
مئات التطبيقات باتت ت�ساهم في 

تح�سين الخدمات وتوفير منا�سب ال�سغل

 هكـــذا ا�ستفــاد قطــاع 
الخدمــات من "ال�سحــوة 
الرقميـة " للجزائرييـن..

 ت�سجيل عدد معتبر 

من و�سير غاز في المقدمة

هذه اأ�سباب حوادث 
احتراق ال�سيارات..

الأمر يتعلق بحاملي ال�سهادات لي�سان�س انجليزية 

و�سهادة لي�سان�س ترجمة الى النجليزية

"اليـوم" اآخر اأجل  اليداع ملفات 
اال�سـاتذة الراغبين تدريـــ�س 

االنجليزيــة في "االبتدائـي"
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كمال نواري يدعو وزارة التربية اإلى ا�ستدراك الأمر

بلعابد يقل�س قائمة االأدوات المدر�سية وا�ستثناء مادة االنجليزية من مقرر االبتدائي
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 رئي�س الجمهورية

 ّعين ت�سكيلة الجهاز التنفيذي

االإفـــــراج عن الحكومـة 
 الجـــــــديــــــــــــــــدة
 خـــــــــــــالل اأيــــــام

هاج�س ال�سنة الما�سية يعود وم�ساعي حثيثة للتحكم في الو�سع..

 الحرائق تحا�سر  واليات وجهود 
عنا�سر الحماية المدنية متوا�سلة الإخمادها

بهدف تلبية متطلبات 

العمالء، البنك الوطني 

الجزائري يعلن:

02

اإطالق خم�س خدمات مالية جديدة لل�سيرفة االإ�سالمية قريبا



التشكيلة  عن  اإلعالن  قبل  التنازلي  العد  بدأ 
اإلفراج  يتم  أن  يرجح  حيث  للحكومة،  الجديدة 
الدكتور  مبنى  إلى  الجدد  الوافدين  أسماء  عن 
أخيرا  الستار  ليسدل  قليلة،  أيام  خالل  سعدان 
الجهاز  تسيير  ستتولى  التي  الجديدة  القائمة  عن 
التنفيذي خالل المرحلة المقبلة، بعد أن تجاوزت 
سنة  الرحمن  عبد  بن  أيمن  حكومة  تسيير  فترة 
كاملة، أبلى خاللها عدد كبير من الوزراء بالء 
حسنا انعكس من خالل النتائج اإليجابية المسجلة 
في قطاعاتهم في حين لم تحقق وزارات أخرى 

أي تقدم بسبب فشل القائمين على تسييرها.
رئيس  أن  على  متطابقة  مصادر  وأجمعت 
تبون، سيعلن هذه األيام  المجيد  الجمهورية عبد 
عن جديد التعديل الحكومي الذي تحدث عنه في 
آخر لقاء له مع الصحافة الوطنية، حيث يرتقب 
أن يتم اإلفراج عن التشكيلة الجديدة للحكومة قبل 
أن  ترجع مصادر  فيما  الجاري،  األسبوع  نهاية 
الحاليين  الوزراء  من  كبيرا  عددا  التغيير  يشمل 
وتعويضهم  خدماتهم  عن  االستغناء  سيتم  الذين 
التسيير  في  وخبرة  كفاءة  ذات  اخرى  بأسماء 
في  أكد  قد  كان  الجمهورية  رئيس  وأن  خاصة 
الحكومة  ألعضاء  اختياره  أن  سابق  تصريح 

يرتكز في األساس على الكفاءة فيما أقر بأن عددا 
من الوزراء تنقصهم الخبرة في التسيير وهو ما 
تسبب حسبه في تراجع نتائج تسييرهم للقطاعات 

الموكلة إليهم.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه كثيرون تجديد الثقة 
بحكم  الرحمن  عبد  بن  أيمن  األول  الوزير  في 
رأس  على  قضاها  التي  الطويلة  الزمنية  الفترة 
الجهاز التنفيذي والتي فاقت السنة الكاملة، إضافة 
إلى النتائج المحققة خالل فترة تسييره، غير أن 
تسريبات رجحت أن يتم اختيار اسم جديد لتولي 
الحكومية  التشكيلة  من  األولى  الوزارة  حقيبة 

الحالية.
وكانت مصادر إخبارية قد توقعت أن يتم تعيين 
وزراء متحزبين، قالت إن اختيارهم جاء استجابة 
التي  األحزاب  رؤساء  قدمها  التي  لالقتراحات 
ينتمون إليها للرئيس، خالل لقائهم معه في إطار 
منذ  اطلقها  التي  المشاورات  من  الثانية  السلسلة 
يبقى  فيما  الشمل،  لم  للنقاش حول مبادرة  أشهر 
هذا الطرح غير مؤكد خاصة وأن الرئيس تبون 
الحكومي  الطاقم  بنفس  العمل  مواصلة  ارتأى 
بعض  باستثناء  كاملة  سنة  تجاوزت  لفترة 
التغييرات الجزئية التي شملت بعض القطاعات، 

بضرورة  المطالب  ارتفاع  من  الرغم  على 
إجراء تعديل حكومي، من قبل عديد التشكيالت 

السياسية.
قصر  إلى  االنظار  فيه  تتجه  الذي  الوقت  وفي 
الرسمي  الناطق  سيعلنه  عما  للتعرف  الرئاسة 
الجديدة،  الحكومية  بالتشكيلة  يتعلق  فيما  باسمها 
مهامه  يؤدي  الحالي  الحكومي  الطاقم  يزال  ال 
الخروج  عدم  فضلوا  الوزراء  فجل  جدية،  بكل 
العالقة  الملفات  العمل لطي  في عطلة ومواصل 
الذي أراده  واستكمال مسار اإلقالع االقتصادي 
رئيس الجمهورية، كما أن فترة التقييم التي اقرها 
تنته  لم  الحكومة  أداء  الجمهورية لمراقبة  رئيس 
بعد ما دفع بأعضاء الجهاز التنفيذي إلى مضاعفة 
بعهدة  الظفر  امل  على  األفضل  لتقديم  جهودهم 

جديدة داخل مبنى الحكومة.

قوجيل،  صالح  األمة،  مجلس  رئيس  بعث 
أول أمس ، برسالة تعزية الى عائلة الصحفي 
بييرو  الجزائرية،  الثورة  صديق  اإليطالي 
أنجيال، الذي وافته المنية يوم السبت الفارط 
من  مشيرا  عاما،   93 الـ  ناهز  عمر  عن 
الذي قام به  التوثيقي  العمل  الى أن  خاللها 
"وقودا إضافيا ومنعطفا حقيقيا  الفقيد شكل 

في النضال التحرري للشعب الجزائري".
وجاء في رسالة تعزية لرئيس مجلس األمة 
يتوفى  أن  وقدره  هللا  قضاء  "يشاء  قوله: 
الشهير,  المحتوم الصحفي اإليطالي  األجل 
الجزائرية,  الثورة  صديق  أنجيال,  بييرو 

أياما قالئل والجزائر تستعد إلحياء الذكرى 
في  القسنطيني  الشمال  لهجمات  المزدوجة 
20 أوت 1955 و انعقاد مؤتمر الصومام 

في 20 أوت 1956".
الصحفي  عرف  "لقد  قائال:  وأضاف 
للثورة  بمساندته  أنجيال,  بييرو  الراحل, 
التوثيقي  العمل  وشكل  المجيدة  التحريرية 
عبد  السيد  أسداه  والذي  به,  قام  الذي 
المجيد تبون, رئيس الجمهورية, قبل أشهر 
معدودات, وسام أصدقاء الثورة الجزائرية, 
المظفرة  التحريرية  للثورة  بصنيعه  عرفانا 
وصونه في ذاكرة الجزائريات والجزائريين 

النضال  في  حقيقيا  ومنعطفا  إضافيا  وقودا 
إلى  التواق  الجزائري  للشعب  التحرري 
استرجاع سيادته الوطنية واالنعتاق من نير 

االستعمار".
تدويل  في  الفقيد  قوجيل مساهمة  أبرز  كما 
و  الدولية  المحافل  في  الجزائرية  القضية 
األمم  منظمة  أعمال  جدول  على  إدراجها 
التي  للفيديوهات  تسريبه  "بفضل  المتحدة 
صوتا  وتوثق  المستعمر  حقيقة  تعري 
االستعمارية  السلطات  تعامل  وصورة 
الغاشمة مع مظاهرات 11 ديسمبر 1960".

وبهذه المناسبة األليمة, يتقدم رئيس المجلس 

إلى  خاللها  ومن  الفقيد,  أسرة  الى  األمة 
الشعب اإليطالي الصديق, ب "أحر التعازي 

وأبلغ مشاعر التعاطف والمواساة".
الخارجية  الشؤون  وزير  عبر  بدوره, 
رمطان  بالخارج,  الوطنية  والجالية 
صديق  بوفاة  تأثره  عميق  عن  لعمامرة, 
الثورة الجزائرية, بييرو أنجيال, معربا عن 
تعزيه الخالصة الى عائلة الفقيد والى أقاربه 

وأصدقائه.
كما بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق, 
أسرة  إلى  تعزية  برسالة  ربيقة,  العيد 
ستخلد  الوطنية  الذاكرة  أن  فيها  أكد  الفقيد, 

القيم  عن  المدافعين  سجل  في  الراحل  اسم 
المناهضة لالستعمار, معربا عن  االنسانية 
"تعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة" 
الى عائلة الراحل ومجددا "امتنانه لنضاالت 
جانب  الى  وقفوا  ممن  واحد  ومجهودات 

ثورتنا المجيدة".
محمد  االتصال,  وزير  أعرب  جانبه,  من 
التضامن  مشاعر  بأخلص  بوسليماني, 
والمواساة الى عائلة الفقيد بجمهورية ايطاليا 
لهم  متمنيا  األليمة,  المناسبة  بهذه  الصديقة 

جميل الصبر والسلوان.
ع.ط

�إميان. �س
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رئي�س اجلمهورية ّعني ت�شكيلة اجلهاز التنفيذي

�لإفر�ج عن �حلكومة �جلديدة خالل �أيام
يرتقب اأن يتم الإفراج، خالل اأيام قليلة، على الت�شكيلة احلكومية اجلديدة، التي يرجح اأن يتم خاللها ا�شتقدام اأ�شماء 

جديدة لتويل حقائب وزارية مهمة، من اأجل ا�شتكمال ما بداأته حكومة اأمين عبد الرحمن وموا�شلة العمل على حتقيق 

الإقالع القت�شادي الذي ي�شبو اإليه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون.

رحيل �شديق الثورة اجلزائرية بيريو اأجنيال

رئي�س جمل�س �لأمة يعزي يف وفاة �ل�صحفي �لإيطايل 

ت�شارك فيها 15 دولة

�ل�صعيد �صنقريحة ي�صرف 
على �إنطالق �مل�صابقة �لع�صكرية 

�لدولية �لف�صيلة �ملحمولة جو�-2022

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة 
األولى  العسكرية  بالناحية  العسكري  الجهوي  الرياضي  بالمركب  أمس 
)البليدة( على االفتتاح الرسمي للمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة 

جوا-2022 التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 27 أوت الجاري.
وجرى حفل االفتتاح بحضور الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، و عدد 
من أعضاء الحكومة و ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي وعدد من 

أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، حيا السعيد شنقريحة الوفود المشاركة 
مرحبا بكافة المشاركين من رياضيين ومسؤولين ومدربين. وتسجل هذه 
التظاهرة الرياضية التي تحتضنها الجزائر ألول مرة، مشاركة 15 دولة 
وهي كل من الجزائر وبيالروسيا وبوركينا فاسو والصين الشعبية والكونغو 
و  والسودان  الفدرالية  وروسيا  ونيكاراغوا  مالي  و  كرغستان  و  والهند 
مراسم  وتضمنت  الفيتنام.  و  البوليفارية  وفنزويال  وطاجاكستان  سوريا 

االفتتاح رفع راية األلعاب وعروض موسيقية وأخرى عسكرية.
ع.ط

مبنا�شبة اإحياء اليوم العاملي لل�شباب 

جمل�س �لأمة ي�صارك يف جل�صة حول متكني 
�ل�صباب من �مل�صاركة يف �حلياة �ل�صيا�صية

شارك مجلس األمة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, في جلسة حول 
تمكين الشباب ومشاركتهم السياسية، نظمها االتحاد البرلماني الدولي  يوم 
به،  أفاد  للشباب، حسب ما  العالمي  اليوم  بمناسبة إحياء  الماضي  الجمعة 

بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن هذا النشاط يندرج في "إطار إحياء اليوم الدولي للشباب, 
تمكينهم  أهمية  حول  البرلمانيين  الشباب  وتحسيس  توعية  إلى  ويهدف 
وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية, وكذا دراسة المعوقات والتحديات 
التي تواجههم في هذا المسار, باإلضافة إلى استعراض اإلنجازات المحققة 
العالمي". البرلماني  التوجه  هذا  تخدم  التي  الممارسات  أفضل  ومشاركة 

وكان مجلس األمة ممثال في هذه الجلسة, بالعضو عصام بسمة, يضيف 
ذات المصدر.

الخالصة  بتعازيها  الجزائر  تقدمت 
إلى أسر وأهالي ضحايا الفيضانات 
من  العديد  شهدتها  التي  األخيرة 
السودان،  بجمهورية  الواليات 
لوزارة  بيان  به  أفاد  ما  حسب 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
في  أمس.وجاء  أول  بالخارج، 
األخيرة  الفيضانات  "إثر  البيان: 
الواليات  من  العديد  شهدتها  التي 
السودان, مخلفة خسائر  بجمهورية 

تتقدم  معتبرة,  ومادية  بشرية 
الجزائر بتعازيها الخالصة إلى أسر 
وأهالي الضحايا, راجية من هللا عز 
وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن 
بالشفاء  المصابين  جميع  على  يمن 
أن  البيان  ذات  العاجل".وأضاف 
الظروف  هذه  في  تجدد  "الجزائر 
التام  تضامنها  عن  التعبير  األليمة 

مع جمهورية السودان الشقيقة".
 ر.ن

جددت التعبري عن ت�شامنها التام

 مع جمهورية ال�شودان ال�شقيقة

�جلز�ئر تتقدم بتعازيها �إىل �أ�صر و�صحايا 
�لفيا�صات �لتي �صهدها �ل�صود�ن

وعميق  تعازيها  خالص  عن  الجزائر،  أعربت 
الشقيقة،  العربية  جمهورية مصر  إلى  مواساتها 
في  أمس،  أول  صباح  وقع  الذي  الحريق  إثر 
محافظة  في  إمبابة،  بمنطقة  أبوسيفين  كنيسة 
الشؤون  لوزارة  بيان  به  أفاد  ما  الجيزة، حسب 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
خالص  الجزائر عن  "تعرب   : البيان  في  وجاء 
مصر  جمهورية  إلى  مواساتها  وعميق  تعازيها 
صباح  وقع  الذي  الحريق  إثر  الشقيقة,  العربية 

إمبابة,  بمنطقة  أبوسيفين  كنيسة  في  األحد  اليوم 
في محافظة الجيزة, والذي أسفر عن وفاة وجرح 

العديد من المواطنين المصريين".
األشقاء  الجزائر  تشاطر  "وإذ   : وأضاف 
هذه  في  الحزن  ألم  وشعبا  حكومة  المصريين 
الفاجعة, فإنها تجدد تعازيها الخالصة ومواساتها 
لعائالت الضحايا, وتدعو بالشفاء العاجل لجميع 

المصابين".
ر.ن

رئي�س �لنيجر ي�صتقبل 
وزير �لتكوين �ملهني

المهنيين،  والتعليم  التكوين  وزير  استُقبل 
رئيس  طرف  من  أمس،  مرابي،  ياسين 
بمدينة  بازوم،  محمد  النيجر،  جمهورية 
زيندر بالنيجر. ويحل وزير التكوين التعليم 
المهنيين بجمهورية النيجر في زيارة خاصة 
الثانوية  وتطوير  تهيئة  إعادة  أجل  من 
في  الجزائرية،  النيجيرية  للصداقة  المهنية 
إطار بعث البرنامج االجتماعي االقتصادي 

للدولتين الشقيقتين.
وكان مرابي قد توجه رفقة وفد من الوزارة 
من  للجزائر  ممثال  الشقيقة،  النيجر  لدولة 
المهنية  الثانوية  وتطوير  تهيئة  إعادة  اجل 
كان  حيث  الجزائرية،  النيجيرية  للصداقة 
في استقباله بالعاصمة نيامي سفير الجزائر 

وكذا وزير التكوين لدولة النيجر.
ع.ط

اإثر احلريق الذي وقع بكني�شة يف حمافظة اجليزة

�جلز�ئر تعرب عن تعازيها مل�صر
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يعرف قطاع الخدمات في الجزائر 
السنوات األخيرة انتعاشا ملحوظا بفضل 

الرقمنة والتقنيات الحديثة والتي حسنت من 
واقع هذا القطاع وساهمت في استحداث 

أالف مناصب الشغل في مجاالت متنوعة 
ليبقي الرهان الفترة المقبلة هو كيفية 
االستثمار اكثر في الصحوة الرقمية 

التي يعرفها الجزائريون السنوات 
األخيرة وتحقيق قفزة نوعية في استخدام 

التكنولوجيا لالستفادة من المزايا التي 
يقدمها قطاع الخدمات في الجزائر.

وخالل السنتين األخيرتين على وجه 
الخصوص يعرف قطاع الخدمات نوع من 
االنتعاش حيث ساهمت الرقمنة بشكل كبير 

في تحسين عدد من هذه الخدمات وزيادة 
على ذلك فان الرقمنة ساهمت في توفير 
االف مناصب الشغل للشباب البطال هذا 
األخير بات يجني أمواال طائلة من عالم 

الرقمنة. وقد حظى قطاع النقل من حصة 
األسد فيما يتعلق باالبتكار واستحداث 

التطبيقات التكنولوجية لتحسين واقع قطاع 
النقل حيث بات هذا القطاع يضم عشرات 

بل مئات التطبيقات التي توفر خدمات 
نقل متعددة ومتنوعة هذه األخيرة توظف 

حاليا االف الشباب البطال و حتي الطلبة و 
موظفون بمؤسسات عمومية وخاصة كما 
ساهمت هذه التطبيقات في تحسين جودة 
خدمات النقل في الجزائر ورفع مداخيل 
العديد من المواطنين، و تعتمد تطبيقات 

النقل والتوصيل في الجزائر على اشتراك 
أصحاب المركبات النفعية في هذه الخدمة 

سواء كانوا طلبة جامعيين أو موظفين 
أو حتى متقاعدين وبطالين يمكنهم من 
قيادة مركباتهم بأنفسهم دون القلق على 
سالمة سياراتهم وتحقيق مدخول مادي 

مقابل كل توصيلة مع تحديد أوقات العمل 

التي تناسب صاحب المركبة. و لعل 
النجاح الكبير الذي حققته هذه التطبيقات 
و توظيفها ألالف الشباب جعل نشاطها 

يزدهر لدرجة ان سائقو األجرة التقليديون 
باتوا يهددون بترك نشاطهم و العمل 

مع تطبيقات التاكسي هذه بما ان مزايا 
العمل والمدخول الشهري يفوق ذلك الذي 
يحققه سائق تاكسي تقليدي.  بالمقابل فان 
قطاع التجارة استفاد بشكل كبير من عالم 
الرقمنة حيث بات هذا القطاع يضم مئات 

التطبيقات التي انشعت القطاع التجاري 
وأصبح التسوق االلكتروني أمر سهل 
بالنسبة للجزائريين الذي تعرفوا أخيرا 

على األسواق االلكترونية وما تقدمه 
من خدمات، بالمقابل فأن انتعاش البيع 

والتسوق االلكتروني انعش بدوره خدمات 
التوصيل إلى المنازل سواء تعلق األمر 

بتوصيل المواد الغذائية و المشتريات 

اليومية او حتى توصيل أجهزة إلكترونية 
و كهرومنزلية وأيضا توصيل "األكل 

السريع" و موازاة مع انتعاش عمل هذه 
التطبيقات فان االف مناصب الشغل تم 
استحداثها حيث يعمل االف الشباب في 
خدمات التوصيل هذه والتي تدر على 
أصحابها مدخول معتبر حيث تتراوح 

عموالت التوصيل لغاية باب المنزل ما 
بين 300 دج و600 دج حسب بعد المسافة 

و هو مدخول انقذ العديد من الشباب 
من شبح البطالة.   من جانب اخر وفي 
ظل نقص الهياكل الفندقية والمنتجعات 

السياحية في الجزائر استغل شباب مهتمون 
بالتكنولوجيا الوضع الستحداث تطبيقات 

النعاش سواء كراء السكنات الموجهة 
لالستغالل السياحي، وقلص المسافة بين 
طالبي الكراء و عارض الشقق. و تقوم 
فكره هذه التطبيقات على إنشاء أرضية 

على االنترنت تساعد الزبائن على إيجاد 
إيجارات لدى الخواص من اجل قضاء 

العطلة، حيث تركز على وضع رابط ما 
بين مالكي سكنات والسياح على أرضية 
انترنت واحدة، أما دفع األموال فيكون 

بطريقة مباشرة. و مقابل هذه الخدمة، تتيح 
األرضية لمالكي العقارات من الحصول 
على عائدات مالية و تمكينهم من كراء 

عقاراتهم غير المستغلة، و تقدم هذه 
التطبيقات أيضا قائمة الخدمات والمصالح 
التي تحيط بالسكن الذي يراد كرائه على 

غرار األسواق الجوارية وسائل النقل 
والمواصالت العامة الشواطئ األقرب 

وخدمات أخرى وهي كلها خدمات توفر 
االف مناصب الشغل ألصحابها وتساهم 

بشكل مباشر في انعاش التعامالت وتحسين 
عامل وفرة الهياكل السياحية بالجزائر.

�ش.زمو�ش

وكشفت رئيسة قسم الصيرفة 
اإلسالمية بالبنك الوطني الجزائري 

عثامنية أمينة أمس في تصريح 
لإلذاعة الوطنية أن البنك يحتوي 

على 12 خدمة في مجال الصيرفة 
في انتظار إعتماد خمس خدمات 

جديدة مع العمل على تطوير الخدمات 
المقدمة ورقمنتها وعصرنتها. 

وأوضحت عثامنية أمينة أن البنك 
الوطني الجزائري برمج فتح 12 

وكالة متخصصة في الصيرفة 
اإلسالمية حتى السنة الجارية  تضاف 

إلى الوكاالت الثالث و 67 نقطة 
نشاط للصيرفة على مستوى البنك 
الوطني الجزائري. وأمضى البنك 

الوطني الجزائري األسبوع المنصرم 
عقودا تنفيذية مع مؤسسة "ديال 

دزاير" تقضي بإستغالل منصتها 
االلكترونية لتسويق منتجات التمويل 
اإلسالمية عبر األنترنت، معتبرا ان 
هذه الخطوة تسهل على المواطنين 
التوجه إلى هذا النوع من التمويل. 
وباشر،  البنك إمضاء ثالثة عقود 
تنفيذية مع شريكه مؤسسة "ديار 

دزاير" وتتضمن العقود التنفيذية، 
تمويالت مختلفة، وحسب شروحات 

البنك  تتمثل الخدمة األولى التي 
اطلق عليها اسم "دار الصنعة" في 
السماح  للمستهلكين اإللكترونيين 
)المؤسسات والمهنيين( االستفادة 

من التمويل اإلسالمي إجارة 
تجهيزات للبنك الوطني الجزائري 

عبر منصة ديار دزاير. ويعتبر هذا 
التمويل "مطابق ألحكام الشريعة 

ويوفر للراغبين في الحصول على 
هذه الخدمة إمكانية تأجير المعدات 
المستخدمة في نشاطهم لمدة تصل 

إلى خمسة  سنوات، مع خيار 
االمتالك في نهاية الفترة.« أما 

الخدمة الثانية "دار اإلعمار"، فتسمح  
للمستهلكين اإللكترونيين )األفراد( 

االستفادة من التمويل اإلسالمي 
)المرابحة تجهيزات( للبنك الوطني 
الجزائري عبر المنصة االلكترونية 

"ديار دزاير"، حيث يتضمن هذا 
التمويل الرقمي إمكانية الحصول 

على مواد التهيئة والتجهيز المنتجة 
محليا باستخدام صيغة المرابحة 

اإلسالمية، حسب البيان، مبرزا أن 
"مدة التمويل تكون من 12 إلى 36 
شهرا، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 

1.000.000 دج.»  أما التمويل 
الثالث  "دار إجارة" فيتمثل في 

خدمة تتيح للمستهلكين اإللكترونيين 
االستفادة من تمويل إيجار مسكن لدى 
البنك الوطني الجزائري عبر المنصة 
االلكترونية ديار دزاير. وتسمح هذه 
الصيغة الجديدة للتمويل اإلسالمي، 

المخصصة لألفراد، المتقدمين بطلب 
تغطية تكلفة استئجار السكن ودفعه 

شهريا على مدى فترة تصل إلى 24 
شهرا. وأعتبر البنك العمومي أن هذه 
الخطوة تسهل على المواطنين التوجه 
إلى التمويل اإلسالمي من ناحية، كما 

تساهم وبشكل كبير في دعم سياسة 
المؤسسة الرامية إلى الشمول المالي 

والتحول الرقمي من ناحية أخرى 
وفقا إلرشادات السلطات العمومية.
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مئات التطبيقات باتت ت�شاهم يف حت�شني اخلدمات وتوفري منا�شب ال�شغل

هكذا ا�صتفاد قطاع اخلدمات من "ال�صحوة الرقمية" للجزائريني..

بهدف تلبية متطلبات العمالء، البنك الوطني اجلزائري يعلن:

اإطالق خم�س خدمات مالية جديدة 
لل�صريفة الإ�صالمية قريبا 

يعتمد البنك الوطني اجلزائري قريبا على خم�س خدمات مالية جديدة لل�شريفة 

الإ�شالمية نتيجة الإقبال الكبري من املواطنني على هذا النوع من املنتجات خا�شة واأن 

حجم املودعات يف البنوك التي تعتمد هذه اخلدمة جتاوز 10مليار دينار.

