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يهدف اإلى الرفع من القدرات القتالية لقواتنا الم�سلحة

الفريق �سنقريحة ي�سرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية الع�سكرية الثانية

نحو بعث ديناميكية جديدة للحوار 

والتعاون اال�ستراتيجي, بين البلدين

الرئي�س تبون في زيارة 
 دولــــــة اإلى اإيطاليــــا
 ابتــــــداء من اليـــوم
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مخت�سون يدّقون ناقو�س الخطر 

ويطالبون بت�سديد الرقابة

الجزائر لي�ست في مناأى 
من " جــدري القــردة"

عمارة ي�سيد ببن نا�سر ومحرز ويوؤكد 

اأن ا�ستقالته نهائية, وي�سرح

 "رد الفيفــــا بخ�ســــو�ص
 مواجهة الكاميرون كــــان 
غام�سا وننتظر جوابا نهائيا"

05 0309

يزيد بوعنان المكلف باالإعالم للمجل�س الوطني 

الم�ستقل لمديري الثانويات في حوار لـ "الرائد"

نطالب باإ�سالح المنظومة 
التربوية من طرف مخت�سين 
لتحقيــق جــودة التعليـــــم

زغدار يوؤكد اأنه ي�سكل دفعة قوية للموؤ�س�سات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة

قانون اال�ستثمار الجديد �سيدعم ب�سكل كبير م�ساعي االإنعا�ص االقت�سادي
02

بين ا�ستح�سان الوكاالت ال�سياحية وانتقادات المعنيين

 اأكثــر من 85 مليــون �سنتيم 
تكلفــة الحــج لهــذا المو�سم
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وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن "هذا التمرين- الذي 
جاء في اليوم الثالث واألخير من زيارة رئيس 

أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية 
الثانيةـ يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية 

والتعاون بين مختلف األركانات، فضال عن تدريب 
القادة واألركانات على التحضير والتخطيط والتنفيذ 

وقيادة العمليات في ظروف قريبة من الواقع".
وأضاف البيان "في البداية، وبمقر الفرقة الثامنة 
المدرعة، وبعد مراسم االستقبال، استمع الفريق 

إلى عرض قدمه قائد الناحية تضمن الفكرة العامة 
تاله عرض قدمه قائد اللواء حول مراحل تنفيذ هذا 
التمرين التكتيكي. ليتابع بعدها السيد الفريق بميدان 
الرمي والمناورات، مجريات األعمال القتالية التي 

قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة، وهي األعمال 
التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها 

وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات 
القتالية العالية لألطقم والقادة على كافة المستويات، 

خاصة ما تعلق منها باالستغالل األمثل للميدان 
والتنسيق عالي المستوى بين مختلف الوحدات 
المشاركة، ناهيك عن الكفاءة العالية لإلطارات 

في مجال تركيب وإدارة مختلف األعمال القتالية، 
ومهارة وقدرة األفراد على التحكم في استعمال 

مختلف منظومات األسلحة والتجهيزات المتوفرة 
لديهم، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية 

جسدتها دقة الرمايات بمختلف األسلحة".
عقب ذلك، التقى الفريق بكل من أفراد الوحدات 

المشاركة في التمرين التكتيكي المنفذ على 
مستوى ميدان الرمي والمناورات للناحية، وعبر 

نظام التحاضر المرئي عن بعد، مع األفراد 
المشاركين في التمرين التكتيكي البحري المنفذ 

على مستوى مضلع الرمي للواجهة البحرية 
الغربية، وذلك بغرض إجراء تقييم موضوعي 

وواقعي لمجريات التمرينين، اللذين كلال بالنجاح 
التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية 

والتنفيذية، حيث حرص السيد الفريق على تهنئة 
إطارات وأفراد الوحدات المشاركة على الجهود 
الكبرى التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 
2022/2021، مؤكدا حرصه الشديد على توفير 
كافة الشروط الالزمة والمالئمة لكافة الوحدات 

والتشكيالت المنتشرة عبر أرجاء الناحية العسكرية 
الثانية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها 

على أكمل وجه، السيما فيما يتعلق بالمداومة على 
اإلعداد وتطوير األداء القتالي والعملياتي.

في الختام قام الفريق بتفتيش المستشفى الميداني 
الذي تم نشره بمناسبة إجراء التمرين التكتيكي 

والذي يتوفر على كافة التجهيزات الطبية 
الضرورية التي يتطلبها مثل هذا الموقف، بما 

في ذلك قاعات إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، 
ليعاين بعدها كتيبة التموين بالوقود التي تضطلع 

بضمان مهام اإلسناد اللوجيستيكي لمختلف 
الوحدات، كما قام الفريق بتفتيش وحدات اللواء 36 
مشاة آلية وبقية الوحدات األخرى المشاركة في هذا 

التمرين.

عزيز.ط

يهدف اإىل الرفع من القدرات القتالية لقواتنا امل�سلحة

الفريق �شنقريحة ي�شرف على مترين تكتيكي 
بالذخرية احلية بالناحية الع�شكرية الثانية

اأ�سرف الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، اأم�س، مبيدان الرمي واملناورات للناحية، وبح�سور كل من اللواء جمال 

حاج لعرو�سي، قائد الناحية الع�سكرية الثانية واللواء ح�سنات بلقا�سم، رئي�س دائرة ال�ستعمال والتح�سري لأركـان اجلي�س الوطني ال�سعبي 

بالنيابة، على جمريات مترين تكتيكي بالذخرية احلية، نفذته وحدات من اللواء 36 للم�ساة الآلية مدعمة بوحدات من خمتلف الأ�سلحة.

ك�سف املدير العام ل�سندوق �سمان القرو�س 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة الهادي متام، 

اأم�س، اأن ال�سندوق متكن اإىل غاية 15 ماي 

اجلاري من مرافقة 3.474 موؤ�س�سة بقيمة 

اجمالية للم�ساريع بلغت 473 مليار دينار.

واأج

وفي عرض حول الحصيلة االجمالية للصندوق، 
قدمها المسؤول خالل ندوة وطنية حول "الضمان 

المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، 
أوضح تمام أن الصندوق تمكن إلى غاية 15 مايو 
الجاري من مرافقة 3.474 مؤسسة لالستفادة من 

قروض بنكية في حدود 279 مليار دج مع ضمانات 
مالية بلغت 123 مليار دج حيث سمحت كل هذه 

المشاريع بخلق 99.839 منصب عمل.
وفيما يخص التوزيع الجهوي, اوضح المسؤول ان 

هذه المشاريع موزعة كاالتي : 1.586 مشروع 
بواليات الوسط , 972 مشروع بواليات الشرق 

و657 مشروع بواليات الغرب, مضيفا ان المرافقة 
مست ايضا 259 مشروع بواليات الجنوب.

وحسب قطاعات النشاط, تمت مرافقة 1.895 
مشروع في قطاع الصناعة, 796 مشروع في قطاع 
الخدمات, 659 مشروع في قطاع البناء و االشغال 

العمومية و 124 مشروع في قطاع الفالحة و الصيد 
البحري، كما عرض تمام, من جهة اخرى, فرص 

وآفاق تطوير الصندوق, مشيرا الى انه "طبقا إلعالن 
وزير الصناعة سيرافق الصندوق بضماناته قروض 

االستغالل.”
وأكد المسؤول أنه "سيتم معالجة االجراءات التقنية 

لهذه الصيغة الجديدة بالتنسيق مع البنوك تحت رعاية 
الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية", موضحا 
انه تم العمل على إطالق قروض االستغالل في إطار 

توصيات برنامج "باد بي أم أو", الذي يموله البنك 
االفريقي للتنمية, بتوجيه من وزارة الصناعة.

وأشار المدير العام انه  تم في نفس االطار, اقتراح 
تقديم تفويض الضمان المالي على القروض االيجارية 

للبنوك الشريكة, في مرحلة أولى, على أن يتم توسيع 
العملية لتشمل القروض االستثمارية مستقبال, مذكرا 
ان هذا اإلجراء يندرج ضمن توصيات ندوة اإلنعاش 

الصناعي التي نظمتها وزارة الصناعة في ديسمبر 
2021 بالجزائر.

كما ذكر تمام، أن صندوق ضمان القروض أطلق 
مبادرة مع البنوك الشريكة, تحت مظلة الجمعية 

المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, بهدف الحصول 
على مقترحات عملية من البنوك لتعديل االتفاقيات 
الموجودة حتى تتناسب مع طموحاتهم, مشيرا أن 

الصندوق يسعى للوصول الى إدراج الوساطة البنكية 
ضمن االتفاقيات الجديدة التي يهدف إلى توقيعها 

مع شركائه.يذكر ان الندوة الوطنية حول "الضمان 
المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة", 
المنظمة من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات 
الصغيرة و المتوسطة, تحت إشراف وزير الصناعة, 

جرت بحضور ممثلي البنوك و الهيئات المالية 
الوطنية و كذا ممثلي المنظمات المهنية.

ثمن الخبراء المشاركون في ندوة إقليمية لألمم 
المتحدة حول المقاوالتية بالعاصمة األردنية عمان، 

التجربة الجزائرية في مجال مرافقة حاملي المشاريع 
الشباب، حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير 

المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات 
المصغرة.

وأوضح البيان أنه في إطار اليوم الثاني من فعاليات 
الندوة اإلقليمية ذات المستوى العالي حول موضوع 

><التمهين, الكفاءات, اإلدماج االجتماعي, واالنتقال 
بالشباب إلى عمل الئق<<, شارك مستشار التعاون 

الدولي بالوزارة المنتدبة زكرياء مغني في ورشة 
عمل حول دور المقاوالتية وريادة األعمال في 

مواجهة التحديات المرتبطة بالشباب وسوق الشغل.
وتطرق مغني خالل مداخلته إلى جهود الحكومة 

الجزائرية في مجال مرافقة حاملي المشاريع 
والمقاولين الشباب, بما في ذلك االصالحات التي 

عرفها قطاع المؤسسات المصغرة, وسياسة الدولة 
للحد من اآلثار السلبية على نشاط المؤسسات 

المصغرة, وكذا تشجيع المقاوالتية النسوية. وفي 
هذا اإلطار, "القت التجربة الجزائرية استحسانا 

كبيرا من طرف خبراء األمم المتحدة الذين أكدوا 
على ضرورة مشاركتها مع دول المنطقة", يضيف 

البيان.
ع.ط

نحو بعث ديناميكية جديدة للحوار 

والتعاون ال�سرتاتيجي، بني البلدين 

 الرئي�س تبون يف زيارة دولة
 اإىل اإيطاليا ابتداء من اليوم

   
يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في زيارة 
دولة إلى إيطاليا تدوم ثالثة أيام، بدعوة من نظيره اإليطالي، 
سيرجيو ماتاريال، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.و 

جاء في البيان: "بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا اسيرجيو 
ماتاريال, يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, 

ابتداء من اليوم, في زيارة دولة, إلى جمهورية إيطاليا تدوم 
ثالثة أيام.

«و "تكتسي الزيارة أهمية خاصة في تمتين أواصر 
الصداقة التاريخية, وتعزيز العالقات الثنائية, في عديد 

المجاالت, وبخاصة الجانب االقتصادي, ضمن رؤية جديدة 
للرئيسين, تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون 
االستراتيجي, بين البلدين الجارين والصديقين", حسب نفس 

المصدر.
ع.ط

زغدار يوؤكد اأنه ي�سكل دفعة قوية للموؤ�س�سات 

اجلزائرية للعمل يف بيئة حمفزة

قانون اال�شتثمار اجلديد �شيدعم ب�شكل 
كبري م�شاعي االإنعا�س االقت�شادي

قال وزير ال�سناعة اأحمد زغدار، اإن قطاعه يعمل على اأن 

تكون �سنة 2022 �سنة �سناعية بامتياز، م�سيفا اأن هذه ال�سنة 

�ستكون مدعومة بالقانون اجلديد لرتقية ال�ستثمار، الذي 

يهدف اإىل اإر�ساء مبداأ حرية ال�ستثمار واملبادرة، وتعزيز 

�سالحيات ال�سباك املوحد وتخفي�س كبري لآجال معاجلة 

ملفات ال�ستثمار اإىل جانب حتفيز ال�ستثمارات الأجنبية 

التي من �ساأنها خلق منا�سب ال�سغل ونقل التكنولوجيا.

�س. زمو�س

وأكد زغدار في كلمة له أمس خالل الندوة الوطنية حول 
"الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، 

أن أشغال هذه الندوة ذات بعد اقتصادي جد هام، قائال إنها 
تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة 
التكفل بانشغاالت المتعاملين االقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز 

مشاريعهم وتطويرها. 
وأضاف: "كنا سنناقش السبل الفعالة للتكفل بأحد المحاور التي 
يصطدم بها المستثمرون، وأعني بذلك مشكل التمويل خاصة 

في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية 
محل طلب هؤالء المستثمرين أينما كانوا وحيث ما كانت طبيعة 

نشاطاتهم" وأوضح زغدار أن السلطات العمومية لجأت إلى 
وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية، معتبرا 

صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد 
هذه األجهزة إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين 

الحصول على القروض البنكية. 
وتابع: "إن أهمية محاور هذه الندوة، تمس بعدين أساسين، األول 
يخصص آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل 

تقييم واقعها، والعراقيل التي تواجهها واآلفاق المنتظرة منها، 
بينما يتناول البعد الثاني موضوع تسهيل وصول المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة إلى آليات التمويل المتنوعة، والتي يتوجب 
على الصندوق التأقلم معها" وأشار وزير الصناعة أن النقاشات 
المنتظرة تصب في إطار العمل المتواصل والمرتبط بتوصيات 

الندوة الوطنية حول اإلنعاش الصناعي التي تنظيمها خالل 
شهر ديسمبر من السنة الفارطة ، ومن بين مخرجاتها، التوصية 
بضرورة تفويض الصالحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان 
لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية، وبأسقف مالية محددة 

مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية. 
واعتبر المتحدث أن هذه الندوة فرصة لإلعالن عن بداية 

تغطية الصندوق لقروض االستغالل كخدمة جديدة تضاف إلى 
الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض االستثمار والقروض 

االيجارية، مضيفا أن هذا القانون سيشكل دفعة قوية للمؤسسات 
الجزائرية للعمل في بيئة محفزة لالستثمار في ظل نظام مالي 

يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع. ودعا وزير الصناعة إلى 
العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة 

الجزائرية ببعديها العام والخاص، وتطويرها لتكون أساس التنمية 
االقتصادية الحقيقية خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات 

مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة 
وامتصاص البطالة. 

وأكد وزير الصناعة، احمد زغدار، أن قانون االستثمار الجديد 
سيشكل "دفعة قوية" للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة 

محفزة لالستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب 
المشاريع. كما ذكر الوزير ان الضمانات الممنوحة أصبحت 

بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان 
الدولة الجزائرية، وكذا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات 
المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط 

النجاعة االقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني 
والدولي. 

جدير بالذكر ان الندوة عرفت ابرام اتفاقية شراكة بين صندوق 
ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة 
الجزائرية السعودية لالستثمار تهدف الى دعم المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويالت في إطار 
مشاريعهم.

املدير العام ل�سندوق �سمان قرو�س املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يك�سف

 مرافقة 3474 م�شروع ا�شتثماري بقيمة 473 مليار دينار

اأكدوا على �سرورة م�ساركتها مع دول املنطقة 

خرباء اأمميون يثمنون التجربة اجلزائرية يف جمال مرافقة حاملي امل�شاريع ال�شباب

املجل�س ال�شعبي الوطني ي�شوت على 3 م�شاريع قوانني اليوم
يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله بجلسة 
عامة تخصص للتصويت على مشاريع القانون المتعلقة 

بإجراءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة أمام 
المحكمة الدستورية واإلجراءات المدنية واإلدارية وكذا 

الصيد البحري وتربية المائيات، حسب ما أفاد به، أمس، 
بيان لذات الهيئة التشريعية. 

وأوضح البيان أن هذه الجلسة العامة، التي ستنطلق 
على 9:00 صباحا، ستخصص للتصويت على ثالثة 
نصوص قانونية تتمثل في "مشروع قانون عضوي 
يحدد إجراءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة 

أمام المحكمة الدستورية، مشروع قانون يعدل ويتمم 
القانون رقم 08-09 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 

واإلدارية وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 
01-11المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات”، كما 
من المبرمج أيضا تواصل األشغال بـ"عقد جلسة مغلقة 
تخصص للبت باالقتراع سري في طلب إسقاط العهدة 

البرلمانية عن نائب من المجلس الشعبي الوطني"، وفقا 
للمصدر ذاته.



 بعد قرابة ثالث سنوات من العزلة التي فرضها 
انتشار جائحة كورونا على عديد دول العالم، وفي 
الوقت الذي تنفست الكثير منها بمن فيهم الجزائر، 

الصعداء، بعد عودة الحياة لطبيعتها وفتح الرحالت 
الجوية والبحرية وكذا البحرية بين مختلف الدول 
جراء تراجع حاالت اإلصابة به وانحساره، هاهو 
العالم اليوم يجد نفسه مهددا بفيروس جديد سجلت 

أولى اإلصابات المؤكدة به ببعض الدول األوروبية 
وكذا بالواليات المتحدة األمريكية، ويتعلق األمر بـ 

"جدري القردة" الذي يبدو أن بالدنا ليست في منأى 
من استيراده بعد قرار إعادة فتح المجال الجوي 

والبحري امام المسافرين.
وفي الوقت الذي تتأهب فيه بالدنا إلعالن كسب 

المعركة ضد فيروس "كورونا" الذي لم تعد تحصي 
منه سوى حاالت جد قليلة يوميا، هاهي اليوم تتأهب 
لسيناريو وباء جديد، بعد االنتشار السريع لـ"جدري 

القردة" في كل من اسبانيا، بريطانيا وفرنسا وآخرها 
أمريكا ما يجعل بالدنا مهددة بانتشار الوباء وإمكانية 

استيراده في أية لحظة من طرف أحد الوافدين من 
الدول التي عرفت انتشاره.

ولقد دعم مدير معهد باستور البروفيسور فوزي 
درار هذا الطرح حين أكد "احتمالية دخول الفيروس 
الى الجزائر خاصة مع فتح الحدود الجوية والبرية، 
موضحا ضرورة االستعداد لمواجهة هذا الفيروس 

من خالل االلتزام باالجراءات الوقائية الكفيلة لوحدها 
ان تمنع من انتقال الفيروس أو دخوله الى الجزائر"، 

وهو ما دعمه بدوره رئيس الهيئة الوطنية لترقية 
الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، الذي بدا 
أكثر تشاؤما من سابقه، وتوقع في تصريح صحفي 

امكانية وصول العدوى إلى الجزائر " خالل أيّام أو 
أسابيع"، ليطمئن في المقابل بأن الفيروس الجديد "أقل 
شراسة وعدوانية من الجدري الذي عرفه الجزائريون 

في السبعينات والثمانينات، باستثناء ما قد يحدثه من 
مضاعفات لذوي المناعة الهشة من مسنين وأطفال 

وحوامل ومرضى مزمنين.“ 
وتزداد مخاوف الخبراء والمختصين من امكانية 
وصول العدوى إلى الجزائر، بالنظر إلى سرعة 
انتشار "جدري القردة"، خاصة وأنه انتقل خالل 

أيام فقط بين القارتين األمريكيتين واستراليا وأوروبا 
باإلضافة إلى تواجده في غرب إفريقيا، كما ان 

الحدود المفتوحة امام حركة المالحة الجوية والبحرية 
قد تساعد في استيراد الفيروس خاصة ونحن نستعد 
النطالق موسم االصطياف بعد أزيد من سنتين من 

الغلق،  ما يرجح توافدا وإقباال كبيرا من طرف 
أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج والذين 

يأتي اغلبهم من عواصم الدول التي عرفت انتشار 
الفيروس، وهو ما يستدعي ضرورة تشديد إجراءات 
الرقابة على المعابر الحدودية لتفادي وصول العدوى.

يتوفر قطاع التعدين في الجزائر على مقومات هائلة، من 
شأنها أن تساهم في تنويع اإلقتصاد الوطني، والخروج 
من عباءة المحروقات، التي التزال الشجرة التي تغطي 

كل احتياجات الوطن.
قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في حوار 

خص به مجلة "إنجازات" الناطقة باللغة الفرنسية، بأن 
الجزائر تحوز على إمكانات ضخمة، وثروات هائلة، 

على غرار المعادن الثمينة، والتي تستدعي العمل على 
توفير البيئة الالزمة للقطاع والراغبين في االستثمار 

فيه، لالستفادة منها. وأوضح عرقاب، بأن تحليل البيئات 
الجيولوجية والهيكلية حدد إمكانات كبيرة ومتنوعة، 

مشيرا بأن  الدراسات أكدت وجود الذهب، الفضة، الزنك 
والرصاص، باإلضافة إلى معادن أخرى على غرار 
النحاس، اليورانيوم والحديد والمنغانيز والموليبدينوم، 
عالوة على احصاء وجود معادن نادرة مثل الولفرام، 

التنتالوم والنيوبيوم والبريليوم، كما توصلت البيانات التي 
أجراها قطاع التعدين في الجزائر إلى وجود عناصر 
أرضية نادرة مثل اإليتريوم والسكانديوم والسيريوم، 

وبالنسبة للمعادن الصناعية، يوجد الباريت والبنتونيت، 
والفوسفات والفلوريت والكاولين والفلسبار وكربونات 

الكالسيوم والدولوميت والكبريت األصلي.

وأضاف ذات المتحدث، بأن تربة الجزائر تتوفر على 
مواد البناء والصخور الزخرفية، مثل الرمل والحجر 

الرملي والحجر الجيري والغرانيت والرخام، باإلضافة 
إلى األحجار الكريمة باهظة الثمن مثل األلماس والتوباز 

والبريل، عالوة على عناصر مجموعة البالتين، مثل 
البالتين والبالديوم واإليريديوم والروثينيوم والروديوم 

واألوزميوم، وكذا الليثيوم والكوبالت واإلنديوم 
والجرمانيوم والغاليوم.

وأكد عرقاب، بأن مصالحه تجري في الوقت الراهن 
مجموعة من اإلصالحات بهدف تنشيط وتنمية قطاع 

التعدين، لإلسهام في تنويع االقتصاد، وفق مخطط يدوم 
ل 4 سنوات، كما تتم مراجعة القانون الذي يحكم قطاع 
التعدين في الجزائر، من أجل العمل على تطوير مناخ 
االستثمار في القطاع، وتوفير بيئة تنافسية، من خالل 

ضمان الشروط الالزمة لجذب االستثمارات، سواء 
المحلية أو األجنبية، خاصة عبر إصالحات تشريعية 

تنظيمية تحكم أنشطة التعدين، وتوفر معلومات جيولوجية 
جيدة للمستثمرين.

