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�أبو الغيط ي�صفها بـ"املهمة
احلقيقية" ويتوقع جناحها

�أنظار العرب تتجه
نحو "قمة اجلزائر"

تع ّلق الدول العربية �آماال كبرية على "قمة اجلزائر" املرتقبة
�شهر نوفمرب الداخل ،بالنظر �إىل ال�سمعة الطيبة التي حتظى بها
يف العامل العربي ،ومواقفها امل�شرفة والثابتة �إزاء كربيات الق�ضايا
حمل النزاع باملنطقة ،ولقد عك�ست زيارة الأمني لعام جلامعة
الدول العربية �إبراهيم �أبو الغيط للجزائر ،الرهان الكبري الذي
ترفعه الطبعة املقبلة من القمة العربية ،مبوجب االو�ضاع
اخلا�صة التي تعي�شها املنطقة العربية.
�إميان� .س

قال �إن اعتماد هذا امل�شروع �سينع�ش احلياة االقت�صادية للبالد يف �إطار اجلزائر اجلديدة

بوغايل يثمن م�شروع قانون اال�ستثمار وي�ؤكد
�أنه مبثابة الإعالن عن مرحلة جديدة
ثمن رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني ،ال�سيد �إبراهيم بوغايل� ،أم�س ،باجلزائر العا�صمة,
م�شروع قانون اال�ستثمار اجلديد ,م�ؤكدا ان اعتماد هذا امل�شروع �سينع�ش احلياة االقت�صادية
للبالد ويحقق �أهداف التنمية امل�ستدامة وفق املنظور ال�شامل للجزائر اجلديدة.
�إ� .سايح
وجاء هذا في كلمة ألقاها خالل اشرافه على
افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية
للتجمع الوطني الديمقراطي ،بمقر المجلس
الشعبي الوطني ،تحت عنوان "االستثمار في
الجزائر واقع و تحديات ”.و اعتبر بوغالي ان
مشروع هذا القانون يعد "بمثابة اإلعالن عن
مرحلة جديدة ضمن تصور جديد يكون االستثمار
هو عصب اإلقالع التي عزمت الجزائر على
إحداثه و الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية،
عبد المجيد تبون ،في التزاماته ومنها تحسين
مناخ األعمال و تشجيع االستثمار بما فيها
االستثمارات األجنبية”.
وفي هذا اإلطار أشار بوغالي الى التسهيالت
المتعلقة باإلجراءات المتصلة بتحفيز االستثمار
الذي يتضمنها مشروع هذا القانون.وتابع رئيس
المجلس الشعبي الوطني قائال ان "تحسين
قانون االستثمار يسفر عن استراتيجية الدولة و
تصورها التي ترمي الى اقتصاد قوي ومرن
مع الحرص على تدارك نقائص القوانين السابقة
الستقرار المنظومة التشريعية”.
وفي هذا السياق اعتبر السيد بوغالي أن األمن
القانوني يمثل "أهم رهان يعول عليه لتشجيع
حرية المبادرة و يضمن الشفافية و المساواة"،
مضيفا أن "مشروع القانون سينعش الحياة
االقتصادية في كافة المجاالت الصناعية و

الزراعية و التكنولوجية والطاقات المتجددة لما
يتضمنه من تحفيزات لجلب المستثمرين” ،كما
أشار الى أن المميزات التي تحظى بها البالد من
موارد وثروات غنية ومتعددة تسمح لها بالتخلص
من التبعية للمحروقات وتابع القول " :ان الجزائر
تملك من المؤهالت واإلمكانيات ما يجعلها تنافس
بقوة غيرها في السوق الدولية" ،مستدال بذلك
بالنمو التي عرفته الصادرات خارج المحروقات.
وأشار المتحدث أيضا إلى االستراتيجية
الجديدة التي تقوم على الرقمنة لعصرنة القطاع
االقتصادي الى جانب اعتمادها لمبدأ الشفافية
والوضوح ,و في هذا الصدد قال ان مشروع
القانون يمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين
الوطنيين و األجانب مما سيسمح "بتحسين
المؤشرات االقتصادية و االجتماعية و معدالت
النمو و أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور
الشامل للجزائر الجديدة تجمع بين عوامل النجاح
التي تجعل من اإلنسان محورا لكل فعل تنموي
و من السيادة الوطنية نقطة ارتكاز في التعامالت
والشراكات”.
من جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع
الوطني الديمقراطي ,أمحمد طويل ,ان مشروع
هذا القانون يعتمد على االستثمار المنتج و
المربح ويتصف بالمرونة و الديمومة في ظل جو
دولي يشهد تغيرات استراتيجية و اضطرابات

دولية تتغير على اثرها الكثير من المفاهيم و
التحديات و الرهانات التي باتت تقوم على األمن
الطاقوي و االقتصاد التدويري و األمن الغذائي.
وفي هذا الصدد أشار ان مشروع القانون الجديد
يهدف الى اعادة هيكلة االقتصاد الوطني وفق
مقاربة واقعية و براغماتية تراعي خصوصيات
المرحلة و األخذ بعين االعتبار تراكمات
التجارب السابقة.
كما تابع طويل قائال ان هذه المقاربة تعتمد على
جلب االستثمارات و تنويعها و توفير المناخ
المالئم و اإلطار القانوني المرن المبني على
الحوافز لتشجيع المستثمرين الجزائريين و
األجانب .وأكد من جهة اخرى ضرورة استغالل
الدبلوماسية االقتصادية الستقطاب االستثمارات
المختلفة و جلب رؤوس األموال وجعل
الجزائر التي هي بوابة إفريقيا همزة وصل
اقتصادية وتجارية في حوض البحر األبيض
المتوسط و شمال أفريقيا.
من جانبه قال األمين العام لحزب التجمع الوطني
الديمقراطي ,الطيب زيتوني" :اننا أمام فرصة
تاريخية ونادرة للمساهمة بجدية في التحول
االقتصادي المنشوود" ,مبرزا ضرورة "تطوير
و تفعيل آليات صنع القرار االقتصادي وتحسين
آداء القطاعات ذات العالقة المباشرة بيوميات
المواطن حتى ترقى الى آمال الشعب وتطلعاته".

خالل م�شاركتهم يف يوم برملاين حول اال�ستثمار

خرباء يدعون خللق بيئة متنا�سقة لنجاعة الفعل اال�ستثماري يف اجلزائر
دعا متدخلون يف اليوم الربملاين حول اال�ستثمار
يف اجلزائر� ,أم�س ،اىل �ضرورة خلق بيئة
متنا�سقة لت�شجيع وجناعة الفعل اال�ستثماري
كمحرك لالقت�صاد الوطني.
�إ�.س
أبرز المتدخلون خالل هذا اليوم البرلماني ,المنظم
من قبل المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني
الديمقراطي ،بمقر المجلس الشعبي الوطني ،تحت
عنوان "االستثمار في الجزائر واقع و تحديات",
اهمية خلق البيئة المتناسقة من ناحية االطار القانوني
و المؤسسات االقتصادية و االدارية و تأهيل العنصر
البشري ومؤسسات التمويل و توفر المعلومات و
المؤشرات االقتصادية من اجل تفعيل االستثمار
في ميادين مختلفة .وفي هذا االطار ،إعتبر رئيس
جامعة بومرداس ,مصطفى ياحي ,في تدخله ان الفعل
االستثماري يتطلب وجود بيئة متناسقة متشكلة من
مؤسسات ادارية و اقتصادية و تمويلية و بنى تحتية
و توفر العقار و االطار القانوني ,فضال عن تأهيل
العنصر البشري.
كما اوضح ان الوصول للمعلومة "أمر ضروري"

يسمح باستقطاب المستثمرين ,سواء كانوا محليين او
اجانب ،داعيا ايضا الى التسريع في تبني الرقمنة في
مختلف المجاالت و الميادين .وأردف ياحي قائال ان
نضج المؤسسة االقتصادية يتطلب "تظافر الجهود
و رفع كل العراقيل التي تحول دون نجاعة الفعل
االستثماري خاصة ما تعلق منها بالعراقيل االدارية
والبيروقراطية".
من جهته ،اعتبر االستاذ بكلية االقتصاد بجامعة
الجزائر  ,3عبد الوهاب سويسي ,في مداخلته بعنوان
"قراءة في مشروع قانون االستثمار" ,ان خلق البيئة
االقتصادية المتناسقة من شأنها االنتقال من "اقتصاد
قائم على االستيراد الى اقتصاد قائم على اإلنتاج".
ودعا الى التقليص من كثرة المتدخلين في الفعل
االستثماري و تسهيل الحصول على المعلومات لبحث
الفرص االستثمارية المتاحة وتبني الرقمنة التي
تساعد بشكل فعال في دفع عجلة االستثمار ,مضيفا ان
مشروع قانون االستثمار الجديد حمل في طياته مزايا
تشجع المستثمرين على توظيف رؤوس اموالهم في
ميادين مختلفة مايدفع لتنويع االستثمار و خلق القيمة
المضافة.

واقترح سويسي جملة من التوصيات تتمحور اساسا
حول ضرورة تبني الالمركزية االقليمية في متابعة
االستثمارات و تفعيل االليات التسويقية و انشاء هيئة
سيادية تشرف على دواليب االستثمار ،كما اقترح
وضع االليات التي من شانها متابعة سيرورة العملية
االستثمارية في مختلف مراحلها و انشاء هيئات على
المستوى االقليمي قادرة على ترجمة االستراتيجيات
االستثمارية من جانبها االجرائي.
وفي تدخلها،اكدت المديرة العامة للضرائب ،امال
عبد اللطيف ،ان السلطات العمومية قامت بمجهودات
كبيرة لمرافقة المؤسسات و دعمها و الغاء الغرامات
خاصة خالل جائحة كورونا ،فضال عن االصالحات
الجبائية التي قامت بها ،كما اشارت الى ان قطاع
الضرائب يعمل على تحيين المنصة الخاصة به للولوج
للمعلومات بكل سهولة الضفاء المزيد من الشفافية
وخلق مناخ مالئم سواء للمواطن او المكلف بالضريبة
او المستثمر.وبخصوص الرقمنة ،لفتت الى ان الجهود
متواصلة لتعميمها ،مذكرة انه تم تقديم خدمة دفع
الضريبة عن بعد غير انها لم تستعمل بشكل كبير من
طرف المكلفين بالضريبة.
www.elraed.dz

توقع األمين العام لجامعة الدول العربية ابراهيم ابو الغيط ،نجاح القمة
العربية المنتظر عقدها بالجزائر مطلع نوفمبر المقبل ،مبرزا مدى التوافق
القائم بين مختلف الدول إزاء مختلف القضايا ،مضيفا ان هناك توافقا
بشأن غالبية القضايا المطروحة على الساحة العربية ،كما أشار إلى أن
التحضيرات للقمة تجري بصفة جيدة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية
عبد المجيد تبون.
وبالنظر إلى أهمية الموعد العربي ،كشف أبو الغيط عن عقد اجتماعات
وزارية ولقاءات اخرى للتشاور حول مجمل الملفات التي ستطرح على
القمة منها لقاء تشاوري قادم في بيروت يوم  2جويلية الداخل ،مؤكدا ثقته
في قدرة الجزائر على إنجاح الدورة ،واصفا احتضانها للقمة العربية بـ"
المهمة الحقيقة" التي قال إنها ليست بغريبة على الدولة الجزائرية التي
استضافت من قبل قمم مماثلة.
َ
َ
العربية ،المنتظر عقدها في الجزائر تحديات كبرى ،حيث
القمة
وتواجه
يرفع رئيس الجمهورية رهان توحيد البيت العربي وال ّدفاع عن كبريات
القضايا العادلة ،رغم صعوبة المهمة بحكم غياب اتفاق عربي-عربي
حقيقي حول عديد الملفات ،غير أن مبادئ الجزائر الدبلوماسية والسياسية
ومواقفها الثابتة وقدرتها على إدارة األزمات وحلحلة الملفات العالقة في
المنطقة العربية ،تؤهلها بشهادة الجميع إلى تنظيم قمة عربية ناجحة قد
تخرج بتوصيات إيجابية من شأنها إذابة الجليد والجمع بين المتخاصمين.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،قد استقبل األمين العام لجامعة
الدول العربية ابراهيم أبو الغيط بقصر المرادية ،حيث وصف ضيف
الجزائر لقاءه بالرئيس بـ" المثمر واإليجابي" ،مشيرا إلى أنهما تحدثا
في مجمل األوضاع الدولية واإلقليمية والعربية ،كما اكد أن المحادثات
اتسمت بكثير من التعمق ،قائال" :استمعت لوجهات النظر التي يملكها
الرئيس تبون واهتماماته العربية الحقيقية الصادقة وأيضا لتحليالته فيما
يتعلق بالوضع الدولي الحساس" ،ليختم "قدمت للرئيس تبون تقريرا
شامال عن ما وصلنا إليه مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة في اإلعداد
للقمة العربية وبدا لي مؤكدا أن هناك تحضيرات جزائرية جادة للغاية
لعقدها في نوفمبر المقبل وسنستمر في اإلعداد والتجهيز لها".

ا�ستعدادا خلو�ض غمار
�ألعاب متو�سطية..وهران2022

الوزير الأول يدعو
الريا�ضيني اجلزائريني
ايل ت�شريف الراية الوطنية
دعا الوزير الأول ,ال�سيد �أمين بن عبد الرحمان �أم�س
باجلزائر العا�صمة ,مبنا�سبة توديع الفوج االول من
الريا�ضيني اجلزائريني امل�شاركني يف الطبعة الـ  19لألعاب
البحر االبي�ض املتو�سط بوهران ,2022 -اىل ت�شريف
اجلزائر واالقتداء بالأبطال ال�سابقني.
ع.ط
حث الوزير األول ,الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة وفي
مقدمتهم وزير الشباب والرياضة ,عبد الرزاق سبقاق ,ورئيس اللجنة
االولمبية والرياضية الجزائرية ,عبد الرحمان حماد ,ورؤساء االتحاديات
الرياضية ,الرياضيين على تشريف الوطن الذي لم يبخل عليهم بأي
وسيلة في التحضير الجيد للموعد المتوسطي وان يرفعوا راية الجزائر,
خفاقة في علياء سماء وهران.
وقال بن عبد الرحمان ،إنه بعد  47عام من تنظيم أاللعاب المتوسطية
في " ,1975نرجو من هللا ان يعيد علينا االفراح المجيدة التي شهدتها
الجزائر اثناء إقامتها لهذه الدورة وان تكونوا خير خلف لخير سلف و
االقتداء باألبطال السابقين ,امثال ,سليم ايالس ,عبد المؤمن يحياوي,
حسيبة بولمرقة ,نورالدين مرسلي وغيرهم و ترفعوا راية الجزائر
خفاقة".
وأشار الوزير االول ان الجزائر شهدت أول امس تنصيب المجلس
االعلى للشباب من طرف رئيس الجمهورية ,السيد عبد المجيد تبون,
الذي أعلن عن "إعطاء المشعل للشباب ليكونوا قاطرة هذه االمة" و أنه
حان الوقت ليكشف هؤالء عن كل امكانياتهم و قدراتهم في خدمة هذا
الوطن.
وأضاف بن عبد الرحمان ان تزامن االلعاب المتوسطية مع الذكرى
ال 60السترجاع السيادة الوطنية" ,دليل على قدرة بالدنا على إضفاء
البهجة على هذا الشعب العظيم وهذا الوطن المفدى"  ,معربا عن تمنياته
للمشاركين "التوفيق ومزيد من االنتصارات في منافسات شريفة ونزيهة
وانتم أهل لذلك".
من جهتها ,قالت حاملة الراية الوطنية في حفل افتتاح االلعاب المتوسطية
بوهران (من  25جوان الى  6جويلية) ,وصيفة بطلة العالم للمالكمة,
ايمان خليف" :إننا عازمون كرياضيين نحضر ألول مرة األلعاب
المتوسطية ,على تشريف الجزائر ورفع األلوان الوطنية" .ويضم الفوج
االول للرياضيين المشاركين (رجال وسيدات) في الطبعة الـ  19أللعاب
البحر االبيض المتوسط بوهران ,2022-حوالي  200رياضي ,يمثلون
العديد من االختصاصات ,حسبما علم من رئيس الوفد الجزائري المتوجه
الى وهران ,حمزة دغدغ.
ويتعلق االمر بعناصر المنتخب الوطني لكرة القدم (اقل من  18سنة)
وابطال  :الكاراتي دو  ,الجيدو  ,الرماية الرياضية  ,المالكمة  ,الكرة
الحديدية ,المصارعة والبادمنتون .ومن المنتظر ان يلتحق سبع افوج
اخرى من الرياضيين بزمالئهم المشاركين في العاب البحر االبيض
المتوسط 2022-بوهران  ,في الفترة من  23الى  29جوان الجاري.
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�إذاعة املدية ت�شت�ضيف الفاعلني
يف امليدان للحديث عن املو�ضوع

ن�صف يوم مفتوح
للوقاية من حرائق الغابات
واملحا�صيل الزراعية
نظمت �أم�س �إذاعة املدية ن�صف يوم مفتوح للوقاية من خماطر
حرائق الغابات واملحا�صيل الزراعية ،حيث مت ا�ست�ضافة الفاعلني
يف ال�ش�أن ،الذين حذروا من تبعات حرائق خمتلف التكوينات
الغابية واملحا�صيل الزراعية على حياة الإن�سان واحليوان ،وهذا
الأمر قد يكلف خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات.

ع.بكريي

ت�سجيل خ�سائر �أولية يف عدد من الواليات واخلرباء يحذرون

�س.زمو�ش
عادت الحرائق لتمثل أكبر هواجس الفالحيين
وأصحاب المستثمرات في فصل الصيف حيث
بدأت هذه األخيرة تضرب مبكرا عبر مساحات
فالحية واسعة أين سجلت خالل اليوميين
الماضيين العديد من الحرائق المتفرقة عبر عدد
من واليات الوطن والتي تسببت في خسائر
متفاوتة في مساحات مزروعة بالقمح والشعير
والخرطال وحتي السلجم الزيتي وهو ما يستدعي
يقظة أكبر من الفالحيين من أجل تفعيل سبل
الوقاية من هذه الحرائق وحماية انتاجهم الفالحي
من الخسائر.
وخالل اليوميين الماضيين عرفت عدد من
واليات الوطن حرائق متفرقة شبت في مساحات
فالحية محدثة ضررا في عدد من المحاصيل
الزراعية على غرار القمح والشعير والسلجم
الزيتي ففي والية تيارت تسبب حريق شب
في مستثمرة فالحية في تلف  8هكتارات من
محصول الشعير ،ونصف هكتار من الخرطال.
وحسب بيان للحماية المدنية ،فقد ّ
تمكن األعوان
ّ
المتدخلون من السيطرة على الحريق الذي وقع
على مستوى منطقة سيد العابد ،وقد سمح ّ
تدخل
أعوان الحماية المدنية بحماية  97هكتارا من
الشعير ،و 17.5هكتار من الخرطال لحسن
الحظ ،بالمقابل أحصت خلية االتصال للمديرية
الوالئية للحماية المدنية ڨالمة  ،خالل الـ24
ساعة الماضية إتالف مساحة ال تقل عن 30
هكتارا من القمح الصلب والقمح اللين والسلجم
الزيتي  ،في حرائق متفرقة ببلديات كل من حمام
النبائل  ،عين مخلوف وعين بن بيضاء ،ومهو
ما مثل خسائر بالجملة ألصحاب المستثمرات
والفالحيين في هذه المناطق .وتتسبب الحرائق
كل موسم صيف في اتالف مئات الهكتارات
من األراضي الفالحية واالف األشجار المثمرة
منها أشجار فواكه واشجار زيتون واالف من
أشجار النخيل في الجنوب وهو ما يكبد خسائر
باهظة للفالحيين الذين ال يتمكنون من إعادة

إحياء ما قضت عليه الحرائق حيث تبقي العديد
من المساحات الفالحية الشاسعة متلفة وهو ما
يعني ضياع قناطير من اإلنتاج الفالحي الذي
يمكنه أن يضبط السوق ويحقق جزء من االكتفاء
الذاتي ،ويحذر خبراء زراعيون من الكوارث
المسجلة سنويا في المساحات الفالحية داعين
إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر من أجل تفعيل
مخطط حرائق الغابات الذي حمل هذه السنة
إجراءات وتدابير عديدة لحماية للحماية من
الحرائق.

بأخرى ،بسبب الحرائق وهو ما يستدعي وضع
استراتيجية خاصة من اجل إعادة استرجاع
الهكتارات التالفة مع التأكيد على ردع المتسببين
عمدا في الحرائق وتحسيس الفالحين من أجل
اتخاذ اإلجراءات التي تحمي مساحاتهم الفالحية
مثمنا ما جاء به مخطط الحماية من الحرائق
هذه السنة من تدابير وإجراءات معتبرا أن
هذا المخطط وبشيء من التعاون من الفالحين
وأصحاب المستثمرات سيكون فعال لحماية
المساحات الفالحية من افة الحرائق.

مو�سوين :خ�سائر احلرائق يف القطاع
الفالحي �صعب �أن تعو�ض

حمالت حت�سي�سية ووقائية يف �أو�ساط
الفالحني هل �ستحقق نتائجها ؟

بالمقابل يعبر كثير من خبراء الفالحة وممثلي
الموالين والفالحين ،عن مخاوفهم من استمرار
الحرائق التي تطال المساحات الفالحية خاصة
مع اقتراب موسم ذروة الحرائق عادة والذي
يكون خالل شهري جويلية وأوت وهو ما يهدد
قطاع الفالحة بشكل مباشر ،ويؤكد الخبير
الزراعي أكلي موسوني في تصريح لـ "الرائد"
أن الحرائق تعتبر العدو األول لقطاع الفالحة
في فصل الصيف مشيرا ان الحرائق التي تندلع
عبر العديد من الواليات تطال حتي المساحات
الزراعية وتتلف الهكتارات من القمح بأنواعه
وحتى األشجار المثمرة وأشجار النخيل وهو ما
يمثل خسائر كارثية على قطاع الفالحة خاصة
وأن مساحات األشجار التي تلتهمها النيران منها
أشجار الزيتون ال يمكن لها أن تتجدد طبيعيا،
وقال موسوني أن هذه الحرائق التي تضرب
العديد من الواليات تقضى عل نشاطات أخرى
مرتبطة بالقطاع الفالحي منها نشاط تربية
المواشي وتربية الدواجن وحتي تربية النحل
مضيفا ان الخسائر في هذه الحاالت تتضاعف
وتطال فالحيين وحتي أصحاب نشاطات أخرى،
من جانب أخر قال موسوني أن برنامج الحكومة
الخاص بالتنمية الريفية قد يتأثر سلبا بطريقة أو

وفي السياق ذاته ،نظمت المديرية العامة للحماية
المدنية ،منذ أسابيع حملة للوقاية من حرائق
المحاصيل الزراعية تهتم بمناطق الجنوب،
وقالت إن هذه الحملة تستهدف فئة الفالحين
بغية تحسيسهم وتوعيتهم بـ "ضرورة احترام
التدابير الوقائية كاملة وتطبيقها من أجل تفادي
اندالع الحرائق ،وما يجب القيام به أثناء وبعد
االنتهاء من عملية الحصاد" ،وتأتي هذه الحملة
تجسيداً للبرنامج السنوي للتحسيس والتوعية،
ونظراً لعملية الحصاد المبكر في الواليات
الجنوبية للوطن ،تتضمن تنشيط دورات تدريبية
حول تقنية تطبيق معايير السالمة واستعمال
وسائل اإلطفاء األولية .ووضعت المديرية لفائدة
الفالحين جهازاً أمنياً عملياً لمرافقتهم ،من خالل
تخصيص شاحنات إطفاء للسيطرة على الحرائق
وإخمادها عند بداية اندالعها ،لتفادي حدوث
خسائر في المحاصيل الزراعية ،مشددة على
أنه من بين األهداف األخرى التي ترمي إليها
هذه الحملة الوقائية ،الحد والتقليل من الخسائر
الناجمة من حرائق المحاصيل الزراعية واآلثار
االقتصادية المترتبة عنها ،مع المحافظة على
المنتوج الوطني وتدعيم األمن الغذائي المحلي
بالتعاون مع الصندوق الوطني للتعاون الفالحي.