بهدف �شمان ا�شتقرار الأ�شعار بال�شوق

وزارة الفالحة ُتذّكر مربي 
الدواجن بهذا الإجراء 

ذّكرت وزارة الفالحة أمس جميع المتعاملين الناشطين في مجال 
أغذية الماشية والدواجن )المستوردين  المحولين و المنتجين( 

بإعفاء الشعير و الذرة وكل المواد األولية التي تدخل في  صناعة 
األعالف المخصصة لتغذية المواشي والدواجن من الرسم على 

القيمة المضافة.
واوضح بيان للوزارة أن هذا االعفاء جاء بموجب المرسوم التنفيذي 

رقم 21-120  المؤرخ في 29 مارس 2021 و المتعلق بكيفيات 
اإلعفاء من الرسم على القيمة  المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة 

وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية  المواشي والدواجن. 
و لالستفادة من اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة 
لمستوردي  المواد االولية ) الذرة و الشعير...الخ( يتعين على 

المتعامل تقديم, لمصالح  الجبائية المختصة إقليميا دفتر الشروط 
المكتتب من طرفه و المسلم من قبل  المصالح الفالحية المختصة 

إقليميا وبموجبه يتم تسلميه, بعد معاينة الوثائق  شهادة اإلعفاء 
من الرسم على القيمة المضافة حسب نفس المصدر. أما بالنسبة 

لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد االولية التي تدخل في  انتاج 
أغذية المواشي والدواجن المصنعة محليا فإن االستفادة من اإلعفاء 
من  الرسم على القيمة المضافة يرتبط, باكتتاب المنتج أو المحول 
أو المجمع, حسب  الحالة تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات 
المحلية لصالح التعاونيات  الفالحية أو منتجي أغذية المواشي أو 

مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم . و أوضحت الوزارة انه يتم 
اكتتاب هذا التعهد على مستوى المصالح الفالحية  المختصة إقليميا. 
وتهدف هذه االجراءات التحفيزية الى تخفيف عبء تكاليف االنتاج 
بالنسبة لمربي  الماشية والدواجن وبالتالي ضمان استقرار اسعار 

السوق الخاصة بهاتين الشعبتين  وفقا للبيان.
�ش.زمو�ش

 يتعلق الأمر باأطنان من األعاب

 الأطفال باتت خطر على امل�شتهلكني 

تدعيم املخرب الوطني للتجارب مبعدات 
عالية الدقة ملحاربة املنتجات املغ�صو�صة 

يعد المخبر الوطني للتجارب األول من نوعه على المستوى 
الوطني تم إنشاؤه لمراقبة وتحليل المتجات المعروضة في السوق 

الجزائرية، حيث يقوم هذا المخبر بمراقبة أطنان من المنتجات التي 
تدخل األسواق يوميا في حين من المتوقع أن يتدعم هذا األخير 

بأجهزة عالية الدقة لمراقبة ألعاب األطفال المسوقة قريبا.
وكشف المكلفة بتسيير المخبر أنيسة حداد أن المخبر هو 

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يسمح له نظامه 
األساسي باالستجابة الحتياجات اإلدارة من حيث المراقبة 
للمنتجات الصناعية في سياق تحديد أهداف سياسة الجودة 

الوطنية المتعلقة بالحماية الصحية السالمة والمصالح المادية 
والمعنوية للمستهلكين. و أبرزت أن هذا المخبر سيعمل على 
ضمان تطبيق و احترام المعايير الدولية للنوعية إضافة إلى 

مطابقة المواد الصناعية بما فيها مواد قطع غيار السيارات و 
مواد البناء و األجهزة االلكترونية و أجهزة الورشات، للمعايير 
الدولية. و أكدت أن جميع السلع المستوردة سيتم فحص نوعيتها 
على مستوى هذا المخبر الوطني، مشيرة ان هذا المخبر سيسمح 
بمنح اعتماد المطابقة للمنتوجات الوطنية مما سيساهم في تسهيل 

تصديرها نحو الخارج. وأوضحت  حداد  في السياق ذاته أن 
مهندسي المخبر الوطني للتجارب إستفادوا من دورات تكوينية 
يدعمها خبراء معترف بهم دوليا.  وأكدت من جهتها مهندسة 

التجارب بالمخبر أمينة حموم أن المخبر سيتدعم خالل شهر 
سبتمبر القادم بمعدات وأجهزة ذات جودة عالية لمراقبة وتحليل 

ألعاب األطفال. ويبقى الهدف من إنشاء المخبر الوطني للتجارب 
سنة 2019 هو القضاء على بيع المنتجات المغشوشة في األسواق 

الجزائرية. كما يهدف عمل المخبر جاء لتعزيز شبكة المخابر 
المختصة في مراقبة النوعية التي تحوزها الجزائر و المكونة  من 
46 مخبرا تابعا لوازرة التجارة و 280 آخر تابع للقطاع الخاص. 
وكان وزير القطاع كمال رزيق قد اكد في وقت سابق  أن انشاء 
شبكة مخابر لمراقبة نوعية مختلف المواد كالمنتوجات المصنعة 

غير الغذائية على غرار ألعاب األطفال و مواد التنظيف و األجهزة 
الكهرومنزلية و مواد التجميل، يهدف اساسا الى الحفاظ على سالمة 

المواطن و كذا حماية االنتاج الوطني من الغش و التقليد.
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قالت أمس مصالح الحماية المدنية في بيان 
عن  لها  إحصائيات  أخر  بخصوص  لها 
الحرائق  عدد  بأن  للحرائق،  العامة  الحالة 
التي تتواصل بها الجهود إلخمادها تقدر ب 
9، فيما تبقى بؤرتين تحت حراسة أعوان 
ألسنة  انتشار  تجدد  لمنع  المدنية  الحماية 

اللهب، بعدما تم اخمادها.
المدنية  الحماية  مصالح  جهود  وتبقى 
في  المسجلة  الحرائق  إلخماد  متواصلة 
وكذا  مالك  بني  ببلدية  الداموس  من  كل 
وحدات  تدعمت  إذ  شنوة،  ببلدية  تالين 
البليدة،  واليات  من  إطفاء  بفرق  اإلخماد 
باإلضافة  والمدية،  الشلف  الدفلى،  عين 
إلى مروحيتين وطائرة مخصصة لمكافحة 

حرائق الغابات.
الحرائق  بأن  المصالح،  ذات  وكشفت 
منطقتي  تشمل  بجاية،  بوالية  المسجلة 
إخبان اوزالقن ودرقينة، والتي تم اخمادها 
والتحكم فيها، فيما تتواصل جهود عناصر 
المسجلة  الحرائق  إلخماد  المدنية  الحماية 
وتيماعراست  لوال  تيزي  من  كل  في 

بأوقاس.
والية  في  المسجلة  الحرائق  وبخصوص 
الجبارة  الجهود  سمحت  فقد  وزو،  تيزي 
الحرائق  اخماد  من  المصالح  لمختلف 
المسجلة في اومادن ببلدية أزفون، بالموازاة 
مع بقاء عناصر الحماية المدنية على أهبة 
االستعداد لمنع تجدد اشتعال النيران، بينما 
ال تزال عمليات االخماد متواصلة في كل 
من إيماهريزن ببلدية آيت الشافع  وأمزيزو 

فريحة ببلدية عزازقة.
مصالح  جهود  أفضت  فقد  المقابل،  وفي 
إلخماد  جيجل  لوالية  المدنية  الحماية 
الحريق المسجل في الجرفة ببلدية الشحنة، 
وهو نفس الوضع بواليات سوق أهراس، 
تبسة وعنابة، والتي تم فيها التحكم في كل 

بؤر الحرائق.
كما تستمر مساعي أعوان الحماية المدنية 

لعسل  داي  الطارف إلخماد حريق  بوالية 
ببلدية الطارف والخنقة ببلدية الشافية، فيما 
مدعومة  المدنية  الحماية  مصالح  تكثف 
الجهود  المجاورة  الواليات  من  بفرق 
سطيف  بوالية  البابور  حريق  الطفاء 
وحريق بومقان بتمالوس في والية سكيكدة.
الحرائق  أغلب  على  السيطرة  تمت  وقد 
لمصالح  المتاحة  الوسائل  كل  باستعمال 
الجوية  الوحدات  المدنية، ال سيما  الحماية 
إلى  باإلضافة  المدنية،  للحماية  التابعة 
التي  الشعبي،  الوطني  الجيش  مروحيات 
لعبت دورا بارزا في إخماد هذه الحرائق، 

حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية.
سيطرتها  المدنية  الحماية  مصالح  وأكدت 
طالت  التي  الحرائق،  معظم  على  الكاملة 
األيام  خالل  الوطن  واليات  من  العديد 
ل  تسجيلها  إلى  مشيرة  األخيرة،  القليلة 

955 حريقا منذ بداية شهر جوان الماضي.
حوالي  إتالف  في  الحرائق  تسببت  وقد 
 668.50 و  الغابات  من  هكتار   532.42
هكتار من األدغال، باإلضافة إلى 579.16 
ترتفع  أن  وينتظر  األحراش،  من  هكتار 
إخماد  عمليات  تواصل  ظل  في  المساحة، 
الحرائق  أتت  فقد  عام  الحرائق.وبشكل 
كانت  حين  في  هكتار،   2200 نحو  على 
حصيلة سنة 2021، خسارة نحو 12 ألف 
هكتار، ولم تسجل لغاية يوم أمس تسجيل 
أي خسائر بشرية، حسب ما أكدته مصالح 

الحماية المدنية.
 كما أشارت مصالح الحماية المدنية إلى أن 
يوم أمس والتي  اخمادها  تم  التي  الحرائق 
 10 شملت  فيها،  للتحكم  الجهود  تتواصل 
سكيكدة،  تيبازة،  من  كل  وهي  واليات، 
بجاية، تيزي وزو، سوق أهراس، سطيف 

عنابة  الطارف،  إلى  باإلضافة  وجيجل، 
وتبسة. جدير بالذكر، فإن المديرية العامة 
خالل  سجلت  قد  كانت  المدنية  للحماية 
إتالف  مع  حريق،   8450 الماضي  العام 
و2.963  الغابات  من  هكتار   10.029
من  هكتار  و3.673  األدغال  هكتارمن 

األحراش.
 �إقحام مروحيات تابعة

  للجي�ش يف عمليات �إخماد �لنري�ن

 يف غابات جبل �شنوة

الوطني  للجيش  العليا  القيادة  سخرت 
الجوية،  للقوات  تابعة  مروحيات  الشعبي 
إطفاء  عمليات  في  للمشاركة  أمس،  أول 
الحرائق التي اندلعت في غابات جبل شنوة 
بيان لوزارة  أفاد به  تيبازة، حسبما  بوالية 
أنه  الوزارة  بيان  الوطني.وجاء في  الدفاع 
اليوم 14  "على إثر الحرائق التي اندلعت 
أوت 2022, في غابات جبل شنوة بوالية 
تيبازة, بالناحية العسكرية األولى, سخرت 
الشعبي  الوطني  للجيش  العليا  القيادة 
للمشاركة  الجوية  للقوات  تابعة  مروحيات 
المناطق  في  خاصة  اإلطفاء,  عمليات  في 
يصعب  التي  الوعرة  التضاريس  ذات 

الوصول إليها".
وأوضح المصدر ذاته أن "إقحام مثل هذا 
كبيرا  دعما  يشكل  المروحيات  من  النوع 
في  الشعبي  الوطني  الجيش  مفارز  لعمل 
الحرائق  إخماد  في  المشاركة  الميدان 
المندلعة بمختلف المناطق الغابية, والقرى 
كذلك  تمكنت  والتي  المنكوبة  والمداشر 
التي  العالقة  العائالت  وإجالء  إنقاذ  من 
أن  البيان  ذات  النيران".وأكد  حاصرتها 
إلى  إضافة  لها  التي سخرت  "العملية  هذه 
البشرية  هذه المروحيات, كافة اإلمكانيات 
والجرافات,  اآلليات  على غرار  والمادية, 
لهذه  النهائي  اإلخماد  حتى  مستمرة  تبقى 

الحرائق".

ف.م
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هذه اأ�صباب 
حوادث احرتاق 

ال�صيارات..
المنظمة  عضو  عزوق  كمال  أكد 
المستهلك  وإرشاد  لحماية  الجزائرية 
ومحيطه، بأن حوادث احتراق السيارات 
على  حكرا  ليست  مؤخرا،  تسجل  التي 
كافة  على  بل  غاز،  سير  سيارات 
عوامل  لعدة  راجع  وهذا  المركبات، 

أخرى.
لجريدة  تصريح  في  عزوق  كمال  وقال 
السيارات  احتراق  ظاهرة  بأن  الرائد، 
في  المواطنين  لتهاون  األساس  في  تعود 
الصيانة وأيضا لقدم السيارات الموجودة 
المتحدث،  ذات  الوطنية.وشدد  بالحظيرة 
الغيار  قطع  أو  القديمة  الغيار  قطع  بأن 
أنبوب  غرار   على  األصلية،  غير 
فيه  يحترم  ال  الذي  المطاطي  البنزين 
تاريخ الصالحية تعتبر من أبرز مسببات 
إلى تهاون  السيارات، باإلضافة  احتراق 
الميكانيكي في تجديد المحركات بالطريقة 
الصحيحة، إذ يعتمد البعض على طريقة 
يؤثر  ما  لألعطاب،  السريع  اإلصالح 
األمان،  ودرجة  المحرك  صالحية  على 

وخاصة في فصل الصيف.
الجزائرية  المنظمة  عضو  وأضاف 
بأن  ومحيطه،  المستهلك  وإرشاد  لحماية 
المكابح والعجالت تعد من بين األسباب 
بسبب  السيارات،  حرائق  في  الرئيسية 
متأثرة  احتراقها  عنه  ينجر  ما  قدمها، 
فصل  في  المرتفعة  الحرارة  بدرجات 

الصيف. 
وكشف كمال عزوق، بأنه من الشائع جدا 
حصول حوادث احتراق السيارات بسبب 
داخل  والعة  أو  العطر  قارورة  إنفجار 
السبب   هذا  أن  إلى  مشيرا  السيارات، 
المسجلة،  الحوادث  عدد  رفع  في  ساهم 
جميع  على  ينطبق  الوضع  بأن  مضيفا 
سواء  استثناء،  دون  المركبات  أنواع 
الشاحنات أو الحافالت وحتى الدراجات 

النارية.
أعداد  عن  الرسمية  األرقام  وبخصوص 
السيارات، التي تعرضت لإلحتراق، فقد 
لحماية  الجزائرية  المنظمة  عضو  أكد 
المستهلك، بأنها غير متوفرة، وهو األمر 
وخوف  قلق  مصدر  يشكل  بات  الذي 
للمنظمة، ألن في الكثير من الحاالت ال 
نوعية  بسبب  المتضررين  تعويض  يتم 
المستهلكين  نداء  عزوق  التأمين.ووجه 
للمحركات  الدورية  الصيانة  بضرورة 
السعي  دون  الفاسدة  الغيار  قطع  وتغيير 
إلصالحها في كل مناسبة، مع التأكيد من 
اقتناء قطع الغيار األصلية، وتجنب قطع 
الغيار المغشوشة.  ودعا ذات المتحدث، 
على  يحوزون  ممن  المواطنين  كافة 
مركبات لعدم ترك مسببات الحرائق داخل 
السيارة والتنقل في ساعات الصبح الباكر 
أو في نهاية اليوم، لتجنب التأثر بارتفاع 
درجة الحرارة على المستهلك والمركبة 
على حد سواء. ودفعت الحوادث المسجلة 
في اآلونة األخيرة بالعديد من المواطنين 
وراء  تقف  التي  العوامل  عن  للتساؤل 
حدوثها، خاصة في ظل ربطها من قبل 

البعض بانفجار قارورات سير غاز.
ف.م

تشهد  المدية  التزال عاصمة والية 
في  السير  حركة  في  مقلقا  ااختناقا 
والفرعية  الرئيسية  الطرق  مجال 
السيما حي طريق الجزائر وطريق 
حيث  التحرير   جيش  شارع 
السيارات  ازدحام  ظاهرة  أضحت 
الطرقات  لمستعملي  بالنسبة  مألوفة 
في  الغلق  لدرجة  المدية  بمدينة 
المرورية  للحركة  الحاالت  أكثر 

للمدينة  الرئيسي  المدخل  من  بدءا 
ال  أصبح  الذي  الشرقية  الجهة  من 
يستوعب الكم اليومي من السيارات 
الجهة  بلديات  مختلف  من  الوافدة 
بالقطب  مرورا  للوالية  الشرقية 
وسط  إلى  ووصوال  الحضري  
بات  الوضع  ،هذا  المدية  مدينة 
مكان  من  والمتنقل  المسافر  يرهق 
الحاجيات  مختلف  لقضاء  آلخر 

اليومية كالتمدرس والتسوق لقضاء 
اإلدارات  مختلف  في  الحاجات 
الكثير  أصبح  ،حتى  العمومية 
الشباب  خاصة  المواطنين  من 
الدراجات  تنقالتهم  في  يستعملون 
بشكل  تتنامى  أضحت  التي  النارية 
األحيان  من  كثير  في  متسببة  كبير 

في حوادث مرورية خطيرة.
مشهد االختناق المروري مس كذلك 

بين  الواصلة  الخطوط  من  العديد 
حي عين الذهب ومحطة طحطوح  
وبزيوش  الحجر  ثنية  حي  وكذا 
المدينة  بوسط  شكير  ومرج 
مرورا  للمدينة  الغربي  والمدخل 
بساحة مسجد النور ناهيك عن المدة 
مسافة  قطع  في  المستغرقة  الزمنية 
بالنسبة  كيلومترات  و4   2 بين  ما 
للنقل الحضري مع مالحظة ظاهرة 

يجعل  ما  الحافالت  عدد  في  زيادة 
اختناقا  تشهد  الحالية  النقل  محطة 
تسع  ال  ،حيث  األخرى  هي  كبيرا 
حافالت  من  الهائل  الكم  إطالقا 
النقل الحضري ،يحدث هذا كله في 
ظل مطالبة سكان مدينة المدية من 
وضع  ضرورة  الوصية  الجهات 
يتماشى وطبيعة  مخطط سير جديد 
التي  الكبيرة  الزيادة  وكذا  المنطقة 

بوالية  السيارات  حظيرة  عرفتها 
ظهور  جانب  إلى  مؤخرا  المدية 
غرار  على  جديدة  سكنية  أحياء 
اآلهل  الجردة  بعين  الجديد  الحي 
الحضري  القطب  وحي  بالسكان 
الجديد وحي 2400 سكن بالمخرج 
،األمر  الوالية  لعاصمة  الغربي 

الذي زاد المشكل تعقيدا.
ع. بكريي
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أعلنت مديريات التربية عبر الوطن أن آخر أجل الستقبال 
ملفات االساتذة المتعاقدين الراغبين تدريس مادة االنجليزية 
في الطور االبتدائي سيكون اليوم الثالثاء 16 أوت 2022.
امس  انهت  الوطنية  التربية  وزارة  لتعليمات  وتطبيقا 
وحاملي  الجامعات  خريجي  علم  الى  التربية  مديريات 
الى  ترجمة  ليسانس  وشهادة  انجليزية  ليسانس  الشهادات 
الطور  في  االنجليزية  مادة  تدريس  الراغبين  االنجليزية 

االبتدائي انه اخر اجل اليداع الملفات هو اليوم الثالثاء .
رئيس  لقرار  التربية  وزارة  تنفيذ  إطار  في  هذا  ويأتي 
مرحلة  في  االنجليزية  اللغة  مادة  بإدراج  الجمهورية 
وتطبيقا   2023/2022 الدراسي  للموسم  االبتدائي  التعليم 

لتعليمات وزير التربية الوطنية، حيث باشرت منذ 2اوت 
الجاري  مديريات التربية عبر مختلف واليات الوطنية في 
عملية استالم الملفات المتعاقدين لتدريس مادة االنجليزية 
وشهادة  انجليزية  ليسانس  الشهادات  لحاملي  باالبتدائي 
ليسانس ترجمة الى اإلنجليزية ، بعد التعليمة التي صدرت  
من قبل  وزير التربية وجهها   للمدراء الوالئيين عبر تقنية 
انتداب أساتذة  التحاضر عن بعد أمرهم فيها الشروع في 
والذي  ملفاتهم،  دفع  و  متعاقدين  بصفة  االنجليزية  اللغة 
واستعداء  التعليمة  تطبيق  في  التربية  مديريات  سارعت 
المتعاقدين الستقبال ملفاتهم  لتدريس اللغة اإلنجليزية في 

اإلبتدائي.

ويتضمن الملف من طلب خطي يتضمن معلومات المتعاقد 
الجامعية  الشهادة  االقامة ونسخة من  ورقم هاتفه وشهادة 
بالنسبة  التجنيد  او  االعفاء  بطاقة  الى  اضافة  المطلوبة، 

للرجال.
وكان قد قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  إعتماد 
دراسة  بعد  اإلبتدائي،  الطور  من  بدءا  اإلنجليزية،  اللغة 
إجتماع  ترأسه  وهذا خالل  والمختصين،  للخبراء  عميقة، 
لمجلس الوزراء، أين جدد رئيس الجمهورية عزمه، على 
مراجعة قانون األستاذ، تنفيذا اللتزاماته، في إطار إصالح 

المنظومة التربوية.
مرمي عثماين

�الأمر يتعلق بحاملي �ل�شهاد�ت لي�شان�ش �جنليزية و�شهادة لي�شان�ش ترجمة �ىل �الجنليزية

"اليوم" اآخر اأجل  ليداع ملفات ال�صاتذة
 الراغبني تدري�ص الجنليزية يف "البتدائي"



وزارة  عن  أمس  تعليمة صدرت  في  وجاء 
التربية ووجهت الى مديري التربية ومديري 
الدخول  اطار  في  انه  التعليمية  المؤسسات 
ترشيد  الى  وسعيا   2023/2022 المدرسي 
وتجسيد  المدرسية  المستلزمات  اقتناء 
المحفظة  ثقل  بتخفيف  المتعلقة  اإلجراءات 
األدوات  مدونة  توحيد  تم  فإنه   ، المدرسية 
برسم  الثالثة  التعليمية  للمراحل  المدرسية 
طبقا   2023/2022 الدراسي  الموسم 
بكل  الخاصة  التعليمة  البرامج  لمقتضيات 
مستوى تعليمي وبكل شعبة بالنسبة لمرحلة 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  الثانوي  التعليم 
جهة  من  واالجتماعي  البيداغوجي  البعدين 
والحد من األضرار  للوقاية  الصحي  والبعد 

من جهة  التالميذ  تؤثر على صحة  قد  التي 
تم  أنه  التربية  وزارة  اخرى.وأوضحت 
الالزم  الحد  تمثل  التي  المدونة  هذه  اعداد 
استغالل  عقلنة  بغية  اعتماده  يجب  الذي 
الكراريس  منها  السيما  المدرسية  األدوات 
التي يبقى  جزء كبير منها غير مستغل في 
ترشيد  الى  باالضافة  الدراسية،  السنة  نهاية 
من  والتقليص  المدرسية  المستلزمات  اقتناء 

تكلفة هذه األدوات.
من  المدونة  هذه  تكتسيه  لما  نظرا  وعليه 
ادوات  اقتناء  من  الحد  في  بالغة  اهمية 
وزارة  امرت  الزم  وغير  مكلفة  مدرسية 
السهر  التعليمية  المؤسسات  مدراء  التربية 
المؤسسات  كل  في  المدونة  نشر  على 

المتاحة  الوسائل  بكل  وتطبيقها  التعليمية 
عليها  االطالع  من  األساتذة  لتمكين  وذلك 
المؤسسات  مديري  ويضمن  بها  والتقيد 

التعليمية متابعة تنفيذها بكل عناية.
خلو  من  التربوية  االسرة  وتفاجات  هذا 
كراس  من  الوطنية  التربية  وزارة  مدونة 
في  إنجليزية  اللغة  واالختبارات،لمادة  القسم 
األدوات  قائمة  ضمن  ابتدائي  الثالثة  السنة 

المدرسية.
أن  نواري،  كمال  التربوي  الناشط  واعتبر 
القائمة أعدت  التفسير الوحيد و هو أن هذه 
ادرجها   قرار  الجمهورية  رئيس  اتخاذ  قبل 
في هذا الطور، داعيا وزارة التربية الوطنية 

إلى استرداك األمر.
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كمال نواري يدعو وزارة الرتبية اإىل ا�ستدراك الأمر

بلعابد يقل�ص قائمة الأدوات املدر�سية 
وا�ستثناء مادة الجنليزية من مقرر البتدائي

اأفرجت وزارة الرتبية عن املدونة الر�سمية لالأدوات املدر�سية لل�سنة الدرا�سية 2023/20222 للمراحل التعليمية الثالثة 

ابتدائي ومتو�سط وثانوي.

