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قال مرابط، بمناسبة انطالق أشغال دورة 
تكوينية حول "تطوير آلية إلحالة ضحايا اإلتجار 
باألشخاص: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة 

بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، إن الجزائر 
"وضعت الوقاية ومكافحة كل أشكال االتجار بالبشر 

في صميم أولوياتها من خالل جملة من اآلليات 
واإلجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات التي 
من شأنها أن تسهم في الوقاية والمالحقة القضائية 
وحماية الضحايا مع السهر في كل األحوال على 

حماية وضمان حقوق اإلنسان".
ويرى مرابط أن جريمة االتجار بالبشر "ظاهرة 

غريبة عن المجتمع الجزائري وحديثة نسبيا بمعناها 
المعاصر، إال أن الجزائر ليست بمنأى عنها، لهذا 
فقد صادقت على كل االتفاقيات والمواثيق الدولية 

ذات الصلة بما فيها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة لألوطان وبروتكول منع 
وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وخاصة النساء 

واألطفال".
وصادقت الجزائر أيضا -يضيف المتحدث- على 

المرسوم الرئاسي رقم 16-249 لسنة 2016 
المتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للوقاية 
من اإلتجار باألشخاص ومكافحته والموضوعة تحت 

وصاية رئيس الوزراء, بالنظر "ألهميتها البالغة 
واعتبارها مسؤولة عن وضع سياسة وطنية وخطة 

عمل في مجال الوقاية ومكافحة االتجار بالبشر 
وحماية الضحايا"، كما أشار, في سياق ذي صلة, 

إلى أن اللجنة الوطنية "أنهت إعداد مشروع تمهيدي 
تم إرساله إلى األمانة العامة للحكومة قبل عرضه 

على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه".
من جانبها، ثمنت السفيرة األمريكية بالجزائر، 

إليزابيث مور أوبين، الجهود المبذولة من طرف 
الحكومة الجزائرية في مجال معاقبة المتاجرين 

باألشخاص وكشف هويتهم والوقاية من الجرائم، 
مشيرة الى أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يكتسي 

أهمية "بالغة" من أجل تدعيم الشراكة بين الحكومات 
ومختلف والفاعلين في مجال حقوق اإلنسان بهدف 
اقتراح "استراتيجية منهجية لحماية الساكنة األكثر 

ضعفا".بدورها، قالت الممثلة اإلقليمية لمكتب األمم 
المتحدة اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمة 

للشرق األوسط وشمال إفريقيا، كريستينا ألبرتين, 
إن انعقاد هذه الورشة يشكل "لبنة" إلطالق مشروع 
وطني يمتد على ثالث سنوات حول الوقاية ومكافحة 

�إ. �س

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 
رمطان لعمامرة، أمس، ان الجزائر ستكون طرفا فاعال 

في مشروع تكامل وازدهار افريقيا، مناشدا الجميع 
العمل لجعل القارة "قوة ديناميكية" على الساحة الدولية.

وقال لعمامرة بمناسبة يوم إفريقيا: "فلنتشارك معا 

االحتفال بانتصاراتنا في تحرير شعوب القارة"، 
مضيفا أيضا: "لنتشارك معا وعينا الجماعي بالتحديات 
التي يجب مواجهتها في سبيل تحقيق إفريقيا متكاملة، 

مزدهرة، سلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية 
على الساحة الدولية.”

وأكد أنه "في الذكرى الـ 60 الستقاللها، ستكون 
الجزائر الفخورة بانتمائها اإلفريقي، أكثر من أي 
وقت مضى، طرفا فاعال في هذا المشروع الكبير 

والحضاري.”
ع. ط

يشرع األمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، ابتداء 
من اليوم، في زيارة عمل وصداقة تدوم يومين إلى 

جمهورية الفيتنام االشتراكية، قبل أن يتنقل بعدها إلى 
جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية في 30 ماي 

الجاري، حسبما أشار إليه أمس، بيان للوزارة.
وجاء في البيان أن "األمين العام لوزارة الشؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب 
قايد سيشرع في زيارة عمل وصداقة يومي 26 

و27 مايو 2022 إلى جمهورية فيتنام االشتراكية، 
ليتنقل بعدها إلى جمهورية الوس الديمقراطية 

الشعبية في 30 ماي.«
وأضاف المصدر أن "الزيارة إلى فيتنام تندرج في 
إطار تعزيز أواصر الصداقة والتضامن والتعاون 

بين البلدين في الوقت الذي يستعدان فيه إلحياء 

الذكرى 60 إلقامة عالقاتهما الديبلوماسية )28 
أكتوبر 1962(، وستسمح لألمين العام بأن يترأس 
رفقة نائب وزير الشؤون الخارجية الفيتنامي، فام 

كوانغ هيو، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين 
الجزائر وفيتنام.«

كما ستشكل هذه الزيارة "فرصة جديدة الستعراض 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين، الممتدة جذوره 
إلى الكفاح البطولي والتضامن بين البلدين ضد 

االستعمار وإلى مساعي التشييد بعد االستقالل"، 
وهي الزيارة التي ستسمح أيضا بالتطرق إلى 

"المسائل االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، 
بهدف تعزيز التقارب الذي يميز مواقف الجزائر 

وفيتنام حول هذه المسائل.«
وسيتنقل بعدها شكيب رشيد قايد إلى فيينتيان، 
عاصمة الوس يوم 30 مايو الجاري إلجراء 

مشاورات سياسية مع مسؤولين كبار في وزارة 
الشؤون الخارجية لجمهورية الوس الديمقراطية 

الشعبية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول 
المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كال 

البلدين، الموقع عليها بالجزائر العاصمة في 17 
ديسمبر .«2002

وستسمح هذه الزيارة "بإضفاء ديناميكية جديدة على 
عالقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والوس، 

من خالل تحديد محاور التعاون التي من شأنها رفع 
مستوى العالقات الثنائية، السيما في مجال المبادالت 

التجارية واالقتصادية.«
كما "سيستغل الطرفان الفرصة لتبادل وجهات النظر 
بخصوص المسائل االقليمية والدولية، وبخاصة تلك 

المتعلقة بالسلم واألمن والتنمية المستدامة.«
ع. ط

الإخطار اأمام املحكمة الد�صتورية، ال�صيد البحري 

والإجراءات املدنية والإدارية

 نواب الربملان ي�صادقون 
على ثالثة م�شاريع قوانني

 
�صادق نواب املجل�س ال�صعبي الوطني، اأم�س، على 

م�صروع القانون الع�صوي املحدد لإجراءات وكيفيات 

الإخطار والإحالة املتبعة اأمام املحكمة الد�صتورية، 

وهذا خالل جل�صة علنية تراأ�صها رئي�س املجل�س، 

ابراهيم بوغايل، بح�صور وزير العدل حافظ 

الختام، عبد الر�صيد طبي، ووزيرة العالقات مع 

الربملان، ب�صمة عزوار.

عزيز. ط

ويعرف المشروع جهات االخطار التي تشمل طبقا ألحكام المادة 
193 من الدستور كال من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس 

االمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير األول أو رئيس 
الحكومة حسب الحالة، كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا 

من مجلس االمة، علما أن الدستور قد حدد بعض المجاالت 
التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا الى رئيس 
الجمهورية. ويتعلق االمر باإلخطار المتعلق بمطابقة القوانين 

العضوية واألوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
وينقسم المشروع إلى ثالثة محاور تشمل اجراءات وكيفيات 

االخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور 
إجراءات وكيفيات االخطار في مجال الخالفات بين السلطات 
الدستورية وتفسير االحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات 

االخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية 

وفقا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة أطراف الدعوى 
أمام الجهات العادية واالدارية وألول مرة على مستوى جهات 

التحقيق، جهات االستئناف أو النقض، وال يمكن للقاضي أو 
النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.

ومن المستجدات الواردة في المشروع إمكانية اثارة الدفع بعدم 
الدستورية أمام محكمة الجنايات االبتدائية واالستئنافية خالفا لما 
هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي 

يستثني محكمة الجنايات االبتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون االجراءات المدنية 

واالدارية وقانون االجراءات الجزائية تكون أمام الجهات 
القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، تجنبا ألي فراغ قانوني 

في هذا المجال مع مراعاة األحكام اإلجرائية األخرى الواردة 
في المشروع.

كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع 
النص المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

وينص مشروع القانون المصادق عليه على إدراج عدة تعديالت 
تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في االختصاص بين 
الجهات القضائية اإلدارية واعتماد نفس األحكام المعمول بها 

في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا 
أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته 

بالنسبة للمحاكم اإلدارية.«
كما ينص على تبسيط إجراءات تصحيح األخطاء المادية التي 
تقع في أحكام الجهات القضائية على أن تقوم المحاكم اإلدارية 
لالستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم 

اإلدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغاللها 
في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بمراجعة األحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن 
التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة 
بالموازاة مع األقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى 

المحاكم، مع توزيع االختصاص بينها وفق معيار موضوعي 
يتمثل في طبيعة القضايا.

وينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل اإللكترونية 
في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية اإلدارية.

من جهة أخرى، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على 
مشروع القانون المتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري 

وتربية المائيات. وتمت المصاقة على مشروع القانون خالل 
جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، بحضور وزير الصيد 

البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي, ووزيرة 
العالقات مع البرلمان.

وفي تعقيبه على المصادقة، ذكر وزير الصيد البحري 
والمنتجات الصيدية بأن "مشروع هذا القانون يندرج في 

إطار التعليمات التي اسدى رئيس الجمهورية من اجل مرافقة 
طموحات المهنيين والمتعاملين االقتصاديين في مجال الصيد 

البحري وتربية المائيات.«
وفي هذا اإلطار، عبر الوزير عن أمله في ان يكون هذا القانون 
"إضافة جادة ولبنة فعالة في تحسين وضعية المهنيين اجتماعيا 

واقتصاديا.«
»نأمل أن يعمل هذا القانون على تنظيم و حماية و منح حرية 
اكبر لالستثمار لمجتمع الصيادين و مهنيي تربية المائية بما 

يساهم في تعزيز االمن الغذائي للبالد وفقا لمن نص عليه مخطط 
عمل الحكومة", يضيف صلواتشي.

يذكر انه تم تتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية 
المائيات بمادة واحدة )المادة 11 مكرر( التي تسمح لمهنيي 
الصيد البحري وتربية المائيات، في إطار تحسين وضعيتهم 

االقتصادية واالجتماعية، بإنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو 
تربية المائيات.

وتعد تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات "مجموعـة 
مـن أشخاص طبيعيين أو معنويين تؤسس على حرية أعضائها 
في االنضمام إليها وال تهدف لتحقيق الربح. وتتمتع )التعاونية( 

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي. وتحدد كيفيات إنشاء 
وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أوتربية المائيات عن طريق 

التنظيم.

رافع من اأجل جعل القارة "قوة ديناميكية" على ال�صاحة الدولية، لعمامرة:

اجلزائر �شتكون طرفا فاعال يف م�شروع تكامل اإفريقيا

االأمني العام لوزارة اخلارجية يف زيارة عمل و�شداقة اإىل فيتنام والو�س 

غالم اهلل يجري حمادثات مع ال�صفري ال�صعودي 

نحو توثيق التعاون بني املوؤ�ش�شات الدينية اجلزائرية وال�شعودية
استعرض رئيس المجلس االسالمي االعلى، بو 

عبد هللا غالم هللا، أمس، مع سفير المملكة العربية 
السعودية بالجزائر، عبد هللا بن ناصر البصيري, 

سبل تعزيز العالقات الثنائية وترقيتها الى مستوى ما 

يطمح اليه البلدان, خاصة في المجال الديني, حسب 
ما أورده بيان لذات المجلس. وأوضح نفس المصدر 

ان الجانبين تناوال خالل هذا اللقاء "العالقات 
التاريخية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية 

وسبل تعزيزها وترقيتها الى مستوى ما يطمح اليه 
البلدان، خاصة في المجال الديني، وتوثيق التعاون 

بين المؤسسات الدينية بما يخدم المصالح المشتركة".
ف.م

�صفرية الوليات املتحدة تثمن جهود احلكومة 

اجلزائرية يف جمال معاقبة املتاجرين بالأ�صخا�س

مكافحة كل اأ�شكال 
االجتــــــار بالب�شر 
يف �شميم اأولويات 

اجلزائــــــــــــــــــر
اأكد رئي�س اللجنة الوطنية للوقاية من الجتار بالأ�صخا�س ومكافحته، عبد الغني 

مرابط، اأم�س، اأن اجلزائر و�صعت الوقاية ومكافحة الجتار بالب�صر يف �صميم اأولوياتها، 

وذلك من خالل جملة من الآليات والإجراءات.



وأشارت رئاسة الجمهورية في بيان لها، بأن الزيارة 
تكتسي أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة 

التاريخية، وتعزيز العالقات الثنائية في عديد المجاالت، 
وبخاصة الجانب االقتصادي، ضمن رؤية جديدة 

للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار 
والتعاون االستراتيجي بين البلدين الجارين والصديقين.

ووقعت الجزائر وايطاليا خالل شهر أفريل الماضي 
اتفاقيات جديدة، تسمح بموجبها برفع إمدادات الغاز 

الجزائري نحو ايطاليا، بنحو 8 مليارات متر مكعب، 
خالل الزيارة التي قادت رئيس الوزراء ماريو دراغي، 

والتي سبقها زيارة لوزير الخارجية لويجي دي مايو 
وزيارة للرئيس االيطالي خالل شهر نوفمبر من السنة 

الفارطة.
ووصف رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، 

اتفاقية زيادة واردات الغاز الطبيعي، بالنموذج الذي 
يحتذى به، حيث تسعى ايطاليا للتقليل من اعتمادها على 
امدادات الطاقة الروسية، في ظل التوترات الجيوسياسية 

الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا والتخوف من شح 
اإلمدادات في السوق العالمية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية االيطالي لويجي 
دي مايو، بأن "الشراكة بين إفريقيا وإيطاليا تستند إلى 
جذور راسخة ودائمة، ألننا مقتنعون بشدة أن مصير 

ضفتي البحر األبيض المتوسط   ال ينفصالن"، مشيرا إلى 
إستحالة تحقيق "مستقبل مزدهر ومستدام ما لم تتوافق 
بشأنه الشعوب األوروبية واألفريقية"، حسب ما نقلته 

وكالة آكي اإليطالية لألنباء.
وأشار أمس دي ماي، في لقاء "يوم إفريقيا 2022"، 

الذي نظم بمقر وزارة الخارجية، إلحياء ذكرى تأسيس 
منظمة الوحدة االفريقية "سيتواصل اهتمامنا بالقارة هذا 

العام أيضا"، مذكرا بالتولوية التي تكتسيها إفريقيا في 
السياسة الخارجية إليطاليا، مضيفا العديد من القضايا 

تتفاقم بالفعل بشكل مثير للقلق في العديد من البلدان 
جراء التداعيات االقتصادية للعمليات العسكرية الروسية 

على األراضي األوكرانية.

ووصل الحجم االجمالي للمبادالت التجارية بين الجزائر 
وايطاليا سنة 2020 لحوالي 6 مليار دوالر، منها أزيد 
من 3,5 مليار دوالر صادرات جزائرية نحو ايطاليا، 

أغلبها في قطاع المحروقات، وحوالي 2,5 مليار دوالر 
واردات من ايطاليا، أغلبها تخص التجهيزات، وكان 

رئيس الوزراء االيطالي ماريو دراغي أكد بأن الجزائر 
أول شريك تجاري إليطاليا في إفريقيا.

جدير بالذكر، فإن قطاع المحروقات يحتل مكانة هامة 
في العالقات االقتصادية الجزائرية اإليطالية، بفضل 

الشراكة التي تجمع مجمع سوناطراك بمجمع إيني، إذ 
أنهما يسيران أنبوب الغاز العابر للمتوسط ترانسميد، 
الذي تقدر طاقته االجمالية للتصدير ب 32 مليار متر 

مكعب سنويا، كما أن جهودهما سمحت باالعالن خالل 
شهر مارس من السنة الجارية عن اكتشاف مهم للنفط 
الخام في محيط أبحاث زملة العربي بحوض بركين، 

ويشتغل المجمعان في الوقت الراهن على أزيد من 10 
مشاريع في مجال التنقيب وانتاج المحروقات.

تم بداية األسبوع الجاري تعيين محافظ جديد لبنك 
الجزائر، إذ أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 

مهام رستم فاضلي وتنصيب صالح الدين طالب محافظا 
جديدا، طبقا ألحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7 

من الدستور.
وفي هذا الصدد، قال أمس الخبير االقتصادي سليمان 

ناصر، بأن استقاللية البنك المركزي عن السلطة 
التنفيذية من مميزات الدولة العصرية والمتحضرة، وهذه 

االستقاللية تقاس بعدة مؤشرات، على غرار طريقة تعيين 
المحافظ، ومدة عهدته أو واليته، ودرجة استقراره في 

منصبه على رأس البنك.وشدد سليمان ناصر في منشور 
له على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي، 

على ضرورة تعيين المحافظ ونوابه لعهدة كاملة وقابلة 
للتجديد، لبناء اقتصاد عصري في الجانب المالي، لكونه 

مهما، ولمواصلة الجهود والمساعي لتحقيق اإلقالع 
االقتصادي المنشود.

وأشار، إلى أن قانون النقد واالئتمان السابق )القانون 
رقم 90-10( الذي صدر سنة 1990 بعد التخلي عن 

النظام االشتراكي والتحول نحو اقتصاد السوق وإجراء 
إصالحات كبرى على الجهاز المصرفي، كان محافظ 
بنك الجزائر يعين من طرف رئيس الجمهورية لمدة 6 
سنوات، كما يعين نوابه الثالثة أيضا لمدة 5 سنوات، 

ويمكن تجديد عهدة المحافظ ونوابه لمرة واحدة، وال يمكن 
إقالتهم من مناصبهم إال في حالة العجز الصحي أو الخطأ 

الفادح، وهي اإليجابيات الكثيرة التي كانت في القانون 
السابق، غير أن الفساد الذي عرفته البالد في وقت سابق، 
وتعديل القانون وإلغاء تعيين المحافظ ونوابه لعهدة كاملة، 

ما تسبب في انقالب الموازين.
وعبر الخبير االقتصادي عن آمله في تصحيح الوضع، 

خاصة بوجود تسريبات تتحدث عن تعديل مرتقب 
لقانون النقد واالئتمان الحالي الذي صدر في سنة 2003 

)األمر رقم 03-11(، قائال، نرجو أن يتم فيه إعادة تعيين 
المحافظ ونوابه لعهدة كاملة وقابلة للتجديد، إذا أردنا أن 
نبني اقتصادا عصريا في جانب مهم منه وهو الجانب 

المالي، لتحقيق اإلقالع االقتصادي المنشود.
ف.م
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بالين ي�ؤكد اأن انتهاكات املخزن لن تعيق ممار�شة ال�شعب 

ال�شحراوي حقه يف تقرير امل�شري وي�شرح:

"النظام املغربي والكيان ال�صهيوين 
لديهما نف�ض احلم�ض النووي"

اأكد املبع�ث اخلا�ص املكلف مب�شاألة ال�شحراء 

الغربية وبلدان املغرب العربي، عمار بالين، اأن 

املمار�شات ال�ح�شية لالإحتالل املغربي والتي 

تنتهك ب�شكل �شارخ القان�ن الدويل، ال ميكن 

باأي �شكل من االأ�شكال اأن تعيق ممار�شة ال�شعب 

 ال�شحراوي حقه غري القابل للت�شرف والتقادم

 يف تقرير امل�شري واالإ�شتقالل.

ع. ط

أوضح بالني في حوار خص به وكالة األنباء الصحراوية 
)وأص(, حول حسابات نظام المخزن في إطار الوضع الدولي 

الراهن, أن حكم محكمة العدل األوروبية القاضي بوضوح 
بأن الصحراء الغربية هي أرض "منفصلة ومتميزة" عن 

المغرب, يؤكد أن المملكة العلوية ال تملك أي شكل من أشكال 
"السيادة" المزعومة على الصحراء الغربية, والتي ال يعترف 

له بها أحد, سوى تغريدة الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب, على حساب تويتر.

وأضاف قائال أن "الممارسات الوحشية لإلحتالل المغربي 
والتي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي, ال يمكن بأي شكل 
من األشكال أن تعيق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير 

القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير واإلستقالل", 
مذكرا في السياق بأن "القانون الدولي يحظر بشكل تام 

استخدام القوة من أجل تغيير الحدود.”
كما أكد في هذا الشأن أن "المجتمع الدولي قد أقر بأن الوضع 

النهائي لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي يتعين 
تحديده تحت رعاية األمم المتحدة و فقا للشرعية الدولية", 

و بأن "تحريف الدبلوماسية المغربية ومحاوالتها العبثية 
التي تهدف إلى التعتيم على الشرعية الدولية, محكوم عليها 

بالفشل.”
ويتضح هذا الفشل -حسب بالني- "في آخر صفعة موجهة 
من قبل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 

لإلتحاد األوروبي, جوزيب بوريل", الذي أعاد التأكيد بشدة 
على أن "جميع القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية ووضعها 

يجب أن يتم التعامل معها وفقا للقانون الدولي في إطار 
العملية السياسية لألمم المتحدة.”

وبخصوص ما تناولته الصحافة اإلسبانية عن اإلنطالقة 
"الوشيكة" لترسيم حدود المياه اإلقليمية والمجال الجوي بين 

الرباط ومدريد, أشار الدبلوماسي الجزائري بأن "المغرب 
ال يدير ولم يدر أبدا المجال الجوي للصحراء الغربية, وأن 

المالحة الجوية كانت تدار دائما من قبل إسبانيا, السلطة 
المديرة لإلقليم في نظر القانون", موضحا أنها "حقيقة 

مستعصية تعطيك فكرة بناءة عن السيادة الزائفة التي تتخيلها 
قوة االحتالل.”

ومضى في السياق يقول: "ال نعلق على المقاالت الصحفية, 
لكننا مثل السلطات الصحراوية نتابع هذا الموضوع عن كثب 
ألنه بموجب القانون الدولي وأحكام محكمة العدل األوروبية, 
ال تقع المياه المتاخمة إلقليم الصحراء الغربية تحت السيادة 

المغربية, وأن المقترحات الخاصة بالعقود المغرية التي 
قدمتها القوة المحتلة للتحايل على القانون الدولي والقانون 

األوروبي ستؤدي بشكل ال يمكن إصالحه إلى طريق مسدود 
في مواجهة القضاء, وخاصة القوانين األوروبية.”

وأثارت وكالة األنباء الصحراوية خالل الحوار تصريحات 
السفير الفلسطيني في داكار صفوت البراغيت, الذي انتقد 
في تصريح للصحافة السنغالية, تطبيع الرباط مع الكيان 

الصهيوني الذي وصفه "بغياب النضج السياسي لدى 
السلطات المغربية", منتقدا بشدة انتقال النظام المغربي الى 

"مدافع شرس لهذا الكيان.”
وبعد أن رفض بالني التعليق على تصريحات السفير, أعرب 

عن اعتقاده بأن الدبلوماسي الفلسطيني "قال بصوت عال 
ما يعتقده الفلسطينيون عموما في هذه الصفقة الحقيرة التي 
تمت على ظهور شعبين يعيشان تحت نير االحتالل والقمع 
األعمى, وهما الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي, ألن 
هذين النظامين القمعيين )المغرب والكيان الصهيوني(, لهما 

نفس الحمض النووي, بحيث انهما يتشاركان في سياسة 
التوسع الممنهجة واالنتهاك الممنهج لحقوق اإلنسان للشعوب 

المقهورة, و أخيرا االستيالء على موارده الطبيعية.”
أما بخصوص إعالن المغرب عن استحداث جائزة تكريما 
للصحفية الفلسطينية المغتالة شيرين أبو عقالة, ودور لجنة 
القدس برئاسة ملك المغرب, رد عمار بالني قائال إن هذه 
الشهيدة الموقرة للقضية الفلسطينية تستحق أكثر بكثير من 

مجرد جائزة رمزية تمنح في حفل ثقافي", وأن "استشهادها 
الذي يندمج جسديا مع معاناة الشعب الفلسطيني التي ال 

توصف, يستحق أن تتخذ هيئة القدس الميتة إكلينيكيا, موقفا 
سياسيا بخصوصه.”

وأبرز أن "قضية القدس الشريف التي تزعج اإلحتالل 
الصهيوني, تواجه هجمات متعددة, آخرها هو اإلذن الممنوح 
للمستوطنين اليهود ألداء طقوسهم في ساحة المسجد األقصى, 
مما أدى إلى إدانة السلطات الفلسطينية لهذا االنتهاك الخطير 
للوضع التاريخي للحرم الشريف, دون أن نسمع أي ردة فعل 

للجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب.”

