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�حتفاال بالذكرى �لـ 60 لال�شتقالل

الجي�ص الوطني ال�صعبي ينظم ا�صتعرا�صا ع�صكريا

اأ�صواق الأ�صاحي.. بور�صة ملتهبة واإقبال محت�صم



اليمين زروال، رسالة  الجمهورية األسبق،  بعث رئيس 
إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين السترجاع 
الصفوف  توحيد  إلى  دعاه من خاللها  الوطنية،  السيادة 
رسالة  وتطرقت  بالدنا،  تهدد  التي  التحديات  لمواجهة 
الرئيس األسبق إلى أهم المحطات المصيرية التي مرت 
الثورة  من  انطالقا  الماضية،  السنوات  بالدنا خالل  بها 
المميز للشعب الجزائري من أجل  التحريرية والتكاثف 
نيل الحرية، وصوال إلى العشرية السوداء التي نجحت 
عليه  والقضاء  اإلرهاب  اجتثاث  من  بالدنا  خاللها 
المبارك  الشعبي  بالحراك  الخاصة، وختاما  بمجهوداتها 
الذي عبر خالله الشباب الجزائري عن إرادته القوية في 
التغيير السلمي، كما لم تغفل رسالة زروال مرحلة انتشار 
للقضاء  بالدنا  سخرتها  التي  واالمكانيات  كورونا  وباء 

على الوباء.
إن  زروال  قال  االستقالل،  ستينية  عن  حديثه  وفي 
"الذكرى الستين لالستقالل: واجب الذاكرة والوفاء هناك 
محطات فارقة في التاريخ تتحدى ضمير األمة، وال يمكن 
إغفالها أو تناسيها. ولقد أثبت الشعب الجزائري في العديد 
من المحطات، عبر تاريخه العريق والحاضر، أنه جسور 
الثقافية وتمسكه بترابه، الذي  بإيمانه وارتباطه بجذوره 

انتزع  استقالله بفضل تضحياته الجسيمة".
كما اغتنم الرئيس األسبق المناسبة لإلشادة بدور المجاهدين 
والشهداء، حيث استرسل في رسالته قائال "ونحن على 
يغمرنا  لالستقالل،  الستين  بالذكرى  االحتفال  مشارف 
شعور بالمجد والمفخرة والشرف بسبب االنتماء إلى هذه 
األمة العظيمة. ففي أعقاب تحريره، تمكن هذا البلد من 

االحتياجات  على  قلقة  سيادتها،  على  غيورة  دولة  بناء 
طويلة،  استعمارية  ليلة  من  خرج  الذي  لشعبها  العديدة 
الشعوب  اتجاه  وملتزمة  العادلة،  القضايا  مع  متضامنة 
التواقة للسالم والحرية في جميع أنحاء العالم، حتى اآلن، 
لم تتحقق كل تطلعات شعبنا، إذ سجلت انتهاكات جسيمة 
نوفمبر  شعلة  ظلت  ذلك،  ورغم  السابقة،  السنوات  في 
للجزائريات  الجماعية  الذاكرة  في  راسختان  وروحه 

والجزائريين".
الخاص  الظرف  تأكيد  على  األسبق  الرئيس  وحرص 
الذي تعيشه بالدنا والذي يتميز بتكالب األعداء وتكاثر 
"إن  يلي،  ما  رسالته  في  فأورد  والتهديدات،  المكائد 
ماسة  بحاجة  وقت مضى،  أي  من  أكثر  اليومن  بالدنا 
إلى تكاتف أبنائها والتزامهم من أجل اجتثاث سلوكيات 
جديرة  حديثة،  دولة  بناء  واستكمال  الضارة  الماضي 
التهديدات  مواجهة  على  قادرة  شهدائنا،  بتضحيات 
تم  .لقد  والعشرين  الحادي  للقرن  المتعددة  والتحديات 
وضح  وفي  علنا  والمطالب  األهداف  هذه  عن  التعبير 
النهار في 22 فبراير 2019، من خالل انتفاضة سلمية 
المواطنات والمواطنين.  الماليين من  وعفوية لعشرات 
حظيت هذه الثورة السلمية، مثل ثورة نوفمبر، بالكثير 
من االحترام واإلعجاب في جميع أنحاء العالم. لقد كانت 
صنيعة عمل شباب متعطش للحرية ومرتبط بشدة بالمثل 

العليا لنوفمبر".
التي  السوداء  العشرية  فترة  للحديث عن  وعاد زروال 
قال بشأنها إن "إن القفزات النوعية التي قام بها شعبنا 
يزال  وال  تاريخنا.  لحظات  أصعب  في  دائما  تجلت 

وبوسائلنا  لسنوات  اإلرهاب  وكفاحنا ضد  حربنا  نجاح 
معرجا  وتقديره"،  العالم  إعجاب  موضع  الخاصة، 
للحديث عن فترة انتشار وباء كورونا الذي أوضح أن 
شعبنا "يواجه ببسالة وباء هز العالم وتحدى العديد من 
البلدان. وعليه، يدرك الشعب الجزائري أكثر من السابق 
سبل  ويعي  تنتظره،  التي  والتهديدات  التحديات  حجم 
الذود عن الوطن من هذه المخاطر، بعد أن نضج من 
اختبارات وتجارب الماضي. الدفاع عن األمة يمر قبل 
كل شيء بالتفاف كل الجزائريين حول أهداف مشتركة. 
كما أنه ينطوي على إشراك جميع مؤسساتنا في الحفاظ 
المقدسة، السيما لدى شبابنا، فضال  على شعلة نوفمبر 

عن واجب الذاكرة والوفاء".
ودعا الرئيس األسبق الشعب الجزائري إلى الحفاظ على 
بين  دائما  قائمة  والزالت  كانت  التي  الفريدة  الروابط 
الشعب الجزائري وجيشه وتعزيزها في جميع األوقات 
وبشكل دائم، مشيدا بدور الجيش الوطني الشعبي الذي 
قال إنه الوريث الجدير لجيش التحرير الوطني المجيد، 
وإنه كان دائما في الملتقى وفي الخدمة الحصرية لشعبه. 
وهو يواصل يوميا الوفاء بالتزاماته الدستورية بنجاح، 
بلدنا،"ويبقى  اقتصاد  إنعاش  في  بنشاط  يساهم  بينما 
هذه  لمواجهة  االستعداد  أهبة  على  الجزائري  الشعب 
بفضل  سينتصر  بأنه  مقتنع  وهو  الجسيمة،  التحديات 
سلوكيات  مع  قطيعة  إقامة  على  وتصميمه  وحدته 
حيوية  دفعة  بلدنا  إعطاء  خالل  من  الضارة،  الماضي 

جديدة من شأنها أن تبعث األمل".

في  إرادتهما  عن  اليونسكو  ومنظمة  الجزائر  أعربت 
إطالق  خالل  من  التربية  مجال  في  التعاون  تعزيز 
مشاريع ذات "تحول تربوي هادف", حسب ما أفاد به 

أمس بيان لوزارة التربية الوطنية.
الوطنية,  التربية  وزير  أن  المصدر  ذات  أوضح   
المكلفة  العامة  المديرة  نائبة  التقى  بلعابد,  الحكيم  عبد 
على  جيانيني,  ستيفانيا  اليونسكو,  منظمة  في  بالتربية 
في  "التحول  حول  التمهيدي  االجتماع  فعاليات  هامش 
التربية", الذي احتضنه مقر منظمة اليونسكو بباريس, 
حيث أعرب الجانبان عن "إرادتهما في تعزيز وتقوية 

مشاريع  إطالق  خالل  من  التربية  مجال  في  التعاون 
ذات تحول تربوي هادف".

تبوء  "ضرورة  على  بلعابد  ألح  السياق,  هذا  وفي 
اليونسكو  هياكل  في  بها  تليق  التي  المكانة  الجزائر 
ب  منوها  واالقليمية",  والقارية  المركزية  وفروعها 
في  التربية  قطاع  يشهده  ومازال  شهده  الذي  "التطور 
المنبثق  الحكومة  تنفيذ مخطط عمل  الجزائر في إطار 

عن برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون".
كما تطرق بلعابد الى تصور الجزائر بخصوص مسألة 
التحول التربوي, الفتا الى "أهمية التعاون مع الشركاء 

التربوي  الميدان  في  المحاور  بعض  ترقية  قصد 
العلمي  والتوجه  األجنبية  واللغات  بعد  عن  كالتعليم 

للدولة". والتكنولوجي 
المبادرات  بكل  اليونسكو  مسؤولة  رحبت  جهتها,  من 
"تبادل  أجل  من  الجزائري  الطرف  من  تأتي  التي 
التربوي",  المجال  في  الجيدة  والممارسات  التجارب 
"اإلنجازات  على  اطالعها  الصدد  هذا  في  مؤكدة 

الكبيرة التي شهدتها الجزائر في قطاع التربية". 
ع.ط

�إميان. �س
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 اجلي�ش الوطني ال�شعبي 
ينظم ا�شتعرا�شا ع�شكريا

ينظم اجلي�س الوطني ال�سعبي, الثالثاء املقبل امل�سادف للخام�س 

من جويلية, ا�ستعرا�سا ع�سكريا اإحياء للذكرى ال�ستني لعيد 

اال�ستقالل, حتت اإ�سراف رئي�س اجلمهورية, القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد املجيد تبون, وفقا ملا ورد يف 

�سريط فيديو بثه التلفزيون اجلزائري.

ع.ط

العريقة  العسكرية  للتقاليد  يأتي"ترسيخا  الذي  االستعراض  هذا  وسينظم 
المحاذي   ,11 الوطني  الطريق  مستوى  على  الشعبي",  الوطني  للجيش 
جميع  على  المباشر,  على  االستعراض  هذا  سيبث  كما  الجزائر،  لجامع 

القنوات التلفزيونية الوطنية.
خاص  مخطط  وضع  تم  لالستقالل,  الستين  الذكرى  الحتفاليات  وتحسبا 
بحركة المرور بالجزائر العاصمة يقضي بغلق وتحويل حركة المرور أمام 
المركبات و الدراجات عبر عدد من المحاور ابتداء من اليوم الجمعة الفاتح 

من جويلية وإلى غاية السادس من نفس الشهر.
ويتعلق األمر بغلق الطريق االجتنابي الشمالي )الطريق الوطني رقم 11( 
الجنوبي  االجتنابيين  الطريقين  التقاء  نقطة  مستوى  على  االتجاهين  في 
مياه  تحلية  محطة  غاية  الى  البيضاء(  الدار  كوسيدار-  )جسر  والشمالي 
البحر )الحامة/بلوزداد( و هذا على مسافة تمتد لـ 16 كلم وكذا كل المنافذ 

المؤدية له.
من  العاصمة  الجزائر  باتجاه  الوافدين  مسار  تحويل  المخطط  ويتضمن 
الطريق السيار شرق نحو الطريق االجتنابي الجنوبي الدار البيضاء- بن 
الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية  عكنون وتحويل مسار 
للعاصمة نحو الطريق الوطني رقم 5 مرورا بمحول الحراش, ثم الطريق 
االجتنابي  الطريق  إلى  ثم  ومن  داي  حسين  إلى  المؤدي   8 رقم  الوطني 

الجنوبي.
كما سيتم تحويل مسار المتوجهين من الجزائر الوسطى إلى الجهة الشرقية 
إيدير  عيسات  محول  نحو  الوطني  التحرير  جيش  نهج  عبر  للعاصمة 
المؤدي إلى ساحة أول ماي.ولذات الغرض, سيتم تحويل مسار الوافدين 
البيضاء  الدار  الطريق االجتنابي بن عكنون-  الوسطى عبر  الجزائر  إلى 
نحو المحول المؤدي إلى حسين داي وباش جراح باتجاه نفق وادي أوشايح.

 لعمامرة ي�سلم ر�سالة من الرئي�س تبون
 لنظريه اللبناين مي�سال عون

التح�ضريات اجلارية للقمة العربية 
املرتقبة باجلزائر يف �ضلب النقا�ش

ا�ستقبل وزير ال�سوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج, رمطان 

لعمامرة, اأم�س, بالعا�سمة اللبنانية بريوت, من قبل رئي�س اجلمهورية 

اللبنانية, العماد مي�سال عون, "حيث اأبلغه هذا االأخري ر�سالة �سفوية 

الأخيه الرئي�س عبد املجيد تبون", ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.

ع.ط

وشكل اللقاء "فرصة تناول عبرها الطرفان عالقات األخوة والتعاون 
بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها, إلى جانب القضايا ذات 

االهتمام المشترك على الساحة العربية والتحضيرات الجارية للقمة 
العربية المرتقبة بالجزائر", حسب نفس المصدر.

وبهذه المناسبة, أعرب الرئيس عون عن "اعتزازه بالعالقات الثنائية 
المتميزة باستمرار والتي اتسمت بتضامن الجزائر ووقوفها مع لبنان في 

كل الظروف", كما كلف ضيفه "بنقل تهانيه الحارة إلى الجزائر قيادة 
وشعبا بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين السترجاع االستقالل الوطني", 

مثنيا على "المكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر في العالم العربي 
والتي تؤهلها لتنظيم قمة ناجحة تحقق لم شمل الدول العربية في مواجهة 

التحديات المصيرية الراهنة.”
من جهة أخرى, شارك لعمامرة في االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية 

العرب الذي التأمت أشغاله ببيروت بدعوة من وزير الخارجية اللبناني, 
ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية, عبد هللا 

بوحبيب.
وقد عرف االجتماع التشاوري -حسب البيان- مشاركة عدد من وزراء 

خارجية الدول العربية, إلى جانب األمين العام أحمد أبو الغيط, فيما 
تركزت أشغاله "حول مستجدات األوضاع في المنطقة العربية في خضم 

التحديات التي أفرزتها التوترات الراهنة على الساحة الدولية ال سيما 
في مجالي األمن الغذائي والطاقوي, فضال عن أولويات العمل العربي 

المشترك وقضايا األمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.”
ومن هذا المنظور, تطرق االجتماع إلى الجوانب التحضيرية للقمة 
العربية المرتقبة بالجزائر تزامنا مع الذكرى الـ 68 الندالع الثورة 

التحريرية المجيدة, حيث أحاط أحمد أبو الغيط الوزراء العرب بنتائج 
الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الجزائر والمقابلة التي حظي بها مع 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جانبه, أطلع الوزير لعمامرة نظراءه على الترتيبات التنظيمية للقمة 

والمبادرات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال, منوها بمستوى التنسيق 
القائم بين الجزائر بصفتها الدولة المستضيفة واألمانة العامة لجامعة 

الدول العربية "بهدف انجاح هذا الموعد الهام وتحقيق األهداف المرجوة 
منه في كنف التضامن والتعاون بين الدول العربية.”

وخالل النقاشات التفاعلية التي تلت, يقول البيان, "أعرب الوزراء 
المشاركون عن تطلعهم لقمة الجزائر و استعدادهم لالنخراط في المسار 
التحضيري لتحقيق النجاح الكامل, كما أشادوا بجهود الجزائر ومساعيها 

الرامية إلى ضمان التحضير األمثل وتشجيع التوافق حول مخرجات 
نوعية تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية وتضع األسس 

الضرورية لتحقيق انطالقة جديدة للعمل العربي المشترك.”
وقد سبق انطالق أشغال االجتماع التشاوري, زيارة وفد وزراء 

الخارجية والجامعة العربية إلى قصر بعبدا أين تم استقبالهم من قبل 
الرئيس اللبناني, تلتها زيارة إلى مقر مجلس النواب بعين التينة ولقاء 
الرئيس نبيه بري. وخالل هذين اللقاءين, "تم استعراض آفاق تعزيز 

العمل العربي المشترك مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة جماعية في 
مواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجاالت الحيوية, السيما في ظل 
الظروف االستثنائية التي تشهدها العالقات الدولية", حسب نفس المصدر.

وعلى هامش أشغال االجتماع التشاوري, أجرى لعمامرة محادثات مع 
نظيره األردني, أيمن الصفدي, حيث بحث الطرفان بهذه المناسبة عالقات 

التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب االستحقاقات المقبلة على 
المستويين الثنائي واالقليمي.
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الرئي�س االأ�سبق اليامني زروال يوّجه ر�سالة لل�سعب, ويوؤكد:

"بالدنا بحاجة لتكاتف اأبنائها من اأجل 
اجتثاث �ضلوكيات املا�ضي ال�ضارة"

قال رئي�س اجلمهورية االأ�سبق, اليامني زروال, اأم�س, اإن بالدنا بحاجة ما�سة اإىل تكاتف اأبنائها 

والتزامهم من اأجل اجتثاث ما اأ�سماه "�سلوكيات املا�سي ال�سارة" وا�ستكمال بناء دولة حديثة, قادرة 

على مواجهة التهديدات والتحديات املتعددة للقرن احلادي والع�سرين.

نحو العمل على تعزيز التعاون يف املجال الرتبوي

�ضرورة تبوء اجلزائر املكانة التي تليق بها يف هياكل اليون�ضكو



وأشار وزير السكن في كلمة أعطى من خاللها 
إشارة انطالق توزيع هذه السكنات عبر التراب 

الوطني ضمن مراسم حفل إحياء الذكري أل  
لالستقالل الوطني أقيم بمقر الوالية,  إلى أن 
هذا الرقم يخص مختلف ربوع الوطن، وهو 

أكبر رقم للسكنات الموزعة منذ االستقالل إلى 
يومنا هذا. مضيفا أن هذه السكنات مجهزة  بكافة 

المرافق الضرورية  للحياة  والتي  من شأنها 
أن تضمن العيش الكريم للمواطنين. في حين، 
ذكر الوزير، أن هذا الرقم من الوحدات يخص 

مختلف الصيغ.
 وأشار إلى أن السكنات المعنية بالتوزيع 

غالبيتها إما بصيغة العمومي اإليجاري البالغ 
عددها  وحدة سكنية, تليها وحدات صيغة البيع 

باإليجار "عدل" البالغ عددها  وحدة سكنية. 
وتتوزع السكنات المتبقية على صيغة السكن 

الترقوي المدعم ب  وحدة سكنية و  وحدة 
بصيغة الترقوي العمومي و عبارة عن إعانة 
السكن الريفي و  إعانة في صيغة التجزئات 

العمومية. و أوضح الوزير أن عملية التوزيع 
تمس كافة واليات الوطن, منها والية بومرداس 

التي ستوزع  وحدة سكنية في شتى الصيغ, و 
معسكر  وحدة, والبليدة , وعنابة , و الجلفة  

و الجزائر العاصمة  وحدة سكنية. و تضاف 
السكنات المبرمج توزيعها إلى ما تم توزيعه 

سنة   حيث تم تسليم . وحدة سكنية في مختلف 
الصيغ و توزيع السنة الماضية . وحدة سكنية 

منها . وحدة سكنية وزعت بمناسبة الذكرى  لعيد 
االستقالل و  ألف وحدة أخرى بتاريخ  أغسطس  

و  ألف وحدة أخرى وزعت بمناسبة إحياء 
ذكري اندالع الثورة التحريرية في الفاتح من 

نوفمبر  .

 م�سجد اخ�ضر ب�سيدي عبد اهلل

 واالنتهاء من ملعب براقي 

من جانب اخر أعلن وزير السكن، والعمران 
والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن االنطالق 
في إنجاز مسجد أخضر بالمدينة الجديدة لسيدي 

عبد هللا مشيرا  إلى أن المسجد يعتبر األول 
من نوعه في الجزائر من الناحية اإليكولوجية 

والذي يتميز بخصائص  تجعله يتالءم مع 
النجاعة الطاقوية واستعمال الطاقات المتجددة. 

في حين، قال وزير السكن، بمناسبة انطالق 
توزيع  ألف سكن، إن المسجد يدخل في إطار 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانب اخر 
كشف بلعريبي عن ُقرب نهاية األشغال بالعديد 

من المنشآت الرياضية على المستوى الوطني. 
وصرح وزير السكن والعمران، قائال "نفتخر 
بالسواعد الجزائرية الشابة التي برهنت على 

قدرتها وكفاءتها على وأضخم المنشآت، وهو ما 
عكسه اإلنجاز الفني بالمركب األولمبي الجديد 

بوهران" وأضاف وزير السكن:"  انتهت أشغال 
ملعب براقي، واألشغال بملعب الدويرة تسير 

بخطى سريعة" وأوضح المتحدث:" تم رفع جميع 
العراقيل اإلدارية التي شهدها ملعب تيزي وزو 

وتم استئناف األشغال بعد توقف دام عامين".

 و�صع املن�صة االإلكرتونية اخلا�صة

 برخ�ص البناء حيز اخلدمة 

هذا كشف وزير السكن، عن وضع المنصة 
اإللكترونية الخاصة برخص البناء حيز الخدمة  
قائال "سيتم الشروع منذ اليوم في وضع منصة 
رقمية للشباك الوحيد للوالية مخصص لطلبات 

رخص البناء والحصول عليها بطريقة الكترونية" 
كما أشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى 

القضاء على الممارسات البيروقراطية واحترام 
اآلجال المحددة وإضفاء الشفافية في المعالجة. 

حيث ستمس  كمرحلة أولى  واليات، هي كل من 
بومرداس، وهران، قسنطينة،  وورقلة.

�ض. زمو�ض
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يخ�ص�ص لدرا�صة ومناق�صة م�صاريع قوانني لعدة قطاعات

الرئي�س تبون يرتاأ�س اليوم اجتماعا ملجل�س الوزراء
يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد 

األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، 
اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة ومناقشة 

مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده 
أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس عبد المجيد تبون, رئيس 
الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير 

الدفاع الوطني، غدا األحد )اليوم(، اجتماعا لمجلس 
الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة مشاريع قوانين 

تتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي 

والقانون األساسي العام للوظيفة العمومية وحماية 
ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، 

باإلضافة الى عرض حول مشاريع تطوير مناجم 
الباريت".

ق. و

أشرف،أمس، عبد القادر جالوي والي المسيلة 
بمناسبة االحتفاالت المخلدة للذكرى  لعيد االستقالل 
المصادف للخامس جويلية من كل سنة على عملية 

توزيع  وحدة سكنية بمختلف الصيغ . وجرت العملية 
في أجواء من الفرحة وسط المستفيدين، على مستوى 
قاعة المحاضرات عبد المجيد عالهم بجامعة محمد 

بوضياف، و ذلك بحضور السلطات المحلية المدنية، 
العسكرية و االمنية، نواب البرلمان بغرفتيه  و األسرة 

اإلعالمية . وأكد والي الوالية أن توزيع هذا العدد 
المعتبر من السكنات جاء نتيجة الجهود المتواصلة على 
المستوى المركزي و المحلي موضحا أن العملية مست 
مختلف الصيغ على غرار  سكن عمومي إيجاري ل  
بلدية،  وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي المدعم 

باإلضافة إلى   مقررة استفادة  ل  بلدية في إطار إعانة 
السكن الريفي،و  وحدة سكنية  بصيغة البيع باإليجار 

"عدل"  وكذا  تجزئة اجتماعية .

وذكر المسؤول االول عن الهيئة التنفيذية لوالية المسيلة 
بالتحديات  المتواصلة لتوزيع الحصص السكنية،مشيرا 
إلى أنه تم تعليق منذ جويلية من السنة المنقضية  قائمة 
تضم ازيد  من  أالف سكن عمومي ايجاري ، مطمئنا 

المواطنين بأن الحصص السكنية  مستمرة وستوزع 
في وقتها المحدد و الدولة الجزائرية لن تتخلى عن 

التزاماتها.
 حممد. ق

يف اإطار عملية اإح�صائية �صاملة حلركية ال�صلع 

والب�صائع يف جمال التجارة اخلارجية

ورقة طريق لتحديد جمال 
تخ�ص�س كل ميناء باجلزائر قريبا

دعا وزير النقل، عبد هللا منجي إلى تحضير عملية إحصائية شاملة 
لحركية السلع والبضائع في مجال التجارة الخارجية من أجل وضع ورقة 

طريق تحدد مجال تخصص كل ميناء.
وحسب بيان للوزارة فقد ترأس منجي  أشغال اجتماع اللجنة القطاعية 

الخاصة بالتوجه نحو تخصص نشاط الموانئ التجارية، حيث دعا 
المتدخلين إلى تحضير عملية إحصائية شاملة يمكن من خاللها 

وضع ورقة طريق تحدد مجال تخصص كل ميناء حسب التجهيزات 
واإلمكانيات المتوفرة، وكذا قدرات المعالجة والشروط والمعايير 

المؤطرة للنشاط. وبحضور إطارات من الوزارة، وممثلين عن وزارات 
التجارة والصناعة والفالحة والتنمية الريفية والصناعات الصيدالنية، 

والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لألمن الوطني، أكد الوزير، 
على "ضرورة توفير جميع الوسائل اللوجيستية، واألخذ بعين االعتبار 
النشاطات الصناعية السائدة في إقليم الميناء، وقدراتها اإلنتاجية، ما من 

شأنه تحقيق أكثر نجاعة ومردودية إقتصادية"، وحسب المصدر ذاته، فقد 
تطرق االجتماع إلى "السبل واإلمكانيات المتاحة للوصول إلى التخصص 
على مستوى الموانئ التجارية مع مراعاة كل الجوانب التقنية والعملياتية 

العتماد هذه اإلستراتيجية، وبالتنسيق مع جميع المتدخلين عن طريق 
تبادل المعلومات حول حركية السلع والبضائع في هذه المنشآت" وقدم 
توجيهات تمحورت حول المقاربة الخاصة بتطوير أداء النقل البحري 

وتسيير الموانئ، مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، ومراعاة إلتزامات القطاع في مخطط عمل الحكومة 

من خالل ترتيب األولويات واإلسراع في تطبيقها.
�ض.زمو�ض

 اإحداث م�صالك تكوين مهنية على م�صتوى 

اللي�صان�ص واملا�صرت، بن زيان يعلن:

 ت�صوية قريبــــة لل�صهــــادات 
  النهائية العالقة خلريجي املدر�صة
 العليــــا لل�صمان االجتمـــــاعي

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بالمستوى 
المتميز على الصعيدين األكاديمي والمهني الذي بلغته المدرسة العليا 
للضمان االجتماعي بفضل جهود الصيغ على الرغم من انه لم يمض 

على انطالقها اال سنوات معدودة، مطمئنا المتخرجين من المدارس العليا 
للضمان االجتماعي انها سيتحصلون على شهاداتهم النهائية بعد صدور 
القرار الوزاري المشترك الذي يحدد بيانات ومواصفات الشهادات التي 

تستلمها المدرسة االجتماعي.
وقال الوزير في كلمته خالل فعاليات حفل تخرج الدفعتين السادسة و 

السابعة للمدرسة العليا للضمان اإلجتماعي بمناسبة اإلحتفالية بالذكرى 
الستين )( لعيدي اإلستقالل و الشباب، ان المدرسة أضحت تمثل وبحق 

نموذجا متفردا في مجال التعليم العالي المتخصص وتكوين الكفاءات 
عالية التأهيل في ميدان التأمينات والضمان االجتماعي بالجزائر كما 
أنها سمحت باالستفادة من التكوين المرجعي لبلدان المغرب العربي 

واالفريقية فضال عن تشجيع البحث والتطوير في المجاالت ذات الصلة 
وترقية التكوين المتواصل لعمال الضمان االجتماعي بما يسهم في رفع 

القدرات المعرفية والمهارية إلطارات القطاع والرفع من مردوديتهم 
ويحسن من أدائهم الوظيفي.

