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اأ�سرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي 

بالذخيرة الحية " ال�سم�د 2022"  

الفريق �ضنقريحة يوؤكد حر�ضه 

على مدى تنفيذ برامج التح�ضير 

القتالي بمختلف م�ضتوياتهـــا

القانون �ضيكون بالمر�ضاد ل�ضبكات االتجار بالب�ضر
تحدث عن اآليات 

جديدة لتعزيز 

ا�ستقاللية ال�سلطة 

الق�سائية، طبي:

02

يحر�ض في كل محطة على فتح اأب�اب الرئا�سة اأمام الطبقة ال�سيا�سية

الرئي�س تبون رجل الحوار و�ضاحب المبادرات الجامعة



انتهج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ اعتالئه 
سدة الحكم، مبدأ التشاور والحوار، وكسر الحاجز 

المفروض لسنوات، بين الرئيس والطبقة السياسية ففتح 
أبواب "قصر المرادية" أمام جميع االطياف السياسية 

للتشاور حول كبريات الملفات وأثقلها.

م�ساورات الد�ستور .. بداية احلوار

 فكانت البداية بإطالق مشاورات سياسية حول التعديل 
الدستوري شملت مختلف رؤساء وممثلي االحزاب 

السياسية والشخصيات العمومية، حرص الرئيس من 
خاللها على االستماع إلى جميع المقترحات وأخذها 

بعين االعتبار، كما منح الجميع صالحية إثراء مسودة 
الدستور فتمخض عن إفادات ومقترحات الجميع، نص 

متكامل يضمن حقوق المواطنين ويكفل لهم العيش 
الكريم ويحّدد أسس بناء الجزائر الجديدة.

انفتاح على اإلعالم ولقاءات دورية بالصحفيين
ولعّل أبرز تقليد جاء به الرئيس تبون، يبقى االنفتاح 

على الصحافة واالعتماد على وسائل التواصل 
االجتماعي "تويتر وفايسبوك" للتفاعل مع المستجدات 
الوطنية والدولية في مختلف المجاالت، من خالل عقد 

لقاءات دورية مع ممثلي الصحافة الوطنية، فأصبح 
القصر الرئاسي، بيتا للصحفيين، لطرح جميع األسئلة 

والملفات التي تشغل الرأي العام، وإيصال اإلجابات 
والحلول مباشرة إلى المواطنين على لسان المسؤول 
األول في البالد، كما أن اجتماعات مجلس الوزراء 

األسبوعية تحولت بدورها إلى مواعيد جد مهمة 
ينتظرها المسؤولون والمواطنون على حد سواء، 
بالنظر إلى ثقل الملفات المطروحة خالله، وحجم 

المشاريع التي تم إطالقها بمقتضى مخرجاتها، ناهيك 
عن مشاريع القوانين التي تتم مناقشتها بين رئيس 

الجمهورية والطاقم الحكومي في مختلف القطاعات.
مبادرة "لم الشمل" تفتح أبواب الرئاسة من جديد

ولم يِحد الرئيس عن سياسته المنتهجة، فهاهو اليوم 
يفتح أبواب الرئاسة مجددا امام التشكيالت السياسية 

للتشاور بشأن مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها، فكانت 
البداية باستقبال زعماء وقادة األحزاب السياسية الممثلة 

في البرلمان، أين تبادل المقترحات بشأن للمبادرة 
لتتوسع دائرة الحوار وتشمل مختلف التشكيالت 

السياسية فكان آخرها اللقاء الذي جمعه بكل من رئيس 
حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش، ورئيسة 

حزب "تجمع أمل الجزائر" فاطمة الزهراء زرواطي، 
الذين أكدا دعمهما لمبادرة اليد الممدودة وضما 

صوتيهما لنظرائهما في باقي التشكيالت السياسية، 
التي أكدت وقوفها مع مبادرة الرئيس وأعلنت دعمها 

لمقترح اليد الممدودة.

اإميان. �س

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الر�سيد 

طبي، اإن الإ�سرتاتيجية اجلديدة للقطاع تهدف 

اإىل الت�سدى ل�سبكات الجتار بالب�سر وتنظيم 

رحالت الهجرة غري ال�سرعية، وقال طبي ، اإن 

"احلراق �سحية هاته ال�سبكات".

ع. ط

أكد وزير العدل حافظ األختام، عبد الرشيد طبي، 
خالل زيارة عمل وتفقد إلى والية وهران، أّن القضاء 

سيشهد خالل األيام المقبلة إدخال آليات جديدة من 
شأنها تعزيز استقاللية السلطة القضائية تماشياً مع 

التعديل الدستوري األخير لسنة . 
في لقائه مع القضاة على هامش إشرافه على تدشين 
المقر الجديد لمحكمة السانيا بوهران، قال الوزير إّن 
"استقاللية السلطة القضائية تكّرست في الدستور وتّم 

ايداع القانون األساسي على مستوى الحكومة مما 
سيسمح ببدء تطبيق، خالل األيام القادمة، لآلليات 

الجديدة التي تضمن تعزيز هذه االستقاللية.”
ودعا طبي القضاة ألن "يكونوا في مستوى طموحات 

وتطلعات المواطن الذي يطمح إلى عدالة مستقلة 
وقوية تصون الحقوق وتحمي الحريات وأن استقاللية 
السلطة القضائية تفرض بسلوكياتنا واستقامتنا وبأحكام 

ذات مصداقية باسم الشعب الجزائري ويقتنع بها كل 
الناس"، الفتاً إلى أّن معركة استرجاع ثقة المواطن لن 

تكون إاّل بقضاء عادل ونزيه.
وفي لقائه مع المحامين، أشار الوزير إلى أّن دائرته 

الوزارية "عملت على تحسين ظروف مهنة المحامي 

حتى يؤدي دوره كامال إيمانا منا برسالة المحامي 
والدفاع"، وحّث أيضا على ضرورة "تحسين أداء 

المحامي بما يعود بالفائدة على المواطن وذلك من أجل 
تحقيق دولة الحق والقانون وعدالة ذات مصداقية.”
وفي حديثه مع موظفي المحكمة من أمناء الضبط 
واألسالك المشتركة، كشف طبي أّن سنة  ستشهد 

استحداث  منصب جديد ستوزع على المجالس 
والمحاكم على المستوى الوطني وذلك بحسب 

االحتياجات واإلمكانيات.
وبخصوص الترقية إلى درجة أمناء الضبط واألسالك 
المشتركة، قال الوزير إنه تّم إنشاء لجنة وطنية على 

مستوى الوزارة الوصية برئاسة األمين العام، وأخذت 
على عاتقها دراسة الترقيات حالة بحالة.

ويحتوي المقر الجديد لمحكمة السانيا على خمس 
قاعات للجلسات وقاعة لالجتماعات وأخرى لألرشيف 

ولالستقبال و مكتبا إلى جانب شباك موحد وقاعة 
للمحامين وأخرى لإلعالم والتوجيه وعيادة مع العلم 
أن التكلفة اإلجمالية لهذا المرفق تجاوز . مليار دج، 

وفق الشروحات المقدمة.
وأشرف وزير العدل حافظ األختام على تدشين 

المركز الجهوي لألرشيف القضائي ببلدية بئر الجير 
الذي يغطي  مجالس قضائية بالجهة الغربية من 
الوطن، حيث أكد على ضرورة إشراك الباحثين 

والطلبة في عملية حفظ األرشيف واالستفادة منه في 
إنجاز أبحاثهم، داعيا إلى الشروع قريباً في رقمنة 

األرشيف والعمل بالتقاضي االلكتروني.
وفي زيارته لمقر المحكمة اإلدارية لالستئناف 

المتواجدة بوسط المدينة، أبرز طبي أّن المحاكم 
اإلدارية لالستئناف الستة الجديدة على المستوى 

الوطني جاهزة وستنطلق عملياً بدءاً من األسبوع 
القادم وذلك بمجرد توزيع القضاة والموظفين.

ولدى زيارته لمقر محكمة وهران، أعلن عن تنظيم 
شهر سبتمبر المقبل مسابقة للمحاماة بتخصيص  
منصب على أن تتكفل المدرسة الوطنية لتكوين 

المحامين بسيدي عيسى بتكوين  متربص، على أن يتم 
تكوين متربص آخر على مستوى الجامعات.

وفي زيارته التفقدية لمجلس قضاء وهران ومتابعته 
لحصيلة نشاط هذه الهيئة خالل العام الجاري، قال 
الوزير: "نسبة تنفيذ األحكام القضائية على مستوى 

مجلس قضاء وهران تتجاوز  بالمائة، فيما تقدر النسبة 
الوطنية بـ  بالمائة، الفتا إلى ضرورة "معرفة الخلل 

أو المشكل فيما يتعلق بتنفيذ األحكام القضائية.”
وأضاف طبي أّن "هناك لجنة على مستوى المحكمة 

تضم رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ومحضر 
قضائي وكل المعنيين بعملية تنفيذ األحكام القضائية 

مكلفة بمناقشة مشكلة تنفيذ األحكام القضائية"، مشيراً 
إلى أّن "مصداقية العدالة في تنفيذ األحكام القضائية، 
وال بّد من معالجة هذا الخلل حتى تتطابق األرقام مع 

الواقع.”
وأكد الوزير أّن "تنفيذ األحكام القضائية منوط بكل 
هيئات الدولة وليس القضاء فقط، وتنفيذها تبدأ من 

المواطن وشركات التأمين وشركة سونلغاز والدائرة 
والوالية وغيرها وقد آن األوان لمعالجة هذا المشكل 

محلياً.”

اأ�سرف على تنفيذ مترين تكتيكي ليلي بالذخرية احلية 

حتت �سعار "ال�سمود 2022"  

 الفريق �صنقريحة ي�ؤكد حر�صه على مدى تنفيذ 
برامج التح�صري القتايل مبختلف م�صت�ياتها

اأ�سرف رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد 

�سنڨريحة، م�ساء اأم�س، يف اإطار موا�سلة الزيارة امليدانية 

التي يقوم بها اإىل الناحية الع�سكرية الثالثة، على تنفيذ 

مترين تكتيكي ليلي بالذخرية احلية حتت �سعار ” ال�سمود  

”، نفذته وحدات القطاع العملياتي اجلنوبي بتندوف، 
مب�ساركة وحدات من خمتلف القوات والأ�سلحة.

اإ. �س

استمع الفريق في البداية إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي الجنوبي 
بتندوف، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين، الذي جرى على 

مرحلتين، األولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات 
المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خاللها الوحدات المنفذة للتمرين.
وبميدان الرمي والمناورات للقطاع، تابع الفريق عن كثب مجريات 

التمرين الذي نفذ ليال في ظروف قريبة من الواقع، من أجل بلوغ أهدافه، 
السيما فيما تعلق بتدريب القادة واألركانات على تحضير وتنظيم األعمال 
القتالية الليلية، فضال عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات 

من خالل تحقيق االنسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات 
الفرعية، وتمكين األطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات 

األسلحة، إلى جانب اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ 
وإدارة األعمال القتالية الليلية وتقييم مدى القدرة على التنفيذ الناجح للمهام 

الموكلة في مختلف الظروف.
مجريات التمرين أكدت بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات 

المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يعد نجاحا آخر 
يجسد التحكم الجيد لألطقم في مختلف األسلحة والمعدات الحديثة ذات 

التكنولوجيا العالية، ويؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها 
مختلف مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وفي نهاية التمرين، وبعد تفتيش الوحدات المشاركة فيه، كان للفريق لقاء 
بأفراد الوحدات المشاركة، أين هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة 

سنة التحضير القتالي وكذا خالل تحضير وتنفيذ هذا التمرين، وأكد لهم 
حرصه الشخصي على حضور مثل هذه التمارين، الذي يمكن من خاللها 

الحكم الموضوعي والصحيح، على مدى تنفيذ برامج التحضير القتالي 
بمختلف مستوياتها، وأيضا تقييم مدى التطبيق الميداني للمراحل المتتالية 
المبرمجة، حاثا الجميع على المواصلة على نفس النسق وبنفس الحرص 

والعزيمة.

اتفقا على ت�سكيل فريق عمل م�سرتك لدعم وتعزيز ال�سراكة

بن باحمد يبحث مع وزيرة ال�صحة 
ال�صحراوية �صبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الصناعة الصيدالنية، عبد الرحمان جمال لطفي بن 
باحمد، أمس، وزيرة الصحة العمومية بالجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية، خيرة بالهي أباد، والتي بحث معها سبل تعزيز التعاون 
الثنائي في مجال الصناعة الصيدالنية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. 

وأوضح البيان أن هذا اللقاء “سمح بدراسة سبل ووسائل تعزيز التعاون في 
مجال الصناعة الصيدالنية، السيما في التوزيع من خالل تزويد الصيدلية 
المركزية الصحراوية بمختلف المنتجات الصيدالنية, مما يسمح بضمان 

توفيرها وإتاحتها للمواطنين الصحراويين.”
كما تناولت المحادثات، يضيف البيان، “بحث فرص الشراكة في اإلنتاج 

الصيدالني، ومراقبة الجودة، باإلضافة إلى التكوين، والتكوين ما بعد 
التدرج لإلطارات وطالب الدكتوراه الصحراويين.”

وتحقيقا لهذه الغاية، “اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك، كلف 
بإعداد أجندة تتبع وتسهيل التبادالت والزيارات لمختلف متعاملي البلدين 

من أجل دعم وتعزيز الشراكة”، حسب الوزارة.كما رحب الطرفان “بتالقي 
وجهات النظر بشأن وكالة األدوية اإلفريقية وإتاحة الفرصة للجزائر 

الحتضان مقرها الرئيسي”، األمر الذي “سيتيح تطوير صناعة صيدالنية 
إفريقية متكاملة، تساهم في النمو االقتصادي والسيادة الصحية القارية”.

ق. و

�سركة "لني" ل�سناعة ال�سمادات الطبية:

  اإطالق اأول عملية ت�صدير 
نح� ال�صنغال والكامريون

أطلقت الشركة الصيدالنية "لين" لصناعة الضمادات الطبية، أمس، أول 
عملية لتصدير الضمادات الالصقة نحو السنغال والكاميرون، وذلك في 

إطار اتفاق سنوي للتسليم ُموقع مع شركاء محليين.
تم إعطاء اشارة انطالق عملية التصدير على مستوى مقر وحدة االنتاج 
الخاصة بالمؤسسة الواقعة بالقطب الصيدالني والبيوتكنولوجي للمدينة 

الجديدة لسيدي عبد هللا )بلدية الرحمانية-الجزائر العاصمة( بحضور 
إطارات من الشركة.

ويتعلق األمر بتصدير  آالف وحدة من المنتجات الصيدالنية للمؤسسة 
تتكون أساسا من ضمادات الصقة مثقوبة بحجم سم x م و سم x م ستُنقل 

عبر حاوية بمساحة  قدم.وأكد مسؤول مراقبة تسيير وتطوير التصدير 
بالشركة، حكوم إيدير، أنه من المقرر أن تصل هذه الشحنة الثانية من 
نوعها بعد تجربة تصدير نفس الكمية نحو موريتانيا في غضون  يوما.
وأضاف أّن عملية التصدير هاته تجسدت عقب مشاركة مؤسسته في 

صالون "الجزائر هيلث كير" للعناية والرعاية الصحية المخصص للصناعة 
الصيدالنية والمنظم من  إلى  ماي المنصرم بداكار حيث تم خالله التوقيع 

على عقد تسليم مدته سنة مع مؤسسة "أورافارما" الممثلة بفرعيها في هذين 
البلدين االفريقيين.

ق. اإ
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القان�ن �صيك�ن باملر�صاد ل�صبكات االجتار بالب�صر
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يحر�س يف كل حمطة على فتح اأبواب الرئا�سة اأمام الطبقة ال�سيا�سية

 الرئي�س تب�ن رجل احل�ار
 و�صاحب املبادرات اجلامعة

قّدم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، منوذجا فريدا يف طرح امللفات الهامة واقرتاح املبادرات، غّلب من خالله لغة احلوار وفتح باب النقا�س 

امام الطبقة ال�سيا�سية، فلم يغفل يف اأي حمطة من املحطات احلا�سمة التي مرت بها البالد ال�ستماع اإىل اقرتاحات وراأي الأحزاب وال�سخ�سيات 

ال�سيا�سية، وهاهو اليوم يوؤكد تبنيه ملقاربة التحاور من خالل فتح اأبواب ق�سر الرئا�سة جمددا اأمام روؤ�ساء الأحزاب ال�سيا�سية دون ا�ستثناء 

للنقا�س ب�ساأن مبادرة "مل ال�سمل" التي اطلقها، للو�سول اإىل خمرج من �ساأنه تقوية اجلبهة الداخلية ب�سكل ير�سي جميع الطراف.



 ويتعلق األمر بمذكرة تفاهم في مجال الطاقة 
والمعادن وقعها الوزير محمد عرقاب عن الطرف 

الجزائري ووزير البترول والمعادن والطاقة 
الموريتاني، عبد السالم ولد محمد صالح.

 وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى ترقية وتعزيز 
التعاون الثنائي في مجاالت الطاقة والمعادن، على 
أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ووفقا للقوانين 
والتنظيمات الوطنية المعمول بها في كال البلدين 

وأولويات واستراتيجيات الطرفين.
 وتشمل مجاالت التعاون، في إطار هذا االتفاق، 
التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والتشريعي 

واإلداري والتجاري في مجاالت المحروقات والطاقة 
والمعادن وتعزيز االستثمارات في مجال المحروقات 

والطاقة والمعادن في كال البلدين، باإلضافة إلى دراسة 
فرص االستثمار وتبادل الخبرات والدعم الفني في 

مجال استكشاف المحروقات.
 وتطرقت المذكرة أيضاً إلى دراسة فرص التعاون  
مجال استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي 

المضغوط كوقود للسيارات، دراسة فرص تزويد 
السوق الموريتانية بالمحروقات والمواد البترولية 

والغاز المنزلي وتطوير الخدمات البترولية وفق شروط 

السوق الدولية ودراسة فرص إعادة تأهيل وتوسعة 
مرافق تخزين غاز البترول المسال في موريتانيا.

وتنص مذكرة التفاهم على دراسة فرص الشراكة في 
مجال صناعة قارورات غاز البترول المسال، دراسة 
فرص تطوير صناعة األسمدة الفوسفاتية واآلزوتية 

في موريتانيا، وتبادل الخبرات والدعم الفني في 
مجال التكرير وتحويل المحروقات، وأيضاً تعزيز 

التعاون بين مجمع "سوناطراك" والشركة الموريتانية 
للمحروقات.

وتشمل أيضاً التنقيب الجيولوجي واستكشاف المواد 
الخام المعدنية، التعاون التقني والدعم الفني في مجال 

المعادن، تعزيز التعاون بين الوكالة الموريتانية 
للبحوث الجيولوجية واألمالك المعدنية ونظيرها 
الجزائري المكتب الوطني للبحوث الجيولوجية 

والتعدين، باإلضافة إلى دراسة فرص إنشاء وبناء 
خطوط الربط الكهربائي بين البلدين لتعزيز قدرات 
التبادل الكهربائي والدعم الفني في مجال المشاريع 

والبرامج المتعلقة بمجال الكهرباء. وعقب توقيع هذه 
المذكرة، أكد عرقاب أّن مصالحه "لن تدخر أي جهد 
في سبيل تجسيد بنود هذا االتفاق على أرض الواقع.”

 بدوره، وّقع الرئيس المدير العام لمجمع 

"سوناطراك"، توفيق حكار، والمدير العام للشركة 
الموريتانية المحروقات، عبد الباقي التراد، على مذكرة 

تفاهم بين الطرفين. وتهدف هذه المذكرة إلى تحديد 
مجاالت ومبادئ التعاون بين الشركتين في عدد من 
المجاالت وترقية التعاون بين الطرفين، من خالل 

تبادل الخبرات والتجارب، وتحديد فرص االستثمار 
وتحقيق المصالح المشتركة للمشاريع على طول سلسلة 
قيمة المحروقات، من التنقيب إلى التسويق، بما في ذلك 

التطوير والنقل والتحويل.
 وتعتبر السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك سوقا 
واعدة تراهن عليها ضمن إستراتيجيتها االستثمارية 
في إفريقيا، وهذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات 

العمومية للبالد من أجل توسيع مجال االستثمار 
والتجارة الخارجية.

من جهته، وّقع الرئيس المدير العام للمكتب الوطني 
للبحوث الجيولوجية والتعدين ، يحيى عزري، والمدير 
العام للوكالة الموريتانية للبحوث الجيولوجية واألمالك 

المعدنية، الهاشمي ولد الشيخ سيداتي، اتفاق تعاون 
بين البلدين يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات الشراكة 

العلمية والتقنية بين الهيئتين من اجل تعزيز تبادل 
الخبرات والقدرات التقنية

كثف جممع "�سوناطراك" يف الآونة 

الأخرية من حتركاته لإبرام وتوقيع 

اتفاقيات جديدة ت�سمح له باقتحام 

اأ�سواق خارجية وجت�سيد ا�ستثمارات يف 

قطاع الطاقة.

ف. م

ووصف مجمع سوناطراك السوق الموريتانية بالواعدة، 
التي يراهن عليها ضمن استراتيجيته االستثمارية في 

إفريقيا، تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبالد 
من أجل توسيع مجال االستثمار و التجارة الخارجية.
حل منتصف األسبوع الجاري وزير الطاقة والمناجم 

محمد عرقاب رفقة الرئيس المدير العام لمجمع 
سوناطراك توفيق حكار  بموريتانيا، أين التقى الوفد 

بنواقشط بوزير البترول والمعادن والطاقة عبد السالم 
محمد صالح.

وأكد مجمع سوناطراك، بأن الزيارة تندرج في إطار 
تعزيز التعاون المشترك بين موريتانيا والجزائر في 

مجاالت الطاقة والمناجم، باإلضافة إلى البحث عن فرص 
االستثمار المتاحة في كال البلدين.   

وشهدت هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك 
والشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية، 

والتي ستسمح بالعمل على بحث و تطوير فرص 
االستثمار، تسويق المشتقات النفطية ومختلف األسمدة 

الفالحية وكذا تبادل الخبرات والتكوين في مجال الصناعة 

النفطية و تحلية مياه البحر، باإلضافة إلى مذكرة تفاهم مع 
الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية والتي 

ستسمح بالعمل على بحث وتطوير فرص االستثمار.
ويأتي توجه سوناطراك نحو السوق الموريتانية، 

بالموازاة مع تواصل الجهود لتنمية مشروعات الطاقة 
في نواقشط، وتم نهاية شهر ماي الماضي تنظيم ندوة 

حول إستراتيجيات الطاقة والمعادن، تحت شعار: "تسريع 
التحول الطاقوي وإنشاء صناعة معادن خضراء في 

موريتانيا"، وفق ما نشرت الوكالة الموريتانية الرسمية.
وتقوم اإلستراتيجيات الحديدة على تنمية الطاقة المتجددة 
في موريتانيا ضمن نطاق واسع، جنبا إلى جنب مع إنتاج 
الكهرباء من الغاز، مع احترام االلتزامات الدولية بضمان 
أمن الطاقة، وتمكين المواطنين من الحصول على الطاقة 

النظيفة بتكلفة منخفضة.
وشهدت ندوة تسريع التحول الطاقوي عروضا تناولت 

القضايا المتعلقة بمشاريع الغاز والهيدروجين والتعدين، 
كما تضمنت الندوة موضوعا حول "آفاق تطوير قطاع 
الغاز في موريتانيا"، باإلضافة إلى "آفاق تطوير النفط 
والغاز في موريتانيا"، و"رؤية موريتانيا اإلستراتيجية 

لقطاع النفط والغاز"، و"تسريع التحول الطاقوي"، 
و"قطاع المعادن الموريتاني وفرص اإلستثمار"، و"تحول 

قطاع المعادن.”
وأكدت العديد من المصادر، بأن الندوة خرجت بضرورة 

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، باإلضافة إلى إعالن 
شراكات مهمة، بهدف تحسين استغالل الثروة الوطنية، 

وتعزيز نقل المعرفة والخبرة، وتوحيد الرؤية حول خطط 

وإستراتيجيات القطاع، ما دفع بمجمع سوناطراك التوجه 
نحو البلد، الذي يوفر فرصا كبيرة.

ويحظى مجمع سوناطراك بمكانة كبيرة في افريقيا، ما 
يجعل منه رقما مهما في نظرة الموريتانيين التي ترتكز 
على التحول في مجال الطاقة، الستغالل مواردها بشكل 

أفضل، وتعزيز االستثمارات في قطاع االستخراج 
والطاقة.

ومن جانب أخر، ينتظر أن تعتمد موريتانيا على المشتقات 
النفطية الجزائرية، بالتزامن مع األزمة الحادة، التي 

تشهدها نواقشوط جراء نقص المحروقات والوقود، وال 
سيما مع األزمة العالمية الحالية التي تسببت فيها العمليات 
العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية، كما استغل 

الموريتانيين زيارة الوفد الجزائرية لبحث سبل تزويد 
بالدهم بالمحروقات، خاصة مع األزمة القوية التي شهدتها 

نواقشوط بعد انتهاء الصفقة التي كانت بينها وبين شركة 
"أداكس إنرجي.”

