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أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، أن موضوع قطع العالقات 
الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب "ال يحتمل 

وساطات"، مبرزا أن موقف الجزائر "واضح" 
بخصوص هذه المسألة.

قال لعمامرة في تصريح للصحافة، على هامش 
معاينته لعملية سير مسابقة التوظيف الخارجي 

لاللتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون 
الخارجية على مستوى مركز امتحان الجزائر 

العاصمة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار، 
أن هذا الموضوع )قطع العالقات الدبلوماسية 
بين الجزائر والمغرب( "ال يحتمل وساطات.”

وأوضح الوزير، ردا عن سؤال ألحد 
الصحفيين حول احتمال وجود وساطة من 

طرف المملكة العربية السعودية بين الجزائر 
والمغرب بالقول: "ال توجد وساطة ال باألمس 
وال اليوم وال غدا"، مشيرا الى وجود "أسباب 
قوية تحمل الطرف الذي أوصل العالقات إلى 

هذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير 
منقوصة.”

وأكد لعمامرة بالمناسبة أن الجزائر تجمعها 
بالمملكة العربية السعودية "المصالح المشتركة 

والتوافقات"، وهو نفس األمر -كما قال- 
بالنسبة للدول األخرى "عربية كانت أم افريقية 
أم غيرها"، مذكرا في ذات السياق بتصريحات 

رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، 
حول هذا الموضوع.

�إ. �س 

لعم�مرة يوؤكد اأن موقف اجلزائر وا�صح من هذه امل�ص�ألة وي�صرح

"مو�سوع قطع العالقات الدبلوما�سية 
مع املغرب ال يحتمل الو�ساطات"

نفى وزير ال�صوؤون اخل�رجية واجل�لية الوطنية ب�خل�رج، رمط�ن 

لعم�مرة، اأم�س، وجود اأية و�ص�طة ب�ص�أن قطع العالق�ت الدبلوم��صية مع 

املغرب، موؤكدا اأن " املو�صوع ال يحتمل الو�ص�ط�ت".

تبون يعني روؤ�ساء وحمافظي الدولة ل�ست حماكم اإدارية لال�ستئناف

 ق�ل اإن التغريات اجليو�صي��صة

 التي ي�صهده� الع�مل تفر�س ذلك 

زيتوين يدعو الطبقة ال�سيا�سية 
للتوحد من اأجل بناء جبهة داخلية 

اجلزائر نائب رئي�س احتاد جمال�س الدولة 
واملحاكم العليا االإدارية االإفريقية

   
تمت تزكية الجزائر لعضوية نائب رئيس اتحاد مجالس الدولة 
والمحاكم العليا اإلدارية اإلفريقية الذي تم تأسيسه يوم الثالثاء 

الماضي بالعاصمة المصرية، القاهرة، حسب ما أفاد به أمس بيان 
لمجلس الدولة.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة تأسيس اتحاد مجالس الدولة 
والمحاكم العليا اإلدارية اإلفريقية، جرت يوم 17 ماي الجاري 

بالقاهرة، احتفائية كبرى تحت رعاية وإشراف الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، لإلعالن عن تأسيس هذا االتحاد، فضال عن 

االحتفال باليوبيل الماسي لمجلس الدولة المصري باكتمال 75 
عاما على إنشائه، حيث استقبل الرئيس السيسي رؤساء وممثلي 
مجالس الدولة والمحاكم اإلدارية العليا األفارقة، وذلك بمشاركة 
وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، ورئيس مجلس 

الدولة المصري، المستشار محمد محمود حسام الدين.”
وقد مثل الجزائر في هذه االحتفائية فريدة بن يحيى، رئيسة مجلس 
الدولة، وموسى بوصوف، رئيس غرفة بمجلس الدولة، وقد "تمت 

تزكية فريدة بن يحيى نائبا لرئيس االتحاد لمدة سنتين، وبذلك 
ستكون الدورة المقبلة لالتحاد برئاسة مجلس الدولة الجزائري طبقا 

للنظام األساسي لالتحاد"، يضيف ذات البيان.
وبذات المناسبة، ألقت بن يحيى فريدة، نائب رئيس االتحاد، 

كلمة دعت من خاللها إلى "دعم هذه الهيئة بهدف تلبية التطلعات 
المشروعة للشعوب األفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها 

وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات 
والمعارف بين أبناء القارة األفريقية.”

وأشار البيان إلى أن هذه الهيئة التي مقرها القاهرة، والتي عرفت 
انضمام 21 دولة، تهدف على الخصوص إلى "التأكيد على مبدأ 

استقالل القضاء وحصانته ومثله وقيمه العليا وتشجيع البحوث 
والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء اإلداري والمساهمة في نشر 

الثقافة القانونية في المجتمعات اإلفريقية وتقديم الرأي والمشورة 
في مجال القضاء اإلداري والمشاركة في المؤتمرات الدولية 

واإلقليمية التي تعنى بالقضاء اإلداري.”
ع.ط

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
رؤساء ومحافظي الدولة لست محاكم إدارية 

لالستئناف، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة 
العدل.

وجاء في البيان: "بناء على الدستور، السيما 
المواد 91 فقرة 7 و92 و165 منه، عين رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، رؤساء المحاكم 

اإلدارية لالستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه 
المحاكم ، كاآلتي: فبالنسبة لرؤساء المحاكم 
اإلدارية لالستئناف، السيدة والسادة: عبد هللا 

زياني، ببشار، عبد القادر حمدان، بتامنغست، 
صليحة عواق، بالجزائر، کمال حليسي، 

بقسنطينة، نصر الدين عمران، بورقلة، عبد 
الرحمي بن حميدة، بوهران.

وبالنسبة لمحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، 
السادة: مصطفى عبدي، ببشار، محمد األمين 

صباحي، بتامنغست، محمد بن لخضر بن عبد 
هللا، بالجزائر، عبد الوهاب بوناب، بقسنطينة، 

السعيد شيشة، بورقلة، عبد القادر فارس، 
بوهران".

ع.ط

دعا األمين العام لحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس ،جميع 

األحزاب السياسية إلى التوحد من أجل بناء جبهة 
داخلية قوية واإللتفاف حول مشروع لم الشمل 

الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
مؤخرا.

و رافع ذات المسؤول الحزبي خالل لقاء مع 
المجلس الوالئي الموسع، بمدينة بوسعادة، 
من أجل "توحد جميع الكتل السياسية مهما 

كانت انتماءاتها  لبناء الجزائر بالنظر للتقلبات 
الجيوسياسية واألمنية التي يشهدها العالم  " ألن 

الوطن -حسبه- "محتاج أكثر من أي وقت مضى 
لبناء جبهة داخلية قوية  من خالل النزول إلى 

الشارع وتوعية المواطنين. ”
و أضاف زيتوني في ذات السياق أن التجمع 
الوطني الديمقراطي ال يتزايد عن أي حزب 

في الوطنية، لكل نظرته و توجهاته السياسية و 
اإلقتصادية لكن يجب على كل الكتل السياسية أن 

تنصهر  في وعاء الحوار ولم الشمل من أجل 
وحدة الوطن ألن التحديات -كما قال - "حدودنا 

ملتهبة من كل جهة " وعلى الجميع اإلشتراك في 

درجة الوعي.
و أشاد األمين العام لحزب التجمع الوطني 

الديمقراطي بدور الجيش الشعبي الوطني الساهر 
على حماية حدود جزائر الشهداء التي مافتئ 

المتربصون بوحدتها بالمراهنة على بعض 
الحركات اإلرهابية  في تشتيت الصفوف، إال أنه 
طالما كان العين الساهرة من الشمال إلى الجنوب 

ومن الشرق إلى الغرب.  
و بخصوص الجانب االقتصادي، قال ذات 

المسؤول الحزبي:"النستطيع بناء وحدة وحدة 
وطنية واقتصادنا ضعيف"مبرزا في ذات السياق 
ضرورة اخذ تدابير عاجلة لبعث عجلة اإلقتصاد 

من جديد، مشيرا في حديثه إلى أن الكثير من 
القطاعات الحكومية لم تؤدي دورها خاصة وأن 
نسبة األغلفة المالية ببعض الوزارات لم تتجاوز 

38 بالمائة، و أضاف "البد من اإلعتماد على 
سياسة المكاشفة لبناء اإلقتصاد،وكل مسؤول ال 

يرى نفسه قادر على تسيير دائرة وزارية من 
أفضل له أن يستقيل خير من أن يكون عبئا على 

الدولة والشعب " .
حممد ق

دع� املجموعة الدولية لتحمل م�صوؤولي�ته� 

جت�ه الق�صية الفل�صطينية

قوجيل يوؤكد دعم اجلزائر 
الثابت لل�سعب الفل�سطيني

   
جدد رئي�س جمل�س االأمة، �ص�لح قوجيل، الت�أكيد على 

دعم اجلزائر الث�بت والالم�صروط لل�صعب الفل�صطيني 

حتى حتقيق دولته امل�صتقلة وع��صمته� القد�س 

ال�صريف، داعي� يف الوقت نف�صه املجموعة الدولية اإىل 

حتمل م�صوؤولي�ته� جت�ه الق�صية الفل�صطينية.

�إ. �س

وحسب بيان لمجلس األمة، فقد أكد قوجيل في كلمة له خالل افتتاح أشغال 
المؤتمر الـ 33 الطارئ لالتحاد البرلماني العربي، بالعاصمة المصرية 

القاهرة، تحت شعار "المسجد األقصى وجميع المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية أولويتنا األولى"، والتي قرأها نيابة عنه رئيس المجموعة 

البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، "المجموعة الدولية إلى تحمل 
مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية تصفية استعمار 

تخص كل المجتمع الدولي، مذكرا في ذات السياق بدعم الجزائر "الثابت 
والالمشروط" للشعب الفلسطيني حتى "تحقيق دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.”
كما ذكر قوجيل بـ"العهد الذي قطعه رئيس الجمهورية، لدعم القضية 

الفلسطينية، وجدده من خالل دعوته األمم المتحدة ومجلس األمن 
الدولي إلى وقف االعتداءات اإلسرائيلية على حرمة المسجد األقصى 

وحماية الفلسطينيين من القمع واعتبار ما ترتكبه قوات االحتالل 
اإلسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد األقصى وعنف ضد جموع 
المصلين العزل خروقات وانزالقات ممنهجة لحقوق اإلنسان والحريات 

األساسية.”
ولفت رئيس مجلس األمة في كلمته إلى ما قاله الرئيس تبون، في رسالته 
التي وجهها إلى األمين العام لألمم المتحدة إثر االعتداءات األخيرة على 

المسجد األقصى، بأن "هذه التطورات الخطيرة التي تأتي في سياق 
دولي متوتر، تزيد من حدة عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط 

وتعطل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية.”
كما جدد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اإلخوة الفلسطينيين 
من أجل "توحيد الصف والتعجيل باستكمال تحقيق المصالحة الوطنية 
الفلسطينية"، وأوضح في هذا الشأن بأن "وحدة الصف هي أهم عامل 

في إنجاح الثورات"، داعيا "اإلخوة الفلسطينيين إلى االقتداء بثورة الفاتح 
من نوفمبر الخالدة ضد االستعمار الفرنسي، والتي رسمت معالم النصر 

بتوحيد الصفوف وجمع الشعب الجزائري بكل انتماءاته تحت راية 
واحدة تنشد االستقالل والحرية.”

وفي ذات اإلطار، أكد قوجيل على "ضرورة توحيد الصف العربي 
وتفادي القرارات االنفرادية التي تؤثر على قوة ومصداقية الموقف 
العربي، وتزيد في تذبذب الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية 

عموما، وقضية القدس والمسجد األقصى خصوصا باعتبارها أبرز نقاط 
الملف الفلسطيني.”

يذكر أن افتتاح أشغال المؤتمر الـ 33 الطارئ لالتحاد البرلماني العربي 
عرفت مشاركة عدد من رؤساء وأعضاء برلمانات الدول العربية.
وشارك في هذا المؤتمر كل من ساعد عروس، رئيس المجموعة 

البرلمانية للثلث الرئاسي، ممثال عن رئيس المجلس، رفقة عبد المجيد 
بن قداش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية 

الجزائرية بالخارج.

ق�ل اإن الطلبة اأم�م ره�ن حمل لواء التقدم 

وبن�ء اجلزائر اجلديدة

ربيقة: "اجلزائر وديعة ال�سهداء 
واأمانة يف اأعناق االأجيال"

�صدد وزير املج�هدين وذوي احلقوق العيد ربيقة 

اأم�س، على الدور االأ�ص��صي للطلبة يف التنمية، موؤكدا 

اأن الره�ن ق�ئم على طلبة اليوم حلمل لواء التقدم 

واالزده�ر واملح�فظة على اأم�نة ال�صهداء.

ر. ن

قال الوزير في كلمة موجهة للطلبة الحاضرين بالمركز الجامعي لتيبازة 
لدى إشرافه على الاحتفاالت الوطنية المخلدة للذكرى الـ 66 لعيد الطالب 
المصادف ليوم 19 ماي من سنة، أن الجزائر هي "وديعة الشهداء وأمانة 

في أعناق األجيال، سيما منهم الطلبة في جميع األطوار وفي جميع 
الحقول العلمية والمعرفية.”

وأبرز أن "الرهان اليوم قائم على الطلبة حتى يكون للجزائر نصبيا 
مـن منافـع العلوم والمعارف والتكنولوجيات المعاصـرة تحقيقا للمكانة 
الالئقة بها بين األمم.” وأضاف ربيقة أن "طالب اليوم يحظون بنفس 

مكانة طالب األمس، إذ تعلق عليهم آماال لمواصلة بناء الجزائر الجديدة 
وصناعة أمجادهـا حاضـرا ومستقبال والحفاظ عليهـا واحـدة موحدة"، 

داعيا الى االقتداء باالسالف بما قدموه من "جدية وصرامة وإخالص في 
حب الوطن و الحرص على وحدته والدفاع عنه.”

وأشرف الوزير بالمناسبة على تسمية قاعة المحاضرات الكبرى للمركز 
الجامعي تيبازة باسم الشهيد عبد القادر حبوش، المناضل الفذ ابن سيدي 
سميان بشرشال الذي أعدمته السلطات االستعمارية سنة 1956عقابا له 

على شراسته و شجاعته في الجهاد و كفاح االستعمار.
كما أشرف رفقة أعضاء من األسرة الثورية و والي تيبازة، ابو بكر 
الصديق بوستة، على تكريم مجموعة من الطلبة في قسم الدكتوراه 

مختلف التخصصات تشجيعا و دعما لهم على االرتقاء و التعلم. وقام 
وزير المجاهدين مرفوقا باألمينين العامين للمنظمة الوطنية للمجاهدين 

ومنظمة ابناء المجاهدين السيدان على التوالي، محمد علي بوغزالة 
وخالفة مبارك، وكذا بوستة، برفع العلم الوطني و وضع باقة زهور 

بمقبرة الشهداء بتيبازة ترحما على أرواحهم الطاهرة.



تسعى السلطات العليا للبالد لتحفيز المستثمرين 
على  تجسيد مشاريعهم، من خالل إعادة 

النظر في عدة نقاط كانت محل تحفظات من 
قبل المختصين والمستثمرين، غير أن البعض 
جدد تأكيده على ضرورة ارفاق القانون بجملة 

من التحفيزات والمزايا والعمل سريعا على 
دعمه بخطوات وقرارات فعالة، تضمن مقاربة 

موضوعية ومتكاملة لواقع االستثمار في 
الجزائر.

تضمن قانون االستثمار الجديد، الذي عرض 
على هامش مجلس الوزراء المنعقد نهاية 

األسبوع المنقضي، جملة من التدابير الرامية، 
إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية 

والمتعلقة بتحسين مناخ االستثمار، وتوفير 
الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة 

وتنويع االقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة 
ومستقرة، تراعي تكريس مبادئ حرية 

االستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع 
أحكام دستور 2020.

هذه أبرز نقاط الصيغة الجديدة 
لمشروع قانون االستثمار

كما تم التأكيد من خالل الصيغة الجديدة 
لمشروع قانون االستثمار، على ضرورة إعادة 

تنظيم اإلطار المؤسساتي المتعلق باالستثمار 
من خالل تركيز مهام المجلس الوطني 

لالستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في 
مجال االستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها، تحويل 
)الوكالة الوطنية لدعم االستثمار( إلى )الوكالة 

الجزائرية لترقية االستثمار(، وذلك بمنحها دور 
المرّوج والُمرافق لالستثمارات عبر استحداث 

شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع 
الكبرى واالستثمارات األجنبية، استحداث 

شبابيك وحيدة، غير ممركزة لالستثمار 
المحلي، وتعزيز صالحياتها، من خالل تأهيل 

ممثلي الهيئات واإلدارات العمومية لديها، 
باإلضافة إلى محاربة البيروقراطية، عبر 

رقمنة اإلجراءات المتصلة بعملية االستثمار 
عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، 

التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع 
االستثماري، عالوة على توسيع نطاق ضمان 

تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة 
عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، حسب ما 

جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
وقد تقرر من خالل قانون االستثمار الجديد 

استحداث أنظمة تحفيزية لالستثمار في 
القطاعات ذات األولوية، والمناطق التي توليها 
الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه 

أفضل للمزايا الممنوحة لالستثمار. وأبدى 
رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة، 

التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج 

المالحظات والمقترحات المثارة، خالل النقاش 
والمتمثلة أساسا في تعزيز الضمانات المتعلقة 
بتكريس مبدأ حرية االستثمار وتعزيز النظام 

القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات 
البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة 

المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين 
وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، 

وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة 
من قبل المستثمرين.

وتم وضع )الوكالة الجزائرية لترقية 
االستثمار(، تحت سلطة السيد الوزير األول، 
مع إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين 

لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية 
لترقية االستثمار، مع منحهم صالحية اتخاذ 
كل القرارات المتعلقة باالستثمار، بالموازاة 
مع التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في 

معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال 
دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير 

الدولية في استقطاب االستثمارات وبالتركيز 
على السرعة والنجاعة والديمومة. 

وطالبت السلطات العليا للبالد من خالل القانون 
دعم االستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة 
االستيراد، وتعتمد على المواد األولية المحلية، 
مؤكدة على أن كل من يعرقل بشكل أو بآخر 
عمليات االستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة 

مسؤوليته، ستسلط بحقه أقصى العقوبات.
وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال 

النصوص المتعلقة بمختلف الوكاالت المكلفة 
بالعقار، مع إنهاء عملية حصر األوعية 

العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان 
وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف 

وعقالني.

3 األحد 22 مايالحدث
 2022 المـوافق  

لـ 21 شوال 1443 ه  

اخلبري االقت�ضادي رم�ضاين لعال:

القانون يوؤكد وجود اإرادة 
�ضيا�ضة و�ضرروة تفعيل 

الدبلوما�ضية االقت�ضادية
أكد الخبير االقتصادي رمضاني لعال، بأن قانون االستثمار الجديد حمل 

في طياته العديد من االجراءات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ 
اإلستثمار، غير أنه شدد على ضرورة ارفاقه ببعض القرارات الجديدة.
وقال رمضاني، بأن االستثمار يعتبر من أحد المقومات األساسية الخاصة 
بالتنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة، و من أهم الرهانات التي تهدف 
الجزائر لكسبها، ومنذ سنة 2021 تبنت نموذجا اقتصاديا جديدا يعتمد 

على االستثمار المحلي واألجنبي في كل القطاعات، على غرار الصناعة، 
الفالحة، الخدمات وغيرها، بهدف الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد ذات الخبير، على أن اإلجراءات االقتصادية والقانونية الجديدة، 
التي تضمنها قانون االستثمار يؤكد وجود إرادة سياسية من خالل 

تتبع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة شخصيا لتطبيق هذا القانون، 
والذي جاء ليتماشى والنموذج التنموي الجديد، والذي يهدف في مجمله 
لتحسين مناخ وبيئة االستثمار، توفير الظروف المناسبة لتحرير روح 
المبادرة، تنويع االقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ترتكز على أهم 
االستثمارات االستراتيجية للدولة من خالل بناء شراكة مع المتعامل 

األجنبي، وهذا من خالل العالقات االقتصادية التي باشرت الجزائر في 
ربطها مؤخرا، عبر الزيارات االخيرة التي يقوم بها رئيس الجمهورية 
للخارج ولقائه مع رجال األعمال األجانب، لطرح أهم محاور النموذج 
التنموي الجديد، والذي يعطي للمستثمر االجنبي أهمية كبيرة كشريك 

لبناءه، من خالل ضمانات قانونية واقتصادية مهمة.
وأضاف رمضاني لعال، بأن الجزائر تراهن على نجاح قانون االستثمار 

وتفعليه لصالح التنمية االقتصادية واإلجتماعية على المدى القصير 
والطويل من خالل عدة محاور حملها في قانون االستثمار الجديد.

وفي المقابل، قال الخبير االقتصادي بأن القانون الجديد لالستثمار 
جاء بالعديد من االجراءات المهمة، إال أن تفعيله على أرض الميدان 
يستدعي العمل على معالجة بعض النقاط على المدى القصير، على 
غرار تحرير القطاع المالي)النظام البنكي، البورصة ( في الجزائر، 

والذي مزال يعتبر قطاعا جامدا ال يمكن االعتماد عليه في تطوير 
االستثمارات في الجزائر.

كما طالب بإعادة النظر في دور قطاع التأمينات في الجزائر والعمل 
على فتح المجال لشركات التأمين األجنبية، التي تعد من أهم محفزات 
دخول اإلستثمارات األجنبية والشركات الكبرى، مع فتح ورشة عمل 
من طرف وزارة المالية وبكل شجاعة فيما يخص الصرف االجنبي، 

مؤكدا ألنه ال يمكن التحدث  على استثمارت أجنبية بوجود سوق 
موازية للصرف دون رقابة، مشددا على ضرورة ايجاد صيغة نهائية 
للسوق الموازية، والتي أصبحت تشكل عائق لالقتصاد الوطني، حيث 

بلغت نسبتها أكثر من 50 بالمئة، والتي ال تخدم المستثمر المحلي 
واألجنبي، على حد سواء.

وأوضح الخبير االقتصادي في قراءته لقانون االستثمار، بأن تفعيله 
يتطلب إعداد بنك من المعلومات حول أهم اإلمكانيات الطبيعية المادية 
المنجمية والمالية واللوجستية التي تتوفر عليها الجزائر، باإلضافة إلى 

بناء منظومة اعالمية حرة وقوية تهدف الى تسويق اعالمي لإلمكانيات 
االقتصادية واالجتماعية للجزائر والتصدي للتظليل االعالمي األجنبي، 

الذي يهدف الى تشويه صورة اإلقتصاد الجزائري في كل مرحلة.
وطالب ذات المتحدث، بالعمل على محابة الفساد، الذي يعتبر من أكبر 

التحديات التي تواجه االستثمارات في الجزائر، مؤكدا على ضرورة 
تفعيل أكثر آلليات الرقابة بكل أنواعها والعمل على رقمنة كل 

القطاعات االقتصادية للحد من ظاهرة انتشار الفساد المالي واالداري، 
مع الحرص على تطوير وتحديث جهاز الجمارك لما له من أهمية في 

تسهيل اجراءات دخول وخروج المواد األولية الضرورية للمستثمر 
وفق ما يحدده القانون، ومحاربة التهريب.

