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 ح�ضب ما اأكده وزير القطاع 

عبد الرحمن بن ب�زيد

  �لنظــــــــــــام �لتعاقـــدي 
مفتاح �إ�شالح �لمنظومـــة 
�ل�شحيــــــة بالجز�ئـــــــــر

قطعنا �أ�شو�طا مهمة لالنتقال من �لإد�رة �لعادية �لتقليدية �إلى �لإد�رة �لرقمية
وزير الرقمنة 

واالح�ضائيات، ح�ضين 

�ضرحبيل ي�ؤكد:



الرحمان،  عبد  بن  أيمن  األول،  الوزير  ترأس 
المشروع  حول  تمحور  للحكومة،  اجتماعا 
األراضي  على  االمتياز  منح  لقانون  التمهيدي 
والموجهة  للدولة  الخاصة  لألمالك  التابعة 
التحضيرات  تقدم  ومدى  االستثمارية  للمشاريع 
للسكان  السادس  العام  اإلحصاء  بإنجاز  المتعلقة 

واإلسكان واحتفاالت الذكرى الستين لالستقالل.
وأورد بيان لمصالح الوزير األول، ان  اجتماع 
الحكومة األخيرة الذي ترأسه أيمن بن عبد الرحمن، 
تناول عديد الملفات والقطاعات، ففي قطاع المالية 
االول عنه، عرضا حول مشروع  المسؤول  قدم 
تمهيدي لقانون يعدل ويتمم األمر رقم 08 ـ 04 
يحدد  الذي   ،2008 سبتمبر  الفاتح  في  الـمؤرخ 
األراضي  على  االمتياز  منح  وكيفيات  شروط 
التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز 
في  المراجعة  هذه  وتندرج  استثمارية،  مشاريع 
الرامية،  الجمهورية  رئيس  تعليمات  تنفيذ  إطار 
واالختالالت  بالنقائص  التكفل  إلى  فحسب  ليس 
وتسيير  منح  في  الساعة  حد  إلى  لوحظت  التي 
تشجيع  إلى  أيضا  تهدف  بل  االقتصادي،  العقار 
منح  خالل  من  االقتصادي  واألداء  الشفافية 
مشاريع  إنجاز  أجل  من  العقار  على  االمتيازات 

العمل،  ولمناصب  للثروات  محدثة  استثمارية 
إلى  القانون  لهذا  التمهيدي  المشروع  يهدف  كما 
على  االمتيازات  منح  كيفيات  ومواءمة  مراجعة 
الشفافية  العقار االقتصادي بغرض ترسيخ طابع 
والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين 
من  االستثمار  مناخ  تحسين  وبالتالي  ومرافقتهم، 

خالل بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
4 وكاالت وطنية لمنح العقار 
االقتصادي الموجه لالستثمار

يتمثل  مقترح  إصالح  أهم  فإن  الصدد،  وبهذا 
وتتمتع  مستقلة،  وطنية  وكاالت  أربع  إنشاء  في 
لتتكفل  المالية،  واالستقاللية  القانونية  بالشخصية 
االقتصادي  العقار  منح  بمهام  الدولة،  لحساب 
المشاريع  تنفيذ  ومتابعة  لالستثمار  الـموجه 
هذا  مشروع  أن  كما  اإلطار،  هذا  في  المنجزة 
لمجلس  قادم  اجتماع  خالل  دراسته  سيتم  النص 

الوزراء.
وسائل تكنولوجية حديثة إلنجاح 

اإلحصاء العام للسكان
واإلسكان،  للسكان  العام  اإلحصاء  مجال  وفي 
قدمه  مشترك  عرض  إلى  الحكومة  استمعت 

المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  من  كل 
والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية 
لإلحصاء العام للسكان واإلسكان، ووزير الرقمنة 
التحضيرات  تقدم  مدى  حول  واإلحصائيات، 
للسكان  السادس  العام  اإلحصاء  بإنجاز  المتعلقة 

واإلسكان.
المهيكلة  الوحيدة  اإلحصائية  العملية  تعد  وإذ 
المنجزة بصفة شاملة، فإن اإلحصاء العام للسكان 
واإلسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات 
ومجموعة من المؤشرات االجتماعية االقتصادية 
العمومي  القرار  صنع  مسار  بتنوير  تسمح  التي 
من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية 

وتحسين الخدمة العمومية.
التحضيرية  األشغال  كل  أن  إلى  أشير  كما 
المعلوماتي  الحل  وكذا  استكملت  قد  الخرائطية 
بصفة  وإرسالها  المعلومات  لجمع  الـمخصص 
الديوان  تصرف  تحت  توضع  وسوف  آنية. 
حديثة  تكنولوجية  وسائل  لإلحصائيات،  الوطني 
اإلحصائية  المعلومات  جمع  عملية  بتيسير  كفيلة 
المتعلقة باإلحصاء العام للسكان واإلسكان، وذلك 
تقليص  مع  المعطيات  استغالل  تسهيل   قصد 

تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها.

�إميان. �س

االجتماع بحث االإح�ساء العام لل�سكان واحتفاالت الذكرى الـ60 لال�ستقالل

احلكومة تناق�ش تعديل الأمر املتعلق مبنح المتياز على الأرا�ضي
 ناق�س اجتماع احلكومة املنعقد اأول ام�س، برئا�سة الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمن، عديد امللفات 

الهامة على اكرث من �سعيد اأبرزها ملف منح االمتياز على االأرا�سي التابعة لالأمالك اخلا�سة للدولة 

واملوجهة الإجناز م�ساريع ا�ستثمارية، كما بحث  مدى تقدم التح�سريات املتعلقة باإجناز االإح�ساء العام 

ال�ساد�س لل�سكان واالإ�سكان، وغريها من الق�سايا املهمة.

أمس،  قوجيل،  صالح  االمة  مجلس  رئيس  أّكد 
لتطوير  الجزائر  توليه  الذي  الخاص  االهتمام 
عالقاتها مع تركيا على جميع األصعدة، في إطار 
البلدين،  تجمع  التي  والتعاون  الصداقة  اتفاقية 
اوضح  الذي  الجمهورية  رئيس  بتصريح  مذكراً 
الجزائرية  الثنائية  "العالقات  بأّن  خالله  من 

التركية ستتطور أكثر مما هو متصور".
صالح  للبرلمان  العليا  الغرفة  رئيس  استقبل 
بالجزائر  تركيا  جمهورية  سفيرة  أمس،  قوجيل، 
زيارة  له  أدت  التي  قوكتاس،  اوقديمير  ماهينور 
سمح  اللقاء  أن  للمجلس  بيان  وأورد  مجاملة، 
البينية  البرلمانية  العالقات  راهن  باستعراض 
وبحث فرص تعزيز وتنسيق المواقف في مختلف 
وتبادل  الدولية.  البرلمانية  والفضاءات  المحافل 

الزيارات البرلمانية عن طريق تفعيل مجموعات 
األخوة والصداقة البرلمانية، باإلضافة إلى تبادل 
البلدين  بين  الشراكة  تعزيز  سبل  حول  الرؤى 
الصديقين على ضوء مخرجات زيارة الدولة التي 
إلى  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أداها 
تركيا منتصف شهر ماي المنصرم والتي تكللت 

بالتوقيع على اتفاقيات في عديد المجاالت..
ارتياحها  التركية  السفيرة  أبدت  جهتها،  من 
لمستوى التعاون الذي يربط بلدها بالجزائر والذي 
زمن  حتى  يتوقف  ولم  تصاعدياً،  منحًى  يعرف 
تفشي جائحة كورونا. معربًة عن استعداد تركيا 
لتعميق العالقات مع الجزائر للوصول إلى اآلفاق 
النتائج  بعد  خصوصاً  الطرفين،  ينشدها  التي 
المبهرة للزيارة األخيرة للرئيس تبون إلى تركيا، 

إلى  الولوج  في  تعبيرها  والتي ستسمح على حد 
مرحلة جديدة في العالقات بين البلدين.

اإلقليمية  المسائل  باستعراض  اللقاء  سمح  كما 
في  كالوضع  المشترك،  االهتمام  ذات  والدولية 
ليبيا، الساحل، األوضاع في فلسطين والصحراء 
الغربية المحتلتين. ناهيك عن التداعيات السياسية، 
 - الروسية  للحرب  المقلقة  واألمنية  االقتصادية 
رئيس  عاود  أين  أجمع.  العالم  على  األوكرانية، 
مجلس األمة، التذكير بأّن العالم مقبل على تغيير 
الجيو  الخارطة  وفي  القوى  معادلة  في  جوهري 
بصفة  التفكير  يحتّم  الذي  األمر  استراتيجية، 
مستعجلة في بلورة قراءة جّدية وموضوعية في 

رسم معالم الشراكات بين الدول.
إ. س

يف جو مهيب بح�سور كبار امل�سوؤولني يف الدولة 

جثمان الفقيد حمند اأو�ضعيد بلعيد 
يوارى الرثى مبقربة �ضيدي يحيي

ووري الثرى، أمس، بمقبرة سيدي يحيي بالجزائر العاصمة، جثمان الوزير 
والناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد الذي وافته 

المنية، أول أمس، عن عمر ناهز 75 سنة إثر مرض عضال. 
وجرت مراسم تشييع الجنازة بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية و 

الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، 
عبد العزيز خلف، و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعالقات الخارجية، 
عبد الحفيظ عالهم ، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية 

بوعالم بوعالم، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف باألرشيف والذاكرة 
الوطنية عبد المجيد شيخي، إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية 

والتهيئة العمرانية، كمال بلجود و وزير االتصال محمد بوسليماني.
وفي كلمة تأبينية، أبرز الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون، مناقب 
و مآثر الفقيد الذي كان "وطنيا صادقا ومناضال فّذا، لم يتوان عن خدمة الوطن 

والدولة بتفان وإخالص وكفاءة تنم عن نظرة ثاقبة، في شؤون إدارة الدولة".
وذكر عقون بما عرف عن الراحل من "دماثة الخلق وصدق الكلمة وحصافة 
الرأي"، حيث كان "إعالميا مقتدرا، سخر قلمه وصوته إلعالء كلمة الوطن 
وصوِن إرادته وحماية الثوابت الوطنية، وهو الذي ساير مراحل بناء الدولة 

في حقب مختلفة، في مراكِز المسؤولية وبخاصة اإلعالمية منها، حيث جعلها 
أداة توعية، في كل أبعادها السياسية والثقافية، لتجسيد أهداف ثورة نوفمبر 

المجيدة في بناء دولة وطنية سيدة، في إطار هوية الجزائر".
كما أبرز أهم ما ميز مسيرة الفقيد التي كانت "حافلة بالعطاء المتواصل"، 

وهو الذي عرف بـ "الجدية والمثابرة، في كل المهام التي أُنيطت به، 
والمسؤوليات التي تقلدها".وقد جعل كل ذلك من الفقيد "مثال الجزائري 

الملتزم بقضايا الوطن، المنافح عنه بالقلم والكلمة التي تحمل حكمة 
وتبصرا نابعتين من رزانة ورصانة تميز بها جيل خدم الجزائر، في أحلك 

الظروف، لم تلن له قناة، ولم يتغير وبقي راسخا في قناعاته التي أهلته 
لتبوء المسؤوليات الهامة، في خدمة الجزائر وطنا ودولة".

وخلص عقون إلى التذكير بأهم المحطات التي ميزت المسار المهني للراحل 
والذي ظل طيلته "متساوقا مع قناعاته" و"واضعا مصلحة الوطِن فوق كل 

اعتبار"، حيث كان "ال يتردد في أي موقف يؤمن به، ويراه صائبا"، ما 
جعل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يختاره ليسند إليه ثالث مهام 
حساسة "قلما اجتمعت في شخص واحد، وزيرا، ومستشارا، وناطقا رسميا".
يذكر أن المرحوم كان قد تولى عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني، 

الذي بدأه صحفيا بالتلفزيون الجزائري ثم مديرا عاما لجريدة "الشعب" و بعدها 
لوكالة األنباء الجزائرية قبل أن يشغل منصب مدير المركز الجزائري لإلعالم 

والثقافة ببيروت )لبنان(.وشغل أيضا منصب سفير الجزائر بالبحرين ومدير 
اإلعالم والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية وكذا ممثل 

الجزائر لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي قبل أن يشغل منصب وزير االتصال.
وقد عين الفقيد في نهاية ديسمبر 2019 وزيرا مستشارا لالتصال، ناطقا 

رسميا لرئاسة الجمهورية، وهو آخر منصب شغله قبل وفاته. وكان الراحل 
قد ترأس حزب الحرية والعدالة لسنوات.

ق. و

الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة  يعزي 
يف وفاة اللواء نامو�ش حميدو

على إثر وفاة اللواء ناموس حميدو بالمستشفى المركزي للجيش، محمد 
الصغير النقاش بعين النعجة بعد مرض عضال، يتقدم الفريق السعيد 

شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة 
مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى 
أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
ع.ط
يف جل�سة عامة تخ�س�س لطرح االأ�سئلة ال�سفوية

اأربعة وزراء امام نواب 
جمل�ش الأمة اليوم

يعقد مجلس األمة، اليوم، جلسة عامة يخصصها لطرح أسئلة شفوية على 
عدد من أعضاء الحكومة، ووفق ما جاء في بيان للمجلس، فإن القطاعات 
المعنية تشمل كال من الصناعة، الفالحة والتنمية الريفية، السكن والعمران 
والمدينة وكذا الصحة، كما سيتم خالل نفس الجلسة "إثبات عضوية ثالثة 

أعضاء جدد في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي".
ق. و
ا�ستقبل املدير التنفيذي الآلية التعاون ال�سرطي االإفريقي

لعمامرة يجدد دعم اجلزائر 
لعهدة ون�ضاطات اأفريبول

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، 
المدير التنفيذي  آللية التعاون الشرطي اإلفريقي "أفريبول" الدكتور طارق 

أحمد الشريف الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه. ووفق ما جاء في 
بيان لوزارة الخارجية، فقد أطلع الدكتور شريف وزير الخارجية على آخر 

التطورات فيما يتعلق بالتفعيل التام والفعلي ألفريبول كمؤسسة تعاون شرطي 
افريقي لها دور هام في مكافحة الجريمة العابرة لألوطان واالرهاب.

وبدوره، أشاد لعمامرة بجهود الدكتور شريف خالل سنوات خدمته الخمس 
في الجزائر على رأس هذه المؤسسة االفريقية الهامة وبتعاونه بامتياز مع 

سلطات البلد المضيف، كما جدد دعم الجزائر لعهدة ونشاطات أفريبول 
ولكافة أطر العمل االفريقي المشترك في جميع الميادين.

ق. و

خالل ا�ستقباله �سفرية تركيا باجلزائر

قوجيل يربز الهمية التي توليها اجلزائر لعالقتها مع اأنقرة

جّند جميع الفاعلني لتعزيز مكا�سب هذه الفئة يف يومها العاملي

جمل�ش حقوق الإن�ضان يدعو اإىل �ضمان حقوق وكرامة الطفل
جدد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، دعوته لجميع الفاعلين للعمل على 
توفير بيئة طبيعية تضمن نموا متوازنا وصحة جيدة وكرامة للطفل، داعيا 
الجميع إلى االستمرار في نهج تعزيز المكاسب النوعية في مجال حماية 

وترقية الطفولة.
"جميع  للطفولة،  العالمي  اليوم  إحياء  بمناسبة  له  رسالة  في  المجلس  دعا 
األطراف الفاعلة لتضافر جهودها في سبيل تحقيق بيئة طبيعية تضمن نموا 
متوازنا وصحة جيدة وسالما وكرامة للطفل"، كما أوصى ب"االستمرار 
النوعية" في مجال حماية وترقية هذه الشريحة  المكاسب  في نهج تعزيز 
وبالخصوص "اعتماد نظام تربوي جيد تدمج فيه على نطاق واسع وعميق 
قواعد التربية على حقوق اإلنسان وكذا إيجاد أرضية توافقية للمحافظة على 

المصلحة الفضلى للطفل في جميع األحوال".
احتفال  يوم  مجرد  من  أكثر  هو  جوان  من  الفاتح  أن  المجلس  واعتبر 
عالمي، بل "مناسبة سنوية يجدد فيها التزامه نحو حماية حقوق كل طفل 

الدولي، ومؤسسات  المجتمع  بالمناسبة بجهود  جزائري وترقيتها"، منوها 
الدولة والمجتمع المدني، التي بذلت وهي مشهودة وترجمت أساسا في بنود 
االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لـ20 نوفمبر من سنة 1989 والتي انضمت 
لها الجزائر في 19 ديسمبر 1992، هذه االتفاقية التي  أملت حزمة من 
المبادئ األساسية، منها عدم التمييز واألولوية الممنوحة للمصلحة الفضلى 

للطفل والحق في الحياة والنمو واحترام رأيه.
بحماية  الجزائر  اللتزام  النوعي"  ب"التطور  المجلس  أشاد  وبالمناسبة، 
حقوق الطفل من خالل استكمال النظام القانوني الموزع بين أحكام القانون 
الوطني واالتفاقيات الدولية واإلقليمية، التي صادقت عليها الجزائر بترقية 
مبدئه لمرتبه دستورية، إذ تنص المادة 72 من دستور 2020 أن "تحمي 
الُمتخلى  باألطفال  الدولة  وتكفل  الطفل  حقوق  والدولة  والمجتمع  األسرة 

عنهم أو مجهولي النسب ويقمع القانون العنف ضد األطفال".
إ. س

احلدثاخلمي�ش 02  جوان 2022 املـوافق لـ 03 ذو القعدة 1443 هـ  02

 www.elraed.dz

على هام�س ا�ستقبال لعمامرة املبعوثة اخلا�سة لالحتاد االوروبي ملنطقة ال�ساحل

اجلزائر تبحث تعزيز تعاونها مع الحتاد الوروبي 
لرتقية ال�ضلم والأمن يف افريقيا

بالخارج،  الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
لمنطقة  االوروبي  لالتحاد  الخاصة  المبعوثة  لعمامرة،  رمطان 
الى  بزيارة عمل  تقوم  التي  ديل ري،  كلوديا  ايمانويال  الساحل، 
واالمن  السلم  مسائل  حول  السياسي  الحوار  اطار  في  الجزائر 
التعاون  تعزيز  آفاق  المحادثات  حول  وتمحورت  افريقيا،   في 
واألمن  السلم  ترقية  أجل  من  االوروبي  واالتحاد  الجزائر  بين 

جنوب  الواقعة  الساحل  منطقة  في  خاص  وبشكل  افريقيا،  في 
وامني  ذات طابع سياسي  كبرى  تحديات  تواجه  التي  الصحراء 
واقتصادي، وان الهدف المتوخى يتمثل في تبني الحلول االفريقية 
االجانب  الشركاء  لدن  فاعلية من  اكثر  دعم  مع  افريقيا  لمشاكل 

سيما من االتحاد االوروبي.
ق. و



 وقد أعطى  تأخر وزارة التجارة في اإلعالن 
عن اإلجراءات التنظيمية ألسواق الرحمة التي 
ستفتتحها لبيع اضاحي العيد الفرصة لسماسرة 

األضاحي والوسطاء للتقدم بخطوة عن الوزارة، 
حيث استبق هؤالء تنظيم أسواق الرحمة وبدأوا 

في نشاطهم مبكرا عبر المستودعات المغلقة 
ونقاط البيع غير الرسمية التي بدأت تنظم على 

نطاق ضيق في االحياء والتجمعات السكانية 
في انتظار توسعها بشكل كبير أسبوعين قبل 

العيد، وقد رصدنا في جولة قادتنا امس لبعض 
أحياء العاصمة بدء تسويق االضاحي عبر بعض 

المستودعات التي أّجرها السماسرة في احياء 
العاصمة وبدأوا منذ االن في تسويق الماشية 

ففي بلدية جسر قسنطينة على سبيل المثال يوجد 
حاليا أكثر من 5 مستودعات عبر عدد من احياء 
هذه البلدية من بدأت فعليا في تسويق االضاحي 
والمالحظ أن هذه المستودعات ومن يسيرها من 

سماسرة ووسطاء بدأوا يتلقون طلبات الشراء من 
المواطنين ويستلمون "تسبيقات" على االضاحي 

التي يسوقونها خاصة وأن بعض السماسرة 
أصبحوا مؤخرا يسّوقون اضاحيهم للبيع بالتقسيط 

ويوفرون مزايا وخدمات على البيع على غرار 
خدمة المبيت لغاية ليلية العيد وهو ما يجعل 

الطلبات عليهم تتضاعف. بالمقابل من الواضح 
ان هؤالء السماسرة الذين بدأوا يجتذبون 

الزبائن الراغبين في اقتناء األضاحي مبكرا 
يحاولون فرض سقف أسعار مرتفع للتشويش 

على أسواق الرحمة التي تنوي الوزارة افتتاحها 
الفترة المقبلة حيث يتخوف السماسرة الذين 

يعتبرون من أسباب ارتفاع أسعار األضاحي 
كل سنة  أن تلقي هذه األسواق ان تم تسييرها 
وتنظيمها بشكل امثل رواجا بين الجزائريين  
وهو ما يعني خسائر بالجملة لهم باعتبار ان 

البيع في هذه األسواق سيكون مباشر من الموال 
للمواطن وهو ما سيلغي هوامش الربح المرتفعة 

التي يضعها السماسرة والوسطاء عادة والتي 
تضر بالمواطن وحتي بالموال فالسماسرة باتوا 

يستفيدون من هوامش ربح تفوق بكثير تلك التي 
يجنيها الموالون رغم انهم هم من يدفعون تكاليف 

بالجملة في تربية المواشي، وبالعودة لألسعار 
فان األسعار في المستودعات التي بدأت في 

ترويج األضاحي مبكرا هذه السنة تعتبر مرتفعة 

بشكل كبير فارخص اضحية عبر نقاط البيع 
غير الرسمية هذه لم تنزل عن 5 ماليين سنتيم 

حسب ما اطلعنا عليه في حين تترواح األضاحي 
المناسبة لألسر التي تتكون من 5 إلى 6 أفراد 
بين 8 و12 مليون سنتيم وهي أسعار تعد في 

غير متناول الجزائريين،  لإلشارة فقد كان 
رئيس جمعية التجار والحرفيين طاهر بلنوار 

قد دعا منذ يومين إلى اإلسراع في تحديد أماكن 
إقامة أسواق الرحمة لبيع الماشية على مستوى 
البلديات، ومنح التراخيص للموالين المعنيين، 

حتى يقومون ببرمجة ذلك وال يسوقون ماشيتهم 
في أماكن أخرى، مع العمل على توفير األمن 

بهذه األسواق وأشار بولنوار إلى أنه لحد اليوم 
لم تقم أي بلدية بتخصيص مكان لهذه األسواق، 

وهو ما قد يؤثر سلبا، حسبه، على المشروع 
مثلما حدث مع أسواق الرحمة في رمضان، 

حيث أدى تماطل بعض البلديات إلى عدم إقامة 
األسواق المبرمجة كما اقترح بلنوار أن يتم 

تنظيم هذه األسواق في مواقع تستجيب للشروط، 
حيث تكون بعيدة عن التجمعات السكانية وفيها 

بيطرية. مراقبة 

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس 
أن النظام التعاقدي  سيكون الركيزة األساسية 

إلصالح المنظومة الصحية الوطنية فهذا األخير 
حسب الوزير من شأنه أن يسمح بتحديد أدوار 

وصالحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع 
الصحة.وأضاف وزير الصحة خالل إشرافه 

على لقاء تقييمي حول النظام التعاقدي، أنه يسمح 
بتحديد األدوار من خالل تحسين وتنظيم وتسيير 

المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي لألنشطة 
والتكاليف حفاظا على مجانية العالج. كما أكد 
وزير الصحة، على أن تعدد وتنوع وتخصص 

الفاعلين الصحيين بالقطاع العام والخاص يتطلب 
اللجوء إلى إعادة تنظيم واجبات ومسؤوليات 

الفاعلين على غرار قطاعات الصحة، العمل، 
التشغيل، والضمان اإلجتماعي. التي تقع على 

عاتقهم النظر في عالقات العمل التي تستند على 
التشاور والتنسيق. من خالل وضع ترتيبات تعاقدية 

إلضفاء الطابع الرسمي على الجهات الملتزمة 
بشكل متبادل. وأشار وزير الصحة، إلى أن 

النظام التعاقدي هو خيار استراتيجي لتحسين اداء 
المنظومة الصحية. ألنه اكثر من حلقة بسيطة 
بين اطراف متعاقدة. خاصة وأنه تحدي يكمن 
في البحث وتطوير شراكات حقيقية دائمة. كما 
يشكل أهمية كبيرة في تجديد المنظومة الصحية 

للبالد والرؤية الموحدة التي تبنتها القطاعات 
المشاركة. وقال وزير الصحة، أن ملف النظام 

التعاقدي أحرز تقدما في القواعد التي تم إرساؤها 
من أجل االنطالق في العمل. في ظل االرادة القوية 
التي أظهرها المشاركين في العمل من أجل تحسين 
الخدمات الصحية للمواطنين وضمان تكفل ناجع 
الحتياجاتهم. وأشار في سياق ذي صلة، إلى أن 

لقاء اليوم يأتي من أجل الوقوف على مدى تطبيق 
التوصيات المنبثقة عن الملتقى األول عن تجديد 
المنظومة الصحية في جانفي الفارط. والمتعلقة 
بنظام التعاقد من خالل مواصلة العمل الذي تم 

الشروع فيه من خالل إنشاء لجنة استشارية 
مشتركة بين القطاعات والتي ترمي الى معالجة 

القضايا التي تربط القطاعات.
�ش.زمو�ش

ت�شطلع مبهمة �شمان اإجراء جميع الأن�شطة 

النووية بطريقة اآمنة

تن�سيب را�سدي منادي على راأ�س ال�سلطة 
الوطنية للأمان والأمن النوويني

تم أمس تنصيب راشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية لألمان واألمن 
النوويين وهي سلطة مستقلة ملحقة بالوزير األول. وأشرف على مراسم 

التنصيب التي جرت بمقر محافظة الطاقة الذرية بالجزائر، وزير 
الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحضور، ممثل الوزير األول وممثلي 

وزارات الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات 
المحلية، والصناعة، ومحافظ الطاقة الذرية عبد الحميد مالح، إلى 

جانب إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن المحافظة.
 وقد تم تعيين منادي على رأس للسلطة الوطنية لألمان واألمن النوويين 

بقرار صادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 7 أفريل 2022. وتعتبر 
السلطة الوطنية لألمان واألمن النوويين، التي أنشئت بموجب القانون 

19-05 المؤرخ في 17 جويلية 2019 المتعلق باألنشطة النووية، أداة 
الدولة لضمان إجراء جميع األنشطة النووية التي تنطوي على استخدام 
المصادر المشعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوائد المتوقعة، وفي نفس 

الوقت القضاء على المخاطر اإلشعاعية أو تقليلها.
ومن المهام المنوطة بهذه السلطة حماية الممتلكات واألشخاص والبيئة 

من المخاطر اإلشعاعية والنووية، وضمان امتثال األنشطة النووية 
واإلشعاعية ألحكام القانون 19-05 )الرقابة والتفتيش والتراخيص( 
ومتابعة تنفيذ التزامات الجزائر الناشئة عن االتفاقيات والمعاهدات 

التي وقعتها، وكذا دعم السلطات العمومية في جميع العمليات المتعلقة 
باألنشطة النووية واإلشعاعية.

