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قال اإن بالدنا تعي�ص تحديات 

جديدة، �ضنقريحة يعلن:

 الو�شــع الجيو�شيا�شي فــر�ض 
علينــا تبني مقاربة مدرو�شــة 
لتكويــن اإطــارات الجيــــ�ض

 نظرا للت�ضرفات  

غير البيداغوجية  

التي �ضابت المناق�ضات
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الموؤ�ض�ضة الأمنية.. احترافية وجاهزية لتاأمين الألعاب المتو�ضطية

وهـــران تحر�شهـــا عيـــون �شـــاهرة

حفالت "تخرج" الطلبة تهدد اأ�شحابها بمجال�ض تاأديبية وتعليق ت�شليم "ال�سهادة



ال شك في أن التنظيم المحكم لدورة ألعاب 
البحر األبيض المتوسط التي أعطى رئيس 

الجمهورية إشارة انطالقتها الرسمية يوم السبت 
الماضي، سبقتها ترتيبات وجهود كبيرة من 

أجل أن تكون "الباهية" في الموعد، ومن بين 
الترتيبات التي يرى مالحظون أنها لم تحظ 

بذلك االهتمام هو الجانب األمني الذي يعد من 
وجهة نظرهم أهم حلقة في تنظيم أي حدث 

دولي مهما كان نوعه.
ومن خالل هذا الموضوع، نحاول تسليط 

الضوء على مسألة تأمين األلعاب المتوسطية 
بمدينة وهران، وعلى األقل إيفاء أولئك الذين 

يقفون وراء األضواء من أجل ضمان أمن 
وسالمة الوفود والمتفرجين وكل زوار وساكنة 

والية وهران، ووضعهم في أفضل شروط 
األمن واألمان،  حقهم من التقدير والعرفان 

على الجهود المبذولة في هذا الشأن. 
ال يختلف اثنان على النجاح الكبير الذي تعرفه 

دورة وهران المتوسطية، التي جمعت أكثر 
من 20 بلدا يشاركون في مختلف الرياضات 

المبرمجة في هذه التظاهرة الرياضية الدولية، 
لكن ما ال يجب أن نغفل عنه الدور الكبير 

للسلطات األمنية في إنجاح هذا الحدث 
الرياضي، الذي أبهر حفل افتتاحه جميع الدول 
المشاركة وكان محل ثناء من قبل وسائل إعالم 

عربية وأجنبية.
إن األجهزة األمنية وبمختلف أسالكها، تلعب 
دورا مهما في إنجاح الدورة المتوسطية التي 

تجري أطوارها بوالية وهران، فهي العين 
الساهرة على تأمين هذا الحدث الرياضي، سيما 

وأن تأمين وفود أجنبية لدول من ثالث قارات 
بمختلف الثقافات ليس باألمر الهين أو السهل، 

لكن مؤسستنا األمنية وبكل اقتدار تمنكنت 

من توفير كل سبل األمن واالطمئنان لزوار 
وهران.

وألن تنظيم أي تظاهرة دولية على غرار 
األلعاب المتوسطية بوهران، يحتاج إلى 

إستراتيجية أو مخطط أمني مضبوط، فإن 
احتضان وهران للدورة التاسعة عشر، جاء في 
سياق األمن واالستقرار الذي تشهده الجزائر، 
الذي يعد الجيش الوطني الشعبي صمام أمنها 
وسدا منيعا  في وجه كل المخاطر والتهديدات 
التي تحيط وحتى المؤامرات والدسائس التي 

تحاك بين جدارن مخابر أجنبية.    
لقد كان الجانب األمني حاضرا بقوة بل 

واضحا للعيان منذ بداية الدورة، ممثال في 
رجال يسهرون على بسط األمن والسكينة في 
نفوس المشاركين وجميع زوار مدينة وهران 

التي تحتضن العرس المتوسطي، وإن دل ذلك 
على شيء فإنما يدل على االحترافية والجاهزية 

الكبيرة للمؤسسة األمنية بمختلف أسالكها في 
تأمين مثل هذه التظاهرات الرياضية.

ومن هذا المنظور فإن نجاح المخطط األمني 
الذي تم تبنيه من قبل السلطات األمنية وفي 
مقدمتها الناحية العسكرية الثانية التي تتولى 

االشراف المباشر على تأمين دورة العاب البحر 
األبيض المتوسط بوهران، شكل صفعة قوية 
سواء في وجه المشككين وحتى ألولئك الذين 

كانوا يحاولون التشويش على العرس الرياضي 
الدولي الذي تحتضنه الجزائر، خدمة ألجندات 

أجنبية تضمر الشر للجزائر ولشعبها.
وحسب مالحظين فإن ما شهد له المواطن 

البسيط، الجهود الكبيرة العمل الجبار الذي تقوم 
به المؤسسات األمنية من تأمين األلعاب الرياضية 

في وهران و ذلك علي غرار مهامها في الذود 
علي أمن الجزائر على حدودها ، فإن أبهرتنا و 

أبهرت الداخل و الخارج و العدو قبل الصديق 
في التحكم المبهر والفعال في التنظيم ولخير دليل 
على ذلك لم يسجل و لو حادث بسيط يعكر صفو 
األلعاب والزوار األجانب بل بالعكس كانوا السند 

لهم و ألكثر من 4000 رياضي وآالف الزوار.
ومن هذا المنطلق يرى متابعون أن التغطية 

األمنية أللعاب البحر األبيض المتوسط تعتبر 
تمرين واقعي وحي وإختبار للقوات الجزائرية 

خاصة منها الجيش والذي أبان عن احترافية 
واستعداد عاليين، في مقدمتها قيادة الناحية 

العسكرية الثانية وبتعليمات من رئيس الجمهورية 
القائد األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع 
الوطني وكذا رئيس أركان الجيش الشعبي 

الوطني الفريق السعيد شنقريحة.
ويؤكد مالحظون للعرس المتوسطي بوهران، 
أن هذا التحكم الكبير في مسألة تأمين األلعاب 

كان بمثابة تمرين حقيقي واقعي وكأنه تدريبات 
عسكرية دفاعية لها نفس األهداف والنتائج، تنم 
عن جاهزية وتحكم كبير في كل شاردة وواردة 

تتعلق بتأمين هذا العرس الرياضي الكبير، 
وذلك بإشراف مباشر وعن كثب من قبل قيادة 

الناحية العسكرية الثانية قبل وأثناء بداية األلعاب 
المتوسطية، وستستمر دون شك إلى غاية مغادرة 

آخر ضيف من ضيوف الجزائر.
وفي هذا الصدد يؤكد متابعون أن المؤسسة 

األمنية اعتمدت على خطة متكاملة في تأمين 
هذه األلعاب، تعتمد بشكل أساس على اليقظة 
المستمرة واالستعداد الدائم، إلى جانب الدقة 
في التخطيط واالحترافية في التنفيذ، وعليه 

فإن لمؤسسة الجيش ولكل مصالح األمن "لمسة 
واضحة" في نجاح هذا الحدث الرياضي 

ومصدر الطمأنينة واألمن يستشعرهما الجميع 
في مدينة وهران.

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
أمس، سفير جمهورية نيجيريا االتحادية، محمد 

عبد هللا مبدول، الذي أدى له زيارة وداع إثر 
انتهاء مهامه بالجزائر.

وفي تصريح أدلى به عقب االستقبال، قال مبدول 
أنه تم خالل هذا اللقاء استعراض العالقات بين 

الجزائر وبالده والتي وصفها بأنها "قوية جدا منذ 
استقالل البلدين".وتمحور اللقاء أيضا، يضيف 

سفير نيجيريا، حول مختلف المشاريع التي 
"تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لكال البلدين" والتي 

يتواصل إنجاز بعضها، فيما أضحى البعض 
اآلخر على وشك االنتهاء.

ويتعلق األمر خصوصا بثالثة مشاريع هامة، 
تشمل الطريق العابر للصحراء الذي بلغ نسبة 

متقدمة من االنجاز و مشروع خط أنبوب الغاز 
العابر للصحراء الذي أبدى بشأنه الشركاء في 

التنمية استعدادهم لتمويله وكذا استكمال مشروع 
كابل األلياف البصرية.

وأشار مبدول، في هذا الصدد، إلى أن وزير 
االتصاالت لبالده سيزور الجزائر شهر يوليو 

المقبل الستكمال مسار اللقاءات الثنائية بين 
البلدين، المتصلة بمشروع كابل األلياف البصرية 

الذي "يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط بالنسبة 
للبلدين وإنما للدول األخرى التي يمر عبرها". 

وأبرز السفير أهمية مثل هذه المشاريع في تطوير 
وتنمية القارة اإلفريقية، خاصة توفير مناصب 

الشغل بالنسبة للشباب. للتذكير، جرى االستقبال 
بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور مدير ديوان 

رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.
ع.ط

جميد.ذ

قال �إن بالدنا تعي�ش حتديات جديدة، �شنقريحة يعلن:

الو�سع اجليو�سيا�سي فر�ض علينا تبني 
مقاربة مدرو�سة لتكوين اإطارات اجلي�ض

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، امس، تبني 
ما اسماه "مقاربة مدروسة"، قال إنها تتماشى مع الوضع الجيوسياسي والتقدم 

التكنولوجي المتسارع وتوسع مجاالت الصراع، حيث تسعى قيادة الجيش 
على تحيين تكوين اإلطارات العسكرية العليا لقوام المعركة للجيش.

 أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، أمس 
أن بالدنا تعيش على وقع تحديات ورهانات جديدة، مشيرا إلى أن  الوضع 

الجيوسياسي، والتقدم التكنولوجي المتسارع وتوسع مجاالت الصراع، عوامل 
تطلبت تبني مقاربة مدروسة. من أجل تحيين التكوين الموجه لإلطارات 
العسكرية العليا لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. وهذا "الستيعاب 

التحوالت الطارئة في فنون الحرب وعلوم تسيير قضايا الدفاع"، في حين 
أضاف الفريق أن "هذه المقاربة التي حرصنا، طبقا لتوجيهات رئيس 

الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على أن 
تنبع من القيم األصيلة لشعبنا األبي، ومن عراقة مخزونه الفكري والنضالي 

الضارب في أعماق التاريخ، هي مقاربة علمية متدرجة، تقدم فيضاً من 
المعارف والخبرات، وتتناول سبل تنمية ثقافة إستراتيجية خاصة ببالدنا لدى 

الضباط الدارسين،  وتحسين إدراكهم وتقديرهم للمخاطر المحدقة باألمن 
والدفاع الوطنيين".

وتابع بيان وزارة الدفاع أن الفريق أوضح أنه "عالوة على تحسين طرق 
التخطيط والتحضير والتنفيذ، لمواجهة التهديدات الناشئة، في الحقلين الواقعي 
واالفتراضي لمسارح العمليات، إتباع مختلف األساليب العسكرية واألمنية في 

إطار تقليدي أو غير تقليدي".
وفي هذا السياق قال شنقريحة، "إن بالدنا، وفي خضم ما يشهده عالم اليوم 
من نزاعات وتجاذبات غير مسبوقة، وفي ظل التحديات األمنية الكبرى". 

"التي تعرفها منطقتنا وفضاؤنا اإلقليمي، تعيش على وقع تحديات ورهانات 
جديدة". "زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة، التي تشهدها تكنولوجيات 

اإلعالم واالتصال، حيث تالشت معها كل الحدود بين الدول". و"تغيّر معها 
مفهوم األمن والدفاع، خاصة مع بروز ما يعرف بحروب الجيل الجديد أو 

الحروب الهجينة"، كما  اضاف "أن هذه المقاربة الموسعة لخاصيات الحروب 
الجديدة، ترمي كذلك إلى اكتساب قدرات عالية للمقاومة والصمود، وتكييف 
منظومة الدفاع لدينا، لتصبح منظومة متكاملة األبعاد، وبوتقة واحدة، تحقق 
دمجا كامال وانسجاما تاما في توظيف القدرات الشاملة للدولة، للتجاوب مع 

تحديات المستقبل، السيما فيما تعلق بالحفاظ على مصالح األمة، وتحقيق 
أهداف سياستها الدفاعية".

�إميان. �ش

ممثلو ال�سعبة اجلزائرية يف الربملان 
الإفريقي يوؤدون اليمني

الجزائر-أدى ممثلو البرلمان الجزائري في البرلمان اإلفريقي، أول أمس، 
اليمين، كأعضاء جدد في البرلمان اإلفريقي وذلك خالل الدورة العادية للفصل 

التشريعي السادس للبرلمان اإلفريقي التي تنعقد حاليا وإلى غاية 2 جويلية 
القادم بميدراند )جنوب إفريقيا(, حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي 

الوطني.
وتأتي مراسم أداء اليمين التي جرت بحضور رئيس مفوضية االتحاد 

اإلفريقي, موسى فكي محمد، وفقا لما ينص عليه البروتوكول الملحق بالقانون 
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي المتعلق بالبرلمان اإلفريقي.

ويتعلق األمر بالسيدة والسادة األعضاء بالبرلمان اإلفريقي: عزالدين عبد 
المجيد، عضو مجلس األمة، بهجة العمالي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، 

فاتح بوطبيق، نائب بالمجلس الشعبي الوطني و محمد سقراس، نائب بالمجلس 
الشعبي الوطني، مع العلم أن عضو مجلس األمة وعضو البرلمان اإلفريقي, 
عبد المالك تاشريفت، كان قد أدى اليمين في وقت سابق, وفقا لذات المصدر.

وكانت مراسم أداء اليمين متبوعة باجتماع المجموعة الجيوسياسية لشمال 
إفريقيا بهذا المحفل البرلماني اإلفريقي، برئاسة السيد عز الدين عبد المجيد، 
للتشاور والتنسيق حول الترشيحات باسم المجموعة، لمكاتب هيئات البرلمان 

اإلفريقي.

تزكية النائب بوطبيق فاحت رئي�سا للجنة اخلا�سة 
بتنظيم ورئا�سة انتخاب رئي�ض الربملان الإفريقي

اجتمعت، أمس، بمديرند بجنوب إفريقيا، اللجنة الخاصة بتنظيم ورئاسة انتخاب 
رئيس البرلمان اإلفريقي. وقد تم تزكية النائب بوطبيق فاتح، ممثال عن 

مجموعة شمال إفريقيا وعضوا في هذه اللجنة الخاصة والتي قامت كذلك 
بتزكيته رئيسا لها.

يشار إلى أن هذه اللجنة قد اعتمدت ترشح "تشيف فورتين تشارامبيال" 
لرئاسة البرلمان، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، مطبقة بذلك القوانين 

المنظمة لهذه الهيئة وقرارات المجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي. واعتمدت 
اللجنة أيضا قائمة المترشحين للمناصب األربعة للنيابة الرئيس، وقد أكدت 
ضرورة احترام طرق انتخاب أعضاء هيئة مكتب البرلمان اإلفريقي.لإلشارة.

ع.ط

الرئي�ض تبون ي�ستقبل الأمني العام لالحتاد 
العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني 

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر العاصمة، 
األمين العام لالتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة. 
وحضر االستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة 

الجمهورية، عبد العزيز خلف.
ع.ط

منظمة اأوبك تعقد اجتماعها الوزاري الـ 184

انطلقت أمس، أشغال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة الدول المصدرة للنفط 
"أوبك"، والذي يخصص لتقييم سوق الدولي. وتجرى أشغال هذا المؤتمر 

الوزاري, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بمشاركة وزير الطاقة 
والمناجم محمد عرقاب. وفضال عن دراسة الجوانب االدارية للمنظمة, يقوم 

المشاركون في هذا المؤتمر بتقييم حالة سوق النفط الدولي وافاق تطوره.
وسيعقب هذا اللقاء, أشغال االجتماع الـ 42 للجنة المراقبة الوزارية 

المشتركة, والتي ستقوم بتقييم مستوى االمتثال لاللتزامات المتعلقة بتعديل 
إنتاج دول المنظمة وحلفائها خارج المنظمة )أوبك+( لشهر ماي 2022.

كما سيشارك عرقاب, في نفس اليوم, في أعمال االجتماع الوزاري ال30 
لمجموعة "أوبك+", التي تضم 23 دولة )13 دولة من أوبك و10 دول من 

خارج أوبك( الموقعة على إعالن التعاون. وسيخصص اجتماع أوبك+, 
لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

ع.ط
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وهران حتر�سها عيون �ساهرة

�لرئي�ش تبون ي�شتقبل �شفري نيجرييا باجلز�ئر

الطريق العابر لل�سحراء يف �سلب املحادثات اجلزائرية النايجريية



ففي مجال الفالحة والتنمية الريفية، قدم وزير القطاع 
مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة 

أرض فالحية موجهة إلنجاز محطة لتحلية مياه البحر 
على مستوى بلدية فوكة بوالية تيبازة.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع هذا النص يأتي في 
إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنجاز 

خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر بواليات 
الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران بسعة 

300.000 متر مكعب في اليوم لكل منهما.
وبشأن التطوير الرقمي، درست الحكومة ملف 
التطوير الرقمي في الجزائر, من خالل تقديم 

مختلف العروض من قبل أعضاء الحكومة الذين 
تعنى قطاعاتهم بشكل خاص بهذه العملية, ويتعلق 

االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث عرض 
وزير الرقمنة واإلحصائيات االستراتيجية الوطنية 

للتحول الرقمي التي تأتي تماشيا مع االلتزام رقم 25 
لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحسين الربط 

البيني وتعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال, 
السيما في إدارات الخدمة العمومية, وتحسين حوكمة 

القطاع االقتصادي.
وتجدر اإلشارة بهذا الصدد, إلى أن اإلدارات قد 

طورت في مجال الخدمات اإللكترونية 454 خدمة 
عمومية تعد عملياتية بالفعل عبر اإلنترنت, باإلضافة 

إلى 178 خدمة عمومية تجري عملية رقمنتها.
وقد تم تحديد عناصر هذه االستراتيجية بالتشاور مع 
المؤسسات واإلدارات العمومية ومؤسسات التكوين 
والبحث والخبراء ومختلف المتعاملين االقتصاديين 
والفاعلين الرقميين وكذا المؤسسات الناشئة, بهدف 
تحسين الحوكمة العمومية من خالل رقمنة المرفق 

العام وتعزيز النظام البيئي لترقية االقتصاد والمواطنة 
الرقمية, مع تبني مسعى شامل وجماعي وموحد، 
وتتمحور هذه العناصر حول ضرورة إرساء بيئة 

مواتية للتحول الرقمي, تطوير الحوكمة اإللكترونية 
وتسريع رقمنة اإلدارة, إنشاء نظام بيئي مالئم لتطوير 

االقتصاد الرقمي, ترقية المواطنة الرقمية.
وبخصو مشروع مركز البيانات الحكومي قدم وزير 

البريد والمواصالت السلكية والالسلكية عرضا تقييميا 
حول مشروع مركز البيانات الحكومي الذي يندرج 

في إطار برنامج رقمنة وعصرنة اإلدارات والهيئات 
والخدمات العمومية, حيث يهدف إنشاؤه إلى تلبية 

االحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات واإلدارات 
العمومية من حيث تنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع 

أحجام كبيرة من البيانات, مع ضمان استمرارية 
الخدمات وأمن البيانات.

كما قدم وزير البريد والـمواصالت السلكية والالسلكية 
عرضا تقييميا حول الشبكة الوطنية للتصديق 

اإللكتروني, والسيما السلطات الثالث التي تقوم 
عليها, والمتمثلة تحديدا في السلطة الوطنية للتصديق 

اإللكتروني )ANCE(, والسلطة الحكومية للتصديق 
اإللكتروني )AGCE(, والسلطة االقتصادية للتصديق 

اإللكتروني )AECE(, حيث حصلت سلطات 
التصديق اإللكتروني هذه على ختم WebTrust الذي 

يكرس اعتراف نظيراتها بها على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد, قدم وزير البريد والمواصالت السلكية 

والالسلكية عرضا تقييميا سمح بإبراز أهداف هذا 
اإلجراء الذي يرمي إلى تأمين الشبكة الدولية من خالل 

تنويع الوصالت في الجزائر وعلى الصعيد الدولي, 
وكذا رفع سعة النطاق الترددي الدولي تحسبا للتطور 

المعتبر لحركة البيانات الرقمية.
كما عرض أهم العمليات المنجزة بهدف تحقيق هذه 
األهداف, والتي تتعلق بشكل خاص بتوسيع قدرات 

أنظمة الوصالت بالكوابل البحرية الحالية واالنضمام 
إلى مشروعي نظامي وصالت دولية جديدة بالكابالت 
البحرية.وفيما يخص النطاق الترددي الدولي, أوضح 
الوزير أن الجزائر متصلة بشبكة اإلنترنت العالمية 
من خالل خمسة كوابل دولية وأن القدرات الوطنية 

المتوفرة منذ سنة 2021 تبلغ 2.8 تيرابايت في الثانية, 
حيث أن القدرات التي تم االلتزام بها بموجب المشاريع 
الجديدة ستضع الجزائر كدولة ذات إمكانات عالية من 

حيث خدمات اإلنترنت.
وحول الرهانات ذات الطابع األمني المرتبطة بالرقمنة، 

قدم وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
عرض حال حول تحديات ومخاطر التحول الرقمي 
التي تتعلق بجوانب تأمين بيانات األفراد والشركات 

والمؤسسات وتلك المتعلقة بحسن سير األنظمة 
المعلوماتية التي تعتمد عليها الشركات واإلدارات 

العصرية بشكل متزايد. ونتيجة لذلك, أصبح األمن 
الرقمي جانبا مهما من جوانب سيادة الدول ورهانا 

كبيرا أمام تنميتها االقتصادية.
وفي هذا الصدد, فإن المسعى الذي اعتمدته الحكومة 

في هذا المجال يرتكز على حماية المواطنين والمنشآت 
الحكومية, االستجابة للتهديدات المحتملة للنظام البيئي 

الوطني, تطوير خبرة وأنظمة وأطر الحوكمة, التنسيق 
والتعاون من خالل إنشاء آليات قطاعية مشتركة.

التحول الرقمي برهانات اقت�صادية

من جهته أشار الوزير المنتدب لدى الوزير األول, 
المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في هذا 

اإلطار إلى أن الجزائر تتبنى عملية التحول الرقمي منذ 
عدة سنوات, والتي ارتكزت أساسا على تطوير البنى 
التحتية الرقمية, وبروز اقتصاد رقمي حقيقي والولوج 

إلى الخدمات العمومية عبر اإلنترنت.
كما شجع إنشاء حقيبة وزارية مكلفة بالمؤسسات 
الناشئة على تطوير نظام بيئي رقمي, السيما مع 

إنشاء إطار تنظيمي مخصص لذلك, يحدد ألول مرة 
في التنظيم الوطني مفهوم "المؤسسة الناشئة", وإنشاء 

أدوات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة, وكذا ترقية 
هياكل المرافقة )الحاضنات والمسرعات(.

باإلضافة إلى ذلك, تم إلغاء الطابع المادي للعديد 
من اإلجراءات اإلدارية, وذلك من خالل مختلف 

startup.  " )1( المنصات, مثل: المنصة الرقمية
dz ", التي تسمح بالحصول على عالمة "الـمؤسسة 

الناشئة", فضال عن المزايا ذات الصلة, )2( والمنصة 
الرقمية " ASF. dz ", التي تسمح للمؤسسات الناشئة 
بتقديم طلباتها للتمويل دون الحاجة إلى التنقل. كما يتم 
إنجاز منصات أخرى لمرافقة المؤسسات الناشئة في 

إجراءاتها اإلدارية.
مرافقة عملية الرقمنة من قبل الجامعة الجزائرية 

والتقدم المحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية 
التكنولوجية وفي هذا اإلطار, ذكر وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي بالتدابير التشريعية والتنظيمية 
واإلدارية التي تم وضعها بعنوان االستراتيجية الملتزم 
بها لتعميم وتوسيع استعمال الرقمنة مع تعبئة الوسائل 

الالزمة وتكوين التأطير قصد تحقيق هذا الهدف.
وتجدر اإلشارة إلى أنه فيما يخص الرقمنة, فقد حقق 

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدما كبيرا في 
تجسيد هذه الرؤية الجديدة لمواكبة الجامعة نحو 

التحول الرقمي من حيث التكوين والتعليم والبحث 
العلمي والحوكمة وأيضا مرافقة القطاعات األخرى 
في هذه العملية.وفيما يخص التقدم المحرز في عمل 
خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية, أكد وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء الخلية متعددة 
القطاعات لليقظة التكنولوجية المذكورة يأتي في إطار 

اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة إلعطاء دفع 
جديد للتطور التكنولوجي في بالدنا وضمان اليقظة في 
مكافحة التبعية التكنولوجية, السيما في مجال الرقمنة.

وفي هذا الصدد, تم وضع خارطة طريق حكومية 
تشتمل على تقييم للقدرات البشرية والمادية لمختلف 

القطاعات, والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز 
اليقظة حول الرهانات ذات األولوية في مجال األمن 
التكنولوجي واعتماد مفهوم موحد لآلليات التي سيتم 
اقتراح تطويرها من قبل هذه الخلية, من أجل ضمان 

األمن التكنولوجي الوطني.
تكييف وتثمين القوانين األساسية المتعلقة ببعض 

األسالك التقنية في اإلدارة العمومية والسيما 
المستخدمين المكلفين بالرقمنة وفي هذا اإلطار, تمحور 

العرض الذي قدمه األمين العام للحكومة حول تعديل 
وتثمين القوانين األساسية المتعلقة ببعض األسالك 
التقنية في اإلدارة العمومية, والسيما المستخدمين 

المكلفين بالرقمنة, حيث أشير إلى أن مسألة االرتقاء 
باألسالك المتعلقة بالنشاط الرقمي وضمان استقرارها 

تشكل رهانا أساسيا, يتوقف عليه نجاح السياسة 
العمومية للعصرنة والرقمنة سواء بالنسبة لإلدارة 

العمومية أو لالقتصاد الوطني".

