، 
الذي  للنكسة  الـ55  الذكرى 
جوان  من  الخامس  يصادف 
مرور  ورغم  أنه   ،1967
على  عقود  خمسة  من  أكثر 
الطويل  والسجل  النكسة 
لجرائم االحتالل وُمخططاته 

بالقوة،  الواقع  األمر  لفرض 
يُغيّر من  إال أن ذلك لم ولن 
األراضي  هذه  أن  حقيقة 
التي  والعربية  الفلسطينية 
منذ  االحتالل  عليها  استولى 
أراضي  هي   1967 عام 
الدولي  للقانون  وفقاً  ُمحتلة 
ذات  الدولية  والقرارات 

الصلة.
الدولي  الُمجتمع  طالبت  كما 
المسؤولين  بُمحاسبة 
الجرائم  كافة  عن  الصهاينة 
بحق  االحتالل  ينتهكها  التي 
والعمل  الفلسطيني،  الشعب 
الدولتين  حل  تنفيذ  على 
الوحيد  السبيل  باعتباره 
والسالم  األمن  لتحقيق 
المنطقة،  في  واالستقرار 
عبر تجسيد الدولة الفلسطينية 
الُمستقلة على خطوط الرابع 
 ،1967 عام  حزيران  من 
الشرقية  القدس  وعاصمتها 
ذات  الدولية  للقرارات  وفقاً 
السالم  وُمبادرة  الصلة 

العربية.
العامة،  األمانة  وأوضحت 
العام  هذا  النكسة  ذكرى  أن 
تتزامن مع تصعيد صهيوني 
جيش  بقيام  تمثّل  خطير 
عدوانه  بتكثيف  االحتالل 
القدس  مدينة  في  وإرهابه 
من  المستوطنين  وتمكين 
واقتحاماتهم  اعتداءاتهم  تنفيذ 
األقصى  المسجد  لباحات 
الُمقدسات  وتدنيس  الُمبارك، 
والمسيحية  اإلسالمية 

على  الُممنهج  بالعدوان 
وكنيسة  اإلبراهيمي  المسجد 
القيامة، وتشجيع المستوطنين 
تلمودية  صلوات  إقامة  على 
األقصى،  المسجد  في 
ومحاولة تغيير الوضع القائم 
فيه الذي يقصر حق الصالة 

للمسلمين فقط.
امتدادات  أن  وأضافت 
الحرب  تلك  وتداعيات 
العدوانية الصهيونية الزالت 
حتى  ومتواصلة  ُمستمرة 
يمِعن  االحتالل  وأن  اليوم 
ضد  اعتداءاته  تصعيد  في 
الشعب الفلسطيني باستهداف 
وحقوقه  أرضه  على  وجوده 
وُمقّدساته ومواصلة عمليات 
المنهجي،  القسري  التهجير 
وابتالع المزيد من األراضي 
وعزل  المستوطنات  وبناء 
جرائم  وتنفيذ  والُقرى  الُمُدن 

قتل يومية وُمتعّمدة.
وبهذه المناسبة، حيت األمانة 
ونضال  صمود  العامة، 
الشعب الفلسطيني دفاعاً عن 
وُمقّدساته،  ووطنه  أرضه 
وأحرار  أّمته  من  بدعٍم 
استمرار  مؤكدة  العالم، 
وشعوبا  دوال  األّمة  التزام 
القضية  المركزية،  بقضيتها 
لنضال  ودعمها  الفلسطينية، 
العادل،  الفلسطيني  الشعب 
لتحقيق الحرية، واالستقالل، 
الُمستقلة  دولته  وتجسيد 
الوطني،  ترابه  أرض  على 

وعاصمتها القدس الشرقية.

حممد العار�ضة مهدد بالقتل ويعقوب 

قادري علم بوفاة والدته عرب الإذاعة 
قال األسير الفلسطيني المعزول محمد العارضة في رسالة له إنه تلقى تهديًدا بالقتل 

في عزله بسجن »إيشل« من السجناء الجنائيين اليهود، فيما ذكر األسير يعقوب 
القادري في رسالة له أيًضا أنه سمع خبر وفاة والدته من إذاعة صوت األسرى. 

وبشأن الرسالة األولى، حمل المحرر باسم العارضة االحتالل كامل المسؤولية عن 
حياة شقيقه محمد، وذلك بعدما تعرض للتهديد بالقتل في عزل سجن »إيشل« من 

السجناء الجنائيين اليهود، األمر الذي اعتبره يشكل خطًرا حقيقًيا على حياة شقيقه، 
في ظل تجاهل إدارة السجن تلك التهديدات. 

وطالب باسم المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التحرك فورا إلنقاذ حياة شقيقه 
محمد ومنع إعدامه. وذكر أنه تلقى رسالًة من شقيقه األسير محمد العارضة، سلم 
»القدس« نسخًة منها، جاء فيها أن إدارة سجن »إيشل« تعزل محمد في زنزانة 

انفرادية في قسم يتواجد فيه سجناء جنائيون يهود، وهو يتعرض لمضايقات مستمرة 
سواًء منهم أو من إدارة وسجاني السجن. 

وأوضح العارضة في رسالته، أن إدارة السجن ال تتجاهل المضايقات والتهديدات 
فقط، وإنما تقوم أيًضا بالتنغيص عليه في عزله. من جهتها، حملت مؤسسة »مهجة 

القدس« دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسير العارضة، داعيًة 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر ومجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات االحتالل لوضع حد لهذه 
الهجمة التي تستهدف األسير العارضة وأسرى نفق الحرية وباقي األسرى في 

السجون، والعمل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون االحتالل بحق 
األسرى، مؤكدًة أن المساس بحياتهم من شأنه إشعال السجون وخارجها وما يترتب 

على ذلك من تداعيات. 
ونقلت مؤسسة مهجة القدس رسالة األسير يعقوب القادري، حيث قال فيها إنه سمع 
خبر وفاة والدته عبر إذاعة صوت األسرى أثناء خروجه لساحة الفورة، علًما أنه 

يسمح له بالخروج للساحة لمدة ساعة يومًيا ويستمع لإلذاعة فقط خارج الغرفة.
وفي نفس اليوم الذي سمع فيه خبر وفاة والدته، دخلت إلى غرفة العزل المتواجد 

فيها وحدة تابعة إلدارة سجن »أوهليكيدار« وقامت بقلب الغرفة رأًسا على عقب، 
وأتلفت العديد من أغراضه الشخصية وصادرت أخرى بحجة أنها ممنوعة. 