وأوكل إليها أيضا مهام صياغة التشريع واللوائح المتعلقة باألنشطة 
النووية والتوجيهات إلى الممارسات الجيدة لضمان األمان واألمن 

النوويين والحماية من اإلشعاع والسهر على ضمان والتأكد من 
تطبيقها.كما تقوم السلطة بإصدار التراخيص ومراقبة المنشآت 

النووية واألنشطة المستخدمة لمصادر اإلشعاعات المؤذية واعتماد 
برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية 

واإلقليمية في إطار المهام المنوطة بها.
وفي كلمة له خالل مراسم التنصيب، أبرز عرقاب دور هذه السلطة 

التي تعتبر من المؤسسات "الهامة" بمسؤولياتها والمهام الموكلة إليها، 
منوها بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 05/19 الذي 
ينظم األنشطة المتعلقة بالبحث واإلنتاج واالستخدام السلمي للطاقة 

النووية.
وثمن في سياق متصل الجهود التي بذلتها محافظة الطاقة الذرية 

وإطاراتها ومساهمتها الفعالة في إطار صياغة القانون المتعلق 
باألنشطة النووية مع استمرار مساهمتها في صياغة وإثراء النصوص 

التطبيقية لهذا القانون.
وأكد أن محافظة الطاقة الذرية ستستمر في منح المساعدة الالزمة 

لمنادي في تأدية مهامه الجديدة مع استمرارها في ممارسة صالحيات 
وسلطات الرقابة التنظيمية على األنشطة النووية ريثما يتم التنصيب 

الفعلي لهياكل سلطة األمان واألمن النوويين.
من جهته، جدد منادي راشدي عزمه على بذل قصارى جهده لتحقيق 

األهداف المسطرة، مؤكدا إدراكه "لجسامة التكليف الملقى على 
عاتقه".وأضاف أنه سيسهر على رأس هذه الهيئة على االستعمال 

األمثل لهذه الطاقة النووية التي تمثل فرصا "هامة" يستفاد منها في 
مختلف المجاالت واالستخدامات السلمية.

وذكر محافظ الطاقة النووية، بدوره، أن هيئته ساهمت في تعزيز 
االطار التشريعي والتنظيمي للقانون 05/19 المتعلق باألنشطة النووية 

حيث كانت تطلع بمهام الرقابة والتفتيش لغاية تنصيب السلطة الوطنية 
لألمان واألمن النوويين.وأشار إلى أن محافظة الطاقة الذرية ستلتزم 
بتقديم المساعدة والدعم للسلطة الوطنية لألمان واألمن النوويين حتى 

تستلم الصالحيات وكل المهام المنوطة بها.
يذكر أن راشدي تدرج في تقلد المسؤوليات، من مهندس دولة بمركز 

البحث النووي ببيرين إلى نائب مدير ثم مدير الطاقات الجديدة 
والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم، ثم رئيس للجنة ضبط الكهرباء 
والغاز، وصوال الى رئيس السلطة الوطنية لألمان واألمن النوويين.

ع.ط

 ال�شفرية الأمريكية تركز على �شرورة تطوير 

تعليم اللغة الإجنليزية باجلامعات اجلزائرية

التاأكيد على اأهمية تعزيز ال�سراكة بني 
اجلزائر والوليات املتحدة

أكدت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، 
أمس، بوهران على أهمية تعزيز الشراكة واالستثمار بين المؤسسات 
األمريكية و الجزائرية وكذا تطوير تعليم اللغة اإلنجليزية بالجامعات 

الجزائرية.
وذكرت السفيرة االمريكية للصحافة على هامش زيارتها للركن 

األمريكي بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في ختام زيارة لوهران، 
على أهمية تطوير الشراكة بين الجانبين و فتح فرص للشباب في 

مجاالت مختلفة السيما المقاوالتية من أجل توفير مناصب شغل سواء 
في الجزائر أو بالواليات المتحدة األمريكية.

وأشارت الدبلوماسية األمريكية في هذا الصدد إلى فرص استثمار 
عديدة تم رصدها بوهران خاصة في الصناعة و الذكاء الصناعي و 

الطاقات البديلة، إضافة إلى تلك الموجودة في مجال الطاقة و الزراعة 
التي يجري العمل على تطويرها. وخالل زيارتها لوهران التي دامت 

ثالثة أيام، زارت السفيرة األمريكية شركة "هيليوس" المتواجدة 
بأرزيو و هي شركة مختلطة بين سوناطراك وشركة "اير برودكتس” 

 )Air Products(األمريكية التي تنتج الهيليوم و النيتروجين 
لالستخدام الصناعي.

ومن جهة أخرى، أشارت مور أوبين إلى رغبة و إرادة الواليات 
المتحدة األمريكية في تطوير تعليم اللغة اإلنجليزية بالجزائر خاصة 
في الجامعة و المستويات العليا. و في هذا الصدد، ذكرت أن السفارة 

لديها برنامج تعاون مع وزارة التعليم العالي لتعزيز و تطوير تعليم اللغة 
اإلنجليزية في المناهج الجامعية زيادة على برامج التبادل التعليمي و 

الثقافي التي تمولها الواليات المتحدة لفائدة الجامعيين الجزائريين.
وأعربت إليزابيث مور أوبين عن إعجابها بالباهية وهران، التي 

تزورها ألول مرة، و بمعمارها الذي يمازج بين القديم و العصري 
بشكل رائع و كذا أكالتها و طبيعة سكانها المضيافين، كما أبدت 

إعجابها بالمنشآت الرياضية التي ستحتضن ألعاب البحر األبيض 
المتوسط المزمع تنظيمها من 25 يونيو إلى 6 يوليو، متمنية للجزائر و 

وهران النجاح في تنظيم هذه التظاهرة.
ع.ط

�ش.زمو�ش

بدوؤوا يف ت�شويق ا�شاحيهم مبكرا قبل افتتاح اأ�شواق الرحمة 

�سما�سرة الأ�ساحي ي�سبُقون 
وزارة التجارة بخطوة ؟!

بداأ �شما�شرة الأ�شاحي والو�شطاء ن�شاطهم مبكرا هذه ال�شنة فرغم اأن عيد الأ�شحى 

ل يزال يف�شلنا عنه اأكرث من �شهر كامل اإل اأن هوؤلء بداأوا ين�شطون عرب امل�شتودعات 

املغلقة ونقاط البيع غري الر�شمية يف الأحياء والتجمعات ال�شكانية يف وقت مل تك�شف 

فيه وزارة التجارة عن تاريخ افتتاح اأ�شواق الرحمة التي �شتنظمها كاإجراء يهدف جلعل 

بيع ال�شاحي مبا�شر من املوال للمواطن ق�شد �شبط الأ�شعار.
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ح�شب ما اأكده وزير القطاع عبد الرحمن بن بوزيد

  النظـــــام التعاقــــدي مفتــــاح اإ�ســــلح 
املنظومــــة ال�سحيــــة باجلزائــــر



مرمي عثماين

 وأبرز األمين العام للمنظمة الجزائرية الساتذة 
التربية االعتداء على األستاذات بالضرب من 
طرف بعض المدراء السافلين مؤكدا أنها تكاد 

تصبح ظاهرة في الوسط التربوي قائال "فبعد أن 
كنا نشتكي من اعتداءات بعض التالميذ المراهقين 

خال ل الفصل الدراسي أو أثناء االمتحانات 
الرسمية من طرف الذين يعمدون للغش خالل 
االختبار وعندما تتدخل األستاذات الحارسات 
لمنعهن يقع االعتداء ،أصبحنا اليوم ولألسف 

الشديد نسجل اإلعتداء على األستاذات وبالضرب 
المبرح المجرم قانونا من طرف بعض المدراء 

السافلين".
وذكر بوجمعة ما حدث بمديرية التربية بالجزائر 

وسط  و الجزائر غرب ثم والية  تيارت هذه المرة 
، مشيرا أن العدالة فصلت في قضية الجزائر 

غرب السنة الماضية بإنصاف األستاذ المعتدى 
عليه من طرف المدير وتغريم هذا األخير وادانته،  
إلى أن الوزارة لم تحرك ساكنا التخاذ االجراءات 
االدارية الالزم في حقه والزالت تماطل رغم أن 
الملف على طاولة المفتش العام للوزارة منذ بداية 

السنة متضمنا حكم العدالة.
وعن اعتداء والية تيارت اشار النقابي" انه تم 

االعتداء على األستاذة" بالضرب المبرح بإحدى 
مؤسسات تيات، ومهما كانت األسباب فإن ضرب 

األستاذ لن نقبل به أبدا ولن نسكت عليه أيضا 
وخاصة أمام تماطل الوزارة في ردع هؤالء 

المعتدين، وأمام هذا الصمت المطبق وغير 
المقبول من طرف الجهات الوصية ووقوفها في 
موضع المتفرج –يقول المتحدث- والذي ساعد 

حسبه كثيرا في تفاقم مثل هذه األفعال المخلة.
ودق المتحدث ناقوس الخطر ودعا الى تعبئة 
الصفوف  وسط األساتذه للوقوف صفا واحدا 
من أجل وضع حد للعبث بكرامة األستاذ التي 

يراد لها أن تكون اليوم تحت حذاء حتى زمالئه 
في العمل لألسف الشديد، داعيا االساتذة الى  
االستعداد لحركات احتجاجية قوية في  حال 
لم تتحرك الجهات الوصية لوضع حد لهذه 

الخروقات التي تعبث بكرامة األساتذة وخاصة 
االستاذات.

تدخلت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث 
العلمي من إنهاء "أزمة"  حاملي الماجستير 

والدكتوراه المعتصمين منذ 19 ماي والمضربين 
عن الطعام، هذا وتم رفع رسالة برلمانية الى 

رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لتسوية 
وضعيتهم والنظر في انشغال التوظيف المباشر.
واستقبلت  لجنة التربية والتعليم العالي والبحث 

العلمي بحضور رئيس اللجنة وبعض النواب 
النخبة من حاملي الماجستير والدكتوراه  وتم 

مناقشة   كل النصوص القانونية التي تكفل حق 
التوظيف المباشر فضال عن  التطرق إلى صيغة 

التوظيف المباشر بصفة استثنائية لهم، فضال 
عن مناقشة كيفية تبليغ االنشغال إلى رئيس 

الجمهورية، وفي هذا اإلطار تم التوصل الى 
اتفاق لتسليم كل الوثائق الخاصة بالموضوع إلى 

الجهات الوصية.
واعلنت في هذا الصدد النائب بالمجلس الشعبي 

الوطني  الدكتوراه خديجة بلقاضي عن رفع 
إلتماس لدى رئيس الجمهورية القاضي األول 

في البالد، وترجيه للتدخل المستعجل، وذلك بعد 
الوضع الخطير الذي آلت إليه نخبة الوطن، بعد 

إنفاق الدولة بالماليير لتعليمهم، ثم حصولهم على 
أعلى الشهادات، ينتهي األمر بالبطالة، أو في 
أحسن األحوال خسرانهم وتكوينهم لتستفيد من 

خبراتهم دول أجنبية.
وأعلم النائب الرئيس بان أوضاع اضطرت 
النخبة إلى االعتصام ،بعد سنين من النضال 

السترجاع الحق المسلوب، ثم تدهور الوضع 
إلى اإلضراب عن الطعام، خاصة بعد الحلول 

الترقيعية المطروحة، والمرور على كافة 
المراحل القانونية للوزارة المعنية.

وأكدت الرسالة أن حاجة الجامعة ألكثر من 
60بالمائة من األساتذة الذين هم االن موظفين 

مؤقتا بمبلغ رمزي جدا مهين ألعلى شهادة 
تمنحها الدولة ، حيث جاء المقرر رقم 10 مؤرخ 

في 7 أفريل 2022 الصادر عن مدير الوظيفة 
العمومية الذي يحدد الرتب المفتوحة لتوظيف 

حاملي شهادة الدكتوراه والبطالين باقصائهم من 
التوظيف حيث اقتصر على المناصب الشاغرة 
فقط وإقصاء قطاعات استراتيجية مهمة كقطاع 

التربية ومما زاد الطين بلة تصنيف الدكاترة 
لشهادة الدكتوراه خارج التصنيف في الرتبة 16 
التي تعد إهانة لهم وتمييعا للشهادة وبث التفرقة 
بينهم وبين حاملي نفس الشهادة الموظفون في 

الجامعة.
واضافت الرسالة" كما أن أعلى رتبة إدارية 
متصرف مستشار 15 التي تعد نهاية المسار 

المهني بينما استاذ مساعد صنف ب الذي يبدأ 
بها االستاذ مساره المهني توفق هذه الرتبة من 

حيث األجر كما تسمح له باالرتقاء كاستاذ للتعليم 
العالي كما انه هذا المقرر يقض على الطموح 

البحث للدكتور ويشجع على هجرة األدمغة.

�تهام م�صالح بن زيان باللجوء �إىل حلول 

ترقيعية و�لدفع للخروج �ىل �ل�صارع

وقالت "إن انسداد الحلول في وجه نخبة الوطن، 
ولجوء الوزارة الوصية الى حلول ترقيعية ، أدى 

الى تفاقم المشكلة  ادى الى اللجوء الى اعتصام 

النخبة امام وزارة التعليم العالي ثم الى اضراب 
عن الطعام مما ادى الى تدهور صحتهم ودخولهم 
المستشفى ، ملتمة من رئيس الجمهورية التدخل 

العاجل قبل ان تنعقد االوضاع اكثر .
من جهتهم، وجه حاملي شهادة الدكتوراه رسالة 

إلى وزير التعليم العالي أين تم تحميلها كامل 
المسؤولية  فيما آلت إليه حالة النخبة  وحالة 

المعتصمين والمضربين عن الطعام وما صاحبها 
من فقدان الثقة وخيبة األمل في المنظومة 

التعليمية  بعد سنوات من العمل والعلم والجد 
والسهر ، وما ينجر عن هذا الشعور بالحرمان 

اإلحباط من عواقب.
كما توجهت ذات الفئة برسالة الى رئيس 

الجمهورية من أجل توظيف حملة الماجستير و 
الدكتوراة البطالين حتى لو بشكل مرحلي تدريجي 

مؤكدين أن عدد المناصب الشاغرة في الجامعة 
اكثر من عدد الدكاترة البطالين، ونظرا ألن جزء 
من الدكاترة موظفين وآخرين اختاروا  البقاء في 
وظائفهم، تبقى فقط فئة البطالين والموظفين الذين 

اختاروا التدريس والنهوض بالتعليم العالي و 
الجامعة الجزائرية.

يجدر االشارة ان المضربين عن الطعام قد قرروا 
تعليق أول امس احتجاجهم أمام وزارة التعليم 
العالي وتم منح الوصاية مهلة  حسبهم للنظر 

في انشغاالتهم ، مع التاكيد على  رفض الحلول 
الترقيعية بتصنيف  أعلى شهادة  خارج الصنف، 

ودفع النخب للعمل خارج مجالها.
مرمي عثماين

فيما تقرر رفع �لتجميد على منح �صهاد�ت �لتخرج 

للدفعة �ل�صاد�صة 2020/2019

"الف�ضل" يف ق�ضية توظيف  خريجي 
املدر�ضة العليا لل�ضمان االجتماعي

 فصلت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي في 
قضية انشغال الطلبة خريجي المدرسة العليا للضمان االجتماعي وفي 

كيفية توظيفهم.
  وجاء في رد لالدارة الوصية  للنائب بالمجلس الشعبي الوطني 
عمراوي مارية بخصوص انشغال الطلبة خريجي المدرسة العليا 

للضمان االجتماعي الدفعة السادسة 2020/2019، أنه بالنسبة  لتسليم 
شهادات التخرج فانه تسلم ادارة المدرسة للطلبة في كل سنة شهادات 

التخرج اال أن الظروف االستثنائية التي مرت بها البالد المرتبطة 
بجائحة كورونا، حالت دون ذلك، غير  انه سيتم تسليم طلبة هذه الدفعة 

شهاداتهم في القريب العاجل.
 أما بخصوص  توظيف الطلبة خريجي المدرسة فإنه طبقا للمرسوم 

التنفيذي رقم 500/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005 الذي يحدد 
مهام المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، 

وكذا المرسوم التنفيذي رقم 158/12 المؤرخ في أول أفريل 2012، 
والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان االجتماعي وتتولى المدرسة 

المهمة الرئيسية في التكوين العالي والبحث العلمي والتكوين التكنولوجي 
في مجال الضمان االجتماعي وتضمن تكوينا لحاملي شهادة الليسانس او 
شهادات معترف بمعادلتها لاللتحاق بالطور الثاني المكلل بشهادة ماستر 

متخصص.
 وبالتالي فإن توظيف الطلبة المتخرجين ال يندرج ضمن مجال 

اختصاص المدرسة التي تتمثل مهمتها في التكوين فقط –يضيف الرد-.
 ويعد مشروع إنشاء المدرسة العليا للضمان االجتماعي إجراء 

استراتيجي يهدف إلى تكوين الموارد البشرية في مجال الضمان 
االجتماعي وتم اطالق مشروع المدرسة في سنة 2012 بموجب 

المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 1 أفريل 2012 المتضمن 
إنشاء المدرسة العليا للضمان االجتماعي ESSS وتنظيمها وسيرها.

  وهذه المدرسة الموضوعة تحت الوصاية االدارية لوزارة العمل 
والتشغيل والضمان االجتماعي و الوصاية البيداغوجية المزدوجة 

لوزارة العمل و التشغيل والضمان االجتماعي و وزارة التعليم العالي 
و البحث العلمي، تقدم تكوينا عاليا في االختصاصات الخمسة التالية:  

قانون الحماية االجتماعية و التسيير االستراتيجي والعملي لهيئات 
الحماية االجتماعية والحماية االجتماعية في المؤسسة والعلوم االكتوارية 

المطبقة في مجال الضمان االجتماعي وتسيير أنظمة اإلعالم الخاصة 
بالحماية االجتماعية، ويتوج التكوين العالي المقدم من طرف المدرسة 

إلى مستخدمي مؤسسات وهيئات الحماية االجتماعية و كذا الطلبة الجدد 
بشهادة من صنف الماستر االحترافي. وتم إنجاز المنشأة القاعدية التي 

تأوي المدرسة على مستوى المركز العائلي التابع للصندوق الوطني 
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء الكائن ببن عكنون - الجزائر 

العاصمة.
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�ملدير �لتجاري لل�صركة �لوطنية للنقل �لبحري 

يعلن �أن تذ�كر جويلية نفذت ويوؤكد:

�ضغط غري م�ضبوق على "النقل البحري" 
 وتلبية كل الطلبات "م�ضتحيل"

كشف أمس المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 
كريم بوزناد بأن الشركة فتحت عملية بيع التذاكر للمسافرين منذ 
أسبوعين  وفقا لخارطة الطريق المحددة من قبل الوزارة األولى و 

بمعدل ست رحالت أسبوعية  باتجاه ميناء مرسيليا  ورحلة  أسبوعية 
نحو ميناء" اليكانتي " اإلسباني. 

و قال بوزناد في تصريحات لإلذاعة الوطنية إن عملية البيع تعرف 
اقباال كبيرا  عبر منصة الحجز الرقمي بفعل تهافت المسافرين من 
الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا و كذا وكاالت السفر و الوكاالت 

التجارية المعتمدة بفرنسا. و عن الشكاوى  التي تعج بها وسائل 
التواصل االجتماعي من عدم قدرة أفراد الجالية على الحجز ، أوضح 
كريم بوزناد بأن األمر طبيعي ألن الشركة أوقفت رحالتها قبل عامين 
بسبب البروتوكول الصحي و اليوم هناك ازدحام على الحجز بالنسبة 

لفترة شهر جويلية لتزامنها مع   بداية العطل الصيفية في أوروبا ضف 
الى ذلك رغبة المهاجرين في قضاء عطلة عيد األضحى مع ذويهم 

بالجزائر.  وكشف بهذا الشأن أن 90 بالمائة من التذاكر الخاصة 
بشهر جويلية بيعت لحد اآلن ومن الصعب جدا تلبية كل الرغبات  

الخاصة بشهر جويلية ، مشيرا في نفس الوقت إلى صعوبات  مماثلة 
بالنسبة لمنتصف أوت و بداية سبتمبر بسبب استئناف الدراسة في 

أوروبا. 

�لأ�صعار �ملطبقة يف �ملتناول  

وأعلن بوزناد أن أسعار التذاكر المقترحة على المسافرين القادمين 
من أوروبا في المتناول و هي تتماشى مع الفصول وإمكانيات 

المسافرين ، و قال إنها  في حدود 260 أورو انطالقا من فرنسا  و 
هي اقل من النصف المعمول به سنويا.  وقال إننا نتوقع ضمان 
نقل ما بين 250 ألف و 300 ألف مسافر  في العام خصوصا و 

أن الشركة صارت  تملك أربع وحدات بحرية بعد تدعيم األسطول 
البحري في الفترة األخيرة بباخرة "باجي مختار"  وهو ما يمكننا 

من امتصاص عجز سابق  يقدر ب  1800 مسافر و 600 سيارة. 
وأعلن المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري بأن الشركة 
تستعد  الستئناف الرحالت و ضمان استقبال الركاب في أحسن 

الظروف و منها تهيئة قاعات االستقبال  بالتعاون مع أعوان 
الجمارك و الشرطة ، مشيرا إلى قرار جديد  اتخذ ألول مرة و 
يتعلق بقيام فرق بحرية من الشرطة و الجمارك بمرافقة الركاب 

بهدف تسهيل عمليات الجمركة و المراقبة أثناء الرحلة و التي تدوم 
عادة ما يقارب 18  ساعة، و ذلك  بهدف التخفيف عن المسافرين و 
تسريع المغادرة لدى الوصول للموانئ.  وأضاف بوزناد بأن الشركة 
لن تفرض  على الركاب أي بروتوكول صىحي ولن تحدد أي سقف 
للعتاد و األغراض المحمولة من قبل المسافرين  على متن الباخرة .

�ش.زمو�ش

منح مهلة للوز�رة لت�صوية �ن�صغالتهم وتدخل بر�صالة لرئي�ش �جلمهورية لإن�صافهم

الربملان يتدخل الإنهاء اأزمة "اال�ضراب عن الطعام" حلاملي الدكتوراه
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عقب �ل�صرب �ملربح �لذي طال �أ�صتاذة بولية تيارت وحالت �عتد�ء �أخرى عرب �لوطن

 املنظمة اجلزائرية الأ�ضاتذة الرتبية تدق 
ناقو�س اخلطر وتدعو خلو�س احتجاجات 

دقت �ملنظمة �جلز�ئرية ل�صاتذة �لرتبية"جمال" ناقو�ش �خلطر من �رتفاع عدد �لعتد�ء على 

�ل�صاتذة خا�صة �ل�صتاذ�ت، من قبل مدر�ء �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية، حمملة وز�رة �لرتبية �لوطنية 

م�صوؤولية ما يحدث ، ودفعها �ىل تفاقم "�لظاهرة".