 ودعا رمضاني لتفعيل دور الدبلوماسية االقتصادية بالخارج للدفاع 
على المصالح االقتصادية وخلق أسواق بالخارج لتصريف المنتوج 

الوطني والعمل على استقطاب االستثمارات األجنبية من خالل 
الترويج ألهم االمتيازات الممنوحة للمستثمرين األجانب، وذلك من 
خالل عقد ندوات ومؤتمرات لرجال األعمال، كما أشار لضرورة 
التركيز على الرقمنة والمعرفة كخيار استراتيجي من أجل ضمان 

مرافقة مسار التنويع االقتصادي لتشجيع االستثمارات المحلية 
واألجنبية في جميع القطاعات ومحاربة ظاهرة البيروقراطية.

جمل�س جتديد االقت�صاد اجلزائري:

م�ضروع قانون اال�ضتثمار 
ي�ضاهم يف جذب اال�ضتثمارات

رحب مجلس تجديد االقتصاد الجزائري بالمصادقة على مشروع قانون 
االستثمار، معتبرا أن هذا النص الجديد سيساهم في "جذب االستثمارات" 
وخلق قيمة مضافة ومناصب عمل، حسبما أفاد بيان لمنظمة أرباب العمل.
ورحب مجلس تجديد االقتصاد الجزائري بمصادقة مجلس الوزراء، 

خالل اجتماع خاص على مشروع قانون حول ترقية االستثمار، 
معربا عن حرصه على االشادة "بروح التشاور التي سادت في إعداد 

هذا القانون مع الشركاء االقتصاديين".
وقد مكنت هذه )االستشارة( من إثراء هذا القانون "لمراعاة الحقائق في 
الميدان والمشاركة في استعادة ثقة المستثمرين"، حسبما اكدت منظمة 

أرباب العمل. كما اشادت المنظمة  بأخذ بعض المقترحات بعين 
االعتبار . ويشكل هذا بالنسبة لهؤالء األعضاء "دافعا إضافيا للحفاظ 

على موقعهم كمحاور موثوق وفعال من أجل مصلحة اقتصادنا".
واختتم مجلس تجديد االقتصاد الجزائري قائال ان "هذا القانون الجديد سيساهم 

على جذب االستثمارات، وخلق قيمة مضافة و كذا فرص عمل لمواطنينا".
ف. م

ف. م

ال�صيغة اجلديدة تعك�س االإرادة ال�صيا�صية لتح�صني مناخ االأعمال

م�ضروع قانون اال�ضتثمار.. تعديالت 
عميقة من اأجل اإقالع اقت�ضادي 

مت االإفراج عن م�صروع قانون اال�صتثمار اجلديد، والذي اأكدت من خالله ال�صلطات العليا للبالد 

حر�صها على تعزيز املنظومة القانونية وحت�صني مناخ االأعمال وت�صجيع اال�صتثمار وامل�صتثمرين، 

املحليني اأو االأجانب، على حد �صواء.

ت�صمنه مر�صوم تنفيذي �صدر يف اجلريدة الر�صمية 

رفع هوام�س ربح منتجي وموزعي وبائعي اأكيا�س احلليب املدعم
صدر في الجريدة الرسمية رقم 33 مرسوم 
تنفيذي يتضمن رفع هوامش الربح لمختلف 

المتدخلين في إنتاج وتوزيع وتسويق الحليب 
المبستر الموضب في األكياس.

ووفقا لهذا المرسوم الجديد الذي وقع عليه 
الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان في الـ 
15 ماي الجاري, فإن هامش ربح التوزيع 

بالجملة ارتفع إلى 2 دج )مقابل 0,75 
دج سابقا( بينما ارتفع هامش ربح التوزيع 

بالتجزئة إلى 2 دج كذلك )مقابل 0,90 دج 
سابقا(.

وعليه, فإن سعر البيع في رصيف المصنع 
حدد بـ 21 دج )مقابل 23,35 دج منذ 

2001(, بينما حدد سعر بيع المنتوج المسلم 
للبائع بالتجزئة ب23 دج )مقابل 24,1 دج 

سابقا( مع الحفاظ على سعر المستهلكين وهو 
25 دج, وفقا لذات المرسوم و يحمل رقم 

22-186 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 

رقم 01-50 المؤرخ في 12 فبراير 2001 
والمتضمن تحديد اسعار الحليب المبستر 
والموضب في أكياس عند االنتاج وفي 

مختلف مراحل التوزيع.
من جهة أخرى، حدد النص الجديد سعر بيع 
مسحوق الحليب الموجه من طرف الديوان 

الوطني المهني للحليب لتموين المحولين 
ب126 الف دج للطن.

ق. إ

اجلمعية الوطنية للتجار وامل�صتثمرين واحلرفيني:

م�ضروع قانون اال�ضتثمار موؤ�ضر على �ضدق خطاب الرئي�س
اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 

والحرفيين القانون الجديد لالستثمار، مؤشر على 
صدق الخطاب السياسي الرئيس الجمهورية 

وحرصه على خلق مناخ استثماري يسمح بجذب 
واستقطاب االستثمار األجنبي والمحلي.

وقالت الجمعية في بيان لها، بأن االجراءات 
التي تضمنها المشروع الجديد لقانون االستثمار 

المعلنة خالل اجتماع مجلس الوزراء خطوة هامة 
نحو تنويع االقتصاد وتشجيع االستثمار المحلي 

واألجنبي على حد سواء، لتجسيد مشاريع التنمية 
باالعتماد على الرقمنة والشبابيك الموحدة والقضاء 

على البيروقراطية.
وأكدت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 

والحرفيين على أهمية وضع الوكالة الجزائرية 
لترقية االستثمار تحت سلطة الوزير األول وكذا 

تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من 
التعسفات البيروقراطيّة وتكريس مبدأ حرية 

االستثمار، خاصة وأنه سيساهم في تقليص مدة 
دراسة ملفات مشاريع االستثمار وكذا وضع 

المساحات العقارية تحت تصرف المستثمرين 
بعقالنية وشفافية.

وأضافت، بأن هذه االجراءات المعلنة مؤشر 

واضح على صدق الخطاب السياسي لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص باالقالع 

االقتصادي وتشجيع االستثمار.ودعت الجمعية كافة 
المتعاملين االقتصاديين والمنظمات المهنية إلى 

استغالل مكاسب المشروع الجديد لقانون االستثمار 
ومزاياه من أجل اثرائه والمساهمة في تجسيد 

مشاريع االستثمار وتنويعه خاّصة في قطاعات 
المواد األولية و الصناعة التحويلية، وهذا بالنظر 
إلى االمكانات الهائلة التي تزخر بها بالدنا، في 

ظل اضطراب األسواق العالمية.
ف. م
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»الرائد« تر�سد الإقبال الكبري وتقف على النقائ�ص امل�سجلة 

افتتاح مبّكر ملو�صم الإ�صطياف 
وال�صواطئ غري جاهزة ؟!

تعرف اأغلب املدن ال�ساحلية افتتاحا مبكرا ملو�سم ال�سطياف حيث �سهدت ال�سواطيء نهاية الأ�سبوع 

املن�سرم انزال ب�سريا ملئات اجلزائريني الذين بداأوا يق�سدون ال�سواطئ هربا من درجات احلرارة املرتفعة 

التي تعرفها اغلب الوليات الفرتة الأخرية غري و�سعية ال�سواطيء  وقبل ايام  من الفتتاح الر�سمي 

ملو�سم ال�سطياف تطرح الكثري من عالمات ال�ستفهام فاغلبها تبدو غري جاهزة لأول مو�سم ا�سطياف 

بدون قيود يف حني هناك من تعر�ست لالإهمال ال�سنتني الخيتني ما جعلها غري �ساحلة لل�سباحة.

�ص.زمو�ص

الحدث
األحد 22 ماي

 2022 المـوافق  
لـ 21 شوال 1443 ه  

وخالل نهاية االسبوع المنصرم عرفت 
الشواطيء عبر أغلب الواليات الساحلية 
اقباال كبيرا من الجزائريين الذين نزحوا 

لـ« البحر« هروبا من درجات حرارة فاقت 
الـ40 درجة في بعض الواليات وهو ما 

مثل افتتاح مبكر لموسم االصطياف الذي 
من المفروض ان يفتتح رسميا بداية الشهر 

المقبل.

• الجزائريون »ينزحون« للشواطئ 
رغم المخاطر 

وفي جولة قادت »الرائد« لبعض شواطئ 
الجهة الغربية والشرقية للعاصمة وقفنا على 
أعداد كبيرة من العائالت واألسر والشباب 

قصدوا الشواطيء حيث بدا المشهد في 
شواطيء دواودة   وكأننا في شهر اوت 

في حين أكد أغلب المواطنين ان الحرارة 
المرتفعة دفعتهم للقدوم للشواطئ غير أن 

هذا االفتتاح المبكر لموسم اإلصطياف 
يحمل مخاطر عديدة فجل الشواطيء التي 
قصدناها والتي بدأت تعرف أعداد كبيرة 
من المصطافين تعتبر غير محروسة وال 
تخضع حاليا قبل االفتتاح الرسمي لموسم 
االصطياف ألي تغطية أمنية حيث لم يبدأ 
فعليا في تطبيق مخطط »دلفين« الخاص 

بالدرك الوطني وتوجد  هذه الشواطيء 
خارج حراسة أعوان الحماية المدنية، 
وبال تعليق لرايات السباحة المسموحة 

أو الممنوعة وهو ما يجعل المصطافين 
عرضة لتهديدات عديدة بداية بمخاطر 

الغرق وصوال لتهديدات تتعلق بالسرقة 
واالعتداءات على مستوى هذه الشواطيء 

بالمقابل فأن أطباء ومختصون اطلقوا األيام 
الماضية تحذيرات بشان السباحة خالل هذا 
الشهر من السنة فرغم ان درجات الحرارة 
مرتفعة غال أن حرارة ماء البحر ال تزال 
غير مناسبة للسباحة وهو ما يجل السباحة 

حاليا خطر على الصحة خاصة صحة 
األطفال.

• هذه النقائص »ُتسجل«  عشية 
افتتاح موسم االصطياف 

بالمقابل وخالل جولتنا وقفنا على عدم 
استعداد العديد من الشواطيء لموسم 

اإلصطياف حيث ال توحي وضعية عدد 
كبير من هذه األخيرة أن موسم االصطياف 

على األبواب ال من حيث النظافة وال من 
حيث جاهزية الهياكل التي من المفروض 

أن تحويها هذه الشواطيء على غرار 
دورات المياه وأماكن رمي القمامة وحتي 

أماكن الركن واالكشاك التي توفر عدد 
من الخدمات للمصطافين وكعينة من 

الشواطيء التي قصدناها نجد شاطي خلوفي 
2 ببلدية زرالدة بالعاصمة هذا األخير 

شهد خالل نهاية األسبوع اقباال كبيرا غير 
أن وضعية تعتبر كارثية اين من الواضح 
ان الشاطئ لم يخضع ألي تهيئة في حين 

غابت النظافة ووسائل الراحة بهذا الشاطئ 
ونحن على أبواب الموسم وهو ما يطرح 
العديد من التساؤالت عن من يقف وراء 

هذا التهاون وهل مدة سنتين تم خاللها غلق 
الشواطيء على مدار فترات طويلة خالل 

موسمي اإلصطياف الماضيين لم تكن كافية 
الستغاللها من اجل تحسين وتهيئة هذه 

الشواطيء من أجل تدشين موسم اصطياف 
في المستوى هذه السنة يعتبر اول موسم 

اصطياف دون قيود األزمة الصحية.

• سنتان من اإلهمال أفرزت 
شواطيء ال تصلح للسباحة 
هذا وال يعتبر شاطئ خلوفي 2 العينة 
الوحيدة لوضع الشواطيء الكارثي مع 
اقتراب افتتاح موسم االصطياف فهناك 

شواطيء تعرضت لإلهمال خالل السنتين 
الماضيتين ما جعلها ال تصلح للسباحة خالل 
هذا الموسم بسبب حجم التلوث الذي وصلت 

إليه على غرار شواطيء عديدة في الجهة 
الغربية وحتي الشرقية للعاصمة ورغم ذلك 
فان العائالت قصدتها األيام األخيرة وهو ما 

يعتبر تهديد حقيقي للصحة العمومية ومن 
بين هذه الشواطيء شاطي القادوس بشرق 
العاصمة هذا األخير يعرف تلوث كبير في 

بعض أجزائه بسبب النفايات التي ترمي فيه 
االمر الذي جعله غير صالح للسباحة ورغم 
ذلك يبقي يلقي اقباال كبيرا من المصطافين 

كل سنة وهو االمر المحير امام صمت 
السلطات المسؤولة.

• غياب النظافة... قاسم مشترك
هذا ويعتبر غياب النظافة قاسم مشترك 

في أغلب الشواطيء التي قصدناها فرغم 
أن موسم االصطياف لم ينطلق بعد اال أن 
صور النفايات المتراكمة في رمال وحتى 

مياه الشواطيء مثل صورة سوداء عبر هذه 
األخيرة وهو ما جعل المصطافين يتذمرون 

مع أولى زيارتهم لهذه الشواطيء ففي 
شاطئ الرمال الذهبية ببلدية زرالدة ورغم 

ان هذا الشاطئ يتمتع بصيت حسن عند 
سكان البلدية اال أن وضعه نهاية األسبوع 
المنصرم كان ال يوحي ابدا ببداية موفقة 

لموسم االصطياف حيث انتشرت النفايات 
على طوال الشاطئ ووصلت لمياهه وهو 

ما  يكشف عن تقصير من المسؤولين 
المحليين هؤالء كانوا مطالبين ببدء حمالت 

لنظافة الشواطيء قبل حلول شهر ماي 
غير ان التماطل دفع بتأخر العملية لتضاف 

ال مسؤولية المواطنين من جهتهم والذين 
ال يحافظون على نظافة األماكن التي 

يقصدونها لتكون النتيجة شواطيء ديكورها 
القاذورات بأنواعها.

• مافيا الشواطيء يسيطرون مبكرا 
و«المجانية« تحت المجهر

من جانب اخر فأنه وخالل جولتنا رصدنا 
سيطرة مبكرة لمافيا الشواطئ على مسوم 

اإلصطياف حيث بدأ هؤالء يحكمون 
قبضتهم على أماكن الركن ونصبوا انفسهم 

مالك للمساحات القريبة من الشواطيء 
واالرصفة وبدوا في فرض ضرائب 

مرتفعة على المصطافين حيث لم ينزل 
سعر تذكرة الركن في أغلب الشواطيء 

التي زرناها عن 100 دج في حين وصلت 
في بعض الشواطيء حد الـ250 دج ورغم 

ان مصالح االمن بدأت حربا مبكرة على 
هاته العصابات أال ان لهؤالء طرق وسبل 

للهروب من أعين رجال االمن وبما ان 
البداية كانت بأماكن الركن فان تساؤالت 
تطرح بشأن المجانية وهل ستكون حقيقة 

ملموسة عبر الشواطيء ام مجرد حبر 
على ورق كما كانت في المواسم والسنوات 

الماضية.

بن بوزيد ي�ستقبل ممثل املنظمة العاملية لل�سحة وي�سرح

اجلزائر �ستوا�سل العمل لتح�سني 
وتطوير الأنظمة ال�سحية يف اإفريقيا
استقبل  عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة، يوم الخميس الفارط، بمقر وزارته في 
جلسة استماع ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، الدكتور نوهو امادو بحضور 

إطارات من اإلدارة المركزية.
وخصص هذا اللقاء، لدراسة النقاط األساسية المطروحة للنقاش خالل الجمعية العامة 

للصحة المقرر عقدها من 22 ماي إلى غاية 28 ماي من هذه السنة، التي سيتم من خاللها 
دراسة الركيزة الرابعة التي تحمل شعار »منظمة عالمية للصحة، أكثر فعالية وكفاءة، تقدم 

دعًما أفضل للبلدان«.
وتتضمن هذه الركيزة الرابعة ثالثة نقاط مهمة وهي برنامج العمل العام الثالث عشر 

2023-2019 الذي يهدف الى ضمان الجميع بحياة  تتمتع بالصحة و العافية في جميع 
االعمار عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة و مواجهة الطوارئ الصحية و تعزيز 
صحة المجموعات السكانية، كما سيتم اقتراح تمديد هذا البرنامج الى غاية 2025 بسبب 

تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19-.
كما تتضمن الركيزة الرابعة مراجعة الميزانية البرامجية المقترحة لعام 2022-2023 

و التمويل المستدام من طرف الدول األعضاء للمنظمة العالمية للصحة الذي ال يتعدى ال 
20 % و أهمية رفعه الي مستوي 50 % في 2025. وأوضح ممثل منظمة العالمية 

للصحة بالجزائر أنه خالل الجمعية العامة للصحة سيتم انتخاب المدير العام الجديد 
للمنظمة العالمية للصحة مشيرا الى أن المدير العام الحالي المرشح الوحيد المقترح من 

طرف مجلسها التنفيذي.
من جهته، أكد وزير الصحة مساندة الجزائر لترشيح الدكتور تيدروس ادهانوم غيبريسوس  
لعهدة أخرى، مبرزا أنه قام بإدارة و تسيير المنظمة العالمية للصحة في أصعب فترة عرفتها 

البشرية و يكن له كل التقدير. وبالمناسبة أبرز ممثل منظمة العالمية للصحة اإلجراءات 
التي اتخذتها الجزائر إلدارة و مكافحة كوفيد 19- التي سمحت بالسيطرة على الوضع 

الوبائي واصفا إياها بالمبادرة و الخبرة الناجحة في هذا المجال مشجعا إمكانية تقاسمها على 
المستوى القاري وحتى العالمي كما اقترح تطوير التعاون و الشراكة مع دول المنطقة.

وفي الختام أكد الوزير أن الجزائر ستواصل العمل من أجل تحسين وتطوير األنظمة الصحية 
بالقارة من خالل تحسين وتطوير آلية الوقاية واالستعداد لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية.
ع. ط

ينتظر التوقيع على العديد من التفاقيات مبنا�سبة 

زيارة وزير املحروقات الكونغويل 

نحو �سراكة واعدة بني اجلزائر 
وجمهورية الكونغو يف جمال الطاقة

سيتم إمضاء العديد من االتفاقيات بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات، 
بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير المحروقات الكونغولي والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة 

»أوبك«، برونو جان ريتشارد إيتوا، الى الجزائر، حسبما افاد به أمس، وزير الطاقة 
والمناجم، محمد عرقاب.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله، بمطار الجزائر الدولي »هواري بومدين«، إليتوا 
والوفد المرافق له، اعتبر عرقاب ان هذه الزيارة تأتي في إطار »تطوير العالقات األخوية 

الثنائية بين الجزائر وجمهورية الكونغو في المجال الطاقوي، ال سيما المحروقات و 
تحويلها ) البيتروكيمياء(، وتطوير البنى التحتية في مجال صناعات البترول و الغاز 

والتكوين والتعاون االقتصادي«.
من جانبه، اعتبر الوزير الكونغولي، زيارته للجزائر بالمهمة، مشيرا الى انها »تؤكد 

عالقة الصداقة التاريخية التي تربط البلدين«.  وأشار المسؤول الى وجود »تطابق كبير 
في الرؤى بين الجزائر و الكونغو في المجال السياسي و حول القضايا الدولية«.

كما اكد إيتوا أن زيارته للجزائر من شأنها »تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ال سيما 
في مجال البترول و الغاز«، مضيفا انها تهدف كذلك »لالستفادة من تجربة الجزائر في 

هذا المجال«. وأضاف الوزير قائال : »نأمل ان يكون هناك تعاون أكبر بين الوزارتين«.
وتطرق إيتوا كذلك إلى تعاون البلدين في مجال التكوين، قائال »استفدنا و نواصل 

االستفادة من المنح الدراسية في الجزائر«، مذكرا، في هذا الصدد، بأن »الجزائر كان لها 
الفضل في تكوين الكثير من الكفاءات الكونغولية«، من بينها الرئيس الحالي لبالده.

إ. س

بن زيان يوؤكد مرافقة القطاع للجامعات الثالثة الأوىل 

للحاق بركب اجلامعات العاملية

جامعة هواري بومدين الأوىل يف 
الت�سنيف الوطني ملوؤ�س�سات التعليم العايل

 توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة األولى في 
التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية المنظم ألول مرة بالجزائر في إطار 
تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته أمس، بجامعة فرحات عباس )سطيف 1(.

وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد )تلمسان( وفرحات 
عباس )سطيف(، فيما تحصلت كل من جامعة محمد بوضياف )المسيلة( وجياللي اليابس )سيدي 
بلعباس( على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في هذا التصنيف الذي شمل 26 مؤسسة 

جامعية تعد األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خالل إشرافه بقاعة المحاضرات 
»مولود قاسم نايت بلقاسم« على تكريم الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه األخيرة سوف تحظى 

بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 500 جامعة األولى في التصنيف العالمي وهو الهدف 
المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة )2021  2024(.

وأوضح الوزير بأنه »تم األخذ بعين االعتبار المعايير العلمية والبيداغوجية واالبتكارية 
باإلضافة إلى انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها االقتصادي واالجتماعي وكذا الدولي في 

اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس األولى«، كاشفا بأن »قطاعه أعد ألول مرة في 
الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية«.

وأفاد الوزير بالمناسبة بأن برنامج عمل القطاع المتضمن في مخطط عمل الحكومة خالل الفترة 
الممتدة بين 2021 و 2024 » يعالج ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد األبعاد 
سواء في مجال التعليم و التكوين أو في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو في مجال 
التفتح على المحيط االجتماعي و االقتصادي والحوكمة الجامعية والتفتح على المحيط الدولي«.
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لدى م�ساركته يف اأ�سغال الدورة الـ 26 للموؤمتر العام لـ الأك�سو يف تون�س 

بلعابد يبحث مع نظريه التون�سي �سبل تبادل زيارات 
اخلرباء الرتبويني بني البلدين

دعا وزير السكن والعمران والمدينة 
محمد طارق بلعريبي، أمس الهيئة 

الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى 
تصدير خبراتها المكتسبة على مدار 

العقود الخمسة الماضية معلنا عن 
استراتيجية جديدة لتحسين ورصد 

جودة البناء بالجزائر.
و في كلمة ألقاها خالل الندوة الدولية 

لالحتفال بالذكرى الـ 50 إلنشاء 
الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء, 

بعنوان “الرقابة التقنية: مسار, خبرة 
وابتكارات”, أكد بلعريبي على 

ضرورة تصدير الخبرات والمعارف 
التي يحوز عليها مهندسو وإطارات 

الهيئة “كونهم أشرفوا على إنجاز عديد 
المنشآت ذات بعد عالمي من جامعات, 

مطارات ومالعب أكسبتهم الخبرة 
الكافية”. كما أكد المسؤول األول في 
قطاع السكن، أن الهيئة، منذ تأسيسها 
سهرت على تلبية المطالب التي تقوم 

بتقييم الكوارث. ولم تقتصر مهام 
الهيئة في مجال البناء، حيث تعدت 

ذلك لتتشكل في مجال التعليم العالي  
من خالل القيام بدورات تكوينية 

والتنسيق مع جامعات أخرى. 
 في حين، دعا وزير السكن، إطارات 

ومهندسي الهيئة إلى ضرورة 
زيادة  رقعة الشغل واإلنتاج العلمي 
والتقني لخبراتهم وتصدير معارفهم. 