وأشار المسؤول األول على رأس قطاع الطاقة والمناجم، 
بأن الجهود لتنشيط قطاع التعدين، تشمل رسم الخرائط 
وجرد المعادن، وتكثيف األبحاث، من خالل المشاركة 

النشطة للمستثمرين من القطاع الخاص والوطني 
واألجانب، باإلضافة إلى تعزيز التعدين الصغير 

والمتوسط والتعدين الحرفي، وتطوير المشاريع الصناعية 
الكبيرة لتنمية موارد التعدين المحلية المهمة، على غرار 

مشاريع التحول الصناعي للفوسفات وتطوير غار 
جبيالت للحديد، لضمان توريد وتطوير صناعة الصلب 

الوطنية، والعمل كذلك لتطوير مشروع واد أميزور 
للرصاص الزنك )بجاية(، وتطوير الشراكة لجذب رأس 
المال الالزم، والحصول على تقنيات البحث واالستغالل 

وتحويل المواد المعدنية.وبخصوص مشروع تعدين 
رواسب الحديد في غار جبيالت مع الشريك الصيني 

"سي إم إتش"، أوضح عرقاب، بأن المشروع يتضمن 
توريد خام الحديد للمصانع الوطنية للحديد والصلب، 
مضيفا بأن الطاقة اإلنتاجية الوطنية للصلب السائل 
ستصل إلى نحو 12 مليون طن بحلول عام .2025

وكشف محمد عرقاب، بأن تطوير قطاع التعدين في 
الجزائر هدفه تسريع عملية تنويع االقتصاد، الذي يعتمد 

حاليا بصفة شبه كلية على النفط والغاز، بينما صناعة 
التعدين تبقى متواضعة جدا، رغم اإلمكانات الكبيرة التي 

تحوزها البالد.
ف. م

3 األربعاء 25 ماي الحدث
2022المـوافق  

لـ 24 شوال 1443 ه  

اأكدت اأن "من�سورات الفي�سبوك" عمليات احتيالية 

"�سوناطراك" تترب�أ
من م�سابقات توظيف وهمية

نفى مجمع سوناطراك كل ما يتم تداوله في اآلونة األخيرة على 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي، بخصوص فتح مسابقات 

للتوظيف على مستوى فروعه.
وقال أمس المجمع في بيان له، "سجلت المديرية العامة لسوناطراك 
إعالنات توظيف وهمية على منصات التواصل االجتماعي منسوبة 
لمصالح المؤسسة، يستغل فيها أصحاب هذه المنصات طالبي العمل 

خاصة الجامعيين منهم وهذا ألغراض ربحية غير بريئة على 
حساب مصداقية المؤسسة"، مضيفا بأن الصفحات "تستغل البيانات 

الشخصية لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك.« 
وشدد مجمع سوناطراك، على أن كل ما ينشر عن وجود 

توظيف بالمجمع وهمي، مشيرا إلى أنه "ينهي إلى علم كافة 
المواطنين والمواطنات طالبي العمل أن التوظيفات عبر كامل 

منشآت سوناطراك تخضع آللية قانونية وحيدة، متمثلة في الوكالة 
الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل 

الخاصة بسوناطراك واإلعالن عنها، وأن كل ما هو خارج هذا 
اإلطار التنظيمي إعالنات وهمية وغير قانونية، يتبرأ منها مجمع 

سوناطراك.
وجدد مجمع سوناطراك من خالل بيانه دعوته لجميع طالبي العمل 

بضرورة االحترام وااللتزام بهذه اآللية القانونية وعدم إرسال 
طلبات العمل عبر البريد العادي واإللكتروني ووسائل التواصل 

االجتماعي.
وختم مجمع سوناطراك بيانه، بتأكيده على أنه مؤسسة مواطنة 

تسعى دوما لتعزيز عالقتها مع المجتمع بصفتها مؤسسة عمومية لها 
التزاماتها الوطنية وتعمل على إضفاء الشفافية التامة وتكافؤ الفرص 

في عمليات التوظيف، حسب احتياجاتها عبر الوكالة الوطنية 
للتشغيل.

يعد ف�ساء لاللتقاء بني خمتلف الفاعلني واملهنيني

 افتتاح الطبعة الـ 15 لل�سالون الوطني 
للتكوين باجلزائر العا�سمة

   
افتتحت الطبعة الـ 15 للصالون الوطني للتكوين 2022, أمس، 
بمشاركة ما يفوق 50 مؤسسة عارضة من القطاعين العمومي 
والخاص تعمل في مجال التكوين بمختلف أنماطه, على غرار 

التكوين المتواصل.
أكد محافظ الصالون، زروقي سيد أحمد، أن هذه التظاهرة التي 

تجري على مدار ثالثة أيام، تعد فضاء لاللتقاء بين مختلف 
الفاعلين والمهنيين في مجال التكوين وفرصة للمؤسسات 

المشاركة للترويج لنشاطاتها واقتراح خدماتها المتعلقة بعروض 
وبرامج التكوين لفائدة الزوار.

ومن هذا المنظور، أبرز نفس المسؤول أن هذا الصالون يسمح 
لبعض المدارس باقتراح تكوين متخصص لفائدة المؤسسات التي 
تعبر عن الحاجة الى تكوين موظفيها بشكل منتظم بهدف تحسين 

معارفهم ومهارتهم وتطوير كفاءاتهم في مختلف المجاالت.
واعتبر ذات المتحدث أنه "مع التطور الدائم للتكنولوجيات 
وسوق العمل، أصبح التكوين المستمر ضرورة للمؤسسات 

والعمال والباحثين عن العمل.” وستشهد هذه التظاهرة تنظيم 
العديد من المحاضرات والورشات تتناول مواضيع حول مختلف 

أنماط التكوين، مع التطرق الى المهن والحرف والتخصصات 
التي تتضمنها البرامج التكوينية لفائدة طالبي التكوين بغية 

اكتساب مؤهالت في مختلف المجاالت.
اإ. �س

التقت الرعايا اجلزائريني وبحثت معهم �سبل 

م�ساركتهم يف حركية البناء الوطني

املبعوثة اخلا�سة املكلفة باجلالية الوطنية 
باخلارج يف جولة اإىل تون�س

تقوم المبعوثة الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، طاوس 
جلولي حدادي، منذ أول أمس، بجولة الى تونس بهدف االطالع 

على اوضاع الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد.
وقد استهلت جلولي حدادي جولتها، بزيارة الى مدينة الكاف، 
حيث التقت افراد الجالية الجزائرية بمقر القنصلية الجزائرية 

في هذه المدينة, بحضور سفير الجزائر بتونس, عزوز بعالل, 
والمدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج, فريد 

بولحبال, وقنصل الجزائر, بوبكر هاشمي.
وقد تبادلت المبعوثة الخاصة خالل هذا اللقاء االول، الذي جرى 
في جو ودي ومسؤول، أطراف الحديث مع الرعايا الجزائريين 

حول وضعيتهم في هذا البلد، و كذا حول السبل والوسائل الكفيلة 
بمشاركتهم في الحركية والبناء الوطني، طبقا لتوجيهات رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأحيطت علما باالنشغاالت التي طرحها مختلف المتدخلين، 

كما أكدت على التزام السلطات الوطنية بمرافقة الجالية الوطنية 
واإلصغاء إليها باستمرار.وتندرج جولة جلولي حدادي بتونس 
في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية الى حماية 

الجالية الوطنية بالخارج، وتعزيز مشاركتها في التجديد الوطني. 
وذكرت بهذه المناسبة باللقاء الذي خص به رئيس الدولة ممثلي 

الجالية الوطنية، خالل زيارة الدولة التي قام بها الى تونس، 
يومي 15 و 16 ديسمبر االخير.

ق. و

اإميان. �س

وزارة التعليم العايل تعكف على اإعداد ن�سو�س تنظيمية جديدة

م�ستجدات منتظرة يف الدخول اجلامعي املقبل
اأعلن، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ان 

م�ساحله تعكف على اإعداد جمموعة من الن�سو�س التنظيمية وو�سعها 

حيز اخلدمة مطلع الدخول اجلامعي املقبل، ال �سيما املر�سوم اخلا�س 

باإن�ساء الوكالة الوطنية ل�سمان اجلودة.

مرمي عثماين

وجاء هذا في كلمة له قرأها نيابة عنه عبد الحكيم بن تليس، المكلف بتسيير األمانة 
العامة لوزارة التعليم العالي ومدير جامعة الجزائر 1، بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي 

حول "ضمان الجودة في التعليم العالي" بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن القطاع يعمل حاليا ضمن مخطط 

عمله االستراتيجي )2021/2024( على "إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية 
ووضعها حيز الخدمة مطلع الدخول الجامعي المقبل ومنها مشروع المرسوم 

الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الجودة" قائال انه ستوكل لهذه الوكالة مهمة 

"وضع نظام دائم لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتقييم 
مؤسساته وكذا تقييم واعتماد عروض التكوين وضمان الجودة وتأدية الخدمات 

المتعلقة بالتصديق على شهادات التعليم العالي الوطنية واالعتراف بشهادات التعليم 
العالي األجنبية.

وحسب المسؤول األول لقطاع التعليم العالي فان الوزارة تسعى "تدريجيا" إلى 
"بحث سبل مواجهة تحديات قطاع التعليم العالي واقتراح الحلول المالئمة لها 

على المستويين المحلي والدولي، وذلك عبر شراكة معرفية يسهم فيها الخبراء 
والمهتمون من مختلف دول العالم عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية ووطنية تناقش 

مثل هذه المسائل".
وأبرز الوزير أن المؤتمر الدولي الذي تم تنظيمه "فرصة لتعميق المعارف حول 
ضمان الجودة في التعليم العالي وعرض الممارسات الجيدة في هذا المجال على 

المستويين العربي واالجنبي بهدف االستفادة منها وتحديد األهداف التي تسعى 
الجامعة الى تحقيقها".

يتوفر على مقومات كبرية لتنويع االقت�ساد الوطني، عرقاب:

ن�سعى للدفع بقطاع التعدين وتوفري املناخ املالئم للم�ستثمرين

خمت�سون يدّقون ناقو�س اخلطر ويطالبون بت�سديد الرقابة

اجلزائر لي�ست يف مناأى من " جدري القردة"
يتوقع خرباء وخمت�سون، امكانية و�سول فريو�س "جدري القردة" امل�ستجد، اإىل اجلزائر، يف اأية حلظة بعد فتح الرحالت 

اجلوية والبحرية، وهو ما اكده مدير معهد با�ستور فوزي درار الذي دعا اإىل �سرورة االلتزام باالإجراءات الوقائية، واعتربها 

"ال�سبيل الوحيد" ملنع انتقال الفريو�س اأو دخوله اىل اجلزائر.
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دعا الديوان الحجاج المؤهلين ألداء مناسك الحج لهذا 
العام التباع عدد من االجراءات والخطوات االدارية 

بالتوجه أوال في أقرب وقت الى مصالح البلدية 
للحصول على وثيقة تثبت تأهيل الحاج ألداء المناسك 

لهذا الموسم والتوجه بعدها الى اللجان الوالئية 
الصحية مرفوقا بوثيقة التأهيل المسلمة من طرف 
مصالح البلدية أو دفتر الحاج للقيام بالفحوصات 

الطبية والتلقيحات الالزمة والحصول على الدفتر 
الصحي وشهادة التأهيل الصحي ألداء مناسك الحج.

ويتعين على الحجاج ايضا التوجه الى مراكز 
التلقيح ضد فيروس كورونا مرفوقين بجواز السفر 

البيومتري و بطاقة التعريف الوطنية الستخراج جواز 
السفر الصحي المتضمن رمز االستجابة السريعة و 
هذا بالنسبة الحجاج الذين اخذوا التلقيح ضد فيروس 

كورونا في وقت سابق.
وأضاف البيان ان الحجاج الذين لم يتلقوا التلقيح 

عليهم اخذ اللقاحات المعتمدة و الحصول على جواز 
السفر الصحي، كما أكد الديوان الوطني الحج و 

العمرة في بيانه بانه سيتم اإلعالن الحقا عن باقي 
الخطوات واإلجراءات اإلدارية المطلوبة وفقا لآلجال 

الزمنية المحددة لها.
وبالمقابل، تفاجأ الحجاج الجزائريون بارتفاع تكلفة 
الحج لهذا الموسم، التي أعلن عنها الديوان الوطني 

للحج والعمرة والتي تجاوزت 85 مليون سنتيم. 
وبعد توقف رحالت الحج والعمرة لموسمين بسبب 
انتشار فيروس كورونا، قررت السلطات العمومية 

رفع تكاليف الحج بعد استئنافها هذا الموسم بفارق 
يصل إلى 33 مليون مقارنة بالمواسم السابقة، وهو 

ما خلف موجة استغراب وانتقادات خصوصا في 
غياب توضيحات رسمية من قبل ديوان الحج والعمرة 

لتبرير هذا االرتفاع.
واكتفى البيان الصادر عن الديوان أمس، بتحديد 

مصاريف تكلفة الحج بـ 856100.00 شاملة تذاكر 
السفر، داعيا المعنيين للتوجه في أقرب وقت إلى 
مصالح البلدية للحصول على وثيقة تثبت تأهيلهم 

ألداء مناسك الحج لهذا الموسم، ثم التوجه إلى اللجان 
الوالئية الصحية مرفوقين بوثيقة التأهيل المسلمة 

من طرف مصالح البلدية أو دفتر الحاج للقيام 
بالفحوصات الطبية والتلقيحات الالزمة، والحصول 
على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي ألداء 

المناسك.
وفي ذات الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية 

للسياحة واألسفار، زهير معوش كانت متوقعة مقارنة 
بالتكاليف المقررة على أسعار حجاج الداخل والتي 

تتراوح ما بين 15500 و17000 لاير. وأرجع 
زهير معـوش في تصريح لـموقع "سبق برس" ارتفاع 

السعر اإلجمالي الذي وصفـه بالعادي إلى الزيادات 
التي تعرفها الخدمات في البقاع المقدسة على غرار 
الفندقة وتذاكر السفر وكذا تمسك المملكة السعودية 

باإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كوفيد-.19
ويـرى رئيس الجمعية الوطنية للسياحة واألسفار أن 

االرتفاع المسجل في تكاليف الحج يأتي في سياق 

تبعات الركود الذي خلفته جائحة كورونا، بالموازاة 
مع مـوجة الزيادات التي ضربت العالم.

على عكس ذلك، وصف رئيس المنظمة الجزائرية 
لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، 

ارتفاع أسعار تكاليف الحج لهذا الموسم بالكبير 
جدا. ودعا زبدي في تصريح للموقع، الجهات 

الوصية لتقديم توضيحات تبرر هذه الزيادة التي ال 
يمكن تجاهلها. على حد قـوله وأضاف: إن المستهلك 
الجزائري يفقـه هذه األمور.. وعلى الجهات الرسمية 

تقديم مسببات هذه الزيادة التي تعتبر في الحقيقة كبيرة 
وكبيرة جدا مقارنة بالمواسم السابقة.

وعبر البعض ممن التقت بهم جريدة "الرائد"، عن 
استغرابهم من التكلفة الجديدة للحج، مؤكدين بأن 
التكاليف مرتفعة جدا، متسائلين عن السر وراء 

ارتفاعها بهذا الشكل، بعدما كانت منذ سنتين ال تتجاوز 
60 مليون سنتيم.

وقال أحمد وهو في العقد الخامس في حديثه للجريدة، 
بأن مجرد التفكير في الحج بات صعبا، في ظل 

التكاليف المرتفعة جدا، بالمقارنة مع امكاناته المادية، 
والوضع االقتصادي الصعب.

وفي ذات االتجاه، أكد جمال، بأن مبلغ 85 مليون 
سنتيم كبير جدا على العديد من المواطنين، الذي 

يعانون األمرين في الوقت الراهن مع ارتفاع أسعار 
العديد من السلع والخدمات، واليوم أتى الدور على 

الحج، مطالبا السلطات الوصية بضرورة اعطاء 
تفاصيل أدق عن طريقة احتساب تكاليف الحج.

غالف مايل بقيمة تتجاوز 34 مليون دينار لإجناز امل�شروع

 ا�ستالم املعربين احلدوديني بني اجلزائر وموريتانيا يف اأكتوبر القادم

خبري يرافع لزيادة م�شاريع حتلية مياه البحر 

ومتثن اأكرب للقدرات املائية:

"الأمن املائي" اأولوية..
أكد أمس األستاذ بالمعهد العالي للفالحة إبراهيم موحوش أن مسألة األمن 
المائي يجب أن تمثل أولوية للسلطات العليا في البالد مشيرا أن "المياه" 

باتت مصدًرا للصراع واالبتزاز ولممارسة الضغوط المحفوفة بالمخاطر 
على األمن القومي وهو ما يستدعي المضي قدما في سياسة تثمين 

وتطوير الموارد المائية وعدم االكتفاء باالعتماد على مياه االمطار مثمنا 
توجه الحكومة لمشاريع تحلية مياه البحر.

وقال محوش في تصريحات لإلذاعة الوطنية أن الجزائر تستهلك ما يفوق 
الـ75 بالمائة من المياه في الزراعة في حين أن النسبة المتبقية يتم تقاسمها 
بين الصناعة وإمدادات مياه الشرب وجزء  يذهب لتدوير النفايات، معتبرا 

ان هناك توجه لدى الحكومة لتحقيق ما يعرف باألمن المائي وهو أمر 
استعجالي يوجب ان يمثل أولوية، حسب ذات المتحدث الذي أوضح أن 
تراجع التساقطات المطرية خالل السنوات األخيرة أعاد توجيه سياسة 

الدولة فيما يتعلق بالموارد المائية، مضيفا أن هناك اهتمام متزايد الفترة 
األخيرة بتثمين الموارد المائية والتوجه نحو  تحليه مياه البحر هذا التوجه 

أعتبره موحوش أمر إيجابي خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية 
واالحتباس الحراري والذي يظهر تراجع في وفرة الموارد المائية على 

مدار السنوات المقبلة.
 وذكر ذات الخبير بالتذكير باضطراب السوق العالمية الناجم عن 

الصراع بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن هذا الصراع "يوفر معلومات 
عن أهمية المياه" ، مشيًرا إلى أن هذين البلدين ، المنتجين الرئيسيين 
للحبوب والنفط ، يتمتعان بإمكانيات مائية هائلة تسمح لهما بأن يكونا 

رائدين في اإلنتاج الزراعي وهناك العديد من البلدان األخرى في أوروبا 
وفي جميع أنحاء العالم تعتمد على هذا اإلنتاج  مضيفا " نرى حاليا كيف 
يمارس الطرفان ضغوًطا من خالل موادهما الغذائية ، التي تعتمد بشكل 

كبير على المياه، مما تسبب ويتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في 
اإلمدادات من مواد زراعية إستراتيجية على غرار القمح للبلدان الخاضعة 

منها بلدان عالم ثالث وحتى بلدان متقدمة". 
 وعليه أعتبر األستاذ إبراهيم محوش أن "أهمية المياه تجعلها سالحا 

خطيرا" محذرا الجزائر من الوصول لما يعرف باإلجهاد المائي حيث 
دعا موحوش السلطات العليا للبلد للمواصلة في سياسة تثمين الموارد 
المائية واستحداث مزيد من مشاريع تحلية مياه البحر مع تسيير امثل 

للموارد المائية الموجودة وخاصة مياه األمطار التي قال بشأنها موحوش 
ان نسبة كبيرة منها تضيع دون استفادة، كما دعا موحوش المواطنين 

لضرورة ترشيد استهالكهم من المياه معتبرا أن التبذير يعتبر من أكثر 
األسباب استنزافا للموارد المائية.

�ش.زمو�ش

اخلبري القت�شادي الزراعي علي الداودي يوؤكد:

 حتقيق الكتفاء الذاتي يف احلبوب 
اأهم حلقة لبلوغ لأمن الغذائي

دعا أمس الخبير االقتصادي الزراعي علي الداودي لضرورة العمل 
الفترة المقبلة لجعل الزيادة في إنتاج الحبوب هدفا عاجال وذات أولوية 

استراتيجية مشيرا ان تحقيق االكتفاء الذاتي في الحبوب على وجه 
الخصوص يعتبر خطوة أساسية ومهمة للوصول لألمن الغذائي.

وأشار الداودي في تصريحات لإلذاعة الوطنية أن تحقيق هذا الهدف 
ممكن من خالل توسيع المساحات المخصصة لزراعة هذا المحصول 

االستراتيجي وذلك من خالل تهيئة الظروف للفالحين للوصول إلى 
عوامل اإلنتاج التي تسمح لهم بتطبيق المعايير العالمية، بما يتناسب مع 

مناطقهم الزراعية البيئية. كما دعا الداودي للشروع في برنامج بحث 
حقيقي حول الحبوب، على مدى حوالي عشر سنوات، يعالج جميع 

جوانب الحبوب، على غرار الموارد الجينية، الحرث، وتقنيات الري 
وحتى تقنيات التخزين.

 كما أشار داودي إلى ضرورة التحكم في الموارد الجينية، حيث تعتبر 
البذور، حسبه، عنصرا رئيسيا للتحكم في زراعة الحبوب، داعيا في هذا 

الصدد إلى الشروع في إستراتيجية بحث حقيقية حول إثراء وتحديث 
نطاق األصناف المتوفرة بالنسبة للحبوب. 

وفي السياق أكد داودي أن تحسين مردودية الحبوب يتم عبر تسوية 
"المشاكل الصغيرة"، على غرار توفر األسمدة أو البذور في الوقت 

المناسب، ونوعية البذور المتوفرة، مع إمكانيات الحصاد، وكذا حل جميع 
المشاكل المرتبطة بمرحلة ما بعد الحصاد ذات الصلة بخسائر النقل. 

باإلضافة إلى هذا شدد المتدخل على أهمية التحكم في تخزين الحبوب، 
سواءا تعلق األمر باإلنتاج الوطني أو بالكميات المستوردة، مما سيسمح 

للجزائر باالحتماء من خطر التغيرات المناخية، وأن الدولة ملزمة الدولة 
بمرافقة و حماية المزارعين من الكوارث المناخية، السيما الجفاف، قصد 

تحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مجال زيادة إنتاج الحبوب.
�ش. زمو�ش

بني ا�شتح�شان الوكالت ال�شياحية وانتقادات املعنيني

 اأكثـــر من 85 مليـــون �سنتيـــم
 تكلفـــة احلـــج لهـــذا املو�ســـم

ك�شف الديوان الوطني للحج والعمرة، اأم�ش، عن تكلفة مو�شم حج 1443/2022، والتي قدرت بـ 

00ر856.100 دج، �شامل لتذكرة ال�شفر، القرار خلف اآراء مت�شربة بني موؤيد ومنتقد له ب�شبب قيمة 
التكفلة التي يراها البع�ش منطقية، فيما يجزم البع�ش الآخر بانها جتاوزت حدود املعقول.

يرتقب ا�شتالم املعربين احلدوديني ال�شهيد م�شطفى 

بن بولعيد اجلاري اإجنازهما بني اجلزائر وموريتانيا 

يف اأكتوبر القادم بعد تقلي�ش اآجال الإجناز من 24 

�شهر اإىل 12 �شهرا، ح�شبما اأفاد به م�شوؤولو مديرية 

التجهيزات العمومية اأول اأم�ش خالل زيارة تفقدية 

للمدير العام للجمارك نور الدين خالدي لهاتني 

املن�شاأتني احلدوديتني.

ع.ط

تتولى الدولة الجزائرية إنجاز هذين المرفقين الحدوديين 
اللذين بلغت نسبة تقدم األشغال بهما 60 بالمائة, حيث رصد 
لهذه العملية غالف مالي بقيمة تتجاوز 34 مليون دج, وفق 

توضيحات قدمت خالل عرض حول هذين المعبرين من قبل 
مدير التجهيزات العمومية بالوالية فاتح سليم.

ولدى تفقده ورشاتهما, شدد المدير العام للجمارك على 

ضرورة احترام المعايير الدولية في األشغال, معربا في 
ذات الوقت عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية 
في موعد االستالم.وقبل ذلك عاين خالدي المعبر الحدودي 
المؤقت واطلع به على مختلف المرافق التي يحتوي عليها, 

كما تلقى عرضا حول نشاط التصدير عبر الحدود.
وتم تصدير أكثر من 10.000 طن من المنتجات الجزائرية 

نحو موريتانيا عبر ذات المنشأة الحدودية خالل األربعة 
أشهر األولى من السنة الجارية, حسب ما تضمنته حصيلة 
نشاط لمصالح الجمارك الجزائرية.ويتعلق األمر بـ 240 

عملية تصدير قام بها متعاملون اقتصاديون جزائريون نحو 
أسواق موريتانيا بقيمة إجمالية بلغت ما يفوق 854 مليون 

دج وذلك ضمن الحركية االقتصادية والتبادالت التجارية بين 
البلدين, حسب ذات الحصيلة. 

وفي المقابل تم سنة 2021 وضمن ذات الحركية التجارية 
عبر الحدود إحصاء 438 عملية تصدير لمنتجات جزائرية 

مختلفة بحجم يتجاوز 14.000 طن وبقيمة مالية إجمالية 
بلغت أكثر من 8ر14 مليار دج, وفق ذات المصدر 

الجمركي. وبخصوص نشاط االستيراد الذي شرع فيه منذ 
2021 عبر ذات المعبر, فإن األمر يتعلق باستيراد بحجم 

يفوق 4ر4 آالف طن من المواد التي تتمثل خاصة في 
المنتجات البحرية بقيمة تتجاوز 11 مليون دج, كما جرى 

شرحه.
وبالمناسبة أكد المدير العام للجمارك في تصريح صحفي, 

على هامش هذه الزيارة الميدانية, أن هذه الزيارة تأتي 
بتوصيات من السلطات العمومية من أجل النهوض بالتجارة 

الخارجية وتنشيط المعابر الحدودية الموجودة عبر التراب 
الوطني.

وأضاف أن "معبر الشهيد مصطفى بن بولعيد مع الشقيقة 
موريتانيا ال يختلف على بقية المعابر البرية األخرى، حيث 

نأمل من خالل هذه الزيارة أن تكون هناك جاهزية لكل 
اإلطارات واألعوان على مستوى والية تندوف وباألخص 

بالمعبر الحدودي", مشيرا إلى أن هناك تجندا كبيرا من 
طرف السلطات المحلية للدفع إلنجاز المعبرين الجديدين 

اللذين هما بجوار المعبر المؤقت.وأكد خالدي أن هناك إرادة 
قوية من طرف كافة األجهزة األمنية وعلى رأسها الجيش 

الوطني الشعبي للوقوف جنبا إلى جنب من أجل التعجيل بهذا 
اإلنجاز الكبير. 