ف. م

للم�شاركة بق�ة يف بناء اجلزائر اجلديدة

دعوة الأجيال ال�صاعدة اإىل حمل م�صعل ال�صهداء
دعا مشاركون في لقاء نظم أمس بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم الوطني للكشاف، 

الجيل الصاعد إلى "تبني مبادئ وتضحيات األسالف والتحلي بحسن السلوك 
والمشاركة بقوة في بناء الجزائر الجديدة".

 اعتبر المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد، مراد اوزناجي, في كلمة له خالل هذا 
اللقاء الذي نظمته جمعية قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ 81 
الستشهاد مؤسس الحركة الكشفية الشهيد محمد بوراس في 27 ماي 1941 أن هذه 
"الوقفة التاريخية تستذكرنا بالتضحيات الجسام التي قدمها األسالف السيما من أبناء 
الحركة لتربية النشئ على مبادئ األخالق وغرس حب الوطن وتحسيسه بضرورة 

التضحية في سبيله".
من جانبه شدد القائد العام لجمعية قدماء الكشافة االسالمية الجزائرية, مصطفى 

سعدون, على أهمية احياء هذه الذكرى من أجل ترسيخ مبادئها األساسية لدى 
األجيال الصاعدة مبرزا أن هذه "المدرسة العتيقة تواصل حاليا على درب 

مؤسسها".كما قدم سعدون بالمناسبة البرنامج المسطر إلحياء هذه الذكرى مشيرا 
إلى انه سيتم يوم الجمعة المقبل إطالق مشروع بعنوان "الشباب والذاكرة " 

بمشاركة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وقناة الذاكرة التابعة للمؤسسة العمومية 
للتليفزيون الجزائري يتم من خالله "توعية الشباب بضرورة االطالع على تاريخ 
األجداد وترسيخ لديه المبادئ األساسية للحركة الكشفية"، كما سيتم تنظيم نشاطات 

رياضية إلى جانب تنشيط عدة ندوات تاريخية حول الموضوع بمختلف واليات 
الوطن والمؤسسات التربوية.

أما نائب مدير قناة الذاكرة محمد معلم فقد حث على وجوب مشاركة االعالميين 
"بقوة في تبليغ الرسالة التاريخية لكل أطياف وفئات المجتمع" مذكرا بأنه سيتم يوم 
الجمعة المقبل عرض على القناة فيلم وثائقي حول "دور الكشافة في سبيل تحرير 

الوطن.
ع.ط

خبري اقت�شادي يتحدث عن التحديات التي تنتظر املحافظ اجلديد وي�ؤكد

"يجب منح حمافظ بنك اجلزائر الفر�صة لتنفيذ خطة عمله"

الرئي�ص تب�ن يحّل يروما وامللفات االقت�شادية يف �شلب الزيارة

"اجلزائر " اإيطاليا".. تفاهم وتقارب
�شرع اأم�ص، رئي�ص اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن يف زيارة اإىل اإيطاليا ت�شتمر لثالثة اأيام، ا�شتجابة لدع�ة من نظريه االيطايل �شريج� 

ماتاريال، وينتظر اأن تت�شدر امللفات االقت�شادية املباحثات الثنائية التي جتمع الطرفني
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وحسب بيان للوزارة، فإن هذا الجهاز يتضمن 
عددا من التدابير التنظيمية والعملياتية ويأتي 

في وقت تتعرض فيه الجزائر لمخاطر حرائق 
الغابات بدرجة عالية نسبيا خاصة وأن عدد 

حاالت اندالع الحرائق قد زاد خالل السنوات 
الست الماضية. باإلضافة إلى الظروف المناخية 

التي تمر بها البالد حاليا والمصحوبة بموجة 
من الحر، وأضاف البيان، أن الجهاز يتكون من 

اللجنة الوطنية لحماية الغابات. التي يترأسها 
وزير الفالحة وتتألف من ممثلين عن 13 وزارة 
و11 مؤسسة وطنية ذات صلة بحماية الغابات. 
كما تتمثل مهامها في اعتماد وتحديث المخطط 

العملي للوقاية من حرائق الغابات. كما تم تنصيب 
40 لجنة عملياتية والئية وتعبئة وسائل المكافحة 
في إقليم كل والية. باإلضافة كذلك إلى تنصيب 
1333 لجنة عملياتية للبلدية وإنشاء 468 لجنة 
عملياتية للدائرة لتنسيق عمليات المكافحة على 

مستوى البلديات الموضوعة تحت سلطة كل 
دائرة. وتشكيل 2353 لجنة عملياتية للسكان 
المجاورين. وأشار البيان، أنه تم وضع 401 

برج للمراقبة والتنبيه بتعداد 960 مراقبا. و513 
رتل متحرك بتعداد 1017 مسؤوال عن التدخل 

األولي. و1019 ورشة تدخل تضم 9481 
عامل. و 3261 نقطة تزّود بالمياه موجودة 

داخل الغابات. باإلضافة كذلك إلى 63 شاحنة 
إمداد و15 شاحنة صهريج. و2084 جهاز 
اتصال السلكي لإلنذار المبكر. وأشار البيان 

إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى المديرية العامة 
للغابات والجان الوالئية بالبدء في وضع عدد 

من التدابير االستعجالية واإلنذار. والتي تتمثل 
في اعتماد نهج لإلنذار المبكر يهدف إلى اإلبالغ 

والتحكم في نشوب الحرائق. وإعادة تنشيط 
وتفعيل أبراج المراقبة. والتدخل السريع للحماية 

وإنشاء دوريات مراقبة على مدار 24 ساعة. 
وكذا تعبئة وسائل التدخل »أرتال متنقلة، نقاط 
مياه«، إنشاء دوريات مراقبة على مدار 24 

ساعة، مشكلة من مصالح المديرية العامة للغابات 
والحماية المدنية، والمصالح األمنية.

والتنسيق مع الحماية المدنية للتدخل الفعلي 
والهيئات االخرى خاصة بالوقاية، مع ضرورة 
التواصل الدائم مع الوكالة الفضائية الجزائرية 

ومصالح االرصاد الجوية.  كما يمكن للوالة 
إصدار قرارات حظر دخول الفضاءات الغابية 

كلما اقتضى األمر.
• إقبال مبكر على الغابات وتحسيس 

المواطن حلقة مهمة 
بالمقابل ومع تسطير مختلف الهيئات المعنية 

مخطط مكافحة الحرائق هذه السنة يشير الخبراء 
في مجال الحماية من الكوارث انه من الضروري 
تكثيف الحمالت التحسيسية وسط االفراد واالسر 
من اجل القضاء على بعض الممارسات التي تعد 
سببا في اندالع الحرائق عبر الغابات التي بدأت 
تعرف اقباال كبيرا من طرف االسر خاصة في 

هذه الفترة التي تسبق موسم اإلصطياف وهو 
ما يستوجب على المواطنين ان يتحلوا بحس 

المسؤولية وينخرطوا في العمل التطوعي الذي 
يرمي الى الفائدة العامة فتصرفات مسيئة للبيئة 
قد تشجع اندالع الحرائق ال سيما عدم الحرص 

على  تنظيف اماكن االستراحة التي يشغلونها في 
المساحات الخضراء وترك مسببات الشرارات 

في الغابات وهو ما يستوجب التزاما اكبر من 
طرف  المستجمين وكل زوار المساحات الغابية 

ومناطق الراحة في الجزائر.
 وفي هذا الصدد قال رئيس نادي المخاطر 

الكبرى عبد الكريم شلغوم في تصريح له أن 
نجاعة المخطط الذي سطرته الحكومة للوقاية 

من حرائق الصيف هذه السنة، مرتبط بالوسائل 
واإلمكانيات وكذا االستراتيجية الوقائية وجهاز 

اليقظة وحمالت التحسيس أيضان مؤكدا أن 
الغابات في الجزائر كثيفة جدا، وهي بحاجة إلى 
نظام وقائي خاص مثلما كان مطبقا في سنوات 

الستينيات والسبعينيات. 
وعن األسباب الرئيسية وراء اندالع الحرائق، 

يحصرها ذات المختص في حرارة الطقس 
وغياب سياسة بالنسبة إلى اإلقليم، فضال عن 

غياب تهيئة ومسالك للجبال تشرف عليها وزارتا 
الفالحة والداخلية، فضال عن الممارسات السلبية 
لزوار الغابات وحتي األيادي »الخبيثة« والتي 

ترفع من بقعة الحرائق عمدا خاصة في السواحل 
بغية االستيالء على األراضي، مضيفا أن ارتفاع 

معدالت الحرائق كل فصل صيف ستكون له 
أبعاد خطيرة على المحيط والمناخ الذي يفقد على 

المدى المتوسط والبعيد توازنه.  

بف�سل الزيادة امل�سجلة يف ن�سبة امتالء ال�سدود واملقدرة بـ 10 باملائة

ا�صتقرار يف القدرات املائية يبعد هاج�س »الأزمة« هذه ال�صائفة 

وزارة ال�سياحة حت�سي 450 األف حريف نا�سط يف املجال

قطاع ال�صناعات التقليدية �صاهم 
يف ا�صتحداث مليون من�صب عمل

كشف مسؤول بوزارة السياحة، أن قطاع الصناعات التقليدية والحرف 
ساهم في استحداث أكثر من مليون منصب شغل عبر الوطن. 

أوضح المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية 
والحرف المكلف بالصناعات التقليدية، عز الدين كالي، لدى 
اشرافه على أشغال الورشة الوطنية حول »ترويج وتسويق 

المنتجات المحلية« المنظمة بجامعة سعد دحلب في والية البليدة 
أن عدد الحرفيين المسجلين بغرف الصناعات التقليدية عبر الوطن 

يناهز حاليا 450 ألف حرفي، ما مكن من استحداث أكثر من 
مليون منصب عمل.

وبالنظر للدور الهام الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في تنمية 
االقتصاد الوطني الى جانب دوره الرئيسي في الحفاظ على الموروث 

الثقافي، تولي الوزارة الوصية أهمية بالغة لتطويره ورفع جميع 
العراقيل والصعوبات التي تواجه ممتهنيه، حسب نفس المسؤول.
ومن أبرز الصعوبات التي تعمل الوزارة الوصية على ايجاد 

حلول لها، إشكالية تسويق المنتجات التقليدية وكذا تشجيع الشباب 
على ولوج عالم المقاوالتية من خالل هذا المجال، وفق ذات 

المسؤول.
وأج

العملية �ست�سمح بربوز كفاءات جديدة 

نحو جتديد جمال�س اإدارة 
»�صندوق التعا�صد الفالحي«

أكد الصندوق الوطني للتعاضدية الفالحية، أمس، في بيان له أن عملية 
تجديد مجالس اإلدارة الخاصة به وبالصناديق الجهوية التي ستنطلق 

»قريبا جدا«، ستسمح ببروز كفاءات جديدة »تندرج في إطار الحكامة 
الراشدة لمهام التعاضدية«.

أوضح ذات المصدر أن »الهدف األساسي من عملية تجديد مجالس اإلدارة 
الخاصة بصناديق التعاضدية التي ستنطلق قريبا جدا، والتي انتهت عهدتها 

طبقا للتشريع المعمول به وللقانون األساسي، تتمثل في جعل التعاضدية 
لفائدة اعضائها المساهمين من جهة، والتذكير، من جهة أخرى، بأهمية 
هذه التعاضدية في القطاع الفالحي وتوضيح ضرورة اشراك األعضاء 

في سير الهيئات على كل المستويات«، كما ستسمح هذه العملية »ببروز 
كفاءات جديدة تساهم في الحكامة الراشدة لمهام التعاضدية«.

وذكر الصندوق بأن »التعاضد والتضامن هما شكالن من أشكال التنظيم 
التي تعنى باالستجابة النشغاالت الفالحين والمربين بأقل تكلفة من خالل 

المعونة المتبادلة«، مؤكدا أن »هذا التعاضد ال يعني البحث عن الفائدة أو 
األرباح، مما يوضح أن التعاونيات والتعاضديات ليست شركات تجارية«.
ومعنى ذلك، كما يوضح ذات المصدر، أن هذه التعاونيات والتعاضديات 
تعتبر »شركات أشخاص ال شركات رأس مال، أي أن للشريك العضو 

فيها صوت واحد فقط مهما كان اسهامه الشخصي، مما يجعله زبونا 
فحسب ويمنع، بالتالي، أي مضاربة«.

ولهذا الغرض، أوضح البيان أن »كتلة االعضاء المساهمين هي التي 
تمنح للصندوق الوطني للتعاضد الفالحي قدراته على االستجابة وتضفي 

عليه مصداقية أمام السلطات العمومية والهيئات«، مضيفا أنه »كلما 
كان عدد المساهمين في رأس المال معتبرا، كلما كانت المساحة المالية 

للمؤسسة واسعة وتسمح ببيع الخدمة المعروضة بأقل تكلفة«.
ع. ط

العامل الب�سري ال�سبب الرئي�سي يف ت�سوب حرائق الغابات   

جهاز عملياتي ملكافحة احلرائق ودعوة لإ�صراك 
»املواطن« يف خمطط »الوقاية«

توا�سل احلكومة اتخاذ الإجراءات من اأجل �سبط خمطط وقائي حمكم من حرائق الغابات حيث اأعلنت وزارة 

الفالحة والتنمية الريفية، اأنها و�سعت جهازا عملياتيا للتعبئة ال�ساملة واأعلنت حالة تاأهب ق�سوى ملكافحة 

حرائق الغابات، يف حني يدعو اخلرباء ل�سرورة تكثيف حمالت التح�سي�س معتربين اأنه من بني اأ�سباب احلرائق 

هو العامل الب�سري ما يجعل املواطن م�سوؤول بدوره عن حماية الغابات.

أكد أمس، صالح الدين شريط، إطار 
مركزي، بـ »الجزائرية للمياه« أن 

الجزائر لن تشهد ازمة مياه هذه الصائفة 
بالحدة التي عرفناها السنة الماضية، 

مشيرا أن الوضعية الحالية للموارد المائية 
على المستوى الوطني في استقرار نسبي 

مقارنة بالعام الماضي وأوعز ذلك إلى 
الزيادة المسجلة في نسبة امتالء السدود 

هذه السنة والمقدرة بـ 10 بالمائة.
وعن استراتيجية القطاع لرفع قدرات 

البالد من المياه، كشف شريط في 
تصريحات لإلذاعة الوطنية عن وجود 
برنامج إلنجاز مزيد من محطات تحلية 
مياه البحر، وقال إنه بالموازاة مع ذلك 

أطلقت الوزارة الوصية برنامجا استعجاليا 
لحفر 700 بئر، حيث يعرف تقدما كبيرا 

في عملية اإلنجاز، متوقعا بأن يتم االنتهاء 
منه مع حلول هذه الصائفة. 

وأشار ذات المسؤول إلى أن برنامجا 
مشابها يتم انجازه حاليا من قبل السلطات 

المحلية عبر واليات الوطن ويتضمن 
»حفر 1200بئر إضافية، وهذا البرنامج 

يوشك على االستكمال.

• وفرة مياه الشروب خالل 
الصيف

و بالمقابل، اعترف  شريط بأن هذه 
العملية تحسنت بنسبة طفيفة فقط خالل 

هذه السنة مقارنة باألعوام الماضية وبرر 
ذلك باللجوء إلى  خيار استهالك مياه 

السدود بكثافة  خالل العامين الماضين 
بسبب شح األمطار. وطمأن المواطنين 

بأن »الجزائرية للمياه« وضعت مخططا 
استعجاليا يضمن توفير المياه بنسب أكبر 
خالل فصل الحر ويقوم على 3 محاور 
: وهي صيانة هياكل اإلنتاج والتوزيع 

ويعتمد على صيانة و تنظيف الخزانات 
وإعداد مخزون مناسب من مواد المعالجة 

وقطاع الغيار، ومكافحة ظاهرة المياه 
غير المفوترة من خالل مكافحة تسرب 

المياه وضياع كميات معتبرة  منها 
سنويا، وكذا محاربة عمليات التحايل 
من خالل التهرب من دفع المستحقات 

والتوصيالت غير الشرعية و العشوائية 

و نزع العدادات وكذا إطالق حملة وطنية 
تحسيسية من أجل اقتصاد استهالك المياه 

و ضمان استرجاع  كميات كبيرة منها 
و إعادة استعمالها بهدف تحسين الخدمة 

العمومية .

• برنامج استعجالي خاص 
بالمناطق النائية

من جانب أخر، أعلن صالح الدين شريط 
بأنه تم إطالق عديد المشاريع من أجل 

ربط هذه المناطق بالشبكة الوطنية للمياه 
وتحدث عن وجود برنامج خاص لتزويد 

المناطق النائية ذات الكثافة السكانية 
المنخفضة لتزويدها بالمياه الصالحة 

للشرب عن طريق وضع خزانات يتم 
تموينها يوميا عبر الصهاريج . 

وأكد شريط بأن مؤسسة »الجزائرية 
للمياه« تسهر على توفير مياه نظيفة 

وصالحة لالستهالك وذات نوعية عالية 
عبر الحنفيات، وقال » نطمئن المواطن 
بأنه يستهلك مياها مراقبة من قبل 130 

مخبرا، منها 85 مخبرا تعمل على 

مستوى محطات اإلنتاج والمعالجة 
وتسهر على مراقبة المياه المنتجة من هذه 

المحطات كما يوجد 44 مخبرا والئيا 
يقوم بنفس المهمة.« 

وفي هذا السياق، كشف ذات المسؤول 
عن وجود مخبر مركزي على مستوى 
الجزائر العاصمة يسهر على التحليل 

بتقنيات خاصة ال تتوفر عليها بقية 
المخابر ويقوم بالمراقبة اليومية و الكشف 

عن مادة الكلور ونسبه في المياه ويتم 
ذلك بمعدل يتجاوز 9 آالف تحليل في 

اليوم و أكثر من 900 تحليل للكشف عن 
مادة البكتيريا وكذا  960 تحليل فيزيو 
-كيمائي من أجل ضمان وصول مياه 
مراقبة  وآمنة للمواطن عبر الحنفيات.

• األسعار المفوترة ال تغطي 
تكلفة اإلنتاج والديون تخنق 

الجزائرية للمياه 
واشتكى صالح الدين شريط من صعوبة 

التحصيل و هو ما يؤثر على الخدمة 
العمومية و تكلفة االستغالل بالنسبة 

ل » الجزائرية للمياه«، وقال في هذا 
الخصوص » السعر المفوتر حاليا يمثل 
فقط تسعيرة الخدمة العمومية بحيث تبلغ 

تكلفة المتر المكعب من المياه حاليا بـ 68 
دينار، بينما السعر المفوتر ال يتجاوز 24 

دينار لجميع الفئات من الزبائن وهو ال 
يغطي سوى 37 بالمائة من تكلفة اإلنتاج. 
وكشف اإلطار المركزي ب »الجزائرية 
للمياه« بأن ديون الزبائن بمختلف الفئات 

بلغت أكثر من 66 مليار دينار بسبب 
العزوف عن الدفع والتسديد، وقال إنها 

شهدت ارتفاعا كبيرا خالل »جائحة 
كورونا«، بحيث تجاوزت سقف 40 

مليار دينار، أي بزيادة 68 بالمائة عن 
المعهود. 

وقدر الديون الخاصة بزبائن االستعمال 
المنزلي والممتنعين عن التسديد بأكثر 
من 11 مليار دينار، فيما فاقت الديون 

المتراكمة على عاتق اإلدارات العمومية 
الـ 16 مليار دينار، وتمثل 25 بالمائة من 

الديون اإلجمالية.
س. زموش
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لـ 25 شوال 1443 ه   الحدث
فيما ح�سمت يف موعد تنظيم االمتحانات املهنية

وزارة الرتبية تطلب رخ�سة ا�ستثنائية
من الوظيف العمومي لرتقية امل�ساعدين الرئي�سيني
ك�سف وزارة الرتبية الوطنية عن التدخل لدى املديرية العام للوظيفة العمومية، ب�ساأن طلب رخ�سة ا�ستثنائية 

للنظر يف ترقية امل�ساعدين الرئي�سيني.

ووفق المعلومات التي صدرت عن االتحاد 
الوطني لعمال التربية والتكوين “االنباف” 

فإنه تبعا لقرار فتح التسجيالت للمشاركة في 
االمتحانات المهنية، بعنوان 2022 و إستثناء 

رتبة مساعد رئيسي وعدم إدراجها ضمن الرتب 
المعنية بالترقية قام المكتب الوطني لالتحاد 

الوطني لعمال التربية والتكوين بالتدخل لدى 
مصالح وزارة التربية الوطنية لتقديم توضيحات 

بشأن هذا اإلنشغال، وكان رد الوزارة أنها تنتظر 
ردا من الوظيف العمومي بشأن طلب رخصة 

إستثنائية تٌمّكن المعنيين من “الجمع بين األقدمية 
في الرتبة الحالية واألقدمية في الرتبة السابقة 
للمشاركة في قوائم التأهيل عن طريق تدابير 

إستثنائية .
كما نقل “االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 
أن الوزارة تتوقع رد مصالح الوظيفة العمومية 

لي طلبها في غضون األسبوع القادم، مضيفا 
أنه في حال تم رفض طلب الرخصة اإلستثنائية 

–وهو األمر مستبعد جدا -ستجري المسابقة وفق 
آلية التحويل التلقائى للمناصب المالية بمعنى: كل 

مترشح متحصل على 10 من 20ناجح تلقائيا.

يجدر االشارة- حسب اتحاد عمال التربية- أن 
الوزارة لم تطلب رخصة إستثنائية لفائدة مشرفي 

التربية ٌتمكن المعنيين من الجمع بين األقدمية 
في الرتبة الحاليــة واألقدمية في الرتبة السابقة 
للمشاركة في قوائم التأهيل عن طريق تدابير 
إستثنائية للترقية لرتبة مشرف رئيسي. وشدد 

المصدر ذاته أن التسوية العادلة والنهائية لملف 
االيلين للزوال بمختلف رتبهم ستضل من 

أولويات نقابة اإلتحاد الوطني لعمال التربية 
والتكوين.

وطمأنت من جهتها، النقابة الوطنية للمشرفين 

والمساعدين التربويين بخصوص تأجيـل دورة 
اإلمتحان المهني لترقية المساعدين الرئيسيين 

للتربية إلى رتبة مشرف التربية مرّده استكمال 
إجراءات إدارية تنظيمية تصب لفائدة السلك.

وحسمت وزارة التربية الوطنية في موعد تنظيم 
االمتحانات المهنية بعنوان 2022، حيث تم 

تحديدها بتاريخ 7 جويلية المقبل، في مختلف 
الرتب التالية “ناظر ثانوية، مدير متوسطة، 

مستشار تربية، مدير مدرسة ابتدائية، مشرف 
رئيسي للتربية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، 

ملحق بالمخبر.
وانطلقت أمس، عملية إيداع الملفات على ان 

تستمر الى غاية 14 جوان المقبل ويحمل 
الملف”طلب خطي للمشاركة والمصادق عليه 

من طرف مدير المؤسسة، واستمارة المشاركة 
في االمتحان المهني ونسخة من قرار التربص 

ونسخة من قرار التثبيت ونسخة من قرار الترقية 
في الرتبة الحالية مؤشر ووصل تسديد حقوق 

المشاركة”، وتقرر ان يتم احتساب االقدمية في 
الرتبة إلى غاية يوم االمتحان المهني 7 جويلية 
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من اأ�سحاب عقود ما قبل الت�سغيل

اإدماج 35 األف م�سرف تربية يف االبتدائي
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إدماج 35 ألف شخص، من العاملين 

بعقود ما قبل التشغيل، في االبتدائيات في رتبة مشرف تربية.
مريم عثماني

وأوضحت وزارة التربية على لسان ما نقله االمين العام للنقابة الجزائرية 
الساتذة التربية، محمد بوجمعة شيهوب، عقب لقاء ثنائي مشترك تم فيه 
متابعة مطلب المنظمة المتمثل في توظيف مشرفين بالمدارس االبتدائية 
للقيام بالمهام غير البيداغوجية، أن عملية اإلدماج مست 35 ألف عامل 

منهم 22 ألف تمت تأشيرة ملفاتهم لدى الوظيف العمومي والعملية 
متواصلة حيث تم توزيعهم على مختلف المدارس عبر الوطن وأغلبهم 

التحقوا بمناصبهم ومن المدارس من التحق بها ثالث مشرفين.
وأضاف وزارة التربية الوطني –حسب ذات المصدر- أن المشرفين 

التربويين يباشرون مهامهم  مباشرة بعد تحديدها من طرف لجنة القانون 
الخاص قبل 30 أكتوبر المقبل والذي يحددها ،كما يحدد مهام األساتذة 

بدقة كذلك وهذا سيؤدي وجوبا الى تخفيض الحجم الساعي لألستاذ  وهو 
أيضا من أهم مطالب أساتذة االبتدائي المرفوعة ضمن الالئحة المطلبية 

للمنظمة –يقول شيهوب-
وقررت وزارة التربية فتح االف من مناصب مشرفي التربية االبتدائية، 

في كل الواليات للمتنازلين من أصحاب اإلدماج المهني لحاملي 
الشهادات، بحيث يتم توظيف كل مشرف في االبتدائي لتأطير حوالي 

150 تلميذ.
وكانت قد أمرت وزارة التربية مدراء التربية بانهاء عملية إعداد مقررات 

االدماج رتبة مشرف التربية في المدارس االبتدائية، مع إيداعها دون 
تأخير على مستوى مصالح الرقابة المالية، والتنسيق الدائم مع مصالح 

الرقابة المالية للواليات قصد تأشير مقررات االدماج.
وجاء في تعليمة لوزارة التربية “انه في اطار تجسيد عملية إدماج 

المستفيدين من جهازي اإلدماج المهني واالدماج االجتماعي لحاملي 

الشهادات في رتبة مشرف التربية على مستوى المدارس االبتدائية، فإنه 
تقرر تعديل توزيع المناصب المالية عبر اقرار مناصب مالية اضافية في 

رتبة مشرف التربية .
ويتم توزيع المناصب المالية الممنوحة في رتبة مشرف التربية، بصفة 
حصرية على مستوى المدارس االبتدائية والتقيد بنموذج مقرر االدماج 
في رتبة مشرف التربية، مع إيداعها دون تأخير على مستوى الرقابة 

المالية.
وأكدت الوزارة الشروع في عملية إعداد مقررات االدماج في رتبة 

مشرف التربية مع ايداعها دون تأخير على مستوى مصالح الرقابة المالية 
والتنسيق الدائم مع مصالح الرقابة المالية للواليات، قصد تأشير مقررات 
االدماج في اجل اقصاه نهاية ماي الجاري، مع اهمية التنسيق مع مديري 

التشغيل للواليات قصد تذليل كل اإلشكاالت التي قد تثار بخصوص 
ملفات المعنيين .