و سيحرص القطاع على تنفيذ هذا 
المسعى من خالل مساهمته على 

مستوى جامعة الدول العربية وبرنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية, 

لتكون قيمة أخرى تضاف إلى خدمات 
المركز الوطني للبحث المطبق في 
هندسة مقاومة الزالزل التي يمكن 
تصديرها خارج الوطن, يضيف 

بلعريبي.
 و ذكر الوزير بمجهودات القطاع 

في مجال تعزيز اآلليات الضرورية 
لرصد جودة البناء, من خالل 

استراتيجية جديدة للتدريب وتنمية 
المهارات وتطوير اإلجراءات 

التنظيمية والتقنية. و حول هذه الندوة 
الدولية, اعتبر بلعريبي أنها تعد فرصة 

تسمح باستثمار الخبرات والدروس 
المستفادة من األحداث الماضية, 

التي تشكل مساهمة ملموسة يجب أن 
تؤخذ بعين االعتبار في اإلجراءات 

المعتمدة للحد من المخاطر الكبرى. و 

يصادف تاريخ انعقاد الندوة الذكرى 
ال 19 لوقوع زلزال بومرداس بشدة 

6,8 على سلم رختر, والذي خلف 
2278 ضحية. و أشار بلعريبي إلى 

أن الهدف التقني والعلمي للندوة يتمثل 
في تكثيف وتشجيع جهود والتزام 

المتخصصين المعنيين في مجال تبادل 
المعلومات والخبرات  و ثمن الدور 

الذي لعبته الهيئة الوطنية للرقابة 
التقنية للبناء منذ تأسيسها في تلبية 

مطالب المصالح العمومية, أين كانت 
تقوم بالمشاركة في تقييم األضرار 

الناجمة عن مختلف الكوارث الطبيعية 
كزلزال الشلف 1980 وزلزال 

بومرداس 2003. 
باإلضافة إلى ذلك, تعمل الهيئة على 
تنفيذ اإلجراءات والمعايير المتعلقة 
بمراقبة األشغال الكبرى والعناصر 

المرتبطة بها قصد التأكد من مطابقتها 
لقواعد البناء ومقاييسه. و يسهر 

على تنفيذ هذه المهام 800 مهندس, 
من بينهم 200 مهندس مختص في 
التجهيزات الكبرى, يضيف الوزير. 

و “تعمل الهيئة منذ 50 سنة على 
تطبيق المعايير التنظيمية لسالمة 

المنشآت وحماية الساكنة من خالل 
المراقبة, التشخيص والخبرة”, يقول 

بلعريبي مذكرا ببعض المشاريع 
التي شاركت في تنفيذها على غرار 
المركب األولمبي محمد بوضياف, 
ومقام الشهيد, والجامعات, وصوال 

إلى جامع الجزائر الذي شهد مشاركة 
50 مهندسا سهروا على مراقبة 

مطابقته لمعايير الجودة والسالمة, 
وكذا المركب األولمبي الجديد بوهران 
الذي شارك في عملية مراقبة إنجازه 

20 مهندسا. 
وفي هذا الصدد, أكد بلعريبي على 

األهمية القصوى التي توليها السلطات 
العليا في البالد  لقطاع السكن 

والعمران والمدينة, والذي يتجلى في 
التزام رئيس الجمهورية بحل أزمة 

السكن من خالل وضع برنامج سكني 
قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف 

الصيغ. و يسعى القطاع لتجسيد 
هذا البرنامج بتضافر جهود مختلف 

الفاعلين من عمال, إطارات ومهندسي 
القطاع ناهيك عن المؤسسات تحت 

الوصاية.
س.زموش

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إلى عن بحث رفقة نظيره 
التونس سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل زيارات 

الخبراء التربويين والبيداغوجيا واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
والبحث التربوي والتكوين.

وشارك أمس، عبدالحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، رئيس اللجنة 
الوطنية للتربية والعلم والثقافة في أشغال الدورة الـ 26 للمؤتمر العام 

للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الكسو، التي افتتحت   بتونس 
العاصمة.

في هذا اإلطار التقى الوزير، اول امس  الجمعة 20 ماي 2022، على 
هامش أشغال الدورة عند وصوله مطار قرطاج الدولي، محمد ولد اعمر، 

المدير العام لاللكسو، الذي كان في استقباله برفقة السيد رئيس المجلس 
التنفيذي واألمين العام لذات المجلس، وقد حضر هذا اللقاء سعادة سفير 
الجزائر بتونس عزوز بعالل.وتناول اللقاء عدة مواضيع أبرزها الدور 

المنتظر والمهم الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة االلكسو وبحث 
السبل من أجل دفع عجلة التعاون التربوي وترقيته بين أعضاء هذه 

المنظمة.
 كما كان للوزير لقاء، بنظيره التونسي السيد فتحي السالوتي، بمقر 

وزارة التربية. وقد ثمن الطرفان في بداية اللقاء التوقيع على البرنامج 
التنفيذي 2024-2023-2022 بين الحكومتين الجزائرية و التونسية في 

شهر ديسمبر 2021 في الميدان التربوي. 
كما تطرقا الى بحث سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون سيما فيما يتعلق 
بتبادل زيارات الخبراء التربويين والبيداغوجيا واستعمال تكنولوجيات 

اإلعالم واالتصال والبحث التربوي والتكوين.وفي األخير أعرب الطرفان 
عن ارادتهما وعزمهما في أن يرقى هذا التعاون الى مستوى العالقة 

األخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
مريم عثماني

كشفت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيف 
العمومي عن تأجيل احتجاجاتها الى الدخول 
االجتماعي المقبل وقدمت فرصة للسلطات 

الوصية من اجل النظر في مطالبها التي على 
رئسها تحسين القدرة الشرائية للموظفين .

وجاء هذا، حسب بيان النقابات الجزائرية لقطاع 
الوظيف العمومي، إثر اجتماع عقدته 22نقابة 
ناشطة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي  
بتاريخ 16 ماي 2022 بمقر االتحاد الوطني 

لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة لتقييم 

اضراب يوم 26 و27 افريل2022 ودراسة 
ومناقشة افاق الحركة االحتجاجية في ظل 

انهيار القدرة الشرائية امام التهاب اسعار كل 
المواد االستهالكية .

وأكدت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيف 
العمومي حسب ذات البيان على التمسك 
بالملفات المرفوعة وعلى راسها”القدرة 

الشرائية، قانون التقاعد، قانون الصحة، الحماية 
االجتماعية، الحريات النقابية.

ودعت في ذات السياق استعجاالت الى  إيجاد 

حلول لتوازن القدرة الشرائية باعادة النظر 
في سياسة االجور جملة وتفصيال بما يحقق 

العدالة في توزيع الثروة الوطنية وبما يتماشى 
والواقع الجديد وتحيين منح المناطق على اساس 
االجر الرئيس الجديد بدل االجر القاعدي لسنة 
1989 كما طالبت النقابات الجزائرية للوظيفة 

العمومية الحكومة باالسراع في معالجة الملفات 
المطروحة تفاديا النفجار الوضع الذي بات يهدد 

السلم االجتماعي.
مريم عثماني

تم أمس، التوقيع على مذكرة تعاون 
بين وزارة السكن والعمران والمدينة، 
والوزارة المنتدبة لدى الوزارة األولى 
المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات 

الناشئة، بهدف تشجيع االبتكار وتعزيز 
مساهمة المؤسسات الناشئة في مجال 

البناء.
ووقع على المذكرة كل من وزير السكن 
والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي 

والوزير المنتدب لدى الوزير األول 
المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات 

الناشئة ياسين المهدي وليد، على هامش 
الندوة الدولية لالحتفال بالذكرى ال50 

إلنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية 
للبناء.

ويسعى القطاعان من خالل هذه المذكرة 
الى إنشاء وتنفيذ إطار عمل مالئم 

لتطوير االبتكار والرفع من مستوى 
مساهمة المؤسسات الناشئة في قطاع 
البناء الى جانب التعاون المؤسساتي.

ويتطلع الطرفان إلى الوصول إلى بيئة 
عملية تساعد المؤسسات الناشئة على 

تطوير المنتجات أو الخدمات ذات قيمة 
مضافة عالية لقطاع البناء، كما تتضمن 
المذكرة العمل على تشجيع إنشاء هياكل 

جديدة للمؤسسات الناشئة، واالستفادة 
من إمكانيات سوق البناء، وإنشاء نظام 
بيئي داعم للمؤسسات المبتكرة في هذا 

المجال.
وفي تصريح له، أكد وليد على أهمية 

هذه المذكرة السيما في ظل التوجه 
القائم إلنشاء مدن ذكية والتي تحتاج إلى 
وسائل مبتكرة في مجال السكن والتنبؤ 
بالكوارث الطبيعية وتسييرها. وسيمكن 

هذا التعاون -حسب الوزير المنتدب- من 
نقل التكنولوجيات الموجودة نظريا على 
مستوى المؤسسات الناشئة لقطاع السكن 

واالستفادة من أسواق هذا القطاع. 
من جهته، اعتبر بلعريبي أن هذه 

المذكرة ستعزز مساهمة القطاع في 
تحقيق التنمية االقتصادية الوطنية، بمنح 

الفرصة لالبتكارات الشابة، وتحقيق 
التكامل بين الطرفين في مجال عصرنة 

البناء والعمران. 

على اأن يتم عر�سه اأمام الربملان قريبا

م�سودة م�سروع ا�ستحداث من�سب اأ�ستاذ ريا�سة
يف االبتدائي جاهزة

    
ك�سف م�سادر عليمة عن انتهاء اللجنة الوزارية الثنائية امل�سرتكة بني وزارتي ال�سباب والريا�سة  والرتبية 

الوطنية  يف اإعداد  امل�سودة اخلا�سة با�ستحداث من�سب ا�ستاذ الرتبية البدنية يف الطور  البتدائي على اأن يتم 

رفعه للربملان خالل هذه اليام ، وهذا لتج�سيد امل�سروع ر�سميا وفق تعليمات رئي�س اجلمهورية.

وأوضح في هذا الشأن، عبيد فارس المنسق الوطني 
لمعاهد التربية البدنية و الرياضية،  أن اللجنة 

الوزارية الثنائية المشتركة بين وزارتي الشباب 
والرياضة  ووزارة التربية الوطنية  انهت يوم 
االربعاء الماضي من إعداد  المسودة الخاصة 

باستحداث منصب استاذ التربية البدنية في الطور  
االبتدائي على أن يتم رفعه للبرلمان للموافقة عليه .

وأوضح عبيد فارس في تصريح صحفي” أنه رسميا 
سيتم  تعديل القانون  التوجيهي الخاص باألستاذ 

الموحد الستاذ التعليم االبتدائي، حيث يصبح استاذ 
متخصص  بعد أن كرس تكليف استاذ التعليم 

االبتدائي بتدريس كل المواد التعليمية، وهذا سعيا 
لخلق الول مرة استاذ تعليم التربية البدنية والرياضية.
ويأتي هذا في اطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية 

الذي كلف كل من وزارتي التربية الوطنية ووزارة 
الشباب والرياضة لالنتهاء من مشروع خلق منصب 

استاذ التعليم االبتدائي قبل نهاية هذا الشهر ، علما 
ان الوزارتين قامتا بتنصيب لجنة مشتركة إلنجاح، 

استحداث منصب استاذ تربية بدنية ورياضية في 
الطور االبتدائي وترسيمه، في اطار التنسيق مع 

وزارة التربية الوطنية  بداية من الدخول المدرسي 
المقبل، على أن يتم توظيفهم عن طريقة مسابقة 

وطنية .
وعكفت اللجنة المشتركة، على إيجاد وترتيب 

ميكانيزمات وآليات تجسيد تطبيق المحاور التي أمر 
بها وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية، 

كما عكفت على دراسة عدة محاور أبرزها إعادة 
تفعيل مادة التربية البدنية والرياضية بالطور االبتدائي 

وإيجاد كل اآلليات الستحداث منصب استاذ تربية 

بدنية ورياضية في الطور االبتدائي وترسيمه، فضال 
عن توفير وتهيئة واعادة االعتبار لكل المنشآت 
الرياضية والساحات الحاضنة لجميع النشاطات 

الرياضية للطور االبتدائي، فضل إعادة تفعيل أقسام 
رياضة ودراسة بتوجه جديد ومعاصر مدروس مع 

دراسة امكانية فتح  عدد جديد من الثانويات الرياضية 
في كل من ورقلة - قسنطينة - وهران - العاصمة 

- بشار.
وينتظر ان يتم التوظيف في هذه المادة عن طريق 

مسابقة وطنية لخريجي معاهد تقنيات النشاطات 
البدنية والرياضية وفقط ، والموزعين على 23 معهد 
على ان سيتم تحديد كل آليات التوظيف ) من قوانين 
ومواد تخص هذا الميدان ( وبصفة رسمية قبل نهاية 
شهر ماي  وهذا بناء على تطبيق أوامر رسمية من 

طرف رئيس الجمهورية تحت إشراف الوزير األول 

.
ووجه في هذا اإلطار عبيد فارس المنسق الوطني 
لمعاهد التربية البدنية والرياضية و معمري رابح 
رئيس اللجنة الوطنية الصحية للرياضة المدرسية 

نيابة عن كل طلبة وخريجي معاهد التربية البدنية و 
الرياضية رسالة الى رئيس الجمهورية جاء فيها”  لنا 

عظيم الشرف أن نتقدم لرئيس الجمهورية بجزيل 
الشكر والعرفان على ماتم تقديمه لحد كتابة هذه 

األسطر وعلى تلبيتها لمطالب االالف من الخريجين 
البطالين الذين يعانون منها لسنوات وهو استاذ تربية 

بدنية ورياضية في الطور االبتدائي “. ونوهت 
الرسالة “ الدور الهام الذي يلعبه في بناء جزائر 

جديدة على أسس الكرامة والديمقراطية و نحن بدورنا 
نقدم له يد المساعدة لنكون لبنة تساهم في الرقي ببلدنا 

الطاهر ونكون جند من جنود المحروسة”.

مرمي عثماين

5
بلعريبي يدعو الهيئة الوطنية للرقابة 

التقنية للبناء اإىل ت�سدير خرباتها ويعلن:

ا�سرتاتيجية جديدة لتح�سني 
جودة البناء باجلزائر

دعت اإىل عقد جمال�سها الوطنية يف حال عدم حت�سني القدرة ال�سرائية

نقابات الوظيف العمومي تعلق احتجاجاتها
اإىل غاية الدخول االجتماعي املقبل

بهدف تطوير البتكار يف جمال البناء

مذكرة تعاون بني قطاعي 
ال�سكن واملوؤ�س�سات النا�سئة



األحد 22 ماي 6
2022المـوافق  

لـ 21 شوال 1443 ه  
محيل

 برامج �سكنية باجلملة اجنزت ملحو اثار الكارثة العمرانية 

الذكري 19 لزلزال بومردا�س ..هكذا 
جتاوزت الوالية خملفات الدمار

تيبازة:

اإنطالق اإجناز 6 جممعات 
مدر�سية ومتو�سطتني يف 

اأحياء عدل
انطلقت أشغال إنجاز 6 مجمعات مدرسية و متوسطتين اثنتين 

لصالح عدد من األحياء الجديدة بصيغة البرنامج السكني 
»عدل«, بوالية تيبازة.

وتتوزع هذه المشاريع, التي تم اطالقها من طرف والي تيبازة, 
أبو بكر  الصديق بوستة, على ثمانية مواقع سكنية بصيغة البيع 

باإليجار »عدل« تقع ببلديات تيبازة, تتمثل في متوسطة و 
مجمع مدرسي بموقع 2500 سكن و مجمع مدرسي ب1700 

سكن. كما تتوزع العمليات األخرى على كل من بوإسماعيل, 
)مجمع مدرسي بموقع 1350 وحدة و مجمع ثاني بموقع 

1200 سكن و متوسطة في حي 500 سكن( و فوكة )مجمع 
مدرسي بموقع 2000 سكن( و الدواودة )مجمع مدرسي بموقع 

1500 سكن(. وتشكل هذه المشاريع »متنفسا كبيرا« لقطاع 
التربية بالوالية و السكان الجدد ألحياء برنامج »عدل«, ما 

سيخفف الضغط على الهياكل التربوية التي تضمن حاليا تدريس 
تالميذ تلك االحياء, حسب التوضيحات التي قدمت بالمناسبة. 

وبالمناسبة, ألح الوالي على ضرورة احترام آجال االنجاز التي 
حددت ب7 أشهر بالنسبة للمجمعات المدرسية و 12 شهرا 
بالنسبة للمتوسطتين, مذكرا مقاوالت االنجاز, أنها أمضت, 

إلى جانب االتفاقيات التعاقدية, مع صاحب المشروع, مديرية 
التجهيزات العمومية على التزام يجبرها على احترام آجال 

االنجاز, حتى تكون جاهزة تدريجيا, منتصف الموسم الدراسي 
القادم. وأكد ذات المسؤول, بالمناسبة, على ضرورة احترام 

المعايير الجمالية للمؤسسات التربوية, بشكل يسمح ضمان توفير 
إطار دارسة و تعلم مثالي, سيما تخصيص مساحات خضراء و 
ميادين للرياضة لصالح التالميذ. وكشف السيد بوستة أنه سيتم 
االنطالق »قريبا« في أشغال إنجاز تجهيزات عمومية, منها 7 
مؤسسات تربوية على مستوى أحياء سكنية مدمجة تم توزيعها 

مؤخرا, من بينها 3 ثانويات جديدة. كما تمت برمجة إطالق 
أشغال إنجاز 4 متوسطات و مجمعين مدرسيين و عيادتين 

متعددة الخدمات و مقر أمن حضري لصالح األحياء السكنية 
المدمجة الجديدة على مستوى بعض بلديات والية تيبازة, كما 

أضاف.
س.ز

 
�سكيكدة:

م�سابقة حملية للرتويج 
لل�سياحة الداخلية

أطلق المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة 
ببلدية فلفلة )والية سكيكدة( بالتنسيق مع إحدى الوكاالت 

السياحية الخاصة مسابقة محلية ألحسن »برنامج سياحي« و 
»روبورتاج سياحي« و »صورة فوتوغرافية سياحية« من 

إنجاز طلبة المعهد.
و في تصريح لوأج أوضح المدير الفرعي المكلف بالتمهين أن 

هذه المسابقة تنظم في إطار االحتفال بيوم الطالب المصادف 
ل 19 مايو من كل سنة و ذلك تحت شعار« تشجيع السياحة 
الداخلية« بهدف إبراز أحسن الوجهات السياحية بسكيكدة. و 
أفاد السيد سمير رمضان بأن الهدف أيضا من هذه المسابقة 

هو تحفيز متربصي قطاع السياحة و الصناعة التقليدية بالمعهد 
الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة على استكشاف 
مواقع غير معروفة لدى الجمهور العريض و تعريفهم بها و هو 
ما يثري خبرة المتربص المهنية مستقبال ، كما يساهم في تشجيع 
السياح على تمديد إقامتهم بالوالية. و استنادا لذات المسؤول فإنه 

من ضمن شروط المسابقة أن يتناول موضوع العمل المشارك 
به السياحة الداخلية بالوالية كالتعريف بالمواقع األثرية المخفية 

والطبيعية والسياحية بالوالية أو المقومات و المؤهالت السياحية 
لها أو أنواع السياحة المتاحة بها كالسياحة التراثية و الثقافية، 

سياحة المغامرات و سياحة االستجمام أو الترفيه و غيرها. 
و قد طلب من المشاركين وضع خطة عمل بداية من جدول 

السفر و البطاقة التقنية لبرنامج إعداد العمل المراد المشاركة 
به على أن ال تتجاوز مدة الرحلة أربعة أيام، إستنادا للمتحدث، 
الذي أردف قائال بأنه يشترط أيضا تضمن البرنامج عدة أنشطة 
سياحية باإلضافة إلى تحديد الفئة المراد المشاركة ضمنها و كذا 
أن يكون العمل شخصي و أن ال تتجاوز مدة الروبورتاج ال 5 

دقائق و أن تكون الصورة الفوتوغرافية المشارك بها ذات جودة 
عالية. و أضاف نفس المصدر  أنه يتعين تسليم األعمال إلي 

النادي العلمي للمعهد أو ترسل عبر البريد اإللكتروني للمعهد 
على أن يتم اإلعالن عن النتائج و تكريم الفائزين األسبوع 

الجاري.  و سيتم منح الفائز األول عن كل فئة جائزة فيما تتكفل 
الوكالة السياحية الخاصة بالترويج للوجهات التي سلطت عليها 

الضوء األعمال الفائزة عالوة على عرض هذه األعمال بالمعهد 
و كذا عبر عديد الوسائط اإلعالمية اإللكترونية.

ق.م

وبمرور 19 سنة على زلزال 
6,8 درجة على سلم ريشتر 
الواليات  إلى  أثره  إمتد  الذي 
استطاعت  المجاورة, 
السلطات ببرامج  العمران و 
البناء أن تتجاوز هذا الجانب, 
المخلفات  بقيت  حين  في 
النفسية حية في أذهان بعض 
الذين  الواقعة  عايشوا  من 
اآلثار  أن »محو  لوأج  أكدوا 
خلفها  التي  السلبية  النفسية 
رغم  صعب  أمر  الزلزال 
من  عقدين  قرابة  مرور 

الزمن«.
عبر  المتجول  ويالحظ 
سابقا,  المنكوبة  المناطق 
شواهد  لكل  كلي  شبه  زوال 
دمار الزلزال, ما عدا بعض 
المتضررة,  القديمة  البنايات 
بسبب  هدمها  تعطل  التي 
خالفات بين المالكين, إضافة 
إلى عدد محدود من الشاليهات 
التي الزالت مزروعة هنا و 

هناك بشكل عشوائي.
التبعات  أبرز  بين  ومن 
هو  الكارثة  هذه  الناجمة عن 
من  الوالية  تصنيف  إعادة 
الدرجة  من  زلزالية  »منطقة 
الثالثة«,  الدرجة  إلى  الثانية 
حيث تم على إثر ذلك »إعادة 
المشاريع  كل  تكييف« 
التي  السكنية  و  العمرانية 
كانت قيد اإلنجاز أو تلك التي 
انطلقت اشغالها بعد ذلك. وتم 
الزلزال كذلك,  إثر هذا  على 
إنجاز دراسة تقنية صنفت و 
حددت مسار و ممر الشق أو 
»الخط الزلزالي » و مركزه 
وسهل  الزلزال  عن  الناتج 
المشاريع  توطين  األمر  هذا 
السكنية في عقارات جديدة لم 
تأخذ  و  قبل.  من  متاحة  تكن 
هذه الدراسة في الحسبان في 
و  التهيئة  »مخططات  كل 
إعادة  يجري  التي  التعمير« 
حد  إلى  جميعها,  مراجعتها 
اليوم. للتذكير, تسبب الزلزال 
األرضية  القشرة  ارتفاع  في 
على طول سواحل الوالية عن 

سنتمتر   40 ب  البحر  سطح 
تراجعا  مياهه  تعرف  لم  فيما 
أكده  حسبما  الداخل,  نحو 
الوطني  المركز  من  خبراء 
وهندسة  التطبيقية  للبحوث 
األيام  الزالزل خالل  مقاومة 
الدراسية و التقنية التي نظمت 
سابقا بالوالية. و حسب نفس 
التي  األبحاث  فإن  الخبراء 
فندت  المجال  في  أجريت 
البحر  بان  السائد  االعتقاد 
هو الذي تراجع نحو الداخل, 
المهمة  الحركة  بأن  مؤكدين 
والكبيرة التي عرفتها القشرة 
بلدية  سواحل  من  األرضية 
بودواو البحري, شماال, وإلى 
غاية بلدية دلس, شرقا, و ال 
زالت ظاهرة للعيان إلى اليوم 
حدثت  المجردة,  بالنظرة 

بسبب قوة الزلزال.