عزيز. ط 
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 م�ساهمة منها يف حماية 

وتثمني الذاكرة الوطنية

 الإذاعة اجلزائرية ت�سلم
  ح�سة من اأر�سيفها التاريخي
 اإىل وزارة الدفاع الوطني

سلمت اإلذاعة الجزائرية, أمس، بمقرها المركزي حصة 
من أرشيفها التاريخي الى مديرية االعالم و االتصال 

بالجيش الوطني الشعبي, مساهمة منها في حماية وتثمين 
الذاكرة الوطنية.

وفي كلمة لوزير االتصال, محمد بوسليماني, قرأها نيابة 
عنه ممثل الوزارة, أكد أن "مبادرة اإلذاعة الجزائرية 

بتسليم تسجيالت صوتية ثمينة لوزارة الدفاع الوطني تعد 
حدثا رمزيا قويا يترجم االهتمام الكبير والحرص الشديد 
الذي توليه الدولة لصيانة ذاكرتنا الجماعية وحفظها من 

التلف والزوال".
وأوضح أن هذه التسجيالت الصوتية "بما تحمله من 

شهادات حية حول ثورتنا التحريرية العظيمة تعد كنزا 
ثمينا ومرجعا موثوقا من واجبنا حمايته وتلقينه لألجيال 

الصاعدة", كما أنها ستكون "شاهدا على بطوالت أسالفنا 
وتضحياتهم الجسيمة في سبيل عزة الوطن ومجده".

وأضاف في ذات السياق أن هذه التسجيالت "تشكل مرجعا 
لفضح حقيقة االستعمار البغيض, كما تؤكد "حرص قطاع 

االتصال على توظيف الرصيد السمعي البصري للشهادات 
الحية في كتابة تاريخ الثورة التحريرية التي كللت بالنصر 

المبين".
من جانبه, اعتبر المدير العام لإلذاعة الجزائرية, محمد 

بغالي, أن هذه المبادرة جاءت "انطالقا من مسؤولية 
المؤسسة في المساهمة في حماية الجزائر أمنا واستقرارا 
ووحدة و ذاكرة", مضيفا أن اإلذاعة الجزائرية "وبعد أن 
فتحت خزائن أرشيفها الثوري لوزارة المجاهدين وذوي 

الحقوق بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة, ها هي اليوم 
وبمناسبة االحتفال بالذكرى الستين السترجاع السيادة 
الوطنية, تفتح نفس الخزائن للجيش الوطني الشعبي, 

سليل جيش التحرير الوطني, وهو ما نعتبره وساما على 
صدورنا ومصدرا قويا للشعور بالفخر واالعتزاز".

كما لفت بغالي إلى أن هذه "القطعة النفيسة من األرشيف 
الثوري لإلذاعة الجزائرية عبارة عن 785 قرصا 
مضغوطا يحوي أكثر من 50 ألف دقيقة من المادة 
اإلذاعية الثرية, منها ما ال يقل عن 329 ساعة من 

الشهادات الحية, 64 ساعة من البورتريهات و99 ساعة 
من األعمال الوثائقية التي تغطي جهات الوطن األربعة 

باللغتين الوطنيتين العربية واألمازيغية".
بدوره, أعرب ممثل أركان الجيش الوطني الشعبي, مفتش 

مديرية االعالم واالتصال, العميد سعد الدين الباهي عن 
امتنانه لهذه المبادرة القيمة خاصة و أن هذه الهبة تتعلق 

بأرشيف حول "أحداث تاريخية ومراحل هامة في مسيرة 
ثورتنا المجيدة, والتي ستحرص وزارة الدفاع الوطني 

على الحفاظ عليها", الفتا إلى أن "هذا اليوم سيكون محطة 
تاريخية هامة ولبنة إضافية لتثمين تاريخنا الوطني المجيد 

والحفاظ على ذاكرتنا الوطنية".
وأكد في هذا اإلطار أن مبادرة اإلذاعة الجزائرية "تندرج 

في صلب رؤية رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات 
المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, وحرصه 

على تثمين الذاكرة الوطنية والحفاظ على هويتنا الوطنية 
وترسيخ تاريخنا المجيد".

وبنفس المناسبة, قدمت االذاعة الجزائرية شهادة تقدير إلى 
ممثل أركان الجيش الوطني الشعبي واستلمت بدورها, الى 

جانب وزارة االتصال, هدية رمزية من مديرية االعالم 
واالتصال للجيش, عرفانا لهذه المبادرة القيمة.

واأج

التثمني الطاقوي للنفايات:

زيان ي�ستقبل وفدا عن املوؤ�س�سة 
الرو�سية "اينف�سيت جيو"

   
استقبل وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن 

عتو زيان، وفدا عن المؤسسة الروسية "انفيست جيو كو" 
بقيادة ألماز رحماتولين تباحث معه التعاون التقني في 

مجال التثمين الطاقوي للنفايات.
وحسب بيان للوزارة، أكد زيان خالل لقاء عقده أول 

أمس، بمقر الوزارة على االهتمام "الخاص" الذي يوليه 
قطاعه إلنتاج الكهرباء انطالقا من الغاز الحيوي الذي يعد 

مصدرا من مصادر الطاقات المتجددة.
من جهة أخرى، طمأن الوزير بأن القانون الجديد حول 
االستثمار سيعمل على تحسين مناخ األعمال من خالل 
"تطوير ومرافقة االستثمارات" مما سيعطي "ديناميكية 

قوية من أجل تنويع االقتصاد الوطني"، حسب البيان ذاته.
من جهتها، عرضت السيد رحماتولين خبرة المؤسسة 

"انفيست جيو كو" وهي مجمع من مؤسستين هما 
 ”WTEI“المكلفة بالجانب الصناعي و OAKالمكلفة 

بتمويل المشاريع. 
ويشرف هذا المجمع الموجود بأوروبا وإفريقيا على إنجاز 

مشاريع في مجال معالجة النفايات وتثمينها الطاقوي من 
خالل إنتاج الغاز الحيوي.

وقد اتفاق الطرفان اللذان أشارا إلى أهمية إقامة تعاون 
ملموس و حامل ل " قيمة مضافة"، على مواصلة 

التبادالت وبلورة مقترحات من أجل وضع مشروع خاص 
بالتثمين الطاقوي للنفايات.

ق. و

ملف التطوير الرقمي وم�صروع مر�صوم تنفيذي يف قطاع الفالحة

 هذه اأبـــرز خمرجــــــات 
اجتمـــاع احلكومـــــــــة

تراأ�ص الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان, اأم�ص, اجتماعا للحكومة, خ�ص�ص يف جممله لدرا�صة ملف 

التطوير الرقمي يف اجلزائر من خالل تقدمي عرو�ص لعدد من القطاعات, بالإ�صافة اإىل م�صروع 

مر�صوم تنفيذي يف قطاع الفالحة, ح�صب ما اأفاد به بيان مل�صالح الوزير الأول.



و عبر مختلف االسوق تشهد أسعار الفواكه 
الموسمية ارتفاعا كبيرا رغم وفرة اإلنتاج التي 
يتحدث عنها الفالحون حيث ال تزال  أسعار  

الكرز في حدود الـ450 دج للنوعية المتوسطة 
في حين تزيد أسعار النوعية الرفيعة عن 700 

دج للكيلوغرام في حين تتراوح أسعار الخوخ بين 
200 و350 دج حسب النوعية في حين تصل 
أسعار "النكتارين" سقف الـ400 دج و بلغت 

أسعار االجاص 350 دج في حين وصلت أسعار 
التفاح حدود الـ550 دج حتي في الواليات التي تعد 

قطبا انتاجيا لهذه الفاكه و في مقدمتها والية باتنة 
و هو ما جعل السكان يعبرون عن استيائهم من 

االرتفاع الجنوني ألسعار فاكهة التفاح ، رغم توّفر 
المنتوج، وحسب ما  أكده لنا أحد باعة الفواكه في 

سوق باش جراح بالعاصمة فأن أسباب ارتفاع 
أسعار الفواكه حاليا غير معروف  حيث قال 

"نحن أيضا لم  نفهم سبب هذا االرتفاع الجنوني، 
حتى الفاكهة الموسمية بلغت مستوى جنوني رغم 

وفرة المنتوج"، وأضاف محدثنا "لم نعد نقتني 
كميات كبيرة، ألن المواطنين أصبحوا يعزفون 

حتى االقتراب نحو طاوالت الفواكه التي غالبا ما 
تتكدس لتتعفن". و أجمع مواطنون على أن أسعار 

الفواكه هذا الصيف، عرفت ارتفاعا جنونيا فعدا 
الدالع و البطيخ اللذان عرفا انخفاضا، فإن باقي 
أنواع الفواكه باتت منوعة على الجزائريين. من 
جهتهم أرجع بعض الفالحين أصحاب المزارع 

المنتجة لهذه الفاكهة الموسمية السبب إلى النوعية 
الجيدة لهذا المنتوج، بالمقابل ارجع مراقبون 

ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية في فصل الصيف 
إلى المتاعب التي تالحق الفالحيين المنتجين 

لهذه الفواكه ، و في مقدمة ذلك أزمة التخزين 
والتوزيع، حيث  لم يخف فالحو عديد المناطق 

المنتجة للفاكهة  قلقهم من نقص اإلمكانات التي 
تحول دون حماية منتوجهم خالل فترة التخزين 

والتوزيع، حيث ال يزال أغلب الفالحين يخزنون  
الفواكه بالطرق التقليدية، و هو ما يحول دون 

صمودها لمدة طويلة، حيث يتطلب اإلسراع في 
بيعها أو تكون عرضة للفساد و الرمي في الوديان، 
و هو الهاجس الذي يقلق أغلب الفالحين، في ظل 
ندرة غرف التبريد، ما يرغمهم على بيع منتوجهم 

بأسعار يصفونها بالزهيدة، ما يجعل المستفيد 
األكبر هو التاجر على حساب الفالح الذي يبذل 
جهودا كبيرة طيلة الموسم، ناهيك عن تكاليف 
األدوية والري التي يجد أحيانا صعوبات في 

تغطيتها. في الوقت الذي أكد آخرون على أهمية 
توفر المناطق على مصانع تحويلية حتى تكون 

تستوعب المنتوج الذي تعرفه بعض مناطق الوطن 
على غرار انتاج التفاح في والية باتنة.

تتضاعف معاناة أصحاب المهن الشاقة هذه 
األيام بسبب موجات الحرارة والدرجات القياسية 
المسجلة عبر واليات الوطن منهم عمال االشغال 

العمومية، عمال البناء الخبازون وحتى عمال 
محطات الوقود والفالحيين  هؤالء ورغم 

يضطرون لمزاولة نشاطهم خالل درجات حرارة 
استثنائية في سبيل تجنب تعطيل المصالح العامة 

للمواطنين.
وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة بأغلب 
الواليات هذه األيام يعاني عمال العديد من 

القطاعات االمرين في سبل توفير لقمة عيشهم 
وضمان خدمة المواطنين حيث تضاعف 

الحرارة من ماسي أصحاب المهن الشاقة ومن 
ابرز أصحاب هاته المهن عمال البناء وعمال 
االشغال العمومية وعمال الورشات والتهيئة 
العمرانية، حيث يعاني هؤالء االمرين عند 

مزاولة نشاطهم هذه األيام بسبب الحرارة وغياب 
اإلمكانيات والوسائل التي تسهل من مهمتهم في 

مواقع عملهم حيث هناك منهم من يعمل تحت 
درجات حرارة تفوق األربعين دون حتي خوذة 

تقيهم من اشعة الشمس وهو ما يسبب لهؤالء 
العمال في الكثير من األحيان ضربات شمس 
وامراض عديدة ولهذه السبب يفّضل البناؤون 
وأعوانهم بداية العمل مبكرا ابتداء من الساعة 
السادسة صباحا عادة، من أجل االنتهاء مبكرا 

في حدود الواحدة أو الثانية زواال، وهي الساعة 
التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ذروتها 
وتبلغ أوجها، غير انه ليس كل ارباب العمل 

يقبلون بهذا التوقيت اين هناك من االرباب من 
يشترطون على العمال العمل ثماني ساعات 

في النهار وهو ما يعد عقاب لهؤالء باعتبار أن 
بعض األعمال تكون خارجية على غرار بناء 
األسوار واألعمدة وتلبيس الجدران وطالئها 
وغيرها من التفاصيل التي تستوجب تعرض 

العمال ألشعة الشمس والبقاء تحتها، وهو ما يزيد 
من متاعب هذه الفئة، التي تعاني األمرين طيلة 
فصل الصيف. من جهتهم يعتبر عمال المخابز 
من بين العمال الذين يقدمون تضحيات كبيرة 
خالل فصل الصيف الحار، وذلك بالنظر إلى 

أجواء الحرارة التي تميز الفصل، تضاف إليها 
حرارة االفران التي يشتغلون عليها لتحضير 

الخبز لتلبية طلبات المواطن وتجنب الوقوع في 
الندرة، بينما تدفع الظروف المصاحبة لفصل 

الحرارة بعزوف بعض العمال عن العمل وتركه 
هربا من مشقته وحرارة الفصل، لتواجه بذلك 

المخابز عجزا ونقصا عدديا في العمال  من 
جهتهم، يقوم عمال البلديات عبر مختلف أنحاء 

الوطن، خاصة الذين يتكفلون بالعناية بالمساحات 
الخضراء أو إصالح الطرق أو حتى النظافة، 
بالعديد من األشغال بشكل عادي خالل فصل 

الصيف الحارق، ورغم ارتفاع درجات الحرارة 
المتفاوتة، يحرض هؤالء على ضمان الخدمة 

بالطرقات والشوارع شانهم شان عمال النظافة 
الذين يتكبدون هم كذلك معاناة حقيقية خالل 

فصل الصيف. عمال محطات الوقود هم كذلك 
من ضمن عمال المهن الشاقة فهذه الفئة تقضي 

ساعات عملها كاملة تحت أشعة الشمس، لنجدهم 
يقومون بمجهودات جبارة أمام طوابير السيارات 

التي ال تنتهي بانتهاء اليوم ألجل مأل خزانات 
وقودها، وتحت أشعة شمس حارقة تفوق ال40 
درجة، من جانب اخر فان الحديث عن المهن 

الشاقة يحتم التطرق إلى عمال المناجم بمختلف 
ربوع الوطن وكذا عمال حقول البترول الذين 
يجوبون مختلف الصحاري والمدن والمناطق، 

من أجل ضمان اإلمداد بمادة البترول أو بمختلف 
المواد المنجمية التي ال تخلو ممارستها من 

مظاهر الشقاء والتعب، حيث يصارع هؤالء 
كل الظروف الطبيعة الصعبة وظروف الحرارة 

المرتفعة للقيام بعملهم على أحسن وجه ودون 
تقصير منهم، فرغم درجات الحرارة التي تتعدى 
ال50 درجة في حقول البترول الموجودة بعمق 

الصحراء الجزائرية، إال أن عزيمة العمال 
والمؤسسات المنجمية األخرى قوية وال تتأثر 

بأجواء الحرارة.
�ش.زمو�ش

�ش.زمو�ش

 فيما حتذر نقابات من لقاءات

 "فارغة" هدفها ربح الوقت

وزارة الرتبية تعلن عن لقاء مع ال�شركاء 
االجتماعيني لدرا�شة ملف القانون اخلا�ص

أعلنت وزارة التربية الوطنية  عن مواصلة االجتماعات المنعقدة حول 
دراسة  مشروع القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك 

الخاصة بالتربية بين نقابات التربية واللجنة المشتركة بداية من  اليوم 
الخميس.

وحسب منشور  لوزارة التربية فإن االجتماع سيتم عقده على مستوى 
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين  مستواهم الكائن 
بالحراش ،  داعية  نقابات التربية الى حضور هذا االجتماع الهام.

وياتي  هذا االجتماع العاشر من نوعه الذي قامت به اللجنة المشتركة 
رفقة نقابات التربية والذي اجمعت عدة نقابات انها باتت لقاءات شكلية، 

حيث تخرج بعد بمشروع نهائي، االمر الذي اعتبرته سياسة من 
الوصاية للربح الوقت.وأكد المجلس الوطني المستقل لمدراء المتوسط  
عدم حضور اجتماع اليوم ، حيث تمسك بقرار  االنسحاب من اللجنة 
التقنية العداد مسودة القانون الخاص لمستخدمي التربية ، وهو الذي 

كان قد أعلن عنه منذ أيام نتيجة، -حسبه- للمماطلة والتسويف في 
إصدار المسودة ، بعد 9 لقاءات تم تنظيمها في هذا الصدد، محذرة  من 

عدم األخذ بمقترحات الكنادام فيما يخص انصاف الرتبة.
وهدد المجلس على التصعيد مع الدخول المدرسي المقبل في حالة عدم 

االستجابة لمطالبه المشروعة، معلنا في ذات الصدد عن رفض بيع 
الكتاب المدرسي مع المطالبة بتخصيص منحة شهرية لتسييره فيما 

يخص المجانية،  والتنديد بالتوقيفات التعسفية في حق بعض مديري 
التعليم المتوسط ببعض الواليات وكذا الضغوطات اليومية الممارسة 

عليهم هالل الوقفات االحتجاجية او ما تعلق بمنحة 5000دج من طرف 
بعض مديري التربية أو الجهة المخولة بمسكها في عدة واليات على 

غرار مستغانم وغليزان ومعسكر وبسكرة
وأكد المجلس على  التاكيد على االلتزام بالمرسوم 61/21 الخاصة 
بالمنحة في موارده 06/04/02 والمادة 07 تعني فقط اللجنة التقنية 
الخاصة بدراسة الملفات، مع التاكيد على المقاطعة المالية واالدارية 

للمامن ودعوة كافة المدراء المنخرطين في النقابة الى ضرورة االلتزام 
بذلك.

وطالب  بتعديل دليل تسيير مراكز االمتحانات الرسمية والرفع من 
قيمة التعويضات لتتوافق وحجم المهام الملقاة على عاتق رئيس المركز 

والتأكيد  على ضرورة تحيين منحة المنطقة الجغرافية على اساس 
األجر القاعدي الجديد.

ونفس القرار صدر عن مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية"الكال" ،  
حيث أعلن  االنسحاب من اللجنة  ، مشيرا إن أهمية المدرسة في حياة 
الشعوب واالوطان تقتضي االهتمام باالستاذ واستقراره وهذا ال يمكن 
ان يتحقق اال بوجود قانون خاص يضمن مسارا مهنيا محفزا كما هو 

الشأن في العديد من القطاعات. 
وجاء في بيان للمجلس أنه "منذ 2003 ونحن نطالب ونناضل من 

أجل قانون يحفظ كرامة االستاذ ، ورغم المكاسب الجزئية فاننا بعيدين 
كل  البعد عما يجب ان يكون وبعد مناقشة مستفيضة حول تجربتنا 

مع القانون الخاص والمعطيات الحالية في عمل اللجنة  قرر المجلس 
الوطني االنسحاب كنقابة،ألننا لسنا على استعداد لتكرار سيناريو 

التجربة السابقة دون نتيجة، و لهذا   فمشاركتنا مشروطة بوضوح 
الرؤيا وتوفر الضمانات«. 

مرمي عثماين

 نظرا للت�صرفات  غري البيداغوجية  

التي �صابت املناق�صات

حفالت "تخرج" الطلبة تهدد اأ�شحابها 
مبجال�ص تاأديبية وتعليق ت�شليم "ال�شهادة

 أصدر مسؤولون بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي  قرار بعدم 
السماح لغير الجامعيين بالدخول الى قاعات اجراء المناقشات الخاصة 

بتخرج "الطلبة" التي تعتبر بمثابة امتحان نهاية السنة، مع جملة من 
القرارات االخرى التي تعرض الطالب الى عقوبات تصل الى حد 

االقصاء.
وهددت جامعة البليدة  2 لونيسي علي،  الطلبة المقبلين على التخرج 

بالتحويل الى المجلس التأديبي في حالة اإلخالل بقواعد مناقشة 
المذكرات، والتي على رأسها ادخال غرباء الى الجامعة.

وحسب بيان للجامعة فقد أعلن مجلس جامعة قرار المحدد لحفالت 
التخرج حيث نظرا للتصرفات التي شابت المناقشات خاصة  وانها 
اخلت بالسير الحسن لالمتحانات االستدراكية فقد تقرر منع دخول 

أي شخص أجنبي الى االجنحة لحضور المناقشات بما فيهم الوالدين 
ومنع إدخال أي نوع من الحلويات  او المشروبات ، كما تقرر تعليق 
المناقشات من قبل اللجنة في حالة وجود غبر الطالب المناقش، فضال 
عن منع استعمال المفرقعات تحت اي مبرر كان، وفي حالة االخالل 

بهذه الضوابط يحال الطالب إلى المجلس التأديبي ويعلق تسليم الشهادة.
وهذه االجراءات باشرت هذه السنة في اعتمادها  من طرف عدة 
جامعات على غرار جامعة البليدة   بعد أن  كانت قد باشرت عدة 
جامعات في تطبيقه منذ سنوات والذي تراجعت عنه بعد انتقادات 
وجهتها تنظيمات طالبية ، حيث رفضت هذه األخيرة، أن   تتم 

المناقشة بشكل شبه مغلق حيث يقتصر الحضور فقط على طلبة الدفعة 
, وال يسمح لغير الجامعيين بالدخول الى قاعات اجراء المناقشات التي 
تعتبر بمثابة امتحان نهاية السنة ، إال ان التجاوزات الحاصلة من قبل 

بعض الطلبة حرك مسؤولي الجامعات لضبط األمور مجددا. 
 ويشار أن مناقشة المذكرات في جو عائلي وما يرافقها  من توزيع 

للحلويات والمشروبات وزغاريد اضحى تقليدا تعرفه مختلف جامعات 
الوطن منذ سنوات عدة، اين يسمح للغرباء للدخول الى الجامعة، 
ويتحول الحرم الجامعي إلى شبه قاعات للحفالت، في ظل غياب 

الرقابة.  
وأمام هذا قررت  جامعات عدة فرض القوانين ، مشددة على اهمية 
سهر مسؤولي الكليات على منع  تحويل الجامعة الى أغراض غير 

بيداغوجية، مع العلم ان الطالب له الحق في االحتفال بمذكرة تخرجه 
لكن ليس بأسوار الجامعة، خاصة وأن الحضور الذين يرافقون الطلبة 

كثيرا ما يتسببون في مضايقات للطلبة الذين يكونون في فترة امتحانات، 
عالوة أن حضور مناسبة مناقشة المذكرات اضحت حجة لكل من د 

وهب لدخول المؤسسات الجامعية، والذي يتسبب في غياب األمن.
مرمي عثماين
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رغم حديث الفالحني عن وفرة يف الإنتاج اأ�صعارها تخطت كل احلدود 

اجلزائريــــون يقاطعــــون 
"الفواكــــــه املو�شميــــــــة"

تعرف اأ�صعار الفواكه املو�صمية، هذه الأيام ارتفاعا قيا�صيا رغم وفرتها، خا�صة ونحن يف ف�صل ال�صيف 

املعروف غالبا بانخفا�س اأ�صعار خمتلف هذه املنتجات الفالحية غري اأن واقع الأ�صواق يقول العك�س وهو ما 

يطرح الت�صاوؤلت عن العوامل التي باتت تتحكم يف هذه الأخرية بعيدا عن قاعدة العر�س والطلب.

ب�صبب درجات احلرارة املرتفعة ونق�س و�صائل احلماية

عمال مهن �شاقة عر�شة لـ"املوت" خالل ف�شل ال�شيف!



وأشارت وزيرة البيئة، خالل تقديم ومناقشة 
قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير 

المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها 
بمجلس االمة، إلى أن ظهور العديد من 

المشكالت البيئية أدى إلى حتمية االهتمام 
بالبيئة داخل المؤسسات التربوية بتأسيس 
نوادي بيئية مما يساهم في حمايتها، حيث 
تم إنشاء أكثر من 3000 نادي بيئي. كما 

أفادت، موالفي، أن قطاع البيئة سجل الكثير 
من المشاريع ذات الصلة في المناطق 

الصحراوية بمبلغ يفوت 200 مليون دينار. 
وفي سياق مغاير، أوضحت وزيرة البيئة، 

أن إعادة تصنيف أي مساحة خضراء يكون 
برسم. مضيفة “نواجه يوميا بعض العراقيل 

كمشكل العقار خاصة المتعلقة بمراكز الردم” 
وكشفت وزيرة البيئة، في السياق ذاته عن 

إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء. 
إضافة الى تسجيل دراسات ومتابعة لمشاريع 

المساحات الخضراء. بالمقابل أوضحت 
الوزيرة، أن الجرد الذي قامت به الوزارة، 

أظهر ان نسبة المساحات الخضراء هي 
4,1 متر مربع لكل ساكن. وهذا يدل انه 

مازال بعيدا على -حد قولها-. الى جانب ذالك 
أكدت أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية 

المتعلقة بتولي تحسين المعيشي في األحياء 
السكنية. تم عقد اتفاقية مع وزارة السكن 

للمحافظة وتنمية المساحات الخضراء، كما تم 
اضفاء الطابع الدستوري على هذه المساحات.

