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رزيق يوؤكد اأن م�صروع القانون الجديد ي�صمح 

بتحفيز الإنتاج المحلي وترقية ال�صادرات 

 دفتــر �صــــروط محكــــــــم
  ل�صمــــــــان ال�صفافيــــــــة
 في ت�صيير المناطق الحرة

 ك�صف عن اإح�صاء

  196 موؤ�ص�صة تنتج 

 محليا الأدوية

 والم�صتلزمات الطبية
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"عقدة الجزائر" توّرط المخزن في ف�صيحة اإفريقية جديدة

 "دمـــاء الالجئين" تهدد ع�ص�يـــة 
المغرب في البرلمـــان االأفريقـــي

بن باحمد: "الجزائر تمتلك الي�م ن�صيجا �صناعيا �صيدالنيا معتبرا"



وخالل جلسة علنية بمجلس األمة خصصت 
لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون, والتي 

ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور 
وزيرة العالقات مع البرلمان بسمة عزوار, 

أوضح رزيق أن النص الجديد سيساهم من خالل 
تحديده للقواعد المنظمة للمناطق الحرة, في تحفيز 

االنتاج المحلي وتنويعه وفي ترقية الصادرات 
وخفض فاتورة االستيراد.

وبموجب مشروع هذا القانون, المكون من 21 
مادة مقسمة على خمسة فصول, سيتم منح امتياز 

تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها 
لدى إدارة االمالك الوطنية, حسب السيد رزيق, 

مضيفا أن ذلك سيرافق مع مزايا جبائية وجمركية 
على االنشطة التجارية التي تتم داخلها.

ويندرج مشروع هذا القانون -يضيف رزيق- 
“في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة 

من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات 

معالجة إشكالية محاربة التهريب من خالل تطوير 
التجارة الخارجية وذلك بإنشاء مناطق حرة مع 

البلدان اإلفريقية المجاورة”.
وذكر الوزير بأنه تم تنصيب فوج عمل يشمل 
كل القطاعات الوزارية المعنية إضافة إلى بنك 

الجزائر, لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع 
من المناطق, مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات 

الصلة بالموضوع واألكاديميين الجزائريين.
ويتم داخل هذه المناطق تسهيل النشاطات 

من خالل توفير مجموعة واسعة من الحوافز 
)البنى التحتية واإلعفاءات الجمركية والضريبية 

واإلجراءات اإلدارية المبسطة..(كأداة من أدوات 
سياسات التنمية االقتصادية الوطنية, يقول السيد 

رزيق مشيرا إلى أن هذه المناطق تعمل اآلن على 
جلب المؤسسات الناشئة والشركات األجنبية التي 

يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
وزيادة على ذلك, تعتبر هذه المناطق أحدى آليات 

التنمية على المستوى الوطني واإلقليمي عن 
طريق خلق فرص العمل وتحسين التكوين المهني 

وتطوير وتنويع الصادرات وجذب االستثمار 
األجنبي المباشر إلى جانب زيادة عائدات العملة 

األجنبية, حسب السيد رزيق.
ولهذا, يضيف الوزير, فإن إنشاء هذا النوع من 

المناطق “يتوافق ويخدم الرؤية االستراتيجية 
المتبناة واالختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبالد 

في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط 
تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع 

االقتصاد الوطني وترقية الصادرات”.
وأكد أنه بعد مصادقة مجلس االمة على مشروع 

هذا القانون, سيتم استصدار النص التطبيقي 
المتعلق به حيث سيتم انشاء دفتر شروط لصاحب 
االمتياز يحدد من خالله الموقع الجغرافي للمنطقة 
الحرة والنشاط المرخص به وغيرها من الشروط 

الذي يتضمنها دفتر الشروط. ويذكر أنه تمت 
المصادقة باإلجماع على مشروع هذا القانون, 

االسبوع الماضي, من طرف نواب المجلس 

الشعبي الوطني )الغرفة السفلى للبرلمان(.
إلى ذلك، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات 

أنه سيتم وضع جهاز إداري “مرن” ودفتر شروط 
“محكم” لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق 

الحرة. وأوضح رزيق في رده على أسئلة 
وانشغاالت أعضاء مجلس األمة، أن النص الجديد 
يتضمن عدة تدابير لضمان الشفافية والقضاء على 

كل أشكال البيروقراطية مهما كان نوعها.
وأضاف أن هذه التدابير ستسمح بجذب المتعاملين 
الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، 

األجانب على أساس مناقصات تتميز بالشفافية 
وعلى أساس دفتر شروط “دقيق” يضمن عدم 

تعسف اإلدارة.
والستقطاب المستثمرين، أكد الوزير أنه سيتم 
الترويج عن طريق الديبلوماسية الجزائرية، 

السيما عبر السفارات، للمناطق الحرة، بغرض 
التسويق لما تزخر به الجزائر من قدرات 

اقتصادية تتنوع حسب خصوصيات كل منطقة 
في البالد.

من جانبهم ثمن أعضاء مجلس األمة, أمس, 
التدابير الواردة في مشروع القانون المحدد 

للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة, 
داعين إلى التسريع باستحداث هذا النوع المناطق 

التي تسمح بترقية الصادرات الوطنية. واعتبر 
أعضاء مجلس األمة أن مضمون هذا النص 

طموح ومهموأنه من الضروري الشروع في 
تنفيذه على أرض الواقع سريعا.

كشف مجمع سوناطراك عن استكشاف غازي هائل في مكمن لياس الكربوناتي 
“LD2” على مستوى رقعة استغالل حقل حاسي الرمل، وأظهر التقييم األولي لهذه 

اإلمكانات حجما يتراوح بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف، 
ووصف سوناطراك االستكشاف بواحد من أكبر عمليات إعادة تقييم االحتياطيات 

خالل العشرين سنة الماضية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة في 
السنوات األخيرة.

أدى انحسار المخاوف بشأن الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا كوفيد 
19 لعودة الحركية لإلقتصاد العالمي، وتحركت معه الحفارات باآلبار، وارتفعت 
معدالت الضخ بمختلف خطوط األنابيب وعادت الناقالت لقطع البحار وتوصيل 

الشحنات، ما جعل الطلب يتضاعف، مقابل تخوف من شح اإلمدادات.
لم يكد يستفق العالم من تداعيات زلزال فيروس كورونا الذي تسبب في توقف كافة 

النشاطات وتعطلت معه الحفارات بمختلف الحقول واآلبار، ليهتز العالم مجددا بفعل 
التوترات الجيوسياسية، التي أحدثتها العمليات العسكرية الروسية على األراضي 

األوكرانية، ما دفع بمنحى األسعار لإلرتفاع وسط مخاوف من شح اإلمدادات، ما 
دفع بالعديد من الدول البحث عن حلول بديلة النفط والغاز الروسي، ووضعت عدة 

دول، على غرار ايطاليا واسبانيا وآخرها ألمانيا خيار الجزائر كأفضل حل للحصول 
على إمدادات إضافية، تمكن من تغطية احتياجاتها المتزايدة، في ظل موقعها 

الجغرافي وتوفرها على أنابيب النقل ومختلف البنى التحتية الالزمة.
وأجمعت العديد من التقارير، بأن العالم قد يشهد نقصا في المعروض عند تعافي 

الطلب بالكامل، خاصة إذا لم تطلق الدول المنتجة للنفط والغاز استثمارات لتغطية 
الطلب، ما يبرز أهمية االستثمارات، التي أطلقها مجمع سوناطراك.

وتمكن مجمع سوناطراك بالتنسيق مع شركائها من تحقيق أربع استكشافات منذ 
بداية العام الجاري، والتي من شأنها رفع إنتاج البالد، خاصة وأنها قد قامت بتوقيع 
اتفاقيات جديدة للرفع من امداداتها الغازية لبعض الدول، كما سمح الطلب المتزايد 
للنفط من رفع إنتاج الجزائر والذي وصل ل 01 مليون و39 ألف برميل يوميا، 

ما سيعود بالنفع على الخزينة العمومية، حيث ينتظر أن تعرف مداخيل النفط خالل 
السنة الجارية ارتفاعا لتتجاوز ال 50 مليار دوالر، في ظل االرتفاع المتواصلة 
ألسعار النفط والتي تجاوزت 117 دوالرا يوم أمس، فيما تضاعفت أسعار الغاز 

المسال في األسواق الطاقوية األوروبية بسبع مرات بالمقارنة، مع ما تم تسجيله قبل 
بداية العمليات العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية.

وستسمح االستكشافات الجديدة، من تعزيز مكانة الجزائر في السوق الطاقوية 
العالمية، خاصة وأنها محط أنظار العديد من الدول الراغبة في االستفادة من شحنات 
إضافة بديلة عن الغاز والنفط الروسي، والتي تتصدرها دول االتحاد األوروبي، التي 
قررت فرض حظر على صادرات الطاقة الروسية.وقد أدت التوترات الجيوسياسية 

الحاصلة شرق أوروبا، لتحرك بعض الدول لتوفير إمدادات بديلة عن الغاز 
الروسي، إذ اتفقت الجزائر مع ايطاليا لرفع امداداتها بنحو 8 مليارات متر مكعب 
في العام، والتي ال تتجاوز حاليا 21 مليار متر مكعب وتم ابرام اتفاق مع إسبانيا 

لرفع اإلمدادات من 8 مليارات متر مكعب لحوالي 10,5 مليار متر مكعب.
يشار إلى أن الجزائر تسعى في اآلونة األخيرة لتجسيد مشروع خط أنابيب الغاز 

العابر للصحراء TSGP ووضعه قيد االستغالل في أقرب اآلجال، لنقل ما بين 20 
و30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري مرورا بدولة النيجر.

ف.م

ع.ط

ثمن امل�شاورات التي يجريها رئي�س 

اجلمهورية مع كافة اأطياف املجتمع

�لرئي�س تبون ي�ستقبل �أمني عام 
�إحتاد �لفالحني �جلز�ئريني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، األمين العام 
لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, حسب 
ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح البيان أن اللقاء الذي 

جرى بمقر رئاسة الجمهورية, حضره رئيس ديوان رئاسة 
الجمهورية عبد العزيز خلف.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, قال 
األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين أن الرئيس تبون 
"يولي, منذ توليه قيادة البالد, أهمية كبرى للشأن الوطني الداخلي, 

الذي يعد أحد ركائز بناء دولة قوية جديدة ومتجددة" وذلك من خالل 
''الدعوة الصادقة إلى لم شمل الجزائريين وإزالة حواجز التواصل''.

واعتبر ديلمي أن المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع 
كافة أطياف المجتمع "دليل على حسن التوجه وعقالنية الطرح لبناء 

الجزائر الجديدة, يكون عمادها التشاور والتواصل, للوقوف على 
الرأي السليم في كل أمورنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية".

وأج

�لفريق �سنقريحة ي�ستقبل 
�ملدير �لعام لل�سركة �لرو�سية 

روزوبورون �إك�سبورت
استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد 

شنقريحة، أمس، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، المدير 
العام للشركة الروسية "روزوبورون إكسبورت"، ألسكندر 

ميخييف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح 
نفس المصدر أنه "خالل هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء 
من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا 
أعضاء الوفد الروسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة 

التعاون العسكري بين البلدين وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة 
باالرتقاء به إلى مداه المنشود"، كما تبادل الطرفان، في ختام 

اللقاء، هدايا رمزية، وفقا لذات المصدر.
ق. و
اأربع ا�شتك�شافات هامة يف قطاع املحروقات

كرونولوجيا ��ستك�سافات 
�سوناطر�ك �سنة 2022
أعلن مجمع سوناطراك بتاريخ ال 27 جوان تمكنه من تحديد 

إمكانات هامة جديدة من المحروقات في مكمن لياس الكربوناتي 
“LD2” على مستوى رقعة استغالل حقل حاسي الرمل، وأظهر 
التقييم األولي لهذه اإلمكانات حجما يتراوح بين 100 و 340 
مليار متر مكعب من الغاز المكثف، مشيرا إلى أن االستكشاف 

يعد من أكبر عمليات إعادة تقييم االحتياطيات خالل العشرين سنة 
الماضية.

ويعتبر االستكشاف الغازي الجديد، الذي أعلن عن مجمع 
سواطراك، الرابع في قطاع المحروقات، خالل العام الجاري، 
وسبقه تحقيق ثالث استكشافات أخرى. وقد سجل االستكشاف 
النفطي األول لقطاع المحروقات خالل العام الجاري، بتاريخ 

ال 20 مارس، بمنطقة زملة العربي الواقعة في حوض بركين 
وأشارت التقديرات األولية لمجمع سوناطراك، بأن احتياطاته تصل 

لحوالي 140 مليون برميل من النفط، وتمت العملية بالتعاون مع 
شركة إيني اإليطالية.

وأنتجت البئر المكتشفة في حوض بركين بمرحلة االختبارات 
نحو 7 آالف برميل من النفط يوميا، مع 140 ألف متر مكعب 
من الغاز المصاحب يوميا، حسب ما كشفت عنه بيانات شركة 

سوناطراك.وأوضح المجمع، بأن البئر المكتشفة في حوض بركين 
تدخل ضمن 5 آبار للنفط تستهدف سوناطراك حفرها في المنطقة 

الشمالية للحوض، إذ تؤكد النتائج األولية احتواء محيط زملة 
العربي على احتياطيات نفطية هامة.

وبتاريخ ال 29 مارس 2022، تم الكشف عن استكشاف جديد 
في بئر ترسيم غرب عقلة الناصر 2 الواقعة شمال حقل حاسي 
مسعود، وهو ما أسهم في رفع إجمالي احتياطيات الخام غرب 

عقلة الناصر 2 إلى 961 مليون برميل من النفط، ويقدر احتياطي 
البئر الجديدة بنحو 415 مليون برميل.

وتشير االختبارات، التي قام بها مجمع سوناطراك، إلى أن البئر 
الجديدة في غرب عقلة الناصر، أنتجت 490.5 ألف برميل يوميا 

من النفط، 186 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتواصلت االستكشافات، إذ تم في نهاية شهر مارس  اإلعالن عن 

نجاح المجمع في تقييم بئر االستكشاف أوالد سيدي الشيخ 1 في 
محيط العوابد الواقعة في والية البيض، على بعد نحو 158 كم 

غرب حاسي الرمل.
وأشار، بأن بئر االستكشاف المتواجدة في أوالد سيدي الشيخ، 
كشفت وجود نفط خام وغاز مصاحب في مكمن طبقات لياس 

الكربونية، وأوضحت سوناطراك، بأن تقييم اإلنتاج الذي أجري 
على هذا المكمن أعطى نفطا خاما وغازا مصاحبا بمعدالت تدفق 

بلغت 925 برميل نفط يوميا، و6456 مترا مكعبا من الغاز يوميا.
ف.م
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رزيق يوؤكد اأن م�صروع القانون اجلديد ي�صمح بتحفيز الإنتاج املحلي وترقية ال�صادرات 

دفرت �سروط حمكم ل�سمان �ل�سفافية
يف ت�سيري �ملناطق �حلرة

عر�س وزير التجارة وترقية ال�صادرات كمال رزيق، اأم�س، على اأع�صاء جمل�س الأمة، م�صروع القانون 

املحدد للقواعد العامة املطبقة على املناطق احلرة، موؤكدا اأنه �صيتم و�صع جهاز اإداري مرن ودفرت �صروط 

حمكم ل�صمان ال�صفافية التامة يف ت�صيري املناطق احلرة.

الإعالن عن ال�صتك�صاف الطاقوي الرابع يف 6 اأ�شهر

حقول نفطية وغازية جديدة تعزز مكانة �جلز�ئر يف �ل�سوق �لعاملية



يبدو أن فضائح وجرائم المغرب لم ولن تتوقف، 
فبعد واقعة مقتل الجئين افارقة امام السياج الحدودي 
المغربي، عاش البرلمان االفريقي أمس، فضيحة من 

العيار الثقيل أبطالها نواب مغاربة، دفعهم حقدهم الدفين 
على كل ما هو جزائري إلى مخالفة النظام الداخلي 

وبروتوكول البرلمان االفريقي، وفق ما أورده الموقع 
االخباري "سبق برس"، امس، فإن مئات النواب 

الحاضرين من الدول االفريقية لجلسة تنصيب األعضاء 
الجدد وانتخاب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الخمسة 

الجيوسياسية في جوهانسبورغ، قاموا بتزكية النائب 
بالمجلس الشعبي الوطني العمالي بهجة، لتالوة القسم 

المنصوص عليه قانونا بصفتها أصغر الحاضرين، 
ولقد ردد النواب الخمسة الممثلون للجزائر في الهيئة 
االفريقية ودول أخرى القسم، في حين تجاهل النواب 

المغاربة األمر، وهو ما أثار استياء باقي النواب.
ولعل البغيضة التي يكنها المغرب للجزائر جعلته 

يتمادى في الخطأ، وتبرير سقطاته المتكررة ليحاول 
في كل مرة عبثا أن يجر الجزائر إلى مستنقع 

فضائحة، غير أن مكانة وسمعة الجزائر سرعان 
ما تفضح مؤامرات المخزن، فقد سارع نواب من 

عدة دول افريقية للتحضير إلمضاء عريضة تطلب 
بتعليق عضوية المغرب داخل البرلمان االفريقي إلى 

غاية تقديم نوابه اعتذارا رسميا عن الحادثة وأداء 
القسم من جديد، كما يجري نقاش بين عدة دول من 

أجل عقد جلسة تخص مقتل عشرات األفارقة أمام 
السياج الحدودي ومساءلة المغرب عن الواقعة وتحديد 
المسؤوليات، خصوصا بعد تحركات االتحاد االفريقي 

في هذا الصدد، حيث لقي 23 مهاجراً على األقل 
حتفهم بعد استخدام قوات المخزن المغربي القوة ضدهم 

أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر إلى مليلية من 
األراضي المغربية.

وفي كل مرة، يبرهن المغرب مدى الحقد والبغيضة 
التي يكنها تجاه كل ما هو جزائري، فلقد عّرى رد 

فعلهم المخزي الختيار نائب جزائري، موقفهم المعادي 
للجزائر، حيث لم يستسيغوا اختيار النائب الجزائرية 

لتمثيل المجموعة وترديد القسم، خاصة وأنهم بقوا 
بعيدين لعقود عن االتحاد االفريقي والهيئات التي تتفرع 

عنها، وعادوا كدخالء وغير منسجمين مع لوائحه 
ومواثيقه التي تتناقض مع احتالل المخزن لجمهورية 

الصحراء الغربية واالنتهاكات ضد االنسانية التي قامت 
بها قوات مسلحة مغربية ضد مواطنين من دول افريقية 

على مستوى الحدود مع اسبانيا يوم الجمعة.

 بالين: " املغرب ي�شن عدوانا على اجلزائر

 يف حني ال ميلك ال�شجاعة لتحمل العار"

وفي رده على افتراءات المخزن ومحاوالته إقحام 
الجزائر في مجزرة مليلية التي راح ضحيتها 37 

مهاجرا، قال المبعوث الخاص للمغرب العربي 
والصحراء الغربية، عمار بالني، في تصريح صحفي،  

"إن النظام المغربي ال يمتلك الشجاعة لتحّمل العار، 
لذلك فهو  يبحث دائًما عن كبش فداء حتى يتنصل من 

مسؤولية أفعاله"، داعيا الرباط لالعتراف بتسوياتها 
الزائفة لوضعيات المهاجرين القادمين من دول الساحل، 

بداًل من "إلقاء الحجارة بطريقة غير شريفة على 
جيرانها".

وفيما يتعلق بادعاءات السفارة المغربية بشأن ما 
وصفته بـ "التراخي المتعّمد" على الحدود الجزائرية، 

حيث أصدرت بيانا عقب المجزرة تزعم فيه أن 
"مهاجمين مدربين دخلوا المغرب عبر الحدود مع 

الجزائر، لتنظيم محاوالت عبور المهاجرين إلى مليلية، 
مستغلّين التراخي المتعّمد هناك"، أكد عمار بالني أن 

"حدود الجزائر مؤّمنة بالكامل إلحباط محاوالت إدخال 
المخدرات من المغرب، الذي يشّن عدوانا حقيقيا على 

بالدنا".
وال تزال مجزرة المخزن محل رفض لدى مختلف 

الهيئات االفريقية، فقد شجب رئيس مفوضية االتحاد 
اإلفريقي، التشادي موسى فقي محمد ما وصفه 

بـ"المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين األفارقة" خالل 
محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلة  وطالب بفتح 

تحقيق في هذه المأساة.

اإميان. �س

03االأربعاء 29 جوان 2022 املـوافق لـ 30 ذو القعدة 1443 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

قال اإنه دليل على مت�شكها بوطنها االأ�شلي، لعمامرة يوؤكد

ح�سور وفد من �سباب اجلالية بفرن�سا يف هذه الفرتة بالذات باجلزائر مهم جدا
اعترب وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية 

الوطنية باخلارج رمطان لعمامرة، اأول 

اأم�س، اأن ح�شور وفد من �شباب اجلالية 

اجلزائرية املقيمة بفرن�شا يف هذه الفرتة 

بالذات يف اجلزائر "مهم جدا مما يوؤكد مدى 

مت�شكها بوطنها االأ�شلي".

اإ.�س

أوضح الوزير في كلمة ألقاها خالل مأدبة عشاء 
أقيمت على شرف وفد من شباب الجالية الجزائرية 

المقيمة بفرنسا الذي حضر افتتاح الطبعة الـ 19 
أللعاب البحر األبيض المتوسط بدعوة من رئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون أن مشاركة هذه 
الجالية في مختلف االحتفاالت التي تقام في الوطن 
"مهم جدا الن ذلك يذكرنا بالتضحيات الجسام التي 
قدمها األسالف من الجزائريين الذين كانوا يقيمون 

في الخارج من أجل استرجاع السيادة الوطنية 
والحرية.«

وذكر لعمامرة ب "أهمية مشاركة هذه الجالية في 
االحتفاالت بالذكرى الـ 60 عيد االستقالل الوطني 

التي تتأهب الجزائر لتنظيمها" مجددا "التزام رئيس 
الجمهورية والديبلوماسية الجزائرية بمرافقة هذه 

الجالية ومساعدتها ودعمها ألنها تبقى جزء ال 
يتجزأ من أبناء الوطن.«

من جهته اعتبر وزير الشباب والرياضة عبد 
الرزاق سبقاق أن "تواجد وفد من شباب الجالية في 
انطالق األلعاب المتوسطية ال19 فرصة للتعرف 

على صورة الجزائر الحقيقية من خالل االحتكاك 
بكل شرائح المجتمع وتقاسمها أفراحها وأعراسها.«

وذكر سبقاق بكل البرامج و المشاريع المتنوعة التي 
سطرها مسجد باريس وقطاعه من اجل "بناء جسر 
قوي للتواصل والتعاون مع كل أبناء الجزائر سواء 

داخل أو خارج الوطن خاصة وان الجزائر تبقى 
البلد االصلي لهذه الفئة.«

كما أبرز أهمية مشاركة الجالية المقيمة بالخارج 
ايضا في احتفاالت الذكرى الـ 60 لعيد االستقالل 
الوطني الستحضار التضحيات الجسام التي قدمها 

األسالف من اجل تحرير الوطن من االحتالل 
واسترجاع االستقالل الوطني داعيا  الجميع الى 

المساهمة في بناء الجزائر الجديدة بذهنية ومقاربة 
جديدة تبقى فيها الفرص ممنوحة لفائدة جميع 
الشباب بما فيهم ابناء الجالية المقيمة بالخارج.

في حين أكد وزير الشؤون الدينية واالوقاف يوسف 
بلمهدي في هذه اللقاء الذي عرف حضور رئيس 

المجلس الشعبي الوطني براهيم بوغالي وعدد من 
اعضاء الحكومة وممثلي المجتمع المدني على 

ضرورة اشراك الجالية الجزائرية في الخارج في 
كل المحافل والمناسبات النها ما فتئت تثبت تمسكها 
بالوطن االم تقاسمه افراحه ال سيما في االنتصارات 
الرياضية بخروجها في مختلف المدن االجنبية التي 
تقيم بها رافعة الراية الوطنية بكل  افتخار واعتزاز.

وتطرق الوزير الى كل المساعي التي يبذلها 
قطاع الشؤون الدينية من أجل تسويق الصورة 
الحضارية لإلسالم السيما التعايش مع االخر 

واالعتراف بالثقافات المتنوعة للمجتمعات, مشيرا 
إلى أن الجزائريين استطاعوا أن "يندمجوا مع 

االخرين دون نسيان حضارتهم وثقافتهم ومرجعيتهم 
الوطنية.«

وفي ذات السياق ذكر بلمهدي بان قطاعه وزع 
"ميثاق المسلم بالمهجر" مشيدا بالعمل الكبير الذي 
قام به عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز بمعية 

نخبة من المثقفين والمفكرين من اجل شرح ودراسة 
وتحليل ما نص عليه هذا الميثاق وتوزيعه ونشره 
لفائدة الجالية لتعزيز وخدمة الدين االسالمي في 
أوروبا. و أشاد الوزير أيضا بالجهود المبذولة 

من طرف مسجد باريس والتي توجت بنقل صالة 
الجمعة ألول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة عبر 

القنوات التليفزيونية الجزائرية.
وفي حين اعرب عميد مسجد باريس عن شكره 

للسلطات العليا في البالد التي ما فتئت تؤكد مدى 
تمسكها وعنايتها بالجالية الجزائرية, مشيرا الى 

كل الجهود التي قدمها رئيس الجمهورية لهذه 
الفئة السيما لشريحة الشباب من خالل منحها 

فرصة تجسيد مشاريعها في بلدها االصلي ودعمه 
المتواصل القامة جسر الترابط المتين والقوي 
بينها وبين الجزائر, خاصة و أنه يتحدث دوما 

عنها بكل افتخار واعتزاز وبمشاعر قوية. وأكد 
حفيز أيضا مدى تمسك الرئيس تبون بجمع طاقات 

هؤالء الشباب ومنحهم فرصة تجسيد كل مشاريعهم 
التنموية في بلدهم كباقي الجزائريين االخرين 

للمساهمة بقوة في بناء الجزائر الجديدة.

ي�شاركون يف اأ�شغال الدورة الـ 73 للجنة 

الربط للطريق العابر لل�شحراء 

بن عبد الرحمان ي�ستقبل 
وزاريا من ثالث دول

ا�شتقبل الوزير االأول ، اأمين بن عبد الرحمان، اأول اأم�س، 

وفدا وزاريا ي�شم وزراء من تون�س ونيجرييا و النيجر، 

والذين يقومون بزيارة اىل اجلزائر يف اطار امل�شاركة 

يف اأ�شغال الدورة الـ 73 للجنة الربط للطريق العابر 

لل�شحراء، ح�شب ما جاء يف بيان مل�شالح الوزير االأول.

