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ق�جيل ي�ضتقبل االأمين العام للمحافظة 

ال�ضامية لالأمازيغية، ويك�ضف:

 نطمـــــح اإلى تحقيـــق
  توجهــــــــــــات الرئي�س
 وم�شعاه للم ال�شمـــــــــل

اليوم ما قبل الخير من الباك يمر بردا و�شالما لغالبية التالميذ
في ظل ا�ضتمرار 

 محاوالت الغ�ش

  وتدخل العدالة 

لحب�ش "المت�رطين"
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الرئي�ش تب�ن ي�ضف االأمر بـ"الم�ضتعجل جدا"، ويعلن:

نحو اقتناء اأو كراء طائرات اإطفاء النيران من اأمريكا



دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بقصر المعارض 
بالجزائر العاصمة، إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات 
بين رجال األعمال الجزائريين ونظرائهم األمريكيين، 
واالستفادة من التجربة األمريكية في ميدان المؤسسات 

الناشئة، وخالل إشرافه على افتتاح الطبعة ال53 لمعرض 
الجزائر الدولي، طاف رئيس الجمهورية بالجناح 

المخصص للواليات المتحدة األمريكية مرفوقا بالسفيرة 
األمريكية إليزابيت مور أوبين، حيث تبادل أطراف الحديث 

مع مختلف المتعاملين األمريكيين، مبرزا أهمية التعاون 
وتبادل الخبرات بين رجال األعمال الجزائريين ونظرائهم 

األمريكيين في ميدان المؤسسات الناشئة.
وأعلن بهذا الصدد، عن تنظيم "منتدى خاص بالمؤسسات 
الناشئة" بالجزائر قريبا، كما كشف عن السعي لفتح خط 

جوي بين الجزائر ونيويورك "قبل نهاية السنة الجارية" من 

أجل تسهيل عملية التواصل بين رجال األعمال في البلدين، 
كما حث تبون على تكثيف التعاون في المجال الفالحي، 

مؤكدا االنطالق في تجسيد "برنامج طموح جدا الستصالح 
األراضي الصحراوية".

ولدى توقفه عند جناح الشركة المصنعة لطائرات سي-
130، تطرق رئيس الجمهورية إلى إمكانية اقتناء أو كراء 

طائرات إطفاء النيران، مؤكدا أن "األمر مستعجل جدا 
ويمكن إتمام عملية الشراء حاال"، وفضل الرئيس تبون 

أن تكون الطائرات المعنية مجهزة للقيام بعمليات اإلطفاء 
باستعمال مياه البحر، كما أكد للشريك األمريكي، "مواصلة 

العمل معا"، معتبرا أن العتاد األمريكي الذي تسلمته 
الجزائر إلى حد اآلن جيد من ناحية النوعية.

وخالل زيارته للجناح األمريكي، استقبل الرئيس تبون 
سفيرة الواليات المتحدة األمريكية اليزابيت مور أوبين، 

بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف 
ووزير الصناعة أحمد زغدار.

كما طاف تبون بالجناح المخصص للمؤسسات الوطنية، 
بدءا بمديرية الصناعات العسكرية، حيث حيا جهود 

المؤسسة العسكرية في رفع نسبة اإلدماج، مؤكدا على 
ضرورة مواصلة رفع هذا التحدي من خالل "خلق مناولة 

على المستوى الوطني عن طريق إشراك أكبر عدد من 
الشركات الجزائرية، إلى جانب التأسيس لشراكات مع 
المؤسسات األجنبية لتطوير التصنيع, على اعتبار أن 
الجزائر لديها إمكانية التسديد وينبغي المحافظة على 

مصداقيتها".وعرج تبون على شركات وطنية مختصة في 
الصناعات االلكترونية والكهرومنزلية، وأكد بذات المناسبة 
على ضرورة "احترام معايير الجودة واألمان" في االنتقال 

الطاقوي لتوفير منتوج يلبي حاجيات السوق الوطنية.

�إميان. �س

اأعلن وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االمتاعي، 

يو�ضف �ضرفة، عن قبول قرابة مليون ون�ضف 

طلب ا�ضتفادة من منحة البطالة منذ بداية ت�ضغيل 

املن�ضة الرقمية اخلا�ضة بها، ليك�ضف عن تخ�ضي�ص 

ح�ضة اإ�ضافية بقيمة 300 مليار دج �ضمن قانون 

املالية التكميلي املقبل للتكفل باأكرب عدد ممكن من 

طالبي املنحة.

�إميان. �س

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، يوسف 
شرفة، أن المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة سجلت 

منذ 24 فبراير الماضي إلى غاية الخميس المنصرم 
"مليون و993 ألف و319 طلب استفادة من منحة البطالة، 

تمت الموافقة على مليون و471 ألف بطال"، وقال بأن 
جهود الدولة الجزائرية "كبيرة" من أجل مرافقة شريحة 

البطالين، حيث "سيخصص قانون المالية التكميلي المقبل 

حصة إضافية بقيمة 300 مليار دج للتكفل بأكبر عدد 
ممكن من طالبي المنحة".

وبخصوص شريحة األرامل واليتامى الذين وجدوا أنفسهم 
محرومين من منحة البطالة، أكد وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي أنه "بأمر من رئيس الجمهورية، 
بصدد تحضير مرسوم تنفيذي يسمح لألرامل واليتامى 
الذين يتقاضون أقل من 13 ألف دج من االستفادة من 

منحة البطالة حيث سيفعل المرسوم خالل الشهر الجاري".
وفيما يتعلق بمشروع تعديل القانون المتعلق بعالقات 

العمل، أكد وزير القطاع أنه يعتبر فرصة لالنطالق في 
االنعاش االقتصادي الحقيقي للبالد، موضحا في رده 
على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه ينتظر 
من تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 

1990، المتعلق بعالقات العمل، "االنطالق في االنعاش 
االقتصادي الحقيقي للبالد" وذلك من خالل إعطاء "فرصة 

حقيقية" إلنشاء المؤسسات، ليؤكد أن هذا التعديل تمت 
دراسته ومراجعته مع أرباب العمل والنقابات حيث سيتم 

"مرافقة أصحاب المشاريع الجديدة إلى غاية ضمان 
نجاحهم".وقال في ذات الصدد، أن إنشاء المؤسسات 

االستثمارية من قبل موظفي القطاع االقتصادي "سيساهم 
في خلق الثروة وإحداث التوازنات الالزمة من أجل 

إنعاش اقتصادي مضمون".
وبخصوص متابعة سير المشاريع المقترحة، أكد الوزير 

أنه تم تكليف المفتشية العامة للعمل بالمراقبة الدورية 
للمشاريع )كل ثالثة أشهر( للنظر في حقيقة سير المشروع 

والتعرف على االختالالت الممكن حدوثها على أرض 
الواقع، وذكر شرفة ببعض المواد الواردة في المرسوم 
التنفيذي الذي تمت دراسته على مستوى الحكومة حيث 

"سيشرح هذا المرسوم فور صدوره شهر يوليو المقبل كل 
الجزئيات المتعلقة بالعطلة االستثنائية لصاحب المشروع 

وما يترتب عن ذلك من إجراءات".وسيسهم قانون 
االستثمار، الذي سيدرس مع لجنة الشؤون اإلقتصادية 
في تقديم "تسهيالت وإجراءات مبسطة في كيفية إنجاز 

مؤسسة".

يحاكي تدمري قوات عدو غري تقليدي

الفريق �شنقريحة ي�شرف 
على مترين تكتيتي بالذخرية 

احلية بربج باجي خمتار
 أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد 
شنقريحة، أمس، على تنفيذ تمرين تكيتي "تاوندرت 2022" 

بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية السادسة ببرج باجي مختار، 
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن التمرين 

قامت به وحدات من القطاع مدعمة بوحدات من مختلف القوات 
واألسلحة، حيث يهدف للرفع من القدرات القتالية والتعاون بين 
مختلف األركانات فضال عن تدريب القيادات واألركانات على 

التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات 
المحتملة.

وأكدت وزارة الدفاع أن مجريات األعمال القتالية التي قامت 
بتنفيذها الوحدات المقحمة اتسمت باحترافية عالية في جميع 
مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات 

القتالية العالية لألطقم والقادة بكافة المستويات والكفاءة العالية 
لإلطارت في مجاالت التركيب وإدارة العمليات القتالية.

وأضافت: "التمرين التكتيكي تخللته عملية إبرار لمفرزة من 
القوات الخاصة تحت حماية المدفعية والطيران المقاتل لمهمة 
تدمير قوات عدو غير تقليدي حاولت التسلل إلى داخل التراب 
الوطني عالوة على عملية إنزال جوي ألفراد القوات الخاصة 

في عمق دفاعات العدو".
هذا والتقى الفريق شنقريحة بأفراد الوحدات المشاركة بغرض 

التقييم الموضوعي والواقعي لمجريات التمرين الذي كلل 
بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية 

والتنفيذية وهنأهم على الجهود الكبرى التي بذلوها طوال سنة 
التحضير القتالي 2022-2021.

ق. و

قوجيل ي�ضتقبل االأمني العام للمحافظة 

ال�ضامية للأمازيغية، ويك�ضف:

نطمح اإىل حتقيق توجهات 
الرئي�س وم�شعاه للم ال�شمل

استقبل رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، أمس، األمين العام 
للمحافظة السامية لألمازيغية، سي الهاشمي عصاد، وفي 
تصريح له عقب االستقبال الذي جرى بمقر المجلس، أكد 

عصاد أن "اللقاء التشاوري مع قوجيل جاء بطلب من المحافظة 
السامية لألمازيغية، وتمحور حول مجموعة من النقاط ذات 

الصلة بالظرف الحالي".
وقال في ذات السياق: "النصائح التي تلقيناها من رئيس مجلس 

األمة، تفيدنا في مسعانا لتحقيق توجهات رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، خاصة فيما يتعلق بمسعى لم الشمل، 

إلى جانب التكفل الجدي بإشكالية المعرفة التاريخية بمعنى 
الرجوع إلى التاريخ كمصدر إلهام لنشاطات المحافظة السامية 

لألمازيغية، بما يخدم بناء الوحدة الوطنية والسالمة الترابية".
ق. و

 يف جل�ضة عامة بعنوان

 التجديد ال�ضنوي 2022

تن�شيب هياكل جمل�س الأمة
يعقد مجلس األمة صبيحة اليوم، جلسة عامة تخّصص لتنصيب 

أجهزة وهيئات مجلس األمة بعنوان التجديد السنوي 2022. 
وكانت الكتل البرلمانية بمجلس األمة قد نظمت انتخابات داخلية 

الختيار ممثليها على مستوى هياكل الغرفة التشريعية العليا.
إ. س/ واج

انتخب األعضاء المنتمون لكتلة األحرار ممثليهم في هياكل 
المجلس للمرة األولى منذ تأسيس مجلس األمة، حيث تنافس 
أعضاء الكتلة على 3 مناصب في الهياكل وهي رئيس لجنة 

الثقافة واإلعالم والشبيبة والسياحة، نائب رئيس لجنة الفالحة 
والتنمية الريفية وكذا منصب نائب مراقب مالي، وأشار مصدر 

من داخل الكتلة إلى أنـه تم انتخاب السيناتور لعراب يوسف 
عن والية الطارف رئيسا للجنة الثقافة واإلعالم والشبيبة 

والسياحة، والسيناتور عبد الناصر زناقي عن والية بني عباس 
نائبا لرئيس لجنة الفالحة والتنمية الريفية. فيما انتخب السيناتور 

عن والية برج باجي مختار سكوني السالك في منصب نائب 
مراقب مالي.

كما انتخبت الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني 6 نواب 
في انتخابات تجديد الهياكل عبر اقتراع داخلي، حيث فتحت 

المنافسة على مقعدين في مكتب المجلس و4 مناصب في اللجان 
المتفاوتة بين رئيس، نائب رئيس ومقرر، وأسفرت النتائج 
عن فوز كل من سليم شنوفي وناصر حمود بمنصب نائب 

رئيس مجلس األمة. فيما توزع باقي المناصب بين سهلي عبد 
القادر، بوبكر محمد، بوحوية سيد أحمد، عبد المجيد مختار.أما 

بالنسبة لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي، فقد اختارت الكتلة 
السيناتور بومدين لطفي نائبا لرئيس مجلس األمة، باإلضافة 

إلى السيناتور سعيد سعيدي رئيسا للجنة التجهيز بالغرفة 
التشريعية العليا.

 الرئي�س تبون ينهي مهام 
وزير املالية عبد الرحمان راوية
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير المالية 

عبد الرحمان راوية، وفق ما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة 
الجمهورية .وجاء في بيان الرئاسة "عمال بأحكام المادة 91، 

الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير األول أيمن 
بن عبد الرحمان، وّقع، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 

مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان 
راوية، وكلّف األمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون 

الوزارة بالنيابة.”
�إميان. �س

�ضرفة يعلن عن املوافقة على قرابة مليون ون�ضف طلب ا�ضتفادة، ويعلن:

300 مليار دينار اإ�شافية للتكفل بطالبي منحة البطالة
 

مر�ضوم تنفيذي جديد ميّكن االأرامل واليتامى من اال�ضتفادة من منحة البطالة

اأكد �ضرورة اإخ�ضاع العلقات املتو�ضطية لل�ضرعية الدولية

لعمامرة يناق�س جودة وكثافة العالقات اجلزائرية الفرن�شية
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الرئي�ص تبون ي�ضف االأمر بـ"امل�ضتعجل جدا"، ويعلن:

 نحــو اقتنــاء اأو كراء طــــائرات 
اإطفــاء النريان من اأمريكــــــا

اأعلن رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، عن اإمكانية اقتناء اأو كراء طائرات اإطفاء النريان، وا�ضفا االأمر 

بـ"امل�ضتعجل جدا"، داعيا اإىل تكثيف التعاون وتبادل اخلربات بني رجال االأعمال اجلزائريني ونظرائهم 

االأمريكيني، واال�ضتفادة من التجربة االأمريكية يف ميدان املوؤ�ض�ضات النا�ضئة.

تلقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمضان 
لعمامرة، اتصاال هاتفيا من نظيرته في الجمهورية 

الفرنسية، كاثرين كولونا، ناقش خالله جودة وكثافة 
العالقات الجزائرية الفرنسية باإلضافة إلى المواعيد 

النهائية المهمة التي يتم تقديمها لضمان تنشيطها في عديد 
المجاالت.

وشدد الوزيران وفق بيان لوزارة الخارجية على ضرورة 
مواصلة الجهود لترجمة التوجهات اإلستراتيجية للرئيسين 

عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون الهادفة إلى بناء 
شراكة متوازنة وذات منفعة متبادلة تقوم على االحترام 

المتبادل والتعاون المثمر، كما ناقش رئيسا دبلوماسية 
البلدين، بهذه المناسبة، القضايا ذات االهتمام المشترك 

على المستويين الدولي واإلقليمي، واتفقا بشأنها على 
تكثيف المشاورات بين البلدين. وعلى صعيد آخر، شدد 

لعمامرة على أن الجزائر تولي أهمية قصوى لضمان 
امتثال العالقات بين الشركاء في منطقة البحر األبيض 

المتوسط   للشرعية الدولية وحمايتها من أي تفاقم.
ق. و



أحيت الجزائر أمس، وعلى غرار باقي دول 
العالم ، اليوم العالمي للتبرع بالدم بتنظيم حمالت 
لجمع الدم عبر كامل التراب الوطني، إلى جانب  

تظاهرات إعالمية و تحسيسية بهدف الترويج 
للتبرع بهذا  السائل الحيوي، في حين استغل 

األطباء والمختصون هذه المناسبة لدعوة المواطنين 
بضرورة التحلي بالمسؤولية والتبرع بالدم دعما 
لبنوك الدم عبر المستشفيات والتي تعرف عادة 

خالل فصل الصيف شحا في هذه المادة الحيوية.
تعبئة ملختلف الهيئات لإجناح احلملة 

الوطنية الثانية جلمع الدم

وبالمناسبة أكدت الوكالة الوطنية للدم أن هذه 
التظاهرات التي تمتد على مدار أسبوع ستنظم في 

اطار شراكة مع ممثلي المنظمة العالمية للصحة في 
الجزائر وبالتنسيق مع  مديرات الصحة والسكان 

من خالل هياكلها الخاصة بنقل الدم واالتحادية 
الجزائرية  للمتبرعين بالدم والحركة الجمعوية 

ومختلف االدارات والمؤسسات العمومية والخاصة 
. كما تشارك أيضا وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

في هذه النشاطات الرامية الى  انشاء سلسلة 
للتضامن الوطني من خالل خطبة يوم الجمعة 

والمديرية العامة لألمن  الوطني من خالل اطالق 
الحملة الوطنية الثانية لجمع الدم من 19 الى 21 
جوان الجاري. إلى ذلك سيتم تنظيم عدة حفالت 

تكريمية عبر أرجاء الوطن تجاه المتبرعين بانتظام  
ومختلف الشركاء والحركة الجمعوية عرفانا ب 

"الجهود المبذولة والتزامهم دون  انقطاع سيما خالل 
األزمة الصحية وكذا "دورهم الحاسم" من أجل 

ضمان التوفير  الدائم للدم ومنتوجات الدم المؤمنة 
لخدمات العالج. 

7500 كي�س دم "ُجمع" �سنة 2021 
من جهة أخرى, ذكرت الوكالة أن تجند المتبرعين 

بالدم خالل احياء اليوم العالمي  للتبرع بالدم في 
سنة 2021 سمح بجمع 7502 كيس دم عبر التراب 

الوطني. كما أشارت الوكالة إلى أنه "اذا كان نقل 
الدم يشكل جانبا اساسيا للعالج في مجال الصحة 

العمومية فانه معترف به أيضا كعمل يساهم في 
تعزيز الروابط  االجتماعية وبناء مجتمع موحد" 

مضيفة أن المتبرعين بالدم على المستوى الوطني 
"لطالما لبوا النداء للتبرع بالدم ومنتوجات الدم لفائدة 

المرضى الذين هم بحاجة الى نقل دم".
 رفع م�ستوى الوعي

 لدى املتربعني.... التحدي 

من جانبه أكد سفيان كيري المكلف باإلعالم على 
مستوى الوكالة الوطنية للتبرع بالدم أمس  أن 

رفع مستوى الوعي لدى المتبرعين يشكل تحديا 
هاما لتوفير كميات كافية من الدم ألجل إنقاذ 

أرواح الماليين ، وهو ما يجب أن يترجم بحمالت 
تحسيسية  تبرز أهمية العمل االنساني.   وأشار 

كيري أن الوكالة الوطنية للتبرع بالدم تعول 
على إشراك العديد من الفاعلين "بصفة وثيقة" 
في مبادرات تحسيسية على مدار السنة لتوعية 

المواطنين بأهمية التضامن مع  المرضى من خالل 
حمالت جمع الدم حتى نخرج فعل التبرع بالدم كما 

قال ذات المتحدث من "المناسباتية"
 بن اأ�سنهوا: هذه الفئات

من املر�سي الأكرث حاجة للتربع

من جانبه نصح الدكتور حسين بن آشنهو المواطنين 
بالقيام بعمليات التبرع بالدم  ، مؤكدا توفر إجراءات 

حقيقية لحماية المتبرع بالدم في كل مراكز الحقن 
وكذا الشاحنات المتنقلة.»  ولفت بن أشنهوا إلى 

تزايد الحاجة إلى الدم، إلنقاذ حياة المرضى، خاصة 
في أمراض السرطان وحوادث المرور وطب 
النساء والتوليد والجراحة العامة، وغيرها من 

الحاالت التي يحتاج فيها المرضى إلى هذه المادة 
الحيوية، خاصة خالل فصل الصيف أين تكثر 

حوادث المرور، مشيرا أن  األرقام الصادرة عن 
الوكالة الوطنية للدم تشير أن المتبرعين المنتظمين 

بالدم ال تزيد نسبتهم عن 22 بالمائة، فيما يكون 
بقية المتبرعين غير المنتظمين من محيط المريض 
وذويه وهي نسبة اعتبرها بن اشنهوا مقبولة غير 

انها تبقي غير كافية للوصل الكتفاء على مدار العام 

في بنوك الدم.
غربي: جعل التربع بالدم ثقافة للجيل 

اجلديد م�سوؤولية م�سرتكة

هذا وقال أمس رئيس الفيدرالية الجزائرية 
للمتبرعين بالدم غربي قدور أنه من الضروري  

إشراك جميع الوزارات و الوالة و الجماعات 
المحلية و الحركة الجمعوية و المجتمع المدني 

للتمكن كما قال من جعل التبرع بالدم ثقافة للجيل 
الجديد، داعيا بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم 

المواطنين لتلبية نداء القلب نظرا للحاجة المسجلة 
في هذا السائل الحيوي هذا النداء توجه به إلى جميع 
الفئات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 سنة 

إناثا وذكورا ويتمتعون بصحة جيدة للتقرب من 
مختلف مراكز حقن الدم المتواجدة عبر المستشفيات 

لتقديم يد المساعدة ،مؤكدا أن هذا العمل الخيري 
يعيد األمل والبسمة إلى شفاه أولئك الذين يتألمون في 

صمت أمال في الشفاء وقالت المتحدث إن  التبرع 
بالدم عرف مضاعفة منذ 20 سنة، وهو مؤشر 
إيجابي وإن كان غير كاف، إذ يتعين أن يصبح 

كسلوك حضاري وإنساني عام لدى الجميع .
 �سفحات فاي�سبوك  ترفع �سعار "

ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا"

من جانب أخر فأنه وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع 
بالدم فقد استغلت العديد من صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي التابعة لجمعيات او أطباء أو حتي هيئات 

مجتمع مدني هذه المناسبة من أجل إطالق نداءات 
للمواطنين وحثهم على التبرع بالدم  وحسب ما 

اطلعنا عليه فان اغلب المنشورات التي تداولتها هذه 
الصفحات تؤكد في دعوتها للتبرع بالدم  أن هنالك 

مرضى يحتاجون على مدار السنة إلى الدم ومشتقاته 
منهم مرضى فقر الدم الوراثي والمنجلي، مرضى 

السرطان خاصة سرطان الدم، مرضى العالج 
باألشعة، والنساء الحوامل المقبالت على الوالدة، 

مرضى المصالح الجراحية، وضحايا الحوادث 
داعية كل من يستطيع التبرع بالدم ان يتقدم للمصالح 

االستشفائية من اجل إنقاذ "حياة انسان".

أصدرت المفتشية العامة لوزارة الصحة تعليمة 
لمدراء الصحة تقتضي بإيفاد مفتشين طبيين على 
مستوى جميع الهياكل الصحية لمتابعة مدى تنفيذ 

التعليمة المتعلقة بتحسين نوعية االستقبال والخدمات 
الصحية المقدمة للمواطن.

وفي هذا الصدد كشف بيان لوزارة الصحة انه و"في 
إطار سلسلة اللقاءات الدورية، التي يعقدها وزير 

الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد مع مدراء 
الصحة للواليات و مسؤولي المؤسسات االستشفائية 
التابعة لها أصدرت المفتشية العامة للوزارة تعليمة 
لمدراء الصحة تقتضي بإيفاد مفتشين طبيين على 
مستوى جميع الهياكل الصحية لمتابعة مدى تنفيذ 

التعليمة رقم08 الصادرة في 04 ماي 2022 المتعلقة 
بتحسين نوعية االستقبال والخدمات الصحية المقدمة 

للمواطن.« 
كما تهدف إلى تقديم الدعم الالزم لمديري هذه 

المؤسسات على المستوى المحلي وتوجيههم وفق 
األهداف التي وضعتها الوزارة الوصية مع االمتثال 

الصارم للجدول الزمني المعد لتطبيق البرامج 
المسطرة. وبعد االستماع لجملة التوضيحات 

والشروحات المقدمة حول مدى سير برامج ومشاريع 
إعادة التهيئة الخاصة بمصالح االستعجاالت الطبية 

و الجراحية وكذا العيادات المتعددة الخدمات، أعطى 
المسؤول األول عن قطاع الصحة تعليمات جديدة 

تقضي بضرورة التجسيد الفعلي لجملة التوجيهات 
السابقة من خالل إحداث التغييرات المطلوبة، حسب 

البيان. 
وشدد وزير الصحة من جهة أخرى على أهمية 

إحداث "قفزة نوعية" في مستوى الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين وخاصة ما تعلق منها بظروف 

االستقبال، مجددا "رفضه التام للوضعية التي توجد 
عليها بعض المستشفيات" والظروف التي وقف عليها 
شخصيا خالل زياراته لعدد من واليات الوطن. وأكد 

بن بوزيد حرصه على "ضرورة تدارك النقائص 
المسجلة في القطاع سواء بالنسبة لورشات المشاريع 

الجاري إنجازها أو تلك التي تخضع إلى عمليات 

إعادة تهيئة"، مؤكدا في السياق ذاته إلى ضرورة منح 
األولوية لمصالح االستعجاالت والعيادات المتعددة 

الخدمات، ولكن دون إهمال باقي التخصصات الطبية. 
وأشار البيان إلى أن الوزير دعا بالمناسبة مدراء 
الصحة للواليات إلى الوقوف شخصيا على هذه 

المشاريع من خالل المتابعة الميدانية لما ينجز خاصة 
ما تعلق بتنظيم مصالح االستعجاالت كونها المصلحة 
التي تقدم العالجات األولية للمريض مع السهر على 
ضمان الصيانة للتجهيزات الطبية المعطلة وتشغيلها 

بصورة دورية بهدف ضمان خدمات ذات مستوى 
للمريض.