وفي هذا السياق، أوضح الوزير، خالل فعاليات 
اليوم الثاني للقمة اإلفريقية للرقمنة، أن الوضعية 

الصحية التي عاشها العالم، وعاشتها الجزائر كانت 
إنذارا لوضعيتنا الرقمية والتأخر الذي تعرفه، 
غير أنها كانت فرصة لتدارك الوضع وحتمية 

المضي نحو الرقمنة واإلحصاء في كل القطاعات. 
كما أكد الوزير أن الجزائر حاليا تبدل جهدا 

كبيرا في تفعيل تحولها الرقمي بفضل مجموعة 
من التدابير. وأضاف، أن الجزائر تسعى دائما 

الى تقوية ودعم العالقات الدبلوماسية مع الدول 

اإلفريقية في شتى المجاالت. من جانب أخر ذكر 
الوزير أن قانون الرقمنة يتواجد قيد اإلنجاز، داعيا 

المختصين واالقتصاديين للمساهمة في إثرائه 
وتقديم مقترحاتهم  في هذا السياق. وقال الوزير 

أن أولوية قطاع من خالل هذا القانون هو تطوير 
استغالل وتأمين البيانات وحماية الحياة الخاصة. 
كما أكد شرحبيل على أهمية االنتقال من اإلدارة 
العادية التقليدية، إلى اإلدارة الرقمية. و أضاف 
شرحبيل أن وزارته تعمل على تعميم المصادقة 

والدفع اإللكترونيين. بالمقابل، وضمن أهم محاور 

استراتيجية قطاعه قال الوزير، أنه يجب العمل 
على ترسيخ مواطنة رقمية تكون بمثابة قاعدة 

أساسية لضمان التحول الرقمي المنشود.  معلنا 
أن الوزارة بصدد إعداد سياسة وطنية للرقمنة، 

و"نحن نعمل على بعض محاور التفكير على غرار 
تحيين التنظيم و التمويل" وتهدف الوزارة -حسب 

المسؤول- إلعداد وتجسيد ومتابعة إستراتيجية 
رقمنة اإلدارات والمصالح العمومية، والسياسة 

المتعلقة بإنتاج معطيات إحصائية موثوقة ومتوفرة 
للمستخدمين.

تعرف أشغال مشاريع المالعب بمختلف واليات الوطن 
تأخرا في التسليم، ما دفع المسؤول األول على رأس قطاع 

السكن للقيام بزيارات ميدانية للوقوف على نسب تقدم األشغال 
والعمل على تسريع وتيرتها.

حط يوم أمس األربعاء وزير السكن والعمران والمدينة محمد 
طارق بلعريبي بوالية وهران للوقوف على سير أشغال 

الملعب األولمبي ببئر الجير، لوضعه قيد االستغالل في أقرب 
اآلجال، لكونه سيستضيف جانبا من مباريات ألعاب البحر 

األبيض المتوسط.
وقالت مصالح والية وهران، بأن محمد طارق بلعريبي وزير 

السكن والعمران والمدينة قام بزيارة فجائية لإلطالع وتفقد 
الرتوشات األخيرة، التي يشهدها الملعب األولمبي، كما تفقد 

الوزير مدى جاهزية الملعب وكذا منشآته التكميلية.
واغتنم المسؤول األول على رأس القطاع  الفرصة واطلع 
على التقرير النهائي الذي يخص التجارب التقنية للتشغيل، 

والذي يعد إيجابيا بنسبة 100 بالمئة، وقد تمت تجربة جميع 
الهياكل التقنية، خاصة وأن الُمركب يَُسير حاليا بتقنية التسيير 

التقني الممركز )GTC( لمختلف الشبكات، حسب بيان 
الوزارة.توجه بلعريبي رفقة والي الوالية السعيد سعيود إلى 
الملعب األولمبي، والذي تقدر طاقته االستعابية ب 40 ألف 
مقعد، وطاف بكافة أجنحته ووقف على األشغال بالملعب، 
القاعة المتعددة الرياضات وكذا المركب المائي بحوضيه 

الداخلي والخارجي، حيث أن هذه المرافق تشهد عملية تركيب 
أخر التجهيزات.

 واستمع الوزير إلى شروحات المؤسسات المكلفة باالنجاز 
ومدير التجهيزات العمومية، وشدد خاللها على ضرورة إتمام 
عملية تركيب التجهيزات واإلنطالق في التجارب األولية في 

األيام القليلة المقبلة، لتكون جاهزة تماما الستقبال منافسات 
البحر االبيض المتوسط.

يشار إلى أن مشاريع مالعب تيزي وزو، براقي، الدويرة 
تعرف تأخرا في التسليم، ما دفع بالوزارة الوصية التخاذ 

العديد من اإلجراءات، سعيا لوضع األشغال في سكتها 
الصحيحة، بهدف استالمها في أقرب اآلجال، وكانت 

للمسؤول األول على رأس قطاع السكن زيارة لملعب الدويرة 
مع بداية األسبوع الجاري.

ف.م

تتوفر الجزائر على "امكانيات كبيرة" للرفع اكثر من انتاجها 
من مادتي الشعير والقمح الصلب الى غاية تحقيق فائض 
للتصدير، مما سيسمح لها بتحقيق توازن شعبة الحبوب، 

حسبما اكده أول أمس بالجزائر العاصمة خبراء في المجال 
الفالحي.وأوضح ذات الخبراء خالل االيام الدراسية 

حول االمن الغذائي، من تنظيم المعهد الوطني للدراسات 
االستراتيجية الشاملة، انه "حتى وان كانت مرتبطة بالظروف 

المناخية، فان بإمكان انتاج القمح الصلب والشعير ان يرتفع 
بشكل معتبر، مما سيسمح للبالد بتحقيق فائض يمكن تعويضه 

بالقمح اللين وبالتالي تحقيق توازن في مجال الحبوب".
وفي هذا الصدد، اكد االمين العام المكلف مؤقتا بمهام 

المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، ناصر الدين 
مسعودي، ان "االولوية في الوقت الحالي تتمثل بطبيعة االمر، 

في تحقيق االكتفاء الذاتي الكلي من القمح الصلب والشعير و 

زيادة االنتاج الحالي من القمح اللين، لكن يجب علينا فيما بعد 
تطوير قدراتنا اكثر من اجل تحقيق فائض من الشعير و القمح 

الصلب الموجه للتصدير".
كما ذكر بان انتاج الحبوب مرتبط بشكل "كبير" بمستوى 

تساقط االمطار، مضيفا ان تحقيق هذا الهدف "يتطلب ارادة 
من الفالحين و دعم مستمر من السلطات العمومية"، سيما 

فيما يخص الدعم التكنولوجي و الري المتطور.
وأشار في ذات السياق، ان المساحة المخصصة لزراعة 

الحبوب تقدر ب1.2 مليون هكتار مع نسبة تساقط تناهز 400 
ملم سنويا، اال ان هذه الكمية من المياه "ليست موزعة بشكل 
متوازن عبر التراب الوطني، مما يحتم اللجوء التلقائي للسقي 

المتطور في المناطق التي تعاني من شح االمطار".
وأكد بعض المتدخلين من جانبهم على ضرورة تغيير العادات 

الغذائية للمستهلكين، من خالل تحسيسهم بضرورة التغذية 

الصحية، سيما تخفيض استهالكهم للخبز االبيض )القمح 
اللين( و السكر. وفي هذا الصدد، حذرت المكلفة ببرنامج 

االمن الصحي واالغذية لدى وزارة الصحة، مليكة جوداد، 
من تبعات التغذية غير الصحية في الجزائر.

كما أن الستهالك السكر والدقيق االبيض اثار على ميزانية 
الدولة فضال عن تسببه في االمراض غير المتنقلة، سيما 

السكري و ارتفاع الضغط الدموي و امراض القلب و 
الشرايين و السرطان، مضيفة ان االمراض غير المتنقلة 

مسؤولة بنسبة 57 % عن الوفيات في الجزائر، و ان 66 % 
منهم تتراوح اعمارهم بين 30 و 69 سنة. ومن اجل الحد من 
هذا المشكل، اكدت ذات المسؤولة على ضرورة تعزيز جهاز 

تقييم االخطار المرتبطة بسوء التغذية و كذا تعزيز مصالح 
الكشف والمراقبة.

ف.م

�ش.زمو�ش

 وزير الطاقة حممد عرقاب

 ي�شارك يف االجتماع

جمموعة �أوبك بلو�س جتتمع ل�ضخ 
زياد�ت جديدة �ضهر جويلية

يرتقب أن تواصل مجموعة أوبك بلوس في تطبيق سياسة 
ضخ زيادات شهرية ال تتجاوز 450 ألف برميل يوميا 

خالل شهر جويلية القادم.
 ويأتي االجتماع الخاص بشهر جويلية، بالموازاة مع 

قرار دول اإلتحاد األوروبي بفرض عقوبات جديدة على 
موسكو وحظر 90 بالمئة من امداداتها النفطية مع نهاية 

2022، وفي المقابل ينتظر أن تلتزم مجموعة أوبك 
بلوس باتفاق العام الماضي في اجتماعها، من خالل ضخ 

زيادات ال تتجاوز 432 ألف برميل يوميا.
وتطالب العديد من الدول األوروبية مجموعة أوبك بلوس 

بزيادات أكبر للتحكم في األسعار وتوفير اإلمدادات 
الالزمة، وصعدت أسعار النفط الخام في اآلونة األخيرة، 
وصعد الخام الجزائري صحاري بالند في تداوالت يوم 

أمس األربعاء وتجاوز 124 دوالرا للبرميل الواحد، 
محققا مكاسب جديدة.

وتتخوف العديد من األطراف أن يتسبب قرار حظر 
النفط الروسي في ارتفاعا قياسي لألسعار، والتي وصلت 

خالل منتصف األسبوع الجاري ألعلى مستوى لها منذ 
شهرين، وحذر منذ أيام قليلة بنك أوف أميركا غلوبال 

ريسيرش من ارتفاع أسعار النفط ألكثر من 150 دوالرا 
للبرميل، في ظل التقلبات الكثيرة التي باتت تشهدها 

األسواق النفطية.يؤكد أعضاء منظمة البلدان المصّدرة 
للنفط )أوبك( وحلفائها من الخارج بقيادة روسيا، 

بأن سوق النفط متوازنة، وأن الزيادات األخيرة في 
األسعار ال تتعلق باألساسيات، وأنها نابعة من التوترات 

الجيوسياسية.
وفي سياق متصل، يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد 
عرقاب، في أشغال االجتماع الوزاري الـ29 لدول أوبك 

والدول خارج أوبك )أوبك+(، الذي سيعقد عبر تقنية 
التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفادت به الوزارة في 

بيان لها يوم أمس.
وسيخصص هذا االجتماع، الذي يضم 23 دولة )13 

دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة( الموقعة 
على إعالن التعاون، لبحث أوضاع سوق النفط العالمية 

وآفاق تطورها على المدى القصير.
ف.م

بهدف تلبية الطلب التون�شي 

 مو��ضلة �مل�ضاور�ت حول
 طلب زيادة �ضحنات �لغاز

خلصت أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة 
والمناجم، المنعقدة أول أمس بالجزائر العاصمة، الى 
التوقيع على محضر محادثات ينص خصوصا على 
استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة 

األحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب 
التونسي وكميات غاز البترول المسال وغاز البوتان، 

حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة و المناجم.
أوضح البيان أن هذا االجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة 
والمناجم, برئاسة وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, 

و وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية, نائلة نويرة 
القنجي, بحضور أعضاء الوفدين.

وخالل هذا االجتماع بحث الطرفان العالقات الثنائية التي 
توصف بـ "التاريخية والعميقة" وسبل تعزيزها وتطويرها 

خاصة في مجاالت الطاقة والمناجم, يضيف نفس 
المصدر، كما ناقش الطرفان, يقول البيان, "تطورات 

المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات 
في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين".

وتمت, حسب الوزارة, الموافقة على هذا االجتماع من 
خالل التوقيع على محضر محادثات ينص على "استمرار 

المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة األحجام 
التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي".

كما ينص المحضر على "فحص الجانب الجزائري 
إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن 

النفط بين سوناطراك والشركة التونسية لألنشطة البترولية 
ودراسة, من طرف مجمع سوناطراك, المقترحات 

الجديدة للمحيطات االستكشافية في تونس".
ويتضمن المحضر الموقع أيضا "الطلب على تطوير 
قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي" و كذا 
"دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة 

استغالل وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات 
والتكوين والطاقات المتجددة". وفي األخير, أبرزت 

الوزارة أن "هذه الطلبات واالتفاقيات ستخضع لتقدير 
السيد رئيس الجمهورية".

ع.ط

عرقاب ي�شتقبل وفدا برملانيا اإيطاليا

 عر�س �ملحاور �لكربى
 لربنامج تطوير قطاع �لطاقة و�ملناجم

استقبل وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أول أمس 
بالجزائر العاصمة، وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة 

الشؤون الخارجية واألوروبية لغرفة النواب االيطالية، 
السيد بييرو فاسينو بحضور سفير إيطاليا بالجزائر، 

جيوفاني بولييزي.
و تمحورت المحادثات، التي جرت بمقر الوزارة، حول 

دراسة وضع عالقات التعاون بين الجزائر و إيطاليا 
وآفاق تعزيزها في مجالي الطاقة و المناجم. وبهذه 

المناسبة، عرض اعرقاب المحاور الكبرى لبرنامج 
تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذا األطر التنظيمية 

الجديدة المسيرة لنشاطات المحروقات وكذا النشاطات 
المنجمية التي تقدم عدة تسهيالت ومزايا للمستثمرين، 

كما أكد الوزير على الفرص الممنوحة في مجال الطاقات 
المتجددة، السيما استغالل الهيدروجين األخضر.
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وزير الرقمنة واالح�شائيات، ح�شني �شرحبيل يوؤكد:

 قطعنا �أ�ضو�طا مهمة لالنتقال من �لإد�رة 
�لعادية �لتقليدية �إىل �لإد�رة �لرقمية 

اأكد وزير الرقمنة واالح�شائيات، ح�شني �شرحبيل اأم�ش  اأن جائحة كورونا كانت فر�شة  للذهاب نحو حتمية امل�شي  

قدما  يف رقمنة كل القطاعات معلنا عن خطة وطنية لالنتقال من االإدارة العادية التقليدية اإىل االإدارة الرقمية.

تاأخر اأ�شغال م�شاريع املالعب حترك وزارة ال�شكن

بلعريبي ي�ضدد على �ضرورة ��ضتكمال كافة �لرتو�ضات مبلعب بئر �جلري بوهر�ن

خرباء يف املجال الفالحي يوؤكدون على اأهمية حتيق االكتفاء الذاتي

�جلز�ئر تتوفر على �إمكانيات كبرية لتحقيق تو�زن �ضعبة �حلبوب



بهدف جعل هذا القطاع احليوي حمركا للتنمية خارج قطاع املحروقات

ت�سجيع امل�ستثمرين لرتقية الطابع 

ال�سياحي لوالية جانت

 مع�سكر: 

لتعليب  �سرية  ور�سة  غلق 

الغذائية املواد 

خن�سلة:

احلرائق تبداأ مبكرا وت�سجيل خ�سائر 
باجلملة يف الغطاء النباتي 

تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدينة في خنشلة مدعومين بفرق 
الوحدات الثانوية في »قايس والحامة و«تازقاغت« والمركز المتقدم 

بمدينة خنشلة، وعناصر مصالح الغابات وعمال المؤسسة الجهوية للهندسة 
الريفية، من أجل إخماد حريق مفتعل وسط منطقة »واد بياج« على سفوح 
الجبال الغابية بقرية »عين ميمون« في بلدية »طامزة« غرب خنشلة، أين 
سجل إتالف نحو 4 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط من دون 

تسجيل خسائر بشرية.
وقد تمكنت عناصر فرق التدخل من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد النيران 

والحيلولة دون امتدادها بفعل الرياح نحو المجمعات السكنية ومزارع 
الفالحين من مختلف أنواع األشجار المثمرة. وهو الحريق الثاني من نوعه 
الذي تم تسجيله قبل حلول فصل الصيف بعد الحريق الذي نشب في منطقة 
»تابلبالت« بضواحي بلدية »تاوزيانت« عشية 21 ماي المنصرم، أعقبه 

إطالق حملة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية 
من طرف مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع محافظة الغابات والمصالح 
األمنية ومديرية األشغال العمومية، من أجل توعية المواطنين والفالحين 

للوقاية من الحرائق الغابية والمحاصيل الزراعية، تخللتها توجيهات 
ونصائح، باإلضافة إلى توزيع مطويات توعوية للوقاية من الحرائق وكذا 

األخطار الناجمة عن السباحة في البرك المائية واألحواض المائية.
س.ز

 
الأغواط: 

تد�سني املحكمة اجلديدة ملدينة اأفلو
أشرف  منذ يومين وزير العدل حافظ األختام عبد الرشيد طبي على تدشين 
المحكمة الجديدة لمدينة أفلو )110 كيلو متر شمال األغواط( خالل زيارة 

العمل و التفقد التي يقوم بها إلى والية األغواط.
و أوضح طبي أن تدشين هذه المنشأة سيسمح بتقديم خدمات مميزة و 

جيدة ترقى لتطلعات المواطن, مضيفا أن وجود منشأة جديدة كليا ستوفر 
أريحية كذلك لمكونات األسرة القضائية من أجل ممارسة أعمالهم في 

أحسن الظروف. و أضاف أن وجود الشباك الموحد بالمحكمة سيساهم في 
تقديم الخدمات بسرعة و سهولة َو شفافية إضافة إلى وجود ممرات لذوي 

االحتياجات الخاصة لوضعهم في ظروف مالئمة. و التقى الوزير بالمناسبة 
مع أمناء الضبط  كما عقد اجتماعا تقييميا مع النواب العامين. كما أشار الى 
انه تم تنصيب لجنة مختصة في دراسة القانون األساسي ألمناء الضبط من 

أجل اثرائه. و حسب الشروحات المقدمة, فإن هذه المنشأة الجديدة تتربع 
على مساحة إجمالية تقدر ب 11300 متر مربع منها 6700 متر مربع 

مبنية تضم 03 قاعات لإلجتماعات و 03 قاعات للمداوالت و شباك موحد 
واحد و قاعة المحامين و 53 مكتبا متعدد المهام وغيرها.

س.ز
 

اجلزائر العا�سمة:

ال�سندوق الوطني للتعا�سد الفالحي 
يعزز عمله اجلواري بافتتاح مكتب  

جديد 
افتتح الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي، مكتبا محليا جديدا بالجزائر 

العاصمة ، معززا بذلك حضوره في مجال سياسته الجوارية التي ترمي الى 
مرافقة الزبائن عن قرب وفي احسن الظروف.

وتم افتتاح المكتب الجديد من طرف ايت اومالو عبد الناصر، مدير تجاري 
لتطوير و تنشيط الشبكة على مستوى الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي، 

بحضور مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي للجزائر العاصمة، 
مصطفى يونسي وكذا اطارات المؤسسة. ويقع مقر المكتب، التابع إقليميا 

للصندوق الجهوي للتعاون الفالحي بالجزائر العاصمة ب 12، شارع 
مصطفى فروخي، بالجزائر العاصمة. وفي تصريح للصحافة عقب تدشين 

المرفق الجديد، قال اومالو ان اختيار موقع المكتب المحلي »ليس عفويا 
و انما هو خيار استراتيجي باعتباره يقع في قلب العاصمة، و يتوفر على 

كل الظروف المواتية الستقبال و مرافقة الزبائن«. واضاف أن هذا المرفق 
الجديد يندرج في اطار تجسيد استراتيجية الصندوق المسطرة في مخططه 
للفترة الممتدة من 2020 الى 2024 ، و الذي يولي اهمية كبرى لتعزيز 

العمل الجواري للشركة و التقرب من الزبائن و المشتركين من خالل 
توسيع شبكته. وفي ذات السياق، اكد السيد اومالو أن الصندوق الوطني 

للتعاضد الفالحي » ليس مجرد شركة تامين و انما ما يميزه عن الشركات 
االخرى هو العمل الجواري و المرافقة الى جانب التحسيس و التكوين«. 
هذا باإلضافة الى االمتيازات و التسهيالت التي يقدمها الصندوق، فضال 

عن امتالكه لشبكة من المختصين في مختلف الميادين على غرار المجالين 
الفالحي و الصناعي ، قصد مرافقة الزبون ، حسب المسؤول. من جانبه، 

افاد السيد يونسي ان المكتب المحلي الجديد سيسمح بمرافقة مختلف 
المتعاملين و المنخرطين و بالخصوص الشباب اصحاب المؤسسات الناشئة 

الناشطين في المشاريع الفالحية و غير الفالحية، مذكرا ان الصندوق 
الوطني للتعاضد الفالحي يعرض تأمينات في جميع الفروع. كما أشار الى 

ان »الصندوق يمنح عدة امتيازات منها تخفيضات تصل الى نسبة 70 
بالمائة في المجال الفالحي في حين انها تصل الى 50 بالمائة في المجاالت 
األخرى«. ومع افتتاح المكتب المحلي الجديد، يرتفع عدد المكاتب المحلية 
للصندوق الجهوي للتعاون الفالحي لوالية الجزائر الى 23 مكتبا، حسب 

السيد يونسي.
ق.م

توفيق  النائب  الوفد,  وأوضح رئيس 
والية  الى  زيارة  ختام  في  كبور, 
إلى  حاجة  في  الوالية  ‘’أن  جانت 
مزيد من الجهود لتشجيع المستثمرين 
في قطاع السياحة والصناعة التقليدية 
الطابع  ترقية  على  يساعد  بما 
السياحي الذي تشتهر به هذه الوالية 
محركا  الحيوي  القطاع  هذا  وجعل 
المحروقات’’.  قطاع  خارج  للتنمية 
وأوضح ذات البرلماني بالمناسبة أن 
هذه الزيارة االستعالمية التي تهدف 
قطاعي  واقع  على  الوقوف  إلى 
الثقافة والسياحة بوالية جانت الفتية، 
من  السفلى  الغرفة  لوفد  سمحت 
سترفع  التي  انشغاالت  عدة  رصد 
ما  بينها  من  المعنية  الجهات  إلى 
يتعلق بتوسيع شبكة القرى السياحية 
تشجيع  وضرورة  المنطقة،  في 
ومرافقة  السياحيين،  المستثمرين 
عمل الوكاالت السياحية في المنطقة 
التأشيرة  على  الحصول  وتسهيل 
تستقطبه  الذي  للسائح  بالنسبة 
إلى  باإلضافة  السياحية،  الوكاالت 
زيادة عدد المكلفين بحراسة حظيرة 

الطاسيلي وتوفير شبكة الهاتف النقال 
الوفد  وكان  السياحية.  المناطق  في 
من لجنة الثقافة والسياحة واالتصال 
اطلع  قد  الوطني  الشعبي  بالمجلس 

استمرت  التي  الزيارة  هذه  خالل 
عدة أيام على وضعية عديد المناطق 

السياحية التي تزخر بها المنطقة.