ف.م

وجاء في البيان أن بن عبد الرحمان "استقبل أمس بقصر الحكومة، وفدا 
وزاريا متكونا من سارة زعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والسكن 

للجمهورية التونسية، والسيد معزو جاجي سامبو، وزير األشغال 
العمومية والسكن لجمهورية نيجيريا االتحادية، والسيد قادو سابو 

مختار، وزير التجهيز لجمهورية النيجر، الذين يقومون بزيارة إلى 
بالدنا في إطار المشاركة في الدورة الثالثة والسبعين )73( للجنة الربط 

للطريق العابر للصحراء".
وقد شكل اللقاء فرصة "الستعراض مدى التقدم في تجسيد الطريق 
العابر للصحراء وأبعاده االستراتيجية، وكذا آفاق تطويره من أجل 

التحول به إلى رواق اقتصادي وفق منظور اندماجي تنموي، وبأساليب 
تسيير حديثة، للتمكن من االستغالل األمثل لهذه البنية التحتية، السيما 

على صعيد تطوير التجارة البينية وتسريع وتيرة االندماج اإلقليمي 
والقاري".

كما مكن اللقاء, الذي جرى بحضور وزير األشغال العمومية، كمال 
ناصري, من "تثمين مخرجات االجتماع الوزاري للدول األعضاء في 

لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، مع التأكيد على اإلرادة المشتركة 
لتنفيذها في إطار مقاربة تشاركية جامعة لجميع الفاعلين االقتصاديين، 

بما في ذلك القطاع الخاص، خدمة للتنمية واالندماج االقتصاديين إقليمياً 
وقاريا", حسب البيان.

�شت�شمح بتقلي�س فاتورة النقل الباهظة 

 الطريق العابر
 لل�سحراء �سيكون �سريانا 

اقت�ساديا بامتياز
قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للدراسات و المرافق العامة 
علي شقرون إن الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر شريانا اقتصاديا 
بامتياز، سيسمح بتقليص فاتورة النقل الباهظة التي باتت تمثل حوالي 

50 بالمائة من قيمة البضائع إلى 20 أو 30 أو بالمائة.
وفي تصريحات له لإلذاعة الجزائرية أوضح  الرئيس المدير العام 

للشركة الجزائرية للدراسات و المرافق العامة علي شقرون، أن مشروع 
الطريق العابر للصحراء من شأنه تحقيق تنمية مستدامة بالقارة السمراء 

خصوصا مع توفر الدول األعضاء على موارد طبيعية متنوعة. و 
أكد ذات المسؤول أن اكتمال المشروع على مستوى دول الساحل التي 
بإمكانها استغالل هذا الطريق الذي يهدف إلى تحقيق االندماج اإلقليمي 
و التكامل االقتصادي من  جهة، و تعزيز التعاون اإلفريقي األوروبي 
من جهة أخرى. وكشف علي شقرون ، عن تجهيز الشطر الجزائري 

بالتكنولوجيا الحديثة و األلياف البصرية، مبرزا أن الدراسات قد 
اكتملت لتجهيز الطريق بفضاءات للراحة و فضاءات اقتصادية ستتدعم 

ببرامج إضافية مستقبال ضمانا لراحة مستخدمي هذا الطريق  . وفي 
معرض حديثه، أشار المتدخل  إلى أن التحدي اليوم يتمثل في  ايجاد 

آليات كفيلة  بصيانة الطريق والمرافق لضمان نوعية التنقل مع ضمان 
األمن على طول الشبكة المعنية . كما استرسل في استعراض اشطر 

الطريق الخاصة بكل دولة، مؤكدا التزام جميع الدول األعضاء بتجسيد 
المشروع  عدا بعض األشطر القصيرة التي ستكتمل األشغال بها  على 

غرار دولتي مالي و التشاد ألسباب أمنية . للتذكير فقد أعلن وزير 
األشغال العمومية  كمال ناصري خالل الدورة 73 للجنة الربط للطريق 
العابر للصحراء على مستوى الوزارة بحضور الدول المعنية بالمشروع 

تونس، النيجر، مالي، نيجيريا و التشاد بأن نسبة األشغال الخاصة 
بإنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء بلغت مراحل متقدمة حيث تم 

إنجاز 90 بالمائة .
�س.زمو�س

بعد الطلب الذي تقدمت به احلكومة

 متديد الدورة الربملانية
  على طاولة مكتب 

املجل�س ال�سعبي الوطني
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا له أول أمس برئاسة ابراهيم 

بوغالي, رئيس المجلس, اطلع خالله على طلب الوزير األول بتمديد 
الدورة البرلمانية العادية 2021-2022, حسب ما أفاد به بيان للغرفة 

السفلى للبرلمان.
وقد درس المكتب في مستهل أشغاله "طلبا تقدمت به الحكومة لتطبيق 

إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع قانون يتعلق 
باالحتياط العسكري الذي تمت إحالته على اللجنة المختصة من أجل 

الشروع في دراسته.”
وعقب ذلك -يضيف البيان- "اطلع المكتب على طلب للوزير األول 

يتعلق بتمديد الدورة البرلمانية العادية 2021-2022 وذلك طبقا ألحكام 
المادة 4 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.”
وبخصوص الجدول الزمني ألشغال المجلس خالل الفترة المقبلة, 

فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم األحد 3 جويلية 2022 
تخصص لتقديم مشروع القانون المتعلق باالحتياط العسكري والتصويت 
عليه مع المناقشة المحدودة, إلى جانب المصادقة على قائمة نواب رئيس 

المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية من العهدة التشريعية التاسعة.
ع.ط

"عقدة اجلزائر" توّرط املخزن يف ف�شيحة اإفريقية جديدة

"دماء الالجئني" تهدد ع�سوية 
املغرب يف الربملان االفريقي

يتّجه الربملان االإفريقي نحو تعليق ع�شوية املغرب، ا�شتجابة ملطالب عديد النواب على خلفية اجلرائم 

التي ارتكبها نظام املخزن يف حق ع�شرات االأفارقة على احلدود، وف�شيحة االأم�س، بعد اأن جتاهل نواب 

مغاربة برتوكول تالوة الق�شم املن�شو�س عليه قانونا خالل جل�شة تن�شيب االأع�شاء اجلدد وانتخاب 

رئي�س هذه الهيئة، بعد اأن وقع االختيار على نائبة جزائرية ب�شفتها اأ�شغر احلا�شرين.



أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد  الباقي 
بن زيان, عن  سعي قطاعه لتجسيد تعليم  نوعي, 

موازاة مع نشر ثقافة المقاوالتية بهدف المشاركة في 
بناء اقتصاد المعرفة  وتحقيق النهضة المنشودة موضحا 

خالل إشرافه على افتتاح فعاليات الصالون الوطني 
للتعليم  العالي والبحث العلمي ومنتجات البحث, بجامعة 

هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا  تحت شعار 
"الجامعة وتعزيز بناء الجزائر الجديدة", أن قطاع 

التعليم العالي  والبحث العلمي "يسعى من خالل تنظيم 
هذا الصالون إلى تجسيد بعض عناصر  االستراتيجية 

الهادفة الى التطور واالبتكار والتميز, والتي تعد أساسية 
لتشكيل رأسمال مستقبل الجزائر وتحقيق النهضة 

المأمولة والتأسيس لبناء اقتصاد  المعرفة".
وأضاف بن زيان أن القطاع "سطر برنامجا هاما 

لتمويل البحث في جميع المجاالت ذات الصلة  بالعلوم 
والتكنولوجيا والرقمنة  والذكاء االصطناعي وكذا العلوم 

االنسانية  واالجتماعية استجابة النشغاالت المجتمع 
من خالل توفير كل اإلمكانيات الالزمة  لبناء قدرات 
الباحثين من أجل خلق التميز العلمي, باإلضافة إلى 

دعم الشباب  الباحثين".واعتبر الوزير أنه "من واجب 
المؤسسات الجامعية والبحثية في الوقت الحالي  السعي 

إلى توفير نخبة من العلماء في شتى الميادين, تكون 
قادرة على مجابهة  األحداث والتطورات والمشاركة 

بفعالية في التنمية الوطنية".

من جانبه, قدم مركز البحث  في اإلعالم العلمي والتقني 
عرضا حول المنتوج  العلمي للجامعة الجزائرية 
منذ االستقالل, الى جانب عرض شريط وثائقي 

لجامعة  التكوين المتواصل يتضمن حصيلة االنجازات 
والمحطات الكبرى التي عرفها قطاع التعليم العالي 

والبحث العلمي منذ االستقالل.
كما تم بالمناسبة تكريم الفائزين الثالثة في المسابقة 
الوطنية ألحسن أطروحة  دكتوراه حول موضوع 

الذاكرة الوطنية, والتي فاز فيها بالمرتبة األولى علي 
قشاشني من جامعة بلعباس عن اطروحته بعنوان 

"التوجه المعادي للعروبة واالسالم في السياسة الفرنسية 
بالجزائر.

اأفرجت وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي قرار وزاري  بخ�صو�ص كيفيات 

تطبيق اأحكام القرار املوؤرخ يف 14 ماي 2022 

الذي يحدد اإطار تنظيم التوظيف و /او 

امل�صابقة على اأ�صا�ص ال�صهادات لاللتحاق 

ببع�ص الرتب املنتمية لالأ�صالك  الأ�صاتذة 

الباحثني.

مرمي عثماين

وحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنه  
نص القرار الذي أصدرته الوزارة بتاريخ 26 جويلية 

الجاري تحت رقم 167 وجهته الى مديري المؤسسات 
الجامعية يأتي   ضمن الرؤية الجديدة للقطاع التي 

ترتكز على تحسين نوعية التاطير البيداغوجية وذلك 
بتحديد معايير انتقاء جديدة تستجيب لتطلعات المؤسسة 
الجامعية من جهة والى معالجة بعض االختالالت التي 

تم تسجيلها عند تطبيق إجراءات ومعايير التوظيف 
المعمول بها سابقا من جهة اخرى باالضافة الى 

اعطاء نوع من المرونة والشفافية لمديري المؤسسات 
الجامعية في تحديد احتياجاتهم تماشيا مع التعداد الكبير 

في التخصصات وتنوعها على مستوى قطاع التعليم 
العالي.

وتضمنت أحكام القرار  نمط توظيف لاللتحاق 
برتبة استاذ مساعد قسم"ب" يرتكز على اساس 

معيار مالئمة شعبة وتخصص شهادات المترشح 

للشعب والتخصصات المطلوبة من طرف المؤسسة 
الجامعية بحيث يرتب المترشحون حسب مالئمة شعبة 
وتخصص شهاداتهم مقارنة مع األولويات في الشعب 

والتخصصات .وأمرت الوزارة المؤسسة الجامعية 
عند فتح عملية التوظيف لاللتحاق برتبة اساذ مساعد 

قسم"ب" بتحديد لكل منصب مالي شاغر او اكثر 
يراد التوظيف فيه الشعبة وكذا التخصصات المنتمية 

لنفس الشعبة حيث ترتب التخصصات حسب األولوية 
وذلك من تخصص واحد الى 4 تخصصات في الشعبة 
ويجب أن يشتمل التخصص الرابع باقي التخصصات 
التابعة للشعبة الجديدة، كما انه عند االقتضاء ان تحدد 

فتح عملية التوظيف شعبتين حسب األولوية بالنسبة 
لكل منصب مالي شاغر أو أكثر.

منع رف�ص ملف اأي مر�صح حتى واإن مل يكن 

تخ�ص�صه "مطلوبا"

أما بالنسبة للتنقيط الخاص بمعيار مالئمة شعبة 
وتخصص شهادة المترشح فقد أوضحته الوزارة بصفة 

دقيقة، مؤكدة أنه ال يمكن للمؤسسة الجامعية رفض 
ملف أي مرشح  حتى وإن لم يكن تخصصه مطلوبا 

ضمن األولويات المحددة في قرار  أو مقرر فتح 
التوظيف او المسابقة على اساس الشهادات باستثناء اذا 
ما تم إثبات ان شعبة شهادة المترشح غير متطابقة مع 

الشعبة المطلوبة.
كما حددت الوزارة بوضوح كيفيات تنقيط االعمال 
المنجزة من طرف المترشح في شعبته وتخصصه 

قبل وبعد حصوله على الشهادة المطلوبة، وأمرت أن 
تسهر الجامعات على تقييم األعمال العلمية للمرشح من 
طرف أساتذة باحثين مؤهلين يتم اختيارهم من طرفها 
وعدم تقييم هذه األعمال العلمية من طرف المسؤولين 

المكلفين بتسيير المستخدمين.
وبخصوص الخبرة المهنية المكتسبة من طرف 

المترشح  في مجال التدريس بمؤسسات التعليم، أمرت 
الوزارة المؤسسة الجامعية أن تتخذ كافة االجراءات 
لتسهيل على المترشحين الحصول على شهادة العمل 

المطلوب وكذا العمل على مطابقة شهادات العمل 
الممنوحة سابقا مع نموذج شهادة العمل للسهر على 

تبليغها للمترشح .
هذا وحدد أحكام القرار إجراءات جديدة لسير المقابلة 
بحيث  يقوم المترشح بتقديم عرض في شكل درس له 
عالقة مع شعبته وتخصصه وذلك بعد اختياره سؤال 
كتابي عن طريق القرعة مقترح من طرف أعضاء  
لجنة االنتقاء وتمنح وجوبا للمترشح مدة زمنية تقدر 

ب30 دقيقة على األقل و45 دقيقة على األكثر لتحضير 
العرض وتقديمه أمام أعضاء اللجنة في مدة زمنية ال 
تتجاوز 15 دقيقة، وشددت أن يتم اقصاء كل مترشح 

لم يلتحق في االجال المحددة ضمن االستدعاء.
كما كشف القرار  عن اجراء استثنائي لفائدة ذوي 

االعاقة "اعاقة بصرية أو حركية" المعنيين بإجراء 
المقابلة حيث أمر بتوفير التهييئات والتكييفات الالزمة 

لتمكينهم من تحضير عرضهم وإلقائه أمام لجنة االنتقاء 
في ظروف تضمن لهم فرصتهم كباقي المترشحين.

قال الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف 
بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أن اإلستراتيجية 
المسطرة لقطاعه تهدف إلى إطالق نشاطات اقتصادية 
حديثة تواكب متطلبات السوق الوطنية كما أضاف أن 
األيام القادمة ستشهد التوقيع على إتفاقيات جديدة مع 

كبرى المجمعات اإلقتصادية العمومية والخاصة.
كما هنأ نسيم ضيافات، أصحاب المؤسسات الجزائرية 

الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمناسبة اإلحتفاء 
بيومهم العالمي، مذكرا بالتحفيزات الممنوحة من طرف 
الدول لهذه المؤسسات، معلنا عن التوقيع على اتفاقيات 

جديدة مع كبرى المجمعات اإلقتصادية العمومية 
والخاصة في األيام القادمة. كما هنأ الوزير في رسالة 

وجهها ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن 
قطاع المؤسسات المصغرة يحظى في بالدنا،  بدعم 
كبيرة من رئيس الجمهورية. الذي لم يدخر أي جهد 

لجعل قطاع المؤسسات المصغرة قطاعا حيويا. ينشط 
الحركة اإلقتصادية في البالد. باإلضافة كذلك إلى تعزيز 
االبتكار واالبداع. كونه أحد العوامل الرئيسية المساهمة 

في دعم التنوع اإلقتصادي المحلي. وأضاف قائال 
"سطرنا من جهتنا وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، 

إستراتيجية جديدة لقطاعنا تعتمد أساسا على المقاربة 
االقتصادية في استحداث المؤسسات المصغرة. ووفقا 

لخارطة نشاطات جديدة تلبي االحتياجات المحلية 
لكل منطقة. وقد كللت خالل السنتين األخيرتين بخلق 

مؤسسات رائدة في مجالها. واستطاعت أن توفر آالف 
مناصب الشغل لشبابنا وشاباتنا في مجاالت عدة" كما 
أشار ضيافات، إلى أنه ومن أجل المساهمة واالعتماد 

على المنتوج الوطني، وجهنا حاملي المشاريع لالستثمار 
أكثر فأكثر في القطاع الصناعي. و أصبح شبابنا اليوم 

يستثمر في صناعة المعدات واآلالت الموجهة للقطاعين 
الفالحي والصناعي وحتى في مجال المناولة التي تدخل 

في الصناعات اإللكترونية والميكانيكية. حيث يمثل 
قطاع الصناعة نسبة 32 بالمائة من مجموع المؤسسات 

المصغرة المستحدثة برسم السداسي األول من السنة 
الجارية.

�ص.ز
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 حتقيقات يف اأ�صبابها و"الأ�صنتيو" 

"النتائج املر�صية ت�صفها بـ 

نتائج "البيام" ال تزال ت�صنع 
احلدث بعد ن�صب النجاح 

"ال�صعيفة" بواليات اجلنوب
 تذللت واليات الجنوب الكبيرة مرة أخرى ذيل نسب النجاح 
في امتحان شهادة التعليم المتوسط، اضافة الى عدة واليات 
داخلية ، األمر الذي أدى بتدخل مديريات تربية للتحقيق في 

أسباب النتائج الضعيفية، في وقت ترى فيه النقابة الوطنية لعمال 
التربية أن نتائج شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة  دورة جوان 
2022، والتي بلغت نسبة النجاح الوطنية فيها 59,16 بالمائة، 

نتائج مقبولة ومرضية، وعاكسة لمستوى التالميذ دون تضخيم، 
نظرا لظروف التمدرس االستثنائية والصعبة التي ميزت الموسم 

الدراسي الحالي .
وأوضحت نقابة "األسنتيو" في بيان لها "ان النتائج المحصل 
عليها في امتحان شهادة التعليم المتوسط هي   نتيجة تقليص 

التدرجات السنوية االستثنائية للتعلمات ودمجها،وايضا 
إلى انعكاسات الوضع الصحي على التالميذ، على اعتبار 

االنقطاعات التي عرفها الموسم الدراسي ، وانتشار الوباء في 
الوسط المدرسي واإلصابات وسط التالميذ، األمر الذي أثر على 
ظروف التمدرس الطبيعية،  باإلضافة أن تالميذ "شهادة التعليم 
المتوسط"لهذه الدورة هم تالميذ السنة ثانية متوسط الذين عاشوا 
جائحة وباء "كوفيد 19"  في سنتهم األولى، وانتقلوا إلى السنة 

الثانية متوسط بفصلين دراسيين فقط وبمكتسبات علمية ومعرفية 
ناقصة.

كما أشارت  أن فارق النسبة بين نتائج شهادة التعليم المتوسط 
واالنتقال لم تتجاوز 11 بالمائة  هذه السنة وهي نسبة طبيعية، 
على اعتبار أن نظام القبول المعتمد يساعد التالميذ في االنتقال 

ويحفزهم على االجتهاد في التحصيل العلمي، ويعزز مكانة 
االختبارات الفصلية، شريطة مراجعة آليات التقويم الحقيقية 

مستقبال، بدءا بالرفع في معامل شهادة التعليم المتوسط إلى "2"، 
واحتساب معدل االنتقال إلى القسم األعلى، بجمع معدل التقويم 
المستمر للفصول الثالث، مع معدل الشهادة مضروب في 2، 

والكل تقسيم 3.
مرمي عثماين

منها امل�صابح، اأماكن الت�صلية املغلقة 

وقاعات احلفالت 

 ارتفاع اأ�صعار اخلدمات 
املرتبطة بف�صل ال�صيف 

تعرف أسعار الخدمات المرتبطة بفصل الصيف ارتفاعا كبيرا 
في األسعار حيث من الواضح ان مقدمي هاته الخدمات استغلوا 

فرصة هذا الموسم لتعويض خسائر المواسم الماضية والتي 
تكبدوها بسبب الجائحة الصحية.

وزيادة على الخدمات السياحية التي ارتفعت أسعارها بشكل 
كبير مع أول موسم اصطياف دون قيود كورونا فان خدمات 

أخري مرتبطة بفصل الصيف وموسم االصطياف تعرف هي 
األخرى زيادة في األسعار منذ بداية الصائفة وهو ما سيحرم 
شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود من االصطياف 

وحتى من االستمتاع بفصل الصيف. ومن بين أكثر الخدمات 
التي ارتفعت أسعارها هذه الفترة المسابح المغلقة والمفتوحة 

على قلتها بالعاصمة والواليات األخرى حيث فرض اصحاب 
هذه المنشأة زيادة في األسعار تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة 
مع بداية الصيف فالمسبح التي كانت تذكرة دخوله 2000 دج 

للفرد الواحد باتت 3500 دج في حين هناك مسابح من فرضت 
سقف اعلى بكثير بحجة المزايا والخدمات اإلضافية التي تقدمه، 
. أماكن التسلية ومساحات الترفيه واأللعاب  المغلقة والمفتوحة 
هي األخرى تعرف خدماتها ارتفاعا كبيرا فدخول هذه االماكن 

فقط دون احتساب أسعار الخدمات الترفيهية التي تقدم فيها يحتاج 
لميزانية خاصة بالنسبة لألسر التي تملك عدد كبير من األطفال 
فعلي سبيل المثال فان تذكرة الدخول ألحد أماكن التسلية المغلقة 

في العاصمة وتحديدا بمنطقة الشراقة ارتفعت من 1200 دج 
لتذكرة دخول عائلة واحدة إلى 1500 دج، وهو ما مثل ضريبة 

إضافية على ميزانيات األسر التي ترغب في الترفيه واصطحاب 
أبنائها لهذه األماكن، بالمقابل فان خدمات أخري ارتفعت 

أسعارها وأنشطة تجارية انتعشت لها عالقة بفصل الصيف 
فقاعات الحفالت على سبيل المثال والتي بقيت مغلقة لموسمين 

متتاليين تعرف هذه األيام اقباال كبيرا من طرف الجزائريين 
وهو ما رفع أسعار كراء هذه القاعات لمستويات غير معقولة، 
محضري الطعام أيضا وقاعات الطعام لألعراس هي األخرى 
ارتفعت أسعار خدماتها بشكل كبير حيث يعتبر فصل الصيف 

موسم االعراس بامتياز وهو ما جعل كل ممارسي األنشطة 
التي لها عالقة باألعراس يرفعون أسعار خدماتهم بشكل 

كبير لتعويض خسائر موسميين متتاليين عرف فيه نشاطهم 
توقفا تاما، وكاالت كراء السيارات هي األخرى رفعت أسعار 
خدماتها بشكل كبير بينما تعول هذه الوكاالت على االقبال من 

طرف المغتربين هذه الفترة من أجل تعويض خسائر الموسمين 
الماضيين، ويعادل متوسط إيجار أو كراء سيارة يوميا، 

حاليا  ما بين 5500 إلى 6500 دينار جزائري، مع تباين في 
مستوى اإليجار والضمان المقدم حسب نوعية السيارة المطلوبة 
ومواصفاتها. وهو ما يمثل ارتفاع بمعدل 1000 إلى 2000 دج.
�ص.زمو�ص
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على �صوء التوجهات العاملية من اأجل تكوين النخب اجلديدة، بن زيان يوؤكد:

اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي  عبد الباقي بن زين عن �صروع قطاع التعليم العايل والبحث العلمي على "اإعادة 

النظر يف خارطة التكوينات بهدف ع�صرنتها عرب ا�صتحداث تدريجي ل�صعب وتخ�ص�صات على �صوء التوجهات العاملية من اأجل 

تكوين النخب اجلديدة يف التخ�ص�صات ذات ال�صلة بالتطور العلمي واحتياجات القت�صاد الوطني".

اإجراءات جديدة ل�صري املقابلة وتدابري ا�صتثنائية لفئة"املعاقني"

"كافة التفا�صيل " حول املعايري اجلديدة لتوظيف االأ�صاتذة الباحثني

الوزير املنتدب لدى الوزير الأول املكلف باملوؤ�ص�صات امل�صغرة، ن�صيم �صيافات:

"ن�صعى الإطالق ن�صاطات اقت�صادية حديثة تواكب متطلبات ال�صوق



وقال الوزير خالل إشرافه على لقاء حول 
موضوع “الموافقة النهائية للبروتوكوالت 

التوافقية العالجية لطب االورام”, أنه 
تم “إعداد البروتوكوالت للسرطانات 

االكثر انتشارا في الجزائر, على غرار 
سرطانات الثدي والرئة والقولون المستقيم 
والمعدة والبروستات”, مشيرا الى انه سيتم 

“استكمال جميع البروتوكوالت العالجية 
االخرى في اقرب اآلجال, إضافة الى 

تحديثها كل سنة”. وفي هذ السياق, أكد 
الوزير أن قطاعه سيعمل, من خالل 

الصيدلية المركزية, على “توفير جميع 
األدوية الالزمة لعالج المرضى, خاصة 
منها األدوية المستجدة”, مشيرا الى أنه 

تم “طرح مناقصة وطنية ودولية القتناء 

األدوية بهدف التكفل األحسن بالمرضى”. 
من جانب آخر, تمت الموافقة --يضيف 

بن بوزيد-- من طرف الخبراء من مختلف 
التخصصات على “السماح بالعالج التبادلي 

مع إصدار مذكرة من طرف المديرية 
العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية في هذا 

الشأن وكذا الموافقة على دفتر الشروط 
للرعاية المنزلية لمرضى السرطان قصد 
التخفيف من عبء التنقل وتوفير الراحة 
الالزمة لهم”. وبعد أن ثمن العمل الذي 

أنجز من طرف لجنة مكافحة السرطان التي 
تم تنصيبها العام الفارط, كشف الوزير في 
نفس الوقت أنه سيتم, في اطار الصندوق 

الوطني للسرطان لسنة 2022, تجهيز 
مصلحتين ألمراض الدم بكل من باتنة 

والبليدة للقيام بالزرع النخاعي, إضافة الى 
المصلحتين الموجودتين بالجزائر العاصمة 
ووهران. وأكد أنه سيتم أيضا التكفل التام 
بصيانة تجهيزات المسرعات الخطية على 
المستوى الوطني واقتناء معدات وكواشف 
للمصالح التي تتكفل بمرضى السرطان مع 
تدعيم الكشف المبكر للسرطانات. لإلشارة 
فقد قام بن بوزيد خالل هذا اللقاء بالتوقيع 

على المقرر المتضمن البروتوكالت 
العالجية التوافقية لطب االورام مشيرا الى 

أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, 
“أعطى الموافقة على إطالق المخطط 

الوطني الثاني للسرطان 2022-2026 
في األسابيع القادمة من أجل إعطاء دفع 

أحسن للتكفل بالمرضى”.

أكد وزير الصناعة الصيدالنية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، 
أمس بالجزائر، أن النسيج الوطني إلنتاج األدوية والمستلزمات الطبية 

توسع في السنوات األخيرة ليشمل حاليا 196 مؤسسة.
أوضح بن باحمد في كلمة ألقاها خالل ندوة وطنية حول السيادة 

الصحية والسيادة الصيدالنية بمناسبة الذكرى الستين لالستقالل، أن 
الجزائر تمتلك اليوم نسيجا صناعيا صيدالنيا “معتبرا” بطاقات إنتاجية 
“جد عالية”، تحقق تغطية حوالي ثالث أرباع حاجيات السوق الوطنية، 

من حيث عدد األدوية المسجلة في المدونة الوطنية للمواد الصيدالنية.
واعتبر الوزير في هذا السياق بأن البالد تمكن في هذا المجال من 

تحقيق نقلة وتسجيل مكاسب نوعية، من شأنها تعزيز السيادة واألمن 
الصحيين.وأضاف أن دائرته الوازرية تعمل على االيفاء بالتزاماتها 

المتعلقة بجعل 2022 سنة لالنطالق في انتاج األدوية المضادة 
ألمراض السرطان، الفتا في هذا اإلطار إلى تدشين وحدتين جديدتين 
خالل هذا االسبوع، باإلضافة إلى خمس وحدات أخرى ستدخل حيز 

الخدمة خالل األشهر القليلة القادمة.
أما فيما يخص انتاج األنسولين، أعلن الوزير أنه سيتم خالل األيام 

المقبلة تدشين أول وحدة وطنية لإلنتاج، “وهذا ما يعتبر إنجازا فريدا 
من نوعه وفخرا لنا، يسمح بالتخلص التدريجي من التبعية للوبيات 

االستيراد”.
من جهة أخرى، اعتبر بن باحمد أن الجزائر وصلت حاليا إلى مرحلة 

من مراحل تطور الصناعة الصيدالنية، تجعلها تطمح إلى نيل حصص 
“جد مهمة” في سوق األدوية، على النطاق القاري.ويسعى القطاع 

لتحقيق برنامج تقديري للتصدير يصل إلى 50 مليون دوالر خالل سنة 
2022، حسب الوزير.