تملك موريتانيا حوالي 100 تريليون قدم مكعب من 
احتياطيات الغاز الطبيعي، كما توجد إمكانات تصل 

إلى 4200 غيغاواط من الطاقة المتجددة في موريتانيا، 
وترى العديد من الدول األوروبية في السوق الموريتانية 
حال بديال عن الغاز الروسي، ولكن نواقشط ستجد نفسها 

مطالبة بالبحث عن شركات لنقل الغاز نحو القارة العجوز.
 تم، بداية العام الجاري افتتاح الخط البحري التجاري 

الجزائر نواقشوط، و الذي سيشكل بوابة لولوج أسواق 
موريتانيا وافريقيا الغربية، كما أن هذا الخط البحري 

اعتبره الجانب الموريتاني بالتجاري بامتياز.

يعترب ثاين اأعلى �سعر يف �سلة "اأوبك" 

"�صحاري بالند" اجلزائري يرتفع 
اإىل 125 دوالرا للربميل

سجل النفط الجزائري الخام صحاري بالند في تداوالت يوم 
أمس الثالثاء ارتفاعا بنسبة وصلت لـ 1,18 بالمئة لتصل إلى 

125,12 دوالر للبرميل الواحد.
وتبقى أسعار النفط الخام الجزائري صحاري بالند األولى في 
سلة خام أوبك خلف الخام النيجيري، الذي سجل في تعامالت 
يوم األمس صعودا بنسبة قدرت ب  0,90 بالمئة، لتستقر عند 

125,30 دوالر للبرميل.
وفي ذات االتحاه، صعد سعر العقود اآلجلة لخام برنت القياسي 

الخاص بالتسليم خالل شهر أوت المقبل بنحو 0,71 بالمئة، 
ليصل إلى 120,36 دوالرا للبرميل، كما صعد سعر العقود 
المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الخاص بالتسليم خالل 

شهر جويلية المقبل بنسبة وصلت ل 0,77 بالمئة، مسجال 
119,41 دوالرا للبرميل، وفق البيانات التي كشف عنها الموقع 

المتخصص أويل بريس.
صعدت أسعار النفط، بالموازاة مع االنتعاش المتوقع للطلب في 
الصين، إذ يخفف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة 

على انتشار كورونا، وهو ما من شأنه أن يرفع من الطلب 
العالمي، لكونه يعتبر أكبر مستورد للنفط عالميا.

يأتي ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من الشكوك بخصوص 
زيادة اإلنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك بلوس، وقدرتها 

على تخفيف شّح المعروض، على وضع التقلبات، التي شهدتها 
األسواق الكاقوية، عقب قرارات دول االتحاد األوروبي بفرض 

حظر على 90 بالمئة من إمدادات النفط مع نهاية عام .2022
ف.م

 تن�صيب النقابة الوطنية
 ل�صائقي �صيارات االأجرة

تم يوم أمس، تنصيب المجلس الوطني لنقابة سائقي سيارات 
األجرة، والذي يأتي في ظل االحتالالت الكبيرة التي يشهدها 

القطاع .وأشارت النقابة في بيان لها استلمت جريدة الرائد 
نسخة منه، بأن المكاتب الوالئية لسائقي سيارات األجرة عبر 
كامل التراب الوطني شاركت في ندوة تجديد المكتب الوطني 

لنقابة سائقي سيارات االجرة، وهي العملية التي تمت تحت 
إشراف وتنظيم الفدرالية الوطنية لعمال النقل بمقر المركزية 
النقابية.وسمحت الندوة بتنصيب المجلس الوطني الذي إختار 
بدوره األمين العام الوطني حايت الحوسين سيد علي ومكتبه، 

والتي قال بخصوص األمين العام بأنها تعتبر قفزة نوعية لخدمة 
مصالح مهنة سائقي سيارات األجرة عبر كامل التراب الوطني 

وللدفاع عن مشاكلهم المهنية واإلجتماعية والتي سجلت على 
المستوى الوطني، على غرار رخصة اإلستغالل، الضرائب 

والضمان اإلجتماعي لغير األجراء.
وأكد األمين العام للمكتب الوطني عن نيته ورغبته في رفع 

التحدي لتوحيد صفوف كل سائقي األجرة في الجزائر وضمان 
هيكلة قوية للنقابة في كل واليات الوطن.

 ف.م

تد�سني م�سنع للألواح ال�سم�سية بورقلة 

بطاقة اإنتاجية 180 ميغاواط �سنويا

زغدار يوؤكد اأن االنتقال اىل 
الطاقات املتجددة اأ�صحى حتمية
أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير اإلنتقال الطاقوي 

والطاقات المتجددة بن عتو زيان أمس، على تدشين مصنع 
   ZERGOUN"لأللواح الشمسية بوالية ورقلة تابع لمؤسسة

 GREEN ENERGY "، بطاقة إنتاجيةتقدر بـ 180 
ميغاواط سنويا.

 وحسب بيان لوزارة الصناعة يكتسي هذا المشروع الذي 
ستتبعه مشاريع أخرى مماثلة، أهمية كبيرة كونه يندرج في 

إطار تجسيد مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية 
بطاقة 1000  ميغاوات بخمس واليات من جنوبنا الكبير ومنها 

والية ورقلة.
وخالل معاينته لهذا المصنع، اكد وزير الصناعة أحمد 

زغدار في تصريح إلذاعة الجزائر من ورقلة أن االنتقال الى 
الطاقات المتجددة أضح اليوم حتمية مشيرا إلى اهمية تكثيف 

االستثمارات في هذا المجال وتحقيق التنافسية فيه.
وفي هذا اإلطار، أبرز الوزير أهمية انشاء، من طرف وزارة 
الصناعة، "كلوستر" يضم كل المتعاملين في شعبة الصناعات 
الكهربائية لتطويرها وهو التوجه الذي ترمي الحكومة لتجسيده.
وفي إطار التشجيع على اإلستثمار واسترجاع العقار الصناعي 

غير المستغل ، أكد الوزير استرجاع أكثر من 42 هكتارا 
بوالية ورقلة فيما تم احصاء ملفات حوالي 30 هكتارا على 
مستوى العدالة، سيتم الفصل فيها قريبا ليبلغ العدد اإلجمالي 

للعقار المسترجع 80 هكتارا مع نهاية السنة الجارية، موجها 
دعوته لإلستثمار وفق التحفيزات الجديدة السيما بمناطق 

الهضاب والجنوب والجنوب الكبير. 
كما أشرف وزير الصناعة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها 

إلى والية ورقلة، على وضع حجر األساس لتجسيد مشروع 
استثماري إلنتاج المصل المعقم بقدرات إنتاجية سنوية تعادل 

219.000 قارورة قابلة للحقن، 25.000 عبوة محلول 
زجاجية و 33.000 كيس محلول، و كذا مشروع لتركيب 
المكيفات الكهربائية بطاقة إنتاجية 205 وحدة يوميا، ولدى 

وضعه حجر االساس لهذه المشاريع، أكد زغدار على دور هذه 
المشاريع في ترقية وتعزيز االنتاج الوطني، توفير مناصب 

الشغل وتقليص االستيراد.
واشار الى ان ورقلة تعد والية جنوبية واعدة تحوز كل 

المؤهالت السيما العقار الصناعي لتطوير مختلف الفروع 
الصناعية، كما قام زغدار بوضع حجر األساس إلنجاز منطقة 

النشاطات المصغرة ببلدية سيد خويلد بمساحة 62 هكتار 
و ستتمكن من استقبال 56 مستثمرا من أصحاب المشاريع 

المصغرة.
ق. و

 ف.م

تهدف اإىل ترقية وتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين

 التوقيع على ثالث مذكرات تفاهم
 بني اجلزائر وموريتانيا يف جمايل الطاقة واملناجم
جرى هذا اأم�س بالعا�سمة املوريتانية نواك�سوط، التوقيع على ثلث مذكرات تفاهم بني اجلزائر 

وموريتانيا يف جمايل الطاقة واملناجم، وجاء هذا التوقيع خلل اليوم الثاين والأخري من زيارة 

العمل الذي يقوم بها وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب، اإىل موريتانيا.
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لهذه الأ�سباب تعترب موريتانيا �سوقا واعدة لـ "�سوناطراك"

اجلزائر وموريتانيا...اآفاق واعدة يوفرها القطاع الطاقوي



واجتياز أمس، تالميذ "البيام" مادتي الرياضيات 
واالنجليزي في الصبيحة والتاريخ والجغرافيا في 
المساء،  حيث تباينت أمس اآلراء حول صعوبة 

الرياضيات، حيث سجل اجماع على سهولة االسئلة 
باستثناء الوضعية االدماجية، حيث جاءت حسب 

الكثيرين معقدة خاصة فيما تعلق بجزء حساب عرض 
الممر حيث  االغلبية لم يتمكنوا من االجابة عنه، 

بسبب عدم فهم التمرين الذي وصف بالمعقد باعتراف 
اساتذة الرياضيات الذين أكدوا أن الوضعية مخصصة 

للتالميذ الممتازين وأنها مخصصة للتالميذ فوق 
المتوسط، وتحتاج تركيز كبير  لدى الممتحنين.

هذا وأجمع التالميذ بخصوص مادة االنجليزية أن 
الموضوع كان جد سهل، مؤكدين أنه كان في متناول 

الجميع حيث االسلئة قدمت من الدروس التي درت في 
االقسام، رغم بعض الصعوبة في الوضعية االدماجية 

للبعض.
ومع تواصل االمتحانات الرسمية، وجهت المنظمة 

الجزائرية ألساتذة التربية  "مجال" نداء عاجل 
الى وزارة التربية الوطنية لوضع خطة بيداغوجية 

تربوية لمواجهة ظاهرة الغش، حفاظا على مصداقية 
مخرجات المدرسة الجزائرية، وتكريسا لمبدأ تكافؤ 
الفرص، ووضع حّد لالنفالت الحاصل في كثير من 

مراكز اإلجراء، إذ يُطلب من األستاذ الحارس مرافقة 
المترشح للتدخين، رغم وجود قوانين صارمة تمنع 

هذا السلوك.
وطالبت المنظمة الوزارة الى  تشريع قانون لحماية 

األساتذة الحراس، خاصة األستاذات، بعد تفشي 
ظاهرة الغش باستعمال التهديد، مع إعادة النظر في 
تكليف األساتذة بالحراسة بعيداعن مقّر سكناهم دون 
توفير وسائل للنقل  لكثير من الواليات وكذا اعتماد 
الحراسة نصف يوم بدال من يوم كامل، على غرار 

ما كان سائدا خالل السنوات السابقة  مع اهمية فرض 
االنضباط في اللّباس داخل المؤسسات التربوية أثناء 
االمتحانات الرسمية، حيث لوحظ تسيّبا كبيرا في هذا 

الجانب وتثمين التعويضات الخاصة بالحراسة بدال من 
تثمين الوجبة الغذائية، و مراجعة تعويضات تصحيح 
أوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وخالل اجتماع للمكتب الوطنية للمنظمة وفق ما نقله 
بيان للنقابة، استغل  المكتب الوطني "الفرصة للدعوة 

الى ضرورة إعادة االعتبار لألساتذة من خالل القانون 
الخاص الذي تجري مراجعته حاليا، بما يحفظ مكانتهم 
االجتماعية، ويحافظ على القدرة الشرائية مع ضرورة 

اإلسراع في اإلفراج عنه، كما دعا إلى التعجيل 
بتسوية ملف األساتذة المتعاقدين ومعالجة مطالبهم 

باإلدماج، من خالل تثمين خبرتهم التي فاقت في كثير 
من األحيان عديد السنوات فضال عن الحفاظ على 

المناصب المالية المفتوحة، وتدعيمها بمناصب جديدة 
تزامنا مع الرجوع لنظام التدريس العادي، خاصة ما 

تعلق منها بمواد الهوية الوطنية.
ومن أبرز انشغاالت المنظمة تخفيف الحجم الساعي 

على األساتذة، ووجوب أخذ االحتياطات الالزمة 
الجتناب الوقوع في االكتظاظ تزامنا مع التحضير 

للرجوع للنظام العادي بداية الموسم القادم .
 وفي الشق المتعلّق بمواد الهوية الوطنية، والتي يُعتبر 

الدفاع عنها من أهم أهداف المنظمة، ذّكر المكتب 
بالمطالب المرفوعة في البيانات السابقة، والتي منها 
التعجيل بمراجعة البرامج والمناهج بما يحفظ ويعزز 
الثوابت الوطنية، مع وجوب إعادة النظر في برامج 

وكتب الجيل الثاني، وحذف كل ما يمّس بالثوابت 
الوطنية، ورفع الحجم الساعي والمعامالت لمواد 

الهوية في كل األطوار والمستويات، وعلى رأسها 
مادة العلوم اإلسالمية وإسناد تدريس التربية اإلسالمية 

ألستاذ متخصص في الطور المتوسط و إعادة فتح 
شعبة العلوم اإلسالمية في الثانوي واعتماد البرامج 

والمناهج الحديثة في المواد العلمية، وتدريسها 
بالحروف والرموز العربية.

مرمي عثماين

اأعلن الديوان الوطني للخدمات اجلامعية عن 

م�شروع اتفاقية بني وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي ووزارة النقل من اأجل ا�شتفادة الطلبة 

اجلامعية من النقل باأ�شعار منخف�شة.

مرمي عثماين

وحسب بيان للديوان، فقد ترأس أمس ناصري غمري 
المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إجتماع  
بمقر الديوان مع الرئيس المدير العام للمجمع العمومي 
للنقل البري“ transtev ”بحضور المديرة المركزية 
مراقبة التسيير  و التحليل المالي بالديوان  و إطارات 

من المجمع من أجل دراسة مشروع إتفاقية إطار 
بين الوزارتين "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

ووزارة النقل" التي  تُحدْد استفادة الطلبة الجامعيين من 
النقل بأسعار منخفضة.

في المقابل نقل بيان ذات المصالح عن ترأس منذ يومين 
مدير إدارة الوسائل للديوان الوطني للخدمات الجامعية 

يوم 05  جوان 2022 بمقر الديوان  جلسة عمل 
بحضور رئيس اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال 

الخدمات الجامعية(UGTA) وكذا المدراء المركزيون 

للديوان وبعض إطارات الديوان، من أجل مناقشة 
وإثراء مشروعي التنظيم اإلداري للديوان الوطني 

والقرار الوزاري المشترك المتضمن تصنيف المناصب 
العليا.

وحسب اقترحات االتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع 
التعليم العالي حول مشروع التنظيم االداري و تصنيف 

المناصب العليا للديوان  الوطني للخدمات الجامعية 
ومديريات الخدمات الجامعية واالقامات التابعة ، فإنه 

فيما يخص مديريات الخدمات الجامعية، تم اقتراح خلق 
مصلحة خاصة باإلحصاء واالعالم االلي تتكون من 

مهندسين في مجال اإلحصائيات واالعالم اآللي قصد 
تفعيل المعلومات وضبط جميع المعطيات واالحصائيات 

وقواعد البيانات الخاصة بالخدمات الجامعية وتحليلها 
والتحكم في التكنولوجيا واالعالم االلى.

كما تم اقتراح إنشاء مصلحة أو خلية االعالم والرقمنة 
واالحصاء واالعالم واالتصال على مستوى المديرية  
لتكوين واسطة مع المحيط الخارجي والصحافة مهمتها 

ايضا انجاز مجاالت واعالنات دورية، واستحداث 
قسم التجهيز والتطوير على مستوى المديرية لتسهيل 

عملية اقتناء األثاث واللوازم األساسية لالقامات ومتابعة 

االشغال، وانشاء مصلحة خاصة بالمنازعات لتسهيل 
عملية التقاضي.

وفيما يخص إثراء قانون المناصب الوظيفية العليا، 
تمت الدعوة الى استدراك االمر واالشارة الى رتبة 

مساعد مهندس من المستوى األول والثاني وكذا 
مهندس دولة الن نفس الشروط التي كانت تحرم 

هذه الفئة من تقلد المناصب مازالت موجودة بحصر 
الشروط في رتبة متصرف  أو مساعد متصرف او 

ملحق رئيس لالدارة او ما يعادلها. 
وفيما يخص اإلقامات الجامعية اقترحت االتحادية، 

استحداث فرع لمتابعة األشغال على مستوى اإلقامات 
يختص بانجاز المشاريع وتقديرات األشغال المنجزة 
عوض اللجوء الى مكاتب الدراسات الخاصة والقيام 

باشغال الصيانة باقل تكلفة، واستحداث مناصب 
رؤساء الفروع والورشات للعمال المهنيين المتعاقدين 

الذين لديهم خبرة مهنية تفوق 3سنوات للترشح لهذه 
المناصب علما أن قطاع الخدمات يحتوي على نسبة 
70 بالمائة من العمال المهنيين ولهذا ال بد من التكفل 

بمسارهم المهني وإنشاء مصلحة المنازعات والشؤون 
القانونية.

 مرابي ي�شرف على ملتقى لتقييم

 �شعبة ال�شناعات املطبعية، ويوؤكد:

اعتمدنا �سيا�سة التقييم الذاتي 
للكفاءات ملواكبة املناف�سة

قال وزير التكوين والتعليم املهنيني مرابي يا�شني، 

اأم�س، اإن دائرته الإدارية اعتمدت ما اأ�شماه " �شيا�شة 

التقييم الذاتي"، متا�شيا مع القواعد اجلديدة 

للمناف�شة القت�شادية وكذا التحولت التقنية 

والتكنولوجية التي مت�س بعمق نوعية التاأهيالت 

وم�شتوى الكفاءات املطلوبة.

اإميان. �س

أكد وزير التكوين المهني في كلمته بمناسبة الملتقى الوطني لتقييم شعبة 
الصناعات المطبعية المنعقد أمس، أن اللقاء يندرج في إطار "مساعي 
القطاع الرامية إلى تكييف التكوينات مع متطلبات القطاع االقتصادي 
واالستجابة الفعلية الحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة"، 

موضحا ان القواعد الجديدة للمنافسة االقتصادية وكذا التحوالت التقنية 
والتكنولوجية التي تمس بعمق نوعية التأهيالت ومستوى الكفاءات 

المطلوبة، سواء من قبل األفراد بغية إدماجهم االجتماعي والمهني أو 
من قبل الشركات من أجل المنافسة، "دفعت بالقطاع إلى اعتماد سياسة 

التقييم الذاتي والبحث عن آليات تسمح له بمواكبة هذه التحوالت وتجعله 
بانسجام تام مع محيطه.”

وفي هذا الشأن أكد بيان للوزارة أن الوزير أوضح أنه أصبح من 
الضروري تكييف التخصصات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، 

في ظل التطورات التكنولوجية التي تعرفها هذه الشعبة المهنية على 
غرار بقية الميادين االخرى، وهذا ما يتطلب قراءة نقدية للتخصصات 
المقترحة في مدونة الشعب المهنية، وكذا برامج التكوين والتجهيزات 

البيداغوجية المستعملة في العملية التكوينية، قبل أن يؤكد أن اللقاء يعتبر 
فرصة

للتقييم الذاتي، "يتم فيه رسم ورقة طريق تسمح بتوحيد المفاهيم ومنهجية 
العمل من أجل إعادة هيكلة هذه الشعبة المهنية، خاصة مع تواجد الشريك 
االقتصادي الذي أغتنم هذه السانحة ألبلغ لهم تشكراتي الهتمامهم بقطاع 

التكوين والتعليم المهنيين، كما نأمل أن تعمم هذه المبادرة على كل 
الشعب المهنية الثالثة وعشرون التي تحتويها مدونة الشعب وتخصصات 
التكوين المهني، حتى نتمكن من إعداد مدونة تتوافق والمعايير المطلوبة 

من القطاع االقتصادي”.

احت�شنت اأول منتدى عربي حول تنمية القدرات 

الربيدية يف التجارة الإلكرتونية

 بعث االقت�ساد الرقمي �سمن 
االأولويات اال�سرتاتيجية للجزائر

احتضنت الجزائر، أمس، الدورة األولى للمنتدى السنوي العربي األول 
حول تنمية القدرات البريدية العربية في مجال التجارة اإللكترونية والدفع 
عن بعد الذي خصص لتبادل الخبرات والتفكير في آليات تطوير التجارة 

اإللكترونية واالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.
وتّم تنظيم هذا المنتدى بالجزائر بمناسبة احتضانها ألشغال الدورة 41 
للجنة العربية الدائمة للبريد )5-9 جوان( بالمركز الدولي للمؤتمرات 
"عبد اللطيف رحال"، وعرف مشاركة المدير العام لمنظمة العربية 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات و مدير إدارة تقنية االتصاالت 

والمعلومات بجامعة الدول العربية وممثل المدير العام لالتحاد البريدي 
العالمي.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي أّن الجزائر باحتضانها 
هذا المنتدى فإنها تريده "فضاء خصبا" لتبادل الخبرات والتجارب 

وفرصة للتفكير في كل ما يخص خطط تطوير التجارة اإللكترونية 
واالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية بما يحقق التنمية المستدامة 

للشعوب العربية.
في السياق ذاته، أبرز زيدي أّن الجزائر "تضع في قلب أولوياتها 

االستراتيجية بعث االقتصاد الرقمي القائم على االبتكار التكنولوجي" 
وذلك بالسهر على توفير بيئة رقمية تتيح للهيئات والمؤسسات "تسريع 

وتيرة التحول الرقمي.”
وأضاف أن الجزائر تسهر أيضا على دعم قطاع البريد الذي يضطلع 
بدور "حيوي" في الحياة اليومية للمواطن و تحرص على مرافقته في 
مسيرته الرقمية التي شرع فيها منذ سنوات من أجل عصرنة خدماته. 

في هذا الصدد، قال زبدي إّن بريد الجزائر في مجال الرقمنة والدفع عن 
بعد، يسّجل "خطوات ثابتة" وذلك بفضل إطالق خدمات الكترونية عبر 

كامل التراب الوطني.
من جانبه، أّكد المدير العام للمنظمة العربية التكنولوجيات االتصال 

والمعلومات محمد بن عمر أّن القطاع البريدي ظل طيلة جائحة كورونا 
)كوفيد-19( في "الخطوط األمامية وساهم في تذليل الصعوبات التي 

واجهت الحكومات العربية وتحمل المسؤولية من خالل توسيع وابتكار 
مختلف الخدمات االجتماعية و المالية.”

وأدرجت المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات -يضيف 
المتحدث- قطاع البريد ضمن القطاعات األخرى المعنية بالرقمنة 

والتكنولوجيا وهو ما يعكس "وعي" المنظمة بالدور الحيوي للقطاع 
البريدي ليصبح أحد الركائز الهامة في استراتيجيتها وخطط عملها.

ودعا بن عمر المشاركين في هذا المنتدى السنوي إلى جعله "منصة 
إقليمية" لتعزيز تبادل الخبرات وتعزيز التعاون البيني إلى جانب معالجة 

عديد الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة الدولية مثل تطوير 
التجارة االلكترونية وتأمين المعامالت المالية االلكترونية وتطوير وسائل 
الدفع اإللكتروني. وتحتل التجارة اإللكترونية بحسب ممثل األمانة الفنية 

لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات خالد دالي "حيزا كبيرا" 
في عمل مجلس الوزراء العرب.

ويجري التفكير حالياً وبالتنسيق مع االتحاد العربي لالتصال الرقمي 
والمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات ومع ممثلي 

اإلدارات العربية البريدية في "تشكيل فريق عمل لتحديث االستراتيجية 
العربية لالتصاالت والمعلومات وذلك باالستفادة من تجربة االتحاد 

البريدي العالمي خالل الجائحة التي أظهرت أهمية اإلدارة اإللكترونية 
في تدعيم االقتصادات العربية.”

ف. م

ديوان اخلدمات اجلامعية يتلقى مقرتحات حول ت�شنيف املنا�شب

"اتفاقية" م�سرتكة مع وزارة النقل ال�ستفادة طلبة اجلامعات من اأ�سعار "منخف�سة"
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اأراء متباينة يف اليوم الثاين ونقابة حتذر من الغ�س عن طريق "التهديد" 

 الو�سعية االدماجية للريا�سيات ت�سدم
 تالميذ" البيام" واالجنليزية تعيد "االأمل"

لليوم الثاين على التوايل ، توا�شلت امتحانات �شهادة التعليم املتو�شط، حيث �شجل تباين 

بخ�شو�س �شعوبة موا�شيع اليوم الثاين فيما تعلق مبادة الريا�شيات بعد اأن ا�شطدم 

املمتحنني بو�شعية ادماجية "معقدة" و خم�ش�شة للتالميذ املمتازين، هذا فيما �شجل اأ�شاتذة 

حرا�س عن انفالت يف بع�س مراكز المتحان ب�شبب عدم احرتام القوانني.



وأشار بلمهدي في تصريحات إلذاعة الوطنية 
أمس، أن تعداد الحجاج المسجلين لحد اليوم 
والذين دفعوا تكلفة الحج تجاوز الـ 15 ألف 

حاج. مضيفا في ذات السياق: “نتوقع أن 
نستكمل الحصة المتبقية والمقدرة بأكثر من 3 

أالف حاج في غضون يومين. وعن أسباب 
إرتفاع تكاليف الحج هذه السنة، أشار الوزير 
بلمهدي، إلى أن المؤسسات السعودية المكلفة 

بالتنظيم وبالتعاون مع وزارة الحج في العربية 
السعودية. هي من قررت الزيادات في الخدمات 

الخاصة بالحج. بما يتماشى مع اإلضطرابات 
التي تشهدها األسواق العالمية منذ ظهور جائحة 

كورونا قبل أكثر من عامين. وخاصة أسعار 
النقل والمواد الغذائية. 

