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االمتحانات التجريبية تتوا�سل و"االأ�سئلة بمعايير االمتحانات الر�سمية"

تخوفات من م�سير تالميذ البكالوريا الذين در�سوا ن�سف المقرر الدرا�سي

الفريق �سعيد �سنقريحة ي�سرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي 

بالذخيرة الحية بالناحية الع�سكرية الخام�سة وي�سدد

"ال�شعـــب الجزائــــري 
تفطن لموؤامرات ن�ســر 
الفو�ســى فــي البــالد"
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تعر�ض باأقل من 200 دينار للكلغ

انهيــــار في اأ�سعــــــــار 
الدواجن والمربـــــون 

ي�ستغيثـــــــــــــــــون

حديث عن رف�ض ال�سنغال مواجهة الخ�سر وديا

الفــاف ت�سرع في اإر�سال 
الدعــــــوات ومهــــــدي 
بوجمعــة جديد بلما�سي

03 0409

ح�سب ما ن�سرته المديرية العامة لل�سرائب 

هذه هي الأ�سعــــــــار 
المرجعيــــة للعقــــار

 فــــي الجــــزائــــــــر

م�سروع القانون الجديد على طاولة الرئي�ض تبون 

اإ�سالح مناخ ال�ستثمار ينطلق

عادة ما تخلق �سغطا في الم�ست�سفيات وم�سالح ال�سحة الجوارية خالل هذه الفترة 

"الأمرا�ض المعدية" ترفع درجة "تاأهب" المنظومة ال�سحية "�سيفا"
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ويتوخى من قانون االستثمار الجديد، 
الذي تأجلت المصادقة عليه في أكثر من 

مناسبة، بعد مطالبة رئيس الجمهورية 
الحكومة بمواصلة إثرائه، قبل أن يتقرر 

تخصيص اجتماع لمجلس الوزراء خاص 
به اليوم، ضمان االستقرار التشريعي، من 

جهة ووضع تدابير تحفيزية الستقطاب 
االستثمارات األجنبية المباشرة.

وألهمية الملف، خصه رئيس الجمهورية 
تخصيص باجتماع خاص به، حيث 

سيترأس اليوم، اجتماعا خاصا لمجلس 
الوزراء يخصص لدراسة ومناقشة 
مشروع القانون الجديد لالستثمار، 

حسب ما أعلن عنه أمس بيان لرئاسة 
الجمهورية، حيث جاء في البيان، "يترأس 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد 

األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 
الوطني، اليوم، اجتماعا خاصا لمجلس 

الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة 
مشروع القانون الجديد لالستثمار".

ومن شأن قانون االستثمار الجديد، أن يضع 
حدا للعراقيل التي كانت تواجه المستثمرين 

المحليين الذين عانوا من ويالت البيروقراطية، 
التي كانت سببا مباشرا في عرقلة العديد 

من المشاريع االستثمارية، وهو الملف الذي 
تم إسناده لوساطة الجمهورية التي تمكنت 

وبالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية 
من نفض الغبار عن 861 مشروع، من ضمن 
915 مشروعا متوقف تم إحصاؤه لحد اآلن، 

مثلما أشار إليه رئيس الهيئة إبراهيم مراد.
بالمقابل من شأن قانون االستثمار الجديد 
أن يضمن االستقرار القانون والتشريعي 

لالستثمار، والذي تسببت التعديالت المتكررة 
في نصوصه في وقت سابق في تكريس 

"ضبابية مجال المال واألعمال" في 
البالد، وهي النقطة السوداء التي 
كانت سببا في نفور المستثمرين 

األجانب من ولوج السوق الجزائرية، 
وتحويل وجهتهم نحو الدول 

المجاورة.
وعلى هذا األساس يسعى رئيس 

الجمهورية من خالل قانون االستثمار 
الجديد إلى وضع أسس تشريعية متينة 

وصلبة لهذا الملف الهام، الذي يعد 
ضمن أولويات المرحلة المقبلة، في 
ظل التوجهات االقتصادية الجديدة 

التي تهدف إلى إنعاش االقتصاد 
الوطني، السيما وأن الرئيس تبون قد 
أكد أن سنة 2022 ستكون اقتصادية 

بامتياز.
وتراهن السلطات العليا في البالد، 
على استقطاب الشركات األجنبية 

لالستثمار بالجزائر، حيث ارتكزت 
زيارات الدولة التي يجريها رئيس الجمهورية 

إلى عديد الدول، آخرها زيارة الدولة الى تركيا 
والتي دامت لمدة ثالثة أيام في هذا االتجاه، 

علما أن الرئيس كان قد كلف الحكومة بصياغة 
قانون جديد يسمح بتحرير االستثمار والمبادرة 
وتقديم تحفيزات للمستثمرين، من خالل تثبيت 

اإلطار القانوني لمدة ال تقل عن 10 سنوات.

جميد. ذ

م�شروع القانون اجلديد على طاولة الرئي�س تبون 

اإ�سالح مناخ اال�ستثمار ينطلق
يرتاأ�س اليوم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اجتماعا خا�شا ملجل�س الوزراء، 

خم�ش�س لدرا�شة ومناق�شة م�شروع قانون اال�شتثمار اجلديد، الذي يحظى باهتمام 

وعناية كبريتني من قبل الرئي�س تبون، حر�شا منه على جعله اأمنوذجا مواتيا لتح�شني 

مناخ اال�شتثمار يف البالد، وحتقيق االإقالع االقت�شادي املن�شود.

يف ر�شالة له مبنا�شبة ذكرى ع�شية اإحياء ذكرى يوم الطالب 

الرئي�س تبون يتوقف عند املكا�سب وي�سيد بجهود االأ�سرة اجلامعية  

من املنتظر اأن تتوج بتوقيع عدد من االتفاقيات االقت�شادية

  رئي�س اجلمهورية ي�سرع يف زيارة دولة
اإىل اإيطاليا نهاية ال�سهر اجلاري

دعت جميع االأطراف اإىل 

جتنب الت�شعيد

اجلزائر تعرب عن قلقها اإزاء 
تطورات الو�سع يف ليبيا 

أكدت الجزائر أول أمس، أنها تتابع ب 
قلق كبير التطورات األخيرة في دولة ليبيا 

الشقيقة على إثر اندالع اشتباكات مسلحة في 
العاصمة طرابلس و تدعو جميع االطراف 

الليبية إلى تجنب التصعيد.
وجاء في بيان للناطق الرسمي لوزارة 

الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 
أن الجزائر "تتابع بقلق كبير التطورات 
األخيرة في دولة ليبيا الشقيقة على إثر 
اندالع اشتباكات مسلحة في العاصمة 

طرابلس، وتدعو جميع األطراف الليبية 
إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والعمل 
على إعالء المصلحة العليا للبالد فوق كل 

اعتبار.”
وأضاف البيان ان الجزائر "تدعو جميع 
األطراف الليبية إلى ضم جهودها لتوفير 
الشروط الضرورية إلنجاح عملية اجراء 

انتخابات حرة ونزيهة كأفضل وسيلة تسمح 
بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار 
ممثليه وتحقيق طموحاته المشروعة في 

إنهاء األزمة ووضع أسس دولة ديمقراطية 
وعصرية.”

ق. و

  أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
أمس، في رسالة له بمناسبة ذكرى يوم الطالب، 

باإلسهامات المعتبرة التي قدمها المنتسبون لقطاع 
التعليم العالي، خدمة للجامعة الجزائرية التي تخرج 

منها نحو 5 ماليين طالب منذ االستقالل.
وكتب رئيس الجمهورية في رسالته: "إننا اليوم إذ 

نعتز بما تحققه الجامعة، كل عام، بتوالي دفعات 
حاملي الشهادات، الذين بلغ عددهم ما يقارب 5 

ماليين خريج منذ االستقالل، نشيد بالدور الذي يؤديه 

المنتسبون لألسرة الجامعية في النهوض بالقطاع، 
فقد قدموا جهودا و إسهامات معتبرة لخدمة الجامعة 

الجزائرية.”
وتوقف الرئيس تبون، في هذا الصدد، عند المكاسب 

"الهامة" التي تشهد على ذلك، على غرار "إنجاز 
مدارس وطنية عليا في اختصاصات علمية دقيقة، 

وبعث قطاب االمتياز التي بدأ العمل بها فعليا، 
واستحداث العديد من مخابر البحث الجديدة، والرفع 

من مستوى األداء البيداغوجي، وتحسين نوعية 

التكوين، ورفع كفاءة الخريجين.”
ومن شأن كل هذا -يتابع رئيس الجمهورية- أن 

"يساعد على التمكين لجامعة قادرة على احتضان 
الفكر الحر، والحوار الجاد، والنقد البناء، واالنفتاح 

على محيطها بمد جسور الشراكة مع المؤسسات 
االقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، ثم على العالم 
الخارجي بالتفاعل مع كبريات الجامعات، وتحقيق 

منجزات عديدة في البحث العلمي".
ع.ط

ينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون بزيارة دولة إلى إيطاليا يومي 26 و27 من 
الشهر الجاري. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة تلقاها 

الرئيس تبون من الرئيس اإليطالي سيرجيو 
ماتاريال الذي زار الجزائر نوفمبر الماضي.
تتضمن الزيارة التي يقوم بها الرئيس تبون 

محطتين في روما أين سيلتقي الرئيس اإليطالي 
ورئيس الوزراء ووفد رفيع المستوى بالحكومة 
اإليطالية. كما سيتوجه إلى نابولي، حيث ينتظر 

أن تتوج الزيارة بتوقيع عدد من االتفاقيات 
االقتصادية.كما يعقد الرئيس تبون لقاء مع أبناء 
الجالية في ايطاليا وهو تقليد حافظ عليه الرئيس 

تبون في جميع زياراته الدولية، حيث يستمع 
إلى انشغاالت أفراد الجالية. وأكد رئيس مجلس 
الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، خالل زيارته 

الشهر الماضي للجزائر أن بالده تسعى إلى 
تعزيز وتقوية عالقاتها مع الجزائر التي تعد 

شريكها التجاري األول في إفريقيا.
كما تُوجت الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم 

بين الجزائر وإيطاليا في مجال الطاقة إلى جانب 
التوقيع على اتفاقية بين شركتي سوناطراك 

و”إيني” تخص تزويد إيطاليا بالغاز، في حين 
أكد دراغي أن الجزائر وإيطاليا تسعيان إلى 

“تدعيم عالقتاهما في مجاالت أخرى”. هذا ومن 
المنتظر عقد لقاء القمة بين الحكومتين جويلية 

القادم وقبله لقاء آخر بمناسبة زيارة الرئيس.
وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر 

2020 على مذكرة تفاهم حول الحوار 
االستراتيجي الخاص بالعالقات الثنائية والمسائل 

السياسية واألمن الشامل، وذلك خالل الزيارة 
التي قام بها إلى الجزائر، وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون الدولي االيطالي، لويجي 
دي-مايو.وبخصوص برنامج الزيارة فكشف 

السفير الجزائري في روما عبد الكريم طواهرية 
في تصريحات سابقة أن الجزائر تريد االستفادة 
من خبرة الشركات اإليطالية في مجال السياحة 

الصحراوية، إلى جانب ملف االستثمار في 
القطاع الزراعي.

وتحدث الدبلوماسي عن مقترح الجزائر بإنشاء 
شركة مشتركة لبناء السفن المدنية والتجارية 

في الجزائر، حيث سيتم مناقشة هذه النقطة في 
زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما 
سيتم في إطار التعاون مناقشة تبادل الخبرات 

الجامعية بين الجزائر وإيطاليا، خاصة في مجال 
التكنولوجيا.

واج

الفريق �شعيد �شنقريحة ي�شرف على تنفيذ مترين تكتيكي 

ليلي بالذخرية احلية بالناحية الع�شكرية اخلام�شة وي�شدد

"ال�سعب اجلزائري تفطن ملوؤامرات 
ن�سر الفو�سى يف البالد"

   
اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، الفريق 

ال�شعيد �شنقريحة، اأم�س، اأن "ال�شعب اجلزائري املوحد 

تفطن خللفيات واأبعاد املوؤامرات التي حتاك �شده يف 

ال�شر والعلن وا�شتطاع اأن يتفادى بحكمة وب�شرية 

مناورات ن�شر الفو�شى يف البالد". 

اإ.�س

وفي كلمة خالل زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة 
بقسنطينة بثت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى جميع 

وحدات الناحية، أكد الفريق بأن "الشعب الجزائري الموحد قد تفطن 
لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن، 

واستطاع أن يتفادى بحكمة وبصيرة كافة المناورات التي تستهدف 
نشر الفوضى في البالد، خدمة ألجندات مشبوهة.”

وقال بهذا الصدد: "إن الجزائر أرض المقاومة والشهادة، تعرف 
جيدا حق قدر السيادة الوطنية، وحق قدر االستقالل، وحق قدر األمن 

واالستقرار، ألنها تجرعت باألمس مرارة االستبداد االستعماري 
الغاشم، وعانت من ويالت اإلرهاب الهمجي، الذي بات يمثل 

ظاهرة عالمية جدية التهديد، وشديدة الخطورة على أمن الشعوب 
واستقرارها، بل حتى على استقاللها وسيادتها الوطنية.”

وأضاف بالقول: "فحفظا لهذه السيادة وصونا لهذا االستقالل، 
الذي نستعد لالحتفال بالذكرى الستين السترجاعه، تفطن الشعب 

الجزائري الموحد واألصيل والمتشبع بقيمه الوطنية، لخلفيات وأبعاد 
مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن، واستطاع أن 

يتفادى بحكمة وبصيرة، كافة المناورات التي تستهدف نشر الفوضى 
بين صفوف الشعب الواحد، ومحاولة تهديد وحدته الترابية والشعبية، 

وضرب أركان دولته الوطنية، خدمة ألجندات مشبوهة ومرامي 
مغرضة، وذلكم دليل قاطع آخر، على تماسك شعبنا وتفطنه الدائم 

لمكائد هؤالء األعداء المتربصين.”
وفي سياق متصل، شدد رئيس أكان الجيش الوطني الشعبي على أن 

"تضافر جهودنا في الجزائر، بخصوص االقتالع النهائي لظاهرة 
اإلرهاب المقيتة من أرضنا الطاهرة، مع إصرارنا على التشديد 

المستمر والمحكم إلجراءات حماية حدودنا الوطنية المديدة، سيسهم 
دون ريب في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود واألوطان، 

بطريقة فعالة بما يسهم جديا في تعزيز وتقوية الجهد العام المبذول 
على المستوى اإلقليمي والدولي.”

وأشار إلى أن "النتائج الكبرى المحققة في الميدان في مجال مكافحة 
اإلرهاب عبر كافة النواحي العسكرية، والتصدي الصارم لكل 

محاوالت تسليحه وتموينه وتمويله، إلى جانب ضرب شبكات دعمه 
وإسناده، من تجار المخدرات ورؤوس الجريمة المنظمة، هي 

نتائج تشهد جميعها على حجم الجهود المضنية والمخلصة للوطن، 
التي ما فتئنا نبذلها في الجيش الوطني الشعبي، بتوجيه من رئيس 
الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.”

وعقب ذلك، تابع الفريق شنقريحة باهتمام شديد تدخالت واقتراحات 
إطارات الناحية، قبل أن يقوم بتفقد بعض وحدات الفرقة، أين التقى 

بأفرادها وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على 
وجه الخصوص بـ"ضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل 
جدية وصرامة، وفقا لتوجيهة تحضير القوات 2021-2022، من 

أجل أن يبلغ قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، مستوى االمتياز 
في كل المجاالت.” لإلشارة فإن الفريق شنقريحة أشرف خالل هذه 
الزيارة على "تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية على مستوى 

الفرقة األولى المدرعة.”
 روابط تاريخية وعالقات

 مميزة تغذت بالقيم االإن�شانية 

دبلوما�سيون كوبيون يذكرون بعمق 
ال�سداقة اجلزائرية الكوبية

   
ذكر دبلوماسيون كوبيون، أول أمس، بالجزائر العاصمة بعمق 

"الصداقة" الجزائرية-الكوبية وبالتاريخ النضالي المشترك للشعبين 
مؤكدين على "الدعم" الذي عبر عنه البلدان في مختلف الظروف.
أوضح سفير كوبا بالجزائر, أرماندو فيرغارا، في تصريح له، أن 
"الجزائر و كوبا تربطهما صداقة عميقة و قوية و روابط تاريخية 

متينة, مضيفا "تغذت ثورتانا بالقيم النبيلة الحترام الحقوق االنسانية 
المتعلقة بالحرية و السالم و مكافحة كل أشكال الظلم و االستغالل.”

وجاء تصريح الدبلوماسي خالل لقاء نظم بمناسبة احياء الذكرى 
ال60 ألقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين في أغسطس 1962 

بحضور دبلوماسيين كوبيين و ممثلين عن سفارات معتمدة بالجزائر 
و المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الكوبية.

وذكر في ذات السياق بعدة أحداث و مواقف تعكس نوعية العالقات 
القائمة بين الدولتين و الشعبين, على غرار كون كوبا أول بلد في 
القارة األمريكية اعترف في 1961 بالحكومة المؤقتة للجمهورية 

الجزائرية التي اعتبرتها "مصدر فخر للكوبيين.”
كما ذكر المسؤول الكوبي بزيارات الدولة الخمسة التي قام بها 
الرئيس الكوبي األسبق فيدال كاسترو إلى الجزائر و كذا زيارة 

الرئيس الجزائري األسبق أحمد بن بلة إلى كوبا إلى جانب التعاون 
طويل األمد والمستمر في قطاع الصحة، حيث أرسلت أول بعثة 

طبية كوبية إلى الجزائر سنة .1968
ق. و



وبهذا الخصوص, أعرب صديق الثورة لزهر 
القاسمي الزيدي )تونس( عن أمله في أن تتوحد 
الدول العربية وتستلهم من كفاح الجزائر لتكون 

"جسدا واحدا يجمع شمل اإلخوة ويمنع شتاتهم", 
داعيا في هذا الصدد الى العمل على غرس حب 

الوطن في نفوس األجيال الصاعدة.
وتطرق في ذات السياق الى مشاركته في الثورة 

الجزائرية واحتكاكه بالمجاهدين قائال: "عشت 
مع إخواني الجزائريين الكفاح المسلح ولمست 

معاناتهم وتضحياتهم من أجل نيل الحرية".
وفي حديثه عن الجانب االنساني لثورة التحرير 
المجيدة, لفت السيد الزيدي إلى أن قادة الثورة 

الجزائرية لم يفرقوا في المعاملة بين الجزائري 
وغيره, وكان الهدف الوحيد للجميع هو استقالل 

الوطن بأي ثمن.
من جهته, أعرب منير محمد فوزي, نجل 

ملحن النشيد الوطني "قسما" محمد فوزي, عن 
اعتزازه بالعالقات العميقة التي تربط الشعبين 
الجزائري والمصري, مشيرا الى ان الشعب 
المصري ساند ودعم الشعب الجزائري في 

ثورته التحريرية واحتضن قادة جبهة التحرير 
الوطني. وأضاف أن والده محمد فوزي كان 

وطنيا ومحبا الجزائر ولم يتردد في قبول تلحين 
نشيدها الوطني.

من جانبه, حرص صديق الثورة الجزائرية 
التانزاني, ليونيداس موسهوكولوا, على التنويه 

بعظمة الثورة الجزائرية وإسهامها في دعم 
حركات التحرر في إفريقيا ومختلف بقاع 

العالم خالل القرن العشرين, مبرزا أن الثورة 
الجزائرية "جسدت كل معاني الوحدة والتضامن 
بين الشعوب, خاصة األفريقية منها, وأظهرت 

للعالم أجمع مدى تمسك الشعب الجزائري 
بمبادئه الرافضة لالستعمار واالستعباد.

وبذات المناسبة, أشادت السيدة مارغريتا 
كوكيباكر من هوالندا بتضحيات الشعب 

الجزائري إبان ثورة التحرير, مؤكدة أنها 
ساهمت شخصيا في دعمه من خالل المساعدات 

المادية التي كانت تقدمها رفقة أصدقائها 
من بعض دول أوروبا وكذا مشاركتها في 

المظاهرات المنددة باالستعمار الفرنسي 
للجزائر.

إلى ذلك قام أمس عدد من أصدقاء الثورة 
الجزائرية بزيارة الى مؤسسة االرشيف الوطني, 
وذلك على هامش اليوم الثاني من الملتقى الدولي 

حول هذه الشخصيات التي ساندت القضية 
الجزائرية ودافعت عنها في المحافل الدولية.
وقد استمع هؤالء األصدقاء الذين قدموا من 

مختلف بلدان العالم إلى عرض قدمه مدير مركز 
المحفوظات الوطنية بمؤسسة األرشيف الوطني 
تضمن لمحة عن هذا المركز الذي يعتبر حاميا 
للذاكرة الجماعية ويبرز أهمية األرشيف لدى 

الدولة الجزائرية.
وبالمناسبة, عبر مستشار رئيس الجمهورية 

المكلف بالذاكرة الوطنية واالرشيف الوطني, 
عبد المجيد شيخي, عن امتنانه باستقبال أصدقاء 

الثورة الجزائرية بمقر مؤسسة االرشيف الوطني 
التي تجمع -كما قال-- "ذاكرتنا جميعا وتعمل 

على ذكر كل من قدم خدمة لهذا البلد ولإلنسانية 
جمعاء".

وحيا شيخي "كل من أحب الجزائر ودافع 
عنها إبان الثورة التحريرية", خاصا بالذكر 

"المناضلين الفرنسيين الذين كان وضعهم 
صعبا, باعتبار أن بلدهم هو المستعمر واتهموا 
بالخيانة". وأشار إلى أن "تبني أصدقاء الثورة 

العرب للقضية الجزائرية كان أمرا طبيعيا 
ويدخل في نطاق ما يؤمن به كل إنسان عربي".
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مبنا�سبة اإحياء الذكرى الـ 66 ليوم الطالب 

امل�سادف لـ19 ماي

دعوة �جليل �ل�صاعد �إىل 
�ل�صتلهام بت�صحيات �لأ�صالف 

�أثناء �لثورة �لتحريرية
دعا المشاركون في لقاء نظم أمس بالجزائر العاصمة، بمناسبة 
إحياء الذكرى الـ 66 ليوم الطالب المصادف لـ19 ماي، الجيل 

الصاعد، السيما الطلبة، إلى "التفتح نحو العالم للتزود بالقيم 
المعرفية العالمية"، من أجل تلبية نداء الوطن في المساهمة في 
تحقيق التنمية، مثلما فعله األسالف الذين قدموا تضحيات جسام 

لتحرير الوطن من نير االستعمار الفرنسي.
وخالل هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية مشعل الشهيد بمنتدى 
يومية "المجاهد"، شدد المشاركون على "واجب الطلبة مواصلة 

الدراسة بكل اتقان وامتياز في مختلف التخصصات العلمية والتفتح 
نحو العالم للتزود بالقيم المعرفية العالمية، من أجل تلبية نداء الوطن 

في المساهمة في تحقيق التنمية مثلما فعله األسالف الذين قدموا 
تضحيات جسام لتحرير الوطن".

وفي هذا اإلطار، أكد المدير العام لصحيفة المجاهد، محمد كرسي، 
في كلمة له أن "الجزائر في حاجة ماسة إلى تطوير البحث العلمي من 

أجل تحصيل الجيل الصاعد بكل المعارف في مختلف التخصصات، 
لتمكينه في المساهمة في تحقيق التنمية في مختلف الميادين".  

وذكر بالمناسبة، ما قدمته النخبة الجزائرية إبان الثورة التحريرية 
التي --كما قال-- "فضلت االلتحاق بالكفاح المسلح للمساهمة 
بمعارفها وكفاءاتها العلمية وذكائها بتوعية وحسيس الشعب 
الجزائري بقضيته المشروعة، وكذا التكفل باألمور اإلدارية 

والتنظيمية التي كانت تحتاجها الثورة التحريرية آنذاك".
من جهتها، تطرقت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط في مداخلة لها، 

إلى "األسباب التي جعلتها تلتحق بالثورة التحريرية مع الكثير 
من الطلبة الجامعيين الجزائريين"، مشيرة إلى أن الفقر والتهميش 
واالضطهاد الذي كان يعاني منه الشعب الجزائري أثناء االحتالل 

الفرنسي "من أهم األسباب" التي أدت بها إلى "ترك مقاعد الدراسة 
وحمل السالح ودعم جبهة وجيش التحرير الوطني للتصدي 

للمستعمر الغاشم".  
ودعت في ذات السياق، الجيل الصاعد إلى "الرجوع إلى تضحيات 

األسالف واالطالع على تاريخ الجزائر العريق للتصدي إلى كل 
ما يروج حاليا من طرف أعداء الجزائر من مثقفين وسياسيين 

ومستعمرين فرنسيين سابقين، للتشكيك في وجود دولة جزائرية 
عظمى قبل مجيئ االحتالل الفرنسي".

