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لقرب الم�سافة من اأوروبا وتوفرها على البنية التحتية

الجزائر �ستوؤدي دورا محوريا في اإنتاج وت�سدير الهيدروجين
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اأكثر من 229 األف تلميذ تح�سلوا على تقدير 

وت�سجل اأكثر من 5 اآلف غائب

الإفــراج عــــن نتائــــــج  
 "البيــام" ون�سبــة النجــاح 

تفــــوق 59 بالمائــــــــــة

ثالثة تم اإنجازها 

بالجزائر العا�سمة، 

واحدة بولية وهران 

واأخرى بولية اأم البواقي

03

م�ساهد خيالية وتجاوب دولي مع حفل افتتاح الألعاب

الجزائر تنجح في احت�سان المتو�سط

دخول خم�س وحدات لإنتاج اأدوية ال�سرطان حيز الخدمة ال�سهر المقبل



يبدو أن السنوات السبعة التي قضتها مدينة وهران 
للتحضير الحتضان الطبعة الـ19 من العاب البحر 
األبيض المتوسط، لم تذهب سدا، فقد صنع الحفل 

الخرافي الذي احتضنه مركب ميلود هدفي أول 
امس الحدث عربيا وعالميا، وتسابقت الصحافة 

الدولية على اإلشادة بالتنظيم المحكم للحدث، 
كما توالت الشهادات اإليجابية والمثمنة من قبل 

ضيوف الجزائر، الذين أعربوا عن إعجابهم 
بحفاوة االستقبال واحترافية التعامل مع وفود 

الدول الـ26 المشاركة في العرس المتوسطي، 
كما برهنت بالدنا أنها قادرة على استضافة هذا 
الكم من الرياضيين الذين تجاوز عتبة الـ3000 

رياضي  ستشارك في مختلف الرياضات الفردية 
والجماعية، ووضعت حدا للشائعات والمكائد التي 

حاولت عبثا الترويج لفشل عرس الجزائر، فجاءها 
الرد صوتا وصورة، وأي صورة! مشاهد خيالية 

زينت سماء الباهية وهران بألوان العلم الجزائري 
وجسدت تاريخ وحضارة هذا الوطن التي يؤكد في 

كل مرة أنه "البلد القارة" بتاريخه وأبنائه وقيادته 
الرشيدة.

وتضمن الحفل عشرين لوحة، كانت أولها 
العمل الفني المعنون بـ "الجزائر من إفريقيا 

إلى المتوسط" تحاكي البعد التاريخي للجزائر 
والجزائريين وتجذرهم ككيان ونفوذ في منطقة 

حوض البحر المتوسط، وإسهام الشخصيات 
الجزائرية في الحضارة اإلنسانية على مستوى 

الحوض المتوسطي، كما استمتع الحضور 
والمشاهدون بحفل استعراضي باأَلضواء 

واالستعراضات الفنية تضمنت موسيقى إيقاعية 
وعرضا باأللعاب النارية واستعراضات فلكلورية 

ضمن عمل فني متكامل استعملت فيه أحدث 
التكنولوجيات العالمية  ليختتم الحفل بتقديم 500 

كاميرا "درون" في عرض زين سماء الملعب جسد 
من خالله كل الرياضات التي ستكون حاضرة 

خالل دورة وهران.

"حتي� اجلزائر"... �شع�ر ب�ألف معنى

صنعت جملة "تحيا الجزائر" التي ختم بها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون إعالنه اإلنطالق 

الرسمي أللعاب البحر المتوسط، الحدث، فالنبرة 
الواثقة التي تحدث بها الرئيس تبون، جاءت 
"رصاصة رحمة" لكل المرضى المتربصين 
ببالدنا الذين سعوا بكل الطرق الرخيصة إلى 

التقليل من اهمية الحدث والترويج لفشل الموعد 
المتوسطي على أرض الجزائر، فناب الشعار 
المقصود عن ألف سالح وكان أفضل رد على 
هؤالء، لتستحق جملة الرئيس تبون أن تكون 

"لقطة الحفل" بامتيار فقد عجت مواقع التواصل 
االجتماعي بالتعاليق المشيدة بتصرف رئيس 

الجمهورية والداعمة لجهوده من أجل المضي قدما 
نحو إعادة الجزائر إلى السكة الصحيحة وترسيخ 
مكانتها بين األمم، والتصدي ألي طرف قد تخول 

له نفسه التربص بأمن بالدنا واللعب على وتر 
إشاعة الفتن.

 األع�ب املتو�شط ب�شرة خري

 قبيل انعق�د "القمة العربية"

وإن اختلف المضمون، وتباينت األهداف، إال أن 
احتضان الجزائر أللعاب البحر األبيض المتوسط 

يتقاطع مع التحضير الحتضانها القمة العربية 
شهر نوفمبر المقبل، فقد برهنت الجزائر أنها بالد 

المواعيد الكبرى، وما النجاح الباهر الذي حققه 
حفل افتتاح العرس المتوسطي إال دليل جديد على 

أن الموعد العربي سيكون إيجابيا بامتياز وأن 
الجزائر ستكون في حجم التحدي وستدير قمة 
عربية إيجابية قد تكون األفضل من بين جميع 

الدورات السابقة، بالنظر إلى مكانتها الجيوسياسية 
واإلقليمية والسمعة الطيبة التي تحظى بها  لدى 
مختلف الدول التي تجمع على رصانتها ورشادة 

مواقفها.

اأخالق اجلزائريني تقطع األ�شنة الفتنة

وجاء حفل االفتتاح الذي بث على المباشر عبر 
القناة التلفزيونية الوطنية وبعض القنوات العربية، 

ليقطع ألسنة المّدعين ويفحم الحاقدين، الذين 
ادعوا بهتانا منع الجزائر دخول بعض الوفود 

إلى أراضيها وعلى رأسهم الوفد المغربي، الذي 
سارعت وسائل إعالمية مخزنية إلى إطالق مثل 
هذه االدعاءات التي سرعان ما كذبتها وفضحتها 
زغاريد الجزائريين الذين كانوا في استقبال الوفد 
المغربي بمطار أحمد بن بلة بوهران، فضال عن 
التفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور مع الرياضيين 
المغاربة لحظة دخولهم أرضية ملعب ميلود هدفي 

بوهران، كما فندت شهادات الوفد المغربي كل 
االدعاءات حيث أكد الرياضيون انبهارهم بحفاوة 

االستقبال التي قالوا إنهم "لم ينتظروها".

 اأف�شل حفل افتت�ح 

يف ت�ريخ األع�ب املتو�شط..

بدورهم، لم يتوان معلقو القنوات العربية الناقلة 
لحفل افتتاح ألعاب البحر األبيض المتوسط، عن 
التعبير عن مدى إعجابهم وانبهارهم باالحترافية 
التي ابانها منظمو الحفل، والمشاهد الخيالية التي 

صنعتها جهود شبابنا المبدع، ففي تعليقه على 
الصور الفنية التي جسدتها طائرات "الدرون" 

واللمسة التاريخية والحضارية التي طغت على 
الحفل لتعكس مدى تجذر الجزائر ومدينة وهران 
عبر التاريخ، وصف معلق قناة "بي إن سبورت" 

القطرية حفل وهران، بـ"أفضل حفل افتتاح في 
تاريخ ألعاب البحر األبيض المتوسط"، ليختم 
بالقول "إن الجزائر شرفتنا بما تقدمه"، وهو 

مادعمه زمالؤه في باقي القنوات الذين تسابقوا 
على اإلشادة باحترافية الجزائر وأجمعوا على 

نجاح الحفل والحدث المتوسطي من مختلف 
الجوانب.

أجمعت مختلف التقارير والدراسات األخيرة، بأن 
الجزائر تعتبر مصدرا إلنتاج وتصدير الهيدروجين، ما 
يجعلها تحت أنظار عديد الدول األوروبية، التي تسعى 
للتوجه نحو اإلعتماد على طاقة نظيفة بديلة عن النفط 

والغاز.
وفي هذا الصدد، قال صالح مهدي عضو مجلس 

الهيدروجين العالمي ورئيس المجموعة الصناعية في 
منظمة هيدروجين أوروبا، بأن الجزائر على رأس 
الدول، التي ينتظر منها أن تلعب دورا محوريا في 

إنتاج وتصدير الهيدروجين، حسب ما كشف عنه في 
تصريحات لمنصة الطاقة.

وتوقع رئيس المجموعة الصناعية في منظمة هيدروجين 
أوروبا، أن تؤدي كل من الجزائر، السعودية والمغرب 
وكذا مصر دورا مهما في إنتاج وتصدير الهيدروجين، 

مشيرا إلى أن المنطقة مهيأة للريادة في هذه الصناعة 
الناشئة، مثلما أدت لسنوات عديدة دورا محوريا في 

أسواق الطاقة التقليدية من نفط وغاز لعدة أسباب، من 

أهمها توافر الموارد الطبيعية الرخيصة من طاقة شمسية 
وطاقة رياح.وأضاف صالح مهدي، بأن العائق األكبر 
لصناعة الهيدروجين في الوقت الراهن يتمثل في عملية 
النقل بين األسواق المنتجة والمستهلكة، لذا فإن فإن كل 

من الجزائر، السعودية، المغرب ومصر، تعتبر األفضل 
في ظل قربها وارتباطها بالسوق االستهالكية األوروبية، 

ما يجعلها مهيأة لتؤدي دورا محوريا مهما جدا في 
الصناعة العالمية للهيدروجين.

ويقدر حجم ما تسعى الدول األوروبية الستيراده من 
الهيدروجين، حسب البيانات الصادرة عن المفوضية 
األوروبية، أزيد من 10 ماليين طن من الهيدروجين 

بحلول عام 2030، ما يجعل الباب مفتوحا أمام الدول 
التي تريد تصدير الهيدروجين إلى االتحاد األوروبي، 

والتي تتصدرها دول البحر األبيض المتوسط، لما تمتاز 
به من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية ووجود البنية التحتية الالزمة ، والقرب من أهم 

سوق للهيدروجين.

وبخصوص التحديات التي تواجه صناعة الهيدروجين، 
ذكر مهدي أن هناك أبعادا واتجاهات مختلفة، سواء 

في اتجاه إنتاجه بطريقة اقتصادية أكثر فاعلية، أو في 
قطاع نقله بين أسواق اإلنتاج وأسواق االستهالك، 

وباستخداماته الممكنة في القطاعات المختلفة، وفي هذا 
المجال فإن الجزائر تحوز على خطوط أنابيب نقل 

الغاز، والتي تربطها بكل من ايطاليا واسبانيا، ما يعطيها 
األسبقية في المجال.

وأبدى عضو مجلس الهيدروجين العالمي، تفاؤله 
بمستقبل صناعة الهيدروجين، في ظل التسارع الكبير 

الذي حدث خالل السنوات الماضية، وال سيما السنوات 
الـ5 األخيرة، مؤكدا أنه فاق التوقعات كافة . ويشار إلى 

أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طالب خالل 
اجتماع مجلس الوزراء األخير، بضرورة التوجه وفق 
برنامج مدروس، إلنتاج الهيدروجين األخضر والطاقة 

الشمسية.
ف.م

اإمي�ن. �س

وهر�ن.. �إبهار ومتيز
لعل الكثريين مل يكونوا يتوقعون اأن يكون حفل افتت�ح 

الطبعة الـ 19 لالألع�ب املتو�شطية بوهران بذلك الإبه�ر 

الذي اأثلج �شدور الوافدين اإىل ملعب وهران، الذي 

اخت�رت له ال�شلط�ت العمومية اأن يحمل ا�شم واحد من 

اأ�ش�طري كرة القدم اجلزائرية وهو الراحل ميلود هديف.

ومن هذا املنطلق ميكن القول اأن جن�ح دورة وهران 

ظهرت موؤ�شراته من خالل حفل الفتت�ح، الذي عرف 

ح�شورا جم�هريي� كبريا، والذين تف�علوا ب�شكل كبري 

مع العرو�س الفنية التي مت عر�شه� على مدار ال�ش�عتني 

واأربعني دقيقة، فيم� ك�ن الرتي�ح ب�دي� على وجوه 

الوفود امل�ش�ركة.

لقد ك�نت ردة فعل رئي�س اجلمهورية عقب اإعالنه عن 

الفتت�ح الر�شمي لالألع�ب، دليال عن ر�ش�ه ب�مل�شتوى 

الكبري الذي ميز حفل الفتت�ح، ولعله� ك�نت اأي�ش� ردا 

على الذين ك�نوا يتوهمون بف�شل اجلزائر يف تنظيم 

هذه الدورة، يف وقت فر�س "احلفل الأ�شطوري" نف�شه 

يف ال�شحف واملواقع الإخب�رية الدولية، ال�ش�درة يوم 

اأم�س، فبني "الرائع والت�ريخي واحلم��شي.. " تعددت 

العن�وين التي جتمعت على اأن وهران اأبهرت اجلميع..

اإن العرو�س الفنية التي �ش�هدن�ه� �شهرة اأو اأم�س، يف 

حفل الفتت�ح، حيث مت عر�س لوح�ت فنية مميزة 

وبتقني�ت حديثة، على غرار ط�ئرات "الدرون"، عك�شت 

الإرث الثق�يف والت�ريخي العريق للجزائر، كم� �شكلت 

�شورة من �شور التحدي الذي رفعه منظمو الدورة 

وبدعم كبري من ال�شلط�ت العلي� لإجن�ح هذا احلدث 

الري��شي، الذي ك�ن حفل افتت�حه غ�ية يف اجلم�لية 

والحرتافية.

ل نب�لغ اإن قلن� اإن وهران ك�نت بحق عرو�ش� للمتو�شط يف 

�شهرة افتت�ح ث�ين دورة حتت�شنه� اجلزائر بعد اأول دورة 

يف �شنة 1975، يف انتظ�ر ا�شتكم�ل العر�س الري��شي الذي 

انطلقت فع�لي�ته يوم اأم�س، لتربز معه� قدرة اجلزائر 

يف تنظيم الأحداث الري��شية املهمة، على الرغم من 

حم�ولت بع�س اجله�ت الت�شكيك والت�شوي�س عليه�.

اإن الر�ش�لة التي يجب اأن ن�شتخل�شه� من هذه الدورة 

هي اأن نثق يف اأنف�شن� اأول ويف كف�ءتن�، لي�س يف املج�ل 

الري��شي وح�شب، بل ويف جميع املج�لت الأخرى، 

ل�شيم� واأن اجلزائر تزخر ب�إمك�ني�ت كبرية وب�إط�رات 

�ش�بة ق�درة على رفع التحدي اإن �شنحت له� الفر�شة، 

وهي امل�ش�ألة التي تطرق اإليه� رئي�س اجلمهورية، عند 

تد�شينه للمحطة اجلوية اجلديدة ملط�ر وهران حيث 

�شدد على منح ال�شب�ب ذوي الكف�ءات ت�شيري امل�ش�ريع 

الكربى.

فهذا التوجه اجلديد الذي ي�شعى رئي�س اجلمهورية اإىل 

تكري�شه من خالل متكني ال�شب�ب من تويل امل�شوؤولي�ت 

تفر�شه التحولت وكذا الره�ن�ت التي تواجهه� البالد، 

وم� جمل�س ال�شب�ب الذي مت تن�شيبه موؤخرا اإل دليل 

على الإرادة ال�شي��شية الرامية اإىل تعزيز مك�نة هذه 

الفئة يف م�شعى "اجلزائر اجلديدة".

جميد. ذ

جمل�س الأمة

  جل�شة علنية لتقدمي ومناق�شة 
م�شروع القانون املتعلق بعالقات العمل

يستأنف مجلس األمة, اليوم, أشغاله في جلسة علنية يخصصها 
لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعالقات العمل, حسب ما 
أفاد به اليوم األحد بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم 
خالل هذه الجلسة تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة, 
ثم التقرير التمهيدي للجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل 

والتضامن الوطني حول مشروع القانون, ليتم بعدها االستماع إلى 
تدخالت أعضاء المجلس ثم رد ممثل الحكومة على تدخالتهم.

ع.ط

ممثلة يف املجل�س ال�شعبي الوطني 

 اجلزائــر ت�شارك يف الــدورة 
 الرابعة للعهدة الت�شريعيــــة 
اخلام�شــة للربملــان الإفريقــي

   
يشارك المجلس الشعبي الوطني, بداية من اليوم  وإلى غاية 2 

جويلية القادم, في أشغال الدورة الرابعة للعهدة التشريعية الخامسة 
للبرلمان اإلفريقي التي ستحتضنها مدينة ميدرند بجنوب إفريقيا, 

حسب ما أفاد به أمس بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذه الدورة ستنطلق بعقد 

اجتماعات الكتل اإلقليمية من أجل تعيين أعضاء اللجنة التي 
ستتولى انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان اإلفريقي.وبعد انتخاب 

الرئيس الجديد ونوابه, ستعود الكتل اإلقليمية لالجتماع من أجل 
انتخاب مكاتبها والمصادقة على مخطط عمل السنة الجارية.

وينتظر أن تختتم األشغال --يضيف البيان-- بانعقاد اجتماعات 
تخصص النتخاب مكاتب اللجان الدائمة, وذلك تحضيرا الجتماع 

مشترك مع مكتب البرلمان اإلفريقي. لإلشارة, فإن المجلس 
الشعبي الوطني سيكون ممثال في هذه الدورة بالنواب بوطبيق 

فاتح, سقراس محمد والعمالي بهجة, وذلك بصفتهم أعضاء دائمين 
في البرلمان اإلفريقي.

ف.م
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م�ش�هد خي�لية وجت�وب دويل مع حفل افتت�ح الألع�ب

برهنت اجلزائر جمددا، اأنه� اأر�س املواعيد الكربى والأجدر بتنظيم التظ�هرات الق�رية والدولية، بعد اأن عك�شت 

امل�ش�هد اخلي�لية والتنظيم املتميز حلفل افتت�ح األع�ب البحر البي�س املتو�شط، مدى احرتافية اأبن�ئه� واأكدت اأن 

اجلزائر �شتبقى رغم كيد احل�قدين، عرو�ش� للمتو�شط، واأنه� ق�درة على احت�ش�ن كربي�ت املواعيد، ف�لنج�ح الب�هر 

الذي حققه املوعد املتو�شطي بوهران، م� هو اإل بداية ل�شل�شلة من الجن�زات والنج�ح�ت التي �شيدونه� الع�مل 

يف �شجل هذه الدولة التي تتح�شر خالل اأ�شهر لحت�ش�ن القمة العربية والتي �شتكون بدوره� مف�ج�أة للجميع.

لقرب امل�ش�فة من اأوروب� وتوفره� على البنية التحتية

اجلزائر �شتوؤدي دورا حموريا يف اإنتاج وت�شدير الهيدروجني



وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية ، فقد بلغ 
عدد المترشحين المسجلين لالمتحان 725251، 
وبلغ عدد المترشحين الحاضرين 720125 من 
بينهم 425994 ناجحا. فيما قدرت نسبة النجاح 
الوطنية 59.16%، أما عدد الناجحين بتقدير فقد 

بلغ 229045.
وأوضح بيان وزارة التربية بخصوص تالميذ 

السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة 
األولى ثانوي، أنه قد بلغ عددهم 508879، 
بنسبة 70.67%، مشيرة ان عدد المترشحين 
المتمدرسين المسجلين قدر عددهم 725 الف 
و251 تلميذ ، وعدد المترشحين المتمدرسين 

الحاضرين بلغ عددهم  720الف و125، وعدد 
المترشحين المتمدرسين الناجحين بلغ عددهم 

425الف و994، علما انه غائب عن االمتحان 

أزيد من 5االف تلميذ وفق أرقام وزارة التربية 
الوطنية.

وعن توزيع الناجحين المتمدرسين في االمتحان 
حسب تقديرات وزارة التربية ، فإنه سجل نجاح 

5364 تلميذ بتقدير ممتاز، و 38 الف و171 
تلميذ بتقدير جيد جدا، و73الف تلميذ بتقدير 

جيد، ونجاح 112 الف و286 تلميذ بتقدير قريب 
من الجيد.

وتقدمت وزارة التربية تهانيها الصداقة لكل 
المقبولين في السنة االولى ثانوي، متمنية 

لهم مزيدا من التفوق والنجاح في مسارهم 
الدراسي، كما شكرت كل أعضاء األسرة 

التربوية وأعلنت أمس وزارة التربية عن النتائج 
بالنسبة للمترشحين المتمدرسين واألحرار عبر 
الموقع bem.onec.dz  فيما تم إعالن نتائج 

tharwa. المتمدرسين عبر فضاء األولياء
. education.gov.dz

وعرف موقع الديوان الوطني لالمتحانات 
والمسابقات ضغط كبير في الساعات االولى من 
انطالق عملية الكشف عن النتائج والتي حددت 

عن 16.00زواال، بسبب االقبال الكثيف لها من 
قبل الممتحنين واوليائهم، ما اضطر الكثيرين 
اللجوء الى المؤسسات التعليمية لالطالع على 

النتائج.
وينتقل إلى السنة األولى ثانوي مباشرة 

المترشحون الحاصلون على معدل يساوي 
أو يفوق 10 /20 في امتحان شهادة التعليم 

المتوسط، كما يعتبر ناجحا من تحصل على 
معدل 10/20 في هذا االمتحان مع احتساب 

المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.

مرمي عثماين
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حتذيرات من دخول مدر�شي "م�شحون"

نقابات الرتبية تن�سحب تباعا من جلنة القانون اخلا�ص لوزارة الرتبية
اأعلنت عدة نقابات قطاع الرتبية عن ان�شحابها 

من اللجنة التقنية التي ن�شبتها وزارة الرتبية 

لإعداد م�شروع القانون اخلا�ص، بعد التماطل 

يف اإمتام امللف، هذا فيما حذرت اخرى من مغبة 

هذا التاخري.

مرمي عثماين

وأعلن  مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية"الكال" ، 
عن االنسحاب من اللجنة  ، موضحة في بيان لها إن 
أهمية المدرسة في حياة الشعوب واالوطان تقتضي 

االهتمام باالستاذ واستقراره وهذا ال يمكن ان يتحقق 
اال بوجود قانون خاص يضمن مسارا مهنيا محفزا 

كما هو الشأن في العديد من القطاعات .
وأوضحت"الكال" على لسان امينها العام زوبير 

روينة أنه "منذ 2003 ونحن نطالب ونناضل من 
أجل قانون يحفظ كرامة االستاذ ، ورغم المكاسب 
الجزئية فاننا بعيدين كل  البعد عما يجب ان يكون 

وبعد مناقشة مستفيضة حول تجربتنا مع القانون 
الخاص والمعطيات الحالية في عمل اللجنة  قرر 
المجلس الوطني االنسحاب كنقابة،ألننا لسنا على 

استعداد لتكرار سيناريو التجربة السابقة دون نتيجة.و 
لهذا   فمشاركتنا مشروطة بوضوح الرؤيا وتوفر 

الضمانات ."

 مدراء املتو�شط يرف�شون بيع الكتب

 املدر�شية "ال مبنحة �شهرية"

من جهته أعلن المجلس الوطني المستقل لمدراء 
المتوسط االنسحاب من اللجنة التقنية إلعداد مسودة 
القانون الخاص لمستخدمي التربية نتيجة للمماطلة 

والتسويف في اصدار المسودة مع التحذير من عدم 
األخذ بمقترحات الكنادام فيما يخص انصاف الرتبة 

.كما أعلن المجلس على رفض بيع الكتاب المدرسي 
مع المطالبة بتخصيص منحة شهرية تسييره فيما 

يخص المجانية،  والتنديد بالتوقيفات التعسفية في حق 
بعض مديري التعليم المتوسط ببعض الواليات وكذا 
الضغوطات اليومية الممارسة عليهم هالل الوقفات 
االحتجاجية او ما تعلق بمنحة 5000دج من طرف 
بعض مديري التربية او الجهة المخولة بمسكها في 
عدة واليات على غرار مستغانم وغليزان ومعسكر 

وبسكرة
واكد المجلس في بيان لها التاكيد على االلتزام 
بالمرسوم 61/21 الخاصة بالمنحة في موارده 

06/04/02 والمادة 07 تعني فقط اللجنة التنقية 
الخاصة بدراسة الملفات، مع التاكيد على المقاطعة 

المالية واإلدارية للمؤمن ودعوة كافة المدراء 
المنخرطين في النقابة الى ضرورة االلتزام بذلك.

كما تمت المطالبة بتعديل دليل تسيير مراكز 
االمتحانات الرسمية والرفع من قيمة التعويضات 

لتتوافق وحجم المهام الملقاة على عاتق رئيس المركز 
والتاكد  على ضرورة تحيين منحة المنطقة الجغرافية 

على اساس االجر القاعدي الجديد.
وهدد المجلس على التصعيد مع الدخول المدرسي 
المقبل في حالة عدم االستجابة لمطالبه المشروعة. 

وطالبت من جهتها نقابة "األسنتيو" وزارة التربية   
باإلسراع في مراجعة القانون األساسي لعمال قطاع 

التربية بصدور نسخته المعدلة في أقرب اآلجال , 
وعدم تضييع الوقت من طرف الوصاية بالعمل في 

اطار اللجنة الحالية والتي لحد الساعة النقابة الوطنية 

لعمال التربية تؤكد عدم جديتها وقدرتها على اصدار 
نسخة القانون المعدل في اقرب اآلجال , لذلك فالنقابة 
تحذر الوصاية من مغبة ربح الوقت وتضييع فرصة 

أخيرة الستقرار القطاع .

 "ال�شنتيو" تطالب مبراجعة 
مناهج اجليل الثاين

ثمنت النقابة الوطنية لعمال التربية"االسنتيو"  قرار 
رئيس الجمهورية  لتخفيف المحفظة في الطور 
االبتدائي ، وشددت في هذا االطار على اهمية  

مراجعة مناهج الجيل الثاني المتسبب المباشر في 
ثقل المحفظة الذي يعاني منه تالميذ هذا الطور 

وعدم االكتفاء بتزويد االبتدائيات باأللواح الذكية مع 
اجبارية مراجعة البرامج والمناهج في اقرب وقت من 

اجل حذف األخطاء التي تحتويها هذه الكتب .
وثمنت النقابة  تعميم تدريس اللغة اإلنجليزية في 

االبتدائي رغم عدم تحديد زمن التطبيق والذي يبقى 
الباب مفتوحا لكل االحتماالت والتأويالت , مثل 

ما كان في السنوات الماضية عند اتخاذ القرارات 
والتراجع عنها بدون مبررات . وطالبت النقابة 

احتراما لقانون الوظيفة العمومية من خالل القانون 
األساسي لعمال التربية باحترام التخصص ودعت 
الوزارة  الى تخصيص مناصب أساتذة في التربية 

اإلسالمية لخريجي التخصص في المتوسط بدل 
توكيل المناصب لغير االختصاص , خاصة انه يعد 

خرقا لقانون الوظيفة العمومية , بداية من احترام 
اشتراط التخصص في التدريس .