كما أشار إلى أن أسعار الخدمات باألماكن 
الخاصة بأداء الشعائر والمناسك الخاصة بالحج 

في كل من منن وعرفات تضاعفت بحوالي 
خمسة أضعاف. عن تلك األسعار المعمول بها 
قبل توقف السعودية عن استقبال الحجاج من 
غير المقيمين بها العامين الماضيين. وكشف 

بلمهدي، أن بعثة الحج تمكنت في هذه األجواء 
من الظفر بأفضل العروض من المتعاملين 

السعوديين. فيما يخص اإلقامة بالفنادق بكل من 
المدينة المنورة ومكة المكرمة. وهي غير بعيدة 
عن األماكن الخاصة بإجراء المناسك والشعائر. 

ولفت الوزير إلى أن التفاهمات التي تمت 
وأبرمت مع المتعاملين السعوديين صارت 
هي السعر المرجعي لعديد البعثات العربية 

واإلسالمية، مضيفا “تكلفة الحج تبقى معقولة 
قياسا بعدد من الدول العربية واإلسالمية والتي 

تجاوزت سقف الـ120 مليون سنتيم .” 
وبخصوص مخطط الرحالت الخاصة بنقل 

الحجاج ، قال وزير الشؤون الدينية واألوقاف 
“ استكملنا عملية  إعداد خارطة الطريق مع 
شركة الخطوط الجوية السعودية  وسنكشف 

عن  تفاصيل المخطط في القريب العاجل 
لتمكين الحجاج من  الشروع في عملية الحجز 
االلكتروني للتذاكر وفقا  لمواعيد السفر و كذا 

الحجز الخاص بأماكن اإلقامة  في كل من 
المدينة المنورة و مكة المكرمة .”

إجراءات تكميلية لتوفير كافة شروط 
إنجاح موسم الحج 

وبشأن اإلجراءات المتخذة لتنظيم موسم الحج 
وصف ممثل وزارة الصحة الدكتور كمال 

قاضي عضو في البعثة الطبية لحجاج الجزائر،  
خالل مشاركته ضمن برنامج “رحلة مشتاق” 

ل “ إذاعة القران” وصف حج هذا الموسم 
باالستثنائي خاصة بعد التوصيات المقدمة من 
السلطات السعودية والمتعلقة بإجراءات التلقيح 

العادية و المضادة لكوفيد 19 ،   حيث تم 
التشديد على تلقيح الحجاج  بلقاح  جونسون نظرا 

لضيق الوقت، أو استكمال التحصين بالجرعات 
األساسية الخاصة بلقاحات كوفيد 19 . 

كما أشار كمال قاضي، إلى دور اللجان الطبية 
المتواجدة عبر التراب الوطني في العيادات 
الطبية والتي تحرص على أخذ عينات من 

الحمض النووي “adn” للحجاج تحسبا ألية 
حوادث. مشددا على ضرورة اصطحاب  

الوصفات الطبية واألدوية الخاصة بهم من 
أجل تسهيل عملية التشخيص . وفيما يخص 
اإلجراءات الصحية المعمول بها في البقاع 

المقدسة ، قال ممثل وزارة الصحة إنه “يجب 
تناول كميات كبيرة من السوائل وعدم التعرض 

ألشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام المضالت 
عند الحاجة  كما نصح  بارتداء مالبس فضفاضة 

وخفيفة ذات لون فاتح، إضافة إلى االبتعاد  عن 
اإلجهاد الزائد  والعمل على أخذ قسط كافي من 

الراحة بعد تأدية كل الفرائض “. 
من جهته أبرز مدير  الشبكة ببنك الجزائر 

أحمد بلبحان أن اليوم هو آخر أجل لدفع تكاليف 
الحج، حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للحج 

والعمرة  مذكرا بحصة الجزائر هذه السنة 
والمقدرة ب 18697 حاج . 

وأكد المتحدث توفير كل الشروط الضرورية 
والالزمة الستقبال الحجاج في أحسن الظروف 

بحيث تم التعامل استثنائيا مع هذه المرحلة 
بفتح فروع للبنك الجزائري على مستوى 

التراب الوطني طيلة أيام األسبوع إضافة إلى 
عطلة نهاية األسبوع مع إعطاء تعليمات بعدم 
غلق الفروع حتى خروج آخر حاج من البنك 

ما مكننا –يقول محمد بن بحان-ببلوغ عدد 
15245 حاج دفعوا تكاليف الحج عبر كامل 
التراب الوطني في هذه اللحظة. وثمن مدير 

الشبك بالبنك الجزائري قرار رئيس الجمهورية 
السيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء 

األخير والمتمثل في تخفيض تكلفة الحج 
ب100 ألف دج ، مشيرا إلى مباشرة استقبال 

الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج  من أجل 
تعويضهم ، حيث تم في هذا االطار  تعويض 

673 حاج لحد اآلن وقد أرجع بلبحان االرتفاع 
الكبير في تكلفة الحج  إلى الرسوم والضرائب 

الباهظة التي فرضتها السلطات السعودية و 
المتعلقة بالنقل واإلقامة خالل مناسك الحج 
واإلعاشة ضف إليها تكاليف الطيران التي 

تضاعفت هذا الموسم .

أكدت الباحثة في مجال البيئة الزراعية والمديرة السابقة لمركز 
بسكرة ألبحاث المناطق الجافة أمس لخضاري فطوم أن االضطرابات 

الجيوستراتيجية المستمرة وتهديد تغير المناخ ، جعل األمن الغذائي 
مسألة تتعلق بسيادة الدولة واستقاللها ،  مشيرة أن الجزائر إلى جانب 

الجهود المبذولة ، يجب أن تتبنى استراتيجية عالية لتحقيق التنمية 
المستدامة.

وفي تصريحات لإلذاعة الوطنية، قالت المتحدثة إن الجزائر قطعت 
أشواطا كبيرة فيما يتعلق باألمن الغذائي، مضيفة أنه على المستوى الكمي 
بلغ متوسط الحصة الغذائية اليومية للفرد الجزائري اليوم حوالي 3500 

كيلو كالوري بينما لم تتجاوز 1700 كيلو كالوري في عام 1962. 
ولكن ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”- تضيف الباحثة.

وقالت لخضاري “في الواقع، على الرغم من هذه النتائج واألمطار 
الغزيرة التي سجلت هذا العام، إال أننا يجب أن نظل يقظين وأن ندرج 

االستراتيجيات الزراعية في سياق تغير المناخ”. وشددت في هذا الصدد 
على ضرورة التعبئة للتعامل مع التصحر والجفاف والتحضر الفوضوي 
وسوء استخدام األراضي. المديرة السابقة لمركز أبحاث بسكرة للمناطق 

الجافة طالبت ايضا بوقف التوسع العمراني الذي يضر باألراضي 
الزراعية  ودعت إلى “عكس اتجاه حركة الهجرة من الشمال إلى 

الجنوب”. 
كما أوصت بالتخلي عن استخدام المدخالت الكيميائية ومبيدات اآلفات 

األخرى في الزراعة الستبدالها بالممارسات الزراعية البيئية “التي 
ورثناها عن أسالفنا حسب تعبريها. من جهة أخرى، أكدت المتدخلة 

على ضرورة رفع التحديات االجتماعية و  االقتصادية من أجل تطوير 
الزراعة الصحراوية التي تهدف الى تحسين منتوجاتها من  حيث 

النوعية و الكمية و تحسين تنافسيتها على مستوى السوق الوطنية و 
الدولية  اضافة الى تطوير النشاطات المرتبطة بهذه الزراعة السيما 

التحويل والتعليب و  تسويق المنتوجات الزراعية.
 وبخصوص العراقيل الطبيعية المرتبطة بهذه الزراعة، مثل نقص توفر  

الموارد المائية من أجل السقي في بعض المناطق الجنوبية, أوضحت  
لخضاري أنه في  مجال الموارد المائية يبقى الجنوب الجزائري” 
محدودا في الزمن و المكان” داعية  الى التخطيط الستغالل المياه 

الجوفية لديمومة موارده و كذا عقلنة استهالك  المياه مع أنظمة سقي 
عصرية “ فعالة و اقتصادية”. 

وفي هذا الخصوص، أشارت المتحدثة الى أن انتاج الحبوب بالجنوب 
يتجاوز 2  مليون قنطار سنويا في حين أن الخضر الطازجة تقارب 
ال28 مليون قنطار موضحة أن الحكومة و من خالل استراتيجيتها 

لتطوير الزراعة الصحراوية “ تشجع المستثمرين  المحليين على 
االستثمار في الفروع االستراتيجية مع تفضيل المشاريع الملموسة  التي 

من شأنها تحقيق نتائج سريعة”.
س. زموش

�ش. زمو�ش

�شكر املجتمع املدين على وقوفه جلانب 

املنظمة ال�شحية خالل اأزمة كورونا

بن بوزيد: �سندخل مرحلة جديدة يف 
م�سار اإ�سالح قطاع ال�سحة 

قال وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات، عبدالرحمان بن 
بوزيد  أمس، إّن هناك مراحل أخرى تنتظر قطاعه لتحسين تقديم 

الخدمات للمواطنين معترفا بدور المجتمع المدني في تسيير االزمة 
الصحية في الجزائر بأقل األضرار والخسائر.

وفي هذا السياق، ثّمن الوزير في تصريحات صحفية على هامش 
الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في التحسيس حول فيروس 

كورونا والذي يندرج في إطار مشروع التعاون بين الجزائر 
واالتحاد األوروبي مساهمة المجتمع المدني بوقوفه إلى جانب 

المواطنين ومهنيى الصحة في مواجهة الجائحة. كما أكد الوزير، أن 
العمل في وزارة الصحة يرتكز على المجتمع المدني والجمعيات. 
مبرزا في الوقت ذاته، مدى االلتزام والتضحيات واإلنجازات التي 
أظهرها في طليعة مواجهة الوباء، مترحما بالمناسبة على من مات 

ضحية هذا الوباء. 
كما أضاف-”صورة رائعة بوقوفه إلى جانب المواطنين ومهنيى 

الصحة” مبرزا مدى االلتزام والتضحيات واإلنجازات التي أظهرها 
في طليعة مواجهة الوباء. كما كان للجمعيات حسب المسؤول األول 

عن القطاع-”دورا كبيرا” من خالل ايقاظ روح التضامن األصلية 
لدى الشعب عبر الجهود الكبيرة والحاسمة أحيانا على  المستوى 

المحلي والوطني. 
وباسم الدولة واألسرة الطبية الوطنية عبر وزير الصحة عن أرقى 

معاني االمتنان واإلعجاب لهذه الجمعيات والتي -على حد قوله- 
استحقوها عن جدارة مؤكدا بأن  هؤالء الرجال والنساء ومعظمهم 

من الشباب “لم يؤدوا واجبهم” فحسب فانهم من جهة أخرى 
“يذكروننا بال شك أن هذا الواجب لم يكن دائما سهال أو دون مخاطر 
وأن  الصحة مقصد ال يمكن بلوغه دون تآزر المؤسسات والمجتمع 

بأكمله”. وذكر البروفسور بن بوزيد من جهة أخرى بأن الجزائر 
وضعت آليات مختلفة حيث قامت بتعبئة كل الهياكل الصحية وأيضا 
مجموع المؤسسات عبر الوطن من أعلى مستوى للدولة إلى أصغر 

وحدة محلية مع تكريس جميع النفقات واالستثمارات الضرورية 
والسهر على توفير المعدات والعالجات واللقاحات. 

وبعد أن أشار إلى اآلثار التي خلفتها جائحة كورونا على جميع 
األصعدة والتي استدعت تظافر الجهود للحد منها وإلى غاية القضاء 

على هذه الكارثة “المتقلبة  والمتعددة الجوانب”, أعرب وزير 
الصحة عن شكره للدعم الذي قدمه اإلتحاد األوروبي والمرافقة التي 

خص بها قطاع الصحة بالجزائر والذي يدخل في اطار التعاون 
الثنائي ضمن “مبادرة الرد التضامني األوروبي ضد جائحة كورونا 

“مما يعكس العالقات الممتازة والتي يجب أن تتعزز بشكل أكبر 
في مجال الصحة مما سيسمح بتحقيق تقدم في مكافحة اآلفات وكذا 

تحديات المستقبل. لإلشارة حضر هذه الندوة إلى جانب إطارات 
الوزارة وممثلي المجتمع المدني رئيس وفد االتحاد األوروبي 

والممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  بالجزائر. 
كما قال وزير الصحة وإصالح المستشفيات، عبد الرحمان بن 

بوزيد، إن عدد اإلصابات بوباء كورونا في تراجع كبير. كما أشار 
وزير الصحة، إلى أن هذا التراجع جاء بفضل تظافر الجهود ووعي 

المجتمع المدني الذي وقف إلى جانب منتسبي الصحة.
س. زموش

املغرب حاول بكل الطرق الالأخالقية 

للحيلولة دون ا�شتعادة دورها القيادي

اجلزائر عادت من بعيد يف الإحتاد 
الإفريقي للبث الإذاعي

أكد المدير العام لإلذاعة الجزائرية محمد بغالي، أن الجزائر عادت 
من بعيد في اإلتحاد االفريقي للبث اإلذاعي ، موضحا أنها كادت 

ان تفقد عضويتها في المجلس التنفيذي رغم أنها من االعضاء 
المؤسسين .

 وقال محمد بغالي في برنامج “ضيف الدولية “، أمس، مرت 
الجزائر في السنوات االخيرة بمرحلة انسحاب من المشهد داخل 
االتحاد االفريقي للبث اإلذاعي، حتى خشينا ان تطرد من مجلسه 

التنفيذي”
وبفوزها بمنصب النائب الثاني لرئيس االتحاد االفريقي للبث 

االذاعي تكون الجزائر حققت انتصارا على المغرب الذي حاول 
بكل الطرق الالأخالقية المعتادة لديه للحيلولة دون استعادة الجزائر 

لدورها القيادي، وعضويتها في المكتب التنفيذي لالتحاد إال انه تفاجأ 
بالدعم الذي قدمته للجزائر الدول االفريقية االعضاء في االتحاد 
. كما استطاعت الجزائر أيضا تأكيد احتضانها لمقر مركز تبادل 

األخبار لإلتحاد وتعزيز حقها الطبيعي في إدارته.
وعبر المدير العام لإلذاعة الجزائرية عن تخوفه مما قد تسفرعنه 

القمة الدولية للذبذبات التي ستنعقد قبل نهاية السنة ، واصفا ما 
يجري من تنافس على امتالك الذبذبات بحرب عالمية حقيقية نظرا 
لدخول المتعاملين في الهاتف النقال على الخط بما يمثلونه من ثقل 
مالي عالمي، اضافة الى الشركات العالمية المتخصصة في مجال 

التواصل االلكتروني والتي بدورها بحاجة الى الذبذبات .
وأوضح محمد بغالي أن اإلتحاد اإلفريقي للبث االذاعي سيشارك 

في تلك القمة للمرافعة من أجل الحفاظ على سيادة اإلذاعات 
والتلفزيونات على ما تمتلكه من ذبذبات والتي تشكل رهانا أيضا  

بالنسبة للدول لفرض سيادتها في هذا المجال.
ق. و  
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بلمهدي يثمن تخفي�ض �شعر التذكرة ويوؤكد:

تكلفة احلج يف اجلزائر الأرخ�ص عربيا
قال وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف يو�شف بلمهدي، اإن قرار رئي�ض اجلمهورية املتخذ خالل جمل�ض الوزراء 

بتخفي�ض �شعر تذكرة ال�شفر اإىل البقاع املقد�شة من 15 مليون �شنتيم اإىل 05 ماليني قرار ي�شكر عليه، مبينا 

اأ�شباب ارتفاع تكلفة احلج هذه ال�شنة.

الباحثة يف جمال البيئة الزراعية خل�شاري فطوم:

اجلزائر قطعت اأ�سواطا كبرية فيما يتعلق بالأمن الغذائي



تاأكيد على دورها املحور واال�صرتاتيجي يف الديناميكية االقت�صادية

اإبراز دور املعابر الربية احلدودية يف تطوير التجارة اخلارجية

الرحالة حممد علي زرفاوي :

 �شفريتي نحو وهران م�شيا على الأقدام مغامرة �شيقة

برج بوعريريج:

�شباك موّحد لت�شهيل جمع املحا�شيل
 نصب بنك الفالحة والتنمية الريفية على مستوى مقر تعاونية 

البقول والحبوب الجافة ببرج بوعريريج، الشباك الموحد الخاص 
بالفالحين من أجل تسهيل المعامالت البنكية، وتمكين الفالحين 

5700 فالح عبر تراب الوالية من فتح حسابات بنكية، وتسهيل 
عملية جمع المحاصيل والحصول على مردود المحاصيل الزراعية 

الخاصة بهذا الموسم في أريحية دون عناء ومشقة.  
 وأّكد المدير الجهوي لبنك الفالحة والتنمية الريفي فؤاد بوراس 
خالل إشرافه على عملية تنصيب الشباك الموحد على مستوى 

مقر تعاونية البقول والحبوب الجافة ببرج بوعريريج، بالتنسيق 
مع مصالح الفالحة وصندوق التأمينات الفالحية، أن هذا اإلجراء 

يدخل ضمن اإلستراتيجية المسطرة من طرف بنك الفالحة ومختلف 
الشركاء والهيئات الفالحية الرامية إلى تسهيل عمليات جمع 

المحاصيل الخاصة بالفالحين لهذا الموسم، والمقدر عددهم 5700 
فالح حسب المصالح الفالحية. ويستفيد هؤالء من تسهيالت بنكية 

وخدمات بنكية تتمثل في فتح حسابات بنكية مجانية، تمّكنهم من 
الحصول على مردود المحاصيل في أريحية تامة من خالل الشباك 
الموحد المتواجد مقره على مستوى تعاونية البقول والحبوب الجافة 

ببرج بوعريريج. وكشف المدير الجهوي للبنك في هذا اإلطار، 
أن عملية مرافقة الفالح وتسهيل اإلجراءات خاصة بفتح الحسابات 

عبر الشباك الموحد، تتيح للفالح العديد من االمتيازات والمزايا، 
أبزها االستفادة من المزايا الخاصة بفتح حسابات بنكية مجانية، 

على مستوى مقر تعاونية البقول والحبوب الجافة المكان المخصص 
لدفع المحاصيل الزراعية، دون عناء التنقل إلى الوكاالت البنكية 

المتواجد عبر إقليم الوالية، خالفا لما كان معهودا في الماضي، أين 
كان الفالح يضطر إلى التجمع واالنتظار في طوابير طويلة أمام 
مقر البنك لالستفادة من المعامالت البنكية. كما أن الشباك الموّحد 
يتيح للفالح االستفادة من كل التسهيالت والخدمات المتعلقة بهذه 

الحسابات المجانية، بدأ من بطاقة التسديد التي يستعملها المواطن 
في تسديد فاتورة الغاز والماء، حيث يتم تقديم هذه البطاقة للفالح 

بمجرد فتح حسابه البنكي مجانا، إلى جانب تمكينه من مزية 
االطالع على  حسابه يوميا 24-24 ساعة، عن طريق االنترنت 

ومجانا. في ذات السياق، دعا مدير تعاونية البقول والحبوب الجافة 
ببرج بوعريريج نور الدين نصيب، خالل افتتاح الشباك الموحد، 

جميع الفالحين والمنتجين بالوالية إلى ضرورة التقدم إلى مقر 
التعاونية، لالستفادة من المزايا التي تقّدمها التعاونية في إطار 

تسهيل عملية فتح الحسابات بالتنسيق مع بنك الفالحة، إلى جانب 
التكفل بالفالح ومرافقته، وكذا تذليل كل الصعوبات والمشاكل التي 

يمكن أن تواجه الفالح أثناء، قبل، وبعد عملية الحصاد لهذا الموسم، 
مشيرا في ذات السياق إلى أن مصالحه اتخذت كافة الوسائل المادية 

والبشرية من أجل إنجاح الموسم الفالحي لهذا العام.
ق.م

املدية

الوايل يعاين عدد من امل�شاريع 
ببوغزول

واصل جهيد موس والي المدية، سلسلة الخرجات الميدانية التي يقوم 
بها إلى بلديات الوالية، حيث قام أمس، رفقة رئيس المجلس الشعبي 
الوالئي مساء اليوم  بزيارة عمل و تفقد الى بلدية بوغزول للوقوف 

الميداني على وضعية المنشآت العمومية .
وفي أول محطة ضمن برنامج الزيارة عاين والي الوالية االرضية 
 ،»ATS« المخصصة النجاز محطة اتصاالت الجزائر الفضائية

كما وقف على عمل الوكالة الفضائية الجزائرية AZAL , و عاين 
المحيط الخارجي لها ، حيث اكد على ضرورة استكمال التهيئة 

الخارجية للوكالة .
وفي المحطة الثانية اطلع جهيد موس على وضعية الطريق الرابط 

بين الطريق الوطني رقم 40 وفرقة للماية، حيث امر بتهيئته و 
اعادة االعتبار اليه ، كما تفقد والي المدية مشروع السكة الحديدية 
ومحطة القطار الجديدة بوغزول، حيث تلقى شروحات حول عمل 
المحطة التي تم انجازها وفق معايير وانظمة حديثة و عصرية و 

التي ستدخل خبز الخدمة خالل االيام القادمة و الذي سيساهم بشكل 
كبير في الحركة اإلقتصادية و نقل األشخاص و البضائع.

ع. ب
البويرة:

13  �شحية يف حادثي مرور 
سجلت مصالح الحماية المدنية، 13 ضحية إثر حادثين مروريين، 
وقعا بنفس  المكان والوقت في والية البويرة. كما أشار البيان، إلى 

أن الحادث وقع على الساعة الثالثة و51 دقيقة بالطريق السيار 
شرق غرب اتجاه الجزائر جباحية.

وتمثل الحادث األول يتمثل في اصطدام بين 8 مركبات “5 سيارات 
2 شاحنة وحافلة”. حيث خلف الحادث 6 جرحى تتراوح أعمارهم 

بين 21 سنة و 36 سنة . أما الحادث الثاني تمثل في اصطدام بين  
11  مركبة،  8 شاحنات و3 سيارات. كما  خلف متوفى يبلغ من 

العمر حوالي 45 سنة و 6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 26 و 72 
سنة وتم إسعاف الجرحى و نقلهم الى مستشفى االخضرية. فيما تم 

تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.
س.ز

وأوضح خالدي خالل تفقده 
مدى جاهزية مختلف مرافق 

هذه المنشأة في اليوم األول من 
زيارة العمل إلى الوالية, أن 
هذه الزيارة الميدانية تندرج 

في إطار تنفيذ توصيات 
السلطات العمومية بخصوص 

تفعيل نشاط المعابر البرية 
في أفق إعطاء حركية 

جديدة للنشاط االقتصادي و 
التبادالت التجارية عبر مرافقة 

المتعاملين االقتصاديين. و 
أشار في ذات السياق أن 

المعابر البرية الحدودية تعد 
مرافق استراتيجية ومحورية 

بالنسبة للتجارة الخارجية 
و تسمح بتفعيل الحركة 

االقتصادية والنهوض بالتنمية 
بالمناطق الحدودية من خالل 
ميزانية التحصيل الجمركي. 

و أكد خالدي بالمناسبة أن 
مصالح الجمارك تبذل جهودا 
كبيرة لمكافحة نشاط التهريب 
ومنها آفة المخدرات, مضيفا 

أن الفرق الجمركية جاهزة 
وبفضل الدعم الذي تتلقاه من 
المصالح المركزية لمجابهة 

تلك الظاهرة وذلك بالتنسيق 
مع مختلف أسالك األمن 

وفي مقدمتها الجيش الوطني 
الشعبي. و دخل المعبر البري 
الحدودي الطالب العربي )84 

كلم شرق عاصمة الوالية ( 
حيز الخدمة في 18 يونيو 

2019 ويتربع على مساحة 
12 هكتارا, وقد خصص 

له ضمن برنامج دعم النمو 
غالفا ماليا بقيمة  872 مليون 

دج لدراسة و إنجاز عديد 
المرافق والملحقات, حسب 
بطاقته التقنية. و تتوفر هذه 
المنشأة على عدة مصالح, 
من بينها مركز إجراءات 
الدخول والخروج, وإدارة 

الجمارك والشرطة ومطعم 
وإقامة لإلطارات ومركز 

التوجيه السياحي وقاعة شرفية 
ومستودع فحص وآخر للحجز 
وجهاز سكانير. و للسهر على 

راحة العمال وتحسين أداءهم 
المهني, أنجزت قاعدة حياة 
ألعوان الجمارك تتكون من 

36 غرفة بطاقة استيعاب تقدر 
ب 120 فردا وأخرى لفائدة 

أفراد شرطة الحدود تتوفر 
على 48 غرفة بقدرة استيعاب 

114 فردا, كما أشير إليه. 
ويواصل المدير العام للجمارك 

زيارته بتفقد مفتشية أقسام 
الجمارك بالوادي.