�س.زمو�س

دعم التعاون الثنائي وفق مبداأ "رابح-رابح"

دعوة اإىل ت�سهيل التبادل التجاري 
وال�سناعي بني اجلزائر والأردن

دعا رجال اأعمال جزائريون واأردنيون، اأم�س، 

بالبليدة اإىل تكثيف اجلهود لت�سهيل التبادل التجاري 

وال�سناعي بني البلدين وفق مبداأ "رابح-رابح".

ع.ط

أجمع رجال أعمال جزائريون وأردنيون خالل ملتقى حول 
التعاون الثنائي، على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتسهيل 

التبادل التجاري والصناعي بين البلدين وفق مبدأ "رابح - 
رابح" ال سيما في ظل األزمة اإلقتصادية التي مست العالم إثر 
جائحة كورونا والتي انجر عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
مما يستدعي "تكثيف التعاون في شتى المجاالت التجارية و 

االقتصادية و تكثيف االستثمار".
لإلشارة حضر الملتقى وزير الصناعة والتجارة و التموين 

األردني، يوسف الشمالي، والسفير األردني بالجزائر، شاكر 
عطا هللا العموش، رفقة رئيس غرفتي صناعة األردن و عمان 
فتحي الجغير. وقال وزير الصناعة التجارة والتموين األردني 
يوسف الشمالي أن تواجده بالجزائر "دليل على حب العمل مع 

هذا البلد )الجزائر(" مبديا استعداد بالده للتوجه نحو سياسة 
التكامل االقتصادي والتجاري خاصة في ظل ارتفاع أسعار 

النفط والمواد األولية والغذائية في العالم.
وأشاد الوزير بفرص االستثمار المتاحة في الجزائر السيما 

في مجال الصناعات الغذائية التي تشتهر بها والية البليدة ما 
سيساعد، حسبه، على رفع حجم التبادالت التجارية بين البلدين.

من جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية 
"متيجة" رياض عمور أن "الوضعية االقتصادية الحالية 

والتكتالت العالمية أصبحت ال تقبل بوجود دولة بمفردها"، 
الفتا إلى ضرورة توطيد العالقات و إيجاد آليات لتسريع وتيرة 

االستثمار، و هو ما يعمل عليه البلدين من خالل هذا اللقاء 
الثنائي.

وسيسمح هذا اللقاء كذلك بمرافقة المؤسسات والمستثمرين لكال 
البلدين بغية بعث االستثمار و رفع التبادالت التجارية علما أن 
التجارة الدولية بين الدول العربية تعد "ضئيلة جدا"، كما قال 

رئيس الغرفة.
واتفق الطرفان خالل هذا اللقاء على العمل سويا للذهاب 

إلى قارة  آسيا بالنسبة للجزائر ونحو إفريقيا بالنسبة لألردن 
باعتبار أن البلدين مفتاحين لكال القارتين عالوة على تبادل 

الخبرات وتكثيف الزيارات للشباب األردني والجزائري 
الناشطين في مجال المؤسسات الناشئة.

يذكر أن هذا الملتقى الذي أشرفت على تنظيمه المديرية 
الجهوية للتجارة يأتي بالموازاة مع انطالق تظاهرة معرض 
الجزائر الدولي في طبعته الـ 53 المنظم بقصر المعارض 

الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

عرقاب ي�ستعر�ض مع ال�سفير الرو�سي 
باجلزائر افاق تعزيز العالقات الثنائية

   
استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, أمس, سفير 

روسيا االتحادية بالجزائر, إيغور بيلييف, الذي تحادث معه 
حول افاق تعزيز عالقات التعاون والشراكة بين البلدين في 

مجال الطاقة والمناجم, حسبما افاد به بيان للوزارة.
وخالل هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, "استعرض 

الطرفان حالة عالقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال 
الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها", يضيف نفس المصدر. وبهذه 

المناسبة, شكر وزير الطاقة والمناجم بيلييف, الذي أدى له 
زيارة وداع, على استعداده وتواجده الدائم والجهود المبذولة 

خالل مهمته بالجزائر, مذكرا "بأهمية وعمق العالقات الودية 
التقليدية بين البلدين واستعداد الجزائر لتطويرها وتعميق 

التعاون الثنائي.«
كما دعا الجانبان إلى تعزيز المشاورات االقتصادية وتبادل 

الخبرات من أجل تهيئة الظروف الالزمة لتكثيف التبادالت بين 
البلدين, يقول البيان. ورحب الوزير والسفير الروسي بعملية 

الحوار بين دول أوبك والدول غير األعضاء في منظمة أوبك 
من أجل استقرار األسواق على المدى المتوسط والطويل وكذلك 
المشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة 

للغاز, وفقا لذات البيان.
ر.ن

�س.زمو�س

حمالت حت�سي�سة، تظاهرات اإعالمية ومبادرات عديدة مبنا�سبة اليوم العاملي للتربع بالدم

هيئات وموؤ�س�سات "تتجّند" دعما لبنوك 
الدم واملواطن مدعو للم�ساهمة
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يف تعليمة اأبرقتها املفت�سية العامة لوزارة ال�سحة اإىل مدراء القطاع بالوليات

"فرق رقابية" للوقوف على التجاوزات يف امل�ست�سفيات



وتأسفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 
اطالعها بأن نتائج دراسة القبول األولي لملفات 
الترشح من طرف المؤسسات الجامعية والبحثية 
للمترشحين قد افضت الى رفضها ألسباب غير 

مؤسسة، حيث منها من رفضت لعدم ادراج المترشح 
نسخة من مقرر الترقية الى رتبة استاذ محاضر 

قسم"ب"، ومنها عدم ادراج المترشح نسخة من شهادة 
الدكتوراه، بالرغم من أن جميع هذه المعلومات كان 
بإمكان المؤسسة الجامعية أو البحثية للمترشح التأكد 
منها عبر ملفه االداري باعتبار موظفا على مستواها.
وشددت وزارة التعليم العالي أنه من  غير المعقول 
أن يتم منح المترشح شهادة عمل حديثة تثبت الرتبة 

المشغولة من طرقه والتي إدراجها ضمن ملف 
ترشحه عبر االرضية الرقمية ويتم مقابل ذلك رفض 
ملف ترشحه من طرف مؤسسته الجامعية او البحثية 
لعدم إدراجه نسخة من مقرر الترقية في رتبة استاذ 

محاضر قسم"ب".
ومع اقتراب انتهاء اجال دراسة ملفات الطعون 

المنتظر ان تكون يوم السبت القادم ، امرت الوزارة 
رؤساء اللجان الفرعية بالتقيد بتعليماتها كما طالبت 
المؤسسات الجامعية والبحثية العمل على ذلك وهذا 

قصد تمكين كل مترشح من معرفة أسباب عدم قبول 
طعنه لكي يعمل على التكفل بذلك خالل الدورة المقبلة 

للتاهيل الجامعي.
واكدت تعليمة وزارة التعليم العالي بان اجال دراسة 

الطعون المودعة من طرف المترشحين المؤجلة 
ملفاتهم من طرف خبراء اللجان الجهوية للتاهيل 
الجامعي وكذا المرفوضة من طرف المؤسسات 

الجامعية والبحثية انطلقت في  اآلجال المحددة وذلك 
من تاريخ االحد 12جوان 2022 الى السبت 18 

جوان، مشددة على اهمية وقوف المؤسسات الجامعية 
والبحثية بحرص على دراسة الطعون الواردة قصد 

تمكين خبراء اللجان الجهوية من تقييم الملفات في 
حالة قبولها.

تجدر االشارة، إلى أن وزارة التعليم العالي كانت 
قد  أنهت الوزارة في إلى علم المترشحين المؤجلة 

ملفاتهم بعنوان الدورة  الثانية للحصول على التأهيل 
الجامعي انه بامكانية ايداع طعونهم عبر االرضية 

الرقمية، باستعمال حساباتهم االلكترونية، كما يمكن 
للمترشحين المؤجلة ملفاتهم من طرف مؤسساتهم 

إرفاق الوثائق المطلوبة ضمن الملف االداري والتي 
لم تودع من طرفهم خالل فترة إيداع ملفات الترشح 

والتي تم تمديدها من تاريخ 10 الى 12 جوان 
بهدف تسهيل هذه العملية لتمكين المترشحين  من 

إيداع طعونهم فقد تقرر بصفة استثنائية تمديد اجال 
ايداع الطعون عبر االرضية الرقمية الى غاية االحد 

12جوان، بعد ان كان تاريخ 9جوان آخر أجل 
للعملية .

خرج أمس الممتحنين في شهادة البكالوريا لدورة 2022 
واالمل والفرح بادي على وجوههم خاصة فيما تعلق 
بشعب المواد العلمية وشعبة التسيير واالقتصاد على 

خلفية المواضيع "السهلة" التي ميزت اليوم الثالث ، وهذا 
ما لم يكن الحال بالنسبة لالدبيين الذين خرجوا متبايني 

الرأي بخصوص مواضيع الفلسفة.
ومر اليوم  ما قبل األخير المتحانات شهادة البكالوريا  

بردا وسالما للشعب العلمية حيث أجمع تالميذ شعب 
العلوم والرياضيات ان االسئلة كانت في متناول التلميذ 

الذي درس  ،  حيث خرج  تالميذ التسيير المحاسبي 
والمالي ) مادة أساسية( لشعبة تسيير و اقتصاد بنفسية 

جيدة  ، على غرار تالميذ شعبة العلوم بعد مواضيع علوم 
الطبيعة و الحياة بالنسبة لشعبة العلمى شعبة الرياضيات ، 
في ظل تأكيد اساتذة انها كانت  أسئلة خالية من الغموض 
و في متناول المترشح المتوسط بنيت وفق طرق علمية 

واضحة و بسيطة.
و حسب رزنامة االمتحانات اجتاز أمس  المترشحين 
امتحانات المواد األساسية في كل شعبة: ففي شعبتي 

العلوم التجريبية و الرياضيات, كان الموعد  مع مادة 
علوم الطبيعة والحياة, في حين اجتاز االدبيون امتحان 

مادة الفلسفة, أما شعبة تسيير واقتصاد فقد اقتطعوا شوط 
امتحان مادة التسيير المحاسبي والمالي التي يقدر معاملها 
ب 7 نقاط , أما بالنسبة للتقني رياضي فكان موعدهم مع 
امتحان مادة التكنلوجيا ومواد االختصاص بالنسبة لشعبة 

هندسة الطرائق و هندسة ميكانيكية و هندسة كهربائية 
وهندسة مدنية.

أما بالنسبة لمادة الفلسفة فقد تباينت تصريحات  
المترشحين في شعبتي لغات أجنبية وأدب وفلسفة, 

أن االمتحان ورغم ذلك قالوا انه كان" ضمن المقرر 
الدراسي" , حيث تضمن الموضوع األول الشعور 

والالشعور, إذ فضل العديد منهم اإلجابة عليه ال سيما 
"أن منهجية العمل كانت جدلية"  في حين أن الموضوع 

الثاني الذي تضمن موضوع األسرة باتباع منهجية  
الطريقة االستقصائية , في حين امتنع غالبية المترشحون 

من اإلجابة على الموضوع الثالث خاصة وأنه يتعلق 
بتحليل نص فلسفي.

و بالمناسبة, عبر المترشحون في هذه الشعبة عن تحفظهم 
على بعض اسئلة مادة اللغة العربية واالنجليزية " الصعبة 

"-على حد تقديرهم-, متمنين أن تكون عملية التصحيح 
"منصفة" في حقهم.

وعبر المترشحون في شعبتي تسيير واقتصاد وتقني 
رياضي, عن تفاؤلهم لنوعية االسئلة في مادة االختصاص 
مؤكدين أنها " جاءت سهلة " في حين عبروا عن تخوفهم 

من نتائج مادة الرياضيات التي امتحنوا فيها أول أمس.
أما المترشحون في شعبة هندسة كهربائية فقد اعتبروا 

اسئلة الموضوع األول "معقدة" و تحتاج لكثير من 
التركيز مشيرين انه لم يتطرقوا إليه كثيرا في القسم 

و خالل المراجعة, مما دفعهم الى االجابة على أسئلة 
الموضوع الثاني التي " كانت مقبولة نوعا ما.”

 انزال اليوم ال�ستار على امتحانات 

الباك لتالميذ "االداب وفل�سفة

و سيجتاز اليوم االربعاء تالميذ البكالوريا من اإلمتحان 
مادة التاريخ والجغرافيا واللغة األمازيغية لكامل الشعب، 

وهو اإلمتحان األخير لتالميذ شعبة آداب وفلسفة. بينما 
تمتحن خمس )05( شعب في اليوم الخامس واألخير  

في امتحان اللغة األجنبية الثالثة )األلمانية، اإلسبانية أو 

االيطالية( بالنسبة لتالميذ شعبية لغات أجنبية وهو آخر 
امتحان لهذه الشعبة، وفي مادة العلوم الفيزيائية بالنسبة 

لشعبتي العلوم التجريبية، شعبة الرياضيات وتقني 
رياضي  وفي مادة اإلقتصاد والمناجمت لشعبة تسيير 
واقتصاد. على يتكون مادة الفلسفة آخر امتحان للشعب 

األربعة المتبقية خالل الفترة المسائية.
ياتي هذا فيما تواصل العادلة الضرب بيد من حديد 

لمعاقبة كل من تتسول له نفسه المساس بنزاهة 
االمتحانات، حيث أصدر قسم الجنح لمحكمة تلمسان 

عقوبة 18 شهرا حسبا نافذا في حق مترشحة حرة 
للباكالوريا و قريب لها و غرامة مالية نافذة قدرها 200 

ألف دج في قضية المساس بنزاهة االمتحانات.
وأوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تلمسان، في 
بيان لها فأنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة 

الوالئية للشرطة القضائية بتلمسان بأمر من نيابة محكمة 
تلمسان في حالة غش في امتحانات البكالوريا )مادة 

اللغة العربية( بتاريخ 12جوان 2022 باستعمال وسيلة 
إلكترونية بين مترشحة حرة و شخص خارج مركز 

االمتحان تربطه بها عالقة قرابة.
وبعد متابعتهما وفقا ألحكام المواد 253 مكرر و ما يليها 
من قانون العقوبات عن طريق إجراءات المثول الفصل 

الفوري تم الفصل في القضية.
يجدر االشارة ان من اجل ضمان نزاهة امتحانات 

البكالوريا، عززت أمس الجهات الوصية التدابير  التي 
من شأنها الحد من الغش عبر الوسائط االلكترونية او 
تسريب أي موضوع عبر اللجوء الى قطع كلي لشبكة 
االنترنت، علما ان اليوم االول والثاني من البكالوريا 

عرف فقط حجب مواقع التواصل االجتماعي.

مرمي عثماين

اأكدت اأن اأكرث االأولويات تتمثل يف تعزيز 

الوحدة الدينية والوطنية

 الرابطة الرحمانية للزوايا 
العلمية تدعو اإىل "تر�شيد" 

اخلطاب الديني ليكون "جامعا"
دعت الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، 

اأم�س، يف بيان لها، اإىل "تر�سيد اخلطاب 

الديني"، ليكون خطابا "جامعا يقرب ويوؤلف، 

وال يفرق اأو يباعد"، مربزة اأن اأكرث االأولويات 

تتمثل يف تعزيز الوحدة الدينية والوطنية.

ع.ط

أوضح البيان، الموقع من طرف رئيس الرابطة، محمد المأمون 
القاسمي، أن "أكثر األولويات إلحاحا، المحافظة على المرجعية 

الجامعة، وتعزيز الوحدة الدينية والوطنية"، مشيرا إلى أن 
"مرجعيتنا الدينية وخصوصيتنا المذهبية في العقيدة والفقه 
والسلوك، جسدت مدرسة الوسطية واالعتدال، التي مكنت 

لفضائل الرفق والتسامح واإلحسان إلى الخلق، فتجلى ذلك كله 
في السلوك الفردي والجماعي للمجتمع الجزائري". وأضاف 

ذات المصدر أن هذه المرجعية كانت، عبر األجيال والعصور، 
"حصانة ذاتية من التطرف والغلو في الدين، والذي كان آفة 

قديمة في األمم السابقة، وكان سببا لهالكها".
وبهذا الخصوص، قال الشيخ القاسمي -حسب ما جاء في 

البيان- بأن "ما ينبغي العمل على تحقيقه اليوم هو التعاون 
على ما يفيد األمة، ويرأب صدعها، ويجمع صفوفها، ويوحد 
بين فئاتها، وهذا ما ينبغي أن يوليه الخطاب الديني كل عناية 

واهتمام".
وتابع قائال: "لقد كان نداؤنا يتجدد إلى من يتحملون أمانة 

الدعوة والتبليغ، أن ينشروا مزيدا من الوعي بين المسلمين، 
إلبعادهم من شرور الغلو والتعصب، وأن يعملوا إلشاعة روح 

التسامح، تأليفا للقلوب، وجمعا للكلمة"، داعيا إلى "التركيز 
على مواضع االتفاق لالجتماع حولها، والتغاضي عن مواضع 

االختالف لتحاشي مساوئها".
وأكد بأن ذلك "يقتضي االلتزام بأدب االختالف، ومراعاة 
نظرة اإلسالم إليه، باعتباره اختالف تعدد وتنوع وتكامل، 
وينبغي أن ال يتحول االختالف في الرأي، أو المنهج، أو 

المذهب إلى اختالف تعصب وتناحر وتخاصم"، مشيرا إلى 
أن "االختالف سنة، ال سبيل إلى إلغائها أو تجاوزها، بل 

ينبغي فهمها وحسن التعامل معها".وأوضح البيان أن الشعب 
الجزائري كان "مثاال للمجتمع المسلم القائم على تنوع النسيج 

الثقافي واالجتماعي، في إطار وحدة دينية ووطنية جامعة".

باملوازاة مع توقف العديد منهم عن الن�ساط 

�شائقــو �شيارات الأجــرة 
 يطالبون باإعــادة النظــر
 يف ت�شعيــــرة النقــــــل 

يتخبط سائقو سيارات األجرة على المستوى الوطني في جملة 
من المشاكل، والتي تزداد بمرور األيام، ما دفعهم لرفع العديد 
من المطالب للسلطات الوصية للتدخل وتنظيم وتطهير القطاع 

وتأطيره.
وكشف أمس، األمين الوطني للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات 
األجرة حايت الحوسين سيد علي، في تصريح لجريدة الرائد، 

بأن سائقي سيارات األجرة يعيشون أوضاع صعبة، زادتها 
سوءا األزمة الصحية العالمية التي أفرزها فيروس كورونا.

وشدد حايت الحوسين، بأن التسعيرة الحالية ال تتماشى 
والتكاليف المفروضة على السائقين، كما أنها ال تتطابق 

والتسعيرات العالمية لسائقي الطاكسي، بإعتبار هذا النوع من 
النقل يصنف ضمن أجود وسائل النقل في العالم.وأضاف ذات 

المتحدث، بأن تسعيرة النقل تعتبر من أكبر مشاكل ممتهني 
قطاع سياقة األجرة، وباتت تشكل عائق لهم في تقديم أحسن 

وأجود الخدمات لمستغليها، ما يستدعي حسبه إعادة النظر فيها 
من قبل  السلطات الوصية.

وأشار محدثنا، باعتباره ممثال لشريحة سائقي سيارات األجرة، 
بأن المطلب األول يتمثل في ضرورة تحديد سقف للموازنة بين 

تسعيرة النقل عبر سيارات األجرة وتكاليف المهنة من جهة 
والقدرة الشرائية للشريحة لمستغلي لهذه الوسيلة من النقل من 
جهة أخرى، من خالل اطالق دراسة فعلية وبإقتراح مشروع 

عمل يتماشى مع مصالح كل األطراف، سواء كانت خدماتيا أو 
حتى من خالل المساهمة في تحريك عجلة التنمية اإلقتصادية.

وأردف األمين الوطني للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات 
األجرة، بأن المطالبة باطالق دراسة ميدانية لقطاع سيارات 
األجرة، وضعت مقترحاتها على طاولة وزير النقل السابق.
ونظم سائقو سيارات األجرة، خالل األشهر السابقة وقفات 
احتجاجية لمطالبة وزارة النقل للتدخل وايجاد حلول حقيقية 

لكافة المشاكل، التي باتت تعرقل عملهم وتدفع الكثيرين منهم 
للتوقف عن النشاط.

وفي سياق متصل، يشتكي سائقو سيارات األجرة من إنهاء 
عقودهم المتعلقة باستغالل سيارة األجرة "رخصة المجاهدين"، 

من طرف واحد ودون سابق انذار، ما يجعل العديد من 
السائقين يجدون أنفسهم مرغمين على التوقف عن النشاط أو 

المواصلة بشكل غير قانوني.
ف.م
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�سدد على تف�سيل اأ�سباب رف�سها يف اطار الدورة الثانية للتاأهيل اجلامعي

بن زيان يتدخل لإن�شاف الأ�شاتذة 
املرت�شحني اأ�شحاب"الطعون"

رف�ست وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الردود التجاوزات التي �سدرت عن  اللجان اجلهوية للتاأهيل اجلامعي التي 

رف�ست ملفات تر�سح اال�ساتذة الأ�سباب غري موؤ�س�سة، االمر الذي ادى بالو�ساية اىل توجيه ار�سالية عاجلة اىل روؤ�ساء 

اللجان اجلهوية للتاأهيل اجلامعي للتدخل من اأجل ا�سدال توجيهاته اىل روؤ�ساء اللجان الفرعية من اجل االلتزام بقرار" 

تف�سيل" اأ�سباب رف�س الطعون اخلا�سة باملرت�سحني للدورة الثانية للح�سول على التاأهيل اجلامعي بعد درا�ستها.

يف ظل ا�ستمرار حماوالت الغ�س وتدخل العدالة حلب�س "املتورطني"

اليوم ما قبل الخري من الباك مير بردا و�شالما لغالبية التالميذ
 18�سهر حب�س لـ "طالبة" رفقة قريبها بتهمة امل�سا�س بنزاهة"االمتحانات"



وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال هذا 
المجلس, الذي تم بحضور سفيرة الواليات 
المتحدة األمريكية بالجزائر, إليزابيت مور 

أوبين, و مجموعة من المتعاملين االقتصاديين 
و كذا إطارات تابعين لمختلف الوزارات 

)القطاعات المتعلقة بالمجاالت االقتصادية( لكال 
البلدين, أشاد رزيق بهذا اللقاء الدوري الذي 
من" شانه ايجاد السبل الكفيلة لرفع مستوى 

التعاون االقتصادي وكذا حجم التبادالت 
التجارية بين البلدين".