وبالنظر للظروف الحاسم الذي وصلته عملية إدماج منتسبي الجهازين، 
يلزم من مدراء التربية ضبط المعلومات المتعلقة بسير عملية اإلدماج 

على مستوى النظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض، باعتبارها المصدر 
الرئيسي الذي تستقي منه االدارة المركزية كل المعلومات الخاصة، بمدى 

تنفيذها مع التنبيه إلى أن المعلومات المقصودة هي تلك المتعلقة بالتعداد 
الكلي لمنتسبي الجهازين العاملين على مستوى القطاع وتعداد المنتسبين 

المؤشرة ملفاتهم.
كما يلزم المدراء تعداد المنتسبين المودعة ملفاتهم على مستوى الرقابة 

المالية، مع تعداد المنتسبين المدمجين على مستوى قطاعات اخرى، 
وتعداد المنتسبين المحولين، من طرف اللجنة الوالئية الى مصالح 

مديريات التربية والمنتمين لقطاعات أخرى، فضال عن عن تسخير كل 
اإلمكانيات البشرية والمادية قصد تجسيدها بالدقة الالزمة وفي اآلجال 
المحددة على أن يتم تبليغ مصالح الوزارة بكل الصعوبات المعترضة.

وزارة الرتبية تطمئن املتعاقدين بتثمني خربتهم

م�سابقة لتوظيف االأ�ساتذة ح�سب 
ال�سهادة قبل نهاية 2022

قررت وزارة التربية الوطنية إجراء مسابقة توظيف األساتذة 
قبل نهاية 2022، وسيعلن عنها الحقا، على أن يتم تنظيم 

امتحانات الترقية لألساتذة كذلك خالل الثالثي األول من السنة 
المقبلة.

وحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية فإنه قد تبرمج في الثالثي 
األول من السنة الدراسية المقبلة إلعتبارات كثيرة حسبه، كما 

أكد أنها ستجرى يقينا قبل نهاية السنة.
ومسابقة االساتذة على أساس الشهادة ستكون مفتوحة لخريجي 
الجامعات الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة، وكذا المتعاقدين 

والمستخلفين من قطاع التربية، وتمس المسابقة أيضا كل 
الحائزين على شهادة ليسانس من التعليم العالي والماستر “ا ل 

ام دي” أو شهادات الدراسات العليا حسب الفروع سيتم اعالنها 
الحق.

وطمأنت وزارة التربية االساتذة المتعاقدين على تثمين خبرتهم 
خالل مسابقة التوظيف،وهو الذي كان قد أعلنه وزير التربية 
الوطنية عبد الحكيم بلعابد موضحا أن المسابقة ستكون على 

أساس الشهادة حيث سيتم فيها دراسة الملف مع تثمين الخبرة 
المهنية.

ويطالب األساتذة المتعاقدين في 58 والية والبالغ عددهم 
حوالي أكثر من 8000 متعاقد في قطاع التربية بجميع أطواره 

التعليمية وزارة التربية إدماجهم في مناصبهم بالنظر للخبرة التي 
يمتلكونها و منهم من بلغ 46 سنة من عمره .

ودعا االساتذة المتعاقدين المنظمة الجزائرية الساتذة التربية 
من اجل نقل صرختهم و انشغاالتهم من أجل إيجاد حلول وأخذ 

مطلبهم بعين االعتبار المتمثل في إدماج األساتذة المتعاقدين على 
مناصب شاغرة دون قيد أو شرط.

يجدر االشارة ان عدة نقابات طالبت الوزير النظر في قضية 
المتعاقدين ورفضوا األحادية والغموض في تسيير ملف توظيف 

المتعاقدين والمستخلفين على المناصب الشاغرة، وتطالب 
بتحديد المعايير والمسؤوليات وإشراك جميع األطراف لتفادي 
جميع أشكال البيروقراطية والمحاباة، في ظل   كثافة الحجم 

الساعي في بعض المواد خاصة العلوم االسالمية، االجتماعيات، 
الرياضيات والتسيير واالقتصاد.

وتمسكت وزارة التربية بعدم امكانية ادماج “المتعاقدين”على 
ان يتم انصافهم من خالل مسابقة التوظيف تثمين خبرتهم، وهو 
الذي كان قد أكده الوزير عبد الحكيم بلعابد بخصوص انشغال 
إدماج االساتذة المتعاقدين اين اشار “ إلى ان اإلدماج صعب 

وغير ممكن ألنه يؤدي إلى ظلم فئات كبيرة منهم ومن غيرهم 
خاصة في ظل بعض الممارسات لبعض المسؤولين المحليين 

في القطاع، وشدد على أن ادماج المتعاقدين لن يتم بدون المرور 
على المسابقة، التي قرر تنظيمها قبل نهاية سنة 2022.

مريم عثماني
يف اإطار مباحثات جمعت حكار بوزير املحروقات الكونغويل

�سوناطراك تنوي نقل خربتها يف 
اال�ستك�ساف وتطوير احلقول للكونغو
استقبلت سوناطراك وفدا كونغوليا يترأسه وزير المحروقات 

لجمهورية الكونغو، برونو جان ريتشارد إيتوا الرئيس الحالي 
لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك حيث تناقش الطرفان 

على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة خاصة 
ما تعلق باالستكشاف.

وأوضحت سوناطراك في بيان لها، أن وزير المحروقات الكونغولي 
استقبل من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار 

بمقر المديرية العامة للمؤسسة، حيث تطرق الطرفان خالل اللقاء 
إلى جوانب عدة تمس مجاالت الشراكة باألخص في مجال البترول 
والغاز. كما ناقش الطرفان الخبرة التي يمكن أن تقدمها سوناطراك 

في ميدان البحث واالستكشاف عن المحروقات وتطوير الحقول، 
والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال.

 كما سمحت المناسبة للوفد الكونغولي باإلطالع على فرص 
ومجاالت التعاون في ميدان التكوين المتخصص بالمعهد الجزائري 

للبترول التابع لمجمع سوناطراك، حيث أكد حكار عن استعداد 
المجمع لدعم الشريك الكونغولي من خالل التكوين ونقل الخبرة في 

مجال المحروقات. وأكدت الشركة سعيها لتوطيد العالقات االقتصادية 
بين البلدين وتنفيذ إستراتيجية السلطات العمومية اإلستثمارية خارج 

الحدود السيما في مجاالت الصناعة البترولية والغازية وتحويل ونقل 
المحروقات. هذا وقام الوفد الكونغولي بعدة زيارات ميدانية للمنشآت 

الصناعية لسوناطراك على مستوى المنطقة الصناعية ألرزيو 
باإلضافة إلى مركز البحث والتطوير وكذا المعهد الجزائري للبترول 
ببومرداس، هذه الزيارات واللقاءات مكنت من اإلطالع على الفرص 

الثرية المتاحة للشراكة المستقبلية بين الطرفين.
س. زموش

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، 
رئيس مجلس التجديد االقتصادي الجزائري كمال 

مولى، والذي تطرق معه إلى مشروع قانون 
االستثمار الجديد واثاره على مناخ األعمال، 

حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخالل هذا اللقاء، تطرق زغدار ورئيس هذه 

المنظمة ألرباب العمل التي تضم مؤسسات 
عمومية وخاصة تنشط في مختلف الفروع 

الصناعية، إلى “مناخ األعمال في الجزائر، 
السيما فيما يتعلق بأثر مشروع قانون االستثمار 

الجديد، الذي صودق عليه مؤخرا في مجلس 

الوزراء، في مرافقة المستثمرين والمؤسسات 
وإعطاء حركية اقتصادية وصناعية جديدة”.
وحسب ذات المصدر فقد تناول الوزير، أهم 

توجهات مشروع القانون فيما يتعلق بدور الوكالة 
الجزائرية لترقية االستثمار، إنشاء آلية لحماية 

المستثمرين توضع لدى رئاسة الجمهورية، إنشاء 
منصة رقمية تتعلق بإجراءات االستثمار لمحاربة 

البيروقراطية وتقليص آجال دراسة ملفات 
االستثمار، وأيضا تسيير العقار الصناعي.

واعتبر زغدار بأن النص الجديد من شأنه إعطاء 
حرية وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين 

واألجانب لتجسيد استثماراتهم.
من جهته أعرب مولى، عن ارتياحه لمضمون 
مشروع قانون االستثمار الجديد الذي أخذ بعين 
االعتبار مقترحات أرباب العمل بعد اشراكهم 
في إعداده.وتطرق الجانبان أيضا إلى بعض 

اإلجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة برفع 
العراقيل عن المشاريع االستثمارية العالقة 

وترخيص استيراد معدات وخطوط اإلنتاج التي 
تم تجديدها والمنتظر منها في الدفع بالقطاع 

الصناعي والقطاعات االقتصادية األخرى وكذا 
ما يخص تسيير العقار الصناعي.

اأهم املحاور التي حملها م�سروع قانون اال�ستثمار على طاولة النقا�ش 

وزير ال�سناعة ي�ستقبل رئي�س جمل�س التجديد االقت�سادي اجلزائري
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تن�ضيب اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر الدويل

ح�ل الكت�ضافات الأثرية بعني ب��ضريط

اجللفة:

 نق�ص كبري يف الهتمام ب�ض�ف الأغنام كمادة اأولية قابلة للتح�يل

تيبازة:

دع�ة 20 م�ضتثمرا لت�ض�ية 
و�ضعيتهم قبل الدخ�ل يف ال�ضتغالل
دعت مصالح والية تيبازة 20 مستثمرا إليداع الملف الخاص بحماية البيئة 

من االضرار التي قد تنجم عن مشاريعهم لدراسته قبل إصدار رخصة 
االستغالل, حسب ما علم لدى ديوان الوالي.

ويتعلق االمر ب20 مشروعا استثماريا مصنفة في إطار حماية البيئة 
)الصنف الثاني و الثالث( وتحصلوا على مقررات الموافقة المسبقة 

إلنشاء مشاريعهم إال أنهم لن يقوموا بإيداع طلباتهم للحصول على رخص 
االستغالل, حسب بيان أصدره ديوان والي تيبازة. وأضاف المصدر أنه 

يتعين على المعنيين التقرب من مصالح مديرية البيئة إليداع طلباتهم حتى 
يتسنى للجنة الوالية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة في إطار حماية 

البيئة, الخروج من أجل معاينة مؤسساتهم و منحهم رخص االستغالل 
المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول, مشددا أنه ال يسمح لها 
بالدخول في االستغالل دون الحصول على الوثيقة التي تؤكد مطابقتهم 

لمعايير احترام البيئة. وشدد البيان أنه في حالة تسجيل أية عراقيل تحول 
دون دخولهم حيز الخدمة واالستغالل, يتعين عليهم التقدم إلى مصالح 

مديرية الصناعة و المناجم )أمانة اللجنة الوالئية المكلفة برفع العراقيل 
و القيود عن المشاريع اإلستثمارية التي لم تدخل حيز االستغالل( قصد 
التكفل بانشغاالتهم بعد طرحها أمام اللجنة المذكورة لدراستها. يذكر أن 

المشاريع المعنية قد تحصلت سابقا في إطار تسهيل اإلجراءات و تبسيطها 
و مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على رخص البناء و شهادات 
مطابقة بناياتهم ما سمح لوالي تيبازة بإصدار قرارات الموافقة المسبقة 

إلنشاء تلك المؤسسات, استنادا لذات المصدر. وتخص االستثمارات المعنية 
عدة مجاالت منها, تربية الحيوانات الموجهة لالستهالك وتحويل البالستيك 

وحرق النفايات االستشفائية وصناعة الزيوت والروائح وتحويل البطاطا 
وصناعة الخرسانة وصناعة البالستيك وإنتاج وتحويل بعض المواد الغذائية 
والفالحية الموجهة لالستهالك البشري والحيواني, الى جانب صناعة مواد 

البناء ومجمعات التخزين وتحويل الورق و تحويل المعادن غير حديدية.
س.ز/واج

تندوف:

 متعامل�ن يدع�ن تفعيل اآليات 
الت�ضهيالت اجلمركية لرتقية ال�ضادرات 
دعا مشاركون في لقاء تحسيسي نظم بتندوف إلى تفعيل آليات التسهيالت الجمركية 

بما يسمح بمرافقة المتعاملين االقتصاديين وترقية الصادرات عبر الحدود البرية.
و أبرز متدخلون من متعاملين اقتصاديين وفاعلين تجاريين في هذا اللقاء 
الذي أشرف عليه المدير العام للجمارك نور الدين خالدي في اليوم الثاني 

واألخير من زيارته إلى الوالية ضرورة تذليل الصعوبات وتجسيد مزيد من 
آليات التسهيالت الجمركية التي تسمح بتطوير التبادالت التجارية وترقية 
الصادرات عبر المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد بتندوف نحو 

موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا عموما. و اقترح في هذا الصدد العمل 
على االستفادة من نظام المقايضة التجارية و تطبيق القانون الذي يسير 

هذا النشاط عبر الحدود, على غرار ما يتعلق بباقي البضائع األخرى سيما 
بخصوص عملية جلب اإلبل التي تعد المادة األولية للحوم بالمنطقة, إلى 
جانب تكييف رخصة المرور للمتعاملين بما يتالءم مع خصوصية منطقة 
تندوف, وكذا تعزيز جهود التنسيق مع المصالح الجمركية الموريتانية بما 

يساعد على تطوير التبادالت التجارية بين البلدين. و طرحت في هذا اللقاء 
الذي حضرته مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات و ممثلي مختلف 
المصالح اإلدارية واألمنية انشغاالت أيضا بخصوص تنفيذ اتفاقية منطقة 

التبادل الحر و كذا التجارة عن طريق النقل البحري, حيث قدم بشأنها 
متعاملون اقتصاديون محليون اقتراحات تصب في اتجاه تكثيف التبادالت 
التجارية مع الطرف الموريتاني ودول غرب إفريقيا. و في معرض رده 
على انشغاالت المتعاملين االقتصاديين بوالية تندوف أبدى المدير العام 

للجمارك استعداد جهازه للتكفل بكافة االنشغاالت المشروعة باعتبارهم, كما 
قال, ‘’يمثلون جوهر الحركة االقتصادية« و أيضا من أجل تطوير التبادالت 

التجارية بما يسمح بالمساهمة الفعالة في تحسين مناخ االستثمار و الرفع 
من القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الوطنية. و أكد خالدي في هذا 

الصدد على بذل المزيد من الجهود لترقية الخدمة العمومية بقطاع الجمارك 
و تبسيط اإلجراءات الجمركية في إطار المشروع ‘’الطموح’’ للجهاز 

والمتمثل في ربح رهان الرقمنة. و أشار بالمناسبة أن هذا اللقاء التحسيسي 
يأتي تكريسا لقنوات التواصل المباشر و التفاعل الدائم و تجسيدا لألهمية 
البالغة التي توليها مصالح الجمارك الجزائرية لهذا الجانب مع المتعاملين 

االقتصاديين بمختلف شعب نشاطاتهم لتحقيق غاية ترقية وحماية االقتصاد 
الوطني. و أوضح نور الدين خالدي في هذا الصدد أن المرافقة الميدانية 

للمتعاملين االقتصاديين ومختلف الفاعلين عبر اإلرشاد و التوجيه واإلعالم 
و تمكينهم من الحصول على المعلومة الجمركية المطلوبة في حينها تشكل 

صلب ورقة طريق العمل الجمركي في إطار مخطط جهاز الجمارك 
الجزائرية في مقاربته الجديدة التي ترتكز على تفعيل المبادالت التجارية و 

تطوير فرص استحداث الثروة و ترقية المنتوج الوطني. و تفقد المدير العام 
للجمارك في ختام هذه الزيارة الميدانية لوالية تندوف مرافق مفتشية أقسام 

الجمارك و أشغال إنجاز المقر الجديد للمفتشية.
ق.م

وفي تصريح أوضح األمين العام 
للمحافظة السامية لألمازيغية، سي 
الهاشمي عصاد، أنه »عقب زيارة 
رفقة وزيري التعليم العالي والبحث 

العلمي عبد الباقي بن زيان و الفالحة 
و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ 

هني بمناسبة اختتام األسبوع العلمي 
الوطني الذي جرى بالوالية من 15 إلى 

21 ماي الجاري، تم تنصيب اللجنة 
الوالئية التحضيرية للمؤتمر الدولي 

حول االكتشافات األثرية بموقع عين 
بوشريط- الواقع بمنطقة عين لحنش 

التابعة لبلدية القلتة الزرقاء )شرق 
سطيف( المقرر تنظيمه بمبادرة من 
المحافظة من 20 إلى 22 نوفمبر 

المقبل بحضور خبراء و مختصين في 
المجال من عديد دول العالم«. وأضاف 

السيد عصاد أن هذه التظاهرة الدولية 
تندرج ضمن سلسلة لقاءات تجريها 
المحافظة حول »التعريف بالتاريخ 
الوطني و إعادة تثمينه مع التركيز 
على االكتشافات الحديثة التي تمت 

بالموقع األثري و التي تعود لفترة ما 
قبل التاريخ وتسليط الضوء على هذه 
االكتشافات التي كرست الجزائر مهدا 

آخرا للحضارة اإلنسانية«. وكشف 
ذات المحافظ بأنه تنقل خالل األيام 

القليلة الماضية، رفقة البروفيسور محمد 
سحنوني، المنسق العلمي لذات المؤتمر 

و المشرف على الحفريات األثرية 
بموقع عين بوشريط من سنة 1992 

إلى غاية 2018 ، و السلطات المحلية 
ومدير الثقافة والفنون وعديد الشركاء 

في المجال، إلى الموقع موضوع 
المؤتمر قصد معاينة إجراءات تأمينه 

و حمايته، علما بأن الموقع مصنف 
من طرف وزارة الثقافة ضمن التراث 

المادي الوطني منذ سنة 2013 . 
وأشار ذات المتحدث إلى أن كل 

مؤسسات الدولة المعنية مجندة إلنجاح 
هذا المؤتمر لما تمثله أهمية تثمين 

التراث المادي المبرز للعمق التاريخي 
الجزائري، مؤكدا أنه بعد موافقة وزارة 

الثقافة و الفنون »سيكون شهر يوليو 
المقبل موعدا الستئناف الحفريات 

بهذا الموقع األثري تحت إشراف نفس 
الفريق«. للتذكير، فإن اكتشافات لبقايا 

حجرية بالموازاة مع بقايا عظمية تحمل 
آثار الجزارة في الموقع الذي يعود إلى 

العصر الحجري القديم بعين بوشريط، 
تم اإلعالن عنها للمجتمع العلمي 

الدولي بتاريخ 29 نوفمبر 2018، 
و هي تؤرخ ألول وجود لإلنسان في 

الجزائر قبل 2،4 مليون سنة. كما 
أن موقع عين بوشريط أصبح ملتقى 

علماء األنثروبولوجيا القديمة، بعد ما 
اكتشفت به مؤخرا )سنة 2018( أدوات 

حجرية تعود إلى 2،4 مليون سنة، 
مكنت من إدراج المنطقة )الجزائر و 
شمال إفريقيا( كمكان عريق مصنف 

شاهد على بداية الثقافة البشرية، ضمن 
فهرس المواقع النادرة المصنفة »مهد 

اإلنسانية« منافسة بذلك موقع غونا 
»العتيق« بإثيوبيا الذي يعود إلى 2،6 

مليون سنة.

سجل مشاركون في أشغال يوم دراسي، نظم بوالية الجلفة حول 
التنمية المستدامة، أن الكميات الكبيرة إلنتاج صوف األغنام 

بالمنطقة التي تتميز بطابعها السهبي الرعوي، تقابلها »نقص 
االهتمام« بهذا المادة األولية القابلة للتحويل الصناعي في 

مجاالت عدة، أهمها النسيج.
و اعتبر المشاركون في اللقاء الذي نظمته الجمعية المحلية 

»تمكين« ضمن مشروعها تحت عنوان »سبل تنموية في خدمة 
اإلستدامة«, أن الصوف كمادة أولية خام »يمثل اقتصاد محلي 

بامتياز, من شأنه خلق الثروة من خالل استحداث وحدات 
إنتاجية تحويلية كفيلة بضمان استقطاب يد عاملة مؤهلة وذات 

اختصاص«. و كشف إطار بمديرية المصالح الفالحية بالوالية, 
المهندس سعيد السعيد, أن إنتاجية الصوف بوالية الجلفة, التي 

»يعرف مؤشرها زيادة مع كل موسم, ناهزت كميتها المحصلة 
خالل موسم الفالحة الماضي 2021/2020 نحو 7160 
طن, وهو ما يعزز من تواجد الوالية في المراتب األولى, 

وطنيا, في هذه إنتاج هذه المادة وفي كثير من شعب الفالحة«. 
و عبر مسؤولو عدة هيئات محلية لها صلة بتمويل المشاريع 

المصغرة, كانت حاضرة ضمن أشغال هذا اليوم الدراسي, عن 
استعدادهم لمرافقة أي مبادرات تهتم بهذا اإلستثمار الواعد الذي 
يعتبر على حد تعبيرهم, »موردا إقتصاديا هاما للمنطقة بالنظر 

لخصوصيتها في تربية الماشية«, مشيرين إلى »ضعف« بل 
»انعدام اإلستثمار المحلي« في هذا المجال. و قدم ممثل المعهد 

الوطني للبحث الزراعي, محمد كانون, عرضا مفصال حول 
مكانة مادة الصوف كإنتاجية محلية ترتبط بمهارات مجتمعية 
لها طابع تقليدي بإمتياز, بإعتبارها مكون أساسي في صناعة 

القشابية بمختلف أنواعها وكذا الزرابي التي تبدع فيها المرأة 
الجلفاوية. من جانبه استعرض الدكتور بن سالم المسعود, 

من جامعة »زيان عاشور« بالجلفة والمهتم بالتراث المحلي, 
إبداعات المرأة النايلية في تحويل الصوف من مادته األولية 

إلى منتجات تحاكي تقاليد وأصالة المنطقة والتي تعبر عنها تلك 
المنتجات الخاصة بالقشابية والبرنوس وكذا الزرابي, التي ال 
تزال تحافظ على مكانتها »حتى مع هبوب رياح العصرنة«, 
معربا عن أسفه لنقص اإلهتمام بهذا الموروث المادي ببعده 

الحضاري. و على هامش هذه التظاهرة, ذكر لوأج نائب 
رئيس جمعية »تمكين«, مسعود قندوز, أن مشروعها »سبل 
تنموية في خدمة اإلستدامة« يرمي إلى تعزيز فرص الشغل 

ومحاربة بطالة النساء والشباب في بلدية مسعد, الواقعة بالجهة 
الجنوبية للوالية, من خالل ترقية مهن تحويل صوف األغنام. و 

أضاف أن هذا المشروع, الذي ينتظر منه استهداف 30 فردا, 
من تمويل برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية« 
)كابدال(, الذي يمس ثمانية بلديات نموذجية عبر الوطن و 

يهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية بالتعاون بين الحكومة 
الجزائرية واإلتحاد األوربي وكذا برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي. لإلشارة, اختتمت أشغال هذا اليوم الدراسي, الذي نظم 
بقاعة المحاضرات بكلية العلوم اإلقتصادية والتسيير بجامعة 

»زيان عاشور«, بورشات عمل »تشاركية« بين مختلف 
الفاعلين, خصصت إلبراز الفرص والتحديات في مواجهة 

وجود وتطوير شعبة الصوف وكذا رسم ورقة طريق من أجل 
إنشاء وتطوير هذه الشعبة.