وأشار قادري في رسالته إلى أنه طلب من إدارة السجن إجراء اتصال مع عائلته، 
حيث تسمح قوانين سجون االحتالل اتصال األسير لعدة دقائق للتواصل مع عائلته 

لتعزيتهم ومؤازرتهم في حاالت الوفاة إال أنها رفضت ذلك مطلًقا. ومن الجدير 
ذكره أن االحتالل حكم على يعقوب قادري في أكتوبر 2003 بالسجن مؤبَّدين 

و35 عاماً.
 ونجح األسيران محمد العارضة ويعقوب قادري بتاريخ 06/09/2021 برفقة 

أيهم كممجي، ومحمود العارضة، ومناضل انفيعات وزكريا الزبيدي بانتزاع 
حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع. وفي مساء 10/09/2021 أعادت قوات 

االحتالل اعتقال األسير محمود العارضة ويعقوب محمود قادري في مدينة 
الناصرة، وفي اليوم التالي أعيد اعتقال محمد العارضة وزكريا الزبيدي. أما أيهم 

كممجي ومناضل انفيعات، فقد أعاد االحتالل اعتقالهما بتاريخ 19/09/2021 بعد 
محاصرة منزل كانا يتحصنان بداخله شرق جنين.

حمكوم بـ67 موؤبًدا.. عزل الأ�ضري 
القائد عبد اهلل الربغوثي

أفاد نادي األسير الفلسطيني بأن إدارة سجون االحتالل عزلت األسير القائد عبدهللا 
البرغوثي )50 عاماً( في زنازين سجن »ريمون« وذلك منذ 31 ماي الماضي. 
وأوضح النادي أن األسير البرغوثي يعد من أبرز األسرى الذين واجهوا سياسة 

العزل االنفرادي على مدار سنوات طويلة وبشكل متواصل. 
واعتبر أن هذه الخطوة ما هي إال عملية انتقامية تنفذها إدارة سجون االحتالل بحق 
األسير البرغوثي. يذكر أن األسير عبد هللا البرغوثي محكوم بالسجن )67( مؤبداً، 

إضافة إلى 5200 عام، وهو يعد صاحب أطول ُحكم في التاريخ. وأشار إلى أن 
إدارة سجون االحتالل صّعدت من سياسة العزل االنفرادي منذ شهر أيلول من 

العام الماضي بعد عملية نفق الحرية، حيث بلغ عدد األسرى المعزولين 29 أسيراً 
حتى نهاية ماي 2022. وفي السياق، مدد االحتالل توقيف األسير المصاب عبد 

الرحمن الدراويش 8 أيام الستكمال التحقيق معه دون حضوره، حيث يتواجد حالًيا 
في مستشفى سروكا.

  الأ�ضري يحيى حمار�ضة يدخل عامه الـ20 
يف �ضجون الحتالل

أفاد نادي األسير، أن األسير يحيى نمر حمارشة )45 عاًما( من طولكرم، دخل 
عامه الـ20 في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003. 

األسير حمارشة تعرض للمطاردة لمدة أربع سنوات قبل اعتقاله عام 2003، 
وأمضى سابقاً في سجون االحتالل 4 سنوات، والحًقا واجه تحقيًقا قاسًيا وطوياًل 

استمر شهرين، وحكم عليه االحتالل بالّسجن 24 عاًما. األسير حمارشة 
متزوج وهو أب ألربعة من األبناء والبنات، علماً أنه فقَد ابنته فاطمة ووالده 

ووالدته وشقيقه، وحرمه االحتالل من وداعهم. تمّكن من الحصول على درجة 
البكالوريوس تخصص علم االجتماع وهو في األسر، ويقبع اليوم في سجن »النقب 

الصحراوي«.

نادي الأ�ضري ل ي�ضتبعد اأن الحتالل يخطط 
لقتل املعتقلني امل�ضربني عن الطعام

قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس،  إّن من يقرأ مستوى اإلجرام الذي 
ينفذه االحتالل اليوم من قتل يومي بحّق أبناء شعبنا، عليه أن ال يستبعد أن يكون 

هناك قرارا بقتل المعتقلين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، خاصة 
في ظل المعطيات الراهنة. 

وأّكد فارس أن المعتقلين عواودة وريان يخوضان معركة مضاعفة في ظل 
المرحلة الراهنة، فنحن نشهد تحوالت خطيرة وهي امتداد لتحوالت شهدتها تجربة 

اإلضراب عن الطعام منذ نهاية العام الماضي، فسابًقا لم نشهد أن تعمد االحتالل 
إبقاء أي معتقل مضرب في الزنازين بعد اليوم الـ50، واليوم يصل إضراب 
المعتقل ألكثر من ثالثة أشهر وهو محتجز فيها، وأصبح نقله إلى المستشفى 

يحتاج إلى معركة جانبية، واشتراطات على المعتقل، ال تقل خطورة عن إبقائه في 
الزنازين. 

وتابع فارس، أنّه وفي وقت سابق بقيت هناك بعض القنوات التي أبقت طرف 
الباب مفتوًحا في هذه القضية، إال أّن ما يجري حتى اليوم في قضية المضربين 

يؤكد أّن لدى االحتالل نوايا خطيرة. وأضاف، فبينما يراقب االحتالل أداء وسلوك 
التنظيمات، وطريقة تعاطيها مع هذه اإلضرابات مؤخًرا، ربما يعطيه إشارات 

كافية لالستمرار في إجرامه ونهجه الحالي. وشدد فارس على أنّنا اليوم في سياق 
يمس قضية األسرى والمعتقلين بالدرجة األولى، في ظل حمالت االعتقال الواسعة 

التي طالت المئات من أبناء شعبنا، وبما في ذلك اتساع لدائرة االعتقال اإلدارّي، 
وما تنتجه هذه السياقات من معطيات هي األخطر منذ سنوات. 

الأ�ضري راأفت حممد اجلنازرة يدخل عامه 
الع�ضرين والأخري يف �ضجون الحتالل

أفاد نادي األسير الفلسطيني إن األسير رأفت محمد محمود الجنازرة من مدينة 
حلحول قد دخل عامه العشرون في سجون االحتالل واالخير.