أبدى محمد علي زرفاوي صاحب مبادرة 
قطع مسافة 1.066 كلم مشيا على األقدام 

من تبسة إلى وهران لحضور افتتاح 
الدورة ال 19 أللعاب البحر األبيض 

المتوسط لدى وصوله إلى مدينة بريكة 
بباتنة ارتياحه للسير الحسن لبرنامجه 

المسطر.
وقال زرفاوي في تصريح ل/وأج 

»رحلتي نحو وهران مغامرة شيقة وهي 
لحد اآلن أجمل مما كنت أتصوره وخالل 

قطعي لمسافة 334 كلم من تبسة إلى 
بريكة, أنستني حفاوة االستقبال وتشجيع 

كل من صادفني تعب الطريق ومشقة 
السفر«. وعبر هذا المربي الرئيسي 

لألنشطة البدنية بمديرية الشباب والرياضة 
بوالية تبسة عن سعادته وفرحته الكبيرة 

بكل المرافقة التي حظي بها والتسهيالت 
التي قدمت له في كل محطة مما جعله, 

كما قال, يتقدم وفق البرنامج المسطر 
لهذه الرحلة. وعن مروره بوالية باتنة 

عبر بلديات أوالد فاضل وباتنة ومروانة 
ونقاوس ثم بريكة قادما إليها من والية 

خنشلة والذي تزامن مع االرتفاع 
المحسوس في درجات الحرارة, أكد 

زرفاوي أن الخروج باكرا بين الرابعة 
والخامسة صباحا ساعدني على التغلب 

على حرارة الجو والوصول إلى الوجهة 
المحددة دون تأخير. وأكد زرفاوي 
على أن رياضة السير على األقدام 

التي يمارسها ساعدته كثيرا في رحلته 
الترويجية أللعاب البحر األبيض المتوسط 
التي ستحتضنها وهران في الفترة الممتدة 

بين 25 يونيو الجاري و 6 يوليو المقبل, 
داعيا الشباب إلى التخطيط الجيد لألهداف 

التي يصبون إلى تحقيقها . 
ولم يخف ذات المربي أن الجزء الصعب 
من المغامرة المشوقة نحو الباهية وهران 
قد تم قطعه, مضيفا »سأواصل المسيرة 

غدا في الصباح الباكر من بريكة نحو 
المسيلة التي سأدخلها من مقرة على أمل 

أن أكون في الموعد في افتتاح ألعاب 
البحر األبيض المتوسط في طبعتها 
ال19«. وكان محمد علي زرفاوي 

قد حظي بتكريم خاص وحفل استقبال 
أقيم على شرفه مساء الجمعة المنقضي 

بمديرية الشباب والرياضة بباتنة تشجيعا 
له.

واج

�شكلت اأهمية املعابر الربية احلدودية يف تطوير التجارة اخلارجية وتنمية املناطق 

احلدودية حمور زيارة املدير العام للجمارك, نور الدين خالدي, التي قام بها اإىل

 املعرب الربي احلدودي الطالب العربي بوالية الوادي.

واج
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عرب العديد من البلديات 

ت�شليم 385 رخ�شة حلفر اآبار �شقي فالحي بالوادي
سلّمت سلطات والية الوادي 385 رخصة لحفر آبار سقي 

فالحي عبر عدة بلديات، لفائدة الفالحين وأصحاب المستثمرات 
مّمن تقدموا بطلبات لحفر آبار جديدة خالل الفترة األخيرة، 

قصد توفير مياه سقي كافية، وتوسيع مساحاتهم ضمن مختلف 
المحاصيل الزراعية.

 وكشف والي الوادي عبد القادر راقع عن منح 274 رخصة 
حفر بئر خالل السنة الماضية 2021، و111 رخصة حفر بئر 
منذ بداية السنة الجارية إلى غاية شهر ماي، باإلضافة إلى منح 
21 قرار امتياز لحاملي مشاريع تربية المائيات بمحيط الرباح. 
بحسب الوالي، يأتي هذا الدعم في إطار تنمية القطاع الفالحي، 

الذي أصبح موردا لجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية. 
ومن شأن توزيع رخص حفر اآلبار الفالحية بالوادي، تشجيع 
المنتجين الزراعيين على توسيع مساحاتهم، وتنويع محاصيلهم 
الموسمية وغير الموسمية، أو المحافظة على حجم مستثمراتهم 

التي تعرضت آبارها القديمة إلى النضوب بسبب غور الماء إلى 
الطبقات األرضية السفلى، أو اهترائها وتراجع نسب ضخها 
للمياه بالكميات المطلوبة والمناسبة لعمليات السقي. ويستخدم 

فالحو الوالية في الغالب أنظمة ترشيد الري المتمثلة في السقي 

بالتقطير أو الرش المحوري حجم هكتار واحد، حيث أدت هاته 
التقنيات رغم اقتصادها في غور المياه من الطبقات الجوفية 

السطحية العليا، نتيجة اتساع مجال اإلستغالل المائي الفالحي، 
وتوسع المساحات المضاعف خالل العقد الماضي.

في هذا السياق، لجأ كثير من المنتجين الزراعيين خالل الفترة 
األخيرة إلى الحفر العميق لآلبار لتفادي نضوب الماء من 

الطبقات الجوفية السطحية أثناء انتصاف الموسم الزراعي، 
وتجنب تلف المحصول ووقوعه في أضرار باختالل عملية 
السقي خالل ذروة النمو الخضري والثمري، وهو ما يفسر 

حجم طلبات الحفر من الفالحين أمام حتمية اإلعتماد على هذا 
الخيار، وعدد الرخص المهم الممنوح إليهم في غضون سنة 
ونصف. جدير بالذكر، أّن قطاع الفالحة بوالية الوادي حقق 

أرقام إنتاجية قياسية في األعوام الماضية، أسفرت عن فائض في 
عديد المحاصيل الزراعية على غرار البطاطس والفول السوداني 

والتمور والثوم والبصل والطماطم، اضطرت المنتجين للبحث 
عن أسواق خارجية، وتصدير جزء منها لتحقيق استقرار في 

األسعار محليا.
ق.م
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 ن�صائح للمحافظة على رائحة املفار�ش

   تُعدُّ معرفة ُمحفِّزات الحساسيَّة 
لدى الشخص ومحاولة تجنُّبها من 
أهمِّ خطوات منع تحفيز الحساسيَّة 

وتخفيف اآلثار المرتبطة بها، وفيما 
يأتي نصائح للوقاية من الحساسيَّة 

باالعتماد على المسبِّب:
 عثُّ وعفن غبار البيت: يمكن الوقاية 

من الحساسيَّة الناتجة عن العفن عن 
طريق الحفاظ على الغرف وخزانات 

المالبس جافَّة وجيِّدة التهوية، 
ومحاولة تجفيف المالبس في الخارج، 

إلى جانب حلِّ مشاكل الرطوبة 
والتكثيف قدر االستطاعة، ويمكن 

السيطرة على عثِّ الغبار عن طريق 

إتباع ما يأتي:
 تجنُّب استخدام السجاد وأرضيات 

الخشب والفينيل القاسي.
 غسل الوسائد واألرائك والستائر 

ة بانتظام، وتنظيفها  والدمى المحشوَّ
بالمكنسة الكهربائيَّة.

 مسح األسطح بقطعة قماش نظيفة 
ومبلَّلة بانتظام.

 استخدام مرشحات هواء عالية 
الكفاءة.

 الحيوانات األليفة: باعتبار الحيوانات 
األليفة من مصادر الحساسيَّة الرئيسيَّة 

بسبب جلدها الميت أو بولها أو 
لعابها؛ ويُنَصح عند عدم القدرة 

على تجنُّبها بالمحافظة على نظافتها 
وتخصيص مكان لها في المنزل ومنع 

دخولها إلى غرف النوم.
 حساسيَّة الطعام: من المهم التحقُّق 
من عدم وجود ُمحفِّزات للحساسيَّة 

نات الموجودة على  ضمن قائمة المكوِّ
ملصقات األطعمة، ولتجنُّب حساسيَّة 
األطعمة في المطاعم فإنَّه يوصى بما 

يأتي:
 عدم االعتماد على وصف قائمة 

األطعمة فقط؛ وذلك ألنَّ العديد 
من أنواع الصلصات تحتوي على 

ُمحفِّزات الحساسيَّة، إذ يُنَصح 
بالتواصل بوضوح مع النادل وسؤاله 

عن نصائحه. 
تجنُّب األماكن التي يُحتمل أن تختلط 

فيها أنواع مختلفة من الطعام مع 
بعضها البعض مثل البوفيهات أو 

المخابز. 
يُنَصح بتناول األطباق البسيطة؛ وذلك 

ن  ألنَّ احتماليَّة احتوائها على مكوِّ
مخفي قليلة

  حياة م�صباحي

 • تنمية الذكاء أثبتت العديد من الدراسات أّن األطفال الُملتحقين ببرامج ما قبل المدرسة يمتلكون مستويات ذكاء 
أعلى، ودرجات تحصيليّة أفضل ُمقارنًة بأقرانهم غير الُملتحقين بأّي منها، حيث يتعلّمون بشكل أسرع، ويستفيدون 

أكثر عند التحاقهم بمرحلة التعليم النظامي، كما أنّهم يتعاملون مع المواقف واألمور الُمختلفة بشكل جيّد.
 •  تحسين المهارات االجتماعية يُعّد الجانب االجتماعي من أهّم فوائد مرحلة ما قبل المدرسة لألطفال؛ حيث يمتلك 

الطفل فيها مهارات اجتماعيّة ُمحّسنة تُمكنه من تطوير ثقتهم نفسه واالعتناء بذاته، وبالتالي تُساعده في الوصول 
إلى تحصيل علمي أفضل، كما أنّهم يُدرك في مرحلة كهذه أهميّة العمل بشكل ُمستقل في الفصل الدراسي، ويطبّق 

ذلك عمليّاً، باإلضافة إلى أّن األطفال الُملتحقين ببرامج رياض األطفال يتغلبون على المشاكل السلوكيّة واالجتماعية 
الُمختلفة على نحو أفضل ُمقارنًة بغيرهم.

 • التأسيس لمرحلة المدرسة تُوّفر مرحلة ما قبل المدرسة العديد من المهارات التحضيريّة الُمهّمة للنجاح المدرسي 
ف على الحروف األبجديّة، ومعرة عناوين قصص وُكتُب ُمعيّنة، وتمييز األصوات الُمتطابقة،  ُمستقباًل، مثل التعرُّ
وتعلُّم األرقام والعّد، والُقدرة على تشكيل الكلمات وكتابتها على الورق، باإلضافة إلى تعلُّم الفن الخطابي، والقدرة 

على إعادة سرد القصص البسيطة، وغيرها من المهارات التي تُشّكل ُمجتمعًة أساساً لمهارات القراءة، والكتابة 
الالزمة فيما بعد.

 • معرفة القدرات والمهارات تساعد مرحلة الرياض على تمييز األنشطة التي تلفت انتباه الطفل وتُثير اهتمامه، 
وتلك التي ال يميل إليها، وتُعتبر هذه المعلومات مهّمًة ويُمكن مشاركتها مع ُمدّرسي الطفل في المستقبل؛ فُكلّما كان 
المدرس َيعرف عن قدرات الطفل ومهاراته أكثرـ كان ذلك أفضل للطفل، ويُمكن إعداد قائمة بالمهارات واألنشطة 

التي يمتلكها الطفل، وتلك التي ال يُتقنها ويجد صعوبًة في تطبيقها، بهدف نقلها لُمعلّمي الطفل الحقاً للعمل على 
تحسينها.

 العالجات المنزلية للعناية بالأظافر 

الت الغذائية النظام الغذائي والمكِمّ

جمال 

ور�صاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

  وجد العلماء الذين يتابعون الحياة اليومية للجنين بأنّه يقضي معظم ساعات 
يومه في النوم بداًل من ممارسة قدراته الجديدة، وتُستبدل بعض هذه الساعات 

بالنوم العميق، وبعضها اآلخر بنوم حركة العين السريعة  )REM(، أّما 
البعض اآلخر منها فلم يتّم تحديده، وخالل فترة نوم حركة العين السريعة تبدأ 

عينا الجنين بالتحرك في كال االتجاهين كما يحدث للبالغين، ويسود االعتقاد 
من قبل الباحثين بأنّه يرى حلماً ما، ومع اقتراب موعد الوالدة ينام الجنين من  

85 % إلى %90 من وقته تماماً كالمولود الجديد، ويبدو أّن الجنين يشهد 
أمراً يُطلق عليه اسم فترة التنبيه المستيقظ  بين غفواته المتكررة.

�صحتك

تدابير 

منزلية

 اأهمية ريا�ش الأطفال يف مرحلة 

ما قبل املدر�صة

 اأوقات نوم اجلنني يف بطن اأمه 

 ن�صائح للوقاية من ح�صا�صية الوجه

   تتطلب المحافظة على نظافة المفارش إتباع مجموعة 
من النصائح الهامة التي تتعلق بطريقة غسلها، وتخزينها، 

واستخدامها؛ وذلك للحصول على رائحة عطرية تدوم 
لفترة طويلة، ومن أبرز تلك النصائح ما يلي:

 • شراء مجموعات عديدة من أطقم من المالءات 
)الشراشف(، وأغطية اللحاف، وأغطية الوسائد للسرير، 

لتبديلها وغسلها بانتظام.

 • تجفيف مالءات السرير في الهواء الطلق قبل تخزينها، 
إذ يمكن أن يتسبب وضعها وهي رطبة في الخزانة في 

تشكيل بقع عفن، أو ظهور رائحة كريهة منها. 
 • غسل المالءات واألغطية وأغطية الوسائد بسائل غسيل 

مع منعم غسيل، فذلك سيساعد ظهور رائحة عطرية 
منها لفترة.

 • رش المالءات واألغطية بمعطر طبيعي بشكل أسبوعي 

تقريباً، فذلك يحافظ على رائحتها العطرية، ويشجع على 
النوم، خصوصاً إذا كانت الرائحة العطرية المختارة تشجع 

على االسترخاء كزيت الخزامى األساسي.
 •  غسل مالءات وشراشف السرير بشكل منتظم حتى 

وإن ظهرت بأنها غير متسخة، وذلك لقتل البكتيريا، 
والمحافظة على رائحة عطرة لها، إذ يمكن أن تحتوي 

األخيرة على الغبار، والعث، وخاليا الجلد الميتة، والعرق، 
وبقع الكريمات والزيوت المستخدمة للبشرة أو للشعر.
 • غسل المالءات وأغطية السرير والوسائد مرة كل 

أسبوع أو أسبوعين، إذ يمكن أن يؤدي اإلفراط في غسيلها 
إلى تلف القماش أو تآكله، أو تغير لونه مع مرور الوقت، 
مع الحرص على غسلها اعتماداً على نوعها، وضرورة 

إتباع التعليمات الموجودة على الملصق في الغسيل، إذ أن 
سر الرائحة المنعشة لها يكمن في طريقة غسيلها، والمواد 

المستخدمة في الغسيل. 
تهوية مالءات السرير، وأغطيته، وأغطية الوسائد في 
الهواء الطلق بين الحين واآلخر، من خالل فتح نوافذ 

الغرفة لدخول الشمس والهواء النقي إليها، فذلك سيساعد 
على منع تكّون الرطوبة، والروائح الكريهة في السرير، 

ويحافظ على وجود رائحة منعشة في غرفة النوم.
 • نفض الوسائد المطوية وإعادة تشكيلها، وفصلها عن 

بعضها حتى يصل إليها الهواء بشكل كاف.
 • تقليب أو تعريض فرشة السرير ألشعة الشمس والهواء 

الطلق مرة كل شهر، فذلك سيساعد على تخلصها من 
الغبار، واألوساخ، والرائحة الكريهة العالقة فيها، مع 

ضرورة التحقق من تعليمات الشركة الصانعة في كيفية 
تنظيفها، والفترة الالزمة لذلك.

نات تُساهم في تحفيز    حيث تحتاج أظافرك إلى األغذية التي تحتوي على ُمكوِّ
نمّوها ومن هذه األغذية؛ األغذية الغنيّة بالبروتين الموجود في اللحوم الحمراء 

والدجاج والبيض، وكذلك تحتاج إلى المواد الغذائية الغنيّة بحمض الفوليك 
الموجود في الخضروات الورقية وبذور عباد الشمس، وتحتاج أيضاً إلى 

فيتامين ج الموجود في الفراولة والبرتقال والبطيخ والفلفل األحمر، وفيتامين ب 
12 الموجود في الكبدة والتونا، والبيوتين الموجود في الحبوب الكاملة.

 الزيوت الطبيعية: استخدمي الزيوت التي تحتوي على مكّونات طبيعية، مثل 
زيت الزيتون؛ لتحسين نمّو أظافرِك، من خالل نقعها فيه مدة خمس دقائق؛ حتى 

يعمل على ترطيب أظافرك وتقويتها، أو امزجي معلقتين كبيرتين من زيت 
الزيتون و 10 قطرات من عصير الليمون، ثم ادهني أظافرك بهذا المزيج.

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

عند القيام باألعمال المنزلية؛ للمحافظة على أظافرِك من المواد الكيمائية 
الموجودة في مواد التنظيف.

 األفوكادو: يُعّد األفوكادو واحداً من أفضل المرّطبات الطبيعية؛ ألنه يحتوي 
على كمية من الدهون الصحية، وفيتامين E والبروتين الذي يساعد على حماية 

األظافر من التلف، وذلك من خالل مزج ملعقة واحدة كبيرة من لب األفوكادو 
وزيت جوز الهند، وَوْضعها على أظافرك بضع ساعات، ثم غسلها بالماء 

الفاتر.
 الشاي األخضر: استخدمي الشاي األخضر ألنه يقّوي أظافرِك ويمنع 

اصفرارها، وذلك من خالل َنْقع كوب من الشاي األخضر، ثم إضافة قطرات 
من زيت القمح عليه، وَتركه حتى يبرد؛ لَتنقعي أظافرك به مدة 15 دقيقة، 

ويرجى العمل على تكرار ذلك مرتين أسبوعياً.
 الليمون: استخدمي الليمون؛ ألنه يعزز نمو األظافر ويمنع اصفرارها، وذلك 
من خالل َوْضع كميات متساوية من عصير الليمون وزيت الخروع أو زيت 

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

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

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

وذلك من خالل َوْضع العسل على فرشاة طالء نظيفة، ثّم توزيعه على كافة 
األظافر، وتركه عدة ساعات للحصول على نتائج أفضل
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سيخضع السويسري جوزيف بالتر 
والفرنسي ميشال بالتيني لمحاكمة أمام 

القضاء السويسري اعتبارا من اليوم، بتهم 
االحتيال بشأن دفعة مالية مشبوهة عام 

.2015
ويبدأ الرئيس السابق لالتحاد الدولي لكرة 
القدم "فيفا" بالتر والرئيس السابق لالتحاد 

األوروبي "يويفا" بالتيني، محاكمة لمدة 
أسبوعين في المحكمة الجزائية الفدرالية 
السويسرية في مدينة بيلينتسونا الجنوبية، 
بتهمة االحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة 

أقصتهما منذ العام 2015 عن مشهد الكرة 
العالمية.

ويتهم المسؤوالن السابقان، المالحقان أيضا 
بتهم سوء اإلدارة، إساءة األمانة والتزوير، 

بـ"الحصول بطريقة غير مشروعة، على 
حساب فيفا، على دفعة حصلت عام 2011 
بقيمة مليوني فرنك سويسري )1.8 مليون 

يورو(" لمصلحة بالتيني.
وتقول المحكمة إن بالتيني "قدم إلى فيفا 

في 2011 فاتورة وهمية مزعومة عن دين 
"مزعوم" ال يزال قائما لنشاطه كمستشار 

لفيفا بين 1998 و2002".
وتختتم المحكمة في 22 الشهر الحالي 

على أن يصدر القضاة الثالثة حكمهم في 
8 جويلية، ويواجه الرجالن عقوبة السجن 
لمدة خمس سنوات أو دفع غرامات مالية.

ومنع بالتيني وبالتر من ممارسة أي نشاط 
له عالقة بكرة القدم، في اللحظة التي بدا 
فيها الفرنسي جاهزا لخالفة السويسري 

على رأس هرم الهيئة الدولية، وأصبح 
الحليفان عدوين مع نفاد صبر بالتيني 

لتولي السلطة، في حين جاء سقوط بالتر 
سريعا بسبب فضيحة فساد منفصلة في 

2015 حقق فيها مكتب التحقيقات الفدرالي 
األميركي "أف بي آي".

وانضم بالتر إلى فيفا عام 1975، وأصبح 
أمينه العام في 1981 ورئيسا له في عام 
1998، وأجبر على التنحي من منصبه 
كرئيس للهيئة العالمية في عام 2015 

وعوقب من قبل االتحاد الدولي باإليقاف 
لفترة 8 أعوام، ثم خفضت الحقا إلى 6 

أعوام، بسبب انتهاكات أخالقية بعدما تبين 
أنه سمح بدفع مبلغ مليوني يورو لبالتيني.

الوكاالت

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية، قائمة بأفضل العبي 
كرة القدم في العالم في الوقت الراهن، وخالل فترة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وتصدر مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، 

كيليان مبابي، قائمة أغلى الالعبين في العالم، بمبلغ يقدر بـ205.6 
مليون يورو، وفضل الالعب البالغ من العمر 23 عاما، البقاء 

في باريس على االنتقال إلى ريال مدريد، وقدم موسما رائعا مع 
باريس سان جيرمان، حيث أحرز 39 هدفا وصنع 26 أخرى 

خالل 46 مباراة شارك بها في كل البطوالت.
وجاء البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدف الفوز 

"الذهبي" لريال مدريد على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، 
في المرتبة الثانية، بقيمة 158.3 مليون يورو، واكتفى النجم 
النرويجي إرلينغ هاالند المنتقل من فريق بوروسيا دورتوند 

األلماني إلى صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، في المرتبة الثالثة بقيمة تقدر بـ130.4 مليون يورو.
وقال التقرير إن النموذج اإلحصائي لتقدير صفقات انتقاالت 

الالعبين في الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى، جاء بناء على 
عينة شملت 1790 عملية انتقال بين جويلية عام 2012 وجانفي 

عام "2020.
وجاءت قائمة الالعبين العشرة األكبر قيمة مالية وفقا للتقرير 

كالتالي:
-1 الفرنسي كيليان مبابي )باريس سان جيرمان( 205.6 مليون 

يورو، -2 البرازيلي فينسيوس جونيور )ريال مدريد( 185.5 
مليون يورو، -3 النرويجي إرلينج هاالند )بوروسيا دورتموند( 
152.9 مليون يورو، -4 اإلسباني بيدري )برشلونة( 135.1 
مليون يورو، -5 اإلنجليزي جود بلينجهام )بوروسيا دورتموند( 

133.7 مليون يورو، -6 اإلنجليزي فيل فودين )مانشستر سيتي( 
124 مليون يور، -77 الهولندي فرينكي دي يونغ )برشلونة( 

112.5 مليون يورو، -8 الكولومبي لويس دياز )ليفربول( 
110.1 مليون يورو، -9 البرتغالي روبن دياز )مانشستر سيتي( 

109.6 مليون يورو، -10 اإلسباني فيران توريس )برشلونة( 
109.5 مليون يورو.

في دار�شة �شملت انتقاالت الالعبين بين 2012 و2020

مبابي اأغلى الالعبين في العالم وفيني�سو�س جينيور ثانيا

يريد موا�شلة م�شروعه مع روما االإيطالي

مورينيو يدير ظهره لباري�س �سان 
جيرمان

 
أكد تقرير صحفي، أمس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، 

حسم موقفه بشأن مستقبله مع الذئاب.
وارتبط اسم مورينيو، بالرحيل لتدريب باريس سان جيرمان، عقب قيادته روما 

لتحقيق لقب دوري المؤتمر األوروبي.
وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقاالت الالعبين والمدربين في أوروبا، أن 
مورينيو يريد مواصلة مشروعه مع روما، على الرغم من أنباء ارتباطه بتولي 

تدريب باريس سان جيرمان.
وأضاف رومانو، أن مورينيو يضع كامل تركيزه مع روما، لذلك أغلق كل 
شيء يتعلق برحيله، اعتبارا من اليوم، وأشار رومانو، إلى أن روما يستعد 
أيضا لدعم مورينيو بمزيد من الصفقات في فترة االنتقاالت، بعد التوقيع مع 

سفيالر وماتيتش.
ب�شفقة قيمتها ت�شل لـ100 مليون اأورو

ريال مدريد ينهي �سفقة 
ت�سواميني

حسم ريال مدريد 
صفقة الفرنسي أوريلين 
تشواميني، العب وسط 

موناكو، خالل سوق 
االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
وارتبط اسم تشواميني 

باالنتقال إلى الميرنغي، 
لتدعيم صفوف الفريق 

الموسم المقبل، بعد فشل 
صفقة كيليان مبابي، نجم 

باريس سان جيرمان.
وقال خبير االنتقاالت الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر": 

"المفاوضات مع تشواميني وصلت للمرحلة األخيرة باألمس بين ريال مدريد 
وموناكو"، وأضاف: "اآلن، االتفاق تم بشكل كامل بعد االجتماع األخير، 

وستكون الصفقة بقيمة 80 مليون يورو بجانب اإلضافات، لتصل إلى 100 
مليون يورو".

وأتم: "تشواميني كان يريد فقط االنتقال لريال مدريد، وتم االتفاق معه على 
توقيع عقد حتى صيف 2027".