وقال بخصوص هذه  الدورة أنه يأمل أن 
"تكون مثمرة وناجعة" مضيفا انه على يقين 

على وجود إرادة قوية لكال الطرفين من 
اجل إزالة جميع الحواجز أمام التجارة و 

التدفقات االستثمارية. وأضاف ان هذا اللقاء 
الذي يتمحور حول عدة نقاط, من أهمها 

الولوج إلى أسواق البلدين و تعزيز العالقات 
الثنائية وفضاءات التواصل بين الفاعلين 
االقتصاديين, من شانه إعطاء نفس جديد 

للعالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين وكذا 
إرساء وتكريس التعاون في مختلف المجاالت 

التي تعتبر الواليات متحدة األميركية رائدة 
فيها, كالمؤسسات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة 

والتعليم والعالي و البحث العلمي.
وبعد ان ذكر أن الدورة السادسة للمجلس 

الحكومي الدولي الجزائري-األمريكي للتجارة 
واالستثمار كان قد جرت سنة 2018 بالواليات 
المتحدة األمريكية, قال ان هذه الدورة السابعة 
للمجلس جاءت في توقيت مالئم حيث تزامنت 

مع الطبعة ال53 لمعرض الجزائر الدولي, 
داعيا بالمناسبة ممثلي  الحكومة األمريكية 

وكذا المؤسسات األمريكية المشاركة في هذا 
المعرض إلى اغتنام فرصة تواجدهم بالجزائر 

لعقد لقاءات مع الهيئات الرسمية الجزائرية 
المكلفة باالستثمار و مع المتعاملين االقتصاديين 

الجزائريين من أجل بحث فرص االستثمار 
وتحقيق األهداف المسطرة لكال البلدين.

وذكر في ذات السياق أن الواليات المتحدة 
األمريكية احتلت سنة 2021 المرتبة السادسة 

في ترتيب الشركاء االقتصاديين للجزائر, 
مضيفا انها  تمثل سابع زبون والمورد الحادي 

عشر للبالد. وذكر ان حجم المبادالت بين 
البلدين بلغ سنة 2021 أكثر من 3 مليار دوالر 
مقابل 82ر1 مليار دوالر في 2020 و61ر3 

مليار دوالر سنة 2019.
وأكد في ذات السياق سعي السلطات العليا 

للبالد لتشجيع االستثمار األجنبي في الجزائر 
عن طريق اتخاذ سلسلة من  اإلصالحات 

لتحسين األعمال لجعل السوق الجزائرية أكثر 
جاذبية و استقطاب المزيد من االستثمارات في 

قطاعات جديدة.
من جهتها, أكدت سفيرة الواليات المتحدة 

األمريكية بالجزائر, إليزابيت مور أوبين, رغبة 
بالدها في رفع حجم التبادالت التجارية بين 

البلدين و االرتقاء إلى مستويات أعلى من أجل 
التعاون في مختلف القطاعات .وأضافت أن 

هذا اللقاء التشاوري "المهم" يهدف لتذليل جميع 
العقبات من اجل "تعاون تجاري واقتصادي 

وثيق و مثمر بين البلدين". وذكرت أوبين بأن 
الواليات المتحدة  تحوز على أكبر نسبة من 

االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر والذي 
"فاق 6 ماليير دوالر سنة 2020", مؤكدة أن 

بالدها تريد ان ترتقي بهذه االستثمارات إلى 
مستويات أكبر.

وقال رئيس الوفد األمريكي المشارك في هذه 
الدورة السابعة للمجلس, دانييل موالني, إن 
الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل تعاون  
تجاري و اقتصادي قوي بين البلدين و رفع 
جميع التحديات التي قد يواجهها المتعاملون 

االقتصاديون من كال البلدين.

  40 �ضركة �أمريكية حا�ضرة 

يف معر�ض �جلز�ئر �لدويل

 و كانت السفيرة األمريكية قد صرحت أمس 
االثنين, على هامش االفتتاح الرسمي للطبعة ال 
53 للمعرض, الذي تم تدشينه من طرف رئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون, بأن "معرض 
الجزائر الدولي يعد واحدا من أكبر المعارض 

االقتصادية في إفريقيا, وفرصة جيدة للشركات 
األمريكية للقاء شركاء جزائريين محتملين".           

وحسب أوبين فإن االحصائيات االخيرة 
لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن الواليات 

المتحدة  تحوز على نسبة أكبر من االستثمار 
األجنبي المباشر في الجزائر, حيث قالت 

:"ليس لدي أدنى شك أن الواليات المتحدة يمكن 
وينبغي أن تكون الشريك التجاري المفضل 

للجزائر".
وأبدت فخر بلدها بالمشاركة بصفة "ضيف 
شرف" الطبعة ال 53 من معرض الجزائر 
الدولي, الذي يضم جناحا تجاريا مخصصا 

للواليات المتحدة االمريكية يتربع على مساحة 
2000 متر مربع و يجمع حوالي 40 شركة 

أمريكية من قطاعات مختلفة منها التكنولوجيا 
البيئية,  والبناء, والمنتجات االستهالكية, 

والصحة وتكنولوجيا االعالم واالتصاالت 
والطاقة, والطيران والدفاع, والتعليم.

وسينظم الجناح األمريكي في إطار فعاليات 
المعرض, مجموعة من النشاطات المستوحاة 

من المعارض الترفيهية التقليدية في أمريكا, بما 
في ذلك مجموعة من المحاضرات حول الثقافة 

األمريكية وحفالت موسيقية يقدمها المغني 
صاحب جائزة "الغرامي", " شانس ماكوي", 

وعروض بهلوانية من طرف سيرك  "تاكيالر" 
, وألعاب وعروض للطبخ مع الشيف األمريكي 
"روك هاربر", حسب ما جاء في بيان لسفارة 

الواليات المتحدة بالجزائر.

ف.م

 افتتاح الطبعة ال�صاد�صة لل�صالون املهني

 للت�صدير "اجلزائر اإك�صبور"

اجلزائر حققت 40 باملائة من هدفها 
امل�سطر لبلوغ 7 مليار دوالر من 

ال�سادرات خارج املحروقات
افتتحت اأم�س باجلزائر فعاليات الطبعة ال�صاد�صة لل�صالون املهني 

للت�صدير "اجلزائر اإك�صبور" من طرف وزير التجارة وترقية 

ال�صادرات, كمال رزيق. ومت االفتتاح بجناح ال�صاورة بق�صر 

املعار�س بالعا�صمة بح�صور وفود رجال االأعمال و�صفراء من عدة 

دول على غرار اململكة العربية ال�صعودية وقطر واململكة الها�صمية 

االأردنية ومايل وكوبا وكينيا والهندورا�س ونيجرييا.

ر.ن

ويعرف الصالون, الممتد الى غاية 16 يونيو الجاري, مشاركة حوالي 50 
مؤسسة من مختلف القطاعات والتي عرضت أهم المنتجات الجزائرية 

الموجهة للتصدير.
ويهدف الصالون المنظم من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة 

الخارجية " ألجكس ", على هامش معرض الجزائر الدولي, إلى ترقية 
اإلنتاج الجزائري وتشجيع التصدير من خالل تطوير العالقات بين 

المهنيين والمؤسسات والفاعلين في ميدان التصدير من جهة والشركاء 
األجانب من زوار ومهنيين محتملين ومستثمرين في قطاعات التصدير من 

جهة أخرى .
وعرفت التظاهرة مشاركة قطاعات الصناعة والفالحة والخدمات والطاقة 

والمناجم والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتكنولوجيات االتصال 
والصحة, الى جانب مؤسسات وهيئات عمومية. ويعرف الصالون برمجة 

3 منتديات لألعمال مع كل من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة 
األمريكية وكينيا بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يومي 15 و16 

يونيو.
وفي تصريح صحفي على هامش االفتتاح, أكد وزير التجارة أن الصالون 

يشكل فرصة للمتعاملين الجزائريين واألجانب إليجاد فرص حقيقية للتبادل. 
وأوضح أن الجزائر حققت خالل الخمسة أشهر االولى من 2022 نسبة 

40 بالمائة من هدفها المسطر لبلوغ 7 مليار دوالر من الصادرات خارج 
المحروقات, مقابل تحقيق ما قيمته 5 مليار دوالر خارج المحروقات خالل 

. 2021
وأشار رزيق إلى أن الجزائر تمثل بوابة إفريقيا بالنسبة للدول العربية 

على غرار المملكة العربية السعودية وبالمقابل تمثل المملكة بوابة الجزائر 
إلى آسيا, حيث أكد  أن وضع نمط تعاون استراتيجي بين البلدين في 

مجال اإلنتاج سيسمح باكتساح السلع الجزائرية و السعودية ألوروبا وآسيا 
وأفريقيا.

وأكد الوزير ضرورة الرفع من المبادالت البينية العربية واإلفريقية, السيما 
في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية حيز التنفيذ 

بداية من 1 جويلية المقبل. وقام الوزير رفقة الوفود الحاضرة في االفتتاح 
بزيارة أجنحة الصالون واالستماع للمنتجين في مختلف التخصصات أين 

أكد على المتعاملين المحليين أهمية توطيد العالقات مع الشركات األجنبية, 
في ظل الجودة التي يتميز بها المنتوج المحلي.

من جهته أكد سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر, الدكتور عبد هللا 
بن ناصر البصيري, على توفر اإلرادة من قيادتي البلدين لترقية العالقات 
االقتصادية, الى مستوى العالقات السياسية. وكشف عن مشاركة المملكة 
بوفد كبير يضم أكثر من 40 رجل أعمال سعودي سيلتقون غدا األربعاء 
بنظرائهم الجزائريين لوضع خطة أو استراتيجية عمل في عدة قطاعات 

وتفعيل مجلس األعمال بين البلدين.
من جهته, أكد الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية, زايد بن 

عبد هللا األسمري, أن الثالثي األول من سنة 2022 عرف ارتفاع حجم 
التبادل التجاري  بين الجزائر والسعودية بنسبة تتراوح بين 30 و40 

بالمائة.ولفت األسمري إلى أن حجم التبادل التجاري المسجل خالل سنة 
2021, البالغ 750 مليون دوالر, ال يعكس رغم ارتفاعه "عمق العالقات 

السياسية بين البلدين, وال يناسب الفرص االستثمارية والتجارية المتوفرة", 
وهو ما سيتم ترقيته في إطار مجلس األعمال الجزائري -السعودي بعد 

إعادة هيكلته.
 

تد�سني جناح والية مترنا�ست باملعر�ض الدويل

 من جهة اخرى, أشرف الوزير على افتتاح جناح والية تمنراست 
بمعرض الجزائر الدولي, بحضور وفود من عدة دول أجنبية, اين تجول 

عبر الجناح وخط عبارات تشجيعية في سجل مدرسة النحت على األحجار 
الكريمة.وتقرر دعوة الوالية لتكون ضيفة للمعرض الدولي, من أجل إبراز 
تراثها الثقافي واإلمكانات السياحية واالقتصادية التي تزخر بها كل منطقة. 
وقال الوزير "إن تمنراست ستأخذ مكانتها السياحية في ظل المكنونات التي 

تزخر بها المنطقة". 
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رزيق يثمن م�صتويات التعاون االقت�صادي بني البلدين

نحو رفع التبادالت التجارية   
مع الواليات املتحدة االأمريكية 

ثمن وزير التجارة وترقية ال�صادرات, كمال رزيق, اأم�س, مبنا�صبة افتتاح اأ�صغال الدورة ال�صابعة للمجل�س 

احلكومي الدويل اجلزائري-االأمريكي للتجارة واال�صتثمار )تيفا(, املنعقد  باجلزائر العا�صمة, العالقات 

االقت�صادية و التجارية "القوية" التي جتمع بني البلدين, م�صريا اىل التوجه نحو رفع م�صتوى التبادالت 

التجارية الثنائية لالجتاه �صويا نحو االأ�صواق العربية واالفريقية.

أكد الخبير االقتصادي حمزة بوغادي أن نقاط القوة 
في بناء الشراكة مع االقتصادات العالمية بالنسبة 

للجزائر يتمثل في سمعتها  وموثوقيتها إلى جانب  
سيرورة  تعاملها  مع القضايا الخارجية المتميزة 

باحترامها للهيئات الدولية المختلفة  والتزامها 
بمساهماتها المالية واألدبية. 

وأوضح بوغادي في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
أمس، أن كل هذه النقاط تشكل أرضية صلبة تسمح 

للجزائر باالنطالق في إقامة شراكات اقتصادية 
عالية المستوى مع االقتصادات القوية ومنها القوة 

االقتصادية األولى في العالم وهي الواليات المتحدة 
األمريكية خاصة مع وجود أكبر الوكاالت التصنيفية 

والمكاتب االستشارية في االقتصاد بالواليات المتحدة، 
إضافة الى تميز هذا البلد باالستثمارات الضخمة ذات 

النطاق الواسع في المجاالت الحيوية مثل الفالحة  
والزراعة.  

وخالل زيارته لجناح الواليات المتحدة األمريكية 
ضيفة الشرف في الطبعة الثالثة والخمسين لمعرض 
الجزائر الدولي، دعا رئيس الجمهورية المستثمرين 
األمريكيين  الى االستثمار في الجزائر خاصة  في 

مجال الفالحة والمؤسسات الناشئة.  وهي الدعوة 
التي يرى بشأنها الخبير االقتصادي حمزة بوغادي 

بأنها تستلزم  ترجمة سريعة على الواقع ويكون 
ذلك بفتح قنوات االتصال البيني بين رجال األعمال 

الجزائريين واألمريكيين فالمعروف، أن التعاون 
الرسمي يؤطر فقط لمثل هذه التعامالت ويبقى 

محدودا اذا ما لم ترافقه عملية التواصل واالحتكاك 
المباشر بين المعنيين وهم المتعاملون االقتصاديون 

من كال الجانبين.  ويرى الخبير االقتصادي  بوغادي 
أن التعامل مع االقتصادات القوية كاالقتصاد 

اإلمريكي، يتطلب إعادة النظر في بعض الصيغ 
التمويلية واالستثمارية ومواكبة التعامالت المستجدة 

على المستوى العالمي.  وعبر الخبير االقتصادي 
عن الحاجة الماسة إلى التسويق اإلعالمي السريع 
للمشروع االقتصادي الطموح الذي تبنته الجزائر 
الجديدة من خالل ملتقيات تعريفية  كبرى وتحرك 

الديبلوماسية الجزائرية من خالل التمثيليات في 
الخارج الستقطاب االستثمارات الهامة في العالم وهي 

كثيرة وتبحث عن الفرصة. 
�س.زمو�س

ح�صب ما اأكده اخلبري االقت�صادي حمزة بوغادي

هذه هي نقاط قوة اجلزائر يف بناء ال�سراكة مع االقت�سادات العاملية



  يفتح املجال لعدة متدخلني منهم �ضركات الجناز وامل�ضاتل والفالحني ومالكي الأرا�ضي

الأ�شجار املثمرة.. منط جديد للتمويل عرب 

»م�شاريع املبادرة املحلية«

 تعد الوجهة املف�ضلة ل�ضكان ولية امل�ضيلة

غابة عني اأغراب .. ف�شاء 
للراحة و ال�شتجمام بامتياز

تعتبر غابة عين أغراب بجبل أمساعد بالمسيلة واحدة من أهم 
الفضاءات المخصصة للراحة واالستجمام لسكان المنطقة السيما 

ببلديات جنوب الوالية.
وتهد هذه الغابة الوجهة المفضلة للمسيليين و لسكان والية الجلفة 

المجاورة الذين يمضون ساعات تحت ظالل أشجار الصنوبر 
التي تتربع على مساحة تناهز 33 ألف و 617 هكتارا.فقد اعتاد 

العديد من سكان الحضنة قضاء لحظات رائعة خالل أوقات 
فراغهم حيث يجلبون معهم كل ما يحتاجون من مياه و مشروبات 
منعشة و سندويشات مصنوعة في المنزل.و يقوم البعض اآلخر 

بتحضير المشاوي في الهواء الطلق فيما يفضل آخرون تناول 
غداءهم في المطاعم المفتوحة بهذا الفضاء في إطار االستثمار 

الخاص عارضين أطباقا تقليدية على غرار المهراس و 
الشخشوخة على وجه الخصوص.

ويوجد أيضا المشروب التقليدي »الجور« الذي يكثر عليه الطلب 
من طرف المستهلكين بمنطقة جبل أمساعد و هو شراب أحمر 
غامق يتم تحضيره من خالل نقع أعشاب مختلفة تنمو بالمنطقة 

طوال السنة السيما بعد تهاطل األمطار من بينها إكليل الجبل 
و الفستق العدسي و التصالحين و الضرو و أوراق الصنوبر 
و الشليدة.و يقع مقهى بمدخل هذه المنطقة جعله تخصصه في 

تحضير هذا الشراب يعرف إقباال كبيرا من طرف زوار المنطقة.
كما يجد األطفال من جانبهم بهذا المكان الواسع و الرحب فرصة 

للركض و اللعب تحت أعين أوليائهم األكثر وعيا بمخاطر 
ضياع أوالدهم.و يرى العديد أيضا أن هذا المكان الهادئ مثاليا 
للمطالعة و قراءة الكتب حتى و لو كان أغلب الشباب يفضلون 

تصفح الشبكة العنكبوتية بأجهزتهم الذكية من خالل اتصالهم عبر 
شبكة الجيل الرابع التي يمكن الوصول إليها بفضل قرب عاصمة 

الوالية من جبل أمساعد.
وتم تثمين هذه الغابة بعد منحها لمستثمر خاص في إطار ترقية 
المساحات الغابية مما سمح بتقديم خدمات تجارية جديدة السيما 
ما تعلق باإلطعام و استحداث مناصب شغل لفائدة شباب بلدية 

جبل أمساعد، حسبما أكده محافظ الغابات لوالية المسيلة، عامر 
محمد.و كشف من جهته والي الوالية، عبد القادر جالوي ل/

وأج عن أن منح امتياز هذه المساحة الغابية يهدف إلى استحداث 
قطب سياحي و بيئي بمنطقة جبل أمساعد، موضحا أن عمليات 
في طور اإلنجاز السيما ما تعلق بفتح مسالك و تهيئة فضاءات 

بهذه الغابة.
و إستنادا لعامر عطالوي، شاب من بلدية جبل أمساعد، فإن هذه 

الغابة الطالما شكلت فضاء للراحة للبدو الرحل الذين يعبرون 
هذه المنطقة و هو ما تشير إليه أبيات من أغنية خليفي أحمد 

بعنوان »بيتنا شق عين غراب« ما يعني بأن البدو الرحل حطوا 
الرحال بعين أغراب.و يعتبر منتخبون محليون ببلدية جبل 

أمساعد من جهتهم أن الدخول المجاني و توفر األمن بالمنطقة 
الغابية لعين أغراب و كذا نوعية االستقبال من أهم أسباب اإلقبال 

القياسي للزوار على هذا الفضاء الغابي.
س.ز/واج

 
تقرت: 

م�شروع �شناعي واعد لإنتاج 
»الك�شك�شي« قيد الإجناز

يجري تجسيد وحدة إنتاج الكسكسي بوالية تقرت التي تعد من 
المشاريع الهامة التي ستعزز مردودية اإلنتاج في مجال الصناعة 

الغذائية وإعطاء قيمة اقتصادية مضافة للمنطقة بعد دخولها 
مرحلة اإلنتاج نهاية سنة 2023، حسبما استفيد لدى مديرية 

الصناعة.
ويتوقع القائمون على مشروع إنجاز بوالية تقرت وحدة إنتاج 

الكسكسي الذي ينجز بالمركب الصناعي والتجاري لمجمع 
الصناعات الغذائية »أغروديف« بتكلفة إجمالية تقدر ب 800 
مليون دج تحقيق إنتاج يصل إلى 288 قنطارا من الكسكسي 

يوميا وبرقم أعمال سنوي تقديري يصل إلى 411 مليون 
دج فضال عن تشغيل ماال يقل عن 130 شخص، وفقا لذات 
المصدر.ويأتي إطالق هذا المشروع الذي يتوفر على وحدة 

للتخزين بمساحة 1.000 متر مربع قيد اإلنجاز أيضا ضمن 
مساعي  مجمع الصناعات الغذائية »أغروديف« الذي يتطلع 

إلى توسيع نشاطه وتنويع منتجاته في مجال الصناعات الغذائية 
سيما في شعبة تحويل الحبوب ومشتقاتها بما يساهم في ضمان 

تغطية واسعة للسوق المحلية بالوالية والواليات المجاورة 
من هذه المنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية، كما أشير إليه.

وتتوفر والية تقرت على مطحنه مختلطة للسميد والدقيق بطاقة 
إنتاجية تصل إلى 3.000 قنطار يوميا من القمح الصلب ومن 
القمح اللين، حيث تمون أسواق واليات تقرت وورقلة والمغير 

وإيليزي وجانت عبر شبكة توزيع تضم 12 مركزا و مستودعين 
منتشرة بتلك المناطق.وفي سياق حركية االستثمار التي تعرفها 
هذه الوالية الجديدة تم مؤخرا رفع العراقيل على عدة مشاريع 
صناعية هامة على غرار مصنع لتحويل الحديد ببلدية تماسين 
والذي سيدخل حيز النشاط  شهر سبتمبر المقبل بقدرة إنتاجية 

تصل إلى 200 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الحديدية.
كما يتعلق األمر أيضا برفع العراقيل على وحدة صناعية إلنتاج 

الجبس ومشتقاته وغيرها من المشاريع المختلفة في مجال 
السياحة والخدمات والصحة والتي ستعزز النسيج الصناعي 

وتفتح آفاق اقتصادية واعدة بهذه الوالية الفتية.
ق.م

أن  لواج,  مرابط,  وأوضح  
هذا النمط الجديد للتمويل يفتح 
منهم  متدخلين,  لعدة  المجال 
والمشاتل  االنجاز  شركات 
ومالكي  والفالحين  المعتمدة 
لتمكينهم  الفالحية,  األراضي 
فالحية  نشاطات  إقامة  من 
دفتر  على  باالعتماد  واسعة 
يمنح  ال  »بحيث  شروط 
تنفيذ  قبل  مباشرة  الدعم  لهم 
تجسيد  بعد  وإنما  المشروع 
مع  وتسليمه  المشروع, 
ضمان آليات صيانة ومتابعة 
,تقليم  )سقي,  للمشاريع  تقنية 
هذه  ستسمح  ...(«.و  وتلقيم 
من  بالخروج  للقطاع  العملية 
للفالح  المباشر  الدعم  نمط 
النشاط  تنظيم  نمط  إلى 
مؤسسات  إطار  في  الفالحي 
تبنى  محلية,  مشاريع  عبر 
في  المستمر  رغبة  على 
من  لالستفادة  االنخراط 
مشاريعهم. لتجسيد  الدعم 

ويندرج هذا التوجه في إطار 
من  المسطرة  االستراتيجيات 
وتوجيهات  القطاع  طرف 
محمد  السيد  الفالحة  وزير 
لتنفيذ  هني,  الحفيظ  عبد 
األشجار  غرس  »مشاريع 
طريق  عن  المقاومة  المثمرة 
محلية«  المبادرة  مشاريع 
بهدف   )PROJET PIL(
في  الفالحي  النشاط  تنظيم 
إطار متوافق ومتطابقا محليا, 

حسب المسؤول
النوع  هذا  .ويستهدف 
امتصاص  المشاريع  من 
ذات  أو  البور  األراضي 
سيما  الضعيف,  المردود 
المالكين  أو  للفالحين  بالنسبة 
التكفل  على  القادرين  غير 
باستصالح  وتقنيا  ماديا 
اراضيهم, أين تتكفل الوزارة 
ما  ومتابعتها,  بتموينها 
سيسمح بمقاومة شح األمطار 
وتعزيز  المناخية  واألبعاد 
والغابي.كما  النباتي  الغطاء 
األخضر  السد  برنامج  يدعم 
و  منتج  برنامج  إطار  في 
مدمج وذو عائد مادي لقاطني 
السماح  ومنه  المناطق,  هذه 
والصيانة  المتابعة  بضمان 
والمراقبة من طرف القائمين 
السيد  المشاريع.وحسب  على 
الجانب  هذا  في  يتم  مرابط, 

األشجار  زراعة  تعزيز 
كثرة  لعدم  المقاومة  المثمرة 
السقي  جانب  من  متطلباتها 
برنامج  إطار  في  لألشجار 
في  عليه  المصادقة  تمت 
وشرع   ,  2021 أكتوبر 
واليات   05 عبر  تنفيذه  في 
معنية. والية   28 اصل  من 
في  البرنامج  هذا  وعرف 
الى  الممتد  األول  شطره 
 2022 من  األول  الثالثي 
شتلة  ألف   222 توزيع   ,
هكتار   1073 مساحة  عبر 
الجلفة,  النعامة,   , )المسيلة 
برج بوعريريج, سعيدة( من 
بين مساحة مبرمجة تبلغ 11 

ألف هكتار
االول  الشطر  .ولتجسيد   
يستهدف  الذي  البرنامج,  من 
شتلة,  مليون   71 زراعة 
قدره  مالي  غالف  خصص 
دج.ولهذا  مليون   751
القطاع  برمج  الغرض 
اشجار الرمان والتين والكرز 
في  والخروب  والزيتون 
وأشجار  الجبلية  المناطق 
األرغان  و  والفستق  اللوز 
في الهضاب العليا والجنوب.