وتهدف هذه الزيارة، كما أضاف ذات المسؤول، إلى الوقوف 
على مدى جاهزية فرق ووحدات الجمارك بوالية تندوف 

وخاصة بالمعبر، وقدمت توجيهات بضرورة التعجيل بعملية 
تصفية التصاريح الجمركية سيما عند التصدير واإلستيراد, 
و العمل على بعث نفس جديد لهذا المعبر الذي سوف يعود 
باإليجاب على الساكنة في مجال امتصاص البطالة والرفع 

من الحركة التجارية نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا.وأكد 
المدير العام للجمارك في ذات السياق أن الجهود ستتواصل 

لبلوغ تحقيق هدف تصدير ما قيمته أكثر من 7 ماليير 
دوالر.
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يزيد بوعنان املكلف بالإعالم للمجل�س الوطني امل�ستقل ملديري الثانويات يف حوار لـ الرائد

نط�لب ب�إ�صالح املنظومة الرتبوية من طرف خمت�صني لتحقيق جودة التعليم 
35 باملائة من الربامج الدرا�سية مل تلقن للتالميذ ون�سبة الر�سوب �سرتتفع 

تطالب تثمني التعوي�سات اخلا�سة بتاأطري المتحانات الر�سمية

توقع يزيد بوعنان املكلف بالإعالم للمجل�س الوطني امل�ستقل ملديري الثانويات، اأن تكون ال�سنة الدرا�سية املقبلة 2022/2023 �سعبة على تالميذ املدار�س، ب�سبب النق�س 

املعريف والزاد العلمي الذي حت�سلوا عليه خالل املو�سم الدرا�سي احلايل، معتربا اأن 35 باملائة من الربامج التعليمية مل ت�ستكمل، الأمر الذي �سريفع م�ستوى الر�سوب خا�سة 

و�سط املقبلني عن المتحانات الر�سمية، دعيا الو�ساية  اللجوء اإىل اإ�سرتاتيجية �ساملة للو�سول اإىل جودة التعليم وال�ستنجاد مبخت�سني لإ�سالح املنظومة الرتبوية، ويف ال�ساأن 

املطلبي دعا اإىل  بقانون اأ�سا�سي من�سف وعادل مبني على فل�سفة الهرمية والرتتيبية ويعالج كافة الختاللت.

تكاد السنة الدراسية الحالية 
تنقضي كيف تقيمون هذه السنة 

وماهي التصورات التي ترسمونها 
لتجاوز سلبيات هذه السنة 

واستقبال سنة دراسية جديدة في 
أحسن األحوال؟

لقد شهدت هذه السنة مجموعة من 
المشاكل والهزات ابتداء من المشاكل 

الناجمة عن جائحة كورونا والذي فرض 
على المجموعة التربوية اتباع تنظيم 

تربوي جديد يقوم على التباعد والتفويج 
والتدريس على فترتين مختلفتين والتقليص 

من الحجم الساعي لمختلف المواد 
التعليمية وهذا ما أثر سلبا على التحصيل 

العلمي والمعرفي للتالميذ، إضافة إلى 
اإلضرابات التي شهدها القطاع خاصة في 
مرحلة التعليم الثانوي والمقاطعة اإلدارية 

التي حرمت التالميذ في هذه المرحلة 
من االطالع على كشوف النقاط ومعرفة 

عالماتهم ومعدالتهم بشكل دقيق إلى غاية 
نهاية السنة الدراسية وفي هذا الشأن فإن 
الوزارة تتحمل كامل المسؤولية ألنها لم 

تسعى إلى حل هذه اإلشكاالت بطرق 
قانونية ناجعة وسريعة، وكنتيجة لذلك 

فقد شاهدنا تأخرا كبيرا في تنفيذ المناهج 
حيث أنه وفي أحسن األحوال فإن نسبة 

تنفيذ المنهاج لم تتعد 65بالمائة في أغلب 
المواد التعليمية، وهذا يؤثر بشكل ملحوظ 
على المستوى خاصة ألقسام االمتحانات 

)السنوات النهائية( حيث سينتقلون إلى 
مستوى أعلى بزاد علمي ومعرفي ناقص 

ناهيك عن نسبة الرسوب التي سوف 
ترتفع مما يسبب اكتظاظا كبيرا في 

مختلف األفواج السنة المقبلة.
لقد فتحت الوزارة هذا العام 

مجموعة من الملفات الشائكة 
وعلى رأسها ملف القانون 

األساسي الخاص بأسالك التربية، 
ماهي نظرة نقابتكم لهذا الملف، 
وماذا تقترحون من أجل إعداد 
قانون أساسي منصف وعادل 

يرضي كافة األسالك والرتب؟                 
إن المرسوم التنفيذي 240-12 الذي 

يحدد القانون األساسي الخاص بأسالك 
التربية الوطنية، ومنذ إصداره في شهر 
جوان 2012 شهدت الساحة التربوية 

بشأنه احتجاجات وإضرابات ألنه لم يكن 
عادال وفرض وفق نظرة نقابية أحادية 
قاصرة لم تراع في عملها مع الوزارة 
آنذاك خصوصيات ومهام ومسؤوليات 
مختلف األسالك، وتم بناؤه على فلسفة 

غريبة لم نالحظ مثلها في أي قطاع 
وال حتى في أية دولة شقيقة أو صديقة 
وهذه الفلسفة هي )فلسفة التوازي بين 
مسارين إداري وبيداغوجي( وهو ما 

خلق اختالالت وإجحافات كبيرة في حق 
بعض األسالك اإلدارية، ال سيما سلك 
)مديري الثانويات(، فبالرغم من حجم 
المهام والمسؤوليات المعقدة وساعات 

العمل الطويلة التي يفرضها المنصب إال 
أن المرسوم التنفيذي 240-12 ساوى 
بين المدير وبين أسالك ورتب أخرى 

وذلك ألن مدراء الثانويات وغيرهم من 
األسالك المتضررة األخرى لم تكن ممثلة 

في اللجنة المشتركة التي أعدت القانون 
الخاص سنة 2012، والنقابات الفئوية 

التي كانت موجودة آنذاك ال تمثلهم إطالقا 
فأنتجت قانونا مجحفا غير عادل يرتكز 

على فلسفة خاطئة وغير قانونية تتناقض 
مع العديد النصوص والمواد القانونية التي 
تتضمنها بعض القوانين المرجعية وعلى 
راسها القانون 04-08 المتضمن القانون 
التوجيهي للتربية واالمرية الرئاسية -06
03 المتضمنة لقانون الوظيفة العمومية، 

وعليه ومنذ تأسيس نقابتنا سعينا إلى 
تصحيح هذا الخطأ وقدمنا مقترحاتنا 
للوزارة من أجل إعداد قانون أساسي 
خاص منصف يثمن كافة المسارات 

التكوينية والتعليمية ويثمن أيضا المهام 
والمسؤوليات والصالحيات ألن هذه المهام 

والمسؤوليات يختلف حجمها وتأثيرها 
وخطورتها من سلك إلى آخر ومن رتبة 

إلى أخرى، وتعتبر مهام ومسؤوليات مدير 
الثانويات من أكثر المها تعقيدا وتشابكا، 
ورافعنا على أن تكون مسارات الترقية 

متقاطعة ومتعددة وأن تبنى بشكل هرمي 
وتراتبي وغير متساو ليأخذ كل ذي حق 

حقه.
وعليه فإن نقابتنا باعتبارها هي الممثل 

الوحيد لسلك )مديري الثانويات( تطالب 
بأن تتولى كل نقابة الدفاع عن منتسبيها 

وأسالكها، وال يحق ألي نقابة أن تتحدث 
عن سلكنا أو تقترح كيف يجب أن يرقى 
مدير الثانوية، ومادام القانون التوجيهي 

للتربية ومختلف قوانين الجمهورية 
الجزائرية تعتبر بأن قطاع التربية قطاع 

استراتيجي فإن مسؤولي قطاع التربية 
وكذا نقابات القطاع مطالبة بأن تجعل 

من موظفي القطاع في أعلى السلم 
الوظيفي بعيدا عن المقارنات واألنانيات 
غير المجدية، ونضالها يجب أن ينصب 

للرفع من المكانة االجتماعية لجميع 
موظفي القطاع وذلك بتسخير اإلمكانيات 

المالية الالزمة للرفع من هذه المكانة 
وليس بالمقارنة والتمسك بفلسفة التوازي 

والتساوي التي تسببت في الكثير من 
االختالالت وفي الكثير من مشاكل التسيير 

والصراعات غير البريئة.
ومن هذا المنطلق فإن نقابة المجلس 

الوطني المستقل لمديري الثانويات تشدد 
على أن يبنى القانون األساسي الجديد بناء 

هرميا تراتبيا وأن يكون مدير الثانوية 
على رأس هذا الهرم وذلك طبقا للنصوص 

والقوانين المرجعية المعتمدة والتي تنص 
صراحة على ذلك، وتماشيا بما هو معمول 
به في باقي البلدان الصديقة والشقيقة حيث 

ان كل واحد في سلم المنظومة التربوية 
يجب أن يأخذ حقه حسب المسؤولية 
والمهام ومسارات التكوين المختلفة، 

فالترقية التي نراها صحيحة ومنصفة 
لكل األسالك والرتب هي الترقية وفق 

مسارات متقاطعة وليس وفق مسارين 
متوازيين، ألن هذه األخيرة قد تسببت في 

إجحافات واختالالت والمنطق يقول أنه 
يجب أال نبقي على هذه االختالالت وأال 
نبقي على األسباب التي أدت إليها وأال 

نعالج االختالالت باختالالت أخرى تماثلها 
أو أكثر منها.

ومن خالل هذا ندعو الحكومة إلى 
ضرورة فتح ملف التعويضات والعالوات 
والمنح ألنه هو الذي يمكننا من رفع القدرة 

الشرائية للموظفين وان القانون األساسي 
الخاص ونظرا ألنه مرتبط بمجموعة 

من القوانين ال يمكنه أن يغير في واقع 
الموظفين والعمال الشيء الكثير، فالقدرة 
الشرائية التي انهارت بشكل غير مسبوق 
تحتاج إلى رؤية جديدة مدروس بطريقة 

علمية دقيقة لبناء سلم أجور يكون مرتبطا 
بالقدرة الشرائية بحيث يعتمد على آلية 

متحركة مع ارتفاع األسعار حتى نحفظ 
كرامة الموظفين واإلطارات في قطاع 
التربية الذي تضرر منتسبوه بسبب هذا 

االرتفاع الجنوني. 
لقد شهد ملف بيع وتوزيع الكتاب 
المدرسي السنة الماضية مشاكل 
كبيرة، ما سبب ذلك وكيف يمكن 

تجاوز هذه المشاكل الموسم المقبل؟
ملف الكتاب المدرسي هو من بين الملفات 

التي طرحتها نقابتنا على الوزارة منذ 
قرابة أكثر من عامين أي بعد حصولنا 

على االعتماد مباشرة، وقد قاطعنا خالل 
السنة الماضية عملية تسيير هذا الملف 
من بيع وتوزيع ألن الوزارة لم تستجب 

آنذاك لمطلبنا في هذا الشأن ويتلخص 
هذا المطلب في كون أن )الديوان الوطني 

للمطبوعات المدرسية( -وهو الجهة 
المسؤولة عن طبع وتوزيع الكتاب- يعتبر 

مؤسسة اقتصادية ربحية كغيرها من 
المؤسسات االقتصادية األخرى وان 

)مديري الثانويات( باعتبارهم كموظفين 
عموميين ال يمكنهم إطالقا العمل عند 

هذه الهيئة االقتصادية الربحية دون 
مقابل ولذلك طالبنا بإحداث منحة معتبرة 

للمؤطرين المسؤولين على تسيير ملف 
الكتاب )المدير، والمقتصد(، لكن الوزارة 

تماطلت العام الماضي في معالجة هذا 
المطلب فقاطعنا العملية مما جعل ديوان 
المطبوعات المدرسية يلجأ إلى المكتبات 
الخاصة مع تخصيص نسبة من 10 الى 

12 بالمائة من قيمة المبيعات كهامش 
للربح، وهو ما خلق فوضى عارمة 

حرمت العديد من التالميذ من الحصول 
على الكتاب المدرسي، ولذلك فإن الوزارة 
وعدت بإعداد منشور تخصص من خالله 
منحة جزافية لمؤطري عملية تسيير ملف 

الكتاب المدرسي ونحن في انتظار هذا 
المنشور ونطالب بان تكون هذه المنحة 
معتبرة وليست زهيدة حتى نقضي على 
الفوضى التي شهدتها عملية بيع الكتاب 

المدرسي العام الماضي.
ملف إصالح المنظومة التربوية 
هو من الملفات الشائكة التي 

ظلت تراوح مكانها، والتي شهدت 
جداالت بين مختلف الفاعلين، 

ماهي رؤيتكم لهذا الملف وكيف 
السبيل إلحداث إصالح تربوي يغير 

من واقع القطاع إلى االحسن؟
إن ملف إصالح المنظومة التربوية لكي 

يحقق مبتغاه يجب أن يكون بعيدا عن 
الصراعات والتجاذبات اإليديولوجية، 

وإن يشارك فيه كل الفاعلين والمختصين 
والكفاءات حتى نستطيع تجاوز الرؤية 

الضيقة التي رافقته سابقا، خاصة 
وان المنظومة التربوية تعنى بتكوين 

اإلنسان وان اإلنسان هو اهم ثروة 
يجب االستثمار فيها، كما أن اإلصالح 

التربوي للمناهج والبرامج يجب أن 
نتوخى منه جودة التعليم، وجودة التعليم 

لها معايير محددة يجب توفيرها ومن أهم 
هذه المعايير: -جودة البرامج والمناهج 

ومواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية 
المتسارعة، -تحديث طرق التقييم والتقويم 

وجعلها أكثر مرونة وعلمية خاصة في 
المراحل األولى للتعليم، -جعل قطاع 

التربية قطاعا استراتيجيا تعطى له 
األولوية في كل شيء، -توفير اإلمكانيات 

المادية والمالية وجعلها رهن اإلشارة 
للمؤسسة التربوية، -االعتناء بالتكوين 
أثناء الخدمة وذلك لمواكبة التطورات 

الحاصلة يوميا، -االستعانة ببعض 
الخبرات األجنبية ال سيما في المجال 

العلمي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، 
وغيرها من المعايير األخرى.

وإلنجاح ملف اإلصالح يجب االعتماد 
على الهيئات والمجالس االستشارية والتي 

نص عليها القانون 04-08 المتضمن 
)القانون التوجيهي للتربية( واإلسراع 
في تنصيبها وتشكيلها مثل )المجلس 

األعلى للتربية وكذا المرصد الوطني 
للمناهج والبرامج( لكنها لم ترى النور 

لحد الساعة، وأن يراعى في تشكيل هذه 
الهيئات عنصر الكفاءة والقدرة على 

اتخاد المبادرات والتجربة، وهذه الهيئات 
االستشارية بإمكانها تجاوز الرؤية الضيقة 

التي الزمت ملف اإلصالح في السنوات 
الماضية.

ونحن على مقربة من موعد 
االمتحانات الرسمية كيف تتوقعون 

في نقابتكم وماهي اإلجراءات 
الواجب اتخاذها إلنجاح هذه 
المواعيد الوطنية المصيرية؟
االمتحانات الرسمية خاصة البكالوريا 
هي محطة مصيرية في حياة الطالب 
والولي والمجتمع ككل، ونحن كنقابة 

مطلبية طالبنا أوال بضرورة تخصيص 
منحة تعويضية معتبرة لرؤساء المراكز 
ولجميع المؤطرين ذلك ان رئاسة مركز 

بكالوريا خاصة هي عملية خطيرة ومعقدة 
يترتب عنها مسؤوليات وتعبا وارهاقا ال 

يمكن تصورها تقتضي من رئيس المركز 
أن يعمل دون انقطاع لمدة ال تقل عن 

15 يوما خاصة في فترة اإلجراء حيث 
أن رئيس مركز اإلجراء يعمل يوميا من 

الساعة الرابعة 04صباحا الى الساعة 
الثامنة 20 ليال وسط ضغط رهيب ومقابل 
هذا العمل الجبار يتقاضى تعويضا زهيدا 
ال يتعدى 5000 دج طوال هذه الفترة، 

وذلك بالرغم من ان الديوان الوطني 
لالمتحانات المسابقات له مداخيل مالية 
معتبرة من خالل حقوق التسجيل التي 

يدفعها المترشحون عالوة على الميزانية 
التي تخصصها الدولة لهذه المؤسسة، 

ولذلك فنحن طالبنا ونطالب بتعويضات 
معتبرة مقابل هذا الجهد على اال تنزل 
هذه التعويضات عن اجرة نصف شهر 

من العمل، ووعدت الوزارة بتثمين 
التعويضات لكن لحد الساعة نحن ننتظر، 

اما باقي النقاط فاعتقد أن االمتحانات 
الرسمية سوف تجرى في ظروف عادية 

ماعدا مشكل تنفيذ المناهج الذي شهد 
تأخرا ملحوظا هذه السنة وهو ما سوف 
يؤثر على التحصيل العلمي والمعرفي 

للتالميذ وعلى مستواهم عند انتقالهم الى 
مستويات عليا في المعاهد والجامعات مما 

قد يسبب ارتفاعا في نسبة الرسوب.

حاورته: مرمي عثماين
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 تدعمت بها والية اجلزائر م�ؤخرا 

دراجات نارية لر�صد املخالفات ذات ال�صلة 
بنظافة املحيط العمراين

ق�سنطينة:

عمليات �صيانة لتعزيز ال�صبكة الكهربائية 
واملحافظة على فعالياتها خالل ال�صيف

ال�شلف:

دورة تكوينية لفائدة �صباط 
احلماية املدنية يف ميدان 

مكافحة احلرائق 
يستفيد ضباط الحماية المدنية لسبع واليات غربية من دورة تكوينية تتعلق 

بالمعارف النظرية والتطبيقية من المستوى الثالث في مجال مكافحة الحرائق، 
حسبما علم من المنظمين.

وأوضح المكلف باإلعالم، النقيب سيد أحمد تقار، في تصريح له، أن الدورة 
التكوينية تندرج ضمن مخطط التكوين الداخلي لسنة 2022 المسطر من 

طرف المديرية العامة للحماية المدنية و تهدف لرفع مستوى جاهزية مختلف 
الفرق واألعوان لحملة مكافحة الحرائق و الوقاية منها باإلضافة إلى ترقية 

المعارف النظرية والتطبيقية لديهم بغية تأطير، مستقبال، ضباط الحماية المدنية 
من المستويين األول والثاني. وتتمحور الدورة التي يشارك فيها ضباط من 

واليات الشلف، تلمسان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت وغليزان، 
حول استغالل الخرائط و التعرف على الجانب المتعلق باالستعمال التكتيكي 

للمروحيات التابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية و كذا تقسيم الفرق و 
تموقع المركز العملياتي خالل مكافحة الحرائق. ووفقا للمنظمين، ستختتم الدورة 

التكوينية بعد غد الخميس، فيما ينتظر أن تستفيد دفعات أخرى من التكوين في 
هذا المجال حسب رزنامة و مخطط التكوين المسطر من قبل ذات المصالح. 

وكانت المديرية الوالئية للحماية المدنية قد أطلقت بحر األسبوع الجاري حملة 
تحسيس واسعة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية موازاة مع االرتفاع 

المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده والية الشلف، خاصة في ظل انطالق 
حملة الحصاد و الدرس ببعض المناطق، وكذا تسجيل عدة حرائق عبر تراب 

الوالية تمت السيطرة عليها وإخمادها قبل انتشارها.
ق.م

 
تزامنا وموجة احلر التي �شهدناها الأيام الأخرية 

الأحوا�ض والربك املائية حت�صد 
�صحايا باجلملة عرب اأربع وليات 

بدأت االحواض والبرك المائية تحصد ضحاياها مبكرا هذه السنة حيث تم عبر 
عدد من الواليات خالل 24 ساعة األخيرة تسجيل العديد من الضحايا فيما تبقي 

الحصيلة مرشحة لالرتفاع طيلة فصل الصيف الذي هو على األبواب.
وانتشل، أمس أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بمهدية في والية تيارت، 

جثة شاب غرق في حوض مائي مخصص للسقي الفالحي بمزرعة. وعلم من 
الحماية المدنية أن الضحية يبلغ من العمر 20 سنة، انتشلت جثته من حوض 

بمزرعة قرقار بمنطقة قردن ببلدية السبعين، في حدود منتصف النهار ونصف، 
ونقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببلدية مهدية، وفتحت 

فرقة الدرك الوطني تحقيقا. وفي قسنطينة، تدخلت إسعافات الحماية المدنية 
للوحدة الثانوية سيساوي سليمان وفرقة الغطاسين والمركز المتقدم للحماية المدنية 

باب القنطرة، اليوم، بحي ساقية سيدي يوسف بلدية قسنطينة، ألجل انتشال جثة 
غريق من داخل بركة مائية الضحية ب-أ من جنس ذكر يبلغ من العمر16 سنة 

ونقله لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة. وكانت وحدات الحماية 
المدنية قد تدخلت، ألجل نقل طفل غرق في بركة مائية بالمسيلة. وأوضح 

المصدر ذاته، أن الضحية طفل يبلغ من العمر 09 سنوات له توقف قلبي رئوي 
تم تقديم اإلسعافات األولية له ونقله إلى مستشفى المسيلة ليلفظ أنفاسه األخيرة. 

كما انتشل غطاسو الحماية المدنية لوالية سطيف بعد جثة شاب توفي غرقا داخل 
بركة مائية في قرية بورديم ببلدية سرج الغول. وتتزامن هذه األحداث األليمة 

مع موجة الحر العالية التي تشهدها البالد في األيام األخيرة، حيث عادة ما يلجأ 
شباب الواليات الداخلية إلى األحواض والبرك المائية من أجل السباحة في غياب 

مرافق الترفيه.
س.ز

 

البي�ض: غالف مايل هام مل�صاريع 
تهيئة الطرقات 

خّصصت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية البيض غالفا 
ماليا هاما قدره 28 مليار سنتيم إلعادة تهيئة طرقات مدينة البيض وتكسيتها 

بالخرسانة الزفتية، التي تعرف اهتراء كبيرا وباتت محل الشكاوى العديدة وبشكل 
يومي من المواطنين.

وحسب مدير القطاع بالنيابة الشيخ قطاطفي، فإن األشغال المشار إليها ستنطلق 
قريباو وتهدف الى إعادة االعتبار لطرقات مدينة البيض مقر الوالية بعد 

التشوهات الكبيرة التي تعرضت جراء أشغال الحفر المتواصلة طيلة سنوات وفي 
هذا الصدد، أشار المتحدث الى أن إعادة تجديد شبكة صرف مياه األمطار بحي 
التوفير، أحد أهم األحياء بمدينة البيض، والذي كلف خزينة الدولة ما يقارب 8 

ماليير سنتيم، سهل عملية إطالق إعادة تهيئة الطرقات الرئيسية والفرعية بمدينة 
البيض لتجنب مشكل انجاز تهيئة الطرقات وبعدها حفرها بسبب أشغال تجديد 

الشبكات األرضية. وفي هذا الصدد، يرتقب أن تشمل عملية التكسية بالخرسانة 
الزفتية األحياء التي تعرف شوارعها تضررا كبيرا على غرار حي التوفير، 
قصر بن خيرة ، حي رأس العين وأوالد يحيى، وسيتم دراسة إمكانية إضافة 

مقاطع أخرى من أحياء تعاني نفس المشكل الحقا  من جانب آخر، وحسب ذات 
المتحدث، تواصل مديرية التعمير بالبيض متابعة المشروع الهام الذي استفادت 
منه مدينة البيض والخاص بإعادة تهيئة حيي بن حمودة وطريق الرقاصة، وهو 

المشروع الذي انطلقت به األشغال قبل 4 أشهر، وخصص له غالف مالي 
يقارب 76 مليار سنتيم، ويتعلق بإعادة انجاز شبكات الصرف الصحي وشبكات 

المياه الشروب، إضافة الى إعادة تهيئة األرصفة واإلنارة العمومية بالحيين 
المذكورين، المشروع الذي سعى والي والية البيض الى إطالقه منذ تنصيبه بعد 

أن بقي مجمدا ألزيد من سنة بسبب تعقيدات إدارية غير مبررة.
ق.م

عملية  متابعة  إطار  ففي 
المحيط  بنظافة  التكفل 
والوجه  العمومية  والصحة 
والحضري  العمراني 
تم  العاصمة،  للجزائر 
المكونة  الوحدة  هذه  إطالق 
التي  و  دراجين  ثمانية  من 
األساسية  مهامها  تتمثل 
اإلبالغ  و  »اإلخطار  في 
التجاوزات  مختلف  عن 
بالنظافة  المتعلقة  والمخالفات 
ال  الحضري«،  والتسيير 
سيما ما تعلق منها بـ«النقاط 
المفرغات  و  السوداء 
العشوائية و الردوم ومخلفات 
»تسربات  كذا  و  البناء« 
للشرب  الصالحة  المياه 
و  الصحي  الصرف  ومياه 
الحديدية  األغطية  غياب 
صرف  ببالوعات  الخاصة 
صرف  ومجمعات  المياه 
تتكفل  كما  القذرة«.  المياه 
»ستعمل  التي  الوحدة  هذه 
عن  باإلبالغ  ونهارا«  ليال 
لوحات  وغياب  »تدهور 
ووضعيات  المرور  إشارات 
مواقف الحافالت« و »تشكل 
الطرق  مستوى  على  الحفر 
األرصفة  وضعيات  و 

على  عالوة  المتدهورة« 
العمومية  اإلنارة  »انعدام 
وأعمدة  المعطلة  والمصابيح 
للسقوط  اآليلة  الكهرباء 
المياه«.  نافورات  وتعطل 
وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، 
باإلبالغ  الوحدة  ذات  تقوم 
تتصل  أخرى  مخالفات  عن 
األشجار ورفع  تقليم  بـ«عدم 
االعتناء  عدم  وكذا  مخلفاتها 

الخضراء«،  بالمساحات 
التجاوزات  عن  فضال 
العمران  بقواعد  المتعلقة 
»البناءات  تشمل  والتي 
غير  واالستغالل  الفوضوية 
والطريق  لألرصفة  القانوني 
على  واالستحواذ  العمومي 
الخضراء«.  المساحات 
الوحدة  تضطلع  كما 
المذكورة كذلك باإلبالغ عن 
مأوى  بدون  »األشخاص 

العقلية  األمراض  وأصحاب 
مستوى  على  المتواجدين 
و  العمومية«  الطرقات 
الضالة  »الحيوانات  كذا 
على  خطرا  تشكل  التي 
هذه  أن  يذكر  السكان«. 
»قريبا«  ستتعزز  الوحدة 
بعدد أكبر من الدراجين قصد 
إقليم  كامل  تغطية  »ضمان 
الخدمة  بهذه  الجزائر  والية 

الحضرية الجديدة«.