وقال الوزير إن منح الوصاية البيداغوجية من طرف قطاع التعليم العالي 
لهذه المدرسة المتميزة يدخل في إطار ضمان نجاعة المنظومة الوطنية 

للتكوين العالي وتحسين مردوديتها وذلك بإدراج البعد المهني عن 
طريق تجنيد كل طاقات مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات 
االقتصادية لضمان تكوين مورد بشري قادر على رفع تحديات االبتكار 

والرقمنة والمنافسة االقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف الوزير أن المدرسة العليا للضمان االجتماعي تعد واحدة 

من النماذج الناجحية، في مجال مؤسسات التكوين العالي التي تحظى 
بالوصاية ، البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يتم 

سنويا من خالل اللجان والهيئات ذات الصلة تقييم األداء البيداغوجي 
للمدرسة وتأهيل عروض التكوين التي تقترحها هيئاتها المخولة في إطار 

شراكة بناءة وتنسيق محكم يتم العمل عليه سنويات على دعمه وتعميقه 
باستمرار.كما نوه الوزير بالجهود التي بذلك في مجال الحوكمة بالمدرسة 

العليا للضمان االجتماعي من خالل عصرنة طرائق التسيير وتعزيز 
استعمال تكنولوجيا المعلومات، وكذا تعميم االدارة الرقمية الشيئ الذي 

سيكون له االثر االيجابي على مضامين مساقات التعليم ومناهج التكوين 
وتطوير مالمح الخريجين، بما يمكن من بعث ديناميكية جديدة في 

القطاع واالنتقال الى تطور نوعي جديد في مجال تجويد االداء وتعميم 
الممارسات الحسنة.

كما قال إن تنظيم العالقة بين الجامعة والمؤسسة بات يطرح اليوم 
من منظور الحاجة سواء بالنسبة لهذا الطرف او ذاك وان تكريس 

التواصل والترابط بين االسرة الجامعية والعلمية والمؤسسات االقتصادية 
واالجتماعية في إطار اتفاقيات تعاون وشراكة وهو المسعى الذي يتم 

العمل على ان يتعمق ويتعزز اكثر من اجل تفعيل دور الجامعة وتعظيم 
إسهامها في إيجاد الحلول للعديد من اإلشكاليات التي يطرحها تطور 

االقتصاد والمجتمع .
واغتنم الوزير بالمناسبة ليبرز المقاصد التي بررت إصالح التعليم العالي 
وتكييف جزء من برامج التكوين ومضامينه الحتياجات التنمية في البالد 

وهو إحداث مسالك تكوين مهنية على مستوى الليسانس والماستر بهذه 
االستجابة لالحتياجات المباشرة للمؤسسة االقتصادية واالجتماعية التي 

ينبغي ان تسهم في تحديد برامج التعليم وان تفتح أبوابها للطلبة في اطار 
التربصات والتداريب التطبيقية. كما قال إنه "ينبغى دعم قدرات التأطير 

النوعي الذي يبقى اولوية تفرض على الوصاية الوصول الى تكوين 
يستجيب للمعايير الدولية من جهة ويسد حاجيات التأطير الذي يزداد عنه 

الطلب في التكوين الجامعي وفي مجال البحث واالبتكار".
يجدر االشارة إلى أن الحفل التخرج شارك فيه الوزير الدكتور عبد 

الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفقة وزير العمل 
والتشغيل والضمان االجتماعي وعدد من الوزراء في الطاقم الحكومي 
ومديرة مكتب العمل الدولي  اليوم بالمدرسة العليا للضمان اإلجتماعي 
وهو الحفل الذي حضر فيه األساتذة والطلبة المكرمون وعائالتهم كما 

تم تسمية الدفعتين المتخرجتين بإسمي المجاهدين والمناضلين محمد 
معزوزي وصافي بوديسة، وقد شغل كل من الفقيدين منصب وزير 

العمل والشؤون اإلجتماعية.
مرمي عثماين

يتعلق االأمر بـ األف وحدة �صكنية من خمتلف ال�صيغ

ال�صروع يف توزيع اأكرب "كوطة" 
لل�صكنـــات منـــذ االإ�صتقـــالل 

اأعلن وزير ال�صكن، حممد طارق بلعريبي، اأم�ص عن االنطالق يف توزيع  األف 

وحدة �صكنية يف خمتلف ال�صيغ. مبنا�صبة �صتينية اال�صتقالل  وهي اكرب 

كوطة �صكنات يتم توزيعها منذ اال�صتقالل.

مبنا�صبة الذكرى الـ  لعيد اال�صتقالل 

توزيع اأزيد من  اآالف وحدة �صكنية بوالية امل�صيلة 



ورفع أساتذة مادة علوم الطبيعة والحياة شكوى 
الى  مدير الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 

من بمركز التصحيح ثانوية رابح بيطاط البليدة 
فإن تصحيح أوراق مادة علوم الطبيعة والحياة في 

شهادة البكالوريا اصبح امر في غاية الصعوبة 
نظرا للمعاناة الشديدة التي أصبحوا يواجهونها في 
ذلك حيث اصبحت ورقة االجابة الواحدة يتجاوز 

عددها  صفحة في الغالب وهذا ما مرتب عنه 
االرهاق الشديد للمصحح مما قد يؤدي لعدم القدرة 

على التركيز وبالتالي ضياع حق التلميذ.

وأضافت الشكوى أنه بالرغم من طرح هذا 
االنشغال سنويا على الجهات الوصية إال ان دار 
لقامان بقيت على حالها ولم يتغير في األمر شيئ 

وكأنه ال حدث االمر الذي ادى بهم الى اتخاذ 
قرار وقف التصحيح مطالبين وبشدة بتثمين ورقة 

االمتحان الذي يعتبر  الحل األنجع واالنسب 
للقضاء على هذا المشكل.

ونفس الشكوى صدرت عن اساتذة سطيف، سوق 
اهراس،بسكرة، حيث ندد األساتذة و الصعوبات 

المترتبة عن تصحيح ورقة إجابة المادة والمتمثلة 

في العدد الكبير لألوراق المضافة في أوراق إجابة 
كل مترشح كما تم التنديد بعدد ايام العمل الكثيرة 
والمرهقة حيث يتم الدخول من الساعة السادسة 

صباحا ويتم الخروج على الساعة . سماء.
كما تم التطرق الى ظروف التصحيح الصعبة في 
درجة حراره مرتفعة مع انعدام القاعات المكيفة 
على غرار متوسطة الحسين الورثالني بوالية 

سوق اهراس، مطالبين باعادة تثمين ورقة االجابة 
وزيادة عدد المصححين وتقليص عدد أوراق 

اللجان مع توفير التكييف.

اأكد الأمني العام للمحافظة ال�سامية 

للأمازيغية، �سي الها�سمي ع�ساد، اأم�س، 

بوهران اأن اجلزائر اأمة عريقة ول مكان 

لأي ت�سكيك يف ذلك من قبل اأعدائها 

املرتب�سني با�ستقرارها واأمنها.

ع.ط

قال عصاد, خالل إشرافه على افتتاح ملتقى 
علمي موسوم ب "الجزائر, مجتمع, أمة وتسمية" 
من تنظيم المحافظة السامية لألمازيغية في إطار 

النشاطات العلمية المنظمة ضمن ألعاب البحر 
األبيض المتوسط -وهران  , أن "الدراسات 

العلمية المتميزة بالصرامة والعقالنية أكدت بما 
ال يدع مجاال للشك أن الجزائر مهد اإلنسانية 

وأمة عريقة و ال مكان ألي تشكيك أو مساومة 
أو تغليط من قبل األعداء المتربصين بأمنها و 

استقرارها.”
وأضاف أن دستور سنة  "كرس أصالة الشعب 

الجزائري من خالل التنصيص في ديباجته على 
أن +الشعب الجزائري شعب حر ومصمم على 

البقاء حرا فتاريخه الممتدة جذوره عبر أالف 
السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد 
جعلت الجزائر دائما منبت الحرية, وأرض العزة 

والكرامة.”+
وأشار نفس المتحدث إلى قيام المحافظة السامية 

لألمازيغية خالل  سنة من وجودها بالعديد 
من األعمال العلمية والثقافية ومنها الملتقى 
المنظم اليوم بوهران "والتي تسعى لغرس 

الفخر واالعتزاز باالنتماء إلى األمة الجزائرية 
وتتعاون في هذا المجال مع العديد من الهيئات 

والجامعات الجزائرية ومراكز البحث ومنها 
جامعة وهران  محمد بن أحمد و مركز البحوث 

في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية.”
وأبرز سي الهاشمي عصاد أهمية هذا الملتقى 
العلمي الذي يبحث على مدار يومين "األطر 
المرجعية التي تحدد الهوية من خالل أدوات 
األنساب المستخدمة في نظام أسماء األعالم 

الجزائرية و الذي يهدف من خالل بحوث علمية 
أكاديمية إلى إبراز الجزائريتية و مظاهرها 

الثقافية.”
ومن جهته, نوه مدير مركز البحوث في 

األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية لوهران, 
عمار مانع, ب "تنظيم الملتقى األول من نوعه 

بالجزائر حول النظم التسموية لألعالم خاصة و 
أنه ينظم بالتزامن مع االحتفاالت المخلدة للذكرى 

ال السترجاع السيادة الوطنية.”
وأكد نفس المتحدث "فشل المحاوالت 

االستعمارية إلجتثات وطمس الشخصية 
الجزائرية بعد  سنة من االستعمار", مضيفا أن 
"الممارسات االجتماعية الجزائرية في مواجهة 
القهر و الضغط االستعماري مكنت من الحفاظ 

على استخدامات األسالف المتعلقة بتسمية 
األعالم و األسماء الجغرافية و أسماء األشخاص 
بشكل سمح بالحفاظ على موروث بالدنا في هذا 

المجال.”
كما نوه األستاذ فريد بن رمضان من جامعة 

"امحمد بوقرة" لبومرداس باعتماد وزارة 
الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية 

لجمعية "المجمع الجزائري ألسماء األعالم" 
التي يترأسها وتضم عددا من األساتذة و الباحثين 
المهتمين بمسائل الهوية الوطنية وبينها موضوع 
األسماء والتسميات و هي جمعية تعمل في هذا 

المجال بالتنسيق مع المحافظة السامية لألمازيغية 
وهيئات أخرى للدولة.

وقدم نفس المتحدث خالل الجلسة األولى من 
الملتقى مداخلة حول أصل مدينة وهران و 

أسماء األماكن المشهورة فيها من التاريخ القديم 
إلى الوقت الراهن.وأعلن مدير جامعة وهران  

"محمد بن أحمد" اسماعين بالسكا في كلمة 
بالمناسبة عن إطالق برنامج تعاون بين الجامعة 

والمحافظة السامية لألمازيغية عبر عشرات 
الباحثين المتخصصين التابعين للجامعة من خالل 

المشاركة في بحوث و ندوات لمخابر و مراكز 
البحث في المواضيع التي تهم المحافظة.

لإلشارة, فقد برمجت خالل هذا الملتقى المنظم 
بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين بوهران 

بالتنسيق مع جامعة وهران  "محمد بن أحمد" 
ومركز البحوث في االنثروبولوجيا االجتماعية 

و الثقافية  مداخلة علمية موزعة على خمس 
جلسات تتطرق إلى األطر المرجعية التي تحدد 
الهوية وتسمح بالتعرف عليها من خالل أدوات 

األنساب المستخدمة في نظام أسماء األعالم 
الجزائرية.

وعلى هامش الملتقى, أعلن عصاد عن االنتهاء 
من اإلجراءات اإلدارية و البيداغوجية لفتح قسم 

للغة والثقافة األمازيغية بداية السنة الجامعية 
المقبلة بجامعة "حسيبة بن بوعلي" للشلف لتدعم 

تدريس هذه الشعبة عبر الجزائر.
وأشار إلى أن تدريس اللغة والثقافة األمازيغية 

بالجامعات الجزائرية يعرف تطورا هاما بوجود  
أقسام جامعية قديمة نسبيا وقسم جديد بجامعة 
تمنراست تخرجت أول دفعة من طلبته خالل 

السنة الجامعية الجارية، مبرزا المجهود الكبير 
الذي تقوم به الدولة لترقية األمازيغية من خالل 
منظومتي التربية واالتصال ومن خالل التعاون 

مع مؤسسات التعليم العالي ومختلف الهيئات.

مرمي عثماين

يف ظل امل�ستويات القيا�سية التي ت�سهدها 

البور�سة يف القارة العجوز

حديث عن رفع اأ�سعار الغاز 
الطبيعي امل�سدر لإ�سبانيا

قرر مجمع سوناطراك رفع سعر الغاز الطبيعي المصدر إلسبانيا عبر 
خط أنابيب ميد غاز، في ظل المستويات القياسية التي تشهدها بورصة 
أسعار الغاز في القارة العجوز، حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز".
ويأتي قرار مجمع سوناطراك، عقب تأكيدات وزير الطاقة بداية العام 

الجاري على عزم الجزائر مراجعة أسعار الغاز الطبيعي المصدر 
إلسبانيا، بالموازاة مع بلوغ أسعار الغاز مستويات قياسية وتضاعفها 

بشكل كبير، منذ بداية النزاع في أوكرانيا. وقال خبير الصناعات الغازية 
في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وائل حامد عبد 
المعطي في تغريدة له على حسابه بتويتر، بأنه قد سجل  تطور هام جدا 
للجزائر في عقود بيع الغاز مع الشركاء األوروبيين، مضيفا بأن القرار 

جاء في وقته تماما، خاصة وأن الغاز الجزائري يصدر بأسعار منخفضة 
عن باقي األسعار السائدة حاليا، مشددا على أنه يحق للجزائر مراجعة 

السعر حسب بنود االتفاقيات المتعارف عليها.
وقد شرعت الجزائر في مراجعة أسعار الغاز منذ شهر أكتوبر ، في 

الوقت الذي أشار وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بأن أسعار الغاز 
الجزائري المصدر إلى إسبانيا يعاد تقييمها مرة كل  سنوات من حيث 

الحجم والسعر.
ومن جانبه، أكد نايف الدندني خبير استراتيجيات الطاقة والشأن النفطي 

العالمي وعضو المجلس االستشاري لهندسة البترول والغاز الطبيعي 
السعودي، بأن   الجزائر قد قررت رفع أسعار عقود الغاز المصدر إلى 

اسبانيا.
وقفزت أسعار الغاز في البورصات األوروبية خالل شهر أفريل الماضي 

بأكثر من  بالمئة، عقب اتخاذ شركة غازبروم الروسية قرارا يقضي 
بوقف إمدادات الغاز الروسي إلى كل من بولونيا وبلغاريا، بسبب 

عدم قيام الدولتين بسداد ثمن اإلمدادات بالعملة الروسية الروبل، مثلنا 
طالبت به السلطات الروسية في وقت سابق، وتجاوزت األسعار 

مستوى  دوالر لكل ألف متر مكعب، ما يبرز المستويات القياسية 
للغاز.

وتتفاوض الجزائر على مراجعة أسعار عقود الغاز الطبيعي، في 
خطوة تهدف إلى االستفادة من الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز، 

خاصة وأن الجزائر وقعت عقودا طويلة األجل مع الدول األوروبية.
وأشارت مصادر منصة الطاقة، بأن الصيغ التي ينتظر أن يتعامل 

بها مجمع سوناطراك لتصدير الغاز تشمل العمل بعقود الغاز حسب 
مؤشر "تي تي إف" الهولندي، التي ترتبط باألسعار الفورية أو ربط 

أسعار الغاز الجزائري بسعر خام برنت أو المزج في العقود بين 
األسعار الفورية، وفقا لعقود الغاز الهولندية وأسعار برنت.

ووقعت الجزائر خالل العام الجاري اتفاقيات مع السلطات اإليطالية 
تقضي برفع إمداداتها من الغاز، حيث من المنتظر أن تستفيد روما 

من شحنات جديدة تصل ألكثر من  مليار متر مكعب سنويا، لتضاف 
ل  مليار متر مكعب تحصل عليها سنويا في الوقت الراهن، وهو 
نفس الوضع بالنسبة إلسبانيا التي تستورد من الجزائر أزيد من , 
مليار متر مكعب سنويا، بعدما كانت ال تتجاوز  مليار متر مكعب.
جدير بالذكر، فقد ارتفاع سعر الغاز في أوروبا خالل شهر جوان 

المنقضي من  إلى  دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 
على خلفية تخفيض روسيا لضخ الغاز عبر خط نورد ستريم  
إلى  بالمئة، وإيقاف  روسيا لخط ترك ستريم بغرض الصيانة 

لمدة أسبوع، باإلضافة إلى الحريق الذي سجل في محطة الغاز 
المسال"فريبورت"في  الواليات المتحدة األمريكية، فيما ستعرف األسعار 
مستويات أكبر مع بداية األعاصير في الواليات المتحدة األمريكية، وفق 

ما كشف عنه الخبير الطاقوي وائل حامد عبد المعطي.
ف.م

 دعوات لل�ستفادة

 من التجربة امل�سرية يف جمال ال�سناعة

جهود للرفع من حجم املبادالت 
التجارية بني اجلزائر وم�سر

تسعى الجزائر ومصر لرفع حجم المبادالت التجارية خالل السنوات 
القليلة القادمة، في ظل الفرص الكبيرة التي تتوفر في مختلف المجاالت، 

ولكنها تبقى غير مستغلة.
شدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته بالمنتدى 

االقتصادي الجزائري المصري، على ضرورة االرتقاء بالمبادالت 
التجارية بين الجزائر ومصر ورفعها، بما يتناسب مع حجم عالقاتهما 

السياسية الوطيدة، واستغالل فرص االستثمار الواعدة بين البلدين.
وعلى هامش المنتدى، وصف مصطفى مدبولي حجم المبادالت 

التجارية بين الجزائر ومصر بالضعيف، خاصة وأنها ال تتجاوز  
مليون دوالر، وهو الرقم الذي سجل خالل سنة ، مؤكدا بأن إمكانيات 
البلدين على الصعيد االقتصادي كبيرة جدا، لذا فإن الوضع يستدعي 

العمل على تعزيزها خالل السنوات القليلة القادمة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير االقتصادي سليمان ناصر، بأن زيارة 
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الجزائر في إطار 
اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين رفقة عدد من الوزراء 

ورجال األعمال المصريين، يمكن أن تعطي دفعا قويا للتعاون 
االقتصادي بين البلدين.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل 
االجتماعي الفايسبوك، بأن الرفع من حجم التبادالت وتجسيد 

استثمارات كبيرة ممكن جدا، خاصة وأن مصر والجزائر تصنفان 
كثاني ورابع اقتصاد في إفريقيا، وال يوجد تفاوت كبير بين الطرفين.

ودعا الخبير االقتصادي لالستفادة من التجربة المصرية في مجال 
الصناعة، والتي تعتبر رائدة إذ أن عددا كبيرا من الماركات العالمية 
يتم تصنيعها في مصر، بدءا بالصناعات الغذائية الخفيفة إلى سيارة 
مرسيدس، لدرجة أن قطاع الصناعة يوظف حوالي  بالمئة من اليد 

العاملة ويساهم بحوالي  بالمئة من الناتج الداخلي الخام للبالد، بينما ال 
تتعدى هذه النسبة  بالمئة في الجزائر، وهو القطاع الذي يمكن أن تستفيد 

الجزائر من تجربته كثيرا، يضيف سليمان ناصر.
وأكد، بأن اجتماع اللجنة العليا، يمكن أن يسمح بزيادة حجم االستثمارات 

المتبادلة بين البلدين، إذ أن حجم االستثمارات المصرية في الجزائر يصل 
في الوقت الراهن إلى  مليار دج، ما يعادل , مليار دوالر، مقابل  مليون 

دوالر فقط حجم االستثمارات الجزائرية في مصر.
ف.م
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طالبوا ديوان المتحانات بتثمني ورقة الجابات وحت�سني ظروف عملهم مبراكز الت�سحيح

 اأ�ساتذة العلوم يحتجون ويعلقون 
عملية ت�سحيح اأوراق "البكالوريا"

قرر اأ�ساتذة مادة علوم الطبيعة واحلياة امل�سححني لأوراق  امتحان �سهادة البكالوريا 

 الدخول يف اإ�سراب والتوقف عن الت�سحيح بداية من اأم�س  ال�سبت جويلية ، احتجاجا 

على ظروف الت�سحيح يف ظل غياب الظروف الكفيلة لجناح عملية الت�سحيح.

الأمني العام للمحافظة ال�سامية للأمازيغية ي�سرح

"اجلزائر اأمة عريقة ال جمال للت�سكيك يف اأ�سالتها"



 ل وجود لأ�ضاحي 

ب�أقل من  ماليني �سنتيم 

وفي جولة ميدانية قادتنا أمس لبعض نقاط 
البيع المنتشرة عبر العاصمة هذه األيام 

وقفنا  على بورصة أسعار األضاحي قبل 
حوالي أسبوع من حلول العيد ، والتي أجمع 

المواطنون بأنها مرتفعة مقارنة بالقدرة 
الشرائية المتدهورة ، فبنقاط البيع المنتشرة 
ببلدية جسر قسنطينة وجدنا االضاحي تباع  

بأسعار متفاوتة ما بين  ألف دينار حتى  
ماليين سنتيم بالنسبة للخرفان الصغيرة، في 
حين أن المتوسطة تترواح أسعارها ما بين  
الف دينار حتى  ماليين سنتيم حسب ما أكده 

عدد من المواليين والسماسرة ، ولم يخف 
هؤالء ارتفاع  األسعار مقارنة باألسابيع 

الماضية بسبب اقتراب مناسبة عيد األضحى 
والتي يكثر فيها الطلب على األضاحي، 
مشيرين إلى أن اإلقبال وبسبب األسعار 

المتداولة يوجد في ادنى مستوياته مؤكدين 
انهم ينتظرون ارتفاع الطلب خالل عطلة 

عيد االستقالل واأليام التي تليها.

»الف��سيليتي« بديل الأ�سر 

متو�سطة الدخل 

 بالمقابل وبحسب عدد من الموالين تحدثنا 
معهم على مستوى نقاط البيع في بلدية بئر 
توتة فإن مشكل غالء األسعار يرجع بشكل 
كبير للسماسرة الذين يبيعون الكباش أكثر 

من مرة بعد شرائها من عند الموالين بأسعار 
عادية لتباع أضعاف ثمنها،  مضيفين بأن 
المواطن البسيط في ظل هذه الظروف ال 

يمكنه أن يشتري األضحية،  وهو ما جعل 
بعض مزارع المواليين في هذه المنطقة 
تقترح أضاحي بالتقسيط، بحيث بإمكان 

المواطنين اقتناء أضحية مع دفع مبلغ مالي 
أولي حسب ثمن األضحية يتراوح ما بين  

دج و مليون سنتيم فما أكثر، ودفع باقي 

المبلغ على أقساط شهرية  لمدة  أشهر، 
ليؤكد هؤالء أن التقسيط هو الحل الوحيد 

ليتمكن الجزائريون من شراء األضحية ألن 
األسعار رغم أنها مستقرة إال أنها تبقى غالية 
مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن وعن  ثمن 

األضحية التي تباع بالتقسيط مقارنة بالتي 
تباع بشكل عادي اكد الموالون وأصحاب 

المزارع بأن السعر ال يختلف كثيرا بحيث 
يتم اعتماد صيغة البيع بالميزان، وال تتجاوز 

الزيادة مبلغ  دج أو حتى دج .  