عالوة عن ذلك، تم تنصيب لجنة الخبراء متعددي التخصصات مكلفة 
بإبداء الرأي في قائمة األدوية األساسية، وذلك “ألول مرة في تاريخ 

الجزائر المستقلة”.وستشكل هذه اللجنة مرجعا وطنيا فيما يخص وفرة 
األدوية واليقظة االستراتيجية المتعلقة بها، كما ستساهم في تحسين 

نوعية العالجات وترشيد النفقات الصيدالنية إضافة إلى مساهمتها في 
تطوير وتوجيه الصناعة الصيدالنية الوطنية، حسب شروح السيد بن 

باحمد.
ف.م

يف �شهادات مثرية بثها التلفزيون اجلزائري

الإرهابي بن حليمة يك�شف عن 
الهيكل التنظيمي حلركة ر�شاد 

وعالقاتها مع املاك
ك�شف الإرهابي املوقوف حممد عزوز بن حليمة, 

عن الهيكل التنظيمي حلركة ر�شاد الإرهابية 

وم�شادر متويلها وكذا عالقاتها اخلفية بحركة 

املاك الإرهابية.

وفي الجزء الثالث من االعترافات التي بثها التلفزيون الجزائري مساء أول أمس, 
تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”, قال اإلرهابي أنه خالل احتكاكه 

بعناصر “رشاد” في فرنسا وكندا وانجلترا تمكن من التعرف على التركيبة البشرية 
لهذه الحركة اإلرهابية ومصادر تمويلها, مشيرا إلى أن لديها مجلس شورى يتكون 

من سبعة أعضاء هم: “لعربي زيطوط, مراد دهينة, عباس عروة, رشيد مسلي ونزيم 
طالب, باإلضافة إلى قاضيين مزدوجي الجنسية جزائرية-فرنسية )لم يذكر اسميهما( 

وهما يعمالن في الخفاء”.
أما بالنسبة لمصادر تمويل الحركة اإلرهابية فقال أنها “متعددة”, ومنها “جمع األموال 
والتبرعات الميدانية والتحويالت المالية االلكترونية ومداخيل اليوتيوب”.وبخصوص 

العالقة بين الحركتين اإلرهابيتين “رشاد” و”الماك”, فأكد اإلرهابي الموقوف أنها 
عالقة “خفية”, حيث تقوم الحركتان بعقد اجتماعات سرية من خالل فروعهما, الفتا 

إلى أن التنظيمين اإلرهابيين قاما بعقد “اجتماع سري في إسبانيا قبيل اندالع الحرائق 
بالجزائر )في صائفة 2021( وقامت المدعوة ياسمينة بنيني بتنظيم هذا االجتماع إلى 

جانب اجتماعات أخرى”.
وتابع أنه من خالل الفرعين puna )من أجل جزائر جديدة( التابع لحركة “رشاد” 

و”أكدا” التابع لحركة “الماك” تم عقد اجتماع في منطقة سان ميشال )فرنسا( بعد 
حراك 22 فبراير 2019, تم خالله التطرق إلى موضوع الموقوفين في الجزائر, 

مشيرا إلى أن هذا االجتماع شهد حضور “المتحدث باسم جون لوك ميلونشون )رئيس 
حزب “فرنسا األبية”( وبرلمانيين فرنسيين حاليين وسابقين وشخصيات أخرى”.

وكشف الموقوف بن حليمة أن أماكن نشاط أعضاء حركة “رشاد” هي “باريس بشكل 
أساسي وكندا وانجلترا” مضيفا أن الحركة لديها فروع عدة من بينها حركة “من أجل 

جزائر جديدة” التي تأسست سنة 2019 وتم تعيين المدعو رشيد بن عيسى على 
رأسها وكذا “ريبلدينغ ألجيريا” )إعادة بناء الجزائر(, إلى جانب معهدي “الهقار” 

و”قرطبة” ومنظمة “كرامة” وتتواجد كلها بسويسرا, أما مكتب األمانة العامة لحركة 
رشاد فمقره --مثلما أضاف--بلندن ويسيره لعربي زيطوط الذي هو “المسؤول 

الرسمي والفعلي لحركة رشاد ألن الحركة ال تؤمن بمبدأ الشورى أصال”.
وأوضح أن نشطاء الحركة ينسقون فيما بينهم عن طريق “أشخاص ينشطون في 

الخفاء, على غرار المدعوة كاميليا الناشطة بالواليات المتحدة والمدعوين اسماعيل 
زيطوط وميلود زيطوط وحاكم شكيب في باريس وهرمس ووحيد”, مشيرا إلى أن 
هؤالء األشخاص الستة “مكلفون بالتنسيق اإلعالمي”. وكشف اإلرهابي أن حركة 

“رشاد” كانت تسعى ل”تأجيج الحراك الشعبي وتأزيم األوضاع في الجزائر من أجل 
تنفيذ أجنداتها وأجندات األطراف التي تقف خلفها”, مؤكدا أنها عملت على “تجنيد 

عدد من الحراكيين في الجزائر كما نظمت لهم رحالت سرية إلى أوروبا الستغاللهم 
في المستقبل”.

وأشار إلى أن الحركة “ال تؤمن بالسلمية بل بالعمل المسلح وهي تستغل الموقوفين 
من خالل شبكة مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وتجنيد الحراقة 

يسيرها كل من سعيد يحياوي ودريسي عبد هللا الذي أصله مغربي”, مضيفا أن من 
بين هؤالء الذين تم استغاللهم “عصام سايح وفاطمة الزهراء بوراس وأمين بابيش 
وإبراهيم لعالمي الذي قام أمير بوخرص )ديزاد( بفبركة فيديو توقيفه من قبل خفر 

السواحل اإلسباني”.
واعتبر بن حليمة أن اسماعيل زيطوط هو “محرك اللعبة” و”يعمل في الخفاء ويسير 
الجناح اإلعالمي للحركة وهو مسؤول عن أزيد من 32 صفحة عبر الفايسبوك على 

غرار أخبار األحرار ومعركة تحرير الوعي وصدى الحراك وكذا صفحات أمير 
بوخرص ولعربي زيطوط”.

وتطرق الموقوف إلى الوسائل التي يجمع بها لعربي زيطوط األموال, منها 
“التحويالت المالية االلكترونية  ومداخيل اليوتيوب والتبرعات الميدانية في كل من 
فرنسا وكندا وبريطانيا”, مؤكدا أن المدعوة صوريا آيت محند هي “المسؤولة عن 

جمع التبرعات” على اعتبار أن “زيطوط يتبنى مبدأ القيادة في الخفاء”. وكشف بهذا 
الصدد أن لعربي زيطوط جمع هو وآسيا كشود من خالل استغالل قضية محمد عبد 

هللا حوالي “90 ألف أورو”.
وأوضح اإلرهابي كيف كان يقوم اسماعيل زيطوط ب”حماية” أخيه لعربي من 

خالل “تقديم بالغات كاذبة” للشرطة البريطانية توهمها بتعرض “معارض سياسي” 
جزائري لمحاولة اغتيال بمنزله وذلك بهدف منحه نوعا من الحماية وأهداف أخرى 

خفية كان يسعى لتحقيقها, منها “تسهيل حصوله على ترخيص بوضع نظام إنذار 
وكاميرات مراقبة داخل بيته”. وجاءت هذه البالغات -حسبه- عقب تصنيف السلطات 

الجزائرية للعربي زيطوط كإرهابي ولحركته كتنظيم إرهابي.
وتطرق بن حليمة أيضا إلى العالقة بين أمير بوخرص ولعربي زيطوط, مشيرا إلى 
أن اسماعيل زيطوط اتفق مع أخيه لعربي في بداية األمر على إعداد و”تكوين” أمير 

ديزاد الستغالله.وأضاف اإلرهابي أن تنقله إلى فرنسا خلق “صراعا” بين زيطوط 
وأمير وهو ما يؤكد “هشاشة العالقة التي كانت تجمع بينهما”, كاشفا أنه أعد “حوالي 

18 فيديو حول أمير بطلب من اسماعيل زيطوط لم يتم نشرها بعد وذلك حتى يتم 
استعمالها كوسائل ضغط عليه”.

واضاف أن “اسماعيل ولعربي زيطوط يقودان منذ ديسمبر 2021 خطة لإلطاحة 
بأمير من خالل االبتزاز وذلك بسبب تأزم العالقة بينهم لعدة أسباب, منها تضارب 

المصالح في قضيتي محمد عبد هللا وبونويرة وكذا سب أمير بوخرص للعربي 
زيطوط في الكثير من المناسبات”.

ولخص محمد بن حليمة الدوافع التي تحرك هاذين اإلرهابيين بحصرها في “المال 
والنساء”, متحدثا عن العالقة “المتينة” التي تجمع لعربي زيطوط بالمدعوة منار 

منصري التي وصفها ب”عين زيطوط في تركيا” وهو “يحول لها مبلغ 500 دوالر 
شهريا مقابل إعداد تقارير عن االجتماعات التي يعقدها اإلخوان في تركيا”.

إ.س

�س.ز 
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وزير ال�شحة عبد الرحمن بن بوزيد يوؤكد:

نويل اأهمية كبرية لتطبيق الربوتوكولت 
العالجية التوافقية لطب الأورام

اأكد وزير ال�شحة, عبد الرحمان بن بوزيد, اأم�س اأن قطاعه يويل اأهمية كبرية لتطبيق الربوتوكولت 

العالجية التوافقية لطب الورام على امل�شتوى الوطني, م�شريا اىل اأن امل�شوؤولية املبا�شرة لهذا التطبيق تقع 

على عاتق روؤ�شاء امل�شالح الطبية وال�شيادلة ال�شت�شفائيني وم�شوؤويل املوؤ�ش�شات ال�شت�شفائية.

ك�شف عن اإح�شاء 196 موؤ�ش�شة تنتج حمليا الأدوية وامل�شتلزمات الطبية

بن باحمد: اجلزائر متتلك اليوم ن�شيجا �شناعيا �شيدلنيا معتربا

أكد وزير الصناعة الصيدالنية, عبد الرحمان 
جمال لطفي بن باحمد, أمس، بعين الدفلى, ان 

اكثر من 70 % من احتياجاتنا الوطنية من 
االدوية تغطيها الصناعة الصيدالنية المحلية.

أوضح الوزير خالل ندوة صحفية عقب 
اختتام زيارة العمل والتفقد الى هذه الوالية, ان 

“االحتياجات الوطنية من االدوية عند انشاء 
الوزارة في 2020 كانت تغطى محليا بنسبة 52 

% و هي النسبة التي ما فتئت منذ ذلك الوقت 
تتحسن بما انها اصبحت تفوق اليوم 70 %”.

ودعا في هذا الصدد الى بذل مزيد من الجهود 
من اجل تشجيع االنتاج المحلي لالدوية، مؤكدا 

في هذا الخصوص على ضرورة ان توفر 
الصناعة الصيدالنية “القيمة المضافة”.وتابع 

الوزير قوله ان “استراتيجيتنا جد واضحة, حيث 
ان االمر ال يتعلق فقط بمجرد انشاء صناعة 

صيدالنية, و انما يجب على هذه الصناعة ان 
توفر قيمة مضافة وهو شرط اساسي للتنمية 

الصناعية لبالدنا و من تم توفير مناصب 
الشغل”.

وأضاف انه “ليس هناك بلد في العالم حقق 
اكتفاء ذاتي في مجال انتاج االدوية”, مشيرا الى 

ان الجزائر تعمل على تقليص فاتورة استيراد 
االدوية الخاصة بعدد معين من االمراض، 

كما اشار الى ان “الفاتورة السنوية الستيراد 
االنسولين وبعض االدوية الخاصة باألورام 

السرطانية تقدر بـ 1 مليار دوالر سنويا, و ذلك 
ما نسعى الى التقليص منه”.

وأكد الوزير في ذات السياق, ان وحدات االنتاج 
التي تم تشغيلها مؤخرا في كل من قسنطينة 
وعين مليلة و وهران ستسمح بتحقيق اكتفاء 
ذاتي في مجال االدوية الخاصة ببعض انواع 

امراض السرطان.
وكان وزير الصناعة الصيدالنية قد اشرف في 
مطلع زيارته على مستوى بلدية خميس مليانة 

على تدشين مركز جديد للوجيستيك لشركة “ا.تي 
فارما” الذي يعد فرعا لمجمع إيدرافارم والذي 

أطلق عليه اسم “عبد الرحمان ركاش”. وفي 
ختام زيارته, عقد الوزير اجتماعا مع اطارات 

قطاعه من اجل تشجيع االنتاج الصيدالني 
المحلي.

ف.م

قال اإن ال�شناعة ال�شيدلنية يجب اأن تقدم قيمة م�شافة يف اجلزائر, باحمد يوؤكد

تغطية اأكرث من 70 باملائة من الحتياجات الوطنية من الأدوية حمليا



خلق موؤ�ش�شات م�شغرة وتوفري منا�شب �شغل خ�شراء لل�شباب

اإعادة بث برنامج ال�سد االخ�سربافاق جديدة ونظرة م�ستقبلية
حت�شريا النطالق م�شروع ال�شد االخ�شر يف 2023 تقام ور�شات عمل و ت�شاور عرب 13 والية مبناطق 

ال�شهوب و اله�شاب العليا من تنظيم املديرية العامة للغابات و بح�شور ممثل عن املنظمة العاملية 

لالغذية و مب�شاركة املحافظة ال�شامية لتطوير ال�شهوب و مديرية امل�شالح الفالحية و كل الفاعلني يف 

هذا املجال مبا يف ذلك املجتمع املدين و املراة الريفية و امل�شتثمرين اخلوا�ص و الفالحني و املوالني

م�شتغامن:

ا�ستحداث 17 م�سارا �سياحيا جديدا 
تم مؤخرا بوالية مستغانم استحداث 17 مسارا سياحيا, حسبما أستفيد من مدير 

السياحة والصناعة التقليدية محمد شريف زلماطي.
وقال زلماطي في تصريح لوأج أن هذه المسارات التي يمكن للسياح التعرف 

عليها من خالل المنصة االلكترونية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة الوصية تضم 
81 موقعا سياحيا وثقافيا وأثريا وتاريخيا ودينيا وترفيهيا. ويتيح هذا الدليل 

االلكتروني, وفقا للمدير المحلي للسياحة والصناعة التقليدية التعرف على 6 
مسارات سياحية تخص شواطئ وغابات ومناطق جبلية لممارسة الرياضات 

والتنزه العائلي ومسار ترفيهي لحظيرة التسلية والحيوانات »موستاالند« 
التي زارها ما يفوق 5 ماليين زائر منذ افتتاحها في 2016. وتضاف هذه 

المسارات لمسارين ثقافيين وآخرين تاريخيين خاصين بالشهيد بن عبد المالك 
رمضان ومغارة الفراشيح )محرقة قبيلة أوالد رياح( وثالثة مسارات دينية من 
بينها مسار المريدين الذي يقود إلى قرية وضريح الولي الصالح سيدي لخضر 

بن خلوف, حسب السيد زلماطي. وزيادة على ذلك تضم والية مستغانم التي 
تعتبر األولى من حيث المواقع المدرجة على المنصة االلكترونية والثانية من 

حيث عدد المسارات مسارا خاصا بالصناعات التقليدية والحرف ومسارا علميا 
مرتبط بموقعي خط غرينتش ومنطقة المقطع و مسارا جهويا يدوم 6 أيام لزيارة 

واليات مستغانم ووهران و تلمسان. وقال زلماطي أن هذا المنتوج السياحي 
الذي يمكن للوكاالت السياحية أيضا استغالله في الترويج السياحي وتنظيم 

رحالت داخلية وخارجية في إطار الدورة ال19 أللعاب البحر األبيض المتوسط 
واالحتفاالت بالذكرى الستين لعيد االستقالل سيتم تدعيمه بالبنية المرافقة على 

غرار المطاعم المصنفة والفنادق واإلقامات السياحية والمتنزهات والحدائق 
ومعارض الفنون والصناعات التقليدية والحرفية التي تمثل الموروث المحلي. 
وسيتم وفقا لزلماطي بشكل دوري تحيين قائمة المواقع السياحية على مستوى 

الوالية وإضافة معالم جديدة مما سيمكن في األفق من رفع عدد المسارات 
المتاحة إلى زهاء 25 مسارا سياحيا. وتعول المديرية الوالئية للسياحة 

والصناعة التقليدية على الدعائم االلكترونية على غرار تطبيق »زر مستغانم« 
الستقطاب عدد كبير من السياح والمصطافين في فترة الذروة أثناء موسم 

االصطياف والترويج للوجهة السياحية طوال السنة, كما أشار إليه مدير السياحة 
والصناعة التقليدية لوالية مستغانم.

واج
مع�شكر:

تنظيم معار�ض تربز تاريخ مقاومة االأمري عبد القادر
افتتحت خالل األسبوع الجاري بوسط مدينة سيق )والية معسكر( معارض 

تبرز تاريخ مقاومة األمير عبد القادر للجيش االستعماري الفرنسي و ذلك في 
إطار البرنامج الثقافي و الفني المرافق أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران ـ 

2022 من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022.
وتتضمن هذه المعارض المنظمة من طرف مديرية الثقافة و الفنون عرض 
ملصقات مرفقة بصور تسلط الضوء على المعالم األثرية التي تؤرخ لفترة 

مقاومة األمير عبد القادر ضد الجيش االستعماري الفرنسي منها »دار القيادة« 
و »محكمة« مؤسس الدولة الجزائرية و »الزمالة« التي تعد العاصمة 

المتنقلة لهذه الشخصية التاريخية ببلدية سيدي قادة فضال عنى شجرة الدردارة 
ببلدية غريس. كما تشتمل هذه التظاهرة التي تتواصل طيلة منافسات األلعاب 

المتوسطية وهران ـ 2022 على عرض 30 لوحة زيتية تبرز المسيرة 
النضالية لألمير عبد القادر و كذا حياته في المنفى في الفترة من 1848 إلى 

1883 إلى جانب عدد من المجسمات الفنية ذات صلة بفترة قيادة األمير للدولة 
الجزائرية المعاصرة منها مجسم يبرز مبايعته أمام شجرة الدردارة بغريس 

بتاريخ 27 نوفمبر 1832. و شهدت هذه المعارض إقبال الزوار ملفتا للنظر 
السيما من فئة الشباب الذين جاءوا الكتشاف المسيرة النضالية البطولية لألمير 

عبد القادر و منهم الشاب محمد و هو طالب بجامعة معسكر الذي يهتم كثيرا 
بتاريخ مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة و يتابع بشغف كل التظاهرات التي 
تقام تمجيدا لهذه الشخصية التاريخية. و لإلشارة يتضمن البرنامج الثقافي و 

الفني المرافق أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران ـ 2022 و الذي يستهدف 
مدينتي سيق و معسكر العديد من الفقرات و األنشطة الثرية منها معارض 

ألعالم المنطقة و المنتوجات الحرفية التقليدية و كذا عرض لكتب تبرز التراث 
الثقافي المحلي و تاريخ األمير عبد القادر فضال عن إقامة أبواب مفتوحة حول 

المعالم األثرية و التاريخية للجهة. كما يتضمن هذا البرنامج الذي سيتواصل 
طيلة أيام منافسات األلعاب المتوسطية تقديم استعراضات فلكلورية و إقامة 

سهرات فنية في مختلف الطبوع الغنائية و الموسيقية من تنشيط فرق فنية ثقافية 
محلية إضافة إلى تقديم عروض مسرحية للكبار لجمعيات ثقافية بالوالية و 

عرض أفالم سينمائية جزائرية و تنظيم محاضرات و ندوات فكرية.
س.ز

�شمن الربنامج ال�شيفي

دخول 30 حموال كهربائيا اخلدمة بالوادي
كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، عن وضع 30 محوال كهربائيا 

للتوتر المتوسط حيّز الخدمة، في إطار التحضير لصائفة 2022، وتوفير 
التموين بالطاقة الكهربائية للزبائن عبر مختلف المناطق والحد من االنقطاعات.
وأنجزت مديرية التوزيع في سياق دخول المحوالت الكهربائية الجديدة، شبكة 
بطول 144 كلم بين أرضية وهوائية، بغالف مالي تجاوز 272 مليون دينار. 
وبهدف تأمين التموين بالطاقة الكهربائية بكل من بلديات  حساني عبد الكريم 

وحاسي خليفة والدبيلة، انطلقت عملية إنجاز 07 انطالقات عالية التوتر 30- 
كيلوفولت-، بطول شبكة مقدر بـ 36 كلم، إذ تندرج هاته المشاريع ضمن 
التحضير لوضع حيز الخدمة للمحول المركزي 30/60 كيلوفولط بحاسي 

خليفة، وهذا األخير من المنتظر دخوله حيز االستغالل في أقرب اآلجال، بحسب 
ذات المصالح. وبخصوص عمليات تجديد وتقوية الخطوط الهوائية والربط 
بين االنطالقات عالية التوتر، تم برمجت 56 عملية بطول شبكة بلغ 106 

كلم، انتهت األشغال بـ 38 عملية منها بطول 70 كلم. ويأتي تجسيد المشاريع 
الطاقوية الجديدة بالوالية من أجل السهر على تموين الزبائن بالطاقة الكهربائية 

عبر كل البلديات والمناطق والقرى النائية ومناطق الظل المعزولة، ومن خاللها 
إنهاء ووضع حد النقطاعات التيار التي كانت تتكرر كل صائفة في السابق، 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية والضغط االستهالكي الكبير على الشبكات 
والمحّوالت.

ق.م

النظرة  و  الجديدة  االفاق 
التي  و  العملية  لهذه  المستقبلية 
 2030 الى   2022 من  تمتد 
السد  تاهيل  اعادة  تخص 
التصحر  مكافحة  و  االخضر 
التاقلم من التغيرات المناخية  و 
أخرى  عمليات  أيضا  وتشمل 
بفتح  متعلقة  الساكنة  تخص 
السكنات  انجاز  و  المسالك 
بالطاقة  تزويدها  و  الريفية 

الشمسية .
التشاوري  اللقاء  هذا  وجاء 
الذي نظم بالجلفة، على مستوى 
المتوسط  التكنولوجي  المعهد 

الفالحي المتخصص يومي 27 
و 28 جوان 2022، ويتواصل 
المعنية  الواليات  باقي  ليمس 
ببرنامج السد األخضر، من أجل 
االنشغاالت  لمختلف  االستماع 

طرف  من  االقتراحات  وتقديم 
على  والفاعلين  المتدخلين  كل 
المستوى المحلي، لوضع خطة 
عمل مشتركة إلنجاح المشروع 
ثروات  على  والمحافظة 

الجزائر الطبيعية.
 24 المشروع  هذا  يمس  و 
بلدية من والية الجلفة بـمساحة 
هكتار،   1024253.35
المختلفة  األنواع  على  منقسمة 
الرعوية  منها  لألراضي 
وسيكون  والغابية،  والفالحية 
األراضي  هذه  من  نوع  لكل 
مع  بالتنسيق  خاصا،  برنامجا 
بهذا  المهتمين  الفاعلين  كل 
تحسين  اجل  من  المشروع 
المرونة المناخية في السهوب و 
مناطق الغابات الجافة في السد 

االخضر الجزائري .

لعجاج حمود عزيز
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ميلة: 

يوم تكويني حول االآليات املتاحة الإن�ساء املوؤ�س�سات امل�سغرة لفائدة الطلبة

املدية :

 افتتاح �سوق اجلملة لالأحذية واملالب�ض اجللدية

احتضن المركز الجامعي عبد الحفيظ 
بوصوف بوالية ميلة، األسبوع الجاري 
يوما تكوينيا موجها للطلبة تمحور حول 

»اآلليات المتاحة إلنشاء المؤسسات 
المصغرة« بمشاركة مختلف أجهزة دعم 

وتمويل المشاريع االستثمارية.
وأوضح ممثل المعهد الوطني الجزائري 

للملكية الصناعية يوسف زيان في مداخلته 
التي حملت عنوان »كيفية تسجيل براءات 

االختراع وحماية األفكار االستثمارية« 
بأنه يتوجب على الشباب عموما والشباب 

الجامعي على وجه الخصوص »حمل 
أفكار مشاريع جديدة فيها عنصر االبتكار 
وتتحلى بالقابلية للتطبيق الصناعي حتى 
يتسنى تحقيقها ونجاحها«. وأضاف بأنه 

يمكن ألصحاب األفكار الجديدة حمايتها من 
السرقة، مشيرا إلى وجود آليات الحماية 

من خالل المعهد الوطني الجزائري للملكية 
الصناعية وكذا الديوان الوطني لحقوق 

المؤلف والحقوق المجاورة، داعيا الطلبة 

الراغبين في تكوين مؤسسات مصغرة 
تجسد أفكارهم االستثمارية إلى عدم إغفال 

جانب الحماية كأول خطوة قبل الترويج 
للمشروع في المعارض و الصالونات. 
كما حث من جهته ممثل الفرع المحلي 
للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 
محمد بن عويدة في تدخله الذي تناول 

فيه »اآلليات المعتمدة من طرف الوكالة 
الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية في إنشاء 
المؤسسات« على اإلقبال على هذا الجهاز 

الذي سخرته الدولة لحاملي المشاريع 
ومنهم الشباب الجامعي الذي يتميز بالتأهيل 

العلمي والمعرفي الالزم إلدارة وتسيير 
المؤسسات المصغرة التي تعتبر جزءا من 
النسيج االقتصادي للوطن. وأبرز السيد بن 
عويدة االمتيازات الممنوحة للمقبلين على 
إنشاء المؤسسات من خالل أنماط التمويل 
المتاحة والتحفيزات المقدمة كاإلعفاءات 
الضريبية المخصصة لحاملي المشاريع 

المتعاملين مع وكالة دعم وتنمية المقاوالتية 

إلى جانب ضمان جانب التكوين في مجال 
تسيير المؤسسات ومرافقة أصحابها في 

عملية التجسيد. من جانبه استعرض ممثل 
فرع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
بميلة سامي عقون دور هذه الوكالة في 

مرافقة المستثمرين من خالل الشباك 
الوحيد الالمركزي التابع لها والذي يسهل 

على أصحاب المشاريع مختلف اإلجراءات 
اإلدارية المتعلقة بملف االستثمار، إلى 

جانب االمتيازات الجبائية الممنوحة لهم 
للتحفيز على إنشاء المؤسسات. وتم خالل 
هذا اللقاء تقديم مداخالت لممثلي الوكاالت 

البنكية الناشطة بوالية ميلة حول آليات 
إنشاء المؤسسات وأنماط التمويل المتاحة 
ليختتم هذا اليوم التكويني المندرج ضمن 
فعاليات الجامعة الصيفية للسنة الجامعية 

2022-2021 بنقاش عام مع الطلبة 
المشاركين فيه والرد على تساؤالتهم.

