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تثمين لمبادرة �لرئي�س ودعم و��صع لـ "�ليد �لممدودة" 

الجزائريون يتحدون �شد الموؤامرات
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 يبدو أن مبادرة اليد الممدودة التي أطلقها رئيس 
الجمهورية قد خطت خطوات عمالقة نحو بلوغ هدف 
اإلجماع الوطني، فبالرغم من أنها ال تزال في مرحلة 

المشاورات غير انها نجحت في جمع شمل مختلف 
االطياف السياسية باختالف توجهاتها، التي سارعت الى 
مباركتها ودعمها وإعالن مشاركتها في اللقاء المرتقب 

خالل أيام والذي سيجمع جميع األحزاب الوطنية، 
واستطاعت أيضا كسب دعم عديد الشخصيات الوطنية 
والسياسية، كما حظيت بدعم مباشر من قبل المؤسسة 
العسكرية، حيث اعتبر رئيس أركان الجيش الوطني 

الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، االنخراط فيها بمثابة 
القوة الرادعة ألي مؤامرة خارجية تحاول زعزعة وحدة 

هذا الوطن الحبيب.
وفي إطار مهامها ومسؤولياتها للدفاع عن الوحدة 

الوطنية وصون البالد من أي خطر خارجي كان أو 
داخلي من شأنه تهديد اللحمة الوطنية، جاءت دعوة 

مؤسسة الجيش الوطني الشعبي جميع المواطنين 
واألحزاب والشخصيات لاللتفاف حول مبادرة الرئيس 

وقبول يده الممدودة للجميع، في سبيل خلق جبهة داخلية 
قوية قادرة على وقف زحف أي تهديد أجنبي.

ويجمع مختصون ومتابعون للشأن الداخلي، على نجاح 
مبادرة الرئيس وقدرته على إقناع الجميع بضرورة 

التوحد ولم الشمل، وذلك بالنظر إلى تركيبة المجتمع 
الجزائري وطبيعة افراده القائمة على مبادئ التضامن 
والتكافل وتقبل أي دعوة للتصالح والتسامح، فسمات 

التآخي والرحمة تميز الشعب الجزائري عن غيره من 
الشعوب، وهو ما تؤكده مختلف المواقف واألزمات 

التي مرت بها بالدنا على مر السنوات والعقود، ليس 

هذا فحسب، بل أن ميزة االتحاد والتآخي تشتد صالبة 
مع اشتداد االزمات وتكالب المتآمرين، وما االحداث 
المأساوية التي عاشتها بالدنا قبل سنة بمنطقة القبائل 

ومؤامرة التفرقة التي احاكها نظام المخزن بإيعاز من 
اطراف معادية للجزائر، من خالل افتعال الحرائق 

بغابات بجاية وتيزي وزو، والمسبوقة باستفزاز صريح 
ترجمه طلب ممثل المغرب في األمم المتحدة بـ"استقالل 
منطقة القبائل"،  إال دليل واضح ورسالة مباشرة لهؤالء 
البائسين مفادها أن وحدة الوطن مبدأ توارثته أجيالنا من 

مجاهدينا وشهدائنا الذين قدموا أنفسهم ثمنا السترجاع 
هذا الوطن كامال غير منقوص من أي شبر من أرضه 

الطيبة.
كما أن وقوف أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى جانب 

أبناء الشعب في تلك المحنة، أكدت وتؤكد أن دعوة 
رئيس أركان الجيش الفريق شنقريحة الجميع لاللتفاف 

حول مبادرة رئيس الجمهورية، لم تأت عبثا بل أنها 
تصب في مسعى الدفاع عن الوحدة الوطنية والتصدي 

للحمالت المغرضة الرامية إلى زعزعة أمنها، ومن 
احسن منهم إدراكا بحجم التهديد الذي يتربص بوحدتنا 

وخبث المؤامرات التي تحاك ضدنا وتكالب خطاب 
الكراهية وبث السموم في عقول الشباب؟

من جهة أخرى يأتي التوقيت الذي اختاره رئيس 
الجمهورية لإلعالن عن مبادرة لم الشمل، مناسبا، 

في ظل توالي األزمات الدولية واإلقليمية واستمرار 
حياكة االطراف المعادية للجزائر للمؤامرات البائسة، 
فالجزائريون لم ولن يرفضوا يوما يدا ممدودة للصلح 

والبناء والتوحد، وكلهم وعي وإدراك بحجم الخطر الذي 
يتربص ببالدنا من أعداء أضحت أفعالهم وهوياتهم 

مفضوحة وجلية، جالء دسائسهم ومخططاتهم الفاشلة.

�إميان. �س

تثمني ملبادرة �لرئي�س ودعم و��سع لـ "�ليد �ملمدودة" 

اجلزائري�ن يتحدون �ضد امل�ؤامرات
جنحت مبادرة رئي�س �جلمهورية للم �ل�صمل، يف حتقيق �الجماع لدى �لطبقة �ل�صيا�صية، بعد �أن ح�صلت على دعم جميع 

�الحز�ب �ل�صيا�صية، يف �نتظار حتقيق �لتو�فق �لوطني �لذي ي�صبو �إليه �لرئي�س تبون، و�لتفاف �ل�صعب �جلز�ئري ور�ء 

مبادرة �ليد �ملمدودة لقطع �لطريق �مام خمططات �لتفرقة و�صرب �لوحدة �لوطنية.

تابع �لفريق �ل�صعيد �صنقريحة رئي�س �أركان �جلي�س 

�لوطني �ل�صعبي، يف �ليوم �لثاين من زيارته �إىل 

�لناحية �لع�صكرية �لثانية متريناً تكتيكياً للقو�ت 

�لبحرية حتت عنو�ن “�إع�صار 2022“، حيث �أظهر 

�لتمرين �الحرت�فية �لكبرية لقو�تنا �مل�صلحة.

عزيز. ط

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، أن الفريق السعيد 
شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم 
الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، تنقل إلى 

القاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير، أين كان في 
استقباله اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، 

ليستمع بعدها وبحضور اللواء جمال حاج لعروسي، قائد 
الناحية العسكرية الثانية واللواء حسنات بلقاسم، رئيس 

دائرة االستعمال والتحضير ألركـان الجيش الوطني 
الشعبي بالنيابة، إلى عرض حول الفكرة العامة ومراحل 
تنفيذ تمرين تكتيكي للقوات البحرية مع الرمي بصاروخ 

مضاد للسطح تحت عنوان "إعصار 2022"، تنفذه 
وحدات من القوات البحرية بما فيها الغواصات والطيران 

البحري ووحدات برية، ليقوم بعد ذلك الفريق بتفتيش 
التشكيالت البحرية المشاركة وزيارة بعض الوحدات 
العائمة، للوقوف على درجة جاهزيتها واالطالع عن 

قرب على مختلف مكوناتها والتجهيزات العصرية وأنظمة 
األسلحة المتطورة التي تحوز عليها.

,اضاف البيان "ومن على متن سفينة القيادة ونشر القوات 
"قلعة بني عباس" رقم المتن 474 ، تابع الفريق، رئيس 

أركان الجيش الوطني الشعبي، عن كثب مجريات الرمي 
بصاروخ مضاد للسطح من غراب قاذف للصواريخ 

على هدف بحري، وذلك بمضلع الرمي للواجهة البحرية 
الغربية. ليتابع بعدها، تنفيذ مختلف األعمال القتالية 
البحرية المبرمجة، السيما منها تنفيذ رمايات نيران 

مدفعية".وأكد بيان وزارة الدفاع الوطني أن التمرين تم 
تنفيذه باحترافية كبيرة من قبل الوحدات البحرية المشاركة، 

وهو ما ظهر جليا من خالل التنسيق الجيد بين مختلف 
التشكيالت والتنفيذ الدقيق لمختلف المراحل المسطرة 
للتمرين، حيث تم بنجاح تدمير الهدف السطحي بدقة 

عالية، فضال عن إجراء رمايات النيران المدفعية على 
الهدف البحري بكفاءة عالية، وهو ما يُعد نجاحا آخر 

وثمرة من ثمار التحكم الجيد لألطقم في مختلف األسلحة 
والمعدات، ما يؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي 

بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خالل السنوات 
األخيرة.