مرمي عثماين

يعتبر البنك الوطني للبذور، الذي تم تدشينه 
ضمانا  األول،  الوزير  طرف  من  مؤخرا 
لتعزيز األمن الغذائي والسيادة الوطنية من 
خالل الحفاظ على التراث الجيني الزراعي 
ما  حسب  للبذور،  المحلي  االنتاج  وترقية 
أفاد به أمس لوكالة األنباء الجزائرية، خبير 
بالمعهد  والصحة  الحيوية  التكنولوجيا  في 

الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة.
بلخالفة,  مراد  الدكتور  شروحات  وحسب 
بومدين  هواري  بجامعة  باحث  أستاذ  وهو 
للعلوم و التكنولوجيا بباب الزوار و عضو 
و  االقتصاد  لوزارة  العلمي  المجلس  في 
البنك  فان  الناشئة,  المؤسسات  و  المعرفة 
لضمان  "ضروريا  يعد  للبذور  الوطني 
الغذائي  وأمننا  الفالحي  نظامنا  ديمومة 
حيث أن مهمته الرئيسية تتمثل في الحفاظ 
وتعزيزه  الزراعي  الجيني  الموروث  على 
أنه  كما  البيولوجية  القرصنة  من  وحمايته 
نمط   توحيد  عواقب  من  الحد  في  سيساهم 
اإلنتاج الزراعي الذي تفرضه العولمة على 

االنظمة الزراعية في العالم".
وفي هذا الصدد، شدد الدكتور بلخالفة على 
إنشاء  البنك من خالل  هذا  تدعيم  ضرورة 
الوطن  مناطق  كافة  عبر  للبحث  مراكز 
العالي  التعليم  وزارة  إشراف  تحت  تكون 
والتنمية  الفالحة  ووزارة  العلمي  والبحث 

الريفية.وأضاف أن "هذه المراكز ينبغي أن 
أنواع  لتدوين  تكون مجهزة بمنصة خاصة 
لحمايتها  اليونسكو  لدى  وتسجيلها  الجينات 
البيولوجية و االستغالل غير  القرصنة  من 

الشرعي لها من قبل دول أخرى".
كما أكد على دور هذه المراكز ومسؤوليتها 
في تثمين أنواع الجينات من خالل تحسين 
قدراتها في مضاعفة االنتاج وزيادة مناعتها 
ضد األمراض و تعزيز قدرتها على التأقلم 
القاسية.وبالنسبة  المناخية  الظروف  مع 
لهذا االستاذ الباحث، فإن "معرفتنا بالتنوع 
البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه وتعزيزه 
وتأمين  لتنويع  رئيسية  تحديات  تشكل 

الزراعة في البالد".
وشدد الدكتور بالخالفة على ضرورة جرد 
النباتية  الزراعية  الجينية  الموارد  جميع 
الوطن و ذلك  والحيوانية في جميع أرجاء 
هذه  في  والمربين  الفالحين  كافة  بإشراك 
تعد  العملية  هذه  أن  معتبرا  الهامة,  العملية 
الثروة  هذه  على  للحفاظ  ضرورية  خطوة 

القيمة التي تزخر بها الجزائر.
مجال  في  الدولية  بالشراكة  يتعلق  وفيما 
الحفاظ على األنواع النباتية والبذور، اعتبر 
الدكتور بلخالفة أنها جد ضرورة ألن ربط 
الدولية  البذور  ببنوك  للبذور  الوطني  البنك 
النرويج  في  سفالبارد  بنك  السيما  األخرى 

العالم الحتوائه على  للبذور في  بنك  )أكبر 
حماية  يشكل  980.000 صنف(  من  أكثر 
مزدوجة  لمواردنا من التلف و االندثار في 

حالة حدوث الكوارث الطبيعية.
السوري  البذور  ببنك  الخبير  واستشهد 
لإلدارة  كنموذج  حلب  مدينة  في  المتواجد 
الرشيدة لهذه الموارد الطبيعية حيث قال ان 
هذا البنك الذي يحتل المرتبة التاسعة عالميا 
بأكثر من 155 ألف نوع وصنف، و الذي 
السورية  الحكومة  ,استطاعت  تدميره  تم 
التي  البذور  بفضل  مجددا  تشكيله  اعادة 

كانت قد أودعتها في بنك سفالبارد.
حق  بشأن  ناغويا  ببروتوكول  يتعلق  وفيما 
الوصول إلى الموارد الجينية، أشار الدكتور 
بلخالفة إلى أن اتفاقية األمم المتحدة هذه تم 
اليابان  في   2010 أكتوبر   29 في  تبنيها 
ودخلت حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014.

وتابع بأن هذا االتفاق مكمل ألحكام اتفاقية 
المتعلقة   )CBD( البيولوجي  التنوع 
والتقاسم  الحيوية  الموارد  على  بالحصول 
بالنسبة  لمنافعها.أما  العادل  و  المشترك 
اطار عالمي  إلى خلق  تسعى  فهي  لهدفها، 

تسهيل  شأنها   من  عملية  أدوات  إلنشاء 
والتقاسم  الجينية  الموارد  على  الحصول 
عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف  العادل 

استخدامها.
ومن المفترض أن ينحصر هذا التقاسم على 
المنتجات واسعة االستهالك مثل البطاطس 
القمح واألرز  والطماطم وأنواع معينة من 

لتمكين الشعوب من الحصول على الغذاء.
لكل  االتفاقية  هذه  تحق  أخرى،  ناحية  من 
بلد إنشاء قائمة للمنتجات الخاصة بمنطقته، 
ينبغي  التي  المحلية  المنتجات  سيما  وال 
القرصنة  من  لحمايتها  دوليا  تسجيلها 
أن  الجامعي  االستاذ  البيولوجية.والحظ 
قبل  االتفاقية  هذه  على  صادقت  "الجزائر 
ان تتزود بالوسائل الالزمة التي تسمح لها 
بمراقبة وحماية تراثها الزراعي الموروث 
حول  األطماع  أثار  ما  وهو  تسجيله،  و 

استغالل مواردنا".
مع  للحبوب  الوطني  البنك  تنصيب  لكن 
في  مواردنا  لحماية  قانوني  اطار  اصدار 
االسواق العالمية من شأنه, يضيف, "عكس 
ايجابي"  تغيير  احداث  و  الوضعية  هذه 
الفالحي  الجيني  التراث  حماية  مجال  في 

الوطني.
وكان الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, 
قد نوه, الخميس الماضي خالل اشرافه على 

خبري يف التكنولوجيا احليوية وال�سحة ي�سرح

 قالوا اإنها غلقت كل اأبواب احلوار

وجتاهلت ان�سغالت هذا ال�سلك

م�ساعدي وم�سريف الرتبية ي�سنون 
"احتجاجا" اأمام وزارة الرتبية

الوطنية  التربية  أمام وزارة  اعتصام  التربية في  أمس مساعدي ومشرفي  خرج 
تنديدا بغلق وزارة التربية الوطنية ألبواب الحوار وتجاهل هذا السلك في القانون 

الخاص.
ومن مختلف واليات الوطن حضر مساعدي ومشرفي التربية اعتصام أمام ملحقة 
وزارة التربية الوطنية مطالبين وزارة التربية الوطنية بتبرير غلق طرق الحوار 
وعدم االستجابة لمطالبهم، التي من بينها تثمين الشهادات العلمية والخبرة المهنية 
ظبط الحجم الساعي والغاء ورقة الغيابات والمداومة وحراسة االختبارات واألخذ 
الجدي بمقترحات النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين حسب تصريح 

عضو المجلس الوطني عبد الهادي أحمد.
بلعباس برج  فإنه تعرض امناء عدة واليات غليزان سيدي  المتحدث  ونقال عن 
بوعريريج البليدة المدية تبسة  وهران سطيف وأعضاء المكتب الوطني حربادي 
حميد  وعدة زمالء لهم  ومشرفتين تربويتين لمضايقات بعد ان سخرت الوزارة 
قوات األمن لمنع االعتصام واجهاضه ، األمر الذي ادى بالمحتجين تنظيم وقفتين 

متتاليتين أمام الشارع المؤدي للملحقة ..
هذه  تجاه  تجاهلها  وممارستها   الوطنية  التربية  وزارة  المتحدث صمت   وانتقد 
الفئة حيث صرح عضو المكتب الوطني فرحات معمري أن اجهاض الوقفتين  لن 

يثنيهم عن االستمرارية والصمود للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
الى  بالعودة  وعيدها  التربية  ومساعدي  لمشرفي  الوطنية  النقابة  بذلك  ونفذت 
احتجاجات الشارع في إطار تفعيل ُمخّطط التّصعيد النّضالي الذي أقّره المجلس 
االحتجاجية  الحركات  فعاليّات  وضمن  بسطيف  الطارئة  الّدورة  في  الوطني 
اشعار وزارة  تم  أين  مباشرة،  وبعده  وأثناءه  المدرسي  الّدخول  قبيل  الٌمبرمجة، 
التربية الوطنية وبما يتوافق وأحكام النصوص القانونية المتعلّق بممارسة الحق 
أمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم   ، والمتمم  المعدل   14-90 القانون  وخاصة  النقابي 

ٌملحقة الوزارة بـ: رويسو .
وقالت النقابة، إن االحتجاج ياتي بعد محاولة الوصاية  إبادة مهنية جماعية تنهي 
دورهم الفّعال ورسالتهم النبيلة في الجماعة التربوية  و رّدا على عدم استجابة 
الختامي  البيان  وخاّصة  النقابة  بيانات  في  الواردة  المشروعة  للمطالب  الوزارة 
للدورة الطارئة للمجلس الوطني  وبيان اإلشعار بالوقفة االحتجاجية والذي عـّدد 
أسباب التّصعيد في 12 سببا أهّمها عدم عمل اللّجنة  بأحكام القوانين واألعراف 
الٌمطبقة في إعداد القوانين األساسية ال سيما ما تعلّق بشروط اإلدماج ومرجعيته 
وآلياته :  اإلدماج المباشر، اإلدماج المشروط بتوفرالشهادة  أو األقدمية أو التكوين 
وانتهاكها للنظام الداخلي وخاّصة  المادة :المادة21  التي عصفت بمصداقية اللجنة 
وحياديتها في التعاطي مع مقترحات النقابة  وكذا مشروع المواد لم يشر إلى آلية 
وٌمساعد  التربية  :ٌمساعد  للزوال  اآليلة  تب  الرٌّ ٌمنتسبي  لملف  النهائية   التّسوية 
السلك فقط   الترقية داخل  للتربية  واإلبقاء على شرط اإلنحدار وحصر  رئيسي 
يتنافى مع القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  وإلغاء رتبة مستشار التربية 
يتنافى وأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي16-227 ،المحّدد للقانون األساسي 

النموذجي للمتوسطة وتسقيف لمسار ترقية منتسبي سلك  اإلشراف التربوي . 
وانتقدت النقابة عدم أخذ اللجنة التقنية بالمقترحات الٌمقدمة من النقابة في التّوظيف 
والتّرقية وتحديد المهام واإلدماج واالستفادة من األحكام اإلنتقالية ، في حين ان 
مقترح اللجنة شهادة التوظيف بصفة ٌمشرف التربية ال يتوافق مع المهام التربوية 
المهام  حجم  إلى  يرقى  ال  وتصنيفها  التربية  لمشرف  واإلدارية  البيداغوجية  و 

الٌمسندة .
مرمي عثماين
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و  البحري  للصيد  المحلي  المدير  كشف 
لوكالة  حباش,  حمزة  الصيدية,  الموارد 
االستزراع  عملية  بأن  الجزائرية,  األنباء 
تتم في قفصين عائمين منتشرين في عمق 
بلدية رأس جنات,  البحري لساحل  الفضاء 
استزراع  من  األول  القفص  استفاد  حيث 
سمك  صغار  من  وحدة  ألف   400 حوالي 
القاجوج و القفص الثاني من استزراع قرابة 

300 ألف وحدة من صغار سمك البار. 
العملية  هذه  أن  المسؤول  ذات  أضاف  و 
تتواصل  و  الماضي  الخميس  انطلقت  التي 
قرابة  بعد  تأتي  نهايتها,  غاية  إلى  تدريجيا 
تم  البلدية  بنفس  مماثلة  عملية  من  شهر 
تابعين  عائمين  قفصين  استزراع  خاللها 
 750 لزهاء  الخواص,  المستثمرين  ألحد 
مشيرا  القاجوج,  سمك  صغار  من  ألف 
إنتاج  تحقيق  العملية  هذه  أنه من شأن  إلى 
يصل إلى قرابة 500 طن سنويا من هذين 

النوعين من السمك.
إطار  في  العملية  هذه  تجسيد  يندرج  و 
تنفيذ استراتيجية القطاع التي تمتد من سنة 
إلى  التي تهدف  2025 و  إلى سنة   2020
المائيات من خالل  إنعاش و تطوير تربية 

إدماجها في عمق البحر من خالل األقفاص 
العائمة و في أكبر عدد ممكن من أحواض 
السقي الفالحي ) مختلف الشعب الفالحية ( 
المياه  المائيات قاريا )  أو من خالل تربية 

العذبة.
و تهدف مصالح الصيد البحري و الموارد 
الصيدية بالوالية إلى تحقيق عدة أهداف من 
تربية  تشجيع  أبرزها  العمليات  هذه  خالل 
المائيات والحفاظ على التنوع البيولوجي و 
تجديد مكوناتها بهذه األحواض و األقفاص 

المائية البحرية و تعميمها. 
توسيع  و  تثمين  إلى  العملية  هذه  ترمي  و 
و  القاري  الصيد  و  المائيات  تربية  نطاق 
الهام  المائي  المورد  هذا  منتجات  استغالل 
في الصيد القاري و إعادة بعث هذه الحرفة 
في أوساط الشباب إلى جانب تدعيم الجانب 
كما  الفضاءات,  هذه  يميز  الذي  السياحي 
فوائد  تحقيق  في  أيضا  العملية  هذه  تساهم 
أخرى كالرفع من اإلنتاج السمكي و توفير 
السمك  إنتاج  و  للفالحين  إضافية  مداخيل 
من  و  السوق  في  توفيره  و  أقل  بتكلفة 
تنقية  فوائد  جانب  إلى  أسعاره  خفض  ثمة 
متعددة. يذكر أنه جرى خالل سنة 2021 

 200 و  مليونين  عن  يقل  ال  ما  استزراع 
مختلف  من  السمك  صغار  من  فرخ  ألف 

عمق  في  المائية  األقفاص  عبر  األصناف 
األحواض  في  و  السدود  في  و  البحر 

المائية الموجهة للسقي التابعة للمستثمرات 
الفالحية عبر كل الوالية.

ال�شلف:

 �إحياء �لذكرى �أل 61 ال�شت�شهاد 
�لر�ئد عبد �لرحمان كرز�زي

حمليالثالثاء  16 اأوت 2022 املـوافق لـ 18 حمرم 1444 هـ   06

 www.elraed.dz

املدير املحلي لل�شيد البحري و املوارد ال�شيدية يك�شف

 ��ستزر�ع 700 �ألف وحدة من �سغار �ل�سمك 
يف �أقفا�س عائمة ببومرد��س

أحيت والية الشلف أمس الذكرى ال 61 
كرزازي  الرحمان  عبد  الرائد  الستشهاد 
تنظيم  خالل  من  طارق"  "سي  المدعو 
التي  التاريخية  النشاطات  من  مجموعة 
أشرفت عليها مديرية المجاهدين و ذوي 
المحلية  السلطات  مع  بالتنسيق  الحقوق 

لبلدية بوقادير )غرب الوالية.)
التذكاري  المعلم  شهد  الصدد،  هذا  وفي 
للشهيد البطل وسط مدينة بوقادير، تجمع 
و  الشهيد  عائلة  مع  المحلية  السلطات 
أعضاء األسرة الثورية للترحم واستذكار 
سيرة الرائد عبد الرحمان كرزازي الذي 
خلد اسمه في تاريخ الواليتين التاريخيتين 
المعارك  خالل  من  الخامسة  و  الرابعة 
بكل  نفذها  التي  المهام  و  خاضها  التي 

استبسال و روح وطنية.
 كما تضمن برنامج هذه االحتفالية تكريم 
حول  ندوة  وتقديم  البطل،  الشهيد  عائلة 
طارق،  سي  الرائد  مسيرة  و  خصال 
رموز  وتخليد  تعريف  إطار  في  وذلك 
و  الوطنية  الحركة  و  الشعبية  المقاومة 
ثورة أول نوفمبر 1954 لدى الشباب من 
جيل اليوم، حسبما أكده المكلف باإلعالم 
بمديرية المجاهدين و ذوي الحقوق، محمد 
التاريخية  الفعاليات  هذه  ولقيت  مزيان. 
استحسان األسرة الثورية وعدد من رفقاء 
الشهيد الذين أكدوا ل)وأج( أهمية تنظيم 
تضحيات  تخلد  التي  النشاطات  هذه  مثل 
اليوم  جيل  لدى  وترسخها  الثورة  جيل 
واألبطال  الشهداء  سير  بتوثيق  تسمح  و 
الذي قدموا النفس و النفيس في سبيل أن 

تحيا الجزائر حرة مستقلة.
 ولد الشهـيد عبد الرحمان كرزازي في 
بموالي  فالحية  بقرية   1931 مايو   19
دائرة  وارسوس،  بن  عرش  إدريس، 

استدعي  و  تلمسان،  والية  الرمشي 
العسكرية  الخدمة  ألداء   1951 سنة 
إلى   1953 سنة  هاجر  ثم  اإلجبارية، 
المنتمين  بالمناضلين  التقى  أين  فرنسا، 
الديمقراطية.  الحريات  انتصار  لحركة 
 ،1954 اندالع ثورة نوفمبر سنة  وغداة 
إلى  العودة  كرزازي  الرحمان  عبد  قرر 
المجاهدين  صفوف  إلى  وانضم  الوطن 
بناحية  جندي  بصفة   1955 سنة 
لجيش  فوج  أول  ضمن  "وارسوس"، 
ليشارك في عدة مهام  الوطني،  التحرير 
العدو ونصب  تدمير منشآت  على غرار 
الكمائن واإلغارة على المواقع العسكرية 
المواطنين  لتوعية  باإلضافة  الفرنسية، 
تشجيعهم  و  الثورية  بواجباتهم  وتعريفهم 

لالنضمام للثورة. 
مختلف  خالل  البطل  الشهيد  وأبدى 
المعارك التي خاضها و المهام التي نفذها 
حنكة و براعة في التسيير والقيادة، مما 
جعله يحظى بتقدير مسؤوليه ليرقي سنة 
الرابعة  المنطقة  قيادة  إلى عضو   1958
في  يتدرج  أخذ  ثم  ثاني،  ضابط  برتبة 
أصبح  أن  إلى  والقيادة  المسؤوليات  سلم 
الخامسة  بالوالية  الرابعة  المنطقة  قائد 

تاريخيا.
عبد  الشهيد  كفاح  رحلة  تتوقف  ولم 
الوالية  حدود  عند  كرزازي  الرحمان 
التاريخية الخامسة، بل وصلت إلى غاية 
الوالية الرابعة حيث خاض عدة معارك 
بضواحي بلدية بوقادير و سلسلتي جبال 
كتبت  حتى  الونشريس،  جبال  و  الظهرة 
له الشهادة في معركة دوار "الشواقرية" 
شهر  من  عشر  الخامس  في  بالشلف 

أغسطس سنة 1961.
ق.م

حت�شريا للدخول االجتماعي وف�شل اخلريف 

��سغال تهيئة و�إطالق خمطط لتنقية �لبالوعات 
لوالية  العمومية  االشغال  مديرية  أطلقت 
الجزائر عدة مشاريع لتهيئة طرق وشوارع 
الجزائر،  والية  نقاط  من  عدد  في  رئيسية 
شبكات  بإصالح  يقضي  لبرنامج  تطبيقا 

الطرقات على مستوى 57 بلدية.
بعدد  وشوارع  رئيسية  طرق  عدة  ;عرفت 
تزفيت  وإعادة  تهيئة  عمليات  البلديات  من 
تهدف إلى تحسين وضعيتها وإنشاء شبكات 
اإلنارة العمومية والتطهير على مستوى هذه 
قد  الجزائر  والية  مصالح  وكانت  الطرق. 
وتزفيت  ترميم  يشمل  البرنامج  بأن  أكدت 
الطرق والمسالك الحضرية بالوالية لشبكة 
المسالك  من  الكيلومترات  لعشرات  تمتد 
له  رصد  حيث  البلديات،  كل  في  الرئيسية 
برنامج مالي معتبر وتّم تكليف المؤسسات 
وتتواصل  البرنامج.  هذا  بإنجاز  العمومية 
الرئيسية  والشوارع  الكبرى  المسالك  عبر 
إلقليم والية الجزائر، عمليات إعادة تزفيت 
جيش  نهج  غرار،  على  الطرقات،  وتهيئة 
الطريق  طول  على  الوطني،  التحرير 
الدار  اتجاه  في  أمحمد  سيدي  من  المؤدي 
سيدي  إلى  البيضاء  الدار  ومن  البيضاء، 
امحمد في االتجاه المعاكس، الطريق الرابط 
بين جسر كوسيدار نحو الكاليتوس، الطريق 
الرابط بين الدار البيضاء - مطار الجزائر 
الكيفان،  وبرج   - بومدين  هواري  الدولي 
فرج  وسيدي  زرالدة  بين  الرابط  الطريق 
المحيط  لتحسين  المحّول. وفي سعيها  عبر 
الحضري وتهيئة طرقات ومسالك العاصمة 
بنى  على  تتوفر  عصرية  عاصمة  لجعلها 
خصصت  مستوى،  ذات  ومرافق  تحتية 
والية الجزائر إعانات مالية لبعض بلديات 
العاصمة التي تعاني من عجز في الميزانية، 
مشاريعها  في  الشروع  لها  يتسنى  حتى 
المسالك  من  عدد  أكبر  تهيئة  إلى  الرامية 
إلى  االشارة  المتضّررة .تجدر  والشوارع 
المناطق  من  بالعديد  الطرقات  شبكة  أن 

جعل  ما  كبيرا،  تدهورا  تشهد  بالعاصمة، 
نتيجة  لالستغالل  صالح  غير  منها  العديد 
درجة االهتراء الذي بلغته ألسباب مختلفة، 
والتي ترتب عنها شكاوى يومية لمستعمليها 
كون  التهيئة،  أشغال  ببرمجة  المطالبين 
أغلبها لم تستفد منذ سنوات من أي برنامج 
والي  أمر  منفصل  سياق  إلصالحها.وفي 
المنتدبين  الوالة  معبد،  أحمد  العاصمة، 
تجسيد  في  بالشروع  اإلدارية،  بالمقاطعات 
لتفادي  واألودية  البالوعات  تطهير  مخّطط 
خطر الفيضانات، قبل حلول موسم الخريف 
عمليات  برمجة  على  والعمل  القادم، 
وتهيئة  للنظافة،  واستعجالية  استدراكية 
المقاطعة.  بلديات  مستوى  على  المحيط 
الفورية  التدابير  اتّخاذ  على  معبد،  وشّدد 
التقلّبات  أخطار  من  للوقاية  واالستعجالية، 
الجوية، )تنقية البالوعات والوديان لتسريح 
الخريف  فصل  حلول  قبل  المياه(  مجاري 
سارعت  البلديات  بعض  أّن  علما  القادم، 
ما  حسب  استباقية،  إجراءات  اتّخاذ  إلى 
مصالح  وباشرت  البلديات.  مواقع  أّكدته 
إطار  في  الوادي،  لباب  اإلدارية  المقاطعة 
كّل  تنقية  للنظافة،  استدراكي  عمل  برنامج 
لتفادي  النفايات  على  والقضاء  البالوعات، 
الفيضانات، السيما وأّن باب الوادي تعّد من 
منسوب  بارتفاع  تُعرف  التي  المناطق  بين 
أن  لها  وسبق  األمطار،  تهاطل  مع  مياهها 
شهدت فيضان "باب الوادي"، لذا ال بّد من 
ذلك  تكرار  لتفادي  االحتياطات  كّل  اتّخاذ 
الصيانة  مؤّسسة  عمال  ويقوم  السيناريو. 
بتنظيف  للبلدية،  "أسروت"  والتطهير 
وتدفق  فيضانات  لوقوع  تفاديا  البالوعات، 

المياه، قبل حلول موسم الخريف القادم. 
المخاطر  من  الوقاية  عملية  تجري  المقابل 
يومية  بصفة  موسى،  بسيدي  والفيضانات 
بالمهمات  عالقة  ولها  السنة،  مدار  على 
علما  البلدي،  الشعبي  للمجلس  األساسية 

في  تخّصص  المختصة  الجهات  أّن 
لتنظيف  فرقا  سنة،  كّل  من  الصيف  فصل 
البالوعات بالتنسيق مع مؤسسة "أسروت". 
وعن  اليدوي،  بالتنظيف  العملية  وتجري 
طريق المضخات، وتتواصل عملية صيانة 
أوراق  من  وتطهيرها  الطرقات،  وكنس 
تنحدر  التي  النفايات  ومخلّفات  األشجار، 
انسدادها،  في  وتتسبّب  البالوعات،  نحو 
وعي  بنقص  متعلّق  هو  ما  كّل  إلى  زيادة 
المواطن. كما تطالب بلدية سيدي موسى في 
"سيال"،  ومؤسسة  الري  مديرية  سنة،  كل 
لتسهيل  المزدوجة  الرئيسة  الشبكة  بتنظيف 
الوالي  يقوم  كما  األمطار.  مياه  مرور 
من  للدرارية،  اإلدارية  للمقاطعة  المنتدب 
جهته، بخرجات ميدانية يتفقد خاللها أشغال 
تميم،  بوجمعة  وادي  مصب  تهيئة  إعادة 
والطريق الوالئي رقم 111 ببلدية الدرارية. 
أخرى،  بلديات  العملية  هذه  من  واستفادت 
تدخل في إطار تنظيف الوديان، ومواصلة 
انطلقت  التي  التنظيف  عمليات  مختلف 
المبادرات،  هذه  مّست  حيث  الشهر،  هذا 
النخيل  لشاطئ  المحاذي  الوادي  من  كال 
المعالمة  وادي  إلى  باإلضافة  باسطاوالي، 
المسّخرة  المؤّسسة  بزرالدة، وذلك من قبل 
من مديرية الموارد المائية لوالية الجزائر. 
المختصة  المصالح  أمرت  جانبها،  من 
بإطالق  توتة،  لبئر  اإلدارية  بالمقاطعة 
عمليات صيانة وتطهير مختلف البالوعات، 
تجنبا ألي فيضانات قد تحدث، حيث تمّس 
تابعة  بلديات  بعّدة  السوداء  النقاط  العملية 
لنفس  المنتدب  الوالي  وشّدد  للمقاطعة. 
صيانة  استمرار  ضرورة  على  المقاطعة، 
تفاديا  المقاطعة،  بإقليم  البالوعات  وتنظيف 
البالوعات  وانسدادات  الفيضانات  لخطر 
والمجاري المائية، علما أن العملية انطلقت 

خالل الشهر الجاري.
ق.م

�س.ز/واج

جتري عملية ا�شتزراع زهاء 700 األف وحدة )فرخ( من �شغار �شمك القاجوج 

)الدوراد( و البار )لو(، يف اأقفا�س عائمة يف عمق البحر و ذلك مب�شتثمرتني 

متخ�ش�شتني يف تربية املائيات على م�شتوى بلدية راأ�س جنات �شرق بومردا�س، 

ح�شبما علم من مديرية ال�شيد البحري و املوارد ال�شيدية.