وبدراسة واقعية الخرائط المدرسية على مستوى 
الواليات, خصوصا مع احتمالية الغاء نظام التفويج 

خالل الموسم القادم و تفاديا لمشكل االكتظاظ يجب 
توظيف خريجي المدارس العليا مع فتح مسابقة 
للتوظيف الخارجي و إعطاء األولوية لألساتذة 

المتعاقدين وادماجهم في القطاع قبل الدخول المدرسي 
القادم بحسب االحتياج .

كما دعت الى اهمية الرجوع الفوري الى التقاعد دون 
شرط السن خصوصا في قطاع التربية ومنح مناصب 

مكيفة نظرا لخصوصية القطاع وما يعانيه موظفيه 
خصوصا األساتذة ، وبتحسين القدرة الشرائية للعمال 
واسرهم من خالل إعادة تقييم فعالة ألجور ومعاشات 

التقاعد التي يجب ان تكون مفهرسة وتتوافق مع 
تكلفة المعيشية , قبل التفكير في تفعيل المادة 188 

من قانون المالية وغير ذلك سوف يدخل عمال 
الوظيفة العمومية في فقر مدقع ويقضي على الدولة 

االجتماعية نهائيا .
ونددت بتفاقم حوادث االعتداء على رجال ونساء 

التعليم من طرف تالميذتهم واوليائهم خالل الموسم 
الدراسي الحالي كظاهرة غريبة على الجسم التربوي 
الجزائري , ودقت ناقوس الخطر حول تكرار هاته 
االعتداءات التي تدل على وجود اختالالت عميقة 
داخل المنظومة التربوية المعول عليها في تنشئة 

رجال الغد .
كما  اكدت" االسنتيو" على تقديم كل الدعم والمساندة 
لمطالب الواليات الجنوبية في نضاالتها حول الملفات 

المتعلقة بالمنطقة وعلى رأسها ) - تثمين منحة 
المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس االجر 

الرئيسي الحالي - تعميم منحة االمتياز على جميع 
الفئات واالسالك دون استثناء - الرفع من القيمة 

الهزيلة لمنحة السكن ... (.

 تن�شيب فوج عمل لتح�شري

 جت�شيد امل�شروع، بن زيان يعلن

 مدر�ســــة وطنيــــة عليــــــا 
متخ�س�ســــــة يف النانــــــــو 
تكنولوجيات يف �سبتمرب 2023
اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن 

زيان، اأم�ص، ببومردا�ص عن ا�شتحداث مدر�شة وطنية عليا 

متخ�ش�شة يف النانو تكنولوجيات على م�شتوى القطب 

التكنولوجي �شيدي عبد اهلل )اجلزائر العا�شمة( يف 

�شبتمرب 2023 واأن التح�شريات جارية لذلك.

ع.ط

وفي تصريح أدلى به على هامش ندوة وطنية بجامعة "أحمد 
بوقرة" كشف الوزير, الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى 

مصالح الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات 
الناشئة, ياسين وليد و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بقطاع 

التربية الوطنية والتعليم العالي, نورالدين غوالي, عن تنصيب 
فوج عمل يقوم حاليا بالتحضير لمشروع إنجاز هذه المدرسة 

العليا المدرجة ضمن مخطط تعزيز الشبكة الوطنية للتعليم العالي 
. 2024 - 2021

وأوضح بن زيان الذي افتتح الندوة الوطنية األولى حول النانو 
تكنولوجيا المنظم من طرف "األكاديمية الوطنية للعلوم و 

التكنولوجيات", أن هذا الصرح العلمي يضاف إلى المدرسة 
العليا للذكاء االصطناعي و المدرسة الوطنية العليا في 

الرياضيات المنشأتين على مستوى نفس القطب التكنولوجي 
سيدي عبد هللا.

وأكد أن دائرته الوزارية "حريصة"على تجسيد االستراتيجية 
الوطنية التي ترتكز على تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات 

العمومية و بين قطاع البحث و المتعاملين اإلقتصاديين و 
المهنيين لبلورة مواضيع بحث مشتركة و تطويرها و وضع 

اآلليات المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال النانو 
تكنولوجيا تلبية لإلحتياجات الوطنية في المجال".

وأضاف أن القطاع يعمل حاليا على تعزيز التكوين و البحث من 
أجل توفير القدرات البشرية المؤهلة في مجال النانو تكنولوجيا 

و تزويد القطاعات المعنية بالمهارات التطبيقية و األدوات 
التكنولوجية المناسبة التي تمكنها من التحكم في التكنولوجيا و 

تحسين الحوكمة و تطوير أساليب العمل.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي يعمل حاليا على 

تعديل خارطة التكوين وعصرنتها وجعل برامج التكوين و 
التعليم تتناول مواضيع ذات صلة بتطوير الخبرات التجريبية و 

تأسيس تقاليد البحث التجريبي إضافة على العمل على فتح مخابر 
و وحدات و فرق بحث خاصة بمجال النانو تكنولوجيا.

لالشارة, تجري خالل هذه الندوة العلمية األولى التي ستتواصل 
على مدار يومين بالمكتبة المركزية للجامعة, معالجة محاور 

متعددة أهمها تقنية النانو و األجهزة و تقنيات النانو و تطبيقاتها 
في الفيزياء و تقنيات النانو و تطبيقاتها في الكيمياء و تقنيات 

النانو و تطبيقاتها في علم األحياء و تقنية النانو و المجتمع.
وينشط هذا اللقاء عدد كبير من األساتذة و الباحثين من مختلف 

مراكز و معاهد البحث و الجامعات عبر الوطنية, كما تقدم 
مداخالت لعدد من الباحثين من خارج الوطن عن طريق تقنية 

التحاضر عن بعد.

اأكرث من 229 األف تلميذ حت�شلوا على تقدير وت�شجل اأكرث من 5 اآلف غائب

 الإفراج عن نتائج "البيام" 
ون�سبة النجاح تفوق 59 باملائة

 اأفرجت وزارة الرتبية "ر�شميا" على نتائج النجاح ل�شهادة التعليم املتو�شط ، وك�شفت 

عن حتقيق ن�شبة جناح وطنية و�شلت 59.16باملائة، م�شرية ان عدد الناجحني بتقدير 

جتاوز 229الف تلميذ، هذا فيما �شجلت نحو 5126 تلميذ غائب.



أشار شوقي بوخزاني خالل لقاء صحفي تم خالله 
عرض استراتيجية المؤسسة وأهدافها المستقبلية 

إلى أن وهران التي تحتضن الطبعة ال19 لأللعاب 
المتوسطية تحتل المرتبة األولى في المنطقة من 

حيث خدمات الشبكة و التدفق العالي في وقت جد 
قصير بفضل تجند المتعامل التاريخي بعماله و 
إطاراته و شركائه على رأسهم شركة "هواوي 

الجزائر" من أجل إنجاح الموعد الرياضي 
المتوسطي.

وقال "بعد يوم من افتتاح األلعاب التي يعد موبليس 
الراعي الذهبي لها تأكدنا أننا اجتزنا وبنجاح أحد 
أصعب االمتحانات وهو ضمان جودة الشبكة من 
حيث التغطية والتدفق خالل قمة الذروة يوم أمس 
)السبت( الذي عرف عددا كبيرا من المستخدمين 

من زوار و ضيوف و رياضيين ومواطنين".
وأضاف "لقد نجحنا في ضمان خدمة ذات نوعية 
من خالل المشروع الذي رفعته موبيليس بوهران 

بمعية شريكها االستراتيجي هواوي الجزائر 
كمشروع نموذجي تم إنجازه في فترة ال تزيد عن 
6 أشهر".وفي ذات الشأن، ذكر أن "استراتيجية 

موبيليس تعنى أساسا بتوفير شبكة ذات نوعية و 
تدفق يستجيب لتطلعات الزبون و هو ما تم ضمانه 

بوهران بفضل تحرير خالل هذه السنة لحزمة 
ذبذبات جديدة لفائدة متعاملي الهاتف النقال في 

الجزائر )2.300 ميغاهرتز( الشيء الذي سمح 
باستعمال تكنولوجيات جديدة مكنت من ضمان 

تدفق أحسن لمستعملين".
و "كانت موبيليس أول من استغل هذه الحزمة 

الجديدة من الذبذبات واستثمر من اجل اقتناء 
أجهزة الزمة لها إذ برهنت على التزامها 

باإلستثمار في التكنولوجيا و من أجل تحسين 
النوعية و التدفق في الجزائر" كما أبرز الرئيس 

المدير العام للشركة.
وتم استخدام هذه التكنولوجيات في مشروع وهران 

إذ استعملت للمرة األولى في الجزائر تكنولوجيا 
"ماسيف ميمو" )Massive Mimo( و هي 

تعتمد على استخدام هوائيات مجهزة ب 64 جهاز 
استقبال و 64 جهاز إرسال تعويضا للهوائيات 

القديمة التي كانت تضم 4 هوائيات لالستقبال و 4 
أخرى لإلرسال.

"و هو ما سمح بضمان تدفق جد عالي و تحسن 
كبير في األداء من ثالثة إلى أربعة أضعاف، 
كما قال نفس المصدر مؤكدا "تم التمكن من 

االنتقال إلى تدفق كان يبدو من الصعب الوصول 
إليه بوهران".وأضاف "تعد مشاريع االتصاالت 
بنية تحتية ستبقى مكسبا للوالية حتى بعد انتهاء 

التظاهرة الرياضية دون إغفال العمل أيضا على 
رفع تحدي الصيانة و اإلشراف والمتابعة".

وبهذا الخصوص ذكر بوضع قيد الخدمة بوهران 
مركزا لإلشراف والمتابعة للشبكة والتدفق من 

أجل كشف األعطال و التدخل إلصالحها في وقت 
 VAN( قياسي باإلضافة إلى وضع عربة متنقلة
TOUR( تجوب وهران لإلطالع على التدفق 

الحقيقي بمختلف شوارعها و العمل على الرفع منه 
و تحسينه.

ومن جهته، أعرب مسؤول دائرة اإلستشارات 
بشركة "هواوي شمال افريقيا" السيد ليو زهانغ 
عن افتخاره بالشراكة مع موبيليس التي أنتجت 

مشروعا جد ناجح بوهران آمال في أن تعمم 
بواليات أخرى.

كشف وزير الصناعة الصيدالنية، عبد الرحمان 
لطفي جمال بن باحمد، أن خمس وحدات إلنتاج 
األدوية المضادة للسرطان ستدخل حيز الخدمة 

قبل 5 جويلية المقبل على المستوى الوطني.
وأضاف بن باحمد في ندوة صحفية عقدها على 

هامش اختتام زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى 
والية قسنطينة، أن األمر يتعلق بثالث وحدات 
تم إنجازها بالجزائر العاصمة. و وحدة بوالية 
وهران و أخرى بوالية أم البواقي و أشار بن 

باحمد، إلى أن هذه الوحدات الجديدة التابعة لقطاع 
الصحة ستساهم فور دخولها حيز اإلستغالل في 

ضمان تموين أفضل للسوق الوطني. وبالتالي 
تقليص فاتورة االستيراد في هذا المجال مضيفا 
أن هذه المصانع إلنتاج األدوية الموجهة لعالج 

المرضى المصابين بالسرطان ستسمح إلى غاية 
2024 بتلبية احتياجات السوق الوطنية. في 

مجال معالجة هذا المرض الذي يعرف حاليا 
بعض اإلضطرابات. وكشف بن باحمد بأن والية 

قسنطينة أصبحت تشكل قطبا هاما في مجال 
الصناعة الصيدالنية. كما تعتبر نموذجا حقيقيا 

للتنمية في هذا القطاع. كما ألح وزير بن باحمد 
أيضا على أهمية مواصلة العمل لتمكين شركات 

إنتاج األدوية بهذه الوالية من تعزيز مكانتها على 
المستوى الدولي. من خالل فتح آفاق جديدة أمامها 

في مجال التصدير. و االستفادة من اتفاقيات 
دولية أمضتها الجزائر في مجال التبادالت 

التجارية المختلفة. مشيرا إلى أن تصدير األدوية 
و المنتجات الصيدالنية يبقى خيارا اقتصاديا و 

ليس سياسيا. كما أن الصناعة الصيدالنية يجب أن 
تصبح رافعة للنمو بالبالد قادرة على خلق ثروات 
جديدة. لإلشارة فقد قام وزير الصناعة الصيدالنية 

بزيارة تفقد لعديد الوحدات التابعة للقطاع عبر 

عدة بلديات والية قسنطينة. على غرار المركبات 
الصيدالنية "هب-فارما". و وحدة قسنطينة 

الصيدالنية "أو بي سي".
�ش.زمو�ش

ع.ط

فتح باب االكتتاب للراغبني يف اقتناءها اليوم 

 فيالت و�صقق للبيع ب�صيغة 
الرتقوي احلر بالعا�صمة 

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن فتح باب التسجيل القتناء 
فيالت وشقق في صيغة الترقوي الحر المتواجدة بالجزائر العاصمة 

وهذا حسب المخزون المتوفر.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه سيتم فتح موقع الكتروني للراغبين 

في اقتناء فيالت بوالية الجزائر العاصمة وهذا حسب المخزون 
المتوفر والمتواجد بالموقع في 51 فيال الرويبة. وأشارت مؤسسة 

الترقية العقارية إلى أن التسجيل سيكون انطالقا من اليوم اإلثنين 27 
: www.جوان على الساعة 10 صباحا عبر الموقع االلكتروني التالي
 : https://www.enpi-net.dz/LPL/أو عبر الرابطenpi.dz 

. ويبدأ  سعر الفيال حسب المصدر ذاته من 256.00 663 43 دج 
إلى 560.00 563 59 دج وهذا حسب مساحة كل فيال. حيث تقدر 

المساحة المسكونة 254.20 متر مربع والمساحة النفعية من 51 
متر مربع الى 132.50 متر مربع. ونوهت المؤسسة إلى أن تسديد 
مبلغ السكن يكون دفعة واحدة ) المبلغ الكامل ( أو 50% من المبلغ 

اإلجمالي كدفعة أولى و50 % كدفعة ثانية لمدة ال تتجاوز 30 يوم ما 
بين الدفعتين وهذا نظرا لجاهزية السكنات.  من جهة أخرى، أعلنت 
المؤسسة ذاتها عن فتح التسجيالت القتناء السكنات في ذات الصيغة 

وهذا حسب المخزون المتوفر متواجد  في حي 262 الصوريكال باب 
الزوار، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون بداية من اليوم اإلثنين على 
الساعة 10 صباحا عبر الموقع  االلكتروني www.enpi.dz أو 

 . : https://www.enpi-net.dz/LPL/عبر الرابط التالي مباشرة
ويشمل الموقع شقق ذات ثالث غرف، أربع غرف وخمس غرف. 

ويبدأ سعر الشقة F3 من 460.00 035 15دج الى 385.00 338 
21 دج حسب المساحة. أما شقة F4 يبدأ سعرها من 990.00 105 
18دج الى 115.00 643 22 دج حسب المساحة. في حين أن شقة 

. F5يبدأ سعرها من 245.00 378 22 دج الى 020.00 477 31 
دج حسب المساحة وأشار المصدر إلى أن  تسديد مبلغ السكن يكون 

دفعة واحدة )المبلغ الكامل ( أو 50% من المبلغ االجمالي كدفعة أولى 
و50 % كدفعة ثانية لمدة ال تتجاوز 30 يوم ما بين الدفعتين وهذا نظرا 

لجاهزية السكنات .
�ش.زمو�ش

لدى ا�شتقباله من طرف وزير ال�شوؤون اخلارجية

 الأمني العام ملنظمة 
ال�صياحة العاملية ي�صيد باجلزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بوهران األمين العام 
لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الذي يقوم بزيارة 

عمل إلى الجزائر. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، 
أن اللقاء شكل فرصة لبحث عالقات التعاون بين الجزائر ومنظمة 

السياحة العالمية وآفاق تعزيزها سيما من خالل الدعم التقني الذي يمكن 
أن تقدمه هذه المنظمة لترقية السياحة في الجزائر والترويج لها على 
المستوى الدولي.كما سمح اللقاء باستعراض سبل تعزيز الشراكة مع 

المنظمة لتشجيع االستثمار السياحي في الجزائر باعتباره عنصرا مهما 
في تنويع االقتصاد الوطني. وأكد الوزير أن ألعاب البحر المتوسط التي 
تحتضنها مدينة وهران تشكل مناسبة إلبراز المقومات السياحية الكبيرة 

التي تزخر بها الجزائر، مشيرا إلى دور مثل هذه التظاهرات في 
خلق التواصل بين البلدان والشعوب على المستوى اإلقليمي والدولي. 
وبدوره أشاد زوراب بولوليكاشفيلي بدور الجزائر الهام واإليجابي في 

المنظمة بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي.
ع.ط

نائب الرئي�س الرتكي يوؤكد

  ناأمل توقيع اتفاقية 
جتارة تف�صيلية مع اجلزائر

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أن بالده ترغب في توقيع اتفاقية 
تجارة تفضيلية مع الجزائر.وقال أقطاي، على هامش زيارته ألحد 

مصانع الصلب التركية بوهران، إن االستثمارات التركية في الجزائر 
وصلت إلى 5 مليارات دوالر، حيث ينشط أزيد من 1400 شركة 

تركية في الجزائر. وجاءت الخطوة على هامش زيارة نائي الرئيس 
التركي إلى وهران لحضور افتتاح ألعاب البحر األبيض المتوسط.

ف.م

وهران: 

 م�صنع "رايانوك�س" للغازات
 ال�صناعية يقوم باأول عملية ت�صدير غاز 

"الأرغون" نحو ايطاليا
يقوم مصنع "رايانوكس" للغازات الصناعية و الطبية الكائن ببطيوة 
شرق وهران بأول عملية تصدير لغاز "األغون" اليوم انطالقا من 

ميناء وهران حسبما أفاد به مدير الشركة أمين تازي. وقال تازي أن 
المصنع سيقوم بتصدير 20 طن من غاز األرغون و هو غاز نادر 
يستعمل في الصناعة االلكترونية و الغذائية و الحديدية عالوة على 

استخدامات طبية.
كما أبرز أن هذه العملية ستتم بفضل جهود السلطات التي تعمل على 

تسهيل عمليات التصدير للصناعيين و المنتجين تطبيقا لتعليمات رئيس 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأشار ذات المسؤول إلى أن 

هذه العملية تعتبر سابقة إذ لم يسبق لمصنع جزائري أن صدر غاز 
"األرغون" قائال "أنها خطوة مهمة نحو مزيد من عمليات التصدير 

مستقبال من شأنها أن تفتح للمصنع المزيد من اآلفاق في السوق 
الدولية". وأكد تازي أن شركة "ريانوكس" ستقوم في المستقبل القريب 

بعمليات تصدير لعدة غازات صناعية نحو ايطاليا على غرار غاز 
األكسجين و غاز ثاني أكسيد الكربون و غاز بروتوكسيد الكربون.

ف.م
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�شنعت احلدث يف األعاب البحر املتو�شط

اأكد الرئي�س املدير العام للمتعامل "موبيلي�س للإت�شاالت"، �شوقي بوخزاين، اأم�س، بوهران اأن �شركته 

جنحت يف حتدي حت�شني اخلدمات و �شمان التدفق العايل بوهران وجعلها اأح�شن مدينة يف �شمال اإفريقيا 

من حيث خدمات ال�شبكة و التدفق العايل مبنا�شبة االألعاب املتو�شطية التي افتتحت اأم�س ال�شبت.

ثلثة مت اإجنازها باجلزائر العا�شمة، واحدة بوالية وهران واأخرى بوالية اأم البواقي

دخول خم�س وحدات لإنتاج اأدوية ال�صرطان حيز اخلدمة 



وتتعدد شكاوي الجزائريين خالل فصل الصيف 
من خدمات النقل حيث يعاني آالف المسافرين 

يوميا جراء الخدمات المتدنية التي تقدم عبر 
حافالت النقل البري وعربات التاكسي وحتى 
المسافرين عبر القطارات وهي الشكاوي التي 
تتضاعف في فصل الصيف تحديدا بسبب كم 

الخروقات التي يتورط فيه مسيرو وسائل النقل 
هذه ففي الوقت الذي كان من المفروض ان 
توفر هذه الوسائل رحالت مريحة وخدمات 

في المستوى فأن اغلب وسائل النقل عدا 
الميترو والترمواي تصبح الخدمة فيها اسوء 

خالل فصل الصيف وهو ما يجعل الجزائريين 
يهربون من وسائل النقل هذه ويعتمدون في 

تنقالتهم على السيارات الفردية وهو ما أفرز 
حركة مرورية كارثية عبر المدن الكبرى 

وجعل كل مساعي تقليل االكتظاظ المروري 
دون فعالية.

الت�أخرات يف الرحالت الداخلية حمل 

�شك�وي من زب�ئن "اجلوية اجلزائرية" 

وترتكز اكثر الشكاوي هذه األيام فيما يتعلق 
بالنقل الجوي  على خدمات الرحالت الداخلية 
للخطوط الجوية الجزائرية، حيث ال تزال هذه 

األخيرة تسجل العديد من التأخيرات وهو ما 
يعذب المسافرين الذين يحرمون من كل أشكال 

التعويض المادي وحتي المعنوي مع وجود 
حاالت تلغي فيها الرحالت دون ادني اعالم 

للزبائن وهو ما يعد كارثي، وحسب ما رصدناه 
عبر عدد من الشكاوي لمسافرين تنقلوا مؤخرا 

عبر رحالت داخلية تابعة للخطوط الجوية 
الجزائرية فان التأخيرات ال تزال تؤرق الزبائن 
المسافرين عبر الرحالت الداخلية باإلضافة إلى 

غالء أسعار التذاكر و وتدني جودة الوجبات 
المقدمة على متن الرحالت مع وجود ضغط 
على برنامج الرحالت ما يجعل الحجوزات 

غير متاحة في الكثير من المرات.
النقل ب�لقط�ر .... عذاب

هذا وتتواصل معاناة مرتادي قطارات 
الضواحي دون وجود مؤشرات لتحسين 

الخدمة خالل فصل الصيف أو حتى باقي 
الفصول حيث نقل عدد من مرتادي قطارات 
الضواحي سواء بالناحية الشرقية أو الغربية 

حقيقة معاناتهم اليومية في حديثهم  مع "الرائد" 
مؤكدين ان اكثر ما يؤرقهم هو التأخيرات في 

رحالت القطار سواء عبر الخط الرابط بين 
بومرداس والعاصمة، وكذا الخط الرابط من 

العفرون إلى الجزائر العاصمة، وهو ما يجعل 
محطات القطار تمتأل عن اخرها  ويحول 

عملية ركوب القطار لمهمة شبه مستحيلة على 
المسافرين الذين يضطرون لـ"حشر" أنفسهم 

بالعربات متالصقين في درجات حرارة تتعدى 
الـ40 أحيانا، بالمقابل هناك شكاوى تتعلق أيضا 

بخدمات النقل بالسكة الحديدة ما بين الواليات 
فقد وصل  تدهور الخدمة هذه األيام  إلى حد 

غير مقبول  بسبب انعدام خدمات التكييف 
في معظم عربات القطارات، رغم درجات 

الحرارة القياسية التي تعيشها مختلف واليات 
الوطن مؤخرا، فضال عن طول مسافة بعض 

الرحالت، على غرار خط وهران الجزائر 
العاصمة، وبشار وهران، وغيرها من الخطوط 

األخرى، ما يتسبب في غبن كبير للمسافرين، 
خاصة شريحتي األطفال والمسنين، ناهيك عن 
رداءة الوجبات الغذائية المتاحة أثناء الرحالت 

ومحدودية المقاعد. 
سيارات أجرة أم "أفران" متنقلة؟!

بالمقابل  تبقي سيارات التاكسي اكثر وسائل 
النقل تعذيبا للجزائريين خالل فصل الصيف 

حيث تعرف المحطات البرية هذه األيام فوضى 
حقيقية وفتنة بين الناقلين والمسافرين بسبب 
تدني الخدمات أين يرفض أغلب الناقلين في 

مقدمتهم أصحاب سيارات األجرة االلتزام 
بدفتر شروط النقل ويرفض أغلبهم تشغيل 

المكيفات للزبائن في المسافات التي تزيد عن 
200 كلومتر،  ويبرر بعض سائقي التاكسي 
الذين يقطعون مسافات طويلة قد تصل إلى 

700 كم أن استعمال المبرد يؤثر على المحرك 
وهذا نظرا لِقدم مركباتهم، فيما "يبخل" بعضهم 

عن الزبائن بالمبرد شحا منهم، معتبرين أن 
استعماله على طول المسافة يستنزف البنزين 
والذي بات سعره مرتفعا. وبات أمرا عاديا، 
أن يرفض حتى أصحاب السيارات الجديدة، 

تشغيل المكيف للتهوية على المسافرين، حيث 
حولوه إلى قانون اتفق عليه الجميع، فعلى 

راكب التاكسي، أن يدفع سعر بقية المسافرين 
ويذهب وحده إلى الوالية المقصودة. وأكد 

سائقو سيارات األجرة الذين تحدثنا معهم حول 
الموضوع، أن المسافرين وأمتعتهم يشكلون 
حمولة ال يستوعبها المحرك في حال تشغيل 

المكيف وأن الطرق المهترئة والملتوية وصعود 
المرتفعات تضاعف المشكل، ليبقي المسافر 
وحده يدفع ثمن هذه التجاوزات وهذا التردي 

في الخدمات.
 النقل الربي....جت�وزات ب�جلملة 

والزبون لي�س "ملك"!