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى األمم المتحدة نذير 
العرباوي, أن المقاربة الشاملة للجزائر لتسيير إشكالي 
الهجرة،  تتفق مع أهداف االتفاق العالمي للهجرة الذي 

يسعى إلى معالجة األسباب الهيكلية للظاهرة، ال سيما ما 
تعلق بالتنمية والبيئة وكذا االهداف الخاصة بتعزيز آليات 
مكافحة تهريب المهاجرين والقضاء على االتجار بالبشر.

وخالل مشاركته في منتدى الهجرة الدولية المنظم 
على مستوى الجمعية العامة لألمم المتحدة, استعرض 
العرباوي, "المقاربة الشاملة والمندمجة" التي تنتهجها 
الجزائر بشأن إشكالية الهجرة والتي تراعي أولوياتها 

الوطنية, مبرزا "األولوية البالغة التي يوليها السيد رئيس 
الجمهورية, عبد المجيد تبون, لملف الهجرة وتوجيهاته 

السامية للتسيير األمثل لهذه الظاهرة وكذا تثمين دور 
الجالية الوطنية بالخارج باعتبارها عنصرا هاما في 

مسار تحقيق التنمية المستدامة.“

وشدد الدبلوماسي على أن الجزائر تتفق مع أهداف 
االتفاق العالمي من أجل الهجرة الذي يسعى إلى معالجة 

األسباب الهيكلية للهجرة, كضعف معدالت التنمية 
واآلثار السلبية للتغيرات المناخية وتدهور البيئة, كما أنها 
"تتفق مع األهداف الخاصة بتعزيز آليات مكافحة تهريب 
المهاجرين والقضاء على االتجار بالبشر مع تأكيدها على 

سيادة الدول وحقها في اعتماد التشريعات التي تراها 
مناسبة مع ضرورة التنفيذ المتدرج والطوعي لالتفاق 

العالمي من أجل الهجرة.“
وهنا أشار السفير إلى أن "الجزائر تتعامل مع هذه 

الظاهرة بتعاون وثيق مع دول المصدر وبكل حكمة 
ومسؤولية لدوافع إنسانية وفي ظل احترام كرامة 

المعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات واضطرابات أمنية 
تمر بها بلدانهم.“

و أبرز ممثل الجزائر الدائم, "جهود الجزائر من أجل 

ضمان استقبال المهاجرين في ظروف حسنة والتكفل 
التام بتوفير الرعاية الصحية لهم, عالوة على تسيير 

وضعية غير الشرعيين منهم, وذلك بالتوافق والتنسيق 
مع بلدانهم األصلية مع الحرص على صون كرامتهم 
اإلنسانية, وفقا للقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية.“
من جانب آخر, أكد الممثل الدائم للجزائر أن "بالدنا 

تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية من أجل 
مواجهة تهريب المهاجرين ومكافحة شبكات االتجار 

بالبشر من خالل آليات التعاون الجهوي كبرنامج الحدود 
لإلتحاد اإلفريقي واللجان الثنائية للحدود مع دول الجوار, 

لضمان رفع التنسيق في مواجهة المهربين مع تعزيز 
التشريعات الوطنية وجعلها موائمة لإلتفاقيات الدولية في 

هذا المجال, حيث تم خالل سنتي 2020-2021 تفكيك 
حوالي 400 شبكة تهريب.“

�إ. �س

 �أكد �عتز�م �ل�صلطات �لعليا �إقر�ر

 زياد�ت متتالية يف �أجور �لعمال

الأمني العام للمركزية النقابية 
يثمن مبادرة مل ال�شمل 
ثمن األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين سليم 

لعباطشة في تصريح عقب استقباله أمس، من طرف رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، مبادرة لم الشمل، مؤكدا استعداد 

المركزية النقابية للمساهمة من خالل المبادرة خدمة للوطن 
ومواصلة دعم الجانب االجتماعي واالقتصادي للعمال.

وقال األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، إن الرئيس 
تبون أكد له اعتزام السلطات العليا إقرار زيادات متتالية في 

أجور العمال، إلى جانب إصالح الدعم االجتماعي ليخدم أكثر 
الفئات المتوسطة والفقيرة.

وفي هذا السياق ثمن األمين العام للمركزية النقابية مبادرة 
“لم الشمل التي تمثلت في دعوة رئيس الجمهورية لكافة 

الجزائريين دون استثناء لوحدة الصفوف ولم الشمل وتوحيد 
المبادرات واألفكار والرؤى للنهوض بالبالد بما يخدم الشعب 

الجزائري وقوة البالد.“
وأكد لعباطشة استعداد المركزية النقابية للمساهمة من خالل 
المبادرة في خدمة الوطن، إلى جانب مواصلة دعم الجانب 
االجتماعي واالقتصادي للعمال.وأثنى على مساهمة الدولة 

ووقوفها إلى جانب العمال وتخفيف العبء عنهم رغم المشاكل 
االقتصادية ووباء كورونا وكل ما انجر عنه من ضغوطات.

وأضاف المتحدث: "رغم النقائص هناك استعداد لرئيس 
الجمهورية في المراحل المقبلة إلعادة النظر في الوضع 

االجتماعي للعمال وزيادة على الزيادات السابقة في 
األجور هناك مراجعات تدريجية ستتم عبر عدة مراحل، 
أما بخصوص الدعم االجتماعي فقال إن إعادة النظر في 

سياسة الدعم ستتم وفقا الستراتيجية ستخدم الطبقة المتوسطة 
والضعيفة أكثر مما سبق.

  ع.ط

 بحث �صبل دفع �لتعاون

 �لثنائي يف �ملجال �الإعالمي 

 بو�شليماين ي�شتقبل
 �شفري رو�شيا باجلزائر

بحث وزير االتصال، محمد بوسليماني، لدى استقباله أمس، 
سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، إيغور بيالييف، سبل تعزيز 
العالقات الثنائية القائمة بين البلدين، حيث أكد الطرفان على 

ضرورة "إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي اإلعالمي"، حسب 
ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاء الذي جمع السيد بوسليماني 
بالسفير الروسي بمقر الوزارة، سمح ب"بحث سبل تعزيز 

العالقات الثنائية القائمة بين البلدين"، و ضرورة "إعطاء دفع 
جديد للتعاون الثنائي اإلعالمي، بتشجيع التعاون أكثر بين 

المؤسسات اإلعالمية الجزائرية ونظيراتها الروسية من خالل 
تبادل الخبرات والتجارب.“وفي هذا اإلطار، أبرز وزير 

االتصال أهمية "العمل سويا من أجل تطوير العالقات في 
مجال اإلعالم، والرقي بها إلى مستوى العالقات السياسية بين 

البلدين.“
من جانبه، أعرب السفير الروسي عن "ارتياحه" لمستوى 
التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا استعداد روسيا ل"تعزيز 

وتيرة التنسيق المشترك في المجال اإلعالمي"، ورغبتها في 
"خلق ديناميكية جديدة في المجال اإلعالمي.“وفي ختام اللقاء، 
عبر السفير الروسي عن شكره للجزائر على "مواقفها الثابتة 
والمتزنة" وعلى "الجهود المبذولة الرامية إلى المساهمة في 

حل األزمة الراهنة".
ق. و

 تندرج يف �إطار تعزيز

 عالقات �لتعاون �لثنائي

بلجود يف زيارة عمل اإىل دولة قطر
شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

كمال بلجود، أمس، في زيارة عمل إلى دولة قطر تدوم 
ثالثة أيام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني, حسب 
ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر أن هذه الزيارة تدخل في اطار "تعزيز 
عالقات التعاون الجزائرية القطرية"، كما ستكون مناسبة 

"الستعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في 
المجاالت ذات الصلة باألمن والحماية المدنية وتسيير 