بقسنطينة،  منجلي  علي  بمقاطعة  سونلغاز  وحدة  باشرت، 
الكهربائية،  الشبكة  لتعزيز  الصيانة،  عمليات  من  العديد  تنفيذ 
والمحافظة على فعالياتها، وتفادي أي تذبذب في التوزيع، خاصة 

خالل الفترة الصيفية.
الجارية،  السنة  بداية  المصالح في هذا الصدد منذ  وقامت نفس 
بصيانة 9 منطلقات ذات توتر متوسط على مسافة تفوق 400 
أربعة  بصيانة  الفارط  جانفي  أول عملية شهر  كانت  كم، حيث 
منجلي  بعلي  الرابع  الطرق  مفترق  منطلق  بينها  من  منطلقات، 
ابن  ببلدية  الطرف  الصناعية  المنطقة  ومنطلق  كم،   11.38
باديس على مسافة 27 كم، وكذا منطلق ابن باديس على مستوى 
دائرة عين اعبيد على مسافة 40 كم، تليها عمليات أخرى، حيث 
تم صيانة منطلقي عين اسمارة وشلغوم العيد على مسافة 55 كم، 
ومنطلقي ماسينيسا وصالح دراجي 78 كم، ومنطلق القراح بعين 
اعبيد مس 36 كم، باإلضافة إلى عمليات أخرى، كتقليم أغصان 
تؤدي  والتي  الهوائية،  الكهربائية  الشبكة  تالمس  التي  األشجار 
الكهربائية،  الطاقة  توزيع  وتذبذب  الشبكة  إتالف  تسجيل  إلى 
حسب تأكيد مسؤولة اإلعالم واالتصال بالمديرية، التي أضافت 
والمادية، من عتاد  البشرية  اإلمكانيات  أن مديريتها وفرت كل 
المقاطعتين  طرف  من  الصيانة  عمليات  لمباشرة  وتجهيزات 
التقنيتين الكهرباء  بالخروب وعلي منجلي، حيث تم صيانة ثالثة 
محوالت كهربائية رئيسة بعلي منجلي، وعين اسمارة وماسينيسا. 
أما عن ظاهرة االعتداء على الشبكة الغازية سواء بالسرقة أو 
االنقطاعات  جراء  كثيرة  مشاكل  في  تتسبب  والتي  اإلتالف 
السكان  حفيظة  يثير  ما  وهو  ـ  والكهرباء  للغاز  المتكررة 
واستياءهم في كل مرة رغم جهود المديرية في التدخل المباشر 
رفعها  إلى  إضافة  التخريبية  األعمال  هذه  مثل  حدوث  بمجرد 
شكاوى إلى مصالح األمن لفتح تحقيقات في هذا الصدد، فأضافت 
المتحدثة تسجيل مصالح سونلغاز الشهر الفارط، حادثتي سرقة 
الكوابل  من  متر   200 سرقة  كانت  أولها  الكهربائية،  الكوابل 
من  بأكثر  باديس،  بابن  الدخلة  قرية  لمحول  التابعة  النحاسية 

الكهربائية  الشبكة  كوابل  سرقة  عن  فضال  سنتيم،  مليون   23
التوتر  الفالحية بشطابة ذات  بالمستثمرة  المغذية لمحول خاص 
بـ  ُقدرت  بخسائر  اسمارة،  عين  ببلدية  كيلوفولط   30 المتوسط 
40 مليون سنتيم، لتقوم مصلحة الشؤون القانونية لدى المديرية، 
بإيداع شكوى، مباشرة، لدى الفرق التقليمية للدرك الوطني. وفي 
مجال االعتداء على الشبكة الغازية، أكدت المتحدثة أن سونلغاز 
علي منجلي سجلت 49 اعتداء على المنشآت الغازية في أربعة 
أشهر الماضية، على مستوى إقليم نشاط المديرية عبر مختلف 
الغازية ألزيد من  بالطاقة  التموين  البلديات، ما تسبب في قطع 
الحمالت  أنه رغم  إلى  السياق،  1100 عائلة، مشيرة في ذات 
التحسيسية التي تقوم بها الشركة في كل فترة للتحسيس بخطورة 
هذه االعتداءات، إال أن الظاهرة تتفاقم، وتتسبب في خسائر مادية 
الخاصة  المالية  األغلفة  تلك  توجيه  يمكن  كان  للشركة،  كبيرة 
بالصيانة، إلنجاز عمليات تنموية أخرى، أو تحسين التزويد بهذه 
الطاقة، خاصة أن كل هذه الشبكات باطنية، تحتاج عملية صيانتها 
إلى إمكانيات مادية وبشرية معتبرة. وقد احتلت بلدية الخروب 
الصدارة في عدد االعتداءات عكس السنوات الماضية، إذ كانت 
المدينة الجديدة تحتل المركز األول بسبب االعتداءات المتكررة. 
المادي  للضرر  ونظرا  الصدارة.  الخروب  بلدية  واحتلت 
والبشري الذي تسببه هذه االعتداءات، دعت مسؤولة االتصال 
التهرب،  وتفادي  اعتداء،  حدوث  عند  التبليغ  إلى  المواطنين 
خاصة أن االعتداءات المتكررة أصبحت تؤرق الشركة، وتسجل 
العديد  ناهيك عن خطر االنفجار والحريق رغم  خسائر كبيرة، 
دوري،  بشكل  المديرية  تنظمها  التي  التحسيسية  الحمالت  من 
سونلغاز  مصالح  من  بالتقرب  واألفراد  المقاوالت  كل  مطالبة 
من أجل المرافقة أثناء القيام باألشغال لتفادي اهتراء الشبكة أو 
اعتداء، حيث  عند حدوث  التبليغ  الزبائن، مع ضرورة  إزعاج 
3303 على  رقم  المواطنين،  تحت تصرف  المؤسسة  وضعت 

مدار األسبوع 7/7 أيام، للتبليغ عن أي انشغال.
ق.م

تعززت ولية اجلزائر، موؤخرا، بوحدة للدراجات النارية اأ�شندت لها مهمة ر�شد 

خمتلف التجاوزات واملخالفات املتعلقة بالنظافة والت�شيري احل�شري عرب كافة بلديات 

الولية و الإبالغ عنها.

س.ز/واج
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مجتمع

 ن�شائح واإر�شادات لإزالة رائحة 

العرق من املالب�س 

 آالم العضالت غالباً ما تستجيب جيداً 
التدابير  بعض  ومن  المنزلّي،  للعالج 
التي يمكن اتخاذها لتخفيف أي إزعاج 
اإلصابات،  إثر  العضالت  في  حاصل 

واإلفراط بالجهد البدنّي:
من  تعاني  التي  المنطقة  •إراحة 

األوجاع واآلالم. 
 • أخذ مسكنات األلم. 

الجسم  التي ترخي  بالتمارين  القيام   •  
وتزيل التوتُّر كاليوغا. 

واالبتعاد  العضلة،  إراحة  الراحة:   •  
المنطقة  ض  تُعرِّ قد  التي  األنشطة  عن 

الُمصابة للضغط أو األلم.
المنطقة  على  الثلج  وضع  الثّلج    •  
ُكّل ساعة  في  دقيقة   20 ُمّدة  الُمصابة 
حيُث  ُمستيقظاً؛  فيها  المريض  يكون 

ُمفيد  الثلج  إنَّ 
لتخفيف  جّداً 

االلتهابات واآلالم. 
بشاش  المنطقة  ربط   : الضغط   •  
من  يُخفِّف  فذلك  وشّدها؛  مّطاطي 

االنتفاخ والورم في المنطقة. 
 • رفع العضو الُمصاب بالشد العضلي، 
الساق  يمكن وضع  المثال  سبيل  فعلى 

سطح  على  العضلي  بالشد  المصابة 
الجلوس،  أثناء  ُمرتفع من أجل دعمها 

حيث إنَّ ذلك أيضاً يُخفِّف من االنتفاخ 
في تلك المنطقة.

  حياة م�شباحي

أيضاً،  عظيمة  فهي  لألطفال  الصّحّي  الغذاء  أهّميّة  أّما   •  
وربما تفوق في بعض النواحي أهميته بالنسبة للكبار، حيث 
لتناول  بحاجة  يكون  لذا  البناء،  بمرحلة  يمّر  الطفل  إّن جسم 
غذاء صّحّي يُوفر له المغذيات الهامة، ويُذكر من فوائد تناول 

طعام صحي لألطفال اآلتي: 
 • يساعد في تكوين عظام سليمة لألطفال؛ حيث يجب تشجيع 
الطفل على تناول األغذية التي تحتوي على نسب مرتفعة من 
كل من الفيتامينات، والكالسيوم، حيث تكثر مثل هذه العناصر 

في الحليب ومشتّقاته، ومنتجات األلبان المختلفة.
 •  يُساعد في بناء عضالت متينة وقويّة للطفل، حيث تُعتبر 
العضالت القويّة من أهّم العوامل المؤثّرة بشكل أو بآخر في 
تحتاج  والعضالت  الجسدية،  األنشطة  لمختلف  اإلنسان  أداء 
بحاجة  فالطفل  لهذا  الغاية  هذه  ألجل  بكثرة  البروتينات  إلى 
إلى اإلكثار من تناول الجبنة، والخضار، والبيض، والدجاج، 

وكاّفة أنواع األطعمة الغنيّة بالبروتينات.
 •  يقي أجساد األطفال من اإلصابة بالسمنة، واألمراض التي 

األمراض  من  والعديد  القلبيّة،  واألمراض  السكرّي،  وداء  الدم،  كارتفاع ضغط  سلبي  بشكل  عليهم  تؤثر  وقد  بها  ترتبط 
األخرى.

 •  يمد األطفال بالحيوية، والنشاط، والقوة، حيث تحتاج أجسامهم إلى األغذية الصّحيّة حتى تستطيع تأدية وظائفها المختلفة 
بالطرق السليمة والصحية، ومن هنا فإن غذاء الطفل يجب أن يكون متنوعاً بحيث يحتوي على مختلف العناصر الغذائيّة 

التي يحتاج إليها. 
 • يزيد من مناعة جسم اإلنسان، ويرفع من قدرته على مقاومة مختلف أنواع األمراض وااللتهابات التي تضّر بالجسم 

بشكل كبير. 
 • يُساعد على تحسين أداء األطفال في المدارس، ويُزيد من تحصيلهم العلمي، كما يعمل على تحسين قدراتهم العقليّة والذهنيّة 
بشكل كبير، وتُعتبر وجبة الفطور الصّحيّة من أفضل أنواع الوجبات على اإلطالق، خاصة إن احتوت على األغذية الصحية 

والمفيدة لهذه الغاية.

 طرق العناية بال�شعر
جمال 

ور�شاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

 على الرغم من أّن الغثيان قد يؤثّر 
إال  الحوامل،  النساء  من  أّي  في 
من  تزيد  خطورة  عوامل  هناك  أن 
ما  تتضّمن  حيث  حدوثه،  إمكانية 

يأتي:
في  التقيؤ  أو  بالغثيان  الشعور   •  
لإلصابة  نتيجًة  الحمل  قبل  ما  فترة 
بالصداع النصفي، أو بعد شّم بعض 
األطعمة،  بعض  وتذّوق  الروائح 
نسب  في  ارتفاع  حصول  وكذلك 
لتناول  نتيجة  اإلستروجين  هرمون 
حبوب منع الحمل على سبيل المثال. 
حمٍل  خالل  بالغثيان  الشعور   •  

سابق. الحمل بتوائم. الحمل بأنثى.
لحدوث  عائلي  تاريخ  وجود    •  

الغثيان.
 •  حمل المرأة وهي بعمر صغير.

 •  تضّخم المشيمة وغالباً ما يحدث 
أو  الثنائية  بالتوائم  الحمل  خالل 
الثالثية، أو خالل الحمل العنقودي، 

الذي يحدث نتيجة وجود خلل عند إخصاب البويضة من قبل الحيوانات المنوية مّما يؤدي إلى نمو غير طبيعي 
للمشيمة، وتجدر اإلشارة إلى أّن المشيمة هي العضو الذي يربط األم بالجنين ويزّوده بالغذاء واألكسجين.

منة.  •  المعاناة من السُّ
العاطفيّة لحدوث اضطرابات في الجهاز  العوامل  قد تؤدي  النفسّي، فكما ذكرنا سابقاً  الّضغط   •  اإلجهاد أو 
الهضمي، لذا من المتوقع أن تسوء حالة الغثيان عند الحامل عند الشعور باإلجهاد خاّصة وإن حدث ذلك بشكل 

مفاجئ.
 •  التعب واإلرهاق الجسدي والعقلي الذي يؤدي إلى زيادة شّدة الغثيان، والعكس صحيح؛ حيث يزيد الغثيان من 

حدوث اإلرهاق والتعب الجسدي والعقلي.
 •  وجود تاريخ شخصي لإلصابة بمشاكل الجهاز الهضمي؛ كاالرتداد المريئي، وقرحة المعدة.

 • أما بالنسبة للعوامل التي تزيد من خطورة المعاناة من القيء الحملي المفرط فتتمثّل بالحمل بأنثى باإلضافة إلى 
وجود تاريخ شخصي أو عائلي للمعاناة منه.

�صحتك

تدابير 

منزلية

 فوائد الغذاء ال�صحي للأطفال

 عوامل خطر الإ�صابة 

بغثيان احلمل

تخفيف اآلم الع�صلت 
يف املنزل

لبعض  اآلتية  النقاط  تتطّرق 
المتعلّقة  واإلرشادات  النصائح، 

بالقضاء على رائحة العرق:
ملّطفات   استخدام  من  التقليل   •

على  تتراكم  إنّها  حيث  األقمشة: 
المزيد  إلى  يُؤّدي  مّما  المالبس؛ 
من الروائح، باإلضافة إلى المزيد 
استخدام  فيجب  البكتيريا،  من 
عدم  أو  المعتادة،  الكمية  نصف 

وضعها. 
عندما   فوراً  المالبس  غسل   •

العناية  ينبغي  رائحة:  منها  تفوح 
تفوح  عندما  وغسلها  بالمالبس، 

منها رائحة العرق على الفور.
التجميد:   بطريقة  االستعانة    •

لتكسير  الطريقة  هذه  تستخدم 
بالمالبس  العالقة  العرق  جزيئات 

من  وذلك  الرائحة،  لظهور  المسببة 
أكياس  في  المالبس  وضع  خالل 
بالستيكية، ووضعها في الفريزر، ثُم 

غسلها بالطريقة المعتادة. 
من  الليمون:  عصير  استخدام   •  
خالل عصر حبة كبيرة من الليمون 
تكسير  إلى  يؤدي  مّما  الغسالة؛  في 
المالبس  على  الموجودة  الزيوت 
بفعل حمض الستريك الموجود فيه، 
والروائح  البكتيريا،  إزالة  وبالتالي 

الكريهة.
الطبيعية  الطرق  استخدام   •  
طريقة  اعتماد  خالل  من  للتجفيف: 
تجفيف المالبس باالستعانة بالشمس 
أفضل  باعتبارها  الطلق،  والهواء 
العالقة  الروائح  للتخلص من  طريقة 

بالمالبس.

 هناك بعض اإلعدادات التي يمكن القيام بها من أجل الحصول على شعر صحي 
وقوي، وحدوث ذلك يعتمد على عدة أمور:

 • االهتمام بالشعر، وذلك من خالل: قص نهايات الشعر المتقصفة، ألن ذلك 
يعمل على إظهار الشعر بشكل صحي، كما أّن قص الشعر يمنع التقصف من 
االنتقال إلى أجزاء الشعر غير المتضررة، وَينصح بعض الخبراء بقص الشعر 

كل 5 أسابيع، أّما البعض اآلخر فينصحون بقّص أطرافه كل 6-4 أسابيع.
 •  معرفة نوع الشعر ألن ذلك يساعد على معرفة العالج المناسب له، وطرق 

العناية الالزمة ومعرفة كل ما يحتاجه.
 •  استخدام نوعية ممتازة من شامبو الشعر وبلسم الشعر المالئم لنوع الشعر. 
للشعر، أو  الدم  التدليك يعمل على زيادة تدفق  بانتظام ألن  الشعر  تدليك فروة 
باستخدام بلسم االستحمام الذي يعمل على تخفيف التوتر، إضافة إلى أنه يمكن 

أن يخفف تساقط الشعر.
 •  تدليك الشعر باستمرار باستخدام بلسم الشعر المناسب ذي الجودة العالية، 
مع األخذ بعين االعتبار قراءة التعليمات على كل علبة وباإلمكان صناعة بلسم 

الشعر منزلياً. 
ذلك  بكثرة؛ ألن  الشعر  تجنب غسل  أمور:  عدة  ويشمل  الشعر،  تلف  منع   •  
يجعل الشعر يخسر كمية الزيوت الطبيعية التي ينتجها الشعر تلقائياً، لكن في 
نهاية األمر يرجع ذلك للشخص نفسه، فبعض الناس يميلون لغسل شعرهم يومياً 
الشعر  أسبوعياً، ويجب مراعاة غسل  أو مرتين  بمرة  يكتفون  والبعض اآلخر 
بلطف، ويشمل ذلك تدليك الشعر وفركه بالشامبو من أجل تجنب تساقط الشعر 

نتيجة الفرك المزعج. 
 • بعد االنتهاء من االستحمام واالتجاه إلى تمشيط الشعر، يجب مراعاة أن يكون 

التمشيط بلطف أيضاً ألن الشعر وهو مبلل يكون هشا وقاباًل للتكسر والتساقط، 
ولذا يفضل االنتظار قلياًل حتى يجف الشعر، ثم يتّم تمشيطه، ويجب األخذ بعين 

االعتبار أيضاً تجنب اإلفراط في تمشيط الشعر وتسريحه. 
والمكواة  الحرارية  الفرشاة  مثل  الحرارية  بالمنتجات  الشعر  تجفيف  تجنب   •  
الحرارية باستمرار، والتخفيف من ذلك قدر اإلمكان، ألن هذا األمر من أكثر 

عوامل تلف الشعر.
 •  حماية الشعر من برك السباحة المليئة بالكلور، والذي يهدد فروة الرأس، 
ل استخدام منتج لوقاية الشعر قبل الذهاب  ويسبب جفاف بصيالت الشعر ويُفضَّ
للسباحة، إضافة إلى ارتداء قبعة سباحة، ومن منتجات الشعر المستخدمة عند 
خيار  أي  أو  السيليكون  أو  الزيوت  على  تحتوي  التي  المنتجات  تلك  السباحة 

طبيعي مثل جوز الهند.
 •  الخيارات الصحية هي األفضل دائماً من أجل حماية الشعر، وذلك من خالل: 
والبروتينات،  والفواكه،  الخضروات  مثل،  والمتوازنة  الصحية  األغذية  تناول 

والدهون الصحية، وتجنّب تناول األغذية المصنّعة.
السلمون، والسردين، وذلك الحتوائها على أحماض  تناول األسماك، مثل    • 

أوميغا 3 الدُّهنية، والذي يحافظ على قوة الشعر ولمعانه. 
 • شرب كميات كافية من المياه. االبتعاد عن الضغوطات النفسية، وممارسة 

التمارين الرياضية، والنوم على األقل مدة سبع ساعات.
 •  في حال استخدام العديد من العالجات والخلطات الطبيعية.

 •  زيارة الطبيب في حال كان الشعر ضعيفاً أو متضرراً، وذلك ألّن تساقط 
الشعر وضعفه يمكن أن يكون مرتبطاً بعدة مشاكل صحية مثل، مشاكل الغدة 

الدرقية، أو فقر الدم، أو العديد من الحاالت الصحية األخرى.
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القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن   
من  وزيمبابوي  كينيا  استبعاد 
إفريقيا  لكأس  المؤهلة  التصفيات 
2023، بسبب استمرار إيقاف الفيفا 
لنشاط اتحاد البلدين على خلفية التدخل 

الحكومي في اللعبة.
وزيمبابوي  كينيا  منتخبي  إدراج  وتم 
أمم  تصفيات  قرعة  في  مؤقت  بشكل 
التي أقيمت في  إفريقيا لعام 2023، 
إيقافهما  رغم  الماضي،  أفريل   19
عنهما  اإليقاف  رفع  بشرط  دوليا، 
األولى  الجولة  من  أسبوعين  قبل 
رفع  عدم  ظل  للتصفيات، وفي 
اإليقاف عن االتحادين قبل أسبوعين 
التصفيات،  من  األولى  الجولة  من 

تقرر استبعاد المنتخبين.
البلدين  في  الكرة  اتحاد  وعوقب 
السياسي"  "التدخل  بسبب  باإليقاف 
التصفيات  قرعة  في  إدراجهما  وتم 

القارية في حال رفع اإليقاف.
االتحاد  اعتبار  "سيتم  الكاف:  وقال 

الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة 
القدم خاسرين وسيُستبعد المنتخبان من 

المسابقة"، حسبما نقلت "رويترز".
الثالثة  المجموعتان  "ستتكون  وأضاف 
فقط  فرق  ثالثة  من  عشرة  والحادية 
المباريات  ترتيب  على  الحفاظ  وسيتم 

وفقا لجدول المباريات".
القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  وأخطر 
بقرار  المغربي  الكرة  اتحاد  "الكاف"، 
استبعاد منتخب زيمبابوي، المتواجد مع 
واحدة  مجموعة  في  األطلس"  "أسود 
)المجموعة 11(، رفقة جنوب إفريقيا، 

وليبيريا، وستقتصر التصفيات على 3 
منتخبات فقط في المجموعة الـ11.

المنتخب  مصالح  القرار  هذا  ويخدم 
مباريات   3 سيخوض  الذي  المغربي، 
ليبيريا  اختارت  بعدما  أرضه،  على 

استقباله في الدار البيضاء.

البلدين احتاديتي  قرارات  يف  ال�سيا�سي  التدخل  ب�سبب   

 
يبدو أن مسيرة حكيم زياش قد وصلت 
المغربي،  المنتخب  مع  نهايتها  إلى 
ألعاب  صانع  مشاركة  أصبحت  حيث 
نادي تشيلسي مع "أسود األطلس" في 
مونديال "قطر 2022" مستبعدة جدا.

