
اإر�صاء المناق�صات المتعلقة 

بتوفير اأدوية ال�صرطان قريبا

تعليمات ا�ستعجالية لإنهاء 

اأزمة دواء "فنتوليــــــن "

اأنهى الجدل بخ�صو�ص غياب محرز واأبقى 

الأبواب مفتوحة لديلور، بلما�صي:

 "علينــــا الفوز اأمــام اأوغنــــدا 
وتنزانيا ونعمــل على اإختبـــار 

الالعبين الجدد في مباراة ودية"

موجهة لإ�صتقبال العائالت ذات الدخل 

ال�صعيف والمتو�صط وباأ�صعار رمزية

 الإقامــــــات الجامعيــــة
 وحافالت نقل الطلبـــــة 
لإنجــاح مو�سم ال�سطياف

journal.elraed@gmail.com

02

04 09 05

02

قال اإن عقوبات �صارمة في انتظار من يحاولون تعكير �صفو المتحانات الر�صمية

بلعابد يتوعد "الم�سو�سين" على "الباك" ويك�سف جديد الدخول المقبل
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رهان كبير على قطاع الطاقة لتحقيق الإقالع القت�صادي

"موثوقيـــة الجزائر" تعـــّزز 
�سراكتهـــا في مجال الغــــــاز

�صراي: لهذا الجزائر مورد طاقوي موثوق
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 بوغالي يبرز جهودها في الدفاع 

عن م�صالح �صعوب القارة ويوؤكد

الجزائر لديها ا�ستراتيجية 
وا�سحة لمواجهة التهديدات 

الأمنيـــة في اإفريقيــــا

�ص "ُجذري القرود" �سيف الجزائريين ؟!
ّ
هل �سينغ دخوله للجزائر 

محتمل والمنظومة 

ال�صحية تتاأهب 



وفي هذا السياق أوضح بوغالي قائال إن "الجزائر 
استطاعت بما حققته من استقرار داخلي وما وفرته من 
بيئة ديمقراطية، أن تلعب دورها الريادي على مستوى 
الدبلوماسية, وهي تطرح إستراتيجية واضحة لمواجهة 
التهديدات األمنية في إفريقيا خاصة على مستوى دول 

الجوار.”
وأبرز بوغالي بذات المناسبةن أن هذه اإلستراتيجية تقوم 

على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان, كما 
تقوم على روح التعاون وتبادل التجارب، وإنها تملك من 

الخبرة ما يؤهلها ألن تلعب دورا محوريا.”
وتابع قائال: "الجيش الوطني الشعبي له من رصيد محاربة 
اإلرهاب والتصدي للجريمة ومكافحة اآلفات وعلى رأسها 
المخدرات والمتاجرة غير المشروعة والتهريب, ما يجعله 

قادرا على أن يكون شريكا أساسيا في القارة التي تعاني 
األزمات، وتحاول أن تحلحل قضاياها العالقة والتي جعلتها 

تعيش بؤر التوتر ومناطق التأزم المختلفة, كما تعيش 
مسألة تصفية االستعمار في الصحراء الغربية.”

وأبرز بوغالي بأن "الجزائر تملك أيضا رؤية جديدة لزيادة 
دورها الفعال في القارة اإلفريقية, وهي تدرك أن التنافس 
الدولي على القارة والتكالب عليها له انعكاسات وتداعيات 

جيوسياسية عليها, لذلك هي تحرص على أن يكون لها  
حضور قوي لتمتين التضامن اإلفريقي، السيما في ظل 

توفر إرادة سياسية وجيش قوي.”
وأشار في هذا المنحى, إلى أن رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون "أكد في أكثر من مناسبة على هذا التوجه", 
مضيفا بالقول أن "دبلوماسيتنا النشطة أكدت أن الجزائر 

تملك من قدرات التنافسية في إفريقيا وسط هذا التموقع 
والتموضع الذي ال يتوقف من قبل الدول الكبرى.”

وبالمناسبة، أشاد بوغالي بالجهد الكبير الذي تبذله الجزائر 
دفاعا عن مصالح شعوب القارة, وما تقدمه من أجل 
تحضير جيوش الدول الصديقة تصديا لرهانات السلم 

واألمن واالستقرار.” كما شدد على أن "الجزائر كانت وال 
تزال ترفع الراية الحمراء ضد كل أشكال التغييرات غير 
الدستورية", داعيا إلى "التعامل مع األسباب العميقة التي 

أدت إلى عودة هذه الظاهرة الخطيرة الضاربة لالستقرار, 
والناسفة لكل جهود محاوالت األمن والتعاون.”

وأمام هذه "الظاهرة التي تفتح أبواب التدخل في الشأن 
اإلفريقي واسعة", أشار السيد بوغالي إلى أن "التنافس 

على إفريقيا, بل التكالب عليها وعلى خيراتها, يزداد 
ضراوة بحكم ما تزخر به من إمكانيات وثروات, وبحكم 

موقعها الجيوستراتيجي.”
واستطرد قائال: "إننا في المجلس الشعبي الوطني نعمل من 
خالل الدبلوماسية البرلمانية على تعميم المقاربة الجزائرية 

والتي تقوم أساسا على حق الشعوب في تكييف سياساتها 
وفق خصوصياتها, ومن منظار طبيعتها دون تدخل 

أجنبي, هذا التدخل الذي يحاول أن يتنازع القارة خدمة 
لمصالحه واستنزافا للمقدرات اإلفريقية.”

كما عرج بوغالي على "أهمية تفعيل الدبلوماسية 
االقتصادية ومواصلة الجهد من أجل التنافس في العمق 

اإلفريقي من خالل استغالل الفرص المتاحة خدمة للجزائر 
وإلفريقيا", إلى جانب حديثه عن "الدور المحوري لكل من 

الدبلوماسية البرلمانية والدينية.”

الدعوة اإىل متتني اجلبهة الداخلية 

إلى ذلك دعا مشاركون في ذات اليوم البرلماني، الى تمتين 
الجبهة الداخلية من أجل مواجهة مختلف التحديات األمنية.

وفي هذا الشأن، شدد العقيد مصطفى مراح في مداخلته 
حول "دور الجيش الوطني الشعبي في تجسيد استراتيجية 

الجزائر لمواجهة التهديدات األمنية على حدودها"، أن 
"تطوير منظومة الدفاع الوطني لجعلها قادرة على حماية 

السيادة الوطنية يتطلب تظافر جهود كل القطاعات الوطنية 
وكذا جبهة قوية متينة، موحدة ومنسجمة، وعلى استعداد 

لحماية الوطن داخليا وخارجيا من أي تهديد.”
وأبرز أن رابطة جيش-أمة تمثل "حجر الزاوية إلفشال كل 
المخططات العدائية ضد وطننا"، مضيفا بالقول أن "صيانة 

أمن الجزائر وتمتين استقرارها هي علة وجود الجيش 
الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.”

من جهته، دعا مدير ترقية ودعم المبادالت االقتصادية 
بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح 

فصيح، من خالل مداخلته حول "الدبلوماسية االقتصادية 
الجزائرية في العمق اإلفريقي"، إلى ضرورة توسيع 

فرص االستثمار في القارة االفريقية، ال سيما في ظل 
"امتالك الجزائر للمؤهالت البشرية والثروات الطبيعية 

الالزمة.”
من جانبه، أشار الدكتور محمد خوجة من كلية العلوم 

السياسية والعالقات الدولية إلى أبعاد التنافس الدولي على 
إفريقيا وتداعياته الجيوسياسية على الجزائر، مؤكدا على 

أهمية تطوير العالقات التجارية بين الجزائر وإفريقيا.

اإميان. �س

توعد وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم 

بلعابد "امل�سو�سني" على االمتحانات الر�سمية، 

موؤكدا اأن م�ساحله  تعتزم اتخاذ اإجراءات �سارمة 

�سد نا�سري املوا�سيع املفربكة وكل من يريد 

تعكري �سفو هذه االمتحانات التي مت ت�سخري لها 

االإمكانات الإجناحها.

مرمي عثماين  

و في تصريحات له خالل زيارته لوالية قسنطينة،  دعا 
بلعابد المقبلين على اجتياز االمتحانات النهائية إلى 
ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح االمتحانات 

النهائية، عبر االبتعاد عن اإلشاعات التي ترّوج عادة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، نظرا لما تسببه من 

تشويش على تركيزهم.
وقال الوزير إنه  "على التالميذ المراجعة في هدوء 
واالبتعاد عن شبكات التواصل االجتماعي، الجتناب 
التشويش واالشاعات وتشتيت التركيز"، مؤكدا اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد كل من ينشر موضوع مفبركة 

عشية اإلمتحانات الرسمية .
وبخصوص األسئلة الخاصة بـ"الباك" و"البيام"، طمأن 
وزير التربية الوطنية أنها ستكون من المواضيع التي 

درسها المترشحين خالل الموسم الدراسي، مؤكدا ضبط 
كل الترتيبات إلنجاح امتحانات نهاية السنة.

وتطرق وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الى استعدادات 
الدخول المدرسي مشيرا انه سيعرف الكثير من 

المستجدات منها  تخفيف وزن المحفظة بتوصيات من 
رئيس الجمهورية، ومراجعة البرامج التربوية تماشيا 

والتطورات التكنولوجية الحاصلة.
وشدد بلعابد أن الرئيس تبون يبدي اهتماما كبيرا بالطور 
االبتدائي، إجراءات خاصة مع الدخول المدرسي المقبل 

سيعلن عنها في وقتها وسيتم فرض إجراءات خاصة 
بمادة التربية البدنية، قائال ان "العمل قائم على تخفيف 

حمولة الحقيبة المدرسية بدءا من الموسم الدراسي المقبل 
ونسعى النجاح عملية رقمنة القطاع."

وأشرف وزير التربية  على حفل توزيع قرارات التعيين 
في منصب مشرف تربوي بالطور االبتدائي وهي 

القرارات التي مست على مستوى والية قسنطينة 1883 
معنيا، وفي زيارته التفقدية لقطاعه  بالوالية  أمر  وزير 

التربية الوطنية بضرورة إقامة مراكز إيواء لألسرة 
اإلدارية بثانوية الشهيد " الطيب العقبي " بالمقاطعة 

اإلدارية علي منجلي.
يجدر االشارة أنه أستهل بلعابد  زيارته إلى والية 

قسنطينة ، بتدشين ثانوية الشهيد سعيداني بالوحدة 
الجوارية 21 بالمقاطعة اإلدارية علي منجلي ، الثانوية 

استقبلت هذا العام ما يزيد عن 300 تلميذ  وستستقبل 
أزيد من 600 تلميذ العام المقبل ضمن الخريطة 

المدرسية الجديدة.
 هذه مواعيد االمتحانات 

اال�ستدراكية وا�ستثناء تالميذ "ال�سنكيام"

وحددت وزارة التربية الوطنية مواعيد االختبارات 
االستدراكية باألطوار الثالثة باإلضافة إلى برنامج 
أعمال نهاية السنة الدراسية حيث من المقرر تنظيم 

االختبارات االستدراكية بالنسبة للطور االبتدائي السنة 
الثانية والثالثة والرابعة يومي 19 و20 جوان الداخل، 

على أن يستثنى تالميذ "السنكيام" من االمتحانات 
االستدراكية، على ان تكون بالنسبة للطور المتوسط 

للسنوات األولى والثانية والثالثة يومي 27 و28 جوان، 
وستكون بالنسبة لمرحلة الثانوي للسنتين األولى والثانية 

يومي 19 و20 جوان، على أن تعقد مجالس القبول 
والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يومي 

22 و23 جوان، وتعقد مجالس التوجيه إلى السنة األولى 
ثانوي ابتداء من 6 جويلية.

 يف اإطار امل�ساورات التي يجريها

 مع خمتلف فواعل ال�ساحة الوطنية

 الرئي�س تبون ي�ستقبل 
رئي�س املر�سد الوطني 

للمجتمع املدين
استقبل رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، أمس، رئيس 
المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي.
وفي تصريح له عقب االستقبال، أوضح رئيس المرصد 

الوطني للمجتمع المدني أن هذا االستقبال يندرج في إطار 
"المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف 

فواعل ومكونات الساحة الوطنية"، مشيرا الى أنه تم 
خالل هذا اللقاء استعراض "العديد من القضايا الوطنية 

الراهنة، االقتصادية منها واالجتماعية والسياسية.”
وأضاف أنه تم التطرق ايضا الى دور المجتمع المدني 

في الساحة الوطنية، حيث أكد رئيس الجمهورية --مثلما 
قال-- "دعمه وتشجيعه للحركة الجمعوية والمجتمع 

المدني لتمكينه من أداء دوره في الساحة الوطنية وعلى 
كل المستويات، خاصة فيما يتعلق بترسيخ التالحم الوطني 

وتكريس مبادئ المواطنة والقيم الوطنية.”
وأشار حمزاوي الى أن اللقاء "شكل أيضا فرصة 

لالطالع على الكثير من القرارات التي اتخذها رئيس 
الجمهورية على مستوى الجبهة االجتماعية والمجال 

االقتصادي، والتي سينعكس أثرها إيجابا على المواطن 
والمجتمع.”

كما تم التأكيد -حسب ذات المسؤول- على "دور ومكانة 
المجتمع المدني في المساهمة في التنمية الوطنية على كل 
المستويات" مع إبراز "ضرورة إشراك المجتمع المدني 

في اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي، 
باعتباره شريكا أساسيا وحليفا استراتيجيا.” 

يذكر أن االستقبال جرى بحضور مدير ديوان رئاسة 
الجمهورية، عبد العزيز خلف.

اإ. �س

حماربة الف�ساد، ا�سرتجاع االأموال املنهوبة 

واإر�ساء عدالة ذات م�سداقية

 هذا ماقاله طبي
 عن املعركة الأ�سا�سية لقطاع 

العدالة يف اجلزائر
شدد وزير العدل، حافظ األختام، عبد الرشيد طبي، على 
أن المعركة األساسية بالنسبة لقطاع العدالة في الجزائر 

تبقى "محاربة الفساد واسترجاع األموال المنهوبة وإرساء 
عدالة ذات مصداقية، بما يسمح باستعادة ثقة المواطن"، 

حسب ما أورده، أمس، بيان للوزارة.
وخالل جلسة عمل عقدها، مساء أول أمس، مع إطارات 
اإلدارة المركزية والهيئات التابعة لها لتقييم العمل للفترة 
ما بين جويلية 2021 وجوان 2022، ذكر طبي بالدور 

الكبير لقطاع العدالة في  المجهود الوطني الخاص بتطبيق 
اإلصالحات الدستورية، والذي يتجلى عبر "إعداد ونشر 

العديد من النصوص القانونية والتنظيمية والتحضير 
واالنتهاء من إعداد نصوص أخرى بهدف تكييف 

المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع األحكام 
الدستورية الجديدة ومع الواقع االقتصادي أو محاربة 

أشكال اإلجرام وتعزيز حماية الحقوق والحريات.”
وأكد طبي، في هذا الصدد، بأن "المعركة األساسية تبقى 

محاربة الفساد واسترجاع األموال المنهوبة وإرساء عدالة 
ذات مصداقية بما يسمح باستعادة ثقة المواطن.”

وقد شكل االجتماع المذكور فرصة ذكر الوزير من 
خاللها بـ"العمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع 
مصالح الدولة الرامي إلى التكفل باإلصالحات الدستورية 

من جهة وضمان اإلقالع االقتصادي من جهة ثانية 
بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات 

االستجابة الحتياجات المواطن وإرساء دعائم الدولة 
القوية"، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

ق. و

 تعيني يو�سف حميوت
 واليا خلن�سلة وحممد خمبي 

واليا لتندوف
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانية، في بيان لها أمس، أنه بعد موافقة رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم تعيين يوسف محيوت 
واليا لوالية خنشلة ومحمد مخبي واليا لوالية تندوف.
وجاء في البيان: "تعلن وزارة الداخلية والجماعات 

المحلية والتهيئة العمرانية أنه بعد موافقة السيد رئيس 
الجمهورية، تم يوم االثنين 29 شوال عام 1443 هـ 

الموافق 30 ماي 2022، تعيين كل من السيدين يوسف 
محيوت بصفته واليا لوالية خنشلة، ومحمد مخبي بصفته 

واليا لوالية تندوف".
ق. و

قال اإن عقوبات �سارمة يف انتظار من يحاولون تعكري �سفو االمتحانات الر�سمية

بلعابد يتوعد "امل�سو�سني" على "الباك" ويك�سف جديد الدخول املقبل

بوغايل يربز جهودها يف الدفاع عن م�سالح �سعوب القارة ويوؤكد

اجلزائر لديها ا�سرتاتيجية وا�سحة ملواجهة 
التهديدات الأمنية يف اإفريقيا

�سدد رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، اإبراهيم بوغايل، اأم�س، يف افتتاح يوم برملاين حول "اجلزائر واإفريقيا: فر�س وحتديات"، 

نظمته جلنة الدفاع الوطني، على اأن اجلزائر متلك اإ�سرتاتيجية وا�سحة ملواجهة التهديدات االأمنية يف اإفريقيا حيث تقوم هذه 

اال�سرتاتيجية على مبداأ عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للبلدان، كما تقوم على روح التعاون وتبادل التجارب.
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لالقتصاد  النابض  الشريان  الطاقوي  القطاع  يعتبر 
في  خاصة  واسع  باهتمام  يحظى  حيث  الوطني، 
الفترة االخيرة التي يشهد فيها السوق الدولي ارتفاعا 
النشاط  الطبيعي وعودة  الغاز  أسعار  في  محسوسا 
الفترة  بعد  عهده  سابق  إلى  العالمي  االقتصادي 
الصعبة التي عاشها بفعل تداعيات جائحة كورونا، 
وتسعى الجزائر إلى تعزيز شراكاتها في هذا المجال 
موثوق  كشريك  الدولية  مكانتها  لتأكيد  الحيوي، 
حيث عكست  الطاقوية،  المعادلة  في  هام  وعنصر 
الجمهورية  رئيس  قادت  التي  األخيرة  الزيارة 
لتعزيز  بالدنا  إيطاليا سعي  إلى  تبون،  المجيد  عبد 
لتزويدها  الطاقة،  قطاع  في  روما  مع  شراكتها 
الذي  الطبيعي  بالغاز  لها  المجاورة  الدول  وتزويد 

تعبره البوابة األضمن لدخول السوق األوروبية.
المجال  في  طيبة  دولية  بسمعة  الجزائر  وتحظى 

واحترامها  الجدية  تعامالتها  فرضته  الطاقوي، 
عديد  مع  المبرمة  والمعاهدات  االتفاقيات  لمختلف 
الدول والشركات االجنبية، ولعل تصنيفها كأفضل 
إمدادات  توفير  في  العالية"  "الموثوقية  ذات  دولة 
العربية  األقطار  منظمة  قبل  من  لزبائنها،  الغاز 
أصدق  امس،  أول  "أوابك"،  للبترول  المصدرة 
مثال على الثقة التي يضعها الشركاء االقتصاديون 
للجزائر، فتقرير المنظمة لم يأت مجاملة وإنما اعتمد 
بالدنا  نجحت  التي  واألسس  المعايير  عديد  على 
احترام  أبرزها  المرتبة،  تلك  احتالل  من  بموجبها 
الطرف الجزائري لبنود جميع االتفاقيات المبرمة، 
امدادات  تواصل  مختلف  التقرير  كشف  حيث 
الغاز الجزائرية نحو الدول التي إلتزمت معها في 
المبرمة، موضحا أن "الصادرات  إطار االتفاقيات 
المعتاد  سنوي  الربع  نطاق  تبقى ضمن  الجزائرية 

الذي يتراوح بين 2.5 مليون طن و3 مليون طن"، 
كما اورد أن كافة الشحنات توجهت من الجزائر إلى 
استغالل  استمرار  الى  مشيرا  األوروبية،  األسواق 
خط "ميد غاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة 
والذي رفعت طاقته مؤخرا من 8 إلى 10.5 مليار 

متر مكعب/ السنة.
إبرامها  تم  التي  الجديدة  االتفاقية  التقرير  يغفل  ولم 
لزيادة  اإليطالية  "إيني"  وشركة  "سوناطراك"  بين 
الذي  ماتيي"  "أنريكو  انبوب  عبر  الغاز  صادرات 
طاقته  وتصل  تونس،  عبر  بإيطاليا  الجزائر  يربط 
السنة،  في  مكعب  متر  مليار   33 إلى  التصميمية 
بالنظر إلى المكانة العالية التي تحظى بها الشركة 
الجزائرية في مجال الطاقة، حيث أكد وزير القطاع 
محمد عرقاب أنها تُـعد رابع شركة عالمية في إنتاج 

الغاز واألولى في مجال المحروقات إفريقيا.

و�صفت منظمة الأقطار العربية امل�صدرة 
للبرتول "�أولئك" يف �أحدث تقرير لها 

اجلزائر بالدولة ذات املوثوقية العالية 
يف جمال �لغاز، باملو�ز�ة مع �مل�ساعي 

�حلثيثة لعدة دول �أوروبية اليجاد 
حل�س�ص بديلة عن �لغاز �لرو�سي، يف ظل 

�لتخوفات من �سح �الإمد�د�ت يف �ل�سوق 
العاملية.

ف. م

وفي هذا الصدد، قال أمس الخبير اإلقتصادي عبد 
المالك سراي في تصريح لجريدة "الرائد"، بأن 

الموثوقية العالية التي اكتسبتها الجزائر في المجال 
الطاقوي راجع لعدة اعتبارات وليست وليدة 

اليوم، وترتبط االتفاقيات الطاقوية لبعض الدول 
األوروبية بالجزائر، نظرا لموقعها الجغرافي 

وتوفرها على أنابيب النقل ومحطات التخزين، 
غير أن الحافز والدافع األكبر يتمثل في اعتبار 
الجزائر سوقا موثوقة وبلدا يلتزم بكافة عقوده.

وأوضح سراي، بأن العديد من الدول المستوردة 
للغاز الجزائري ترى فيها طرفا موثوقا، لكونها 
ملتزمة بتعاقداتها وتتوفر على البنى التحتية، إذ 

أن الوحدة الصناعية الجزائرية اليابانية تعتبر من 

األوائل في التاريخ في المجال، والتي تم تشييدها 
بالموازاة مع السياسة المتبعة من قبل السلطات 

الجزائرية في ذلك الوقت، مستفيدة من العالقات 
المتينة، التي ربطها مسعود زوقار باألمريكيين، 

الذين وقعوا اتفاقية لالستفادة من الغاز المسال 
الجزائري، كما أن توفر الجزائر على البنية 

التحتية وموقعها االستراتيجي جعلها قبلة للدول 
الراغبة في استيراد الطاقة، عالوة على الضمانات 

التي توفرها الجزائر لزبائنها.
وأشار عبد المالك سراي، بأنه قد حضر العديد 

من اإلجتماعات في المجال الطاقوي، والتي أكد 
من خاللها المسؤولين األوروبيين على وجه 

الخصوص، بأن الجزائر تعتبر بلدا ذو موثوقية 
عالية في مجال تصدير الغاز والنفط.

وشدد محدثنا، على أن مساعي العديد من دول 
االتحاد األوروبي في الوقت الراهن لالستفادة من 

شحنات اضافية من الغاز المسال، تستدعي من 
الجزائر العمل على توفير البنية التحتية الالزمة  

وبناء أسطول من الناقالت لمسايرة التغييرات 
الحاصلة عالميا، خاصة في ظل الوضع المتقلب 
شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، غير أنه أكد 

بأن توفير اإلمكانيات الالزمة يتطلب ما بين 3 إلى 
5 سنوات.

وفي ذات اإلتجاه، كشف الخبير االقتصادي بأن 
قانون االستثمار الجديد سيسمح بجذب وتحفيز 

العديد من الشركات العمالقة لإلستثمار ببالدنا في 
قطاع المحروقات، بالموازاة مع سعي الجزائر 

لرفع إنتاجها وتصدير كميات أكبر من الغاز 
والنفط، في ظل التغييرات الحاصلة في األسواق 

الطاقوية، مشددا على أن األمر يعتمد على تجسيد 
إستثمارات حقيقية بالشراكة مع المؤسسات 

العالمية.
وبخصوص انخفاض الكميات المصدرة من الغاز 

المسال خالل الربع األول من العام الجاري، 
والتي لم تتجاوز 2,4 مليون طن، أشار عبد المالك 

سراي، بأن الجزائر عززت من صادراتها من 
الغاز الطبيعي عبر خطي أنريكو ماتي اليطاليا 
ورفعت من طاقته، باإلضافة إلى ميد غاز، ما 

سمح بتوفير إمدادات طاقوية السبانيا، على حساب 
الغاز المسال.

يشار إلى أن الجزائر صدرت خالل عام 2021 
حوالي 10,2 مليون طن من الغاز المسال للقارة 
األوروبية، وجاءت رابعة كأكبر مصدر بعد كل 
من الواليات المتحدة األمريكية ب 24,2 مليون 

طن وقطر ب 16,2 مليون طن وروسيا ب 13,7 
مليون طن.

 �الأزمات �لدولية تلقي

 بظاللها على �أ�سو�ق �لطاقة

 �أ�سعار �لنفط يف �أعلى
 م�ستوى لها منذ �سهرين

ألقت التهديدات الجديدة لدول االتحاد األوروبي بفرض عقوبات جديدة 
على موسكو، بظاللها على األسواق الطاقوية، إذ تواصل ارتفاع 

أسعار النفط محققة مكاسب جديدة.
ارتفعت أسعار النفط خالل تعامالت يوم أمس اإلثنين، مسجلة أعلى 
مستوياتها لها في أخر شهرين قبيل اجتماع دول االتحاد األوروبي 

التخاذ وفرض عقوبات جديدة على روسيا، ردا على تواصل عملياتها 
العسكرية على األراضي األوكرانية.