ظهور  تخفيف  على  تساعد  التي  النصائح  من  مجموعة  هناك 
هذه  من  بعض  يأتي  وفيما  منها،  والتخلص  السوداء،  الهاالت 

النصائح: 
تجمع  لمنع  أكثر؛  أو  وسادتين  باستخدام  النوم  عند  الرأس  رفع 

السوائل.
النوم الكافي؛ ألن قلة النوم تؤدي إلى الشحوب وظهور الهاالت 

السوداء بوضوح أكثر.
وضع شيء بارد تحت العينين مثل ملعقة باردة، أو كيس بازيالء 
من  ويخفف  الدم  ضغط  من  يخفف  مما  قماش،  بقطعة  ملفوف 

الهاالت السوداء واالنتفاخ.
تجنُّب الكافيين والكحول، ألنهما يؤديان للجفاف وإبراز الهاالت 

السوداء.
 اللجوء للعالج بالليزر، خاصة لألوعية الدموية المكسورة.

. K استخدام منتجات العناية بالبشرة الغنية بفيتامين
ُشرب كمية كافية من الماء والسوائل.

إتباع نظام غذائي صحي قليل الملح؛ ألن الملح يحتفظ بالسوائل 
في الجسم.

07الثالثاء  16 اأوت 2022 املـوافق لـ 18 حمرم 1444 هـ    جمتمع

 www.elraed.dz

التهابات تصيب الكلى قد تكون بحدوث خلل بعمل الجهاز المناعي 
للجسم.

أو  الحالب  في  حصوة  وجود  مثل  البولية  المجاري  في  انسداد 
المثانة، مما يعيق خروج البول بالشكل الطبيعي من الجسم.

األجزاء  في  التهابات  من  عنها  ينتج  وما  البروتستانت  تضخم 
المالصقة لها.

ارتفاع بضغط الدم وارتفاع نسبة السكر، مّما يؤدي إلى حدوث 
ضيق في الشرايين التي تغذي الكلى بالدم، ويحدث ضمور بقشرة 

الكلية يؤثر على فاعلية عملها.
االستخدام الزائد لألدوية خاصة المضادات الحيوية والمسكنات.

إّن عالج مرض الكلى ليس باألمر السهل أو الممكن، إذ ال يمكن 
المريض تحت  يبقى  المرض، بل  التام من  الشفاء  إلى  الوصول 
المعاناة طوال حياته سواء عن طريق عمل الغسيل بشكل دوري، 
أو زرع كليه جديدة من متبرع، لذا يجب تجنب الوصول إلى هذه 

المرحلة وذلك عن طريق الوقاية.

وهناك طرق الوقاية من الفشل الكلوي على غرار  المحافظة على 
معدل السكر بالدم عن طريق الفحوصات الدورية المستمرة، وإذا 
التي  تناول األدوية  المواظبة على  السكر  لنسبة  وجد أي ارتفاع 
تعمل على خلق التوازن الالزم لنسبة السكر، لكون ارتفاع نسبة 

السكر بالدم من عوامل حدوث الفشل الكلوي.
بد  الدم، وإذا وجد فال  الدهون وضبط ارتفاع ضغط  التقليل من 

من العالج. 
بشكل  الرمل  أو  كالحصى  البولية  بالمجاري  انسداد  أي  معالجة 

سريع.
االمتناع عن تناول األدوية أو المسكنات إال عند الضرورة وتحت 

إشراف الطبيب. 
عمل التحاليل المخبرية للدم مرة في السنة على األقل، وربط هذه 

الفحوصات بعمل الكلى. 
والمواظبة  الجسم وعضالته  أنسجة  لتنشيط  بذل مجهود عضلي 

على الرياضة.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

ما هي الأ�شياء التي ت�ؤثر على اجلنني
تناول أطعمة معينة يوجد بعض األطعمة 
الحوامل  النساء  جميع  على  يجب  التي 
األطعمة  هذه  أبرز  ومن  تناولها،  تجنب 

ما يأتي:
سلطات  تحتوي  قد  الجاهزة  السلطات 
بكتيريا  على  مثاًل  الجاهزة  الدجاج 
الليستيريا التي يمكنها عبور المشيمة فهي 
ومن  الجنين،  لصحة  كبيًرا  تهديًدا  تشكل 

الممكن أن تكون قاتلة له أيًضا.
العصائر ومنتجات األلبان غير المبسترة يمكن أن تحتوي منتجات األلبان والعصائر 
قد  التي  األنواع  وبعض  الليستيريا،  مثل  البكتيريا  أنواع  بعض  على  المبسترة  غير 

تسبب التسمم الغذائي.
بعض أنواع الجبن الطري قد تحتوي بعض أنواع الجبن الطري على منتجات األلبان 

غير المبسترة أيًضا، مثل جبن البري، والفيتا، وكيسو بالنكو.
األسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق يعتقد أن تعريض الجنين للزئبق 
التي  األسماك  بين  ومن  والبصر،  السمع  في  مشاكل  أو  الدماغ  في  تلًفا  يسبب  قد 
يجب تجنبها بسبب احتوائها على مستويات عالية من الزئبق سمك أبو سيف، وسمك 

القرش، والماكريل.
البكتيريا  على  النيئة  واألسماك  اللحوم  تحتوي  أن  يمكن  النيئة  واألسماك  اللحوم   
بهذه  اإلصابة  بأن  علًما  المقوسات،  لداء  المسببة  الطفيليات  أو  للسالمونيال  المسببة 
األمراض قد تسبب الجفاف والحمى واإلنتان داخل الرحم، وهي عدوى في الدم يمكن 

أن تكون مميتة للجنين.
البيض النيئ يجب على الحوامل تجنب األطعمة التي قد تحتوي على البيض النيئ، 

مثل تتبيلة سلطة السيزر، ألن البيض النيئ قد يحتوي على السالمونيال أيًضا.
مادة الكافيين على الحامل أن تتوقف عن تناول الكافيين أو تقلل منه، حيث تم ربط 
االستهالك العالي للكافيين خالل الحمل في بعض الدراسات بزيادة خطر اإلجهاض 

باإلضافة إلى بعض المضاعفات األخرى.
بعض العقاقير واألدوية هناك العديد من األدوية التي يجب عدم تناولها أثناء الحمل، 
وتتضمن بعض األدوية الشائعة التي ال تستلزم وصفة طبية (OTC) ، فحتى هذه 
األدوية قد تكون محظورة أثناء الحمل بسبب آثارها المحتملة على الطفل، لذا على 

الحامل استشارة الطبيب قبل تناول أي عقاقير أو أدوية.
ضغط الدم المرتفع يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى إتالف كليتي 
األم، باإلضافة إلى أنه قد يزيد من مخاطر انخفاض وزن الجنين عند الوالدة أو تسمم 
الحمل، على الرغم من أن معظم النساء المصابات بارتفاع طفيف في ضغط الدم وال 
يعانين من أمراض أخرى يتمتعن بحمل صحي ووالدة صحية إذا تم التحكم بالضغط 

قبل الحمل.
مرض السكري يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في حدوث تشوهات 
خلقية للجنين، لذا فمن المهم إدارة مستويات السكر في الدم قبل وأثناء فترة الحمل 

لتعزيز الوالدة الصحية.
قد  للخطر، فهو  الجنين  الحمل حياة  أثناء  التدخين  ض  يُعرِّ المحتمل أن  التدخين من 
يتسبب في حدوث الوالدة المبكرة، باإلضافة إلى بعض العيوب الخلقية، ومتالزمة 

موت الرضع المفاجئ .

كيف تتخل�ص من بقعة
 الزيت على املالب�ص

في  المتوفرة  المواد  من  العديد  تستخدم   
من  الزيت،  بقع  من  التخلص  في  البيت 
كما  المالبس،  على  أثار  أي  ترك  دون 

أنّها آمنة على لون القماش وأنسجته. 
األطفال  بودرة  تستخدم  األطفال  بودرة 
في التخلص من بقع الزيت الحديثة قبل 
المالبس  قطعة  فرد  خالل  من  جفافها، 
الزيت  بقعة  مكان  ورش  طاولة،  على 
وتترك  تماماً،  تغمر  حتى  بالبودرة 

البودرة من 5 دقائق إلى 10 دقائق على البقعة حتى تتشرب الزيت بالكامل، وتنفض 
قطعة المالبس جيداً للتخلّص من البودرة العالقة بها، ثّم تغسل بالغسالة.

 خلطة مواد التنظيف يمكن عمل خلطة بسيطة من عدد من مواد التنظيف المتعددة 
االستعماالت، للحصول على منّظف قوّي وفّعال على بقع الزيت، نحتاج إلى سائل 
تنظيف الدهون، وإسفنجه جديدة، وسائل تنظيف الفرن، ومسحوق الغسيل، ومنظف 
متعدد االستعمال، ويسكب قليل من سائل تنظيف الدهون على البقعة، وتترك لدقائق 
حتى تمتص قطعة القماش السائل، ويرش مسحوق الغسيل على البقعة، تفرك قطعة 
القماش بقوة مع المسحوق باستخدام إسفنجة مبللة بالماء الساخن بحركات دائرية نحو 
الداخل، ثم تغمر بالماء الدافئ المذاب به القليل من مسحوق الغسيل لعدة ساعات، 
بعد ذلك تغسل في الغسالة على حرارة دافئة، مع إضافة القليل من المنظف متعدد 
االستعمال، ثم يغسل مرة أخرى بإضافة القليل من منظف الفرن، وبهذا تكون بقع 

الزيت قد اختفت تماماً.
 صابون الغار فعال جداً على بقع المالبس، وتخلص منها دون أن جهد أو تعب يذكر، 
القليل  يلين، ويقسم  الماء الساخن وتركه حتى  الغار في  من خالل تغطيس صابون 
من صابون الغار الذائب ويفرك على مكان وجود البقعة، ثّم تدعك بقوة حتى تزول 
تماماً، يمكن أيضاً برش القليل من صابون الغار، وإضافته إلى مسحوق الغسيل أثناء 
الغسل للتخلّص نهائياً من بقع الزيت دون عناء الدعك والفرك، يمكن االستفادة من 
هذه الطريقة أيضاً في المحافظة على لون المالبس البيضاء ومنعها من االصفرار.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

ن�شائح للتخل�ص من الهالت ال�ش�داء

�شحتك

اأ�شباب حدوث الف�شل الكل�ي املزمن 

كيفّية جعل الطفل ينام ب�شكل مت�ا�شل

قد يساعدك حّمام دافئ لطفلك في المحافظة 
على هدوئه أثناء النوم ونومه بشكٍل سريع.

اختاري له مالبس مريحًة أثناء نومه.
بها  ينام  التي  الغرفة  تهوية  على  حافظي 

طفلك، واجعلي اإلضاءة فيها مناسبة.

ضعيها  معينة،  لعبة  يحب  طفلك  كان  إذا 
بجانبه أثناء نومه.

احتضني طفلك أثناء نومه؛ فذلك سيساعده 
على النوم بهدوء.

من  أكثر  نهاراً  النوم  من  طفلك  امنعي 

بشكل  أفضل  الليل  أثناء  فالنوم  ساعتين، 
كبير. 

محدد  وقت  في  الطفل  وتعويد  الروتين 
سيساعده على النوم بسهولة.

أبعدي عن طفلك كل شيء مثير للفضول، 
وتخلّصي  اإلضاءة  وخّففي  التلفاز  أغلقي 

من مصادر اإلزعاج.
أطعمي الطفل في فترة محّددة كل يوم. 

اختاري نوعاً مناسباً من الحفاضات للطفل 
لتساعده على الّراحة في النوم.

لالهتمام  زوجك  من  المساعدة  اطلبي 
بالطفل. 

قدمي لطفلك كميًّة كافية من الماء يومياً. 
قد  النوم،  قبل  ممتعة  قّصًة  لطفلك  احكي 
في  واالستغراق  سريعاً  النوم  في  تساعده 

النوم. 
والعصبية  الغضب  وابتعدي عن  اصبري 
إلى  يخلد  طفلك  جعل  في  تتمّكني  لم  إن 

النوم.
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مواجهة ت�سيل�سي

 وتوتنهام انتهت بالتعادل 

ا�شتباك عنيف بني كونتي 
وتوخيل واحلكم يطردهما 

 اندلع اشتباك حاد بين مدربي تشيلسي وتوتنهام، اإليطالي أنطونيو 
كونتي، واأللماني توماس توخيل، في المباراة التي جمعت فريقيهما 

أول امس لحساب الجولة الثانية من منافسات "البريمرليغ«.
وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، بالتعادل 

اإليجابي 2-2 بين الفريقين.
وشهدت الدقيقة الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، 
لتوتنهام، وكان كونتي  الفارق  تقليص  إثر تسجيل هويبيرغ هدف 
في  معه  يدخل  توخيل  جعل  مما  بالهدف،  جنونية  بطريقة  يحتفل 
تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.

وبعد نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره توخيل إال أن األخير بدا 
غاضبا كون اإليطالي لم ينظر إليه ما أدى إلى مشادة بينهما مرة 

أخرى ليشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهيهما.
الوكاالت

امللكي ي�سجل اول فوز 

يف �سباق احلفاظ على الليغا 

ريال مدريد 
يقلب الطاولة على اأملرييا 

أمام  رد  دون  بهدف  تأخره  اللقب  حامل  مدريد  لاير  نادي  حول 
ألميريا إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت الفريقين لحساب 

األسبوع األول من منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وباغت ألميريا ضيفه لاير مدريد بهدف مبكر حمل توقيع الرجي 
رامازاني في الدقيقة السادسة.وحافظ ألميريا على تقدمه حتى نهاية 
الشوط  في  عقب  على  رأسا  انقلبت  األمور  لكن  األول،  الشوط 
الثاني، حيث تمكن اللاير من تعديل النتيجة أوال عن طريق لوكاس 
فاسكيز ثم أحرز البديل النمساوي دافيد أالبا هدف الفوز من ركلة 

حرة نفذها بطريقة جميلة في الدقيقة 75.
الموسم  نقاط له في  الفوز يكون اللاير قد حصد أول ثالث  وبهذا 
الجديد في حملته للدفاع عن لقبه في الدوري اإلسباني، بينما تعرض 
والصاعد  الشيخ  آل  تركي  السعودي  للمستشار  المملوك  ألميريا 

حديثا لدوري األضواء، ألول هزيمة له في الموسم الجديد.
الوكاالت

يرى اأن امللعب يتحمل مهاجمني فقط 

مبابي ي�شغط لبيع نيمار ب�شبب مي�شي
فرنسية  رياضية  شبكة   أشارت 
طالب  مبابي،  كيليان  أن  إلى  أمس 
جيرمان  سان  باريس  ناديه  إدارة 
نيمار،  البرازيلي  عن  باالستغناء 
الموسم  نهاية  في  عقده  تجديد  عند 
مبابي  أن  الشبكة  الماضي.وأضافت 
سوى  يتحمل  ال  الملعب،  أن  يرى 
وصول  بعد  فقط،  هجومي  ثنائي 
ليونيل ميسي، صيف العام الماضي، 
أيضا  وذكرت  برشلونة،  من  قادما 
أن الالعب الفرنسي، يعتقد أنه تعلم 
الكثير بجوار نيمار، طوال السنوات 
فقط  يركز  واآلن  الماضية،  الخمس 

ليتعلم من ليونيل ميسي.
ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن األزمة 
بتألق  استفحلت  ونيمار،  مبابي  بين 

المباريات  في  البرازيلي  الالعب 
الباريسي،  للفريق  األولى  الثالث 
مطلع الموسم الجاري، ونوهت بأنه 

نشأت صداقة سريعة بين نجمي بي 
إس جي، فور انضمامهما إلى الفريق 
العالقة  أن  إال   ،2017 صيف  في 

توترت للغاية بينهما، خالل األشهر 
الستة األولى من العام الجاري، ومع 
غياب مبابي عن مباراة االفتتاح في 
الباريسي،  للفريق  الفرنسي  الدوري 
انتعش ميسي واستعاد نيمار ذاكرته 
الصحف  التهديفية.وأوضحت 
الباريسي  الفريق  فوز  أن  الفرنسية 
على فريق كلير مونت، أبرز روح 
االنسجام الكبيرة بين ميسي وزميله 
ظل  في  نيمار،  بالبارصسا  السابق 

غياب مبابي.
يذكر أن باريس سان جيرمان ربط 
حتى  بعقدين  ونيمار،  مبابي  الثنائي 
صيف 2025، كما ينص عقد نيمار 
حتى  تلقائيا،  تجديده  إمكانية  على 

صيف 2027.

ليونيل  األرجنتيني  النجم   كشف 
ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي الحالي، النقاب عن مرشحه 
الذهبية ألفضل  الكرة  بجائزة  للفوز 

العب في العالم في 2022.
ويرى ميسي أن مهاجم لاير مدريد 
هو  زيمة،  بن  كريم  اإلسباني، 
حسب  العام،  هذا  لنيلها  األقرب 
سبورت"  "تيك  لشبكة  تصريحاته 

األرجنتينية.
الذهبية  الكرة  أن  أعتقد  ليو:"  وقال 
لكريم بن  العام  تذهب هذا  أن  يجب 
زيمة بدون أدنى شك، لقد قدم كريم 
مميز  بشكل  وظهر  استثنائيا،  عاما 
أبطال،  بدوري  الفوز  في  ونجح 
وكان عنصرا مؤثرا في فريقه بداية 
وأضاف  عشر«،  الستة  دور  من 

في  حاضرا  كان  زيمة  "بن  ميسي: 
اإلقصائية  بالمراحل  مباراة  كل 
أن  أظن  وال  األبطال،  دوري  في 

هناك أي شك حول استحقاقه الفوز 
بالجائزة«.وقررت المجلة الفرنسية، 
العالم  كأس  منافسات  اقتران  عدم 

بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث 
األداء  على  فيها  التصويت  يعتمد 
من  بدءا  الكروي،  الموسم  خالل 
أوت 2021 إلى جويلية 2022، بدال 
متبعا  كان  كما  التقويمية  السنة  من 
من يناير إلى ديسمبر من نفس العام، 
الذهبية  بالكرة  الفائز  عن  وسيعلن 
القادم في  العام في 17 أكتوبر  لهذا 
ليونيل  األرجنتيني  وكان  باريس  
ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، 
آخر من توج بالجائزة العام الماضي 
)رقم  مسيرته  في  السابعة  للمرة 
القائمة  عن  غاب  ولكنه  قياسي(، 
تراجع  نتيجة  العام  لهذا  النهائية 
مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى 

سان جيرمان في الصيف الماضي.
الوكاالت

اأكد ان جنم الريال اأدى مو�سما ا�ستثنائيا 

التعاقد مع األرجنتيني ماورو  تحرك نادي مانشستر يونايتد خطوة نحو 
فرنسية  باريس سان جيرمان، وذكرت شبكة رياضية  إيكاردي، مهاجم 
معروفة أن مسؤولي مانشستر تواصلوا بشكل غير رسمي مع المقربين 
من إيكاردي، لالستفسار عن إمكانية ضمه، هذا الصيف.وأضافت "إدارة 
الناديين لم يتواصال بشكل رسمي بعد، حيث يشعر مسؤولو بي إس جي 
أن ماورو إيكاردي ال يعد أولوية لتدعيم هجوم النادي اإلنجليزي في سوق 
غالتيه،  كريستوف  خارج حسابات  إيكاردي  الصيفية«.وبات  االنتقاالت 
ويعاني  آخر،  ناٍد  عن  بالبحث  علنا  نصحه  الذي  جيرمان،  سان  مدرب 
المهاجم األرجنتيني كثيرا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 18 هدفا 
فقط في جميع المسابقات.من جهة أخرى، بات الهولندي إريك تين هاج، 
البرتغالي كريستيانو  الفني لمانشستر يونايتد، منفتًحا على رحيل  المدير 

مع  رونالدو  عقد  الجاري.وينتهي  الصيفي  الميركاتو  خالل  رونالدو، 
الشياطين الحمر في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن 
زعمت العديد من التقارير أن كريستيانو يفضل االنتقال إلى فريق يشارك 
في دوري أبطال أوروبا.ووفًقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن تين هاج تخلى 
بيعه  على  منفتًحا  وبات  الفريق،  مع  رونالدو  بقاء  بضرورة  موقفه  عن 
قبل نهاية الميركاتو الصيفي، ويرى تين هاج أنه من الصعب إعادة دمج 
الموسم  إلى  متأخًرا  ماديرا  صاروخ  عودة  بعد  الفريق،  داخل  رونالدو 

التحضيري للشياطين الحمر.
بمركز  الموجود  المطعم  في  الغداء  تناول  أثناء  بمفرده  ويجلس رونالدو 
رفضه  بسبب  المران  أثناء  يجادل  أنه  كما  يونايتد،  مانشستر  تدريبات 
ألسلوب لعب تين هاج المعتمد على الضغط العالي، وقالت الصحيفة إن 

المزاج العام لرونالدو غير جيد، وهذا يؤثر على غرفة مالبس مانشستر 
إذا  إال  بيع رونالدو،  اقتراحات  يونايتد،  مانشستر  إدارة  يونايتد.وترفض 

نجح النادي في التعاقد مع صفقة بديلة للدون البرتغالي.
الوكاالت

قيامه  عن  ميونخ،  بايرن  مدرب  ناغلسمان،  جوليان  كشف 
بإجراء بعض التغييرات الخططية أمام فولفسبورغ، اول امس، 
ثالث  لحساب   ،)0-2( فريقه  بفوز  انتهت  التي  المباراة  في 

جوالت الدوري األلماني.
وتحدث ناغلسمان عبر خدمة البث "دازن" عقب المباراة، قائال: 
ما  لفولفسبورغ،   3 مقابل  المرمى،  على  كرة   24 سددنا  "لقد 
يعني أنه فوز مستحق«، وأضاف: "تدربنا طوال األسبوع على 

خطة وأسلوب جديد، سبق لنا اتباعه في الموسم الماضي«.
الخططية،  التغييرات  ببعض  للقيام  اضطراره  إلى  وأشار 
لمواجهة فريق يعتمد على العمق الدفاعي، مضيفا: "بعدما قمنا 
بهذا التغيير أثناء المباراة، سجل ساديو ماني هدفا على الفور.. 

لكنه ألغي لوجوده في التسلل«.
الذي  والمكان  الالعبين،  بتمركز  قليال  يتعلق  "األمر  وأردف: 
يجب أن تذهب إليه الكرة، وإجبار المنافس على االنتشار في 

أماكن مختلفة من الملعب لخلق المساحات".
الوكاالت

مي�شي ير�شح الفرن�شي بن زمية للفوز بالكرة الذهبية

ناغل�سمان يعلق على فوز البايرن يف البوندي�سليغا: 

"اأجريت تغيريات يف اخلطة اأمام فولف�شبورغ" 

تني هاج يوافق على رحيل رونالدو

مان�ش�شرت يونايتد يتحرك خطوة نحو اإيكاردي
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ريا�ضي
غوارديول يف�سر خياراته الأخيرة في 

مواجهة بورنموث:

"محرز مهم للغاية في الم�صاحات ال�صغيرة 
واختيار توقيت الت�سديد والتمرير"

 
فسر 

اإلسباني بيب 
غوارديوال 

مدرب 
مانشستر سيتي 

سبب تفضيله 
إشراك الدولي 

الجزائري 
رياض محرز 

على حساب 
أغلى صفقة 

في تاريخ الدوري اإلنجليزي الممتاز.
واعتمد غوارديوال في فوز السيتي 4-0 على بورنموث في ثاني جوالت 
الدوري اإلنجليزي الممتاز على رياض محرز بدال من اإلنجليزي جاك 
غريليش، وذلك على عكس ما حدث في الجولة األولى ضد وست هام، 

حين شارك الدولي الجزائري كبديل.
وقال غوارديوال في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي عن 

سر تفضيله إشراك محرز وفيل فودين على حساب جاك غريليش: "إن 
إمكانيات محرز وفودين ال يمكن إغفالها، ورأيت من األفضل أن يدخال 

أساسيين ضد بورنموث«، وأردف: "وفي الوقت نفسه، فإن رياض 
محرز يعد مهما للغاية في المساحات الصغيرة ويمكنه اختيار الوقت 

إلرسال التمريرات الصحيحة أو التسديد«.
وأوضح غوارديوال: "كنت أريد إشراك جاك غريليش في الشوط الثاني، 

ألنه يقوم بمجموعة التحركات التي يبرع فيها، كان من الصعب عدم 
إشراكه ألنه لعب بشكل رائع أمام وست هام«.

ويعتبر غريليش بانتقاله من أستون فيال إلى مانشستر سيتي مقابل 100 
مليون جنيه إسترليني في صيف 2021، ليصبح الصفقة األغلى في 

تاريخ الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وعن فيل فودين قال غوارديوال: "هو أيضاً مهم، هو دوماً يخلق لك 

خطراً غير متوقع وهو العب حيوي وذكي في تحركاته، لكنه صغير 
ويحتاج في بعض األحيان تفهم ما يتوجب عليه القيام به«.