يب�سطون  �سم��سرة 

 �سيطرتهم على الأ�سواق 

ويرفعون الأ�سع�ر لل�سعف 

أما بسوق المواشي بالحراش، فقد تراوحت 
أسعار االضاحي  ما بين  ألف دينار و 

ماليين سنتيم، حيث أكد أحد الموالين 
بأن سوق بيع األضاحي لم تنتعش بعد، 

والمواطنون يقصدون المكان لالستفسار على 
األسعار فقط دون الشراء، مكتفيا بالتأكيد 

على أن األسعار ستكون غالية ومع الوضعية 
المالية للجزائريين سيكون من الصعب 

عليهم شراء كبش العيد مقارنة بالسنوات 
الماضية، مضيفا بأن ارتفاع األسعار مرده 

لغالء األعالف من جهة وكذا للمضاربة التي 
ينتهجها السماسرة الذي يرفعون األسعار مع 
اقتراب العيد ليبيعوها ضعف الثمن الذي باع 

به الموال، فيما قال موال أخر بأن مشكل 
غالء األسعار الذي يتكرر مع كل مناسبة 

دينية يرجع لعدم  فرض الدولة للمراقبة على 
األسواق – نقاط بيع   الكباش – وخاصة 

الفوضوية التي  تنشط وتفرض منطقها في 
الشوارع مع اقتراب عيد األضحى، حيث 
تفرض أسعار خيالية على المواطنين في 

حين يبيع الموال األضاحي بأسعار عادية، 
ليصل الكبش الذي يباع بسعر  ماليين 

سنتيم للمواطن بسعر  ماليين سنتيم أو حتى 

أكثر وأضاف محدثنا بأن المواطنين أنفسهم 
مسؤولون على المضاربة والغالء ألنهم 

يتهافتون على األسواق في آخر لحظة  ما 
يجعل األسعار ترتفع أكثر.

اإقب�ل قي��سي على نق�ط البيع الت�بعة 

"العر�ض" للجزائرية للحوم يقّلل 

هذا ولم تختلف األسعار كثيرا بنقاط البيع 
التابعة للشركة الجزائرية للحوم الحمراء 
والتي أعلنت في وقت سابق بان األسعار 

لديها تتراوح بين  و ألف دج، غير أن 
ارتفاع الطلب على هذه النقاط جعل العرض 

ينخفض الدني مستوياته حيث سجل بنقاط 
البيع هذه تواجد كبير لممثلي المؤسسات وهم 
يتسابقون للظفر بالتوقيع على اتفاقية جماعية 

للمؤسسة، تسمح باقتناء األضحية بطريقة 
تساير القدرة الشرائية للعمال.  وعلى سبيل 
المثال فبنقاط البيع التابعة للمؤسسة في بابا 
على وصل الطلب لمستويات قياسية خاصة 
على الخرفان وهو ما جعل األضاحي التي 
تبدا أسعارها من  الف دينار حتي  ماليين 

سنتيم تنفذ في انتظار تموين نقاط البيع هذه 
بمزيد من االضاحي األيام المقبلة.

بحث يف ف�ئدة اأ�سواق الرحمة 

وخالل تواجدنا بعدد من نقاط بيع األضاحي 
بالعاصمة وقفنا على تساؤل الجزائريين 

عن مصير أسواق الرحمة التي أعلنت عنها 
وزارة التجارة في وقت سابق هذه األسواق 

اقتصر افتتاحها على  والية فقط اغلبها 
واليات سهبية وصحراوية وهو ما حرم 

واليات اخري من االستفادة من خاصية البيع 
المباشر من الموال للزبون خاصة بالعاصمة 

حيث الحظنا سيطرة للسماسرة والوسطاء 
والمضاربين على أسواق الماشية وهو ما 

سيحرم العديد من االسر من اقتناء أضحية 
العيد بسبب األسعار التي يفرضها هؤالء.

بهدف �سم�ن ا�ستقاللية البالد من الأدوية

 وزير ال�شناعة ال�شيدالنية ي�شّدد
 على �سرورة زيادة ن�سبة الإدماج

أبرز وزير الصناعة الصيدالنية, عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد 
أهمية زيادة نسبة االدماج في المواد الصيدالنية بهدف ضمان استقاللية" 

البلد من حيث األدوية.
قال الوزير على هامش تدشين مخبر مراقبة وتحليل األدوية المضادة 

للسرطان, بمركب "أنتيبيوتيكل" التابع لمجمع صيدال لصناعة االدوية 
بالمدية "يجب علينا العمل بغية زيادة نسبة ادماج المواد النشطة وعدم 

االستمرار في االعتماد على الواردات النتاج أدويتنا".
ويرى بن باحمد انه "من غير المعقول" أن يتوقف مركب بهاته األهمية, 

منذ أزيد من خمسة عشرة سنة, و الذي ذاع صيته في المستوى 
القاري,عن توفير المكونات النشطة الضرورية لصناعة نحو عشرين 

منتوج صيدالني.
وقد قام مركب أنتيبيوتيكل, ما بين  و , بانتاج المنتجات النشطة 

الضرورية لصناعة عدد من المنتجات البينيسيلينية والغير البيليسينية، 
حيث كان جزء يصدر نحو المكسيك.

وكانت طاقة انتاجه تقدر ب. طن/السنة من المكونات النشطة, لكن 
المركب توقف, ابتداء من , عن االنتاج و يعتمد منذ تلك السنة على 

الواردات لضمان استمرارية تشغيله.وندد وزير الصناعة الصيدالنية 
بهذا الوضع داعيا مسؤولي مجمع صيدال الى "تسريع" عصرنة المركب 

وبعث انتاج المادة األولية.
وكشف بن باحمد في هذا السياق أن مجمع صيدال باشر اتصاالت متعددة 
مع شركات أجنبية, ألجل التوقيع على مشاريع شراكة, موضحا أن "هذا 
المسعى يتم طبقا الستراتيجية واضحة ومحددة و التي من شأنها أن تعود 

بالفائدة على قطاع الصناعة الصيدالنية".
ف. م

 بهدف مرافقة تخ�س�س�ت ذات

 الأولوية يف برن�مج عمل احلكومة

 مرابي يرافع 
لتنويع عرو�ض التكوين 

يعمل قط�ع التكوين والتعليم املهنيني يف خطة عمله 

على تنويع عرو�ض التكوين لت�سمل التخ�س�س�ت ذات 

الأولوية يف �سي��س�ت وا�سرتاتيجي�ت برن�مج عمل 

احلكومة يف هذا امليدان.

ع.ط

ويتم التركيز في هذا الجانب على الشعب المرتبطة بالزراعة وصناعة 
األغذية الزراعية والرقمنة والتخصصات الصناعية التخصصات المتعلقة 
باإلطعام والفندقة والسياحة والطاقات المتجددة واألشغال العمومية ومهن 

البيئة والمياه.
وفي هذا الصدد أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي لدى 

إشرافه يوم الخميس الفارط على حفل اختتام الموسم التكويني بقصر 
الثقافة لوالية أدرار ضمن آخر محطة من زيارته التفقدية للوالية إلى أنه 
يجري في هذا اإلطار التكفل باألنشطة ذات العالقة بمجاالت البيداغوجيا 

و الشراكة والتعاون التي تجسدت في إعداد و تحيين وتكييف برامج 
التكوين لتواكب المستجدات الطارئة على المهن باعتماد المقاربة 

بالكفاءات كتوجه جديد في مجال ترقية التكوين.
كما يعمل القطاع على تطوير برامج تكوينية ببعض القطاعات كاإلنتاج 

الصيدالني و تنمية السياحة المستدامة و تحويل و تثمين المرجان 
األحمر و التنقيب المنجمي و تسيير النفايات المنزلية إلى جانب إعداد 

التقنية و المهنية للمتربصين.
ويجري أيضا "تعميم التدريس باللغة االنجليزية الوظيفية" ضمن مسعى 
ترقية اللغات األجنبية من خالل إعداد برامج هذه اللغة و تجنيد مكونين 
لتدريسها داخل مؤسسات القطاع إلى جانب ترقية التكوين والتعليم عن 

بعد ونمط التكوين عن طريق التمهين وتشجيع تطوير التكوين المتواصل 
والتكوين في المقاوالتية.

وإلى جانب ضمان التكوين لجميع الفئات االجتماعية فإن قطاع التكوين 
يعمل على دعم الشراكة بإبرام اتفاقيات إطار مع عدد من القطاعات 

المنتجة و اإلستراتيجية من خالل تثمين دور المتعاملين االقتصاديين في 
مرافقة القطاع في مجال تكوين و تشغيل المتربصين.

كما تعد مرافقة خريجي القطاع من بين التدابير الرامية إلدماجهم في 
عالم الشغل و تمكينهم من إنشاء مؤسساتهم الخاصة من خالل دعم 

نشاطات دار المرافقة التي تنصيبها بالمديريات الوالئية للقطاع بالتنسيق 
مع أجهزة التشغيل و التضامن الوطني إلى جانب إيجاد فضاءات إلبراز 

قدرات متربصي قطاع التكوين المهني في مجال االبتكارات والمهن.
ولتطوير أداء المؤسسات التكوينية وفق التحوالت االقتصادية الراهنة 

فقد تم اعتماد نظرة جديدة لتمويل نشاطات القطاع من خالل إيجاد بداىل 
لتمويل األهداف المسطرة بالقطاع خارج ميزانية الدولة باعتماد جهاز 
تنظيمي أكثر مرونة يتيح لمؤسسات التكوين تطوير التكوين و تسويق 
إنجازاتهم و خدماتهم لتحقيق موارد مالية تخفف أعباء الميزانية العامة.

ويتم مرافقة الواليات الجديدة بجنوب الوطن للتكفل األمثل من حيث 
تغطيتها بكل احتياجات التكوين تنفيذا لتوصيات السلطات العليا 

للبالد من خالل تزويدها بمناصب مالية و توفير التجهيزات التقنية و 
البيداغوجية بمؤسسات التكوين لهذه الواليات لتغطية االختصاصات 

المرتقب فتحها كالفالحة الصحراوية و الطاقات المتجددة و الصناعات 
النفطية حسب وزير القطاع.

وتضمن حفل اختتام الموسم التكويني إقامة معرض إلنجازات متربصي 
مؤسسات التكوين عبر بلديات الوالية و تكريم أصحاب المراتب األولى 
من المتخرجين إلى جانب توزيع مقررات استفادة من أراضي مخصصة 

لالستصالح الفالحي على شباب خريجي القطاع.وأعرب الخريجون 
والمستفيدون عن ارتياحهم لجهود المرافقة التي تبذلها الجهات الوصية 

والسلطات المحلية بتمكينهم من فرص التكوين وإنشاء مؤسسات مصغرة 
منتجة.

�ض.ز 
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اأقل من اأ�سبوع يف�سل عن العيد 

 اأ�شـــــــــواق االأ�شـــــــــاحي..
 بور�سة ملتهبة واإقبال حمت�سم

ارتفعت بور�سة اأ�سع�ر املوا�سي يف الأ�سواق مع بداية العد التن�زيل ل�ستقب�ل عيد الأ�سحى املب�رك، 

حيث ترتاوح اأ�سع�ر اخلرف�ن من  األف دين�ر اإىل  األف دين�ر جزائري يف حني ت�سل اأ�سع�ر "الكب��ض" 

اإىل حدود  مليون �سنتيم بينم� هن�ك ا�س�حي تتج�وز اأ�سع�ره� الـ مليون �سنتيم وهي الأ�سع�ر املر�سحة 

لالرتف�ع يف الأي�م القليلة املقبلة مع ارتف�ع الطلب على الأ�س�حي من قبل املواطنني .

وضعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، بمناسبة 
عيد االضحى المبارك، نظاما خاصا بالتأطير 

الصحي والبيطري على مستوى نقاط بيع الماشية 
المرخص لها والمذابح المعتمدة. وفي هذا الصدد 

أفاد أول أمس، بيان الوزارة، ان القطاع قام 
بتجنيد كافة األطباء البياطرة والموظفين، الى 

جانب أطباء البياطرة المتطوعين التابعين للقطاع 

الخاص من أجل مرافقة المربين و أصحاب 
الماشية على مستوى نقاط البيع و كذا على 
مستوى المواطنين خالل عملية النحر وذلك 

من اجل ضمان حسن سير احياء هذه الشعيرة 
الدينية.

وطمأنت الوزارة في بيانها أن "جميع مؤسسات 
الذبح المعتمدة في كافة أنحاء التراب الوطني، 

ستكون مفتوحة خالل أيام عيد األضحى من اجل 
القيام بعملية نحر األضاحي في ظروف صحية 
جيدة".كما سيتم تسخير فرق متنقلة مكونة من 
أطباء وتقنيين بيطريين، التي ستقوم بجوالت 

حول مواقع الذبح المختلفة للقيام بمهمة المراقبة 
الصحية واإلجابة على استفسارات المواطنين.

ق. و

  وزارة الفالحة تقر تدابري واجراءات حت�سب� لعيد الأ�سحى املب�رك

و�سع نظام �سحي على م�ستوى نقاط بيع املا�سية واملذابح املرخ�سة



بهدف متوين �شاكنة تلك اجلماعات املحلية مبياه ال�شرب

ح�شد املوارد املائية الباطنية..
برنامج هام يف الأفق بب�شار

اأدرج برنامج هام حل�ضد املوارد املائية الباطنية بولية ب�ضار يف اإطار جهود �ضمان الأمن املائي بهذه 

املنطقة من اجلنوب الغربي للبالد، ح�ضبما اأ�ضتفيد اأم�س لدى مديرية املوارد املائية والأمن املائي.

وهران: 

ديناميكية غري م�شبوقة يف قطاع 
ال�شناعات غري البرتولية

تشهد والية وهران ديناميكية غير مسبوقة في قطاع الصناعات غير البترولية مما 
سمح بتطوير أقطاب صناعية في مختلف مجاالت النشاطات السيما الصناعات 

الحديدية والميكانيكية والغذائية والصيدالنية.
وقد عززت هذه الصناعات، التي شجعت على ترقية المناولة الصناعية، المكانة 

االقتصادية والتجارية لعاصمة الغرب الجزائري على مستوى البالد وحوض البحر 
األبيض المتوسط ومكنت من استحداث اآلالف مناصب الشغل وخاصة لخريجي 

الجامعات ومعاهد التكوين المهني. وتعتبر والية وهران، التي تحتضن الطبعة ال19 
أللعاب البحر األبيض المتوسط من 25 جوان الى 6 جويلية 2022، أحد أهم أقطاب 
الصناعات البتروكيماوية والتي تحتضنها المنطقة الصناعية ألرزيو التي تضم عديد 
المجمعات والوحدات المرتبطة بهذه الصناعات السيما وحدات تمييع الغاز الطبيعي 
التي تعتبر الجزائر رائدة فيه على مستوى العالم. وشجعت سياسة إحالل الواردات 

وتثمير الصادرات خارج المحروقات المنتهجة في السنوات األخيرة والتسهيالت 
الممنوحة في هذا اإلطار للمستثمرين الوطنيين واألجانب على اإلقبال على تجسيد 

مشاريع صناعية كبيرة بوهران، بالنظر لموقعها االستراتيجي بغرب الضفة الجنوبية 
لحوض المتوسط وخصوصياتها االقتصادية والتجارية والبنى التحتية التي تتوفر 

عليها من طرقات وموائي وسكك حديدية عالوة على مطارها الدولي. وهكذا تعززت 
هذه الوالية في السنوات القليلة الماضية بإقامة العديد من الصناعات المتخصصة 

والمتكاملة التنافسية منها مصنع لتركيب السيارات »رونو الجزائر« أنجز في إطار 
الشراكة بمنطقة وادي تليالت، ومجمع تركي للحديد والصلب » توسيالي« ببطيوة 

شرق وهران جعل من المنطقة قطبا للصناعات الحديدية. وقد مكنت صناعة الحديد 
والصلب التنافسية من ولوج أسواق عالمية بأوروبا وأمريكا وإفريقيا حيث بلغت قيمة 

صادرات مجمع » توسيالي« من المنتجات الحديدية المختلفة، التي يمون بها أيضا 
السوق الوطنية، أكثر من 700 مليون دوالر أمريكي سنة 2021 ويطمح بلوغ 1 

مليار دوالر مع نهاية السنة الجارية. وقد تدعمت والية وهران، في سنة 2021 
فقط، بدخول 30 استثمارا جديدا حيز االستغالل تنشط في مجاالت المستلزمات 

الطبية و الصناعات الغذائية و البالستيك و الخشب و الفلين وغيرها. ومن أهم هذه 
الصناعات مصنع الغازات الطبية »ريان اوكس« الكائن ببطيوة بطاقة 100 ألف 

لتر من األكسجين الطبي يوميا و مصنع لمصبرات األسماك ) فواكه البحر و سمك 
التونة( ببلدية السانية و أخر إلنتاج البسكويت ببلدية بوتليليس. كما تعززت صناعة 
الخشب و الفلين بمصنع إلنتاج األثاث المنزلي و المكتبي ببلدية الكرمة. و يجري 

حاليا عبر الوالية انحاز أكثر من 270 مشروعا من بين 757 تمت الموافقة عليها 
إلى غاية نهاية سنة 2019 و التي ستسمح بتوفير أزيد من 61.500 منصب شغل، 

وفق مديرية الصناعة.
• ارتفاع ملفت لحجم الصادرات 

وقد رافق التطور الذي تشهده الصناعات التصديرية توسعة لنهائي الحاويات لميناء 
وهران الذي سيدخل الخدمة »قريبا« ويسمح في مرحلة أولى بمعالجة 500 ألف 

حاوية سنويا على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 1 مليون حاوية. كما سيستقبل الميناء 
البواخر من الحجم الكبير ذات حمولة تتراوح بين 4 آالف و 8 آالف حاوية، حسب 
المؤسسة المينائية لوهران. كما تم انجاز رصيف جديد لميناء أرزيو ببطيوة يستقبل 

بواخر المنتجات المنجمية ذات الحمولة الكبيرة. وقد سجل ميناء وهران لوحده 
ارتفاعا في حجم الصادرات خارج المحروقات السنة الماضية بنسبة 188 بالمائة 
بالمقارنة مع سنة 2020 غالبيتها من مادة الكلينكر والمنتجات الحديدية والزيوت، 

وفق ذات المصدر. ومن جهته، تدعم المطار الدولي »أحمد بن بلة« لوهران بمحطة 
جوية جديدة أشرف على تدشينها في 23 يونيو االخير رئيس الجمهورية، السيد 

عبد المجيد تبون. وتقدر طاقة هذه المحطة الجوية الجديدة التي تعمل إنارتها بالطاقة 
الشمسية 5ر3 مليون مسافر في السنة قابلة للتوسع الى 6 ماليين مما سيعطي دفعا 

قويا للديناميكية التنموية التي تعرفها عاصمة غرب البالد. ودائما في إطار البنى 
التحتية، تتوفر الوالية على شبكة طرقات يفوق طولها 1260 كلم منها 146 كلم 

طرقات مزدوجة و 61 كلم طرقات سريعة و150 كلم من السكة الحديدية، حسب 
مديرية التخطيط وتهيئة العمرانية.

ويتشكل العقار الصناعي بالوالية، الذي يمثل عامل جذب لالستثمارات، من 35 منطقة 
نشاطات تبلغ مساحتها اإلجمالية 1.230 هكتار و 5 مناطق صناعية بكل من السانية 

و حاسي عامر و أرزيو تفوق مساحتها اإلجمالية 4.000 هكتار. لإلشارة، توجد 
بوالية وهران أزيد من 29 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف المجاالت منها 
1.308 في الصناعات الغذائية توفر في مجموعها أزيد من 125 ألف منصب شغل.

ال�شلف:

ال�شروع يف رفع حطام ال�شفن املهملة باملوانئ
شرعت مديرية الصيد البحري و تربية المائيات بالشلف في عملية رفع 
حطام السفن المهملة عبر موانئ و مالجئ الصيد بالوالية بهدف مرافقة 

مهنيي القطاع و التسيير األمثل لهذه المرافق, حسبما علم لدى هذه الهيئة.
و أوضح مدير القطاع, مليكش حسين ل/وأج أن مصالحه و بالتنسيق مع 

غرفة الصيد البحري و مؤسسة تسيير الموانئ و مهنيي القطاع شرعت منذ 
الخميس في عملية رفع حطام السفن المهملة الموجودة بميناء تنس, على 

أن تتواصل العملية بميناء المرسى و ملجأي الصيد بسيدي عبد الرحمان و 
بني حواء اتباعا وفقا للبرنامج المسطر. و أضاف أن هذه العملية التي تأتي 

تجسيدا لقرار االجتماع الوزاري المشترك المنعقد أواخر شهر جوان الفارط 
المتعلق بملف تسيير موانئ الصيد البحري و رفع حطام السفن و البواخر 

المهملة على مستوى هذه الهياكل, سمحت في أول مرحلة برفع و نقل 
حطام خمس سفن كانت مهملة بميناء تنس و بدون ترقيم وملف قاعدي. كما 

ستساهم هذه العملية التي تشرف عليها لجنة والئية عملياتية تضم مختلف 
فاعلي و شركاء القطاع في تنظيم و تهيئة موانئ و مالجئ الصيد فضال 

عن الحفاظ على جمالية هكذا هياكل قاعدية و تسهيل حركة دخول و خروج 
ورسو القوارب و السفن.

وقال السيد مليكش أنه ينتظر أن تمس عملية رفع و نقل حطام السفن خالل 
األيام القادمة حاالت سفن أخرى مهملة على طول الشريط الساحلي و 

دراستها حالة بحالة بالتنسيق مع مالكها و مختلف الهيئات المعنية. يذكر أن 
مديرية الصيد البحري و تربية المائيات نصبت خالل األسبوع الفارط مكاتب 

متنقلة عبر ميناءي تنس و المرسى بغية إحصاء مجهزي السفن و مهاجع 
الصيادين و تسجيل النقائص في هذا المجال, و كذا مرافقة مهنيي القطاع .

واج

أوضح في هذا الصدد مدير القطاع عالل خير 
الدين في تصريح لـوكالة األنباء الجزائرية،  
أن هذا البرنامج »يتضمن إنجاز عشر )10( 
آبار جديدة من بينها خمس )5( آبار بمنطقة 
بني ونيف  ببلدية   )2( إثنين  وبئرين  العبادلة 
الحدودية وثالث )3( آبار ببلدية بشار، وذلك 
أشار  بالوالية’’.و  المائي  األمن  تدعيم  بهدف 
القريب  في  سيتم  التي  اآلبار  »تلك  أن  الى 
إطالق أشغالها بتمويل قطاعي ستسمح بتوفير 
عرض مائي جديد موجه أساسا للتموين بمياه 

الشرب ساكنة تلك الجماعات المحلية«.

التي  العملية  هذه  بأن  المتحدث  أبرز  و 
المائية  الموارد  إطار جهود حشد  تندرج في 
الباطنية بالوالية تعتبر كذلك استجابة ملموسة 
المجال،  هذا  في  المنطقة  ساكنة  إلنشغاالت 
وأيضا وضع حد لشح المياه التي تعرفها تلك 

الجماعات المحلية.
أيضا  القطاع  أدرج  اإلطار،  هذا  في  و 
مشروعين هامين لتحويل المياه األلبيانية نحو 
وعاصمة  والعبادلة  والقنادسة  بشار  بلديات 
األمين  سابقا  أعلن  كما  عباس،  بني  والية 
المائي  واألمن  المائية  الموارد  لوزارة  العام 

طه دربال لدى إشرافه الخميس الماضي على 
المياه  وضع حيز اإلستغالل مشروع تحويل 
متر   30.000  ( بوسير  حقل  من  األلبيانية 

مكعب( نحو مدينة بشار.
والتي  المياه  لتحويل  المشاريع  تلك  وتشمل 
بئرا  عشرين  نحو  إنجاز  دراساتها  استكملت 
آخرا بمنطقة بوسير أيضا بقدرة إنتاج تصل 
إلى 60.000 متر مكعب/يوميا، و25 بئرا 
مكعب/ متر   150.000 إنتاج  بطاقة  آخرا 

يوميا، مثلما أوضح المسؤول ذاته.
وتقع تلك المشاريع بعنوان« بوسير 2 و3«، 
في حقل استغالل المياه األلبيانية الممتد على 
بشمال  مربع  كلم  67ر2.773   مساحة 

الوالية، مثلما جرى شرحه.
األخيرين  البئرين  هذين  مياه  ‘’ستسمح  و 
المياه  نهائي  وبشكل  تأمين  عن  وفضال 
المنطقة،  ساكنة  لفائدة  للشرب  الصالحة 
الفالحية  المساحات  لسقي  أيضا  ستوجه 
لهدف  »وذلك  الصناعية  األنشطة  وتموين 
وحيد ذلك المتمثل في وضع حد الصعوبات 
بخصوص  األخيرة  السنوات  خالل  المسجلة 
توفير الموارد المائية بهذا الجزء من البالد«، 

إستنادا لنفس المصدر.
اقترحت  فقد  المشاريع  تلك  إلى  باإلضافة  و 
منشآت  إنجاز  عملية  تسجيل  بشار  والية 
تخزين جديدة بطاقة 100.000 متر مكعب، 
الخزانات  عديد  تجسيد  في  ستتمثل  والتي 
توزيع  لضمان  المنطقة  عبر  للمياه  العالية 
من  ذكر  مثلما   ، الثمين  المورد  لهذا  منتظم 

جهته والي الوالية محمد سعيد بن قامو.