وتعيش األسواق العالمية منذ بداية العام الجاري على وقع العديد من 
التقلبات، بسبب التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق أوروبا بين 
روسيا وأوكرانيا، والتي زادت حدتها منذ شروع روسيا في تنفيذ 

عملياتها العسكرية في ال 25 فيفري الماضي، إذ اقتربت أسعار النفط 
من 140 دوالر للبرميل وتضاعفت أسعار الغاز بسبع مرات.

وتنتظر أسواق النفط ما إذا كانت الحزمة الجديدة من العقوبات 
األوروبية قد تصل إلى واردات النفط الروسية، في ظل المشاورات 
المكثفة في اآلونة األخيرة إلصدار اتفاق موحد، يقضي بحظر على 

اإلمدادات الطاقوية الروسية، في الوقت الذي تعارض فيه بعض دول 
االتحاد األوروبي فرض عقوبات جديدة.

ويرى المختصون، بأن أي حظر إضافي على النفط الروسي سيشدد 
الخناق على األسواق الطاقوية، التي تعاني من ضغوطات على 

اإلمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات 
قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الواليات المتحدة وأوروبا، في 
الوقت الذي ترفض مجموعة أوبك بلوس الرفع من إنتاجها، مؤكدة 

مواصلة سياساتها لضخ زيادات شهرية ال تتجاوز 450 ألف برميل 
يوميا.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام 
الجزائري صحاري بالند ارتفاعا بنسبة وصلت ل 0,57 بالمئة، 
لتقفز إلى 121,53 دوالر للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع 

المتخصص أويل بريس.
ومن جانب أخر، فقد صعدت أمس أسعار العقود اآلجلة لخام برنت 

القياسي، الخاصة بالتسليم خالل شهر جويلية المقبل بنحو 1,18 
بالمئة، لتصل إلى 120,48 دوالرا للبرميل الواحد.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الخاصة 
بالتسليم خالل شهر جويلية المقبل بنسبة وصلت ل 1,05 بالمئة، 

مسجال 116,28 دوالرا للبرميل.
كانت أسعار النفط قد أنهت تعامالتها نهاية األسبوع المنقضي على 
ارتفاع بعد جلسة متقلبة، إذ حقق الخامان القياسيان البرنت وغرب 

تكساس الوسيط مكاسب قدرت ب 6,1 بالمئة و4,3 بالمئة على 
التوالي خالل األسبوع الماضي.

يشار إلى أن دول االتحاد األوروبي قد فشلت بداية األسبوع الجاري 
في التوصل التفاق على فرض حظر على امدادات النفط الروسي، 
لتتواصل منتصف األسبوع الجاري المحادثات لتطبيق حظر على 

شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا، مع السماح بالتسليم عبر خط 
األنابيب.

ف.م

قال �إن حتقيق �ل�سيادة �لرقمية يرتكز على 

�الإطار�ت �لوطنية، �سرحبيل:

�جلز�ئر حري�سة على ت�سريع 
عملية �لتحول �لرقمي

أكد وزير الرقمنة واالحصائيات حسين شرحبيل أمس، حرص 
الجزائر على تسريع عملية التحول الرقمي في شتى المجاالت، كونها 

أضحت "ضرورة حتمية " لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي.
وأوضح شرحبيل خالل تدخله في جلسة العمل المشتركة بين 

الوزارة ومكتب األمم المتحدة بالجزائر،  حول تحديات وافاق 
التحول الرقمي بالجزائر، بحضور المنسق المقيم لنظام األمم 

المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز, أن قطاعه يعمل على تسريع 
عملية التحول الرقمي في البالد للمساهمة في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لألعمال, وهذا من خالل 

تعزيز التعاون والتشاور مع مختلف المتدخلين في المجال الرقمي.
وأشار الوزير في هذا اإلطار, أن "تحقيق السيادة الرقمية عبر 

التحول الرقمي يرتكز على اإلطارات الوطنية"، موضحا أن 
دائرته الوزارية وضعت "خارطة طريق للتعجيل برقمنة اإلدارة 
والخدمات العمومية وعصرنتها ورقمنة االقتصاد الوطني ونشر 

قيم المواطنة الرقمية.”
كما أكد السيد شرحبيل أن التعاون مع المنظمات الدولية يشكل 
"فرصة" للجزائر لتنفيذ وإثراء خارطة الطريق التي وضعتها 
الوزارة, من خالل التعرف على الخبرات السابقة والتمكن من 

تحديد األولويات المناسبة والفعالة, الفتا إلى تمتع منظومة األمم 
المتحدة بمزايا يمكن وضعها في خدمة الرقمنة في الجزائر.

وأضاف أن التعاون مع مكتب األمم المتحدة يسمح أيضا بدراسة 
نقاط القوة والضعف وإعادة النظر في االطار القانوني والتنظيمي 

واللوجيستي والتي تعد كلها "تدابير" من شأنها تسريع عملية 
التحول الرقمي في الجزائر.

وفي رده عن سؤال للصحافة بشأن العملية السادسة إلحصاء السكان، 
أكد الوزير أن العملية على "وشك االنطالق"، متوقعا أن يتم الشروع 

فيها "خالل األشهر القادمة”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل سويا مع 
الديوان الوطني لإلحصائيات ووزارة الداخلية بالتعاون أيضا مع 
مكتب األمم المتحدة الخاص بالسكن من أجل إنجاح هذه العملية.

من جهته, أكد المنسق المقيم لنظام األمم المتحدة بالجزائر, أليخادرو 
ألفاريز,  أن الرقمنة تشكل "عامال أساسيا ومهما" لتحقيق التنمية 
المستدامة في جميع الميادين, مشيرا إلى اهمية إدراجها في قطاع 
الخدمات واإلدارة من أجل تسريع مختلف العمليات وربح الوقت 

وتحسين الخدمة العمومية واالطار المعيشي للمواطن.
وبعد أن لفت إلى دور جائحة كورونا في إبراز أهمية الرقمنة في 

مختلف الميادين, أكد السيد ألفاريز بأن التكنولوجيات الرقمية أحدثت 
"تغيرات عميقة وساهمت في تعزيز العالقات الدولية من حيث 

التبادالت والمعامالت التجارية والنقل التكنولوجي والعلمي.”
واأج

�إميان. �ص

�إلتز�مها بعقودها حمّل �إ�سادة، �خلبري �سر�ي:

لهذ� �جلز�ئر مورد طاقوي موثوق

رهان كبري على قطاع �لطاقة لتحقيق �الإقالع �القت�سادي

"موثوقيــــــة �جلز�ئر" تعزّز 
�سر�كتهــــا يف جمــــال �لغــــاز
تر�هن �جلز�ئر على قطاع �لطاقة لتحقيق �القالع �ملن�سود، و�لدفع بعجلة �لتنمية �القت�سادية، 

حيث ت�سعى �إىل تعزيز �سر�كاتها يف جمال �المد�د بالغاز �لطبيعي، مركّزة على �سمعتها �لطيبة 

كـ"�أف�سل �سريك موثوق" ب�سهادة "�أو�بك" من جهة، وعلى ��ستمر�ر تعايف �ل�سوق �لعاملي و�الرتفاع 

�ملح�سو�ص يف �أ�سعار �لغاز �لطبيعي من جهة �خرى.
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ف.م

قال حمادي خالل نزوله ضيفا، أمس، على "فوروم اإلذاعة" 
للقناة األولى أن المؤسسات الفندقية التي تتوفر عليها الجزائر 
ستساهم  في إنجاح موسم االصطياف وإنعاش قطاع السياحة، 
خاصة بعد أن تدعم هذا القطاع بأكثر من 39 مؤسسة فندقية 

دخلت حيز اإلستغالل هذه السنة، موضحا أن " 892 مؤسسة 
فندقية تنشط حاليا على مستوى المناطق الساحلية من أصل 

1528 مؤسسة فندقية متواجدة على المستوى الوطني وهو ما 
سمح  برفع عدد األسرة إلى أكثر من 135 الف سرير.”

و أوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي 
أن كل الظروف مهيئة إلنجاح موسم االصطياف من خالل 

تسخير اإلقامات الجامعية والمخيمات الصيفية وتأجير المساكن 

،باإلضافة إلى الفنادق إلستقطاب أكبر عدد ممكن من السواح، 
مع توفير كل الظروف المالئمة للعائالت الجزائرية لالستجمام 

ولقضاء عطلتها في ظروف جيدة ومريحة.
وأبرز حمادي  ان "قطاعه سيعمل جاهدا على إنجاح موسم 

اإلصطياف الذي بات على األبواب، بعد ثالث سنوات صعبة 
ميزها إنتشار وباء كوفيد 19 الذي أثر كثيرا على نشاط هذا 

القطاع" لذلك فقد أكد حمادي أنه "وبالتنسيق مع وزارة التعليم 
العالي، سيتم تسخير اإلقامات الجامعية خالل الفترة الصيفية 

والنقل الجامعي إلستقبال العائالت ذات الدخل الضعيف 
والمتوسط بثمن رمزي، باإلضافة إلى صيغة تأجير المساكن 

بعد التسهيالت اإلدارية التي أقرتها السلطات والتي ستمكن 
العائالت الجزائرية  من  تأجير شققها" ما سيساهم -حسب 
المتحدث- في رفع طاقات اإليواء على المستوى الوطني.”

في سياق متصل، أكد ذات المسؤول أن قطاعه سيعمل جاهدا 
على إعادة بريق السياحة  للجزائر بعد ركود دام أكثر من 

30 سنة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
الذي أعطى لقطاع السياحة أهمية كبيرة وأدرجه ضمن 

خطة اإلنعاش اإلقتصادي.” وقال حمادي ان "الجزائر تمتلك 
كل المقومات ألن تكون مقصدا سياحيا بإمتياز، لذلك يجب 

االستثمار في هذا القطاع والتسويق للسياحة بالجزائر.”

وجه املدير العام للخدمات اجلامعية مرا�سلة، اإىل مدراء 

اخلدمات اجلامعية، تتعلق ب�سرورة التكفل الأمثل بالطلبة 

خالل فرتة الإمتحانات، عرب توفري النقل واحلد من 

العوامل التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل اإ�سابة الطلبة بت�سممات 

غذائية خالل هذه الفرتة اأين ت�ستد احلرارة.

مرمي عثماين

وتزامنا مع فترة امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية وبهدف 
التكفل الجيد والالئق بالطلبة بالطلبة قصد الرفع من تحصيلهم 
البيداغوجي ، شدد ناصر  غمري المدير العام للديوان الوطني 
للخدمات الجامعية، من خالل االرسالية التي تلقاها أول أمس 

مديري الخدمات الجامعية على ضرورة توفير خدمة النقل 
الجامعي والحرص على عدم تذبذب مواقيت انطالق ووصل 

الحافالت وذلك حتى يتمكن الطلبة من الوصول الى المؤسسات 
البيداغوجية الجتياز االمتحانات في الوقت المناسب.

وألزم ذات المسؤول بضرورة االستمرار في تحسين الوجبات 
المقدمة كما ونوعا مع األخذ بعين االعتبار تحديد مواعيد لفتح 

المطاعم الجامعية، بشكل يتناسب مع فترة امتحانات الطلبة 
ليستنى توزيع الوجبات في ارياحية، مؤكدا على ضرورة 

تكاثف الجهود قصد التكفل الجيد بالطلبة من اجل استكمال السنة 
الجامعية الحالية في أحسن الظروف.

وجند غمري منذ أيام مديري اإلقامات الجامعية من أجل تفادي 

حاالت التسممات الغذائية الناتجة عن تناول الطلبة مأكوالت 
ومشروبات بنوادي اإلقامات الجامعية والتي ال تحترم معايير 

السالمة من حيث الحفظ والتخزين والنوعية. 
وأمر غمري في تعليمة له وقعها بتاريخ26 ماي الجاري، 

بأهمية تدخل مديري الخدمات الجامعية السداء تعليمات إلى 
مدراء اإلقامات للتقيد ببنود االتفاقية المبرمة في هذا اإلطار 

والقيام بزيارات تفتيشية من أجل مراقبة نوعية األسعار وكيفيات 
التخزين وكيفيات التحضير مع الحرص على النظافة اليومية 

للنوادي بإشراك طبيبة اإلقامة واالبتعاد عن المواد سريعة التلف 
خاصة ونحن على ابواب فصل الصيف وتفادي تقديم الوجبات 

التي تتسبب في التسممات.

اأح�سى املجل�س الوطني امل�ستقل ل�ساتذة التعليم العايل 

يف تقرير مف�سل، موجه اىل وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي عبد الباقي بن زيان،  حول �سروط و�سبكة التقييم 

للرتقية لرتبة اأ�ستاذ التعليم العايل للدورة ال�سابعة 

والأربعون )47(، نحو 40 حتفظا بخ�سو�س املعايري 

املعتمدة اأو ال�سروط وامل�ساربات امل�سجلة بني اإعالنات 

الو�ساية ناهيك عن ما اعتربها �سروطا اق�سائية.

مرمي عثماين

وأعلن المنسق الوطني لنقابة"الكناس" الدكتور عبد الحفيظ ميالط 
عن تشكيل  لجنة نقابية من أعضاء المكتب الوطني من أجل 
إعداد تقرير مفصل حول شروط وشبكة التقييم للترقية لرتبة 
أستاذ )أستاذ التعليم العالي( لفائدة األساتذة المحاضرين قسم 

"أ" المعنيين بالترقية في الدورة السابعة واألربعون )47( وهو 
التقرير الذي يعتبر الثاني بهذا الخصوص بعد التقرير المفصل 
األول الذي قدم للوزير  08 نوفمبر 2021 حول المعايير الدنيا 
للقبول العلمي وشبكة التقييم لألعمال البيداغوجية والعلمية لملف 
الترشح للترقية لرتبة أستاذ للدورة )46( والمنصة الخاصة بها.
و سجل التقرير -يضيف ميالط- امتعاض وتخوف كبيرين من 

قبل شريحة األساتذة المحاضرين قسم "أ" المعنيين بالترقية لرتبة 
أستاذ )أستاذ التعليم العالي( خاصة المعنيين بالدورة )47( بعد 

اإلعالن الغامض والمفاجئ الخاص بهذه الدورة موضحا أن 
الغامض من حيث تسميته )شروط وشبكة التقييم للترقية إلى 

رتبة أستاذ التعليم العالي( الخالي من تسمية الدورة الخاص بهذا 
اإلعالن وغياب تاريخ الصدور؛ و المفاجئ من حيث طريقة 
اإلعالن عنه الذي فاجأ األساتذة المعنيين بالدورة )47( نظرا 

لصدوره في األسبوع الثاني من شهر ماي 2022 أي بأسبوعين 
قبل اإلعالن عن فتح الدورة السابعة واألربعون للجنة الجامعية 

الوطنية المحددة بتاريخ 01 جوان 2022 لفائدة األساتذة الباحثين 
الراغبين في الترشح للترقية إلى رتبة أستاذ )أستاذ التعليم العالي( 

بعنوان سنة 2022 حسب اإلعالن الصادر بتاريخ 16 فيفري 
2022؛ وغير المدروس من حيث اإلعالن عن معايير جديدة لم 

يتعدى على تعديلها الستة )06( أشهر.
وأشار ميالط" انه اليوم وجد األساتذة المحاضرين قسم "أ"  و 
قبل أسبوعين من فتحها، تضرب تحضيراتهم لملفاتهم عرض 

الحائط وتخلط حساباتهم وتحرم العديد منهم للمرة الثانية وبشكل 
أخص أساتذة ميادين العلوم والتكنولوجيا، وهذا ما سجله المجلس 

الوطني ألساتذة التعليم العالي كون المعايير والشروط وشبكة 
التقييم أصبحت تتغير كل دورة دون أي سابق إنذار مما خلق 

عدم استقرار مهني وعلمي لألساتذة خاصة وأّن  الجهات المعنية 
بالوزارة الوصية تعلن عن هذه المعايير في وقت ضيق ال يسمح 

لهم باتخاذ احتياطاتهم وفقا للمعايير المعلن عنها.

وابرز التقرير –يقول ميالط-   تحفظات حول الشكل العام  
خاصة ما تعلق  باإلعالنات الصادرة عن الجهة المعنية بوزارة 
التعليم العالي في مّسمى الرتبة بما يتنافــــــــــى مع ما تتضمنه 

المادة )50( من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 03 
مايو 2008 و التضارب بين اإلعالن الصادر بتاريخ 16 فيفري 

2022 لفائدة األساتذة الباحثين الراغبين في الترشح للترقية 
لرتبة أستاذ بعنوان سنة 2022، واإلعالن عن شروط وشبكة 

التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي التي صدرت مؤخرا 
ناهيك عن      تحفظات حول االختالفات بين النسختين العربية 

والفرنسية و تحفظات خاصة بالمعايير الدنيا للقبول العلمي للملف 
بسبب شروط اقصائية اضافة الى  تحفظات خاصة بشبكة التقييم 

لألعمال البيداغوجية والعلمية وغموض في التنقيط والتسقيف 
اضافة الى تحفظات في شبكة التقييم. 

وأمام هذا تمت مطالبة بن زيان تأجيل العمل بهذه المعايير 
وشروط وشبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ المعلن عنها، 

للدورات القادمة، يكون األساتذة المعنيين بالترشح قد استوفوا هذه 
الشروط وتأقلموا معها ومعالجة األخطاء المذكورة ، وتوضيح 
الغموض المسجل وذلك بمذكرات تفسيرية توضيحية من قبل 
مديرية الموارد البشرية وإعادة إدراج المجالت غير المصنفة 

في شبكة التنقيط الخاصة بنشاطات البحث و  إعادة إدراج ضمن 
 )progrès(.منصة

 وزير الفالحة يبدي تفاوؤله

باملردود هذا املو�سم ويوؤكد:

 رفع الإنتاجية يف �شعبة 
احلبوب لتقليل اال�سترياد 

أبدي أمس، وزير الفالحة والتنمية الريفية، 
عبد الحفيظ هني،  تفاؤله بوفرة انتاج القمح 

خالل هذا الموسم مشيرا ان هذه الوفرة 
قد تقلل من حجم االستيراد وهو ما سيدعم 

الخزينة العمومية دعيا الفالحيين للدفع 
باإلنتاجية في قطاع الحبوب الذي يعد الرهان 

عليه كبير لتحقيق االكتفاء الذاتي.
وقدر وزير الفالحة في تصريحات لقناة 
خاصة أمس محصول القمح هذه السنة ، 
قائال إنه سيتراوح بين 30 و32 مليون 

قنطار هذه السنة، داعيا الفالحين إلى إتباع 
اإلرشادات، من أجل الرفع من اإلنتاجية 

في هذه الشعبة اإلستراتيجية والمهمة لألمن 
الغذائي الوطني  مضيفا أن الدولة ستقف إلى 

جانبهم. 
كما أوضح وزير الفالحة، إن مخزون القمح 

اللين والصلب والشعير يكفي حتى ديسمبر 
2022، مضيفا أن القطاع ينتظر أن يكون 

اإلنتاج وفير خالل هذه السنة، هذا وأكد 
وزير الفالحة والتنمية الريفية، إن من حق 

الفالحين، استيراد أي نوع من العتاد  ال ينتج 
محليا مشيرا إلى أن رخص استيراد العتاد 

ستمنح بداية من السداسي الثاني. 
وبشأن انتاج الحليب أكد الوزير  إن الجزائر 

بحاجة إلى 400 ألف رأس بقرة لتحقيق 
االكتفاء،  مضيفا أن اإلنتاج الوطني بالنسبة 

للحليب يساوي 2.5 مليار لتر من الماد،. 
بينما تساوي االحتياجات الوطنية 4.5 ماليير 

لتر حليب. كما أوضح في السياق ذاته، أن 
الجزائر ال يمكنها جلب 400 ألف رأس بقر 

في عام واحد، مردفا “لكن تكون العملية 
تدريجيا بين عامين و3 سنوات.”

�س. زمو�س

 ح�سة اجلزائر تقدر 

بـ 1650 طن هذه ال�سنة

29 �سفينة ل�سيد التونة 
احلمراء هذا املو�سم
يشارك في الحملة الوطنية لصيد التونة 

الحمراء الحية للسنة الجارية، 29 سفينة 
صيد، منها سفينتان مصنعتان محليا تكونا 

قد التحقتا يوم أمس، بباقي األسطول، حسبما 
صرحت به أمس، مسؤولة بوزارة الصيد 

البحري وتربية المائيات لوكالة األنباء 
الجزائرية "واج".

وتتميز الحملة الجارية والتي انطلقت رسميا 
في 26 ماي الجاري بارتفاع عدد السفن 
المخصصة لصيد التونة الحمراء من 21 

سفينة السنة ماضية، إلى 29 سفينة، أي بزيادة 
ثمانية سفن، حسب الشروح التي قدمها مدير 
تنمية الصيد البحري بالوزارة, عمر بلحسن.

وشرعت السفن الجزائرية المشاركة في 
الحملة, في اإلبحار بالمياه االقليمية الدولية في 
22 ماي الجاري, على دفعات, آخرها سفينتان 

انطلقتا امس، وهما سفينتان تم تصنيعهما 
محليا بكفاءات وطنية, وفقا للمسؤول.

وتهدف هذه الحملة التي تدوم الى غاية الفاتح 
جوان القادم, إلى اصطياد حصة الجزائر 

من التونة الحمراء الحية والمقدرة هذه السنة 
بـ 1650 طن, وهي نفس الحصة المقررة 
وفق مخطط الصيد المصادق عليه من قبل 

اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط 
األطلسي "إيكات" منذ سنة .2020

وأشار بأحسن إلى أن الظروف الصحية 
المتعلقة بجائحة كوفيد-19 حالت دون اجتماع 

أعضاء منظمة "إيكات" إلعادة النظر في 
حصص كل دولة, مؤكدا أن وزارة الصيد 

البحري وتربية المائيات "عازمة" خالل 
االجتماع المقبل المقرر في نوفمبر المقبل 

على تقديم طلبين يتعلق أوالهما بإعادة النظر 
في الحصص المخصصة للجزائر وفقا 

للمعاير العلمية الدولية, بينما يخص الثاني 
عملية تسمين التونة الحية, خاصة بعد أن قدم 

متعاملون طلبات لالستثمار في هذا المجال.
وأوضح المدير أن التونة الحمراء الحية التي 

يتم اصطيادها خالل هذه الحملة التي أطلق 
عليها تسمية حملة "عبد الحي بن بولعيد", 

توجه للتصدير وتباع حية ليتم تسمينها لمدة 
ستة أشهر في مزارع تسمين خاصة, ليعاد 

بيعها مجددا في البورصة الدولية للتونة 
الحمراء في اليابان, وهي عملية تخضع لها 
جميع الدول المعنية باصطياد هذه األسماك 

في المياه الدولية.
ق. و

مع حت�سني الوجبات واحلر�س على تفادي "الت�سممات"

تدابري"عاجلة " ل�سمان النقل امل�ستمر للطلبة طيلة فرتة امتحانات نهاية ال�سنة

اآمال يف معاجلتها وتاأجيل العمل بها للدورات املقبلة

"الكنا�س" يرفع نحو 40 حتفظا حول معايري ترقية اأ�ساتذة التعليم العايل
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موجهة لإ�ستقبال العائالت ذات الدخل ال�سعيف واملتو�سط وباأ�سعار رمزية

 االإقامات اجلامعية وحافالت نقل 
الطلبة الإجناح مو�سم اال�سطياف

حتدث وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية، يا�سني حمادي، عن ا�سرتاتيجية القطاع لإجناح مو�سم ال�سطياف 

لهذا العام، موؤكدا اأنه وبالتن�سيق مع وزارة التعليم العايل، �سيتم ت�سخري الإقامات اجلامعية خالل الفرتة 

ال�سيفية والنقل اجلامعي لإ�ستقبال العائالت ذات الدخل ال�سعيف واملتو�سط باأ�سعار رمزية.



ومن المؤكد أن دخول جذري القرود بات وشيكا 
للجزائر، فهذا الفيروس الذي عاد للظهور وكما 

أكده الخبراء والمختصون قد يصل الى بالدنا في 
أي لحظه خاصة مع تسجيل  بلدانا نملك معها 

حدود جغرافية وأخرى لدينا معها حركة تنقالت 
نشطة لحاالت مؤكدة خاصة خالل فترة الصيف 

وموسم اإلصطياف وهو ما يخيف الجزائريين 
حاليا خاصة في ظل نقص المعلومة بشأن 

مضاعفات هذا الوباء ومدى خطورتها وهل هي 
قاتله أم أقل شدة وخطورة. 

بعد كور�نا ... ت�سا�ؤالت حول جاهزية 

املنظومة ال�سحية للت�سدي للوباء

ورغم أن الوباء لم يدخل الجزائر فعليا لغاية األن 
إال أن الجزائريون يتابعون باهتمام أخر اخباره 

عالميا ويتخوفون من تسجيل أولى حاالت اإلصابة 
الفترة المقبلة حيث تتشابه حاله الترقب لدى 

المواطنين والدوائر الوزارية والرسمية لما عشناه 
نهاية 2019 وبداية 2020 عند انتشار جائحه 

كورونا فهل سيتكرر نفس السيناريو مع جذري 
القرود أم أن المرض ال يعدو ان يكون مجرد 

فيروس سجلت به حاالت معزولة وسيختفي بعد 
فترة وجيزة؟.