• لجنة والئية لتصنيف المساحات 
الخضراء 

وبشان نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون 
رقم 06-07 المؤرخ في 2007 المتعلق 

بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها 
وتنميتها. أوضحت  موالفي أن هذا النص 

يرمي إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة 
بالفضاءات المعمرة, وجعل إدماج المساحات 

الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية 
تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية 

العامة والخاصة. ويأتي هذا التعديل -تضيف 
الوزيرة- التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية 
القاضية بتخفيف وتبسيط اإلجراءات المتعلقة 

بالخدمة العمومية السيما من خالل تحويل 
بعض صالحيات اإلدارات المركزية المتعلقة 
بتسليم العقود اإلدارية إلى اإلدارات المحلية. 
وفي هذا الصدد, يقترح النص الجديد إنشاء, 

على المستوى المحلي, لجنة والئية تتكون 
من ممثلي مديريات القطاعات المعنية, تكلف 

بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة 
بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح 

بها من طرف الوالي أو رئيس المجلس 
الشعبي البلدي. كما يحدد نص هذا القانون 

معايير الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة, 
وأصناف المساحات الخضراء التي يجب أن 
تدرس وتفحص من طرف اللجنة الوزارية 

المشتركة, وكذا أصناف المساحات الخضراء 

التي تدرس من طرف اللجنة الوالئية. كما 
تم التأكيد من خالله على أن تكون المساحات 

الخضراء محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها 
وبعد رأي إحدى اللجنتين, تضيف السيدة 

موالفي. واعتبرت الوزيرة أن تفعيل القانون 
رقم 06-07 المتعلق بتسيير المساحات 

الخضراء وحمايتها وتنميتها, يسمح بوضع 
سياسة “حقيقية” تهدف إلى صيانة أصناف 
المساحات الخضراء الحضرية الموجودة 
والعمل على تحسينها وترقية إنشائها بكل 

أصنافها وتوسيع الفضاءات الخضراء وجعل 
إدماجها في كل مشاريع البناء ضرورة 

ملحة, وهو ما يؤدي إلى “التنمية الفعلية لتلك 
الفضاءات حفاظا على التوازنات اإليكولوجية 

والمناخية والتي تنعكس إيجابا على الصحة 
العمومية”. عقب ذلك, تال مقرر لجنة 

التجهيز والتنمية المحلية, عبد الكريم قريشي, 
التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول 
نص القانون. وأشارت اللجنة في تقريرها 

أن النص كفيل بتعزيز المنظومة التشريعية 
والتنظيمية سارية المفعول. كما ثمنت اللجنة 

مبادرة الحكومة بتعديل وتتميم القانون 
رقم 06-07, الذي يعد تجسيدا اللتزامات 
رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من 
أجل تخفيف وتبسيط اإلجراءات والقضاء 

على األساليب البيروقراطية وترقية التسيير 
الالمركزي لشؤون المواطن وبيئته.

دعا وزير النقل، عبدهللا منجي، الى االسراع في تنفيذ المخطط 
االستعجالي إلعادة بعث النشاط على مستوى ميناء التنس الذي يسجل 
نسب ضئيلة في حركية البضائع و السلع في حين أسدى وزير النقل 

منجي عبد هللا، تعليمات بفتح خط بحري جديد نهاية شهر جويلية 
المقبل. يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال مع مراعاة 

المردودية االقتصادية و ديمومة النشاط، مع جعل هذا الميناء منصة 
لوجيستية ذات معايير دولية.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس وزير النقل، منجي عبد هللا، إجتماعا 
بحضور إطارات من الوزارة و ممثلين عن وزارة الصناعة و 

وزارة الطاقة و المناجم، وكذا المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، 
والرئيس المدير العام لميناء تنس، وممثل عن مجمع “جيكا” لصناعة 

اإلسمنت. وفي هذا السياق فقد خصص هذا االجتماع، لوضع 
مخطط إستعجالي إلعادة بعث النشاط على مستوى ميناء التنس الذي 

يسجل نسب ضئيلة في حركية البضائع و السلع، وذلك عن طريق 
الشراكة مع مجمع “جيكا” لصناعة اإلسمنت، قصد تأهيل هذه المنشأة 

وتجهيزها لتصدير مادة اإلسمنت إلى مختلف األسواق الدولية. كما 
دعا الوزير إلى اإلسراع في تنفيذ هذا المخطط من خالل توفير كل 
اإلمكانيات التقنية و العملياتية لرفع قدرات الميناء و التكفل بتصدير 

مادة اإلسمنت بالشراكة مع مجمع “جيكا” كخطوة أولى نحو بعث 
النشاط بميناء تنس. بالمقابل أكد الوزير، على ضرورة التوجه 

نحو برنامج إستثماري لتأهيل ميناء تنس بمختلف البنى القاعدية و 
التجهيزات إلنشاء منصة خاصة بتصدير اإلسمنت تلبي متطلبات 

المتعاملين االقتصاديين الناشطين في هذا المجال الى جانب ذلك شدد 

الوزير، على حتمية التوجه نحو التخصص على مستوى الموانئ 
التجارية وبشكل مدروس، يتماشى وخصوصيات كل منطقة وما 

تتمتع به من قدرات منجمية و نسيج صناعي، مع مراعاة كل الجوانب 
المتعلقة باللوجيستية و المردودية االقتصادية.

• فتح خط بحري جديد نهاية جويلية
كما أسدى وزير النقل منجي عبد هللا، تعليمات بفتح خط بحري جديد 

نهاية شهر جويلية المقبل. يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال. 
مع مراعاة المردودية االقتصادية و ديمومة النشاط، مع جعل ميناء 
جن جن منصة لوجيستية ذات معايير دولية. كما أسدى وزير النقل 

تعليمات للقائمين على تسيير هذه الشركات القطاعية الحيوية تمحورت 
حول، العمل على رفع حصة الجزائر من النقل البحري للبضائع. 

من خالل ورقة طريق و رزنامة زمنية محددة إلى غاية نهاية السنة 
الجارية. باإلضافة كذلك إلى تنظيم نشاط النقل البحري للبضائع من 
خالل إعادة تأهيل األسطول البحري كامال. وتسوية وضعية السفن 
المحجوزة بالخارج. وتفادي تكرار مثل هذه الحاالت عبر صيانة 

التجهيزات و إحترام المعايير الدولية المؤطرة لهذا النشاط. كما أمر 
وزير النقل باإلسراع في عملية دراسة السوق وتحضير دفتر الشروط 

الخاص بعملية إقتناء سفينتين لنقل المواد الواسعة االستهالك لتلبية 
حاجيات السوق الوطنية ورفع قدراتها. وكذا فتح خط بحري جديد 

نهاية شهر جويلية المقبل. يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال 
مع مراعاة المردودية االقتصادية و ديمومة النشاط. مع جعل ميناء 

جن جن منصة لوجيستية ذات معايير دولية.
س.زموش

النفط اجلزائري يرتفع ل 120 دوالرا للربميل

هذه اأ�سباب عودة اأ�سعار النفط 
لالرتفاع

عاودت أسعار النفط الخام االرتفاع في بورصة األسواق العالمية، في 
ظل سيطرة المخاوف بشأن المعروض والتخوف من شح اإلمدادات 

وعدم تمكن الدول المنتجة من تلبية احتياجات السوق العالمية.
سجلت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري بالند 

في تداوالت يوم أمس األربعاء، صعودا بنسبة وصلت 2,00 بالمئة، 
لترتفع ل 120,08 دوالر للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع 

المتخصص أويل بريس.
وتبقى أسعار العقود العاجلة للنفط الخام النيجيري األولى في سلة 
أوبك، إذ صعدت بنسبة قدرت ب 1,70 بالمئة، لتصل 120,53 

دوالر للبرميل الواحد.
وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في 

أسبوعين، وزاد خام نايمكس األمريكي الخفيف إلى مستويات وصلت 
ل112 دوالر للبرميل بارتفاع بلغ 1,8 أو ما يعادل 2 دوالر في البرميل.
ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أوت بنحو 
1,1 بالمئة، ليسجل 119,30 دوالرا للبرميل، بعدما كان متراجعا 

عند 116,70 دوالرا في وقت سابق من التعامالت.
كما ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم 

شهر أوت بنسبة قدرت ب 1,3 بالمئة، ليصل إلى 113,22 دوالرا 
للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لليوم الرابع على التوالي بنهاية 
تعامالت أمس األربعاء، بالموازاة مع االضطرابات السياسية المتفاقمة 

في كل من ليبيا واإلكوادور، باإلضافة إلى تشديد اإلمدادات بالنظر 
للعقوبات المفروضة من قبل الواليات المتحدة االمريكية ودول االتحاد 

األوروبي ضد روسيا.
ويحذر محللون من أن االضطرابات السياسية في اإلكوادور وليبيا 

قد تزيد من شّح اإلمدادات، وسط توقعات بأن تظل أسعار النفط فوق 
مستوى 110 دوالرات للبرميل.

وواصلت أسعار النفط االرتفاع، خالل تعامالت يوم أمس األربعاء، 
إذ تغلبت مخاوف شح المعروض على القلق بشأن ركود االقتصاد 

العالمي.
وتسيطر حالة من الترقب على أسواق الطاقة العالمية، في ظل قرار 

وشيك بشأن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي من جانب مجموعة 
السبع الكبرى، ما دفع بأسعار النفط لالرتفاع من جديد.

وعزز التراجع الحاد في مخزونات النفط الخام في االحتياطي 
االستراتيجي الذي وصل أدنى مستوياته في 36 عاما، من سعر 

النفط، في الوقت الذي خفضت فيه مجموعة أوبك بلوس من توقعاتها 
بشأن الفائض.

ف.م
االإنتاج يخ�ص الطاقات النظيفة

توقعات باإنتاج اجلزائر لأزيد 
من 10,5 جيغاواط من 
الكهرباء بحلول 2030

ينتظر أن يشهد إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ارتفاعا كبيرة خالل 
السنوات القليلة القادمة، مع دخول محطات لإلنتاج قيد االستغالل.

توقع تقرير لغلوبال إنرجي مونيتور، بخصوص مشاريع الطاقات المتجددة، 
أن يتضاعف إنتاج الجزائر 20 مرة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 
إلى أكثر من 10 جيغاواط، من بينها إنتاج متوقع من الطاقة الشمسية يصل 

إلى 5 جيغاواط، و5 جيغاواط أخرى من طاقة الرياح.
وأوضح ذات التقرير، بأن الجزائر تأتي في طليعة الدول العربية الناشطة 

في مشروعات الطاقات النظيفة والمتجددة قيد التطوير، وتحصي في الوقت 
الراهن 3 محطات عمالقة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يصل إجمالي 

إنتاجها من الكهرباء لحوالي 14.4 جيغاواط، مضيفا بأنه من المتوقع أن 
يصل إجمالي الطاقة المنتجة من الشمس والرياح إلى ثلثي اإلنتاج المستهدف 
بحلول 2035، والبالغ 15جيغاواط. ويأتي تقرير غلوبال إنرجي مونيتور، 

تأكيدا للقدرات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر إلنتاج مختلف أنواع الطاقة 
المتجددة، بالموازاة مع المساعي الحثيثة العديد الدول الستبدال المحروقات 

بالطاقة النظيفة.
بحسب خطة الحكومة الجزائرية المعلنة لعام 2020، يتم كل عام إضافة 1 
جيغاواط من الطاقة المتجددة، خاصة وأن الجزائر من أكثر الدول األفريقية 
التي تتمتع بإمكانات هائلة من طاقة الرياح، بحسب تقرير مؤسسة التمويل 

الدولية التابعة للبنك الدولي الصادر في سبتمبر 2020.
وفي هذا الصدد، قالت منصة الطاقة بأن الجزائر  قادرة على إنتاج نحو 

7,7 جيغاواط، وينتظر أن تسهم هذه السعة اإلنتاجية المتوقعة من الطاقة 
المتجددة في الجزائر إلى حد كبير في الحد من االستهالك المحلي للغاز، إذ 

تعمل الجزائر على االستفادة إلى حد كبير من فرص تصدير الطاقة المتجددة 
لألسواق األوروبية ودول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.وبحسب ذات 

التقرير، فمن المتوقع أن تصل السعة اإلنتاجية لدول الجزائر، الكويت، 
المغرب وسلطنة عمان ومصر مجتمعة بحلول عام 2030 إلى أكثر من 

58.8 جيغاواط. 
ف.م

�ص.ز 
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موالفي خالل عر�ضها قانون يعدل ويتمم القانون املتعلق بت�ضيري هذه الف�ضاءات  

اإدماج امل�ساحات اخل�سراء يف كل م�ساريع البناء م�ستقبال 
اأكدت وزيرة البيئة، �ضامية موالفي، اأم�ص اأن حماية البيئة تعد من اكرب اأولويات احلكومة م�ضرية اأن 

اإجراءات وتدابري عديدة اتخذت الإعادة تاأهيل امل�ضاحات اخل�ضراء يف بلدنا وحماية التنوع البيئي 

وحت�ضني االإطار املعي�ضي لل�ضكان.

منجي ي�ضدى تعليمات �ضارمة يف اجتماع له مع اإطارات قطاعه

خمطط ا�ستعجايل لإعادة بعث احلركية بهذه املوانئ



تيبازة: 

ال�ضروع يف �ضقي الأرا�ضي الفالحية لأول مرة 

من �ضد كاف الدير بالدامو�س

اأعطيت الأ�سبوع اجلاري اإ�سارة انطالق حملة �سقي الرا�سي الفالحية لأول مرة من �سد كاف 

الدير بالدامو�س )اأق�سى غرب تيبازة( بعد بلوغ م�ستوى امتالئه 118 مليون مرت مكعب، ح�سبما 

اأفادت به خلية الإعالم مل�سالح الولية.

 احلماية املدنية بق�سنطينة:

 مناورة افرتا�ضية لعملية انقاذ 
واجالء غريق من بركة مائية 

وإجالء  إنقاذ  لعملية  افتراضية   مناورة  قسنطينة  لوالية  المدنية  الحماية  مصالح  أجرت 
غريق من بركة مائية واقعة ببلدية عين سمارة.

وعلى هامش هذه المناورة، أوضح لوأج المالزم فاتح شبيرة المكلف باالتصال بالمديرية 
حسب  مائي,  حاجز  في  غرق شخص  يحاكي  التمرين  هذا  بأن  المدنية  للحماية  المحلية 
معلومات واردة من أحد المواطنين، حيث يتطلب األمر تدخل فريق مجهز من غواصي 
البرنامج  تجسيد  إطار  في  تندرج  العملية  هذه  أن  المتحدث  ذات  وأفاد  المدنية.  الحماية 
التدخل ألعوان  المدنية وكذا تطبيق مخطط  للحماية  العامة  المديرية  المسطر من طرف 
الحماية المدنية الهادف إلى الوقاية من األخطار خالل موسم الصيف الحالي. ويتعلق األمر 
على وجه الخصوص بتطبيق تعليمات وتوجيهات المديرية العامة للحماية المدنية المتعلقة 
حسبما  الحرائق,  أنواع  مختلف  إطفاء  وكذا  الغرق  حالة  في  واإلنقاذ  اإلجالء  بعمليات 
البشرية والمادية  الموارد  بتسخير جميع  االفتراضية  المناورة  إيضاحه. وتميزت هذه  تم 
مختلف  من  المدنية  الحماية  من  عناصر   )10( عشرة  تسخير  السيما  لتنفيذها،  الالزمة 
الرتب، بما في ذلك أربعة )4( غواصين، أربعة )4( أعوان و ضابطين باإلضافة إلى 

سيارة لنقل الغواصين وسيارة إسعاف.
عناصر  جاهزية  من  التأكد  إلى  أيضا  تهدف  المناورة  هذه  أن  المصدر  نفس  وأضاف   
الحماية المدنية وتعزيز القدرات العملياتية. لإلشارة، فإن هذا التمرين االفتراضي المتعلق 

بعملية إجالء وإنقاذ شخص غريق ببركة مائية، دام حوالي 50 دقيقة.
س.ز

 

�سمن فعاليات الألعاب املتو�سطية: 

افتتاح ال�ضالون الوطني لهواة جمع 
الطوابع والعمالت النقدية بعني 

متو�ضنت
انطلقت بدار الثقافة »عيسى مسعودي« بعين تموشنت فعاليات الصالون الوطني 
لهواة جمع الطوابع البريدية والعمالت النقدية والمقتنيات الثمينة والنادرة بمشاركة 

26 فنانا من 23 والية.
ويضم الصالون الوطني لهواة جمع الطوابع البريدية والعمالت النقدية والمقتنيات 
الثمينة والنادرة المنظم في سياق النشاطات الثقافية المبرمجة على هامش الطبعة 
التاسعة عشر أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران2022- مجموعة نادرة من 
الطوابع والبطاقات البريدية كتلك التي شارك بها الفنان زواوي بلعابد من الجزائر 
العاصمة بمجموعة قيمة تتجاوز ألف طابع بريدي من العالم خاص بكرة القدم 
من ضمنها تلك المخلدة لذكرى تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني سنة 1958 
. وسجل الفنان بلعابد صاحب 40 سنة في ذات الهواية مشاركته في 35 صالونا 
وطنيا لهواة جمع الطوابع البريدية إضافة إلى تخصصه في مجال القراءة األدبية 
أبرزه خالل  المجال، وفق ما  له في ذات  للطابع من خالل سبعة )7 ( بحوث 
افتتاحها والي  الثقافة والتي أشرف على  دار  المنظمة من طرف  التظاهرة  هذه 
عين تموشنت أمحمد مومن. من جهته يشارك الفنان عالوة سغيري من قسنطينة 
بمجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة تحاكي الحياة اليومية للجزائريين تحت 
وطأة االستعمار الفرنسي وتقدم مشاهد عن بعض الحرف القديمة وكذا األلعاب 
التقليدية ونشاط األسواق الشعبية قديما. كما يشارك أيضا الفنان سغيري البالغ من 
الجزائري  للشعب  العارمة  الفرحة  تبرز  الطوابع  63 سنة بمجموعة من  العمر 
يوم الخامس يوليو 1962 تاريخ استرجاع السيادة الوطنية وقدم أيضا باعتباره 

مختصا في الهندسة المعمارية صورا فوتوغرافية لتطور المعمار في الجزائر.
ق.م

البي�س:

 اأزيد من 35 م�ضاركا يف فعاليات 
ال�ضالون الوطني لل�ضناعات التقليدية 

واحلرف
الوطني  الصالون  فعاليات  البيض  بوالية  الشيخ  سيدي  األبيض  بمدينة  انطلقت 
للصناعات التقليدية و الحرف بمشاركة أزيد من 35 عارضا يمثلون 15 والية، 

حسبما أفاد به المنظمون.
الصناعات  و  السياحة  مديرية  من طرف  المنتظمة  التظاهرة  هذه  عرفت  قد  و 
و  حرفيين  مشاركة  الحرف  و  التقليدية  الصناعات  غرفة  مع  بالتنسيق  التقليدية 
و  تشتهر  التي  التخصصات  من  عدد  في  الحرفي  المجال  في  ناشطة  جمعيات 
تتميز بها الواليات المشاركة على غرار واليات بسكرة و الجزائر العاصمة و 
النعامة و غرداية على غرار النسيج و الخياطة التقليدية و صناعة الحلي التقليدية 
حسبما  التقليدية،  الحرف  من  غيرها  و  الفخار  و  األواني  صناعة  و  الطبخ  و 
التقليدية، عبد الرحمان خونة. و  أوضحه المدير الوالئي للسياحة و الصناعات 
إحياء  إطار  أيام جاء في  الصالون مدته ثالثة  ان هذا  إلى  المسؤول  ذات  أشار 
مع  يتزامن  تحدي«  و  .. صمود  »السياحة  شعار  تحت  للسياحة  الوطني  اليوم 
تظاهرة »ركب سيدي الشيخ« المزمع أن تنطلق غدا األربعاء. و يهدف القائمون 
على هذا الصالون إلى تمكين الجمهور الواسع المنتظر أن يستقطبه ركب سيدي 
الشيخ من اكتشاف و التعرف على مختلف الصناعات و الحرف التقليدية لمختلف 
مناطق الوطن. و تشكل هذه التظاهرة التي تحتضنها الساحة المحاذية لدار الشباب 
باألبيض سيدي الشيخ فرصة للجمهور الكتشاف التنوع الحرفي الذي تزخر به 
تبادل  و  بينهم  فيما  التواصل  و  لاللتقاء  للحرفين  و  المشاركة  الواليات  مختلف 
الخبرات و التجارب و أيضا مناسبة لترويج وتسويق مختلف المنتجات الحرفية 
المعروضة وفقا لذات المصدر. لإلشارة، فإن هذا الصالون يأتي ضمن البرنامج 
الثري المسطر من طرف السلطات المحلية في إطار إحياء تظاهرة ركب سيدي 
الشيخ الذي يتضمن تنظيم محاضرات علمية و دروس دينية و معارض مختلفة 

فضال عن استعراضات في الفروسية و الفنطازيا.
ق.م

أبو بكر  تيبازة  وأشرف والي 
إعطاء  على  بوستة  الصديق 
سقي  حملة  إنطالق  إشارة 
سد  من  الفالحية  االراضي 
كاف الدير بالداموس بعد بلوغ 
مليون   118 امتالئه  مستوى 
متر مكعب ، في حين تجري 
الماء  بشبكة  ربطه  أشغال 
ساق  و  قدم  على  الشروب 
المشروع  تسليم  يتم  لم  حيث 
بعد، حسب ما جاء في منشور 
للصفحة الرسمية للوالية على 
الفايسبوك. وتشمل حملة سقي 
سد  من  الفالحية  األراضي 
كاف الدير بالداموس ، و التي 
أكتوبر   20 غاية  إلى  ستدوم 
موزعة  هكتار   300 المقبل، 
فالحية  مستثمرة   150 على 
الداموس  دائرة  بإقليم  تقع 
و  جاورها،  ما  و  الفالحية 
أن  شأنه  الذي من  القرار  هو 
لدى  كبيرا  استحسانا  يلقى 
طالما  الذين  المنطقة  فالحي 
كان مطلبا رئيسيا لهم، حسب 
نفس المصدر. وخصص عند 
حملة  إنطالق  إشارة  إعطاء 
في  الفالحية  األراضي  سقي 
متر  الف   76 األول  اليوم 
عند  تدريجيا  لتصل  مكعب 
 20 بتاريخ  الحملة  انتهاء 
مليون   3 ل  المقبل  أكتوبر 
قرار  ويندرج  مكعب.  متر 
مياه  باستغالل  تيبازة  والي 
في  بالداموس  الدير  كاف  سد 
اطار تعليماته السابقة الرامية 
على  السهر  ضرورة  الى 

استغالل مياهه تدريجيا سواء 
الفالحي  بالسقي  يتعلق  فيما 
علما  الشروب  الماء  او 
خالل  السد  هذا  عرف  انه 
عمليات  عدة  الجاري  الموسم 
الكبير  االرتفاع  بسبب  تفريغ 
لمنسوبه بفضل تساقط كميات 
إستنادا  االمطار،  من  معتبرة 
لالشارة،  المصدر.  لذات 
االراضي  مساحة  تبلغ 
 27 تيبازة  بوالية  المسقية 
 72 إجمالي  من  هكتار  ألف 
صالحة  مساحة  هكتار  الف 
كمية  تقدر  حين  في  للزراعة 

 10 للسقي  المخصصة  المياه 
حسب  مكعب،  متر  مليون 
الفالحة.  مديرية  احصائيات 
والي  تفقد  السياق،  هذا  وفي 
وتيرة  بالمناسبة  تيبازة 
الوالية  بلديات  ربط  أشغال 
للشرب  الصالحة  بالمياه 
الدير  كاف  سد  من  انطالقا 
تحويل  بمشروع  تتكفل  الذي 
العمومية  الشركة  مياهه 
حيث   ، قنوات«  »كوسيدار 
احترام  ضرورة  على  اكد 
تدريجيا  الشروع  و  اآلجال 
انتهاء  مع  البلديات  ربط  في 

الربط  يشمل  كل حصة حيث 
القنوات  من  كلم طولي   112
قنوات  من  عددا  انجاز  و 
التخزين.  تجهيزات  و  الضخ 
اليوم  تيبازة  كما اشرف والي 
خالل هذه الزيارة على وضع 
التنقيبي  للبئر  الخدمة  حيز 
إنتاج  بقدرة  مسلمون،  ببلدية 
مكعب  متر   3500 ل  تصل 
من المياه يوميا ، ما من شأنه 
تحسين عملية تزويد مواطني 
سيدي  و  شرشال  بلديتي 
ذات  يضيف  بالمياه،  غيالس 

المصدر.