ع.ط
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عرب وليتي ورقلة والأغواط: 

و�شع حيز اخلدمة من�شاآت تنموية جديدة 
بواليتي  المجاالت  شتى  في  جديدة  منشآت  الخدمة  حيز  وضعت 
للمواطنين وذلك  الحياة  إطار  ورقلة واألغواط  من شأنها تحسين 
ضمن االحتفاالت المخلدة للذكرى الستين لعيدي االستقالل والشباب.
على  ورقلة  بوالية  المحلية  السلطات  أشرفت  الصدد  هذا  وفي 
تدشين مقر المراقبة المالية وتشغيل بئر لتزويد المواطنين بالقطب 
العمراني الجديد27  فبراير بالمياه الصالحة للشرب والذي يسمح 
بتلبية حاجيات ساكنة بتعداد 11 ألف نسمة، حسب مسؤولي قطاع 
الموارد المائية. كما تم تدشين عيادة متعددة الخدمات »المجاهد بن 
والتي  لمدينة ورقلة  الغربية  بالضاحية  النصر  بحي  طبال محمد« 
باألشعة  والتصوير  والمتخصصة  العام  الطب  فحوصات  تضمن 
السينية وجراحة األسنان والتحاليل المخبرية والطب النفسي، حسب 
الخدمة  حيز  أيضا  ووضعت  والسكان.  الصحة  مدير  شروحات 

منشآت رياضية تابعة للثانوية الجهوية بالقطب الرياضي »المجاهد 
للرياضات  قاعة  بينها  ومن  ورقلة  ببلدية  الكريم«   عبد  بوزقاق 
الجماعية  )500 مقعد( وملعب لكرة القدم مغطاة أرضيته بالعشب 
بقاعتين  مرباح  قاصدي  جامعة  مرافق  وتعززت  االصطناعي. 
رياضيتين ومركز للترفيه العلمي الذي يتوفر على قاعة محاضرات 
ومكتبة افتراضية وعدة ورشات العمل. وضمن  االحتفاالت المخلدة 
للذكرى الستين لعيدي االستقالل والشباب تدعمت الهياكل الصحية 
بوالية األغواط بوضع السلطات الوالئية حيز الخدمة قاعة عالج 
قاعة  وتدشين  األغواط(  شمال  كلم   140( سعد  سيدي  قلتة  ببلدية 
شمال  كلم   110( آفلو  ببلدية  مقعد(   1.000( الرياضات  متعددة 

الوالية(.
س.ز

جامعة »قا�شدي مرباح« بورقلة:

تخرج اأزيد من 9600 طالب بر�شم املو�شم اجلامعي احلايل
مختلف  في  طالب   9.668 تخرج 
»قاصدي  جامعة  من  التخصصات 
الجامعي  الموسم  برسم  »بورقلة  مرباح 
2021/2022 ، كما استفيد لدى مسؤولي 
الجامعة خالل حفل اختتام السنة الجامعية.

التي حملت  الدفعة  هذه  تخرج  حفل  ونظم 
إسم الفقيد »عبد الكريم بن مبارك » المدير 
في   ،  )1987-1991( للجامعة  السابق 
لعيدي  الستين  بالذكرى  االحتفاالت  إطار 
السلطات  بحضور  الشباب  و  االستقالل 
الوالئية واألسرة الجامعية وأولياء الطلبة. 
 4.609 على  المتخرجين  هؤالء  ويتوزع 
و  )ليسانس(  األول  الطور  في  طالب 
)ماستر(  الثاني  الطور  في  آخرا   5.023
موزعين على 178 تخصصا، من ضمنهم 
أوضح  ما  حسب  عام،  طبيب   36 تخرج 

الطاهر  البروفيسور، محمد  الجامعة  مدير 
حليالت. وأشار أن هذه المؤسسة الجامعية 
حققت األهداف المسطرة لها خالل الموسم 

الجامعي.
2021/2022 من حيث استقبال الطلبة و 
التكفل بانشغاالتهم، كما تعمل على مراجعة 
وتعزيز  العلمي  البحث  و  التكوين  خريطة 
االجتماعيين  الشركاء  مع  التعاون  فرص 
تعاون  إتفاقيات  وإبرام  االقتصاديين  و 
وثمن  بالطلبة.  للتكفل  أخرى  جامعات  مع 
المساهمة  بالمناسبة  حليالت  البروفيسور 
الجهوي  العسكري  للمستشفى  الفعالة 
بالناحية  تريشين  إبراهيم  الشهيد  الجامعي 
ورقلة(  )ن-ع4  الرابعة  العسكرية 
كلية  لطلبة  الميداني  التكوين  بخصوص 
الوالية،  والي  أبرز  جهته،  ومن  الطب. 

أهمية  الحفل  خالل  أغامير،  مصطفي 
وفي  البشري  العنصر  في  اإلستثمار 
خالل  من  الجامعيين  الطلبة  مقدمتهم 
لتسهيل  وتأهيلهم  الفعال  التكوين  توفير 
أيضا  و  العمل  سوق  في  إدماجهم  عملية 
اقتصادية  مؤسسات  إنشاء  على  تشجيعهم 
للمشاركة في تحقيق التنمية المحلية. وشهد 
الطلبة  تكريم  الجامعية  السنة  اختتام  حفل 
المتفوقين في مختلف التخصصات وأيضا 
باحثين من  أستاذين  تكريم  و  أجانب  طلبة 
عدد  فإن  للتذكير  اإلقتصادية.  العلوم  كلية 
»قاصدي  جامعة  من  المتخرجين  الطلبة 
 1987 إنشاؤها سنة  مرباح« بورقلة منذ 
األطوار  مختلف  في  طالبا   89.705 بلغ 

التكوينية و التخصصات الجامعية.
ق.م



07الأحد 03 جويلية 2022 املـوافق لـ 04 ذو احلجة 1443 هـ    جمتمع

تنظيف �شا�شة الالب توب

قد يواجه الشخص شعوراً بالغثيان بعَد 
تناول الطعام وباألخص إذا كانت لديه 
عدوى فيروسيّة في المعدة، وقد يحُدث 

االستفراغ أيضاً أثناء حاالت التسمم 
الغذائي، وانغالق األمعاء، والتهاب 
الزائدة الدودية، والصداع النصفي، 

واإلصابة بجرثومة في المعدة، وفي ما 
يلي تفاصيل دقيقة عن حاالت االستفراغ 

بعد األكل:
 الغثيان: إنَّ األسباب الرئيسيّة للغثيان 

هَي األلم الشديد نتيجة اإلصابة بُجرٍح ما، 
والحمل في أشهره الثالثة األولى، ودوار 

الحركة، وعسر الهضم، والتسمم الغذائّي، 
والتعرض لمواد كيميائية ساّمة.

 نمط الحياة اليوميّة: يُمكن أن يؤّدي نمط 
الحياة اليومّي الخاص بالشخص واألمور 

التّي يقوم بها إلى االستفراغ الُمستمر 
وباألخص بعد تناول وجبات الطعام، 

فعلى سبيل المثال استهالك كميّات كبيرة 
من الكحول تُسبب ضرراً على بطانة 

األمعاء أو قد تتفاعل مع حمض المعدة، 
وكلتا الحالتين يؤديان للغثيان واالستفراغ.

 اضطرابات األكل: كاإلصابة بالشره 
المرضي أو فقدان الشهيّة، ففي الحالتين 
يتناول الشخص الطعام بطريقٍة خاطئة، 
وهذِه الحالتان تؤديان للشعور بالغثيان 

واالستفراغ بعَد تناول الطعام فوراً.
 حاالت خطيرة: هذه الحاالت قد تؤدي 

إلى حدوث االستفراغ عند الشخص، مثل 
التهاب السحايا، والتهاب الزائدة الدودية، 

وارتجاج المخ، وورم في الدماغ، 
وصداع نصفي، وعلى الطبيب تشخيص 
الحالة دائماً لوصف العالج الُمناسب لها.

 ويتم عالج االستفراغ عادًة بتناول 
األدوية التّي يتم وصفها من قبل الطبيب 

الُمختص، وباإلمكان تخفيف أعراضِه 
أيضاً بالمنزل عن طريق تناول األطعمة 

الخفيفة والتّي ال تحتوي على الدهون 
كالُخبز والُمقرمشات، وُشرب السوائل 

الباردة، وتناول وجبات صغيرة وتقسيمها 
على مدار اليوم، وُشرب كوب من شاي 

الزنجبيل.

  حياة م�صباحي

 تحتاج بشرة األطفال إلى 
االهتمام والرعاية بطريقة 

صحيحة، منذ والدتهم ومن 
اليوم األول، لجعل البشرة 

جميلة وصحية مدى العمر، 
وهناك بعض الخطوات التي 
يجب إتباعها للحصول على 

بشرة ُمشرقة وُمضيئة للطفل، 
ومنها:

تدليك البشرة بالزيت الساخن: 
يساعد تدليك بشرة الطفل 

بزيوت طبيعية ودافئة، مثل 
زيت الزيتون الرطب على ترطيب بشرة الطفل، وزيادة قوتها وصحتها بفاعلية 
قوية، عن طريق تسخين الزيت قلياًل ليصبح فاتراً، وفركه بلطف على البشرة. 
تطبيق بعض الوصفات المنزلية البسيطة: يساعد استعمال الوصفات الطبيعية 

لبشرة الرضع على تعزيز صحة بشرتهم، وصحة الجسم، وحمايتها ومنع انتشار 
العدوى، مثل خشب الصندل، والكركم، حيث تساعد هذه المكونات على التخلص 

من الشوائب، والحصول على بشرة متوهجة ومشرقة. 
استخدم الماء بدرجة الحرارة المناسبة لالستحمام: لدرجة حرارة الماء أهمية 

كبيرة على صحة البشرة، لذلك يجب تجنب االستحمام بالماء الساخن، أو البارد، 
واستبداله بالماء الدافئ المناسب للطفل لالستحمام، لحماية البشرة من الجفاف 

والمحافظة على ترطيب، وتوهج، وصحة بشرة الطفل. 
تجنب االستحمام بالصابون: عدم استعمال الصابون القاسي الضار المتوفر في 

السوق على بشرة الوجه، وذلك ألنه يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تتسبب 
بضرر وجفاف بشرة جلد الطفل، ويمكن استخدام منظفات طبيعية تقوي صحة 

البشرة، وتحميها من الضرر. 
تناول الفواكه: تحتوي الفواكه على الكثير من األلياف والمواد الغذائية المفيدة 
للبشرة، والتي تزودها بالغذاء السليم، وذلك عن طريق تناول الطفل الفواكه 

الطازجة، التي تساعد على تحسين صحة ونوعية بشرة الطفل. 
تطبيق مرطب خفيف على البشرة: يساعد تطبيق المرطب على بشرة الطفل، 
على جعل البشرة رطبة وناعمة ومنعها من الجفاف، وذلك عن طريق وضعه 

على البشرة كل أربع ساعات، للحصول على بشرة متوهجة وسلسة.
المحافظة على ترطيب جسم الطفل: يجب المحافظة على شرب الكمية الالزمة 

من الماء، وذلك ألن مياه الشرب تساعد على التخلص من سموم الجسم والبشرة. 
تعرض بشرة الطفل ألشعة الشمس المفيدة: إن أشعة الشمس مهمة للحصول 

على فيتامين د المفيد والفعال للبشرة والجسم، ويعمل فيتامين د على تقوية جهاز 
المناعة عن طريق حماية الجسم من اإلصابة باألمراض، ولهذا السبب يجب 
تعرض بشرة الطفل ألشعة الشمس في الصباح الباكر لتعزيز وتقوية صحة 

البشرة. 
تطبيق تقشير بشرة الجسم بطرق طبيعية: يمكن استخدام فرك الجسم بمكونات 
طبيعية مرة واحدة في األسبوع، حيث يساعد التقشير على تحسن تدفق الدورة 
الدموية، والحصول على بشرة ناعمة، وصحية، ومشرقة، ونظيفة، خالية من 

األوساخ والخاليا الميتة. 
استعمال المناديل السلسة للتخلص من األوساخ: تتعرض بشرة األطفال للشوائب 

عن طريق، لعب األطفال بمختلف األشياء، ويمكن التخلص من األوساخ 
والجراثيم باستخدام المناديل الناعمة، للمحافظة على بشرة الطفل نظيفة وصحية 

خالية من الشوائب.

طرق اإزالة حفر الوجه طبيعيًا
جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�شحتك

تد�بير 
منزلية

طرق احلفاظ على ب�شرة الأطفال 

اأ�شباب ال�شتفراغ بعد الأكل

الماء
 قطعة من القماش يتم في البداية إيقاف تشغيل الشاشة، 

وذلك لتجنّب التعّرض لخطر حدوث صدمة كهربائيّة، أو 
أّي أضرار كهربائيّة أخرى، إذ يعتبر هذا األمر أكثر أماناً 

عند تنظيف الكمبيوتر، ويكون ذلك من خالل إحضار قطعة 
قماش ناعمة و نظيفة، ومن ثّم ترطيب هذه القطعة بالماء، 

مع الحرص على عدم تشبيعها بالماء كي ال تقطر على 
الشاشة أو لوحة المفاتيح.

وال ينصح باستخدام أّي شيء آخر غير الماء، إذ من الممكن 
أن تفسد المنظفات المصنوعة من األمونيا والكحول الشاشة، 

وفي حال كانت الشاشة متسخة جداً، وال تحل مشكلتها 
بالماء، فيمكن استخدام محلول مصنوع منزلياً، وهو محلول 

مكّون من الماء المقّطر والخل األبيض بكميات متساوية.
 زجاجة الرش 

يمكن استخدام زجاجة الرش للتنظيف، ولكن ينبغي التأّكد 
من عدم الرش بشكٍل مباشر على الشاشة، حتى ال يتسّرب 
الماء إلى جميع أنحاء الشاشة، أو على لوحة المفاتيح، إذ 

إّن الرطوبة ليست جيدة لإللكترونيات، ويمكن بداًل من هذا 
الرّش على قطعة من القماش، ثّم مسح الشاشة بها، مع 

الضغط الخفيف عليها، ومن ثّم ترك الشاشة لتجّف في الهواء 
لبضع دقائق، أو يمكن مسحها بلطف بقطعة قماش جديدة 

حتى تجف تماماً، وعند التأكد من جفافها جيداً، يتم تشغيلها 
من جديد.

 كحول اآليزوبروبيل 
يمكن استخدام كحول اآليزوبروبيل، وهو متاح في 

الصيدليات، والمحالت التجارية، حيث تعّد مادة آمنة 
الستخدامها على األجهزة اإللكترونيّة، وشاشات الكريستال 

السائلة، ألنّها تتبخر بسرعة، وال تترك آثاراً، ويشار إلى أنّه 
من غير اآلمن استخدام األمونيا، ومنظفات النوافذ المنزلية 

لتنظيف الشاشة.
 و هناك نصائح للحفاظ على شاشة الالب توب، بحيث يمكن 

الحفاظ على الشاشة نظيفة من خالل مسحها بشكل دورّي 
بقطعة قماش صغيرة مصممة خصيصاً ألجهزة الكمبيوتر، 

حيث تتوفر هذه القطع في محالت أدوات الكمبيوتر، 
والمكتبات.

ينبغي التحقق دائماً من دليل الكمبيوتر المحمول قبل استخدام 
أّي منتجات التنظيف على الشاشة. 

ينصح بتنظيف الشاشة باستخدام نفس قطعة القماش التي يتم 
استخدامها لتنظيف باقي أجزاء الالب توب، أو قطعة مبللة 

حديثاً، إذا كانت القطعة المستخدمة عادًة غير نظيفة. .
  تنظيف الشاشة بحركات دائرية لطيفة، أو مسح الشاشة من 

اليسار إلى اليمين، ومن أعلى إلى أسفل.

يمكن عالج الحفر في الوجه 
باألعشاب أو الوصفات الطبيعية، 

والتي يمكن عملها بالمنزل بكّل 
سهولٍة، وتضمن ما يأتي: 
زيت الزيتون

 يعمل زيت الزيتون على تخفيف 
حفر الوجه وتفتيح الحفر الّداكنة. 

 المكونات:
 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

 طريقة االستعمال:
 يُدهن الوجه بزيت الزيتون على 
طريقة المساج ببطٍء، ثم توضع 

منشفًة مبّخرًة على الوجه حيث تعمل 
على تفتيح مسامات الوجه وجعله 

أكثر نعومًة، ثم تُترك المنشفة على 
الوجه حتّى تبرد ثم تُزال ويمسح 

الزيت من الوجه. 
كربونات الصوديوم 

تعد كربونات الصوديوم من 
المقّشرات الطبيعيّة التي أثبتت 

كفاءتها بالتخلّص من البقع الّداكنة 
وحفر الوجه.

 المكونات: 
ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم، 

ملعقة صغيرة من الماء. 
طريقة االستعمال: 

تُخلط المكونات مع بعضها البعض 
حتى يتم الحصول على عجينٍة، 
تُوضع العجينة على الوجه ويتم 

الفرك بحركاٍت دائريٍة، بعدها يُغسل 
الوجه بالماء الفاتر وينّشف جيداً.

 عصير الليمون
 يعد عصير الليمون حمض ألفا-

هيدروكسي طبيعي ويستخدم إلخفاء 
الحفر والندوب، وتنشيط الجلد، 
وتعزيز الشفاء، وينصح بتكرار 

وضع الليمون على الوجه كل يومين 
أو ثالثة أيام للحصول على النتائج 

المرجوة. .
 المكونات:

عصير ليمونة واحدة، قطعة قطن.
 طريقة االستعمال:

يمكن تخفيف العصير بالماء إذا كانت 
البشرة حساسة، ثم تغمر قطعة القطن 

بالعصير وتوضع على الحفر ثم 
تترك لتجف تماماً، بعد ذلك يتم غسل 

الوجه بالماء البارد وينّشف جيداً، 
ويرّطب الوجه بمرطٍب طبيعّي.

 الخيار
 يعد الخيار من أكثر العناصر شعبيًة 

لعالج مشاكل الوجه، فهو مرطّب 
رائع للبشرة ويحتوي على الكثير 

من العناصر الضروريّة للجلد، مثل 
فيتامين A وفيتامين C باإلضافة إلى 
المغنيسيوم، وللحصول على أفضل 

النتائج يُنصح بوضع الخيار على 
الوجه يومياً.

 المكونات:
 خيارة واحدة. 

طريقة االستعمال:
 تقّطع الخيارة إلى شرائٍح رقيقة، ثم 
توضع على الوجه مع التركيز على 
مناطق الحفر، وتترك الشرائح على 
الوجه لمدة 30 دقيقة، بعدها يُغسل 

الوجه بالماء البارد وينّشف جيداً.

 www.elraed.dz
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أمس  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن 
»فار«،  المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  تطبيق 
اإلفريقية  األمم  كأس  بطولة  مباريات  في 
المغرب،  في  أمس  انطلقت  التي  للسيدات، 
موقعه  على  نشره  بيان  في  »الكاف«  وقال 
الرسمي، إن بطولة األمم اإلفريقية للسيدات 
حيث  شيء،  كل  في  بالفعل  رائدة  »ستكون 
ستشهد للمرة األولى استخدام تقنية الفيديو في 

جميع المباريات، البالغ عددها 28«.
جريئة  خطوة  »هذه  الكاف:  موقع  وأضاف 
القدم  كرة  نمو  فمع  الصحيح،  االتجاه  في 
نعتمد  أن  المهم  من  إفريقيا،  في  للسيدات 
لتعزيز  والتكنولوجيا  االتجاهات  أحدث 
من  بعض  »لدينا  البيان:  وتابع  اللعبة«، 
أفضل حكام المباريات بإفريقيا في المغرب، 
بالنسبة  أساسي  أمر  وتطويرهم  وتدريبهم 
لنا«، واختتم: »كان استخدام تقنية الفيديو في 
كل بطوالت )الكاف(، من أولويات الدكتور 
اإلفريقي  االتحاد  رئيس  موتسيبي،  باتريس 
لكرة القدم وذلك منذ توليه منصبه في العام 

الماضي«.
أمم  كأس  بطولة  منافسات  أمس  وافتتحت 
إفريقيا للسيدات، بمباراة جمعت بين المغرب 

ملعب موالي  أرضية  فاسو، على  وبوركينا 
عبد الله بالرباط.

المقبلة من  النسخة  في  منتخبا   12 ويشارك 
مجموعات   3 على  توزيعها  تم  البطولة، 

يتأهل  أن  على  منتخبات،   4 منها  كل  تضم 
األول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 
فريقين في المركز الثالث، إلى ربع النهائي.
الوكاالت

كلوب يوؤكد اأن التجديد اأف�ضل 

قرار للطرفين

�صالح يدخل تاريخ 
ليفربول براتب خيالي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية بنود العقد الجديد لمحمد 

صالح مع ناديه ليفربول، والتي تنص على أن قائد المنتخب 
المصري سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ النادي اإلنجليزي، 
وأعلن ليفربول، في وقت سابق، أن صالح وقع عقدا طويل 

األمد مع الفريق دون أن يحدد مدته أو قيمته.
ولكن صحيفة »ديلي ميل«، قالت إن العقد الجديد سيبقي 
صالح في »آنفيلد« حتى جوان 2025، وتابعت: »عقد 
صالح الجديد يتضمن تقاضيه 400 ألف جنيه إسترليني 

أسبوعيا« مضيفة أن هذا العقد جعل صالح صاحب الراتب 
األعلى في تاريخ ليفربول.

وكان عقد صالح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 جوان 
2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في 
األشهر األخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصال إلى اتفاق.
من جهته، اعتبر يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن أفضل 

سنوات صالح »لم تأت بعد«، وذلك في أول تعليق للمدرب 
األلماني على إعالن ليفربول توقيع »عقد طويل األمد« مع 

النجم المصري.
واعتبر كلوب أن تجديد عقد صالح هو »أفضل قرار للنادي 

والالعب على حد سواء«، قائال: »أنا مسرور حقا، سعيد 
جدا، إنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له. أعتقد أنه ينتمي 
إلينا. هذا هو ناديه اآلن«، وأضاف كلوب في تصريحات 

لموقع ليفربول: »هذه هدية خاصة لمشجعينا لالستمتاع أكثر 
بعطلة نهاية األسبوع. أنا متأكد من أنه ستكون هناك بعض 

االحتفاالت بهذه األخبار الليلة«.
وتابع: »بالطبع لقد استغرق األمر بعض الوقت ولكن هذا 
جيد تماما وأفضل األشياء تستحق االنتظار دائما على أي 
حال«، وأكد كلوب أن صالح »أحد أفضل الالعبين في 
العالم«، مشدد على أنه ليس لديه أي شك في أن أفضل 

سنوات صالح لم تأت بعد، مضيفا أن »المواسم الخمسة 
األولى هنا كانت أسطورية«

تح�ضل عليها من بيع جزء من 

حقوق بث مبارياته

 200 يخ�ص�ص  بر�صلونة 
مليون يورو للميركاتو

 اقترب برشلونة من تحقيق انفراجة مالية، في سوق االنتقاالت 
قد  النادي  وكان  صحفي،  تقرير  بحسب  الجارية،  الصيفية 
حصل على 207.5 مليون يورو، قبل يومين، نظير بيع جزء 

من حقوق بث مبارياته.
إدارة  فإن  الكتالونية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفقا 
البث  حقوق  من   15% بيع  على  حاليا  تعمل  البارصا 

التلفزيوني، مقابل 400 مليون يورو.
ويسعى النادي إلتمام هذا األمر، قبل 17 جويلية الجاري، وهو 
الموعد الذي ستبدأ فيه جولة البلوغرانا في الواليات المتحدة 
برشلونة  وسيخصص  المقبل،  للموسم  تحضيرا  األمريكية، 

200 مليون يورو من هذا المبلغ للصفقات الصيفية.
جانب  من  المستهدفين  الالعبين  أن  الصحيفة  وأوضحت 
ميونخ(  )بايرن  ليفاندوفسكي  روبرت  هم:  البلوغرانا  إدارة 
سيتي(  )مانشستر  سيلفا  وبرناردو  )إشبيلية(  كوندي  وجول 
ورافينيا )ليدز يونايتد( وسيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو 

)تشيلسي(.
بعدما ق�ضى المو�ضم الماي معارا

قندوزي  ي�صم  مار�صيليا 
من اأر�صنال ب�صكل نهائي 

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، أمس، أنه تعاقد مع العب الوسط 
الدولي الفرنسي ماتيو قندوزي بشكل دائم، بعدما قضى الموسم 

الماضي في صفوفه معارا من أرسنال اإلنجليزي.
وقال مارسيليا في بيان، أنه فعل بند شراء قندوزي من أرسنال 
ووقع مع العب منتخب »الديوك« عقدا يمتد حتى العام 2025.
الماضي،  الموسم  في  بقوة  نفسه  عاما(  قندوزي)23  وفرض 
حيث شارك في 56 مباراة بقميص مارسيليا، وساهم في تأهل 
الفريق لقبل نهائي دوري المؤتمر األوروبي، واحتالل المركز 

الثاني بالدوري الفرنسي.
نوفمبر  في  فرنسا،  منتخب  لصفوف  مرة  ألول  انضم  كما 

الماضي، ولعب 6 مباريات دولية، سجل خاللها هدفا وحيدا.
ثم  باريس سان جيرمان،  أكاديمية  في  قندوزي مشواره  وبدأ 
في  ألرسنال  ينضم  أن  قبل   ،2014 في  لوهافر  إلى  انتقل 
هيرتا  إلى  معارا   2021/2020 موسم  قضى  وقد   ،2018

برلين األلماني.
الوكاالت

سيستمر باولو مالديني في مهام المدير التقني 
لناديه األبدي ميالن لموسمين إضافيين، وذلك 
الذي  اإليطالي  الدوري  طل  أعلن  ما  وفق 
االستثمارات  لصندوق  قريبا  ملكيته  ستنتقل 
»هذا  إن  بيانه  في  ميالن  وقال  »ريدبيرد«، 
العقد يبرز أهمية االستمرارية بالنسبة للنادي 

مع مواصلتنا النمو والتعزيز«.
انتهى  الذي  عاما(   54( مالديني  وسيواصل 
المدير  بجانب  العمل  جوان،   30 في  عقده 
بدوره  مدد  الذي  ماسارا  فريدريك  الرياضي 
مع  لعبه  الذي  بالدور  اعترافا  الجمعة  عقده 
إلى  ميالن  إعادة  في  السابق  الدولي  المدافع 
الثالثة  األعوام  خالل  الفعلية  المنافسة  دائرة 
الدوري  بلقب  الفوز  إلى  وصوال  الماضية، 

الموسم المنصرم للمرة األولى منذ 2011.
من صندوق  مبادرة  لمالديني،  التمديد  ويعتبر 
الذي  »ريدبيرد«  األمريكي  االستثمارات 
سيكمل صفقة استحواذه على النادي اللومباردي 

في سبتمبر المقبل، لطمأنة جمهور النادي بأن 
االستمرارية ستكون ركيزة العمل والتقدم.