س.ز

بحي  الجلدية  والمالبس  لألحذية  الجملة  سوق  المدية  بوالية  افتتح 
»سطارة« بالضاحية الشمالية بحضور العديد من صانعي األحذية 
والحرفيين المحليين المختصين في المالبس الجلدية حسبما الحظته 

»وأج«.
وشارك ما ال يقل عن 150 صناعي و حرفي ناشط بمدينة المدية 
في حفل افتتاح هذا السوق األسبوعي الذي من شأنه المساهمة في 
الجلود واألحذية  بتحويل و صناعة  المتعلقة  الحرف  اختلف  ترقية 
التي اشتهرت بها عاصمة التيطري القديمة. وأكد الوالي جهيد موس 
, في كلمة ألقاها على هامش افتتاح هذا الفضاء التجاري , أن هذا 
األخير من شأنه مساعدة المتعاملين االقتصاديين الناشطين في مجال 
تحويل الجلود وتصنيع األحذية على االنتقال الى الممارسة التجارية 
الشرعية و المنظمة. كما اعتبر هذا السوق أيضا بمثابة »مكسب« 
كقطب  مكانتها  على  »الحفاظ  من  سيمكنها  والذي  المدية  لمدينة 
وطني في تصنيع األحذية والجلود و التفكير في وضع آليات بهدف 
عصرنة و تطوير هذا القطاع بالشكل الذي يسمح له باالنفتاح أمام 
األسواق الخارجية«. وأشار موس إلى أن هذا االستثمار العمومي 

سيوفر »موارد مالية و  جبائية معتبرة لبلدية المدية, كما سيساهم 
في بعث الديناميكية االقتصادية المحلية  و في خلق مناصب شغل 
و توفير مدخول لفائدة مئات العائالت«. وفي سياق متصل, أعلن 
للنشاطات  منطقتين  تهيئة  في  الشروع  التنفيذي عن  الجهاز  رئيس 
المصغرة مخصصة »حصريا« لصناعة األحذية والمالبس الجلدية 
و  الحرفيين  موجهة الحتضان  المصغرة  المناطق  هذه  أن  وقال   .
المهنيين المختصين في تحويل الجلود الراغبين في تطوير أنشطتهم 
واالنفتاح على األسواق الخارجية. بدورها, أشادت مديرة التجارة 
»استعداد«  مجددة  المبادرة  بهذه  عبابسة  سامية   , الوسط  لمنطقة 
مصالحها »لضمان مرافقة مستمرة لهؤالء المتعاملين االقتصاديين 
» من أجل مساعدتهم على طرح منتجاتهم في األسواق الخارجية. 
كما أكدت التزام قطاع التجارة و ترقية الصادرات ب« تقديم كل 
المساعدة الضرورية لهؤالء المتعاملين في مجال مطابقة المنتج و 
تنافسية  أكثر  منتوجهم  لجعل   , والترويج  والوسم  العالمات  وضع 

وجاذبية على مستوى األسواق الخارجية«.
ق.م

حملة حول اال�شتعمال العقالين للطاقة الكهربائية

�سونلغاز ت�سرك االئمة و املجتمع املدين يف التح�سي�ض
اطلقت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالجلفة جملة تحسيسية حوا االستعمال العقالني للطاقة الكهربائية خالل فصل الصيف 

و هذا بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية عن طريق ائمة المساجد و فعاليات المجتمع المدني .
بحيث تم التاكيد على اهمية اتخاذ بعض التدابيرلالقتصاد في استعمال الطاقة من بينها استعمال مصابيح  » LED « و عدم 

االفراط في استعمال المبردات و كذا عدم استعمال االجهزة الكهربائية في اوقات الذروة .
و تم االستعانة باالئمة و الجمعيات للوصول الى اكبر عع ممكن من المواطنين عبر المنابر المتوفرة لهم .

-لعجاج حمود عزيز –



07الأربعاء 29 جوان 2022 املـوافق لـ 30 ذو القعدة 1443 هـ    جمتمع

طريقة عمل الذرة امل�سلوقة بالزبدة

 لحّل اإلمساك بشكل صحّي وسريع ال بّد من إجراء 
بعض التغييرات في نمط الحياة المتبع، والنظام 

الغذائي، وبعد ذلك إذا لم تكن هذه التعديالت كافية 
يمكن اللجوء للعالجات الدوائية:

 تغيير نمط الحياة إذ ينبغي على الشخص الذي 
يعاني من اإلمساك أن يتناول كميات كافية من 

الماء ويمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم في 
أغلب أيام األسبوع، كما يُوصى بالحرص على عدم 

التأجيل والذهاب فوراً للحمام عند الشعور بحاجة 
لإلخراج.

 العالج باألطعمة تساعد بعض األطعمة على 
التخفيف من اإلمساك، وذلك عن طريق إضافة حجم 
للبراز، وعملها على تليين البراز، وعلى التقليل من 

وقت العبور المعوي، وزيادة عدد مرات إخراج 
البراز، وفيما يلي بعض من األطعمة التي يمكن أن 
تساعد على التخفيف من اإلمساك وإبقاء األشخاص 

في الوضع الطبيعي:

 الخوخ: حيث إّن الخوخ المجفف يُستخدم كواحد 
من العالجات الطبيعية لمشكلة اإلمساك، إذ يحتوي 

الخوخ على كميات كبيرة من األلياف، ويُعتبر 
السليولوز، من األلياف الموجودة في الخوخ، وهو 
نوع من األلياف غير القابلة للذوبان، ويعمل على 

زيادة كمية الماء الموجودة في البراز، وبالتالي زيادة 
حجم البراز، وباإلضافة إلى ذلك فإّن األلياف القابلة 

للذوبان الموجودة في الخوخ يتم تخميرها في القولون 
من أجل إنتاج األحماض الدهنية قصيرة السلسلة، 
والتي أيضاً تعمل على زيادة وزن البراز، كما أّن 

الخوخ يحتوي على السوربيتول، وهو سكر كحولي 
ال يقوم الجسم بامتصاصه بشكل جيد، مما يتسبب في 

سحب الماء إلى القولون، وبالتالي يؤدي إلى تأثير 
ملين عند عدد قليل من الناس، وتجدر اإلشارة إلى 

أّن الخوخ أيضاً يحتوي على مركبات فينولية، والتي 
تعمل على تحفيز بكتيريا األمعاء المفيدة، وبالتالي قد 

تساهم في حدوث تأثير ملين. 

التفاح: يُعتبر التفاح غنياً باأللياف، إذ تكون معظم 
األلياف القابلة للذوبان التي يحتوي عليها التفاح على 

شكل ألياف غذائية تُسمى البكتين، حيث يتّم تخمير 
البكتين في األمعاء بسرعة عن طريق البكتيريا من 

أجل تكوين األحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي 
تقوم بسحب الماء إلى القولون، وبالتالي تمّكن من 
تليين البراز، ويمكن القول أّن تناول التفاح يُعتبر 

طريقة سهلة لزيادة محتوى األلياف في النظام 
الغذائي، والتخفيف من اإلمساك، وباإلمكان تناول 

التفاح كاماًل، أو على شكل عصير، أو في السلطة، 
أو في المخبوزات.

 اإلجاص: يُعتبر اإلجاص من الفاكهة الغنية باأللياف 
أيضاُ، ويتميز اإلجاص عند مقارنته بأنواع الفواكه 
المختلفة باحتوائه على نسب مرتفعة من الفركتوز 

والسوربيتول، والفركتوز هو سكر سيء االمتصاص 
في الجسم، وهذا يعني بقاء كميات منه في القولون، 
ويسحب الماء عن طريق الخاصية األسموزية، مما 

يؤدي إلى تحفيز حركة األمعاء، وكما ذكرنا سابقاً 
فإّن اإلجاص يحتوي أيضاً على سكر السوربيتول، 

وهو مثل الفركتوز ال يتم امتصاصه بشكل جيد 
في الجسم، إذ يعمل كمسهل طبيعي، وذلك عن 

طريق إدخال الماء إلى األمعاء، وباإلمكان إدخال 
اإلجاص إلى النظام الغذائي بطرق متنوعة، كأن يتم 

أكلها نيئة، أو مطبوخة مع الجبن، أو وضعها في 
السلطات، واألطباق اللذيذة، والسلع المخبوزة.

َنا: وهي ملين عشبي، حيث انتشر استخدام السنّا   السَّ
من أجل تخفيف اإلمساك، إذ إنّها متاحة للصرف 

بدون وصفة طبية، ويمكن أن تُؤخذ أيضاً عن 

طريق الفم أو المستقيم، كما تجدر اإلشارة إلى أّن 
السنّا تحتوي على عدد من المركبات النباتية تسمى 

الغليكوزيدات والتي تعمل على تحفيز األعصاب في 
األمعاء وبالتالي تسريع حركة األمعاء، كما يجب 
التنويه إلى أنّه ال يُنصح باستخدام السنا من ِقبل 

النساء الحوامل أو المرضعات، أو األشخاص الذين 
يعانون من حاالت صحية معينة، مثل مرض التهاب 

األمعاء، ولكن في العادة يُعتبر استخدام السنّا آمناً 
للبالغين، وذلك لفترات قصيرة ومحدودة من الوقت 
فقط، وتجب استشارة الطبيب في حال عدم اختفاء 

األعراض بعد مرور بضعة أيام.

  حياة م�سباحي

 توجد بعض األسباب المتعلّقة بنقص 
وزن األطفال الرّضع، ومنها ما 

يأتي:
 ضعف ُقدرة الطفل على اإلمساك 

أثناء الرضاعة باألم بالشكل 
المناسب. 

عدم االكتفاء غذائيّاً من الرضاعة 
الطبيعية. 

قلّة مّدة الرضعات التي يحصل عليها 
الطفل، وبالتالي انخفاض مستوى 

التغذية الذي يحصل عليه من حليب 
األم.

 الشعور باأللم، فقد يعاني بعض 
الصغار من وجود أمراض في 

الفم على سبيل المثال، فال يستطيع 
الرضاعة جيّداً.

 قلّة الحليب الموجود لدى المرأة.
 اإلصابة ببعض األمراض التي قد تجعل الطفل غير مهتم بالرضاعة مثل 

مرض اليرقان.
 اإلصابة باالرتجاع، حيث قد يبصق بعض الرّضع ما يحصلون عليه 

خالل الرضاعة، وقد يهيّج الحمض الناتج عن االرتجاع منطقة المريء، 
والحلق مّما يخلق لديهم صعوبًة في التقام الحلمة، والرضاعة.

فوائد الّثوم لل�ّسعر
جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

 يمكن الوقاية من اإلصابة بدوالي الساقين 
أو على األقل تقليل خطر اإلصابة 

بها أثناء الحمل بإتباع بعض النصائح 
واإلرشادات، يمكن بيان بعض منها فيما 

يأتي:
•ممارسة التمارين الرياضية بشكٍل يومّي، 
ويمكن القول إّن المشي لمسافات قصيرة 

قد يكون كفياًل بتقليل خطر المعاناة من 
دوالي الساقين أثناء الحمل. 

•المحافظة على الوزن ضمن المعدالت 
الُمستهدفة، فكما هو معروف أّن لكل 
مرحلة في الحمل نطاق محدد يجدر 

بالمرأة الحامل أن تحافظ على وزنها 
ضمنه، وبهذا يمكن تقليل خطر اإلصابة 

بدوالي الساقين. 
•تجنب وضع رجل على األخرى أو حتى مقاطعة الكاحلين أثناء الجلوس. تجنب اتخاذ 

وضعية محددة لفترات طويلة من الزمن، كالوقوف لفترات طويلة أو الجلوس لفترات طويلة، 
وإنّما يجدر بالمرأة الحامل تغيير وضعيتها وتحريك جسمها بين الفينة واألخرى. رفع 

الساقين والقدمين بالقرب من مستوى القلب كلما سمحت الفرصة بذلك. 
•تجنب ارتداء المالبس الضيقة التي قد تتسبب بإحداث ضغط على منطقة الخصر أو المغبن.

• تناول الطعام الذي يحتوي على كميات قليلة من األمالح، إذ يمكن لألطعمة المحتوية 
على تراكيز مرتفعة من الملح أن تتسبب بحبس الماء في الجسم، وهذا ما قد يزيد من خطر 

اإلصابة بدوالي الساقين أثناء الحمل.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

اأ�سباب نق�ص الوزن عند الأطفال

الوقاية من دوايل ال�ساقني خالل احلمل

حل �سريع لالإم�ساك

 يُمكن سلق الذرة الطازجة بالزبدة كما يأتي:
 • المكونات:

 • ثالثة أكواز ذرة. 
 • ملعقتان كبيرتان من السكر.

 •  ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.
 •  ستة مالعق صغيرة من الزبدة.

 •  ملح بحسب الرغبة.

 •  فلفل أسود مطحون بحسب الرغبة.
 طريقة التحضير:

 • تعبئة القدر بالماء، ووضعه على النار، ثمَّ 
االنتظار حتى غليان الماء.

 •  تقشير أكواز الذرة في ذات الوقت، ثمَّ غسلها.
 •  إضافة السكر وعصير الليمون الحامض إلى 

الماء المغلي.
 •  إضافة أكواز الذرة إلى القدر، ثمَّ تغطيته، 

وإطفاء النار. 
 • ترك األكواز في الماء المغلي لمدة 10 دقائق 

حتى تُصبح طرية.
 •  تقسيم كل كوز إلى كوزين، وشّك سيخ خشبي 

في كل كوز.
 •  دهن كل كوز بالزبدة، ثمَّ وضع الملح والفلفل 

األسود عليها. 
طريقة عمل الذرة الحارة 

يُمكن عمل الذرة الحارة كما يأتي: 
المكونات

 • ملعقة صغيرة كمون صحيح. 
 • ملعقة صغيرة كزبرة صحيحة. 

 • فص ثوم. 
 • قرن صغير فلفل حار مفروم.

 •  حبة صغيرة بصل مفروم. 
 • ملعقة صغيرة ملح. 

 • ثالثة مالعق كبيرة زبدة. 
 • كوبان من الذرة المسلوقة. 

 • ملعقة صغيرة شطة مجروشة. 
 • ملعقة كبيرة عصير ليمون. 
 • ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة.

 •  طريقة التحضير
 •  وضع الكمون، والكزبرة، والثوم، والفلفل، 

والبصل، والملح في وعاء الهاون، ثمَّ هرس 
المواد باستخدام يد الهاون، واالستمرار حتى 

تصبح ناعمة جداً. 
 • وضع الزبدة في مقالة واسعة، ثمَّ وضع المقالة 

على نار متوسطة، وإضافة خليط الكمون إلى 
المزيج. 

 • تقليب الخليط لمدة 5 دقائق باستخدام ملعقة 
خشبية، واالنتظار حتى تتصاعد رائحة البهارات. 

 • إضافة الذرة والشطة، ثمَّ تقليب الذرة بخفة 
لمدة 3-2 دقائق.

 •  إضافة عصير الليمون والكزبرة، ثّم تقديم 
الذرة الحارة كوجبة خفيفة أو بجانب أطباق 

المشاوي .

 هناك العديد من الفوائد للثّوم على الّشعر سواًء عند تناوله، أو استخدامه 
كعالجات للّشعر، وهذه أهّم هذه الفوائد:

•يقي الثّوم الّشعر من التّساقط.
•يقّوي الّشعر.

• يزيد من لمعان الّشعر.
ف. ر والتّقصُّ ض الّشعر للتّكسُّ • يقلّل من تعرُّ

• يقلل من الشعر الجاف والحكة.
• يساعد على نمو الّشعر.

• يعمل على التّخلّص من قشرة الّرأس كما أنه مضاد للفطريات ويكافح 
العدوى التي تسببها القشرة، وذلك بوضع زيت الثّوم على فروة الّرأس 

وتركه ليلًة كاملًة وغسل الّشعر في اليوم التّالي بالّشامبو الخفيف
•وهناك ماسكات الثّوم لشعٍر صحي هنالك العديد من الماسكات 

والوصفات الّطبيعية للثّوم والمفيدة لحّل بعض مشاكل الّشعر، وهذه 
بعض من هذه العالجات وطرق استخدامها:

• الثّوم والعسل والبابونج واأللوفيرا:
 هذه الوصفة تعمل على منع تساقط الّشعر

المكّونات:
 8-6 فصوص من الثّوم. ملعقة كبيرة من العسل. 

2 كيس من شاي البابونج.
 صفار بيضة. 

ملعقة كبيرة من جل األلوفيرا. 
طريقة تحضير الوصفة:

 تُهرس فصوص الثّوم جيّداً للحصول على ملعقٍة كبيرٍة من عصير الثّوم.
 يضاف العسل إلى عصير الثّوم، وتخلط المكّونات مع بعضها، ويوضع 

الخليط في الثاّلجة.
 يغلى شاي البابونج في الماء لمّدة 30 دقيقة، ويوضع في كوب.

 يخرج مزيج الثّوم والعسل من الثاّلجة، ويضاف إليه صفار البيضة 
وجل األلوفيرا، وتخلط المكّونات جيّداً للحصول على خليط.

 يوضع الخليط على المناطق المصابة بتساقط الّشعر مع تدليك فروة 
الّرأس. 

يترك الخليط لمّدة 20 دقيقة، مع لفه بمنشفة قطنية، ثمَّ يغسل الّشعر جيّداً 
بشامبو األطفال والماء الفاتر.

 يوضع محلول شاي البابونج على فروة الّرأس بعد غسل الّشعر جيّداً. 
تكّرر هذه الوصفة 3-2 مّراٍت أسبوعيّاً.

 الثّوم والبصل والّزيت
 هذه الوصفة تعمل على تعزيز نمّو الّشعر من خالل تحسين الدورة 

الدموية.
 المكّونات:

 8 فصوص من الثّوم.
 بصلة متوسطة الحجم. 

1/2 كوب من زيت الّزيتون، أو زيت الخروع، أو زيت جوز الهند.
 طريقة تحضير الوصفة: 

تهرس فصوص الثّوم والبصلة جيّداً، أو توضع في الخاّلط.
 يسّخن أحد الّزيوت المذكورة سابقاً، ثمَّ يضاف له مهروس الثّوم 

والبصل، ويترك الخليط على النّار حتّى يغلي، ويصبح لونه ذهبياً.
 يؤخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من الخليط بعد أن يبرد، ويوضع على 
فروة الّرأس مع تدليكها بلطٍف لمّدة 15 دقيقة، ثمَّ يوضع على كامل 
الّشعر، ويترك عليه لمّدة 30 دقيقة، ثمَّ يغسل الّشعر بشامبو خفيف 

وبلسم.
 تكّرر هذه الوصفة 3 مّراٍت أسبوعيّاً.

 www.elraed.dz
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 قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
التي  الفوضى  عن  جزئيا  اعتذارا  أمس 
حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر 
في  وليفربول  مدريد  ريال  بين  الماضي 
باريس، وتساءل في حديث مع إذاعة »أر تي 
أل« المحلية: »هل كان ينبغي إدارة األمور 
الجواب  فرنسا؟  دو  ستاد  في  أفضل  بشكل 
أنا مسؤول جزئيا؟ الجواب نعم«،  نعم. هل 
وتابع: »بالطبع أعتذر من جميع الذين عانوا 

من سوء اإلدارة هذا«.
فوضى  مشاهد  النهائية  المباراة  وشابت 
عارمة حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول 
أثار  ما  المباراة،  لحضور  الملعب  الى 
الفرنسية  العاصمة  قدرة  حيال  تساؤالت 
أن  بعد   ،2024 أولمبياد  استضافة  على 
تسببت مشاهد احتشاد المشجعين في األماكن 
الضيقة وتعرضهم للغاز المسيل للدموع من 
السياسيين  غضب  إثارة  في  الشرطة  قبل 
على  الزيت  دارمانان  صب  والرياضيين، 
المشجعين  على  اللوم  إلقاء  خالل  من  النار 

على أنهم يحملون تذاكر مزورة.
وقال مارتن كالين، مدير األحداث الرياضية 
»يويفا«،  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  في 
الشيوخ  مجلس  ألعضاء  الماضي  األسبوع 
عدد  إن  القضية  في  يحققون  الذين  الفرنسي 

أقل  هيئته  أحصته  الذي  المزورة  التذاكر 
ادعتها  التي  اآلالف  عشرات  من  بكثير 

السلطات الفرنسية.
الرقم  أن  نعتقد  »ال  الصدد:  هذا  في  وقال 
أنهم  مضيفا  صحيح«،  فرنسا  في  المذكور 
أحصوا 2600 تذكرة مزورة عند البوابات 
الدوارة، وليس 30 الى 40 ألف كما يزعم 

دارمانان.

وأصر وزير الداخلية الثالثاء على أن »مسألة 
التذاكر المزورة، هي التي خلقت الصعوبات 
»إذا  وأضاف:  جميعا«،  نعرفها  بتنا  التي 
فهو  فرنسا،  دو  ستاد  في  ما  خطأ  حدث 
أمر  أن  سبق  أنه  مؤكدا  اإلهمال«،  محاربة 
بإعادة تنظيم الشرطة حول الملعب وأن ثالث 
مباريات مهمة أقيمت منذ النهائي القاري من 

دون وقوع حوادث.

ب�شبب ا�شتخدام م�شجعيه الألعاب 

النارية المو�شم الما�شي

التحاد الألماني يعاقب 
بوخوم ماليا

 
فرضت المحكمة الرياضية في االتحاد األلماني 
لكرة القدم، غرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو 

)47 ألف و600 دوالر( ضد نادي بوخوم بسبب 
استخدام مشجعيه األلعاب النارية خالل إحدى 

مباريات الموسم الماضي.
وذكرت المحكمة أمس أن المشجعين استخدموا 

30 شعلة نارية على األقل وغيرها من المقذوفات 
خالل المباراة أمام بوروسيا دورتموند في 30 

أفريل الماضي.
ويمكن لنادي بوخوم، الذي تقبل الحكم، استخدام 
نحو 15 ألف يورو من قيمة الغرامة في تحسين 

تدابير السالمة وغيرها من التدابير الوقائية.

بعد ت�شعة موا�شم ق�شاها مع ريال مدريد

لو�س �أنجلو�س يتعاقد مع 
�لنجم �لويلزي بيل ر�سميا

 
أعلن نادي لوس أنجلوس األمريكي لكرة القدم، تعاقده 

مع قائد منتخب ويلز غاريث بيل لمدة عام مع خيار 
التمديد سنة إضافية، وسبق لبيل أن أعلن السبت الفائت 

أنه سينتقل إلى لوس أنجلوس قادما من ريال مدريد 
اإلسباني.

ونقل النادي األمريكي عن بيل قوله »أنا متحمس جدا 
بشأن هذا االنتقال إلى فريق لوس أنجلوس. هذا المكان 

المناسب لي ولعائلتي والوقت المناسب في مسيرتي. 
أتوق للبدء بالعمل مع الفريق وللفوز بالمزيد من األلقاب 

في لوس أنجلوس«
وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في 30 جوان الحالي 

بعد تسعة مواسم في العاصمة اإلسبانية حقق خاللها 
لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها هذا 

العام ضد ليفربول اإلنجليزي، ولقب الدوري المحلي 
ثالث مرات، وخاض مع النادي الملكي 258 مباراة 
مسجال 106 أهداف و67 تمريرة حاسمة وحقق معه 

19 لقبا.
وعلى صعيد المنتخب، ساهم بيل في وصول بالده 
للمرة األولى منذ 64 عاما إلى نهائيات كأس العالم 

المقررة نهاية العام الحالي في قطر.

النادي ي�شتعد للعودة للتدريبات 

والإعالن عن مدربه الجديد

خالف مالي يعطل ف�سخ عقد 
بوكيتينو مع �لبي �أ�س جي

 
لم يتوصل باريس سان جيرمان، ومدربه ماوريسيو 
بوكيتينو إلى اتفاق حتى اآلن إلنهاء عقد األرجنتيني 

على رأس اإلدارة الفنية للفريق الباريسي، وذلك 
ألسباب اقتصادية تتعلق بمكافآت النتائج.

ويقدر التعويض عن السنة المتبقية من عقد بوكيتينو 
بحوالي 15 مليون يورو، وبحسب صحيفة »ليكيب« 

يتركز الخالف بين الطرفين على حوالي 2 مليون يورو 
نظير مكافآت األداء التي حققها باريس سان جيرمان 
تحت إمرة المدرب األرجنتيني خالل الموسم ونصف 

الموسم الماضيين.
ومنذ توليه تدريب الفريق الفرنسي في جانفي 2021، 
فاز بوكيتينو بثالثة ألقاب، هي كأس السوبر الفرنسي 

2020، وكأس فرنسا في موسم 2020/2021 ، 
ودوري الدرجة األولى في موسم 2021/2022.

وقالت صحيفة ليكيب، أن إدارة الفريق تعتبر أن الفضل 
في اثنين من تلك األلقاب ال يعود للمدرب األرجنتيني 
ألن األول هو نتيجة الفوز بدوري الدرجة األولى في 
الموسم السابق، قبل وصول بوكيتينو، وبالنسبة للقب 

الثاني، كان بي إس جي قد وصل لمرحلة متقدمة بالفعل 
قبل تولي األرجنتيني اإلدارة الفنية.

ولم يتبق سوى أقل من أسبوع على عودة باريس سان 
جيرمان إلى التدريبات لبدء مرحلة اإلعداد للموسم 

الجديد، ولم يتم اإلعالن عن المدرب الجديد بعد، 
ويسعى النادي الباريسي للتوصل التفاق بشأن فسخ 

عقد بوكيتينو قبل اإلعالن رسميا عن المدير الفني الذي 
سيخلفه في المنصب، وهو الفرنسي كريستوف غالتييه، 

مدرب نيس السابق.

 توج نادي الهالل بلقب دوري كأس محمد بن 
التوالي  على  الثالثة  للمرة  القدم،  لكرة  سلمان 
والـ18 في تاريخه بعد فوزه اليوم على الفيصلي 
من  األخير  الـ30  األسبوع  ختام  في   2-1

البطولة.
وسجل ثنائية الهالل، المهاجم الدولي النيجيري 

أوديون إيغالو في الدقيقتين 7 و64، بينما أحرز 
البرازيلي كاليسون فييرا، هدف الفيصلي الوحيد 
 67 إلى  الهالل رصيده  70، ورفع  الدقيقة  في 
نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، 
اتحاد جدة، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع 

ضيفه الباطن في مباراة أقيمت اليوم أيضا.

