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 �سنقريحة يوؤكد حر�ص القي�دة 

على اال�ستثم�ر في العن�سر الب�سري وي�سدد

خ�صــائ�ش اأفـــراد الجيــ�ش 
الوطــني ال�صعبــي توؤهلهــم 
ليكونوا اأف�صــل المقاتليــن

اإزاحة العقبات اأمام الم�صتثمرين يقود الجزائر نحو التحرر القت�صادي ف�علون في االقت�س�د 

 يثمنون مخرج�ت

 اجتم�ع مجل�ص الوزراء 

االأخير ويوؤكدون:

02

موا�سيع �سهلة في العربية والتربية االإ�سالمية و�سدمة للبع�ص في الفيزي�ء

هذا ما ميز اليوم الأول من "البيام" وبلعابد يوؤكد تراجع "الغ�ش"
عودة امتح�ن "ال�سنكي�م" الع�م الق�دم بمعطي�ت ومق�ربة جديدة



أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 
الفريق السعيد شنقريحة أمس، على تمرين تكتيكي 

ليلي بالذخيرة الحية، وأوضحت وزارة الدفاع 
الوطني في بيان لها، أن الفريق عقد خالل زيارة 
العمل والتفتيش التي قادته  إلى الناحية العسكرية 
الثالثة ببشار لقاء توجيهيا مع مستخدمي الناحية 
وأشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة 

الحية على مستوى القطاع العملياتي الجنوبي 

لتندوف.وقال الفريق في كلمته إن التحول العميق 
ألنماط الحروب الحديثة أبرز أن تحقيق النصر 
في المعركة ال يتوقف فقط على نوعية السالح 

ومنظوماته المتطورة بل يتوقف أيضا على ذهنية 
المقاتل ونوعية تكوينه ومستوى تحضيره البدني 

والنفسي.
وفي هذا الشأن، أكد الفريق شنقريحة أن الجيش 
الوطني الشعبي يحوز على مورد بشري متفرد 

يملك من الخصائص النفسية والمعنوية ما يؤهله 
ألن يكون من أفضل المقاتلين الذين يحسب لهم 

ألف حساب، مضيفا أن القيادة العليا حرصت وفقا 
لتوجيهات رئيس الجمهورية على "االعتماد على 

مبدأ االستثمار المربح في هذا العنصر البشري 
من منطلق أنه الثروة الحقيقية وحجر الزاوية التي 
تبنى على أساسها كل المقاربات واالستراتيجيات 

الجادة".

�إميان. �س

قال رئي�س جمل�س �لأمة، �صالح قوجيل، �أم�س، 

�إن �جلز�ئر قد ��صتكملت بناءها �ملوؤ�ص�صاتي، 

وهي ما�صية بخطى حثيثة يف �إر�صاء دعائم 

�ملمار�صة �لدميقر�طية �حلقة، ناهيك عن �صعيها 

�لدوؤوب �إىل ��صتعادة وهج دبلوما�صيتها �خلارجية 

�لعريقة.

�إ. �صايح

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة أمس، 
إيقور بيالييف، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر 

الذي أدى له زيارة وداع على إثر إنتهاء مهامه، وأفاد 
بيان للغرفة التشريعية العليا أن "اللقاء تناول العالقات 

التاريخية المتينة بين البلدين، وآفاق الرقي بها إلى 
مراتب أفضل في ظل توجيهات رئيسي البلدين عبد 

المجيد تبون وفالديمير بوتين، والتي ستتعزز أكثر في 
أفق لقاء القمة المقبل بين الرئيسين، فضاًل عن راهن 

العالقات البرلمانية البينية وكيفية تطويرها مستقبال عبر 
تكثيف الزيارات البرلمانية وتفعيل مجموعات الصداقة 

البرلمانية بين البلدين"، كما شكر قوجيل الدبلوماسي 

الروسي على المجهودات الحثيثة التي بذلها وعلى 
الدور الذي لعبه في توطيد العالقات الثنائية طيلة مكوثه 

بالجزائر، معربا عن كبير ارتياحه لجودة العالقات 
الجزائرية الروسية التي تنحو باتجاه األفضل بما يعود 

على الشعبين والبلدين الصديقين بالمنفعة المشتركة.
وعلى الصعيد المحلي، اغتنم رئيس مجلس األمة 

السانحة للتعريج على التحوالت الذي تشهدها الجزائر 
على شتى األصعدة، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، ومسعاه في بناء جزائر جديدة، مبرزا أن 
"الجزائر قد استكملت بناءها المؤسساتي، وهي ماضية 

بخطى حثيثة في إرساء دعائم الممارسة الديمقراطية 
الحقة، ناهيك عن سعيها الدؤوب إلى استعادة وهج 

دبلوماسيتها الخارجية العريقة."
من جانبه، نوه السفير الروسي بجودة العالقات 

الجزائرية الروسية واصفاً إياها بالتقليدية والعميقة، 
ومعتبرا الجزائر شريكا استراتيجياً لروسيا، معربا عن 

سعادته لكونه شاهداً على التغيرات الديمقراطية التي 
عاشتها الجزائر في مختلف مناحي الحياة، وما بلغته 

الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون.
كما شّكل اللقاء، فرصة لتبادل وجهات النظر حول 
العديد من القضايا الدولية ذات االهتمام المشترك، 

وكذا التغيرات التي تطرأ العالم، في هذا السياق أكد 
صالح ڨوجيل أن المبادئ التي ترتكز عليها الدبلوماسية 

الجزائرية تعكس وجهتها النضالية والوطنية التي 
عرفت بها باألمس وتضمن اليوم استقاللها، مضيفا بأّن 
منظومة العمل الدولي الراهنة معرضة حتمياً للتغيير، 
وأنّه يتعين على البلدين االستعداد والتنسيق لمواجهة 

تحديات النظام العالمي الجديد، داعياً إلى ضرورة 
إحياء مبادئ عدم االنحياز.

اللقاء تناول أيضاً مستجدات القضية الفلسطينية وحق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس 
مع ضرورة احترام الشرعية الدولية، وكذا القضية 

الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير 
مصيره باعتبارها قضية استعمار مع وجوب احترام 
مقررات األمم المتحدة بهذا الشأن؛ فضاًل عن المشهد 
الليبي وتطوراته، والوضع االقتصادي الصعب الذي 

يشهده العالم.

�أكد رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لوطني، �إبر�هيم 

بوغايل، �أم�س، �أن �جلز�ئر "قادرة" على �إحد�ث 

�لتحول �لرقمي يف �أ�صرع وقت بعدما "حققت 

�لوثبة" �لتي ر�صمتها معامل �لتوجهات �جلديدة 

لرئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون.

ع.ط

وخالل أشغال يوم برلماني نظمته لجنة النقل تحت 
شعار "التحول الرقمي.. من أجل خدمة عمومية 
فعالة", أوضح بوغالي أن "الجزائر "قادرة على 

إحداث التحول الرقمي في أسرع وقت بعد ما حققت 
الوثبة التي رسمتها معالم التوجهات الجديدة لرئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون".
وذكر أن الجزائر "باتت تمتلك مقومات الرقمنة 

المناسبة, حيث اتخذت كثير من القطاعات إجراءات 
لالرتقاء بجودة الحياة من خالل تطوير تكنولوجيات 

اإلعالم واالتصال وتوسيع استخدامها", مستشهدا 
بما تحقق في مجال إيصال اإلنترنت إلى أقصى 

حدود الجمهورية, واستخدام تقنية األلياف البصرية 
في االتصاالت مرورا بالوثائق البيومترية ومنصات 

التجارة اإللكترونية.
وعاد بوغالي للتأكيد بأن "الرئيس تبون جعل التحول 

الرقمي والذكاء االصطناعي من أولويات برنامجه 
إدراكا منه لدوره المحوري في تحريك دواليب 

االقتصاد الوطني".وقال في ذات السياق، إن الجزائر 
وبما توفر لها من "إرادة سياسية وما حققته من أمن 
واستقرار, استطاعت تفويت الفرص على المتآمرين 

بفضل يقظة جيشها الباسل وقوات أمنها الساهرة على 

الوطن ومكتسباته, وبما تزخر به من كفاءات ونخب, 
وما ينتشر فيها من جامعات ومخابر".

كما أبرز بأن الخدمة العمومية "باتت تعرف 
مرونة أكبر بعد تبني األسلوب الالمركزي في 

التسيير", مشددا على أن "كسب رضا المواطن يمر 
بالتعجيل في تسريع إجراءات الحصول على الخدمة 

وتغيير أنماط المعامالت التقليدية لتتالءم مع ثورة 
المعلوماتية".وبالمناسبة, شدد بوغالي على "ضرورة 
تكوين موظفين مختصين متمكنين في استخدام النظم 

واألدوات الرقمية ولهم القدرة على تطوير اآلليات 
المناسبة, إلى جانب التحكم في إنشاء وتطوير 

المنصات الرقمية والمعدات والبرمجيات وضمان 
أمن المعلومات", معتبرا أن هذه العوامل "ضرورية 

إلنجاح عملية التحول الرقمي".

�لوزير �صلو�ت�صي عر�صه �أم�س �أمام جلنة �لفالحة

مناق�صة قانون ال�صيد البحري 
مبجل�س الأمة اليوم

   
عر�س وزير �ل�صيد �لبحري و�ملنتجات �ل�صيدية، ه�صام �صفيان 

�صلو�ت�صي، �أم�س، �أمام جلنة �لفالحة و�لتنمية �لريفية ملجل�س 

�لأمة، ن�س �لقانون �ملعدل و�ملتمم للقانون رقم 01-11 �ملوؤرخ 

يف يوليو 2011 �ملتعلق بال�صيد �لبحري وتربية �ملائيات، �ملقرر 

عر�صه �ليوم يف جل�صة علنية للمناق�صة.

ع. ط

أكد الوزير في عرضه أن تعديل هذا القانون جاء لمرافقة الديناميكية 
التي شهدها القطاع خالل االشهر الماضية لمرافقة المهنيين وتنظيم 
وتحسين ظروفهم االجتماعية و االقتصادية.وقال إن الحكومة , في 

اطار مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت بتعديل القانون 
01-11 بمادة واحدة )المادة 11 مكرر( نظرا لطابعها االستعجالي 

من أجل وضع أساس قانوني إلنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية 
المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شانها مرافقة 

المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم االجتماعية واالقتصادية للمساهمة 
في االمن الغذائي للبالد.

ويتم ذلك, حسب الوزير, من خالل تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات 
المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها 

وتحسين مستوى تكوين هؤالء الشركاء و مهارتهم في تسيير مؤسساتهم 
ونشاطهم وتحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية 

المائيات الموجهة للمستهلكين.
كما يتم كذلك من خالل االستعمال المشترك والعقالني للموارد 
والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات اإلنتاجية 

والمساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية 
واالستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفالحية, السيما 

اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و االعفاء من الضريبة على 
الدخل اإلجمالي.

ويسمح نص القانون حسب توضيحات الوزير باالستفادة من 
النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات 
والمدخالت والمعدات و التجهيزات باإلضافة إلى تلك المكرسة في 

قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات. كما يمكن من 
االستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية, باإلضافة الى 
تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع االستثمار لفائدة 

شركاتها من خالل تقديم الضمانات المشتركة.
وذكر بأنه من أجل التكفل بالجوانب القانونية األخرى ومواكبتها 

لمتطلبات تنمية القطاع, كلف رئيس الجمهورية, الحكومة بإعداد قانون 
توجيهي لترقية الصيد مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية 

ودعم نشاط الصيد البحري و تربية المائيات ومنح االمتيازات والحوافر 
الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري.

وذكر الوزير ان هذا النص يدخل في اطار تنفيذ التعليمات التي اسداها 
رئيس الجمهورية من اجل مرافقة طموحات المهنيين في مجال الصيد 

والمتعاملين االقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين و مربي المائيات 
وتحسين ظروفهم.

كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه 
المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, المنبثق من التزامات رئيس 
الجمهورية, للفترة 2021-2024 و ذلك بهدف رفع القدرات االنتاجية 

الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد 
في أعالي البحار وكذا تطوير بناء وإصالح السفن بقدرات وطنية 

باإلضافة إلى التكفل بتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمهنيين 
والمتعاملين في القطاع.

وتمحورت تدخالت أعضاء اللجنة, التي تلت عرض الوزير, حول 
اهمية القطاع وإسهامه في الرفع من مستوى المداخيل، بالنظر إلى 

الثروة السمكية التي تتوفر عليها سواحل البالد, كما اكدوا على اهمية 
تنظيم القطاع و النهوض بإمكانيات اإلنتاج و كذا الصناعة التحويلية 

في هذا المجال. وذكر بيان مجلس االمة ان لجنة الفالحة والتنمية 
الريفية للمجلس تعكف على اعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون 
محل الدراسة لعرضه في جلسة عامة غدا الثالثاء المخصصة لتقديم و 

مناقشة هذا النص.

 ملو�جهة �لتحديات �لقت�صادية 

يف ظل �لأزمات �لدولية

اخلبري �صليمان نا�صر يدعو لتفعيل 
وظيفتي ال�صت�صراف والتخطيط

قال الخبير اإلقتصادي سليمان ناصر على حسابه على الصفحة 
الرسمية، بأن رتفاع أسعار الطاقة سيستمر في ظل األزمات الدولية 

الراهنة، معتبرا أن تأثيراتها باتت واضحة في الوقت الحالي من خالل 
نسب التضخم المسجلة عالميا، إذ أن معدل التضخم بالواليات المتحدة 

لم يسجل منذ 40 عاما، وفي تركيا منذ 24 عاما، مضيفا بأن هذا 
التضخم سيبقى مرتفعا، على خلفية وجود خلل في سالسل اإلمداد أو 
التوريد على المستوى العالمي، خاصة وأن الوضع عبارة عن حلقات 

مرتبطة ببعضها من حيث التأثير.
وطالب سليمان ناصر السلطات العليا للبالد، بضرورة وضع 

اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا على أن الوضع 
يتطلب أكثر من حلول قصيرة المدى، بل بتدابير تتجاوز ذلك، من 

خالل سياسات نقدية ومالية وجمركية مناسبة لهذه األزمة، باإلضافة 
إلى سياسة جديدة في إدارة سعر صرف الدينار، بمخزون إستراتيجي 

خاصة من مادة القمح، خاصة وأن السلطات العليا أشارت في وقت 
سابق بأن المخزون يكفي لمدة 10 أشهر، كما دعا لتفعيل وظيفتي 

االستشراف والتخطيط .
وتعرف أسعار النفط منذ بداية العام الجاري ارتفاعا، حيث أنها اقتربت 

من حاجز 140 دوالرا للبرميل الواحد، عقب شروع روسيا في 
شن عملياتها العسكرية على األراضي األوكرانية منذ ال 25 فيفري 

الماضي، كما أن أسعار الغاز في أوروبا تضاعفت بحوالي سبع مرات، 
فيما أن المشتقات الطاقوية، على غرار الوقود تجاوزت في الواليات 

المتحدة األمريكية أزيد من 5000 دوالر للغالون.
ف.م

قوجيل ي�صتقبل �ل�صفري �لرو�صي ويوؤكد:

اجلزائر ما�صية بخطى حثيثة يف اإر�صاء دعائم املمار�صة الدميقراطية احلقة

قال �إنها باتت متتلك مقومات �لرقمنة �ملنا�صبة، بوغايل يوؤكد

 اجلزائر قادرة على اإحداث التحول الرقمي يف اأ�صرع وقت
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�صنقريحة يوؤكد حر�س �لقيادة على �ل�صتثمار يف �لعن�صر �لب�صري وي�صدد

خ�صائ�س اأفراد اجلي�س الوطني ال�صعبي 
توؤهلهم ليكونوا اأف�صل املقاتلني

قال رئي�س �أركان �جلي�س �لوطني �ل�صعبي �لفريق �ل�صعيد �صنقريحة �أم�س، �إن �جلي�س 

�لوطني �ل�صعبي يحوز على مورد ب�صري متفرد ميلك من �خل�صائ�س �لنف�صية و�ملعنوية ما 

يوؤهله لأن يكون من �أف�صل �ملقاتلني �لذين يح�صب لهم �ألف ح�صاب.



أجمع أمس خبراء وفاعلون في اإلقتصاد أّن الجزائر 
تسير بخطى ثابتة نحو التحرر االقتصادي من خالل 
إزاحة كل العقبات التي ظلّت تعيق نشاط المستثمرين 

مثمنين تعليمات الرئيس بهذا الشأن والتي أمرت 
بـ"تحرير كلي لمسار المشاريع االستثمارية من المنظومة 

البيروقراطية, واعتماد منطق تجاري بحت في التعامل 
مع ملف العقار االقتصادي".

الطيب �شباب: الرئي�س اأعطى ملف العقار ر�ؤية 

جديدة مبنطق جتاري 

وفي هذا الصدد قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة 
والصناعة الطيب شباب، أّن رئيس الجمهورية أعطى 

ملف العقار رؤية جديدة بمنطق تجاري بناء على نجاعة 
المشاريع. وأورد شباب في قراءة له لمخرجات اجتماع 

مجلس الوزراء أمس األول ، أن رئيس الجمهورية، يريد 
أن يتفادى كل النقائص مقترحاً إنشاء وكاالت متخصصة 

بحسب طبيعة كل عقار كاألراضي المتخصصة في 
الفالحة والسياحة والصناعة. هذا وثمن ذات المسؤول، 

مخرجات اجتماع مجلس الوزراء األخير فيما يخص 
التحرير الكلي لمسار المشاريع اإلستثمارية من 

البيروقراطية واعتماد منطق تجاري في التعامل مع ملف 

العقار وإعطائه رؤية جديدة.

�شواهلية: "الكرة الأن يف مرمى رجال املال 

�الأعمال خللق ال�شتثمار"

من جهته أكد المحلل االقتصادي الدكتور، احمد سواهلية، 
أّن إزاحة كل العقبات التي ظلّت تعيق نشاط المستثمرين 

يجعل "الكرة االن في مرمى رجال المال واألعمال 
لخلق االستثمار في جميع المناطق تحت حماية السلطات 
التي اتخذت حزمة من اإلجراءات خالل مجلس الوزراء 

األخير كإنشاء الوكاالت العقارية الصناعية وتحسين 
المناخ المالي.« وأضاف سواهلية في تصريح لإلذاعة 
: "الحكومة تقوم بجهود جبارة من أجل حماية ومرافقة 
حقيقية للمتعاملين االقتصاديين والبحث لهم عن أسواق 

ناجعة تسمح لهم على تثمين استثماراتهم على أرض 
الواقع.« موضحا أّن "الوسيلة الناجعة إلزالة العراقيل 

البيروقراطية أمام المستثمرين هو اإلرادة السياسية التي 
يجب أن تكون حاضرة برؤية واضحة المعالم من قبل 
السلطة المركزية وغير المركزية، مع اتخاذ إجراءات 
ردعية تجاه كل من يعيق تحرر االقتصاد الوطني.« 

من جانب آخر، ثّمن المحلل االقتصادي القرارات التي 
اتخذت خالل مجلس الوزراء األخير التي اعتبر أنها 

ستساهم بشكل كبير في تحقيق اإلقالع االقتصادي من 
خالل إنشاء مؤسسات مدّرة للثروة.   مطالبا الوكاالت 
العقارية بمرافقة المستثمرين وتوفير العقار الصناعي 
بكل مستلزماته، لما له من دور في إنعاش اقتصادي 

الوطني وفي خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. 
وشّدد المتحدث على أّن "البنوك والمؤسسات المالية 
هي العصب الحّي لهذه اإلستراتيجية اإلقتصادية من 

خالل فتح الوكاالت البنكية بالخارج، ال سيما في الدول 
اإلفريقية وفق إلتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون".   

عبد القادر �شايف: اإ�شتحداث �كالت لت�شيري العقار 

خطوة مكملة لقانون الإ�شتثمار

بدوره كشف أستاذ اإلقتصاد بجامعة الجزائر 3 الدكتور 
عبد القادر صافي، أّن إستحداث وكاالت لتسيير العقار 
االقتصادي خطوة مكملة لقانون اإلستثمار، مشيرا انه 
للوصول لنجاعة تامة لهذه الخطوة يجب أن تزود هذه 
الوكاالت بمنصات رقمية حتى يكون تسييرها مضبط 

ومحكم وشفاف، كما دعا ذات األستاذ  الختيار مسيرين 
يتمتعون بفكر اقتصادي وتجاري متأثرين بالتسيير 
البيروقراطي الجديد، من اجل تسيير هذه الوكاالت.

 اعتبر مدير عام بورصة الجزائر يزيد بن موهوب أن 
المؤسسات الجزائرية مدعوة للخروج من قيود التمويل 
الذاتي والتمويل المصرفي والدخول لما يعرف بتمويل 
السوق مشيرا أن التمويل عن طريق البورصة موجه 

إلى جميع المؤسسات باختالف قطاعات نشاطها، وهو ما 
يجعلها الحلقة القوية مستقبال في تمويل المؤسسات على 

 الصعيدين المتوسط والطويل.
وقال بن موهوب أمس في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
أن بورصة الجزائر حاليا ال تساهم في الناتج المحلي 

اإلجمالي سوي  بـ 0.5 بالمائة وهي نسبة ضئيلة جدا ال 
تعكس الجاذبية الحقيقية للبورصة، معترفا أن البورصة 

الجزائرية لم يكن لها فرصة للعب دورها كما يجب، 
كفاعل أساسي في تمويل اقتصاد البالد ألسباب عديدة منها 

غياب الوعي والثقافة بأهميتها لدى جميع الجزائريين، 
سواء المواطنين أو رؤساء المؤسسات والشركات، 

باإلضافة إلى التراكمات المالية والسيولة النقدية خالل 
الفترة من 2000-2014، إذ قامت الدولة وقتها بمنح 

تسهيالت الستثمار هذه السيولة واستهالكها فيما يخص 
فوائد القروض، وهو ما جعل أصحاب رؤوس الموال 

يتوجهون للبنوك عوضا عن البورصة.  مضيفا أن هذه 
العوامل جعلت البورصة ال تقوم بدورها، رغم توفرها 

على اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة وتوفر اإلطار 

القانوني والتنظيمي لها.
 وذكر بن موهوب في السياق ذاته أن  قانون المالية 

2022 يسمح بإدراج البنوك أو المؤسسات المالية في 
البورصة بدون ترخيص من محافظ بنك الجزائر مما يعد 
بمثابة تشجيع من السلطات العمومية للمؤسسات من شتى 
القطاعات وليس فقط القطاع المالي على ولوج البورصة 

ورسالة قوية للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي والخاص 
داعيا هذه المؤسسات  لدخول البورصة التي قد تكون 

فعال الحلقة القوية في تمويل المؤسسات على الصعيدين 
المتوسط والطويل.

�س.زمو�س

ينتظر أن تشهد األيام القليلة القادمة تغيرا في وضعية سوق 
السيارات، على ضوء تأكيد وزارة الصناعة على شروعها 

في منح تراخيص االستيراد للوكالء المقبولين قريبا.
ولم تمر سويعات قليلة عن تقديم تكتل وكالء السيارات 
لمقترحات جديدة لوزارة الصناعة لحلحلة أزمة قطاع 

السيارات، التي تسببت في ارتفاع أسعار السيارات 
المستعملة ألكثر من 200 بالمئة خالل السنوات األخيرة، 

حتى جاء الرد سريعا من قبل المدير العام للتنمية الصناعية 
بوزارة الصناعة.وعلى هامش عرض مشروع حول 
الصناعة الميكانيكية، قال أمس، المدير العام للتنمية 

الصناعية بوزارة الصناعة، بأن انفراج ملف استيراد 
السيارات أضحى قريبا، وأن رخص االستيراد سيتم منحها 

للوكالء قريبا، وهذا حسب ما نشرته المنظمة الجزائرية 
لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه على صفحتها الرسمية.

ومن جانبه رئيس المنظمة مصطفى زبدي أكد بأن االجتماع 
واللقاء يعتبر ثمرة مجهود مشترك بين كونفدراليات أرباب 

العمل ، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وجمعية 
وكالء السيارات، مشددا على أن االنفراج سيسمح بالحفاظ 
على العملة الصعبة وسيساهم في اشباع حاجيات المستهلك 

من السيارات.وكان تكتل وكالء السيارات قد رفع العديد 
من المقترحات لوزارة الصناعة وطالب في العديد من 
المناسبات بضرورة التسريع في دراسة ملفات الوكالء 
ومنح الرخص للمستوفين للشروط الالزمة، لوضع حد 

ألزمة قطاع السيارات، التي شهدت جمودا كبيرا في 

السنوات األخيرة، جراء توقف مصانع التركيب وغلق باب 
االستيراد، وعدم تفعيل قرار استيراد السيارات المستعملة 

األقل من 3 سنوات.
ويقدر تكتل وكالء السيارات احتياجات السوق الوطنية من 

السيارات في الوقت الراهن بأزيد من 700 ألف سيارة، 
لضبط السوق وإعادة االستقرار له وكبح المستويات القياسية 

ألسعار السيارات المستعملة.
ومن جانب أخر، فإن جمود نشاط قطاع السيارات تسبب في 

ندرة قطع الغيار األصلية، واكتساح قطع الغيار المغشوشة 
وغير األصلية للسوق الوطنية، ما جعل الوكالء يدقون 
ناقوس الخطر، لكونها باتت من أسباب حوادث المرور.