ويسعى القطاع , حسب السيد 
زراعة  توسيع  إلى  مرابط, 
األرغان بالتعاون مع المعاهد 
واإلدارات  المختصة  التقنية 
طرق  عن  الوصاية  تحت 
في  الشتائل  انتاج  تعزيز 

المشاتل الخاصة بهذا النوع , 
التابعة السيما إلدارة الغابات 
بأدرار وتندوف.و ينفذ القطاع 
 80 لزراعة  مشروعا  حاليا 
من  األرغان  بشجرة  هكتار 
على  الغابات  مصالح  طرف 

مستوى هاته الواليتين.
تشجيع الزراعات العائلية

من جهة أخرى يعمل القطاع 
الزراعات  تشجيع  على 
خالل  من  الهادفة  العائلية  
القاطنين  المواطنين  تمكين 
والجبلية  الريفية  المناطق  في 
والراغبين في ممارسة نشاط 
برامج  خالل  من  فالحي 
أمثل  استغالل  لضمان  دعم 
وتعزيز  ألراضيهم  وفعال 
األمن الغذائي على المستوى 
هذا  في  األسري.ويتم 
التسويق  سبل  بحث  الصدد, 
الفالحية  للمنتجات  المحلي 
وبيعها  منظمة  بصفة  الجبلية 
بهدف  للمستهلك,  مباشرة 
المناطق,  هذه  قاطني  تثبيت 
من  االستفادة  إلى  إضافة 
المتوفرة  المحلية  الخبرات 
في المجال الفالحي, سيما ما 
العضوية  بالزراعات  يتعلق 
والمنتجات األصيلة المرتبطة 

بالمنطقة
هذه  أن  مرابط,  .ويرى 
للقطاع  ستتيح  اإلجراءات 
في  الخبرات  تنمية  إعادة 
التخصصات  من  العديد 

تراجعا  التي عرفت  الفالحية 
في  الممارسة,   حيث  من 
ظل عزوف الشباب عن هذه 
المناطق  النشاطات.وتوسعت 
الدراسات  بموجب  الجبلية 
طرف  من  المنجزة  االخيرة 
للدراسات  الوطني  المكتب 
الريفية  بالتنمية  الخاصة 
 711 لتبلغ   ,2006 لسنة 
 28 عبر  إحصاؤها  تم  بلدية 
والية عوضا عن 453 بلدية 
والمحددة في القرار الوزاري 
 16 في  الصادر  المشترك 
بلغت  اذ   ,1993 ماي 
االجمالية  الزراعية  المساحة 
مليون  هكتار  مليون   2.53
هكتار  67ر1  منها  هكتار 
االحصائيات  حسب  مستغلة 
وبلغ   ,2012 لسنة  األخيرة 
 7 المناطق  هذه  سكان  عدد 
متوسط  نسمة.ويقدر  مليون 
في  المزروعة  المساحة 
5ر0  ب  الجبلية  المناطق 
عدة  وتتضمن  هكتار, 
ما  منها  رئيسية  نشاطات 
المثمرة  باألشجار  يتعلق 
الرمان,  كالزيتون,  بأنواعها 
الكرز,  الخروب,  التين, 
اللوز  التفاح,  الحمضيات, 
...الخ(, وزراعة الخضروات 
و األعشاب العطرية والطبية, 
المواشي  تربية  ونشاطات  
النحل  الصغيرة  والحيوانات 

والدواجن واألرانب.

يعمل قطاع الفالحة والتنمية الريفية على النتقال من منط التمويل املبا�ضر مل�ضاريع زراعة الأ�ضجار 

املثمرة و املقاومة اإىل منط التمويل »غري املبا�ضر« عرب ما يعرف ب«م�ضاريع املبادرة املحلية«, ح�ضبما اأفاد به 

املدير الفرعي للتنمية الفالحية يف املناطق اجلبلية, مرابط ملني.

واج
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متثلت يف �ضرقة قرابة الـ 300 مرت من الكوابل الكهربائية

متوقف  ال�شريعة«  »البليدة-  الهوائي  امل�شعد 
تخريب عملية  اإثر 

أن  البليدة  لوالية  النقل  مديرية  أفادت 
خدمة النقل التي كان يضمنها المصعد 
البليدة  بلديتي  بين  الرابط  الهوائي 
عملية  بعد  حاليا  متوقفة  والشريعة 

تخريب مست المنشأة.
رمضان  إدير  القطاع,  مدير  وأوضح 
خدمة  أن  لوأج,  تصريح  في  شريف, 
النقل عبر الكوابل الكهربائية التي كان 
بين  الرابط  الهوائي  المصعد  يضمنها 
البليدة ومرتفعات الشريعة متوقفة ابتداء 
من يوم األحد إثر عملية تخريب مست 

المنشأة )سرقة الكوابل الكهربائية( من 
طرف مجرمين على مستوى بني علي.
وأضاف أن العملية مست سرقة قرابة 
الكهربائية,  الكوابل  من  متر  ال300 
دعوى  رفعت  مصالحه  أن  إلى  الفتا 
المصالح  لدى  مجهولين  ضد  قضائية 
األمنية المعنية.وتعد هذه العملية الثانية 
من نوعها بعد تلك التي طالت المنشأة 
والتي  المنصرم  أبريل  شهر  نهاية 
تسببت في توقفه عن العمل بسبب عمل 
تخريبي مماثل حرم مستعملي المصعد 

النقل  مديرية  الخدمة.وكانت  هذه  من 
الفارط  مايو  شهر  منتصف  أعلنت  قد 
االنطالق في استغالل المصعد الهوائي 
علي(  بني  )البليدة-  األول  شطره  في 
العمل  نتيجة  العمل  عن  توقفه  بعد 
مشيرة  المنشأة,  طال  الذي  التخريبي 
الى أن اشغال الصيانة ال تزال مستمرة 
على مستوى الشطر الثاني الرابط بين 

محطتي بني علي والشريعة.
س.ز
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 طريقة اإزالة بقع ع�صير 

البرتقال من مالب�س الأطفال

يمكن إتباع واحدة أو أكثر من التقنيات التالية 
لتهدئة النفس عند الغضب أو التوتر: 

التنفس: إن التنفس بشكل عميق يُعد من 
أفضل وأسرع الطرق لتهدئة النفس، وذلك 

ألن الشخص عندما يشعر بالغضب أو التوتر 
يتنفس بسرعة مما يرسل إشارات إلى الدماغ 

للقيام برّدات فعل هجومية، وعند التنفس 
العميق تتوقف هذه اإلشارات ويهدأ الشخص، 

كما تتوفر العديد من تقنيات التنفس العميق 
التي تفي بالغرض، ومنها تكرار الشهيق 

والزفير لفترة طويلة مع التفكير في الجسم، 
وذلك عن طريق أخذ نفس طويل مرًة واحدة 

ولفترة طويلة من ثم إخراج كامل النفس، 
وعند االعتياد على هذه الطريقة يمكن إطالة 

مدة إخراج النفس أو الزفير لكي تكون ضعفي 

مدة الشهيق
تحدي األفكار: عادًة ما يصاب األشخاص 
بنوبات الغضب أو التوتر بسبب األفكار 

غير الواقعية التي تراودهم وتسبب الكثير 
من األذى لهم ولألشخاص المحيطين بهم، 

والحل في هذه الحالة هو بتحدي هذه األفكار 
واستجوابها بأسئلة مثل: »هل حدث هذا األمر 

لي من قبل؟« أو »ما أسوأ ما قد يحصل؟« 
وستساعد األجوبة على تغيير طريقة التفكير 

وإعادة بناء منظور جديد لألشياء.
 التنفيس عن المشاعر بشكل بنّاء: من 

الصحي أن ينّفس الشخص عن شعوره 
بالغضب أو التوتر بطريقة إيجابية، ومن 

أفضل الطرق ممارسة نشاط بدني مثل 
المشي أو الركض لمساعدة الجسم على إفراز 

هرمون السيروتونين الذي يساعده على 
الهدوء، ويجب االبتعاد عن األنشطة القاسية 

في التعبير عن الغضب مثل ضرب الحائط أو 
الصراخ ألنها تزيد من الشعور بالغضب.

 الكتابة: أثبتت الدراسات مقدرة الكتابة 
التعبيرية أو كتابة ما يثير قلق الشخص 

ويسبب له الكآبة على التخفيف والتهدئة، وهي 
تقنية تفيد األشخاص الذين يعانون من القلق 

الخفيف والمتوسط وتخفف كذلك من أعراض 
األلم المزمن، إذ ينصح بالكتابة لمدة شهر 
أو شهرين لتبدأ النتائج بالظهور والعتماد 

هذه التقنية في حاالت التوتر، وفي حال كان 
الشخص يعاني من األرق ينصح بالكتابة قبل 

موعد النوم
التقليل من تناول الكافيين: ممكن أن يساعد 

التقليل من كافة مصادر الكافيين وحتى 
الشوكوالتة تدريجياً ثم إيقافها نهائياً في 

التخلّص من بعض أعراض التوتر ومشاكل 
النوم.

 استشارة الطبيب: في حال كان التوتر والقلق 

يطغى على حياة الشخص وال يستطيع عندها 
الشخص تهدئة نفسه فإنّه ينصح باستشارة 

الطبيب والتأكد من أسباب ذلك، إذ من 
المحتمل أن يحتاج الشخص إلى األدوية 

للتخفيف أو إلى جلسات مع مختص نفسي

  حياة م�صباحي

تشجيع الطفل: الحرص على تشجيع 
األطفال على القيام بالمهام والسيطرة على 
األمور الخاصة بهم، ألّن األطفال يتعلّمون 

من التجارب، ومن خالل طريقة قيامهم 
باألعمال، حيث يمكن تقسيم المهام الصعبة، 
إلى خطوات صغيرة تمّكن الطفل من التحّكم 

بها، والشعور بالثقة واألمان أثناء قدرته 
على تنفيذها.

 ممارسة النشاطات: ينبغي على األطفال 
ممارسة وتجربة العديد من الفرص، 
الكتشاف أشياٍء جديدة، مثل: القراءة، 
والموسيقى، والدراما، والفن، وزيارة 

المتاحف والحدائق، والغابات، والشواطئ، 
والثناء عليهم لتجربة الهوايات واألمور 

الجديدة، ودعمهم في السعي وراء 
اهتماماتهم، وتشجيعهم على االستمرار، 

وعدم التخلّي عنها.
 السماح باللعب: يساعد اللعب على أن يكتشف األطفال العالم من حولهم، و ويساعدهم على التعّرف على أشخاص 

آخرين، ويُعّرفهم على أنفسهم وعلى شخصياتهم، ويُعلّمهم كيفية حّل المشاكل، وكيفية تطوير ثقتهم بأنفسهم، وتعليمهم 
تجربة أدوار جديدة.

 التجربة: قال تومسون إّن أفضل طريقة للتعلّم تحدث من خالل المشاركة النشطة والتجربة، وكما يشير وولف إلى أّن 
الدماغ هو العضو الوحيد الذي يتطّور وينمو من خالل التجربة، ألنّها تعمل على تغيير الدماغ، وإعادة تنظيم هيكله، 
ويشار إلى أّن مجموعة متنّوعة من تجارب التعلّم تنّمي ذكاء الطفل، ألّن قضاء الكثير من الوقت على التلفاز وألعاب 

الفيديو، يعمل على إبعاد الطفل عن التفاعل الطبيعّي بالحياة، والذي يعتبر من األمور المهّمة لتنمية دماغ الطفل.
 التوجيه: محاولة معرفة ما يلفت انتباه األطفال، وما هي المهارة التي يستطيعون إتقانها، أو الموهبة التي يمتلكونها، 

والعمل على توفير طريقة آمنة وسهلة لهم، ليتمّكنوا من اكتشافها، وتعليم األطفال طرق مبتكرة وسهلة للحصول على 
ما يريدون، وتعليمهم مهارات حّل المشاكل، فعلى سبيل المثال إذا كان الطفل يفّضل استكشاف النباتات المنزليّة، فمن 

الممكن وضعها بعيداً عنه، وتوفير له بديل قريب آمن، ليلعب به ويستكشفه.

 خطوات ون�صائح للّتخّل�س 

من رائحة العرق الكريهة

جمال 

ور�صاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

   قد تستخدم بعض األعشاب في عالج الكحة للحامل في الشهر السادس وغيره من الشهور، وفيما يأتي 
توضيح لطرق عالج الكحة للحامل باألعشاب واألغذية بشيٍء من التفصيل:

العسل: يُعّد العسل من أفضل األغذية التي تُساعد على منع السعال، وترطيب الحلق، وتعزيز صحة الجهاز 
المناعّي، ويشار إلى أّن العسل من األغذية شائعة االستخدام في التخفيف من السعال، حيث يمكن خلطه مع 

الماء الدافئ أو أنواع العصير المختلفة وشربه، ويمكن أيًضا إضافته إلى الليمون، ويُعّد مزيج العسل والليمون 
أفضل شراب كحة للحامل، حيث يعمل فيتامين ج الموجود في الليمون على تقوية الجهاز المناعّي، ويمكن 

تحضيره بإتباع الخطوات اآلتية: 
المكونات: 

كوب من الماء الدافئ.
 ملعقة صغيرة من العسل.

 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
 طريقة التحضير واالستخدام: 

يتم مزج جميع المكونات السابقة جيًدا.
 يشرب المزيج 4 مرات يومًيا للحصول على أفضل النتائج.

الزنجبيل: يُعّد الزنجبيل عالج طبيعّي للسعال عند الحامل، وذلك الحتوائِه على مركبات تُساعد على تحسين 
الدورة الدموية، إضافًة لخواصِه المضادة للفيروسات والبكتيريا، ويمكن للحامل استخدام قطعة صغيرة منه 

حيث يتم طحنها جيًدا وإضافتها إلى الماء ثم غليه، ويمكن إضافة العسل والليمون حسب الرغبة.
 الزعتر: يُستخدم الزعتر منذ القدم لعالج الكحة والبلغم للحامل، ويُعّد تناوله آمًنا في الغالب للحوامل في 

حال استخدامه بالكميات المعتدلة والموجودة في الطعام، إاّل أنه ال توجد دراسات كافية حول أمان استخدامه 
بالكميات الدوائية من قبل الحامل.

 النعناع: يتوفر النعناع في معظم أدوية السعال، إذ يُساعد على ترطيب الحلق، والتخفيف من تهيجيه، ويُعّد 
تناول النعناع آمًنا في الغالب للحوامل في حال استخدامِه بالكميات الموجودة في الطعام، إاّل أنّه ال توجد 

دراسات كافية حول أمان استخدام النعناع بالكميات الدوائية من قبل الحامل.

�صحتك

تدابير 

منزلية

 تنمية مهارات الأطفال

 اأغذية ت�صاعد على تقليل خطر 

تعر�ض احلامل لل�صعال

 طرق تهدئة النف�ض

   يترك عصير البرتقال بقًعا 
مزعجة على مالبس األطفال، 
وعادًة يصعب التخلص منها، 
ولكن لحسن الحظ توجد طرق 

كثيرة إلزالة بقع عصير البرتقال 
من مالبس األطفال، هي كما 

يأتي:
غسل المالبس بمسحوق منظف 
عالي الجودة، في مياه ساخنة، 

ولكن يُفّضل اختيار الحرارة التي 
تُناسب النسيج.

 عدم استخدام الصابون الطبيعي 
للتخلص من بقع عصير الليمون 

إّذ إنّه يجعلها أكثر صعوبة. 
استخدام مبيض الكلور للتخلص 

من البقع القديمة ذات اللون الداكن 
على المالبس البيضاء والقطنية، 
مع مالحظة عدم استخدامه على 

المالبس الملونة. 
استخدام مبيض األكسجين لألقمشة 

االصطناعية مثل؛ البوليستر، 
والنايلون، والمالبس المطبوعة 

والملونة، والستخدامه يجب مزج 
كمية من الماء الدافئ مع مبيض 
األكسجين ونقعه لمدة 4 ساعات 
على األقل أو لمدة ليلة كاملة ثم 
غسل القماش بالطريقة المعتادة.

 هذه بعض من الخطوات البسيطة وبعض النّصائح للحّد من 
التّعّرق ورائحة العرق:

ارتداء طبقاٍت خفيفة من المالبس وأن تكون ذات نوعيٍة 

تسمح للبشرة بالتّنفس.
ينصح بالتّخفيف من المالبس في حال الّشعور بالحرارة 

العالية أو الّسخونة.
د من منع   تغيير المالبس التّي ظهر عليها العرق للتّأكُّ

العدوى البكتيريّة.
 غسل العرق عن الوجه والجسم للّشعور بالّراحة

وضع مزيل العرق تحت اإلبطين للّسيطرة والحّد من التّعّرق
شرب الكثير من الماء لتعويض الّسوائل التّي خرجت من 

الجسم عن طريق التّعّرق.
 التّخفيف من تناول األطعمة التّي تزيد من التّعّرق.

 استشارة الّطبيب المختّص لتقديم النّصيحة والعالج 
المناسب.

 تجنّب شرب المنبّهات والمنّشطات مثل القهوة والّشاي.
 تجنّب التّدخين وتناول الكحول.

 الحرص على إبقاء منطقة تحت اإلبطين جافة دائماً لمنع 
نمّو البكتيريا.

 الحفاظ على النّظافة الّشخصية.
 التّخلّص من سموم الجسم عن طريق شرب منقوع بذور 

الحلبة والّشاي األخضر.

 www.elraed.dz



تشهد النسخة الـ22 من 
مونديال كرة القدم والمقرر 
إقامتها في قطر هذا العام، 

أكبر مشاركة لمنتخبات قارة 
آسيا، وذلك بتأهل سداسي 

لنهائيات كأس العالم، للمرة 
األولى في تاريخها، ويشارك 
في مونديال قطر 2022 كل 

من منتخبات السعودية واليابان 
وكوريا الجنوبية وإيران وقطر 
»البلد المستضيف«، باإلضافة 

إلى المنتخب األسترالي.
وحجزت أستراليا آخر 

الواصلين، البطاقة الـ31 قبل 

األخيرة المؤهلة إلى مسابقة 
كأس العالم نهاية العام الحالي، 

بفوزها على البيرو، خامسة 
تصفيات أمريكا الجنوبية، 

بركالت الترجيح في الملحق 
المؤهل.

وشهدت النسخ الماضية من 
نهائيات كأس العالم تزايدا في 
مشاركة المنتخبات اآلسيوية، 
حيث تواجدت 4 منتخبات في 

نسخة 2014، وبعد ذلك 5 
منتخبات في نسخة 2018، 

وأخيرا العدد األكبر بـ6 
منتخبات في مونديال قطر 

2022، وتعد كوريا الجنوبية 
أكثر المنتخبات اآلسيوية 

مشاركة في المونديال برصيد 
11 نسخة، يليها المنتخب 
الياباني بـ7 مشاركات، ثم 

السعودية وإيران وأستراليا بـ6 
مشاركات.

وحجزت أستراليا، خامسة 
التصفيات اآلسيوية، البطاقة 
الـ31 قبل األخيرة المؤهلة 

إلى مونديال قطر نهاية العام 
الحالي، بفوزها على البيرو، 

خامسة تصفيات أمريكا 
الجنوبية، بركالت الترجيح.

وانتهى الوقتان األصلي 
واإلضافي للمباراة التي جمعت 
المنتخبين في المرحلة األخيرة 

من الملحق الدولي، بالتعادل 
السلبي ليلجأ الفريقان لركالت 
الترجيح التي ابتسم فيها الحظ 

لألستراليين، وهي المرة 
السادسة التي تبلغ فيها أستراليا 

النهائيات العالمية وستنضم 
في مونديال قطر إلى منتخبات 

المجموعة الرابعة المؤلفة 
من فرنسا حاملة اللقب، 

والدنمارك، وتونس.
الوكاالت

فقدت فرنسا، بطلة العالم، لقب دوري 
األمم األوروبية لكرة القدم بخسارتها أمام 

ضيفتها ووصيفتها كرواتيا بهدف دون 
مقابل، في الجولة الرابعة من منافسات 

المجموعة األولى ضمن المستوى األول.
وتدين كرواتيا بالفوز إلى قائدها لوكا 

مودريتش الذي سجل الهدف الوحيد من 
ركلة جزاء في الدقيقة الـ5 رافعا رصيد 
منتخب بالده إلى سبع نقاط في المركز 

الثاني بفارق نقطتين خلف الدنمارك التي 
عززت صدارتها بفوزها على النمسا 

0-2، فيما تجمد رصيد فرنسا عند نقطتين 
في المركز األخير وهي التي كانت توجت 

بلقب النسخة الثانية على حساب إسبانيا.
بل إن فرنسا التي تعادلت أمام كرواتيا 

والنمسا بالنتيجة ذاتها 1-1 وخسرت أمام 
الدنمارك 2-1 وضعت نفسها في فخ 

الدفاع عن حظوظها في البقاء في المستوى 
األول ألن صاحب المرتبة األخيرة يهبط 

إلى المستوى الثاني، من ناحيتها، خسرت 
كرواتيا بقيادة مودريتش أمام النمسا 0-3 
قبل أن تتعثر أمام فرنسا 1-1 وتفوز على 

الدنمارك 1-0.
وبتعادلها األخير أمام فرنسا، أوقفت 
كرواتيا سلسلة الهزائم المتتالية أمام 

األخيرة عند ثالثة بعد سقوطها أمام منتخب 
»الديوك« 4-2 في المباراة النهائية 

لمونديال 2018 في موسكو، وبالنتيجة 
ذاتها خالل لقاء المنتخبين في دوري األمم 

األوروبية عام 2020 في »استاد دو 
فرانس«، قبل أن يخسر إيابا على أرضه 

.1-2
الوكاالت

الكرواتيون يطيحون بالديوك ويوؤكدون تناف�سهم على البطولة

مودريت�ش يجرد فرن�سا من لقب دوري الأمم الأوروبية

الالعب الفرن�سي يعبر عن �سعادته بتحقيق حلمه

بيريز لت�سواميني: »�ستعي�ش 
تجربة في الريال لن تن�ساها«

رحب فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بالوافد الجديد أوريلين 
تشواميني، أحدث صفقات الميرنغي، والقادم من موناكو الفرنسي.

وقال بيريز، خالل المؤتمر التقديمي: »أهال بك تشواميني في ريال مدريد، هنا 
والمنطقة التي نعلق فيها آمالنا والتحديات الكبيرة، لقد عشنا أحد أكثر المواسم 
إثارة في تاريخنا، وال يمكننا سوى الرضا عن النفس، واأللقاب تمنحنا دفعة 

أخرى، وجميعنا نفكر في اللقب األوروبي الخامس عشر، وخاصة الالعبين«.
وتابع: »ستكون التحديات القادمة صعبة، ولهذا يجب علينا تعزيز الفريق 
بالعبين رائعين، واليوم نتعاقد مع العب مميز، ونرحب بواحد من أفضل 

العبي خط الوسط وهو تشواميني، في عمر 22 عاما، كان بإمكانك االختيار، 
واخترت ريال مدريد، وستعيش تجارب لن تنساها أبًدا، وفي البرنابيو سترى 

وتكتشف لماذا نحن أفضل ناٍد في العالم«.
واستكمل: »على الرغم من صغر سنك، فأنت العب أساسي مع منتخب فرنسا، 

وأحد النجوم العظماء في الدوري الفرنسي، وأتيت إلى مدريد لتعيش أكثر 
اللحظات إثارة في حياتك المهنية، إنه يوم مهم للغاية بالنسبة لك ولعائلتك، وهم 

فخورون بك، وستحصل على دعم جميع المدريديستا، الذين سيطلبون منك 
القتال وااللتزام والتضحية، اليوم تبدأ مرحلة من حياتك في مدريد، ونحن ال 

نستسلم هنا أبًدا، وأهال بك في مدريد، أهال بك في منزلك«.
من جهته، قال تشواميني خالل مؤتمر تقديمه: »التوقيع لريال مدريد حلم، 

كنت قادرا على االختيار، وحين علمت أن ريال مدريد مهتم بضمي لم أفكر 
لمدة دقيقة، وأريد أن أترك بصمة في كرة القدم، واختياري للملكي هو القرار 
األفضل بالنسبة لي، كنت محظوظا بما يكفي للتحدث مع بن زيمة وكامافينغا 

الذي تحسن كثيرا، بن زيمة هو األفضل في العالم وحين عرف أن المفاوضات 
تسير بشكل جيد، راسلني لشرح كل شيء«.