هذا وتزداد خدمات النقل عبر حافالت النقل 
سوءا خالل  هذه الفترة و تبدأ معاناة المسافرين 
من محطات الحافالت والتي تعرف عبر اغلب 

المدن الكبرى تدهوا كبيرا  فمحطات النقل 
الموجودة عبر مختلف الخطوط بالعاصمة 

مثال ال تحمي مرتاديها من حرارة الصيف، 
حيث أغلبيتها ال تحتوي على كراسي، وهي 

غير مغطاة، األمر الذي يعذب المسافرين قبل 
حتى الصعود للحافلة لتتواصل هذه المعاناة 

مع سائقين ال يحترمون مواقيت التوقف 

واالنطالق أين  يصر أصحاب حافالت النقل 
الخاصة على الوقوف في المحطات الثانوية  
لمدة تزيد أحيانا عن الربع ساعة تحت اشعة 
شمس حارقة ودرجات حرارة قياسية وهو 
ما يعطل المسافرين عن قضاء مصالحهم 
ويجعلهم يعيشون رحلة من العذاب لغاية 

الوصول لوجهتهم، هذا كما تسجل تجاوزات 
اخري  بعدم احترام السعة المنصوص عليها 

في دفتر الشروط حيث يصر الناقلون على مأل 
حافالتهم بعدد مسافرين يفوق المقاعد المتوفرة 
لديهم واألماكن التي تسمح بوقوف المسافرين 

بالحافلة بينما يطرح مشكل اخر عبر أغلب 
الخطوط وهو مشكل تجاهل الناقلين التوقف 

في بعض األماكن رغم أهميتها للمواطن، فتجد 
سائق الحافلة يرفض إنزال الراكبين بالمكان 
الذي يريدون، خاصة من كبار السن والنساء 
واألطفال بحجة غياب موقف رسمي، لينزلهم 

في مناطق بعيدة وتحت أشعة شمس حارقة 
والتي قد تصيب المواطنين بضربات شمس 

قاتلة.

 بو�شريط: ب�ب ال�شك�وي مفتوح 

و�شنكتب تقرير مف�شال قريب�

وعن تردي خدمات النقل صيفا يؤكد رئيس 
الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين، عبد القادر 
بوشريط أن المشكل راجع لعدم احترام دفتر 
شروط النقل داعيا وزارة النقل إلعادة النظر 

في دفتر الشروط الخاص بالنقل البري من 
أجل ألزام الناقلين على تقديم خدمات احسن 
للمسافرين مع وضع أجهزة رقابية صارمة 

تعمل على تطبيق دفتر الشروط هذا، وبشان 
ارتفاع درجات الحرارة هذه األيام ورفض 

أغلب الناقلين تشغيل المكيفات للزبائن 
أكد بوشريط أن أغلب الحافالت التي تنقل 

المسافرين عبر مسافات طويلة، مكيّفة وتتمتع 
بخصائص توفر راحة الركاب، وإن وجدت 

بعض الحافالت المهترئة فهي حسبه، في الواقع 
ال تتعلق بالسفريات البعيدة بين الواليات، 

ولكن المشكل يتعلق بسيارات األجرة، والتي 
50 بالمائة منها، حسبه، ال تتوفر على المبرد 
وهي تقطع مسافة تصل إلى 500 كلم. وقال 

بوشريط إن بعض السيارات التي تستعمل 
كطاكسي، رغم أنها جديدة إال أنها من نوعية 

سيئة يتأثر محركها في حال استعمال المبرد أو 
جهاز التدفئة في الشتاء، معتبرا ان الحل يكمن 
في تدخل وزارة لتقديم إعانة لهؤالء السائقين 
لتجهيز مركباتهم بالمبردات. وأشار بوشريط 
أن باب الشكاوى مفتوح أمام زبائن سيارات 
األجرة والحافالت الذين يحرمون من المبرد 

أثناء سفرهم، حتى يمكن للفدرالية ، كتابة 
تقريرا مفصال حول ظروف السفر صيفا في 

الجزائر. 

وزير ال�شن�عة يوؤكد على �شرورة اإجن�ح احلملة

 �إطالق حملة جمع جلود
 �لأ�ساحي ل�سنة 2022

ت�شرف وزارة ال�شن�عة, يف اإط�ر جهوده� لتثمني فرع 

اجللود, على اإطالق حملة جمع جلود اأ�ش�حي عيد الأ�شحى 

املب�رك ل�شنة 2022 من خالل جمعه� خالل يومي العيد 

وو�شعه� حتت ت�شرف املدابغ لتثمينه� ق�شد ال�شتعم�ل 

املحلي والت�شدير, ح�شبم� اف�د به, اأم�س, بي�ن للوزارة.

ف.م

وفي هذا اإلطار، يضيف نفس المصدر, ترأس وزير الصناعة، أحمد 
زغدار، اليوم األحد، لقاء في  سياق التحضيرات لهذه الحملة، المنظمة 

هذه السنة تحت شعار "ثروة ثمينة واستغالل أمثل، دفعا للتنويع 
االقتصادي". وضم هذا االجتماع الفاعلين والمتدخلين في هذه العملية من 

قطاع الصناعة وقطاعات وزارية أخرى، الهيئات المعنية والجمعيات 
المهنية والمجتمع المدني عبر مختلف واليات الوطن, حسب الوزارة.

وتهدف هذه العملية -يقول البيان- إلى ترقية الصناعات الوطنية للجلود، 
تكريس ثقافة االسترجاع في المجتمع لالستفادة القصوى من المواد الخام 

المتاحة محليا والحفاظ على البيئة، تعزيز سلسلة القيمة لهذا القطاع 
خاصة ما بين منتجي المواد األولية والمحولين الصناعيين، بخلق آليات 
شراكة دائمة وكذا خفض واردات المواد األولية ودعم اإلنتاج الوطني.

وفي مداخلته، أكد زغدار أن نجاح هذه العملية يرتكز باألساس على 
"مساهمة جميع القطاعات والهيئات المعنية سواء على المستوى المركزي 
وباألخص على المستوى المحلي، وهذا بحكم التجارب السابقة والدروس 

المستخلصة من الحمالت التي تم تنظيمها في السنوات الفارطة".
كما شدد الوزير على "الدور الهام للفاعلين المحليين إلنجاح هذه العملية، 

السيما مدراء الصناعة والبيئة والمصالح الفالحية والشؤون الدينية في 
إطار لجان محلية تحت سلطة السيدات والسادة الوالة".

وفي هذا اإلطار، أسدى زغدار تعليمات لضمان السير الحسن للعملية 
تتعلق أساسا بالحمالت التحسيسية لفائدة المواطنين، تنظيم عملية الذبح في 
األحياء، تحديد نقاط جمع الجلود في األحياء وتوفير الوسائل اللوجستيكية 

لنقلها، التنسيق مع مؤسسات النظافة وكذا توفير فضاءات التخزين في 
المؤسسات العمومية االقتصادية.

وفي األخير، شدد زغدار على ضرورة إنجاح هذه العملية ذات البعد 
الوطني وأهميتها بالنسبة لالقتصاد الوطني. يشار أن االجتماع تناول 

ايضا مسائل تقنية ولوجستية خاصة بالعملية تم بحثها مع مدراء الصناعة.
من جهة اخرى, افادت الوزارة أنه بغية جمع أكبر عدد ممكن من الجلود، 

يعد إشراك المواطن "أمرا أساسيا", معتبرة انه "يشكل النواة التي تبنى 
عليها كل هذه العملية".

ولهذا، تقول الوزارة, فإن نجاحها يرتبط أساسا "بتحسيس المواطنين 
بالدور الكبير الذي يستطيعون لعبه في ترقية اقتصاد بالدهم وحماية 
بيئتهم".ولهذا الغرض، سيتم إطالق حمالت تحسيسية على المستوى 

المحلي تهدف لتوعية المواطنين بأهمية هذه العملية التي تكتسي أيضا 
طابع منفعة عامة. وفي األخير, ذكرت الوزارة أن الحمالت السابقة, 

المنظمة بداية من سنة 2018, سمحت بجمع ما يقارب 1 مليون قطعة 
جلد واسترجاع 500 طن من الصوف.

 زي�ن يوؤكد على مب�دئ النج�عة

 القت�ش�دية وتنوع امل�ش�در وي�شرح

 �جلز�ئر تعمل على حتقيق 
�نتقال طاقوي �آمن و�سل�س

أكد وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان, أمس, أن 
الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي "آمن وسلس", يكون مبنيا على 

مبادئ النجاعة االقتصادية وتنوع المصادر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل لقاء نظمته الكونفدرالية الجزائرية ألرباب 
العمل المواطنين, بالجزائر العاصمة, خصص لعرض دراسة أعدتها هذه 
المنظمة حول "قضايا الطاقة ورهاناتها في األلفية الثالثة وتحديات األمن 

الطاقوي الجزائري".
وأكد الوزير في هذا السياق, بأن االنتقال الطاقوي المنشود هو "تحول 
هيكلي وممتد فيما بين القطاعات, نحو مزيج مرن من الطاقة يكون ذو 

تماسك منظومي وموثوقية هيكلية ومقبولية اجتماعية ونجاعة اقتصادية, 
وذو قيمة جديدة مضافة عالية ومستدامة".

ومن هذا المنظور, تعمل دائرته الوزارية على ضمان تجسيد انتقال 
طاقوي "امن وسلس ومربح ومستدام, مبني على إعطاء مساهمة أكبر 

للطاقات المتجددة, وللرأس المال الوطني المقيم, ومكيف بالخصوصيات 
الوطنية", يضيف زيان.

غير أن هذا االنتقال الطاقوي -حسب الوزير- يستوجب "تحوال مجتمعيا", 
بما يؤدي إلى تغييرات "عميقة وجوهرية" في أنماط االستهالك اإليجابي 

والمسؤول, وتأسيس ممارسات جيدة في نمط الحياة والرفاه االجتماعي 
واالقتصادي.

وجدد في هذا الشأن حرص الجزائر على ضمان أمنها الطاقوي على 
المدى البعيد من خالل هندسة نموذج جديد, قادر على مواجهة التحديات 
التي تواجهها البالد بسبب التغيرات الهيكلية السريعة التي يمر بها مشهد 
الطاقة العالمي. ويتعين على النموذج الطاقوي الجديد أن يكون مبنيا على 

مبدأ التنويع في المصادر الطاقوية, وفي تكنولوجيات النقل, وفي أنماط 
التمويل المالي, وفي الشركاء الدوليين, وكذا التنويع في األسواق, يؤكد 

السيد زيان.
وأبرز الوزير أن "هذا المسعى الوطني ليس وليد لحظة األزمة الفارقة 

اليوم", إذ أن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس 
الجمهورية, يتضمن "أولوية ضمان األمن الطاقوي للبالد من خالل 

تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد", وذلك من خالل عدة محاور 
على رأسها تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إضافة إلى 

إنتاج الهيدروجين األخضر. ولفت زيان بهذا الخصوص إلى أن دائرته 
الوزارية تعمل على إعداد قانون لالنتقال الطاقوي من أجل دعم هذا 

التحول في مختلف جوانبه.

�س.زمو�س
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خدم�ته� تزداد �شوءا وخروق�ت عديدة يتورط فيه� الن�قلون 

تت�ش�عف مع�ن�ة اجلزائريني مع و�ش�ئل النقل �شيف� حيث تزداد خدم�ت هذه الأخرية تردي� 

ب�شبب عدة خروق�ت يتورط فيه� الن�قلون اخلوا�س و�شوء اإدارة عرب بع�س موؤ�ش�ش�ت النقل 

وهو م� يدفع ثمنه املواطن الذي يعي�س "اجلحيم" عرب و�ش�ئل النقل هذه خالل ف�شل ال�شيف.



توافد 1200 �سائح اأجنبي و اأكرث من 13 األف من داخل الوطن  

حركة �سياحية ملفتة منذ بداية املو�سم بجانت
استقبلت والية جانت  1.222 سائحا أجنبيا، يمثلون 26 جنسية وما ال يقل عن 13.735 سائحا محلي 
من مختلف مناطق الوطن، منذ انطالق الموسم السياحي الجاري )2021 2022-(, حسب ما علم لدى 

مديرية السياحة والصناعات التقليدية.

غليزان: 

ديون الزبائن لدى �سونلغاز قاربت 
امللياري دينار

كشفت أمس مؤسسة سونلغاز فرع غليزان أن الديون العالقة لدى المواطنين بشكل 
عام قاربت المليارين دينار.736 مليون دينار بالنسبة للزبائن العاديين،و44 مليون 
سجلت  والبلديات،فيما  لإلدارات  بالنسبة  دينار  مليون  و1030  للخواص،  دينار 
الشركة 405 حالة سرقة خالل السنة الجارية،منها 229 حالة سجلت في شهر ماي.

وحسب بيان للمؤسسة فقد سجلت الوكالة 217 حالة تعدي على الشبكة،66 حالة 
التغطية  البيان أن  القضائية.ويؤكد  الجهات  تم تسويتها، و123 حالة على مستوى 
 65 بالغاز  التغطية  بلغت  بالمائة،فيما   98 بلغت  الوالية  تراب  عبر  الكهربائية 
بالمائةوتحوز الشركة على سبع وكاالت تجارية،مع نية فتح أربع وكاالت أخرى.

بالمقابل كشف البيان أن 59 مستثمرة مربوطة بالكهرباء،و205 مستثمرة مبرمجة 
بقيمة81  كهربائيا  محوال   12 الصيف  هذا  في  خلقت  الوكالة  بالطاقة،وأن  للربط 
الظل  بمناطق  المنجزة  العمليات  البيان أن عدد  دينار.من جهة أخرى أشار  مليون 
بلغت 169 مشروع كهرباء،و26 مشروع غاز،وأن المشاريع المتوقع إنجازها قبل 

نهاية السنة قدرت ب 171 مشروع كهرباء،و39 مشروع غاز.
س.ز

  
اجلزائر العا�سمة:

اإفتتاح �سالون ال�سياحة وال�سناعة 
التقليدية واملنتجات املحلية 

التقليدية  الصناعة  السياحة  لصالون  الثانية  الطبعة  العاصمة،  انطلقتبالجزائر 
والمنتجات المحلية، بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة مصغرة وكذا الفاعلين في مجال 

السياحة والصناعة التقليدية.
الستين  بالذكرى  االحتفاالت  اطار  في  فإنه  المقاوالتية  وتنمية  دعم  وكالة  وحسب 
مع  بالتنسيق  الوكالة  نظمت  للسياحة،  الوطني  واليوم  والشباب  االستقالل  لعيدي 
مديرية السياحة والصناعة التقليدية ووالية الجزائر الطبعة الثانية لصالون السياحة، 
الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية تحت شعار “بسواعد شبابنا نبني بالدنا”، وذلك 
في الفترة الممتدة من 26 جوان الى 07 جويلية 2022 بحديقة التسلية والتجارب 
لدى  المنتدب  الوزير  رعاية  تحت  المنظم  الصالون،  الحامة-الجزائر.وسيعرف 
الوزير االول المكلف بالمؤسسات المصغرة، مشاركة أكثر من 40 مؤسسة مصغرة 
ناشطة في مجال السياحة،الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية والممولة من طرف 
البيان. يضيف  “اونجام”،  المصغر  القرض  لتسير  الوطنية  والوكالة  “اناد”  وكالة 

وتهدف التظاهرة إلى إعطاء الفرصة لحاملي المشاريع لترقية السياحة المحلية، إلى 
جانب إعادة بعث نشاط القطاع السياحي بعد جائحة “كورونا”، حسب وكالة “اناد”.

للوكالة،  الجديدة  باالستراتيجية  للتعريف  فرصة  البيان-  -حسب  الصالون  يعد  كما 
واإلمكانات المتاحة أمام حاملي المشاريع، لإلطالع على سبل الدعم وكيفية استحداث 
وتشجيع  المحلي  المنتوج  جودة  وتثمين  المجاالت،  مختلف  في  مصغرة  مؤسسات 
الروابط بين المؤسسات في إطار مبادالت تجارية، مع خلق عالقات بين الفاعلين في 
المجال السياحي والمؤسسات الناشطة في إنتاج المنتجات المحلية.وذكرت الوكالة أن 
الصالون يضم كافة الفاعلين في مجال السياحة والصناعة التقليدية بغرض اشراكهم 
في تشجيع التنمية االقتصادية ودعم المسار الوطني نحو تحقيق االهداف المسطرة 
إلنعاش القطاع السياحي والصناعة التقليدية، كما يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات 
لتشجيع  الفاعلة  والهيئات  المصغرة  المؤسسات  بين  العالقات  وربط  والتجارب 

النهوض بالقطاع.
س.ز

 
وزعت منذ اأيام و�سط ا�ستياء من طرف املواطنني 

قائمة �سكنات اجتماعية �سئيلة ت�ستفيد 
منها دائرة النعامة 

أفرجت مصالح دائرة النعامة عن القائمة االسمية للمستفيدين من السكنات االجتماعية 
تنظيمية محكمة، مست  إجراءات  286 وحدة سكنية وسط  بـ  والمقدرة  اإليجاري 
بعض  وكذلك  األخيرة،  السنوات  في  ملفاتهم  أودعوا  الذين  السكن  طالبي  العملية 
الملفات التي كانت عالقة قبل هذه السنوات إضافة 16 مستفيدا والذين تم تعويضهم 

بعد الطعون المقدمة من القائمة التي تم توزيعها سابقا.
أفاد رئيس دائرة النعامة، إن دراسة هذه الملفات دامت حوالي شهرين من طرف 
اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، وقد تم االعتماد على أقدميه الملفات الى جانب 
األطفال،  عدد  منها  الملفات،  هذه  لدراسة  المطلوبة  القانونية  والشروط  المعايير 
الراتب الشهري وغيرها.وتعد هذه الحصة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الملفات المودعة، 
كما تبقى قائمة مؤقتة فقط إلى غاية الفصل فيها بعد إجراء التحقيقات اإلدارية وكل 
من لم يسعفه الحظ هذه المرة أو يرى أنه قد أجحف في حقه عليه تقديم طعن حيث 
اليوم  نهار  من  ابتداء  أيام،  ثمانية  لمدة  الوالية  مستوى  على  الطعون  فترة  فتح  تم 
القائمة  حيث تم فتح مكتب خاص الستقبال الطعون.وبالرغم من اإلفراج عن هذه 
السكن  تبقى في حاجة ماسة لتسجيل مشاريع سكنية أخرى خاصة  البلدية  إال أن  
االجتماعي باعتباره األكثر طلبا من طرف المواطنين خاصة وأنه يناسب أصحاب 
الدخل المحدود. وتعد بلدية النعامة البلدية الرابعة على مستوى والية النعامة التي 
أفرجت عن قوائم المستفيدين من السكن االجتماعي اإليجابي، هذه السنة، بعد كل 
من عين بن خليل، عسلة والبيوض في انتظار اإلفراج عن قوائم السكن االجتماعي 

بكبريات بلديات الوالية كالعين الصفراء والمشرية.
ق.م

 
حتت �سعار » من اأجل �سيف هادئ »

16 حموال واأزيد من 80 كلم لتدعيم 
توزيع �سبكة الكهرباء باجللفة

تحسبا لصائفة 2022 وضعت مديرية التوزيع بالجلفة في إطار المخطط االستعجالي 
16 محوال كهربائيا و 88.53 كلم من الخطوط الكهربائية بين منخفضة و متوسطة 

التوتر . 
وقد تم وضع هذه المحوالت و الخطوط الكهربائية التم انجازها بكل من بلدية : فيض 
البطمة، المعلبة ، تعظميت ، مسعد ، عين االبل ، حد الصحاري – عين فقه، حاسي 

بحبح ، سيدي لعجال ، حاسي الفدول ، الجلفة و الشارف .
و من أجل صيف هادئ، دعت مديرية التوزيع بالجلفة جميع المواطنين إلى ضرورة 
و  االنقطاعات  تفادي  اجل  من  الكهربائية  الطاقة  الستعمال  عقالنية  منهجية  إتباع 

تحلي المواطن بحس المدنية ومساهمته في الحفاظ على األمالك العمومية .
لعجاج حمود عزيز 

المسالك  وتعتبر 
 , حية لسيا ا
ت  ر ا ر د تا
الحمراء وإسنديلن 
بين  من  وإهرير, 
المناطق  أبرز 
زارها  التي 
األجانب  السياح 
توافدوا  الذين 
من  جانت  على 
مختلفة,  دول 
ألمانيا  على غرار 
والواليات المتحدة 
وفرنسا  األمريكية 
وتونس,  وليبيا 
السياح  جانب  إلى 
كما  الوطنيين, 
/وأج  لـ  أوضح 
مدير القطاع لمين 
على  حمادي, 
االحتفال  هامش 
الوطني  باليوم 
وبهذا  للسياحة، 
استفاد  الصدد, 
من  جانت  زوار 
التسهيالت  كافة 
بما  الالزمة 
إقامة  لهم  يضمن 
سياحية مريحة في 
الظروف,  أحسن 
ذات  يضيف 
في  و . ل و لمسؤ ا
ذكر  آخر,  سياق 
والية  أن  حمادي 

تدعمت  جانت 
عين  و بمشر
قيد  سياحيين 
يتعلق  و  اإلنجاز. 
بإنجاز  األمر 
سياحية  مخيمات 
برج  ببلدية 
)تبعد  الحواس 
عن  كم   160
الوالية(  عاصمة 
على  تتوفر  التي 
توسع  منطقة 
سياحي تتربع على 
هكتار,   8.600
هكتار   100 منها 
لدراسة  خضعت 
تهيئة وفقا لمخطط 
والقوانين  التهيئة 
في  بها  المعمول 
الشأن, حسب  هذا 
الوالئي  المدير 
أن  للقطاع.يذكر 
باليوم  االحتفاالت 
للسياحة  الوطني 
بجانت, قد تميزت 
معرض  بتنظيم 
بمركز الصناعات 
ية  لتقليد ا
بحي«زولواز«, 
مختلف  جمع 
الوكاالت السياحية 
التي  والجمعيات 
بتكريم  حظيت 
المحلية  السلطات 

جهودها  نظير 
قطاع  تطوير  في 
فر  يو و . حة لسيا ا
الصناعات  مركز 
عدة  التقليدية 
في  تكوينات 
ت  تخصصا
بالتنسيق  مختلفة 
مديرية  مع 
المهني  التكوين 
في  والتمهين 
ت  تخصصا
والخياطة  الطرز 
عة  صنا و
ت  يا لحلو ا
مختلف  التقليدية, 

ت  نيا مكا إل ا
لضمان تكوين جيد 
على  للمتربصين 
المركز,  مستوى 
مديرته  حسب 
عبد  عزيزة 
عدد  الدايم.وبلغ 
الحرفيين بالوالية, 
في  المسجلين 
الوطنية  البطاقية 
مارس  غاية  إلى 
من السنة الجارية, 
حرفيا   1.222
عدة  في  ينشطون 
تخصصات حرفية 
استنادا  وخدماتية, 

الدايم. عبد  للسيدة 
المناسبة,  وبهذه 
عدد  استعرض 
ممثلي  من 
السياحة  الوكاالت 
ت  لجمعيا ا و
شطة  لنا ا
السياحة  بقطاع 
ت  عا لصنا ا و
التقليدية اإلمكانات 
التي  السياحية 
جانت,  بها  تزخر 
مجال  في  السيما 
ت  عا لصنا ا
والحرف  التقليدية 
التي من شأنها أن 

هاما  دورا  تلعب 
في  المساهمة  في 
الوطني  االقتصاد 
استحداث  وكذا 
شغل  مناصب 
مداخيل  وتوفير 
لممارسيها.وتجدر 
أن  إلى  اإلشارة 
جانت  والية 
 47 حاليا  تحصي 
سياحية  وكالة 
 )4( فنادق  وأربع 
استيعابية  بقدرة 
تقدر  إجمالية 

بـ207 سريرا.

س.ز /واج
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جيجل:

33 األف قنطار من احلبوب متوقعة خالل مو�سم 
احل�ساد اجلاري

من  قنطارا   33.4 من  أزيد  إنتاج  يتوقع 
على  الموسم،  لهذا  جيجل  بوالية  الحبوب 
هكتار،   1353 الى  تصل  مزروعة  مساحة 
الواليات  من  ليست  جيجل  والية  أن  مع 

المتخصصة في زراعة الحبوب.
لحملة  الرسمي  االنطالق  إشارة  وأعطيت 
الفالحي  للموسم  بجيجل،  والدرس  الحصاد 
مدير  حالة،  بن  زهير  طرف  من  الجاري، 
بالمستثمرة  العامة،  والشؤون  التنظيم 
أحسن  العبودي  مزرعة   01 رقم  الجماعية 
دائرة  رئيسة  بحضور  السطارة،  ببلدية 
رئيس  الفالحية،  المصالح  مديرة  السطارة، 
السطارة.ونظمت  لبلدية  الشعبي  المجلس 
المصالح  مديرة  طرف  من  العملية،  هذه 
الفالحية بالتنسيق مع رئيس الغرفة الفالحية، 
والتنمية  الفالحة  بنك  عن  ممثلين  وبمشاركة 
للتعاون  الجهوي  الصندوق  مدير  الريفية، 

للتعاونيات  الجهوي  االتحاد  الفالحي، ومدير 
الفالحية،  المصالح  رؤساء  الفالحية، 
والفالحين.وأكد  المهنيين  إلى  باإلضافة 
مدير التنظيم والشؤون العامة على أن جميع 
بأن  مذكرا  الحملة،  إلنجاح  مهيأة  الظروف 
لتجنيد  بالغة  أهمية  تولي  المركزية  السلطات 
منتوج  من  كمية  أكبر  لجمع  الوسائل،  جميع 
الحبوب هاته السنة.وأشارت مديرة المصالح 
الفالحية، الى تسخير كافة اإلمكانيات المادية 
الالزمة لهذه العملية، حيث تم تخصيص 07 
آالت حصاد »04 حاصدات للخواص و03 
تابعة لالتحاد الجهوي للتعاونيات الفالحية«، 
المعنية  البلديات  والتي ستنشط على مستوى 
برنامج  بحسب  بالوالية  الحبوب  بزراعة 
ميداني محكم معد مسبقا من الهيئات المعنية.