 وموازاة مع الحديث عن وجود الجزائر في 
مرمى خطر جذري القرود فان أسئلة كثيرة 

يطرحها المواطنون وحتى المختصون والمراقبون 
والذي لهم عالقه بالشأن الصحي في الجزائر 

ومن بين اكثر هذه األسئلة موضوعية ومشروعية 
هو مدى قدرة القطاع الصحي على التصدي لهذا 

الوباء الجديد مع العلم ان هذا القطاع بالكاد استفاق 
من االزمه الصحية هذا السؤال أجاب عليه وزير 

القطاع منذ فترة حينما اكد ان وزارة الصحة 
والمنظومة الصحية جاهزة وقادرة على التعامل 

مع هذا الفيروس الجديد مشيرة ان حاليا يتم دراسة 
المستجدات تحيين المعلومات الطبية بشأن هذا 
الفيروس من أجل اتخاذ اإلجراءات الضرورية 

في حال تسجيل حاالت مؤكدة في الجزائر، دون 
إعطاء تفاصيل إضافية عن ماهية هذه اإلجراءات 

ومتي سيتم اتخاذها.
وتطرح تساؤالت أخرى حول توفر االمكانيات 

المادية والبشرية لمواجهة ومحاصرة هذا الفيروس 
وعن االجراءات التي قد تتخذها الجزائر في حال 

تسجيل اصابات مؤكدة الفترة المقبلة والسبب 
وزراء عدم البدء في تطبيق مقترحات المختصيين 
في الشأن الصحي، والذين دعوا منذ فترة لتشكيل 

خاليا للمراقبة في جميع أنحاء البالد وتثبيت 
نقاط المراقبة على مستوى الحدود الجوية، مثلما  

تم تطبيقه لمواجهة كورونا والبدء في  تدريب 
العاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض، 

بينما أكثر ما يشغل بال الجزائريين حاليا حول هذا 
الفيروس الجديد هو سيكونون مضطرين للعودة 

للحجر الصحي مرة أخرى بسبب هذا الوباء، 
في ظل حديث المختصين بأن المصاب بجذري 

القردة، يجب ان يعزل ويخضع لحجر صحي حتى 
ال ينشر العدوي اكثر بين اشخاص غير مصابين، 
اسئلة اخرى تطرح أيضا بشأن أكثر الفئات التي 

يمكن أن تستهدف من هذا الوباء الجديد وهل 
سيكون وباء يشبه في انتشاره وباء كورونا وهل 
نملك نحن في الجزائر لقاحات يمكنها أن تفيد في 
منح الجزائريين مناعة من هذا الفيروس الجديد 

االنتشار.
 ليامني كو�سة: العودة للحجر 

�الربتوكوالت ال�سحية امر �ارد! 

وفي إجابة له عن بعض التساؤالت التي تشغل 
الجزائريين حاليا بشأن فيروس جذري القرود، 

أكد أمس، رئيس مصلحة األوبئة والوقاية بمديرية 
الصحة والسكان لوالية سطيف، ليامين كوسة 
أن المصدر الرئيسي للوباء ليس القرد وإنما 

إحدى القوارض المستوطنة ببلدان إفريقيا الغربية 
وافريقيا الوسطى على غرار الكونغو. مشيرا 
ان هذا الوباء ينتقل من الحيوان إلى اإلنسان، 

ثم من إنسان إلى آخر بسبب العالقات الجنسية، 
واللمس واستنشاق الرذاذ في الوسط الذي يتواجد 
به المريض، وقال كوسة بشأن خطورة الفيروس 
أن هذا األخير ليس قاتال كفيروس كورونا وانما 

خطورته تكمن في أعراضه التي تبقي على جسم 
اإلنسان حتى بعد الشفاء مضيفا أن هذا الفيروس 

يترك ندبات وخيمة على مستوى الجلد.
 من جانب آخر وفيما يتعلق باألعراض أشار ذات 
المختص ان اعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض 

جذري الماء وهي الحمى القوية، والتعب الكبير 
وطفحات جلدية تسبب الحكة، في حين يستهدف 

هذا الفيروس على وجه الخصوص فئتي االطفال 
وذوي المناعة الضعيفة.

 وفي رده حول اإلجراءات التي يجب أن تتخذ 
على مستوي الحكومة في حال تسجيل إصابات 

في الجزائر قال كوسة أنه من الضروري العودة 
للخطة الوقائية االستعجالية التي طبقت في بداية 

جائحة كورونا مشيرا أن احتمال العودة إلى 
التدابير الوقائية التي طبقت خالل جائحة كورونا  
وارد جدا، كاستعمال الكمامات والغسل المستمر 

لليدين، خاصة مع  احتضان تظاهرة العاب البحر 
االبيض المتوسط بوهران الصائفة الحالية، مضيفا 

أن هذا الفيروس ليس له عالج وانما له لقاح 

يمكن أن يصنع من طرف روسيا وامريكا  ألنهما 
البلدين الوحيدين في العالم اللذان يضمان على 

مستوى مخابرهما، عينات من الفيروس كاحتياط.
 257 حالة اإ�سابة بجدري 

القردة يف 23 د�لة حتى االآن

إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها 
تقلت تقارير تؤكد إصابة 257 حالة بجدري القردة 

في 23 دولة حتى اآلن، مؤكدة وجود نحو 120 
حالة مشتبه بها في تلك الدول. وذكرت المنظمة 
أنه في الواليات المتحدة, أبلغت مراكز السيطرة 

على األمراض والوقاية منها عن 12 حالة إصابة 
بجدري القرود في 8 واليات, حتى بعد ظهر يوم 

الجمعة المنصرم.
وأضافت المنظمة في آخر تحديث لها أمس األحد, 
أن 5 دول إفريقية ينتشر فيها جدري القردة بشكل 
شائع, مؤكدة تلقيها تقارير عن 1365 حالة إصابة 

و69 حالة وفاة بسبب الفيروس، موضحة أنه 
تم اإلبالغ عن هذه األمراض في فترات مختلفة 

تتراوح من منتصف ديسمبر إلى أواخر اي 
الجاري. وأوضحت المنظمة أنه منذ عام 2017, 

ارتبطت الوفيات القليلة لألشخاص المصابين 
بجدري القردة في غرب إفريقيا بصغر السن 

أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير 
المعالج.

وأشارت إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة 
العالمية معتدل، "مع األخذ في االعتبار أن هذه 

هي المرة األولى التي يتم فيها اإلبالغ عن حاالت 
ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في 

مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة 
الصحة العالمية, وبدون روابط وبائية معروفة 

بالبلدان غير الموبوءة في غرب أو وسط إفريقيا.”
وقالت الصحة العالمية أيضا في تحديثها : 

"يمكن أن تصبح مخاطر الصحة العامة عالية 
إذا استغل هذا الفيروس الفرصة إلثبات نفسه 

كمرض بشري وانتشر إلى الفئات األكثر عرضة 
لإلصابة بأمراض خطيرة مثل األطفال الصغار 
واألشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.”
وحثت المنظمة مقدمي الرعاية الصحية على 

المراقبة عن كثب لألعراض المحتملة, مثل الطفح 
الجلدي والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والصداع 

وآالم الظهر وآالم العضالت والتعب، وإجراء 
االختبارات ألي شخص يعاني من هذه األعراض.

ويعتبر جدري القردة, بحسب منظمة الصحة 
العالمية, مرضا فيروسيا نادرا وحيواني المنشأ 
)ينقل فيروسه من الحيوان إلى اإلنسان( وتماثل 

أعراض إصابة اإلنسان به تلك التي يعانيها 
المصابون بالجدري ولكنها أقل شدة.

�ش. زمو�ش

اإر�ساء املناق�سات املتعلقة بتوفري اأد�ية 

ال�سرطان قريبا

 تعليمات ا�ستعجالية
 لإنهاء �أزمة "فنتولني" 

قالت املفت�سة العامة بوزارة ال�سناعة ال�سيدالنية 

الدكتورة لعجاج �يزة،  اإن ندرة د�اء "الفنتولني" 

اخلا�ش مبر�سى "الربو" خالل الفرتة االأخرية  يف 

طريقها للحل  �يف القريب العاجل حيث اأكدت اأنه 

مت تكليف الوكالة الوطنية للمواد ال�سيدالنية من 

اأجل توفري هذا الد�اء على م�ستوى ال�سيدليات 

"يف اأقرب االآجال"
�ش. زمو�ش

وأوضحت الدكتورة لعجاج  في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
بأن الدواء سيكون متوفرا قريبا بعد تدارك مشكل  تعطيل 
استيراده وتعديل القائمة  من  قبل  وزارة  التجارة . من 

جهة أخرى, لفتت المسؤولة إلى جهود المفتشية العامة 
لدى وزارة الصناعة الصيدالنية في مجال محاربة ظاهرة 
المضاربة واحتكار األدوية، السيما تلك الموجهة لمكافحة 
داء كوفيد-19، مؤكدة أن نتائج الجهود المبذولة للحد من 

هذه الممارسات كانت "إيجابية". و ذكرت في ذات السياق 
بأن قطاعها يعمل على مكافحة ظاهرة بيع األدوية عن 

طريق االنترنت وهي ممارسة "ممنوعة و يجرمها القانون". 
وأشارت المفتشة العامة لوزارة الصناعة الصيدالنية إلى أن 
الجزائر صارت تنتج ثالثة أرباع حاجياتها من األدوية وأن 
هناك إرادة قوية من السلطات العليا للبالد لمرافقة المنتجين 

المحليين خالل عملية التصدير وخصوصا نحو القارة 
اإلفريقية . 

واعتبرت المشاركة الجزائرية األخيرة في معرض "دكار " 
الدولي الخاص بالمنتجات الصيدالنية ايجابية جدا، سمحت 
للعديد من المنتجين  بإمضاء اتفاقيات مع دولة السنغال في 

مجال التصدير. وقالت ذات المسؤولة إن لقاءات تم تنظيمها 
خالل هذه التظاهرة بين المخابر الجزائرية وعدد من الدول 
اإلفريقية وصفت بالمثمرة و حملت آفاقا واعدة في  مجال 

التصدير . 
وأعلنت الدكتورة لعجاج بأن القارة اإلفريقية في حاجة ماسة 
للعديد من األدوية لمواجهة عدة أمراض و أوبئة يمكن القول 

إنها اختفت من بالدنا و منها األدوية الخاصة باألمراض 
المعدية و الفيروسية والمضادات الحيوية  . 

وقالت إن  الجزائر بإمكانها تلبية الطلب اإلفريقي على هذه 
المنتجات الصيدالنية من خالل تكليف منتجين محليين بإنتاج 
و تصدير  هذا النوع من األدوية، مشيرة إلى أن ما نصدره 
حاليا من األدوية ال يتجاوز 50 مليون "أورو" سنويا وهو 

رقم يظل بعيدا عن اإلمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر 
وال يلبي طموحاتها في هذا المجال  .من جانب اخر أضافت 

لعجاج بأن األدوية المنتجة في الجزائر ذات نوعية و جودة و 
لها قدرة تنافسية في األسواق اإلفريقية . 

وضمن هذا السياق، طمأنت بأن األدوية المنتجة محليا مراقبة 
وتخضع  لتحليل دقيق من قبل الوكالة الوطنية للمنتجات 
الصيدالنية بصفة  دائمة ،أسوة بما هو معمول به بالنسبة 

لألدوية المستوردة . هذا وكشفت المفتشة العامة لدى وزارة 
الصناعة الصيدالنية، لويزة عجاج، أنه سيتم قريبا إرساء 

المناقصات الخاصة بتوفير أدوية معالجة مرض السرطان 
الموجهة للمستشفيات. كما كشفت عجاج في نفس اإلطار أن" 

المشاريع المسطرة من طرف وزارة الصناعة الصيدالنية 
إلنتاج المواد الخام محليا ستنطلق قريبا.”

 بن بوزيد يتوعد بـ "اإجراءات 

ردعية" يف حق كل م�سوؤ�ل متقاع�ش

 مدر�ء �ل�صحة مطالبون 
بالإ�سراع يف ت�سليم املن�ساآت املنجزة

أسدى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، تعليمات لمدراء 
الصحة للواليات ومسيري المؤسسات االستشفائية لإلسراع 

في تسليم المنشآت المنجزة.
وحسب بيان للوزارة أمس، فقد أكد وزير الصحة، أول 

امس، خالل االجتماع الدوري مع مدراء الصحة ومسيري 
المؤسسات االستشفائية حول الوضعية الصحية وتهيئة مصالح 

االستعجاالت ومدى سيرورة وتيرة أشغال انجاز وتهيئة 
المرافق الصحية, على ضرورة اإلسراع في تسليم المنشآت 

المنجزة مع إلزامية تطابقها مع رزنامة االستالم المحددة 
مسبقا من قبل مصالح الوزارة بالتنسيق مع مديريات الصحة 

عبر التراب الوطني.
وقد أبدى وزير الصحة - حسب ذات المصدر - "عدم رضاه" 

فيما يتعلق ببعض مصالح االستعجاالت، كما هو األمر 
بالنسبة لمستشفى عنابة، حيث شدد على ضرورة تحسين 

المرافق الصحية واإلسراع في وتيرة تسليم المنشآت المنجزة، 
وكذا تسجيل بعض التماطل في عمليات تجهيز واستالم 

هذه المنشآت سيما المتعلقة بالمستشفيات المتخصصة في 
االستعجاالت الطبية الجراحية.

و جدد بن بوزيد إسداء تعليمات اتجاه مدراء الصحة، مؤكدا 
اتخاذ إجراءات ردعية في حق كل مسؤول متقاعس في 

اإلسراع في عملية تجهيز المنشآت الصحية المنجزة والمهيئة 
بشكل كامل قصد استالمها ووضعها حيز الخدمة في وقتها 

المحدد.
ق. �
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دخوله للجزائر حمتمل �املنظومة ال�سحية تتاأهب 

هل �سينّغ�ص "ُجذري القرود" 
�سيف اجلزائريني ؟!

يزداد زحف الوباء اجلديد "جذري القردة" يوما بعد يوم حيث ت�سجل بلدانا قريبة للجزائر يوميا ع�سرات اال�سابات، على غرار فرن�سا التي 

اأح�ست منذ يومني 16 اإ�سابة موؤكدة، �هو ما يجعل اجلزائر يف مرمى اخلطر هذه ال�سائفة، يف حني تطرح العديد من الت�سا�ؤالت عن مدى 

جاهزية املنظومة ال�سحية للت�سدي لهذا الفري��ش الذي عاد لينت�سر حديثا، �هي املنظومة التي اأُنهكت ب�سبب اأزمة كور�نا، �بالكاد يحا�ل 

العاملون فيها ا�سرتجاع اأنفا�سهمن بعد حوايل 3 �سنوات من حرب طاحنة مع فري��ش كوفيد 19 �متحوراته.



متحف الطفل باجلزائر العا�صمة : 

ف�ضاء معريف وترفيهي لإطالع الأطفال 
باملوروث الثقايف الوطني

وهران :

 اأ�ضغال ال�ضطر الأول من 
الطريق املزدوج للميناء تو�ضك 

على نهايتها

ال�صلف:

مديرية ال�ضياحة تكون 50 
مر�ضدا حت�ضبا ملو�ضم الإ�ضطياف

أفادت مصادر مسؤولة على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية الشلف، 
بأن 50 مرشدا سياحيا قد تم تكوينهم حول عملية الترويج للسياحة الداخلية و طرق 

التعامل األمثل مع السواح المتوافدين على مختلف مناطق الوالية و خاصة الساحلية منها 
خالل موسم اإلصطياف.

وفي ذات السياق، أكدت ذات المصادر بأن ذات المصالح تعتزم توزيع هؤالء المرشدين 
عبر الساحات العمومية بعاصمة الوالية، فضال عن الشريط الساحلي الذي يتميز بمسالك 

أثرية تعكس مدى البعد التاريخي للمنطقة. فيما من المنتظر أن يظهر هؤالء المرشدين 
بأقمصة تحمل عبارة سقسيني، ask me ، إلى جانب إتقانهم للغة أجنبية واحدة على 

األقل من بين اللغات التالية، الفرنسية، اإلنجليزية واإلسبانية.
س.ز

 

الوادي: 

اإطالق حملة  للتح�ضي�س بخطورة 
الت�ضمم العقربي وال�ضباحة يف 

الربك 
أطلقت مديرية الحماية المدنية بوالية الوادي حملة وقائية وتحسيسية ميدانية للتوعية من 

األخطار الناجمة عن لدغات العقارب، والغرق في المجمعات المائية والبرك، تزامنا 
وحلول فصل الصيف.

 وتستهدف الحملة التوعوية السكان القاطنين بالمناطق التي تعرف انتشارا للبرك 
والعقارب، وسبل تفادي اللدغات والتسممات، كيفيات تجنب وقوع حوادث وإصابات 

وتقديم إرشادات ونصائح للوقاية من هذه المخاطر، وذلك تنفيذا لبرنامج التوعية 
والتحسيس الخاص بموسم االصطياف واالستجمام لسنة 2022، الذي يشمل حمالت 

تحسيسية توعوية وخرجات ميدانية حول التسمم العقربي والغرق في المجمعات المائية 
والبرك.  وفي هذا اإلطار، نّظمت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية حملة تحسيسية ضد 

أخطار الغرق في المجمعات المائية بمدينة الوادي، تضّمنت توزيع مطويات توعوية على 
المواطنين، وكذا تقديم إرشادات ونصائح للوقاية من اللسع العقربي. كما قامت الوحدة 

الثانوية للحماية المدنية بالمقرن بحملة تحسيسية حول التسمم العقربي، ومخاطر حرائق 
الغابات والمحاصيل الزراعية، بالتنسيق مع مصالح الصحة ومحافظة الغابات والفالحة، 
في حين نظمت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالرباح، حملة تحسيسية للوقاية من اللسع 
العقربي وحرائق النخيل رفقة مصالح الغابات بالمحيط الفالحي العراعير بلدية البياضة. 

جدير بالذكر، أن مديرية الحماية المدنية بالوادي تعكف على تنظيم حمالت تحسيس 
وتوعية كل صائفة ضد لدغات العقارب والغرق والحرائق، وغيرها من المخاطر عبر 

كل وحداتها بإقليم الوالية، يُتوخى منها الحد من وقوع اإلصابات والحوادث المضرة 
بالمواطنين وممتلكاتهم.

ق.م
 

قاملة: 

دورة تكوينية واأر�ضية رقمية 
ملتابعة حرائق الغابات ومو�ضم 

ال�ضطياف
نظمت مديرية الحماية المدنية لوالية قالمة، في إطار عصرنة قطاع الحماية المدنية، 

تزامنا مع التحضيرات لموسم االصطياف 2022، ومن أجل الجمع اآلني للمعلومات 
حول حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وحوادث موسم االصطياف، في الفترة الممتدة 

من 23 إلى 25 ماي الجاري، أياما تكوينية حول األرضية الرقمية، بمشاركة واليات 
عنابة، سكيكدة، الطارف، تبسة، سوق أهراس، خنشلة، قسنطينة، جيجل، باتنة، بسكرة، 

بجاية، أم البواقي وقالمة.
أوضح بيان خلية اإلعالم واالتصال بمدرية الحماية المدنية في قالمة، أن الدورة التكوينية 
خصصت لفائدة رؤساء المصالح العامة، وكذا رؤساء مراكز التنسيق العملي عبر الوطن، 

تحت إشراف المدير المركزي لتنظيم وتنسيق اإلسعافات بالمديرية العامة، وتهدف 
المبادرة، حسب البيان، إلى جمع المعلومات حول جميع التدخالت المرتبطة بموسم 

االصطياف، التخاذ اإلجراءات الالزمة في وقتها، بهدف حماية األرواح والممتلكات، 
عالوة على التسيير الجيد للوسائل العملياتية من موارد بشرية ووسائل مادية. فيما أكد 

العقيد موالي خليفة أنه تم هذا الموسم، الترخيص لألرتال المتنقلة لمكافحة حرائق 
الغابات، من أجل دعم ومرافقة الفالحين طيلة عملية الحصاد، في سبيل الحفاظ على 

المحاصيل الزراعية واالقتصاد الوطني، من جهته، وقال مسؤول خلية اإلعالم بالمديرية 
العامة للحماية المدنية، الرائد عبد الحميد عيسي، إن هذا التجمع يعد الثالث بعد تجمع 

الدار البيضاء واألغواط، موضحا أنه تم استحداث منصة رقمية تضاف إلى المنصات 
الرقمية التي وضعت حيز التطبيق، تزامنا مع التحضيرات الجارية لموسم االصطياف 
ومتابعة حرائق الغابات، وتضم المنصة الرقمية 3 تطبيقات هي؛ تطبيق خاص بتسيير 

الوسائل العملياتية، تطبيق خاص بمتابعة حرائق الغابات وتطبيق خاص بمتابعة حوادث 
موسم االصطياف وحوادث السدود والمجمعات المائية بالواليات الداخلية، موضحا أن 

الهدف من هذه األرضية، جمع وتوحيد المعلومات حول جميع التدخالت المرتبطة بموسم 
االصطياف، التخاذ اإلجراءات الالزمة في وقتها، بهدف حماية األرواح والممتلكات، 

عالوة على التسيير الجيد للوسائل العملياتية، من موارد بشرية ووسائل مادية.
ق.م

 

خن�صلة:

اإطالق ور�ضات اإجناز 300 �ضكن 
اجتماعي 

أطلقت السلطات المحلية لوالية خنشلة، ورشات إنجاز مشروع 300 سكن عمومي 
إيجاري أي اجتماعي، والذي استفادت منه والية خنشلة في إطار البرنامج التكميلي للنمو 

المرصود لوالية خنشلة، والمصادق عليه من طرف الحكومة في اجتماع 12 ديسمبر 
2021 بالوالية.

 وتّم تقسيم هذه الحصة اإلضافية على ثالث دوائر حضرية، 120 بمدينة خنشلة، و100 
بمدينة قايس و80 مقسمة بالتساوي على مدينتي الحامة غربا وأوالد أرشاش شرقا، بعد 
دراسة اإلحصائيات السكنية والمعايير المعتمدة في هذا المجال لكل بلدية ونسبة الطلبات 

المودعة في كل دائرة والمشاريع المنجزة والجارية األشغال بها. وفي هذا الصدد، تّم 
توطين ورشات أشغال حصة مدينة خنشلة 120 سكن بطريق فرنقال بعد منح صفقة 

اإلنجاز لكل البرنامج للمؤسسات الفائزة بالمناقصة المحددة بسنة كاملة كحد أقصى 
النجاز السكنات وتسليمها إلى ديوان الترقية التسيير العقاري. وفي سياق متصل، أورد 
مصدر مؤّكد عن اتخاذ السلطات المختصة اإلجراءات اإلدارية القانونية لبداية الدراسة 

الفعلية لملفات طالبي السكن المودعة على مستوى دائرة عاصمة الوالية خنشلة، والمقدر 
عددها بعد التصفية 18 ألف ملف يتوفر كل أصحابها على شروط االستفادة من هذه 

الصيغة، هذا مقابل وجود 3280 وحدة سكنية في طور اإلنجاز بعدة مواقع من المدينة، 
منها حصة 180 مسكن المذكورة.

ق.م

للديوان  التابع  الطفل  متحف  يتيح  و 
الممتلكات  استغالل  و  لتسيير  الوطني 
 56 قبل  افتتح  والذي  المحمية,  الثقافية 
عاما, لجمهور األطفال و بشكل تبسيطي 
مادة تراثية غنية ونماذج تحف بديعة من 
ذات  اليدوية  الفنية  والمشغوالت  الدمى 
الصلة بالطفل, و منها المصنوعة بأيادي 
التراث  وثراء  تنوع  إلبراز  األطفال, 
اللباس  تنوع  سيما  الجزائري  الثقافي 
عبر  وخصوصياته  الجزائري  التقليدي 
التاريخ و كذا التراث العالمي, ما يسمح 
االعتزاز  و  هويتهم  بتعزيز  لألطفال 
الثقافات  باقي  على  االنفتاح  و  بتراثهم 

العالمية.
ويفرد المتحف جناحا إلبراز جوانب من 
الشعبية  المقاومة  لقادة  التقليدي  اللباس 
على  المستعمر  وجه  في  الجزائرية 
فاطمة  و اللة  القادر  عبد  األمير  غرار 
نسومر و الشيخ بوعمامة وغيرها وهي 
التقليدية  الصناعة  في  الحرفية  من  هبة 
 2011 سنة  قدمت  التي  لباسي  السيدة 

مجموعة من الدمى إلثراء المجموعة.
الصغير  الجمهور  سيستمع  كما 
حجم  ذات  خشبية  دمية  باكتشاف 
السفارة  من  هدية  ل«بينوكيو«,  كبير 
اإليطالية سنة 1965, في حين تتوسط 
 )1964( المتحف  مقتنيات  اقدم  القاعة 
من  لفتيات  ضخمة  دمى  ثالثة  هي  و 
الشهير  التقليدي  اللباس  ترتدين  اليابان 
»الكيمونو«. كما يقدم المتحف فكرة عن 
كبلجيكا,  الدول  لبعض  التقليدي  اللباس 
روسيا, النرويج, السويد, المجر, فرنسا, 
والسنغال  فلسطين  سوريا,  باكستان, 
وهو ما يسمح للطفل التعرف على تقاليد 

باقي الثقافات والتفاعل معها . 
متنوعة  مجموعة  الثانية  القاعة  وتضم 

من األعمال اليدوية لخزفيات من انجاز 
العالم  بلدان  وباقي  الجزائر  من  أطفال 
لسفن  نماذج  وكذا  التبادل  إطار  في 
من  تتشكل  لوحات  و  تقليدية  وألعاب 
والعظام  الخشب  من  مصنوعة  الدمى 

والورق.
وفي هذا الصدد أشارت مديرة المتحف, 
عبادو سامية, في تصريح لواج إلى أن 
هذه المؤسسة المتحفية تم تدشينها رسميا 
سنة 1966 باقتراح من الفنان التشكيلي 
تعود  بناية  في  محمد,  لوعيل  الراحل 
لسنة 1865, حولت بوصية من مالكتها  
السابقة إلى متحف الفنون والتاريخ عام 

.1950
في  المختصة  المتحدثة  وأشارت 
تتكون  المتحف  مجموعة  أن  اآلثار, 

بين  ما  قطعة   5000 من  »اكثر  من 
وأكثر  خزفية  يدوية  ومشغوالت  دمى 
من  أطفال  انجاز  من  رسم   400 من 
الجزائر و مختلف بلدان« العالم موزعة 
الى  باالضافة  للعرض,  قاعتين  على 
ال  يقارب  رصيدا  تحوي  التي  المكتبة 
4000 من الكتب الخاصة بالطفل وفي 
شتى التخصصات وبلغات عديدة,  الفتة 
أن »هذه المقتنيات موجودة منذ 1964 
طرف  من  سلمت  وهدايا  هبات  وتمثل 
قنصليات وسفارات معتمدة بالجزائر«. 
وأضافت عبادو أن المتحف »يمزج بين 
الهوية  على  للحفاظ  التربوية  وظيفته 
الترفيهية وفق مناهج  الوطنية ووظيفته 
مبسطة لفهم عناصر التراث والتاريخ. 