اجتمع به وتحدث معه بو�سوح بخ�سو�ص م�ستقبله

ت�سافي يطالب بيكيه بالرحيل عن 
بر�سلونة

كشفت تقارير إعالمية 
إسبانية، أن المدير الفني 
لنادي برشلونة، تشافي 

هيرنانديز، طالب المدافع 
المخضرم جيرارد بيكيه 

بالرحيل عن الفريق 
الكتالوني هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة 
»سبورت«، فإن تشافي 

اجتمع مع بيكيه قبل 
أسبوعين، وأبلغه بأنه لن 

يعتمد عليه في الموسم المقبل بشكل أساسي.
ودافع تشافي عن قراره بأن بيكيه يعاني من مشاكل جسدية، جعلته يغيب شهرا 

ونصف من الفترة الحاسمة في الموسم المنصرم، باإلضافة إلى سلوكه غير 
االحترافي خارج الملعب، وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء كان صعبا ألن 

تشافي تحدث بوضوح مع بيكيه، لكن لم يشكك في قيمته الكروية في أي وقت.
واعتبر تشافي أن بيكيه ال يزال يتمتع بجودة ال يمكن إنكارها، لكنه شكك 

في قدرته على الصمود جسديا في الموسم المقبل، ويرى أن بيكيه ال يركز 
على كرة القدم بسبب أعماله التجارية المتعددة، باإلضافة إلى خالفاته غير 

الرياضية.
وأوصل تشافي رسالة إلى بيكيه أن الحل األفضل يتمثل في مغادرته النادي 

الكتالوني بأكبر قدر ممكن من الكرامة، مع التخلي عن جزء مهم من األموال 
التي يدين بها لبرشلونة، ورفض بيكيه هذا االقتراح بشكل قاطع، وأراد دحض 
كل حجج تشافي، مؤكدا أنه سيتدرب أكثر من أي وقت مضى الستعادة أفضل 

نسخة له على المستوى البدني.
وذكرت »سبورت« أن القضية اآلن في يد ماتيو أليماني، المدير الرياضي 

لنادي برشلونة، الذي يجب أن يتفاوض مع جميع الالعبين الذين ال يتوافقون مع 
خطط تشافي.

الطرفان �سيجتمعان غدا لإنهاء تفا�سيل العقد

اتفاق جديد يقرب ديبال 
من اإنتر ميالنو

ما زالت المفاوضات مستمرة بين مسؤولي إنتر، ووكيل أعمال األرجنتيني 
باولو ديباال، نجم جوفنتوس، من أجل االنضمام لصفوف النيراتزوري بداية من 

الموسم الجديد.
وسيغادر ديباال صفوف السيدة العجوز بعد نهاية عقده مع النادي، المقرر له 

30 جوان الجاري، واقترب الجوهرة األرجنتينية من االنتقال لصفوف الغريم 
التقليدي إنتر.

وذكرت صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، أن ديباال على بعد خطوة 
واحدة من االنضمام بشكل رسمي إلى إنتر، في ظل رغبة الطرفين في التوصل 
التفاق، وأضافت أن ديباال المتواجد حاليا في ميامي لقضاء فترة إجازته، على 

استعداد تام لالنضمام إلى النيراتزوري هذا الصيف.
وتابعت أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإلنتر، تواصل هاتفيا مع خورخي 

أنطون، وكيل أعمال ديباال، من أجل وضع النقاط على الحروف، حيث نجح 
الطرفين في التوصل التفاق حول مدة العقد »4 سنوات«، وختمت الصحيفة 
أنه بحلول يوم الخميس المقبل، سيجتمع الطرفان مجددا إلنهاء كافة التفاصيل 

الخاصة بعقد الالعب مع النادي، من أجل االنضمام رسميا لإلنتر.
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اأ�ستراليا تهزم بيرو وت�سعد لكاأ�س العالم ر�سميا  

منتخبات اآ�سيا ت�سجل رقما تاريخيا في مونديال قطر 2022

بعد فوزها العري�س اأمام منتخب الفلبين

فل�سطين تتاأهل اإلى نهائيات كاأ�ش اآ�سيا 2023 ر�سميا

نجح منتخب فلسطين في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 
للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض بأربعة أهداف على 

الفلبين.
وأقيمت المباراة صباح أمس في العاصمة المنغولية أوالن باتور 

على ملعب »فوتبول سنتر »، ضمن الجولة الثالثة واألخيرة 
لمنافسات المجموعة الثانية المؤهلة الى نسخة العام 2023.

وافتتح الفدائيون التسجيل، عبر رأسية صالح شحادة في الدقيقة 
32، ليسجل تامر صيام الهدف الثاني في الدقيقة 42 بنفس 
الطريقة، وفي الشوط ثاني استطاع محمد يامين هز الشباك 

وإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 55، قبل أن يزيد محمود أبو 
وردة غلة المنتخب ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 72.

ويتأهل إلى كأس آسيا متصدر كل مجموعة من المجموعات 
الست، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على الوصافة.

وكان من المقرر أن تقام منافسات كأس آسيا 2023 في الصين، 
إال أنها اعتذرت عن استضافة النهائيات، بسبب تفشي فيروس 

كورونا، ومن المحتمل أن تستضيف المسابقة السعودية أو قطر، 
كما أن اليابان تبدو مرشحة الستضافة البطولة القارية.

الوكاالت
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كشفت مصادر إعالمية فرنسية أمس أن الثنائي ياسين عدلي 
و ريان ايت نوري سيكونان جديد المنتخب الوطني في شهر 
سبتمبر المقبل، وذهبت مصادر أخرى للتأكيد على أن حسام 

عوار سيكون مفاجأة الناخب الوطني جمال بلماضي في التربص 
القادم للخضر.

وأكد موقع »أونز سبورت« أمس أن عدلي وآيت نوري 
أعطيا كلمتهما للمسؤولين على االتحادية الجزائرية لكرة القدم، 

لالنضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني، في الفتلة القادمة، مشيرة 
إلى إمكانية حضورهما لتربص سبتمبر واردة جدا.

وأضاف المصدر ذاته أن الالعبين سيشاركان محاربي الصحراء 
في تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2023 بكوت ديفوار، بدليل 

تصريحات بلماضي األخيرة التي أكد أنه جاهز الستقبال بعض 
الملتحقين الجدد، والذين يرتقب أن يكونوا من المحترفين.

وينشط ياسين عدلي في فريق ميالن اإليطالي كما نشط في 
المنتخب الفرنسي للشباب، ويلعب آيت نوري لصالح فريق 

وولفرهامبتون كما يعتبر أحد ركائزه.
وأضافت مصادر أخرى أن عوار سيكون مفاجأة بلماضي في 
الفترة األخيرة، مشيرة إلى ان هؤالء الالعبين الثالثة بإمكانه 
تغيير جنسيتهم الكروية من فرنسية إلى جزائرية، طبقا للوائح 

االتحاد الدولي لكرة القدم، باعتبارهم لم يسبق لهم لعب أي مباراة 
رسمية مع منتخب فرنسا.

ق.ر

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي 
رضاه التام، عن حصيلته خالل 4 

سنوات، وفي اللقاءات األخيرة، مشيدا 
في الوقت ذاته بالتجاوب الكبير لالعبين 

والدور الذي لعبه األنصار، مؤكدا وجود 
عروض من منتخبات كبيرة لمواجهة 
الخضر وديا في شهر نوفمبر المقبل.
وقال بلماضي في تصريحات للموقع 
الرسمي للفاف: »ثقافة الفوز في كل 

مباراة تبقى مهمة بالنسبة لنا، مهما كانت 
الظروف، فقد حققنا ثالثة انتصارات في 

آخر 3 مباريات، وفي 4 سنوات تعرضنا 
لعدد قليل جدا من الهزائم، لقد بدأنا 

تصفيات كأس أمم أفريقيا بشكل جيد، 
بفوز داخل الديار، وآخر صعب خارج 
الديار، ولعبنا مباراة ثالثة أمام منتخب 

يلعب بشكل جيد ومعتاد على اللعب بكأس 
العالم، وقد واجهنا بتشكيل مكتمل«.

كما عبر بلماضي، عن فخره بمشواره، 

بعد أن أصبح أول مدرب يشرف على 
»الخضر« ألكثر من 4 سنوات: »شرف 

لي أن أكون المدرب الذي أشرف على 
المنتخب ألطول فترة، خصوصا وأنني 

تجاوزت رقم الشيخ كرمالي، وهذا األمر 
يدفعني للعمل دائما لتقديم األفضل، 

وقيادة المنتخب للتتويج باأللقاب، أشكر 
كل من هم حولي، بداية من الالعبين 

الذين يبذلون مجهودات جبارة، والطاقم 
الفني، لقد شكلنا عائلة، وأحيي جمهورنا 
سواء في الجزائر أو خارجها، لقد كانوا 
دائما حاضرين لدعمنا أينما ذهبنا، إنهم 

مميزون، ويجعلون طموحاتنا عالية جدا، 
وهذا ما يجعلنا نسعى دائما إلهدائهم 

الفوز واأللقاب«
كما أبقى بلماضي الباب مفتوحا أمام 

عودة بعض الالعبين في المستقبل 
القريب، معلنا في ذات الوقت، عن 

دعم كتيبته بالعبين جدد: »قلتها سابقا 

وأعيدها، لن ولم أرسل أي العب إلى 
التقاعد، لقد كانت هناك بعض الغيابات 

في هذا المعسكر، بعضها بسبب اإلصابة 
كرياض محرز وبن رحمة، وهناك من 
غاب بسبب نقص المنافسة كبلعمري، 
وبونجاح، وغيرهم من الالعبين الذين 

قدموا الكثير، نملك قائمة غنية بالالعبين، 
سواء الذين سبق لهم تمثيل المنتخب، أو 

الذين من الممكن انضمامهم مستقبال، 
وسنختار دائما التشكيلة القادرة على تقديم 

األفضل من أجل الفوز، وإعالء الراية 
الوطنية«.

وختم: »بما أننا سنكون مرتاحين في 
الفترة المقبلة، فمن الممكن أن نلعب 

مباريات ودية في شهر نوفمبر القادم، 
أمام إيطاليا، أو السويد، أو بلجيكا، وحتى 

كرواتيا، أتمنى أن نحظى بأكثر من 
مباراتين في هذا الشهر«.

أمير.ل

بلما�سي يوؤكد ر�ساه بالعمل المنجز في اأربع �سنوات

الخ�سر �سيواجهون منتخبات عالمية 
و�سيتدعمون بعنا�سر جديدة قريبا

المنتخب الوطني �سيتدعم بعنا�سر اأخرى قريبا

عدلي اآيت نوري وعوار جديد بلما�سي في ترب�ص �سبتمبر

منتخب اأقل من 18 �سنة يدخل اآخر ترب�ص مغلق 

قبل المناف�سة

�سالطني ي�ستدعي 20 لعبا 
تح�سبا لالألعاب المتو�سطية

وجه مراد سالطني مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 18 سنة الدعوة لـ 
20 العب، تحسبا لمنافسة األلعاب المتوسطية 2022 التي ستجرى في مدينة 

وهران، حسبما أعلن عنه الموقع الرسمي لالتحاد الجزائري لكرة القدم.
واكد بيان الفاف على موقعها اإللكتروني أمس، أن الناخب الوطني سالطني، 

وجه الدعوة لـ20 العبا لخوض غمار منافسات البحر األبيض المتوسط.
ودخل المنتخب الوطني ألقل من 18 سنة، في تربص تحضيري، بداية من 

أمس، ويدوم 6 أيام، تتخلله مباراة ودية يوم الجمعة القادم، وسيكون هذا 
التربص األخير، قبل التوجه لوهران للمشاركة في ألعاب البحر األبيض 

المتوسط يوم 26 جوان لغاية 5 جويلية المقبل.
رغم علمه ب�سعوبة اإقناع اإدارة الميالن بت�سريحه

مان�سي�ستر يونايتد مهتم 
بالتعاقد مع بن نا�سر

كشفت تقارير إعالمية إيطالية أمس، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بمتوسط 
ميدان ميالن اإليطالي والدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الذي لم يتوصل 

لحد الساعة التفاق مع إدارة ناديه لتجديد عقده.
وأكدت صحيفة »كالتشيو ميركاتو اإليطالية، أمس عن اهتمام المدرب الجديد 

لليونايتد تين هاج بخدمات بمتوسط ميدان الروسونيري، بن ناصر، رغم إدراكه 
أن مهمة إكمال الصفقة لن تكون سهلةن نظرا لتمسك بطل الدوري اإليطالي 

بخدمات العبه الجزائري.
وأضاف ذات المصدر، أن إدارة الروسنيري غير مستعدة للتفريط في خدمات 

نجم الخضر، خاصة بعد رحيل فرانك كيسي مجانا مع نهاية هذا الموسم.
وأكدت الصحيفة اإليطالية، أن مانشستر يونايتد قد يقحم واحدا من مدافعيه 

ليندولف في الصفقة إلقناع إداراة الميالن.
وكانت العديد من المصادر اإليطالية قد أكدت أم محادثات تجديد عقد بن ناصر 
مع ميالن عرفت توقفا مع تغيير مالك الفريق اإليطالي، لكن المسؤولين على 

الفريق غير مستعدين للسماح له بالرحيل بعد المكانة التي أصبح يحتلها مع 
التشكيلة.

نجم الخ�سر مازال راف�سا تجديد عقده مع نابولي

ونا�ص ي�سعل المناف�سة بين 
اأودينيزي مونزا وتورينو

كشفت صحيفة الغازيتا ديللو 
سبورت اإليطالية، أن نادي 

أودينيزي يرغب في التعاقد مع 
الدولي الجزائري آدم وناس، 
العب نابولي، وذلك لتدعيم 

هجومه الذي بات مهددا بخسارة 
اإلسباني جيرارد ديلوفو.

ووفق مصادر الصحيفة اإليطالية، 
فإن الالعب الجزائري يعتبر الخيار 
األول إلدارة أودينيزي التي تسعى 
إلى دعم الفريق في الموسم المقبل 

بصفقات غير مكلفة مالياً، مثلما تفعل في كل موسم، ووناس هو الخيار األمثل.
وأصبح أودينيزي النادي الثالث الذي يبدي اهتمامه بالنجم الجزائري، حيث 

كان نادي مونزا الصاعد هذا الموسم إلى الكالتشيو، من أول األندية اإليطالية 
التي عبّرت عن رغبتها في التعاقد مع »المحارب« الجزائري، كما أن نادي 

تورينو، يرغب بدوره في التعاقد مع هذا النجم، ذلك أن صفقة مشابهة ستكون 
مفيدة للنادي الذي يعاني من صعوبات مالية جمة، ويستعد لخسارة نجمه 

البرازيلي غليسون بريمر، الذي قد يرحل إلى نابولي وبالتالي يتم إدماج صفقة 
وناس في عملية التبادل.

ويبدو أن وناس أكد إلدارة نابولي أنه ال ينوي تمديد عقده، ويعتزم الرحيل 
بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يضع نابولي أمام خيار بيع عقده قبل موسم واحد 

من نهايته تفادياً لخسارة الالعب دون مقابل.
ق.ر

خالل افتتاح األعاب البحر الأبي�ص المتو�سط »وهران2022«:

الم�سارع دري�ص م�سعود يرافق خليف اإيمان لحمل علم الوفد الجزائري
أعلنت اللجنة األولمبية والرياضية 

الجزائرية أن حامل علم الجزائر في 
ألعاب البحر األبيض المتوسط رفقة إيمان 

خليف سيكون مصارع الجودو دريس 
مسعود رضوان، بطل إفريقيا وابن الباهية 

وهران .
المالكم الشاب البالغ من العمر 20 سنة 
توج باللقب القاري في فئة اقل من 73 

كلغ خالل بطولة افريقيا االخيرة للجودو 
التي جرت بقصر المؤتمر بوهران في 

مايو الفارط.
يذكر ان اللجنة االولمبية اختارت 

االسبوع الفارط نائبة بطلة العالم 
للمالكمة، إيمان خليف، لحمل علم الوفد 

الجزائري، خالل مراسم حفل افتتاح 
النسخة التاسعة عشرة لأللعاب المتوسطية 

2022 بوهران المقررة بين 25 جوان 
و 6 جويلية.

يذكر، أن إيمان خليف )63 كلغ( كانت 
قد توجت بلقب نائب بطلة العالم خالل 
المونديال األخير للمالكمة الذي جرى 

بمدينة إسطنبول التركية، وبفوزها 
بالميدالية الفضية، تكون خليف قد حققت 
سابقة أولى في تاريخ المالكمة النسوية 

الجزائرية، وكانت ابنة مدينة تيارت قد 
احتلت المركز الخامس في أولمبياد2020 

بطوكيو )اليابان(.
وسيشارك في الموعد المتوسطي لمدينة 
وهران، 3434 رياضي من 26 بلدا، 

وتسجل إيطاليا حضورها في هذه 
األلعاب، بأكبر عدد من الرياضيين بتعداد 

يضم 565 عضو من أصل 5165 
مشارك )رياضيين و رسميين( متبوعة 
بالبلد المنظم )الجزائر( بـ 522 عنصر 

من بينهم 193 رياضي و 136 رياضية.
ق.ر/ واج



أعلنت النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية 
للتشغيل عن تعليق اضراب الثالثة أيام المتجدد 

اسبوعيا، بعد فتح االدارة الوصية ابواب الحوار، 
املة ان تكون وعودها في متسوى طلعات النقابة 

لحلة المطالب العالقة منذ سنوات عبر رزنامة 
محددة للنظر في كل االنشغاالت.

وجاء هذا على لسان األمين العام للنقابة الوطنية 
لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل معطى محمد، 
الذي قال ان االضراب تعم تعليق صبيحة يوم 

االثنين بعد تجاوب االدارة على مطلب فتح أبواب 
الحوار للنظر في االنشغاالت العالقة.

هذا وأوضح في المقابل بيان للنقابة الوطنية لعمال 
الوكالة الوطنية للتشغيل أنه بعد االلتفاف الكبير  
للعمال و انجاح االضراب وااللتزام الذي بينوه 
في تلبية نداء النقابة ، وبما أنها ترى دائما أن 

الحوار الجدي والفعال هو الحل الوحيد المفضي 
إلى إيجاد حلول لجميع المطالب تقرر  تعليق 

االضراب.
وعاد البيان الى االجتماع الذي نظمته مع المدير 

العام للوكالة الوطنية للتشغيل "وتم طرح جميع 
المطالب المدونة في محضر اجتماع المجلس 

الوطني واحدة بواحدة تم تبويبها في أربعة 
محاور كما هي مذكورة في محضر االجتماع 

ولقيت تجاوب ايجابي من المدير العام وان بداية 
تحقيق المطالب سيكون عبر تنصيب اللجان 

لوضع مشروع االتفاقية والتفاوض ، بعدها يأتي 
التطبيق مباشرة وهو بعنوان السنة المالية 2022 

من خالل موارد المالية للمؤسسة في الميزانية 
التكميلية لهذه السنة التي سيكون فيها أيضا تحسين 

ظروف العمل المتعلق بتهيئة المقرات وبرنامج 
التكوين كما تم االتفاق على تسوية ملف الترقية 

العمودية بعد صب االعتمادات مباشرة.
وأكد ذات البيان انه تلتزم النقابة الوطنية بمتابعة  

تطبيق االتفاق والسهر عليه حتى تحقيقه حيث 
ستبدأ في تنصيب اللجان بحر األسبوع القادم 

لبداية األشغال لذا فان النقابة الوطنية دعت كافة 
العمال الى االلتزام الهدوء وتعزيز الثقة من أجل 

المرور  بخطوة بخطوة الى غاية تحقيق جميع 

المطالب.
وتتعلق انشغاالت النقابة بترقية  المرفق الذين 

ينتمي إليه وفق رؤية منهجية تسيير المورد 
البشري من خالل العمل على إعادة هيكلة العمال 

والعمل على تحفيزهم وذلك بتفعيل الترقيات 
العمودية واالفقية وصياغة نظام داخلي يرافق 

العمال ويحفزهم في مسارهم المهني وال يضيق 
عليهم في ظل المستجدات االخيرة في برنامج 

رئيس الجمهورية والتزام العمال بانجاحه في ظل 
التوافد الكبير على الوكاالت.

ومن أبرز المطالب اعادة النظر في تسيير 
الموارد المالية وتعزيز مصادر المداخيل لصالح 

الوكالة والعمل على صياغة قانون أساسي 
يتماشى مع طموحات العمال ويرتقي بالمرفق الى 
مصاف الهيئات الرائدة في قطاع التشغيل، فضال 

الى  المطلب العمالي الخاص بعودة زمالئهم 
المفصولين الى مناصبهم والشروع في التحضير 

التفاقية قوية تكون مرجعا يتحذى به في باقي 
السنوات.

يشارك وزير العدل، حافظ األختام، عبد الرشيد 
طبي، اليوم بالقاهرة، في أشغال االجتماع  الـ 69 

للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، 
حسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة. وأوضح ذات 

المصدر أن جدول أعمال هذا االجتماع يتضمن 
"مسائل هامة تتعلق السيما بتعزيز التعاون العربي 

في مجال مكافحة اإلرهاب وذلك باستعراض 
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب واالتفاقية 

العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
وكذا االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في 
الدول العربية واتفاقية مكافحة الفساد، كما سيبت 

في مشروع االتفاقية العربية لحماية المعطيات ذات 
الطابع الشخصي المقترح من طرف الجزائر.”

وسيناقش المكتب أيضا "توحيد التشريعات العربية 
من خالل النظر في مشاريع قوانين استرشادية 
المعنية بمواضيع منع خطاب الكراهية، حماية 
النازحين داخليا في الدول العربية، المخدرات 

والمؤثرات العقلية. وسيبت أيضا في مشروع 
القانون العربي االسترشادي لحماية األطفال من 

التجنيد في النزاعات المسلحة، المقترح من طرف 
الجزائر.” لإلشارة، يأتي عقد هذا االجتماع  في 

إطار "االجتماعات الدورية السنوية للمكتب التنفيذي 
قصد تحضير الدورة ال 38 لمجلس وزراء العدل 

العرب القادمة التي ستعقد في شهر نوفمبر من  
السنة الجارية.”

ع.ط

إشـهـــار

مرمي عثماين
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املدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يك�شف

 ت�سجيل 1953عملية حجز الكرتوين 
لإ�سكان احلجاج بالبقاع املقد�سة

ك�شف املدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، اأحمد 

�شليماين، اأم�س باجلزائر العا�شمة،عن ت�شجيل 1953عملية 

حجز الكرتوين خا�شة باإ�شكان حجاج مو�شم 1443 ه/2022 م 

والذين �شي�شافرون للبقاع املقد�شة مع الديوان.

ر.ن

أوضح سليماني في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل 1953عملية 
حجز الكتروني خاصة بإسكان حجاج موسم 1443 ه/2022 م بعد فتح باب 

الحجوزات  للذين سيسافرون للبقاع المقدسة مع الديوان ، وهو ما يعادل نسبة 81 
بالمائة من إجمالي تعداد األسرة التي تم فتحها للحجز عبر البوابة الجزائرية للحج.