ف.م

�زير املالية يوؤكد يف افتتاح موؤمتر 

الحتاد العربي للتاأمني املنعقد بوهران 

 �صناعة التاأمني حتتل مكانة
  هامة يف اجلزائر وارتفاع اأق�صاط 

ال�صوق اإىل 144 مليار دينار 

اأكد �زير املالية عبد الرحمان را�ية، 

اأم�س، بوهران اأن املوؤمتر 33 للإحتاد العام 

العربي للتاأمني الذي حتت�شنه عا�شمة 

غرب البلد فر�شة لتعزيز التعا�ن بني 

ال�شركات العربية املخت�شة يف هذا املجال.

ق. اإ

أشار الوزير خالل إشرافه على افتتاح أشغال هذا 
المؤتمر الذي ينظم من قبل اإلتحاد الجزائري لشركات 

التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع اإلتحاد العام العربي 
للتأمين بمركز االتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران 

إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الوزير األول 
أيمن بن عبد الرحمان يعد "فرصة أيضا لتبادل اآلراء 
والتجارب بين شركات التأمين و إعادة التأمين العربية 

و العمل معا على مواجهة التحديات المشتركة".
وأضاف أن "احتضان الجزائر للمؤتمر ورعاية الوزير 

األول له دليل على األهمية التي توليها للعمل العربي 
المشترك في مجال التأمين وغيرها من المجاالت 

واعتبارها االتحاد العام العربي للتأمين رمزا من رموز 
العمل العربي المشترك". وأبرز راوية أن صناعة 
التأمين تحتل مكانة "هامة" في الجزائر وهي من 

القطاعات األولى التي فتح االستثمار فيها للخواص مما 
مكنها من االنتقال من 6 شركات سنة 1995 إلى 23 

خالل سنة 2022 بينها 11 شركة خاصة أو أنشأت مع 
شريك أجنبي مع ارتفاع أقساط سوق التأمين من 6ر5 

مليار دج سنة 1997 إلى 144 مليار دج خالل سنة 
.2021

ونوه نفس المتحدث بـ "األهمية التي توليها الدولة 
لصناعة التأمين و إعادة التأمين والعمل على تطويرها 

عبر تحسين المناخ الذي تعمل به وترقية الخدمات 
التي تقدمها للزبائن و تسريع رقمنة القطاع إضافة 

إلى إدماج التأمين التكافلي في سوق التأمين الجزائري 
و تهيئة شركات التامين الجزائرية للتكفل باألخطار 

الجديدة و على رأسها األخطار السيبرانية".
ولإلشارة يقام هذا المؤتمر الذي تدوم أشغاله ثالث أيام 

تحت شعار "الوضع الجديد وتداعياته على صناعة 
التأمين: ما هي التحديات وهل من فرص للسوق 

العربي للتأمين"، بحضور حوالي 1200 مشارك من 
41 دولة منها 20 عربية.

ويتضمن اللقاء أربعة محاور وهي األزمة الصحية 
وتأثيراتها على سوق التأمين العالمي و الهوة التأمينية 
و التحوالت التكنولوجية و تنظيم إدارة التأمين إضافة 

إلى المخاطر الناشئة و منتجات التأمين.
وقد استلمت الجزائر من خالل يوسف بن ميسية رئيس 

اإلتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين 
اليوم اإلثنين رئاسة اإلتحاد العام العربي للتأمين من 
تونس حيث ستستمر رئاستها لهذه الهيئة لمدة سنتين 

الى غاية المؤتمر 34 الذي سيعقد في العاصمة 
األردنية عمان سنة 2024.

 نحو حتقيق ن�صبة
 منو اقت�صادي بـ 3.4 باملائة 

خالل العام اجلاري 
بالمقابل تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر 
بـ 3.4 بالمائة خالل السنة الجارية، حسبما ذكره وزير 

المالية، مبرزا أن الجزائر تمكنت من تجاوز أثار 
األزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا 

وبدأت مؤشراتها االقتصادية الكبرى في التحسن بداية 
من النصف الثاني من سنة 2021.

وأضاف راوية أن "التدابير التي اتخذتها الدولة 
لمعالجة أثار األزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على 

االقتصاد والمؤسسات الجزائرية ومنها جدولة ديون 
المؤسسات و تقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم 
في الوضع االقتصادي العام والحفاظ على التوازنات 

الكبرى للقطاع المالي و منها مؤسسات التأمين و إعادة 
التأمين".

وأبرز الوزير اإلصالحات االقتصادية الكبرى التي 
باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء االقتصاد 

ورفع نسبة النمو من خالل دعم الصادرات خارج 
المحروقات ومراجعة قانون االستثمار بالقضاء على 
العراقيل البيروقراطية و تبسيط اإلجراءات اإلدارية 

و التخلي عن قاعدة 49/51 لالستثمار في معظم 
القطاعات. وأشار الوزير إلى "دعم الدولة ضمن 

إصالحاتها االقتصادية للشراكة بين القطاعين العمومي 
والخاص و توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة 

والرقمنة في تسيير القطاع االقتصادي وهي إصالحات 
يتوقع ظهور نتائجها األولى قريبا".

ف.م

�س.زمو�س

فاعلون يف القت�شاد يثمنون خمرجات اجتماع جمل�س الوزراء الأخري �يوؤكد�ن:

اإزاحة العقبات اأمام امل�صتثمرين يقود 
اجلزائر نحو التحرر االقت�صادي
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دعاها للدخول للبور�شة، يزيد بن مهوب:

املوؤ�ص�صات اجلزائرية مدعوة للخروج من قيود التمويل الذاتي والتمويل امل�صريف

من �شاأنه كبح جماح الرتفاع اجلنوين الذي ي�شهده �شوق املركبات

انفراج ملف ا�صترياد ال�صيارات اأ�صحى قريبا



على  نظمت  ندوة صحفية  في  التربية  وزير  أكد 
هامش إعطاء اشارة انطالق امتحانات البيان على 
انتهاء مصالحه من العملية نهاية الشهر الماضي، 
حيث تم إدماج 45714 موظفا في رتب تتيح لهم 

الترقية الحقا.
وفي هذا السياق أشاد الوزير، سابقا بالمجهودات 
المبذولة في امتحان المستوى المنظم بتاريخ 31 
ماي. والذي جرى في ظروف جيدة أدت الجتيازه 
بنجاح نتيجة تظافر جهود الجميع. كما نوه لدور 
التي  واألهمية  والتكوين  للتعليم  الوطني  الديوان 

أظهرها خالل جائحة كورونا.
التربية  وزير  قال  الترقية  مسابقة  وبخصوص 
الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الحكومة واعترافا 
منصب  ألف   52 تخصيص  تم  باألساتذة  منها 
بعنوان  لألساتذة  منصب  ألف   36 منها  للترقية، 
سنة 2022، مشيرا أنه سيتم فتح هذه السنة 52 
ألف منصب للترقية بعنوان سنة 2022، إعترافا 
بما قام به األستاذ في المسار التربوي ومن خالل 
مقاومة الوباء وضمان إستمرار الدراسة في فترة 

إنتشار الفيروس.
القاعدية  الرتبة  الترقية من  إلى  بلعابد،  أشار  كما 
أستاذ  إلى  رئيسي  استاذ  ومن  رئيسي  أستاذ  إلى 
االدارية.  الرتب  في  الترقية  عن  فضال  مكّون. 
مديريات  إلى  المناشير  إرسال  تم  أنه  إلى  مشيرا 
الموقع  في  وضعها  وسيتم  الوطن  عبر  التربية 

الخاص بالوزارة قريبا.
أما بخصوص الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، 
فأشار بلعابد، إلى أن سعر الورق إرتفع في اآلونة 
لن  الكتب  أسعار  فإن  ذلك  من  وبالرغم  األخيرة. 
تعرف أي زيادة ألنها تشكل إستهالكا واسعا في 

النظام التربوي .
وذكر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه 
تم رفع قيمة الوجبة الغذائية للحراس والمؤطرين 
بالمائة،   100 بنسبة  الرسمية  اإلمتحانات  في 
إجراء  تم رفع عدد مراكز  السنة  هذه  أن  مضيفا 
 2821 إلى   2500 من  الرسمية  اإلمتحانات 
التجميع  تم رفع عدد مراكز  إجراء،  كما  مركز 
واألساتذة  التالميذ  تقريب  أجل  من  والتصحيح 

وحتى المؤطرين.
والتصحيح  اإلجراء  مراكز  أن رفع عدد  وكشف 
أجل  من  األول،  الوزير  لتعليمات  تطبيقا  جاء 
تستوفي  عندما  مراكز  لفتح  إضافي  مجهود  بذل 
المؤطرين  و  التالميذ  تقريب  أجل  من  الشروط 
الجنوبية نظرا  الواليات  والمصححين خاصة في 

لشساعتها.
المعتمد خالل السنة  الدراسي  بالنظام  وفيما تعلق 
الدراسية 2023-2022، فقال بلعابد إن مصالحه 
ستقرر ما إن كان سيتم اإلبقاء على نظام التفويج 
أو العودة لنظام الدراسي العادي عقب المشاورات 

مع الجهات المختصة.
بلعابد يؤجل الحديث عن ملف تدريس 

االنجليزية في االبتدائي
وعن طرح تنظيم نسختين من امتحانات شهادتي 
التعليم المتوسط والبكالوريا، رد الوزير إن توحيد 
االمتحان يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا 
نسختين  تنظيم  جربت  وأن  سبق  الوصاية  إن 
لتفادي  للجنوب  للشمال وأخرى  للبكالوريا واحدة 
درجات الحرارة المرتفعة، إال أن األمر باء بالفشل 
بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  في  التشكيك  درجة  وبلغ 
بشكل  النظر  إعادة  يمكن  انه  مضيفا  النسختين، 
بالجنوب  المترشحين  لحماية  التواريخ  في  طفيف 

من ارتفاع درجات الحرارة"
اللغة  تدريس  إدراج  طرح  بخصوص  أما 
وزير  فرد  االبتدائي،  الطور  في  اإلنجليزية 
اإلعالن  سيتم  هناك جديد  يكون  بـ"عندما  التربية 
نهاية  بامتحان  تعلق  وفيما  موضحا  ذلك"،  عن 
الطور االبتدائي أن مصالحه ستعتمد نظاما جديدا 
بداية  المتوسط  الطور  إلى  االبتدائي  من  لالنتقال 
من السنة الدراسية القادمة، يتميز بوضع التالميذ 
االمتحانات  أجواء  ضغط  عن  بعيدا  أريحية  في 
وأن  خاصة  نجاحهم،  فرص  زيادة  وكذا  السابقة 
الهيئات المختصة سجلت أن السنة األولى متوسط 
تعرف أكبر نسبة رسوب، نظرا لصعوبة االنتقال 
بالسلوكات والذهنيات للتالميذ من برنامج لبرنامج 

آخر، وهو ما يستدعي إعادة النظر.
الدراسية  السنة  من  ابتداء  سيتم  بأنه  بلعابد  وقال 
2023-2022 تنظيم امتحان نهاية مرحلة التعليم 
العام  هذا  استثنائيا  التخلي عنه  تم  الذي  االبتدائي 
-مثلما  سيسمح  مما  جديدة"  ومقاربة  "بمعطيات 
وتدرجهم  التالميذ  "نجاح  فرص  بزيادة  أضاف- 
عن  األخير  في  معلنا  التعليمية".  المنظومة  في 
إعادة النظر في عدة جوانب في امتحان البكالوريا 
المعامالت  بمراجعة  المتوسط  التعليم  وشهادة 

لتفادي تضخيم العالمات.

مرمي عثماين

إعادة  أطوار  أمس،  أول  البليدة  قضاء  لمجلس  الجنايات  بمحكمة  تواصلت 
الرئيسي,  المتهم  مقدمتهم  وفي  بنك  الخليفة  قضية  في  المتهمين  محاكمة 
الرئيس المدير العام السابق للبنك, عبد المؤمن رفيق خليفة, وعشرة )10( 
متهمين آخرين من إطارات البنك ومسؤولين, باالستماع لعدد من المتهمين 

و كذا الشهود.
هيئة  من  أعضاء  سبعة  رفقة  حسيبة,  رحالي  الجلسة,  رئيسة  واستمعت 
ممن  فقط  اثنين  وشاهدين  القضية  في  متهما   11 لتصريحات  المحكمة, 
حضروا الجلسة األولى من أصل 100 شاهد, و ذلك بعد أن وافقت المحكمة 

العليا الطعن بالنقض للمرة الثانية في هذه القضية.
وأنكر المتهمون, على رأسهم عبد المؤمن خليفة الذي تابع اطوار المحاكمة 
المنسوبة  التهم  بالشلف, كل  العقابية  المؤسسة  التحاضر عن بعد من  بتقنية 
اليهم و التي من أهمها "تكوين جمعية أشرار" و "السرقة المقترنة بظرف 
التعدد"و "النصب و اإلحتيال" و "خيانة األمانة" و "التزوير في محررات 
محررات  في  و"التزوير   " النفوذ"  "استغالل  و  "الرشوة"  و  مصرفية" 

رسمية".
من  قرضين  على  حصوله  الخليفة  لبنك  سابقا  العام  المدير  الرئيس  وأنكر 
وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي بعقدين مزورين لصالح شركة األدوية 
التي كان يملكها قبل تأسيسه للبنك, كما نفى علمه بالعقدين اللذين رهن من 
خاللهما مسكن عائلي بحيدرة, ومحل تجاري بالشراقة محاوال في كل مرة 

الدفاع عن نشاط البنك.
ايدير  ايسير  الملحية سابقا,  التنمية  بنك  لمدير وكالة  المحكمة  كما استمعت 
المحلية  التنمية  بنك  من  قرضين  من  خليفة  استفادة  موضوع  في  مراد, 
باسطاوالي بعقدي رهن مزورين, ونفى هذا األخير هو اآلخر عالقته بهما 

أو اطالعه عليهما.
واستمعت المحكمة أيضا للمحافظ األسبق لبنك الجزائر, عبد الوهاب كرمان, 
التعدد  بظرف  والسرقة  أشرار  جمعية  إنشاء  في  المشاركة  بتهمة  المتابع 
وخيانة األمانة حول تأسيس بنك الخليفة, وحصوله على االعتماد من بنك 

الجزائر.
وحاول كرمان ربط كل الخروقات التي عرفها بنك الخليفة باللجنة المصرفية 
في بنك الجزائر التي تمتلك صالحية مراقبة البنوك. كما نفى علمه بحصول 
شقيقه الوزير األسبق عبد النور كرمان على مبلغ 22 ألف أورو لفتح شركة 
بالعملة  مبلغ  على  تحصلت  التي  ياسمين  ابنته  وكذا   ,2001 نهاية  خاصة 

الصعبة لفتح وكالة للخليفة في ميالنو بايطاليا.
ملفين,  من  الجلسة  رئيسة  حسب  انطلقت  التي  بنك  خليفة  قضية  وتتشكل 
قبول طعنهم  تم  الذين  المومن و11 متهما آخرين  األول يخص خليفة عبد 
بالنقض أمام المحكمة العليا لالحكام الصادرة ضدهم, والثاني يخص اإلخوة 
كرمان, وقامت هيئة المحكمة بدمج الملفين في قضية واحدة بما أن األطراف 

والوقائع نفسها.
وأوضحت رئيسة محكمة الجنايات أن قبول الطعن بالنقض في قضية بنك 
بادسي  البنك منصف  لمصفي  القانونية  اليمين  تأدية  إلى عدم  يعود  الخليفة 
والخبير المحاسبي حميد فوفة في المحاكمة التي جرت أطوراها في نوفمبر 
قام  بحيث  العليا,  المحكمة  من  بالنقض  الطعن  قبول  بعد   2020 سنة  من 
خليفة عبد المومن بالطعن في الحكم الصادر في حقه ب 18 سنة سجنا نافذا 
وغرامة مالية بمليون دج ومصادرة ممتلكاته, و هو نفس الحكم الذي نطقت 

به المحكمة سنة 2015.
ع. ط

موا�سيع �سهلة يف العربية والرتبية 

الإ�سالمية و�سدمة للبع�ض يف الفيزياء

هذا ما ميز اليوم الأول من البيام 
وبلعابد يوؤكد تراجع الغ�ش

تقدم اأم�ض، اأزيد من 740 األف مرت�سح  لإجراء امتحانات 

�سهادة التعليم املتو�سط يف 2821 مركزا لالإجراء وطنيًا، 

بزيادة 97 األف مرت�سح مقارنة بالعام املا�سي، و�سط 

اجماع ان ا�سئلة اليوم الول كانت يف متناول اجلميع 

خا�سة فيما تعلق مبادتي اللغة العربية والرتبية 

ال�سالمية، عك�ض مادة الفيزياء التي جاءت التمارين 

�سعبة نوعا ما على املمتحنني ذوات امل�ستوى املتو�سط.

مرمي عثماين

التعليم  امتحانات  أول  أمس،  اجتازوا  الذين  التالميذ  ورحب 
العربية  اللغة  مادة  خاصة  المقدمة  االسئلة  بنوعية  المتوسط 
رغم أن النص جاء جد طويل، ملثمين الوضعية االدماجية التي 
مواضيع  يخص  فيما  اكدوا  فيما   االطفال،  عمال  عن  تحدثت 
تبقى في  لكن  بالمادة االولى،  قليال مقارنة  انها صعبة  الفيزياء 

متناول الجميع يقول اساتذة المادة .
كانت  االسئلة  ان  الجميع  أكد  االسالمية  التربية  مادة  عن  أما 
سهلة حيث تحدثت عن أركان اإليمان، وعن أولو العزم، فيما 

تحدثت الوضعية اإلدماجية عن أهمية صلة الرحم في العيد.
وطمأن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد في كلمته خالل إشرافه 
المترشحين  المتوسط،  التعليم  شهادة  امتحانات  انطالق  على 
وأوليائهم حول أجواء انطالق االمتحانات، مؤكدا أنها تمت في 
ظروف جيدة ومالئمة، قائال "رغم أن كورونا آيلة للزوال إال 
لم يتم التخل عن اإلجراءات الوقائية" “ألن الجزائر حريصة 
على سالمة أبنائها وهي من الدول األولى التي  بادرت بها"، 
مشيرا في المقابل أن االعالن عن نتائج امتحان شهادة التعليم 

المتوسط "البيام" سيكون نهاية جوان الجاري.
وقال وزير التربية إن االمتحان يسير في ظروف حسنة. مشيرا 
له أكثر  إلى أن اختيار والية تقرت العطاء اشارة االنطالقة 
من داللة  فهي عزيزة علينا" مضيفا "وتدل على األهمية التي 
بكل  للتنمية  القوية  واإلرادة  الجديدة  للواليات  الدولة  تعطيها 
التربية الوطنية  ربوع الوطن".وفيما يخص الغش شّدد وزير 
االمتحانات  في  الغش  "ظاهرة  أّن  على  بلعابد،  الحكيم  عبد 

تراجعت"، مؤكداً أّن "قطع األنترنيت لم يتم".
عبر  الدولة  به  تقوم  الذي  الكبير  "العمل  على  بلعابد  وشّدد 
عمليات التحسيس التي تبادر بها مختلف األجهزة بما في ذلك 
األساتذة"، كما أكد أّن "اإلجراءات الصارمة التي تّم اتخاذها 
وعلى وجه الخصوص قانون مكافحة الغش، مّكنت من وضع 
حد لهذه الظاهرة، حيث ساهم هذا القانون في التعاطي بالسرعة 

والكيفية الالزمتين مع كل مظاهر الغش وبشكل فوري".
وفي هذا المجال، نّوه الوزير بالتعاون والتنسيق الموجود مع 
والئية  لجان  به  الذي تضطلع  العمل  إلى  الفتاً  العدل،  وزارة 
مختصة تملك من الصالحيات القانونية والجزائية والمدنية ما 
يخول لها تنفيذ القانون بالتنسيق مع قطاع التربية".وتابع مؤكدا 
: "ال نحبذ إطالقاً اللجوء إلى هذه اإلجراءات لكن إذا اقتضى 
الغش،  يمارسون  من  كل  ضد  القانون  تطبيق  سيتّم  األمر، 

وبالتالي المساس بمصداقية االمتحانات في الجزائر".
يف ظل ارتفاع درجة احلرارة وغياب املكيفات

"الرائد" تر�صد اأجواء 
امتحانات "البيام" مب�صعد

في ظل اجواء إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط 
لسنة 2022 بوالية الجلفة والظروف المحيطة به، 

اقتربنا من أحدى المؤسسات التربوية لبلدية مسعد وهي 
متوسطة، "أحمد برشي" وحاولنا طرح بعض االسئلة 

على الممتحنين من أجل معرفة ارائهم وانطباعتهم  حول 
اليوم االول من االمتحانات و مدى توافقها مع المنهاج 

المدرسي . 
الشهادة  المجتازين لهذه  ابراهيمي" 16 سنة وهو أحد  "أحمد 
ألول مرة صرح لنا بأن موضوع الفيزياء كان سهال مقارنة 
بموضوع اللغة العربية والذي كان صعبا نوعا ما لطول النص، 
اما زميله "بلول محمد" 14 سنة، فيرى أن موضوعي الفترة 
المحتوى  وانه   الصعوبة  متوسطين من حيث  كانا  الصباحية 

يتوافق و ما درسه الطالب طوال السنة الدراسية.
وأما بالنسبة للفترة المسائية فقد امتحن التالميذ في مادتي التربية 
االسالمية و التربية المدينة حيث أبدو تخوفهم من ارتفاع درجة 
الحرارة  داخل القاعات وهذا بسبب غياب المكيفات الهوائية، 

خاصة ونحن في فصل الصيف .
لعجاج حمود عزيز 

حمكمة اجلنايات مبجل�ض ق�ساء البليدة

ال�صتماع لت�صريحات 11 متهما يف ق�صية اخلليفة بنك
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ل رفع يف اأ�سعار الكتب املدر�سية واإدماج قرابة 46 األف حامل لل�سهادات باملدار�ض

تدابري جديدة لتفادي اجتياز تالميذ 
اجلنوب "البيام" و"الباك" يف اأجواء حارة
 عودة امتحان ال�سنكيام العام القادم مبعطيات ومقاربة جديدة

اأعلن وزير الرتبية الوطنية عن طي ملف اإدماج حاملي ال�سهادات يف قطاع الرتبية، م�سريا اأّن دائرته الوزارية 

بتوجيهات من رئي�ض اجلمهورية وتعليمات الوزير الأول قد اأمتت اإدماج كل الراغبني يف هذه العملية، هذا فيما فتح 

الوزير ق�سية ادارج بكالوريا �سمالية واخرى جنوبية.



ويرتفع في العموم خالل موسم االصطياف 
الطلب على وسائل النقل التي تضمن خدمة 
النقل نحو الشواطئ منها حافالت الناقلون 

الخواص، الذين تعودوا كل سنة على تحويل 
وجهتهم نحو الشواطيء بشكل عشوائي ودون 
مخطط مدروس وهو ما يخلق عادة أزمة نقل 

عبر المحطات والخطوط االصلية لهؤالء 
الناقلين.

بالمقابل فإن أزمة اإلكتظاظ المروري 
عبر البلديات الساحلية في المدن الكبرى 
في مقدمتها العاصمة تتفاقم خالل موسم 

االصطياف، حيت تتحول الطرقات لجحيم 
للمواطنين سواء عبر وسائل النقل الجماعي 
وحتي بالنسبة ألصحاب السيارات الخاصة، 
بالمقابل فأن حوادث المرور تتضاعف أيضا 

خالل هذه الفترة من السنة عبر الواليات 
الساحلية وتحديدا في الطرقات القريبة من 
الشواطيء وهو ما يتطلب تسطير مخطط 

خاص ال يشمل األجهزة األمنية وإنما مختلف 
الوزارات والهيئات المعنية في مقدمتها وزارة 

النقل.
 ويقول رئيس االتحادية الوطنية للناقلين 

الخواص، عبد القادر بوشريط، في هذا الصدد 
أنهم راسلوا مديريات النقل عبر الواليات 

الساحلية مع اقتراب موسم االصطياف من 
اجل ضبط وتحضير قائمة الناقلين الخواص 

المعنيين بتغير خطوطهم ووجهتهم نحو 
الشواطئ، مشيرا إلى أن هناك مديريات من 
ضبطت اإلجراءات وكل شيء تم تحضريه 

في حين هناك مديريات أخرى من لم ترد 
لغاية اآلن وهو ما سيخلق فوضى حقيقة ويفتح 
المجال أمام تغيير الوجهة بطريقة غير قانونية 
خاصة وأن هذا النشاط يعد حاليا نشاط مربح 

اكثر من النشاط اليومي للناقلين الخواص.
ودعا بوشريط، في  تصريح لـ”الرائد” وزارة 
النقل إلى التدخل العاجل لمحاربة مافيا النقل 

العشوائي للمصطافين من طرف بعض سائقي 
سيارات األجرة وحافالت النقل الخاص مع 
ضبط التدابير واإلجراءات للسماح للناقلين 
الراغبين في تغير وجهتهم نحو الشواطئ 
لممارسة ذلك في اطار قانوني مضيفا ان 

تحركت مديريات النقل يمكن ضبط برنامج 

اصطياف، يضمن تنقل حوالي 350 حافلة 
إلى الشواطئ وبأسعار معقولة، في العاصمة 

فقط حيث توضع هذه الحافالت تحت تصرف 
أبناء األحياء والعائالت التي ترغب في التنقل 
إلى الشاطئ مع مراعاة اقصى تدابير السالمة.