 وأوضح نادي األسير أن األسير رأفت الجنازرة وهو من مواليد 10/3/1976م 
كان قد اعتقل بتاريخ 3/6/2003م لنشاطه في كتائب شهداء األقصى التابعة 
لحركة فتح ومقاومة االحتالل وأصدرت المحكمة العسكرية عليه آنذاك حكما 

بالسجن لمدة عشرين عاما وهو أعزب.  وخالل وجوده في االعتقال خاض العديد 
من اإلضرابات المفتوحة عن الطعام وكان مثاال للصمود والتحدي في مواجهة 

إدارة السجون وعرف عنه الصالبة في مواجهة كل إجراءات إدارة السجون

القدس  مدينة  عن  الفلسطينية  »حماس«  حركة  باسم  الناطق  قال 
محمد حمادة، إن المقاومة الفلسطينية لن تُمرر أحداث األقصى دون 
رد، مشدداً أن ما يقوم به االحتالل فيما يدعيه »أعياد يهودية« هو 

عدوان سافر على المسجد األقصى وقدسيته.
باعتبار  المقاومة  موقف  أن  تصريح صحفي،  في  المتحدث   وأكد 
االحتالل  به  يقوم  ما  أن  مبيناً  ثابت،  موقف  أحمر  خط  األقصى 
هناك هو تجاوز للخطوط الحمراء. ويرى أن إطالق العنان لقطعان 
المستوطنين القتحام األقصى، يؤكد إصرار االحتالل على ممارسة 

العدوان واإلجرام على األقصى المبارك.
واقتحم مئات المستوطنين أمس، ساحات المسجد األقصى المبارك 

المرابطين  بحماية مشددة من قوات االحتالل. وأدى مجموعة من 
صالة الضحى في باحات المسجد تزامناً مع اقتحامات المستوطنين. 
وتصدى المصلون لالقتحامات باإلرباك الصوتي والتكبيرات، فيما 
اعتقلت قوات االحتالل شاًبا من باحات األقصى وأبعدت آخر عنه.

وأغلقت قوات االحتالل أبواب المصلى القبلي في المسجد األقصى 
مصادر  وقالت  المستوطنين.  اقتحامات  لتأمين  الحديدية  بالسالسل 
إعالم فلسطينية إن مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل على أبواب 
المصلى القبلي، وسط إطالق للرصاص المطاطي صوب المرابطين 

المحاصرين في المصلى.

 قالت اإن االحتالل جتاوز كل اخلطوط احلمراء

حما�س: »اأحداث الأق�ضى لن متر دون رد«

الوكاالت
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 اأدان االعتداءات ال�شهيونية �شد االأق�شى وحذر من تداعياتها اخلطرية، ا�شتية:

»ال�ضعب الفل�ضطيني اأكرث �ضمودا ومت�ضكا باأر�ضه 
ويواجه الحتالل بكل عزم«
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ابن مجاهد وجمع القراءات السبع 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  كان 
الكريم  القرآن  كلمات  بعض  يتلو 
على  تيسيرا  متعددة؛  بلهجات 
بينها  كان  التي  العربية  القبائل 
اختالف في نبرات الصوت وطريقة 
األداء، فكان فيهم من يدغم ومن 
يظهر، ومن يخفي ومن يبين، ومن 
يفخم ومن يرقق، ومن يمد ومن 
يقصر، إلى غير ذلك من الكيفيات 
المختلفة في النطق. ونتيجة لهذه 
الناس  على  يصعب  التي  الفروق 
وتوسيعا  سريعا،  منها  التخلص 
اإلسالم  في  يدخل  أن  يريد  لمن 
أن  نبيه  اهلل  أمر  القرآن،  ويقرأ 
يقرئ كل قبيلة بلغتها وما جرت 
هذا  عن  عبر  وقد  عادتها،  عليه 
“إن  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قوله 
هذا القرآن نزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه”، وقد اختلف 
السبعة،  تعيين  في  العلماء 
واألشهر أنها لغات قريش وهذيل 
واليمن  وتميم  وكنانة  وثقيف 

وهوازن.
ُكتب  الصديق  بكر  أبي   وفي عهد 
القرآن كله على الترتيب الذي تلقاه 
عن  الحفظة  من  معه  ومن  هو 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
الحروف  ونفس  األلفاظ  بنفس 
العرضة  في  الصورة  ونفس 
الرسول  التي تدارس فيها  األخيرة 
السالم  عليه  جبريل  مع  القرآن 
في  القرآن  جمع  ثم  تمامه.  بعد 
عهد عثمان بن عفان في مصحف 
واحد من  اقتصر على حرف  واحد 
األحرف السبعة وهو حرف قريش، 
إلى  أرسلت  منه  نسخ  عدة  وكتب 
األمصار، وأمر عثمان بإحراق ما عدا 
القراء  يلتزم  وأن  المصاحف،  هذه 
ما  بما جاء في مصحفه ويطرحوا 
األمة ذلك بالطاعة  عداه. وتلقت 
باألحرف  القراءة  وتركت  والقبول، 

الستة األخرى. 
بين جمع الصديق وجمع 

ذي النورين
الباعث  في  الجمعان  اختلف 
بكر  أبي  لدى  فالباعث  والكيفية، 
كان  القرآن  لجمع  رضى اهلل عنه 
خشية ذهابه باستشهاد كثير من 
اليمامة،  القرآن في معركة  حملة 
في حين كان الباعث لدى عثمان 
بن عفان كان كثرة االختالف في 
يتحول  األمر  وكاد  القراءة،  وجوه 
بالمسلمين.  تعصف  فتنة  إلى 
نقال  للقرآن  بكر  أبي  جمع  وكان 
وأكتاف  الرقاع  مفرقا في  كان  لما 
اإلبل، وجمعا له في مصحف واحد 
ومشتمال  والسور،  اآليات  مرتب 
على األحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن، في حين كان جمع عثمان 
للقرآن الكريم نسخا له على حرف 
حتى  السبعة  الحروف  من  واحد 
مصحف  على  المسلمين  يجمع 
واحد، وحرف واحد يقرءون به دون 
ما عداه من األحرف األخرى، حيث 
السبعة  باألحرف  القراءة  أن  رأى 
المشقة  ودفع  الحرج  لرفع  كانت 
انتهت  وقد  اإلسالم،  بداية  في 
الناس  جمع  وترجح  إليه،  الحاجة 
على حرف واحد وهو لغة قريش؛ 
وقد  القراءة  في  لالختالف  حسما 
فكان  ذلك  على  الصحابه  وافقه 