س.ز/واج
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تندوف:

 مركز وطني يف الأفق لتنمية �ضنف 

�ضجرة الأرقان

خالل  األرقان  شجرة  لتنمية صنف  وطني  مركز  فتح  سيتم 
شهر أكتوبر القادم بوالية تندوف بهدف تطوير هذا الصنف 
الجزائر، كما أعلن عن ذلك وزير  النادرة في  من األشجار 

الفالحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.
وأوضح الوزير الذي أشرف رفقة وزيرة التضامن الوطني 
الطبعة  افتتاح  على  كريكو،  كوثر  المرأة،  وقضايا  واألسرة 
مونير  حاسي  بقرية  النوق  لحليب  الوطني  اليوم  من  األولى 
في إطار زيارتهما للوالية أنه »تقرر فتح مركز وطني لتنمية 
هذا  وتطوير  حماية  بهدف  بتندوف  األرقان  شجرة  صنف 
النوع من األشجار النادرة في الجزائر، وذلك فور استكمال 
أن  اعتبار  على  الشأن  هذا  في  الجارية  اإلدارية  اإلجراءات 
المنطقة تتوفر على المحيط الطبيعي الذي يتالءم مع زراعة 
شجرة األرقان«. وأكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص تطوير 
األرضية  تخصيص  تم  حيث  النباتية،  الثروة  هذه  زراعة 
وتجهيزه.  إلنجازه  المالي  الغالف  ورصد  ستحتضنه  التي 
وبالمناسبة، أعلن وزير الفالحة والتنمية الريفية عن مشروع 
مرتقب لغرس أكثر من 90 ألف هكتار من شجرة األرقان، 
والتقنية  والبشرية  المادية  اإلمكانيات  كافة  تسخير  تم  حيث 
أعلن  كما  المقبل.  أكتوبر  شهر  من  بدءا  تجسيده  أجل  من 
الفالحية  المحيطات  ربط  بخصوص  النظر  إعادة  عن  أيضا 
بالكهرباء بوالية تندوف، مشيرا في هذا الشأن أن نسبة ربط 
بالمائة   70 تقارب  الحيوية  الطاقة  بهذه  الفالحية  المحيطات 
حوالي  ربط  الجارية  السنة  نهاية  قبل  ينتظر  حيث  حاليا، 
60 مستثمرة فالحية بالكهرباء بالوالية.  وبخصوص تربية 

اإلبل التي تشكل النشاط الرئيسي لساكنة المنطقة، أكد السيد 
النشاط.  هذا  تطوير  على  ستعمل  الوزارية  دائرته  أن  هني 
بقرية  النوق  لحليب  الوطني  اليوم  األولى من  الطبعة  وتنظم 
حاسي مونير )210 كلم من مقر الوالية( تحت شعار ‘’اإلبل 
الوطني’’  لالقتصاد  مضافة  وقيمة  وتاريخي  ثقافي  موروث 
بحضور مربين وجمعيات تنشط في مجال تربية اإلبل وممثلي 
هيئات قطاع الفالحة. وأبرز الوزير بالمناسبة أن هذا الحدث 
يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أن والية تندوف تعتبر رائدة 
في التربية الحيوانية سيما منها اإلبل، مشيرا إلى أن دائرته 
الوزارية ستعمل من أجل استحداث اآلليات التي تسمح بتجميع 
مادة حليب النوق من كافة المنتجين بما يمكن بتحقيق صناعة 
كافة  عبر  وتوزيعها  األساسية  الغذائية  المادة  لهذه  تحويلية 
مناطق الوطن. وشكلت هذه التظاهرة الفالحية، التي احتضنت 
فرصة  القرية،  ذات  بوسط  نصبت  عمالقة  خيمة  فعالياتها 
بالخصوص  صلة  ذات  االنشغاالت  لعديد  المربين  لطرح 
اآلبار  وحفر  األعالف  وتوفير  الرعوية  المناطق  بتوسيع 
وتسهيل إجراءات تنقل المواشي داخل تراب الوالية. وقدمت 
قطاعي  مؤشرات  مختلف  حول  شروحات  الوزاري  للوفد 
الفالحة والغابات، قبل االطالع على معرض للمرأة الريفية 
فالحية  مستثمرة  أيضا  وتفقد  القرية.  بذات  المنتجة  واألسرة 
اطلع  حيث  النباتي،  اإلنتاج  في  متخصصة  الخواص  ألحد 
الوفد الوزاري على نموذج لزراعة وتطوير شجرة األرقان، 
بسعة  للتبريد  المتوسطية  المخازن  إنجاز  عاين مشروع  كما 

5.000 متر مكعب .
ق.م
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 اأبرز الطرق للتخل�س من رائحة املطبخ الكريهة 

  يُساهم إجراء بعض التغييرات 
في نمط الحياة وإتباع إرشادات 

وعالجات طبيعية ُمعينة في 
تقليل التهاب المفاصل، وفيما 

يأتي بيان ذلك:
 • المحافظة على الوزن 

الصحي.
 •  ممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام.
 •  العالج بالحرارة أو 

البرودة.
 • الخضوع لجلسات الوخز 

باإلبر.
 • ممارسة تمارين وتقنيات 

التأمل واالسترخاء.
 •  إتباع نظام غذائي غنّي 
باألحماض الدهنية أوميغا 

3 وحمض غاما- لينولينيك، 
إضافة الكركم إلى األطعمة. 

 • الخضوع لجلسات التدليك. 
 • استخدام المكّمالت العشبية، 
مثل بروميلين أو شجرة اللبان.

 •   العالج الجراحي يُلجأ 
للجراحة بهدف تقليل الشعور 

بعدم الراحة الناتج عن التهاب 
المفاصل، أو الستعادة مرونة 
ووظيفة المفاصل، ويتضمن 

ذلك استئصال الغشاء الزليلي 
أو االستبدال الجراحي؛ وذلك 
مثل استبدال مفاصل الركبة 
والورك واالستعاضة عنها 
بمفاصل صناعية قوية، أو 

قد يتّم إجراء جراحة العمود 
الفقري في بعض حاالت 

اإلصابة بالتهاب المفاصل 
الفقري الُعنقي والّسفلي. 

  حياة م�صباحي

إرشاد الطفل
   يسرق الطفل أحياناً ألنه لم يتعلم َبعد أّن أخذ أشياء 

اآلخرين هو أمٌر خاطئ، لذلك ينبغي على الوالدين 
مساعدته في فهم أّن السرقة أمٌر خاطئ، وتربيته 

على عدم أخذ شيء دون السؤال عنه أو دفع ثمنه، 
ألّن ذلك يضُر باآلخرين، فعلى سبيل المثال، إذا 

كان الطفل صغيراً جداً، وقام بأخذ قطعة من الحلوى 
دون دفع ثمنها، يمكن للوالدين مساعدته في إعادتها، 
أو الذهاب للمكان الذي قام بأخذها منه ودفع ثمنها، 
واالعتذار عن ذلك، وينطبق هذا األمر أيضاً على 

الطفل في عمر المدرسة، ولكنه قد يحتاج إلى المزيد 
من شرح العواقب المترتبة على السرقة، و يمكن 

طلب المساعدة من أخصائية الصحة النفسية في حال 
لم يندم الطفل على ما فعل، أو أنّه ال يرى السرقة 
كأمر خاطئ، كما يمكن للوالدين استخدام طريقة 

لجعل الطفل يُسّدد المال الذي سرقه من خالل القيام 
باألعمال اإلضافية في المنزل في حال السرقة من 

أحد الوالدين.
 معرفة السبب

   ينبغي على الوالدين معرفة األسباب التي تدفع الطفل للسرقة، ومحاولة إيجاد الحلول لها، إذ قد تدفع 
ضغوطات الحياة الطفل إلى الكذب، والغش، والسرقة، والتي يمكن أن تنشأ في أوقات التوتر، مثل: حالة 
طالق الوالدين، وقد يسرق الطفل رغم معرفته الصواب من الخطأ، فقد يسرق إلقناع أصدقائه، أو بسبب 

عدم حصوله على مصروف خاص به.
  و توجد بعض األمور التي يجب على الوالدين مراعاتها لمساعدة أطفالهم على حل مشكلة السرقة لديهم، 

ومنها: تجنب االنفعال الكبير عند سرقة الطفل، وإعطاء األهل أنفسهم وقتاً في التفكير للتحدث مع الطفل 
بهدوء.

  التأكد من أّن الطفل ال يتعلم من الوالدين التصرف الخاطئ، إذ إنّه يتعلم من أفعالهم أكثر من أقوالهم. 
منح الطفل فرصة التعلم بأن يكون مسؤواًل عن المال.

 طرق تنظيف القدمين
جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

 • درجة أمان البقدونس للحامل: يُعّد استهالك 
البقدونس كما ُذِكر سابقاً بالكمياِت الطبيعيِة 

الموجودِة في الطعام آمناً للحامل و المرضع، أّما 
استهالكه بكمياٍت دوائيٍة كبيرة -كالموجودة في 
المكمالت الغذائية أو المستخلصات- فيُعّد غير 
آمن في الغالب خالل فترة الحمل، إذ قد يؤدي 
إلى اإلجهاض، وبداية تدفق الدورة الشهريّة، 
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أّن استهالك 

منتٍج عشبيٍّ يحتوي على البقدونس ونبتة حشيشة 
المالك الصينية، خالل الشهور الثالثة األولى 

من الحمل يُمكن أن يزيد من خطر إصابة 
الجنين بعيوٍب خلقيٍة حاّدة، لذلك يجب تجنّب 
استهالك المنتجات العشبية التي تحتوي على 

البقدونس خالل فترة الحمل، واستشارة الطبيب 
قبل استخدام أّي نوٍع من المركبات العشبية 

األخرى للتأكد من أمانها للحامل.
 •  كما ال تتوفر معلومات حول ما إذا كان 
البقدونس قد يفيد الحامل بشكٍل خاص، كما 

يجدر التنبيه إلى ضرورة تجنّب استهالكه بشكل مفرط أثناء الحمل الحتمالية أن يؤدي إلى ذلك حدوث 
بعض المضاعفات، أما الكّميات الطبيعية منه فتُعّد آمنة، وبشكل عام يُعّد البقدونس غنياً بالعناصر الغذائية 
المفيدة، فهو يحتوي على فيتامين ج، وفيتامين أ الذي يلعب دوراً مهماً في صحة العيون والجهاز المناعّي.

 • كما يحتوي البقدونس على كميٍّة كبيرٍة من فيتامين ك الذي يُساعد على دعم صحة القلب والعظام، 
ويلعب دوراً أساسياً في عملية تخثّر الدم؛ فيُساعد على الحمايِة من النّزف الشديد، و يجدر الذكر أّن 

د الجسم بأكثر من االحتياج اليومّي  استهالك ملعقَتين كبيرَتين أو 8 غراماٍت من البقدونس يمكن أن يُزوِّ
لهذا الفيتامين، باإلضافِة إلى ذلك يحتوي البقدونس على عدٍة عناصٍر أخرى؛ كمعدن والبوتاسيوم الذي 
يُساعد على تنظيم ضغط الدم، والمنغنيز الذي يُساعد على تنظيم وظيفة الدماغ واألعصاب، وعنصر 

المغنيسيوم الذي يساهم في الحفاظ على قوة العظام ويُساعد على تنظيم وظائف القلب واألعصاب 
والعضالت.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

 كيف نعالج م�صكلة ال�صرقة عند الأطفال

 اأ�صرار البقدون�س للحامل 

اأف�صل عالج للمفا�صل

فيما يلي توضيح ألهم الطرق 
المستخدمة للتخلص من الرائحة 

الكريهة في المطبخ:
 • فتح النوافذ وتشغيل شفاط المطبخ 

قد تبدو هذه الطريقة بديهية، إال 
أنها تعتبر أفضل حل للتخلص من 

روائح المطبخ الكريهة، وتجديد 
هواء المطبخ، لذلك يفضل ترك نوافذ 
المطبخ مفتوحة وتشغيل شفاط الهواء 

في آن واحد لعدة ساعات للتخلص 
من الروائح الموجودة.

 •  استخدام الخل األبيض أو خل 
التفاح يمكن ترك طبق من الخل 

األبيض على طاولة المطبخ طوال 
الليل، حيث يمتّص الخل األبيض 
جميع الروائح السيئة من المطبخ، 
كما يمكن غلي كوب من الماء مع 

ملعقة من الخل األبيض أو خل التفاح 
لمدة -20 30 دقيقة، فتسرع هذه 

العملية من التخلص من كافة الروائح 
الكريهة في المطبخ.

 •  استخدام قشور البرتقال والليمون 
يمكن وضع قشور البرتقال والليمون 

في قدر مع كمية من الماء وتركه 

على النار حتى الغليان لمدة 20-30 
دقيقة، حيث يساعد ذلك على اختفاء 
الروائح الكريهة من المطبخ بوقت 

قياسي.
 •  استخدام صودا الخبز يمكن ترك 

كيس صودا الخبز مفتوًحا بالقرب 
من المكان الذي تنبعث منه الرائحة، 

حيث تمتص صودا الخبز جميع 
الروائح الكريهة، ولتسريع العملية 
يمكن غلي كمية من صودا الخبز 

مع الماء لعدة دقائق للقضاء بصورة 
سريعة على أية روائح سيئة موجودة.

 •  استخدام القهوة المطحونة 
يمكن ترك وعاء صغير من القهوة 

المطحونة مفتوًحا في المطبخ، حيث 
تعمل رائحة القهوة على امتصاص 

وإخفاء أية روائح سيئة أخرى 
موجودة في المطبخ.

   يشكو الكثير من الناس من رائحة القدمين الكريهة 
خاّصًة بعد انتعالهم لألحذية الرياضيّة وغيرها من 

األحذية المغلقة ساعات طوية، وعادًة ما تظهر هذه 
الرائحة بسبب كميّة العرق الزائدة التي تفرزها 

القدمان خالل فترة ارتداء الحذاء، مع توّفر البيئة 
الرطبة والمظلمة المناسبة لنمو البكتيريا والفطريات 

المسبّبة لهذه الرائحة، وعادًة ما يقوم هؤالء بإتباع 
كافة الطرق الممكنة في تنظيف القدمين للمحافظة 
على نظافة أقدامهم ورائحتها المقبولة وخلّوها من 

األمراض وااللتهابات المحتملة. 
 • قّص أظافر القدمين يتم قص أظافر القدمين 

باستخدام مقص حاد لتجنّب حاالت تشّقق األظافر، 
كما يراعى تخصيص مقص ألظافر القدمين وعدم 
استخدام مقص أظافر اليدين في ذلك، منعاً النتشار 
البكتيريا والميكروبات الموجودة في منطقة القدمين 

على اليدين، ويراعى عند قص أظافر القدمين قصها 
بشكل خط أفقي مائل نحو األسفل من الجوانب تجنباً 

لحاالت غرس أطراف األظافر في الجلد القريب منها 
والتحامها معها.

 •  نقع القدمين يتم نقع القدمين في الماء الساخن 
بدرجة حرارة مالئمة لفترة كافية تسمح بإزالة الجلد 
الميت من القدمين دون اإلضرار بهما، كما يفّضل 
إضافة القليل من قطرات العطر الزيتي بأّي رائحة 

متوّفرة إلى الماء للسماح للجلد بتشربها وإضافة 
رائحة طيّبة لهما.

 •  تقشير القدمين يكون تقشير القدمين بعد النقع 
مباشرًة وقبل تجفيفهما وذلك باستخدام الحجر 

المخّصص لتقشير القدمين، عن طريق دعك الحجر 

بالمناطق الخشنة من القدمين خاّصًة المناطق 
المالمسة لألرض منهما والمتمثلة في قاع القدمين 

والمنطقة الجانبية منهما والمنطقة الواقعة أسفل 
األصابع، حيث يعمل التقشير على إزالة الجلد الميت 

والمتراكم في تلك المناطق كما يمنع من حاالت 
تشّقق الجلد الحادثة. 

 • ترطيب القدمين يكون ترطيب القدمين بعد غسلهما 
من عملية التقشير وتجفيفهما وذلك عن طريق فرد 

الكريم المرّطب على جميع مناطق القدمين، كما 
يمكن االستعاضة عن الكريم المرّطب بزيت الزيتون 

النقّي وتركه على القدمين لحين امتصاصها له.

 www.elraed.dz
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أمس،  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
افتتاح مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات نهائيات 
كأس العالم المقررة في قطر، وذلك اعتبارا من 

الخامس من جويلية المقبل.
وأوضح االتحاد الدولي في بيان أن هذه المرحلة 
ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت 
غرينيتش تحت مبدأ »من يأتي أوال يخدم أوال« 
وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين 
المقبل  أوت   16 في  وستنتهي  والثانية،  األولى 
»وهذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين 
وجه  على  كروي  عرض  أكبر  في  مقاعدهم 

األرض«.

وأضاف »نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى 
التاريخي،  الحدث  هذا  لمشاهدة  مقاعدهم  حجز 
التذاكر أضحى معدودا بعد أن  خاصة وأن عدد 
أشهر  قبل خمسة  تذكرة  مليون   1.8 منها  بيعت 
إلنشاء  يؤدي  قد  ما  وهذا  البطولة،  انطالق  من 
العرض«،  وقل  الطلب  زاد  إذا  انتظار  قوائم 
وتابع »من المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة 
على  الكرة  عشاق  تعرف  أن  بعد  هذه  المبيعات 

المنتخبات الـ32 المتأهلة لقطر 2022«.
لألسعار،  فئات  أربع  في  التذاكر  تقديم  وسيتم 
والرابعة محجوزة »للمقيمين القطريين«، ويمكن 
لكل مشتر أن يحصل على ستة تذاكر كحد أقصى 

لكل مباراة، و60 تذكرة للمسابقة بأكملها.
وكان األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث 
قبل  تطرق  الذوادي،  حسن  للمونديال  المنظمة 
أسبوع إلى رقم 1.2 مليون تذكرة مباعة، و40 

مليون طلب »قياسي«.
للبيع  )مليونان  متوافرة  تذكرة  ماليين   3 وهناك 
والشركات  الدولي  لالتحاد  مخصصة  ومليون 
زائر  مليون   1.2 قدوم  المتوقع  ومن  الراعية(، 
إلى قطر خالل فترة بطولة كأس العالم بين 21 
نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين والتي يشارك فيها 

32 منتخبا.
الوكاالت

التحاد الإيطالي يوافق على لوائح 

مباراة الح�شم في »الكالت�شيو«

مباراة فا�صلة لتحديد 
البطل في حال تعادل 

فريقين بالنقاط 
أعلن االتحاد اإليطالي لكرة القدم، أنه قرر إجراء مباراة 

فاصلة لتحديد هوية الفائز بالدوري المحلي في حال تعادل 
فريقين بالنقاط على قمة الترتيب ابتداء من الموسم المقبل.

وقال االتحاد اإليطالي في بيان، إنه وافق على اللوائح 
الخاصة بمباراة الحسم التي ستذهب مباشرة إلى ركالت 

الترجيح إذا أنهاها الفريقان بالتعادل.
وكان هذا النظام ساري المفعول في الماضي في الدوري 
اإليطالي، ولكن تم استخدامه مرة واحدة فقط عام 1964 
عندما تغلب بولونيا على إنتر في روما ليحصد آخر ألقابه 

السبعة في الدوري.
وكان رئيس االتحاد اإليطالي غابرييلي غرافينا، أعرب 

سابقا عن أنه يرغب في تحديد كل لقب من خالل المباريات 
الفاصلة في مختلف الدرجات.

ت�شيل�شي يقرر اإعارته لمو�شم واحد 

مقابل 8 مليون اأورو

لوكاكو ي�صل اإلى ميالنو لإتمام 
اإجراءات عودته اإلى اإنتر

 وصل البلجيكي روميلو 
لوكاكو أمس إلى ميالنو إلتمام 

إجراءات عودته إلى إنتر 
على سبيل اإلعارة من تشلسي 

اإلنجليزي، وذلك بعد عام 
على عودته إلى األخير قادما 

من »نيراتسوري« بالذات.
وقال ابن الـ29 عاما بعد 

هبوط رحلته في مطار 
ميالنو-ليناتي صباح أمس وهو يرتدي وشاح إنتر إنه 

»سعيد للغاية«، وفقا مقطع فيديو بثته صحيفة »غازيتا ديلو 
سبورت« الرياضية، وانتظر عشرات المشجعين الهداف 

البلجيكي بعدما أعلن المدير اإلداري للنادي جوزيبي ماروتا 
في فترة بعد الظهر عن قرب وصول الالعب الى ميالنو.

ووفقا لوسائل اإلعالم اإليطالية واإلنجليزية، وصل تشلسي 
وإنتر إلى اتفاق يقضي بعودة لوكاكو الى الفريق الذي توج 
معه بطال إليطاليا عام 2021، وذلك بعد عام من بيعه إلى 

فريقه السابق مقابل 115 مليون يورو.
وحسب ما ورد في التقارير، تفاوض إنتر على دفع 8 

ماليين يورو لضم لوكاكو على سبيل اإلعارة لموسم واحد، 
مع موافقة الالعب على خفض راتبه من أجل مغادرة 

»ستامفورد بريدج«.
وعاد البلجيكي الصيف الماضي إلى تشلسي الذي دافع عن 

ألوانه بين 2011 و2014، لكن، وبعد تسجيله أربعة أهداف 
في أول أربع مباريات له، صام لوكاكو عن التهديف لفترة 

طويلة.
وأنهى لوكاكو الموسم في صدارة هدافي تشلسي برصيد 

15 هدفا في مختلف المسابقات، لكن العب مانشستر يونايتد 
وإيفرتون السابق سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري.

النادي يقترب من التفاق مع 

مان�شي�شتر يونايتد على تحويله

دي يونغ يقاوم �صغط 
بر�صلونة ويرف�ض الرحيل
يسعى برشلونة، لبيع الهولندي فرينكي دي يونغ، العب خط 

وسط الفريق الكتالوني، لمانشستر يونايتد خالل االنتقاالت 
الصيفية الحالية.

ويريد برشلونة بيع دي يونغ لجني األموال، واستغالل 
المقابل المادي في تقوية الفريق وتقليل الرواتب، في ظل 

رغبة مانشستر يونايتد القوية في ضم الالعب بناء على طلب 
المدير الفني الجديد إريك تين هاج.

وبحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن الطرفين اقتربا 
من التوصل التفاق إلتمام الصفقة، لكن دي يونغ نفسه يريد 
البقاء في برشلونة، وليست لديه أي نية للرحيل، ونقل ذلك 
لكال الناديين، وأضافت الصحيفة: »أصبح الوضع متوترا 
بسبب الضغط من الجميع على دي يونغ، والذي كانت له 

شكوك في وكيله علي دورسون إلصراره على نقله لمانشستر 
يونايتد«.

يذكر أن دي يونغ صرح مؤخرا أن برشلونة هو نادي 
أحالمه، وأنه يريد النجاح فيه.