ق.م

قامت املحافظة ال�سامية للأمازيغية بالتن�سيق مع �سلطات �سطيف بتن�سيب اللجنة الوالئية 

التح�سريية للموؤمتر الدويل »االكت�سافات االأثرية بعني بو�سريط -عني حلن�ش )اجلزائر( وبوادر الثقافة 

االإن�سانية يف اإفريقيا : اآفاق اإفريقية بحتة« املزمع تنظيمه ب�سطيف يف نوفمرب املقبل.

واج
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مجتمع

ن�صائح للح�صول على رائحة 

عطرة للغ�صالة 

 • خسارة الوزن الزائد يُعّد تراكم الدهون في الكبد من المشاكل 
الصحيّة الشائعة، والتي قد تتطّور إلى بعض المضاعفات الخطيرة 
في حال عدم عالجها، ويُعّد فقدان الوزن الزائد أحد أفضل الطرق 
للتخلص من الدهون المتراكمة على الكبد، باإلضافة إلى أهميّة 

خسارة الوزن الزائد في التخفيف من مشكلة مقاومة اإلنسولين.
 • الحد من تناول الكربوهيدرات عند استهالك كمية كبيرة من 
دهون،  إلى  تتحول  فإنّها  الغذائية  الوجبات  في  الكربوهيدرات 
عن  نسبتها  زادت  حال  في  الكبد  في  تتراكم  قد  بدورها  والتي 
استهالك  من  الحّد  على  الحرص  يجب  لذلك  الطبيعّي،  الحّد 
الكبد، وألهميّة  تراكم دهون  في  تأثيرها  لعكس  الكربوهيدرات، 

ذلك في خفض مقاومة األنسولين أيضاً.
 •  إتباع نظام غذائي صحي يُمكن للشخص الُمصاب بالدهون 
تمتاز  التي  األطعمة  على  يحتوي  غذائّي  نظام  إتباع  الكبد  على 

بُسعرات حرارية ُمنخفضة، وغنية باأللياف الغذائية، والبروتينات 
التي تمد الجسم بالطاقة وتُساعد على الشعور بالشبع لوقت أطول، 
للمساعدة على التخلّص من الدهون المتراكمة، وفي ما يلي بيان 
الكبد  الدهون على  تراكم  من  الحّد  تساعد  التي  األطعمة  لبعض 

والتخلّص منها:
 •  أوميغا3-: وهي عبارة عن أحماض دهنية تعمل على تعديل 
لدى  الجيد  الكولسترول  نسبة  الكبد، وزيادة  في  الدهون  مستوى 
الغنية  األطعمة  ومن  الكبد،  على  بالدهون  المصابين  األشخاص 
وبذور  والجوز،  والسردين،  السلمون  سمك  نجد   3 باألوميغا 

الكتان.
والذي  الكلوروجينيك  حمض  على  القهوة  تحتوي  القهوة:    •  
نسبة  خفض  في  ويُساهم  وااللتهابات،  لألكسدة  كُمضاد  يعمل 
تراكم  من  الوقاية  على  يساعد  مّما  الدَّم،  وضغط  الكولسترول، 

الدهون على الكبد.
يحتوي  الشاي:    •  

لألكسدة،  األخضر على عناصر مضاّدة  الشاي  الشاي وخاصة 
والتي بدورها تعمل على الحّد من نسبة الدهون في الدم والجسم.

المكسرات  من  الجمل  عين  يُعتبر جوز  الجمل:  عين  •  جوز   
الدهون  خفض  على  يساعد  تناوله  فإّن  لذا  باألوميغا3-،  الغنية 

على الكبد.
 •  األفوكادو: يحتوي األفوكادو على األلياف، وعناصر مضاّدة 
لاللتهاب مّما يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، والحّد من 

عمليات األكسدة في الجسم.
 •  الثوم: لدوره في المساعدة على خسارة الوزن الزائد.

الدم،  في  السكر  مستويات  من  الحّد  في  تساهم  الصويا:    •  
والمحافظة على الُكتلة العضلية. 

والمالحة،  المقلية  األطعمة  مثل  األطعمة:  بعض  تجنّب   •  
والحبوب المكّررة، والُمصنَّعة، والكحول، واللحوم، لما لها من 

دور في زيادة نسبة تراكم الدهون على الكبد.
 •  تناول مضادات األكسدة تُساعد مضاّدات األكسدة مثل فيتامين 

إي، وفيتامين سي على خفض االرتفاع في أنزيمات الكبد نتيجة 
في  األكسدة  مضاّدات  دور  بسبب  وذلك  عليها،  الدهون  لوجود 

تنظيم عمل الكبد.

  حياة م�صباحي

الفكاهة من الممكن القيام ببعض األمور الفكاهية إلشغال 
وقت الطفل، مثل: ترديد بعض األغاني المضحكة، وإن 
أو  هادئ  بصوٍت  تأديتها  باإلمكان  مزعجاً،  ذلك  كان 
كما  الكلمات،  قول  من  بداًل  فقط  اليدين  بتحريك  تأديتها 
واصطناع  للطفل،  المفضلة  الحكايات  إحدى  سرد  يُمكن 
بعض األخطاء التي يُمكن أن تُضحكه، وإعطاؤه الفرصة 
لتصحيحها، أو ترك الطفل ليروي إحدى األفالم المفضلة 

لديه.
 اللعب نوعان:

غير  أي  المنظم،  غير  اللعب  وهو  الحر  اللعب  أوال: 
والتحرك  خياله  استخدام  للطفل  ويُتيح  له،  المخطط 
لألطفال  األنواع  أفضل  وهي  يفضلها،  التي  بالطريقة 
الصغار، ومنها: األلعاب اإلبداعية كاأللعاب الموسيقية أو 

الفنية، واأللعاب الخيالية كصنع المنازل من الصناديق أو البطانيات، أو التعرف إلى أماكن جديدة للعب مثل الخزائن 
إحدى  في  المشاركة  لألهل  يُمكن  كما  الخارج،  في  المالعب  أو  المنتزهات  أو  المنزل،  في  الخلفية  المساحات  أو 

الحكايات أو المسرحيات غير المنظمة التي يقوم بها الطفل.
 ثانيا: اللعب المنظم اللعب المنظم هو اللعب الذي يتم في وقت معين أو مكان معين، وغالباً ما يُشرف عليه البالغون، 
ومن األمثلة عليه: أخذ دروس في السباحة، وقراءة مجموعة من الروايات لألطفال كٌل حسب سنه، وأخذ دروس في 
الرقص أو الموسيقى أو الدراما، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو تجربة ألعاب أخرى، مثل: أوراق اللعب )الشدة( 
أو لعبة لوحة العائلة  المشاركة في األعمال المنزلية يمكن إشغال وقت الطفل في بعض األشياء المفيدة؛ كالمساعدة 
في األعمال المنزلية، ويكون ذلك أواًل بتمكينهم من مشاهدة األم وهي تؤدي بعض المهام المنزلية أثناء التحدث إليه، 

ثم السماح لهم بتقديم المساعدة في مهمة ما مع توجيه المالحظات الالزمة إليهم.

   خطوات تق�صير 

الوجه في المنزل 

جمال 

ور�صاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

تناول أطعمة معينة: يوجد بعض األطعمة التي يجب على جميع النساء الحوامل تجنب تناولها، ومن أبرز هذه 
األطعمة ما يأتي:

 • السلطات الجاهزة قد تحتوي سلطات الدجاج الجاهزة مثاًل على بكتيريا الليستيريا التي يمكنها عبور المشيمة 
فهي تشكل تهديًدا كبيًرا لصحة الجنين، ومن الممكن أن تكون قاتلة له أيًضا.

 •  العصائر ومنتجات األلبان غير المبسترة يمكن أن تحتوي منتجات األلبان والعصائر غير المبسترة على بعض 
أنواع البكتيريا مثل الليستيريا، وبعض األنواع التي قد تسبب التسمم الغذائي.

 •  بعض أنواع الجبن الطري قد تحتوي بعض أنواع الجبن الطري على منتجات األلبان غير المبسترة أيًضا، مثل 
جبن البري، والفيتا، وكيسو بالنكو.

 •  األسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق يعتقد أن تعريض الجنين للزئبق قد يسبب تلًفا في الدماغ أو 
مشاكل في السمع والبصر، ومن بين األسماك التي يجب تجنبها بسبب احتوائها على مستويات عالية من الزئبق 

سمك أبو سيف، وسمك القرش، والماكريل.
 •  اللحوم واألسماك النيئة يمكن أن تحتوي اللحوم واألسماك النيئة على البكتيريا المسببة للسالمونيال أو الطفيليات 
المسببة لداء المقوسات، علًما بأن اإلصابة بهذه األمراض قد تسبب الجفاف والحمى واإلنتان داخل الرحم، وهي 

عدوى في الدم يمكن أن تكون مميتة للجنين.
 •  البيض النيئ يجب على الحوامل تجنب األطعمة التي قد تحتوي على البيض النيئ، مثل تتبيلة سلطة السيزر، 

ألن البيض النيء قد يحتوي على السالمونيال أيًضا.
 •  مادة الكافيين على الحامل أن تتوقف عن تناول الكافيين أو تقلل منه، حيث تم ربط االستهالك العالي للكافيين 

خالل الحمل في بعض الدراسات بزيادة خطر اإلجهاض باإلضافة إلى بعض المضاعفات األخرى.
 •  بعض العقاقير واألدوية هناك العديد من األدوية التي يجب عدم تناولها أثناء الحمل، وتتضمن بعض األدوية 
الشائعة التي ال تستلزم وصفة طبية، فحتى هذه األدوية قد تكون محظورة أثناء الحمل بسبب آثارها المحتملة على 

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

بالضغط قبل الحمل.
 •  مرض السكري يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في حدوث تشوهات خلقية للجنين، لذا فمن 

المهم إدارة مستويات السكر في الدم قبل وأثناء فترة الحمل لتعزيز الوالدة الصحية.
ض التدخين أثناء الحمل حياة الجنين للخطر، فهو قد يتسبب في حدوث الوالدة   •  التدخين من المحتمل أن يُعرِّ

المبكرة، باإلضافة إلى بعض العيوب الخلقية، ومتالزمة موت الرضع المفاجئ .

�صحتك

تدابير 

منزلية

كيف اأ�صغل وقت اأطفايل

 ما هي الأ�صياء التي 

توؤثر على اجلنني

 كيفية التخل�ص من 
الدهون يف الكبد

التي  النصائح  بعض  يلي  فيما 
تساعد على تنظيف غسالة المالبس 
والتخلص من رائحتها الكريهة على 

النحو اآلتي:

فور  النظيفة  المالبس  إزالة   •  
تكون  لمنع  وذلك  الغسيل،  انتهاء 
الغسيل،  حوض  في  سيئة  رائحة 
المالبس  إلى  تنتقل  أن  يمكن  والتي 

المغسولة فيما بعد.
بعد  مفتوحاً  الغسالة  باب  ترك    •  
للسماح  وذلك  منها،  الغسيل  إخراج 
الغسالة  لداخل  بالدخول  للهواء 

وتجفيف الرطوبة المتبقية فيها. 
 • إزالة أي بقايا من ماء أو مطهر 

نسيج من أدراج الغسالة.
 •  تنظيف فلتر وخرطوم الغسالة، إذ 
والمعادن  األوساخ  تتراكم  أن  يمكن 
والخرطوم،  الفلتر  داخل  المياه  في 
مما يتسبب بإغالقها، وظهور رائحة 
كريهة لها، أما كيفية تنظيف الفلتر، 
الماء،  إمداد  وقف  في  فيتلخص 
ثّم  المقبس،  من  الخرطوم  وفصل 
فتحة  من  المتراكمة  األوساخ  إزالة 

الخرطوم.

 • تنظيف الوجه جيداً قبل البدء بعملية تقشير الوجه، وذلك بمسح الوجه 
بقطنة منقوعة بالحليب، والتأكد من إزالة المكياج أو أي دهون، ثم غسل 

الوجه جيداً بغسول مناسب لنوعية البشرة.
تقشير  البشرة وتنظيفها بعمق عن طريق استخدام وصفات  تقشير   • 
المنزل الطبيعية، ثم غسل الوجه جيداً، ومسحه بقطنة مبللة بماء الورد 

ثم تجفيفه جيداً.
بعد   • تعريض بشرة الوجه لحمام البخار للتخلص من الدهون تماماً 
التقشير، ويمكن إضافة أي نوع من أنواع العطور المفضلة إلى حمام 
للبخار  الوجه  وتقريب  عميق،  وعاء  في  الماء  بغلي  وذلك  البخار، 
الضغط  ثم  دقائق،  عشر  إلى  خمس  بين  ما  تتراوح  لمدة  المتصاعد 
ثم  السوداء،  والرؤوس  الدهون  مناطق  على  نظيفة  قطنة  باستعمال 
مبللة  بقطنة  وبعده  الثلج،  من  بمكعب  الوجه  بمسح  المسامات  إغالق 

بماء الورد.
 •  إلنجاح عملية التقشير في المنزل يجب وضع قناع مغذٍّ بعد عملية 
التقشير، مع الحرص على استعمال القناع المناسب لنوع البشرة للحفاظ 
على نضارتها وتألقها، ومن األقنعة الطبيعية المفيدة جداً: قناع البيض 
األبيض،  العسل  من  ملعقتين  مع  بيضة  صفار  يخلط  حيث  والعسل، 
ويترك الخليط على الوجه لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم يشطف الوجه 

بالماء الفاتر.
 •  يعتبر ترطيب الوجه آخر خطوات تقشير الوجه، فمن غير الممكن 
للجفاف والتشقق، وتعتبر  البشرة دون ترطيب حتى ال تتعرض  ترك 
الزيوت الطبيعية أفضل أنواع مرطبات الوجه؛ لتأثرها المباشر بخاليا 
البشرة، فمن الممكن خلط نقطتين من زيت اللوز مع ملعقة صغيرة من 

الجلسرين، وترطيب الوجه بهما.
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الضوء  البريطانية  الحكومة  أعطت   
األخضر إلتمام عملية بيع نادي تشيلسي 
لصالح المجموعة التي يقودها الملياردير 
ما  وفق  وذلك  بويلي،  تود  األمريكي 
أعلنت وزيرة الرياضة البريطانية نادين 

دوريس.
على  نشرته  بيان  في  دوريس  وقالت 
أمس:  "تويتر"،  موقع  في  حسابها 
الماضية  الليلة  الحكومة  "أصدرت 
ترخيصا يسمح ببيع نادي تشيلسي لكرة 
التي  للعقوبات  "نظرا  وأضافت:  القدم"، 
المرتبطين  األشخاص  على  فرضناها 
ال  بوتين،  فالديمير  الروسي  بالرئيس 
المدى  على  النادي  مستقبل  تأمين  يمكن 
الطويل سوى من خالل مالك جديد" يحل 

بدال من الروسي رومان أبراموفيتش.
وكانت رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، أعلنت أول أمس، أن مجلس 
االستحواذ  عرض  على  وافق  إدارتها 
قبل  من  تشيلسي  نادي  على  المقترح 
األمريكي  يقودها  استثمارية  مجموعة 
تود بويلي، أحد مالكي فريق لوس أنجلس 

دودجرز األمريكي للبيسبول.
بويلي  أن  إلى  صحفية  تقارير  وأشارت 
وافق بالفعل على شراء النادي اإلنجليزي 
وهو  إسترليني،  جنيه  مليار   2.5 مقابل 
فريق  ألي  اإلطالق  على  سعر  أعلى 

رياضي.

نادي  أبراموفيتش قد اضطر لطرح  وكان 
في  المفروضة  القيود  نتيجة  للبيع  تشيلسي 
بعد  الروس  بريطانيا على رجال األعمال 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يذكر أن الملياردير الروسي، اشترى نادي 
تشيلسي في عام 2003 مقابل 140 مليون 
بطل  بلقب  معه  وتوج  إسترليني،  جنيه 

مرات،  الممتاز خمس  اإلنجليزي  الدوري 
الرابطة  كأس  مرات،  ثالث  االتحاد  كأس 
مرتين، كأس السوبر مرتين، دوري أبطال 
أوروبا مرتين، والدوري األوروبي مرتين، 
السوبر األوروبي  بكأس  إلى فوزه  إضافة 

2021، وكأس العالم لألندية 2022.

ترت�سم اأبراموفيت�ش  الرو�سي  حقبة  نهاية   

لمنح  توتنهام،  مالكو  يخطط 
إلى  تصل  نقدية  دفعة  النادي 
إسترليني،  جنيه  مليون   150
الفني  المدير  من  دعوات  وسط 
وضع  لتعزيز  كونتي  أنطونيو 
الفريق، بعد التأهل لدوري أبطال 

أوروبا.
آى  إن  "إي  مجموعة  وتعهدت 
سي"، المساهم األكبر في النادي، 
بتقديم السيولة عبر إصدار أسهم 
أكبر  "قدر  لتوفير  للتحويل  قابلة 
من المرونة المالية والقدرة على 
وخارج  داخل  االستثمار  زيادة 
النادي  قال  حسبما  الملعب"، 
أمس  لندن،  شمال  في  الواقع 

الثالثاء.
إلى  اإلضافية،  األموال  وتأتي 
الموسم  من  اإليرادات  جانب 
الجديد  ملعبهم  في  الكامل  األول 

بكامل طاقته، على خلفية احتالل 
في  الرابع  للمركز  كونتي  فريق 
في  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري 

الموسم المنقضي.
وقال رئيس نادي توتنهام، دانيال 
ليفي "كان تسليم مقر على مستوى 
عالمي دائما لبنة أساسية في دفع 
لتمكيننا  المتنوعة  اإليرادات 
ودعم  الفرق  في  االستثمار  من 
باستمرار  التنافس  في  طموحاتنا 
القدم  كرة  مستويات  أعلى  على 
المال  رأس  سيتيح  األوروبية.. 
سي(  آي  إن  )إي  من  اإلضافي 
في  االستثمار  من  مزيدا  اآلن 

النادي في وقت مهم".
نهائي  إلى  وصل  توتنهام  وكان 
 ،2019 أوروبا  أبطال  دوري 
لكنه فشل في التأهل للمنافسة في 

الموسمين الماضيين.

املدرب كونتي كان قد اأو�سى بتعزيز الت�سكيلة حت�سبا لدوري اأبطال اأوروبا

توتنهام يتلقى دفعة نقدية �ضخمة 

لتعزيز �سفوفه بالعبني جدد

خليلوزيت�ش يك�سف قائمته اخلا�سة 

بت�سفيات كاأ�ش اإفريقيا

عودة مزراوي وغياب 

زيا�ش عن منتخب املغرب
 

 أعلن مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خاليلوزيتش، 
المتحدة  الواليات  ستواجه  التي  األطلس"  "أسود  قائمة 
ليبيريا وجنوب  األمريكية وديا، وبعدها ستخوض مباراتي 

إفريقيا في تصفيات كأس إفريقيا.
من  حديثا  المنتقل  مزرواي  نصير  عودة  القائمة  وشهدت 
خالفه  طوى  بعدما  ميونخ،  بايرن  إلى  أمستردام  أياكس 
في  مؤخرا  جمعتهما  صلح  جلسة  خالل  خليلوزيتش  مع 
نادي  ألعاب  صانع  اسم  القائمة  عن  غاب  فيما  أمستردام، 
تشيلسي حكيم زياش، الذي رفض العدول عن قرار اعتزاله 

دوليا على خلفية مشاكله وصراعه مع المدرب البوسني.
وغاب عن القائمة أيضا 3 العبين آخرين وهم سفيان بوفال، 
من  معاناتهما  بسبب  وذلك  لوزا،  وعمران  مايي،  وريان 

إصابات مختلفة.
ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره األمريكي وديا في الثاني 
إفريقيا  جنوب  منتخبي  يواجه  وبعدها  المقبل،  جوان  من 
الجولتين  في  جوان  و13   9 يومي  التوالي  على  وليبيريا 
األولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس األمم 

اإلفريقية "كوت ديفوار 2023".
وجاءت قائمة المنتخب المغربي كاملة كاالتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير المحمدي- أنس الزنيتي.
نصير  العكوش-  سفيان  حكيمي-  أشرف  الدفاع:  خط 
الله-  عطية  يحيى  مايي-  سامي  شاكال-  سفيان  مزراوي- 

جواد يميق- ادم ماسينا.
خط الوسط: أيمن برقوق- فيصل فجر- سفيان أمرابط- إلياس 

الشاعر- سليم مالح- عادل تاعرابت- عز الدين أوناحي.
الهجوم: منير حدادي- سفيان راحيمي - يوسف النصيري- 
زكرياء   - تسيودالي  طارق   - الكعبي  أيوب  حارث-  أمين 

بوخالل.

بريطانيا توافق على بيع ت�سيل�سي 

مللياردير اأمريكي

بعد تعديل قواعد منح اجلائزة

»فران�ش فوتبول« تعلن موعد تقدمي 
الكرة الذهبية

 
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" 

الفرنسية، أن حفل منح جائزة الكرة 
الذهبية ألفضل العب في كرة القدم 
لعام 2022، سيقام في 17 أكتوبر 

المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.
وستقام النسخة الـ66 من الجائزة 

في مسرح شاتليه، الذي شهد العام 
الماضي تتويج النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي بالجائزة المرموقة 

للمرة السابعة في مسيرته في 
رقم قياسي، وسيتم اإلعالن عن 

المرشحين لنيل الجائزة في 12 أوت المقبل.
وستكون الكرة الذهبية العام الحالي هي األولى التي تمنحها مجلة "فرانس 

فوتبول" منذ أن أدخلت إصالحات على قواعد منح الجائزة، مع االعتماد على 
نتائج الموسم الكروي عوضا عن السنة التقويمية.

وجرت العادة على توزيع جائزة الكرة الذهبية في نهاية السنة التقويمية منذ 
إنشائها في 1956، لكنها ستتوافق بحسب اإلصالحات الجديدة مع الموسم 

الكروي الذي يمتد من أوت إلى جويلية، كما ستضم اآلن لجنة تحكيم أصغر 
حجما وستعتمد اختيارا أوليا دقيقا ومعايير أوضح، وفق اللوائح الجديدة.

وبحسب اللوائح الجديدة، فإن األداء والحسم الفردي المثير لإلعجاب للمرشحين 
له أولوية على الجانب الجماعي واأللقاب المحرزة.

 
قاد ليفربول حل�سد كاأ�سني وو�سافة الربوميريليغ و�سيلعب نهائي 

الأبطال

الأملاين كلوب اأف�سل مدرب يف الدوري 

الإجنليزي املمتاز
 

حصل األلماني، يورغن كلوب، على 
جائزة أفضل مدرب في الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم 
المنصرم )2022-2021(.

وجاء فوز كلوب، البالغ من العمر 
54 عاما، بجائزة أفضل مدرب، بعد 

دمج أصوات الجمهور مع أصوات 
لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد 

هوية الفائز.
وحصل كلوب على جائزة أفضل 

مدرب للمرة الثانية، بعد األولى في 
عام 2020 بعد حصول فريقه على 

لقب الدوري المحلي، وأصبح خامس 
مدرب يحقق هذه الجائزة من دون أن 

يحصل على لقب بطل الدوري اإلنجليزي.
وقاد المدرب األلماني فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب بطل كأسي االتحاد 

اإلنجليزي والرابطة المحترفة حتى اآلن، واحتل "الريدز" تحت قيادته مركز 
الوصافة في جدول ترتيب الدوري برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة 
واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي، بقيادة المدرب "الفيسلوف الكروي" 

اإلسباني بيب غوارديوال، ويبحث يورغن كلوب عن تحقيق الثالثية هذا 
الموسم، إلنهاء الموسم بأفضل طريقة، عندما يواجه ريال مدريد في نهائي 

دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس.
 

�سدد على �سرورة التتويج بدوري اأبطال اأوروبا 

بن زمية لعب املو�سم يف ريال مدريد
 

توج الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم 
ريال مدريد، بجائزة أفضل العب 

في صفوف الميرنغي، خالل موسم 
.2022-2021

وكان بن زيمة قد نال مؤخرا جائزة 
هداف الدوري اإلسباني "ال ليغا" 
برصيد 27 هدفا، كما سجل 44 

هدفا خالل 45 مباراة شارك بها في 
مختلف المسابقات حتى االن.