وقد كشفت كنزة ڨجار مفتش رئيسي بمحافظة الغابات بالمدية عن
تسجيل حريقين لحد لحد كتابة هذه األسطر أتيا على  1٫7هكتار
من مختلف التشكيالت الغابية ،ومقارنة بالسنة الماضية في الوقت
نفسه ،تم إحصاء  06حرائق خلفت خسارة بـ  10هكتارات،
وكانت والية المدية قد سجلت السنة المنقضية في حصيلة نهائية (
 ) 2021عدة حرائق خلفت  800هكتار.
وتستعد محافظة الغابات بالوالية بجملة من االمكانات المادية
والبشرية ممثلة في الرتل المتنقل المكون من  08شاحنات إطفاء
مجهزة بصهاريج لحماية المساحات الغابية ،وتتوفر على  34برج
مراقبة للمتابعة اآلنية في حالة نشوب حرائق يتم من خاللها تحديد
إحداثيات الحريق من أجل نجاعة التدخل ،وهيئت المصالح ذاتها
عدة نقاط لتجميع الماء الستغاللها في عملية اإلطفاء ،واالستعانة
بـ  153نقطة ماء بما فيها األحواض الزراعية التابعة للفالحين.
ونبهت إطار محافظة الغابات من مغبة التسبب في نشوب الحرائق
والتي تكلف عقوبة السجن من  05سنوات إلى  20سنة وأشد من
ذلك.وللتبليغ عن أي حريق وضعت المديرية العامة للغابات خطا
أخضرا  70/10من أجل التنسيق مع مختلف المصالح والتدخل
السريع ميدانيا.
وتبذل مصالح الحماية المدنية بالمدية جهودا كبيرة في مكافحة
مختلف أنواع الحرائق ،من خالل التدخالت والوقاية والتحسيس،
وجندت لذلك رتلين متنقلين مثلما أوضح المكلف باإلعالم
واالتصال بالمديرية الوالئية للحماية المدية محمد حميدوش ،نصبا
مبكرا هذا العام منذ بداية الفاتح جوان.
الرتالن المتنقالن مجهزان بامكانات مادية وبشرية معتبرة للتحكم
في مختلف الوضعيات الصعبة ،ولنجاعة أكبر في التدخالت تتوفر
المديرية الوالئية على مركز عملي متقدم ميداني قريب من موقع
الحريق يتم التنسيق بينه وبين مركز القيادة العملياتي ،وتعزيزا
للتدخالت تم تنصيب خاليا متابعة الحرائق على مستوى وحدات
الحماية األقطاب.
وكما استفادت والية المدية السنة المنصرمة من خدمات الوحدة
الجوية للحماية المدية في إطفاء الحرائق من خالل طائرات
عمودية ،هيئت الوالية هذا العام موقعا خاصا لها ببلدية أوالد
بوعشرة يمكنها الهبوط هناك واستغالل سرعة تدخلها في األماكن
الوعرة التي تمسها ألسنة اللهب.
وإلنجاح حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم ،تم برمجة حمالت
منظمة يحضرها الفاعلون لحماية المحاصيل الزراعية والحبوب
من أي حريق ،وكانت المصالح الفالحية بالوالية قد نفذت برنامجا
تحسيسيا ووقائيا لحماية المحاصيل عبر فروعها الفالحية ،وتقديم
جملة من النصائح واإلرشادات على غرار ضبط آالت الحصاد
من أجل جمع كامل للحبوب دون ضياعها ،وكذا ضرورة
استعمال المطافئ الخاصة في حالة نشوب حريق داخل المساحات
المزروعة ،وصيانة الجرارات التي قد تتسبب في حرائق في
عملية ربط حزم التبن.
وقدم المهندس رضا بن قرطبي المكلف بالتكوين واإلرشاد
الفالحي بالمديرية الوصية نصيحة يدعو فيها إلى عدم حرق
الحصيدة مباشرة بعد عملية الحصاد والدرس لتأثيرها على
عدة أحياء دقيقة تؤثر على مردودية التربة في الموسم الفالحي
القادم ،ودعا الفالحين إلى ضرورة وضع الفواصل العازلة بين
المساحات الزراعية باستعمال عملية الحرث للحد من انتقال
الحريق على شكل واسع.
ّ
وذكر إطار المصالح الفالحية بأن حضيرة الوالية تتوفر على
 398آلة حصاد عملية ،ولتجديد الحضيرة تعززت بـ  8حاصدات
جديدة مجهزة بأنظمة ضد الحرائق ،علما أن تعاونية الحبوب
والبقول الجافة تملك  32آلة حصاد ،ولها  17مركز تخزين
كلها مجتمعة بمعية التعاونية ،يمكنها استعاب مليون ومئتي ألف
قنطار من الحبوب ،وسهلت المصالح الفالحية هذا العام عملية
نقل الحبوب وأطلقت عليه " الرواق األخضر " وتوفير شاشات
الكترونية لمتابعة منتوجهم.

جزائريون يف�ضلون ا�ستالم منتجاتهم وهم يف منازلهم بدل حرارة الأ�سواق

"ال�صيف" ينع�ش التجارة عرب الأنرتنت والبيع �أون الين
تعرف مواقع األنترنت وصفحات الفايسبوك التي
تنشط في إطار التجارة اإللكترونية هذه األيام انتعاشا
كبيرا واقباال متزايد من طرف الجزائريين الذين
باتوا يفضلون توصيل منتجاتهم لغاية منازلهم بدل
التنقل لألسواق وقضاء يوم كامل تحت درجات
حرارة مرتفعة من أجل شراء ما يحتاجونه.
ومع ارتفاع درجات الحرارة هذه األيام لمستويات
قياسية انتعشت مواقع البيع عبر األنترنت حيث
بات يفضل العديد من الجزائريين التسوق "أون
الين" بدل التنقل لألسواق ومن بين المواقع التي
انتعشت خدماتها هذه الفترة مواقع بيع األلبسة

وكذلك التجهيزات المنزلية وحتي مواقع بيع األجهزة
الكهرومنزلية واألثاث وأيضا مواقع التسوق
اليومي والتي توفر مختلف المواد الغذائية والسلع
اليومية حيث تعرض هذه األخيرة خدماتها لصاح
الجزائريين بنفس األسعار التي تعرض بالمحالت
عبر األسواق مع خاصية التوصيل لباب المنزل
وهو ما جعل اإلقبال يتضاعف عليها خاصة مع
ارتفاع درجات الحرارة بشكل يجعل التنقل لألسواق
مهمة صعبة ألغلب األسر اين توفر هذه المواقع
على مشقة الركض تحت درجة حرارة مرتفعة،
بين المحالت والمتاجر ،وخوض رحلة طويلة قد

تضيع الكثير من الوقت ،وفي هذا الصد أكد عدد
من مسيري صفحات البيع عبر الفايسبوك لـ"الرائد"
أن اإلقبال على خدماتهم تضاعف بشكل كبير منذ
بداية الصيف مشرين أن درجة الحرارة المرتفعة

خالل هذه األيام عرقل األسر ومنعهم من التجول
والبحث عما يحتاجونه سواء تعلق األمر بالتسوق
اليومي او حتي التحضيرات للعيد وموسم
اإلصطياف والعطلة وأشار هؤالء الناشطون أن
صفحاتهم تعمل بشكل بسيط حيث يتم عرض
صور للمنتجات مع أسعارها ويتم اختيار المنتج
مع ضمان خاصية التوصيل في حين يتم الدفع

www.elraed.dz

نقدا عند استالم المنتج ،وأشار هؤالء ان هذه
الميزة هي التي جعلت اإلقبال يتضاعف فالكثير
من الجزائريين باتوا يفضلون البقاء في منازلهم
واستقبال منتجاتهم بدل التنقل لألسواق بشكل
يهدر الوقت وحتي المال ،وعن األسعار أكد اكثر
من بائع عبر األنترنت أنها تقريبا نفس أسعار
المحالت أو حتي اقل بما أن هؤالء البائعين
يعملون بشكل حر وال يخضعون ألي ضرائب أو
يتحملون مصاريف كراء وهو ما يجعل الشراء
من هه األخيرة صفقة بالنسبة للزبائن.
�س.زمو�ش
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"تفا�صيل" الرزنامة اجلديدة اخلا�صة
ب�آجال امل�صادقة على هذه امل�شاريع

بن زيان يقرر متديد اجال
تقدمي "م�شاريع البحث التكويني
اجلامعي اىل  25جوان"
أعلنت وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد
الباقي بن زيان عن تمديد اجال تقديم مشاريع
البحث التكويني الجامعي بعنوان سنة  2023الى
تاريخ  25جوان عوض  20من ذات الشهر.
وفي ارسالية صادرة عن وزير التعليم العالي
عبد الباقي بن زيان جاء فيها" انه نظرا لورود
عدد من الطلبات التي تقدم بها مجموعة من أساتذة
مختلف مؤسسات التعليمة العالي بخصوص تمديد
آجال تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي عبر
المنصة الرقمية بها  ،فانه تقرر تمديد اآلجال
إلى غاية منتصف الليل من يوم السبت  25جوان
.2022
ووضعت من جهتها مديرية التكوين في الدكتوراه
رزنامة جديدة حول إيداع مشاريع البحث التكويني
الجامعي ،حيث تم تحديد من 9جوان الى 25
جوان موعدا من أجل تسجيل مشاريع البحث
عبر المنصة الرقمية ،مع تحديد من  26الى 29
جوان من أجل مصادقة رؤساء الجامعات على
هذه المشاريع ،ومن  30جوان الى  2جويلية
لمصداقيتها من قبل من طرق رؤساء الندوات
الجهوية ومن  3جويلية الى  28جويلية من كفترة
لتقييم المشاريع الجديدة من طرف المستشارين
العلميين و من  29الى  31جويلية إلعداد قرارات
اعتماد المشاريع.
ويأتي هذا في اطار تسيير مشاريع البحث التموين
الجامعي و انطالق دورة تقييم المشاريع الجديدة
للبحث التكوين بعنوان سنة  2023حيث تم تسيير
هذه المشاريع عبر ارضية رقمية مخصصة لهذا
البرنامج وهي متوفرة على الموقع االلكتروني
للوزارة .
عملية تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي
المصادق عليها حصريا عبر الخط من خالل
منصة رقمية مخصصة لهذه العملية وفقا لجدول
زمني اعدته المديرية العامة للتعليم والتكوين ،
ويكون تقييم مشاريع البحث التكويني الجامعي
من طرف مستشارين علميين للجنة الوطنية
لتقييم وبرمجة البحث العلمي ،كما يكون تقييم كل
مشروع من طرف  3مستشارين علميين وتخضع
المشاريع لتقييمين وتقييم مرحلي لنهاية السنة
الثانية وتقييم نهائي لنهاية السنة الرابعة .
ومنحت وزارة التعليم العالي فرصة لألستاذ
الباحث المشاركة في عدة مشاريع بحث تكويني
جامعي غير أنه ال يترأس اكثر من مشروع واحد
في كل الحاالت ال يمكنه االستفادة اال من منحة
بحث عن مشروع واحد فقط ،اال أنه وفي حالة
االحالة على التقاعد او وفاة  ،استيداع او تحويل
او استقال رئيس المشروع يمكن تعويض بأستاذ
آخر من المصف العالي عضو في المشروع
أو استاذ باحث آخر تعينه المؤسسة الموطنة
للمشروع.
وتتلخص األهداف المرجوة من خالل مشاريع
البحث التكويني الجامعي أساسا في مناقشات
اطروحات الدكتوراه واإلنتاج العلمي وتقديم
تقارير وحلول اإلشكاليات المطروحة في مشاريع
البحث وتحد مرة المشاريع ب 4سنوات غير قابلة
للتمديد ،ويتم تغيير رتبة عضو ضمن المشروع
خالل فترة إنجاز المشروع بناء على تقديم مقرر
الترقية وال يمكن لألساتذة الباحثين المتعاقدين
والمتقاعدين أو المنتدبين خارج القطاع ان يكونوا
أعضاء في مشروع بحثي ،و تعود صالحية
إقصاء عضو من المشروع لرئيس المشروع بناء
على تقرير مبرر مصادق عليه من طرف مجلس
المخبر أو الهيئات العلمية المؤهلة حسب هيكل
توطين المشروع.
مرمي عثماين

"تن�صيب جلنة وزارية م�شرتكة مع وزارة ال�سكن ملنع �أي ت�أخر يف ت�سليم "املرافق الرتبوية"

بلعابد "نحو ا�ستالم  1795ق�سم تو�سعة و413
م�ؤ�س�سة جديدة مع الدخول املدر�سي املقبل"

مرمي عثماين

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن تحضيرات
الدخول المدرسي  ، 2023/2022مشيران إلى أن قطاع
التربية يتوقع استالم  413مؤسسة تعليمية منها  268مدرسة
ابتدائية ،و 85متوسطة و و 60ثانوية.
كشف وزير التربية الوطنية ان القطاع سيستلم بداية من
الدخول  587مطعما مدرسيا و 86نصف داخلية وكذلك
 1795قسم توسعة ،وهذا من طرف كل الجهات التي تشارك
في إنشاء المرافق التربوية ،سعيا لتوفير ظروف تمدرس الئقة
ألبنائنا.وجاء تصريحات بلعابد عقب لقائه جمعه وزير السكن
والعمران والمدينة حيث اشرفا على ندوة مرئية مشتركة مع
مديري التربية ومديري التجهيزات العمومية بالواليات وهذا
بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة ،وبحضور إطارات من
صص لتقييم نسبة التقدم في
اإلدارة المركزية للوزارتينُ ،خ ِّ
إنجاز الهياكل والمنشآت التربوية المتوقع استالمها للدخول
المدرسي  ،2023-2022تجسيدا للتنسيق القطاعي الحكومي.
وبالمناسبة ،أشار الوزير ،إلى أن هذه الندوة المرئية ستُ ّ
مكن
من االطالع الدقيق على المعطيات الخاصة بالتحضير

المدرسي المقبل من حيث الهياكل والمنشآت المرتقب
استالمها ،مشيدا بما تقوم به وزارة السكن والعمران والمدينة
لفائدة قطاع التربية بخصوص تجهيز وبناء المرافق التربوية،
بهدف تخفيف الضغط الذي تشهده بعض مناطق الوطن التي
تُسجّ ل أعدادا متنامية من السكان وبالتالي من المتمدرسين،
وسعيها في مرافقة المدرسة بالزيادة في وتيرة اإلنجاز لبلوغ
ّ
المسطر.هذا وقد تابع الوزيران عرضا قدمه المدير
الهدف
العام لألشغال العمومية ،حول مجموع اإلنجازات المبرمجة
من الهياكل والمنشآت المدرسية مع تحديد نسبة تقدم األشغال
بها وتواريخ جاهزيتها لالستالم ،كما استمعا إلى تدخالت
كل من مديري التربية ومديري التجهيزات العمومية لبعض
الواليات ،لعرض وضعية ووتيرة إنجاز الهياكل التربوية
المزمع استالمها تحسُّ با للدخول المدرسي .وقد ت ّم إسداء
تعليمات صارمة لمتابعة نسب إنجاز هذه الهياكل وإنهاء
األشغال في كل المشاريع المسجلة في وقتها المحدد.
وثمّن الوزير المجهودات التي يبذلها وزير السكن والعمران
والمدينة ،بشكل عام ،وعلى المرافقة الدائمة لقطاع التربية

بشكل خاص من خالل إنجاز الهياكل التربوية وتسليمها في
آجالها تحضيرا لدخول مدرسي ناجح.
كما ّ
أكد الوزير ،أن مصالح القطاعين ممثّلة في مديري
التربية ومديري التجهيزات العمومية بالواليات ،تعمل على
متابعة أشغال إنجاز هذه الهياكل وتسليمها في آجالها ،حيث
تقرّ ر بالمناسبة برمجة لقاء حضوري مع جميع مديري التربية
ومديري األشغال العمومية للواليات خالل األيام العشر
األوائل من شهر جويلية المقبل ،لوضع اللمسات األخيرة
والوقوف حضوريا على كل التحضيرات الخاصة بذلك.
وفي الختام ّ
ذكر الوزير ،أن لجنة إنشاء المؤسسات التعليمية
على مستوى وزارة التربية الوطنية تمت ّد أشغالها من السادس
والعشرين ( )26جوان إلى السابع( )7من جويلية 2022
غير أنه أشار إلى إمكانية تمديد أشغال هذه اللجنة إلى تاريخ
آخر ،للتكيف مع بعض التأخيرات التي قد تحدث في التسليم،
وتجاوبا مع مسعى وزارة السكن والعمران والمدينة في دفع
وتسريع وتيرة األشغال ،وضمانا لتوفير أحسن الظروف
لتمدرس تالمذتنا ،واستغالل كل المرافق التي سيتم تسليمها.

ال كتب مدر�سية جديدة لتالميذ ال�سنة الأوىل وتعليمات لإخراج املخزون القدمي

�إدراج االجنليزيــة يف االبتدائــي �سيكــــون يف 2024
العودة لل�سنة ال�ساد�سة و�إدراج االجنليزية بداية من ال�سنة الرابعة ابتدائي
التعليمية لسير هذه المادة الجديدة التي ستكون تدريجيا بداية من
السنة الرابعة ابتدائي على أن يتم االنتقال للقسم االعلى مع كل سنة
جديدة ،مؤكدا ان تدريسها سيخص في االبتدائي تالميذ السنة الرابعة
والخامسة والسادسة ،على اعتبار ان الوزارة تتجه إلى إلغاء الطور
التحضيري والعودة للسنة السادسة.
وكان رد وزير التربية الوطنية عن سؤال كتابي لنائب برلماني
حول إدراج اللغة االنجليزية في التعليم االبتدائي ،بتاريخ 13
ديسمبر  ،2021أنه يتطلب تحضيرا محكما وفق محطات تربوية
و تنظيمية ضرورية ويتعلق األمر  ،بإعادة النظر في منهاج اللغة
االنجليزية الذي يتطلب تحديد ملمح الخروج من الطور الثانوي
الذي يتوافق مع متطلبات وحاجيات الجامعة من كفاءات لغوية،
ليتم اإلسقاط على مرحلة التعليم االبتدائي ،فضال على توفير
وتحضير مختلف الوسائل وهي الوسائط الديداكتيكية والدعائم من
كتب واشرطة سمعية وبصرية مناسبة فضال عن التكوين األولي
والتدريب اثناء الخدمة لألساتذة المعنيين بهذه المرحلة التعليمة.
وبخصوص مستجدات الكتب المدرسية التي كان الوزير قد أعلن

أعلنت مصادر علمية بوزارة التربية الوطنية أن إدراج اللغة
االنجليزية في الطور االبتدائي سيؤجل الى الدخول المدرسي
 2024/2023بالنظر الى عدم جاهزية كل المناهج والبرامج وكذا
التحضيرات البشرية الكفيلة إلنجاح هذه العملية ،فضال عن إبقاء
المنهاج الدراسي في الطور االبتدائي من دون اي تغيير والحفاظ
على ذات الكتب المدرسية.
وبناء على المعلومات التي نقلها الناشط التربوي كمال نواري على
لسان مصادر مسؤولة فإن تطبيق قرار إدراج اللغة اإلنجليزية
في االبتدائي يكون في الموسم الدراسي  2023/2024في السنة
الرابعة ابتدائي  ،وسيتم حذف بعض المواد أو النشاطات التي
ليست ضرورية للتلميذ مع إضافة سنة سادسة للمرحلة يدرس فيها
المواد المحذوفة  ،مؤكدا أنها ستكون مادة أساسية مع مادة العربية
والفرنسية و ليست اختيارية .
ويرجع هذا التاجيل –يقول كمال نواري -بالنظر لما تتطلب العملية
من تحضيرات مادية وبشرية من تكوين االساتذة ووضع كتب
مدرسية خصيصة لهذه المدرسة فضال عن اهمية توفير المناهج

أنه سيتم احداث تغييرات فيها مع الدخول المدرسي ،أعلنت وزارة
التربية الوطنية أنه "رسميا" تقرر عدم ادراج اي كتب جديدة
بالنسبة للسنة االولى ابتدائي والثاني ابتدائي ،حيث تقرر الشروع
راسي القادم ،بعد ان كشفت
في إتمام حملة توزيع الكتب للموسم ال ّد
ّ
الدراسي
المدرسي للموسم
أنه ال يوجد تغيير في برنامج الكتاب
ّ
ّ
.2022/2023
وتلقى مديري المراكز الوالئية للتوزيع والنشر
البيداغوجية"تعليمات" في ارسالية "رسمية" من اجل مباشرة توزيع
مخزون الكتب المدرسية المتواجدة على مستوى مخازن المراكز
الى غاية تزويدهم بالكميات المبرمجة حسب وضعية احتياجات
الكتب المدرسية ،الخاصة بكل من القراءة العربية للسنة األولى
ابتدائي ودفتر األنشطة اللغوية للسنة االولى ابتدائي والقراءة العربية
للسنة الثانية ابتدائي والتاريخ والجغرافيا للسنة الثالثة ابتدائي
والتربية المدنية للسنة الثالثة ابتدائي ،وهذا بعد أن اكدت الوثيقة انه
ال يوجد تغيير في برنامج الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم.

مرمي عثماين

مدير جامعة امل�سيلة ي�ؤكد �أنه مرجع حقيقي للمهن ويك�شف

�إطالق �أول دفرت رقمي مرجعي للتوافق التكوين  -الوظيفة
ك�شف� ،أم�س ،مدير جامعة حممد بو�ضياف بامل�سيلة
الربوفي�سور كمال بداري�،إطالق �أول دفرت رقمي
مرجعي للتوافق التكوين  -الوظيفة.
حممد قرين
قال بداري خالل ندوة إعالمية له بقاعة المحاضرات
ابن الهيثم ،إن الهدف من المبادرة التقريب بين الجامعة
والمؤسسة التي أصبحت ضرورة اجتماعية قبل أن تكون
مهمة أساسية للمؤسسة ،مضيفا أن الدفتر الصادر عن
جامعة المسيلة ،مؤسسات منطقة الحضنة ومديرية التشغيل
التابعة لها ،يستوفي هذا الشرط الهام جدا؛ ألنه،حسب ذات
المسؤول ،أداة قيمة لكل من يهتم بتوافق التكوين والتوظيف
ولكل من يبحث عن معلومات ملموسة في مجال التكوين
الجامعي وقابلية توظيف الخريجين في منطقة المسيلة.

وبالتالي ،فإن هذا الدفتر من شأنه إزالة الغموض الذي
يشوب التكوين الجامعي في المؤسسة االقتصادية.
وأورد أستاذ التعليم العالي أن الطالب يرجع إلى الدفتر
المرجعي من أجل الحصول على رؤية دقيقة ومحددة
للتخصص ،التعرف على المهارات من حيث المعرفة،
الدراية ،المهارات السلوكية ،معرفة المهن التي تتوافق مع
التخصص ومتطلباتها ،والحصول على محفظة معلومات
المؤسسات االقتصادية .وأضافت أن هذا الدفتر يسمح أيضا
لألستاذ بمعرفة تفاصيل تخصص معيّن من أجل تعديل
محاضراته وفقا لهذه المهارات ،وتحضير مواضيع األعمال
التطبيقية فيما يتعلق بالمهارات المهنية للمهنة أو مجموع
توظف هذا أو هذه التخصصات.
المهن التي ِ
وأردف مدير جامعة المسيلة أن الدفتر المرجعي للتوافق
التكوين الوظيفة هو مرجع حقيقي للمهن ،فهو يساعد

مديرية العمل بوالية المسيلة على اعداد بطاقات المهن
لجميع المؤسسات في الوالية ،وإعداد بطاقات التخصصات
الخاصة بعروض التكوين ،كما صرح أن المناقشات التي
جرت مع مؤسسات منطقة المسيلة وكذلك مع مسؤولي
الوالية لمدة عامين سمحت لفريق عمل الجامعة بمواكبة
توقعات هؤالء المشغلين وتدوين المالحظات من أجل
تحسينه واعتماده من قبل هؤالء المشغلين الرئيسيين في
منطقة المسيلة.
واختتم بداري ،أن توطيد العالقة بين الجامعة والمؤسسة
االقتصادية يتطلب وجود مثل هذه الوثائق التي تتيح
لألشخاص المعنيين الحصول على مجموعة من المعلومات
ومساعدة المؤسسة االقتصادية على التعرف أكثر على
عروض التكوين الجامعي ،وتقييم وتكييف مخطط التوظيف
والتكوين المتواصل ،كما أنه يخدم الجامعة من خالل
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توضيح كل ما تقوم به بشكل أفضل مما يساعد األساتذة
على تطوير العروض وفقا لما يتماشى مع احتياجات
قطاع التوظيف ،مشيرا إلى أن هذا العمل يؤيّد التوجهات
األخيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعو
رؤساء المؤسسات إلى التفكير في الوسائل والطرق التي
يتعين تفعيلها لضمان توافق حقيقي للتكوين الجامعي مع
احتياجات قطاع التوظيف حيث يستند توجّ ه الوزارة هذا
على المقاربة بالكفاءات ،كما يع ّد هذا الدفتر المرجعي
للتوافق بين التكوين والوظيفة أداة أساسية ال يمكن
االستغناء عنها.
وتجدر اإلشارة إلى أن إطالق أول دفتر رقمي مرجعي
للتوافق التكوين  -الوظيفة يضاف إلى سلسلة النجاحات
الباهرة التي حققتها جامعة محمد بوضياف بالمسيلة في
مجال الحوكمة الرقمية وإدماج حلول تكنولوجيا المعلومات.