كما أن وزارة الفالحة قامت بمراجعة األسعار 
من  والرفع  األسمدة،  دعم  ورفع  المرجعية، 

4500دج  من  المحصول  في  القنطار  ثمن 
الذي  األمر  دج،   6000 إلى  القنطار  في 
شجع الفالحين على القيام بهذه الزراعة، إلى 
جانب المتابعة الميدانية التي تقوم بها المديرية 
لصالح الفالحين وإدخال الري التكميلي الذي 
يعتبر شريان أي زراعة في الوقت الراهن.
وعلى هذا تم إنشاء مساحات برهنة من أجل 
إدخال هذا األسلوب في الري، على مستوى 
بلديات، »السطارة«، »جيملة«، »جيجل«، 
بذر،  حرث،  من  التقني  المسار  لتطبيق 
تسميد، باإلضافة إلى ذلك تم تدعيم تعاونيات 
الحبوب، بحصادة، و 3 جرارات، في إطار 
المحصول  مجمع  فتح  وكذا  التحدي،  قرض 
على مستوى بلدية قاوس، للتخزين من أجل 

تموين الفالحين بالبذور، العام المقبل.
ق.م

 وهران:

ا�ستحداث خطوط نقل جديدة  تعمل على مدار ال�ساعة 

أعلنت مديرية النقل لوالية وهران، عن استحداث خطوط جديدة سريعة 
ومباشرة دون توقف بمناسبة ألعاب البحر األبيض المتوسط.

وجاء في بيان لمديرية النقل للوالية، أنه تفعيال لمخطط النقل الخاص 
بالطبعة التاسعة عشر أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022، 
المواطنين و زوار والية وهران من  لتنقالت  التكفل األمثل  ولغرض 
استحداث  تم  المنافسات،  مختلف  لحضور  الرياضية  المنشآت  وإلى 
الجديدة  الخطوط  توقف.وجاءت  دون  ومباشرة  سريعة  جديدة  خطوط 
مفصلة كاآلتي: محطة الباهية قصر الرياضات: 4 حافالت، – محطة 
الباهية – المركب األولمبي ببلقايد: 10 حافالت، باإلضافة الى محطة 
الصباح،  محطة  جانب  حافالت.الى   4 الرياضات:  قصر  الصباح، 
المركب األولمبي ببلقايد: 5 حافالت. ومحطة الباهية مركز االتفاقيات 

حافلتين. إضافة الى محطة الصباح  مركز اإلتفاقيات: حافلتين محطة 
ببلقايد: حافلتين، و محطة  سيارات األجرة إيسطو، المركب األولمبي 
سيارات األجرة حي جمال الدين، المركب األولمبي ببلقايد: حافلتين، و 
محطة سيارات األجرة إيسطو – مركز اإلتفاقيات : حافلتين.باإلضافة 
 : اإلتفاقيات  مركز  الدين،  جمال  جي  األجرة  سيارات  محطة  الى 
حافلتين، محطة سيارات األجرة إيسطو- قصر الرياضات : حافلتين – 
محطة سيارات األجرة حي جمال الدين – قصر الرياضات : حافلتين.
كما تم تدعيم حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري ب 110 حافلة 

لتغطية العجز المسجل على مستوى بعض الخطوط.
س.ز
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 طرق التخل�ص من رائحة املغا�سل

   للسكري مجموعة من 
األعراض يمكن أن يعاني 
منها المصاب، ومع ذلك 

فإّن بعض المصابين 
بمرض السكري من 
النوع الثاني قد تكون 

لديهم األعراض خفيفة فال 
يالحظونها، وكذلك النساء 
اللواتي يعانين من مرض 

السكري أثناء الحمل ال 
تظهر عليهّن أي أعراض 

غالباً، ومن األعراض 
الشائعة لمرض السكري 

ما يلي:
كثرة التبول.

 الشعور بالعطش الشديد. 
الشعور بالجوع الشديد 

بالرغم من تناول الطعام.
 التعب الشديد. 
زغللة العين. 

بطء التئام الجروح.

 فقدان الوزن بالرغم من 
تناول كمية كبيرة من 
الطعام، وهذا العرض 

أكثر شيوعاً في مرضى 
السكري من النوع األول.
 وخز، وألم، وخدران في 
اليدين أو القدمين، وهذه 

األعراض أكثر شيوعاً في 
مرضى السكري من النوع 

الثاني.

  حياة م�سباحي

  على الرغم من عدم وجود فوائد ُمحددة للموز مع اللبن -أو ما 
يُعرف بالحليب في بعض الدول العربية- لألطفال تحديداً، إاّل أّن 
لكّل منهما فوائده الخاصة، ومن الجدير بالذكر أّن هريس الموز 

يُستخدم في بعض األحيان لتحلية اللبن قبل إطعامه لألطفال، 
كما أّن إضافة الحليب بداًل من الماء إلى هريس الموز تزيد من 

قوامه الكريمي.
   وتشير منظمة الصحة العالمية )WHO( إلى أّن األطفال ال 

يحتاجون سوى إلى حليب الثدي خالل األشهر الستة األولى من 
حياتهم، وتُنصح األمهات بعدم إعطاء أطفالهّن أّي طعاٍم آخر مع 
الحليب خالل هذه الفترة، وبعد ذلك يُنصح باالستمرار بإرضاع 
األطفال رضاعًة طبيعيّة، مع إدخال أطعمٍة أخرى بالتدريج مع 

الحليب، واالستمرار بذلك حتى يصل عمرهم إلى عامين.
  و يُعّد الموز خياراً جيداً ألول طعاٍم صلٍب يتناوله األطفال، 

كما أنّه يُعّد وجبًة جيّدًة لجميع األعمار نظراً لطعمه الحلو 
الطبيعّي، وقوامِه الطري، إلى جانب أنّه غني بالعناصر 

الغذائية؛ حيث يحتوي الموز على فيتامين ج، وفيتامين أ، 
وفيتامين ك، وفيتامينات ب، باإلضافة إلى احتوائه على العديد 
من المعادن مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، 

والنحاس، والمنغنيز، والسيلينيوم، كما أنّه يمّد األطفال 
بالبوتاسيوم، لذلك فهو وجبٌة مثاليٌّة لألطفال أثناء وجبة اإلفطار، 

أو كوجبٍة خفيفٍة في منتصف النهار.
   وباإلضافة إلى ذلك فقد يساعد الموز على التخفيف من 

مشاكل الجهاز الهضمّي لدى األطفال، حيث يُعّد من األطعمة المناسبة لألطفال الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي 
خاصًة واإلسهال، كما أّن الموز يُعّد جزءاً من النظام الغذائّي المخّصص لمرضى سوء التغذية.

قد تكون تناول منتجات األلبان؛ وخاّصًة الحليب مفيدًة لكلٍّ من البالغين واألطفال، فعلى األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين أربع إلى ثمان سنوات استهالك كوبين ونصف من الحليب يومياً، كما أّن الحليب والماء يجب أن يكونا من المشروبات 

األساسية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عمر السنة إلى خمس سنوات.
   وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن الحليب يُعّد أفضل مصدٍر للكالسيوم، وال يقتصر دوره على تعزيز قوة وصحة العظام لدى 

األطفال فقط، فهو يُساعد أيضاً على نمّو وتطّور أجسامهم، كما يحتوي الحليب أيضاً على الفسفور، وهو يُعّد -مع الكالسيوم- 
مهّماً لصّحة ونمّو األسنان، كما يحتوي الحليب على فيتامين د، والذي يُساعد على امتصاص الكالسيوم من مصادره المتعددة، 

ويحتوي الحليب أيضاً على البروتين الذي يُسهم في بناء جسم األطفال.
   كما يوفر الحليب ومنتجات األلبان الكميات المناسبة من العديد من العناصر الغذائيّة األخرى، مثل: البوتاسيوم، وفيتامين 

ب12، والزنك.

 فوائد الكركم والفازلين
جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

   يحدث األلم الوركي عادة بسبب مشاكل في الفقرات القطنيّة 
الموجودة في العمود الفقري، مثل انفتاق القرص، كما يُمكن أن 

يكون السبب تغيُّرات في العظام، مثل: تضيُّق العمود الفقري، أو 
سيّة. التهاب المفاصل، أو مرض األقراص التنكُّ

   بحيث يُمكن أن تُؤدِّي الحاالت جميعها التي تّم ذكرها إلى 
حدوث ضغط على العصب الوركي، وبالتالي حدوث األلم، ويَُعدُّ 

ألم العصب الوركي أثناء الحمل الناتج عن انفتاق القرص من 
الحاالت غير الشائعة، إال أنَّ هناك العديد من األسباب األخرى 

الشائعة المرتبطة باإلصابة بألم العصب الوركي أثناء الحمل.
   بحيث قد تحدث اإلصابة بألم العصب الوركي نتيجة لتغيُّر 
شكل الجسم، وحجمه خالل فترة الحمل، كما قد يكون السبب 

هرمونات الحمل التي تُؤدِّي إلى تخفيف المفاصل استعداداً 
ا  للوالدة، وبالتالي ضعف وتمدُّد أربطة ومفاصل الحوض، ممَّ

يُؤدِّي إلى اإلصابة بألم العصب الوركي.
   وعادة ما تكون األعراض أسوء بعد زيادة الوزن التي تحدث 

في الثلث الثالث من الحمل، حيث يُسبِّب وزن الجنين ضغطاً 
زائداً على العصب الوركي الذي يمرُّ من أسفل الرحم وحتى 

ا يُؤدِّي إلى شعور المرأة الحامل بألم العصب  الساقين، ممَّ
الوركي

�شحتك

تد�بير 
منزلية

 فوائد املوز باللنب للأطفال

 اأ�سباب اأمل الع�سب الوركي اأثناء احلمل

كيفية معرفة الإ�سابة 
مبر�ص ال�سكري

يمكن  التي  المنزلية  الطرق  من  العديد  هناك   
تطبيقها للتخلص من الروائح الكريهة للمغاسل 
في  أم  الحمامات  في  أكانت  سواًء  المنزل  في 

المطابخ ومنها:
 صودا الخبز والخل األبيض يعمل مزيج صودا 
المصارف  تطهير  على  األبيض  والخل  الخبز 
لتطبيق  المناسبة  الطريقة  يأتي  وفيما  للمغاسل، 

هذه الطريقة:
 األدوات والمواد الالزمة:

 نصف كوٍب من مسحوق صودا الخبز. 
نصف كوٍب من الخل األبيض. 

جالون من الماء المغلي.
 طريقة التحضير واالستخدام:

التصريف  فتحات  في  الخبز  صودا  تُسكب   
للمغاسل.

التصريف  فتحات  في  األبيض  الخل  يُسكب   
للمغاسل.

 يُترك صودا الخبز والخل في فتحات التصريف 
مدة نصف ساعٍة؛ لتشكيل رغوة تُطهر المغاسل. 
فتحات  في  المغلي  الماء  جالون  يُسكب 

المصارف إلزالة الرواسب العالقة فيها.
أو  الطريقة مرًة واحدة كل أسبوع  تُكرر هذه   
أسبوعين للمحافظة على المغاسل خاليًة من أي 

روائح.
مزيج  يُعتبر  الساخن  والخل  الخبز  صودا   
فعااًل  مزيجا  األبيض  والخل  الخبز  صودا 
إلزالة الروائح الكريهة من المغاسل وفيما يأتي 

الطريقة المناسبة لذلك:
 األدوات والمواد الالزمة: 

كوب من مسحوق صودا الخبز.
 كوب من الخل األبيض المقطر.

 كمية كافية من الماء المغلي.
 طريقة التحضير واالستخدام:

 يُوضع الخل األبيض المقطر على النار لغليه.
التصريف  فتحات  في  الخبز  صودا  تُسكب   

ويتبعها الخل الساخن. 
فتحات  في  الساخن  والخل  الخبز  تُترك صودا 

إلى  دقائق  خمس  مدة  للمغاسل  التصريف 
العالقة  الشوائب  جميع  إزالة  يتم  حتى  ساعة؛ 

في الفتحات.
التصريف  فتحات  في  المغلي  الماء  يُسكب   
قتل  على  يُساعد  المغلي  الماء  ألن  للمغاسل؛ 

البكتيريا المسببة للرائحة.
 مالحظة: يتم إزالة الخل األبيض المقطر عن 

النار عند بدء الغليان فوراً. 
المغلي  والماء  والخل  والملح  الخبز  صودا 
لفتحات  الخشن  الملح  إضافة  أن  البعض  يعتقد 
فتحات  نحت  على  تعمل  للمغاسل  التصريف 
التصريف، وإزالة أي أوساخ عالقة في ثناياها، 
وفيما يأتي الطريقة المناسبة لصنع هذا الخليط:

 األدوات والمواد الالزمة:
 نصف كوٍب من الملح الخشن.
 نصف كوٍب من صودا الخبز. 

كوب من الخل األبيض. 
كمية من الماء الساخن.

 طريقة التحضير واالستخدام:
التصريف  فتحات  في  الخشن  الملح  يُسكب   

للمغاسل.
التصريف  فتحات  في  الخبز  صودا  تُسكب   

للمغاسل. 
التصريف  فتحات  في  األبيض  الخل  يُسكب 

للمغاسل.
 تُوضع السدادة على فتحات التصريف للمغاسل.

يتفاعل  حتى  ساعة  نصف  مدة  السدادة  تُترك   
كل من الملح وصودا الخبز والخل معاً للتخلص 

وتطهير فتحات التصريف للمغاسل. 
التصريف؛  فتحات  في  المغلي  الماء  يُسكب 
فتحات  من  الخبز  وصودا  الملح  بقايا  إلزالة 

التصريف.

توحيد لون البشرة.
 تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، مثل: 

اإلبطين، وحول الفم، وتحت العينين.
 إعطاء البشرة النضارة واللمعان 

والنعومة.
 التخفيف من حبوب الشباب وآثارها.

 تحضير وصفة الكركم والفازلين نخلط 
ملعقتين من الكركم المخصص للجسم من 
عند العطارين مع ملعقتين من الفازلين، 
ونضيف ثالث مالعق من زيت الزيتون 

لتخفيف المزيج، ثم يدهن على المكان 
المراد تفتيحه لمدة أربع ساعات، وبعد 

ذلك يشطف بالماء الفاتر.
 مالحظة: يجب الحرص على عدم 

استخدام الكركم المخصص للطبخ؛ بسبب 
احتوائه على كمية مركزة من الصبغة 

الصفراء التي يمكن أن تؤدي إلى صبغ 
الجسم باللون األصفر، والذي تصعب 

إزالته بسهولة

 www.elraed.dz
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 أفادت صحيفة "ميرور" 
البريطانية، بأن إدارة نادي 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي 

لكرة القدم، أبلغت وكيل األعمال 
البرتغالي خورخي مينديز، بأن 

مواطنه األسطورة كريستيانو 
رونالدو، ليس للبيع.

وأكدت تقارير عديدة أن البرتغالي 
خورخي مينديز، وكيل أعمال 

رونالدو، عرض خدمات األخير 
على بايرن ميونخ األلماني 

وتشيلسي اإلنجليزي، لبحث إمكانية 
انتقال "الدون" لصفوف أحدهما في 

صيف 2022.
وأوضحت صحيفة "ميرور" أن 
إدارة فريق "الشياطين الحمر" 

تشعر بغضب شديد إزاء تحركات 
مينديز، وكيل أعمال رونالدو، 
الباحث عن مخرج لمواطنه، 

للرحيل عن ملعب مسرح األحالم 
"أولد ترافورد" بغية المشاركة في 

النسخة المقبلة من دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم.

وقالت مصادر من النادي للصحيفة 
إن "رونالدو لن يذهب إلى أي 

مكان في الموسم الجديد، وإن 
المدرب الجديد )إيريك تين هاج( 
يضع الالعب على رأس خططه 

في الفترة المقبلة”.
يذكر أن مانشستر يونايتد احتل 

المركز السادس في ترتيب الدوري 

اإلنجليزي الممتاز خالل الموسم 
المنصرم، ليخفق في التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا، ويكتفي 
بالمشاركة في الدوري األوروبي 

.)2023-2022(
الوكاالت

اأ�شبح يفكر في البقاء مع بر�شلونة

 عر�ض ت�سيل�سي
 ي�سيب ديمبلي بالإحباط

 

كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس العرض المقدم من 
تشيلسي، للفرنسي عثمان ديمبلي العب برشلونة.

وقالت صحيفة "سبورت" اإلسبانية: "ديمبلي كان في مرحلة 
متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي، لكنه أصيب باإلحباط 

من العرض المالي للنادي اللندني، وبالتالي لم يقدم له إجابة 
إيجابية”، وأضافت: "بيئة الالعب اعتقدت أن تشيلسي 

سيراهن بمبلغ أقوى بكثير، ولذلك البقاء في برشلونة ليس 
مستبعدا تماما”.

وتابعت الصحيفة: "عرض تشيلسي لديمبلي لمدة 4 مواسم، 
ولكن بالمقارنة مع عرض برشلونة األخير فال يوجد فارق 

كبير، رغم أنه سينضم للبلوز في صفقة انتقال حر”.
وأشار التقرير، إلى أن ديمبلي بدأ يفكر أن األمر ال يستحق 

الرحيل، ألنه مرتاح في برشلونة، لكن إدارة تشيلسي قد 
تحدث الفارق بمكافأة توقيع كبيرة، وأفادت الصحيفة، أن 

توخيل مدرب تشيلسي يحاول إقناع ديمبلي بالقدوم، والالعب 
نفسه تواصل مع تشافي أمال في تحسين عرض برشلونة لكن 

إدارة النادي لن تبذل الكثير من المجهود معه، وأوضحت 
"سبورت"، أن كل من تشيلسي وبرشلونة طلبا من ديمبلي 

حسم موقفه، ألنهما بحاجة للتخطيط قبل انطالق الموسم 
الجديد.

الوكاالت

الوكاالت

أعلن الجنوب أفريقي باتريس 
موتسيبي، رئيس االتحاد األفريقي 

لكرة القدم "كاف"، عودة نهائي 
دوري أبطال أفريقيا ليقام من 

مباراتين "ذهابا وإيابا"، بداية من 
الموسم المقبل.

وقال موتسيبي في تصريحات 
صحفية لوسائل إعالم جنوب 
أفريقية، إن إقامة النهائي من 

مباراة واحدة قرار اتخذ قبل توليه 

مهمة رئاسة الكاف، وهو يتفهم 
حزن محمود الخطيب رئيس 

األهلي جيدا، متسائال: "هل يمكنك 
تخيل مشجعي األهلي في مصر 
وبالتأكيد مدربي المفضل بيتسو 

موسيماني؟”
وواصل: "نسعى للتعامل مع 

الجميع بمساواة، وقلق األهلي 
من لعب النهائي أمام الوداد في 

المغرب أمر عادل، لكني ال 
أستطيع تجاهل القواعد واللوائح، 

وأنا التزمت بالشرعية”، وأشار 
إلى أن انسحاب السنغال من 

المنافسة على استضافة النهائي 
حسم إقامته في المغرب، خصوصا 
أن العديد من الدول طلبت استضافة 

المباراة، لكن دون دعم حكومي.
وشدد على عدم منح أفضلية 
للمغرب في استضافة أحداث 

الكاف، وعلق على ذلك قائال: 
"طالما أنا رئيس الكاف لن يتمتع 

أي بلد أو ناد بمكانة مفضلة"، 

مشيرا إلى أن تفضيل المغرب أمر 
غير حقيقي.

وفسر موتسيبي إقامة حفل جوائز 
األفضل لعام 2021 بالمغرب، 
باستضافة األخير ألمم أفريقيا 

للسيدات في نفس التوقيت، وتقام 
أمم أفريقيا للسيدات من 2 ل23 

يوليو/تموجويليةز بالمغرب، فيما 
تحدد يوم 21 من الشهر المقبل، 
موعدا لحفل جوائز األفضل في 

أفريقيا.

 االأرجنتيني حري�ص على البقاء

 في البطوالت االأوروبية

دي ماريا ي�سخر من روما 
ويداعب قمي�ض جوفنتو�ض

 

اعترف األرجنتيني أنخيل دي ماريا العب خط وسط باريس 
سان جيرمان الفرنسي السابق، بوجود اهتمام كبير من نادي 

جوفنتوس اإليطالي، بالتعاقد معه خالل صيف 2022.
ويتواجد دي ماريا حاليا كالعب حر، بعد نهاية عقده مع بطل 

فرنسا في جوان 2022، وتشير العديد من التقارير إلى أنه 
يحظى باهتمام يوفنتوس وروما، عمالقي الدوري اإليطالي.

دي ماريا )34 عاما( حريص تماما على البقاء في الدوريات 
األوروبية لمدة عام آخر على األقل، قبل العودة إلى الدوري 

األرجنتيني مرة أخرى.
وحل دي ماريا ضيفا في مقابلة مع شبكة إسبانية معروفة، 

وأخرج المضيف قميص روما أمام الالعب األرجنتيني، الذي 
رد سريعا ومازحا: "ال، لست مهتما بهذا القميص”.

بعدها أخرج المضيف قميص جوفنتوس أمام دي ماريا، ليرد 
األخير بقوة "إنه أكبر ناد في إيطاليا، وأحد الفرق الساعية 

للتعاقد معي بالفعل. حاليا أركز على العطلة الصيفية مع 
أسرتي، وأفكر أيضا في مستقبلي”.

الوكاالت
رد أليكسندر سيفيرين، رئيس االتحاد 

األوروبي لكرة القدم "يويفا"، على 
االنتقادات التي وجهها كل من يورغن 

كلوب وبيب غوارديوال مدربي 
ليفربول ومانشستر سيتي، بسبب قرار 

زيادة عدد الفرق في دوري أبطال 
أوروبا، وبالتالي زيادة عدد المباريات 

للفريق في الموسم.
وقال سيفرين، في مقابلة مع صحيفة 
"ال غازيتا ديلو سبورت" اإليطالية: 

"اليوم، يمكنك بالفعل توقع من سيلعب 
في دور الـ16 بعد القرعة، لكن في 

المستقبل ستلتقي األندية الكبيرة بشكل 
متكرر، وستتاح لألندية الصغيرة 

فرًصا أكبر للتأهل، وستخوض دور 
المجموعات حتى النهاية.. سيكون 

األمر رائًعا”.
وعن االنتقادات التي وجهها كلوب 

وغوارديوال، قال: "من السهل دائما 
أن تهاجم )يويفا( أو )فيفا(، لكن األمر 
بسيط، إذا لعبت مباريات أقل ستحصل 

على أموال أقل. من يجب أن يشتكي 
هم عمال المصنع الذين يتقاضون 

1000 يورو شهرًيا”.
وعن رأيه في تدشين بطولة دوري 

المؤتمر األوروبي، قال ساخًرا: 
"بعض العباقرة قالوا إنها بطولة بال 

فائدة، لكن شاهدتم مباراة فينورد 
وروما في النهائي، لقد كانت أشبه 

بنهائي الدوري األوروبي، نفس 
الشخص العبقري احتج ألن المباراة 
أقيمت على ملعب صغير. أرى أن 

العبقري الحقيقي هو جوزيه مورينيو 

لقد تأثر عندما تحدثت إليه بعد 
النهائي”.

كما تطرق سيفيرين للحديث عن بطولة 
السوبر ليغ، وقال: "ال يوجد مشاكل 

مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، 
والتقيت مع فلورينتينو بيريز رئيس 

ريال مدريد، لقد جلسنا في مكان قريب 
من بعضنا البعض خالل نهائي دوري 
أبطال أوروبا وهنأته، يويفا ال يمارس 
االحتكار، ويمكن لألندية أن تقرر إذا 

كانت ستلعب في مسابقاتنا أم ال، أو 
أن تنظم مسابقاتها الخاصة، لكن في 
تلك الحالة لن يشاركوا في بطوالتنا 

هذا منطقي، السوبر ليغ قد مات، ألن 
ال أحد يريد المشاركة فيه، وال أرى 
سوى 3 أشخاص غاضبين أكثر من 

أي شخص آخر ويحاكمون اآلخرين، 
ولكن اآلن انتهى اآلمر".

الوكاالت

رئي�ص االتحاد االأوروبي �شخر من كلوب وغوارديوال:

"ال�سوبر ليغ قد مات ومورينيو هو العبقري الحقيقي"

العبة التن�ص التون�شية تلعب اليوم 

اأولى مبارياتها في ويمبلدون

اأن�ض جابر تحقق اأف�سل 
ترتيب عالمي في م�سيرتها

 

أصدرت رابطة الالعبات المحترفات 
للتنس، أمس، التصنيف العالمي الجديد، 

وحققت النجمة التونسية أنس جابر 
المركز الثاني ب4350 نقطة، وهو 

أفضل تصنيف عالمي في مسيرتها، كما 
يعد إنجاز تاريخي على المستوى العربي 

وعلى المستوى األفريقي لتتخطي ما 
حققته الجنوب أفريقية أماندا كوتزر التي 

احتلت المركز الثالث في 1997.
وأصبحت النجمة التونسية أنس جابر 

أول العبة عربية وأفريقية تصل إلى هذا 
التصنيف "المركز الثاني" منذ إقرار نظام 

التصنيف العالمي عام 1975.
 وتستعد أنس جابر لمواجهة السويدية 

ماريام بجوركلوند المصنفة 123عالميا، 
اليوم، على الملعب رقم 1، بالدور األول 

في بطولة ويمبلدون.
وكانت أنس أكدت أمس بالمؤتمر 

الصحفي أنها عاقدة العزم على الذهاب 
بعيدا في البطولة، خصوصا أنها وصلت 

في العام الماضي للدور ربع النهائي.
وحول القرعة قالت أنس جابر: "القرعة 
جيدة، لكن كما تعلمون أن أول األدوار 

في بطوالت الغراند سالم عادة ما تكون 
صعبة ألن الجميع يرغب في المنافسة 
والفوز، سأحاول استعمال الخبرة التي 
حصلت عليها في روالن غاروس من 

أجل التعامل مع األدوار األولى وأن أخذ 
األمور خطوة بخطوة”.