وحقق الهالل لقب الدوري السعودي للمرة الثالثة 
في  الخامس  واللقب  تاريخه،  في  والـ18  تواليا 
السنوات الست األخيرة، وحقق أفضل عودة في 
تاريخ الدوري السعودي، بعد أن كان يفصله عن 
مهاجم  توج  كما  نقطة،   16 المتصدر  االتحاد 
الدوري  بلقب أفضل هداف في  إيغالو،  الهالل، 

السعودي هذا الموسم بتسجيله 24 هدفا.
وعصيبة،  ليلة صعبة  األهلي  عاش  جهته،  من 
بإعالن هبوطه رسميا من دوري األمير محمد 
بن سلمان لكرة القدم، إلى مصاف أندية الدرجة 
وجاء  تاريخه،  في  األولى  للمرة  وذلك  األولى، 
بدون  الشباب  مع  تعادله  بعد  األهلي  هبوط 
أهداف، في ختام مباريات األسبوع الـ30 األخير 

من الدوري السعودي.
ورغم أن األهلي رفع رصيده إلى 32 نقطة، لم 
الفيصلي  النقاط كافية، ليرافق كل من  تكن تلك 
والحزم إلى الدرجة األولى، بعد موسم لم ينجح 
فقدان  من  والتعافي  نفسه  إنقاذ  من  الفريق  فيه 

النقاط بشكل كبير.
السعودي  الدوري  بطل  األهلي  النادي  وهبط 
للمحترفين في العام 2016، إلى دوري الدرجة 

األولى للمرة األولى في تاريخه.

الذي  العنصري  المصطلح  أمس   1 الفورموال  إدارة  استنكرت 
استخدمه البرازيلي نيلسون بيكيت الفائز بلقب الفئة األولى 3 مرات 
»غير  واعتبرته  هاميلتون  لويس  البريطاني  مرسيدس  سائق  بحق 

مقبول«.
أعوام  العالمي  باللقب  والفائز  عاما   69 البالغ  البرازيلي  واستخدم 
الصغير  الزنجي  أي  »نيغينيو«  كلمة  و1987،  و1983   1981
مدونة  مقابلة  خالل  هاميلتون  الى  إشارته  في  البرتغالية،  باللغة 

صوتية، في البرازيل.

وقالت الفورموال واحد في بيان: »اللغة التمييزية أو العنصرية غير 
مقبولة بأي شكل وليس لها أي مكان في المجتمع«، مضيفة: »لويس 
سفير رائع لرياضتنا ويستحق االحترام. جهوده الدؤوبة لزيادة التنوع 
والشمول هي درس للكثيرين وشيء نلتزم به في الفورموال واحد«.

بول  ريد  وسائق  هاميلتون  بين  حصل  حادثا  يناقش  بيكيت  وكان 
بريطانيا  جائزة  من  األولى  اللفة  في  فيرستابن  ماكس  الهولندي 
ابنة  أن  علما  المصطلح،  استخدم  عندما  الماضي  العام  الكبرى 
البرازيلي، كيلي، هي صديقة بطل العالم للموسم الماضي، ويعتبر 
بطولة  في  البشرة  أسود  سائق  كأول  التاريخ  دخل  الذي  هاميلتون 
العالم للفورموال 1، من الناشطين جدا في مجال تحقيق تنوع أكبر 

في هذه الرياضة.
وأدان فريق مرسيدس«بأشد العبارات أي استخدام للغة العنصرية أو 
التمييزية من أي نوع كانت«، مضيفا: »قاد لويس جهود رياضتنا 
الحلبة  داخل  للتنوع  حقيقي  بطل  وهو  العنصرية،  مكافحة  في 
وخارجها«، وختم: »معا، نتشارك رؤية لرياضة متنوعة وشاملة، 
وهذا الحادث يؤكد على األهمية الكبرى لمواصلة السعي من أجل 

تحقيق مستقبل أكثر إشراقا«.
ويتحضر هاميلتون لخوض جائزة بريطانيا الكبرى في عطلة نهاية 
من  االستفادة  أمل  على  سيلفرستون،  حلبة  على  الحالي  األسبوع 

المؤازرة الجماهيرية لتحقيق فوزه األول للموسم.

البرازيلي بيكيت و�صفه بـ«الزنجي« في مقابلة �صوتية

فورموال 1 ت�ستنكر �لتعبير �لعن�سري بحق هاميلتون

الأهلي يهبط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه

�لهالل يهزم �لفي�سلي ويتوج بلقب �لدوري �ل�سعودي

اأكد انه كان ينبغي اإدارة الحدث الكروي ب�صكل اأف�صل

وزير �لد�خلية �لفرن�سي
يعتذر عن فو�سى نهائي دوري �الأبطال
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عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أمس بوهران عن 
»اعتزازه وافتخاره« بالنتائج التي حققها الرياضيون الجزائريون في 

منافسات الطبعة الـ19 من دورة األلعاب المتوسطية المتواصلة فعالياتها 
بعاصمة غرب البالد.

وقال الوزير في تصريح ادلى به للصحافة على هامش حضوره لمنافسات 
دورة التنس المقامة منافستها بميدان نادي التنس حبيب خليل بحي السالم: 

»انا جد معتز ومفتخر بالنتائج المسجلة حاليا من قبل الرياضيين الجزائريين 
في مختلف المنافسات وتصدر الجزائر لجدول الميداليات، ما يعكس جليا 
ان العناصر الوطنية قد اعدت العدة جيدا لهذا الموعد، لتكون في مستوى 

المجهودات التي بذلت لتهيئة المنشئات التي تحتضن فعاليات العرس 
المتوسطي«.

وتجدر اإلشارة ان الجزائر تصدرت إلى غاية أمس جدول ترتيب ميداليات 
دورة األلعاب المتوسطية بمجموع )10( ميداليات منها ست)6( ذهبيات و 
)4( فضيات، كان نصيب األسد فيها لرياضة الكاراتي التي اهدت الجزائر 

اربع ميداليات ذهبية و فضيتين.
وعن منشأة نادي التنس حبيب خليل، قال الوزير: ‘’هذا يعد مكسبا لوالية 
وهران، للجزائر ورياضة التنس. اآلن يمكننا تنظيم مواعيد من المستوى 

العالي كما يتم ذلك في أكبر الدول التي تحتضن منافسات التنس’’، وفي تقييمه 
لمستوى دورة التنس اعتبر سباق ان منافسات الطبعة ال19 من العاب البحر 

االبيض المتوسط تعرف مستوى »جد عالي«.
ق.ر/واج

أعلنت لجنة الترشيحات المكلفة 
بتحضير الجمعية العامة االنتخابية 
لالتحادية الجزائرية لكرة القدم عن 

قبول، ملفي ترشح كل من جهيد 
زفزاف وعبد الحكيم سرار في 

سباق رئاسة الفاف .
وأوضحت لجنة الترشيحات 

اِلنتخابات رئاسة »الفاف« في 
بيان اصدرته في ساعة متأخرة 
من سهرة أول امس، ان السباق 

على منصب رئيس الفاف سيقتصر 
على متنافسين اثنين فقط هما جهيد 

زفزاف و عبد الحكيم سرار«.
وكانت اللجنة التي يرأسها علي 

مالك قد استلمت اربعة ملفات، ابدى 
أصحابها رغبتهم في خالفة شرف 

الدين عمارة على راس الهيئة 
الفدرالية، وأوضحت في بيانها 

:« أن ملفي المتنافسين منصور 
بلجودي ويحي بلعيد قد رفضا، 

لكونهما ال يستجيبان للشروط 
المطلوبة، حتى أنهما دخل الغمار 
بال قائمة، وبالمقابل، وافقت هيئة 

علي مالك على ملفي زفزاف 
وسرار، للتنافس على كرسي 

الرئاسة في الفاف.
وِبخصوص القائمتين، أوضحت 

لجنة الترشيحات انها رفضت ملفي 

كريم شطوف ومحمد هاشم عن 
قائمة زفزاف التي تضم كل من :) 
محمد معوش، محمد غوطي، عز 

الدين عراب، حكيم مدان، عز الدين 
بن الناصر، جياللي عيدات، جمال 
مربوط، عبد الحفيظ فرقاني ونسيبة 

لغواطي كعضوة نسوية(.
كما رفضت اللجنة ملف تاج بن 
صاولة عن قائمة سرار المكونة 

من )لخضر بلومي، مبروك هرادة، 
الجودي عوشيش، عثمان أحبان، 

رفيق شراق، احمد خرشي، محمد 
حريد، حمليل مامون، ناصر 

خديم، الياس جندي ويميلي بركاني 

كعضوة نسوية(.
واختتمت لجنة الترشيحات بيانها، 

بالتأكيد: »ان أصحاب الملفات 
المرفوضة )2 في الرئاسيات و3 

في المكتب الفيدرالي(، يمكنهم التقدم 
بطعن وذلك في آجال ال تتعدى 
الساعة الثامنة من مساء اليوم، 

على أن تصدر لجنة الطعون الحكم 
النهائي والرسمي بخصوص هذه 
الطعون -إذا قدمت - سهرة الغد.

وتجدر االشارة ان اشغال الجمعية 
العامة االنتخابية لـ »الفاف«، ستعقد 

يوم 7 جويلية المقبل.
ق.ر/واج

النادي يوؤكد تر�سيم التفاق مع مدافع 

الخ�سر

�ضمك يتعاقد مع عبد 
القادر بدران لمو�ضمين

أعلن نادي ضمك السعودي، أمس تعاقده مع الدولي 
الجزائري عبد القادر بدران، لموسمين مقبلين، في 

صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي.
وغرد نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع 
تويتر: »عبد القادر بدران ضمكاوي لموسمين«، 

وأرفق صورة ترحيبية بالوافد الجديد صاحب ال30 
عاما للفريق.

ونشر ضمك فيديو للترحيب بالمدافع الدولي الجزائري 
بعنوان »أهال بمحارب الصحراء، عبد القادر بدران 

بيننا«، وسط تفاعل كبير من جماهير ضمك.
اأندية مغربية �سعودية قطرية وم�سرية 

تت�سابق ل�سمه

بن عيادة ي�ضرع 
في التفاو�ض مع 

المهتمين بخدماته
 شرع الدولي الجزائري حسين بن عيادة في التفاوض مع 

األندية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه بعد تأكد رحيله من 
نادي النجم الساحلي التونسي، وأكدت مصادر عديدة أمس ان 

فريقي الوداد والرجاء البيضاويين المغربيين يتنافسان على 
استقدامه، في الوقت الذي دخل فيه الزمالك المصري السباق 

للفوز بخدماته، يضاف إليه كل من اتحاد جدة واالتفاق 
السعوديين، وقطر القطري.

وأكدت تقارير إعالمية أمس ان مدافع الخضر متواجد في 
مدينة الدار البيضاء المغربية للتفاوض مع مسؤولي الرجاء 

والوداد، وأشارت إلى أن الوداد حامل لقب رابطة أبطال 
إفريقيا األقرب للفوز بالصفقة، مشيرة لوجود اتفاق مبدئي 

بين الطرفين، دون أن تستبعد الغريم الرجاء.
من جهتها، أكدت مجلة »البشاير« المصرية امس دحول 

مسؤولي نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع بن عيادة، 
من أجل ضمه خالل االنتقاالت الصيفية المقبلة، خاصة وأن 

الالعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وأضافت أن 
إدارة الفارس األبيض وصلت إلى مراحل متقدمة في رحلة 

التفاوض مع الالعب، من أجل الظفر بخدماته، لتدعيم الجبهة 
اليمنى، وعلى الرغم من امتالكه ألكثر من عرض، على 

رأسهم أندية اتحاد جدة واالتفاق السعوديين، وقطر القطري، 
إال أن عرض الفارس األبيض األكثر جدية، وتم قطع شوط 

كبير في المفاوضات.  
نادي فالفيك الهولندي يتفادى رحيله دون 

مقابل ال�سيف المقبل

توبة في طريقه للتوقيع 
مع با�ضاك �ضهير التركي

 كشفت جريدة »أقسام« التركية، بأن الدولي الجزائري، 
أحمد توبة، منح موافقة مبدئية لنادي باشاك شهير 

التركي لاللتحاق بصفوفه.
وال يزال توبة مرتبطا بعقد مع نادي فالفيك الهولندي، 

حتى 2023، ولكن هذا األخير ينوي بيعه خالل 
الميركاتو الحالي، تفاديا لرحيله دون مقابل السنة 

القادمة.
وكشفت صحيفة »أقسام« عن حسم توبة لمفاوضاته مع 
ممثلي باشاك شهير سبور، حيث اقتنع بالعرض المادي 
المقدم له، كما تحصل على ضمانات باللعب من طرف 
المدرب إيمري بيلوزوغلو، الذي أصر على ضرورة 

استقدام الالعب.
ووفقا لذات المصدر، فإن كل شيء محسوم مع المدافع 

المحوري، والذي يمتلك القدرة على اللعب كظهير أيسر 
أيضا، ويفترض أن يتم توقيع العقود في األيام القليلة 

القادمة، بعدما يتوجه الالعب لتركيا.
ويتواجد نجم محاربي الصحراء، في الجزائر حاليا، 

حيث شارك في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر األبيض 
المتوسط.

ويبدو الخيار الذي قام به توبة مفاجئا، نوعا ما خاصة، 
وأنه سبق وأن منح موافقته لتولوز الفرنسي، قبل أن 

يبدي طموحا في االنتقال لفريق ينشط في منافسة 
أوروبية، ولكن المقترح التركي يبدو بأنه كان األكثر 

إقناعا بالنسبة له.
ق.ر

تأجل تأهل المنتخب الوطني ألقل من 18 سنة 
إلى نصف نهائي دورة كرة القدم في األلعاب 

المتوسطية التي تحتضنها مدينة وهران، عقب 
الهزيمة التي تعرض لها أمس امام المغرب 

بهدفين مقابل صفر، وسيكون الخضر مطالبون 
بتحقيق الفوز أمام منتخب فرنسا غدا لضمان 

التأهل.
وكان أشبال المدرب مراد سالطني األحسن منذ 

بداية المواجهة، حيث حاولوا فرض طريقتهم في 
اللعب، مع الضغط على الخصم محاولة لدفعه 

الرتكاب الخطأ واستغالله لمباغتة الحارس، لكن 

المحاوالت العديدة للخضر لم تكن خطيرة، عدا 
تلك التي حولها مدافع المغرب للعارضة بعد فتحة 
من الجهة اليسر لهجوم الخضر، والتي كادت أن 

تعرف فتح باب التسجيل بعد مقصية آدم دوقي 
التي تصدى لها الحارس الياس ماقو، قبل أن يعلن 

الحكم عن نهاية المرحلة األولى بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، تمكن منتخب المغرب 

من فتح باب التسجيل عن طريق عثمان بوخرس 
الدقيقة الـ47 ، وبواسطة رأسية، وهو ما دفع 
العبي الخضر للخروج من منطقتهم وتكثيف 

مجهوداتهم بحثا عن الهدف.

وحاول العبو المنتخب الوطني بعد ذلك العودة 
في النتيجة، وكاد تسديدة إيدي زولياني أن تفي 
بالغرض، قبل أن يتم طرد المدافع فؤاد حنفوق 

إثر اعتراضه على قرارات الحكم، وهو ما 
أخلط أوراق المدرب سالطني، وجاء الهدف 

الثاني للمغرب في الدقيقة الـ63، وحاول عمر 
محمد رفيق عن طريق مخالفة مباشرة، لكن 

الحارس المغربي كان في المكان المناسب، وتفنن 
المغربيون في تضييع الوقت، قبل أن يعلن الحكم 

عن نهاية المواجهة بهدفين دون رد.
ق.ر

تعر�سوا للهزيمة اأمام المغرب اأم�س في اإطار الألعاب المتو�سطية

الخ�ضر �ضيح�ضمون تاأهلهم لن�ضف نهائي كرة القدم اأمام فرن�ضا غدا

الوزير �سبقاق يعبر عن �سعادته ب�سدارة الألعاب المتو�سطية:

»نعتز ونفتخر بنتائج الريا�ضيين الجزائريين لحد الآن«

لجنة جمع التر�سيحات ترف�س بلجودي وبلعيد

قبول ملفي زفزاف و�ضرار في �ضباق رئا�ضة الفاف 
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إشـهـــار

 نتائج �سهادة التعليم املتو�سط 

تدخل البهجة يف نفو�س العائالت

 زغــــــــاريد واأفــــــــراح 
ومواكب لالحتفال باجللفــــة

تشهد هذه األيام البيوت الجزائرية افراحا و زغاريد ومواكب تشبه االعراس وهذا 
بعد نجاح أبنائهم وبناتهم في شهادة التعليم المتوسط بعد الضغط و الترقب و بعد 

عناء طويل مع المراجعة والدروس الخصوصية والحالة الصحية التي سادت 
الموسم الدراسي مع االنقطاعات وهذا راجع للعطل المدرسية الغير مدروسة 
.ومن أجل تقاسم هذه الفرحة من والية الجلفة مع قراء جريدة "الرائد" حاولنا 

معرفة شعور األولياء وابنائهم بفرحة النجاح.
التلميذ " ابراهيم النوري" هو تلميذ متحصل على معدل 16.24 وعلى المرتبة 

الرابعة بمتوسطة احمد رقيق بالقطب الحضري ببربيح يقول ان النجاح كان 
بفضل هللا و الحمد هلل و انه لم يكن باالمر السهل الن المراجعة كانت منذ بداية 
السنة الدراسية وانه بذل جهدا كبيرا، كما قدم تشكراته الخالصة للوالدين اللذان 

ساعداه على حلول هذه المرتبة والقيمة الرائعة. 
اما ولي االمر التلميذ "ابراهيم النوري " وهو موظف بمصلحة سونلغاز بالجلفة 

يصرح ان بلوغ ابنه المرتبة الرابعة بالمؤسسة هو شعور ال يمكن وصفه و 
يعجز اللسان عن التعبير و يحمد هللا على التشريف والتتويج وهذا المعدن الطيب 

والشكر الموصول لرفيقة دربه على كل ما بذلته من مجهودات من اجل نجاح 
وانتقال كل االبناء. 

بن دريس مخلوف و هو مدير ابتدائية بعين االبل حيث يقول عن نجاح ابنته 
بشهادة التعليم المتوسط بمتوسطة المجاهد دقية بلخير  بمعدل 13.40 انه يشعر 

بالبهجة و السرور و يفتخر بتتويج فلذة كبده بعد اجتهاد و مثابرة لمدة اربع 
سنوات و يتمنى ان تكون هذه المحطة هي محطة لالرتقاء و هي وسيلة و ليست 

غاية. 
اما العب كرة القدم بالجلفة و صاحب المعدل15.81 من متوسطة جغبوب محمد 

ببربيح القديمة التلميذ " رؤوف مزغران " فإن فرحته من فرحت والديه و ان 
بفضل المراجعة و التعب و السهر استطاع ان ينجح في مساره الدراسي و حول 
سؤال طرحناه حول التوفيق بين الرياضة و الدراسة فكانت اجابته ان الرياضة 
ليست مانعا امام التفوق النه كان يتدرب و يراجع دروسه في نفس الوقت كما 
انه لم ينسى ان يوجه تحياته للوالدين الكريمين على ما بذاله  من مجهودات و 

تضحيات و ان الفضل يرجع هلل ثم لهما.
لعجاج حمود عزيز –

يف اإطار فعاليات األعاب البحر الأبي�س املتو�سط 

  رحلة عرب تاريخ امل�سكوكات 
لدول م�ساركة يف دورة وهران

ي�سافر اجلمهور يف رحلة اإىل تاريخ العمالت يف معر�س حول م�سكوكات 

الدول امل�ساركة يف اللعاب املتو�سطية وهران 2022 , والذي انطلقت 

فعالياته اأم�س باملتحف العمومي الوطني "اأحمد زبانة " للمدينة .

ق�سية "�سوناطراك-�سايبام"

 تاأييد االحكام االبتدائية ال�سادرة يف حق املتهمني

الأمم املتحدة تربز اأهمية التجربة اجلزائرية يف هذا املجال

دورة تكوينية حول تعزيز امل�سلحة الف�سلى للطفل

ويتضمن هذا المعرض الذي يدخل في 
إطار االحتفال بالذكرى الستين لعيدي 

االستقالل والشباب صور لزهاء 18 عملة 
محفوظة بالمتحف الوطني " أحمد زبانة 

" وتمثل لبعض الدولة مشاركة في الدورة 
أل 19 لأللعاب البحر األبيض المتوسط 

منها قطعتين للجزائر تم ضربهما في سنتي 
1823 و 1840 )فترة االمير عبد القادر( 

من النحاس و الفضة حسبما أبرزه لوأج 
المشرف على المعرض ، أحمد بوراس .

ويكتشف الزائر لهذا المعرض الذي 

يتواصل إلى غاية 5 يوليو القادم هذه النقود 
التي يعود تاريخ ضربها إلى القرن الثامن 

عشر لبعض الدول المشاركة في هذه 
التظاهرة الرياضية على غرار الجزائر و 

تونس وليبيا وسوريا ولبنان ومصر وتركيا 
واسبانيا وبرتغال وفرنسا واليونان وسان 

مارينو وألبانيا وصريبا وإمارة موناكو 
وغيرها .

وتبرز هذه الصور وصفا دقيقا لظهر ووجه 
العمالت المعروضة و التي تمثل 17 دولة 

من البحر األبيض المتوسط و معلومات 

أخرى حول اسم الحاكم و تاريخ و مكان 
الضرب و اسم العملة و نوعية المعدن 

المصنوعة بها هذه النقود و التي أغلبها من 
النحاس و الفضة و البرونز.

وموازاة مع هذا المعرض المنظم من 
طرف متحف " أحمد زبانة " تم إقامة 
معرض ثاني يتضمن 13 صورة عن 

المعالم التاريخية لوهران و كتب حول 
الجغرافيين و الكتاب الذين أرخوا لهذه 

المدينة التي تعتبر عروس البحر األبيض 
المتوسط .

أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة, أمس, 
األحكام االبتدائية الصادرة في حق المتابعين 
في قضية شركة سوناطراك ومجمع سايبام 

االيطالي, وعلى رأسهم وزير الطاقة األسبق 
شكيب خليل.

وقد تمت إدانة الوزير األسبق شكيب خليل 
بـ 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 

2 مليون دج مع تأييد األمر بالقبض الدولي 

الصادر ضده في سبتمبر .2019
كما تم الحكم على الرئيس المدير العام 
السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان 
بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات ونائبه عبد 

الحفيظ فيغولي بـ 6 سنوات مع دفع تعويض 
للخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دج.
وتوبع هؤالء بجنح تتعلق تبديد أموال 

عمومية, سوء استغالل الوظيفة وإبرام 

صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري 
المفعول. وبالنسبة لممثلي مجمع سايبام 
االيطالي, فقد تمت إدانة كل منهما ب 5 
سنوات حبسا نافذا, مع إلزام األشخاص 
المعنويين وشكيب خليل أيضا بتعويض 

الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19 مليار 
دج.

ع.ط

انطلقت أول أمس، بالجزائر العاصمة دورة 
تكوينية حول حماية حقوق الطفل تتناول 

محور تعزيز المصلحة الفضلى للطفل وذلك 
بتنظيم من الهيئة الوطنية لحماية وترقية 

الطفولة.
وحسب المنظمون، فإن هذه الدورة التي 

تنظمها الهيئة بالتنسيق مع مكتب صندوق 
األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( بالجزائر، 

تجري على مدى أربعة أيام ويشارك فيها 
ممثلون عن الدرك الوطني واألمن الوطني.

وتتناول هذه الدورة عدة مواضيع تتعلق 
بمجال الطفولة، سيما الحماية االجتماعية 
والقضائية للطفل مع التطرق الى تجربة 

خلية تلقي االخطارات التابعة للهيئة كنموذج 

لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، عالوة 
على موضوع حول خصائص وعوامل النمو 
المعرفي والنفسي واالجتماعي للطفل .وبهذه 
المناسبة، أشارت المفوضة الوطنية لحماية 
الطفولة، مريم شرفي، الى االنجازات التي 
تم تحقيقها في مجال تعزيز حماية الطفولة 

وترقيتها وتحقيق رفاهيتها، وذلك على 
المستويين التشريعي والمؤسساتي.

وأكدت في ذات السياق على أهمية "مبدأ 
المصلحة الفضلى للطفل" الذي نص عليه 
القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 

2015 المتعلق بحماية الطفل وكرسه التعديل 
الدستوري األخير، مضيفة أن هذا االنجاز 

يعد "مكسبا نوعيا" يعكس "االهتمام الكبير" 

الذي توليه الدولة لملف الطفولة.وأضافت 
أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن سلسلة 

من الدورات التي تنظمها الهيئة، بالتنسيق 
مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال 

الطفولة، وذلك بهدف تنسيق الجهود في هذا 
المجال.

من جهتها، ثمنت ممثلة مكتب صندوق األمم 
المتحدة للطفولة بالجزائر، صوريا حسن، 
تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لترقية 
القدرات وتنسيق الجهود في مجال حماية 

الطفولة، خاصة في المحور المتعلق بتعزيز 
"المصلحة الفضلى للطفل"، مبرزة أهمية 

التجربة الجزائرية في هذا المجال.
واأج

يف اأجواء مميزة امتزجت بني الفرح 

والفخر, متكنت املتاألقة الع�سعا�سي 

مرام, من افتكاك �سهادة التعليم 

املتو�سط بتقدير ممتاز, لت�سع اأوىل 

خطواتها يف م�سار النجاح والتاألق, 

بعد ح�سولها على معدل .16.42 

وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة يتقدم 

جميع الأهل والحباب مبدينة 

�سيدي بلعبا�س باأ�سمى عبارات التهاين 

لعائلتها ال�سغرية ولأ�سرتها الرتبوية 

مبتو�سطة "مهدي بومدين", متمنني 

ملرام دوام النجاح والتاألق.

األف مربوك

ق.و
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تتواصل فعاليات المهرجان 
الثقافي األوروبي ال22 من 

خالل تنظيم سهرة أمس األول، 
حفال على إيقاع موسيقى الجاز 

و البوب والسول من أداء 
الفنانتين الجزائريتين كريمة 

ويسرا بودة اللتين تمثالن ايطاليا 
وفرنسا ضيفتا المهرجان.
و على مدار ساعتين من 

الزمن، توالت المطربتان على 
خشبة المسرح الوطني محي 

الدين بشطارزي حيث أدت كل 
واحدة منهما نحو خمسة عشر 

مقطوعة.
افتتحت كريمة بودة التي تحضر 

ألول مرة الى الجزائر مدعمة 
بعائلتها الكبيرة حفلها مخاطبة 

الجمهور ب » الجزائر في 
القلب« قبل أن تقدم عناوين 
 No Filter« »  ( ألبومها

2021) و هو عمل » تلقائي و 
فوري لكنه مدروس منذ مدة« 

حسب قولها.
و كانت المغنية كريمة ذات 

الصوت القوي التي تتمتع 
بجاذبية و حضور معتبر و 

عاشقة لالرتجال الصوتي على 
طريقة ايال فيتزجيرالد، مرفوقة 
بالجوق المكون من فرانسيسكو 

بونتيشيلي على ألة الباص و 
برناردو غييرا على الطبل و 

بييرو فراسي على البيانو.
و من المقطوعات التي أدتها 

 Walk on the«  هذه الفنانة
 Feel« و »Wild Side

 »like making love
 ،»Come Together»و

لفرقة بيتلز لقيت اعجاب 
الجمهور الذي صفق لها مطوال.