واعتبرت المجاهدة زهرة ظريف "تلبية نداء الوطن من خالل 
التحصيل العلمي واالطالع على تاريخ الثورة التحريرية حتمية 
ال مناص منها"، خاصة وأن الجزائر حاليا --كما قالت-- "في 

حاجة ماسة إلى كفاءات وذكاء جميع أبنائها لحمل المشعل في كل 
المجاالت االقتصادية والعلمية لتحقيق االزدهار وتعزيز مكانتها في 

المحافل اإلقليمية والدولية".
ومن جهتها تطرقت الباحثة في التاريخ، سميرة عبود، إلى اضراب 

الطلبة في 19 مايو 1956، "الذي عرف أيضا التحاق العنصر 
النسوي الذي اختار ترك مقاعد الدراسة وحمل السالح إلى جنب 

الرجل"، على حد قولها، مشيرة إلى أن "الطالبات تجندن من أجل 
المساهمة في إنجاح الثورة التحريرية بالمساهمة بمعارفهن في كل 

المجاالت، خاصة الطب والتمريض".
وأضافت أن الطالبات آنذاك، كلفن أيضا "بنشر مبادئ وأهداف 

الثورة التحريرية في األوساط الشعبية، السيما في الوسط النسوي، 
إلى جانب جمع المعلومات واألخبار حول نشاط العدو والمساهمة 

في كتابة المنشورات والقيام بالعمليات الفدائية".
وبدوره، قدم عضو مجلس األمة، المجاهد صالح لعوير، شهادات 

حول المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري أثناء االحتالل 
الفرنسي، السيما في القرى والمداشر، مما أدى به إلى حمل السالح 

ضد االستعمار من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق االستقالل.
ق و
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�سكلت م�سدر اإلهام للعديد من ال�سعوب التي عانت من ويالت اال�ستعمار

�لثورة �جلز�ئرية �أعطت للعامل 
�أجمع در�صا يف �لوحدة و�لت�صامن

اأجمع عدد من اأ�سدقاء الثورة اجلزائرية امل�ساركني يف امللتقى الدويل الذي تتوا�سل اأ�سغاله اأم�س 

باجلزائر العا�سمة، اأن الثورة التحريرية �سكلت م�سدر اإلهام للعديد من ال�سعوب التي عانت من ويالت 

اال�ستعمار واأعطت در�سا للعامل يف الوحدة والت�سامن وااللتفاف حول الق�سايا الوطنية

ح�سب ما ن�سرته املديرية العامة لل�سرائب 

هذه هي �لأ�صعار �ملرجعية للعقار يف �جلز�ئر 
نشرت المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار لسنتي 

2022-2021، عبر الواليات إلضفاء شفافية أكبر على سوق 
العقارات حيث تضمن هذا المرجع تفصيل ألسعار العقارات حسب 
الواليات والبلديات وأيضا حسب نوع العقار فردي أو جماعي أو 

تجاري في حين يالحظ االرتفاع الكبير لألسعار المرجعة فسعر المتر 
المربع الواحد ببلديات العاصمة مثال يتراوح بين 23 مليون إلى 25 

مليون للمتر المربع بالنسبة للعقارات الفردية.
وأوضحت المديرية في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه أن 
األمر يتعلق بملف يتضمن على نطاق األسعار )القيمة الدنيا – القيمة 
القصوى( للقيم التجارية العقارية )سعر السوق(، والذي تم تصميمه 
من طرف المديرية العامة للضرائب على أساس المعلومات المستقاة 

من مختلف الهيئات والوكاالت والشركات والمكاتب الناشطة في 
مجال العقارات المتعلق بالبلديات والمناطق وطبيعة األمالك )مباني 

فردية ،جماعية وشبه جماعية ؛ محالت وأراضي( . وأوضحت 
المديرية العامة إلى أنها تسعى من خالل نشر مرجع أسعار العقار 

إلضفاء شفافية أكبر على السوق ونشرت القائمة عبر الرابط التالي:
https://www.mfdgi.gov.dz/referentiels وأشارت إلى 

أن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي 
الساري المفعول، فيما يخص المعامالت العقارية، من اجل تحديد 

األساس الخاضع لحقوق التسجيل و لرسم اإلشهار العقاري وللضريبة 
على الدخل اإلجمالي ) فوائض القيم الناتجة عن التنازالت). وتابع 

بيان المديرية إلى أنه سيتم تحديث مرجع األسعار بشكل دوري 
ونشره على الموقع اإللكتروني للمديرية العامة للضرائب و ذلك 

بمراعاة التطورات التي تؤثر على سوق العقار. وأعلنت المديرية 
أنه سيتم نشر في األيام المقبلة، نشر المرجع المتعلق بالقيم اإليجارية 
التي تستخدم في تحديد أساس الضريبة على الدخل اإلجمالي/ صنف 
المداخيل اإليجارية العقارية، على الموقع اإللكتروني للمديرية العامة 

للضرائب.  وبالعودة لألسعار المرجعية فأن هذه األخيرة بلغت 
مستويات قياسية فحسب ما إطلعنا عليه فان القيمة المرجعية للمتر 
المربع الواحد بالنسبة للسكنات الفردية في بلدية الجزائر الوسطي 

بالعاصمة يتراوح بين 22 مليون سنتيم حتي 25 مليون سنتيم كقيمة 
قصوي في حين تتراوح القيمة المرجعية للمتر المربع الواحد من 

العقارات التجارية بين 35مليون سنتيم حتي 40 مليون سنتيم داخل 
األحياء وبين 45 مليون سنتيم حتى 50 مليون سنتيم للمتر المربع 
واحد في المناطق الحضرية وهي قيمة مرتفعة تعكس عن فوضى 
أسعار العقار في الجزائر وتطرح العديد من التساؤالت حول من 

يقف وراء تحديد األسعار .
س.زموش

انتقد األمين العام لألفالن أداء بعض الوزراء في 
الحكومة الحالية، ووصفهم بـ "الفاشلين"، مجددا 
التأكيد أن بعض القطاعات "لم تكن في مستوى 

ثقة الرئيس ولم ترق إلى مستوى البرنامج 
الطموح الذي أتى به"، ليرجح في سياق قريب 
امكانية استعانة رئيس الجمهورية بوزراء من 
الحزب لتكليفهم بالحقائب السيادية، مبررا ذلك 
بالقول إن األفالن "يبقى القوة السياسية األولى".

تحّفظ األمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني، أبو الفضل بعجي، خالل إشرافه أمس 
على تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر 
الـ11 للحزب، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد 

اللطيف رحال، عن تقديم موعد محدد النعقاد 

المؤتمر الحادي عشر لجبهة التحرير الوطني، 
مرجحا أن يكون ذلك بعد انتهاء فصل الصيف، 
حيث اوضح أن تحديد تاريخ محدد يتوقف على 
مدى تقدم التحضيرات وتقدم عمل اللجنة التي 

قال إنها تحتاج إلى فترة ال تقل عن 3 أشهر من 
أجل التحضير الجيد لهذا الموعد، الذي وصفه 

بـ"المحطة المصيرية" في مسيرة الحزب.
ونُّصبت امس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر 
الـ11 للحزب، التي تفرعت بدورها إلى خمسة 

لجان، يعمل أعضاؤها على التحضير الجيد لهذا 
الموعد الذي اعتبره بعجي، فرصة لمواصلة 
ما حققه الحزب، واستكماال لمسار "استعادة 

المصداقية التي أضاعتها سنوات من الشرعية 

المفقودة والقرارات الفوقية الحمقاء والسلوكات 
العبثية".

"االفالن يجدد دعمه لمبادرة لم الشمل"
وعاد بعجي للحديث عن المشاروات التي جمعته 
مؤخرا برئيس الجمهورية، والمسعى الذي اطلقه 

للم الشمل، حين أكد استعداد األفالن للجلوس 
إلى طاولة الحوار مع مختلف األطياف السياسية 
"في سبيل الجزائر"، وإثراء المشاورات والنقاش 

الذي اقترحه رئيس الجمهورية من اجل تكوين 
جبهة داخلية صلبة، مؤكدا ان رئيس الجمهورية 

ومنذ  مجيئه إلى سدة الرئاسة "حرص على 
إطالع الطبقة السياسية من جمعيات وأحزاب 

وطنية بكل االوضاع الداخلية على جميع 

األصعدة، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأيضا 
الوضع االقليمي والدولي"، ليجدد الحديث عن 

فحوى اللقاء الذي قال إنه تمحور حول  الوضع 
االقتصادي ووقف النزيف الخاص بملفات 

االستيراد وكذا اهتمام رئيس الجمهورية بمسألة 
مراجعة الدعم، الذي شدد على ضرورة توجيهه 

لـ"مستحقيه" .

"أغنياء وأجانب يستفيدون من 
الدعم على حساب الفقراء"

وحول ذلك، جدد بعجي تأكيد دعم حزبه لمبادرة 
جمع الشمل، حين قال "إن الجزائر تتسع لكل 

الجزائريين"، وأن المصلحة الوطنية تبقى القاسم 

المشترك الذي يجمع الجزائريين، مؤكدا أن 
رئيس الجمهورية أبدى إرادة قوية في مواصلة 
بناء جزائر متطورة وسيدة قادرة على مواجهة 
التحديات الراهنة، ليضيف فيما يتعلق بمسألة 

مراجعة سياسة الدعم، أنه من الضروري، ان 
تكون العملية "بتفاصيل ومراحل وتحضير 

جيد حتى نضمن نجاحها ويوجه هذا الدعم إلى 
مستحقيه"، قبل أن يضيف "من غير المعقول 
أن األجانب في الجزائر يستفيدون من الدعم، 

واألغنياء يستفيدون من هذا الدعم الخاص 
االجتماعي الذي من المفروض أنه موجه إلى 

الفئات الهشة والمتوسطة.
إيمان. س

بعجي يوؤكد اأن املوؤمتر الـ11 لالأفالن لن يكون قبل ف�سل ال�سيف وي�سرح

بع�ض �أع�صاء �حلكومة ف�صلو� ومنح �لأفالن وز�ر�ت �صيادية غري م�صتبعد
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ويعد فصل الصيف بيئة مناسبة النتشار  
العديد من االمراض المعدية وهو ما قد 
يفاقم  الضغط على المنظومة الصحية 
التي ال تزال متأهبة لمحاربة فيروس 

كورونا ما جعل المختصين يدعون 
الجزائيين لضرورة اخذ الحيطة والحذر 

مع اقتراب افتتاح موسم االصطياف 
داعيين السلطات المعنية أيضا  

لضرورة إطالق حمالت تحسسية 
ضد عدد من االمراض المعدية عادت 

للظهور السنوات األخيرة كون خطورة 
بعض االمراض ال تقل عن خطورة 

كوفيد 19.

هذه هي اأخطر الأمرا�ض املعدية 

�صيفا 

 وتتراوح المخاطر الصحية واالمراض 
المعدية في فصل الصيف بين مشكالت 

صحية بسيطة وأخرى خطيرة ومن أخطر هذه 
االمراض، األمراض المتعلقة بالبكتيريا والفيروسات 

بأنواعها  كما تعتبر االلتهابات الهضمية والمعوية 
األكثر شيوعاً في هذا الموسم وكافة الفيروسات 

المرتبطة بها والتي تنتشر بسهولة لقابليتها لالنتقال 
بالعدوى، بالمقابل هناك مخاطر صحية أخرى ترتبط 
بنقص نظافة المحيط واحيانا الشواطيء ما يتسبب في 
مشاكل صحية منها التهابات العين والتهابات الجلد كل 
هذا يضاف لألمراض التي تنقلها الحيوانات ك"الكلب" 

،  وأمراض الجذري والحمي المالطية والحصبة 
وأيضا التسممات الغذائية التي تعتبر مشكلة صحية 

خطيرة في فصل الصيف.

 بن ا�صنهوا: ال يجب ان نتهاون 

بخطورة االمرا�ض املعدية  

وفي هذا الصدد دعا المختص في الصحة العمومة 
الدكتور فتحي بن أشنهوا الجزائريين لضرورة اخذ 

حيطتهم وحذرهم هذه الصائفة معتبرا في حديث 
لـ"الرائد" ان فصل الصيف معروف بانتشار مختلف 

االمراض المعدية  منها امراض معدية اختفت وظهرت 
مرة أخرى بالجزائر السنوات األخيرة كـ "الكوليرا" 

و"الديفتيريا، حيث يعد هذا الفصل مناخ مناسب النتشار 
عدد من الفيروسات المعدية ويشير بن اشنهوا أن 

العديد من األشخاص وحتى الكهول، الذين لم يستفيدوا 
من التلقيح ضد هذه االمراض في فترة من فترات 

حياتهم هم األكثر عرضة لإلصابة مؤكدا ان خطر هذه 
االمراض ال يقل خطورة عن خطر فيروس كورونا، 

وعليه قال بن اشنهوا أنه على السلطات المعنية 
وعلى وزارة الصحة تكثيف حمالت التحسيس ورسم 

استراتيجية وقائية لحماية الجزائريين من هذه االمراض 
موازاة مع استمرار حالة التأهب ضد فيروس كورونا 
واعتبر ذات المتحدث ان عودة ظهور هذه االمراض 

المعدية خالل هذا الصيف وارد وهو ما قد يخلق 
ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية لذلك فان الوقاية 
تبقي اهم عامل وتبقي خير من العالج من جانب اخر 
دعا بن اشنهوا السلطات المعنية  ألطالق  العمليات 
التحسيسية التي كانت تنطلق عادة في هذا التوقيت 

من فصل الصيف على غرار حمالت التحسيس 
ضد التسممات الغذائية وبعض االمراض المعدية، 

مقترحا في هذا الصدد أن يتم أعادة اطالق حملة لتلقيح 
األشخاص الذي لم يستفيدوا من عدد من التلقيحات  

سابقا مؤكدا وجود عدد من المصابين بأمراض مزمنة 
لم يتلقوا لقاحات مضادة لألمراض المعدية، قد تتعقد 

حاالتهم الصحية ان تعرضوا 
لإلصابة باألمراض الجرثومية، مما  

قد يؤدي بهم للوفاة 

مكافحة االأمرا�ض الفريو�صية لي�ض  

م�ص�ؤولية وزارة ال�صحة فقط!

من جانب اخر أكد بن اشنهوا أن 
مكافحة األمراض الفيروسية ليس 

من مهام وزارة الصحة لوحدها، بل 
تخص جميع القطاعات، على غرار 

البيئة فيما يتعلق بنظافة المحيط، 
والفالحة بخصوص تلقيح الحيوانات 

من األمراض المعدية التي تنتقل 
إلى اإلنسان، والداخلية والجماعات 
المحلية بالنسبة لمكافحة الحشرات 
والمجاري المائية الملوثة. محذرا 
من استعمال المضادات الحيوية 

بشكل مفرط لعالج االمراض التي 
تسببها هذه الفيروسات باعتبار أن االستعمال المفرط 

للمضادات الحيوية، يساهم في خلق مقاومة لدى 
الفيروسات المتسببة في هذه األمراض التي تظهر من 
حين آلخر، داعيا الجزائريين للتحلي بشروط النظافة 

وتجنب مسببات هذه األمراض.

دع�ات للع�دة لتدابري ال�قاية من وباء ك�رونا 

من جانب اخر ومع حلول فصل الصيف واقتراب 
افتتاح موسم االصطياف فقد اطلق اغلب األطباء 

والمختصين نداءات للجزائريين من اجل أخذ الحيطة 
والحذر والعودة لاللتزام بتدابير الوقاية من فيروس 

كورونا وايضا اإلقبال على عمليات التلقيح خوفا 
من أي طارئ يستجد على الوضعية الوبائية واعتبر 

المختصون منهم الدكتور بن اشنهوا انه صحيح 
الوضعية الوبائية مستقرة في الجزائر غير انه عالميا 

هناك العديد من المتحورات التي ظهرت ويتخوف 
ان تصل للجزائر خاصة خالل فصل الصيف اين 

تنشط السياحة والرحالت الجوية وهو ما يجعل الحذر 
مطلوب من خالل االلتزام بتدابير الوقاية أهمها غسل 

االيدي من اجل منع أي انتقال جديد للفيروس بين 
الجزائريين. 

اأكد العديد من املتعاملني اجلزائريني يف 

جمال ال�صيدلة، املت�اجدين بالعا�صمة 

ال�صنغالية، دكار، مبنا�صبة تنظيم 

املعر�ض اجلزائري "هالث كاير" لل�صناعة 

ال�صيدلنية، رغبتهم يف ول�ج ال�ص�ق 

الفريقية، وهذا متا�صيا مع الت�جه 

القت�صادي اجلديد للجزائر.

ق.و

قال مدير التسويق لمخابر الصناعة الطبية 
الجراحية )إي.أم.سي(, سليم قرين, إن مشاركة 

المخبر في معرض دكار يهدف الى تعزيز 
تواجد المخابر بمنطقة إفريقيا الغربية, خاصة 
و أن هذه المخابر --مثلما قال-- تملك تجربة 
واسعة في مجال المستلزمات الطبية الموجة 
لتصفية الدم وهي في مقدمة مخابر التسويق 
بموريتانيا, كما شرعت في تسويق األمصال 

المركزة الى السنغال منذ سنة 2020 وتحصلت 
على صفقة  للتصدير بقيمة تقارب 800 ألف 
أورو.وتسعى هذه المخابر الى ترقية شراكات 

مربحة واالستثمار في انتاج المستلزمات الطبية 
في العديد من البلدان االفريقية.

وكشفت من جانبها المديرة العامة لشركة "لين 
بونسمون" المنتجة للضمادات عن الشروع في 
تصدير المنتوج نحو السنغال والكاميرون قريبا.
من جهتها, اشارت مديرة قسم التصدير بمجمع 
صيدال, ليديا عازم, أن التوقيع على أول اتفاقية 
مع المتعامل السنغالي سيسمح بالترويج للمنتوج 

الجزائري في العديد من البلدان اإلفريقية, 
مذكرة بتواجد مؤسسة صيدال بالعديد من البلدان 

اإلفريقية منذ سنوات وهي "تسعى لتوسيع هذه 
الشراكة في إطار تضامني مع دول القارة وفقا 

لإلرادة السياسة للدولة الجزائرية.”

القرار ت�صمنه �صابقا م�صروع قان�ن املالية لعام 2022

تاأجيل جل�سة تن�سيب اللجنة الوطنية الإ�سالح �سيا�سة الدعم االجتماعي
تقرر اأم�ض تاأجيل جل�صة تن�صيب اللجنة 

ال�طنية لإ�صالح �صيا�صة الدعم امل�صكلة من 

اأحزاب ونقابات وخرباء اقت�صاديني ون�اب 

برملانيني والتي كان من املنتظر اأن ي�صرف 

رئي�ض اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن على 

تن�صيبها.

ع.ط

أثار ملف مراجعة سبل الدعم االجتماعي منذ 
اإلعالن عنه ضمن مشروع قانون المالية 2022 

الكثير من النقاش حول اآلليات التي ستعتمدها 

الحكومة إليصال الدعم لمستحقيه كون العملية 
تبدو مغامرة تفادتها كل الحكومات السابقة رغم 
اإلجماع حول الفساد الذي يشوب ميزانية الدعم 
التي وصلت في السنوات األخيرة إلى 18 مليار 

دوالر.واستنادا إلى تصريح رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون في لقاء مع وسائل اإلعالم 

فإن اللجنة ستضم ممثلين عن المجلس الشعبي 
الوطني، مجلس األمة، النقابات، األحزاب 

السياسية وجميع الطاقات الحية في البالد التي 
ستعطي رأيها بشكل منظم.من جهته قال الخبير 

االقتصادي نبيل جمعة إن إعادة توجيه الدعم 
االجتماعي إلى مستحقيه من شأنه توفير مبالغ 

كبيرة للخزينة العمومية، موضحا أن الدعم 
االجتماعي بصيغته الحالية يكلّف الخزينة 

العمومية ما مقداره 18 مليار دوالر إال أنه ال 
يوجه إلى مستحقيه الفعليين فغالبية المستفيدين 

منه هم من أصحاب الثروة أو لوبيات التهريب 
التي تنشط مع دول الجوار مستفيدة من فارق 

الفائدة بين أسعار المواد المدعمة بالجزائر 
ونظيرتها على الحدود.

تعر�ض باأ�صعار ل تتجاوز 200 دج 

 انهيار يف اأ�سعار
 الدواجن...املربون ي�ستغيثون 

تعرف بورصة أسعار اللحوم البيضاء خالل األيام القليلة األخيرة 
انهيارا حادا، إذا وصلت ألقل من 200 دج للكيلوغرام الواحد، بعدما 
تجاوزت خالل شهر رمضان حاجز ال 400 دج للكيلوغرام الواحد.

 وفي هذا الصدد، دعت أمس المؤسسة العمومية للتغذية وتربية 
الدواجن في بيان لها، المربين للتقرب من كافة المذابح، التي 

تسييرها، في ظل اإلنخفاض الكبير في أسعار اللحوم البيضاء على 
المستوى الوطني، مشيرة إلى أن كافة المذابح الجهوية تبقى تحت 
تصرف كافة المربين المتصاص الفائض من اإلنتاج.  واعتبرت 

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حمايتك الوضع بالخطير، خاصة 
وأن أسعار الدواجن  بأسواق الجملة وصلت لـ  160 دج للكيلوغرام 

الواحد، ما بات يهدد بإفالس الكثير من المربين، مشددة على أن 
هذه األسعار ال تغطي حتى تكاليف المربين، قياسا بأسعار الكتكوت 
التي تراوحت أسعاره بين 140 دينار حتى 200 دينار وكذا أسعار 

األعالف التي وصلت ألكثر من 10 آالف دينار.
وأكدت المنظمة بأن الحل يكمن في تدخل ديوان تربية الدواجن 

لسحب الفائض، من أجل حماية المربين الصغار بصفة خاصة، إذ 
أن إفالسهم سيعني حدوث خلل كبير في السوق وإرتفاع قياسي في 

وقت الحقا.
 ومن جانبه، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك 

ومحيطه مصطفى زبدي، كتب على حسابه بموقع التواصل 
االجتماعي فايسبوك منشورا، دعا فيه المؤسسة العمومية للتغذية 

وتربية الدواجن للتدخل العاجل لحماية صغار المربين من الدواجن 
قبل إفالسهم، مؤكدا بأن تهاوي االسعار ما دون 200 دج للكلغ، 
سيجعل هذه الشعبة مهددة مع توقف البعض عن النشاط وتسجيل 

إلتهاب في األسعار بعد أشهر قليلة.
 وأكد بعض المربين في حديثهم لجريدة الرائد، بأن تكاليف االنتاج 

باتت تزيد من متاعهم، في ظل التكاليف الكبيرة التي أفرزتها 
الزيادات في أسعار المواد األولية التي يشتريها المربون، عالوة على 

اقتنائهم  للكتاكيت بأسعار مرتفعة تجاوزت 140 دج، وشددوا على 
أن األوضاع كبدت العديد من المربين  خسائر فادحة، بالموازاة مع 

انخفاض مبيعاتهم بشكل كبير، بالمقارنة مع السنوات األخيرة، ما دفع 
البعض منهم للتقليل من الكميات المنتجة.

ودق مربو الدواجن ناقوس الخطر، مؤكدين على أنهم باتوا غير 
قادرين على تغطية نفاقاتهم، ما أجبر بعضهم للتوقف عن النشاط 
في وقت سابق، كما أن انخفاض األسعار في الوقت الحالي ألقل 
من 200 دج في أسواق الجملة ستزيد الطين بلة، وتدفع العديدين 
للعزوف عن النشاط، ما سينحر عنه قلة اإلنتاج في األشهر القليلة 

القادمة وارتفاع في األسعار لمستويات جنونية.
ف.م

اأ�صعار النفط �صتبقى ف�ق 100 دولر للربميل

 اأوابك: الدول
 العربية �سمام االأمان ملنظومة 

الطاقة العاملية
اعتبرت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، الدول 
العربية بما فيها الجزائر بصمام أمان المنظومة الطاقوية العالمية 

لكونها تحوز على أزيد من 54 بالمئة من احتياطات النفط العالمية 
و26 بالمئة من احتياطات الغاز.

وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها، بأن األوضاع الحالية التي يمر 
بها العالم تؤكد األهمية اإلستراتيجية للدول األعضاء في منظمة 

األقطار العربية المصّدرة للبترول، واصفة إياها بصمام أمان 
المنظومة الطاقوية في العالم.

وأشارت، بأن موقعها من األسواق العالمية من جهة، ومن الجهة 
األخرى كونها تمتلك 54.5 بالمئة من إجمالي احتياطيات النفط 
العالمية، وانتاجها ألكثر من 27.5 بالمئة من إجمالي ما ينتجه 

العالم من السوائل الهيدروكربونية، وكذا امتالكها ل 26 بالمئة من 
احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، وتسويقها لما يزيد عن 15 

بالمئة من إجمالي الغاز المعروض في السوق العالمية، يجعل منها 
صماما ألمان المنظومة الطاقوية.

ومن جانب أخر توقعت منظمة أوابك، أن تظل أسعار النفط عند 
مستويات معقولة تلقى القبول من قبل المنتجين والمستهلكين 

والمستثمرين على حد سواء، غير أنها أكدت مساعي التحول نحو 
الطاقة النظيفة، ال تعني االستغناء عن النفط والغاز على المدى 

المتوسط.
وأوضحت بأن األصوات المطالبة بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

الكربون قد أصبحت أقل حدة، إذ عدلت األولويات، في الوقت 
الراهن، حيث بات تأمين مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي أهم 

من موضوع البيئة، ليس في الوقت الراهن فحسب، بل على المدى 
الطويل.

وشرعت بعض الدول األوروبية في بناء محطات الستقبال الغاز 
الطبيعي المسال بديال محتمال للغاز الروسي، وعادت بعض 

المحطات العاملة على الفحم الحجري إلى العمل، بعد إيقافها ألسباب 
بيئية بحتة، إذا أن ارتفاع العديد من األصوات في السنوات األخيرة 
تأييدا لالنتقال أو التحول الطاقوي، يحتاج إلى مدة ليست بالقصيرة، 
مما يعني أن النفط والغاز سوف يبقيان من أهم مصادر الطاقة في 

العالم.
ف.م

عادة ما تخلق �صغطا يف امل�صت�صفيات وم�صالح ال�صحة اجل�ارية خالل هذه الفرتة 

"االأمرا�ض املعدية" ترفع درجة 
"تاأهب" املنظومة ال�سحية "�صيفا"

يكرث انت�صار المرا�ض املعدية و الفريو�صات خالل ف�صل ال�صيف الذي ه� على الأب�اب �صمن 

اخطار �صحية عديدة تطراأ خالل هذا الف�صل وه� ما ي�صتدعي حيطة وحذر من امل�اطنني 

وجاهزية  لدي املنظ�مة ال�صحية، هذه الأخرية ل تزال يف حالة تاأهب لأي جديد قد يطرا على 

ال��صعة ال�بائية اخلا�صة بفريو�ض وه� ما يجعل امل�صكالت ال�صحية متعددة خالل هذه ال�صائفة.