  • اإزاحة 82 باملائة 

من ال�ساليهات التي 

ن�سبت غداة الزلزال

وبعد مرور 19 سنة, أزاحت 
المعنية  الوالية  مصالح 
جاهز  سكن   12300 زهاء 
من  اليوم,  حد  إلى  )شالي(, 
 14900 من  أزيد  أصل 
شالي نصب عبر الوالية غداة 
نسبة  تكون  وبذلك  الزلزال, 
الشاليهات  هذه  على  القضاء 
موقعا ب   94 عبر  المنصبة 
 82 ال  متضررة  بلدية   28
بالمائة حاليا. ويتواصل العمل 
ما  تفكيك  استكمال  أجل  من 
تبقى من هذه الشاليهات, التي 
 2700 من  عددها  يقترب 
وحدة, بشكل تدريجي و وفق 
تماشيا  محدد  زمني  جدول 
المشاريع  واستالم  تقدم  مع 
إنجازها  الجاري  السكنية 
أكده  ما  حسب  الوالية,  عبر 
والي الوالي يحي يحياتن في 
إثر  وعلى  سابق.  تصريح 
الشاليهات  تفكيك  عمليات 
المذكورة, تمت إعادة إسكان 
أي  عائلة,   10.000 قرابة 
ما يزيد عن 40.000 نسمة, 

عبر  اجتماعية  سكنات  في 
20 بلدية بالوالية واسترجاع 
هكتار   270 مساحته  عقار 
السكنات  تلك  فيه  وطنت 
نحو  توجيهه  و  الجاهزة 
إنجاز برامج سكنية ومشاريع 
ذات  مختلفة, حسب  عمومية 
ما  توجيه  وتم  المسؤول. 
وحدة   12000 عن  يقل  ال 
سكنية في صيغة اإلجتماعي 
 2013 سنة  منذ  العمومي 
هذه  قاطني  إسكان  إلعادة 
و  سلم  منها  جزء  الشاليهات 
وحدة,   4000 نحو  المتبقي, 
يجري إنجازها حاليا و تسلم 
عمليات  الستكمال  تدريجيا, 
السكنات  هذه  على  القضاء 
تصريح  حسب  الجاهزة, 
للسكن,  المحلي  للمدير  سابق 
نبيل يحياوي. وكانت عمليات 
ترحيل و هدم هذه الشاليهات 
يوم  رسمية  بصفة  انطلقت 
من   2016 ديسمبر   26
مست  و  هداج  أوالد  بلدية 
ثم  شالي,   500 نحو  حينها 
بصفة  مماثلة  عمليات  تلتها 
تدريجية )و الزلت متواصلة( 
عبر  المواقع  مختلف  مست 

الوالية.
 • زلزال عنيف 

بح�سيلة ثقيلة يف 

الأرواح و املمتلكات

و كانت حصيلة هذا الزلزال 
حيث  ثقيلة  تبعاته  و  العنيف 
 1391 هالك  في  تسبب 
 3444 إصابة  و  شخص 
ألحق  و  بجروح  آخرين 
و  البنايات  في  مادية  خسائر 
العمران تجاوزت 3 مليارات 
دوالر. كما شل هذا الزلزال, 
بمنطقة  مركزه  حدد  الذي 
الحياة  البحري,  زموري 
أضرارا  ألحق  حيث  بأكملها 
بزهاء 100 ألف مسكن منهم 
مسكن   10.000 من  أكثر 
إلى  إضافة   بالكامل  هدمت 
التي  الجسيمة  األضرار 
المرافق  بمختلف  لحقت 

وفاقت  الحيوية.  العمومية 
التي  المالية اإلجمالية  المبالغ 
الصالح  السلطات  رصدتها 
مليار  الزلزال, 78  ما دمره 
دج, كما قامت بإنجاز برنامج 
ضخم  استعجالي  سكني 
مسكن   8.000 من  يتكون 
تم  المنكوبين  إسكان  إلعادة 
تسليمه بمجمله على المعنيين. 
التكفل  تم  اإلطار,  هذا  وفي 
منكوبة  عائلة   6900 ب 
)مصنفة  سكناتها  تهدمت 
بإعادة  الحمراء(  الخانة  في 
و  الئقة  سكنات  في  إسكانها 
أخرى  عائلة   3300 قرابة 
لها  منحت  الخانة(  نفس  )في 
إعانات مالية مباشرة من أجل 
المهدمة  سكناتها  بناء  إعادة 
اقتناء سكنات جديدة. كما  أو 
نفس  في  أيضا  الدولة  تكفلت 
طريق  عن  بترميم,  اإلطار 
مؤسساتها, 85.738 مسكن 
أو  الزلزال  جراء  متضرر 
مباشرة  مالية  إعانات  منح 
بعمليات  للقيام  للمنكوبين 
الترميم و إعادة بناء سكناتهم. 
و لقد تضرر قطاعي التربية 
و التعليم العالي بشكل كبير, و 
عرفا بعد الكارثة ترميم 332 
منشأة تربوية و إعادة بناء31 
أخرى, إضافة إلى ترميم 67 
منشأة أو مرفق جامعي )بين 
بيداغوجية(  قاعات  و  إقامة 
وكليتي  المكتبة  بناء  إعادة  و 
وفي  الحقوق.  و  العلوم 
بناء  أعيد  الصحي  القطاع 
ومركزين  الثنية  مستشفى 
ثالثة  رممت  و  استشفائيين 
 10 و  أخرى  مستشفيات 
مركزا  و58  للعمليات  أقسام 
ترميم  إلى  إضافة  استشفائيا, 
ل  العمومية  األشغال  قطاع 
مينائي  و  فنية  منشآت   10
زموري و دلس و58 مسجدا 
و إعادة بناء 5 أخرى و ترميم 
دار الثقافة لمدينة بومرداس و 

10 مراكز ثقافية أخرى.

حلت اأم�س الذكرى ال19 لزلزال 21 ماي 2003 املدمر الذي هز الأر�س حتت اأقدام �سكان ولية بومردا�س والذي 

جنمت عنه كارثة عمرانية دفعت ا�سطراريا اإىل ال�ستعانة بال�سكنات اجلاهزة )ال�ساليهات( بغر�س اإيواء العدد الهائل 

من العائالت التي فقدت �سكناتها, هذه ال�سكنات هي اليوم اآيلة اىل الزوال.
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ن�سائح لغ�سل البنطلون اجلينز 

   يتّم تحديد حاجة الشخص للعالج باألكسجين 
الدم  في  األكسجين  نسبة  قياس  خالل  من 
قياس  جهاز  استخدام  طريق  عن  أو  الشريانّي، 
التأكسج الذي يقيس نسبة األكسجين بشكٍل غير 
مباشرة دون الحاجة ألخذ عيّنة دم من الشخص 
المعنّي، وتتراوح النسبة الطبيعيّة لألكسجين في 
الدم الشريانّي ما بين 100-75 ملليمتر زئبقّي، 
وفي حال انخفاض النسبة إلى 60 ملليمتر زئبقّي 
للعالج  للخضوع  يحتاج  الشخص  فإّن  أقل  أو 

باألكسجين.

في  األكسجين  نسبة  أّن  إلى  اإلشارة     وتجدر 
الدم الشريانّي يجب أّل ترتفع عن 110 ملليمتر 
من  زائدة  كميّات  على  الحصول  ألّن  زئبقّي، 
األكسجين قد يشّكل خطراً على صحة المريض، 
ومن  الرئتين،  لخاليا  الضرر  بإلحاق  ويتسبب 
الحالت الصحيّة التي قد تستدعي الحاجة للعالج 

باألكسجين ما يلي:
الجهاز  في  أو رضوض  إصابة  إلى  •التعّرض 

التنفسّي.
• مرض النسداد الرئوّي المزمن، التهاب الرئة، 

وبعض األمراض 
الرئويّة األخرى.
• مرض الربو.

 • انقطاع النفس النومّي.
 • فشل القلب. 

 • التليف الكيسّي.
 • خلل التنّسج القصبّي الرئوّي.

في  األكسجين  نسبة  انخفاض  يُصاحب  و   •  
على  المختلفة  األعراض  من  عدد  ظهور  الدم 

المصاب، نذكر منها ما يلي:

 •   تغيّر في لون البشرة.
 •  التعّرق.

 •  الرتباك.
 •  سرعة التنفس.

 •  ضيق في التنّفس.
 •  زيادة سرعة معّدل ضربات القلب.

 •  السعال، أو سماع صوت الصفير أثناء التنفس

  حياة م�سباحي

األطفال  بين  التبرز  مرات  عدد  يختلف   
ذلك  ويحدث  طبيعية،  بصورٍة  الرضع 
نتيجة اختالف العمر ونوع الحليب الذي 
يحصل عليه الطفل الرضيع، ومن الجدير 
الرضع  لدى  البطن  عضالت  أّن  بالذكر 
تكون ضعيفة بشكٍل عاّم، لذلك قد يشعر 
الرضيع باإلجهاد أثناء عملية التبرز، مما 
عملية  أثناء  جهًدا  الطفل  بذل  أّن  يعني 
التبرز ل يدل على اإلصابة باإلمساك في 

حال لم يكن البراز صلًبا.
مشكلة  أّن  نذكر  الحديث  سياق  وفي     
مع  العادة  في  تبدأ  الرضع  عند  اإلمساك 
نظام  إلى  الصلبة  األطعمة  إضافة  بدء 
الطفل الغذائي، وفي الحقيقة توجد العديد 
يمكن  التي  واإلرشادات  النصائح  من 
الرضع،  عند  اإلمساك  لعالج  إتباعها 

وفيما يأتي بيان بعض هذه النصائح: 
تغيير  يساعد  قد  الغذائي  النظام  تغيير 
من  التخلص  على  للطفل  الغذائي  النظام 
إضافة  ذلك،  بيان  يأتي  وفيما  اإلمساك، 
القليل من الماء أو عصير الفواكه الخالي 

من أي مواد مضافة إلى نظام الطفل الغذائي، إذ تحتوي عصائر الفواكه مثل عصير التفاح أو الخوخ على سكر السوربيتول  الذي 
يعمل كمليّن، ويمكن البدء في ذلك من خالل تزويد الطفل بما يقاررب من 60 إلى 120 مليليتر من العصير ومراقبة فيما إذا كان 

الطفل يحتاج كمية أكثر أو أقّل.
  إضافة األطعمة التي تحتوي على األلياف إلى نظام الطفل الغذائي في حال كان عمره يسمح بتناول األطعمة الصلبة، ومن األمثلة 
على هذه األطعمة البازيالء المهروسة، باإلضافة إلى استخدام حبوب القمح الكاملة، أو حبوب الشعير، أو الحبوب المتعددة بدًل من 

حبوب األرز لحتوائها على نسبة أكبر من األلياف. 
تغيير نوع الحليب؛ ويجب التنويه إلى أنّه في حال كان عمر الطفل أقل من ستة أشهر، فال بّد من استشارة الطبيب قبل أي عملية تغيير 
على نظامه الغذائي؛ ففي حال كان الطفل يعتمد على الحليب الصناعّي، فتجدر مراجعة الطبيب لتغيير نوع الحليب المستخدم لنوع آخر 
مناسب له، أّما في حال كانت الرضاعة الطبيعية هي مصدر تغذيته، فإنه من غير الشائع أن يؤثر الطعام الذي تتناوله األم في إصابة 
الطفل باإلمساك، إّل أّن الطفل قد يكون حساًسا تجاه بعض األطعمة، وعليه في حال اتخاّذ جميع اإلجراءات الالزمة وما زالت مشكلة 

اإلمساك مستمرة لدى الرضيع، فمن الممكن لألم استشارة الطبيب لمعرفة أنواع األطعمة التي قد تؤثر في إصابة طفلها باإلمساك.
  التمارين الرياضية إّن ممارسة الرياضة والحركة يساهم في تعزيز حركة األمعاء لدى األطفال الرضع كما هو الحال لدى البالغين، 

إذ يمكن لألهل مساعدتهم على الحركة من خالل تحريك ساقي الطفل أثناء استلقائه على ظهره كما لو كان يقود دراجة.
 تدليك البطن توجد عدة طرق لتدليك بطن الرضيع بهدف التخلص من اإلمساك.

   الحمام الدافئ يساهم الحمام الدافئ في التخفيف من النزعاج المرتبط باإلمساك باإلضافة إلى أنّه يساعد على استرخاء عضالت 
بطن الطفل الرضيع، مما يؤدي إلى توقف إجهاد الطفل الرضيع بسبب اإلمساك.

   قياس درجة الحرارة عن طريق المستقيم قد يساعد قياس درجة الحرارة عن طريق فتحة الشرج أو المستقيم، على التخلص من 
ب؛ إذ يهدف استخدام ميزان الحرارة الشرجي إلى تحفيز عملية اإلخراج  اإلمساك، ويتم ذلك باستخدام مقياس حرارة نظيف ومرطَّ
في حالة اإلصابة باإلمساك، و يجدر التنويه إلى ضرورة تجنّب استخدام هذه الطريقة بشكٍل دوري؛ وذلك ألنها قد تؤدي إلى انزعاج 
الطفل وبكائه بشكٍل أكبر، باإلضافة إلى أنّها قد تسبب تعّود الطفل عليها، مما يؤدي إلى توقفه عن التبرز في حال عدم الحصول 

على المساعدة.

 و�سفات لإزالة 

الميت الجلد 

جمال 

ور�ساقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

إّن عالج اإلصابة بهذه الحالة المرضية يكون 
على النحو اآلتي:

هذه  تُعتبر  إذ  للتخثر:  المضادة  األدوية   •  
األطباء  يقوم  الذي  السائد  العالج  هي  األدوية 
غير  الدم  تجلط  حالت  في  للنساء  بوصفه 
الدواء  هذا  ويقوم  الحمل،  أثناء  للحياة  المهددة 
المتشكلة  الخثرات  تفتيت  على  عمله  مبدأ  في 
ل مزيد من  الدم، إضافة إلى الحد من تشكُّ في 
الخثرات في المستقبل، وتجدر اإلشارة إلى أّن 
التخثر يمكن  معينة من مضادات  أنواعاً  هناك 
استخدامها في فترة الحمل فليست جميعها آمنة 
لالستعمال في هذه الفترة، وقد يتم إعطاء المرأة 
األدوية المضادة للتخثر في العديد من الحالت 

عن طريق الوريد، وما يميزها في هذه الحالة أنّها ل تؤثر في الجنين ألنّها ل تنتقل عبر المشيمة، وتُستخدم 
في هذه الحالة بجرعات وقائية وليست عالجية وهذا ما يجعل احتمالية حدوث المضاعفات مثل النزيف أمراً 

نادر الحدوث.
 •  األسبرين: ويقوم األطباء بوصفه في حال وجود عوامل خطر لدى المرأة تزيد من احتمالية إصابتها بتجلط 
الدم، إّل أّن استخدامه مستحسن بعد انقضاء األسبوع 32 من الحمل، ول يُنصح باستخدامه طيلة فترة الحمل، إذ 
إنّه يزيد من خطر النزيف وحدوث مشاكل في األوعية الدموية الخاصة بقلب الجنين، وهذا ما يتطلب إخضاع 

المرأة الحامل للفحوصات بشكٍل دوري ومستمر في حال استخدامها لألسبرين تفادياً لحدوث أية مضاعفات.

�سحتك

تدابير 

منزلية

 ن�سائح للتخل�ص من الإم�ساك عند الر�سع

 عالج جتلط الدم عند احلامل 

حالت ت�ستدعي العالج 
بالأك�سجني

هناك نصائح أخرى يُمكن من خاللها 
غسل البنطلون الجينز، وهي كما يأتي:
وذلك  اللون؛  حسب  الجينز  فرز   •  
مع  واختالطها  األلوان  لتالشي  تجنّباً 

بعضها البعض. غسل البنطلون الجينز 
عن طريق قلبه من الداخل للخارج.

الجينز  غسل  أثناء  الخل  إضافة   •  
بالماء البارد.

بشكل  المصّمم  الُمنظف  إضافة   •  
خاص للجينز.

 • غسل البنطلون الجينز عند الحاجة 
الجينز  نوع  حسب  وذلك  ذلك،  إلى 

وعدد مّرات ارتدائه.
 •  استعمال قطعة من القماش الرطبة 
البقع عن الجينز فور انسكابها  إلزالة 

بدًل من وضعه في الغسالة.
 •  وضع الجينز في الثالجة للتخلّص 
يُساعد  حيث  الكريهة،  رائحته  من 
البكتيريا،  على  القضاء  على  التجميد 
دون  الرائحة  من  التخلّص  وبالتالي 
الحاجة إلى غسل البنطلون، لكن يجب 
حقيبة  في  الجينز  حفظ  إلى  النتباه 
قماشية عند وضعه في الثالجة؛ حتّى 

ل يتّسخ.

 الشوفان والسكر: يمكن استخدام الشوفان والسكر للتخلّص من خاليا الجلد 
الميت من الوجه خاصًة، ويكون ذلك من خالل نقع الشوفان في الماء لمّدة 
عشر دقائق، وخلطه مع القليل من السكر، ومن ثّم إضافة العسل للخليط، 
وتطبيقه على الوجه، مع النتباه لعدم فرك الخليط على البشرة بشكل مبالغ 

فيه، لتجنب حدوث تهيّج أو طفح جلدي.
 الشوكولتة يمكن استخدام الشوكولتة للتخلّص من الجلد الميت من الجسم 
من خالل، خلط كمية صغيرة من مسحوق الكاكاو، مع القليل من عصير 
الليمون، أو ماء الورد و طحن القليل من دقيق الشوفان، ومن ثّم إضافته 
ثّم  ومن  جيداً،  الخليط  مزج  و  الخام  والسكر  العسل  إضافة  ثم  للمزيج، 
تطبيقه على الجسم، سواء على الوجه أو المرفقين أو الركبتين، و يفّضل 

في حالة تصلّب المزيج إضافة زيت الزيتون لموازنته بشكل طبيعّي.
 بذور القهوة وزيت الزيتون يمكن استخدامها لتقشير الجسم، وذلك بطحن 
القليل من بذور القهوة ومزجها مع القليل من زيت الزيتون، وتطبيقها على 

البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً من أجل إزالة خاليا الجلد الميتة.
وبيكروبونات  األلوفيرا  استخدام  يمكن  واأللوفيرا  الصودا  بيكروبونات   
ويمكن  الميت،  الجلد  من  للتخلّص  للجسم،  طبيعّي  مقّشر  لعمل  الصودا 
ذلك من خالل، خلط ملعقة من بيكروبونات الصودا مع كمية كافية من 
دائرية  بلطف بحركات  البشرة والجسم  الخليط على  األلوفيرا، و تطبيق 
بالماء، ويرّطب  ثّم يشطف  دقيقتين، ومن  أو  دقيقة  لمّدة  الخليط  ترك  ثم 

بمرطب مناسب. 



الوكاالت 

يملك مانشستر سيتي قدره بين يديه لالحتفاظ بلقب 
الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، عندما يخوض 
المرحلة 38 األخيرة األحد متقدما بفارق نقطة 
يتيمة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية 

تاريخية.وسيضمن رجال المدرب اإلسباني بيب 
غوارديوال اللقب الرابع في خمس سنوات، حال 

فوزهم على ضيفهم أستون فيال الـ14 في الترتيب 
والذي لم يفز في آخر ثالث مباريات.

ويعرف سيتي تماما مرارة الخسارة في اللحظات 
األخيرة، بعد خروجه من نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا بعدما كان متقدما على ريال مدريد 
اإلسباني، في المقابل، يحارب ليفربول على 
جبهتين متبقيتين، بعد حسمه هذا الموسم لقب 

الكأس وكأس الرابطة في إنجلترا.
وبعد المرحلة األخيرة من البريميرليغ، يستعد 

الفريق األحمر لنهائي دوري األبطال مع ريال 
مدريد في باريس، آمال في تتويج موسمه برباعية 

تاريخية ألحد األندية اإلنجليزية.
وسيضفي تواجد أسطورة وسط ليفربول ستيفن 

جيرارد على مقعد المدرب لدى أستون فيال، نكهة 
إضافية على المعركة األخيرة في الدوري، ولم 

يحرز جيرارد أي لقب دوري مع ليفربول خالل 
17 عاما في ملعب أنفيلد، لكنه قد يساهم بتوفير 

لقب جديد له من خالل عرقلة سيتي.
وبحال فوز سيتي سيضمن اللقب، وبحال خسارته 
أو تعادله سينتزع ليفربول اللقب بحال خرج فائزا 

على ولفرهامبتون الثامن والذي لم يفز في آخر 
6 مباريات.

وبحال خسارة سيتي )90 نقطة( وتعادل ليفربول 
)89( وبالتالي تساويهما بالنقاط، سيضمن سيتي 

اللقب منطقيا كونه يملك أفضلية فارق ستة أهداف 
عن ليفربول.
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ال�صراع المجنون على 
البريميرليغ يح�صم 

"�لبطل" يختتم �لدوري �لإ�سباني بالتعادل �أمام ريال بيتي�س

ريال مدريد يتفرغ لنهائي دوري الأبطال
 

تعادل ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس من دون 
أهداف في المباراة التي جمعتهما أول امس ضمن 
الجولة الـ38 واألخيرة من الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
ولم يتمكن أي من الالعبين من هز الشباك رغم 

الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين لتنتهي 
المباراة مثلما بدأت من دون أهداف، وبهذا 

التعادل، رفع ريال مدريد، الذي ضمن تتويجه 
باللقب مبكرا، رصيده إلى 86 نقطة، ورفع ريال 
بيتيس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس 

على جدول ترتيب فرق "الليغا”.
وسيتفرغ ريال مدريد "البطل" بعد نهاية مشواره في الدوري المحلي لالستعداد لنهائي 

دوري أبطال أوروبا، حيث سينافس ليفربول اإلنجليزي على رفع الكأس القارية العريقة 
في العاصمة الفرنسية باريس في الـ28 من ماي الجاري.