ق.ر

 مواجهة ب�سكتا�ش

 لألنيا �سبور انتهت بالتعادل

 غزال ي�صجل ويخرج م�صابا 
في مواجهة مواطنه فرحات

واصل الدولي 
الجزائري رشيد غزال 

تألقه في الدوري 
التركي لكرة القدم، بعد 

أن ترك، بصمة في 
تعادل فريقه بشكتاش 
أمام أالنيا سبور اول 

أمس، ضمن منافسات 
األسبوع الثاني من 

المسابقة.
وتمكن العب الخضر 

من صناعة الهدف 
األول في الدقيقة الثالثة من المباراة عبر ركنية دقيقة لزميله جورج كيفن 
نكودو، قبل أن يعود بنفسه ويسجل الهدف الثالث، في الدقيقة الـ31، من 
عالمة الجزاء، لكن أالنيا سبور استطاع العودة بقوة وتعديل النتيجة في 

آخر دقائق من المباراة.
وغادر غزال المواجهة في بداية الشوط الثاني مصاباً، حيث كشف موقع 

"كيمي حريات" التركي أن الالعب شارك وهو يعاني من آالم، كما 
أنه خضع لفحوصات طبية معمقة في آخر حصة تدريبية سبقت اللقاء، 

لتحديد مدى جاهزيته لالعتماد عليه من قبل مدربه فاليرين إسماعيل.
ويقدم غزال بداية موسم قوية، حيث كان قد قاد فريقه بشكتاش لتحقيق 

فوز مثير في الجولة األولى من "سوبر ليغ"، عبر تسجيله هدفاً في 
آخر دقيقة أمام قيصري سبور، كان كفياًل بحصد بشكتاش 3 نقاط في 

المباراة.
ق.ر

 بلقا�سي تمنح الجيدو الجزائري

 اأول ميدالية من المعدن النفي�ش

�صيود يتاألق ويرفع ر�صيد 
الجزائر ل�صبع ميداليات ذهبية

 
انتزع جواد صيود، 

الميدالية الذهبية الثانية 
له والسابعة للجزائر، 

في دورة ألعاب 
التضامن اإلسالمي 
قونية 2021، عقب 
فوزه اليوم بنهائي 

سباق 400 متر سباحة 
أربعة أنواع، مسجال 
توقيتا قدره 4د، و23 

ثا، و34 ج.
وكان صيود قد تأهل 

صبيحة أمس الي 
النهائي، وبهذا يكون صيود قد تحصل على ثاني ميدالية له في ألعاب 

التضامن اإلسالمي قونية.
وكانت مصارعة الجيدو، أمينة بلقاضي قد توجت ظهيرة أمس 

بذهبية اقل من 63 كغ بعد فوزها على    سيما أورزيلور، من تركيا، 
لتكون الميدالية هي الذهبية السادسة للجزائر في دورة ألعاب التضامن 

اإلسالمي-قونية 2021، واألولى لرياضة الجودو.
ق.ر

ق.ر

يتواجد عدد من كوادر المنتخب الوطني 
في وضعية حرجة تهدد مكانتهم في 

تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي، 

وقد تحرمهم من التواجد ضمن النخبة 
الوطنية خالل التربص المغلق المبرمج 

شهر سبتمبر القادم، والذي تتخلله 
مقابلتين وديتين أمام كل من غانا 

وغينيا.
وقبل أسابيع قليلة من غلق الميركاتو 
الصيفي ألبوابه، فشل عدد كبير من 

العبي المنتخب الوطني في التعاقد مع 

أندية جديدة، وهو ما سيجعلهم بعيدين 
عن المنافسة الرسمية، وبالتالي غير 

مؤهلين لحمل قميص الخضر في 
المناسبات القادمة.

وعلى غرار حارس المرمى رايس 
وهاب مبولحي والظهير األيمن حسين 
بن عيادة، بجانب العب الوسط سفيان 
فيغولي والمهاجمين آدم وناس وإسالم 
سليماني، يتواجد العبو الخضر دون 

أندية، ما حرمهم من خوض تحضيرات 
الموسم الجديد وسيبعدهم عن المنافسة 

الرسمية الفترة القادمة.
ورغم تواجده في وضعية العب حر 

بعد انتهاء عقده مع القادسية السعودي، 
عجز مبولحي عن التعاقد مع ناد 

جديد، وتنطبق نفس الوضعية على بن 
عيادة وفيغولي الذين انتهت عالقتهما 

تباعا مع النجم الساحلي التونسي 
وغالطة سراي التركي.

من جهته، يواصل آدم وناس التدرب 
مع نابولي في انتظار االنضمام لناد 

جديد يسمح له بالتمتع بوقت لعب كاف 
خالل الموسم الحالي، وهو الهدف 

الذي يالحقه إسالم سليماني الذي خرج 
نهائيا من حسابات سبورتنغ لشبونة 
البرتغالي ألسباب مرتبطة بخيارات 

مدربه أموريم.
ويأمل المدرب لماضي وجماهير 

الخضر أن ينجح الالعبون الدوليون 
في تجاوز لعنة الميركاتو الصيفي، مما 

سيسمح لهم بتجديد العهد مع أجواء 
المنافسات مع المنتخب الوطني.

قدم الدولي الجزائري، إسماعيل بن 
ناصر، مباراة في مستوى عال، عندما 

كان من نجوم فريقه ميالن، خالل 
األسبوع األول من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم في مواجهة أودينيزي، 
وساعد فريقه على حصد أول 3 
نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب، 
وأشارت مصادر إعالمية إيطالية 
أن مباراة السبت قد تكون األخيرة 

بالنسبة لالعب، بما أن فريق ليفربول 
اإلنجليزي، ما زال يحلم بالتعاقد معه 

خاصة بعد اإلصابات التي ضربت 
نجوم وسط ميدانه في األسابيع 

الماضية وجعلت الفريق يعود إلى 
سوق االنتقاالت لعقد صفقات جديدة.

فقد أكد موقع "كالتشيو ميركاتو 
ويب" اإليطالي، أن األلماني، يورغن 

كلوب، مدرب ليفربول، ما زال 
مصراً على الحصول على توقيع بن 
ناصر، رغم أنه شرع في التفاوض 

مع أسماء أخرى، تحسباً لفشل الصفقة 
معه، باعتبار أن ميالن لم يكشف 

رسمياً عن قراره النهائي.
ويبدو أن ليفربول قدم مقترحاً جديداً 

لميالن إضافة إلى مبلغ 40 مليون 

يورو، حيث يعتزم تسريح أحد 
مدافعيه لميالن، الذي يبحث عن 

حلول بديلة في محور الدفاع، وهو ما 
قد يجعل إدارة "الروسونيري" تقبل 
العرض، ولم يستبعد الموقع أن يقبل 

باولو مالديني، المدير الرياضي للنادي 
اإليطالي العرض الجديد، خاصة 

وأن إدارة فريقه فشلت إلى حّد اآلن 
في تمديد عقد العبها، الذي قد يكون 

خاض مباراته األخيرة مع ميالن.
من جهة أخرى، كشف موقع "ميالن 
نيوز" أن نجم متوسط ميدان الخضر 
أعلم مالديني أنه لن يرد إيجابا على 

المقترح األخير لإلدارة والقاضي 
بمنحه راتبا سنويا يصل لـ3.5 مليون 

يورو، معتبرا بأن هذا المبلغ ال 
يتناسب مع ُمستوياته ومكانته داخل 

الفريق، موضحا أن الالعب ال يرى 
أي سبب يدفعه للقبول براتب أقل من 
زميله الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي 

تمت تلبية مطالبه سريعا، ورفع دخله 
السنوي من 1.5 مليون يورو لـ4.5 
مليون يورو، مؤكدا أنه يطالب بحقه 

المشروع في المساواة معه.
ق.ر

رغم أنه لم يشارك سوى في المرحلة 
الثانية من مواجهة ناديه بريست في 
مواجهة أولمبيك مرسيليا أول أمس 
لحساب البطولة الفرنسية المحترفة، 

إال أن الدولي الجزائري يوسف 
باليلي تك بصمة واضحة في الوقت 

الذي لعبه، من خالل تألقه الذي لم 
يمر مرور الكرام على متتبعي الليغ 

.1
وكان نادي الجنوب الفرنسي قد تعادل 

بهدف لمثله مع ضيفه بريست في 
مباراة شهدت توهج الجناح الطائر 

لـ"محاربي الصحراء«، ورغم لعبه 
لفترة 45 دقيقة فقط، فإن باليلي خلق 

صعوبات عديدة لمارسيليا بفضل 
توغالته الخطيرة وتمريراته القاتلة، 
وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من 

قبل الصحافة الفرنسية.
الظهور الالفت ليوسف باليلي في 

"موقعة فيلودروم" أثار غضب 

جماهير مارسيليا الذين هاجموا 
مسؤوليهم بسبب رفضهم التعاقد معه 

في الميركاتو الصيفي، وذلك على 
الرغم تواجده في وضعية العب حر.
وقالت مغردة اولى في هذا الصدد: 

"عندما كنت أطالب بالتعاقد مع 
يوسف باليلي كان الجميع يسخر 
مني، هل شاهدتم جيدا كيف نجح 

األخير في تغيير سير المباراة عندما 
تم إقحامه في الشوط الثاني؟«، وتابع 

مغرد ثان: "باليلي بإمكانه بسهولة 
اللعب أساسيا في صفوف مارسيليا، 
الجميع منبهر باألداء الذي قدمه في 

الشوط الثاني«.
وال يعتبر باليلي الالعب الجزائري 
الوحيد الذي "خسره" نادي الجنوب 

الفرنسي في السنوات األخيرة، حيث 
رفضت إدارة مارسيليا التعاقد مع 

رياض محرز في مناسبتين من قبل.
ق.ر

ب�سبب عجزهم عن التعاقد مع اأندية جديدة في الميركاتو ال�سيفي

نجم الخ�سر ي�سر على رفع راتبه بما يتنا�سب مع اإمكانياته

رغم اأنه لعب �سوطا واحدا �سد النادي اول اأم�ش

و�صعية بع�ض كوادر الخ�صر تهدد مكانتهم في ت�صكيلة بلما�صي

ليفربول يح�صر عر�ض ثان لإقناع ميالن ببيع بن نا�صر

جماهير مر�صيليا تتح�صر على عدم التعاقد مع باليلي
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وفي 22 أفريل 2021 واستجابة لمخاوف الناس، 
أنهت شرطة نيويورك عقد إيجار هذا الكلب 

الروبوت البالغ 94 ألف دوالر مع شركة بوسطن 
دايناميكس )Boston Dynamics( الصانعة له.
ويرجع الخبراء ذعر الناس إلى العديد من األفالم 

والمسلسالت التلفزيونية التي أبرزت الكالب 
الروبوتية كأشرار يطاردون ضحاياهم كالكلب 
 )Metalhead( الذي ظهر في حلقة ميتالهيد

 Black( من المسلسل التلفزيوني المرآة السوداء
Mirror(، الذي بثته نتفليكس )Netflix( للمرة 

األولى عام 2017، حيث يقتل هذا الكلب الروبوت 
 )Bella( أكثر من شخص، ثم يطارد البطلة بيال
 )LiDAR( مزودا بأسلحة مدعومة بتقنية ليدار

لتحديد إحداثيات الهدف بإرسال أشعة ليزرية.
لم تنتِه قصة الكالب الروبوتية عند هذا الحد، فبعد 

أقل من عام بدأت إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك 
باستخدام الكلب الروبوت "سبوت" )Spot( من 
شركة بوسطن دايناميكس للمساعدة في عمليات 

البحث واإلنقاذ الصعبة، في تطبيق أقل إثارة للجدل 
بكثير من استخدام شرطة نيويورك لهذا النوع من 

الكالب أثناء المداهمات.
وقبل عدة شهور أحضر الحرس الوطني الجوي 
لمدينة بورتالند كلبا آليا للمساعدة في األمن، لديه 
القدرة على المراقبة بالفيديو، باإلضافة إلى القيام 

بدوريات أرضية في مناطق وعرة والقفز فوق 
األشياء التي تعترضه في الطريق، ومزود ببطارية 
تدوم 7 ساعات. ويتم التحكم بهذا الكلب الروبوت 

عن بعد من قبل الفنيين، لكن يجري العمل حاليا على 
إعداده بحيث يتمكن من المبادرة والتحكم بنفسه دون 
توجيه من البشر.وتختبر الواليات المتحدة حاليا كلبا 
روبوتيا تنوي استخدامه لحماية حدودها مع المكسيك 

والحد من تسلل المهربين واإلرهابيين والمهاجرين 
غير الشرعيين.

ويبلغ وزنه هذا الكلب الروبوت 45 كيلوغراما 

ويستطيع اجتياز جميع أنواع التضاريس، فضاًل عن 
البيئات التي شيدها اإلنسان مثل الساللم. يمكن إضافة 

العديد من األجهزة إلى هذا الروبوت كالكاميرات 
الحرارية، ومناظير الرؤية الليلية، وأجهزة استشعار 

كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.
وأنفقت شرطة هونولولو، عاصمة والية هاواي، 

نحو 150 ألف دوالر لشراء كالب روبوتية للدخول 
إلى المخيمات الخاصة بالمشردين وإجراء فحوصات 

لدرجات حرارة أجسامهم، وذلك للتأكد من خلوهم 
من األمراض، خاصة فيروس كوفيد-19.

ولم يقتصر استخدام الكالب الروبوتية في المجاالت 
األمنية على الواليات المتحدة، بل امتد ليشمل العديد 
من البلدان المتقدمة. ففي 29 مارس الماضي، وفي 

حين كانت شوارع مدينة شنغهاي مقفرة بسبب 
اإلغالق الناجم عن انتشار كوفيد-19 من جديد، 
فوجئ السكان بروبوت على شكل كلب يجوب 

شوارع المدينة ويذيع التعليمات التي يتوجب على 
السكان اتباعها لتجنب هذا الفيروس كغسل األيدي 

وارتداء األقنعة.
وجاءت ردود الفعل متباينة، إذ استمتع بعض السكان 
بمشاهدة الكلب الروبوت يجوب الشوارع، في حين 
ذعر البعض اآلخر منه.وفي هولندا بدأت الشرطة 

استخدام كالب روبوتية للبحث ضمن مختبرات 
تصنيع المخدرات، إذ تعتبر هذه المختبرات مكانا 
محفوفا بالمخاطر نظرا لوجود مواد خطرة فيها، 

باإلضافة إلى احتمال تعرضها لسطو مجرمين 
مسلحين، ولهذا اتخذ قرار إدخال الكلب الروبوت 

إليها قبل دخول رجال األمن.
وفي سويسرا تطور شركة أنيبوتيكس 

)ANYbotics( كالبا روبوتية مخصصة للعمل 
ضمن البيئات الصناعية، وتلبي احتياجات شركات 
الطاقة، عبر تزويدها بكاميرات ضوئية وحرارية 

وميكروفونات وأجهزة استشعار للمراقبة والتحذير 
من األخطار الناجمة عن الغاز والنفط. توفر هذه 

الكالب الروبوتية إمكانية نقل البيانات التي تجمعها 
إلى وحدة تحكم بشرية وتحليلها عبر برمجيات 

متقدمة.
وأطلقت شركة غوست روبوتيكس األميركية 

)Ghost Robotics( كلبا روبوتيا باسم فيجين 
Vision 60( 60( تم تجهيزه بسالح ناري بالتعاون 

مع شركة األسلحة الصغيرة سورد إنترناشيونال 
)Sword International(. يتوافق هذا الكلب 
الروبوت مع منصات آلية مختلفة، ويستطيع تكبير 
المشاهد بصريا حتى 30 مرة، كما يستخدم كاميرة 

حرارة لدعم التصويب في الظالم ضمن نطاق يصل 
إلى 1200 متر.

وحتى نهاية الربع األول من عام 2021، نشرت 
شركة بوسطن دايناميكس وحدها أكثر من 500 

كلب روبوتي لالستخدام في المجال األمني ومراقبة 
مواقع البناء والمناجم والمصانع، كما بدأت شركات 

المرافق العامة استخدام الكالب الروبوتية في مناطق 
الجهد العالي وغيرها من المناطق الخطرة. ومن 
المتوقع أن يؤدي دخول الشركات الصينية على 

الخط، بطرحها لكالب روبوتية منافسة لألميركية 
واألوروبية وبأسعار أدنى بكثير، إلى انتشارها 

بسرعة كبيرة.
قبل فترة قصيرة وفي أحد المراكز التجارية في 
العاصمة الرومانية بوخارست، عرضت شركة 

شاومي )Xiaomi( الصينية كلبها الروبوت 
سايبردوغ )CyberDog( الذي تقول إن مواصفاته 
تفوق مواصفات أشهر كلب روبوت أميركي يعرف 
باسم "سبوت" من إنتاج شركة بوسطن دايناميكس 

.)Boston Dynamics(
يعمل هذا الكلب الروبوت الصيني بمحرك طورته 
الشركة يمكنه توفير سرعة مشي تبلغ 3.2 أمتار 

في الثانية أو 11.52 كيلومترا في الساعة. ويحمل 
هذا الكلب الروبوت العديد من الكاميرات التي تعمل 

بالذكاء االصطناعي، والعديد من أجهزة استشعار 

الصور عالية الدقة مركبة في جميع أنحاء جسمه، 
بما في ذلك مستشعرات اللمس وعدسة عين واسعة 

للغاية.
يستطيع هذا الكلب الروبوت إجراء تحليالت في 

الوقت الفعلي لمحيطه، وإنشاء مسارات تنقله 
ووجهته، وتمكنه من تجنب العوائق على الطرق، 

والتدحرج، وأداء قلبات خلفية، واالستجابة لألوامر 
الصوتية )بفضل ميكروفوناته الستة(. ويمكن التحكم 

بهذا الكلب الروبوت عبر جهاز تحكم عن بُعد أو 
عبر تطبيق للهاتف الذكي، يتميز هذا الكلب الروبوت 

بكونه صغير الحجم ويزن 14 كيلوغراما فقط.
ويجري العمل حاليا على تطوير إمكانيات الكالب 

الروبوتية بسرعة حثيثة. فالباحثون في جامعة 
ديوك األميركية )Duke( طوروا نموذجا أوليا 
يستخدم الخاليا الجذعية الحيوانية إلنشاء "أنف 

إلكتروني" يشم ويكشف عن المتفجرات والمخدرات 
وغيرها من المواد المهربة، بما يحاكي أو يتفوق 
على قدرات الكالب المدربة في هذا المجال، لكن 
النموذج النهائي ال يزال يواجه عقبات فنية يجب 

حلها قبل استخدامه عمليا.
ونجح الباحثون في جامعة كاليفورنيا بيركلي، في 
استخدام تقنية الذكاء االصطناعي المعروفة باسم 

 )Reinforcement Learning( التعلم المعزز
لتدريب الكلب الروبوت على المشي من الصفر 

في العالم الحقيقي، ولم يستغرق األمر سوى ساعة 
واحدة حتى يتقن المشي، مما سينعكس مستقبال على 

تكلفة الكلب الروبوت.
وبدأ تزويد الكلب الروبوت بإمكانيات التعرف على 
الوجه والصوت كي يتمكن من العمل بكفاءة كعين 

وأذن آلية حول المنشآت الحساسة. وأخيرا، لم نلحظ 
استخدام الكالب الروبوتية ألهداف أمنية في أي 
بلد عربي، لكننا نتوقع أن يتغير ذلك قريبا، وأن 

تستخدم بشكل خاص في قطاع اإلنشاءات المدنية 
والعسكرية.

ANEP : 2216016008

إشـهـــار

متفرقاتالثالثاء  16 اأوت 2022 املـوافق لـ 18 حمرم 1444 هـ   10
الروبوتية اخلدمة الع�سكرية؟ هل تدخل الكالب 

اآيل يزن نحو 32 كيلوغراما مزود باأ�صواء دهمت جمموعة من رجال ال�صرطة يف نيويورك اأحد املباين ال�صكنية يف حي مانهاتن الراقي، م�صحوبة بكلب 

وكامريات. وعندما خرجت ال�صرطة من املبنى و�صاهد النا�س الكلب الروبوت، اأ�صيب الكثري منهم بالذعر واعتربوه مثاال على عنف ال�صرطة.
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للثقافة  الجزائرية  االتحادية  رئيس  أوضح  و 
أنه  تصريح  في  مزغيش،  العالي  عبد  والفنون، 
بالتعاون مع "مؤسسة مفدي زكرياء" وفي  سيتم 
 60 للذكرى  المخلدة  االحتفاالت  برنامج  إطار 
الوطني  اليوم  إلحياء  احتفالية  تنظيم  لالستقالل، 
للشعر المصادف للذكرى 45 لوفاة مفدي زكرياء 

عرفانا  القوي  وصوتها  الجزائرية  الثورة  شاعر 
إيصال  في  الكبير  والمجاهد  المناضل  هذا  بدور 

صوت الثورة إلى العالم.
النضال  قيم  الشعرية  قصائده  حملت  حيث 
الفرنسي  االستعمار  ضد  والكفاح  والمقاومة 

وإبراز الشخصية و الهوية الوطنية.

و أشار ذات المتحدث أنه سيتم برمجة سلسلة من 
تكريم  سيتم  كما  المداخالت،  الشعرية،  القراءات 
"مؤسسة مفدي زكرياء"، عرفانا بدورها في جمع 
و  دراساته  المتضمن  و  للشاعر  النثري  اإلنتاج 
محاضراته و مقاالته الصحفية و التعريف بإبداعه 
لدى  الفرنسي  االستعمار  ضد  ونضاله  الشعري 
تكريمات  تخصيص  جانب  إلى  القادمة  األجيال 
لكل من الشعراء آدم فتحي، حبيبة محمدي، منيرة 
سعدة خلخال، المترجم الباحث محمد أرزقي فراد 

والشاعر الموريتاني الشيخ أبو شجة.
و أضاف المتحدث أن الشق األدبي من التظاهرة 
الجزائرية  الثورة   " حول  ندوة  تنظيم  يتضمن 
قرية  مستوى  "على  العالم  لشعراء  إلهام  مصدر 
الفنانين بزرالدة يتم فيها تقديم نخبة من المداخالت 
حياة  في  "منارات  كتاب  في  قراءة  غرار"  على 
زكرياء،  مفدي  مؤسسة   " زكرياء"،  مفدى 
التحديات "، "الثورة الجزائرية في  المنجزات و 
الشعر  في  الجزائرية  "الثورة  العراقي"،  الشعر 
السعودي"، "الثورة الجزائرية في النص الشعري 
لألغنية  والفنية  السياسية  "األبعاد  العربي"، 
التظاهرة  من  الختامي  اليوم  في  الثورية".وسيتم 
الشعرية  المسابقة  في   المتوجين  عن  اإلعالن 

جائزة "شيرين ... قصيدة«.
الثورة  بشاعر  الملقب  زكرياء  مفدي  أن  يذكر 
واسمه الحقيقي زكريا الشيخ من مواليد 12 جوان 
ثم  عنابة  في  درس  بغرداية،  يزقن  ببني   1908
الخلدونية  بالمدرسة  درس  أين  تونس  إلى  انتقل 
و بجامع الزيتونة قبل أن يعود إلى الجزائر سنة 

.1926
و  بشعره  الوطنية  الحركة  الثورة  شاعر  واكب 
من  له  و  العربي  المغرب  مستوى  على  بنضاله 
"اللهب  الجزائر"،  »إلياذة  المطبوعة،  الدواوين 
المقدس"، »تحت ظالل الزيتون« و  »من وحي 
التي  الجزائر  إلياذة  إلى  باإلضافة  األطلس«، 
النشيد  مؤلف  أنه  كما  وبيت  بيت  ألف  تتضمن 
الوطني "قسما" الذي كتبه عندما كان سجينا في 
 17 في  توفي  وقد   1955 عام  بربروس  سجن 

أغسطس 1977 .

 �سهر تكرميي للممثل القدير الراحل �سرياط بومدين بوهران

الثالثاء  16 اأوت 2022 املـوافق لـ 18 حمرم 1444 هـ   

اليوم الوطني لل�شعر

برنامج ثري اإحياء للذكرى 45 لوفاة 
�ساعر الثــورة اجلزائريـــة

 مفدي زكرياء
�شطرت الحتادية اجلزائرية للثقافة والفنون برناجما ثريا لإحياء اليوم الوطني لل�شعر ما بني 16 اإىل 18 اأغ�صط�س اجلاري، 

باجلزائر العا�شمة امل�شادف للذكرى 45 لوفاة �شاعر الثورة اجلزائرية مفدي زكرياء، ح�شبما علم به لدى الهيئة املنظمة.

كبير  بشغف  الوهراني  الجمهور  يتابع 
عروضا مسرحية في إطار شهر تكريمي 
سيراط  الراحل،  القدير  المسرحي  للممثل 
الجمعية  طرف  من  المنظم  بومدين، 
»سيراط  شعار  تحت  »األمل«  الثقافية 

بومدين عاد هذا الشهر«.
انطلقت  التي  التظاهرة  هذه  إطار  في  و 
ذات  برمجت  الماضي،  يوليو  أواخر  في 
عروض  أسبوع  بداية  كل  مع  الجمعية 
التابع  الجيب«  »مسرح  بـ  مسرحية 
الراحل  المسرحي  للفنان  تكريما  لها 
في  المنية  وفته  الذي  بومدين،  سيراط 
قدمه  لما  عرفانا  و  أغسطس1995   20
للمسرح و التلفزيون و السينما من أعمال 
رئيس  ذكره  حسبما  خالدة،  تزال  ال 

الجمعية، ميهوبي محمد.
و يقدم هذه العروض التي هي عبارة عن 
أعمال مسرحية فردية من نوع "ستند أب" 
تخرجوا  الرابع  الفن  في  موهوبون  شبان 
للجمعية على  التابعة  التكوين  من مدرسة 
مرتين  عرض  الذي  كسوري  أدم  غرار 

"ستوب"  مسرحية  و  "نحن"  الفني  عمله 
بن  محمد  إخراجها  أعاد  التي  )قف( 
صغير، فيما قدم المسرحي محمد ميهوبي، 

عمله الفني "كواليس".
الذي  التكريمي  النشاط  هذا  يشهد  و 
الجاري  أغسطس   20 غاية  إلى  يتواصل 
إقباال من طرف محبي الفن الرابع وأعمال 
فقيد المسرح سيراط بومدين، الذي ال زال 
ميهوبي،  المسرحي  وفق  القلوب،  يسكن 
"هذه  أن  إلى  أخرى  أشار من جهة  الذي 
التظاهرة تشكل فرصة الكتشاف مواهب 
بوهران  المسرحية  الحركة  إلثراء  جديدة 
و تقتفي آثار عمالقة المسرح الجزائري".