�ض.زم��ض

�صارك�ا بق�ة يف معر�ض ال�صناعة ال�صيدلنية "هالث كاير" بدكار

املتعاملون اجلزائريون يوؤكدون رغبتهم يف ولوج �سوق الدواء االإفريقية
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وزارة الرتبية تقرر منع "حركة التنقل" بني االبتدائي والتعليم املتو�سط والثانوي

  مهلة 48 �ساعة الإنهاء عملية االدماج
 يف رتبة م�سرف الرتبية يف املدار�س

توقع أمس مدير ضبط وتنمية االنتاج الفالحي 
بوزارة الفالحة و التنمية الريفية علي زوبار 

تجميع أزيد من  2.2 مليون طن من الحبوب في 
حصاد هذا الموسم  بالنظر الى تساقط كميات 

هامة من االمطار في الوقت المناسب مشيرا  الى 
ان هناك مؤشرات ايجابية  مع بداية الموسم  في 

منطقة الشرق والتي ستتضح مع بداية شهر 
جوان.

وكشف مدير ضبط وتنمية االنتاج الفالحي في 
تصريحات لإلذاعة الوطنية أن وزارة الفالحة 

قررت بخصوص موسم الحصاد ألول مرة تشكيل 
لجان محلية باشراك وزارة الداخلية تتولى على 
مستوى الواليات والدوائر جمع المحاصيل. كما 

تتولى هذه اللجان االحصاء الدقيق للفالحين 
وتحديد نقاط الجمع والتخزين، حيث تم  لحد اآلن 
تحديد 505 نقطة جمع مفتوحة كل ايام االسبوع 
طيلة موسم الحصاد.  وفي السياق نفسه أضاف 

المتحدث أن حظيرة الحصادات فاقت ال10أالف 
حصادة هذه السنة منها اكثر من الف  تابعة 

للتعاونيات الفالحية.  من جانب آخر أكد علي 
زوبار مدير ضبط وتنمية االنتاج الفالحي بوزارة 

الفالحة و التنمية الريفية أن الرؤية االستباقية 
للجزائر سمحت لها بالبقاء بعيدة عن أزمة الغذاء 

في العالم.  واوضح المتحدث  ان اجراءات 
استباقية اتخذتها الدولة مكنت من تخطي مشكلة 

ارتفاع االسعار في االسواق العالمية للمواد 
االساسية والقرارات االخيرة لبعض الدول المنتجة 
بحظر تصدير القمح.  ومن تلك االجراءات وضع 

دفتر شروط مرن استباقي سمح باالستيراد في 
الوقت المناسب و تأمين المخزون االستراتيجي 

الوطني الذي يبقى كافيا لمواجهة اي مؤشر سلبي 
لألمن الغذائي العالمي لمدة ستة اشهر كاملة.  

واضاف  زوبار ان الرؤية االستباقية للجزائر لم 
تسمح بمواجهة االخطار المهددة للسلة الغذائية 

العالمية فحسب ، بل مكنتها من اتخاذ اجراءات 
لم تستطع كثير من الدول في العالم اتخاذها كدعم 
الفالحين والحفاظ على الدعم االستراتيجي ألسعار 

القمح محليا ، حيث قرر رئيس الجمهورية  رفع 
سعر شراء القمح الصلب من الفالحين الى 6000 
آالف دينار للقنطار الواحد  وسعر القمح اللين الى 

5000 أالف دينار في حين تم رفع سعر الشعير 
الى 3400 دينار  وتحضيرا لعيد األضحى اكد  

ذات المسؤول انه ألول مرة يتم اعداد برنامج دعم 
للموالين بصفة شاملة ويخص كل واليات الوطن 

عكس البرامج السابقة التي كانت تخص فقط 
28 والية سهبية وشبه سهبية . ويتمثل برنامج 
الدعم بالشعير هذه السنة في رفع حصة العلف 

للنعجة الواحدة من 300 غرام الى 600 غرام.    
وبخصوص االستقرار الملحوظ هذه االسابيع  

في اسعار مختلف المحاصيل الفالحية كالخضر 
والفواكه اكد السيد زوبار ان الوفرة  والتدابير 
المتخذة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية 

الصارمة خالل مجلس الوزراء  خاصة ما تعلق 
بمحاربة المضاربة انعكست باإليجاب على 

األسعار .
�ش.زمو�ش

منحت وزارة الرتبية الوطنية مهلة ملديريات الرتبية 

اإىل تاريخ 20 ماي اجلاري الإنهاء عملية اإعداد مقررات 

االدماج يف رتبة م�سرف الرتبية يف املدار�ش االبتدائية، 

مع اإيداعها دون تاأخري على م�ستوى م�سالح الرقابة 

املالية والتن�سيق الدائم مع م�سالح الرقابة املالية 

للواليات ق�سد تاأ�سري مقررات االدماج.

مرمي عثماين

وفي تعليمة ابرقها مدير الموارد البشرية بوزارة التربية عبد 
الحميد درياس إلى مدراء التربية جاء فيها "انه في اطار تجسيد 

عملية ادماج المستفيدين من جهازي االدماج المهني واالدماج 
االجتماعي لحاملي الشهادات في رتبة مشرف التربية على 

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

التربية.
وأكدت وزارة التربية  على مدراء التربية توزيع المناصب 

المالية الممنوحة في رتبة مشرف التربية بصفة حصرية على 
مستوى المدارس االبتدائية و التقيد بنموذج مقرر االدماج 

في رتبة مشرف التربية مع إيداعها دون تأخير على مستوى  
الرقابة المالية على أن يتم موافات الوزارة بنسخة من كل 

جدول ارسال. 
وأكدت الوزارة مباشرة عملية إعداد مقررات االدماج في رتبة 

مشرف التربية مع ايداعها دون تاخير على مستوى مصالح 
الرقابة المالية والتنسيق الدائم مع مصالح الرقابة المالية 

للواليات قصد تأشير مقررات االدماج في اجل اقصاه يوم 20 
ماي الجاري، فضال عن اهمية التنسيق مع مديري التشغيل 
للواليات قصد تذليل كل اإلشكاالت التي قد تثار بخصوص 

ملفات المعنيين على ان يمنع منعا باتا إجراء حركة تنقلية من 
الى ذات الرتبة بين مرحلة التعليم االبتدائي ومرحلتي التعليم 

المتوسط والثانوي.
وفي ذات السياق وبالنظر للظروف الحاسم الذي وصلته عملية 

إدماج منتسبي الجهازين، أكدت وزارة التربية على ضرورة 
ضبط المعلومات المتعلقة بسير عملية اإلدماج على مستوى 

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

الخاصة بمدى تنفيذها مع التنبيه إلى أن المعلومات المقصودة 
هي تلك المتعلقة بالتعداد الكلي لمنتسبي الجهازين العاملين على 

مستوى القطاع وتعداد المنتسبين المؤشرة ملفاتهم.
كما امرت الوزارة في ذات السياق على أهمية تعداد المنتسبين 

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

مديريات التربية والمنتمين لقطاعات اخرى.
وقال عبد الحميد درياس في آخر التعليمة أنه بالنظر لدقة 

العملية وارتباطها بآجال معلومة فإنه يلزم  تسخير كل 
اإلمكانيات البشرية والمادية قصد تجسيدها بالدقة الالزمة 

وفي اآلجال المحددة على أن يتم تبليغ مصالح الوزارة بكل 
الصعوبات المعترضة.

حددت وزارة الرتبية الوطنية، تاريخ الـ 30جوان 

املقبل، ل�سمان توزيع الكتب املدر�سية على جميع 

املوؤ�س�سات الرتبوية، بالن�سبة للمراحل التعليمية الثالث 

)ابتدائي -متو�سط -ثانوي(، حت�سبا للدخول املدر�سي 

املقبل، ح�سب ما اأفاد به من�سور للوزارة.

ف.م

أوضح المنشور الخاص بتنظيم عملية توزيع الكتاب المدرسي 
على المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية 2022-2023 المؤرخ 

في 14 ماي, أن مديري التربية عبر الواليات مكلفون بالسهر 
على حسن سير هذه العملية و"ضمان توزيع الكتب المدرسية 

في مجمل مؤسسات التربية والتعليم لكل المراحل التعليمية 
وذلك قبل تاريخ 30 يونيو .”2022

وأكد المنشور أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية و من 
خالل المراكز الوالئية للتوزيع و النشر البيداغوجي, مطالب 
ب "توفير الكتب المدرسية بالكمية الكافية و والقيام بعمليتي 

توزيعها وتوصيلها إلى كل المؤسسات التعليمية, قبل التاريخ 
المحدد أعاله.”

وتهدف الوزارة من خالل هذا االجراء إلى ,"تمكين التالميذ ال 

سيما المنحدرين من عائالت معوزة, من الحصول عليه بصفة 
مجانية", كما ستسمح للتالميذ المتمدرسين من اقتناء هذا السند 

البيداغوجي من المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب.”
وبخصوص استالم المؤسسات التربوية للكتب المدرسية, تم 
التشديد على مديري المؤسسات التعليمية "استقبال واستالم 

الكتب المدرسية المخصصة لمؤسساتهم وفق الرزنامة الزمنية 
المحددة والمتفق عليها بين مصالح مديريات التربية والمراكز 
الوالئية للتوزيع والنشر البيداغوجي على أن ال يتعدى تاريخ 

االستالم اآلجال المحددة.
تجدر االشارة, أنه بعد موافقة الوزير األول, تقرر ابتداء من 

هذه السنة الدراسية, تخصيص "عالوة جزافية" لفائدة مؤطري 
عملية بيع الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية تكون على 

"عاتق الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.”
وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد كشف مؤخرا, 

"استحداث منحة بيع الكتاب المدرسي, وهي المنحة التي 
سيعلن عن تفاصيلها الحقا --كما تمت االشارة إليه - ملحا على 

"ضرورة" المتابعة "اللصيقة والمباشرة" لعملية توزيع وبيع 
هذا الكتاب حتى "يستفيد منها تالمذتنا قبل الدخول المدرسي 

المقبل.”

   استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس 
بالجزائر العاصمة، بعثة خبراء ألمانية، في إطار 

زيارة العمل التي يقومون بها إلى الجزائر لمناقشة 
شروط وطرق تنفيذ االتفاقية الموقعة بين حكومتي 
الجزائر وألمانيا، والمتعلقة بتوسيع التعاون التقني 
والمالي ليشمل قطاعات الطاقة والصحة والمناخ. 
وجرى هذا اللقاء, بمقر وزارة الطاقة والمناجم, 
بحضور مجموعة الخبراء الجزائريين المكلفة 

بالمشروع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتركز هذه االتفاقية الموقعة في ديسمبر2021 
بشكل خاص على مشروع التكنولوجيا والتنمية 

االجتماعية واالقتصادية في مجال الطاقات المتجددة 
والهيدروجين األخضر, الذي تموله الوزارة 

الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية, 
والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة األلمانية 

للتعاون الدولي. وخالل هذا اللقاء, أكد عرقاب على 
األهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع ألمانيا في 

مجال التقنيات الجديدة, وباألخص الهيدروجين 
األخضر, وعلى رغبتها في تجسيد هذا التعاون من 
خالل تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين, يضيف 

البيان.
ع.ط

االمتحانات التجريبية تتوا�سل و"االأ�سئلة مبعايري االمتحانات الر�سمية"

 تخوفات من م�سري تالميذ البكالوريا 
الذين در�سوا ن�سف املقرر الدرا�سي

    

تخوف النقابي ال�سابق لالحتاد الوطني لعمال الرتبية والتكوين"االنباف" عمراوي 

م�سعود من عدم ان�ساف مرت�سحي امتحان �سهادة البكالوريا من خالل عدم اعتماد 

"العتبة" بالنظر اأن هناك فئة در�سة فقط ن�سف الربنامج الدرا�سي، خا�سة مع 
اعتماد نظام "التفويج" داعيا الو�ساية اىل اأهمية حتديد العتبة ملرت�سحي �سهادة 

البكالوريا وهذا لعدة اعتبارات.

وقال عمراوي مسعود نقابي وبرلماني سابق، 
أنه اكتنفت السنة الدراسية استثناءات "عدة"  

خاصة كوفيد19، مما جعل وزارة التربية 
الوطنية تلجأ لنظام التدريس عن طريق 

التفويج مما يعني أن التالميذ يدرسون أجزاء 
من المقرر الدراسي، إضافة إلى  العطلة 
االستثنائية واإلضراب الذي نظمته نقابة 

"كنابست  ".
وأوضح المتحدث" أنه يصنف التالميذ حسب 

دراستهم للمقرر الدراسي إلى ثالث فئات، الفئة 
االولى التالميذ الذين يدرسون في المدارس 
الخاصة انهوا المقرر الدراسي كامال، ألن 

الدراسة تمت بصورة عادية وتالميذ  التعليم 
العام درسوا بالتفويج، ولم يمسهم اإلضراب 

فهم لم ينهوا المقرر الدراسي، اضافة  تالميذ 

التعليم العام  درسوا بالتفويج  إضافة ذلك 
أساتذتهم كانوا مضربين، ولذا فهم الذين لم 

يتناولوا المقرر بشكل كبير.
وابرز البرلماني السابق أن هناك ثالث 

مستويات من التالميذ الذين تلقوا المقرر 
الدراسي  مما يستوجب على وزارة التربية 

الوطنية تحديد العتبة للظروف االستثنائية التي 
مرت بها السنة الدراسية  توخيا لإلنصاف 

والعدل بين أبنائنا التالميذ ،قائال " من  غير 
المعقول وال المقبول ان نجد تلميذا يراجع 
المقرر الدراسي كامال  وآخر يراجع ثلثيه 

وآخر يراجع نصفه فقط !؟. 
وعلق عمراوي على تطمينات وزارة التربية 
حول عدم خروج اسئلة االمتحانات الرسمية 

عن ما درس في المؤسسات قائال  " إن تأكيد 

وزارة التربية بأن أسئلة االمتحانات ستكون 
من الدروس االستمارات التالميذ، فهذا ال 

يختلف فيها اثنان، غير أن السؤال المطروح 
هل التالميذ الذين أنهوا المقرر كامال لهم نفس 

حظوظ نتائج التالميذ الذين لم ينهوا المقرر 
وهم يعلمون الدروس التي تلقوها وبالتالي في 

مواجهات تنصب حول ما درسوه فقط ؟. 
وكان قد كشف المفتش المركزي بوزارة 

التربية  عباس بختاوي بان مواضيع 
االمتحانات صارت جاهزة و أن اللجان المكلفة 

باإلعداد اشتغلت منذ شهر جانفي الماضي ، 
معلنا بأن اللجان المكلفة بالطبع موجودة حاليا 

في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي و ذلك 
في انتظار ساعة الصفر.

وطمأن بختاوي التالميذ واألولياء بأن مواضيع 

امتحانات البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط 
تم إعدادها من الدروس الحضورية مع األساتذة 

و ذلك وفقا للتوجيهات المقدمة من قبل وزير 
التربية الوطنية للجان المكلفة بإعداد المواضيع 

،مشيرا إلى أن الحديث عن العتبة صار من 
الماضي. 

وواصل أمس، أزيد من 1,5 مليون تلميذ 
إجراء االمتحانات التجريبية الخاصة بشهادتي 

البكالوريا والتعليم المتوسط وسط إجراءات 
تنظيمية محكمة, وهي الخطوة التي يعتبرها 

المشتغلون بالقطاع مهمة لتعويد التالميذ على 
أجواء اإلمتحانات الرسمية.

 واكد مدير التربية الوطنية بوالية غليزان 
عبدالعزيز براهيمي ان االمتحانات التجريبية 

تبنى بمعايير االمتحانات الرسمية ويتولى وضع 
االسئلة االساتذة الذين يشاركون في مقترحات 

تصميم مواضيع االمتحانات في البكالوريا، 
مضيفا أنه تشكل االمتحانات التجريبية فرصة 

الختبار المستوى لدى التالميذ في االقسام 
النهائية للطورين المتوسط والثانوي كما تعتبر 
مقياسا للمؤسسة التعليمية نفسها لتقييم جهودها 

على مستوى عام كامل. 
وصرح  مدير ثانوية ابن الهيثم عبدالباسط 

سمورة، أن نتائج االمتحانات التجريبية غالبا ما 
تكون متقاربة جدا مع نتائج االمتحانات الرسمية، 
مؤكدا أن التلميذ يكتسب خبرة  نفسية وذهنية في 

االمتحان التجريبي ما يهيئه لخوض االمتحان 
النهائي الرسمي، وهو ما تعكسه آراء بعض 

المترشحين، أن االمتحانات التجريبيةن جسرا 
نفسيا للتلميذ الى االمتحان المصيري تشكل 

االمتحانات التجريبية عمال تحضيريا للمؤسسة 
التعليمية إلنجاح االمتحانات النهائية الرسمية.  

مرمي عثماين

5

 موؤ�سرات اإيجابية تاأتي من منطقة 

ال�سرق �ستت�سح اأكرث بداية جوان

 توقعـــــات مبو�ســـــم ح�ســـــاد
 "ناجـــــح" واإنتـــــاج "وفيـــــر"

 ملناق�سة اتفاقية تو�سيع التعاون التقني 

واملايل لي�سمل قطاعات الطاقة وال�سحة واملناخ

عرقاب ي�ستقبل بعثة من اخلرباء االأملان

حت�سبا للدخول املدر�سي املقبل 

 30 جوان اآخر اأجل لتوزيع
 الكتب على املوؤ�س�سات الرتبوية
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تق�م �شمن فع�لي�ت �شهر الرتاث ب�أدرار

وعدة �سيدي �سليمان بن علي ... �إحياء 
حمطة روحانية من �لرت�ث �لعريق

 خن�شلة: 

توقعات باإنتاج 1 مليون 
و 100 �ألف قنطار من 

�حلبوب
تتوقع المصالح الفالحية بوالية خنشلة إنتاج 1 مليون و 100 

ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب .
هذه التوقعات التي دفعت والي الوالية علي بوزيد الى التأكيد   

في تصريح للصحافة خالل إشرافه رفقة مدير المصالح 
الفالحية، رشيد بوعالق، على إعطاء إشارة انطالق موسم 

الحصاد والدرس بالوالية بأن سيتم في إطار البرنامج التكميلي 
للتنمية الخاص بوالية خنشلة إنجاز أربع وحدات للتخزين 

بصحراء النمامشة بقدرة تخزين 240 ألف قنطار، تضاف 
إلى الثالث نقاط الموجودة حاليا بمناطق »الميتة« و ‘’عقلة 
البعارة« و »تقرارت« بأقصى جنوب بلدية بابار للقضاء 

على مشكل الطوابير وطول مدة انتظار منتجي الحبوب أمام 
هياكل التخزين بالمنطقة الجنوبية للوالية. من جهته، كشف 

رشيد بوعالق مدير المصالح الفالحية لوالية خنشلة أن كمية 
األمطار التي تساقطت على مختلف بلديات الوالية خالل نهاية 
شهر أفريل الماضي وبداية ماي الجاري سمحت بإنقاذ بعض 

المساحات الفالحية التي عانت من الجفاف خالل الموسم 
الفالحي الجاري الذي وصلت فيه المساحة المتوقعة للحصاد 

إلى 36 ألف هكتار. وأكد ذات المسؤول أنه تم بالتنسيق 
مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة لوالية خنشلة في إطار 
التحضير إلنجاح موسم الحصاد والدرس للموسم الفالحي 
الجاري الذي أعطيت إشارة انطالقه اليوم توفير الظروف 
المالئمة من خالل تسخير 132 حاصدة دارسة و1507 
جرارات فالحية و250 شاحنة. وكان والي خنشلة رفقة 

المسؤولين على قطاع الفالحة قد عاينوا مشروع استزراع 
أسماك البلطي األحمر بأحواض السقي الخاصة بمؤسسة 

»كوسيدار« للزراعة جنوب بلدية بابار, حيث أعتبر الوالي 
هذه التجربة »رائدة« في مجال استزراع أسماك المياه العذبة 

على المستوى الوطني.
ق.م

 
م�ش�لح الوالية تهدف ال�شتقط�ب اأكرب عدد من امل�شط�فني

حت�سري�ت على قدم و�ساق 
الإجناح مو�سم �ال�سطياف 

ببومرد��س
بدأت التحضيرات الستقبال موسم االصطياف 2022 في والية 

بومرداس، بوضع برنامج عمل، يهدف إلى استقطاب أكبر 
عدد من المصطافين، بالتالي إنجاح هذا الحدث االجتماعي 

واالقتصادي الهام.، في حين تسجل الوالية 44 شاطئا مسموحا 
للسباحة عبر 10 بلديات ساحلية، تتقاسم شريطا ساحليا يصل 

إلى قرابة 80 كلم. 
ويضم مخطط عمل الموسم الصيفي المنتظر انطالقه مطلع 
شهر جوان المقبل، بوالية بومرداس، كغيرها من الواليات 

الساحلية األخرى، التنسيق بين مختلف القطاعات، بغية إنجاح 
هذا الحدث الهام،  وفي هذا السياق، كشفت مديرية السياحة 

والصناعة التقليدية لوالية بومرداس، عن إطالق عمليات إعادة 
تهيئة وتجهيز وتنظيف 44 شاطئا مسموحا للسباحة عبر البلديات 

الساحلية العشر، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، السيما مصالح 
البلديات، إلنجاز عمليات تهيئة مداخل الشواطئ وتجهيزها 

بإشارات المرور األفقية والعمودية، وكذا اللوحات اإلعالمية 
والتوجيهية، مع تهيئة األرصفة وصيانة اإلنارة العمومية، سواء 
على مستوى الشواطئ أو الطرق المؤدية إليها، ناهيك عن توفير 

مراكز متنقلة »بيوت جاهزة« لعناصر الحماية المدنية واألمن 
والدرك الوطنيين، إلى جانب اهتمام خاص بتحديد مساحات 

تجارية تخص الباعة الموسميين، مع الحرص على تنظيم هذا 
الجانب من قبل الجهات المختصة، وتشديد الرقابة حفاظا على 

الصحة العمومية، دون إغفال االهتمام بتزويد الشواطئ بمرشات 
عمومية ومياه للشرب، لضمان راحة المصطافين.  واستفادت 

مصالح بلدية قورصو  من غالف مالي قطاعي يفوق مليار 
سنتيم، لتهيئة مدخل شاطئ قورصو وحظيرته، باإلضافة إلى 

إعادة شبكة اإلنارة العمومية المؤدية إلى نفس الشاطئ، حسبما 
كشفه مصدر من البلدية، موضحا أن مشروع تهيئة المدخل 

يخص كذلك تهيئة قنوات تصريف مياه األمطار، حيث سجل 
المكان تجمعا كبيرا لمياه األمطار التي تساقطت مؤخرا، مما 

استوجب إدراجه ضمن عملية التهيئة. ناهيك عن تخصيص مبلغ 
مالي آخر لتغطية أشغال اإلنارة العمومية بغابة شاطئ قورصو، 

التي تعد مقصدا للراحة بامتياز.   
ق.م

فبالموازاة مع أداء مراسم ختم 
تالوة القرآن الكريم المعروفة 
على  ترحما  »السلكة«  ب 
الصالح صاحب  الولي  روح 
»توات«  بإقليم  زاوية  أقدم 
العنان  القصر  ساكنة  يطلق 
الفلكورية  الطبوع  لمختلف 
المحلية إحتفاء بهذه المناسبة 
مئات  تستقطب  التي  التراثية 
جهات  مختلف  من  الوافدين 
الوالية. و يعتبر طابع »طبل 
أمسية  يقام  الذي  الشاللي« 
القصر  بساحة  اإلثنين  اليوم 
الذي  فلكلوري  حدث  أهم 
و  القصر  ساكنة  يحرص 
زوارهم من عائالت و أفراد 
لإلستمتاع  تفويتها  عدم  على 
و  المتميز  باألداء  الفرجة  و 
التراثي  العرض  لهذا  الشيق 
و  المديح.  شيوخ  طرف  من 
المحلي  الطرب  فنان  أشار 
من  وهو  مبروك  العايدي 
ساكنة المنطقة و مهتم بتراثها 
الشعبي في تصريح لـ«وأج« 
الى أن هذه التظاهرة السنوية 
للتعريف  أيضا فرصة  تعتبر 
الفلكلورية  الطبوع  بمختلف 
تشتهر  التي  األخرى 
غرار  على  المنطقة  بها 
»البارود« و »الحضرة« و 
تستهوي  التي  و  »القرقابو« 
أدائها  في  للمشاركة  عشاقها 
لشخصية  إكراما  شغف  بكل 
يعد  كما  الصالح.  الوالي 

تراثا  المصنف  »أهلليل« 
بوالية  قورارة  بإقليم  عالميا 
شرف  »ضيف  تيميمون 
التظاهرة  هذه  في  سنوي« 
تقديم  خالل  من  الروحانية 
التراثي  اللون  هذا  قصائد 
من  القصر  ساحة  بمنصة 
الثقافية  الجمعيات  طرف 
دائرة  قصور  من  الوافدة 
والية  بجنوب  أوقروت 
الجانب  هذا  في  و  تيميمون. 
مهرجان  محافظ  أوضح 
الذي  جولي  أحمد  »أهلليل« 
يحرص شخصيا على مرافقة 
قصر  إلى  الجمعيات  هذه 
أوالد أوشن أن حرص فرق 

المشاركة  على  »أهلليل« 
الصالح  الولي  زيارة  في 
سيدي سليمان بن علي يترجم 
التي  الشخصية  هذه  مكانة 
وضعت لبنة لروابط تاريخية 
راسخة  و  متينة  إجتماعية  و 
بين ساكنة إقليمي »قورارة« 
و »توات« منذ القدم. و في 
نوادي  رسمت  ذاته  السياق 
لوحة  الفروسية  رياضة 
خالل  من  بهيجة  تراثية 
»الفنتازيا«  عروض  أداء 
بساتين  تتوسط  التي  بالساحة 
المحاذي  هللا  عبد  أبا  قصر 
بحضور  أوشن  أوالد  لقصر 
هواة  من  الزائرين  عشرات 

و محبي مشاهدة هذا النشاط 
التراثي الترفيهي الذي يعكس 
و  المنطقة  ساكنة  أصالة 
تراثهم  بمكونات  تشبثهم 
الشعبي. و تشكل هذه األلوان 
لوحة  مجتمعة  الطبوع  من 
األلوان  لمختلف  فسيفسائية 
بالمنطقة  المعروفة  التراثية 
الموعد  هذا  من  جعل  مما 
ضمان  عامل  الروحاني 
والحفاظ  استدامته  و  للتراث 
عليه جيال بعد جيل، سيما في 
ظل حرص عديد الحاضرين 
األجواء  تلك  مشاركة  على 
التواصل  وسائط  عبر 

االجتماعي.