وعشية انطالق أولى رحالت حج هذا الموسم و الذي يأتي بعد سنتين من االنقطاع 
بسبب األوضاع التي فرضتها جائحة كورونا )كوفيد-19(،قال السيد سليماني ، أن" 

اإلجراءات التنظيمية و اإلدارية و التي تم اعتمادها منذ نحو أربع سنوات،و تتم 
عبر البوابة الجزائرية للحج جنبت الكثير من العناء والمشقة على الحجاج، كما أنها 

تواكب التطور الحاصل في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية".
وأكد أنه "يمكن حاليا لكل حاج أتم عملية حجز تذكرته أن يقوم بالحجز الخاص 

باالسكان،على أن يتم الطرح التدريجي لبقية الحجوزات في هذا الخصوص موازاة 
مع تواصل و انتهاء عملية حجز التذاكر، و التي تتم مناصفة بين الخطوط الجوية 

الجزائرية و وكاالت السياحة و األسفار التي تم اعتمادها لتنظيم هذه الشعيرة".
وأضاف نفس المسؤول بأن نسبة حجوزات التذاكر الخاصة بالحجاج الذين 
سيسافرون مع الديوان تراوحت إلى غاية يومنا هذا بين 70 إلى 80 بالمائة.

كما عاد المتحدث للتذكير "بقيام البعثة الوطنية للحج باتمام في وقت سابق لكل 
ما تعلق بمسألة حجز الفنادق بالبقاع المقدسة،حيث تم و ألول مرة الحصول على 
حجوزات نوعية لتلك الهياكل"، بالنظر--كما قال--<< الى التراجع الملحوظ في 

تعداد الحجاج المعنيين بأداء هذه الفريضة هذا الموسم حسب الحصص المعلن عنها 
من قبل السلطات السعودية".

وذكر سليماني بأن" رحالت حج هذا الموسم و الخاصة بحصة الجزائر التي 
شملت 18.697 حاج ) 60 بالمائة منهم رجال( و تعادل 45 بالمائة من حصتها 
في السنوات االخيرة، ستكون بتعداد 65 رحلة  منها 56 رحلة خاصة بالخطوط 

الجوية الجزائرية و 9 بالنسبة للخطوط السعودية، و ستكون 23 منها انطالقا 
من مطار الجزائر و 17 من مطار وهران و 18 من قسنطينة و 7 رحالت من 

ورقلة".
وفي هذا الصدد أضاف بان" أول رحلة غدا من مطار الجزائر ستقل 57 حاجا إلى 
جانب باقي تعداد البعثة الخاصة بتنظيم هذه الشعيرة ، غالبيتهم من مؤطري مركز 

المدينة المنورة،على أن تتبعها رحلة ثانية في نهاية اليوم من نفس المطار تقل 250 
حاجا إلى جانب تسجيل رحلتين على مستوى مطار قسنطينة"، كما كشف سليماني 
عن موعد آخر رحلة في مرحلة الذهاب من مطار الجزائر والتي" ستكون يوم 3 

يوليو المقبل، على أن تكون اول رحلة في مرحلة العودة من مطار جدة الدولي 
يوم 14 من نفس الشهر، وأخر رحلة في مرحلة العودة يوم 1 اغسطس من مطار 

المدينة".

النقابة تعّلق اإ�شراب الثالثة اأيام 

 مع اإ�سراب      وكالة "الت�سغيل" تتجاوب 
العمال وتلتزم بالنظر يف ان�سغالتهم

   طبي ي�شارك يف االجتماع  الـ 69 للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب 

مناق�سة م�سروع القانون العربي ال�سرت�سادي حلماية 
الأطفال القمرتح من طرف اجلزائر



نجحت الفنانة التشكيلية العصامية سميرة 
مواتس، من خالل معرضها الفردي الذي 
بالجزائر   « القبية  »دار  رواق  يحتضنه 
تجربة  إلى  الجمهور  نقل  في  العاصمة، 
اإلنساني  بالعمق  وثرية  واعدة  فنية 
الواعي باالعتماد على  الجمالي  واإلبداع 

الريشة وتدفق األلوان.
  واستطاعت هذه التشكيلية الشابة، أصيلة 
مستغانم، أن تنقل مشاعرها الفنية المتدفقة 
بالوعي وعشقها للفن التشكيلي والتصميم 
الداخلي من خالل تطويعها للريشة وباقي 
أنيقة  لوحات  ترسم  وأن  والدعائم  المواد 
بالمواضيع وكذا تصميم مزهريات  غنية 

خزفية.
القماش  على  الفنانة  اعتمدت  كما    
لتأخذ  والوسادات  النباتية  واأللياف 
الجمهور من خالل أزيد من 120 عمل 
فني بأحجام مختلفة مستوحى من مختلف 
بعوالم  إلى رحلة ساحرة  الفنية  المدارس 
تشع باأللوان والمواضيع ما يعكس ثراء 
وتنوع تجربتها الفنية الواعدة ونهلها بذكاء 
وعذوبة من مختلف تقنيات التيارات الفنية 

واتجاهاتها الحداثية.  
  وتقدم التشكيلية، الحائزة على ماستر في 
اللغة اإلنجليزية، من خالل هذا المعرض 
الذي يدوم لغاية 15 يونيو الجاري عددا 
تعكس  التي  البديعة  الفنية  األعمال  من 
عام  منذ  العصامية  الفنية  تجربتها  تطور 

2017 لغاية الفترة الحالية.
  وتحمل هذه المجموعات رؤيتها الخاصة 
للممارسة الفنية تمازج بين شتى التقنيات 
الفنية  والمنهجية  بالدقة  وتمتاز  والمناهج 
تقني  قالب  في  للبوح  فرصة  لتشكل 
الفنية  رؤيته  تطوير  للمتلقي  يتيح  جميل 
والتجاوب مع رسالتها الفنية ويدرك أفقها 

الجمالي الواعي العميق.
بجمالية  المجموعات  هذه  وتضم    
ومهارات عالية في إطار إضاءة خاصة 
على الجدران مجموعة »آنسات ذهبيات« 
بتقنية األكريليك وهي متكونة من سلسلة 
نسائية  وأجساد  وجوه  تمثل  بورتريهات 
مطعمة  أخرى  ونماذج  مختلفة  بتعابير 
بخطوط ذهبية على خلفية سوداء كاتجاه 
الخط  تطويع  على  يعتمد  حداثي  فني 
على  عناوين  وحملت  للتشكيل  كمادة 
و«الشاهد«  و«حلم«  »الخشبة«  غرار 

و«غولدن ميرور«.
فتتشكل  الذات«  »ظل  مجموعة  وأما    
هندسية  وأشكال  رسومات  من  لوحاتها 
أبعاد  ذات  متنوعة  وخلفيات  ووجوه 

ثالثية.
الموسومة  المجموعة  أبهرت    وبدورها 
»المرأة في كل حاالتها« زوار المعرض 
للفن  والدقيق  األنيق  مزجها  بفضل 

النصف تصويري والتكعيبية، وفق تقنية 
األكريليك المنجزة على دعامات جدارية 
مرصوصة  نباتية  ألياف  من  مصنوعة 
ألوان  تسود  حيث  طبيعي  خشب  على 
زاهية نابضة بالحياة باألزرق الالزوردي 
واألخضر بتموجاته والوردي التي تعكس 
نسائية عصرية تسبح في  وجوه وأجساد 
نفسية  حاالت  تعكس  تكعيبية  مساحات 

عديدة.
  من جانبها شكلت مجموعة »من الخيط 
حيث  مغايرة  جديدة  تجربة  واإلبرة«، 
بديع  فضاء  إلى  اللوحة  مساحة  حولت 
المشغول  وذلك  الحرير  بقماش  طعمته 
بأزيائهن  النساء  تتحرك  حيث  والمطرز 
التراثية والعصرية بكل جمال وأناقة في 
حين تميزت لوحات أخرى بروح إفريقية 

بكل تجلياتها.
عشرة  »تحوالت«  مجموعة  تضم  كما 
أعمال فنية مستوحاة من أعمال مجموعة 
»ديكور فن وتصميم« الموجودة بمتحف 
والمنجزة  بكندا  بمولاير  الجميلة  الفنون 
ورقية  دعامات  على  الغواش  بتقنية 

ومؤطرة أيضا بالزجاج.
  وتؤكد الفنانة سميرة مواتس أن بداياتها 
حيث  طفولتها،  لفترة  »تعود  الفنية 
التشكيلي  الفن  بعالم  ولعا  مبكرا  امتلكت 
أولى  جسدت  وقد  فنيا،  وحسا  واأللوان 
أعمالها في عمر 4 سنوات وذلك بتشجيع 
باكتشاف  لها  سمح  ما  وهو  والديها  من 
مختلف التجارب الفنية العالمية والمحلية، 
باإلضافة إلى قراءة المؤلفات التي تخص 

لتوسيع  والفلسفة  واألدب  الفني  النقد 
نظرتها حول الفن والجمال.

كونها  رغم  أنه  المبدعة  وأشارت    
خالل  من  »تسعى  أنها  إال  عصامية 
بصمتها  نسج  إلى  الفني  مشروعها 
التشكيلي  الفن  عالم  في  والتميز  الخاصة 
الجزائري، مبرزة أنها في البداية مزجت 
الزيتية  األلوان  واستخدام  التقنيات  بين 
بمختلف  تأثرها  جانب  إلى  واألكريليك 
والتجريدية  الساذج  الفن  ومنها  المدارس 
والرمزية  والنصف تصويرية  والتكعيبية 
وغيرها لتتوجه بعدها للبحث عن لمستها 

الخاصة.
  وأردفت المتحدثة أنها تخوض منذ فترة 
الديكور  تتمثل في عناصر  تجربة جديدة 
)الخزف  المزهريات  وتصميم  الداخلي 
الفني( بهدف اكتشاف هذه التقنيات ونمط 
فني مغاير أين تعمل على تصميم أعمال 
فنية بلمستها الخاصة رحب بها الجمهور.

وكالة  مديرة  وهي  الفنانة،  وذكرت    
أنه  الثالثة،  األبعاد  تقنية  في  مختصة 
المشاركة   2017 عام  ومنذ  لها  سبق 
بالجزائر  وجماعية  فردية  معارض  في 
بمتحف  معرض  غرار  على  والخارج 
بدار  ومعرض  بوهران  المعاصر  الفن 
بمستغانم  الرحمان كاكي  ولد عبد  الثقافة 

ومسرح »النملة« بوهران.
 15 غاية  إلى  المعرض  هذا  ويتواصل 
الفن  عشاق  وبإمكان  الجاري  يونيو 
إبداعاته  واكتشاف  زيارته  التشكيلي 

وأيضا اقتناء التحف واللوحات.

الت�سكيلية �سمرية موات�ض تعر�ض اإبداعاتها 

وحتفها الفنية باجلزائر العا�سمة

بجامعة اأحمد بن بلة وهران

 �سدور كتاب »الوجيز يف 
علم النف�ض الرتبوي« 

للأ�ستاذة بزنا�سي �سعاد 

   تعززت مؤخرا رفوف المكتبة بجامعة وهران 1 
»أحمد بن بلة«، بإصدار جديد يحمل عنوان »الوجيز في 

علم النفس التربوي«، لألستاذة الجامعية سعاد بزناسي 
من جامعة وهران.

  ويعد اإلصدار الجديد لألستاذة الجامعية سعاد بزناسي 
من جامعة وهران الذي يحمل عنوان »الوجيز في علم 
النفس التربوي« بمثابة دراسة أكاديمية في علم النفس 
التربوي، حسبما أبرزته األستاذة بزناسي التي تدرس 

بكلية اآلداب و الفنون بجامعة وهران، مضيفة بأن 
اإلصدار الجديد يعتبر أيضا زادا معرفيا للقراء من ذوي 

تخصص علم النفس ودعما لطلبة كلية اآلداب والفنون 
كمادة جديدة  بالنسبة لهم إلثراء معارفهم في مجال علم 

النفس التربوي.
  ويتناول هذا المؤلف أربعة فصول يتطرق األول إلى 
أهداف علم النفس وميادينه من خالل تقديم وجيز ألهم 
الظواهر النفسية مع ذكر أهم فروع علم النفس بما في 

ذلك علم النفس العام و الفيزيولوجي وعلم النفس الطفل 
والمرضي و االجتماعي وأهم ميادينه على غرار علم 

النفس اإلرشادي واإلكلينيكي والجنائي والصناعي 
والتجاري والبيئي والشرعي والحديث مع استعراض أهم 

مدارس علم النفس منها البنائية والوظيفية والسلوكية.
  ويتناول الفصل الثاني نظريات علم النفس التربوي 

وميادينه مع إبراز أهمية هذا العلم من خالل موضوعه 
المرتبط بالمراحل التكوينية للمتعلمين ودراسة الظواهر 

التي تهتم بتتبع السلوكات وقياس الجوانب المتعددة لها من 
الناحية التربوية والنفسية والتركيز على العملية التعليمية 

وكذا أهمية علم النفس التربوي التطبيقي ومهامه وقوانينه 
وميادينه والسمات التي تقوم عليها المؤسسة التربوية.
  وتطرقت األستاذة بزناسي في الفصل الثالث لواقع 
التربية والتعليم وآفاق علم النفس التربوي لمجاالت 

التربية وطرائق صياغة الفرضيات وخصائصها وإبانة 
أهمية االختبارات النفسية في تحصيل المتعلم وطبيعة 

العمل التربوي في تحصيل المتعلم وتحديد األهداف 
التعليمية.

  وتم تخصيص الفصل األخير لكتاب »الوجيز في علم 
النفس التربوي«، لما له صلة بالجانب النفسي والثقافي 

والترفيهي للطفل بتحديد مفاهيم مصطلحي اإلبداع 
والموهبة وتصنيف القدرات العقلية من خالل التركيز 
على اللعب بوصفه وسيطا ثقافيا لتنمية قدرات الطفل 

وغيرها من النشاطات.
  لإلشارة، فإن األستاذة بزناسي سعاد التي تعد مديرة 

مخبر »اللهجات ومعالجة الكالم«، بجامعة وهران 1، 
أشرفت على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه وساهمت في 

إنجاز مشاريع البحث منها مشروع بحت وطني موسوم 
ب »التواصل اإلعالمي دراسة تحليلية للخطاب اإلعالمي 

العربي«، وشاركت في تأليف عدة كتب جماعية منها 
»معجم للكتابة الصوتية للهجات الغرب الجزائري« ولها 

حضور قوي في عدة ملتقيات وطنية ودولية.

ويل �سميث يجهز للعودة لل�سينما بفيلم

IAM LEGAND 
يُزعم أن »ويل سميث« يبتكر عودته السينمائية الكبيرة، بعد جدل حفل توزيع جوائز   

األوسكار الذي حظي بدعاية كبيرة في مارس عندما صفع »كريس روك« على خشبة 
المسرح. 

وفقاً لموقع  Daily Mail، بعد أن تم فرض حظر على حضور حفل توزيع جوائز   
األوسكار لمدة عشر سنوات، ورد أن الممثل البالغ من العمر 53 عاماً، يستكمل حياته 

المهنية من خالل تكملة فيلمه الذي أنتجه عام I Am Legend ،2007، عبر شركته  
.Westbrook Media

  وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: »تتم كتابة النص على ذكر شخصيته وحتى 
 Warner Brothers اآلن يظل ويل مرتبطاً بالمشروع، وال يزال يتعين على شركة
التوقيع على هذا المفهوم، ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن »ويل« خارج المشروع، 

و من الواضح أنه منتج الفيلم وشركة اإلنتاج الخاصة به هي المسؤولة بينما يستمر 
التطوير ويخضع »ويل« نفسه للعالج ويأخذ وقتاً بعيداً عن األضواء«.

  سيشهد فيلم I Am Legend عودة »ويل سميث« إلى دوره »روبرت نيفيل«، الذي يعمل على عالج كارثة الزومبي في نيويورك، ركز الفيلم الذي أخرجه 
»فرانسيس لورانس«، على قصة العالم وآخر ناٍج من الطاعون، في الفيلم، تسعى شخصية »ويل« لعكس آثار الفيروس باستخدام دمه المناعي.

  و تأتي هذه األنباء بعد أن خرجت »جادا بينكيت سميث« مؤخراً، زوجة الممثل األمريكي »ويل سميث«، عن صمتها منذ واقعة صفع زوجها للنجم الكوميدى 
»كريس روك«، على مسرح أثناء االحتفال بتوزيع جوائز األوسكار، متمنية أن يتم الصلح بينهما بعد الحادث الصادم.

  قالت »جادا«، خالل لقاءها في برنامج Red Table Talk: »أتمنى أن يكون لدى هذين الرجلين الذكيين فرصة للتحدث والتصالح، نحن بحاجة لكليهما، ونحن 
جميعاً بحاجة إلى بعضنا بعضاً أكثر من أي وقت مضى«.
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أول  وقال سيدي محمد عمار, 
ألقاها  التي  الكلمة  في  أمس، 
أمام الدورة الموضوعية للجنة 
تنفيذ  بحالة  المعنية  الخاصة 
للبلدان  االستقالل  منح  إعالن 
)لجنة  المستعمرة  والشعوب 
ال24(, بمقر األمم المتحدة في 
الصحراء  إن شعب  نيويورك, 
الشرعي  ممثله  بقيادة  الغربية 
والوحيد جبهة البوليساريو, "ال 

يطالب بأقل من االستقالل".
و أكد أنه "ليس هناك أي بديل 
ممارسة  عن  اإلطالق  على 
لحقه غير  الصحراوي  الشعب 
تقرير  في  للتصرف  القابل 
طبقا  واالستقالل,  المصير 
 1514 العامة  الجمعية  لقرار 
األخرى  والقرارات  )د15-( 

ذات الصلة".
وفي السياق, أكد أن "المقترحات 
االحتالل  دولة  لها  تروج  التي 
إال  تهدف  ال   )...( المغربية 

إلى إضفاء الشرعية على واقع 
شرعي  غير  عسكري  احتالل 
تصفية  لعملية  خاضع  إلقليم 
من  شعبه  وحرمان  االستعمار 
في  للتصرف  القابل  غير  حقه 
واالستقالل",  المصير  تقرير 
"يتعارض  األمر  أن  الى  الفتا 

اللجنة  هذه  تمثله  ما  كل  مع 
واألمم المتحدة نفسها".

الوطنية,  األمانة  عضو  وقال 
البوليساريو باألمم  ممثل جبهة 
المتحدة والمنسق مع بعثة االمم 
في  االستفتاء  لتنظيم  المتحدة 
الصحراء الغربية )مينورسو(, 

أنه "ليست هناك حاجة لمحاولة 
إعادة اختراع العجلة, إذا جاز 
نحو  الطريق  فمعالم  التعبير, 
من  االستعمار  إنهاء  استكمال 
واضحة  الغربية  الصحراء 
جدا", و أصر على أن "الوقت 
هذه  التزام  لترجمة  حان  قد 
إلى  االستعمار  بإنهاء  اللجنة 
وتحقيق  ملموسة  إجراءات 
إنهاء االستعمار من الصحراء 
الغربية دون مزيد من التأخير".

وجدد سيدي محمد عمار التأكيد 
الصحراويين,  مطالب  على 
الصحراوي  "الشعب  إن  قائال 
وبكل  جديد,  من  لكم  يقول 
يتخلى  لن  إنه  وثقة,  بوضوح 
و  المقدسة,  حقوقه  عن  أبدا 
بكل  كفاحه  سيواصل  إنه 
لتحقيق  المشروعة  الوسائل 
الحرية  في  الوطنية  تطلعاته 

واالستقالل".

 ممثل جبهة "البولي�ساريو" بالأمم املتحدة واملن�سق مع "املينور�شو" ي�شدد

لن يقبل بديال عن حقه يف  ال�صحراوي  ال�صعب 
واال�صتقالل امل�صري  تقرير 

�سدد ممثل جبهة البولي�ساريو بالأمم املتحدة واملن�سق مع املينور�سو, �سيدي حممد عمار, 

على اأن ال�سعب ال�سحراوي لن يقبل بديال عن ممار�سة حقه غري القابل للت�سرف يف تقرير 

وال�ستقالل. امل�سري 

 املحامي اأ�ستاذ القانون الدويل ا�سماعيل خلف 

اهلل ي�سرح

حتالف الي�صار قد يحدث 
املفاجاأة يف الدور الثاين 

يف االنتخابات الت�صريعية 
الفرن�صية

توقع اسماعيل خلف هللا ، أستاذ القانون الدولي والمحامي أن 
يحدث تحالف اليسار بقيادة  "جون لوك  ميلنشون" المفاجأة 

خالل الدور الثاني من االنتخابات التشريعية الفرنسية المقررة 
األحد المقبل وتصدره للنتائج ، وهوما قد يفتح له "أبواب تولي 

رئاسة الحكومة في فرنسا ".
وقال إسماعيل خلف هللا من باريس ضمن برنامج "ضيف 
الدولية" لإلذاعة الدولية، أمس، إن هذا االحتمال قد يكون 

وارد الحدوث وهو ما سيحرج من دون شك  الرئيس الفرنسي 
ويجبره على القبول بالتعايش السياسي مع تكتل يساري يختلف 

معه جذريا في التوجه السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
وأضاف ضيف الدولية بأن الدور األول من هذه االنتخابات 
اتسم بالمنافسة الشديدة بين مختلف القوى السياسية الفرنسية 
، وأسفر عن تقارب في  النتائج بين التحالف المؤيد لرئيس 

الجمهورية برئاسة ماكرون و التحالف المشكل من قوى اليسار 
الفرنسي برئاسة ميالنشو، بينما احتلت زعيمة اليمين المتطرف 

برئاسة مارين لوبان المرتبة الثالثة .
والحظ أستاذ القانون الدولي بأن الرئيس ماكرون  يواجه 

صعوبات حقيقية مع بداية عهدته الرئاسية  الثانية ألنه فشل 
في  تحييد حجم المتطرفين من اليسار و اليمين المتطرف 

خالل عهدته األولى، و قد بدا من خالل نتائج الدور األول بان 
تصويت الفرنسيين له كان مجرد عقاب لليمين المتطرف وليس 

بمثابة منحه "صك على بياض"  لبرنامجه االنتخابي و توقع 
خلف هللا  بأن تشهد الحملة االنتخابية الخاصة بالدور الثاني و 
المقررة  طيلة هذا األسبوع تنافسا  كبيرا بين أنصار الرئيس 

ماكرون من جهة ، وزعيم تكتل  اليسار جون ليك ميالنشو من 
جهة ثانية ، مضيفا بأن " كل طرف سيسعى  لحسم المعركة 
االنتخابية لصالحه من خالل  النزول إلى الشوارع و المدن 

الرئيسية لتعبئة الناخبين الفرنسيين وخصوصا المترددين 
منهم بأهمية وضرورة التوجه لصناديق االقتراع للفصل بين 

البرنامجين . "
وقال في هذا الخصوص ، إن " مارين لوبان " رئيسة التجمع 

الوطني اليميني المتطرف أعلنت بأنها  لن تدعو للتصويت ألي 
من المعسكرين سواء االئتالف الرئاسي أو  اليساري ، مشير, 

إلى أن هذا الموقف سيؤدي إلى إشعال المنافسة مجددا بين 
المعسكرين .

وأوضح ضيف الدولية بأن نتائج هذه االنتخابات المنتظرة 
األحد المقبل ستؤدي إلى إرباك شديد داخل البرلمان الفرنسي 

في حالة فوز الرئيس ماكرون  بأغلبية نسبية فقط ، و لفت 
االنتباه  إلى أن ذلك لن يساعده على المضي قدما في تنفيذ 

برنامجه السياسي واالقتصادي المعلن بمناسبة الرئاسيات وعلى 
أساسه فاز بعهدة ثانية .

 خ�سائر العمالت امل�سفرة بلغت 263.5 مليار 

دولر يف اأ�سبوع

"بيتكوين" ترتاجع بـ 6.6 يف 
املائة وخ�صائرها تتفاقم

واصلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، أمس، تسجيل 
خسائر لتتراجع بنسبة 6.6 بالمئة، وسط تصاعد التوقعات 

بشأن رفع الفيدرالي األمريكي ألسعار الفائدة.
وزادت توقعات رفع الفيدرالي األمريكي )البنك المركزي( 
ألسعار الفائدة، بعد ارتفاع التضخم األمريكي في مايو/أيار 

ألعلى مستوياته منذ عام 1981.
وعند الساعة )10:10 ت.غ(، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية 
مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 6.51 بالمئة على أساس 
يومي إلى 22601 دوالرا. وقلصت بيتكوين خسائرها خالل 

جلسة اليوم بعد مالمستها مستوى 20 ألف نقطة' وسجلت 
خسائر قاربت 23.7 بالمئة في األسبوع المنتهي أمس الثالثاء.