ذلك إجماعا منهم. 
السماع والمشافهة أساس القراءة 

القرآن  يتلون  الصحابة  مضى 
اهلل  صلى  النبي  من  سمعوه  كما 
له،  صحبتهم  أثناء  وسلم  عليه 
طبقات  كتابه  في  الذهبي  وذكر 
القراء أن المشتهرين بإقراء القرآن 
بن  عثمان  سبعة:  الصحابة  من 
وأبي  أبي طالب،  بن  عفان، وعلي 
وأبو  ثابت،  بن  وزيد  كعب،  بن 
الدرداء، وابن مسعود، وأبو موسى 
األشعري، وقرأ على أبي بن كعب 

أبو  منهم  الصحابة،  من  جماعة 
هريرة وابن عباس وعبد اهلل بن 

السائب. 
األجالء  الصحابة  هؤالء  وعن 
رواه  القرآن  حملة  من  وأمثالهم 
بقراءاته التابعون ونصب أعينهم 
بما  وتقيدوا  العثماني،  المصحف 
تلقوه شفاهة من الصحابة حرفا 
واشتهر  وسكونا،  وحركة  حرفا 
األمصار  من  مصر  كل  في  منهم 
الناس  يقرئون  كانوا  جماعة 
ويأخذون القراءة عنهم عرضا آية 
شكلة،  وشكلة  كلمة  وكلمة  آية 
سعيد  المدينة:  في  منهم:  كان 
الزبير،  بن  وعروة  المسيب،  بن 
األعرج،  هرمز  بن  الرحمن  وعبد 
وابن شهاب الزهري، وعمر بن عبد 
العزيز. وفي مكة: مجاهد بن جبر، 
وطاوس،  رباح،  أبي  بن  وعطاء 

وعكرمة.  
يزيد،  بن  األسود  الكوفة:  وفي 
بن  وعمرو  األجدع،  بن  ومسروق 
ابن  تالميذ  من  وكلهم  شرحبيل 
مسعود، وأبو عبد الرحمن السلمي 
أول  وهو  حبيب  بن  اهلل  عبد 
القراءة  بالكوفة  الناس  أقرأ  من 
عليها،  الناس  عثمان  جمع  التي 
وسعيد بن جبير، والشعبي. وفي 
وابن  البصري،  الحسن  البصرة: 
سيرين، وقتادة، ويحيى بن يعمر، 
بن  اهلل  وعبد  عاصم،  بن  ونصر 

أبي إسحاق الحضرمي. 
أبي  بن  المغيرة  الشام:  وفي 
القراءة  الذي أخذ  المخزومي  شهاب 
سعيد  بن  وحليد  عثمان،  عن 
الدرداء.  أبي  القراءة عن  أخذ  الذي 
القراءة.. علما وتكاثر في كل مصر 
من هذه األمصار خلفاء هذا الجيل 
األول من التابعين، تجردوا للقرآن 
عناية  القراءة  بضبط  واعتنوا 
تامة، وجعلوها علما مثل العلوم 
أئمة  وصاروا  األخرى،  الشرعية 
يقتدى بهم ويرحل إليهم الطالب 
حيث  وقراءاته،  القرآن  لتعلم 
كانت كل جماعة منهم تقرأ القرآن 

حسبما تلقته من األسالف. 
أبو  الجيل  هذا  من  اشتهر  وقد 
جعفر يزيد بن القعقاع ونافع في 
الرحمن  المدينة، ومحمد من عبد 
في  كثير  بن  اهلل  وعبد  محيص 
الثقفي  عمر  بن  وعيسى  مكة، 
والحسن البصري وعاصم الحجدري 
البصرة،  العالء في  وأبو عمرو بن 
وعاصم بن أبي النجود، واألعمش 
وحمزة،  مهران،  من  سليمان 
الكوفة، وعبد اهلل  والكسائي في 
أي  الفترة،  هذه  وفي  عامر.  بن 
نهض  الهجري  الثاني  القرن  منذ 
في  كتبا  يؤلفون  القراءات  علماء 
قراءة كل إمام نابه أو في قراءات 
األئمة المختلفين، محاولين ضبط 
بجميع  وتمييزها  إمام  كل  قراءة 

خصائصها عن غيرها. 
حملة  عدد  تكاثر  الوقت  وبمرور 
وتعددت  القرآنية،  القراءات 
إلى  وصلت  حتى  القراءة،  طرق 
أن  وأوشك  قراءة،  خمسين  نحو 
من  شيء  لدخول  بابا  ذلك  يكون 
االضطراب على ألسنة القراء. وكان 
هذا االختالف مدعاة إلى أن يتجرد 
ليقابل  القراءات  علماء  من  عالم 
بين القراءات الكثيرة التي شاعت 
ويستخلص  اإلسالمي،  العالم  في 
الصحيحة  القراءات  لألمة  فيها 
األمر  يتفاقم  ال  حتى  المتواترة 
وتصبح  بالحق،  الباطل  ويلتبس 
إنسان  لكل  فوضى،  القرآن  قراءة 
بدون  معرفته  حسب  يقرأ  أن 
وأصولها  القراءة  بوجوه  تام  بصر 
وقد نهض بهذا العبء الكبير ابن 
مجاهد، فاختار بعد بحث وموازنة 
وترجيح سبعة من أئمة القراءات 
الناس على اتباع طريقتهم  حمل 

في جميع أنحاء العالم اإلسالمي. 