بسياسة  مالديني  تميز  ماسارا،  وبصحبة 
الالعبين  بين  مزيج  على  المرتكزة  التعاقد 

المخضرمين األحرار بمعظمهم من عقودهم، 
والشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية 
كالولو،  وبيار  هرنانديز،  تيو  الفرنسيين  مثل 
والبرتغالي رافايل لياو، وسيسمح التمديد لهذا 
عملية  على  اآلن  ميالن  يركز  بأن  الثنائي، 

تعزيز صفوفه للموسم المقبل.
اإليطالي  الصحفي  أفاد  أخرى،  جهة  من 
الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقاالت 
العبي كرة القدم، بأن نادي ميالن بدأ محادثات 
مع تشيلسي لضم صانع ألعابه المغربي حكيم 
»تويتر«:  في  حسابه  على  وكتب  زياش، 
»ميالن على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن 

صفقة حكيم زياش، منذ األسبوع الماضي«.
منفتح  زياش  أن  من  واثق  وأضاف: »ميالن 
أن  إلى  مشيرا  إليه«  االنضمام  على  تماما 
المحتملة  الصيغة  اآلن  يناقشان  الناديين 

للصفقة.
الوكاالت

أعلنت رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر المحلي بين 
بالعاصمة  إيطاليا  كأس  بطل  وإنتر  اإليطالي،  الدوري  لقب  حامل  ميالن 

السعودية الرياض مطلع العام المقبل.
وبعد إقامة آخر نسختين في إيطاليا، تعود كأس السوبر اإليطالي للسعودية 

للمرة الثالثة، حيث استضافت المملكة هذه البطولة، مرتين من قبل.
ويعود تاريخ المرة األولى التي احتضن فيها البلد العربي هذه المباراة إلى 
2018، وكانت بمدينة جدة، حيث فاز جوفنتوس على ميالن 0-1، وفي 

العام  ذلك  في  أقيمت  التي  البطولة  مقر  لتكون  السعودية  عادت   ،2019
بالرياض على ملعب »مرسول بارك«، وانتهت بفوز التسيو 1-3 على 

جوفنتوس.
المتوجين بلقب كأس السوبر اإليطالي،  ويعتبر نادي جوفنتوس هو أكثر 
 5( والتسيو  ألقاب(،   6( إنتر  ثم  ألقاب،  بـ7  ميالن  يليه  ألقاب   9 بواقع 

ألقاب(.
الوكاالت

بداأ مفاو�ضات ل�ضم المغربي زيا�ش من ت�ضيل�ضي

ميالن يعلن تمديد عقد مالديني ر�صميا

انطلقت اأم�ش بالمغرب بم�ضاركة 12 منتخبا

كاأ�ص اأمم اإفريقيا لل�صيدات
ت�صهد ا�صتعمال »الفار« لأول مرة  

�ضتجمع ميالن حامل لقب الدوري واإنتر 

المتوج بالكاأ�ش

ال�صعودية ت�صت�صيف 

مباراة كاأ�ص ال�صوبر 

الإيطالي للمرة الثالثة
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ريا�ضي

تأزمت وضعية الدولي الجزائري آدم وناس خالل الميركاتو الصيفي الحالي 
بسبب اشتراط نادي نابولي اإليطالي مبلغا كبيرا للموافقة على رحيله، 

حسبما أكدته تقارير إعالمية إيطالية أمس.

وكان الالعب الجزائري خرج من حسابات نادي الجنوب اإليطالي ألسباب 
فنية، وهو ما دفع إدارة نابولي لوضعه ضمن قائمة الالعبين المغادرين.

وكشف موقع »توتو سالرنيتانا« اإليطالي عن رغبة قوية من سالرنيتانا، 
بجانب مونزا وتورينو، في التعاقد مع وناس خالل فترة االنتقاالت الصيفية، 

لكنه أكد صعوبة حسم الصفقة بسبب اشتراط رئيس نابولي أوريليو دي 
لورينتيس، الحصول على 15 مليون يورو، للموافقة على رحيل العبه.
واعتبر الموقع ذاته هذا المبلغ تعجيزيا بالنسبة لنادي سالرنيتانا، خاصة 

وأن الالعب يعاني من نقس المنافسة مع نادي نابولي، ألسباب عدة عرفها 
الموسم الماضي، أهمها اإلصابات التي تعرض لها وخيارات الطاقم الفني 

للنادي.
يذكر أن نابولي تعاقد مع وناس عام 2017 في صفقة حصد منها نادي 

بوردو الفرنسي 12 مليون يورو، ويملك الالعب في سجله 60 مباراة فقط 
مع نابولي بمختلف المسابقات، أسهم خاللها في 8 أهداف ما بين صناعة 

وتسجيل.
ق.ر

دخل الدولي الجزائري رايس وهاب 
مبولحي، في سباق مع الزمن من 
أجل التعاقد مع ناد جديد قبل غلق 
الميركاتو الصيفي ألبوابه، بعدما 

أعلن االتفاق السعودي رحيله عن 
النادي بعد مغامرة استمرت لفترة 
4 أعوام، شارك خاللها في 110 

مباريات.
ويبحث الحارس صاحب الـ36 

عاما عن التعاقد مع الفريق الـ13 
في مسيرته الكروية، حيث سبق له 

أن لعب في دوريات فرنسا واليونان 
وأمريكا وتركيا وبلغاريا وروسيا، 

وأخيرا السعودية، ومن المرتقب أن 
يبقى في السعودية حسبما أوردته 

مصادر إعالمية محلية أمس.
فقد أكدت مجلة »الرياضية« 

السعودية أمس أن نادي الخليج 
الصاعد حديثا والباحث عن تقوية 

صفوفه بالعبين من أصحاب 
الخبرات مهتم بالتعاقد مع حارس 
مرمى المنتخب الوطني لتدعيمه 

تحسبا للموسم المقبل.
وكان نادي الخليج السعودي قد اعلن 

مؤخرا عن ضم مدافع المنتخب 
الوطني، جمال بلعمري، وها هو 

يسعى للتعاقد مع مبولحي، مستغال 
بذلك الخبرة التي يتمتع بها كل واحد 

منهما في البطولة المحلية الممتازة.
وأضاف المصدر ذاته أن إمكانية 

لعب مبولحي مع أحد أندية القمة في 
الدوري الجزائري تبقى ممكنة، حال 

تعثر المفاوضات مع الوافد الجديد 

على دوري األضواء في السعودية.
ويملك مبولحي في سجله 274 
مباراة في مختلف المسابقات، 

تلقى فيها مرماه 337 هدفا، مقابل 
حفاظه على نظافة شباكه في 89 

مباراة، ويعتبر الموسم المقبل مهما 
للغاية باعتباره سيتزامن مع نهائيات 

النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم 
أفريقيا التي ستحتضنها كوت ديفوار 

العام القادم.
امير ل

ي�سعى لف�سخ عقده مع الترجي 

التون�سي وديا

�شتي يقترب من التوقيع 
لفائدة اأونجيه الفرن�شي

كشفت مصادر مطلعة أمس أن الدولي الجزائري الياس 
شتي متواجد حاليا في فرنسا، أين يجري مفاوضات 

مع مسؤولي نادي اونجيه الذي يلعب له مواطنيه فريد 
الماللي، ونبيل بن طالب تحسبا لالنضمام إليه في صفقة 

انتقال حر، في حال اتفق مع مسؤولي ناديه الحالي 
الترجي الرياضي التونسي على فسخ العقد الذي يربطهما.
وأوضحت ذات المصادر أن الظهير األيسر الجزائري 

مصر على فسخ عقده مع الترجي التونسي، بسبب 
تماطل إدارة األخير في دفع مستحقاته المالية التي يدين 

بها، وأشارت إلى أن الالعب ورغم علمه أن لجوؤه 
إلى الفيفا سينصفه في قضية المستحقات المالية، إال أنه 

يفضل حل المشكل بشكل ودي.
ومعلوم أن فريق أونجيه الفرنسي يملك أسهمه ويرأسه 

رجل األعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان، كما 
يضم في صفوفه متوسط الميدان والدولي السابق نبيل 

بن طالب وخريج أكاديمية بارادو فريد الماللي.
وكان شتي رفقة مواطنيه المدافعين عبد القادر بدران 

ومحمد األمين توغاي، قد احتفظوا بلقب البطولة 
التونسية مع فريقهم الترجي الرياضي، في الـ 26 من 

جوان الماضي، وسجل ا إلياس شتي الهدف الثاني لِفريقه 
الترجي الرياضي في مرمى نادي بن قردان، وهدف 
الفوز وأيضا اللّقب، في الوقت بدل الضائع )90+7(.

يتواجد محل اهتمام اأندية خليجية 

واأوروبية عديدة

بولحية يرف�ض عر�شا 
من الفيحاء ال�شعودي

كشفت مصادر 
إعالمية عديدة أمس 
أن الدولي الجزائري 

فريد بولحية 
مطلوب، في سوق 
االنتقاالت الصيفية 

الحالية، وكان صانع 
األلعاب بولحية قد 

غادر مؤخرا فريق 
ماتز الفرنسي، بعد أن انضّم إليه في جانفي 2018.
وأوضحت ذات المصادر أن بولحية استلم في األيام 

القليلة الماضية عرضا من نادي الفيحاء السعودي، يدوم 
موسَمين، لكن الدولي الجزائري رفضه.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة، أمس ان 
الالعب يتواجد محل اهتمام أندية خليجية، وأضافت 

أن أندية من البطولة الفرنسية المحترفة، وأيضا إسبانيا 
وقطر، ترغب ِبدورها في انتداب بولحية هذه الّصائفة، 

دون أن تكشف عن أسمائها.
ب�سبب تاألقه في رابطة الأبطال 

المو�سم الما�سي

الكاف تر�شح وفاق �شطيف 
لجائزة اأف�شل نادي اإفريقي

رشحت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم فريق وفاق 
سطيف، لنيل جائزة أفضل نادي في القارة السمراء، 

لسنة 2022 حسبما أعلنت عنه مصادر رسمية أمس.
وكشفت الكاف، عبر حسابها الرسمي على مواقع 

التواصل االجتماعي، عن قائمة األندية المرشحة لجائزة 
األفضل، والتي تواجد ضمنها فريق وفاق سطيف.

وسيتنافس الوفاق، على هذه الجائزة، مع عشرة أندية 
من كبار القارة السمراء، على غرار، األهلي المصري، 

الوداد البيضاوي المغربي، وتيبي مزامبي الكونغولي.
ويأتي ترشيح وفاق سطيف، لهذه الجائزة، نظير ما 

قدمه الفريق الموسم الماضي، في منافسة رابطة أبطال 
إفريقيا حيث تمكن من بلوغ نصف النهائي قبل أن 

يقصى على يد االهلي المصري.
ق.ر

أنهى الجيدو الجزائري ما يقارب من 13 عاًما 
من »سنوات العجاف« بفضل نجمه الصاعد، 
المصارع إدريس مسعود، الذي منح الجزائر 

ميداليتها الذهبية الوحيدة في ألعاب البحر األبيض 
المتوسط منذ نسخة 2009 في بيسكارا.

ونال ادريس مسعود بفضل هذا االنجاز ثناء 
جميع الرياضيين، وال سيما مسؤولي اتحادية 

الجيدو، على غرار المدير الفني الوطني سمير 
سبع الذي وصف »باإليجابية جدا« المشاركة 

الجزائرية في هذه الرياضة بفضل تألق مصارع 
نادي ‘’اوالد الباهية’’ على وجه الخصوص.
وقال سمير سبع بأن الميدالية الذهبية التي 

أحرزها دريس مسعود ‘’لها قيمة كبيرة، باعتبار 

أنها سمحت للجزائر بتجديد العهد مع الذهب 
المتوسطي الذي غاب عنها منذ طبعة 2009 

ببسكارا، حيث اكتفى المصارعون الجزائريون 
ببروزيتين في كل دورة من الدورتين السابقتين’’.

وأوضح التقني الجزائري بخصوص اكتفاء 
الجيدو الجزائري بميدالية ذهبية وفضيتين 

»بلرقعة وبوعمار« ورابعة برونزية 
»بلقاضي«: »إنه حصاد جيد بالنظر إلى 

المستوى الذي ميز دورة الجيدو خالل هذه 
األلعاب، والتي شهدت مشاركة أبطاال دوليين، 

األمر الذي جعل من الصعب على رياضيينا 
الخروج بنتائج أفضل ».

وأرجع سمير سبع هذه النتائج إلى ‘’التحضيرات 

الجيدة التي تم إجراؤها على مدار عام كامل، 
والتي تم خاللها إقامة العديد من التربصات، 

سواء داخل البالد أو خارجها’’.
وردا على سؤال حول خيبات األمل التي سجلت 

بين 14 مصارع، الذين شاركوا في دورة 
الجيدو، أشار سمير السبع إلى أن »كل مصارع 

بذل قصارى جهده، وبالتالي يستحق التهنئة، 
رغم أن هناك عدة عوامل تدخل يوم المنازالت 

ال يمكن بسببها تنبؤ أي شيء«، مؤكدا أن الهدف 
التالي لرياضييه سيكون األلعاب اإلسالمية التي 

ستبدأ في غضون أسابيع قليلة في مدينة كونيا 
بتركيا.

ق.ر

الجيدو يعود للتوهج في األعاب البحر الأبي�ض المتو�سط

الجزائر تجدد العهد مع الذهب بعد 13 �شنة من الإخفاقات

�سرط تعجيزي يعطل رحيل الالعب عن النادي

رئي�ض نابولي ي�شترط 15 مليون اأورو لت�شريح اأونا�ض

التفاق كان قد اأعلن رحيله بعد م�سيرة دامت اأربع موا�سم

مبولحي مر�شح لمزاملة بلعمري في نادي الخليج ال�شعودي
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و�شط ا�شتح�شان الوفود امل�شاركة من 10 والية

اختتام فعاليات الور�شة الوطنية 
املدر�شية لفن اخلط العربي والزخرفة 

اختتمت أول أمس فعاليات الطبعة  
الحادية عشرة للورشة الوطنية 

المدرسية لفن الخط والزخرفة وذلك   
بثانوية  فخار عبد الكريم بالمدية 

بحضور جمع غفير من أبناء القطاع 
ومحبي فن الخط والزخرفة من واليات 

مختلفة حيث وزعت   جوائز على 
الناجحين في مسابقة الخط والزخرفة 

من أبناء واليات عديدة على غرار 
تيزي وزو و وتيارت وسيدي بلعباس 

وسوق هراس وغيرها كما كرم أعضاء 
لجنة التحكيم وكذا المتعاونين من 

مديرية التربية نظير مجهوداتهم في 
المساهمة في إنجاح هذه الورشة عبر 

طبعاتها السابقة ، وكذلك ضيف الشرف 
فنان المنمنمات العالمي  أحمد خليلي 
القادم من والية سكيكدة نظير تتويجه 

بالميدالية الذهبية للمبدعين العرب بلندن 
السنة الماضية وعدة جوائز أخرى من 

داخل وخارج الوطن.
لإلشارة فقد انطلقت فعاليات هذه 

الورشة  تحت إشراف والي والية 
المدية "جهيد موس"  بالمتحف الجهوي 

للمجاهد ''بالمدية في 28 من الشهر 
الجاري، والتي نظمت من طرف 

مديرية التربية تحت رعاية وزير 
التربية الوطنية، تحت شعار "الفن 

هوية وانتماء للوطن" تزامنا وستينية 
االستقالل تحت شعار "تاريخ مجيد 

وعهد جديد"، حيث تعد التظاهرة نشاطا 
ثقافيا وفنيا وطنيا يتميز بطابع تنافسي 

وتكويني الغاية منه كما  ذكر مدير 
التربية لوالية المدية " زين الدين بن 

بوزيد "في الكلمة  االختتامية "تشجيع 
المواهب الفنية في الوسط المدرسي 
على إحياء فن الخط  والزخرفة في 

المدارس لما لذلك من حظوة في ثقافتنا 
وانتماءاتنا األصيلة على اعتبارها إرثا 

وطنيا وجب الحفاظ عليه".
كما رأى في التظاهرة الوطنية هذه 

وقفة تقديرية النجازات عمالقة الخط 
الجزائري ودعما ألواصر الترابط 

وتعزيز قيم التضامن والتآزر ألبناء 
الوطن من خالل التقارب والتعارف 

واالحتكاك والتنافس النزيه بين 
المشاركين.هذا وكانت هذه الطبعة 

وقفة تقديرية النجازات عمالقة الخط 
الجزائري .وتحت إشرافهم على غرار 
الفنان قارة برنو عبد الرزاق وصفار 

رمالي فضيل الذين تركوا أثرا في 

خريطة خطاطي العالم . 
وقد ركزت مديرية التربية بالمدية 

في برنــــــامج التظاهرة  على خلق 
بانوراما فنية بعيدة  وذلك بتنظيم 

جوالت تربــــوية ســــياحية تهدف 
إلى التعريف بالمعالم التاريخية 

واألثرية والطبيعية بوالية المدية ،وكذا 
اإلمكانيات االقتصادية فضال عن تنظيم  

سهرات حول الخط العربي  وتسطير 
ورشــــــــات تدريبية  مصغرة  ألنواع 

مختلفة من الخط .
هذا وكان حفل االختتام بحضور والي 

الوالية جهيد موس رفقة السلطات 
األمنية والمدنية في أمسية خالدة تزامنا 

وستينية االستقالل مستمتعا بأناشيد 
وطنية رائعة  من إبداع براعم مدرسة 
الشهيد عبد الكريم بن قرطبي بعاصمة 

الوالية ومتوسطة عامر حسناوي 
بالبرواقية وأستاذ الموسيقى المبدع 

كريم أنفوسي، حيث  دردش فور اختتام 
الحفل مع الصغار المبدعين شاكرا 

إبداعهم  ملتقطا صورا تذكارية رفقتهم 
طالبا من مسئولي القطاع االهتمام بهم 
موجهم لهم دعوة حضور االحتفاالت 

الرسمية بعيدي االستقالل والشباب.

إشـهـــار

ع.بكريي

باتنة: 

اأمام كل بيت �شجرة... مبادرة 
تطوعية غريت وجه املدينة

استطاعت مبادرة )أمام كل بيت شجرة( 
التطوعية التي أطلقها احد المحسنين منذ حوالي 

6 سنوات أن تغير تدريجيا وجه مدينة باتنة 
وتجعل أحياء بأكملها خضراء.

وتتنوع األشجار المغروسة التي فاق عددها 
اآلالف داخل األحياء حتى الشعبية منها بين 

الزيتون والخروب والتوت إلى صفورا و 
بالطان و برتقال الرنج وكاليستمون وميليا 

مما أضفى بعدا جماليا على عاصمة األوراس. 
ولم تلبث المبادرة التي القت استحسانا كبيرا 
في أوساط السكان أن تتحول لتشمل المناطق 

الجبلية المحاذية للمدينة التي تستقطب العائالت 
ليتم التركيز فيها على البلوط والفستق األطلسي 
واألرز األطلسي وكذا التين الشوكي. ولم يكن 

فؤاد معلى، الذي بدأ المبادرة منذ ما يقارب 
6 سنوات بغرس شجرة أمام بيته يعلم أنها لن 

تتوقف بل ستشمل حيه بوزوران ثم تتوسع 
إلى مختلف أرجاء المدينة ومنها إلى الغابات 

المجاورة لها. ونقلت واج عن فؤاد معلي، 
صاحب المبادرة التي تحولت حاليا بعد نجاحها 
الكبير إلى جمعية قيد التأسيس قوله في تصريح 
ل)واج( على أن "التفاف المتطوعين والمحسنين 

على المبادرة ساهم في نجاحها الكبير بمدينة 
باتنة وعديد بلديات الوالية وهي اليوم تنتشر 

بعديد واليات الوطن". و أردف في هذا الصدد، 
بأن عملية غرس األشجار بالمدينة ومتابعتها تتم 
بطريقة علمية ومدروسة، مؤكدا على أن السقي 

يتم بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي الذي 
سخر 3 صهاريج ألصحاب المبادرة فيما تطوع 

محسنون للتكفل بسقي المغروس من األشجار 
بأحياء بأكملها.

• من أجل باتنة خضراء ونموذجية
وتهدف المبادرة التي انخرط فيها المواطنون 

إلى جعل باتنة مدينة خضراء ونموذجية في 
هذا الميدان من خالل تكاثف جهود الكل بما 
في ذلك السلطات المحلية ومحافظة الغابات 

والحظيرة الوطنية لبلزمة الذين لم يبخلوا على 
المتطوعين باإلمكانات. وقد بدأت نتائج )أمام 
كل بيت شجرة( تظهر جليا للعيان منذ حوالي 
سنتين ونصف، حسب السيد معلى الذي دفعه 

حب الطبيعة منذ الصغر إلى خوض غمار 
هذه التجربة على الرغم من أن تخصصه 

الجامعي، كما قال لوأج كان في الميكانيك وبعيد 
كل البعد عن عالم النباتات. أما فيما يخص 

عملية التزود بالشجيرات فتمت في البداية من 
مشاتل باتنة "لكن مع تزايد الحاجة لعدد أكبر 

من األشجار المراد غرسها و التي وصلت في 
بعض المرات إلى 2000 شجيرة يوميا حولنا 

الوجهة إلى والية البليدة التي وجدنا فيها ضالتنا 
بمساعدة المحسنين" -يقول ذات المتحدث- . 

والجميل في المبادرة التي وصل عدد متتبعيها 
على شبكة التواصل االجتماعي حوالي 260 
ألف شخص من داخل وخارج الوطن أن كل 

األشجار المغروسة لحد اآلن حسب معلى 
ناجحة بنسبة 90 بالمائة سواء بمدن الوالية 
أو في مناطقها الجبلية. ولم يكتف أصحاب 

مبادرة )أمام كل بيت شجرة( بغرس األشجار 
في األحياء وعلى حواف الطرقات وبمداخل 
ومخارج مدن الوالية بل تعدوها إلى توزيع 

الشجيرات على المواطنين الراغبين في تزيين 
محيطهم فاستحقوا التكريم في عدة مناسبات 
لنجاح حملتهم التي ما تزال متواصلة على 

اإلسمنت المسلح عبر الغرس و توزيع مطويات 
حول أهمية التشجير و دور الشجرة في البيئة 

والمحيط.
واج

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
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توجت لجنة تحكيم الجائزة الكبرى«آسيا 
جبار« للرواية في طبعتها السادسة، 

نهاية األسبوع، بالجزائر العاصمة، كل 
من الروائيين عبد هللا كروم، محند أكلي 

صالحي ومحمد عبد هللا عن أعمالهم 
األدبية باللغات العربية واألمازيغية و 

الفرنسية على التوالي.
ومنحت جائزة آسيا جبار الكبرى 

للرواية باللغة العربية لـ »الطرحاني« 
)دار خيال( بقلم عبد هللا كروم وباللغة 

األمازيغية لـ »تيت د يلد آين دي قارنت 
توركين« )دار إمتداد( لمحند أكلي 

صالحي و لـ »قالت الريح اسمها« )دار 
APIC( لمحمد عبد هللا عن الرواية 

بالفرنسية.
وتم تكريم الفائزين بهذه الجائزة التي 

نظمتها المؤسسة الوطنية لالتصال 
والنشر واإلشهار )أناب،( تحت رعاية 
السيد رئيس الجمهورية، في حفل أقيم 

بالمركز الدولي للمؤتمرات »عبد 
اللطيف رحال«، بحضور أعضاء من 
الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية، 

حميد لوناوسي وشخصيات من المشهد 
الثقافي واإلعالمي.