الوكاالت

�سالح يتمنى هزيمة �ل�سيتي لفوز ليفربول بلقب 

�لبرومييرليغ وي�سرح:

 "ت�صريحاتي عن ريال مدريد
 ف�صرت ب�صكل خاطئ"

 
وصف نجم المنتخب المصري وليفربول 

اإلنجليزي محمد صالح، نهائي دوري أبطال 
أوروبا بين فريقه وريال مدريد اإلسباني بأنه 

"سيكون صعبا”.
وقال محمد صالح في حواره مع شبكة قنوات 

"بي إن سبورت" القطرية: "مواجهة ريال مدريد؟ 
البعض فسر تصريحاتي السابقة بشكل يوحي أنني 
أخطأت في حقهم، هم أكبر فريق في تاريخ دوري 

أبطال أوروبا، ولكن بالنظر إلى ما حدث في 
نهائي 2017 أمامهم، لذلك كنت أتمنى مواجهتهم”، 
وأكمل: "ولكن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية، 

ريال مدريد فريق نجح في الفوز على كافة الفرق القوية، أنا متحمس للنهائي وأتمنى 
الفوز”.

وعن تنافس ليفربول مع مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز، 
أكد محمد صالح، أن فريقه مركز على مباراته األخيرة أمام وولفرهامبتون مع التفاؤل 

بالتتويج باللقب في ظل إمكانية خسارة أو تعادل مانشستر سيتي.
وأضاف: "أنا متحمس، كل شيء ممكن حدوثه في عالم كرة القدم، أتمنى خسارة مانشستر 
سيتي أو تعادله، ونتمكن من الفوز بلقب الدوري”، وأضاف: "نحن نتحدث سويا والجميع 
متحمس، حدث هذا األمر قبل ذلك، قبل عامين وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري، نحن 

متفائلون، هذا كل ما يمكننا فعله، نريد الفوز بمباراتنا وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".
الوكاالت

متفوقا على �أرنولد وغالغير وميت�سيل

 فودين اأف�صل
 لعب �صاب في الدوري الإنجليزي

 
توج فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، بجائزة 

أفضل العب شاب في الموسم الحالي بالدوري 
اإلنجليزي 2022/2021.

وأعلنت رابطة الدوري اإلنجليزي "البريميرليغ" 
عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن فوز 

فودين بجائزة أفضل العب شاب بالموسم الحالي 
من المسابقة، بعد أدائه الرائع مع مانشستر 

سيتي.
ونجح فيل فودين في سبيل تتويجه بالجائزة في 
التغلب على آلكسندر أرنولد )ليفربول(، كونور 

غاالغير، تيريك ميتشيل، )كريستال باالس(، 
ماسون ماونت )تشيلسي(، آرون رامسديل، بوكايو ساكا )أرسنال(، ديكالن رايس )وست 

هام يونايتد(.
وسجل فودين 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة مع السيتي تحت قيادة المدرب اإلسباني 

بيب غوارديوال.
الوكاالت

ر�بطة �لتحاد �لإيطالي تعلن عن �لفائزين

 توزيع الجوائز الفردية
 للأف�صل في كل مركز في الكالت�صيو

 
كشفت رابطة االتحاد اإليطالي لكرة القدم عن 

أفضل العب بكل مركز في الموسم الجاري من 
"الكالتشيو" قبل يومين على نهايته.

وحصل الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى 
ميالن، على جائزة أفضل حارس، فيما توج 

بجائزة أفضل مهاجم تشيرو إيموبيلي نجم 
التسيو والذي يتصدر ترتيب الهدافين هذا 

الموسم برصيد 27 هدفا.
وفي خط الوسط، اختارت رابطة الدوري 

اإليطالي العب إنتر ميالن، الكرواتي مارسيلو 
بروزوفيتش، أفضل العب في هذا المركز، كما 

وقع االختيار على صخرة دفاع تورينو، 
البرازيلي جليسون بريمير كأفضل مدافع، وجائزة أفضل العب واعد تحت 23 عاما فاز 

بها نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.
الوكاالت

 قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، إن بالده لن تمنع أحدا من الحضور 
لمشاهدة كأس العالم 2022 لكنه طالب 

جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب 
القطري.

وأوضح آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك 
مع المستشار األلماني أوالف شولتس: 

"نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم 
إلى بلدنا واالستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من 

الجميع احترام ثقافتنا”.
وكان قد أثير جدل واسع في أوروبا قبل 

أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية 
الجنسية باإلضافة إلى قضية المشروبات 

الكحولية في مناطق المشجعين.
وقد قال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 
2022، ناصر الخاطر، في تصريحات 
لشبكة سي ان ان: “قطر دولة مضيافة 

وبنفس الوقت دولة محافظة. نحترم عادات 
وتقاليد الشعوب وسنوفر لهم سبل الراحة 

وستكون هذه المشروبات موجودة في أماكن 
مخصصة لهذه األغراض”.

أما حول المثلية الجنسية، فقال الخاطر: 
"مجددا قطر دولة مضيافة لكن لدينا عاداتنا 

وتقاليدنا مثل ما ستحترم قطر عادات 
وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة أيضا 

نحن نعتقد أن من واجب الضيوف والزوار 
أثناء كأس العالم احترام عاداتنا وتقاليدنا في 

المنطقة". 
الوكاالت

ليفربول ينتظر هزيمة مان�س�ستر �سيتي لخطف �للقب

بعد �ل�سجة �لتي �أثيرت 

حول "�لمثلية و�لكحول"  

اأمير قطر يطـــالب 
باحترام ثقافــــــة

 بلده خلل كـــاأ�س 
العالــــــم 2022

�سيدفع مبلغا كبير� لريال مدريد �إذ� جدد عقده مع �لبي �أ�س جي

مبابي يعلن عن قرار بقائه مع باري�س �صان جيرمان اليوم
 

قرر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تجديد عقده مع النادي الفرنسي، بعدما كان سينتهي في 
30 جوان المقبل، وفقا لتقرير صحفي، وقال جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق االنتقاالت بشبكة "سكاي 

سبورتس"، أمس، إن مبابي قرر االستمرار في باريس، وتراجع عن اتفاقه الشفهي مع ريال مدريد، 
وينتظر الجمهور الرياضي اليوم إعالن النجم الفرنسي عن قراره اليوم.

من جهته، وضع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حدا للشكوك المحيطة بمستقبل مبابي، ووفقا 
لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيريز نزل إلى غرفة مالبس ريال مدريد، بعد التعادل السلبي مع ريال 
بيتيس في الليغا، ليبلغ العبيه بأن مبابي لن يوقع للميرينغي. وقد زعمت العديد من التقارير الصحفية خالل 

الساعات الماضية، بأن مبابي قرر تجديد عقده مع سان جيرمان، بعدما عرض عليه األخير العديد من 
المميزات المغرية، على مستوى األموال والصالحيات في "حديقة األمراء”.

من جهة أخرى، أكدت العديد من المصادر الموثوقة أن ريال مدريد لم يكتف فقط باالتفاق الشفهي مع 
مبابي من أجل االنتقال إلى صفوف الملكي، حيث سبق وعقد ريال مدريد اتفاقا مع مبابي من أجل االنتقال 

إلى صفوف النادي اإلسباني، في صفقة انتقال حر، ولكن دون توقيع أي عقود.
وذكرت اإلذاعة اإلسبانية، فإن أحد األشخاص المقربين من بيئة مبابي قد وقع على وثيقة اتفاق مع ريال 
مدريد، من أجل أن يضمن النادي اإلسباني انتقال الالعب إلى صفوفه، وتضمن هذه الوثيقة وجود شرط 

جزائي كبير، يدفعه الالعب في حال إخالل الالعب باتفاقه مع الملكي وعدم االنتقال إلى صفوفه.
الوكاالت
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مع تداول األوساط اإلعالمية الرياضية عددا من أسماء الالعبين المزدوجي 
الجنسية، والتأكيد على التحاقهم بالمنتخب الوطني خالل تربص جوان 

المقبل، كشفت مصادر مقربة من االتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الناخب 
الوطني جمال بلماضي لم يفصل بعد في القائمة النهائية، وأنه المسؤول االول 

واألخير عن اختيار الالعبين.
وأكدت المصادر ذاتها أن األسماء التي تم تداولها عبر وسائل اإلعالم قد ال 
تكون حاضرة في التربص المغلق الذي سيجره الخضر في جوان المقبل، 
تحسبا لمباراتي الخضر القادمتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 

أفريقيا.
وأضافت المصادر أن بلماضي الزال لم يفصل بعد في القائمة النهائية، التي 
ستخوض معسكر المحاربين المقبل، مضيفة بانه هو الوحيد الذي يعلم القائمة 
النهائية التي سيتم استدعاءها للدخول في معسكر إعدادي، وكل األسماء التي 

كشفت عنها وسائل اإلعالم قد ال تكون حاضرة في المعسكر القادم".
وأصرت المصادر المطلعة على التأكيد على أن بلماضي ال يرضخ أبدا 

للضغوطات، ويفضل دائما التريث الختيار القائمة النهائية، وال يعني إعالن 
بعض األندية استدعاء العبيها لمعسكر المحاربين، أنها ضمنت تواجدها، 

فكل شيء مرتبط بجاهزيتهم.
ورغم اعترافها الصريح بأن القائمة الجديدة ستشهد بعض التغييرات، بالنظر 

إلى عدم جاهزية بعض العناصر، وفشل اخرين في تقديم اإلضافة، لكنها 
أكدت أن قائمة بلماضي النهائية لم تحدد بعد، واألمر ال يتعدى أن يكون 
مجرد قائمة موسعة، مشيرة إلى أن الناخب الوطني سيكشف عن القائمة 

النهائية أواخر الشهر الجاري، داعية للتوقف عن نشر اإلشاعات، التي ال 
تفيد المنتخب أبدا.

أمير.ل

دع� الري��ضيين للت�ألق في المواعيد الدولية

�لرئي�س تبون يهنئ �إيمان 
خليف بالف�ضية العالمية

 

حرص عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية على توجيه رسالة تهنئة ودعم 
للمالكمة إيمان خليف، أول امس، بمناسبة حصولها على ميدالية فضية، في 

بطولة العالم المقامة بإسطنبول في تركيا.
وكانت إيمان خليف قد حصدت الميدالية الفضية لوزن 63 كجم، بعد خسارتها 
في النزال النهائي أمام منافستها األيرلندية سارة برودهارست، بنتيجة )0-5(.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«: 
»باإلنجاز العالمي الجديد لمالكمتنا البطلة، إيمان خليف، ونحن على أبواب 
األلعاب المتوسطية في بالدنا، أقدم لك تهاني، فمزيدا من التألق واأللقاب«.

ودعا الرئيس تبون كل الرياضيين الجزائريين، إلى أن يحذوا حذو إيمان خليف 
»التي حققت إنجازا غير مسبوق في تاريخ المالكمة الجزائرية والعربية«.

�ضيكون اأول العب جزائري يتوج ب�لك�لت�ضيو

بن نا�ضر يريد دخول التاريخ 
مع ميالن اليوم

يتطلع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لدخول التاريخ، من خالل التتويج 
بلقب البطولة اإليطالية، ليكون أول العب جزائري يفوز بهذا اللقب، وهذا لما 
يحل مع ناديه ميالن ضيفا على ساسولو مساء اليوم على ملعب مابي، بمناسبة 

الجولة الـ 38 واألخيرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويتصدر ميالن ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر 

ميالن، بينما يحتل ساسولو المركز الحادي عشر برصيد 50 نقطة.
ويتطلع بن ناصر ورفقائه إلى مواصلة سلسلة االنتصارات في هذه البطولة من 
أجل تحديد اللقب، ويحتاج الروسونيري إلى نقطة واحدة للفوز بالكالتشيو، لذلك 

سيقاتل بضراوة لتحقيق هدفه والصعود إلى منصة التتويج بعد غياب لسنوات 
عديدة.

من ناحية أخرى، يتطلع ساسولو للفوز بهذه المباراة واالستفادة من عامل 
األرض والجمهور، لكن هذا يتطلب منه التركيز عالياً النتزاع العالمة الكاملة 

وحرمان ميالن من لقب الدوري اإليطالي وإهدائه لمنافسة إنتر.

الجولة الـ30 واالأخيرة من الدرجة الث�نية

مولودية البي�ض واتحاد خن�ضلة يحققان 
�ضعودا تاريخيا للبطولة المحترفة

 
ترسم، أمس صعود كل من اتحاد 

خنشلة ومولودية البيض إلى الرابطة 
المحترفة األولى لكرة القدم.

وأنهى »السيسكاوة« بطولة الرابطة 
الثانية مجموعة وسط-شرق في 

الصدارة بعدما عاد بالتعادل بهدفين 
في كل شبكة، من تنقله لمواجهة 

حمراء عنابة في الجولة 30، وبهذا 
يعود اتحاد خنشلة إلى حظيرة النخبة 

بعد 46 سنة كاملة من الغياب، 
وخالل موسم شاق شهد تنافسا كبيرا 

حتى الجولة األخيرة خاصة مع 
شباب برج منايل.

في مجموعة وسط-غرب حسمت مولودية البيض تأشيرة الصعود على حساب 
شباب تيموشنت، بعدما أطاح نسور الهضاب في الجولة األخيرة بمولودية 

سعيدة بنتيجة ثالثة أهداف مقابل صفر، ويعتبر هذا الصعود األول في تاريخ 
النادي العريق الذي تأسس سنة 1936.

وعمت األفراح واليتي خنشلة والبيض مباشرة بعد صافرة النهاية، حيث خرج 
أنصار الناديين إلى الشوارع لالحتفال بهذا االنجاز التاريخي.

ق.ر

م�ض�در م�ضوؤولة في الف�ف تدعو لوقف ن�ضر ال�ض�ئع�ت وتوؤكد

بلما�ضي لم يف�ضل في القائمة وهو الم�ضوؤول الأول 
والأخير عن اختيار الالعبين

ذكرت تقارير صحفية عديدة أمس أن بيب 
غوارديوال مدرب مانشستر سيتي اإلنجليزي 
استقر على تشكيلة فريقه لمباراة أستون فيال 

الحاسمة اليوم، والتي قد تعرف غياب الدولي 
الجزائري رياض محرز، في الوقت الذي 

اشارت فيه مصادر أخرى الهتمام ريال مدريد 
بضم قائد الخضر في حال فشل صفقة انتقال 

النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وذكرت مجلة »سبورت إلوستاريتيد » 

األمريكية، في تقرير لها أمس أن محرز 
سيغيب عن تشكيلة فريقه األساسية، مضيفة 
بان بيب غوارديوال مدرب السيتزنز، ينوي 
االعتماد في تشكيلته على الثالثي الهجومي 

رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين وفيل 
فودين، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يدخر 

غوارديوال مجموعة من نجوم فريقه، أبرزهم 

جابريل جيسوس ومحرز وجاك غريليش 
وفيرناندينيو، على مقعد البدالء.

من جهة أخرى، شهد مستقبل النجم 
الفرنسي، كيليان مبابي، تطورات مثيرة في 
الساعات األخيرة، إذ اتفق أغلب الصحافيين 

المتخصصين في سوق االنتقاالت، أن هذا 
الالعب يتجه لتجديد عقده مع فريق باريس 

سان جيرمان، في وقت كانت كل المؤشرات 
توحي بانتقاله إلى فريق ريال مدريد مع نهاية 

الموسم الحالي.
ووفقاً لموقع »فوت ميركاتو« الفرنسي، فإن 
ريال مدريد بدأ في دراسة أسماء قادرة على 
تعويض صفقة المهاجم، مبابي، في مقدمتهم 
رياض محرز، معددة ثالثة أسباب ترشحه 

ليكون العباً بقميص النادي الملكي بداية 
الموسم الجديد 2022/2023.

وأكدت أن أول األسباب هو وجوده على 
مشارف نهاية عقده مع فريقه مانشستر سيتي 

وبالضبط صيف العام المقبل )2023(، 
ومع وجود جمود متعلق بمفاوضات تجديد 
عقده، ارتفعت التكهنات بإمكانية مغادرته 

هذا الصيف، وثاني األسباب يتعلق بالمستوى 
الرائع الذي قدمه الالعب أمام ريال مدريد في 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، 
فيما يتمثل ثالث األسباب حاجة المدرب، كارلو 
أنشيلوتي، لالعب في مركز الجناح األيمن في 

ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه الثنائي، 
ماركو أسيسنيو، والبرازيلي، رودريغو، 

إضافة إلى أن اإليطالي يعرف قدرات محرز 
جيداً، وهو الذي تألق كثيراً ضد فريق إيفرتون 

عندما كان أنشيلوتي مدرباً لفريق التوفيز.
ق.ر

غوارديوال يتجه الإبق�ء نجمه الجزائري احتي�طي� اليوم

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع محرز ال�ضيف المقبل

الف�ف تعلن اأن الح�ضور مت�ح للجم�هير مج�ن�

المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الفل�ضطيني وديا اليوم
 

يواجه المنتخب الوطني االولمبي اليوم نظيره الفلسطيني وديا، اليوم بملعب 5 جويلية اعتبارا من السادسة مساءا، بينما برمجت المواجهة 
الثانية يوم األربعاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وحل المنتخب األولمبي الفلسطيني لكرة القدم بالجزائر أمس، إلجراء تربص تحضيري تتخلله مباراتين وديتين تحضيريتين ضد نظيره 
الجزائري ألقل من 23 سنة في إطار االستعدادات للمواعيد الرسمية المقبلة حسبما أعلنته الفاف أمس.

وقد كان في استقبال الوفد الفلسطيني بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين ممثل االتحاد الجزائري لكرة القدم حمري رشيد وسعادة سفير 
دولة فلسطين لدى الجزائر، الدكتور فايز أبوعيطة.

وتحسبا للمواجهتين الوديتين باشرت التشكيلة الوطنية يوم االربعاء تربصا تحضيريا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، سيستمر لغاية 
25 ماي الجاري، قبل أخر تجمع مقرر بفندق الجزائر من 25 إلى 27 من نفس الشهر.

يذكر ان المنتخب االولمبي تحت قيادة المدرب نور الدين ولد علي يحضر للمشاركة في الطبعة ال48 من دورة موريس ليفيلو )بطولة 
تولون سابقا(، المقررة في الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 12 جوان بفرنسا.

من جهتها، أعلنت الفاف أمس، أن حضور المباراة الودية التحضيرية بين المنتخب الوطني لألولمبيين أمام نظيره من فلسطين سيكون 
متاحا للجميع ومجانا.

ورغم أن المباراة ودية، ومتعلقة بالمنتخب األولمبي إال أن هناك توقعات بحضور جماهيري كبير، بمناسبة تواجد المنتخب الفلسطيني، ويعتبر 
الجمهور الجزائري من أكثر الجماهير دعماً للقضية الفلسطينية، سواء كان هناك تواجد لمنتخب فلسطين في المباراة التي يتابعها أو ال.

ق.ر

رياضي
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قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش 
زيارة العمل و التفقد التي قادته اليوم للوالية، 

إن المنتجات الجزائرية تمكنت بفضل "جودتها 
العالية التي تضاهي المنتجات العالمية" من 
اكتساح السوق المحلية عبر جميع واليات 

الوطن باإلضافة إلى استطاعتها أن تفرض 
نفسها باألسواق األجنبية، معتبرا ذلك "مفخرة 

للوطن.«
وأشار إلى أن تفقده اليوم بوالية البليدة لعدد من 
المؤسسات اإلنتاجية الخاصة هي "رسالة لجميع 

المتعاملين االقتصاديين مفادها وقوف الوزارة 
الوصية و جميع القطاعات العمومية األخرى 
معهم لمساعدتهم و تشجيعهم على التوجه نحو 
التصدير للمساهمة في تنويع الصادرات خارج 

مجال المحروقات.«
وعبر الوزير عن أمله في تحقيق الهدف 
المسطر لبلوغ رقم 7 مليارات دوالر من 

عائدات الصادرات خارج مجال المحروقات 
بعد التمكن من تحقيق 03ر5 مليار دوالر السنة 
الماضية و هو الهدف الذي لن يتأتى، كما قال، 

"إال بتظافر جهود الجميع من وزارة التجارة 
و مختلف القطاعات الوزارية و المتعاملين 

االقتصاديين.«
واستهل الوزير زيارته للوالية بتفقد مؤسسة 

خاصة مختصة في صناعة األجهزة الحرارية 
و معدات األلمنيوم للتدفئة المشتركة ببلدية 

الصومعة و التي اعتبرها من بين المؤسسات 
الوطنية التي "تمكنت من تغطية حاجيات السوق 

الوطنية بهذه المنتجات" ليتوجه بعدها لزيارة 
مؤسسة أخرى ببلدية قرواو مختصة في صناعة 

الحنفيات التي تقوم بتسويق منتجاتها بالسوق 
اإلفريقية و األوروبية.

كما زار الوزير أيضا مؤسسة خاصة مختصة 
في صناعة مواد التجميل و التي تقوم هي 

األخرى بتصدير منتجاتها نحو عدد من الدول 
األفريقية و األوروبية أين أشاد السيد رزيق 

باعتماد هذه المؤسسة على المواد األولية 
المحلية في صناعة و تعليب منتجاتها. واختتم 

وزير التجارة و ترقية الصادرات زيارته للوالية 
بعقد اجتماع مغلق بقاعة االجتماعات بمقر 

الوالية جمعه بإطارات القطاع لناحية البليدة و 
حضرته إطارات من الوزارة.

 كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال 
رزيق، أنه سيتم منح الهيئة الجزائرية لالعتماد 

مستقبال االعتماد لتسعة مخابر مراقبة الجودة تابعة 
للوزارة الوصية، مشيرا إلى اتخاذ كافة التدابير 

الوقائية لتحقيق هدف صيف بدون تسممات غذائية.
وقال رزيق في تصريح للصحافة على هامش زيارة 
عمل وتفقد لوالية الليدة، أمس، أن دائرته الوزارية  

قدمت في إطار العمل على تطوير آليات الرقابة 
طلبا للهيئة الجزائرية لإلعتماد لمنح تسعة مخابر 
مراقبة الجودة  تابعة للقطاع عبر الوطن اعتماد 
تقييم مطابقة المنتجات لتضاف ل8 مخابر حائزة 

على هذا االعتماد حاليا.
 وقال ذات المسؤول أن جميع المنتجات المعتمدة 

من قبل المخابر التي تحوز على اعتماد هذه الهيئة، 
تتميز بجودتها العالية التي تضاهي المنتجات 

العالمية الفتا إلى إيالء الحكومة أهمية بالغة لتطوير 
آليات الرقابة السيما ما تعلق منها بحماية صحة 

المستهلك باالضافة إلى مرافقة أصحاب المشاريع 
لتصدير منتجاتهم.