وأشار إلى أنه أي سائق حافلة يستغل موسم 
االصطياف والطلب على وسائل النقل 
الستنزاف أموال المواطنين والرفع في 

التسعيرة وعدم التقيد بتدابير الوقاية اكيد 
أنه سيتعرض لعقوبات صارمة وغرامات 

مالية.  من جانب اخر قال بوشريط أنه 
رغم العمل على تهيئة الشواطئ خالل هذا 

الموسم، إال أن التخوف من عدم وجود مرافق 
وحظائر تستوعب العدد الهائل للحافالت 

والسيارات التي تتجاوز في بعض الشواطئ 
5 آالف مركبة يبقي قائم، مطالبا بمخطط 

سير استعجالي لفك الخناق على المصطافين 

والسائقين على مستوى المرافق السياحية 
المحاذية للبحر.

وأكد أن عدم تحسين مخططات النقل ووضع 
مخطط خاص بموسم االصطياف من 

طرف وزارة النقل بات يغذي من مشكل 
االزدحام المروري، خالل موسم االصطياف 

لتكون النتيجة طرقات “ال تطاق” وعذاب 
حقيقي للمصطافين، كما دعا ذات المتحدث 
أيضا إلى وضع مخطط أخر من شأنه أن 
يساهم في جهود الحد من حوادث المرور 
التي تأخذ خالل فصل الصيف عادة أبعادا 
مأساوية، مضيفا أن فيدراليته الحظت أن 

الحوادث ترتفع عادة عبر الطرقات القريبة 
من الشواطيء في المدن الساحلية وهو ما 
يستدعي خطة استعجالية للعمل على الحد 
من هذه الحوادث التي باتت تنغص على 

الجزائريين صيفهم كل سنة.

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي, يوسف شرفة, أمس، 
بالجزائر العاصمة, إطارات الصندوق الوطني للتقاعد إلى وضع خارطة 
طريق من أجل الوصول إلى “تسيير نوعي” يعتمد على آليات عصرية, 

من شأنه أن يضمن تحقيق النتائج المرجوة وفي اآلجال المحددة.
أكد الوزير, في كلمة ألقاها نيابة عنه, األمين العام بالوزارة آكلي بركاتي, 

في افتتاح اللقاء الوطني لمدراء الوكاالت المحلية للصندوق الوطني 
للتقاعد بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال 
األجراء بالعاصمة, أن هذا اللقاء ينتظر منه “وضع خارطة طريق نحو 
تسيير نوعي يعتمد على آليات عصرية ويضمن تحقيق النتائج المرجوة 

وفي اآلجال المحددة”.
واعتبر الوزير, هذه المناسبة “فرصة متميزة لتعميق التشاور حول متابعة 

تنفيذ مخطط عمل الحكومة بأكثر فعالية والذي يندرج في إطار برنامج 
رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لمسألة الحماية االجتماعية, 

بصفة عامة, والتكفل األمثل بالمتقاعدين, بصفة خاصة, من حيث مراجعة 
طريقة تسيير صناديق الضمان االجتماعي, والتي تندرج ضمن التزاماته 

الرامية إلى تكريس دولة القانون وجعلها في خدمة المواطن, وتعزيز 
الحكم الراشد, من خالل االعتماد على التقييم الدوري لإلطارات كمعيار 

أساسي في التسيير وتقلد المناصب”.
ودعا, في ذات السياق, إطارات الصندوق على المستوى المركزي 
والمحلي, إلى “االنخراط” في مسعى إعادة النظر في طرق التسيير 

والعمل على تعزيز آليات الحوكمة وكذا “االلتزام بالضوابط والمعايير 

المهنية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز سلطة 
القانون والشفافية  والتكفل األمثل بالمواطنين, واإلصغاء لتظلماتهم 

وحسن استقبالهم وتوجيههم, مع تفادي كل أشكال البيروقراطية”.
وسيساهم رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال الضمان 

االجتماعي والتكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا --يضيف الوزير-- في 
“التحسين الدائم ألداء المرفق العمومي, مع مراعاة أهمية تجسيد مبادئ 

الحوار االجتماعي داخل هيئات القطاع باعتباره الوسيلة المجدية  للتكفل 
األمثل باالنشغاالت المطروحة”.

كما ذكر, ذات المسؤول, في هذا الصدد, بإستراتيجية  الوزارة المبنية 
على “تطوير أنماط التسيير في القطاع, من خالل متابعة مستمرة وتقييم 
دائم ألداء كل اإلطارات على كل المستويات, المركزي والمحلي, قصد 

تحقيق نتائج لترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن”.
من جهته, أبرز المكلف بتسيير إدارة الصندوق الوطني للتقاعد, السيد 

جعفر عبدلي, أنه تم إدراج المعلوماتية في التسيير وأداء المهام الداخلية 
وذلك من خالل تعزيز البنية التحتية للصندوق وتطوير الفضاء الرقمي 
الخاص بالتقاعد وتوفير العديد من التطبيقات الرقمية على غرار تطبيق 
“تقاعدي” الذي يقدم عديد الخدمات عن بعد.وقال أن مسؤولية مسيري 

الصندوق الوطني للتقاعد هي “حماية المنظومة الوطنية للتقاعد والسهر 
على ضمان ديمومتها من خالل تعزيز الجهود في مجال ترشيد النفقات 

وتحسين األداءات”.
ق. و

�ش. زمو�ش

حث مدراء ال�شكن على اإمتام الأ�شغال 

النهائية يف اآجالها 

بلعريبي ي�صدر تعليمات �صارمة لإجناح 
عملية التوزيع الكربى لل�صكنات 

أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي 
تعليمات لكل مدراء السكن عبر واليات الوطن من أجل تسريع 

وتيرة االشغال النهائية لعدد من المشاريع السكنية تحضيرا لعملية 
التوزيع الكبرى التي ستكون بمناسبة الذكري الستون الستقالل 

الجزائر يوم 05 جويلية المقبل.
وعاين أمس بلعريبي، مختلف األشغال بالقطب الحضري العمراني 

7000 مسكن صيغة البيع باإليجار سيدي سرحان والية البليدة. 
وفي بيان للمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 

عدل، فقد رافقه في هذه الزيارة، المدير العام للوكالة الوطنية 
لتحسين السكن وتطويره عدل، ووالي والية البليدة والمدير العام 
المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل 

الجزائر غرب وعدد من اطارات الوزارة الوصية. 
وفي هذا السياق، وجه الوزير تعليمات صارمة من أجل تسريع 
وتيرة األشغال، خاصة ما يتعلق بالشبكات االولية واتمام الربط 

بشبكات الغاز في التجزئة األخيرة، داعيا لضبط كافة التحضيرات 
من أجل توزيع أحزاء مهمة من هذا الموقع خالل الخامس من 
جويلية المقبل، كما ذّكر الوزير بالتعليمة التي صدرت منذ عدة 
أشهر والمتعلقة بضرورة مباشرة أشغال التهيئة الخارجية بكل 

السكنات التي بلغت نسبة اإلنجاز بها 60% . 
وكان وزير السكن قد كشف منذ يومين عن القيام بأكبر عملية توزيع 

للسكنات “لم تعرف الجزائر مثيال لها” تشمل مختلف الصيغ تزامنا 
مع إحياء الذكرى الستين لالستقالل في الخامس جويلية القادم. وذكر 

بلعريبي، أنه تم توزيع 45 ألف وحدة سكنية منها 32 ألف وحدة 
تم توزيعها في 19 مارس في ذكرى عيد النّصر، معلنا أن السنة 
الحالية ستعرف توزيع عدد كبير من السكنات من مختلف الصيغ 

أضخمها ستكون بمناسبة الذكرى 60 لالستقالل، حاثا مديري 
قطاعه على بذل جهد مضاعف الستكمال المشاريع الموجودة في 

طور اإلنجاز لتوزيعها بمناسبة هذا الحدث التاريخي الهام.
س. زموش

لدى ا�شتقباله وفدا عن اأكادميية املهند�شني 

لالنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة

زيان يوؤكد على الأهمية 
ال�صرتاتيجية مل�صروع �صولر 1000

استقبل وزير االنتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, بن عتو زيان, 
وفدا عن أكاديمية المهندسين لالنتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة 

لألغواط الذي تطرق معه الى امكانيات تجسيد الفرص التي توفرها 
الطاقات المتجددة بهذه الوالية على ارض الواقع, حسبما اشار اليه 

بيان للوزارة أمس. وقد جرى اللقاء بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 
المصادف لـ 5 جوان من كل سنة, يضيف ذات المصدر.

وفي هذا السياق, أعرب زيان عن أمله في تعزيز التعاون بين 
دائرته الوزارية وأالكاديمية بهدف “تجسيد الفرص التي توفرها 

الطاقات المتجددة على أرض الواقع سيما في قطاع الفالحة الذي 
يعتبر القطاع الرئيسي لتنمية المنطقة بالنظر الى المساحات الواسعة 

من السهوب التي تميز والية األغواط”, حسب البيان. كما ذكر 
الوزير باألهمية االستراتيجية لمشروع سوالر 1000 ميغاوات 
الخاص بوالية األغواط حيث تمت برمجة انشاء محطة شمسية 

بطاقة 300 ميغاوات بموقع حاسي الدالعة.
من جهة أخرى, وافق السيد زيان على طلب رعاية يوم “أبواب 

مفتوحة حول الطاقات المتجددة” الذي ستنظمه االكاديمية في سبتمبر 
القادم باألغواط.و عقب هذا اللقاء, قام ممثلو األكاديمية بزيارة الى 

المديريات المركزية التابعة للوزارة و الوكالة الوطنية لتطوير استخدام 
الطاقة و ترشيده و الشركة الوطنية “شمس” للطاقات المتجددة.

ف.م
فتح النقا�ش حول م�شتقبل ال�شياحة بني 

احلوكمة والرتويج 

حمادي ي�صارك يف الدورة الـ 116 للمجل�س 
التنفيذي للمنظمة العاملية لل�صياحة 

يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد ياسين حمادي، اليوم 
بجدة في المملكة العربية السعودية، في الدورة الـ 116 للمجلس التنفيذي 

للمنظمة العالمية للسياحة، التي ستجري أشغالها في الفترة الممتدة من 
07 إلى 09 جوان الجاري، حسب ما أفاد به أمس، بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن الوزير سيشارك بهذه المناسبة، في الجلسات 
الموضوعاتية المنظمة على هامش الدورة والتي تتناول “مستقبل السياحة: 

الحوكمة والترويج بشكل جديد” وكذا “إبراز السياحة”، كما سيجري لقاءات 
ثنائية مع الوزراء المشاركين بغرض “تفعيل مختلف االتفاقيات المبرمة”.

ويعرف هذا الحدث رفيع المستوى، مشاركة “وزراء السياحة من كل 
أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية 
ألكثر من 35 دولة”، بحيث سيتم مناقشة “مستقبل قطاع السياحة 

كركيزة أساسية للتنمية المستدامة”، وسيتم دراسة “سبل تعزيز 
التعاون الدولي ونماذج الحوكمة المشتركة وكذا تحليل النظرة الجديدة 

لقطاع السياحة، في حقبة ما بعد وباء كورونا ومختلف األزمات”.
ق. و
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ل�شبط خمطط �شري خا�ش وتنظيم النقل نحو ال�شواطيء

مو�صم ال�صطياف ي�صاعف م�صاكل املرور 
ووزارة النقل مدعوة للتدخل 

تعرف املدن ال�شاحلية عادة خالل مو�شم ال�شطياف فو�شى نقل ب�شبب غياب خمطط خا�ش بهذه الفرتة من ال�شنة، والتي 

تت�شاعف خاللها م�شاكل املرور منها التحويل الع�شوائي للعديد من الناقلني اخلوا�ش لوجهتهم نحو �شواطئ البحر، زد 

على ذلك اأزمة الختناق املروري احلاد الذي ي�شجل يف الطرقات القريبة من ال�شواطيء وحتي حوادث املرور التي باتت 

ت�شنع املا�شي عرب الوليات ال�شاحلية �شيفا، وهو ما جعل متداخلون يف القطاع يدعون لعتماد خمطط نقل خا�ش مبو�شم 

ال�شطياف ي�شمن النقل يف الوليات ال�شاحلية ونحو ال�شواطئ ويعمل على التقليل من الكتظاظ وحتي احلوادث.

بهدف �شمان حتقيق النتائج املرجوة ويف الآجال املحددة 

�صرفة يدعو لو�صع خارطة طريق من اأجل ت�صيري نوعي ل�صندوق للتقاعد



اأطباء و اأخ�سائيون يف الطب النف�سي  يدقون ناقو�س اخلطر

دعوة اإىل تنمية املهارات التوا�صلية لدى الطفل امل�صاب بالتوحد

ب�سيدي علي مب�ستغامن

توّقعات باإنتاج ما يفوق 600 األف قنطار من احلبوب

عقود ما قبل الت�سغيل : 

اإدماج اأزيد من 1500 موظف يف 
قطاع الرتبية بتيبازة

بلغ عدد الشباب الحاملين لعقود ما قبل التشغيل الذين تم إدماجهم في 
وظائف مختلفة بقطاع التربية بوالية تيبازة 1512 موظفا, حسب ما 

كشفت عنه, المديرية المحلية للتربية.
وفي حفل إدماج آخر مجموعة من المتعاقدين ما قبل التشغيل في منصب 

مشرف تربوي بالمدارس االبتدائية و البالغ عددهم 601, أكد مدير 
التربية, محمود فوزي تبون, على »غلق هذا الملف نهائيا« على مستوى 

تيبازة. وشملت قرارات اإلدماج المهني, إجماال, المشرفين التربويين و 
عمال مهنيين و أعوان إدارة و أعوان حفظ البيانات و غيرها من المناصب 

األخرى, حسب مدير التربية الذي أشار إلى أن قرار استحداث منصب 
مشرف تربوي على مستوى المؤسسات التربوية االبتدائية, يأتي استجابة 

لحاجة تلك المؤسسات لهذا النوع من المناصب الرامية لتعزيز التأطير 
بها. ويتوزع المشرفون التربويون الذين استفادوا من قرار اإلدماج في 

حفل اشرف عليه والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة, على 323 مؤسسة 
تربوية ابتدائية عبر ال28 بلدية, وتم تقسيم مجمل الحاملين لعقود ما قبل 

التشغيل في قطاع التربية بالوالية, إلى ثالث مستويات, أقل من ثالث 
سنوات خدمة و ما بين 3 و 8 سنوات خدمة و أكثر من 8 سنوات عمل, 

حيث سيستفيد آخر مستوى, أي أكثر من 8 سنوات خدمة, من تعويض 
مادي بأثر رجعي بدء من شهر نوفمبر 2019, حسب مدير التربية.

واج

النعامة: 

دورة تكوينية  لتعليم احلجاج اأداء 
منا�صك احلج

انطلقت بمسجد أبي بكر الصديق ببلدية العين الصفراء والية النعامة 
الطبعة العاشرة للدورة التكوينية  ألداء مناسك الحج والمنظمة تحت 

شعار »نتعلم مناسك الحج على الوجه  التام لنؤديها في بيت هللا الحرام«، 
وبإشراف من مديرية الشؤون الدينية واألوقاف.

وفي هذا الصدد تم تقديم دروس تطبيقية ونظرية للمقبلين على أداء فريضة 
الركن الخامس، وهو مشروع بادر به مجموعة من المحسنين من أئمة، 

أطباء، أعوان اإلسعاف منذ أكثر من 14 سنة قبل أن يتوقف بسبب 
جائحة كورونا ليعود من جديد هذه السنة بالتنسيق مع بعض المؤسسات 

العمومية التي لها عالقة بالحج كشرطة الحدود، الجمارك، الحماية المدنية. 
وتهدف  الدورة التكوينية هذه إلى تعليم مناسك الحج والعمرة  على 

الطريقة الصحيحة حيث يعتمد هذا التربص التعليمي على الجانب التطبيقي 
أكثر من الجانب النظري باستعمال مجسمات تتناسب وطول اإلنسان 

منها  الكعبة الشريفة، مقام سيدنا إبراهيم، المشعر الحرام، المزدلفة عرفة 
ومخيمات عرفة. كما تنّظم للحجاج رحلة إلى بلدية الصفيصيفة على 

بعد 30 كلم بمرافقة الحماية المدنية والجمارك إسقاطا للمشاعر األخرى 
كمخيمات منى المشعر الحرام  المزدلفة صعيد عرفة، وأعدت خريطة 
جغرافية للمسلك إضافة الى زيارة أماكن عمومية كالمستشفى والفندق، 

وهذا من أجل تعريف الحاج بكل اإلجراءات الواجب اتباعها من اإلقالع 
من المطار إلى غاية إتمام هذه المناسك، والرجوع إلى أرض الوطن.

ق.م

قاملة:

حريق يلتهم 14 هكتارا من القمح 
أتى حريق شب بأحد حقول القمح بمشتة عين الفار التابعة لبلدية بومهرة 
أحمد بڨالمة، على مساحة 14 هكتار قمح صلب قائم حسبما أعلنت عنه 

خلية اإلعالم للمديرية الوالئية للحماية المدنية.
وخلف الحريق حالة استنفار قصوى لدى مصالح الوحدة الثانوية للحماية 

المدنية لدائرة لخزارة، التي تدخلت بمشاركة مصالح كل من الغابات، 
البلدية والدرك الوطني. وأوضحت خلية اإلعالم للحماية المدنية بقالمة، 
بأّن مصالحها سّخرت شاحنتي إطفاء، ودامت مدة إخماد الحريق أكثر 

من ساعتين ونصف، كما تّم حماية مساحة من القمح الصلب القائم تقدر 
بحوالي 250 هكتارا. يشار إلى أّن والية قالمة تشهد، خالل األيام 

األخيرة، موجة حّر شديدة ناهزت فيها درجات الحرارة الـ50 درجة 
مئوية تحت الظل، ما يستدعي الحيطة والحذر أكثر من المزارعين على 

محاصيلهم.
س.ز

العا�سمة: 

توقيف ع�صابة اأحياء باحلرا�ش
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلـة فـي فرقة الشرطة القضائية بـأمن 

المقاطعة اإلدارية الحـراش، مـن توقيـف 16 شخصا عن قضية إنشاء 
وتكوين عصابة أحياء لغرض السيطرة وبسط النفوذ واإلخالل بالنظـام 

العـام، إهانـة هيئـة نظـاميـة، التحطيم العمـدي ألمالك الدولـة مـع تسهيل 
فرار أشخاص مطلوبين مع الحيازة على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم توقيف عصابة األحياء هذه بعـد وصـول معلومـة إلـى المصلحة  
المحققـة مفادهـا وجـود شـخص يقـوم بترويج المؤثرات العقليـة علـى 
مستوى إحـدى أحيـاء مدينة الحـراش وعليـه تـم تسطير خطـة عمـل 
محكمـة مـن طـرف قـوات الشرطة لتوقيف المشتبه فيـه ومن معه. 
وأسفرت العمليـة عـن توقيف المشتبه فيـه الرئيسـي فـي القضية مع 

توقيـف 16 شــخصا. وإثـر محـاولـة محـاصـرتهم من طرف عناصـر 
الشـرطة برشـقهم بالحجارة والقارورات الزجاجيـة مـع تحـطـيـم أمـالك 
الدولة، لتسهيل هـروب الموقـوف فيمـا ضبط بحوزتهم علـى مـخـدرات  

ومؤثرات عقلية. وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم 
أمام النيابة المختصة إقليميا.

س.ز

مسعود  الدكتور  أوضح  و 
في  مختص  حويشي 
بالمؤسسة  األرطوفونيا 
الجوارية  للصحة  العمومية 
)سطيف(  ولمان  لعين 
وطني  ملتقى  أشغال  ضمن 
من  الوقاية  »سبل  حول 
التوحد  طيف  اضطراب 
دمجهم  وكيفية  األطفال  لدى 
بدار  المجتمع«  داخل 
وطار«  »الطاهر  الثقافة 
بأنه  أهراس,  سوق  بوالية 
تزايد  أمام  لزاما  أصبح 
التوحد  طيف  أطفال  عدد 
التواصلية  المهارات  »تنمية 
عند  اللفظية  وغير  اللفظية 
بالتوحد«.  المصاب  الطفل 
و أبرز ذات المختص خالل 
إلى  بادرت  الذي  اللقاء  هذا 
الجزائرية  الفيدرالية  تنظيمه 
سوق  )مكتب  للتوحد 
سيتواصل  والذي  أهراس( 

الجاري,  جوان   7 إلى 
العلمية  السبل  إيجاد  أهمية 
األفضل  للتكفل  الصحيحة 
أولياء  داعيا  الفئة,  بهذه 
النصائح  ألخذ  الفئة  هذه 
في  المختصين  طرف  من 
أن  و  خاصة  والنطق  اللغة 
في  األولياء  مشاركة  نسبة 
حاليا  تصل  التكفل  عملية 
جهته  من  بالمائة.   60 إلى 
قدم البروفيسور صديق بكو, 
العقلي  الطب  في  مختص 
بمستشفى »محفوظ  لألطفال 
بالشراقة  بوسبسي« 
خالل  العاصمة(,  )الجزائر 
هذا اللقاء الذي أعطى إشارة 
الوالي  الرسمية  انطالقته 
حوصلة  بوزقزة,  لوناس 
حول ما أنجز على المستوى 
الفئة,  هذه  لفائدة  الوطني 
إحصائيات  بأن  مضيفا 
المنظمة العالمية للصحة تقر 

بوجود 1 بالمائة من المجتمع 
دعا  و  التوحد.  من  يعاني 
ذات البروفيسور وهو كذلك 
العلمية  اللجنة  رئيس  نائب 
للتوحد  الجزائرية  للفيدرالية 
بنصائح  األخذ  إلى ضرورة 
المجال  في  المختصين 
السيما المصالح االستشفائية 
الجامعية الجهة المختصة في 
الصحية,  المعلومات  تقديم 
الملتقى  هذا  بأن  مضيفا 
إطار  في  يندرج  الوطني 
للفيدرالية  وطني  مشروع 
من أجل التحسيس والتكوين 
حول هذا االضطراب للتكفل 
في  وإدماجها  الفئة  بهذه 
أن  إلى  أشار  و  المجتمع. 
للتوحد  الوطنية  الفيدرالية 
أعدت مخطط عمل -2020
2024 يتضمن عدة محاور 
منها التحسيس لكافة المجتمع 
من  الطفولة  مع  والعاملين 

عن  المبكر  الكشف  أجل 
التوحد  طيف  اضطراب 
وتكوين أخصائيين في مجال 
والتكفل  والتقييم  التشخيص 
للتكفل  قوافل  تنظيم  وكذا 
مناطق  في  التوحد  بأطفال 
تشجيع  وكذا  والنائية  الظل 
المجال.  في  العلمي  البحث 
خير  تطرق  له  تدخل  في  و 
وزير  ممثل  رزايقية,  الدين 
إلى  والرياضة,  الشباب 
بفئة  للتكفل  الدولة  جهود 
مبرزا  واألطفال,  الشباب 
الجزائرية  الدولة  سياسة 
انضمامها  و  االستقالل  منذ 
التي  الدولية  المجموعة  إلى 
حقوق  قانون  على  وافقت 
الطفل العام 1989 لتواصل 
الطفل  حقوق  ترقية  في 
نسيجا  وسخرت  والشباب 
إلى  إضافة  وطنيا  مؤسساتيا 
الصحة  قطاعي  مؤسسات 
بعدما  و  الوطنية.  والتربية 
نوه بريادة الجزائر في مجال 
مختلف  األطفال ضد  تطعيم 
األمراض, أشار رزايقية إلى 
أن وزارة الشباب والرياضة 
تجاه  انفتاحيه  مقاربة  تبنت 
المجتمع  منظمات  مختلف 
بشؤون  المهتمة  المدني 
الجانب  في  سيما  ال  الطفل 
الصحي. و ستتواصل أشغال 
من  عدد  بتقديم  الملتقى  هذا 
ورشات  وتنظيم  المداخالت 
ودمج  التكفل  حول  تطبيقية 
حول  وأخرى  التوحد  أطفال 
والتشخيص  المبكر  الكشف 
والتقييم وكذا ورشة لألولياء 
مع  التعامل  »كيفية  بعنوان 

األبناء في الحياة اليومية«.

انطلقت حملة الحصاد والزرع للموسم 
الفالحي الجاري 2021-2022 
بدائرة سيدي علي الواقعة شرق 

مستغانم على مساحة إجمالية قدرت بـ 
34 ألف هكتار.

 وأوضح المدير الوالئي للفالحة 
مساوي مهدي، أّن المساحة اإلجمالية 

المخصصة لزراعة شعبة الحبوب 
تقّدر بـ 34 ألف هكتار، منها القمح 

بنوعيه )الصلب واللين( والشعير 
الحبوب موزعة على 9 آالف 

مستثمرة خّصصت لها 59 آلة 
حصاد. وانطلقت عملية حملة الحصاد 

والدرس لهذا الموسم من دائرة 
سيدي علي، باعتبارها تحوي على 
أكبر المساحات الزراعية للحبوب، 

المزرعة النموذجية التي تملك مساحة 
كبيرة تقدر بـ 300 هكتار، وإنتاج 

الحبوب بنوعيه خاصة البذور، وكذلك 
الموّجهة لالستهالك كما أّكد ذات 

المتحّدث على ضعف وتراجع إنتاج 
الحبوب هذه السنة مقارنة بالسنوات 
الفارطة بسبب الجفاف الذي عرفته 

المنطقة، مشيرا إلى مساعي الوزارة 
الوصية في إعادة جمع األراضي 

الضعيفة اإلنتاج وإعادة بعثها في شكل 
مستثمرات فالحية.