المخاطر والعصرنة.“
كما سيشارك بلجود بدولة قطر في فعاليات الدورة الـ 14 

لمعرض "ميليبول قطر" المنظم من 24 إلى 26 ماي 
الجاري, بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات, والذي يعنى 
بأحدث االبتكارات العالمية في مجال األمن والحماية المدنية، 

وسيشهد مشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ر. ن

"�إع�صار 2022" يوؤكد �حرت�فية �لوحد�ت �مل�صاركة
الفريق �شنقريحة يتابع تتمرينا تكتيكيا للقوات البحرية

تفكيك حو�يل 400 �صبكة تهريب يف 2021-2020

العرباوي ي�شتعر�ض بالأمم املتحدة مقاربة اجلزائر لت�شيري ا�شكالية الهجرة الدولية

رئي�س �جلمهورية ينهي مهام ر�صتم فا�صلي 

  �شالح الدين طالب حمافظا جديدا لبنك اجلزائر
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، 
مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، و عين 
صالح الدين طالب خلفا له، حسب بيان لرئاسة 

الجمهورية.و ذكر البيان أنه, "طبقا ألحكام المادتين 
91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور، أنهى 
اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام 

محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فاضلي، وعين 
صالح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له".

ق. و



وقال أمس، مراد منور على هامش نزوله ضيفا 
على منتدى الشعب االقتصادي، بأن المساعي 

الحثيثة لرفع هامش ربح الشركة في نشاط الوقود 
لن تمس بأسعار الوقود، مرجعا أسباب مطالبة 

شركة نفطال بزيادة هامش الربح في نشاط الوقود، 
إلى عدم تمكنها من تغطية التكاليف العملياتية 

لتوزيع الوقود في ظل تقنين أسعار المادة وكذا 
التضخم المستمر.

وأضاف الرئيس المدير العام لشركة نفطال، بأن 
هامش ربح المؤسسة في نشاط الوقود يمكن وصفه 

بالضعيف جدا، حيث لم يتغير منذ سنة 2016، 
مشيرا إلى أن 80 بالمئة من سعر الوقود يمثّل 
ضرائب، والرسوم تسددها المؤسسة للخزينة 

العمومية، وهو الوضع الذي دفع بالشركة حسبه 
للمطالبة بإعادة النظر في هامش الربح، بالموازاة 

مع تأثرها بتداعيات تفشي فيروس كورونا، وتقلص 
رقم أعمالها بشكل كبير سنة 2020، إذ أنها تأثرت 
بتراجع النشاط االقتصادي في الجزائر، على خلفية 

التدابير التي اتخذت للتصدي للوباء ما انجر عنه 

غلق الحدود وتوقف نشاط النقل، ونقص الطلب 
على الوقود.

وقامت شركة "نفطال" ببيع 1,1 مليون طن من 
وقود غاز البترول المميع خالل العام الماضي 

2021، حيث أوضح منور أن هذه الكميات المسوقة 
تشير إلى توسع استخدام هذا النوع من الوقود 

الصديق للبيئة خالل السنوات األخيرة.
وتسعى شركة نفطال في الوقت الراهن إلستعادة 
توازنها وتغطية العجز المسجل، إذا أشار مراد 

منور، بأن نفطال تتطلع لتجسيد استثمارات 
ومشاريع ضخمة يتعدى غالفها المالي 250 مليار 

دينار ضمن مخططها لسنوات الخمس القادمة 
2027. 2022

وكشف الرئيس المدير العام لشركة نفطال عن 
وجود مشاريع لتصدير الزيوت نحو الدول 

األفريقية، ال سيما موريتانيا والنيجر، باإلضافة 
إلى التوجه لتصدير العجالت المطاطية مع الشركة 
الجزائرية الخاصة "إيريس"، باإلضافة إلى بعض 
الخدمات، على غرار تأهيل بعض محطات الوقود 

في الدول المجاورة.
ومن جانب أخر، كشف مراد منور، بأن 50 بالمئة 
من محطات نفطال، التي تحصيها الشركة بمختلف 

واليات الوطن، تزود الزبائن بسير غاز، مشيرا إلى 
أن 700 ألف سيارة حولت إلى سير غاز تماشيا مع 

استراتيجية تعميم هذا النوع من الوقود.
وأوضح المسؤول األول على رأس شركة نفطال، 

بأن حوالي 70 بالمائة من اجمالي الطاقة في 
الجزائر، يستهلك محليا وبشكل مباشر دون أن 

يتم استغالله في نشاط اقتصادي مربح، معتبرا أن 
تراجع استهالك الطاقة في الجزائر يخدم االقتصاد 

الوطني.يشار إلى أن شركة نفطال شرعت في 
البحث عن حلول وبدائل للخروج من الوضع 

الصعب، من خالل مجموعة من النشاطات التجارية 
اإلضافية بالموازاة مع المهمة األساسية المتمثلة 

في توزيع الوقود وبيعه، وتزويد المواطنين بزيوت 
المحركات المختلفة، وبيع البطاريات والعجالت 

المطاطية، باإلضافة إلى تقديم خدمات تركيب أطقم 
غاز النفط المسال "سير غاز.”

ارتفعت أسعار النفط الخام في تعامالت يوم 
أمس اإلثنين مستفيدة من التحركات الصينية 

لتخفيف القيود على بعض المدن، التي شهدت 
خالل األسابيع األخيرة إجراءات مشددة لمجابهة 

وحصر تفشي فيروس كورونا.
كما أن تحسن أسعار النفط في التعامالت المبكرة 
ليوم أمس، راجعة لتزايد الطلب على الوقود في 

الواليات المتحدة األمريكية، وشح اإلمدادات 
والتراجع الطفيف للدوالر، مما أثار موجة خوف 

في ظل التوقعات بتسجيل تباطؤ حاد في النمو. 
ويتوقع الخبراء أن يساهم قرار الصين في تخفيف 

القيود على مدينة شنغهاي بداية من الفاتح جوان 
الداخل في تواصل ارتفاع أسعار النفط وبقائها 

عند مستويات ال تقل عن 120 دوالرا للبرميل، 

خاصة وأن الصين تعتبر المستورد األول عالميا 
للنفط.

وصعدت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام 
الجزائري صحاري بالند في تداوالت يوم أمس 

اإلثنين بنسبة وصلت ل 2,35 بالمئة، معززة 
مكاسبها بأزيد من دوالرين لتستقر عند 115,98 

دوالر للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع 
المتخصص أويل بريس.

وحققت أسعار العقود اآلجلة لخام برنت القياسي 
الخاصة بتسليم شهر  جويلية المقبل قفزة بنحو 

0,5 بالمئة، لنصل إلى 113,07 دوالر للبرميل، 
وصعدت أسعار العقود المستقبلية لخام غرب 
تكساس الوسيط الخاصة بتسليم شهر جويلية 
المقبل بنسبة وصلت ل 0.1 بالمىة، مسجلًة 

110,44 دوالرا للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعامالتها، نهاية 

األسبوع المنقضي على ارتفاع بعد جلسة متقلبة، 
لتسجل مكاسب أسبوعية جديدة وللمرة الرابعة 

على التوالي.
يشار إلى أن قرار الصين بفرض قيود على بعض 
مدنها لمجابهة تفشي فيروس كورونا، أضر بشكل 

كبير  على  اإلنتاج الصناعي والبناء، باعتبارها 
أكبر مستورد للنفط عالميا، مما دفع الواليات 

المتحدة األمريكية إلتخاذ خطوات لدعم االقتصاد، 
كما تسبب الوضع في عدم قدرة االتحاد األوروبي 

على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط 
الروسي.