على  غالتييه  كريستوف  فيه  يوشك  وقت  في 
جيرمان  سان  باريس  تدريب  مسؤولية  تسلم 
أن  إعالمية  تقارير  كشفت  قطريا،  المملوك 
لعقد  قطر  إلى  سيسافر  زيدان  الدين  زين 

اجتماع مع أمير قطر.
ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
من  قطر  إلى  سافر  قد  يكون  »زيدان  فإن 
رحلة  ستكون  حيث  أمس،  مساء  باريس، 
بها  قام  التي  الرحالت  ضمن  من  أخرى 
سان  تدريبه  إمكانية  لمناقشة  وكيله  مع  سابقا 
المؤشرات  كل  أن  من  الرغم  على  جيرمان، 
تقول إن غالتييه، مدرب نيس السابق، سيكون 
هو المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، 

أمير  مع  أخيرا  اجتماعا  سيعقد  زيدان  لكن 
قطر، حيث تم تفعيل أحد شروطه التي طالب 
بها وهي قرب رحيل النجم البرازيلي نيمار« 

عن الفريق الباريسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن »التعاقد مع زيدان 
يعد هاجسا ألمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 
النادي  مالك  مع  زيدان  لقاءات  يفسر  وهذا 
الباريسي  »العرض  وتابعت:  الباريسي«، 
المقدم لزيدان سيكون لمدة 3 مواسم، وبراتب 
سنوي 25 مليون يورو، مع منح زيدان حرية 
تدريب المنتخب الفرنسي، حال حصوله على 
عرض، كما أن الراتب قابل للزيادة إلى 33 
شددت  فقد  ذلك،  ومع  سنويا«،  يورو  مليون 

غالتييه  فرص  أن  على  اإلسبانية  الصحيفة 
سان  باريس  تدريب  لتولي  كبيرة  مازالت 
جيرمان خلفا لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
القليلة  األيام  خالل  منصبه  من  سيقال  الذي 

المقبلة.
ريال  عن  رحيله  بعد  عمل  بال  زيدان  ويبقى 
عدة  ورفض   ،2021 عام  في صيف  مدريد 
عروض على أمل قيادة منتخب فرنسا، وذلك 
المرشحين  أبرز  ويعد  لتقارير صحفية،  وفقا 
عقد  تجديد  عدم  حال  فرنسا،  منتخب  لقيادة 
ديديه ديشان، والذي سينتهي  الحالي  المدرب 

بنهاية منافسات مونديال قطر.
الوكاالت

تلقى رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أمس »الدعم غير 
المشروط« من جزر الكناري لتكون إحدى المقار لكأس العالم 2030 التي 

تسعى إسبانيا والبرتغال لتنظيمه بشكل مشترك.
وصرح روبياليس بذلك خالل زيارة جزر الكناري حيث التقى صباح أمس 
هذا  وفي  اإلسباني،  اإلقليم  هذا  حكومة  رئيس  توريس،  فيكتور  أنخيل  مع 
اللقاء تم التطرق إلى أمور أخرى، مثل إمكانية أن يلعب منتخب إسبانيا مرة 

أخرى في ملعب جران كناريا.
وأشار رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم إلى أنه سيتم اختيار مكان إقامة 

إلى  باإلضافة  أنه  إلى  مشيرا   ،2024 عام  أوائل  في   2030 العالم  كأس 
جزر الكناري، هناك »العديد من المناطق في إسبانيا« التي أبدت اهتمامها 

الستضافة هذا الحدث الرياضي.
كما ذكر روبياليس بأن معايير استضافة كأس العالم يحددها االتحاد الدولي 

لكرة القدم، ولن تعرف قبل أكتوبر أو نوفمبر القادمين.
جران  جزيرة  في  روخا«  »ال  منتخب  خاضها  مباراة  آخر  تاريخ  ويعود 

كناريا إلى 18 نوفمبر عام 2018 وكانت ودية أمام البوسنة والهرسك.
الوكاالت

رئي�س التحاد الإ�شباني يتلقى دعما غير م�شروط من رئي�س حكومة الإقليم

جزر الكناري تطلب الم�صاركة في ا�صت�صافة مونديال 2030

بعد تفعيل البي اأ�س جي اأحد �شروطه لتدريب الفريق

زيدان ي�صافر لعقد اجتماع اأخير مع اأمير قطر 

العملية �شتتم تحت مبداأ »من ياأتي اأول يخدم اأول«

»الفيفا« يعلن موعد انطالق المرحلة 
الجديدة لبيع تذاكر مونديال قطر
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ريا�ضي

أعلن االتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي، إقامة لقاء ودي بين 
قدامى المنتخب الوطني ونظرائهم من »نسور قرطاج«، في مواجهة 

استعراضية تعكس العالقات التاريخية واألخوية بين الشعبين.
وأكد االتحاد التونسي أن هذه المباراة ستقام بمناسبة الذكرى 60 الستقالل 

الجزائر، وتأتي بعد اتفاق مع السفارة الجزائرية في تونس، وقد رافق البيان 
صورة لرئيس االتحاد وديع الجريء مع السفير الجزائري عزوز باعالل، 

بعد اجتماع جمع الطرفين لالتفاق على تنظيم هذا الحدث.
واعتبر االتحاد أن هذه المباراة هي رمزية باألساس، مذكراً بأن النواة 

األولى للمنتخب الوطني التي تكون حينها من فريق جبهة التحرير الوطني 
الجزائري، كانت قد انطلقت في تونس، وبالتحديد بتاريخ 9 من ماي 

.1958
وسيتم اإلعالن الحقا، عن الملعب الذي سيحتضن اللقاء، فيما من المتوقع 

أن يحضر عدد كبير من نجوم المنتخبين ومن أجيال مختلفة، تكريما للشعب 
الجزائري ولهذه الذكرى الخالدة، التي تعتبر كذلك حدثا تاريخياً وعزيزاً 

لكل التونسيين، حسبما أكدته وسائل اإلعالم التونسية أمس.
ق.ر

بات المنتخب الوطني لكرة القدم 
ألقل من 18 سنة، أمام حتمية 

الفوز ضد نظيره الفرنسي اليوم، 
في المقابلة المقررة بملعب احمد 
زبانة بداية من الثامنة مساء، من 
اجل اقتطاع تأشيرة المرور الى 
الدور نصف النهائي من دورة 
العاب البحر االبيض المتوسط 

وهران 2022 ، لحساب الجولة 
الثالثة و االخيرة من المجموعة 

االولى .
فبعد بدايتهم الموفقة في الدورة، 

بفوزهم على منتخب اسبانيا 
بنتيجة يوم االحد المنصرم، 

تجرع رفاق محمد رفيق عمر 

هزيمة مفاجئة وغير متوقعة امام 
المنتخب المغربي اول أمس، 

اخلطت حسابات التشكيلة الوطنية 
صاحبة المركز الثاني ب3 نقاط، 
والمطالبة بتحقيق االنتفاضة امام 

منتخب فرنسا صاحبة المركز 
االول ب4 نقاط، المتعادل امام 

اسبانيا بعد ان تفوق على المغرب 
في المقابلة األولى.

وعن حظوظ المنتخب الوطني 
في المنافسة، أكد المدرب الوطني 

مرادي سالطني - الذي سيفقد 
خدمات مدافع شباب بلوزداد فؤاد 

حنفوق الذي طرد في مواجهة 
المغرب-« انه لم يعد امام اشباله 

خيارا مطروحا سوى التفوق 
على منتخب فرنسا من اجل 

بلوغ الدور المقبل مضيفا » ان 
المنتخب الوطني يجب ان يعود 

لطريقة لعبه التي اعتمدها في 
المواجهة االولى امام اسبانيا من 
اجل تجنب اقصاء مبكر وتحقيق 
الهدف المسطر المتمثل في بلوغ 

المربع االخير من المنافسة ».
وفي المواجهة االخرى لحساب 

نفس المجموعة، المقررة بملعب 
مرسى الحجاج، سيواجه منتخب 

اسبانيا، الذي ال يحتاج سوى 
لنقطة واحدة من اجل التأهل.

وفي المجموعة الثانية، سيتنافس 

منتخبا تركيا والبرتغال 
المتقاسمان للمركز الثاني بـ3 
نقاط، عن بعد من اجل بلوغ 

المربع االخير، من خالل 
مواجهتيهما على التوالي إليطاليا 

)المركز األول ب6 نقاط( و 
اليونان المقصى من المنافسة.
وتجدر اإلشارة ان صاحبي 

المركزين االول والثاني من كل 
مجموعة سيتأهالن الى الدور 

نصف النهائي، المقرر يوم السبت 
المقبل، على ان تقام المقابلة 

النهائية يوم الثالثاء 5 جويلية 
بالمركب االولمبي ميلود هدفي.

ق.ر

ال�صنغالي �صاني يحتل ال�صدارة يليه 

الم�صري �صالح

محرز ثالث الالعبين 
الأفارقة الأعلى اأجرا

أصبح نجم بايرن ميونخ السنغالي ساديو ماني الالعب 
اإلفريقي األعلى أجراً في بطولة العالم، بعد تجاوزه زميله 

السابق في فريق ليفربول الدولي المصري محمد صالح، في 
الوقت الذي يحتل الدولي الجزائري رياض محرز المركز 

الثالث.
واختار ساديو ماني هذا الصيف إنهاء رحلته التي استمرت 

6 سنوات مع ليفربول، قبل عام من انتهاء عقده، حيث انتقل 
النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ حتى يكسب الريدز 30 

مليون جنيه إسترليني، بينما يتلقى الالعب البالغ من العمر 
30 عاما ما يعادل 250000 جنيها إسترلينيا أسبوعيا.

وتعتبر الرواتب حاليا نقطة شائكة في محادثات ليفربول مع 
محمد صالح، حتى قبل عام من انتهاء عقده في أنفيلد، حيث 
يتبنى ليفربول هيكال ثابتا لألجور، لكن سيتعين على النادي 
كسرها للحفاظ على خدمات صالح، وهو ما قالت التقارير 

إنه يحاول لكسب 400 ألف جنيه إسترليني في األسبوع، مع 
العلم أنه يكسب حالًيا 220 ألف جنيه إسترليني في األسبوع، 

ويحتل المرتبة الثانية بعد ماني.
وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن قائمة الالعبين 

األفارقة األعلى أجرا في العالم ضمت الجزائري رياض 
محرز العب مانشستر سيتي الذي تقاسم المركز الثالث مع 
أرسنال والعب الوسط الغاني توماس بارتي براتب 200 
ألف جنيه أسبوعيا، وذهب المركز الخامس إلى أندريه أيو 
العب السد القطري براتب 180 ألف جنيه أسبوعيا، يليه 

المغربي أشرف حكيمي العب باريس سان جيرمان الفرنسي 
براتب 176 ألف جنيه.

وعد جماهير النادي باأن يكون المو�صم القادم 

اأف�صل من �صابقه

باليلي يلمح لبقائه مع 
بري�ست الفرن�سي

 وجه الدولي الجزائري يوسف باليلي رسالة حاسمة، أوضح 
من خاللها بشكل كبير مستقبله االحترافي والنادي الذي 

سيحمل ألوانه في الموسم المقبل، بعدما بات الالعب المتواجد 
حرا من أي التزام خالل الفترة الحالية، قريبا من حسم 

األمور مع فريق ملعب بريست الذي حمل ألوانه منذ جانفي 
الماضي، قادما إليه في صفقة مجانية من قطر القطري، لمدة 

6 أشهر.
ونشر المنتخب الوطني ما يمكن اعتباره رسالة أخيرة 
وفاصلة بخصوص وضعيته، والتي تمثلت في فيديو 

ألهدافه وتمريراته ولقطاته الجميلة رفقة بريست خالل 
الموسم الماضي، وكتب باليلي عبر حسابه الشخصي على 
»أنستغرام«: »الموسم القادم سيكون أفضل بكثير إن شاء 

الله«.
وظهر جليا أن العب الوسط الجزائري قرر وبصفة رسمية 

عدم تغيير األجواء ومواصلة مغامرته مع »القراصنة«، 
خاصة أن مكانته مع الفريق كأساسي باتت مضمونة منذ 

البداية، عكس ما كان عليه الحال لو انتقل لفريق أقوى.
وكان غريغوري لورينزي، المدير الرياضي لبريست، قد 

أكد منذ يومين أن المفاوضات مع باليلي تسير في الطريق 
الصحيح، لكن دون توقيع رسمي حتى اآلن، بسبب رغبة 

الالعب في الحصول على زيادة في راتبه الشهري.
ت�صعى للم�صاهمة في البنى التحتية والتنمية 

في الجزائر

�سركة قطرية تعر�ض 
ال�ستثمار في وفاق �سطيف

 كشفت إدارة وفاق سطيف أن أبدت عن حصولها على 
عرض من احدى الشركات القطرية، والتي عبرت نيتها 

في نيتها االستثمار في نادي وفاق سطيف، من خالل شراء 
بعض أسهم الفريق.

وأكدت إدارة الوفاق السطايفي في بيان رسمي عبر موقعها 
اإللكتروني، تلقيها مراسلة من احدى الشركات القطرية، بنية 

شراء أسهم في الفريق، مضيفا بأن الشركة القطرية، أكدت 
نيتها في االستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية في 

الجزائر.
وتبدو الشركة القطرية وكأنها تمثل مخرجا للمشاكل المالية 

التي لطالما عانى منها النسر األسود خالل المواسم الماضية، 
في حال تمت الصفقة التي من المقرر أن يتم اإلعالن عن 

تفاصيلها خالل األيام القليلة القادمة.
ق.ر

أكد محافظ الطبعة ال 19 لأللعاب المتوسطية 
وهران2022- محمد عزيز درواز أمس 
بوهران، على أهمية تعزيز التنسيق بين 

األكاديميين والرياضيين من أجل النهوض 
مجددا بالرياضة الجزائرية مع وضع استراتيجية 

مشتركة للرفع من مستواها.
واعتبر درواز، خالل افتتاح الملتقى العلمي 

لأللعاب المتوسطية وهران2022- المنظم من 
قبل اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية، 

بالشراكة مع المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا 
الرياضة بدالي إبراهيم أنه »يجب العمل حاليا 
على تعزيز التعاون و التنسيق بين األكاديميين 
من أساتذة وهيئات جامعية وبين الميدانيين في 

قطاع الرياضة من فدراليات و نوادي ومدربين 
من أجل العمل في اتجاه واحد لتطوير الرياضة 

الوطنية«، وشدد على أهمية  »وضع استراتيجية 

مشتركة بين قطاعي التعليم العالي و البحث 
العلمي و الشباب و الرياضة و تسطير برامج 

و أهداف مشتركة من أجل وضع القدرات 
الجزائرية الالزمة في خدمة الرياضة الوطنية و 

الرفع منها«.
وأشار نفس المسؤول الى أن اإلضافة التي يمكن 

أن يحصل عليها المدرب من مساعده أو من 
طبيب الفريق أو أخصائي التغذية أو المحضر 
البدني أو النفسي »قيمة جدا ال يمكن االستغناء 
عنها أو تعويضها«، مبرزا بأن »تخصصات 

علمية أخرى غير معروفة يمكن أن تسجل 
حضورها في الرياضة وتساهم في تطويرها«، 

مضيفا أن الجانب العلمي واسع ومتشعب 
وضروري »ويجب على القطاع الرياضي 

االستثمار فيه وفي إطاراته والهيئات التي تمثله 
إلى أقصى درجة«.

 من جانبه أكد األستاذ فتحي بلغول مدير 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة 

بدالي ابراهيم على ضرورة التقريب بين 
األكاديمي والميداني بالنظر إلى الكفاءات 

الجزائرية الهامة التي تضمها مؤسسات التعليم 
العالي والتي يمكنها أن تنشط قطاع الرياضة في 

كافة التخصصات.
وأوضح نفس المصدر أن هذا اللقاء يعتبر فرصة 
للعلميين والفاعلين في الميدان الرياضي والحركة 

الجمعوية للوصول إلى تقريب وجهات النظر 
العلمية والتطبيقية في الميدان«، وقد عرفت 

أشغال اليوم األول لهذا المؤتمر الذي يدوم يومين 
تقديم عدة مداخالت على غرار »الرياضة 

والمواطنة« و »علم القياس في الرياضة« و 
»الرياضة والتقريب بين الشعوب« وغيرها.

ق.ر/واج

درواز يفتتح الملتقى العلمي لالألعاب المتو�صطية بوهران، وي�صرح

»تعزيز التن�سيق بين الأكاديميين والريا�سيين مهم لتطوير الريا�سة«

المواجهة �صتقام بمنا�صبة الذكرى الـ60 لعيد اال�صتقالل

اأ�ساطير تون�ض والجزائر في مباراة ودية ا�ستعرا�سية

�صيواجهون فرن�صا اليوم في دورة كرة القدم باالألعاب المتو�صطية

»الخ�سر« م�سرون على الفوز من اأجل بلوغ الدور ن�سف النهائي
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إشـهـــار

الدورة الثامنة للجنة العليا امل�صرتكة اجلزائرية-امل�صرية

 زغدار يفتتح اأ�شغال الدورة الرابعة 
للجنة املتابعة التح�شريية 

اإفتتح، اأم�س، باجلزائر العا�صمة، وزير ال�صناعة، اأحمد زغدار، رفقة الوزيرة امل�صرية للتعاون الدويل، رانيا امل�صاط، اأ�صغال الدورة 

الرابعة للجنة املتابعة التح�صريية للدورة الثامنة للجنة امل�صرتكة العليا اجلزائرية- امل�صرية.

الطريق العابر لل�صحراء

البلدان الأع�شاء ترحب باإن�شاء رواق اقت�شادي

 توقيـــف املعتـــدي على ممر�شتيـــن
 مب�شت�شفـــى بنـــي م�شـــو�س

استهل زغدار كلمته االفتتاحية بالتذكير بتزامن انعقاد 
هذه الدورة مع محطتين تاريخيتين في حياة الشعبين 

وهما عيد االستقالل في الجزائر وعيد الثورة في 
مصر يتخللهما عيد األضحى المبارك.

كما ركز على أن هذا اللقاء يعكس "اإلرادة السياسية 
الصادقة" التي تحذو قائدي البلدين "وعزمهما 

على االرتقاء بعالقات األخوة والتعاون بين البلدين 
الشقيقين إلى مستوى الشراكة االستراتيجية بما يحقق 

مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور 
والرقي".

وأوضح زغدار ان االجتماع الذي يتراسه، والذي 
يأتي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، يعتبر محطة 

إلجراء تقييم "شامل وموضوعي" للتعاون بين البلدين 
واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه قصد "تثمينه 

وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون 
من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط 

عملية لحلها".
واعتبر وزير الصناعة أن حصيلة ما أنجز "ال 
ترقى الى مستوى طموحات الشعبين وإمكانات 

البلدين وإرادة السلطات في البلدين"، مما يفرض-
حسبه- على الطرفين "مراجعة" للتعاون والشراكات 
لتأسيس انطالقة "متجددة ترتكز على أسس وضوابط 

موضوعية".
وأوضح الوزير أن هذه االنطالقة مرهونة ب"انخراط 

كافة القطاعات والسيما المتعاملين االقتصاديين في 
البلدين" لبناء تعاون ومبادالت جديدة تعزز العالقات 

بين الدولتين وتضمن استفادة مثلى لإلمكانيات 
والفرص المتاحة"وكذا "تبادل المنافع والمكاسب على 

أساس مبدأ رابح-رابح".
كما اكد زغدار أن نجاح هذا التعاون الثنائي مربوط 

بارساء منظومة قانونية "مستقرة تعزز الثقة 
لدى المتعاملين االقتصاديين وتعطيهم الضمانات 
والتحفيزات الالزمة". وأشاد الى انضمام البلدين 

الى منطقة التبادل الحر االفريقية، الشيء الذي يحث 
-حسبه- إلى "مزيد من التنسيق والتعاون قصد إنشاء 
استثمارات مشتركة في قطاعات الصناعة والفالحة 

والتجارة والخدمات للولوج معا إلى األسواق االفريقية 
الواعدة وتعظيم االستفادة من المزايا والفرص التي 

تمنحها هذه المنطقة للدول اإلفريقية األعضاء".
وأبدى زغدار اقتناعه بأن لجنة المتابعة التحضيرية 

للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية- 
المصرية ستدرس الملفات "بكل مرونة وفاعلية" 

للخروج بتوصيات ومحاور عمل من شأنها أن تعطي 
ديناميكية جديدة تدفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو 

األفضل وتهيئ األرضية لعقد الدورة الثامنة للجنة 
المشتركة العليا للتعاون في أحسن األحوال".

من جهتها اعربت الوزيرة المصرية للتعاون الدولي 
عن سعادتها بزيارة الجزائر، مؤكدة أن سعادتها اكبر 

كون زيارتها تتزامن واقتراب االحتفال بالعيد الستين 
لالستقالل، كما نقلت للجزائر وشعبها "تحيات وتقدير 

الحكومة المصرية برئاسة دولة الدكتور مصطفى 
مدبولي"، وكذا اهتمام كافة الوزراء المصريين 

"بالعمل على إحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك 
بعد الجزائر، انطالقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح 

السيسي".
وأوضحت المشاط في كلمتها أن عدم انعقاد اللجنة 
المشتركة منذ فترة طويلة، "لم يمنع من استمرار 

التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى المستويات"، 
مذكرة في هذا الصدد أن الجزائر هي أول بلد يزوره 

الرئيس المصري عام 2014، و منوهة للزيارة 
الرسمية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 

لمصر شهر يناير الماضي.
وتظل -حسبها- للجنة العليا وانتظام اجتماعاتها أهمية 
كبيرة نظرا لدورها "الفعال كمظلة تنتظم تحتها كافة 
أطر التعاون الثنائي، وآلية لتنمية وتطوير العالقات 

المشتركة في كافة المجاالت، ومناسبة مهمة للتشاور 
وتبادل الرؤى واألفكار".

واعتبرت أن المقترحات الرامية الى تطوير التعاون 
الثنائي بين البلدين "تعبر عن اهتمام الجانب المصري 

بدفع عالقات التعاون المشتركة إلى أفاق عالية من 
خالل تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات 

خالل اجتماعات اللجنة المشتركة".

كما عرضت بعض هذه المقترحات السيما تلك التي 
تتعلق بالمساهمة في تحقيق االمن الغذائي، النقل 
البحري والجوي، وتلك التي تشمل كافة مجاالت 

التعاون االقتصادي والفني والعالقات الثقافية والعلمية 
واالعالمية والدينية، فضال عن مجاالت الطاقة 

واالسكان والصحة والدواء واالتصاالت وغيرها، 
كما أشارت الى أن صدور قانون جديد لالستثمار في 

الجزائر سيساهم في "خلق مناخ جاذب وتوفير بيئة 
مناسبة لألعمال والشراكات".

وأكدت المشاط على العمل "على تذليل كافة العقبات 
لتعزيز التعاون والتركيز على القطاعات الفعالة 

وذات المردود اإليجابي السريع للبلدين لما تواجهه 
من تحديات متشابهة" .واوضحت الوزيرة المصرية 
أن الهدف الرئيسي من االجتماع التحضيري للدورة 

الثامنة للجنة العليا المشتركة هو "تحقيق تكامل 
اقتصادي وإزالة كافة المعوقات التي تعترض زيادة 

حجم المبادالت التجارية بين البلدين وكذلك زيادة حجم 
االستثمارات المشتركة بينهما".

وتوقعت تنامي االستثمارات المشتركة بين البلدين، 
مع التطلع "لبحث آفاق جديدة للتعاون والنفاذ المشترك 

لألسواق األفريقية"، كما اعربت عن سعي مصر 
لتوطين صناعة الدواء، متمنية أن يتم التوصل لتعاون 

مثمر مع الجزائر في هذا المجال الواعد.

رحبت الدول األعضاء في لجنة 
الربط للطريق العابر للصحراء أول 

أمس بالمدية, باالتفاق على إنشاء 
"رواق اقتصادي" لتثمين مشروع 

هذه المنشأة الضخمة التي تمتد على 
مسافة 10 آالف كلم, لفائدة اقتصاد 

البلدان المعنية وسكانها.
أبرز وزراء األشغال العمومية 

والتجهيز للدول األعضاء في لجنة 
الربط للطريق العابر للصحراء 

)الجزائر ,تونس , النيجر, نيجيريا, 
مالي وتشاد( خالل زيارتهم لمحور 

الطريق السيار شمال-جنوب, 
الرابط بين الشفة و البرواقية, على 
مسافة 53 كلم, "أهمية تجسيد هذا 
الرواق االقتصادي الذي سيعزز 

التنسيق بين هذه الدول".
وشدد وزير التجهيز النيجيري, 

غادو صابو موكطار, في 
إطار تسريع تجسيد هذه اآللية 

االقتصادية الجديدة, على 
"ضرورة تواصل البلدان اإلفريقية 

فيما بينها" بغرض مواجهة 
التحديات الكبرى التي تنتظر 
القارة األفريقية.وقال انه "من 

المهم و الملح إرساء تواصل فيما 
بين البلدان األفريقية, سيما البلدان 
المعنية بالطريق العابر للصحراء, 
من أجل مواجهة التحديات الكبرى 

التي تواجه القارة".
كما يرى الوزير النيجيري أن 

سكان إفريقيا "في حاجة ماسة إلى 
هذا الرواق", معربا عن أمله في 
"االستغالل األمثل لهذه المنشأة, 
كي يكون لها تأثير حقيقي على 
التبادالت االقتصادية والتجارية 

بين الدول المعنية". وأضاف 
غادو صابو موكتار "نحن نسعى 
بالتعاون مع الدول األعضاء في 

لجنة الربط من اجل رفع مستوى 
التبادالت في منطقة التجارة الحرة 
للقارة اإلفريقية إلى 50 بالمائة أو 
حتى أكثر, مقابل 3 بالمائة حاليا".

من جهتها, أعربت وزيرة التجهيز 
والسكن التونسية, سارة زفراني, 
عن "استعداد بلدها تونس لتعزيز 
التبادالت االقتصادية والتجارية 

والتقنية مع دول الجوار".وأكدت 
أن بلدها سيقدم مساهمته في تجسيد 

هذا الرواق االقتصادي وتثمين 
المنشات الطرقية من اجل تطوير 

وتحديث شبكة الطرق التونسية 
المتاخمة للطريق العابر للصحراء 

, لتحقيق األهداف التي حددتها 
حكومات البلدان المعنية".

لإلشارة, انتقل وفد من وزراء 
قطاع األشغال العمومية و 

التجهيز المشاركين أمس االثنين 

في الدورة ال73 للجنة الربط 
للطريق العابر للصحراء, إلى 
محور الطريق السيار شمال-
جنوب, الشفة -البرواقية, من 
أجل معاينة انجازات الجزائر 

في مجال منشآت الطرق.واتفق 
وزراء قطاع األشغال العمومية و 

التجهيزات للدول األعضاء في هذا 
المشروع, خالل هذه الدورة, على 
ضرورة تسريع عملية إنشاء رواق 

اقتصادي, ثمرة تثمين مشروع 
الطريق العابر للصحراء.

وأوضح األمين العام للجنة الربط 
للطريق العابر للصحراء, محمد 

عيادي, خالل ندوة صحفية نشطها 
, أمس االثنين , على هامش 

هذه الدورة, أن هذا االتفاق يأتي 
اثر دراسة أنجزها مؤتمر األمم 

المتحدة للتجارة و التنمية, أوصت 
بإنشاء رواق اقتصادي عبر آلية 
إقليمية تضمن تنسيق "فعال" بين 
البلدان األعضاء من اجل تثمين 

الطريق العابر للصحراء.وأضاف 
أن هذا التثمين ينبغي أن يمر عبر 
تسهيل العبور و النقل و التجارة 

و توفير االستثمارات, موازاة مع 
تجسيد منطقة التبادل الحر القارية 

اإلفريقية.
ف. م

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر، 
من توقيف المتشبه في تورطه في 

االعتداء أول أمس، على ممرضتين 
بالقرب من مستشفى بني مسوس 

الجامعي بالجزائر العاصمة، حسب 
ما أفاد به، أمس، بيان لذات المصالح. 