ابن مجاهد وتدوين 
القراءات السبع 

بن  موسى  بن  أحمد  بكر  أبو  ولد 
التميمي،  مجاهد  بن  العباس 
بغداد  بابن مجاهد في  المعروف 
حفظ  على  وأقبل  245هـ،  سنة 
القرآن وطلب العلوم بفضل ذكائه 
ثم  الواعية،  وحافظته  المتوقد 
انكب على قراءات القرآن ورواياته 
تعلمها،  في  برع  حتى  وتفسيره، 
في  القراءات  شيوخ  بين  وتنقل 
عصره يقرأ عليهم ويتعلم منهم 
في  عصره  علماء  أكبر  صار  حتى 
بغداد  في  القراء  وإمام  القراءات، 
دون منازع، وفيه يقول أبو عمرو 
األندلس:  في  القراء  شيخ  الداني 
“فاق ابن مجاهد في عصره سائر 
مع  صناعته،  أهل  من  نظرائه 
اتساع علمه وبراعة فهمه وصدق 
وصيته  أمره  واشتهر  لهجته”. 
كل  من  الطالب  عليه  فأقبل 
اتساعا  حلقته  واتسعت  مكان، 
حلقة  تنافسها  تعد  ولم  ظاهرا، 
وظل  اإلقراء.  شيوخ  حلقات  من 
سنة  وفاته  حتى  النحو  هذا  على 

324هـ. 
دواعي اختيار القراءات السبع 

ابن  عصر  في  القراءات  اتسعت 
إلى  القراء  بعض  واتجه  مجاهد، 
قراءة القرآن بقراءات شاذة، تخالف 
الذي  عفان  بن  عثمان  مصحف 
ابن  وحاول  األمة،  عليه  اجتمعت 
جادة  إلى  بعضهم  يرد  أن  مجاهد 
لكنهم  واللين،  بالرفق  الصواب 
إلى  أحدهم  أمر  فرفع  ينتهوا؛  لم 
موقفا  منهم  اتخذ  الذي  القضاء 

حاسما. 
ابن  المالبسات  هذه  دفعت  وقد 
مجاهد ليقوم بعمله العظيم في 
أن يختار طائفة من القراء يكتفى 
في  فاجتهد  سواهم،  عمن  بهم 
أئمة  من  سبعة  واختار  ذلك 
القراءة في أمصار خمسة هي أهم 
األمصار التي حُملت عنها القراءات 
في العالم اإلسالمي، وهي المدينة 
والشام،  والبصرة  والكوفة  ومكة 
تواترت  السبعة  القراء  وهؤالء 
ونقلها  الصحيحة،  القراءة  عنهم 
على  متواترا  نقال  عنهم  العلماء 
على  تواطؤهم  يمكن  ال  نحو 

الكذب. 
بأسماء  القراءات  وقد عرفت هذه 
أهم من عرف القراءة بها، وأصحاب 
المدني،  نافع  هم:  القراءات  هذه 
عمرو  وأبو  المكي،  كثير  وابن 
عامر  وابن  البصري،  العالء  بن 
الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي 
الكوفيون، وقد قوبل هذا العمل 
فلم  تقدير،  بكل  مجاهد  ابن  من 
تقديمه  رأى  فيمن  أحد  يراجعه 
السبعة،  هؤالء  من  القراء  على 
وقد سجل عمله الكبير في مؤلفه 

“كتاب السبعة في القراءات”.
 أصحاب القراءات السبعة

لنافع  وهي  نافع:  قراءة   -1  
نعيم،  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن 
عالما  كان  أصفهان،  من  أصله 
وهو  والعربية،  القراءات  بوجوه 
وكان  القراءة،  في  المدينة  إمام 
رائحة  فمه  من  يُشم  تكلم  إذا 
كلما  أتتطيب  له:  فقيل  المسك، 
أمسّ  ال  فقال:  لإلقراء؟  جلست 
صلى  النبي  رأيت  ولكني  طيبا، 
يقرأ  المنام  في  وسلم  عليه  اهلل 
على  نافع  قرأ  وقد  فيَّ.  في 
أبو  منهم  التابعين،  من  سبعين 
وتوفى  القعقاع،  بن  يزيد  جعفر 
وراوياه   ، 169 هـ  بالمدينة سنة 
بن  عيسى  وهو  قالون:  هما: 
أن  يروى  له،  لقب  وقالون  منيا، 
نافعا لقبه به لجودته في القراءة، 

وكان  جيد،  الروم  بلسان  وقالون 
قرئ  فإذا  البوق،  يسمع  ال  أصم 
سنة  ولد  سمعه!!،  القرآن  عليه 
سنة  بالمدينة  ومات  120هـ، 

220هـ.
ورش: وهو أبو سعيد عثمان بن 
شيخه  ولقبه  المصري،  سعيد 
ولد  بياضه،  لشدة  بورش  نافع 
إلى  110هـ، ثم رحل  بمصر سنة 
نافع بالمدينة فقرأ عليه، ثم عاد 
الناس  وأقرأ  بها،  وأقام  مصر  إلى 
سنة  توفي  حتى  طويلة،  مدة 

197هـ.
 2- قراءة ابن كثير: هو عبد اهلل 
بن كثير بن عبد المطلب القرشي، 
ولد  القراءة،  في  مكة  أهل  إمام 
من  عددا  ولقي  45هـ،  سنة  بها 
الصحابة منهم أبو أيوب األنصاري 
فهو  وغيرهما،  مالك  بن  وأنس 
من التابعين، وكان فصيحا بليغا، 
وتوفي سنة 120هـ وراوياه هما: 
اهلل  عبد  بن  أحمد  وهو  البزي: 
بن القاسم بن نافع بن أبي برة، 
إليه  وانتهت  170هـ،  سنة  ولد 
وكان  مكة،  في  اإلقراء  مشيخة 
سنة  وتوفي  الحرام،  البيت  مؤذن 
بن  محمد  هو  قنبل:  250هـ. 
الملقب  خالد،  بن  الرحمن  عبد 
بقنبل، انتهت إليه مشيخة اإلقراء 
ومات  159هـ،  سنة  ولد  بالحجاز، 
قنبل  أخذ  وقد  291هـ.  سنة 
ابن  تالميذ  عن  القراءة  والبزي 

كثير.
 3- قراءة أبي عمرو البصري: هو 
الرواة،  شيخ  العالء  بن  عمر  أبو 
بالبصرة  وقرأ  68هـ،  سنة  ولد 
وهو  والمدينة،  ومكة  والكوفة 
ومن  شيوخا،  السبعة  القراء  أكثر 
شيوخه عبد اهلل بن كثير، وسمع 
وتوفي  وغيره،  مالك  بن  أنس 
وراوياه  هـ،   154 سنة  بالكوفة 
هما: أبو عمر الدوري: وهو حفص 
الدوري،  العزيز  عبد  بن  عمر  بن 

سنة  ولد  عصره،  في  القراءة  إمام 
موضع  وهو  “الدور”،  في  150هـ 
قرب بغداد وإليه نسب، وهو أول 
سنة  وتوفي  القراءات،  جمع  من 