من  األول  الشطر  أشغال  توشك 
مشروع الطريق المزدوج الذي يربط 
ميناء وهران بالطريق السيار شرق-

يدخل  أن  على  نهايتها  على  غرب 
حيز الخدمة قبيل انطالق الطبعة الـ 
19 أللعاب البحر األبيض المتوسط 
المقررة هذه الصائفة، حسبما استفيد 

لدى مديرية األشغال العمومية.
فإن  المصدر  ذات  الى  استنادا  و 
أشغال تجسيد هذا الشطر الممتد على 
كلم   26 مجموع  من  كلم   8 مسافة 
لميناء  المزدوج  الطريق  لمشروع 
وهران تسير بوتيرة متسارعة وهي 
حاليا في مرحلة تعبيد الطريق على 
يونيو  شهر  الخدمة  حيز  يدخل  أن 
الطبعة  انطالق  قبيل  أي  المقبل 
األبيض  البحر  أللعاب  الـ19 
عاصمة  ستحتضنها  التي  المتوسط 
يونيو   25 من  الجزائري  الغرب 
جهته,  من  القادمين.  يوليو   6 إلى 
الطاهر  للنقل,  المحلي  المدير  أبرز 
هذا  باستالم  أنه  لـ/وأج,  حقاص, 
الطريقين  إلى  يؤدي  الذي  الشطر 
االجتنابيين رقم 4 و5 سيتم إضفاء 
التي  الشاحنات  لحركة  أكبر  سيولة 

القديم  الطريق  عبر  الميناء  تقصد 
والتي تقدر حاليا ب 1.500 شاحنة 
آالف   3 إلى  ترتفع  أن  على  يوميا 
توسعة  مشروع  دخول  مع  شاحنة 
نهائي الحاويات لميناء وهران حيز 
من  األول  الشطر  يشمل  و  الخدمة. 
كل  في  أروقة  ثالثة  المشروع على 
المشروع عرف  أن  العلم  مع  اتجاه 
الصعبة  األرضية  بسبب  تأخرا 
مشاكل  جانب  إلى  للبحر  والمحاذية 
تقنية كانزالق التربة وغيرها والتي 
المديرية  وفق  نهائيا,  بها  التكفل  تم 
للتذكير  العمومية  لألشغال  المحلية 
فقد استفاد المشروع مؤخرا من مبلغ 
انجاز  أشغال  إلتمام  دج  مليار   14
الطريق المزدوج واستكمال األشغال 
كبير  بشكل  ساهم  مما  نهائية  بصفة 
أجاله  في  لتسليمه  وتيرتها  دفع  في 
المحددة, كما أشير إليه. و قد بلغت 
نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي 
يتكفل بتجسيده مجمع جزائري تركي 
بـ  قدرت  إجمالية  بتكلفة  )ماكيول( 
40 مليار دج أزيد من 92 بالمائة.
واج

 ورقلة :

 اإبرام اتفاقية تعاون 
بني املدر�ضة العليا 
لالأ�ضاتذة وجامعة 

قريو�ضن برتكيا
أبرمت اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا 

لألساتذة بورقلة و جامعة قيرسون )تركيا ( من 
أجل تعزيز التعاون و الشراكة العلمية وتبادل 

الخبرات بين الطلبة وهيئات التدريس بين 
هاتين المؤسستين للتعليم العالي, حسبما علم من 

مسؤولي المدرسة العليا لألساتذة.
وحضر مراسم توقيع هذه االتفاقية, التي جرت 

مؤخرا, مدير المدرسة العليا لألساتذة فوزي 
بن إبراهيم عن الجانب الجزائري و الدكتور 
علي يلماز ممثال لمدير جامعة قيرسون عن 

الجانب التركي, إلى جانب حضور مدير جامعة 
قاصدي مرباح محمد الطاهر حليالت و أعضاء 

من الطاقم اإلداري و البيداغوجي للمدرسة 
و أعضاء من هيئة التدريس بجامعة قيرسون 

بتركيا, مثلما صرح لوأج, مدير المدرسة فوزي 
بن إبراهيم. وتندرج هذه االتفاقية في إطار 
التعاون و التبادل في مجال التعليم العالي و 

البحث العلمي, حيث سيتم في المرحلة األولى 
تبادل الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالي 

اللغتين العربية و اإلنجليزية لتشمل  تخصصات 
أخرى مستقبال, مثلما شرح ذات المسؤول. 

كما ستسمح أيضا بتشجيع و تدعيم الكفاءات 
و الباحثين و الطلبة بما يساعد في ترقية 

المستويات العلمية بهاتين الجامعيتين, مثلما 
أشير إليه.

س.ز

يعد متحف الطفل الواقع بحديقة احلرية �صارع كرمي بلقا�صم, باجلزائر العا�صمة, 

ف�صاءا معرفيا وترفيهيا من�صجما لتعريف هذه الفئة من اجلمهور مبختلف عنا�صر املوروث 

الثقايف الوطني ال�صيما من خالل جمموعة الدمى التي تعطي �صورة �صاملة عن ثراء اللبا�س 

التقليدي اجلزائري والعاملي.
واأج
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ن�صائح عامة للعناية بالنباتات املنزلية 

  توجد أنواع من الطعام تساعد على تقوية 
الذاكرة وزيادة التركيز، ومنها: 

 • الكافيين: يُمكن أن يزيد النشاط ويُساعد 
على زيادة التركيز، وهو موجود في القهوة 

ومشروبات الطاقة وفي بعض األدوية، و يزيد 
الكافيين من اليقظة، ولكّن تأثيره غير دائم 

وقصير األجل، واإلكثار منه قد يجعل الشخص 
غير مرتاح وغاضب. 

 • الجلوكوز: هو مصدر الوقود األفضل 
للدماغ، ولهذا فإّن كوباً من عصير البرتقال أو 
أي نوع عصير فاكهة آخر يُمكن أن َيزيد من 
فعاليّة الذاكرة قصيرة المدى والتفكير والقدرة 
العقلية، ولكّن اإلكثار منه قد يُسبّب أمراض 

القلب، وغيرها من المشكالت. 
 • أغذية من المهم تناولها في وجبة اإلفطار: 
وجدت الدراسات أّن تناول وجبة اإلفطار من 

الُممكن أن يُحّسن الذاكرة؛ حيث إّن الطالب 
الذين يتناولون وجبة اإلفطار يكون أداؤهم 

أفضل من أولئك الذين ال يتناولونها، أما وجبة 
اإلفطار المثالية فيجب أن تحتوي على الحبوب 

الكاملة من األلياف الغنية، ومنتجات األلبان، 
والفواكه، ولكن من المهم عدم اإلكثار من 
الطعام فقد وجد الباحثون أيضاً أّن وجبات 

اإلفطار ذات السعرات الحرارية العالية تُعيق 
عمليّة التركيز. 

 • السمك: هو مصدر البروتين واألحماض 
الدهنية التي تقوي عمل الدماغ وتغذيه، وقد 
ارتبط إتباع نظام غذائي يحتوي مستويات 
عالية من األسماك بانخفاض نسبة النسيان 

ومخاطر السكتة الدماغيّة، باإلضافة إلى ذلك، 
فإن تناول األسماك يلعب دوراً حيوياً في تقوية 

الذاكرة خاّصًة مع التقدم   في السن، ولصحة 

أفضل للدماغ والقلب يفّضل تناول حصتين من 
األسماك أسبوعياً. 

 • تحديد جرعة يومية من المكسرات 
والشوكوالتة: إّن المكسرات والبذور هي 

مصادر لفيتامين هـ المضاد لألكسدة، 
والشوكوالتة الداكنة أيضاً فيها خصائص مضادة 
لألكسدة، وهي تحتوي على المنّشطات الطبيعيّة 

التي تعزز التركيز مثل الكافيين، إّن أوقية في 
اليوم من المكسرات والشوكوالتة الداكنة تجعل 

الجسم يحصل على الفوائد التي يحتاج إليها.
 •  األفوكادو والحبوب الكاملة للنظام الغذائي: 

يعتمد كّل عضٍو في الجسم على تدفق الدم 
وخاّصة القلب والدماغ، وبالتالي وجود نظام 
غذائي يحتوي على كميٍّة عالية من الحبوب 
الكاملة والفواكه مثل األفوكادو مثاًل يمكن 

أن يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب، 

وانخفاض الكولسترول المرضي، وأيضاً 
األفوكادو يحتوي على الدهون الجيّدة، والدهون 

األحادية غير المشبعة التي تساعد على تدفق 
الدم الصحي في الجسم.

 •  التوت: بيّنت البحوث التي تّم إجراؤها 
على الحيوانات المخبرية أّن التوت قد يساعد 
على حماية الدماغ، ويمكن أن يقلّل من آثار 

المشكالت المتعلقة بالعمر مثل مرض الزهايمر، 
وتظهر الدراسات أيضاً أّن الوجبات الغنية 

بالتوت تُحّسن من وظيفة التعلم وقوة العضالت 

لدى الفئران التي تعاني الشيخوخة، مّما َيجعلها 
ُمتساوية عقليا للجرذان األصغر سنّاً.

 •  االتّزان في تناول األطعمة: إذا كاَن النظام 
الغذائي الُمتّبع َيفتقر إلى الَعناصر الغذائيّة 
األساسيّة فإنّه يُمكن أن يضّر بالُقدرة على 

التركيز، كما أّن كميّة الطعام يُمكن أيضاً أن 
تؤثّر على التركيز؛ حيث إّن اإلكثار من الطعام 
قد يجلب الشعور بالتعب، ولذا يجب إتباع نظاٍم 

غذائي متوازن وصحّي ليستفيد منه العقل ألعلى 
درجة.

  حياة م�صباحي

توجد العديد من الطرق التي يمكن إتباعها للحدِّ من اإلصابة بعدوى الديدان، ومنها ما يأتي:
 • غسل اليدين جيِّداً قبل تحضير الطعام، وبعد استخدام المرحاض.

 •  االلتزام بقصِّ أظافر اليدين بانتظام.
 •  تعليم الطفل وتشجيعه على ترك عادة مصِّ األصابع، أو حكِّ المناطق السفليَّة من الجسم. 

ة للطفيليَّات في حال إصابة أحد األفراد بديدان البطن.    • تلقِّي جميع أفراد العائلة األدوية المضادَّ
 • االلتزام بغسل مالبس وبياضات سرير المصاب بديدان البطن بالصابون والماء الساخن يوميّاً 

ة أيام. حتى بعد تلقِّي العالج بعدَّ
ص لألطفال بانتظام.  •  االلتزام بتنظيف مقعد المرحاض والمقعد الُمخصَّ

ل بأن يكون   •  تشجيع الطفل على االستحمام بشكل يومي، ويجب التنويه إلى أنَّ االستحمام يُفضَّ
صباحاً، وذلك ألنَّ االستحمام صباحاً يساعد على إزالة البيوض بشكل أفضل.

 •  تنظيف األرضيَّات في المنزل، وذلك إلزالة البيوض في حال تواجدها عليها.
 •  تنظيف األسطح في المنزل والتي يمكن لألطفال لمسها مثل مقابض األبواب.

 •  تنبيه الطفل على عدم تناول األطعمة التي سقطت على األرض.
 •  يُنصح بطهى اللحوم واألسماك والدواجن على درجة حرارة مناسبة وعدم السماح للطفل بتناولها 

نيئة.
 •  يُنصح بغسل وتقشير الخضروات والفاكهة بشكل جيد.

 و�صفات للتخّل�ص من 

رائحة الفم الكريهة 

جمال 

ور�صاقة

اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

 يُعرف مصطلح جنين صغير بالنسبة لسن الحمل بصغر حجم الجنين عن المعدل المعتاد لألجنة 
بنفس عمر الحمل، وغالباً ما يُعزى ذلك لوجود مشاكل تتسبب بتحديد نمو الجنين داخل الرحم، 

نتيجة عدم وصول كميات كافية من الغذاء واألكسجين إلى الجنين أثناء نموه، ويمكن بيان األسباب 
المرضية المرتبطة بصغر حجم الجنين على النحو اآلتي:

 العوامل المتعلقة بصحة األم: قد ينتج تحديد النمو داخل الرحم عن إصابة األم ببعض االضطرابات 
الصحية، ويمكن بيان هذه األسباب من خالل ارتفاع ضغط الدم أو االضطرابات القلبية، أمراض 

الكلى أو الرئتين، فقر الدم المنجلي، أو غيره من أنواع فقر الدم، العدوى مثل: الزهري، والفيروس 
م الخاليا، والحصبة األلمانية، وداء المقوسات وغيرها. مضخِّ

العوامل المتعلقة بالمشيمة والرحم: يمكن بيان العوامل المتعلقة بالمشيمة والرحم والمؤدية لصغر 
حجم الجنين من خالل إصابة األنسجة المحيطة بالجنين بالعدوى، انخفاض التروية الدموية للمشيمة 
والرحم، انزياح المشيمة؛ والتي تُتمثل باتصال المشيمة بالجزء السفلي من الرحم و انفصال المشيمة 

عن الرحم. 
العوامل المتعلقة بالجنين يمكن بيان العوامل المتعلقة بالجنين والُمسبِّبة لصغر حجمه من خالل 

حدوث اختالالت كرموسومية لدى الجنين، اإلصابة بالتشوهات واالضطرابات الخلقية، الحمل بأكثر 
من جنين واحد، إصابة الجنين بالعدوى.

�صحتك

تدابير 

منزلية

 ن�صائح واإر�صادات ملنع انت�صار 

الديدان عند الأطفال

 اأ�صباب مر�صية ل�صغر حجم اجلنني

اأغذية ت�صاعد على زيادة الرتكيز

 كيفية القضاء على الصراصير بدون مبيدات
 • استخدام أوراق الغار يُمكن استخدام أوراق الغار 
كوسيلة للقضاء على الصراصير، ومنع دخولها إلى 
المنزل؛ وذلك ألّن الصراصير تكره رائحة أوراق 

الغار، ويكون ذلك من خالل وضع أوراق الغار 
الطازجة، أو الُمجفَّفة في أرجاء المنزل جميعها، 
وعند مداخله، األمر الذي يُؤّدي إلى َمنع اقتراب 

الصراصير، ومغادرتها المنزل؛ بحثاً عن مكان 
آخر لها.

 •  استخدام القهوة تُعتبر القهوة من المواد 
الطبيعية التي من الممكن استخدامها؛ للتخلُّص من 
الصراصير؛ فهي تَُعدُّ ماّدة جذب لها على الرغم 
من أّن الكافيين ما زال موضوعاً للنقاش حول ما 
إذا كان الطعم هو ما تنجذب إليه الصراصير، أم 

الرائحة، علماً بأنّه يُمكن استخدامها عن طريق 
إضافة مسحوق البُّن في أوعية من المياه، وَوضعها 

في أماكن قابلة لوصول الصراصير إليها، 
كالجوارير مثاًل.

رق  م األقمشة من الطُّ م األقمشة يُعتبر ُمنعِّ  •  ُمنعِّ
الفّعالة في قتل الصراصير، والتخلُّص منها، علماً 

بأّن الصراصير تتنّفس من خالل جلودها، حيث 
م األقمشة، وغيره من المواّد على  يساعد ُمنعِّ

التسبُّب في اختناقها، وَمنعها من التنفُّس، ويُمكن 
م  استخدامه عن طريق إضافة ثالث ِحَصص من ُمنعِّ
األقمشة، مع ِحّصتين من الماء، ووضع المزيج في 

زجاجة رذاذ، ثّم رّش المحلول على أماكن وجود 
الصراصير، وأماكن اختبائها.

 •  استخدام الماء والصابون يُعتبر استخدام محلول 
رق الفّعالة، والسهلة؛  الماء، والصابون من الطُّ

للقضاء على الصراصير؛ حيث يُمكن استخدامه من 
خالل إضافة القليل من الصابون مع كّمية كافية من 
الماء، ووضع المزيج في علبة رذاذ، حيث يتّم رّج 

العلبة جيّداً؛ ليختلط الماء بالصابون، ثّم يتّم رّش 
المزيج على الصرصور مع التركيز على منطقة 
ل الصابون طبقة رقيقة  الرأس، أو البطن؛ إذ يُشكِّ
تساعد على غلق َمساّم التنفُّس لدى الصرصور، 

مّما يُؤّدي إلى اختناقه، وبالتالي مكافحته، والقضاء 
عليه.

 • وصفة ماء الورد والقرنفل وبيكربونات الصودا: تُحّضر 
الوصفة بوضع 200 مليغرام من ماء الورد في ِقدر على ناٍر 
هادئة، ثّم تُضاف إليه ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، 

وملعقة كبيرة من القرنفل المطحون جيداً، وتُحرك جميع 
المكونات إلى أْن يبدأ المزيج بالغليان، بعدها يُرفع عن النّار، 

ويُوضع جانباً إلى أْن َيبرد ويُعبأ في زجاجٍة نظيفة، أّما طريقة 
استخدامه فتتم بالمضمضة بمكّونات قليلة كل صباح فور 

االستيقاظ من النوم.
 •  النعناع والبقدونس: وهما من األعشاب الطبيعيّة ذات 

المفعول القوي في تخفيف االلتهابات ومقاومة الجراثيم إضافًة 
لقدرتهما على تخليص الفم من رائحته الكريهة، ويتُم تحضير 

محلوٍل منهما بغلي كلٍّ من النعناع والبقدونس بكمية من الماء، 

ومن ثم تصفية الماء واستخدامه مرتين يومياً بالمضمضة به. 
 • زيت الزيتون: ويتم استخدامه بوضع قطرات منه على 
اإلصبع ومن ثم تدليك اإلصبع باللثة واألسنان لمدة خمس 

دقائق، ومن ثّم المضمضة بالماء الصافي؛ هذه الوصفة أوجدت 
نتائج مذهلة في التخلص من الرائحة الكريهة للفم في مدٍة 

زمنيٍة قصيرة؛ فزيت الزيتون قادٌر على قتل جميع الجراثيم 
المتواجدة بين األسنان وعلى اللثة.

 •  الليمون والماء والملح: تُحّضر الوصفة بعصِر ِنصِف 
حبِة ليمون، ثم تُضاف للعصير نصف ملعقٍة صغيرٍة من 

الملح ونصُف كوٍب من الماء، وبعدها يُستخدم السائل الناتج 
كمضمضٍة يومية.
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تلقى روبرتو مانشيني، المدير 
األنباء  بعض  إليطاليا،  الفني 
منتخب  تدريبات  خالل  السيئة 
استعدادا  التحضيرية  بالده 
األربعاء  األرجنتين،  لمواجهة 
"كأس  بطولة  في  المقبل، 

األبطال".
اإليطالي  المنتخب  وفاز 
توج  فيما  أوروبا،  أمم  بلقب 
أمريكا،  لكوبا  بطال  "التانغو" 

كأس  في  المنتخبان  ليلتقي 
أمريكا  أوروبا  "كأس  األبطال 

الجنوبية".
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، 
إيطاليا،  منتخب  تدريبات  أن 
شهدت  أمس،  أجراها  التي 
حيث  روما  نجوم  انضمام 
المعسكر  بدء  عن  تأخروا 
نهائي  في  مشاركتهم  بسبب 

دوري المؤتمر األوروبي.

كين،  مويس  أن  وأضاف 
والحارس سيريجو، لم يشاركا 
بسبب  التدريبية،  الحصة  في 
أنه سيتم  إلى  اإلصابة، مشيرا 
الجهاز  قبل  من  حالتهما  تقييم 

الطبي للمنتخب.
إراحة  قرر  قد  روبرتو  وكان 
احترازي،  كإجراء  جورجينيو 
جيانلوكا  الثنائي  يعمل  فيما 
فيراتي  وماركو  كابراري 

انفراد،  وعلى  شخصي  بشكل 
يوم  مشاكل  من  عانيا  حيث 

السبت الماضي.
يشار إلى أن مانشيني يعاني من 
المنتخب  العبي  بعض  غياب 
بسبب  والمهمين  األساسيين 
شيرو  مثل  مختلفة  إصابات 
بيراردي  دومينيكو  إيموبيلي، 

بجانب أندريا بينامونتي.
الوكاالت

كشفت صحيفة "يوروسبورت" عن نتائج الجلسة التي جمعت بين 
ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، والفرنسي زين 

الدين زيدان، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا.
مهمة  ليتولى  زيدان،  مع  التعاقد  بشدة  الخليفي  ناصر  ويرغب 
األرجنتيني  الحالي  للمدرب  خلفا  جيرمان،  سان  باريس  تدريب 
 49 العمر  من  البالغ  الفرنسي،  يتول  لم  إذ  بوكيتينو،  ماوريسيو 
عاما، تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد اإلسباني، في 

نهاية الموسم الماضي.
زيدان  الدين  زين  إن  لها،  تقرير  في  العالمية،  الصحيفة  وقالت 
المدرب  أن  مؤكدة  جيرمان،  سان  باريس  نادي  تدريب  رفض 

من  بالرغم  الباريسي،  الفريق  بمشروع  مقتنع  غير  الفرنسي 
التجديد لمواطنه كيليان مبابي في صفقة مدوية للنادي الفرنسي، 

كان المنافس األول فيها فريق ريال مدريد.
في  أشارت  قد  اإلسبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  صحيفة  وكانت 
وقت سابق، إلى أن نادي باريس سان جيرمان يجهز على طاولة 
مليون   25 قيمته  تبلغ  لـ"زيدان"،  تاريخيا  عرضا  المفاوضات 
يورو في الموسم، األمر الذي من شأنه أن يضع المدرب الفرنسي 
على رأس قائمة األعلى أجرا في العالم متفوقا على األرجنتيني 
دييغو سيميوني، الذي يحصل على 24 مليون يورو في الموسم، 

من أتلتيكو مدريد.

لم يقتنع بالعمل في م�شروع �لبي �أ�س جي

زيدان يحدد موقفه بعد جل�صة مع نا�صر الخليفي

بعد فوزهم في �لنهائي على ح�شاب ليفربول

نجوم ريال مدريد يحتفلون 
باللقب الـ14 بدوري الأبطال

 
بدأ نجوم ريال مدريد االحتفال مع جماهيرهم، في شوارع العاصمة اإلسبانية 
مدريد، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول اإلنجليزي 

)1-0(، على ملعب فرنسا الدولي.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، على 

حساب ليفربول اإلنجليزي، بعد أن فاز الفريق الملكي على "الريدز" في نهائي 
كييف عام 2018، ليرفع رصيده إلى 14 لقبا في البطولة القارية المرموقة.

ومر احتفال نجوم ريال مدريد بلقبي الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا، 
بعدة محطات وسط تجمع جماهيري تاريخي في محيط ملعب "سانتياغو 

برنابيو"، وكانت المحطة األولى، الحتفاالت العبي ريال مدريد بالثنائية في 
"كاتدرائية المودينا" في قلب العاصمة مدريد، حيث ألقى فلورنتينو بيريز كلمة 

شكر لالعبيه.
وقال بيريز في كلمته المختصرة: "هذه المجموعة من الالعبين هي مرجع 

للعالم بأسره، كل نجاحاتنا مكرسة لشركائنا ومعجبينا".
وكانت آخر محطات احتفال نجوم ريال مدريد في العاصمة اإلسبانية، في 

ملعب "سانتياغو برنابيو" في حضور جماهيري ضخم وبخطابات حماسية من 
قادة الفريق.

تياغو يوجه ر�شالة لجماهير ليفربول

ليفربول يحتفل بكاأ�صيه على 
متن حافلة مك�صوفة

جاب العبو نادي ليفربول والجهاز الفني، شوارع مدينة ليفربول البريطانية، 
على متن حافلة مكشوفة، وبحوزتهم كأس االتحاد اإلنجليزي وكأس الرابطة 

اإلنجليزية لكرة القدم.
واحتشد اآلالف من جماهير ليفربول، لالحتفال بفريقهم الذي اختتم موسمه، 

بخوض لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، رغم مرارة 
الهزيمة، وخسر "الريدز" لقب دوري األبطال أمام ريال مدريد بهدف من دون 

رد، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب فرنسا الدولي.
وأنهى ليفربول الموسم )2021-2022( بالتتويج بلقبي الكأس المحليتين، 

واللتين حققهما على حساب تشيلسي بركالت الترجيح، واحتل المركز الثاني في 
الدوري اإلنجليزي الممتاز، برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط، 

عن البطل مانشستر سيتي.
من جهته، وجه اإلسباني تياغو ألكانتارا، رسالة لجماهير الريدز بعد 

االحتفاالت ببطولتي كأس الرابطة اإلنجليزية وكأس االتحاد اإلنجليزي.
ونشر ألكانتارا صورة من االحتفاالت، التي جرت في شوارع مدينة ليفربول، 

وعلق عليها قائال: "ليفربول.. هذا يعني الكثير، شكرا لكم".
وفشل اإلسباني، أمس، في معادلة إنجاز األسطورة الهولندي كالرنس 

سيدورف، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة، علما بأنه فاز 
بالبطولة من قبل مع برشلونة وبايرن ميونخ.