ف.م
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 �صبطت ا�صرتاتيجية خا�صة 

قائمة على التح�سي�س والردع 

 وزارة التجارة "ُتّند" 
م�صاحلها ومديرياتها ملحاربة 

"الت�صممات الغذائية"
�ستكون وزارة التجارة وم�ساحلها مع اقرتاب ف�سل ال�سيف اأمام حتدي 

كبري  يتمثل يف حماربة التجاوزات املتعلقة ب�سالمة املنتجات الغذائية 

التي تعر�س للزبائن حيث يكرث خالل هذه الفرتة م�سكل الت�سممات 

الغذائية الناجت عن ا�ستهالك مواد فا�سدة وملوثة لتبقى مهمة ال�سهر 

على �سمان �سالمة ومطابقة املنتجات املعرو�سة لال�ستهالك، تقع 

على عاتق الوزارة حيث �ستكون هذه الأخرية مطالبة بفر�س قيودا 

م�سددة يف هذا املجال ل�سمان احلد من الأخطار التي من �ساأنها الإ�سرار 

ب�سحة و�سالمة امل�ستهلك.

�س.زمو�س

وحسب مصدر من وزارة التجارة فان هذه األخيرة، جندت مع 
اقتراب فصل الصيف مديرياتها الجهوية التسعة ومديرياتها 

الوالئية ومصالح الرقابة الوطنية والجهوية والمحلية التي 
تتوفر على 4300 عون مراقب، منهم 2500 عون مختص في 

مراقبة الجودة وقمع الغش، و1800 عون مختص في مراقبة 
األسعار والممارسات التجارية، حيث سيحرص هؤالء على 

مراقبة  أزيد من  مليون سجل تجاري في مختلف النشاطات، 
باإلضافة إلى حوالي 10 بالمائة من التجار الذين يزاولون 

نشاطهم بطريقة غير شرعية أي بدون سجالت رسمية. 
وحسب ذات المصادر فأن الوزارة وضعت استراتيجية وخطة 
للتدخل تأخذ باالعتبار موسم  االصطياف على أن يتم تنفيذ هذه 

الخطة بطريقتين، وقائية من خالل اإلعالم والتحسيس على 
المستوى الوطني، ورقابية قمعية، من خالل تدخل فرق الرقابة 
وقمع الغش بهدف مراقبة جميع المنتجات والخدمات الحساسة 
ذات االستهالك الواسع ال سيما اللحوم ومشتقاتها والحلويات 
والمرطبات والمشروبات بشتى أنواعها والحليب ومشتقاته. 

وأشار ذات المصدر أن مصالح الرقابة ستقوم بالتركيز على 
الخدمات والسلع االستهالكية على مستوى مطاعم األكل 

الخفيف والمقاهي والفنادق، باإلضافة إلى الرقابة المشددة على 
مستوى المصدر أي على مستوى وحدات اإلنتاج وتصنيع 

المنتجات الغذائية، حيث يتم التركيز على مراقبة احترام 
سلسلة التبريد شروط ومقاييس الرقابة الذاتية، كما يتم التركيز 
على عمليات المراقبة على مستوى المنافذ الحدودية المختلفة 
من نقاط برية وموانئ ومطارات، لكل المنتجات الغذائية أو 

التي تدخل في صناعة منتجات غذائية، كما يتم مراقبة سلسلة 
التوزيع بدءا من الموزعين بالجملة وصوال إلى نقاط البيع 

بالتجزئة.  
بالمقابل قال ذات المصدر أن عملية المراقبة في مجال النوعية 
وقمع الغش، ستعتمد على مراقبة سلسلة التبريد، تطبيقا للقرار 

الوزاري المشترك الذي يحدد درجات الحفظ الخاصة بكل 
عائلة من المنتجات الغذائية، والخاصة بشروط التبريد والتجميد 

والتجميد المكثف، كما سيتم مراقبة العيوب الظاهرة على 
المنتجات والمخالفات الخاصة بالوسم وإبراز البيانات الكاملة 

وبلغة عربية سليمة قابلة للقراءة، وتشمل جميع المكونات 
وتاريخ الصنع ونهاية الصالحية. فضال على مراقبة مدى 

احترام شروط حفظ ونظافة المواد األولية الخاصة بصناعة 
المنتجات النهائية ومواد صناعة الوجبات. وتعتبر محالت 
االكل السريع والمطاعن من بين أكبر البؤر في التسممات 

الغذائية وفقد بلغ عدد الممارسين في مجال اإلطعام نهاية السنة 
الفارطة، 53 ألف، منهم 42 ألف يشتغلون في مجال اإلطعام 

السريع وهو ما يعادل 80 بالمائة من مجموع العاملين في 
مجال اإلطعام في الجزائر. 

وحسب مراقبين فأن هذا الرقم الضخم يكشف طبيعة التحول 
العميق في أنماط االستهالك في المجتمع الجزائري في فترة 

قصيرة جدا كما يجعل من مهام الرقابة والتدخل لمصالح 
الوزارة صعبة جدا.  لإلشارة فقد سجلت وزارة التجارة خالل 
موسم االصطياف الفارط، 70 ألف و400 عملية تدخل، وتم 
إحصاء 12 ألف و260 مخالفة، نصفها يتعلق بمخالفة قواعد 

النظافة، و12 بالمائة مخالفة متعلقة بالمواد غير الصالحة 
لالستهالك، و12 بالمائة من المواد غير المطابقة، وسجلت تلك 

المخالفات على مستوى المطاعم ومؤسسات اإلطعام المختلفة 
والمقاهي.

ف. م

فيما �سيحظي قطاع الفالحة بالأولوية  يف الع�سرنة

ال�صناعة اجلزائرية �صت�صتفيد "الكثري" من ا�صترياد امل�صانع اجلاهزة

كشف  أمس، المفتش العام بوزارة الصناعة عمار شلغوم بأن اإلطار 
القانوني لنظام استيراد خطوط ومعدات اإلنتاج يهدف إلى  تمكين المتعاملين 

االقتصاديين من تجديد و تحديث معدات اإلنتاج بالمصانع الجزائرية أو 
التوسع عن طريق الشراكة  وذلك باالستفادة من حالة الكساد التي أصابت 

االقتصاد العالمي. 
وأوضح شلغوم المشرف على إدارة هذا النظام على مستوى وزارة 

الصناعة في تصريحات لإلذاعة أن  ما نجم عن هذا الوضع  من لجوء 
وقيام  مؤسسات وشركات دولية باإلعالن عن إفالسها وعرض معداتها 

وهياكلها للبيع بأسعار  تنافسية سيكون له  الكثير من المزايا للجزائريين.  
وأضاف بأن هذا النظام سيساهم في  تعزيز حظوظ المؤسسات الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة  وإعادة بعث نشاطها في مجاالت الصناعة الغذائية  و 
الصيدالنية و الميكانيكية والنسيجية و الكيميائية.  

وقال ذات المسؤول إن الدولة تراهن  -من خالل هذا النظام الجديد - على 

نجاح  المؤسسة  الجزائرية  في تجاوز الصعاب الراهنة و التأسيس فعليا 
لصناعة حقيقية عن طريق إبرام شراكات  تتجاوز البعد التجاري وخصوصا  

فيما يتعلق بعصرنه القطاع الفالحي و الذي يحظى بأولوية األولويات.  
ولقطع الطريق أمام المضاربين، كشف المفتش العام لوزارة الصناعة بان 

االستفادة من هذا النظام تخضع لجملة من الشروط ومنها قيام المتعامل 
االقتصادي بتقديم نسخة من السجل التجاري المطابق لطبيعة المعدات التي 

يعتزم اقتناؤها. ويشترط النظام  أن يكون المستورد  يحوز على مقر أو 
مستودعات ، وأن يكون قادرا على المساهمة على األقل  بنسبة 30 بالمائة 
من تكلفة المعدات المستوردة، واألهم من ذلك ، يضيف شلغوم ،  أن يقدم 

لوزارة الصناعة  تقرير خبرة معد من قبل مكتب دراسات معتمد لدى الهيئة 
الجزائرية لالعتماد أو من قبل هيئة أجنبية مماثلة ومعترف بها في إطار 

عالقات التعاون .
�س.زمو�س

نحو اإن�صاء جمعية دولية 
لأ�صدقاء الثورة اجلزائرية

   
سيتم إنشاء جمعية دولية ألصدقاء الثورة الجزائرية تكون 

بمثابة إطار مناسب للحفاظ على قيم ومبادئ ثورة نوفمبر، 
وذلك طبقا للتوصيات التي اعتمدها الملتقى الدولي حول 