و من جهتها، ظهرت يسرى 
بودة رفقة جوق يضم خمسة 

عازفين و هم نزيم باكور على 
القيتارة الكهربائية و حسان 

زمراني على ألة ساكسوفون 
و رابح حجار على الطبل و 

يوسف بوزيدي على آلة الباص 
و قاسي فرحات على اللوحة.

و قد أدت المغنية التي كرمت 

من خالل مقطوعات بعض 
الفنانين الذين رحلوا، مقاطع 

أخرى على غرار » جيت 
بسالم« و » هذي حكايتي« و 

» ماتبكيش« لحسني شكرون و 
» مراديوغل لجمال عالم.

فقد غنت يسرى بودة و 
رقصت و تبادلت الكالم مع 
الجمهور باحثة في رصيدها 
إليجاد بعض ما تفضله من 

أجل اسعاد الجمهور، يذكر أن 
المهرجان الثقافي األوروبي  

22 الذي افتتح يوم 23 
يونيو الماضي، تحت شعار  

»Musiqu’Elles« متواصل 
إلى غاية الفاتح يوليو القادم 

بالمسرح الوطني الجزائري و 
بوهران و قسنطينة بمشاركة 
15 بلدا أوروبيا مثل السويد 

و المجر ينشطها اليوم االثنين 
 West & Abelli,« كل من

Swedish Duo » و مطربة 
البوب و الموسيقى العالمية 

. »Boggie«

ايطاليا و فرن�شا �شيفتا �شرف املهرجان الثقايف الأوروبي 22

الفرقة النم�شاوية
»ترافل دايريز« 

متتع اجلمهور

أمتعت الفرقة النمساوية النسوية »ترافل دايريز« 
الجمهور في السهرة االفتتاحية للطبعة 22 للمهرجان 

األوروبي للموسيقى مساء أمس األول، بقاعة 
»المغرب« بوهران بتقديم مجموعة من المقطوعات 

الموسيقية.
و قد افتتحت هذه الطبعة من المهرجان الذي يتضمن 

برنامج نسوي حصريا هذا العام بقاعة »المغرب« 
بوهران وذلك بعد انطالق فعالياتها بالجزائر 

العاصمة يوم 23 يونيو و قسنطينة في 26 من نفس 
الشهر.

و تعرف هذه التظاهرة التي تقام بالجزائر العاصمة 
ووهران و قسنطينة ما بين 23 يونيو الجاري و1 
يوليو المقبل مشاركة حوالي عشرين فنانا من 15 

دولة أوروبية.
و في تصريح للصحافة أبرزت سفيرة النمسا في 

الجزائر كريستين موزر، التي افتتحت النسخة 
الخاصة بوهران للمهرجان أنه »من الضروري 

تثمين الفن النسوي ومساعدة النساء الموهوبات على 
شق طريقهن عندما يكون من الصعب القيام بذلك«.
و أشارت إلى أنه »غالبا ما يكون من الصعب على 

النساء التوفيق بين الحياة المهنية والحياة األسرية 
ولهذا يتعين أحيانا تقديم لهن يد المساعدة«.

  و قدمت الفرقة الموسيقية »ترافل دايريز« المكونة 
من ثالثة موسيقيين باقة من مقطوعات الجاز 

بتأثيرات متنوعة مثل موسيقى الفالمنكو والموسيقى 
الشرقية.

كما تم برمجة بعد هذه الفرقة كل من المغنية 
الدنماركية سيمونا عبد هللا والفرقة اإلسبانية 

»بالتيكا ديالوق« في اليومين الثاني والثالث من هذا 
المهرجان.

و يجري تنظيم الطبعة الثانية والعشرون لهذه 
التظاهرة بمساهمة وزارة الثقافة والفنون والمسرح 

الوطني الجزائري والمسرح الجهوي لقسنطينة 
والديوان الوطني للثقافة واإلعالم باإلضافة إلى 

شركاء إعالميين.

 أكد الفنان التشكيلي وهاوي جمع  الطوابع و البطاقات البريدية عكاشة طالبي 
أن »الغاية من هذه الهواية التي تعد الكثير من العشاق و من خالل عرض 

المجموعات النادرة للجمهور و تنظيم صالون متخصص، هو النجاح في نقل 
هذا الهوس لألخر السيما فئة الشباب«.

   في إطار الصالون األول لهواة الجمع يقول الفنان ان هذه الهواية عالوة عن 
عملية اقتناء وجمع التحف الفنية و األشياء القديمة و التي قد ال تكون لها قيمة 
مادية لكنها تبقى نادرة، »تستقطب أكثر فأكثر االهتمام و الفضول كما يؤكده 
اإلقبال على الصالون«، مضيفا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يشكل »فرصة 

أيضا للحوار و تبادل الحديث بين العارضين و المهتمين من الزوار و كذا للبيع 
و التبادل«, حيث يجد الزائر في فضاء واحد هواة جمع النقود واألوراق النقدية 

القديمة و الكتب القديمة و اللوحات الفنية و غيرها.
  معتبرا هذا الصالون الذي يحتضنه المركز الثقافي »مصطفى كاتب« إلى 

غاية 30 يونيو كفرصة للعودة إلى األشياء القديمة التي تعبر عن مراحل 
هامة من تاريخنا و تاريخ اإلنسانية و عن جوانب من الحياة االجتماعية في 
مراحل سابقة، أعرب التشكيلي عن أمله في ديمومة هذه اللقاءات كما شدد 
على ضرورة الوصول إلى تنظيم صالونات جهوية في كل المناطق حسب 

التخصص ) الميداليات و النقود و  الصور و البطاقات  البريدية و غيرها).
  كما دعا إلى استحداث متاحف خاصة بهذه األشياء القديمة، مؤكدا ان هذه 

المقتنيات التي تحفظ بفضل هواة جمعها  ستصبح شواهد عن الكثير من 
األحداث التاريخية و تنقل لألجيال القادمة صورة عن ماضيهم.

  و اعتبر ان هذه المتاحف هي بمثابة وسائل تعليمية و تربوية الن  الهدف 
األسمى يكمن في عملية  التلقين للشباب لذا يجب ان تتوج كل الجهود و 

المبادرات التي تقام في هذا الشأن بإصدارات تتضمن معلومات وافية عن 
أهم األشياء المعروضة تسمح  للزوار من التفتح على أسرار هذه الهواية التي 
تعطي صاحبها الكثير من المتعة و أشار إلى ان جمع التحف واألشياء القديمة 

أصبح عند البعض خاصة في الخارج مصدر رزق.
  و حسب ما لوحظ في عين المكان من خالل األسئلة التي طرحت على 

العارضين حول طرق اقتناء هذه األشياء القديمة المتنوعة وكيفية جمعها, 
فإن هذا التنوع يسمح للزائر اكتشاف هذه المقتنيات التي يكون قد  شاهدها 
من قبل لكن لم يعطيها اهتماما، إال ان تواجدها في المعرض يغير من تلك 

النظرة بفضل المعلومات المقدمة إليه، مما جعل بعض الزوار خاصة الشباب 
يصرحون عن رغبة في ممارسة هذه الهواية.

�صالون هواة اجلمع

 عكا�شة طالبي يوؤكد على اأهمية نقل الهواية لل�شباب

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي 
سهرة األحد بمسرح الهواء الطلق »حسني 

شقرون« لوهران على انطالق فعاليات الطبعة 12 
للمهرجان الثقافي الوطني ألغنية الراي بحضور 

وجوه فنية وثقافية معروفة.
و أبرز محافظ التظاهرة محمد بوسماحة في 

كلمة بالمناسبة أن » أغنية الراي التي وصلت 
إلى العالمية تفتخر اليوم بكونها جزءا من التراث 

و الموروث الثقافي لمدينة وهران و الجزائر و 

تشارك بهذه الصفة في استقبال زوار المدينة من 
مختلف البلدان بمناسبة احتضانها للطبعة 19 

أللعاب البحر األبيض المتوسط«.
و تميزت السهرة األولى من المهرجان الذي يقام 

تحت شعار »وهران في القلب«، بعرض فيديوهات 
لمجموعة من أغاني الفنان الراحل الشاب حسني 

بمرافقة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أمين دهان 
وسط تفاعل كبير من الشباب الحاضرين.

و شارك في تنشيط السهرة كل من هواري بن شنات 

والشيخ النعام وهواري الدوفان والشابة إسمهان 
مع العلم أن التظاهرة التي تدوم خمسة أيام تشهد 
مشاركة 21 مغنيا، فيما يكون حضور السهرات 

مجاني للجمهور المحب لهذا الطابع الغنائي.
يذكر أن هذه الطبعة تنظم بالتنسيق مع لجنة تنظيم 

الطبعة 19 أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران- 
2022، للمساهمة في النشاط الثقافي والفني الكبير 

المبرمج على هامش هذه التظاهرة الرياضية 
الدولية.

األعاب متو�صطية )وهران 2022(

انطالق فعاليات املهرجان الوطني لأغنية الراي



وأدانت المنظمات الدولية 
الموقعة على البيان, الذي نشر 
على الصفحة الرسمية للجمعية 
المغربية لحقوق االنسان )فرع 
الناظور(, غياب التكفل السريع 

بالمهاجرين الجرحى, األمر 
الذي أدى إلى ارتفاع الحصيلة 

المسجلة, وطالبت ب"التكفل 
الصحي المالئم والجيد بكل 

األشخاص قيد االستشفاء عقب 
هذه المأساة".

ووصفت المنظمات االعتداء 
الدموي للقوات النظامية 

المغربية على المهاجرين 
غير الشرعيين ب"المأساة", 

الفتة إلى أن األمر "رمز 
مأساوي للسياسة األوروبية 

القائمة على اسناد حدود 
االتحاد األوروبي للخارج, 

بتواطؤ بلد من الجنوب 
والمتمثل في المغرب".

وتابعت بالقول: "إن موت 
هؤالء الشباب األفارقة على 

حدود القلعة األوروبية, يحذر 
بشأن الطبيعة القاتلة للتعاون 

األمني في مجال الهجرة بين 
المغرب وإسبانيا".

وعادت المنظمات إلى التذكير 
بأن سياسات العنف المنتهجة 

من قبل السلطات المغربية ضد 
المهاجرين ليست بالجديدة, 
مستدلة بوضع المهاجرين 
المتواجدين في العديد من 
المدن المغربية من بينها 
الناظور ونواحيها, حيث 

"جرى حرمانهم, منذ أكثر من 
عام ونصف, من األدوية ومن 

العالج, بل وتتعرض مخيماتهم 
إلى الحرق وممتلكاتهم 

للنهب, وموادهم الغذائية 
الهزيلة للتخريب, والقليل من 

المتاح لهم من ماء الشرب 
للمصادرة".

واعتبرت أنه من كل ما سبق, 
فإن األمر "كان ايذانا بهذه 

المأساة المكتوبة مسبقا", 
مذكرة في هذا الصدد, بأن 

"المهاجرين المتواجدين 
بالناظور, لطالما تعرضوا 

للعنف الممنهج من قبل القوات 

النظامية اإلسبانية والمغربية.. 
إنها ممارسات مدانة من طرف 

هيئات وطنية وإقليمية ومن 
قبل األمم المتحدة".

وطالبت المنظمات الدولية 
في بيانها, ب "فتح تحقيق 
قضائي مستقل فوري من 

الجانبين المغربي واإلسباني, 
وعلى الصعيد الدولي, 

لكشف كامل الحقيقة بشأن 
هذه المأساة االنسانية", كما 

دعت, التمثيليات الدبلوماسية 
للبلدان اإلفريقية الحاضرة في 

المغرب, إلى "تحمل كامل 
مسؤولياتها في مجال حماية 

مواطنيها عوض التواطؤ مع 
السياسات الجارية".

وشددت هذه المنظمات, 
على ضرورة قيام المنظمات 
وحركات الدفاع عن حقوق 
اإلنسان والدفاع عن حقوق 

األشخاص المهاجرين 
ب"التعبئة في هذه اللحظة 
الحرجة, حيث الحق في 

الحياة مهدد أكثر من أي وقت 

مضى".ويذكر أنه من بين 
المنظمات الموقعة على البيان 

المشترك, على سبيل الذكر 
ال الحصر, جمعية مساعدة 
المهاجرين في حالة ضعف 

المغربية, كوميناندو فرانتيراس 
االسبانية, شبكة اليقظة لحقوق 

االنسان الموريتانية وجمعية 
األقلية في األرض.

وكانت السلطات المغربية, 
قد أعلنت السبت الماضي, 

عن مقتل 23 مهاجرا إفريقيا 
وإصابة العشرات بجروح, 
خالل محاولة هجرة غير 

شرعية الجتياز جيب مليلية 
االسباني. يشار إلى تضارب 

األنباء عن العدد الحقيقي 
للقتلى في هذه المجزرة 
المروعة, فبينما تحدثت 

صحيفة "الموندو" اإلسبانية 
عن 27 قتيال وحوالي 

200 جريح, أكدت صحيفة 
"الرازون" اإلسبانية أن العدد 
الحقيقي للضحايا هو 45 بين 

المهاجرين األفارقة.

اأ�سفر عن مقتل 23 مهاجر حاولوا اجتياز جيب مليلية الإ�سباين

45 منظمة دولية تدين الهجوم الدموي
لل�شرطة املغربية على مهاجرين اأفارقة

وقعت 45 منظمة دولية على بيان م�سرتك, يدين الهجوم الدموي لل�سرطة املغربية وا�ستخدامها القوة املفرطة, 

اجلمعة املا�سية, �سد مهاجرين غري �سرعيني اأفارقة حاولوا اجتياز جيب مليلية الإ�سباين, الأمر الذي اأ�سفر عن 

مقتل 23 مهاجرا واإ�سابة الع�سرات بجروح, ح�سب ح�سيلة ر�سمية.

اأبرزت التزام بالدها بالدفاع عن احلق امل�سروع لل�سعب ال�سحراوي 

وزيرة خارجية املوزمبيق ترافق 
حلق ال�شحراويني يف تقرير امل�شري
أكدت وزيرة خارجية الموزمبيق, فيرونيكا ماكامو, على "الدور المهم 
والحيوي" الذي تقوم به بالدها في القضايا اإلقليمية دعما للسلم واألمن 

الدوليين, خاصة الدفاع عن الحق المشروع للشعب الصحراوي في 
الحرية وتقرير المصير.

وقالت فيرونيكا ماكامو في تصريحات صحفية عقب لقاء الرئيس 
الصحراوي, األمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, بنظيره 
الموزمبيقي, فيليبي نيوسي,  بالقصر الرئاسي بالعاصمة مابوتو, أن 

"الموزمبيق والجمهورية الصحراوية يسعيان برغبة أكيدة الى تطوير 
العالقات بينهما بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بشكل خاص 

وعلى الشعوب االفريقية بشكل عام".
وأكدت رئيسة دبلوماسية الموزمبيق - وفق ما ذكرت وكالة االنباء 

الصحراوية )واص( - على أن العالقات بين بالدها والجمهورية 
الصحراوية هي "عالقات تاريخية راسخة, تقوم على مبادئ اإلخاء 

الصادق والنوايا الحسنة والتحرر من براثن اإلستعمار", مشددة على 
أن زيارة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الى مابوتو ستعزز جوانب 

التعاون بين البلدين.
وقالت في هذا الصدد : "الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ابراهيم 

غالي إلى بلده الثاني الموزمبيق ستعزز جوانب التعاون في عدد من 
المجاالت خاصة و أن البلدين الشقيقين عضوان فاعالن في االتحاد 

اإلفريقي", متطرقة إلى العالقات التاريخية المتجذرة بين البلدين وكذا 
بين جبهة البوليساريو وحزب جبهة تحرير الموزمبيق "فريليمو".

وشكلت العالقات الثنائية بين الجمهورية الصحراوية والموزمبيق وسبل 
تعزيزها وترقيتها الى أعلى المستويات, أحد محاور محادثات الرئيسين 

ابراهيم غالي وفيليبي نيوسي, أمس األحد, الى جانب استعراض آخر 
مستجدات القضية الصحراوية على مختلف األصعدة, خاصة في هذا 

الظرف الذي يشهد مواجهة مباشرة مع االحتالل المغربي بعد استئناف 
الكفاح المسلح في نوفمبر 2020.الى جانب ذلك, تضمنت المحادثات, 

مجمل القضايا ذات اإلهتمام المشترك على المستويين اإلقليمي والدولي.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه اليوم االثنين باألمين العام 
لحزب "فريليمو", روكي سيلفا صامويل, أكد الرئيس غالي على البعد 

التاريخي للعالقات الثنائية بين جبهة البوليساريو و "فريليمو", وكذا 
العالقة االستراتيجية بين الجمهورية الصحراوية والموزمبيق.وثمن 

الرئيس الصحراوي الموقف المبدئي والراسخ للموزمبيق, الداعم للكفاح 
العادل للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في استكمال 

سيادته على كامل ترابه الوطني.

املخزن على خطى اإ�شرائيل
كنت على علم بان دولة المغرب دولة شعب خليط من االعراق الال انها 
ومنذ الفتوحات اإلسالمية آمنت كلها بالرسالة المحمدية اإللهية ولشعبها 

الفضل في فتح األندلس والذي دام  اكثر من ثمانية قرون 
وتعاقبت عليها دول قبل وبعد الفتح اإلسالمي اطولها زمنا دولة العلويين 
التي عاش سالطينها وملوكها المتوارثين بما يقارب األربعة قرون،ولم 

تسمى مملكة الال بعد ان خضعت للحماية الفرنسية،وسير شوؤنها 
المارشال الفرنسي اليوطي ،الذي حول العاصمة من مدينة فاس العريقة 

،والتي بنيت بها اول جامعة إسالمية)جامعة القرويين( قبل األزهر 
بمصر ،الى مدينة الرباط العاصمة الحالية،واليوطي هو واضع نغمات 
نشيدها الوطني،وأطلق عليها اسم:المملكة المغربية وكان اول ملوكها: 

محمد الخامس 
هذه حقائق تاريخية الاريد الخوض فيها ،فهذا الشعب العظيم يدين 

باالسالم على المذهب المالكي،الال ان هللا ابتاله بنظرة التوسع على 
حساب الجيران، خاصة بعد ان استقل المغرب 1956 , إذ تولد عن 

ذالك "االستقالل" منظرو التوسع وعلى رأسهم الزعيم المغربي:عالل 
الفاسي. 

ورغم كل ماقيل تصرف جيش الممكلة المغربية وجهاز استخباراتها 
منذ سنة 1975, تجاه مواطني الساقية الحمراء ووادي الذهب ابان 

اجتياحهم لتلك األرض،ممايترك الريبة لدى الباحث.
والملكيون المغربيون واجهزتهم االعالمية اليتكلمون الال عن األرض 

بأنها مغربية ،واليستطعون جوابا لما يطرح سؤاال وجيها هل سكان تلك 
األرض مغريبيون ؟ وإذا كانو كذالك فلما البطش بهم،وزج بالعديد منهم 

في غياهب السجون لسنوات طوال، ولما يعاملون بتلك الدونية؟
رغم كل ماقيل عن جبروت تلك األجهزة فإني قد أبصرت  بأمي 

عيني   -ولم أكن اتصورها- كيف تعاملت أجهزة المملكة المغربية مع 
المواطنين الصحراويين العزل في "مخيم اكديم ازيك"2010 وقتلوا 

بمن فيهم األطفال، وزج بعدد منهم في السجون ،فاضحو متهمين بالقتل 
وهم من قتل أبناء طينتهم أمام أعينهم، فصدرت في حقهم أحكاما بأمر، 

وصلت المؤبد ومن ثالثين الى عشرين سنةسجنا نافذا 
كل ذالك ذكرني ببطش الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، 

والمحاكم التي اصدرت احكامها بنفس المنطق بحق الفلسطينيين 
فقارنت بين االسلوبين مؤخرا فالكيان الصهيوني انتزع من البدو 

الفلسطينيين الرحل أرضهم بصحراء النقب ،وطردهم من أرضهم 
وأرض اجدادهم،والمملكة المغربية انتزعت من مالكي المنطقة جنوب 
عاصمة الصحراء الغربية،تسمى لَكراير دون سند أو اساس ، وبما ان 
نفس النهج الصهيوني المتبع من طرف المملكة المغربية فإن االستطان 

وانتزاع أمالك المواطنين العزل في الضفة الغربية هو ديدن المملكة 
المغربية  على الصحراويين ان ينتظروا في المستقبل تهديم بيوتهم مع 

االدعاء بأنها غير محفظة وتمليكها للمستوطنين المغربيين -ومن المعلوم 
ان اكبر استطان استعماري في الضفة الغربية والصحراء الغربية- وان 
غدا لناظره قريب كنت احس بظلم هنا وهناك فها انا اشهده خاصة بعد 

التصريح لما كان في طي الكتمان عن العالقة المتجذرة تاريخيا بين 
الكيان الصهيوني والمملكة المغربية وتحول التعاون السري الى العلني 

في كل المجاالت خاصة األمنية والعسكرية وحتى البرلمانية 
مساكن اهالينا في الضفة الغربية والصحراء الغربية الذين يعانون من 

بطش هوالء وواالئك والعرب صمتون ، الال من رحم ربك .

الوكاالت
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أدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة 
بالصحراء الغربية، تورط شركات أجنبية في 

مشاريع الطاقة بالمناطق المحتلة من الصحراء 
الغربية، مطالبة إياها بالوقف الفوري 

ألنشطتها في المناطق المحتلة والرضوخ 
للقانون الدولي. 

وذكرت الجمعية في بيان لها, أن الشركة 
اإلسبانية "السارتي" )Lasarte(, أعلنت 
في 21 جوان الجاري أنها بدأت في إنزال 
أول شحنة لها من مشروع الطاقة الريحية /
أفتيسات 2/ جنوب بوجدور المحتلة, وقالت 

إنها ستقوم بنقل 40 توربينة رياح, للمشروع 
الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 200 ميغاوات. 

ويشمل المشروع إلى جانب توريد التوربينات 
عقدا لخدمة كاملة تدوم 20 سنة.

وأشارت الجمعية الصحراوية, إلى أن الشركة 
األمريكية "جنرال الكتريك" - التي تعمل 

لصالح شركة مغربية - تورطت في إنجاز 
هذا المشروع المخالف لمبادئ القانون الدولي. 

ومن المتوقع أن يبدأ في 2023 حسب 
بيان للشركة.وجاء في البيان أن "الشركتين 
تشيران إلى موقع المشروع على أنه داخل 
المغرب, في حين أنه في المناطق المحتلة 
من الصحراء", مشيرا إلى أن الشركتين 

بهذا "تمارسان التضليل حول حقيقة موقع 
أنشطتهما, وتؤكدان انخراطهما في تلميع 

صورة االحتالل المغربي للصحراء الغربية, 
بل وإخفائه".

وأضاف البيان أن "هذا المشروع ال يحترم 
إرادة الشعب الصحراوي, إذ لم تحصل 
الشركتين على موافقة جبهة البوليساريو 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, 
وهو بذلك يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي, 
وألحكام محكمة العدل األوروبية التي أكدت 

في عدد من أحكامها أن الصحراء الغربية 
والمغرب إقليمان متمايزان ومنفصالن, 
وبالتالي ال يملك المغرب الحق في ضم 

الصحراء الغربية في االتفاقيات التي يجريها".
وأعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة 

بالصحراء الغربية عن إدانتها لتورط هاتين 
الشركتين في الدعاية لالحتالل, وتجاهلهما 

إلرادة الشعب الصحراوي والقانون الدولي, 
وطالبت الشركتين ب "الوقف الفوري 

ألنشطتهما في المناطق المحتلة والرضوخ 
للقانون الدولي"، كما طالبت الجمعية في 

بيانها, األمم المتحدة ب "تحمل مسؤولياتها 
تجاه الشعب الصحراوي وتحميل قوة االحتالل 
المغربي والقوة المديرة إسبانيا مسؤولياتهما", 

ودعت في هذا الصدد إلى "تمكين الشعب 
الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في 

تقرير المصير واالستقالل".

جمعية �شحراوية تدين تورط �شركات اأجنبية يف م�شاريع الطاقة باملناطق املحتلة

امل�ساركون و�سفوا الو�سع على الأر�ض باخلطري

ندوة بالربملان الوروبي حول جرائم النظام املغربي يف الأرا�شي ال�شحراوية

أجمع المتدخلون خالل الندوة المنعقدة في مقر البرلمان األوروبي أول 
أمس على الوضع الخطير في الصحراء الغربية, بسبب ارتفاع وتيرة 

الجرائم المغربية المسجلة من قبل منظمات حقوقية صحراوية ودولية منذ 
الخرق المغربي لوقف إطالق النار في 13 نوفمبر 2020. 

الندوة التي حملت عنوان "أزمة حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية 
المحتلة" أطرها النائب أندرياس شيدر, رئيس مجموعة الصحراء 

الغربية بالبرلمان األوروبي, شارك فيها كل من الناشطة الصحراوية 
سلطانة خيا وفاتو يحيى إعزة, إبنة السجين السياسي يحيى إعزة ونواب 
أوروبيين, بحضور طاقم ممثلية جبهة البوليساريو في أوروبا و اإلتحاد 

األوروبي وممثلين عن جمعيات الجالية.
وبهذه المناسبة, ذكرت وكالة االنباء الصحراوية )واص( ,ان المشاركين 

في الندوة سلطوا الضوء على الواقع المزري لحقوق اإلنسان في 
األراضي المحتلة من الصحراء الغربية, في سياق الحمالت العنصرية 

واإلبادة الممنهجة من قبل قوة اإلحتالل - المملكة المغربية - في حق 
المواطنين الصحراويين العزل, سيما النشطاء الحقوقيين والصحفيين 

والسجناء السياسيين.
وقد شكلت الندوة فرصة , استمع خاللها الحضور, إلى شهادة حية 

ومؤثرة قدمتها الناشطة سلطانة خيا, حول تجربتها تحت اإلقامة الجبرية 
في مدينة بوجدور المحتلة وما تعرضت له وشقيقتها ووالدتها من عنف 

جسدي ولفظي واغتصاب وأيضا تهديد سالمتها الجسدية من خالل الحقن 
بمواد مجهولة لعدة مرات إضافة لحرمانها من الوصول إلى المستشفى.

كما اخذ موضوع السجناء السياسيين الصحراويين, حيزا مهما من 
أشغال هذه الندوة, حيث تطرقت فاتو يحيى إعزة إلى تجربة والدها 

المعتقل السياسي يحيى إعزة, وما تعرض له من سوء المعاملة والحبس 
االنفرادي والحرمان من الحق في الزيارة العائلية والتواصل مع العالم 

الخارجي والترحيل المفاجئ بعيدا عن مكان تواجد عائلته, في سياق 
األعمال العدوانية المغربية من النشطاء والمدافعين الصحراويين عن 

حقوق اإلنسان.
يشار إلى أن الندوة التي نظمتها المجموعة المشتركة حول الصحراء 

الغربية بالبرلمان األوربي, تندرج في إطار الجهود المبذولة لكسر التعتيم 
المفروض على القضية الصحراوية ومعاناة الشعب الصحراوي بسبب 
االحتالل المغربي ولتذكير المؤسسات والقادة األوروبيين بمسؤولياتهم 

تجاه الصحراويين وحقهم في ممارسة تقرير المصير للتعبير عن 
تطلعاتهم بشكل ديمقراطي ونزيه.