وقال بن زيمة، عقب تسلمه الجائزة: 
"أنا فخور للغاية، كان الموسم 

جيدا جدا بالنسبة لي على مستوى 
تسجيل األهداف وصناعتها، وتحقيق 

االنتصارات واأللقاب، وأشعر بسعادة 
كبيرة".

وأضاف: "الهدف ضد ليفربول في نهائي دوري األبطال أن نلعب من أجل 
الفوز، وسنواجه فريقا قويا للغاية، لكننا واثقون من أنفسنا ألننا أقوياء أيضا".
وأتم: "علينا التركيز على المباراة، وأن نستغل دعم جماهيرنا في المدرجات، 

ونحن واثقون من قدرتنا خالل اللقاء وسيظهر ذلك في الملعب".



المدرب موي�س يريد التخلي عنه في ال�صيف المقبل

 و�ست هام م�ستعد ل�سماع
 العرو�ص بخ�سو�ص بن رحمة

�صيوقع عقده بعد التعاقد مع المدرب خي�صو�س

�سليماني في طريق العودة 
لفينيربات�سي التركي

كشف موقع "ليو نينو" البرتغالي أمس أن الدولي الجزائري اسالم سليماني 
يقترب من اإلمضاء لفريق فينيرباتشي التركي خالل فترة التحويالت 

الصيفية لتخلص الالعب من الجحيم الذي عاشه مع مدربه أموريم في ناديه 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وأوضح الموقع البرتغالي أن سليماني مرشح بقوة للعودة إلى الفريق العريق 
التركي خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن العقد المرتقب 
بين الجزائري والنادي التركي سيتجسد على أرض الواقع بشرط التعاقد مع 

المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.
وأشار ذات المصدر أن سليماني يملك عالقة طيبة مع المدرب الذي أشرف 

عليه في وقت سابق وسيكون السبيل الوحيد للتعاقد معه.
ق.ر
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كشفت مصادر مطلعة أمس ان 
الناخب الوطني جمال بلماضي 

وجه الدعوة لبالل عمراني مهاجم 
نادي كلوب بروج البلجيكي، 

لحضور تربص المنتخب الوطني 
الذي سينطلق يوم اإلثنين المقبل 
تحضيرا لمواجهة كل من أوغندا 

وتنزانيا لحساب تصفيات كأس 
إفريقيا لألمم 2023 التي ستقام في 

كوت ديفوار.
وأكدت ذات المصادر أن المهاجم 

السابق ألولمبيك مرسيليا تلقى 
بالفعل الدعوة لحضور تربص 

الخضر، ليكون أحد الوجوه 
الجديد التي سيستعين بها بلماضي 
مستقبال، وهذا ما يؤكد مرة أخرى 

أن األخير يكون قد اغلق الباب مجددا في وجه 
أندي ديلور رغم تألقه مع ناديه نيس الفرنسي 

مؤخرا.

وكانت نسبة من الجماهير الكروية قد طالبت 
من بلماضي تجاوز خالفه مع ديلور السابق، 
والصفح عليه خاصة بعدما عبر الالعب عن 
أسفه، وقدم اعتذاره، مطالبين بمنحه فرصة 

أخرى نظرا لكون المنتخب 
بحاجة ماسة لخدماته، سيما بعد 

تراجع مستوى بونجاح، لكن 
يبدو أن مدرب الخضر كان 

له رأي آخر وفضل استدعاء 
عمراني.

ويعتبر عمراني من بين 
الالعبين الذين سبق لهم 

وأن مثلوا منتخبات فرنسا 
للشباب في مرحلة سابقة، وكان 

قريبا من االلتحاق بمحاربي 
الصحراء في وقت سابق لوال 
تراجع مستواه في تلك الفترة، 
قبل أن يقرر اآلن الطاقم الفني 

االستعانة بخدماته.
وفي نفس السياق، تداولت 

مصادر إعالمية أمس بعض 
األسماء الجديدة التي يمكن أن تكون في 

قائمة بلماضي، لتضاف إلى عمراني ومهدي 
بوجمعة، ومن بينها، عبد القهار قادري، رفيق 

غيتان، وحكيم زدادكة.

اأ�صماء عديدة متداولة لتدعيم المنتخب الوطني

عمراني جديد بلما�سي واأبواب الخ�سر تغلق في وجه ديلور

بطولة اإفريقيا لالعبين المحليين 2022:

مناد ي�سارك في عملية �سحب القرعة اليوم بالقاهرة

رابطة كرة القدم المحلية اأعلنت 

عن قائمة بخم�صة مر�صحين

باليلي وبوالية مر�سحان لجائزة 
اأجمل هدف ل�سهر ماي في فرن�سا

سيكون الجزائريان يوسف ياليلي وفريد 
بوالية على موعد مع المنافسة على جائزة 

خاصة تتعلق بالجوالت األخيرة من 
الدوري الفرنسي، ويتعلق األمر باجمل 

هدف لشهر ماي الحالي.
وأعلنت رابطة كرة القدم الفرنسية 

المحترفة، عن قائمة تضم 5 العبين 
مرشحين لنيل جائزة أجمل هدف في شهر 
ماي الجاري، وجاء في القائمة إلى جانب 

الدوليين الجزائريين: غوريس شوتار العب 
مونبيلييه، واربر زينالي العب ريمس، 

وتشوامني اورليان العب موناكو.
وسجل بوالية العب ميتز هدفا رائعا من 

تسديدة صاروخية في مرمى ليون في 
الجولة 36 من الدوري الفرنسي، علما بأن 

المباراة انتهت بفوز ميتز 3-2، كما تألق 
يوسف باليلي وسجل هدفا لفريقه بريست 

في شباك نادي موناكو في الجولة 37، بعد 
فاصل مهاري مميز. وانتهت المباراة بفوز 

موناكو 2-4.
ق.ر

يشارك الالعب الدولي الجزائري 
السابق جمال مناد، في عملية 
سحب قرعة تصفيات بطولة 

إفريقيا لالعبين المحلّيين 2022 
لكرة القدم، المقررة اليوم 

بالقاهرة، حسب ما افادت به 
الكونفدرالية االفريقية للعبة عبر 

موقعها الرسمي.
وسيرافق جمال مناد، نجم الكرة 

الجزائرية السابق، الذي نال 
جائزة هّداف كأس أمم إفريقيا، في 
نسختها التي اقيمت بالجزائر سنة 

1990، رئيس المنافسات على 
مستوى الكونفدرالية اإلفريقية 

خالد نصار فوق المنصة للقيام بعملية سحب 
القرعة، حسب ما أوضحته الكاف في بيانها على 

موقعها الرسمي.
وتجرى العملية بمقر "الكاف" ِبالعاصمة المصرية 
القاهرة، اليوم في حدود منتصف النّهار ِبالتوقيت 

الجزائري، علما ان مراسيم القرعة ستبث عبر 
االرضية الرقمية للكاف.

ومعلوم، اّن الهيئة اإلفريقية كانت قد صادقت 
يوم االثنين رسميا على مشروع رفع عدد الدول 

المشاركة في النهائيات من 16 إلى 18 دولة 
موزعة على الشكل التالي: منطقة الشمال )2 

+ البلد المنظم(، منطقة الغرب "ا" )3( منطقة 
الغرب ><ب<< )3(، منطقة الوسط )3(، منطقة 

وسط-شرق )3( ومنطقة الجنوب )3(، وسيتم 
توزيع الدول المشاركة في 5 مجموعات، حيث 

تضم المجموعات ><1<<، ><2<< 
و<<3<< أربعة فرق، بينما ستتواجد 

ثالثة فرق فقط في المجموعتين ><4<< 
و<<5’’.

وحسب القانون الجديد للعبة، سيتأهل 
للدور ربع النهائي رائد ووصيف 
المجموعات ><1<<، ><2<< 

و<<3<< وأصحاب المراتب األولى في 
المجموعتين ><4<< و<<5’’.

لإلشارة، ستجري "الشان"، وهي منافسة 
قارية خاصة بالالعبين المحليين، من 8 
إلى 31 جانفي، بعد أن كانت مبرمجة 
موسم 2022 قبل أن يتم تأجيلها بسبب 

تفشي فيروس كورونا-19.
وتم اختيار الجزائر لتنظيم هذا الموعد خالل شهر 
سبتمبر 2018، في الوقت الذي تم تخصيص فيه 

أربعة مالعب الستضافة الموعد: ملعب 5 جويلية 
بالجزائر العاصمة، الملعب األولمبي بوهران، 

ملعب 19 ماي 1956 بعنابة وملعب الشهيد 
حمالوي بقسنطينة.

ق.ر/واج

كشفت تقارير 
إعالمية 

إنجليزية مختلفة 
امس أن نادي 

وست هام أعطى 
الضوء األخضر 

بخصوص 
إمكانية 

مغادرة الدولي 
الجزائري سعيد 

بن رحمة، 
في رغبة من 
الطاقم الفني 

للفريق بتعويضه 
بالمهاجم 

اإلنجليزي 
لينغارد.

وأكد موقع" 
واست هام 

زون"، أن إدارة 
نادي ويست هام مستعدة لالستماع إلى 

العروض التي وصلت الالعب بالرغم من 
انضمامه من برينتفود إلى " المطاريق" 
في 2020، مضيفا بان الالعبين كآرثر 

ماسوكوا، آرون راندولف، توماس 
سوتشيك ونيكوال فالسيتش مرشحون 

للمغادرة. وخاض بن رحمة معظم اللقاءات 
خالل الموسمين الماضيين وقدم مستويات 

كبيرة، ولكن آداءه 
تراجع رفقة بعض 
الالعبين اآلخرين.

من جهتها، تحدثت 
تقارير صحفية 
بريطانية، عن 
قرب رحيل بن 

رحمة عن فريقه 
واست هام، خالل 

الميركاتو الصيفي، 
وذكرت، صحيفة 

"ذاغارديان" 
البريطانية، أمس 
عبر موقعها، عن 

اهتمام مدرب 
واست هام ديفيد 
مويس، بالتعاقد 

مع العب اليونايتد 
خيسي لينغارد.

وأضافت الصحيفة 
البريطانية، أن اهتمام مويس، بالالعب 

اإلنجليزي لينغارد، بسبب تألقه في فترة 
سابقا لما أعاره مانشستر يونايتد لصفوف 

الهامرز، مشيرا إلى أن مستويات بن 
رحمة متذبذبة منذ موسمين، جعلت 

المدرب مويس، يفكر في إيجاد خليفة 
للدولي الجزائري بن رحمة.

ق.ر

رياضي

تلقى عر�صية بلغ اأحدهما 1.5 مليون دوالر

بوالية ي�سعل حربا بين االأهلي 
والزمالك الم�سريين

في إطار اشتعال حرب الصفقات الصيفية مبكراً بين فريقي األهلي والزمالك 
المصريين، كشفت مصادر إعالمية محلية أمس أن قطبي كرة القدم المصرية دخال 

منافسة شرسة من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري فريد بوالية.
ووفقاً لإلعالمي عمر ربيع ياسين مقدم البرامج الرياضية، فإن الناديين يتصارعان 

على فريد بوالية مهاجم ميتز الفرنسي المميز، وذلك عبر تقديم المقابل المادي القوي 
لكل من الطرفين، مشتغلين رغبة الالعب في مغادرة ناديه بعد تأكد سقوطه إلى 

الدرجة الثانية في فرنسا.
وأضاف عمر ربيع في الصورة التي قام بنشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل 
االجتماعي "فيس بوك"، أن فريد أصبح مخير بين العرضين األهالوي والزملكاوي، 
والذي يمتد كل منهما إلى 3 سنوات، وتابع: عرض األهلي 3 سنوات مقابل حصول 
الالعب على مليون و200 ألف في الموسم الواحد، باإلضافة إلى 500 ألف دوالر 

امتيازات إضافية في حال وصول عدد األهداف إلى رقم معين ومميز.
وأوضح اإلعالمي ذاته، أن عرض الزمالك هو األعلى والذي يقدر بمليون و500 ألف 
دوالر، باإلضافة إلى 300 ألف دوالر نظير اإلجادة والتألق وتسجيل األهداف، وذلك 

مقابل التوقيع لمدة 3 سنوات.
ويتولى ياسين منصور رئيس شركة الكرة بنفسه الملف الذي يشرف عليه بخصوص 

صفقات النادي األهلي خالل الفترة المقبلة، بينما يتطلع الفريق الكروي األول إلى 
الوصول للمرحلة التي من خاللها يستطيع أن يخطف الصفقة بكل قوة ألهميتها على 

الصعيد الفني.
ويفضل بوالية االنتقال إلى النادي األهلي، وذلك بعد التواصل الكبير خالل الساعات 
القليلة الماضية مع كافة األطراف، واالتصال بكل الالعبين السابقين من أجل طرح 

عليهم المفاضلة، ليجد أن الجميع يرشح له االنضمام إلى بطل القرن اإلفريقي.
ويصارع الزمالك ألجل رد صفعة المغربي أشرف بن شرقي والذي حصل النادي 

األهلي عليه خالل األيام القليلة الماضية في صفقة انتقال حر ومباشر، بعد التواصل 
مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي األهلي.

ق.ر
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تباحثت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، 
كوثر كريكو، أول أمس، مع وزيرة التضامن االجتماعي 
بجمهورية مصر العربية، نيفين القباج، حول سبل تعزيز 
التعاون الثنائي في المجال االجتماعي، حسب ما أفاد به 

أمس بيان للوزارة. وأوضح نفس المصدر أن المحادثات 
التي جمعت الوزيرتين عبر تقنية التحاضر عن بعد، 

سمحت للطرفين ب"اإلشادة بمتانة العالقات بين البلدين 
وبالعالقات األخوية التي تجمع الشعبين"، مع التأكيد على 

ضرورة "تعزيز التعاون الثنائي في المجال االجتماعي 
بما يخدم مصلحة الشعبين.”وبذات المناسبة، أكدت كريكو 

"استعدادها للمضي قدما من أجل التوقيع على مشروع 
البرنامج التنفيذي في مجال الشؤون االجتماعية وتبادل 

التجارب بين البلدين لتحقيق مكتسبات أكثر لصالح المرأة، 
خاصة وأن الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال ترقية 

حقوق المرأة.”من جهتها، عبرت المسؤولة المصرية 
عن "رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكفل 

االجتماعي، سيما ما تعلق بمجال ترقية حقوق المرأة 
والتكفل بفئة ذوي االحتياجات الخاصة".

دعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، أمس، في بيان 
لها، كافة المتعاملين المخزنين لمادة الثوم، الراغبين 

في االنضمام إلى برنامج ضبط المنتجات الفالحية ذات 
االستهالك الواسع، إلى التقرب من مديريات المصالح 

الفالحية، إليداع ملف االنخراط. وأوضح البيان انه في 

إطار وضع حيز التنفيذ للبرنامج الجديد لضبط المنتجات 
الفالحية ذات االستهالك الواسع، خصوصا ما يتعلق بمادة 

الثوم الموجه لالستهالك لموسم 2021 /2022، "تدعو 
وزارة الفالحة والتنمية الريفية كافة المتعاملين المخزنين 

الراغبين في االنضمام إلى هذا البرنامج للتقرب من 

مديريات المصالح الفالحية على المستوى الوالئي  إليداع 
ملفات االنخراط.«وتم، حسب الوزارة،  تحديد تاريخ 15 
جوان 2022 كآخر أجل الستالم طلبات االنخراط في هذا 
البرنامج الذي يهدف إلى تكوين المخزون الوطني من هذه 
المادة الواسعة االستهالك .               ع.ط

درست الحكومة خالل اجتماعها المنعقد أول أمس, برئاسة 
الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, التدابير المتخذة لتقليص 

اجال إصدار رخص البناء.وجاء في بيان لمصالح الوزير 
االول, أن وزير السكن والعمران والمدينة قدم خالل هذا 
االجتماع عرضا حول التدابير المتخذة في إطار تقليص 

اجال إصدار رخص البناء, وذلك "استنادا إلى عمليات التقييم 
الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر 

إصدار عقود التعمير, والسيما رخصة البناء.«
وتتمثل هذه التدابير, يوضح البيان, في "إضفاء الالمركزية 
في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون, في 

إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20  342 المؤرخ في 
2020/11/22 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 19 
المؤرخ في 2015/01/25, الذي يحدد كيفيات تحضير عقود 

التعمير وتسليمها", وكذا "تنظيم مهام تفتيشية على مستوى 
المصالح المعنية )الشباك الوحيد(", إضافة إلى "مواصلة 

العملية التي ستسمح برقمنة كامل اإلجراء المتعلق بتحضير 
وثائق التعمير )إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية- تقديم رأي 

المصالح المعنية- الدفع اإللكتروني للرسوم- اختيار موعد 
سحب العقد على مستوى البلدية- التبليغ في حالة اإلدالء 

بالرفض- إيداع الطعون.«)وتم تنفيذ هذه السلسلة من التدابير 

والتي أتاحت تقليص اآلجال بصورة "معتبرة", حسب نفس 
المصدر.وعقب العرض, ذكر الوزير األول بتعليمات رئيس 
الجمهورية القاضية باإلسراع في عملية إضفاء الطابع غير 

المادي لإلجراءات, والقضاء على البيروقراطية بصورة 
أكبر في مجال تسليم مختلف الوثائق اإلدارية لفائدة المواطن.
كما شدد, في هذا الصدد, على أهمية الشروع بالتنسيق بين 

القطاعات المعنية في وضع المنصة الرقمية المخصصة 
إلصدار رخصة البناء, وذلك على مستوى البلديات المختارة 

في المرحلة األولى إلطالق هذه العملية, حسب ذات البيان.
ف.م

 وزارة التجارة وترقية 

ال�صادرات ت�صدر بيانا

اإلزام املتعاملني با�ستكمال اإجراءات التوطني 
البنكي قبل ال�سروع يف عملية اال�سترياد

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، عن 
إلزام المتعاملين االقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد 
األولية والمنتجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على الحالة، 
باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية 

استيراد. وعليه، فإن "أي عملية استيراد تتم دون الحصول على 
التوطين البنكي سيتم رفض دخولها التراب الوطني"، حسب نفس 

المصدر.وذكر البيان في هذا الصدد بأن عملية التوطين البنكي 
الستيراد المواد األولية والمنتوجات والبضائع الموجهة إلعادة 

البيع على الحالة، مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح 
وزارة التجارة وترقية الصادرات، من خالل الولوج إلى المنصة 

الرقمية المخصصة لذلك بموقعها االلكتروني.
ع.ط

يف اإطار تعزيز العالقات االقت�صادية 

واملبادالت التجارية بني البلدين

اأكرث من 110 موؤ�س�سة �ساركت يف منتدى االأعمال 
اجلزائري-البولندي بالعا�سمة

شاركت أكثر من 110 مؤسسة في منتدى األعمال الجزائري-
البولندي, الذي نظمته, أول أمس، بالجزائر العاصمة, الغرفة 

الجزائرية للتجارة والصناعة.وأوضحت الغرفة في بيان لها أن 
هذا المنتدى الذي يندرج في إطار تعزيز العالقات االقتصادية 
والمبادالت التجارية بين الجزائر وبولندا, شهد مشاركة مائة 

مؤسسة جزائرية وعشرة مؤسسات بولندية.واشرف على افتتاح 
هذا المنتدى كل من رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 

شباب الطيب, والقنصل البولندي بالجزائر, برزيميسالف 
غوميال, وعضو مجلس اإلدارة بغرفة التجارة البولندية جيرزي 

دروزدز.
وسمح هذا الحدث االقتصادي بالتقريب بين رجال األعمال 

الجزائريين والبولنديين وإتاحة الفرصة لمناقشة فرص األعمال 
القائمة في البلدين, قصد تحقيق مشاريع شراكة واستثمار مربحة 

للجانبين وكذا تعزيز المبادالت التجارية. ومن أبرز المجاالت 
التي شملتها المحادثات خالل هذا المنتدى نجد صناعة الحليب 
ومشتقاته, الطاقة والوقود, البالستيك, المواد الكيميائية, التعبئة 

والتغليف, األجهزة واألدوات الطبية, االتصاالت, الطيران, 
السكك الحديدية, السيارات, االستشارة, حسب البيان.

ف.م

إشـهـــار

اإ.�س
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              تبادل التجارب بني البلدين لتحقيق مكت�صبات اأكرث ل�صالح املراأة

  بحث �سبل تعزيز التعاون
 اجلزائري امل�سري يف املجال االجتماعي

بهدف تكوين خمزون وطني 

دعوة املتعاملني املخزنني ملادة الثوم لالنخراط يف برنامج �سبط املنتجات

�صيتم اإ�صفاء الالمركزية يف اإ�صدار بع�ص الرخ�ص

احلكومة تدر�ص تدابري تقلي�ص اجال اإ�سدار رخ�ص البناء
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  »ستأكلنا الضباع إن بقينا بال ذاكرة« مقولة للكاتب 
الفلسطيني الراحل سلمان ناطور تختصر أهمية الذاكرة 

الفلسطينية، وضرورة الحفاظ عليها لحفظ الوطن من الغياب 
والتغييب.

  وألن حكاية فلسطين ليست محصورة في نكبتها، بل في 
تفاصيلها العامرة بالحياة االجتماعية والفنية والثقافية بعيدا عن 

الصور النمطية »االستشراقية«، انطلق حساب »األرشيف 
الفلسطيني« في ماي/ أيار من عام 2020 على منصة 

.)TWITTER( »تويتر«
  وهو حساب باللغة العربية يختص بأرشفة تاريخ فلسطين، 
ويحاول حفظ الذاكرة وجمع شتات ما تيّسر من إرث ثقافي 

ضائع أو مسروق أو مبعثر، ويتابعه نحو 28 ألفا بدون 
ترويج.

  ويرتكز محتوى »األرشيف الفلسطيني« على نشر مواد 
متنوعة للتاريخ الفلسطيني القديم والمعاصر، تشمل صورا 

ومقاطع مرئية وأفالما ومواد من صحف مختلفة.
  ويرتبط محتواه أيضا بمستجدات يومية، كأحداث الشيخ 
جراح، والحرب اإلسرائيلية على غزة، وهروب األسرى 

الستة من سجن جلبوع وغيرها، من باب التوثيق لها، 
»فحدث اليوم يصبح غدا أرشيفا«.

  أنشأ الحساب ويقوم عليه شاب فلسطيني، مفّضال عدم 
الكشف عن هويته، وعلل ذلك بأنه يحبذ أن يكون الحساب 

عاما من دون معرفة القائمين عليه، لحرصه على أال يُحسب 
على توجه أو جهة معينة، مؤكدا أنه ال يتبع منظمة أو فصيال.

  ويوجد حساب »األرشيف الفلسطيني« على منصة 
تويتر فقط، ألنها حسب تقدير القائم عليه، المنصة األكثر 

تفاعال مع الحدث اليومي، باإلضافة إلى كونها أقل محاربة 
للمحتوى الفلسطيني مقارنة بمنصات أخرى مثل » فيسبوك« 

.)INSTAGRAM( « و« إنستغرام )FACEBOOK(
  ال يّدعي الحساب ملكية حقوق المواد المنشورة، وال توجد 
مصادر محددة لها، وإنما يتم االستناد باألساس على البحث 

أوال بأول في شبكة اإلنترنت عن المعلومات والقصص 
والحكايات من الذاكرة الفلسطينية، وصوال إلى بعض 

المصادر من منصات ووكاالت ومواقع صحفية ومراكز 
أرشيفية ومقابالت صحفية، إضافة إلى الكتب والروايات 

والمذّكرات، أو من خالل التواصل مع شخصيات فلسطينية 
وعربية وأجنبية عايشت مراحل مختلفة من التاريخ 

الفلسطيني، أو باحثين مهتمين باألرشيف.
  في آخر مواده، نشر الموقع مقطعا نادرا لفدائيين من مقاتلي 

منظمة التحرير الفلسطينية في األردن عام 1970، ورسما 
كاريكاتوريا للشهيد الفنان ناجي العلي، وصورة لخبر وفاة 
الشاعر إبراهيم طوقان من صحيفة فلسطين عام 1941، 

إضافة إلى اقتباسات شعرية أرشيفية، ونصوص من صحف 
أو كتب صادرة في فترات زمنية مختلفة.

  ال يتعامل الحساب مع محتواه وكأنه حدث من الذاكرة 
فحسب، بل يعده استمرارا لما حدث منذ النكبة عام 1948 

وما قبلها، مؤكدا أن استمرارية االحتالل توجب االستناد إلى 
الذاكرة، درءا للنسيان واالستكانة.