وبلغت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 431.58 مليار دوالر، 
بإجمالي 19.067 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون 

وحدة مطروحة للتداول. فيما ارتفعت سعر "إيثيريوم" بنسبة 
0.8 بالمئة إلى 1219 دوالرا، بإجمالي قيمة سوقية 147 

مليار دوالر.
وارتفعت عملة "بي إن بي" بنسبة 2.46 بالمئة إلى 226.6 

دوالرا، لتصل القيمة السوقية إلى 37 مليار دوالر. وانخفضت 
القيمة السوقية إلجمالي العمالت االفتراضية حول العالم، إلى 

955.5 مليار دوالر، موزعة على 19853 عملة افتراضية، 
يجري تداولها من خالل 526 منصة، حسب بيانات موقع 

"كوين ماركت كاب".
وتنخفض القيمة السوقية للعمالت المشفرة بقيمة 22.5 مليار 
دوالر، قياسا على 978 مليار دوالر مسجلة قبل 24 ساعة. 

وتصل الخسائر األسبوعية للعمالت المشفرة إلى 263.5 مليار 
دوالر.

وال تملك العمالت االفتراضية، رقما متسلسال وال تخضع 
لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعمالت التقليدية، بل 
يتم التعامل بها فقط عبر شبكة اإلنترنت، دون وجود فيزيائي 

لها.

الوكاالت
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 خبري ليبي يدعو اإىل جبهة مغاربية للت�سدي للتطبيع

الو�صع "جد خطري" بعد تغلغل الكيان ال�صهيوين يف 

اململكة املغربية
السياسية  الشؤون  في  الليبي  الخبير  أكد 
أن  الرملي،  اسماعيل  محمود  واالستراتيجية، 
بعد  خطير"  "جد  المغاربية  المنطقة  في  الوضع 
المغربية  المملكة  في  الصهيوني  الكيان  تغلغل 
ومساعيه الحثيثة للتمدد في باقي الدول المجاورة، 
انشاء جبهة مغاربية  و  الجهود  توحيد  الى  داعيا 
استقرار  و  أمن  يهدد  الذي  للتطبيع  للتصدي 

المنطقة.
تصريح  في  الرملي  اسماعيل  محمود  قال  و 
لوكالة األنباء الجزائرية إنه رغم رفض الشعوب 
الصهيوني  الكيان  مع  عالقات  ألي  المغاربية 
شمال  في  للتمدد  يسعى  األخير  فإن  المحتل, 
افريقيا, "خاصة بعد نجاحه في التطبيع مع النظام 
مصراعيها  على  االبواب  له  فتح  الذي  المغربي 
الجانب  فيها  بما  الميادين  كل  في  اتفاقيات  عبر 

األمني و العسكري".
التي  القذرة"  "الوسائل  الليبي  الخبير  أبرز  و 
يستعملها الكيان الصهيوني في محاولة التوسع في 
االفريقية  "كالضغط  القارة  المغاربية و  المنقطة 
استغالل  و  الذمم,  شراء  محاولة  و  االبتزاز  و 
المشاكل االقتصادية و السياسية التي تتخبط فيها 

بعض الدول".
االستيطاني  الكيان  يدركه  ال  ما  أن  غير 
كانت  "مهما  أنه  الرملي,  يضيف  االستعماري, 
شعوب  ألن  ينجح,  لن  األمر  فإن  المساومات, 
المنطقة ترفض اي عالقات مع كيان مغتصب", 
هي  تبقى  الفلسطينية  القضية  أن  على  مؤكدا 

القضية المركزية االولى للعرب و المسلمين.
و أشار في هذا االطار الى انه رغم مرور اكثر 
من عام و نصف على التطبيع الرسمي بين نظام 
مازال  الصهيوني,  الكيان  و  المغربي  المخزن 
الشعب المغربي يخرج في مسيرات رافضة لذلك 

و يصر على اسقاط التطبيع.
االخرى  المغاربية  الشعوب  ان  على  أكد  كما 
التي  الجزائر  في  سواء  التطبيع,  من  محصنة 
الشعب  مع  مميزة"  "جد  عالقات  تربطها 
الفلسطيني و قضيته العادلة, أو تونس, التي فندت 
وزارة خارجيتها بشكل "قطعي" ما يتم تداوله من 
أخبار في بعض المواقع الصهيونية, و التي تفيد 
بوجود "محادثات دبلوماسية" بين تونس والكيان 

الصهيوني.
شنتها  التي  الحملة  تكون  أن  الرملي  يستبعد  ولم 

نحو  تونس  توجه  بخصوص  صهيونية  مواقع 
التطبيع, ضمن مساعي الكيان الصهيوني للضغط 
هذا  في  االنسياق  اجل  المغاربية من  الدول  على 

االتجاه.
رغم  انه  المتحدث  ذات  أكد  ليبيا,  وبخصوص 
األزمة السياسية التي تمر بها البالد, فإن "مجرد 
أن  يستحيل  و  ممنوع,  أمر  التطبيع  عن  الحديث 
تكون هناك عالقات بين ليبيا و الكيان الصهيوني".
أن  يؤكد  العملي  الواقع  ان  "رغم   : يقول  وتابع 
أي  مضمونا  و  شكال  ترفض  المنطقة  شعوب 
عالقات مع الكيان الصهيوني, لكن يجب الحذر و 
وقف تمدد الكيان الصهيوني بالحفاظ على الثوابت 

العربية و القومية".
وشدد الرملي على انه رغم وعي الشعوب, فإن 
"المغرب العربي يواجه خطرا كبيرا, و البد من 
الذي يهدد هوية  لهذا األخطبوط   للتصدي  جبهة 
مضيفا  الحضاري",  امتدادها  و  المنطقة  شعوب 
في هذا الشأن : "المنطقة على شفا حفرة و ال بد 
من توحيد الجهود لوقف تمدد التطبيع الذي يهدف 

إلى نهب خيرات المنطقة".

 وزيرة اخلارجية ترف�ض اإعطاء اأي معلومات

بريطانيا تتحفظ عن الك�صف عن تفا�صيل اأول رحلة ترحيل الجئني اإىل رواندا
تتمسك الحكومة البريطانية برفض الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهوية أو عدد األشخاص الذين سيتم ترحيلهم من بريطانيا على متن أول رحلة ترحيل متجهة 

إلى رواندا في إطار "اتفاق الهجرة".
وأصرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، على عدم إعطاء أي معلومات حول عدد من سيتم ترحيلهم في أول رحلة تم تسييرها، مساء أمس إلى رواندا. 
وقالت في تصريحات صحفية: "نحن بصدد تسيير رحلة الطيران )إلى رواندا( في وقت الحق من يوم أمس، وال يمكنني اإلفصاح عن عدد من سيكونون على 

متنها"، حسبما نقلت صحيفة "اإلندبندنت".
وأضافت: "سيكون هناك أشخاص على متن الرحلة، وإذا لم يكونوا على هذه الرحلة فسيكونون في الرحلة التالية". ولفتت تروس إلى أن تسيير الرحالت التي من 

شأنها نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير نظامية "مكلف" دون اإلفصاح عن التكلفة الحقيقية لهذه الرحالت.
وتابعت: "الشيء المهم حًقا هو أننا نؤسس هذا المبدأ، وبدأنا في كسر النموذج التجاري لمهربي البشر".  وفي السياق، رفضت تروس انتقادات رجال الدين 

البريطانيين الذي اعتبروا خطة الترحيل لرواندا "إساءة لصورة المملكة المتحدة".
وأوضحت: "سياسة رواندا قانونية وأخالقية بشكل كامل"، وتحدت المعارضين في أن يتمكنوا من التوصل لمخطط بديل عن اتفاق الهجرة الذي تم عقده مع رواندا.

وحظيت خطة ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا بانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية في المملكة المتحدة.
بدوره، انتقد رئيس حكومة ويلز مارك دريكفورد، قرار الحكومة بالترحيل القسري لطالبي اللجوء إلى روندا، ووصف األمر بانه بمثابة "يوم أسود في تاريخ 

المملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات مقلتها وسائل إعالم محلية: "هذه السياسة هي أدنى مستوى لحكومة المملكة المتحدة، واستجابة قاسية وغير إنسانية ألولئك الذين يبحثون 

عن األمان والمالذ اآلمن في بلدنا". وأشار إلى القرار بأنه "تناقض صارخ مع مكانة الدولة كمالذ آمن".
انتقد إرسال المهاجرين إلى رواندا ووصفه باألمر "المروع"، بحسب ما ذكرت صحيفة  البريطاني األمير تشارلز أمير ويلز  أنباء أن ولي العهد  كما ذكرت 

"اإلندبندنت".
من جهته، اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المحامين الذين طعنوا في قانونية الرحالت الجوية لرواندا أمام المحكمة بـ"التحريض على عمل 

العصابات اإلجرامية". وأصر في اجتماع لمجلس الوزراء، على أن االنتقادات لن تردع الحكومة.



أعلنت رئيسة المفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير 

الين، أمس، عودة صرف المنح 
المالية المخصصة للفلسطينيين 

عن عام 2021.
جاء ذلك، في كلمة لرئيسة 

المفوضية األوروبية لوسائل 
اإلعالم، خالل لقائها مع رئيس 

الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
في رام هللا وسط الضفة الغربية.
وقالت فون دير الين: »لسنوات 

عديدة كان االتحاد األوروبي 
يدعم فلسطين والشعب 

الفلسطيني )الميزانية، أونروا، 
المخصصات االجتماعية، 

مشافي القدس(.. بصفته أكبر 
مانح بحوالي 600 مليون يورو 
)624 مليون دوالر( سنويا«. 
وأضافت: »يسعدني أن أعلن 

أن أموال االتحاد األوروبي 
للفلسطينيين عن 2021 يمكن 

اآلن صرفها لفلسطين بسرعة«. 
وتابعت: »هذا مهم، ألن تمويل 
االتحاد األوروبي يدعم الناس، 

وخاصة األكثر ضعفاً، كما 
أنه يساعد على خلق الظروف 
المناسبة للفرص االقتصادية«.
ولظروف -قال مكتب االتحاد 

األوروبي في فلسطين أنها 
ترجع لترتيبات داخل التكتل- تم 

تعليق المنح إلى الفلسطينيين 
خالل العام الماضي، والنصف 

األول من العام الجاري، خاصة 
تلك الموجهة لدعم رواتب 

الموظفين العموميين.
ومنذ 2017 تم تعليق المنح 

األمريكية للميزانية الفلسطينية، 
تبعه تراجع حاد في المنح 

العربية منذ النصف األول 
2020 حتى ديسمبر/كانون أول 

.2021
يأتي هذا في وقت شارك عدد 

من الفلسطينيين أمس، في 
وقفة احتجاجية أمام مستشفى 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين »األونروا« 
بمحافظة قلقيلية، رفضا لتقليص 

خدمات الوكالة، بالتزامن مع 
عقد لجنتها االستشارية اجتماعا 

لها في العاصمة اللبنانية 
بيروت.

وقال رئيس اللجنة الشعبية 
لخدمات شؤون الالجئين عبد 

الرحيم جبر، خالل الوقفة التي 
نظمتها اللجنة الشعبية لدائرة 

شؤون الالجئين في محافظة 
قلقيلية إن المـفـوض العـام 

الحـالـي لألونروا يحمل خالل 
اجتماعه اليوم رسالة مفادها 

أن وكالـة الغـوث لـن تستطيع 
تقـديم خـدماتها فـي ظـل 

العجـز المـالي، وهذا الطـرح 
مرفوض جملة وتفصيال، مؤكدا 

أن فعاليات اللجنة ستستمر 
في كافة المحافظات إيمانا 

بأحقيتنا بمطالبنا وعلى المجتمع 
الدولي االلتزام الثابت تجاه 

»األونروا«، بالتوصـل إلـى 
حـل عـادل لمحنتهم المالية.

وقال ممثل القوى والفصائل 
الوطنية بقلقيلية مروان خضر، 
إن هذه القرارات هدفها تضييق 

الخناق على الشعب الفلسطيني 
الذي يعيش نكبات تتمثل بعمليات 

ضغط االحتالل وحصـاره 
واالستيالء على األراضي 

وقتـل للمواطنين وهـدم للبيـوت، 
فالنكبة لم تتوقف منذ أكثـر مـن 

70 عامـا، ونشاهد يوميا مـا 
يحصـل فـي األرض المحتلة 

من إخطارات هدم للبيوت وقتل 
للمواطنين األبرياء.

وشدد على ضرورة التصدي 
لكل المحاوالت التي تحاك 

ضد حقوق الالجئين، ومحاولة 
االلتفاف علـى قـرارات 

الشـرعية الدوليـة، التـي تمـنـح 
كـل الحقـوق الواجبـة لالجئين 

الفلسطينيين.

الحتالل ي�سعى لفر�ض اأمر واقع بالإرهاب والعربدة

اأخطبوط اال�شتيطان يت�شعب 
ويخنق جنوب نابل�س

ال يتوقف الزحف االستيطاني على أراضي جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية 
المحتلة، وفي كل يوم يتمدد على مساحات جديدة ويفرض أمراً واقعاً بقوة السالح والعربدة.

وتبدو بلدات قصرة وقريوت وجالود كما لو أنها في قلب أخطبوط استيطاني 
يتكون من 14 مجمًعا استيطانًيا كبيًرا تتمدد أذرعه لتطال كل بقعة من األرض 
وتحرم أصحابها من استغاللها. وبات نبع بلدة قريوت محط أطماع المستوطنين 

الذين يقصدونه باقتحاماتهم المتكررة بحماية قوات االحتالل، فيتحول محيط النبع 
إلى ساحة للمواجهة مع أصحاب األرض.

وال يبعد نبع قريوت سوى عشرات األمتار عن منازل الفلسطينيين، وهو النبع األخير 
المتبقي للبلدة، ويحاول المستوطنون السيطرة عليه بشتى الطرق، ويمنعون المواطنين 

من التواجد فيه خالل االقتحام األسبوعي يوم الجمعة. أما بقية الينابيع، فقد سيطر 
عليها االحتالل والمستوطنون في سنوات سابقة، وُمنع الفلسطينيون من التواجد فيها.

وقال الناشط في مقاومة االستيطان بشار القريوتي: »منذ 3 أشهر يتعرض النبع 
القتحامات أسبوعية يتخللها إصابات باالختناق بالغاز من قوات االحتالل التي توفر 

الحماية للمستوطنين«. وتتكثف اقتحامات المستوطنين يوًما بعد يوم لهذا النبع، وتطلق 
دعوات تدعو المستوطنين للمجيء من كل مستوطنات الضفة والتجمع في قريوت.

وعدا عن االقتحام األسبوعي، يتواجد المستوطنون عند النبع خالل أيام األسبوع بشكل 
فردي ويعتدون على المواطنين. ويؤكد القريوتي أن هناك مخطًطا كبيًرا للسيطرة على 

األراضي والينابيع الواقعة بين البؤر االستيطانية والمستوطنات الكبرى في المنطقة.
وقال: »يحاول االحتالل فرض أمر واقع ضد هذه القرى التي تتعرض لهجمات 

متكررة من عصابات المستوطنين اإلرهابية، والتي ازدادت شراسة في الفترة 
األخيرة وأصبحت تطال منازل المواطنين«.

وتقدم أهالي البلدة بعشرات الشكاوى ضد ممارسات االحتالل واعتداءات 
المستوطنين، وهناك ملف قانوني ما زال مفتوحا في محاكم االحتالل. وتماطل 
محاكم االحتالل بنظر هذه القضايا، وتفرض أمرا واقعا بمنعها المواطنين من 

التواجد خالل اقتحام المستوطنين للنبع بحجة وقوعه في منطقة )ج(.
ويبين القريوتي أن الهدف من السيطرة على هذا النبع ليس النبع بحد ذاته، وإنما 

األراضي والتالل القريبة منه. ويشير إلى أن أطماع المستوطنين كبيرة للتقدم 
باتجاه قريوت ومنع التواجد الفلسطيني بين المستوطنات والبؤرة والينابيع للسيطرة 

على األراضي الزراعية وتنفيذ المخطط االستيطاني.
وفي الشهور األخيرة، أقدم المستوطنون على تجريف مساحات من أراضي 

قريوت وإقامة بؤرة استيطانية، وتم تفكيكها بجهود أهالي البلدة. وسابًقا، سيطر 
المستوطنون على خربة سيلون األثرية بأراضي قريوت، والتي تضم آثاًرا عربية 
وإسالمية، ويقتحمها المستوطنون من كل أنحاء الضفة لممارسة طقوسهم التلمودية 

فيها زاعمين أنها مكان مقدس لهم.
وتقع هذه البلدات على خط »ألون« االستعماري الذي يراد له أن يفصل شمال 
الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها. وضمن المخطط فإن مجمعات استيطانية 

كبرى، يخطط لها أن ترتبط مع بعضها البعض على حساب أراضي الفلسطينيين.
ونشأت لهذا الغرض مجموعة من البؤر االستيطانية المنتشرة بين تلك 

المستوطنات الكبرى بهدف السيطرة على كل التالل الواقعة ما بين المستوطنات 
لربطها ببعضها البعض.

ومن شأن اكتمال هذا المخطط أن يفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، 
ويعزل القرى عن بعضها البعض لتتحول إلى كانتونات مغلقة ويفرض االحتالل 

قيودا على التنقل والزراعة فيها.
ويحذر القريوتي من خطورة هذا المخطط، ما يستوجب تضافر جهود جميع 

الجهات الرسمية والدولية والشعبية للوقوف أمامه. وتواجه قرية جالود هجمة 
استيطانية متعددة الجوانب تستهدف أراضيها وممتلكات سكانها.

ففي الوقت الذي يعمل المستوطنون على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على 
أراضيها، يمنع الفلسطينيون من استصالح أراضيهم ويواجهون مضايقات 

االحتالل والمستوطنين. وتتعرض جالود يومًيا العتداءات المستوطنين.
وتشمل االعتداءات مهاجمة المنازل وتكسير المركبات وكتابة الشعارات المعادية 
على الجدران. وتركت هذه االعتداءات األهالي في حالة من الترقب والحذر على 

مدار الساعة، وقد أحاطوا بيوتهم بالسياج خوفا من اعتداءات المستوطنين.
الرئي�ض اأنا�ستا�سيادي�ض ي�ؤكد خالل لقائه مع 

الرئي�ض حمم�د عبا�ض 

موقف قرب�س ثابت من �ضرورة 
اإقامة الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة
قال رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس إن زيارة رئيس دولة فلسطين 

محمود عباس إلى قبرص ستزيد من التعاون الثنائي، مرحبا بالتوقيع على مذكرات 
تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي والتعاون في المجال التنموي.

وأضاف خالل مؤتمر صحفي مع الرئيس محمود عباس، أمس، في القصر 
الرئاسي بمدينة نيقوسيا، أن الموقف المتشرك كان ضرورة المزيد من توطيد 

اإلطار المؤسسي للتعاون بين البلدين، والمزيد من التعاون بين الجامعات العلمية 
وقطاع األعمال والمجتمع المدني، وفي مجاالت السياحة والزراعة والتعليم.

وقال إنه ناقش مع الرئيس عباس طرق توطيد ودعم التعاون الثالثي، وضرورة 
انعقاد أول اجتماع قمة لقبرص واليونان وفلسطين، لترسيخ المبادرات السياسية 

التي ستكون نموذجاً للتعاون اإلقليمي المبني على الثقة وصنع رؤية مشتركة من 
أجل إحالل األمن واالستقرار والسالم في المنطقة.

وأكد أنه بحث مع الرئيس عباس ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات األمم 
المتحدة وميثاقها واالتفاقيات الدولية ذات العالقة، واضاف »أود أن أقول إن 

جمهورية قبرص كانت وستستمر في ذات الموقف الثابت من أجل إحالل السالم 
على أساس حل القضية الفلسطينية باالعتماد على قرارات مجلس األمن واألمم 

المتحدة التي تدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة«.

ال�كالت
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وقفة يف قلقيلية رف�سا لتقلي�ض خدمات »الأونروا«

الحتاد الأوروبي ي�ضتاأنف دعمه املايل للفل�ضطينيني

منهم اأ�سرى حمررون وزوجة اأ�سري

الحتالل ال�ضهيوين يعتقل 12 فل�ضطينيا بال�ضفة
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، فجر 

أمس، 12 فلسطينًيّا، من أنحاء متفرقة 
بالضفة الغربية، منهم أسرى محررون 

وزوجة أسير.
وتركزت االعتقاالت في مدن وبلدات 

رمانة وفرعون وحمزة ودورا وصوريف 
وعيسى وتقوع وبيت لحم ورام هللا والبيرة 

ونابلس والخليل. وقالت مصادر محلية 
إن االقتحامات أدت إلى إصابة شابين 

فلسطينيين على األقل بالرصاص الحي، 
إضافة إلى عشرات اإلصابات باالختناق، 
ا  مشيرة إلى أن مقاومين أطلقوا النار رًدّ
على انتهاكات جنود االحتالل في نابلس 

ومناطق أخرى.

وتشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات شبه 
يومية، يتخللها تنفيذ اعتقاالت، واندالع 
مواجهات بين جنود االحتالل والشبان 

الفلسطينيين. وبلغ عدد األسرى الفلسطينيين 
في سجون االحتالل حتى نهاية أيار/مايو 
2022، نحو أربعة آالف و600 أسير، 
منهم 31 امرأة، و172 طفاًل، و682 

معتقاًل إدارًيّا، وفقاً لهيئة شؤون األسرى.
من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين 

صباح أمس، باحات المسجد األقصى 
المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية داخل 

باحاته، وسط حراسة مشددة من جنود 
االحتالل. وذكرت مصادر مقدسية أن 

المستوطنين اقتحموا األقصى من جهة باب 

المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية، إلى 
جانب الطقوس الدينية المتطرفة.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، أمس، مركبات 
المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل 

بين جنين- نابلس. وقال مسؤول ملف 
االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن 
مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات 

المواطنين بالحجارة، بالقرب من منطقة 
المسعودية على طريق جنين نابلس، ما 

أحدث ضررا في بعضها.
وأضاف أن مواجهات اندلعت على مدخل 
بلدة برقة شمال غرب نابلس بين الشبان 
وقوات االحتالل وسط إطالق للرصاص 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.

الرئي�ض الفنزويلي: 

»فل�ضطني وجع العامل«
قال الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو: إن »فلسطين تؤلمنا 
جميعاً وتؤذي قلوبنا، مستنكًرا مقتل الصحفية في قناة الجزيرة 

شيرين أبو عاقلة في 11 أيار/مايو الماضي«.
وأضاف خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة إيرانية، أن »القضية 

الفلسطينية هي أقدس قضية للبشرية«، وأن »فلسطين المحتلة هي 
مهد الديانات السماوية الثالث األكثر أهمية للبشرية«، وأن »كل 

األنبياء التاريخيين مروا بها، وهذا يكفي لإلعجاب بفلسطين«.
وبيّن الزعيم البوليفاري، بعد وصوله إلى العاصمة اإليرانية 

طهران السبت الماضي، أن »قوات االحتالل الصهيوني تسجن 
كل يوم وتعذب وتقتل الفلسطينيين رجااًل ونساًء«.

وتساءل مادورو: »ماذا يقول ما يسمى بالمجتمع الدولي إزاء 
ما يحدث في فلسطين على يد قوات االحتالل«، وأوضح أن 

»فلسطين ألٌم سيتحول إلى أمل عاجاًل وليس آجاًل«.
وتعهد بـ«استمرار دعم األمة البوليفارية للقضية الفلسطينية، 
وإدانة الجرائم الصهيونية، وإظهار الصوت الفلسطيني أمام 

مجلس األمن الدولي، ومواكبة الشعب الفلسطيني في إعادة توحيد 
نضاالته وتنظيماته«.