وتسعى الّسلطات جاهدة لدعم 
المخزون الوطني من خالل جمع 
المحاصيل عبر الواليات المنتجة، 

حيث خّصصت بالوالية نقطتين 
لجمع المحصول بكل من سيدي علي 

وماسرة، يضيف ذات المسؤول. 
لإلشارة، أشرف على االنطالق 
الرسمي لحملة الحصاد والدرس 

للموسم الفالحي 2022-2021 والي 
الوالية عيسى بولحية رفقة فالحي 

المنطقة، حيث تلقى شروحات مفصلة 
حول المساحة التي شملتها عملية 

الحصاد وعدد المستثمرات. وفي هذا 
الشأن، أمر الوالي بضرورة وضع 
خطة عمل لتحسين المنتوج محليا 

مع مرافقة الفالحين واالستماع الى 
انشغاالتهم ومحاولة إيجاد حلول، إلى 

جانب التطبيق الصارم لتوجيهات 
الحكومة هذه السنة، والتي تنص على 

ضرورة إدخال كل منتوج الحصاد 
لتعاونيات الحبوب CCLS من أجل 

ضبط إحصائيات الكميات الحقيقية 
المنتجة وطنيا، وكذا قصد رفع 

مخزون البذور للسنة الفالحية المقبلة 
لتنظيم الموسم الفالحي. وبالموازاة 
شرعت وزارة الفالحة في عمليات 

كبرى إلحصاء كل المستثمرات 

الفالحية المنتجة للحبوب، وتحضير 
بنك بيانات هام سيساعد في رسم 
إستراتيجية حقيقية إلنتاج الحبوب 

بالجزائر. هذا وتتوّقع المصالح 
الفالحية إنتاج ما يفوق 600 ألف 
قنطار من مختلف أنواع الحبوب 

خالل حملة الحصاد والدرس للموسم 
الفالحي الجاري، موزعة على 270 
ألف قنطار من القمح بنوعيه )الصلب 
واللين( و390 ألف قنطار من الشعير 

و10 آالف قنطار من الخرطال.
ق.م

اأكد اأطباء و اأخ�سائيون و اأ�ساتذة يف الطب النف�سي على �سرورة »تنمية املهارات التوا�سلية 

اللفظية وغري اللفظية لدى الطفل امل�ساب بالتوحد«.
س.ز/واج
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ودا للتنظيف ا�صتخدامات بيكربونات ال�صّ

  توجد بعض النصائح األخرى 
التي يمكن إتباعها لتخفيف الكحة 

الجافة، وفيما يأتي بيان هذه 
النصائح: 

•إسناد الظهر بوسادات أو 
دعامات وإبقائه مرفوًعا ما 

يقارب -15 20 سنتيمتر أثناء 
النوم؛ للتخفيف من أعراض 

التنقيط األنفي الخلفي أو أعراض 
االرتجاع المعدي المريئي، 

حيث من الممكن أن تكون هذه 
االضطرابات الصحية سبًبا 

لحدوث الكحة الجافة.
• تجنّب التدخين والتواجد في 

أماكن المدخنين؛ حيث يؤدي 
استنشاق دخان السجائر إلى تهيّج 
الرئتين وزيادة السعال، وإن كان 
المريض ُمدّخًنا يُنصح بمراجعة 
الطبيب لوضع برنامج لإلقالع 

عن التدخين.
• البقاء في غرفة ذات درجة 

حرارة معتدلة.
• الراحة التّامة واالبتعاد عن 

ممارسة األنشطة البدنية الُمجهدة 
حتى زوال الكحة.

• شرب المشروبات الدافئة 
كالحساء والشاي؛ ألنّها تُدفئ 
مجرى التنّفس، وتُساعد على 

تفكيك الُمخاط العالق في الحلق 
وفي الجزء العلوّي من مجرى 

التنّفس، باإلضافة إلى أنها تحافظ 
على رطوبة الجسم.

• الغرغرة بالماء والملح؛ 
وعلى الرغم من عدم ثبوت 

فوائده علمًيّا إاّل أّن العديد من 
المرضى قد تحسنّت أعراض ألم 
الحلق لديهم بعد الغرغرة بالماء 

والملح، ويمكن تحضير المحلول 
بإضافة ملعقة صغيرة من الملح 

إلى ما يقارب 200 مل من الماء 
الدافئ.

  حياة م�صباحي

 بعد تحديد أسباب نقص وزن الطفل، يمكن 
االستفادة من العالجات اآلتية لحّل المشكلة:

•زيادة عدد رضعات الطفل اليومية بعد الوالدة، 
حيث يجب أّن تصّل إلى ما ال يقّل عن إثنتى 

عشرة رضعة. 
•عالج األمراض المسببة لمشكلة ضعف الوزن 

لديه. 
•التنويع الغذائّي له، واختيار األغذية المفيدة 

والتي تحتوي على سعراٍت جيدٍة لضمان نموه 
الجسدّي السليم.

• الحرص على تقديم الطعام للطفل قبل 
السوائل، للحيلولة دون شعوره باالمتالء.
• اللجوء إلى األطباء المختصين لوصف 

بعض الفيتامينات، والمكمالت الغذائية، وفواتح 
الشهية.

• االبتعاد تماًما عن إجبار الطفل على تناول الطعام بطريقٍة سيئٍة، لتجنب جعل هذه التجربة تجربة مؤلمة 
لديه.

• الحفاظ على استقرار حالته النفسيّة.
• زيادة عدد الوجبات لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، بحيث تصّل إلى وجبٍة كّل ساعتين.

• تقديم الطعام في أطباٍق ملونٍة لتجذب انتباه الطفل.
• تجنب معاقبة الطفل لعدم تناوله الطعام.

كيف اأوحد لون يدي
جمال 

ور�صاقة

اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

  توجد العديد من النصائح التي يُمكن للمرأة الحامل إتباعها لتقليل فرصة 
اإلصابة باكتئاب الحمل، ومن هذه النصائح نذكر ما يأتي:

•ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، كرياضة المشي أو السباحة.
• تناول كمياٍت كافية من الطعام تُناسب احتياجات الجسم والحرص قدر 

اإلمكان على عدم تخطي أّي وجبة طعاٍم رئيسة خالل اليوم.
 •  شرب كمياٍت كافيٍة من الماء على مدار اليوم.
 •  االبتعاد عن كل ما يُسبّب التوتر أو يزيد منه. 

 • الحصول على قسط كاٍف من الراحة. 
 • أخذ قيلولة خالل النهار واالسترخاء عند الشعور بالتعب.

 •  طلب الدعم والمساعدة من العائلة واألصدقاء عند القيام باألعمال المنزلية 
وغيرها. 

 • مشاركة األفكار والمشاعر والمخاوف مع األشخاص المقربين والطبيب 
المختص.

�صحتك

تدابير 

منزلية

عالج نق�ص الوزن عند الأطفال

ن�صائح للوقاية من اكتئاب احلمل 

اأف�صل عالج للكحة اجلافة

•ُمعّقم ومنظف متعدد االستعماالت: لتنظيٍف 
آمن وفعال لجميع أسطح البيت، يرش 

البيكربونات فوق الّسطح المراد تنظيفه 
ويترك لمّدة عشر دقائق، ثّم يفرك باإلسفنج 

أو الفرشاة ثّم ينّظف بالماء. 
 • معّقم ومزيل للدهون: إضافة ملعقة 

صغيرة من البيكربونات إلى صابون الجلي 
يُخلّصه من الّدهون الّصعبة ويُعّقمه من 

الجراثيم.
•  لتنظيف المايكروويف: مسح 

المايكروويف بإسفنجه مبلولة بمحلول 
البيكربونات والماء يُخلّص المايكروويف 

من الّدهون المتراكمة داخله، وال يترك أثراً 
ألّي رائحة غير مرغوبة فيه، على العكس 
من استعمال الّصابون أو المبيّضات التي 

تُخلف ورائها رائحًة كريهة. 
 • إزالة البقع: يزيل التصبّغات التي خلفها 

الّشاي والقهوة في األكواب، وال سيّما 
البيضاء منها، من خالل فركها باإلسفنجة 
بالقليل من محلول البيكربونات المذابة في 

الماء.
 •  ملّطف للغسيل: إضافة نصف كوب 

من بيكربونات الّصودا لدورة الغسيل 
يجعل المناشف والّشراشف أنظف وناعمة 

الملمس.
 •  يعّقم الخضار والفواكه: فرك القليل من 

البيكربونات على الخضار والفاكهة عند 
تنظيفها بالماء، يزيل أّي رواسب أو مبيدات 

عالقة فيها.
 •  يزيل الروائح الكريهة: رش السّجاد في 
البيت بالبيكربونات وتركه لمّدة ربع ساعة، 

يساعد على التخلّص من رائحة الغبار 
والّدخان العالق فيه.

•الحليب: يُعتبر الحليب وسيلة طبيعية لتنعيم وتفتيح البشرة، والحصول على 
لون موّحد للبشرة، فهو يركز على الميالنين لتفتيح البشرة، ويقلّل مظهر البقع 
الغامقة، والندوب، كما يقوم بتنعيم البشرة، ويُعد فّعااًل لألشخاص ذوي البشرة 

الجافة.
• العسل: يعمل العسل على ترطيب وتوحيد لون البشرة، كما يحتوي على 
خصائص مضادة للجراثيم، والتي يمكن أن تقلل حجم آثار حب الشباب، 

والعيوب، حيث إّن الرطوبة الناتجة من العسل، تحميها من الجفاف الذي يؤدي 
إلى تلف البشرة.

• اللبن: يُعّد اللبن غنياً بحمض اللبنيك الضرورّي لتبييض البشرة بشكل 
طبيعّي، كما يساهم في توحيد لون البشرة، ويحارب إنتاج الميالنين في البشرة، 
ويزيل جميع خاليا الجلد الميتة من سطح البشرة، وبالتالي الحصول على بشرة 

أكثر إشراقاً وصحة، باإلضافة إلى أنّه يزيل شعر الوجه الزائد.
    ويُمكن استخدام اللبن من خالل وضع ملعقتين صغيرتين من اللبن الطبيعّي 

في وعاء صغير، ثّم إضافة ملعقة صغيرة من الدقيق، ورشة من الكركم، ثّم 
إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل، والخلط جيداً، ثّم وضع هذا الخليط 

على اليد، أو على أّي منطقة من البشرة، وتركه حوالي 13 دقيقة، ثّم شطف 

الخليط بالماء الدافىء، وبالتالي الحصول على لون بشرة ناعمة وفاتحة، وذات 
لون موّحد، ومن الممكن القيام بذلك ثالث مرات في األسبوع للحصول على 

أفضل النتائج.
•وهناك العديد من المواد الطبيعية التي تعمل على تغذية الجلد وتفتيحه، ويمكن 

استخدامها في أي وقت وتتوفر موادها في معظم المنازل ومن أبرز هذه 
الخلطات: 

•شمع العسل وزيت اللوز الحلو: تُستخدم هذه الوصفة لتبييض اليدين، وذلك 
من خالل وضع ملعقتين من شمع العسل وملعقتين من زيت اللوز الحلو على 
النار حتى تذوب المكّونات، ثّم توضع ملعقتان من الجلسرين مع المزيج مع 
التحريك الجيد، ويُستخدم من خالل دهنه على اليدين في المساء ويُترك حتى 

الصباح، ثّم يُغسل بالليفة والصابون باستعمال الماء الدافئ.
• الفازلين وزيت اللوز الحلو: تُستخدم وصفة الفازلين وزيت اللوز الحلو 
لتبييض اليدين، وذلك من خالل مزج ملعقتين من الفازلين، وملعقتين من 
الجلسرين، وملعقتين من زيت اللوز الحلو، وتُدهن به اليدين في المساء، 
ويُترك حتى الصباح، ثّم يُغسل بالليفة والصابون باستعمال الماء الدافئ.
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تتقابل اإلمارات مع أستراليا اليوم في 
الدوحة على بطاقة خامس قارة آسيا ضمن 
تصفيات كأس العالم قطر 2022، ستؤهل 

الفائز لمواجهة البيرو في ملحق دولي 
يمنح بطله التذكرة الـ31 قبل األخيرة في 

الحدث العالمي.
وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي 

المكَيف، تحلم اإلمارات في متابعة حلم 
مشوار المونديال الذي تذوقت طعمه مرة 

يتيمة في 1990، فبحال تخطيها أستراليا، 
ستالقي البيرو خامسة أميركا الجنوبية 

اإلثنين المقبل على الملعب عينه.
وتأهلت اإلمارات وأستراليا إلى الملحق 

اآلسيوي، بعد احتاللهما المركز الثالث في 
مجموعتيهما ضمن الدور الثالث الحاسم 
من التصفيات اآلسيوية، فحلّت االمارات 
ثالثة في المجموعة األولى برصيد 12 

نقطة من 10 مباريات، خلف إيران، 
وكوريا الجنوبية، وأستراليا في المركز 

عينه في الثانية، خلف السعودية واليابان.
 ورغم أن اإلمارات لم تقّدم مستويات 

كبيرة في التصفيات، إال ان فوزها على 
كوريا الجنوبية 1-0 في الجولة األخيرة 

من الدور الثالث، يمكن اعتباره مرجعاً لما 
سيكون عليه أسلوبها أمام أستراليا.

ورغم استالمه مهمة قيادة االمارات في 

فيفري بدياًل للهولندي بيرت فان مارفيك، 
فان أروابارينا يعرف العبي اإلمارات 

جيدا، بعدما سبق له قيادة ناديي الوصل، 
وشباب األهليز.

وفي حين خاضت اإلمارات الملحق مرة 
واحدة في تصفيات 2002 وخسرت أمام 

إيران ذهابا )0-1( وإياباً )0-3(، فان 
أستراليا أصبحت خبيرة به بعدما خاضته 
6 مرات سابقة، كان آخرها في تصفيات 

2018 وتجاوزته أمام سوريا بصعوبة في 
الملحق اآلسيوي )1-1 و2-1 بعد التمديد( 

ثم العالمي أمام هندوراس )0-0 و1-3(.
الوكاالت

بعد نحو عام من المواجهة التي جمعت بين ألمانيا وانجلترا في 
ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم وانتهت بفوز األخيرة -2صفر، 

يخوض "ناسيونال مانشافت" مباراة ثأرية ضد منتخب "األسود 
الثالثة" اليوم في ميونيخ في الجولة الثانية من دوري األمم 

األوروبية.
ويحتاج الفريقان إلى الفوز بعد خسارة انجلترا مباراتها االفتتاحية 
أمام المجر صفر1- ضمن المجموعة الثالثة من المستوى األول، 
في حين عانت ألمانيا للخروج متعادلة ضد ايطاليا، والتي لعبت 

بتشكيلة ضعيفة، بعد أن خاضت مباراة "فيناليسيما" ضد األرجنتين 
قبل ثالثة أيام فقط.

واعترف مدرب انجلترا جاريث ساوثغيت بان "عاملي الحر وتعب 
الالعبين في نهاية موسم طويل ساهما في الخسارة أمام المجر" 
مؤكدا انه يتعين على فريقه "إيجاد التوازن بين األشياء الجديدة 

وتجربة العبين جدد ومحاولة الفوز"، وتحمل مسؤولية الخسارة 
أمام المجر بقوله "ربما اليوم لم أجد التوازن المطلوب".

ويحمل ملعب ميونيخ ذكرى طيبة للمنتخب االنجليزي ألنه الحق 
بنظيره األلماني خسارة فادحة 5-1 في سبتمبر عام 2001 في 

تصفيات مونديال كوريا الجنوبية واليابان.
في المقابل، لم يخسر المنتخب األلماني في 10 مباريات حتى اآلن 
منذ أن استلم تدريبه هانز فليك بعد كأس أوروبا األخيرة حيث حقق 

فريقه 8 انتصارات تواليا قبل تعادلين في المباراتين األخيرتين، 
لكن معظم المنتخبات التي واجهها حتى أالن كانت متواضعة، في 
حين لم يقدم فريقه عرضين جيدين أمام هولندا في مارس )1-1( 

وديا وضد ايطاليا )1-1( قبل أيام في دوري األمم األوروبية.
وعلق فليك على المباراة ضد ايطاليا بقوله "النتيجة لم تكن على 

قدر تطلعاتنا. لقد افتقدنا إلى الزخم، إلى التناسق السيما في الدفاع. 
نحن نملك نوعية أفضل، لقد افتقدنا إلى الدقة"، ويعتمد على 

مجموعة كبيرة من العبي بايرن ميونيخ على رأسهم الحارس 
مانويل نوير ويوزوا كيميش وليون جوريتسكا وسيرج غنابري.

الوكاالت

الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية:

مواجهة ثاأرية لألمانيا في مواجهة اإنجلترا

البرغوث �سعيد باأداء بالده قبل مونديال قطر

مي�سي يقود الأرجنتين لكت�ساح 
اإ�ستونيا بخما�سية نظيفة

 
سجل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود منتخب بالده الكتساح 

إستونيا 5-0، في مباراة ودية جمعت المنتخبين أول أمس، وجاءت أهداف 
ميسي في الدقائق 8 )من ركلة جزاء(، 45، و47، و71، و76.

وخاض منتخب األرجنتين مباراته أمام نظيره اإلستوني في إطار استعداداته 
لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الحالي، 
ويتواجد منتخب األرجنتين في مونديال "قطر 2022"، ضمن المجموعة الثالثة 

بجانب كل من السعودية، المكسيك وبولندا.
وأعرب ميسي عن سعادته، عبر حسابه على "إنستغرام": "ال يمكننا إنهاء 

الموسم بشكل أفضل، لقد فزنا بفيناليسيما )أمام إيطاليا(، واليوم أضفنا المزيد 
من الدقائق للتحضير لكأس العالم"، وأضاف: "شكرا مجددا لكل من جاء إلى 

الملعب، ولمن تابعنا من بعيد"، وختم: "سنستريح لبضعة أيام ونعود قريبا جدا، 
تحياتي للجميع".

وقفز ميسي للمركز الرابع في ترتيب الهدافين الدوليين تاريخيا، بعد أن رفع 
عدد أهدافه الدولية خالل مسيرته إلى 86 هدفا، متخطيا المجرى بوشكاش 

برصيد 84 هدفا.
وذكرت شبكة "سكواوكا" المتخصصة باإلحصائيات أن ميسي سجل خمسة 

أهداف، وهي حصيلة أكثر من منتخبات فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا 
مجتمعة في فترة التوقف الدولي، كما أوضحت أن ميسي هو الالعب الوحيد 

في تاريخ كرة القدم الذي سجل خمسة أهداف مع المنتخب والنادي )األرجنتين 
وبرشلونة(.

منتخب ال�سامبا يوا�سل رحلته الأ�سياوية

نيمار يمنح البرازيل الفوز على اليابان
حقق منتخب البرازيل فوزه الثاني على التوالي، في رحلته اآلسيوية خالل فترة 

التوقف الدولي الحالية، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 
بقطر هذا العام، وذلك بانتصاره )0/1( على مضيفه الياباني، أمس، في مباراة 

ودية جرت بينهما بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت على الملعب الوطني الجديد، عن 

طريق نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء، في الدقيقة 77.
وترجم منتخب البرازيل بهذا الهدف سيطرته على مجريات اللقاء، بعدما حقق 
فوزا كاسحا 1/5 على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، في مباراة ودية أخرى 

جرت الخميس الماضي.
تتويجه برولن غارو�س رفعه للمركز الرابع عالميا، نادال:

لقب الأف�سل في التاريخ ل 
يحركني لموا�سلة اللعب

 
أكد رافائيل نادال أن التتويج 
بألقاب الغراند سالم وإثبات 

أنه األفضل في التاريخ، ليس 
الهدف الذي يدفعه لمواصلة 

ممارسة التنس.
وقال نادال في تصريحات 
نقلها موقع رابطة الالعبين 
المحترفين: "بالنسبة لي أن 
تتواجد هذه الكأس "روالن 

غاروس" إلى جواري، فهذا 
يعني كل شيء بالنسبة لي، 
كان انتصاًرا عاطفًيا بدون 
شك وغير متوقع، أنا سعيد 

للغاية".
وأضاف: "قضيت أسبوعين رائعين، لعبت منذ البداية وتطور المستوى كل يوم 
وأنهيت بخوض نهائي جيد، أنا سعيد للغاية وال يسعنى سوى شكر الجميع بما 
يكفي على الدعم منذ اليوم األول لوصولي إلى هنا، األمر بالنسبة لي ال يتعلق 
بكوني األفضل في التاريخ أو تحقيق األرقام القياسية، بل ما أقوم به فقط، أنا 

أحب لعب التنس وأحب المنافسة، سبق وأن قلت في السابق إننا حققنا حلمنا، أنا 
وروجر فيدرر ونوفاك جوكوفيتش حققنا إنجازات لم نكن نتوقع أبًدا الوصول 

إليها".
واستكمل: "ما يحركني للمواصلة ليس الرغبة في محاولة إثبات أنني األفضل 

أو الفوز بالمزيد من بطوالت الجراند سالم عن اآلخرين، ولكن ما يحركني هو 
شغفي تجاه اللعبة وأن أعيش لحظات ستبقى بداخلي إلى األبد وأن ألعب أمام 

أفضل الجماهير في العالم وفي أفضل المالعب".
وصعد نادال للمركز الرابع عالميا في التصنيف األسبوعي الصادر اليوم 

لالعبي التنس المحترفين بعد تتويجه بلقب بطولة روالن غاروس الفرنسية 
الكبرى للمرة الـ14 في تاريخه على حساب النرويجي كاسبر رود.

ولم تشهد المراكز الثالثة األولى أي تغييرات، حيث حافظ الصربي نوفاك 
جوكوفيتش على صدارة التصنيف رغم فقدانه للقب البطولة الترابية بعد 
خروجه من الدور ربع النهائي على يد نادال، بينما حل الروسي دانييل 

ميدفيديف وصيفا للتصنيف وتاله األلماني ألكسندر زفيريف الذي ودع البطولة 
من الدور نصف النهائي بعد إصابته أمام "الماتادور".

الوكاالت
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تتناف�سان على التاأهل للملحق الدولي بالدوحة

الإمارات واأ�ستراليا تتطلعان لمواجهة 
البيرو للتاأهل للمونديال

الدون يحلق عاليا بالئحة الهدافين الدوليين ومي�سي يح�سن مركزه

رونالدو يقود البرتغال للفوز على �سوي�سرا في دوري الأمم الأوروبية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
منتخب بالده للفوز على ضيفه 

السويسري برباعية نظيفة، في مباراة 
جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة 
الثانية من المجموعة "أ 3 " في دوري 

األمم األوروبية.
وافتتح ويليام كارفالو باب التسجيل 

للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم 
أضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث 
في الدقيقتين 35 و40، واختتم جواو 

كانسيلو الرباعية في الدقيقة 68.
وبهذا الفوز رفعت البرتغال رصيدها إلى 

4 نقاط في صدارة المجموعة، مناصفة 
مع التشيك التي رفعت رصيدها إلى 4 
نقاط أيضا بعد تعادلها مع إسبانيا الثالثة 

)نقطتان(، بنتيجة 2-2، في المقابل، 

تكبدت سويسرا خسارتها الثانية تواليا 
بعد األولى أمام التشيك 1-2، وبقيت في 

ذيل المجموعة بال رصيد من النقاط.
من جهته، زاد كريستيانو رونالدو قائد 
البرتغال، رصيده من األهداف الدولية 
خالل فوز منتخب بالده على سويسرا، 
وذكرت شبكة "سكواكا" لإلحصائيات، 
أن رونالدو رفع رصيده من األهداف 
الدولية، إلى 117 هدفا مع المنتخب 

البرتغالي، بعدما نجح في تسجيل الهدفين 
الثاني والثالث من مواجهة أمس، ليبتعد 

بصدارة ترتيب أكثر الالعبين تهديفا 
على مستوى المنتخبات، وتاله اإليراني 
علي دائي بالمركز الثاني برصيد 109 

أهداف، ثم مختار دهاري بـ89 هدفا.
وأشارت إلى أن الدون البرتغالي لمس 

الكرة خالل مباراة سويسرا 49 مرة 
ولديه معدل تمريرات صحيح بنسبة 

%93، كما أطلق 7 تسديدات من بينها 
5 بين "الخشبات الثالث" ونجح في 

تسجيل هدفين، وصنع فرصتين للتسجيل.
وذكرت الشبكة أن األرجنتيني ليونيل 

ميسي قفز إلى المركز الرابع بعدما 
أحرز 5 أهداف ضد إستونيا الليلة 
الماضية، ليصل إلى الهدف الدولي 

رقم 86، بفارق هدفين عن المجري 
بوشكاش، مضيفة بأن رونالدو وميسي، 

تمكنا من تسجيل أهداف أكثر من 5 
منتخبات مجتمعة خالل فترة التوقف 

الدولي الحالية، وهي إنجلترا، فرنسا، 
ألمانيا، بلجيكا وإسبانيا.
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يبدو أن تألق الدولي الجزائري 
يوسف باليلي في الفترة األخيرة 
سواء مع ناديه بريست الفرنسي 

أو المنتخب الوطني لم يمر مرور 
الكرام على وكالء اعمال الالعبين، 
حيث كشفت تقارير إعالمية فرنسية 
أمس أن الالعب يحظى باهتمام عدد 

من األندية الفرنسية.
وأوضح موقع "ميديا فوت" الفرنسي 

أمس وجود تنافس من ثالثة أندية 
فرنسية ِلنتداب الالعب الدولي 

الجزائري يوسف باليلي، في سوق 
النتقالت الصيفية 2022، حيث 

تسعى لستغالل انقضاء مدة عقده 

مع ناديه الحالي في الـ 30 من جوان 
الحالي، لالنقضاض عليه؟

وأضاف المصدر ذاته أمس أن كل 
من أولمبيك مرسيليا، نادي لونس، 

وليل يتابعون متوسط الميدان 
الجزائري باهتمام، وهو ما قد 

يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لنادي 
بريست، الذي يريد تفعيل بند تجديد 

عقد باليلي، رغم معاناته من مشاكل 
مادية قد تحرمه من الصفقة.