وأوضح ذات المصدر، أنه "بعد أقل 
من 24 ساعة من اقترافه لجريمة 
قتل راحت ضحيتها سيدة بالقرب 

من مستشفى بني مسوس )الجزائر 
العاصمة( وإصابة أخرى بجروح 

بليغة، ومباشرة بعد فتح تحقيق تحت 

إشراف النيابة المختصة، تمكنت 
مصالح أمن والية الجزائر من توقيف 

المشتبه فيه البالغ من العمر 31 
سنة، يقطن بالجزائر العاصمة، مع 

استرجاع أداة الجريمة.«
واأج

ق.و
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  حققت العروض المسرحية 
المقدمة في إطار األيام الوطنية 

األولى لمسرح الشارع التي 
اختتمت فعالياتها مساء أمس 
األول، بوهران إقباال منقطع 

النظير للجمهور الذي استمتع 
بأعمال فنية رائعة تزامنت مع 
ألعاب البحر األبيض المتوسط 

وهران - 2022.
  واستقطبت هذه التظاهرة 

التي دامت أربعة أيام 
2.500 متفرجا في اليوم 

لحضور العروض المبرمجة 
التي شملت مختلف األلوان 

المسرحية على غرار مسرح 
الشارع ومسرح العرائس و فن 
الدمى ) التكلم البطني (، وفن 
االرتجال واأللعاب البهلوانية 

وفن الحكاية من تقديم 
مسرحيين من سيدي بلعباس 

ووهران وعين الصفراء .
  وكان هذا الموعد الثقافي 
الذي يعد أول تجربة بمدينة 
وهران مهد مسرح الحلقة 

ناجحا بكل المقاييس بشهادة 

الجمهور الذي تفاعل مع 
العروض والفنانين، كما لقي 
دعم من طرف وزارة الثقافة 
و الفنون والسلطات المحلية 

الستمرارية هذه التظاهرة 
حسب مدير المسرح الجهوي 

»عبد القادر علولة » مراد 
سنوسي.

  وقد تحولت فضاءات عروس 
البحر األبيض المتوسط إلى 

ركح مفتوح للفرجة و اإلبداع 
من خالل تقديم 32 عرضا 

لتلبية الطلبات القوية للجمهور 
الشغوف بالفن الرابع و الذي 

وجد نفسه وجها لوجه أمام 
فنان كان يشاهده فوق خشبة 
مؤسسة المسرح الجهوي » 

عبد القادر علولة« أو في 
مسارح أخرى.

  وتم تقديم هذه العروض 
بالفضاء الكائن بالحي الشعبي 

الدرب و بحديقتي » سيدي 
امحمد » و » المتوسطية » 
و المعلم األثري الحمامات 

التركية و بساحة أول نوفمبر 

وبواجهة البحر و المقاهي 
وبمواقع أخرى بمناطق ببطيوة 
و السانية، وكذا ألول مرة على 
متن القطار الرابط بين وهران 

وسيدي بلعباس من تنشيط 
الحكواتي ماحي صديق فيما 
نشط الحكواتي أمين ميسوم 

جزء من رحلة وهران الجزائر 
العاصمة .

  وسمحت هذه التظاهرة 
المسرحية لهواة الفن الرابع 

من اكتشاف تجارب فنية 
جديدة ووجوه شابة موهوبة 
على غرار ما قدمه الشاب 

ماسي من عروض حول فن 
الدمى ) فونتغيلوك ( و الفرقة 

المسرحية التي تم تكوينها 
مؤخرا بالمؤسسة المذكورة 

والتي أدت بنجاح مسرحية » 
عطيل الغيار » المقتبسة عن 

المسرحية المشهورة لوليام 
شكسبير ومن إعداد وإخراج 

سمير بوعناني و أداء مجموعة 
من الشباب الجامعيين.

  كما كان لألطفال نصيبهم من 

عروض مسرح العرائس حيث 
قدم كل عبد القادر الخالق 
هواري مسرحة »الملك 

الحيران » وسعيد ميسوم 
عمل فني يحمل عنوان » 

جولة في الجزائر »، يبرز 
فيه مختلف أنواع الرقص 

الشعبي الجزائري و عرض 
آخر يحمل عنوان » ارتلو 
الغيار« فيما قدمت فرقة » 

بتشو« عروض في األلعاب 
البهالوانية .

  وقد تم تنظيم األيام الوطنية 
األولى لمسرح الشارع 

لجنة تنظيم حفلي افتتاح و 
اختتام الطبعة 19 لأللعاب 
المتوسطية ووزارة الثقافة 
والفنون، فيما قام المسرح 

الجهوي »عبد القادر علولة 
» بتنفيذ برنامج هذه التظاهرة 

المسرحية .

 الألعاب املتو�سطية بوهران

 اإقبال منقطع النظري على عرو�س م�شرح ال�شارع

معار�س تربز 
تاريخ مقاومة 

الأمري عبد القادر 
مبع�شكر

   افتتحت أمس األول، بوسط مدينة سيق )والية معسكر(، 
معارض تبرز تاريخ مقاومة األمير عبد القادر للجيش 

االستعماري الفرنسي، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني 
المرافق أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران ـ 2022 من 25 

يونيو إلى 6 يوليو 2022 حسبما لوحظ.
   وتتضمن هذه المعارض المنظمة من طرف مديرية الثقافة و 

الفنون عرض ملصقات مرفقة بصور تسلط الضوء على المعالم 
األثرية، التي تؤرخ لفترة مقاومة األمير عبد القادر ضد الجيش 
االستعماري الفرنسي منها »دار القيادة« و«محكمة« مؤسس 

الدولة الجزائرية و »الزمالة«، التي تعد العاصمة المتنقلة لهذه 
الشخصية التاريخية ببلدية سيدي قادة فضال عنى شجرة الدردارة 

ببلدية غريس.
   كما تشتمل هذه التظاهرة التي تتواصل طيلة منافسات األلعاب 
المتوسطية وهران ـ 2022 على عرض 30 لوحة زيتية تبرز 
المسيرة النضالية لألمير عبد القادر و كذا حياته في المنفى في 
الفترة من 1848 إلى 1883، إلى جانب عدد من المجسمات 
الفنية ذات صلة بفترة قيادة األمير للدولة الجزائرية المعاصرة 

منها مجسم يبرز مبايعته أمام شجرة الدردارة بغريس بتاريخ 27 
نوفمبر 1832.

  وشهدت هذه المعارض إقبال الزوار ملفتا للنظر السيما من فئة 
الشباب الذين جاءوا الكتشاف المسيرة النضالية البطولية لألمير 

عبد القادر، و منهم الشاب محمد و هو طالب بجامعة معسكر الذي 
يهتم كثيرا بتاريخ مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة و يتابع بشغف 

كل التظاهرات التي تقام تمجيدا لهذه الشخصية التاريخية.
  ولإلشارة يتضمن البرنامج الثقافي و الفني المرافق أللعاب 

البحر األبيض المتوسط وهران ـ 2022 و الذي يستهدف مدينتي 
سيق و معسكر العديد من الفقرات و األنشطة الثرية منها معارض 
ألعالم المنطقة و المنتوجات الحرفية التقليدية، وكذا عرض لكتب 
تبرز التراث الثقافي المحلي و تاريخ األمير عبد القادر فضال عن 

إقامة أبواب مفتوحة حول المعالم األثرية و التاريخية للجهة.
  كما يتضمن هذا البرنامج الذي سيتواصل طيلة أيام منافسات 

األلعاب المتوسطية تقديم استعراضات فلكلورية و إقامة سهرات 
فنية في مختلف الطبوع الغنائية والموسيقية من تنشيط فرق 
فنية ثقافية محلية إضافة إلى تقديم عروض مسرحية للكبار 

لجمعيات ثقافية بالوالية و عرض أفالم سينمائية جزائرية و تنظيم 
محاضرات وندوات فكرية.

  

يسافر الجمهور في رحلة إلى تاريخ العمالت في معرض حول مسكوكات 
الدول المشاركة في األلعاب المتوسطية وهران 2022، والذي انطلقت فعالياته 

أمس األول، بالمتحف العمومي الوطني »أحمد زبانة » للمدينة .
  ويتضمن هذا المعرض الذي يدخل في إطار االحتفال بالذكرى الستين لعيدي 
االستقالل و الشباب صور لزهاء 18 عملة محفوظة بالمتحف الوطني » أحمد 
زبانة »، وتمثل لبعض الدولة مشاركة في الدورة 19 لأللعاب البحر األبيض 

المتوسط، منها قطعتين للجزائر تم ضربهما في سنتي 1823 و 1840 )فترة 
االمير عبد القادر(، من النحاس و الفضة.

  ويكتشف الزائر لهذا المعرض الذي يتواصل إلى غاية 5 يوليو القادم، هذه 
النقود التي يعود تاريخ ضربها إلى القرن الثامن عشر لبعض الدول المشاركة 

في هذه التظاهرة الرياضية على غرار الجزائر و تونس و ليبيا و سوريا و 
لبنان و مصر و تركيا واسبانيا و برتغال و فرنسا و اليونان و سان مارينو و 

ألبانيا و صريبا و إمارة موناكو وغيرها .
  وتبرز هذه الصور وصفا دقيقا لظهر ووجه العمالت المعروضة و التي تمثل 

17 دولة من البحر األبيض المتوسط و معلومات أخرى حول اسم الحاكم و 
تاريخ و مكان الضرب و اسم العملة و نوعية المعدن المصنوعة بها هذه النقود 

و التي أغلبها من النحاس و الفضة و البرونز .
  و موازاة مع هذا المعرض المنظم من طرف متحف » أحمد زبانة »، تم 

إقامة معرض ثاني يتضمن 13 صورة عن المعالم التاريخية لوهران و كتب 
حول الجغرافيين و الكتاب الذين أرخوا لهذه المدينة التي تعتبر عروس البحر 

األبيض المتوسط .

رحلة عرب تاريخ امل�شكوكات لدول م�شاركة يف األعاب البحر 
الأبي�س املتو�شط

   اإليرادات المرتفعة التي حصدها العمل أّهلته ليصبح 
صاحب لقب رابع أعلى افتتاح في عطلة نهاية األسبوع 

بتاريخ استوديوهات »يونيفيرسال«، وثالث أفضل افتتاح 
محلي لفيلم ينتمي إلى السلسلة نفسها

 670  مليون دوالر، هو إجمالي اإليرادات التي 
 Jurassic( »حصدها فيلم »جوراسيك ورلد: الهيمنة

World Dominion( -، المعروض حاليا بدور 
السينما- خالل أول أسبوعين من عرضه، وهو ما أدهش 

ُصنّاعه أنفسهم، إذ تجاوزت أرباحه في عطلة نهاية 
األسبوع االفتتاحية 145 مليون دوالر، مما جعله يتصّدر 

شباك التذاكر.
   ليس هذا فحسب وإنما احتل المرتبة األولى كأفضل 

افتتاحية لفيلم غير خارق منذ َتَفّشي الجائحة، اإليرادات 
المرتفعة التي حصدها العمل حتى اآلن، أّهلته ليصبح 

صاحب لقب رابع أعلى افتتاح في عطلة نهاية األسبوع 
بتاريخ أستوديوهات »يونيفيرسال«، وثالث أفضل افتتاح 
Juras� )محلي لفيلم ينتمي إلى السلسلة نفسها بعد فيلمي 

sic World( بعام 2015 وفيلم »العالم الجوراسي: 
 Jurassic World: Fallen ( »المملكة الساقطة

Kingdom( في عام 2018.
  بل إنه وفي مفاجأة غير متوقعة تفوق كذلك على فيلم 

Ligh� )»ديزني« و«بيكسار« الجديد »اليت يير« 
tyear(  الذي صدر بالتوقيت نفسه ولم يجِن إال ما 
يقرب من 97 مليونا، لكن وعلى خالف ما تُبّشر به 

إيرادات الجزء الثالث من »جوراسيك ورلد«، إال أن 
معظم التقييمات الفنية التي نالها الفيلم جاءت متوسطة 

أو سلبية.
   فقد عاب النقاد على الكثير من نقاط الضعف التي 

تضمنها الفيلم، أهمها طوله المفرط كونه زاد على 

الساعتين وَضعف الحوار، بجانب قدرته فقط على التسلية 
مفتقرا لعاملي التشويق واإلثارة، حيث التوتر والرعب 

كانا ميّزا األفالم األولى التي قدمها سبيلبرغ بالتسعينيات 
مع أنها ُقّدمت حين كانت التكنولوجيا الرقمية جديدة 

نسبيا.
  من السلبيات األخرى تُخمة العمل بالكليشيهات، وإن 
كان العيب األكبر هو عدم استغالل ُصنّاعه الكثير من 

اإلمكانات الدرامية والكوميدية بل والمثيرة التي تضمنتها 
الحبكة بالفعل والمرور بها مرور الكرام.

  ولم تكتِف الشركة المنتجة باستقطاب جمهور السلسلة 
الجديدة وإنما قرروا كذلك جذب الجمهور القديم، وفي 

سبيل ذلك ضم العمل أبطال السلسلتين على رأسهم سام 
نيل، ولورا ديرن، وبرايس داالس هوارد، وكريس 

برات، وجيف غولدبلوم.
  من إيجابيات الفيلم الواضحة استغالل كل اإلمكانات 
التي تُتيحها تكنولوجيا المؤثرات الصوتية والبصرية، 

وهو ما سمح للعمل بالتألق على شاشات اآليماكس 
 )4D( وعند العرض بتقنية رباعية األبعاد )Imax(

وضاعف بدوره مبيعات التذاكر، حتى أن شاشات 
اآليماكس )400 قاعة( جنت بمفردها %25 من إجمالي 

إيرادات الفيلم.
  فيلم )Jurassic World: Dominion( هو الجزء 

 Jurassic( »الثالث وتتمة سلسلة »جوراسيك ورلد
World( التي بدأت في 2015، وهو أيضا العمل 

السادس واألخير في ما يخص سلسلة »جوراسيك بارك« 
)Jurassic Park( ككل والتي بدأت في 1993.

 أما حبكته فتبدأ بعد أن صارت الديناصورات جزءا من 
العالم، وبات على البشر التكيّف مع ذلك والبحث عن 
ُطرق للتأقلم من أجل استعادة التوازن على الكوكب.

  إال أن بعض العلماء يقررون استغالل التطور 
التكنولوجي الهائل في القيام بتعديالت جينية على تلك 

المخلوقات العمالقة بهدف السيطرة على المستقبل، مما 
يؤدي إلى خطر يُهدد بقاء البشرية، ومن ثّم ينشأ صراع 

متعدد الجبهات وتتوالى األحداث.

»جورا�شيك ورلد 3«.. الفيلم الذي خ�شر النقاد وربح 
�شباك التذاكر
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ميقاتي ي�شلم ت�شكيلة احلكومة للرئي�س عون 
 سلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، أمس، لرئيس البالد

 ميشال عون، تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد قرابة 6  أيام من تكليفه بذلك،
 حيث ذكرت بعض وسائل االعالم أن تشكيلة الحكومة تضم 24 وزيرا.

وقال ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون في قصر الرئاسة ببعبدا أمس، 
"سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة". وجرت 

على مدار اليومين السابقين االستشارات النيابية غير الملزمة بين ميقاتي 
والكتل النيابية لتشكيل حكومته. 

وكان ميقاتي قد دعا في وقت سابق القوى السياسية وجميع الفرقاء إلى 
تحمل المسؤولية, ونبذ الخالفات وتجاوز االنقسامات ووضع انقاذ لبنان 
وشعبه هدفا أمام الجميع, مشيرا إلى أنه يمد يده للجميع بإخالص وإرادة 
وطنية من أجل التعاون, ألن انقاذ لبنان مسؤولية جماعية وليست فردية.

وقال ميقاتي, بعد تكليفه برئاسة الحكومة, إن "لبنان بحاجة اليوم إلى  
سواعدنا جميعا. لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا إذا خسرنا الوطن. والمهم 

أن نعي أن الفرص ال تزال سانحة إلنقاذ ما يجب إنقاذه. نحن قادرون 
معا على انتشال  البلد من أزماته".

وتم في 23 يونيو الجاري إعادة تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة 
اللبنانية بعد االستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني 

ميشال عون مع الكتل النيابية.
وحصل ميقاتي على 54 صوتا من أصوات النواب, فيما حصل منافسه 
نواف سالم على 25 صوتا, بينما حصل سعد الحريري رئيس الحكومة 
األسبق و روعة الحالب على صوت واحد لكل منهما, بينما امتنع 46 

نائبا عن تسمية أي مرشح.
ومنذ أكثر من عامين ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير 

مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدوالر، 
وشح في الوقود واألدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائي.

لتمويل وارداتها من القمح

البنك الدويل يقر�س تون�س 
130 مليون دوالر 

أعلن البنك الدولي، عن منح تونس قرضا ماليا بقيمة 130 مليون دوالر 
لمواجهة التداعيات الغذائية، وتعزيز األمن الغذائي للبالد.

وقال البنك الدولي في بيان، أمس،: "قرر مجلس مديري البنك الدولي 
منح قرض لتونس بـ 130 مليون دوالر لمواجهة تداعيات الصراع في 

أوكرانيا على الوضع الغذائي".
وسيمّكن القرض من تمويل واردات تونس من القمح اللين التي تعتبر 

حياتية بالنسبة للبلد، الذي يواجه تحديات مالية واقتصادية صعبة. 
وبحسب البنك، سيوجه القرض أيضا لدعم عاجل لواردات تونس من 
الشعير الضروري، إلنتاج الحليب والبذر بالنسبة لصغار المزارعين 

خالل الموسم الفالحي القادم".

وحدات من اجلي�س ال�شحراوي ت�شتهدف 
قوات االحتالل املغربي بقطاع الفر�شية

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات استهدفت 
تخندقات قوات االحتالل المغربي، بقطاع الفرسية، حسبما أفاد به البيان 
العسكري رقم 570 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أول أمس.

وأوضح البيان - الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية - أن وحدات الجيش 
الصحراوي "قصفت تخندقات قوات االحتالل المغربي, بمنطقة روس 
أوديات الشديدة وبمنطقة روس لكصيبين, في قطاع الفرسية.« وكانت 

مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في 
وقت سابق, مستهدفة القوات المغربية بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق 
فدرة لغراب وفدرة العش ولعكد واكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد واودي 

الظمران.وأشار البيان, إلى تكبد قوات االحتالل المغربي "خسائر فادحة في 
األرواح والمعدات" على طول الجدار الرملي الفاصل.

ا�شكتلندا تعلن اإجراء اال�شتفتاء حول 
اال�شتقالل عن بريطانيا يف اأكتوبر

حددت الوزيرة األولى نيكوال ستيرجن يوم 19 أكتوبر 2023 موعدا 
لالستفتاء على استقالل اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وأكدت ستيرجن في خطاب أمام البرلمان االسكتلندي أول امس ، أن 
االستفتاء على االستقالل سيكون استشارًيا، تماًما مثل استفتاء خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي في عام 2016، فإن تصويت األغلبية بـ 
"نعم" لن يجعل اسكتلندا مستقلة على الفور.

وقالت إنه يجب أن يتم تمرير التشريع من قبل كل من البرلمانين في 
المملكة المتحدة واسكتلندا. وسيكون السؤال المطروح هو نفسه كما في 

تصويت 2014: "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".
وقالت الوزيرة األولى إنها طلبت من كبير مسؤولي القانون في اسكتلندا 
أن يسأل المحكمة العليا عما إذا كانت الحكومة االسكتلندية تتمتع بسلطة 

التشريع لالستفتاء االستشاري.
لكنها تقول إنه إذا قررت المحكمة العليا أن األمر ليس كذلك، فلن يكون 
هذا "نهاية األمر"، وقالت ستيرجن إن الخالف بشأن االستفتاء يجب أن 

"يحل ديمقراطًيا" مع حكومة المملكة المتحدة. وقالت الوزيرة األولى 
االسكتلندية إنها "مستعدة وراغبة" في التفاوض مع حكومة وستمنستر 

بشأن شروط إجراء استفتاء ثان على االستقالل.

استنكر المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي, 
أول أمس, بالجزائر العاصمة, الهجوم الدموي للشرطة المغربية 
واستخدامها القوة المفرطة, الجمعة الماضية, ضد مهاجرين غير 
شرعيين أفارقة حاولوا اجتياز جيب مليلية اإلسباني, , مؤكدا ان 

المغرب يستخدم عموما ورقة الهجرة غير الشرعية كوسيلة " للضغط 
و االبتزاز و لو على حساب األفارقة.» 

جاء ذلك خالل اجتماع للمنتدى الدبلوماسي بمقر السفارة الصحراوية 
بالجزائر, لدراسة اخر تطورات القضية الصحراوية, و كذا العنف 

المفرط المرتكب ضد المهاجرين غير الشرعيين االفارقة, والتي 
اسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 23 شخصا و سقوط عشرات 

الجرحى.وتعهد اعضاء المنتدى الدبلوماسي,  خالل االجتماع, بحث 
حكوماتهم على ادانة هذه "الجريمة النكراء" , بحق المهاجرين 

األفارقة, حتى ال تمر دون عقاب.
وفي تصريح للصحافة عقب االجتماع, قال سفير الجمهورية العربية 

الصحراوية, عبد القادر طالب عمر, " إن المغرب يستخدم الهجرة 
السرية كوسيلة لالبتزاز و الضغط السياسي ", منبها الى أن هذا النوع 

من الجرائم غالبا ما يرتبط بظرفية سياسية معينة.واستدل في هذا 
اإلطار, بإطالق المغرب ألكثر من 10.000  مهاجر غير شرعي, 

بينهم أطفال و قصر على اسبانيا الصائفة الماضية, انتقاما منها, بسبب 
استقبال اسبانيا للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي لالستشفاء.

كما ربط عبد القادر طالب عمر ما اقترفه نظام المخزن الجمعة 
الماضي, باجتماع حلف االطلسي " ناتو " بمدريد, و مساعي  المغرب 

لتقديم نفسه على أنه "  دركي يقتل و يعذب و ينتهك حقوق االنسان, 
مقابل أن يدفع له الغرب االموال و يغضوا الطرف عن الجرائم 

التي يرتكبها ضد الشعب الصحراوي,  و ضد حتى الشعب المغربي 
و المهاجرين األفارقة.» كما طالب السفير الصحراوي, بتحميل 
المسؤولية لمن قام بهذا الجرم, و عدم تركه  يفلت من العقاب. 

يشار الى أن الهجوم الدموي للشرطة المغربية و استخدامها القوة 
المفرطة ضد مهاجرين غير شرعيين افارقة , حاولوا الدخول الى 

جيب مليلية االسباني الجمعة الماضي, قوبل بتنديد دولي واسع, 
حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات واألطراف السياسية 
والحقوقية الدولية, المجزرة التي وثقتها فيديوهات تم تداولها عبر 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي, و نقلت بالصوت و الصورة 

التدخل العنيف للشرطة المغربية, ضد هؤالء المهاجرين.كما وثقت 
هذه الفيديوهات جثث لعشرات المهاجرين األفارقة مكدسة فوق 

بعضها البعض.

الوكاالت

وقال الحزب في بيان له, أوردته وسائل 
إعالم محلية, إن المشاهد التي تظهر عناصر 

من قوات األمن المغربية "وهم يقمعون 
بدموية المهاجرين األفارقة, ال تدع مجاال 

للشك, فهي تظهر بوضوح الجناة وإرادتهم 
في القمع الوحشي للمهاجرين, الذين يعاملون 

معاملة غير إنسانية من أجل حماية القلعة 
األوروبية".

وأضاف الحزب, أن هذه المشاهد تشكل 
"عارا على القارة اإلفريقية وعلى البشرية 
جمعاء", وأن "صمت الدول اإلفريقية بل 
وجميع دول العالم أمام هذه الفظائع غير 
مقبول ألنه يبدو كأنه نوع من الترحيب".

كما أشار البيان, إلى أن "مسؤولية ومصداقية 
االتحاد اإلفريقي والمغرب هي إلقاء الضوء 
فورا على هذه الجريمة الجماعية البغيضة 

وتقديم المسؤولين عنها أيا كانوا إلى العدالة", 
مضيفا أن "نفس الشيء ينطبق على إسبانيا, 

التي ارتكبت هذه الجريمة ضد اإلنسانية عنها 
بالوكالة".

وإذ يدين حزب "اتحاد قوى التقدم 
الموريتاني", بشدة هذه "الهمجية ضد 

اإلنسانية", فإنه يطالب "بفتح تحقيقات جادة 
على الفور, بغية تحقيق العدالة, وحتى ال 

تتكرر مثل هذه الفظائع".
هذا وتتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم 

الدموي للشرطة المغربية, ضد مهاجرين غير 
شرعيين أفارقة, حاولوا اجتياز جيب مليلية 
اإلسباني الجمعة الماضي, حيث استنكرت 
العديد من الهيئات والمنظمات واألطراف 
السياسية والحقوقية الدولية, هذه المجزرة, 

التي وثقتها فيديوهات تم تداولتها عبر 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي, ونقلت 
بالصوت والصورة التدخل العنيف للشرطة 
المغربية, ضد هؤالء المهاجرين. كما وثقت 
هذه الفيديوهات, جثث عشرات المهاجرين 

األفارقة مكدسة فوق بعضها البعض. وتطالب 
هذه الهيئات الدولية بفتح تحقيق مستقل لتحديد 

المسؤوليات.