احلدث
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مهنيون يتحدثون عن وفرة يف الإنتاج وظروف مناخية مالئمة

الأ�سماك الزرقاء ب�أ�سعار ال تزيد
عن  400دج طيلة ال�صيف

يتوقع �أن حتافظ �أ�سعار الأ�سماك الزرقاء عرب �أ�سواق واليات الوطن طيلة
ال�صائفة اجلارية على �أ�سعارها امل�ستقرة حيث توقع مهنيون يف ال�صيد البحري
ان ال تزيد �أ�سعار هذه الأخرية عن الـ 350دج لغاية ف�صل اخلريف املقبل
ب�سبب وفرة يف الإنتاج والظروف املناخية املالئمة.
�س.زمو�ش
وتعرف أسعار االسماك الزرقاء و على
راسها سمك السردين ،الذي يعرف اقباال
واسعا من طرف المستهلك ،استقرار ملحوظا
بسبب دخول موسم الوفرة وارتفاع االنتاج
والظروف المناخية المالئمة ويرجع هذا
االنخفاض في االسعار  ،حسب المشرفين و
المتدخلين في قطاع الصيد البحري الى الوفرة
في االنتاج عبر عدد من موانئ الوطن خاصة
موانئ واليات الغرب الجزائري ،ما انعكس
ايجابيا على اسعار مختلف اصناف االسماك
الزرقاء ،على غرار السردين و البوقا و
الصاورال ،و التي عرفت “اقباال معتبرا”
من طرف مختلف شرائح المجتمع بما فيها
اصحاب الدخل المحدود.

• حملة صيد األسماك السطحية
ّ
“مبشرة”
الزرقاء

وبهذا الشأن افاد مدير الغرفة الوطنية للصيد
البحري و تربية المائيات ،إلياس مصطفى،
في تصريح لواج بان اسعار السردين بوالية
وهران مثال تراوحت بين  400و 600
دينار للكلغ و بواليات مستغانم بين  200و
 350دج للكلغ و الشلف بين  300و 500
دج للكلغ و بومرداس بين  300و  400دج
للكلغ فيما تأرجحت االسعار بوالية جيجل
بين  250و  450دج للكلغ .مشيرا ان هذا
التراجع في االسعار مرده “وفرة اإلنتاج
المرتبطة أساسا بتحسن الظروف المناخية
ومرافقة مهنيي القطاع ما سمح برجوع
سمك السردين الى مائدة المستهلك” .أما
مدير الصيد البحري و تربية المائيات لوالية
الجزائر ،شريف قادري ،فقال ان ‘’بداية
موسم حملة صيد االسماك السطحية الزرقاء
تبشر بالخير ،هناك وفرة في اسماك التكاثر

وصغار االسماك ،مما يؤدي حتما الى تراجع
االسعار قبل مرحلة الذروة (أوت و اكتوبر)
والتي تتراجع اسعار السردين خاللها الى ما
دون  200دج للكلغ او ادنى من ذلك خاصة
بالنسبة للموانئ المتخصصة في هذا النوع
من االسماك عبر واليات الوطن” .وأوضح
قادري ان عدة عوامل ساهمت في رسم هذا
التوجه ألسعار االسماك الزرقاء ،تتصدرها
دخول السفن فترة الراحة البيولوجية بداية من
الفاتح جوان الجاري و لمدة اربعة اشهر ،ما
يسمح بدخول اسراب اسماك السردين بكثرة
الى المياه السطحية .وأضاف في شرحه
ألسباب اختالف االسعار من والية ألخرى ان
هناك واليات تتوفر على موانئ متخصصة
في صيد اسماك السردين كواليات بومرداس
وعنابة و تيبازة حيث تتوفر على عدد معتبر
من سفن صيد السردين .فعلى سبيل المثال،
يتوفر ميناء زموري (بومرداس) على 90
سفينة صيد السردين مما يسمح باصطياد كمية
وافرة تتراوح ما بين  20الى  60طن يوميا
حسب االحوال الجوية .أما ميناء الجزائر
العاصمة ،فيتوفر بدوره على  60سفينة صيد
السردين بمتوسط انتاج يتراوح بين  10الى
 40طن يوميا حسب الظروف المناخية.
وأكد مدير الغرفة الوطنية للصيد البحري “ان
انتاج السردين بلغ شهر ماي الماضي 3022
طن مقابل  2454طن خالل نفس الشهر من
 ،2021مسجال بذلك ارتفاعا ب 23بالمائة”.
وأكد تجار االسماك من جهتهم الوفرة في
االنتاج  ،الذي ارجعها قادري خاصة “الى
البيئة البحرية الحالية التي تسمح بالتكاثر
في مناخ مالئم يتميز بتيارات بحرية جاذبة
لألسماك و كذا بلوغ العدد الكبير المتوفر حاليا

من اسراب االسماك الصغيرة خالل االسابيع
المقبلة الحجم التجاري مما سيشجع الصيادين
على مضاعفة الخرجات الميدانية.

• األسعار ستبقى مستقرة حتى الخريف

و بالعاصمة واصلت على العموم االسعار
تراجعها خالل االسبوع الثاني من شهر جوان
 ،باألحياء الشعبية بمختلف نقاط البيع بأسواق
باش جراح وحي الحياة (جسر قسنطينة) و
واد طارفة (درارية)  ،الى  250و 350
دج للكلغ بالنسبة للنوعية األقل جودة وبين
 400و  500دج للكلغ للنوعية المتوسطة
اما النوعية الرفيعة فتراوحت بين  600و
 700دج للكلغ .وأوضح محمد ،صاحب
 25سنة خبرة في بيع االسماك بمسمكة
الجزائر ،قائال “اسابيع قليلة و ستتراجع
االسعار لتستقر على مدار ازيد من ثالثة
اشهر ( جويلية أوت وسبتمبر) .مشيرا في
هذا الصدد الى ان بعض اسماك السردين
المسوقة بسعر منخفض صغيرة وال تتوفر
على الحجم التجاري المطلوب للتسويق الذي
يحدد ب 11سم كحد ادني .وفي هذا السياق
اعتبر احد المهنيين ان “القادم افضل بعد
قرار السلطات مرافقة عمال القطاع و التزام
برفع القدرات اإلنتاجية الصيدية” .وأكد بهذا
الشأن ان ادراج التعاونيات في مجال الصيد
البحري ،يعتبر “ مكسبا تاريخيا للمهنة” ما
سيسمح مستقبال لمهنيي القطاع بالتشارك في
اقتناء معدات و أالت الصيد  ،و بناء السفن،
و الصيد المشترك و توزيع المنتجات الصيدية
و صناعة االقفاص العائمة و تربية المائيات
و االستفادة من المزايا الجبائية وحل عدد من
المشاكل داخل موانئ الصيد  ،على غرار
تسويق المنتوج و تخفيض التكاليف .

اخلام اجلزائري �سجل  118دوالر للربميل

تقلبات بور�صة �أ�سعار النفط اخلام متوا�صلة

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها في تعامالت يوم أمس االربعاء ،لتسجل
خسائر جديدة ،وانخفضت بنسبة وصلت لنحو  5بالمئة ،في ظل المساعي
المتواصلة من قبل الرئيس األميركي جو بايدن لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.
وتراجعت أسعار العقود اآلجلة لخام برنت القياسي الخاصة بالتسليم خالل
شهر أوت المقبل بنسبة وصلت لحوالي  4,31بالمئو ،لتبلغ  109,71دوالرا
للبرميل.
كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الخاصة بالتسليم
خالل شهر أوت المقبل بنحو  4,78بالمئة ،مسجال  104,29دوالرا للبرميل،
وفق بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.كانت أسعار الخامان القياسيان
برنت وتكساس الوسيط قد أنهت تعامالتها أول أمس الثالثاء ،على ارتفاع بنحو
 1بالمئة ،بعد أيام من تسجيل تراجع في األسعار فرضته العديد من العوامل.

وعلى النقيض سجلت أسعار سلة خام أوبك ارتفاعا ،وحققت العقود العاجلة
للنفط الخام الجزائري صحاري بالند مكاسب جديدة ،عقب التراجع الذي شهدته
خالل األيام القليلة الماضية ،وصعد بنسبة وصلت لحوالي  0,60بالمئة ليستقر
عند  118,10دوالر للبرميل.
وتبقى أسعار العقود العاجلة للنفط الخام النيجيري األولى في سلة أوبك ،وسجل
في تداوالت يوم أمس األربعاء صعودا بنسبة قدرت ب  0,64بالمئة ،ليصل
ل  119,36دوالرا للبرميل الواحد.وعلى الرغم المخاوف بشأن التضخم ،ما
يزال الطلب في طريقه إلى التعافي إلى مستويات ما قبل كورونا ،ومن المتوقع
أن يتباطأ العرض في نمو الطلب ،مما يبقي السوق مشدودة ،كما يشير عمالق
التجارة فيتول وإكسون موبيل.
ف.م

زيان ي�ؤكد على اهمية الراتقاء مب�ستوى التعاون بني البلدين

جممع تاي الرتكي يعتزم اال�ستثمار يف الطاقات املتجددة يف اجلزائر

استقبل وزير االنتقال الطاقوي والطاقات
المتجددة بن عتو زيان ،أول أمس ،بالجزائر
العاصمة ،وفدا من مجمع تاي ،بقيادة الرئيس
المدير العام ،مسعود توبراك ،المساهم
الرئيسي وعضو مجلس إدارة المؤسسة
الجزائرية-التركية “تايال” ،حسبما افاد بيان
للوزارة .وبهذه المناسبة ،شدد زيان ،على
“العالقات الثنائية المتميزة بين البلدين،
وإرادة رئيس الجمهورية في زيادة حجم
االستثمارات التركية في الجزائر ،وبالتالي
بعث حركية جديدة في التعاون القائم”،
حسبما أكد ذات المصدر.
ومع أكثر من  60سنة من الخبرة في

صناعة النسيج ،انطالقا من ألياف القطن إلى
غاية المالبس الجاهزة ،قدم مسعود توبراك،
من جانبه ،رؤية مجمعه الصناعي ،من
خالل “إنشاء أحدث جيل من صناعة النسيج
المندمجة بما في ذلك الصفائح الشمسية
الكهروضوئية والخاليا والصفائح التي تسمح
بتصدير أكثر من  75بالمائة من إنتاجها”.
وأكد البيان ان “مجمع تاي يعتزم االستثمار
في الطاقات المتجددة في الجزائر بمساعدة
+ميتر )MTEER( +من أجل أن يصبح
طرفا هاما ويستهدف العديد من تطبيقات
الطاقات المتجددة في الجزائر”.
كما استفسر المسؤول التركي عن مدى

تقدم وأنماط مشروع طرح اإلعالنات عن
المناقصة على المستثمرين إلنشاء محطات
الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سوالر
 ،”1000معربا عن رغبة مؤسسته في
المشاركة في هذا المشروع الطموح.
وجدد الوزير استعداد دائرته الوزارية
لمرافقة مجمع تاي في تجسيد كل مشاريع
الطاقة المتجددة في الجزائر.وأضاف قائال،
أن الطرفين اتفقا في نهاية اللقاء على
مواصلة المبادالت من أجل تحديد محاور
التعاون في المجاالت التي تمت مناقشتها.
ع.ط
www.elraed.dz
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بهدف ت�شجيع بروز
امل�ؤ�س�سات التكنولوجية النا�شئة

�أوريدو راعي الطبعة الثانية
للم�سابقة الوطنية للمقاولني ال�شباب
مواصلة استراتيجيتها الهادفة إلى تشجيع بروز المؤسسات
التكنولوجية الناشئة لدى المقاولين الشباب ،شاركت” أوريدو”
كراع في الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية “Algeria Junior
ٍ
 ”Entrepreneursفي فئتي  15-18سنة و 19-25سنة في
مجال الذكاء االصطناعي والبرمجة المعلوماتية ،والتي جرت
فعالياتها مؤخرا بالمركز الدولي للمؤتمرات  -عبد اللطيف رحال.
وقد عرف هذا الحدث الذي ّ
نظمته أكاديمية روبوكيدس الجزائر
( )Robokids Academy Algeriaوالذي وُ ضع تحت
إشراف الوزير المنتدب لدى الوزير األول مكلف بالمؤسسات
الناشئة واقتصاد المعرفة ،السيد ياسين المهدي وليد ،مشاركة
ما يقارب مائة مترشح يمثلون  12والية عبر الوطن .وتهدف
هذه المسابقة التكنولوجية الموجهة للمقاولين الجزائريين الشباب
إلى ترقية المؤسسات التكنولوجية الناشئة من خالل تشجيع روح
المقاوالتية لدى أصحاب المشاريع من الشباب .وتم تسليم خالل
هذا الحفل جوائز ومكافآت للفائزين في مختلف الفئات لهذه
المسابقة.
ع.ط

جمل�س ق�ضاء اجلزائر يفتح النقا�ش حول
العراقيل التي يواجهها رجال الق�ضاء ميدانيا

فراغ قانوين يف حتديد
الأ�شخا�ص امل�ؤهلني قانونا
لإثبات جرمية الغ�ش ال�ضريبي
نظم مجلس قضاء الجزائر العاصمة ,أمس بمقر المجلس ,يوما
دراسيا حول “الغش الضريبي ودور إدارة الضرائب قبل المتابعة”
القضائية ,شارك فيه أساتذة مختصون في الجباية وكذا قضاة
التحقيق وممثلي مديريات الضرائب.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار البرنامج التكويني الذي أقرته
وزارة العدل لفائدة القضاة بموجب االتفاقية المبرمة ,شهر ديسمبر
 ,2020بين المجلس والمدرسة الوطنية إلدارة الضرائب ,حيث
تطرق فيه المشاركون إلى العراقيل التي يواجهها رجال القضاء
ميدانيا في معالجة حاالت التهرب والغش الضريبي.
وحول هذه المسألة ,أوضح قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي
الوطني المالي واالقتصادي (سيدي أمحمد) ,مويسي عبد المومن,
أن المشرع الجزائري لم يحدد التهرب والغش الضريبي وعرفهما
فقط بأنه “تصرف يقوم به الخاضع للضريبة بالتهرب من دفعها
كليا أو جزئيا ,باستعماله طرق غير مشروعة” ,كما أنه “لم يحدد
وسائل التدليس ومنح مديريات الضرائب السلطة لتحديد طرق
التدليس والمناورات االحتيالية التي يقوم بها الخاضع للضريبة من
أجل التهرب من الدفع”.
وأضاف في هذا السياق ,أنه بالنسبة للضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة ,فإن المشرع “لم يعين األشخاص المؤهلين قانونا إلثبات
جريمة الغش الضريبي ,وهوما يعد فراغا قانونيا وإشكاال ,ويطرح
تساؤال حول ما إذا كان يحق لضباط الشرطة القضائية على غرار
قانون الرسم على رقم األعمال إثبات حاالت التهرب الضريبي أو
أنه ينحصر فقط على أعوان الضرائب”.ونظرا لعدم وجود نص
صريح “يقصي ضباط الشرطة القضائية ,فمن حقهم إثبات حاالت
الغش الضريبي على أن يحيلوا المحاضر إلى إدارة الضرائب
لتحريك الدعوة العمومية”.
ف.م

يف �إطار تعزيز عالقات التعاون التي
جتمع اجلزائر باملنظمة

الأمني العام للمنظمة العاملية
لل�سياحة يف زيارة عمل �إىل اجلزائر
يشرع األمين العام للمنظمة العالمية للسياحة ،زوراب
بولوليكاشفيلي ،في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من اليوم ،حسب
ما أورده بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية .وتندرج هذه
الزيارة -حسب نفس المصدر -في إطار “تعزيز عالقات التعاون
التي تجمع الجزائر بالمنظمة المنضوية تحت هيئة األمم المتحدة،
كما ستكون سانحة لتجسيد مشاريع التعاون المبرمجة بين الجزائر
والمنظمة وتعزيزها وتوسيعها”.
وتأتي هذه الزيارة أيضا في إطار “تنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل
سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية
مع األمين العام للمنظمة ،وهي عبارة عن فرصة لتبادل وجهات
النظر وترقية العالقات الثنائية من أجل دعم الجزائر إلعادة بعث
السياحة وجعلها أداة مميزة لإلقالع االقتصادي”.
ر.ن
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ڨالمة :

احلرائق تلتهم  32هكتار من
الأرا�ضي الفالحية
أحصت خلية االتصال للمديرية الوالئية للحماية المدنية ڨالمة  ،إتالف مساحة ال تقل
عن  30هكتارا من القمح الصلب والقمح اللين والسلجم الزيتي واألعشاب الجافة ،
في حرائق متفرقة ببلديات كل من حمام النبائل  ،عين مخلوف وعين بن بيضاء.
وأوضح بيان المديرية الوالئية للحماية المدنية بڨالمة  ،بأن الحصيلة األولى سجلت
في حريق بالمكان المسمى عين حجل من بلدية حمام النبائل  .وتمثلت الحصيلة في
إتالف  04هكتارات من القمح الصلب القائم  ،و 04هكتارات من القمح اللين القائم
 ،فيما تمكنت مصالح اإلطفاء المتمثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية ومصالح
الغابات ومواطنين  ،من إخماد الحريق وحماية مساحة تقدر بحوالي  25هكتارا من
المحصول الزراعي نفسه .وفي حريق ثان شب بمشتة النحل من بلدية عين مخلوف
 ،سجلت مصالح الحماية المدنية تفحّ م حوالي  10هكتارات من القمح الصلب القائم
و 10هكتارات من األعشاب الجافة .وقد ت ّم حماية مساحة تقدر بـ 40هكتار من
الحبوب .ودامت مدة إخماد كل حريق ثالث ساعات على ما ذكرت مصادرنا.
س.ز

يف �إ�شاعات مت تداولها الأيام الأخرية بالوالية

وايل عنابة يفند تخ�صي�ص 17
مليار �سنتيم لتهيئة حمور للدوران

فند والي والية عنابة ،األخبار والمعلومات المغلوطة والتي مفادها أن أشغال
مشروع تهيئة محور الدوران بمنطقة ما قبل الميناء تقدر تكلفتها بـ  17مليار سنتيم.
وجاء في بيان والية عنابة أنه عقب المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل
االجتماعي فيسبوك ،وعدد من الصحف المحلية .والتي مفادها أن أشغال مشروع
تهيئة محور الدوران بمنطقة ما قبل الميناء تقدر تكلفتها بـ  17مليار سنتيم .وفند
والي عنابة كل هذه األخبار والمعلومات المغلوطة بشكل قطعي السيما مبلغ األشغال
والتي من شأنها تضليل الرأي العام .وأكد الوالي أن الغالف المالي الذي تم رصده
لمختلف أشغال التهيئة لمنطقة ما قبل الميناء .وإعطاء صورة جمالية لمدخل مدينة
عنابة المتضمنة األرصفة ،حزام الخرسانة الفاصل للطريق .الخرسانة المزفتة،
التطهير ،أشغال الحفر وغرس األشجار .إضافي الى تهيئة محور الدوران ومحيطه
ال تتجاوز قيمته  5ماليير سنتيم .ومن ناحية أخرى ،فإن األشغال الخاصة بعملية
التهيئة .تقوم بإنجازها مصالح الوالية ممثلة في مديرية األشغال العمومية.
س.ز

املدية :

ال�شرطة تطيح ب�شبكة �إجرامية
لع�صابة الأحياء
تمكنت قوات الشرطة بالمدية ،بداية هذا األسبوع ،من اإلطاحة بشبكة اجرامية
متكونة من  05اشخاص اغلبهم مسبوقين قضائيا ،ينشطون في إطار عصابات
االحياء.
وقائع القضية تعود بعد تلقي قاعة العمليات بأمن والية المدية لمكالمة هاتفية عبر
الخط االخضر  1548من طرف المواطنين ،مفادها وقوع شجار عنيف بأحد أحياء
المدينة بين مجموعة من الشباب باستعمال اسلحة بيضاء محظورة ،فورها تنقلت
قوات الشرطة العاملة بالميدان الى عين المكان ،اين قامت بتطويقه ،و التدخل
باحترافية ،الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم و حجز اسلحة بيضاء محظورة من
مختلف األحجام و األنواع حيث أسفرت العملية على توقيف  05اشخاص حاولوا
خلق جو من انعدام األمن و السكينة في الوسط الحضري ،وحجز اسلحة بيضاء
استعملها المشتبه فيهم ،متمثلة في سيف من الحجم الكبير نوع ساموراي ،سكاكين
مختلفة األحجام ،صاعق كهربائي .و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اين
صدر في حق  03منهم امر ايداع الحبس المؤقت ،فيما تم وضع شخصان  02تحت
الرقابة القضائية ،عن قضية المشاركة في مشاجرة بين عصابات األحياء ادت الى
أعمال ضرب و جرح أثناء الليل.
س.ز

بلدية البي�ض:

الإفراج عن قائمة � 886سكن
اجتماعي �إيجاري

تم اإلفراج عن قائمة المستفيدين من حصة  886سكن اجتماعي إيجاري ببلدية
البيض ،بعد أن أتمت لجنة الدائرة عملها بعد دراسة لجميع الملفات قاربت ستة
أشهر متتالية.
وبحسب رئيس دائرة البيض فإن القائمة تم إعدادها بعد دراسة اللجنة المكونة من
ثمانية أعضاء ،وتم إعطاء األولوية فيها ألرباب العائالت المحتاجين ولألرامل
الحاضنات لأليتام ،في إطار سياسة الدولة التكفل بهاته الحاالت من المجتمع
ويقارب عدد الملفات التي تم دراستها أربعة عشر ألف ملف ،تم تحيينها بعد الحصة
األخيرة التي تم توزيعها قبل حوالي السنتين والمقدرة بأكثر من  1500سكن.
وتعتزم السلطات المحلية بالبيض توزيع المفاتيح على المستفيدين خالل احتفاالت
عيد االستقالل والشباب المصادف للخامس جويلية القادم ،من أجل تعميم الفرحة
وإدخال البسمة على العائالت المحتاجة بوالية البيض .ويرتقب أن يتم اإلعالن عن
توزيع حصة سكنية تقارب األلفين سكن على مستوى مختلف بلديات والية البيض
تزامنا واالحتفاالت المخلدة لذكرى االستقالل.
ق.م

واليتي �أدرار وبرج باجي خمتار:

مغادرة �أول فوج من احلجاج نحو
البقاع املقد�سة
غادر أول فوج من الحجاج من واليتي أدرار وبرج باجي مختار نحو البقاع
المقدسة بالمملكة العربية السعودية ألداء مناسك الحج لموسم .2022
و يضم الفوج  97حاجا منهم  22حاجا قدموا من والية برج باجي مختار الحدودية
الذين أقلعوا من مطار الشيخ سيدي محمد بلكبير بأدرار على متن طائرة الخطوط
الجوية الجزائرية في رحلة غير مباشرة مرورا بمطار أحمد بن بلة بوهران ,بعد
استكمال كافة إجراءات السفر.
و في سياق متصل غادر أول فوج من حجاج والية تيميمون بتعداد  118حاجا
مطار الوالية على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية نحو مطار أحمد بن بلة
بوهران ليتوجهوا بعدها مباشرة نحو البقاع المقدسة .و كان في توديع الحجاج
السلطات المحلية واألقارب والفعاليات الجمعوية بواليات أدرار و برج باجي مختار
وتيميمون.
س.ز

ح�سب حمافظ الغابات بالوالية

خمطط �شامل للوقاية والإنذار املبكر من
احلرائق بتلم�سان
قال بدي �سنو�سي حمافظ الغابات بوالية تلم�سان� ،إن املحافظة �أعدت خمططا �شامال للوقاية
و الإنذار املبكر من احلرائق التي قد تندلع هذه ال�صائفة ،و ذلك باملوازاة مع مبنا�سبة انطالق
مو�سم اال�صطياف .
في
سنوسي
وكشف
تصريحات لإلذاعة عن أن
هذا المخطط دخل حيز
التنفيذ منذ الفاتح جوان
الجاري و سيستمر العمل به
إلى غاية أواخر شهر أكتوبر
القادم ،و ذلك بالتعاون مع
مصالح الحماية المدنية و
السلطات المحلية و بمشاركة
جمعيات المجتمع المدني  .و
يتضمن هذا المخطط بحسب
محافظ الغابات جملة من
التدابير القانونية و التوجهات
أصدرها والي الوالية لتحديد
المسؤوليات و تقضي بمنع
جميع العمليات و النشاطات
الفحم
بإنتاج
الخاصة
بالغابات و حظر التنزه
بالغابات خارج المناطق
المخصصة للراحة ومنع
أي حرق لحظائر النفايات
المصنفة بالعشوائية و المقامة
داخل او على مقربة من
الغابات  .و أضاف سنوسي
بأن المخطط يتضمن أيضا
تنظيم حمالت تحسيس
للتوعية من مخاطر الحرائق
و ذلك بمشاركة و مساهمة
جمعيات المجتمع المدني .و
بخصوص عمليات التدخل و
الوسائل المسخرة لذلك  ،قال
محافظ الغابات انه تم تجهيز
 11فرقة من افراد محافظة
الغابات تتكون كل فرقة من
أربعة أعوان و يقوم حوالي
خمسين عامال موسميا بدعم
هؤالء األفراد  .و أشار أيضا

س.ز

إلى تخصيص 08شاحنات
للتحرك السريع في حالة
نشوب حرائق على طول
الحدود بين تلمسان و عين
تيموشنت  ،فيما تم أيضا
إقامة  13نقطة للمراقبة و
التبليغ  ،إضافة إلى تجهيز
 60نقطة للمياه تستخدمها
فرق التدخل من أعوان
الغابات بالتعاون مع الحماية
المدنية و الدرك و أفراد
الجيش الوطني الشعبي عند
الضرورة  ،مشددا على أن
أعوان الغابات هم أول من
يهرع الى أماكن الحرائق و
تنفيذ عمليات التدخل األولية
وتنضم إليها وحدات الحماية

لت�شجيع الطلبة على ا�ستحداث
امل�شاريع اخلا�صة

المدنية بحسب حجم ونطاق
الحرائق.