 ومن بين الثمانية مخابر عبر المستوى الوطني 
الحائزة على هذا االعتماد مخبر و مراقبة الجودة و 

قمع الغش الواقع ببلدية بني مراد بالبليدة الذي أشرف 
على تدشينه اليوم وزير القطاع و الذي يغطي ثالثة 

واليات هي كل من البليدة و عين الدفلى و المدية.
وحسب رزيق، سيتم خالل األيام القادمة تدشين 

مخبر مماثل بوالية المدية، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم 

المخابر الموزعة عبر التراب الوطني السنة المقبلة 
ب13 مخبر آخر ليرتفع بذلك عدد المخابر إلى 45 
مخبر خاصة عقب قرار الوزير االول برفع التجميد 

على جميع المشاريع الخاصة بانجاز و تجهيز مخابر 
مراقبة الجودة والتي ستبقى مفتوحة أمام جميع 

القطاعات و الهيئات األخرى بحسب الوزير.
من جهة أخرى، أكد رزيق اتخاذ كافة التدابير 

الوقائية لتحقيق هدف صيف بدون تسممات غذائية 
من خالل تجنيد فرق المراقبة و بالتدعيم مع هذه 

المخابر لتكثيف نشاطها الرقابي حتى خالل العطل 
لتفادي تسجيل أية حوادث تسممات غذائية.

ع.ط

وزارة التج�رة ت�أمر بفتح اأ�سواق رحمة 

 توقعات باأ�ضعار �أ�ضاحي مرتفعة 
واإجراءات ا�ستباقية للحكومة 

تشير  التوقعات بشأن مستوي أسعار األضاحي خالل عيد األضحى 
المقبل ان هذه األخيرة لن تكون في متناول "الزوالية" وهو ما جعل 

الحكومة تتحرك منذ االن التخاذ إجراءات من أجل ضبط هذه 
األسعار.

وفي هذا الصدد  أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، 
بتنظيم أسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني مخصصة لبيع الماشية. 
وأوضح بيان وزارة التجارة، أن الوزير رزيق وخالل ترأسه الجتماع 

تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مدراء التجارة 
الجهويين والوالئيين، أمر ببدء التحضير من أجل إطالق أسواق 
رحمة للمواشي يكون فيها البيع مباشر من الموال للمواطن لمنع 

"تغول" الوسطاء الذين يعتبرون السبب رقم واحد في ارتفاع أسعار 
االضاحي كل سنة، غير أنه هذه السنة فان ممثلي الموالين انفسهم 

يتحدثون عن توقعات بارتفاع األسعار لدى الموال في حد ذاته حيث 
توقع نائب رئيس فدرالية الموالين ومربي المواشي ابراهيم عمراني 

ارتفاعا في أسعار األضاحي في ظل شح األمطار في المناطق 
السهبية وارتفاع أسعار األعالف. وأوضح عمراني في  تصريح له 

أن أسعار المواشي في ارتفاع متواصل منذ ما قبل رمضان الماضي، 
مستبعدا تراجعها في ظل التكاليف الباهظة التي أرهقت المّوالين 

بسبب ارتفاع أسعار األعالف وحتى ندرتها. واعتبر المتحدث أن 
الموالين تكبدوا تكاليف باهظة في ظل التهاب أسعار األعالف والتي 
ارتفعت من 3000 دينار للقنطار بالنسبة للشعر إلى 5800 دينار مع 

ندرتها. ودّعم معاناة الموالين الجفاف الذي تعرفه المناطق السهبية 
والتي تشتهر بتربية األغنام مما ضيّق المناطق الرعوية وجعل 

االعتماد األساسي للموال على األعالف إلنقاذ ثروته الحيوانية. وأبرز 
المتحدث أن أخفض األسعار ستتراوح ما بين 38000-42000 دينار 

بالنسبة للخروف المتوسط الذي يمكن تقبله كأضحية، مستبعدا تراجعها 
ألدنى من ذلك. أما بخصوص اعتزام وزارة التجارة تخصيص 

أسواق للرحمة لبيع األضاحي، فقال " نأمل أن يكون هناك متسع في 
األمر ليتمكن الموطن من شراء أضاحي، إال أن الموالين أنفسهم في 
أزمة تتطلب استدراك الوضع إلنقاذهم" وأعرب عمراني عن تخوفه 
من تأثير األزمة العالمية أكثر على مجال استيراد األعالف، مؤكدا 
على ضرورة االلتفات إلى اإلنتاج الوطني واالستثمار فيه من أجل 

توفير االكتفاء الذاتي في مجال األعالف وهو ما من شأنه غلق باب 
التالعبات والندرة والتهاب األسعار الحاصل.

�ش.زمو�ش

إشـهـــار

ع.ط
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قال اإن ذلك راجع اإىل ج�دتها العالية التي ت�ضاهي املنتجات العاملية، رزيق ي�ؤكد

املنتجات املحلية اكت�سحت ال�سوق الوطنية عرب جميع الواليات
   

اأكد وزير التجارة و ترقية ال�ضادرات كمال رزيق، اأم�س، بالبليدة اأن "املنتجات املحلية متكنت من 

اكت�ضاح ال�ض�ق ال�طنية" عرب جميع ال�اليات بعدما كانت يف املا�ضي ت�ض�ق عرب جزء منها فقط.

اأكد منح اعتماد تقييم مطابقة املنتجات لت�ضعة خمابر تابعة ل�زارة التجارة، رزيق يك�ضف

اتخاذ كافة التدابري الوقائية لتحقيق هدف �سيف بدون ت�سممات غذائية
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الثقافي

   افتتحت بالمتحف الوطني العمومي البحري أشغال ملتقى حول 
»إعادة إحياء الطابع االجتماعي االقتصادي لقصبة الجزائر« حيث 
تناول اللقاء مختلف المسائل المتعلقة باإلطار العام لإلدارة و التكفل  
بقصبة الجزائر واستعراض القيود و التحديات الراهنة بغرض إيجاد 

الحلول المناسبة و تمكين الحفاظ على النسيج المعماري للمكان و 
بعث النشاط االجتماعي االقتصادي بإسهام السكان و الجمعيات.
  و تميزت أشغال هذا الملتقى ببرنامج ثري و متنوع، بمشاركة 

مجموعة من المختصين في التراث و المشرفين عليه، و كذا ممثلي 
الهيئات المهتمة بحفظ التراث إلى جانب ممثلي المجتمع  المدني و 
بعض أصحاب األمالك الخاصة  في الحي العتيق المصنف ضمن 

قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1992.
  و قد استمع الحضور في بداية اللقاء إلى مجموعة من المداخالت 
حول عدة مواضيع تتعلق بالتنمية و إشكالية حفظ و تسيير و تنشيط 

قصبة الجزائر و تم في هذا الصدد التأكيد على »أهمية إنعاش 
النشاطات االجتماعية االقتصادية للحي«، كما شدد المتدخلون أيضا 
على »ضرورة تحسين إدارة حالة حفظ الممتلكات ووضع مشاريع 

يمكن أن تعزز التنمية االقتصادية و االجتماعية«.
  كما أكدوا على أهمية رفع هذا التحدي الذي  يجعل القصبة أكثر 

جاذبية خاصة بأحياء المهارات و العادات و التقاليد التي تميز الحياة 
في هذه المدينة العريقة المجسدة خصوصا في الحرف التقليدية و فن 

الطبخ و كذا الحرف المرتبطة بالبحر و الصيد و غيرها.
  ومن بين النقاط التي اقترحت في هذا الملتقى تحديد قطع أراضي 

في النسيج العمراني للقصبة من اجل إقامة مشاريع اجتماعية و 
اقتصادية منها مساحات حرة و محالت تجارية هي مغلقة آو غير 
مستغلة، شريطة أن تكون غير متنازع عليها مع ضمان توافق كل 

المشاريع التي تقترح الحقا مع السياق الحضري و المعماري للمكان.
  ويسجل من بين المقترحات التي قدمت بالمناسبة عرض مشاريع 

إعادة تأهيل و ترميم الممتلكات الخاصة كمشاريع تجريبية، و وضع 
تدابير محفزة لتشجيع و تسهيل مشاريع ثقافية و تربوية ورياضية.

  وتحدث المتدخلون أيضا عن الوضعية الحالية للمعمار في القصبة 
حيث زادت بعض العوامل من تدهور السكنات من بينها تهجير بعض 

المالك لمنازلهم،  حيث أصبحت هذه البنايات تتعرض للتشوهات و 
مخاطر االنهيار جراء عدة عوامل مثل  تسرب المياه و أيضا قيام 

بعض السكان بأشغال ال تتناسب و طابع عمران الحي خاصة محاولة 
إضافة طوابق جديدة مما أدى إلى انهيار السكنات.

  ودعا رئيس قسم االستغالل بالديوان الوطني لتسيير و استغالل 
الممتلكات الثقافية المحمية، نصرون بوحيل، إلى تنظيم زيارات 
للقطاع المحفوظ مقترحا مسارات للتعريف بهذا التراث اإلنساني 

العريق و أيضا للتوعية بأهميته و ضرورة الحفاظ عليه و تحسيس 
المواطنين و الجمعيات بأهمية استغالل المسارات السياحية التي 

يمكن أن تعود بالفائدة على الحي و تصون صورته، مضيفا أن هذه 
المسارات ستكون متوفرة في تطبيقات على االنترنيت.

  و تواصلت أشغال الملتقى بمائدة مستديرة خصصت لمناقشة طرق 
إقامة المشاريع االجتماعية االقتصادية من قبل المتعاملين على 

مستوى القصبة و أيضا التدابير المحفزة التي يتعين توفيرها لتجسيد 
المشاريع.

  تشارك 18 فرقة إنشادية من عدة 
واليات بالوطن ومن دول عربية 

وأجنبية في المهرجان الثقافي الدولي 
للسماع الصوفي في طبعته التاسعة التي 

انطلقت فعالياتها سهرة أمس األول، 
بوالية األغواط.

  و يمثل المشاركون في هذا الموعد 
)23-20 ماي( دول تونس و ليبيا 

و مصر و نيجيريا و ساحل العاج و 
تركيا والبوسنة و الهرسك و مقدونيا 
و اليمن، وضيفا الشرف هذه الطبعة 
دولتي فلسطين و الجمهورية العربية 

الصحراوية الديموقراطية.
  و لدى إعطائها إشارة انطالق هذا 
المهرجان الذي تحتضنه دار الثقافة 

التخي عبد هللا بن كريو ويحمل شعار 
»السماع الصوفي... دعوة للحب و 

التحرر و السالم’’ أشارت وزيرة الثقافة 
والفنون صورية مولوجي إلى أن والية 
األغواط تزخر برصيد ثقافي هام وهو 

ما يجعلها قبلة لتنظيم مثل هذه الفعاليات 
الثقافية، مؤكدة بالمناسبة على ضرورة 

»االهتمام بكافة الطبوع و الفنون خاصة 
تلك المتعلقة بالكلمة الموزونة«.

  و صرحت الوزيرة في ذات السياق 
بأن هناك اهتماما كبيرا من قبل 

السلطات العمومية بكل ما له عالقة 
بالهوية الوطنية وله عالقة أيضا 

باالعتزاز بالجزائر تاريخا و ببطوالتها 
و أمجادها، و من جهته أبرز والي 

الوالية عبد القادر برادعي، في كلمته 
عمق تاريخ هذه الوالية التي كانت 

مقصدا لكل الزوايا والطرق الصوفية، 
وتشكل منبعا للطريقة التيجانية التي 
ساهمت في نشر اإلسالم في عموم 

إفريقيا.
  و أوضح أن استضافة والية األغواط 

للطبعة التاسعة من المهرجان الثقافي 
الدولي للسماع الصوفي هو اعتراف 

بمكانتها وبدورها في احتضان الطرق 
الصوفية.

  و شهدت فعاليات افتتاح المهرجان 
عروض فنية و ثقافية للدول و الواليات 

المشاركة بما فيها معرض الصناعات 
التقليدية، كما خصصت فقرة من هذا 

الحفل لعرض فني للفرق المحلية لوالية 
األغواط التي قدمت صورة فنية مميزة 
جمعت بين المسرح و السماع الصوفي.

  للتذكير فان هذا النشاط يأتي في 
إطار برنامج شهر التراث )18ابريل 

18-مايو( الذي تختتم اليوم فعالياته

   يتم حاليا على مستوى المركز 
الوطني للبحوث في عصور ما قبل 

التاريخ، علم اإلنسان والتاريخ، 
التحضير لمشروع جديد بغرض جرد 

التراث الثقافي الالمادي وهذا بمساهمة 
فريق خبراء والمديريات المحلية 

والجمعيات الثقافية، حسبنا علم من 
المختص في األنثروبولوجيا، عادل 

عصام.
  ويستند المشروع الذي يهدف إلى 
تحديد وجرد وإعطاء تقييم وصفي 
لعناصر التراث الثقافي الالمادي 

على مجموعة من الباحثين في 
األنثروبولوجيا بالتعاون مع خبراء 
و جامعيين يقع على عاتقهم تكوين 
الجمعيات الثقافية ومديريات الثقافة 

والفنون المحلية حول اتفاقية اليونيسكو 
لحفظ التراث الثقافي الالمادي 
)2003( وحول تقنيات الجرد.

  وأوضح الباحث أن المختصين في 
األنثروبولوجيا سيقدمون تكوينات حول 

القيام بالجرد ومتابعة مشاريع الحفظ 
و ورشات التفكير حول إستراتيجية 

الحفظ.
  وستقوم مديريات الثقافة الوالئية 

في إطار هذا المشروع بإنشاء قوائم 
للجمعيات المؤهلة لالنضمام لهذا 

البرنامج وتسهيل عملية الجرد وضمان 
المتابعة، وكذا تحسيس المجموعات 

التي تمتلك تراثا الماديا بأهمية الجرد 

و الحفظ.
  أما عن دور الجمعيات في هذا 
العملية فهي تتكفل بإعداد قوائم 

للعناصر التي سيتم جردها والمساعدة 
على تكوين ملف للحفظ وضمان 

مشاركة المجموعات المالكة للتراث 
والباحثين والمديريات المحلية.

  وألح السيد عصام في هذا الصدد 
على ضرورة إشراك جامعات 

العلوم االجتماعية بتشجيعهم على 
االنخراط في البرنامج عن طريق 
مذكرات التخرج ومن خالل تنظيم 

ورشات تفكير مع المديريات المحلية 
والجمعيات أو بتكوين الطلبة في مجال 

الجرد.
  كما أبرز السيد عصام أهمية الجرد 
الذي يعتبره »خطوة أولى في الحفظ 

تسمح أوال بإلقاء نظرة شاملة على 
تراثنا الالمادي وتقييم مكامن القوة 
والضعف معتبرا أن حفظ التراث 

الثقافي الالمادي هو مسعى هام »لفهم 
ماضينا و هويتنا الثقافية كأمة«.

  وشارك الباحث عادل عصام في 
العديد من المشاريع الوطنية والدولية 

للبحث والجرد في مجال التراث 
الثقافي الالمادي وهو من أشرف على 

مشروع بحث علمي حول التراث 
الثقافي الالمادي في المركز الوطني 
للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، 

علم اإلنسان والتاريخ.

 باملتحف الوطني البحري باجلزائر العا�صمة

ملتقى حول »اإعادة الطابع االجتماعي 

االقت�صادي لق�صبة اجلزائر«

يف طبعته التا�سعة

 م�صاركة 18 فرقة يف 
املهرجان الثقايف الدويل 

لل�صماع ال�صويف 

م�صروع جديد و�صامل جلرد 
الرتاث الثقايف الالمادي

 االأيام الوطنية للفيلم الق�صري بدءا من 23 ماي ب�صعيدة
 ستنظم األيام الوطنية السينمائية للفيلم القصير في طبعتها الثانية من 23 إلى 

25 ماي الجاري بدار الثقافة و الفنون »مصطفى خالف« بسعيدة.
  و ينتظر أن يتنافس في هذا الموعد السينمائي الوطني المنظم من طرف 
دار الثقافة و الفنون بالتنسيق مع التعاونية الثقافية الجوهرة نحو 22 عمال 

سينمائيا لمخرجين شباب من 14 والية بعد انتقاء أعمالهم من قبل لجنة فنية 
مختصة، كما أوضح مدير ذات المؤسسة الثقافية محمد زواوي.

  و قد وجهت دعوات للمشاركة في هذه التظاهرة عبر شبكات التواصل 
االجتماعي لتمكين اللجنة من االختيار المسبق لألعمال الفنية، وستعكف 

لجنة للتحكيم على تقييم األفالم المعروضة لتحديد أفضل ثالثة أعمال 
سينمائية.

  كما سيتخلل هذه التظاهرة السينمائية تقديم محاضرة بعنوان »السينما 
و المجتمع« لألستاذ شريف بومدين من جامعة سعيدة، و سيتم بالمناسبة 

أيضا تنظيم ورشتين تكوينيتين لفائدة الشباب المهتم بالفن السابع في 
مجالي »اإلخراج السينمائي« و »كتابة السيناريو« من تنشيط األستاذين 

الجامعيين حدو نور الدين و موالي أحمد.

تتويج عرو�ض م�صرحية جزائرية مبهرجان 
قرطاج الدويل للمونودراما بتون�ض

   تحصل عرضا »كميشة« للمخرج توفيق مزعاش، و »قارئ الفنجان« للمخرج نبيل مسعي أحمد  من الجزائر على عديد جوائز الطبعة الرابعة 
لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما )المنظم من 13 إلى 16 مايو(، حسبما أفاد به المنظمون.

  وتوج العرض المونودرامي »قارئ الفنجان » للمخرج نبيل مسعي أحمد خالل هذا المهرجان بجائزتي أفضل عرض متكامل وجائزة أحسن نص.
  وتحاكي هذه المسرحية التي أنتجتها جمعية الستار لإلبداع المسرحي بالوادي على مدار خمسين دقيقة كاملة أزمة تبعية العقل في العالم العربي وبقائه 

حبيس أفكار ليست نتاج تحرره الفكري وأدائه المعرفي العقلي فهي أفكار مستوردة من عالم آخر ليست لها أي صلة بانتمائه اإليديولوجي والتاريخي 
التراثي.

  من جهة أخرى حصد عرض »كميشة« التي أدت دورها على خشبة المسرح الفنانة نسيبة عطوط في نفس المهرجان على »جائزة فلسطين 
لإلبداع الفني«، وتم اختيار هذا العرض في فئة »النقاد« مع ثالث أعمال مونودرامية جزائرية أخرى، »أنا والسطح« لمحمد الشواط  و »المكالمة 

المقطوعة« لمصطفى المجذوب، و الكل » كيف كيف« لمراد بشيخ، للمنافسة مع حوالي ثالثين عرضا من حوالي خمسة عشر دولة.
  ويروي عرض كميشة الذي أخرجه توفيق مزعاش، و المقتبس عن نص لموباني منصور ويوسف عنصر، على مدار 60 دقيقة، معاناة امرأة شابة 

تعيش حياة روتينية تتخللها أعمال منزلية شاقة تكلفها بها والدتها رغم إعاقتها.
  وتسرد »كميشة« و هي من إنتاج »تعاونية سطيف للفنون والثقافة« حياة شابة تعاني من إعاقة جسدية تروي بنفسها حياتها اليومية الروتينية، 

المقسومة بين األعمال المنزلية والدراسة الجامعية، التي عرقلتها الذهنيات الضيقة لولديها ونظرات المجتمع أيضا.
  وضمت لجنة تحكيم هذا المهرجان، برئاسة المصور والمخرج العراقي جبار جودي، الكاتب المسرحي والمخرج الجزائري عمر فطموش، ويهدف 

مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما، الذي أطلقته وزارة الثقافة التونسية في عام 2018، إلى توفير مساحة للتعبير لهذا التعبير المسرحي.
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طالبت مبتابعته اأمام حمكمة اجلنايات الدولية

اي�ساكوم تندد بجرائم االحتالل املغربي يف 

ال�سحراء الغربية

مع االإ�سرار على موا�سلة املقاومة اىل غاية اال�ستقالل

ال�سحراويون 

يحيون الذكرى الـ 

49 للكفاح امل�سلح
 

يسترجع الشعب الصحراوي، أول أمس الموافق لـ 02 ماي 
الذكرى الـ 94 الندالع الكفاح المسلح بقياده ممثله الوحيد 

والشرعي, الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب, جبهة البوليساريو, وهو أكثر تمسكا بحقه المشروع 

في المقاومة, والدفاع عن النفس السترداد كامل أراضيه. 
وقد حلت ذكرى اندالع الكفاح المسلح كمحطة مفصلية في 

تاريخ الشعب الصحراوي, في أعقاب إحتفال الصحراويين, 
منذ عشرة أيام, بالذكرى الـ 94 لتأسيس جبهة البوليساريو, 

منذ أكثر من اربع عقود من الزمن, وسط مواقف دولية 
داعمة للقضية الصحراوية, ومدينة للتجاوزات واالنتهاكات 

الجسيمة لالحتالل المغربي ال سيما في األراضي المحتلة 
من الصحراء الغربية.

ويحمل تاريخ 02 ماي 3791 بالنسبة للشعب 
الصحراوي، "داللة عظمى" حيث أنه قرر في مثل هذا 
اليوم حمل السالح من أجل افتكاك استقالله أمام محتل 

إسباني في بداية األمر، حيث قررت جماعة من المناضلين 
الصحراويين الهجوم على المركز االسباني الخنقة شرق 

مدينة سمارة و كان هذا الهجوم بمثابة االعالن عن 
اندالع الكفاح المسلح بالصحراء الغربية على إثر قرارات 
اتخذت عشرة ايام من قبل أي في 01 مايو بالتحديد خالل 

المؤتمر التأسيسي لجبهة البوليساريو التي أقرت في قانونها 
األساسي أن "الحرية ال تنتزع اال بالسالح".

وبعدها  كان على جيش التحرير الشعبي الصحراوي 
اعتبارا من نهاية سنة 5791 مواجهة االجتياح العسكري 
المغربي حيث استعملت خالله االسلحة الثقيلة موازاة مع 

قصف السكان عن طريق الطائرات باستهداف النساء 
و االطفال والمسنين الذين سقطوا ضحايا سالح النابالم 

والفوسفور. وأمام هذه الجرائم الوحشية ضد االنسانية, قرر 
الجيش الصحراوي شن هجوم عام ضد قوات االحتالل 

ليحقق بذلك انتصارات عسكرية و هذا رغم دعم الجيش 
الفرنسي و الصهيوني للقوات الملكية المغربية.

وكان رد فعل المقاومين الصحراويين الذين يعرفون 
جيدا المرتفعات في المنطقة حاسما، حيث أطلق الجيش 
الصحراوي في 9791 عملية واسعة النطاق دامت إلى 

غاية 3891، تمكنت خاللها وحدات الجيش الصحراوي 
من التوغل في القواعد العسكرية المغربية في جنوب 

المغرب و القبض على مئات الجنود و استرجاع عتاد 
عسكري.