  ويقول القائمون عليه إن دوام اإلشارة إلى النكبة وتداعياتها 
ال يهدف إلى البكاء على ما حدث وال تذكر أمجاد الماضي، 

وإنما إلبقاء جذوة النضال مستمرة في النفوس، و فضح جرائم 
االحتالل بنشر مواد أرشيفية نادرة عن مجازره، مثل مجزرة 

خان يونس ودير ياسين وتل الزعتر وصبرا وشاتيال.
  يالحظ المتابع ربط الحساب بين الماضي والحاضر عن 
طريق النشر عن أحداث تاريخية مشابهة لما يجري اليوم، 

مثل محاوالت سابقة لهروب األسرى من سجون االحتالل، أو 
مواد تؤكد منهجية االحتالل في سياساته العدوانية المستمرة 

تجاه الفلسطينيين كسياسة هدم البيوت واعتقال األطفال 
والطالب، ليقول إن التاريخ يعيد نفسه بأشكال وأدوات مختلفة.

  وتُرفق منشورات الحساب بمحتوى بصري لحكايات 
واقتباسات قصيرة، بعيدا عن اإلطالة والحشو؛ فالناشر يرى 

أن قوة الحكاية وتماسكها هو ما يترك األثر، أما الصورة فهي 
تعزز قوة الحكاية وتوثقها، مع الحرص على إرفاق المواد أو 

الروابط التي تروي الحكاية باستفاضة أكثر لالستزادة.
  يهدف حساب »األرشيف الفلسطيني« عبر محتواه إلى حفظ 

الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية االحتالل، فصاحب 
الحساب يرى أنه لوال أهمية وتأثير المحتوى الفلسطيني على 
المنصات الرقمية لما حورب » فالنشر على المنصات يعزز 
ويقوي روايتنا الفلسطينية ويؤكد عدالة قضيتنا ويحميها من 
التهميش الذي تحاول فرضه الجهات القائمة على العديد من 
المنصات لمصلحة رواية االحتالل وتغييب جرائمه وتمهيد 

الطريق للتطبيع«.
  وشدد صاحب الحساب، على أهمية األرشيف الفلسطيني 
كونه أداة من أدوات المقاومة، التي من شأنها اإلبقاء على 

ديمومة القضية، والحفاظ على الذاكرة الجمعية بوصفها جزءا 
من المعركة مع محتل يسعى لمحوها.

  ويدلل على ذلك قائال إن »من أبرز األدلة على أهمية 
األرشيف وخشية االحتالل منه، ما قام به عند اجتياح بيروت 
عام 1982 بنهب محتويات مركز األبحاث الفلسطيني، الذي 
كان يضم مواد مهمة ألرشيف مستقبلي، وكان يصفه الكاتب 

والشاعر الراحل أمجد ناصر بعقل الثورة الفلسطينية«.
  ويضيف »لألسف، هذا أرشيف يقلل البعض من شأنه، 

ويتعاملون معه على أنه صار من الماضي وال فائدة تُرجى 
من تذكره واستعادته«.

   افتتحت أمس األول، الطبعة 
الثانية لصالون الكتاب »مولود 

معمري« بقرية اث يني، جنوب 
تيزي وزو، بمبادرة من الجمعية 

الثقافية المحلية »ترفيه الشباب«، 
و ذلك بمشاركة العديد من المؤلفين 

والناشرين.
  و يشارك ما ال يقل عن مائة 

مؤلف وحوالي ثالثين دارا للنشر 
ومكتبة في هذه الطبعة الثانية 

المتواصلة إلى غاية 28 من الشهر 
الجاري, وفق ما ذكره منظمو هذا 
الحدث الثقافي، و سيشهد المعرض 

المنتظم بالدار البلدي للشباب 
»قداش علي«، تنظيم العديد من 

الموائد المستديرة و المحاضرات 
من تنشيط كتاب و جامعيين، موازاة 

مع عمليات البيع باإلهداء و تنظيم 
ورشات للغناء و القصص والكتابة.
  و تميز اليوم األول من التظاهرة 
بتنظيم مائدتين مستديرتين, تناولت 
األولى الكتابة النسوية، من تنشيط 

شابحة بن غانة ورشيدة سيدهم, 
والثانية حول »اإلنتاج األدبي 

األمازيغي«، من تنشيط محند أكلي 
صالحي وتكفاريناس نايت شعبان، 

إلى جانب عملية بيع باإلهداء لكاتب 
رواية »الربوة القربان«، أعراب 

سي عبد الرحمن.

   يقدم الروائي، إسماعيل يبرير، أولى 
أعماله القصصية من خالل مجموعة 

»كأشباح ظريفة تتهامس« الصادرة مؤخرا 
عن دائرة الثقافة بالشارقة في اإلمارات 

العربية المتحدة والتي تضم اثنتي عشرة قصة 
قصيرة تنقل حكايات مختلفة عن الواقع.

  تتعلق قصص هذه المجموعة بموضوعات 
متعددة كسلوكيات األفراد والحب والجمال 
والتاريخ والواقع االجتماعي حيث يسترجع 

يبرير لحظة تاريخية مرتبطة بمسار بناء 
الدولة الجزائرية واسترجاع سيادتها من 

خالل نصي »جهة الحياة« و«شبح يؤنس 
الريح« بينما يتطرق نص »صوت السيد« 
لمأساة المحاباة والعالقات التي تطغى على 

الحياة العامة.
  كما يفرد الكاتب للحب والعالقات الزوجية 

أكثر من نص، حيث يقدم مثال من خالل نص 
»معارضة في الحب« قصة حب موازية 
لقصة »حيزية«، حكاية الحب المشهورة، 
كما يتناول قدرة الحّب على تذليل الفوارق 
ومحو االنتماءات الضيقة في نص »قارئة 

الشعر من بارادو«.
  ويرمم الكاتب أيضا عالقة الحب في قصته 
»تعاسة زوجين أغفال أفالم الكرتون« والتي 

تسرد تفاصيل أزمة زوجية بسبب تباعد 
األفكار واالهتمامات والسلوكات، وتعالج 

المجموعة أيضا السلوك اإلنساني والجريمة 
والنزوع إلى العنف والّزهد في قصتي 

»موحا المطر« و«الخلوة«، حيث يبدر عن 
اإلنسان سلوك يغير حياته إلى األبد، على 

عكس قّصة »للبريئة خرافاتها الّصغيرة« أين 
تنجو فتاة من مصيدة الجشع واالنسياق وراء 

زيف الحياة.
  وفي نص »البشعان« يعيد الكاتب 

تعريف الجمال، حيث يصبح البشع على 

قدر كبير من البهاء والقبول بسبب طيبته 
وإنسانيته ووجوده الطبيعي وقد تصدر النص 

المجموعة كأنّه محاولة لدفع القارئ إلى 
التساؤل عن معنى الجمال والّشر والبشاعة 

والخير.
  يخّص الكاتب الممثلين »من غير 

النجوم« بتكريم، كما يظهر في إهداء قصته 
»الممثل«، حيث يتحول الممثل الذي أّدى 

عشرات األدوار الصغيرة إلى بطل فجأة في 
الواقع ويعيش لحظات من التمثيل في دوٍر 

بالصدفة يبهر ويصدم به محيطه.
  إسماعيل يبرير، روائي وكاتب مسرحي 

وشاعر من مواليد 1979، ابتدأ حياته األدبية 
في 2008 من خالل مجموعتيه الشعريتين 

»طقوس أولى« و«التمرين، أو ما يفعله 
الشاعر عادة« ثم انتقل إلى كتابة الرواية 
فكان عمله األول »مالئكة الفران« الذي 
توج بجائزة رئيس الجمهورية إلبداعات 

الشباب.
  وأصدر الكاتب بعدها ثالثيته الروائية، 

»باردة كأنثى« )2013(، و«وصية 
المعتوه، كتاب الموتى ضد األحياء« 

)2013( التي نالت جائزة الطيب صالح 
العالمية لإلبداع األدبي بالسودان، ثم »مولى 

الحيرة« )2016( التي حازت بدورها جائزة 
»محمد ديب« األدبية.

  وكتب يبرير أيضا رواية »منبوذو 
العصافير« )2019( ومجموعة شعرية 

أخرى بعنوان »أسلي غربتي بدفء الرخام« 
)2016(، كما ألف في الفن الرابع فأصدر 
مسرحية »الراوي في الحكاية« )2011( 
التي فازت بجائزة الشارقة لإلبداع العربي 

باإلمارات، وكذا »عطاشى« )2018(، 
وكالهما حول لعمل مسرحي.

حياة مصباحي

تخت�ص بحفظ التاريخ 

الأر�ضيف الفل�ضطيني من�ضة تقاوم �ضياع الذاكرة
 يف طبعته الثانية

افتتاح ال�ضالون الثاين للكتاب 
»مولود معمري« باآث يني بتيزي وزو

»كاأ�ضباٍح ظريفة تتهام�س«.. اأول 
جمموعة ق�ض�ضية لإ�ضماعيل يربير

جثمان الفنان القدير اأحمد بن عي�ضى يوارى الرثى 
مبقربة العالية باجلزائر العا�ضمة

وري جثمان الممثل والمخرج المسرحي الكبير احمد بن عيسى الثرى،    
أمس، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بعد صالة العصر.

و ذكر نفس المصدر أن جثمان الفقيد الذي توفي الجمعة الماضي بمدينة   
كان الفرنسية، إثر وكعة صحية، عن عمر ناهز 78 عاما،  وصل إلى 

مطار هواري بومدين بالعاصمة ثم انتقل إلى منزله بحي رابية بباب الزوار 
إللقاء النظرة األخيرة عليه.

يعد الممثل والمخرج المسرحي احمد بن عيسى المولود  بتلمسان عام     
1944 من أبرز شخصيات المسرح و السينما الجزائرية، حيث تميز مساره 

الفني بنشاط  حثيث ومميز في المسرح والسينما و التلفزيون في الجزائر 
و خارجها.

بدأ مسيرته السينمائية عام 1971 وأدى أدوارا في العديد من األفالم حيث   
عمل مع عدة مخرجين على غرار بن عمار بختي ومرزاق علواش وجميلة 

صحراوي  وأحمد راشدي ورشيد بوشارب.
  و كان الفقيد ممثال معروفا بموهبته االستثنائية، كما قدم العديد من المشاريع 

على خشبة المسرح في الجزائر العاصمة ووهران، وكان الفقيد أيضا مديرا 
للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس عام 1995 خالل العشرية السوداء.

  و تعامل خالل مسيرته الثرية مع الممثلين الشباب، حيث أطلق وقاد مشروع 
»نجمة«، الذي سمح بتقريب الممثلين الشباب الهواة من نص كاتب ياسين و 

تقديم عشرات الوجوه الجديدة الصاعدة.
  أصيب المرحوم بوعكة صحية في مدينة كان بفرنسا، خالل انطالق مهرجان 

كان الذي يعد من أهم التظاهرات السينمائية في العالم، و الذي يعرض 
أحدث أعماله السينمائية »GOUTTE D’OR« للمخرج الفرنسي كليمون 

كوجيتور، و ذلك  في المسابقة الرسمية ألسبوع النقاد.
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دعوة لإلغاء اتفاقيات التطبيع قبل فوات الأوان

ال�صعب املغربي لن يقبل ب�صهينة البالد 

التن�ضيقية ال�ضبانية العاملية للت�ضامن مع 

ال�ضحراء الغربية ت�ضنع احلدث

الن�صال يتوا�صل من اأجل ا�صتقالل 
ال�صعب ال�صحراوي

أكد عضو التنسيقية الشبانية العالمية للتضامن مع الصحراء الغربية، ممثال عن 
المنطقة العربية، الفلسطيني محمود أبو زبيدة، أن التنسيقية التي تم تأسيسها 

بداية األسبوع الجاري، ستناضل من أجل استقالل الصحراء الغربية وتصفية 
االحتالل من آخر مستعمرة في إفريقيا، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية. 

وأضاف ابو زبيدة اليوم األربعاء في تصريح ل/واج، أن هذه التنسيقية الدولية، 
التي تضم منظمات شبانية من مختلف دول العالم، ستكون "فضاء آخر يدعم 

نضال الشعب الصحراوي في سبيل تمكينه من حقه في تقرير المصير و 
نيل الحرية واالستقالل، كما ستعمل على التحسيس بشرعية كفاح الشعب 

الصحراوي، وعدالة القضية المغيبة عن العالم العربي، بسبب التضليل الذي 
يمارسه نظام االحتالل المغربي، إلى جانب ذلك، ستعمل هذه التنسيقية، وفقه، 

على إسناد القضية الصحراوية من الناحيتين القانونية والنقابية، و كذا فضح 
جرائم االحتالل المغربي، الذي يخرق كل المواثيق الدولية، بتواطؤ مع بعض 

القوى االستعمارية.
".يشار الى انه تم اإلعالن عن تأسيس التنسيقية الشبانية العالمية للتضامن مع 
الصحراء الغربية يوم االحد الفارط خالل اختتام أشغال الندوة الدولية الشبانية 

للتضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، والتي عقدت بوالية بوجدور 
بمخيمات الالجئين الصحراويين.وتضم التنسيقية الشبانية العالمية 12 عضوا، 

ممثلين لمختلف التنظيمات الشبانية من مختلف دول وقارات العالم، وتهدف 
إلى العمل على زيادة الوعي بالقضية الصحراوية في مختلف بقاع العالم وحشد 

مزيد من الدعم والمساندة لصالح الشعب الصحراوي في المحافل الدولية.
وأبرز الناشط الحقوقي الفلسطيني، أوجه الشبه بين االحتالل المغربي واالحتالل 

الصهيوني، حيث اعتبرهما "وجهان لعملة واحدة".وأوضح في هذا االطار أن 
"كالهما يمعن في انتهاك حقوق االنسان و ممارسة جرائم بحق مدنيين عزل، 
يناضلون من اجل حقهم في العيش الحر و الكريم، كما أنهما يسعيان إلفراغ 

القضيتين من عمقهما العربي و التعتيم عليهما و ممارسة مختلف انواع التضليل 
السياسي و االعالمي".

كما أشار ذات المتحدث إلى األساليب االستعمارية لكال االحتاللين، من 
"انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ترقى الى جرائم ضد اإلنسانية، و استهداف 

الناشطين، و تعذيب االسرى في السجون، وسرقة الثروات، و إقامة جدار 
الفصل العنصري، و فرض حصار جائر، و خرق المواثيق الدولية، والتعتيم 

اإلعالمي على كل ما يحدث في هذه األراضي المحتلة".
لكنه أكد ان كل االساليب التي يستعملها االحتالل المغربي في الصحراء الغربية 

لن تجدي نفعا امام تمسك الشعب الصحراوي بحقه في استكمال سيادة دولته 
على جميع األراضي المحتلة، مضيفا ان "تصفية االستعمار من الصحراء 

الغربية تبقى مسألة وقت فقط، تماما مثلما هو الحال مع الشعب الفلسطيني الذي 
يصر هو اآلخر على تحرير اراضيه".واستنكر محمود ابو زبيدة "استقواء 

المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، لمحاولة فرض سيادته المزعومة على 
الصحراء الغربية، وضرب استقرار الجزائر، عبر جلب كيان معادي لها على 
حدودها، و ايضا للعبث بأمن و استقرار كل القارة االفريقية، و نهب ثرواتها".

 
بقطاعي املحب�س والفر�ضية

اجلي�ش ال�صحراوي ينفذ هجمات 
�صد قوات االحتالل املغربي 

   
نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات 
قوات االحتالل المغربي بقطاعي المحبس والفرسية, مخلفة خسائر فادحة في 

األرواح والمعدات، حسب البيان العسكري رقم 541 الصادر، أول أمس، عن 
وزارة الدفاع الصحراوية. وأبرز البيان الذي اوردته وكالة االنباء الصحراوية 

)وأص(, أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, شددت 
أقصافها على تمركزات جنود اإلحتالل بمناطق الفيعيين و أكرارة لحديد 

وأوديات الشديدة بقطاع الفرسية.
وأضاف البيان أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, 

أستهدفت جحور ونخندقات قوات االحتالل المغربي بمناطق روس السبطي و 
أكرارة الفرسيك أودي الظمران بقطاع المحبس.وكانت مفارز متقدمة من جيش 

التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس االثنين, مستهدفة قوات 
االحتالل المغربي بقطاع المحبس والبكاري وبمناطق أكرارة العطاسة وأم 

الدكن.وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات 
االحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على طول 

جدار الذل والعار,يضيف البيان.

   اإنتخاب اأعلي حممد �صامل اأمينا عاما الإحتاد 
�صبيبة ال�صاقية احلمراء ووادي الذهب

   
انتخب أعلي محمد سالم أمينا عاما إلتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب 
لعهدة جديدة مدتها أربع سنوات في ختام أشغال المؤتمر العاشر لهذه المنظمة 

الشبانية الصحراوية، أول أمس. وحاز أعلي محمد سالم على 161 صوتا 
مقابل 149 صوتا لمنافسه محمد جودو عمار، حسبما صرح به للصحافة 

رئيس لجنة اإلنتخابات, عمي أبهية.ودعا المشاركون في المؤتمر العاشر إلتحاد 
شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي عقد ببوجدور بمخيمات الالجئين 

الصحراويين الشباب والشابات إلى "اإللتحاق بصفوف جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي واستحضار المرحلة التي تتسم بواقع الحرب".

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد تحت شعار "قوة مجندة وواعية 
لربح المعركة المصيرية" وحمل إسم الشهيد عثمان عالي إبراهيم, أن 

"المؤتمر شكل محطة ومنبرا سياسيا لبلورة رؤية موحدة للشباب الصحراوي 
تجسد اإلرادة في التضحية والتطوع لتعزيز صفوف جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي، يتحمل فيها الشباب الصحراوي المسؤولية في حمل المشعل 

والمساهمة الفعالة في حرب التحرير التي استؤنفت في 13 نوفمبر2020 
''. لإلشارة, فقد عرف المؤتمر العاشر إلتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي 

الذهب )24-20 ماي( مشاركة 500 مندوبا يمثلون مختلف إمتدادات المنظمة 
الطالبية باإلضافة إلى زهاء 150 مدعوا من الضيوف واألجانب من المنظمات 

الشبانية الناشطة في شتى دول العالم.

من  مجددا  ويحمان,  أحمد  التطبيع,  لمناهضة  المغربي  المرصد  رئيس  حذر 
تصاعد وتيرة االختراق الصهيوني للمملكة المغربية, مؤكدا ان الشعب المغربي 
لن يقبل ب"صهينة البالد" وأنه يجب على النظام التراجع عن "مصيبة" التطبيع  

قبل فوات االوان.  
التطبيع على  الكترونية محلية, مخاطر  قناة  أبرز أحمد ويحمان في حوار مع   
الكيان الصهيوني  الخيانية" مع  المغربية منذ توقيع "االتفاقيات  المملكة  مستقبل 
الى حد  تطبيعية" وصلت  تبعه من "هستيريا  ديسمبر 0202, وما  المحتل في 
نصر  أنها  على  الفلسطينية  النكبة  بذكرى  القدس  لجنة  ملكه  يرأس  بلد  احتفاء 

صهيوني.
وأوضح في هذا االطار : "ما يجري حاليا في المغرب من نشاطات تطبيعية يؤكد 
أن المغرب دخل مرحلة الخطر و مرحلة الالعودة و ضرب السيادة الوطنية و 
المطروح  "السؤال   : متصل  سياق  في  للدولة".وأضاف  الكلي  االنهيار  مرحلة 
منذ دخول نفق التطبيع هو : هل هناك بصيص أمل في بقاء المغرب كوطن و 
مجتمع؟", مشيرا الى أن "التطبيع مؤامرة حقيقية تستهدف المغرب, الذي يعيش 

اليوم محطة مفصلية في كل تاريخه".
وصرح أحمد ويحمان أن القوى المناهضة للتطبيع في المغرب, حذرت مرار من 
تداعيات التطبيع على مستقبل الدولة المغربية, مستدال بالوقفة االحتجاجية التي تم 
تنظميها األسبوع الماضي امام مقر البرلمان بالرباط, بمشاركة العديد من الهيئات 

و التنظيمات, و المطالبة بإلغاء كل االتفاقيات مع الكيان الصهيوني المحتل.
وأبرز في هذا االطار أن القوى الحية في المغرب تستشعر الخطر الصهيوني 
على البالد التي دخلت فعال مرحلة "صهينة الدولة و المجتمع", وهذا ما ال يمكن 
القبول به اطالقا, يضيف ويحمان, "ألنه ايذان بانفجار حقيقي في المغرب", وشدد 
على ضرورة أن يتراجع النظام المغربي عن "مصيبة التطبيع" التي تهدد بشكل 
جدي وجود البالد.واستهجن في سياق متصل, النشاطات التطبيعية التي نظمت 
مؤخرا تحت رعاية مؤسسات رسمية, قائال : "الوضع وصل الى مستويات غير 

مقبولة, لقد أوصلوا المغرب الى اسفل السافلين )...(".
وتابع يقول : "الدولة المغربية اختطفت منذ شهور. يجب على الكيان الصهيوني 
للمغرب".وفي رده على سؤال حول  بقاءه اهانة  أن يحزم حقائبه و يغادر ألن 
توجه السلطات المغربية للترخيص لمنابر اعالمية صهيونية, صرح ويحمان ان 

هناك "مخطط لتسييد السردية الصهيونية", مردفا بالقول :
"انهم يحضرون لتجنيد هذه المنابر لطمس هوية الشعب المغربي وتخريب الدولة 
بالترويج لألساطير التاريخية و الجغرافية, وفق مخطط لنقل الكيان الصهيوني 
الى المغرب"، كما أبرز احمد ويحمان ان مناهضي التطبيع في المغرب تحملوا 
مسؤولياتهم في رفض التطبيع و مقاومته, "رغم القمع المسلط عليهم والتخوين, 

حتى ال يحدث صدام بين الدولة و الشعب و يقع انفالت لن ينفع معه الندم".
التي  التطبيعية  االتفاقيات  كل  بإلغاء  النظام  المغربي,  المرصد  رئيس  وطالب 
التعايش  استحالة  على  االخير  للخراب".في  السيار  الطريق  نحو  بالبالد  "تسير 
و بناء سالم مع الصهاينة, "الذين يخططون لتهديم المسجد االقصى المبارك و 
اقامة الهيكل المزعوم", كما ان السالم , يضيف ويحمان, "مستحيل مع مجرمي 
مناشدا  وطنه",  و  ارضه  اغتصبوا  أعزل,  بحق شعب  مجازر  يرتكبون  حرب 
جميع المغاربة لرص الصفوف وتوحيد الجهود لحماية البالد من خطر "الصهينة 

الشاملة".

الوكاالت

جاء ذلك - وفقا لما أورده مركز أنباء األمم 
المتحدة - في رسالة بعثها غوتيريش اليوم 
بمناسبة "يوم افريقيا" الذي يصادف تاريخ 
ميالد منظمة الوحدة اإلفريقية ذات ال 25 

مايو 1963 )االتحاد االفريقي حاليا(.
واعتبر غوتيريش ، أن القارة اإلفريقية هي 
"موطن األمل" نظرا ألن عددا كبيرا من 
أن  إلى  مشيرا  دولها،  في  يتواجد  الشباب 
القارة تنتظر غدا مشرقا في ظل مبادرات 
مثل منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، 
وعقد الشمول المالي واالقتصادي للمرأة، 
التي  الطموحة  المقترحات  ومجموعة 
 2063 ألجندة  اإلفريقي  االتحاد  يتبناها 

لتغيير قواعد اللعبة.
لألمين  المتفائلة  الرسالة  من  وبالرغم 
العام لألمم المتحدة، أشار غوتيريش، إلى 

إفريقيا  تمنع  متعددة  تحديات  "هناك  أن 
وهي  إمكاناتها،  بكامل  االستفادة  من 
على  المدمر  )كوفيد19-(وتأثيرها  جائحة 
تغير  جانب  إلى  اإلفريقية  االقتصادات 
وأزمة  تحل  لم  التي  والصراعات  المناخ 

الغذاء الحادة".
من  التغذية  عام   2022 عام  إعالن  ومع 
العام  األمين  حث  اإلفريقي،  االتحاد  قبل 
"التعاون  على  العالم  دول  المتحدة،  لألمم 
لتعزيز  األفارقة  جميع  مع  تضامنا  معا 
الغذاء في متناول  الغذائي وليصبح  األمن 
أيضا  علينا  "يجب  مضيفا  شخص"،  كل 
وإصالح  الوباء  إلنهاء  جهودنا  تكثيف 
المناخ  تغير  العالمي ووقف  المالي  النظام 

ووقف الحروب والصراعات".
المتحدة  لألمم  التابعة  الهيئات  بأن  وأفاد 

الدول اإلفريقية، لعبت أدوارا رئيسية  في 
للميثاق واإلعالن  األساسية  القيم  نشر  في 
العالمي لحقوق اإلنسان من السالم واألمن 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  إلى 
والتكامل اإلقليمي، لثبت األمم المتحدة أنها 

شريك ال غنى عنه.
واختتم غوتيريش، حديثه بالتعهد بمواصلة 
دعم المنظمة لألفارقة، والوفاء بوعد جعل 
باالزدهار. الجميع  فيها  ينعم  قارة  أفريقيا 

ويتم اليوم إحياء يوم افريقيا الذي يتزامن 
اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  تأسيس  مع 
المعروفة حاليا باسم االتحاد اإلفريقي، في 
لمواجهة  جاهدة  القارة  دول  تسعى  وقت 
الغذائي  واألمن  الملحة  الصحية  التحديات 

والسلم وغيرها.

 الأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س ي�ضرح

القارة االإفريقية "موطن االأمل" رغم 

التحديات املتعددة
قال الأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، اأم�س، اأن القارة الإفريقية هي "موطن الأمل" نظرا 

لأن عددا كبريا من ال�ضباب يتواجد يف دولها، موؤكدا يف ذات الوقت على اأهمية التغلب على التحديات 

التي تواجه القارة حتى ميكن ال�ضتفادة من اإمكانياتها الكاملة.



اخلارجية الفل�شطينية تندد باالنتهاكات ال�شهيونية وت�شدد

ا�صتمرار جرمية اال�صتيطان يجر �صاحة ال�صراع نحو االنفجار
قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�شطينية، اإن ا�شتمرار جرمية اال�شتيطان، يجر �شاحة ال�شراع اإىل دوامة عنف ال 

تنتهي وفو�شى عارمة تهدد اأمن وا�شتقرار املنطقة.
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ونددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها 
أمس، بقرار سلطات االحتالل الصهيوني 
»شرعنة« بؤرة استيطانية جنوب مدينة 

دورا غرب الخليل واالستيالء على ما يزيد 
على 520 دونما من األرض الفلسطينية 

لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة.
وقالت إن هذه القرارات االستيطانية 

الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات 
االحتالل المتواصلة لضم الضفة الغربية 
المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، 

وفرض السيادة عليها، بالتزامن مع عمليات 
التطهير العرقي واسعة النطاق، وإلغاء 
الوجود الفلسطيني في عموم المناطق 

المصنفة )ج( خاصة األغوار ومسافر 
يطا، ما يؤدي لتحويل المناطق والقرى 

الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل 
التي تغرق في محيط استيطاني ضخم.

وحملت الوزارة، حكومة االحتالل وعلى 
رأسها نفتالي بينت المسؤولية الكاملة 

والمباشرة عن سياسته االستيطانية التوسعية 
ومخاطرها الكارثية التي تهدد بانفجار كبير 
في ساحة الصراع ال يمكن السيطرة عليه، 
ويقوض أية فرصة أو إمكانية للتوصل إلى 

حلول سياسية تفاوضية للصراع.

وشددت على أن اكتفاء المجتمع الدولي 
والدول وفي مقدمتها الواليات المتحدة 

األميركية ببيانات إدانة شكلية لالستيطان 
واالستيالء على األراضي، أو التعبير 
بمواقف سياسية إعالمية عن رفضها 

لالستيطان، أو االكتفاء بقرارات أممية 
ال تنفذ كما هو حال القرار )2334(، 

يشجع االحتالل الصهيوني على التمادي 
بمخططاتها االستعمارية التوسعية، وتدمير 

فرص تحقيق السالم.

ا�شت�شهاد طفل فل�شطيني وا�شابة الع�شرات 

يف مواجهات قوية مع قوات االحتالل

ليلة ملتهبة يف نابل�س.. 
هل ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة؟

استشهد طفل فلسطيني وأصيب العشرات، فجر أمس، في مواجهات 
قوية مع قوات االحتالل بعد اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة؛ لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد الطفل غيث رفيق 

يامين )16 عاما(، متأثراً بجروٍح حرجة، أصيب بها برصاص االحتالل 
الحي في رأسه، في منطقة قبر يوسف بنابلس.

وأصيب الطفل يامين بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ونقل 
إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث أعلن األطباء في وقت الحق عن 

استشهاده متأثرا بإصابته.
وأفادت مصادر إعالم فلسطينية أن قوات االحتالل اقتحمت الليلة 

الماضية، المنطقة الشرقية بنابلس بنحو 30 آلية ترافقها جرافة عسكرية، 
وسط إطالق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
ودارت مواجهات قوية مع عشرات الشبان الذين أغلقوا شارع عمان 
باإلطارات المطاطية المشتعلة والصخور؛ لعرقلة دوريات االحتالل، 

واستمرت المواجهات حتى فجر اليوم.
وأفادت جمعية الهالل األحمر في المدينة بإصابة 75 مواطناً خالل 

المواجهات، منها إصابة في الرأس وصفت بالخطيرة.
وأوضحت أن قوات االحتالل اعتدت على طاقم إسعاف الهالل األحمر 
بقنابل غاز مباشرة أثناء نقل حالة والدة، مما أدى إلى اختناق الطاقم، 

والمريضة نقلت إلى المشفى برفيديا.
وأفاد مدير اإلسعاف والطوارئ بالهالل األحمر في نابلس أحمد جبريل 

أن 15 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و41 
آخرون باالختناق بالغاز المسيل للدموع، ومواطن بحروق جراء إصابته 

بقنبلة غاز، وآخر تعرض للسقوط، خالل المواجهات، وفق وفا.
 وكانت قوات االحتالل اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين 

اقتحام المستوطنين.
وأكدت مصادر إعالم فلسطينية، أن دوريات االحتالل اقتحمت المنطقة 

الشرقية بالقرب من مفرق الغاوي شرقي نابلس، وسط اندالع مواجهات، 
وإطالق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقالت المصادر، 
إن اقتحام قوات االحتالل جاء لتأمين حماية حافالت المستوطنين القتحام 

قبر يوسف.
إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس – كتيبة نابلس عن انطالقتها بعملية 

إطالق نار استهدفت قوات االحتالل والمستوطنين خالل اقتحامهم قبر 
يوسف في مدينة نابلس.

وعلى وقع االنفجارات وطلقات الرصاص عاشت مدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية المحتلة ليلة ملتهبة غير مسبوقة، انتهت باستشهاد الفتى 

غيث يامين برصاص االحتالل.
ورغم أن مشاهد المواجهات تتكرر مع كل اقتحام صهيوني لمدينة 

نابلس، خاصة اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، إال أن ما جرى مساء 
الثالثاء وفجر األربعاء كان األعنف منذ سنوات عدة.

واستعد مئات الشبان مبكراً للتصدي للمستوطنين الذين أعلنوا مسبقاً 
نيتهم اقتحام المدينة بحجة أداء طقوسهم التلمودية في قبر يوسف.

وبينما احتشدت آليات االحتالل عند حاجز بيت فوريك استعدادا القتحام 
المدينة، أغلق الشبان الشوارع المؤدية إلى قبر يوسف بكميات كبيرة من 

اإلطارات المطاطية المشتعلة والصخور لعرقلة تقدم اآلليات وحافالت 
المستوطنين.

ولم تهدأ وتيرة المواجهات منذ اللحظات األولى لوصول آليات االحتالل 
إلى مشارف مدينة نابلس، وطوال ساعات الليل، والحقت تلك القوات 

خالل انسحابها من المدينة في ساعات الفجر.
فقد استقبل الشبان قوات االحتالل بالحجارة وقنابل المولوتوف، وعلى 

مدى عدة ساعات سجلت عمليات متكررة أطلق فيها مقاومون النار 
باتجاه قوات االحتالل وفي أكثر من محور.

وأطلق االحتالل الرصاص باتجاه مجموعة من الشبان في منطقة عراق 
التايه المقابلة لقبر يوسف، ما أدى إلصابة فتيين أحدهما غيث يامين 

الذي أصيب بجراح حرجة استشهد على إثرها.
وفي األثناء، أعلنت سرايا القدس في بيان لها إن 4 من مقاتليها نصبوا 
كميناً محكماً لقوات االحتالل والمستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف، 

وانتظروا الوقت المناسب وأمطروهم بزخات الرصاص من مسافة قريبة 
جداً. وأكدت أنهم أوقعوا إصابات محققة في صفوف قوات االحتالل 

والمستوطنين قبل أن انسحابهم.

مسرح حوارة
وعلى بُعد كيلومترات، كانت بلدة حوارة جنوب نابلس مسرحاً 

لمواجهات عنيفة بين المواطنين من جهة وقوات االحتالل والمستوطنين 
من جهة ثانية.

ومنذ أسبوع تشهد حوارة مواجهات يومية وعمليات متبادلة من 
المواطنين والمستوطنين لرفع العلم الفلسطيني في الشارع الرئيس 

وإنزاله.
واحتدمت المواجهات مساء أول أمس، عندما تصدى األهالي لعدد من 

المستوطنين لدى محاولتهم إنزال العلم، وحطموا مركبتهم وحاصروهم 
قبل أن يتدخل االحتالل لحمايتهم مطلقا الرصاص وقنابل الغاز.

وعلى إثر ذلك أعاد االحتالل إغالق غالبية الطرق الداخلية والفرعية 
التي تربط البلدة بالقرى والبلدات المجاورة، كإجراء عقابي.

ويعتقد مراقبون أن األمور متجهة نحو مزيد من التصعيد في الفترة 
القادمة، وأن تصاعد اعتداءات االحتالل ومستوطنيه يؤجج حالة الغليان، 

ويمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة الشعبية والمسلحة.
وبحسب هؤالء، فإن عودة مشاهد جنازات الشهداء يهيئ المزاج الشعبي 
بالضفة عموما وفي نابلس وجنين بشكل خاص لتصعيد المواجهة، وأن 

تطورات األوضاع المرتقبة في القدس األسبوع القادم يمكن أن تجد 
صداها في مختلف أرجاء الضفة.

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون 
الالجئين أحمد أبو هولي، مع وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي »جايكا« 

أولويات المشاريع التنموية في المخيمات الفلسطينية.
وأشاد أبو هولي، خالل اجتماعه أمس، مع الوفد الياباني برئاسة نائب الممثل 

العام لمكتب جايكا »ميتسوتاكو هوشي« في مقر دائرة شؤون الالجئين بمدينة 
غزة، بالدعم الياباني على كافة المستويات لمواجهة التحديات التي تواجه 

الالجئين الفلسطينيين في المخيمات وخاصة التحديات االقتصادية واالجتماعية.
وأكد أن دائرة شؤون الالجئين حققت تقدماً كبيراً في التعاون المشترك مع 

»جايكا« لدعم خطط وبرامج المخيمات التنموية من خالل مشروع تحسين 
المخيمات، الفتاً إلى أن جايكا قدمت 9.5 مليون دوالر لتنفيذ مشاريع ذات 

أولوية في مخيمات عسكر القديم وعقبة جبر والجلزون التي استهدفها مشروع 
تحسين المخيمات )المرحلة األولى( استناداً لدليل المشاريع المنجز من 

المشروع.
وتطرق أبو هولي إلى التقدم الموجود على صعيد المرحلة الثانية من مشروع 

تحسين المخيمات في المحافظات الشمالية الذي يجري تنفيذه في 12 مخيماً 
على مدار أربع سنوات، بدأت في العام 2022 في مخيمات عين السلطان ونور 

شمس والفوار.
وأعرب عن أمله بنقل وكالة »جايكا« تجربة مشروع تحسين المخيمات الى 

مخيمات المحافظات الجنوبية ومخيمات الشتات وخاصة في لبنان بعد نجاحها 
في مخيمات المحافظات الشمالية.

وشكر أبو هولي الحكومة اليابانية وجايكا والشعب الياباني لدعمهم الدائم 
والمستمر لموازنة دولة فلسطين ولوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

»اونروا« وحرصها على دعم االقتصاد الفلسطيني مثمنا في الوقت ذاته مواقفها 
السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية. 

من جهته تحدث كواشيما عن النتائج األولوية لبعثة مكتب الوكالة اليابانية 
للتعاون الدولي الى فلسطين والقادم من طوكيو، معرباً عن سعادته بنجاح 

المرحلة األولى من مشروع تحسين المخيمات، وطموحه بنجاح المرحلة الثانية 
بدون عوائق بعد تقييم العمل واألخذ بالمالحظات.

وأشاد بفريق دائرة شؤون الالجئين في المحافظات الشمالية )فريق النظير 
للمشروع( في تعاونهم مع الفريق الياباني في إنجاح المشروع، الفتاً الى ان 
الجهود تبذل إلنجاح المرحلة الثانية من المشروع وفق الخطط المعمول بها.

وأضاف كواشيما، إن جايكا مّولت مشاريع تنموية لمخيمات المحافظات الشمالية 
بقيمة 9.5 مليون دوالر معرباً عن تشجيع »جايكا« لمبادرات شبابية وتحويلها 

الى مشاريع وجلب برامج تمويلية لها.
وسلم »كواشيما«، أبو هولي دليل التخطيط والتنفيذ »المنجز« لمشاريع تحسين 

مخيمات المرحلة األولى )عقبة جبر، الجلزون، عسكر القديم(.

لبحث اأولويات امل�شاريع التنموية يف املخيمات الفل�شطينية

رئي�س دائرة �س�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يلتقي وفد وكالة »جايكا« اليابانية

الوكاالت

جددت سلطات االحتالل الصهيوني، رفضها 
إجراء عملية جراحية لألسيرة الفلسطينية إسراء 

الجعابيص، تعينها على التنفس من أنفها.
وحّمل بيان لمؤسسة »مهجة القدس للشهداء 

واألسرى«، أمس سلطات االحتالل المسؤولية عن 
حياة األسيرة جعابيص وكافة األسرى المرضى في 

سجون االحتالل.
وقال المتحدث باسم حركة »األحرار« الفلسطينية 

ياسر خلف، إن رفض االحتالل إجراء العملية 
جراحية لألسيرة الجعابيص »يعكس مدى إجرامه 

وبشاعته واستخفافه بحياتها« على حد تعبيره.
واألسيرة الجريحة إسراء الجعابيص )38 عاما( من 

قرية جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة، متزوجة 
وأم لطفل تقضي حكماً بالسجن 11 عاًما بتهمة 
محاولة قتل جندي صهيوني، وذلك بعد انفجار 
اسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها قرب حاجز 

عسكري في11 تشرين األول/أكتوبر 2015، وهي 

في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا، 
شمال الضفة.

وتسبب االنفجار ببتر أصابعها وحروق التهمت 
50 بالمئة من جسدها، وهي بحاجة إلى أكثر من 

8 عمليات جراحية لتستطيع العودة لممارسة حياتها 
الطبيعية.

من جهته، قال نادي األسير الفلسطينّي، إّن سلطات 
االحتالل تشترط من أجل نقل المعتقل خليل عواودة، 

المضرب عن الطعام منذ 84 يوًما إلى المستشفى 
وإبقائه فيه، أن يصل إلى مرحلة تكون فيها احتمالية 

تعرضه )للوفاة المفاجئة( كبيرة، وكذلك أن يقبل 
إجراء الفحوص الطبيّة، وأخذ العالج.

وأّكد نادي األسير، أّن االحتالل وبداًل من االستجابة 
لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلدارّي، يساومه بنقله 
للمستشفى مقابل قبوله إجراء الفحوص الطبيّة، وأخذ 

العالج، األمر الذي يرفضه خليل، علًما أّن امتناع 
المعتقل عن إجراء الفحوص الطبيّة وأخذ العالج 

هي من أهم األدوات التي يستخدمها المعتقل خالل 
اإلضراب من أجل تحقيق حّريّته.

وأضاف النادي، أنّه وعلى الرغم من قرار المحكمة 
بنقل المعتقل عواودة إلى المستشفى نًظرا لخطورة 
وضعه الصحّي، إال أّن إدارة الّسجون قامت بنقله 
مجدًدا إلى سجن »عيادة الرملة« يوم أمس دون 

أدنى اعتبار للمخاطر التي يتعرض لها مع مرور 
الوقت، ومن عملية نقله المتكررة.

يُشار إلى أّن سلطات االحتالل اعتقلت عواودة في 
الـ 27 من كانون األول/ ديسمبر 2021، وأصدرت 

بحّقه أمر اعتقال إدارّي مدته ستة شهور، وهو 
معتقل سابق تعرض لالعتقال مرات عديدة، متزوج 

وأب ألربع طفالت.
جدير بالذكر، أن سلطات االحتالل تواصل تصعيدها 

باعتقال المزيد من المواطنين وتحويلهم لالعتقال 
اإلدارّي، حيث وصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى 

ما يزيد عن 600 معتقل بينهم أسيرتان وطفالن.

رغم و�شعها ال�شحي ال�شعب

االحتالل يجدد رف�سه اإجراء عملية جراحية لالأ�سرية اإ�سراء اجلعابي�س
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من أعالم الجزائر

محمد بن عبد الكريم الزموري .. مخزون فكري ومسار طويل في الدعوة

صدق التوكل على اهلل؟ 

ديني

الجزائري علم  الزموري  الكريم  الدكتور محمد بن عبد 
من أعالم الجزائر في القرن العشرين، ألف ما يقارب 
اإلنسانية  المعرفة  أنواع  شتى  في  كتابا  الثمانين 
كالعلوم الشرعية واألدب والدين والتفسير والتاريخ، 
وتأليف وتحقيق، في مقدمتها  مقسمة بين ترجمة 
تفسير القرآن العظيم في سبعة أجزاء، وكتاب حول 

السيرة النبوية. 
عبد  بن  محمد  الجزائري  العالمة  أن  من  الرغم  على 
أن  إال  الكثيرون،  يجهلها  شخصية  الزموري  الكريم 
المواضب،  والداعية  النشط  والكاتب  الفذ  العالم  هذا 
والكتابة  البحث  في  الكبيرة  جهوده  عليه  تشهد 
والتحقيق والدعوة، ويتحدث عنه رصيده الضخم في 
الطويل  ومساره  والترجمة،  والتحقيق  التأليف  مجال 
في ميدان الدعوة.  فقد كان الرجل داعية على رأس 
العديد  زار  كما  بأوربا،  العالمية  اإلسالمية  الجمعية 
محاضرات  بها  وقدم  واآلسيوية  اإلفريقية  الدول  من 

عن اإلسالم وتفسير القرآن والسيرة النبوية. 
من هو محمد بن عبد الكريم الزموري؟ 
 25 في  الجزائري  الزموري  الكريم  عبد  بن  محمد  ولد 
وهو  أمه  وتوفيت  بوعريريج،  ببرج  1924م  أفريل 
السادسة من  يتجاوز  لم  والده وهو  توفي  ثم  رضيع، 
العمر. فتربى يتيمًا في أحضان بلدة أجداده بمنطقة 
“برج زمورة”، حيث بدأ دراسته األولى في مسجد ابن 
العربي  الشيخ  يد  على  القرآن  ربع  حفظ  أين  فرج 
بعد  ليتتلمذ  كشاط،  محمد  الشيخ  وابنه  كشاط 
الزموري،  حفص  أبي  بن  عمر  العالمة  يد  على  ذلك 
حيث درس على يده بعض المتون في النحو والفقه 
يد  على  الفلك  علوم  تلقى  كما  والقراءات،  والفلك 

الشيخ عبد المالك األخضري.
“علي  الشيخ  يد  على  “بوحيدوس”  بمسجد  درس   
وعلم  والنحو  كالعقيدة  العلوم  من  فنهل  بوبكر” 
أضطر  بالمنطقة  المعيشي  للواقع  ونظرًا  الفلك، 

للعمل. في “منزلة ميم” بجامع الزيتونة بعد سنوات 
من العمل حن إلى الدراسة، حيث سافر في حدود سنة 
1952م إلى تونس إلكمال دراسته بمعهد “منزلة ميم” 
حوالي  هناك  ومكث  الزيتونة،  جامع  فروع  أحد  وهو 
غرار  على  الشيوخ  من  العديد  يد  على  ودرس  سنة، 
كل من الشيخ محمد العابد، والشيخ قريسة، والشيخ 

الفاضل بن عاشور.
وعاد بعدها إلى وطنه الجزائر، حيث تنقل في أماكن 
زمورة  بلدية  إلى  ومنها  شتى،  علوما  ودرس  عديدة 
عاشر  ابن  بها  فدرس  الدراسية،  رحلته  مواصال 
مدرسة  إلى  توجه  ثم  النحو،  في  والقطر  الفقه  في 
بها  درس  حيث  اإلفريقية”،  “السيدة  في  “التوفيق” 

مدة عامين. 
حرق “دمعة الجزائر” 

إلى  وبالتحديد  فرنسا  إلى  توجه  1956م  سنة  وفي 
السلطات  اعتقلته  3 سنوات  بعد  لكن  ليون،  مدينة 
غرفته  الفرنسية  الشرطة  اقتحمت  إذ  الفرنسية، 
أعماله  أحد  وأحرقت  بباريس،  الفنادق  إحدى  في 
الجزائر”  “دمعة  بعنوان:  ديوان  والفكرية،  الشعرية 
معنى  إلى  الربانية  “االلهامات  بعنوان:  ومؤلف 
أشهر  أربعة  مدة  السجن  في  به  وزجت  األجرومية”، 
ونقل إلى مستشفى السجن وقضى به ثمانية عشر 
وزير  إلى  رسالة  فكتب  المرض  به  اشتد  بعدما  شهرًا 

الداخلية الفرنسي آنذاك الذي أطلق سراحه. 
مخطوطات جزائرية بمكتبات اسطنبول 
حيث  إستقاللها،  بعد  الجزائر  إلى  1963م  سنة  عاد 
انخرط في سلك التعليم الذي قضى به مدة طويلة، 
ليتوجه في سنة 1968م إلى كل من تركيا وليبيا من 
المكتبات،  الوثائق وفن  دبلوم في علم  أجل تحضير 
بمكتبات  جزائرية  “مخطوطات  كتابه  ألف  حيث 

اسطنبول”. 
التاريخ  في  العليا  الدراسات  شهادة  على  تحصل 

“التحفة  مخطوط  تحقيق  رسالتها  موضوع  كان  التي 
موالي  إشراف  تحت  البكداشية”  الدولة  في  المرضية 
بلحميسي، كما نال شهادة الدكتوراه في األدب العربي 
الطيب”  نفح  وكتابه  “المقري  حول  تمحورت  والتي 

تحت إشراف إحسان النص. 
مكتبة وْقف و30 سنة من النشاط الدعوي 
في  للمحاسبة  ليبيا  إلى  توجه  1978م  مارس  في 
عرض  وهناك  و“الغنية”،  السلك”  “بدائع  كتابيه 
عليه منصب داعية بفرنسا، من قبل جمعية الدعوة 
إلى  وانتقل  للعرض  فاستجاب  الليبية،  اإلسالمية 
باريس ليستمر نشاطه الدعوي إحدى وثالثين سنة 
واإلفريقية،  األوربية  الدول  من  العديد  خاللها  زار 

وليعود إلى الجزائر أواخر التسعينيات. 
النسخ  عشرات  الكريم  عبد  بن  محمد  الدكتور  ترك 
رمزي،  بمبلغ  ببيعها  أوصى  ألفها،  مختلفة  لعناوين 

كما  فلسطين،  في  غزة  لصالح  عائداتها  وتوجيه 
أبي  لمسجد  ترك مكتبة ضخمة هي عبارة عن وْقف 
بوعريريج،  برج  لوالية  التابعة  زموة  ببرج  حيدوس 
الطبعة  قديمة  لكتب  عناوين  خزائنها  تحتوي 
أهم  بين  ومن  ومهمة،  نادرة  كتب  منها  والبعض 
علوم  القرآنية،  العلوم  فيها:  الموجودة  التصنيفات 
الحديث، السيرة النبوية، عقيدة فقه وأصول الفقه، 
الفهارس  التاريخ،  الشعر،  اللغة،  والنقد،  األدب 
المجالت  إلى  باإلضافة  والقواميس،  والمعاجم 

والدوريات. 
الجامعيين  واألساتذة  الباحثين  الزموري  ونصح   
ال  علميا  إرثا  تعد  التي  المكتبة  هذه  بزيارة  والطلبة 

يقدر بثمن وصدقة جارية في سبيل خدمة العلم. 
مؤلفاته:

في  الزموري  الكريم  عبد  بن  محمد  العالمة  توفي 
من  العشرات  مخلفا   ،2012 سنة  من  نوفمبر  شهر 
التحقيقات والتآليف، حيث َألف محمد بن عبد الكريم 
الزموري العديد من الكتب، من بينها: الحكم الشرعي 
لرؤية الهالل باألبصار وإبطال نظريات الحساب الفلكي 
الصوم واإلفطار. حياة حمدان بن عثمان خوجة  في 
ومذكراته. مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطنبول. 
ميزان  في  الربا  الفرقان.  سورة  في  الرحمن  عباد 
اإلسالم. الصالة في ميزان اإلسالم. الشورى في ميزان 
اإلسالم اإلسالم ثقافة واجتهاد وليس بتقليد أعمى. 
اإلفرنجية  األقطار  إلى  اإلسالمية  األقطار  من  الهجرة 
في ميزان اإلسالم. قبس من مولد محمد بن عبد اهلل 
وعيسى بن مريم عليهما الصالة والسالم. مقدمة في 
القرآن  توجيهات  من  التفسير.  وعلوم  القرآن  علوم 
العظيم )تفسير كامل للقرآن الكريم في 7 مجلدات(. 
استخراج العبر واألحكام من حياة محمد عليه الصالة 
في  المسجد  دور  اإلسالم.  ميزان  في  الزكاة  والسالم. 