ت�شكل الوعدة ال�شنوية لزاوية الويل ال�ش�لح �شيدي �شليم�ن بن علي املعروفة ب »زي�رة 

�شيدي �شليم�ن« بق�شر اأوالد اأو�شن ببلدية اأدرار التي يحتفل به� يف مثل هذا اليوم من كل 

�شنة حمطة روح�نية من الرتاث املحلي العريق.
واج

 �شمن حملة احل�ش�د والدر�س:

 �أزيد من 48 �ألف قنطار من 
�حلبوب منتظرة بغرد�ية

يفوق  إنتاج  غرداية  بوالية  تحقيق  ينتظر 
أنواع  مختلف  من  قنطار   48.000
الحبوب، 70 بالمائة منها بذور، في نهاية 
 2022/2021 والدرس  الحصاد  حملة 

التي انطلقت رسميا.
الحصاد  حملة  انطالق  إشارة  وأعطى 
غرداية  والي   2022/2021 والدرس 
مستثمرة  مستوى  على  عمراني،  بوعالم 
تقارب  مساحة  على  تتربع  خاصة  فالحية 
»واد  المسماة  بالمنطقة  هكتارا   50
جنوب  كلم   50( متليلي  بدائرة  متليلي«، 
عناصر  مراقبة  تحت  الوالية(،  عاصمة 
للحماية  التابعة  الحرائق  مكافحة  فرقة 
في  المستثمرة  هذه  وخصصت  المدنية. 
الحبوب  لزراعة  مساحة  أولى  مرحلة 
بالرش  مسقية  هكتارا   22 قوامها 
المحوري، والجزء األكبر منها من صنف 
القمح الصلب والذي سيتم جمعه من طرف 
باألغواط  الجافة  والبقول  الحبوب  تعاونية 
متابعة  أيضا  ضمنت  )التعاونية(  التي 
المسار التقني، حسب توضيحات إطارات 
بالمديرية الوالئية للمصالح الفالحية. يذكر 
أن والية غرداية كانت قد خصصت مساحة 
لزراعة  هكتار   1.161 قوامها  إجمالية 
الحبوب المسقية بالرش المحوري، استنادا 
للمصالح  الوالئية  المديرية  معطيات  إلى 
الفالحية. وتتوزع تلك المساحة على 861 
الصلب  القمح  لزراعة  مخصصة  هكتار 
و35 هكتارا للقمح اللين، في حين خصص 

أكد  كما  هكتار،   265 الشعير  لمحصول 
بمديرية  باإلحصائيات  المكلف  لـوأج 
وأشار  جبريط.  خالد  الفالحية  المصالح 
المخصصة  المساحة  أن  جبريط  السيد 
متليلي  ببلديات  تتمركز  الحبوب  لزراعة 
والمنصورة وزلفانة والقرارة. ومنح اهتمام 
ضمن  وذلك  اللين،  القمح  لزراعة  خاص 
مساعي الدولة الرامية للتقليص من فاتورة 
تجدر  )فرينة(.  الخبازة  دقيق  استيراد 
اإلشارة أن متوسط المردودية المتوقعة قدر 
بأكثر من 50 قنطارا في الهكتار من القمح 
بالنسبة  الهكتار  في  قنطارا  و70  اللين 
للقمح الصلب و40 قنطارا في الهكتار من 
الشعير، ضمن هذه الحملة التي سخرت لها 
إمكانات مادية هامة، تتمثل سيما في نحو 
المحصول  لنقل  آلة حصاد وشاحنات   30
الجافة  والبقول  الحبوب  تعاونية  نحو 
تحسيسية  حمالت  أطلقت  وقد  باألغواط. 
توجيه  على  لحثهم  الفالحين،  لفائدة 
والبقول  الحبوب  تعاونية  إلى  المحاصيل 
بشرية  وسائل  وجندت  باألغواط.  الجافة 
أجل  من  المدنية  للحماية  معتبرة  ومادية 
الحرائق  أخطار  لتجنب  الفوري  التدخل 
للحبوب  مخزن  وأنجز  الفالحية.  بالمواقع 
المنصورة،  لمدينة  الشمالي  المدخل  في 
إلى جانب مخازن أخرى تابعة للخواص، 
قبل شحنها نحو  المحاصيل مؤقتا  لتخزين 

األغواط.
س.ز/واج

اجللفة: 

توزيع م�ساريع 
�سكنية هامة 

قريبا 
ستكون زهاء 2030 وحدة سكنية بمختلف الصيغ 

بعاصمة والية الجلفة جاهزة في غضون بضعة أسابيع 
بعد أن انتهت تقريبا األشغال بها، بحسب ما علم من 

مصالح الوالية.
وكانت ورشات هذه المشاريع محل تفقد من طرف 
والي الوالية، عمار علي بن ساعد، نهاية األسبوع 

الفارط، أين ألزم مقاوالت اإلنجاز بضرورة تسريع 
وتيرة األشغال الستالم هذه السكنات في غضون 

منتصف الشهر المقبل، ألجل توزيعها في إطار تظاهرة 
ستينية اإلستقالل الوطني. وتم التأكيد على أهمية ربط 
هذه الحظائر السكنية بجميع الشبكات الضرورية مع 
الحرص على توفير كل المرافق العمومية، التي من 

شأنها ضمان أحسن الظروف المعيشية للسكان وتضم 
هذه المشاريع السكنية إنجاز 100 وحدة عمومية 

إيجارية بالقطب الحضري »بربيح« و 468 سكن 
بصيغة البيع بااليجار بذات الموقع الذي يضم ورشة 

أخرى لمشروع سكني بنفس الصيغة يضم 582 وحدة 
سكنية. بموقع حي »الزريعة« الذي تمت استعادة 

وعاؤه العقاري بعد هدم البنايات القصديرية الكائنة به 
سنة 2019, تفقد الوالي المشروع المثبت به والمتعلق 
بإنجاز 700 وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار، حيث 
تعرف األشغال اللمسات األخيرة، بحسب الشروحات 

المقدمة للسلطات المحلية. ومن المشاريع الجاري 
إنجازها تلك المتركزة بحي »بحرارة« بالجهة الشرقية 

لمدينة الجلفة والتي تضم حصة بقوام 220 وحدة سكنية 
بصيغة الترقوي المدعم موزعة على ثالث ورشات 

مقاولتية. جدير بالذكر تتوفر والية الجلفة ببلدياتها 36 
على برنامج سكني ضخم يحتوي على 10 آالف وحدة 

سكنية بمختلف الصيغ هي في طور اإلنجاز.
س.ز
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الق�ضاء على البق نهائيًا للتخل�ص 

من البق نهائيا اتبع ما يلي:

 • عدم التحرك بشكل سريع واندفاعي.
 •  الجلوس بشكل مستقيم حتى تتمكن 
الرئتان من التمدد بشكل أكبر، ووضع 

العديد من الوسائد أثناء النوم. 
خالل  من  الرئتين  تمرين  ممارسة   •  
إخراج  ثم  وبطيء،  عميق  نفس  أخذ 
النفس بشكل بطيء، وتكرار هذا األمر 
استشارة  بعد  ولكن  مرة؛  من  أكثر 

للمصابين  لعدم مالءمته  الطبيب نظراً 
بأمراض الرئتين.

لصعوبة  مرافقة  مقلقلة  أعراض    •  
القلب  نبضات  انتظام  عدم  التنفس 
اإلغماء  ملحوظ.  بشكل  وتسارعها 

بشكل مفاجئ بعد القيام بجهد.
 •  األلم في منطقة الصدر عند التعرض 
لإلجهاد. صعوبة التنفس أثناء النوم أو 

التمدد.
اإلصابة    •  

التنفس  يسبب صعوبة  الذي  الدم  بفقر 
التي  الحمراء  الدم  كريات  قلة  بسبب 
تنقل األكسجين إلى كافة خاليا الجسم.

 •  اإلصابة بمرض الربو قبل الحمل، 
مما يسبب تفاقمه. 

الشفتين  وازرقاق  الوجه  شحوب   •  

لهذه  األكسجين  وصول  لعدم  نظراً 
المنطقة.

 •  اإلصابة بالحمى والسعال المستمر. 

 • مالحظة: إذا الحظت الحامل حدوث 
الذهاب  فعليها  األعراض  هذه  من  أي 

إلى الطبيب.

  حياة م�ضباحي

قصور الغدة الدرقية قد يواجه األطفال قصوراً في الغدة الدرقية، بحيث ال تعمل الغدة الدرقية على إنتاج كمياٍت كافيٍة 
من الهرمونات الالزمة لتنظيم التمثيل الغذائي، مّما يتسبب في تساقط الشعر لديهم، ويتّم اكتشاف هذا الخلل إّما عن 

طريق فحص الدم، أو بفحص الغدة الدرقية، وقد يشمل عالج هذه المشكلة استخدام األدوية التي تعمل على تعويض 
الهرمونات الناقصة، ولكّن هذا العالج يعتمد على عمر الطفل، وصحته، وتاريخه الطبي، ومدى تحمله لألدوية، 

ومدى تساقط الشعر.
 داء الثعلبة يُعرف داء الثعلبة بأنّه اضطراب المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة بصيالت الشعر، مّما يتسبب 
في فقدان الشعر على شكل بقع دائرية أو بيضاوية الشكل على فروة الرأس، أو أّي جزٍء آخر من الجسم، وغالباً ما 

يعود الشعر إلى النمو، ويتّم معالجة هذه المشكلة باستخدام حقن الستيرويد، وبعض األدوية التي يتّم تطبيقها موضعياً، 
مثل: المينوكسيديل، أو كريمات الستيرويد، ويوجد نوع من الثعلبة تُسّمى ثعلبة الشّد، بحيث يتساقط الشعر فيها بسبب 

تسريح الشعر على شكل ضفائر مشدودة جداً، أو ذيل الحصان، مّما يعمل على شّد بصيالت الشعر بشكٍل مستمر، 
وسحبها من فروة الرأس، أو لألطفال الذين ينامون على جانٍب واحد، وفي هذه الحالة يعود الشعر إلى النمو من جديد.

 تساقط الشعر الكربي يتساقط الشعر في هذه الحالة بكمياٍت كبيرٍة وعلى مدى أسابيع أو شهور، ويبدو فيه الشعر 
خفيفاً، ومن ثّم يبدأ الشعر بالنمو مرًة أخرى، وتحدث هذه الحالة إّما بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو التخدير، أو 

زيادة في فيتامين أ، وهي أحد الحاالت غير المفسرة بشكٍل جيد لتساقط الشعر في مرحلة الطفولة، ولكن يعتقد بعض 
الخبراء بأنّها تحدث بسبب وجود شيٍء ما يعطل دورة نمو الشعر.

 نتف الشعر يتساقط الشعر في هذه الحالة بسبب سحب األطفال للشعر، أو نتفه، أو لفه، بحيث يكون الشعر مكسر، 
وبطول متفاوت، وظهور البقع مكان نتف الشعر، وقد تحدث هذه الحالة بسبب وجود القلق أو التوتر في حياة األطفال، 

مثل: فقدان أحد أفراد األسرة، أو طالق الوالدين، أو الضغوط المدرسية، ويتّم التعامل مع هذه الحالة بحّل المشكلة 
المسببة لها. 

 طرق تنظيف اللثة 

منزلّيًا 

جمال 

ور�ضاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

 يمكن أن يشمل عالج ما يعرف بغثيان 
الصباح الشديد الذي يسبب نقص الوزن 

التدخل الطبي بسبب شدة الحالة باإلضافة 
إلى ما يأتي:

 • تجنب تناول الطعام عن طريق الفم لفترة 
قصيرة لراحة الجهاز الهضمي. 

 • استخدام السوائل الوريدية.
 •  استهالك المرأة الحامل للفيتامينات 

والمكمالت الغذائية.
 •  استهالك دواء إليقاف التقيؤ إما عن 

طريق الفم أو عن طريق الوريد، وذلك في 
حال لزم األمر. 

 • تناول األطعمة التي تحتوي على الزنجبيل 
أو تناول مكمالت فيتامين ب6 وذلك في 

حال أوصى الطبيب بذلك للمساعدة على تخفيف 
الغثيان باإلضافة إلى إتباع حمية بالند، وتناول وجبات صغيرة بشكل متكرر، وشرب كمية كبيرة من السوائل 

عند عدم الشعور بالغثيان، وتجنب األطعمة الغنية بالتوابل والدهون، وتناول وجبات خفيفة عالية بالبروتين.
 •  التحدث إلى الطبيب المعالج أو المستشار المتخصص في حال شعور المرأة بالقلق أو االكتئاب نتيجة لحالتها 

مما قد يساعد على التغلب على هذا الشعور.

�ضحتك

تدابير 

منزلية

 ت�ضاقط ال�ضعر عند الأطفال

 عالج نق�ص الوزن اأثناء فرتة احلمل

 ن�ضائح للتخل�ص من �ضيق 
التنف�ص اأثناء احلمل

 • غسل المالءات والفراش والشراشف بالماء 
الساخن وتهويتها جيداً في أشعة الشمس الحارة. 
الستائر  في  العالقة  المنزل  أوساخ  شفط   •  
والسجاد وغيرهما باستخدام المكنسة الكهربائية، 

والتي تخلص من األوساخ والفضالت والمواد 
الضارة األخرى بكفاءٍة وفعاليٍة وشكٍل كامل.

ومستمٍر  دوري  بشكٍل  المنزل  تهوية    •  
وبانتظام.

حيث  الجدران،  في  الموجودة  الثقوب  سد    •  
تعتبر هذه التشققات وسيلًة فعالًة لدخول مختلف 

أنواع الحشرات ومنها البق.
 •  التخلص من الرطوبة وذلك باستخدام بعض 

المواد التي تمتصها.
 •  رش المنزل بالمبيدات الحشرية مع الحرص 
على عدم تعريض المالبس والمفروشات للمبيد 
ألنه سام، وقد يهدد حياة من يالمسه أو ينام به 

أو من يرتدي تلك المالبس.
المنزل  حول  والنعناع  الكافور  زراعة    •  
تضمن عدم اقتراب البق من المنزل وطرده إن 

كان داخل المنزل. 
من  تتخلص  التي  الحيوانات  بعض  وجود   •  

البق مثل القطط. 
وتعرضه  المنزل  نظافة  على  الحرص   •  

للشمس والهواء باستمرار. 
أو  باليد  الحشرة  البق من خالل سحق  قتل   •  
بالمواد البسيطة مثل الورق المقّوى أو المساطر 
الحديدية وغيرها، حيث إّن التخلص من حشرٍة 
واحدٍة من البق يضمن عدم تكاثرها بشكٍل كبير.

ربع  لمدة  المغلية  بالميراميّة  األسنان  تدليك  الميرامية:يمكن 
اللثة وينظفها من كل  ساعة أو المضمضة فيها؛ فهذا يُطهر 

األوساخ.
 العسل مع القرفة: يمكن مزج ملعقة من العسل مع القليل من 
القرفة المطحونة وتدليك اللثة بعد تنظيف األسنان بها، ويُترك 
هذا المزيج لمّدة ربع ساعة، ومن ثّم يجب غسل الفم بالماء، 

وسيالحظ الشخص االنتعاش ونظافة اللثة.
 استخدام السواك: من شأنه أيضاً أن يساعد على تنظيف اللثة.

الّذي  التهابها  اللثة  تنظيف  عدم  يُسبب  اللثة  نزيف  عالج   

يعمل على توّرمها وأحياناً نمّوها فوق األسنان بطريقٍة مؤلمة 
هذا  الصعبة،  األمور  من  والشرب  األكل  ويصبح  ومزعجة 

عدا عن أّن التهاب اللثة يسبّب نزفها بشكٍل مستمر.
استخدام  طريق  عن  يكون  المنزل  في  اللثة  نزيف  وعالج   
المواد التالية: الماء والملح، بحيث تتّم إضافة ملعقة من الملح 

إلى كوب من الماء والمضمضة فيه لتقليل نزيف اللثة.
 شرب عصير الليمون بعد تنظيف األسنان.

األسنان  معجون  إلى  الخبز  من صودا  القليل  إضافة  يمكن   
وتنظيف األسنان واللثة فيه؛ فهذا يساعد على منع النزيف.



وجه النادي األهلي المصري لكرة القدم، 
عدة مطالب إلى االتحاد اإلفريقي لكرة 
القدم، بعد تحديد موعد ومكان المباراة 
النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وكشفت 

إدارة األهلي عن 6 مطالب وجهتها إلى 
»الكاف« قبل مواجهة نهائي المسابقة 

القارية أمام الوداد المغربي.
وأصدر النادي األهلي بيانا رسميا، قال 
فيه إنه وجه هذا الخطاب بعد أن علمت 

»لجنة إدارة األزمة« برئاسة محمود 
الخطيب، رئيس النادي، موعد وملعب 

المباراة النهائية، عبر الحسابات الرسمية 
لـ«كاف«، على الرغم من عدم تلقي 

النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن 
حتى اآلن.

وجاءت طلبات النادي األهلي من 
»الكاف« على النحو التالي: المطالبة 

بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة 
النهائية لدوري األبطال منها وتخصيص 

نسبة %50 من سعة الملعب لجماهير 
النادي األهلي، إلرساء العدالة بين طرفي 
اللقاء. وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل 

قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات، 
بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة 

لألهلي وجماهيره.
المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات 
المخصصة للنادي األهلي على جماهيره 
فقط. وأن يقوم »كاف« بالتأكيد واإللزام 

للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم 
المباراة بذلك، المطالبة بتوفير التأمين 
الكامل لسالمة كافة عناصر المباراة 

لبعثة األهلي وجماهيره، والتأكيد على 
قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق 

اإلجراءات المنصوص عليها في لوائح 
االتحادين اإلفريقي والدولي، والتي تمنع 

أي تأثيرات على أداء كافة الالعبين 
داخل الملعب.

وطالب النادي المصري بالتأكيد على 

حصول جماهير األهلي على تأشيرات 
السفر، وبعدد نصف سعة الملعب، واألخذ 

في الحسبان ضيق الوقت، والرد على 
النادي بشأن كل طلباته السابقة خالل 72 

ساعة على األكثر، وطالب بإسناد إدارة 
المباراة لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، 

وأال يكون من بين هذا الطاقم من تسبب 
أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات 

في مسابقات »كاف« المختلفة.
المطالبة بضرورة االستعانة بطاقم تقنية 

»الفار« من أوروبا، أسوة بما تم في 
التصفيات اإلفريقية المؤهلة لكأس العالم. 
ال سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف 

يمثل القارة اإلفريقية في بطولة العالم 
لألندية. ومن المقرر أن يلتقي األهلي 
منافسه الوداد المغربي مساء يوم 30 

ماي الجاري في المباراة النهائية للبطولة 
القارية.

الوكاالت
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بعد تم�سك »الكاف« ببرمجة اللقاء في المغرب

مطالب »عاجلة« للأهلي الم�صري قبل خو�ض 

نهائي دوري اأبطال اإفريقيا

م�سوؤولو المان�سافت يريدون توفير اأف�سل الظروف للبعثة

المنتخب الألماني يختار مقر اإقامته في المونديال
 

أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم أمس، أن المنتخب األول سيقيم في منتجع جديد 
في شمال قطر خالل فترة مشاركته في بطولة كأس العالم التي ستقام بقطر 

خالل الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.
وسيقيم المنتخب األلماني بقيادة هانز فليك في منطقة منفصلة من منتجع زالل 
الصحي بمدينة الرويس المتواجدة على الساحل الشمالي للبالد، على بعد ساعة 

بالسيارة من العاصمة الدوحة.
وذكر االتحاد األلماني أن المنتخب سيصل إلى مقره يوم 17 نوفمبر، وسيتدرب 
في منشات نادي الشمال القريبة، ويلتقي المنتخب األلماني في دور المجموعات 

مع منتخبات إسبانيا واليابان والفائز من مباراة الملحق المؤهل للمونديال بين 
منتخبي نيوزيلندا وكوستاريكا.

وقال فليك: »لدينا كل ما نحتاجه في الرويس- تبعدنا مسافة قصيرة عن ملعب 
نادي الشمال الذي سنتدرب عليه، األجواء المذهلة هناك ستساعدنا على التركيز 

والتدريب المكثف، كما أن هناك بيئة مريحة للغاية في الفندق، هذه هي أهم 
األشياء التي أريدها كمدير فني«.

وقال أوليفر بيرهوف مدير االتحاد األلماني: » نريد أن نخلق أفضل الظروف 
الممكنة لفريقنا ليقدم بطولة ناجحة. هذه المنشأة تقريبا تلبي جميع متطلباتنا 

لفندق إقامة الفريق«، وأضاف: »إنه يقدم للفريق الفرصة للتخلص من صخب 
وضجيج اللعب في كأس العالم. في هذا المنتجع، يمكننا التركيز في المهمة التي 
تنتظرنا، نعمل على نحو مركز وأن نتعافى بشكل جيد. تلعب روح الفريق دورا 

حاسما في كأس العالم. نريد أن نخلق روابط قوية تمكننا من الذهاب بعيدا في 
البطولة«.

قلب تاأخره اأمام �ساوثهابمتون اإلى فوز ثمين

ليفربول يوا�صل ال�صغط على المت�صدر 
والح�صم يتاأجل اإلى الجولة الأخيرة

قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز ثمين بنتيجة 
1-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثالثاء ضمن الجولة الـ37 من الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أصحاب األرض عن طريق ناثان ريدموند في الدقيقة الـ13، قبل أن 
يقلب ليفربول الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق 

الياباني تاكومي مينامينو والكاميروني جويل ماتيب 27 و67 على الترتيب.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 89 نقطة ليقلص 

الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي قبل جولة واحدة على نهاية 
موسم »البريميرليغ«.

وكان مانشستر سيتي ينتظر خسارة مطارده ليفربول في مباراة اليوم لضمان 
لقب الدوري قبل خوض الجولة األخيرة ولكن »الريدز« أشعل الصراع على 

اللقب الذي سيحسم في الثانية األخيرة من عمر الدوري األحد المقبل.

بعد تاأكد رحيله من البي اأ�س جي

دي ماريا في طريقه للتوقيع لجوفنتو�ض

أكدت تقارير صحفية عديدة أن آنخيل دي ماريا بصدد الرحيل عن صفوف 
باريس سان جيرمان واالنتقال إلى جوفنتوس اإليطالي.

وذكرت صحيفة »غازيتا ديلو سبورت« أن إدارة اليوفي توصلت التفاق مبدئي 
مع دي ماريا، وسيوقع على تعاقد موسمين براتب سنوي 7.5 مليون يورو 
بخالف 10 ماليين يورو مكافأة توقيع، وأضافت أن هناك خيار آخر، وهو 

توقيع دي ماريا تعاقد لمدة موسم واحد براتب 8 ماليين يورو.
من جانبها، أشارت شبكة »راديو مونت كارلو« الفرنسية إلى أن دي ماريا 

سيرحل عن صفوف بي إس جي، وستكون مباراة ميتز، يوم األحد المقبل، هي 
األخيرة له بالقميص الباريسي، ولفتت إلى أن دي ماريا اتفاق مع جوفنتوس 
على توقيع عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم إضافي. ولعب آنخيل دي 
ماريا بصفوف باريس سان جيرمان 7 مواسم، سجل خاللها 91 هدفا إضافة 

إلى 113 مباراة حاسمة في 294 مباراة.
الوكاالت

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين 
ترودو إن المواجهة الكروية الودية 

الشهر المقبل بين منتخب بالده 
ونظيره اإليراني فكرة غير حكيمة.
ويستضيف المنتخب الكندي نظيره 
اإليراني في الـ5 من جوان المقبل 
على ملعب »بي سي بليس« في 
مدينة فانكوفر ضمن استعدادات 
المنتخبين لكأس العالم بكرة القدم 

»قطر 2022«. ةوقال ترودو أمس: 
»إنه اختيار االتحاد الكندي لكرة 

القدم، أعتقد أنها لم تكن فكرة جيدة 
للغاية دعوة فريق كرة القدم اإليراني 
هنا إلى كندا، ولكن هذا شيء سيتعين 

على المنظمين شرحه«، ولم يرد 
االتحاد الكندي لكرة القدم على الفور 

على طلب للتعليق.
وتم إسقاط رحلة الخطوط الجوية 

الدولية األوكرانية 752 في 8 
جانفي 2020، بعد دقائق من 

إقالعها من طهران بصاروخ أرض-
جو إيراني، وتقول الحكومة الكندية 

إن 55 مواطنا كنديا و30 مقيما 
دائما كانوا من بين 176 شخصا 

لقوا حتفهم.
وقالت الحكومة الفيدرالية إن أولوية 

كندا »هي البحث عن إجابات 
والسعي لتحقيق العدالة من خالل 
محاسبة إيران والسعي للحصول 

على تعويضات، مع االستمرار في 
تزويد أسر الضحايا وأحبائهم بالدعم 

الذي يحتاجون إليه«.
الوكاالت

الفيفا �سرعت في التحقيق في �سكوى ال�سيلي �سد الأكوادور

مفاجاأة تقرب اإيطاليا من مونديال قطر
يعتقد فرانكو كيمنتي، العضو السابق للجنة األولمبية 

اإليطالية، أن فرص منتخب إيطاليا تجددت في بلوغ كأس 
العالم 2022 في قطر.

وفتح االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« األربعاء الماضي، 
تحقيقا في شكوى تشيلي حول وثائق مزورة لالعب منتخب 

اإلكوادور بايرون كاستيو، خالل مباراة الفريقين في تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، 

وتمت دعوة االتحاد اإلكوادوري لكرة القدم لعرض موقفه 
أمام لجنة االنضباط التابعة للفيفا.