أصدقاء الثورة الجزائرية الذي نظم مؤخرا بالجزائر العاصمة. 
وفي ختام اشغال المؤتمر الدولي ألصدقاء الثورة الجزائرية 

الذي انعقد بالجزائر يومي 17 و18 مايو 2022 تحت رعاية 
رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اعتمد المشاركون 
توصية تتعلق بإنشاء جمعية دولية ألصدقاء الثورة الجزائرية, 
والتي ينتظر أن تشكل إطارا مناسبا للحفاظ على قيم ومبادئ 
ثورة الفاتح نوفمبر وتثمينها وكذا تعزيز عالقات التالحم بين 

كل من يؤمنون بها.
ق. و

باملوازاة مع قرار ال�سني بتخفيف القيود امل�سددة على �سنغهاي

اأ�صعار النفط اجلزائري اخلام �صحاري بالند تتجاوز 115 دولر للربميل

باملوازاة مع ر�سد 250 مليار ددينار لتج�سيد م�ساريع كربى

 الرئي�س املدير العام لـ "نفطال": 
ل زيادة يف اأ�صعار الوقود

اأكد الرئي�س املدير العام ل�سركة نفطال مراد منور، باأن املطالبة يف زيادة هام�س ربح

 ال�سركة يف ن�ساط الوقود ل يعني رفع اأ�سعار الوقود.
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فيما يعترب �النذ�ر �ملبكر، �لتدخل �ل�صريع  و�لتن�صيق �أهم عنا�صر جناحه

تعبئة وح�شد للإمكانيات لإجناح 
خمطط مكافحة احلرائق 

تو��صل خمتلف �لهيئات و�لوز�ر�ت �ملعنية مبلف خمطط حر�ئق �لغابات �تخاذ �الإجر�ء�ت و�صبط 

كل �لو�صائل �ملادية و�لب�صرية الإجناح هذ �ملخطط وجتنيب �جلز�ئر خالل هذه �ل�صائفة �صيناريو 

�حلر�ئق �لتي �صهدناها �ل�صنة �ملا�صية.

��صتعر��ض �آفاق عالقات �لتعاون يف جمال �لكهرباء 

عرقاب ي�شتقبل وفدا من ال�شركة العامة للكهرباء الليبية جيكول
استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, 

أمس، بالجزائر العاصمة, وفدا من الشركة 
العامة للكهرباء الليبية "جيكول" برئاسة رئيس 

مجلس إدارتها وائل العبدلي, حسبما أفاد به 
بيان للوزارة.وجرى هذا اللقاء بمقر الوزارة 

بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, 
حسب نفس المصدر.

وخالل هذا اللقاء, تم استعراض آفاق عالقات 

التعاون بين سونلغاز و"جيكول" في مجال 
الكهرباء, السيما في سياق دعم ومرافقة 

الشركة الليبية لتنفيذ برنامجها التنموي وإنتاج 
الكهرباء وصيانة شبكات الكهرباء والتكوين.

وتأتي هذه الزيارة كذلك في إطار المشاورات 
المنتظمة بين سونلغاز وشركة الكهرباء الليبية, 
وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر 

وليبيا, وكذا في إطار استراتيجية مجمع 

سونلغاز دوليا وخاصة على المستوى اإلقليمي.
ومن المقرر عقد عدة اجتماعات بين الوفد 
الليبي ومسيري ومسؤولي مجمع سونلغاز, 

حسب نفس المصدر، كما رحب الطرفان 
بجودة عالقات الشراكة بين الشركتين ودعا 
إلى تعزيز وتوسيع مجاالت التعاون بينهما, 

وفقا للبيان.
ف.م

• 3 أالف عون لمحاربة حرائق 
المحاصيل الزراعية 

وفي هذا الصدد جندت المديرية العامة للغابات، 
تزامنا مع إنطالق موسم الحصاد والدرس، أزيد 

من 3 أالف عون عبر الوطن لوقاية ومكافحة 
الحرائق خاصة تلك المتعلقة بحرائق المحاصيل 

الزراعية الكبرى. وكشف المحافظ الرئيسي لمكتب 
الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، 

رشيد بن عبد هللا، في تصريح  لإلذاعة أنه "تم 
هذه السنة تسخير كل اإلمكانيات لمجابهة الحرائق، 

خاصة التي تمس المحاصيل الزراعية من خالل 
وضع جهاز عملياتي متكون من 401 برج 

مراقبة، 513 فرقة متنقلة، 63 شاحنة صهريج 
للتزويد بالمياه و3261 نقطة مياه". كما أضاف أنه 
"تم إقتناء 80 سيارة رباعية  الدفع بسعة صهاريج 

100 لتر". من جانبه، كشف المدير الفرعي 
لإلحصاءات واإلعالم بالمديرية العامة للحماية 

المدنية، فاروق عاشور، أن "مصالحه ستشارك في 
هذه العملية من خالل تجنيد 65 ألف رتل متنقل 

لمرافقة الفالحين في موسم الحصاد والدرس، وأن 
كل الوحدات تم إدماجها ضمن المخطط التدخلي 

اإلستباقي لفائدة الفالحين الذي يهدف إلى مكافحة 
الحرائق التي تسببت السنة الماضية في إتالف أزيد 

من 100 الف هكتار من الغطاء النباتي".

• عبد الغني مسعود: جهاز خاص 
للمناطق األكثر تضررا

من جهته أكد أمس نائب مدير حماية الثروة الغابية 
بالمديرية العامة للغابات عبد الغني مسعود  أنه 

تم ضمن المخطط الجديد لمكافحة الحرائق تم 
إنشاء 400 وحدة مراقبة وتجنيد  من 600 فرقة 

متنقلة، مع قوة عاملة قوامها 2791 عنصًرا ، 
معززة بحوالي خمسين شاحنة صهريجية عالية 
السعة. يضاف إلى ذلك تعبئة 3291 نقطة مياه 
و 53 آلية ارتباط، وأشار ذات المسؤول أن هذا 
الجهاز تم تخصيصه للمناطق األكثر تضررا كل 

فصل صيف من الحرائق في مقدمتها المناطق 
الجبلية مشيرا ان هناك تصنيف تعتمد عليه 

مديرية الغابات يحدد بدقة عبر كل منطقة األماكن 
األكثر عرضة للحرائق مضيفا "جبلية ذات 

تضاريس وعرة. هذا هو ما يجعل اإلنذار األول 
هو أهم مرحلة" ويوضح عبد الغني بومسعود أن 

"الحرائق من بين الظواهر التي تعود كل عام" 
، ومن هنا "الحاجة ملحة للتنسيق والتعاون إلى 

العمل مع السكان وسكان المناطق المعرضة 
للخطر والحماية المدنية."

• تعليمات وزارية لرفع درجة اليقظة
هذا وكان وزير الفالحة والتنمية الريفية محمد 

عبد الحفيظ هني، قد اعطي أمس األول تعليمات 
بضرورة الرفع من درجة اليقظة في مجال محاربة 
حرائق الغابات والسرعة في إصدار اإلنذار المبكر 

فور إندالعها. وأوضح هني أن المكافحة الفعالة 
لحرائق الغابات تقوم على ثالث عناصر أساسية، 

وهي االنذار المبكر بفضل اليقظة باستخدام 
الوسائل التقنية، والتدخل السريع، واالنسجام 

بين مختلف المتدخلين في عملية إخماد الحرائق. 
وأشار الوزير إلى أن الدولة وافقت على تمويل 

يفوق 6 مليارات دج موجهة للمديرية العامة 
للغابات خالل السنة الجارية قصد تمكينها من 

الحصول على وسائل إضافية خاصة التقنية منها 
لمحاربة حرائق الغابات. وذكر بأن اللجنة الوطنية 

لحماية الغابات التي تنصب عادة بداية شهر جوان 
، تم تقديم تاريخ تنصيبها هذا العام إلى 10 ماي 

الجاري بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن 
الحكومة اتخذت كافة االجراءات الالزمة للوقاية 
من حرائق الغابات خالل هذا الموسم. من جهة 
أخرى، دعا الوزير المواطنين الى االبتعاد عن 
التصرفات التي من شأنها أن تتسبب في اندالع 

الحرائق، خاصة خالل أيام عيد األضحى القادم، 
حيث تقبل العديد من العائالت على شواء اللحم في 

الغابات مما قد يؤدي إلى انطالق حرائق تتسبب 
في كوارث كبيرة كالتي عاشتها بعض واليات 
البالد في الصائفة الماضية وخلفت 84 قتيال 

وإتالف أكثر من 100 ألف هكتار.