240هـ.
صالح  شعيب  أبو  هو  السوسي:   
السوسي،  اهلل  عبد  بن  زياد  بن 
أخذ  وقد  261هـ،  سنة  توفي 
القراءة  والسوسي  الدوري  من  كل 
عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو 

البصري.
الشامي: هو  ابن عامر  4- قراءة   
اليحصبي،  عامر  بن  اهلل  عبد 
في  اإلقراء  رئاسة  إليه  انتهت 
وتابعيا  كبيرا  إماما  وكان  الشام، 
بالجامع  اإلمامة  جليال، جمع بين 
األموي بدمشق، والقضاء ومشيخة 
سنة  بدمشق  وتوفي  اإلقراء. 
118 هـ، وراوياه هما: هشام بن 
أهل دمشق  إمام  عمار بن نصير: 
وخطيبهم ومقرئهم، وتوفي سنة 

245هـ.
 ابن ذكوان: هو عبد اهلل بن أحمد 
اإلقراء  شيخ  ذكوان،  بن  بشر  بن 
بالشام وإمام جامع دمشق، توفي 
هشام  نقل  وقد  242هـ.  سنة 
وابن ذكوان القراءة عن ابن عامر، 

لكن بواسطة بينهما وبينه.
5- قراءة عاصم: هو عاصم بن   
بالكوفة  القراء  شيخ  النجود،  أبي 
بعد أبي عبد الرحمن السلمي، وهو 
من التابعين، جمع بين الفصاحة 
الناس  أحسن  من  وكان  واإلتقان، 
بالكوفة  وتوفي  بالقرآن،  صوتا 
سنة 121هـ، وراوياه هما: شعبة: 
وهو أبو بكر شعبة بن عباس بن 
كبيرا عالما حجة  إماما  كان  سالم، 
سنة  توفي  وعلومه،  القرآن  في 
حفص  وهو  حفص:  193هـ. 
بن سليمان بن المغيرة، كان من 
أعلم الناس بقراءة عاصم، وتوفي 
سنة 180هـ، ومعظم المسلمين 
برواية  القرآن  يقرءون  العالم  في 

حفص 
عن عاصم.

هو  الكوفي:  حمزة  قراءة   -6  
ولد سنة  الزيات،  حمزة بن حبيب 
الصحابة  بعض  وأدرك  80هـ، 
بالسن، ويحتمل أن يكون قد رأى 
بعضهم. كان إمام القراء بالكوفة 
بعد عاصم، وتوفي سنة 156هـ، 
وراوياه هما: خلف بن هشام البزار: 
ثقة  وكان  هـ،   150 سنة  ولد 
كبيرا زاهدا، وعالما عظيما، توفي 
بن  خالد  229هـ.  سنة  ببغداد 
خالد: من أئمة القراءة في الكوفة، 
وتوفي  وإتقانه،  بضبطه  وعرف 

سنة 220هـ. 
علي  هو  الكسائي:  قراءة   -7
الكوفيين،  النحاة  إمام  حمزة  بن 
وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة 
بعد حمزة، وتوفي سنة 189هـ، 
الدوري:  عمر  أبو  هما:  وراوياه 
خالد  بن  الليث  ترجمته.  وسبقت 
البغدادي: وهو ثقة متقن، وتوفي 
السبعة..  األحرف  240هـ.  سنة 
من  كثير  يخلط  السبع  والقراءات 
الناس بينهما؛ فيظن أنهما شيء 
العددي،  التوافق  بسبب  واحد 
ولكن المعروف عند أهل العلم أن 
لم  القراءة  أئمة  مذاهب  القراءات 
يجتهدوا فيها ولكن رووها بالتلقي 
اهلل  صلى  النبي  عن  المتواتر 
اختالف  ومنشؤها  وسلم،  عليه 
النطق  وكيفية  اللهجات  في 
وترقيق  تفخيم  من  األداء  وطرق 
وإمالة وإدغام وإظهار ومد وقصر، 
وجميعها في حرف واحد هو حرف 
أما  السبعة.  الحروف  أحد  قريش، 
األحرف السبعة فهي بخالف ذلك، 
لغات  سبع  أنها  من  وضحنا  كما 
القرآن بها،  العرب، نزل  من لغات 
تيسيرا على القبائل العربية في 
قراءة القرآن ثم انتهى أمرها بأن 
حمل عثمان بن عفان الناس على 

مصحف واحد كتب بحرف قريش.
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املـوافق   لـ 07 ذو القعدة 1443 هـ  

في ح�صيلة �صجلتها م�صالح الحماية 

المدنية خالل الـ 24 �صاعة الأخيرة

7 قتلى في حوادث مرور 
و5 غرقى في ال�شواطئ 
والمجمعـــات المائيـــة

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 197 آخرون بجروح  
متفاوتة في عدة حوادث مرور تم تسجيلها خالل الـ 24 ساعة 

الماضية عبر مختلف طرقات  الوطن, حسب ما أفادت به 
أمس، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وعلى صعيد آخر, تدخلت وحدات الغطس التابعة للحماية 
المدنية من أجل انتشال 5 جثث في الشواطئ والمجمعات 

المائية في كل من وهران, عنابة, مستغانم, تيزي وزو وعين 
الدفلى, حسب بيان الحماية المدنية.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية, خالل نفس الفترة، وفاة 
امرأة و إصابة 5 أشخاص آخرين بصعوبة في  التنفس بعد 

استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه 
داخل  منزل ببلدية بابا حسن بالعاصمة.

من جهة أخرى, تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 8 
حرائق حضرية و مختلفة في كل من الجزائر العاصمة، تيزي 
وزوي برج بوعريريج، قسنطينة، عنابة، تبسة، عين الدفلى و 
أدرار وهي الحرائق التي تسببت باصابة 6 أشخاص بصعوبة 

في التنفس وآخر بحروق خفيفة في حريق شب بمستودع 
لتصليح السيارات الكائن ببلدية و دائرة تبسة. 

ر. ن

كان معلقا منذ 19 ماي الفارط ب�شبب 

اأ�صغال هدم بناية بح�صين داي

 ا�شتئنــــــاف النقــــــل
 بالترامواي بين "الخروبة 

والعنا�شر" بالعا�صمة
أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، أمس، في بيان لها، أنه تم منذ 

أول أمس السبت استئناف استغالل ترامواي الجزائر على 
مستوى الجزء الرابط بين الخروبة و العناصر.