ويبدو اولمبيك مرسيليا األقرب 
للحصول على توقيع نجم المنتخب 

الوطني لعدة اعتبارات، أهمها رغبة 
باليلي في اللتحاق بنادي عاصمة 
الجنوب الفرنسي، سيما وأنه أنهى 

بطولة فرنسا لِموسم 2022-2021 
في المركز الثاني، وسيخوض 

منافسة رابطة أبطال أوروبا في 
النسخة المقبلة، بينما تموقع نادي 

لونس سابعا، مقابل الرتبة العاشرة 
لِفريق ليل.

ق.ر

عبيد يتح�ضر عن �ضي�ع ت�أهل الخ�ضر 

للموندي�ل ويوؤكد

 "علينا طي ال�صفحة والتركيز 
على اال�صتحقاقات المقبلة"

 أكد الدولي الجزائري مهدي عبيد أن فشل المنتخب الوطني في 
الـتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 عثرة موجعة وغير 

متوقعة، بالنظر إلى إمكانات الالعبين والمستويات القوية التي ظهر 
عليها الفريق خالل التصفيات وبطولة كأس العرب، مشيراً في 

الوقت نفسه إلى أن عدم الوصول إلى المونديال يجب أن ل يحجب 
العمل الكبير الذي قام به المنتخب خالل السنوات األخيرة بقيادة 

المدرب جمال بالماضي منذ تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 
في مصر.

وأوضح لعب النصر اإلماراتي أنه شعر بصدمة كبيرة بعد 
اإلقصاء: "مررنا بفترات صعبة وتمالكتنا مشاعر متضاربة يطغى 

عليها اإلحباط، من المحزن ما رأيناه في المباراة، وأتمنى أن نشاهد 
كرة قدم أفريقية بصورة أفضل، ل أبحث عن اإلثارة، كرة القدم 

رياضة قبل كل شيء وفشلنا في الـتأهل مرحلة وانتهت ويجب أن 
نفكر في المستقبل".

وأضاف: "شعرت بالستياء لما تعرض له زمالئي من انتقادات 
لذعة ورغم أني لم أكن معهم في الملعب إل أني تقاسمت معهم 

مشاعر الحزن، لقد تحدثت إلى بعض أصدقائي في المنتخب وطلبت 
منهم أن يرفعوا رؤوسهم"

ورفض عبيد اعتبار الفشل في التأهل إلى المونديال بالثقة المفرطة 
أو الستهتار بمنتخب الكاميرون، موضحاً أن مجريات المباراة 

لم تخدم الجزائر عندما تقدم »أسود الكاميرون« منذ الدقيقة 22، 
وأضاف: جاءت المباراة بسيناريو مؤلم للغاية رغم األفضلية 

لمصلحتنا منذ لقاء الذهاب، كان من الصعب تقبل الخسارة بتلك 
الصورة الدراماتيكية، وطبعاً في النهاية كل األهداف في كرة القدم 

نتيجة أخطاء متسلسلة ولكن ل ألوم الالعبين ألنهم بذلوا كل ما 
لديهم.

وأكد لعب النصر أن منتخب بالده يضم مجموعة من الالعبين 
المميزين بقيادة المدرب جمال بلماضي، ويجب أن يحافظ على 

كل المكاسب التي حققها، مشدداً على ضرورة أن يطوي صفحة 
المونديال ويركز على الستحقاقات المقبلة وعلى الـتأهل إلى نهائيات 

كأس أمم أفريقيا 2023.
ق.ر

اأمير.ل

تجري تشكيلة المنتخب الوطني 
اليوم الحصة التدريبية األخيرة، 

بملعب "ناسيونال ستاديوم" 
بالعاصمة التنزانية دار السالم، 

تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي 
لحساب الجولة الثانية من تصفيات 

كأس إفريقيا لألمم 2023 بكوت 
ديفوار.

ويعمل الناخب الوطني جمال 
بلماضي على وضع آخر اللمسات 

على التشكيلة التي ستشارك في 
مباراة الغد، خاصة وأنه أكد قبل 
التنقل إلى تنزانيا على رغبته في 

تحقيق ثاني فوز في تصفيات الكان، 
للتقدم سريعا نحو ضمان المشاركة 

في المنافسة اإلفريقية.
ويعول مدرب الخضر على جاهزية 
جميع عناصره، عدا هشام بوداوي 

مدافع نادي نيس الفرنسي، والذي لم 
يشف بعد من اإلصابة التي تعرض 

لها خالل تربص سيدي موسى، 
كما ستكون الفرصة مواتية بالنسبة 

لالعبين الجدد لكتشاف أجواء 
اللعب في قارة إفريقيا.

وكانت بعثة الخضر قد غادرت 
ارض الوطن أمس، متوجهة 

إلى دار السالم تحسبا لمواجهة 
المنتخب التنزاني، وتلقت التشجيع 
من السلطات على مواصلة التألق، 
حيث حرص كل من محمد معوش 

نائب رئيس الفاف، ومنير دبيشي 
السكرتير العام في وزارة الشباب 
والرياضة على التنقل إلى القاعة 
الشرفية بمطار هواري بومدين، 
من أجل تحية الالعبين والطاقم 

الفني ودفعهم لمزيد من التألق في 
المواعيد القادمة.

من جهة أخرى، كشف تقرير 
إيراني أمس حصول اتفاق بين 

التحاد الجزائري ونظيره اإليراني 

من أجل برمجة اللقاء الودي بين 
المنتخبين الجزائري واإليراني، 
وأفات وكالة " إسنا " اإليرانية، 

أن منتخب إيران يستعد للسفر إلى 
قطر من أجل خوض اللقاء، مضيفا 

بأن العقد بين التحاديتين قد تم 
توقيعه.

وأكدت " إسنا"، أن التحاد 
اإليراني سيتولى مسؤولية اختيار 

الملعب وإجراء المراسالت مع 

التحاد القطري، حتى تمكن من 
لعب اللقاء الودي. وكان المكلف 
باإلعالم على مستوى " الفاف"، 

أوضح بأن بعثة الخضر التي 
سافرت أمس إلى العاصمة دار 

السالم، ستتنقل في اليوم الموالي 
لمواجهة تنزانيا إلى الدوحة من أجل 

إقامة معسكر إعدادي هناك تحسبا 
للتباري وديا أمام إيران في الثاني 

عشر من جوان الجاري.

 في ظل الغمو�ض 

الذي يحوم حول م�ضتقبله

 محرز مر�شح لتعوي�ض
 اأ�صين�صيو في ريال مدريد

رشحت تقارير صحفية إسبانية أمس الدولي الجزائري رياض 
محرز لعب مانشستر سيتي اإلنجليزي لتعويض المهاجم ماركو 

أسينسيو في تشكيلة ريال مدريد اإلسباني خالل الموسم المقبل.
ويتواجد لعب منتخب إسبانيا ضمن قائمة الالعبين الذين 

سيغادرون "الميرينغي" في فترة النتقالت الصيفية ألسباب فنية 
باألساس، بحكم تراجع مردوده بشكل كبير مقارنة بما قدمه في 

بداياته.
ورشح موقع "ذي ريال شامبس" 5 لعبين لتعويض ماركو 

أسينسيو في الميركاتو المقبل من بينهم محرز الذي ينتهي عقده 
مع مانشستر سيتي عام 2023، ولم تتضح الصورة بشكل جلي 

بخصوص مستقبل محرز مع "السيتيزنس"، حيث تظل جميع 
الخيارات ممكنة بما في ذلك رحيله عن الفريق خالل ميركاتو 

الصيف.
ويجدر التذكير بأن لعب منتخب الجزائر انضم لمانشستر سيتي 

عام 2018، وخاض معه 189 مباراة في مختلف المسابقات 
أسهم خاللها في 109 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وينتظر أن يحسم رياض محرز وجهته المستقبلية خالل األسابيع 
القليلة القادمة، وتحديدا قبل انطالق فترة التحضيرات الصيفية 

للموسم الجديد.
ق.ر

�ضيطيرون اإلى الدوحة يوم الخمي�ض لمواجهة اإيران ودي�

الخ�صر يجرون اآخر ح�صة تدريبية اليوم قبل مواجهة تنزانيا

قال الناخب الوطني جمال بلماضي 
أن المنتخب الوطني تنقل إلى 
تنزانيا بنية افتكاك الفوز من 

المنتخب المحلي، في المباراة 
التي ستجمع الفريقين غدا لحساب 

الجولة الثانية من تصفيات كان 
2023، رغم اعترافه بقوة 

المنتخب التنزاني الذي تطور كثيرا 
في الفترة األخيرة.

وصرح بلماضي لوسائل اإلعالم 
بمطار هواري بومدين، قبيل 

المغادرة نحو تنزانيا أمس: "الكرة 
اإلفريقية تتطور بشكل ملحوظ، 
ويمكننا رؤية ذلك بوضوح من 
خالل المنشآت الرياضية التي 

أصبحت تمتلكها بلدان صغيرة في 
القارة، تقابلنا ضد منتخب تنزانيا 
من قبل، هناك تطور في طريقة 
لعب الخصم، لكننا نعرفهم جيدا".

وأكد ذات المتحدث انه يمتلك القدر 
الكافي من المعلومات عن الخصم: 

" تابعنا المباراة األخيرة لتنزانيا 
ضد نيجيريا، ما جعلنا نتعرف على 

المستوى الحالي لهذا المنتخب، 
الذي تطور مقارنة بآخر مواجهة 

جمعتنا بهم في 2019، رغم 
محافظتهم على نفس المجموعة 
تقريبا، المنتخب التنزاني يملك 

ملعبا جيدا، ونتوقع أن يكون مملوء 
عن آخره، لذا نتوقع أننا سنخوض 
مباراة جيدة خارج الديار، ونعمل 

على تحقيق الفوز هناك".
وبخصوص جاهزية عناصره، 
أضاف الناخب الوطني "جميع 

الالعبين جاهزون للمشاركة 
أمام تنزانيا، عدا هشام بوداوي 

الذي أصيب في الحصة التدريبية 
األخيرة قبل المباراة الماضية، 

ولعبون مثل مبولحي وسليماني، 
ل زالوا متعطشين للعب وتقديم 

المزيد للمنتخب الوطني، ونضع 
الثقة في قدراتهما كثيرا".

أما فيما يخص عناصره الجديدة 
التي لم يسبق لها اللعب في القارة 
السمراء، قال بلماضي: "قل لهم 

مرحبا بكم في افريقيا، أبقوا أعينكم 
مفتوحة، تابعو جيدا، وكونوا في 

المستوى".
ق.ر

 بلم��ضي يوؤكد ج�هزية

 العبي الخ�ضر وي�ضرح

 "نعرف منتخب تنزانيا جيدا 
ونعمل على تحقيق الفوز اأمامه"

ت�ضوية لرزن�مة الدرجة 

المحترفة االولى

بوكوا�صـــة الإدارة 
الداربي بين بلوزداد 

و�صو�صطــــــــــارة
 

عينت لجنة التحكيم التابعة للرابطة 
المحترفة لكرة القدم الحكم لطفي 

بوكواسة، إلدارة المباراة المتأخرة 
التي ستجمع اتحاد العاصمة، وشباب 
بلوزداد غدا لحساب تسوية رزنامة 

الجولة الـ27 من الدرجة األولى 
المحترفة.

وسيدير الحكم بوكواسة هذه 
المواجهة، بمساعدة كل من عبان، 
مساعد أول، ريموش، حكم مساعد 
ثاني، وبن واضح حكما رابعا، كما 
اختير ثالثي التحكيم بوخالفة، حالم، 
وصحبي، إلدارة المباراة المتأخرة 
الثانية التي ستجمع وفاق سطيف، 

ونادي بارادو.
يذكر أن هاتين المقابلتين تدخالن، 
ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ27 

من البطولة الوطنية المحترفة.
ق.ر

بري�ضت �ضيجد �ضعوبة في تفعيل بند تجديد عقد العبه

مر�صيليا ني�س وليل يتابعون باليلي باهتمام ويريدون التعاقد معه



سلمت سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر العاصمة، 
أمس، لنظيرتها من الصحراء الغربية, شحنة 

من المساعدات موجهة لتالميذ مدرسة "ضحايا 
سويتو" االبتدائية بوالية أوسرد, في مخيمات 

الالجئين الصحراويين, ساهمت في جمعها عدة 
دول داعمة للشعب الصحراوي.

وقال القائم باألعمال بسفارة جنوب افريقيا في 
الجزائر، سيلو باتريك رانكوميز, خالل ندوة 
صحفية عقدت بمقر السفارة, إن المساعدات 

المتمثلة في لوازم مدرسية مندرجة ضمن 
مشروع تضامن الشعوب مع الصحراء الغربية 
وتم جمعها بتنسيق من سفارة بالده, تسلم اليوم 
الى السفارة الصحراوية لدى الجزائر, على أن 
يتم نقلها الى مخيمات الالجئين الصحراويين, 

ليتم توزيعها على التالميذ األسبوع القادم.
وأشار رانكوميز إلى أن سفارة بالده رصدت 
من خالل زيارات العمل المنتظمة لمخيمات 

الالجئين الصحراويين, الحاجة إلى الدعم 

التعليمي للتالميذ الصحراويين, األمر الذي 
جعلها  تطلق المشروع الذي كانت طبعته 

األولى في يونيو 2021, والثانية شهر يونيو 
الحالي.

وفي هذا السياق, أبرز أن الطبعة الثانية من 
مبادرة األدوات المدرسية تلقت دعما كبيرا من 

السفارات المعتمدة لدى الجزائر, على غرار 
ناميبيا وكينيا وزيمبابوي وتنزانيا وفيتنام, 
إضافة الى الهيئات والمؤسسات بالجزائر, 

ومنها اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب 
الصحراوي.

وشدد الدبلوماسي الجنوب افريقي على مواصلة 
تضامن ودعم بالده لشعب الصحراء الغربية, 
مؤكدا على ضرورة توفير إمكانيات مالئمة 

لحصول األطفال الصحراويين على تعليم جيد.
بدورها, لفتت سفيرة ناميبيا بالجزائر, باندوليني 
كاينو شينجانغ, إلى حق األطفال الصحراويين 

في التعلم, مشيرة إلى أنه من بين أهم القرارات 

التي اتخذتها بالدها فيما يتعلق بالصحراء 
الغربية, هو مواصلة دعم األطفال الصحراويين 

والمساهمة في توفير أدوات التمدرس 
حتى يتسنى لهم اكتساب المعارف.وجددت 

الدبلوماسية موقف ناميبيا الثابت والداعم للقضية 
الصحراوية, وحق الشعب الصحراوي في 

تقرير مصيره, مشيرة الى أن األمر ال يتعلق 
ببالدها فقط, و إنما بالقارة االفريقية ككل.

من جهته, ثمن السكرتير األول لسفارة 
الصحراء الغربية بالجزائر, محمد الشيخ, 
الجهود المبذولة من قبل بعض السفارات 

المعتمدة لدى الجزائر والمذكورة آنفا, لجمع 
المساعدات المدرسية للتالميذ الصحراويين، كما 
أشار الى أن "أهداف كفاح الشعب الصحراوي 

مشتركة مع كفاح الشعب الجزائري ضد 
المستعمر الفرنسي خالل الثورة الجزائرية, 

وكذا مع شعب جنوب افريقيا خالل األبارتايد, 
الى غاية الوصول الى التحرر".

شكلت أهمية المعابر البرية الحدودية في تطوير 
التجارة الخارجية وتنمية المناطق الحدودية محور 

زيارة المدير العام للجمارك, نور الدين خالدي, 
التي قام بها أمس إلى المعبر البري الحدودي 

الطالب العربي بوالية الوادي.
وأوضح خالدي خالل تفقده مدى جاهزية مختلف 

مرافق هذه المنشأة في اليوم األول من زيارة 
العمل إلى الوالية, أن هذه الزيارة الميدانية 

تندرج في إطار تنفيذ توصيات السلطات 
العمومية بخصوص تفعيل نشاط المعابر البرية 
في أفق إعطاء حركية جديدة للنشاط االقتصادي 

و التبادالت التجارية عبر مرافقة المتعاملين 
االقتصاديين.

وأشار في ذات السياق أن المعابر البرية الحدودية 

تعد مرافق استراتيجية ومحورية بالنسبة للتجارة 
الخارجية و تسمح بتفعيل الحركة االقتصادية 

والنهوض بالتنمية بالمناطق الحدودية من خالل 
ميزانية التحصيل الجمركي.

وأكد خالدي بالمناسبة أن مصالح الجمارك تبذل 
جهودا كبيرة لمكافحة نشاط التهريب ومنها آفة 
المخدرات, مضيفا أن الفرق الجمركية جاهزة 

وبفضل الدعم الذي تتلقاه من المصالح المركزية 
لمجابهة تلك الظاهرة وذلك بالتنسيق مع مختلف 

أسالك األمن وفي مقدمتها الجيش الوطني 
الشعبي.ودخل المعبر البري الحدودي الطالب 
العربي )84 كلم شرق عاصمة الوالية ( حيز 

الخدمة في 18 يونيو 2019 ويتربع على مساحة 
12 هكتارا, وقد خصص له ضمن برنامج دعم 

النمو غالفا ماليا بقيمة  872 مليون دج لدراسة 
و إنجاز عديد المرافق والملحقات, حسب بطاقته 

التقنية.
وتتوفر هذه المنشأة على عدة مصالح, من بينها 

مركز إجراءات الدخول والخروج, وإدارة 
الجمارك والشرطة ومطعم وإقامة لإلطارات 

ومركز التوجيه السياحي وقاعة شرفية ومستودع 
فحص وآخر للحجز وجهاز سكانير.وللسهر على 

راحة العمال وتحسين أداءهم المهني, أنجزت 
قاعدة حياة ألعوان الجمارك تتكون من 36 غرفة 
بطاقة استيعاب تقدر ب 120 فردا وأخرى لفائدة 
أفراد شرطة الحدود تتوفر على 48 غرفة بقدرة 

استيعاب 114 فردا, كما أشير إليه. 
ع.ط

تعود اليوم, الذكرى الـ 60 لحريق مكتبة 
الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة وهي 

جريمة ثقافية نفذها عناصر المنظمة المسلحة 
السرية الفرنسية بتواطؤ مع السلطات 

االستعمارية وذلك أياما فقط قبل استرجاع 
السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962, ما أسفر 
عن إتالف رصيد ناهز 400.000 كتاب قيم 

ومخطوط نادر بمختلف اللغات.
ففي 7 جوان من سنة 1962 وعلى الساعة 12 

سا 40 دقيقة تم تفجير ثالث قنابل فسفورية 
بالقرب من جامعة الجزائر أدت إلى نشوب 

حريق مهول بمكتبتها وإتالف 400.000 كتاب 
من مجموع 600.000 كتاب من رصيدها الذي 

يعد كنزا ثمينا من المخطوطات القديمة وأول 
المؤلفات المطبوعة إلى جانب تخريب مخابر 

العلوم ومدرجين, حيث لم يتم إنقاذ إال 200 
ألف وثيقة ومخطوط تم نقلها لثانوية عقبة ابن 

نافع بالعاصمة ثم أعيدت للمكتبة بعد عامين 
وصارت تسمى "رصيد عقبة" الذي يضم وثائق 

هامة.
وتضاف الجريمة التي استهدفت الذخيرة الثقافية 

والعلمية لهذه المكتبة لسلسلة الجرائم واإلبادة 
ضد اإلنسانية والذاكرة الجزائرية, ضمن 

مخطط المحارق التي باشرها جيش فرنسا 
االستعمارية ضد اإلنسان والهوية وامتدادا 

لسياسة "األرض المحروقة", وذلك خاصة بعد 
انتصار الديبلوماسية الجزائرية في اتفاقيات 
إيفيان وهو ما اوقد غيض المنظمة المسلحة 

السرية الفرنسية فقررت االنتقام بحرق المكتبة 
أيام قبل االستقالل الوطني.

وبعد نشوب هذا الحريق اإلجرامي آتى رجال 
المطافئ على ما تبقى, حسب الشهادات التي 

أفادت أنه تم تصويب أنابيب المياه نحو الكتب 
التي لم تصل إليها ألسنة النيران مما تسبب في 
إتالفها حتى و إن كانت الحجة وراء ذلك منع 
انتشار الحريق. لإلشارة فقد تم ترسيم يوم 7 

جوان "يوما وطنيا  للكتاب والمكتبة" بمقتضى 
المرسوم الرئاسي رقم 21-250 الصادر في 
الجريدة الرسمية رقم .41 ويحتفى بهذا اليوم 

من كل سنة عبر كامل التراب الوطني من 
خالل تنظيم تظاهرات وأنشطة حول الكتاب 

وترقية دور المكتبة في المجتمع, تكريسا لمكانة 
المعرفة والثقافة وروافدهما في بناء أفق مشرق 

لألجيال.
�إ.�س

إشـهـــار

ع.ط

ANEP : 2216010746 الرائد: 2022/06/07

متفرقاتالثالثاء 07 جوان 2022 املـوافق لـ 06 ذو القعدة 1443 هـ  10

 www.elraed.dz

 لدى ا�ستقبالها من طرف

 رئي�س اجلمهورية، زرواطي توؤكد

 اجلزائر بحاجة اليوم اىل "مل ال�شمل
" وتكوين "جبهة داخلية قوية«

   
أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج", فاطمة الزهراء زرواطي, , أن 
الجزائر بحاجة اليوم الى "مبادرة لم الشمل" وإلى تكوين "جبهة داخلية قوية" 

يمكن من خاللها مواجهة مختلف التحديات. وفي تصريح لها عقب استقبالها من 
طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قالت زرواطي أن اللقاء كان "ثريا 
جدا" وتم خالله التطرق الى "العديد من المسائل المتعلقة بانشغاالت المواطنين, 

إلى جانب ملف االستثمار في العديد من القطاعات.«وأضافت أن "الفرصة كانت 
سانحة أيضا للتطرق مع رئيس الجمهورية حول حاجة الجزائر اليوم الى مبادرة 
لم الشمل وإلى جبهة داخلية قوية يمكن من خاللها رفع مختلف التحديات", داعية 
في ذات السياق الى "فتح حوار يعنى بكافة انشغاالت المواطنين.«كما أكدت على 
أهمية بناء اقتصاد وطني يساهم في خلق الثروة وإنشاء مناصب شغل جديدة حتى 

تكون للجزائر -مثلما قالت- "مناعة قوية للتصدي ألي أزمة قد تواجهها.« وعادت 
زرواطي لتؤكد بان "المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع الطبقة السياسية 

هي آلية مهمة للحوكمة السديدة", مضيفة بالقول: "نعتبر هذا اللقاء سنة حميدة 
يمكن من خاللها للطبقة السياسية ان تعكس حقيقة هذا المجتمع وتهتم بأولوياته.«
وبعد أن أشارت الى أن الدبلوماسية الجزائرية "تعرف عودة قوية وينتظر منها 

القيام بأدوار كبيرة على المستويين االقليمي والدولي", أكدت السيدة زرواطي ان 
"االولوية اليوم هي لبناء جزائر قوية يكون فيها االهتمام بالوطن والمواطن فوق 

كل اعتبار.«
ع.ط

رئي�س حزب الفجر اجلديد ي�سرح

 مبادرة رئي�س اجلمهورية للم ال�شمل
 حتتاج اإىل "الدعم وامل�شاندة"

الجزائر- أكد رئيس حزب الفجر الجديد, الطاهر بن بعيبش, أمس, أن مبادرة 
رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, للم الشمل "طموحة" وتحتاج الى "الدعم 

والمساندة.«وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, قال بن 
بعيبش، إن اللقاء "اتسم بالصراحة المطلقة" وتم خالله التطرق الى "عديد القضايا 
التي تهم المواطن, السيما منها المتعلقة بالجانبين االجتماعي واالقتصادي", مشيرا 

الى أن الرئيس تبون عرض الحلول الخاصة ب"المشاكل المطروحة واآلفاق 
المستقبلية" حول هذا الجانب.