كما برمج المنظمون أيام 18 و 19 و 20 
أغسطس الجاري أنشطة أخرى تتمثل في 
إنتاج  من  جديدة  لمسرحية  درامية  قراءة 
في  الخشبة  فوق  ستجسد  "األمل"  جمعية 
ديسمبر القادم، باإلضافة إلى عرض فيديو 
للفنان  الخديم"  "شعيب  التلفزيوني  للعمل 

الراحل سيراط بومدين.
من  تتكون  التي   26 الدفعة  ستحمل  كما 

الفنان  اسم  جامعيين  أغلبيتهم  شباب   10
المسرحي سيراط بومدين، حيث سيقدمون 
بمناسبة تخرجهم عروضا مسرحية فردية 
تتناول  درامية(،  )قراءة  سرد  عبارة عن 
مشاكل اجتماعية و ذلك تكريما لما قدمه 
مستوى  على  للمسرح  الفذ  الفنان  هذا 

الوطني.

الذي  بومدين  سيراط  الراحل  الفنان  يعد 
في  توفي  و  بوهران   1945 في عام  ولد 
بمستغانم،   1995 عام  من  أغسطس   20
سطع  التمثيل  في  البارزة  الوجوه  أحد 
نجمه في سماء الفن، عندما اسند له الفنان 
أدوار  الرحمان ولد كاكي  المسرحي عبد 
رائعة  غرار  على  المسرحية  أعماله  في 

"القراب و الصالحين".
عدة  تقمص  على  بقدرته  سيراط  واشتهر 
على  سواء  الوقت  نفس  في  شخصيات 
في  برع  و  الكاميرا  أمام  أو  المسرح 
تقنيات التعبير من خالل حركته الجسمية 

مما جعله يشد انتباه الجمهور.
المسرحيات  من  العديد  في  شارك  قد  و 
منها "البلعوط" للمرحوم بوعالم حجوطي 
و  ربي"  و"حمام  "الخبزة"  و  "العلق"  و 
القادر  عبد  الراحل  للمسرحي  "األجواد" 
"القلعة"  بمسرح  التحاقه  بعد  و  علولة، 
بالجزائر العاصمة، أجاد في العملين "ألف 

تحية للمتشردة" و "آخر المسجونين".
بخفة  المعروف  سيراط  الفقيد  أدى  كما 
األعمال  من  العديد  في  أدوارا  الروح 
التلفزيونية منها "عايش بالهف" و "شعيب 
اجتماعية  مواضيع  تناولت  التي  الخديم"، 
أعمال  في  كذا  و  كوميدي  طابع  في 
 "2 نية  و "حسن  "الرماد"  منها  سينمائية 
و "البورتريه" و حظي بعدة تكريميات و 

جوائز في مهرجانات وطنية و عربية.

الفل�سطيني حممد وائل الب�سيوين 
يطرب اجلمهور العا�سمي

سهرة  البسيوني،  وائل  محمد  الفلسطيني،  المبدع  الشاب  أحيا 
أمس األول، بالجزائر العاصمة، حفال فنيا من األغاني الثورية 
60 السترجاع  بالذكرى  االحتفاالت  إطار  في  والوطنية، وذلك 

السيادة الوطنية.
يعد  الذي  الحفل  هذا  بسايح  بوعالم  الجزائر  أوبرا  واحتضنت 
أول سهرة ضمن الجولة الفنية التي سينشطها الفنان الشاب إلى 
غاية 26 أغسطس الجاري في عدة مدن جزائرية، بالتنسيق مع 

المنظمة الوطنية للحفاظ على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء.
الحقوق،  المجاهدين وذوي  الفني كل من وزير  الحفل  وحضر 
العيد ربيقة ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي والسفير 

الفلسطيني بالجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة.
السيد  الجمهورية،  رئيس  فيه  يجدد  وثائقي  فيلم  عرض  وبعد 
وزير  دعا  لفلسطين"،  الثابت  الجزائر  "دعم  تبون  المجيد  عبد 
دقيقة صمت  الوقوف  إلى  الحضور  الحقوق  وذوي  المجاهدين 
لقوا حتفهم مؤخرا تحت قصف  الذين  الفلسطينيين  أرواح  على 

قوات االحتالل الصهيوني.
وإذ استذكر في كلمة له "مدى أهمية مساهمة الثقافة في تعزيز 
وتدويل الثورات والقضايا العادلة الستقالل الشعوب"، ذكر السيد 
ربيقة باألغاني الجزائرية أثناء الثورة وبعض المقطوعات ذات 

"محتوى يبعث على التعبئة".
من جانبه، ترحم سفير دولة فلسطين "على أرواح شهداء الجزائر 
باستقالل  توجت  التي  التحرير"  "معركة  أن  مذكرا  األبرار"، 
أموره  زمام  ألخذ  الفلسطيني"  الشعب  ألهمت  "قد  الجزائر 
القدس  عاصمتها  فلسطين  تحرير  سبيل  "في  بحزم  والمضي 

الشريف".
تصفيقات  تحت  الخشبة  إلى  البسيوني  وائل  محمد  صعد  ثم 
لكبار  الوطنية  األغاني  من  عددا  ليؤدي  الجمهور،  وزغاريد 
مذكرا  درياسة،  ورابح  الجزائرية  وردة  غرار  على  المطربين 
الثورة  على  ومثنيا  الفلسطيني  الشعب  بعزيمة  المناسبة  بذات 
قبل  بالخشبة  الحاضرون  المسؤولون  بعدها  الجزائرية.والتحق 
أن يسلم الفنان الشاب لوزير الثقافة والفنون هدية رمزية موجهة 
كبيرة  لوحة  المجيد تبون، وهي  عبد  السيد  الجمهورية،  لرئيس 

تمثل المسجد األقصى.
فقط  سنوات   8 يبلغ   كان  البسيوني  وائل  محمد  فإن  لإلشارة، 
سنة 2017، عندما اكتشف موهبته والده وهو صاحب دار إنتاج 
في فلسطين، وسرعان ما أدرك أنه بوسع ابنه أن يحمل قضية 

الشعب الفلسطيني العادلة عاليا.
وتحقق حلم األب منذ ذلك الحين، ليرى ابنه المعجزة يصدر 65 

مقطع فيديو ألغاني وطنية وثورية نشرت على اإلنترنت.
المسيلة  من  كل  في  المبدع  الفلسطيني  الصوت  وسيدوي  هذا 
والجميلة  سوف  ووادي  وبشار  وورقلة  ومستغانم  وعنابة 

)بسطيف(.
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الوكاالت

المغربية  البرلمانية  وسجلت 
شديدين,  واستغراب  "أسف  ب 
العمل  من  بدال  السلطات,  أن 
هذه  لتداعيات  حد  وضع  على 
االجتماعية  وانعكاساتها  المعركة 
وعلى  صحتهم  و  المعطلين  على 
الجدية  المطالب  واجهت  عائالتهم, 
المعطل,  للشباب  والمشروعة 
ولجأت  االهتمام,  وعدم  بالالمباالة 
حق  في  عنيفة  قمعية  لتدخالت 
وتحريك  المعتصمين,  المعطلين 
مكترثة  غير  حقهم  في  المتابعات 
ذلك". عن  تترتب  قد  التي  بالنتائج 
منيب,  دعت  مكتوب,  سؤال  وفي 
وزير الداخلية المغربي عبد الوافي 
لفتيت, إلى "التدخل العاجل لضمان 
المعطلين  مع  جدي  حوار  فتح 
حلول  وإيجاد  /تاهلة/  بمدينة 
معالجة  في  والمساهمة  لمعاناتهم, 
بهذا  المستفحلة  البطالة  معضلة 
الجزء من الوطن".وقالت البرلمانية 
ب/تاهلة/  المعطلين  "إن  المغربية: 
االحتجاجية  أشكالهم  عبر  يحاولون 
العطالة  لوضعية  النظر  لفت 
وللمطالبة  بنارها,  يكتوون  التي 
بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول 
واإلقليمية  المحلية  السلطات  مع 

إيجاد  قصد  المنتخبة,  والمجالس 
معالجة  من  تمكن  ملموسة  حلول 
تبعات البطالة المتفشية بهذا الجزء 
أن  المغرب".وأكدت  من  المهمش 
"أثار  الملف  مع  السلطات  تعامل 
المعطلين  وسط  واسعا  استياء 
والرأي العام المحلي", الفتة إلى أن 
أحد الشباب من حملة الشهادات في 

إضراب  في  دخل  والذي  /تاهلة/, 
من  أزيد  منذ  الطعام  عن  مفتوح 
الصحية  أوضاعه  "أصبحت  شهر 
حرجة للغاية وتندر بمأساة إنسانية".
وذكرت تقارير إعالمية مغربية أنه 
جرى نقل المعطل ياسر بوعمالت, 
من  ألكثر  الطعام  عن  المضرب 
وضعيته  لكن  المستشفى,  إلى  مرة 

تدهورت, يوم الخميس الماضي, ما 
استدعى نقله إلى قسم االستعجاالت 
لتلقي  ل/تازة/  اإلقليمي  بالمستشفى 
اإلسعافات, قبل أن يغادر من جديد 
رفقة  المعطلين  معتصم  صوب 
مجموعة من المحتجين الذين رفعوا 
السلطات  لتجاهل  مناوئة  شعارات 

لمطلب حقهم في التشغيل.

تتواصل في المغرب سلسلة التنديدات بالموقف السلبي 
للحكومة وتعاطيها مع مسألة ارتفاع األسعار بما في ذلك 
حيث  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  وتدني  المحروقات، 
انضم/االتحاد النقابي للموظفين/، إلى قائمة المستنكرين 
لهذا الوضع الذي بات يؤرق المواطن البسيط فضال عن 

فئات الموظفين.
وأمام تراخي الحكومة في تطبيق مخرجات والتزامات 
/ عبر  الماضي,  أبريل  لشهر  االجتماعي"  "االتفاق 

االتحاد النقابي للموظفين/ التابع لالتحاد المغربي للشغل 
في بيان له, عن استنكاره لسياسة الغالء وضرب القدرة 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  للمواطنين,  الشرائية 
وما  األسعار  بغالء  المطبوعة  الراهنة  واالجتماعية 
مدينا  المعيشة,  لتكاليف  كبير  ارتفاع  من  عنها  ترتب 
الحالية كالجفاف ..  الوقت ذاته "استعمال الظرفية  في 

بينهم  ومن  المواطنين,  لكافة  الشرائية  القدرة  لضرب 
فئات الموظفين".

وعليه, طالبت النقابة, الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة 
لمخرجات  المجسدة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 
األجر  رفع  السيما  االجتماعي",  "الحوار  والتزامات 
األدنى بالقطاع العام وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين, 
والرفع من قيمة التعويضات العائلية وغيرها، كما دعت 
للوظيف  العام  األساسي  النظام  بإصدار  التعجيل  إلى 
البرلمان باإلجماع, والذي  العمومي الذي صادق عليه 
القانون  مقترح  بإصدار  وكذا  األبوة,  رخصة  تضمن 
باألعمال  للنهوض  مشتركة  مؤسسة  إحداث  بشأن 

االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية.
للموظفين,  النقابي  االتحاد  شدد  الصدد,  ذات  وفي 
المتعلق  القانون  بإصدار  اإلسراع  "ضرورة  على 

أجل  الفساد, من  أفعال  المبلغين عن  الموظفين  بحماية 
تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات التي تسيئ إلى 
في  تساهم  التي  واألفعال  العمومية  المرافق  صورة 
الحكومة  المصدر,  ذات  طالب  العام".كما  المال  تبديد 
بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد مخرجات "الحوار 
االجتماعي" بقطاعي الصحة والتعليم, تنفيذا لاللتزامات 
إعادة  مع ضرورة  القطاعية,  الحوارات  عن  المترتبة 
النظر في منظومة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء 

الضريبي على الموظفين, وحماية قدرتهم الشرائية.
لقطاع  المغرب  في  الحكومة  تسيير  يشهد  ذلك,  إلى 
المطالبة  حد  إلى  وصلت  كبيرة  انتقادات  المحروقات 
برحيل رئيسها عزيز أخنوش, وذلك على خلفية الزيادة 
مضاعفة  بسبب  وكذا  المادة,  هذه  أسعار  في  الجنونية 
أرباحها  المحروقات  قطاع  في  الفاعلة  الشركات 

حول  شبهات  وجود  مع  المغاربة,  معاناة  على حساب 
الشركات واعتمادها على "ممارسات  لهذه  "تالعبات" 
محطات  ومسيرو  وتجار  أرباب  للقانون".وقال  منافية 
الوقود في المغرب إن إحدى الشركات الوطنية الكبرى 
الفاعلة في قطاع المحروقات, "قامت بإجراء تمييزي, 
تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي 
تحمل عالمتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر, مقارنة مع 
المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر".
محطات  ومسيري  ألرباب  الجهوية  /الجامعة  وذكرت 
الوقود/ بجهة الشمال, في بيان أن هذه الشركة خفضت 
األخرى  واستثنت  لها,  التابعة  بالمحطات  البيع  ثمن 
تحكميا  ثمنا  عليها  فرضت  حيث  المملوكة ألصحابها, 
الشريفة  بالمنافسة  بينا  إخالال  يعد  ما  "وهو  أعلى, 

وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم".

اإ�شراب حملة ال�شهادات املعطلني: 

برملانية تنتقد جتاهل ال�سلطات 
املغربية ملطلب احلق يف الت�سغيل

انتقدت النائب يف الربملان املغربي واالأمينة العامة "للحزب اال�شرتاكي املوحد"، نبيلة منيب، تعامل ال�شلطات املغربية 

مع احلركة االحتجاجية التي ينفذها حملة ال�شهادات املعطلني )البطالني( الذين يخو�شون منذ اأ�شابيع اعت�شاما 

واإ�شرابات عن الطعام للمطالبة بتوفري منا�شب �شغل، والذي ات�شم ب "الالمباالة وعدم االهتمام" بل اأكرث من ذلك، 

جوبه بقمع �شديد ومتابعات ق�شائية.

م�شوؤول بحكومة كناريا يوجه 

طلبا �شريحا للمجتمع الدويل 

دعوة اإىل متكني ال�سعب ال�سحراوي 
من ممار�سة حقه يف تقرير امل�سري

   
طالب م�شت�شار التعاون اخلارجي بحكومة كناريا الكربى، كرميلو 

رامرييز، املجتمع الدويل بتمكني ال�شعب ال�شحراوي الذي نا�شل منذ 

47 عاما من اأجل حريته وكرامته، من ممار�شة حقه الثابت يف تقرير 
امل�شري واال�شتقالل.

جاء هذا خالل ح�شور امل�شوؤول الكناري يوم ال�شبت الفارط، مرا�شم 

ا�شتقبال احتاد "ال�س باملا�س" الريا�شي اأطفال �شحراويني، باملركب 

الريا�شي كناريا الكربى، قادمني اإىل اجلزيرة يف اإطار الربنامج 

ال�شيفي "عطل يف �شالم".

وقال كرميليو رامرييز، يف ت�شريح لل�شحافة : "نود توجيه ر�شالة 

ت�شامن وموؤازرة لكافة �شرائح ال�شعب ال�شحراوي التي توا�شل كفاحها 

البطويل من اأجل اال�شتقالل الوطني".

وح�شر مرا�شم اال�شتقبال العائالت الكنارية امل�شت�شيفة لالأطفال، ف�شال 

عن متثيلية من اجلمعية الكنارية الأ�شدقاء ال�شعب ال�شحراوي ومن 

مكتب جبهة البولي�شاريو بكناريا. يذكر اأن الربنامج ال�شيفي لالأطفال 

بجزر كناريا يتوا�شل منذ اأ�شابيع عرب العديد من املوؤ�ش�شات والبلديات 

ويت�شمن اأن�شطة ترفيهية وفعاليات ثقافية وا�شتقباالت ر�شمية 

وفحو�شات طبية.

املغرب  على �شفيح �شاخن

اأزمة املحروقات ونق�ص انتاج 
الكهرباء يدفعان للمطالبة 

با�ستغالل  الفحم احلجري
مازال ارتفاع اأ�شعار املحروقات يوؤرق الراأي العام يف املغرب اىل درجة 

املطالبة بالعودة اإىل تعدين الفحم احلجري الإنتاج الطاقة الكهربائية 

التي ا�شبحت غري متاحة للمواطنني، يف حني توا�شل حكومة املخزن 

�شمتها التام الذي يعك�س عجزها عن اإيجاد حل لهذه االزمة الطاقوية 

اخلانقة، وفقا ملراقبني.ويف هذا ال�شياق, وجه النائب الربملاين من 

حزب االحتاد اال�شرتاكي, عمر اأعنان, �شوؤاال كتابيا اإىل وزارة االنتقال 

الطاقي والتنمية امل�شتدامة باملخزن, حول �شرورة اتخاذ اإجراءات 

لتجنب "ال�شكتة القلبية" التي تهدد, ح�شبه, املغرب يف ظل االأزمة 

الطاقوية التي تعي�شها اململكة, ح�شب ما نقلته �شحف حملية.

واأ�شار الربملاين, �شمن �شوؤاله, اإىل "اأن املغرب لي�س معزوال عن االأزمة 

الطاقوية التي خلقتها االزمة االأوكرانية", مربزا اأن اململكة املغربية 

ت�شتورد حوايل 11 مليون طن �شنويا من الفحم احلجري من اأوكرانيا 

ورو�شيا, وهو ما "يهدد �شيادته الطاقوية".

وذهب الربملاين اىل مطالبة حكومة املخزن "باإعادة ت�شغيل مناجم 

الفحم احلجري بجرادة, الذي ارتفع ثمنه باأكرث من خم�س مرات يف 

ال�شوق الدولية".وتاأتي هذه الدعوة يف ظل توا�شل �شل�شلة التنديدات 

باملغرب باملوقف ال�شلبي للحكومة وتعاطيها مع م�شاألة ارتفاع االأ�شعار 

مبا يف ذلك اأ�شعار املحروقات مع تدين القدرة ال�شرائية للمواطنني.

وقد ارتفعت اأ�شعار الوقود يف املغرب اىل اأعلى م�شتويات لها بالرغم من 

تراجعها على امل�شتوى العاملي, مما ادى اىل انتقادات �شديدة مع املطالبة 

برحيل رئي�س حكومة املخزن عزيز اأخنو�س.

م�سرع 52 �سخ�سا وانهيار اآالف 
املنازل جراء ال�سيول يف ال�سودان

اأعلنت ال�شلطات ال�شودانية، يوم ال�شبت الفارط، ارتفاع عدد �شحايا 

ال�شيول واالأمطار التي �شربت البالد منذ بداية ف�شل اخلريف اإىل 52 

حالة وفاة و25 اإ�شابة.

واأ�شار الناطق الر�شمي با�شم املجل�س القومي للدفاع املدين، عبداجلليل 

عبد الرحمن يف ت�شريح له، اإىل انهيار 5345 منزال ب�شكل كامل يف 

جميع اأنحاء ال�شودان، و 16 مرفقا عاما و 39 متجرا وخمزنا باالإ�شافة 

اإىل ت�شرر اأرا�س زراعية مب�شاحة 540 فدانا.واأفاد امل�شوؤول ال�شوداين 

باأن واليات نهر النيل و �شمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور هم 

االأكرث ت�شررا من ال�شيول واالأمطار حتى االآن، الفتا اإىل اأن اأكرث 

الواليات تاأثرا يف جمال خ�شائر االأرواح هي والية �شمال كردفان حيث 

بلغ عدد ال�شحايا 19 وفاة.وكانت ال�شلطات املحلية بوالية نهر النيل 

�شمايل ال�شودان، قد نا�شدت يف وقت �شابق اليوم، املنظمات االإن�شانية 

واحلكومة املركزية لتقدمي الدعم الالزم ملواجهة موجة ال�شيول 

والفي�شانات التي ت�شهدها.وي�شهد ال�شودان �شنويا، بني �شهري يونيو 

واأكتوبر، اأمطارا غزيرة غالبا ما توؤدي اإىل في�شانات تت�شبب بتدمري اأو 

ت�شرر ممتلكات وبنى حتتية واإتالف املحا�شيل.

املغرب يف مواجهة كوارث اجتماعية

 توا�سل التنديدات بالتعاطي ال�سلبي للحكومة مع م�ساألة ارتفاع االأ�سعار

واصل االحتالل المغربي خالل الربع الثاني من 
هذه السنة، نهب الفوسفات الصحراوي، بتواطئ 
نقله واستيراده، في  المتورطة في  مع الشركات 
تجاهل تام للقانون الدولي، حسب ما كشف عنه 
وحماية  الثروات  مراقبة  لجمعية  جديد  تقرير 

.)AREN( البيئة بالصحراء الغربية
"نهب  حول  تقريرها  في  الجمعية  وطالبت 
من  الثاني  الربع  خالل  الصحراوي  الفوسفات 
سنة 2022 ", بوقف هذا النهب, داعية الشركات 
وتحمل  الدولي  للقانون  االمتثال  إلى  المتورطة 
فقد  الصحراوية,  الجمعية  وبحسب  مسؤولياتها. 
"بلغت حصيلة النهب خالل الربع الثاني من هذه 
السنة 398,395 طن, توزعت على سبع شحنات, 
أغلبها حصلت عليها شركة /اينوفوس/ األمريكية 
حيث بلغت حصتها 555,117 طن, تليها شركة 

/براديب/, بحصة بلغت 255,114 , فيما بلغت 
اغري  و/نوتريانت  /رافنسداون/  من  كل  حصة 
باالنس/, النيوزيالنديتين 40077 طن و63511 

طن على التوالي".
المتورطة  الشركات  أن  التقرير,  ذات  وأكد 
والتتبع  الرصد  مهمة  جعلت  عدة طرق  "اتبعت 
تغيير  إلى  المرة  هذه  لجأت  حيث  صعبة 
مساراتها المعتادة".وقد رصدت الجمعية, العديد 
الفوسفات  نهب  في  المتورطة  الشركات  من 
/اينوفاس/  األمريكية  الشركة  منها  الصحراوي, 
النهب  هذا  من  حصة  أكبر  على  حافظت  التي 

خالل االشهر األخيرة.
عمليات  استأنفت  قد  "اينوفاس"  شركة  ويذكر 
استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب في يوليو 
2021 بعد توقف دام سنوات, وذلك بالرغم من 

التزامها بعدم استئناف هذا النشاط غير القانوني, 
كجزء من المسؤولية االجتماعية للشركة.

ولفتت الجمعية في تقريرها انتباه المنتظم الدولي 
إلى ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات 
االحتالل  سلطات  مع  تواطؤ  من  الصحراوية 
المغربي ومحاولتها نهج أساليب جديدة تعتمد على 
التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب 
واالستنزاف, مطالبة اياه بتحمل مسؤولياته تجاه 
الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة 

حقه في السيادة على ثرواته.
وفي ذات السياق, دعت الجمعية, مجلس األمن 
ورادعة  حاسمة  إجراءات  اتخاذ  إلى  الدولي, 
عن  ثنيه  أجل  من  المغربي  االحتالل  ضد 
للفوسفات  واالستنزاف  النهب  عمليات  مواصلة 

الصحراوي.

خالل الربع الثاين من 2022

توا�سل نهب الفو�سفات ال�سحراوي من قبل االحتالل املغربي



"ال�ستخدامها يف البازار 
االنتخابي"..

"حما�س": ادعاءات االحتالل 
اكت�شاف  نفق للمقاومة

 ت�شويق النت�شارات وهمية
قال الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، 
إن ادعاءات االحتالل اكتشافه نفًقا للمقاومة شمالي 
التي  جرائمه  على  للتغطية  يهدف  غزة،  قطاع 
ارتكبها بحق غزة، وتسويق إنجازات وانتصارات 
وهمية للمجتمع الصهيوني الستخدامها في البازار 

االنتخابي.
وصل  صحفي  تصريح  في  "برهوم"،  وشدد 
ظهر  عنه،  نسخة  لإلعالم"  الفلسطيني  "المركز 
نفق  اكتشاف  االحتالل  إعالن  على  تعقيباً  أمس، 
المقاومة  حق  من  أن  غزة،  شرق  القسام  لكتائب 
إمكاناتها،  لتعزيز  الطرق  بكل  العمل  الفلسطينية 

وتطوير مقدراتها أمام غطرسة العدو وإجرامه.
وزعم جيش االحتالل، تدمير نفق لكتائب القسام، 
األخيرة.وادعت  األسابيع  في  غزة،  قطاع  شمال 
تصريح  في  االحتالل،  جيش  باسم  الناطق  نائب 
غزة،  قطاع  شمال  من  "ُحفر  النفق  أن  صحفي، 
"مسار  أن  وزعمت  المحتلة".  األراضي  واجتاز 
النفق لم يجَتز العائق األمني الجديد، الذي اكتمل 
بناؤه قبل نحو عام، والذي يشكل عاماًل أمنًيّا مهًما 

في الحفاظ على األمن في المحيط المتاخم له".
العبرية،  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  وذكرت 
أن األمر متعلق بنفق دّمره جيش االحتالل خالل 
عدوان مايو 2021، وأعادت كتائب القسام تأهيل 
المقابل  األرضي"  "العائق  قرب  تفرعاته  أحد 

لكيبوتس "ناحال عوز".