للتفرغ لمن�شبه كمدرب لمنتخب �لنم�شا

الألماني رانجنيك يتخلى عن 
من�صبه م�صت�صارا لمان�ص�صتر يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد االنجليزي لكرة القدم، أن األلماني رالف رانجنيك 

لن يتولى منصبا استشاريا في النادي، كما كان مقررا بسبب متطلبات عمله 
الجديد مدربا لمنتخب النمسا.

وتولى رانجنيك مهمة تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، خلفا 
للنرويجي أولي غونار سولشير، واكتفى فريق "الشياطين الحمر" تحت قيادته 

بالمركز السادس في الدوري االنكليزي الممتاز "البريمير ليغ".
وكان من المتوقع حسب االتفاق بين رانجنيك، البالغ من العمر 63 عاما، 

وبين مانشستر يونايتد أن يعمل مستشارا للنادي لسنتين إضافيتين، لكن االتحاد 
النمساوي تعاقد معه ليتولى مهمة تدريب منتخب بالده.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: "نريد توجيه الشكر إلى رالف رانجنيك 
على الجهود التي بذلها خالل توليه منصب المدرب الموقت للفريق على مدى 

األشهر الستة األخيرة"، وأضاف "باالتفاق بين الطرفين، سيقوم رالف بالتركيز 
فقط على منصبه الجديد مدربا لمنتخب النمسا، ولن يتولى منصبا استشاريا في 

مانشستر يونايتد".
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تدريبات �أم�س عرفت عودة العبي نادي روما

الإ�صابات ت�صرب اإيطاليا قبل مواجهة الأرجنتين

المدير  إلرضاء  برشلونة  إدارة  تسعى   
الفني للفريق، تشافي هيرنانديز، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية، وحسب صحيفة "موندو 
ديبورتيفو"، فإن تشافي يرى أن التعاقد مع 
ليس  تشيلسي،  مدافع  كريستنسن  أندرياس 
في  آخر  لضم العب  ويسعى  للفريق،  كافًيا 

الخط الخلفي.
وأشارت إلى أن األهداف الرئيسية لبرشلونة 
)إشبيلية(  كوندي  جول  هما  الميركاتو،  في 
وكاليدو كوليبالي )نابولي(، لكن هناك معركة 
شرسة على الصفقتين في سوق االنتقاالت، 
اتفاق شفهي مع  لديه  وأوضحت أن كوندي 
تشيلسي، وسيساعد بيع النادي اللندني على 

تسريع المفاوضات حول الصفقة.
برشلونة  نجم  فاتي  أنسو  أكد  جهته،  من 
صفوف  في  البقاء  يتمنى  أنه  الشاب، 
مؤكًدا  الكروية،  مسيرته  طوال  البلوغرانا 
باريس  اهتمام  عن  شيء  أي  يعرف  ال  أنه 

سان جيرمان لضمه.
نقلتها صحيفة  فاتي، خالل تصريحات  وقال 
"موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، رًدا على اهتمام 
باريس سان جيرمان بالتعاقد معه: "الحقيقة ال 
بها  يعتني  األشياء  "هذه  وأضاف:  أعرف"، 
عن  أخبرتهم  البداية  ومنذ  وأسرتي،  وكيلي 
هدفي، وهو البقاء في النادي، أريد أن أمضي 

مسيرتي الكروية كلها هنا في برشلونة".

يُذكر أن فاتي صاحب الـ19 عاما، قد وقع 
 ،2027 صيف  حتى  برشلونة  مع  عقًدا 
ويضع  يورو،  مليار  بقيمة  جزائي  بشرط 
حقبة  ليقود  فاتي  على  اآلمال  برشلونة 
البلوغرانا بعد ليونيل ميسي بجانب مايسترو 

خط الوسط بيدري.
لعنة  السنوات األخيرة من  فاتي في  وعانى 
عن  كبير  بشكل  عطلته  التي  اإلصابات 
في  ولعب  الكتالوني،  الفريق  مع  المشاركة 
ولمدة  فقط  مباراة   14 المنتهي،  الموسم 
أهداف   6 تسجيل  في  وساهم  دقيقة،   538

وصنع هدفا.
الوكاالت

فاتي يرد على �هتمام �شان جيرمان

بر�صلونة يخو�ض معركة �صر�صة لإر�صاء ت�صافي



أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، ان 
أبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمام العناصر 

األكثر جاهزية، تحسبا للمقابلتين األولى 
والثانية، من تصفيات كاس إفريقيا لألمم 

2023، المقررتين على التوالي يومي 4 
جوان أمام أوغندا بملعب 5 جوان و 8 

جوان ضد تنزانيا بدار السالم، والتي قال 
أنه عازم على تحقيق الفوز فيهما لدخول 

التصفيات بقوة.
وصرح بلماضي، خالل ندوته الصحفية 
التي عقدها أمس بسيدي موسى: »لدينا 

مقابلتين تصفويتين علينا الفوز بهما والتأهل 
في أقرب فرصة، سنحضر بأفضل ما 

يكون من أجل المباراتين المقبلتين، بدءا 
بمباراة أوغندا التي لن تكون سهلة عكس 

ما يتوقعه البعض، أوغندا منتخب جيد، 
حقق نتائج ايجابية مؤخرا، وال يستقبل 

الكثير من األهداف، ما يجعل األمور 
صعبة، المستوى أصبح جد متقارب ال 

توجد منتخبات صغيرة اليوم، والمنتخبات 
التي كانت تعتبر كبيرة تسجل تعثرات مثلما 

حدث لنا مؤخرا«.
وأضاف ذات المتحدث: »أبواب المنتخب 

تبقى مفتوحة أمام العناصر التي تتمتع 
بالجاهزية واللياقة، واألسماء الجديدة 

التي التحقت بالمنتخب تستحق مكانتها في 
المجموعة ».

وعند تطرقه الى غياب قائد الخضر رياض 
محرز بسبب اإلصابة، أوضح الناخب 

الوطني انه: »تلقى تقريرا طبيا من فريقه 
مانشستر سيتي يؤكد فيه تعرض محرز 

إلصابة، ال يمكنني التعليق بدقة على طبيعة 
اإلصابة التي يعاني منها محرز، لكن 

يمكنني القول انه ال يحق لي أن اجبر أي 

العب على اللعب، لقد تركت دائما القرار 
النهائي لالعب، األكيد اّن هناك عالقة ثقة 

بين الالعبين وأنديتهم ».
ولمح الناخب الوطني، إلمكانية عودة 

المهاجم أندي ديلور، للمنتخب الوطني في 
المستقبل القريب، حين قال: »إن شاء الله 
مع مرور الوقت ستعود األمور لمجاريها«

كما أبدى الناخب الوطني رغبته في خوض 
مباراة ودية، بعد مواجهتي تصفيات الكان: 

»نتمنى أن نحظى بفرصة خوض مباراة 
ثالثة، بعد مواجهتي أوغندا وتنزانيا، 

األمور ليست سهلة في برمجة مباريات 
ودية، لكن سيكون ذلك مفيدا لنا، خاصة 

بالنسبة للمستقدمين الجدد الذين نريد 
اختبارهم في ظروف مريحة تمكنهم من 

اظهار امكانياتهم الحقيقية«.
أمير.ل

اأنهى الجدل بخ�ضو�ص غياب محرز واأبقى الأبواب مفتوحة لديلور، بلما�ضي

»علينا الفوز امام اأوغندا وتنزانيا ونعمل 
على اختبار الالعبين الجدد في مباراة ودية«

وزارة ال�ضباب والريا�ضة و�ضعت �ضروط اقتنائها

تذاكر مباراة الجزائر- اأوغندا تباع اإلكترونيا لأول مرة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أمس، أن تذاكر المباراة التي 

ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره األوغندي أوغند في إطار الجولة 
األولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ستباع ألول مرة 

إلكترونيا عبر منصة خاصة.
وحسب بيان للوزارة: تحسبا لمباراة منتخبنا الوطني ضد فريق 

اوغندا، هذا السبت 04 جوان 2022 على الساعة الثامنة مساءا 
)20سا00( بملعب 05 جويلية األولمبي في إطار الجولة األولى 

من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إجراؤها بكوت 
ديفوار، تعلن وزارة الشباب والرياضة ان عملية بيع كل التذاكر 

الخاصة بهذا اللقاء ستكون وألول مرة مباشرة عبر المنصة 
االلكترونية، وهذا ابتداء من نهار االثنين 30 ماي 2022 ابتداء 

من الساعة الثالثة زواال )15سا00(.

وأضاف البيان: هذا اإلجراء سيسمح لكل المناصرين المتواجدين 
عبر كامل التراب الوطني والراغبين في حضور هذه المقابلة من 

اقتناء التذاكر االلكترونية مباشرة عبر هذه المنصة الرقمية.
لإلشارة أيضا، أن كل مناصر يرغب في اقتناء أكثر من تذكرة 
»العدد الذي يرغب فيه« يمكن له ذلك بشرط إدخال اسم ولقب 
صاحب التذكرة كون كل التذاكر شخصية ويمكن االطالع على 

كيفية اقتناء التذاكر على مستوى الفيديو التوضيحي بالمنصة 
الرقمية.

وأوضح البيان في األخير، تذكير وزارة الشباب والرياضة إلزامية 
تقديم بطاقة التعريف الوطنية قبل دخول الملعب، حتى يتسنى التأكد 

من هوية كل مناصر.
ق.ر

09الثالثاء 31  ماي 2022 املـوافق لـ 30 �ضوال 1443 هـ   ريا�ضي

 www.elraed.dz

امري �ضعيود مينح الطائي الفوز امام مت�ضدر 

البطولة ال�ضعودية وي�ضرح:

»الإطاحة بالحتاد خطوة اإيجابية 
ل�ضمان البقاء يف دوري املحرتفني«

 
أكد الدولي الجزائري أمير سعيود، نجم نادي الطائي السعودي، أن الفوز الذي 

حققه فريقه اول أمس أمام ضيفه اتحاد جدة بهدف لصفر، ضمن الجولة 28 من 
الدوري السعودي، خطوة لضمان للبقاء في المسابقة.

وقال سعيود، في تصريح لقنوات »أس أس سي« السعودية: »الحمد لله، أهدي 
هذا الفوز لجمهور الطائي وجميع الالعبين والجهاز الفني واإلداري ومجلس 

اإلدارة، قدمنا مجهودات كبيرة«.
وأضاف صاحب الهدف الوحيد: »كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي كاالتحاد 

يملك العبين على أعلى مستوى، وفي األخير وفقنا وحصدنا الثالث نقاط 
الغالية، لم نلتفت لألحاديث الكثيرة حول المباراة، لكن كنا مركزين بشكل كبير 

على اللعب، مثل كل مبارياتنا، والمواجهة لم تكن سهلة، وقدمنا مجهودات 
كبيرة«.

وواصل العب شباب بلوزداد السابق: »الفوز على االتحاد خطوة لضمان البقاء 
بدوري المحترفين، ونبارك لجميع محبي الطائي، جمهورنا يعطينا دفعة معنوية 

كبيرة ويساندنا ويدعمنا بشكل قوي منذ البداية وحتى النهاية ولم نخيب ظنهم، 
وفي النهاية نتمنى لالتحاد التوفيق«.

وكان سعيود قد أهدى فريقه الطائي فوزا ثمينا ِبهدف لِصفر على الضيف 
ومتصّدر جدول الترتيب نادي االتحاد، لحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة 

السعودية، حيث تمكن صانع األلعاب الجزائر من هز الشباك في الدقيقة الـ 
51ن رافعا رصيده إلى 5 أهداف بزي نادي الطائي، في البطولة السعودية 

للموسم الحالي، وبهذا الفوز، يحتل الطائي المركز التاسع برصيد 34 نقطة، 
بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

بن دبكة يعود للمناف�ضة ويطمئن بلما�ضي

�ضوداين ي�ضاب ويغيب عن 
املنا�ضفة لأ�ضبوعني على الأقل

تعرض الدولي الجزائري هالل العربي سوداني، العب فريق ضمك السعودي، 
إلى اإلصابة في رأسه أثناء مباراة الفتح، أمس األول، والتي جرت بين الفريقين 

ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وغادر سوداني الملعب عند الدقيقة الـ 53 بعد اصطدامه بأحد العبي الفتح، 

وأجريت له اإلسعافات األولية في الملعب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث 
احتاج جرحه ثمانية غرز، ومنح الالعب راحة لمدة أسبوعين من أجل التعافي 

من اإلصابة، حسبما أكدته المواقع اإلعالمية السعودية أمس.
وعرفت هذه المباراة مشاركة الحارس مصطفى زغبة أساسيا مع فريقه ضمك، 

مثلما هو الشأن لِمتوسط الميدان سفيان بن دبكة في نادي الفتح والذي وجه 
رسالة طمئن من خاللها الطاقم الفني للمنتخب الوطني وعلى راسمه المدرب 
جمال بلماضي، يؤكد فيها شفاؤه التام من اإلصابة التي تعرض لها األسبوع 

الماضي، وخسر فريق ضمك في هذه المباراة ِبثالثية نظيفة.
وسنحت لسفيان بن دبكة العب الفتح فرصة لتسجيل هدف ثالث حينما سدد بقوة 

من على يسار منطقة الجزاء بالدقيقة 33 ولكن الحارس تصدى لها، وحاول 
ضمك تقليص النتيجة بالدقائق المتبقية لكن محاوالته باءت بالفشل، لينتهي 

الشوط األول بتفوق فتحاوي على ضمك 2_0.

اأكد م�ضاركة 26 دولة يف األعاب البحر 

الأبي�ص املتو�ضط، �ضبقاق

»�ضن�ضرع يف ا�ضتقبال الوفد الأجنبية 
بداية من الـ19 من جوان املقبل«

 

سيتم الشروع في استقبال الوفود األجنبية المشاركة في تظاهرة ألعاب البحر 
المتوسط المقرر اقامتها بوالية وهران، بداية من 19 جوان المقبل، حسبما 

كشف وزير الشباب الرياضة، عبد لرزاق سبقاق أمس.
وأكد الوزير سبقاق في تصريحات صحفية أنه سيشرع في استقبال الوفود 

األجنبية ابتداء من يوم 19 جوان المقبل على أن تكون كل الوفود حاضرة في 
يوم 24 من نفس الشهر، مشيرا إلى إن 26 دولة أعلنت مشاركتها في التظاهرة 

وهو عكس ما تم الترويج له، مشيرا إلى جاهزية كل الهياكل التي تم إنجازها 
الحتضان التظاهرة.

للتذكير تحتضن والية وهران، الدورة الـ19 أللعاب البحر األبيض المتوسط 
في الفترة الممتدة بين 25 جوان و 6 جويلية المقبل بمشاركة أكثر من 4500 

رياضي في 24 اختصاصا.
ق.ر

البطولة الإفريقية اختتمت بتتويج الجزائر باللقب ح�ضب الفرق مختلط

مريجة: »نتائج المنتخب الوطني ت�ضجل انطالقة جديدة للجيدو الجزائري«
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد 

الدولي للجيدو محمد مريجة بأن النتائج 
التي حققها الرياضيون الجزائريون 

خالل البطولة اإلفريقية لهذه الرياضية 
التي اختتمت أول امس في وهران، تمثل 

انطالقة جديدة لالختصاص بالبالد.
وصرح الرئيس األسبق لالتحاد 

الجزائري للجيدو »لقد مضى وقت طويل 
لم تتحصل خالله الجزائر على مثل هذا 

العدد الهائل من الميداليات في بطولة 
أفريقية، سواء تعلق األمر بالذهب أو 
الفضة أو البرونز، وهو مؤشر لعودة 

الجيدو الجزائري بقوة على الساحة 
القارية«.

وخالل النسخة ال43 من البطولة 
اإلفريقية للجيدو أكابر، التي أقيمت في 

مركز المؤتمرات في الفترة من 26 إلى 

29 ماي، سيطرت الجزائر على المنافسة 
في مسابقات الفردي و حسب الفرق، 

حيث أنهت الموعد بسبع ذهبيات و ثالث 
فضيات و خمس برونزيات. كما فاز 

المصارعون الجزائريون باللقب القاري 
حسب الفرق مختلط بعد تغلبهم في 

النهائي على نظرائهم السنغاليين )4-2(.
وأضاف محمد مريجة »تبشر هذه النتائج 

بالخير للجيدو الجزائري قبل الدورة 
التاسعة عشرة أللعاب البحر األبيض 

المتوسط التي ستقام في غضون أسابيع 
قليلة )25 جوان - 6 جويلية( في 

وهران أيًضا. أنا مقتنع بأن رياضيينا 
سيكونون أكثر تحفيًزا بفضل نتائجهم في 

البطولة االفريقية للتألق خالل العرس 
المتوسطي«.

وبخصوص رأيه في الظروف التي 

أقيمت فيها هذه البطولة اإلفريقية، أعرب 
نائب رئيس االتحاد األفريقي للجيدو، 

عن ارتياحه التام، مثنيا على المنظمين 
مؤكدا بأن دورة وهران كانت ناجحة 

بكل المقاييس ‘’و هي تجربة مفيدة جدا 
للمنظمين قبل األلعاب المتوسطية«.
من جهة أخرى، قال المسؤول نفسه 

إن أول دورة تأهيلية لأللعاب األولمبية 
المقبلة، والتي ستقام في عام 2024 في 

باريس، مقررة في منغوليا في الفترة 
من 18 إلى 24 جوان المقبل، معربا 
عن أمله في أن يتوصل ممثلو الجيدو 

الجزائري، إلى جمع أكبر عدد ممكن من 
النقاط خالل كل الدورات التأهيلية حتى 

يشاركوا بقوة في التظاهرة الرياضية 
العالمية بالعاصمة الفرنسية.

ق.ر/واج



وأوضح بيان للمجلس أمس، أن بوغالي ركز، 
خالل استقباله وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة 

الشؤون الخارجية والشؤون األوروبية بغرفة النواب،  
بييرو فاسينو، على ما عرفه التعاون البرلماني من 

"تطور، السيما بعد التوقيع على اتفاقية التعاون بين 
الطرفين سنة .”2004

وفي هذا الصدد، عبر بوغالي عن أمله في أن تساهم 
المجموعة البرلمانية للصداقة التي نصبت مؤخرا في 

"تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين 
التشريعيتين.”

من جهة أخرى، ثمن رئيس المجلس الزيارة التي قام 
بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا 
منذ أيام، معبرا عن "ارتياحه لما أسفرت عنه من 

عديد االتفاقيات الموقعة بين البلدين.”
وفي الشق االقتصادي، قال رئيس المجلس أن 

التعاون بين البلدين يعرف "مؤشرات إيجابية للغاية، 
السيما في مجال الطاقة الذي تعزز بالشراكة بين 
شركتي سوناطراك وإيني"، مضيفا أن الجزائر 

"تتطلع إلى توسيع هذا التعاون كي يشمل مجاالت 
أخرى على غرار البنى التحتية والنقل.”

وبالمناسبة، أشار بوغالي إلى مشروع قانون 
االستثمار المزمع عرضه قريبا على البرلمان، مؤكدا 

أنه من شأنه "تحسين مناخ األعمال وتحفيز حركة 
االشخاص و رؤوس األموال.”

كما تطرق بوغالي من جهة أخرى،إلى مشكلة 
الهجرة غير الشرعية، مؤكدا  أن الجزائر تعتمد 

"مقاربة تشاركية" من خالل "معالجة مسببات هذه 
الظاهرة مع الحفاظ على كرامة وحقوق المهاجرين 

في نفس الوقت.”
من جهته، صرح فاسينو أن العالقات بين البلدين 
تشهد "تطورا مستمرا"، مؤكدا أن تطوير التعاون 
البرلماني "ضروري أيضا الستحداث جو يحفز 

على االرتقاء بالعالقات الثنائية والتعاون في 
شتى األصعدة.”وعلى صعيد آخر، عبر فاسينو 

عن ارتياحه لما حققه البلدان من خالل شراكتهما 
الطاقوية، مبرزا أهمية توسيع التعاون وتسهيل 

االستثمارات وتحفيز رجال األعمال في البلدين. 
كما أشاد فاسينو بدور الجزائر في تحقيق االستقرار 

واألمن في منطقة البحر األبيض المتوسط.

وجه، العالم الجزائري بلقاسم حبة، نصائح 
للطلبة المبتكرين، مؤكدا على أنّه يتعين التركيز 
في الجامعات على تكوين الطلبة حاملي األفكار 

المبتكرة في فن اإلقناع للحصول على تمويل 
لمشاريعهم.

وخالل يوم دراسي حول "المقاوالتية، قّدم حبة 
محاضرة عبر تقنية التحاضر عن بعد بقاعة 

المحاضرات الكبرى لجامعة اإلخوة منتوري، 
أبرز فيها أهمية تخصيص مقياس خالل المشوار 

الدراسي الجامعي لتطوير مهارات الطالب في كيفية 
تقديم الفكرة بشكل جيد وشرح قيمتها، والفوائد التي 

يمكن أن تجلبها وطرق إقناع المستثمرين أو مختلف 
الممولين مثل البنوك أو أصحاب الشركات، وذلك 

من أجل الحصول على التمويل الذي يعتبر الوسيلة 
الوحيدة لتجسيد األفكار المبتكرة.

واعتبر أّن التكوين في هذا الجانب يعد مرحلة مهمة 
جدا في عملية مرافقة الطلبة في الجانب البيداغوجي 
إلعدادهم، كما ينبغي لولوج عالم المقاوالتية بشكل 

يضمن نجاحهم في هذا الميدان.
ولدى عرضه لتجربته في مجال المقاوالتية، أبرز 

العالم الجزائري أنّه يجب على الطالب تتبع خطوات 
معينة لضمان نجاح مشروعه أهمها أن 

يكون الهدف من المؤسسة الناشئة هو الرغبة في 
إيجاد حل لمشكل معين للمجتمع والتحضير الجيد 

لخطوات تجسيد المشروع من خالل إعداد مخطط 
أعمال واختيار أعضاء أكفاء ضمن فريق العمل 

باإلضافة إلى تحديد األهداف والفوائد. وخالل 
هذه المحاضرة، تطّرق العالم حبة كذلك إلى 

طرق أخرى لتمويل المشاريع وضرورة معرفة 
السوق والزبائن والمتعاملين االقتصاديين جيدا قبل 
االنطالق في تجسيد الفكرة فضال عن أهمية اإللمام 

بطريق حماية االختراع.
ف. م

إشـهـــار

ق. ر
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بعد توقف دام 3 �شنوات بفعل جائحة كورونا

60 عار�ضا 
يف ال�صالون الدويل للزيتون

افتتحت، أمس، بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة 
الثالثة للصالون الدولي للزيتون "ألجي-أوليفا “ 2022 

 ( AlgerOliva 2022)بقصر المعارض الصنوبر البحري، 
بمشاركة 60 عارضا وطنيا وأجنبيا.

وعرفت هذه الطبعة من الصالون، الذي يمتد من 30 ماي إلى 
2 جوان المقبل، مشاركة 4 دول أجنبية هي تونس ومصر 
وايطاليا وتركيا، حسب منظم الصالون قاني سمير، الذي 

أوضح أن تنظيم "هذا الصالون، المنظم برعاية وزارة التجارة 
وترقية الصادرات، جاء بعد توقف دام 3 سنوات، بفعل 

جائحة كوفيد-19، وهو ما يجعل هذه الطبعة ذات اهمية بالغة، 
الستقطاب مختلف المتعاملين المهتمين بالمجال.”

وحسب نفس المصدر، فإن هذا التوقف لم يؤثر على نشاط 
المهنيين في الشعبة، الذين استمروا في التعاون بشكل 

ثنائي وفي مجموعات طيلة فترة الوباء، من أجل بحث أهم 
االنشغاالت وسبل تطوير النشاط في الشعبة، في ظل انتاج 
متزايد، بلغ ، حسب هذا المختص، خالل 2020 ما يناهز 

8ر10 مليون قنطار بقيمة  5ر291 مليار دج.
غير أن حجم المشاركة المقدر بـ 60 مؤسسة متخصصة 

في انتاج وتحويل وتسويق الزيتون وزيت الزيتون ومعدات 
االنتاج )70 بالمائة جزائريين و30 بالمائة أجانب(، ال يمثل 
إال نسبة 30 بالمائة فقط من قدرات هذا الصالون، يؤكد نفس 

المصدر.
وألن الهدف الرئيسي لصالون  "ألجي أوليفا 2022 " ،الذي 
يشغل مساحة 1500 متر مربع، يكمن في تشجيع التصدير، 
أكد قاني ، أن كل االنتاج المعروض إنتاج محلي، ما عدا ما 

يتعلق بالتجهيزات والمعدات التي تتضمن إنتاجا أجنبيا.
ويتضمن الصالون جناحي عرض، يحتوي االول  على فرع 
الصناعات الخاصة بشعبة الزيتون وزيت الزيتون، يعرض 
آخر التكنولوجيات المتوفرة على المستوى الدولي في مجال 

جني وعصر وتحويل وتثمين وتخزين الزيتون وزيت الزيتون 
، وفرع آخر يتعلق بالمنتجات الوطنية للزيتون وزيت الزيتون 

والمشاتل ومؤسسات الصيانة والمتابعة.
وسيبحث المتعاملون في هذا الجانب امكانيات إطالق شراكات 
وانشاء وحدات إلنتاج اآلالت والتجهيزات بالجزائر بالتعاون 

مع شركاء االجانب. وسيناقش المهنيون أيضا مسألة توفير 
القارورات الخاصة بتعبئة زيت الزيتون محليا، والتي تعرف 

أسعارا مرتفعة عند االستيراد، ما يستوجب بحث امكانية 
لصناعتها في الجزائر لتغطية كافة الطلب المعبر عنه في هذا 

المجال.
ر. ن

اأكد على اإجادة فن الإقناع للح�شول على متويل امل�شاريع

هذه ن�صائح العامل بلقا�صم حبة للطلبة املبتكرين

بوغايل ي�شتقبل وفدا برملانيا اإيطاليا 

العالقــــات اجلزائريــــــة االيطاليـــــة
 ت�صهـــــــــــــــد منحـــــى ت�صاعديــــــــــــــــــــا

اأكد رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني، ابراهيم بوغايل، اأن العالقات اجلزائرية – الإيطالية، ت�شهد 
"منحى ت�شاعديا"، معربا عن اأمله يف اأن ت�شاهم املجموعة الربملانية لل�شداقة بني البلدين

 يف "تعزيز تبادل التجارب واخلربات بني املوؤ�ش�شتني الت�شريعيتني".