وأضاف بن بعيبش أن الرئيس تبون "يحمل مشروعا طموحا يحتاج الى 
الدعم والمساندة" وأنه "يعي جيدا العراقيل التي يمكن ان تعترض تطبيق هذا 

المشروع.«وأشار الى أنه تم خالل هذا اللقاء التطرق ايضا الى "عديد النقاط, 
أبرزها ملف الفالحة الذي ال بد أن يحظى بدفع قوي حتى يصبح قطاعا 

استراتيجيا للدولة, باعتباره عامال أساسيا لالستقرار.«
ع.ط

الرحالة حممد علي زرفاوي ي�سرح

  "�شفريتي نحو وهران م�شيا 
على الأقدام مغامرة �شيقة "

أبدى محمد علي زرفاوي صاحب مبادرة قطع مسافة 1.066 كلم مشيا على 
األقدام من تبسة إلى وهران لحضور افتتاح الدورة ال 19 أللعاب البحر األبيض 

المتوسط لدى وصوله أمس إلى مدينة بريكة بباتنة ارتياحه للسير الحسن لبرنامجه 
المسطر.وقال زرفاوي في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، "رحلتي نحو وهران 
مغامرة شيقة وهي لحد اآلن أجمل مما كنت أتصوره وخالل قطعي لمسافة 334 
كلم من تبسة إلى بريكة, أنستني حفاوة االستقبال وتشجيع كل من صادفني تعب 

الطريق ومشقة السفر".
وعبر هذا المربي الرئيسي لألنشطة البدنية بمديرية الشباب والرياضة بوالية 

تبسة عن سعادته وفرحته الكبيرة بكل المرافقة التي حظي بها والتسهيالت التي 
قدمت له في كل محطة مما جعله, كما قال, يتقدم وفق البرنامج المسطر لهذه 

الرحلة.وعن مروره بوالية باتنة عبر بلديات أوالد فاضل وباتنة ومروانة ونقاوس 
ثم بريكة قادما إليها من والية خنشلة والذي تزامن مع االرتفاع المحسوس في 
درجات الحرارة, أكد زرفاوي أن الخروج باكرا بين الرابعة والخامسة صباحا 

ساعدني على التغلب على حرارة الجو والوصول إلى الوجهة المحددة دون تأخير.
وأكد زرفاوي على أن رياضة السير على األقدام التي يمارسها ساعدته كثيرا 

في رحلته الترويجية أللعاب البحر األبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران في 
الفترة الممتدة بين 25 يونيو الجاري  جويلية والمقبل, داعيا الشباب إلى التخطيط 

الجيد لألهداف التي يصبون إلى تحقيقها .
ولم يخف ذات المربي أن الجزء الصعب من المغامرة المشوقة نحو الباهية 

وهران قد تم قطعه, مضيفا "سأواصل المسيرة غدا في الصباح الباكر من بريكة 
نحو المسيلة التي سأدخلها من مقرة على أمل أن أكون في الموعد في افتتاح 

ألعاب البحر األبيض المتوسط في طبعتها الـ 19". وكان محمد علي زرفاوي 
قد حظي بتكريم خاص وحفل استقبال أقيم على شرفه مساء الجمعة المنقضي 

بمديرية الشباب والرياضة بباتنة تشجيعا له.
ف.م

موجهة لتالميذ مدر�سة "�سحايا �سويتو" االبتدائية بوالية اأو�سرد مبخيمات الالجئني

 لدى اجلزائر   �شفارة ال�شحراء الغربية 
 تت�شلم �شحنة م�شاعدات من قبل عدة دول

املدير العام للجمارك يزور املعرب الربي احلدودي الطالب العربي بوالية الوادي 

اإبراز دور املعابر الربية احلدودية يف تطوير التجارة اخلارجية

جرمية �سد الثقافة والرتاث اجلزائري نفذها عنا�سر املنظمة امل�سلحة ال�سرية الفرن�سية

60 عاما متر على حريق مكتبة اجلامعة املركزية باجلزائر العا�شمة   



تنافس األفالم الجزائرية »بحار الجبال« 
لكريم عينوز و«سيجار بالعسل« لكامير 

عينوز و«صوت أمي« لمراد حملة 
في الطبعة التأسيسية األولى للمهرجان 

السينمائي الدولي ياسمين الحمامات بشمال 
شرق تونس )11-4 يونيو الجاري(، حسب 

ما أفاد به المنظمون.
وسينافس »بحار الجبال« )2021( للمخرج 

البرازيلي- الجزائري كريم عينوز ضمن 
المسابقة الدولية لألفالم الوثائقية الطويلة، 

وهو إنتاج مشترك جزائري برازيلي 
ويتناول في 98 دقيقة، ذكريات والدته 

البرازيلية ووالده الجزائري ورحلته لبلده 
األصلي الجزائر الكتشاف جذوره.

وسيدخل من جهته »سيجار بالعسل« 
)2020( للمخرجة الفرانكو- جزائرية 
كامير عينوز، وهو من إنتاج مشترك 

جزائري فرنسي، غمار المنافسة على جوائز 
المسابقة الدولية لألفالم الروائية الطويلة.

ويتناول »سيجار بالعسل« في 100 دقيقة 
أحداث عائلة جزائرية محافظة تنتقل في 

التسعينيات للعيش في باريس )فرنسا(، 
أين تلتقي سلمى المراهقة مع شاب فرنسي 
سرعان ما تنجذب إليه لتصطدم بكثير من 

القيود االجتماعية والدينية في بيئتها الجديدة 
التي تدخلها في دوامة من الصراعات 

والتناقضات.
وسينافس بدوره فيلم المخرج الجزائري 
مراد حملة »صوت أمي« )2021( في 

المسابقة الدولية لألفالم الروائية القصيرة, 
ويحكي هذا العمل في 15 دقيقة، وهو من 

إنتاج جزائري، عن األم.
وخارج المنافسة وضمن فئة »بانوراما 

األفالم القصيرة«، سيعرض الفيلم الروائي 
القصير الجزائري »جسر« لبوكف محمد 

الطاهر شوقي، وهو العمل المتوج في 
عام 2021 بالمرتبة األولى لجائزة رئيس 
الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي 
)فئة السينما والسمعي البصري( والجائزة 
األولى لأليام الوطنية للفيلم القصير للهواة 

بالبويرة.
وسيتم خالل هذا المهرجان، الذي افتتح أمس 

السبت بحضور عدد من وجوه الفن السابع 
كالمخرج الصربي أمير كوستريكا، عرض 

65 فيلما من 21 بلدا على غرار تركيا 
والعراق وإيران والصين وسوريا وفنزويال 

وروسيا وكذا الجزائر، وهي أفالم متوجة 
بكبرى المهرجانات السينمائية العالمية.

وتتوزع هذه األفالم إلى 12 فيلما في مسابقة 
األفالم الروائية الطويلة و 12 فيلما آخر 
في مسابقة األفالم الروائية القصيرة و 6 

أفالم في مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة إلى 
جانب 35 فيلما ستعرض في بقية فعاليات 

المهرجان.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التأسيسية 

منتدى للسينما سيخصص للتباحث حول 
»هوية األفالم وجنسياتها«، سينشطها عدد 
من المختصين، كما سيتم تنظيم 50 درسا 

متخصصا )ماستر كالس(، بمشاركة خبراء 
من عالم السينما من أجل خلق تفاعل بين 

المهنيين والمساهمة في تعزيز الرصيد 
المعرفي والمهني للناشطين في الحقل 

السينمائي.

ثالثة اأفالم جزائرية يف مناف�سة املهرجان 

ال�سينمائي الدويل بتون�س

طرحتها دار كري�ستيز للمزادات يف لندن 

مزاد لن�سخة نادرة لرواية
»هاري بوتر وحجر الفيل�سوف« 

تطرح دار كريستيز للمزادات في لندن للبيع نسخة من الطبعة األولى 
لكتاب »هاري بوتر وحجر الفيلسوف«، الذي يعد أول كتب السلسلة 

الروائية، و بها أخطاء طباعية وممهورة بتوقيع الكاتبة البريطانية 
جاي كاي رولينغ، بسعر يبدأ من 250 ألف دوالر.

وهذا اإلصدار واحد من 500 نسخة من طبعة الكتاب األولى عام 
1997 والتي أُرسل 300 منها إلى المكتبات، وهو بذلك إحدى النسخ 

القليلة الباقية من الطبعة األولى، وعددها 200، وستطرحه دار 
كريستيز للبيع في مزادها المقبل خالل معرض للمقتنيات األدبية.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال مارك ويلتشير المتخصص في 
الكتب المطبوعة والمنسق المشارك للمعرض »كانت هناك بعض 

األشياء التي يبدو أنهم أخطئوا فيها عند إنتاج هذا الكتاب«.
وأضاف »على الغالف الخلفي، على سبيل المثال، كلمة فالسفة.. 

كان بها خطأ طباعي« فضال عن عبارة أخرى مكررة »في الصفحة 
53«، وكانت رولينغ كاتبة مغمورة نسبيا تؤلف كتبها في مقهى في 
أدنبره، وأصبحت اآلن مليونيرة وصارت أعلى مؤلفي العالم دخال، 
وحقق هذا الكتاب الذي يتناول عالم السحرة نجاحا هائال في جميع 

أنحاء العالم، وتدور قصته حول حجر الفيلسوف المخبئ في المدرسة 
تحت مراقبة المعلمين.

وقال ويلتشير »من نواح كثيرة، يعد هذا الكتاب تجسيدا ماديا لذاكرة 
السحر بالنسبة للعديد من األشخاص، وهذا ما يجعله مرغوبا للغاية«، 
وللكتابة الفانتازية سحر وبريق وجاذبية حول العالم، إذ تجتذب قاعدة 

جماهيرية هائلة من القراء رغم عدم الواقعية أو ربما لهذا السبب يحب 
القراء الهروب من واقعهم بمجرد القراءة وبدون بوابة سفر زمنية أو 

مركبة فضائية.
وبخالف كونه هروبا من الواقع، يفتح أدب الفانتازيا الباب أمام الحلول 
السحرية أو الخارقة التي تسمح بالهروب من الحيوات البائسة وتجاوز 
األسباب المنطقية، وربما هذا أحد أسباب تجذر الحكايات الخرافية منذ 
األزمنة القديمة، فاإلنسان يتعلق بالقليل من السحر في حياته الحقيقية 

أو المتخيلة.
ومع ذلك، فأدب الفانتازيا يدور حول اإلنسان والبشر، ويتعامل مع 

المأساة واأللم والتضحية والروابط والمشاعر والرومانسية، ولهذا فهو 
قريب أيضا من حياة البشر رغم المسافة الفاصلة بين الواقع والخيال.

وإذ يقبل كثير من القراء اليافعين وحتى األطفال على قراءة أدب 
الفانتازيا فإنهم يغذون شعورهم بالدهشة، وأصبح أطفال اليوم أكثر 
حاجة لهذا الشعور بالسحر كرد فعل القفزات التكنولوجية والرقمية 

الهائلة التي فسرت الكثير مما كان يصعب تفسيره سابقا أو »نزعت 
السحر عن العالم« كما يقتبس عالم االجتماع األلماني ماكس فايبر 

عن مواطنه الشاعر فريدريش شيلر في إشارة لطبيعة مجتمع الحداثة 
»المعلمن« و«المعقلن«.

ويقدم الخيال األدبي لألطفال فرصة االستكشاف اآلمن للعالم الكبير 
والواسع والخطير أحيانا، وينمي العقل البشري في سنواته األولى لسد 

الفجوات بين المعرفة والواقع والخبرة، ومع ذلك يحذر باحثون من 
خطورة اإلفراط في استهالك الفانتازيا.

حاول الباحث الفرنسي جان ماري أن يتقصى دواعي الشغف بسلسلة 
هاري بوتر فكتب لصحيفة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية، محلال 

األسباب الخفية التي تجعل اإلنسان يؤمن بالحكايات الخيالية وينجذب 
إليها انجذابا قويا قد ينسيه في بعض األحيان االرتباط بالحياة الواقعية.
يقول الكاتب - وهو أيضا مدير الدراسات بالمدرسة العليا للدراسات 
االجتماعية - إن هذا الشغف بهاري بوتر يذكره بما كان عليه األمر 

أيام الفيلسوف اإلغريقي أفالطون، حين كان كتاب ذلك العهد من 
أمثال مايسكيلوس وسفوكليسن وأرستوفانيس يسحرون الجماهير 

بمسرحياتهم وحكاياتهم الخيالية.
وفسر هذا التعلق المفرط بالمشاهد السينمائية بتشبث اإلنسان منذ القدم 
بقصص الخيال، مشيرا إلى أنه يعكس ميال إنسانيا فطريا إلى الخيال 

والهروب من الحقيقة، ولكنه في نفس الوقت أكد أن المجتمع الذي 
يحتل فيه الخيال مكان العقل يعيش حالة خطرة.

ورأى الكاتب أن تقديم هذه القصص الخيالية للمشاهد بطريقة تجعله 
يعتقد أنها حقيقة هو موطن الخطر بالتحديد، مشيرا إلى أننا اعتدنا 

على اإليمان بالقصص الخيالية منذ الصغر، حتى إننا عندما نتابع فيلما 
سينمائيا قد ينسينا ذلك تذكر وقت العشاء، تماما مثل إدمان البعض 

ألعاب الفيديو والغوص بالعوالم االفتراضية مبتعدا عن عالم الحقيقة 
الذي تحل محله أشباح في زي صور على الشاشة أو على صفحات 

كتاب يروي قصة خيالية.
ويقول أيضا إن هذا الميل الساذج إلى اإليمان بالقصص الخيالية 

يلتصق بالشخص منذ الصغر، وهو نابع -حسب أفالطون والكاتب 
جان جاك روسو- من حكايات الجدات ألطفالهن الصغار.

 أما اليوم -حسب الباحث- فقد حلت السينما والتلفاز مكان الجدات 
وجعال أطفالنا ميالين إلى الخيال، مما أفقدهم االرتباط بالحقيقة 

والواقع، إال أن هذا وحده ال يكفي لتفسير تعلق األطفال بالخيال، إذا 
لم يصحبه استعداد فطري لتقبل القصص الخيالية، مما قد يمكن جانب 
الخيال من أن يطغى على حياة اإلنسان حتى يصعب عليه التمييز بين 

ما هو حقيقي وما هو مجرد سراب.
ويقول الكاتب إن اإليمان بالخيال يرجع إلى أنه مجموعة من 

التشكالت والتمثالت التي هي آلة إلنتاج المعتقدات، خاصة أن إدراك 
الشيء فرع عن تصوره، ومن هنا يميل اإلنسان إلى تحويل األشياء 

التي يتم إخباره بها تلقائيا إلى معتقد.

ال�سيناري�ست اأحمد �سبحي يطرح كتابا كوميديا �ساخرا 
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يستعد الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، 
إلصدار كتابه الجديد »بطيخه قرعة«، 

وذلك بعد تعاقده مع دار أكوان للنشر 
والتوزيع، لطرحه في األسواق أول شهر 

يوليو المقبل.
من المقرر مشاركة الكتاب في العديد من 

المعارض العربية في المغرب وتونس 
وغيرها، هذا إلي جانب مشاركته في 
معرض الكتاب بالقاهرة 2023 في 
دورته 54 بمركز مصر للمعارض 

والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
ويعد كتاب »بطيخة قرعة« أول كتابات 

أحمد صبحي في الكوميديا الساخرة، 
ورابع أعماله الروائية، ومن جانبه، 

أعرب »صبحي« عن سعادته بطرح 
كتابه، خاصة أنه أول كتاب يطرحه 

يتناول المشاكل الحياتية بين األزواج، 
بطريقة كوميدية ساخرة، مشيًرا إلى أن 

الكتاب سوف يحتوي على العديد من 
القضايا والمشاكل األسرية التي ال يخلو 

منها أي بيت ويتناولها بطريقة مبهجة 
ساخرة عن الحال الذي وصلنا له بسبب 

مشاكل بسيطة.



في حوار  سعيد عالشي  وذكر 
جورنال"  "عرب  صحيفة  مع 
فلسطين  في  األحداث  أن 
المغربي  الشارع  على  تنعكس 
تخرج  حيث  مباشر،  بشكل 
باالحتالل  المنددة  التظاهرات 
للمقاومة  والداعمة  وبجرائمه 

الفلسطينية.
واستدل في هذا االطار بإحياء 
ليوم   46 الـ  للذكرى  المغاربة 
الشعب  خروج  و  األرض، 
المدن  عشرات  في  المغربي 
في تظاهرات ووقفات تضامنية 
مع الشعب الفلسطيني، رافضة 
رافعين  "الخياني"،  للتطبيع 
المشهورة  الشعارات  كالعادة 
والمدوية  المغرب  في 
والتطبيع  أمانة  "كفلسطين 
إسقاط  يريد  "الشعب  خيانة"، 
التطبيع"، "الشعب يريد تجريم 
تقاوم  "الشعوب  و  التطبيع" 

واألنظمة تساوم".
أن  الى  السياسي  المحلل  ونبه 
مع  يتفاعل  المغربي  الشارع 

مدار  على  الفلسطينية  القضية 
تعتيم  "هناك  لكن  الساعة، 
النشاط  هذا  كل  على  كبير 
االعالم  ألن  المغرب،  في 
وصايتها  وتحت  السلطة  بيد 

المطلقة".
ان  المتحدث  ذات  وأبرز 
أن  يشعر  المغربي  الشعب 
التطبيع ال يستهدف فقط القضية 
يستهدف  بل  الفلسطينية، 
المغربي  الشعب  هوية  أيضا 
وكينونته، قائال: "نستشعر حجم 
بدأ  حيث  بنا،  المحدق  الخطر 
التربوية  المناهج  إلى  التسلل 
النصوص  أعناق  لي  وبدأ 

الدينية".
وأضاف: "الشك أن التطبيع مع 
اللقيط يشكل  الصهيوني  الكيان 
إلرادة  وتحديا  خطيرا  تهديدا 
وسيادة الشعب المغربي، حيث 
الشعب  من  كثيرة  فئات  أن 
تتململ وتطرح  بدأت  المغربي 
هؤالء  من  مثل  خطيرة  أسئلة 
يمثلون؟  ومن  السلطة؟  في 

وماذا بعد التطبيع؟"، وعبر عن 
خشيته من أن "يتم التعبير عن 
هذه األسئلة يوما ما بأشكال من 
العنف"، فالحمولة النفسية لمثل 
عالشي،  يقول  االسئلة،  هذه 

"بشعة ومدمرة".
على  متصل  سياق  في  وشدد 
يقبل  لن  المغربي  "الشعب  ان 
وتدهس  أبناؤه  يسجن  بأن  أبدا 
جراء  الشوارع،  في  كرامتهم 
الصهيوني  للكيان  معاداتهم 
وجراء  للتطبيع،  ورفضهم 
الفلسطيني  للشعب  دعمهم 
عن  يدافع  والذي  المظلوم، 
مقدسات  وعن  ووطنه  وجوده 

المسلمين".
حول  سؤال  على  رده  وفي 
الكيان  مع  التطبيع  انعكاسات 
الحضور  على  الصهيوني 
المغربي على الساحتين العربية 
سعيد  استعرض  واالقليمية، 
اللقاءات  البداية  في  عالشي 
و  المغاربة  المسؤولين  بين 
أشك  "ال  مردفا:  الصهاينة، 

ترفا  تكن  لم  اللقاءات  هذه  أن 
سياسيا خصوصا بالنسبة للكيان 
جاهدا  يعمل  الذي  الصهيوني 
على تفتيت المجتمعات العربية 
وعلى  داخلها  من  واإلسالمية 
الشعوب  بين  الثقة  ضرب 
عالقات  وضرب  وحكامها 
األخوة والتعاون وحسن الجوار 
بين الدول العربية واإلسالمية، 
وعلى خلق النزاعات السياسية 
النعرات  وتأجيج  والعسكرية 

الطائفية".
ويرى الباحث والمحلل السياسي 
المغربي بأن هذه اللقاءات "كان 
مستوى  على  عكسيا  مردودها 
قائال:  الخارج"،  و  الداخل 
الداخلي  الشرخ  وسعت  "لقد 
كما  والمجتمع،  الدولة  بين 
الثقة  وضربت  الشرخ  وسعت 
العربي  ومحيطه  المغرب  بين 
خصوصا  اإلسالمية،  أمته  و 
بالنسبة للدول الرافضة للتطبيع 

وبالنسبة للشعوب".

املحلل ال�صيا�صي املغربي، �صعيد عال�صي ي�صرح

ال ميكن "�شهينة" �ل�شعب �ملغربي �إطالقا و نعترب 
�ملطبعني "خونة و عمالء"

اأكد املحلل ال�صيا�صي املغربي، �صعيد عال�صي، اأنه "ال ميكن �صهينة ال�صعب املغربي اإطالقا"، م�صددا على 

اأن املغاربة يعتربون التطبيع "خيانة"، كما يعتربون املطبعني "خونة و عمالء".

البولي�صاريو تعتربه ردا �صريحا وو�صاحا على 

اإدعاءات املغرب

 موقف �أملانيا من ق�ضية 
�ل�شحر�ء �لغربية يف�شح 
�حلملة �لت�ضليلية للمخزن

ثمنت جبهة البوليساريو، موقف ألمانيا األخير من الوضع 
متمتع  غير  إقليما  باعتبارها  الغربية  للصحراء  القانوني 
بالحكم الذاتي، مؤكدة أن هذا الرد الواضح والصريح يفضح 

"الحملة التضليلية" للدعاية المخزنية المغرضة. 
لجبهة  الوطنية  األمانة  عضو  البشير,  بشراي  أبي  قال 
في  األوروبي,  واإلتحاد  بأوروبا  المكلف  البوليساريو 
البوليساريو  جبهة  إن  الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح 
"تثمن الموقف المهم المعبر عنه" في الجواب المكتوب الذي 
قدمته الحكومة األلمانية حول مساءلة برلمانية, فيما يخص 

موقفها من قضية الصحراء الغربية.
الحكومة  تنتظر من  البوليساريو  ان  بشراي  أبي  وأضاف 
األلمانية الجديدة أخذ "خطوات عملية أكثر وضوحا" من 
داخل االتحاد االوروبي واالمم المتحدة, "لدفع مسار تصفية 
دولة  تشجيع  شأنه  من  ما  كل  عن  واالمتناع  االستعمار 
االحتالل المغربية على المضي في سياسة التعنت وتعريض 

أمن و استقرار المنطقة للمزيد من الخطر".
وأبرز الدبلوماسي أن التوقيت الذي صدر فيه قرار برلين 
"مهم", بالنظر الى أنه جاء "ليبدد الغموض واللبس" على 
"الدبلوماسية  أن  إذ  الجديدة,  األلمانية  الحكومة  موقف 
المغربية تنخرط في حملة محمومة من التضليل والتدليس 
والكذب, من خالل اختالق مواقف وتحريف مواقف العديد 
الصحراء  من  االستعمار  بتصفية  يتعلق  فيما  الدول  من 
مراكش  مؤتمر  بمهزلة  السياق  في  مستشهدا  الغربية", 

االخير الذي يعتبر أكبر دليل على ذلك.
ألمانيا,  أن موقف  الى  الصحراوي  الدبلوماسي  لفت  وهنا 
منذ  والتزوير  التحريف  من  للكثير  "تعرض  تحديدا, 
نهاية السنة الماضية", وبالتالي فإن هذا الجواب الواضح 
أكبر رد على  اللبس ويشكل  الكثير من  والمكتوب "يزيل 
المملكة المغربية التي تتبنى الكذب منهجا في إدارة سياستها 

الدبلوماسية واالعالمية".
ومضى أبي بشراي البشير يقول أنه من خالل هذا الرد, 
فقد أعادت برلين من الناحية السياسية "التأكيد على المسار 
بين  التفاوضية  والعملية  المتحدة  االمم  وقرارات  االممي 
وبالتالي  النزاع,  لتسوية  وحيد  كسبيل  الصراع  طرفي 
هذا  خارج  الجانب  احادية  للمقترحات  الصريح  الرفض 

االطار".
على  برلين  تأكيد  فإن  البوليساريو,  جبهة  ممثل  وحسب 
الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتمايز 
عن المملكة المغربية, يعتبر -من الناحية القانونية- "خطوة 
االمتثال  خالل  من  الصحيح,  االتجاه  وفي  األهمية  بالغة 
لقرارات محكمة العدل االوروبية من جهة, ومن جهة أخرى 
للمغرب  فهو يحمل رسالة صريحة في رفض االعتراف 

بأي نوع من السيادة المزعومة على الصحراء الغربية".
أما ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا, النجاة حندي, فاعتبرت 
في تصريح لها أن رد برلين على المساءلة التي تقدمت بها 
النائبة البرلمانية سيفيم داجدلين و مجموعة اليسار بالبرلمان, 
يؤكد على أن "موقفها من القضية الصحراوية لم يتغير و 
انها تعتبر الصحراء الغربية اقليما غير مستقل, طبقا لمبادئ 

االمم المتحدة والقانون الدولي".
وبالنسبة للسيدة النجاة, فإن الموقف األلماني لم يتغير وهو 
السابقة, غير ان  الذي اكدت عليه الحكومة  الموقف  نفس 
الجديد -كما قالت- هو أن "برلين, بهذا التوضيح المكتوب, 
تكون قد فضحت الرباط وبعض الدوائر اإلعالمية المرتبطة 

بها حول ما تروج له خالل االشهر الماضية".
ونوهت ممثلة الجبهة في السياق إلى أن "الدعاية المغربية 
المغرضة حاولت في العديد من المناسبات أن تبيع للقارئ 
األلمانية  الحكومة  موقف  عن  خاطئة  صورة  والمستمع 
الجديدة", مضيفة بالقول : "عندما يقول األلمان ان قضية 
الصحراء الغربية قضية لم تحسم بعد و انها موضوعة على 
طاولة االمم المتحدة, فإنهم يؤكدون في نفس الوقت على ان 
الحكومة الفدرالية تواصل دعمها لمجهودات االمم المتحدة 
للتوصل لحل عادل ودائم للصراع في الصحراء الغربية, 

طبقا لمبادئ االمم المتحدة والقانون الدولي".
لإلشارة, كانت ألمانيا قد نفت نفيا قاطعا ادعاءات المغرب 
بيان  في  بالتأكيد  الغربية,  للصحراء  احتالله  تدعم  بأنها 
لوزارة خارجيتها ان اقليم الصحراء الغربية "غير متمتع 
بالحكم الذاتي حسب ما نصت عليه المادة 73 من ميثاق 
األمم المتحدة", و أن "وضعها النهائي وفقا للقانون الدولي 

لم يتضح بعد".
وأضاف بيان الوزارة أنه "وفقا للجنة الخاصة المعنية بإنهاء 
االستعمار التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة, فإن أراضي 
الصحراء الغربية ليست تحت السيطرة الفعلية لسلطة إدارية 

يشرعها القانون الدولي".