• برنامج تعوي�ض
الفالحني مبناطق
الظل

وقال محافظ الغابات لوالية
تلمسان إن الوالية شهدت
 34حريقا خالل الصائفة
الماضية ونجم عنها إتالف
 78هكتار من الثروة الغابية
و الجبلية فيما تضررت
المحاصيل الزراعية على
امتداد خمس واليات  .و
أوضح بان المحافظة حصلت
على برنامج مهم لتوسيع

الثروة الغابية و تتمثل في
وغرس
إعادة التشجير
األشجار المثمرة و تهيئة
المناطق التي تعرضت
للحرائق العام الماضي و
ضمن هذا السياق كشف عن
الشروع في عملية تعويض
الفالحين الذين تضررت
منتجاتهم الفالحية بفعل تلك
الحرائق ،بما فيهم أولئك
المقيمون بمناطق الظل و
فتح المسارات الوعرة و
ذلك بالتنسيق و التعاون مع
الحركة الجمعوية ،خصوصا
و أن مصدر عيش الفالحين
بهذه المناطق عموما قائم
على الثروة الغابية .

عني متو�شنت:

�أربع م�سارات �سياحية ال�ستقبال
اتفاقية بني جامعة
�أم البواقي والوكالة �ضيوف �ألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط
الوطنية لدعم
املقاوالتية

أبرمت بين جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي وفرع الوكالة
الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية اتفاقية شراكة لتشجيع الطلبة
المتخرجين من الجامعة على ولوج عالم المقاوالتية وريادة
األعمال.
وعلى هامش افتتاح الجامعة الصيفية حول المقاوالتية
وريادة األعمال التي نظمتها دار المقاوالتية بجامعة العربي
بن مهيدي بمشاركة الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم
وتنمية المقاوالتية وبالتنسيق مع المديرية الفرعية للنشاطات
العلمية والثقافية والرياضية بجامعة أم البواقي ،أوضح مدير
الجامعة زهير ديبي أن الهدف من إبرام هذه االتفاقية هو
«نشر ثقافة المقاوالتية في أوساط الطلبة الجامعيين بهدف
استحداث مؤسسات مصغرة مبنية على مقاربة اقتصادية»
ويضاف إلى ذلك «استغالل قدرات الشباب الجامعيين الذين
يحملون أفكار مشاريع ومساعدتهم على ولوج عالم المقاوالتية
وتشجيع األفكار المقاوالتية في الوسط الجامعي» ،حسبما
ذكره السيد ديبي.
استنادا لمدير جامعة «العربي بن مهيدي» ،فمن بين أهداف
هذه االتفاقية «العمل على توفير بيئة مالئمة للمبتكرين
الجامعيين من أجل وضع ابتكاراتهم حيز التطبيق» ،باإلضافة
إلى «السعي لتكييف المشاريع البحثية الجامعية بما يتوافق مع
احتياجات المؤسسات المصغرة والسوق الجزائرية عموما».
كما أن «استغالل خبرات المختصين في مجال المقاوالتية
ومحاولة نقلها واالستفادة منها من جانب الطلبة الجامعيين»،
هي إحدى أهداف االتفاقية وفقا للسيد ديبي .تتواصل فعاليات
الجامعة الصيفية التي ستتخللها ورشات تكوينية لفائدة الطلبة
من تأطير مختصين وبمشاركة إطارات من مختلف صناديق
الدعم والبنوك وصناديق الضمان االجتماعي واإلدارات
العمومية حول مواضيع المقاوالتية وكيفية إنشاء مؤسسات
مصغرة وغيرها من المحاور إلى غاية  23جوان الجاري
ق.م
وفقا للمنظمين.

www.elraed.dz

يوفر قطاع السياحة والصناعة التقليدية
بعين تموشنت أربع مسارات سياحية
مقترحة الستقبال ضيوف الطبعة ال19
أللعاب البحر األبيض المتوسط المرتقب
تنظيمها بوهران بدءا من  25جوان
الجاري ,وفق ما أفادت به المديرية
الوالئية للقطاع.
وأبرز مدير السياحة والصناعة التقليدية
بعين تموشنت ,محمد بن سعود ,أن
المسارات السياحية االربع المقترحة
الستقبال ضيوف الطبعة ال 19أللعاب
البحر األبيض المتوسط تجمع بين المواقع
األثرية والسياحة الحموية و العالجية
والشاطئية التي تزخر بها الوالية
وأيضا المناطق الرطبة ومختلف المعالم
السياحية لتكون مفتوحة أمام زيارة الوفود
األجنبية المشاركة في ألعاب البحر
األبيض المتوسط .ويسخر القطاع فريقا
من المرشدين السياحيين تلقوا تكوينات
متخصصة في المجال لمرافقة ضيوف
الوالية للتعريف بمختلف المقومات
السياحية التي تتوفر عليها والية عين
تموشنت ضمن مسعى يهدف إلى الترويج
للمنتوج السياحي الوطني ,مثلما أوضحه
بن سعود .ويخص المسار األول قرية
مساعدة بن باديس ببلدية المالح وهو
الموقع الذي يجمع بين المنطقة الرطبة
و الغابية و يعرف بالمنتوج الفالحي
المحلي المتعلق بفاكهة التين و النباتات
العطرية إضافة إلى األطباق التقليدية

المحلية ,وفق المكلف باإلعالم بمديرية
السياحة والصناعة التقليدية ,كمال
ميرابي .ويرتبط المسار الثاني بمنطقة
ولهاصة حيث يضم مجموعة هامة من
المعالم األثرية الخاصة بموقع سيقا
األثري الذي كان عاصمة نوميديا الغربية
في القرن الثالث قبل الميالد والضريح
الملكي سيفاكس إضافة إلى مسجد سيدي
يعقوب الذي يعود تاريخ تشييده إلى 8
قرون خلت ,مثلما أوضح السيد ميرابي.
كما يروج ذات المسار للسياحة الشاطئية
من خالل إدراج شواطئ خالبة على
غرار رشقون ومدريد المقابلة لجزيرة
«رشقون» .وتشكل بلدية حمام بوحجر
أيضا وجهة مقترحة للزيارة ضمن مسار
خاص بالسياحة الحموية والعالجية
بالنظر إلى توفرها على محطة معدنية
معروفة وطنيا وفي الخارج إضافة إلى ما
تضمه من مناطق خالبة متواجدة بحديقة
«الشالل الصغير» .ويرتبط المسار
السياحي الرابع بمدينة عين تموشنت
المعروفة قديما بسوفات وهي وجهة تروج
للطابع الثقافي التراثي الذي تزخر به هذه
الجماعة المحلية وبعض المناظر الجذابة
التي تتوفر عليها الحديقة العمومية التي
تتوسط المدينة وأيضا التاريخية المرتبطة
بالجامع العتيق وإبراز مختلف المنتجات
التقليدية عبر المعارض المبرمج تنظيمها
بغرفة الصناعة التقليدية ,مثلما أشير إليه.
س.ز/واج
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كيف يتم عالج م�صابي زيادة
الكال�سيوم يف اجل�سم؟

�ص
ح
ت
ك

حياة م�صباحي

في هذه الحاالت غالبًا ما
يحتاج المريض تلقي العالج
في المستشفى بهدف إعادة
مستوى الكالسيوم إلى وضعه
الطبيعي ومنع تلف العظام
والكليتين ،وتشمل خيارات
العالج الشائعة التي قد يصفها
الطبيب ما يأتي:
• دواء الكالسيتونين ،وهو
هرمون يُنتج في الغدة الدرقية
ويُبطئ فقدان العظام .بعض
السوائل الوريدية لتخفيض

جمال
ور�شاقة

مستويات الكالسيوم في الدم.
• الستيرويدات القشرية التي
قد تساعد في عالج زيادة
نسبة فيتامين . D
• بعض األدوية المدرة للبول
يمكن أن تساعد الكليتين على
التخلص من الكالسيوم الزائد.
• قد تساعد البيسفوسفونات
عن طريق الوريد في خفض
مستويات الكالسيوم في الدم
عن طريق تنظيم الكالسيوم
في العظام.

• إجراء غسيل كلوي
لتخليص الدم من الكالسيوم
والفضالت الزائدة ،وذلك
إذا لم تنجح طرق العالج
األخرى.
• يمكن عالج الحاالت
المتوسطة والشديدة من خالل
بعض العالجات التي يصفها
الطبيب ،وقد يساعد إجراء
غسيل الكلى في الحاالت
الشديدة إلى التخلص من
الكالسيوم الزائد في الدم.

ن�صائح حول االلتزام بتناول
فطور �صحي للريا�ضيين

مقابل كل عذر يجعل الرياضي يتخطى وجبة اإلفطار
وتجاوزها هناك حل بسيط وفعال لمساعدته على بدء يومه
بشكل صحيح وصحي ،لذلك نستعرض فيما يلي حلول
عملية تساعد على تسهيل االلتزام بتناول فطور صحي
للرياضيين:
• تحضير وجبة اإلفطار لليوم التالي منذ الليل وقبل النوم:
هناك عدة خيارات جيدة يمكن تحضيرها لوجبة إفطار
الرياضيين اليوم التالي مثل :الموز ،شطائر زبدة الفول
السوداني ،والعصائر الطبيعية ،وينصح الرياضيون باقتناء

تدابير
منزلية
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حقائب الطعام المعزولة ليتم وضع وجبة اإلفطار المجهزة
فيها منذ الليل وتخزينها في الثالجة.
• إعداد وجبات اإلفطار لمدة أسبوع خالل عطلة نهاية
األسبوع :يمكن للرياضيين القيام بتحضير شطائر اإلفطار
مسبقاً وتخزينها في مجمد الثالجة ليقوموا بتسخينها الحقاً
وتناولها خالل أيام األسبوع ،كما يمكنهم تحضير زجاجات
العصائر الطبيعية وتخزينها في الثالجة أيضاً.
• اعتماد وجبات اإلفطار المحضرة في الخالط :هناك
وصفات لوجبات مختلفة ال تحتاج ألكثر من  60ثانية
لمزج المكونات معاً وتحضير وجبة إفطار سريعة ومفيدة
باستخدام الخالط ،مثل :الزبادي ،كوب من التوت المجمد،
كوب من عصير البرتقال مع حبة من الموز.
• أخذ وجبة اإلفطار عند الخروج لتناولها خارج المنزل:
قد يكون من الصعب تقديم فطور صحي للرياضيين قبل
مغادرتهم المنزل ،لذا يمكن تناول شيء سريع قبل مغادرة
المنزل ،مثل لوح الجرانوال ،وحمل ما تم تجهيزه في الليلة
السابقة كوجبة إفطار لتناوله بعد فترة قصيرة الحقاً.
• تدريب الجسد وتعويده على تناول وجبة اإلفطار؛ حيث
أن العديد من األشخاص بما فيهم الرياضيون قد ال يشعرون
بالجوع في الصباح ،لكن بمجرد أن يبدؤوا بتناول وجبة
اإلفطار عدة أيام ،سوف تعتاد أجسامهم هذه العادة.

خطوات �إزالة ال�صد أ� من الأواين الف�ضية

لضمان تنظيف أواني الفضة من
الصدأ دون إلحاق الضرر بها اتبع
الخطوات التالية:
 ترطيب قطعة من القماش النظيفونثر كمية من البيكنج صودا على
القماش ،ثم البدء بمسح األواني
الفضية بحركة دائرية وضغط ثابت.
 تبطين مقالة بورق القصدير ،ثمملئ المقالة بالماء وإضافة ملعقة
صغيرة من الملح ،وملعقة صغيرة
من البيكنج صودا ،واالنتظار حتى
تغلي المكونات معًا ،ثم إضافة
األواني الفضية المراد تنظيفها من
الصدأ وغليها لمدة  3دقائق.
 دهن األواني الفضية بمعجوناألسنان ،ثم وضعها تحت الماء
الجاري الساخن مع فركه باستخدام
فرشاة أسنان ناعمة.
 غسل األواني الفضية بالماءّ
للتأكد من إزالة جميع مواد
الساخن
التنظيف التي استخدمت ،ولكن
يجب مالحظة أن األواني الفضية قد
أصبحت باهتة ً
قليل.
 تجفيف األواني الفضية ،باستخدامقطعة قماش نظيفة وجافة ،وفركها
بلطف الستعادة لمعانها والتخلص
من أي بقع من الماء.
 -وتوجد بعض الخطوات التي

�أمــــــــــــــومة و طفــولة

فوائد دب�س التمر للأطفال

• يحتوي على الحديد لذلك يعالج فقر الدم.
• يحتوي على صوديوم وبوتاسيوم وفيتامين ج،
لذلك يساعد في تنظيف الجسم من السموم.
• يحتوي على سكريات سريعة االمتصاص مثل
الجلوكوز و الفركتوز ،وهي مهمة إلمداد الجسم
بالطاقة لتساعد بالقيام باألنشطة اليومية.
• يحتوي مادة البكتين ،التي تقي من اإلصابة
بتصلب الشرايين.
• يساعد في التغلب على ضعف التركيز ،ويزيد
قوة الذاكرة.
• يحتوي على البوتاسيوم ،الذي يساعد في عالج
فقدان الشهية.
• يساعد في التخلص من حموضة المعدة.
• يساعد في تقوية جهاز المناعة ،الحتوائه على
مضادات األكسدة (خصوصاً دبس الرمان) ،ويمنع
تأكسد األكسجين في الخاليا ،مما يقلّل نسبة اإلصابة
بالسرطان.
• يساعد في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي.
• يقوّي الكبد في القيام بوظائفه.
• يساعد الجسم على امتصاص البروتينات.
• يساعد في الحفاظ على صحة خاليا الدم الحمراء ،والتي تحمل األكسجين لخاليا الجسم.
• تناول الدبس يزيد من نضارة البشرة ،باإلضافة إلى أنّه يساعد في التخلص من جفاف الجلد الحتوائه
على أحماض مفيدة في نعومة الجلد.
• يساعد في تقوية الشعر ،وتكثيفه.
• يساعد في تقوية النظر الحتوائه على فيتامين أ ،ويساعد في عالج حساسية العين.

الحامل والجنين

يجب على كل امر�أة حامل ان تتبع الن�صائح الآتيه:

يمكن إتباعها لحماية األواني الفضية
من الصدأ عند غسلها في غسالة
األطباق ،وهي كما يأتي:
• غسل األواني الفضية قبل وضعها
في غسالة األطباق فالطعام المتبقي
عليها يؤدي إلى تآكلها وظهور البقع
عليها.
• تجنّب مالمسة األواني الفضية
لألواني األخرى المصنوعة من مواد
أخرى فهذا قد يؤدي إلى ترك عليها
بعض اآلثار التي يصعب إزالتها
ً
الحقا.

• وضع األواني الفضية في مكان
مخصص لها حتى ال تتالمس مع
األدوات المصنوعة من معادن
أخرى.
• اختيار دورة عادية أو لطيفة
واالبتعاد عن الدورة الخاصة
بالتعقيم ،أو الدورات ذات درجات
الحرارة العالية.
• استخدام منظف غسالة األطباق
الذي ال يحتوي على الليمون أو
الفوسفات فهذه المواد قد تُتلف
الفضة.
www.elraed.dz

• يجب على المرأة الحامل أخذ كمية كافية من النوم ،فال بد من النوم لمدة ثماني ساعات
بشكل متواصل ،على مدار اليوم.
• اختيار المالبس المريحة لها ،ويفضل أن تلبس المالبس الفضفاضة المصنوعة من القطن،
حيث إنها ال تضغط على الجنين والبطن ،وتمتص العرق ،باإلضافة إلى أنها توفر الراحة
للمرأة الحامل ،وأيضاً تجنب ارتداء األحذية ذات الكعب العالي.
• زيادة االهتمام باألسنان ،وعمل فحص دوري لها ،وتناول المصادر التي تزود الجسم
بالكالسيوم ،مثل البيض ،والحليب ،واأللبان.
• استخدام مستحضرات العناية بالبشرة ،وخاصة للتخلص من التشققات التي تحدث أثناء
الحمل.
• تناول الوجبات الغذائية الصحية المتزنة ،وتناول الخضروات والفواكه الطازجة،
واالبتعاد عن تناول المأكوالت التي تسبب الغثيان ،واألطعمة المبهرة والحارة ،والمشبعة
بالدهون.
• وهناك الكثير من األطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل ،وذلك للمخاطر التي تتعرض لها
المرأة الحامل والجنين جراء تناولها ،نذكر منها:
• السمك النيء واألسماك الزيتية على غرار السوشي ،وسمك السلمون ،والرنجة،
والملوحة ،وذلك الحتوائها على بكتيريا ضارة ،واحتوائها على الزئبق الذي يضر بالجنين.
• اللحوم النيئة ،والدواجن ،والبيض :وذلك الحتوائها على بكتيريا كوالي الليستيريا ،لتجنب
تسمم الغذائي ،وآثاره الضارة على الجنين واألم ،واالبتعاد عن اللحوم النيئة مثل الهوت
دوج.
• المشروبات التي تحتوي على الكافيين :مثل الشاي ،والقهوة ،وذلك ألنها تمتص المعادن
من الجسم مثل الحديد والكالسيوم ،وقد تتعرض المرأة الحامل للوالدة المبكرة أو اإلجهاض،
جراء تناولها هذه المشروبات.
• اللحوم سريعة التحضير :مثل سالمي ،و البرجر ،والهوت دوج ،التي تحتوي على بكتيريا
الليستيريا والتي تؤدي إلى اإلجهاض .الخضروات غير المغسولة .الحليب غير المبستر.
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الخليفي ي�ؤكد �أن م�شروع دوري ال�سوبر الأوروبي مات نهائيا ويك�شف

مبابي يحب باري�س ولم نعر�ض
على زيدان تدريب البي �أ�س جي

ريا�ضي
كجزء من التغيير الكبير الذي يحدث في النادي
اللندني

�إقالة المر�أة الحديدية وتعيين
المالك بوهلي رئي�سا لت�شل�سي

تم تعيين األميركي تود بوهلي مالك تشلسي رئيسا جديدا أيضا للنادي ،خلفا
لمواطنه بروس باك على أن يعمل كمدير رياضي مؤقت بعد أن أكد الـ”بلوز”
أمس رحيل مارينا غرانوفسكايا.
وتتنحى الكندية-الروسية غرانوفسكايا الملقبة بـ “المرأة الحديدية” عن دورها
كجزء من التغيير الكبير الذي يحصل في أروقة ملعب ستامفورد بريدج ،تاركة
المهمة للمالك الجديد بوهلي لقيادة مفاوضات تشلسي في سوق االنتقاالت،
وانضمت جميع الشخصيات البارزة في ائتالف بوهلي-كليراليك كابيتال إلى
مجلس إدارة تشلسي الجديد بعد شرائه من المالك السابق الروسي رومان
أبراموفيتش.
وقال بوهلي في بيان“ :بصفتنا أوصياء على نادي تشلسي ،نبدأ اآلن في تنفيذ
رؤيتنا طويلة المدى وخطتنا للنادي ،وخلق تجربة رائعة لمشجعيه الشغوفين
والمخلصين ،واالستمرار في المنافسة على أكبر األلقاب بما يتماشى مع تاريخ
نادي تشلسي المتفاني”.
وسيبدأ تشلسي اآلن البحث عن مدير رياضي دائم بعد مغادرة غرانوفسكايا
بعد ما يقرب من  20عاما في ستامفورد بريدج ،أصبحت خاللها إحدى أفضل
المفاوضين في كرة القدم في عهد أبراموفيتش ،وقال تشلسي في بيان“ :بوهلي
سيعمل كمدير رياضي مؤقت حتى يعين النادي بديال دائما ،وذلك لمواصلة
عمل النادي نحو أهدافه خالل فترة االنتقاالت الحالية” ،وستبقى غرانوفسكايا
للعمل خالل النافذة الحالية للمساعدة في المرحلة االنتقالية.

ماني ي�ؤكد عزمه على الت�ألق مع ناديه الجديد:

هذا الوقت المنا�سب لخو�ض
التحدي مع بايرن ميونخ
كشف القطري ناصر الخليفي رئيس
نادي باريس سان جيرمان ،عن مفاجآت
مدوية تتعلق بمهاجمه الفرنسي كيليان
مبابي والمدرب زين الدين زيدان،
ونجح البي أس جي في تمديد عقد
مهاجمه الفرنسي حتى صيف ،2025
الشهر الماضي ،بعد أن كان قاب
قوسين أو أدنى من االنتقال مجانا إلى
صفوف لاير مدريد.
وقال الخليفي خالل مقتطفات من حواره
مع صحيفة “ماركا” اإلسبانية“ :رفضت
عرض بقيمة  180مليون يورو من
لاير مدريد في الصيف الماضي ألنني
كنت أعرف أن كيليان يريد البقاء في

باريس ،أنا أعرف مبابي جيدا ،وأعرف
ما يريده هو وعائلته ،ال يهتمون بالمال،
لقد اختار أن يلعب هنا ألنها مدينته
وناديه وبلده وأن يلعب أيضا للمشروع
الرياضي”.
وتطرق الخليفي أيضا إلى الشائعات
التي ربطت باريس سان جيرمان
بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان،
حيث نفى أن يكون هو المدير الفني
المقبل للفريق ،حال اإلعالن رسميا عن
رحيل األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وقال الخليفي“ :أريد فقط أن أوضح
أنني أحببت زيدان كالعب ومدرب،
لكننا لم نتحدث معه بشكل مباشر أو

غير مباشر ،لقد قررنا خيارا آخر فيما
يخص المدرب المقبل ،وهو الخيار
األفضل لنا من الناحية الخططية”.
وحول مشروع دوري السوبر األوروبي
الذي ال يزال لاير مدريد ،برشلونة
ويوفنتوس يتمسكون به ،رغم انسحاب
 9أندية منه في أفريل  ،2021قال
الخليفي“ :هذا المشروع مات نهائيا”.
يذكر أن ناصر الخليفي رفض انضمام
باريس سان جيرمان لمشروع دوري
السوبر األوروبي ،بل وقاد حملة مع
االتحاد األوروبي لكرة القدم لمنع
ظهوره نهائيا.
الوكاالت

نفى ما نقل عن ل�سانه بخ�صو�ص منتخب م�صر

�شحاتة يتراجع عن ت�صريحاته ب�ش�أن محمد �صالح

تراجع حسن شحاتة ،المدير الفني األسبق للمنتخب المصري ،عن
تصريحاته ضد محمد صالح نجم ليفربول اإلنجليزي وقائد منتخب
الفراعنة ،بعد تعرضه لهجوم شديد بسببها.
وقال شحاتة مساء أول امس في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية
“أون تايم سبورتس“ :”1فوجئت باتهامي أنني قلت إن محمد
صالح لم يفعل شيئا لـ منتخب مصر ،وهو ما لم يحدث”.
وتابع “ :تحدثت في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج أن المجاملة هي
التي قادتنا للوضع الحالي ،وكل ما قلته أنني سمعت أن التعاقد مع

البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان
عن طريق وكيل العبين “.
وأضاف “ :قلت أن محمد صالح هو نجم نجوم العالم ،فكيف أقول
في نفس الوقت أنه لم يقدم شيئا لمنتخب مصر؟  ،محمد صالح
يشرفنا في أوروبا وسيواصل تشريفنا فيما هو قادم ،وعلينا أن
نقف جميعا وراء المنتخب ونشجعه حتى يتمكن من تحقيق مايتمناه
الشعب المصري”.
الوكاالت

بعد ت�أجيل الحدث ل�سنة كاملة ب�سبب جائحة فيرو�س كورونا

تكلفة �أولمبياد طوكيو الم�ؤجل بلغت �ضعف التقدير الأ�صلي
بلغت التكلفة النهائية ألولمبياد طوكيو
الذي أقيم العام الماضي أكثر من ضعف
التقدير األصلي الذي وضعه المنظمون
في  ،2013وذلك بعد تأجيل الحدث لسنة
كاملة بسبب جائحة فيروس كورونا،
وقالت اللجنة المنظمة إن األلعاب كلفت
 1.42تريليون ين ،أي ما يعادل  13مليار
دوالر في ذلك الوقت .وبمعدالت اليوم،
حيث انخفض الين إلى أدنى مستوى خالل
 24عاما مقابل الدوالر ،فإن الرقم يوازي
قرابة  10.4مليارات دوالر.
وأقيم أولمبياد طوكيو الصيفي بعد عام من
موعده األصلي في  2020بسبب الوباء
ليكون أول دورة أولمبية يتم تأجيلها في
زمن السلم (ال بسبب الحرب) ،وتم حظر

المتفرجين من جميع األحداث تقريبا التي
أقيمت في ظل إجراءات صارمة.
وبلغت تكلفة األلعاب ضعف مبلغ 734
مليار ين الذي توقعه منظمو األلعاب عندما
قدموا ملفهم إلى اللجنة األولمبية الدولية
في عام  ،2013ولكن أقل من الميزانية
النهائية التي وضعوها قبل األلعاب
المؤجلة في ديسمبر  ،2020على الرغم
من الخسارة في مبيعات التذاكر ،وفر
المنظمون بعض المال عن طريق تبسيط
األحداث وتجنب تكلفة استضافة ماليين
المشجعين من كل أنحاء العالم.
وقالت اللجنة المنظمة التي تم حلها في
نهاية جوان ،إن التكلفة النهائية للحدث
العالمي كانت  200مليار ين أقل مما

كان متوقعا في ميزانية ما قبل األلعاب في
 ،2020و 29مليار ين أقل من التكهن
النهائي للتكاليف المخفضة في ديسمبر
.2021
وشهدت طوكيو ارتفاعا حادا في عدد
اإلصابات بكوفيد -19العام الماضي مع
اقتراب دورة األلعاب األولمبية ،مما أثار
المخاوف من أن الحدث قد يؤدي إلى تفاقم
تفشي المرض في اليابان وربما العالم.
وتسعى مدينة سابورو شمال البالد ،التي
استضافت الماراتون وبعض األحداث
بسبب الحر الشديد في العاصمة ،إلى
استضافة دورة األلعاب األولمبية الشتوية
في عام .2030
الوكاالت
www.elraed.dz

علق السنغالي ساديو ماني،
العب بايرن ميونخ الجديد على
اختياره االنتقال إلى النادي
البافاري هذا الصيف ،وأعلن
النادي األلماني صباح أمس،
التوقيع مع ماني رسميا حتى
صيف .2025
وقال ماني في تصريحات
لموقع بايرن ميونخ الرسمي
“أنا سعيد حقا بوجودي أخيرا
في بايرن ميونخ .لقد تحدثنا
كثيرا وشعرت منذ البداية
باهتمام كبير من هذا النادي
العظيم”.
وأضاف النجم السنغالي “لم تكن هناك أي شكوك بالنسبة لي .إنه الوقت
المناسب لخوض هذا التحدي ،وأريد أن أحقق الكثير من اإلنجازات مع هذا
النادي” ،واختتم نجم ليفربول السابق “خالل فترة وجودي في سالزبورغ،
شاهدت الكثير من مباريات بايرن ميونخ .أنا أحب هذا النادي حقا”.
وزعمت العديد من التقارير أن صفقة انتقال ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ
بلغت  35مليون جنيه استرليني.