من  يعاني  حميد  أبو  األسير  أن  وتابعت 
من صدره،  اليسرى  الجهة  في  حادة  أوجاع 
قدرته  وعدم  الشديد  الهزال  من  يشتكي  كما 
كرسي  على  ويتنقل  والتنفس،  المشي  على 
دائما.  األوكسجين  أنبوبة  وتالزمه  متحرك، 
والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  وحملت 
حياة  عن  الكاملة  المسؤولية  السجون  إدارة 
األسير أبو حميد ومصيره، مطالبة مؤسسات 
المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من 
داخل  لمعاناته  اإلفراج عنه ووضع حدٍّ  أجل 

معتقالت االحتالل.
مخيم  من  عاًما(،   49( حميد  أبو  واألسير 
عام  منذ  معتقل  هللا،  رام  بمدينة  األمعري 
2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 
يواجهون  أشقاء  خمسة  بين  من  وهو  عاماً، 
قد  وكان  المعتقالت،  في  الحياة  مدى  الحكم 
تعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات 
 ،2019 عام  خالل  آخرها  كان  االحتالل، 
عدة،  لسنوات  زيارتهم  من  والدتهم  وُحرمت 

وفقدوا والدهم خالل سنوات اعتقالهم.
من  األطفال  عشرات  سلّم  أخرى،  جهة  من 
اللجنة   ، االحتالل  سجون  في  األسرى  أبناء 
رسالة«  »أطول  األحمر  للصليب  الدولية 
للمطالبة بوقف المعاناة بحق آبائهم واإلفراج 
نّظمته  مؤتمر صحفي  خالل  ذلك  عنهم.جاء 
مقر  أمام  والمحررين  لألسرى  واعد  جمعية 
بمشاركة عوائل  مدينة غزة،  الصليب غرب 
األسرى وأبنائهم وأسرى محررين ومؤسسات 

معنية بحقوق األسرى.
كلمة  في  مرتجى،  الرحمن  عبد  الطفل  وقال 
ممثلة عن أبناء األسرى: »نحن أبناء األسرى 
»جئناكم  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في 
اليوم بطريقة جديدة غير معهودة، ربما ألننا 
نشك في أن صوتنا لم يسمع، أو أن رسائلنا 

السابقة لم تقرأ«.
لالحتالل  نقول  قائاًل:  الرسالة  مرتجى  وتال 
كفى قهًرا، كفى ألًما، كفى تنكياًل، كفى تعذيًبا، 
سادية،  كفى  نازية،  كفى  اضطهاًدا،  كفى 
للدماء. وأضاف »كفى  قتاًل، كفى سفكا  كفى 
لالعتقال اإلداري، كفى العتقال األطفال، كفى 
العتقال النساء، كفى لمنع العالج والدواء عن 
كفى  االنفرادي،  للعزل  كفى  منهم،  المرضى 
للمنع من الزيارات، كفى لـ 42 عاما يمضيها 
كفى  البرغوثي،  نائل  فلسطيني  أسير  أقدم 
سجًنا، كفى اعتقاال، كفى صمتا مقابل كل ذلك.
اإلسرائيلية  السياسة  هذه  متى  إلى  وتساءل: 
واألسيرات  األسرى  وأمهاتنا  آبائنا  تجاه 
متى  إلى  الصهيوني؟  االحتالل  سجون  في 
الظلم  هذا  تجاه  المطبق  الدولي  الصمت  هذا 

المركب الواقع علينا؟
وقال مرتجى: »كل الذي نعرفه أننا من بني 
لنا  بحرية،  الحياة  في  الحق  لنا  وأنه  البشر، 
تقبيلهم  في  الحق  ولنا  آبائنا،  باحتضان  الحق 
أن  في  الحق  ولنا  صباح،  إشراقة  كل  في 
وأضاف  وحدائقنا«.  لمدارسنا  معهم  نذهب 
»لنا الحق رغم األسالك الشائكة في الذهاب 

زجاجية  حواجز  دون  ورؤيتهم  لزيارتهم 
نتحدث  أن  في  الحق  لنا  بالستيكية،  وموانع 
عمدا  مهترئة  هاتف  سماعات  دون  معهم 
وإصرارا للتنغيص علينا ولقتل ما تبقى لدينا 

من روح وحياة وحلم وأمل«.
على  تأتي  الرسالة  هذه  أنَّ  مرتجى  وأكد 
شاف  برد  أمل  كلنا  حقيقي،  بتحرك  أمل 
باالنتصار  أمل  كلنا  األحمر،  الصليب  من 
ولقيم  اإلنسان  لحقوق  األبد  وإلى  واحدة  مرة 
العدالة واإلنسانية والمساواة. وأضاف، »في 
هذه الرسالة نعرض لحضراتكم صورا شتى 
بحق  تمارس  التي  الحية  المركبة  للجرائم 
أسرانا وأسيراتنا في داخل السجون، آملين أن 
لقراءتها  وقتكم  من  فسحة  الكلمات  هذه  تجد 

والتفكر في مدلوالتها«.
وتابع حديثه: »ال نحلم إال بحياة نحتضن فيها 
آباءنا بال أسوار وبال أسالك شائكة وبال قيود، 
فمتى يحين ذلك متى؟! وفي ختام الفعالية سلّم 
هؤالء األطفال الرسالة لكل من »مدير بعثة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة، وأرسلوا 
فلسطين،  في  الصليب  مدير  من  لكل  نسخة 

ومديرها بالقدس والضفة المحتلة.

مركز العودة الفل�شطيني يف لندن ينا�شد 

جمل�س حقوق الإن�شان

دعوة لفتح حتقيق �شفاف يف قتل 
�ل�شحفية »�شريين �أبو عاقلة«

دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن، أعضاء مجلس حقوق اإلنسان، إلى 
فتح تحقيق شفاف ومستقل في قتل جيش االحتالل الصهيوني الصحفية 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها القتحام مخيم جنين لالجئين 

الفلسطينيين بالضفة الغربية يوم 11 ماي 2022م.
وسرد مركز العودة جملة من االنتهاكات الصهيونية المتواصلة ضد 

الصحفيين العاملين في األراضي المحتلة، وذلك خالل مداخلة ألقاها بجلسة 
نقاش مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي 

والتعبير، تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق اإلنسان المنعقد 
في جنيف في دورته االعتيادية الـ 50.

وحث مركز العودة، في المداخلة التي ألقاها أحمد حسين، حكومات العالم 
ومؤسسات حقوق اإلنسان الرائدة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه 

»إسرائيل« لضمان عدم استهداف صحفيين فلسطينيين آخرين لمجرد قيامهم 
بعملهم.ووصف ما حدث مع الصحفية أبو عاقلة، والتي تحمل الجنسية 

األمريكية، بأنه قتل غير مشروع، حيث أطلق جيش االحتالل النار عليها 
بينما كانت ترتدي سترة صحفية وتقف مع صحفيين آخرين لحظة إصابتها.

وأضاف أن جيش االحتالل لم يكتف بقتلها، بل اعتدى على آالف المشيعين 
أثناء خروج جثمانها من المستشفى الفرنسي بمدينة القدس يوم الجمعة 13 

مايو، ما أوقع إصابات بينهم، وكاد النعش يسقطا أرضا. وقال مركز العودة 
إن االستهداف المتعمد للصحفيين يشكل انتهاًكا للقانون الدولي وجريمة 

حرب، مقدًرا أن نحو 50 صحفًيّا فلسطينًيّا فقدوا حياتهم منذ عام 2000 
على أيدي القوات اإلسرائيلية.

وبيّن أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي اإلنساني من 
مثل هذه الهجمات المباشرة، والتي تشكل انتهاًكا جسيًما التفاقيات جنيف 
والبروتوكول اإلضافي األول.وبالتزامن مع المداخلة الشفهية المذكورة 

أعاله، قّدم مركز العودة إلى مجلس حقوق اإلنسان تقريرا مكتوبا موسعا 
حول مضمونها، وتم إدراجها في وثائق األمم المتحدة.

املخت�س يف �شوؤون الأق�شى، جمال عمرو ي�شرح

تهويد �لقد�س جتاوز �ملخططات 
للتنفيذ �لفعلي

قال المختص في شؤون األقصى، جمال عمرو: إن الفلسطينيين أمام عملية 
متدحرجة وخطيرة جدا ومستمرة تستهدف األقصى ومحيطه وتنذر بعواقب 
وخيمة عليه، حيث ينتقل من طور المخططات إلى الخطوات العملية للتهويد.

وأوضح أن سلطات االحتالل تشرع في تسجيل مساحات واسعة من 
األراضي في مدينة القدس بملكية يهود من خالل ميزانية مخصصة بذريعة 
»تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة«، وتشمل مساحات في محيط البلدة 

القديمة والمسجد األقصى.
وأكد عمرو أن االحتالل يقوم بخطوة جديدة وليس مخططا جديدا، ضمن 

حرب مفتوحة على القدس واألقصى، مبينا أن الحفريات مستمرة منذ 55 
عاما، حيث هناك أكثر من 58 حفرية في محيط األقصى.وأضاف: »نحن 

أمام مرحلة في منتهى الخطورة؛ وهي أن االحتالل يعمل على تنفيذ كل 
مخططاته في المراحل النهائية«.

وبيَّن أن االحتالل يعمل على تنفيذ حفرية خطيرة جدا في الزاوية الجنوبية 
الغربية للمسجد األقصى، وتصل من المصلى القبلي إلى مصلى البراق 

تحت أساسات األقصى وتحت األروقة األموية، ما أدى لحدوث حفرة في 
مصطبة أبو بكر الصديق.

وشدد على أن االحتالل يسجل أراضي في محيط األقصى باسم اليهود تحت 
مبدأ تسوية األراضي في القدس، ويسعى بكل الوسائل والطرق الملتوية 

وعبر السماسرة والتمويل واإلغراءات للسيطرة على كل شبر في القدس.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل تسجل األراضي الوقفية التي ال يمكن 

للمواطن المقدسي إثبات ملكيتها، بأسماء قيادات يهودية في منظمات إرهابية 
من أجل الهيكل المزعوم أو جمعيات استيطانية شديدة الخطورة.

�الحتالل ينفذ حملة �عتقاالت 
يف مدن �ل�شفة �لغربية و�لقد�س
نفذت قوات االحتالل الصهيوني، فجر أمس، حملة اعتقاالت ومداهمات 
جديدة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددا من األسرى 

المحررين. وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت خمسة شبان 
من بلدة جبع والسيلة الحارثية واليامون بمحافظة جنين، وسط اندالع 

مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل. واعتقل جيش االحتالل الشابين أنيس 
زاهر عالونة، واألسير المحرر قصي حسن سالمة، بعد اقتحام بلدة جبع 

جنوب جنين، ومداهمة منزلي ذويهما.
كما اعتقلت قوات االحتالل الشابين عاصم عبد هللا طحاينة، وأحمد أبو 
مسعدة جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، إلى جانب اعتقال 

الشاب أحمد عزمي أبو الحسن من اليامون.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فلسطينيين، وهم األسير المحرر 
مصعب الهيموني، والشيخ ماهر برقان، وعطا الزماعرة.وداهم االحتالل 

بلدة كفر الديك قرب سلفيت، واعتقل المواطن قسام الديك، فيما اعتقل الشاب 
خالد خضر مسالمة )18عاما( من بلدة الدوحة جنوب بيت لحم.وطالت 

اعتقاالت االحتالل المقدسي حسن جمال الخضور من بلدة بدو شمال غرب 
مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى اعتقال محمد صادق غيث من المدينة.

الوكالت
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دويل

قوات الحتالل هدمت غرفة زراعية يف بلدة نحالني 

م�شتوطنون ي�شرقون �أر��شي و�إخطار بوقف �لعمل
يف منازل جنوب �ل�شفة

أراضي  من  دونمات   10 على  أمس،  يهود،  مستوطنون  استولى 
الغربية  الضفة  لحم جنوبي  بيت  الخضر جنوبي  بلدة  في  المواطنين 
المحتلة. وأفاد الناشط أحمد صالح أن مستوطنين يهود استولوا على 
أراضي المواطنين في منطقة المشروع جنوبي بلدة الخضر، وشرعوا 
على  اليهود  المستوطنين  استيالء  أن  وأوضح صالح  زراعتها.  في 
و«أم  »أفرات«  لمستوطنتين  المحاذية  األراضي  مساحة  من  جزء 
نحو  مساحتها  تبلغ  والتي  بالسلب،  األراضي  بقية  تهدد  محيميدين« 

40 دونًما.

وكانت قوات االحتالل هدمت -صباح أمس- غرفة زراعية في بلدة 
نحالين غربي بيت لحم، للمواطن محمد تيسير غياظة.من جهة أخرى، 
منازل  ثالثة  في  العمل  بوقف  الصهيوني،  االحتالل  قوات  أخطرت 

بقرية التواني جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد 
العمور، بأن قوات االحتالل سلّمت المواطنين محمد سلمان العمور، 
وخالد سلمان جبر، ومنذر خضر العمور، إخطارات بوقف العمل في 

منازلهم الكائنة في قرية تواني بدعوى عدم الترخيص.

يعاين من اأوجاع حادة يف اجلهة الي�شرى من �شدره

�الأ�شري »�أبو حميد« يف خطر
و�أبناء �الأ�شرى يعت�شمون بغزة

�أفادت هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين �أم�س، �أن �حلالة �ل�سحية للأ�سري �مل�ساب بال�سرطان �أبو حميد 

�آخذة يف �لتدهور �ل�سريع، وباتت مبرحلة حرجة وخطرية.و�أ�سافت �لهيئة يف تقريرها ونقًل عن 

حماميها كرمي عجوة، �أن �لأ�سري �أبو حميد خ�سع لثلث جل�سات علج كيميائي، ومن �ملقرر �أن يخ�سع 

جلل�سة ر�بعة بعد 10 �أيام وفًقا ملا قرره �لأطباء �مل�سرفني على حالته.

ت�شديا ملخططات التهويد ال�شتيطانية

دعو�ت م�شتمرة لالعتكاف باالأق�شى يف ع�شر ذي �حلجة
لالعتكاف  الفلسطينية،  الدعوات  تتواصل 
في المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، 
خالل العشر األوائل من ذي الحجة، تصديا 
لمخططات التهويد االستيطانية، التي يحاول 
االحتالل فرضها على المقدسات اإلسالمية.

وأكدت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس 
بالمسجد  االعتكاف  في  والبدء  واألقصى، 
 30 الموافق  القادم  الخميس  يوم  من  بداية 
جوان الجاري، وحتى عيد األضحى المبارك. 
ووفق الدعوات، فإن االعتكاف لم يعد يرتبط 
له  يتعرض  ما  إطار  في  رمضان،  بشهر 

وتدنيس  انتهاكات  من  األقصى  المسجد 
وشددت  والمستوطنين.  االحتالل  جنود  من 
اإلسالمية »حماس«، على  المقاومة  حركة 
األقصى  المسجد  في  والحشد  الرباط  أهمية 

لحمايته وإفشال مخططات االحتالل.
في  الفلسطيني  الشعب  حماس  ودعت 
في  للمضي  المحتلة  األرض  أنحاء  كل 
ودعم  واألقصى،  القدس  عن  الدفاع  مسيرة 
عنه.  المبعدين  وإسناد  فيه  المرابطين 
الفلسطيني  شعبنا  بجماهير  حماس  وأشادت 
تشكل  تزال  وال  ورابطت،  ضحت  التي 

درعا حاميا للمسجد األقصى من االقتحامات 
االحتالل  لمخططات  وإفشاال  االستفزازية، 

في تدنيسه وتقسيمه.
إلبعاد  االحتالل  محاوالت  كلَّ  أنَّ  وأكدت 
المسجد  في  والّرباط  القدس  عن  شعبنا 
لن  إليه،  الّرحال  وشّد  المبارك  األقصى 
تفلح في تغييب دوره ومشاركته في مسيرة 
انتزاع  حتّى  الشاملة،  والمقاومة  النضال 
األرض  بتحرير  النصر  وتحقيق  الحريَّة، 
والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس.
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ابن مجاهد وجمع القراءات السبع 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  كان 
الكريم  القرآن  كلمات  بعض  يتلو 
على  تيسيرا  متعددة؛  بلهجات 
بينها  كان  التي  العربية  القبائل 
اختالف في نبرات الصوت وطريقة 
األداء، فكان فيهم من يدغم ومن 
يظهر، ومن يخفي ومن يبين، ومن 
يفخم ومن يرقق، ومن يمد ومن 
يقصر، إلى غير ذلك من الكيفيات 
المختلفة في النطق. ونتيجة لهذه 
الناس  على  يصعب  التي  الفروق 
وتوسيعا  سريعا،  منها  التخلص 
اإلسالم  في  يدخل  أن  يريد  لمن 
أن  نبيه  اهلل  أمر  القرآن،  ويقرأ 
يقرئ كل قبيلة بلغتها وما جرت 
هذا  عن  عبر  وقد  عادتها،  عليه 
“إن  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قوله 
هذا القرآن نزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه”، وقد اختلف 
السبعة،  تعيين  في  العلماء 
واألشهر أنها لغات قريش وهذيل 
واليمن  وتميم  وكنانة  وثقيف 

وهوازن.
ُكتب  الصديق  بكر  أبي   وفي عهد 
القرآن كله على الترتيب الذي تلقاه 
عن  الحفظة  من  معه  ومن  هو 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
الحروف  ونفس  األلفاظ  بنفس 
العرضة  في  الصورة  ونفس 
الرسول  التي تدارس فيها  األخيرة 
السالم  عليه  جبريل  مع  القرآن 
في  القرآن  جمع  ثم  تمامه.  بعد 
عهد عثمان بن عفان في مصحف 
واحد من  اقتصر على حرف  واحد 
األحرف السبعة وهو حرف قريش، 
إلى  أرسلت  منه  نسخ  عدة  وكتب 
األمصار، وأمر عثمان بإحراق ما عدا 
القراء  يلتزم  وأن  المصاحف،  هذه 
ما  بما جاء في مصحفه ويطرحوا 
األمة ذلك بالطاعة  عداه. وتلقت 
باألحرف  القراءة  وتركت  والقبول، 

الستة األخرى. 
بين جمع الصديق وجمع 

ذي النورين
الباعث  في  الجمعان  اختلف 
بكر  أبي  لدى  فالباعث  والكيفية، 
كان  القرآن  لجمع  رضى اهلل عنه 
خشية ذهابه باستشهاد كثير من 
اليمامة،  القرآن في معركة  حملة 
في حين كان الباعث لدى عثمان 
بن عفان كان كثرة االختالف في 
يتحول  األمر  وكاد  القراءة،  وجوه 
بالمسلمين.  تعصف  فتنة  إلى 
نقال  للقرآن  بكر  أبي  جمع  وكان 
وأكتاف  الرقاع  مفرقا في  كان  لما 
اإلبل، وجمعا له في مصحف واحد 
ومشتمال  والسور،  اآليات  مرتب 
على األحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن، في حين كان جمع عثمان 
للقرآن الكريم نسخا له على حرف 
حتى  السبعة  الحروف  من  واحد 
مصحف  على  المسلمين  يجمع 
واحد، وحرف واحد يقرءون به دون 
ما عداه من األحرف األخرى، حيث 
السبعة  باألحرف  القراءة  أن  رأى 
المشقة  ودفع  الحرج  لرفع  كانت 
انتهت  وقد  اإلسالم،  بداية  في 
الناس  جمع  وترجح  إليه،  الحاجة 
على حرف واحد وهو لغة قريش؛ 
وقد  القراءة  في  لالختالف  حسما 
فكان  ذلك  على  الصحابه  وافقه 

ذلك إجماعا منهم. 
السماع والمشافهة أساس القراءة 

القرآن  يتلون  الصحابة  مضى 
اهلل  صلى  النبي  من  سمعوه  كما 
له،  صحبتهم  أثناء  وسلم  عليه 
طبقات  كتابه  في  الذهبي  وذكر 
القراء أن المشتهرين بإقراء القرآن 
بن  عثمان  سبعة:  الصحابة  من 
وأبي  أبي طالب،  بن  عفان، وعلي 
وأبو  ثابت،  بن  وزيد  كعب،  بن 
الدرداء، وابن مسعود، وأبو موسى 
األشعري، وقرأ على أبي بن كعب 

أبو  منهم  الصحابة،  من  جماعة 
هريرة وابن عباس وعبد اهلل بن 

السائب. 
األجالء  الصحابة  هؤالء  وعن 
رواه  القرآن  حملة  من  وأمثالهم 
بقراءاته التابعون ونصب أعينهم 
بما  وتقيدوا  العثماني،  المصحف 
تلقوه شفاهة من الصحابة حرفا 
واشتهر  وسكونا،  وحركة  حرفا 
األمصار  من  مصر  كل  في  منهم 
الناس  يقرئون  كانوا  جماعة 
ويأخذون القراءة عنهم عرضا آية 
شكلة،  وشكلة  كلمة  وكلمة  آية 
سعيد  المدينة:  في  منهم:  كان 
الزبير،  بن  وعروة  المسيب،  بن 
األعرج،  هرمز  بن  الرحمن  وعبد 
وابن شهاب الزهري، وعمر بن عبد 
العزيز. وفي مكة: مجاهد بن جبر، 
وطاوس،  رباح،  أبي  بن  وعطاء 

وعكرمة.  
يزيد،  بن  األسود  الكوفة:  وفي 
بن  وعمرو  األجدع،  بن  ومسروق 
ابن  تالميذ  من  وكلهم  شرحبيل 
مسعود، وأبو عبد الرحمن السلمي 
أول  وهو  حبيب  بن  اهلل  عبد 
القراءة  بالكوفة  الناس  أقرأ  من 
عليها،  الناس  عثمان  جمع  التي 
وسعيد بن جبير، والشعبي. وفي 
وابن  البصري،  الحسن  البصرة: 
سيرين، وقتادة، ويحيى بن يعمر، 
بن  اهلل  وعبد  عاصم،  بن  ونصر 

أبي إسحاق الحضرمي. 
أبي  بن  المغيرة  الشام:  وفي 
القراءة  الذي أخذ  المخزومي  شهاب 
سعيد  بن  وحليد  عثمان،  عن 
الدرداء.  أبي  القراءة عن  أخذ  الذي 
القراءة.. علما وتكاثر في كل مصر 
من هذه األمصار خلفاء هذا الجيل 
األول من التابعين، تجردوا للقرآن 
عناية  القراءة  بضبط  واعتنوا 
تامة، وجعلوها علما مثل العلوم 
أئمة  وصاروا  األخرى،  الشرعية 
يقتدى بهم ويرحل إليهم الطالب 
حيث  وقراءاته،  القرآن  لتعلم 
كانت كل جماعة منهم تقرأ القرآن 

حسبما تلقته من األسالف. 
أبو  الجيل  هذا  من  اشتهر  وقد 
جعفر يزيد بن القعقاع ونافع في 
الرحمن  المدينة، ومحمد من عبد 
في  كثير  بن  اهلل  وعبد  محيص 
الثقفي  عمر  بن  وعيسى  مكة، 
والحسن البصري وعاصم الحجدري 
البصرة،  العالء في  وأبو عمرو بن 
وعاصم بن أبي النجود، واألعمش 
وحمزة،  مهران،  من  سليمان 
الكوفة، وعبد اهلل  والكسائي في 
أي  الفترة،  هذه  وفي  عامر.  بن 
نهض  الهجري  الثاني  القرن  منذ 
في  كتبا  يؤلفون  القراءات  علماء 
قراءة كل إمام نابه أو في قراءات 
األئمة المختلفين، محاولين ضبط 
بجميع  وتمييزها  إمام  كل  قراءة 

خصائصها عن غيرها. 
حملة  عدد  تكاثر  الوقت  وبمرور 
وتعددت  القرآنية،  القراءات 
إلى  وصلت  حتى  القراءة،  طرق 
أن  وأوشك  قراءة،  خمسين  نحو 
من  شيء  لدخول  بابا  ذلك  يكون 
االضطراب على ألسنة القراء. وكان 
هذا االختالف مدعاة إلى أن يتجرد 
ليقابل  القراءات  علماء  من  عالم 
بين القراءات الكثيرة التي شاعت 
ويستخلص  اإلسالمي،  العالم  في 
الصحيحة  القراءات  لألمة  فيها 
األمر  يتفاقم  ال  حتى  المتواترة 
وتصبح  بالحق،  الباطل  ويلتبس 
إنسان  لكل  فوضى،  القرآن  قراءة 
بدون  معرفته  حسب  يقرأ  أن 
وأصولها  القراءة  بوجوه  تام  بصر 
وقد نهض بهذا العبء الكبير ابن 
مجاهد، فاختار بعد بحث وموازنة 
وترجيح سبعة من أئمة القراءات 
الناس على اتباع طريقتهم  حمل 

في جميع أنحاء العالم اإلسالمي. 