بحماية قوات االحتالل 

ال�صهيوين

ع�شرات امل�شتوطنني
 يقتحمون امل�شجد االأق�شى

صباح  الصهاينة،  المستوطنين  عشرات  اقتحم 
قوات  بحماية  المبارك،  األقصى  المسجد  أمس، 
األوقاف  دائرة  وقالت  الصهيوني.  االحتالل 
مجموعات  إن  المحتلة،  القدس  في  اإلسالمية 
منذ  األقصى  المسجد  اقتحمت  المستوطنين 

الصباح، ونظمت جوالت استفزازية في باحاته.
صهاينة  مرشدين  أن  القدس"  "أوقاف  وبينت 
المزعوم"  "الهيكل  عن  مزورة  شروحات  قدموا 
للمقتحمين، تخللها أداء طقوس تلمودية في باحات 
األقصى.وتواصل شرطة االحتالل فرض قيودها 
القدس  من  الوافدين  الفلسطينيين  دخول  على 
وتحتجز  األقصى،  للمسجد  المحتل  والداخل 

هوياتهم عند بواباته الخارجية.
شد  تكثيف  إلى  مقدسية،  وفعاليات  نشطاء  ودعا 
األقصى،  المسجد  في  الدائم  والرباط  الرحال، 
لصدِّ اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة 
التهويدية. ويتعرض المسجد  مخططات االحتالل 
لسلسلة  والسبت،  الجمعة  عدا  يومًيّا،  األقصى 
وعلى  المستوطنين،  من  وانتهاكات  اقتحامات 
لفرض  محاولة  في  ومسائية،  صباحية  فترتين 

مخطط تقسيمه زمانًيّا ومكانًيّا.

الوكاالت
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دويل

وخالل انسحابها من منزله بعد تفتيشه؛ اعتقلت قوات 
بالغة  بجروح  مصاباً  "الشحام"  الشهيد  االحتالل 
وقال  الحياة.  فارق  بأنه  ذويه  إبالغ  قبل  الخطورة، 
والد الشهيد إن "قوات االحتالل دخلت بيتي بنية قتل 
وغزة  نابلس  بشباب  فعلوا  كما  جميًعا،  وقتلنا  ابني، 

وفلسطين".
الشحام  الشاب  استشهاد  القدس،  محافظ  أكد  بدوره، 
عليه  أطلقها  الرأس  في  برصاصة  عقب  كفر  من 
قوات  واحتجاز  منزله،  اقتحام  االحتالل خالل  جنود 
ازداد  األخيرة  السنوات  جثمانه.وخالل  االحتالل 
النار  إطالق  على  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  إقدام 
يشكلوا  أن  دون  بارد،  بدم  وقتلهم  فلسطينيين،  باتجاه 
االحتالل  قوات  قتلت  العام  بداية  خطر.ومنذ  أي 
آخرين،    2176 واعتقلت   مقدسيين،  مواطنين   7
 18 جثامين  احتجاز  الصهيونية  السلطات  وتواصل 

شهيًدا مقدسيًّا في مقابر األرقام.
محمد  الشهيد  الفلسطينية  الفصائل  نعت  وبالمقابل، 
إبراهيم الشحام )21 عاماً(، وأكدت الفصائل أن الرد 
يكون  لن  وانتهاكاته  االحتالل  جرائم  على  العملي 
الشعبية  واالنتفاضة  والمقاومة  المواجهة  بتصعيد  إال 
الشاملة في وجه االحتالل، مشددة أن هذه الجرائم لن 
جهاده  مسيرة  توقف  ولن  الفلسطيني،  الشعب  ترهب 
ضد  مقاومته  مسيرة  توقف  ولن  الطويل،  ونضاله 

االحتالل.
إّن  وقالت  "الشحام"،  الشهيد  نعت  "حماس"  حركة 
امتداد  على  شعبنا  بحق  المستمرة  االحتالل  جرائم 
فلسطين المحتلة، تستدعي مواصلة المواجهة والتصدي 
للعدو المجرم ومستوطنيه.وبينت "الحركة"، في بيان 
نسخة  لإلعالم"  الفلسطيني  "المركز  وصل  صحفي، 

عنه، أّن الصمت والتواطؤ الدولي مع جرائم االحتالل 
الشعب  ضد  الجريمة  في  مشاركة  هو  المستمرة 
الفلسطيني  الشعب  أن  "حماس"  الفلسطيني.وشددت 
لن يقف مكتوف األيدي، وسيواصل الدفاع عن نفسه، 
المشروعة، ودحر االحتالل عن  انتزاع حقوقه  حتى 

أرضه.
حركة الجهاد اإلسالمي نعت الشهيد "الشحام"، وقالت 
إن هذه الجريمة البشعة التي استهدفته في منزله وعلى 
مرأى من أهله، تثبت المدى اإلرهابي الذي يتعرض 
وصل  بيان  في  "الجهاد"،  وترى  شعبنا.  أبناء  له 
"المركز الفلسطيني لإلعالم"، نسخة عنه، أن عمليات 
تدلل  االحتالل،  قوات  بها  تقوم  التي  واالعتقال  القتل 
على حالة الرعب التي يعيشها االحتالل، وخشيته من 

تصاعد عمليات المقاومة.

وشددت "الحركة" أن "هذه الجريمة الوحشية، لن تنال 
من إصرار شعبنا على طريق الحرية واالنعتاق من 
نير االحتالل، وعزيمته على مواصلة درب المقاومة 
ألن  ودعت  مقدساتنا".  وتطهير  أرضنا  تحرير  حتى 
لجنود  للتصدي  قوياً  دافعاً  البريئة  الدماء  هذه  تكون 
الهجمة  إطار  في  المستوطنين  وقطعان  االحتالل 

المسعورة في القدس ومدن الضفة.
جهتها،  من  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة 
النار  الشهيد، وقالت إن إطالق قوات االحتالل  نعت 
على الشهيد وإعدامه،  إنما هي سياسة هدفها ترويع 
أنه بذلك  سوف يتمكن  الفلسطيني،  متوهما  الشباب 
من إضعاف روح المقاومة لديهم، وثنيهم عن مواجهة 

سياساته وإجراءاته.
الفلسطيني  "المركز  وصل  بيان  في  وأشارت، 
حالة  يستغل  االحتالل  أن  إلى  عنه،  نسخة  لإلعالم" 
الذاتي"،  اإلداري  الحكم  "لسلطة  والنكوص  الصمت 
وأجهزتها األمنية التي من المفترض أن تكون عقيدتها 

ووظيفتها حماية الشعب من تغّول االحتالل.
وشددت "الديمقراطية" أن استباحة االحتالل  لألرض 
أرضة،  وسرقة  الفلسطيني،  وللشعب  الفلسطينية 
وتهويد القدس وغيرها من اإلجراءات والسياسات، ال 
يمكن إال أن تواجه بالمقاومة.ودعت إلى اإلسراع في 
"تشكيل القيادة الوطنية الموحدة الكفيلة بتأطير نضال 
الشعب الفلسطيني، وصواًل إلى االنتفاضة الشاملة في 

وجه االحتالل حتى كنسه عن األرض الفلسطينية".
الشهيد  دماء  إن  قالت  فلسطين،  في  المقاومة  لجان 
من  الثوار  لكل  منارة  ستبقى  الشهداء،  وكل  شحام، 
أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم حتى التحرير والعودة، 

ولعنة تطارد االحتالل حتى زواله عن فلسطين.

األسرى  شؤون  هيئة  كشفت 
صعوبة  عن  أمس،  والمحررين، 
األسرى  من  للعديد  الصحي  الوضع 

المرضى في سجن "عيادة الرملة".
وقالت "الهيئة"، في بيان صحفي وصل 
نسخة  لإلعالم"  الفلسطيني  "المركز 
عنه، إن األسرى المرضى يتعرضون 
والمماطلة  الطبي  اإلهمال  لسياسة 
إدارة  تحولهم  وقد  العالج،  تلقي  في 
سجون االحتالل الصهيوني إلى حقول 
محاميها،  عن  "الهيئة"  تجارب.ونقلت 
أن  الرملة،  سجن  مستشفى  زار  الذي 
الدين برقان،  الرحمن عز  األسير عبد 
من الخليل، خضع مؤخًرا لعملية إزالة 

بالتين من قدميه، وأكياس البراز مثبتة 
على جسده.

"برقان"  األسير  فإن  الهيئة،  وحسب 
في  رصاصات  بعدة  لإلصابة  تعرض 
أجزاء متفرقة من جسده أثناء اعتقاله، 
واليسرى،  اليمنى  قدميه  اخترقت 
وأخرى اخترقت بطنه، وما زال يعاني 
من مشكلة في أصابع قدميه، التي تبقى 
مشدودة للخلف طوال الوقت، ويستعين 

بالعكاز ليتمكن من المشي.
على  صحي  تدهور  طرأ  أنه  وبينت 
من  جربوع  الدين  نور  األسير  وضع 
من  الهيئة  محامي  يتمكن  ولم  جنين، 
لقائه أثناء الزيارة، بسبب شعور األسير 

بضرورة  إبالغه  رغم  الشديد،  بالتعب 
إلدخال  تصريح  على  للتوقيع  تواجده 

طبيب لمتابعة وضعه الصحي.
أما األسير محمد فلنه، القابع في سجن 
حادة  أوجاع  من  يعاني  فهو  رامون، 
 10 من  أكثر  منذ  بالقدمين  وانتفاخ 
المفاصل  التهاب  جانب  إلى  سنوات، 
مؤخراً،  لإلغماء  وتعرض  المزمن، 
ونقل إلى عيادة السجن.وتبين أن "فلنه" 
والفيتامينات،  بالحديد  نقص  من  يعاني 
البيضاء،  الدم  بكريات  كبير  وارتفاع 
وحتى  الحمراء،  بالكريات  وانخفاض 
دقيق  تشخيص  يوجد  ال  اللحظة 
إجراء  إلى  بحاجة  وهو  لوضعه، 

فحوصات شاملة في أسرع وقت.
وحّملت "الهيئة" إدارة سجون االحتالل 
المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل 
مطالبة  األسرى،  بحق  الطبي  اإلهمال 
ومؤسسات  كافة،  الدولية  المؤسسات 
األحمر،  والصليب  اإلنسان،  حقوق 
قضية  تجاه  الالزم  بدورها  بالقيام 
االحتالل  سجون  في  ويقبع  األسرى. 
4650 أسيراً، منهم 30 امرأة، و180 
ومئات  إدارًيّا،  معتقاًل  و650  قاصراً، 
أسيراً   23 منهم  المرضى،  األسرى 
مصابون باألورام والسرطان بدرجات 
ناصر  األسير  حالة  أصعبها  متفاوتة، 

أبو حميد.

10 طلقات هي التي أطلقها منفذ عملية القدس المحتلة، 
األسير أمير الصيداوي )26 عاماً(، في 10 ثوان فقط، 
أصاب خاللها 9 مستوطنين كانوا في حافلة استهدفها 

المنفذ قرب منطقة باب العامود.  
اعتقاله،  االحتالل  أعلن  الذي  الصيداوي،  األسير 
طاردته قوات االحتالل الخاصة، وأجهزة أمن االحتالل 
6 ساعات متواصلة، وحاصر واعتقل أسرته، مشكاًل 

حالة من الضغط عليه.
التي  العملية  جاءت  األمنية،  التحصينات  كل  ورغم   
دالالت  يحمالن  ومكان  توقيت  في  الصيداوي،  نفذها 
مهمة، ولتشّكل حالة من الصدمة لقادة االحتالل، الذين 
يتسابقون في الوصول إلى قبة الكنيست وقيادة الكيان؛ 
ليكونوا أمام إصرار فلسطيني على مواجهة كل الجرائم 

بالمقاومة وبأشكالها المختلفة.  
أكد  منصور،  عصمت  الصهيوني،  الشأن  في  الخبير 
فلسطينية  دالالت  حملت  المحتلة،  القدس  عملية  أن 

تربك  العملية  أن  إلى  مشيراً  لالحتالل،  وموجهة 
خاص  حديث  في  منصور،  وقال  االحتالل.  حسابات 
بشكلها  "العملية  لإلعالم":  الفلسطيني  لـ"المركز 
في  تأتي  فهي  مهمة؛  دالالت  تحمل  ومكانها  وتوقيتها 
ذروة النشوة التي يعيشها قادة االحتالل بعد عملية غزة 
ولم  يتضرروا،  لم  أنهم  وشعورهم  نابلس،  واغتياالت 

تقع إصابات لديهم".  
حسابات  أربكت  القدس،  عملية  أن  منصور  وذكر 
وحققوا  سريعة،  كانت  عمليات  تنفيذهم  بعد  االحتالل 
عسكريين  لقادة  اغتياالت  في  تمثلت  إنجازات  فيها 

ولمطلوبين في نابلس وغزة.  
االحتالل  حسابات  تربك  القدس  "عملية  وأضاف: 
أن  على  مشدداً  النصر"،  نشوة  وتفقده  االنتخابية، 
وال  والقوة،  األمن  االحتالل  تفقد  المقاومة  "عمليات 
الذي  األمان  والمستوطنين  لالحتالل  تحقق  أن  يمكن 

يطمحون إليه".  

وأردف قائاًل: "حالة االحتقان التي يعيشها شعبنا ال بد 
أن يُعبر عنها من خالل هذا النوع من العمليات، وإن 

الصراع ال يزال مستمرا ومفتوحا مع االحتالل".  
ستنعكس  وتأثيراتها،  العملية  دالالت  أن  إلى  وأشار 
دولة  في  الجارية  االنتخابية  الجولة  على  انتخابيا 
فإن  العمليات،  أجواء  ظل  "في  قائاًل:  االحتالل، 
نتائجها على االنتخابات أكثر شيء يخشاه المسؤولون 
على  يتنافسان  اللذين  وغانتس  لبيد  وخاصة  الصهاينة 

رئاسة الحكومة القادمة".  
وأوضح منصور أن العملية تثبت للمرة األلف أن األمن 
وقال:  القوة.   من  مزيد  أو  القوة  من خالل  يتحقق  ال 
تمنع  ال  إجراءاتهم،  وكل  االحتالل،  تحصينات  "كل 
هناك  يكون  أن  الخشية  من  تزيد  العمليات، وهي  هذه 
عمليات أخرى، خاصة أن عامل المحاكاة وكل نجاح 

عملية هو عملية مقدمة لعمليات أخرى".
أن  منّاع،  ياسر  السياسي،  الكاتب  رأى  جهته،  من 

عملية القدس، تعيد إلى السطح مسألة النظرية األمنية 
في  سيما  ال  بالتآكل  اآلخذة  الردع  وقوة  لالحتالل، 
الضفة الغربية.  وقال منّاع في حديث خاص لـ"المركز 
في  الحدث  هذا  فصل  يمكن  "ال  لإلعالم":  الفلسطيني 
القدس عما يجرى في نابلس وجنين وقطاع غزة، وهذا 
التي أرستها  الساحات  دليل على ترسيخ معادلة وحدة 

معركة سيف القدس، والتأثير المتبادل فيما بينهما".  
التي  خصوًصا  العمليات،  هذه  تعد  "كما  وأضاف: 
تخرج من القدس والداخل المحتل، فشاًل ألجهزة األمن 
أو  بها  التنبؤ  في  فشلت  وببساطة،  ألنها  اإلسرائيلية؛ 
منعها، وهذا يعيدنا إلى نجاعة العمل الفردي المقاوم". 
 ورأى الخبير في الشأن الصهيوني، أن األحداث آخذة 
وتزايد  السياسي  األفق  انعدام  سياق  في  التراكم،  في 
التصاعدي  المنحى  بأن  يعني  ما  االحتالل،  اعتداءات 
ي  سرِّ غير  الحديث  وهذا  االرتفاع،  في  آخذ  لألحداث 

في أوساط االحتالل، وفق قوله.  

االحتالل يعدم ال�صاب املقد�صي ال�صحام اأثناء اعتقاله

"ف�شائل" تنعى ال�شهيد حممد ال�شحام 
وتوؤكد اأنــــه ال رد اإال باملقاومــــة

ا�صت�صهد ال�صاب الفل�صطيني حممد ال�صحام، �صباح اأم�ص، بر�صا�ص القوات اخلا�صة ال�صهيونية التي اقتحمت منزله يف بلدة كفر عقب، 

�صمال القد�ص املحتلة. واأطلقت القوات ال�صهيونية النار نحو راأ�ص ال�صاب ال�صحام مبا�صرة، ومن م�صافة �صفر، ثم تركته ينزف 40 دقيقة 

دون اأن ت�صمح باإ�صعافه، بق�صد اإعدامه.

بطلها االأ�صري اأمري ال�صيداوي 

عملية القد�س.. دالالت التوقيت و�شيناريوهات امل�شتقبل

تفاقم الو�صع ال�صحي لعدد من االأ�صرى املر�صى يف �صجن الرملة

"اأكرث من 700 اأ�شري مري�س يف �شجون االحتالل"
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من مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان 

معجزة اإلسراء

من  الحياة،  في  شركائه  إلى  اإلنسان  ينظر  حين 
من  تحتها  ينضوي  وما  وجماد،  ونبات  حيوان 
أنه مكرَّم ومزوَّد بطاقات  وأنواع؛ سيجد  أصناف 
وإمكانات تفوق ما لدى هذه المخلوقات، وإن تميز 
بعضها عنه في جانب ما. فتكريم اإلنسان يعني 
بقية  خصائص  عن  تتميز  بخصائص  مزوَّد  أنه 
المخلوقات؛ قال تعالى: }وََلَقدْ َكرَّمْنَا بَِني آدَمَ 
وَرَزَْقنَاهُم  وَاْلبَحِْر  اْلبَرِّ  فِي  وَحَمَْلنَاهُمْ 
نْ  مَّ ْلنَاهُمْ عََلىٰ َكثِيٍر مِّ بَاتِ وََفضَّ يِّ مِّنَ الطَّ

خََلْقنَا تَْفضِيًل{ )اإلسراء: 70(. 
والمراد بـ )بني آدم( هنا- كما يقول ابن عاشور- 
جَمِيعُ النَّوِْع؛ َفاْلَوْصَافُ اْلمُْثبَتَُة هُنَا ِإنَّمَا 
هِيَ َأحَْكامٌ لِلنَّوِْع مِنْ حَيُْث هُوَ، َكمَا هُوَ 
اْلجَمَاعَاتِ.  ِإَلى  تُسْنَدُ  الَّتِي  اْلَحَْكاِم  شَْأُن 
َأيْ  َكِريمًا،  جُعل  أنه  )التكريم(  بـ  والمقصود 
َذلِيٍل فِي صُورَتِهِ  وََل  مَبُْذوٍل  َغيْرَ  نَفِيسًا 
َفِإنَّ  بَشَرَتِهِ؛  وَفِي  مَشِْيهِ  حَرََكةِ  فِي  وََل 
وََل  النََّظاَفَة  يَعِْرفُ  َل  اْلحَيَوَانِ  جَمِيعَ 
وَاْلمَْأَكِل، وََل  اْلمَضْجَِع  تَرْفِيهَ  وََل  اللِّبَاسَ، 
رَاِب،  وَالشَّ عَاِم  الطَّ تَنَاوُِل  َكيْفِيَّةِ  حُسْنَ 
مَا  وَدَْفعَ  يَنَْفعُهُ  لِمَا  الِسْتِعْدَادَ  وََل 
يَضُرُّهُ، وََل شُعُورَهُ ِبمَا فِي َذاتِهِ وَعَْقلِهِ 
وَاْلَقبَائِحَ  مِنْهَا  َفيَسْتَِزيدُ  اْلمَحَاسِِن  مِنَ 
عَِن  اْلخُُلوَّ  بَْلهُ  وَيَدَْفعُهَا،  َفيَسْتُرُهَا 
ِر  َطوُّ التَّ َقبُوِل  وَعَنْ  نَائِعِ،  وَالصَّ اْلمَعَاِرفِ 

فِي َأسَالِيِب حَيَاتِهِ وَحَضَارَتِهِ. 
ْكِريِم ِبَأنَّ اإْلِنْسَاَن  َل ابْنُ عَبَّاٍس لِلتَّ وََقدْ مَثَّ
يَنْتَِهشُ  َل  َأنَّهُ  يُِريدُ  ِبَأصَاِبعِهِ،  يَْأُكُل 
عَامَ بفمه بل ِبرَْفعِهِ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ، وََل  الطَّ
يَْكرَعُ فِي اْلمَاِء بَْل يَرَْفعُهُ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ. 
رَاِب ِبَقدٍَح  عَاِم ِبمِغْرََفةٍ وَالشَّ َفِإنَّ رَْفعَ الطَّ
تَنَاوٌُل  وَهُوَ  ْكِريِم  التَّ ِزيَادَةِ  مِنْ  َفَذلِكَ 
التكريم  هذا  مظاهر  تعددت  وقد  ِباْليَدِ”)]1[(. 
ل به اهلل تعالى على اإلنسان، ليشمل  الذي تفضَّ
اإلنسان  أمور مادية ومعنوية؛ تتصل بخلق  عدة 
وفاعلية،  بمرونة  مهمته  ممارسة  من  وتمكينه 
كما تتصل بهداية اإلنسان وإعانته على اإليمان 
والستقامة وصونه من النحراف والغواية. ومن 

أهم هذه المظاهر: 
حسن الخَلق والصورة 

مخصوصة  هيئة  على  اإلنسان  اهلل  خلق  فقد 
تتصف بالمرونة والقوة، وتمكنه من أداء وظائفه 
وقد  حاجاته..  وقضاء  الرض  وعمارة  السعي  في 
أوضح هذا المرَ َقسَمُ سورة التين، وعبَّرت عنه 

اعْتِدَاُلهُ  وَهُوَ  تَْقِويٍم{؛  }َأحْسَِن  بـ  السورة 
ِرينَ.  ُة اْلمَُفسِّ وَاسْتِوَاُء شَبَاِبهِ، َكَذا َقاَل عَامَّ
وَهُوَ َأحْسَنُ مَا يَُكوُن، لن اهلل خََلقَ كلَّ شيء 
منكبًا على وَجِْههِ، وَخََلقَ اإلنسان مُسْتَِويًا، 
ِبهَا.  يَْقِبضُ  وََأصَاِبعُ  ويد  َذلِقٌ،  لِسَاٌن  وََلهُ 
ِباْلعَْقِل،  مُزَيَّنًا  َطاهٍِر:  بْنُ  بَْكِر  َأبُو  وََقاَل 
مَدِيدَ  مِْييِز،  ِبالتَّ مَهْدِيًّا  لِْلَمِْر،  يًا  مُؤَدِّ
ابْنُ  وقال  ِبيَدِهِ.  مَْأُكوَلهُ  يَتَنَاوَُل  اْلَقامَةِ، 
:” َليْسَ هلِلَّ تَعَاَلى خَْلقٌ َأحْسَنُ مِنَ  اْلعَرَِبيِّ
ا عَالِمًا، َقادِرًا  اإْلِنْسَانِ، َفِإنَّ اهللَّ خََلَقهُ حَيًّ
مُدَبِّرًا  بَصِيرًا،  سَمِيعًا  مُتََكلِّمًا،  مَِريدًا 

حَكِيمًا. 
وَهَذِهِ صَِفاتُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ”. َفهََذا يَدُلُّكَ 
بَاطِنًا  اهللَّ  خَْلِق  َأحْسَنُ  اإْلِنْسَاَن  َأنَّ  عََلى 
تَرْكِيٍب:  وَبَدِيعَ  هَيَْئةٍ،  جَمَاَل  وََظاهِرًا، 
جَمَعَهُ،  ِبمَا  دْرُ  وَالصَّ فِيهِ،  ِبمَا  الرَّْأسُ 
َطوَاهُ،  وَمَا  وَاْلَفرْجُ  حَوَاهُ،  ِبمَا  وَاْلبَْطنُ 
وَمَا  وَالرِّجَْلنِ  بََطشَتَاهُ،  وَمَا  وَاْليَدَانِ 
ِإنَّهُ  اْلَفَلسَِفُة:  َقاَلتْ  وَلَِذلِكَ  احْتَمََلتَاهُ. 
اْلعَاَلمُ اْلَصْغَرُ، ِإْذ ُكلُّ مَا في المخلوقات جُمع 

فيه”)]2[(. 
صون حقوقه الساسية 

فمن مظاهر تكريم اإلنسان أن حقوقه الساسية 
مصانة  وغيرها،  والموال  والعراض  الدماء  من 
فمن  بالحق؛  إل  عليها  الجور  يجوز  ل  محفوظة؛ 
فعل غير ذلك وقع عليه العقاب دون محاباة ول 
مجاملة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: }ِإنَّ اهللَّ 
وَِإَذا  َأهْلِهَا  ِإَلىٰ  اْلَمَانَاتِ  وا  تُؤَدُّ َأن  يَْأمُرُُكمْ 
حََكمْتُم بَيْنَ النَّاِس َأن تَحُْكمُوا ِباْلعَدِْلۚ  ِإنَّ 
ا يَعُِظُكم ِبهِ ۚ ِإنَّ اهللَّ َكاَن سَمِيعًا  اهللَّ ِنعِمَّ
بَصِيرًا{ )النساء: 58(. وهذه اآلية قيل إنها نزلت 
في عثمان بن طلحة؛ قبض منه النبي صلى اهلل 
عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فدخل 
عثمان  فدعا  يتلوها،  وهو  خرج  ثم  البيت  به 
كثير  ابن  ب  عقَّ وقد  المفتاح.  إليه  ودفع  إليه، 
على ذلك بالقول: “وسواء كانت نزلت في ذلك أو 
ل، فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية: هِيَ لِْلبَرِّ وَاْلَفاِجِر، َأيْ: هِيَ َأمْرٌ لُِكلِّ 