�إدارة البي �أ�س جي تنتظر العرو�ض المقدمة
بخ�صو�صه

جوفنتو�س يريد �ضم نيمار ب�شرط
خف�ض راتبه

وضع نادي جوفنتوس اإليطالي
خطة لتدعيم الفريق بصفقات
من العيار الثقيل خالل فترة
االنتقاالت الصيفية الجارية،
أشارت صحيفة سبورت
الكتالونية إلى أن ماسيمليانو
أليغري ،مدرب الفريق طالب
تدعيم صفوف الفريق بصفقات
بارزة.
ولفتت إلى أن اليوفي لن يكتفي
بضم آنخيل دي ماريا وبول
بوغبا مجانا بعد انتهاء تعاقد الثنائي مع ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر
يونايتد على الترتيب ،وتابعت “بل إن اليوفي يريد أيضا ضم نيمار جونيور لكن
ذلك متوقف على مدى استعداده لخفض راتبه”.
من جانبها ،أشارت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية إلى أن لويس كامبوس،
المستشار الرياضي الجديد لبي إس جي وضع نيمار ضمن قائمة الالعبين
المعروضين للبيع هذا الصيف.
أوضحت أن النادي الباريسي ينتظر العروض المقدمة لنيمار ،لكن يبقى راتبه
الضخم ( 30مليون يورو سنويا) عقبة أمام األندية الراغبة في ضمه.

ريا�ضي
مالديني يجتمع بمناجير بن نا�صر نهائية جوان
لتجديد العقد

�إدارة ميالن تتحرك لقطع
الطريق �أمام «قطبي مان�شي�ستر»

يتجه نادي ميالن اإليطالي للتحرك ،من أجل ضمان استمرار الدولي
الجزائري ،إسماعيل بن ناصر ،في صفوفه ألطول فترة ممكنة ،الذي يرتبط
بعقد حتى صيف  ،2024لكن الالعب يمتلك شرطا جزائيا ال تتجاوز قيمته
الـ 50مليون يورو ،وهو ما يخيف إدارة فريقه ،خاصة وأن كبار أوروبا في
حالة ما أرادوا ضمه لن يكونوا عاجزين عن دفع هذا الشرط الجزائي.
وكشف موقع «سيمبري ميالن» ،بأن إدارة الروسونيري ،قررت التحرك
لتفادي أي مفاجأة غير سارة بشأن بن ناصر ،بعد اهتمام قطبي مدينة مانشسر،
يونايتد والسيتي به ،في الفترة الماضية ،ووفقا لذات المصدر الذي استند على
أخبار من موقع «كالتشيو ميركاتو» ،فإن باولو مالديني ،المدير الرياضي
لميالن ،سيجلس على طاولة المفاوضات مع وكيل أعمال محارب الصحراء
للتفاوض بشأن مستقبله.
ويطالب ميالن بعقد طويل األمد مع بناصر حتى  ،2026وهو ما يدفع الالعب
لطلب زيادة نوعية في راتبه السنوي ،وكان قد رفض مقترح الراتب السنوي
الذي عرضه عليه مسؤولو النادي ،والمقدر بـ 3.2مليون يورو ،وهو الذي
يتقاضى حاليا  1.5مليون يورو  ،ويرغب في الحصول على راتب أعلى.
وقال الموقع اإليطالي إن إدارة نادي ميالن اتفقت مع وكيل أعمال نجم
«الخضر» على عقد اجتماع حاسم نهاية شهر جوان الجاري ،من أجل الفصل
النهائي في مستقبل الالعب ،مرجحة مالديني ،لتقديم مقترحات جديدة إلنهاء
قصة التجديد ،ولم تقدم إدارة بطل الدوري اإليطالي.

بلعمري يوجه �شكره لإدارة نادي ال�شباب ويك�شف

«الأهلي ال�سعودي فاو�ضني
والخليج كان �أكثر جدية»

أعرب الدولي الجزائري جمال بلعمري ،عن سعادته بالعودة إلى دوري كأس
األمير محمد بن سلمان للمحترفين ،مؤك ًدا أنه فخور بالعودة إلى السعودية بلده
الثاني من بوابة نادي الجديد الخليج ،والتي يحمل معها العديد من الذكريات التي
ال تنسى.
وقال بلعمري ،في تصريحات لصحيفة «الميدان الرياضي» ،إن األهلي
ً
مضيفا «كانت هناك مفاوضات من خالل
تفاوض معه من أجل االنتقال إليه،
إداريين ووكالء ،وجرت خالل السنتين الماضيتين ،لكن لم يحدث شيء،
والخيرة فيما اختاره الله ،وأتمنى التوفيق للجميع».
وتحدث بلعمري عن انتقاله إلى الخليجً ،
قائل إن المفاوضات لم تستغرق أكثر
من  24ساعة ،مبي ًنا أن إدارة الخليج كانت متجاوبة وجادة في المفاوضات،
ليقبل بعرض االنضمام إلى «مشروع الدانة» في دوري الكبار.
وتطرق جمال بلعمري للحديث عن تجربته مع الشباب ،والتي وصفها
بـ»الرائعة»ً ،
قائل إنه يشكر إدارة خالد البلطان ،على تعاونها واحترافيتها،
وإنه تلقى كل الدعم والحب من جماهير الليوث ،وتعلم االحترافية والعمل الجاد
وتطور ونضج كالعب ،وساهمت فترته مع الشباب في عودته إلى منتخب
الجزائر.
وحول سؤاله بشأن أزمته األخيرة مع الشباب ،وما إذا كان قد توصل لحل لتلك
المشكلة ،قال «أفضل عدم اإلجابة على هذا السؤال».

في �صفقة انتقال حر بعد ح�صوله على وثائقه من الكناري

بن �سايح يلتحق بنادي الجبلين
ال�سعودي

استقر الدولي الجزائري
رضا بن سايح،
على خوض تجربة
احترافية بالمملكة
العربية السعودية ،في
الموسم المقبل ،وأعلن
نادي الجبلين الناشط
بدوري الدرجة األولى
السعودي ،في بيان عبر
حسابه الرسمي على
تويتر ،عن تعاقده مع
مهاجم شبيبة القبائل.
وجاء اتفاق بن سايح
مع النادي السعودي،
في صفقة انتقال حر ،بعد أن تحصل على وثائق تسريحه من لجنة المنازعات،
بعد تأخر إدارة شبيبة القبائل في تسديد مستحقاته المالية المتأخرة.
وتقمص رضا بن سايح « 27عاما» ألوان شبيبة القبائل لثالثة مواسم كاملة،
وساهم في وصوله إلى نهائي كأس الكاف في الموسم قبل الماضي ،كما قاده
الحتالل وصافة بطولة المحترفين في الموسم المنقضي ،وكان نادي الجبلين
قريبا من الصعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل ،ونافس حتى الجوالت
األخيرة مع هجر والوحدة ،قبل أن يخطف األخير آخر بطاقات الصعود.
ق.ر
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دورة �ألعاب البحر الأبي�ض المتو�سط تنطلق ال�سبت بوهران ،وبن دادة ي�ؤكد

«حفل االفتتاح �سيكون عمال فنيا
متكامال با�ستعمال �أحدث التكنولوجيات»

تنطلق يوم السبت المقبل منافسات دورة
ألعاب البحر المتوسط رقم  19التي
تستضيفها مدينة وهران ،وتستمر حتى
 6جويلية المقبل ،وكان من المقرر إقامة
الدورة العام الماضي  ،2021لكنها تأجلت
إلى العام الحالي  2022بسبب فيروس
كورونا الذي عطل التقويم األولمبي وأسهم
في تأجيل أولمبياد طوكيو  2020إلى العام
الماضي .2021
من المنتظر أن يشارك ما يقرب من
 3500رياضي من  25دولة في دورة
وهران المتوسطية ،حيث سيتنافسون في
 24رياضة ،وتشارك في الدورة بلدان
ألبانيا وأندورا والبوسنة وكرواتيا وقبرص
وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومالطا
ومونتينغرو والبرتغال ومقدونيا الشمالية
وسان مارينو وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا
وتركيا ،باإلضافة إلى مصر ولبنان
وليبيا والمغرب وتونس وسوريا والمنظم

الجزائر.
من جهته ،أكد رئيس لجنة حفلي افتتاح
واختتام األلعاب ،سليم دادة أن حفل
االفتتاح سيكون «عمال فنيا متكامال
باستعمال أحدث التكنولوجيات العالمية:
«سيكون أكبر حفل تشهده الجزائر مند
االستقالل على كل المستويات وسيكون
عمال فنيا متكامال تشمل كل العناصر
التعبيرية من النص والكوريغرافيا
واإلخراج والسينوغرافيا مع استعمال
أحدث التكنولوجيات العالمية».
وسيشمل الحفل أوركسترا سمفونية تضم
حتى  100موسيقي وكذا تصميم لوحات
فنية على أرضية الملعب على مساحة 9
أالف متر مربع ورسم أشكال باستعمال
 500طائرة بدون طيار ألول مرة ،كما
سيتم وضع بساط ذات تكنولوجية عالية
على مساحة  9أالف متر مربع بملعب
كرة القدم للمركب األولمبي الجديد الذي

سيحتضن الحفل ،مما سيعطي صورة
جميلة في شكل شاشة بيضاء عمالقة مع
استخدام ألول مرة أيضا منصة مرفوعة
لحمل الموسيقيين والراقصين يبلغ عرضها
 50مترا فضال عن استخدام تقنيات جديدة
في األلعاب النارية.
ويضم العرض الفني لحفل االفتتاح 20
لوحة بمشاركة  800شخص من فنانين
وراقصين وتقنيي الصورة واإلضاءة ،كما
سيبرز نص السيناريو الثقافة الجزائرية
بصفة عامة ومناطق غرب البالد ومدينة
وهران بصفة خاصة وأثر الثقافة الجزائرية
في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط
والشخصيات الجزائرية التي ساهمت في
الحضارة اإلنسانية على مستوى البحر
األبيض المتوسط ،بمشاركة أسماء فنية
جزائرية كبيرة ودولية في مختلف التعابير
الفنية من العزف والرقص.
ق.ر

اللجنة المنظمة للألعاب المتو�سطية تعقد �آخر اجتماع تن�سقي قبل االنطالق

الوفود الأجنبية تتوافد على وهران
وال�سلطات الر�سمية تحفز ممثلي الجزائر

عقدت أمس ،اللجنة المنظمة لأللعاب المتوسطية وهران ،2022
بمقرها ،اجتماع لوضع آخر اللمسات النطالق الطبعة  19للحدث
المتوسطي ،وحسب ماورد في بيان اللجنة عبر صفحتها الرسمية،
عبر الفايسبوك ،فإن االجتماع تم بحضور مستشار رئاسة الجمهورية
عبد الحفيظ عالهم.
وأضاف البيان ،أن االجتماع حضره رئيس اللجنة الدولية لأللعاب
البحر األبيض المتوسط دافيد تيزانو ومحافظ اللجنة المنظمة لأللعاب
المتوسطية محمد عزيز درواز ،باإلضافة لرئيس ديوان محافظ
ألعاب البحر األبيض المتوسط محمد حسان دواجي وبقية أعضاء
لجنة التحضير.
من جهتها ،أكدت اللجنة األولمبية الرياضية الجزائرية بداية توافد
الدفعات األولى ،من البعثات الجزائرية والدولية نحو وهران
للمشاركة في األلعاب المتوسطية ،كما أُقيمت ،مأدبة عشاء على
شرف البعثة الجزائرية ،كتشجيع لهم ،بحضور وزير الشباب

والرياضة عبد الرزاق سبقاق ،ورئيس اللجنة األولمبية والرياضية
الجزائرية ،عبد الرحمان حماد ،باإلضافة لرئيس المجلس األعلى
للشباب مصطفى حيداوي.
وكان الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان ،رفقة اعضاء من
الحكومة ورئيس اللجنة االولمبية الجزائرية ،في توديع الوفد
الرياضي الجزائري األول المشارك في دورة ألعاب وهران من
محطة هواري بومدين -المطار الدولي للقطارات.
كما بدأت البعثات األجنبية المشاركة في دورة وهران في التوافد
على المدينة التي ستجري فيها المنافسة ،وكان ممثلو مقدونيا قد
وصلوا صباح أمس إلى مطار وهران ،تحسبا النطالق العرس
القاري الذي تسعى الجزائر أن يكون ناجحا على جميع المستويات،
ليكون ثاني الواصلين للجزائر بعد الوفد التونسي ،الذي حل أمس
بمطار أحمد بن بلة بوالية وهران ،فيما يترقب أن تكتمل الوفود غدا.
ق.ر

حماد ي�ؤكد ان حظوظ البلد المنظم اوفر في الريا�ضات الفردية ،ويك�شف

« 330ريا�ضيا يمثلون الجزائر في �ألعاب البحر المتو�سط»
كشف عبد الرحمن حماد ،رئيس اللجنة
األولمبية الجزائرية ،العدد الفعلي
للرياضيين اللذين سيمثلون الجزائر ،في
دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط بمدينة
وهران  ،2022التي ستنطلق السبت
المقبل.
وقال حماد في تصريحات لإلذاعة
الجزائرية أمس« :قبل  3أيام من موعد
انطالق ألعاب البحر األبيض المتوسط،
الجزائر على أتم االستعداد الحتضان
الحدث ،سيمثل الجزائر  330رياضيا في
www.elraed.dz

كل المنافسات الفردية والجماعية ،ونملك
كل المقومات للفوز بأكبر عدد ممكن من
الميداليات».
وواصل« :وفرت اللجنة األولمبية
الجزائرية كل الظروف المادية والمعنوية
للرياضيين خالل التحضيرات داخل
وخارج الوطن ،األلعاب المتوسطية ستكون
فرصة لعقد العديد من االتفاقيات الرياضية
مع اللجان األولمبية لمختلف الدول
المشاركة».
كما اعتبر رئيس اللجنة األولمبية

الجزائرية ،بأن حظوظ الرياضيين
الجزائريين في ألعاب البحر المتوسط
 ،2022ستكون أوفر في الرياضات
الفردية« :المنافسة في بعض الرياضات
عال ،خاصة منها
سيكون المستوى فيها ٍ
الرياضات الجماعية ،حظوظنا ستكون
أوفر في الرياضات الفردية على غرار
المالكمة ،السباحة ،ألعاب القوى وغيرها،
أتمنى أن يبرز الرياضيين الجزائريين في
هذه االختصاصات واختصاصات أخرى».
ق.ر
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الأمني الوطني للنقابة الوطنية للناقلني ب�سيارات الأجرة يف حورا جلريدة "الرائد"

يرى حايت احلو�سني �سيد علي ب�أن قطاع �سيارات الأجرة يتخبط
يف جملة من امل�شاكل ،والتي ح�سبه تتطلب تنظيم ور�ص ال�صفوف،
من �أجل تهيئة كل الظروف املالئمة للخروج مبقرتحات متكن من
انت�شال �سائقي �سيارات الأجرة من الو�ضع ال�صعب ،الذي ميرون به
ويك�شف الأمني الوطني للنقابة الوطنية للناقلني ب�سيارات الأجرة،
عن حقيقة غالء ت�سعرية النقل وكذا عدد �سيارات املهرتئة ،التي
حت�صيها احلظرية الوطنية واجلهود املتوا�صلة لرتقية الن�شاط.
حاوره  :ف.م
مت تعيينك م�ؤخرا على ر�أ�س النقابة الوطنية
للناقلني ب�سيارات الأجرة ،ما هو برنامج عملك
لت�أطري وتنظيم القطاع واعطائه دفعا جديدا ؟
بعد تعيني أمينا وطنيا للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات
األجرة  ،UGTA /SNTTيشرفني أن أعلمكم وأن
أوضح لكم الخطوط العريضة لبرنامجي ،ولكن يجدر بي
التذكير بأن تولي منصب نقابي جاء من إختيار القاعدة
لشخصي ،والعملية مدرجة في القانون الداخلي والنظام
األساسي لالتحاد العام للعمال الجزائريين ،كما أنني كنت
سابقا على رأس المكتب والئي لوالية الجزائر العاصمة
واليوم لي عظيم الشرف بوضع الثقة في شخصي ألكون
على رأس على المكتب الوطني ،وهذا ببرنامج ثري
لخدمة المصلحة العامة قبل كل شيء ،بدءا بتوحيد صفوف
كل السائقين عبر كامل التراب الوطني وهيكلة المكاتب
الوالئية في بعض الواليات غير المهيكلة من ناحية التمثيل
لسماح بربط عالقة بين السائقين والمكتب الوطني ،ووضع
جسورا تسمح لهم برفع إنشغاالتهم وايصال صوتهم
وندائهم للجهات الوصية وعلى أتم وجه وبصيغة قانونية.
كما أنني أطمح من خالل جميع منتسبي القطاع وأعضاء
المكتب الوطني في إعطاء نفس جديد للمكاتب الوالئية
المهيكلة وهذا بخرجات ميدانية وتجمعات مع الشريحة
المهنية لكسب الثقة وتحميل كل شخص لمسؤولياته ،مع
حرصنا على محاولة تحسين الظروف المهنية والسوسيو
إقتصادية لسائقي مركبات الطاكسي ،والذي يلقب بالرجل
المحترم والمؤمن الوحيد على العائالت الجزائرية .برنامج
عملنا يشتمل على نقاط وأفكار شبابية يمكنما من خاللها
خلق مناصب شغل وإنعاش قطاعات تجارية والمساهمة
بشكل أساسي في مشروع اإلستغناء عن مداخيل الدولة
من المحروقات وكذا إنعاش القطاع السياحي وإعطائه
دعما فعليا على أرض الواقع ،دون استثناء محاوالت
الحكومة في تقليص فاتورة اإلستراد التي نعتبر مساهمين
فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،خاصة فيما يخص
قطاع غيار السيارات ،باإلضافة إلى الكميات المستعملة
من البنزين وكل هذا لنا بخصوصها مقترحات وبعض
الحلول ،والتي تجعل منا شركاء فعليين للمساهمة في رفع
مداخيل الخزينة العمومية.
قطاع �سيارات الأجرة يعاين العديد من االختالالت
كما قلت ،هل لك �أن تطلعنا على �أبرز امل�شاكل ،التي
يتخبط منها ؟
بخصوص المشاكل التي يعاني منها قطاع سيارات
األجرة في بالدنا ،فحدث وال حرج والمشاكل ال تعد
وال تحصى ،ولكن يمكن أن تذكر أبرزها ،والتي تنغص
يومياتنا وتزيد من متاعبنا .وال يمكن أن ال نتحدث عن
رخصة اإلستغالل ،أو ما يطلق عليها رخصة المجاهدين،
والتي وهي رخصة شبه منعدمة بحكم تناقص أصحابها
بمرور الوقت ،ناهيك عن صعوبة إيجاد حاملي هذه
الرخصة ،حيث أن األقلية التي تمتلك رخصة إستغالل
سيارة أجرة من أصحاب الحقوق ليس لهم مقر قار لعرض
كراء رخصهم ،وهذا ما بات يجبرنا على القيام باتصاالت
ورحالت بحث عسيرة اليجادها.
نحن كممتلي هذه الشريحة المهنية على المستوى الوطني
و كشركاء إجتماعيين فعالين نقترح على السلطات
الوصية ،أن تتوسط بين الطرفين حتى تكون نضع
الراغبين في العمل في قطاع سيارات األجرة في أريحية،
من خالل تسهيل عملية إقتناء الرخصة من جهة وحتى
تتمكن اإلدارة من تغطية النقائص في عدد الرخص من
جهة أخرى ،كما ننوه على ضرورة تقنين وتوحيد تسعيرة
كراء هذه الرخصة والخروج من ظاهرة المتاجرة بها،
التي باتت تعيق عملنا.
ومن أبرز المشاكل ،التي طفت السطح خالل السنوات
األخيرة ،اشكالية تطبيقات النقل غير الشرعية التي غزت
المجال على حساب أصحاب المهنة الفعليين تحت مايسمى
بالتكنولوجيا.وما يزيد من متاعبنا أن هذه التطبيقات تقضي
شيء فشيئا على مهنة نبيلة أفنى أصحابها كل عمرهم
في خدمة الوطن والمواطن ،مع العلم أننا ممثلي المكتب

الوطني لسنا ضد التكنولوجيا بل ضد الفوضى المقننة
التي وقعت علينا فجأة ودون سابق إنذار ،بدون البحث
عن حلول تتماشى ومتطلبات الوقت الحالي ،لذا فإننا
نطالب بعقد جلسات عمل مع كل األطراف المعنية دون
إقصاء أي أحد ،من أجل التوصل إلى حل ونتيجة ترضي
الجميع.
ويضاف لكل ما تحدثت عنه سابقا ،تسعيرة النقل التي
تعتبر المشكل الفعلي لمهنة سياقة األجرة ،والتي أصبحت
تشكل عائقا بالنسبة لنا من أجل تقديم أحسن وأجود
الخدمات لمستغليها ،إذ ال يخفى عليكم بأن التسعيرة ال
تتماشى والتكاليف المترتبة على السائقين ،كما أنها ال
تتوافق مع التسعيرات العالمية لسائقي الطاكسي ،بإعتبار
هذا النوع من النقل يصنف ضمن أجود وسائل النقل في
العالم.
ومن وجهة نظرنا كممتلي هذه الشريحة يجب أن يكون
توافق بين تسعيرة النقل بسيارة األجرة وتكاليف المهنة
والقدرة الشرائية للشريحة المستغلة لهذه الوسيلة من النقل،
وهذا من خالل اطالق دراسة فعلية والخروح بمشروع
عمل يتماشى مع مصالح كل األطراف ،سواء زبائن أو
سائقين ،دون أن نغفل على ضرورة الخروج بمشروع
يساهم في تحريك عجلة التنمية اإلقتصادية ،مع العلم أنه
سبق لنا تقديم ملف يتضمن دراسة المشكلة لوزير النقل
السابق.