وأشار ذات المصدر إلى أن خط ترامواي الجزائر يستأنف 
خدمته “على طول الخط”. وأوضحت مؤسسة ميترو الجزائر 

والشركة المكلفة باستغالل وصيانة التراموي في الجزائر 
“سيترام” أن هذا االستئناف جاء عقب انتهاء األشغال التي 
باشرتها المقاطعة اإلدارية لحسين داي على مستوى شارع 

طرابلس.
وللتذكير، فإن استغالل ترامواي الجزائر على مستو ى 

الجزء الرابط بين الخروبة و العناصر كان معلقا منذ 19 
ماي الفارط، بسبب أشغال هدم بناية على مستوى شارع 

طرابلس التي باشرتها المقاطعة اإلدارية لحسين داي.وقد تم 
تخصيص حافالت لشركة النقل الحضري وشبه الحضري 

للجزائر العاصمة )إيتوزا( لضمان النقل خالل كامل فترة توقف 
استغالل هذا الجزء.

ق. و

اأر�صية "البديلة" اللكترونية في 

طبعتها الثالثة ت�شنع الحدث

اأكثر من 13.000  تلميذ 
يجتازون امتحان ال�شانكيام على

تعتبر أرضية "البديلة " من إحدى المواقع 
االلكترونية التي تستقطب عددا هائال من التالميذ 
الجتياز شهادة السانكيام في نهاية كل سنة وهذا 

بعد أن تقرر إلغاء امتحان شهادة االبتدائي. 
ويسهر على تنظيم هذه المسابقة االستاذ " الياس 

شراد " وهو أستاذ بالتعليم االبتدائي بالعاصمة 
بمساعدة مجموعة من أساتذة  التعليم االبتدائي 

المتطوعين والذين يقومون بصياغة المواضيع في 
مادة الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية 
حسب المقرر المدرسي ثم يقومون بتصحيحها 

بعد انقضاء مدة المشاركة مع تحميل النتائج على 
موقع البديلة الطالع المعنيين عليها و اوليائهم .

وقد ارتفع عدد التالميذ المشاركين من 10.000 
مشارك في الطبعة االولى سنة 2019 الى 

أكثر من 13.000 مشترك في الطبعة الثالثة 
في 2022 واليت جرت على مدار اليومن 

الفارطين، وهذا لما لقيته  من مصداقية من 
طرف المشتركين وأوليائهم الذين أصبحوا يولون 

اهتماما كبيرا ويشجعون ابناؤهم على اجتيازها 
لخلق نوع من التنافسية الفكرية و المعرفية .

وفي األخير يبقى موقع " البديلة " من انجح و 
انجع المواقع االلكترونية التربوية بالجزائر وهذا 
بفضل تكافل جهود الجميع و سهرهم على انجاح 

مسابقة نهاية شهادة التعليم االبتدائي ككل سنة، 
كما يوجه موقع " البديلة " نداء للمعنيين بالمجال 

التربوي والذين يريدون االستثمارفي العقول و 
تشجيع و تحفيز هؤالء البراعم و على راسهم 

وزارة التربية الوطنية إلى تقديم الدعم والمساندة  
من اجل جعل هذه التظاهرة التربوية عادة سنوية 
متكررة وتثمين جهود هؤالء المتطوعين من ابناء 

القطاع وأبناء هذا الوطن . 
لعجاج حمود عزيز

في اإطار مخطط النجدة ل�صنة 2022

مناورة للحماية المدنية بالمغير 
حول الوقاية من الفي�شانات

 نفذت مصالح الحماية المدنية بوالية المغير 
أمس، مناورة حول الوقاية من أخطار 

الفيضانات، وذلك في إطار مخطط النجدة لسنة 
.2022

وتضمنت فقرات هذه المناورة التي شاركت فيها 
عديد القطاعات تفقد مركز القيادة العملياتي، 

ومعاينة مدى جاهزية كل قطاع، قبل التوجه إلى 
المنطقة المتضررة بفعل فيضان مفترض، حيث 
جرت عمليات اإلنقاذ واإلسعاف، إلى جانب تفقد 
المركز المقترح المخصص للعائالت المتضررة.

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أوضح 
مدير الحماية المدنية الرائد بولبيار رزقي أّن هذه 
المناورة تندرج في إطار مخطط النجدة الساري 

المفعول الذي أعدته الدولة لمواجهة الكوارث.
وأشار إلى أّن إعداد المخطط الوالئي للنجدة 

لوالية المغير لسنة 2022، تّمت المصادقة عليه 
من طرف المجلس الشعبي الوالئي ووالي الوالية 
والحماية المدنية وهو جاهز، وقد تّم تفعيله خالل 

هذه المناورة التي كانت حول خطر الفيضانات 
الذي قد تتعرض له الوالية بالنظر إلى أنها تقع 

في منطقة جد منخفضة.
ف. م

 منظمة ال�صحة العالمية 

تدق ناقو�س الخطر

  780 حالة اإ�شابة موؤكدة
 بجدري القردة في 27 دولة

   
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حاالت 

اإلصابة بجدري القردة التي تم إبالغ المنظمة 
عنها أو حددتها المنظمة من مصادر رسمية 

في الفترة من 13 ماي الماضي وحتى 2 جوان 
الجاري بلغت 780 حالة مؤكدة مخبريا وذلك 

في 27 دولة غير موبوءة في أربعة أقاليم تابعة 
للمنظمة.