عدة  قبل  عاما(   29( زياش  وأعلن 
ظل  في  دوليا  اللعب  اعتزاله  أشهر 
المغربي  المنتخب  قائمة  عن  استبعاده 
وغيابه عن نهائيات "كان" الكاميرون، 
على خلفية مشاكله وصراعه مع المدير 
الفني لـ"أسود األطلس"، البوسني وحيد 
التقارير  بعض  خليلوزيتش، ولكن 
روجت خالل األيام القليلة الماضية إلى 
أن زياش قد يعود إلى لمنتخب المغربي 
مونديال  نهائيات  في  صفوفه  لتدعيم 
قطر، بعد أن أبدى خليلوزيتش مرونة 
غير متوقعة في مصالحة نجم تشيلسي 
مساعي  للمنتخب، ولكن  وإعادته 
االتحاد المغربي في الصلح بين زياش 
ما  عكس  بالفشل،  باءت  وخليلوزيتش 
المنتقل  مزراوي،  نصير  مع  حدث 
استقبل  والذي  ميونخ،  لبايرن  حديثا 

خليلوزيتش وتصالح معه مؤخرا.
من  صورة  خالل  من  زياش  وأكد 
في  حسابه  على  نشرها  طائرة  داخل 
موقع "إنستغرام"، أنه لم يعد يفكر في 
رفقة  سافر  حيث  المغربي،  المنتخب 
مواطنه وزميله السابق في نادي أياكس 
أمستردام، زكريا البيض، إلى الواليات 
الموسم،  نهاية  إجارة  لقضاء  المتحدة 
المغرب  منتخب  فيه  يستعد  وقت  في 
مدينة  في  مغلق  معسكر  لخوض 
الواليات  لمواجهة  تحضيرا  الرباط، 
الشهر  مطلع  وديا  األمريكية  المتحدة 

المقبل، على ملعب سينسياتي.
ميونخ  بايرن  أنجز  أخرى،  جهة  من 
مدافع  مزراوي،  نصير  المغربي  ضم 
في صفقة  الهولندي،  أمستردام  أياكس 
انتقال حر هذا الصيف، وأعلن النادي 
موقعه  عبر  رسمي  بيان  في  األلماني 
تعاقده مع صاحب  أمس،  اإللكتروني، 

ال24 عاما في صفقة انتقال حر.
يبقيه  عقد  المغربي على  الدولي  ووقع 
صيف  حتى  أرينا  أليانز  ملعب  داخل 
للفريق  اليمنى  الجبهة  2026، معززا 

مزراوي ير�سم التحاقه ببايرن ميونخ الأملاين

زيا�ش يوؤكد نهاية م�شواره مع 
منتخب املغرب مبكرا

مدرب املان�سافت يوؤكد على �سعوبة املهمة

اأملانيا ت�شتعد ملواجهات 
نارية يف دوري الأمم 

الأوروبية
 

لبطولة دوري  استعداداته  ألمانيا أمس،  بدأ منتخب   
ماربيا  بمدينة  التدريبي  معسكره  في  أوروبا،  أمم 

اإلسبانية.
"بطل  اإليطالي  نظيره  األلماني  المنتخب  ويلتقي 
أوروبا" ذهابا وإيابا، كما يستضيف نظيره اإلنجليزي 
منتخب  على  ضيفا  ويحل  أوروبا"،  بطل  "وصيف 
أمم  بدوري  مجموعته  منافسات  ضمن  المجر، 
أوروبا، وذلك خالل الفترة بين 4 و14 جوان المقبل.

مهمة  "أبرز  فليك:  هانز  المانشافت  مدرب  وقال 
خوض  العمل.  عبء  إدارة  هي  التدريبي  للفريق 
الطويل،  الموسم  هذا  مثل  عقب  أوروبا  أمم  دوري 
يشكل تحديا هائال. إدارة عبء العمل لكل فرد مهم 

للغاية".
هنريكس  وبنغامين  كلويسترمان  لوكاس  وخاض 
فرايبورغ،  العب  شلوتربيك  ونيكو  اليبزيغ  العبا 
الذين خاضوا نهائي كأس ألمانيا، تدريبات في صالة 
األلعاب الرياضية )جيم(، وذلك برفقة كاي هافيرتز 
أديمي  وكريم  تشيلسي  العبي  روديغر  وأنتونيو 
العب ريد بول سالزبورغ، حيث انتهوا مؤخرا من 

المشاركة في منافسات الموسم.
مانشستر  وسط  العب  غوندوغان  إلكاي  ووصل 
الفريق  مع  احتفاله  بعد  أمس،  المعسكر  إلى  سيتي 

بالتتويج بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز.

»الكاف« ي�شتبعد كينيا وزميبابوي من 
ت�شفيات اأمم اإفريقيا

اأن�سيلوتي يتحدث عن و�سعية الريال قبل نهائي الأبطال ويوؤكد:

»اأحرتم قرار مبابي ونريد النتقام من 

ليفربول«
 

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال 
مدريد، صعوبة مواجهة ليفربول، بنهائي 
دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، 

في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال أنشيلوتي، خالل مؤتمر صحفي أمس: 
"الفريق بخير، ويوجد مشكلة صغيرة فقط 
لمارسيلو، سيتعافى منها في األيام القليلة 
المقبلة"، وأضاف: "أالبا بخير، والفريق 

بحالة جيدة وسعداء، واألجواء جيدة، وامالنا 
كبيرة بوجودنا في النهائي".

وبسؤاله عن مبابي، رد: "ال نتحدث أبدا 
عن العبين اخرين في أندية أخرى، ونحترم القرارات التي يتخذونها، وعلينا فقط التفكير في 

النهائي"، وزاد: "الفوز صعب، سواء بالليغا أو دوري األبطال، لكنهما بطولتان مختلفتان، 
وفي دوري األبطال ال يمكن أن تفشل، أما في الليغا يمكنك التعافي حين تسقط".

وتابع: "المنافسة كل عام، وخاصة أوروبيا، تزداد صعوبة، وهناك العديد من الفرق التي 
تطمح لحصد اللقب، ولعب النهائي هو نجاح بالفعل، حيث لعبنا 4 نهائيات خالل 8 سنوات، 

وهو أمر هائل، لقد خاض الكثير من الالعبين الموجودين هنا 4 نهائيات بدوري األبطال، 
بالنسبة لي هو النهائي الثاني مع الفريق، لذلك يجب أن أسألهم كيف أستعد للنهائي، سيكون 

نجاحا كبيرا بالنسبة لي أن أكون أول مدرب يفوز ب4 بطوالت دوري أبطال أوروبا، لكنني 
لست مهووسا باأللقاب الفردية، لقد لعبنا ضد أفضل الفرق في العالم من الناحية البدنية، 

بجانب التنظيم والجودة، لذلك ال أعتقد أن الجانب البدني سيكون العامل الحاسم".
وحول تصريحات محمد صالح نجم ليفربول، علق: "قد تكون خسارته نهائي 2018 دافعا 

له، لكن التاريخ هنا في ريال مدريد يقول إنهم خسروا نهائي 1981 ضد ليفربول )في 
باريس( ويريدون االنتقام أيضا".

واسترسل: "مدربون مثل كلوب نقلوا كرة القدم لمستوى جديد، من الممكن أن يكون ليفربول 
المرشح األوفر حظا، لكن بالنسبة الخرين ريال مدريد هو المرشح، وأعتقد أن المباراة 

ستكون متكافئة للغاية بين الطرفين".
 

رئي�س البي اأ�س جي يخطط للقائه يف باري�س

عر�س �سخم لزيدان يف اجتماع 

مرتقب مع اخلليفي
 

 يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع 
الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 

السابق لريال مدريد، من أجل قيادة الفريق 
في الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا، 
أن إقالة المدرب األرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو من باريس سان جيرمان مسألة 
وقت.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" 
اإلسبانية، فإن مصادر خاصة أكدت وجود 
اجتماع بين زيدان وناصر الخليفي، رئيس 

سان جيرمان، خالل األيام القليلة المقبلة، 
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن زيدان يخطط لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في 

باريس، وسيستغل مسؤولو سان جيرمان هذا األمر لالجتماع مع زيزو، وليس واضحا حتى 
االن، إذا كان االجتماع سيعقد قبل نهائي دوري األبطال أم عقب نهايته.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن النادي الفرنسي سيعرض على زيدان الحصول على 25 
مليون يورو سنويا، إذا وافق على العمل في "حديقة األمراء".

 

اأ�ساد مبا قدمه مواطنه لباري�س �سان جريمان

مي�سي يودع دي ماريا بر�سالة موؤثرة
 

ودع النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
برسالة مؤثرة، مواطنه وزميله في نادي 
باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، 

الذي سيغادر الفريق الباريسي هذا الصيف.
وفي رسالة وداعية، نشر ميسي على 

حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له مع 
دي ماريا وهما يحتضنان بعضهما، وكتب: 
"كان من دواعي سروري أن أقضي معك 
هذا الموسم في باريس. لقد عرفنا بعضنا 
البعض لفترة طويلة ولكن األمر يختلف 

عندما نتقابل يوميا في الفريق".
وأردف ميسي، الذي توج مع منتخب 

األرجنتين رفقة دي ماريا بلقب بطولة كوبا أمريكا في العام الماضي "لقد أكدت ما كنت 
أعرفه بالفعل عنك.. أنت شخص رائع ولديك عائلة رائعة"، وأكمل: "ما فعلته كالعب في 

هذا النادي ليس هناك ما يقال عنه: كل شيء مثير لإلعجاب. أتمنى لك التوفيق في خطوتك 
المقبلة، وسنفتقدك".

وكان دي ماريا انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2015، قادما من مانشستر يونايتد 
اإلنجليزي، في صفقة قدرت بحوالي 63 مليون يورو، وساهم في تتويج سان جيرمان بـ18 

لقبا، كما أصبح أكثر العب تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ النادي الفرنسي بـ111 
تمريرة، بينما سجل 91 هدفا في 296 مباراة لعبها.
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يعيش الشارع الرياضي الجزائري حالة من 
الترقب للتعرف على قائمة الالعبين التي 
سيتم استدعائهم لتربص المنتخب الوطني 

في جوان المقبل، الخاص بمواجهتي منتخبي 
أوغندا وتنزانيا المقررتين يومي 4 و8 
جوان المقبل، لحساب أولى جولتين من 

التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 
2023 بكوت ديفوار، من أجل التعرف على 

مالمح الثورة المرتقبة في تشكيلة الخضر، 
التي قد تعرف حضور أسماء جديدة.

وسينطلق التربص المغلق للمنتخب الوطني 
بشكل رسمي يوم اإلثنين المقبل، غير أن 

ذلك لن يكون الموعد الذي سيصل فيه 

الالعبون، كما أن الناخب الوطني جمال 
بلماضي لم يعلن بعد عن القائمة النهائية 
لالعبين المعنيين بالتربص، رغم تسرب 
بعض األسماء مؤخرا وانتشار إشاعات 

باستبعاد عدد من العناصر.
وأكدت العديد من المصادر أن إسالم 

سليماني، مهاجم سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي، سيكون أول الحاضرين في 

المركز التقني الوطني بسيدي موسى، من 
أجل استعادة لياقته البدنية والتعافي بشكل 
جيد، بعد غيابه لمدة طويلة عن المنافسة 

الرسمية.
ولن يكون سليماني وحده هو من يفعل ذلك، 

حيث أشارت ذات المصادر إلى التحاق عدد 
من العناصر، رغم عدم حاجتهم الستعادة 

لياقتهم، وهم رامي بن سبعيني وأحمد توبة 
ويوسف باليلي، باإلضافة للوصول المرتقب 

لكل من محمد أمين عمورة والوافد الجديد 
مهدي بوجمعة.

ومن المنتظر ان يحل بلماضي خالل 
الساعات القليلة القادمة بأرض الوطني، قبل 
اإلعالن الرسمي عن قائمة الالعبين، على 

أن يعقد ندوة صحفية بالجزائر من أجل 
شرح خياراته والحديث عن أهدافه المستقبلية 

مع محاربي الصحراء.
أمير.ل

بعد �صعودهما ال�صعود اإلى المحترف الأول

الرئي�س تبون يهنئ فريقي اتحاد خن�شلة 
ومولودية البي�س

 
هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد 

المجيد تبون، مساء اول امس، فريقي 
اتحاد خنشلة و مولودية البيض، إثر 

تحقيقهما الصعود إلى بطولة الرابطة 
المحترفة األولى لكرة القدم، حسب 

ما جاء في حسابه الرسمي على شبكة 
تويتر.

وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية: 
»مبروك الصعود التحاد خنشلة 

ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة 
األولى لكرة القدم، بالتوفيق في بطولة 

الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي«.
كما كتب الرئيس تبون في تغريدة ثانية : »مبروك لمولودية البيّض وأنصارها، 

االلتحاق بالمحترف األول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره 
خالل البطولة القادمة، وتحقيق المزيد«.

�صيزامل زغبة �صافعي و�صوداني

بدران في طريقه للتعاقد مع �شمك 
ال�شعودي

 
كشف موقع »نسمة سبور«، أمس، بأن الدولي الجزائري والعب نادي الترجي 
التونسي عبد القادر بدران، يتجه لخوض تجربة كروية بالدوري السعودي مع 

فريق ضمك.
وقال ذات المصدر، بأن بدران الذي سينتهي عقده مع بطل تونس بنهاية شهر 
جوان، تلقى عرضا مغريا من إدارة النادي السعودي، موازاة مع عرض أخر 

من نادي الوصل اإلماراتي.
وأفاد ذات الموقع بأن مواطنه الناشط في نادي ضمك الحارس مصطفى زغبة 

لعب دور الوسيط في المفاوضات بين الطرفين.
وسيزامل بدران في حال إنضمامه ل« ضمك« زمالئه بالمنتخب زغبة 

وشافعي وسوداني.
ت�صوية لرزنامة الجولة الـ24 من الرابطة الأولى:

وفاق �شطيف في مهمة التدارك في 
تلم�شان

 
يتنقل وفاق سطيف الذي يمر بفترة سيئة مؤخرا الي عاصمة الزيانيين لمواجهة 

وداد تلمسان، متذيل الترتيب، اليوم، بهدف التدارك، ضمن تسوية رزنامة 
الجولة الـ24 لبطولة الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم.

فبعد خسارتين متتاليتين خارج الديار ضد شباب بلوزداد )1-0( ثم أمل 
األربعاء )3-1(، يعتزم »الوفاق« التدارك وتحسين وضعيته في جدول 

الترتيب العام في سبيل االقتراب من المراتب الست األولى، المؤهلة للمنافسات 
الدولية.

وسيعمل أبناء مدينة »عين الفوارة« -في ثالث تنقل لهم على التوالي- الستغالل 
الوضعية السيئة التي يتخبط فيها وداد تلمسان )الـ18 واألخير، 13 ن( 

باعتباره أحد النازلين رسميا إلى الرابطة الثانية منذ عدة جوالت، بهدف تعزيز 
رصيده قبل مواصلة خوض المقابالت الثالث المتأخرة.

ب�صبب ف�صيحة فوز الأول على الثاني بـ19 هدف دون رد

اإق�شاء فريقي الحميز وعين طاية اإلى 
الق�شم ما قبل ال�شرفي

 
قررت لجنة االنضباط لرابطة والية الجزائر لكرة القدم، إسقاط فريق الحميز 

وفريق عين طاية إلى قسم ماقبل شرفي، بسبب فضيحة نتيجة 19 مقابل صفر 
في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم األحد الماضي، وعرف فوز فريق 

ترجي الحميز، بميدان نادي عين طاية بنتيحة 19-0.
ونشرت الرابطة بيانا أمس، أمس، عن القضية، وجاء فيه: »بعد قراءة ورقة 

اللقاء وتقرير الحكام، واالستماع للحكم الرئيسي ومحافظ اللقاء ومسؤولي 
الفريقين، في إطار مواجهة من القسم الشرفي لوالية الجزائر، واجه فريق نجم 

عين طاية فريق ترجي الحميز.
وأوضح البيان أن نتيجة هذه المباراة التي عرفت فوز ترجي الحميز، ضد نادي 

عين طاية أثارت العديد من التساؤالت، مضيفا بأن العبي فريق عين طاية لم 
يقوموا بأي مجهودات على أرض الملعب وكانوا يمشوا على أرضية الملعب.

وعليه قررت لجنة اإلنضباط التابعة لوالية الجزائر مايلي: »إسقاط فريق 
الحميز و فريق عين طاية إلى قسم ما قبل شرفي، كما تقرر كذلك حذف 

06 نقاط من حساب الفريقين في الموسم الرياضي الجديد، وتغريمهما بمبلغ 
200ألف دينار جزائري، كما كشفت لجنة االنضباط، أن ملف الفريقين تم 

إرساله للجنة األخالقيات التابعة للفاف من أجل إقصاء رئيسي الناديين، العبين 
وافراد في الطواقم مدى الحياة«

ق.ر

خم�صة عنا�صر �صت�صل �صيدي مو�صى قبل انطالق الترب�ص المغلق

ال�شارع الريا�شي يترقب قائمة بلما�شي لمعرفة 
الوجوه الجديد في الخ�شر

قال شرف الدين عمارة رئيس االتحادية الجزائية لكرة القدم أن هيئته 
لم تتلق أي رد نهائي من نظيرتها الدولية بخصوص التظلم المودع 
لديها بما يعرف بـ"قضية الحكم بكاري غاساما في مباراة السد امام 

منتخب الكاميرون".
وأوضح عمارة في تصريحات تلفزيونية بمناسبة حضوره، المباراة 
الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني لآلمال بنظيره الفلسطيني 

أن رد االتحادية الدولية لكرة القدم لم يكن واضحا وهو ما دفع الفاف 
لطلب توضيحات.

وصرح رئيس الفاف في هذا الشأن: "رد الفيفا كان غامضا بالنسبة 
لنا، لقد وجهنا لها خطابا ولم نتلق ردا عليه لحد الساعة، ال يمكنني 

القول بأن القضية قد تم غلقها، وال يمكنني أن أقول بأننا نمتلك آماال 

فيها، ننتظر ونرى".
ولم يفوت عمارة، الفرصة للتطرق لمنصبه، وهو الذي أعلن استقالته 
شفهيا منذ أسابيع مضت، وقال: "استقالتي ال رجعة فيها، ومصيري 

سيقرره أعضاء الجمعية العمومية، والكلمة األخيرة تعود لهم".
وختم المسؤول األول في الفاف حديثه باإلشادة بنجمي الخضر، 
رياض محرز وإسماعيل بن ناصر بعد تتويجهما على التوالي 

بالدوريين اإلنجليزي واإليطالي رفقة مانشستر سيتي وميالن قائال: 
"نحن فخورون بإنجاز العبينا، ونأمل أن يساهم ذلك في رفع 

معنوياتهما، قبل التحديات القادمة التي تنتظرهما رفقة المنتخب 
الوطني".

ق.ر

عمارة ي�صيد ببن نا�صر ومحرز ويوؤكد اأن ا�صتقالته نهائية، وي�صرح

رد الفيفا بخ�شو�س مواجهة الكاميرون كان غام�شا وننتظر جوابا نهائيا

رياضي

انتهى الموسم الكروي األوروبي بحلوه 
ومره بالنسبة لالعبين الجزائريين، فهناك 
من ذاق حلم التتويج على غرار، رياض 
محرز، وإسماعيل بن ناصر، وآخرون 

عاشوا الخيبات ومرارة الهبوط، مثل فريد 
بوالية.

وستتوجه األنظار اآلن إلى فترة االنتقاالت 
الصيفية، والتي من المنتظر أن تكون 

ساخنة بالنسبة لنجوم الخضر، حيث قرر 
الكثير منهم تغيير األجواء والبحث عن 
تحديات أكبر، في حين أن أسماء أخرى 

ستكون أمام حرية الرحيل لدخولها الفترة 
الحرة مع نواديها.

ويتقدم هؤالء قائد المنتخب رياض محرز، 
الذي يصنع الحدث ويثير التساؤالت حول 

تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2023 
أو الرحيل، بعدما اسمه ارتبط بالعديد من 

األندية على غرار ريال مدريد، باريس سان 
جيرمان وميالن.

وسيكون يوسف باليلي على موعد مع 
إجراء مفاوضات لالنتقال إلى ناٍد جديد كون 

عقده القصير مع بريست انتهى، وإدارة 
األخير غير مستعدة لتجديده بسبب شروطه 
المالية، أما فريد بوالية فبدوره سيكون على 
موعد مع تجربة أخرى كون عقده مع فريقه 

ميتز النازل للدرجة الثانية، انتهى بشكل 
رسمي.

ويبحث إسالم سليماني عن ناٍد جديد بعد أن 
قرر مغادرة سبورتينغ لشبونة بسبب مشاكله 

مع المدرب روبن أموريم، وهو حال سفيان 
فيغولي الذي انتهى كذلك عقده بشكل رسمي 

مع غلطة سراي، مما سيجعله أمام حرية 
االنتقال إلى فريق جديد هذا الصيف.

ويقترب رامي بن سبعيني من مغادرة 
بوروسيا مونشنغالدباخ والتقارير اإلعالمية 
في ألمانيا تؤكد أن وجهته ستكون بوروسيا 

دورتموند، أما أحمد توبة فسيرحل بكل 
تأكيد عن فريقه فالفيك الهولندي بعد أن 

خطفت موهبته اهتمام العديد من األندية، 
وهو حال العب شارلوروا البلجيكي آدم 

زرقان.
وفي الدوريات العربية ينتهي عقد الحارس 

رايس مبولحي مع االتفاق السعودي في 
نهاية هذا الموسم مع انطالق عملية بحثه 

عن ناٍد جديد، كما هو األمر بالنسبة للمدافع 
جمال بلعمري الذي أعلن في وقت سابق 
مغادرته نادي قطر بشكل رسمي، وهو 

في إطار البحث عن فريق يبعث من خالله 
مشواره الكروي.

ق.ر

بعد مو�صم عرف تتويج بن نا�صر ومحرز و�صقوط بولية

ميركاتو �شيفي �شاخن في انتظار المحترفين الجزائريين
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وبهدف تأطير هذا النظام من جميع الجوانب، 
وضعت وزارة الصناعة عددا من الشروط لقبول 
طلبات االستيراد من طرف المستثمرين، وعلى 

رأسها التأكد من صالحية وجاهزية هذه الخطوط 
والمعدات لالستغالل وإمكانية صيانتها.

وعليه، فإنه يشترط أن تخضع عمليات تجديد خطوط 
ومعدات اإلنتاج المراد استيرادها لتقييم المطابقة من 

قبل هيئة أو مكاتب خبرة معتمدة من طرف الهيئة 
الجزائرية لالعتماد )ألجيراك( أو هيئات أخرى 
مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة 

على اتفاقيات اعتراف متبادل معها، كما وضعت 
وزارة الصناعة آلية للرقابة البعدية لعملية استيراد 
هذه المعدات، من خالل اشتراط تقديم شهادة دخول 

الخدمة واالستغالل للخط أو المعدات المستوردة، 
معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر. ويهدف 
هذا االجراء إلى تفادي االستيراد العشوائي وتجنب 

الوسطاء والمضاربة بهذه الخطوط والمعدات في 
السوق الوطنية، حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، يشترط على المتعاملين االقتصاديين 
إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية 

استيراد خطوط ومعدات اإلنتاج التي تم تجديدها 
بنسبة ال تقل على 30 بالمائة.وتمثل هذه الشروط 

"أداة لتحقيق الشفافية والفعالية في تطبيق هذا النظام، 
لتفادي التجاوزات أو أي شكل من أشكال تحويل 

المزايا الممنوحة من طرف الدولة"، حسب وزارة 
الصناعة.

ويخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن 
طلب رخصة الجمركة مرفق بشهادة )يعدها موثق 
يمارس نشاطه في الجزائر( تثبت وجود، سريان 
ومطابقة الوثائق الواردة في الطلب، بطاقة تقنية 

مفصلة لخطوط أو معدات اإلنتاج المراد استيرادها، 
إضافة إلى شهادة تجديد يتم إعدادها قبل االستيراد 

من طرف الهيئة المعتمدة من الهيئة الجزائرية 
لالعتماد أو هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو 

متعدد األطراف يتضمن االعتراف المتبادل مع الهيئة 
الجزائرية لالعتماد.

كما يشمل الملف وثيقة تثبت اقتناء الخطوط والمعدات 
عن طريق البيع بالمزاد أو من الشركة التي قامت 

بالتنازل عن األصول أو من المؤسسة المتنازلة، مع 
فاتورة أولية مرفقة بفاتورة االقتناء األصلية للخط أو 

المعدات تبين األرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة 
للخط أو المعدات، أو فاتورة أولية للخط أو المعدات 

الجديدة المماثلة لها.
ويتعين على طالب رخصة االستيراد أن يقدم أيضا 
وثيقة تثبت وجود المنشآت الالزمة الستغالل الخط 
أو معدات اإلنتاج التي تم تجديدها إذا كانت طبيعة 
النشاط تتطلب ذلك. وللتكفل بالطلبات المودعة من 

طرف المستثمرين الستيراد المعدات وخطوط اإلنتاج 

المجددة، تم تنصيب لجنة تقنية لدى وزير الصناعة 
مكونة من ممثل عن الوزارة، ممثل عن وزارة 

المالية وممثل عن الهيئة الجزائرية لالعتماد.
ويأتي وضع هذا اإلطار التنظيمي الجديد الذي يسمح 
باستيراد المعدات وخطوط اإلنتاج المجددة، بما في 

ذلك المعدات فالحية، في ظل تطورات السياق الدولي 
الذي تميزه الظروف االقتصادية الصعبة نتيجة الركود 

واألزمة الصحية التي نجم عنها إغالق العديد من 
المصانع والوحدات اإلنتاجية وعرضها للبيع بأسعار 

محفزة وتنافسية. وعليه، فإن هذا النظام سيمكن 
المتعاملين من اغتنام الفرص المتاحة، القتناء ما 

ينقصهم من معدات وتجهيزات بتمويالت معقولة من 
جهة، ويساهم في بعث آلة اإلنتاج الوطنية وتخفيض 

فاتورة استيراد المعدات من جهة أخرى، حسب 
الشروح المقدمة من الوزارة.