في كلمة له بالمناسبة أوضح وزير 
االتصال، محمد بوسليماني أن الجائزة 
الكبرى«آسيا جبار« للرواية »، هي 

حدث أدبي بارز يحظى بالرعاية السامية 
لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد 

تبون، بما يعكس مدى اهتمامه باإلبداع 
و التفوق و التجديد...«.

وأضاف أن الطبعة السادسة لهذه 
الجائزة تصادف االحتفال بالذكرى 

60 السترجاع السيادة الوطنية و عيد 
الشباب و تكرس بداية »عهد الجزائر 

الجديدة«، وذكر الوزير أن الكاتبة آسيا 
جبار التي تعد رمزا من رموز األدب 

الجزائري، ثارت ضد االحتالل الفرنسي 
بالكلمة و من خالل »مواقفها الثابتة« 
لصالح الجزائر، مضيفا أن الروائية 
ساهمت من خالل أعمالها األدبية و 

السينماتوغرافية »في النضال التحرري 
للجزائريين من أجل االستقالل و التفتح 

على اآلخر«.

بدورها أشارت وزيرة الثقافة و الفنون، 
صورية مولوجي، إلى أن هذه الجائزة 

تحمل اسم أحد األسماء البارزة التي 
تركت بصمتها في التاريخ من خالل 

أعمالها التي تميزت بجمالية األسلوب 

وقوة العبارة و الكلمة.
من جهتها أكدت الرئيسة المديرة العامة 

للمؤسسة الوطنية لالتصال النشر 
واإلشهار، سهام درارجة، أن تسليم هذه 
الجائزة التي تحمل اسم إحدى الروائيات 

الجزائريات البارزات جاء قبل أيام 
قليلة من إحياء الذكرى 60 لالستقالل، 

مشيدة باالهتمام الكبير الذي يوليه رئيس 
الجمهورية للثقافة و األدب، وأوضحت 
درارجة أن هذه الطبعة عرفت مشاركة 

كتاب آخرين أجانب.
من جهته، أبرز األستاذ الجامعي محمد 
أوزغلة وهو عضو في لجنة التحكيم، 

المستوى العالي للكتابة الروائية لألعمال 
المتنافسة للطبعة السادسة، التي عرفت 

مشاركة 158 رواية نشرت ما بين 
2020 و 2022.

وأشارت لجنة التحكيم التي ترأسها عبد 
الحميد بورايو، إلى االبتكار في أساليب 

كتابة المترشحين، منهم كتاب شباب 
تناول أغلبهم المحطات المختلفة لتاريخ 

الجزائر إلى جانب الهوية والتراث 

وقضايا المرأة، واقترحت لجنة التحكيم 
ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغتين 
الوطنيتين وكذا إلى اللغات األجنبية.

وتم تكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون، بجائزة تسلمها مستشاره 
حميد لوناوسي، وذلك عرفانا لالهتمام 

الذي يوليه للثقافة واألدب.
واقترح 51 ناشرا جزائريا مجموع 

158 رواية بما فيه 69 عنوان باللغة 
العربية و 13 باللغة األمازيغية و 76 
باللغة الفرنسية لطبعة عام 2022 لهذه 
الجائزة األدبية، وحظيت القائمة النهائية 

التي تحتوي على 13 عنوان بقبول لجنة 
التحكيم.

وتكافئ الجائزة الكبرى آسيا جبار التي 
أطلقت في عام 2015 من قبل المؤسسة 

الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار 
والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 

تحت وصاية وزارتي االتصال و الثقافة 
و الفنون، بهدف ترقية صناعة الكتاب، 
أحسن األعمال الروائية باللغات العربية 

واألمازيغية والفرنسية.

تتويج الفائزين باجلائزة الكربى«اآ�سيا جبار« للرواية

 اإقبال منقطع النظري على عرو�ض م�سرح ال�سارع

عاشت عاصمة غرب البالد نهاية األسبوع، على وقع الموضة 
واألزياء التقليدية الجزائرية من خالل تظاهرة »أسبوع الموضة 
بوهران«، التي أقيمت بساحة المكتبة البلدية »بختي بن عودة« 

تزامنا مع الدورة 19 أللعاب البحر األبيض المتوسط.
وتميز هذا العرض لألزياء المقام تحت عنوان »وهران في 

القلب«، بحضور جمهور شغوف بعالم الموضة ومحبي األزياء 
التقليدية ومحترفي الخياطة الراقية، في أجواء ممتعة جمعت بين 

الموضة وأصالة التراث والموسيقي العصرية.
ويعتبر هذا العرض الذي يقام ألول مرة في الجزائر في الهواء 

الطلق »طبعة خاصة«، كونها تنظم بمناسبة األلعاب المتوسطية 
والرامي إلى إبراز تاريخ األزياء التقليدية الجزائرية والعمل على 
الحفاظ عليها والترويج لهذا الموروث عالميا، حسب المدير الفني 

ألسبوع الموضة بوهران سعيد محمد أمين.
وفي هذا اإلطار تم تقديم ثالثة عروض لألزياء تعددت عالماتها 

التجارية وألوانها وأشكالها وتحمل تصاميم رائعة و جذابة وأنيقة، 
حيث يبرز العرض األول األزياء التقليدية الجزائرية والثانية 

تخص أزياء قديمة بلمسة عصرية، فيما ركز الثالث على موديالت 

جزائرية إفريقية وذلك من توقيع ثالثة مصممين يمثلون دور 
»جواهر كرياسون« من وهران و«فينتاج توتش« بالتعاون 

مع المصمم فارس و«واكس الجزائرية اإلفريقية« من الجزائر 
العاصمة.

وتضمنت التظاهرة تقديم 20 عارضة وعارضا ألزياء تقليدية 
على غرار البلوزة الوهرانية والكراكو والقفطان وغيرها من 
األلبسة التي تبرز تنوع وثراء الجزائر في عالم األزياء والتي 

أصبحت تعتبر مصدر الهام جديد ألزياء عالمية.
كما أتاح »أسبوع الموضة لوهران« فرصة للتعرف أكثر على 

تشكيلة من المالبس الكالسيكية بلمسة عصرية وأخرى تضم 
مجموعة فاخرة من األزياء، جمعت بين القماش اإلفريقي بألوانه 

المتناسقة الجميلة التي تعكس طبيعة وثقافة القارة و أصالة وروعة 
التصاميم الجزائرية.

كما استمتع الجمهور بوصالت موسيقية من أداء فرقة »واست 
توان بويز« والمغني أبال، ويشرف على تنظيم أسبوع وهران 

للموضة توميات لخضر نصر هللا الذي يعد مؤسس هذه التظاهرة 
وسعيد محمد أمين المدير الفني والتنفيذي لهذا الحدث الثقافي 

وهران تعي�ض على وقع املو�سة
والأزياء التقليدية اجلزائرية

برمج قطاع الثقافة والفنون بعين 
تموشنت عرض 45 فيلما جزائريا في 

إطار النشاطات الثقافية المسطرة تزامنا 
واحتضان وهران الطبعة التاسعة عشر 

أللعاب البحر األبيض المتوسط مثلما أفاد 
به المنظمون.

وأوضح المدير الوالئي للثقافة والفنون 
عبد العالي كوديد، أن عرض هذه األعمال 
السينمائية الذي يتواصل إلى غاية 7 يوليو 
المقبل، ينظم بالتنسيق مع المركز الوطني 

للسينما الجزائرية.
وتحتضن قاعة سينما »الصومام« بوسط 

مدينة عين تموشنت، حصص لعرض هذه 
األفالم بمعدل ثالثة أفالم يوميا، حيث تتاح 

للجمهور مشاهدتها مجانا على الساعة 
الثالثة بعد الزوال والسادسة مساء وفي 

حدود الساعة التاسعة ليال.
ومن بين األفالم الجزائرية المدرجة ضمن 

هذه التظاهرة  »معركة الجزائر« لجيلو 
بونتيكورفو و«دورية نحو الشرق« لعمار 

العسكري و«هليوبوليس« لجعفر قاسم 
الذي صور جزء من مشاهده عام 2018 

بعين تموشنت وغيرها من األعمال 
األخرى.

لإلشارة تم إعادة فتح قاعة السينما 
»الصومام »، بعدما ظلت مغلقة ألكثر من 
30 سنة، حيث استفادت من أشغال إلعادة 
تأهيلها و عصرنتها، ضمن عملية قطاعية 

رصد لها ما يعادل 80 مليون دج مع 
تدعيمها بتجهيزات عصرية.

.. وافتتاح اأيام الفيلم .. وعر�ض زهاء 45 فيلما �سينمائيا بعني متو�سنت
اجلزائري مبع�سكر

افتتحت نهاية األسبوع، بقاعة سينما »السعادة« بمدينة معسكر، أيام الفيلم 
الجزائري التي تأتي في إطار البرنامج الثقافي والفني المرافق لأللعاب المتوسطية 

وهران ـ 2022.
 و تميز اليوم االفتتاحي لهذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من مديرية الثقافة والفنون 
بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، بعرض الفيلمين »عطور 
الجزائر« لرشيد بن حاج و«ليلى واألخريات« لسيد علي مزيف، بحضور جمهور 

غفير من محبي الفن السابع الجزائري.
و تم بعد انتهاء عرض الفيلمين تنشيط نادي للسينما من قبل إطارات بالمركز 

المذكور رفقة مختصين في الفن السابع من والية معسكر، والذين تناولوا الجوانب 
االجتماعية التي يعالجها العملين السنيمائيين.

  و يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تدوم أسبوعا عرض 44 فيلما جزائريا 
يتناول مواضيع تاريخية واجتماعية وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية.

لإلشارة تواصل المديرية الوالئية للثقافة والفنون، تقديم العديد من األنشطة في 
إطار البرنامج الثقافي الفني المرافق أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران ـ 

2022 والتي تحتضن مدينة سيق جانبا من منافساتها.
و تتضمن هذه األنشطة التي تستهدف مدينتي سيق ومعسكر، استعراضات فلكلورية 

وسهرات فنية في مختلف الطبوع الموسيقية، من أداء فرق فنية محلية إضافة إلى 
عروض مسرحية لجمعيات ثقافية بالوالية إلى جانب برمجة عرض أفالم سينمائية 

جزائرية وتنظيم محاضرات وندوات فكرية.
كما يشمل ذات البرنامج كذلك إقامة عديد المعارض منها الخاصة بالكتب التي 

تبرز تاريخ مقاومة األمير عبد القادر ضد المستعمر الفرنسي، وكذا التراث المحلي 
فضال على إقامة أبواب مفتوحة على المعالم األثرية والتاريخية للجهة.

اختتام الطبعة 12 للمهرجان 
الوطني لأغنية الراي

اختتمت سهرة أمس األول، بوهران 
فعاليات الطبعة 12 للمهرجان الثقافي 
الوطني ألغنية الراي في أجواء فنية 

وسط حضور جمهور غفير.
  وجذب منشطو السهرة الخامسة 

واألخيرة من هذه التظاهرة الفنية وهم 
الشابة الزهوانية والشاب كادر الجابوني 
و الشاب بالل الصغير و المطربة حدلي 
منال جمهورا واسعا أغلبه من الشباب حضروا لالستمتاع بأغاني موسيقى الراي.

وتفاعل الحضور الذي قدر حسب المنظمون بحوالي 8 آالف متفرج بشكل كبير مع 
أداء المطربين وردد عدد كبير منهم األغاني التي قدموها.

وأكد محافظ المهرجان محمد بوسماحة، على هامش حفل االختتام نجاح الطبعة 12 
للمهرجان الثقافي الوطني ألغنية الراي، وهي طبعة خاصة تم تنظيمها بالتنسيق مع 

لجنة تنظيم ألعاب البحر األبيض المتوسط )وهران 2022(.
وأشار إلى أن »حضور ما بين 7 آالف و 8 آالف متفرج لكل سهرة من سهرات 

التظاهرة الفنية التي احتضنها مسرح الهواء الطلق حسني شقرون، في ظروف 
تنظيمية جيدة هو أكبر دليل على نجاح هذه الطبعة، وهو نجاح شارك في صناعته 

العديد من األطراف وعلى رأسها وزارة الثقافة و الفنون و السلطات المحلية.
وقد أحيى 20 فنانا و فرقة السهرات الخمسة للمهرجان الذي أشرفت وزيرة الثقافة 
و الفنون صورية مولوجي، بينهم وجوه فنية معروفة مثل الفنان هواري بن شنات 

و الفنانة الشابة الزهوانية و الشيخ النعام و غيرهم.
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املهاجرين الأفارقة جرمية متكاملة الأركان

 جبهة البولي�ساريو تدين بقوة
جمزرة مليلية

أدان المكتب الدائم لألمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بشدة المجزرة 
الرهيبة التي ارتكبتها دولة االحتالل المغربي في حق المهاجرين 

األفارقة في حدود مدينة مليلية االسبانية، مؤكدا أنها "جريمة متكاملة 
األركان"،حسب ما جاء في بيان توج اجتماع المكتب.

اعتبر المكتب المجزرة التي ارتكبت في حق المهاجرين االفارقة 
"جريمة متكاملة األركان"، مثل تلك التي ارتكبتها مرارا في الخفاء 
دولة االحتالل  في حق المدنيين الصحراويين العزل منذ اجتياحها 

للصحراء الغربية في أكتوبر 1975.
والزال الهجوم العنيف والدموي الذي نفذته الشرطة المغربية ضد 
مهاجرين افارقة حاولوا اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية 
االسباني يوم الجمعة الماضي، مما أودى بحياة 23 فردا منهم و 

إصابة العشرات بجروح، يثير سخطا واسعا وسط دعوات دولية لفتح 
تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة.

وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها على وجه 
الخصوص الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان )المنظمة المغربية 

الرئيسية للدفاع عن حقوق اإلنسان(، استخدام قوات األمن المغربية 
للقوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين عند محاولتهم 

اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية االسباني.
وأكدت من جهتها "هيومن رايتس ووتش" أن ماساة ما حدث في 

مليلية يتطلب تحقيقا "مستقال " و "نزيها " الفتة إلى أن التحقيقات 
الموثوقة فيما حدث "يجب أن تشمل خبراء ومراقبين دوليين لتعزيز 

النزاهة واالستقاللية والفعالية في الممارسة والمفاهيم على حد سواء".
ب�سبب جمزرة مليلية

املغني العاملي مالوما والنيجري 
كوتي يلغيان حفليهما باملغرب

ألغى الفنان العالمي الكولومبي "مالوما" والفنان النيجيري "سيون 
كوتا" حفليهما بالمغرب, ردا على المجزرة المروعة, التي ارتكبها 
المغرب, الجمعة الماضي, بحق العشرات من المهاجرين األفارقة, 

ومقتل ما ال يقل عن 23 منهم على يد القوات المغربية, خالل منعهم 
من اجتياز الحدود نحو مليلية االسبانية, في حصيلة هي األكثر دموية 
في تاريخ محاوالت الهجرة من جنوب الصحراء إلى الجيب اإلسباني.
و أعلن النجم العالمي " مالوما" عن إلغاء حفله بمدينة مراكش, والذي 

كان سيجمعه مع مغني الراب المغربي  "الغراندي طوطو ".
ونشر الفنان "مالوما" على حسابه الشخصي على "تويتر"  فيديو 

للمجزرة, التي وقعت في مدينة مليلية بالجيب االسباني, و التي خلفت 
مقتل ما ال يقل عن 23 مهاجرا إفريقيا, و جرح العشرات على يد 

القوات المغربية.من جهته, أعلن الفنان النيجيري سيون كوتي, أمس 
الخميس, عن إلغاء حفل موسيقي في المغرب, حدادا على ضحايا 

المجزرة, التي ارتكبتها القوات المغربية.
وكان من المقرر أن يحي سيون كوتي, يوم الخميس الفارط, حفال 

ضمن مهرجان "جازابالنكا"  في المغرب. وفي فيديو بثه على حسابه 
الشخصي على "إنستغرام", قال كوتي"أعلن لكم بحزن كبير إلغاء 

سفرنا إلى المغرب نهاية هذا األسبوع لحضور مهرجان جازابالنكا ", 
في الدار البيضاء.

وأضاف " من المستحيل بالنسبة لي صعود الخشبة بضمير مرتاح 
وقضاء وقت ممتع, بينما فقد كل هذا العدد من األفارقة الحياة, يجب 

علينا أن نقيم الحداد على أرواحهم ".
هذا وتتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم الدموي للشرطة المغربية 

وسط دعوات دولية واسعة لفتح تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة, 
حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات واألطراف السياسية 

والحقوقية الدولية هذه المجزرة, التي وثقتها فيديوهات تم تداولتها عبر 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي, و نقلت بالصوت و الصورة 

التدخل العنيف للشرطة المغربية, و بصورة غير متكافئة ضد هؤالء 
المهاجرين.

كما وثقت هذه الفيديوهات, جثث عشرات المهاجرين األفارقة مكدسة 
فوق بعضها البعض. وعلى خلفية هذه األحداث الخطيرة, اعرب 
المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة, ستيفان دوجاريك,  في 

مؤتمر صحفي عن اسفه "الشديد" لمقتل  المهاجرين بوحشية على يد 
الشرطة المغربية, واصفا الحادث ب"المأساوي".

من جهتها, أعربت مفوضة الشؤون الداخلية لالتحاد األوروبي, إيلفا 
جوهانسون, عن قلقها إزاء الهجوم الدموي الذي قامت به قوات األمن 

المغربية, داعية الى ضرورة الرد بقسوة على هذا النوع من العنف 
الذي استخدم على حدود دولية.

واعتبرت إيلفا جوهانسون في تغريدة على "تويتر", األحداث المأساوية 
التي شهدتها حدود مليلية "مقلقة للغاية بسبب الخسائر في األرواح 

البشرية )...(". بدوره, أعرب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى 
فقي, عن صدمته من "المعاملة العنيفة والمهينة" للمهاجرين األفارقة 

من قبل قوات األمن المغربية , مطالبا بإجراء تحقيق فوري.
وفي سياق ردود الفعل الدولية, وقعت 45 منظمة على بيان مشترك, 

يدين الهجوم الدموي للشرطة المغربية واستخدامها القوة المفرطة ضد 
المهاجرين, مستنكرة غياب التكفل السريع بالجرحى, األمر الذي أدى 

إلى ارتفاع الحصيلة المسجلة.

دعا ائتالف من الجمعيات المدافعة عن حقوق اإلنسان وفعاليات 
المجتمع المدني المساندة لحقوق المهاجرين في المغرب, إلى تنظيم 

وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة 
بفتح تحقيق وطني ودولي، حول استخدام القوات المغربية للقوة 

المفرطة ضد المهاجرين االفارقة خالل محاولتهم اجتياز سياج جيب 
مليلية االسباني.

وستنظم هذه الوقفة أول أمس على الساعة السادسة ونصف مساء، أمام 
البرلمان بالرباط، للتنديد بما اسماه االئتالف بـ"الجرائم" التي ارتكبت 

على الحدود بين مدينتي مليلية والناظور يوم 24 يونيو الفائت.
وتهدف هذه الوقفة، حسب بيان للمنظمين، إلى "المطالبة بفتح تحقيق 

وطني ودولي إللقاء الضوء الكامل باستقالل تام حول األحداث 
والمسؤولين ومخلفات سياسات الهجرة التي يمولها االتحاد األوروبي 

وتنفذها الدول".
وأثارت احداث مليلية سخطا دوليا حيث استنكرت العديد من الهيئات 
والمنظمات واألطراف السياسية والحقوقية الدولية, فظاعة المشاهد 

التي تم تداولها في فيديوهات صادمة على صفحات وحسابات مختلف 
مواقع التواصل االجتماعي, وطالبت العديد من المنظمات والهيئات 
الدولية بضرورة فتح تحقيق فوري ومستقل لمحاسبة المتسببين في 

المأساة بالجيب االسباني والتي ادت الى مقتل اكثر من 20 مهاجرا .
وكان مكتب األمم المتحدة لحقوق ا النسان قد دعا من قبل الى فتح 
تحقيق "فوري ومستقل" وقالت المتحدثة باسم المكتب السامي لألمم 
المتحدة في جنيف رافينا شامداساني اننا ندعو كال البلدين )اسبانيا و 

المغرب( الى ضمان اجراء تحقيق جاد ومستقل وتحديد الظروف التي 
وقعت فيها وفياتواصابات.

كما أعرب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى فقي, عن صدمته 
من "المعاملة العنيفة والمهينة" للمهاجرين األفارقة من قبل قوات األمن 

المغربية. ولم تخف مفوضة الشؤون الداخلية لالتحاد األوروبي, إيلفا 
جوهانسون, قلقها إزاء الهجوم الدموي من قبل قوات األمن المغربية, 

داعية الى ضرورة الرد بقسوة على هذا النوع من العنف الذي استخدم 
على حدود دولية.

الوكالت

وعبرت اللجنة االفريقية, التي تعنى بوضعية 
حقوق االنسان في القارة -في بيان وقعه 
رئيسها ريمي نغوي لومبو- عن "حزنها 

العميق" اثر مقتل 23 مهاجرا افريقيا على 
األقل و تسجيل العديد من الجرحى, جميعهم 

من بلدان افريقية, خالل محاولتهم اجتياز 
سياج جيب مليلية االسباني.

واستنكرت اللجنة "االستخدام المفرط 
للقوة" من قبل شرطة الحدود لصد هؤالء 

المهاجرين, قائلة إنها" قلقة بشأن اعتقال و 
احتجاز العديد من المهاجرين في أعقاب هذه 

المأساة الحزينة".
وذكرت اللجنة االفريقية في بيانها ب"أهمية 

احترام المبادئ األساسية للقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان وكذلك االعتبارات األساسية 

لإلنسانية, التي تكرس, في كل الظروف, 
احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان, وحظر 
جميع أشكال المعاملة القاسية, الالإنسانية أو 
المهينة, والحق في محاكمة عادلة, ال سيما 
عندما يتعلق األمر بالمهاجرين المعرضين 

ألوجه متعددة من الضعف سواء في أراضي 
الدول المضيفة أو دول العبور )...(".

لذلك دعت اللجنة, الدول األعضاء في االتحاد 
االفريقي إلى بذل قصارى جهدها لتوفير 

حلول دائمة لوضعية المهاجرين في افريقيا 
بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة غير 

القانونية وغير الشرعية, وفقا إلطار سياسة 
الهجرة المنقح لالتحاد االفريقي وخطة العمل 

.)2018-2030(
وتذكيرا بااللتزامات التي تعهدت بها الدول 

االفريقية باالشتراك مع بلدان االتحاد 
األوروبي في مختلف المؤتمرات المعنية 

بالهجرة, من أجل تعزيز حماية المهاجرين, 
ومكافحة االتجار بالبشر والتعاون بشأن مسألة 

عودة المهاجرين وإعادة توطينهم, جددت 
اللجنة التأكيد على أهمية التعاون والتضامن 

فيما بين البلدان األصلية, ودول العبور و 
الدول المستضيفة, في ظل االحترام الصارم 

لحقوق اإلنسان.

مقتل مهاجرين على يد ال�سرطة املغربية

اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان ت�ستنكر 

ال�ستخدام املفرط للقوة
اأعربت اللجنة الفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب عن ا�ستيائها العميق من ال�ستخدام املفرط 

للقوة من قبل ال�سرطة املغربية, ما خلف مقتل 23 مهاجرا اإفريقيا على الأقل بطريقة وح�سية عند 

حماولة منعهم من العبور اىل جيب مليلية ال�سباين انطالقا من املغرب.

ماأ�ساة مليلية ل تزال ت�سدم العامل

وقفة احتجاجية اأمام الربملان بالرباط للمطالبة بفتح 

حتقيق دويل حول املجزرة

أودعت مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق 
اإلنسان بالصحراء الغربية, أول أمس, شكوى 

جديدة ضد المغرب أمام مجموعة العمل األممية 
المعنية باالعتقال التعسفي, تتعلق بمتابعات كيدية 
وأعمال قمع وتعذيب بحق 18 معتقال صحراويا 

من مجموعة " أكديم إزيك ", وفق ما افاد به بيان 
للمجموعة.