وأشارت المنظمة - في تقرير اليوم األحد - 
إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 523 حالة 
مؤكدة مختبريا )+ 203 %( منذ بداية انتشار 

المرض في 29 مايو عندما تم اإلبالغ عن 
257 حالة.ونوهت المنظمة إلى ان البيانات 

األولية من الفحوصات تشير إلى أن سالالت 
فيروس جدري القردة المكتشفة في أوروبا 
وغيرها من المناطق غير الموبوءة تنتمي 

إلى ساللة غرب إفريقيا مشيرة إلى أن معظم 
الحاالت المؤكدة لها تاريخ سفر إلى بلدان في 
أوروبا وأمريكا الشمالية وذلك بدال من غرب 

أو وسط إفريقيا حيث يتوطن الفيروس.
وأوضح التقرير أن الظهور المفاجئ وغير 

المتوقع لجدري القردة في وقت واحد في 
العديد من البلدان غير الموبوءة يشير إلى 

أنه ربما كان هناك انتقال غير مكتَشف لفترة 
زمنية غير معروفة. ونوه التقرير إلى أن 

المنظمة تواصل تلقي تحديثات بشأن الوضع 
في البلدان الموبوءة مشيرا إلى أنه تم تقديم 

معظم الحاالت المبلغ عنها حتى االن.
ف.م

بمنا�صبة الذكرى الـ65 لرحيل المنا�صل من اأجل الق�صية الجزائرية

تد�شين تمثال ن�شفي لـ "موري�س 
اأودان" و�شط العا�شمة

ي�صتبه �صلوعهم فـي �صجار بالأ�صلحة البي�صاء 

باأحد اأحياء "راي�س حميدو"

 توقيف 6 اأ�شخا�س
 بينهم 3 ق�شر بالعا�شمة

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر، ممثلة فـي المقاطعة وسط للشرطة 
القضائية، مـن توقيف 6 أشخاص مـن بينهم 3 قصر يشتبه ضلوعهم فـي 

شجار باألسلحة البيضاء على مستوى أحد أحياء رايس حميدو بمقاطعة 
باب الوادي، الذي كان متبوعا باإلعتداء على محالت تجارية أدى إلى 
تعرض مواطنين إلى جروح متفاوتة الخطورة مع تحطيم أمالك الغير، 
حيث تم حجز أسلحة بيضاء مختلفة األحجام، مسدس بالستيكي يحتوي 

على مادة حمض األسيد استعملت خالل اإلعتداء. وتم تقـديم المشتبه فيهم 
أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا، بعد إستيفاء جميع اإلجـراءات 

القضائية، بالتنسيق مع النيابـة المختصة إقليميا.
ق. و

حماية الطفولة وترقيتها من اأولويات ال�صيا�صات الوطنية

الجزائر قطعت اأ�شواطا كبيرة في مجال تكري�س حقوق الطفل
اأكدت المفو�صة الوطنية لحماية 

الطفولة، مريم �صرفي، اأم�س، 

بالجزائر العا�صمة، اأن تعزيز 

حماية الطفولة وترقيتها تعد من 

بين اأولويات ال�صيا�صات الوطنية، 

مبرزة "الأ�صواط الكبيرة" التي 

قطعتها الجزائر في مجال تكري�س 

حقوق الطفل و�صمان حمايته.

اإ.�س

أوضحت شرفي في تصريح للصحافة 
على هامش دورة تكوينية حول 

محور "المصلحة الفضلى للطفل", 
أن "تعزيز حماية الطفولة وترقيتها 

وتحقيق رفاهيتها تعد من بين أولويات 
السياسات الوطنية", مبرزة أن الجزائر 

"قطعت أشواطا كبيرة في مجال 

تكريس حقوق الطفل وضمان حمايته 
في شتى المجاالت".

وبعدما ذكرت باإلنجازات التي 
تم تحقيقها في مجال الطفولة على 

المستويين التشريعي والمؤسساتي, 
أشارت إلى أن الترسانة القانونية 

الخاصة بهذه الشريحة, "تعززت بشكل 
متميز", سيما, بعد صدور القانون رقم 
15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 

المتعلق بحماية الطفل, الذي تم بموجبه 
استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية 
الطفولة, وأن التعديل الدستوري األخير 

كرس مبدأ "المصلحة العليا للطفل".
ومن هذا المنظور, اعتبرت شرفي هذا 

االنجاز "مكسبا نوعيا" يضاف إلى 
المكاسب العديدة التي تم تحقيقها في 

المجال, ما يؤكد --مثلما قالت—على 

"االهتمام الكبير" الذي توليه الدولة 
لملف الطفولة, تحت القيادة الرشيدة 

لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 
تبون.

وبخصوص الدورة التكوينية, أبرزت 
أن هذه الدورة التي تنظمها الهيئة 

الوطنية لحماية وترقية الطفولة 
بالتنسيق مع وزارة العدل وبالتعاون 

مع مكتب صندوق األمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسف( بالجزائر, تجري 
على مدار أربعة أيام وتشهد مشاركة 
عدد من قضاة األحداث. ومن جهتها, 

أكدت ممثلة مكتب صندوق األمم 
المتحدة للطفولة بالجزائر, صوريا 

حسن, على أهمية هذه الدورة التكوينية 
حيث يركز جدول أشغالها أساسا على 

محور المصلحة العليا للطفل.

 ع. ط

تم أمس، بساحة موريس أودان 
وسط العاصمة،  تدشين تمثال 
نصفي لهذا المناضل من أجل 
القضية الجزائرية الذي اغتاله 
جيش المستعمر الفرنسي وهذا 

عشية تخليد الذكرى الـ65 لرحيله.  
وجرى حفل التدشين بحضور 

بيار أودان نجل موريس أودان، 
ورئيس جمعية جوزيت وموريس 

أودان، بيار مانسات ووالي 
الجزائر أحمد معبد والسلطات 

المحلية والعسكرية وجمع من 
المواطنين.وفي هذا السياق أشاد 
وزير المجاهدين وذوي الحقوق، 

العيد ربيقة، بنضاالت موريس 
أودان وكل مفقودي الثورة 

التحريرية، مجددا سعي الجزائر 
للتعرف على مكان وجود رفاتهم.

وقال ربيقة في ندوة حول مناضل 
القضية الجزائرية موريس 

أودان, احتضنها المتحف الوطني 
للمجاهد، أن وزارة المجاهدين 

"ستواصل استغالل االبحاث 
واألعمال العلمية والشهادات الحية 

للتعرف على مكان وجود رفات 
المناضل موريس أودان وكل 

مفقودي الثورة التحريرية”.
من جهته، أعرب نجل المناضل 
من أجل القضية الجزائرية عن 

"اعتزازه " لوجوده في هذه 
الساحة التي تحمل اسم والده 

"أحد أنصار استقالل الجزائر”.
وحسب والي الجزائر العاصمة، 

فإن األمر يتعلق بيوم "مهم" يؤكد 
تكريس "عظمة  وشجاعة موريس 
أودان الذي ضحى بحياته من أجل 

القضية الجزائرية”.
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