أوضاع السائقين بعد أزمة كورونا جد صعبة ،إذ أن
العديد من السائقين غيروا من نشاطهم والبعض منهم
أحيل على البطالة اإلجبارية ،وهنالك من يعاني في
صمت ،بعدما تراجعت مداخيلهم بشكل رهيب ،والوضع
راجع لتوقف العديد من النشاطات ،ألن طبيعة عمل سائق
سيارة األجرة تستند لحركية القطاعات األخرى ،على
غرار السياحة والتجارة ،وهذه القطاعات بحد ذاتها ما
زالت تعاني من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا
كوفيد .19قدمنا إقتراحات النتشال القطاع من الوضع
الصعب بصفة عامة ،بداية بتوحيد الصفوف ووضع الثقة
في من لهم رغبة في العمل ومن لهم طموح للمساهمة في
بناء الجزائر الجديدة وهذا برسم ورقة الطريق واإلستماع
لجميع األطراف ودراسة كل المقترحات مع التطبيق
الفعلي لها في أرض الواقع.
نسعى لدعم السائقين وانتشالهم من الوضع الراهن ،من
خالل مساهمة السلطات العليا في تخفيض التكاليف
الباهضة على عاتق السائقين ،إذا أن القرار

ستكون له إنعكاسات ايجابية على المواطن وكذا سائقي
سيارات األجرة.ويمكن أن يساهم دعم السلطات في غرس
ثقافة التنقل لدى المواطن الجزائري ومن هنا تكون نتائج
كبيرة ،حيث أنه سيساهم في التقليل من األزمة المرورية
الخانقة ،التي تشهدها العديد من المدن ،كما أنها ستمكن
من دعم جهود المحافظة على البيئة وكذا رفع المستوى
المعيشي لممتهني هذه المهنة النبيلة.
كلمة �أخرية توجهها ملمتهني القطاع ؟
وفي األخير ما عساني إال أن أطلب من كل مسؤولي
القطاع للتقرب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للناقلين
بسيارات األجرة للمساهمة والمشاركة مع بعضنا البعض
في تحضير قانون أساسي يحمي الحلقة الضعيفة من
هؤالء المهنيين سائقي سيارات األجرة.وسنعمل من أجل
قانون يتماشي ومتطلبات الوقت الحالي ،والذي سيساهم
في حماية الحقوق وتطبيق الواجبات.

إشـهـــار

ما ردكم على من يقول ب�أن ت�سعرية النقل ب�سيارات
الأجرة تعترب مرتفعة ؟
بخصوص تسعيرة النقل الحالية ،نحن نعتبرها أضعف
تسعيرة على المستوى العالمي ،خاصة وأن التسعيرة
الحالية ال تتماشى وتكاليف المهنة ،ولكن لنا من حلول
وبدائل في هذا السياق ،إذ اقترحنا وسيلة النقل الجماعي
بسيارات األجرة ،وهذا ما سيسمح بتخفيض التسعيرة
على المواطن وزيادة مداخيل ممتهني هذه المهنة ،كما أن
الحديث على أن التسعيرة باهظة وتثقل كاهل المواطن،
يستدعي تدخل السلطات الوصية ،ألن هذه التسعيرة ال
تغطي حتى تكاليف المهنة بالنسبة لنا كسائقين ،بداية
مما ندفعه للحصول على رخصة اإلستغالل وصوال
إلى الضرائب وكذا ما يستوجب علينا دفعه للضمان
اإلجتماعي لغير األجراء دون أن ننسى تكاليف السيارة
من قطاع الغيار والوقود ،بالموازاة مع الزيادات التي
شهدها في السنوات األخيرة.
تعرف اجلزائر �أزمة يف قطاع ال�سيارات ،هل لك �أن
تطلعنا على و�ضعية حظرية �سيارات الأجرة يف
بالدنا ؟
تحصي حظيرة سيارات األخرى على المستوى الوطني
حوالي  200ألف سيارة ،منها أكثر من  50بالمئة من
الحظيرة مهترئة ،وهذا ناتج من المرحلة السابقة التي تم
فيها توقيف استيراد المركبات وغلق مصانع التركيب،
وهذا ما ينبهنا للمطالبة بضرورو سن سياسة الدعم
بخصوص وسيلة العمل وهي السيارة التي توفر الراحة
واألمن للسائق والمسافر وتعطي صورة حسنة على البنية
التحتية.
كما ال يمكننا نسيان ضحايا اإلدارة من أصحاب السيارات
المحجوزة على غرار السيارات من عالمة  ،806والذين
زادت معاناتهم في اآلونة األخيرة ،على الرغم من التنديد
الكبير من طرفنا ،ولكن األخطاء تسببت في إجابة مالك
سيارات  806على البطالة اإلجبارية.
ال يخفى على أحد بأن المركبات المهترئة زادت من تأزيم
أوضاع السائقين ،بعدما باتوا مجبرين على دفع تكاليف
أخرى لضمان صيانة سياراتهم ووضعها قيد االستغالل،
من أجل توفير مصاريفهم اليومية ،خاصة في ظل ما
خلف تفشي فيروس كورونا وما انجر عنه من توقف
النشاطات في كافة المجاالت.
ما هي �أو�ضاع القطاع بعد �أزمة كورونا ؟ وما
هي مقرتحاتكم لدعم �سائقي �سيارات الأجرة
وانت�شالهم من الو�ضع ال�صعب ؟
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�ألعاب متو�سطية وهران-2022

حفل االفتتاح �سيكون عمال فنيا متكامال
با�ستعمال �أحدث التكنولوجيات
أكد رئيس لجنة حفلي افتتاح
واختتام ألعاب البحر األبيض المتوسط
وهران  ،2022 -سليم دادة ،أمس
األول ،أن حفل افتتاح هذه التظاهرة
الرياضية الذي سيقام السبت المقبل،
سيكون «عمال فنيا متكامال باستعمال
أحدث التكنولوجيات العالمية».
وقال السيد دادة لدى تنشيطه ندوة
صحفية أن «حفل االفتتاح ألعاب
البحر المتوسط سيكون أكبر حفل
تشهده الجزائر مند االستقالل على
كل المستويات ،وسيكون عمال فنيا
متكامال تشمل كل العناصر التعبيرية
من النص و الكوريغرافيا واإلخراج
و السينوغرافيا مع استعمال أحدث
التكنولوجيات العالمية».
وسيشمل هذا الحفل أوركسترا
سيمفونية تضم حتى  100موسيقي
وكذا تصميم ألول مرة لوحات
فنية على أرضية الملعب على
مساحة  9أالف متر مربع ورسم
أشكال باستعمال  500طائرة بدون
طيار (درون) ألول مرة وفق نفس
المسؤول.
كما سيتم ألول مرة وضع بساط
ذات تكنولوجية عالية على مساحة
 9أالف متر مربع بملعب كرة القدم
للمركب األولمبي الجديد ،الذي
سيحتضن الحفل مما سيعطي صورة
جميلة في شكل شاشة بيضاء عمالقة
مع استخدام ألول مرة أيضا منصة
مرفوعة لحمل الموسيقيين والراقصين
يبلغ عرضها  50مترا فضال عن
استخدام تقنيات جديدة في األلعاب
النارية.
و يضم العرض الفني لحفل االفتتاح

 20لوحة بمشاركة  800شخص من
فنانين و راقصين وتقنيي الصورة
واإلضاءة ،كما أضاف السيد دادة
الذي يعد أيضا المدير الفني للحفل
وكاتب السيناريو مشيرا إلى أن مقدمة
العمل الفني للحفل ستكون مقتبسة من
نص للعالمة سيدي الهواري.
كما سيبرز نص السيناريو الثقافة
الجزائرية بصفة عامة ومناطق
غرب البالد ومدينة وهران ،بصفة
خاصة وأثر الثقافة الجزائرية في
منطقة حوض البحر األبيض المتوسط
والشخصيات الجزائرية التي ساهمت
في الحضارة اإلنسانية على مستوى
البحر األبيض المتوسط ،وفق السيد

دادة ،الذي أشار إلى مشاركة أسماء
فنية جزائرية كبيرة ودولية في
مختلف التعابير الفنية من العزف و
الرقص.
ومن جهة ثانية قدم رئيس لجنة حفل
افتتاح و اختتام ألعاب البحر األبيض
المتوسط خالل هذه الندوة الصحفية
لمحة شاملة حول األجندة الثقافية
المرافقة لهذه التظاهرة الرياضية
والتي تتضمن عدة أنشطة في المسرح
و الفنون التشكيلية و األدب و الغناء
و الرقص و السينما و معار ض
للصناعة التقليدية وأخرى تاريخية
بالمتحف العمومي «أحمد زبانة»
لوهران.

انطالق قافلة املكتبات املتنقلة باجتاه والية وهران
أشرفت وزيرة الثقافة والفنون ،صورية مولوجي ،بقصر الثقافة مفدي زكرياء
بالجزائر العاصمة ،على إعطاء إشارة انطالق قافلة للمكتبات المتنقلة اتجاه
والية وهران ،وكذا تسع واليات مجاورة تضم أزيد من  40ألف كتاب ،وذلك
مرافقة لفعاليات الدورة  19من ألعاب البحر األبيض المتوسط بوهران من 25
يونيو إلى  6يوليو القادم.
و بالمناسبة أوضحت السيدة مولوجي في تصريح لها أن هذه المبادرة « تندرج
ضمن سياسة القطاع لدعم المقروئية والمطالعة العمومية و كذا ضمن مرافقة
ألعاب البحر األبيض المتوسط التي تحتضنها والية وهران» ،مبرزة أن «وزارة
الثقافة والفنون ارتأت تنظيم هذه المبادرة بإطالق قافلة للمكتبات المتنقلة وعددها
 9مكتبات مجهزة تضم  40ألف و  500كتاب في شتى التخصصات من
إصدارات الوزارة ضمن مختلف برامج النشر».
و أبرزت وزيرة الثقافة والفنون أن هذه المكتبات المتنقلة المجهزة «ستجوب
والية وهران بما فيها القرية المتوسطية وتسع ( )09واليات مجاورة لها التي
ستحتضن مختلف الفعاليات الثقافية و الرياضية طيلة أيام التظاهرة الرياضية
على غرار تلمسان ،سعيدة ،تيارت الشلف ،معسكر ،عين تموشنت» مع «لتركيز
على توزيع كتب االطفال.
و بحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي ،أكدت السيدة مولوجي حرص الوزارة على «األهمية والدور الذي
يضطلع به المجتمع المدني والجمعيات لترسيخ فعل المقروئية وتشجيع المطالعة « ،موجهة رسالة لكل فاعلي المجتمع المدني «الحتضان هذه
المبادرة لترسيخ فعل القراءة والمطالعة في الفضاءات العمومية في
كل المناسبات».

�أنور بن مالك يفوز بجائزة عن روايته «احلب يف زمن االوغاد»
حازت رواية «الحب في زمن األوغاد» للكاتب
الجزائري أنور بن مالك ،على الجائزة الكبرى
بباريس و هي جائزة أدبية تمنح مكافأة لعمل خيالي
باللغة الفرنسية ،حسبما أفاد به ناشره بالجزائر.
و تتناول رواية «الحب في زمن األوغاد» التي
صدرت عن دار نشر القصبة ،والتي تم عرضها
بمناسبة صالون الجزائر الدولي للكتاب (24
مارس  2 -ابريل) ،قصة حب في إحدى «األماكن
المعروفة بالالتسامح الديني و الحرب الدائمة و
الطغيان الدموي» ،حسب ناشر الرواية.
للتذكير أن أنور بن مالك الذي ألف زهاء ثالثين
عمال أدبيا ،هو جامعي و مختص في الرياضيات ،وقد امضي أولى أعماله الشعرية في سنة  1984تحت عنوان
«مواكب الصبر النافذ» ،و حاز على جائزة رشيد ميموني سنة  1999عن روايته «العاشقان المنفصالن» التي
ترجمت إلى عشر لغات ،قبل ان يتحصل على عديد الجوائز بفرنسا وبلجيكا عن عمله «ابن الشعب العتيق» في سنة
.2000
تجدر اإلشارة إلى ان الجائزة الكبرى للخيال التي تنظمها منذ سنة  2017مؤسسة األدباء و هي مؤسسة خاصة تكافئ
األعمال األدبية الخيالية (رواية ،قصة ،و أقصوصة) لكاتب فرنسي أو فرانكفوني ،و تمنح في شهر يونيو من كل سنة.
www.elraed.dz
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وهران حتيي ذكرى وفاة
الدكتور حاج ملياين

نظم المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
بوهران ،أمس األول ،ندوة علمية حول األدب و السينما والمسرح
في الجزائر بين الماضي و الحاضر بمناسبة ذكرى وفاة الباحث
السابق بالمركز الدكتور حاج ملياني.
وشارك في الندوة المنظمة بقاعة المحاضرات بالمركز عدد من
األساتذة والباحثين و الكتاب والمخرجين المسرحيين من عدة واليات
من الوطن ،ناقشوا موضوع اللقاء الذي كان أحد محاور مشروع
بحث «الحقول األدبية بالجزائر  ،»2020 2010-الذي كان يشرف
عليه المرحوم حاج ملياني ،رئيس قسم المخيال و السيرورات
االجتماعية سابقا بالمركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية.
وقدم الكاتب المسرحي ،بوزيان بن عاشور ،في مداخلته ،لمحة عن
تاريخ المسرح بالجزائر غداة االستقالل و تأميمه من قبل الدولة شهر
يناير من سنة  1963و « كيف تفاعل مع التحوالت االجتماعية و
الثقافية و السياسية التي عرفتها الجزائر حتى يومنا هذا».
واستعرض من جهته الروائي لعرج واسيني ،في مداخلة عن بعد،
قراءته لموضوع التحويل المسرحي للنصوص األدبية «بين ما
ينتظره الروائيون و الكتاب و بين خيارات المخرجين و اإلكراهات
التي يتعرضون لها في سبيل تحويل النص األدبي والروائي إلى
عرض مسرحي».
وأشار السيد واسيني لعرج إلى أن «كاتب السيناريو و المخرج
المسرحي ملزمون بسبب ضوابط مهنية و واقعية بإحداث تغييرات
على النص األدبي تجعله قابال للعرض و منها تقليص عدد شخصيات
القصة و تغيير مكانتها في القصة رفعا وتخفيضا و تغيير لغة النص
من العربية الفصحى في العموم إلى اللغة العربية الدارجة أو اللغة
البيضاء و هي لغة وسيطة بين الفصحى و الدارجة».
وذكر المخرج المسرحي و الممثل ،عبد القادر جريو ،من المسرح
الجهوي سيدي بلعباس ،أن «تعامل كاتب السيناريو و المخرج
الصحفي مع أطراف أخرى مثل المنتج والموزع و الممثلين في
سبيل إنتاج عمل مسرحي انطالقا من نص أدبي و ضرورة الخضوع
الشتراطات فنية يفرض عليه إحداث تغييرات في النص األصلي».
وثمن الفنان المسرحي ،سمير زموري ،من جانبه« ،مبادرة
السلطات العمومية المتمثلة في إنشاء شعبة الفنون في التعليم الثانوي
لدعم التكوين في المجال الفني و المسرحي كدليل على العناية و
االهتمام بالتكوين في المجال الثقافي لصقل المواهب الشابة التي
تتوفر عليها مختلف جهات الوطن و تمكينها من تطوير أدائها
لتواصل العمل الجبار الذي قام به عمالقة الفن الجزائري في مختلف
المجاالت».
وقدم الصحفي و الكاتب المسرحي ،حميدة عياشي قراءة في
تجربته في عالم المسرح التي «تعود إلى أزيد من  40سنة بعد لقاء
بالمسرحي كاتب ياسين بسيدي بلعباس في سنة  1978ثم تطورت
أثناء التواجد بالعاصمة طالبا ثم صحفيا ،وكيف تفاعل مسرحيا مع
مختلف التحوالت التي عاشتها الجزائر خالل الثمانينات ثم التسعينات
ثم بداية األلفية الجديدة».
ونوهت ليلى مصدق ،األستاذة بجامعة مستغانم و الرئيسة الحالية
لمشروع البحث «الحقول األدبية بالجزائر ،»2010-2020
بالمركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية
بوهران ،بأهمية موضوع الندوة المنظمة تكريما للمرحوم
الدكتور حاج ملياني وأهمية مشاركة فاعلين في ميدان المسرح
من كتاب مسرحيين ومخرجين و فنانين إلى جانب أساتذة و باحثين
أكاديميين في مناقشة الموضوع وإثرائه.
وشمل برنامج الندوة مجموعة من المحاور منها أشكال و
قضايا التحاور و النقل بين األدب و السينما و المسرح و طرائق
االقتباس و التبديل و العالقة بين النص المكتوب و العرض إضافة
إلى محور حول أوجه النشاط المسرحي في الجزائر وآخر يخص
األدب الجزائري و وسائل التواصل من خالل عرض لمجموعة من
التجارب و الشهادات.
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التزام بريتوريا من �أجل حترير القارة الأفريقية من براثن اال�ستعمار

نظام املخزن على �صفيح �ساخن

جنوب �إفريقيا جتدد دعمها حلق ال�شعب ال�صحراوي يف تقرير م�صريه
جددت نائب الوزير اجلنوب �إفريقي للتنمية االجتماعية ،باميال ت�شويتي� ،أول �أم�س ،باجلزائر دعم بالدها حلق
ال�شعب ال�صحراوي يف تقرير م�صريه  ،والتزام بريتوريا من �أجل حترير القارة الأفريقية من براثن اال�ستعمار.
الوكاالت
وخالل ندوة صحفية نظمتها
اللجنة الوطنية الجزائرية
للتضامن مع الشعب الصحراوي
بمخيم الالجئين الصحراويين
بأوسرد بين  18و  20جوان
الجاري ،قالت تشويتي "نجدد
دعمنا لحق تقرير مصير
الصحراء الغربية باسم ريادة
أعضاء مؤتمر رابطة النساء
األفريقيات وشعب جنوب
إفريقيا".
وبعد أن أجرت زيارة إلى
مخيمات الالجئين بتندوف،
أوضحت نائب الوزير أنه
"من الضروري مواصلة دعم
القضايا العادلة والشعوب
المضطهدة .وقد استفدنا نحن
الجنوب أفريقيين من التضامن
ضد نظام األبرتايد".وناشدت
":سنظل
بالقول
المتحدثة
ملتزمين من أجل إفريقيا أفضل
وعالم أفضل بغية تحريرها من
قيود التخلف واالستعمار".
وتأسفت من أن المحتل المغربي
يواصل لغاية اليوم في انتهاك
حق تقرير مصير الناشطين
والمناضلين الصحراويين من
خالل التوقيفات التعسفية وسوء
المعاملة والمضايقات.وذكرت
تشويتي وهي أيضا عضو
اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني
اإلفريقي بأن هذا الحزب من
الناحية التاريخية يلعب دورا
محوريا داخل القارة وعلى
المستوى العالمي ويواصل القيام
بذلك ،قائلة "لهذا السبب يجب
ان نتحد ونواصل التضامن مع
هؤالء المضطهدين في القارة
وخارجها".
وأوضحت نائبة الوزير أن نظرة

يف ظل توا�صل
االحتجاجات ..جمعية
حقوق االن�سان ت�ؤكد
عجز احلكومة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان أن كل
المؤشرات "تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر
األزمة الخانقة متعددة االبعاد التي يعيشها المواطنون
المغاربة" ،في ظل االحتجاجات المتواصلة على
اسعار الوقود والمواد الغذائية الملتهبة التي تثقل كاهل
المواطن البسيط.

المؤتمر الوطني اإلفريقي للعالم
تقوم على مبادئ مؤسسة كما
هو منصوص عليها في ميثاق
الحريات" ،عالم يسوده احترام
حق السيادة الوطنية لكل األمم".
وبعد أن استرجعت الكثير من
الدول استقاللها وتحررت
من براثن القمع االستعماري،
تأسفت تشويتي من وجود في
القرن الـ" 21أمة بأكملها تعيش
في مخيمات ومحرومة من
حقوقها اإلقليمية .فهذا عار !".
وقالت":األمر ليس هينا ولكن
شعب الصحراء الغربية يجب
أن يستمر في الكفاح والمؤتمر
الوطني اإلفريقي سيقدم له
الدعم" .وبخصوص موقف
الجزائر إثر تغير موقف إسبانيا
حول قضية الصحراء الغربية،
ثمنت تشويتي هذا القرار ،مبرزة

ان "الجزائر بلد سيادي دافع
دائما عن القضايا العادلة" ،كما
أشادت باميال تشويتي بالعالقات
"التاريخية" الجيدة بين الجزائر
وبريتوريا والتي قالت إنها
"أعمق بكثير من الخطاب
السياسي والدبلوماسي".
وفي هذا السياق ،أكد رئيس اللجنة
الوطنية الجزائرية للتضامن
مع الشعب الصحراوي ،سعيد
العياشي ،أن "الجزائر وجنوب
إفريقيا تتقاسمان نفس الموقف
فيما يتعلق بإنهاء االستعمار في
ً
أوال
إفريقيا والصحراء الغربية،
احترامًا للقانون الدولي وكذا من
أجل مصلحة إفريقيا نفسها ،و
هذا للمضي قدما نحو مشاكل
حقيقية ،ال سيما تنمية الشعوب
األفريقية".
كما استنكر ،على غرار ضيفه

نائب وزير جنوب أفريقيا،
"االنتهاكات الجسيمة المتكررة
لحقوق اإلنسان في األراضي
المحتلة بالصحراء الغربية"،
معربا عن أسفه على أنه
و بالرغم من كثرة تقارير
المنظمات غير الحكومية ،فإن
المغرب يتمتع بإفالت كامل من
العقاب حيث يحظى بالدعم من
األعضاء الدائمين في مجلس
األمن ،بما في ذلك فرنسا.
وأضاف العياشي بالقول ":هناك
معيار مزدوج في تطبيق القانون
الدولي :حق ألولئك الذين ليس
لديهم حامي وفي هذه الحالة
نعاقبهم ،وآخر لمن يتمتعون
بالدعم ثم نسمح لهم بفعل ما
يشاءون" ،مستشهدا بمثال
المغرب والكيان الصهيوني.

بقطاعي الفر�سية واملحب�س

جي�ش التحرير ال�شعبي ال�صحراوي ينفذ هجمات �ضد
قوات االحتالل املغربي
نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي
هجمات استهدفت تخندقات قوات االحتالل المغربي
بقطاعي الفرسية و المحبس ،حسب البيان العسكري
رقم  565الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وأبرز البيان الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية
(وأص) ،يوم الثالثاء ،أن وحدات جيش التحرير
الشعبي الصحراوي استهدفت قوات االحتالل المغربي

باقصاف مركزة بمنطقة اوديات الشديدة و منطقة روس
لكصيبين بقطاع الفرسية.
كما قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي
تمركزات قوات االحتالل المغربي بمنطقة الشيظمية و
نقطة انذار االحتالل  191بمنطقة اودي ام اركبة بقطاع
المحبس ,حسب البيان ذاته .وكانت مفارز متقدمة من
جيش التحرير الشعبي الصحراوي ,قد ركزت هجماتها

االثنين الفارط ,مستهدفة قوات االحتالل المغربي
بقطاع المحبس وبمناطق لعكد واكويرة ولد ابالل.
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي
مستهدفة معاقل قوات االحتالل المغربي التي تكبدت
خسائر فادحة في األرواح والمعدات على طول جدار
الذل والعار ,يضيف البيان.