الوكاالت

ردا على تحركات مناجيره لتحويله اإلى ت�شيل�شي او البايرن

مان�س�ستر يونايتد يوؤكد اأن رونالدو لي�ض للبيع

موت�شيبي يعلن عودة نهائي دوري اأبطال اإفريقيا ذهابا واإيابا و�شرح:

"اأتفهم حزن م�سوؤولي الأهلي الم�سري ول اأف�سلية للمغرب بالكاف"
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ريا�ضي

سجل الناخب الوطني جمال بلماضي 
حصوره بملعب سيق مساء أمس، 

من اجل متابعة المباراة التي جمعت 
منتخبنا الوطني ألقل من 18 سنة 

بنظيره اإلسباني في افتتاح مباريات 
كرة القدم لأللعاب المتوسطية التي 

تحتضنها مدينة وهران.
وكان بلماضي قد وجه رسالتين على 

هامش مشاركته في حفل افتتاح دورة 
ألعاب البحر المتوسط 2022، وبعد 

نهاية الحفل، ظهر مدرب الخضر 
أمام وسائل اإلعالم، ووجه رسالتين 

مهمتين، أولهما متعلقة بالرئيس 
المستقبلي لالتحادية الجزائرية لكرة 

القدم، والثانية كان الغرض منها 
إشعال الُمنافسة في التشكيلة األساسية 

بين العبيه.
وصرح جمال بلماضي قائال: "فيما 
يتعلق بانتخابات االتحاد الجزائري 
لكرة القدم، ال يمكنني التدخل فيها، 
ولكني آمل أن يكون الرئيس الجديد 

على قدر المسؤولية، ويتمكن من 
قيادة دفة سفينة المنتخب الوطني 
والكرة الجزائرية عموما الى بر 

األمان”.وبخصوص إمكانية تدعيم 
تشكيلته بالعبين جدد، خالل فترة 
التوقف الدولية المقبلة رّد بقوله: 

"األبواب مفتوحة للجميع دون 
استثناء. من يستطيع تقديم اإلضافة 

لنا فهو مرحب به”.ويُرتقب أن 
تشهد تشكيلة "محاربي الصحراء" 

بعض التعديالت، خالل شهر 
سبتمبر المقبل، من خالل عودة 

أندي ديلور لتدعيم الخط األمامي، 
وإمكانية التحاق كل من حسام 

عوار وريان آيت نوري، بعد تغيير 
جنسيتهما الرياضية من الفرنسية إلى 

الجزائرية.
ق.ر

 وجهوا لهم ر�شائل ت�شجيع

 للتاألق في الألعاب المتو�شطية

لعبو ومدرب الخ�ضر يتمنون 
التوفيق للريا�ضيين الجزائريين

 

وجه العبو المنتخب الوطني، وعلى رأسهم القائد رياض 
محرز، رسالة خاصة للرياضيين الجزائريين المشاركين 

في األلعاب المتوسطية وهران 2022، وتمنوا لهم التوفيق 
في رفع راية الجزائر عاليا وتحقيق أكبر قدر ممكن من 

الميداليات.
ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مع 

أول يوم من منافسة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، 
قال فيها: "حظ موفق لكل رياضيينا المشاركين هذه السنة في 

ألعاب البحر المتوسط بوهران".
وكان الناخب الوطني قد سجل حضوره إلى ملعب وهران في 

حفل االفتتاح، شأنه شأن العبه أحمد توبة وعدالن قديورة، 
فيما عبرت عناصر الخضر عن دعمها كامل وتمنياتها بنجاح 

األلعاب.
ق.ر

ق.ر

أبهر حفل االفتتاح الرسمي أللعاب البحر 
األبيض المتوسط في طبعتها الـ19 بوهران 

كل الحاضرين بملعب ميلود هدفي، 
ومتتبعي الحفل عبر مختلف القنوات التي 
نقلته على المباشر، وتضمن الحفل فيلما 

تسجيليا عن الجزائر، يستعرض جانبا من 
تاريخها واألجواء الخالبة التي تتمتع بها 

مدنها المختلفة، والمعالم التاريخية المنتشرة 
فيها، وقيمتها في الضفة المتوسطية، 

عبر جملة من العروض الفنية الموسيقية 
واالستعراضية.

وقد أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون، إشارة انطالق الطبعة ال 19 
لأللعاب المتوسطية وهران 2022، وقبل 

إعطاء اشارة االنطالق، رحب الرئيس تبون 
بالضيوف الحاضرين وفي مقدمتهم أمير 

دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، ضيف شرف الدورة.

واستمتع الحاضرون بحفل استعراضي بهيج 
مليء باأَلضواء واألنوار وزاهي األلوان 

واالستعراضات الفنية الراقية تضمنت 
موسيقى إيقاعية وعرضا باأللعاب النارية 

ضمن عمل فني متكامل استعملت فيه أحدث 
التكنولوجيات العالمية دام حوالي ثالث 

ساعات.
وكانت البداية بأحد اللوحات العشرين التي 
نسجت خصيصا لهذه السهرة المتوسطية، 

تحت عنوان "الجزائر من إفريقيا إلى 
المتوسط"، مضمونها يذكر بالعمق التاريخي 
للجزائر والجزائريين وتجذرهم ككيان ونفوذ 
في منطقة حوض البحر المتوسط، وبإسهام 
بالد الشهداء في فضاء هذه الضفة المهمة.

واحتوى العرض الفني لحفل االفتتاح 

20 لوحة بمشاركة 800 شخص، حيث 
أبرز نص السيناريو مختلف أوجه الثقافة 
الجزائرية، عالوة على أثرها في منطقة 
حوض البحر األبيض المتوسط واسهام 

الشخصيات الجزائرية في الحضارة 
اإلنسانية على مستوى الحوض المتوسطي، 

ليليها عرض مقتضب لأللعاب النارية اطالق 
الشماريخ كتمهيد لسماع النشيد الوطني 
الجزائري بطريقة إبداعية متميزة تسر 

المستمعين.
بدوره، أمتع اإلخراج التلفزيوني المشاهدين 

بلقطات علوية أبرزت شعار اللجنة 
الدولية لأللعاب المتوسطية وشعار طبعة 

وهران-2022، لتكون تمهيدا لدخول 
الوفود البلدان الـ26 المشاركة في العرس 

المتوسطي، وكما جرت عليه تقاليد األلعاب 
المتوسطية، كان وفد دولة اليونان أول من 

ولج مضمار الملعب، باعتبار أنها مهد 
الحضارات واألولمبياد، تلتها دخول وفود 
كل من ألبانيا، أوندورا، إسبانيا ثم إيطاليا، 

وتحت تصفيقات وأهازيج الجمهور الحاضر 
بالمدرجات، تواصل دخول الوفود المشاركة 

الواحد تلو اآلخر، لتكون تونس أول بلد 
عربي يلج المضمار.

ولم يتوان أعضاء الوفود بالهتاف باسم 
الجزائر "هيلو الجيريا" ويلوحون بأيديهم 
للجماهير في المدرجات ونحو كاميرات 
التلفزيون التي كانت تلتقط الصور للبث 
المباشر، ومع دخول الوفد الجزائري، 

اهتزت المدرجات على وقع أهازيج "وان 
تو تري فيفا اللجيري". وقد تنوعت ألبسة 

الرياضيين وممثلي الوفد الجزائري بين 
التقليدية والعصرية معبرة عن المزيج بين 

أصالة ومعاصرة المجتمع الجزائري.

 حفل الفتتاح اأكد قدرة الجزائر 

على رفع التحدي م�شتقبال

نجاح الألعاب المتو�ضطيــة 
 يفتــح ال�ضهيــة لتنظيــــم 
اأكبــر الأحداث الريا�ضيــة

 

أظهر حفل افتتاح الطبعة الـ19 من ألعاب البحر األبيض 
المتوسط، والذي جرى بملعب ميلود شرفي بوهران، قدرة 

الجزائر على رفع التحدي لتنظيم اكبر التظاهرات الرياضية، 
ودفع البعض بمطالبة السلطات لتقديم ترشح بالدنا لتنظيم 
كأس إفريقيا لألمم مستقبال مثلما طالب به الناخب الوطني 

جمال بلماضي سابقا.
فبعد البشائر الظاهرة عن نجاح دورة البحر األبيض 

المتوسط التي عاش مركب وهران حفل افتتاحها، وبعد 
دخول ملعب وهران بقوة ضمن خيارات الجزائر للمواعيد 

الكبرى، والدخول المرتقب في أشهر قليلة لملعب براقي 
بالجزائر العاصمة، وفي انتظار ملعبي الدويرة وتيزي وزو، 

فإن الجزائر ستتفوق على البلدان اإلفريقية المعنية بتنظيم 
"الكان"، بما فيها كوت ديفوار 2023 وغينيا 2025، ألن 

تنظيم "الكان" مرة كل سنتين وبـ 24 منتخبا وفي قارة سمراء 
ال يزيد تعداد البلدان القادرة فعال على تنظيم البطولة عن 

أربعة، قد يعني منح الفرصة سانحة للجزائر في أي انسحاب 
ممكن لهذا البلد أو ذاك، أو في حالة سحب التنظيم من 

الكاف، حيث يدور حديث عن تأجيل آخر للكان في 2023 
بسبب عدم جاهزية كوت ديفوار، وسحب التنظيم من غينيا 
التي ال تمتلك اإلمكانيات المالية الستقبال وفود 24 منتخبا 

وطنيا وال مالعب الئقة.
العودة إلى الهيئات اإلفريقية والعالمية يمر أيضا بضرورة 
تنظيم الكان، حيث سيضمن األمر حضور شخصيات من 
االتحادية اإلفريقية والدولية، وتذكيرهم بأن الجزائر هي 
قوة كروية في القارة السمراء، ليس بتاريخها فقط، وإنما 

بحاضرها ومستقبلها أيضا وخاصة بمنشئاتها الرياضة.
ق.ر

قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، شكره للرئيس عبد المجيد تبون 
على دعوته لحضور حفل افتتاح األلعاب 
المتوسطية، معتبرا هذا الحدث الرياضي 
محطة لتعميق التواصل بين أبناء ضفتي 

المتوسط، وأبدى وزير الشباب والرياضة 
المصري انبهاره بحفل االفتتاح، في 
الوقت الذي أشادت به جهات عديدة 

بنجاح افتتاح التظاهرة الرياضية.
ونشر الشيخ تميم تغريدة بعد حفل 

االفتتاح جاء فيها: أشكر أخي فخامة 

الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة 
الكريمة لحضور افتتاح الدورة الـ19 

أللعاب البحر األبيض المتوسط 2022 
في مدينة وهران الباهية، متمنياً لجميع 

المشاركين التوفيق في هذا الحدث 
الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق 
التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.
كما أبدى وزير الشباب والرياضة 
المصري، أشرف صبحي، انبهاره 

بتنظيم الجزائر لأللعاب المتوسطية، 
مؤكدا قدرتها على احتضان كأس إفريقيا 

لألمم، وقال في تصريحات صحفية: 
"الجزائر أظهرت حسن الضيافة والتنظيم 

في األلعاب المتوسطية، حفل االفتتاح 
ضم كل العناصر التي تعودنا مشاهدتها 

في التنظيمات الرياضية الكبرى، ونهنأكم 
على كل ذلك، الجزائر قادرة على 

تنظيم كأس إفريقيا ".كما أشادت اللجنة 
الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط 

بحفل االفتتاح، منوهة بالفرجة التي 
ميزته، وكتبت على صفحتها الرسمية 

على فيسبوك: "أعطى حفل االفتتاح 
الرائع في الملعب األولمبي في وهران 

إشارة انطالق الدورة الـ19 لأللعاب 
المتوسطية”.من جهته، أبرز رئيس هذه 

الهيئة اإليطالي دافيدي تيزانو، في كلمته 
في حفل االفتتاح، الجهود التي بذلتها 

الجزائر من أجل تنظيم رفيع المستوى 
للدورة المتوسطية التي تجمع قرابة 

3.400 رياضي ورياضية ممثلين ل 26 
دولة إلى غاية 6 جويلية.

كما أبدت اللجنة األولمبية اإلسبانية، 
انبهارها من االستقبال الذي حظي به 

وفدها، خالل مشاركتهم في حفل افتتاح 
األلعاب المتوسطية بملعب وهران، 

ونشرت عبر حسابها الرسمي على 
"تويتر"، مقطع فيديو، يظهر لحظة 
وصول وفدها إلى ملعب وهران، 

أرفقته بعبارة: "استقبال الجزائريين، 
خالل وصول الوفد اإلسباني إلى ملعب 

وهران، شكرا على كل هذا الحب". 
ق.ر

الأمير تميم ي�شكر الرئي�س تبون على دعوته ويتمنى له التوفيق

"�ضيوف الجزائر" يوؤكدون انبهارهم بحفل االفتتاح  

قرعة كاأ�س العرب 

للمنتخبات تحت 20 عاما:

الجـــــزائر فــــي 
المجموعة الثالثة 
رفقة ليبيــا ولبنــان

 

أوقعت قرعة النسخة الثامنة 
لبطولة كأس العرب للمنتخبات 

تحت 20 عاما، التي ينظمها 
االتحاد العربي لكرة القدم، التي 

سحبت امس، في مدينة الدمام 
بالمملكة العربية السعودية، 

المنتخب الوطني في المجموعة 
الثالثة رفقة كل من ليبيا و لبنان.

وتقام المنافسة في مدينة ابها 
السعودية في الفترة الممتدة من 
20 جويلية الى 6 اوت 2022، 

وتم توزيع المنتخبات ال18 
المشاركة في البطولة العربية 

على ست مجموعات من ثالثة 
منتخبات، وأجريت القرعة في 

حضور ممثلي المنتخبات ومدير 
البطولة معيض الشهري .

يذكر أن، المنتخب السعودي هو 
حامل لقب النسخة الماضية من 
كأس العرب لمنتخبات الشباب 
تحت 20 عاماِ، التي أقيمت في 

العاصمة المصرية القاهرة، وفاز 
في المباراة النهائية على منتخب 

الجزائر.
ق.ر/واج

كان حا�شرا بملعب �شيق لتحفيز الخ�شر امام اإ�شبانيا، بلما�شي:

 "ال دخل لي في انتخابات الفاف
 واأبواب المنتخب مفتوحة امام الجميع"

وهران ترتدي الحلة المتو�شطية في اأجواء بهيجة



ع.ط

2022/06/27 2022/06/27 
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املدر�سة الوطنية ملوظفي اإدارة ال�سجون بالقليعة 

  تخرج دفعتني
 من ال�ضباط والأعوان

تخرجت أمس من المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة, والية 
تيبازة, دفعتان من الضباط واألعوان في احتفالية أشرف عليها وزير 

العدل حافظ األختام عبد الرشيد طبي بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويتعلق األمر بالدفعة 27 لضباط إعادة التربية التي تضم 100 ضابط 

منهم 90 استفادوا من جهاز االدماج المهني, والتي حملت اسم المرحوم 
لونبسي الربيعي, إطار سابق بهذا الجهاز توفي في يوليو 2021 متأثرا 

بمضاعفات فيروس كورونا.
كما تخرجت الدفعة 35 المكونة من 336 عون إلعادة التربية, منهم 227 

عون استفادوا أيضا من جهاز االدماج المهني, والتي تحمل اسم ماحي 
محمد, شهيد الواجب الذي اغتاله ارهابيون خالل عشرية التسعينيات.

واستفادت الدفعتان من فترة تكوين عالي المستوى لمدة 12 شهرا تخللتها 
دورات تكوينية تطبيقية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل احترافية من أجل 

المساهمة في تجسيد برامج إعادة التربية و إدماج المحبوسين, كما أكده 
مدير المدرسة, العميد حجار محند واعلي, في كلمة ألقاها بالمناسبة.

وبمناسبة حفل التخرج, أشرف وزير العدل حافظ األختام رفقة وزير 
الشؤون الدينية واألوقاف, يوسف بلمهدي, و وزير التكوين والتعليم 

المهنيين , ياسين ميرابي, و وزيرة التضامن الوطني و االسرة و قضايا 
المرأة, كوثر كريكو, و وزير الفالحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ 

هني, إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل, مريم 
شرفي, و قائد الدرك الوطني, العميد يحي علي ولحاج, و والي تيبازة, ابو 

بكر الصديق بوستة, على تقليد الرتب و تسليم الشهادات للمتفوقين.
كما قام وزير العدل رفقة الوفد الحكومي المشارك في هذه التظاهرة 

بتكريم عائلتي المرحومين الذين سميت باسمهما الدفعتان المتخرجتان, قبل 
أن تشرع الدفعات المتخرجة في تقديم استعراضات رياضية و قتالية و 

فنية و عروض أخرى في استعمال السالح.
وأبرزت فرق طلبة المدرسة مهارات و تقنيات عالية من خالل تقديم 
عروض افتراضية في كيفية السيطرة على مساجين خطيرين حاولوا 

إثارة البلبلة و الفوضى داخل مؤسسة عقابية و ذلك وفقا للمعايير الدولية 
المعمول بها في هذا الخصوص, أي احترام صارم لحقوق االنسان إثر أي 
تدخل للسيطرة على سجين, حسب مدير المدرسة. وقال المدير أن الدفعتين 

المتخرجتين تلقيتا تكوينا عاليا يسمح للضباط و األعوان بتجسيد برامج 
إعادة التربية و االدماج االجتماعي للمحبوسين بكل احترافية.

وشدد على أن المدرسة اكتسبت تجربة ثرية في مجال التكوين منذ 
افتتاحها سنة 2015 و هو "تطور ملحوظ" تجسد من خالل محور التعاون 

الدولي مشيرا إلى أن المؤسسة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة و تعاون 
مع هيئات أجنبية و دولية على غرار المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي 

ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خالل مشروع دعم 
تطوير السجون في ليبيا العادة التاهيل و االدماج.

وأشار الى تنظيم, بالشراكة مع المكتب األممي المعني بالمخدرات 
والجريمة وبرنامج األمم المتحدة للتنمية, دورات تكوينية لفائدة إطارات 
وضباط جهاز الشرطة القضائية ومدراء السجون بدولة ليبيا إلى جانب 

تنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات ليبية مكلفات بتسيير النساء السجينات.

اجلي�ش الوطني ال�سعبي

اإن �سالح : 

انطالق تظاهرة احلمام الرملي يف طبعتها ال�ساد�سة بفقارة الزوى

أشرف قائد القوات البحرية، اللواء بن مداح محفوظ، 
أمس بالمدرسة العليا للبحرية "المرحوم المجاهد اللواء 
محمد بوتيغان" بتامنفوست )الجزائر العاصمة(، على 

تخرج ثالث دفعات للسنة الدراسية 2022-2021.
وتتمثل هذه الدفعات في الدفعة ال30 لضباط دورة 

القيادة واألركان، الدفعة ال39 لضباط دورة االتقان 
وكذا الدفعة ال37 للطلبة الضباط العاملين بتعداد 93 

طالبا من بينهم 13 من صنف اإلناث.لإلشارة، فان 

الدفعات المتخرجة تضم في صفوفها 8 متربصين من 
دول شقيقة وصديقة.

وبعد تفتيش الدفعات المتخرجة من طرف قائد القوات 
البحرية، ألقى قائد المدرسة العليا للبحرية، اللواء 
مليزي رحال، كلمة أشاد فيها ب"مستوى التكوين 
وكذا حجم الجهود المبذولة من أجل ترقيته حتى 

يستجيب لمتطلبات العصرنة والتطورات الراهنة"، 
حاثا المتخرجين على "بذل الجهود والتحلي بروح 

االنضباط واإلخالص ليكونوا خير خلف لخير سلف".
وبعدها، أدت الدفعات المتخرجة القسم ليتم تسليم 

الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين، ثم الموافقة 
على تسمية الدفعة باسم الشهيد بن يعقوب بلقاسم قبل 

تقديم استعراضات رياضية وعسكرية. وفي الختام، تم 
تكريم عائلة الشهيد بن يعقوب بلقاسم من طرف قائد 
القوات البحرية الذي وقع بعدها على السجل الذهبي 

للمدرسة.

انطلقت تظاهرة احلمام الرملي يف 

طبعتها ال�ساد�سة ببلدية فقارة الزوى 

بوالية اإن �سالح حتت �سعار " �سحة 

طبيعية و�سياحية" يف اإطار اإحياء 

اليوم الوطني لل�سياحة ، ح�سبما علم 

اأم�ش لدى م�سالح الوالية.  واأعطيت 

اإ�سارة انطالق هذه التظاهرة ال�سياحية 

فوق العرق الرملي الذي يتميز 

باإطاللته ال�ساحرة على واحات النخيل 

ببلدية فقارة الزوى باإ�سراف ال�سلطات 

الوالئية. 

ع.ط

وبالمناسبة أكد والي الوالية غميرد إبراهيم أن هذه 
المناسبة تشكل حدثا سياحيا هاما في المنطقة ، 

وتساهم في إبراز الموروث الثقافي والتراث المادي 
والالمادي الثري الذي تشتهر به بلدية فقارة الزوى 

، مما يتعين المحافظة عليه والسعي إلى ترقيته بما 
يساهم في التعريف به على المستوى الوطني. 

ومن جهته أشار مدير السياحة والصناعة التقليدية 
أحميدة بن الزاير أن هذه التظاهرة السياحية التي 
تتزامن مع اإلحتفاالت بستينية عيدي اإلستقالل 
والشباب من شأنها أن تساهم في إبراز كل ما 

تزخر به منطقة إن صالح من ثروة سياحية ساحرة 
يتوجب الترويج لها على غرار الغابة المتحجرة 

ببلدية إينغر والحمام الساخن المتدفق الواقع بشرق 
بلدية فقارة الزوى. وأضاف في ذات السياق أن 

مديرية القطاع ترافق كافة الجمعيات التي تنشط في 
مجال السياحية ، لمساعدتها على تثمين ما تزخر 
به منطقة إن صالح من قدرات سياحية متنوعة.  
وبدوره دعا رئيس المجلس الشعبي لبلدية فقارة 

الزوى بقادير عبد الحميد خالل هذه اإلحتفالية إلى 
بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي لترقية 

المناطق السياحية التي تشتهر بها هذه الجماعة 
المحلية و<<إعطاءها المكانة السياحية التي 

تستحقها بما يساهم في ترقية السياحة الداخلية.’’
وعلى هامش هذه التظاهرة وقعت مديرية السياحة 

والصناعة التقليدية بإن صالح إتفاقية تعاون وتنسيق 
مع الكشافة اإلسالمية الجزائرية في مجال ترقية 

السياحة.  
ونظمت بذات المناسبة عدة ورشات من أجل إبراز 

قيمة الصناعات التقليدية وأهميتها في مجال 
السياحة ، ومن بينها التي تعرف بالصناعات 

التقليدية لدى البدو الرحل ، وورشة تقدم شروحا 
وافية حول الحمام الرملي وأهميته الصحية 

.وتخللت هذه الفعاليات فقرات فولكلورية متنوعة 
قدمتها جمعيات محلية على غرار جمعيات الفلكلور 
"أمجاد الماضي" و"أضواء المستقبل " و" الرقص 

الشعبي والشعر الملحون" وجمعية "البارود.« 
وشهد العرق الكبير الذي أقيم به حفل افتتاح 

الحمام الرملي توافدا كبيرا للمواطنين رفقة أطفالهم 
، والذين استحسنوا بدورهم تنظيم هذا الحدث 

وطالبوا ببرمجته موعدا سياحيا سنويا للترفيه لفائدة 
ساكنة المنطقة.

ANEP : 2216012477 ANEP : 2216012540

إشـهـــار
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انطلقت فعاليات األيام 
الوطنية األولى لمسرح 

الشارع، أمس األول، بوهران 
تزامنا مع األلعاب البحر 
األبيض المتوسط، و ذلك 

بتقديم عدة عروض صنعت 
الفرجة بساحة »أول نوفمبر 
1954«، بحضور جمهور 
غفير تفاعل مع أعمال فنية 

مستوحاة من التراث الشعبي.
  و قد أعادت فرقة »الحلقة« 

لمدينة سيدي بلعباس من 
خالل عرض يحمل عنوان 

»آخر حلقة« ذكريات القوال 
و المداح و البراح، الذين 
كانوا يصولون و يجولون 

بين أرجاء األسواق الشعبية 
و يحطون بالساحات منها 

»الطحطاحة«، حيث يصنعون 
أجواء مميزة من خالل 

حكايات و قصص مستمدة من 
التراث الشعبي .

  و استطاع هذا العرض 
من تصميم المسرحي عباس 

الكارن جلب جمهور من 
كل حدب و صوب استمتع 

بكوكتيل من األغاني الشعبية 

القديمة منها »يا ديوان 
الصالحين«، و باقة من 

األمثال الشعبية و القصائد 
لفحول الشعر الشعبي 

الجزائري منهم مصطفى بن 
براهيم و محمد بن حراث .
  و نجحت الفرقة المتشكلة 
من 13 عضوا أغلبهم هواة 

يرتدون أزياء تقليدية و 
تتراوح أعمارهم ما بين 30 
و 75 سنة، في تقديم عرض 

ممتع من خالل توظيف بعض 
اآلالت الموسيقية المعروفة في 

التراث الموسيقي الجزائري 
على غرار الغايطة و الطبل و 
القصبة و القالل و في بعض 

األحيان آلة القيتار حيث تفاعل 
الحضور كبارا و صغارا مع 

األداء و اإللقاء.
  للتذكير قدمت فرقة 

»الحلقة« التي تأسست في 
2006 عدة عروض سواء في 
الشارع أو فوق خشبة مسارح 
جهوية على غرار وهران و 
قسنطينة و بالمسرح الوطني 
بالجزائر العاصمة على حد 
تعبير المكلف باإلعالم لهده 

الفرقة رضوان الكارن الذي 
أكد بأن »الفرقة تعمل جاهدة 

على إعادة إحياء الحلقة 
التي تعد جزء من التراث 

الشعبي«.
  و بفضاء بالحي الشعبي 

»الدرب« قدم الحكواتي أمين 
ميسوم عرضا مسرحيا يحمل 

عنوان »األسد و الجمل« 
مستمد من القصة المشهورة 
»كليلة و دمنة« للكاتب ابن 

المقفع التي لقيت تجاوبا كبيرا 
من طرف األطفال .