وقال كيمنتي في تصريحات نقلتها صحيفة »ال ريبوبليكا«: 
»هناك إمكانية ألن تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكل 

أكبر من المتوقع«، وأضاف: »يبدو أن اإلكوادور أشركت 
العبا ال يحق له المشاركة، وقد يدفعوا ثمن ذلك غاليا«.

وتابع:«إذا تم إثبات خطأ اإلكوادور، فإن هناك قاعدة في 
الفيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف، وهو 

إيطاليا«، وختم: »اآلن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، 
ونحن نؤمن بذلك«. وكان منتخب إيطاليا قد فشل في التأهل 

إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته 
الصادمة أمام مقدونيا الشمالية في الدور قبل النهائي في 

الملحق في مارس، رغم تتويجه بلقب يورو 2020 قبل أقل 
من عام.

الوكاالت

ترودو يطلب من منظمي المباراة الودية �سرح موقفهم:

»دعوة منتخب اإيران لكرة القدم اإلى كندا فكرة غير حكيمة«
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شرعت االتحادية الجزائرية لكرة القدم في 
توجيه الدعوات لالعبين المعنيين بالتربص 

المغلق الذي سيجريه المنتخب الوطني، 
تحضيرا لمواجهة منتخبي أوغندا وتنزانيا 

المقررتين يومي 4 و8 جوان المقبل، 
لحساب أولى جولتين من التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 
بكوت ديفوار.

ويبدو ان تربص جوان سيعرف حضور 
وجوه جديد في تشكيلة الناخب الوطني 

جمال بلماضي، حيث كشف نادي هاتاي 
سبور التركي عن تلق العبه الشاب 

مهدي بوجمعة دعوة الفاف، كما تمنى 
المسؤولون عن النادي التركي مشوارا 
طبيا لالعب، وقال النادي عبر الصفحة 

الرسمية على »انستغرام«: »اختيار 
العبنا المهدي بوجمعة للمنتخب الوطني 
الجزائري ألول مرة في مسيرته، نبارك 

لالعبنا ونتمنى له التوفيق«
من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية 
سنغالية بأن المنتخب السنغالي رفض 
مواجهة الخضر وديا، وكتبت صحيفة 

»ريكورد« السنغالية: »السنغال ترفض 
الجزائر«، في إشارة إلى عدم رغبتهم 

في مواجهة المنتخب الوطني، بعد الجدل 
القائم بخصوص مباراته األخيرة أمام 

الكاميرون.
وأوردت الصحيفة السنغالية أن بطل 
أفريقيا حاول إبعاد نظيره الجزائري، 

لتجنب المواجهة الودية التي رغب في 

خوضها الخضر، حيث علق االتحاد 
السنغالي لكرة القدم بخصوص الموضوع: 

»ليس هناك أي مصلحة رياضية في 
مواجهة الجزائر في الوقت الحالي«.
كما أن الناخب الوطني السنغالي أليو 

سيسي رفض نهائيا خوض المباراة نقال 
عن مصادر الصحيفة التي أكدت لها 

قائلة: »ليس هناك أي احتمالية للعب ضد 
الجزائر في هذه الظرفية، السنغال لن 

يستفيد شيئا من هذه المواجهة«.
وأردف ذات المصدر قائال: »الالعبون 

بدورهم لن يتحمسوا لخوض هذه المباراة، 
ولهذه األسباب رفض المدرب حتى 

الحديث عن األمر«.
أمير.ل

اأكد �صعي فريقه الريان للتاألق قاريا، براهيمي

�سعيد بالتاأهل نتطلع للأف�سل في دوري اأبطال اآ�سيا
أعرب الدولي الجزائري ياسين براهيمي العب نادي الريان عن سعادته بالتأهل 
إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال آسيا، وقال الالعب إن ناديه كسب التحدي 

وتأهل من مجموعة صعبة ضمت الهالل حامل اللقب والشارقة واستقالل.
وأضاف الالعب في تصريحات لموقع سعودي 360: »البطولة اآلسيوية كانت 
صعبة وشهدت منافسة قوية، لعبنا في مجموعة الهالل حامل اللقب والذي يعتبر 
أفضل فريق في آسيا حاليا وهو يضم مجموعة من األسماء المميزة، حيث لفت 

نظري قائد الفريق سلمان الفرج إلى جانب سالم الدوسري وماريغا وايغالو«
وتابع براهيمي: »سعيد بتجربتي مع نادي الريان الذي ألعب له للموسم الثالث 
بعد االنتقال من بورتو البرتغالي، والريان يعتبر مثل عائلتي وخالل البطولة 

اآلسيوية نجحنا في جمع عشر نقاط وألول مرة يتأهل فريقنا من مرحلة 
المجموعات، حيث إننا نتطلع لألفضل في المرحلة المقبلة من المنافسة.«

وأشار إبراهيمي إلى تطور الدوريات الخليجية في السنوات األخيرة، مشيرا 
إلى أن هذا سيكون في مصلحة الكرة بالمنطقة خاصة مع تواجد أسماء كبيرة 

على صعيد المحترفين.
بعد و�صوله لن�صف نهائي دوري اأبطال اإفريقيا

خزينة وفاق �سطيف تتدعم بـ13 مليار �سنتيم
سيستفيد وفاق سطيف من دفعة مالية قوية قبل أيام من بطولة الدرجة المحترفة 
األولى، بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 

حسبما أكدته مصادر مطلعة أمس.
وحسب نفس المصادر، سينال نادي عاصمة الهضاب العليا في األيام القليلة 

القادمة من مبلغ 875.000 دوالر، حسب ما تنص عليه لوائح االتحاد 
األفريقي لكرة القدم »كاف«، وهو ما يعادل 13 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

وكان النادي السطايفي قد بلغ نصف النهائي، بعد تجاوز عقبة الترجي 
التونسي، قبل أن يودع على يد النادي األهلي المصري، بعد خسارته ذهابا في 

القاهرة بنتيجة )0-4(، وتعادله إيابا في الجزائر بنتيجة )2-2(.
وستمنح المكافأة فرصة لمجلس إدارة وفاق سطيف لوضع حد للضائقة المالية 

الخانقة التي يعاني منها الفريق مؤخرا، وصرف مستحقات الالعبين، وتسديد الديون 
المتراكمة منذ انطالق الموسم، وكذلك التحضير للموسم المقبل في أفضل الظروف.

كان من بين العبي منتخب الثمانينات

الدولي الجزائري ال�سابق فوزي من�سوري في ذمة اهلل
انتقل إلى رحمة الله مدافع المنتخب الوطني الجزائري السابق لكرة القدم، 

فوزي منصوري، عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع طويل مع المرض، 
حسب ما أعلنه أمس ناديه السابق مونبليي الفرنسي.

فقيد الكرة الجزائرية المولود بتاريخ 17 جانفي 1956 بمدينة منزل بورقيبة 
)شمال تونس(، كان له مشوارا طيبا مع المنتخب الوطني الجزائري للثمانيات، 

رفقه لخضر بلومي ورابح ماجر و قندوز والمرحوم مهدي سرباح. وكان 
منصوري قد شارك أساسيا مع المنتخب في مونديالي 1982 بأسبانيا و1986 

بالمكسيك. ويكفيه شرفا أن كان ضمن الجيل الذهبي الذي تغلب على منتخب 
ألمانيا الغربية العتيد في مونديال إسبانيا عام 1982 عندما حقق »محاربو 

الصحراء« فوزا تاريخيا )1-2( ليحققوا أول انتصار للجزائر في النهائيات. 
كما خاض نهائيات مونديال المكسيك عام 1986، عندما خرج المنتخب 

الوطني مرة ثانية في دور المجموعات.
وعلى المستوى القاري، كان فوزي منصوري قد توج مع المنتخب الوطني 

بالمرتبة الثالثة في نهائيات كأس إفريقيا لالمم بكوت ديفوار سنة 1984، 
عندما فاز مع رفقائه في اللقاء الترتيبي ضد المنتخب المصري بنتيجة 3-1، 

من إمضاء كل من ماجر وبلومي وياحي.
أما على مستوى األندية، فكان منصوري قد دافع عن ألوان مونبليي الفرنسي 
على دفعتين من 1981 إلى 1983 ثم من 1985 إلى 1986 وخاض في 

صفوفه 61 مباراة، كما لعب ألندية نيم وبيزييه ومولوز الفرنسية.
بعد حملة اال�صاءة التي طالت الالعب الدولي ال�صنغالي

اإدري�سا غانا غاي يلقى ت�سامنا وا�سعا من 
الم�سلمين حول العالم

لقي العب باريس سان الفرنسي والدولي السنغالي إيدريسا غانا غاي، تضامن 
واسعا من المسلمين حول العالم، بعد حملة اإلساءة التي طالته، على خلفية 

تغيبه عن إحدى مباريات ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي اعتبرتها 
العديد من المصادر رفضا لدعم المثلية عبر العالم.

وتم تفعيل هاشتاغ كلنا إيدريسا، على تويتر، ليحتل بعدها، بعد ساعات قليلة 
من تداول خبر إستدعاء المجلس الوطني الفرنسي لألخالقيات الالعب.

وفي ذات الموضوع، كتب الرئيس السنغالي، تغريدة على تويتر جاء فيها: »أنا 
أحترم إيدريسا غاي، يجب إحترام قناعاته الدينية.

وتعرض إدريس غاي، بسبب موقفه، لهجوم شرس وموجة كبيرة من االنتقادات، 
بسبب تمسكه بتعاليم دينه اإلسالم، حيث قام المجلس الوطني الفرنسي 

لألخالقيات باستدعائه الذي رفض االنتقال رفقة ناديه البياسجي إلى مونبيليه، 
وكانت الرابطة الفرنسية حسب الصفحة الرسمية قد اجبرت العبي البطولة 
الفرنسية بقسميها االول و الثاني بارتداء رمزهم بما فيها السنغالي المسلم .
كما تعرض إدريس غاي لهجوم شرس وموجة كبيرة من االنتقادات، كما 

قد تُفرض عليها عقوبات، في حين لقي دفاعا بشكل مبهر من قبل المسلمين 
وخاصة الالعبين المسلمين في شاكلة شيخو كوياتي و إسماعيال سار.

ق.ر

حديث عن رف�ض ال�صنغال مواجهة الخ�صر وديا

الفاف ت�سرع في اإر�سال الدعوات 
ومهدي بوجمعة جديد بلما�سي

كشف عبد الحفيظ باليلي، وكيل أعمال 
الدولي الجزائري يوسف باليلي، نجم بريست 

الفرنسي، أن نجله يمتلك عدة عروض من 
أندية فرنسية تنشط بدوري الدرجة األولى، 

مشددا في ذات الوقت على أن ابنه يولي 
أهمية كبيرة للتجديد في بريست.

وقال باليلي في تصريحات صحفية: »يوسف 
تأقلم مع نادي بريست وهو مرتاح رفقة عائلته، 

وال يمانع البقاء في صفوفه لموسم اخر«.
وأضاف ذات المتحدث ان إدارة النادي 

ترغب في بقاء العبه بشدة: »رئيس بريست 
اقترب مني بعد لقاء موناكو، وعرض علي 

تمديد العقد، واالن بانتظار برمجة جلسة 
مفاوضات لترسيم األمور’’.

وأكد عبد الحفيظ باليلي أن الالعب يرغب 

في االستقرار مه فريقه الحالي: »يوسف 
مرتاح من كل الجوانب، وهو معجب 

بالظروف واألجواء في النادي، الذي ال 
يوجد فيه ضغط كبير، ويريد البروز أكثر في 

المستوى العالي لمصلحة المنتخب الوطني 
الذي يعشقه كثيرا’’.

ولم يفوت وكيل أعمال باليلي الفرصة للتأكيد 
على أن موكله يتواجد محل اهتمام عدد من 

األندية الفرنسية: »هناك عدة أندية تريد 
االستفادة من خدمات يوسف، أهمها نيس، 

ليل، وتولوز، والباب يبقى مفتوحا إذا كانت 
الطموحات الرياضية أكبر«.

ق.ر

الالعب يريد تجديد تعاقده مع ناديه الفرن�صي، ووالده يك�صف:

»ني�س ليل وتولوز يريدون التعاقد مع بليلي والأولوية للبقاء مع بري�ست«

عاد مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبرت سونغ، ليكشف كواليس 
جديدة تخص قيادته لتشكيلة بالده للتأهل لكأس العالم 2022 في 

قطر، وذلك بعد تجاوز المنتخب الوطني في مباراة إياب دراماتيكية 
يوم 29 مارس الماضي، كان بطلها الحكم الغامبي باكاري غاسما.
وقبل خمسة أيام من ذلك، كان المنتخب الوطني قد تفوق في مدينة 

دواال الكاميرونية بهدف نظيف، مما دفع الترشيحات كلها كي 
تصّب في صالح أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي للتأهل، لكن 
مباراة اإلياب شهدت سيناريو غريباً لن تنساه الجماهير الجزائرية 

بسهولة.
وتحدث سونغ عن سر العودة القوية في اإلياب، حيث قال في 

تصريحات لموقع االتحاد الكاميروني لكرة القدم: »فكرت جيداً 
وكنت أعلم أننا في خطر وأن الكاميرونيين لن يغفروا لنا في حالة 

اإلقصاء، لهذا ركزنا على الجانب الذهني«.
وتابع المدافع الدولي السابق قائاًل: »اتصلت بالالعبين بشكٍل فردي 
وتناقشت مع كل واحد منهم، وفهموا أنه يتعين علينا تقديم كل شيء 
مقابل تحقيق هدف التأهل لكأس العالم، األمور سارت بشكل طبيعي 

ومثلما كنا نتمناه«.
وشكل اإلخفاق المونديالي خيبة أمل كبيرة لدى الجماهير 

الجزائرية، خاصة وأن سيناريو اللقاء شهد هدفا قاتاًل من مهاجم 
ليون كوتو إيكامبي في الدقيقة الـ)124(، في وقت أن المدافع 

الجزائري أحمد توبة سجل هدف التأهل في الدقيقة الـ)118( من 
الوقت اإلضافي، مع اتهامات وجهت كذلك للحكم الغامبي باكاري 

بابا غاساما بخدمة المنافس الكاميروني.
ق.ر

رياضي
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وجرى الحفل الختامي لهذا الحدث، المنظم 
هذه السنة تحت شعار: "التمتع بصحة جيدة 

في مرحلة الشيخوخة في عالم رقمي"، 
بحضور وزير البريد والمواصالت السلكية 

والالسلكية، كريم بيبي تريكي و وزير 
الرقمنة واإلحصائيات حسين شرحبيل.

وتركز المقترحات المنبثقة عن الورشات 
الثالث المخصصة لتكنولوجيات االعالم 
واالتصال في خدمة االشخاص المسنين 

وصحة كبار السن ورفاههم واالستراتيجية 
التي يجب تبنيها لشيخوخة سليمة السيما 

على ضرورة التنسيق بين جميع األطراف 
المعنية من أجل تقليص الفجوة الرقمية من 
خالل ادماج االشخاص المسنين في مجتمع 

المعلومات.
واقترح المتدخلون، في هذا الصدد ، تنظيم 
حمالت تحسيسية تهدف إلى ترقية استخدام 

الحلول المبتكرة التي تقدمها تكنولوجيات 
االعالم واالتصال لتحسين وضعية 

االشخاص المسنين وضمان رفاهيتهم.ويتعلق 
االمر ايضا بتنظيم دورات تكوينية حضوريا 
و عن بعد مخصصة لكبار السن حول تقنيات 
استخدام تكنولوجيات االعالم  واالتصال، مع 

مراعاة قدراتهم العقلية ومهاراتهم التقنية.
كما تمت التوصية بتطوير المنشآت 

القاعدية التكنولوجية من خالل إبراز الذكاء 
االصطناعي وأنترنيت األشياء والبيانات 

الكبيرة والواقع االفتراضي لصالح االشخاص 
المسنين.واقترح المشاركون ايضا العمل 

على تطوير بيئة مواتية لبروز حلول مبتكرة 
وخدمات ذات قيمة مضافة عالية بالتنسيق 

مع جميع االطراف الفاعلة من أجل تسهيل 
وتحسين االطار المعيشي للمسنين، من خالل 
تشجيع البحث والتطوير، خاصة على مستوى 

الجامعات والمعاهد والمؤسسات الناشئة.
كما شددوا على ضرورة التنسيق بين جميع 
األطراف المعنية من أجل تطوير المحتوى 

الرقمي والخدمات اإللكترونية تكون في 
مستوى تطلعات االشخاص المسنين، مع 

التأكد من تكيُفها مع قدرات ومهارات هذه 
الفئة العمرية. واقترح المتحدثون من جهة 

أخرى, إنشاء منصة إلكترونية موحدة تضم 
جميع الخدمات الرقمية القطاعية المخصصة 
لكبار السن, مثل الرعاية المنزلية والمراقبة 

الصحية والضمان االجتماعي.
كما اقترحوا تطوير مناخ من الثقة والحرص 

على حماية البيانات الشخصية من أجل تحفيز 
كبار السن على استخدام تكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال. ومن بين التوصيات المقترحة 

أيضا إنجاز إحصائيات الحتياجات كبار السن 
وإدراجها رقميا وتوفير الترفيه من خالل 
استخدام تقنيات اإلعالم واالتصال لصالح 

كبار السن.
كما تتضمن تحسين تنقل كبار السن من خالل 

اتخاذ التدابير المناسبة في األماكن العامة 
والعمل على تقديم خدمات إدارية وتجارية 

باستخدام تقنيات اإلعالم واالتصال. وأوصوا 
خالل هذا اليوم بإنشاء لجنة وطنية مكلفة 
بحماية كبار السن وترقية حقوقهم وتنظيم 

مسابقة وطنية سنوية لتشجيع المشاريع 
المبتكرة المخصصة لهذه الشريحة من 

المجتمع.

وقد تم التأكيد على ضرورة تشجيع القطاع 
الخاص على االستثمار في الحلول الرقمية 
المرتبطة بميدان حماية االشخاص المسنين 

وتسخير الموارد المالية إلعداد وترقية 
برامج رقمية لصالح هذه الشريحة من 

المجتمع. وبهذه المناسبة, أكد  وزير البريد 
والمواصالت السلكية والالسلكية أن هذه 

التوصيات ستؤخذ بعين االعتبار في إعداد 
خارطة الطريق المتعلقة بتكفل قطاعه بهذه 

الشريحة من المجتمع.
من جهته, أعلن وزير الرقمنة واإلحصائيات 

أن وزارته وبالتعاون مع المجتمع المدني 
والقطاعات المعنية والسلطات المحلية ستطلق 

دورات تكوينية للمكونين الذين سيكلفون 
بتعليم "المواطنة الرقمية" ال سيما كبار السن.
ويتمحور موضوع اليوم العالمي لالتصاالت 
ومجتمع المعلومات "التكنولوجيات الرقمية 
لكبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة 

الشيخوخة" حول أهمية استعمال تكنولوجيات 
االعالم و االتصال لفائدة هذه الشريحة من 
المجتمع حتى تتمتع بصحة جيدة وتستعمل 

التكنولوجيا مما يمكنها من تحقيق استقالليتها 
الجسدية والعاطفية والمالية.

ويكمن الهدف من إحياء اليوم العالمي 
لالتصاالت ومجتمع المعلومات في 17 

مايو من كل سنة في المساهمة في تحسيس 
الرأي العام باآلفاق التي تمنحها تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال في المجالين االقتصادي 

واالجتماعي وكذا السبل الكفيلة بتقليص 
الفجوة الرقمية.

تراجع الطلب والتحكم يف �سبكات  التوزيع �ساهما يف تراجع اأ�سعار املواد الغذائية

 املن�صة الرقمية ملتابعة احلليب 
املدعم تدخل اخلدمة يف الأ�صابيع القادمة

 قال مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات، في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، إن تراجع الطلب 
على المواد الغذائية والفالحية ذات االستهالك الواسع والتحكم في شبكات توزيعها، ساهم في انخفاض 
أسعار هذه المواد خالل شهر ماي الجاري، فيما أشار إلى أن المنصة الرقمية لمتابعة الحليب المدعم 

ستدخل الخدمة في األسابيع القادمة.
أوضح مدير تنظيم األسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، أن مستوى اإلنتاج للمواد 

الغذائية والفالحية ذات االستهالك الواسع بقي ثابتا، غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان، 
ساعد على تحقيق الوفرة في األسواق وانعكس على األسعار التي عرفت "تراجعا جد محسوس.”

“عرف شهر رمضان ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد وكذلك االقتناء المفرط 
الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت، ما أدى الى تذبذبات في التموين. 

مستويات التموين نفسها حاليا، غير أن المنتجات تعرف وفرة في الواجهات التجارية"، يصرح السيد 
مقراني.وخالل ماي الجاري، تراجعت األسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة مقارنة بالسعر 
المسجل شهر رمضان، وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة، والتي تتابع عمليات التموين بشكل 

منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالواليات ال58 للبالد، من خالل النظام الرقمي المستخدم 
على المستوى المركزي.

وفضال عن تراجع الطلب، تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في االسواق مع دخول مرحلة جني 
حسب المسؤول. واعتبر مقراني أن تأطير عمليات التجارة الخارجية، بالتنسيق مع المحاصيل الموسمية، 

قطاع الفالحة، عبر منح رخص لبعض المتعاملين االقتصاديين للشروع في االستيراد، ساهم من جهته، 
في ضبط السوق وتخفيض األسعار، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الموز التي تراجعت إلى 330 

دج/كغ .كما نوه باإلجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لوقف تصدير المواد الغذائية ذات االستهالك 
الواسع، على غرار البطاطا والعجائن الغذائية ودقيق القمح اللين )الفرينة( ودقيق القمح الصلب )السميد( 

والزيت والسكر والطماطم المصبرة والبيض، مما ساهم في زيادة وفرة المنتجات باألسواق الجملة 
والتجزئة .كما أرجع المدير التحسن في الوفرة وما تبعه من انخفاض في األسعار، إلى المجهودات التي 
يبذلها القطاع، من خالل العمليات "الناجحة" ألعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح االمنية، والرامية إلى 

وضع حد لظاهرة المضاربة.
وتسعى مصالح القطاع من خالل هذه العمليات إلى تكثيف المراقبة الميدانية على أسواق الجملة مع 

التركيز على احترام أسعار المنتجات المدعمة. ومن بين هذه العمليات، أشار مقراني إلى توقيف شبكة 
من التجار بوالية الجلفة، قبل يومين، حيث تم حجز حوالي 2400 كيس من الحليب كان يباع بأسعار 

تفوق السعر المقنن .وحسب مقراني، فقد ساهم قانون مكافحة المضاربة الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة 
الجارية، بشكل "كبير" في عودة االستقرار إلى شبكات التوزيع التي أصبح القطاع يتحكم فيها بشكل 

أفضل السيما، ما يخص الحليب المدعم، السميد والفرينة، زيت المائدة والسكر األبيض.
وفي هذا السياق، أفاد ذات المسؤول بأن المنصة الرقمية المتعلقة بمتابعة وتأطير عمليات إنتاج وتوزيع 

الحليب المدعم ستدخل حيز الخدمة "في األسابيع القليلة القادمة"، بعد اعتمادها من طرف قطاعي الفالحة 
والتجارة. وتم وضع هذه المنصة الرقمية بعد نتائج التقييم المنجز من طرف قطاع التجارة الذي أظهر 

وجود اختالالت في التوزيع ووجود أكثر من 400 بلدية لم تكن معنية بعملية التوزيع.
وأكد مقراني أن هذه المنصة ستكون بمثابة "االنطالقة" في مجال االعتماد على الرقمنة والتسيير وفق 
بيانات معلوماتية محينة، للتحكم في شبكات توزيع  جميع المنتجات ذات االستهالك الواسع ومحاربة 

كل أشكال التحايل والغش وتحويل المواد المدعمة الى استعماالت أخرى غير تلك المنصوص عليها في 
التنظيم الساري.

ق.و

إشـهـــار

ع.ط

ANEP : 2216009142 الرائد: 2022/05/19

اجلزائر حتتفل باليوم العاملي لالت�ساالت

التاأكيد على دمج الأ�صخا�ص امل�صنني يف جمتمع املعلومات
   

اأكدت التو�سيات الرئي�سية التي توجت اليوم الدرا�سي الذي ُنظم اأول اأم�س 

يف اجلزائر العا�سمة مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي لالت�ساالت وجمتمع 

املعلومات على �سرورة ادماج اكرب لال�سخا�س امل�سنني يف جمتمع املعلومات.
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   أشرفت وزيرة الثقافة و الفنون، صورايا مولوجي، أمس األول، 
بالجزائر العاصمة، على تنصيب األعضاء الجدد للمجلس الوطني 

للفنون و اآلداب، الذي يترأسه األكاديمي و الناقد األدبي، عبد المالك 
مرتاض.

  ويضم المجلس المشكل من 13 عضوا، من بينهم ممثلين عن وزارتي 
الثقافة و الفنون و العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي، فنانين 

تشكيليين و موسيقيين و وممثلي مسرح و سينما و وجوه من عالم الفن 
و الثقافة.

   ومن بين األعضاء الجدد في هذه الهيئة االستشارية يوجد، المخرج 
ميسوم لعروسي، نائب رئيس وممثل عن وزارة الثقافة و الفنون، و 

لزرق محمد الصالح، أيضا نائب رئيس و ممثل وزارة العمل والتشغيل 
و الضمان االجتماعي.

  كما يوجد من بين األعضاء الجدد المعينين في المجلس الوطني 
للفنون و اآلداب، السينمائي علي موزاوي و مصممة الرقصات 

اإليقاعية نوارة ايدامي و رئيس الجوق لطفي سعيدي و أيضا الفنانة 
التشكيلية جازية شريح.

  كما تضم التشكيلة الجديدة للمجلس، الممثلين باهية راشدي و سمير 
بوعناني والياس بن بكير، و المغني و الراقص حكيم صالحي، و 

األكاديميين جازية فرقاني و مشري بن خليفة، وبهذه المناسبة أكدت 
وزيرة الثقافة والفنون، على »الدور المحوري للفنان في مرافقة 

التحوالت و التغيرات االجتماعية و الحفاظ على الهوية الجزائرية«.
  وأضافت السيدة مولوجي، أن »تعزيز دور و مكانة الفنانين ال يمكن 

أن يتم إال من خالل تثمين كفاءاتهم و تحسين ظروفهم االجتماعية و 
المهنية التي ستؤخذ بعين االعتبار في إطار المجلس الوطني للفنون و 

اآلداب«.
  من جانبه أكد الرئيس الجديد للمجلس، عبد المالك مرتاض، انه »لن 

يدخر اي جهد« لالضطالع بالمهام الموكلة إليه، و انه باإلمكان تقديم 
اقتراحات حول اإلصالحات لهذا المجلس.