الشرطة  فرع  عناصر  أوقف 
الحضري  باألمن  القضائية، 
بالتنسيق  بفروحة،  الخارجي، 
والمالية  االقتصادية  الفرقة  مع 
للشرطة  الوالئية  بالمصلحة 
معسكر،  والية  بأمن  القضائية، 
 30 العمر  من  يبلغ  فيه  مشتبه 
ورشة  إنشاء  قضية  في  سنة، 
الغذائية  المواد  لتعليب  سرية 
وعرض  مقلدة  وبيانات  بوسم 
لالستهالك  صالح  غير  منتوج 

البشري.
على  بناء  جاءت  العملية 
ورشة  وجود  مفادها  معلومات، 
سرية بأحد شوارع مدينة فروحة، 
مستغلة من قبل المشتبه فيه يقوم 
من خاللها بإحضار مواد غذائية 
رديئة  لالستهالك  صالحة  غير 
مع  تعبئتها  وإعادة  النوعية 
جديدة،  صالحية  تواريخ  وضع 
القيام  بعد  مقلّدة،  وبيانات  بوسم 
الالزمة،  القانونية  باإلجراءات 
مع  بالتنسيق  الورشة  تفتيش  تم 
المصالح المختصة، حيت كانت 
كميات  بضبط  إيجابية  النتائج 
الغذائية غير صالحة  المواد  من 
عدم  مع  ومتعفنة،  لالستهالك 
للنظافة  المالئمة  الشروط  توفر 
على  العثور  تم  كما  والتخزين، 
والتأريخ،  للتعبئة  آالت صناعية 
للتغليف  مخصصة  وأخرى 
واللصق لعالمات تجارية مقلدة، 
اإلجراءات  كافة  استكمال  بعد 
تم إتالف المواد الغذائية الفاسدة 
التي قدر وزنها بـ 6940 كلغ، 
وبموجب إجراء قضائي تم تقديم 
المشتبه فيه أمام العدالة لمحاكمته. 
من جهة أخرى، أوقف عناصر 

فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة 
الوالئية للشرطة القضائية، بأمن 
أشخاص  ثالثة  معسكر،  والية 
أعمارهم  تتراوح  فيهم،  مشتبه 
في  سنة،  و38   24 بين  ما 
قضية حيازة وتخزين المخدرات 
والمؤثرات العقلية، كما تم حجز 
المعالج  الكيف  22.9 غرام من 
مهلوسة،  أقراص  و306 
إضافة إلى مبلغ مالي يعتبر من 
بناء  العملية تمت  البيع.  عائدات 
عناصر  تلقاها  معلومات  على 
المشتبه  أحد  قيام  مفادها  الفرقة، 
المخدرات  وبيع  بحيازة  فيهم 
إقامته  بمقر  العقلية  والمؤثرات 
الكائن بأحد أحياء مدينة معسكر، 
تم  المعني،  بعد ترصد تحركات 
توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس 
ضبط  عن  أسفر  ما  الجسدي، 
قطعة من المخدرات قدر وزنها 
بـ 2.9 غرام من الكيف المعالج 
حول  مهلوسا،  قرصا  و53 
من  الفرقة  مقر  إلى  إثرها  على 
التحقيق  أجل استكمال إجراءات 
التي أسفرت عن تحديد ممونيه، 
بحوزة  وضبط  توقيفهما،  ليتم 
مهلوسة.  أقراص   03 أحدهما 
وبعد القيام باإلجراءات القانونية 
مساكن  تفتيش  تم  الالزمة، 
من  كمية  وحجز  فيهم،  المشتبه 
غراما   20 بـ  قدرت  المخدرات 
من الكيف المعالج و251 قرصا 
مهلوسا من مختلف األنواع. بعد 
التحقيق  استيفاء جميع إجراءات 
تم  قضائي،  إجراء  وبموجب 
العدالة  أمام  فيهم  المشتبه  تقديم 

للمحاكمة.
س.ز

البليدة:

الربك املائية حت�سد 3 
�سحايا يف ظرف اأ�سبوع

لقي ثالثة أطفال، اثنان منهما شقيقان، حتفهما 
غرقا بمجمعات مائية بوالية البليدة، في ظرف 
أسبوع واحد، حسبما علم من المديرية المحلية 

للحماية المدنية.
وأوضح رئيس مكتب اإلحصائيات و التوثيق 
و التوعية بهذا الجهاز، محمد ناش،  أن ثالثة 

أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 14 
سنة, اثنان منهم  شقيقان توفوا غرقا بمجمعات 

مائية في ظرف أسبوع واحد. وحسب ذات 
المتحدث، تدخلت مصالح الحماية المدنية 

نهاية األسبوع المنصرم بمنطقة فروخة التابعة 
لبلدية الصومعة )شرق الوالية( من أجل 

إجالء جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرق 
بحوض مائي موجه للسقي الفالحي، الفتا إلى 
أن فرقة الغطاسين تمكنت من انتشال جثته من 

عمق نحو 10 أمتار. وبعد نحو أسبوع من 
وقوع الحادث األول سجلت مصالح الحماية 

المدنية حادث ثاني مماثل وقع ببلدية العفرون 
)غربا( أسفر عن وفاة شقيقين يبلغان من 

العمر 10 و 12 سنة، استنادا لذات المصدر. 
وقال ناش أن فرقة الغطس التابعة للحماية 
المدنية تمكنت مطلع األسبوع الجاري من 

انتشال جثة الطفلين من مجمع مائي يبعد بنحو 
3 كلم من مقر إقامتهم بحي بني مويمن بعد 

مرور نحو ثالثة ساعات من تدخلها، علما أن 
عائلتهما الحظت اختفائهما و باشرت البحث 
عنهما منذ يوم الجمعة الماضي ليتم العثور 

عليها في اليوم الموالي. وبهدف الحد من مثل 
هذه الحوادث، أطلقت مصالح الحماية المدنية 
منذ منتصف الشهر  الجاري, حملة تحسيسية 

لتوعية المواطنين و خاصة األطفال و 
المراهقين بخطورة السباحة بالمجمعات المائية 
و السدود التي تختلف مياهها عن البحر بسبب 

وجود الطمي و كذا كون المياه العذبة أكثر 
خفة و بالتالي تصعب السباحة فيها و هو 

األمر الذي يجهله الكثيرون. وأضاف أن هذه 
المبادرة التحسيسية تستهدف السكان القاطنين 

بالمناطق النائية القريبة من المجمعات 
واألحواض المائية الموجهة خاصة للسقي 
الفالحي، خاصة من خالل توعية األولياء 

حول ضرورة مراقبة أبنائهم الذين ال يدركون 
خطورة السباحة بمثل هذه األماكن.

س.ز

اأكد وفد من جلنة الثقافة وال�سياحة والت�سال باملجل�س ال�سعبي الوطني بولية جانت 

اأهمية بذل املزيد من اجلهود لت�سجيع امل�ستثمرين يف قطاع ال�سياحة وال�سناعة التقليدية 

لرتقية الطابع ال�سياحي للولية.
واج
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 كيف جتعل غرفتك باردة

  يعالج تورم القدمين حسب 
السبب المؤدي إلى حدوثه ولكن 
بشكل عام يجب إتباع النصائح 

التالية :
•إذا كان بسبب أدوية معينة فيجب 

استشارة الطبيب لتغيير نوع 
الدواء فوراً. 

•تجنب الوقوف الطويل أو 
الجلوس لساعات متواصلة. 

•ممارسة التمارين الرياضية أو 
المشي اليومي لمدة نصف ساعة.
 •  اإلقالل من تناول الملح في 

الطعام ومن األطعمة التي تحوي 
على الدهون المشبعة.

 •  عدم تناول حبوب منع الحمل 
وإزالة اللولب إذا كان هو المشكلة 

المسببة لحدوثه. 
 • تقليل الوزن والتخلص من 

السمنة ألنها تكون حمولة زائدة 
على القدمين. 

والشاي وغيرها.شرب الكحول أو المنبهات كالقهوة  • االمتناع عن التدخين و عدم 

  حياة م�صباحي

 من ُطرق عالج القشرة لدى 
ّضع ما يلي: األطفال الرُّ

•تدليك األم لفروة رأس طفلها بزيت 
األطفال، ثُمَّ تمشيط شعره إلزالة 
القشور منه قبل غسله بالشامبو، 

الة للتخلُّص من  وهذه من الُطرق الفعَّ
قشرة الرأس.

• استخدام أنواع الشامبو اللَّطيفة، 
والخالية من المواد الكيميائيّة لغسِل 
شعر الّطفل، وفي حال كانت ُمشكلة 

ة، وُمستّمرة يجب  القشرة حادَّ
بيب، وعندها قد يُنصح  استشارة الطَّ
باستخدام شامبو طبّي يحتوي على 

السالسيلك أسد.
• َشْطف الشعر جيّداً بعد غسله 

ِد من التخلُِّص  بالشامبو، وذلك لتأكُّ
من بقايا الشامبو الَّتي قد تعلق بفروة 

الرأس. 
تين أسبوعيّاً على األقّل للتخلُّص من القشرة، وذلك ألنَّ عدم  •الحرص على غسل الشعر َمرَّ
غسل الشعر بانتظام يتسبُّب في تراكم األوساخ على فروة الرأس، وهذا قد يؤّدي إلى ظهور 

القشور. 
ًة أخرى، وذلك  •عدم غسل الشعر بكثرة خطوة أخرى للتخلُّص من القشرة، وعدم ظهورها َمرَّ
ض للمواد  ألنَّ فروة رأس الّطفل ناعمة جّداً بطبيعتها، ولذلك فهي تحتاج لعنايٍة خاّصٍة، والتعرُّ

الكيميائيّة بكثرة يتسبّب في تلف خاليا الجلد.
• تجنُّب استخدام العالجات الزيتيّة لشعر الّطفل، وُمستحضرات الشعر األخرى كالبلسم، 

فالزيوت اإلضافيّة الموجودة في هذه المواد تجعل الُمشكلة أسوأ. 
•في بعض حاالت القشرة الَّتي تُعزى ألمراض أخرى كاإلصابة بالفطريّات، وسعفة الرأس، 

يوصي األطباء باستخدام شامبو ُمضاد للفطريّات للقضاء على هذه العدوى.

�أف�ضل زيوت لتطويل 

�ل�ضعر وتكثيفه 

جمال 

ور�ضاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

�ضحتك

تد�بير 

منزلية

كيفّية �لتخُلّ�ِص من �لق�ضرة لدى �لأطفال

فوائد ال�سباحة للحامل

عالج تورم �لقدمني

تغطية النّوافذ في النهار: لتبريد الغرفة ولمنع 
انتقال الحرارة الخارجيّة إلى الّداخل وخاّصة 

في أوقات الظهيرة، يُنصح باالكتفاء بنوافذ 
صغيرة الحجم، وأما إذا كانت النوافذ كبيرة 
فيمكن استخدام الستائر وتثبيتها على النوافذ.
 تجنّب استخدام األجهزة الحراريّة: بعض 

األجهزة تعمل على توليد الحرارة مثل مجفف 
المالبس وما شابهها، وللعمل على تقليل 

الحرارة التي سيتم توليدها في الغرفة كنتيجة 
لهذا االستخدام فيُنصح بالبحث عن بدائل لمثل 
هذه األجهزة، كاستخدام رف التجفيف الداخلي 

بداًل من الُمجّفف، وغيرها.
 تدوير هواء الغرفة: عند تدوير هواء الغرفة 
فإن ذلك يساعد على تبريدها، ويُمكن تطبيق 

ذلك من خالل القيام بتركيب مروحة على 
السقف فهذا يبرد الغرفة بفعالية كنتيجة لسحب 

الهواء الّساخن نحو األعلى، ومن الواجب 
االنتباه التّجاه شفرات المروحة عند دورانها، 
وضبطها لتدور بعكس اتجاه عقارب الساعة، 
كما يُساعد تشغيل المراوح على تبريد الغرفة 

من خالل تحريك الهواء الساخن الراكد، و 
يُفيد وضع صينية أو وعاء مسطح يحتوي 

على الثلج أمام المروحة في الحصول على 
الهواء البارد بسرعة.

   وضع مروحة صغيرة موجهة للخارج، 
على أكثر نافذة تحتوي على الّظل في الغرفة، 

مع إغالق كاّفة النوافذ األخرى فذلك يساعد 
على تبريد الغرفة من خالل سحب المروحة 
لكل الهواء الساخن من الّداخل وتوجيهه نحو 

الخارج.
   استخدام مكيّفات الهواء تُعد مكيّفات الهواء 
بمثابة أغلى وسيلة من وسائل وأنظمة التبريد 

من حيث تكاليف الّشراء والتشغيل، ولكن 
من جهة أخرى فإنها تُفيد في تبريد هواء 

الغرفة بفعاليّة، وإيصال درجة حرارته لدرجة 
معيّنة ومحّددة وفقاً لمنّظم الحرارة الموجود 

فيها، وذلك بغض النظر عن المناخ الّذي يتم 
تشغيلها فيه.

  فهي تعمل على امتصاص حرارة الهواء 
داخل الغرفة ونقلها لخارج المنزل، وإعادة 
تدوير هواء الغرفة، باإلضافة لعملها على 

التخلّص من الرطوبة، ولكن يُشترط أن يتم 
اختيار الحجم الصحيح والمناسب منها لتحقيق 

الفائدة المرجّوة.

• يمكن أن تقّوي العضالت،  
حيث تساعد السباحة خالل 

فترة الحمل، على زيادة 
قّوة العضالت وعضالت 

الذراعين، كما تعتبر 
السباحة من النشاطات 

الرياضية الخفيفة واآلمنة، 
على األم والجنين. 

• يمكن أن تمنع ترهل  
عضالت الجسم بعد الوالدة، 

حيث تعمل على شدها 
وزيادة تماسكها.

•  يمكن أن تمد الجسم  
بالراحة خالل النوم، وتخّفف 

من التشنّجات العضليّة، ومن حّدة التعب.
 •  يمكن أن تقلل من احتمالية شعور األم بالغثيان الصباحي.
 •  يمكن أن تحّسن الدورة الدموية داخل الجسم، وتنّشطها. 

 • يمكن أن تعّزز من أداء عضلة القلب، ومن أداء الجهاز التنفسي والرئتين. 
 • يمكن أن تزيد من مناعة األم ضد األمراض.

 •  يمكن أن تزيد من قدرة األم على التحّمل.
 •  يمكن أن تحسن شكل الجسم، كما تساعد في تحضير الجسم للوالدة.

 •  يمكن أن تساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة، كما ينصح الخبراء، المرأة 
الحامل، بممارسة السباحة بعد الوالدة بست أسابيع، للتخلّص من الوزن الزائد.

 •  يمكن أن تخفيف من آالم الظهر، الشائع عند الحوامل، كما تعمل على تقوية عضالت 
الظهر المحاذية للعمود الفقري.

 •  يمكن أن تمنع اإلصابة بأوجاع األوتار والمفاصل.
 •  يمكن أن تحّسن الحالة المزاجية عند الحامل، حيث تساعد في التحّكم باالضطرابات 

العاطفية والجسدية.

زيت الزيتون: نضيف رأساً من الثوم المدقوق ناعماً، ونضيف 
إليه فنجاناً من زيت الزيتون، ونضع الخليط في علبة محكمة 

اإلغالق لمدة عشرة أيام في الثالجة، ونضعها على الشعر لمدة 
ال تقل عن الساعتين، ونغسله جيّداً لعدة مرات لتختفي رائحة 

الثوم تماماً، وتستخدم مرة في األسبوع، وتخفف تدريجيّاً حتى 
تصل لمقدار مرة في الشهر. 

  نمزج ملعقة من زيت الزيتون، مع ملعقة من العسل، وبياض 
بيضة، ونخلطها جيّداً حتى تصبح كالعجينة، ونضع الخليط 

على الشعر ونتركه لمدة عشرين دقيقة، ونشطف الشعر بالماء 
البارد ثم الشامبو، ونكرر هذه العمليّة أسبوعيّاً.

  نضع ملعقة من الكمون مع فنجان صغير من زيت الزيتون، 
ونتركه لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي ندلّك فروة الرأس 

جيّداً بالخليط ونتركه لمدة ربع ساعة، ثّم نغسله.
  نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار هادئة، ونضيف 

إليه ملعقة كبيرة من جوز الهند، وثمانية من أوراق الكاري، 
وننتظر حتى يسخن الزيت، ويتغير لونه قلياًل، ونصفيه جيداً 

بعد أن يبرد ونضعه على الشعر لمدة مرتين في األسبوع.

  نخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيون، وملعقة صغيرة من 
عصير الليمون، وملعقة من عصير عنب الثعلب، ونضع 

الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ونغسل الشعر جيّداً. 
زيت جوز الهند نخلط ملعقة من زيت الّزيتون، وملعقة من 

زيت جوز الهند، وملعقة من الخردل، وملعقة من الروزماري، 
وبذور الكتّان، ونطبقه على الشعر مرة كل أسبوع. 

 زيت جنين القمح نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، 
وملعقة من جل الصبّار، ونصف ملعقة من زيت جنين القمح، 

وندلّك فروة الرأس بالخليط، ونتركه لمدة نصف ساعة، ونغسل 
الشعر جيداً بالماء والشامبو. 

زيت الخروع نخلط ملعقتين من زيت الزيتون، وملعقتين من 
زيت الجرجير، ومعلقتين من خل التفاح، وملعقتين من زيت 
الخروع، ونضعهم في علبة ونخلطهم جيداً، ثم نضع الخليط 

على الشعر، ونلّف الشعر بكيس بالستيكّي، ونتركه لمدة أربع 
ساعات وبعدها نغسل الشعر جيّداً بالشامبو، ونستخدم هذه 

الوصفة مرتين باألسبوع للحصول على شعر كثيف، وطويل، 
والمع.
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الدوري  رابطة  كشفت 
عن  القدم  لكرة  اإلنجليزي 
منافسات  انطالق  موعد 
-2022 لموسم  البريميرليغ 

حوالي  بعد  وذلك   ،2023
الموسم  نهاية  من  أسبوعين 
بتتويج  انتهى  الذي  الماضي، 
باللقب  سيتي  مانشستر  فريق 
متفوقاً  التوالي  على  الثاني 
صاحب  ليفربول  على 

الوصافة.
البريميرليغ،  لرابطة  ووفقاً 
لبطولة  الجديد  الموسم  فإن 
الدوري سينطلق يوم 6 أوت 
أبكر من موسم  المقبل، وهو 
2021-2022، وذلك بسبب 

إجراء بطولة كأس العالم في 
 21 يوم  من  انطالقاً  قطر 
االتحادات  يجعل  ما  نوفمبر، 
جدول  بتعديل  ُمطالبة 
الضغط  لتفادي  مبارياتها 

الكبير.
رابطة  ستُعلن  المقابل،  في 
جدول  عن  البريميرليغ 
-2022 موسم  مباريات 

2023، يوم 6 جوان القادم، 
يكون  أن  المتوقع  من  والذي 
تقريباً  قسمين  على  مقسماً 
)القسم األول قبل بطولة كأس 
العالم والقسم الثاني بعد نهاية 

منافسات البطولة الكبيرة(.
الخاصة  التفاصيل  وفي 

 ،2022 العالم  كأس  ببطولة 
الدوري  من  جولة  آخر  فإن 
اإلنكليزي ستُلعب يومي 12 
مباراة  وأول   ، نوفمبر  و13 
المونديال  نهاية  بعد  ستُلعب 
ستكون يوم 26 ديسمبر، أي 
بعد حوالي أسبوع من نهائي 

المونديال.
القدم  كرة  عشاق  ينتظر 
مانشستر  بين  مثيرة  مواجهة 
مباراة  في  وليفربول  سيتي 
الدرع الخيرية التي تم الكشف 
عن موعدها، وتأهل الفريقان 
بعد أن حصد مانشستر سيتي 
اإلنجليزي  الدوري  لقب 
الممتاز للمرة الرابعة في آخر 

5 مواسم بينما ليفربول حقق 
كأس االتحاد اإلنجليزي.

النسخة  استضافة  وسيتم 
على  البطولة  من   100
سيتي،  ليستر  فريق  ملعب 
الملعب  هذا  اختيار  وتم 
بسبب إقامة نهائي كأس األمم 
 2022 للسيدات  األوروبية 
على استاد ويمبلي الذي كان 
في  المباراة  هذه  يستضيف 

نسخها السابقة.
الدرع  مباراة  إقامة  وتقرر 
الخيرية هذا العام على ملعب 
بنادي  الخاص  باور  كينغ 
 30 السبت  يوم  سيتي  ليستر 

جويلية.

 كشفت تقارير صحفية ألمانية، أنَّ بايرن ميونخ، يواجه منافسة قوية على ضم 
السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول.

على  عرض  جيرمان،  سان  باريس  نادي  أن  أمس،  "بيلد"،  صحيفة  وأكدت 
السنغالي راتًبا سنوًيا أعلى من الـ20 مليون يورو، التي ينوي البافاري التقدم 

بها.
أمم  بلقب  مؤخًرا  بالده  مع  المتوج  الدولي  المهاجم  أن  إلى  الصحيفة  وتشير 
أفريقيا، يفضل رغم ذلك االنتقال لبايرن؛ حيث يمكن أن يصبح نجم الفريق حال 
الرحيل المحتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما سيعاني في "بي إس جي" 
المكتظ بالنجوم أمثال كيليان مبابي، وليونيل ميسي، ونيمار، وبحسب المصدر، 

فإن نادي ليفربول مستعد للتفاوض على بيع ماني بدًءا من 35 مليون يورو.
من  قادما   2016 صيف  في  ليفربول  لصفوف  عاًما،   30 ماني،  وانضم 
ساوثهامبتون، وسينتهي عقده مع "الريدز" في 30 جوان 2023، وتوج ماني 
مع ليفربول بكل األلقاب الممكنة، لكنه خسر هذا الموسم لقبي الدوري اإلنجليزي 
لصالح ريال مدريد.الممتاز في آخر جولة لصالح مانشستر سيتي وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا 

عر�ض عليه ر�تبا يفوق ما �سيقدمه �لبافاري بـ20 مليون �أورو

باري�س �صان جيرمان يزاحم البايرن على �صفقة ماني

مان�س�ستر يونايتد يعلن رحيل نجمه �لفرن�سي ر�سميا

جوفنتو�س ينتظر رد بوغبا ويعمل 
على التعاقد مع دي ماريا

 
 أعلن نادي مانشستر يونايتد، رسمًيا، 
أمس، رحيل الفرنسي بول بوغبا عن 

صفوفه عقب انتهاء عقده، بنهاية جوان 
الجاري، ولم يتوصل ألي اتفاق بشأن 

التجديد، ليرحل مجاًنا عن مسرح األحالم.
وانضم بوغبا، إلى مانشستر يونايتد، في 

صيف 2016، قادًما من جوفنتوس، مقابل 
89 مليون جنيه إسترليني، بعد رحيله عن 

أولد ترافورد بـ4 أعوام.
وأصدر مانشستر يونايتد، بياًنا عبر موقعه 
الرسمي، أكد من خالله أن بوغبا سيغادر 

الفريق في الصيف الجاري، متمنًيا له 
التوفيق في خطوته المقبلة.

وارتبط اسم بوغبا في اآلونة األخيرة باالنتقال إلى جوفنتوس؛ حيث أكدت العديد من التقارير 
اإليطالية، أن البيانكونيري قدم له عرًضا وينتظر رده.

من جهته، لم يحسم جوفنتوس، أي صفقة صيفية كبرى حتى هذه اللحظة، على الرغم من 
ارتباط اسمه بأكثر من العب، وخرج النادي من الموسم الماضي خالي الوفاض، ألول مرة 
منذ سنوات طويلة، وبالتالي يسعى لتجديد دمائه هذا الصيف، من أجل العودة للمنافسة على 

األلقاب.
وبحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق االنتقاالت في أوروبا، فإن جوفنتوس يعمل حاليا على 

إنهاء صفقة الفرنسي بول بوغبا، العب وسط مانشستر يونايتد.
وأضاف رومانو، أن يوفنتوس قدم عرضه لبوغبا قبل 10 أيام، وينتظر حاليا قرار الالعب 
النهائي، وحاول مانشستر سيتي، التعاقد مع العب الوسط الفرنسي، لكنه فضل عدم خيانة 

مانشستر يونايتد.
في الوقت ذاته، يستهدف يوفنتوس، التعاقد مع األرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان 

جيرمان السابق، والذي رحل عن صفوف النادي الباريسي بعد انتهاء عقده.

بعد عام من رحيله نحو ت�سيل�سي

اإنتر ميالنو يتفق مع لوكاكو على 
العودة

أكد تقرير 
صحفي 

إيطالي، أمس، 
أن البلجيكي 

روميلو لوكاكو، 
مهاجم تشيلسي، 

وافق على 
العودة لناديه 
السابق إنتر 

ميالن، الذي 
رحل عنه 

في الصيف 
الماضي، 

وانتقل إلى تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو.
وبحسب صحيفة "الغازيتا ديلو سبورت" اإليطالية، فقد أبدى لوكاكو رغبة في العودة 

لصفوف إنتر، وبادله إياها النادي اإليطالي، الذي سيقدم عرًضا الستعارته من تشيلسي.
وأضافت الصحيفة، أن لوكاكو سيتقاضى راتًبا من إنتر قيمته 7.5 مليون يورو، وهو أقل 

بكثير مما يتقاضاه في تشيلسي )12 مليون يورو(، باإلضافة إلى 3 ماليين يورو في صورة 
مكافآت.

ويحتاج إنتر اآلن إلى التوصل التفاق مع تشيلسي قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل 
االستفادة من مزايا قانون مرسوم النمو، وهو قانون يقلص الضرائب على األندية اإليطالية.

�لماتادور �لإ�سباني يجرد �لم�سنف �لأول عالميا من لقبه

نادال يف�صر تاأثره عقب الإطاحة 
بجوكوفيت�س

أكد اإلسباني رافائيل نادال إنه "متأثر" 
بفوزه على نوفاك جوكوفيتش في ربع 
نهائي روالن غاروس، ثاني البطوالت 

األربع الكبرى في موسم التنس، واعتبر 
أنه كان مسيطرا لوقت أطول من منافسه 

الصربي أثناء المباراة.
وعقب اإلطاحة بالمصنف األول عالميا، 

بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 و6-7 )4-7(، 
قال الالعب الملقب ب"ملك" األراضي 

الترابية، "إذا نظرنا إلى الساعات األربع 
التي امتدت على مدارها المباراة، أعتقد 
أنني كنت مهيمنا أكثر منه لوقت أكبر"، 

وأكد المصنف الخامس عالميا، "لقد 
كانت أفضل مباراة قدمتها خالل األشهر األربعة الماضية، ولكن بسبب قلة اللعب على هذا 

المستوى، خسرت المجموعة الثانية".
وأضاف أن "اللعب الجيد والمحافظة على القوة الذهنية والبدنية هي عادة، وخالل األشهر 

الثالثة ونصف الماضية لم أتمكن من التدرب أو المنافسة على ذلك، وهذا هو السبب في أن 
هذا االنتصار يمثل قيمة أكبر بالنسبة لي"، وأوضح الالعب األكثر تتويجا ببطوالت غراند 

سالم في تاريخ تنس الرجال )21 لقبا( "في المجموعة الثالثة قدمت مستوى جيدا، وفي 
المجموعة الرابعة لم أفقد األمل".

واعتبر "الماتادور" االنتصار الذي حققه على جوكوفيتش "مميزا للغاية" وعزا المستوى 
العالي الذي قدمه إلى حقيقة أنه واجه منافسه الصربي على الحلبة التي حقق أعظم النجاحات 

على أرضها، حيث يحظى في خزانته ب13 لقبا في روالن غاروس.
كما فسر نادال تأثره بدعم الجمهور في روالن غاروس، وقال "هم يعلمون أنها بالنسبة لي 

أهم بطولة في مسيرتي... إنهم يقدرون الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات ألقدم كل شيء 
هنا، هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأمر مؤثر للغاية".