بعد أكثر من عام من الحزن، 
قررت الفنانة دنيا سمير غانم استكمال نشاطها 

الفني و العودة إلى الجمهور من خالل عمل 
مسرحي جديد يحمل عنوان روحي أنا.

  وأعلنت دنيا سمير غانم البدء في تجهيز 
العمل في المسرحية والذي من المقرر أن 

يشاركها بطولة العمل فيها نجم مسرح مصر 
علي ربيع باإلضافة إلى عدد من نجوم 

الكوميديا من بينهم محمود حافظ وشيماء سيف 
وبيومي فؤاد.

  وسيكون ذلك هو العمل األول لـ دنيا سمير 
غانم بعد حالة الحزن التي مرت بها ألكثر 
من عام في أعقاب وفاة والديها سمير غانم 

ودالل عبد العزيز على إثر مضاعفات 
إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وبقائهم في 

المستشفى ألشهر.
  ومن المقرر اإلعالن عن تفاصيل مسرحية 

روحي أنا لدنيا سمير غانم خالل األيام المقبلة، 
حيث يجري عدد من المسؤولين عن العرض 
المسرحي مفاوضات الختيار المسرح المقرر 

أن يتم العرض عليه.
  ويستكمل فريق عمل المسرحية ترشيح 

باقي الممثلين في العمل، كما سيجري عرض 
المسرحية في إحدى الدول العربية بعد االنتهاء 

من عرضها في مصر، ومن ناحية أخرى 
احتفلت دنيا سمير غانم بوصول عدد المتابعين 
لديها على حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام 

إلى 14 مليون متابع.
  ووجهت دنيا سمير غانم رسالة شكر إلى 

الجمهور والمتابعين قائلة:«شكًرا على دعمكم 
الدائم ليا، أنتم أعز المعجبين ومصدر قوتي«، 

ورغم حالة التوقف عن النشاط الفني التي 
استمرت ألكثر من عام لـ دنيا سمير غانم، 

إال أنها تنتظر هذه الفترة عرض فيلمها تسليم 
أهالي، الذي يشارك في بطولته الفنان بيومي 

فؤاد وهشام ماجد.
  ويعد هذا الفيلم هو البطولة المطلقة لها في 

عالم السينما بعد أن قدمت آخر أعمالها أمام 
الفنان أحمد حلمي في فيلم لف ودوران، كما 

تنتظر دنيا سمير غانم االنتهاء من مسلسل 
عالم موزاي الذي مر بعدد من األزمات خالل 
الفترة الماضية وتوقف عرضه ألكثر من مرة 
بسبب مرض الفنان سمير غانم والفنانة دالل 
عبد العزيز وحالة الحزن التي مرت بها دنيا 

بعد وفاتهما.

   يلقى الضوء على كتاب »اإليالف الثقافي.. جدل الشرق 
والغرب« للكاتب التونسي اإليطالي عز الدين عناية، على مجموعة 
من القضايا ذات الصلة بموضوع الثقافة والمثقَّفين، سواء في البالد 

العربية أو في الغرب. 
  وجاء تناُوُل تلك القضايا على شكل مواضيع مستقلة، يمكن 

قراءتها على نحو متّصل أو منفِصل، يتعّقب المؤلّف من خاللها 
قضايا على غرار التشّوف الثقافي نحو الغرب، ومعّوقات 

االسِتْعَراب الناشئ في الجامعات الغربية، ومستلَزمات التعّددية 
الثقافية داخل االجتماع وما شابهها من قضايا، ضمن مراَجعات 

في منهج التناظر وتقفي التحّوالت الجارية لدى الجانبين، العربي 
والغربّي، بفعل ترابط الوقائع والمصائر. 

  وبوجٍه عاّم، بقدِر ما يسعى مؤلف الكتاب إلى شرح طبيعة العالقة 
السائدة بين ثقافتْين، اِستناًدا إلى تجربة عيش في العالمين، العربي 
والغربّي، ينشد كذلك تلّمس مالمح بديل يتلّخص في ما يُطلِق عليه 
اإليالف الثقافّي، فال ينكر الكاتب ما منحه إياه الغرب من تطّهر، 
له من  مّما كان يحِمله عنه من أْوهام، وبالقدر نفسه مّما كان يَُحمِّ

أْوزار، وتلك من مزايا النظر لألشياء عن كثب.
  و عزالدين عناية، كاتب تونسي إيطالي مقيم في إيطاليا وأستاذ 
يدّرس في جامعة روما، صدرت له مجموعة من األعمال منها: 
»اإلمام والكردينال«، عام 2021 و«الدين في الغرب«، عام 

2017 و«العقل اإلسالمّي.. عوائق التحّرر وتحّديات االنبعاث«، 
عام 2011؛ ومن ترجماته من اإليطالية »الفكر المسيحي 

المعاصر«، و«السوق الدينية في الغرب«.

التنمية الثقافية ي�ستعد 
النطالق الدورة ال�سابعة 

مللتقى اخلط العربي

  يستعد قطاع صندوق التنمية الثقافية االستعدادات النطالق الدورة 
السابعة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي والتي تحمل 
شعار »رواد مجددون في مائة عام )1922 ـ 2022(«، وتقام 
في الفترة من 6 حتى 20 يونيو 2022، بالتعاون مع الجمعية 

المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير 
البورسعيدي، ودار األوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، 

وقطاع العالقات الثقافية الخارجية.
   قال الدكتور فتحي الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، 
إنه من المقرر أن تشهد الدورة السابعة من الملتقى مشاركة 150 
ضيفا وفنانا مصريا وأجنبيا، من بينهم 63 فناناً مصريا و27 فناناً 

أجنبيا من دول: صربيا ، الصين ، تونس، باكستان، العراق، اليابان 
، تايالند، الجزائر، اندونيسيا، ليبيا، اليمن ، أفغانستان، الهند، 

أوزباكستان و نيجيريا.
   ومن جانبه أوضح الكاتب محمد بغدادي، بأن لجنة التحكيم قد 

تشكلت من كل من األستاذة شيرين عبد الحليم، األستاذ محمد عبد 
العزيز، األستاذ أحمد عبد الباسط، وذلك لتحكيم األعمال المتسابقة 

في مختلف الفروع األساسية للخط العربي باتجاهاتها المختلفة، 
االتجاه األصيل »ثالثة مراكز«، »االتجاهات الخطية الحديثة«، 

»الطباعة الرقمية«، »الزخرفة والتذهيب«، باإلضافة إلى »جائزة 
الخطاط الكبير خضير البورسعيدي«.

  جدير بالذكر أن هذه الدورة قد شهدت إقبال عدد كبير من فناني 
الخط العربي للتقدم للمشاركة بالملتقى خاصة بعد أن استطاع 

الملتقى حجز مكانة خاصة بين المتلقيات الفنية على مستوى العالم 
في فنون الخط العربي بما يقدمه من إبداعات ونوادر فنون الخط 
العربي الذي أصبح يلقى اهتمام العالم في اآلونة األخيرة والذي 
تكلل بإعالن اليونسكو إدراج الخط العربي ضمن قائمتها لصون 

التراث الثقافي غير المادي، ووصفته بأنه »تعبير عن التناسق 
والجمال«.

إعداد: حياة مصباحي

مب�سرحية جديدة

دنيا �سمري غامن تعود للجمهور بعد عام من احلزن
  »االإيالف الثقايف« 

كتاب حول جدل 

ال�سرق والغرب

عادت بعد 32 عاما من �سرقتها 

لوحة ويلم دى كوينيج جاهزة للعر�ض
   قام متحف في لوس أنجلوس بإصالح لوحة ثمينة للفنان التعبيرى 

التجريدى ويليم دى كونينج وسيعرضها قريًبا ألول مرة منذ سرقتها من 
متحف جامعة أريزونا للفنون لمدة 32 عاما.

WOMAN- «  وستعرض اللوحة التي كانت مفقودة بعنوان   
OCHRE«، في متحف جينى في الفترة من 7 يونيو إلى 28 
أغسطس المقبل، تم قطع العمل الزيتى على القماش في منتصف 

الخمسينات من إطاره وتم سرقته في 29 نوفمبر 1985.
  وظهرت اللوحة للبيع بعد سرقتها في بلدة كليف الصغيرة الواقعة 

غرب نيو مكسكو في أغسطس من عام 2017، وتم شراؤها مع 
عناصر أخرى من قبل تاجر تحف، لم يكن على بأصل اللوحة، لم يتم 

القبض على أي شخص بتهمة السرقة. 
  لجأ مسؤولو UAMA إلى خبراء في متحف جيتى إلصالح العمل 
الفني التالف، قال أولريش بيركماير، كبير مسؤولى صيانة اللوحات 

في جيتى »جاءت اللوحة إلينا في حالة سيئة للغاية، إن الطريقة 
الوحشية التي تم بها تمزيقها من تبطينها تسببت في تقشر شديد للطالء 

وتمزق، ناهيك عن الضرر الناجم عن الشفرة التي تم استخدامها 
لقطعها من إطارها.

فيلم UNCHARTED يحقق 400 مليون دوالر حول العامل
حقق فيلم UNCHARTED إيرادات وصلت إلى   

400 مليوًنا و 863 ألف دوالر بـ شباك التذاكر 
العالمي منذ طرحه يوم 18 فبراير الماضي، العمل 

من إنتاج شركة سوني، ووصلت مدته إلى ساعة 
و56 دقيقة.

  وانقسمت اإليرادات بين 147 مليون و 763 ألف 
دوالر بـ شباك التذاكر األمريكي، و 253 مليونا و 
100 ألف دوالر في شباك التذاكر العالمي، الفيلم 

الجديد UNCHARTED  يقوم ببطولته مجموعة 
من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هوالند، العمل 

يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما واألكشن.
  ووفًقا للتقرير الذي نشر على موقع » 

»MOVIEWEB، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة 
مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من 
عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 

يوليو من العام الماضي 2021، ومن ثم تحديد موعد 
جديد وهو 18 فبراير من العام الجاري 2022.

  الفيلم الجديد UNCHARTED«، مستوحى من 
سلسلة ألعاب الفيديو األكثر نجاًحا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هوالند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد 

للفيلم في منطقة »كوستا برافا« السياحية اإلسبانية.
  وبلغت تكلفة فيلم »UNCHARTED«، أكثر من 230 مليون دوالر، وانتهى التصوير بشاطئ »سا بواديا« في 13 من أكتوبر من العام 

الماضي 2020، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخًصا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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المرصد  مديرة  وأوضحت   
على  للهجرة  اإلفريقي 
اإلفريقي  اإلتحاد  مستوى 
السفيرة المصرية نميرة نجم، 
نزولها  لدى  اإلثنين،  هذا 
ضيف  برنامج  على  ضيفة 
الدولية،  الجزائر  إذاعة 
مكافحة  في  الجزائر  دور 
العنيف  والتطرف  اإلرهاب 
داعية إلى االستلهام من هذه 
تنفيذها  و  الناجحة  التجارب 
في الدول التي ال تزال تعاني 

من ويالت اإلرهاب.
حول  سؤال  عن  ردها  وفي 
لمكافحة  الجزائرية  التجربة 
ضيفة  دعت  اإلرهاب 
من  اإلستفادة  إلى  الدولية،  
الناجحة   التجارب  جميع 
و  الجزائرية  كالتجربة 
األخرى  الدول  إلى  نقلها  
على  المتحدثة  شددت  ولهذا 
الرؤى   تكامل  ضرورة 
قيادات  جنوب  بين  جنوب- 
الخبرات  نقل  في  الدول 

وتنفيذها .
احتضان  وبخصوص 
نوفمبر  شهر  الجزائر 
العربية أعربت  للقمة  المقبل 
أن  في  أملها  عن  المتحدثة 
و  بقرارات  القمة  هذه  تكلل 
مصالح  تخدم  عملية  آليات 
شعوب الدول العربية، داعية 
الجميع  جهود  تضافر  إلى 
السياسات  لحل  توحيد  و 
دول  يخدم  بما  الخالفات 
اإلفريقية  القارة  شعوب  و 

واألمة العربية. 
وترى المتحدثة ذاتها، أن ما 
مسؤولية  افريقيا  في  يحدث 
الدول  بعض  فيها  تشترك 
من  أجزاء  تجاهلت  التي 
عن  تقاعست  و  مجتمعاتها 

التطرف،  لظاهرة  التصدي 
الغربية،  الدول  جانب  إلى 
بدعم  الظاهرة  غذت  التي 
اإلرهابية  الجماعات 
المال  و  بالسالح  وتمويلها 

لإلضرار بالقارة.
رفعه  الذي  التقرير   وعن 
عبد  الجمهورية  رئيس 
القمة  تبون  إلى  المجيد 
اإلتحاد  لدول  االستثنائية 
اإلفريقي المنعقدة بـ " ماالبو 
االستوائية  غينيا  عاصمة   "
مقاربة  إن  السفيرة  قالت   ،
تعد  الجزائري  الرئيس 
مكافحة  موضوع  في  رائدة 
اإلتحاد  في  اإلرهاب 
اإلفريقي، موضحة أن تقرير 
مما  واضحا  كان  الرئيس 

سمح بتبني بعض المقترحات 
ضمن المقرر الذي صدر عن 
القمة من بينها تفعيل اآلليات 
منها  األفريقي  اإلتحاد  داخل 
المحلي  التمويل  مكافحة 
عقد  وكذا  الخارجي،  او 
الدول  مع  داخلية  اجتماعات 
بدء  لضمان  األعضاء 
السالم  صندوق  من  اإلنفاق 
و  العسكرية  العمليات  على 
القوة  في  اعداد  اإلسراع 

اإلفريقية للتدخل السريع .
وأشادت في السياق  باقتراح 
الجزائر الداعي إلى ضرورة 
سريعة  مدنية  قوة  انشاء 
الكوارث  حالة  في  لالنتشار 
الطبيعية إلنقاذ البشر بالقارة 

السمراء.

وفي معرض حديثها تطرقت 
ضرورة  إلى  المتحدثة، 
الدولي  المجتمع  اهتمام 
االفريقية  القارة  بمشاكل 
القوى  إزادواجية  مبرزة 
مع  التعامل  في  الكبرى 
داعية  العالم،  في  األزمات 
إلى حشد الجهود لحل مشاكل 
القارة السمراء السيما مسألة 
التي  الشرعية  غير  الهجرة 
شمال  دول  منها  تعاني 

إفريقيا وأوروبا.
أن  أكدت  الصدد،  هذا  وفي 
إلى  بحاجة  اإلفريقية  القارة 
لمواجهة  دوالر  مليار   14
معتبرة  اإلنسانية،  األزمات 
بتعبئة  المشاركين  التزام  أن 
غالفا  دوالر  مليون   140

بها  الوفاء  في  آملة  زهيدا 
كخطوة أولى .

األرقام، تحدثت  بلغة  و 
حوالي115  حاجة  عن  نجم 
مليون شخص في افريقيا إلى 
بينهم  من  انسانية  مساعدات 
معرضة  حالة  مليون   75
 35 تسجيل   تم  للخطر،فيما 
 9 ذلك  في  بما  نازح  مليون 
مليون   24 و  الجئ  مليون 
مليون   3 و  داخلي  نازح 
 13 و  الجنسية   من عديمي 
يعاني  من  شخصا  مليون 
التغيرات  جراء  الجوع 
يستدعي-  مما  المناخية، 
تدخال   - المتحدثة  حسب 
كارثة  لتفادي  طارئا  دوليا 

انسانية.

تمر اليوم، الذكرى السادسة لرحيل رائد الكفاح 
الشعب  حقوق  عن  الدفاع  وأيقونة  السياسي 
الذي  العزيز  عبد  محمد  الفقيد  الصحراوي, 
مايو   31 يوم  اثر مرض عضال  الموت  غيبه 
2016, تاركا وراءه رصيدا ثريا من المبادئ 
النضالية والسياسية التي شكلت مرجعية لألجيال 

الصاعدة, لمواصلة مسيرة الكفاح.
وفاة  ذكرى  األيام  هذه  العالم  أحرار  ويسترجع 
الرئيس محمد عبد العزيز كأحد رموز السلم و 
واحد ممن امتشق الكلمة سالحا لخدمة الحرية 
أن  سبيل  في  كلها  حياته  رهن  والديمقراطية، 
المشروعة, على  يستعيد وطنه وشعبه حقوقهم 

رأسها حق تقرير المصير واالستقالل. 
في  الصحراوي  الرئيس  وفاة  ذكرى  وتعود 
وقت عاد فيه شعبه إلى مربع الصفر, بعد قرار 
الحرب  إلى  العودة  الصحراوية  الجمهورية 
التحريرية اثر خرق االحتالل المغربي السافر 
نوفمبر   13 يوم  النار  إطالق  وقف  التفاق 
2020. ويعد الراحل عبد العزيز أحد مؤسسي 
مكتبها  في  ينتخب  أن  قبل  البوليساريو,  جبهة 
السياسي خالل مؤتمرها التأسيسي في 10 مايو 

.1973
الفقيد قائدا عسكريا في الجبهة إلى غاية  وظل 
انتخابه خالل اشغال المؤتمر الثالث للبوليساريو 
عام  كأمين    ,1976 أغسطس  في  انعقد  الذي 
وفاة  بعد  الثورة,  قيادة  لمجلس  ورئيسا  لها 
مؤسسي  )من  الرقيبي  السيد  مصطفى  الوالي 
اثر  السابق(  العام  أمينها  و  البوليساريو  جبهة 

هجوم بنواكشوط عاصمة موريتانيا في 9 يونيو 
.1976

للجمهورية  رئيسا  العزيز  عبد  الفقيد  وانتخب 
البوليساريو  جبهة  مؤتمر  في  الصحراوية 
الثالث, وظل في هذا المنصب منذ ذلك التاريخ.

و رحل الرئيس الصحراوي بعد معاناة طويلة 
ال68  يناهز  عمر  عن  الرئة  سرطان  مع 
يمكن  ال  حافال  سجال  وراءه  تاركا  عاما, 
وكل  الدولي  للمجتمع  وال  الصحراوي  للشعب 

المستضعفين في األرض أن ينسوه. 

ال�سحراويون ي�ستح�سرون املكا�سب 

الدبلوما�سية وال�سيا�سية للراحل 

المكنى  الراحل,  الصحراوي  الرئيس  تمكن 
رفقة  حكمه  فترة  طيلة  الصحاري",  ب"ابن 
باقي أعضاء جبهة البوليساريو والمناضلين في 
الصحراوية  القضية  بعدالة  التعريف  صفوفها, 
في مختلف المحافل الدولية حيث افتكت الجبهة 
عدة اعترافات هامة بشرعيتها وبكونها الممثل 
ضد  كفاحه  في  الصحراوي  للشعب  الوحيد 

المحتل المغربي السترجاع أرضه المغتصبة.
وتبنى الرئيس الراحل القضية الصحراوية منذ 
ربيع شبابه, فكانت "القوة, اإلصرار والعزيمة" 
أهم المبادئ التي رافقت دربه ومكنته من تحمل 
التي  العراقيل  مختلف  وتجاوز  المصاعب  كل 
وضعها االحتالل المغربي في طريقه, و رفض 
بقضية"  المتاجرة  أو  "التخلي  وتكرارا  مرارا 
شعبه الذي ما انفك يجدد ثقته فيه كرئيس وقائد.

 وبفضل مساعيه السياسية, أصبحت الجمهورية 
نوفمبر  في  الديمقراطية  الصحراوية  العربية 
اإلفريقية  الوحدة  منظمة  في  عضوا   1984
انتخاب  وتم  حاليا(,  اإلفريقي  )االتحاد  آنذاك 
الرئيس الراحل عبد العزيز نائبا لرئيس الهيئة 
مرة  ينتخب  أن  قبل  السنة,  نفس  في  القارية 

أخرى في نفس المنصب عام 2002.
كما عين الرئيس الصحراوي الراحل ممثال من 
بين ثالثة ممثلين لدول شمال إفريقيا في مجلس 
اإلتحاد  تأسيس  عند  اإلفريقي  واألمن  السلم 

اإلفريقي عام 2002.
سائرا  الصحراوي,  المناضل  ومضى  وصمد 
لقضيته,  التأييد  يحشد  المنشود,  الهدف  نحو 
ويوسع االعتراف بها بخطى ثابتة, تركت أثرها 
الدولية  المحافل  وفي  القارات,  كل  في  بارزا 
بأن  إيمانا  وكله  اإلفريقي  اإلتحاد  وخاصة 
الجمهورية الصحراوية المستقلة الكاملة السيادة 
اعتدال  "عامل  تشكل  الوطني  ترابها  على 

وتوازن و استقرار في المنطقة".
والملفت في شخصية الرئيس الراحل هو النفس 
الطويل الذي اتسم به, حيث لم يطرق اليأس يوما 
بابه وهو ينتظر ساعة الفرج, داعيا "للسلم كمبدأ 

استراتيجي وكقناعة نضالية ال بديل عنها".
"أكدنا   : قائال  المناسبات  من  العديد  في  وأكد 
فكفاح  األمد,  طويلة  حربا  بدأنا  أننا  لشعبنا 
الشعوب مثل فلسطين وجنوب إفريقيا والجزائر 
مرة  ككل  ونحن  الزمن,  من  عقودا  استمرت 

مصممون ومقتنعون أن النصر قادم".

مديرة املر�سد االفريقي للهجرة والدبلوما�سية امل�سرية منرية جنم توؤكد

مقاربة الرئي�س تبون يف مكافحة الإرهاب رائدة لدى الإحتاد الإفريقي

اأ�سادت مديرة املر�سد االإفريقي للهجرة على م�ستوى االإحتاد االإفريقي ال�سفرية امل�سرية منرية جنم، بجهود اجلزائر يف 

تكري�س م�ساعي مل ال�سمل على ال�سعيدين القاري و االإقليمي، مربزة دورها الفعال يف احالل االأمن و ال�سلم باملنطقة من 

خالل جتربتها الرائدة يف مكافحة االإرهاب والتطرف العنيف.

 يوافق 29 ماي من كل �سنة

الأمم املتحدة حتيي اليوم 
الدويل حلفظ ال�سالم

احتفلت األمم المتحدة باليوم الدولي لحفظة السالم األمميين، 
الذي يوافق التاسع والعشرين من مايو من كل عام. ويأتي 

احتفال هذا العام تحت شعار "الناس. السالم. التقدم. قوة 
الشراكات". 

و يعمل حفظة السالم التابعون لألمم المتحدة يوميا، على 
حماية ماليين األشخاص المستضعفين في األماكن األكثر 

خطورة وهشاشة في العالم.
و بحسب مركز إعالم األمم المتحدة, يعمل حفظة السالم مع 

الشركاء المحليين والدوليين للمساعدة في تهيئة الظروف 
للحلول السياسية والتنمية المستدامة, من خالل حماية المدنيين 

في المناطق التي مزقتها الحرب وبناء التماسك االجتماعي 
وضمان التوزيع االمن للمساعدات اإلنسانية وإعادة بناء البنية 

التحتية وتوفير مهارات كسب العيش للمجتمعات الفقيرة.
وذكرت األمم المتحدة أن ثمة خمس طرق تدفع بها الشراكات 

في مجال حفظ السالم إلى التغيير,أولها, النهوض بالعمل 
المناخي, إذ يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الصراع 

ويجعل التعافي أكثر صعوبة.
كما أن تزايد الجفاف والتصحر والفيضانات وانعدام األمن 

الغذائي وندرة المياه والطاقة في أجزاء كثيرة من العالم يجعل 
من الصعب على المجتمعات المتضررة من النزاع إعادة 

بناء حياتها.
أما ثاني الطرق لدفع الشراكات في مجال حفظ السالم إلى 

التغيير وهو أن حفظة السالم في الخطوط األمامية لمكافحة 
كورونا, فمنذ ظهور جائحة كـوفيد19-, واصلت قوات حفظ 

السالم حماية المدنيين من العنف والحفاظ على السالم, مع 
دعم االستجابات الوطنية للجائحة الصحية.

وأكدت األمم المتحدة أن الطريقة الثالثة لدفع الشراكات بقوة 
إلى التغيير, يكون من خالل دعم سبل العيش المحلية, وحتى 

يستمر السالم, يجب دعم المجتمعات المتضررة من النزاع 
إلعادة بناء سبل العيش إذ تقوم قوات حفظ السالم بتقديم 

وتمويل ورش عمل للتدريب المهني والتدريب على المهارات 
والخدمات لمساعدة المجتمعات المحلية على توليد الدخل 

لدعم أسرهم.
كما أن بناء القدرة الوطنية على حفظ السالم واألمن تعتبرها 
األمم المتحدة الطريقة الرابعة حيث تعمل بعثات حفظ السالم 

مع الحكومات المضيفة لبناء وتحسين القدرات الوطنية 
للحفاظ على األمن والقانون والنظام واليات الشرطة والعدالة 

الفعالة.
وأكدت األمم المتحدة أن الوسيلة الخامسة لدفع الشراكات 

بقوة إلى التغيير يكون من خالل دعم النساء والشباب في بناء 
السالم المستدام.

 الت�ساد

نحو 100 قتيل يف 
ا�ستبكات بني عمال مناجم 

الذهب
قال وزير الدفاع التشادي داود يحيى إبراهيم أمس، إن نحو 

100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب في 
شمال تشاد يومي 23 و 24 ماي الجاري.