ابن مجاهد وتدوين 
القراءات السبع 

بن  موسى  بن  أحمد  بكر  أبو  ولد 
التميمي،  مجاهد  بن  العباس 
بغداد  بابن مجاهد في  المعروف 
حفظ  على  وأقبل  245هـ،  سنة 
القرآن وطلب العلوم بفضل ذكائه 
ثم  الواعية،  وحافظته  المتوقد 
انكب على قراءات القرآن ورواياته 
تعلمها،  في  برع  حتى  وتفسيره، 
في  القراءات  شيوخ  بين  وتنقل 
عصره يقرأ عليهم ويتعلم منهم 
في  عصره  علماء  أكبر  صار  حتى 
بغداد  في  القراء  وإمام  القراءات، 
دون منازع، وفيه يقول أبو عمرو 
األندلس:  في  القراء  شيخ  الداني 
“فاق ابن مجاهد في عصره سائر 
مع  صناعته،  أهل  من  نظرائه 
اتساع علمه وبراعة فهمه وصدق 
وصيته  أمره  واشتهر  لهجته”. 
كل  من  الطالب  عليه  فأقبل 
اتساعا  حلقته  واتسعت  مكان، 
حلقة  تنافسها  تعد  ولم  ظاهرا، 
وظل  اإلقراء.  شيوخ  حلقات  من 
سنة  وفاته  حتى  النحو  هذا  على 

324هـ. 
دواعي اختيار القراءات السبع 

ابن  عصر  في  القراءات  اتسعت 
إلى  القراء  بعض  واتجه  مجاهد، 
قراءة القرآن بقراءات شاذة، تخالف 
الذي  عفان  بن  عثمان  مصحف 
ابن  وحاول  األمة،  عليه  اجتمعت 
جادة  إلى  بعضهم  يرد  أن  مجاهد 
لكنهم  واللين،  بالرفق  الصواب 
إلى  أحدهم  أمر  فرفع  ينتهوا؛  لم 
موقفا  منهم  اتخذ  الذي  القضاء 

حاسما. 
ابن  المالبسات  هذه  دفعت  وقد 
مجاهد ليقوم بعمله العظيم في 
أن يختار طائفة من القراء يكتفى 
في  فاجتهد  سواهم،  عمن  بهم 
أئمة  من  سبعة  واختار  ذلك 
القراءة في أمصار خمسة هي أهم 
األمصار التي حُملت عنها القراءات 
في العالم اإلسالمي، وهي المدينة 
والشام،  والبصرة  والكوفة  ومكة 
تواترت  السبعة  القراء  وهؤالء 
ونقلها  الصحيحة،  القراءة  عنهم 
على  متواترا  نقال  عنهم  العلماء 
على  تواطؤهم  يمكن  ال  نحو 

الكذب. 
بأسماء  القراءات  وقد عرفت هذه 
أهم من عرف القراءة بها، وأصحاب 
المدني،  نافع  هم:  القراءات  هذه 
عمرو  وأبو  المكي،  كثير  وابن 
عامر  وابن  البصري،  العالء  بن 
الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي 
الكوفيون، وقد قوبل هذا العمل 
فلم  تقدير،  بكل  مجاهد  ابن  من 
تقديمه  رأى  فيمن  أحد  يراجعه 
السبعة،  هؤالء  من  القراء  على 
وقد سجل عمله الكبير في مؤلفه 

“كتاب السبعة في القراءات”.
 أصحاب القراءات السبعة

لنافع  وهي  نافع:  قراءة   -1  
نعيم،  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن 
عالما  كان  أصفهان،  من  أصله 
وهو  والعربية،  القراءات  بوجوه 
وكان  القراءة،  في  المدينة  إمام 
رائحة  فمه  من  يُشم  تكلم  إذا 
كلما  أتتطيب  له:  فقيل  المسك، 
أمسّ  ال  فقال:  لإلقراء؟  جلست 
صلى  النبي  رأيت  ولكني  طيبا، 
يقرأ  المنام  في  وسلم  عليه  اهلل 
على  نافع  قرأ  وقد  فيَّ.  في 
أبو  منهم  التابعين،  من  سبعين 
وتوفى  القعقاع،  بن  يزيد  جعفر 
وراوياه   ، 169 هـ  بالمدينة سنة 
بن  عيسى  وهو  قالون:  هما: 
أن  يروى  له،  لقب  وقالون  منيا، 
نافعا لقبه به لجودته في القراءة، 

وكان  جيد،  الروم  بلسان  وقالون 
قرئ  فإذا  البوق،  يسمع  ال  أصم 
سنة  ولد  سمعه!!،  القرآن  عليه 
سنة  بالمدينة  ومات  120هـ، 

220هـ.
ورش: وهو أبو سعيد عثمان بن 
شيخه  ولقبه  المصري،  سعيد 
ولد  بياضه،  لشدة  بورش  نافع 
إلى  110هـ، ثم رحل  بمصر سنة 
نافع بالمدينة فقرأ عليه، ثم عاد 
الناس  وأقرأ  بها،  وأقام  مصر  إلى 
سنة  توفي  حتى  طويلة،  مدة 

197هـ.
 2- قراءة ابن كثير: هو عبد اهلل 
بن كثير بن عبد المطلب القرشي، 
ولد  القراءة،  في  مكة  أهل  إمام 
من  عددا  ولقي  45هـ،  سنة  بها 
الصحابة منهم أبو أيوب األنصاري 
فهو  وغيرهما،  مالك  بن  وأنس 
من التابعين، وكان فصيحا بليغا، 
وتوفي سنة 120هـ وراوياه هما: 
اهلل  عبد  بن  أحمد  وهو  البزي: 
بن القاسم بن نافع بن أبي برة، 
إليه  وانتهت  170هـ،  سنة  ولد 
وكان  مكة،  في  اإلقراء  مشيخة 
سنة  وتوفي  الحرام،  البيت  مؤذن 
بن  محمد  هو  قنبل:  250هـ. 
الملقب  خالد،  بن  الرحمن  عبد 
بقنبل، انتهت إليه مشيخة اإلقراء 
ومات  159هـ،  سنة  ولد  بالحجاز، 
قنبل  أخذ  وقد  291هـ.  سنة 
ابن  تالميذ  عن  القراءة  والبزي 

كثير.
 3- قراءة أبي عمرو البصري: هو 
الرواة،  شيخ  العالء  بن  عمر  أبو 
بالبصرة  وقرأ  68هـ،  سنة  ولد 
وهو  والمدينة،  ومكة  والكوفة 
ومن  شيوخا،  السبعة  القراء  أكثر 
شيوخه عبد اهلل بن كثير، وسمع 
وتوفي  وغيره،  مالك  بن  أنس 
وراوياه  هـ،   154 سنة  بالكوفة 
هما: أبو عمر الدوري: وهو حفص 

الدوري،  العزيز  عبد  بن  عمر  بن 
سنة  ولد  عصره،  في  القراءة  إمام 
موضع  وهو  “الدور”،  في  150هـ 
قرب بغداد وإليه نسب، وهو أول 
سنة  وتوفي  القراءات،  جمع  من 

240هـ.
صالح  شعيب  أبو  هو  السوسي:   
السوسي،  اهلل  عبد  بن  زياد  بن 
أخذ  وقد  261هـ،  سنة  توفي 
القراءة  والسوسي  الدوري  من  كل 
عمرو  أبي  عن  اليزيدي  يحيى  عن 

البصري.
هو  الشامي:  عامر  ابن  قراءة   -4  
اليحصبي،  عامر  بن  اهلل  عبد 
في  اإلقراء  رئاسة  إليه  انتهت 
وتابعيا  كبيرا  إماما  وكان  الشام، 
بالجامع  اإلمامة  بين  جمع  جليال، 
األموي بدمشق، والقضاء ومشيخة 
سنة  بدمشق  وتوفي  اإلقراء. 
بن  هشام  هما:  وراوياه  هـ،   118
دمشق  أهل  إمام  نصير:  بن  عمار 
سنة  وتوفي  ومقرئهم،  وخطيبهم 
245هـ. ابن ذكوان: هو عبد اهلل 
بن أحمد بن بشر بن ذكوان، شيخ 
اإلقراء بالشام وإمام جامع دمشق، 
نقل  وقد  242هـ.  سنة  توفي 
هشام وابن ذكوان القراءة عن ابن 

عامر، لكن بواسطة بينهما وبينه.
بن  عاصم  هو  عاصم:  قراءة   -5  
بالكوفة  القراء  شيخ  النجود،  أبي 
بعد أبي عبد الرحمن السلمي، وهو 
من التابعين، جمع بين الفصاحة 
الناس  أحسن  من  وكان  واإلتقان، 
بالكوفة  وتوفي  بالقرآن،  صوتا 
سنة 121هـ، وراوياه هما: شعبة: 
وهو أبو بكر شعبة بن عباس بن 
حجة  عالما  كبيرا  إماما  كان  سالم، 
سنة  توفي  وعلومه،  القرآن  في 
بن  حفص  وهو  حفص:  193هـ. 
سليمان بن المغيرة، كان من أعلم 
الناس بقراءة عاصم، وتوفي سنة 
في  المسلمين  ومعظم  180هـ، 
العالم يقرءون القرآن برواية حفص 

عن 

عاصم.
هو  الكوفي:  حمزة  قراءة   -6  
سنة  ولد  الزيات،  حبيب  بن  حمزة 
الصحابة  بعض  وأدرك  80هـ، 
رأى  يكون قد  أن  ويحتمل  بالسن، 
بالكوفة  القراء  إمام  كان  بعضهم. 
بعد عاصم، وتوفي سنة 156هـ، 
وراوياه هما: خلف بن هشام البزار: 
ثقة  وكان  هـ،   150 سنة  ولد 
كبيرا زاهدا، وعالما عظيما، توفي 
بن  خالد  229هـ.  سنة  ببغداد 
خالد: من أئمة القراءة في الكوفة، 
وتوفي  وإتقانه،  بضبطه  وعرف 

سنة 220هـ. 
علي  هو  الكسائي:  قراءة   -7
الكوفيين،  النحاة  إمام  حمزة  بن 
وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة 
189هـ،  وتوفي سنة  بعد حمزة، 
الدوري:  عمر  أبو  هما:  وراوياه 
خالد  بن  الليث  ترجمته.  وسبقت 
البغدادي: وهو ثقة متقن، وتوفي 
السبعة..  األحرف  240هـ.  سنة 
من  كثير  يخلط  السبع  والقراءات 
شيء  أنهما  فيظن  بينهما؛  الناس 
العددي،  التوافق  بسبب  واحد 
ولكن المعروف عند أهل العلم أن 
لم  القراءة  أئمة  مذاهب  القراءات 
يجتهدوا فيها ولكن رووها بالتلقي 
اهلل  صلى  النبي  عن  المتواتر 
اختالف  ومنشؤها  وسلم،  عليه 
النطق  وكيفية  اللهجات  في 
وترقيق  تفخيم  من  األداء  وطرق 
وقصر،  ومد  وإظهار  وإدغام  وإمالة 
وجميعها في حرف واحد هو حرف 
أما  السبعة.  الحروف  أحد  قريش، 
األحرف السبعة فهي بخالف ذلك، 
لغات  سبع  أنها  من  وضحنا  كما 
القرآن بها،  العرب، نزل  من لغات 
تيسيرا على القبائل العربية في 
قراءة القرآن ثم انتهى أمرها بأن 
حمل عثمان بن عفان الناس على 

مصحف واحد كتب بحرف قريش.



يومية وطنية  �إخبارية 

عامة ت�صدر  وتوزع

عن  الرائد لالإعالم واالت�صال

راأ�صمالها:300000.00 دج

املقر االإجتماعي: 221، حي املاندرين املحمدية اجلزائر العا�صمة

الهاتف: 023.75.06.25   /   الفاك�س: 023.75.05.63 

من اأجل اإ�صهاركم توجهوا اإىل: 

املوؤ�ص�صة الوطنية لالت�صال، الن�صر 

واالإ�صهار بوكالة ANEP، املتواجدة 

ب 01 نهج با�صتور - اجلزائر-

الهاتف الثابت: 

021-71-16-64/021-73-71-28
الفاك�س:

021-73-95-59/021-73-99-19 

الربيد االإلكرتوين: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

�صركة الطباعة  

SIA اجلزائرية

املنطقة ال�صناعية 

 باب الزوار اجلزائر

عدد ال�صحب 

اليومي: 

2000 ن�صخة

الوثائق 

التي ت�صل 

اجلريدة

ال ترد 

ال�صحابها 

�صواء ن�صرت 

اأو مل تن�صر

م�صلحة االإ�صهار "الرائد" 

0674 94 44 44 

الربيد االإلكرتوين
journal.elraed@gmail.com

الطباعةاالإدارة والتحـريـر

مــديـــــر الن�صر:

عبد املجيد ذبيح

رئي�س التحريـر:

عزيــــز طواهــــــر

15االأربعاء 29 جوان 2022 املـوافق لـ 30 ذو القعدة 1443 هـ    الت�سلية



1603:40 الفجر: 

05:32 ال�شروق: 

12:52 الظهر: 

16:43 الع�شر: 

20: 14 املغرب: 

 21:55 الع�شاء: 

الأربعاء  29   جوان  2022 

املـوافق   لـ 30 ذو القعدة 1443 هـ  

بمنا�سبة اإحياء الذكرى الـ 60 لال�ستقالل

   

اأعلنت موؤ�س�سة "مترو الجزائر" عن و�سع برنامج خا�ص بمواقيت 

النقل بالمترو وترامواي والنقل بالكوابل ل�سهر جويلية القادم 

بمنا�سبة اإحياء الذكرى الـ 60 لعيد اال�ستقالل.

حوادث المرور توا�سل ح�سد االأرواح

 هالك 41 �سخ�سا و�إ�سابة �أكثر من 1800 �آخرين في ظرف �أ�سبوع

  في اإطار االحتفاالت ب�ستينية اال�ستقالل 

عا�سمة التيطري تحت�سن الور�سة المدر�سية للخط العربي والزخرفة

بتهمة تبديد اأموال عمومية واإبرام �سفقات مخالفة للت�سريع

اإدانة الوزيرين ال�سابقين ولد عبا�س وبركات بـ 6 و4 �سنو�ت حب�سا نافذ�

مجل�ص ق�ساء الجزائر يك�سف حقائق �سادمة 

حول ق�سية باخرة "طا�سيلي 2" 

عملية مدبرة بتواطوؤ من 
م�سوؤولي موؤ�س�سة النقل البحري

أكد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني االقتصادي 
والمالي لمجلس قضاء الجزائر, في بيان له أمس، أن النتائج األولية 

للتحقيق الذي فتح في قضية باخرة "طاسيلي 02" التي كانت قد عادت 
من ميناء مرسيليا )فرنسا( إلى ميناء سكيكدة شبه فارغة بداية الشهر 
الجاري, كانت "عملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة الوطنية 

للنقل البحري للمسافرين".
وأوضح البيان أن "النتائج األولية المتحصل عليها تبين وجود 
معلومات مفادها أن هاته العملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي 

المؤسسة, خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة ال يكون إال في 
حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج".كما أظهرت النتائج األولية 

"ما يفيد استعمال, عمدا, حجوزات افتراضية على مستوى نظام 
اإلعالم اآللي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي 

لمنع المسافرين من الحجز".
ع.ط

لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 
1.813 آخرون بجروح متفاوتة 

الخطورة في 1.381 حادث مرور 
عبر مختلف واليات الوطن في الفترة 

19 إلى 25 يونيو الجاري، حسب 
ما أفادت به أمس حصيلة لمصالح 

الحماية المدنية.
وأوضح المصدر ذاته أن اثقل 

حصيلة سجلت كانت في والية الجلفة 
بوفاة 4 أشخاص وجرح 52 اخرين 
على اثر وقوع 25 حادث مرور.من 
جانب آخر, تمكنت وحدات الحماية 
المدنية خالل نفس الفترة من إخماد 

2.467 حريق من بينها 216 بوالية 
الجزائر.

كما قامت ذات الوحدات ب 12.879 

تدخل في اطار عمليات االجالء 
الصحي, تم من خاللها اسعاف 

وإجالء 12.550 جريح ومريض 
نحو الهياكل االستشفائية.وفي مجال 

العمليات المختلفة, تمت تغطية 
6.448 عملية اسعاف مكنت من 

انقاذ 500 شخص من الخطر.
ق. و

ع.ط

أوضح بيان لذات المؤسسة أن " 
هذا البرنامج الخاص موجه لمرافقة 

و ضمان نقل منتظم لزبائننا قصد 
تمكنيهم من المشاركة في االحتفاالت 

الكبرى التي ستنظم بمناسبة هذا 
الحدث التاريخي العظيم".وجاء في 
البيان أنه ابتداء من الفاتح يوليو و 
طيلة كل هذا الشهر, يضمن مترو 

الجزائر خدماته من الساعة ال06:00 
صباحا إلى الساعة 01:00 من 

صبيحة اليوم الموالي.
وبالنسبة لمواقيت خدمات  ترامواي 
ابتداء من الفاتح يوليو فان ترامواي 

العاصمة و ورقلة سيضمنان نقل 
المسافرين من الساعة 06:00 صباحا 
إلى الساعة 01:00 من صبيحة اليوم 

الموالي في حين سيعمل ترامواي 
والية وهران من الساعة 06:00 
صباحا إلى منتصف الليل, حسب 

نفس البيان.
وبخصوص ترامواي واليتي سيدي 
بلعباس و قسنطينة, فإنهما سيضمان 

الخدمة من الساعة 05:30 إلى 
الساعة 01 من اليوم الموالي فيما 

سيعمل ترامواي سطيف من الساعة 
06:30 إلى الساعة 00:30.

وفيما يتعلق بالنقل بالكوابل على 
مستوى العاصمة, فان المصعد 

الهوائي )تيليفريك( لباب الواد سيكون 
عمليا شهر يوليو من الساعة 06 

صباحا إلى الساعة 21:00 خالل أيام 
ا ألسبوع و من الساعة07:30 إلى 

12:30 أيام الجمعة.
وبخصوص المصعد الهوائي الرابط 

بين حديقة الحامة و مقام الشهيد 
فانه سيضمن الخدمة من الساعة 

07 صباحا إلى منتصف الليل فيما 
سيعمل المصعد الهوائي لقص الثقافة 

من الساعة 06:45 إلى الساعة 
19:00 خالل أيام األسبوع ومغلق 
أيام الجمعة. أما المصعد الهوائي 
للبليدة فانه سيضمن خدماته خالل 
شهر يوليو من الساعة 08 صباحا 

إلى الساعة 18:00 كل أيام األسبوع 
ماعدا يوم األحد.

ومن جهته, سيعمل المصعد الهوائي 
لتلمسان من الساعة 07:30 إلى 

الساعة 01:00 خالل أيام األسبوع 
و المصعد الهوائي لتيزي وزو من 

الساعة 06:30 خالل أيام األسبوع و 
من الساعة 12:30 إلى منتصف الليل 

أيام الجمعة, حسب البيان.

أدان مجلس قضاء الجزائر, أمس, 
الوزيرين السابقين جمال ولد عباس 
والسعيد بركات, على التوالي بـ 6 
و4 سنوات حبسا نافذا في قضايا 
متعلقة بالفساد، كما أدين في نفس 
القضية نجل ولد عباس )اسكندر( 

بـ 7 سنوات حبسا نافذا, فيما استفاد 
األمين العام السابق لوزارة التضامن, 
خالدي بوشناق, بتخفيض العقوبة من 

ثالث سنوات إلى عامين حبسا نافذا.

وتوبع هؤالء بتهم عديدة أهمها تبديد 
أموال عمومية, ابرام صفقات مخالفة 
للتشريع المعمول به وسوء استغالل 
النفوذ.للتذكير, تم االستئناف في هذه 

القضية بعد قبول إجراءات الطعن.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد 

شهر ديسمبر 2020 األحكام الصادرة 
عن القطب المتخصص في الجرائم 
المالية واالقتصادية بمحكمة سيدي 
أمحمد بالعاصمة, حيث تمت إدانة 

جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا 
نافذا.

وفي قضية أخرى, أدان مجلس 
قضاء الجزائر النائب البرلماني 
السابق, بهاء الدين طليبة, بـ 8 

سنوات حبسا نافذا بتهمة التالعب 
بقوائم الترشيحات خالل االنتخابات 
التشريعية التي جرت في شهر ماي 

.2017
ع.ط

أشرف أمس  امعمر حموقة مدير 
االدارة المحلية ممثال عن  والي الوالية 
على مستوى المتحف الجهوي للمجاهد  
على مراسم انطالق فعاليات  الورشة 

الوطنية المدرسية لفن الخط العربي 
والزخرفة الطبعة الحادية عشر تحت 

شعار الفن هوية وانتماء للوطن  وذلك 
من 27 جوان 2022 الى 01 جويلية 
2022  حيث وفي كلمته ركز مدير 
االدارة المحلية على اهمية ارصاء 

دعائم التراث التاريخي وتربيةالناشئة 

على االصالة والحفاظ على الموروث 
الثقافي الذي يعتبر امتداددا لهويتنا 

الوطنية في ظالل االحتفالية بستينية 
عيدي االستقالل والشباب، معرجا 

على جهود الدولة في مجال دعم قطاع 
التربية فيما تحدث  زين الدين بن 

بوزيد مدير التربية لوالية المدية  على 
اهمية احتضان المدية قلعة الخطاطين 

لهذا الحدث الهام مذكرا بنتائج  امتحان 
شهادة التعليم المتوسط.لتكون الفرحة 

جامعة في ظالل الستينية.لعيدي 

االستقالل والشباب 
 العرس التربوي عرف مشاركة  أكثر 
من 10واليات إضافة إلى والية المدية  

على غرار  تيارت، تيزي وزو، 
مسيلة، خنشلة، سوق هراس، غرداية، 

المنيعة.سيدي بلعباس، أوالد جالل، 
تسمسيلت وغيرها. هذا ويشار أنه  

سبق التظاهرة اجراء تصفيات والئية 
وتم انتقاء أحسن األعمال في الخط 

والزخرف.
ع.بكيري

الإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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البريد االإلكتروني: 
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 مقرر من 28 اإلى 29 جوان

 بجامعة هواري بومدين بالجزائر

"موبيلي�س" يرافق ال�سالون الوطني 
للتعليم العالي والبحث العلمي 

وفّي لبرنامج دعم البحث الجامعي، موبيليس شريك وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، يرافق فعاليات تنظيم "صالون التعليم العالي 

والبحث العلمي ومنتجات البحث"، المقررة من 28 إلى 29 جوان 
بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر.

وفي إطار فعاليات الذكرى الستون )60( لعيد االستقالل والشباب، 
ستشارك العديد من المؤسسات الجامعية واألكاديمية في المسابقة 

الوطنية لـ "أحسن أطروحة دكتوراه ذات الصلة المباشرة بالذاكرة 
الوطنية"، التي تضم 150 عماًل علمياً يمثل أفضل إنجازات 

مختبرات البحوث في الجامعات الجزائرية في مجال االبتكار 
والحلول العلمية.

كما سيتيح هذا الصالون من تقديم عرض لمسار تاريخ التعليم العالي 
وتجربة مراكز األبحاث في الجزائر من عام 1962 إلى 2022. 

ليتم خالل حفل رسمي اإلعالن عن الفائزين بجائزة أفضل أطروحة 
عن الذاكرة الوطنية. موبيليس فخور بمرافقة النخبة الجامعية، يؤكد 

التزامه بتدعيم المعرفة والحفاظ على الذاكرة الوطنية من خالل 
تشجيع البحث العلمي.

ر.ن

وهران: 

 نجاح ثالثة تالميذ في امتحان
 "البيام" بمركز مكافحة ال�سرطان

   
نجح ثالثة تالميذ بمركز مكافحة السرطان "األمير عبد القادر" 

بمسرغين غرب وهران في امتحان شهادة التعليم المتوسط، حسبما 
أفادت به مسؤولة االتصال بهذه المؤسسة المتخصصة نسرين بن 

عتيق.
وقالت بن عتيق أن مركز مكافحة السرطان بمسرغين نظم للسنة 

الثانية امتحان شهادة التعليم المتوسط لفائدة التالميذ المقيمين 
بالمستشفى الذين ال تسمح ظروفهم الصحية بالتنقل إلى مراكز 

االمتحان، حيث شارك ثالثة تالميذ نجحوا جميعا بمعدالت تتراوح 
ما بين 13 و 14 من 20.

وذكرت مسؤولة االتصال أن مركز مكافحة السرطان بمسرغين 
يوفر أقساما لتمدرس تالميذ طوري االبتدائي و المتوسط أثناء 

الفترات التي يقيمون بها بالمستشفى، حيث قامت مديرية التربية 
بانتداب أساتذة لمتابعتهم طوال السنة حتى ال يفوتوا دروسهم.

ف.م

و�سفت العمل بالوح�سي

 الأمم المتحدة تتاأ�سف 
ب�سدة لمقتل مهاجرين اأفارقة 

من قبل ال�سرطة المغربية 

أعرب المتحدث باسم االمين العام لألمم 
المتحدة، ستيفان دوجاريك ، عن اسفه " 

الشديد" لمقتل  23 مهاجرا افريقيا بوحشية 
على يد الشرطة المغربية التي منعتهم من 
دخول جيب )مليلية( اإلسباني يوم الجمعة 
الماضي، واصفا الحادث  بـ"المأساوي" .
وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي أول 

أمس،  "إننا نأسف بشدة لهذا الحادث المأساوي 
والخسائر في األرواح ، وأعتقد أن هذا الحادث 

مجرد تذكير آخر بإلزامية ضبط مسالك 
الهجرة العالمية بجدية أكثر ، و التي  تشمل 
بلدان المنشأ ، والوجهة،  والعبور".وأشار 
المسؤول األممي الى  أن "مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، والمنظمة الدولية 
للهجرة قد أعربتا بالفعل عن استنكارهما لهذا 

الحادث".   
حسب أخر تقرير قدمته سلطات الناظور 

)أقرب مدينة إلى مليلية  الواقعة شمال 
المغرب( ، فأن ما  ال يقل عن 23 مهاجراً 

من جنوب الصحراء الكبرى قتلوا بعد التدخل 
الوحشي للشرطة المغربية التي حاولت منع 

ما يقرب من 2000 مهاجر من  دخول الجيب 
االسباني.

وتم تداول العديد من مقاطع الفيديو والصور 
على شبكات التواصل االجتماعي، تظهر 

عشرات المهاجرين مكدسين على االرض، 
و أظهرت بعضها قوات األمن المغربية وهي 

تعنف المهاجرين.وتعد هذه الحصيلة األكثر 
دموية التي تم تسجيلها على اإلطالق خالل 

المحاوالت العديدة لعبور المهاجرين من 
جنوب الصحراء إلى "مليلية" و جيب " سبتة 

اإلسباني المجاور.
ف.م

ق�سية االعتداء على ممر�ستين 

بم�ست�سفى بني م�سو�ص

وكيل الجمهورية بمحكمة 
 بئر مراد راي�س ياأمر
 بفتح تحقيق معمق

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد 
رايس أمس، بفتح "تحقيق معمق" حول قضية 

تعرض ممرضتين تعمالن بالمستشفى الجامعي 
ببني مسوس بالجزائر العاصمة إلى اعتداء 

أدى إلى وفاة إحداهما.
وأوضح بيان لوكيل الجمهورية أنه "عمال 

بأحكام المادة 11 من قانون اإلجراءات 
الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة 
بئر مراد رايس الرأي العام أنه بتاريخ اليوم 

الموافق ل28/06/2022 حوالي الساعة 
التاسعة صباحا, تلقت مصالح األمن الحضري 

لبني مسوس نداء من قاعة العمليات ألمن 
والية الجزائر لغرض التوجه إلى مصلحة 

االستعجاالت للمستشفى الجامعي بني مسوس 
بخصوص استقبال المصلحة الجراحية 
لضحيتي اعتداء بواسطة سالح أبيض”.

وأضاف أنه "على الفور, انتقلت مصالح 
الضبطية القضائية لعين المكان أين تبين 
أن األمر يتعلق بشخصين من جنس أنثى 

األولى تدعى ب/ف تبلغ من العمر حوالي 
32 سنة, ممرضة بمستشفى بني مسوس, 

تعرضت لطعنة على مستوى الظهر أدت إلى 
وفاتها بعد وصولها إلى المستشفى, والثانية 

تدعى ش/ص تبلغ من العمر حوالي 26 
سنة, تعمل كممرضة بنفس المستشفى. هذه 

األخيرة تعرضت لطعنة على مستوى الظهر 
وجروح على مستوى اليد وهي متواجدة حاليا 

بمصلحة االستعجاالت الجراحية بمستشفى بني 
مسوس”.

وتابع بيان وكيل الجمهورية : "فور إخطارنا 
بالوقائع, أسدينا تعليمات لمصالح الضبطية 
القضائية من أجل فتح تحقيق معمق حول 
الوقائع بغرض تحديد هوية الفاعل وإيقافه 

ثم تقديمه أمام العدالة, كما قمنا باالنتقال إلى 
عين المكان من أجل الوقوف على ظروف 

ومالبسات الجريمة”.
وخلص البيان إلى أن "التحريات األولية 

المستقاة من تصريحات الضحية ش-ص تفيد 
أن عملية االعتداء تمت أثناء توجه الضحيتين 
من مقر سكنهما إلى مكان عملهما بالمستشفى 

الجامعي بني مسوس, إذ ودون سابق إنذار 
قام الفاعل بالتهجم عليهما بواسطة سالح 

أبيض ليلوذ بعدها مباشرة بالفرار", مضيفا 
أن "األبحاث والتحريات ال زالت متواصلة 

وأي مستجدات في القضية سيتم إخطار الرأي 
العام بها”.

ر. ن
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