وعقب تخطي "إعصار" جوكوفيتش، سينافس الالعب اإلسباني على مقعد في نهائي بطولته 
المفضلة، عندما يواجه األلماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي.
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�لن�سخة 100 من مبار�ة �لدرع �لخيرية �ستجرى بملعب كينغ باور

الرابطة الإنجليزية تعلن موعد انطالق 

مو�صم البريميرليغ الجديد

غاريث بيل يعلن رحيله عن �لميرنغي ر�سميا

اأن�صيلوتي يتدخل لإقناع ت�صواميني بالن�صمام 
لريال مدريد

المدرب  أن  أمس،  إسباني،  صحفي  تقرير  أفاد 
مدريد،  ريال  مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي 
تواصل مع نجم شاب، إلقناعه باالنضمام للميرنغي.

تواصل  فقد  اإلسبانية،  "ماركا"  صحيفة  وبحسب 
العب  تشواميني،  أوريلين  الفرنسي  مع  أنشيلوتي 
المستقبل،  في  الفريق  خطط  له  وشرح  موناكو، 
وباألخص أدواره المحتملة في خط الوسط، وأكدت 
زالت  وما  كانت  تشواميني  رغبة  أن  الصحيفة، 

االنضمام لريال مدريد.
وكان ريال مدريد قد تقدم بعرضه األول لموناكو، 
من أجل ضم تشواميني، المطلوب أيضا في باريس 
إنهاء  على  حاليا  الريال  ويعمل  جيرمان،  سان 
االتفاق  يتم  أن  بعد  أقرب وقت ممكن،  الصفقة في 
على كافة التفاصيل مع موناكو، وانسحب ليفربول 
من السباق على ضم تشواميني، بعدما علم برغبة 

الالعب في االنتقال لريال مدريد.
من جهة أخرى، أعلن الويلزي، غاريث بيل، رحيله 
عن نادي ريال مدريد اإلسباني في نهاية عقده، في 
عبر  رسميا  بيانا  الالعب  ونشر  الجاري،  جوان 

صفحاته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي، 
لتوديع جماهير المرينغي.

وقال بيل في بيانه: "أنا أكتب هذه الرسالة من أجل 
الذين  والمدربين  والالعبين  زمالئي  جميع  شكر 
دعمتني"،  التي  والجماهير  النادي  في  عاصرتهم 
سنوات   9 منذ  حلمي  "حققت  الويلزي:  وأضاف 
ملعب  على  واللعب  مدريد  ريال  قميص  بارتداء 
سانتياغو برنابيو والفوز باأللقاب مع النادي الملكي، 
لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا"، وتابع بيل: "أريد 
بيريز،  فلورينتينو  النادي،  رئيس  أشكر  أن  أيضا 
الذي أعطاني الفرصة من أجل تحقيق حلمي باللعب 

لريال مدريد، وجميع أعضاء مجلس اإلدارة".
يذكر أن بيل تعرض لعدة انتقادات من جماهير ريال 
والحديث  مشاركاته  قلة  مع  تزامنا  مؤخرا،  مدريد 
ولعبة  بالده  بمنتخب  واهتمامه  ادعاء اإلصابة  عن 

الغولف أكثر من المشاركة مع الفريق اإلسباني.



أجرى العبو المنتخب الوطني، صباح 
أمس، جولة استرخائية بمقر اقامتهم 

بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، 
في الوقت الذي تنقل فيه الناخب 

الوطني جمال بلماضي رفقة مناجير 
الخضر جهيد زفزاف إلى ملعب 5 

جويلية للوقوف على وضعية أرضية 
الميدان هناك حسبما أكده بيان االتحادية 

الجزائرية لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي للفاف، صور 
العبي الخضر، خالل جولتهم بمحيط 

مركز سيدي موسى، قبل أن يعودوا إلى 
قاعة المحاضرات عمر كزال من أجل 

المشاركة في حصة فيديو رفقة الطاقم 
الفني للمنتخب الوطني لمعاينة اوغندا 

وتنزانيا.
وأكد المصدر ذاته أن بلماضي استغل 

الفرصة وتنقل إلى ملعب 5 جويلية رفقة 
المناجير زفزاف صبيحة أمس، من 

أجل الوقوف على حالة أرضية الميدان، 
والظروف التي ستجرى فيها مواجهة 

منتخب اوغندا المبرمجة السبت لحساب 
الجولة األولى من تصفيات كان 2023.
وكان في استقبال بلماضي وزفزاف كل 

من محمد بختي المدير العام للمركب 
الرياضي محمد بوضياف، ومحمد حاج 

لي مدير ملعب 5 جويلية، اللذان حرصا 
على التأكيد على أن كل وسائل إنجاح 

مباراة السبت المقبل ستكون متوفرة.
من جهة أخرى، قام الطاقم الفني الوطني 

بتسريح الحارس عبد الرحمن مجادل 
وشكر ناديه بارادو على المجهودات التي 

بذلها خالل األيام األولى من التربص 
المغلق الخاص بالخضر، حيث أنه كان 

من المنتظر ان يلتحق أنتوني ماندريا 
حارس نادي أونجيه الفرنسي مساء أمس، 
والذي تأخر عن التربص ألسباب إدارية 

حسبما أكدته العديد من المصادر.
أمير.ل

الخ�ضر يوا�ضلون تح�ضيراتهم لمواجهة اأوغندا وتنزانيا

بلما�ضي وزفزاف يعاينان ملعب 5 جويلية 
وماندريا اآخر الملتحقين

ال�ضحافة الأجنبية تثني على المرافق الريا�ضية الجديدة بوهران

اأزيد من 2000 طلب اعتماد لتغطية األعاب البحر الأبي�ض المتو�ضط
تلقت لجنة االتصال التابعة للجنة المنظمة للطبعة التاسعة عشر 

أللعاب البحر األبيض المتوسط حوالي 2.068 طلب اعتماد منها 
472 من وسائل إعالم أجنبية، حسبما أعلن عنه بوهران مسؤول 

لجنة االتصال مراد بوطاجين.
وخالل الملتقى الذي نظمته وكالة األنباء الجزائرية حول »دور 

الوكاالت الصحفية اإلقليمية في تطوير الرياضة في منطقة 
البحر األبيض المتوسط« أشار بوطاجين إلى أن القائمة النهائية 
للصحفيين الراغبين في تغطية الحدث الرياضي المتوسطي سيتم 

تحديدها في األيام القادمة، وأعرب عن سعادته للرغبة الكبيرة في 
المشاركة والتي تبشر بتغطية إعالمية واسعة ناجحة لدورة وهران.

من جهتهم، أعرب ممثلو وكاالت األنباء المتوسطية المختلفة، 
في وهران عن إعجابهم بالمرافق الرياضية بالوالية التي تستعد 

الحتضان الدورة التاسعة عشرة أللعاب البحر األبيض المتوسط، 
وقام ضيوف عاصمة الغرب الجزائري بجولة في المركب 

الرياضي الجديد للمدينة والقرية المتوسطية، في ختام أشغال 

الملتقى الذي نظمته وكالة األنباء الجزائرية بالتنسيق مع تحالف 
وكاالت األنباء المتوسطية ) أمان( ، تحت عنوان ‘’دور وكاالت 

األنباء اإلقليمية في ترقية الرياضة في منطقة البحر األبيض 
المتوسط’’.

وعلق نائب رئيس تحرير وكالة الشرق األوسط طارق عبد 
الغفار قائال : »بصراحة ، قياسا لكل ما رأيناه في هذه المنشآت 

الرياضية، كل شيء جاهز للجزائر الستضافة النسخة القادمة من 
األلعاب المتوسطية في أفضل الظروف. من الواضح أن الدولة 

الجزائرية بذلت جهوًدا جبارة إلنجاز هذه المنشآت الكبيرة ».
ذات الرأي ذهب إليه صحفي وكالة االنباء االسبانية »ايفي« 

أدريان هوبير، حيث أثنى على المرافق الرياضية التي أتيحت 
له الفرصة الكتشافها، مؤكدا أنها تلبي جميع المعايير المعمول 
بها دوليا، وتابع أن المركب الرياضي الجديد بوهران لديه كل 

المقومات الستضافة منافسات عالمية مستقبال.
ق.ر/واج
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يناف�س على اأف�ضل هدف يف املو�ضم املن�ضرم

هدف باليلي �ضد موناكو 
الأجمل يف ماي املا�ضي

 
فاز الدولي الجزائري يوسف باليلي بجائزة أجمل هدف لشهر ماي، بسبب 

الهدف الجميل الذي سجله في مرمى نادي موناكو.
ونال الالعب الجزائري لنادي بريست الفرنسي، االعتراف في الليغ1 الفرنسية، 

بنيله جائزة أحسن هدف لشهر ماي، وكشف الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية 
على »تويتر«، عن اختيار هدف باليلي، ضد موناكو، األفضل في الليغ1، عن 

شهر ماي.
ونشر موقع الرابطة المحترفة األولى في فرنسا تغريدة، وصف فيها الدولي 
الجزائري بالساحر، وأرفقها بمقطع فيديو، لهدف باليلي، في شباك موناكو.

وسينافس يوسف باليلي، بهدفه هذا، على جائزة أفضل هدف في الليغ1، عن 
الموسم المنقضي 2021-2022.

التون�ضيون يوؤكدون قرب رحيله عن الرتجي

بدران يوافق على التوقيع 
ل�ضمك ال�ضعودي لمو�ضمين

 

كشفت مصادر إعالمية تونسية أمس ان الدولي الجزائري عبد القادر بدران 
يوشك على توقيع عقد التحاقه بنادي ضمك السعودي، ليؤكد مرة أخرى رحيله 

عن نادي الترجي التونسي خالل فترة التحويالت الصيفية القادمة.
وأكدة إذاعة »موزاييك« التونسية أمس أن بدران قد أعطى موافقته إلى 

مسؤولي نادي ضمك السعودي من أجل االنضمام إلى الفريق خالل الميركاتو 
الصيفي، في انتظار إنهاء بعض التفاصيل واإلجراءات الخاصة بإمضاء 

العقود. 
وينتهي عقد عبد القادر بدران مع الترجي الرياضي التونسي في 30 جوان 
2022، وبالتالي سيغادر الفريق في شكل انتقال حر، علماً وأّن االتفاق بين 

الالعب الجزائري ونادي ضمك ينص على عقد مدته موسمان.
ن�ضاخ فخور بامل�ضاهمة يف الفوز بتا�ضع لقب للفريق

�ضباب بلوزداد يتوج بالبطولة 
لثالث مرة على التوايل

 
توج شباب بلوزداد بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، للمرة الثالثة 
على التوالي، عقب تغلبه على ضيفه اتحاد بسكرة 2/0، أول امس، في مباراة 

مؤجلة عن المرحلة ال26 من المسابقة، وهو التتويج هو التاسع في تاريخ 
النادي، الذي بات أول ناد جزائري يحرز لقب الدوري للمرة الثالثة على 

التوالي.
ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 67 نقطة، بهذا الفوز، متقدما بسبع نقاط على 

شبيبة القبائل، مالحقه المباشر، قبل مرحلتين من ختام الموسم، ولديه مباراة 
مؤجلة، وتوقف رصيد اتحاد بسكرة في المقابل عند 46 نقطة، في المركز 

العاشر.
من جهته، عبر شمس الدين نساخ، قائد شباب بلوزداد، عن فخره الشديد، 

بتواجده ضمن مجموعة الالعبين، التي ساهمت في قيادة الفريق للتتويج بلقب 
الدوري الجزائري للمحترفين، لثالث مرة على التوالي.

وقال نساخ في تصريحات صحفية: »فريقنا حقق إنجازا كبيرا، فالتتويج بلقب 
الدوري الجزائري لثالث مرات على التوالي ليس أمرا سهال، ولكننا آمنا بذلك 
منذ البداية، ونجحنا في تحقيقه«، وأضاف: »شباب بلوزداد يحصد ثمار العمل 

الكبير، الذي تقوم به كل األطراف، من اإلدارة إلى الجهاز الفني، إلى الالعبين، 
دون أن ننسى ثقة األنصار«.

وختم: »لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام اتحاد بسكرة، الذي لم يكن لقمة صائغة، 
وحاول بشتى الطرق العودة بنتيجة إيجابية من ملعبنا، ولكننا عرفنا كيف ننهي 

اللقاء لصالحنا، ونواصل إسعاد أنصارنا، الذين نشكرهم كثيرا على دعمهم 
المتواصل لنا«.

ق.ر

يناف�س الهالل ال�ضعودي وفينيربات�ضي التركي

نوثينغهام الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع �ضليماني
يحظى إسالم سليماني مهاجم المنتخب 

الجزائري، ونادي سبورتنغ لشبونة 
البرتغالي باهتمام عدد من األندية 

األوروبية، إضافة ألندية خليجية، في 
االنتقاالت الصيفية المقبلة حسبما أكدته 

تقارير إعالمية مختلفة أمس.
وأكدت صحيفة »ريكورد« البرتغالية، 

أمس، أن نادي نوتنغهام فورست الصاعد 
حديثا إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز يضع 

النجم الجزائري ضمن خططه الصيفية، 
وذكرت الصحيفة أن النادي اإلنجليزي 
استفسر عن وضعية الهداف التاريخي 

للمنتخب الجزائري، مع فريقه سبورتنغ 
لشبونة تمهيدا لتقديم عرض رسمي لضمه.

ويستعد سليماني للرحيل عن فريق 
العاصمة البرتغالية، بعد المشاكل الكبيرة 

التي عاشها مع المدير الفني أموريم 
مؤخرا.

وكانت تقارير سعودية قد أكدت قبل أيام 
حصول سليماني على عرض رسمي من 
نادي الهالل، بينما رصدت تقارير أخرى 

اهتمام نادي فنرباتشي التركي بخدمات 
الالعب أيضا.

جدير بالذكر أن إسالم سليماني خاض 
تجربتين سابقتين في الدوري اإلنجليزي 
الممتاز مع ناديي ليستر سيتي ونيوكاسل 

يونايتد.
ق.ر



وعاين الوالي ببلدية المدية، أشغال انجاز  
المحطة الحضرية بحي واد ماريغان التي تم 
برمجتها في إطار تخفيف االختناق المروري 
عن عاصمة الوالية  وتوفير شروط الراحة 

للمسافرين  القادمين من مختلف البلديات 
الواقعة بالجهة الغربية  على غرار خطوط 

النقل التابعة لخميس مليانة وواد شرفة 
وحربيل ووامري وحناشة إلى جانب ذراع 

سمار  واألحياء الواقعة بالجهة الغربية .حيث 
وقف السيد الوالي على سير اشغال االنجاز 

داعيا إلى ضرورة رفع وتيرة األشغال 
لضمان تسليمها السريع وحدد آخر اجل 

20من شهر جوان.
وفي حي 15 ديسمبر ببلدية المدية، وقف 

الوالي على سير أشغال انجاز التهيئة 
الخارجية  لمشروع 2400 مسكن عمومي 

ايجاري .الذي بلغت نسبة االنجاز بها حوالي 
80بالمئة .وطالب بضرورة االسراع في 

االنجاز وتسليم المشروع دون اغفال عامل 
الجودة. واالسرع في الربط بمختلف الشبكات 

الحيوية.
وبحي سطارة، وقف جهيد موس على أشغال 

تهيئة السوق األسبوعي .الذي سيكون حال 
دخوله حيز الخدمة فضاء لعرض المنتوجات 

الجلدية وسوقا حرا لممتهني شعبة الجلود 
أين دعا الوالي إلى ضرورة رفع وتيره 
األشغال لضمان التسليم السريع للسوق 
األسبوعي الذي سيفتح أبوابه  لمختلف 

النشاطات بصورة دورية ما سيعزز 
من المداخيل الجبائية للبلدية وسيمكن 

تعزيز التنمية المحلية وفتح مناصب شغل 
جديدة وتسويق المنتوج المحلي في إطار 

االستراتيجية المتبناة من قبل الدولة لتحقيق 
إقالع اقتصادي بمنتوج محلي ذا جودة . 
أما ببلدية  ذراع سمار التي استفادت من 

عديد البرامج التنموية في اطار رفع الغبن 
عن الساكنة.فقد مكنت الزيارة من الوقوف 

الميداني على منطقة الظل بالجوابر التي 
يقطنها ما يربو عن 450 نسمة التي 

استطاعت بفضل البرامج المنجزة الخروج 
من دائرة الظل  أين تم إعادة تهيئة الطريق 

المؤدي إلى المنطقة على شطرين  فيما 
استفادت كذلك من انجاز طريق للمقبرة 

وشبكة للصرف الصحي .ولتوفير ظروف 
تمدرس الئقة.

وعن جانب السكن، فقد استفادت المنطقة من 
حوالي 30 إعانة ريفية وكذا برامج التنمية 
الريفية فضال عن  كونها مربوطة بالغاز 

والكهرباء ومختلف الشبكات الحيوية هذا 
والتقى الوالي بالساكنة الذين ثمنوا جهود 

الدولة في رفع الغبن عن المواطنين وإعادة 
الحياة لمنطقة عانت من  نقائص عديدة 

لسنوات خلت كما ذكروه بباقي النقائص 
والمطالبة بالتكفل بها

وبحي عين العرايس.وقف الوالي على 
أشغال تحويل مقر قديم للحرس البلدي الى  

عيادة متعددة التي بلغت مراحل متقدمة 
حيث من شانها توفير الرعاية الطبية لساكنة 

األحياء الشمالية لبلدية ذراع سمار على 
غرار بايزيد.عين عبد المولى.عين العرايس  

وتبحيرين واألحياء الشمالية الغربية لمدينة 
المدية كراس قلوش وعين الشيخ والروايسية 

وغيرها. والي الوالية أمر باإلسراع في 
تسليم المشروع وحدد اجال20 جوان كأقصى 

تقدير. للشروع في تجهيزها لوضعها حيز 
الخدمة.

هذا وكان  لوالي الوالية جهيد موس في 
مختلف محطات الزيارة . لقاء مع الساكنة 
الذين ثمنوا جهود الدولة مطالبين بالمزيد 

من االلتفاتة التنموية التي من  شانها تحقيق 
النهضة المبتغاة. سيما مع خروج عديد 

المناطق من دائرة الظل.

إشـهـــار

ع.بكريي
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بهدف اقتناء العتاد الفالحي املجدد

 امل�ستثمرون مدعوون لإيداع 
ملفاتهم لدى وزارة ال�سناعة

دعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، يوم الثالثاء في بيان لها، المستثمرين 
الفالحيين المهتمين باقتناء العتاد الفالحي الذي تم تجديده للتقرب من مصالح وزارة 

الصناعة من أجل تقديم الملفات المتعلقة باقتناء هذا النوع من العتاد الفالحي.
وجاء في البيان : "حرصا منها على توفير عتاد مالئم تماشيا مع متطلبات 

استصالح األراضي ذات المساحات الكبرى, خاصة في واليات الجنوب, سيما 
ما يتعلق بالزراعات االستراتيجية, وفي إطار وضع حيز التنفيذ لإلجراء الجديد 

الخاص باقتناء العتاد الفالحي الذي تم تجديده, تعلم وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
كافة المستثمرين الفالحيين المهتمين باقتناء هذا النوع من العتاد الفالحي التقرب 
من مصالح وزارة الصناعة من أجل تقديم الملفات المتعلقة باقتناء هذا النوع من 

العتاد الفالحي".
وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء يتم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 200-21 

المؤرخ في 11 ماي سنة 2021 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 312-20 
المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2020 المحدد لشروط وكيفية االستفادة من ترخيص 

الجمركة لخطوط ومعدات اإلنتاج التي تم تجديدها.
كما أبرزت الوزارة في بيانها أن "األمر يتعلق بالعتاد الذي ال يتم إنتاجه على 

المستوى الوطني", مضيفة أن هذا اإلجراء يندرج في إطار "األهداف المسطرة 
لتطوير الشعب الفالحية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة للبالد", وفقا للبيان.

ع.ط

وزارة الفالحة والتنمية اليفية تو�ضح 

 منع ت�سييج امل�ستثمرات 
الفالحية بطرق غري مطابقة للمعايري

أفادت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، يوم في بيان لها، أنه يمنع "منعا باتا" 
تسييج المستثمرات الفالحية بطرق غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها قانونا، 

وهذا لحمايتها من كل  أشكال المخاطر و التهديدات، خاصة فيما يتعلق بحرائق 
المحاصيل الزراعية.

وجاء في البيان أنه "في إطار تعزيز إجراءات المراقبة والمعاينة للمستثمرات 
الفالحية وطبقا للمادة رقم 71 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر 
1990 الخاص بالتهيئة والتعمير, فإن وزارة الفالحة والتنمية الريفية تعلم كافة 

المستثمرين الفالحيين, بأنه يمنع منعا باتا تسييج مستثمراتهم الفالحية بطرق غير 
مطابقة للمعايير المنصوص عليها قانونا عن طريق وضع حواجز معتمة )ستار 

بالستيكي, جدران بكل أنواعها(".
وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء يندرج في إطار "حماية المستثمرات الفالحية 

من كل أشكال المخاطر و التهديدات, خاصة فيما يتعلق بحرائق المحاصيل 
الزراعية".كما يهدف هذا االجراء, إلى "تسهيل عملية المراقبة و المعاينة والتدخل 

عند االقتضاء في حالة حدوث أي طارئ من طرف أعوان المراقبة التقنية 
لتمكينهم من معاينة المحاصيل الزراعية بصفة دورية والتدخل السريع عند نشوب 
الحرائق", وفقا للبيان.وأبرزت الوزارة أن "هذا اإلجراء  يهدف إلى حماية العقار 

الفالحي".
ف.م

اأمر بت�ضريع وترية الإجناز 

وايل املدية يقف على عديد امل�ساريع 
ذات ال�سلة باحلياة اليومية للمواطن 

ا�ضتمرارا للزيارات امليدانية التي يقوم بها  جهيد مو�س وايل  ولية املدية ملختلف بلديات 

الولية لأجل الوقوف على �ضري امل�ضاريع التنموية وتفقد اأحوال ال�ضاكنة خا�ضة مبناطق 

الظل بغية رفع الغنب عن ال�ضاكنة واجتثاث النقائ�س قام  جهيد مو�س اأم�س  بزيارة 

اإىل بلديتي املدية وذراع ال�ضمار اأين تفقد عديد امل�ضاريع احليوية واأعطي الن�ضائح 

والتوجيهات ل�ضتكمالها يف اآجالها املحددة .



  صدر للكاتب إبراهيم حناني، من مدينة 
فرجيوة والية ميلة، أول مؤلف بعنوان »واقع 

ومواقف النخبة األوروبية من الحياة في 
الجزائر والمغرب الكبير خالل القرنين 17 
و18 ميالدي« يستعرض فيه أهم ما تطرق 
إليه الفكر الغربي بخصوص دول المغرب 

العربي.
  واستنادا للكاتب صاحب 33 ربيعا فإن هذا 
المؤلف الذي ينتمي إلى نوع االنثروبولوجيا 

و التاريخ و الصادر عن دار خيال للنشر 
والترجمة يتناول في 160 صفحة حياة 

األوروبيين بدول الجزائر والمغرب وتونس 
وليبيا وكيف كانت نظرة الفكر الغربي من 
خالل نخبته لها باعتبارها شهدت وعايشت 
واقع هذه الدول خالل القرنين 17 و 18 

ميالدي.
  وحسب الكاتب حناني فإن النخبة األوروبية 
من رجال دين و أدباء ودبلوماسيين نقلت في 
عدة مؤلفات واقع المغرب العربي والشمال 

األفريقي عموما«، مشيدة بفكرة التعايش 
الديني التي كانت منتشرة آنذاك و إتاحة 

ممارسة الشعائر الدينية بحرية عكس الحال 

في أوروبا«، باإلضافة 
إلى تميز العديد من 

دول المغرب العربي« 
بالتحضر والرقي«، 

حيث أن المفكرين 
األوروبيين -كما قال 

الكاتب- تناولوا مظاهر 
النظافة وغياب ظاهرة 

الجريمة في مدينة 
الجزائر مثال التي 

احتضنت العديد من 
األجناس من بينهم من 

قدموا من أوروبا.
  وذلك ما يعكس، 
حسب ما جاء في 

الكتاب، »االهتمام 
بالعلم والرغبة في 

التطور والرقي بهذه 
البلدان لتغيير أحوالها إلى األحسن«، وتميز 

هذا اإلصدار بلغة سهلة و أسلوب بسيط ليسهل 
حسب كاتبه، فهم ما جاء فيه وخصوصا 

التحليالت التي قدمها حول النظرة األوروبية 

لدول شمال أفريقيا وما ورافقها من نقد 
ألوضاعها خالل فترة التواجد العثماني بها.

اإ�صدار لإبراهيم حناين

 » واقع و مواقف النخبة الأوروبية من احلياة يف اجلزائر 

واملغرب الكبري« 

بامل�صرح الوطني اجلزائري

الأيام امل�سرحية للأطفال من 1 اإىل 14 يونيو

  ينظم المسرح الوطني الجزائري تظاهرة »األيام المسرحية لألطفال« من 1 
إلى 14 يونيو القادم، في إطار نشاطاته الثقافية والفنية إلحياء اليوم العالمي 

للطفولة.
  ويتضمن برنامج هذه األيام العديد من العروض المسرحية الخاصة بعالم 

الطفولة على غرار مسرحية »لنعش معا في سالم« من تأليف وإخراج لصفر 
بخالد وإنتاج التعاونية المسرحية »كاتب ياسين« من سيدي بلعباس.

  وبهذه المناسبة ستحتضن ساحة »محمد التوري« يوم االفتتاح نشاط تربوي 
ترفيهي لالتحاد الوطني للنساء الجزائريات وهذا بالتعاون مع بلدية القصبة.