املغرب

ا�ستمرار انتهاك حقوق الإن�سان اختيار �سيا�سي ممنهج
للنظام املخزين
أكدت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ،أول أمس ،على أن المملكة تعرف ،في  ،2022استمرارا النتهاك حقوق اإلنسان بشكل
يومي ومتنوع ،مضيفة أن هذه االنتهاكات ليست ظرفية وال عرضية ،بقدر ما هي وليدة اختيار سياسي ممنهج للنظام المخزني ،في
إطار سياق سلطوي موسوم بالقمع.
قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ,عزيز غالي خالل تقديمه للتقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان في سنة 2022
"مواصلة المملكة تضييقها الممنهج على الحريات العامة ,مع استمرار اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان ونشطاء
الحركات االجتماعية والصحافيين والمدونين ،حيث بلغ عددهم  120معتقال سياسيا وبسبب الرأي ومتابعا في حالة سراح" .وهذا العدد
يمثل حسب غالي الحاالت التي تتبعتها الجمعية فقط.
وشدد غالي ,في عرض ّه ,على أن المغرب يعيش انتهاكات واسعة للحقوق والحريات األساسية ,ما يستوجب تحركا عاجال وجديا من
أجل وضع حد لها ,بدل انتاج واستهالك خطابات مطمئنة ومدغدغة للذات .وأضاف أن اختيارات المغرب في مجال حقوق اإلنسان
متعارضة مع التضخم الكبير للخطاب الرسمي والمؤسساتي حول حقوق اإلنسان ,وهي تسعى دائما الحتكار هذا الخطاب لفائدتها
ونزع الشرعية عن أي مقاربة أخرى تناقض ذلك أو تمتحن جدوى "الدور الحمائي" للمؤسسات الحكومية والوطنية العاملة في مجال
إقرار وتعزيز حقوق اإلنسان.
ورصد التقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان في سنة  2022استمرار تدهور مختلف الحقوق سواء السياسية والمدنية و
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها حيث عرفت جملة من الحقوق تدهورا شامال ومنها الحق في العمل والصحة والتعليم
وغيرها.
كما سجلت أكبر جمعية حقوقية استمرار تسجيل وفيات في مراكز الدرك والشرطة وفي السجون ,حيث بلغ العدد خالل العام الماضي,
21حالة وفاة بسبب االهمال و الظلم و سوء المعاملة أو التدخل العنيف للقوات العمومية باإلضافة إلى  93حالة وفاة في أماكن العمل
بسبب غياب شروط السالمة أو أثناء التنقل للعمل دون أن يولى لها االهتمام.
وقالت الجمعية ،إن العنف المفرط الذي تمارسه القوات العمومية أثناء فضها لالحتجاجات والتظاهرات السلمية ،وما يتسبب فيه من
إيذاء واصابات بليغة ،يتعدى أحيانا سوء المعاملة ويرقى إلى مصاف التعذيب .و"توضح الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع مسيرات
األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المستوى الذي قد يصل إليه استعمال القوة وما يتسبب فيه من مس بالسالمة الجسدية للمحتجات
والمحتجين" ,حسب ذات المصدر.

وأدانت الجمعية ,تجاوزات السلطات للقانون و استعمال السلطة فيما يتعلق بالحق في حرية تأسيس الجمعيات والذي تجسد في رفضها
تسلم ملفات التأسيس أو التجديد سواء بشكل مباشر أو عبر البريد المضمون أو بواسطة مفوض قضائي ورفضها تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضدها في هذا الشأن في "استهتار تام بسلطة القانون وتحقير كامل للمقررات القضائية وضرب لقاعدة المساواة أمام القانون".
أما الحق في التجمع واالحتجاج السلمي فقد وقفت الجمعية على العديد من حاالت منع وحظر المظاهرات والتجمعات والوقفات السلمية
والقمع األهوج الذي وصل أحيانا لإلصابات البليغة في صفوف المحتجين والسب والشتم واإلهانات ,فضال عن الكثير من التوقيفات
التحكمية واالعتقاالت التي تحولت في بعض الحاالت إلى متابعات قضائية مقدمة مثال مدينة الرباط والتي اعتبرت أنها أصبحت
مدينة مغلقة يحضر فيها االحتجاج.
وتوقف التقرير عند حرية اإلعالم والصحافة واألنترنيت ,مبرزا أن المغرب عرف تراجعا استثنائيا وغير مسبوق على مستوى حريّة
اإلعالم والصحافة والتدوين ,إذ استمرت االعتقاالت والمحاكمات التعسفية التي طالت الصحفيين والمدونين في إطار سياق سلطوي
موسوم بالقمع والتضييق على الحريّات اإلعالمية.
من جهة اخرى ,دقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة
من المواطنين وذوي الدخل المحدود ،جراء االرتفاع المهول في مستوى المعيشة.
وقالت الجمعية في بيان إن ارتفاع أسعار المحروقات تبعه ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية و المواد األخرى جراء رفع الدولة يدها
عن دعم المنتوجات األساسية والمواد الغذائية وتحرير أسعارها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات االقتصاد.
وحذرت من انفجار الوضع االجتماعي الهش على مختلف األصعدة والقطاعات ,مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع
المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة ,والحكومة بالتدخل لتحديد األسعار أو تسقيفها و"اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة
المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم والوفاء بالوعود االنتخابية".
ودعت الجمعية الحقوقية إلى القيام بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في االرتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء
للحد من ذلك ,مع إعفاء المحروقات من الضرائب المفروضة فوق توقعات موازنة السنة الحالية .وشددت على ضرورة مراجعة أسعار
المحروقات التي تسببت في الغالء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتحقيق في الربح الفاحش لتجار المحروقات.
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وتوقفت الجمعية في بيان لها عند االرتفاعات
الصاروخية في أسعار جميع المواد الغذائية وغيرها,
"بما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة,
إضافة إلى الغالء الفاحش لثمن المحروقات وباقي
الخدمات المرتبطة بذلك".
وأكدت الجمعية الحقوقية ,مسؤولية حكومة المخزن
"فيما آلت إليه األوضاع" ,مطالبة بالتدخل لوقف
موجة الغالء وتسقيف أسعار المحروقات وتعليق
تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على
االستهالك ,وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.
كما دعت إلى التدخل "لوقف كل احتكار للمواد
االستهالكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ,والرفع
من مخصصات الدعم االجتماعي الذي يجب أن يصل
للفئات المحرومة ,إضافة إلى وضع حد لما يسمى
حرية األسعار ومراقبتها ,وضمان مجانية وجودة باقي
الخدمات االجتماعية".
وارتباطا بأزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة
الحيوية ,و أمام سيل االحتجاجات التي خرجت في
عدة مناطق بالمغرب ,طالبت الهيئة الحقوقية ,الحكومة
ب"وقف كل مظاهر االستغالل الذي يضر ويستنزف
هذه المادة الحيوية" ,مشددة على أن "السياسات المائية
والبرامج غير العقالنية هي السبب العميق في تهديد
ساكنة العديد من مناطق البالد بالعطش".
وتتواصل موجة المظاهرات في الشارع المغربي
تزامنا مع الذكرى ال  41لالنتفاضة الشعبية ليوم
 20يونيو  ,1981المعروفة ب "انتفاضة كوميرا"
(الخبز) على الزيادات في األسعار ,حينما خرج الجيش
المغربي لقمع الحركة االحتجاجية ,ما أسفر عن سقوط
العديد من الضحايا.
وفي السياق ,نظمت الجبهة االجتماعية بالمحمدية
لمتابعة أزمة مصفاة "سامير" لتكرير البترول ,االثنين
الفارط ,وقفة احتجاجية تنديدا بالغالء وبتضارب
مصالح الحكومة ,داعية الى اعادة تشغيل المصفاة.
وشدد منسق جبهة إنقاذ "سامير" ,الحسين اليماني -في
كلمة له خالل الوقفة -على التداعيات السلبية إلغالق
الشركة التي "أسست في األصل لمواجهة الصدمات من
قبيل ما نعيشه اليوم ,لكن إغالقها يجعلنا حاليا نعيش
العري الطاقوي".
وأضاف اليماني أن "هذه الوقفة لن تكون األخيرة
وستعقبها أشكال احتجاجية أخرى تنديدا بالغالء
وباستمرار إغالق المصفاة" ،كما عبر المشاركون
في الوقفة االحتجاجية عن استنكارهم لموجة الغالء
التي تطال أسعار المحروقات وباقي المواد األساسية,
منددين بتضارب المصالح داخل حكومة عزيز أخنوش,
و استفادة األخير من ارتفاع أسعار المحروقات في
مراكمة الثروة ,في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة
أزمة خانقة.
ورفع المحتجون العديد من الشعارات المدوية في
المغرب ,ك"األثمان غليتوها والسامير سديتوها
وفالمحكمة وحلتوها" ,داعين الحكومة الى التدخل من
أجل إي جاد الحلول وتسقيف أسعار المحروقات ودعم
المواطنين في هذه المادة ,و استرجاع األرباح الفاحشة
وغير المشروعة لشركات المحروقات مع إعادة تشغيل
مصفاة "سامير" و إنقاذ عمالها.
من جهة أخرى ,أكد "الحزب االشتراكي الموحد"
ان المغرب يعيش ردة سياسية وحقوقية وتراجعا في
مجال الحريات .وأوضحت نبيلة منيب ,األمينة العامة
للحزب ,أن "المغرب يعرف مشكال بنيويا في النظام
السياسي الذي يرفض الديمقراطية ويحارب كل القوى
التقدمية التي تسعى لتحقيق الديمقراطية" .وذكرت
أن "القوى المناضلة يتم شيطنتها وتقزيم حجمها في
االنتخابات" ,مشددة على أنه إلى جانب ثنائية االستبداد
وديمقراطية الواجهة ,فإن المغرب يعاني من معضلة
الفساد.

دويل

اخلمي�س  23جوان  2022املـوافق لـ  24ذو القعدة  1443هـ

13

بعد حياة مليئة بالرويات والق�ص�ص التي
تتحدث عن املعاناة الفل�سطينية

غريب الع�سقالين ..رحيل رمز
ثقايف فل�سطيني

تعترب كو�سائل �ضغط ميار�سها ال�صهاينة �ضد الفل�سطنيني

ت�صاعد ت�ضييقات االحتالل على
املقد�سيني بال�ضرائب والإغالقات
�أكرث من ًّ 250
حمل جتار ًّيا يف البلدة القدمية يف القد�س� ،أغلقت �أبوابها ،ب�سبب ال�ضرائب
الباهظة التي تفر�ضها �سلطات االحتالل على التجار الفل�سطينيني يف القد�س ،وحمالت
الإغالق التي تهدف �أ�سا�سا ،لطم�س املعامل الفل�سطينية فيها.
الوكاالت
ولم يكتف االحتالل بفرض ضرائبه على
التجار وأصحاب المحال ،بل طالت ً
أيضا
المواطنين العاديين ،لتتعدد أشكال الضرائب
الصهيونية تحت مسميات عدة ،منها:
الدخل ،والشراء ،والقيمة المُضافة ،والتلفاز،
والتحسين ،واألمالك والقبور ،إلى جانب
ضريبة المساحة ،التي تُعرف عبريًّا باسم
«األرنونا».
وتفرض بلدية االحتالل في القدس ضريبة
«األرنونا» على الشقق ،وهي بين 100
دوالر و 250دوالرً ا شهريًّا ،تبعًا لمساحتها،
وتتضاعف على المحال التجارية ،لتفوق
الضرائب المفروضة على المقدسيين في كثير
من األحيان ،حجم دخلهم الشهري.
 21نوعً ا من الضرائب تفرض من االحتالل
على المقدسيين ،في مقابل ذلك ،فالخدمات
التي تقدم لهم ،تعد دون المستوى المطلوب،
السيما إذا ما قورنت بما يقدم للمستوطنين.
وبدوره ،قال زياد الحموري رئيس مركز

القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية ،إن
فرض الضرائب على المقدسيين بدأ منذ ضم
القدس بعد عام .1967
وبين الحموري أن معاناة المقدسيين مع
الضرائب ممتدة عبر السنوات ،فيفرضها
االحتالل على المساكن والمحال التجارية،
باإلضافة إلى ضريبة الدخل ،وغيرها من
الضرائب .وأشار إلى أن االحتالل يفرض ما
يقارب الـ  100دوالر على تصنيف المحالت
التجارية ،للمتر الواحد ،موضحً ا أن هناك
فروقات كبيرة في فرض الضرائب على
شرقي وغربي القدس ،ال سيما أن مستوى
المعيشة والدخل في غرب القدس يختلف
تمامًا شرقي القدس .ونبه بأن المقدسيين باتوا
غير قادرين على دفع الضرائب اإلسرائيلية
بأشكالها المختلفة ،ما راكم الديون عليهم ،إلى
ح ٍّد كبير ج ًّدا .ويرى حموري أن االحتالل
فرض الضرائب أداة ضغط على المقدسيين،
سواء لالستيالء على الممتلكات أو الضغط

االقتصادي عليهم.
وأضاف« :هناك أنواع أخرى من الضرائب
كضريبة الدخل والـ % 17والتأمين الوطني
كل هذه ملزم فيها المقدسي حسب القانون
الصهيوني الذي فرض عليه قسرا» .وأكد
أنه ووفق القانون الدولي ،فليس من حق
االحتالل فرض الضرائب السيما أن شرقي
القدس يعد منطقة محتلة ،متابعًا« :وحتى لو
فرضت ،ممنوع أن يستفيد منها االحتالل ،بل
من واجبه أن يعيد صرفها على الفلسطينيين
كخدمات».
وشدد على أن االحتالل يجني ما يقارب من
 35%من ميزانيته المقدسيين ،في مقابل ذلك
فهو ال ينفق عليهم سوى  ، 5%عا ًّدا ذلك
مخالفا للقوانين الدولية.ولفت حموري إلى
أن يقارب الـ  % 80 - 70من المقدسيين
مدينون للضرائب المختلفة وعلى األخص
ضريبة األرنونا.

قال �إن ان�سداد الأفق ال�سيا�سي وغياب الدور الدويل يجرنا نحو الت�صعيد

فتوح يطلع م�س� ْ
ؤولي �أوروبيني على انتهاكات االحتالل حلقوق الفل�سطنيني
أطلع المفوض العام للعالقات الدولية لحركة «فتح» روحي فتوح،
مسؤول العالقات الدولية في اتحاد النقابات النمساوية ماركوس
سترومير ،ومدير مؤسسة فريدريتش ايبيرت األلمانية هانس آلبن،
على التطورات السياسية في المنطقة واالنتهاكات الصهيونية الخطيرة
لحقوق شعبنا الفلسطيني خاصة في القدس المحتلة.
وأكد فتوح خالل اللقاء الذي عقد بمدينة رام هللا ،أمس ،أن انسداد األفق
السياسي وغياب الدور الدولي الضاغط على الكيان الصهيوني ،يجرنا
نحو التصعيد وسحب االعتراف بها.
وشدد على ضرورة تفعيل الحراك النقابي في أوروبا لحماية السالم
المبني على حل الدولتين ،وحماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة

التي أقرتها الشرعية الدولية وشعوب األرض قاطبة ،وإنهاء االحتالل
ونظام الفصل العنصري الصهيوني.
من جانبه ،أعرب سترومير عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني غير
القابلة للتصرف ،ودور النقابات في بناء الوعي حول حقه في تقرير
المصير ،وسعيه لتفعيل وتطوير العالقات النقابية بين فلسطين والنمسا،
وكذلك العالقات مع حركة فتح.
بدوره ،أشاد هانس بالعالقة القوية مع مفوضية العالقات الدولية لحركة
فتح ،وأهمية استمرار العمل المشترك في تطوير العالقات مع المجتمع
األوروبي والنقابات واألحزاب السياسية ،مشددا على حق الشعب
الفلسطيني في االستقالل وحل الدولتين بموجب القانون الدولي.

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين قدري �أبو بكر ي�صرح

االحتالل يرف�ض تقدمي العالج للأ�سرى املر�ضى
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين
قدري أبو بكر ،إن سلطات االحتالل ترفض
تقديم العالج لألسرى المرضى؛ وتحاول
تمرير قوانين تقضي بتحمل األسرى تكاليف
عالجهم في حال سمح لهم ذلك.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد أمس ،في
مقر وزارة اإلعالم بمدينة نابلس ،بمشاركة
رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري
أبو بكر ،رئيس نادي األسير قدورة فارس،
ومدير مكتب وزارة اإلعالم في نابلس ناصر
جوابرة وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية
والشعبية والوطنية بمحافظة نابلس.
وأضاف أبو بكر «إن نحو  23أسيرا

داخل سجون االحتالل يعانون من أمراض
السرطان ،و 11أسيرا يعانون من فشل
كلوي ،و 8أسرى مقعدين و 40أسيرا يعانون
من أمراض خطيرة ،وأكثر من  500أسير
يعانون من أمراض مختلفة».
وأضاف «نبارك لألسير خليل عواودة
انتصاره بعد  111من اإلضراب عن الطعام،
احتجاجا على االعتقال اإلداري ،ونتمنى أن
يحقق باقي األسرى المضربين عن الطعام
مطالبهم ،حيث وصل عدد المعتقلين إداريا
حتى نهاية العام  2021إلى  640أسيرا الذي
اتخذوا خطوات تصعيدية بمقاطعة المحاكم
الصهيونية احتجاجا على سياسة االعتقال

اإلداري».
وشدد أبو بكر على ضرورة تفعيل وتدويل
قضية األسرى حتى تصل الرسالة إلى العالم
أجمع ،مؤكدا أن تحركا دوليا بدا من خالل
اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول .وأشار
إلى أن االسرى يعيشون أوضعا صعبة داخل
سجون االحتالل؛ الذي يحاول التحريض
على األسرى وقضيتهم العادلة.وبين ان قوات
االحتالل تعتقل  30امرأة في سجونها يعانين
ظروفا صعبة للغاية ،فيما ال يزال  170طفال
معتقلين داخل سجون االحتالل منهم من ذوي
االحكام العالية ،مؤكدا أن أكثر من 220
اسيرا يمضون أحكاما عالية.
www.elraed.dz

القاص والروائي الفلسطيني إبراهيم الزنط
توفي أول أمس في مدينة غزة
ّ
الشهير بلقب «غريب عسقالني» ،عن عمر  74عامًا ،بعد حياة علمية وعملية
مليئة بالرويات والقصص التي تتحدث عن المعاناة الفلسطينية.
القاص والروائي إبراهيم عبد الجبار الزنط ،في الرابع من أفريل 1948م
ولد
ّ
في مدينة المجدل ،وكان سادس إخوته العشرة لوالد يعمل تاجرً ا للحبوب
والمواد التموينية ،وفي عام نكبة فلسطين ( )1948لجأت عائلته إلى مخيم
الشاطئ بمدينة غزة ،وكان عمره آنذاك أقل من سنة.
وفي إطار هذه الظروف المعيشية الصعبة نشأ األديب غريب عسقالني ،وتلقى
دراسته االبتدائية في مدرسة هاشم بن عبد مناف (الهاشمية) ،ودرس اإلعدادية
في مدرسة غزة الجديدة لالجئين بمخيم الشاطئ ،وأنهى دراسته الثانوية في
مدرسة فلسطين عام 1965م ،وكان محبًّا للغة العربية وآدابها وثقافتها العريقة
العظيمة.
وآثر األديب غريب عسقالني أن يسلك سبيل التخصص العلمي ،فغادر غزة
يدفعه العزم واألمل ،متوجهًا إلى مصر ،والتحق بكلية الزراعة في جامعة
أسيوط ،ثم انتقل إلى جامعة االسكندرية ،واستطاع بعد تصميم وعزم ،وإرادة
َ
يحوز على شهادة البكالوريوس في (االقتصاد الزراعي) عام 1969م.
قوية أن
وأثناء دراسة عسقالني الجامعية ،وقعت حرب حزيران عام  ،1967واحتل
الصهاينة قطاع غزة ،وع ّدت كل َمن كان خارج القطاع بعد احتاللها يوم 5
حزيران 1967م في ِعداد النازحين ،ورفضت قوات االحتالل السماح لهم
بالعودة إلى القطاع ،وبهذا أصبح غريب عسقالني نازحً ا ،ليعيش حياة اللجوء
مرة أخرى ،وتتقطع به السُ بل.
مفرا
وبعد تخرجه في الجامعة ،تأزمت األمور في وجه عسقالني؛ حيث لم يجد ًّ
إال السفر إلى األردن ،أسوة بأخته الكبيرة التي هاجرت إلى مخيم الوحدات،
َّ
ولعل الرجل يجرب حظه مع المهاجرين الذين كانوا في ذلك العهد يرحلون عن
البالد ،بسبب الظروف القاسية أو هروبًا من مطاردة االحتالل ،ولكن المناخ
العام باألردن كان ملبداً بالغيوم والعواصف في تلك الم ّدة الدقيقة؛ إذ صادف
انتقال عسقالني إلى حياة المخيم هناك بداية الغليان الذي تطور دراماتيكيًّا،
ُ
وقدر له أن يعيش أحداث أيلول المؤلمة ،التي قلبت الموازين رأساً على عقب،
فكان ينفعل ويتألم لما يجرى ،فانخرط في العمل الوطني في صفوف حركة
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كادرا سياسيا.
أدرك األديب غريب عسقالني بفطرته العارفة أن المطالعة والقراءة هما سبيل
المعرفة والثقافة ،حيث كانت تستهوي عسقالني كتب األدب والفكر والتاريخ،
فانضم مع نخبة من أبناء جيله منذ عام 1976م إلى اللجنة الثقافية في جمعية
الهالل األحمر بقطاع غزة ،يجمعهم الهم الثقافي ،ويؤرقهم مصير أمتهم
المشردة ،وكان السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح :ماذا نكتب في جو االحتالل
الخانق الضاغط للتعبير عن الشقاء والبؤس في إطار الظروف الصعبة التي
خلّفها االحتالل؟!
وما من شك ،أن اللجنة الثقافية بجمعية الهالل األحمر بقطاع غزة بقيادة
الدكتور حيدر عبد الشافي منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين اجتذبت
ضروبًا متعددة من أبناء قطاع غزة من طالب العلم والكتّاب والمثقفين ،فكانت
الحاضنة للمشهد الوطني والفكري ،والمنارة التي تسهم في نشر الثقافة ،وتخدم
األدب واألدباء ،والجسر المتواصل مع الكتّاب الفلسطينيين في القدس ،ورام
هللا ،وحيفا ،وعكا ،والناصرة.
وحظيت قصص وروايات غريب عسقالني بشهرة وشعبية واسعتين في
فلسطين والعالم العربي ،وترجم كثير منها إلى لغات دول مختلفة ،وحاز
على العديد من الجوائز؛ جائزة القصة القصيرة من جامعة بيت لحم في عام
1977م ،وجائزة اتحاد كتّاب فلسطين عام 1991م ،وجائزة اتحاد الكتّاب
العرب عام 2016م.