  و أما الموهوب ماسي فقد 
قدم بمقهي بشارع »الصومام« 

بوسط مدينة وهران، عرضا 
من مسرح الدمى المعروف 

عالميا باسم »فن التكلم 
بالبطن« مع استعمال الدمى 

و تالعب بمخارج الحروف و 
التي جذبت اهتمام المترددين 

على هذا المقهى الذين اكتشفوا 
ألول مرة هذا النوع من 

الفنون .
  و في إطار تظاهرة األيام 

الوطنية األولى لمسرح 
الشارع التي تتواصل إلى 

28 يونيو تم برمجة 30 
عرضا فنيا على مستوى 

مقاهي و حدائق و ساحات 
العمومية من تنشيط كوكبة من 

المسرحيين و منها عروض 
على متن القطار في رحلتي 

وهران و العاصمة و وهران 

سيدي بلعباس من تنشيط كل 
من الحكواتي أمين ميسوم و 

صديق ماحي حسبما ذكره 
مدير المسرح الجهوي »عبد 
القادر علولة« مراد سنوسي .
  و يشرف على تنظيم األيام 

الوطنية لمسرح الشارع 

المرافقة لأللعاب المتوسطية 
لجنة تنظيم حفلي افتتاح و 
اختتام الطبعة ال19 لهذا 

الحدث الرياضي و وزارة 
الثقافة فيما تقوم المؤسسة 
المسرحية المذكورة بتنفيذ 

البرنامج.

الألعاب املتو�سطية وهران 2022

بوهران ال�شارع  مل�شرح  الوطنية  الأيام  انطالق   

 21 فنانا يف الطبعة اخلا�شة ملهرجان اأغنية الراي بوهران
   أكد 21 فنانا مشاركتهم في الطبعة الخاصة للمهرجان الثقافي الوطني ألغنية الراي بمدينة وهران، لدى محافظ المهرجان محمد بوسماحة.

  و ذكر السيد محمد بوسماحة في ندوة صحفية نظمت بقصر الثقافة و الفنون بمدينة وهران تحضيرا للطبعة 12 للمهرجان الثقافي الوطني ألغنية الراي )طبعة خاصة( أن »21 فنانا بينهم نجوم معروفة 
وطنيا و دوليا.

  و قال محافظ المهرجان أن »الطبعة 12 لمهرجان أغنية الراي تأخذ خصوصيتها هذه السنة من كونها تنظم بمدينة وهران بعد 15 سنة من الغياب حولت خاللها إلى والية سيدي بلعباس و بالتنسيق مع 
لجنة تنظيم الطبعة 19 لتظاهرة ألعاب البحر األبيض المتوسط )وهران 2022(، مساهمة في النشاط الثقافي و الفني الكبير المبرمج على هامش التظاهرة الرياضية المتوسطية«.

  و أشار نفس المتحدث إلى أنه تم اختيار مسرح الهواء الطلق »حسني شقرون« الحتضان التظاهرة الفنية الوطنية التي تنظم تحت شعار »وهران في القلب«، بسبب موقعه الممتاز وسط المدينة و 
إمكانية استيعابه لعدد كبير من محبي أغنية الراي و عامة المواطنين و زوار مدينة وهران الذين سيسمح لهم بحضور السهرات الفنية بشكل مجاني.

  و أضاف السيد بوسماحة أنه »ستنظم 5 سهرات فنية خالل المهرجان بمعدل مرور 4 إلى 5 فنانين في كل سهرة مع تنظيم ثنائيات فنية كل سهرة بمساهمة المايسترو أمين دهان، إضافة إلى برمجة 
تكريم كل سهرة أحد الفنانين الراحلين الذين ساهموا في ترقية أغنية الراي و الفن الجزائري عامة«.

  و ستشارك في طبعة وهران للمهرجان الثقافي الوطني 12 ألغنية الراي حسب نفس المتحدث وجوه فنية بارزة منها بن شنات و الزهوانية و الشيخ النعام و هواري الدوفان و فرقة »راينا راي«.

 امل�سهد امل�سرحي بوهران 

 فرجة �شنعتها كوكبة من املبدعني
يتميز المشهد المسرحي الذي يعد من أهم النشاطات الثقافية بوهران، بفرجة و حركية صنعتهما كوكبة من المسرحيين والتعاونيات والفرق الهاوية قدموا أعماال    

إبداعية تألقوا بها في شتى المهرجانات المحلية و الوطنية والدولية.
وحقق المشهد المسرحي بوهران الذي يعود تاريخ ظهوره إلى سنوات العشرينيات من القرن الماضي نقلة نوعية في الخمسينيات عندما بدأت الفرق المسرحية   

تعتمد التراث الشعبي مع االنفتاح على التقنيات الغربية في البناء الدرامي على يد العمالقين الراحلين ولد عبد الرحمان كاكي وعبد القادر علولة، حسبما ذكره 
الكاتب والناقد المسرحي بوزيان بن عاشور.

  ويتجلى هذا النجاح خصوصا في روائع » 132 عام« و«إفريقيا قبل الواحد« لولد عبد الرحمان كاكي ابن مدينة مستغانم الذي عرض أعماله بوهران وثالثية 
»القوال« و«األجواد« و«اللثام« لعبد القادر علولة الذي وظف الحلقة التي تعتبر موروث شعبي فوق الركح، حيث كان لها صدى كبير محليا وطنيا و عربيا 

وعالميا, كما أضاف السيد بن عاشور.
  وكان مسرح الحلقة أو »القوال« محطة مهمة في تاريخ المسرح الجهوي لوهران الذي أصبح يحمل اسم صاحب هذه التجربة الفريدة من نوعها، حيث نال 

الممثل القدير الراحل سيراط بومدين على جائزة أحسن أداء رجالي في مسرحية » األجواد« في األيام المسرحية بقرطاج )تونس(، حسبما ذكره األستاذ الجامعي 
والباحث في المسرح، صقال هشام .

  وقد استحدثت ذات المؤسسة الثقافية لصاحب مسرح »الحلقة« في مارس الماضي مركز للموارد المسرحية لعبد القادر علولة )1994-1939(، الذي يعد 
مصدر الهام الشباب الهاوي للفن الرابع وباعتباره شخصية فنية شاملة ونادرة، حسبما ذكره مسؤول المسرح الجهوي، مراد سنوسي.

  كما ساهم المسرح الجهوي عبد القادر علولة في إمتاع الجمهور بأعمال إبداعية راقية، على غرار »معروض للهوى« للمخرج محمد بختي الذي افتك جائزة 
أحسن عرض متكامل في مهرجان القاهرة التجريبي بمصر, وفق الباحث صقال الذي يعد أستاذا بقسم الفنون الدرامية بجامعة وهران 1 » أحمد بن بلة«.

  وصنعت أعمال أخرى الفرجة للجمهور الذي كان يأتي من كل صوب وحدب لمشاهدة المسرحيات، منها »البلعوط« لبوعالم حجوطي و »حما الكوردوني« 
لمحمد أدار، وكذا المنولوج »متزوج في عطلة« لمراد سنوسي وأداء سمير بوعناني وغيرها من اإلبداعات التي خلقت فالرجة حتى بواليات أخرى من الوطن.

  وفي مسرح األطفال أعطت هذه المؤسسة دفعا قويا لهذا النوع من الفنون من خالل مسرحيتي النحلة و البحيرة و غيرها من التجارب الفنية األخرى لجمعية الفن 
و الثقافة و اإلبداع التي أنتجت »عالل و عثمان » و »هاري فاري و األلوان«، و كذا العودة القوية لفن الحكاية الشعبية، الذي يسعى أمين ميسوم الذي تألق في 

عدة مهرجانات دولية منها روسيا و الهند و لبنان، إلى تطوير هذا النوع من الفنون باإلضافة إلى فن مسرح العرائس الذي صنع مجده المخرج سعيد ميسوم.
تعاونيات وجمعيات لتعزيز المشهد المسرحي

  ومع تسعينيات القرن الماضي، شهد المشهد المسرحي بوهران استحداث تعاونيات و جمعيات و فرق خاصة، قدمت تجارب فنية راقية من إنتاج مسرحيين 
معروفين أو هواة ساهموا بإمكانياتهم الخاصة أو بدعم من وزارة الثقافة و الفنون في تنشيط الحركة المسرحية.

    وكانت تعاونية »أول ماي« التي أسسها المرحوم عبد القادر علولة النواة األولى لمسرح مستقل وبعدها »الغمزة »، التي كان ينشط فيها المسرحي الراحل 
محمد حولية التي قدمت عملها المسرحي »القطار األخير«، ثم جاءت تعاونية »النقطة« التي أنتجت »القناع« لألخضر منصوري، وفق الباحث صقال.

  كما شهدت هذه المرحلة ميالد فرق مسرحية حرة، منها »ثالثي األمجاد« و »بال حدود »، التي أمتعت الجمهور الجزائري، فضال عن إنشاء جمعيات تعنى باإلنتاج والتكوين المسرحيين على غرار الجمعية الثقافية » األمل »، التي عرضت أكثر من 50 عمل مسرحي متنوع و ساهمت في تكوين ألفي 
شاب أصبحوا نجوما في األداء التمثيلي واإلخراج ومنهم من اقتحم الشاشة الكبيرة.

  وكان حظ وهران أوفر عندما تم استحداث قسم الفنون الدرامية بجامعة وهران الذي تعزز المشهد المسرحي بمتخرجين تلقوا تكوينا في اإلخراج و التمثيل و غيرها من االختصاصات منهم من قام بإنشاء فرق مسرحية على غرار »مالئكة الخشبة« التي توجت أعمالها بعدة جوائز مما يتطلب مرافقة 
هؤالء الشباب، على حد تعبير قواسمي يوسف، رئيس جمعية »قطار الفن« التي أسستها هذه الفرقة.

  وعلى الرغم من أن وزارة الثقافة و الفنون تقوم بدعم مالي سنوي لهذه التعاونيات و الجمعيات لتشجيع اإلبداع، غير أن كثير من هذه التعاونيات »تعاني من مشكل التدريب وتسعى بأشق األنفس إلى برمجة عروضها المسرحية«، حسبما أكده الممثل المخضرم طيب رمضان الذي له خبرة 40 سنة من 
النشاط المسرحي وصاحب تعاونية »نجوم«. 

  وإلعطاء دفع للحركة المسرحية بوهران، بادر القطاع الخاص بتجربة جديدة، األولى من نوعها، على مستوى الوطن تتمثل في استحداث مسرح »النملة«، لتدعيم الفضاءات الموجودة التي تبقى قليلة بالمقارنة مع الطاقات اإلبداعية التي تزخر بها وهران و القامات المسرحية التي أثرت المشهد 
المسرحي الوطني, حسبما ذكره الباحث صقال.

  ومع الرغبة المتزايدة للمسرحيين الشباب لاللتحاق بركب التطورات الحاصلة في المشهد المسرحي العالمي، اكتسحت موجة عرض الممثل الواحد الساحة المسرحية، على غرار »الوان مان شو« و«ستاند آب« و »مونودرام«، والتي قدمها روادها على الطريقة الجزائرية مضمونا وشكال، حسبما ذكر 
الناقذ المسرحي، بوزيان بن عاشور.

  و قال المسرحي بلفاضل سيدي محمد أن هذه األجناس المسرحية المستوردة جاءت بمضامين جديدة تعبر عن انشغاالت الشباب وتعالج ظواهر اجتماعية، مشيرا إلى أن العرض بممثل واحد سمح للفرق بالتخلص من عبء تكاليف التنقل إلى واليات أخرى لعرض أعمالها، حيث أنها تكتفي بممثل واحد 
يقوم بالتأليف و األداء و اإلخراج وال تحتاج إلى ديكورا.

  وأول من سطع نجمه في هذا المجال المسرحي محمد ميهوبي، الذي كان أول من أدخل »الموندرام » و«وان مان شو« بوهران، حيث أنتج أكثر من 20 عمال في هذا اللون المسرحي منها »جزائري وأفتخر« » و » ستوب« و » ألو رئيس » و » كوليس«، كما أضاف بلفاضل.
   ومن جهتهان قدمت أسماء أخرى تجارب فنية كان لها صدى كبير على المستويين المحلي و الوطني في مجال »ستاند آب«، مثل المسرحي محمد ايبدري و محمد خساني وكذا سمير زموري الذي أضاف للمسرح باللغة األمازيغية لمسته من خالل إدخال مسرح »الكرنفال« وترجمة أعمال مسرحية 

إلى االمازيغية.
  ولم يتخلف العنصر النسوي عن مواكبة موجة عرض الممثل الواحد، حيث اقتحمت ممثالت هذا المجال الفني وأدته باتقان، منها على سبيل المثال شميسة في عملها »بنت الحومة« وبعدها سايح فرح في عرضها »فريزة« ثم مريم عماير في مونودرام »مريومة«.

  كما سجل المشهد المسرحي عودة المسرح الصامت )بونتوميم( الذي برز فيه المسرحيان هواري بورا وبلفاضل سيدي محمد، حيث طور هذا األخير عروضا »الشو الهزلي واألغنية الفكاهية« بأسلوبه الخاص، باإلضافة إلى ظهور مسرح الشارع الذي يعيد مجد الحلقة من خالل تجربتي »الناجي« و 
»أزمة عمل في كورونا«، اللذين يؤسسان لعهد جديد قوامه مسرح المدنية، باإلضافة إلى مساهمة فرقة »درول مادير« في نشر فن االرتجال.

  وأهم ما يميز المشهد المسرحي بوهران أن العروض لم تتوقف خالل الحجر الذي فرضته جائحة كورونا عالميا، حيث لجأت بعض الفرق المسرحية الشابة إلى االنترنت لتقديم عروض ممتعة كانت بمثابة نفحة أكسجين للجمهور المحب للفن الرابع.



االجتماع  توج  بيان  في  ذلك  جاء 
ممثلي  من  للعديد  الثاني, 
والفاعلين  الحقوقية  الجمعيات 
عقد  الذي  المغاربة,  المدنيين 
بالمقر المركزي للجمعية المغربية 
من  بالرباط,  اإلنسان  لحقوق 
"النهج  حزب  مع  التضامن  أجل 
حقه  عن  والدفاع  الديموقراطي", 
العمومية  الفضاءات  استعمال  في 

لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
أطلع  االجتماع,  هذا  وخالل 
النهج  لحزب  الوطني  الكاتب 
لبراهمة,  مصطفى  الديموقراطي 
المنع  مسلسل  "على  الحضور 
الحزب  يطال  الذي  والتضييق 
اإلعدادية  اإلجراءات  بخصوص 
المتمثلة في حرمانه  لعقد مؤتمره 
من الحق في استعمال الفضاءات 
وعبر  العمومية".  والقاعات 
حسب  بإجماع,  الحاضرون 
"تضامنهم ومساندتهم  البيان, عن 
أجل  من  نضاله  في  للحزب, 
السلمي  والتجمع  التنظيم  في  حقه 
 21 المادة  في  عليه  المنصوص 
بالحقوق  الخاص  العهدالدولي  من 
المدنية والسياسية, وباعتباره حق 
دستوري أصيل نص عليه الفصل 
المغربي والذي  الدستور  29 من 
مساس  أي  من  الحق  هذا  حصن 

أو انتهاك".
وبعد تداول المجتمعين "في مختلف 

هاته االنتهاكات التي طالت بشكل 
متواتر العديد من الهيئات الحقوقية 
والمدنية,  والسياسية  والنقابية 
النضالية  التجارب  وباستحضار 
في  الحق  عن  المدافعة  السابقة 
أعلنت  السلمي",  والتجمع  التنظيم 
المشاركة  والفعاليات  الهيئات 
تضامنها  عن  االجتماع,  هذا  في 
الديموقراطي,  النهج  حزب  مع 
وكافة ضحايا المنع من الحق في 
المكفول  السلمي  والتجمع  التنظيم 
الوطنية  القوانين  حمايته بمقتضى 
في  ومساندته  الدولية,  والمواثيق 
أجل  من  النضالية  الخطوات  كل 

عقد مؤتمره الوطني الخامس.
تأسيس  عن  اإلعالن  تم  كما 
التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق 
السلمي,  والتجمع  التنظيم  في 
نضاليا  برنامجا  ستسطر  التي 

األشكال  من  مجموعة  يتضمن 
يوم  صحفية  ندوة  تنظيم  منها, 
بمقر  المقبل  يونيو   29 االربعاء 
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان, 
أمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  وكذا 
الرباط, مساء  بالعاصمة  البرلمان 
السابعة  الساعة  على  اليوم  نفس 

مساء )بالتوقيت المحلي(.
للدفاع  المغربية  التنسيقية  وتضم 
التجمع  التنظيم  في  الحق  عن 
السلمي, االئتالف المغربي لهيئات 
المغربية  العصبة  اإلنسان,  حقوق 
االنسان,  حقوق  عن  للدفاع 
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان, 
اإلنسان,  لحقوق  المغربية  الهيئة 
ضد  االورومتوسطية  الفيدرالية 
االختفاء القسري, منظمة حريات 
مرصد  حاتم,  والتعبير/  اإلعالم 
ترانسبارنسي- بالمغرب,  العدالة 

المغرب.
الحرية  جمعية  أيضا,  تضم  كما 
لحقوق  المغربية  الفدرالية  اآلن, 
اإلنسان, الفضاء المغربي لحقوق 
"الحقوق  تقاطع  شبكة  اإلنسان, 
الشغلية", الشبكة المغربية لحماية 
المال العام, الهيئة الوطنية لحماية 
/ جمعية  والشفافية,  العام  المال 
أطاك/ المغرب, الرابطة المغربية 
اإلنسان,  وحقوق  للمواطنة 
اإلنسان,  لحقوق  عيون  مؤسسة 
تنسيقية عائالت مجهولي المصير 
تيار  التعسفي,  االعتقال  وضحاها 
األساتذة التقدميين, النقابة الوطنية 
العدل  جماعة  العالي,  للتعليم 

واإلحسان, النهج الديمقراطي.
الشخصيات  قائمة  وضمت 
المبادرة,  لهذه  الداعمة  المغربية 
النقيب عبدالرحيم الجامعي, منسق 
مجموعة العمل من أجل فلسطين 
الحقوقي  العلمي,  القادر  عبد 
الجمعية  رئيس  زهاري,  محمد 
عزيز  االنسان  لحقوق  المغربية 
رياضي,  خديجة  الحقوقية  غالي, 
القيادي  النوحي,  محمد  الحقوقي 
في جماعة العدل و االحسان حسن 
معطي  والمؤرخ  الباحث  بناجح, 
للعصبة  السابق  الرئيس  منجب, 
حقوق  عن  للدفاع  المغربية 
بوغنبور,  عبدالرزاق  االنسان 

والحقوقي أحمد عصيد.

 20 هيئة حقوقية تتكتل ملواجهة قمع نظام املخزن

تاأ�سي�س تن�سيقية للدفاع عن احلق يف التنظيم والتجمع ال�سلمي يف املغرب

اأعلنت 20 هيئة حقوقية وع�سرات ال�سخ�سيات الوطنية الوازنة يف املغرب، عن تاأ�سي�س التن�سيقية 

الوطنية للدفاع عن احلق يف التنظيم والتجمع ال�سلمي، التي �ستكون اأوىل حمطاتها الن�سالية، تنظيم وقفة 

احتجاجية اأمام الربملان بالعا�سمة الرباط يوم الأربعاء 29 جوان اجلاري.

و�سعية حقوق الن�سان اأ�سواأ مما كانت عليه 

خالل �سنوات الر�سا�س

نظام املخزن يف قف�س االتهام
قال رئيس الفضاء المغربي لحقوق اإلنسان والباحث في 

القانون الدولي اإلنساني, محمد النويني, إن وضعية حقوق 
اإلنسان بالمغرب في هذه المرحلة "أسوأ مما كانت عليه في 

سنوات الرصاص", ألن االنتهاكات أصبحت بشكل "ممنهج".
ويطلق مصطلح "سنوات الرصاص" او "سنوات الجمر" في 

المغرب على فترة بين ستينيات وثمانينيات إلى بداية تسعينيات 
القرن العشرين, حيث شهدت تلك الحقبة التاريخية انتهاكات 

دأب النظام المغربي وقتها على ممارستها ضد معارضيه, من 
اختفاء قسري وتعذيب وغيره.

واستند محمد النويني في هذا التوصيف, على ممارسات نظام 
المخزن و اعتقاله الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين و 

السياسيين ونشطاء حراك 20 فبراير, على خلفية ممارستهم 
للعمل الحقوقي.وأضاف في سياق متصل ان االحصائيات 

الرسمية تكشف عن اعتقال ما يزيد عن 100 ألف شخص 
ومتابعتهم من أجل فقط "خرق حالة الطوارئ, بغض النظر 

عن باقي الجرائم والجنح والجنايات في دعاوى وقضايا 
أخرى".

كل هذه المؤشرات -حسب النويني- تدل على "عودة السلطوية 
بشكل قوي ومتجذر على عكس ما كانت عليه سلفا", مشيرا 
الى ان هناك من يقول إن الدولة انتهجت ما يسمى باألساليب 

"الناعمة" في ضرب الحقوق والحريات.وفي حديثه عن ارتفاع 
االسعار و تبريرات السلطة انها مرتبطة بالنزاع الروسي-

االوكراني, قال ذات الحقوقي إن "موجة ارتفاع األسعار بدأت 
في المغرب قبل هذا النزاع, و قبل حتى جائحة كوفيد19-, 
خاصة في ما يتعلق بالمحروقات والمواد األساسية )...(".

وعبر في سياق ذي صلة عن أسفه كون األزمة في المغرب 
"أزمة إرادة سياسية في اتجاه مواجهة ومقاومة ومحاربة ما 

يسمى باقتصاد الريع وما يسمى باإلفالت من العقاب", مبرزا 
أن هذه األزمة أيضا تكمن في صعوبة الوصول إلى "مرحلة 

ما يسمى بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وشدد رئيس الفضاء المغربي لحقوق اإلنسان على أن "هذا 

الوضع غير مقبول", و أن مجموعة من الناشطين الحقوقيين و 
السياسيين  يحاولون قدر المستطاع "حلحلة الوضع", ورفض 
هذا الزحف السلطوي على مجموعة من الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية.وما يؤزم الوضع اكثر, حسب ذات المتحدث, 

"غياب اإلسناد" لمنظمات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني, 
خاصة الهيئات النقابية واألحزاب السياسية والجمعيات, و الذي 

أرجعه إلى "غياب شروط العمل السياسي والحقوقي والنقابي 
في المغرب".

عمل يحظره القانون الدويل ب�سكل ل لب�س فيه 

االأمم املتحدة حتيي اليوم 
الدويل مل�ساندة �سحايا التعذيب   

تحتفل األمم المتحدة باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 
والذي يوافق الـ 26 من جوان من كل عام، إذ يشكل التعذيب 

انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان، وهو عمل يحظره القانون 
الدولي بشكل ال لبس فيه في جميع حاالته.

وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 
149/52 في ديسمبر 1997, باعتبار يوم 26 جوان يوما 
دوليا لألمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب, بهدف القضاء 

التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو المهينة.
واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى 

تنفيذها بين الدول األطراف لجنة من الخبراء المستقلين, وهي 
لجنة مناهضة التعذيب.وفي عام 1985, عينت لجنة حقوق 
اإلنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب, وهو خبير مستقل 

مكلف باإلبالغ عن حالة التعذيب في العالم.
واعترفت األمم المتحدة مرارا بالدور الهام الذي تؤديه 

المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب, مع اعتماد 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قبل سبعين عاما, حيث اتفقت 

الدول األعضاء على حظر التعذيب بشكل مطلق, إذ تنص 
المادة الخامسة من اإلعالن على أنه "ال يجوز إخضاع أي 

شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
المهينة".وذكرت األمم المتحدة أن التعافي من التعذيب يتطلب 

برامج سريعة ومتخصصة, ويعتبر صندوق األمم المتحدة 
للتبرعات لضحايا التعذيب, الذي يديره مكتب األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان في جنيف, آلية فريدة تركز على الضحايا 
وتوجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وعائالتهم. وتأسس 

الصندوق عام 1981 بمهمة دعم ضحايا التعذيب وعائالتهم, 
ويعمل الصندوق من خالل توجيه التبرعات الطوعية لمنظمات 

المجتمع المدني التي تقدم خدمات قانونية واجتماعية وإنسانية 
ونفسية وطبية.

الوكالت
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حراك  لقائد  الصحية  الحالة  تدهور  يتواصل 
الريف في المغرب, ناصر الزفزافي, المتواجد 
في السجن, بعد إصابته بثالثة أمراض مزمنة 
 6 منذ  المزرية  االعتقالية  الظروف  بسبب 
مطالبة  الى  والده  دفع  الذي  األمر  سنوات, 
سلطات المخزن بإحداث "انفراجة في الملف".

وقال أحمد الزفزافي, والد ناصر, في تصريح 
مصور أن الحالة الصحية لنجله "ليست بخير", 
مشيرا الى أنه "أصيب بثالثة أمراض مزمنة, 
ويستعمل 3 بخاخات ليتمكن من التنفس بسبب 
الحساسية التي أضحى يعاني منها, الى جانب 
كافة  في  وتنمل  الجلد  مستوى  على  حساسية 

الجسد".
وأكد أحمد الزفزافي أن نجله لم يكن يعاني من 
المرض  مع  رحلته  أن  و  سابقا,  أمراض  أية 

"انطلقت منذ اعتقاله, في أعقاب حراك الريف, 
في  لدى وضعه  خاصة  الصحي  فساء وضعه 
السجن المحلي للدار البيضاء لمدة 15 شهرا, 
أمراض مزمنة".وطالب  بثالثة  وهناك اصيب 
بإنهاء  المخزنية  السلطات  الزفزافي,  أحمد 
معاناة المعتقلين وعائالتهم, قائال : "المعتقلون 
نطالب  لذا  سنوات,   6 منذ  يعانون  وعائالتهم 

المسؤولين بإحداث انفراجة في هذا الملف".
أعرب  قد  كان  الزفزافي  أحمد  أن  الى  يشار 
االسبانية  باييس"  "إل  لصحيفة  تصريح  في 
القاسية التي أصدرها  عن استيائه من األحكام 
القضاء المغربي في حق قيادات حراك الريف, 
الذي حوكم ب20 سنة سجنا  بينهم نجله  ومن 
تشبه  "ال  أحكام  إنها  وقتها  قال  حيث  نافذا, 
التي  المجتمعات  عرفتها  التي  األحكام  من  أيا 

زمن  في  حتى  الديكتاتوريات.  تحت  رزحت 
القائد االسباني الدكتاتوري فرانكو لم يكن لديكم 

شيء مماثل".
المحاكمة,  من  أشهر  ثمانية  بعد  أنه  يذكر 
االستئناف  بمحكمة  الجنايات  غرفة  أصدرت 
يقبعون  ريفيا  أحكاما ضد 53  البيضاء  بالدار 
في سجن الدار البيضاء, تتراوح بين سنة و20 
حكما ب20  الزفزافي  حق  في  وصدر  عاما. 
نفسها  السجنية  العقوبة  وهي  نافذا,  سجنا  سنة 
التي صدرت في حق الرجل الثاني في الحراك 
الريف,  حراك  قضية  امحجيق.وأثارت  نبيل 
محسن  السمك,  بائع  مقتل  عقب  اندلعت  التي 
القمامات في 2016,  فكري في شاحنة لجمع 
التي  الدولية  الصحافة  قبل  من  واسعا  اهتماما 

تابعت تفاصيل المحاكمة.