  كما سيتم ضمن ذات البرنامج عرض مسرحية »مملكة الحشرات« من تأليف 
سوهيل شلبي وإخراج سوهيل بوخضرة ومن إنتاج المسرح الجهوي العلمة، 
وكذا مسرحية »كتاب العجائب« من تأليف يعقوب بالل وإخراج ابوبكر بن 
عيسى ومن إنتاج تعاونية »اطاليس« من سيدي بلعباس وهذا بالتعاون مع 

المسرح الجهوي سيدي بلعباس.
   وفي ذات اإلطار، سيتم عرض مسرحية »خيال« من تأليف وإخراج سيف 

الدين بوها وإنتاج المسرح الجهوي سوق أهراس. كما سينظم حفل موسيقي 
ترفيهي مع صديقة األطفال الفنانة نجوى باإلضافة لتوزيع جوائز مسابقة 

»أحسن تعبير عن حلم الطفل اإلفريقي« بمناسبة إحياء يوم الطفل اإلفريقي.

املتحف الوطني 
العمومي »عبد املجيد 
مزيان« يفتح اأبوابه 

للجمهور بال�سلف
   افتتح المتحف الوطني العمومي »عبد المجيد مزيان« بالشلف، أبوابه 

أمام الجمهور المحلي يوم الخميس الماضي بعد فترة من الغلق بسبب 
أشغال تهيئة قاعات عرض القطع اأُلثرية.

  وأوضح مدير الثقافة و الفنون، جمال حسناوي، أن مصالحه و في إطار 
تنشيط المشهد الثقافي و بعد االنتهاء من عملية تهيئة قاعات عرض القطع 

األثرية بالمتحف الوطني العمومي، فتحت أبواب هذا الصرح الثقافي 
أمام الجمهور المحلي للتعرف على مختلف الحضارات التي تعاقبت على 

المنطقة و كذا القطع األثرية والمسكوكات النقدية التي يتوفر عليها.
  وأبرز ذات المسؤول أن قطاعه يستهدف ترسيخ الثقافة المتحفية لدى 
فئات المجتمع و استقطاب أكبر عدد من الزوار، علما أن المتحف يفتح 

أبوابه طيلة أيام األسبوع أمام الجمهور من التاسعة صباحا إلى غاية 
الرابعة عصرا، مع مجانية الدخول وتسخير عدد معتبر من األعوان 

لمرافقة الزوار و تقديم لهم الشروحات المتعلقة بكل قطعة أثرية أو مرحلة 
تاريخية.

  وشهدت قاعات العرض بالمتحف العمومي الوطني »عبد المجيد 
مزيان« مؤخرا عملية إعادة تهيئة وفقا الشروط و المقاييس المعمول 

بها بالنسبة للمتاحف، التي من شأنها تبسيط مسارات العرض للزوار و 
الحفاظ على اآلثار.

  وكشفت رئيسة قسم البحث بذات المؤسسة المتحفية، خيرة هدار، عن 
إثراء مسارات العرض التي تسافر بالزوار من عصر ما قبل التاريخ إلى 
الحضارة الرومانية و الحضارة اإلسالمية وصوال للتاريخ المعاصر، من 

خالل إدراج موضوعات جديدة خاصة باإلثنوغرافيا و التقاليد الشعبية 
ومواد الزراعة و البناء و كذا مقتنيات موقع »السقاسيق« الروماني الذي 

اكتشف خالل سنة 2018.
  وبخصوص إقبال مواطني المنطقة على متحف »عبد المجيد مزيان« 

لفتت السيدة هدار إلى تسجيل إقبال معتبر منذ إعادة االفتتاح، داعية 
بالمناسبة جميع الفئات إلى زيارة و اكتشاف تاريخ منطقة الشلف، التي 

كانت محطة لتعاقب عديد الحضارات و الثقافات.
  لإلشارة، تتوفر والية الشلف فضال عن المتحف الوطني العمومي »عبد 
المجيد مزيان« على متحفين آخرين و هما متحف دار البارود بالشلف، و 
متحف تنس، حيث تعرف هذه المؤسسات المتحفية إقباال متوسطا، عادة ما 

يقتصر على وفود التالميذ و الطلبة من المؤسسات التربوية و الجامعة.

تقدمي عر�ض »تعابري 
جميلة« باجلزائر 

العا�سمة
  تم أمس األول، بالجزائر العاصمة، تقديم عرض »تعابير جميلة«، وهو 
عرض راقص مخصص لتسليط الضوء على تنوع التعبير الكوريغرافي.

  و تم تنظيم النسخة الثالثة من عرض »تعابير جميلة«، من إخراج 
مصممة الرقصات ومعلمة الرقص، نوارة إيدامي، والذي عرض 

بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، من طرف التعاونية الثقافية 
والفنية »نوارة«، بالتعاون مع »استيديو سيلفيد« والمسرح الوطني 

الجزائري.
  و لمدة ساعتين تقريبا، تعاقبت حوالي 80 راقصة باليه على خشبة 

المسرح بقاعة مصطفى كاتب للمسرح الوطني الجزائري، لتقديم عرض 
من جزأين.

  كما تم تقديم رقصات أخرى من النوع التقليدي ورقصة النايلي، التي 
أداها ببراعة الثنائي فتيحة بختي ومحفوظ لكحل، وكذا رقصة »الجاز 

الحديث« أو »الرقص المعاصر«، والتي قدمت في عرض قصير تحت 
عنوان »الفنان«، باإلضافة إلى الرقص الهندي بعنوان »بوليوود«.

  و قدم المغنون الشباب »نوي« وإيناس قادة ومصطفى فكيري، 
باإلضاف ة إلى فرقة »العائلة« المكونة من الموسيقيين الموهوبين، 

مقتطفات من األغاني المحلية تعكس مواهبهم

متحف الطفل باجلزائر العا�صمة 

 ف�ساء معريف وترفيهي لإطلع الأطفال باملوروث 
الثقايف الوطني

   يعد متحف الطفل الواقع بحديقة الحرية شارع كريم بلقاسم، بالجزائر العاصمة، فضاء معرفيا وترفيهيا منسجما لتعريف هذه الفئة من الجمهور 
بمختلف عناصر الموروث الثقافي الوطني السيما من خالل مجموعة الدمى التي تعطي صورة شاملة عن ثراء اللباس التقليدي الجزائري والعالمي.

  و يتيح متحف الطفل التابع للديوان الوطني لتسيير و استغالل الممتلكات الثقافية المحمية، والذي افتتح قبل 56 عاما، لجمهور األطفال و بشكل 
تبسيطي مادة تراثية غنية ونماذج تحف بديعة من الدمى والمشغوالت الفنية اليدوية ذات الصلة بالطفل، و منها المصنوعة بأيادي األطفال, إلبراز 
تنوع وثراء التراث الثقافي الجزائري، سيما تنوع اللباس التقليدي الجزائري وخصوصياته عبر التاريخ و كذا التراث العالمي، ما يسمح لألطفال 

بتعزيز هويتهم و االعتزاز بتراثهم و االنفتاح على باقي الثقافات العالمية.
  وبإمكان زائر المتحف اكتشاف مجموعة من الدمى ترتدي مختلف أنواع اللباس التقليدي الجزائري على غرار البدرون والقويط، الملحفة، المالية، 

الحايك مرمة، واللباس القبائلي والشاوي و التارقي، وذلك الخاص بمنطقة غرداية واألطلس الصحراوي إلى جانب البرنوس والشاشية والخيمة.
  ويفرد المتحف جناحا إلبراز جوانب من اللباس التقليدي لقادة المقاومة الشعبية الجزائرية في وجه المستعمر على غرار األمير عبد القادر و اللة 

فاطمة نسومر و الشيخ بوعمامة وغيرها، وهي هبة من الحرفية في الصناعة التقليدية السيدة لباسي التي قدمت سنة 2011 مجموعة من الدمى 
إلثراء المجموعة.

  كما سيستمع الجمهور الصغير باكتشاف دمية خشبية ذات حجم كبير ل«بينوكيو«، هدية من السفارة اإليطالية سنة 1965، في حين تتوسط القاعة 
أقدم مقتنيات المتحف )1964( و هي ثالثة دمى ضخمة لفتيات من اليابان ترتدين اللباس التقليدي الشهير »الكيمونو«.

   كما يقدم المتحف فكرة عن اللباس التقليدي لبعض الدول كبلجيكا، روسيا، النرويج، السويد، المجر، فرنسا، باكستان، سوريا، فلسطين والسنغال وهو ما يسمح للطفل التعرف على تقاليد باقي الثقافات والتفاعل معها .
  وتضم القاعة الثانية مجموعة متنوعة من األعمال اليدوية لخزفيات من انجاز أطفال من الجزائر وباقي بلدان العالم في إطار التبادل وكذا نماذج لسفن وألعاب تقليدية و لوحات تتشكل من الدمى مصنوعة من الخشب والعظام والورق.

  وفي هذا الصدد أشارت مديرة المتحف، عبادو سامية، إلى أن هذه المؤسسة المتحفية تم تدشينها رسميا سنة 1966 باقتراح من الفنان التشكيلي الراحل لوعيل محمد، في بناية تعود لسنة 1865، حولت بوصية من مالكتها  السابقة إلى متحف 
الفنون والتاريخ عام 1950.

  وأشارت المتحدثة المختصة في اآلثار، أن مجموعة المتحف تتكون من »أكثر من 5000 قطعة ما بين دمى ومشغوالت يدوية خزفية وأكثر من 400 رسم من انجاز أطفال من الجزائر و مختلف بلدان«، العالم موزعة على قاعتين 
للعرض، باإلضافة إلى المكتبة التي تحوي رصيدا يقارب 4000 من الكتب الخاصة بالطفل وفي شتى التخصصات وبلغات عديدة، الفتة أن »هذه المقتنيات موجودة منذ 1964 وتمثل هبات وهدايا سلمت من طرف قنصليات وسفارات معتمدة 

بالجزائر«.
  وأضافت السيدة عبادو أن المتحف »يمزج بين وظيفته التربوية للحفاظ على الهوية الوطنية ووظيفته الترفيهية وفق مناهج مبسطة لفهم عناصر التراث والتاريخ، حيث ينظم ورشات عديدة في فن الرسم والبستنة وإعادة تدوير المواد 

المسترجعة لتشجيع الحس البيئي والحفاظ على المحيط لديهم و نشاطات ترفيهية أخرى.
  ومن المشاريع المستقبلية للمتحف تنظيم ورشات للحفريات األثرية لفائدة األطفال للتحسيس بأهمية الحفاظ على التراث و تنظيم زيارات للمواقع األثرية كتيبازة و حفرية ساحة الشهداء وحي القصبة وقلعة 

الجزائر وتعزيز االتصال بمختلف المؤسسات التربوية لتشجيع زيارة المتحف واكتشاف مجموعته النادرة.
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أوضحت سلطانة خيا, رئيسة 
رابطة الدفاع عن حقوق االنسان 
وحماية الثروات, في بيان للرأي 

العام الصحراوي والدولي, 
أن الموافقة على هذه الرحلة 

العالجية يأتي" استجابة لمطالبة 
وإلحاح مجموعة من المناضلين 

الصحراويين والمتضامنين 
األمريكيين, بمن فيهم الدكتور تيم 

بلوتا, للسفر للعالج بالخارج".
وكما يعلم الجميع, يضيف 

البيان, فإن المناضلة سلطانة 
خيا "دخلت في معركة نوعية 

ضد سلطات االحتالل المغربي 
منذ 13 نوفمبر 2019, أي 

ألزيد من سنة ونصف السنة, 
حيث تعرضت خالل هذه المدة 

لكافة أشكال االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنسان من قبل هذه 

السلطات, مما تسبب لها في 
الكثير من المعاناة الجسدية 

والنفسية".
وأبرز البيان, أنه رغم كل 
الممارسات القمعية لقوات 

االحتالل المغربي "ظلت سلطانة 
خيا ثابتة وصامدة على موقفها ال 

تكترث لما وصلت إليه صحتها 
من تدهور, وال تبالي بالنداءات 

والمطالبات الموجهة لها من 
فريق عمل متابعة معركتها, 

والمناضلين الصحراويين الذين 
أكدوا لها أنها حققت األهم وهو 
جعل سلطات االحتالل المغربي 

تقف عاجزة عن كسر إرادة 
عائلة أهل سيد إبراهيم خيا, التي 

شكلت لحمة وشوكة في حلق 
نظام االحتالل المغربي بمدينة 

بوجدور المحتلة".

كما أبرز البيان, أنه "أمام 
هذا الوضع الصحي الذي 

لم يعد يسمح بمواصلة هذه 
المحطة النضالية, قررت أخيرا 

المناضلة سلطانة سيد إبراهيم 
خيا قبول مناشدات المناضلين 

والمتضامنين معها بالسفر لرحلة 
عالج ستفتح لها آفاق جديدة 

لخوض معركتها بطرق ووسائل 
جديدة تسمح بتطويرها وإعطائها 
زخما جديدا, ما سيسلط الضوء 

على ما يرتكبه االحتالل المغربي 
من انتهاكات جسيمة لحقوق 
اإلنسان بالجزء المحتل من 

الصحراء الغربية".
يشار إلى أن المناضلة 

الصحراوية سلطانة سيدي 
ابراهيم خيا, التي فرض عليها 

االحتالل المغربي االقامة الجبرية 

بمنزلها العائلي بمدينة بوجدور 
المحتلة, تعرضت عدة مرات 

لالغتصاب ومحاوالت التصفية 
الجسدية, عن طريق الخنق 

والحقن بمواد مجهولة المحتوى.
وكانت عناصر من شرطة 

االحتالل المغربي, قد هاجمت 
الشهر الماضي, بيت عائلة 
المناضلة الحقوقية, سلطانة 

خيا, بمدينة بوجدور المحتلة, 
بواسطة شاحنة كبيرة, لترهيب 

أفراد العائلة, والناشطة 
األمريكية روث ماك دونوف, 
التي شنت إضرابا عن الطعام 
بمنزل آل خيا, للمطالبة بفك 

الحصار عن الصحراء الغربية 
المحتلة, والتحقيق في جرائم 

االحتالل المغربي ضد الشعب 
الصحراوي.

ملوا�ضلة الن�ضال �ضد االحتالل

�سلطانة خيا ت�ؤكد �أن رحلتها للعالج 
باخلارج �ستفتح لها �آفاق جديدة 

اأكدت النا�ضطة احلقوقية ال�ضحراوية �ضلطانة �ضيد اإبراهيم خيا، اأنه اأمام الو�ضع ال�ضحي الذي مل يعد ي�ضمح 

لها مبوا�ضلة الن�ضال، قررت ال�ضفر للعالج باخلارج، م�ضددة على اأن هذه الرحلة اال�ضت�ضفائية �ضتفتح لها 

اآفاق جديدة خلو�ض معركتها الن�ضالية، لت�ضليط ال�ضوء على انتهاكات االحتالل املغربي حلقوق االإن�ضان 

باجلزء املحتل من ال�ضحراء الغربية.

الف�ضاء املغربي حلقوق االإن�ضان ي�ضتنكر 

�ملخزن ي�ظف حالة �لط��رئ 
�ل�سحية لت�طني �لتطبيع 

و�الجهاز على �حلريات
قال الفضاء المغربي لحقوق اإلنسان إن سلطات بالده تستمر في 

استغالل حالة الطوارئ الصحية لتوطين التطبيع مع الكيان الصهيوني 
في كل المجاالت، وتوظيفها في االجهاز والزحف على العديد من 

الحقوق والحريات األساسية للمغاربة.
جاء ذلك في بيان توج دورة استثنائية لمكتبه الوطني, خصصت 

لدراسة مستجدات و تطورات الوضع الحقوقي بالمغرب, "في سياق 
دولي موسوم بتداعيات األزمة الروسية األوكرانية, و تجدد االقتحامات 

العدوانية الصهيونية على المسجد األقصى المبارك عبر مسيرة األعالم, 
وتدنيسها لحرمه ومقدساته".

وفي ما يتعلق بانتهاك حقوق االنسان بالمملكة المغربية و التضييق 
على الحريات, أدان الفضاء المغربي بشدة منع السلطات المغربية 

للمسيرة التي دعت لها الجبهة االجتماعية المغربية اول امس االحد, 
للتنديد بارتفاع األسعار, معربا عن تضامنه مع مكونات الجبهة. ودعا 
السلطات إلى "صيانة وحماية الحقوق والحريات األساسية ومنها الحق 

في التنظيم والتجمع واالحتجاج السلمي".
وعبر في سياق متصل عن "انشغاله و قلقه الكبير من استمرار االرتفاع 

المهول لألسعار و تراجع القدرة الشرائية للمغاربة في ظل سياسات 
عمومية تكرس المزيد من التقشف )...( و اإلجهاز على الخدمات 

العمومية والتمكين القتصاد الريع".
كما شجب "استمرار السلطات المغربية في توظيف حالة الطوارئ 

الصحية لإلجهاز على العديد من الحقوق والحريات األساسية, 
والتضييق على المعارضين و المدونين والصحفيين والنشطاء, ومنع 

التظاهرات والفعاليات الجادة", وجدد المطالبة باإلفراج عن كافة 
المعتقلين السياسيين.

واستنكر في سياق ذي صلة بشدة "االختطاف والتعذيب الذي تعرض 
له الطالب المغربي عصام الحسيني, عضو فصيل طلبة جماعة العدل 

واإلحسان, من طرف فصيل طالبي بالكلية المتعددة التخصصات 
بسلوان الناظور".

وطالب "النيابة العامة بفتح تحقيق سريع ونزيه حول االختطاف 
المقرون باالحتجاز والتعذيب, الذي جزم الطالب الحسيني تعرضه له, 
وتقديم الجناة والمتورطين في هذه الجريمة الشنعاء أمام العدالة لتقول 

كلمتها في الموضوع, ولتنصف الضحية مع اتخاذ كل اإلجراءات 
والتدابير الالزمة لتجنب تكرار مثل هاته األفعال اإلجرامية بالجامعة".
ولدى تطرقه للذكرى الـ 11 لملف مقتل الشاب المغربي كمال عماري 

في مسيرة حركة 20 فبراير بمدينة اسفي عام 2011, دعا الفضاء 
المغربي لحقوق االنسان, السلطات المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها في 
كشف الحقيقة كاملة", و طالب "بمعاقبة المتورطين في جريمة اغتياله, 

واإلسراع في معالجة هذا الملف على قاعدة اإلنصاف وجبر الضرر 
وعدم اإلفالت من العقاب".

وبخصوص التضييق الذي تمارسه السلطات المغربية على التظاهرات 
العلمية, ندد بالمنع الذي طال مؤتمرا علميا دوليا في القانون الطبي من 

قبل السلطات األمنية بمدينة الدار البيضاء, والذي كان مزمعا تنظيمه 
من قبل الجمعية المغربية للقانون الطبي, رغم استيفائها كل اإلجراءات 

القانونية واإلدارية المطلوبة في السياق.
واعتبر الفضاء المغربي لحقوق االنسان هاته الخطوة "بمثابة مس 
خطير باستقاللية الجامعة وباألدوار المنوطة بها في البحث العلمي 

وتبادل الخبرات والتجارب, و انتهاك صارخ للحق في التنظيم والتجمع 
وحرية الرأي والتعبير المكفولين بمقتضى الدستور والقوانين الوطنية 

وكذا المواثيق والعهود الدولية".
بقطاعي املحب�ض واأم اأدريكة

�جلي�ش �ل�سحر�وي ي�ستهدف 
م��قع ق��ت �الحتالل �ملغربي 

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أول أمس، 
مواقع جنود االحتالل المغربي بهجمات عنيفة ومركزة بقطاعي 

المحبس وأم أدريكة، مخلفة "خسائر فادحة في األرواح والمعدات"، 
حسب البيان رقم 547 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وجاء في البيان - الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية )وأص( - أن 

"مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, ركزت قصفها على مواقع قوات 
االحتالل المغربي بمناطق روس السبطي, أكويرة ولد أبالل, سبخة تنوشاد, 

أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس".
وأضاف البيان أن "مفارز أخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, 
استهدفت بقصف عنيف ومركز مواقع تمركز جنود العدو بمنطقة أزمول 

أم خملة بقطاع أم أدريكة".وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس االثنين, مستهدفة القوات المغربية 

بقطاع المحبس وبمناطق اودي الظمران واكرارة الفرسيك واكرارة العطاسة.
و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات 

االحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في األرواح والمعدات على 
طول جدار الذل والعار", يضيف البيان.
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بقار من النقابة املغربية للتعليم العايل 

�حتجاجات بقطاعي �لتعليم و�لتك�ين �ملهني �سهر ج��ن �جلحاري
اتسعت دائرة االحتجاجات بقطاعي التعليم 
العالي و التكوين المهني بالمغرب، حيث 

تعتزم النقابة المغربية للتعليم العالي تنظيم 
إضراب وطني لمدة ثالثة ايام خالل شهر 

يونيو الداخل، فيما قررت الجامعة المغربية 
للتكوين المهني تسطير برنامج نضالي ينطلق 

بعد اليوم.
وذكرت تقارير إعالمية مغربية أن النقابة 

المغربية للتعليم العالي قررت الدخول 
في اضراب وطني أيام 7 و8 و9 جوان 
الجاري، تفاعال مع "المعارك النضالية"  

المتواصلة التي يخوضها األساتذة الباحثون 
في عدد من الجامعات والمؤسسات بقطاع 

التعليم العالي، رفضا لمشروع القانون المنظم 
للتعليم العالي والبحث العلمي وتنديدا بما 

وصفوه "التسويف والتماطل" الذي تنتهجه 
الوزارة في مفاوضاتها مع المكتب الوطني 

للنقابة.
وأكدت النقابة على ضرورة "التشبث بجميع 
المطالب الواردة في الملف المطلبي للنقابة"، 
و على أن "اإلصالح الحقيقي للتعليم العالي 

يجب أن ينطلق من إصالح شمولي للمنظومة 
التعليمية ككل، و أن ال يتم خارج الهياكل 
الجامعية، وبدون مشاركة فعلية لألساتذة 

الباحثين".
كما نددت "بمنع انعقاد مؤتمر دولي حول 

القانون الطبي بكلية الطب والصيدلة بالدار 
البيضاء، وكذا منع مسيرة مواجهة الغالء 

و التطبيع مع الكيان الصهيوني، فضال 
عن إغالق وزارة التربية الوطنية باب 

الحوار بخصوص المراكز الجهوية للتربية 
والتكوين".

وتأكيدا للتصعيد، قررت ذات النقابة اإلبقاء 
على اجتماعها مفتوحا، و حددت يوم 3 يوليو 

القادم موعدا لمواصلته.يشار إلى أن عددا 
كبيرا من الجامعات والمؤسسات التابعة لها 

شهدت خالل األسابيع األخيرة موجة عارمة 
من االحتجاجات تمثلت في خوض إضرابات 

جهوية ومحلية.
وفي سياق متصل، قررت الجامعة المغربية 

للتكوين المهني تسطير برنامج نضالي ينطلق 
من جهة الدار البيضاء-سطات، حيث سيتم 

حمل الشارة الحمراء طيلة يوم الخميس القادم 
بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح اإلدارية 

بذات الجهة، كما خولت للمكاتب النقابية 
الجهوية صالحية اتخاذ االشكال النضالية 

التي تراها مناسبة.
واستنكر أعضاء المكاتب النقابية للمؤسسات 

التكوينية والمصالح اإلدارية والمتقاعدين، 
خالل اجتماعهم االخير يوم السبت الماضي، 

"مقاربة الهروب الى األمام التي تعتمدها 
إدارة مكتب التكوين المهني لالستجابة للملف 

المطلبي للمستخدمين، ومحاولتها من خالل 
ذلك ربح المزيد من الوقت".

جدير بالذكر أن التنسيقية المغربية لألساتذة 
الذين فرض عليهم التعاقد سطرت برنامجا 

احتجاجيا جديدا لألشهر الثالثة القادمة، 
يبدأ من يوم غد الفاتح يونيو، للمطالبة 

بإسقاط نظام التعاقد، و تنديدا بالمحاكمات 
الصورية لزمالئهم على خلفية مشاركتهم 

في احتجاجات تطالب بتمكينهم من حقوقهم 
المشروعة.

كما سينظم المتعاقدون أشكال احتجاجية 
محلية و احتجاجات إقليمية أو جهوية حسب 

خصوصية كل جهة، أيام 1، 2 و3 يوليو 
المقبل رفضا للنظام األساسي لمهن التربية 

والتكوين.ودخل األساتذة العاملون بنظام 
التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير 

الماضي، كرد فعل على األحكام التي أصدرتها 
المحكمة االبتدائية بالرباط بحق 45 من 

زمالئهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين 
موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت 

بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.
وأطلقت الحكومة المغربية نظام التعاقد 

سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس 
الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد غير أنه 

خلف احتجاجات بين األساتذة الذين وظفوا 
ومطالبات بإدماجهم في القطاع العام.

يف حق املنا�ضلني يف املدن املحتلة

جبهة �لب�لي�ساري� ت�ستنكر ممار�سات �الإحتالل �ملغربي �لقمعية 
أدان المكتب الدائم لألمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بشدة 

الممارسات القمعية التي تنتهجها سلطات اإلحتالل المغربية في حق 
المناضالت والمناضلين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وجدد المكتب - في بيان صدر في ختام اجتماع عقده برئاسة 
الرئيس الصحراوي, األمين العام للجبهة, إبراهيم غالي - إدانته 
الشديدة لممارسات القمع والتنكيل والتضييق والحصار التي تلجأ 

إليها دولة االحتالل المغربي في حق المناضالت والمناضلين 
والنشطاء الحقوقيين واإلعالميين الصحراويين, مثل حالة سلطانة 

خيا وعائلتها.