وشرعت وزارة الصناعة فعليا في استقبال المستثمرين 
الراغبين في اقتناء هذه المعدات لتوجيههم والتحقق من 

استجابتهم للشروط المسطرة قبل منحهم التراخيص 
الضرورية للتمكن من استيرادها. وتراهن السلطات 

العمومية على هذه النظام كأحد اآلليات المسطرة لدفع 
وتيرة اإلنتاج الصناعي، تطوير وتنويع النشاطات 
والفروع الصناعية، خلق القيمة المضافة وتوفير 
مناصب العمل في إطار مسعاها لتحقيق اإلنعاش 

االقتصادي والصناعي.

يف اإطار جت�سيد اال�سرتاتيجية الوطنية لتموين 

املدن ال�شاحلية باملاء ال�شروب

 اجتماع عمل بوزارة الطاقة 
ملتابعة م�شاريع حتلية مياه البحر

ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, أول أمس، بمقر الوزارة, 
اجتماع عمل خصص لمتابعة المخططات والبرامج على المدى المتوسط 
لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر التراب الوطني.وجرى االجتماع 

بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام 
للشركة الجزائرية للطاقة, فرع سوناطراك, المكلفة بإنجاز مشاريع تحلية 

مياه البحر, حسبما افاد به بيان للوزارة.
وتم الوقوف, في هذا االجتماع, على مدى تقدم الدراسات الضرورية 

لالنطالق في إنجاز المحطات الخمس الكبرى "في أقرب االجال", وذلك في 
إطار تجسيد االستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر بغرض تأمين تموين 
المدن الساحلية بالماء الشروب, حسب البيان.ويتعلق األمر بمحطة تحلية 

مياه البحر بالمنطقة الغربية للعاصمة )فوكة( ومحطة تحلية مياه البحر 
بوالية بومرداس, ومحطة تحلية مياه البحر ببجاية, ومحطة تحلية مياه 

البحر بوالية وهران ومحطة تحلية مياه البحر بالطارف.
ف.م

يف اإطار التعاون الثنائي بني اجلزائر واإيطاليا

 حمادثات لإعادة تفعيل
 م�شروع الربط الكهربائي

شكلت إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور 
اجتماع بروما, للرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, مع وزير 
التحول البيئي اإليطالي, روبرتو سينجوالني, حسبما أفاد به أول أمس بيان 

لوزارة الطاقة والمناجم.
وجاء في البيان: "على هامش أشغال الجمعية العامة لمسيري شبكات نقل 
الكهرباء لدول البحر األبيض المتوسط ميد-تسو برئاسة الجزائر, تحادث 

الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال, أمس، بالعاصمة اإليطالية 
روما, مع وزير التحول البيئي اإليطالي, السيد روبرتو سينجوالني.”

وركز هذا االجتماع -حسب ذات البيان- على "إعادة تفعيل مشروع الربط 
الكهربائي عن طريق الكابالت البحرية بين الجزائر )الشافية( وإيطاليا 

)سردينيا( بقدرة 1000 إلى 2000 ميغاواط.”وخالل هذا االجتماع, أبدى 
الطرف اإليطالي "اهتماما خاصا" بهذا المشروع معربا عن رغبته في 

تشكيل مجموعات عمل لمناقشة طرق تنفيذه.
كما اقترح الطرف االيطالي إشراك المفوضية األوروبية في تمويل 

المشروع من خالل البنوك األوروبية.وحسب ذات المصدر, "سيتم تنفيذ 
هذا المشروع بالشراكة بين سونلغاز من الجانب الجزائري وشركة تيرنا 

اإليطالية لنقل الكهرباء".
ف.م

إشـهـــار

اإ.�س

ANEP : 2216009724 الرائد: 2022/05/25

على راأ�شها التاأكد من �شالحية وجاهزية اخلطوط واملعدات

وزارة ال�شناعة ت�شع تدابري 
ل�شترياد معدات الإنتاج املجددة

و�شعت وزارة ال�شناعة عدة تدابري ل�شمان ال�شفافية يف تطبيق نظام ا�شترياد معدات 

وخطوط الإنتاج التي مت جتديدها، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد املا�شي، ح�شبما 

علمته "وكالة النباء اجلزائرية" لدى الوزارة.
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   أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، 
أمس األول، بالجزائر العاصمة، على لقاء ختامي 

تم خالله عرض نتائج مشروع المحافظة على 
التنوع البيولوجي ذي األهمية العالمية واالستعمال 

المستدام لخدمات األنظمة البيئية في الحظائر الثقافية 
الجزائرية.

  و أشارت مولوجي بالمناسبة أن اللقاء الختامي 
هو »نهاية مسار تقني - علمي لمشروع مسجل 

ضمن الشراكة الدولية بين الدولة الجزائرية ممثلة 
في وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع وزارة 

الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من 
جهة، وصندوق البيئة العالمي وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي من جهة ثانية«، مبرزة أن »هذا 
المشروع دام قرابة 10 سنوات منذ تنظيم ورشة 
سنة 2013 بتمنراست إلى غاية يومنا هذا وذلك 

بتسجيل نتائج مفيدة وتقييم نهائي مشرف جدا«.
  و اعتبرت الوزيرة أن المشروع »تجربة رائدة 

على المستوى الوطني واإلقليمي إذ وللمرة األولى 
ينفذ مشروع بهذه األهمية واالختصاص على 
مستوى قطاع الثقافة, برؤية ثقافية«، قائلة أن 
»التنوع البيولوجي جزء من التاريخ والتراث 

الطبيعي للوطن«.
  و ذكرت الوزيرة أن المشروع يسجل »ضمن إطار توافقي بين 
القطاعات المعنية ليقدم التمويل في إطار صندوق البيئة العالمي 

ومن تنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وذلك على مرحلتين 
حيث سمحت النتائج اإليجابية من تنفيذ المرحلة األولى )-2005

2009( من تسجيل المشروع الثاني ليتوسع نطاق التدخل ليشمل 
كامل الشبكة التي تضم حاليا خمس حظائر ثقافية وطنية تغطي 

مساحة تفوق 1 مليون كلم مربع بالجنوب الجزائري لتشمل 
أهم المناطق التراثية الوطنية باالهقار والطاسيلي ناجر وتوات 

وقورارة وتيديكلت وتندوف واألطلس الصحراوي«.
  و أكدت مولوجي أن هذه الشراكة شكلت »إطارا متميزا 

لتنفيذ المشاريع الدولية بالتعاون مع مكتب برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي وسمحت بتحقيق العديد من األهداف والنتائج لفائدة 

المحافظة على تراث الحظائر الثقافية والمستخدمين الساهرين 
على حمايته ونقله لألجيال«، مشيرة أن المشروع أنجز 

»بكفاءات وطنية تابعة لوزارة الثقافة والفنون وهو ما سمح 
للقطاع بأن يكون نموذجا في التنفيذ الوطني للمشاريع الدولية«.

  كما أبدت مولوجي استعداد الوزارة »لمواصلة المسيرة مع 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتسجيل مشاريع جديدة لفائدة 

القطاع أو في إطار مشاريع متعددة القطاعات لحماية وتثمين 
التراث الثقافي والطبيعي الوطني«.

  و أكدت من جهتها ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج في كلمة لوزير القطاع قرأتها نيابة عنه أن 

الجزائر »تواصل جهودها بالوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقيات 
الدولية في المجال البيئي مع التأكيد على أهمية تحمل الدول 
المتقدمة لمسؤوليتها التاريخية ودعم الدول النامية لمجابهة 

الكوارث البيئية ومخلفاتها الصحية واالجتماعية والبيئية 
والثقافية«.

  و أضافت المتحدثة أن الجزائر »عكفت من خالل وزارة 

الثقافة والفنون على العمل من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي 
والطبيعي لصحرائها بناء على رؤية وطنية تصبو إلى ضمان 

تسيير ترابطي يدمج القيم الثقافية والموارد البيولوجية وخدمات 
النظام االيكولوجي«.

  و أشادت من جهتها الممثلة المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي بالجزائر، بليرتا أليكو، بنتائج هذا المشروع »الرائد 

والهام«، معتبرة طاقم فريق تنفيذه المكون من إطارات وخبراء 
جزائريين بمثابة »فريق ذي مستوى عالمي«، و ثمنت في 

هذا اإلطار جهود الدولة الجزائرية لتجسيد هذا المشروع »ذي 
األهمية البالغة« فضال على »تعزيز آفاق الشراكة مستقبال«.

  و استعرض بدوره المدير الوطني للمشروع، صالح أمقران، 
نتائج هذا المشروع الذي يهدف إلى »تعزيز تسيير شبكة 

الحظائر الثقافية الوطنية بطريقة تضمن المحافظة على التنوع 
البيولوجي واالستعمال المستدام لخدمات األنظمة البيئية الذي 

تحتويه خاصة على مستوى مواقع ذات األولوية«.
  و أشار المتحدث بخصوص النتائج المسجلة في إطار 

المشروع إلى إعداد المخطط التوجيهي لمنظومة الحظائر الثقافية 
لضمان تسيير فعال ومنهجي وشامل للنظم البيئية ومواد التنوع 

البيولوجي، وتعزيز المصالح التقنية لوزارة الثقافة وتوظيف 
ودعم القدرات، وإعداد نص تنظيمي حول المخطط العام لتهيئة 

الحظائر الثقافية، وإعداد برامج تكوينية، وتطوير االتصال حول 
منظومة الحظائر من خالل النشر والترجمة«.

  و أضاف أمقران أن المشروع ساهم في »إرساء نظام متابعة 
األنظمة الثقافية والبيئية والبنية التحتية ومخطط الحفاظ على الفهد 

الصحراوي المهدد باالنقراض إلى جانب تأكيد أهمية إشراك 
المواطنين في تسيير التنوع البيولوجي«.

  و نظم هذا اللقاء الختامي للمشروع، الذي احتضنه المركز 
الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور مدراء شبكة 

الحظائر الثقافية ومسؤولي مختلف المؤسسات الثقافية.

  قبل أيام، علَّق الفنان تامر حسني 
على صورة من كواليس فيلم 

»البدلة« تداولها المخرج محمد 
العدل عبر حسابه الشخصي على 

فيسبوك، قائال »إن شاء هللا، نبسط 
الجمهور مرة ثانية بـ)البدلة الجزء 

الثاني(«، وهو ما عده الجمهور 
إعالنا رسميا عن التحضير لفيلم 

»البدلة 2«.
  يُذكر أن فيلم »البدلة 1« 

صدر عام 2018 وشارك في 
بطولته أكرم حسني وأمينة خليل، 

واقتبست قصته من فيلم أجنبي 
بعنوان »فلنصبح رجال شرطة » 

)LET’S BE COPS(، وقد 
نجح الفيلم العربي وقتها بشكل فاق 

التوقعات.
  و من جهة، كان أول فيلم 

عربي يُعرض في المملكة العربية 
السعودية منذ السماح بعودة 

العروض السينمائية، ومن جهة 
أخرى حصد أرباحا بلغت 67.3 

مليون جنيه، مما جعله األعلى 
دخال في السينما المصرية في 

ذلك الوقت، ومع ذلك، يظل العمل 
متواضعا فنيا بمقاييس النقاد رغم 

شعبيته الجارفة.
  فيلم »البدلة 2« ليس العمل 

العربي الوحيد الذي يعود بجزء 
جديد لجمهوره عام 2023، فهناك 

بعض األفالم المصرية األخرى 
التي أعلن صناعها تقديم أجزاء 
أخرى ستُعرض خالل أشهر، 

على رأس تلك األفالم فيلم »الفيل 
األزرق 2« الذي سجل حصيلة 
إيرادات بلغت 103.6 ماليين، 

وهو ما أّهله ليصبح األعلى ربحا 
بتاريخ السينما المصرية حتى 

اآلن، بالرغم من أنه صدر عام 
.2019

  أما الجزء الثاني جاء من 
إخراج مروان حامد وتأليف أحمد 

مراد، أما البطولة جمعت كريم 
عبد العزيز و هند صبري و 

نيللي كريم وإياد نصار، وخالله 
اُستكملت األحداث بعد انقضاء 5 
سنوات من الجزء األول، وسط 

محاوالت الطبيب يحيى لحل لغز 
جديد.

  بينما في فيلم »الفيل األزرق 
3«، يلتقي المخرج والمؤلف مرة 
أخرى، ومغامرة جديدة يتعّرض 
لها كريم عبد العزيز، حين ينتقل 

الشبح إلى جسده، ويصبح عليه 
مواجهة نفسه ودواخله الخفية، 

وحسب تصريحات بطل العمل، 
فإن تحضيرات الفيلم َتقرر البدء 
بها بمجرد االنتهاء من مسلسل 
»االختيار 3« وهو ما حدث 

بالفعل مع انقضاء شهر رمضان 
الماضي.

  أما فيلم »والد رزق« فيعود بـ3 
مشاريع ضخمة لكل منها أهميته 

الخاصة، بداية من فيلم »الشايب« 
الُمشتق من »عالم والد رزق«، إذ 

يستعرض حياة الشايب في العالم 
السفلي وكيف نشأ بين العصابات، 

بما يُمّهد لظهوره في فيلم »والد 
رزق 3« عام 2023 باعتباره 

عدوا جديدا لألبطال ويلعب دوره 
النجم آسر ياسين.

ومرورا بفيلم »والد رزق 3، 
» الذي وضع حمال ثقيال على 

أصحابه، بعد حصد جزئه الثاني 
أرباحا وصلت 100.7 مليون 

جنيه، وصوال إلى المشروع 
الثالث وهو مسلسل »والد رزق- 
عرين األسود«، و أخيرا مع فيلم 
»كازابالنكا« للمخرج بيتر ميمي 

والنجم أمير كرارة وإياد نصار 
وغادة عادل، الذي صدر العمل 

عام 2019 و جني أرباحا ُقّدرت 
بـ 79.2 مليون جنيه، ُمحطما 

الرقم القياسي لفيلم »البدلة« وقتها 
وُمحتال عرش إيرادات السينما 

المصرية.
  أما عن حبكته، فدارت في 

إطار تشويقي حول 3 أصدقاء 
قاموا بتشكيل عصابة للسطو 

على السفن، وحين يُكلّفون بتنفيذ 
مهمة كبيرة للمافيا، يُقرر أحدهم 
تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، 

األمر الذي يترتّب عليه الكثير من 
الصراعات وتصفية الحسابات.

  ووفقا لتصريحات صناع العمل، 
فقد انضم لطاقم الجزء الجديد كل 

من نيللي كريم وأحمد فهمي، ومع 
أنه كان من المفترض بدء العمل 
على »كازابالنكا 2« أغسطس/

آب الماضي غير أن انشغال 
مخرجه بيتر ميمي بمشاريع 

أخرى تسبب في التأجيل لحين 
تفّرغه، على أن يخرج للنور قريبا 

جدا.
 

إعداد: حياة مصباحي

عر�ض ح�شيلة م�شروع احلظائر الثقافية 

باجلزائر العا�شمة

ال�سينما امل�سرية ت�ستثمر يف جناحاتها

2023  عام الأجزاء 
اجلديدة لأفالم قدمية 
حطمت الأرقام القيا�شية

جلنة التحكيم تختار 29 كتابا تتناف�ض على 
اجلائزة الكربى«اآ�شيا جبار« للرواية

   كشفت لجنة تحكيم الطبعة السادسة للجائزة الكبرى«آسيا جبار« للرواية عن قائمة أولية تتكون من 29 كتابا تم اختيارها للمنافسة على هذه الجائزة 
المرموقة، حسبما أفادت به المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار التي تنظم هذا الحدث.

  وحسب المنظمين، فإنه تم اختيار 12 رواية باللغة العربية و5 باللغة األمازيغية و 12 باللغة الفرنسية من طرف لجنة التحكيم من بين 158 رواية اقترحها 
51 ناشرا، وانتقت اللجنة التي يرأسها األكاديمي عبد الحميد  بورايو، عن فئة الرواية باللغة العربية، أعماال مثل »حصاد الرمال« لمحمد ساري ، »كافي 

ريش« لمحمد فتيلينة و«روزا« لهند جودر و«العاشقان الخجوالن« إلسماعيل يبرير.    
   ICENGA« بالنسبة للغة األمازيغية، فتضم القائمة خمسة عناوين منها

N TALSA » لرشيدة  بن سيدهم ولد الحسين، و«تيزير« لزهرة 
عودية و«ثايري أومتان« لعاشور فتوش، كما أعلنت لجنة التحكيم 

عن اختيار 12 عنوانا باللغة الفرنسية، من بينها »إيكورس« 
)ECORCES( للمؤلفة هاجر بالي و«لم يكن من الضروري 

مهاجمتنا« لنصيرة بلولة و«كال« ألحمد ميمون و«مشهد وقصة« لجواد 
رستم تواتي و«في الطريق إلى الرمال المحترقة« إلبراهيم صدوق.

    وتضم لجنة التحكيم كل من الناقدة واألكاديمية أمينة بلعلى والشاعرة 
والمترجمة لميس سعيدي والشاعرة والروائية شابحا بن غانة والكاتب 
والصحفي حميد عبد القادر والروائي عبد الوهاب عيساوي والباحث 

واألكاديمي عبد الكريم أوزغلة.
  وسيتم اإلعالن عن الفائزين الثالثة بأفضل رواية باللغات العربية 
واألمازيغية والفرنسية خالل حفل من المقرر تنظيمه يوم 30 يونيو 

المقبل، وهو اليوم الذي يصادف ميالد الروائية واألكاديمية آسيا جبار.
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الوكاالت

وأصبح االحتفال بـ"يوم إفريقيا" تقليدا سنويا في 
القارة وحول العالم, ويتواصل على مدى أيام 
وحتى أسابيع, وذلك منذ اإلعالن عن تأسيس 
منظمة الوحدة اإلفريقية في 25 ماي 1963.

وفي إطار سلسلة الندوات التي تم إطالقها منذ 
عام 2012 على مستوى األمم المتحدة, سيتركز 

النقاش يوم الجمعة بساحة إفريقيا في جنيف 
حول "مكانة إفريقيا في ضوء الجيوسياسية 

الدولية: سيادة وديمقراطية", وسيتطرق 
المتدخلون بالمناسبة إلى مختلف المواضيع 

ذات الصلة ب"الهندسة العالمية للتأهب لألوبئة 
والوقاية منها والتصدي لها ما هو دور إفريقيا 

في ذلك؟"
كما سيتم تقديم العديد من المواضيع التي تتعلق 
بجهود دول القارة االفريقية في تحقيق أهداف 

االتحاد االفريقي االستراتيجية, السيما ما يتعلق 
بإنهاء االستعمار وتسوية  النزاعات المسلحة 

وحماية السلم, باإلضافة إلى التطرق إلى الوضع 
في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, 

والعضو النشط في االتحاد اإلفريقي.وعادت 
القضية الصحراوية بقوة إلى دائرة الضوء, 

بعد خرق المغرب التفاق وقف إطالق النار في 

ال13 نوفمبر 2020, باعتدائه على متظاهرين 
مدنيين سلميين بالمنطقة العازلة بالكركرات.

وبعد مرور تسعة وخمسين عاما, سعت دول 
االتحاد اإلفريقي بدرجات متفاوتة إلى تحقيق 
األسس والمبادئ الخاصة بالنهضة اإلفريقية 

وروح الوحدة اإلفريقية والهوية الثقافية والقيم 
المشتركة والمحددة في القانون التأسيسي لالتحاد 

اإلفريقي وأجندته لعام  2063.
وبالمناسبة ,أكد األمين العام لألمم المتحدة 

انطونيو غوتيريش, أن الكم غير المحدود من 
الطاقة والتفاؤل لدى شباب إفريقيا يؤدي إلى دفع 

القارة بسرعة إلى الدخول في عصر جديد من 
التنمية المستدامة من خالل تنفيذ خطة االتحاد 

اإلفريقي لعام 2063 بالتواؤم مع خطة التنمية 
المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيق 

أهدافها السبعة عشر بحلول عام 2030.
وأضاف األمين األممي قائال: "أصبحت إفريقيا 
بصورة متزايدة تتولى بنفسها شق طريقها نحو 

المستقبل. وتشكل خطة االتحاد األفريقي لعام 
2063 الرؤية التوجيهية لتنمية أفريقيا, وهي 

تتكامل تكامال تاما مع خطة األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة لعام 2030 وتتيح للقارة جمعاء 

أساسا لبناء القدرة على التكيف وتحقيق التقدم 
االجتماعي واالقتصادي. وتلتزم األمم المتحدة 
التزاما كامال بإسداء الدعم إلفريقيا فيما تبذله 

من جهود".
وتتفق الخطتان, كما قال األمين العام, على 

أهمية التغيير الذي يركز االهتمام على اإلنسان 
ويراعي كوكب األرض. ويمثل القضاء على 

الفقر األولوية المطلقة للخطتين, مؤكدا إن األمم 
المتحدة واالتحاد اإلفريقي يعمالن معا بشكل 

وثيق لتعميم الخطتين في خطط التنمية الوطنية 
والتعاون إلطالق الفرص الجديدة من منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية.
كما حث غوتيريش, دول العالم على دعم 
المساعي المبذولة من أجل إحالل السالم 

والرخاء في القارة األفريقية. وقال إن إنشاء 
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية يمكن 

أن تشجع التكامل اإلقليمي وتحرك النمو 
االقتصادي وتولّد فرص العمل للشباب األفارقة 

كما أنها ستخفف من وطأة الفقر وتفضي إلى 
قيام مجتمعات أكثر استقرارا وسلما.وأوضح في 
ذات السياق, إن الدول اإلفريقية "أظهرت قيادة 

جديرة بالثناء" في مكافحة جائحة كوفيد 19.

اإحي�ء يوم اإفريقي� تزامن� مع ذكرى ت�أ�سي�س منظمة الوحدة الإفريقية

 القارة ال�سمراء يف مواجهة حتديات 
ال�سحة والأمن الغذائي وال�سلم

يتم اليوم احي�ء يوم افريقي� الذي يتزامن مع ت�أ�سي�س منظمة الوحدة الإفريقية, املعروفة ح�لي� ب��سم الحت�د 

الإفريقي, يف وقت ت�سعى دول الق�رة ج�هدة ملواجهة التحدي�ت ال�سحية امللحة والأمن الغذائي وال�سلم وغريه�.

�سلط�ت الحتالل املغربية ق�مت مبم�ر�س�ت قمعية

 وفد حقوقي اأمريكي ن�سوي مينع بالقوة من دخول الأرا�سي ال�سحراوية املحتلة 
منع أول أمس وفد من الناشطات االمريكيات في مجال حقوق االنسان 

من شبكة  "Just Visit Western Sahara" من دخول األراضي 
المحتلة من الصحراء الغربية لزيارة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا, 

الخاضعة لإلقامة الجبرية في مسكنها ببوجدور المحتلة, حيث قامت 
سلطات االحتالل المغربية بترحيلهن بالقوة في مطار مدينة العيون 

المحتلة, حسب ما أفاد الوفد الحقوق النسوي االمريكي.
ولم تعط السلطات المغربية أسبابا مقنعة لرفضها دخول الوفد النسوي 
االمريكي, و الذي يضم أدريان كين, الرئيسة السابقة لمنظمة "قدامى 

المحاربين من أجل السالم", و وين كوفمان, األستاذة في كلية الحقوق بجامعة 
سان فرانسيسكو و الكسانا بيترز, معلمة متقاعدة, الى المناطق الصحراوية 

المحتلة, حسب ما نقلت وكالة االنباء الصحراوية )واص( عن الوفد.
وقالت )واص( أن "سلطات االحتالل المغربية عجزت عن تقديم أي 

مبرر قانوني لرفض دخول هؤالء الزوار األمريكيين و استعملت قوات 
االحتالل العنف اللفظي والجسدي ضدهن".وكان من المقرر أن يلتقي 
الوفد النسوي االمريكي مع تيم بلوتا و روث ماكدونو, وهما حقوقيتان 
أمريكيتان متواجدتان مع عائلة سلطانة خيا في منزلها منذ 15 مارس 

الماضي, تضامنا معها فيما تتعرض له من حصار و عنف من قبل قوات 
االحتالل المغربية.