  للتذكير أن المجلس الوطني للفنون و اآلداب الذي تم إنشاؤه في عام 
2011، بمقتضى مرسوم تنفيذي، قد وضع تحت وصاية وزارة الثقافة 

و الفنون، و يتكون من ثالثة عشر عضوا، من بينهم شخصيات من عالم 
الفنون و اآلداب.

  نظم المتحف الوطني للفن الحديث 
والمعاصر، أمس األول، بالجزائر 
العاصمة يوما تكريميا على شرف 

عميد الفن التشكيلي الجزائري بشير 
يلس، الذي يعتبر أيقونة حية ورمزا 

لإلبداع الفني الجزائري وذلك في 
إطار فعاليات إحياء شهر التراث )18 

أبريل – 18 ماي(.
  وتميز الحفل التكريمي الذي احتضنه 
المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات 

وفن الخط بقصر مصطفى باشا 
بالقصبة السفلى، بتقديم شهادات 

حية من تالمذة الرسام الكبير بشير 
يلس حول أهم مساراته وإسهاماته، 
بحضور عائلته ونخبة من تالمذته 
الذين سجلوا بحضورهم تقديرهم 

الكبير للقيمة الفنية النادرة وللموهبة 
الفريدة لهذا الفنان الذي وهب حياته 
للفن الذي مارسه بشغف إلى يومنا 

هذا على مدار أكثر من 70 سنة من 
السخاء الفني.

  وفي شهادته أشاد الفنان والنحات 
مصطفى عدان، وهو من زمالء 

وأصدقاء الفنان التشكيلي بشير يلس 
المقربين بـ«الرسام الكبير بشير 
يلس الذي قدم الكثير خدمة للفن 

والثقافة الجزائرية األصيلة وسعيه 
الدؤوب إلبراز الخصوصيات المحلية 

بعناصرها الجمالية والتقنية الثرية، 
وكذا جهوده البيداغوجية كمدير 
للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة 

والهندسة بعد االستقالل مباشرة إلى 
جانب تأسيسه وتسييره لالتحاد الوطني 
للفنون التشكيلية عام 1963الذي شكل 

فضاءا لإلبداع أعطى دفعا و دينامية 
لمجال الفن التشكيلي الوطني«.

  واعتبر التشكيلي و النحات،عدان 
مصطفى في كلمته أن » بشير يلس 
يعد رمزا حيا للفن الجزائري و قدم 

إسهاما كبيرا في إثراء الثقافة وتشجيع 
البحث في تاريخ الجزائر والتراث 

لتوظيفه في مختلف األعمال الفنية كما 
أنه نموذج بيداغوجي نادر أعطى نفسا 

جديدا للممارسة الفنية بالجزائر من 
خالل وضعه لمناهج جديدة للتدريس 
الفني خارج النموذج الكولونيالي«.   

  كما تطرق ذات المتحدث إلى جوانب 
من الخصال اإلنسانية واألخالقية 

العالية لبشير يلس، أول مدير للمدرسة 
الوطنية للهندسة المعمارية و الفنون 
الجميلة ما بين )1962-1988(، 

وكذا مصمم النصب التذكاري لشهداء 
الجزائر )مقام الشهيد( و العديد من 

الجداريات و الطوابع البريدية.
  بدوره، تناول الفنان التشكيلي 

زرقة أمقران ، جوانب أهم مسارات 
أستاذه منذ التحاقه بمدرسة الفنون 

الوطنية للفنون الجميلة عام 1968 
في تخصص السيراميك والديكور 

الداخلي، حيث أبرز صرامته العلمية 
البيداغوجيا و العاطفة األبوية التي 

تحلى بها أستاذه وحسن معاملته لطلبة 
المدرسة، معتبرا إياه »فنانا شامال 

وبمثابة الوالد الذي ال يبخل في تقديم 

النصائح لتالمذته«.
  ومن جهته ثمن الخطاط عبد القادر 

بومالة مبادرة تكريم أستاذه بشير 
يلس، باعتباره رائدا للفن التشكيلي 
الجزائري وقامة فنية قدمت الكثير 

للحركة التشكيلية، معرجا على جوانب 
من إسهامه النوعي في تكوين جيل 

من الفنانين التشكيليين والنحاتين 
والخطاطين الجزائريين ممن حافظوا 

إلى اليوم على تقاليده وإرثه الفني.
  كما استعرض تجربة تعاونه معه 
في مشروع تصميم أعمال الزخرفة 

الخطية بقبة سرداب مقام الشهيد 
برياض الفتح والمتحف المركزي 

للجيش، داعيا إلى ضرورة »تكريمه 
واالحتفاء به بصورة أوسع والتعريف 

به لألجيال القادمة في المناهج 
التربوية«.

  وفي ذات الصدد، تحدث الخطاط 
طاهر بوكروي عن جوانب من 

شخصية أستاذه و مواقف أبرزت 
خصاله اإلنسانية العالية و تعامله 

الراقي مع طلبته في المدرسة، معتبرا 
إياه »بمثابة الوالد وأيضا البيداغوجي 

الذي تحمل مسؤولية جيل كامل«، 
مذكرا بأنه » قام بإرساله في بعثة 

دراسية إلى إيران لتعزيز معارفه في 
مجال المنمنمات«.

  وبالمناسبة، استحسن عبد الكريم 
يلس، نجل الرسام بشير يلس، 

»االلتفاتة التي سمحت باسترجاع 
»مسار والده الفني« مشيرا إلى تعذر 

مشاركة والده الذي تجاوز عمره 
100 عام في اللقاء بسبب »حالته 

الصحية«.
  ولد الفنان التشكيلي بشير يلس 

بتلمسان بتاريخ 12 سبتمبر من عام 
1921،  بعد دراسته الثانوية بها 
التحق في 1943 بمدرسة الفنون 
الجميلة بالجزائر العاصمة حيث 

شارك بعد عام في أول معرض للرسم 
و المنمنمات، وتحصل على الجائزة 
الفخرية للفنون الجميلة عام 1947. 

 كما نظم أول معرض شخصي 
له عام 1948 بتلمسان و تحصل 

الفنان في 1958 على دبلوم الفنون 
الجميلة بباريس، و بعد استرجاع 

السيادة الوطنية، شارك بشير يلس 
عام 1962 في أول معرض بعد 
االستقالل و تولى إدارة المدرسة 

الوطنية للهندسة المعمارية و الفنون 
الجميلة، كما ترأس في السنة الموالية 

االتحاد الوطني للفنون التشكيلية، و هو 
أحد مؤسسيه،  ليعين مديرا للمتحف 
الوطني للفنون الجميلة عام 1975.
  وحاز الرسام يلس على تكريمات 

عديدة منها عام 2007 من قبل 
االتحاد الوطني للفنون الثقافية ثم 

بالمدرسة العليا للفنون الجميلة عام 
2014 ، و في عام 2021 من طرف 

تالمذته القدامى من خالل معرض 
جماعي بمناسبة إحياء مئوية ميالده 

بالمتحف الوطني للفنون الجميلة 
بالجزائر العاصمة.

للمجل�س  اجلدد  الأع�ضاء  تن�ضيب 
والآداب للفنون  الوطني 

يوم تكرميي لعميد الفن 
الت�ضكيلي اجلزائري 

ب�ضري يل�س

يف »امل�ستقبل القريب«

ملتقى وطني حول ال�ضعر امللحون لوزارة الثقافة والفنون 
  أعلن مدير الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي، عبد القادر بن دعماش، أمس األول، بالجزائر العاصمة، أن وزارة الثقافة والفنون مقبلة 

على تنظيم ملتقى وطني حول الشعر الملحون تحتضنه المكتبة الوطنية الجزائرية، في »المستقبل القريب«، لتسليط الضوء على هذا التراث 
األصيل.

   وقال بن دعماش، أن هذا الملتقى »سيسلط الضوء على الشعر الملحون في الجزائر ومبدعيه على غرار الشاعر سيدي لخضر بن 
خلوف )القرن 16(، وهذا بمشاركة أكاديميين وشعراء ملحون وجمعيات مهتمة بهذا الموروث الجزائري األصيل«.

  وعاد المتحدث، وهو أيضا فنان وباحث موسيقي، إلى الشاعر الشعبي المستغانمي، سيدي لخضر بن خلوف، معتبرا أنه »عالمة 
موسوعي كبير« و«مؤسس الشعر الملحون على المستوى المغاربي« فهو الذي »نظم ووضع أسس وقواعد هذا الشعر انطالقا من عدة 

أنواع شعبية كانت موجودة قبله«.
  وأوضح بن دعماش أن بن خلوف »تميز خصوصا بقصائده في مدح الرسول«، وبأنه أيضا »عالم اجتماع ومؤرخ قبل أوانه، بفضل 

قصائده الشاهدة على فترة هامة من تاريخ الجزائر شهدت العديد من االضطرابات«. ولفت إلى أنه كتب أيضا عن »فجر اإلسالم ونزول 
الوحي ..«، كما عرف ب »الحفريات« وهي كتاباته اإلستشرافية في الجانب الديني واالجتماعي والتي أتت في شكل مواعظ وتحذيرات 

من مخاطر مقبلة.
  وتأسف بن دعماش ل »قلة الدراسات العلمية األكاديمية الجادة حوله منذ االستقالل )..( رغم تأثيره الكبير في جميع شعراء المنطقة 

المغاربية، كما كان منبعهم الرئيسي لوضوح كالمه وسهولة تعبيره وتكلمه بلغة قومه«.
  وشدد على أن »تصنيف الشعر الملحون كتراث إنساني وحمايته كتعبير مرتبط بالجزائر أصبح حاجة ملحة«، مؤكدا على ضرورة 

وضع »إستراتيجية وطنية للنهوض به والعمل على توسيع حركة البحث والنشر حوله ..«.
  وعاد المتحدث في هذا اإلطار إلى كتابه »سيدي لخضر بن خلوف، أمير شعراء الملحون« )2019( قائال أنه »الكتاب الضخم 

الوحيد حول بن خلوف«، على حد قوله، متمنيا أن يكون »بادرة وأن يفتح األبواب لباحثين آخرين للتعمق في مساره«.
  وأوضح أن الهدف منه »تخليد اسم بن خلوف ومساره الحياتي ومحيطه السياسي والتاريخي واالجتماعي في القرن 16، الفتا في سياق كالمه إلى »تعلقه الكبير بالمخطوط« و«حبه الفائق« للفقيه والمتصوف أبي 

مدين شعيب بن الحسين األنصاري المعروف ب »سيدي بومدين«.
  واعتبر بن دعماش أن من أشهر قصائده »قصة مزغران معلومة«، التي تحكي عن معركة »مزغران« )أغسطس 1558(، التي شارك فيها والتي ألحق فيها الجزائريون المتحالفون مع العثمانيين بقيادة حسن 

باشا إبن خير الدين بربروس هزيمة كبيرة باإلسبان.
  ولفت في هذا اإلطار إلى أن قصيدته هذه »صارت حاليا بمثابة مرجع تاريخي، خصوصا أنها تتوافق في مجملها مع ما كتبه المؤرخون، كونها أرخت لألوضاع السياسية آنذاك بما فيها عالقات التحالف األخوية 

مع العثمانيين ومقاومتهما معا للغزو اإلسباني«.
  وعن عالقة الشعر الملحون بالفن اعتبر الباحث أن الكثير من أنواع الغناء التقليدي أخذت كلمات نصوصها من الشعر الملحون على غرار »اآلي آي« و«الحوزي« و«العروبي« و«الشعبي« و«البدوي« وهذا 

»وفق نمط موسيقي خاص بكل منطقة«.
  ولدى تطرقه للمهرجان الوطني للشعر الملحون »سيدي لخضر بن خلوف«، الذي أسسه في عام 2013، اعتبر بن دعماش أن الهدف منه كان »التعريف ببن خلوف وتثمين إرثه، حيث كان مهمشا رغم أن الكثير 

من فناني الجزائر والمنطقة المغاربية يؤدون أشعاره«.
  كما أشار إلى دور هذا المهرجان، الذي يقام سنويا بمستغانم، في »جمع شمل شعراء الملحون من مختلف الواليات«، ودوره أيضا في »تحفيزهم وتشجيعهم على الظهور واإلبداع والتعريف بهذا الفن كتراث 

جزائري أصيل من خالل اللقاءات والندوات الدراسية«.
  وتوفي العالمة والفقيه والشاعر والمجاهد والولي الصالح سيدي لخضر بن خلوف، واسمه الحقيقي لكحل بن عبد هللا بن خلوف، عن 125 عاما وستة أشهر قضى أكثر من 80 عاما منها في خدمة الدين ونشر 

العلم والمعرفة والشعر واألدب والوعي والموعظة.
  وصدرت فقط بضعة كتب حول بن خلوف، الذي يوصف ب »أمير شعراء الملحون«، على غرار »ديوان سيدي األخضر بن خلوف« )1958( لمحمد بن الغوثي بخوشة و«قصص صحراوية من الجنوب« 

)1963( للفرنسية جان سيلي ميلي و«القصيدة العربية المغاربية الشعبية« )1973( لمحمد بلحلفاوي.

جامعة وهران - 2 »حممد بن اأحمد«

 انطالق فعاليات مهرجان وهران الوطني للفيلم اجلامعي الق�ضري
انطلقت، أمس األول، بالمدرج الرئيسي لمعهد علوم األرض بجامعة وهران- 2 »محمد بن أحمد« الطبعة الثالثة لمهرجان وهران   

الوطني للفيلم الجامعي القصير الذي ينظمه »نادي السالم« الجامعي، بحضور وجوه فنية وأكاديمية وعدد من الطلبة، حسبما لوحظ.
  وأعلن محافظ المهرجان محمد عليك خالل حفل افتتاح الطبعة الثالثة للمهرجان عن برمجة عرض 12 فيلما خالل التظاهرة الثقافية 

والفنية، اختيرت من قبل محافظة المهرجان من بين 23 فيلما اقترح أصحابها المشاركة في المهرجان وهم طلبة جامعيون من  سبع )7( 
واليات، إضافة إلى طالب فلسطيني يدرس بإحدى الجامعات الجزائرية يتنافسون على ست )6 ( جوائز رئيسية و جوائز تشجيعية.

  وتشرف لجنة تحكيم تضم الدكتورة سناء نيشد من جامعة وهران 2 »محمد بن أحمد« والفنانين سمير بن عال ويوسف قواسمي على 
تقييم األفالم المشاركة في لتظاهرة للفوز بإحدى الجوائز وهي جائزة أحسن إخراج وجائزة أحسن فيلم متكامل وجائزة أحسن أداء وجائزة 

أحسن فكرة إضافة إلى جائزتي التنويه والجمهور.
  وأكد مدير جامعة وهران 2 »محمد بن أحمد« إسماعيل بالسكة في كلمة له بالمناسبة دعم الجامعة للنشاطات الثقافية والفنية الجادة 
التي يقترحها الطلبة ومنها مهرجان وهران الوطني للفيلم الجامعي القصير الذي ينظمه نادي السالم تحت شعار »الشباب بين اإلبداع 

والطموح«، وهو الشعار الذي تعمل الجامعة على غرسه وسط طلبتها والعمل به في كل المجاالت.
   وبرمج »نادي السالم« لصالح ضيوفه عدة نشاطات ثقافية وفنية وسياحية على هامش المهرجان منها معرض للكتاب و معرض 

للصناعات التقليدية، إضافة إلى جوالت سياحية لمعالم مدينة وهران وللهياكل الرياضية، التي تم إنجازها بالوالية لتحتضن تظاهرة ألعاب 
البحر األبيض المتوسط خالل الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبلين.

   ويشارك المخرج إلياس معزوز من والية بشار في هذه التظاهرة الثقافية الجامعية بفيلم قصير بعنوان »لهجة حرب« و المخرج خيرات 
أحسن من والية عين الدفلى بفيلم »زهرة« ويزيد محمد األمين من والية البويرة بفيلم »الطقس« وبلحنافي رشيد من والية األغواط بفيلم »سناسل« وبولحبال عبد الجليل بفيلم »فاتورة« و زوايد محمد منصف من 

والية البليدة بفيلم »اإلخوة« ورقاد أحمد من والية النعامة بفيلم »ال يمكن إيقافه«.
  ويشارك أربعة مخرجين شباب من الوالية المستضيفة وهران في الطبعة الثالثة للمهرجان التي أهديت لروح الفنان المرحوم محمد حزيم الذي فارق الحياة بداية شهر مايو الجاري وكان ضيفا للطبعة الثانية 

للمهرجان المنظمة سنة 2020 فيما يحضر المخرج الفلسطيني أبو كتيفة مؤنس للتظاهرة بفيلم بعنوان »صراط الحق«.
  وكان نادي السالم الجامعي بوهران  قد نظم طبعتين لمهرجان وهران الوطني للفيلم الجامعي القصير خالل سنتي 2019 و2020 بحضور شخصيات فنية وأدبية وعلمية فيما تأجلت الطبعة الثالثة إلى عام 2022 

بسبب الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد19-.
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وزارة �صوؤون الأر�س ال�صحراوية تدق ناقو�س اخلطر

دعوة اإىل ك�سف مالب�سات حماولة املغرب 

الغتيال �سلطانة خيا

 التن�صيقية العربية للت�صامن مع ال�صحراويني 

تنديد بتدهور حقوق االن�سان يف االرا�سي 
ال�سحراوية والفل�سطينية

أعربت التنسيقية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، قلقها من تدهور حقوق 
اإلنسان وعدم تطبيق القانون الدولي ال سيما باألراضي الصحراوية والفلسطينية 

المحتلة، داعية األمم المتحدة إلى التطبيق الصارم للقانون الدولي فيهما.
 وخالل االجتماع األول لمجلس التنسيقية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، 

منذ اجتماعها التأسيسي في 24 فبراير الماضي، أبى المشاركون )عبر تقنية 
التحاضر عن بعد( إال أن يعربوا عن "تضامنهم المطلق والال مشروط مع نضال 

الشعبين الصحراوي والفلسطيني خاصين بالذكر الناشطين الحقوقيين".
وندد المشاركون في بيان لهم، ب"تدهور وضعية حقوق االنسان" في االجزاء 

المحتلة من الصحراء الغربية خاصين بالذكر الناشطة سلطانة خيا وعائلتها 
المحاصرين منذ نوفمبر 2020  في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية 

واألسرى المدنيين الصحراويين، مطالبين كذلك بكشف مصير المخفيين قسرا من 
الصحراويين ومطالبين المجتمع الدولي بحماية المدنيين الصحراويين.

كما أعلن المشاركون تضامنهم مع الحقوقية األمريكية روث ماكدونو، التي تدهورت 
حالتها الصحية بعد دخولها في اضراب تضامنا مع الناشطين الصحراويين، 

وطالبت التنسيقية المجتمع الدولي، ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، 
والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، "للعمل على إنقاذ حياة هذه الناشطة التي جاءت 

الشهر الماضي إلي المناطق المحتلة من أجل معاينة الوضع ضمن وفد أمريكي".
ولفت المشاركون، الى أن "هذا الوفد األجنبي المحايد كان الوحيد الذي تمكن من 

دخول المناطق المحتلة، ولفت االنتباه إلى خطورة الوضع وبشاعة الجرائم وحاالت 
اإلغتصاب واإلنتهاكات الممنهجة، التي يمارسها االحتالل المغربي في االراضي 

المحتلة".
ونوهت التنسيقية العربية إلى أنه وبعد أحد عشر يوما من اإلضراب، تدهورت 

حالة الناشطة األمريكية وأصبح وضعها يثير "القلق" وعليه أهابت بكافة الناشطين 
الحقوقيين على المستوى العربي والدولي، بمؤازرة الناشطة، روث ماكدونو وإنقاذ 
حياتها والتضامن مع رفيقها المواطن األمريكي اإليرلندي تيم بولتا، الذي دخل هو 
كذلك في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ثالثة أيام، ومع الناشطين الصحراويين .

وخالل اللقاء، أعربت التنسيقية أيضا على "تضامنها مع الشعب الفلسطيني 
ومناصرته في نضاله الشجاع" منددة ب"االغتيال الهمجي" الذي استهدف شهيدة 

القضية الفلسطينية الصحفية شيرين أبو عاقلة. لإلشارة تعتبر التنسيقية العربية 
للتضامن مع الشعب الصحراوي منظمة غير حكومية تعنى بدعم حق الشعب 

الصحراوي في تقرير مصيره, وفق المواثيق الدولية ذات الصلة وهي مفتوحة أمام 
جميع المواطنين العرب من اجل االنخراط فيها.

بعد الطلب الذي تقدمت به ال�صويد وفنلندا لالن�صمام اإىل احللف

اأردوغان: "ندعم الناتو دون اأن نعطي 
موافقات عمياء"

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بالده تدعم حلف شمال األطلسي 
"الناتو" بشدة، لكنه استدرك بأن ذلك ال يعني الموافقة على كل مقترحاته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، خالل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في 
البرلمان بالعاصمة أنقرة، تعليقا على تحفظ تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.
وقال أردوغان: "نحن فعلًيا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة ألنشطة الناتو، ولكن هذا ال 

يعني أننا سنقول نعم لكل مقترح دون استفهام واستفسار".
واستنكر الرئيس التركي تصرف السويد وفنلندا في طلبهما من أنقرة الموافقة على 

انضمامهما للناتو، في الوقت الذي ترفضان فيه تسليم اإلرهابيين لتركيا. وأشار إلى 
مساهمات تركيا في الحلف ومحاربة اإلرهاب، الفتا إلى أن أنقرة تتطلع إلى حصولها 

على دعم الناتو في حماية حدودها وتعزيز أمنها واستقرارها وتفهم هواجسها.
وأوضح أن توسع الناتو مفيد لتركيا بقدر االحترام الذي يتم إظهاره تجاه مخاوفها، مشيرا 
أن دعم التنظيمات اإلرهابية ومن ثم مطالبة انقرة بدعم عضوية السويد وفنلندا إلى الناتو 

هو "تناقض" على أقل تقدير.
وذكر أردوغان أن بالده طلبت من السويد تسليم 30 إرهابيا، إال أنها رفضت تسليمهم 
ألنقرة، مضيفا "وقعنا في الخطأ مرة واحدة حينما وافقنا على إعادة اليونان وفرنسا إلى 

الحلف. المعذرة، ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
 

اأ�صعار الوقود والغذاء ت�صجل ارتفاعات قيا�صية

الت�سخم يف بريطانيا يرتفع الأعلى م�ستوى 
منذ 4 عقود

أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن مؤشر التضخم بأسعار المستهلكين في بريطانيا 
ارتفع إلى 9 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، مسجال أعلى قراءة منذ 04 عاما، 

مقارنة مع 7 بالمئة في الشهر السابق له.
 وقال مكتب اإلحصاء الوطني )حكومي(، إن التضخم الشهري في المملكة سجل 
ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمئة في الشهر الماضي، قياسا على ارتفاع 1.1 بالمئة في 

مارس/آذار.
وسجل معدل التضخم األساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة 
األخرى - ارتفاعا سنويا بنسبة 2.6 بالمئة، من 7.5 بالمئة في مارس/آذار السابق.
وتواصل أسعار الوقود والغذاء ارتفاعات قياسية وسط أزمة عالمية بسبب تداعيات 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وضعف االقتصاد العالمي.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية 4 مرات متتالية في مسعى الحتواء أزمة 

التضخم، التي تجتاح العالم ككل، ليصل سعر الفائدة إلى 1 بالمئة وهو أعلى مستوى 
منذ عام 2009.

وتوقع بنك إنجلترا، هذا الشهر وصول التضخم إلى 10 بالمئة في وقت الحق من 
2022، بينما ترجح األسواق أن يضيف البنك زيادة أخرى إلى الزيادات األربع 

على الفائدة التي أقرها منذ ديسمبر/كانون أول الماضي.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس، إن بالدها 

تعيش واقعا اقتصاديا بالغ الصعوبة، في وقت تواجه البالد ظروفا صعبة مرتبطة 
بنسب التضخم المرتفعة.

وتحاول بريطانيا البحث عن حلول إلدارة ملف التضخم، الذي أفقد األسواق المحلية 
الزخم الذي حظيت به قبل الحرب الروسية األوكرانية. وذكرت "تراس" في حديث 

مع تلفزيون "سكاي نيوز" ، أن التضخم يسجل مستويات مرتفعة.. "البالد تواجه 
وضعا صعبا".

وزادت: "ما نقوم به هو العمل على زيادة النمو في اقتصادنا وجذب االستثمار إلى 
المملكة المتحدة، لمواجهة هذه الرياح العالمية المعاكسة، ولكن ليس هناك شك 

في أنه صعب للغاية على الناس في جميع أنحاء بريطانيا".