وطالب األمم المتحدة ب "تحمل المسؤولية في حماية المواطنين 
الصحراويين العزل والوقف الفوري لعمليات النهب المكثف للثروات 
الطبيعية الصحراوية, والتعجيل بتأدية واجبها في تصفية اإلستعمار 

من الصحراء الغربية, بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه, 
غير القابل للتصرف وال للمساومة, في تقرير المصير واالستقالل.

وحيا المكتب الدائم لألمانة الوطنية لجبهة البوليساريو "مالحم 
التحدي واإلباء لبطالت و أبطال شعبنا, وصمود ومقاومة انتفاضة 

االستقالل بكل مكوناتها, وفي المقدمة أسود ملحمة اكديم إيزيك 
وجميع األسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية".



وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى األهلي في 
الخليل، إلى مخيم العروب، حيث ألقيت عليها نظرة 
الوداع األخيرة قبل أداء صالة الجنازة، ومواراتها 

الثرى في مقبرة المخيم.
وتمكن شبان من نقل جثمان الشهيدة من مدخل 

مخيم العروب، بالرغم من إغالقه بالبوابة الحديدية 
لمنع عبور الجثمان وإطالق قنابل الغاز والصوت 

تجاه الشبان.
وردد المشيعون هتافات تندد بجرائم االحتالل 

وضرورة الثأر للشهيدة، مطالبين المقاومة بالرد 
على عدوان االحتالل بحق شعبنا وانتهاكاته 

المتواصلة.
واعتدت قوات االحتالل الصهيوني، أمس على 

جثمان الشهيدة غفران وراسنة، قبل البدء بمراسم 
تشييعها في مخيم العروب شمالي الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر إعالم فلسطينية بأن قوات االحتالل 

اعتدت على الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول 
إلى بيت الشهيدة الكائن في مخيم العروب، وأطلقت 

قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، وحاولت منع 
إدخال الجثمان إلى المخيم.

واستشهدت غفران وراسنة )31 عاًما(، صباح 
أمس، إثر إطالق جنود االحتالل النار عليها، 
عند مفترق طرق العروب، بالقرب من مجمع 
مستوطنات »غوش عتصيون«، بين بيت لحم 

والخليل، جنوب الضفة.
وأعلنت مصادر طبية استشهاد الفتاة غفران هارون 
وراسنة )31 عاما(، متأثرة بجراح خطيرة أصيبت 

بها، جراء إطالق جيش االحتالل النار عليها، 
بدعوى تنفيذ عملية طعن. وأفادت وزارة الصحة 
الفلسطينية باستشهاد الشابة وراسنة، إثر إصابتها 
برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى، 

وخرجت من الجهة اليمنى.
وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن قوات 

االحتالل أعاقت وصول طواقمها للمصابة عند 
مدخل العروب، وجرى تسليمها للطواقم بعد ما 

يقارب 20 دقيقة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى 
األهلي بالخليل.

وكانت قوات االحتالل الصهيوني اعتقلت وراسنة 
في كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن تقوم 

باإلفراج عنها في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، رشق شبان فلسطينيون مركبات 
المستوطنين بالحجارة، قرب مخيم العروب 

بالخليل، وتصدوا العتداءاتهم المتكررة في المنطقة.
إلى ذلك أعربت فصائل وهيئات وشخصيات 

فلسطينية، استنكارها لجريمة اإلعدام التي نفذتها 
قوات االحتالل بحق األسيرة المحررة واإلعالمية 
غفران وراسنة )31 عاًما(، والتي استشهدت عند 
مدخل مخيم العروب، شمال الخليل، جنوب الضفة 

الغربية.
وعّدت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس«، 

إعدام االحتالل للمحررة وراسنة عبر إطالق النار 
المباشر عليها ومنع إسعافها، جريمة حرب متكاملة 
األركان. وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن 

هذا »السلوك اإلرهابي لجيش االحتالل وقادته، 
يجب أن يحاكموا عليه كمجرمي حرب في المحكمة 

الجنائية الدولية«.
وشددت الجهاد على »ضرورة رص الصفوف 

والعمل على إعداد برنامج وطني شامل يستند إلى 
خيار المقاومة، وتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى 
مواجهة هذا االحتالل والتصدي له بكل قوة وبسالة، 
خاصة في ظل االعتداءات التي تتعرض لها أرضنا 

ومقدساتنا«.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 

اشتية ما جرى بـ«الجريمة المروعة«، محماًل 
االحتالل المسؤولية الكاملة بكل تداعياتها، ومطالًبا 

المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية 

بمقاطعة دولة االحتالل ومعاقبة الجناة.
فيما وصفت وزارة الخارجية والمغتربين 

الفلسطينية، قتل األسيرة المحررة بـ«جريمة إعدام 
ميداني بشعة«، ارتكبها جنود االحتالل بدم بارد، 
خالل توجه وراسنة إلى عملها، وبدون أن تشكل 

أي خطر على المجرمين والقتلة.
وأكدت »الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين«، أّن 

»سياسة اإلعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا 
المنتفض في وجه االحتالل واعتداءاته، حيث 

يواصل هذا االحتالل ارتكاب أبشع الجرائم بحق 
شعبنا«.

ولفتت الجبهة إلى أّن »تعاظم الحراك الجماهيري 
الميداني في ساحات وميادين الوطن، وتوّسع نقاط 
االشتباك المفتوح مع االحتالل في مواقع التماس، 
والتصدي البطولي لجرائم المستوطنين في القدس 

يؤّكد على أّن شعبنا ُمصمم على التصدي لهذه 
الجرائم، وإفشال كل مخططاته الخبيثة، وفي 

المقدمة منها تهويد مدينة القدس، وتنفيذ مخطط 
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى«.
وفي السياق ذاته، دعت دائرة حقوق اإلنسان 

والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، 
العالم بمؤسساته ودوله الموقعة على القوانين 

واالتفاقيات الدولية، للوقوف إنصافا لإلنسانية، 
بوجه عمليات اإلعدام المنظمة التي يمارسها 

االحتالل بحق أبناء شعبنا في األراضي المحتلة 
يوميا.

طالب ب�سرورة توفري احلماية لل�سعب الفل�سطيني

اجلامعة العربية تدين جرمية 
اإعدام ال�سحفية ورا�سنة 

أدانت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجريمة التي 
اقترفها جيش االحتالل الصهيوني، أمس، بحق الصحفية 

غفران وراسنة.
وقالت األمانة العامة في بيان لها، إن هذا يؤكد إصرار جيش 

االحتالل على استهداف اإلعالميين بانتهاك جسيم للقانون، 
وتحٍد سافر إلرادة المجتمع الدولي.

وأضافت أن هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في إطار اإلرهاب 
الرسمي الممنهج، وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها االحتالل 

إمعان في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه 
ومقدساته، واستهتار بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع 
الدولي، دوله، وشعوبه، ومنظماته بما فيها محكمة الجنايات 

الدولية، ومجلسي األمن وحقوق اإلنسان، صاحبة االختصاص 
والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة، وتوفير الحماية 

للشعب الفلسطيني ومساءلة االحتالل الصهيوني.
وأوضحت أن االحتالل يمعن بمواصلة عدوانه وإجرامه 
واستخفافه بالقانون والشرعية الدولية، واستهتاره بإرادة 

المجتمع الدولي، ومبادئه، وقيمه اإلنسانية، بغياب العقاب 
ومالحقة الجناة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن على المنظمات والهيئات الدولية المختصة 
الشروع في إنفاذ قراراتها ذات الصلة، وإقامة العدالة الدولية 

بنفس المعايير والفعالية، وذات التدابير وحمل المسؤولية، التي 
يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية ولم تجدد طريقها 

للنفاذ في مواجهة االحتالل وجرائمه المتواصلة.
ودعت األمانة العامة لوقف سياسة المعايير المزدوجة والكيل 

بمكيالين التي تركن إليها سلطات االحتالل وتمس جوهر النظام 
الدولي وقدرته في تحقيق العدالة وحفظ األمن والسلم العالميين.
يف ظل ت�ساعد اعتداءات االحتالل وامل�ستوطنني

162 انتهاكًا بحق ال�سحفيني 
يف فل�سطني ماي املا�سي

أظهرت معطيات نشرتها لجنة متخصصة بمراقبة الحريات 
الصحفية، أمس، تصاعًدا في اعتداءات االحتالل الصهيوني 

والمستوطنين ضد الطواقم اإلعالمية، خالل شهر ماي 
المنصرم، أثناء تغطيتها اقتحامات االحتالل للمدن الفلسطينية.
وأشارت لجنة دعم الصحفيين، في تقرير لها، إلى أن »هذه 

االعتداءات هي محاولة لمنع توثيق الصورة الحية لما يرتكبه 
االحتالل من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته«.
وذكر التقرير أن أبرز االعتداءات التي نفذها االحتالل هي 
جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة، 

شيرين أبو عاقلة، والتي اعتدى جنود االحتالل على الطواقم 
الصحفية في مسيرة تشييع جثمانها.

وأظهر التقرير الشهري للجنة ارتكاب 162 انتهاًكا بحق 
الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، انقسمت 

إلى 148 انتهاًكا نفذها االحتالل الصهيوني، و11 انتهاًكا 
نفذتها إدارات مواقع التواصل االجتماعي، وثالثة انتهاكات 

نفذتها جهات فلسطينية داخلية.
وأورد أن »قوات االحتالل والمستوطنين أشهروا أسلحتهم 

في وجه الصحافيين، باإلضافة إلى اعتداءات جسدية ونفسية، 
بالشتم والسب بألفاظ نابية، والضرب والدفع وإلقاء زجاجات 

المياه، والرش بغاز الفلفل الحارق، وتحطيم المركبات 
والكاميرات وسرقة الجواالت، ومنع البث المباشر، والتهديد 

بالقتل، واستهدافهم بالرصاص الحي المغلف بالمطاط، 
واالعتقال واالحتجاز«.

وسجل التقرير أكثر من 54 إصابة للصحفيين واإلعالميين 
العاملين في المؤسسات الدولية والعربية والمحلية، نتيجة 

اعتداءات االحتالل الصهيوني والمستوطنين عليهم.
ووثقت اللجنة 11 حالة اعتقال واحتجاز لصحفيين، وتهديًدا 

بالقتل واالعتقال ألربعة آخرين، وإبعاًدا لصحفي عن المسجد 
األقصى، إضافة إلى خمس حاالت تمديد اعتقال لصحفيين دون 

حكم وإصدار حكم.
ولفتت إلى أن قوات االحتالل، بالشراكة مع المستوطنين، 

منعت أكثر من 61 صحفًيّا ومؤسسة إعالمية من أداء عملها، 
وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 

ومستوطنيه في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم تحطيم 11 من معدات ومستلزمات 
الصحفيين، وتحطيم كاميرتين، وسرقة ثالثة هواتف محمولة، 

ر ست مركبات. إضافة إلى تضرُّ
وسجل التقرير أكثر من 11 حالة انتهاك لحقوق الصحفيين 

على مواقع التواصل االجتماعي، منها حذف صفحات 
فلسطينية، وإلغاء حسابات للصحفيين، ومنع من النشر.

يشار إلى أن تقرير اللجنة خاص بشهر ماي الفائت، ولذلك لم 
يتطرق إلعدام جيش االحتالل الصهيوني، يوم امس، الصحفية 

الفلسطينية غفران وراسنة شمالي مدينة الخليل.

سلّم وفد إعالمي حقوقي، أمس، عريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق 
اإلنسان تطالب األطراف الدولية بضرورة محاكمة االحتالل الفلسطيني على 

جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، ووقف جرائمه وانتهاكاته بحق 
الصحفيين الفلسطينيين والتي كان أحدثها جريمة إعدام الصحافية غفران 

وراسنة صباح أمس.
وضّم الوفد كاًل من رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 

»حشد« صالح عبد العاطي، ومدير منتدى اإلعالميين الفلسطينيين محمد 
ياسين، ورئيس المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية فتحي صباح، والمحامية 

رنا هديب من مؤسسة »حشد«، وكان في استقبالهم طارق مخيمر مسؤول 
حقوق إنسان بمكتب المفوض السامي وآخرين.

ووّقع عشرات الصحفيين والشخصيات الحقوقية واالعتبارية على العريضة 
خالل وقفة نظمها منتدى اإلعالميين الفلسطينيين بالتعاون مع الهيئة الدولية 
لدعم حقوق الشعب الفلسطيني »حشد« أمام مقر األمم المتحدة بمدينة غزة.

وخالل الوقفة، حّث عبد العاطي األمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية على 
تحّمل مسؤولياتهم األخالقية والقانونية؛ وإعالن تبني العريضة والسعي الجاد 

ألخذ إجراءات ذات مغزى لتنفيذ مضمونها؛ بما يضمن إنهاء حالة تعطيل 
أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية في مواجهة قوات االحتالل .

وشّدد على أن المتابع للجرائم واالنتهاكات الصهيونية يتأكد بما ال يدع 
مجال للشك أّن سلوكها الحربي تجاه الصحافيين واإلعالميين والمؤسسات 

اإلعالمية والصحافية العاملة في فلسطين يعكس مخططات االحتالل تعمد على 
االستهداف المباشر للصحافيين للحد من قدرتهم على نقل الحقائق الميدانية.

بدوره، قال ياسين »جئنا لنطالب بمحاكمة االحتالل على جريمة اغتيال 
الزميلة شيرين أبو عاقلة لنُصدم بجريمة إسرائيلية جديدة باغتيال الزميلة 

غفران رواسنة صباح أمس«، مشدًدا على أّن االستهداف الصهيونيي 
للصحافيين »لن ينال من عزيمة وإصرار فرسان اإلعالم الفلسطيني على أداء 

واجبهم المهني ودورهم الوطني بفضح جرائم االحتالل«.
وألقت اإلعالمية سجود شنيورة كلمة باللغة اإلنجليزية، دعت فيها لضرورة 

التحرك لحماية الصحفيين الفلسطينيين من التغول اإلسرائيلي، مشيرة إلى 

جرائم االحتالل المتوالية بحقهم، السيما اغتيال الصحافيتين أبو عاقلة 
ورواسنة.

وجاء في العريضة »نحن الموقعين/ات على هذه الرسالة والعريضة، نطالبكم 
اليوم لضرورة أخذ موقف تاريخي يعبر عن االلتزام الصارم بمنظومة القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني؛ وجعل احترام حقوق اإلنسان بما في 
ذلك أهمية وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية؛ يحتل صدارة العالقات 

الدولية«.
وأضافت »إّن حاضر وماضي السلوك الصهيوني تجاه الصحافيين والمدنيين 

في األراضي الفلسطينية المحتلة يشير بشكل واضح للرغبة والتخطيط والتنفيذ 
اإلسرائيلي لجرائم ترتكب بحق الصحافيين؛ فمنذ بداية العام 2000 ولغاية 
تاريخه قتلت قوات االحتالل الصهيوني 48 صحافياُ وصحافية يعملون في 

األراضي الفلسطينية المحتلة؛ في إطار سعيها الغتيال الحقيقة«.
وطالب الموقعون على العريضة بضرورة تبني سياسات واضحة؛ ومواقف 

عالنية؛ إزاء جريمة إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة؛ والتأكيد على أن هذه 
الجريمة ترتقي لمستوى الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما؛ خاصة 

أن قوات االحتالل تتعمد إهدار الحماية الدولية الممنوحة للصحافيين بموجب 
اتفاقيات جنيف وبرتوكوليها.

كما دعوا إلى العمل الجاد إلى جوار مكتب االدعاء العام لدى المحكمة الجنائية 
الدولية لضرورة ضم جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة؛ لملف 

االنتهاكات والجسيمة والخطيرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
األراضي الفلسطينية المحتلة؛ وضرورة انتقال المحكمة الجنائية خطوة إلى 

األمام في المسار الفلسطيني؛ عبر البدء الفعلي بإجراء التحقيقات االبتدائية؛ ما 
من شأنه أن يحقق الردع المطلوب للحد من الخطط العسكرية اإلسرائيلية التي 

تتنافى مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني.
وحّث الموقعون األطراف الدولية على المضي قدًما لقيادة الجهود الساعية 
لتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة لقادة وجنود االحتالل الحربي اإلسرائيلي 

على تعمدهم ارتكاب انتهاكات جسيمة منظمة تتنكر وتهدر المبادئ المستقرة 
في كاًل من القانون والعمل الدوليين.

ت�سليم عري�سة ملكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق االإن�سان بغزة للمطالبة مبحاكمة االحتالل

»ال�ستهداف ال�سهيوين لل�سحافيني لن ينال من عزمية فر�سان الإعالم الفل�سطيني«

الوكاالت
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االحتالل يعتدي على جنازة ال�سهيدة ال�سحفية غفران ورا�سنة

اإدانة فل�سطينية وا�سعة للجرمية ال�سهيونية 
�سيعت جماهري غفرية من الفل�سطينيني اأم�ض، جثمان ال�سهيدة ال�سحفية واالأ�سرية املحررة غفران ورا�سنة )31 عامًا(، 

التي ارتقت بعد اإ�سابتها بر�سا�ض قوات االحتالل قرب خميم العروب �سمايل اخلليل.



معنى الفقه وتركيبه

تأمالت في سورة الكوثر

“إنَّا أعطيناكَ الكوثرْ* فصلِّ لربِّك وانحرْ* إن شاِنَئك هو األبترْ” سورة الكوثر

الفقه والفهم – في اللغة – اسمان بمعنى واحد، وقد 
تَحَولت  الذي  الدين كله  الشريعة تُطَلق على  كانت 
فصار  وعلوم،  صنائع  إلى  به  المرتبطة  المعارف 
باألحكام  العلم  هو   – أهله  اصطالح  في   – الفقه 
التفصيلية،  أدلتها  من  المكتسبة  العملية  الشرعية 
وقد نشأت مذاهب فقهية عدة لكل مذهب مناهجُه 
وأئمته ونصوصه، يجمعها نظامٌ عام في االستدالل 
والتفكير والعمل صار فيما بعد يُسمى تقليدًا؛ ألنه 
إلى  الناس  انقسم  وقواعدها  المذاهب  تَشَكل  مع 

قسمين: مجتهد ومقّلد. 
بتبلور  المطلق/المستقل  االجتهاد  انتهى  وقد 
والمالكية  )الحنفية  المعروفة  الفقهية  المذاهب 
المجتهدون  وصار  وغيرها(،  والحنبلية  والشافعية 
المحدد  المذهب  إطار  في  يجتهدون  الالحقون 
ووُضعت  وتأهيلهم،  درجاتهم  تفاوت  وقواعده على 
ومجتهد  المذهب  كمجتهد  خاصة  فنية  ألقاب  لذلك 
المسألة وغير ذلك بناًء على تَجَزُّؤ االجتهاد وغياب 
المجتهد الشامل. في حين شمل وصف المقلد عامة 
وعلى  تقليدهم،  درجات  في  تفاوتوا  وإن  المسلمين 
االجتماعي  شِّقيه:  في  اإلسالمي  التاريخ  سار  هذا 
مشارف  حتى  )القضاء(  والقانوني  الفردي(  )التدين 
األزمنة الحديثة التي بدأت في القرن الثامن عشر مع 
اإلصالحات العثمانية واالحتكاك بالحداثة األوروبية. 

المنصوصة  اهلل  أحكام  بين  الفقهاء  فرّق  وقد 
أحكام  أنها  العلماء على  أجمع  التي  الداللة  القطعية 
اهلل وأنها ال تتغير )سماها المعاصرون “الشريعة”(، 
وبين غيرها مما يخضع للجهات األربع: الزمان والمكان 
واألحوال واألشخاص )سماها المعاصرون “الفقه” وهو 

مشتمل على “الشريعة” أيضًا(. 
 – الفقهي  التقليد  وفق   – الشرعية  األحكام  ولكن 

ثالثة أقسام: 
األول: أن تكون منصوصة بأدلة القرآن والسنة، سواء 

كانت داللتها قطعية أم ظاهرة. 
المجتهدين عن  بفعل  تكون مستنبطة  أن  والثاني: 
وهذا  والسنة،  القرآن  نصوص  في  إدخالها  طريق 
الفقهاء  ويسميه  المجتهدين  أنظار  فيه  تختلف 
“تحقيق المناط”، وقد يُجمع الفقهاء في عصر على 
حكم مبني على واقٍع معين ثم يُجمع غيرهم الحًقا 
على حكم آخر؛ لتَغَير الواقع الذي بُني عليه الحكم 
وإنه  اختلف،  المناط  تحقيق  إن  فيقولون:  األول، 
أي  وبرهان،  حجة  اختالف  ال  وزمان  عصر  اختالفُ 
تطبيقاته  وتغير  المبدأ  ثبات  صيغ  من  صيغٌة  أنه 
ومالبساته بتغير الزمان والمكان واألشخاص واألحوال. 
المجتهدون  عليه  نصّ  ما  على  اإللحاق  والثالث: 
وهو  المذهب  على  التخريج  ويسمى  مذاهبهم،  في 
به  يقوم  صار  ثم  المذاهب،  مجتهدو  به  يقوم  ما 
المفتون في العصر الحديث في شأن النوازل التي لم 
يَسبق لها مثيل أو شبيه في تراث المذاهب الفقهية 

ونصوصها. 
والفقه؛ بما هو علمٌ باألحكام الشرعية: اسمٌ جامعٌ 
لطريقي الدنيا واآلخرة، و”معرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات األعمال وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا وشدة 
التطلع إلى نعيم اآلخرة واستيالء الخوف على القلب” 
الذي  المعنى  وهو  )505هـ(  الغزالي  اإلمام  يقول  كما 
نجده عند الحارث المحاسبي )243هـ(، وذلك لتحقيق 
االستقامة في الدنيا لتحصيل الفالح في اآلخرة، وإنما 

أعمال  على  دليٌل  ألنها  الظواهر؛  على  األحكام  ُأديرت 
الباطن، ومن ثم كان العمل معبّرًا عن االعتقاد؛ ألن 
والحكم عليه، فُأقيم  االطالع  الباطن خفيٌّ ال يمكن 
الدنيا  مسائل  في  عليه  ودااًل  الباطن  مكان  الظاهرُ 
خصوصًا  اإلنساني،  االجتماع  انتظام  يقتضيها  التي 

في شقها القانوني والحقوقي. 
واألخالقُ ال تنفصل عن الفقه المعتَبَر، فال يَعرى 
“والشريعة  الشاطبيُّ:  قال  ولذلك  خُُلق،  عن  حكمٌ 
ما  “أول  وهي  األخالق”،  بمكارم  تَخَلق  هي  إنما  كلها 
المكية”،  السور  في  ذلك  تجد  ما  وأكثر  به،  خوطبوا 
فـ “جاءت الشريعة لتُتَمم مكارم األخالق، فدل على 
لجريان  متممة  جاءت  الباب  هذا  في  المشروعات  أن 
التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات”، ومن 
جرت  التي  األحكام  من  جملة  الشريعة  أقرت  ههنا 
كان من محاسن  وما  كان محمودًا،  الجاهلية مما  في 
وهي  العقول  تَقبلها  التي  األخالق  ومكارم  العوائد 
كثيرة، “وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في 
عليه  إبراهيم  ملة  عن  مأخوذة  نادرة  أمورٌ  اإلسالم 

السالم”. 
بعض  جرَت  وقد  مطلًقا  شرًّا  تكن  لم  فالجاهلية 
ما  الشريعة  وتممت  عُرفها،  محمود  على  األحكام 
يكن  لم  ما  وشرعت  الجاهلية،  أخالق  من  نَقص 
الجاهلية  أن  أي  منكرًا،  كان  ما  وبدّلت  مألوًفا، 
العنف  جماعات  تصورها  كما   – ال  مركبة  حالة  كانت 
شرًّا  محمد-  وأخيه  قطب  سيد  وكتابات  والتكفير 
مطلًقا، فهؤالء اختزلوا الجاهلية في الجانب العقديّ، 
وحملوا تشريع القوانين على حالة الشرك الجاهلية، 
واختزلوا الفقه كله في الجهاد القتالي ومسائل الحكم، 

عرفته  الذي  الحديث  بالمعنى  قانون  إلى  وحولوه 
ذلك  من  أوسع  الفقه  أن  حين  في  الحديثة.  الدولة 
والظاهر  باألخالقي،  القانوني  فيه  ويتداخل  بكثير، 
بالمستنبط،  والنصي  بالجمعيّ،  والفرديّ  بالباطن، 
وتتعدد مستوياته من اإللزام إلى اإلباحة وما سواهما 
صفة  يأخذ  ما  أحكامه  فمن  الخمسة،  األحكام  من 
اإللزام بحسب الخُلق الذي تحته كتحريم الخمر لمقصد 
ألنه  التحسينات؛  يأخذ صفة  ما  ومنها  العقل،  حفظ 
راجعٌ إلى “مكارم األخالق“، وهي: “األخذ بما يليق من 
تَْأنَفها  التي  المدنّسات  وتَجَنب  العادات  محاسن 
المتصلة  الراجحات” كالمندوبات والمكروهات  العقول 

بالمطعومات والمشروبات واللباس وغيرها. 
ويشتمل الفقه اإلسالمي على ثالثة مستويات: الديانة 
الخصومات(،  في  )اإللزام  والقضاء  الفردي(،  )التدين 
والسياسة )المخولة إلى اإلمام /الخليفة( قبل نشوء 

الدولة الحديثة ونظامها السياسي.
وقد ناقش الفقهاء طبيعة األحكام الثابتة باالجتهاد 
اإلمام  قرره  والذي  ال؟  أو  اهلل  حكم  فيها:  يقال  وهل 
ما  على  اهلل  حكم  إطالق  يَسوغ  “ال  أنه  القيم  ابن 
مسائل  من  يقينًا  به  حََكم  اهلل  أن  العبد  يَعلم  ال 
التفريق  على  المتأخرون  اصطلح  ولذلك  االجتهاد”، 
بين الشريعة والفقه كما سبق، فصار الفقه مشتماًل 
محله  في  أهله  من  الصادر  واالجتهاد  الوحي  على 
في  يتساهلون  المفتين  بعض  ولكن  )االختصاص(، 
كان  النفس )سواٌء  إطالق حكم اهلل، ويتداخل هوى 
متشددًا أم متساهاًل( مع حكم اهلل، والمعيار الحاكم 
ووضوحه  قوته  ودرجة  الحكم  مستند  هو  هذا  في 

وكونه منصوصًا أو داخاًل في المنصوص أم ال.