ينوي تح�شين عر�شه لنجم االأرجنتين الإقناعه 

بااللتحاق

جوفنتو�س يغري دي ماريا 
للتراجع عن قراره ب�ساأن بر�سلونة

 

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس، عن موقف جوفنتوس من تأخر األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا في التوقيع للبيانكونيري، وانتظار عرض برشلونة، وتردد 

مؤخًرا أن دي ماريا عرض خدماته على برشلونة، من أجل االنضمام للفريق 
في صفقة انتقال حر، بدًءا من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ال غازيتا ديلو سبورت" اإليطالية، فإن تأخر دي ماريا، 
وانتظاره لعرض برشلونة، أثار حفيظة جوفنتوس، وأضافت أن اليوفي يسعى 
لحسم صفقة دي ماريا بأي ثمن، خصوًصا بعد رحيل األرجنتيني باولو ديباال، 

هذا الصيف، عقب انتهاء عقده.
وينوي جوفنتوس تحسين عرضه المقدم لدي ماريا، سواء من جانب الراتب، أو 

فيما يخص المكافآت.
يذكر أن دي ماريا رحل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد 

انتهاء عقده مع الفريق.
الوكاالت
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بتهم االحتيال ب�شاأن دفعة مالية م�شبوهة عام 2015

بالتر وبالتيني اأمام الق�ساء ال�سوي�سري اليوم

بيرهوف يوؤكد رغبة االألمان في التناف�س على المونديال وي�شرح:

األمانيا �ستكون اأقوى في يورو 2024
أكد أوليفير بيرهوف، مدير االتحاد 

األلماني لكرة القدم، أن منتخب بالده 
يسعى للعودة إلى مصاف المنتخبات 

العالمية حينما يستضيف منافسات كأس 
أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وقال بيرهوف في تصريحات لبوابة 
"سبوكس" و"غول": "البطولة التي تقام 
على أرضنا ستكون مهمة للغاية للكرة 

األلمانية".
وكان آخر إنجاز كبير للكرة األلمانية، 
هو تحقيق لقب كأس العالم 2014 قبل 

الخروج من دور المجموعات في نسخة 
2018 ودور الستة عشر في كأس أمم 

أوروبا 2020، ويعود آخر لقب في 

كأس أمم أوروبا إلى عام 1996 حينما 
سجل بيرهوف هدفين في شباك جمهورية 

التشيك في المباراة النهائية.
وقال بيرهوف: "األمر يتعلق بالوقت لكي 
تعود بطال ألوروبا مجددا بعد 28 عاما 

من هدفي في عام 1996، بالتأكيد نسعى 
للعودة إلى مصاف الفرق الكبرى مع 

حلول عام 2024".
وأوضح بيرهوف أن بطولة كأس العالم 
التي ستقام أواخر العام الجاري في قطر 
قد تكون خطوة هامة في ذلك الطموح: 

"نسعى للوصول إلى أقصى قدراتنا هناك، 
وأن نلعب من أجل الفوز باللقب، لكنني 

أثق في أننا سنكون أقوى بعد عامين 

في أمم أوروبا، مع العبين مثل جمال 
موسياال وفلوريان فريتز ونيكو شولتربيك 

وديفيد راوم".
وتواجد كل من موسياال )19 عاما( 

العب وسط بايرن ميونخ وراوم )24 
عاما( مدافع هوفنهايم وشولتربيك )22 

عاما( مدافع بوروسيا دورتموند، في 
قائمة المنتخب األلماني التي واجهت 

إنجلترا أمس في دوري األمم األوروبية، 
وغاب فريتز )19 عاما( العب وسط 

باير ليفركوزن عن المباراة بسبب إصابة 
خطيرة في الركبة، والتي قد تمنعه أيضا 

من التواجد في كأس العالم.
الوكاالت
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ستكون إيطاليا والجزائر وتركيا األكثر 
تمثيال في ألعاب البحر المتوسط 2022 

بوهران، من حيث عدد الرياضيين 
المشاركين في هذه الدورة، حسبما كشفت 

عنه الهيئة المشرفة على تنظيم الدورة عبر 
صفحتها في مواقع التواصل االجتماعي.

وكشفت محافظة الدورة، أمس انه سيشارك 
324 رياضيا من الجزائر في ألعاب 

وهران، في عّدة تخصصات، ومثله من 
تركيا أيضا، مشيرة إلى ان البعثة األكثر 
تعدادا في األلعاب ستكون بعثة إيطاليا، 

بمشاركة 371 رياضيا، فيما تحّل فرنسا 

في المركز الرابع بين األكثر مشاركة 
بـ313 رياضيا.

وبعد فرنسا، تأتي إسبانيا )282 رياضي(، 
ومصر )191 رياضي(، واليونان )176 

رياضي(، وتونس ) 175 رياضي(، 
والبرتغال )163 رياضي(، وصربيا 
)160 رياضي(، ثم سلوفينيا )139 

رياضي(، والمغرب )137 رياضي(.
ويبلغ إجمالي الرياضيين المشاركين في 
الدورة، 3390 رياضيا، قدموا من 26 
بلدا، من ضفاف البحر األبيض المتوسط 

الثالثة: اإلفريقية، واألوروبية، واآلسيوية.

 يسعى المنتخب الوطني اليوم 
إلى تأكيد استعادته للتوازن 

عندما يحل ضيفا على نظيره 
التنزاني، بملعب »ناسيونال 

ستاديوم، بالعاصمة دار 
السالم، في الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة السادسة 
من تصفيات كأس أمم إفريقيا 
المقررة العام المقبل في كوت 

ديفوار.
ويراهن محاربو الصحراء 

على تحقيق فوز التأكيد، 
خالل خرجتهم الثانية في 

تصفيات الكان، لترسيم 

عودتهم القوية وبعث 
رسالة أمل جديدة للجماهير 
الجزائرية، من خالل تحدي 
عوامل عديدة أهمها الخصم 
التنزاني، وعاملي األرض 

والجمهور، إضافة إلى 
األجواء المناخية اإلفريقية 

الخاصة.
ويريد رفقاء المتألق يوسف 

باليلي الفوز في مباراة اليوم، 
من أجل ضمان البقاء في 

صدارة ترتيب مجموعتهم، 
بعد الفوز المحقق في الجولة 

األولى بملعب 5 جويلية، 

على حساب منتخب اوغندا 
والتقدم سريعا نحو التأهل 

لنهائيات كأس إفريقيا لألمم 
القادمة، والتي تعد تحد خاص 
بالنسبة للطاقم الفني والعبيه 
من اجل استعادة هيبتهم على 

المستوى القاري.
ومن المرجح أن يجدد الناخب 
الوطني، جمال بلماضي، في 

مباراة اليوم الثقة في نفس 
األسماء التي اعتمد عليها في 

مباراة الجمعة أمام منتخب 
أوغندا، حيث من المستبعد 
أن يحدث تغييرات كثيرة 

على التشكيلة األساسية، 
إال إذا كانت هناك تغييرات 

اضطرارية.
كما ستكون الفرصة مواتية 
بالنسبة للعناصر الجديدة في 

الخضر، الكتشاف أجواء 
القارة السمراء، والتأقلم معها، 
سيما وأن بلماضي يريد تجديد 
دماء المنتخب الوطني، ومنح 

الفرصة لبعض الالعبين 
الجدد، ما جعله يوجه الدعوة 
لسبعة العبين جدد في القائمة 

األخيرة.
أمير.ل

ل�صمان البقاء في �صدارة المجموعة بعد جولتين من ت�صفيات الكان

الخ�صر م�صرون على الإطاحة بتنزانيا 
وتاأكيد ا�صتعادتهم لتوازنهم

رغم اعترافه باأف�صلية الخ�صر على 

ت�صكيلته، مدرب تنزانيا ي�صرح

لدينا مهاجمين فائقي 
ال�صرعة ونعمل على 

مباغتة الجزائر

توعد كيم بولسن، مدرب منتخب تنزانيا، 
باإلطاحة بمنتخبنا الوطني، خالل 

المواجهة التي ستجمع المنتخبين اليوم 
بالعاصمة التنزانية دار السالم، لحساب 
الجولة الثانية من تصفيات كان 2023 
بكوت ديفوار، وهذا رغم اعترافه بأنه 
أحد أفضل المنتخبات في قارة أفريقيا.

وعقد كيم بولسن مؤتمرا صحفيا، أمس، 
اعترف فيه بقوة الخضر، حيث قال: 

»يجب أن نواجه الحقيقة، عندما تلعب 
أمام الجزائر فأنت غير مرشح للفوز«.

وأضاف ذات المتحدث: »منطقيا الجزائر 
تمتلك حظوظا أكبر لالنتصار أمامنا، إنها 
من أفضل المنتخبات في القارة األفريقية، 
والعبوهم ينشطون في المستوى العالي، 

حيث ال يتركون لك هامش الُمناورة«.
وأكد بولسن على عزم عناصره على 

تحقيق الفوز اليوم، مشيرا لمعاينته 
للخضر خالل مباراتهم األخيرة أمام 

منتخب اوغندا: »شاهدنا ُمباراتهم أمام 
أوغندا، الجزائر احتفظت بالكرة بنسبة 
%80، وهو ما يوضح ُمستواها وما ، 

لكننا عازمون على ُمباغتتها، خاصة وأننا 
نمتلك مهاجمين لديهم سرعة فائقة«.

اإجمالي الم�صاركين في الدورة بلغ 3390 ريا�صيا

قدموا من 26 بلدا

اإيطاليا الأكثر تمثيال في األعاب 
البحر الأبي�ض المتو�صط بوهران

بوقرة يعبر عن �صعادته بالفوز امام النيجر 

وي�صرح:

هذه الدورة �صت�صاعدنا على تطوير 
اأ�صلوبنا واإظهار اإمكانيات الالعبين

 
عبر مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الوطني للمحليين، عن سعادته بالفوز 
أمام النيجر بهدف دون رد، في الدورة الودية المصغرة التحضيرية لكأس أمم 

إفريقيا للمحليين 2023 بالجزائر.
وقال بوقرة بعد المباراة: »مهم جدا أننا فزنا اليوم، ومن الجيد أن حظينا 

بفرصة مواجهة عدة منتخبات في هذه الدورة، في ظل رغبتنا تطوير أسلوبنا، 
وإظهار إمكانات الالعبين«.

وأضاف: »منذ 10 أيام، لم يتحدث أحد عن الالعبين المستدعين وإمكاناتهم، 
ويركزون على الالعبين الذين لم يتم استدعائهم، برأيي يجب أن تمنحوهم 

فرصة، ألنهم يستحقون«.
وصرح ذات المتحدث: »االختيار كان صعبا خالل هذه الفترة، بسبب حاجة 

األندية لالعبيها، وعدم إمكانية تأجيل المباريات، نظرا لضرورة إنهاء الموسم 
يوم 10 جوان، أردت استغالل أيام الفيفا، صحيح أن بعض األندية فقدت 

العبين، لكنني كنت مجبرا على خوض هذا المعسكر، لتجهيز فريقي لكأس 
إفريقيا، لقد حاولت قدر المستطاع مساعدة الفرق، وما يحدث في البطولة 

المحلية يتجاوزني«.
وختم بوقرة تصريحاته بالقول: »المالعب التي ستستضيف الشان ستكون 

جاهزة إن شاء الله، وأفضل أن نستقبل مبارياتنا في ملعب وهران، ألنه رائع، 
ولعبنا فيه أمام ليبيريا، وكان استثنائيا«.

حديث عن ت�صيير روراوة لـ«ديريكتوار« حتى 

انتخاب رئي�س جديد

الجمعية العامة للفاف تعقد يوم 
16 جوان المقبل

دعت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى عقد جمعيتها العمومية العادية يوم 
16 جوان الحالي في العاصمة الجزائر.

وقالت الفاف في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي، إن هذا اإلعالن يتوافق مع 
قرار مكتبها التنفيذي المجتمع بتاريخ 28 أفريل الماضي الذي حدد تواريخ عقد 

مختلف الجمعيات العمومية، وتتواجد الفاف في حال فراغ قانوني بعد إعالن 
الرئيس شرف الدين عمارة، التنحي عن منصبه، واستقالة أغلبية أعضاء مكتبه 

التنفيذي.
وكانت العديد من المصادر قد اشارت إلى أن بعض األطراف اقترحت على 
محمد روراوة رئيس الفاف السابق تولي اإلشراف على مكتب مسير للهيئة 

الكروية الجزائرية، إلى غاية انتخاب رئيس جديد يخلف عمارة.
جدد اإعجابه باإنجازات الأهلي الم�صري

�صرار يدعو الخطيب لزيارة وفاق �صطيف
كشف عبد الحكيم سرار، رئيس 

نادي وفاق سطيف امس، كواليس 
زيارته لألهلي المصري، 

ومقابلته مع محمود الخطيب 
رئيس النادي األحمر.

وقال سرار في تصريحات 
صحفية على هامش زيارته أن 
تواجده في األهلي يأتي تعزيًزا 

للتعاون المشترك بين األهلي 
ووفاق سطيف، متمنًيا أن تكون 

الزيارة تأكيًدا لقوة وامتداد 
التعاون الرياضي المثمر بين 

الناديين، وكشف أنه خالل الجلسة 
وجه الدعوة لمحمود الخطيب لزيارة وفاق سطيف خالل الفترة المقبلة.

وقال رئيس نادي وفاق سطيف: »أنا من أشد المعجبين والمحبين للنادي األهلي 
ولتاريخه الحافل باإلنجازات، وهذا اإلعجاب واالعتزاز يعود لسنوات طويلة 

عندما كنت العًبا في وفاق سطيف، ولهذا يحتل النادي األهلي قيمة ومكانة 
كبيرة لدّي«.

واستكمل: »البعض اندهش من حديثي عن قيمة األهلي الكبيرة في كرة القدم 
العربية واإلفريقية بعد مواجهة الفريقين في النسخة األخيرة لدوري أبطال 

إفريقيا، ولكن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى تاريخ األهلي وحجم إنجازاته 
الرياضية، وهو فخر لكل األمة العربية، ولهذا حرصت اليوم على القيام بهذه 

الزيارة الودية؛ للتعرف عن قرب على منظومة العمل داخل النادي واالستفادة 
من تلك الخبرات«.

وأشار عبد الحكيم سرار إلى أن الجلسة التي جمعته بالخطيب جاءت مثمرة 
للغاية، وتعرف من خاللها على نظام العمل وإدارة المنشآت الرياضية، 

وتم خالل الجلسة بحث التعاون المشترك بين الناديين فيما يتعلق بالنواحي 
االستثمارية.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تعكس ما يهدف إليه الناديان من تعاون مثمر 
خالل الفترة المقبلة، وكذلك تعميق العالقات الطيبة بين الجماهير المصرية 

والجزائرية وتعزيز الروح الرياضية التي تعكس العالقات التاريخية بين 
البلدين.

ق.ر



أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية هشام سفيان 
صلواتشي، أمس، أنه سيتم قريباً رصد غالف مالي لمعالجة 
مشكل الترمل بـ 11 ميناء صيد على طول الساحل الوطني.
ولدى رّده على انشغاالت أعضاء مجلس األمة بخصوص 
مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 
2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, عرضه 
اليوم في جلسة علنية، أوضح الوزير أنّه تّم تنسيق العمل 

بين قطاعه وقطاعات وزارية عديدة على غرار المالية 
والنقل واألشغال العمومية من أجل إيجاد حل لمشكل الترمل 

بالموانئ، مذكراً أنه "تم اسداء تعليمات من طرف الوزير 
االول مفادها االفراج على غالف مالي للتكفل بـ 11 ميناء 

صيد بحري على مستوى الساحل الوطني.”
وبخصوص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحريي، قال 

الوزير إنه تم فتح هذا الملف "رسميا" بقرار مجلس الوزراء 
المنعقد في شهر مارس الماضي, ما سيتيح  أساساً "تشخيص 
وضعية الموانئ للسماح بتقديم الحلول الالزمة قصد تطوير 

البنى التحتية لموانئ الصيد البحري وتوفير حماية اكبر 
لمهنيي القطاع.”و فيما يخص صادرات األسماك، أشار 

صلواتشي إلى أّن ان القطاع يعمل على "تحديد نموذج انتاج 
و استهالك للمنتجات الصيدية"، مشيراً إلى أنه  "تم في سنة 

2021 تصدير ما قيمته 8 ماليين دوالر بفضل عمليات صيد 
التونة الحمراء، ومن المتوقع ان يتم هذه السنة الرفع من قيمة 

الصادرات نظرا الرتفاع كلفة سمك التونة في السوق الدولية 
و ارتفاع عدد السفن المشاركة في الحملة الوطنية لصيد 

التونة  إلى 31 سفينة.”
و في رده حول أسباب ارتفاع أسعار االسماك, بما فيها سمك 

السردين، قال الوزير إّن ذلك يتوقف على قانون العرض 
و الطلب وأيضا الظروف الموسمية للصيد، مشيرا إلى أّن 
"ارتفاع اسعار المنتجات الصيدية يعود أيضاً إلى استقرار 

حجم االنتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في االستهالك.”
وعليه, أشار صلواتشي الى بعث مشاريع جديدة منها تربية 

سمك "الدوراد" على مستوى واليات سكيكدة و بجاية و 
بومرداس, فضال عن بعث مشروع جديد بوالية تلمسان لرفع 

انتاج قطاع تربية المائيات وهي "بديل حقيقي" على غرار 
سمك البلطي االحمر.

وبخصوص واليات الجنوب، اكد الوزير انه تم انشاء ثالثة 
مديريات جديدة بأدرار و بسكرة و الوادي من أجل وضع 

استراتيجية على مستوى هذه الواليات و الوصول الى نسبة 
25.000 طن من تربية المائيات و تشجيع االستثمار في 
هذه الشعبة و الشعب الفالحية األخرى "خاصة في ظل 
قانون االستثمار الجديد الذي سيساهم في تجسيد كل هذه 

االستراتيجيات في الميدان.”
وبهدف إنشاء تعاونيات الصيد البحري, المتضمنة في 

مشروع القانون المعروض للمناقشة, خصوصا انها ال تحقق 

أرباحا اقتصادية، اكد الوزير انها "تهدف بالدرجة األولى إلى 
مرافقة المهنيين و تنظيمهم و تحسين ظروفهم االجتماعية 

واالقتصادية من خالل تخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات 
المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري و تربية المائيات 

لفائدة منتسبيها و تشجيع التعاون بين المهنيين.”
وحول التكوين، أوضح الوزير انه تم االمضاء على اتفاقيات 
دولية لتعزيز مكانة التكوين و البحث العلمي واالستفادة من 

تجارب دولية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.
أما فيما يخص شواطئ الرسو ، أشار صلواتشي إلى أنّه تّم 

اقتراح 23 عملية إعادة تهيئة والقيام بدراساتها، والتي سوف 
يتم عرضها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والهادفة 

إلى فتح مناصب الشغل للمهن الصغيرة وتعزيز االنتاج 
الوطني بالتنسيق مع الغرف الوالئية للصيد البحري وتربية 

المائيات.
وفي رده عن سؤال حول القانون التوجيهي لترقية القطاع، 

أوضح الوزير أنه سيتضمن أحكاماَ تنص على ضمان حماية 
أكبر للصيادين من خالل تزويدهم ببطاقات مهنية ووضع 
استراتيجية خاصة بالصيد البحري وتخفيف العراقيل التي 

يعرفها نشاط الصيد البحري ورفع التحدي في صناعة السفن 
ذات األحجام الكبيرة وهو ما تم تحقيقه هذه السنة, بحسبه, 

من خالل صناعة أول سفينتين كبيرتين تتوجدان حالياً بالمياه 
اإلقليمية لمالطا للمشاركة في حملة صيد التونة.

إشـهـــار

ق. و
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عقد اجتماعا طارئا مبقر الوالية 

ووقف على العراقيل التقنية واالدارية

بلعريبي ي�أمر بت�سريع 
اأ�سغ�ل التهيئة اخل�رجية 

مللعب تيزي وزو
أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق 

بلعريبي، بتسريع وتيرة االنجاز ألشغال التهيئة الخارجية 
لملعب تيزي وزو وتنظيم الورشة بشكل احترافي.

أفاد بيان الوزارة أّن بلعريبي اتبر لدى معاينته األشغال، 
أّن النسبة الحالية المنجزة "غير مقبولة"، وتنقل إلى 

مقر الوالية لعقد "اجتماع طارئ" والوقوف على 
أهم العراقيل التقنية واإلدارية التي حالت دون التقدم 

المطلوب.
وكانت المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية 

باشرت العمل منذ حوالي شهر ونصف، واستهلكت ما 
يقارب 25 بالمائة من مدة اإلنجاز، بحسب البيان.

وشدد الوزير: "من غير المقبول أن تكون نسبة األشغال 
غير مطابقة للرزنامة المذكورة آنفا"، سيما وأن الدولة 
وفرت جميع األظرفة المالية، كما تمت دراسة رزنامة 
األشغال المقترحة من طرف المقاولة، وتم قبولها من 

طرف صاحب المشروع.
وخالل االجتماع، تّم طرح مقترح جلب مواد بناء 

غير محلية، األمر الذي رفضه بلعريبي، يقول البيان، 
مذكراً بأّن األولوية لمواد البناء المحلية، وأنه يُمنع 
منعا باتا اقتناء مواد بناء أو معدات تنتج محليا من 

الخارج الوطن. وأمر الوزير بإعداد قائمة تخص جميع 
المؤسسات التي سوف يستعان بها في إنجاز أشغال 

أخرى سواء بشكل تعاقدي مع مؤسسة اإلنجاز أو مع 
مديرية التجهيزات العمومية.

وأكد على وجوب تسريع وتيرة اإلنجاز وتنظيم الورشة 
بشكل إحترافي والعمل بنظام دوام  مستمر، مع احترام 

االلتزامات التعاقدية من طرف مؤسسة االنجاز.
وكان الوزير استمع إلى عرض مفصل للمشروع من 
طرف مدير التجهيزات العمومية لوالية تيزي وزو، 

ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة ومؤسسة اإلنجاز، 
أين كان مرفوقا بوالي والية تيزي وزو ورئيس 

المجلس الشعبي الوالئي والمدير العام للتجهيزات 
العمومية، باإلضافة الى كل المسؤولين القائمين على 

المشروع.
وفي هذا اإلطار، أمر الوزير بعقد اجتماع، اليوم 

الثالثاء، بمقر الوزارة لمناقشة جميع السبل المتاحة 
لتدارك التأخر الملحوظ واإلنتهاء من األشغال في اآلجال 

المحددة وحسب الرزنامة األولية المتفق عليه.
ر. ن

�صلوات�صي يعلن عن تخ�صي�ص غالف مايل للعملية قريبا

نحو حل م�سكل "الرتمل" يف 11 ميناء �صيد عرب الوطن



   عادت أمس، 7 يونيو، الذكرى 60 
لحريق مكتبة الجامعة المركزية بالجزائر 

العاصمة وهي جريمة ثقافية نفذها عناصر 
المنظمة المسلحة السرية الفرنسية بتواطؤ 
مع السلطات االستعمارية وذلك أياما فقط 
قبل استرجاع السيادة الوطنية في 5 يوليو 
1962، ما أسفر عن إتالف رصيد ناهز 

400.000 كتاب قيم ومخطوط نادر 
بمختلف اللغات.

  ففي 7 يونيو من سنة 1962 وعلى 
الساعة 12 سا 40 دقيقة تم تفجير ثالث 

قنابل فسفورية بالقرب من جامعة الجزائر، 
أدت إلى نشوب حريق مهول بمكتبتها 
وإتالف 400.000 كتاب من مجموع 

600.000 كتاب من رصيدها الذي يعد 
كنزا ثمينا من المخطوطات القديمة وأول 

المؤلفات المطبوعة إلى جانب تخريب 
مخابر العلوم ومدرجين, حيث لم يتم إنقاذ 

إال 200 ألف وثيقة ومخطوط تم نقلها 
لثانوية عقبة ابن نافع بالعاصمة ثم أعيدت 

للمكتبة بعد عامين وصارت تسمى »رصيد 
عقبة« الذي يضم وثائق هامة.

  وتضاف الجريمة التي استهدفت الذخيرة 
الثقافية والعلمية لهذه المكتبة لسلسلة الجرائم 
واإلبادة ضد اإلنسانية والذاكرة الجزائرية، 
ضمن مخطط المحارق التي باشرها جيش 

فرنسا االستعمارية ضد اإلنسان والهوية 
وامتدادا لسياسة »األرض المحروقة«، 

وذلك خاصة بعد انتصار الدبلوماسية 
الجزائرية في اتفاقيات إيفيان وهو ما أوقد 
غيض المنظمة المسلحة السرية الفرنسية 

فقررت االنتقام بحرق المكتبة أيام قبل 
االستقالل الوطني.

  وبعد نشوب هذا الحريق اإلجرامي 
آتى رجال المطافئ على ما تبقى، حسب 

الشهادات التي أفادت أنه تم تصويب أنابيب 
المياه نحو الكتب التي لم تصل إليها ألسنة 
النيران، مما تسبب في إتالفها حتى و إن 

كانت الحجة وراء ذلك منع انتشار الحريق.
    لإلشارة فقد تم ترسيم يوم 7 يونيو »يوما 
وطنيا  للكتاب والمكتبة«، بمقتضى المرسوم 
الرئاسي رقم 250-21 الصادر في الجريدة 

الرسمية رقم 41.
  و يحتفي بهذا اليوم من كل سنة عبر كامل 

التراب الوطني من خالل تنظيم تظاهرات 
وأنشطة حول الكتاب وترقية دور المكتبة 

في المجتمع، تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة 
وروافدهما في بناء أفق مشرق لألجيال.

 جرمية �ضد الثقافة والرتاث اجلزائري

60  عاما متر على حريق مكتبة اجلامعة املركزية 
باجلزائر العا�صمة

انطالق ت�صوير الفيلم 

الروائي الطويل 

»196 مرت« بالعا�صمة

    أعطيت مساء أمس األول، بالجزائر العاصمة 
إشارة تصوير أولى مشاهد الفيلم الروائي الطويل 

»196 متر« للمخرج الجزائري شكيب طالب بن 
دياب، وهو فيلم درامي من نوع التحقيقات البوليسية.