واندلعت أعمال العنف ليال في موقع غير رسمي لتعدين 
الذهب في منطقة كوري بوجودي الجبلية، بالقرب من 

الحدود مع ليبيا. وأرسلت حكومة تشاد بعثة لتقصي الحقائق 
إلى الموقع في 25 مايو أيار لتقييم االضطرابات واستعادة 
الهدوء، وقالت حينها إن هناك قتلى وإصابات دون إعطاء 
أرقام. وقال إبراهيم لرويترز "بلغ عدد القتلى الذي حددناه 
بعد مهمتنا على األرض نحو 100 قتيل". وأضاف أنه تم 

تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجالء الناس من 
الموقع.   

حتطمت يف جبال هيمااليا النيبال 

وعلى متنها 22 راكبا

العثور على 16 جثة من 
�سحايا الطائرة املنكوبة 

عثرت فرق اإلغاثة النيبالية، أمس، على 16 جثة بين ركام 
طائرة ركاب تحّطمت أول أمس في جبال الهيمااليا وعلى 

متنها 22 شخصا.
وأعلن الجيش في نيبال أنه حدد موقع تحطم الطائرة التي 

اختفت في أجواء ملبدة بالغيوم.
وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني ديو تشاندرا الل 

كارن -لوكالة الصحافة الفرنسية- إنه عثر على 16 جثة حتى 
اآلن، وما زال البحث متواصال للعثور على األشخاص الستة 

الباقين "فرص النجاة ضئيلة لكن جهودنا متواصلة للعثور 
عليهم".

وُفقد االتصال مع طائرة "توين أوتر" التابعة لشركة "تارا 
اير" بعد وقت قصير من إقالعها من مدينة بوخارا )غرب 

نيبال( صباح األحد للتوجه إلى جومسوم، وهي وجهة 
معروفة لمن يقصدون جبال الهيمااليا.

ومشطت مروحيات تابعة للجيش وشركات خاصة المنطقة 
الجبلية النائية طوال يوم األحد، بمساعدة فرق برية، لكنها 

علّقت البحث مع حلول الليل.
وبعد استئناف عمليات البحث أمس، قال المتحدث باسم 

الجيش على تويتر "قامت قوات البحث واإلنقاذ بتحديد موقع 
تحطم الطائرة" ونشر صورة للحطام مع رقم ذيل الطائرة 
واضح بشكل جلي وأجزاء من الطائرة متناثرة على حافة 

جبل.
وكانت الطائرة في رحلة تستغرق 20 دقيقة قبل أن تفقد 

االتصال ببرج المراقبة، وتقل 4 هنود وألمانيين اثنين و16 
نيباليا، وذلك حسبما ذكرت شركة الطيران ومسؤولون 

حكوميون.
وتوجد بنيبال 8 من أعلى 14 جبال في العالم، ومنها جبل 

إيفرست. كما أن لهذا البلد سجال في حوادث الطائرات، 
ومعروف أن طقسها يمكن أن يتغير فجأة، وعادة ما تكون 

مهابط الطائرات فيها في مواقع جبلية يصعب الوصول إليها.

رائد الكفاح ال�سيا�سي واأيقونة الدفاع عن حقوق ال�سعب ال�سحراوي

�ست �سنوات متر على رحيل الرئي�س حممد عبد العزيز

الوكاالت
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وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس 
، عربدات وانتهاكات وجرائم المستوطنين 

وميليشياتهم ومنظماتهم اإلرهابية المسلحة ضد 
المواطنين المدنيين العزل وارضهم وممتلكاتهم 

ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقدام 
العصابات االستيطانية على اقامة بؤرة استيطانية 

جديدة على أراضي بلدة جالود جنوب نابلس، 
كجزء ال يتجزأ من مخطط استعماري توسعي 
يستهدف المنطقة بأكملها لتخصيصها لصالح 

االستيطان، واقدام المستوطنين على تنظيم مسيرة 
اعالم استفزازية تجاه الحرم االبراهيمي الشريف 
في الخليل واقتحامه على طريق تهويده بالكامل، 

وإقدامهم على حرق وتدمير أشجار زيتون 
في قريتي بورين ومادما بنابلس بحماية جيش 

االحتالل.
كما أدانت الوزارة الهجوم الوحشي الذي شنته 

عناصر اإلرهاب اليهودي االستيطانية على مدرسة 
قريوت جنوب نابلس بحماية قوات االحتالل وبدعم 

واشراف من سلطات االحتالل الصهيوني.
وحملت الوزارة حكومة االحتالل الصصهيوني 
برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة 

والمباشرة عن هذه االنتهاكات والجرائم المستمرة، 
واعتبرتها سياسة صهيونية ممنهجة تنفذ من خالل 
أذرع االحتالل ومجموعاتها اإلرهابية العاملة في 

األرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتعميق 
وتوسيع األطماع الصهيونية االستعمارية في أرض 

دولة فلسطين.
وأكدت الخارجية أن الشعب الفلسطيني الذي يرزح 

تحت نير االحتالل الصهيوني الغاشم ومنظومته 
االستعمارية، يرزح أيضا تحت نظام فصل 

عنصري صهيوني )ابرتهايد(، وأنه على وشك 
أن يفقد أية ثقة بمؤسسات األمم المتحدة وبالمجتمع 

الدولي الذي يواصل تقاعسه في تنفيذ قراراته 
الخاصة بالقضية الفلسطينية لتمكينه من ممارسة 
حقه في تقرير المصير والتخلص من االحتالل 

واالستيطان ونيل حريته واستقالله.

زوجة الأ�سري الفل�سطيني علي احلروب  

حياته يف خطر م�ستمر ونطالب 
بالتدخل لإطالق �سراحه فورًا 

منذ 11 عاماَ، تكرس المواطنة جيهان الحروب حياتها لمتابعة زوجها 
األسير علي يونس عبد الجواد الحروب 48 عاماً، والذي يعتبر من 

الحاالت المرضية بسبب معاناته من عدة أمراض وتعرضه لالهمال 
الطبي، ولرعاية االبناء والتخفيف عنهم، في ظل افتقادهم لوالدهم 

وخاصة طفلها فراج 11 عاماً، الذي تزامنت والدته مع اعتقال 
والدها، ومما يزيدها ألمها وقلقها، خضوعه مؤخراً لعملية جراحية 

الستئصال الورم السرطاني، وإعادته من المشفى لسجن "النقب" 
الصحراوي ، قبل إكمال عالجه وتماثله للشفاء  بشكل كامل. 

حياته

في بلدة دورا بمحافظة الخليل ، ولد ونشأ وتربي األسير علي، تعلم 
في مدارسها كما تفيد زوجته حتى أنهى المرحلة األساسية ، ثم توجه 

للعمل في تجارة المعدات القديمة والتراثية مثل السجاد والمفاتيح 
وغيرها والتي كان يسوقها في مدينة القدس، وتضيف " بعد رحلة 

كفاح طويلة ، تمكن علي من تأسيس أسرة ، تزوجنا وعشنا في كنفه 
حياة جميلة خاصة بعدما كرمنا رب العالمين بسبعة من االبناء ، 

أكبرهم شادي 26 عاماً وأصغرهم فراج "، وتضيف " كرس حياته 
ألسرته ، ودوما كان يخطط ويحلم بمستقبل جميل ألطفالنا الذين 
غمرهم بمحبته ورعايته وحنانه حتى بعد اعتقاله ، فما زال يتابع 

معي أمورهم .. لكن رغم كل شيء ، ال يمكن الحد أن يعوضهم عن 
والدهم.“ 

 العتقال واحلكم.. 

تروي الزوجة أم محمد ، أن قوات االحتالل اقتحمت منزل العائلة 
فجر تاريخ 2010/6/22، وتقول " عشنا لحظات مروعة خالل 

احتجازنا وتفتيش منزلنا، فقد كنت حامل، وأعاني من ألم المخاض ، 
لكن الجنود لم يراعوا ذلك، انتزعوا زوجي من بيننا وقيدوه واعتقلوه، 
وفي نفس الوقت أنجبت طفلي الذي اسميناه فراج على أمل أن تكون 

والدته بشرى فرج قريب لوالده "، وتضيف " لن أنسى تلك اللحظات 
األصعب في حياتي التي كنت فيها بأمس الحاجة لوجود زوجي 

لجانبي ، لكنهم اقتادوه القبية التحقيق في سجن عسقالن ، وعلم بخبر 
والدة طفلنا بعد فترة ، فقد تعرض للتعذيب والعزل ومنع الزيارات "، 
وتكمل " استمرت معاناتنا بين المحاكم ، وبعد 30 جلسة ، حوكم علي 
بالسجن الفعلي لمدة 25 عاماً ، فكانت صدمتي الثالثة التي سببت حزنا 

مستمراً لغيابه القسري عنا.“ 

�س�رة م�ؤملة.. 

 بعد عام كامل من االعتقال، تمكن األسير علي من رؤية مولوده 
الجديد، وتقول أم محمد " األصعب من السجن، الظروف التي فرضها 

االحتالل على حياتنا بعد اعتقال زوجي ، كرمني رب العالمين 
بالصبر وأكملت المشوار ، وكانت أمنيتي أن يتمكن من رؤية طفلنا 
فراج "، وتضيف " بعد معاناة مريرة،  رافقني فراج بزيارة والده 

الذي فرح كثيراً برؤيته ، لكن المأساة الكبرى التي واجهنها عدم تقبل 
الطفل لوالده حتى عندما بلغ عمر 5 سنوات ، كان بالنسبة له والده 

شخص غريب عنه "، وتكمل " هذه المحطة كانت صعبة ومريرة ، 
فقد واجهت الكثير من المعيقات لكسر هذا الحاجز ، فاستمريت في 

الحديث اليومي لطفلي عن والده ، وعرض صوره عليه للتعرف أكثر 
على والده وبناء عالقة قوية بينهما حتى أصبح يدرك الواقع "، وتتابع 

" بعد معاناة كبيرة ، أصبح يحب والده ويسأل عنه بشكل مستمر ، 
ويحرص على زيارته ويتمنى له الحرية من اجل عناقه والفرح معه 
في المناسبات .. وما يؤلمني عندما يقول لي : اريد أن يحضر والدي 
لي الهدايا ويتشري مالبس العيد الجديدة ويرافقتي لاللعاب .. وهكذا 
مرت السنوات ، وما زال فراج واخوانه ينتظرون مثلنا هدية العيد 

الكبرى حرية والدهم.“ 

 املر�ض والهمال ال�سحي.. 

 لم يكن علي يعاني من أية أمراض قبل اعتقاله ، وتوضح زوجته 
أم محمد ، أن عاني من ألم واوجاع رهيبة ورغم اكتشاف اصابته 
بالدهنيات وسرطان في الثدي ، أهمل االحتالل عالجه .. مما أدى 
الصابته بمضاعفات ، الدوخة والتقيؤ وفقدان القدرة على التوازن 
والحياة بشكل طبيعي ، وتضيف " على مدار عامين ، وهو يقدم 

طلبات لعالجه وعرضه على طبيب مختص من خارج عيادة السجون 
، لكن ال حياة لمن تنادي، وبعد وصل لمرحلة الخطر، نقلته االدارة، 

لمشفى سوروكا "، وتكمل " بتاريخ 27-4-2021 ، خضع زوجي 
لعملية جراحية استمرت 5 ساعات وهو مكبل اليدين والقدمين 

بالسالسل الحديدية كما أبلغنا الصليب األحمر ، ورفض االحتالل 
السماح لنا بحضور العملية وزيارته بعدها.“ 

 و�سع مقلق.. 

 تنهمر دموع الزوجة أم محمد، لقلقها على المصير المجهول لحياة 
زوجها ، وتقول " ظروف االعتقال لم تتغير بعدما خضع للعملية ، 
وبسبب عدم اكمال العالج وتزويده باالدوية المناسبة ونقله لسجن 
النقب، يعاني حالياً من التهاب ووروم في مكان العملية ، ورغم 

ذلك، ال يحظى بأي رعاية ومتابعة صحية "، وتضيف " االحتالل، 
لم يسلمنا نتائج الفحوصات الطبية التي اجريت بعد العملية حتى 

اليوم، وما زال يعاني من مضاعفات ، فاالحتالل ال يراعي حقوق 
المرضى ، فبعد يوم واحد من العملية ، أعادوه لظروف االعتقال 

القاسية والكارثية في سجن النقب "، وتكمل "وضعه مقلق وال يوجد 
أي تواصل معه، ونطالب المؤسسات الحقوقية والمعنية باألسرى ، 

الضغط على االحتالل الطالق سراحه، الن استمرار اعتقاله، يشكل 
خطراً وتهديداً على حياته ". 

من الصور المؤلمة في حياة األسير علي ،  زوج كريمته شادية 
التي بكت يوم زفافها وعندما رزقت بثالثة أطفال ، فأصبح جداً ، 

لكن االحتالل ال يسنح الحفاده بزيارته حتى اليوم ، وتقول ام محمد 
" الحزن واأللم رافقني في كل المحطات حتى لم نعرف طعم الفرح 

واألبناء يكبرون محرومين من والدهم ، ويوم زفاف شادية ، كان 
ألم ودموع لغياب والدها الذي انتظرته طويال "، وتضيف " رمضان 

الحالي كان مؤلماً جداً بالنسبة لنا خاصة وأن زوجي خضع لعملية 
ونحن محرومين من معرفة أخباره ، لم نهنأ في افطار واحد على 
موائد رمضان ، ونحن مقيدين وعاجزين "، وتكمل " نعيش على 
اعصابنا نتابع األخبار لمعرفة وضعه الصحي والمؤلم منعنا من 
زيارته واالطمئنان عليه ، وال نملك سوى الدعاء لرب العالمين 

ليكون بين أوالدي واسرتنا قريباً.“ 

شارك عشرات الصحفيين في فلسطين، أمس، 
في وقفة تضامنية نظمتها نقابة الصحفيين امام 

مقرها في مدينة غزة، للمطالبة بمساءلة االحتالل 
الصهيوني على جرائمه بحق الصحفيين،  تزامنا 

مع انعقاد مؤتمر االتحاد الدولي للصحفيين في 
العاصمة العمانية مسقط.

ورفع المشاركون الفتات وصورا للشهيدة الصحفية 
شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت بدم بارد برصاص 
قناص صهيوني اثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين 

خالل شهر أيار/ مايو الجاري، مطالبين بضرورة 
وضع حد لجرائم االحتالل الصهيوني المتواصلة 

بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وفي كلمة األمانة العامة لنقابة الصحفيين 
الفلسطينيين، قالت عال كساب، إن اغتيال الزميلة 
الصحفية شيرين أبو عاقلة هو امتداد لقائمة طويلة 

من الضحايا التي اغتالتهم قوات االحتالل، ألنها 
تفلت من العقاب بشكل دائم وتتصرف كأنها دولة 

فوق القانون الدولي. وأضافت أن أبو عاقلة قد 
عاشت شاهدة وناقلة للحقيقة طوال ربع قرن من 

الزمن، األمر الذي دفع قناصة االحتالل الغتيالها 
في محاولة لطمس الحقيقة وتزييفها أمام المجتمع 

الدولي.
من جانبه، قال ممثل المركز الفلسطيني لحقوق 

اإلنسان حمدي شقورة، إن اغتيال الصحفية شيرين 

أبو عاقلة هو جريمة حرب بامتياز ومن ضمن 
جرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها جنود االحتالل 

الصهيوني بشكل مستمر ودائم. وطالب بضرورة 
مالحقة سلطات االحتالل ومحاكمتهم أمام العالم 

اجمع.
وثمن محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، صمود ابناء 

القدس في مواجهة ما تسمى مسيرة األعالم واقتحام 
المسجد االقصى، الفتا إلى جهود الصحفيين في 

نقل هذه الصورة الى العالم. وأكد دعم القيادة 
الفلسطينية لمحاكمة االحتالل على جرائمه بحق 

الصحفيين وآخرها اغتيال الشهيدة شيرين أبو 
عاقلة.

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم 
االحتالل الصهيوني لليوم الـ150 على التوالي، 

وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة االعتقال 
اإلدارّي.

وبدأ المعتقلون اإلداريون بتنفيذ خطوات نضالية، 
إلى جانب مقاطعة محاكم االحتالل، وكانت أوالها 
االمتناع عن الوقوف للعدد يوم الثالثاء الماضي. 
وتشكل مقاطعة محاكم االحتالل إرباكا لدى إدارة 

معتقالت االحتالل، وتساهم في تعريف الوفود 
األجنبية التي تزور المعتقالت كل فترة بقضية 

االعتقال اإلداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها 

ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات االحتالل الصهيوني 

إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها 
كالحرمان من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري 
لهم. وكان المعتقلون اإلداريون قد اتخذوا موقفا 
جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية 
لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو 

محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة 
المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح 

لبنود القانون الدولي اإلنساني، لتكون إسرائيل هي 
الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات المعتقالت، 
بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن 

الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة 
محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أشهر أو ستة 

أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما 

في حالة المناضل علي الجّمال.

تنديد بالنتهاكات ال�سهي�نية املت�ا�سلة �سد ال�سعب الفل�سطيني

وقفة يف غزة للمطالبة مبحا�سبة الحتالل على جرائمه بحق ال�سحفيني

للي�م 150 على الت�ايل

املعتقلون الإداريون يوا�سلون مقاطعتهم ملحاكم الحتالل

ال�كالت

13الثالثاء 31  ماي 2022 املـ�افق لـ 30 �س�ال 1443 هـ   فل�سطني

 www.elraed.dz

قالت اإن ال�سعب الفل�سطيني على و�سك اأن يفقد اأية ثقة مب�ؤ�س�سات الأمم املتحدة 

اخلارجية الفل�سطينية تندد 
بانتهكات وجرائم امل�ستوطنني

اعتربت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية اعتداءات امل�ست�طنني 

املت�ا�سلة اختبارا مل�سداقية جمل�ض المن وجديته يف تنفيذ القرار 2334 

املتعلق بال�ستيطان، والذي اأقره املجل�ض عام .2016



من أعالم الجزائر

محمد بن عبد الكريم الزموري .. مخزون فكري ومسار طويل في الدعوة

صدق التوكل على اهلل؟ 

الجزائري  الزموري  الكريم  الدكتور محمد بن عبد 
علم من أعالم الجزائر في القرن العشرين، ألف 
ما يقارب الثمانين كتابا في شتى أنواع المعرفة 
والدين  واألدب  الشرعية  كالعلوم  اإلنسانية 
والتفسير والتاريخ، مقسمة بين ترجمة وتأليف 
العظيم  القرآن  تفسير  مقدمتها  في  وتحقيق، 

في سبعة أجزاء، وكتاب حول السيرة النبوية. 
بن  محمد  الجزائري  العالمة  أن  من  الرغم  على 
الكثيرون،  يجهلها  الزموري شخصية  الكريم  عبد 
النشط والداعية  الفذ والكاتب  العالم  إال أن هذا 
في  الكبيرة  جهوده  عليه  تشهد  المواضب، 
ويتحدث  والدعوة،  والتحقيق  والكتابة  البحث 
عنه رصيده الضخم في مجال التأليف والتحقيق 
الدعوة.   ميدان  في  الطويل  ومساره  والترجمة، 
الجمعية  رأس  على  داعية  الرجل  كان  فقد 
من  العديد  زار  كما  بأوربا،  العالمية  اإلسالمية 
الدول اإلفريقية واآلسيوية وقدم بها محاضرات 

عن اإلسالم وتفسير القرآن والسيرة النبوية. 
من هو محمد بن عبد الكريم الزموري؟ 

الجزائري في  الزموري  الكريم  ولد محمد بن عبد 
وتوفيت  بوعريريج،  ببرج  1924م  أفريل   25
أمه وهو رضيع، ثم توفي والده وهو لم يتجاوز 
أحضان  في  يتيمًا  فتربى  العمر.  من  السادسة 
بدأ  حيث  زمورة”،  “برج  بمنطقة  أجداده  بلدة 
حفظ  أين  فرج  ابن  مسجد  في  األولى  دراسته 
العربي كشاط وابنه  القرآن على يد الشيخ  ربع 
الشيخ محمد كشاط، ليتتلمذ بعد ذلك على يد 
العالمة عمر بن أبي حفص الزموري، حيث درس 
على يده بعض المتون في النحو والفقه والفلك 
والقراءات، كما تلقى علوم الفلك على يد الشيخ 

عبد المالك األخضري.
 درس بمسجد “بوحيدوس” على يد الشيخ “علي 
بوبكر” فنهل من العلوم كالعقيدة والنحو وعلم 
الفلك، ونظرًا للواقع المعيشي بالمنطقة أضطر 
بعد  الزيتونة  بجامع  ميم”  “منزلة  في  للعمل. 

الدراسة، حيث سافر  إلى  العمل حن  سنوات من 
في حدود سنة 1952م إلى تونس إلكمال دراسته 
جامع  فروع  أحد  وهو  ميم”  “منزلة  بمعهد 
الزيتونة، ومكث هناك حوالي سنة، ودرس على 
يد العديد من الشيوخ على غرار كل من الشيخ 
محمد العابد، والشيخ قريسة، والشيخ الفاضل 

بن عاشور.
تنقل في  الجزائر، حيث  إلى وطنه  وعاد بعدها 
إلى  ومنها  شتى،  علوما  ودرس  عديدة  أماكن 
بلدية زمورة مواصال رحلته الدراسية، فدرس بها 
ابن عاشر في الفقه والقطر في النحو، ثم توجه 
اإلفريقية”،  “السيدة  في  “التوفيق”  مدرسة  إلى 

حيث درس بها مدة عامين. 
حرق “دمعة الجزائر” 

وبالتحديد  فرنسا  إلى  توجه  1956م  سنة  وفي 
اعتقلته  سنوات   3 بعد  لكن  ليون،  مدينة  إلى 
الشرطة  اقتحمت  إذ  الفرنسية،  السلطات 
بباريس،  الفنادق  إحدى  في  غرفته  الفرنسية 
ديوان  والفكرية،  الشعرية  أعماله  أحد  وأحرقت 
بعنوان:  ومؤلف  الجزائر”  “دمعة  بعنوان: 
األجرومية”،  معنى  إلى  الربانية  “االلهامات 
وزجت به في السجن مدة أربعة أشهر ونقل إلى 
مستشفى السجن وقضى به ثمانية عشر شهرًا 
وزير  إلى  رسالة  فكتب  المرض  به  اشتد  بعدما 

الداخلية الفرنسي آنذاك الذي أطلق سراحه. 
مخطوطات جزائرية بمكتبات اسطنبول 

إستقاللها،  بعد  الجزائر  إلى  1963م  سنة  عاد 
به  قضى  الذي  التعليم  سلك  في  انخرط  حيث 
كل  إلى  1968م  سنة  في  ليتوجه  طويلة،  مدة 
في  دبلوم  تحضير  أجل  من  وليبيا  تركيا  من 
كتابه  ألف  حيث  المكتبات،  وفن  الوثائق  علم 

“مخطوطات جزائرية بمكتبات اسطنبول”. 
التاريخ  العليا في  الدراسات  تحصل على شهادة 
مخطوط  تحقيق  رسالتها  موضوع  كان  التي 
تحت  البكداشية”  الدولة  في  المرضية  “التحفة 

إشراف موالي بلحميسي، كما نال شهادة الدكتوراه 
“المقري  حول  تمحورت  والتي  العربي  األدب  في 
وكتابه نفح الطيب” تحت إشراف إحسان النص. 

مكتبة وْقف و30 سنة من النشاط الدعوي 
في مارس 1978م توجه إلى ليبيا للمحاسبة في 
كتابيه “بدائع السلك” و“الغنية”، وهناك عرض 
جمعية  قبل  من  بفرنسا،  داعية  منصب  عليه 
للعرض  فاستجاب  الليبية،  اإلسالمية  الدعوة 
الدعوي  نشاطه  ليستمر  باريس  إلى  وانتقل 
إحدى وثالثين سنة زار خاللها العديد من الدول 
أواخر  الجزائر  إلى  وليعود  واإلفريقية،  األوربية 

التسعينيات. 
عشرات  الكريم  عبد  بن  محمد  الدكتور  ترك 
ببيعها  أوصى  ألفها،  مختلفة  لعناوين  النسخ 
في  غزة  لصالح  عائداتها  وتوجيه  رمزي،  بمبلغ 

عبارة  هي  ضخمة  مكتبة  ترك  كما  فلسطين، 
زموة  ببرج  حيدوس  أبي  لمسجد  وْقف  عن 
خزائنها  تحتوي  بوعريريج،  برج  لوالية  التابعة 
منها  والبعض  الطبعة  قديمة  لكتب  عناوين 
التصنيفات  أهم  بين  ومن  ومهمة،  نادرة  كتب 
الموجودة فيها: العلوم القرآنية، علوم الحديث، 
الفقه،  وأصول  فقه  عقيدة  النبوية،  السيرة 
الفهارس  التاريخ،  الشعر،  اللغة،  والنقد،  األدب 
المجالت  إلى  باإلضافة  والقواميس،  والمعاجم 

والدوريات. 
الجامعيين  الباحثين واألساتذة  الزموري   ونصح 
والطلبة بزيارة هذه المكتبة التي تعد إرثا علميا 
خدمة  سبيل  في  جارية  وصدقة  بثمن  يقدر  ال 

العلم. 
مؤلفاته:

توفي العالمة محمد بن عبد الكريم الزموري في 
شهر نوفمبر من سنة 2012، مخلفا العشرات من 
عبد  بن  محمد  َألف  حيث  والتآليف،  التحقيقات 
بينها:  من  الكتب،  من  العديد  الزموري  الكريم 
وإبطال  باألبصار  الهالل  لرؤية  الشرعي  الحكم 
واإلفطار.  الصوم  في  الفلكي  الحساب  نظريات 
ومذكراته.  خوجة  عثمان  بن  حمدان  حياة 
اسطنبول.  مكتبات  في  جزائرية  مخطوطات 
عباد الرحمن في سورة الفرقان. الربا في ميزان 
الشورى في  اإلسالم.  ميزان  الصالة في  اإلسالم. 
وليس  واجتهاد  ثقافة  اإلسالم  اإلسالم  ميزان 
اإلسالمية  األقطار  من  الهجرة  أعمى.  بتقليد 
اإلفرنجية في ميزان اإلسالم. قبس  إلى األقطار 
من مولد محمد بن عبد اهلل وعيسى بن مريم 
عليهما الصالة والسالم. مقدمة في علوم القرآن 
العظيم  القرآن  توجيهات  من  التفسير.  وعلوم 
مجلدات(.   7 في  الكريم  للقرآن  كامل  )تفسير 
عليه  محمد  حياة  من  واألحكام  العبر  استخراج 
دور  اإلسالم.  ميزان  في  الزكاة  والسالم.  الصالة 

المسجد في اإلسالم.