بدوره، قال الكاتب والمختص في الشأن الالتيني، علي فرحات: 
إن »تصريحات الرئيس الفنزويلي ليست جديدة، وهي تستكمل 
هذا التعاطف والدعم الفنزويلي للقضية الفلسطينية، ولعلها من 

أجرأ التصريحات للرئيس مادورو«.
وأوضح فرحات لـ«قدس برس«، أن »الرئيس الفنزويلي يسّمي 

األمور بمسمياتها، وال يتلون في توصيف القضية الفلسطينية، 
فهو يصف القضية الفلسطينية بالمقدسة، والشعب الفلسطيني 
بالبطل«. وبيّن أن »التصريحات الفنزويلية نوعية وجريئة، 
وتأتي تأكيداً للدعم الفنزويلي للقضية الفلسطينية، في وسط 

التطبيع العربي، ومحاولة محاصرة القضية الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني«. وأضاف: »الرئيس الفنزويلي يحاول أن 
يسلط الضوء من خالل التطرق إلى أكثر القضايا حساسية في 

العالم.
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حيـــاة النــبي صلى اهلل عليه وسلــم قبـل البعثــة 
هللا  صلى  النبي  حياة  عن  الثابتة  األخبار  تدلنا 

عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية:
 1 – أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، 
هاشم،  بنو  وهم  قريش،  فروع  أشرف  من  فهو 
وقريش أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا 
رضي  العباس  عن  روي  وقد  مكانة،  وأعالها 
هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 
قال: »إن هللا خلق الخلق فجعلني من خيرهم من 
القبائل،  تخير  ثم  الفريقين،  وخير  فرقهم،  خير 
فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني 
وخيرهم  نفسا،  خيرهم  فأنا  بيوتهم،  خير  من 
بيتا« )رواه الترمذي بسند صحيح( ولمكانة هذا 
النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به 
نسبه  عليه وسلم التضاح  النبي صلى هللا  على 
إال  بأشياء كثيرة مفتراة  فيه  بينهم، ولقد طعنت 

هذا األمر.
 2 – أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد هللا وأمه 
من  له  أصبح  ولما  فحسب،  لشهرين  به  حامل 
فذاق صلى  آمنة  أمه  ماتت  سنوات  العمر ست 
من  الحرمان  مرارة  في صغره  وسلم  عليه  هللا 
عطف األبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده 
عبد المطلب، ثم توفي ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ابن ثمان سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو 
طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار 
َفآَوى{  َيِتيًما  َيِجْدَك  }أَلَْم  بقوله:  الكريم  القرآن 

]الضحى:6[.
عليه وسلم  أمضى رسول هللا صلى هللا   – 3 
السنوات األربع األولى من طفولته في الصحراء 
الجسم،  سليم  البنية،  قوي  فنشأ  سعد،  بني  في 
ركوب  يحسن  الجنان،  جريء  اللسان،  فصيح 
مواهبه على  تفتحت  قد  سنه  الخيل على صغر 
شمسها  وإشراق  وهدوئها،  الصحراء  صفاء 

ونقاوة هوائها.
 4 – كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح 
على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من 
رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غالم جلس على 
فراش جده، وكان إذا جلس عليه ال يجلس معه 
الرسول(،  )أعمام  أوالده  أحد من  الفراش  على 
فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم 

عبد المطلب: دعوا ابني، فوهللا إن له لشأنا.
 5 – أنه عليه الصالة والسالم كان يرعى في 
أوائل شبابه ألهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها 
عليه  عنه صلى هللا  ثبت  وقد  ذلك،  على  أجرا 
وسلم أنه قال: »ما من نبي إال قد رعى الغنم« 
وفي  »وأنا«  قال:  هللا؟  رسول  يا  وأنت  قالوا: 

رواية أخرى أنه قال: »ما بعث هللا نبيا إال رعى 
هللا؟  رسول  يا  وأنت  أصحابه:  له  فقال  الغنم« 
فأجاب: »وأنا رعيتها ألهل مكة على قراريط« 
عمل  وعشرين،  خمسا  عمره  من  بلغ  لما  ثم 
لخديجة بنت خويلد في التجارة بما لها على أجر 

تؤديه إليه.
 6 – لم يشارك عليه الصالة والسالم أقرانه من 
وقد عصمه  عبثهم،  وال  لهوهم  في  مكة  شباب 
أنه  السيرة  استفاض في كتب  فقد  ذلك،  هللا من 
سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور 
فألقى  يشهدها،  أن  فأراد  حفلة عرس،  في  مكة 

الشمس، ولم  أيقظه إال حر  فما  النوم،  هللا عليه 
شيئا  أكل  وال  األوثان،  عبادة  في  قومه  يشارك 
مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، وال لعب قمارا، 
وال عرف عنه فحش في القول، أو ُهجر ]قبٌح[ 

في الكالم.
العقل،  إدراكه رجحان   7 – وعرف عنه منذ 
وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر األسود 
في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد 
جدرانها،  تصدع  إلى  أدى  سيل  الكعبة  أصاب 
وفعلوا،  بنائها،  وتجديد  هدمها  مكة  أهل  فقرر 
فلما وصلوا إلى مكان الحجر األسود فيها اختلفوا 

اختالفا شديدا فيمن يكون له شرف وضع الحجر 
يكون  أن  قبيلة  كل  وأرادت  مكانه،  في  األسود 
تواعدوا  حتى  النزاع  واشتد  الشرف،  هذا  لها 
للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من 
هو رسول هللا صلى هللا  فكان  شيبة،  بني  باب 
عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا األمين، رضينا 
بحكمه، فلما أخبر بذلك، حل المشكلة بما رضي 
أخذ  ثم  فقد بسط رداءه  المتنازعين،  عنه جميع 
الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة 
الحجر  وبلغ  رفعوه  فلما  الرداء،  من  بطرف 
جميعا،  فرضوا  بيده،  ووضعه  أخذه  موضعه، 
وصان هللا بوفور عقله وحكمته دماء العرب من 

أن تسفك إلى مدى ال يعلمه إال هللا.
شبابه  في  والسالم  الصالة  عليه  عرف   –  8  
بين قومه بالصادق األمين، واشتهر بينهم بحسن 
السيرة،  واستقامة  بالوعد،  والوفاء  المعاملة، 
وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض 
إلى  تذهب  التي  القافلة  في  بمالها  االتجار  عليه 
مدينة )بصرى( كل عام على أن تعطيه ضعف 
مكة  إلى  عاد  فلما  قومها،  من  رجال  تعطي  ما 
أمانته  من  كان  بما  ميسرة  غالمها  وأخبرها 
وإخالصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، 
أسمت  كانت  ما  األجر ضعف  من  له  أضعفت 
الزواج  في  ترغب  أن  على  ذلك  حملها  ثم  له، 
منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة 
عشر عاما، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل 
في  الوحي  جاءه  أن  بعد  له  خديجة  قول  النبوة 
غار حراء وعاد مرتعدا : كال وهللا ال يخزيك هللا 
أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل )الضعيف(، 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على  وتكسب 

نوائب الحق.
 9 – سافر مرتين خارج مكة، أوالهما مع عمه 
سنة،  عشرة  اثنتي  عمره  كان  حين  طالب  أبي 
وثانيتهما حين كان عمره خمسا وعشرين سنة، 
متاجرا لخديجة بمالها، وكانت كلتا الرحلتين إلى 
كان  كلتيهما  وفي  الشام،  في  )بصرى(  مدينة 
البالد  آثار  ويشاهد  أحاديثهم،  التجار  من  يسمع 

التي مر بها، والعادات التي كان عليها سكانها.
 10 – حبب هللا إليه عليه الصالة والسالم قبل 
البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء – وهو 
جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، 
مقدار شهر –  لنفسه  فيه  منها-يخلو  على قرب 
هللا،  آالء  في  ليفكر  رمضان–  شهر  في  وكان 
جاءه  حتى  ذلك  على  واستمر  قدرته،  وعظيم 

الوحي، ونزل عليه القرآن الكريم.

مــاهــي األشــهـــر الحــــرم؟ 
الهجري  التقويم  في  محددة  مباركة  شهور  هي  الحرم  األشهر 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ اختصها هللا ووردت في كتابهالعزيز : } إِنَّ ِعدَّ
َمَواِت َواأْلَْرَض  َيْوَم َخلََق السَّ  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب هللاَّ  ِ هللاَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا ِفيِهنَّ أَْنُفَسُكْم .. اآلية  ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
)36( سورة التوبة. ) إن عدة الشهور ( المعتد بها للسنة )عند 
خلق  )يوم  المحفوظ  اللوح  هللا(  كتاب  في  شهرا  عشر  اثنا  هللا 
مة ذو  السماوات واألرض منها( أي الشهور )أربعة حرم( محرَّ
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب )ذلك( أي تحريمها )الدين 
)أنفسكم(  الحرم  فيهن( أي األشهر  المستقيم )فال تظلموا  القيم( 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزرا وقيل في األشهر كلها )وقاتلوا 
كافة  يقاتلونكم  )كما  الشهور  كل  في  جميعا  كافة(  المشركين 

واعلموا أن هللا مع المتقين( بالعون والنصر. )تفسير الجاللين(
 مالمراد بـ األشهر الحرم؟ 

هي أربعة أشهر بحسب التقويم الهجري: ذو العقدة، وذو الحجة، 
والمحرم، ورجب. ورد في السنة النبوية عن أَبي بكَرة رضي 
ُ علَيه وسلم: ” السَنة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا  هللاَّ َعْنه عن النِبي َصلَّى هللاَّ
ُم،  ِة َواْلُمَحرَّ ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ
َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن.” رواه البخاري 2958 
بن  ربيعة  بني  عليه وسلم رجب مضر، ألن  وسماه صلى هللا 
وكانت  رجبا  ويسمونه  رمضان  شهر  يحرمون  كانوا  نزار 
قبيلة مضر تحرم رجبا نفسه، لذا قال صلى هللا عليه وسلم فيه 
“ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان”. قال ابن كثير رحمه 
هللا: ” وقوله تعالى: )منها أربعة حرم( فهذا مما كانت العرب 
مه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إال  أيضا في الجاهلية تَُحرِّ

طائفة منهم يقال لهم: “البسل”، كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر، تعمًقا وتشديًدا.

الحجة والمحرم،  القعدة وذو  قوله: “ثالث متواليات: ذو   وأما 
إلى  أضافه  فإنما   ،“ وشعبان  جمادى  بين  الذي  مضر  ورجب 
مضر، ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
هو  المحرم  رجب  أن  من  ربيعة  تظنه  كانت  كما  ال  وشعبان، 
الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم؛ فبين، عليه 

الصالة والسالم، أنه رجب ُمضر ال رجب ربيعة. 
ماهو فضل األشهر الحرم؟ 

الحرم:  األشهِر  الكويتية عن فضل  الفقهية  الموسوعة  في  جاء 
وشرفهن  العام،  شهور  سائر  على  هللا  فضلها  الحرم  األشهر 
بالتعظيم، كما خصهن  الذنب فيهن  الشهور. فخص  على سائر 
الصلوات  على  }حافظوا  تعالى:  قوله  نظير  وذلك  بالتشريف، 
والصالة الوسطى{ )البقرة:238 ( قال ابن عباس: خص هللا من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل 
الذنب فيهن والعمل الصالح واألجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في 
األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن 
كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن هللا يعظم من أمره ما شاء، 
فإن هللا تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من المالئكة 
رسال، ومن الناس رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان واألشهر 
الحرم، واصطفى من األيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي 
ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم هللا، فإنما تعظم األمور بما 

عظمها هللا عند أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.
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املـوافق   لـ 16 ذو القعدة 1443 هـ  

عر�ض اآخر الحلول والعرو�ض المبتكرة 

للموؤ�ش�شات الم�شاركة والزوار

موبيلي�س ي�شارك في الطبعة 
53 لمعر�س الجزائر الدولي 

يشارك موبيليس في الطبعة الثالثة والخمسون لمعرض 
الجزائر الدولي(FIA 2022) ، الذي تجرى فعالياته من 
13 الى 17 جوان 2022 بقصر المعارض - الصنوبر 

البحري، الجزائر، تحت شعار "من أجل شراكة 
استراتيجية.”

ويعتبر هذا الحدث االقتصادي الكبير، من أهم المواعيد 
السنوية التي تستقطب جمهورا واسعا بأكثر من نصف 

مليون زائر وماال يقل عن 540 عارض ممثلين عن 20 
دولة، ينشطون فيما ال يقل عن 10 قطاعات, على أن تكون 
الواليات المتحدة األمريكية ضيف شرف طبعة هاته السنة. 

ويشارك موبيليس في الصالون، من خالل فضاء عرض 
متواجد بالجناح المركزي، مؤطر من قبل مستشاري 

الزبائن وتجاريين، لعرض آخر الحلول والعروض المبتكرة 
للمؤسسات المشاركة والزوار. موبيليس المتعامل الرائد في 

قطاع التكنولوجي بالجزائر، يؤكد التزامه بتشجيع بروز 
اقتصاد وطني متنوع ومساهمته في مرافقة جميع األطراف 

االقتصادية الفاعلة في البالد.
ع.ط     

 مع حجز 3172 قر�ض مهلو�ض 

و 1888 غرام من الكيف المعالج

م�شتبـــــــه  521  تقديــــــم 
  بهم اإلى العدالـــة خـــالل 
بـــبومردا�س �شهـــر مـــاي 

تم تقديم 521 مشبوه إلى العدالة خالل شهر ماي المنقضي 
لضلوعهم في قضايا إجرامية متفرقة، كما تم حجز مواد 

مخدرات، أقراص مهلوسة وكذا أسلحة بيضاء.وقالت 
مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن جهود 

مصالح الشرطة بمختلف فرقها المتخصصة في الميدان 
من أجل بسط األمن الذي يحتاجه المواطنون ومنع كل 

التجاوزات والمخالفات التي تفضي إلى تهديد سالمة 
األشخاص و ممتلكاتهم، مكنت خالل شهر ماي المنصرم 

نن تقديم 521 شخص إلى العدالة لضلوعهم في قضايا 
إجرامية مختلفة.

وتمثلت القضايا، التي تمت معالجتها في 61 قضية تتعلق 
بجرائم الشيء العمومي، 114 قضية مرتبطة بالمساس 

باألشخاص و87 قضية تتعلق بإستهالك وترويج المخدرات 
واألقراص المهلوسة، وقد تم في هذه العمليات حجز 3172 

قرص مهلوس و 1888 غرام من الكيف المعالج، كما تم 
حل11 قضية تتعلق بالمساس باآلداب العامة و07 متعلقة 

بالجرائم المعلوماتية.
وشددت مصالح الشرطة في بيانها على دور المواطن في 
تحقيق أمنه من خالل التبليغات عن الجرائم، داعية إياهم 
للتعاون لبلوغ أرقى مستويات األمن، خاصة في المناطق 

الحضرية، التي تعرف إرتفاعا محسوسا في تركيبتها 
البشرية وكذا األحياء السكنية الجديدة.

ف.م

في اإطار االرتقاء بتجربة الزبائن 

وتطوير المجتمعات 

 "اأوريدو" تح�شـــد عددًا 
 من الجوائز العالميـــة 
تكريمـــًا اللتزامهــــــا 

أعلنت " أوريدو" عن فوزها بـ 17 جائزة ضمن 
عدد من حفالت توزيع الجوائز الدولية التي أقيمت 

في اآلونة األخيرة، وذلك تكريماً اللتزام الشركة 
بتوفير منتجات رائدة في السوق وباالبتكار في 
مختلف ممارساتها التجارية، وتكريس جهودها 

على نطاق واسع كشركة اتصاالت رائدة تنشط في 
مجال المسؤولية االجتماعية. 

وفي هذا الصدد، قالعزيز العثمان فخرو، العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو": 
"يُعُد فوزنا بهذه الجوائز المرموقة شهادة نعتز 

بها على استمرار الشركة في انتهاج استراتيجية 
خالقة ومضيها قدماً في  ابتكار المنتجات، ويأتي 
ذلك مصاحباً للجهود المنصبة على إتاحة الفرصة 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل دعمنا 
للمجتمعات المحلية. وسنواصل السعي لتحقيق 
ما وعدنا به زبائننا من األفراد والشركات في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا 
من حيث تطوير وتوفير وتقديم أفضل خدمات 

االتصاالت الجوالة على اإلطالق."  
ع.ط

العملية جرت اأثناء اإجراء امتحان 

البكالوريا بوالية ال�شلف

حب�س �شخ�س ن�شر مو�شوع مادة 
اللغة العربية على "الفي�شبوك"

أدانت محكمة الشلف شخصا قام بنشر موضوع 
مادة اللغة العربية المتحان شهادة البكالوريا على 

مجموعة إلكترونية يسيرها على موقع "فايسبوك" 
بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100.000 

دج، حسبما علم لدى ذات الجهة القضائية.
وأفاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى 

محكمة الشلف، أنه و في إطار تأمين مجريات 
إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022, تم 
رصد حساب إلكتروني تحت إسم "علوم الطبيعة 
والحياة بكالوريا 2022" لصاحبه الساكن ببلدية 
الشطية، نشر عبره موضوع مادة اللغة العربية 

أثناء إجراء اإلمتحان.
وأضاف المصدر, أنه على هذا األساس أعطيت 

التعليمات من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة 
الشلف لقائد فصيلة األبحاث بالدرك الوطني 

بالشلف لفتح تحقيق في الوقائع , و تم التوصل إلى 
أنه بتاريخ 12 جوان الجاري على الساعة التاسعة 

واثنين وثالثين دقيقة صباحا تم نشر موضوع 
امتحان مادة اللغة العربية شعبة علوم الطبيعة و 
الحياة, اإلمتحان الذي كان مبرمجا خالل نفس 
اليوم من الساعة الثامنة و النصف إلى الحادية 
عشر صباحا, على مجموعة مسيرة من طرف 

المشتبه  فيه على موقع التواصل اإلجتماعي 
"فايسبوك" مع كثير من التعليقات و اإلجابات.

واستنادا للبيان، وبعد استكمال إجراءات التحقيق 
تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 
13 يونيو الجاري و متابعته بجنحة "المساس 
بنزاهة اإلمتحانات عن طريق نشر مواضيع 

إمتحان شهادة البكالوريا أثناء اإلمتحان عن طريق 
وسائل التواصل اإلجتماعي" حيث صدر في حقه 
حكما قضى بإدانته و معاقبته بسنة حبسا نافذا و 

100.000 دج غرامة.
ق. و

ب�شكرة

اأ�شتاذة متورطة في ن�شر 
مو�شوع امتحان "البيام"

أدانت محكمة بسكرة األستاذة التي قامت بتصوير 
ونشر موضوع مادة العلوم الطبيعية ببسكرة 

بعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة.
وأوضحت محكمة بسكرة في بيان لها، أن 

حيثيات القضية تعود إلى تبليغ رفعه رئيس مركز 
إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 
2022 بثانوية الدكتور سعدان بسكرة، ليتم بعدها 
إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق بالمركز فورا.

وتبين من التحقيقات أن هناك عملية تصوير 
ونشر بالهاتف النقال لمواضيع أسئلة امتحان 

شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 لمادة 
العلوم الطبيعية، حيث قامت األستاذة )م.هـ( بنشر 

الموضوع عبر تطبيق الماسنجر في مجموعة 
هي عضوة فيها.وعلى إثر ذلك تم إيداع شكوى 
أمام النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة أين 

أمر بفتح ومباشرة التحقيق الذي أفضى إلى ثبوت 
الجريمة في حق المعنية.وبناء على ثبوت التهمة 

أصدر قاضي الجنح حكما حضوريا بإدانتها 
وعقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار 

غرامة نافذة مع األمر بإيداعها بالمؤسسة العقابية.
ع.ط

تعدت الـ45 درجة موؤوية في واليات و�شط وغرب البالد

موجة حر ا�شتثنائية "تحب�س" الجزائريين 
في منازلهم ووزارة ال�شحة تحذر

ت�شهد عدة واليات و�شط و غرب الوطن هذه االأيام، موجة حر �شديدة و�شلت درجاتها 

الى 46 درجة ،ح�شب ما  اأعلن عنه الديوان الوطني لالأر�شاد الجوية   في ن�شرية خا�شة 

وهو ما "حب�س" الجزائريين في منازلهم عبر الواليات التي م�شتها الموجة وجعل 

م�شالح الحماية المدنية ترفع من درجة تاأهبها في حين دعت وزارة ال�شحة المواطنين 

اإلى االلتزام باأق�شى درجات الحيطة والحذر تجنبا لخطورة درجات الحرارة المرتفعة.

حوادث المرور تح�شد مزيدا من االأرواح

م�شرع 41 �شخ�شا وجرح 1567 
اآخرين خالل اأ�شبوع

توفي 41 شخصا وجرح 1567 
آخرون في حوادث مرور 

شهدتها مختلف مناطق الوطن 
في الفترة ما بين 05 و11 جوان 
الجاري، حسب حصيلة أوردتها، 

أمس، المديرية العامة للحماية 

المدنية.
وأوضح المصدر أن أثقل 

حصيلة سجلت بوالية المدية 
بوفاة 04 أشخاص و جرح 

53 آخرين على إثر وقوع 37 
حادث مرور، كما قامت وحدات 

الحماية المدنية بإخماد 2133 
حريق منها منزلية وصناعية 

وحرائق مختلفة, أهمها في والية 
الجزائر حيث سجلت 164 تدخل 

على إثر 123 حريق.
ر.ن

�ض. زمو�ض

وحسب الديوان الوطني لألرصاد 
الجوية   تتمثل الواليات المعنية 
بموجة الحر الشديدة و التي تم 

وضعها في درجة يقظة برتقالية 
في سيدي بلعباس و غليزان 

و الشلف و عين الدفلى حيث 
ستتراوح درجات  الحرارة 

المتوقعة ما بين 43 و 46 درجة 
حسب ذات النشرية التي ستمتد 
مدة صالحيتها لغاية مساء اليوم 
. فيما تتراوح درجات الحرارة 

بكل من سيدي بلعباس وغليزان 
ومعسكر والشلف وعين الدفلى  

بين 43 و 45 درجة حيث صنفت 
في مستوى يقظة "برتقالي" إلى 
غاية  اليوم، كما تخص النشرية 
كل من تيبازة والجزائر والبليدة 

وبومرداس وتيزي وزو وبجاية  
بحيث تتراوح درجات الحرارة بها 

بين 40 و 42 درجة وتم وضع 
هذه الواليات في  مستوى يقظة 
"برتقالي"  لغاية اليوم األربعاء.

وبسبب موجة الحر المسجلة دعت 

وزارة الصحة, أمس في بيان لها, 
إلى ضرورة االلتزام باإلجراءات 

الوقائية. وأوضح ذات البيان 
أنه "نظرا لالرتفاع المحسوس 

في درجة الحرارة, تذكر وزارة 
الصحة بضرورة اتخاذ إجراءات 
الوقاية", مشيرة إلى أن "األطفال 

الصغار واألشخاص المسنين 
وكذا ذوي األمراض المزمنة الفئة 

األكثر عرضة للخطر". وذكر 
نفس المصدر أن االحتياطات 

الواجب اتخاذها تتمثل في "غلق 
المصاريع الشبابيك الخارجية 

والستائر الموجودة على واجهة 
المساكن المعرضة  ألشعة 

الشمس", مع "إبقاء النوافذ مغلقة 
طالما أن درجة الحرارة في 

الخارج أعلى من الداخل", فضال 
عن "تجنب الخروج في األوقات 

األشد حرا". ونبهت الوزارة أيضا 
أنه, إذا كان الخروج "ضروريا, 

فليكن في الصباح الباكر أو 
في ساعة متأخرة من المساء", 
وإذا "استلزم الخروج" توصي 

ب"ارتداء مالبس خفيفة وواسعة 

والمكوث تحت الظل بعيدا عن 
التعرض المستمر للشمس". 

كما تنصح ب"االستحمام لعدة 
مرات في اليوم و شرب كميات 

كافية من الماء مع تفادي 
المشروبات  التي تحتوي على 
كمية كبيرة من السكر أو مادة 

الكافيين وتفادي النشاطات 
الخارجية على غرار ممارسة 

الرياضة والبستنة". وأثناء موجة 
حر شديدة, دعت الوزارة إلى 
االنتباه إلى أعراض آالم في 

الرأس, الرغبة في التقيؤ وعطش 
شديد, إلى جانب ارتفاع "غير 

عادي" في درجة حرارة البشرة, 
مع االحمرار, الجفاف وتشوش 

ذهني", مبرزة أن هذه األعراض 
تشير إلى "اإلصابة بضربة حر", 
ما يستدعي "التصرف بسرعة", 

من خالل االتصال باإلسعاف, 
وفي انتظار وصوله ينقل الشخص 

الذي يظهر عليه أحد هذه 
األعراض إلى مكان بارد ورشه 

بالماء أو تغطيته بقماش مبلل 
وتهويته وتمكينه من شرب الماء.
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