اإلسالم.

جاء في الحديث الشريف بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي اهلل عنه عن النبي – صلى اهلل عليه وسلم – قال: »َلوْ 
لِهِ، َلرَزََقُكمْ َكمَا يَرْزُقُ  ُلوَن عََلى اهللَّ حَقَّ تَوَكُّ َأنَُّكمْ تَوَكَّ
أحمد  اإلمام  رواه  ِبَطانًا«  وَتَرُوحُ  خِمَاصًا،  تَغْدُو  يْرَ،  الطَّ
والترمذي. واشتمل على ألفاظ شرعية تتعلق بالرزق والتوكل 
على اهلل تعالى، وربط بين الرزق والتوكل على اهلل، ونجد ما 
يشهد على ذلك من الكتاب العزيز فقد قال اهلل تعالى: ﴿وَمَنْ 
ِق اهللَّ يَجْعَْل َلهُ مَخْرَجًا )٢( وَيَرْزُْقهُ مِنْ حَيُْث اَل  يَتَّ
ْل عََلى اهللَّ َفهُوَ حَسْبُهُ ِإنَّ اهللَّ  يَحْتَِسبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ
بَالُِغ َأمِْرهِ َقدْ جَعََل اهللَّ لُِكلِّ شَيٍْء َقدْرًا﴾  ]الطالق: 2-3[، 
فأما صدق التوكل على اهلل هنا الثقة باهلل واالعتماد عليه، 
ومن يثق باهلل فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ األسباب 
ومنها السعي لكسب الرزق، كفاه ما أهمه، في جميع أموره، ألن 
اهلل هو القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، إن اهلل يبلغ 

ما يريده، وال يفوته مراد، وال يعجزه مطلوب]1[. 
 وهذا الحديث إلى جانب اآلية المذكورة أصل في التوكل وهو 
أعظم األسباب التي يستجلب بها الرزق، وقد قرأ النبي – صلى 
اهلل عليه وسلم – هذه اآلية على أبي ذر، وقال له: لو أن الناس 
والتوكل؛  التقوى  حققوا  لو  يعني:  لكفتهم  بها  أخذوا  كلهم 
عن  الحديث  أما  ودنياهم.  دينهم  مصالح  في  بذلك  الكتفوا 
حقيقة التوكل فقد فصل فيها ابن رجب الحنبلي وعدد مراتب 
في  اإلنسان  يأخذها  التي  الوسيلة  أو  السبب  هو  الذي  العمل 
حق  اهلل  على  التوكل  مع  متعارض  غير  وأنه  الكسب،  مجال 

التوكل.
 حقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على اهلل عز وجل في 
استجالب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها، 
وكلة األمور كلها إليه، وتحقيق اإليمان بأنه ال يعطي وال يمنع 
وال يضر وال ينفع سواه]2[. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع 
قال  التوكل.  القصوى  الغاية  منبه:  بن  وهب  وقال  اإليمان. 

الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن اهلل هو ثقته. 
التوكل واألخذ باألسباب.

وهو  حدوده،  بيان  تقدم  كما  القلب  عمل  التوكل  كان  إذا 
جزء من ثمرات اإليمان باهلل، فإنه قد يتظاهر للبعض أن 

والعمل  السعي  يناقض  به  واألخذ  شرعا  المطلوب  التوكل 
باألسباب، فقد يرى بعض الناس أن بتوكله يجب أن يكل 
التوكل  حقيقة  ولبيان  العمل،  ويترك  تعالى  هلل  األمر 
“اعلم  يقول:  إذ  رجب،  ابن  بكالم  نمتثل  باألسباب  واألخذ 
قدر  التي  األسباب  في  السعي  ينافي  ال  التوكل  تحقيق  أن 
اهلل سبحانه المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، 
بالتوكل،  أمره  مع  األسباب  بتعاطي  أمر  تعالى  اهلل  فإن 
بالقلب  والتوكل  له،  طاعة  بالجوارح  األسباب  في  فالسعي 
عليه إيمان به، كما قال اهلل تعالى: ﴿ يَاَأيُّهَا  الَّذِينَ  آمَنُوا 
وا  َلهُمْ  71[، وقال تعالى: ﴿ وََأعِدُّ  خُُذوا  حِْذرَُكمْ﴾ ]النساء: 
ةٍ وَمِنْ ِربَاطِ اْلخَيِْل﴾  ]األنفال:   مَا  اسْتََطعْتُمْ مِنْ ُقوَّ
اَلُة َفانْتَشِرُوا فِي اأْلَرِْض  60[ ، وقال: ﴿ َفِإَذا  ُقضِيَتِ  الصَّ
 ]10 ]الجمعة:   ]10 ]الجمعة:   ﴾ اهللَّ  َفضِْل  مِنْ  وَابْتَغُوا 
في  يعني   – الحركة  في  طعن  من  التستري:  سهل  وقال   .
في  طعن  ومن  السنة،  في  طعن  فقد   – والكسب  السعي 
التوكل، فقد طعن في اإليمان، فالتوكل حال النبي – صلى 
اهلل عليه وسلم -، والكسب سنته، فمن عمل على حاله، 

فال يتركن سنته”]3[. 
واألعمال التي يقوم بها العبد ثالثة أقسام: 

أحدها: الطاعات التي أمر اهلل عباده بها، وجعلها سببا، للنجاة 
على  التوكل  مع  فعله  من  البد  فهذا  الجنة،  ودخول  النار  من 
إال به،  اهلل فيه، واالستعانة به عليه، فإنه ال حول وال قوة 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب 
عليه من ذلك، استحق العقوبة في الدنيا واآلخرة شرعا وقدرا. 
الثاني: ما أجرى اهلل العادة به في الدنيا، وأمر عباده بتعاطيه، 
من  واالستظالل  العطش،  عند  والشرب  الجوع،  عند  كاألكل 
الحر، والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء 
تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة 
على استعماله، فهو مفرط يستحق العقوبة. قال ابن رجب: 
لكن اهلل سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما ال 
يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها 
عن غيره فال حرج عليه، ولهذا كان النبي – صلى اهلل عليه 
وسلم – يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول 
أنه  واألظهر  إني أطعم وأسقى«.  »إني لست كهيئتكم،  لهم: 

ويغذيه  يقوته  اهلل  أن  بذلك  أراد  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
اإللهية،  والمنح  القدسية،  الفتوح  من  قلبه  يورده على  بما 
برهة  والشراب  الطعام  عن  تغنيه  التي  الربانية  والمعارف 
من الدهر. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم، وال يتضررون بذلك. فمن 
كان له قوة على مثل هذه األمور، فعمل بمقتضى قوته ولم 
يضعفه عن طاعة اهلل، فال حرج عليه، ومن كلف نفسه 
عليه  ينكر  فإنه  الواجبات،  بعض  عن  أضعفها  حتى  ذلك 

ذلك. 
الثالث: ما أجرى اهلل العادة به في الدنيا في األعم األغلب، وقد 
يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده، وهو أنواع: منها ما 
يخرقه كثيرا، ويغني عنه كثيرا من خلقه كاألدوية بالنسبة إلى 
كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها.  وقد اختلف العلماء: 
حقق  لمن  تركه  أم  التداوي  المرض  أصابه  لمن  األفضل  هل 
التوكل على اهلل؟ وفيه قوالن مشهوران، وظاهر كالم أحمد 
النبي – صلى  التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن  أن 
الجنة سبعون  أمتي  أنه قال: »يدخل من  اهلل عليه وسلم – 
ألفا بغير حساب ثم قال: هم الذين ال يتطيرون وال يسترقون 

وال يكتوون وعلى ربهم يتوكلون« . 
ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي – صلى اهلل عليه وسلم 
وحمل  األفضل،  إال  يفعل  ال  وهو  عليه،  يداوم  كان  الذي   –
الشرك بدليل  التي يخشى منها  المكروهة  الرقى  الحديث على 
يخرقه  ما  ومنها  مكروه.  وكالهما  والطيرة  بالكي  قرنها  أنه 
السعي في طلبه،  ترك  لمن  الرزق  العامة كحصول  من  لقليل 
فمن رزقه اهلل صدق يقين وتوكل، وعلم من اهلل أن يخرق 
الرزق،  المعتادة في طلب  إلى األسباب  العوائد، وال يحوجه  له 
ونحوه جاز له ترك األسباب، ولم ينكر عليه ذلك، وحديث عمر 
الناس  أن  على  ويدل  ذلك،  على  يدل  عليه  نتكلم  الذي  هذا 
األسباب  مع  ووقوفهم  التوكل،  تحقيق  قلة  من  يؤتون  إنما 
أنفسهم  يتعبون  فلذلك  لها،  ومساكنتهم  بقلوبهم  الظاهرة 
في األسباب، ويجتهدون فيها غاية االجتهاد، وال يأتيهم إال ما 
قدر لهم، فلو حققوا التوكل على اهلل بقلوبهم، لساق إليهم 
بمجرد  أرزاقها  الطير  إلى  يسوق  كما  سبب،  أدنى  مع  أرزاقهم 
الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير.
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محكمة الجنايات اال�ستئنافية 

بمجل�س ق�صاء العا�صمة

 اإدانة الطيب لوح
 بثالث �سنوات حب�سا نافذا

   
أدانت محكمة الجنايات االستئنافية )مجلس 

قضاء الجزائر العاصمة( , وزير العدل السابق 
الطيب لوح بثالث سنوات حبسا نافذا بتهمة 

التحريض على التحيز وسوء استغالل الوظيفة، 
كما ألزمت هيئة المحكمة وزير العدل السابق 
بدفع 200 الف دج غرامة مالية وتبرئته من 

تهمة التزوير في محررات رسمية.
وأصدرت رئيسة الجلسة حكما يقضي بتسليط 

عقوبة سنتين سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة 
في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل، 
الطيب بلهاشم بتهمة التحريض على التحيز 

وسوء استغالل الوظيفة وتبرئته هو أيضا من 
جناية التزوير في محررات رسمية.

كما قضت ذات المحكمة ببراءة كل من السعيد 
بوتفليقة، شقيق والمستشار السابق لرئيس 

الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة 
ورجل األعمال علي حداد.وأصدرت نفس 

الحكم )البراءة( في حق األمين العام السابق 
لوزارة العدل لعجين زواوي، القضاة مختار 

بلحراج، سماعون سيد أحمد وخالد الباي، 
المحامي درفوف مصطفى والمترشحة السابقة 

لتشريعيات ماي 2017, مريم بن خليفة.

لتكري�س لثقافة الدفع عن بعد 

التوقيع على اتفاقية بين "ات�ساالت 
الجزائر" والبنك الوطني الجزائري

   
وقعت مؤسسة "اتصاالت الجزائر" مع البنك 

الوطني الجزائري، على اتفاقية يتم من خاللها 
تسهيل الدفع االلكتروني لفائدة الزبائن لتسديد 

الفواتير الهاتفية وتعبئة مختلف اشتراكات 
االنترنيت باستعمال التطبيق المحمول الجديد 

.”WIMPAY-BNA“ للبنك
ووقع على هذه االتفاقية التي تم من خاللها 

الشروع في إطالق هذه العملية الجديدة لتسهيل 
الدفع االلكتروني لفائدة الزبائن، الرئيس المدير 

العام التصاالت الجزائر، عادل بن تومي، 
والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد 

لمين لبو.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب التوقيع 
على هذه االتفاقية، أكد الرئيس المدير العام 

التصاالت الجزائر بأنه "يمكن لزبائن اتصاالت 
الجزائر الذين يحملون حسابا مفتوحا لدى البنك 
الوطني الجزائري والمشتركين في خدمة البنك 
عن بعد تسديد فواتيرهم الهاتفية وتعبئة مختلف 

اشتراكات انترنت اتصاالت الجزائر وخدمة 
الجيل الرابع باستخدام هذا التطبيق”.

وفي هذا اإلطار، أكد بن تومي أن هذا اإلجراء 
الجديد "سيسهل عملية دفع فواتير الهاتف 

وتعبئة االنترنت وتعميم الرقمنة في الجزائر"، 
مشيرا إلى أنه يمكن للزبون "تحميل تطبيق 

البنك مجانا وتقديم معلومات متعلقة بالحساب 
البنكي المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري”.

من جهته، أكد المدير العام للبنك الوطني 
الجزائري على أهمية هذا "اإلجراء الجديد 
الذي سيحسن الخدمة للزبائن بدفع الفواتير 

عبر الهاتف المحمول الذكي وتعبئة اشتراكات 
االنترنيت بسرعة، من خالل اللجوء إلى 

التطبيق المحمول الجديد للبنك”. 
ف. م

معهد با�صت�ر ي�ؤكد: 

 الجزائر لم ت�سجل اأية
 اإ�سابة بـ "جدري القرود"

   
أكد معهد باستور بالجزائر، في بيان له أول أمس، 

عدم تسجيل أو تأكيد أي حالة إصابة بمرض 
جدري القرود أو حالة مشتبه بها إلى غاية اليوم 
بالجزائر، الفتا إلى أنه سيعلم عن أي معلومة 

جديدة تخص هذا الموضوع عبر موقعه 
االلكتروني www.pasteur.dz وصفحته 

الرسمية على الفايسبوك.
وكان معهد باستور قد نشر بتاريخ 22 ماي 
2022 على موقعه الرسمي، مذكرة إعالمية 

حول مرض جدري القرود، بعد تسجيل 
إصابات عبر عدد من البلدان حول العالم، قدم 
من خاللها معلومات حول هذه العدوى، أصلها 

وتشخيص المرض.
ق. و

متابع في ق�صية ف�صاد

غرفة االتهام لدى مجل�س ق�ساء العا�سمة 
ترف�س االإفراج عن �سيدي ال�سعيد

رفضت غرفة االتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، 
اإلفراج عن األمين العام السابق لالتحاد العام للعمال 
الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وأيدت غرفة 

االتهام أمر اإليداع بالحبس المؤقت بعد استئناف 
هيئة الدفاع القرار ملتمسين اإلفراج المؤقت عن عبد 

المجيد سيدي السعيد وابنه.
وفي 13 ماي الجاري أمر قاضي التحقيق لدى 

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإيداع األمين العام 
السابق لالتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد 

سيدي السعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية 
الحراش. واستمع وكيل الجمهورية في وقت سابق 

من اليوم، إلى عبد المجيد سيدي السعيد رفقـة نجليه 
حنفي وجميل، في قضية فساد.

ع. ط

 في اإطار االحتفاليات

 المخلدة للي�م ال�طني للك�صاف

 فيلم وثائقي 
حول تاريخ الحركة الك�سفية

كشف القائد العام لقدماء الكشافة اإلسالمية 
الجزائرية مصطفى سعدون أمس، عن إطالق فيلم 

وثائقي حول تاريخ الحركة الكشفية وإنجازات قدماء 
الكشافة اإلسالمية الجزائرية منذ تأسيسها، بالشراكة 

مع وزارة المجاهدين يوم الجمعة 27 ماي على 
الساعة التاسعة مساءا.

وفي تصريحات لـ "ملتيميديا اإلذاعة الجزائرية" 
أوضح القائد العام لقدماء الكشافة اإلسالمية 

الجزائرية في إطار االحتفاليات المخلدة لليوم 
الوطني للكشاف والذكرى 81 الستشهاد القائد 

والمؤسس محمد بوراس المصادف ل 27 ماي من 
كل سنة أن الفيلم الوثائقي هو فيلم مربوط بالشهداء 

الذين بنو الكشافة على رأسهم الشهيد بوراس 
والشباب الذي ينشط اليوم تحت شعار على العهد 

باقون" والهدف منه توضيح إخالص الكشافين 
القدامى الذين تركوا الحركة حية إلى يومنا هذا.  

ر. ن

االأغواط

4 قتلى في حادث مرور مميت
لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع، 

أمس، على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط 
بين بلديتي آفلو واألغواط حسبما أفادت مصالح 

الحماية المدنية.
ووقع الحادث وبالتحديد عند النقطة 

الكيلومترية 343 عندما انحرفت سيارة 
سياحية عن مسارها مما أدى إلى مصرع بعين 
المكان ثالثة من ركابها )رجالن وامرأة( فيما 

توفي طفل جريح الحقا متأثرا بجروحه بعد 
نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات بوادي مرة 
ويبقى طفل آخر تحت الرعاية الطبية المكثفة 

حسبما أوضح المكلف باالتصال بمديرية 
الحماية المدنية المالزم أول وليد نقموش.

ووضعت جثث الضحايا بمصلحتي حفظ الجثث 
بكل من المؤسسة العمومية االستشفائية عبد القادر 
بجرة بآفلو والعيادة المتعددة الخدمات بوادي مرة 

باألغواط وفق ذات المصدر. وفتحت المصالح 
األمنية المختصة تحقيقا للكشف عن أسباب وقوع 

الحادث .
ف. م

�صجلتها م�صالح الحماية المدنية 

خالل الـ 24 �صاعة الأخيرة

 هالك 9 اأ�سخا�س وجرح 
180 اآخرين في حوادث مرور

هلك 9 أشخاص حتفهم وأصيب 180 آخرون 
بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث 

مرور سجلت بمناطق مختلفة من الوطن خالل 
الـ 24 ساعة األخيرة، حسب حصيلة أوردتها 

أمس، مصالح الحماية المدنية.
وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت 
على مستوى والية وهران بوفاة 3 أشخاص 
إثر اصطدام بين سيارتين ببلدية عين الترك 

وكذا على مستوى والية األغواط بوفاة 3 
اشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر 

انقالب سيارة ببلدية تاجموت.
ق. و

اإيمان. �س

أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، صدر 
أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في 
مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 
بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش 

الوطني الشعبي، خالل الفترة الممتدة من 18 
إلى 24 ماي 2022، عديد العمليات التي 

أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية 
العالية واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا 

المسلحة في كامل التراب الوطني”.
وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة 

اإلرهاب، "أوقفت مفارز للجيش الوطني 
الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في 
عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين 
كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات 

اإلرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع وكمية 
من الذخيرة وأغراض أخرى بكل من البليدة 

والبويرة”.
وفي إطار "عمليات محاربة الجريمة المنظمة 
ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي 
آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا، أوقفت مفارز 

مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق 
مع مختلف مصالح األمن، بإقليمي الناحيتين 

العسكريتين الثانية والثالثة، 14 تاجر مخدرات 
منهم 3 من جنسية مغربية وأحبطت محاوالت 

إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر 
الحدود مع المغرب، تقدر بـ 11 قنطارا و13 

كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم 
توقيف 42 تاجر مخدرات آخرين وضبط 164 

كيلوغرام من نفس المادة و260074 قرص 
مهلوس خالل عمليات مختلفة عبر النواحي 

العسكرية األخرى”.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني 
الشعبي "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار 

وعين قزام وجانت وتندوف، 120 شخصا 
وضبطت 15 مركبة و88 مولدا كهربائيا و60 
مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات 

تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات 
التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين 
تم توقيف 3 أشخاص وضبط 7 بنادق صيد 

و38 قنطارا من مادة التبغ، وهذا بكل من 
الوادي وبسكرة وباتنة وسطيف”. كما أحبط 

حراس الحدود "محاوالت تهريب كميات كبيرة 
من الوقود تقدر بـ 14772 لتر بكل من تبسة 

والطارف وسوق أهراس”.
وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل 

"محاوالت هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية 
وأنقذوا 64 شخصا كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 440 مهاجرا 

غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب 
الوطني”.

 تمكنت أمس، الفرقة االقليمية للدرك الوطني 
بثالث دوائر جنوبي المدية من توقيف ثالثة 

اشخاص يروجون المهلوسات والمؤثرات 
العقلية عبر محور الطريق السيار شمال 

جنوب.
العملية اسفرت عن حجز 7950 قرص 

مهلوس، ومبالغ مالية وهواتف نقالة، حيث 
تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة 

عين بوسيف.

.. وهزة اأر�صية بق�ة 3.2 درجات على 

�صلم ري�صتر

سجلت أمس، هزة أرضية على الساعة 12 

سا 49 د بلغت شدتها 3.2 درجات على 
سلم ريشتر بوالية المدية، حسبما أعلن عنه 
مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية 

والجيوفيزياء. وحدد مركز الهزة بـ 7 كم 
شمال غرب العمارية، بوالية المدية حسب 

ذات المصدر.
ع. بكيري

قال اإن الجزائر اأخذت اأح�صن العرو�س مقارنة مع بعثات اأخرى

 هذه تبريرات الوزير بلمهدي 
حول �سبب ارتفاع تكلفة الحج

أرجع وزير الشؤون الدينية 
واألوقاف، يوسف بلمهدي 

سبب ارتفاع تكلفة الحج لهذا 
الموسم، إلى ارتفاع سقف 
التعامالت االقتصادية في 
السوق العالمية، موضحا 
أن الجزائر أخذت أحسن 
العروض وبتكلفة معقولة 

مقارنة مع الكثير من البعثات 
األخرى.

قال الوزير، على هامش جلسة 
عمل مع اللجنة القطاعية 

المعنية بموسم الحج، أن "كل 
القطاعات مجندة إلنجاح 

موسم الحج لهذه السنة"، مشددا على أهمية التنسيق 
بين هذه القطاعات لتسهيل اإلجراءات الرامية الى 
"أداء هذا الركن في أحسن الظروف، بدءا بإجراء 

الفحص الطبي والحصول على الجواز الصحي 
الخاص بفيروس كورونا ودفع المستحقات والحجز 

االلكتروني بالنسبة للتذاكر والحجز االلكتروني 
واإليواء”.

وبخصوص تكلفة الحج لهذا الموسم، أوضح الوزير 

أن "االرتفاع ملحوظ هذه السنة مقارنة بالسنوات 
السابقة التي سبقت فيروس كورونا"، مرجعا 

ذلك الى "ارتفاع سقف التعامالت االقتصادية في 
السوق العالمية”.وأضاف أن الجزائر "أخذت أحسن 

العروض وبتكلفة معقولة مقارنة مع الكثير من 
البعثات األخرى"، مشيرا الى أن هذا الجهد تقوم به 
الجزائر للحفاظ على المواطن في الداخل والخارج 

وتمكينه من أداء مناسك الحج".
ف. م

المدية 

توقيف 3 اأ�سخا�س يروجون الموؤثرات العقلية

نتائج ن�عية تعك�س الحترافية العالية واليقظة وال�صتعداد الدائمين لق�اتنا الم�صلحة

هذه ح�سيلة وحدات الجي�س في مكافحة 
االإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 

ي�ا�صل الجي�س ال�طني ال�صعبي جه�ده في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، حيث تمكنت مفارز للجي�س، في عمليات 

منف�صلة عبر التراب ال�طني، من ت�قيف 4 عنا�صر دعم للجماعات الإرهابية وك�صف وتدمير مخباأ لالإرهابيين. 

تحمل رمزية ق�ية للث�رة الجزائرية

 جزائريان يفوزان
 بجائزة "موري�س اأودان" للريا�سيات 

   
فاز كل من عالم الرياضيات الجزائري سمير بدروني، المقيم بالجزائر، وياسين 

شيتور، مزدوج الجنسية )فرنسية-جزائرية( المقيم بفرنسا، بجائزة موريس 
أودان للرياضيات، حسبما أعلنته جمعية "جوزيت وموريس أودان" على موقعها 

االلكتروني.
وقد منحت الجائزة لبدروني )28 سنة(، وهو استاذ محاضر بجامعة هواري 

بومدين للعلوم والتكنولوجيا )الجزائر العاصمة(، عن اعماله في مجال الهندسة 
المعقدة، حيث سيستلمها من قبل لجنة ستقوم بزيارة الجزائر يوم 28 ماي، كما تم 

منح الجائزة الى شيتور، وهو استاذ بمخبر االشارات واالنظمة بجامعة باريس-
ساكالي بسانترال سوبالك، عن اعماله حول التحكم في أنظمة المراقبة.

للتذكير، جائزة موريس أودان للرياضيات هي جائزة علمية تنظم كل سنتين، 
مفتوحة لجميع الحاصلين على دكتوراه في مجال الرياضيات، ومزاولين سواء في 

فرنسا او الجزائر، والذين ال تتعدى اعمارهم 45 سنة.
ع.ط
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