وعلى الرغم من تواجد هؤالء النشطاء االمريكيين مع سلطانة خيا, اال 
أن قوات االحتالل المغربية واصلت عزل عائلة خيا بالقوة مع تهديد كل 
من يرغب في زيارتها أو مدها بالمواد الغذائية أو تقديم الدعم لها, حسب 

الوكالة. وكان منزل سلطانة خيا مسرحا العتداء نفذته قوات االحتالل 
المغربية االسبوع الماضي حينما قامت شاحنة كبيرة في ساعة متأخرة 

من الليل بمحاولة هدم المسكن و الحاق الضرر بقاطنيه, و ذلك لترهيب 
المواطنين الصحراويين العزل وثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي من 

أجل االستقالل.
وتتعرض سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة و والدتهما لحصار مشدد منذ 
أزيد من 18 شهرا بسبب نضالهن المتواصل عن حقوق اإلنسان في 

الصحراء الغربية ومطالبتهن بتقرير المصير للشعب الصحراوي. وقد 
أعربت وين كوفمان عن "استنكارها" للقمع الممارس من قبل سلطات 

االحتالل المغربية تجاه الزوار االجانب. و قالت في هذا السياق : "اذا كنا 
)الوفد النسوي االمريكي( نعامل بهذه الطريقة, فيمكن لكم أن تتخيلوا كيف 

يتم معاملة النساء الصحراويات في المناطق المحتلة".
وأضافت الناشطة االمريكية : "صرفت كثيرا من المال من أجل شراء 

تذاكر السفر ليتم ترحيلي بدون تقديم أسباب مقنعة, انه أمر مخزي". 
و "Just Visit Western Sahara" هي شبكة أطلقتها مجموعة 

من االمريكيين, تتولى مهمة الدفاع عن السالم و العدالة و حماية 
حقوق االنسان و فك الحصار عن الجزء المحتل من الصحراء الغربية 

والتحسيس بواقع االحتالل المغربي وسياسته القمعية المنتهجة ضد 
الصحراويين العزل. وتعمل الشبكة على تشجيع االمريكيين و االجانب 

على زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية للتعرف عن كثب عن 
الحقائق على أرض الواقع.

هيئات حقوقية تعلن امل�ساركة يف امل�سرية 

ال�سعبية �سد الغالء والقمع والتطبيع

نظام املخزن على �سفيح �ساخن
أعلنت مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية 

المغربية، المشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت اليها 
الجبهة االجتماعية األحد المقبل، تنديدا بالغالء الفاحش و 
قمع الحريات وللمطالبة بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع 

الكيان الصهيوني المحتل.
وفي هذا االطار, أعلنت الجامعة المغربية للتعليم -التوجه 

الديمقراطي-, المشاركة في هذا الموعد المقرر بمدينة 
الدار البيضاء, العاصمة االقتصادية للمملكة المغربية, 

موضحة أن انخراطها في هذه المسيرة االحتجاجية يهدف 
باألساس إلى "التعبير عن رفض نتائج الحوار االجتماعي, 

وإلدانة الغالء الفاحش والزيادات المهولة في أسعار 
المحروقات و المواد األساسية".

كما قررت من جهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام, 
االنخراط في هذا الشكل االحتجاجي, حيث أكد رئيسها, 
محمد الغلوسي, في تصريحات اعالمية, أن ذلك يعود 

إلى "استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة اإلفالت من 
العقاب, والتي تعد من األسباب الرئيسية المساهمة في 

الفقر والتفاوت االجتماعي )...(".
ولفت محمد الغلوسي الى أن الجمعية المغربية, التي هي 

عضو بالجبهة االجتماعية المغربية, ترى بأن "غياب 
الشفافية في مناخ المال واألعمال إلى جانب تضارب 

المصالح وسيادة االحتكار وضعف هيئات الحكامة, من 
معلالت المشاركة في هذه المسيرة".

من جانبها, أعلنت شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية 
بالمغرب, في بيان لها, انضمامها للمشاركين في هذه 

المسيرة الجماهيرية, و دعت الى المشاركة بقوة, احتجاجا 
على موجة الغالء و القمع, و للمطالبة بإطالق سراح 
المعتقلين السياسيين, وكذا للمطالبة بإلغاء كل اتفاقيات 

التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
وأشارت الشبكة الحقوقية المغربية الى أن "موجة الغالء 

المتصاعد مست أغلب المواد والخدمات األساسية من مواد 
غذائية و دواء وماء وكهرباء ومحروقات و تمدرس ونقل 
)...(, في ظل تراجع الدخل و استفحال البطالة و التسريح 

الجماعي والفردي للعمال".
وطالبت ذات الشبكة الحقوقية "بسن سياسة اجتماعية 

لمحاربة البطالة وحماية استقرار العمل وتحسين األجور 
عبر إقرار السلم المتحرك لألجور و األسعار, والرفع من 
الحد األدنى لألجور واإلسراع بتوحيده في القطاع الخاص 

والعام ووضع حد للفوارق الخيالية في األجور".
كما طالبت بالضغط الجماهيري "إلطالق سراح معتقلي 
االحتجاجات الشعبية و الصحفيين والحقوقيين ونشطاء 
وسائل التواصل االجتماعي و كل المعتقلين السياسيين 

بالمغرب, و إلغاء المتابعات الجارية في حق األساتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد )...("، كما أبرزت أن هذه المسيرة 
الجماهيرية ستكون مناسبة أخرى لتأكيد دعم الشغيلة و 
عموم الجماهير المغربية لكفاح الشعب الفلسطيني من 
أجل التحرر, و بناء دولته المستقلة على كامل ترابه, 
و عاصمتها القدس الشريف, وكذا إلدانة "كافة أشكال 

التطبيع مع العدو المحتل, و إدانة اإلعدامات اليومية التي 
يسقط من جرائها آالف الشهداء الفلسطينيين )...(".

وكانت الجبهة االجتماعية المغربية قد دعت في بيان 
توج اجتماع األمناء العامين للمنظمات السياسية والنقابية 
والحقوقية والجمعوية المكونة لها, عموم الشعب المغربي 
الى المشاركة القوية في المسيرة الشعبية المقررة يوم 29 
مايو بالدار البيضاء تحت شعار "مناهضة الغالء والقمع 

والتطبيع".

�سفري اجلمهورية العربية ال�سحراوية الدميقراطية لدى اأنغول  يرافع من اأجل عدالة الق�سية 

دعوة مل�ساعفة اجلهود الدبلوما�سية لت�سليط ال�سوء على مناورات املغرب الت�سليلية
شدد سفير الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية لدى أنغوال، الخليل أحمد محمود، 
أمس، على ضرورة مضاعفة الجهود 

الدبلوماسية على الصعيد اإلفريقي لتسليط 
الضوء على مناورات المغرب التضليلية، 

حتى ال يغرر بدول القارة السمراء التي تعتبر 
الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار.

وقال الدبلوماسي الصحراوي في تصريح 
لوكالة األنباء الجزائرية، أنه من "الضروري 

تسليط الضوء على المناورات التي يتبعها 
المخزن في اآلونة األخيرة للتغطية من جهة 

على الوضع الداخلي، ومحاولته من جهة 
أخرى تضليل الرأي العام الدولي وخاصة 

اإلفريقي بعدالة أطروحته المزعومة في 

الصحراء الغربية".
وأوضح الخليل أن "سعي المغرب لنشر 

األكاذيب حول ما أسماه اعتراف بعض الدول 
اإلفريقية بسيادته المزعومة على الصحراء 
الغربية من خالل فتح قنصليات او تمثيليات 

دبلوماسية لها في األراضي المحتلة، على 
غرار ما حدث مع أنغوال، إليهام الرأي العام 

المغربي والعالمي بحشد الدعم اإلفريقي 
ألطروحته، باءت اليوم بالفشل خاصة بعد 

تجديد بعض الدول االفريقية لموقفها الثابت 
من قضية الصحراء الغربية ودعم حق 

الشعب الصحراوي في الحرية واالستقالل".
وهنا ذكر الدبلوماسي أن هذه المغالطات 

جاءت إثر تقديم سفير أنغوال أوراق اعتماده 

إلى الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، وهو 
ما أحدث -حسبه- "زلزاال" في العالقات 

االنغولية-المغربية بحيث انه ألول مرة بعد 
اعتراف لواندا بالصحراء الغربية، يتم تعيين 

سفيرا لها هناك.
وحسب السفير، فإن قرار أنغوال لم يأت 

"اعتباطا"، بل كان ردا مباشرا وواعيا على 
جميع محاوالت نظام االحتالل المغربي 

فرض سياسات األمر الواقع  في الصحراء 
الغربية، كما يعبر عن "رفض صريح أيضا 

للضغوطات المغربية التي تمارسها على 
بعض الدول".

وأكد الخليل إلى أنه وقف من جديد عند 
الموقف االنغولي عقب لقائه األخير مع مدير 

العالقات الخارجية للحزب الحاكم في البالد، 
الذي أكد موقف لواندا الثابت من النزاع في 

الصحراء الغربية، و ان كل ما يروج له 
المغرب مجرد إشاعات، وهو نفس الموقف 
الذي عبر عنه مندوب أنغوال خالل تدخله 

في أشغال اللجنة الرابعة لتصفية االستعمار 
التابعة لألمم المتحدة حيث أيد حق الشعب 
الصحراوي في تقرير المصير و أكد أن 

قضية الصحراء الغربية قضية تصفية 
استعمار.

وأشاد ممثل الصحراء الغربية بهذا الموقف 
الدبلوماسي االنغولي الذي اعتبره "ردا قويا" 

على الدعاية المغربية و"رفضا صريحا 
لمحاوالت نظام اإلحتالل المغربي فرض 

األمر الواقع االستعماري في الصحراء 
الغربية"، مجددا استعداد وعزم الجمهورية 
الصحراوية على "تعميق عالقات التعاون 

بين البلدين".
كما أظهرت أنغوال اهتمامها خاصا بالنزاع 
في الصحراء الغربية عندما تطرق اعالمها 

الرسمي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع 
من أجل الحرية واالستقالل بمناسبة حلول 
الذكرى ال49ـ إلعالن الكفاح المسلح في 
الصحراء الغربية في 20 مايو 1973، 

مخصصا حيزا هاما من البرامج اإلذاعية 
والمتلفزة وصفحات الجرائد المطبوعة 

واإللكترونية، لشرح أبرز معالم المسيرة 
النضالية للشعب الصحراوي.



ارتكبت يف �سياق عدوان ماي 2021 على املدنيني يف قطاع غزة

منظمات فل�سطينية ت�سلم مذكرة
لـ »اجلنائية الدولية« حول جرائم احلرب ال�سهيونية
قدمت ثالث منظمات حقوق اإن�سان فل�سطينية، وهي: موؤ�س�سة احلق، ومركز امليزان، واملركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، 

مذكرة ملكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ت�سمل و�سفا وحتليال دقيقا جلرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية 

التي ارتكبت يف �سياق العدوان احلربي ال�سهيوين يف ماي 2021 على املدنيني الفل�سطينيني يف قطاع غزة.
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وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 
راجي الصوراني: »إن عدوان ماي 2021 على 

قطاع غزة هو المثال األحدث على سلسلة العمليات 
العسكرية األكثر تدميراً والتي تهدف إلى إلحاق 

أضرار ومعاناة بصورة غير متناسبة بالمدنيين في 
قطاع غزة، الذي يقبع منذ 15 عاماً لحصار غير 

قانوني.«
وقعت العملية،« في ظل موجة عالية من القمع 

شنتها السلطات الصهيونية في كافة أرجاء فلسطين 
المحتلة: اشتدت حدة التوتر بعد أن أمرت المحاكم 

الصهيونية بطرد عائالت فلسطينية من منازلهم في 
حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة ونقل 

ملكية هذه األراضي للمستوطنين اإلسرائيليين. 
وعلى إثر ذلك، اندلعت احتجاجات جابت أنحاء 

فلسطين والتي قابلتها سلطات االحتالل بمزيد من 
القمع واستخدام العنف والقوة العسكرية. في القدس 

وداخل الخط األخضر، تُرجم هذا إلى موجات 
من االعتقاالت التعسفية وعنف من قبل الشرطة 
وحشد متطرفين يهود يعدمون الفلسطينيين دون 

محاكمة تحت حماية ودعم السلطات الصهيونية؛ 
أما في الضفة الغربية، فقد عمقت قوات االحتالل 

مظاهر االحتالل وتضييق الخناق على الفلسطينيين. 
وتعرض قطاع غزة لهجوم عسكري واسع النطاق 

استمر 11 يوًما من القصف العنيف الذي أسفر عن 
مقتل 240 وجرح 1968 فلسطينًيا.

وبينما تشكل هذه األحداث السياق الذي يجب النظر 
فيه إلى الوقائع، يركز التحليل المدرج في المذكرة 
بشكل خاص على الجرائم الدولية التي ارتكبت في 

قطاع غزة، استكمااًل للهجمات العسكرية السابقة 
على قطاع غزة والحصار غير القانوني، الذي يدخل 

عامه الخامس عشر.
وتكشف المذكرة ارتكاب سلطات االحتالل جرائم 

خطيرة على نطاق واسع تدخل في اختصاص 
المحكمة ضد المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية 
المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم القتل 

العمد، أو التسبب عمداً في معاناة كبيرة أو إصابة 
خطيرة بالجسد أو الصحة، والتدمير الواسع 

للممتلكات، والهجمات المتعمدة ضد األهداف 
المدنية، واالستخدام غير المتناسب للقوة، في إطار 
احتالل عسكري يندرج في سياق نزاع مسلح دولي 

ومقترن به.

ويؤكد مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن 
»ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم النظر إليه 

في سياق االحتالل الصهيوني المّطول والعدواني 
لألرض الفلسطينية بأكملها وارتكاب الموسع 

لجرائم ممنهجة ضد االنسانية، بما في ذلك الفصل 
العنصري »األبارتهايد« وجرائم الحرب الخطيرة.«

من جهته، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان 
لحقوق االنسان، »انتظر الضحايا بالفعل فترة 

طويلة، فكم سيحتاج الفلسطينيون في قطاع غزة 
لالنتظار قبل أن تحاسب المحكمة الجنائية الدولية 

االحتالل الصهيوني؟«
وتخلص المذكرة المقدمة إلى أن إجراء تحقيق فوري 

وملموس وشامل وفتح المحكمة الجنائية لقضايا 
محددة ضد المتهمين الصهاينة هو الطريقة الوحيدة 
إلنهاء عقود من اإلفالت من العقاب على الجرائم 

المرتكبة بحق الفلسطينيين، وبالتالي تمنعهم من 
االرتكاب المستمر والحالي للجرائم ويسهم في منع 

ارتكاب المزيد منها. فمنذ احتاللها لفلسطين، ارتكبت 
قوات االحتالل الصهيوني انتهاكات بحق القانون 
الدولي بال هوادة وبشكل صارخ، في مخالفة لجل 

أحكام القانون الدولي التقليدي والعرفي، مما يعرقل 
ويقضي على أي منظور لـ »عملية سالم« تؤدي 

إلى حل عادل.  لذلك، فإن المالحقة القضائية الفعالة 
مبررة كونها المالذ األخير الستعادة االحترام للعدالة 

الدولية وتحقيقها.

قال اإن الوكالة اإحدى الأولويات على 

اأجندة اخلارجية الفل�سطينية

املالكي يلتقي املفو�ض 
العام لـ »الأونروا«

لتقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني 
رياض المالكي، أمس، المفوض العام لوكالة 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى )األونروا(، فيليب الزاريني، 
بحضور القائمة بأعمال مديرة عمليات الوكالة 

بالضفة الغربية سينديكتا نكومراه.
وأكد الوزير المالكي أن وكالة »األونروا« هي 

إحدى األولويات على أجندة وزارة الخارجية 
وأن قضية الالجئين دوماً أولوية لدولة فلسطين، 

وتطرق إلى مؤتمر المانحين المقرر عقده في 
23 حزيران/يونيو، باإلضافة إلى أهمية العمل 

من أجل تجديد تفويض الوكالة في الجمعية العامة 
نهاية هذا العام.

وشدد على أهمية التنسيق في كافة القضايا 
المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين، بهدف الحفاظ على 

جودة الخدمات وديمومتها، خاصة في ظل البيئة 
االقتصادية والسياسية الحالية. كما أثار الوزير 
المالكي مع المفوض العام موضوع تعويضات 

المتقاعدين العاملين في الوكالة بلبنان، وبحثا 
في كيفية حماية حقوقهم التقاعدية، ضمن الواقع 

المالي والبنكي الذي تعيشه لبنان مؤخرا.
وأشاد الوزير المالكي بكافة جهود األونروا 

ودورهم المهم في األرض الفلسطينية المحتلة، بما 
في ذلك القدس وقطاع غزة بشكل خاص وغيرها 

من مناطق العمليات. 
بدوره، أطلع المفوض العام الوزير المالكي على 

بعض التحديات التي تتعرض لها الوكالة منها 
ما هو شبيه لتلك التي تواجهها دولة فلسطين 

كونهم يقدمون خدمات توازي تلك التي تقدمها 
الحكومات، وإمكانية التعاون في إيجاد حلول 

ورسم خطط مشتركة.
لليوم الـ 144 على التوايل

500  معتقل اإداري يوا�سلون 
مقاطعة حماكم الحتالل 

يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني 
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل الصهيوني لليوم 
الـ144 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة 

االعتقال اإلداري.
وتشكل مقاطعة محاكم االحتالل إرباكا لدى إدارة 

معتقالت االحتالل، وتساهم في تعريف الوفود 
األجنبية التي تزور المعتقالت كل فترة بقضية 

االعتقال اإلداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها 
ونقلها للعالم. وعادة ما تتخذ سلطات االحتالل 

الصهيوني إجراءات عقابية ضد المعتقلين 
المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، 

وتجديد االعتقال اإلداري لهم.
وكان المعتقلون اإلداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا 

يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية لكل 
إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو 
محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه 

بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح 
وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، ليكون 
االحتالل الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 

هذه السياسة.
وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات المعتقالت، 

بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن 
الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.

منذ احتالل مدينة القدس عام 1967، عملت سلطات االحتالل الصهيوني على 
تهويد المدينة المقدسة بال هوادة، وبكل الوسائل الممكنة، بهدف تغيير واقعها 

الجغرافي والديموغرافي، لمنع أي سيادة فلسطينية مستقبلية عليها.
وتستخدم سلطات االحتالل مجموعة من الوسائل واألساليب لتحقيق أهدافها، 

بدًءا من عزل شرقي القدس عن باقي الضفة الغربية، من خالل بناء مجموعة 
من المستوطنات، باإلضافة لجدار الفصل العنصري، وإلغاء تصاريح اإلقامة 

للفلسطينيين المقيمين في الخارج، والتهميش االقتصادي، وهدم المنازل، وتقطيع 
أوصال األحياء العربية في شرقي القدس، وجعلها جزًرا منعزلة. وتتكرر 

عمليات هدم المنازل في شرقي القدس بدعوى البناء بدون ترخيص، أو بدعوى 
بناء مراكز تجارية، وشق الطرق، وغيرها من األساليب الملتوية بهدف تهويد 

المدينة المقدسة.
وقال وزير شؤن القدس، فادي الهدمي، إن هناك أكثر من 20 ألف شقة 

سكنية تهددها بلدية االحتالل في القدس بالهدم. وأضاف، خالل مشاركته في 
الندوة الدولية للقدس والمسجد األقصى، التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية 

في جمهورية تركيا، إن »سلطات االحتالل هدمت قرابة الـ500 مبنى سكني 
بمحافظة القدس خالل العامين الماضيين«، موضًحا أن باالحتالل زاد زيادة 

ملحوظة منذ بداية العام الماضي من سياسة إجبار المواطنين على هدم منازلهم 
ذاتيًّا.

وأشار الهدمي إلى أن سلطات االحتالل تصعد من أنشطتها االستيطانية في 
القدس، من خالل توسيع المستوطنات القائمة، وربطها عبر سلسلة من الشوارع، 
واألنفاق، والجسور، ضمن مخطط يهدف إلى ترسيخ مخطط صهيوني تهويدي.

وأكد أن االحتالل يسعى من وراء مشروع تسوية األراضي في القدس، الذي يعد 
من أخطر المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها، إلى االستيالء على المزيد من 
الممتلكات الفلسطينية، عبر ما يسمى بقانون »أمالك الغائبين«، وطمس المعالم 

العربية والفلسطينية، وهو مشروع استيطاني بامتياز.

تغيير جغرافي وديموغرافي
من جهته كد مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية، زياد 

الحموري، أن سلطات االحتالل، ووفًقا للمخططات التي وضعتها تعمل على 
هدم أكبر عدد ممكن من المباني في جميع أنحاء القدس، في سياق تهويد المدينة 

المقدسة وتهجير سكانها، من أجل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها.
وأكد الحموري، أن المعادلة األهم لالحتالل، هي تهجير المقدسيين من القدس؛ 

حيث يبلغ عدد المقدسيين اليوم حوالي 320 ألًفا، وهم يعملون على تهجير أكثر 
من 200 ألف مقدسي، وأن يبقى أقل من 100 ألف داخل حدود البلدية، ولذلك 

يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق هدفهم من هدم للمنازل، والضغوط 
االقتصادية، وإلغاء لإلقامات، في مقابل جلب أكثر من 300 ألف مستوطن إلى 

القدس.

وأضاف: »بحسب تقديراتنا؛ يتهدد الهدم الفوري ما يقرب من 25 ألف منزل، 
بقرارات صادرة عن محاكم االحتالل في أنحاء القدس كافة، وهو رقم مخيف 
ومرعب، نحن نتحدث عن تشريد ما يقرب من 100 ألف مقدسي في حال تم 

الهدم«.
ويوضح الحموري أنه منذ بداية العام الجاري، هدم االحتالل 80 بيًتا ومنشأة 

في القدس، بينما هدم خالل العام الماضي 140 بيًتا ومنشأة، لكن الرقم يرتفع لـ 
500 بيت ومنشأة ُهدمت خالل العامين الماضيين في محافظة القدس.

وبيّن أن كل قرارات الهدم التي تصدرها محاكم االحتالل، تأتي بذريعة البناء 
دون ترخيص، وهو ما يخالف القانون الدولي، الذي يفرض على االحتالل 

الحفاظ على األمر الواقع في القدس، وعدم المساس به، وتسهيل حياة السكان، 
بينما يضيق االحتالل على المقدسيين، ويضغط عليهم من كل نواحي الحياة، 

ويرفض منحهم التراخيص الالزمة للبناء، ويحتاج المقدسي لفترة زمنية تتراوح 
ا؛ حيث يكلف  ما بين 8 إلى 10 سنوات للحصول على الترخيص المكلف جًدّ

ترخيص البناء ما بين 50 إلى 60 ألف دوالر أمريكي.
ويوضح مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية، أن الخوف األكبر 
للمقدسيين اليوم هو حدوث عمليات هدم جماعي، فهناك مناطق كثيرة فيها أوامر 

هدم ألكثر من 100 بيت في نفس المنطقة، مثل: سلوان، وجبل المكبر، الذي 
يوجد فيه 132 منزال مهددا بالهدم، والمنطقة المحيطة بمطار قلنديا التي يوجد 
فيها 135 منزاًل مهددا بالهدم، كما يتهدد الهدم أحياء بأكملها مثل حي البستان، 

وحي العباسية، وهذه كلها يمكن أن تهدم في يوم واحد كما حدث في منطقة وادي 
أبو الحمص قبل سنتين، حينما هدم 85 بيتا ومنشأة في يوم واحد، كما شاهدنا 

خالل الفترات الماضية أنه هدم 30 منزال في يوم واحد في قلنديا.

الهدم الذاتي وسلب األراضي
ويعدُّ الحموري أن الهدم الذاتي هو أكثر األشياء التي تؤلم المقدسيين؛ حيث 
زادت سلطات االحتالل زيادة كبيرة من سياسة إجبار المقدسيين على هدم 

منازلهم ذاتًيّا؛ فالهدم الذاتي أحد أسوأ العقوبات التي يمكن أن يواجهها أي إنسان، 
ا، فكيف حينما تجبر على هدم منزلك بيدك. فالهدم نفسه عقوبة قاسية جًدّ

وأضاف: »االحتالل قام ومنذ العام 1948 على هدم قرانا وبيوتنا وقتل وتشريد 
الناس، وفي عام 1967 على سبيل المثال، ُمِسَح حي الشرف المقابل لحائط 

البراق بالكامل، وهدم جزء منه على رأس ساكنيه«.
يوضح الحموري أن االحتالل سلب ٪87 من األرض، ولم يبق للمقدسيين سوى 
٪13 للبناء، مبيًنا أن ٪35 من األراضي المسلوبة أقام عليها االحتالل مجموعة 

من المستوطنات، مثل: غفعات زائيف وبسكات زائيف، والنبي يعقوب، والتلة 
الفرنسية، و٪52 أراضي خضراء، يفترض أن تكون مالعب وحدائق لصالح 

المقدسيين، لكن معظمها أُلحق بالمستوطنات، أو أقيم عليها مشاريع لخدمة 
المستوطنين.