• طواهرية: االنذار المبكر أهم حلقة في 
محاربة الحرائق 

ومن جانبه، أكد المدير العام للغابات جمال 
طواهرية، أن التدخل األولي إلخماد الحرائق 

"مهم جدا"، مشيرا إلى أن المديرية العامة 
للغابات وضعت مراكز مراقبة الحرائق في 
مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على 

إعطاء االنذار المبكر من أجل التدخل األولي 
بالتعاون مع أعوان الحماية المدنية. كما تشمل 
استراتيجية محاربة حرائق الغابات لهذه السنة 

شق وقائي متعلق بتنقية الغابات وبناء صهاريج 
مائية، وشق تحسيسي تكويني اتجاه المواطنين 
والجمعيات ولجان القرى باإلضافة إلى الرفع 

من القدرات المادية لمختلف المديريات المحلية 
والمديرية المركزية. وتشمل الغرفة العملياتية 

للوقاية ومكافحة حرائق الغابات التابعة للمديرية 
العامة للغابات على قاعة مجهزة بوسائل تقنية 

تسمح بمتابعة وضعية الحرائق عبر كامل 
التراب الوطني عن طريق االقمار الصناعية، 

باإلضافة إلى قاعة راديو تربط المديرية 
المركزية بمختلف المديريات والمحافظات 

المحلية الستقبال المعلومات بشكل آني.

�ض.زمو�ض

بتكلفة مالية قدرت باأكرث من 3 مليون دوالر

ت�شدير 325 األف طن من الكلنكر يف 4 اأ�شهر عرب ميناء �شكيكدة
تمكنت المؤسسة المينائية لسكيكدة من تصدير 325 ألف و 415 طنا من مادة 

الكلنكر خالل األربعة أشهر األولى من السنة الجارية 2022، حسب ما علم 
أمس من خلية اإلعالم واالتصال لذات المؤسسة . 

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أكد عبد المالك حميدشة، المكلف باإلعالم 
واالتصال بذات المؤسسة، أنه بتصدير هذه الكمية تجاوزت المؤسسة الهدف 

السنوي المسطر ولمقدر بـ274 ألف و907 أطنان.
وأرجع ذات المصدر هذه النتيجة إلى التدابير العملياتية التسهيلية التي اتخذت لتشجيع 

ومرافقة المتعاملين االقتصاديين وترقية الصادرات، كما أكد ذات المتحدث بأن الكلنكر 
تم تصديره عبر ميناء سكيكدة إلى عديد األسواق األوروبية و األفريقية واألمريكية 

على غرار ألمانيا و فرنسا وإنجلترا و كذا السنغال و غانا و نيجيريا و المكسيك .

من جهة أخرى، أفاد المصدر بأنه تم تصدير هذا الكلنكر من قبل 4 متعاملين 
اقتصاديين على غرار كل من المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر "جيكا " 

ومجمع "الفارج الجزائر " لإلسمنت، حيث تم تخصيص 4 أرصفة على مستوى 
المؤسسة المينائية لسكيكدة لتصدير هذه المادة. وأضاف حميدشة بأنه سيتم قريبا 
اقتناء رافعة جديدة من الحجم الكبير أو ما يعرف بـ"شيبلودير" بقدرة رفع تصل 
إلى 2.000 طن في الساعة حيث بلغت تكلفتها المالية 3 ماليين و 393 ألف 

أورو و التي من شأنها أن تسهل عملية رفع مادة الكلنكر و تزيد من سرعة 
الشحن، كما سيسمح هذا الجهاز، حسب ذات المصدر، بالحفاظ على البيئة و 

الصحة العامة وفقا للمعايير الدولية المتعامل بها.
ع.ط

قال �إنها ت�صر بالعمال وب�صناديق 

�ل�صمان �الجتماعي 

�شرفة يدعو اإىل مكافحة 
العمل غري امل�شرح به

شدد وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي, 
يوسف شرفة, أول أمس، ببجاية, على ضرورة 

مكافحة العمل غير المصرح به دون هوادة, معتبرا 
أن ذلك يضر بشكل كبير, سواء بالعمال أو بصناديق 
الضمان االجتماعي التي تحرم بذلك من االشتراكات.

وأوضح الوزير خالل زيارة عمل إلى بجاية, أن 
"الجميع متضرر بما في ذلك صندوق التقاعد", داعيا 
هياكل وزارته إلى مكافحة دون هوادة لهذه الظاهرة, 

سيما في سياق و آفاق االنعاش االقتصادي.
وأشار شرفة في هذا الصدد, الى "االفاق" التي يعد 

بها سريان المفعول المقبل, لقانون االستثمارات 
الجديد و الذي "سيشكل قطيعة مع القوانين القديمة", 

و كذا تجسيد جميع اجهزة المساعدة على االدماج 
المهني و االجتماعي او كذلك القانون الجديد 11/70 
الذي يرخص للمستخدمين من اصحاب المشاريع اخذ 

عطل من اجل التفرغ لمؤسساتهم.
كما اكد ان ذلك سيساعد على انشاء المؤسسات 

و تحسين فرص العمل و بالتالي االنعاش الفعلي 
لالقتصاد, مقترحا مسعيين للعمل في مجال المكافحة, 
مشيرا في هذا الصدد الى تكثيف عمليات المراقبة و 

تحسيس رؤساء المؤسسات او اصحاب المشاريع.
وتطرق الوزير في سياق آخر, الى سريان مفعول 
جهاز المساعدة على االدماج المهني, الذي يهدف 
الى ادماج 1.3 مليون طالب عمل, و كذا جهاز 

المساعدة على االدماج االجتماعي و الذي يخص 
132.000 مستخدم قبل نهاية السنة.

واعتبر في ذات الصدد ان "الوتيرة جيدة", و ذلك 
على غرار تلك المتعلقة بدفع منح البطالة الى طالبي 

العمل الول مرة, حيث سيتلقى 75 % منهم اولى 
مستحقاتهم قربيا. وفي إطار جولة الوزير بالوالية, 

قام بزيارة مخبر متطور لجراحة االسنان, تم انشاؤه 
في اطار المؤسسات الناشئة المحلية, وكذلك فندق 

الجرف الذهبي بمالبو, التابع لوصاية الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي و عقد اجتماع عمل مع 
اطاراته، كما اغتنم الفرصة لتوزيع شهادات االدماج 

على عشرة عاملين شباب و آخرين شهادات تقديم 
منحة البطالة.

ف.م
بن بوزيد يبحث مع نظريه �لرتكي 

�صبل تعزيز �لتعاون �لثنائي

نحو رفع التعاون الثنائي وترقية 
ال�شراكة �شيما يف قطاع ال�شحة

بحث وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، 
مع نظيره التركي، فخر الدين كوجة، بجنيف 

)سويسرا(، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر 
وتركيا، حسب ما أورده بيان للوزارة.وأوضح 

ذات المصدر, أن الطرفين أعربا خالل هذا اللقاء 
الذي جاء على هامش أشغال الدورة 75 للجمعية 

العامة للمنظمة العالمية للصحة المنعقدة بجنيف, عن 
"اإلرادة القوية للبلدين الشقيقين لتوسيع العالقات 

الثنائية الجزائرية-التركية فيما يخص قطاع الصحة 
من خالل إنشاء فريق عمل مشترك في القريب 

العاجل".
وبالمناسبة, أكد الجانبان عن "ثبات العالقات الثنائية 

الجزائرية-التركية", و"العمل على تعزيزها" من 
خالل تظافر الجهود وتبادل الخبرات من أجل "رفع 

التعاون الثنائي وترقية الشراكة سيما في قطاع 
الصحة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين". وخالل 

هذا اللقاء, الذي جاء عقب الزيارة التي قام بها 
رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إلى جمهورية 

تركيا, أشاد الطرفان "بمستوى العالقات الطيبة 
والمتميزة والمثمرة التي تجمع البلدين الشقيقين".