عرب ت�صعيد جرائمه �ضد ال�شعب الفل�سطيني

االحتالل يحاول فر�ض �سيا�سته
اال�ستعمارية العن�صرية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دولة االحتالل تستبق زيارة الرئيس األميركي
جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة بتصعيد عدوانها ضد شعبنا وأرضه ومنازله
وممتلكاته ومقدساته ،وارتكاب المزيد من االنتهاكات والجرائم بحق المواطنين
الفلسطينيين ،في محاولة إلضفاء شرعية أميركية على إجراءات وتدابير االحتالل
العنصرية ضد شعبنا ،وكأنها أصبحت جزءا من الواقع يجب التسليم به.
وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها ،أمس ،أن آخر هذه االنتهاكات كان
التصعيد الصهيوني الحاصل في جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع
المزيد من اإلخطارات بالهدم ،إضافة إلى إعطاء مجالس المستوطنات وزعران
المستوطنين وعصاباتهم المسلحة الصالحية في مالحقة أية أبنية فلسطينية
في تلك المناطق وهدمها ،واالستيالء على اآلليات والجرارات التي يستخدمها
الفلسطينيون ،عدا عن منع المواطنين الفلسطينيين من دخول غالبية مساحة األغوار
بحجج وذرائع واهية أبرزها أنها مناطق عسكرية مغلقة ،وتعميق اقتحامات غالة
المتطرفين للمسجد األقصى المبارك ،وتصعيد عمليات تهويد الحرم اإلبراهيمي
الشريف والبلدة القديمة من الخليل ،ومحاولة فرض السيطرة الصهيونية على مئات
المواقع الدينية والتاريخية واألثرية التي تقع في مراكز البلدات والمدن الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن ترحيب دولة االحتالل بالرئيس األميركي جو بايدن من خالل
تصعيد عدوانها الشامل على األرض المحتلة والوجود الفلسطيني فيها يشكك
بجدية الموقف األميركي الداعي للحكومة الصهيونية المزعومة لوقف هذا التصعيد
قبل وخالل زيارته المرتقبة ،وبالتالي فإن عدم احترام دولة االحتالل واستخفافها
بالموقف والمطالبات األميركية ّيفرغ الزيارة من أي مضمون جدي يتعلق سواء
بوفاء اإلدارة األميركية بتعهداتها والتزماتها التي أعلنتها بمحض إرادتها ،أو
أية جهود أميركية مدعاة بشأن عملية السالم أو حماية وتطبيق مبدأ حل الدولتين
والحرص عليه.
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�أحد الع�شرة املب�شرين باجلنة

�سعد بن �أبي وقا�ص  ..خال الر�سول والرامي الأول

شهد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص
جميع الغزوات مع النبي ﷺ ،وقاد الجيش في
معركة القادسية ،وهزم الفرس ،وهو فاتح
مدائن كسرى ،وباني الكوفة في العراق .وهو
أوّ ل من رمى بسهم في سبيل هللا ،لم يسبقه
في اإلسالم إال أبو بكر وعلي وزيد وهو أحد
العشرة المبشرين بالجنة والـستة الذين رشحهم
عمر بن الخطاب لتكون إمارة المسلمين فيهم.
يُعد سعد بن أبي وقاص أحد أكثر الشخصيات
تبجيال عند أهل السنة والجماعة ،حيث أنه من
السابقين األوّ لين إلى اإلسالم ،وأحد الثمانية
ّ
الذين سبقوا إلى اإلسالم ،وأنه من العشرة
بسهم في
المبشرين بالجنة ،وأوّ ل من رمى
ٍ
سبيل هللا ،وحامل إِحدى رايات المهاجرين
الثالث يوم فتح مكة ،وأحد قادة الفتح اإلسالمي
لفارس ،وأحد الستة أصحاب الشورى الذين
اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من
بعده ،وقد وردت أحاديث وآثار عديدة تبين
فضل سعد ومكانته.
من هو سعد بن أبي وقاص؟
هو  :سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن
عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن
مضر بن نزار بن معد بن عدنان.فهو من بني
زهرة وهم فخذ آمنة بنت وهب أم الرسول،
وقد كان الرسول يعتز بهذه الخؤولة فقد ورد
أنه كان جالسا مع نفر من أصحابه فرأى سعد
بن أبي وقاص مقبال فقال لمن معه ” :هذا
خالي فليرني أمرؤ خاله “ ولد سعد في مكة
سنة  23قبل الهجرة .نشأ سعد في قريش،
واشتغل في بري السهام وصناعة القسي ،وهذا
عمل يؤهل صاحبه لالئتالف مع الرمي ،وحياة
الصيد والغزو ،وكان يمضي وقته وهو يخالط
شباب قريش وساداتهم ويتعرف على الدنيا من
خالل معرفة الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة
في أيام الحج ومواسمها ،المتباينة األهداف
والمتنوعة الغايات.
كيف حاولت أم سعد بن أبي
وقاص أن ترده عن دينه؟
أسلم سعد بن أبي وقاص وهو في الـ17
من عمره ،وكان من أوائل الذين دخلوا في
اإلسالم عن طريق أول الخلفاء الراشدين أبي
بكر الصديق ،وقد أخفقت جميع محاوالت
رده وصده عن اإلسالم .وإلسالم سعد بن

أبي وقاص قصة مع والدته ،التي لجأت إلى
وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم روح
سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه .فقد
غضبت أم سعد بإسالمه غضبا شديدا ،وحاولت
جاهدة أن ترده عن دينه ،إال أنها لم تفلح ،وفي
هذه الواقعة ،روى اإلمام مسلم في صحيحه
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه
رضي هللا عنه قال“ :حلفت أم سعد أال تكلمه
أبدا حتى يكفر بدينه ،وال تأكل وال تشرب،
قالت :زعمت أن هللا أوصاك بوالديك ،فأنا أمك
وأنا آمرك بهذا ،قال :مكثت ثالثا حتى غشي
عليها من الجهد ،فقام ابن لها يقال له عمارة
فسقاها ،فجعلت تدعو على سعد ،الذي الحظ
أمه عندما اجتنبت الطعام ومكثت أياما على
ذلك فهزل جسمها وخارت قواها .يقول سعد :
“وما إن سمعت أمي بخبر إسالمي حتى ثارت
ثائرتها ،وكنت فتى بارا بها محبا لها ،فأقبلت
علي تقول :يا سعد ،ما هذا الدين الذي اعتنقته
فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ وهللا لتدعن دينك
الجديد أو ال آكل وال أشرب حتى أموت فيتفطر
فؤادك حزنا علي ويأكلك الندم على فعلتك التي
فعلت وتعيرك الناس أبد الدهر .فقلت :ال تفعلي
يا أماه فأنا ال أدع ديني ألي شيء” .فلما رأت
أم سعد الجد أذعنت لألمر وأكلت وشربت على
كره منها ونزل قوله تعالى“ :وَ وَ َّ َ ْ
ال ْن َس َ
ان
صيْنا ِ
َ
اه َد َ
ِبوَ الِ َد ْي ِه حُ ْس ًنا وَ إِ ْن جَ َ
ْس
اك لِ ُت ْش ِر َك ِبي مَا لي َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
لَ َك ِب ِه ِع ْل ٌم َف َل ُت ِطعْهُ مَا إِل َّي مَرْ ِج ُعك ْم فأن ِّبئك ْم ِبمَا
ُك ْن ُت ْم َت ْعمَلُ َ
ون” (العنكبوت.)8-
ما هي أهم مواقف سعد بن أبي وقاص؟
كان لسعد بن أبي وقاص مواقف كثيرة
ومشهودة وعظيمة ،تدل على شجاعته ونصرته
لهذا الدين ،فمن ذلك أهمها:
 -1ثباته يوم غزوة أُحد ،فقد أبلى بالء حسنا،
وقيل إنه في هذا اليوم لم َ
يبق حول النبي ّإل
رجالن ،هما سعد بن أبي وقاص ،وطلحة بن
عبيد هللا ،وكانا يقاتالن عنه أش ّد القتال.
 -2اعتزاله للفتنة التي حدثت بين الصحابة من
أهم مواقفه المشهودة ،فعندما جاء إليه بعض
الصحابة يسألونه القتال معهم ،أخبرهم ّ
بأنه لن
يقاتل معهم حتى يعطوه سيفا له عينان ولسان
يقول هذا مؤمن وهذا كافر.
ُ
عائشة رضي هللا عنها قالت:
 -3ما رَوَ ْت ُه
ْ
ُ
“س ِه َر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مَق ِدمَه
َ
المدينة ،فقال“ :ليت ً
رجل صالحً ا ِمن أصحابي
يحرسني الليلة” ،قالت :ف َبي َْنا نحن كذلك ،سمعنا
سالح ،فقال“ :م َْن هذا؟” ،قال“ :سعد
َخ ْش َخ َش َة
ٍ

بن أبي َّ
وقاص” ،فقال له رسول هللا صلى هللا
َ
َ
عليه وسلم“ :ما جاء بك؟” ،قال“ :وَ قعَ في
ٌ
خوف على رسول هللا صلى هللا عليه
نفسي
ُ
ُ
فجئت أحرسه” ،فدعا له رسول هللا صلى
وسلم
ُ
عائشة :فنام رسول
هللا عليه وسلم ثم نام ،قالت
سمعت َغ ِط َ
ُ
يط ُه”.
هللا صلى هللا عليه وسلم حتى
سعد البطل..الرامي األول واألفضل
لم يكن أحد من بين صحابة رسول هللا ،عليه
الصالة والسالم ،في مثل مهارة سعد بن أبي
وقاص ،في الرمي بالسهام .فقد عُ رف بلقب
في اإلسالم ،امتاز به واشتهر ونال به الشرف
العظيم ،وهو أنه أول من رمى بسهم في سبيل
نفسه يذكر ذلك تحدثا بنعمة
هللا ،حتى كان هو ُ
هللا عليه ،وشكرا له بها ،فيقول مفتخرا بحق
وصدق“ :وهللا ،إني ألول رجل من العرب ،رمى
بسهم في سبيل هللا.
ويعتبر سعد الوحيد الذي افتداه الرسول بأبويه
حين قال له يوم أحد“ :ارم سعد فداك أبي
وأمي” ،”..ويقول علي ابن أبي طالب”:ما
سمعت رسول هللا يفدي أحدا بأبويه إال سعدا”.
ولرمية سعد األولى قصة ،ففي السنة األولى
للهجرة النبوية إلى المدينة ،بعث رسول هللا،
أول سرية لمهمة استطالع أخبار وشؤون
المشركين في مكة ،وعَ َق َد الراية فيها لعبيدة
بن الحارث بن عبد المطلب ،وجعله أميرا على
ستين رجال من المهاجرين ،ليس فيهم أحد من
األنصار ،كان من بينهم سعد ،فمضت السرية
في طريقها لتحقيق ما أُمرت به ،فبينما هم في
مسير طريقهم ذلك ،إذ رأوا عددا غير قليل
يفوق عددهم من كفار قريش ،تحت إمرة أبي
ّ
وألن رسول هللا كان بعثهم
سفيان بن حرب،
سرية استطالعية ال قتالية ،لم يبادر أحد من
المسلمين بمهاجمة المشركين ،فلم يقع بين
الفريقين قتال ،إال أن سعدا البطل المقدام ،أبى
إال أن يصيب منهم بيديه القويتين في الحق،
الماهرتين في الرمي ،فأطلق على المشركين
عددا من سهام كنانته ،أصاب بها بعض رجالهم
ودوابهم ،فكان بذلك أول من رمى بسهم
في سبيل هللا ،نصرة لإلسالم ،ودفاعا عن
المسلمين.
خال الرسول ﷺ
بعد ذلك اليوم األغر في حياة سعد بن أبي
وقاص ،شهد مع رسول هللا المشاهد كلها،
وكان المشهد األعظم واألروع ،بالنسبة إليه
في يوم أحد ،إذ تجلت فيه شجاعته في أبهى
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مظاهرها ،عندما دافع عن الرسول دفاعا
ال مثيل له .وبعد غزوة أحد حظي سعد عند
الرسول حُ ظوة عظيمة ،حتى بلغ من شدة حب
الرسول له أنه كان يفتخر به ويباهي ،فيقول إذا
رآه( :هذا خالي ،فليرني امرؤ خاله) .وذلك أن
َشي من بني ُزهرة ،وبنو زهرة هم قوم
سعد ُقر ّ
أم رسول هللا ،السيدة آمنة .بهذا األدب الجم،
ولطف النفس ،ولين الخلق ،وكرم الطبع ،كان
النبي ﷺ يعامل أصحابه ،إنه يقول لسعد :هذا
ّف وعشرين سنة.
خالي .مع أنه يكبره بني ٍ
روايته للحديث
لسعد بن أبي وقاص في رواية الحديث جملة
أحاديث صالحة ،له في صحيحي البخاري
ً
حديثا متفق عليهما،
ومسلم خمسة عشر
وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث ،ومسلم
ً
حديثا ،وله في مسند أحمد بن
بثمانية عشر
ً
حنبل مائة سبعة وسبعون حديثا ،وروى عنه:
عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،وعائشة بنت أبي
بكر ،وعبد هللا بن عباس ،والسائب بن يزيد،
جبير بن مطعم ،وجابر بن عبد هللا بن عمرو
بن حرام ،والمسور بن مخرمة ،وعبد هللا بن
عامر بن ربيعة .كما روى عنه بنوه :عامر،
وعمر ،ومحمد ،ومصعب ،وإبراهيم ،وعائشة،
وقيس بن أبي حازم ،وسعيد بن المسيب ،وأبو
عثمان النهدي ،وعمرو بن ميمون ،واألحنف
بن قيس ،وعلقمة بن قيس النخعي ،وإبراهيم
بن عبد الرحمن بن عوف ،ومجاهد ،وشريح
بن عبيد الحمصي ،وأيمن المكي ،وبشر بن
السلمي ،وأبو صالح
سعيد ،وأبو عبد الرحمن ُ
ذكوان ،وعروة بن الزبير ،وغيرهم .ومن
األحاديث التي رواها عن النبي أنه قال“ :دعوة
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت ال إله
إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،فإنه لم
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب
هللا له”.
آخر من توفي من المهاجرين
ُتوفي سعد بن أبي وقاص عام  55من الهجرة
في العقيق على بُعد  10أميال من المدينة
المنورة وحُ مل إليها ،و ُدفن بالبقيع ،وكان عمره
حين الوفاة  77عاما.
وكان سعد قد أوصى أهله أن يكفن في جُ بة كان
يرتديها يوم غزوة بدر ،قائال( :كفنوني بها،
فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي،
وإنما خبأتها لهذا اليوم) ،ثم حُ مل جثمانه إلى
المدينة المنورة ،وصلى عليه المسلمون في
مسجد رسول هللا ،ودفن بالبقيع ،وكان آخر من
توفي من المهاجرين

الت�سلية
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الإدارة والتحـريـر
مــديـــــر الن�شر:

يومية وطنية �إخبارية
عامة ت�صدر وتوزع
عن الرائد للإعالم واالت�صال
ر�أ�سمالها 300000.00:دج

عبد املجيد ذبيح

رئي�س التحريـر:
عزيــــز طواهــــــر
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مليك ربراب يتولى
رئا�سة مجمع �سيفيتال

أعلن رجل األعمال ،يسعد ربراب تقاعده ابتداء من يوم  30جوان
الجاري وتسليم المشعل البنه مليك ربراب الذي سيكون الرئيس
المدير العام لمجمع “سيفيتال” .وقدم ربراب في بيان له ،نجله مليك
على أنه يحوز شهادات عليا في اإلدارة والمالية ،وقد سبق له شغل
مناصب في سفيتال يعرف المجمع معرفة تامة .على حد قوله.
وأضاف“ :بعد أكثر من  50سنة قضيتها في قلب الحياة االقتصادية
لبالدنا ،واعتقادي القوي لما آل إليه مجمع سيفيتال ،أستطيع أن أقول
إنني عايشت هذه الفترة بكل سرور وفخر .اليوم في نهاية عملية
االنتقال التي بدأت في نهاية عام  ،2020قررت أن أترك جميع
مهامي وصالحياتي على رأس المجمع”.
بالمناسبة ،شكر يسعد ربراب جميع الموظفين في مجمع سيفيتال،
قائال إن لديه ثقة كاملة في الطواقم التي سترافق الرئس المدير العام
الجديد.كما أكد أن سيفيتال ستبقى مؤسسة مواطنة تشارك في تنمية
الجزائر كما أنها ستواصل االستثمار من أجل خلق فرص العمل
وخلق الثروة والمساهمة في الصادرات خارج المحروقات.
ع.ط

حج  2022م1443/ه:

البعثة الوطنية للحج تتكفل با�ست�صدار
ت�صاريح زيارة الرو�ضة ال�شريفة
كشف الديوان الوطني للحج والعمرة ,أمس ،في بيان له,عن تكفل
البعثة الوطنية للحج باستصدار تصاريح جماعية لفائدة الحجاج
الجزائريين الراغبين في زيارة الروضة الشريفة بالمدينة المنورة.
وأوضح نفس المصدر أنه "وبالنظر إلى اإلجراء الجديد الخاص
باشتراط بالمدينة المنورة الحصول على تصريح لمن أراد الصالة
بالروضة الشريفة ,وتلبية لرغبة الحجاج بتمكينهم من هذه الزيارة
المباركة ,فقد تم من خالل تطبيق "اعتمرنا" وبتكفل من البعثة
الوطنية للحج بالتنسيق مع مؤسسة تسيير المسجد النبوي استصدار
تصاريح جماعية في هذا الخصوص لفائدة الحجاج" .وأضاف
البيان في ذات الصدد انه>> سيتم إعداد من قبل البعثة لبرامج
تفويج موزعة حسب الرحالت ,وتعمل إدارة مركز المدينة المنورة
على تنظيم هذه الزيارات بإعداد برنامج خاص بالرجال والنساء
يتم إعالنه بصاالت الفنادق ,كما يشرف على تأطير هذه الزيارات
المرشدون الدينيون والمرافقون التابعون للبعثة".
ع.ط

ب�سبب تواجده بالم�ست�شفى
اثر تعر�ضه لوعكة �صحية

ت�أجيل محاكمة ولد عبا�س
�إلى تاريخ  6جويلية
أجلت محكمة سيدي أمحمد ملف قضية وزير التضامن السابق جمال
ولد عباس إلى تاريخ  6جويلية القادم.وجاء طلب تأجيل القضية من
هيئة دفاع ولد عباس بسبب تواجده بمستشفى مصطفى باشا بعد
تعرضه لوعكة صحية ،باإلضافة لغياب الشهود .ويتابع ولد عباس
في قضية اختالسه ألموال ضحايا اإلرهاب التي تم تقديمها من
طرف أمير الكويت للجزائر كإعانة ،حيث كان استالم تلك األموال
المقدرة بأكثر من  40ألف دوالر من قبل الرئيس الراحل عبد
العزيز بوتفليقة.ويواجه ولد عباس تهم تتعلق بالفساد واختالس أموال
عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغالل الوظيفة.
ر.ن

الم�سيلة:

مروج "الترامادول"في قب�ضة ال�شرطة
أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري التاسع بأمن
والية المسيلة شخصا من أجل ترويج المؤثرات العقلية وحمل
سالح أبيض محظور دون مقتضى شرعي،حسبما أفاد به بيان
صدر أمس عن خلية اإلتصال والعالقات العامة .وذكر البيان أن
وقائع القضية بدأت على إثر ورود معلومات إلى المصلحة مفادها
وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بمحله الكائن بأحد
أحياء قطاع اإلختصاص ،حيث مكنت فريق التحقيق من اإلطاحة به
وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ  27قرص مهلوس من
نوع ترامادول 50ملغ وكذا سالح أبيض محظور (سيف) وكذا مبلغ
مالي قدر بت  2700د.ج يعتبر من عائدات هذه المتاجرة.وأشار
البيان إلى أنه تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه من أجل حيازة
المؤثرات العقلية لغرض البيع وحمل سالح أبيض محظور دون
مقتضى شرعي.
محمد ق

وحجز قرابة � 12ألف
قر�ص مهلو�س بمقرة
فكك أفراد المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالمسيلة شبكة
إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من شخصين
وحجز قرابة 12الف قرس مهلوس،حسبما أفاد به بيان صادر عن
خلية اإلتصال واإلعالم بذات السلك األمني.وذكر البيان أن العملية
التي مكنت من توقيف المعنيان اللذان تتراوح أعمارهما مابين 25
و  30سنة تم من خاللها حجز  11840قرص مهلوس من نوع
بريقابالين  300ملغ كانت مخبأة بإحكام في مركبة سياحية .وأضاف
البيان أنه تم حجز المركبة و وضعها بالمحشر البلدي فور اإلنتهاء
من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى
محكمة مقرة.
محمد ق

مواازاة مع توقيف 11عن�صر دعم للجماعات الإرهابية وغيرها من العمليات

عنا�صر الجي�ش الوطني ال�شعبي في مكافحة مافيا التهريب
تمكنت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي ،في عمليات منف�صلة عبر التراب الوطني ،في الفترة الممتدة من � 15إلى
 21جوان الجاري ،من توقيف  11عن�صر دعم للجماعات الإرهابية و�إحباط محاوالت �إدخال �أزيد من  13قنطار من
المخدرات عبر الحدود مع المغرب ،ح�سب ما جاء �أم�س في ح�صيلة لوزارة الدفاع الوطني.
عزيز طواهر
وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق
الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة
اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة
بكل أشكالها ،نفذت وحدات ومفارز
للجيش الوطني الشعبي ،خالل الفترة
الممتدة من  15إلى 21جوان ،2022
عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج
نوعية تعكس مدى االحترافية العالية
واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا
المسلحة في كامل التراب الوطني".
وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار
مكافحة اإلرهاب" ،أوقفت مفارز
للجيش الوطني الشعبي  11عنصر

دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات
منفصلة عبر التراب الوطني".
وفي إطار "عمليات محاربة الجريمة
المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة
الهادفة إلى التصدي آلفة االتجار
بالمخدرات ببالدنا ،أوقفت مفارز
مشتركة للجيش الوطني الشعبي،
بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن،
بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية
والثالثة 9 ،تجار مخدرات وأحبطت
محاوالت إدخال كميات كبيرة من
المخدرات عبر الحدود مع المغرب،
تقدر بـ  13قنطار و  68كيلوغرام
من الكيف المعالج ،في حين تم توقيف
 19تاجر مخدرات آخرين وضبط 9

إشـهـــار

نظير �إ�سهامه في تدعيم العالقات
بين اليابان واالتحاد الإفريقي

الدبلوما�سي ا�سماعيل �شرقي
يقلد و�سام "ال�شم�س الم�شرقة -
النجمة الذهبية والف�ضية"
تم اسداء المفوض السابق لمجلس السلم واألمن في االتحاد
األفريقي ،الجزائري سماعيل شرقي ،وسام "الشمس
المشرقة  -النجمة الذهبية والفضية" ،أعلى تكريم في دولة
اليابان ،نظير "اسهامه في تدعيم العالقات بين اليابان
واالتحاد األفريقي في مجال السلم و األمن".
أكد السفير الياباني بالجزائر ،كونو أكيرا ،في كلمة ألقاها
خالل حفل التقليد ،أن "هذا التكريم يعبر عن تقدير اليابان
الكبير وشكرها العميق للسيد شرقي نظير إسهاماته الكبيرة
في تعزيز العالقات بين اليابان واالتحاد األفريقي في مجال
السلم واألمن ،في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في
أفريقيا (تيكاد)".
وأشاد السفير الياباني بالتجربة الثرية والمميزة للدبلوماسي
الجزائري ،مؤكدا أن السيد شرقي "لعب دورا رائدا في
تعزيز العالقات بين اليابان واالتحاد األفريقي ،ال سيما خالل
مؤتمر تيكاد السابع الذي عقد في يوكوهاما في عام ،2019
لما جعل من االجتماع الخاص حول السلم واألمن في منطقة
الساحل -الذي ترأسه مناصفة بصفته المفوض المسؤول عن
االتحاد األفريقي -أحد الركائز التي مكنت من استمرار الدعم
الدولي في منطقة الساحل".
وأضاف الدبلوماسي الياباني أن مساهمة السيد شرقي كانت
أيضا بارزة للغاية "خالل المؤتمر الخاص لالتحاد األفريقي
في القرن األفريقي والمنطقة المجاورة ،الذي ترأسه مناصفة
مع وزير الخارجية الياباني وشارك فيه رئيس وزراء اليابان
آنذاك" ،آبي شينزو ،مشيرا إلى أن "مبادرة مؤتمر طوكيو
الدولي للتنمية في أفريقيا أطلقتها اليابان عام  1993بهدف
إحياء اهتمام دول العالم بأفريقيا وإنشاء منتدى للنقاش".كما
أشاد السفير الياباني ،في هذه المناسبة ،بالعالقات "الممتازة"
بين اليابان والجزائر ،وهنأ الجزائريين بالذكرى الستين
( )60لالستقالل التي تصادف ،كما قال ،الذكرى الستين
أيضا إلقامة العالقات الديبلوماسية بين البلدين.
من جهته ،أعرب سماعيل شرقي الذي يشغل حاليا منصب
مستشار لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني ،مكلفا
بالعالقات الدولية والتعاون البرلماني ،عن "فخره بهذا
التكريم الذي يثمن فضائل الصداقة واالعتراف باالستحقاق
من قبل األمة اليابانية" ،شاكرا في هذا الصدد االمبراطور
الياباني ،ناروهيتو" ،رمز الدولة ووحدة الشعب الياباني".
وأشاد أيضا بعالقات الصداقة "رفيعة المستوى" التي تجمع
طوكيو بالجزائر منذ االستقالل ،مشيرا إلى أن اليابان يعتبر
"شريكا محترما على المستوى الدولي ،يساهم في حفظ السلم
وترقية التنمية".
كما أكد أن "هذا الجهد له تجليات أكبر في افريقيا من خالل
مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا الذي ما فتئ يساهم
في ترقية المشاريع التنموية لفائدة الشعوب االفريقية"،
موضحا أن الدورة الثامنة ( )8من المؤتمر ستنعقد مع نهاية
شهر أغسطس القادم بالعاصمة التونسية .ويذكر أن وسام
الشمس المشرقة-النجمة الذهبية والفضية قد سلم إلسماعيل
شرقي بعد قرار الحكومة اليابانية في  29أفريل .2021
�إ�.س

كيلوغرام من نفس المادة و49831
قرص مهلوس خالل عمليات مختلفة
عبر النواحي العسكرية األخرى".
من جهة أخرى" ،أوقفت مفارز
للجيش الوطني الشعبي ،بكل من
تمنراست وبرج باجي مختار وعين
قزام وجانت 83 ،شخصا وضبطت
 21مركبة و 104مولد كهربائي و47
مطرقة ضغط و  5أجهزة للكشف
عن المعادن وكميات من المتفجرات
ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى
تستعمل في عمليات التنقيب غير
المشروع عن الذهب ،في حين تم
توقيف  9أشخاص وضبط  10بنادق
صيد و  13000علبة سجائر و 31

الرائد2022/06/23 :

طن من المواد الغذائية الموجهة
للتهريب ،وهذا بكل من ورقلة
والوادي وعين قزام وباتنة وخنشلة".
كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع
مصالح الدرك الوطني "محاوالت
تهريب كميات ضخمة من الوقود تقدر
بـ  32740لتر بكل من برج باجي
مختار والوادي وتبسة والطارف
وسوق أهراس" .وفي سياق آخر،
أحبط حراس السواحل "محاوالت
هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية
وأنقذوا  48شخصا كانوا على متن
قوارب تقليدية الصنع ،فيما تم توقيف
 280مهاجر غير شرعي من جنسيات
مختلفة عبر التراب الوطني".