   وصور في المشاهد األولى لهذا العمل، الممول 
من طرف وزارة الثقافة والفنون، جمع من الناس 

عند مدخل عمارة بوجود شرطي يمنعهم من الدخول 
قبل أن يسمح لصحفية بالعبور، وهذا بحضور أبطال 

الفيلم وكذا وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي 
التي أعطت إشارة انطالق التصوير. 

  ويتناول هذا العمل الروائي الطويل األول للمخرج 
قصة اختطاف فتاة، وقد كتب له السيناريو المخرج 

نفسه، وهو من بطولة عدة أسماء بينها هشام مصباح 
ومريم مجقان وعلي ناموس وسعاد سبكي باإلضافة 

لنبيل عسلي.
  وسيصور الفيلم بـ »الجزائر العاصمة فقط« 

)الجزائر الوسطى بالضبط(، على أن يتم االنتهاء 
من تصويره خالل »خمسة أسابيع«، وفقا لمنتجه 

خالد شيخي، من مؤسسة اإلنتاج الجزائرية الخاصة 
»تومبل برودكسيون«، دون تقديم تفاصيل أكثر.
  واعتبر الممثل هشام مصباح، الذي يؤدي دور 

مفتش الشرطة »خالد«، أن أهم شيء في هذا الفيلم 
هو »السيناريو الجيد« و«التوزيع الرائع لألدوار«، 

على حد قوله، مشيرا إلى أن العمل يدور حول 
»قصة فتاة من حي شعبي يتم اختطافها ثم يبدأ 

التحقيق إليجادها ».
  وأكدت وزيرة الثقافة والفنون، في كلمة لها، أن 
»دعم الدولة لقطاع السينما سيظل باقيا ومستمرا 
رغم غلق صندوق الدعم، وهذا في إطار آليات 

ومقاربة جديدة لمنظومة الدعم العمومي السينمائي 
تقوم على ترشيد النفقات ومبادئ الشفافية وتحقيق 

مردودية أفضل«.
  وأضافت الوزيرة أن قطاعها » يضع )حاليا( 

الرتوشات األخيرة مع وزارة المالية من أجل هذه 
اآلليات الجديدة«، وأنه »خالل األسابيع المقبلة سيتم 

صب كل المستحقات لألفالم التي هي في طور 
االنجاز«.

  وأنجز المخرج بن دياب، وهو من مواليد 1982 
ويعيش بين الجزائر وباريس )فرنسا(, عدد من 
األفالم القصيرة بينها الوثائقي »ابن رشد, رابط 

حضاري« )2011( والروائيين »دم بارد« 
)2013( و«روح سوداء« )2018(، وقد شارك 

في عدة مهرجانات سينمائية بالجزائر وتونس 
وفرنسا كما شارك في كتابة سيناريو سلسلة تلفزيونية 

بريطانية..

التعاون ال�ضينماتوغرايف

 توقيع مذكرة تفاهم بني قطاعي املوؤ�ص�صات النا�صئة والثقافة
     وقعت، أمس األول، بالجزائر العاصمة، على مذكرة تعاون في المجال السينماتوغرافي بين 
الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ووزارة الثقافة 

والفنون.
  و وقع المذكرة وزيري القطاعين على التوالي, ياسين المهدي وليد وصورية مولوجي، بمقر مسرع 

المؤسسات الناشئة »ألجيريا فينشر«، بحضور إطارات القطاعين.
  و تسعى المذكرة إلى إتاحة المجال للشباب إلنجاز مشاريع ثقافية وباألخص في المجال 

السينماتوغرافي، من خالل مرافقتهم وتكوينهم، وكذا تعزيز تواجد المؤسسات الناشئة في الميدان 
الثقافي، وذلك في إطار السياسية الرامية لالستثمار في رأس المال البشري لتطوير اقتصاد الثقافة.

و في إطار تفعيل مذكرة التعاون هذه، كما أشرف السيد وليد والسيدة مولوجي على مراسم توقيع اتفاقية 
شراكة بين مؤسسة ترقية وتسيير هياكل المؤسسات الناشئة »ألجيريا فينشر«، والمركز الجزائري 

لتطوير السينما.
  و تم التوقيع من طرف مديري المؤسستين، على التوالي، سيد علي زروقي وعز الدين عرقاب، 
و أكدت السيدة مولوجي بهذا الخصوص أن » الجزائر تزخر اليوم بالشباب المبتكر الذي ال يؤمن 

بالمستحيل والذي أثبت جدارته في عدة ميادين، وهو ما يستوجب االستثمار في هذا الرأسمال البشري 
والتوجه نحو تطوير الصناعة الثقافية وفق منظور اقتصادي«.

  و لفتت إلى األهمية التي توليها دائرتها الوزارية للمشاريع المبتكرة، حيث تتم مرافقة المواهب الشابة 
في إنجاز التطبيقات والبرمجيات والحلول التكنولوجية التي تتعلق بتثمين التراث الثقافي والترويج له عبر 

المنصات االلكترونية وترقية مختلف الفنون.
  و أبرزت في نفس السياق االلتزام بتحفيز المؤسسات تحت الوصاية للعمل على تجسيد المشاريع السينماتوغرافية ودعم المؤسسات الناشئة ذات الطابع الثقافي وإدماجها في برامج 

االحتضان والتسريع واالبتكار المفتوح.
  كما حثت الهياكل التابعة لقطاع الثقافة على مرافقة المؤسسات الناشئة وتخصيص فضاءات للعمل ودعمها بالموارد البشرية الموجودة.

.. و إطالق برنامج تلفزيوني مخصص باالبتكار
  و على هامش مراسم التوقيع، أعلن السيد وليد عن إطالق مشروع برنامج تلفزيوني خاص باالبتكار، يمكن المؤسسات الناشئة والنوادي العلمية والشباب المبدع، من عرض مشاريعهم 

على المستثمرين وأصحاب المؤسسات الكبرى، قصد الحصول على فرصة لتمويلها.
  و أضاف أن هذا البرنامج سيسمح ألصحاب المشاريع المبتكرة بتجسيدها على أرض الواقع بمرافقة من طرف مختصين، مما سيسهم في تسليط األضواء على  المواهب والقدرات 

والكفاءات الجزائرية.
WWW. )و يمكن للراغبين في المشاركة في هذا البرنامج  التلفزيوني إرسال طلباتهم عبر األرضية الرقمية المخصصة لذلك، »ابتكار تيفي« )تلفزيون االبتكار عبر الواب  

.IBTIKAR.TV

�صورية مولوجي تعلن عن ا�صتحداث اآلية جديدة لدعم 
الإنتاج ال�صينمائي

   أكدت وزيرة الثقافة و الفنون، صورية مولوجي، يوم أمس األول، بالجزائر العاصمة، أنه تم استحداث آلية جديدة 
لدعم اإلنتاج السينمائي، مطمئنة  الفاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية أن الدولة  لن تتخلى عن دعم ومرافقة 

مشاريعهم والسعي لتحقيقها في الميدان، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
  و أوضحت الوزيرة خالل اجتماع مع الفاعلين في المجال السينمائي و كذا ممثلين عن اإلدارة المركزية لوزارة 

الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية أنه تم » استبدال آلية الدعم التي كانت تتم من خالل الصندوق الوطني للفن 
والصناعة السينماتوغرافية، بآلية جديدة تتمثل في منح اإلعانات بحساب ميزانية التسيير لوزارة الثقافة والفنون ».

  و أعلنت السيدة مولوجي أنه سيتم الشروع فور اعتماد تلك اإلجراءات في األسابيع القليلة المقبلة، في منح اإلعانات 
لمشاريع األفالم التي تم قبولها من قبل، على أن يتم في مرحلة الحقة دراسة المشاريع الجديدة، ووضع برنامج لدعم 

اإلنتاج السينمائي سيتم اقتراحه للمصادقة لدى مصالح وزارة المالية.
  كما أمرت الوزيرة  بإعداد دراسة تقنية إلنشاء مركز وطني لألرشيف السينمائي يكلف بأرشفة األفالم السينمائية 

الجزائرية، مع التركيز على رقمنتها، وفتح المجال للخواص بهدف استغالل قاعات السينما وفقا لدفتر شروط محدد و 
تعزيز التعاون والتبادل بين المؤسسات السينمائية ونظيراتها في الدول الضليعة في هذا المجال.

  و في نفس السياق، ألحت السيدة مولوجي على ضرورة » االسترجاع النهائي«، لنسخ األفالم التي تم ترميمها 
ورقمنتها، والمتواجدة في مخابر خارج الوطن إلى جانب العمل التشاركي إلزالة »العقبات التنظيمية والقانونية 

للمتعاملين السينمائيين«.
  و كان هذا االجتماع الذي خصص للتشاور والتنسيق لدعم قطاع السينما، فرصة تمكن من خاللها المشاركون من 

طرح مختلف انشغاالتهم واقتراحاتهم التي ستشكل أرضية لتنفيذ إستراتيجية جديدة تسمح للسينما الجزائرية باالرتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي.
  و اختتمت أشغال هذا اللقاء بتوصيات أهمها توفير مناخ مالئم ومحفز لالستثمار يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه الجميع، حسب البيان.
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على  حسابه  عبر  تغريدة  وفي 
وزراء  رئيس  أعرب  تويتر، 
عن  شريف  شهباز  باكستان 
العنف  تصاعد  من  انزعاجه 
الطائفي والكراهية ضد المسلمين 
أبلغت  جانبها،  من  الهند.  في 
االثنين  أمس  عمان  سلطنة 
باستنكارها  لديها  الهند  سفير 
للرسول  المسيئة  التصريحات 
ولإلسالم  وسلم  عليه  هللا  صلى 
السلطنة  والمسلمين.ورحبت 
هذه  عن  المسؤول  الهند  بإيقاف 
التصريحات المسيئة، وفق وكالة 

األنباء العمانية الرسمية.
مجلس  أعرب  السياق،  وفي 
إدانته  عن  القطري  الشورى 
لإلساءات  الشديدين  واستنكاره 
مسؤول  عن  الصادرة  األخيرة 
تجاه  بالهند  الحاكم  الحزب  في 
صلى  محمد  الكريم  الرسول 
الجلسة  وخالل  وسلم.  عليه  هللا 
قال  للمجلس،  العادية  األسبوعية 
رئيس مجلس الشورى حسن بن 
عبد هللا الغانم إن اإلساءات تأتي 
الكراهية  حدة  تصاعد  سياق  في 
واإلساءة لإلسالم في الهند، وفي 
الممنهجة ضد  الممارسات  إطار 
المسلمين فيها والتضييق عليهم، 
من  مجموعة  ضوء  في  خاصة 
بمنع  مؤخرا  الصادرة  القرارات 
الحجاب في المؤسسات التعليمية 
بعدد من الواليات الهندية، إضافة 
للمسلمين  ممتلكات  هدم  إلى 

وتزايد العنف ضدهم.
الهندية  السلطات  الغانم  ودعا 
بحزم  التصدي  ضرورة  إلى 
أشكال  ولكل  اإلساءات  لهذه 
الكريم  الرسول  على  التطاول 
وعلى  وسلم  وعليه  هللا  صلى 
الدين اإلسالمي، وضمان سالمة 
في  المسلم  المجتمع  ورفاه  وأمن 
وهويته  حقوقه  وحماية  الهند، 
الدينية والثقافية وكرامته وأماكن 

عبادته.
وزارة  أدانت  ناحيتها،  من 
الوحدة  حكومة  في  الخارجية 
التصريحات  الليبية  الوطنية 
محمد  للرسول  المسيئة  الهندية 
والسالم.ودعت  الصالة  عليه 
ترسيخ  إلى  بيان،  في  الوزارة، 
ونبذ  والتعايش  التسامح  قيم 
خطاب العنف والكراهية واحترام 

المعتقدات والديانات السماوية.
حث  نفسه،  الصعيد  وعلى 
العام  األمين  باسم  المتحدث 

لألمم المتحدة ستيفان دوجاريك، 
في  صحفي  مؤتمر  خالل 
كافة  احترام  على  نيويورك، 
أفرادها.  بين  والتسامح  األديان 
أسئلة  على  يرد  دوجاريك  وكان 
األمين  موقف  بشأن  الصحفيين 
لنبي  المسيئة  التعليقات  العام من 
عليه  هللا  صلى  محمد  اإلسالم 
المسؤول  بها  أدلى  التي  وسلم، 

الهندي.
وخالل اليومين الماضيين، أثارت 
رفضا  الهندية  التصريحات 
التواصل  منصات  عبر  واسعا 
قطر  وأدانتها  االجتماعي، 
واإلمارات  والسعودية  والكويت 
ومنظمة  ومصر،  والبحرين 
ومجلس  اإلسالمي،  التعاون 
والمجلس  الخليجي،  التعاون 
واألزهر  بليبيا،  للدولة  األعلى 
العلماء  كبار  وهيئة  الشريف، 
منفصلة.  بيانات  في  بالسعودية، 
كما استدعت وزارات الخارجية 
في قطر والكويت وإيران سفراء 
مذكرات  وسلموهم  لديها،  الهند 
احتجاج رسمية على التصريحات 
المسيئة للنبي الكريم محمد صلى 
بيانات  حسب  وسلم،  عليه  هللا 
من  العديد  وشجب  منفصلة. 
والعلماء  اإلسالمية  الشخصيات 
وطالبت  التصريحات،  تلك 
االعتذار،  بتقديم  الحاكم  الحزب 
عمل  بتعليق  اكتفى  الحزب  لكن 
المتحدث باسمه نافين كومار بعد 
التعليقات المسيئة للرسول محمد 

صلى هللا عليه وسلم.
جمعية  أزالت  الردود،  وضمن 

الكويت  في  التعاونية  العارضية 
على  من  الهندية  البضائع  جميع 
رفوف متاجرها، نصرًة للرسول 
عليه  هللا  صلى  محمد  الكريم 
وسلم. ونشرت جمعية العارضية 
التعاونية على حساباتها في مواقع 
يُظهر  فيديو  مقطع  التواصل 
بأكياس  الهندية  المنتجات  تغطية 
عليها  ُطبع  والفتات  بالستيكية، 
الهندية".  المنتجات  رفع  "تم 
إشادة  الجمعية  خطوة  والقت 
ومطالبات  المغردين،  بعض  من 
الخطوة  باتخاذ  الجمعيات  لباقي 

ذاتها.
الفعل،  ردود  تصاعد  ومع 
البيانات  نيودلهي  رفضت 
العربية والدولية الواسعة المنددة 
بالتصريحات المسيئة للنبي محمد 
صلى هللا عليه وسلم، وقالت إن 
وقال  لها.  مبرر  ال  اإلدانات 
متحدث الخارجية الهندية أريندام 
باغشي، في تصريحات صحفية، 
إن بيان منظمة التعاون اإلسالمي 
محمد  للنبي  اإلساءة  يدين  )الذي 
ال  بالهند(  والسالم  الصالة  عليه 
مبرر له، واصفا إياه بأنه ضيّق 
الحكومة  أن  على  وشدد  األفق. 
الهندية ترفض رفضا قاطعا بيان 
منظمة التعاون اإلسالمي، مشيرا 
أعلى  تولي  نيودلهي  أن  إلى 
درجات االحترام لجميع األديان.

الهند  في  الحاكم  الحزب  وأعلن 
في  اإلعالم  تعليق عمل مسؤول 
جيندال  كومار  الحاكم  الحزب 
المسيئة  تصريحاته  خلفية  على 
إعالم  وفق  واإلسالم،  للنبي 

محلي. وفي السياق ذاته، أشارت 
صحيفة التايمز البريطانية إلى أن 
يسعى  الهند  في  الحاكم  الحزب 
اإلسالمية  الردود  إلخماد  جاهدا 
مسؤوليه  أحد  تصريحات  بسبب 
المسيئة للنبي الكريم محمد عليه 

الصالة والسالم.
الردود  أن  التقرير  ويضيف 
أحرجت رئيس الوزراء ناريندرا 
السابق  في  تفاخر  الذي  مودي، 
اإلسالمي،  العالم  مع  بعالقاته 
الشرق  دول  من  العديد  وزار 
حزب  تنصل  وأثار  األوسط. 
التصريحات  من  جاناتا  بهاراتيا 
إذ  المعارضة،  أحزاب  سخرية 
التنصل  المؤتمر  حزب  وصف 
بأنه مزحة بالنظر إلى أن تغذية 
نهج  صلب  في  تقع  الكراهية 
وفق  جاناتا،  بهاراتيا  حزب 
أويسي،  الدين  أسد  وعلّق  قوله. 
إن  بالقول  مسلم،  سياسي  وهو 
لـ200  إهانة  كان  التصريح 
مليون من المسلمين الهنود، لكنَّ 
انصب  وآخرين  مودي  اهتمام 
من  بدال  الخارجي،  الرد  على 
تبديد مخاوف مسلمي البالد، كما 

قال.
شرطة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
والية أوتار براديش الهندية عن 
احتجاز فردين من قوات الشرطة 
مسلما  شابا  تعذيبهما  بسبب 
واالعتداء عليه جنسيا داخل أحد 
بالوالية.  مخافر مقاطعة بودلون 
قد  الهندية  المنصات  وكانت 
فيديو  واسع  نطاق  على  تداولت 
مؤلم خالل األيام الماضية لشاب 
في  سرير  على  مستلقي  مسلم 
وهو  ويظهر  المستشفيات،  أحد 
بشكل  جسده  ينتفض  بينما  يتألم 

متكرر.
الهندية  سياست  صحيفة  ونقلت 
المعالج  الطبيب  لسان  على 
الذي  االضطراب  أن  للشاب 
نتيجة  هو  الشاب  على  ظهر 
مما  الشديد،  للتعذيب  لتعرضه 
العصبي.  جهازه  على  أثر 
الشاب  بأن  الصحف  وأفادت 
 5 يد  على  للتعذيب  تعرض 
ضباط وجنود، وتضمن االعتداء 
الشرطة  أفراد  وضع  إذ  عليه، 
في  الكهربائي  الصاعق  عصا 
بصعقه  وقاموا  حساس  موضع 
النهيار  عرضه  مما  مرات  عدة 

عصبي.

نيودلهي ترف�ض �لبيانات �لعربية و�لدولية وتقول �إنه ال مربر لها

الإ�ساءة للنبي الكرمي.. ا�ستمرار الإدانات 
و�إ�سالميا  عربيا 

تتو�ىل ردود �لفعل �لعربية و�لدولية �ملنددة بالتعليقات �مل�صيئة لنبي �الإ�صالم �لكرمي حممد �صلى 

�هلل عليه و�صلم، و�لتي �أدىل بها م�صوؤوالن يف حزب بهار�تيا جاناتا �حلاكم بالهند.

م�صوؤوالن �صحر�ويان يدينان بقوة ما بدر 

عن رئي�ض �لوزر�ء �الإ�صباين 

موقف �سان�سيز منعرج 
خطري لن يعفي ��سبانيا 

من حتمل م�سوؤولياتها
   

أدان كل من ممثل جبهة البوليساريو في كاستيا ليون، 
خديجتو  بمدريد،  الجبهة  ممثل  ونائب  لبات،  محمد 
المخطار، التغيير المفاجئ في موقف رئيس الوزراء 
اإلسباني بيدرو سانشيز حول الصحراء الغربية، و 
اعتبراه "منعرجا خطيرا لن يعفي اسبانيا من تحمل 

مسؤولياتها تجاه مستعمرتها السابقة".
لبات والمخطار في محاضرة نظمتها  وأكد كل من 
في  الراهن  الوضع  حول  اإلسبانية  ثامورا  والية 
في  الصحراوية  المرأة  ودور  الغربية  الصحراء 
)اليسار  لحزب  العام  الجمع  هامش  على  المقاومة, 
هي  الغربية  الصحراء  قضية  أن  بالوالية,  الموحد( 
قضية "تصفية استعمار لم تتم بعد, وتقع مسؤوليتها 
تخاذال  اللذين  الدولي  والمجتمع  اسبانيا  الكاملة على 
عن تطبيق توصيات األمم المتحدة و قرارات مجلس 
األمن الدولي بسبب عرقلة المملكة المغربية وبدعم 
وتلويحها  األمن  مجلس  في  نافذة  دولة  من  قوي 
باستعمال حق الفيتو, بالرغم من كونها ترفع شعارات 
والعدالة  والحريات  اإلنسان  حقوق  قيم  عن  الدفاع 

واإلخاء".
المشاركين  الصحراويان,  المسؤوالن  أطلع  وبعدما 
الصحراوي  الشعب  معاناة  على  المحاضرة  في 
أبرزا  المغربي,  االحتالل  بسبب  أبنائه  تشريد  و 
المناطق  في  اإلنسان  لحقوق  المزرية  "الوضعية 
الممنهج  والنهب  الغربية,  الصحراء  من  المحتلة 
االنتهاكات  ظل  في  الطبيعية,  والموارد  للثروات 

المغربية المتواصلة في حق الصحراوي.
   

بقطاعي �أم �أدريكة و�ملحب

جي�ش �لتحرير �ل�سعبي 
�ل�سحر�وي ينفذ هجمات 

�سد قوات الحتالل 
�ملغربي 

   
الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  نفذت 
هجمات جديدة ضد تخندقات قوات االحتالل المغربي 
بقطاعي أم أدريكة والمحب, حسب ما أفاد به البيان 
الدفاع  وزارة  عن  الصادر   552 رقم  العسكري 
اوردته  الذي  البيان  أمس.وأبرز  أول  الصحراوية 
وكالة االنباء الصحراوية )واص(, أن جيش التحرير 
االحتالل  قوات  مواقع  قصف  الصحراوي  الشعبي 
أدريكة,  أم  أم خملة قطاع  أزمول  بمناطق  المغربي 
فيلق  قيادة  العطاسة ومقر  أكرارة  الفرسيك,  أكرارة 
الثالث واألربعين بمنطقة أميطير لمخينزة  االحتالل 
وحدات  من  متقدمة  مفارز  المحبس.وكانت  بقطاع 
ركزت  قد  الصحراوي,  الشعبي  التحرير  جيش 
هجماتها ,أمس األحد, ضد قوات االحتالل المغربي 
أركان,  أعكد  العرية,  وبمناطق  المحبس  بقطاع 

تنوشاد ولعكد.

الوكاالت
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م�صوؤول �لعالقات �خلارجية باحتاد �ل�صبيبة �ل�صحر�وية ي�صرح

الحتالل املغربي يعي�ش عزلة دولية بعد ف�سل خمططاته يف ت�سويه الق�سية ال�سحراوية

أن  التوبالي,  عمار  حمدي  الصحراوية,  الشبيبة  باتحاد  الخارجية  العالقات  مسؤول  أكد 
تشويه  في  مخططاته  كل  فشل  بعد  حاليا  حقيقية"  دولية  "عزلة  يعيش  المغربي  االحتالل 
القضية الصحراوية, مثلما حدث في االجتماع األخير للمجلس الدولي لالتحاد الدولي للشباب 

االشتراكي )اليوزي(. 
وروى حمدي عمار التوبالي في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية, الفشل الذريع الذي مني 
به ممثلو المغرب في )اليوزي(, خالل االجتماع الذي عقد بالعاصمة األلبانية تيرانا, من 
لالحتالل حاول  توصية  ادراج  عالمية,  منظمة   150 بعد رفض  هذا  و  يونيو,   5 إلى   2
من خاللها تشويه كفاح الشعب الصحراوي العادل و التسويق لما يسمى ب"مقترح الحكم 

الذاتي", الذي ولد ميتا, على أنه "الحل الوحيد" للنزاع في الصحراء الغربية.
في  الصحراوي  الشعب  على حق  أكدت  التي  العالمية,  الشبانية  الوفود  استنكرته  ما  وهو 
تقرير المصير, كما جددت "دعمها التام و غير المشروط" لجبهة البوليساريو كممثل شرعي 
التوبالي,  ايضا, يضيف  المغربي  االحتالل  ممثلو  فشل  كما  الصحراوي،  للشعب  و وحيد 
في اقناع )اليوزي( بحذف توصية للوفد الصحراوي تدين الموقف االخير لرئيس الحكومة 
االسبانية بيدرو سانشيز من النزاع في الصحراء الغربية, و تحمله مسؤولية النتائج الوخيمة 

لدعم االحتالل المغربي و االنقالب على الشرعية الدولية.
وأفاد الناشط الشباني الصحراوي بأنه منذ انطالق فعاليات االجتماع الدولي, "الحظنا قيام 
وفد االحتالل المغربي بعقد العديد من اللقاءات الثنائية, على أمل جمع الدعم واألصوات من 
أجل المصادقة على نص التوصية التي تقدموا بها من أجل اعتمادها من طرف )اليوزي(, 
وهذا بالتنسيق مع الوفد االسباني, تحت مبرر وجود فقرة تدين قرار حكومة بيدرو سانشيز 
التصويت  مرحلة  إلى  الوصول  "عند  بأنه  الغربية".وأضاف  الصحراء  حول  االخير 
والمصادقة على التوصيات المقدمة, تفاجأ المحتل المغربي برفض ممثلي المنظمات الشبانية 

العالمية االعضاء في المجلس, جملة وتفصيال, لمقترحه, بل و امتد األمر إلى التصويت 
ضده وسحبه من بين التوصيات المقترحة".