ف.م
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الت�سجيالت تنطلق يوم غد

حتديد 7 جويلية لتنظيم 
م�سابقات ترقية لأ�سالك 

الدارة بقطاع الرتبية
أفرجت مديريات التربية عن االمتحانات المهنية بعنوان 2022، على 

أن تنطلق عملية ايداع الملفات بداية من 25 ماي الجاري وهذا الى غاية 
14 جوان المقبل مع تحديد تاريخ 7 جويلية  موعدا الجراء االمتحان.
وحسب االعالن  الصادر عن مديريات التربية، حول  تنظيم االمتحان 

المهني للرتب االدارية  بعنوان 2022 فإن مناصب الترقية تخص الرتب 
التالية “ناظر ثانوية ، مدير متوسطة ، مستشار تربية ، مدير مدرسة 

ابتدائية ، مشرف رئيسي للتربية ، مساعد مدير مدرسة ابتدائية ، ملحق 
بالمخبر، على  أن يكون  إيداع الملفات  من 25 ماي الى غاية 14جوان  

المقبل، ويتم حصر الترقية لرتبة مدير ثانوية لنظار الثانويات فقط كما 
يتم احتساب االقدمية في الرتبة إلى غاية يوم االمتحان المهني 7 جويلية 

.2022
ومن شروط الترشح المترشحين في رتبة مدير ثانوية ، المنتميين إلى 

رتبة ناظر المنحدرين من رتبة استاذ التعليم  الثانوي الذين يثبتون 
5سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفحة ، أما في رتبة رتبة مدير 

متوسط تخص المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون 5 سنوات من 
الخدمة الفعلية ، اضافة الى المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون 

7 سنوات من الخدمة و مستشاري التربية واالساتذة الرئيسيين في التعليم 
المتوسط الذين يثبتون 7سنوات من الخدمة.

وحسب ذات االعالن فإنه بالنسبة لرتبة مساعد مدير مدرسة  ابتدائية، 
فتمس اساتذة المدرسة االبتدائية ومستشاري التغذية المدرسية الذين 

يثبتون 5 سنوات من الخدمة ومعلمي المدرسة االبتدائية الذين يثبتون 
7 سنوات من الخدمة، أما في رتبة  ملحق رئيس بالمخبر فيتعلق األمر 

بالمترشحين المنتمين الى رتبة ملحقي المخابر الذين يثبتون 5سناوت 
، اما رتبة مشرف رئيس للتربية فتمس المترشحين المنتميين الى رتبة 

شرفي التربية الذي لهم اقدمية 5 سنوات.
وفي رتبة مستشار رئيسي فتمس المستشارين الرئيسيين للتربية 

ومستشاري التربية المرسمين  واالساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط 
الذين لهم أقدمية 5سنوات، وفي رتبة مستشار التربية تمس اساتذة التعليم 

المتوسط الذين لهم 5 سنوات اقدمية، والمشرفين الرئيسيين للتربية و الذين 
لهم 7 سنوات اقدمية في رتبهم االصلية “مشرف التربية في رتبهم الحالية 
ومشرف رئيسي للتربية عند تاريخ إجراء االمتحان المهني طبقا للرخصة 

االستثنائية رقم 1008 بتاريخ 30جانفي 2022”، اضافة الى اساتذة 
التعليم األساسي الذين يثبتون 7سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وعن ملف الترشح  فيجب ، أن يحمل الملف طلب خطي  للمشاركة 
والمصادق عليه من طرف مدير المؤسسة، واستمارة المشاركة في 
االمتحان المهني ونسخة من قرار التربص ونسخة من قرار التثبيت 

ونسخة من قرار الترقية في الرتبة الحالية مؤشر ووصل تسديد حقوق 
المشاركة,وجندت وزارة التربية مديري  المؤسسات التربوية العالم 

جميع الموظفين المعنيين بالمشاركة  في االمتحانات المهنية، أما 
الموظفين اللذين تتوفر فيهم الشروط وال يرغبون في المشاركة في 

االمتحان المهني للرتب المعنية ملزمين بتقديم طلب عدم تأكيد المشاركة 
ممضى ومختوم من طرف مدير المؤسسة الذين يبلغه بدوره الى مصلحة 

المستخدمين .
مريم عثماني

بهدف اإر�ساء ر�ؤية م�سرتكة مع خمتلف 

الفاعلني يف امليدان 

ال�سمان املايل لدعم املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة حمور ندوة وطنية اليوم
ينظم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، 

بالجزائر العاصمة، ندوة وطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، حسبما أفاد به بيان للصندوق.

وتهدف الندوة، المنظمة تحت رعاية وزير الصناعة، إلى “إرساء رؤية 
مشتركة مع مختلف الفاعلين في الميدان والعمل على تكثيف التعاون 

مع المؤسسات المالية، بغية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 
تحظى بأهمية بالغة في برنامج الحكومة”، يضيف نفس المصدر.

ويأتي هذا، حسب البيان، عمال بتوصيات الندوة الوطنية حول اإلنعاش 
الصناعي، التي نظمتها وزارة الصناعة في ديسمبر الماضي، المتعلقة 

بآليات تمويل المشاريع االستثمارية ودعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ودور البنوك في هذا اإلطار، كما يسعى الصندوق، من خالل 

هذا الندوة، إلى “إبراز دور الضمان المالي كآلية لتغطية المخاطر”.
وفي هذا اإلطار، ستعرف الندوة تنظيم فضاءات للنقاش في شكل ورشات 

مفتوحة، وذلك بحضور خبراء اقتصاديين، اطارات الدولة، مسؤولي 
بنوك عمومية وخاصة والقائمين على آليات دعم وتطوير المؤسسة 

الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خالل هذا الورشات تسليط الضوء على 
محورين أساسين هما : “تقييم واقع آليات دعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة” و”تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 

مختلف أشكال التمويل”.
ف.م

يف مرا�سلة �جهتها �زارة التعليم العايل اإىل ر�ؤ�ساء الند�ات اجلهوية النتقاء جيد للم�ساركات

منع الأ�ساتذة الباحثني من امل�ساركة يف ندوات دولية 
ل تتنا�سب ومبادئ ال�سيا�سة اخلارجية للبالد

جددت �زارة التعليم العايل �البحث العلمي حتذيراتها  لر�ؤ�ساء الند�ات اجلهوية للجامعات من  امل�ساركة يف الند�ات 

الد�لية التي ال تتنا�سب �مبادئ ال�سيا�سة اخلارجية للبالد، �هذا بعد كانت قد منعت م�ساركة اي ا�ستاذ باحثني يف 

الند�ات الد�لية للم�ساريع من د�ن موافقة م�سبقة من قبل ر�ؤ�ساء �زارة التعليم العايل ا� املوؤ�س�سة الو�سية.

وراسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، حول 

موضوع تكثيف مشاركة المؤسسات الجامعية 
والبحثية في األنشطة ذات الطابع الدولي في 

الخارج والذي شددت فيها” أنه من صميم 
أولويات القطاع لما توفره من فرص احتكاك 

بالتجارب األخرى في مجاالت التعليم والبحث 
المختلفة، إال أنه ينبغي مراعاة مبادئ السياسة 

الخارجية للبالد في انتقاء المشاركات.”
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

أن المشاركة سواء كانت من طرف مسؤولي 
المؤسسات أو األساتذة والباحثين الطلبة ينبغي 
أن تتوافق مع مبادئ السياسة الخارجية للبالد 

خصوصا، ومع توجهات وسياسة الحكومة 
في مجال العالقات الخارجية عموما، مجندة 

رؤساء الندوات الجامعية اإليعاز إلى الهيئات 
باالمتناع عن المشاركة في أي تظاهرة 

أو حدث بالخارج ال يتوافق مع العناصر 
المذكورة.