أخذوا يسخرون  الذين  المشركين  ردٌ على  نزولها  مناسبة  كان في 
النبي صلى اهلل عليه وسّلم لظنهم أنه سينقطِع ذكره بعد  من 
وفق  بذلك  وهو  اسمه،  يحملون  ذكور  أوالد  له  يكن  لم  إذ  وفاته, 
مصطلحاتهم الجاهلية “أبتر”, و هم يشمتون و يشيرون بهذا إلى 

موت الذكور من أوالده.
وكان  أمره.  وينتهي  بال عقب  فإنه سيموت  أحدهم: دعوه  وقال   
هذا اللون من الكيد اللئيم يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر 
بالغم  ومسه  النبي  قلب  أوجع  ذلك  ولعل  ووقعا،  صدى  باألبناء 
ولكن  وأكثر…  أقوال  ستة  الكوثر  في  المفسرون  قال  وقد  أيضا. 
المتدبر بعمق لكتاب اهلل يعلم أنه ال يوجد نعمة عظمى أنعمها 
الجليل على محمد, أو فضل عظيم أعطاه له وآتاه, أثمن وأعظم 
كل  معه  جرَّ  الذي  الكوثر  هو  “الكوثر”…  فهو  الكريم,  القرآن  من 

األقوال األخرى بسهولة ويسر. 
التحبب  فيه  لطيف  وزن  وهو  فوعل  وزن  على  َكُثر  من  الكوثر 
والعظمة. وقالوا أيضًا في لفظ الكوثر لغة: إنه الكثير بل صيغة 
أنه  بالكوثر  وقالوا عمن يوصف  الكثرة،  منتهى  تدل على  مبالغة 
تلك  وكل  العذب.  الشراب  وهو  الكثير  الخير  هو  وقالوا  السَخِيٌّ، 
األجر  وفيه  كنوزه  تنتهي  ال  الذي  الكريم  القرآن  في  هي  الصفات 
وفيه  الكثيرة،  البالغة  الحكمة  وفيه  والتطبيق،  بالتالوة  الكثير 
مفاتيح التشريعات العظيمة الكثيرة، وهو ينبوع ثر من ماء عذب 
فيه شفاء للناس، و ال نهاية لفيضه وغزارته في كل جانب يفضي 

للسعادة وهو النور الكثير العظيم الذي أنزل على محمد. 
وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر عظيم في الجنة 
وليس  حوضه،  في  ويصب  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أوتيه 
هناك ما يمنع أبدًا أن يكون هذا النهر العذب العظيم قد سُمِّي 
بأحد أسماء القرآن تعظيمًا للنهر وداللة على الطريق إليه، فليس 
التكليف  منزلة  وتفوق  القرآن  تفوق  لمحمد  أوتيت  نعمة  هناك 
بتبليغ القرآن وتطبيقه. وابن عباس سُئل عن النهر فأجاب بأن 
الرسول. فهو نهر  أوتيه  الذي  الكثير  الخير  النهر هو من بين  هذا 
أعطى  لقد  الكوثر.  بالقرآن  إال  أصاًل  إليه  للوصول  سبيل  ال  كوثر 
بلَّغه صلى  الرسول فقد  وبالقرآن عال ذكر  لمحمد،  القرآن  الجليل 
اهلل عليه وسلم للناس كافة.. ثم كانت سُنَّته التطبيق العملي 
األول للقرآن. ولفظ الرسول الذي حمل القرآن رسالًة خاتمة مهيمنة 
من اهلل جل شأنه إلى الناس ارتبط باسم محمد فتردد اسم محمدٍ 
وَكُثر عبر البقاع وعبر األزمان إلى قيام الساعة. وأمر الجليل رسوله 
أن يشكره على نعمته العظمى تلك بالصالة ونحر األنعام إلطعام 
الفقراء والمساكين وختم بحقيقة حدثت: “إنَّ من عاداك وشانك 

وآذاك يا محمد ودعاك باألبتر إنما هو وفريقه من سيُبتر”. 
ولقد صدق فيهم وعيد اهلل فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما 
امتد ذكر محمد وعال. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم، 
في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه األولون. لقد 
بلغ انتشار اسم محمد حدًّا أدهش العالم أجمع فأصبح أكثر األسماء 

انتشارًا في الوجود. فهو بال ريب أكثر اسم شاع في البالد االسالمية 
ولكن المفاجآت كانت على المستوى العالمي: في الطبعة السادسة 
األكثر  2000، كان اسم محمد  الصادرة عام  من موسوعة كولومبيا 
شيوعًا في العالم على اإلطالق حيث تقول الموسوعة أن أكثر من 

150 مليون ذكر في العالم كانوا يحملون هذا االسم. 
وأوردت موسوعة “جينيس” لألرقام القياسية، إنه في سنة 2006 
حقق اسم محمد أعلى معدل للتسمية به بين بني البشر. وقالت 
2007 أن اسم محمد  قناة “بي بي سي” البريطانية في نهاية عام 
كان ثاني أكثر األسماء شيوعًا لدى مواليد العام 2007 في بريطانيا. 
وفي عام 2013 أكدت صحيفة اسبانية في تقرير شهير أن أكثر من 
150 مليون من خمسين جنسية يحملون اسم محمد… و بالقياس 
األخرى  النبي  أسماء  يحملون  آخرين  مليون   200 من  أكثر  فهناك 
 2014 عام  بريطاني  استطالع  وفي  ومحمود ومصطفى….”  “أحمد 
حول أكثر األسماء الممنوحة للمواليد في بريطانيا كان اسم محمد 
األول في قائمة من مئة اسم آخرين.. إنها حقيقة دالَّة لها بُعدها 
وامتدادها زمانًا ومكانًا…إنها قضية رفع ذكر محمد. كل يوم تتعزز 
في  ونحن  والبد  وأسمائه،  النبي  ذكر  في  وتترسخ  الكوثر  حقيقة 
اهلل  أعطاه  الذي  الكوثر  معنى  في  نزداد  أن  اليوم  شديد  ضعف 
لنبيه وألمة نبيه من بعده فنقول: لعل في معنى الكوثر بشارة.. 
وبشارة  محمد،  أمة  في  الممتد  الباقي  الكثير  واألمل  الخير  بشارة 

االنقطاع والبتر المقدر على أعدائها.

احلدثاخلمي�س 02  جوان 2022 املـوافق لـ 03 ذو القعدة 1443 هـ  14

 www.elraed.dz



يومية وطنية  �إخبارية 

عامة ت�صدر  وتوزع

عن  الرائد لالإعالم واالت�صال

راأ�صمالها:300000.00 دج

املقر االإجتماعي: 221، حي املاندرين املحمدية اجلزائر العا�صمة

الهاتف: 023.75.06.25   /   الفاك�س: 023.75.05.63 

من اأجل اإ�صهاركم توجهوا اإىل: 

املوؤ�ص�صة الوطنية لالت�صال، الن�صر 

واالإ�صهار بوكالة ANEP، املتواجدة 

ب 01 نهج با�صتور - اجلزائر-

الهاتف الثابت: 

021-71-16-64/021-73-71-28
الفاك�س:

021-73-95-59/021-73-99-19 

الربيد االإلكرتوين: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

�صركة الطباعة  

SIA اجلزائرية

املنطقة ال�صناعية 

 باب الزوار اجلزائر

عدد ال�صحب 

اليومي: 

2000 ن�صخة

الوثائق 

التي ت�صل 

اجلريدة

ال ترد 

ال�صحابها 

�صواء ن�صرت 

اأو مل تن�صر

م�صلحة االإ�صهار "الرائد" 

0674 94 44 44 

الربيد االإلكرتوين
journal.elraed@gmail.com

الطباعةاالإدارة والتحـريـر

مــديـــــر الن�صر:

عبد املجيد ذبيح

رئي�س التحريـر:

عزيــــز طواهــــــر

15اخلمي�س 02  جوان 2022 املـوافق لـ 03 ذو القعدة 1443 هـ   الت�سلية



1603:42 الفجر: 

05:31 ال�شروق: 

12:46 الظهر: 

16:37 الع�شر: 

20: 05 املغرب: 

 21:44 الع�شاء: 

اخلمي�س 02   جوان  2022 

املـوافق   لـ 03 ذو القعدة 1443 هـ  

موبيلي�س يرافق الطفولة في يومهم العالمي 

اإطالق الن�سخة الثالثة من الم�سابقة 
الوطنية لحقوق الطفل

بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، رافق موبيليس أمس، النسخة الثالثة من 
المسابقة الوطنية لحقوق الطفل، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر 

العاصمة.  وتحت شعار "المصلحة الفضلى للطفل"، عرفت هذه المسابقة 
الموّجهة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثمانية عشر سنة، 
مشاركة آالف المترشحين من جميع الواليات وتهدف إلى تحفيز اإلبداع 

لدى األطفال من خالل التعبير عن أفكارهم واهتماماتهم عن طريق الرسم 
ص. والغناء وكتابة القصَّ

موبيليس شريك الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، في تنظيم االحتفاالت 
المكرسة حول حقوق الطفل، فخورة بتخصيص برنامج ثري بالنشاطات 

الترفيهية بمناسبة هذا اليوم العالمي.
ومن خالل هذه المشاركة، موبيليس المؤسسة المواطنة، ترحب باإلنجازات 
المسّجلة فيما يتعلق بحماية وترقية حقوق الطفل، ملتزمة بتشجيع المبادرات 

التي تصب حول توفير الرعاية والرفاهية لألطفال.
ف.م

 اإطالق اأول منطاد هوائي جزائري 
يوم 22 جوان يتيزي وزو

سيتم أول منطاد هوائي جزائري بألوان وطنية رحلته التدشينية يوم 22 
جوان المقبل بتيزي وزو، حسب ما علم أمس من مصممي هذا المشروع. 

وتعود فكرة المشروع إلى المدير التقني لجمعية الرياضات الجوية والجبلية 
لبوزغان، جمال عالش، طيار مختص في الطائرات المظلية و المروحيات، 

وفق ما ذكره لواج رئيس هذا النادي الرياضي، كريم عليلي.
وشرعت الجمعية في تنفيذ هذا المشروع عام 2018، حيث تم تكليف مصنع 

إنجليزي له فروع بفرنسا بتصميم المنطاد، على أن يتم نقله إلى الجزائر 
عبر الباخرة، قبل تحويله أوال إلى مدينة تيزي وزو حيث سيتم إطالقه في 

الجو ظهيرة يوم 22 يونيو المقبل انطالقا من ملعب 1 نوفمبر.
وستكون بذلك الفرصة سانحة لسكان تيزي وزو و ماجاورها لالستمتاع 

برؤية أول منطاد بألوان جزائرية وهو يطير ألول مرة. أما اللذين لن 
يسعفهم الحظ في حضور هذه الرحلة األولى، فبإمكانهم رؤية المنطاد في 

سماء تيزي وزو صباح يوم 23 يونيو، قبل انتقاله إلى مدينة وهران حيث 
يرتقب مشاركته في العرض االفتتاحي أللعاب البحر األبيض المتوسط 

??وهران 2022، وفق توضيحات رئيس النادي.
وعالوة عن إمتاع الجمهور برؤية أول منطاد جزائري في األجواء، سيعمل 

السيد جمال عالش المنحدر من عائلة ثورية من ايفرحونان )جنوب شرق 
تيزي وزو(، وفق المصدر نفسه، على استغالل فرصة هاتين الرحلتين 
لتدريب طيارين مساعدين، كما يرتقب، عالوة عن مشاركة المنطاد في 

العروض االفتتاحية و الختامية أللعاب البحر األبيض المتوسط )25 يونيو 
و 5 يوليو(، قيامه بزهاء عشر رحالت جوية أخرى ببعض الواليات، 

حسب السيد عليلي. وأكد رئيس جمعية الرياضات الجوية و الجباية 
لبوزغان، على تجند "كل فريق الجمعية قلبا و قالبا من اجل إنجاح هذا 

المشروع وتقديم أجمل صورة ممكنة عن بلدنا الغالي و حسن تمثيله بين 
دول حوض البحر المتوسط ".

ق.و

الم�سيلة:

 توقيـف م�سـعوذ على م�ستوى
 محطة نقل الم�سافرين

 أوقف عناصر الشرطة بالمصلحة الوالئية لألمن العمومي بالتنسيق مع 
األمن الحضري الثامن بأمن والية المسيلة شخصا يبلغ من العمر 66 سنة 

يستغل محطة نقل المسافرين القديمة بمدينة المسيلة لممارسة طقوس السحر 
والشعوذة والنصب واالحتيال ، باالستعانة بحروز وطالسم ومواد تُستعمل 
في السحر،حسبما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العام أمس في بيان لها

وذكر البيان أن القضية بدأت وقائعها على إثر قيام عناصر الشرطة 
العاملين على مستوى محطة نقل المسافرين القديمة بمدينة المسيلة بدوريات 

راجلة داخل ذات المحطة،  حيث لفت انتباههم شخص مشبوه وهو يقوم 
بفعل ممارسة العرافة وبتوقيفه وإخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على 
كيس بالستيكي يحتوي على طالسم سحرية وشعوذة، ليتم تحويله إلى مقر 

األمن الحضري الثامن الستكمال اإلجراءات القانونية، وأشار البيان إلى أن 
بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه به وتقديمه 

أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
محمد ق

تبليغات متعددة مع تقديم يد الم�ساعدة 

للمواطنين

�سرطة بومردا�س تتلقى 
7125 مكالمة هاتفية 
عبر الأرقام الخ�سراء

كشفت شرطة والية بومرداس عن تلقيها ل 7125 
مكالمة هاتفية عبر أرقامها الخضراء خالل شهر 

ماي المنصرم. وقالت مصالح أمن والية بومرداس 
في بيان لها، ألنها قد استقبلت عبر مختلف آلياتها 

اإلتصالية الموضوعة تحت تصرف المواطن 7125 
اتصال هاتفي على األرقام الخضراء خالل شهر 

ماي المنصرم.
وتمثلت هذه اإلتصاالت في 3453 مكالمة هاتفية 

عبر الخط  األخضر 1548 و 2758 مكالمة عبر 
خط النجدة 17، كما تم استقبال 726 مكالمة  عبر 
الخط األخضر 104، باإلضافة إلى 238 مكالمة 

أخرى تم إستقبالها عبر الموزعات الهاتفية.
وأشارت ذات المصالح، بأن المكالمات التي جرى 
استقبالها، مكنت من تقديم خدمات نوعية وفعالة، 
حيث قامت مصالح أمن والية بومرداس بتسهيل 

عملية اإلتصال والتواصل مع كافة المواطنين عبر 
أرقامها الخضراء المعروفة وكذا تطبيق ألو شرطة.

وأكدت مصالح األمن، بأن مكالمات المواطنين، 
التي تم استقبالها تشمل طلب تقديم يد المساعدة، 

التبليغ عن مختلف الجرائم وكذا الحوادث المرورية 
المسجلة، إضافة إلى طلب معلومات والتوجيهات، 

حيث تم التكفل بها من طرف الفرق العملياتية 
العاملة ميدانيا.

ف.م

الإنتاج �سيرتفع لـ 60 األف 

برميل قريبا

�سوناطراك ت�سرع في اإنتاج 13 
األف برميل يوميا من النفط بحقل 

حا�سي بئر ركايز

ينتظر أن يسمح الشروع في إنتاج النفط الخام من 
حقل ماشي بئر ركايز، من تحصيل 13 ألف برميل 

يوميا، حسب ما كشف عنه مجمع سوناطراك في 
بيان له.

وأعلنت أمس شركة سوناطراك وشريكها المؤسسة 
العمومية التايلندية الستكشاف وإنتاج النفط 

PTTEP عن شروعها أمس األربعاء على الساعة 
00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط 

الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" 
الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار 

عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم بتاريخ ال 
17 جانفي من سنة 2010.

وأضافت شركة سوناطراك، بأن خطة تطوير 
المشروع تتضمن خالل المرحلة األولى من 

االستغالل، دخول اكتشافي "بوقفة" و "غورد 
الزيطة" مرحلة اإلنتاج عبر ربط سبعة عشر )17( 

بئرا نفطية بمنشآت المعالجة الموجودة بمنطقة غورد 
الباغل، حيث سيبلغ مستوى اإلنتاج المتوقع خالل 
هذه المرحلة من التطوير حوالي 13000 برميل 

في اليوم.
ومن جانب أخر، قال مجمع سوناطراك، بأنه 

سيواصل  تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المتعلقة 
بالحقول الثمانية المكتشفة األخرى ضمن الرقعة 
التعاقدية، والتي ستمكن من بلوغ مستوى إنتاج 
مقداره يصل لحوالي 60 ألف برميل في اليوم.

ف.م

اإ.�س

أوضح ذات المصدر أنه "في سياق 
الجهود المتواصلة المبذولة في 

مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة 
المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات 

ومفارز للجيش الوطني الشعبي, 
خالل الفترة الممتدة من 25 إلى 31 

ماي 2022, عديد العمليات التي 
أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى 
االحترافية العالية واليقظة واالستعداد 

الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل 

التراب الوطني".
وأشارت الحصيلة الى أنه في إطار 
مكافحة اإلرهاب, "كشفت ودمرت 

مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 
قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة 

وسكيكدة".أما في إطار عمليات 
"محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة 
للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي 
آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا, فقد 

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني 
الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح 

األمن, بإقليمي الناحيتين العسكريتين 
الثانية والثالثة, 3 تجار مخدرات 
وأحبطت محاوالت إدخال كميات 
كبيرة من المخدرات عبر الحدود 

مع المغرب تقدر بـ 6 قناطير و36 
كيلوغرام من الكيف المعالج, في 

حين تم توقيف 26 تاجر مخدرات 
آخرين وضبط 118,5 كيلوغرام من 
نفس المادة و41627 قرص مهلوس 
خالل عمليات مختلفة عبر النواحي 

العسكرية األخرى".

اقترحت وكالة األنباء الجزائرية 
)وأج(، بوهران وضع منصة رقمية 

لتبادل األخبار والفيديوهات و الصور 
بهدف الترويج اإلعالمي الواسع 

أللعاب البحر األبيض المتوسط المقرر 
تنظيم طبعتها الـ 19 من 25 جوان إلى 

6 جويلية.
ستسمح هذه األرضية من خالل 
ثالث لغات )العربية واإلنجليزية 
والفرنسية( للوكاالت المتوسطية 

األعضاء في رابطة وكاالت األنباء 
المتوسطية االستفادة من أخبار و 

صور و فيديوهات التي تنتجها الوكالة 
بصفة مجانية شريطة إرسالها لرمزها 
التعريفي Source IP ، حسبما جاء 
في التوصيات المتوجة للملتقى الدولي 

حول "دور وكاالت األنباء اإلقليمية 
في ترقية الرياضة بمنطقة البحر 

األبيض المتوسط".
وستتكفل وأج بتلبية احتياجات هذه 

الوكاالت المتوسطية في حال أرادت 
إجراء حوارات أو لقاءات صحفية 

مع أي شخصيات أو فرق أو هيئات 
رياضية خالل األلعاب المتوسطية 

المزمع تنظيمها بوهران خالل الصائفة 
شريطة أن تحمل عند النشر شعار 
وأج.وفي كلمة ختامية للملتقى، نوه 
وزير االتصال، محمد بوسليماني، 

بمبادرة وكالة األنباء الجزائرية التي 
"سمحت للوكاالت المتوسطية بتبادل 

اآلراء و الخبرات من أجل تعزيز 
التعاون اإلعالمي في سبيل تحقيق 

التقارب و ترقية قيم الحرية و العدالة 
و السالم بين دول حوض البحر 

األبيض المتوسط".
ف.م

الح�سيلة الأ�سبوعية للجي�س الوطني ال�سعبي

 اإحباط محاولت اإدخال اأكثر 
من 6 قناطير من الكيف المعالج 

اأحبطت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، خالل الفترة الممتدة من 25 اإلى 31 مايو، محاولت اإدخال 

كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب قدرت باأكثر من 6 قناطير من الكيف المعالج 

واأوقفت 26 تاجر مخدرات، ح�سب ما اأوردته اأم�س الح�سيلة الأ�سبوعية للجي�س الوطني ال�سعبي.

الموؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�سر والإ�سهار تعلن 

 اإطالق خدمة الإ�سهار الإلكتروني
أعلنت المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، في بيان لها أول أمس، 
عن إطالق خدماتها الجديدة الموجهة لنشاط اإلعام عبر األنترنت والمتمثلة 

في اإلشهار اإللكتروني.
طلبت المؤسسة من جميع مسؤولي أجهزة اإلعالم عبر اإلنترنت المؤهلة، 

وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها والراغبين في المشاركة في هذا 
.publicite :النشاط، إرسال ملفاتهم اإلدارية عن طريق البريد اإللكتروني

.dz.com.anep@electronique
وأضافت أنه يتعين إيداع الملف اإلداري على شكل ملف PDF وحيد 

يتضمن "طلب شراكة موجه للمديرية العامة للمؤسسة الوطنية لالتصال 
والنشر واإلشهار، شهادة تسجيل جهاز اإلعالم عبر اإلنترنت )االعتماد(، 
شهادة االستضافة للموقع اإللكتروني والتي يجب أن تتضمن اسم المجال 

)Dz ( حديثة، القانون األساسي للشركة المالكة لجهاز اإلعالم عبر 
األنترنت وبطاقة التعريف الوطنية للمالك )أو المالك(".

كما يتضمن الملف أيضا "السجل التجاري للشركة المالكة لجهاز اإلعالم 
عبر اإلنترنت يتضمن رقم الرمز الخاص بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة 

اإللكترونية، السند القانوني لشغل المحالت )قيد الصالحية(، بطاقة تقنية 
خاصة بالموقع اإللكتروني، شهادة االنتساب الخاصة بالشركة المالكة لجهاز 

اإلعالم عبر األنترنت إلى صندوق الضمان االجتماعي، شهادة التصريح 
اإلحصائي والجبائي تحتوي على أرقام التعريف اإلحصائية والضريبية 

وإشهار الحسابات االجتماعية السنوية للشركة المالكة لجهاز اإلعالم عبر 
األنترنت".

ويشترط في الملف أن يشمل كذلك على "التوطين البنكي للشركة المالكة 
لجهاز اإلعالم عبر األنترنت وعرض تفصيلي للموقع اإللكتروني )الخط 

التحريري، اإلحصاءات، التواجد على الشبكات االجتماعية ... إلخ(.
ع.ط

خالل الألعاب المتو�سطية

وكالة الأنباء الجزائرية تقترح من�سة رقمية للتبادل بين وكالت الأنباء 

بمنا�سبة احت�سان مدينة وهران الطبعة 19 لالألعاب البحر الأبي�س المتو�سط

الريا�سة والثورة الجزائرية في القطاع الوهراني محور ندوة تاريخية وطنية
سيشكل موضوع "الرياضة و الثورة الجزائرية في 

القطاع الوهراني .. الرهانات والتحديات" محور ندوة 
تاريخية وطنية تنظم يوم 11 جوان الجاري بوهران، 

حسبما علم أمس لدى المنظمين.
ويهدف هذا اللقاء, الذي ينظمه مخبر البحث التاريخي 

مصادر وتراجم بجامعة وهران 1 "احمد بن بلة" 
بمناسبة احتضان مدينة وهران الطبعة 19 لأللعاب البحر 

األبيض المتوسط هذه الصائفة, إلى التعريف بالدور 
الريادي للرياضة في القطاع الوهراني و التحديات و 

الرهانات التي رفعها الرياضيون الجزائريون لدعم 
الثورة التحريرية المجيدة و تسليط الضوء على التاريخ 
الناصع الذي صنعه هؤالء في كل التجمعات الرياضية 

بمدن الغرب الجزائري أثناء الثورة التحريرية, وفق 
ذات المصدر.

كما يرمي هذا اللقاء العلمي, الذي يدوم يوما واحدا, 
إلى التعريف بالرياضيين الجزائريين الوطنيين و ابراز 
التضحيات التي قدمها الرياضيون المحترفون من اجل 
دعم الثورة التحريرية في الوالية التاريخية الخامسة و 

كذا استعراض الجوانب الهامة من النضال الرياضي في 
مدن القطاع الوهراني.

ف.م
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