وأردف ذات المتحدث ان جهود الوفد الصحراوي إلى جانب جهود العديد من المنظمات 
التوصية  نص  على  تعديل  أي  إجراء  رفض  على  اثمرت  الصحراوي  للشعب  الصديقة 
الصحراوية, وعرضها على التصويت من طرف المشاركين, الذين صادقوا عليها, "لتتحطم 
كل  أن  التوبالي  وأبرز  الدولية".  العدالة  صخرة  على  المغربي  االحتالل  آمال  و  احالم 
محاوالت االحتالل المغربي "الخبيثة" فشلت في تشويه نضال وكفاح الشعب الصحراوي 
تضليل  و  المغالطات  تمرير  في  محاوالته  كل  "فشلت  كما  واالستقالل,  الحرية  أجل  من 
الرأي العام, والترويج النتصارات وهمية يجعل منها مادة إعالمية للكذب على الرأي العام 

المغربي".
كما ابرز أن االنتصار الجديد الذي حققه الشباب الصحراوي في )اليوزي(, "مكسب سياسي 
جديد يضاف إلى المكاسب السياسية التي حققتها الشبيبة الصحراوية طيلة األربع سنوات 
التضامن  وتعزيز  تقوية  في  يساهم  انه  الدولية, خاصة  الشبانية  المنظمات  داخل  الماضية 

الشباني الدولي مع الشعب الصحراوي )...(".
المكاسب  كل  أن  الى  الصحراوية  الشبيبة  باتحاد  الخارجية  العالقات  مسؤول  ونبه 
المستوى  على  سواء  مؤخرا,  الصحراوية  القضية  تحققها  أصبحت  التي  واالنتصارات, 
السياسي أو القضائي أو الدبلوماسي, "جعل من االحتالل المغربي يعيش منعزال في زاوية 
الدولي  المجلس  مكان".وكان  كل  في  تالحقه  أصبحت  التي  الدولية  اإلدانة  بسبب  لوحده, 
تيرانا  األلبانية  بالعاصمة  االخير  اجتماعه  في  اكد  قد  االشتراكي  للشباب  الدولي  لالتحاد 
على ضرورة تحمل المنتظم الدولي مسؤولياته في تصفية االستعمار من الصحراء الغربية 

وحماية حقوق االنسان والثروات الطبيعية لإلقليم.



والتهجير  التشريد  كابوس  يالحق 
قدوم  واد  حي  في  مقدسي   100
ببلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى 
بلدية  أنذرتهم  بعدما  المبارك، 
البناية  بإخالء  الصهيوني  االحتالل 
الحي،  في  يقطنوها  التي  السكنية 
دون  البناء  بحجة  لهدمها،  تمهيًدا 

ترخيص. 
ويعيش سكان البناية حالة من التوتر 
والقلق الشديدين، خشيًة من إقدام بلدية 
لحظة،  بأي  هدمها  على  االحتالل 
إقامة  لصالح  العراء،  في  وتشريدهم 
وقبل  يهودية.  استيطانية  مشاريع 
المقدسية  العائالت  تسلمت  أسبوع، 
قرارات باإلخالء، تمهيًدا لهدم البناية 
التي تضم أربعة طوابق فيها 12 شقة 

سكنية، تأوي نحو 100 مقدسي.
البناية  سكان  أحد  العنابي  عرفات 
يقول لوكالة »صفا«، واأللم يعتصر 
قلبه: »نعيش بقلق وخوف دائمين، ال 
نعرف طعًما للنوم وال للراحة، ننتظر 
االحتالل  جرافات  قيام  لحظة  بأي 
العراء«.  منازلنا وتشريدنا في  بهدم 
تسلمنا  الماضي  »األسبوع  ويضيف 
من بلدية االحتالل إخطارات بإخالء 
عدم  بحجة  لهدمها،  تمهيًدا  البناية، 
مهلة  أي  إعطاءنا  دون  الترخيص، 
لتنفيذ عملية الهدم، ومنذ ذلك الوقت، 
ال  أعصابنا،  على  نعيش  ونحن 
نعرف  وال  سنذهب،  أين  إلى  نعلم 

مصيرنا«.
بلدية  من  طواقم  أن  إلى  ويشير 
االحتالل برفقة عناصر من الشرطة 
البناية  االثنين،  اقتحمت  والمخابرات 
في حي واد قدوم، وحطمت األبواب، 
وشرعت بأخذ قياساتها، بعدما طالبت 

سكانها بضرورة إخالءها.
ومنذ عام 2014، وتحاول العائالت 
إال  بناء،  رخصة  على  الحصول 
ذلك،  ترفض  االحتالل  بلدية  أن 
السنوات  خالل  عليهم  فرضت  فيما 
الماضية مخالفات مالية، إضافة إلى 
والمهندسين.  المحاكم  تكاليف  دفع 
العنابي: »دفعنا  وبهذا الصدد، يقول 
لبلدية  ونصف  سنة  لمدة  مخالفات 
على  الحصول  وحاولنا  االحتالل، 
الترخيص الالزم، إال طلباتنا قوبلت 
االحتالل  بلدية  أن  خاصة  بالرفض، 
إزاء  تعجيزية  شروًطا  تفرض 
تراخيص  على  المقدسيين  حصول 
قرار  أول  »تسلمنا  ويتابع  البناء«. 
بالهدم عام 2014، إال أنه تم تأجيل 
تنفيذه لمدة خمس سنوات، وفرضت 
مخالفات  دفع  االحتالل  بلدية  علينا 
الهدم  لتنفيذ  تسعى  واليوم  مالية، 

وتهجيرنا من منازلنا في الشارع«.
البالغ  منزله  في  العنابي  ويعيش 
مساحته 120 متًرا مربًعا، منذ ثماني 
سنوات، مع أسرته المكونة من ثمانية 
أفراد، ينتظرهم مستقباًل مجهواًل، في 
عملية  على  االحتالل  إصرار  ظل 
أين  »إلى  بحرقة  ويتساءل  الهدم. 
سنذهب، في حال ُهدمت منازلنا، ال 
قرار  هذا  آخر،  مأوى  أي  لنا  يوجد 
ظالم وجائر، ال يمكن أن تتخيل كيف 
تمهيًدا  بيدك،  منزلك  إخالء  يمكنك 
من  كله  عمرك  شقا  بعدما  لهدمه، 
واستقرار«.  أمان  في  العيش  أجل 
هذه  أصحاب  »نحن  ويضيف 
حتى  بيوتنا  نتخلى عن  لن  األرض، 
لو هدموها، وسنظل صامدين وثابتين 
في مدينة القدس مهما حصل، وحتى 

لو تم تهجيرنا وتشريدنا بالقوة«.
وأما رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة 
لوكالة  فيقول  الهدمي  ناصر  التهويد 
االحتالل  بلدية  إخطار  إن  »صفا« 
بهدم بناية سكنية في واد قدوم يندرج 
التهويدية  االحتالل  سياسة  إطار  في 
المقدسيين  منع  أساس  على  والمبنية 
خالل  من  أراضيهم  على  البناء  من 
ويضيف  بناء.  رخص  منحهم  عدم 
بلدية  تنتهجها  ممنهجة  سياسة  »هذه 
االحتالل منذ احتاللها الجزء الشرقي 
من مدينة القدس عام 1967، بحيث 
المقدسي على  جعلت عملية حصول 
ومكلفة  مستحيلة  شبه  البناء  رخص 

من ناحية المال والوقت«.
ويوضح أن سلطات االحتالل تزيد من 
وتيرة إصدار إخطارات هدم البنايات 
بحجة  المقدسة،  المدينة  في  السكنية 
تصعيد  بهدف  ترخيص،  دون  البناء 
هجمتها على الوجود الفلسطيني فيها، 
بغية  الوقت  مسابقة  على  وحرًصا 
تهويد المدينة. ويشير إلى أن سلطات 
التعامل  في  بمكيالين  تكيل  االحتالل 
المقابل  في  اليهود،  المقدسيين  مع 
إجراءات  كل  المستوطنين  تمنح 
في  لهم  للبناء  الالزمة  التراخيص 
الهدمي،  وبحسب  المحتلة.  المدينة 
فإن« سياسة هدم البيوت هي سياسة 
موجهة نحو الوجود الفلسطيني، وال 
تهدف كما تدعي بلدية االحتالل، إلى 
التطهير  إلى  وإنما  القانون،  تطبيق 

العرقي وتهويد المدينة«.
وتدعي بلدية االحتالل بأن األراضي 
هي  السكنية  البناية  عليها  المقامة 
»أراضي خضراء«، يُمنع البناء فيها، 
لكن في الوقت نفسه، تبين ألصحابها 

عليها  للسيطرة  يسعى  االحتالل  أن 
للبلدية وأخرى  تابعة  إلقامة مشاريع 
الهدمي  يوضح  وهنا  استيطانية. 
منذ  صنفت  االحتالل  سلطات  أن 
احتاللها القدس، األراضي على أنها 
المقدسية  األحياء  تمنع  »خضراء« 
من البناء فيها، وهي« سياسة تهدف 
تمددها  تلك األحياء ومنع  لمحاصرة 
بعد  فيما  للخارج، وتحويلها  عمرانًيا 

ألراضي زرقاء تابعة لالستيطان«.
هناك  فإن  االحتالل،  بلدية  وبحسب 
سكنية  وحدة  ألف   20-35 بين  ما 
القدس  من  الشرقي  الجزء  في  بُنيت 
دون ترخيص، وبالتالي يبين الهدمي 
هدم  على  االحتالل  بلدية  قدرة  أن 
إلى  تصل  ال  المقدسية  المنازل 
وهناك  سنوًيا،  سكنية  وحدة   1000
أماكن ال تستطيع الوصول إليها لتنفيذ 
عملية الهدم. ويؤكد الناشط المقدسي 
الصمود  استطاعوا  المقدسيين  أن 
والثبات في مدينتهم وأراضيهم، رغم 
العنصرية  وإجراءاته  االحتالل  أنف 

بحقهم.
األمم  مكتب  حذر  الفارط،  واألحد 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 
)أوتشا(  المحتلة  الفلسطينية  األرض 
مبنى  بهدم  يهدد  وشيك  خطر  من 
يضم 12 وحدة سكنية في منطقة حي 
وادي قدوم ببلدة سلوان شرق القدس 
تقرير  في  المكتب  وقال  المحتلة. 
12 وحدة سكنية  تضم  بناية  إن  له، 
في  بالهدم  وشيك  لخطر  معرضة 
فقد  بحي سلوان،  قدوم  وادي  منطقة 
أمًرا  مؤخًرا  الفلسطينية  األسر  تلقت 
بالهدم من بلدية االحتالل في القدس، 
وُدعيت إلى إخالء البناية خالل أيام.

املخت�س يف �ش�ؤون القد�س جمال 

عمرو لـ«�شفا«: 

توجهات ميينية متطرفة 
القتطاع م�ساحة من 

امل�صجد الأق�صى
 

كشف المختص في شؤون القدس جمال عمرو عن 
أطماع يمينية صهيونية متطرفة القتطاع جزء من مساحة 

المسجد األقصى المبارك لصالح المستوطنين اليهود.
 وأوضح عمرو في تصريح خاص لوكالة »صفا« 

أمس، أن منظمات يمينية متطرفة صهيونية لديها أطماع 
وتوجهات تعتزم تنفيذها بشأن األقصى، وذلك عبر 

اقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد 
بمنطقة باب الرحمة وما حولها، واالستيالء عليها، 

بغية »تخصيصها لصالة المستوطنين اليهود«.وأضاف 
أن« أطماع المنظمات اليهودية المتطرفة بدأت تتنامى 
وتتصاعد بشكل كبير بشأن األقصى، بالتزامن مع أداء 

الصلوات التلمودية، واالنبطاح والسجود الملحمي، ورفع 
العلم الصهيوني داخل المسجد المبارك، وغيره«.

وأعرب عن خشيته من أن تصبح هذه األطماع خاضعة 
للتطبيق على األرض، مثل أداء الصلوات العلنية داخل 

المسجد، والذي أصبح مستباًحا بشكل خطير. وأشار إلى 
أن تنفيذ المخططات االحتاللية بحق المسجد األقصى 

تجري على مراحل، بهدف »ترويض العقل الفلسطيني 
والعربي واإلسالمي، وبأن تصبح هذه الطقوس 

واإلجراءات وكأنها أمًرا واقًعا«.
وحذر عمرو من خطورة التوجهات المتطرفة القتطاع 

مساحة من األقصى، قائاًل: إن »األمر خطير جًدا، 
ويستوجب التحرك الجاد والعاجل لوقف كل مخططات 
االحتالل ومستوطنيه بحق المسجد«. وأكد أنه ال يمكن 
المساومة على ذرة تراب واحدة من المسجد األقصى، 

الذي ال يقبل القسمة وال الشراكة، فالمسجد بكامل مساحته 
الـ144 دونم حق خالص للمسلمين وحدهم.

وتابع أن« المستوطنين اليهود باتوا يصعدون من 
اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق األقصى، وما يجري عبارة 

عن جس نبض للشارع الفلسطيني، وهنا تكمن الخطورة، 
ألنه مجرد التفكير باقتطاع جزء من المسجد يعني إعالن 

حرب دينية في المنطقة«.
وشدد على أنه ال يجوز التهاون في ردود الفعل، والبد 
من التحرك العربي واإلسالمي وعقد اجتماع لمجلس 

األمن الدولي وجامعة الدول العربية لبحث المخاطر التي 
يتعرض لها المسجد األقصى، والضغط على االحتالل 

لعدم السماح بتمرير مثل هذه األطماع واالعتداءات.
وأوضح أن المستوطنين اليهود الغاصبين باستباحتهم 
لحرمة األقصى تحدوا المسلمين والوجود الفلسطيني، 

والوصاية األردنية الهاشمية، إال أن المرابطين يقفون لهم 
بالمرصاد، ويشكلون شوكة في حلقهم. وأكد المختص في 

شؤون القدس أن المزيد من شد الرحال والرباط الدائم 
بالمسجد األقصى، والمزيد من الصمود كفيل بإفشال 

مخططات االحتالل ومستوطنيه بحق المسجد.
ومنذ سنوات طويلة، يحتدم الصراع الصهيوني على 
هوية الجزء الشرقي للمسجد األقصى، والذي يهدف 

االحتالل من خالله إلى تقسيمه مكانًيا، عبر االستيالء 
على باب الرحمة، وصواًل للسيطرة الكاملة على المسجد، 

وفرض الرواية التوراتية.
  

الحتالل ُي�ؤجل جل�صة 
»ثلثي املدة« لالأ�صريتني 

�صليمان وع�اد
أّجلت محكمة االحتالل الصهيوني، أمس، جلسة »ثلثي 

المدة« لألسيرتين المقدسيتين ملك سليمان ونورهان 
عواد. وأفاد نادي األسير الفلسطيني بأن محكمة االحتالل 

الصهيوني قررت تأجيل النظر في إصدار قرار بشأن 
األسيرتين سليمان وعواد حتى سبتمبر القادم. واألسيرة 

سليمان اعتُقلت عام 2016، وكانت في حينها طفلة تبلغ 
من العمر )16 عاًما(، وُحكم عليها بالسجن لمدة عشر 

سنوات، جرى تخفيضها الحًقا لتسع سنوات.
وتمّكنت سليمان من اجتياز امتحان الثانوية العامة 

في سجون االحتالل، وحصلت على معدل )91%(، 
وخالل سنوات اعتقالها تنقلت بين سجني »هشارون، 

والدامون«، وتقبع اليوم في سجن »الدامون«، وفًقا لنادي 
األسير. أما األسيرة عواد، فاعتُقلت في 23 نوفمبر عام 

2015، بعد أن أطلقت قوات االحتالل الرصاص نحوها 
وابنة عمتها هديل عواد التي استشهدت في نفس اليوم.

وحينها أُصيبت بعّدة رصاصات في الفخذ األيسر، 
والبطن، ويدها اليسرى، وال زالت تُعاني من آثار 

اإلصابات، ُحكم عليها بالّسجن لمدة )13 عاًما ونصف(، 
جرى تخفيضها الحًقا لعشر سنوات.واعتُقلت عواد وهي 
قاصر، وتجاوزت طفولتها في األسر، وتُحتجز اليوم في 

سجن »الدامون«.

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن األسيرين زياد مرعي وعبد الحكيم شاهين، 
يتعرضان إلهمال طبي متعمد ومماطلة من قبل إدارة سجون االحتالل في تلقي العالج. 

وأشارت الهيئة ونقاًل عن محاميها في بيان وصل وكالة »صفا«، أمس، إلى أن األسير 
ولم تجرى  المعدة،  في  اآلم شديدة ومستمرة  منذ خمس سنوات من  يعاني  زياد مرعي 
الفحوصات الطبية الالزمة له، »بل تكتفي عيادة السجن بإعطائه المسكنات فقط، ومؤخًرا 
أخذت الحالة الصحية لألسير مرعي بالتدهور، لتظهر عالمات حروق على جلده بشكل 
أوجاع  مع  مرتبط  الحروق  أن سبب  تبين  حالته  االطالع على  وبعد  األسباب،  مجهول 
الكامنة وراء  لمعرفة األسباب  المعدة تلسكوبياً  المعدة، لكنه بحاجة الى فحص لتصوير 

هذه األوجاع«.
ثابتة بسبب خلع في اسنانه،  وأضافت إلى أن األسير مرعي بحاجة الى تركيب أسنان 
وحتى االن تماطل ادارة سجون االحتالل في قبول طلب األسير في إدخال طبيب اسنان 

خارجي، وبداًل منها تقوم بوضع الحشوات المؤقتة له األمر الذي زاد من وضع أسنانه 
سوًء. جدير ذكره أن األسير مرعي )27 عاًما( والقابع في سجن »شطة«، معتقل منذ 

عام 2015، ومحكوم عليه بالسجن لمدة )18( عاًما.
أما عن الحالة الصحية لألسير عبد الحكيم شاهين من مدينة نابلس والذي يقبع في سجن 
»مجدو«، ذكرت الهيئة أن األسير شاهين تعرض إلصابة بليغة في الركبة خالل محاولة 
اعتقاله وإطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل بتاريخ 15/11/2021. وأوضحت 
أنه أُجري لألسير عمليتان في ركبته وهو االن بحاجة الى جلسات العالج الطبيعي ليتمكن 
من المشي ولتمرين الركبة المصابة، إال أن إدارة سجون االحتالل الصهيوني تتعمد في 
إهمال حالته الصحية ولم تستجب الى مطالبه بعد. وحذرت الهيئة من استمرار سياسة 
اإلهمال الطبي بحق األسرى، في ظل عجز المؤسسات الحقوقية واالنسانية تجاه انتهاكات 

االحتالل وعدم تحرك المجتمع الدولي لحمايتهم وتحسين أوضاعهم.

هيئة �ش�ؤون الأ�شرى واملحررين ت�شرح

 الأ�صريان مرعي و�صاهني يتعر�صان لإهمال 
متعمد طبي 

الوكاالت
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أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 

 فوائد من سورة الجمعة

ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية 
الوقائع  على  الوقوف  مجرد  وفقهها، 
التاريخية، وال سرد ما طرف أو جمل 
من القصص واألحداث ولذا فال ينبغي 
أن نعتبر دراسة فقه السيرة النبوية من 
كشأن  شأنها  التاريخية،  الدراسة  جملة 
الخلفاء  االطالع على سيرة خليفة من 
الغابرة.  التاريخية  العهود  من  أو عهد 
يتصور  أن  منها؛  الغرض  وإنما 
المسلم الحقيقة اإلسالمية في مجموعها 
متجسدة في حياته صلّى هللا عليه وسلم، 
وأحكاماً  وقواعد  مبادئ  فهمها  أن  بعد 
مجردة في الذهن. أي إن دراسة السيرة 
النبوية، ليست سوى عمل تطبيقي يراد 
كاملة،  اإلسالمية  الحقيقة  تجسيد  منه 
في مثلها األعلى محمد صلّى هللا عليه 
وسلم. وإذا أردنا أن نجزئ هذا الغرض 
الممكن  من  فإن  أجزاءه،  ونصنّف 
حصرها في األهداف التفصيلية التالية:

هللا  صلى  محمد  شخصية  فهم    1
حياته  خالل  من  )النبوية(  وسلم  عليه 
من  للتأكد  فيها،  عاش  التي  وظروفه 
أن محمداً عليه الصالة والسالم لم يكن 
بين  عبقريته  به  سمت  عبقري  مجرد 
أيّده هللا  رسول  ذلك  قبل  ولكنه  قومه، 

بوحي من عنده وتوفيق من لدنه.
يديه صورة  بين  اإلنسان  يجد  أن    2
في كل شأن من شؤون  األعلى  للمثل 
الحياة الفاضلة، كي يجعل منها دستوراً 
أن  ريب  وال  عليه  ويسير  به  يتمسك 

اإلنسان مهما بحث عن مثل أعلى في 
ناحية من نواحي الحياة فإنه واجد كل 
ذلك ص21 في حياة رسول هللا صلّى 
هللا عليه وسلم على أعظم ما يكون من 
الوضوح والكمال. ولذا جعله هللا قدوة 
لإلنسانية كلها إذ قال: }لََقْد كاَن لَُكْم ِفي 
ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة{ ]األحزاب 33/  َرُسوِل هللاَّ

. ]21
3  أن يجد اإلنسان في دراسة سيرته 
على  يعينه  ما  والسالم  الصالة  عليه 
روحه  وتذوق  تعالى  هللا  كتاب  فهم 
ومقاصده، إذ إن كثيراً من آيات القرآن 
التي  األحداث  وتجلّيها  تفسرها  إنما 
مرت برسول هللا صلّى هللا عليه وسلم 

ومواقفه منها.
خالل  من  المسلم  لدى  يتجمع  أن    4
وسلم،  عليه  هللا  صلّى  سيرته  دراسة 
والمعارف  الثقافة  من  قدر  أكبر 
كان  ما  سواء  الصحيحة،  اإلسالمية 
أو  األحكام  أو  بالعقيدة  متعلقاً  منها 
عليه  حياته  أن  ريب  ال  إذ  األخالق، 
الصالة والسالم إنما هي صورة مجسدة 
نيرة لمجموع مبادئ اإلسالم وأحكامه.

والداعية  المعلم  لدى  يكون  أن   5
طرائق  عن  حّي  نموذج  اإلسالمي 
التربية والتعليم، فلقد كان محمد صلّى 
ومربياً  ناصحاً  معلماً  وسلم  عليه  هللا 
أجدى  تلمس  في  جهداً  يأل  لم  فاضاًل 
التربية  من  كل  إلى  الصالحة  الطرق 
والتعليم خالل مختلف مراحل دعوته. 

صلّى  سيرته  يجعل  ما  أهم  من  وإن 
هذه  بتحقيق  وافية  وسلم  عليه  هللا 
الصالة  عليه  حياته  أن  كلها  األهداف 
اإلنسانية  النواحي  لكل  شاملة  والسالم 
واالجتماعية التي توجد في اإلنسان من 
حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث 

إنه عضو فعال في المجتمع. 
تقدم  والسالم  الصالة  عليه  فحياته 
في  المستقيم  للشاب  سامية  نماذج  إلينا 

وأصحابه،  قومه  مع  األمين  سلوكه، 
لإلنسان  الرائع  النموذج  تقدم  كما 
والموعظة  بالحكمة  هللا  إلى  الداعي 
الحسنة، الباذل منتهى الطاقة في سبيل 
الذي  الدولة  ولرئيس  رسالته،  إبالغ 
بالغة،  وحكمة  بحذق  األمور  يسوس 
معاملته،  حسن  في  المثالي  وللزوج 
تفريق  مع  عاطفته،  حنو  في  ولألب 
لكل من  والواجبات  الحقوق  بين  دقيق 

الحربي  وللقائد  واألوالد،  الزوجة 
المحنك،  الصادق  والسياسي  الماهر 
بين  وعدل-  دقة  في  الجامع-  وللمسلم 
واجب التعبد والتبتل لربه، والمعاشرة 
ال  وأصحابه.  أهله  مع  اللطيفة  الفكهة 
جرم إذن، أن دراسة سيرة النبي صلّى 
لهذه  إبرازاً  إال  ليست  وسلم  عليه  هللا 
في  مجسدة  كلها  اإلنسانية  الجوانب 

أرفع نموذج وأتم صورة.