الوكاالت
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 رغم تنامي االحتجاجات ال�صعبية الراف�صة لهذه االتفاقيات

نظام �ملخزن يتحدى �ل�ضعب �ملغربي ومي�ضي يف تنفيذ 
�تفاقيات �لتطبيع

 تخ�ص كل من مايل، غنيا وبوركينافا�صو

�اليكو��س ترجئ �لنظر يف �لعقوبات �ملفرو�ضة على �ل�ضلطات �النتقالية

تنفيذ  في  ماضية  أنها  المخزن  نظام  حكومة  أكدت 
جميع االتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني "دون 
رغم  وهذا  خجل",  أي  "دون  و  األمر"  في  حرج 
لالتفاقيات  الرافضة  الشعبية  االحتجاجات  تنامي 
التطبيعية المشؤومة و المسيئة للمملكة, التي يرأس 

ملكها لجنة القدس.
المغربية, مصطفى  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال   
الرباط  العاصمة  في  بايتاس, خالل مؤتمر صحفي 
في أعقاب مجلس الحكومة األسبوعي, إن الحكومة 
تعمل على تنفيذ "جميع االتفاقيات" الموقعة مع الكيان 
القطاعات, سواء االقتصادية أو  الصهيوني في كل 

االجتماعية أو السياسية.
مكتب  افتتاح  حفل  نظم  "االثنين   : بايتاس  وأضاف 
بها",  المعمول  الضوابط  إطار  قناة )صهيونية( في 
نافيا وجود "حرج في األمر".وتابع يقول : "النشاط 
وزير  و  االتصال,  بقطاع  المعني  الوزير  حضره 
خجل  أي  هناك  وليس  المغربي,  واالتصال  الثقافة 

للحكومة حول األمر".
بالمملكة  مكتبين  افتتحت  قد  صهيونية  قناة  وكانت 
الدار  بمدينة  آخر  و  الرباط  في  أحدهما  المغربية, 
بالموقع  اقيم  الذي  االفتتاح  حفل  والقى  بيضاء, 
و  انتقادا  بالعاصمة,  الكبير,  شالة"  "باب  األثري 
المرصد  اعتبره  حيث  واسعين,  شعبيا  استنكارا 

يتجاوز  للمعلم,  "تدنيسا  التطبيع  لمناهضة  المغربي 
طعن  إلى  الرسمي,  اإلعالمي  السياسي  التطبيع 

تاريخ وذاكرة الشعب المغربي".
ومنذ االعالن عن عودة العالقات بين نظام المخزن 
و الكيان الصهيوني في ديسمبر 2020, بعد توقفها 
عام 2000, خرج الشعب المغربي عدة مرات في 
رفضا  و  الفلسطينية  للقضية  دعما  المدن,  عشرات 
تهدد  اصبحت  "التي  التطبيعية  االتفاقيات  لكل 
امن  "تهدد  المغرب و وجوده", كما أصبحت  كيان 
و  خبراء  يؤكد  كما  برمتها",  المنطقة  استقرار  و 

محللون.
الكيان  مع  عالقاتها  في  المغربية  الحكومة  وتمعن 
االحتجاجات  دائرة  اتساع  المحتل, رغم  الصهيوني 
والتي  المملكة  ارجاء  سائر  عبر  للتطبيع  الرافضة 
بدورها  تطلق  حيث  المخزنية,  القوات  تقمعها 
مناهضي  ضد   " الشيطنة  و  التخوين  "حمالت 

التطبيع.
التراخيص  منح  المخزنية  السلطات  ترفض  كما 
للمسيرات و المظاهرات, تحت مبرر حالة الطوارئ 
الصحية, مثلما حدث مع مسيرة 29 مايو المنصرم, 
المغربية,  االجتماعية  الجبهة  إليها  دعت  والتي 
كبير  بحضور  التطبيع",  و  القمع  و  "الغالء  ضد 
استخدام  و  لها  الترخيص  عدم  رغم  للمشاركين, 

العنف لتفريق المتظاهرين.
االمة,  قضايا  لنصرة  المغربية  الهيئة  واعتبرت 
"التسونامي التطبيعي" الذي تمارسه الدولة المغربية 
في عالقتها مع سلطات االحتالل منذ توقيع اتفاقيات 
التطبيع, "تحد غير مبرر لمشاعر الشعب المغربي 

المحب لفلسطين )...(".
أن  اإلنسان  لحقوق  المغربي  الفضاء  أكد  وبينما 
الطوارئ  حالة  استغالل  في  تستمر  بالده  سلطات 
في  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  لتوطين  الصحية 
و  للدعم  المغربية  المبادرة  طالبت  المجاالت,  كل 
التطبيع  عن  "بالتراجع  المغرب  مسؤولي  النصرة, 
ووقف وإلغاء كل االتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب 

الذي يقتل األطفال وينكل بهم بشكل وحشي".
"النهج  صحيفة  شددت  متصل,  سياق  وفي 
النهج  حزب  حال  )لسان  المغربية  الديمقراطي" 
الديمقراطي( على ان تطبيع نظام المخزن مع الكيان 
المغربية  للخارجية  يعد مجرد قرار  "لم  الصهيوني 
يمكن فسخه بجرة قلم أو تجريمه بقرار من طرف 
برلمان فاقد للشرعية الشعبية ومجرد غرفة تسجيل, 
الثوري  التغيير  مقتضيات  من  بات  إسقاطه  ان  بل 
وهو أرضية الوحدة النضالية ووحدة مصير شعوب 

المنطقة المكتوية بالوجود الصهيوني".

قرر القادة المجتمعون في قمة المجموعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا في أكرا، يوم السبت الفارط، إرجاء البحث في العقوبات 
المفروضة على السلطات االنتقالية في كل من مالي وبوركينافاسو 

وغينيا الى غاية 3 جويلية المقبل.

وأفاد الرئيس الغاني أن "القمة الحالية تجري إعادة نظر وتقويم 
التطورات  في ضوء  فاسو  وبوركينا  وغينيا  مالي  في  لألوضاع 
"هدفنا  أن  إلى  مشيرا  والعالمي"  اإلقليمي  السياقين  في  األخيرة 
هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام 

الدستوري".
دعت  قد  أفريقيا   غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  وكانت 
بشأن  به  أوصت  الذي  الجدول  احترام  إلى  االنتقالية,  السلطات 
المرحلة االنتقالية "من 12 إلى 16 شهرا", وأكدت على ضرورة 
التدريجي  الرفع  يضمن  حل  الى  التوصل  بهدف  الحوار  تشجيع 

للعقوبات المفروضة على باماكو.
المالية, غودالك جوناثان,  وقد أجرى وسيط ايكواس في األزمة 
و  غويتا,  عصيمي  االنتقالي,  الرئيس  مع  المحادثات  من  سلسلة 

مسؤولين كبار في باماكو, لكن دون التوصل إلى أي موعد محدد 
بشأن إجراء االنتخابات في البالد.

وكان غويتا قد اقترح مرحلة انتقالية من 36 شهرا, ثم 29 شهرا, 
و أخيرا 24 شهرا, كمجهود أخير للتوصل الى توافق, لكن التجمع 
16 شهرا",  الى  انتقالية من "12  االقليمي ظل متمسكا بمرحلة 

بإشراف لجنة انتخابات مستقلة.
مجموعة  وجهت  فقد  وغينيا,  بوركينافاسو  من  بكل  يتعلق  وفيما 
لتقديم جدول  انذار"لهما,  الماضي, "آخر  )إيكواس( شهر مارس 
المحددة.وقد  اآلجال  الدستوري", في  النظام  للعودة  زمني مقبول 
التغييرات غير  بعد  البلدين,  المجموعة عقوبات ضد  أقر زعماء 

الدستورية التي شهدهما.
فاسو  وبوركينا  غينيا  من  كل  عضوية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ومالي في المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا معلّقة حاليا.

وشهد غرب أفريقيا نغييرات غير دستورية لالنظمة الحاكمة خالل 
أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري في سبتمبر 

الماضي وآخر في واغادوغو في يناير الماضي. 



أدان مركز حماية لحقوق اإلنسان 
تنفذها  التي  االعتقاالت  حملة 
في  الصهيوني  االحتالل  قوات 
الضفة الغربية المحتلة، فيما طالب 
المجتمع الدولي بتفعيل آليات حماية 
الفلسطينية  األراضي  في  المدنيين 

المحتلة 
أمس  له  بيان  في  وجدد »حماية« 
للمجتمع  مطالبته  »صفا«  وصل 
الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي 

المتعلقة بضمان حماية المدنيين في 
األراضي المحتلة. وطالب المجتمع 
التغول  لسياسة  حٍد  بوضع  الدولي 
على أحكام وقواعد القانون الدولي 
سلطات  تمارسها  التي  اإلنساني 
االحتالل في األراضي الفلسطينية.

على  الفلسطينية  السلطة  حّث  كما 
مالحقة  مسار  في  قدماً  المضي 
العنصري  الصهيوني  االحتالل 
الشعب  بحق  جرائمه  على 

الدولي.  القضاء  أمام  الفلسطيني 
وتيرة  ارتفاع  »حماية«  وأكد 
قوات  تنفذها  التي  االعتقاالت 
االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين 
أن  معتبًرا  المحتلة،  األراضي  في 
في  المتمثلة  االحتالل  سياسة 
مؤشر  واالعتقاالت  المداهمات 
بسلوك  القناعات  يعزز  خطير 
قوات االحتالل العنصري المخالف 
في  االحتالل  قوات  لواجبات 

نصت  والذي  المحتلة  األراضي 
عليها المواثيق الدولية.

االحتالل  قوات  المركز  وحّمل 
مآالت  عن  الكاملة  المسؤولية 
تنتهجها  التي  االعتقال  سياسة 
قوات  وشنّت  الفلسطينيين.  بحق 
االحتالل فجر وصباح أمس حملة 
 )12( اعتقال  صاحبها  مداهمات 
محافظات  من  فلسطينياً  مواطناً 

الضفة الغربية المحتلة.

حما�س  ترد على م�ساعي الكني�ست 

ال�سهي�ين وت�ؤكد

 »قانون الطوارئ« يف ال�ضفة باطٌل 
ولن مينح االحتالل �ضرعية

عبرت حركة حماس عن رفضها لما يُسمى بقانون الطوارئ الذي يسعى »الكنيست« 
الصهيوني إلقراره وتنفيذه في الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنه تشريٌع باطل ولن يمنح 
االحتالل ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة.

 وقال تصريٌح صحفي للحركة أمس، إن هذا التشريع تعبيٌر عن سياسة استعمارية 
مكشوفة، لن تُجّملها محاوالت التخّفي خلف قوانين احتاللية عنصرية تمثّل انتهاكاً 

صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل األعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتواجه الحكومة االئتالفية في الكيان الصهيوني احتمال االنهيار، وسط طرح تمديد 

سريان قانون الطوارئ بالضفة الغربية للتصويت بالكنيست الصهيوني في وقت الحق 
من يوم أمس ، فى ظل غموض تصويت نواب »القائمة العربية الموحدة«.

وقالت هيئة البث الصهيوني، إن االئتالف يواجه اليوم امتحاًنا جديًدا، يمكن أن يحسم 
مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والذي تأجل مرات 

عدة بسبب عدم توفر األغلبية.
ويواجه التصويت على ما يُعرف بنظم »الطوارئ« - الذي يتم تجديده منذ أكثر من 

50 سنة في عهد كل الحكومات الصهيونية المتعاقبة - للمرة األولى في تاريخ الكيان 
الصهيوني، مصاعب شديدة بسبب عدم توّفر األغلبية للحكومة في الكنيست الصهيوني.

 

 ي�سعى لل�سيطرة بالق�ة على الأرا�سي 

املحاذية للم�ست�طنات 

االحتالل يخطر باال�ضتيالء على 
مئات الدومنات يف اخلليل

أخطرت سلطات االحتالل الصهيوني، أمس، باالستيالء على مئات الدونمات في بلدة 
ترقوميا شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد رئيس بلدية ترقوميا عادل 

غريب لوكالة »صفا«، بأن قوات االحتالل سلمت عدًدا من المواطنين إخطارات 
باالستيالء على أراضيهم الواقعة في منطقة الطيبة بحجة أنها »أراضي دولة«.

 وأوضح أن مساحة األراضي المخطرة تبلغ نحو 600 دونم، وتعود في غالبيتها لعائلتي 
فطافطة والمرقطن، مؤكًدا أن المواطنين يملكون األوراق القانونية كافة التي تثبت 

أحقيتهم في األرض.
وأشار إلى أن قوات االحتالل تضيّق الخناق على أصحاب األراضي منذ نحو عام، 

وتمنعهم من استصالحها ورعايتها، وشق الطرق الزراعية، وتعيق وصول رعاة األغنام 
إليها. وبيّن أن االحتالل يسعى للسيطرة بالقوة على األراضي المحاذية للمستوطنات 

المقامة على أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا.
وذكر غريب أن البلدية تعمل على تشكيل لجنة لمتابعة وضع األراضي المخطرة 

والتواصل مع لجنة الدفاع عن األراضي، لمنع االحتالل من مصادرتها.
 

مبنا�سبة الذكرى الـ55 للنك�سة

الربملان العربي يدعو ملحا�ضبة 
االحتالل على جرائمه بحق 

الفل�ضطينيني
  

دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه 
المشروعة وفًقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة، 

فضاًل عن محاسبة االحتالل الصهيوني على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب 
الفلسطيني.

وطالب البرلمان في بيان، لمناسبة الذكرى الـ55 للنكسة، المجتمع الدولي بتحمل 
مسؤولياته إلنهاء الصراع العربي– اإلسرائيلي، بالتمّسك بخيار »حل الدولتين«، وصواًل 

إلى استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، 
وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الصهيوني على مدينة 
القدس والمسجد األقصى الُمبارك، وتدنيس الُمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتصاعد 

وتيرة االستيطان من خالل التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد 
المواطنين. 

االحتالل يعتقل القيادي بحما�س يف 
نابل�س يا�ضر البدر�ضاوي

اعتقلت قوات االحتالل ، أمس، القيادي بحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، مرشح قائمة 
»القدس موعدنا« ياسر بدرساوي بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر 

محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت البدرساوي بعد مداهمة منزله في شارع القدس.
والبدرساوي تعرض لالعتقال عدة مرات، وأفرج عنه في جانفي 2022 بعد اعتقال 

إداري لمدة ثمانية أشهر، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون االحتالل ١٠ سنوات. كما 
داهمت قوات االحتالل منزل الشاب مصعب عاكف اشتية ببلدة سالم شرقي نابلس، 

وفتشت المنزل بحثا عنه وعاثت فيه خراًبا، وطلبت من والده تسليمه لالحتالل.
 

خالل زيارته الحتاد العام لعلماء 

امل�سلميناإ�سطنب�ل

هنية يلتقي قيادة االحتاد العام 
لعلماء امل�ضلمني يف ا�ضطنبول

زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أول أمس مقر االتحاد العام 
لعلماء المسلمين في اسطنبول، حيث التقى بعدد من قيادة االتحاد العام ونخبة العلماء، 

وكان برفقته عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية.
واستعرض هنية خالل الزيارة األوضاع التي يمر بها المسجد األقصى المبارك جراء 

االنتهاكات الصهيونية شبه اليومية لباحاته، مشيرا إلى ما جرى مؤخراً فيما يسمى 
»مسيرة األعالم«، مؤكًدا ضرورة تضافر كل الجهود من أجل حماية المسجد والحفاظ 

على إسالميته.
وقال إن القدس واألقصى من أهم عناوين وحدة األمة وتشكل عنصر إجماع ال يُختلف 

عليه، وتمثل مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة، ومن ثم معراجه إلى السماء 
ومحط أفئدة المسلمين على مستوى العالم أجمع.

وأشاد هنية بمواقف العلماء التاريخية، حيث يشكلون العمق االستراتيجي في التمسك 
بثوابت األمة، وتحمي حقوقها بالفتاوى واإلسناد الدائم لرسالة الحق ومسيرة الجهاد في 

فلسطين.
واستعرض المسارات االستراتيجية لحماس في هذه المرحلة وخاصة مشروع المقاومة 
ومواجهة االحتالل ومخططاته، ورفع كلفة االحتالل في إطار خيار وبرنامج المواجهة 

الشاملة.
وكذلك إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية بشكل عام، وقضية القدس على وجه الخصوص 

باعتبارها تشكل محور الصراع مع االحتالل اآلن، وضرورة حسمها لصالح األمة 
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من ميراثنا وحقوقنا الثابتة.

وشدد على أن هذا يتطلب ذلك من توحيد الجهود على مستوى األمة لتحقيق هذا الهدف 
والعمل على تكريس القضية الفلسطينية باعتبارها قضية األمة المركزية.واعتبر أن 
إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يتواءم مع طبيعة المرحلة والمخاطر الراهنة من 

أهم األولويات التي تتحرك حركة حماس لتحقيقها. وأشار إلى ما قامت به الحركة من 
خطوات لتحقيق الشراكة الوطنية وتفعيل عناصر التوافق في الحراكات الوطنية والعمل 

الجهادي والنضالي ضد االحتالل.

اعتقال  إن  أمس،  عاصي،  ناجح  موعدنا«  »القدس  قائمة  منسق  قال 
المرشحين لن يزيدهم إال إصراًرا على خدمة شعبهم وقضاياه، مستنكًرا 
المرشح  حماس  حركة  في  القيادي  اعتقال  الصهيوني  االحتالل  إعادة 

ياسر بدرساوي من منزله بمدينة نابلس.
 وأضاف عاصي أن قوات االحتالل اقتحمت بيت المرشح بدرساوي 
تقتاده  أن  قبل  عائلته  أفراد  وأرهبت  نابلس،  بمدينة  القدس  شارع  في 

لجهة مجهولة. 
وأكد أن القيادي بدرساوي لم يمض على تحرره من سجون االحتالل 
اعتقال  أشهر.واعتبر  ثمانية  إداري  اعتقال  بعد  أشهر،  أربعة  سوى 
المرشحين سياسة انتهجتها قوات االحتالل منذ اللحظة األولى لإلعالن 

عن القائمة وتعرض معظم المرشحين لالعتقال؛ من أجل الضغط عليهم 
وإبعادهم عن شعبهم.

بدورهم  المرشحين  لقناعة  يتحقق  لن  الهدف  هذا  أن  وأضاف عاصي 
االجتماعي والسياسي في خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم والتحدث 
بلسانهم في شتى المجاالت.والمرشح بدرساوي قيادي في حركة حماس، 

وأسير محرر أمضى قرابة عشرة أعوام في سجون االحتالل.
الضفة،  مدن  في  والنشطاء  القيادات  اعتقال  االحتالل  قوات  وتنتهج 
والمعتقلين  ويبلغ عدد األسرى  النخب عن مجتمعهم.  وإبعاد  إلفراغها 
الفلسطينيين في سجون االحتالل نحو )4700( أسير، من بينهم )32( 

أسيرة، و)170( قاصًرا، وما يزيد عن )600( معتقل إداري.

الفلسطينية  األرض  في  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  حذر 
المحتلة )أوتشا( من خطر وشيك يهدد بهدم مبنى يضم 12 وحدة سكنية في 

منطقة حي وادي قدوم ببلدة سلوان شرق القدس المحتلة. 
وقال المكتب في تقرير له إن إن بناية تضم 12 وحدة سكنية معرضة لخطر 
وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم بحي سلوان، فقد تلقت األسر الفلسطينية 
مؤخًرا أمًرا بالهدم من بلدية االحتالل في القدس، وُدعيت إلى إخالء البناية 

خالل أيام.
منهم  بالقوة،  طفاًل  و42  بالًغا   32 تهجير  إلى  سيؤدي  الهدم  تنفيذ  أن  وأكد 
أسرتين من الالجئين الفلسطينيين، أي سيكون هذا التهجير الثاني في غضون 

سنتين ألسرتين أخريين بعد عمليات هدم سابقة.
فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  الهدم  عمليات  معظم  أن  وأضاف 
االفتقار  قدوم في  المحتمل في وادي  الهدم  تبرر  التي  الذريعة  تكمن  القدس، 
على  المستحيل  من  يكون  يكاد  ذلك،  ومع  االحتالل،  من  بناء  رخصة  إلى 

الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح.
السلطات  قبل  من  المبنى  عليه  يقع  الذي  الموقع  تحديد  تم  أنه  إلى  وأشار 
الصهيونية كمساحة »مفتوحة خضراء«، الستخدامها كحديقة عامة.وأوضحت 
األمم المتحدة أن الجهود األولية تهدف في هذه المرحلة، إلى منع عملية الهدم 

من خالل التواصل مع السلطات المعنية، الفتة إلى أن مجتمع العمل اإلنساني 
يقف على أهبة االستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم.

وذكرت أن االحتالل هدم منذ مطلع العام 2022، تم هدم أو االستيالء على 
300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس.وحذرت األمم 
في  االحتالل  سلطات  تتبعها  التي  المنازل  هدم  سياسة  خطورة  من  المتحدة 

القدس والضفة الغربية، وخاصة في مناطق )ج(.
العائالت  تواجه  حيث  والقدس صعب،  الضفة  في  الوضع  أن  التقرير  وبين 
والتجمعات الفلسطينية في المنطقة )ج( والقدس والمنطقة الخاضعة للسيطرة 
السياسات  من  مجموعة  بسبب  قسرية،  بيئة  الخليل  مدينة  في  الصهيونية 

والممارسات طويلة األمد.
)ج(  المنطقة  في  المطبق  والتمييزي  التقييدي  التخطيط  نظام  أن  إلى  ولفت 
العيش  وسبل  السكن  من  احتياجاتهم  تلبية  من  الفلسطينيين  يمنع  والقدس 
والخدمات األساسية. وبين أن العديد من القيود اإلسرائيلية تهدف إلى حماية 
وتوفير مساحة لنمو المستوطنات الصهيونية وضمها التدريجي إلى »الكيان 
والبعض  الشرقية(  القدس  في  )كما  القانون(-  بعضها ب)حكم  الصهيوني«، 
القانون  مع  يتعارض  بما  ج(،  المنطقة  في  )كما  الواقع  األمر  بحكم  اآلخر 

الدولي.