جاء في الحديث الشريف بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي اهلل عنه عن النبي – صلى اهلل عليه وسلم – قال: »َلوْ 
لِهِ، َلرَزََقُكمْ َكمَا يَرْزُقُ  ُلوَن عََلى اهللَّ حَقَّ تَوَكُّ َأنَُّكمْ تَوَكَّ
أحمد  اإلمام  رواه  ِبَطانًا«  وَتَرُوحُ  خِمَاصًا،  تَغْدُو  يْرَ،  الطَّ
والترمذي. واشتمل على ألفاظ شرعية تتعلق بالرزق والتوكل 
على اهلل تعالى، وربط بين الرزق والتوكل على اهلل، ونجد ما 
يشهد على ذلك من الكتاب العزيز فقد قال اهلل تعالى: ﴿وَمَنْ 
ِق اهللَّ يَجْعَْل َلهُ مَخْرَجًا )٢( وَيَرْزُْقهُ مِنْ حَيُْث اَل  يَتَّ
ْل عََلى اهللَّ َفهُوَ حَسْبُهُ ِإنَّ اهللَّ  يَحْتَِسبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ
بَالُِغ َأمِْرهِ َقدْ جَعََل اهللَّ لُِكلِّ شَيٍْء َقدْرًا﴾  ]الطالق: 2-3[، 
فأما صدق التوكل على اهلل هنا الثقة باهلل واالعتماد عليه، 
ومن يثق باهلل فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ األسباب 
ومنها السعي لكسب الرزق، كفاه ما أهمه، في جميع أموره، ألن 
اهلل هو القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، إن اهلل يبلغ 

ما يريده، وال يفوته مراد، وال يعجزه مطلوب]1[. 
 وهذا الحديث إلى جانب اآلية المذكورة أصل في التوكل وهو 
أعظم األسباب التي يستجلب بها الرزق، وقد قرأ النبي – صلى 
اهلل عليه وسلم – هذه اآلية على أبي ذر، وقال له: لو أن الناس 
والتوكل؛  التقوى  حققوا  لو  يعني:  لكفتهم  بها  أخذوا  كلهم 
عن  الحديث  أما  ودنياهم.  دينهم  مصالح  في  بذلك  الكتفوا 
حقيقة التوكل فقد فصل فيها ابن رجب الحنبلي وعدد مراتب 
في  اإلنسان  يأخذها  التي  الوسيلة  أو  السبب  هو  الذي  العمل 
حق  اهلل  على  التوكل  مع  متعارض  غير  وأنه  الكسب،  مجال 

التوكل.
 حقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على اهلل عز وجل في 
استجالب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها، 
وكلة األمور كلها إليه، وتحقيق اإليمان بأنه ال يعطي وال يمنع 
وال يضر وال ينفع سواه]2[. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع 
قال  التوكل.  القصوى  الغاية  منبه:  بن  وهب  وقال  اإليمان. 

الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن اهلل هو ثقته. 
التوكل واألخذ باألسباب.

وهو  حدوده،  بيان  تقدم  كما  القلب  عمل  التوكل  كان  إذا 
جزء من ثمرات اإليمان باهلل، فإنه قد يتظاهر للبعض أن 

والعمل  السعي  يناقض  به  واألخذ  شرعا  المطلوب  التوكل 
باألسباب، فقد يرى بعض الناس أن بتوكله يجب أن يكل 
التوكل  حقيقة  ولبيان  العمل،  ويترك  تعالى  هلل  األمر 
“اعلم  يقول:  إذ  رجب،  ابن  بكالم  نمتثل  باألسباب  واألخذ 
قدر  التي  األسباب  في  السعي  ينافي  ال  التوكل  تحقيق  أن 
اهلل سبحانه المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، 
بالتوكل،  أمره  مع  األسباب  بتعاطي  أمر  تعالى  اهلل  فإن 
بالقلب  والتوكل  له،  طاعة  بالجوارح  األسباب  في  فالسعي 
عليه إيمان به، كما قال اهلل تعالى: ﴿ يَاَأيُّهَا  الَّذِينَ  آمَنُوا 
وا  َلهُمْ  71[، وقال تعالى: ﴿ وََأعِدُّ  خُُذوا  حِْذرَُكمْ﴾ ]النساء: 
ةٍ وَمِنْ ِربَاطِ اْلخَيِْل﴾  ]األنفال:   مَا  اسْتََطعْتُمْ مِنْ ُقوَّ
اَلُة َفانْتَشِرُوا فِي اأْلَرِْض  60[ ، وقال: ﴿ َفِإَذا  ُقضِيَتِ  الصَّ
 ]10 ]الجمعة:   ]10 ]الجمعة:   ﴾ اهللَّ  َفضِْل  مِنْ  وَابْتَغُوا 
في  يعني   – الحركة  في  طعن  من  التستري:  سهل  وقال   .
في  طعن  ومن  السنة،  في  طعن  فقد   – والكسب  السعي 
التوكل، فقد طعن في اإليمان، فالتوكل حال النبي – صلى 
اهلل عليه وسلم -، والكسب سنته، فمن عمل على حاله، 

فال يتركن سنته”]3[. 
واألعمال التي يقوم بها العبد ثالثة أقسام: 

أحدها: الطاعات التي أمر اهلل عباده بها، وجعلها سببا، للنجاة 
على  التوكل  مع  فعله  من  البد  فهذا  الجنة،  ودخول  النار  من 
إال به،  اهلل فيه، واالستعانة به عليه، فإنه ال حول وال قوة 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب 
عليه من ذلك، استحق العقوبة في الدنيا واآلخرة شرعا وقدرا. 
الثاني: ما أجرى اهلل العادة به في الدنيا، وأمر عباده بتعاطيه، 
من  واالستظالل  العطش،  عند  والشرب  الجوع،  عند  كاألكل 
الحر، والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء 
تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة 
على استعماله، فهو مفرط يستحق العقوبة. قال ابن رجب: 
لكن اهلل سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما ال 
يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها 
عن غيره فال حرج عليه، ولهذا كان النبي – صلى اهلل عليه 
وسلم – يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول 
أنه  واألظهر  إني أطعم وأسقى«.  »إني لست كهيئتكم،  لهم: 

ويغذيه  يقوته  اهلل  أن  بذلك  أراد  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
اإللهية،  والمنح  القدسية،  الفتوح  من  قلبه  يورده على  بما 
برهة  والشراب  الطعام  عن  تغنيه  التي  الربانية  والمعارف 
من الدهر. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم، وال يتضررون بذلك. فمن 
كان له قوة على مثل هذه األمور، فعمل بمقتضى قوته ولم 
يضعفه عن طاعة اهلل، فال حرج عليه، ومن كلف نفسه 
عليه  ينكر  فإنه  الواجبات،  بعض  عن  أضعفها  حتى  ذلك 

ذلك. 
الثالث: ما أجرى اهلل العادة به في الدنيا في األعم األغلب، وقد 
يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده، وهو أنواع: منها ما 
يخرقه كثيرا، ويغني عنه كثيرا من خلقه كاألدوية بالنسبة إلى 
كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها.  وقد اختلف العلماء: 
حقق  لمن  تركه  أم  التداوي  المرض  أصابه  لمن  األفضل  هل 
التوكل على اهلل؟ وفيه قوالن مشهوران، وظاهر كالم أحمد 
النبي – صلى  التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن  أن 
الجنة سبعون  أمتي  أنه قال: »يدخل من  اهلل عليه وسلم – 
ألفا بغير حساب ثم قال: هم الذين ال يتطيرون وال يسترقون 

وال يكتوون وعلى ربهم يتوكلون« . 
ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي – صلى اهلل عليه وسلم 
وحمل  األفضل،  إال  يفعل  ال  وهو  عليه،  يداوم  كان  الذي   –
الشرك بدليل  التي يخشى منها  المكروهة  الرقى  الحديث على 
يخرقه  ما  ومنها  مكروه.  وكالهما  والطيرة  بالكي  قرنها  أنه 
السعي في طلبه،  ترك  لمن  الرزق  العامة كحصول  من  لقليل 
فمن رزقه اهلل صدق يقين وتوكل، وعلم من اهلل أن يخرق 
الرزق،  المعتادة في طلب  إلى األسباب  العوائد، وال يحوجه  له 
ونحوه جاز له ترك األسباب، ولم ينكر عليه ذلك، وحديث عمر 
الناس  أن  على  ويدل  ذلك،  على  يدل  عليه  نتكلم  الذي  هذا 
األسباب  مع  ووقوفهم  التوكل،  تحقيق  قلة  من  يؤتون  إنما 
أنفسهم  يتعبون  فلذلك  لها،  ومساكنتهم  بقلوبهم  الظاهرة 
في األسباب، ويجتهدون فيها غاية االجتهاد، وال يأتيهم إال ما 
قدر لهم، فلو حققوا التوكل على اهلل بقلوبهم، لساق إليهم 
بمجرد  أرزاقها  الطير  إلى  يسوق  كما  سبب،  أدنى  مع  أرزاقهم 
الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير.
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 �شرفي ترافع لغر�س ثقافة الإخطار 

عن �شوء معاملة الق�شر

 الجزائر بلد رائد
 في مجال حماية الطفولة

قالت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، إن قانون 
حماية الطفل يعتبر إنجازا بالنسبة للجزائر التي تعد بلدا رائدا في 

مجال حماية الطفولة.
وأوضحت  شرفي، خالل نزولها ضيفة على برنامج "حديث 

الساعة" للقناة اإلذاعية "جيل أف أم"، أن "الجزائر تعد رائدة في 
مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي ألن قانون العقوبات 

وقانون اإلجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم 
في حق األطفال وأن الهدف من متابعة األطفال الجانحين هو 

إعادة إدماجهم في المجتمع من خالل خاليا مشكلة من اخصائيين 
نفسانيين، حقوقيين وأطباء . “ 

ويشمل هذا القانون تقول شرفي كل الحقوق التي يتمتع بها الطفل 
الجزائري كما يضمن الحماية لكل األطفال الجزائريين أو من 

جنسيات أخرى، مشيرة إلى أن القانون نص على كل المبادئ التي 
وردت في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعلى حق الطفل في عدم 

التمييز فليس هناك تمييز بين األطفال في الحقوق. 
وأضافت أن" الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى األمام في مجال 
حماية وترقية الطفولة حيث تم دسترة مبدأ مهم في المادة الـ 71و 
المتعلق بالمصلحة العليا للطفل وهو المبدأ الذي ضمنته االتفاقية 

الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 و المعتمدة من طرف األمم 
المتحدة . 

وأكدت المتحدثة  أنه "يجب تضافر جهود الجميع من أجل غرس 
ثقافة اإلخطار عن سوء معاملة الطفل لدى المواطنين لتمكين الهيئة 
الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل من التدخل في الوقت المناسب 
وذلك عن طريق االتصال بالرقم المجاني 1111 والذي نتلقى عبره  

10 أالف مكالمة يوميا مع ضمان السرية لألشخاص المتصلين 
لإلبالغ عن تعرض األطفال للخطر".

ر. ن

ق�شية التمويل الخفي للحملة النتخابية 

لرئا�شيات اأفريل 2019 الملغاة

التما�س 10 �سنوات �سجنا في حق 
ال�سعيد بوتفليقة وعلي حداد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر 
العاصمة، أمس، تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافذا في حق 

كل من السعيد بوتفليقة، المستشار السابق وشقيق الرئيس 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل األعمال، علي حداد، 

في قضية التمويل الخفي للحملة االنتخابية لرئاسيات أفريل 
2019 الملغاة.

وقد التمس ممثل الحق العام أيضا غرامة مالية بقيمة 3 
ماليين دج لكال المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية 

والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن 
قاضي التحقيق.

وإضافة إلى التمويل الخفي للحملة االنتخابية، تمت متابعة 
السعيد بوتفليقة وعلي حداد بجنح أخرى تتعلق بـ "استعمال 

النفوذ، سوء استغالل السلطة، تبييض األموال وعدم 
التصريح بالممتلكات«.

ومن بين الشهود الذين تم استدعاؤهم في الجلسة، الوزير 
األول األسبق عبد المالك سالل، بصفته مدير الحملة 

االنتخابية آنذاك للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم 
استجوابه بشأن قناة "االستمرارية" التي كان من المفروض 
ان يتم إطالقها للترويج لحملة الرئيس الراحل عبد العزيز 

بوتفليقة.
ق. و

غليزان:

منع التجول بالكالب 
اخلطرية وال�سر�سة 
أصدرت مديرية التنظيم لوالية غليزان 

إجراءات تنظيمية لمنع التجوال بالكالب 
الخطيرة والشرسة على مستوى إقليم 

بلديات الوالية.
وحسب بيان لمصالح الوالية، فقد قرر 

والي والية غليزان، منع أصحاب الكالب 
الخطيرة والشرسة منعا باتا من التنزه 

في األماكن العامة. وأضاف البيان، أنه 
يجب على أصحاب هذه الكالب ربطها 

بسلسلة أو قالدة مع وجوب إرتدائها 
الكمامة. وحدد البيان الكالب المعنية بهذا 

 BIT BULL/BULL : القرار وهي
 MASTIF/ BULL TERRIER/

 DOBERMAN/CHIENS
 DOMESTIQUES/ CHIENS

POLICE. كما أكد البيان، على وجوب 
تلقيح هذه الكالب ضد داء الكلب وحيازة 

مربيها لدفتر التلقيح. 
هذا وستقوم مصالح الدرك الوطني واألمن 

الوطني بالسهر على احترام التدابير 
المذكورة. باإلضافة إلى القضاء على هذه 

الكالب في حالة ضبطها خارج سكنات 
مربيها وذلك بالتنسيق مع المصالح 
اإلدارية المعنية “الدائرة والبلدية”.

�س. ز

�شجلتها م�شالح الأمن يف نهاية 

الأ�شبوع املا�شي

8 قتلى و132 جريح يف 
حوادث مرور باملناطق احل�سرية

لقي 8 أشخاص وجرح 132 آخرون خالل 
نهاية األسبوع الماضي إثر )110( حادث 

مرور على مستوى المناطق الحضرية 
عبر طرقات الوطن، حسب ما أفاد به، 

أمس، بيان للمديرية العامة لألمن الوطني.
وأوضح ذات البيان أن معطيات المصالح 

المختصة لألمن الوطني, تشير إلى أن 
سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة 

األولى إلى العنصر البشري.
وفي هذا السياق جدد المديرية العامة لألمن 

الوطني في بيانها، دعوتها لمستعملي 
الطريق العام إلى احترام قانون المرور 

وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, 
واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم 
األخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي 

البالغات على مدار 24 ساعة.
من جهتها كشفت المديرية العامة للحماية 

المدنية في بيان لها أمس، عن وفاة 6 
أشخاص واصابة 202 آخرون بجروح 

مختلفة في حوادث مرور وقعت خالل الـ 
24 ساعة األخيرة عبر العديد من واليات 

الوطن. وأوضح ذات المصدر أن أثقل 
حصيلة سجلت على مستوى والية ميلة 

بوفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح 
على إثر 3 حوادث مرور.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من 
أجل انتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 16 
سنة متوفي غرقا بشاطئ سيدي المجدوب 
ببلدية ودائرة مستغانم، علما أن الضحية 
كان مفقودا منذ تاريخ 24 ماي الماضي.

ف. م

العا�شمة

تفكيك �سبكة اإجرامية خمت�سة 
يف �سرقة ال�سيارات باحلرا�س

تمكنت مصالح أمـن واليـة الجزائر، 
ممثلة فـي فرقـة الشـرطة القضائية بـأمن 
المقاطعة اإلداريـة الحـراش، من تفكيك 

جماعة إجرامية عـن قضية اإلعداد لجنايـة 
السرقة الموصوفة للمركبات، تهريب قطع 

غيار مركبات ذات منشأ أجنبي.
قضية الحـال التـي كـانـت تـحـت اإلشراف 

الدائم والمستمر للنيابة المختصة، مكنـت 
ذات المصلحة مـن توقيـف )7( أشخاص 

مسبوقين قضـانيا ينحدرون مـن واليـة 
الجزائـر العاصمة.

كمـا أن التحريـات فـي القضـية أضـفت 
إلـى اسـترجاع ثـالث )3( مركبـات 

مسروقة مـع حـجـز مـركبتين تستعمالن 
فـي السـرقة، باإلضـافة إلـى قطـع غيـار 
سـيـارات، محركات وتوابع مركبات مع 
مبلغ مالي قدره )30( مليون سنتيم و)4( 

جوازات سفر.
استكمال اإلجراءات القانونيـة المعمـول 

بـهـا، تـم تقـديم المشتبه فيهم أمـام النيابـة 
المختصة إقليميا.

ق. و

اإيمان  �شايح

نظمت شركة "أوريدو" للهاتف 
النقال ليلة أمس األول، حفال ساهرا 

بمناسبة تتويجها على رأس الشركات 
المستخدمة في الجزائر، من أصل تسع 

مؤسسات شاركت في الطبعة الثامنة 
من برنامج " أفضل مكان للعمل"، 

ولقد أرجع المدير العام للشركة بسام 
يوسف آل إبراهيم هذا النجاح إلى 
جهود جميع عمال الشركة البالغ 

عددهم 1600 عامل، والذين حيا فيهم 
روح المسؤولية والمهنية.

وأوضح المدير الجهوري لبرنامج " 
أفضل مكان للعمل" كريم كايتوني، 

على هامش الحفل الذي أقيم بالمركز 
الدولي للمؤتمرات عبد الطيف 

رحال، أن 2022 تعد السنة الثامنة 
لهذا البرنامج بالجزائر، موضحا 
ان المعايير مالعمتدة في اختيار 

الشركات الفائزة تعتمد أساسا على 
مدى رضا العمال على ظروف عملهم 

بالمؤسسات، مشيرا إلى أن النتائج 
تدون استنادا إلى نتائج استبيان يوزع 

على جميع العمال يتم من خالله رصد 
مدى ارتياحهم إزاء ظروف العمل 
وعالقاتهم مع الزمالء والمسؤولين 

وكذا االجور المقترحة لهم، ليتم تحديد 
معدل خاص تفوز كل شركة نجحت 

بتحقيقه باللقب، موضحا أن شركة 
"أوريدو" حققت نتائج جد إيجابية في 

جميع النواحي.
من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية 

للموارد البشرية نسرين كريم، أن 
التتويج الذي حظيت به الشركة جاء 
بفضل جهد جميع العمال الذين ابلوا 
بالء حسنا حتى خالل فترة انتشار 
وباء كورونا التي كانت جد حرجة 

على مختلف الشركات.
وبعد الكلمة التي ألقاها المدير العام 

للشركة " أوريدو" والتي حيا من 
خاللها الجهود المبذلة من طرف 
العمال طوال السنة، قدم مؤسس 

برنامج " أفضل مكان للعمل" 
بالواليات المتحدة األامريكية شرحا 
لمختلف مراحل هذه الدراسة وكذا 

طريقة ومعايير تحديد منح شهادة لكل 
مؤسسة سجلت بالبرنامج، حيث منحت 

الشهادة هذه السنة لـ"أوريدو" تقديرا 
لنجاعة سياستها في الموارد البشرية 
والتي سمحت لها بالتميز بين مختلف 

بين مختلف المؤسسات الوطنية 
والمتعددة الجنسيات التي شاركت في 
هذا البرنامج الذي يروج للمؤسسات 
الفاعلة في الجزائر والتي توفر بيئة 

وظروف عمل أفضل.

قرابة 13 مليون م�شترك خالل 

الثالثي الأول من 2022

كشف مدير الشؤون المؤسساتية 
لشركة "أوريدو" رمضان جزائري، 

عن تسجيل 12.9 مليون مشترك 
لمتعامل الهاتف النقال "أوريدو" خالل 

الثالثي األول من السنة الجارية، 
مشيرا إلى أن الشركة تواصل 

العمل على تحسين نوعية الخدمات 
والعروض التي تدلل بها زبائنها من 
أجل الحفاظ على مكانتها الريادية في 

سوق االتصاالت.

 "اأوريدو".. نموذج للت�شامن
 خالل "كورونا"

قدم متعامل الهاتف النقال "أوريدو" 
نموذجا مشرفا وفريدا، في التضامن 

والتالحم بين العمال خالل فترة جائحة 
"كورونا"، عكسته المساندة النفسية 

والمادية التي قدمها مسؤولو الشركة 
للعمال خالل تلك الفترة الصعبة، من 

خالل الحرص على ضمان حماية حياة 
الموظفين ومتابعة عالج المصابين 
بالوباء وكذا أسرهم، حيث كشفت 
المديرة التنفيذية للموارد البشرية 
نسرين كريم عن توفير عشرات 

المكثفات، إلى جانب ضمان توفير 
األدوية لجميع المصابين، كما أشارت  
من جهة أخرى إلى أن "أوريدو" تعد 

"الشركة الوحيدة التي ضمنت ضخ 
اجور عمالها غير منقوصة طوال فترة 
االزمة الصحية"، مشيرة إل تسجيل 3 

وفيات ضمن الطاقم العامل بالشركة 
والمكون من 1600 عامل.

فر�شة لعر�س المنتوجات الجديدة الجزائرية 100 بالمائة

 معر�س ال�سناعات 
الغذائية "جازاغرو" يفتتح اأبوابه

إنطلقت أمس، الطبعة الـ 19 للمعرض 
المهني للصناعات الغذائية "جازاغرو"  
2022 المتواصل إلى غاية  الـ 2 جوان 

المقبل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة 
مع تمثيل دولي متوقع بنسبة 70 بالمائة، 

حسبما أفاد به منظم الصالون .
وفي هذا اإلطار، كشف نبيل باي بومزراق 
منظم صالون جازاغرو في تصريح للقناة 

األولى اليوم اإلثنين عن مشاركة 500 شركة 
عارضة في الصالون 70 بالمائة منهم أجانب 
وأهمها  تركيا ،إيطاليا وفرنسا المختصة في 

الصناعات الغذائية وصناعات العتاد.
وحسب منظم الصالون، من المتوقع مشاركة 

أكثر من 20.000 محترفا في قطاعات 
الصناعات الغذائية، والمخابز والحلويات، 

والفنادق و المطاعم  وتوزيع  المعدات.
وأكد بومزراق أن "جازاغرو" هو ملتقى للتبادل و الشراكة 

مشيرا إلى تخصيص فضاءات لتنظيم  محاضرات 
وتظاهرات مهنية وابتكارات.

و ألول مرة، سيقوم الصالون بمكافئة أفضل المعدات 

والمنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الصناعات 
.)Djaz’Innov( ”الغذائية من خالل مسابقة "جاز-إنوف

بدوره أكد عمرة سليم رئيس مدير عام شركة خاصة 
للعصائر المشاركة في جازاغرو 2022 أن المعرض 

فرصة  لعرض المنتوجات الجديدة الجزائرية 100 بالمائة.
ق. و

فازت بالطبعة الثامنة من برنامج "اأف�شل مكان للعمل"

"اأوريدو" اأف�سل موؤ�س�سة 
م�ستخدمة في الجزائر

فاز متعامل الهاتف النقال "اأوريدو" بالجائزة الولى من برنامج " اأف�شل مكان للعمل" في طبعته 

الثامنة، لتكون بذلك اأف�شل �شركة م�شتخدمة في الجزائر، وهو التتويج الذي قال المدير العام 

لل�شركة ب�شام يو�شف اآل اإبراهيم اإنه " جاء بف�شل جهود وجدية جميع عمال ال�شركة".

"هدايا تربوية قيمة" في اإنتظار الفائزين

الم�سرح الوطني يطلق م�سابقة 
مخ�س�سة لالأطفال

أطلق المسرح الوطني محي الدين بشطارزي مسابقة مخصصة 
لألطفال، يتم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي 

للطفل االفريقي، اللذان يحتفل بهما على التوالي في 1 و 16 جوان 
من كل سنة، حسبما جاء على الصفحة الرسمية للمسرح الوطني 

الجزائري.
وتستهدف المسابقة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 

سنة في اطار نشاطات المسرح الوطني خالل "شهر الطفولة". 
وتكافئ المسابقة، التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون، أفضل نص 

أدبي ، حيث ال يتجاوز 15 سطرا و يُعبر على أفضل وجه عن 
"حلم الطفل األفريقي«.

ويجب إرسال االقتراحات، مصحوبة باللقب واالسم وتاريخ الميالد 
ورقم الهاتف لكل طفل مترشح ، قبل تاريخ 6  يونيو، إلى العنوان 

hdidwenemasrahtifl2021@gmail.« :اإللكتروني
.»com

وأوضح المنظمون ان اإلعالن عن نتائج المسابقة، سيتم خالل 
حفل ينظم في المسرح الوطني الجزائري  يوم 14 جوان، اي قبل 

يومين من االحتفاالت بيوم الطفل األفريقي، وسيحصل الفائزون 
في هذه المسابقة على "هدايا تربوية قيمة".

ف. م
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