طالب بفتح حتقيقات فورية وجادة

حزب موريتاين يدين القمع الدموي املغربي 

للمهاجرين االأفارقة 
اأدان حزب احتاد قوى التقدم املوريتاين ب�شدة, القمع الدموي ملهاجرين غري �شرعيني اأفارقة على يد قوات 

االأمن املغربية, اجلمعة املا�شي, خالل حماولتهم العبور اإىل جيب مليلية اال�شباين, الذي اأ�شفر عن مقتل ما 

ال يقل عن 23 �شخ�شا وجرح الع�شرات, جراء ا�شتخدام القوة املفرطة وغري املربرة, مطالبا بفتح حتقيقات 

جادة وفوريةحتى ال تتكرر مثل هذه الفظائع االإن�شانية.

ماأ�شاة مليلية 

املنتدى الدبلوما�شي للت�شامن مع ال�شعب ال�شحراوي ي�شتنكر مقتل مهاجرين اأفارقة  

لجأت المغرب وإسبانيا, الجمعة الماضي, إلى 
"االستخدام المفرط للقوة" ضد المهاجرين من 
جنوب الصحراء الذين أرادوا دخول مليلية, 
حيث قتل 23 منهم, حسب ما ذكره المتحدث 

باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك أول 
أمس.

وأضاف خالل احاطة صحفية "أريد أن أعبر 
عن مدى صدمتنا بصور العنف التي شوهدت 

على الحدود بين المغرب وإسبانيا في شمال 
إفريقيا في نهاية هذا األسبوع ,والتي أسفرت 

عن مقتل العشرات من االشخاص, طالبي 
اللجوء, والمهاجرين.”وأضاف المتحدث ان 

"هذا غير مقبول", وهذه المأساة "يجب التحقيق 

فيها", مضيفا ان األمم المتحدة الحظت 
االستخدام المفرط للقوة في كلتا جانبي الحدود 

)المغرب و اسبانيا( مشددا على أن "األشخاص 
الذين يهاجرون لديهم حقوق ويجب احترامها و 

غالبا ما يتم انتهاك هذه الحقوق.”
وقد دعت المتحدثة باسم المفوضية السامية 
لحقوق اإلنسان, رافينا شمدساني, في وقت 

سابق اليوم إلى إجراء تحقيق مستقل في 
المأساة إثر استعمال الشرطة المغربية القوة 

المفرطة لمنع المهاجرين من العبور الى 
جيب مليلية االسباني.ومن المقرر أن يعقد 

مجلس األمن الدولي غدا االربعاء ,بمبادرة 
من كينيا,اجتماعا مغلقا حول الهجوم الدموي 

للشرطة المغربية على مهاجرين أفارقة عند 
محاولتهم اجتياز السياج الحدودي نحو جيب 
مليلية االسباني, و الذي أسفر عن مقتل 23 

منهم.
وتم تداول العديد من مقاطع الفيديو والصور 

على شبكات التواصل االجتماعي تظهر 
عشرات المهاجرين مكدسين على االرض, و 

أظهرت بعضها قوات األمن المغربية وهي 
تعنف المهاجرين. وتعد هذه الحصيلة  األكثر 

دموية التي تم تسجيلها على اإلطالق خالل 
المحاوالت العديدة لعبور المهاجرين من 

جنوب الصحراء إلى "مليلية" و جيب "سبتة" 
اإلسباني المجاور.

االأمم املتحدة الحظت ا�شتخدام مفرط للقوة من طرف املغرب

   أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، عن وصول 312 
ألفا و982 حاجا إلى المدينة المنورة، من جنسيات متعددة قدموا 

عبر المنافذ الجوية و البرية ألداء فريضة حج هذا العام. وأوضحت 
إحصائية للوزارة, اوردتها وكالة أنباء السعودية )وأس(, أن 252 ألفا 

و140 حاجا وصلوا إلى مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي 
بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحالت الحج هذا العام, بينما استقبل 

مركز الهجرة البري 47 ألفا و521 حاجا, كما استقبل مركز حجاج 
البر 13 ألفا و210 حجاج.

وأشارت اإلحصائية إلى أن حجاج بنغالديش كانوا األكثر عددا في 
المدينة المنورة أمس بواقع 12 ألفا و692 حاجا ثم حجاج نيجيريا 

بعدد 9 آالف و842 حاجا, والهند بعدد 7 آالف و946 حاجا ثم حجاج 
باكستان 7 آالف و881 حاجا.ونوهت بأن 221 ألفا و267 حاجا 

غادروا المدينة المنورة خالل األيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر 
المقدسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة 

المنورة يوم أمس 91 ألفا و689 حاجا من جنسيات مختلفة. وأبرزت 
ذات اإلحصائية, عن تنفيذ 498 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في 

المدينة المنورة خالل موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حاالت 
التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1306 عمليات تفويج منذ بدء 
الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع 

الخدمة 713 حاجا.)..( 

الأداء فري�شة حج هذا العام

و�شول اأكرث من 312 األف حاج اإىل املدينة املنورة



في  الفلسطينية،  الخارجية  واعتبرت   
»االحتالل  أن  أمس،  عنها  صدر  بيان، 
وعنجهية  العصابات  بأسلوب  يتصرف 
األعزل على  والعربدة على شعبنا  القوة 
جرائمه  وتشكل  العالم،  وبصر  سمع 
العنصري  الفصل  لنظام  تكريسا 
كأمر  المحتلة  فلسطين  في  )االبرتهايد( 
بما  عنه،  القفز  أو  تغييره  يمكن  ال  واقع 
فرصة  أية  أمام  الباب  إلغالق  يؤدي 
األرض  على  الفلسطينية  الدولة  لتجسيد 
واستبدالها  الشرقية،  القدس  بعاصمتها 
بهدف  مجتزأة،  ومواقف  بأطروحات 
تصفية وشطب حقوق شعبنا، كما أقرتها 

قرارات الشرعية الدولية«
سواء  االحتالل  جرائم  إلى  وتطرقت 
قوات  اقتحامات  باستمرار  يتعلق  ما 
وعناصرهم  والمستوطنين  االحتالل 
ودمار  من خراب  تخلفه  وما  اإلرهابية، 
من  المزيد  وسرقة  ميدانية،  وإعدامات 
وهدم  وتجريفها،  الفلسطينية  األرض 

وتوزيع  الفلسطينية  والمنشآت  المنازل 
المزيد من اإلخطارات بالهدم، ومطاردة 
الفلسطينيين،  المواطنين  ومالحقة 
أراضيهم  إلى  الوصول  من  ومنعهم 
أبشع  وممارسة  باالستيالء،  المهددة 
أشكال التطهير العرقي في عموم الضفة 
الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، 
الحصار  الستمرار  باإلضافة  هذا 
واالعتداءات  غزة  قطاع  على  الظالم 
من  العديد  على  المتواصلة  والتوغالت 
استهداف  وكذلك  القطاع  في  المناطق 
مراكب الصيادين بشكل مستمر. وحملت 
االحتالل  حكومة  الفلسطينية  الخارجية 
هذه  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية 
الكارثية  ونتائجها  المتواصلة،  الجرائم 
مبدأ  وتطبيق  السالم  تحقيق  فرص  على 

حل الدولتين.
من  الشديد  استغرابها  عن  أعربت  كما 
مكانه  يراوح  الذي  الدولي  الموقف 
بقرارات  أحواله  أحسن  في  ويكتفي 

وشجب  إدانة  بيانات  أو  تنفذ  ال  أممية 
إلى  تترجم  ال  شكلية  رافضة  ومواقف 
واالكتفاء  عملية،  وإجراءات  خطوات 
بمطالبات بائسة لالحتالل بوقف جرائمه 
وهدم  الميدانية  وإعداماته  االستيطانية 

المنازل وغيرها.
أن  إلى  الفلسطينية  الخارجية  ولفتت 
االحتالل  أن  يدرك  الدولي  »المجتمع 
ومشاريعه  مخططاته  تنفيذ  في  ماض 
وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبات 
يتعايش مع تلك المطالبات الدولية البائسة 
ماض  أنه  أيضا  ويدرك  الجدية،  وغير 
في تصعيد األوضاع في ساحة الصراع 
الفلسطيني  الشعب  الشامل ضد  وعدوانه 
أو يمارس ضغطاً  دون أن يحرك ساكناً 
حقيقياً على االحتالل لوقف هذا التصعيد 

المتواصل«.

فيما يوا�سل الأ�سرى الإداريون مقاطعتهم ملحاكم 

الحتالل

اعتقال 12 فل�ضطينيا يف ال�ضفة 
الغربية

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، أمس، 12 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، من أنحاء 
متفرقة في الضفة الغربية.

ففي بلدة سلواد شرق رام هللا، اعتقلت ستة شبان، وهم: األسير المحرر طاهر أكرم حامد 
)25 عاما(، واألسير المحرر محمود علي حامد )21 عاما(، واألسير المحرر عبادة حسام 
حماد )20 عاما(، واألسير المحرر مهند عبد الحليم الشبراوي )25 عاما(، وجمعة عوض 

حماد، وإسماعيل راتب حماد.
شلهوب،  عمير  وهم:  جامعيين،  طلبة  ثالثة  االحتالل  قوات  اعتقلت  نابلس،  مدينة  وفي 
وايهاب عاشور، ومحمد سالمة. كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب أسامة معين حسين 
على حاجز عسكري أقامته عند المدخل الرئيس لبلدة عزون شرق قلقيلية، والشاب أحمد 
نصر قراقع بعد مداهمة منزله في مخيم العزة شمال مدينة بيت لحم. ومن مدينة الخليل، 

اعتقلت قوات االحتالل الشاب رمزي الرجبي.
إلى ذلك، يواصل نحو 500 أسير »إداري«، مقاطعتهم لمحاكم االحتالل الصهيوني، لليوم 

الـ180 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.
وكانت لجنة األسرى اإلداريين للحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل، قد أعلنت، 
أيلول  الطعام حتى  المفتوح عن  تمثلت في: تجميد قرار اإلضراب  القرارات،  جملة من 
2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم اللتزام إدارة سجون االحتالل بما تم االتفاق عليه 
سابًقا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح ألي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك 
من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى 
للمحامين ومؤسسات  السماح  إلى  المقدم، إضافة  بالعرض  االحتالل  إدارة سجون  التزام 

األسرى بالمرافعة في محاكم االعتقال اإلدارّي خالل الفترة المحددة.
الجاري مواجهة  العام  بداية  األسيرة  الحركة  قرار  إطار  يأتي في  ذلك  أن  إلى  وأشارت 
االعتقال اإلدارّي، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصواًل 
يونيو، ردا على زيادة  بداية شهر حزيران/  الطعام  المفتوح عن  التهديد باإلضراب  إلى 

أعداد األسرى اإلداريين إلى ما يقارب 700 أسير«.
بإعالن  يتمثل  الماضي، موقفا جماعيا  الشهر  اتخذوا مطلع  قد  اإلداريون  وكان األسرى 
)مراجعة  اإلداري  باالعتقال  المتعلقة  القضاء  إجراءات  لكل  والنهائية  الشاملة  المقاطعة 

قضائية، استئناف، عليا(.
وأكدت الحركة األسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار األسرى اإلداريين بالمقاطعة الشاملة 
االلتزام  إلى  المعتقالت  في مختلف  اإلداريين  األسرى  العسكرية، ودعت جميع  للمحاكم 
الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق األهداف المرجوة 

بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، 

لتكون سلطات االحتالل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
سرية  ملفات  لهم  اإلداريين  المعتقلين  بأن  السجون  وإدارات  االحتالل  سلطات  وتتذرع   
ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه. 
وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أشهر أو 

ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
 

اأثناء الت�سدي لقوات الحتالل

ا�ضت�ضهاد فل�ضطيني بجنني
نعت حركة »حماس« الفلسطينية، الشهيد محمد ماهر مرعي، الذي ارتقى فجر أمس، أثناء 

التصدي لقوات االحتالل التي اقتحمت جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
 وقالت الحركة، في بيان لها، إنها تجدد عهد الوفاء للشهداء، بمواصلة طريق المقاومة، 
الحقوق، وتحرير  وانتزاع  فلسطين،  الصهيوني عن  االحتالل  بطرد  اآلمال  تتحقق  حتى 

األرض والمسرى«.
 وترى »حماس« أن الشهيد »مرعي« ينضم إلى قافلة شهداء فلسطين األبرار، الذين تشكل 
دماؤهم الطاهرة وتضحياتهم البطولية وقوًدا للشعب الفلسطيني في مقاومته المستمرة، ضد 

هذا العدو المجرم وقطعان مستوطنيه.
ومخيمها  جنين  في  المجاهد  الصامد  الفلسطيني  الشعب  بـ«جماهير  »حماس«  وأشادت 
التصدي  في  والبطولة  الثبات  من  لمزيد  أياديهم  على  »تشد  أنها  على  مؤكدًة  المقاوم«، 

ومقارعة العدو الصهيوني«.
في صدره،  إصابته برصاصة  عاًما(، جراء   25( ماهر مرعي  الشاب محمد  واستشهد 
خالل اقتحام قوات االحتالل للحي الشرقي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة. 
وباستشهاد الشاب مرعي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في محافظة جنين، منذ بداية 

العام الجاري، إلى 27 شهيًدا.

  نائب مدير اأوقاف القد�س يحذر من خمططات الحتالل 

م�ضتوطنون يقتحمون »الأق�ضى« 
ودعوات متوا�ضلة للرباط 

اقتحم مستوطنون، أمس، المسجد األقصى المبارك من جهة »باب المغاربة«، تحت حماية 
قوات االحتالل الصهيوني.

وأفادت مصادر إعالم فلسطينية أمس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا األقصى، ونفذوا 
جوالت استفزازية، وأدوا طقوًسا تلمودية عنصرية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية 

منه، واستمعوا لشروحات مزورة حول »هيكلهم«، تحت حماية من جيش االحتالل.
وحذر الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير أوقاف القدس، من خطورة خطط االحتالل التي 

تستهدف المسجد األقصى ومحاوالت فرض أمر واقع جديد وسياسات تهويدية بحقه.
ويتعرض المسجد األقصى المبارك القتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية 
الزماني  التقسيم  لفرض  احتاللية  محاولة  في  والسبت،  الجمعة  يومي  باستثناء  يوميا، 

والمكاني بالمسجد.
القدس  المسجد األقصى بمدينة  المقدسية والفلسطينية، لالعتكاف في  الدعوات  وتتواصل 
التهويد  لمخططات  تصديا  الحجة،  ذي  من  األوائل  العشر  اقتراب  مع  وذلك  المحتلة، 

االستيطانية، التي يحاول االحتالل فرضها على المقدسات اإلسالمية.
 وأكدت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس واألقصى، والبدء في االعتكاف بالمسجد 
األضحى  عيد  وحتى  الجاري،  يونيو  حزيران/   30 الموافق  الخميس  غٍد  يوم  من  بداية 

المبارك.
له  يتعرض  ما  إطار  في  بشهر رمضان،  يرتبط  يعد  لم  االعتكاف  فإن  الدعوات،  ووفق 
المسجد األقصى من انتهاكات وتدنيس من جنود االحتالل والمستوطنين. وشددت حركة 
»حماس«، على أهمية الرباط والحشد في المسجد األقصى لحمايته وإفشال مخططات 

االحتالل.
ودعت »حماس« الشعب الفلسطيني في كل أنحاء األرض المحتلة للمضي في 

مسيرة الدفاع عن القدس واألقصى، ودعم المرابطين فيه وإسناد المبعدين عنه.

الوكاالت
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دويل

مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي

الت�ضوية يف غالف البلدة القدمية اإعالن حرب على 
الأمالك الوقفية

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن 
سلطات االحتالل الصهيوني ال تملك صالحية تسجيل األراضي 

والعقارات في القدس المحتلة.
في  مختلفة  بها ألحواض  تقوم  التي  التسوية  أعمال  أن  واعتبر 
السيطرة  هدفها  المبارك  األقصى  المسجد  محيط  في  وتحديدا 
الصهيوني  المشروع  تخدم  جديدة  حقائق  وخلق  األرض  على 
الهادف إلقامة مشروع »الحوض الوطني المقدس« الدي عنوانه 
تهجير المقدسين وخلق حقائق مصطنعة تخدم الرواية الصهيونية 
اليهودية التلمودية المصطنعة على حساب الحقيقة التاريخية التي 
تؤكدها الكتب السماوية والوثائق والمستندات التاريخية والقانونية 

التي تؤكد حقيقة المدينة العربية اإلسالمية المسيحية.
وأضاف، في بيان، أمس، أن أعمال التسوية في القصور األموية 
وبالقرب من حيي وادي حلوة والثوري في سلوان هدفها تطويق 
وبؤر  توراتية  حدائق  إلى  األراضي  وتحويل  القديمة  البلدة 
استيطانية تشمل إقامة كنس يهودية ومتاحف وتعزز من السيادة 

اليهودية على البلدة القديمة ومحيطها.
وأوضح الرويضي »أن متابعتنا لهذا الموضوع منذ العام 1992 
لالستيالء على  االحتالل عن مخططاتها  عندما كشفت سلطات 
المدينة القديمة، علما أن هذه األراضي في أغلبها أراضي وقفية 
بموجب الوثائق العديدة التي تم جمعها وأعلناها في المؤتمر الذي 
رعاه الرئيس وشارك فيه في رام هللا بداية الشهر الحالي والذي 
كشف وثائق تاريخية هامة منذ العام 1852 من العهد العثماني 
تؤكد الرواية الفلسطينية العربية والتي تواجه ما يروجه االحتالل 
من رواية مصطنعة يتبناها لألسف بعض الدول ومنها من نقل 

سفارته إلى القدس«. 
وقال الرويضي: »نعمل مع مؤسسات حقوقية مختلفة فلسطينية 
ودولية لمواجهة إجراءات التسوية التي تعتبر عمال من أعمال 

االحتالل وتخالف المواثيق الدولية وقرارات األمم المتحدة وقرار 
العنصري  الفصل  الدولية في الهاي حول جدار  العدل  محكمة 
الذي اعتبر القدس محتلة ورفض إجراءات االحتالل فيها، ونعمل 
قاعدة  تضع  دولية  ندوات  لعقد  دوليين  مختصين  مع  بالتنسيق 
اإلنساني،  الدولي  القانون  الى  استنادا  الممكنة  القانونية  لآلليات 
القانونية  الخيارات  كل  تدرس  مختصة  قانونية  لجنة  وهناك 

الممكنة شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس«.
وحول أهمية ما يقوم به ديوان الرئاسة من عقد مؤتمرات وندوات 
تخصصية بإشراف اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس في ديوان 
الرئاسة، قال الرويضي إنها تأني في سياق االستفادة من الخبرات 
التخصصية لتقديم اقتراحات وتوصيات عملية للمستوى السياسي 
الذي يتحرك على مستوى أصعدة مختلفة في المستويات السياسية 
والقانونية، وإن مجمل توصيات هذه المؤتمرات والورشات تم 
رفعها الى الرئيس محمود عباس والتي حظيت باهتمامه ومتابعته 
في  عملنا  تعزز  وأدوات  أفق  البحث عن  في  وتساهم  المباشرة 
الذي تخدم تعزيز  القدس وتساعد على وضع الخطط والبرامج 
شرعية  وعدم  زيف  وتكشف  القدس  في  أهلنا  وصمود  رباط 
العلمي  البحث  خالل  من  يجمع  ما  وان  االحتالل،  به  يقوم  ما 
والميداني حول القدس يحدد أن هناك إمكانات لفضح االحتالل 

ومالحقته ومحاكمته أمام مستويات قانونية مختلفة.
احتياجات  مقومات  لتوفير  ماسة  بحاجة  »القدس  أن  إلى  ولفت 
الناس والمحافظة على  الفردية والتنموية لتعزيز صمود  القدس 
نكثف  لذلك  باالستيالء،  المهددة  وأرضنا  الديموغرافي  وجودنا 
في  معنا  للمساهمة  واإلسالمية  العربية  األطراف  مع  تواصلنا 
توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ برنامج التنمية في القدس«، 
مشيرا إلى أن الرئاسة الفلسطينية أعدت الخطط التنموية وتبنتها 

الحكومة الفلسطينية كمرجعية تنموية في القدس.

اعتربته امتدادا لإرهاب الع�سابات ال�سهيونية 

اخلارجية الفل�ضطينية تندد بانتهاكات وجرائم 

الحتالل املتوا�ضلة 
اأدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية انتهاكات وجرائم الحتالل ال�سهيوين املتوا�سلة �سد ال�سعب 

الفل�سطيني ومقومات وجوده يف اأر�س وطنه وحقوقه العادلة وامل�سروعة، واعتربته امتدادا لإرهاب الع�سابات 

ال�سهيونية، ل�ستكمال تنفيذ خارطة م�ساحله ال�ستعمارية التو�سعية.
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أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد هللا بن 
عمر بن مخزوم بن يقظـة بن مّرة المخزومية، بنت عم 
خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل عدو هللا لقب أبيها بـ 

“زاد الراكب”، حيث كان من أجود رجال العرب قاطبة، 
وكان يكفي كل من يسافر معه المؤن ويغنيه. 

ولِدت في مكة قبل البعثة بنحو 17 سنة، وكانت من 
أجمل النسـاء وأشرفهن نسبا، وكانت عمرها تقريباً 35 

سنة عندما تزّوجها النبي الكريم سنة أربع للهجرة. 
الهجرة إلى الحبشة 

جادت أم سلمة -رضي هللا عنها- بنفسها في سبيل 
إيمانها، فكان أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة 

من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد األسد، معه امرأته أم 
سلمة بنت أبي أمية، وولدت له بأرض الحبشة زينب 

بنت أبي سلمة وتعود أم سلمة مع زوجها إلى مكة 
مستخفية عن أنظار الظالمين، وتصبر في سبيل هللا 

وتوحيده، حتى أذن هللا لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة. 
الهجرة إلى المدينة 

تروي أم سلمة -رضي هللا عنها- قصة هجرتها إلى 
المدينة فتقول: )لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة 

رّحل بعيراً له، وحملني وحمل معي ابني سلمة، ثم 
خرج يقود بعيره، فلما رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه 

فقالوا: )هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، 
عالَم نتركك تسير بها في البالد؟(، ونزعوا خطام البعير 

من يده، وأخذوني، فغضب عند ذلك بنو عبد األسد، 
وهووا إلى سلمة وقالوا: )وهللا ال نترك ابننا عندها، 

إذا نزعتموها من صاحبنا( فتجاذبوا ابني سلمة حتى 
خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد األسد، ورهط أبي سلمة، 

وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة 
َق بيني وبين زوجي وابني فكنت  حتى لحق بالمدينة، َفُفرِّ

أخرج كّل غداة، وأجلس باألبطح، فما أزال أبكي حتى 
أمسي سبعاً أو قريبها، حتى مّر بي رجل من بني عمي 
فرأى ما في وجهي، فقال لبني المغيرة: )أال تحرجون 
قتم بينها وبين زوجها وبين ابنها  من هذه المسكينة فرَّ

(، فقالوا: )الحقي بزوجك إن شئت( ورّد عليَّ بنو عبد 
األسد عند ذلك ابني. فرحلت بعيري، ووضعت ابني في 
حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي من 

أحد من خلق هللا، فكنت أبلغ من لقيت، حتى إذا كنت 
بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار، فقال: 

)أين يا بنت أبي أمية؟( قلت: )أريد زوجي بالمدينة(، 
فقال: )هل معك أحد؟( فقلت: )ال وهللا إال هللا، وابني 

هذا؟(، فقال: )وهللا ما لك من منزل( فأخذ بخطام البعير 
فانطلق معي يقودني، فوهللا ما صحبت رجاًل من العرب 

أراه أكرم منه، وإذا نزل المنزل أناخ بي ثم تنحى 
إلى الشجرة، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى 
بعيري فقدمه ورحله ثم استأخر عني وقال: )اركبي( 
فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه، 
فقادني حتى نزلت، فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي 

المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، 
قال: )إن زوجك في هذه القرية(. وكان أبو سلمة نازاًل 
بها، فاستقبل أبو سلمة أم سلمة وابنه معها، بكل بهجة 

وسرور، والتقت األسرة المهاجرة بعد تفّرق وتشتّت 
وأهوال. 

وفاة أبو سلمة 
ويشهد أبو سلمة غزوة أحد، ويصاب بسهم في عضده، 

ومع أنه ظّن أنه التأم، عاد وانفض جرحه فأخلد إلى 
فراشه، تمرضه أم سلمة إلى أن حضره األجل وتوفاه 
هللا، وقد قال عند وفاته: )اللهم اخلفني في أهلي بخير( 

فأخلفه هللا تعالى رسوله -صلى هللا عليه وسلم- على 
زوجته أم سلمة بعد انقضاء عّدتها، حيث خطبها 

ا للمؤمنين، وصار الرسول -صلى  وتزوجها، فصارت أّمً
هللا عليه وسلم- ربيب بنيه )عمر وسلمة وزينب(. 