بعد اإ�سابته بثالثة اأمرا�س مزمنة ب�سبب الظروف العتقالية املزرية

 والد قائد حراك الريف الزفزايف
يوؤكد تدهور احلالة ال�سحية لنجله يف �سجون املخزن

�سان�سيز على خطى اريا�س نبارو ..!!
خطوة رئيس الحكومة االسباني ،سانشيز  في خيانة عهود إسبانيا إزاء 
تعيد  الغربية،  الصحراء  والقانونية واالخالقية في  التاريخية  مسؤوليتها 
اتفاقية  ابرام  في  نبارو  ارياس  برياسة  الحكومة  ذات  موقف  لالذهان  
الشعب  وترك  العلني  المزاد  في  وبيعها  المستعمرة  ذات  لتقسيم  مدريد 
الصحراوي عرضة للغزو واالجتياح وما رافق ذلك قمع وتشريد سنة 

1975، امر الزالت ظالله قايمة على االرض..!!
المفارقة الغريبة والعجيبة انه قبل أيام فقط من تلك الخيانة ، كانت زيارة 
ملك إسبانيا لمدينة العيون العاصمة وتعهده الشخصي بحماية حق الشعب 
الدولية  العدل  المصير ،في وقت أعلنت محكمة  الصحراوي في تقرير 
رأيها االستشاري الذي أكد حق الصحراويين غير القابل للتصرف في 
االممية  الحقائق  تقصي  لجنة  نشر  مع  تزامن  في  لمستقبلهم  اختيارهم 
االستقالل  في  الجامعة  الصحراويين  رغبة  على  وشهادتها  تقريرها   ،
ورفضهم البات للمطامع التوسعية ، في وقت كانت حرب االستقطاب في 
اوجها بين حلف الناتو بزعامة الواليات المتحدة من جهة وحلف وارسو 

بقيادة االتحاد السوفيتي السابق في الجهة األخرى..!؟
راسه  مطاطا   ، الجديدة  نسختها  في   الحكومة  ذات  رئيس  يطلع  اليوم 
الهجرة  في  التقليدية  المخزن غير  أسلحة  ابتزاز وضغط  أمام  مستسلما 
عالمية  شفا حرب  على  العالم  بدأ  وقت  في  الذمم،  وشراء  والمخدرات 

جديدة على هامش الحرب في أوكرانيا..!!
المنظمات  من  وغيرها  المتحدة  األمم  أعلنت  وقت  في  يحدث  ذلك  كل 
الدولية والمحاكم بما فيها الدولية واالسبانية، بطالن صك الخيانة باألمس 
واليوم ، في حين تجندت شعوب إسبانيا على اختالف اطيافها السياسية 
واالجتماعية والثقافية ، للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الحرية 

وتقرير المصير في موقف لم تعهده إسبانيا من قبل.
موقف ينذر حكومة سانشيز بعقوبة واعدة، بل يخلط األوراق  على صانع 
القرار في زمن عزت فيه الطاقة في بلد يعتمد على استيرادها من الضفة 

االخرى ..!!
السالك مفتاح :كاتب والصحفي



في  أمس،  خطابي  كلمة  في  ذلك  جاء   
الخبراء  لفريق  الرابع  االجتماع  افتتاح 
التحرك  خطة  وتقييم  بتحديث  المعني 
اإلعالمي العربي في الخارج الذي يستمر 
بمشاركة  العربية،  الجامعة  بمقر  يومين 
لمهام  الممارسة  واالتحادات  المنظمات 

إعالمية تحت مظلة الجامعة العربية.
االجتماع،  في  الفلسطيني  الوفد  وترأس 
المحمود،  يوسف  اإلعالم  وزارة  وكيل 
الجابر  عبد  بالوزارة  المساعد  والوكيل 
عبد الفتاح، والمستشار جمانة الغول من 
مندوبية فلسطين بالجامعة العربية. وقال 
خطابي، إن الخطة وضعت قضية العرب 
رأس  على  الفلسطينية  القضية  األولى 
العربي،  اإلعالم  العمل  أولويات  سلم 
مشيرا إلى أن الهدف الثالث الذي ال يقل 
التطرف  المتعلق بمحاربة  للخطة  أهمية 
واإلرهاب كظاهرة عابرة للحدود.                                                                 
واالتصال  اإلعالم  قطاع  استعداد  وأكد 
العربية لالنخراط بجانب كافة  بالجامعة 

مراجعة  عملية  في  المعنيين،  الشركاء 
إلى  للتوصل  متطلعين  الخطة  هذه 
وفق  الفعال  تنفيذها  في  تسهم  تحديثات 
تمتلك  مصداقية  ذات  إعالمية  منظومة 
قدرة اإلقناع والتأثير في الرأي العام ال
دولي.                                                    

مشاركة  إن  المحمود:  قال  بدوره، 
خطة  اجتماع  في  هامة  كانت  فلسطين 
التحرك، حيث تم وضع مالحظات على 
كافة المحاور التي تمت مناقشتها، وحاز 
على  فلسطين  قدمتهم  الذي  المشروعين 
النقاش  من  الواسعة  الزمنية  المساحة 
بموسوعة  يتعلق  ما  خاصة  واالهتمام، 
وتم  والمرئية،  المسموعة  فلسطين 
الطلب من الدول العربية المشاركة بهذه 
األخيرة  المالحظات  ووضع  الموسوعة 
في مدة تتراوح شهر واحد لالنتقال إلى 

خطوة تنفيذه.
المشروع  أن  المحمود  وأضاف 
الخبراء  أمام  تقديمه  تم  الذي  الفلسطيني 

كان محل اهتمام ووعد 
إنجاحه، موضحا  بالمساهمة في  الجميع 
مصطلحات  وهو  الثاني  المشروع  أن 
اإلعالم  في  الفلسطينية  القضية 
ترجمة  االجتماع  طلب  حيث  العربي 
أجل  من  لغات  عدة  إلى  المصطلحات 

تعميمها على وكاالت األنباء العالمية.
الدول  تصورات  الفريق  ويستعرض 
المعنية  اإلعالمية  والمنظمات  األعضاء 
تمهيدا  النهائية  صيغتها  في  لوضعها 
اإلعالم  وزراء  مجلس  إلى  لرفعها 
الخصوص  على  فيها  بما  العرب، 
اإلعالمي  المرصد  إطالق  استكمال 
ومشروع  المستدامة  التنمية  لخريطة 
المنصة المدمجة، وذلك في سياق التقييم 
الشامل لخطة التحرك المذكورة، وتحديد 
رؤية  وفق  لتحديثها  اآلليات  أفضل 
متناسقة ومتكاملة تعزز بصورة ملموسة 

العمل اإلعالمي العربي المشترك.

قال اإن »حما�س« ت�سعى لتحقيق الوحدة 

الوطنية الفل�سطينية، هنية:

»غزة تتجهز ملعركة 
اإ�سرتاتيجية مع االحتالل«

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية »حماس« إسماعيل 
هنية، أمس، أن المقاومة في قطاع غزة تتجهز لمعركة إستراتيجية مع االحتالل.

وقال هنية إن »غزة المحاصرة بًرا وبحًرا وجًوا خاضت الحروب والمعارك ورفعت 
سيف القدس في وجه العدو وهي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع 
االحتالل«. وذكر أن »المطبعين والمفرطين الذين خانوا القضية يرون األقصى بعيدا 
ونحن نراه قريبا«. وأضاف هنية »نحن في عصر االنتصارات والتحوالت الكبرى 

التي يصنعها الشعب الفلسطيني«.
مع  الصراع  في  استراتيجيا  تحوال  شكلت  القدس  سيف  »معركة  أن  إلى  وأشار 
االحتالل«، مؤكًدا أن السيف الذي أشهرته المقاومة في رمضان قبل الماضي سيظل 
مشهرا حتى تحرير القدس واألقصى. واعتبر أن المسجد األقصى إسالمي وال مكان 
لليهود والمستوطنين فيه، مشدًدا على أنه ال مستقبل لالحتالل على أرض فلسطين وال 
في القدس أو األقصى. وتابع هنية، »هناك مؤامرات على القدس ولكن المرابطين 

أفشلوها بصمودهم«.
اليوم أمام مستقبل مظلم بفعل  الكيان الصهيوني  ولفت رئيس حركة حماس إلى أن 
كل  مع  الطريق  وستواصل  البندقية  تحمل  حماس  أن  مؤكًدا  اإلسالمية،  المقاومة 
المقاومين واألجنحة العسكرية. وقال: إن »الكيان في حالة تفكك سياسي وعلى طريق 
الفوضى التي تعكس انسداد المشروع الصهيوني«، معتبًرا أن »أول هزائم االحتالل 
هو التفكك من الداخل«. واستطرد، »ال مستقبل لالحتالل على أرض فلسطين وأيامه 

باتت معدودة«.
وفي سياق آخر، أكد هنية أن »الشعب الفلسطيني في الـ48 والنقب والمثلث والجليل 
استطاع بناء المجتمع العصامي والمحافظة على الهوية، وهو الحارس األمين على 

األقصى«. 
وفي سياق كلمته، وجه هنية رسالة إلى الرئيس األمريكي جو بايدن القادم إلى المنطقة 
في جولة خارجية لزيارة عدة دول قائال:« ليسمعها بايدن القادم إلى منطقتنا أننا لن 
نسمح بأي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية«. وأضاف، »ال أحد يملك حق التنازل 
عن أرضنا وحقوقنا، وفلسطين ليست للبيع أو المساومة« وأكد هنية أننا »ال نعادي 
أحدا، ومعركتنا مع العدو الصهيوني، وفي نفس الوقت نجرم التطبيع من أي كان وال 

نفرق بين أحد في ذلك«.
الفلسطيني  للشعب  وفية  إن »حماس  هنية:  قال  الداخلي،  الفلسطيني  الوضع  وحول 
البيت  بناء  إعادة  في  تتوانى  ولن  الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  وتسعى 
الفلسطيني«. وأكد أن »تحرير األسرى من سجون االحتالل دين في أعناقنا وأعناق 

فصائل المقاومة«.
ولفت هنية إلى أن كتائب القسام وفصائل المقاومة التي أسرت جلعاد شاليط، فرضت 
على االحتالل صفقة التبادل المشرفة في وفاء األحرار. ومضى قائاًل: »لدى القسام 
هنية  وعاهد  تبادل«.  صفقة  إلى  بالذهاب  مقتنع  غير  واالحتالل  أسرى،  جنود   4
منفتحة  »حماس  أن  إلى  وأشار  التضحيات«.  كانت  مهما  تحريرهم  على  األسرى 
على جميع الدول واألحزاب ومحور المقاومة، ولها تموضعها االستراتيجي الواضح 

والمعروف«.
 

خطيب امل�سجد الأق�سى ال�سيخ عكرمة �سربي 

يحذر

االحتالل ي�سعى لال�ستفراد 
باالأق�سى وتنفيذ خمططاته 

ب�سمت
حذر خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري من استفراد االحتالل بالمسجد 
األقصى المبارك، وتنفيذ مؤامراته بصمت. وقال »صبري«، في تصريحات صحفية 
أمس: إن االحتالل استفرد اآلن بالمسجد األقصى المبارك، ويُجري مؤامراته بصمت 

في إطار انشغال المسلمين عنه. 
المسجد األقصى،  لها  باحثون مقدسيون من تهديدات خطيرة جديدة يتعرض  وحذر 
بسبب حفريات االحتالل الصهيوني المتواصلة في المنطقة الغربية منه، تهدف لفرض 
واقع جديد فيه، ومالحقة إرثه التاريخي والسعي لمحوه. وكشفت مؤسسات وجهات 
المتحف  من  بالقرب  لألقصى،  الغريبة  المنطقة  في  تشققات جديدة ظهرت  مسؤولة 
اإلسالمي، وباب المغاربة المالصق لحائط البراق وصواًل لمنطقة القصور األموية، 

نتيجة حفريات االحتالل المتواصلة أسفله.
وسبق أن أكدت حركة »حماس«، أن »ما تقوم به سلطات االحتالل الصهيوني من 
مباشراً  تهديداً  يُعّد  األموية،  والقصور  البراق  منطقتي حائط  في  متواصلة  حفريات 
ألساسات وجدران المسجد األقصى المبارك«. وقالت: إن الحفريات محاولة لطمس 
معالم مدينة القدس اإلسالمية والتاريخية، وحذرت االحتالل وحملته المسؤولية كاملًة 

عن تداعيات تلك االنتهاكات الخطيرة.
التحرك  »إلى  واألردن  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  ودعت 
العاجل لوقف تلك المخططات االستعمارية الخبيثة؛ حمايًة للقدس والمسجد األقصى 

مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين األولى«.

»هيئة الأ�سرى«: 

االأ�سري �سامر عياط يواجه 
و�سعا �سحيا �سيئا 

قال محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين كريم عجوة، أمس، إن األسير سامر 
عياط من مخيم طولكرم، والمتواجد في سجن عسقالن، يعاني من مشاكل صحية عدة.

في  ديسكات  من  يعاني  عياط  األسير  أن  للهيئة،  بيان  في  عجوة  المحامي  وأوضح 
الظهر ومشاكل بالعظام، ويشتكي من الضغط، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، 
ومن مشاكل باألسنان، وتم عرضه على طبيب السجن وأخبره أنه بحاجة الى )تلبيس 
ألسنانه( وينتظر الموافقة، إال أن إدارة المعتقل تتعمد المماطلة في إجراء الفحوصات 

ومن تقديم العالج الالزم له.
وأضاف: »إنه تم إجراء فحص لألسير عياط من قبل طبيب مختص، وأوصى أن 
الحقنة األولى  اليسرى، وتم إعطاؤه  اليمنى والرجل  الرجل  يتم إعطاؤه حقنتين في 
بعد انتظار لمدة طويلة، وتم إبالغه بأنه سيتم إعطاؤه الحقنة الثانية بعد أسبوع، ولكن 
حسبما أفاد األسير بأن فترة األسبوع التي يتم التحدث عنها من قبل الطبيب في عيادة 
السجن من الممكن ان تأخذ أشهرا نتيجة لسياسة المماطلة، واالستهتار من قبل عيادة 

السجن«.
ونقل المحامي عجوة على لسان األسير عياط مطلبه بنقله من سجن »عسقالن« إلى 
بالسجن ومن  السيئة  الحياتية  الظروف  العديد من  إلى أن هناك  معتقل آخر، مشيرا 
بينها، أن )الحمام والدش( في نفس المكان، وهذا يؤثر على األسير المريض عياط 
فهو ال يستطيع االنتظار طويال حتى يدخل الحمام، كما اشتكى من موضوع التفتيش 
المياه  موضوع  ومن  الفورة،  بساحة  والتواجد  والدخول  الخروج  أثناء  »بالماكنة« 
الساخنة، حيث تتعمد إدارة المعتقل قطع الماء الساخن من العاشرة لياًل وحتى الساعة 

العاشرة صباحاً.

الوكاالت
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دويل

 خمططات �سهيونية ملحاولة طم�س الهوية الإ�سالمية يف القد�س املحتلة

البلدة القدمية يف عا�سفة التهجري الق�سري 

لشؤون  الرئاسة  ديوان  مستشار  قال 
الرويضي، إن عدة مشاريع  القدس أحمد 
قبل  من  تصديقها  يجري  ومخططات 
البلدة  غالف  في  الصهيوني  االحتالل 
محو  بهدف  المحتلة،  القدس  في  القديمة 
مصطنع  واقع  وفرض  العربي  طابعها 
يتم  التي  اليهودية  الرواية  يخدم  جديد 

تسويقها دوليا حول القدس.
هذه  أخطر  أن  أمس،  بيان  في  وتابع 
المخططات ما يجري من حفريات بآليات 
جنوب  األموية  القصور  منطقة  في  ثقيلة 
حائط  وساحة  المبارك،  األقصى  المسجد 
المناطق هي وقف  هذه  أن  علما  البراق، 
إسالمي وجزء أصيل من المسجد األقصى 
المبارك، مؤكدا أننا ال نبالغ عندما نتحدث 
على  الحفرية  األعمال  هذه  خطورة  عن 
منع  ظل  في  األقصى  المسجد  أساسات 
الترميم  أعمال  من  اإلسالمية  األوقاف 
هذه  مالحظة  من  دولية  لجنة  اي  ومنع 
اليونسكو  لجنة  خاص  وبشكل  الحفريات 
التي لها قرار سابق من مجلسها التنفيذي 
للبحث  طرفها  من  تحقيق  لجنة  بارسال 
العالمي  الحضاري  باإلرث  المساس  في 
قائمة  على  مسجلة  باعتبارها  للقدس  في 
»القدس   1981 العام  منذ  اليونسكو 
الحضاري  اإلرث  من  القديمة  وبلدتها 
او  فيه  المساس  يجوز  ال  الذي  العالمي 

طمره او هدمه«.

وأشار إلى أن المخططات الصهيونية التي 
محيط  لتفريغ  تهدف  تباعا  عليها  يصادق 
نحن  وبالتالي  سكانها،  من  القديمة  البلدة 
أمام خطة متكاملة تشمل عدة مشاريع لها 
عالقة بالتهجير القسري، والمشهد اآلخر 
جديدة  وحقائق  استيطانية  بؤر  زراعة 
العربي  البعد  تهدف إلنهاء  األرض  على 

اإلسالمي المسيحي للمدينة.
في  يتمثل  االحتالل  سعي  »أن  وأضاف 
تسميات  وخلق  التاريخ  تزييف  محاولة 
عبرية للمدينة والشوارع ولألبواب وكأنها 
مصطنع،  يهودي  بتاريخ  مرتبطة  أبواب 
جراح  الشيخ  بحي  المشاريع  تتعدد  لذلك 
وسلوان  السيلكون  ووادي  الجوز  ووادي 
الرحمة  باب  ومقبرة  البستان  أحياء  منها 
المدينة  مركز  ومشروع  واليوسيفية 
السلطان  وشارع  الدين  صالح  وشارع 
الجديد في حي  المشروع  سليمان، واآلن 
إلنهاء  االحتالل  يسعى  الذي  المصرارة 
الحركة التجارية فيه والذي يعتبر شريانا 

اقتصاديا مهما للمدينة«.
القيادة تتحرك على عدة جبهات  وأكد أن 
مع  تحديدا  مختلفة  دولية  أطراف  ومع 
مشاريع  لمواجهة  األميركية  اإلدارة 
األسرلة والتهويد في المدينة المقدسة، ألنه 
القدس لن يكون هناك )حل سياسي  دون 
الدولتين  حل  مفهوم  وبالتالي  مستقبال(، 
قدمت  األميركية  اإلدارة  المحك،  على 

وعودا سبقت زيارة بايدن للمنطقة تتحدث 
وفتح   جراح،  الشيخ  إخالء  عدم  عن 
القدس، وتعهدات  القنصلية األميركية في 
على  التاريخي  القائم  الوضع  تغيير  بعدم 
المهم  ومن  المبارك،  األقصى  المسجد 
تطبيق هذه الوعودات. ونوه الرويضي إلى 
أن التواصل والتنسيق مع المملكة األردنية 
بخصوص الحفاظ على الوصاية الهاشمية 
في  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  على 
القدس يتم على أعلى مستوى بين القيادتين 

وفي الجانب الفني.
مساعدة  هو  »دورنا  أن  وأوضح، 
جانبهم  إلى  الوقوف  عبر  المواطنين 
عباس،  محمود  الرئيس  من  بتعليمات 
للمواطن  ليكون  محامين  طواقم  وتوكيل 
ضده  رفعت  حال  في  قانوني  دفاع 
على  االعتراضات  ذلك  في  بما  قضايا، 
من  حقيقي  اجتهاد  وهناك  المخططات، 
التي  القدس  في  الحقوقية  المؤسسات  قبل 
الناس،  مع  ومتابعتها  القضايا  رفع  تتبنى 
المؤسسات  توجه  ندعم  من طرفنا  ونحن 
إن  وقال:  المقدسيين«.  حقوق  يحمي  بما 
قضية القدس شأنها شأن باقي القضايا في 
فيها  بما  الدولية  الجنائية  المحاكم  إطار 
وحي  جراح  الشيخ  وقضية  االستيطان 

البستان في بلدة سلوان.

الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية اأحمد خطابي :

الق�سية الفل�سطينية على راأ�س �سلم اأولويات 
العمل االإعالمي العربي

اأكد الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية رئي�س قطاع الإعالم والت�سال، ال�سفري اأحمد خطابي، 

اأن خطة التحرك الإعالمي العربي يف اخلارج، اأحد اأهدافها الأ�سا�سية هو الرتقاء ب�سورة ال�سخ�سية 

اجلماعية العربية وحماية مقد�ساتنا الروحية وموروثنا الفكري واحل�ساري يف �سياق جهود الحتواء 

الإعالمي ملوجات الكراهية والتيارات اليمينية ال�سعبوية يف الغرب التي ت�ستهدف اجلاليات العربية.



معنى الفقه وتركيبه

تأمالت في سورة الكوثر

“إنَّا أعطيناكَ الكوثرْ* فصلِّ لربِّك وانحرْ* إن شاِنَئك هو األبترْ” سورة الكوثر

الفقه والفهم – في اللغة – اسمان بمعنى واحد، وقد 
تَحَولت  الذي  الدين كله  الشريعة تُطَلق على  كانت 
فصار  وعلوم،  صنائع  إلى  به  المرتبطة  المعارف 
باألحكام  العلم  هو   – أهله  اصطالح  في   – الفقه 
التفصيلية،  أدلتها  من  المكتسبة  العملية  الشرعية 
وقد نشأت مذاهب فقهية عدة لكل مذهب مناهجُه 
وأئمته ونصوصه، يجمعها نظامٌ عام في االستدالل 
والتفكير والعمل صار فيما بعد يُسمى تقليدًا؛ ألنه 
إلى  الناس  انقسم  وقواعدها  المذاهب  تَشَكل  مع 

قسمين: مجتهد ومقّلد. 
بتبلور  المطلق/المستقل  االجتهاد  انتهى  وقد 
والمالكية  )الحنفية  المعروفة  الفقهية  المذاهب 
المجتهدون  وصار  وغيرها(،  والحنبلية  والشافعية 
المحدد  المذهب  إطار  في  يجتهدون  الالحقون 
ووُضعت  وتأهيلهم،  درجاتهم  تفاوت  وقواعده على 
ومجتهد  المذهب  كمجتهد  خاصة  فنية  ألقاب  لذلك 
المسألة وغير ذلك بناًء على تَجَزُّؤ االجتهاد وغياب 
المجتهد الشامل. في حين شمل وصف المقلد عامة 
وعلى  تقليدهم،  درجات  في  تفاوتوا  وإن  المسلمين 
االجتماعي  شِّقيه:  في  اإلسالمي  التاريخ  سار  هذا 
مشارف  حتى  )القضاء(  والقانوني  الفردي(  )التدين 
األزمنة الحديثة التي بدأت في القرن الثامن عشر مع 
اإلصالحات العثمانية واالحتكاك بالحداثة األوروبية. 