نزلت سورة الجمعة في المدينة المنورة وآياتها إِحدي 
عشرة، وهذا اختيار الجمهور، ففي صحيح البخاري 
وغيره عن أَبي هريرة – رضي هللا عنه – قال “كنا 
نزلت  حين  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  عند  جلوًسا 
ا  لَمَّ ِمْنُهْم  )َوآَخِريَن  بلغ  فلما  فتالها،  الجمعة،  سورة 
من  هللا-  رسول  يا  رجل:  له  قال   … ِبِهْم(  َيْلَحُقوا 
عليه  هللا  فوضع صلى  بنا؟  يلحقوا  لم  الذين  هؤالء 
وسلم يده على سلمان الفارسي، وقال: »والذي نفسي 
بيده لو كان اإليمان بالثريا لناله رجال من هؤالء … 
«” الحديث. وإِسالم أَبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. 
وأَلن أَمر االنفضاض عند مجئ تجارٍة أَو لهو الذي 
جاَء في آخر السورة، وكذا أَمر اليهود المشار إِليه 
أَنَُّكْم  َزَعْمتُْم  إِْن  َهاُدوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )َيا  تعالى:  بقوله 
ِ ِمْن ُدوِن النَّاِس( لم يكن إاِل بالمدينة، وهذه  أَْولَِياُء ِلَّ

السورة تشتمل على فوائد نذكر طرفا منها.
 فضل سورة الجمعة 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها في 
في صحيحه  مسلم  اإلمام  فقد روى  الجمعة،  صالة 
أن رسول هللا-  ابن عباس- رضى هللا عنهما-  عن 
الجمعة  في صالة  يقرأ  كان  وسلم-  عليه  صلى هللا 
سورة  قراءة  أما  والمنافقون«.  »الجمعة  بسورة 
ليلة  من  العشاء  صالة  في  و)المنافقون(  )الجمعة( 
وهناك  تعتمد،  ال  جدا  بها ضعيفة  فالرواية  الجمعة 
المداومة  أما  بذلك،  التابعين أخذوا  رواية أن بعض 
نرى  لذلك  يجوز،  فال  ثابتة  سنة  باعتبارها  عليها 
عن  سئل  فقد  المواظبة،  عدم  يختار  أحمد  اإلمام 
القراءة في ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قاَل: ال بأس، 
ما سمعنا بهذا شيئاً أعلمه، ولكن ال يُدمن، وال يجعله 

حتما “. ]فتح الباري البن رجب[. 
عن  لحديثها  )الجمعة(  االسم  بهذا  السورة  وسميت 
إلى صالتها،  السعي  ورجوب  وعن  الجمعة  صالة 
عن  اإلنسان  يشغل  قد  ما  كل  عن  واالنصراف 
حضورها. »وكان فرض صالة الجمعة متقدما على 
عليه  هللا  صلى  النبي  فإن  السورة  هذه  نزول  وقت 
للناس وصالها  بها  وسلم فرضها في خطبة خطب 
في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دار لبني سالم 
قدوم  قبل  المدينة صلوها  أهل  أن  بن عوف. وثبت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة. فكان فرضها 

ثابتا بالسنة قوال وفعال. وما ذكر في هذه السورة من 
قوله: إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
لحضور  التأكيد  مورد  ورد   ]9 ]الجمعة:  هللا  ذكر 
صالة الجمعة وترك البيع، والتحذير من االنصراف 

عند الصالة قبل تمامها«]1[. 
من مقاصد هذه السورة 

تحقق سورة الجمعة مقاصد عالية للشريعة اإلسالمية 
نعمته  ومظاهر  الخالق  توحيد  على  اشتملت  حيث 
على  إلقرارهم  الرسل  بعث  خالل  من  الخلق  على 
ومما  والسماوات،  األرض  لرب  الخالصة  العبودية 
النبي  بعثة  وهي  الجليلة  النعم  هذه  من  إليها  نشير 

صلى هللا عليه وسلم، وذلك في صور:
الرسول صلى هللا عليه وسلم  الغاية من بعثة   – 1
النبي األمي ثالثة أمور هي: أ – تالوة آيات القرآن 
أزكياء  أمته  والرشاد. ب – جعل  الهدى  فيها  التي 
القلوب باإليمان، مطهرين من دنس الكفر والذنوب 
وما  والسنة  القرآن  تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد 
والمراد  وأسرار.  وحكم  وأحكام  شرائع  من  فيهما 
معانيه  بيان  بتعليمه:  والمراد  القرآن،  بالكتاب: 
وحقائقه، وشرح أحكامه وأوامره ونواهيه.. والمراد 
الصالح،  بالعمل  المصحوب  النافع،  العلم  بالحكمة: 
أن  إلى  إشارة  الكتاب  جانب  إلى  وضعها  وفي 
بالكتاب  إذ  المطهرة،  النبوية  السنة  بها  المقصود 
واألفعال،  األقوال  أصلح  الناس  يعرف  وبالسنة، 
وأعدل األحكام وأقوم اآلداب، وأسمى الفضائل. جاء 
ترتيب هذه اآلية الكريمة وأمثالها في أسمى درجات 
الرسالة،  تبليغ  مراحل  أول  ألن  والحكمة،  البالغة 
يكون بتالوة القرآن، ثم ثنى- سبحانه- بتزكيه النفوس 
من األرجاس، ثم ثلث بتعليم الكتاب والحكمة ألنهما 
يكونان بعد التبليغ والتزكية للنفوس. ولذا قالوا: إن 
تعليم الكتاب غير تالوته، ألن تالوته معناها، قراءته 
قراءة مرتلة، أما تعليمه فمعناه: بيان أحكامه، وشرح 

ما خفي من ألفاظه وأحكامه
2 – إثبات نعمة نبوة الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
وجعل النبي أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة كبيرة في 
حد ذاته، وامتنان من هللا تعالى لنبيه، ووجه االمتنان 
هنا ثالثة أسباب كما قال الماوردي أحدها- موافقته 
حاله  مماثلة  الثاني-  األنبياء،  بشارة  به  تقدمت  ما 

الثالث-  موافقتهم،  إلى  أقرب  فيكون  أمته،  ألحوال 
أوحي  ما  وتعليمه  تبليغه  في  الظن عنه  انتفاء سوء 

إليه من القرآن واألسرار.
خاصة  ليست  وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3  
عامة  فهي  جمعاء،  البشرية  تشمل  بل  بالعرب 
إلى  الالحقة  األزمان  وفي  زمنه،  في  جميعا  للناس 
ِبِهْم{. صالة  َيْلَحُقوا  لَّما  ِمْنُهْم  القيامة: }َوآَخِريَن  يوم 

الجمعة أساس السورة.
 4 - أما ما يتعلق بصالة الجمعة في اآليات األخيرة 
السورة، حيث  األول من  الغرض  فهي  السورة  من 
بجميع  وإقامتها  عليها  المحافظة  إلى  القرآن  دعا 
مقبول  لعذر شرعي  إال  التخلف  ونهى عن  أركانها 
دخولها:  وقت  إلى  منوها   ،)ِ هللاَّ ِذْكِر  إِلى  )َفاْسَعْوا 
يكون  وال  اْلُجُمَعِة(،  َيْوِم  ِمْن  الِة  لِلصَّ نُوِدَي  )إِذا 
وقت  إلى  المنبر  على  اإلمام  جلوس  بعد  إال  النداء 
ُقِضَيِت  )َفإِذا  التسليم  بعد  وذلك  منها،  االنصراف 
الُة َفاْنَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض(، وما يتخلل ذلك من  الصَّ
أعمال العبادات أثناء إقامة هذه الشعيرة، من سماع 
   .)ِ الخطبة واإلنصات لها والذكر )َفاْسَعْوا إِلى ِذْكِر هللاَّ
الجمعة،  مشروعية  على  لتؤكد  اآلية  هذه  وجاءت 
اآلية  قررت  ثم  بالتواتر،  الجمعة  شرعا  ثبتت  فقد 
مشروعيتها بالدليل. أول جمعة صالها النبي صلى 
من  مشروعة  الجمعة  وكانت صالة  وسلم  عليه  هللا 
أول أيام الهجرة. قال ابن سيرين أن األنصار جمعوا 
الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة 
قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون فيه، وللنصارى يوم 
مثل ذلك، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر 
هللا ونصلي فيه. وقالوا: إن لليهود السبت وللنصارى 
األحد فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن 
وروى  وذكرهم.  ركعتين  يومئذ  بهم  فصلى  زرارة 
البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول 
من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ويتعين أن يكون ذلك قد علم به 
النبي صلى هللا عليه وسلم، ولعلهم بلغهم عن النبي 
صلى هللا عليه وسلم حديث فضل يوم الجمعة وأنه 

يوم المسلمين. 
عليه وسلم  النبي صلى هللا  أول جمعة جمعها  وأما 
فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة ألن 

رسول هللا قدم المدينة يوم االثنين الثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع األول فأقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة فأدركه وقت الجمعة في بطن واد لبني 
سالم بن عوف كان لهم فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك 
المسجد، وخطب فيه أول خطبة خطبها بالمدينة وهي 
بعض  »تفسيره«.  في  القرطبي  نصها  ذكر  طويلة 

األحكام الفقهية المتفرعة
أذان  وهو  المعروف  األذان  للصالة:  النداء   -  1
يزيد  بن  السائب  عن  »الصحيح«  في  ورد  الظهر 
على  اإلمام  جلس  إذا  الجمعة  يوم  النداء  كان  قال: 
المنبر على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر 
وعمر. قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان وكثر 

الناس بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.
  2 – العدد الذي به تصح الجمعة: قال الحسن: تنعقد 
الجمعة باثنين، وقال الليث وأَبو يوسف: تنعقد بثالثة، 
باثني  ربيعة:  وقال  بأَربعة،  تنعقد  حنيفة:  أَبو  وقال 
ولعل  رجال،  بأَربعين  الشافعي:  وقال  رجال،  عشر 
هؤالِء استند كل منهم إِلى إِحدي الروايات فيمن بقى 
التجارة  الرسول بعد خروج من خرج لمشاهدة  مع 

التي جاَء بها دحية من الشام.
تعالى:  قوله  دلَّ  الخطبة  في  شرط  –   القيام   3  
)َوَتَرُكوَك َقاِئًما( على أَن القيام شرط في أَداء خطبة 
الجمعة، وجاَء في صحيح مسلم عن جابر أَن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخطب قائًما ثم يجلس، 
ثم يقوم فيخطب، فمن َنبَّأَك أَنه كان يخطب جالًسا فقد 

كذب إلخ وعلى هذا الرأي جمهور الفقهاِء.
قول  وهو  خطبة،  غير  من  الجمعة  تصح  ال   –  4
الجمهور، وقال الحسن: هي مستحبة، وبه قال ابن 
الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا الرأي ظاهر 
قوله تعالى: )َوَتَرُكوَك َقاِئًما(.  ومن السنة أَن يتكيَء 
ماجة  ابن  سنن  ففي  أَو عصا،  قوس  الخطيب على 
إِذا  بسنده )أَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 
خطب  وإِذا  قوس،  على  خطب  الحرب  في  خطب 
في الجمعة خطب على عصا(. ويسلم الخطيب على 
وغيره،  الشافعي  عند  المنبر  على  صعد  إِذا  الناس 
روى ابن ماجه بسنده )أَن النبي صلى هللا عليه وسلم 
أن  الخطبة  في  ويجب  سلَّم(.  المنبر  صعد  إِذا  كان 

تكون على طهارة عند الجمهور.
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املـوافق   لـ 09 ذو القعدة 1443 هـ  

 لفائدة طلبة واإطارات 

هذه الموؤ�ص�صة الم�صرفية 

اتفاق بين "هواوي" والمدر�سة العليا 
للبنوك حول التكوين الرقمي

   
وقعت شركة هواوي الجزائر و المدرسة العليا للبنوك، أول أمس، 

على اتفاق شراكة من أجل انشاء "أكاديمية هواوي لتكنولوجيات 
االعالم و االتصال" واالتصال الرقمي لفائدة طلبة وإطارات هذه 
المؤسسة المصرفية, حسبما أفاد به بيان لهذه الشركة لالتصاالت 

السلكية والالسلكية.
وفي كلمته خالل مراسم التوقيع, ذكر المدير العام لهواوي الجزائر، 

ايزون يي أن هذا االتفاق يهدف إلى "ترقية مفهوم التحول الرقمي 
و ممارسة االبتكار في المجال المصرفي”.

بدوره أشار المدير العام للمدرسة العليا للبنوك, عمر حميسي أن 
اتفاق الشراكة المبرم بين المؤسستين يهدف إلى "تحديد كيفيات و 
شروط تطبيق أكاديمية االمتياز لتكنولوجيات االعالم واالتصال-

هواوي لفائدة المدرسة العليا للبنوك و السماح لطالبنا و عدد كبير 
من االطارات من االستفادة من تكوين في مجاالت مرتبطة بمهن 

البنك الرقمي والصيرفة االلكترونية والتجارة االلكترونية”.
وأضاف أن االتفاق يهدف أيضا إلى ضمان "أفضل تعليم 

للممارسات المصرفية للطلبة واإلطارات ومنح فرصة منافسة 
أفضل للطلبة في مختلف المسابقات التي تطلقها شركة هواوي". 

للتذكير فإن شركة هواوي الجزائر وقعت في 2018 مذكرات تفاهم 
مع العديد من مدارس التكوين والجامعات بغرض استحداث برنامج 

"أكاديمية هواوي لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال" ونظام بيئي 
للكفاءة لصناعة تكنولوجيات االعالم واالتصال.

ع.ط

االذاعة الوطنية تنظم ن�صف يوم مفتوح حول 

االإجراءات اال�صتثنائية والترتيبات االأخيرة 

تعوي�س 673 حاج بعد قرار رئي�س الجمهورية

نظمت إذاعة القرآن الكريم بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج 
والعمرة اليوم، أمي نصف يوم مفتوح حول اإلجراءات االستثنائية 
والترتيبات األخيرة التي تخص الحجاج قبل االنتقال للبقاع المقدسة 

لهذا الموسم .
وفي هذا اإلطار، وصف ممثل وزارة الصحة الدكتور كمال 

قاضي عضو في البعثة الطبية لحجاج الجزائر، خالل مشاركته 
ضمن برنامج "رحلة مشتاق" ل " إذاعة القران" وصف حج هذا 

الموسم باالستثنائي خاصة بعد التوصيات المقدمة من السلطات 
السعودية والمتعلقة بإجراءات التلقيح العادية و المضادة لكوفيد 19 
، حيث تم التشديد على تلقيح الحجاج بلقاح جونسون نظرا لضيق 

الوقت، أواستكمال التحصين بالجرعات األساسية الخاصة بلقاحات 
كوفيد-19 .

كما أشار كمال قاضي، إلى دور اللجان الطبية المتواجدة عبر 
التراب الوطني في العيادات الطبية والتي تحرص على أخذ عينات 

من الحمض النووي “adn” للحجاج تحسبا ألية حوادث. مشددا 
على ضرورة اصطحاب الوصفات الطبية واألدوية الخاصة بهم 

من أجل تسهيل عملية التشخيص .
من جهته أبرز مدير الشبكة ببنك الجزائر أحمد بلبحان أّن األاربعاء 

- 8 جوان الجاري - هو آخر أجل لدفع تكاليف الحج، حسب ما 
أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة مذكرا بحصة الجزائر هذه 

السنة والمقدرة ب 18697 حاج .
وأكد المتحدث توفير كل الشروط الضرورية والالزمة الستقبال 

الحجاج في أحسن الظروف بحيث تم التعامل استثنائيا مع هذه 
المرحلة بفتح فروع للبنك الجزائري على مستوى التراب الوطني 

طيلة أيام األسبوع إضافة إلى عطلة نهاية األسبوع مع إعطاء 
تعليمات بعدم غلق الفروع حتى خروج آخر حاج من البنك ما مكننا 
–يقول محمد بن بحان-ببلوغ عدد 15245 حاج دفعوا تكاليف الحج 

عبر كامل التراب الوطني في هذه اللحظة.
وثّمن مدير الشبك بالبنك الجزائري قرار رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون في مجلس الوزراء األخير والمتمثل في تخفيض تكلفة 
الحج ب100 ألف دج ، مشيرا إلى مباشرة استقبال الحجاج الذين 

دفعوا تكلفة الحج من أجل تعويضهم ، حيث تم في هذا االطار 
تعويض 673 حاجاً لحد اآلن.

وأرجع بلبحان االرتفاع الكبير في تكلفة الحج إلى الرسوم 
والضرائب الباهظة التي فرضتها السلطات السعودية والمتعلقة 
بالنقل واإلقامة خالل مناسك الحج واإلعاشة ضف إليها تكاليف 

الطيران التي تضاعفت هذا الموسم .
ف.م

اإنهاء مهام المدير العام للوكالة 
الوطنية للمواد ال�سيدالنية

أنهى وزير الصناعة الصيدالنية، الدكتور عبد الرحمان 
جمال لطفي بن باحمد مهام المدير العام للوكالة الوطنية 
للمواد الصيدالنية، البروفيسور كمال منصوري، حسب 

ما أفاد به أمس، بيان للوزارة.وسيتولى مهام المدير 
العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية الدكتور 
شريف دليح, األمين العام الحالي للوكالة، حسب البيان، 
الذي أوضح أن هذا التغيير، الذي يأتي بعد أسبوع من 
إنهاء مهام الدكتورة طاهي مريم، مديرة التسجيل في 

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية، يدخل في إطار إعادة 
هيكلة تهدف إلى ضمان نجاعة وحسن سير عمل الوكالة 

الوطنية للمواد الصيدالنية.
ر. ن

يمكن ت�صديده بالتق�صيط خالل مدة 24 �شهرا 

القر�س ال�سعبي الجزائري يطلق قر�سًا 
ح�سنًا لتي�سير تكاليف الحج

أطلق القرض الشعبي الجزائري قرضاً حسناً موسوماً 
"حاجي" تحت شعار "حج ميسر" وهو منتج تمويلي 

جديد مطابق لمبادئ وتعاليم الشريعة اإلسالمية وموجه 
خصيصا لتيسير تكاليف الحج لهذه السنة.

وجاء في بيان للبنك العمومي: "يتشرف القرض الشعبي 
الجزائري ابتداء من يوم االثنين 6 جوان 2022 بإطالق 

قرض حسن -حاجي- تحت شعار -حج ميسر- وهو 
منتج تمويلي جديد مطابق لمبادئ وتعاليم الشريعة 

اإلسالمية وموجه خصيصا لتيسير تكاليف الحج لهذه 
السنة”.

وأوضح القرض الشعبي أّن "هذا المنتج البنكي الجديد 
يهدف الى المساهمة الفعالة في تمكين ضيوف الرحمان 

من إقامة هذا الركن من أركان اإلسالم وفق مبدأ القرض 
الحسن, قرض بدون أي مقابل, بحيث سيستفيد الحاج 
من إمكانية تغطية جزء من تكاليف الحج قد تصل الى 

مبلغ 300 ألف دج, يمكن تسديده بالتقسيط خالل مدة 24 
شهرا بعد الرجوع من البقاع المقدسة”.

وأضاف القرض الشعبي الجزائري أّن "حاجي" موّجه 
الى األفراد من جميع شرائح المجتمع الذي يقل سنهم 

عن الـ65 عاماً، وفق األنظمة المعمول بها، ويوّجه هذا 
القرض بحسب البنك "الى المترشح ألداء مناسك الحج 

سواء كان زبون للقرض الشعبي الجزائري أو ليس 
بعد"، موضحاً أنه "في هذه الحالة يجب على المعني 

افتتاح حساب صك إسالمي وهذا إلستيفاء تكلفة الحج 
لصالحه أو لصالح الزوجة إن كانت متحصلة على جواز 
سفر الحج أو لصالح أحد الفروع أو األصول من الدرجة 

األولى )األب. واألم. واالبن. والبنت( الحاصلين على 
جواز سفر الحج”.

وأكد البنك العمومي أّن مبلغ القرض يستخدم "حصًرا" 
لدفع تكلفة الحج وهذا بتعبئته في حساب الصك اإلسالمي 

للمقترض واستكمال من طرف هذا األخير لمبلغ 
المساهمة الشخصية لتغطية التكلفة الكلية، ويتم تسليم 
صك بنكي محرر لصالح مصالح بنك الجزائر لفائدة 

المقترض يضيف البيان.
ع. ط

بن زيان يوؤكد على انفتاح القطاع مع منظمات المجتمع المدني

نحو اإن�ساء نوادي للهالل االأحمر 
الجزائري  داخل الجامعات

دعت رئي�س الهالل االحمر الجزائري الدكتوراه ابت�صام حمالوي وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي الى ت�صهيل عملية اإن�صاء نوادي للهالل االحمر الجزائري 

داخل الجامعات وذلك الأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحوز على الموارد 

الب�صرية النوعية والموؤهلة ذات القدرة والكفاءات والمهارات العالية، وهو ما من 

�صاأنه اأن يعزز العمل النوعي داخل هيئة الهالل االأحمر الجزائري.

في ح�صيلة لم�صالح الحماية المدنية

 35 قتيال في حوادث
 المرور خالل اأ�سبوع

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 1355 آخرون بجروح في 1221 
حادث مرور سجلت في مختلف واليات الوطن، خالل أسبوع.وأفاد بيان 
مصالح الحماية المدنية، أن الحوادث سجلت خالل الفترة الممتدة من 29 

ماي إلى 4 جوان، حيث كانت أثقل حصيلة في والية الجزائر بوفاة 6 
أشخاص في مكان الحادث وجرح 150 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى 

المراكز االستشفائية على إثر 149 حادث مرور.
وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 2136 تدخل سمحت بإخماد 1514 

حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها في والية الجزائر، 
حيث تم تسجيل 103 تدخل على إثر 71 حريقا، كما قامت ذات المصالح 
في مجال العمليات المختلفة بـ 6951 تدخل لتغطية 6017 عملية إسعاف 

وإنقاذ 415 شخص من الخطر.
ف.م

فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين اآخرين في الق�صية

جنايات البليدة تدين عبد الموؤمن خليفة بـ18 �سنة �سجنا
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء 

البليدة، أمس، المتهم الرئيسي في قضية 
الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق 

للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة بـ 18 
سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون 

دينار فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين 
آخرين في القضية .

قضت المحكمة بمصادرة جميع 
المحجوزات المتعلقة بمدير الخليفة بنك، 

وذلك لمتابعته بجنايات تكوين جمعية 
أشرار والتزوير في محررات رسمية 

واستعمال مزور وجنح السرقة المقترنة 
بظرف التعدد والنصب واالحتيال وخيانة 
األمانة والتزوير في محررات مصرفية 

واإلفالس بالتدليس مع تبرئته من جنحة 
استغالل النفوذ.

وبرأت المحكمة ذاتها، عائلة كرمان 
وعلى رأسهم المحافظ األسبق لبنك 

الجزائر عبد الوهاب كرمان وأخوه عبد 
النور وابنته ياسمين من التهم المنسوبة 

إليهم شأنهم شأن كل من علي عون 
واغيل علي امزيان الذي استفاد من 

إجراء رفع الحجر على الفيال الخاصة 
به.وأدين مدير الوكالة الرئيسية لبنك 

التنمية المحلية باسطاولي سابقا ايسير 
أيدير مراد وفقا لألحكام الصادرة عن 
محكمة الجنايات, بخمس سنوات سجنا 
لجناية المشاركة في تزوير محررات 

رسمية مع تبرئته من جنحة تكوين 
جمعية أشرار.

وتراوحت باقي األحكام الصادرة في 
حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات 
وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار 

وعامين حبس مع وقف التنفيذ وغرامة 
20 ألف دينار.وذكرت رئيسة الجلسة أنه 

تم تحديد للمتهمين المدانين مهلة ثمانية 
أيام من تاريخ 8 جوان الجاري للطعن 

بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة 
العليا.وتجدر اإلشارة أنه قد توبع في هذه 

القضية المتهم الرئيسي الرئيس المدير 
العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن 

رفيق خليفة )الذي تم االستماع له عن 

بعد بتقنية الزوم من المؤسسة العقابية 
بالشلف( و14 متهما آخرون من إطارات 
البنك ومسؤولي مؤسسات بعدة تهم أهمها 

تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة 
بظرف التعدد والنصب واإلحتيال و 
خيانة األمانة والتزوير في محررات 
مصرفية والرشوة واستغالل النفوذ 

والتزوير في محررات رسمية.
جدير بالذكر كانت محكمة الجنايات 

لمجلس قضاء البليدة قد أدانت في نوفمبر 
2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة 

بأحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا 
نافذا والبراءة في حق 12 متهما.

ع.ط

مريم عثماني

وجاءت دعوة ابتسام حمالوي 
رئيس الهالل األحمر الجزائري 

خالل لقاء جمعها مع وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي عبد الباقي 
بن زيان بمقر الوزارة لبحث سبل 
تعزيز وترقية التعاون والشراكة 
وتطويها مع قطاع التعليم العالي 

والبحث العلمي
وفي اطار الرؤية القائمة على 

تشجيع البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي واالبتكار وخصوصا 

تشجيع الطلبة على تأسيس النوادي 
العلمية والنوادي االبتكارية 

،  أعربت رئيس الهالل األحمر 
الجزائرية على أملها في انخراط 
الطلبة في العمل التطوعي وفي 

هيئات الهالل األحمر.
وفي سياق متصل كذلك اكدت 

الرئيسية ان هناك دورات تكوينية 
يتم تنظيمها في ميدان االسعافات 

وان الهالل األحمر سيطلق لمبادرة 
تكوينية تحت شعار" طالب متطوع 

طالب مسعف، وان هذه الدورات 
التكوينية نوعية وحرفية.

كما أكدت على اهمية وضرورة 
العمل المشترك والتنسيق مع قطاع 

التعليم العالي في إدماج الطلبة 
في كل نشاطات الهالل األحمر 

التحسيسية والتوعوية التي يقوم 
بها، واتفق الطرفان مبدئيا على 
تكثيف التعاون وعلى أن يتم في 

اقرب االجال التوقيع على اتفاقية 
شراكة وتعاون بين قطاع التعليم 
العالي والبحث العلمي والهالل 

األحمر الجزائري.
وفي هذا السياق أكد وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي لرئيسة 
الهالل األحمر الجزائري بأن 

الرؤية الجديدة للقطاع تشجع على 
االنفتاح على المحيط االقتصادي 
واالجتماعي ومنظمات المجتمع 

المدني ومختلف الهيئات ذات 
الصلة.
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