وذكر البيان أن 18 معتقاًل من مجموعة " 
أكديم إزيك " وعائالتهم قدموا شكوى جماعية 
أمام مجموعة العمل األممية المعنية باالعتقال 

التعسفي. وتكفل بتقديم الشكوى ممثلهم القانوني 
مادز أنديناس, رئيس ومقرر سابق لمجموعة عمل 

أممية,  وجيان فرانكو فاتوريني, مساعد منسق 
مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق اإلنسان 
بالصحراء الغربية, بتنسيق مع رابطة حماية 

السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
وأكد جيان فرانكو فاتوريني, أن إيداع هذه الشكوى 

" يعد عنصرا مهما من الحملة التي أطلقتها 
مجموعة جنيف في سبتمبر 2021 لحماية السجناء 
السياسيين الصحراويين , والصحفيين,  والمدافعين 

عن حقوق اإلنسان", مشددا على انه " ال يمكن 
أن يكون القانون الدولي محال للمعايير المزدوجة, 

و يجب أن يتم تطبيقه في كل البلدان وعلى قدم 
المساواة بمعزل عن المصالح الجيوسياسية للقوى  

المختلفة ".
ويطلق مصطلح " أكديم إزيك " على مجموعة 

تتكون من 2 5 شخصا من حقوقيين وصحفيين, 

و قانونيين و مناضلين صحراوين تم توقيفهم قبل 
وبعد التفكيك العنيف لقوات االحتالل المغربية 

لمخيم " أكديم إزيك "في نوفمبر 2010. وتمت 
إدانة عناصر المجموعة, بناء على اعترافات 

انتزعت منهم تحت التعذيب, وتم الحكم على 23 
منهم, أمام محكمة عسكرية سنة 2013 , بأحكام 

تراوحت ما بين 20 سنة نافذة و المؤبد. و في 19 
يوليو 2017  مثل 19 منهم امام محكمة استئناف 

مدنية.
وكانت مجموعة العمل األممية, قد قامت بزيارة 

معتقلي " أكديم إزيك " في 2013.ونددت هيومان 
رايتس ووتش,  و منظمة العفو الدولية, واآللية 

األممية الخاصة المعنية بالتعذيب, في وقت سابق 
, باالعترافات التي انتزعت من المجموعة تحت 

التعذيب, كما شجبت الخروقات التي شابت محاكمة 
2017, و انتقدت الكيفية التي تم بها توقيف 

المعتقلين كردة فعل على نشاطهم  الحقوقي, على 
خلفية احتجاج 15 الف صحراوي على التمييز 

العنصري و االجتماعي الذي يتعرضون له بالجزء 
المحتل من االراضي الصحراوية.

وعلى مدار 12 عاما, يضيف البيان, ناضلت 
عائالت الناشطين الصحراويين المعتقلين بال 

هوادة من أجل اإلفراج عن ابنائها, وأكدت هذه 
العائالت, أن أبناءها لم يعتقلوا, بل تم إختطافهم 
وتعذيبهم كعقاب لنشاطهم. ولقد قامت مجموعة 

العمل األممية المعنية باالعتقال التعسفي  بتوثيق, 
وعلى نطاق واسع, االعتقال التعسفي الذي يطال 

المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان, 
وخلصت إلى أن الصحراويين الذين يطالبون بحق 

تقرير المصير يتعرضون لممارسات عنصرية, 
في خرق للحق في المساواة بين البشر, مبرزة أنه 

يتم الحكم عليهم بأحكام طويلة, بناء على اعترافات 
يتم انتزاعها منهم تحت التعذيب.

ونشرت اللجنة األممية المعنية بالتعذيب, قرارين 
مرتبطين بمعتقلين اثنين من معتقلي "أكديم إزيك", 

هما محمد بولاير وسيدي عبد هللا بهاه, تستنكر 
فيهما تعرضهما للتعذيب وانتزاع اعترافات تحت 

التعذيب, واستغاللها كأدلة  لسجنهما المستمر. 
وخلصت اللجنة األممية المعنية بالتعذيب سلفا,  
لذات االستنتاجات في حالة المعتقل الصحراوي 

النعمة األسفاري, الذي تعرض  لالنتقام كرد فعل 
على تعاونه مع األمم المتحدة.

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية اودعت 
شهر يونيو الماضي أربع شكاوى ضد المغرب 

أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة, 
تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثالثة 

معتقلين ضمن مجموعتي "أكديم إزيك" و"رفاق 
الشهيد الولي".

وشارك في الشكاوى المرفوعة للجنة, كل من 
"المصلحة الدولية من أجل حقوق االنسان" 

و"الحركة من أجل إلغاء التعذيب" إضافة إلى 
فريق عمل يضم المحاميين جوزيف بريهام وجولي 

بالينو ولورنس كريك, و"رابطة حماية السجناء 
الصحراويين بالسجون المغربية".

ال�سحراء الغربية تدين ممار�سات نظام املخزن

�سكوى جديدة �سد املغرب اأمام جمموعة العمل الأممية 

املعنية بالعتقال التع�سفي



وقال مكتب إعالم األسرى، في تصريح 
مقتضب: إن األسيرة سعدية فرج هللا البالغة 

من العمر 68 عاما، من سكان بلدة إذنا 
غرب مدينة الخليل، استشهدت أثناء وجودها 

في الفورة.
 واألسيرة »فرج هللا« أم ألربعة أبناء وأربع 

بنات، واعتقلت في 18 ديسمبر/ كانون 
األول 2021، بعد االعتداء عليها بالضرب، 

قرب المسجد اإلبراهيمي في البلدة القديمة 
من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

 ووجه لها االحتالل تهمة تنفيذ عملية طعن 
في منطقة الحرم اإلبراهيمي، تسببت بإصابة 

مستوطن بجروح، وسبق أن اعتقلها خالل 
االنتفاضة األولى عام 1987، إضافة إلى 

اعتقال إداري آخر في عام 2017.
وقال نادي األسير الفلسطينّي، إن »الرواية 

األولية لظروف استشهاد األسيرة سعدية 
فرج هللا، أنها فقدت وعيها بعد أن انتهت 

من الوضوء، حيث نقلتها األسيرات - فوًرا 
- إلى عيادة سجن الدامون )حيث تقبع،( 

واستشهدت فيها«.
وأوضح نادي األسير، في بيان أن »األسيرة 

األكبر سًنّا بين األسيرات، حضرت جلسة 
محكمة لها، الثالثاء الماضي، على كرسي 

متحرك«. وأضاف، أن محامي األسيرة 
»طالب إدارة سجون االحتالل بعرضها 

على طبيب مختص، بعد أن أثبتت الفحوص 
الطبية ارتفاع السكري والضغط لديها، 

وتراجع وضعها الصحي«. وأكد المحامي، 
وفق ما نقل عنه »نادي األسير«، أن 

نيابة االحتالل، بالرغم من وضع األسيرة 
الصحي، »طلبت في الجلسة إصدار حكم 

بحق األسيرة فرج هللا، لمدة خمس سنوات، 
إال أن الحكم لم يصدر بشكل نهائي«.

وشدد »نادي األسير« على أن »األسيرة 
فرج هللا تعرضت لجريمة اإلهمال الطبي 

والقتل البطيء، التي شكلت السياسة األبرز 
لالحتالل تجاه األسرى، خالل السنوات 

القليلة الماضية، والتي أدت إلى استشهادها 
والعشرات من األسرى«. وبيّن أن 

»األسيرة، كما اآلالف من األسرى، واجهت 
ظروف اعتقال قاسية، بما فيها من عمليات 

تنكيل وسياسات ممنهجة الستهداف األسرى 
جسدًيّا ونفسًيّا«.

وحمل رئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحررين  قدري أبو بكر، حكومة 
االحتالل الصهيوني وإدارة السجون، 

المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسيرة 
سعدية فرج هللا.

وقال »أبو بكر«، في تصريح صحفي: 
»فجعنا صباح هذا اليوم بهذا الخبر الصادم، 

والذي يأتي في سياق الجرائم العنصرية 
االنتقامية بحق أسرانا وأسيراتنا، وإنه لم يعد 

هناك أي خطوط حمراء إال تجاوزتها هذه 
العصابة النازية«. وطالب المجتمع الدولي 

بالخروج عن صمته الالأخالقي والالإنساني، 
والذي يعطي هذا االحتالل كل المساحات 
الرتكاب المزيد من الجرائم بحق األسرى 

في السجون والمعتقالت، وفق قوله.
وتوجد في سجن الدامون 28 فلسطينية 

وواحدة في تحقيق الجلمة، بحسب معطيات 
أوردتها هيئة شؤون األسرى والمحررين، 

أول أمس الجمعة. ووفق مؤسسات مختصة 
بشؤون األسرى؛ تعاني األسيرات في سجن 
»الدامون« ظروفاً اعتقالية صحية ومعيشية 
ونفسية صعبة، ويفتقرن لكل مقومات الحياة.

وتشتكي األسيرات من عدم توفر الخصوصية 
نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار 

الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات 
السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات 
خارج الغرف، ويسمح باستخدامها في أوقات 
محددة، وفقط خالل مّدة الخروج إلى الفورة.

من جهتها، حملت الرئاسة الفلسطينية، سلطات 
االحتالل الصهيوني، المسؤولية كاملة عن 

استشهاد األسيرة سعدية فرج هللا )68 عاما( 
من بلدة إذنا غرب الخليل، مؤكدة أنها تعرضت 

إلهمال طبي متعمد أدى إلى استشهادها.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي وفي مقدمته 
منظمات حقوق اإلنسان ومجلس حقوق 

االنسان والمنظمات النسوية الدولية، بالوقوف 
عند مسؤولياتها الحقوقية واإلنسانية، وفتح 

تحقيق دولي يكشف حقيقة استشهاد األسيرة 
سعدية فرج هللا، وما يتعرض له أسرانا 
البواسل في سجون االحتالل من تعذيب 

واضطهاد وإهمال طبي متعمد، والذي أدى 
إلى استشهاد 230 أسيراً وأسيرة فلسطينية.

وجددت الرئاسة، التأكيد على أن قضية 
االسرى تشكل األولوية لدى الشعب الفلسطيني 

وقيادته، ولن يسمح بالمس بأسرانا االبطال 
وال بعائالتهم مهما كانت الضغوطات.
من جانبها طالبت وزارة الخارجية 

والمغتربين الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي 
في ظروف استشهاد األسيرة سعدية فرج 

هللا )68 عاما( من بلدة إذنا غرب الخليل. 
وحملت الوزارة في بيان لها، أمس، سلطات 

االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهاد 
األسيرة فرج هللا وهي أكبر األسيرات سنا 

في السجون، ليرتفع عدد شهداء الحركة 
االسيرة 230 شهيدا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب 
األحمر الدولي وجميع المؤسسات 

والمنظمات والمجالس األممية المختصة، 
بما فيها مجلس األمن ومجلس حقوق 
اإلنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية 

واألخالقية تجاه ما يتعرض له األسرى 
الفلسطينيون في سجون االحتالل من إهمال 

طبي متعمد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم 

كأسرى حرب وفقا التفاقيات جنيف، 
واإلفراج الفوري عنهم.

تقرير ملجموعة »اأوروبيون لأجل القد�س« 

ير�صد النتهاكات ال�صهيونية

»خطر التهويد يت�صاعد يف 
امل�صجد الأق�صى املبارك«

كشف تقرير لمجموعة »أوروبيون ألجل القدس« عن 4 
مؤشرات تدلل على تصاعد خطر التهويد في المسجد األقصى 

المبارك ومدينة القدس خالل شهر يونيو/ حزيران المنصرم.
وحسب التقرير الشهري الذي يرصد االنتهاكات الصهيونية 

بالمدينة المقدسة، حاولت جماعات المعبد اليمينية مطلع 
يونيو تكريس أداء الطقوس والصلوات التلمودية في المسجد 
األقصى بهدف تحويلها إلى مكتسبات دائمة، عبر 4 وسائل.

وحذرت »أوروبيون ألجل القدس«، أن هذه الممارسات 
تسعى لتكريس التعامل مع المسجد األقصى بعّده معبداً قائماً، 

وذلك بإحياء كل خصوصيات المعبد التي اندثرت باندثاره 
وفق الرواية الدينية، وهو خطر يتجاوز التقسيم الزماني 

والمكاني لألقصى بالقفز إلى الصراع على طبيعة األقصى 
وهويته.

ووفق التقرير، فإن القوات الصهيونية اقترفت )772( انتهاًكا 
خالل شهر يونيو، موزعة على )16( نمطا من انتهاكات 

حقوق اإلنسان.
وجاء في مقدمة هذه االنتهاكات: االقتحامات والمداهمات 

بنسبة 29.5 %، يليها االعتقاالت 22.4 %، وغالبية هذه 
االنتهاكات مركبة.

ورصد التقرير خالل هذا الشهر )50( حادث إطالق نار 
واعتداء مباشر من قوات االحتالل الصهيوني في أحياء 
القدس المحتلة، أدت إلى إصابة 68 مواطًنا بالرصاص 

وقنابل الغاز، فضال عن تعرض أكثر من 77 آخرين للضرب 
والتنكيل المباشر. ووثق تنفيذ قوات االحتالل )228( عملية 
اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خاللها 173 منهم 35 

من األطفال والنساء، واستدعت 29 آخرين، وفرضت الحبس 
المنزلي على 21 مواطًنا.

ورصد فريق »أوربيون ألجل القدس« تنفيذ قوات االحتالل 
)32( عملية هدم، أسفرت عن تدمير 6 منازل أحدها ذاتيًّا، ما 

أدى إلى تشريد 20 مواطًنا، منهم نساء وأطفال. كما وزعت 
ما ال يقل عن 10 إخطارات بالهدم واإلخالء.

وخالل الشهر ذاته، أعطت محكمة صهيونية الضوء األخضر 
لجمعية استيطانية لالستيالء على ممتلكات لبطريركية 

الروم األرثوذكس في شرقي القدس. ويتيح القرار، للجمعية 
االستيطانية االستيالء على فندَقي »إمبلاير« و«بترا« في 

ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالبلدة القديمة ومبنى 
»المعظمية« في البلدة. كما سلبت قوات االحتالل جرافة 

ومعدات بناء في القدس.
ووفق التقرير؛ خالل يونيو استمرت قوات االحتالل في 

تكريس االستيطان والتهويد من 6 قرارات تشمل بناء 820 
وحدة استيطانية جديدة كجزء من مخطط البناء في منطقتين 

جنوب البلدة القديمة، ومخطط جديد يفصل »َحّي المصرارة« 
عن »باب العامود« و«باقي أحياء القدس«، وتنفيذ أعمال في 

»مئذنة قلعة داود«، بمنطقة باب الخليل في القدس القديمة، 
بهدف تهويد وتزوير الحقائق التاريخية.

ورصد التقرير 27 اعتداًء من قوات االحتالل والمستوطنين 
على المسجد األقصى، وإغالق أبواب المسجد والبلدة القديمة 

مرتين، فيما شارك خالل هذا الشهر، 4492 مستوطًنا في 
اقتحام المسجد األقصى، الذي تكرر على مدار 22 يوًما.

وخالل هذا الشهر، برزت -وفق التقرير- إجراءات صهيونية 
خطيرة في المسجد األقصى تؤشر لسياسة التهويد وفرض 

أمر واقع، من ذلك عملية التسوية في الجهة الجنوبية الغربية 
للمسجد األقصى، حيث تعمل سلطات االحتالل على تهيئتها 

وتجهيزها فيما يبدو لتصبح مالئمًة للصالة، وهناك خطر أن 
تتحول هذه التسوية فجأًة إلى كنيٍس داخل المسجد األقصى 

مقابل المصلى المرواني وبمحاذاته تماماً من الجهة المقابلة.
كما برز شبح التهويد عبر الحفريات في منطقة السور 

الجنوبي للمسجد األقصى، وكذلك منطقة القصور األموية، 
وتسجيل األراضي الواقعة ضمن مخطط »الحديقة القومية« 

حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد األقصى، بأسماء 
يهود.

واستمّرت شرطة االحتالل في تنفيذ سياسية اإلبعاد عن 
المسجد األقصى أو مدينة القدس، وخالل هذا الشهر أصدرت 

)22( قرارا باإلبعاد، عن المسجد األقصى وأحياء القدس.
وواصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين في 
القدس المحتلة، وخالل هذا الشهر وثق »أوروبيون ألجل 

القدس« )18( اعتداء نفذها المستوطنون، يضاف لذلك 22 
عملية اقتحام نفذها المستوطنون للمسجد األقصى. كما رصد 

التقرير، 71 حاجًزا ثابًتا وفجائيًّا، و7عمليات إغالق لشوارع، 
وقرار منع سفر و4 اعتداءات للحريات وقمع للصحفيين.

الوكالت
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دويل

خالل الن�صف الأول من العام اجلاري

3 �صهداء و 1896 معتقال من القد�س املحتلة 
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة على يد قوات 

االحتالل الصهيوني خالل النصف األول من العام الجاري ثالثة 
مقدسيين، كما اعتقلت قوات االحتالل 1896 آخرين، خالل نفس 

الفترة من العام، حسب تقرير أصدره »مركز معلومات وادي حلوة« 
في القدس المحتلة، أمس. 

أشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثامين 7 
شهداء مقدسيين في الثالجات, مضيفا أن انتهاكات واعتداءات مختلفة 

من قبل سلطات االحتالل جرت في المسجد األقصى, على مدار 
األشهر الماضية تمثلت بإغالق المسجد ومنع الدخول اليه, وحصار 

للمصلين والمساجد, وضرب واعتقاالت جماعية, وإلقاء القنابل 
الغازية من طائرة مسيرة وأخرى صوتية وأعيرة مطاطية.

كما اعتقلت قوات االحتالل, بحسب التقرير, 1896 فلسطينيا من 
القدس, من بينهم »12 طفاًل« بأعمار أقل من 12 عاًما, و378 

قاصًرا, و93 من اإلناث من بينهن 3 فتيات.ورصد التقرير صدور 
797 قرار إبعاد لمقدسيين, منهم 387 قرار إبعاد عن البلدة القديمة 

بالقدس, و375 قرار إبعاد عن المسجد األقصى المبارك, و15 قرار 
إبعاد عن مدينة القدس, وقراري إبعاد عن الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن 55 قرار إبعاد صدر بحق سيدات وفتيات, 

مشيرا إلى أن سلطات االحتالل أصدرت مئات قرارات اإلبعاد 
لالعتقاالت الميدانية »إبعاد عن مكان االعتقال«, لفترات تراوحت 

بين 3 أيام حتى شهرين.وقال التقرير الفلسطيني إن »جماعات الهيكل 
المزعوم« وبغطاء ودعم حكومي وقضائي, استباحت األقصى بشكل 

كبير, باالقتحامات الجماعية الكبيرة للمسجد وأداء الصلوات العلنية 
الجماعية ورفع األعالم الصهيونية.

وشهد المسجد األقصى خالل يونيو الماضي, اقتحامات واسعة, 
وبلغ عدد المقتحمين خالل يومين 1052 مستوطًنا, فيما حاصرت 

قوات االحتالل المصلين داخل المصلى القبلي واعتدت عليهم ونفذت 
اعتقاالت متفرقة.وخالل اقتحامات قوات االحتالل لألقصى في شهر 

رمضان, واعتالء سطح المصلى القبلي حطمت قوات االحتالل العديد 
من نوافذ المصلى القبلي, واألبواب الخارجية للمصلى, وقطعت 

أسالك السماعات, كما أحدثت حروق في سجاد المسجد بسبب القنابل 
الصوتية.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني, فإن النصف األول من 
عام 2022 شهد اعتقاالت يومية في بلدات وأحياء مدينة القدس, 

واعتقاالت جماعية غير مسبوقة من األقصى وشوارع المدينة خالل 
قمع الفعاليات المختلفة.

الرئا�صة الفل�صطينية توؤكد اأنها تعر�صت لإهمال طبي متعمد

ا�صت�صهاد اأ�صرية فل�صطينية

يف اأحد �صجون الحتالل ال�صهيوين
ا�صت�صهدت الأ�صرية الفل�صطينية امل�صنة �صعدية فرج اهلل، اأم�س، يف �صجن الدامون 

ال�صهيوين، ويف هذا ال�صدد حملت الرئا�صة الفل�صطينية، �صلطات الحتالل ال�صهيوين، 

امل�صوؤولية كاملة عن ا�صت�صهاد الأ�صرية �صعدية فرج اهلل، موؤكدة اأنها تعر�صت لإهمال طبي 

متعمد اأدى اإىل ا�صت�صهادها.



ولد “تاناكا” في اليابان في 2 فيفري 
1882، وتخرج في جامعة “تاكو 

شوكو”، وقضى سنوات عمره المهمة 
ما بين العام 1904 حتى العام 1920 
في الصين، حيث عمل هناك مترجما 
وصحفيا. أخذ اإلسالم يطرق أبواب 

اليابان في نهايات القرن التاسع عشر، 
فقد كانت مساعي االصالح الياباني 

المعروفة بـ”عصر الميجي” ومحاوالت 
االصالح العثماني، يراقب بعضهم 

البعض، ويتابعون تقدمهم في النهوض 
من التعثر للحاق بالغرب، والسعي 

النقاذ كلتا اإلمبراطوريتين الشرقيتين 
من الهيمنة الغربية، وهو ما أتاح لعدد 

من المثقفين اليابانيين اإلطالع على 
اإلسالم بغير تحيزات مسبقة، وبرؤية 
مغايرة عن رؤية االستشراق الغربي، 

ومع انفتاح “عصر الميجي” على 
الخارج، أخذت مؤثرات اإلسالم اآلتية 

من األتراك والصينيين المسلمين والتتار 
المسلمين تتسلل إلى اليابان، ومع التوسع 

التجاري أخذ التجار اليابانيون ينزلون 
األراضي اإلسالمية خاصة “اسطنبول” 
فنمت نخبة صغيرة يابانية ذات اطالع 
على اإلسالم، واعتنق بعضها اإلسالم 

مثل الصحفي “شوتارو نودا” عام 
1891م. 

في بحثها عن “الحج كعالقات دولية: 
حجاج يابانيون إلى مكة بين -1909

1938” ترى المؤرخة التركية 
 Selcuk Esenbel ”سلجوق إسينبل“

أن انتصار اليابان على روسيا في 
معركة ” تسوشيما ” 1905  زاد من 

كثافة حضور اليابان وأخبارها في 
الصحف المشرقية والعربية، فرأى فيها 

المشرقيون نموذجا للحداثة التي من 
الممكن أن يُقتبس منها. 

ومع مطلع القرن العشرين، عرف 
المسلمون اليابانيون طريق الحج، ففي 
العام 1902 كان ” ميتسوتارو ياماوكا 

” أول ياباني يؤدي الفريضة. 
أثناء اقامته في الصين درس “”تاناكا” 
الكونفوشيوسية وأتقن اللغة الصينية، 

وكانت الكونفوشيوسية مدخال العتناقه 
اإلسالم، إذ كان يبحث عن قيم أخالقية 
عليا منبثقة من الشرق، وتأثر بكتابات 

العالم الصيني المسلم “ريوكايكو” 
عن السيرة النبوية، وقام بترجمته من 

الصينية إلى اليابانية بعد إسالمه، حيث 
سمى نفسه “نور محمد”، يقول عن 

بدايات تعرفه باإلسالم:”كنت أبحث عن 
دربي مدة عشرين سنة .. لكني فشلت 

في كل شيء لألسف، فشعرت بالضعف 
يدب في مفاصلي، كما شعرت بأنني ال 
أجد من أثق به، في ذلك الوقت التقيت 

بمحمد النبي، ووجدت القرآن الكريم 
الذي نزل على محمد، ومن هنا عادت 

إلي قوتي، وثقتي بنفسي”. 
سعى “الحاج تاناكا” إليجاد عالقة بين 
اإلسالم وبين الشنتوية، كمدخل للدعوة 
إلى اإلسالم، وكانت الرؤية التي تحكم 

“تاناكا” ومجموعة من المثقفين اليابانيين 
المسلمين أنه ” لكي يزدهر اإلسالم 

في اليابان، يجب أن يفهمه المواطنون 
باستخدام التقاليد اليابانية”، ومن ثم 

سعى هؤالء أن يكون اإلسالم جزءا من 
المشهد والواقع والسياسة في اليابان، 

وكان هذا مدخال مهما إلزالة التوجس 
من اإلسالم، وربما هذا ما سهل فهم 

اليابانيين الذين اعتنقوا اإلسالم للجانب 
الروحي في اإلسالم.

 كان االهتمام بآسيا واسعا في اليابان 
في تلك الحقبة، بسبب تنامي قوة 

اليابان العسكرية ورغبتها التوسعية، 
ومساعيها لحصار التوسع االستعماري 

الغربي في القارة اآلسيوية، وكانت 
الدراسات الصينية واآلسيوية حاضرة 
في الجامعات اليابانية، وتناغم التوجه 

السياسي والثقافي الياباني مع اهتمامات 
“تاناكا” وجهوده لتضمين اإلسالم 

كعنصر فاعل في السياسة الخارجية 
اليابانية، خاصة في التواصل مع مسلمي 

الصين، ومع عمل “تاناكا” محاضًرا 
في جامعة “دايتو بونكا”، كان أحد رواد 

النزعة اآلسيوية الداعية ألن تكون 
اليابان قائدة لتحالف آسيوي واسع. 