المنصوصة  اهلل  أحكام  بين  الفقهاء  فرّق  وقد 
أحكام  أنها  العلماء على  أجمع  التي  الداللة  القطعية 
اهلل وأنها ال تتغير )سماها المعاصرون “الشريعة”(، 
وبين غيرها مما يخضع للجهات األربع: الزمان والمكان 
واألحوال واألشخاص )سماها المعاصرون “الفقه” وهو 

مشتمل على “الشريعة” أيضًا(. 
 – الفقهي  التقليد  وفق   – الشرعية  األحكام  ولكن 

ثالثة أقسام: 
األول: أن تكون منصوصة بأدلة القرآن والسنة، سواء 

كانت داللتها قطعية أم ظاهرة. 
المجتهدين عن  بفعل  تكون مستنبطة  أن  والثاني: 
وهذا  والسنة،  القرآن  نصوص  في  إدخالها  طريق 
الفقهاء  ويسميه  المجتهدين  أنظار  فيه  تختلف 
“تحقيق المناط”، وقد يُجمع الفقهاء في عصر على 
حكم مبني على واقٍع معين ثم يُجمع غيرهم الحًقا 
على حكم آخر؛ لتَغَير الواقع الذي بُني عليه الحكم 
وإنه  اختلف،  المناط  تحقيق  إن  فيقولون:  األول، 
أي  وبرهان،  حجة  اختالف  ال  وزمان  عصر  اختالفُ 
تطبيقاته  وتغير  المبدأ  ثبات  صيغ  من  صيغٌة  أنه 
ومالبساته بتغير الزمان والمكان واألشخاص واألحوال. 
المجتهدون  عليه  نصّ  ما  على  اإللحاق  والثالث: 
وهو  المذهب  على  التخريج  ويسمى  مذاهبهم،  في 
به  يقوم  صار  ثم  المذاهب،  مجتهدو  به  يقوم  ما 
المفتون في العصر الحديث في شأن النوازل التي لم 
يَسبق لها مثيل أو شبيه في تراث المذاهب الفقهية 

ونصوصها. 
والفقه؛ بما هو علمٌ باألحكام الشرعية: اسمٌ جامعٌ 
لطريقي الدنيا واآلخرة، و”معرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات األعمال وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا وشدة 
التطلع إلى نعيم اآلخرة واستيالء الخوف على القلب” 
الذي  المعنى  وهو  )505هـ(  الغزالي  اإلمام  يقول  كما 
نجده عند الحارث المحاسبي )243هـ(، وذلك لتحقيق 
االستقامة في الدنيا لتحصيل الفالح في اآلخرة، وإنما 

أعمال  على  دليٌل  ألنها  الظواهر؛  على  األحكام  ُأديرت 
الباطن، ومن ثم كان العمل معبّرًا عن االعتقاد؛ ألن 
والحكم عليه، فُأقيم  االطالع  الباطن خفيٌّ ال يمكن 
الدنيا  مسائل  في  عليه  ودااًل  الباطن  مكان  الظاهرُ 
خصوصًا  اإلنساني،  االجتماع  انتظام  يقتضيها  التي 

في شقها القانوني والحقوقي. 
واألخالقُ ال تنفصل عن الفقه المعتَبَر، فال يَعرى 
“والشريعة  الشاطبيُّ:  قال  ولذلك  خُُلق،  عن  حكمٌ 
ما  “أول  وهي  األخالق”،  بمكارم  تَخَلق  هي  إنما  كلها 
المكية”،  السور  في  ذلك  تجد  ما  وأكثر  به،  خوطبوا 
فـ “جاءت الشريعة لتُتَمم مكارم األخالق، فدل على 
لجريان  متممة  جاءت  الباب  هذا  في  المشروعات  أن 
التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات”، ومن 
جرت  التي  األحكام  من  جملة  الشريعة  أقرت  ههنا 
كان من محاسن  وما  كان محمودًا،  الجاهلية مما  في 
وهي  العقول  تَقبلها  التي  األخالق  ومكارم  العوائد 
كثيرة، “وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في 
عليه  إبراهيم  ملة  عن  مأخوذة  نادرة  أمورٌ  اإلسالم 

السالم”. 
بعض  جرَت  وقد  مطلًقا  شرًّا  تكن  لم  فالجاهلية 
ما  الشريعة  وتممت  عُرفها،  محمود  على  األحكام 
يكن  لم  ما  وشرعت  الجاهلية،  أخالق  من  نَقص 
الجاهلية  أن  أي  منكرًا،  كان  ما  وبدّلت  مألوًفا، 
العنف  جماعات  تصورها  كما   – ال  مركبة  حالة  كانت 
شرًّا  محمد-  وأخيه  قطب  سيد  وكتابات  والتكفير 
مطلًقا، فهؤالء اختزلوا الجاهلية في الجانب العقديّ، 
وحملوا تشريع القوانين على حالة الشرك الجاهلية، 
واختزلوا الفقه كله في الجهاد القتالي ومسائل الحكم، 

عرفته  الذي  الحديث  بالمعنى  قانون  إلى  وحولوه 
ذلك  من  أوسع  الفقه  أن  حين  في  الحديثة.  الدولة 
والظاهر  باألخالقي،  القانوني  فيه  ويتداخل  بكثير، 
بالمستنبط،  والنصي  بالجمعيّ،  والفرديّ  بالباطن، 
وتتعدد مستوياته من اإللزام إلى اإلباحة وما سواهما 
صفة  يأخذ  ما  أحكامه  فمن  الخمسة،  األحكام  من 
اإللزام بحسب الخُلق الذي تحته كتحريم الخمر لمقصد 
ألنه  التحسينات؛  يأخذ صفة  ما  ومنها  العقل،  حفظ 
راجعٌ إلى “مكارم األخالق“، وهي: “األخذ بما يليق من 
تَْأنَفها  التي  المدنّسات  وتَجَنب  العادات  محاسن 
المتصلة  الراجحات” كالمندوبات والمكروهات  العقول 

بالمطعومات والمشروبات واللباس وغيرها. 
ويشتمل الفقه اإلسالمي على ثالثة مستويات: الديانة 
الخصومات(،  في  )اإللزام  والقضاء  الفردي(،  )التدين 
والسياسة )المخولة إلى اإلمام /الخليفة( قبل نشوء 

الدولة الحديثة ونظامها السياسي.
وقد ناقش الفقهاء طبيعة األحكام الثابتة باالجتهاد 
اإلمام  قرره  والذي  ال؟  أو  اهلل  حكم  فيها:  يقال  وهل 
ما  على  اهلل  حكم  إطالق  يَسوغ  “ال  أنه  القيم  ابن 
مسائل  من  يقينًا  به  حََكم  اهلل  أن  العبد  يَعلم  ال 
التفريق  على  المتأخرون  اصطلح  ولذلك  االجتهاد”، 
بين الشريعة والفقه كما سبق، فصار الفقه مشتماًل 
محله  في  أهله  من  الصادر  واالجتهاد  الوحي  على 
في  يتساهلون  المفتين  بعض  ولكن  )االختصاص(، 
كان  النفس )سواٌء  إطالق حكم اهلل، ويتداخل هوى 
متشددًا أم متساهاًل( مع حكم اهلل، والمعيار الحاكم 
ووضوحه  قوته  ودرجة  الحكم  مستند  هو  هذا  في 

وكونه منصوصًا أو داخاًل في المنصوص أم ال.

أخذوا يسخرون  الذين  المشركين  ردٌ على  نزولها  مناسبة  كان في 
النبي صلى اهلل عليه وسّلم لظنهم أنه سينقطِع ذكره بعد  من 
وفق  بذلك  وهو  اسمه،  يحملون  ذكور  أوالد  له  يكن  لم  إذ  وفاته, 
مصطلحاتهم الجاهلية “أبتر”, و هم يشمتون و يشيرون بهذا إلى 

موت الذكور من أوالده.
وكان  أمره.  وينتهي  بال عقب  فإنه سيموت  أحدهم: دعوه  وقال   
هذا اللون من الكيد اللئيم يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر 
بالغم  ومسه  النبي  قلب  أوجع  ذلك  ولعل  ووقعا،  صدى  باألبناء 
ولكن  وأكثر…  أقوال  ستة  الكوثر  في  المفسرون  قال  وقد  أيضا. 
المتدبر بعمق لكتاب اهلل يعلم أنه ال يوجد نعمة عظمى أنعمها 
الجليل على محمد, أو فضل عظيم أعطاه له وآتاه, أثمن وأعظم 
كل  معه  جرَّ  الذي  الكوثر  هو  “الكوثر”…  فهو  الكريم,  القرآن  من 

األقوال األخرى بسهولة ويسر. 
التحبب  فيه  لطيف  وزن  وهو  فوعل  وزن  على  َكُثر  من  الكوثر 
والعظمة. وقالوا أيضًا في لفظ الكوثر لغة: إنه الكثير بل صيغة 
أنه  بالكوثر  وقالوا عمن يوصف  الكثرة،  منتهى  تدل على  مبالغة 
تلك  وكل  العذب.  الشراب  وهو  الكثير  الخير  هو  وقالوا  السَخِيٌّ، 
األجر  وفيه  كنوزه  تنتهي  ال  الذي  الكريم  القرآن  في  هي  الصفات 
وفيه  الكثيرة،  البالغة  الحكمة  وفيه  والتطبيق،  بالتالوة  الكثير 
مفاتيح التشريعات العظيمة الكثيرة، وهو ينبوع ثر من ماء عذب 
فيه شفاء للناس، و ال نهاية لفيضه وغزارته في كل جانب يفضي 

للسعادة وهو النور الكثير العظيم الذي أنزل على محمد. 
وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر عظيم في الجنة 
وليس  حوضه،  في  ويصب  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أوتيه 
هناك ما يمنع أبدًا أن يكون هذا النهر العذب العظيم قد سُمِّي 
بأحد أسماء القرآن تعظيمًا للنهر وداللة على الطريق إليه، فليس 
التكليف  منزلة  وتفوق  القرآن  تفوق  لمحمد  أوتيت  نعمة  هناك 
بتبليغ القرآن وتطبيقه. وابن عباس سُئل عن النهر فأجاب بأن 
الرسول. فهو نهر  أوتيه  الذي  الكثير  الخير  النهر هو من بين  هذا 
أعطى  لقد  الكوثر.  بالقرآن  إال  أصاًل  إليه  للوصول  سبيل  ال  كوثر 
بلَّغه صلى  الرسول فقد  وبالقرآن عال ذكر  لمحمد،  القرآن  الجليل 
اهلل عليه وسلم للناس كافة.. ثم كانت سُنَّته التطبيق العملي 
األول للقرآن. ولفظ الرسول الذي حمل القرآن رسالًة خاتمة مهيمنة 
من اهلل جل شأنه إلى الناس ارتبط باسم محمد فتردد اسم محمدٍ 
وَكُثر عبر البقاع وعبر األزمان إلى قيام الساعة. وأمر الجليل رسوله 
أن يشكره على نعمته العظمى تلك بالصالة ونحر األنعام إلطعام 
الفقراء والمساكين وختم بحقيقة حدثت: “إنَّ من عاداك وشانك 

وآذاك يا محمد ودعاك باألبتر إنما هو وفريقه من سيُبتر”. 
ولقد صدق فيهم وعيد اهلل فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما 
امتد ذكر محمد وعال. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم، 
في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه األولون. لقد 
بلغ انتشار اسم محمد حدًّا أدهش العالم أجمع فأصبح أكثر األسماء 

انتشارًا في الوجود. فهو بال ريب أكثر اسم شاع في البالد االسالمية 
ولكن المفاجآت كانت على المستوى العالمي: في الطبعة السادسة 
األكثر  2000، كان اسم محمد  الصادرة عام  من موسوعة كولومبيا 
شيوعًا في العالم على اإلطالق حيث تقول الموسوعة أن أكثر من 

150 مليون ذكر في العالم كانوا يحملون هذا االسم. 
وأوردت موسوعة “جينيس” لألرقام القياسية، إنه في سنة 2006 
حقق اسم محمد أعلى معدل للتسمية به بين بني البشر. وقالت 
2007 أن اسم محمد  قناة “بي بي سي” البريطانية في نهاية عام 
كان ثاني أكثر األسماء شيوعًا لدى مواليد العام 2007 في بريطانيا. 
وفي عام 2013 أكدت صحيفة اسبانية في تقرير شهير أن أكثر من 
150 مليون من خمسين جنسية يحملون اسم محمد… و بالقياس 
األخرى  النبي  أسماء  يحملون  آخرين  مليون   200 من  أكثر  فهناك 
 2014 عام  بريطاني  استطالع  وفي  ومحمود ومصطفى….”  “أحمد 
حول أكثر األسماء الممنوحة للمواليد في بريطانيا كان اسم محمد 
األول في قائمة من مئة اسم آخرين.. إنها حقيقة دالَّة لها بُعدها 
وامتدادها زمانًا ومكانًا…إنها قضية رفع ذكر محمد. كل يوم تتعزز 
في  ونحن  والبد  وأسمائه،  النبي  ذكر  في  وتترسخ  الكوثر  حقيقة 
اهلل  أعطاه  الذي  الكوثر  معنى  في  نزداد  أن  اليوم  شديد  ضعف 
لنبيه وألمة نبيه من بعده فنقول: لعل في معنى الكوثر بشارة.. 
وبشارة  محمد،  أمة  في  الممتد  الباقي  الكثير  واألمل  الخير  بشارة 

االنقطاع والبتر المقدر على أعدائها.
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و�سط توقعات ببقاء الأ�سعار مرتفعة

و�سلت اأ�سعار النفط الخام خالل �سهر مار�س من ال�سنة الجارية لأعلى م�ستويات 

لها منذ اأزيد من 14 �سنة، اإذ اقتربت من حاجز 140 للبرميل الواحد، و�سط 

تاأكيدات ببقاء الأ�سعار في م�ستويات مرتفعة تتجاوز 100 دولر.

بم�ساركة وزراء الدول المعنية بهذا الطريق ال�ستراتيجي 

 �لجز�ئر تحت�شن �أ�شغال دورة لجنة
 �لربط �لطريق �لعابر لل�شحر�ء

وهران: 

��شتقبال �ل�شفينة �ل�شر�عية-�لمدر�شة 
�لإيطالية " بالينور� �أ 5311"

تم استقبال أول أمس بميناء وهران  السفينة الشراعية-المدرسة 
اإليطالية "بالينورا أ 5311" والتي يدوم توقفها يومين وهذا في إطار 

التعاون العسكري الجزائري-االيطالي.
وكان في استقبال السفينة القائد الجوي للناحية العسكرية الثانية اللواء 

دوايسية عبد الكريم نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية، 
ورئيس أركان الناحية العسكرية الثانية العميد بوحمة نصير و قائد 
الواجهة البحرية الغربية العميد بن عياد عبد الحق. وكان على متن 

هذه السفينة، إضافة إلى طاقمها تحت قيادة القبطان فرانشيسكو ريما، 
بحارة متربصين أبحروا على متن هذه السفينة ضمن تكوين يخص 

اإلبحار الشراعي.
كما قام وفد إيطالي وعلى رأسه وزيرة الداخلية المورجيسي لوتشيانا 
وسكرتيرة الدولة في رئاسة مجلس الوزراء المكلفة بالرياضة ماريا 

فالنتينا فيزالي المتواجدين فى الجزائر في اطار العاب البحر المتوسط  
ونائب سفير إيطاليا في الجزائر انطونيو بوليتي بزيارة مجاملة لطاقم 

السفينة والطلبة المتربصين.
ع.ط

تحتضن الجزائر يومي االثنين 
والثالثاء، أشغال الدورة الـ 73 للجنة 
الربط للطريق العابر للصحراء على 

مستوى الوزراء, حسبما افاد به, بيان 
لوزارة االشغال العمومية. وأوضح 

البيان انه "بغية ترقية الطريق العابر 
للصحراء الحالي الى رواق اقتصادي, 

تحتضن الجزائر اشغال الدورة ال73 
للجنة الربط للطريق العابر للصحراء 
على مستوى الوزراء, يومي االثنين 

والثالثاء 27 و 28 جوان".
 ويشرف وزير األشغال العمومية, 
كمال ناصري, على افتتاح الدورة, 
التي ستعرف مشاركة وزراء الدول 

المعنية بهذا الطريق االستراتيجي, و 
المتمثلة في تونس و مالي و النيجر 

و نيجيريا و التشاد و كذا المؤسسات 
المالية الوطنية و الدولية, بحضور 

سفراء الدول األعضاء, حسب نفس 
المصدر.

ع.ط

ف.م

ودفعت األسعار المرتفعة للنفط 
بالدول الصناعية الكبرى للتحرك، 

إذ قال  رئيس المجلس األوروبي في 
تصريحات له، بأن الدول الصناعية 

السبع الكبرى ستبحث خالل 
اجتماعاتها القادمة خطة لتسقيف 

أسعار النفط. وقال الخبير السعودي 
في استراتيجيات الطاقة وعضو 

المجلس االستشاري لهندسة البترول 
والغاز في جامعة الملك سعود نايف 
الدندني، في تغريدة له على تويتر، 
بأن المجلس األوروبي سيبحث في 
قمة الدول السبع الصناعية تحديد 

سقف ألسعار النفط.
وتأتي تحركات الدول الصناعية 

الكبرى، بالموازاة مع تواصل 
التقلبات بأسواق الطاقة وبقاء أسعار 
النفط في مستويات مرتفعة، خاصة 

مع استمرار العمليات العسكرية 
الروسية على األراضي األوكرانية 

وفرض دول االتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة االمريكية لعقوبات 

اقتصادية على موسكو، وإقدام 
إدارة بوتين على الرد، من خالل 
اتخاذ إجراءات ردعية، ما انجر 

عنه تأثيرات كبيرة على األسواق 
الطاقوية. وفي ذات االتجاه، حذرت 

تقارير سابقة لشركة ترافيغورا 
لتجارة السلع األولية من ارتفاع 

أسعار النفط الخام إلى 150 دوالرا 
للبرميل خالل العام الجاري، في ظل 

التخوفات من شح اإلمدادات وعدم 
اليقين من تمكن مجموعة أوبك بلوس 

من الوفاء بإلتزاماتها بخصوص 
الزيادات، التي تم اقرارها لتلبية 

الطلب العالمي.
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة 
ترافيغورا العمالقة، خالل مؤتمر 

فاينانشال تايمز، الوضع في أسواق 
الطاقة بالحرج، متوقعا أن يعاني 

العالم من أزمة خالل األشهر الـ 6 
المقبلة، مضيفا بأن أسواق النفط 

قد تصل إلى حالة القطع المكافئ 
في وقت الحق من هذا العام، وسط 

ارتفاع األسعار إلى مستويات 
قياسية، وسيؤدي ذلك إلى بطء النمو 

االقتصادي، حسبما نشرته صحيفة 
فاينانشال تايمز.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار 
العقود العاجلة لخام تكساس الوسيط 

ارتفاعا بنسبة وصلت ل 3,21 
بالمئة، لتستقر عند 107,62 دوالر 
للبرميل الواحد، فيما صعدت العقود 
العاجلة لخام برنت ب 2,79 بالمئة 
لتصل ل 113,12 دوالر للبرميل 
الواحد.وتعرف أسعار سلة أوبك 
ارتفاعا، والتي يبقى األعلى فيها 
الخام النيجيري ب 118 دوالر 
للبرميل، فيما يأتي بعده الخام 

الجزائري صحاري بالند، إذ سجلت 
أسعار العقود العاجلة له صعودا 

بنسبة قدرت ب 2,37 بالمئة، لتقفز 
ل 117,25 دوالر للبرميل الواحد، 

حسب بيانات الموقع المتخصص 

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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 في ح�سيلة للجمارك

 بين 2019 ونهاية ماي المن�سرم

 حجز كميات معتبرة 
من �لمخدر�ت و�لمهلو�شات 

قامت مصالح الجمارك بحجز كميات معتبرة من المخدرات 
والمؤثرات العقلية خالل الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية نهاية ماي 

2022، حيث بلغت الكميات المحجوزة من المخدرات في الخمسة 
أشهر األولى من السنة الجارية 1ر5103 كغ من الكيف المعالج.
وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أمس،: "تكريسا للمهام 

الموكلة لمصالح الجمارك الجزائرية، وعلى إثر المجهودات الميدانية 
الحثيثة بالتنسيق مع األجهزة األمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش 

الوطني الشعبي، والمبذولة في إطار مكافحة تهريب وترويج 
المخدرات والمؤثرات العقلية، سجلت مصالح الجمارك الجزائرية 

حصيلة حجز معتبرة, حققتها المصالح العملياتية للفرق الجمركية من 
خالل تدخالتها الميدانية عبر كافة االقليم الجمركي, بما في ذلك المنافذ 

الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية”.
ووفقا لحصيلة المديرية، بلغ خالل سنة 2019 عدد القضايا في هذا 

اإلطار 183 قضية، فيما بلغت كمية المحجوزات 15ر2269 كغ 
من الكيف المعالج و2ر2 كغ من الكوكايين و5ر1 كغ من بانغو و 

288492 وحدة من المهلوسات.
وتقدر القيمة االجمالية للمحجوزات خالل نفس السنة 388436967 
دج فيما بلغ عدد وسائل النقل المحجوزة المستعملة في التهريب 69 
سيارة وشاحنة واحدة وعدد األشخاص الموقوفين 215 شخص مع 

فرض غرامات بقيمة 1905914116 دج.
وخالل سنة 2020 ، بلغ عدد القضايا 196 قضية حيث تم حجز كمية 

تقدر ب 53ر16636 كغ من الكيف المعالج و1ر18 كغ كوكايين 
و15 كغ بانغو و1408130 وحدة من المهلوسات.

وبلغت القيمة اإلجمالية من المحجوزات في هذه السنة 
2646314674 دج، فيما بلغ عدد وسائل النقل المحجوزة المستعملة 

في التهريب 164 سيارة و10 شاحنات وجرارين طريقيين و3 
مقطورات و7 دراجات نارية و10 أحمرة، إضافة إلى توقيف 326 
شخص مع فرض غرامات بقيمة 22427431277 دج، يبرز نفس 

المصدر.
اما بخصوص سنة 2021، فقد بلغ عدد القضايا 255 مع كمية 

المحجوزات تقدر ب 5ر11436 كغ من الكيف المعالج و66ر922 
غرام من المخدرات الصلبة و1424378 وحدة من المهلوسات.
وبلغت القيمة اإلجمالية للمحجوزات 1934199303 دج وبلغ 

عدد وسائل النقل المحجوزة المستعملة في التهريب 220 سيارة 
و10 شاحنات و 5 دراجات نارية وجرارين طريقيين ومقطورة 

واحدة و33 حمار مع توقيف 432 شخص وفرض غرامات بقيمة 
15978656251 دج.

وأخيرا، بلغ عدد القضايا خالل األشهر الخمسة األولى للعام الجاري 
129 قضية حيث تم حجز كمية تقدر ب 1ر5103 كغ من الكيف 

المعالج و6ر365 غرام من الكوكايين و455 ألف قرص )57ر44 
كغ( يشتبه احتوائها على مادة الكوكايين )في انتظار نتائج الخبرة 

العلمية( و5ر4 كغ بانغو و1500686 وحدة من المهلوسات.
ووصلت قيمة المحجوزات 1422236339 دج، بينما بلغ عدد وسائل 
النقل المحجوزة المستعملة في التهريب 10 شاحنات و97 سيارة و42 
حمار، وجرار مع مقطورة، مع توقيف 206 شخص وفرض غرامات 

ب 12757019390 دج.
وتعكس الحصيلة المسجلة حجم الجهود المبذولة من خالل تشديد 

اليات الرقابة الجمركية وتعزيز التغطية الميدانية لإلقليم الجمركي، 
وتكثيف برامج الحواجز الجمركية والحواجز المشتركة مع المصالح 
األمنية، في إطار محاربة كافة اشكال التهريب، وبالخصوص تجارة 

هذه السموم التي عرفت رواجا كبيرا خالل السنوات األخيرة، وما 
ينجر عن ذلك من اثار سلبية على صحة وسالمة المواطن، باإلضافة 

إلى زعزعة األمن والنظام العامين”، يضيف بيان المديرية العامة 
للجمارك.

ف. م

مجل�س ق�ساء ب�سكرة:

تبرئة �أ�شاتذة ب�شكرة من 
تهمة ت�شريب �أ�شئلة "�لبيام"

أعلن أمس، مجلس قضاء بسكرة، عن 
قرار تبرئة األساتذة "هنية" من تهمة 

تسريب األسئلة لشهادة التعليم المتوسط، 
بعد أن كانت قد حكم عليها بالسجن 

لعامين.
وحسب مصادر تربوية فإن األساتذة، 

كانت قد حرست بمركز إجراء امتحان 
شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 

2022 بثانوية الدكتور سعدان بسكرة، 
وحكم عليها بالسجن لعامين حبس 

بتهمة تسريب موضوع مادة العلوم 
الطبية وإرساله عبر وسائل التواصل 
اإلجتماعي في مجموعات  مغلقة بنية 

اطالع أستاذة المادة لالطالع عليه فقط 
على حد تصريحها.

وكان قد نشرت مديرية التربية لوالية 
بسكرة بيان الشرطة، أوضحت فيه 

انه و بناءا على شكوى تقدم بها رئيس 
مركز امتحان لشهادة التعليم المتوسط 

لقوات الشرطة  باألمن الحضري 
السادس حول تصوير أستاذة ألسئلة 
امتحان شهادة التعليم المتوسط فور 

فتح  الظرف خالل حراستها للممتحنين 
بالقسم وبمباشرة التحقيق وحجز هاتف 
المشتبه بها وإخضاعه  للخبرة التقنية 

بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم 
المعلوماتية بالمصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية التي أثبتت تصويرها ألسئلة 

اإلمتحان ونشرها عبر وسائل التواصل 
اإلجتماعي في مجموعات مغلقة وكانت 

قد عمدت إلزالتها من الهاتف فور 
اإلشتباه بها وبإحالتها أمام العدالة بعد 

إستيفاء اإلجراءات القانونية أدينت 
بعامين حبس نافذ مع إيداعها الحبس.

ولقي قرار اإلدانة سخط كبير من قبل 
األسرة التربوية التي أكدت أن ما حدث 

لها كان نتيجة سوء تقدير منها ليس 
الغرض منه أي تسريب لموضوع 

االمتحان وال التشويش على الممتحنين 
وال بغرض الغش، حيث يشهد لها 
بالنزاهة في عملها وحرصها على 

االنضباط ورفضها للغش بكل أشكاله 
وخير دليل على ذلك ما شهد به زمالئها 

من خالل مواقفها في تأطير مختلف 
االمتحانات.

وسارع األساتذة والمفتشين وموظفي 
التربية في الوالية ، للتدخل للدفاع عنها 
أمام "العدالة" حيث  قدموا عريضة إلى 
على أنها بريئة وتم اإلمضاء كشهادة في 

حقها وأنها لم تكن في نيتها التسريب، 
وهذا قبل أن يتم تبرئتها نهائيا من التهم 

المنسوبة إليها، وهو القرار الذي لقي 
ترحيب كبير من قبل نقابات التربية 

واألسرة التربوية.
مريم عثماني

الجلفة

�شكان م�شعد ي�شتكون �نعد�م 
مادة �لحليب �لمدعم

تشهد جل بلديات ودوائر الجلفة، 
وخاصة بلدية مسعد نقصا فادحا من 

مادة الحليب المدعم، وهذا منذ شهور 
عديدة  رغم الشكاوي التي تم رفعها إلى 

السلطات المحلية والوالئية، مما دفع  
بالمواطنين إلى التوجه إلى اقتناء مادة 

الحليب المسحوق والتي أنهكت جيوبهم 
بسبب االرتفاع الجنوني لألسعار لهذه 
المادة الحيوية مما منع شريحة كبيرة 

من ذوي الدخل الضعيف من االستفادة 
اليومية من الحليب. 

ورغم ما وفرته السلطات الوالئية من 
تسهيالت من اجل إنشاء المصانع والتي 

تخلق مناصب شغل دائمة للمواطنين 
بالجلفة، فإن الوالية  تشهد عزوفا 

ألصحاب االختصاص و رجال األعمال 
من المستثمرين في ميدان الحليب 

ومشتقاته.
لعجاج حمود عزيز
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