البيت النبوي 
كان الرسول -صلى هللا عليه وسلم- عند أم سلمة فدخل 
عليها الحسن والحسين -رضي هللا عنهما-، ثم أدخلهما 

تحت ثوبه، ثم جأر إلى هللا عّز وجل ثم قال: )هؤالء 
أهل بيتـي( فقالت أم سلمـة -رضي هللا عنها-: )يا 

رسـول هللا، أدخلني معهم!( فقال -صلى اللـه عليه وسلم-
: )أنِت من أهلي(؛ وبهذا أدخل على نفسها الطمأنينة، 

وكان -صلى اللـه عليه وسلـم- يهتم بأبنائهـا كأنهم أبناؤه 
فربيبتـه زينـب بنت أبي سلمة أصبحـت من أفقه نساء 
أهل زمانها، وبلغ من إعزازه -صلى هللا عليه وسلم- 

لربيبـه سلمة بن أبي سلمة أن زوجـه بنت عمه الشهيد 
حمـزة بن عبد المطلب -رضي هللا عنه-. لقد صحبت 

أم المؤمنين أم سلمة الرسول -صلى هللا عليه وسلم- في 
غزوات كثيرة، فكانت معه في غزوة خيبر وفي فتح 

مكة وفي حصاره للطائف، وفي غزو هوازن وثقيف، ثم 
صحبْتُه في حجة الوداع. 

ففي السنة السادسة للهجرة صحبت أم سلمة -رضي هللا 
عنها- النبيَّ -صلى هللا عليه وسلم- في غزوة الحديبية، 

وكان لها مشورة لرسول هللا أنجت بها أصحابه من 
غضب هللا ورسوله، وذلك حين أعرضوا عن امتثال 

أمره، فعندما فرغ الرسـول -صلى اللـه عليه وسلم- من 
قضية الصلـح قال ألصحابه: )قوموا فانحروا ثم احلقوا( 
فوهللا ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات، فلّما 

لم يقم منهم أحد دخل الرسول -صلى هللا عليه وسلم- 
على أم سلمة فذكر لها ما لقي من عدم استجابة الناس، 
وما في هذا من غضب هلل ولرسوله، ومن تشفٍّ قريش 
بهم، فألهم هللا أم سلمة -رضي هللا عنها- لتنقذ الموقف 

فقالت: )يا نبي هللا، أتُحبُّ ذلك؟( -أي يطيعك الصحابة– 
فأومأ لها بنعم، فقالت: )اخرج ثم ال تكلّْم أحداً منهم كلمًة 

حتى تنحر بُْدَنَك وتدعو حالِقَك فيحلُقَك(. 
فخرج الرسول -صلى هللا عليه وسلم- فلم يُكلّم أحداً، 

ونحر بُْدَنُه، ودعا حالَِقُه فحلقه، فلما رأى الصحابة ذلك 
قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد 

بعضهم يقتل بعضاً غّماً، وبذلك نجا الصحابة من خطر 
مخالفة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- . 

وفاتها: 
كانت أم سلمة -رضي هللا عنها- آخر من مات من 

أمهات المؤمنين، فتوفيت سنة إحدى وستين من الهجرة، 
وعاشت نحواً من تسعين سنة.

تؤدي العبادات في اإلسالم عدة غايات على رأسها طاعة 
هللا تعالى وتحقيق المراد من الخلق، والبد أن تترك العبادات 

أثرها على القلوب نورا وانشراحا وفي السلوك طهارة 
وتزكية، ومن بين العبادات ذات األثر البالغ على دين 

المسلم ودنياه عبادة الحج خصوصا في مجال تزكية النفس 
وتربيتها، فالحج مدرسة التزكية الكبرى إذا تأملنا مناسكه 

وخطواته. 
 ُ 1- حسن التوجه إلى هللا تعالى }َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َيْعلَْمُه هللاَّ

{ ]البقرة: 197[ يعلمه سبحانه ويجازي به الجزاء األوفى، 
كم من الناس من يفعل الخير دون أن يدري به أحد لكنه 

يفاجئ ساعة التكريم أنه في صفوف المتفرجين والمهنئين، 
بينما كان ينتظر أن يكون في المقدمة، إن هذه الجملة القرآنية 
الكريمة لتطيب خاطر هؤالء الذين يكدون ويسعون دون أن 

يشعر بهم أحد، وتنبههم إلى النظر إلى المأل األعلى، وما 
عند هللا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فإن لم 
يجدوا شيئا عند الناس فال يحزنون وال يبتئسون، وال ينبغي 
ٍة َخْيًرا َيَرُه  لهم أن يتوقفوا عن العمل }َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
{ ]الزلزلة: 7[، أي يراه في الدنيا ويراه في اآلخرة، وهذه 

الجملة القرآنية الكريمة تفتح أبواب الرجاء على مصراعيها، 
َ َشاِكٌر َعلِيٌم { ]البقرة: 158[ فاهلل  َع َخْيًرا َفإِنَّ هللاَّ } َوَمْن َتَطوَّ

سبحانه وتعالى يستقبل ما يفعله عباده الصالحون، فمن تطوع 
بالشكر واإلحسان مهما كان هذا العمل قليال فإن هللا ينير 

قلوبهم ويمن عليهم بالسكينة ويمأل بيوتهم بالسعادة ويرزقهم 
البركة والرضا والتوفيق وفي اآلخرة مغفرة ورضوان.

2- ومن مظاهر التزكية في فريضة الحج كف اللسان عما ال 
يليق }اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث 
{ ]البقرة: 197[ منذ أن يحرم  َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ
الحاج ينبغي عليه أن يضبط لسانه. والتوجيهات في اجتناب 
آفات اللسان كثيرة ومتعددة، لكنها تتأكد منذ أن يحرم المسلم 

بالحج، فالزمان شريف والمكان له قدسيته والقلب مهيأ لطلب 
المغفرة والسير على الصراط المستقيم، فكيف يزيد المسلم 
من خطاياه بإطالق لسانه، وقد ذهب لمحوها، وأمام المسلم 

فرصة عظيمة منذ أن يحرم بالحج لكي يضبط لسانه ويعوده 
على النطق بالخير ويكفه عن الشر وقبيح األلفاظ والتلميحات 

التي تخدش الحياء وتجرأ على اإلثم 
ومما يمأل القلب بالخير ويجدد اإليمان في النفوس ويحيا فيها 

تعظيم هللا تعالى المواظبة على الذكر، ومواضعه في عبادة 
َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر  الحج كثيرة }َفإَِذا أََفْضتُْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا هللاَّ
الِّيَن{  اْلَحَراِم َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َوإِْن ُكْنتُْم ِمْن َقْبلِِه لَِمَن الضَّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم )199(  َ إِنَّ هللاَّ ]البقرة: 198[ }َواْسَتْغِفُروا هللاَّ

َ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم أَْو أََشدَّ  َفإَِذا َقَضْيتُْم َمَناِسَكُكْم َفاْذُكُروا هللاَّ
َ ِفي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت{  ِذْكًرا{ ]البقرة: 199، 200[ }َواْذُكُروا هللاَّ
]البقرة: 203[ ولعل اإلنسان يذكر هللا بلسانه أوال حتى يحب 

الذكر فيذكر هللا بلسانه وقلبه، ويستحضر المعاني العظيمة 
للذكر حتى يحولها إلى قيم تحكم سلوكه وترشد إلى الخير 
وتجعل منه نموذجا لإلنسان الصالح الذي تظلله السكينة 

واألخالق الكريمة.
 3- ومن مظاهر التزكية في فريضة الحج ما ذكره هللا تعالى 

جل شأنه عن خليله إبراهيم عليه السالم وهو يرفع القواعد 
من البيت الحرام }َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت 

ِميُع اْلَعلِيُم{ ]البقرة:  َوإِْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ
127[، وحين نرى الكعبة المشرفة فإننا نتذكر ما كان من 
الخليل عليه السالم وهو يرفع قواعد أعظم بناء على وجه 
األرض، وأي شرف وفخر ناله إبراهيم عليه السالم، ومع 
ذلك يطلب من هللا تعالى القبول، وإن البعض عندما يقوم 

بعمل ما تصاب ذاته بالتضخم ويشعر بأنه أتى بما لم تستطعه 
األوائل، بينما الخليل عليه السالم يرشدنا إلى وجوب تزكية 

النفوس بالتواضع هلل تعالى وطلب القبول منه جل جالله، 
فأكبر ما يحطم النفوس ويؤخرها عند هللا تعالى وعند الناس 
هو الغرور والكبر،  وأكبر ما يوقف مسيرة اإلنسان ويمنعه 

من التقدم هو الغرور والكبر . 
ولنا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األسوة الحسنة، فإنه 

أثناء دخوله صلى هللا عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا منهيا 
عهد الكفر، وقد خضعت له رقاب من تكبروا وتجبروا وآذوا 

المسلمين، ودانت له أعظم مدن الجزيرة العربية ومحط 
أنظار أهلها، دخلها النبي صلى هللا عليه وسلم مطأطًئا 

رأسه ليشعر الجميع بأن أعظم ما نقدمه من شكر هلل تعالى 
على التوفيق للنعم العظيمة أن نتواضع هلل تعالى ليرفعنا 

ربنا في الدنيا واآلخرة.  4- ومن مظاهر التزكية في آيات 
 َ َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ الحج التذكير بلقاء هللا تعالى  }َواتَُّقوا هللاَّ

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه  َشِديُد اْلِعَقاِب{ ]البقرة: 196[ }َواتَُّقوا هللاَّ
تُْحَشُروَن{ ]البقرة: 203[ هذا اللقاء األكيد والقريب يكف 

النفوس المؤمنة إذا مسها طائف من الشيطان يحرضها على 
الظلم والعدوان وانتهاك حرمات هللا تعالى، ويجعلها تحسب 
ما يعود عليها من لذة مؤقتة وعذاب أليم، فتجد أن كفة اللذة 

مرجوحة، بل ال قيمة لها. وهذه الجمل القرآنية الكريمة تذكر 
المسلم بأن “من ترك شيئا هلل عوضه هللا خيرا منه”. إن 

فريضة الحج فرصة لتزكية النفوس لتقصد وجه هللا تعالى 
وحده، ولتستبدل الرفث والفسوق والعصيان بالقول الحسن 

والبر والتقوى ولتستبدل بالجدال السعي للوفاق. 
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املـوافق   لـ 01 ذو احلجة 1443 هـ  

الجي�ش ي�ضبط 11 قنطارا من الكيف المعالج ويوقف تجار مخدرات

 �إحباط �إدخال كميات �ضخمة
 من �ل�ضموم �لمغربية  

تمكنت مفارز م�ضتركة للجي�ش الوطني ال�ضعبي، بالتن�ضيق مع مختلف م�ضالح الأمن، خالل الفترة الممتدة من 

22 اإلى 28 جوان الجاري، من اإحباط محاولت اإدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر 
باأزيد من 11 قنطارا من الكيف المعالج، ح�ضب ما اأفادت به اأم�ش، ح�ضيلة لوزارة الدفاع الوطني.

بال�ضراكة مع العيادة المتخ�ض�ضة "اأوبتي �ضواندوفال " وجمعية "وين نلقى "

" تتكفل بعمليات جر�حة �إعتام  "
عد�ضة �لعين لفائدة م�ضنين ومعوزين

الجلفة

 توقيف �ضبكة �إجر�مية 
مخت�ضة في �التجار بالمهلو�ضات
تمكنت عناصر فرقة مكافحة االتجار غير المشروع بالمؤثرات 
العقلية بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية الجلفة، 

بحر األسبوع الجاري، من توقيف شبكة إجرامية منظمة متكونة من 
ثالثة أشخاص مشتبه فيهم في العقدين الرابع والخامس من عمرهم 

مسبوقين قضائيا، بعد التأكد من صحة المعلومات والتنسيق مع النيابة 
المختصة إقليمياً.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد 
مؤكدة، مفادها دخول كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 
12900 قرص إقليم االختصاص من إحدى الواليات المجاورة، 

مما أفضى إلى نصب كمين للمشتبه فيهم وحجز مركبتين سياحيتين 
وهواتف نقالة كانت تستعملها  الجماعة اإلجرامية في التواصل فيما 

بينها من اجل تنفيذ مخططاتها وإغراق الوالية بهذه األقراص.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، أنجز ملف جزائي ضد 
الموقوفين عن قضية المتاجرة و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى 
محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق أين تم 

إيداعهم رهن الحبس المؤقت.
لعجاج حمود عزيز

تكفلت شركة "أوريدو" بعملية جراحة 
إعتام عدسة العين لفائدة األشخاص 

المسنين والمعوزين وذلك بالشراكة مع 
العيادة المتخصصة "اوبتي سواندوفال “ 
وبالتعاون مع الجمعية الوطنية لمساعدة 

المرضى "وين نلقى “.
وتتضمن هذه العملية التي انطلقت 

يوم أمس، بعيادة "اوبتي سواندوفال" 
بحيدرة رعاية طبية لحوالي مائة 

مريض من الفئات المعوزة والمسنين 
من مختلف دور العجزة، حيث تجري 
هذه العملية على عدة مراحل السيما 
فحص وإحصاء المسنين المعوزين 

المسجلين على مستوى مكاتب الجمعية 
الوطنية لمساعدة المرضى "وين نلقى" 
في مختلف واليات الوطن والسماح لهم 

االستفادة من هذه العمليات الجراحية. 
كما سيستفيد المرضى المتواجدين 

بمراكز إيواء األشخاص المسنين من 

هاته العملية في مرحلتها الثانية والتي 
ستنطلق شهر سبتمبر المقبل.وعند 

استكمال عملية االحصاء، يقوم الشريكين  
“أوريدو” وعيادة"اوبتي سواندوفال" 

بمرافقة المرضى المسجلين على القائمة 
وضمان تكفل مالي وصحي تام لعملياتهم 

الجراحية، وذلك ابتداء من تنقلهم إلى 
العيادة،مرورا بإجراء العملية الجراحية، 

إلى غاية مرحلة ما بعد الجراحة.
وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ 

"أوريدو" ، بسام يوسف آإلبراهيم: "من 
خالل مساهمتها في هذه العملية الخاصة 
بالتكفل بجراحة إعتام عدسة العين لفائدة 
األشخاص المسنين، تؤكد “أوريدو” عن 

إرادتها في بناء نموذج تشاركي يخلق 
قيم مشتركة وذلك إلعطاء بُعد آخر 

للمسؤولية الُمجتمعية للمؤسسة وهي  
فخورة اليوم بالمساهمة في هذه العملية 

الخاصة بجراحة العين السيما وأنها 

تخص إحدى الفئات األكثر حرماًنا والتي 
هي بحاجة ماسة إلى استعادة البصر. 

أود أيًضا أن أحيي شريكينا،ُمجمع 
"عيادة دوفال" وجمعية "وين نلقي"، 

اللذين ساهما بشكل فّعال في إنجاح هذه 
المبادرة.”من جانبه، صرح الدكتور 

نبيل عابد، مسير عيادة "اوبتي سوان 
دوفال" بإسهامها في هذا العمل اإلنساني 

من خالل وضع امكانياتها وخبرتها 
الطبية لفائدة األشخاص المسنين، فيما 
أكد رئيس الجمعية الوطنية لمساعدة 

المرضى "وين نلقى"، عبد الكريم 
إباشيرن: "نحن جد سعداء بالمشاركة في 

هذا العمل اإلنساني والطبي الذي بادر 
به شريكنا “ أوريدو” بالتعاون مع ُمجمع 
"عيادة دوفال" لفائدة األشخاص المسنين 

من الفئات المعوزة وكذا المتواجدين 
بمراكز اإليواء الخاصة بالمسنين. 

ع. ط

اإيمان. �ش

وأوضح نفس المصدر أنه “في سياق 
الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة 

اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 
بكل أشكالها، نفذت حدات ومفارز 

للجيش الوطني الشعبي، خالل الفترة 
الممتدة من 22 إلى 28 جوان 2022، 
عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج 
نوعية تعكس مدى االحترافية العالية 

واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا 
المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وفي إطار مكافحة اإلرهاب، أوقفت 
مفارز للجيش الوطني الشعبي “ثالثة  

عناصر دعم للجماعات اإلرهابية 
في عمليتين منفصلتين عبر التراب 

الوطني”.
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، 30 تاجر مخدرات وأحبطت 
محاوالت إدخال كميات ضخمة من 
المخدرات عبر الحدود مع المغرب 

تقدر بـ11 قنطار و53 كيلوغرام من 
الكيف المعالج، فيما تم توقيف 19 
تاجر مخدرات آخرين وضبط 44 

كيلوغرام من نفس المادة و173221 
قرص مهلوس خالل عمليات مختلفة 

عبر النواحي العسكرية” .
من جهة أخرى وبكل من تمنراست 

وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت 
وتندوف, أوقفت مفارز للجيش الوطني 

الشعبي “209 شخص وضبطت 
مسدسين )02( رشاشين من نوع 

كالشنيكوف وكمية من الذخيرة و 9 
مركبات و287 مولدا كهربائيا و203 

مطرقة ضغط و11 طنا من خليط 
الذهب الخام والحجارة وكميات من 

المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات 
أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير 
المشروع عن الذهب,في حين تم توقيف 

14 شخصا وضبط 13 بندقية صيد 
و13503 خرطوشة و47820 علبة 
سجائر و11125 وحدة من مختلف 

المشروبات و37 طنا من المواد 
الغذائية الموجهة للتهريب, وهذا بكل 

من ورقلة والوادي وعين قزام وسطيف 
وتبسة وباتنة والمسيلة والجلفة”.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود، 
بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، 
“محاوالت تهريب كميات كبيرة من 
الوقود تقدر ب 52139 لتر بكل من 

تمنراست وبرج باجي مختار والوادي 
وتبسة والطارف وسوق أهراس،فيما تم 

توقيف 166 مهاجرا غير شرعي من 
جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

لإعالناتكم عبر �ضفحات جريدة الرائد
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متابع في ق�ضايا ف�ضاد

�إد�نة �لوزير �ل�ضابق عبد �لوحيد 
طمار بـ 4 �ضنو�ت حب�ضا نافذ�

أدان مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة أمس، وزير السكن السابق عبد 
الوحيد طمار بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في قضايا فساد، من 

بينها تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، عندما كان 
واليا لوالية مستغانم.

وتم تخفيض األحكام االبتدائية التي أصدرها القطب الوطني المالي 
واالقتصادي لسيدي أمحمد في حق رجل األعمال طارق كونيناف 
وكذا  فارس سالل )نجل الوزير األول األسبق عبد المالك سالل( 

ورجل األعمال عبد المالك صحراوي من 3 سنوات إلى سنتين حبسا 
نافذا.

وفي نفس القضية، أصدر المجلس حكما بانتفاء الدعوى بالنسبة لرجل 
األعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات األسبق علي حداد، فيما تم 
تأييد الحكم االبتدائي القاضي ببراءة المدير العام السابق إلقامة الدولة 

الساحل حميد ملزي.
وتوبع هؤالء بتهم عدة أهمها التزوير في محررات رسمية, تبديد 
أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة األحكام 
التشريعية والتنظيمية، استغالل النفوذ وكذا تغيير الطابع الفالحي 

ألرض مصنفة فالحية.

 مع برنامج لتدري�ش النجليزية 

للطلبة خالل هذه ال�ضائفة

 منحة در��ضية لـ 10 �أ�ضهر
 للجز�ئريين للقيام بدر��ضات عليا 

بالواليات �لمتحدة
أعلنت سفارة الواليات المتحدة  األمريكية بالجزائر عن منحة دراسية 

للموظفين الذين يودون قضاء 10 أشهر في الواليات المتحدة  للقيام 
بدراسات عليا دون شهادة للمهنيين في منتصف مسارهم المهني الذين 

يملكون خمس سنوات من الخبرة العملية.
وأوضحت سفارة الواليات المتحدة األمريكية في بيان لها "انه  في 

اطار تحسين المهنيين مهاراتهم ،  يقدم برنامج زمالة همفري  منحة 
دراسية كاملة لقضاء 10 أشهر في الواليات المتحدة يتم إرسال 

الطلبات قبل 01 أوت. يمكنك االطالع على التفاصيل بالضغط على 
هذا الرابط

/culture-education/gov.usembassy.dz//:https
./exchanges

كما دعت ذات السفارة إلى دورة اللغة اإلنجليزية مجانا، من  خالل 
األسابيع العشرة القادمة، حيث  أعلنت عن  دورات عبر اإلنترنت 
مدتها 90 دقيقة كل ثالثاء على الساعة السادسة والنصف مساًء في 
اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة مع أريياّل من المعهد األمريكي.

هذا وأعلنت  السفارة عن برنامج لفائدة الطلبة لتحسين لغتهم 
االنجليزية هذا الصيف بالشراكة مع بيرلتز، حيث أعلنت  عن برنامج 
Forward Projectلفائدة  الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 

18 و25 عاًما والذين يمتلكون مستوى ما دون المتوسط في اللغة 
اإلنجليزية ولديهم إمكانيات اقتصادية محدودة ويعيشون في تلمسان، 

أو تمنراست، أو الجزائر، أو قالمة، أو جيجل، أو وهران لتقديم طلب 
التسجيل.كما أوضحت السفارة أنه في إطار  دراسة اللغة اإلنجليزية، 

سيتدرب المشاركون على مهارات الحياة الواقعية التي ستساعدهم 
على تحسين لغتهم االنجليزية في مجالهم العملي، على يلتزم الطالب 
المختارين بحضور البرنامج كامالً الذي تستغرق مدته خمسة أسابيع 

ويمتد من 26 جوان الى 4 أوت 2022.
مريم عثماني

ال�ضفحة ي�ضيرها �ضخ�ش 

متواجد بدولة اأجنبية وبرلماني 

�ضابق من بين المتهمين

 حب�ص 3 �أ�ضخا�ص
  بتهمة ن�ضر �أخبار كاذبة

 على "�لفي�ضبوك"
أصدر قاضي التحقيق لدى القطب 

الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة 
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، أول أمس، 

أمرا بوضع ثالثة متهمين رهن الحبس 
المؤقت وإخضاع متهمين اثنين للرقابة 
القضائية، في قضية تتعلق بنشر أخبار 
كاذبة على موقع "الفيسبوك" من شأنها 

المساس بالنظام العام.
وأوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب 
الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة 

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بمجلس 
قضاء الجزائر, أنه "على إثر ورود 

معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 

يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية, بنشر 
أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها 

المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك 
شبكة محلية من رواد التواصل االجتماعي 
لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص 

أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم 
أو التشهير بهم, تم فتح تحقيق ابتدائي 

بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي".
وأضاف أنه "تبين من خالل نتائجه 

)التحقيق االبتدائي( أن األمر يتعلق بكل من 
)د.ص.ع.م( مسير الصفحة المتواجد بدولة 

أجنبية، ) م.ع.ا ( برلماني سابق صاحب 
مكتب دراسات, 3، ) م.ع.ي.ن ( عامل 

بمكتب دراسات، )ع.م.ا ( موظف ببنك، ) 
ي.م ( محامي متربص، )ح.ش( محامية 

و)ب.ا( أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف".
وتابع البيان أنه "بعد استكمال التحقيق 

االبتدائي, تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة 
الجمهورية بتاريخ 28 جوان  2022 أين 

تمت متابعة المذكورين أعاله بموجب طلب 
افتتاحي إلجراء تحقيق قضائي الرتكابهم 

جنحة المساس بسالمة وحدة الوطن، جنحة 
النشر والترويج العمد ألخبار كاذبة بين 

الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام, 
إساءة استغالل الوظيفة, جنحة إفشاء السر 

المهني, جنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة 
عمومية لشخص يعلم أن ال حق له فيها".
وبعد استجواب المتهمين عند الحضور 

األول, "أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع 
المتهمين : )م.ع.ا(, )ح.ش( و)ب.ا( رهن 
الحبس المؤقت وأوامر بإخضاع المتهمين 

)م.ع.ي.ن( و)ع.م.ا( اللتزامات الرقابة 
القضائية", وفقا لذات البيان.

ق. و

بعد ن�ضوب �ضجار على 

م�ضتوى محطـة الم�ضافرين

  �ضرطة زموري 
ببومرد��ص تلقي �لقب�ص 

على ع�ضابة �أ�ضر�ر 
ألقت الشرطة القضائية لبلدية زموري 
بوالية بومرداس القبض على جماعة 

أشرار، تورطت في شجار على مستوى 
محطة المسافرين بالمدينة. وقالت مصالح 

أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن 
جهودها المتواصلة، من أجل الحفاظ على 

األمن العام و محاربة كل أشكال االنحراف 
واإلجرام داخل الوسط الحضري، مكنها 

من وضع حد الجماعة أشرار تورطوا في 
شجار جماعي.

وأوضحت، بأن عناصر الشرطة القضائية 
التابعة لألمن الحضري زموري تمكنوا من 
اإلطاحة بعصابة أشرار تقوم بتهديد أمن و 
سالمة المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء 

محظورة، بعد أن تم فض شجار نشب على 
مستوى محطة المسافرين بالمدينة، مشددة 

على أن تدخل عناصرها في الوقت المناسب 
جنب وقوع ضحايا.

وأضاف البيان، بأن العملية مكنت من 
توقيف أفراد العصابة المتكونة من أربعة 

أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا تتراوح 
أعمارهم ما بين 21 سنة  و33 سنة، 

الذين ضبط بحوزتهم سواطير من مختلف 
األحجام واألنواع مع وميض ضوئي. وقد 
تم  اقتيادهم إلى مقر المصلحة الستكمال 

التحقيق وانجاز ملف قضائي في حقهم 
ومن ثم  تقديمهم أمام الجهات القضائية 

المختصة.
ف.م
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