وبعد مضي 94 سنة من تجربة كل أشكال النضال المسلح 
و السلمي وجد الشعب الصحراوي نفسه منذ 31 نوفمبر 

0202 ، مضطرا للعودة الى العمل العسكري، إثر 
االستفزازات المغربية وانتهاكه التفاق وقف اطالق النار 
الموقع بينه وبين جبهة البوليساريو برعاية االمم المتحدة 

سنة 1991.
وهو ما دفع الجانب الصحراوي للتصميم من جديد على 

التصعيد العسكري والمضي بكل عزيمة وقوة تحت قيادة 
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب, في 
الكفاح من أجل الدفاع عن أرضه وإحقاق حقوقه المقدسة 
غير القابلة للمساومة في تقرير المصير واالستقالل وبناء 
الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ربوع الجمهورية 

العربية الصحراوية الديمقراطية.
ومنذ ان حطت الحرب رحاها من جديد ما فتئت القوات 

الصحراوية تكبد القوات المغربية الغازية خسائر "فادحة" 
في العتاد واالرواح والتي تمكنت  الصحافة العالمية من 

توثيقها بالصوت و الصورة. وأعادت الحرب الحالية 
الى االذهان تلك الهزائم التي مني بها الجيش المغربي 

خالل الحرب التحريرية االولى, حيث فر عشرات الشبان 
المغاربة نحو اسبانيا هربا من الخدمة العسكرية, عكس 
الشباب الصحراوي الذي يتهافت على مراكز التجنيد, 

إليمانه بقضيته.
وتأتي هذه االنتصارات في وقت يواصل فيه الجانب 
الصحراوي حصد المزيد من المكاسب الدبلوماسية 
والسياسية ال سيما تنامي االعتراف الدولي بالقضية 

الصحراوية و االحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل 
االوروبية, بخصوص الحق الحصري للشعب الصحراوي 
عن طريق ممثله الشرعي و الوحيد جبهة البوليساريو في 

التصرف في ثرواته الطبيعية.

المغربي  اإلحتالل  لمناهضة  الصحراوية  الهيئة  أعربت 
"ايساكوم" , عن استياءها ازاء عدم اكتراث المجتمع الدولي 
وجرائمه  المغربي  االحتالل  دولة  ارهاب  على  وصمته 
الحماية  بتوفير  مطالبة   , الصحراوي  الشعب  المستمرة ضد 
العدالة  تفعيل  باتجاه  والدفع  العزل  للصحراويين  الدولية 

الجنائية ومتابعة المجرمين امام محكمة الجنايات الدولية .
الخطير  التصعيد  على  تعقيبا  لها,  بيان  في  الهيئة  وذكرت   
الشعب  ابناء  بحق  االحتالل  سلطات  قبل  من  الممارس 
على  االخير  االعتداء  ومنه  المحتلة  باالراضي  الصحراوي 
زيارتهن  عقب  المحتلة  ببوجدور  الصحراويات  المناضالت 
تبرهن  االحتالل  "دولة  أن   , واهلها  خيا  سلطانة  للمناضلة 
مرة أخرى انها متمادية في سياسة القمع الممنهج ومصادرة 
الحقوق وخنق الحريات العامة بالمدن المحتلة من الصحراء 

الغربية ".
الكورية   "  ," لفقير  "محفوظة  بان  التذكير   , الهيئة  وأعادت 
من  عودتهن  لدى  تعرضن  اعليا",  "اخيارهم   ," السعيدي 
وحشي  اعتداء  الى   , الماضي  الثالثاء  المحتلة  بوجدور 
بالضرب والركل والرفس وسرقة اغراضهن من قبل أشخاص 
مقنعين ومدججين بالسالسل والعصي كانوا على متن سيارة 
"بعد عودتهن  العدوان حدث  هذا  ان  الى  .وأشارت   " مدنية 
من زيارة تضامن ومؤازرة للمناضلة سلطانة خيا وعائلتها و 
للمتضامنين األمريكيين المتواجدين بمنزل سيد ابراهيم خيا" .

 , المغربي  االحتالل  لمناهضة  الصحراوية  الهيئة  وجددت 
ادانتها لما "يتعرض له المواطنون الصحراويون من عدوان 

المغربية  االنتهاكات  "سلسلة  معتبرة    ," أوجهه  تعددت 
تأجيجا  الغربية  الصحراء  من  المحتلة  المدن  في  المتصاعدة 
في  وينحو  مسبوق  غير  استنفار  حالة  تحكمه  متأزم  لوضع 
اتجاه رسم معالم إرهاب دولة منظم بأساليب وأشكال تتفاوت 
في خطورة آثارها والجهة التي تحدثها خصوصا بعدما باتت 
تتوزع أدوار التنكيل والترهيب التي يتعرض لها المواطنون 
النظامية وعناصر  االحتالل  قوات  بين  العزل  الصحراويون 

بلطجية تجهل هويتها كما الجهة االمنية التي تنتسب لها" .
وتأسفت الهيئة الصحراوية , "لعدم اكتراث المجتمع الدولي, 
وفي مقدمته األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي, لما ترتكبه 
ضد  جرائم  و  مستمر  عدوان  من  المغربي  االحتالل  قوات 
الصحراويين" , محملة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه 

الجرائم المتكررة لألمم المتحدة والمجتمع الدولي .
للمواطنين  الدولية  الحماية  بـ"توفير  ايساكوم  وطالبت 
ومتابعة  الجنائية  العدالة  تفعيل  باتجاه  والدفع   , الصحراويين 
الجالدين المجرمين امام محكمة الجنايات الدولية " .واعتبرت  
واإلجرام  الترهيب  بحمالت  االحتالل  دولة  قيام  "استمرار 
بالتوازي مع عرقلة جهود السالم وفرض واقع االحتالل عبر 
الدعاية للحلول المشبوهة , ورفض االمتثال لقرارات مجلس 
الغربية  إلى احترام حقوق اإلنسان بالصحراء  الداعية  االمن 
فيها  بما  الدولية  الحقوقية  والهيئات  المنظمات  مع  والتعاون 
المفوضية السامية لحقوق االنسان من شأن كل ذلك أن يقوض 
امال  بنسف  وينذر  المتحدة,  األمم  ترعاه  سالم  في  امل  اي 

شعوب المنطقة المغاربية في التمتع باالستقرار واألمن ".

الوكاالت

العاشر  المؤتمر  بمناسبة  له  كلمة  في  غالي  أوضح 
المنعقد  الذهب  الحمراء ووادي  الساقية  شبيبة  إلتحاد 
تحت شعار "الشباب الصحراوي قوة مجندة وواعية 
لربح المعركة المصيرية "ويحمل إسم الشهيد عثمان 
عالي بأن الجمع بين تخليد الذكرى التاسعة و األربعين 
عقد  و  الصحراوي  للشعب  المسلح  الكفاح  إلندالع 
و  المعاني  عميق  يكتنز  الشباني  التنظيم  هذا  مؤتمر 
بليغ الدالالت ، مضيفا" أن الحديث عن ثورة العشرين 

ماي يبقى ناقصا ما لم يرتبط بالشباب".
وأشار الرئيس الصحراوي إلى أن الشباب الصحراوي 
والبرامج  والسياسات  الخطط  في  قارا  محورا  يظل 
والقلب النابض في الجسم الوطني الصحراوي، حيث 
فريد  و  مبكر  إستراتيجي  توجه  سياق  في  ذلك  يأتي 
تبنته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب، يزاوج بين واجهتي التحرير والبناء و يركز 
على اإلنسان أوال بإعتباره العامل األساسي في حسم 

المعركة المصيرية.
وقال الرئيس ابراهيم غالي في كلمته "وليس غريباً أن 
تحظى قطاعات معينة، إلى جانب الواجهة العسكرية، 
بعناية خاصة، على غرار التربية والتعليم والتكوين. 
و الدولة الصحراوية تفخر اليوم بما تحقق في ظرف 
وجيز من عمر الشعوب واألمم في هذا الميدان، وما 

في  وكفاءات،  وإطارات  خريجين  من  عليه  تتوفر 
مختلف المجاالت والتخصصات".

الحمراء  الساقية  شبيبة  التحاد  كانت  "وقد  وأضاف 
ووادي الذهب مكانة رائدة في هذا السياق، باعتباره 
للجبهة،  السياسي  التنظيم  روافد  من  أساسياً  رافداً 
لتخرج  ومدرسة  والكفاءات،  للطاقات  ومنبعاً 
الملتزمة  شهدائها،  لعهد  الوفية  المناضلة،  اإلطارات 

بمبادئها وبرنامجها ونهجها، والمتشبثة بأهدافها".
البوليساريو  جبهة  أن  الصحراوي  الرئيس  وأبرز 
للشباب  كبيرة  عناية  توليان  الصحراوية  والحكومة 
والفكرية  الثقافية  مؤهالته  وتطوير  الصحراوي 
المعركة  أوجه  مختلف  في  فعالة  بصورة  وإشراكه 
التي يخوضها الشعب الصحراوي من أجل االستقالل 

والبناء.
وأشار األمين العام لجبهة البوليساريو أن إندالع الكفاح 
الغربية 02 ماي 3791 جاء  المسلح في الصحراء 
تتويجا لمسار طويل من المقاومة الوطنية الصحراوية 
عديدة  بارزة  ومحطات  متفاوتة،  زمنية  فترات  عبر 
الفقيد  بقيادة  التاريخية،  الزملة  انتفاضة  غرار  على 

محمد سيد إبراهيم بصيري.
وبعث الرئيس الصحراوي في كلمته برسالة تضامن 
المدنيين  من  الحرب  أسرى  إلى  وإشادة  مؤازرة  و 

مقدمتهم  وفي  المغربية  السجون  في  الصحراويين 
أسود ملحمة أقديم إزيك و أبطال إنتفاضة اإلستقالل 

في األراضي المحتلة.
طرفي  بين  الوحيد  اإلتفاق  بأن  غالي  إبراهيم  وذكر 
النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية هو خطة 
التسوية األممية اإلفريقية لسنة 1991، المفضية إلى 
تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير 
المصير و اإلستقالل وبإستعداد الطرف الصحراوي 

للتعاون مع جهود األمم المتحدة في هذا السياق.
تقدير  و  عرفان  تحية  الصحراوي  الرئيس  ووجه 
للجزائر شعبا و دولة على مواقفها المبدئية الراسخة 
ميثاق  مع  و  العدالة  و  القانون  و  الحق  جانب  إلى 
"ال  اإلفريقي،  اإلتحاد  و  المتحدة  األمم  قرارات  و 

تزعزعها الدسائس، المكائد و المؤامرات".
ودعا األمين العام لجبهة البوليساريو الدولة الفرنسية 
في  النزاع  تجاه  لموقفها  مراجعة صادقة  إجراء  إلى 
الصحراء الغربية بما ينسجم مع الشرعية الدولية و مع 
رؤية شاملة ، تراعي جميع مكونات المنطقة و تحقق 

السلم و اإلستقرار الدائم في ربوعها 
ووجه نداءا ملحا إلى اإلتحاد األوروبي خدمة للسالم 
و الديمقراطية و العدالة و حقوق اإلنسان و الشعوب 
الدولي  القانون  و  الدولي  بالقانون  الصارم  للتقيد 
اإلنساني في الصحراء الغربية، مبرزا أن "أي تعاطي 
أوروبي مع دولة اإلحتالل المغربي على أي مستوى 
أو  أرضا  الغربية،  الصحراء  يمس  مجال  أي  في  و 
لقرارات  فاضح  و  إنتهاك صارخ  هو  جوا  أو  بحرا 
بأن  مرارا  أقرت  التي  األوروبية  العدل  محكمة 
الصحراء الغربية و المملكة المغربية بلدان منفصالن 

و متمايزان.
العاشر  المؤتمر  إفتتاح  مراسيم  على  إشرافه  ولدى 
كرم   ، الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  شبيبة  إلتحاد 
الرئيس غالي عائلة الشهيد عثمان عالي ابراهيم، الذي 
يحمل المؤتمر اسمه. وتتواصل أشغال المؤتمر على 
مدى ثالثة أيام يتم فيها تبني القانون األساسي التحاد 
الشبيبة وإجراء اإلنتخابات ألعضاء المكتب التنفيذي 

للمنظمة كما سينتخب المؤتمر أمينا عاما للمنظمة.
للتذكير المؤتمر يشهد مشاركة زهاء 005 مندوب عن 
مختلف إمتدادات المنظمة الشبانية و مشاركة ما يزيد 
عن 051 مدعو من األجانب من المنظمات الشبانية 

في دول العالم حسب اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

اأكد همية املوؤمتر العا�سر الإحتاد �سبيبة ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب

الرئي�س ال�سحراوي يثمن موقف اجلزائر 

املتطابق مع الر�سعية االأممية
اأكد االأمني العام جلبهة البولي�ساريو اإبراهيم غايل، اأول اأم�س، مبخيم بوجدور لالجئني 

ال�سحراويني باأن املوؤمتر العا�سر الإحتاد �سبيبة ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب ي�سكل حدثا مف�سليا 

يف تاريخ ال�سعب ال�سحراوي.
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وأوضحت »الحركة العالمية للدفاع عن حقوق األطفال - فلسطين« في تقرير 
أن ما فعله جنود االحتالل »يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي اإلنساني«.  
وأفاد التقرير بأن »جنود االحتالل أجبروا الطفلة عهد مرعب )16 عاما( من 
سكان حي الهدف بجنين، على الوقوف أمام مركبتهم العسكرية لمدة ساعتين 

تقريباً، وسط تبادل إلطالق الرصاص الحي بشكل كثيف بين الجنود ومسلحين 
فلسطينيين«.

وقالت الطفلة عهد في إفادتها للحركة العالمية، إنه »في حوالي الساعة السادسة 
من صباح ذلك اليوم، استيقظت وأفراد عائلتي على أصوات انفجارات قوية 
قريبة من منزلنا، وسمعت شخصاً ينادي بصوت عال )محمود سلِّم نفسك(، 

حينها عرفت أن جيش االحتالل يحاصر المنزل بهدف اعتقال شقيقي محمود 
البالغ من العمر 20 عاما«.

وأضافت: »بعدها بدأ أحد الجنود بالمناداة طالباً منا جميعا الخروج من المنزل، 
فخرجت مع والدي ووالدتي وشقيَقيَّ فارس )8 سنوات(، وعبد الرحمن )3 
سنوات(، فيما بقي شقيقي محمود داخل المنزل، وبعد خروجنا لم نشاهد أي 

تواجد لجنود االحتالل أو لمركباتهم العسكرية، لكن أحد الجنود طلب منا بصوت 
عاٍل أن نتقدم وندخل إلى ساحة أحد المنازل المقابلة لمنزلنا، ففعلنا ذلك«.

وأضافت الطفلة: »في حوالي الساعة الثامنة صباحاً؛ وقع إطالق نار كثيف من 
قبل مسلحين باتجاه الجيب العسكري الذي كنت أجلس بالقرب منه، فأمسكني 

الجنود بسرعة، وطلبوا مني أن أبقى واقفة أمام مقدمة الجيب الذي كان يتعرض 
إلطالق النار، وبعدها صعدوا جميعهم إلى داخل الجيب«.

وأوضحت: »في تلك اللحظات كان الرصاص يحيطني من كل جانب، كنت 
أرتجف وأبكي، وطلبت من الجنود أن يبعدوني عن المكان ألن الرصاص يمرُّ 

من فوق رأسي، فقال لي أحدهم باللغة العربية ومن خالل نافذة صغيرة في 
الجيب )ظلِّْك مكانك وما تتحركي، أنِت إرهابية، وظلِّْك محلِّْك حتى تودعي 

أخوك محمود(«.
وأردفت عهد: »بسبب كثافة النيران باتجاه الجيب الذي كنت أقف أمامه؛ أنزلت 
رأسي لألسفل لكي ال يصيبني الرصاص، حينها صرخ الجندي من داخل الجيب 

وقال لي )ارفعي راسك ما تنزليه( وهذا ما حصل فعاًل، وطوال تلك الفترة لم 
أنقطع عن البكاء والطلب من الجنود لكي ال أبقى في مكاني، إال أنهم لم يستجيبوا 

لي نهائياً«. وأشارت الحركة العالمية إلى أنها وثقت منذ عام 2000 ما ال يقل 
عن 26 حالة تتعلق باستخدام أطفال فلسطينيين كدروع بشرية من قبل جيش 

االحتالل الصهيوني.

يعد جرمية حرب وفق القانون الدويل الإن�ساين

الحتالل ال�شهيوين ي�شتخدم الأطفال الفل�شطينيني كدروع ب�شرية
قال ائتالف موؤ�س�سات حقوقية يعنى بالأطفال، اإن »جنود الحتالل ال�سهيوين ا�ستخدموا طفلة فل�سطينية تبلغ من العمر 16 

عامًا، كدرع ب�سري اأمام مركبة ع�سكرية �سهيونية، خالل اقتحامهم مدينة جنني يف 13 ماي اجلاري.

رئي�س الربملان الفل�سطيني يوؤكد 

اأن تغول الحتالل على ال�سعب 

الفل�سطيني بلغ مداه وي�سرح:

"ناأمــــــل باإتخـــــــــاذ 
قـــرارات ملمو�شة تعزز 
�شمـــود املقد�شيـــيـــن"

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن تغول 
االحتالل الصهيوني، على حقوق الشعب الفلسطيني، بلغ 

مداه، ولم تعد حكومة االحتالل الصهيوني تحسب أي حساب 
لردات الفعل الكالمية وبيانات الشجب على ما تقترفه من 

جرائم يومية.
وقال فتوح خالل أعمال المؤتمر العربي الطارئ الـ33 
لالتحاد البرلماني العربي برئاسة البحرين، في العاصمة 

المصرية القاهرة، بعنوان "المسجد األقصى وجميع 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية أولويتنا األولى"، إن العالم 

أجمع شاهد بالصوت والصورة جريمة إعدام الشهيدة 
الصحفية شيرين أبو عاقلة، واالعتداء الوحشي على جنازتها 

والمشيعين لها في مدينة القدس، الفتا إلى أن االحتالل بات 
يخشى حتى جنازات الشهداء.

ونقل فتوح تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، 
والقيادة الفلسطينية، مثمنا استجابة المجتمعين لصوت شعبنا 

ومعاناته وتلبية لنداء القدس والمسجد األقصى المبارك. 
وأشار إلى أن اللقاء اليوم تحت شعار القدس والمقدسات 

اإلسالمية والمسيحية ألنها توحدنا جميعا، وهذا المؤتمر يقدم 
رسالة تضامن ودعم مع فلسطين، خاصة القدس، الذين يفشل 
أهلها كل محاوالت االحتالل والمستوطنين لتهويد األقصى، 

وينتظرون اتخاذ ما يلزم من قرارات ملموسة تثبّتهم في 
مدينتهم، وتمنع تشريدهم وسرقة بيوتهم وأرضهم، وتحمي 
مقابرهم ومقابر الشهداء والصحابة األوائل التي احتضنتهم 

القدس بكل فخر واعتزاز.
وتحدث عن الدعوات التي أطلقها المستوطنون خاصة جماعة 

"الهافا" اليمينية المتطرفة لهدم قبة الصخرة المشرفة وبناء 
"الهيكل المزعوم"، بحماية سلطات االحتالل، التي تسمح لهم 
باقتحام األقصى، واستفزاز المسلمين، ما يجعلنا ندق ناقوس 
الخطر بأن مرحلة مصادرة الحق الديني الخالص للمسلمين 
في األقصى قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد أن شرعت 
في تمرير التقسيم الزماني، وتحاول جاهدة تكريس التقسيم 
المكاني فيه، ما ينذر بحرب دينية ال تبقي وال تذر، ستمتد 

لكل أنحاء العالم، فال مجال ألحد أن يتذرع بعدم سماعه.
وذكر فتوح أن القدس ومقدساتها تحتاج لتنفيذ القرارات التي 

تم اتخاذها لحمايتها والدفاع عنها سياسيا وماديا وإعالميا، 
ومواجهة الخطر المحدق بها، ووقف سياسة التطهير العرقي 
التي ينفذها االحتالل في أحياء الشيخ جراح وسلوان ووادي 

الجوز، والهادفة للسيطرة على األقصى، وتهويد األرض..
وأكد فتوح، على ضرورة الحفاظ الوضع التاريخي القائم 

)ستاتيكو( الخاص بالمسجد األقصى والمقدسات لعام 1852 
الذي بقي نافذا بعد احتالل القدس عام 1967 وال نقبل 

المساس به تحت أي طائل، داعيا العالم الى حمايته، تجنبا 
إلشعال الحرب الدينية التي نرفضها.

واعتبر تسارع الخطوات التهويدية في القدس بما فيها 
األقصى واألغوار الفلسطينية وجبال الضفة الغربية، ترجمة 

عملية لقرار اإلدارة األميركية السابقة، االعتراف بالقدس 
عاصمة لالحتالل، وقد امتدت اآلثار لتلك الخطوات لتنال من 
األقصى واستكمال إجراءات تقسيمه زمانيا ومكانيا، والتغيير 

الديمغرافي في المدينة المحتلة.
وقال فتوح، إن المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرارات 

مصيرية من أبرزها تعليق االعتراف بالكيان الصهيوني 
لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 

عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف االستيطان، 
واالستمرار في مالحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

واختتم رئيس المجلس الوطني كلمته بالقول إنه رغم مرور 
74 عاما على النكبة، فإن شعبنا وقيادته أكثر تمسكا بحقوقه 

الوطنية وفي مقدمتها حق العودة.

دعا رئيس مجلس األمة الكويتي، مرزوق الغانم، 
أمس، إلى إيجاد صيغة دعم مالي لكل القوى 

الناعمة الفلسطينية، سواء عبر إنشاء صندوق 
تمويلي، أو كيان مالي مدعوم من كل الدول 

العربية.
جاء ذلك في كلمة للغانم أمام المؤتمر الطارئ 
لالتحاد البرلماني العربي بشأن األوضاع في 

القدس المحتلة، المنعقد في العاصمة المصرية 
القاهرة. وأوضح الغانم أن "الصندوق التمويلي أو 
الكيان المالي المقترح؛ يُعنى بدعم كل ما من شأنه 
حفظ الذاكرة الفلسطينية، وتعزيز شهادة الفلسطيني 

على تاريخه وأرضه، وخاصة ذاكرة القدس 
المحتلة".

وأشار إلى أن "الدعم يستهدف تحصين الهوية 
الفلسطينية من التزييف والتشويه والطمس، عبر 

الحفاظ على اآلثار والمعالم والشواهد الفلسطينية، 
ورعاية المراكز الثقافية والمكتبات القديمة 

والمسارح والمحترفات الفلسطينية، ومؤازرة 

حركة النشر والطباعة والتأليف الفلسطيني، 
وغيرها من النشاطات".

وقال الغانم إن "كل اجتماع ومنتدى ومحفل يذكر 
فيه اسم فلسطين مهم، وكل نشرة أخبار وبيان 
ومقال ومنشور يردد اسم القدس وسائر مدن 
فلسطين ضرورية ومؤثرة، ألن صراعنا مع 

العدو، كان وما زال صراًعا بين الذاكرة والنسيان، 
وصراع الوجود واإلثبات ضد المحو واإللغاء".