من�سق قائمة »القد�س م�عدنا« ناجح عا�سي ي�سرح

 االعتقاالت لن تزيدنا اإال اإ�ضراًرا على خدمة �ضعبنا

هدم 300 مبنى منذ مطلع العام

»اأوت�ضا« حتذر.. خطر و�ضيك بالهدم يتهدد بناية 
�ضكنية ب�ضلوان

الوكاالت
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 حّث ال�سلطة على مالحقة الحتالل على جرائمه

»حماية« يطالب بتفعيل اآليات حماية 
املدنيني يف فل�ضطني
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من هو أبو عبيدة؟ 
أبي عبيدة بن الجراح )40 ق.ه 18ه( )584-

الجراح  بن  639م(، هو عامر بن عبد اهلل 
بأمين  يكنى  القرشي،  الفهري  هالل  بين 
األمة، وأمير األمراء، وفاتح الديار الشامية، 
المبشرين  العشرة  أحد  جليل،  صحابي 
من  الجراح  بن  عبيدة  وأبو  بالجنة. 
أسلم  فقد  اإلسالم،  إلى  األولين  السابقين 
سنة  ولد  بكر،  أبي  إلسالم  التالي  اليوم  في 
نحيفا  رجال  وكان  584م،  الهجرة  قبل   40
أجنأ  اللحية، طواًل،  الوجه، خفيف  معروق 
)أي  أثرم  صدره(،  على  انْحِناء  كاهله  )في 

أنه قد كسرت بعض ثنيته(. 
وهو قائد مسلم شجاع مشهود له بالتقوى 
والزهد وحسن العبادة، روى 14 حديثا عن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم، الذي قال عنه: 
النبي  وفاة  بعد  عبيدة.  أبو  الرجل  نعم 
يبايعه  من  جاء  وسلم  وعليه  اهلل  صلى 
على الخالفة لكنه رفض، وقال: أتبايعونني 
الصديق؟ عندما علم خالد  بكر  أبو  وفيكم 
أبي  وولية  بعزله  المؤمنين  أمير  بقرار 
عبيدة قال: أيها الناس بعث عليكم أمين 
خالد:  عن  عبيدة  أبو  وقال  األمة.   هذه 
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
نعم  اهلل،  سيوف  من  سيف  خالد  يقول: 

فتى العشير. 
إسالمه وهجرته إلى المدينة 

الحبشة  إلى  مرة  مرتين:  عبيدة  أبو  هاجر 
يُعرف  ول  المنورة.  المدينة  إلى  ومرة 
إلى  السابقين  بين  عبيدة  أبي  ترتيب 
اإلسالم، ولكن ابن هشام في السيرة ذكره 
في عُصبة أسلمت بعد ثمانية نفر سبقوا 
يُسلموا في  لم  أنهم  واألرجح  اإلسالم،  إلى 
يوم واحد، بل أسلموا متفرّقين في أيام، 
الثمانية  بعد  بأجمعهم  ترتيبهم  وكان 
السابقين، وقبل مَن ُذكر بعدَهم. ويُعد 
إلى  األولين  السابقين  من  عبيدة  أبو 
محمدٌ  النبيُّ  التقاهم  ممن  فهو  اإلسالم، 
المسلمون  يبلغ  أن  قبل  األرقم  دار  في 
أول  من  النبي  صاحبُ  وهو  رجاًل،  أربعين 
فجره  تباشير  منذ  القرآن  وحفظ  الدعوة، 
األولى، وأوذي في سبيل اهلل فصبر، ونقل 
ابن سعد أنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة 

الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد 
بن عمر، ولم يذكره موسى بن عُقبة. وقال 
فإنه  الحبشة  إلى  هاجَرَ  كان  “إن  الذهبي: 

لم يُطل بها اللَّبث”.
المدينة  إلى  مكة  من  عبيدة  أبو  هاجر 
الهدم  بن  كلثوم  على  فنزل  المنورة، 
دار  إلى  محمد  النبي  وصول  وبعد  األوسي، 
الهجرة، آخى بين المهاجرين واألنصار، وقد 
روى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك: 
بن  عبيدة  أبي  بين  آخى  اهلل  رسول  أن 
)زيد بن سهل بن  أبي طلحة  وبين  الجراح 

األسود الخزرجي(. 
أخالقه وصفاته 

مالك  بن  أنس  عن  والمسلم  البخاري  روى 
أن النبي محمدًا قال: “إن لكل أمة أمينًا، وإن 
الجراح”.  بن  عبيدة  أبو  األمة:  أيتها  أميننا 
هو  “واألمين  العسقالني:  حجر  ابن  وقال 
كانت  وإن  الصفة  وهذه  الرضي،  الثقة 
السياقَ  لكنَّ  غيره  وبين  بينه  مشتركة 
لكن خَصَّ  ذلك،  مزيدًا في  له  بأن  يُشعر 
النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم كلَّ واحد من 
بقدر  فأشعر  بها،  ووصفه  بفضيلة  الكبار 
لعثمان،  كالحياء  غيره،  على  فيها  زائد 
والقضاء لعلي ونحو ذلك”. وروى مسلم عن 
أنس: أن أهل اليمن قدموا على رسول اهلل 
السنة  يعلمنا  رجاًل  معنا  “ابعث  فقالوا: 
واإلسالم”، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: 
“هذا أمين هذه األمة”. وروى ابن سعد عن 
مالك أن عمر أرسل إلى أبي عبيدة بأربعة 
آلف أو بأربعمئة دينار، وقال للرسول: “انظر 
عبيدة،  أبو  فقسمها  قال:  بها”،  يصنع  ما 
قال: ثم أرسل إلى معاذ بمثلها، فقسمها إل 
شيئًا قالت له امرأته نحتاج إليه، فلما أخبر 
الرسول عمر قال: “الحمد هلل الذي جعل في 

اإلسالم من يصنع هذا”.
 أبو عبيدة..القوي األمين 

سمى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو 
عبيدة بن الجراح “أمين الناس واألمة” حيث 
قال عليه الصالة والسالم: “لكل أمة أمين، 
 ” الجراح  بن  عبيدة  أبو  األمة  هذه  وأمين 
اليمن  من  نجران  وفد  جاء  ولما   . ]البخاري[ 
إلى الرسول صلي اهلل عليه وسلم طلبوا منه 
أن يرسل معهم رجال أمينا يعلمهم، فقال 

لهم: ” ألبعثن معكم رجال أمينا، حق أمين 
يكون  أن  الصحابة  من  واحد  كل  فتمنى   ”
 ” فقال:  عبيدة،  أبا  اختار  النبي  ولكن  هو، 
قم يا أبا عبيدة ” ]البخاري[ . وروى الترمذي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل: “ِنعْمَ 
الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل 
أسيد  الرجل  نعم  الجراح،  بن  عبيدة  أبو 
بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن 
نعم  جبل،  بن  معاذ  الرجل  نعم  شماس، 

الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح”. 
قلت  قال:  شقيق  بن  عبداهلل  وعن 
لعائشة رضي اهلل عنها: أيُّ أصحاب رسول 
أبو  قالت:  اهلل؟  رسول  إلى  أحب  كان  اهلل 
ثم  قلت:  عمر.  قالت:  مَن؟  ثم  قلت:  بكر. 
من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت: 
ثم من؟ قال: فسكتت. يذكر أنه في السنة 
بن  عمرو  الرسول  أرسل  للهجرة  الثامنة 
غزوة  في  وعُْذرة  بَلِيّ  أرض  إلى  العاص 
العاص  بن  عمرو  ووجد  السالسل،  ذات 
الرسول  إلى  فأرسل  كبيرة،  أعدائه  قوة  أن 
يستمده، فندب النبي الناس من المهاجرين 
األولين، فانتدب أبو بكر وعمر في آخرين، 
مددًا  الجراح  بن  عبيدة  أبا  عليهم  فأمّر 
العاص، فلما قدموا عليه، قال  لعمرو بن 
عمرو: أنا أميركم، فقال المهاجرون: بل أنت 
أمير أصحابك، وأبو عبيدة أمير المهاجرين، 
أبو  ذلك  رأى  فلما  مددي.  أنتم  إنما  فقال: 
ألمر  متبعًا  الخُلق،  حسن  وكان  عبيدة، 
رسول اهلل وعهده، فقال: تعلم يا عمرو أن 
رسول اهلل قال لي: “إن قدمت على صاحبك 

فتطاوعا”، وإنك إن عصيتني أطعتك.
جهاده وأعماله أيام الخالفة

في  عنه-  اهلل  -رضي  عبيدة  أبو  شارك   
غزوتيّ بدٍر وُأحُدٍ والحديبية، أرسله رسول 
اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم- على سريَّة 
جيِش ذات الخبط، كما أرسله واليًا إلى أهل 
ام بعد  نجران، وكان أحد األمراء في بالد الشَّ
اب -رضي اهلل عنه-  أن عزل عمر بن الخطَّ
خالد بن الوليد -رضي اهلل عنه-، فوضع 
أبا عبيدة -رضي اهلل عنه- مكانه، وكان 
هلل”.  “الخُمُس  عبيدة:  أبي  خاتم  نَقش 
فتح  “كان  اهلل-:  -رحمه  حجر  ابن  وقال 
أبو  كما جعله  يده”،  ام على  الشَّ بالد  أكثر 
على  خالفته  في  عنه-  اهلل  -رضي  بكر 

بن  عمر  وجعله  المسلمين،  مال  بيت 
األمراء  أمير  عنه-  اهلل  -رضي  اب  الخطَّ
فتح  يوم  الجيش  أمير  وكان  ام،  الشَّ في 
اهلل  -صلى  اهلل  رسول  وبعثه  دمشق، 
في  العاص  بن  عمرو  خلف  وسلم-  عليه 
ا  بالجيش، ولمَّ ه  ليمدَّ السالسل  غزوة ذات 
اهلل  رسول  من  يطلبون  اليمن  أهل  جاء 
-صلى اهلل عليه وسلم- أن يرسل معهم 
أبي  نَّة أخذ بيد  القرآن والسُّ مَن يعلمهم 

عبيدة أمين األمّة واختاره لهم. 
طاعون عمواس ووفاة أبو عبيدة 

أمير  أن  عرف  الكتاب  عبيدة  أبو  قرأ  فلما 
المؤمنين يريد إنقاذه من الطاعون فتذكر 
مسلم”  لكل  شهادة  “الطاعون  النبي:  قول 
]متفق عليه[ .فكتب إلى عمر يقول له: إني 
عزيمتك،  من  فحللني  حاجتك  عرفت  قد 
فإني في جند من أجناد المسلمين ، ل أرغب 
بنفسي عنهم . فلما قرأ عمر الكتاب، بكى، 
، وكأن  فقيل له: مات أبو عبيدة؟! قال: ل 
قد )أي : وكأنه مات( . فكتب أمير المؤمنين 
إليه مرة ثانية يأمره بأن يخرج من عمواس 
الجيش  يهلك  ل  حتى  الجابية  منطقة  إلى 
حيث  بالجيش  عبيدة  أبو  فذهب  كله، 
بالطاعون،  ومرض  المؤمنين،  أمير  أمره 
جبل،  بن  معاذ  إلى  الجيش  بإمارة  فأوصى 
ثم توفي – رضي اهلل عنه – في طاعون 
عمواس وعمره 58 سنة، وصلى عليه معاذ 
بن جبل، ودفن ببيسان بالشام. سنة )18( 
هـ أرسل عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه 
إلى األردن بقيادة أبي عبيدة بن  – جيشًا 
باألردن،  الجيش في عمواس  ونزل  الجراح، 
وجود  أثناء  الطاعون  مرض  بها  فانتشر 
أبي  إلى  فكتب   ، عمر  بذلك  وعلم  الجيش 
عبيدة يقول له : إنه قد عرضت لي حاجة ، 
ول غني بي عنك فيها ، فعجل إلي . ويوجد 
بلدة دير  الجراح في  أبي عبيدة بن  ضريح 
عال في منطقة األغوار الوسطى شمال غرب 
عبيدة”  أبي  “مزار  حاليا  يوجد  كما  األردن. 
في “غور البالونة” على الطريق العام الذي 
يقطع غور األردن من الشمال إلى الجنوب، 
وعلى بعد أربعين كياًل من مدينة السلط. 
وكان الظاهر بيبرس قد بنى على قبر أبي 
ريعه  وقفًا  عليه  وأوقف  مَشهدًا،  عبيدة 

للمؤّذن واإلمام.
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املـوافق   لـ 08 ذو القعدة 1443 هـ  

 في اإطار اإ�ستراتيجية 

الهيئة االت�شالية

 طلبة الحقوق بجامعة الجزائر
 في �ضيافة "المحكمة الد�ستورية"

قام وفد من الطلبة المنتمين إلى النادي العلمي لكلية الحقوق بجامعة 
الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، أمس, بزيارة ميدانية بيداغوجية 

لمختلف أجهزة وهياكل المحكمة الدستورية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية المحكمة االتصالية 

وانفتاحها على الجامعات والمدارس العليا والمعاهد الجزائرية في 
جميع التخصصات، الرامية إلى "نشر الثقافة الدستورية وتعميمها 

على أوسع نطاق باعتبارها الهيئة المكلفة بضمان احترام الدستور.”
وبالمناسبة, حظي أعضاء الوفد الزائر بمقابلة رئيس المحكمة 
الدستورية، عمر بلحاج، بحضور عدد من أعضاء المحكمة 
الدستورية وإطاراتها العليا، حيث تلقوا من قبله توضيحات 

وشروحات واسعة حول صالحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، 
وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية، كما خص 

وفد النادي العلمي لكلية الحقوق بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة 
الدستورية، عمار عباس، تضمنت عرضا مفصال حول دور 

المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور من خالل إبراز 
أهميته ومضامينه باعتباره القانون األعلى في الدولة، وكذا مبدأ سمو 

الدستور والرقابة الدستورية.
وتطرق بعد ذلك إلى دستور 2020 واألحكام التي أوردها لتعزيز 

دور المؤسسة الدستورية في البالد من خالل استبدال المجلس 
الدستوري بمحكمة دستورية وإعادة النظر في تشكيلتها وتوسيع 

صالحياتها.وخص الوفد الزائر كذلك بزيارة ميدانية لمختلف 
مرافق المحكمة وفضاءاتها )قاعة الجلسات، قاعة المداوالت، قاعة 

المحاضرات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة( وزيارة لمقر 
مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية االفريقية، حيث تم استقباله من 
قبل األمين العام الدائم للمؤتمر الذي وافاهم بشروحات واسعة حول 

نشأة المنظمة وأهدافها ومهامها كمنظمة إقليمية تسعى إلى نشر الثقافة 
الدستورية وتحقيق العدالة الدستورية في افريقيا.

ع. ط

 بتهمة مخالفة الت�شريع المنظم 

للنقد وال�سرف وا�ستغالل النفوذ

 التما�س 10 �سنوات حب�سا نافذا 
في حق مالك مجمع النهار اأني�س رحماني

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد )الجزائر 
العاصمة(، أمس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق مالك مجمع 

النهار محمد مقدم المدعو "أنيس رحماني" بعد متابعته في قضية ذات 
صلة بالفساد.

كما التمس نفس العقوبة في حق رجل األعمال السابق محي الدين 
طحكوت المتابع هو أيضا في هذه القضية.وبالنسبة لشركة "االثير 

للصحافة" التابعة للمجمع, فقد التمس ممثل الحق العام في حقها 
غرامة مالية بـ 40 مليون دج.والتمس أيضا مصادرة كل العقارات 
وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز 

الصادرة عن قاضي التحقيق, والتي هي كذلك محل االنابات 
القضائية.

وفيما وجهت لرجل األعمال طحكوت محي الدين في هذه القضية 
تهمة تبييض األموال, يتابع مالك مجمع النهار بجنح عدة أهمها "سوء 
استعمال عن سوء نية ألموال شركة األثير للصحافة, مخالفة التشريع 
المنظم للنقد والصرف، استغالل النفوذ وأعوان الدولة للحصول على 

مزايا غير مستحقة"، باإلضافة الى "التصريح الكاذب".
ع. ط

اإحباط محاوالت لتهريب العملة 

ال�سعبة وتوقيف 4 م�سافرين

حجز اأزيد من 60 األف اأورو 
بمطار هواري بومدين 

تمكنت شرطة الحدود الجوية لمطار هواري 
بومدين، بحر األسبوع المنصرم من إحباط 
محاوالت لتهريب العملة الصعبة دون سند 

بنكي، أسفرت عن حجز 60.100 أورو 
وتوقيف 4 مسافرين، حسب ما أفاد به، أمس، 

بيان للمديرية العامة لألمن الوطني. 
وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة مخالفات 
الصرف، تمكنت شرطة الحدود الجوية لمطار 

هواري بومدين، بحر األسبوع المنصرم من 
إحباط محاوالت لتهريب العملة الصعبة دون 
سند بنكي، أسفرت عن حجز 60.100 أورو 

و توقيف 4 مسافرين، كانوا متجهين إلى 
وجهات أجنبية مختلفة.”وذكرت أنه بعد استفاء 
اإلجراءات الجزائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام 

الجهات القضائية المختصة.
ع.ط

 اإرهاب الطرقات 

يوا�سل ح�سد االأرواح

م�ضرع 3 اأ�سخا�س وجرح 173 
اآخرين في حوادث مرور
لقي ثالثة أشخاص حتفهم وأصيب 173 

آخرين بجراح متفاوتة الخطورة في سلسلة 
حوادث مرور وقعت خالل الـ 24 ساعة 

األخيرة على مستوى عدة واليات.
أشارت حصيلة لمصالح للحماية المدنية أمس، 

إلى أّن وحدات الغطس التابعة لها، تدخلت 
النتشال جثة امرأة غريقة تبلغ من العمر 20 

سنة، لقيت حتفها على مستوى مجمع مائي 
على مستوى ضاحية مشتة الركنية بوالية 

باتنة.
من جهة أخرى، تدخل جهاز مكافحة حرائق 

الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية 
المدنية من أجل إطفاء 27 حريقاً منها 3 

حرائق غابات، وحريق أعشاب و24 حريقاً 
للمحاصيل، أدت إلى خسائر زادت عن 36 

هكتارا للغابات، 23 هكتارا في األدغال، 16 
هكتارا للقمح، 14 هكتارا للشعير، 835 حزمة 

قمح، 89 شجرة مثمرة، و25 نخلة.
وانتهى بيان الحماية المدنية إلى أّن تدخلها 
مّكن من السيطرة على هذه الحرائق، ومنع 

انتشارها إلى باقي األماكن المجاورة، حيث تّم 
إنقاذ عشرات الهكتارات من المساحات الغابية 

واألشجار المثمرة.
ر. ن

ال�سلف

  اإحباط محاولة "حرقة"
 لـ 17 �ضخ�ضا

أحبطت عناصر الدرك الوطني بالشلف، 
محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا 

انطالقا من سواحل بلدية الظهرة )شمال غرب 
الوالية( وحجزت معدات و وسائل مجهزة 

لذات الغرض، حسبما علم، لدى ذات الهيئة 
األمنية.

وأفاد بيان لخلية اإلعالم و االتصال 
بالمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني أنه و في 
إطار مكافحة ظاهرة الهجرة السرية تمكنت 
الكتيبتين اإلقليميتين للدرك الوطني بتنس و 

عين مران من إحباط محاولة هجرة غير 
شرعية لـ 17 شخصا, ينحدرون من واليات 

شرق و غرب الوطن, انطالقا من شاطئ 
تاميست ببلدية الظهرة.

كما أسفرت هذه العملية عن حجز زورق 
مطاطي مزود بمحرك ذو قوة 40 حصان 

و مئتي لتر من البنزين و سيارة سياحية 
تم إيقافها عبر نقاط المراقبة الموضوعة 

على الطريق الوطني رقم 11 بمحاذاة شاطئ 
تاميست, كما أضافت خلية اإلعالم.وبعد 

استكمال جميع اإلجراءات القانونية سيتم تقديم 
الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة, 

حسب نفس المصدر.
وأشار ذات البيان أن المجموعة اإلقليمية 

للدرك الوطني بالشلف و في إطار جهودها 
إلحباط محاوالت الهجرة السرية و الحد من 
هذه الظاهرة قامت بتفعيل مخطط خاص من 
خالل مراقبة الشريط الساحلي بالتنسيق مع 

المجموعة اإلقليمية لحراس السواحل بالشلف 
والقطاع العملياتي الفرعي بتنس وعناصر 

األمن الوطني، كما تم إقحام, في إطار نفس 
المخطط, مروحية للسرب الجوي للدرك 

الوطني بالبليدة, من أجل مراقبة جوية جيدة 
لإلقليم وتوجيه الوحدات ميدانيا في عملية 

تمشيط الشواطئ الصخرية واألماكن الغابية 
المتاخمة للشواطئ.

ر. ن

تخللته ن�ساطات ريا�سية وندوات فكرية 

"كيونت" تنظم يوم تح�سي�سي حول �سحة المراأة
 نظمت "كيونت"، ال�سركة العالمية للبيع المبا�سر القائمة على التجارة االإلكترونية، يوًما 

تح�سي�سيا خ�س�ص ل�سحة المراأة ، في نادي green club بالجزائر العا�سمة وهذا بمنا�سبة اليوم 

العالمي من اأجل تنمية �سحة المراأة الم�سادف ليوم 28 ماي من كل �سنة وهذا بح�سور ممثالت 

ال�سركة الم�ستقالت واأفراد من اأ�سرة االإعالم.

ق�سية تمويل حملة رئا�سيات ابريل 2019 الملغاة

  اإدانة ال�سعيد بوتفليقة
 بـ 8 �سنوات حب�سا نافذا

أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة 
سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، السعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس 

الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في قضية التمويل 
الخفي للحملة االنتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.

كما أدانت المحكمة رجل األعمال علي حداد في نفس القضية ب 4 
سنوات حبسا نافذا بتهمة تبييض األموال، استغالل النفوذ و عدم التصريح 
بالممتلكات فيما تم تبرئته من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات أبريل 2019 
الملغاة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما ألزمت 

المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ماليين 
دج.

ف. م

في مقدمتها اإعادة بعث ال�سد االأخ�سر

 م�ســــــاريع كبـــــرى لتو�سيـــــع 
الم�ساحات الخ�ســـــراء بالجزائـــــر 

كشفت وزيرة البيئة سامية موالفي، 
أمس، عن مشاريع تشجير ستسمح 

بتوسيع المساحات الخضراء بالجزائر 
لترتفع من 3.7 مليون هكتار حاليا 

إلى 4.7 مليون هكتار بحلول 2035.
وتتضمن هذه المشاريع على وجه 

الخصوص إعادة بعث السد األخضر 
الذي يكتسي أهمية بالغة في تحسين 

وتقوية القدرات لمكافحة التصحر 
والتخفيف من آثار تغيرات المناخ، 
حسبما صرحت به موالفي خالل 
حلولها ضيفة على منتدى اإلذاعة 

الجزائرية. وستسمح المشاريع 
المسطرة ضمن الخطة المشتركة 

بين وزارة البيئة ومختلف القطاعات 
المعنية, بتدارك 50 بالمائة التي تم 

فقدانها من السد األخضر، وباستغالل 
الفضاءات الغابية في إنشاء مساحات 

ترفيهية وسياحية.
كما ستمكن من تثبيت الكثبان الرملية 

على أكثر من 7500 هكتار مما 
يسمح بالمحافظة على األراضي 

الزراعية, تبرز الوزيرة.وأوضحت 
موالفي أن هذه الخطة ستعمل كذلك 
على إعادة بناء الغابات المتدهورة، 
عن طريق زراعة األنواع النباتية 

المناسبة, ناهيك عن تحسين 
المراعي.

وحول مختلف البرامج األخرى التي 
تعمل عليها وزارة البيئة، أكدت 
أن العمل متواصل للقضاء على 

المفرغات العشوائية وتسيير النفايات 
إضافة إلى مختلف البرامج المسطرة 

في مجال الحد من آثار التغيرات 
المناخية والتنوع البيولوجي. وثمنت 

في هذا السياق الدور الكبير الذي 
يلعبه المجتمع المدني لتحسيس 

المواطنين من أجل الحفاظ على 
المحيط وترسيخ الثقافة البيئية لديهم, 

داعية المتعاملين االقتصادين إلى 
تدعيم عمل هذه الجمعيات.

ف. م

عزيز.ط

وقد تقرر اإلحتفال باليوم العالمي 
لصحة المرأة سنة 1987، في 

كوستاريكا، وكان الهدف األساسي 
لذلك هو تقليل الوفيات ومكافحة 

االمراض التي تصيب األمهات، وبعد 
10 سنوات ، أي في عام 1997 ، 
توسع هذا الحدث ليشمل إشكاليات 

اإلستفادة من الرعاية ، وهاهو اليوم 
يشهد تنظيم مبادرات تحسيسية 

وتوعوية عبر جميع أنحاء العالم.
وقد تخلل هذا اليوم نشاطات في جميع 

أنحاء العالم، منها ندوات وموائد 
مستديرة  مع عرض تحقيقات تتمحور 

نقاشاتها حول مواضيع مختلفة، 
كما كان الحدث لـ "كيونت" مناسبة 
للرجوع إلى التوازنات المختلفة في 

جوانب الحياة: الرفاهية الجسدية 
والعقلية والعاطفية والروحية ، بتنظيم 
العديد من ورشات العمل التي تنوعت 
بين النشاط البدني ، البرمجة اللغوية 

العصبية والتطور الذاتي ، الجانب 

الروحاني وكذا نمط صحي للحياة 
بشكل عام.

كما أتيحت الفرصة للحضور، 
للمشاركة في عدة ورشات عمل تحت 
إشراف مدربين محترفين في مجاالت 

مختلفة، وهي: معلمة اليوغا، مدربة 
في التنمية البشرية، مدربة زومبا 

وأخصائية التغذية ، بحضور بعض 
أعضاء الجمعيات والمدونات في مواقع 

التواصل اللواتي تنشطن في مجال 
أنماط الحياة الصحية.

وقد إستهل الحدث بحصة زومبا،  
حيث سمح للمشاركات بتنشيط لياقتهن 

البدنية واإلستمتاع بموسيقى السالسا 
والميرينجو والشرقية والسامبا وما إلى 

ذلك ، كل ذلك في جو مرح ومفعم 
بالحيوية.

 من جانبها، ألقت دكتوراه في الطب 
العام ، حاصلة على درجة الماجستير 
في البرمجة اللغوية العصبية ومعالجة 

بالطاقة ، ندوة حول التنمية الذاتية 
المتعلقة بشكل رئيسي بالصحة النفسية 

والعاطفية والروحية مع التركيز على 
مواضيع محددة ، وهي: طاقة األنوثة 

، احترام الذات وحب الذات ، كيف 
تكوني امرأة ذات قيمة عالية، و كيف 

تعودي إلى جوهرك وتعيشي حياة 
متوازنة. ونشطت جلسة رياضية 

إضافية. من جهتها ، تحدثت أخصائية 
التغذية عن النظام الغذائي للمرأة خالل 

مراحل حياتها المختلفة وكيفية بناء 
عادات غذائية صحية. وانتهى الحدث 
بجلسة يوغا كاملة جمعت بين التنفس 

والوضعيات و التأمل. 
وتعلقيا منها على المبادرة ، قالت 

"مالو كالوزا"  المدير التنفيذي لشركة 
كيونت: "نحن سعداء للغاية لالحتفال 

بهذا اليوم العالمي للعمل من أجل 
صحة المرأة. نؤمن بأن المجتمع 

المتقدم هو المجتمع الذي تتمتع فيه 
النساء والرجال بفرص متساوية 

على جميع المستويات ، بما في ذلك 
الحق في الرعاية الصحية تكون فعالة 

وكريمة.
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