الديمقراطية  الصحراوية   العربية  الجمهورية  دعت 
أجل  العمل من  إلى  الدولية  والمنظمات  الدولي  المجتمع 
كشف مالبسات محاولة اإلغتيال التي تعرضت لها مؤخرا 
سلطانة خيا وعائلتها ببوجدور المحتلة  و متابعة منفذيها 

و األجهزة االمنية لنظام المخزن الذي  يقف وراءها.  
في  الجاليات  و  المحتلة  األرض  شؤون  وزارة  عبرت  
األعمال  لهذه  اإلدانة  شديد   عن  الثالثاء,  اليوم  بيان, 
لبس  ال  اغتيال  "محاولة  إياها   معتبرة  الجبانة,  العدائية 
فيها",حيث استهدفت شاحنة تابعة للشرطة المغربية منزل  

خيا "بالدهس و اإلرتطام" .
وأضافت إنه اعتداء على الصحراويات, سلطانة و اختها 
االجانب  للناشطين  تخويف  الوقت  نفس  في  و  الواعرة, 
ان  موضحة  الصحراويين,  النشطاء  مع  المتضامنين 
يعد  الصحراويات  الناشطات  على  المغربي  االعتداء 
لمنعهم من  األجانب  أمام مؤيديهم  الطريق  محاولة قطع 

االنضمام إليهم.
وأوضح البيان أن عملية دهس منزل العائلة بشاحنة ثقيلة  
تمثل "استهداف ممنهج و عن سبق اصرار,يهدف بشكل 
مباشر إلى تخويف و تهديد عائلة سلطانة خيا و من معها 
من الناشطين االجانب", منهم الحقوقية األمريكية ,روث 
في  دخولها  بعد  الصحية  حالتها  تدهورت  ماكدونو,التي 

اضراب تضامنا مع الناشطين الصحراويين.
وأكد على ان تواجد الحقوقية االمريكية , روث ماكدونو, 
واضحة  "رسالة  ذاته  حد  في   , الغربية  الصحراء  في 
للعالم و المغرب" , حيث يعد كسر الناشطين االمريكيين 
لحصار العائلة تحدي قوي قهر  سطات المغرب و افشل 

خططها "البوليسية" ضد الصحراويين.

الوكاالت

خالل  تم  "قد  انه  للوساطة  بيان  أوضح 
بوجمعة  السفير  ترأسه  الذي  اللقاء  هذا 
الوساطة  رئيسة  الجزائر,  ممثل  ديلمي, 
بالمشاورات  )المشاركين(  الدولية,ابالغ 
لألمين  الخاص  الممثل  بها  يقوم  التي 
بعثة  ورئيس  بمالي,  المتحدة  لألمم  العام 
االبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  االمم 
)مينوسما(,  مالي  في  االستقرار  لتحقيق 
لنتائج  الموقعة و ذلك طبقا  مع االطراف 
اللقاء الذي جرى في 20 ابريل األخير".

الوساطة  اعضاء  ان  المصدر  ذات  وأكد 
المشاورات  مواصلة  "سجلوا  قد  الدولية 
المرجعية  االطر  حول  االطراف  بين 
القرار،  التخاذ  المستوى  رفيع  لالجتماع 
الذي تم اعتماده خالل الدورة ال54 للجنة 
 5 في  جرى  الذي  السالم  اتفاق  متابعة 
اكتوبر 2021, و شجعوا بشدة األطراف 
تلك  استكمال  في  االسراع  على  المالية 
االنفتاح  بروح  التحلي  مع  المشاورات 

المطلوب".
كما ذكروا من جانب آخر باألهمية الحيوية 
المستوى  رفيع  االجتماع  يكتسيها  الني 
السماح  شانه  من  الذي  القرار  التخاذ 
التسريح و  بتسوية مسالة نزع السالح و 
اعادة االدماج الشامل على أساس العرض 
إدماج  اجل  من  الحكومة  به  تقدمت  الذي 
على  المحاربين  قدماء  من   26000
مرحلتين وذلك خالل مدة تتراوح ما بين 
التطرق  كذا  و  سنوات  ثالث  الى  سنتين 
الواجب  المؤسساتية  االصالحات  الى 
تطبيقها الكامل و التام وفقا التفاق السالم.
عن  الدولية  الوساطة  أعضاء  وأعرب 
لتقديم  "المينوسما"  الستعداد  "ارتياحهم 
و  المالي  و  التقني  و  اللوجيستي  دعمها 
رفيع  االجتماع  انجاح  اجل  من  السياسي 
التذكير  تم  كما  القرار"،  المستوى التخاذ 
اتفاق السالم يدخل عامه السابع, مع  بان 
حيث  تنفيذه,  في  المسجل  المعتبر  التأخر 
اخرى  مرة  الدولية  الوساطة  أعضاء  اكد 

على "ضرورة ان تحترم االطراف المالية 
حسبما  عاجل  و  كلي  بشكل  التزاماتها 

تقتضيه الوضعية السائدة".
وأضاف البيان "من الضروري أن تتمكن 
السلم  بنعمة  التمتع  من  أخيرا  الشعوب 
العنف  نهاية  انتظارها و تشهد  التي طال 
بمختلف أشكاله و الذي طال المدنيين في 
مختلف أنحاء مالي على وجه الخصوص 
الى  اضافة  عموما  الساحل  منطقة  و 
سياسة  محاربة  و  االنسان  حقوق  احترام 

الالعقاب".
أن  الدولية  الوساطة  أعضاء  وأكد 
السلم  التفاق  الفعال  و  الجيد  "التطبيق 
الستتباب  االساسية  الشروط  أحد  يبقى 
البعيد في  المدى  السلم و االستقرار على 
مالي", مبرزين نيتهم في تعزيز احتكاكهم 
باألطراف المالية في المستقبل من خالل 

سلسلة نشاطات خاصة".
ويتعلق األمر في هذا المقام, يضيف البيان, 

بسرعة  التقدم  ضرورة  على  "بالتأكيد 
كضامن  كامال  دورهم  بلعب  التعهد  و 
صادقة  ارادة  كل  مرافقة  و  السلم  التفاق 
تعمل على ضمان تقدم مسار السلم"، كما 
أشار أعضاء الوساطة الدولية الى "الدور 
المستقل  المالحظ  الى  الموكل  الجوهري 

حسب مواد اتفاق السلم".
الوثيقة  موقعو  سجل  السياق,  هذا  وفي 
"ارتياحهم للزيارة األخيرة لرئيس مجلس 
الى  كارتر  جايزون  كارتر,  مركز  ادارة 
و  الالمشروط  بااللتزام  مشيدين  باماكو, 
اتفاق  تطبيق  في  المالية  للحكومة  الحازم 
صرح  كارتر  السيد  أن  و  خاصة  السلم 
اإلرادة خالل محادثاته مع  لمس هذه  أنه 
عاصمي  العقيد  لمالي,  االنتقالي  الرئيس 
غويتا. وختم البيان أن "أعضاء الوساطة 
خالل  مجددا  االجتماع  على  اتفقوا 
تقييم  اجل  من  اسابع  ثالثة  او  اسبوعين 

الوضع".

 من اأجل درا�صة و�صعية تنفيذ االتفاق املنبثق عن م�صار اجلزائر

 الو�ساطة الدولية مبايل تعقد اجتماعا جديدا

عقدت الو�صاطة الدولية مبايل اجتماعا جديدا من اأجل درا�صة و�صعية تنفيذ االتفاق, من اأجل 

ال�صلم و امل�صاحلة يف مايل املنبثق عن م�صار اجلزائر.
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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة، إن هذه السياسة الصهيونية التصعيدية 

بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال 
واقتحام تعمل على تفجير األوضاع وتخلق 

أجواء العنف والتوتر التي حذرنا منها مراراً 
وتكراراً.

وطالب اإلدارة األميركية بالتوقف عن صمتها 
والتدخل الفوري لوقف هذا الهجوم الصهيوني 

اليومي على مدننا وقرانا ومخيماتنا ولجم 
االنفالت الصهيوني قبل فوات األوان، حيث 

أن التصريحات واإلدانات وحدها ال تكفي.
وأضاف أبو ردينة أن هذه السياسة تأتي في 
الوقت الذي شاهد فيه العالم أجمع استشهاد 

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد 
قوات االحتالل الصهيوني، وما تخلل جنازتها 
من اعتداءات صهيونية، إضافة إلى االعتداء 

على جنازة الشهيد وليد الشريف وتدنيس 
المقبرة من قبل جيش االحتالل، ما يؤكد أن 

هذه حكومة االحتالل التأبه بكل هذه اإلدانات 
الدولية، وال بقرارات الشرعية الدولية التي 

أكدت مراراً على ضرورة توفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال 

االستيطان باعتباره غير شرعي ومخالف 

للقانون الدولي، وإنهاء االحتالل لجميع 
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما 

فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وأكد أبوردينة أن السالم واألمان واالستقرار 
لن يتم إال من خالل حصول الشعب الفلسطيني 

على حقوقه المشروعة كاملة.

طالبت االدارة االأمريكية بالتدخل الفوري لوقف االنتهاكات ال�صهيونية

الرئا�سة الفل�سطينية حتذر من تداعيات 
اقتحامات الأق�سى ومدينة جنني 

حذرت الرئا�صة الفل�صطينية، من اقتحام قوات االحتالل ال�صهيوين ملدينة جنني وخميمها، ب�صكل يومي 

وما يرافقه من اعتقاالت ع�صوائية لع�صرات املواطنني، وا�صتمرار ال�صماح للمتطرفني اليهود باقتحام امل�صجد 

االأق�صى املبارك، واالإعالن عن بناء اآالف الوحدات اال�صتيطانية يف االأرا�صي الفل�صطينية، اإ�صافة اإىل 

ت�صريحات بينيت باإطالق يد جي�ش االحتالل ملمار�صة القتل والتنكيل بحق ال�صعب الفل�صطيني.

قالت اإن انتهاكات االحتالل دعوة للت�صعيد وا�صتخفاف باالإدانات الدولية، اخلارجية الفل�صطينية:

»ننظر بخطورة لدعوات هدم قبة ال�سخرة
ونطالب جمل�س الأمن بتحمل م�سوؤولياته«

اعتربته ا�صتفزاٌز مبا�صٌر مل�صاعر االأمة 

وت�صعيٌد خطرٌي �صدَّ مقد�صاتها

حما�س: دعوات امل�ستوطنني لهدم قبة 

ال�سخرة لعٌب بالنار �سريتّد على الحتالل
قالت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية »حماس«: إنَّ »دعوة رئيس منظمة 

فة، وبناء  »الهافا« الصهيونية لقطعان المستوطنين بهدم قبَّة الصخرة المشرَّ
هيكلهم المزعوم، لعٌب بالنار سيرتّد على االحتالل«.

وأكدت »حماس«، في بيان، أمس، أن »هذه الدعوة استفزاٌز مباشٌر لمشاعر 
تنا، وتصعيٌد خطيٌر ضدَّ ُهويتنا وقيمنا ومقدساتنا«. وحملت االحتالل  شعبنا وأمَّ

المسؤولية الكاملة لتداعياتها، مشيرة إلى أن »نار اللّهب التي تعبث بها هذه 
الجماعات المتطّرفة، سترتّد على قادة االحتالل وحكومته، وَتْحِمل في طيّاتها نذر 

سقوطهم وزوال كيانهم«.
وقال البيان: »إنَّنا في حركة حماس، وأمام استمرار التهديدات واالقتحامات 

الصهيونية، ندعو جماهير شعبنا إلى الحشد والّرباط وشّد الّرحال إلى األقصى 
المبارك، والتصّدي بكل قّوة، وتصعيد المواجهة ضّد االحتالل ومخططاته 

التهويدية الخطيرة«.
ودعت الحركة »القادة والمنظمات والشعوب إلى تحّمل مسؤولياتها التاريخية في 

حماية األقصى، والتحّرك الجاّد لمنع التدنيس والعبث بقبلة المسلمين األولى وثالث 
الحرمين، ومسرى الّرسول«. وطالبت »المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته 

بتجريم ومنع تلك االقتحامات، التي سيكون لها تداعيات خطيرة على عموم 
المنطقة«، وفق البيان.

إلى ذلك وجه رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية، رسائل 
للعديد من القادة والدول في المنطقة، حذر فيها من استئناف االحتالل سياسة 
االغتياالت بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا التوجه 

العدواني من نتائج.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس، لمستشار »هنية« اإلعالمي طاهر النونو، 

الذي كشف أن هنية قال في رسالته: »تتابعون معنا تصريحات االحتالل وتصعيد 
لهجته نحو مخططاته باغتياالت قيادات في الحركة، منهم األخ يحيى السنوار، 

والشيخ صالح العاروري، والقائد محمد الضيف، واألخ زاهر جبارين، وغيرهم«.
وأشار إلى أن »رئيس الحركة نبه إلى ما ينطوي عليه هذا النهج من ردود فعل 

كبيرة ال يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة، وسيدفع العدو 
ثمًنا ليس في الحسبان«.ة وأضاف النونو أن »هنية« دعا الدول التي وصلتها 

رسالته، إلى نقل الرسالة للعدو، وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ 
تهديداته اإلجرامية.

وأوضح النونو أن »رئيس الحركة كلف مسؤولي مكتب العالقات العربية 
واإلسالمية والعالقات الدولية بنقل الرسالة ذاتها للمسؤولين في الدول العربية 

واإلسالمية والمجتمع الدولي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه ما يمكن أن تؤدي 
إليه السياسة الصهيونية في المنطقة«.

ا�ستحداث جائزة حتمل ا�سم �سريين اأبو 
عاقلة �سمن جوائز ال�سحافة امل�سرية
قّرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، استحداث جائزة ضمن جوائز الصحافة 

المصرية تحمل اسم شهيدة الصحافة الفلسطينية والعربية شيرين أبو عاقلة، لشؤون 
تغطية فلسطين، ليكون فرعا جديدا ضمن فروع جوائز الصحافة المصرية.

وأعلن نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، انضمام النقابة لكل الخطوات التي يقوم 
بها اتحاد الصحفيين العرب وكل المنظمات المعنية في العالم لمحاسبة دولة االحتالل على 

جريمتها، مؤكدا أن أبو عاقلة فّجرت انتفاضة حقيقية في العالم وفي الوطن العربي.
ووعد رشوان خالل تأبين نقابة الصحفيين المصريين للشهيدة أبو عاقلة، في مقر 
النقابة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
العربية دياب اللوح، واألمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية 

المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، ورئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان 
مشيرة خطاب، وممثلين عن النقابات والمنظمات الحقوقية وعدد من اإلعالميين 

والصحفيين العرب والمصريين، بعدم المساس »بالجرافيتي« الخاص بشهداء 
النقابة الموجود على واجهة النقابة خالل أي تجديدات تحدث.

ولفت إلى أنه سيتم إضافة ركن في مدخل النقابة يحمل مجسمات لشهداء 
الصحافة، ومن ضمنها شيرين أبو عاقلة.

بدوره، قال السفير اللوح، إن شعبنا الفلسطيني شاكر للمصريين على كل ما قّدموه 
له، مؤكدا أنه دّشن رحلة جديدة من الكفاح، عن طريق الشهيدة الراحلة، والذي ما 

زال يقّدم التضحيات، ومستمر على درب الشهادة حتى إقامة الدولة الفلسطينية، 
معربا عن تقديره لنقابة الصحفيين المصريين على هذه الفعالية وهذه اللفتة. 

بدوره، أكد أبو علي، أن سلطات االحتالل بهذه الجريمة الجديدة كشفت مدى 
استهتارها بالروح اإلنسانية وحجم مخزونها من الحقد والكراهية، كما أكدت 

استمرار حربها الممنهجة على الوجود والحقوق والمقدسات الفلسطينية، 
ومحاوالتها البائسة، لتصفية القضية، واغتيال الحق والحقيقة، شهودها ورواتها، 

لمحاولة تغييب الرواية االصلية الحقيقية.
وقال أبو علي،  أجمع الكل على مهنية شيرين وتميزها، وإنسانيتها، 

وموضوعيتها، وكان استفتاء لقيم النضال، لوطنيتها والتزامها كمدافعة عن الحق 
والحقيقة، عن قضية شعبها، تفضح جرائم االحتالل، بكشفها عن الرواية الحقيقية.

من جانبه، قالت خطاب إن اغتيال شهيدة الواجب اإلعالمي الصحفية شيرين 
أبو عاقلة برصاص االحتالل يعد مخالفة لقواعد القانون اإلنساني، حيث كانت 
ترتدي سترة العالمة الدولية، لتمييز الصحفيين. وأضافت في كلمتها، أن العالم 

يجب أن يرفع صوته بكشف ازدواجية المعايير في تطبيق حقوق اإلنسان، حيث 
ال تنتهي االنتقادات للدول العربية، بينما يصم العالم اآلذان عن انتهاكات االحتالل 

الصهيوني الصارخة لحقوق اإلنسان.

الوكالت

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن تصريحات واقتحامات 
رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينيت دعوة للتصعيد والعنف، واستخفاف 

باإلدانات الدولية بجرائم االحتالل.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن دعوة بينيت لجيشه وشرطته 

باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، »تحريض مباشر 
لتصعيد األوضاع ولدوامة من العنف، و أن ما تقوم به قوات االحتالل 

والمستوطنون هو سياسة صهيونية ممنهجة ».
وأضافت: أن هذه الدعوات تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية 

تنكر وجود شعبنا الفلسطيني وحقه في أرض وطنه، وأدانت الوزارة 
االقتحامات االستفزازية المتواصلة التي يقوم بها رئيس وزراء حكومة 

االحتالل المتطرف نفتالي بينت للضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن هذه االقتحامات تعكس إصرارا صهيونيا على شرعنة 

وتعميق وتوسيع المستعمرات الصهيونية في أرض دولة فلسطين، ما 
يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والشرعية 

الدولية وقراراتها.
واعَتبرت اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات 

االحتالل دليال قاطعا على أن الحكومة االلصهيونية الحالية هي حكومة 
استيطان ومستوطنين، وأن مخططاتها تهدف لتقويض أية فرصة 

الستعادة األفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
وقالت الخارجية: لم يكتف بينيت بهذه االقتحامات االستفزازية، وإنما 

يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض 
علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون واالعدامات الميدانية 

»وبجميع االسلحة« تحت شعار ما أسماه بينيت »ضرب اإلرهابيين«، 
دون أن يحدد بينيت من هم »اإلرهابيون«، هل هم المواطنون 

الفلسطينيون المدنيون العزل اآلمنون داخل منازلهم الذين ترهبهم قواته 
ليل نهار بمن فيهم النساء واألطفال والمرضى وكبار السن؟ ام اي 

فلسطيني يرفع العلم الفلسطيني؟ أو يهتف لصالح القضية الفلسطينية؟ 
أو أي صحفي أو اعالمي ينقل حقيقة ما ارتكبته قواته من انتهاكات 
وجرائم؟ أو أي مقدسي يتمسك بوجوده في منزله في القدس المحتلة 

وبلداتها واحيائها؟ أو المواطنون المدنيون الذين يخرجون في مسيرات 
واعتصامات سلمية دفاعاً عن أرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم في وجه 

غول االستيطان وميليشيات المستوطنين وعناصرهم اإلرهابية المسلحة.

وأضافت: ليس هذا فحسب بل أعلن بينيت صراحة عن دعمه المطلق 
لجيش االحتالل وشرطته خاصة في ظل ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم 
أدت إلى االعدام الميداني للشهيدة شيرين ابو عاقلة، وفي ظل ما تعرض 
له المشيعون لجنازتها ولجنازة الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، 

بما في ذلك الوحشية التي اقتحمت بها شرطة االحتالل المستشفى 
الفرنسي ومقبرة المجاهدين.

وتابعت: بينيت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي واألمم 
المتحدة وقراراتها ومواقف االدارة األميركية المعلنة تجاه الصراع 

عامة، واالستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص.
وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية، الدعوات التي أطلقها يهود 

متطرفون، بشأن هدم وتفكيك قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل 
المزعوم في باحات األقصى، وحشد أوسع مشاركة القتحامات المسجد 

األقصى األحد المقبل.
وأعتبرت الخارجية أن الدعوات االرهابية هي الوجه اآلخر لتصريحات 
ومواقف رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف نفتالي بينت، التي اطلقها 

في الضفة المحتلة ألمس، وهي أيضا إمعان صهيوني باستهداف المسجد 
األقصى لتكريس تقسيمه الزماني ومن ثم تقسيمه مكانيا على طريق 

هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في إطار مخططات االحتالل 
التهويدية للقدس. 

وحّملت، االحتالل الصهيوني المسؤولية عن هذه الدعوات العنصرية 
التي تحرض على مزيد من تصعيد عدوان االحتالل ضد القدس 

ومقدساتها، وهو ما ينذر بحرب دينية ال يمكن السيطرة عليها وارتكاب 
المزيد من االنتهاكات والجرائم بحق شعبنا عامة وبحق المواطنين 

المقدسيين بشكل خاص.
وقالت الخارجية إن القدس ومقدساتها ضحية ازدواجية المعايير الدولية 
وعدم جدية المجتمع الدولي  بلجم تغول االحتالل على شعبنا وفي تنفيذ 

القرارات الدولية ذات الصلة، وضحية مستمرة لتجاهل  المجتمع الدولي 
ألهمية محاسبة ومعاقبة الكيان الصهيوني كقوة احتالل على انتهاكاتها 

وجرائمها وافالتها المستمر من العقاب، وتمردها المتواصل على القانون 
الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.وطالبت مجلس األمن الدولي بوقف 

سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته في حماية القدس ومقدساتها 
المسيحية واالسالمية وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك.
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أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 

 فوائد من سورة الجمعة

دراسة  من  الغرض  ليس 
وفقهها،  النبوية  السيرة 
الوقائع  على  الوقوف  مجرد 
أو  التاريخية، وال سرد ما طرف 
واألحداث  القصص  من  جمل 
نعتبر  أن  ينبغي  فال  ولذا 
النبوية  السيرة  فقه  دراسة 
التاريخية،  الدراسة  جملة  من 
شأنها كشأن االطالع على سيرة 
خليفة من الخلفاء أو عهد من 
الغابرة.  التاريخية  العهود 
أن يتصور  الغرض منها؛  وإنما 
اإلسالمية  الحقيقة  المسلم 
في  متجسدة  مجموعها  في 
حياته صّلى اهلل عليه وسلم، 
بعد أن فهمها مبادئ وقواعد 
الذهن.  في  مجردة  وأحكامًا 
النبوية،  السيرة  دراسة  إن  أي 
تطبيقي  عمل  سوى  ليست 
الحقيقة  تجسيد  منه  يراد 
مثلها  في  كاملة،  اإلسالمية 
عليه  اهلل  صّلى  محمد  األعلى 
نجزئ  أن  أردنا  وإذا  وسلم. 
أجزاءه،  ونصنّف  الغرض  هذا 
في  حصرها  الممكن  من  فإن 

األهداف التفصيلية التالية:
 1- فهم شخصية محمد صلى 
)النبوية(  وسلم  عليه  اهلل 
من خالل حياته وظروفه التي 
أن  من  للتأكد  فيها،  عاش 

والسالم  الصالة  عليه  محمدًا 
لم يكن مجرد عبقري سمت به 
ولكنه  قومه،  بين  عبقريته 
اهلل  أيّده  رسول  ذلك  قبل 
من  وتوفيق  عنده  من  بوحي 

لدنه.
بين  اإلنسان  يجد  أن   -2  
في  األعلى  للمثل  صورة  يديه 
الحياة  شؤون  من  شأن  كل 
منها  يجعل  كي  الفاضلة، 
ويسير  به  يتمسك  دستورًا 
اإلنسان  أن  ريب  وال  عليه 
أعلى في  مهما بحث عن مثل 
الحياة فإنه  نواحي  ناحية من 
واجد كل ذلك ص21 في حياة 
عليه  اهلل  صّلى  اهلل  رسول 
وسلم على أعظم ما يكون من 
جعله  ولذا  والكمال.  الوضوح 
كلها  لإلنسانية  قدوة  اهلل 
فِي  َلُكمْ  كاَن  }َلَقدْ  قال:  إذ 
حَسَنٌَة{  ُأسْوٌَة  اهللَّ  رَسُوِل 

]األحزاب 33/ 21[ .
 3- أن يجد اإلنسان في دراسة 
والسالم  الصالة  عليه  سيرته 
ما يعينه على فهم كتاب اهلل 
تعالى وتذوق روحه ومقاصده، 
إذ إن كثيرًا من آيات القرآن إنما 
تفسرها وتجّليها األحداث التي 
اهلل  صّلى  اهلل  برسول  مرت 

عليه وسلم ومواقفه منها.

المسلم  لدى  يتجمع  أن   -4  
صّلى  سيرته  دراسة  خالل  من 
اهلل عليه وسلم، أكبر قدر من 
اإلسالمية  والمعارف  الثقافة 
منها  كان  ما  سواء  الصحيحة، 
األحكام  أو  بالعقيدة  متعلقًا 
أو األخالق، إذ ال ريب أن حياته 
عليه الصالة والسالم إنما هي 
لمجموع  نيرة  مجسدة  صورة 

مبادئ اإلسالم وأحكامه.
المعلم  لدى  يكون  أن   -5  
والداعية اإلسالمي نموذج حيّ 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهلل  صّلى  محمد  كان  فلقد 
ناصحًا  معلمًا  وسلم  عليه 
ومربيًا فاضاًل لم يأل جهدًا في 
الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
والتعليم  التربية  من  كل  إلى 
دعوته.  مراحل  مختلف  خالل 
وإن من أهم ما يجعل سيرته 
وافية  وسلم  عليه  اهلل  صّلى 
بتحقيق هذه األهداف كلها أن 
والسالم  الصالة  عليه  حياته 
اإلنسانية  النواحي  لكل  شاملة 
في  توجد  التي  واالجتماعية 
فرد  إنه  حيث  من  اإلنسان 
مستقل بذاته أو من حيث إنه 

عضو فعال في المجتمع. 
والسالم  الصالة  فحياته عليه 
سامية  نماذج  إلينا  تقدم 

المستقيم في سلوكه،  للشاب 
األمين مع قومه وأصحابه، كما 
تقدم النموذج الرائع لإلنسان 
بالحكمة  اهلل  إلى  الداعي 
الباذل  الحسنة،  والموعظة 
منتهى الطاقة في سبيل إبالغ 
الذي  الدولة  ولرئيس  رسالته، 
وحكمة  بحذق  األمور  يسوس 

في  المثالي  وللزوج  بالغة، 
حسن معاملته، ولألب في حنو 
دقيق  تفريق  مع  عاطفته، 
لكل  والواجبات  الحقوق  بين 
وللقائد  واألوالد،  الزوجة  من 
والسياسي  الماهر  الحربي 
وللمسلم  المحنك،  الصادق 
الجامع- في دقة وعدل- بين 

لربه،  والتبتل  التعبد  واجب 
اللطيفة  الفكهة  والمعاشرة 
مع أهله وأصحابه. ال جرم إذن، 
صّلى  النبي  سيرة  دراسة  أن 
إال  ليست  وسلم  عليه  اهلل 
اإلنسانية  الجوانب  لهذه  إبرازًا 
أرفع نموذج  كلها مجسدة في 

وأتم صورة.