ومع العام 1924، كتب “الحاج تاناكا” 
رؤيته في الصحف اليابانية في كثير 

من قضايا السياسة الدولية التي تخص 
اليابان واإلسالم على حد سواء، وكان 
مقتنعا بالعمق الروحي في الحضارات 
والثقافات الشرقية، ومن هذا المنطلق 

سعى إليجاد روابط بين اإلسالم والثقافة 
اليابانية واآلسيوية، وكان يؤكد للسلطة 

في اليابان أن اإلسالم مفيد لها في تقوية 
اليابان كإمبراطورية والتأسيس للوحدة 

اآلسيوية. 
تاناكا ورحلة الحج

 بعد إسالمه عام 1924، تلقى “الحاج 
تاناكا” خبر سفره للحج أثناء وجوده 
في الصين، واستغرقت رحلته للحج 
ستة أشهر، وفي العام التالي أصدر 
كتابه الذي يلخص فيه رحلته، وقدم 

تعريفا لإلسالم، وقصة إسالمه، وبعضا 
من تعاليم اإلسالم، ومن الطريف أنه 

أرجع سبب تسميته بعنوان “رحلة 
الحج: السحاب األبيض الطافي على 
صفحة األفق” إلى رؤيا، فيذكر أنه 
رأى في منامه أنه يقف على أعلى 

قمة مرتفعات “بامير” Pamir ضمن 
جبال “هندوكوش” في وسط آسيا، لكنه 

لم يستطع أن يحقق هذا الحلم، وكان 
تفسيره لهذا الحلم، هو قدومه إلى جبل 
عرفات، ومشاهدة الحجيج في مالبس 

إحرامهم البيضاء، وكأنهم سحاب أبيض 
يطفو على صفحة األفق. في كتابه 

“طرائف الحجيج” يورد الدكتور “عثمان 
أبو زيد” حكاية عن معاناة “تاناكا” أثناء 
رحلته للحج، عام 1924، فقد قدم في 
الرحلة )95( حاجا صينيا وآسيويا في 

باخر إلى جدة ومنها انتقلوا على ظهور 
الدواب إلى مكة المكرمة، وفي ظل هذا 
الجو الحار الذي لم يعتادوا عليه تعرض 
الكثير منهم لألمراض والموت، ولم يعد 

منهم إلى عدد قليل . كان رحلته للحج 
نموذج للكتابة األدبية، فقد كان “تاناكا” 

شاعرا، وكتب عن رحلته قائال: “الصبر 
يصنع الحقيقة”، وربما هذا ما جعله 

يصبر على المشاق.

اأركان وواجبات احلج

احلاج تاناكا الياباين 
ورحلته للبقاع املقد�سة

األركان جمع الركن وهو ما يتوقف عليه صحة 
العمل وهو جزء منه، أما الركن في الحج فهو الذي 
ال يتم الحج إال به، فمن ترك ركناً من أركان الحج 
فإنه لم يتم حجه، حتى يأتي به. أما واجبات الحج 

فهي ما يجزئ الدم بتركها. وهذا المقال يتناول أركان 
وواجبات الحج مختصرة فيما يأتي. 

أركان الحج
1 – اإلحرام: وهو نية الحج وقصده؛ ألن الحج 

عبادة محضة فال يصح بغير نية بإجماع المسلمين، 
واألصل في ذلك قول النبي  صلى هللا عليه وسلم: 
)إنما األعمال بالنيات(، والنية محلها القلب، لكن 

األفضل في الحج النطق بها، ُمَعيِّناً النسك الذي نواه، 
لثبوت ذلك من فعله صلى هللا عليه وسلم.

 2 – الوقوف بعرفة: وهو ركن باإلجماع، ودليله 
قوله صلى هللا عليه وسلم: )الحج عرفة(، ووقت 

الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلوع فجر 
يوم النحر.

 3 – طواف الزيارة: ويسمى طواف اإلفاضة، 
ألنه يكون بعد اإلفاضة من عرفة، ويسمى طواف 

الفرض، وهو ركن باإلجماع؛ لقوله تعالى: )ثُمَّ 
ُفوا ِباْلَبْيِت  وَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْليُوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّ

اْلَعِتيِق( ]الحج: 29[.
 4 – السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن؛ لحديث 

عائشة رضي هللا عنها قالت: ما أتم هللا حج امرئ وال 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وقوله – َصلَّى 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -: )اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي(. هللاَّ

 واجبات الحج
 1 – اإلحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.

 2 – الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ ألن 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم – وقف إلى الغروب  النبي – َصلَّى هللاَّ

-كما سيأتي في صفة حجته-، وقال: )خذوا عني 
مناسككم(.

 3 – المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم – ذلك. إن وافاها قبله؛ لفعله – َصلَّى هللاَّ

 4 – المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
 5 –  رمي الجمرات مرتباً.

 6 – الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: )ُمَحلِِّقيَن 
ِريَن( ]الفتح: 27[، ولفعله – َصلَّى  ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، وأمره بذلك. هللاَّ
 7 –  طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ 

لحديث ابن عباس رضي هللا عنهما: )أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن المرأة 

الحائض(. فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً 
أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن 

عباس رضي هللا عنهما أنه قال: )من نسي من نسكه 
شيئاً أو تركه فليرق دماً(.
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عرفة.. التاريخ والعبادة
ي  ي عرفة بهذا االسم؛ ألن الناس يتعارفون به، وقيل: ُسمِّ ُسمِّ

بذلك؛ ألن جبريل طاف بإبراهيم- عليه السالم- كان يريه المشاهد 
فيقول له: أََعَرْفَت؟ أََعَرْفَت؟ فيقول إبراهيم: َعَرْفُت، َعَرْفُت. وقيل: 

ألن آدم-عليه السالم- لما هبط من الجنة وكان من فراقه حواء ما 
كان فلقيها في ذلك الموضع؛ فعرفها وعرفته. وُعِرَف كذلك باسم 

عرفات، كما قال تعالى: } فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند 
المشعر الحرام { البقرة : 198. 

ي بجمع، وقال بعد أن أورد  وقال العمري: عرفات علم للموقف ُسمِّ
بعض األقوال الواردة في سبب تسميتها بعرفة وعرفات: وهي من 

األسماء المرتجلة؛ ألن عرفة ال تعرف في أسماء األجناس. 

ماهي حدود عرفة ؟ 
وحدود عرفة كما قال ابن عبَّاس: حدُّ عرفة من الجبل المشرف 
على بَُطن عرفة )هو بطن عرفة هو ما بين العلمين الذين هما 
حد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم( إلى جبال عرفة إلى 

الوصيق )والوصيق هو موضع أعاله لكنانة وأسفله لهذيل( إلى 
ملتقى الوصيق إلى وادي عرفة قال: وُموْقَنى النبي- صلى هللا عليه 
ى هذا  وسلم- عشية عرفة بين األجبل النبعة والنبيعة والنابت )ويسمَّ

الُموْقَنى( )اآلل( على وزن هالل ويُعَرف اليوم بـ”جبل الرحمة”. 
ي اآلل؛ ألن  والتبعة: واحدة تبع شجر تعمل منه الغسي، وقيل ُسمِّ
الحجيج إذا رأوا ألو، أي اجتهدوا؛ ليدركوا الموقف. وعلى جبل 

الرحمة مسجد ومنبر لوقوف الخطيب عشية يوم عرفة، وكان هذا 
الجبل صعب المرتقى؛ فسهله الوزير الجواد األصفهاني، وبنى فيه 

مسجًدا ومصبًّا للماء. 
وعرفة أو عرفات ميدان واسع أرضه مستوية يبلغ نحو ميلين 

طوال في مثلهما عرضا، وكانت عرفة قرية، فيها مزارع وخضر، 
وبها دور ألهل مكة، أما اليوم فلم يبق لهذه الدور من أثر، وموضع 

ى كما قال ياقوت )العّرف( بتشديد الراء  الوقوف بعرفة يُسمَّ
وعرفة كلها موقف، وقد حدد الفاسي موقف النبي- صلى هللا عليه 
وسلم- فقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف، وهي من 
وراء الموقف، وهي التي عن يمينها، ووراؤها صخرتان متصلتان 

ى بجبل الرحمة، وال فضيلة للوقوف على  بصخر الجبل الُمسمَّ
الجبل الذي يَُقال له جبل الرحمة بعرفة. أقرأ أيضا : الحج والعمرة 

ماذا جاء في األثر عن منبر عرفة ؟ 
عن عمرو بن دينار قال: رأيُت منبر النبي- صلى هللا عليه وسلم- 

في زمان ابن الزبير ببطن عرفة؛ حيث يصلي اإلمام الظهر 
والعصر عشية عرفة، مبنيًّا بحجارة صغيرة وفي رواية صغار، قد 

ذهب به السيل؛ فجعل ابن الزبير منبًرا من عيدان. وعن يزيد بن 
شيبان قال: كنَّا في موقف لنا بعرفة قال: فأتانا ابن مربع األنصاري 

فقال: إني رسوُل رسوِل هللا –صلى هللا عليه وسلم- إليكم، يأمركم 
أن تقفوا على مشاعركم هذه؛ فإنكم على إرٍث من إرِث إبراهيم- 

عليه السالم.
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معدل االإ�صابة يتراوح يتراوح ما بين 2 اإلى 3 حاالت لكل 100 �شاكن

مر�ض ال�ضدفية..�ضرورة اإدراج 
اأدوية جديدة بال�ضوق الوطنية
�صدد البروف�صور اأحمد �صهاد مخت�ض في االأمرا�ض الجلدية بالموؤ�ص�صة 

اال�صت�صفائية الجامعية بق�صنطينة، على �صرورة اإدراج االأدوية الجديدة 

المعالجة لل�صدفية بال�صوق الوطنية.

االعتداء على عاملتين بم�صت�صفى بني م�صو�ض

 اإيداع المتهم الحب�س الم�ؤقت بجناية القتل العمدي
تم أول أمس إيداع المتهم باالعتداء 
على عاملتين بالمستشفى الجامعي 

بني مسوس، أدى إلى وفاة 
إحداهما وإصابة األخرى بجروح 

بليغة، الحبس المؤقت بجناية 
القتل العمدي مع سبق اإلصرار 
والترصد، حسب ما أفاد به بيان 

لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر 
مراد رايس.

وأوضح البيان أنه »بعد إيقاف 
المشتبه فيه واستجوابه من طرف 

مصالح الضبطية القضائية 
واسترجاع أداة الجريمة واستيفاء 

جميع اإلجراءات، تم يوم 
الخميس الفارط تقديمه أمام النيابة 
الستجوابه حول الوقائع المنسوبة 

إليه لتتم بعدها متابعته وإحالته 
أمام قاضي التحقيق من أجل جناية 

القتل العمدي مع سبق اإلصرار 
والترصد إضرارا بالضحية )ب-
ف( وجناية محاولة القتل العمدي 

مع سبق اإلصرار والترصد 
إضرار  بالضحية )ش-م(، وهي 

األفعال المنصوص والمعاقب عليها 
بالمواد -254-255-256-261

30 من قانون العقوبات مع التماس 
إصدار أمر ايداع في حقه«.

وإثر ذلك --يضيف البيان-- »أمر 
قاضي التحقيق، بعد استجواب 

المتهم عند الحضور األول، 
بإيداعه الحبس المؤقت«. وكان 
المشتبه فيه »قد اعترف، أثناء 

سماعه على مستوى مصالح 

الضبطية القضائية وأمام وكيل 
الجمهورية، بقيامه باالعتداء على 
الضحيتين بواسطة سالح أبيض 

ثم الذ بالفرار إلى غابة باينام 
أين أخفى أداة الجريمة داخل 

األحراش، مؤكدا أنه ال تربطه أي 
عالقة بالضحيتين وأنه لم يسبق 
له أن كان على معرفة بهما وال 

بمكان عملهما<<.  
وكانت التحريات المعمقة التي 

قامت بها مصالح المقاطعة الغربية 
للشرطة القضائية تحت إشراف 
وكيل الجمهورية »قد مكنت من 
تحديد هوية المشتبه فيه. ويتعلق 
األمر بالمسمى )ب-م( البالغ من 

العمر حوالي 31 سنة والمقيم 
بسيدي يوسف بني مسوس، الذي 

وبعد الترصد له ومراقبته تم القبض 
عليه بالقرب من مكان إقامته«، وفقا 

لما أورده المصدر ذاته.
يذكر أنه وتطبيقا ألحكام المادة 11 

من قانون اإلجراءات الجزائية، 
وفي إطار التحقيق األولي المفتوح 

بخصوص قضية القتل العمدي 

التي وقعت ببلدية بني مسوس، 
والتي راح ضحيتها عاملتين 

بالمستشفى الجامعي ببني مسوس، 
األولى وافتها المنية متأثرة 

بجراحها والثانية ال تزال تحت 
المراقبة الطبية بنفس المستشفى 

بسبب اإلصابات البليغة التي 
تعرضت لها جراء االعتداء، كان 

قد تم، أمس األربعاء، إلقاء القبض 
على الفاعل من طرف مصالح 

المقاطعة الغربية للشرطة القضائية 
كما تم ضبط أداة الجريمة المتمثلة 

في خنجر وساطور.
وتعود وقائع القضية -يستطرد 
البيان- إلى »تاريخ 28 جوان 
الجاري، حوالي الساعة الثامنة 
صباحا، بينما كانت الضحيتان 

متوجهتان من مقر سكنهما الواقع 
بحي وادي البرتقال بني مسوس 

إلى مكان عملهما بالمستشفى 
الجامعي بني مسوس، ليقوم 
شخص عند وصولهما على 

مستوى الطريق المحاذي لمقبرة 
عيسات إيدير بمباغتتهما والتهجم 

عليهما بعدة طعنات بواسطة 
سالح أبيض، حيث أصاب 

الضحية المتوفاة بطعنة على 
مستوى الظهر، في حين أصاب 

الضحية الثانية بطعنة على مستوى 
الظهر وأخرى على مستوى يدها 
اليسرى ثم الذ بالفرار إلى وجهة 

مجهولة«.
ع.ط

أكد ذات األخصائي انه »في الوقت الحالي يوجد 
نوعان فقط من األدوية الموجهة لعالج الصدفية 

بالجزائر« أي ما يعرف باللغة الالتينية )البيوترابي( 
في الوقت الذي يوجد فيه بالدول الغربية 12 نوعا من 
هذه األدوية، داعيا إلى »ضرورة إدراج هذه األنواع 

الجديدة« ضمن قائمة األدوية الموجهة لعالج الصدفية.
وتعد الصدفية من بين األمراض الوراثية المزمنة 

الشائعة في العالم، حيث يوجد وفق معطيات المنظمة 
العالمية للصحة ما بين 250 إلى 300 مليون حامل 

لهذا المرض المزعج نظرا لألعراض التي يتسبب 
فيها وظهوره بمختلف مناطق الجسم حسب الحاالت.
ويظهر هذا المرض الجلدي حسب الحاالت في شكل 
بقع قشرية حمراء مثيرة للحكة غالبا ما تظهر على 

الركبتين وجدع الجسم وفروة الرأس كما تظهر كذلك 
هذه األعراض على األظافر لتجعلها سميكة أو بها 

حفر ويتسبب هذا المرض في تورم المفاصل أو تيبسها 
ويحدث أزمات حكة ظرفية قد تهدأ وتختفي لفترة 

لتثور مجددا.
أما معدل اإلصابة بمرض الصدفية بالجزائر فانه ال 

يختلف -حسب البروفسور شهاد- عن بقية دول العالم 
حيث »يتراوح معدل اإلصابة ما بين 2 إلى 3 حاالت 

لكل 100 ساكن، نسبة 20 بالمائة من هذه الحاالت 
تعاني من الصدفية الحادة« التي تؤثر سلبا على نوعية 

حياة المرضى كما يصيب هذا المرض كل الفئات 
العمرية من الجنسين.

وفيما يتعلق بالعالج قال ذات األخصائي أنه »ال يمكن 
الشفاء تماما من هذا المرض الوراثي المزمن الذي 

ال يوجد له عالج وإنما فيه بعض أنواع األدوية مثل 
الكريمات التي تساعد على ترطيب المنطقة المتضررة 

والتخفيف التدريجي من حدة الحكة لدى المصابين 
به والمساعدة على التعايش مع هذا المرض بشكل 

أفضل«.
وقد يتسبب هذا المرض في انزعاج كبير للمرضى 

خاصة وانه يظهر على مختلف مناطق الجسم حسب 
الحاالت مما يؤدي إلى القلق وعدم قدرة حامله على 

أداء مهامه اليومية على أحسن وجه سواء كان الطفل 
تلميذا أو الكاهل عامال.

ع.ط

الإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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البريد االإلكتروني: 
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المدية

الدرك يطيح ب�شبكة اإجرامية 
تحترف تزوير العملة ال�طنية

في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها عبر إقليم 
إختصاص المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالمدية، وبناءا 

على معلومات واردة إلى فصيلة األبحاث مفادها وجود 
جماعة إجرامية تحترف تزوير العملة الوطنية وترويجها 

عبر البلديات التي تحتضن أسواقا أسبوعية للماشية، مستغلين 
في ذلك إقتراب موعد عيد االضحى المبارك وذلك بتسريب 

المبالغ المزورة في عمليات بيع و شراء الماشية، حيث 
واستغالال لمختلف تقنيات التحري التقنية والعلمية تم وضع 

حد لشخصين تتراوح أعمارهما مابين 49 و50سنة، ينشطان 
ضمن هذه الشبكة وحجز مبلغ مالي مزور قدره 622000 

) ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار جزائري( وبعد إستيفاء 
جميع االجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد 

وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري عن جنايتي 
تكوين جمعية أشرار وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني 

في االقليم الوطني وطرحها للتداول.
ع.بكيري

الجزائر العا�صمة

 149 مفت�س �شرطة ي�ؤدون 
اليمين القان�نية

أدى، أمس، بالجزائر العاصمة، 149 مفتش شرطة اليمين 
القانونية، وذلك بعد تلقيهم تكوينا متخصصا لمدة ثالثة 

أشهر متواصلة، حسب ما أورده بيان للمديرية العامة لألمن 
الوطني. وأوضح ذات المصدر أن هؤالء المفتشين الذين 

ينتمون الى ثالث دفعات من مدارس شرطة الصومعة, عنابة 
وسيدي بلعباس, »تحصلوا على صفة الضبطية القضائية 

بعد انتهاء مسارهم التكويني الذي شمل مجاالت القانون العام 
والخاص, حقوق اإلنسان, اإلجراءات الجزائية والتطبيقية, 

الشرطة العلمية والتقنية ومبادئ حفظ النظام العام«.
ق و

الم�صيلة:

ت�قيف ع�شابة اأحياء ب�شيدي عي�شى
أوقف عناصر الشرطة القضائية ألمن دائرة سيدي عيسى 

بأمن والية المسيلة أربعة  أشخاص )معتادي اإلجرام( 
تتراوح أعمارهم مابين 26 و 40 سنة لتورطهم في تكوين 

عصابات أحياء،حسبما أفاد به بيان صدر أمس عن خلية 
اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني. 

 وذكر البيان أن هذه العملية جاءت بعد حدوث شجار بين 
مجموعة من األشخاص بأحد أحياء مدينة سيدي عيسى، 

مستعملين فيه أسلحة بيضاء )سيوف(، ليتم على الفور وضع 
خطة أمنية مكنت من توقيف المشتبه فيهم األربعة باحترافية 

وتحويلهم إلى المقر الستكمال جميع اإلجراءات القانونية.
وأضاف البيان أنه  تم تقديم المشتبه فيهم األربعة أمام الجهات 

القضائية المختصة، أين صدر في حقهم جميعا أمر إيداع 
بمؤسسة إعادة التربية بسيدي عيسى.

ق و

..ومداهمات اأمنية لمحاربة الإجرام 
نظمت، مؤخرا، مصالح أمن والية المسيلة  وكذا مصالح أمن 

دوائر كل من بوسعادة، سيدي عيسى، مقرة، حمام الضلعة، 
عين الملح، جبل امساعد، بن سرور، سيدي عامر، أوالد 
سيدي ابراهيم، امجدل، والخبانة  ،بتنظيم عمليات شرطية 
مشتركة )مداهمات( بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، 

سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي كبيرين، وذلك في إطار 
محاربة كافة أشكال اإلجرام الحضري.

ومست هذه العملية األماكن المشبوهة وأوكار الجريمة 
وشملت عدة أحياء على مستوى قطاع اإلختصاص، تم خاللها 

نصب حواجز مراقبة متنقلة ودوريات عبر مختلف الطرق 
الرئيسية والفرعية ومداهمة النقاط المشبوهة.

وحسب ما أفادت به  خلية اإلتصال والعالقات العامة بأمن 
والية المسيلة في بيان لها ،فقد تم  تنقيط 482  شخصا، 
باإلضافة إلى تفتيش ومراقبة 240 مركبة، مع توقيف6 

أشخاص وإنجاز ملفات قضائية ضدهم لتورطهم في قضايا 
تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، قصد االستهالك، 

حيازة سالح أبيض محظور، دون مقتضى شرعي.
ومكنت هذه العمليات من حجز 175 وحدة من األلعاب 

النارية مختلفة األنواع،  كميات من المخدرات )كيف معالج( 
والمؤثرات العقلية، باإلضافة إلى سالح أبيض  )خنجر(، مع 

تحرير 52 مخالفة وجنحة مرورية.
وفي إطار متصل عززت مصالح أمن والية المسيلة تواجدها 
الميداني لتأمين المواطنين عبر مختلف األماكن العمومية التي 

تشهد توافد للمواطنين خاصة في الفترات الليلية، مع وضع 
تشكيالت تسهر على ضمان انسيابية حركة المرور.

محمد قرين

جونز هوبكنز

 اإ�شابات ك�رونا ح�ل العالم 
تتجاوز الـ548 ملي�نا

ذكرت جامعة /جونز هوبكنز/ األمريكية، أن 
حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19( حول العالم، ارتفعت 
إلى 548 مليونا و474 ألفا و889 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية 
نشرتها عبر موقعها اإللكتروني-, يوم 

السبت, بأن إجمالي الوفيات جراء اإلصابة 
بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ماليين 

و337 ألفا, و805 وفيات.
وأوضحت, أن الواليات المتحدة سجلت 

أكبر عدد من حاالت اإلصابة حول العالم, 
والتي بلغت أكثر من 87.8 مليون إصابة, 

في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 
مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية, تليها 

البرازيل بأكثر من 32.4 مليون.
ووفقا ألحدث البيانات, تصدرت الواليات 

المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات 
جراء اإلصابة بالفيروس بأكثر من مليون 

وفاة, تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ671 
ألفا, و700 وفاة, ثم تأتي الهند في المرتبة 

الثالثة بإجمالي 525 ألفا, و168 وفاة.

انتخاب �شريف بن حبيل�س 
نائبا لرئي�س منظمة 
التاأمينات الإفريقية

تم انتخاب المدير العام للصندوق الوطني 
للتعاون الفالحي, شريف بن حبيلس, نائبا 
لرئيس منظمة التأمينات اإلفريقية, حسبما 

أعلنته الشركة العمومية للتأمين. وأشار 
المصدر نفسه الى أنه خالل الجمعية 

العامة لمنظمة التأمينات االفريقية, المنعقدة 
بنيروبي, تم أيضا انتخاب الصندوق الوطني 
للتعاون الفالحي في اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التأمينات االفريقية التي ستعقد جمعيتها 
العامة المقبلة في الجزائر في مايو 2023.
ومن بين القرارات الرئيسية التي اتخذت 
خالل هذه الجمعية العامة, تغيير القانون 
األساسي لهاته المنظمة االقليمية لتصبح 
منظمة دولية.وخالل هذا اللقاء, أوصى 

أيضا المشاركون بترقية التأمينات في القارة 
االفريقية , مبرزين أهمية هذا القطاع كرافد 
للتنمية االقتصادية و االجتماعية في القارة. 

ورافع المشاركون ألجل إشراك أكبر 
للسلطات العمومية في دعم قطاع التأمينات.
بمنا�صبة االحتفال بالذكرى 

ال�صتين لعيد اال�صتقالل

بنك الجزائر ي�شدر قطعة 
معدنية بقيمة 200 دج

يصدر بنك الجزائر، بمناسبة االحتفال 
بالذكرى الستين لعيد االستقالل، قطعة نقدية 
معدنية تذكارية بقيمة 200 دينار جزائري، 

حسب ما جاء في الجريدة الرسمية 
في عددها 43 الصادر في 22 جوان 

المنصرم. وجاء في وصف القطعة النقدية, 
أنها تتشكل من طوق خارجي نحاسي نيكلي 

لونه رمادي فوالذي و من قلب برونزي 
مرصع داخل هذا الطوق و من لون أصفر.

ويظهر على وجه القطعة النقدية رمز الذكرى 
60 لالستقالل كما ترمز القطعة  لعصرنة 

واحترافية مختلف أسلحة الجيش الوطني 
الشعبي والتي تتمثل في طائرة حربية ، 

منصة صواريخ مضادة للطيران، دبابة، 
سفينة حربية الكل مطبوع داخل الطوق على 
الجزء األيسر من القطعة النقدية، كما تظهر 

القطعة النقدية في جزئها األيمن صورة 
مجاهد من جيش التحرير الوطني وعسكري 

من الجيش الوطني الشعبي.
ومكتوب على القطعة عيد االستقالل الوطني 

بالغة الوطنية و العلم الوطني رمز السيادة 
الوطنية فوق بعضهما و 5 جويلية و -1962
2022 أسفل  القطعة النقدية، كما طبع داخل 

طوق القطعة على كامل محيطها التواريخ 
الثالثة : الهجري، والميالدي واألمازيغي 
,الكل محاط باطار دائري مرصع بستين 

نجمة على كامل محيط القطعة، ترمز الى 
60 سنة من االستقالل، كما يظهر على ظهر 

القطعة رقم 200 منمنما.
ق و
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