َأحَدٍ”)]3[(. 
إنزال المنهج وتوضيح الصراط

يهبطا  أن  وحواء  آلدم  تعالى  اهلل  أذن  حينما   
من  عليهما  تفضل  كما  تعالى  فإنه  الرض  إلى 
“الرزق” بما يكفل حياتهما، تفضل عليهما أيضًا 
المستقيم؛  الصراط  يهديهما  الذي  بـ”المنهج” 

شيطان؛  لنزغة  أو  نفس  لهوى  يتركهما  فلم 
وإنما ضمن لهما المنهج وطالبهما بالتزامه: }َقاَل 
لِبَعٍْض  بَعْضُُكمْ   ۚ جَمِيعًا  مِنْهَا  اهِْبَطا 
َفمَِن  هُدًى  نِّي  مِّ يَْأتِيَنَُّكم  ا  َفِإمَّ  ۚ عَدُوٌّ 
)طه:  يَشَْقىٰ{  وََل  يَضِلُّ  َفَل  هُدَايَ  اتَّبَعَ 
123(. فلو تُرك اإلنسان بل منهج لكان في ذلك 
شقاء له وغواية. ونحن نرى شيًئا من أثر ذلك في 
الوحي واتبعت  التي عميت عن طريق  الحضارات 
وشقيت  الردى  مهاوي  في  فتخبطت  أهواءها، 
بعقولها وفلسفاتها وشهواتها؛ لن الوحي يحفظ 
ويوفر  الزيغ،  من  والنفوس  الضلل  من  العقول 
ول  أداة  له  تملك  ل  فيما  البحث  مشقة  عليها 

تستطيع إليه سبيًل! 
تلبية المنهج للحاجات الروحية والمادية 
أن جعل اهلل  لإلنسان  اإللهي  التكريم  من  كذلك 
الروحية  اإلنسان  حاجات  يلبي  منهجه  تعالى 
والمادية على السواء؛ لن اهلل سبحانه هو أعلم 
بخلقه وبصنعته: }َأَل يَعَْلمُ مَنْ خََلقَ وَهُوَ 
اللَّطِيفُ اْلخَِبيرُ{ )الملك: 14(. فاإلنسان مخلوق 
بإقامة  ومكلَّف  الروح،  ونفخة  الطين  قبضة  من 
وظائفه  تنفصل  ول  الرض؛  وعمارة  المنهج 
حاجاته  في  كذلك  والمر  الروحية،  عن  المادية 
من  وكان  الترابط..  حيث  من  والروحية  المادية 
الناحيتين؛  هاتين  ا  ملبيًّ المنهج  يأتي  أن  اللزم 
تأملنا  وإذا  عنتًا!  ولقي  اإلنسان  شقي  وإل 
توفي  وجدنها  وتشريعاته  اإلسلم  توجيهات 
هاتين الناحيتين حقهما، دون أن تُلجئ اإلنساَن 
إلى زهد روحي يحرمه من التمتع بالطيبات، ودون 
أشواق  غافًل عن  الجسد  ملذات  في  ينغمس  أن 
ارَ اآْلخِرََة  الروح : }وَابْتَِغ فِيمَا آتَاكَ اهللَّ الدَّ
ۚ وََأحِْسن  نْيَا  ۚ وََل تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
اْلَفسَادَ  تَبِْغ  وََل   ۚ ِإَليْكَ  اهللَّ  َأحْسَنَ  َكمَا 
اْلمُْفِسدِينَ{  يُحِبُّ  َل  اهللَّ  ِإنَّ   ۚ اْلَرِْض  فِي 

)القصص: 77(. 
التعرف  بعد  نشير-  أن  بمكان،  الهمية  ومن 
إلى  لإلنسان-  اإللهي  التكريم  مظاهر  أهم  على 
ضرورة أن يدرك اإلنسان أن هذه الطاقات الكبيرة 
واإلمكانات الهائلة التي زُوِّد بها، إنما جاءت لتعينه 
على المهمة التي ُكّلف بها، ولتساعده على اجتياز 
التي  المانة  أداء  الذي وُضع فيه، وعلى  الختبار 
الحياة في مهمة محددة  تحملها. فاإلنسان بهذه 
وتكليف  اختبار  وفي  الرض،  وعمارة  التعبد  من 
يُخلق  لم  النواهي..  واجتناب  الوامر  التزام  من 

عبًثا ولن يُترك سدى

الخارق  المر  وهي  بمعجزة:  عادة  الرسول  إرسال  أو  النبي  نبوة  تقترن 
للعادة، إلثبات النبي أو الرسول صدقه أمام قومه، وأنه نزل عليه الوحي 
من ربه، ومن المعروف أن اهلل تعالى أيّد نبينا محمدا صلى اهلل عليه 
النبياء قبله، وقد ينفرد بـ معجزة ل  وسلم بمعجزات مثل معجزات 

يماثله فيها نبي سابق، مثل انشقاق القمر، و اإلسراء والمعراج . 
وكان حادث اإلسراء قبل الهجرة بعام أو بعام ونصف، وكان ذلك في 
رجب، والنبي صّلى اهلل عليه وسّلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة 
الصحيفة:  شق  بعد  كان  ذلك  أن  والمتحقق   ، يوما  وعشرين  أشهر 
وافتتح  المطلب.  وبني  هاشم  لبني  قريش  قبائل  مقاطعة  وثيقة 
سورة  من  التالية  اآلية  في  الموجز  بخبره  اإلسراء  سورة  تعالى  اهلل 
اإلسراء المكية: قال تعالى: } سُبْحاَن الَّذِي َأسْرى ِبعَبْدِهِ َليًْل مِنَ 
اْلمَسِْجدِ اْلحَراِم ِإَلى اْلمَسِْجدِ اْلَْقصَى الَّذِي بارَْكنا حَوَْلهُ لِنُِريَهُ 
1   لفظ   : اإلسراء   اْلبَصِيرُ { سورة  مِيعُ  السَّ ِإنَّهُ هُوَ  آياتِنا  مِنْ 
اهلل  صلى  محمد  وهو  بعبده:  أسرى  وجل  عز  اهلل  أن  يقتضي  اآلية 
عليه وسلم. والمعنى: تنزه اهلل تعالى من كل سوء أو عجز أو نقص أو 
شريك أو ولد، فهو كامل الصفات تام القدرة، فهو الذي أسرى بعبده 
محمد بواسطة الملئكة، في جزء من الليل، وبشخصه جسدا وروحا، 
في تمام اليقظة، ل في المنام، من المسجد الحرام في مكة المكرمة 
إلى المسجد القصى، في بيت المقدس، وعاد إلى بلده في ليلته لن 
وأكثر  والمعجزات.  العجائب  فعل  على  تامة  قدرة  قادر  تعالى  اهلل 

المعبر عنه  المفسرين اتفقوا على أن اإلسراء حدث بالجسد والروح، 
بكلمة »عبده« وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة، 
ل في الرؤيا والمنام، ولو كان مناما لقال اهلل تعالى: بروح عبده، ولم 
يقل: »بعبده« ولو كان مناما، لما كانت فيه آية ول معجزة. ثم عرج 
العرش،  فوق  ما  وإلى  السموات  إلى  وسّلم  عليه  اهلل  صّلى  بالنبي 
حيث فرضت في المعراج الصلة على المؤمنين، وكانت بحق معراج 
والمعراج  اإلسراء  في  أن  خلف  ول  وربه،  العبد  بين  وصلة  المؤمن، 

فرضت الصلوات الخمس على هذه المة. 
ووصف اهلل تعالى ما حول القصى بالبركة من ناحيتين: إحداهما- 
وفي  القطر،  ذلك  في  كانوا  الذين  الرسل  وإرسال  والشرائع  النبوة 
نواحيه ونواديه. الناحية الثانية- النّعم من الشجار والمياه والرض 
التي خص اهلل الشام بها. روى  الخصبة ذات النهار والشجار والثمار، 
ابن عساكر عن زهير بن محمد عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم أنه 
قال: ” إن اهلل تعالى بارك ما بين العريش والفرات، وخص فلسطين 

بالتقديس” وهو ضعيف.
مِنْ  لِنُِريَهُ   { تعالى:  اهلل  قاله  ما  هو   : اإلسراء  من  القصد  وكان   
آياتِنا { أي لنري محمدا بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات، والملئكة، 
والجنة، وسدرة المنتهى وغير ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. 
مِيعُ اْلبَصِيرُ وعيد من  وقوله تعالى في نهاية اآلية: ِإنَّهُ هُوَ السَّ
اهلل تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمدا صّلى اهلل عليه وسّلم 

في أمر اإلسراء، فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك، معناها: إن اهلل هو 
السميع لما تقولون، البصير بأفعالكم، يسمع اهلل أقوال المشركين 
واستهزاءهم  لوقوعه،  واستهجانهم  اإلسراء  حادث  على  وتعليقاتهم 
بالنبي صّلى اهلل عليه وسّلم في إسرائه من مكة إلى القدس، واهلل 

يبصر ما فعل أولئك المشركون، وبما يكيدون لنبي اهلل ورسالته.
الحديث  مصنفات  في  النبوية  والحاديث  الخبار  بذلك  تواترت  وقد   
عن  روي  حيث  اإلسلم،  أقطار  كل  في  الصحابة  عن  وروي  الثابتة، 
عشرين صحابيا. وجّل العلماء على أن اإلسراء كان بشخصه صّلى اهلل 
عليه وسّلم، وأنه ركب البراق من مكة، ووصل إلى بيت المقدس وصّلى 
فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما جاء 
في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلم الذي كان يزور عليه 
البيت الحرام. واإلسراء بكامل شخص النبي صّلى اهلل عليه وسّلم هو 
ول  تشنّع،  أن  قريشا  أمكن  ما  منامية،  الحادثة  كانت  ولو  الصحيح، 
فضّل أبو بكر رضي اهلل عنه بالتصديق، لنه كان أول المصدّقين، 

ول قالت له أم هانئ : ل تحدث الناس بهذا، فيكذبوك.
ِإلَّ  َأرَيْناكَ  الَّتِي  الرُّؤْيَا  جَعَْلنَا  وَما   { تعالى:  بقوله  المراد  وأما   
فِتْنًَة لِلنَّاِس {  اإلسراء: 60 . فهي رؤيا بصرية ل منامية، لنه يقال 
لرؤية العين: رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي اهلل عنها بأن اإلسراء 
تشاهد  لم  صغيرة،  كانت  عائشة  لن  يصح،  لم  فهو  منامية،  رؤيا 

الحادث، ول حدّثت بذلك عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم.
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املـوافق   لـ  18 حمرم 1444 هـ  

ر.ن

أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أن الحرائق التي اندلعت 
في غابة إفري أوزالقن بوالية بجاية مكان انعقاد مؤتمر الصومام 

20 أوت 1956 لم تمس األماكن التاريخية ومن بينها المتحف 
الوالئي للمجاهد والمعلم التاريخي وكل ملحقاته.وأشار بيان 

لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى أن المتحف الوالئي لم 
يتعرض ألي أضرار من مخلفات الحرائق.

وتقدمت الوزارة بشكرها لمواطني قرية إفري أوزالقن معقل 
الثورة وأرض الشهداء على مرافقتهم ومساهمتهم في دعم كل 
الجهود التي بفضلها تمت حماية هذا الموقع التاريخي والحفاظ 

عليه.وتحتفل الجزائر بعد أيام بالذكرى 66 النعقاد مؤتمر 
الصومام يوم 20 أوت الجاري، حيث يعتبر هذا المؤتمر من 

القرارات األولى التي تبنتها مجموعة 22 التاريخية التي فجرت 
الثورة التحريرية.

لقي 41 شخصا مصرعهم وأصيب 14 آخرون جراء حريق نشب 
بكنيسة في منطقة /إمبابة/ شمالي محافظة الجيزة بمصر، حسبما 

ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، نقال عن بيان للكنيسة 
القبطية األرثوذكسية في مصر.وقالت الكنيسة في البيان : "إن 

الحريق شب أثناء قداس ديني", موضحة أنه تم نقل الجرحى إلى 
المستشفى لتلقي العالج.من جهتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية 

"أن فرق الحماية المدنية سيطرت على الحريق 
وتمكنت من إجالء الضحايا , موضحة في بيان 
أن الحريق شب في الدور الثاني بمبنى الكنيسة 

والذي يضم عددا من قاعات الدروس, نتيجة ماس 
كهربائي, ما أدى النبعاث كمية كثيفة من الدخان, 

كانت السبب الرئيسي في حاالت اإلصابات 
والوفيات".وذكر البيان أن ثالثة من عناصر 

الحماية المدنية أصيبوا خالل محاولة السيطرة على 
الحريق.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, 
األجهزة المختصة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 

بشكل فوري. وأمر النائب العام في مصر من 
جهته, بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة حريق 

الكنيسة.من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة والسكان المصرية حسام عبدالغفار : إنه تم 

الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق, حيث تم نقل 55 
حالة إلى المستشفى, ويجري التعامل مع باقي الحاالت المصابة, 
وكذلك حاالت الوفاة, مشيرا إلى رفع حالة االستعداد بمستشفيات 

محافظتي الجيزة والقاهرة للتعامل مع الحاالت المصابة.
واج

نظمت، مؤخرا، مصالح أمن والية المسيلة مداهمات مشتركة 
بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بإقليم اإلختصاص سخر 
لها تعداد بشري وعتاد مادي كبيرين، وذلك في إطار محاربة 

كافة أشكال لمحاربة اإلجرام الحضري.ومست العملية األماكن 
المشبوهة وأوكار الجريمة وشملت عدة أحياء على مستوى قطاع 

اإلختصاص، تم خاللها نصب حواجز مراقبة متنقلة ودوريات عبر 
مختلف الطرق الرئيسية والفرعية ومداهمة النقاط المشبوهة.

وحسب ما أفادت به  خلية اإلتصال والعالقات العامة بأمن والية 
المسيلة،فإنه تم تنقيط701 شخصا باإلضافة إلى تفتيش ومراقبة 

977 مركبة مع توقيف 17 شخصا وإنجاز ملفات قضائية ضدهم 

لتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية 
قصد االستهالك، حيازة سالح أبيض محظور دون مقتضى شرعي  

السكر العلني في الطريق العام، منهم 08 أشخاص محل أحكام 
قضائية وكذا مراقبة 75 محل تجاري مع سحب 20 سجل تجاري 

لتجار مخالفين، هذه العمليات مكنت من حجز أقرص مهلوسة 
ومخدرات )كيف معالج( باإلضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة 

)عصي وسكاكين(، مع تحرير 107 مخالفة وجنحة مرورية وحجز 
مركبة واحدة و27 دراجة نارية بدون وثائق، وذكرت الخلية ذاتها 

أن العملية جرت في ظروف حسنة وسط إستحسان المواطنين.
محمد قرين

تمكنت عناصر أمن دائرة الرقاصة من حجز 70 قنطار من 
الفرينة على طبيعتها األصلية و20 قنطار من مادة النخالة في إطار 

ممارسات تجارية غير شرعية وإنعدام الفواتير.حيثيات القضية 
تعود إثر معلومات مفادها وجود شاحنة محملة بمادة الفرينة بحوزة 

شخص لغرض المضاربة، عليه تم ثكثيف الدوريات ليتم توقيف 
شاحنة من نوع هينوا بمخرج مدينة الرقاصة، بعد عملية المراقبة 
تبين أنها محملة بمادة الفرينة على طبيعتها األصلية باإلضافة إلى 

مادة النخالة، أين صرح مالكها أنه ال يحوز على سجل تجاري 
إضافة إلى انعدام الفواتير، ليتم التنسيق مع مديرية التجارة وحجز 

الشحنة المقدرة بـ 50 قنطار من الفرينة على طبيعتها األصلية و20 
قنطار من النخالة و تحويلها إلى مديرية أمالك الدولة.بعد استكمال 

اإلجراءات القانونية في شأن القضية تم إنجاز ملف قضائي ضد 
المخالف وإعالم النيابة المختصة

ع.بكيري

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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في ظل تزايد ن�سبة حوادث المرور 

وارتفاع �شحاياها

 �شرطة المدية تكثف 
 من حمالتها التح�شي�شية

 في مجال ال�شالمة المرورية
في ظل االرتفاع الرهيب لنسبة حوادث المرور، 

ومواصلة للجهود الميدانية المبذولة من طرف مصالح 
الشرطة، للوقاية من حوادث المرور، تنظم مصالح 

أمن والية المدية حمالتها التحسيسية و التوعوية 
في مجال الوقاية المرورية بالتنسيق مع مختلف 
الشركاء األمنيين وممثلي شرائح المجتمع، عبر 

الطرق الرئيسية والحواجز األمنية، وكذا محطات 
نقل المسافرين، بهدف مرافقة مستعملي الطريق 

خالل تنقالتهم لتحسيسهم وتوعيتهم بمخاطر حوادث 
المرور، خاصة ونحن في موسم االصطياف والعطلة 

الصيفية التي تكثر فيها حركة السير عبر طرقات 
الوطن خاصة اتجاه المدن الساحلية .

وتهدف هذه الحملة التحسيسية الى توعية مستعملي 
الطريق )السواق ، الركاب، الراجلين( بكل الجوانب 

المتعلقة باحترام وتطبيق قواعد السالمة المرورية 
وتعزيز ثقافة وقائية مرورية لديهم، مع االلتزام 
الصارم باحترام قانون المرور، من خالل تقديم 
اإلرشادات والنصائح الالزمة لهم، بغية تجنب 

الكوارث المرورية التي أصبحت تحصد العشرات من 
االرواح يوميا والوصول إلى أعلى مستويات السالمة 
المرورية، مع تذكيرهم بعواقبها الوخيمة للحفاظ على 

أرواحهم وأرواح عائالتهم.
ع.بكيري

الم�سيلة:

 الإطاحة بمبحوث 
عنه في عدة ق�شايا

تمكن عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري 
الرابع بأمن والية المسيلة من توقيف شخص مطلوب 

في عدة قضايا. وحسب ما أفاد به بيان صادر عن 
خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني 

فالقضايا المنسوبة للمعني تمثلت في التهديد باإلعتداء 
بواسطة سالح أبيض )سكين( مع العود، الضرب 

والجرح العمدي بواسطة سالح أبيض )سكين( 
المفضي إلى عجز أكثر من 15 يوما مع العود وحمل 

سالح أبيض محظور دون مقتضى شرعي. وأورد 
المصدر أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية 

المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة 
إعادة التربية بالمسيلة من أجل التهم المذكورة سالفا.

...وتوقيف مروج مخدرات

أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري 
الثالث بأمن والية المسيلة شخص من بتهمة ترويج 
المخدرات )كيف معالج(،حسبما أفاد به بيان صادر 

عن خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك 
األمني.

وذكر البيان أن وقائع القضية بدأت على إثر ورود 
معلومات للمصلحة مفادها وجود شخص يقوم بترويج 

المخدرات بقطاع اإلختصاص، حيث مكنت فريق 
التحقيق من اإلطاحة به وحجز كمية من المخدرات 
قدر وزنها بـ 136 غرام من الكيف المعالج .وأشار 

البيان إلى أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات 
القضائية المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع 
بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة من أجل الحيازة غير 

الشرعية للمخدرات بغرض اإلتجار.
محمد ق

�سمحت بتوقيف 371 �شخ�ص 

 �شرطة بومردا�س تعالج
 282 ق�شية وتحجز 1753 

قر�س مهلو�س �شهر جويلية

عالجت شرطة بومرداس خالل شهر جويلية المنقضي 
282 قضية، وتم خاللها حجز 1753 قـرص 

مهلـوس. وقالت مصالح أمن والية بومرداس في 
بيان لها، بأن عملياتها خالل شهر جويلية الفارط للحد 
من انتشار مختلف اآلفات االجتماعية مكنت مختلف 
األفواج العملياتية الشرطية التابعة العاملة في الميدان 
بقطاع االختصاص، من معالجة 282 قضية إجرامية 

خالل شهر جويلية الفارط. 
وقد تمثلت أبرز هذه القضايا المتعلقة بالمساس 

باألشخاص أين عالجت 124 قضية وجرائم المساس 
باألموال والممتلكات بـ 46 قضية معالجة، إضافة 
إلى جرائم المخدرات بـ 50، عالوة على الجرائم 
االقتصادية وكذا المعلوماتية والتي بلغ عددها 16 

قضية.
وتم خالل العمليات الشرطية حجز 1753 قرص 

مهلوس و67غ من المخدرات، وقد تورط في كل هذه 
الجرائم 371 شخص مشتبه فيهم، وبعد استكمال كافة 

إجراءات التحقيق تم تقديم المتورطين أمام الجهات 
القضائية المختصة إقليميا.

ف.م

تندوف:

 6 قتلى و15 جريحا في حادث مرور 
على الطريق الوطني رقم 50

لقي ستة )6( أشخاص مصرعهم فيما أصيب 15 
آخرين في حادث مرور وقع أمس على الطريق 
الوطني رقم )50( بوالية تندوف، حسبما أفادت 

مصالح الحماية المدنية . 
ووقع الحادث بالقرب من قرية حاسي خبي اثر 

اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تضمن خط بشار/
تندوف وشاحنة مقطورة، مما أدى إلى مصرع ستة 
)6( أشخاص بعين المكان ) 4 نساء مسافرات على 

متن الحافلة وسائق الشاحنة ومرافقه(، كحصيلة 
أولية، حسب ذات المصدر . وتم إجالء ضحايا 
الحادث والجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات 

بقرية حاسي خبي.  وفتحت الجهات األمنية المختصة 
تحقيقا للكشف عن مالبسات الحادث.

�س.ز

ب�سبب حوادث المرور: 

وفاة 4 اأ�شخا�س واإ�شابة 141 اآخرين 

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 141 آخرون بجروح 
على اثر 124 حادث مرور وقع على مستوى 

المناطق الحضرية نهاية األسبوع المنصرم، حسب 
حصيلة كشفت عنها أمس مصالح األمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن سبب وقوع هذه الحوادث 
يعود بالدرجة األولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا اإلطار, تجدد المديرية العامة لألمن الوطني 
دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام 
قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, 
كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم األخضر 
1548 وخط النجدة 17 لتلقي البالغات على مدار 

24 ساعة.
ر.ن

عندما يوظف نظام 
المخزن ورقة الدين..

في محاولة بائ�سة لزرع الفتنة بين اأبناء 

الأمة الواحدة ومحاولة اإ�سعال نار الحرب بين 

الم�سلمين، لجاأ نظام المخزن ممثال في الملك 

محمد ال�ساد�س اإلى توظيف رئي�س التحاد 

العالمي للعملماء الم�سلمين، اأحمد الري�سوني، 

الذي اأدلى بت�سريحات مثيرة للفتنة بين 

ال�سعوب العربية الإ�سالمية.

رئي�س التحاد العالمي للعلماء الم�سلمين 

تطاول بت�سريحاته الأخيرة على الجزائر، 

خا�سة حين دعا للجهاد بولية تندوف 

التي تعتبر ولية جزائرية، بالإ�سافة اإلى 

عدم اعترافه ب�سيادة دولة موريتانيا وعدم 

اعترافه ب�سرعية ال�سحراء الغربية.

اإن ت�سريحات الري�سوني التي هلل من خاللها 

لحرب و�سيكة بين الجزائر والمغرب تحت 

غطاء الجهاد، ت�سير اإلى عمق تغلغل الكيان 

ال�سهيوني الذي بات يتحكم في دواليب 

ال�سلطة المغربية واأ�سبح قادرا على توظيف 

حتى رجال الدين، ناهيك عن كون �سخ�سية 

مثل الري�سوني تكون قد ا�ستغلت منبرا 

عالميا للترويج للفتنة ون�سرة اأعداء المة 

الإ�سالمية ككل، خا�سة عندما يتعلق الأمر 

بنظام مغربي عميل للكيان ال�سهيوني.

بكل وقاحة ا�ستغل هذا ال�سخ�س الدين 

و�سلطته الدينية ليقرع طبول الحرب ويرزع 

الفتنة بين اأبناء الأمة الإ�سالمية، في محاولة 

منه لتغليط الراأي العام المغاربي والعربي 

وكذا الإ�سالمي وبابعاده عن حقيقة نظام 

المخزن الذي ينتهك كل حقوق الحياة بعد 

ان انبطح لليهود وفك حزام ال�سرف..هكذا 

يكون الدعاة على اأبواب جهنم، ل �سيما عندما 

ت�سترى ذممهم من قبل حكام عمالء لكيان 

يحمل في طياته مر�سا خبيثا يدمر كل خاليا 

الحياة في العالم.

ت�سريحات الري�سوني باتت خطرا لي�س 

على منطقة المغرب ككل، بل هي �سرب في 

ال�سميم لم�سداقية هذه الهيئة العالمية 

التي يتراأ�سها ومن هذا وجب تحقيق هبة 

وطنية وعالمية للت�سدي له واإبعاده عن كل 

منابر القيم وال�سرف التي تمثل الم�سلمين 

حيثما وجدوا، بل ومعاقبته على مثل هذه 

الت�سريحات الدنيئة والماأجورة التي ل تخدم 

في نهاية المطاف اإل الأنظمة العميلة لبني 

�سهيون.

عزيز طواهر

وزارة المجاهدين  تو�سح

مقر انعقاد موؤتمر ال�شومام 
لم يت�شرر من الحرائق

فرق الحماية المدنية �سيطرت على الحريق وتمكنت من اإجالء ال�سحايا

 هالك 41 �شخ�شا واإ�شابة 14 اآخرين
 في حريق بكني�شة �شمال م�شر

الم�سيلة:

مداهمات اأمنية م�شتركة بين الأمن والدرك لمحاربة الإجرام الح�شري

اأمن دائرة الرقا�سة بولية البي�س 

حجز 50 قنطار من الفرينة و20 قنطار من مادة النخالة
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