وأكد على ضرورة "تعزيز وحدة الشعب 
الفلسطيني والمصالحة الوطنية الفلسطينية، 

كشرط استراتيجي وحيد لتعزيز صمود الشعب 
الفلسطيني، وإنهاء حالة التشرذم والتشظي 

السياسي".
وذكر الغانم أن "العدو يخاف ذاكرة الفلسطيني 

وذاكرة األرض، وفعل الكثير ليسّوق نفسه على 
أنه واحة الديمقراطية والتعدد والحرية والتقدم، 

فإذا به يوماً بعد يوم ساحة إلرهاب الدولة 
واللصوصية وسرقة تاريخ األرض، ابتداًء من 

اآلركيولوجيا وانتهاًء بالفلوكلور، وما بينهما 
من ثقافة وأدب وموسيقى وعادات وطقوس". 
وأضاف أن "شيرين أبو عاقلة لم تكن تحمل 

سالًحا أو حجارة أو الفتة، بل كانت تحرس ذاكرة 
الفلسطيني عبر عملها اإلعالمي، والعدو يدرك أن 

الصورة أقوى من البندقية في كثير من األحيان".
وتابع: "منذ غسان كنفاني وحتى شيرين أبو 

عاقلة، كان العدو يخاف القوى الناعمة للفلسطيني، 
شعر الفلسطيني وسرده وأغنيته وفيلمه السينمائي 

ودبكته وأهازيجه وطعامه وطقوسه وحكايات 
الجدات في الليل، وكل المخزون الحضاري الذي 

يتكئ عليه صاحب األرض األصيل".
واستطرد الغانم: "كنا نقول دائماً إن ورطة المحتل 
هي مع الفلسطيني الشهيد، وهذا صحيح، لكن يبدو 
ونحن في عصر التكنولوجيا إن ورطة العدو هي 
مع الفلسطيني الشهيد والفلسطيني الشاهد"، مشيًرا 
إلى أن "شيرين أبو عاقلة كانت شاهدة، والمجرم 

بطبعه يخاف الشهود".

 قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس 
للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود 
الهباش، إن مدينة القدس هي جزء من عقيدة 

المسلمين والميزان الذي يحدد بوصلة واقع األمة 
اإلسالمية، فإذا كانت القدس عزيزة حرة كانت 
األمة قوية منتصرة، أما إذا كانت القدس مهانة 
ومحتلة فهذا دليل على حالة األمة من ضعف 

وهوان.
وأضاف خالل افتتاح الندوة الدولية للقدس 

والمسجد األقصى، التي تنظمها رئاسة الشؤون 
الدينية في جمهورية تركيا، في العاصمة أنقرة، 

أن القدس تعيش وضعا هو األعقد واألصعب في 
تاريخها، فاالحتالل يريد تغيير هويتها وصورتها، 
حتى تكون مدينة من دون األقصى وقبة الصخرة. 

وتابع أن الشعب الفلسطيني ال يدافع عن وجوده 
في القدس وعن األقصى فقط بل عن اإلسالم 

والقرآن واألمة اإلسالمية كلها، مشيرا إلى أن 
القدس تنتظر من األمة أن تتحرك من أجلها فهي 

عنوان من عناوينها.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع 
عن فلسطين بما فيها المسجد األقصى المبارك، 
وسنحمي القدس بأموالنا وأرواحنا ولن تكون إال 
عاصمة لفلسطين، مؤكدا أن القدس ستعود حرة 

ونصر هللا آت.
وثمن الهباش دور رئاسة الشؤون الدينية التركية 

على هذه الندوة، التي تؤكد أن القدس قضية 
المسلمين جميعا وهي محل تقدير لدى الشعب 

الفلسطيني، مضيفا أن مثل هذه النشاطات 
والفعاليات من مؤتمرات وندوات ومعارض صور 
تؤكد أهمية القدس والمسجد األقصى المبارك حتى 
نزرعها في نفوس العالم وأن تكون حدثا يوميا في 

العالم اإلسالمي ووسائل اإلعالم ومادة دراسية 
في الجامعات والمدارس وموعظة دينية في 

كل المساجد. ويضم الوفد الفلسطيني إلى جانب 
الهباش، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وسفير 
دولة فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى، إضافة إلى 
ثلة من العلماء ورجال الدين اإلسالمي من مختلف 

دول العالم اإلسالمي والعربي.

اخلارجية الفل�شطينية تدين جرمية اإعدام ال�شهيد اأجمد الفايد 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
االقتحامات المتواصلة التي تشنها قوات االحتالل 

الصهيوني في محافظة جنين ومخيمها، وآخرها فجر 
أمس، وأدت لجريمة اإلعدام الميداني للشهيد الفتى 
أمجد الفايد )17 عاما(، وإصابة فتى آخر بجروح 

حرجة.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن هذه 

الجريمة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس حكومة 
االحتالل الصهيوني المتطرف نفتالي بينيت، الذي أكد 

في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو روابط 
لتصرفات أو ممارسات جيش االحتالل. وحذرت من 

مغبة التعامل مع الشهداء كأرقام وبيانات إحصائية، ما 

يشجع سلطات االحتالل على ارتكاب مزيد من الجرائم 
وتصعيد عدوانها ضد شعبنا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل 
بمكيالين في تعامله مع االنتهاكات والجرائم التي 

ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أنها تتابع 
ملف جرائم االعدامات الميدانية والقتل خارج القانون 
مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق اإلنسان 
ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول 
مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم المختصة. 

ودعت الخارجية الفلسطينية، األمين العام لألمم 
المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا 

لفلسطيني ا

-طالبت اجلنائية الدولية بالإ�سراع يف حتقيقاتها

لتح�سني الهوية الفل�سطينية من التزييف والت�سويه والطم�س

موؤمتر عن القد�س بالقاهرة يقرتح اإن�شاء �شندوق للقوى الناعمة الفل�شطينية

قا�سي ق�ساة فل�سطني يف ندوة دولية برتكيا: 

"القد�س دين وعقيدة وعلى امل�شلمني حماية هويتها ووجودها"

الوكالت
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ديني

من هو أبو عبيدة؟ 
أبي عبيدة بن الجراح )40 ق.ه 18ه( )584-
الجراح  بن  بن عبد اهلل  عامر  639م(، هو 
بأمين  يكنى  القرشي،  الفهري  هالل  بين 
الشامية،  الديار  األمراء، وفاتح  األمة، وأمير 
المبشرين  العشرة  أحد  جليل،  صحابي 
من  الجراح  بن  عبيدة  وأبو  بالجنة. 
أسلم  فقد  اإلسالم،  إلى  األولين  السابقين 
سنة  ولد  بكر،  أبي  إلسالم  التالي  اليوم  في 
نحيفا  رجال  وكان  584م،  الهجرة  قبل   40
أجنأ  طواًل،  اللحية،  الوجه، خفيف  معروق 
)أي  أثرم  صدره(،  على  انْحِناء  كاهله  )في 

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

فتى العشير. 
إسالمه وهجرته إلى المدينة 

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

موسى  يذكره  ولم  عمر،  بن  ومحمد  إسحاق 
هاجَرَ  كان  “إن  الذهبي:  وقال  عُقبة.  بن 

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

الخزرجي(. 
أخالقه وصفاته 

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

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

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

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

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

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

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

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

عبيدة أمين األمّة واختاره لهم. 
طاعون عمواس ووفاة أبو عبيدة 

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

للمؤّذن واإلمام.
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األحد 22   ماي  2022 
المـوافق   لـ 21 شوال 1443 ه  

نقل �أ�سهم “مجمع حداد“ 
في �سركة “فرتيال“
 لفائدة “�أ�سمد�ل“

أعلن مجمع “أسمدال”، عن نقل أسهم “مجمع 
حداد” في شركة “فرتيال” لفائدته، لترتفع بذلك 

حصته اإلجمالية إلى 51 بالمائة من أسهم 
الشركة.

وجاء في بيان للمجمع: “يعلن مجمع أسمدال 
فرع مجمع سوناطراك، عن إتمام عملية 

نقل الملكية لفائدته من طرف مديرية أمالك 
الدولة، لألسهم المصادرة بقرارات من العدالة، 

 ETRHB والتي كان يحوزها مجمع حداد
HADDAD في “فرتيال”، والتي تعادل 17 
بالمائة من رأسمال الشركة، لتبلغ بذلك حصة 
مجمع “أسمدال” 51 بالمائة من إجمالي أسهم 

شركة فرتيال”.
وأكد مجمع “أسمدال” أن عملية اقتناء هذه 

األسهم سيمكنه من حيازة األغلبية في 
شركة “فرتيال” “ما سيسمح له بمباشرة 

االستثمارات الالزمة للحفاظ على قدرات 
الوحدات اإلنتاجية، وكذا تطويرها، لتمكينها 

من المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني، 
من خالل تغطية حاجيات السوق الوطنية من 
األسمدة والمواد الكيميائية وكذا الحفاظ على 

مناصب الشغل”.

تقارير �إعالمية توؤكد ظهور �أكثر من 

100 حالة �إ�صابة في �أوربا

 “�ل�سحة �لعالمية“
 تبحث عن م�سدر عدوى 

“جدري �لقرود“
 أكدت منظمة الصحة العالمية، أول أمس، أنها 

تعمل عن كثب مع عدد من الدول األوروبية 
أبلغت عن حاالت إصابة بمرض فيروسي 
نادر يعرف باسم “جدري القرود”، وذلك 
لتحديد المصدر المحتمل للعدوى وكيفية 

انتشار الفيروس والحد من انتقال العدوى.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن البلدان المعنية 

تتلقى أيضا التوجيه والدعم بشأن المراقبة 
واالختبار والوقاية من العدوى ومكافحتها 

واإلدارة السريرية والتواصل بشأن المخاطر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “جدري القرود” 

ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات 
االستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا، 
ولكن تفشي المرض ظهر في أجزاء أخرى 

من العالم في األيام األخيرة.
وأوضحت المنظمة أن أعراض اإلصابة 

تشمل الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد 
الليمفاوية، مضيفة أنه “ظهرت في أوروبا 

أكثر من 100 حالة إصابة، وفق تقارير 
إعالمية”. وتابعت بأن ثماني دول أوروبية 
على األقل متأثرة حتى اآلن بالفيروس هي 
بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال 

وإسبانيا والسويد وبريطانيا، إلى جانب 
أستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية.

وكان المركز األوروبي للوقاية من األمراض 
ومكافحتها قد أعلن، في وقت سابق من يوم 

أمس، تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس 
جدري القرود في ست من دول االتحاد 

األوروبي.
�لوكاالت

في ح�صيلة لم�صالح �لحماية خالل 

�لـ 48 �صاعة �لأخيرة

8 قتلى في حو�دث مرور و�نت�سال 
8 جثث من عر�ض �لبحر 

 لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 427 
آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت بعدة 
واليات من الوطن خالل الـ48 ساعة األخيرة، 

حسبما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الحماية 
المدنية. وحسب ذات المصدر، تم تسجيل أثقل 

حصيلة على مستوى والية الشلف بوفاة 2 
شخصين.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية 
بتحويل جثث 8 أشخاص بعد أن تم انتشالهم 
غرقا في عرض بحر، بكل من تلمسان )3(، 

مستغانم )3( وعين تموشنت )2(.
وفي ذات السياق، قامت وحدات الحماية 

المدنية بانتشال 3 أشخاص متوفيين غرقا 
في المسطحات المائية بكل من الجلفة )1(، 

بومرداس )1(، وسوق أهراس )1(.
كما قامت وحدات ذات المصالح بإخماد 14 

حريقا مختلفا، وفقا لذات المصالح التي سجلت 
حرق 1420 نخلة بتيميمون.

ف. م

�لم�صيلة:

 توقيف �سابين 
ده�سا �سخ�سا بعين �لملح

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة 
عين الملح بأمن والية المسيلة، شخصين تعمدا 

دهس شخص آخر باستعمال مركبة حتى 
الموت، حسبما أفاد به بيان صدر، أمس، عن 
خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك 

األمني
وذكر البيان أن وقائع القضية بدأت على إثر 

ورود مكالمة هاتفية على الخط األخضر 
مفادها وقوع حادث مرور مميت متبوع 

بجنحة الفرارعلى مستوى أحد أحياء قطاع 
اإلختصاص، على الفور تنقل عناصر 

الشرطة لعين المكان أين تم فتح تحقيق في 
القضية حيث أثبتت التحريات بأن األمر 

يتعلق بقضية القتل العمدي مع سبق اإلصرار 
باستعمال مركبة، فريق التحقيق تمكن من 

اإلطاحة بالمشتبه بهما في عملية القتل وحجز 
المركبة المستعملة في هذه الجريمة.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهما 
أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر 

في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية 
والتأهيل ببوسعادة عن تهمة القتل العمدي مع 

سبق اإلصرار والترصد باستعمال مركبة. 
محمد. ق

تيميمون

 �إخماد حريق �سب بو�حات 
�لنخيل بمنطقة تيبرغامين

 
تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد 

حريق شب أول أمس ببساتين واحات النخيل 
بمنطقة تيبرغامين التابعة لبلدية أوقروت 

جنوب والية تيميمون حسبما علم من ذات 
المصالح بالوالية. 

وفور ورود المعلومات بنشوب هذا الحريق 
هرع عناصر وحدة الحماية إلى موقع الحادث 
حيث تم تسخير كل اإلمكانيات إلخماد الحريق 

و تفادي انتشاره في الواحة دون تسجيل أي 
خسائر بشرية حسب ما أشير إليه.

وقد ساهمت جهود أفراد الجيش الوطني 
الشعبي الذين تنقلوا بدورهم إلى عين المكان 
في إطفاء الحريق مدعومين بسكان المنطقة 
حسبما لوحظ. وقدرت الخسائر األولية من 
طرف مصالح الحماية المدنية بـ 5 هكتار 
من أصل المساحة اإلجمالية للواحة البالغة 
1.050 هكتار تضم 1.420 نخلة محروقة 

و172 نخلة منقودة إلى جانب نفوق 14 
رؤوس اغنام ميتة و10 دجاجات و3 رؤوس 

ماعز في حين تتواصل العملية لتطويق 
الحريق.

ق. م

�لبليدة: 

�نطالق �لمرحلة �لأولى من �سباق 
طو�ف �لجز�ئر �لدولي للدر�جات

انطلقت أمس، المرحلة األولى من سباق 
“طواف الجزائري الدولي” للدراجات الممتد 

على مسافة 7,5 كلم )من وسط مدينة شفة 
وصوال إلى وسط مدينة البليدة(، حيث عرف 

هذا الحدث الرياضي مشاركة 75 دراجا 
يمثلون 14 فريقا من داخل وخارج الوطن. 
وتمثل السباق، في انطالقات فردية متتالية 

بفاصل دقيقة من الزمن بين كل دراج.
لإلشارة، يشكل طواف الجزائر الدولي سباقا 

تجريبيا، تحضيرا أللعاب البحر األبيض 
المتوسط بوهران.

ق. ر

 ف.م

أطلقت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، 
أمس، منصة رقمية، أطلق عليها تسمية “ديما”، 

تسمح بتوفير معلومات آنية حول وضعية 
البنايات في حالة حصول كوارث. 

ومن خالل هذه المنصة الرقمية، سيتمكن 
التقنيون والمهندسون من تسجيل المعلومات 

الالزمة في أجهزة ذكية وإرسالها عبر تطبيق 
يتيح للسلطات المحلية وإطارات القطاعات 

المعنية باالطالع على وضعية البنايات، حسب 
الشروح التي تم تقديمها خالل أشغال الندوة 

الدولية لالحتفال بالذكرى ال50 إلنشاء الهيئة 
الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بعنوان “الرقابة 

التقنية: مسار، خبرة وابتكارات”.
وتعد المنصة حال رقميا يعمل على جمع 

المعلومات ونشرها أثناء إجراء الخبرة في 
الميدان بصفة آلية، بعد وقوع الزالزل أو 

الفيضانات أو غيرها.وتغذي المنصة بشكل 
آني نتائج التقييمات ما بعد الكارثة، مع 

تصوير خرائطي للمناطق المتضررة مما 
يسمح للسلطات بصياغة استراتيجيات التدخل 
والتنظيم، الفعالة والدقيقة، ضمن أطر زمنية 
يمكن تقديرها.من جهة أخرى، تعمل مديرية 

الخبرة والتشخيص بالهيئة على دراسة وضعية 
البنايات المعرضة للخطر وغيرها، ومتابعة 
التطورات بشأنها، بصفة دورية، وذلك قبل 

وقوع الكوارث، حسب مسؤولي الهيئة.يذكر أن 
افتتاح الندوة الدولية لالحتفال بالذكرى ال50 

إلنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء جرى 
برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة، السيد 

محمد طارق بلعريبي.
كما حضر افتتاح الندوة وزير الداخلية 

والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير 
األشغال العمومية، وزير النقل، وزير الرقمنة 

واالحصائيات، الوزير المنتدب لدى الوزير 
األول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات 
الناشئة، والمدير العام للتجهيزات العمومية 
لوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى خبراء 

وباحثين دوليين.

أكد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط 
الجوية الجزائرية أمين أندلسي، تجنيد الشركة 

لكل طاقاتها البشرية والمادية، تطبيقا لقرار 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم تدعيم 

برنامج رحالت النقل الجوي والبحري 
للمسافرين نحو مختلف الوجهات الدولية من 
خالل إضافة رحالت أو إعادة فتح الخطوط 

التي تم توقيفها بشكل مؤقت بسبب جائحة 
كورونا.

وفي هذا الصدد، أشار الناطق الرسمي 

باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في 
تصريح للقناة اإلذاعية األولى، أمس، إلى 

استعداد الجوية الجزائرية لتجسيد هذا البرنامج 
التكميلي في أحسن الظروف، مؤكدا في السياق 

ذاته تجنيد الخطوط الجوية الجزائرية لكل 
طاقاتها البشرية والمادية إلنجاح هذا الموسم 

المعروف بالذروة أواخر جوان وجويلية 
وأوت، حيث تتنقل الجالية الجزائرية بقوة الى 

أرض الوطن .
ولقيت تعليمات رئيس الجمهورية خالل 

ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الخميس 
المنصرم بالشروع الفوري في البرنامج 
المقترح لتدعيم برنامج الرحالت الدولية 

الجوية والبحرية تثمينا واسعا من قبل الجالية 
الوطنية عبر مختلف عواصم العالم. كما تبذل 

الحكومة مجهودات معتبرة  لتوفير كل الوسائل 
اللوجستية بغية مرافقة الفاعلين في قطاع النقل 

لتوفير ظروف حسنة لتنقل المسافرين داخل 
وخارج الوطن .

ر. ن

�أطلقتها �لهيئة �لوطنية للرقابة �لتقنية للبناء

” ديما” من�سة رقمية 
لتقييم �أ�سر�ر �لكو�رث

تطرقت �إلى فو�ئد �لمن�صات �لرقمية ومخاطرها على م�صتقبل �لإعالم و�ل�صحافة

”�أوريدو” تنظم �لدورة �لـ 69 لنادي �ل�سحافة
تواصل “أوريدو” دوراتها التكوينية لصالح 
الصحفيين في سياق أنشطة ناديها الصحف، 

حيث نظمت يوم الخميس الفارط، بمدرسة 
“أوريدو”  للمبيعات بالجزائر العاصمة، 
الدورة التاسعة والستين تحت عنوان: “ 
فوائد المنصات ومخاطرها على مستقبل 

اإلعالم والصحافة “.

عزيز طو�هر

وقد أّطر هذه الدورة الدكتور العيد زغالمي، 
األستاذ المحاضر في كلية اإلعالم واالتصال 

بجامعة الجزائر 3، بحضور صحفيين يمثلون 
مختلف وسائل اإلعالمن حيث افتتحت هذه 
الدورة التكوينية من قبل رمضان جزايري، 

مدير الشؤون المؤسساتية لدى “أوريدو” الذي 
ذّكر بإطالق الطبعة الخامسة عشر للمسابقة 
 “ Media Star“ الصحفية نجمة اإلعالم

يوم الـ 8 ماي الفارط.
وتكافئ هذه المسابقة اإلعالمية، التي تتناول 

هذه السنة الموضوع الرئيسي: “التحول 
الرقمي في الجزائر: حقائق وتحديات وآفاق”، 

أفضل األعمال في الصحافة المكتوبة 
والسمعي البصري واالعالم اإللكتروني في 
فئاتالصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة، 

اإلعالم االلكتروني، البرامج االذاعية 
والبرامج التلفزيونية التي تم نشرها أو بثها 
بين 02 جويلية 2021 و07 جويلية 2022.
وفي مستهل حديثه حول موضوع الدورة، 

أكد األستاذ زغالمي أن “منصات التواصل 
االجتماعي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياة 
المواطن، والنقاش العام والتواصل. “. وهذا 

يتطلب، حسبه، تحسين الخدمة العمومية عبر 
اإلنترنت، ال سيما من خالل تعميم التدفق 

العالي في المنازل والوصول إلى معلومات 
صادقة وموثوقة، مؤكداً، في السياق ذاته، 
على ضرورة التحّكم في محتوى الوسائط 
الرقمية بقواعد فّعالة وشفافة، مضيفا أنه 

“يجب على كل دولة أن تكون استباقية في 
تطوير سياسات وبرامج فّعالة للمنصات 

الرقمية”.
وعاد المحاضر إلى اقتحام المنصات 

العالمية مثل Googleو Facebook و 
YouTube و Twitter لقطاع اإلعالم 

والصحافة في وسائل اإلعالم التقليدية مما 
أدى حسبه إلى “زيادة كبيرة في مخاطر البقاء 
االقتصادي والمالي لوسائل اإلعالم التقليدية” 

و”غلق مئات الصحف وخسارة آالف 
الوظائف”.ولتقليل العواقب، تم أستحداث 

شراكات بين عمالقة التكنولوجيا والصحافة، 
على غرار Google  وFacebook و
Apple التي تسمح للشركات اإلعالمية 

بتسويق معلوماتها على منصاتها مقابل تقاسم 
عائدات اإلعالنات.

وأدى ظهور اإلنترنت والشبكات الرقمية 
واالجتماعية في الثمانينيات والتسعينيات 

إلى تحول في صناعة المعلومات. بظهور 
“فاعلون غير اإلعالميين أساءوا لمهنة 

الصحافة “ يقول األستاذ زغالمي مضيفا: 
“يقوم هؤالء بإغراق السوق بالمعلومات؛ 
وفي بعض األحيان، بالمعلومات المضللة 

والمعلومات الخاطئة وحتى األخبار الكاذبة”.
ويختتم المتحدث قائال إن الخطر على 

اإلعالم التقليدي “ داخلي مع انتشار المواقع 
والمنصات الخاصة وخارجي مع التواجد 
القوي لـ Google وFacebook في 

المجال اإللكتروني عبر األخبار واإلشهار”.

تطبيقا لقر�ر رئي�س �لجمهورية

“�لجوية �لجز�ئرية“ توؤكد تجندها لتج�سيد برنامج تدعيم �لرحالت �لجوية
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