وآياتها  المنورة  المدينة  في  الجمعة  سورة  نزلت 
الجمهور، ففي صحيح  ِإحدي عشرة، وهذا اختيار 
عنه  اهلل  رضي   – هريرة  َأبي  عن  وغيره  البخاري 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عند  جلوسًا  “كنا  قال   –
وسلم حين نزلت سورة الجمعة، فتالها، فلما بلغ 
له  قال   … ِبِهمْ(  يَْلحَُقوا  ا  َلمَّ مِنْهُمْ  )وَآخَِرينَ 
رجل: يا رسول اهلل- من هؤالء الذين لم يلحقوا 
على  يده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فوضع  بنا؟ 
سلمان الفارسي، وقال: »والذي نفسي بيده لو كان 
اإليمان بالثريا لناله رجال من هؤالء … «” الحديث. 
وِإسالم َأبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. وأَلن َأمر 
في  جاَء  الذي  لهو  َأو  تجارةٍ  مجئ  االنفضاض عند 
بقوله  ِإليه  المشار  اليهود  َأمر  وكذا  السورة،  آخر 
زَعَمْتُمْ  ِإْن  هَادُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  )يَا  تعالى: 
ِإال  النَّاِس( لم يكن  َأوْلِيَاُء هلِلَّ مِنْ دُونِ  َأنَُّكمْ 
بالمدينة، وهذه السورة تشتمل على فوائد نذكر 

طرفا منها.
 فضل سورة الجمعة 

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها 
في  مسلم  اإلمام  روى  فقد  الجمعة،  صالة  في 
صحيحه عن ابن عباس- رضى اهلل عنهما- أن 
يقرأ  كان  وسلم-  عليه  اهلل  صلى  اهلل-  رسول 
في صالة الجمعة بسورة »الجمعة والمنافقون«. 
أما قراءة سورة )الجمعة( و)المنافقون( في صالة 
ضعيفة  بها  فالرواية  الجمعة  ليلة  من  العشاء 
التابعين  بعض  أن  رواية  وهناك  تعتمد،  ال  جدا 
سنة  باعتبارها  عليها  المداومة  أما  بذلك،  أخذوا 
ثابتة فال يجوز، لذلك نرى اإلمام أحمد يختار عدم 
المواظبة، فقد سئل عن القراءة في ليلة الجمعة 
بسورة الجمعة؟ قاَل: ال بأس، ما سمعنا بهذا شيئًا 
]فتح   .“ يجعله حتما  وال  يُدمن،  ال  ولكن  أعلمه، 

الباري البن رجب[. 
وسميت السورة بهذا االسم )الجمعة( لحديثها عن 
صالتها،  إلى  السعي  ورجوب  وعن  الجمعة  صالة 
عن  اإلنسان  يشغل  قد  ما  كل  عن  واالنصراف 
متقدما  الجمعة  صالة  فرض  »وكان  حضورها. 
على وقت نزول هذه السورة فإن النبي صلى اهلل 
للناس  بها  خطب  خطبة  في  فرضها  وسلم  عليه 
وصالها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في 
المدينة  أهل  أن  وثبت  عوف.  بن  سالم  لبني  دار 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قدوم  قبل  صلوها 

قوال  بالسنة  ثابتا  فرضها  فكان  المدينة.  وسلم 
إذا  قوله:  من  السورة  هذه  في  ذكر  وما  وفعال. 
ذكر  إلى  فاسعوا  الجمعة  يوم  من  للصالة  نودي 
صالة  لحضور  التأكيد  مورد  ورد   ]9 ]الجمعة:  اهلل 
الجمعة وترك البيع، والتحذير من االنصراف عند 

الصالة قبل تمامها«]1[. 
من مقاصد هذه السورة 

للشريعة  عالية  مقاصد  الجمعة  سورة  تحقق 
الخالق  توحيد  على  اشتملت  حيث  اإلسالمية 
ومظاهر نعمته على الخلق من خالل بعث الرسل 
األرض  لرب  الخالصة  العبودية  على  إلقرارهم 
النعم  هذه  من  إليها  نشير  ومما  والسماوات، 
النبي صلى اهلل عليه وسلم،  الجليلة وهي بعثة 

وذلك في صور:
عليه  اهلل  صلى  الرسول  بعثة  من  الغاية   –  1  
آيات  تالوة   – أ  أمور هي:  ثالثة  األمي  النبي  وسلم 
جعل   – ب  والرشاد.  الهدى  فيها  التي  القرآن 
دنس  من  مطهرين  باإليمان،  القلوب  أزكياء  أمته 
تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد  والذنوب  الكفر 
وأحكام  شرائع  من  فيهما  وما  والسنة  القرآن 
والمراد  القرآن،  بالكتاب:  والمراد  وأسرار.  وحكم 
بتعليمه: بيان معانيه وحقائقه، وشرح أحكامه 
وأوامره ونواهيه.. والمراد بالحكمة: العلم النافع، 
المصحوب بالعمل الصالح، وفي وضعها إلى جانب 
النبوية  السنة  بها  المقصود  أن  إلى  إشارة  الكتاب 
المطهرة، إذ بالكتاب وبالسنة، يعرف الناس أصلح 
اآلداب،  وأقوم  األحكام  وأعدل  واألفعال،  األقوال 
الكريمة  اآلية  هذه  ترتيب  جاء  الفضائل.  وأسمى 
ألن  والحكمة،  البالغة  درجات  أسمى  في  وأمثالها 
أول مراحل تبليغ الرسالة، يكون بتالوة القرآن، ثم 
ثنى- سبحانه- بتزكيه النفوس من األرجاس، ثم 
الكتاب والحكمة ألنهما يكونان بعد  ثلث بتعليم 
تعليم  إن  قالوا:  ولذا  للنفوس.  والتزكية  التبليغ 
قراءته  معناها،  تالوته  ألن  تالوته،  غير  الكتاب 
أحكامه،  بيان  فمعناه:  تعليمه  أما  مرتلة،  قراءة 

وشرح ما خفي من ألفاظه وأحكامه
عليه  اهلل  صلى  الرسول  نبوة  نعمة  إثبات   –  2
أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة  النبي  وسلم، وجعل 
كبيرة في حد ذاته، وامتنان من اهلل تعالى لنبيه، 
ووجه االمتنان هنا ثالثة أسباب كما قال الماوردي 
األنبياء،  بشارة  به  تقدمت  ما  موافقته  أحدها- 

أقرب  فيكون  أمته،  ألحوال  حاله  مماثلة  الثاني- 
إلى موافقتهم، الثالث- انتفاء سوء الظن عنه في 
تبليغه وتعليمه ما أوحي إليه من القرآن واألسرار.

خاصة  ليست  وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3  
عامة  فهي  جمعاء،  البشرية  تشمل  بل  بالعرب 
للناس جميعا في زمنه، وفي األزمان الالحقة إلى 
يَْلحَُقوا  َلمّا  مِنْهُمْ  }وَآخَِرينَ  القيامة:  يوم 

ِبِهمْ{. صالة الجمعة أساس السورة.
اآليات  في  الجمعة  بصالة  يتعلق  ما  أما   -4   
األخيرة من السورة فهي الغرض األول من السورة، 
وإقامتها  عليها  المحافظة  إلى  القرآن  دعا  حيث 
إال لعذر شرعي  التخلف  أركانها ونهى عن  بجميع 
إلى  منوها   ،) اهللَّ ذِْكِر  ِإلى  )َفاسْعَوْا  مقبول 
يَوِْم  مِنْ  الةِ  لِلصَّ نُودِيَ  )ِإذا  دخولها:  وقت 
اْلجُمُعَةِ(، وال يكون النداء إال بعد جلوس اإلمام 
بعد  وذلك  منها،  االنصراف  وقت  إلى  المنبر  على 
الُة َفانْتَشِرُوا فِي  التسليم )َفِإذا ُقضِيَتِ الصَّ
اأْلَرِْض(، وما يتخلل ذلك من أعمال العبادات أثناء 
إقامة هذه الشعيرة، من سماع الخطبة واإلنصات 
(.   وجاءت هذه  لها والذكر )َفاسْعَوْا ِإلى ذِْكِر اهللَّ
ثبتت  فقد  الجمعة،  مشروعية  على  لتؤكد  اآلية 
شرعا الجمعة بالتواتر، ثم قررت اآلية مشروعيتها 
بالدليل. أول جمعة صالها النبي صلى اهلل عليه 
وسلم وكانت صالة الجمعة مشروعة من أول أيام 
الهجرة. قال ابن سيرين أن األنصار جمعوا الجمعة 
قبل أن يقدم النبي صلى اهلل عليه وسلم المدينة 
وللنصارى  فيه،  يجتمعون  يوما  لليهود  إن  قالوا: 
نجعل  حتى  فلنجتمع  فتعالوا  ذلك،  مثل  يوم 
يوما لنا نذكر اهلل ونصلي فيه. وقالوا: إن لليهود 
العروبة.  يوم  فاجعلوه  األحد  وللنصارى  السبت 
زرارة فصلى بهم يومئذ  إلى أسعد بن  فاجتمعوا 
الزهري  عن  البيهقي  وروى  وذكرهم.  ركعتين 
الجمعة  جمع  من  أول  كان  عمير  بن  مصعب  أن 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  يقدمها  أن  قبل  بالمدينة 
به  علم  قد  ذلك  يكون  أن  ويتعين  وسلم  عليه 
النبي صلى اهلل عليه وسلم، ولعلهم بلغهم عن 
يوم  فضل  حديث  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 

الجمعة وأنه يوم المسلمين. 
وأما أول جمعة جمعها النبي صلى اهلل عليه وسلم 
فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة 
الثنتي  االثنين  يوم  المدينة  رسول اهلل قدم  ألن 
بقباء  فأقام  األول  ربيع  من  خلت  ليلة  عشرة 

وقت  فأدركه  المدينة  إلى  الجمعة  يوم  خرج  ثم 
الجمعة في بطن واد لبني سالم بن عوف كان لهم 
فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد، وخطب 
فيه أول خطبة خطبها بالمدينة وهي طويلة ذكر 
األحكام  بعض  »تفسيره«.  في  القرطبي  نصها 

الفقهية المتفرعة
 1- النداء للصالة: األذان المعروف وهو أذان الظهر 
ورد في »الصحيح« عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على المنبر على 
عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم وأبي بكر وعمر. 
قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان وكثر الناس 

بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.
الحسن:  قال  الجمعة:  تصح  به  الذي  العدد   –  2   
الليث وَأبو يوسف:  تنعقد الجمعة باثنين، وقال 
تنعقد بثالثة، وقال َأبو حنيفة: تنعقد بَأربعة، 
الشافعي:  وقال  رجال،  عشر  باثني  ربيعة:  وقال 
ِإلى  منهم  كل  استند  هؤالِء  ولعل  رجال،  بَأربعين 
ِإحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج 
من خرج لمشاهدة التجارة التي جاَء بها دحية من 

الشام.
تعالى:  قوله  دلَّ  الخطبة  في  شرط  –   القيام   3  
َأداء  )وَتَرَُكوكَ َقائِمًا( على َأن القيام شرط في 
خطبة الجمعة، وجاَء في صحيح مسلم عن جابر 
َأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يخطب 
قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبََّأك 
وعلى هذا  إلخ  كذب  جالسًا فقد  كان يخطب  َأنه 

الرأي جمهور الفقهاِء.
الجمعة من غير خطبة، وهو قول  4 – ال تصح   
قال  وبه  مستحبة،  هي  الحسن:  وقال  الجمهور، 
الرأي  الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا  ابن 
ومن  َقائِمًا(.   )وَتَرَُكوكَ  تعالى:  قوله  ظاهر 
السنة َأن يتكيَء الخطيب على قوس َأو عصا، ففي 
سنن ابن ماجة بسنده )َأن رسول اهلل صلى اهلل 
الحرب خطب على  ِإذا خطب في  كان  عليه وسلم 
قوس، وِإذا خطب في الجمعة خطب على عصا(. 
ويسلم الخطيب على الناس ِإذا صعد على المنبر 
)َأن  ابن ماجه بسنده  الشافعي وغيره، روى  عند 
المنبر  ِإذا صعد  النبي صلى اهلل عليه وسلم كان 
سلَّم(. ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة عند 

الجمهور.
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تتمثل خ�سو�سا في الأ�سماك، الفو�سفات وغيرها 

من المعادن والمواد الأولية

 نظام المخزن ينهب
 �سنويا 6 ماليير دوالر من ثروات 

ال�سعب ال�سحراوي

اتهم عبد الله لعروسي ،عضو اللجنة الصحراوية 
لحقوق اإلنسان و جمعية أولياء المفقودين 
والمعتقلين السياسيين الصحراويين نظام 

المحزن المغربي بنهب 6 ماليير دوالر سنويا 
من ثروات الشعب الصحراوي وهو ما يعتبر 

مخالفة صريحة للقانون الدولي فيما يتعلق بهذه 
المستعمرة و المدرجة ضمن األقاليم  المعنية 

بتصفية االستعمار.وقال عبد الله لعروسي في 
برنامج "ضيف الدولية"على أمواج القناة الدولية 
لإلذاعة الجزائرية إن المغرب سرع من عمليات 
نهب الثروات الصحراوية في السنوات األخيرة 

والمتمثلة خصوصا في الفوسفات واألسماك 
وغيرها من المعادن والمواد األولية.

واتهم عضو اللجنة الصحراوية لحقوق اإلنسان 
نظام المخزن بالسعي لخداع المجتمع الدولي 

من خالل محاولة التأثير على دول صديقة 
للشعب الصحراوي وكذا شخصيات معروفة 

بتأييدها لنضال  الصحراويين من أجل الحرية 
واالستقالل، من خالل استخدام هذه الثروات 

لخداع العالم، مثلما حدث مع شحنات الفوسفات 
لكل من نيجيريا وكينيا.وقال المسؤول الصحراوي 

إن المغرب يناور بشدة في الفترة األخيرة 
لتعويض مسألة الغاز الجزائري ومحاولة استبداله 

بالغاز النيجيري من خالل مقترحه لنقل الغاز 
ألوروبا عبر إقليم الصحراء الغربية المحتل.

وعن سؤال عن الخيارات المتاحة أمام الشعب 
لوقف استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية 
من قبل دول أوروبية وغيرها من الشركات 

متعددة الجنسيات، قال المتحدث "إننا والى جانب 
التحركات الدبلوماسية ، قررنا  أيضا اللجوء إلى 

المحاكم الدولية".وضمن هذا المسعى، أوضح 
ضيف اإلذاعة قائال " نحن ننتظر، خالل األشهر 
القليلة القادمة، صدور الحكم النهائي من محكمة 
العدل األوروبية حيال تأكيد بطالن المعامالت و 
االتفاقيات التجارية وغيرها المبرمة بين االتحاد 

األوروبي ونظام المخزن.."
ق. د

 المديرية العامة للأمن
  الوطني ت�سع برنامجا خا�سا 

باإحياء يوم الطالب

وضعت المديرية العامة لألمن الوطني برنامجا 
بمناسبة إحياء الذكرى الـ66 لليوم الوطني 
للطالب، وذلك من خالل تنظيم العديد من 

األنشطة على مستوى مصالح الشرطة عبر كافة 
التراب الوطني، حسبما أفاد به، أمس، بيان لذات 

المصالح.
وأوضح البيان أنه، بهدف المحافظة على 

الذاكرة الوطنية، وتزامنا مع الذكرى الـ66 
لليوم الوطني للطالب 19 ماي 2022/1956، 

وضعت المديرية العامة لألمن الوطني برنامجا 
إلحياء هذه المناسبة، من خالل تنظيم العديد من 

األنشطة على غرار محاضرات وندوات تاريخية 
من تنشيط أساتذة ومؤرخين، إلى جانب عرض 

أفالم وأشرطة وثائقية حول الثورة التحريرية 
على مستوى مصالح الشرطة عبر كافة التراب 

الوطني، كما سيشمل البرنامج --يضيف ذات 
المصدر-- تنظيم زيارات ميدانية لمختلف 

المتاحف الوطنية، مع مرافقة السلطات الوصية 
والمجتمع المدني في مختلف الحتفاالت المنظمة 

بهذه المناسبة.
ف.م

حافالت بديلة ل�سمان نقل 

الم�سافرين

تعليق ا�ستغلل خط الترامواي 
بين خروبة والعنا�سر 

   

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، أمس، في بيان 
لها، عن تعليق استغالل ترامواي الجزائر 

العاصمة في الخط الرابط بين خروبة و 
العناصر، ابتداء من اليوم. وأوضح البيان 
انه "جراء أشغال هدم مبنى على مستوى 

شارع طرابلس، شرعت فيها الدائرة اإلدارية 
لحسين داي، اضطرت مؤسسة مترو الجزائر 
و شركة تسيير خطوط الترامواي إلى تعليق 

استغالل ترامواي الجزائر العاصمة في الخط 
الرابط بين خروبة والعناصر، ابتداء من يوم 

الخميس 19 ماي 2022”.
ولضمان نقل مستعملي الترامواي، سيتم وضع 
حافالت بديلة لمؤسسة النقل الحضري و شبه 

الحضري لمدينة الجزائر طوال فترة توقف 
استغالل الترامواي، يؤكد ذات المصدر مضيفا 

أن الخط الرابط بين خروبة و درقانة وسط، 
يبقى عمليا.

ف.م

اأمن العا�سمة يفكك �سبكة اإجرامية 

من �ستة اأ�سخا�ص بباب الوادي

توقيف 13 �سخ�سا بتهمة زرع الرعب 
داخل حي �سكني بالحرا�ش

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية ألمن 
المقاطعة اإلدارية الحراش بالعاصمة من 
إيقاف 13 شخصا متهمين بزرع الرعب 

داخل حي سكني، باستعمال أسلحة بيضاء 
والتحريض على التجمهر المسلح، حسب 
ما أفاد به أمس، بيان لمصالح أمن والية 

الجزائر.
وأوضح نفس المصدر أن فرقة الشرطة 

القضائية بأمن مقاطعة الحراش تمكنت من 
"وضع حد لعصابة أحياء بتهمة زرع الرعب 

داخل حي سكني, المشاجرة في الطريق 
باستعمال أسلحة بيضاء واإلخالل بالنظام العام 

مع عرقلة مهام القوة العمومية، التحريض 
على التجمهر المسلح والتدخل من أجل 

تسهيل فرار الموقوفين". وقد تم توقيف 13 
شخصا وحجز أسلحة بيضاء مختلفة األحجام 
واألنواع. وبعد استكمال اإلجراءات القانونية, 

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة 
إقليميا، وفقا لذات البيان.

وتمكنت مصالح أمن والية الجزائر، ممثلة 
في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة باب 
الوادي، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 

ستة أشخاص وحجز كمية من المخدرات 
وأسلحة بيضاء، حسب ما أفاد به أمس، بيان 

لذات المصالح.
وحسب ذات المصدر، فإن مصالح أمن والية 

الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية 
بأمن مقاطعة باب الوادي، تمكنت من "وضع 
حد لجماعة إجرامية منظمة في قضية حيازة 

قصد البيع والشراء والتخزين للمخدرات 
من نوع القنب الهندي والمؤثرات العقلية، 

والمخدرات الصلبة )هيروين(، حيازة أسلحة 
بيضاء محظورة دون مبرر شرعي".

وأضاف المصدر نفسه أن "قضية الحال 
التي تمت تحت اإلشراف الدائم للنيابة 

المختصة إقليميا، تمكن خاللها عناصر الفرقة 
من توقيف شبكة إجرامية تتكون من ستة 
أشخاص مسبوقين قضائيا, ينحدرون من 

والية الجزائر، مع حجز 34.79 غرام  من 
المخدرات الصلبة )هيروين(، 75.4 غرام من 
المخدرات من نوع القنب الهندي, 335 قرص 

من المؤثرات العقلية، 5 أسلحة بيضاء من 
مختلف اإلحجام واألنواع، 6 هواتف  نقالة". 
وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم تقديم 

المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
ر. ن

عزيز طواهر 

واستنادا للبيان الوارد عن وزارة الدفاع 
الوطني والذي تسلمت جريدة "الرائد" نسخة 

منه، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 
)07( عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في 
عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني، في 
حين ضبطت مفرزة أخرى مسدسين )02( 

رشاشين من نوع كالشنيكوف وكمية من 
الذخيرة بإيليزي، كما تم كشف وتدمير قنبلتين 

)02( تقليدتي الصنع بكل من باتنة والبويرة.
وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة 

ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي 
آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا، أوقفت 
مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 

بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن، بإقليمي 
الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، )14( 
تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال 
كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود 
مع المغرب، تُقدر بـ )15( قنطار و)11( 

كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم 
توقيف )22( تاجر مخدرات آخرين وضبط 

)25( كيلوغرام من نفس المادة و)190067( 
قرصا مهلوسا خالل عمليات مختلفة عبر 

النواحي العسكرية األخرى.
من جهة أخرى، تمكنت مصالح الدرك الوطني 

بوهران من توقيف شخص )01( وكشف 
ورشة لتصليح األسلحة النارية وكذا ضبط 

)04( بنادق صيد وبندقيتين )02( مضخيتين 
و)16( بندقية تقليدية الصنع باإلضافة إلى 
أقسام وقطع غيار خاصة باألسلحة النارية 

وأدوات أخرى تستخدم في تصليح وصيانة 
األسلحة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين 
ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي، )202( شخصا وضبطت 

)26( مركبة و)219( مولدا كهربائيا و)139( 
مطرقة ضغط و)55( جهاز للكشف عن 
المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات 

تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات 
التنقيب غير المشروع عن الذهب فضال عن 

)46( طن من خليط خام الذهب والحجارة، في 
حين تم توقيف )03( أشخاص وضبط )04( 
بنادق صيد و)3000( خرطوشة و)62300( 

علبة من مادة التبغ و)31204( وحدة من 
مختلف المشروبات وكذا )42,5( طن من 

المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل 
من ورقلة والوادي وبسكرة وأدرار وتبسة 

وبرج باجي مختار. كما أحبط حراس الحدود 
محاوالت تهريب كميات كبيرة من الوقود 

تُقدر بـ )13592( لتر بكل من تبسة والطارف 
وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل 
محاوالت هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية 

وأنقذوا )86( شخصا كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع، فيما تم توقيف )147( مهاجرا 
غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب 

الوطني.

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لوالية 
بومرداس من حجز 1170 قرص مهلوس 

كانت بحوزة شخصين وبصدد ترويجها.
 وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 

لها استلمت جريدة الرائد نسخة منه، بأن 
جهودها من أجل صد عمليات ترويج وبيع 

المخدرات و األقراص المهلوسة خاصة في 

الوسط الحضري، سمحت خالل بحر هذا 
األسبوع من حجز 1170 قرص مهلوس 

كانت مخبأة داخل محرك شاحنة صغيرة أراد 
صاحبها تمويه مصالح األمن، لبيعها وسط 

الشباب.
وأضافت ذات المصالح، بأن عناصر 

الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات بأمن والية 

بومرداس بعد التحقيق والتحري تمكنت من 
توقيف المشتبه فيه  وشريكيه مع إسترجاع 

مبلغ مالي وحجز األقراص المهلوسة وتحويل 
الشابين اللذين يبلغان من العمر 27 سنة 
و 30 سنة إلى المصلحة قصد استكمال 

إجراءات التحقيقات.
ف.م

فيما تم توقيف �سبعة عنا�سر دعم للجماعات الإرهابية 

 الجي�ش يمنع اإدخال كميات 
�سخمة من المخدرات المغربية

 نفذت وحدات ومفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي، خالل الفترة الممتدة من 11 اإلى 17 

ماي 2022، عديد العمليات التي اأ�سفرت عن نتائج نوعية تعك�ص مدى الحترافية 

العالية واليقظة وال�ستعداد الدائمين لقواتنا الم�سلحة في كامل التراب الوطني.

اإذاعة القراآن ت�ساهم بفعالية في دعم مكانة قراء الجزائر

تكريم الفائزين في برنامج "اأ�سبال القراآن الكريم"
  

تم اأم�ص، تكريم الفائزين في الطبعة 

الثالثة من برنامج الم�سابقات لحفظ 

كتاب اهلل "اأ�سبال القراآن الكريم" الذي 

بثته اإذاعة القراآن خالل �سهر رم�سان 

المن�سرم.

اإ.�ص

وقد أشرف المدير العام لالذعة الجزائرية, 
محمد بغالي, على تكريم الفائزين, حيث نال 

الطالب نذير يونس من والية قسنطينة المرتبة 
األولى في فرع حفظ 60 حزبا لفئة أقل من 

18 سنة, فيما أحرزت وصال ولداني من 
والية المدية المرتبة األولى في فرع حفظ ربع 

القرآن الكريم لفئة أقل من 12 سنة.
وبالمناسبة, أكد بغالي في تصريح لوكالة 

األنباء الجزائرية، أن الهدف من هذه 
المسابقات هو "المساهمة في الحفاظ على 

الهوية الدينية الوطنية من جهة وإبراز المكانة 
التي حققها قراء وحفظة القرآن الكريم من أبناء 

الجزائر على مستوى العالم العربي واالسالمي 
من جهة أخرى”.

وجدد سعي اإلذاعة الى العمل, بالتنسيق مع 
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, على أن 

تكون الطبعة الرابعة من برنامج "أشبال القرآن 
الكريم" أوسع من سابقاتها. وأضاف بغالي 
أن إذاعة القرآن الكريم "تساهم بفعالية في 

دعم مكانة قراء الجزائر, إلى جانب تواجدها 

في قلب استراتيجية تحقيق األمن الفكري 
الجزائري وتحصينه", مشيرا الى أنه يتم العمل 

حاليا على "توسيع نطاق بثها بفضل مؤسسة 
البث االذاعي والتلفزي”.

الكمية كانت مخباأة داخل محرك  �ساحنة 

حجز 1170 قر�ش مهلو�ش كانت ب�سدد الترويج ببومردا�ش
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