20  األف �سقة مهددة بالهدم

هدم املنازل.. �سيا�سة �سهيونية ممنهجة لتهجري املقد�سيني

الوكالت



األربعاء 25 ماي 14
2022المـوافق  

لـ 24 شوال 1443 ه  

ديني

أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 

 فوائد من سورة الجمعة

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

األهداف التفصيلية التالية:
 1- فهم شخصية محمد صلى 
)النبوية(  وسلم  عليه  اهلل 
من خالل حياته وظروفه التي 
أن  من  للتأكد  فيها،  عاش 

والسالم  الصالة  عليه  محمدًا 
لم يكن مجرد عبقري سمت به 
ولكنه  قومه،  بين  عبقريته 
اهلل  أيّده  رسول  ذلك  قبل 
من  وتوفيق  عنده  من  بوحي 

لدنه.
بين  اإلنسان  يجد  أن   -2  
في  األعلى  للمثل  صورة  يديه 
الحياة  شؤون  من  شأن  كل 
منها  يجعل  كي  الفاضلة، 
ويسير  به  يتمسك  دستورًا 
اإلنسان  أن  ريب  وال  عليه 
أعلى في  مهما بحث عن مثل 
الحياة فإنه  نواحي  ناحية من 
واجد كل ذلك ص21 في حياة 
عليه  اهلل  صّلى  اهلل  رسول 
وسلم على أعظم ما يكون من 
جعله  ولذا  والكمال.  الوضوح 
كلها  لإلنسانية  قدوة  اهلل 
فِي  َلُكمْ  كاَن  }َلَقدْ  قال:  إذ 
حَسَنٌَة{  ُأسْوٌَة  اهللَّ  رَسُوِل 

]األحزاب 33/ 21[ .
 3- أن يجد اإلنسان في دراسة 
والسالم  الصالة  عليه  سيرته 
ما يعينه على فهم كتاب اهلل 
تعالى وتذوق روحه ومقاصده، 
إذ إن كثيرًا من آيات القرآن إنما 
تفسرها وتجّليها األحداث التي 
اهلل  صّلى  اهلل  برسول  مرت 

عليه وسلم ومواقفه منها.

المسلم  لدى  يتجمع  أن   -4  
صّلى  سيرته  دراسة  خالل  من 
اهلل عليه وسلم، أكبر قدر من 
اإلسالمية  والمعارف  الثقافة 
منها  كان  ما  سواء  الصحيحة، 
األحكام  أو  بالعقيدة  متعلقًا 
أو األخالق، إذ ال ريب أن حياته 
عليه الصالة والسالم إنما هي 
لمجموع  نيرة  مجسدة  صورة 

مبادئ اإلسالم وأحكامه.
المعلم  لدى  يكون  أن   -5  
والداعية اإلسالمي نموذج حيّ 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهلل  صّلى  محمد  كان  فلقد 
ناصحًا  معلمًا  وسلم  عليه 
ومربيًا فاضاًل لم يأل جهدًا في 
الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
والتعليم  التربية  من  كل  إلى 
دعوته.  مراحل  مختلف  خالل 
وإن من أهم ما يجعل سيرته 
وافية  وسلم  عليه  اهلل  صّلى 
بتحقيق هذه األهداف كلها أن 
والسالم  الصالة  عليه  حياته 
اإلنسانية  النواحي  لكل  شاملة 
في  توجد  التي  واالجتماعية 
فرد  إنه  حيث  من  اإلنسان 
مستقل بذاته أو من حيث إنه 

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

المستقيم في سلوكه،  للشاب 
األمين مع قومه وأصحابه، كما 
تقدم النموذج الرائع لإلنسان 
بالحكمة  اهلل  إلى  الداعي 
الباذل  الحسنة،  والموعظة 
منتهى الطاقة في سبيل إبالغ 
الذي  الدولة  ولرئيس  رسالته، 
وحكمة  بحذق  األمور  يسوس 

في  المثالي  وللزوج  بالغة، 
حسن معاملته، ولألب في حنو 
دقيق  تفريق  مع  عاطفته، 
لكل  والواجبات  الحقوق  بين 
وللقائد  واألوالد،  الزوجة  من 
والسياسي  الماهر  الحربي 
وللمسلم  المحنك،  الصادق 
الجامع- في دقة وعدل- بين 

لربه،  والتبتل  التعبد  واجب 
اللطيفة  الفكهة  والمعاشرة 
مع أهله وأصحابه. ال جرم إذن، 
صّلى  النبي  سيرة  دراسة  أن 
إال  ليست  وسلم  عليه  اهلل 
اإلنسانية  الجوانب  لهذه  إبرازًا 
أرفع نموذج  كلها مجسدة في 

وأتم صورة.

وآياتها  المنورة  المدينة  في  الجمعة  سورة  نزلت 
الجمهور، ففي صحيح  ِإحدي عشرة، وهذا اختيار 
عنه  اهلل  رضي   – هريرة  َأبي  عن  وغيره  البخاري 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عند  جلوسًا  “كنا  قال   –
وسلم حين نزلت سورة الجمعة، فتالها، فلما بلغ 
له  قال   … ِبِهمْ(  يَْلحَُقوا  ا  َلمَّ مِنْهُمْ  )وَآخَِرينَ 
رجل: يا رسول اهلل- من هؤالء الذين لم يلحقوا 
على  يده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فوضع  بنا؟ 
سلمان الفارسي، وقال: »والذي نفسي بيده لو كان 
اإليمان بالثريا لناله رجال من هؤالء … «” الحديث. 
وِإسالم َأبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. وأَلن َأمر 
في  جاَء  الذي  لهو  َأو  تجارةٍ  مجئ  االنفضاض عند 
بقوله  ِإليه  المشار  اليهود  َأمر  وكذا  السورة،  آخر 
زَعَمْتُمْ  ِإْن  هَادُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  )يَا  تعالى: 
ِإال  النَّاِس( لم يكن  َأوْلِيَاُء هلِلَّ مِنْ دُونِ  َأنَُّكمْ 
بالمدينة، وهذه السورة تشتمل على فوائد نذكر 

طرفا منها.
 فضل سورة الجمعة 

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

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

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

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

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

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

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

أقرب  فيكون  أمته،  ألحوال  حاله  مماثلة  الثاني- 
إلى موافقتهم، الثالث- انتفاء سوء الظن عنه في 
تبليغه وتعليمه ما أوحي إليه من القرآن واألسرار.

خاصة  ليست  وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3  
عامة  فهي  جمعاء،  البشرية  تشمل  بل  بالعرب 
للناس جميعا في زمنه، وفي األزمان الالحقة إلى 
يَْلحَُقوا  َلمّا  مِنْهُمْ  }وَآخَِرينَ  القيامة:  يوم 

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

الجمعة وأنه يوم المسلمين. 
وأما أول جمعة جمعها النبي صلى اهلل عليه وسلم 
فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة 
الثنتي  االثنين  يوم  المدينة  رسول اهلل قدم  ألن 
بقباء  فأقام  األول  ربيع  من  خلت  ليلة  عشرة 

وقت  فأدركه  المدينة  إلى  الجمعة  يوم  خرج  ثم 
الجمعة في بطن واد لبني سالم بن عوف كان لهم 
فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد، وخطب 
فيه أول خطبة خطبها بالمدينة وهي طويلة ذكر 
األحكام  بعض  »تفسيره«.  في  القرطبي  نصها 

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

بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.
الحسن:  قال  الجمعة:  تصح  به  الذي  العدد   –  2   
الليث وَأبو يوسف:  تنعقد الجمعة باثنين، وقال 
تنعقد بثالثة، وقال َأبو حنيفة: تنعقد بَأربعة، 
الشافعي:  وقال  رجال،  عشر  باثني  ربيعة:  وقال 
ِإلى  منهم  كل  استند  هؤالِء  ولعل  رجال،  بَأربعين 
ِإحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج 
من خرج لمشاهدة التجارة التي جاَء بها دحية من 

الشام.
تعالى:  قوله  دلَّ  الخطبة  في  شرط  –   القيام   3  
َأداء  )وَتَرَُكوكَ َقائِمًا( على َأن القيام شرط في 
خطبة الجمعة، وجاَء في صحيح مسلم عن جابر 
َأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يخطب 
قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبََّأك 
وعلى هذا  إلخ  كذب  جالسًا فقد  كان يخطب  َأنه 

الرأي جمهور الفقهاِء.
الجمعة من غير خطبة، وهو قول  4 – ال تصح   
قال  وبه  مستحبة،  هي  الحسن:  وقال  الجمهور، 
الرأي  الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا  ابن 
ومن  َقائِمًا(.   )وَتَرَُكوكَ  تعالى:  قوله  ظاهر 
السنة َأن يتكيَء الخطيب على قوس َأو عصا، ففي 
سنن ابن ماجة بسنده )َأن رسول اهلل صلى اهلل 
الحرب خطب على  ِإذا خطب في  كان  عليه وسلم 
قوس، وِإذا خطب في الجمعة خطب على عصا(. 
ويسلم الخطيب على الناس ِإذا صعد على المنبر 
)َأن  ابن ماجه بسنده  الشافعي وغيره، روى  عند 
المنبر  ِإذا صعد  النبي صلى اهلل عليه وسلم كان 
سلَّم(. ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة عند 

الجمهور.
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العا�صمة

توقيف 5 م�شتبهين في 
�سرقة مركبة ببئر التوتة

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر من توقيف 
خمسة أشخاص مشتبه في تورطهم في سرقة 

مركبة ببئر التوتة، حسب ما أفاد به أمس، بيان 
لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن عملية التوقيف “تمت 
تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وهذا 
بعد تسجيل شكوى من قبل أحد المواطنين 

بخصوص قيام مجهولين بالولوج إلى مسكنه 
تحت جنح الظالم، حيث قاموا بسرقة هاتفه 

النقال ومفاتيح مركبته وسرقة المركبة.
وبعد تكثيف األبحاث والتحريات، تمكن عناصر 

األمن من توقيف الفاعلين واسترجاع المركبة 
في نفس اليوم. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام 

النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال اإلجراءات 
القانونية، يضيف البيان.

ر. ن

الم�سيلة 

 حجز قرابة
 14 األف قر�س مهلو�س 

تمكن أفراد المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
بالمسيلة من توقيف شبكة إجرامية مختصة في 

المتاجرة بالمؤثرات العقلية أسفرت العملية على 
توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 29 

و30 سنة ووحجز كمية معتبرة من المهلوسات، 
حسبما أفاد به بيان صدر أمس عن خلية 

اإلتصال واإلعالم.
وذكر البيان أن العملية مكنت من حجز 

13755 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 
300 ملغ مع حجز شاحنة ودراجة نارية، وفور 

اإلنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهما 
أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.

 محمد. ق

متاأثرا بوعكة �صحة تعر�ض لها في 

اأفريل الما�سي

 وفاة رئي�س بلدية 
يوب ب�سعيدة

   
توفي رئيس المجلس الشعبي لبلدية يوب 

بوالية سعيدة رحماني الشيخ عن عمر يناهز 
40 سنة إثر وعكة صحية، حسبما علم أمس 
من مصالح الوالية. وقد توفي الفقيد ليلة أول 

أمس بالمستشفى الجامعي "عبد القادر حساني" 
لسيدي بلعباس إثر وعكة صحة تعرض لها 

شهر أفريل الماضي.
وإثر تلقيهم خبر وفاة المرحوم رحماني 

الشيخ، تقدم كل من والي سعيدة، عبد العزيز 
جوادي، ورئيس المجلس الشعبي الوالئي, 

محمد رفاس, ورؤساء المجالس الشعبية البلدية 
للوالية, بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد, وفقا 

لنفس المصدر.وكان المرحوم قد انتخب رئيسا 
للمجلس الشعبي لبلدية يوب عن القائمة الحرة 

"أمل”. وسيوارى جثمان الفقيد إلى مثواه األخير 
اليوم الثالثاء بمقبرة بلدية يوب.

ق. و

الطلب الكبير ت�سبب في تعطل 

الحجز االلكتروني

 جميع الرحالت البحرية
  نحو "األيكانت" محجوزة

 حــــتى �سبتمبــــــــر 
أرجع المدير التجاري للشركة البحرية 

لنقل المسافرين كريم بوزناد تعطل الحجز 
اإللكتروني قبل أيام إلى زيادة الطلب الذي فاق 

10 آالف طلب في اليوم الواحد. 
وأوضح بوزناد خالل حلوله ضيفا على قناة 
وطنية، أن النقل البحري يعرف إقباال كبيرا 
واكتظاظا بعد توقفه في فترة كورونا، حيث 

تسبب في خسائر مالية بـ15 مليار دينار. 
وأكد المتحدث أن الحجز عبر الشركة البحرية 
لنقل المسافرين أصبح يتم إلكترونيا، كاشفا أن 
620 سيارة تدخل الجزائر عبر النقل البحري 

أسبوعيا.
أما بخصوص األسعار فقال إن األسعار 
المتداولة حول تذكرة السفر غير حقيقية، 

حيث خفضت الشركة أسعار التذاكر بـ50 
بالمائة، مضيفا أن الطلب الكبير على رحالت 

الشركة راجع إلى انخفاض أسعارها مقارنة 
بالشركات األجنبية، حيث سجلت الشركة أن 

كل الرحالت نحو أليكانت محجوزة حتى شهر 
سبتمبر واألمر تقريبا نفسه نحو مرسيليا. من 
جهة ثانية أكد المتحدث أن باخرة طارق بن 
زياد ستستأنف رحالتها نهاية جوان الداخل.

ر. ن

 نظمته المديرية

 العامة للأمن الوطني 

 ملتقى وطني حول
 الوقاية من المخدرات
في إطار الشراكة مع الجامعة الجزائرية، 

نظمت المديرية العامة لألمن الوطني، ممثلة 
في مصالح أمن والية البويرة، أمس، بالتنسيق 
مع جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة، ملتقى 

وطني حول ظاهرة المخدرات في المجتمع 
الجزائري، على مستوى قاعة المحاضرات 

الكبرى بذات الجامعة.
هذا الملتقى الذي أشرف على افتتاحه 

الرسمي والي والية البويرة لكحل عياط عبد 
السالم، بحضور رئيس أمن والية البويرة 

ومدير الجامعة، والذي يدوم يومين، يهدف 
إلى مناقشة آليات مكافحة ومعالجة ظاهرة 
المخدرات وسط المجتمع، بشقيها الوقائي 
والردعي، من خالل مداخالت إلطارات 

مختصة من األمن الوطني، الدرك الوطني، 
الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، خبراء، 
أساتذة جامعيين وفاعلين من المجتمع المدني.

كما تعد هذه التظاهرة، سانحة لألسرة الطالبية 
وباقي أطياف المجتمع المدني، لزيارة 

المعرض المنظم بالمناسبة، واإلطالع عن 
قرب، على الوسائل والتقنيات الحديثة التي 

تعتمدها المصالح العملياتية للشرطة والشركاء 
األمنيين لمحاربة ظاهرة المخدرات، إضافة 
إلى مختلف الدعائم التوعوية التي تهدف إلى 

إشراك المواطن في مواجهة هذه اآلفة والوقاية 
منها.

ق. و

�سعيدة:

توقيف 8 اأ�سخــــا�س 
 متورطين في جريمــــة 

قتــــــــل فتـــــــــاة
تمّكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة 

الوالئية للشرطة القضائية بسعيدة من توقيف 
ثمانية أشخاص تورطوا في جريمة قتل فتاة.

تعود وقائع هذه القضية حسب ذات السلك 
األمني إلى الخميس الماضي، حين استقبلت 

مصلحة االستعجاالت الطبية بالمؤسسة 
العمومية االستشفائية "احمد مدغري" لمدينة 

سعيدة جثة فتاة تبلغ 20 سنة، تعرضت 
لطعنات سكين قاتلة بمنطقة أوالد بوزيان 

1 الواقعة بالجهة الغربية لمدينة سعيدة أدت 
لمقتلها.

ومّكنت التحقيقات الميدانية التي باشرتها 
العناصر المختصة، من تحديد هوية المشتبه 
فيه الرئيسي وتوقيفه، إضافة إلى توقيف بقية 
األشخاص الضالعين في الجريمة. وتّم انجاز 

إجراء قضائي في حق الموقوفين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 31 و43 سنة من بينهم امرأة، 

وتقديمهم هذا االثنين أمام نيابة الجمهورية 
لدى محكمة سعيدة بتهم جناية القتل العمدي 

مع سبق االصرار والترصد وعدم التبليغ 
عن جناية، وعدم مساعدة شخص في خطر 

وطمس آثار جريمة.
ق. م

�ش. زمو�ش

قال علي ارزقي في تصريحات لإلذاعة 
الجزائرية إن المشاريع الجاري إنجازها حاليا 

تهدف إلى توسعة شبكة النقل عبر الميترو 
بالجزائر العاصمة، من خالل رفع عدد 

المحطات الى 58 محطة وعلى طول 60 
كلم، مشيرا إلى أن الدولة رصدت أغلفة مالية 
معتبرة لتسريع وتيرة اإلنجاز وضمان التسليم 

في اآلجال المحددة .
 وبخصوص آلة الحفر الجديدة التي جلبتها 
مؤسسة "كوسيدار" ، قال علي ارزقي إنها 
تستعمل ألول مرة في الجزائر في مثل هذه 

المشاريع وهي  متطورة جدا وهي بمثابة 
مصنع  متكامل بحيث تقوم بعملية حفر النفق 

وتشييده  في نفس الوقت، وهو ما يساعد على 
التقدم في األشغال بسرعة و بسواعد و قدرات 
جزائرية كما صرح ارزقي بان  تكلفة انجاز 
األشغال الفنية و الهندسية على مستوى ربط 

المطار الدولي بشبكة الميترو عبر الحراش 
تتم وفقا لآلجال المحددة، وقال إن هذه التوسعة  

تم  رصد مبلغ ضخم إلنجاز المنشأة الفنية 
والهندسية بقيمة  93 مليار دينار . 

وزيادة على ذلك، كشف على ارزقي بان هناك 
مرحلة ثانية من أشغال التوسعة لربط وادي 

السمار بالحراش وتضم 9 محطات وعلى 
طول 5،9 كلم، مشيرا إلى ان هذا الخط حيوي 
جدا خصوصا وانه يمر عبر أربع بلديات تضم 

مرافق اجتماعية واقتصادية حيوية وأقطاب 
جامعية، وسيسمح هذا الخط بتوفير خدمات 

النقل عبر الميترو ألكثر من 400 ألف مسافر 
يوميا. على صعيد متصل، كشف على أرزقي 

عن وجود امتداد آخر يجري إنجازه ويربط 
حي عين النعجة بمدينة براقي المعروفة بكثافة 

السكان ويمتد على طول أكثر من 4،4 كلم 
ويضم 04 محطات. وقال إن المشروع يوجد 

في مراحل متقدمة وخصوصا في مجال أشغال 

الهندسة المدنية حيث بلغت نسبة اإلنجاز أكثر 
من 78 بالمائة في مرحلته األولى. 

وأضاف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو 
الجزائر بأن هناك مرحلة ثانية إلنجاز النظام 

الكلي ألشغال التوسعة ستنطلق في غضون 
األشهر المقبلة، موضحا بان بداية عملية 

التشغيل ستتم على مرحلتين، األولى في سنة 
2024 والثانية مع حلول عام 2025. وقال 

أرزقي إن الدراسات الخاصة بعملية التوسعة 
استكملت خصوصا وأن هذه المنطقة تعرف 

اختناقا مروريا كبيرا.
وأشار إلى أن المرحلة األولى من أشغال 

التوسعة عبر المنطقة الغربية من العاصمة 
ستبدأ بإنجاز محطة ساحة الشهداء- حي 

"شوفالي" على طول 9،5 كلم ، ثم يليها الخط 
الرابط بين حي الشوفالي ومدينة أوالد فايت 

عبر كل من الشراقة و دالي إبراهيم  و درارية 
على امتداد طوله 26 كلم.

 وقع كل من مجمع "اتصاالت الجزائر" 
والمجمع الصناعي العمومي للصناعات 

 Elec“ االلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية
ElDjazaïr” أول أمس، اتفاقية تعاون تهدف 

الى دعم وتشجيع المنتج الوطني.
وقد وقع هذه االتفاقية، كل من الرئيس المدير 
العام للمجمع العمومي "اتصاالت الجزائر", 
خالد زرات, و الرئيس المدير العام للمجمع 

الصناعي العمومي "إيالك الجزائر", مصطفى 

فرفارة, خالل حفل حضره كل من وزير 
البريد و االتصاالت السلكية و الالسلكية, كريم 
بيبي تريكي, و وزير الصناعة, احمد زغدار, 

و كذا مسؤولي الفروع التابعة للمجمعين.
وتهدف هذه االتفاقية الى انشاء إطار "مالئم" 

من شانه "تحرير روح المبادرة و تعزيز 
المناولة الصناعية، من اجل تلبية احتياجات 
مجمع اتصاالت الجزائر، فيما يتعلق بالعتاد 

االلكتروني و الكهربائي و المعلوماتي و 

الخدمات المرتبطة بها”.
وأكد بيبي تريكي، بهذه المناسبة، ان التوقيع 

على هذه االتفاقية يهدف الى تجسيد استراتيجية 
القطاعين في مجال تدعيم وتشجيع المنتج 

الوطني، كما تندرج في إطار تنفيذ التزامات 
رئيس الجمهورية الرامية الى اعطاء 

االولوية للمنتوج الوطني، بغية تقليص فاتورة 
الواردات.

ق. و

ح�سيلة مروعة لحوادث المرور خالل الأ�سبوع الما�سي

 31 قتيال و1511 جريح
 ب�سبب اإرهاب الطرقات

أحصت مصالح الحماية 
المدنية وفاة 31 شخصا 
وإصابة 1511 آخرين 

بجروح على إثر حوادث 
مرور مختلفة سجلت خالل 

أسبوع، حسبما أفاد به، أمس، 
بيان ذات المصالح. وأوضح 
البيان أن أثقل حصيلة سجلت 

خالل الفترة الممتدة ما بين 
15 إلى 21 مايو الجاري 
كانت في والية الجزائر 

بوفاة 4 أشخاص في مكان 
الحادث وجرح 115 آخرين 

تم إسعافهم وتحويلهم إلى 
المراكز االستشفائية على إثر 

120 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية 

المدنية بـ 1410 تدخل سمحت بإخماد 925 حريق 
منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها في 

والية الجزائر حيث سجلت 93 تدخال على إثر 68 
حريقا. وفي مجال العمليات المختلفة قامت ذات 

الوحدات خالل نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 
5450 عملية إسعاف وإنقاذ 530 شخص من 

الخطر، وفق ذات البيان.
ف. م

 بهدف دعم وت�سجيع المنتج الوطني

اتفاقية بين مجمعي "ات�ساالت الجزائر" و"اإيالك الجزائر" 

م�ساعي لبلوغ 58 محطة على طول 60 كلم

 ميزانيـــــة هامــــــــــة لجعـــــل 
"ميترو العا�سمـــــة" �سريانا حيويـــــا 
اأعلن اأم�ش، الرئي�ش المدير العام لموؤ�س�سة ميترو الجزائر علي اأرزقي بان الدولة رفعت 

العقبات التقنية وغيرها من العراقيل التي كانت تقف اأمام تطور عملية انجاز و تو�سعة 

"ميترو العا�سمة" باعتباره �سريان حيوي وح�سا�ش لفك الختناق المروري .

مجل�ش ق�ساء العا�سمة يف�سل في ق�سية "جي بي فارما"

  اإدانة اأويحيى 
و�سالل بـ 3 �سنوات حب�سا نافذا

أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، الوزيرين األولين السابقين أحمد 
اويحيى وعبد المالك سالل بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهما بتهم ذات صلة 

بالفساد في قضية "جي بي فارما”.وتمت إدانة احمد أويحيى وعبد المالك سالل 
بجنحة سوء استغالل الوظيفة، فيما تمت تبرئتهما من التهم األخرى المتابعين بها 

في هذه القضية.
وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة يوم 10 ماي الفارط تأييد 

العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة 
الجرائم المالية واالقتصادية في حق أحمد اويحيى وعبد المالك سالل في هذه 

القضية والمتمثلة في عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في 
حق كل واحد منهما.للتذكير، تقرر استئناف محاكمة الوزيرين األولين السابقين 

أويحيى وعبد المالك سالل في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة 
لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.

ع. ط
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