وكانت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي قد 
منعت في السنتين الماضيتين مشاركة أي استاذ 
باحثين في الندوات الدولية للمشاريع من دون 

موافقة مسبقة من قبل رؤساء وزارة التعليم 
العالي او المؤسسة الوصية، وهذا بعد ان لفتت  

ان بعض االساتذة الباحثين يشاركون مباشرة 
في الندوات الدولية للمشاريع او احيانا ينقلون 

البيانات الحساسة للشركاء االجانب دون ان 
يحصروا او يحتاطون للحصول على موافقة 
مسبقة من رئيس المؤسسة، وال حتى موافقة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.”
وأكدت مراسلة وزارة التعليم العالي أنه  “ 
في مثل هذه الحالة يجب ان يدرك الجميع 

وبكل وضوح انه السباب تتعلق بالحفاظ على 
مصالحنا فإن أي مشاركة في النداءات الدولية 
للمشاريع ونقل البيانات إلى الشركاء األجانب 
سواء في اطار المبادرات الخاصة ومشاريع 
التعاون او االنخراط في البرامج والشبكات 
الدولية فهي تندرج ضمن مجال اختصاص 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي ال 

يمكن القيام بها اال موافقة الوصاية، باعتباره 
مجاال حساسا يتطلب اقصى قد من الصرامة 

والتنسيق وحرصا منه في تعزيز هذا التنسيق 
وتحسين فعالية نشاط وزارة التعليم العالي”.

وأمر وزير التعليم العالي السابق للقطاع 
شمس الدين شيتور رؤساء مؤسسات التعليم 

العالي والبحث بدعوة جميع األساتذة الباحثين 
الخاضعين لسلطتهم بنهج القناة الرسمية الي 
تواصل أو اتصال مع المنظمات االجنبية في 

المستقبل.”

مرمي عثماين

5

دق أمس شركاء اجتماعيين وباحثين في التربية والتعليم ناقوس الخطر 
من كثافة المناهج المدرسية المعتمدة بالجزائر خاصة في الطور 

االبتدائي والتي تم اإلجماع عليها انها تفوق قدرات التلميذ ، حيث تمت 
الدعوة الى العودة الى المناهج القديمة اين تركز الدراسة على أساسيات 

التعليم خاصة في السنوات االولى لتعليم الطفل والذي يتعلق األمر بـ” 
القراءة والكتابة والحساب”.

وجاء هذا في أشغال أول ملتقى وطني حول المناهج الدراسية من تنظيم 
االتحاد الوطنية ألولياء التالميذ، الذي أكد في ديباجة الملتقى  انه  تعكس 

العملية التربوية بكل ابعادها تفاعل عدة عناصر والتي ال يمكن التقليل  
من شأن أي عنصر ، فهذه العناصر هي المادة التعليمية والبرامج 

التعليمية االستاذ والتلميذ، ولهذا فإن  الحديث بين مختلف الشركاء في 
العملية التربوية يدور حول ضرورة التفكير في إعادة النظر في البرامج 

التعليمية ، ومن منطلق معالجة النقائص واالختالالت الموجود جاءت 
فكرة تنظيم هذا الملتقى الوطنية كمساهمة من االتحاد الوطنية ألولياء 
التالميذ باعتباره شريك وقوة طرح واقتراح وتقديم ما يخدم مصلحة 

التلميذ بالدرجة االولى والرقي بالتربية والتعليم في الوطن.
وينظر االتحاد  الى البرنامج التعليمي على أنه جميع المقررات الدراسية 

وأوجه النشاط والخبرات التي تقدمها المدرسة لتالميذها سواء كان 
ذلك داخلها او خارجها تحت اشراف منها حتى تحقق لهم اقصى نمو 

ممكن خلف هذا التوصيف للبرامج ، وبالتالي فإن اإلشكاالت التي عمد  
الملتقى على  تسليط الضوء عليها ومعالجتها برؤية عملية من خالل 

معايير  ومحددات جودة البرنامج التعليمي ، هو كل ما تعلق  بالبرنامج 
المكثف الذي يؤثر على طرق التمدرس ، وكذا البحث عن  عالقة  بين 

كثافة البرامج الدراسية ودرجة االستيعاب وهل تشكل كثافة البرامج 
التعليمية عائقا أمام اداء االستاذ ، ضف الى ابراز ما مدى التنسيق 

بين واضعي المناهج التربوية وواضعي الكتاب المدرسي وكيف يمكن 
تحقيق الموائمة للمناهج مع ظروف ذوي االحتياجات الخاصة.

وعمل الملتقى الذي يتواصل اليوم في يومه الثاني على  تقييم مشكلة 
كثافة البرامج التعليمية وتحديد المعايير جودة البرامج التعليمية في 

األطوار الثالثة وتقييم مدى تأثير كثافة البرنامج التعليمي على أداء 
األستاذ ومستوى تحصيل التلميذ ونموه المتكامل من منطلق الدراسات 
الميدانية،  وتقديم مقترحات بخصوص مشكلة كثافة البرامج التعليمية 

وتعزيز الدور االيجابي ألولياء التالميذ في العملية كشريك في العملية 
التعليمية.

ويعمل الشركاء االجتماعيين  والباحثين في التعليم وعلى مدار يومين 
على التشخيص العلمي لمشكلة كثافة البرامج التعليمية وكثافة البرنامج 
والتحصيل التعليمي فضال الى التطرق الى كثافة البرامج واداء االستاذ 

وكذا كثافة البرامج والتوافق المدرسي للتلميذ .ومن المنتظر ان يتم 
اليوم في الملتقى التطرق الى معايير جودة البرامج التعليمية في الطور 
االبتدائي وتجارب عالمية ناجحة في بناء البرامج التعليمية مع التطرق 
الى  العالقة العلمية بين المناهج التربوية والكتاب المدرسي والمنهاج 

والتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، زيادة الى إبراز مقارنة بين 
المناهج القديمة والحديثة في الجزائر  انطالقا من دراسة تحليلية لمناهج 
الرياضيات في الطور االبتدائي مع التطرق الى القدرات التنبؤية لمناهج 
الدراسية في تشكيل شخصية المتعلم في الجزائر  قبل صياغة التوصيات  

من قبل شركاء اجتماعيين وباحثين في مجال علوم التربية .
وثمن النقابي السابق باتحاد “االنباف” عمراوي مسعود الملتقى مصرحا 

“ ان الملفت لالنتباه أنه ألول مرة  ينظم  أولياء التالميذ ملتقى وطنيا 
يعالج قضايا التربية في الجزائر في برنامج ثري  ومتنوع  باستقطاب 

دكاترة وخبراء من أهل االختصاص  لمناقشة هذا الموضوع الهام 
، ولعلها تكون بداية استفاقة األولياء لمناقشة ما يهم أبناءهم رجال 

الغد ومستقبل الجزائر الواعد ، ألن اتحادات وفدراليات  ومنظمات  
وجمعيات األولياء  لم تكن مثل هذه المواضيع ِمن اهتماماتها أبًدا  

بالرغم من أنها شريك فاعل  لوزارة التربية الوطنية، وقد يحدث هذا 
الملتقى تحوال كبيرا وطفرة نوعية في مفاهيم األولياء لوضع  هذه 

المنظمات في المسار الصحيح بدل التغريد خارج السرب، والتنافس فيما 
ال يخدم مصلحة أبنائنا التالميذ كما كان عليه الوضع سابًقا.

مريم عثماني

يف اأ�ل ملتقى �طني الحتاد اأ�لياء التالميذ حول املناهج الدرا�سية

�سركاء اجتماعيون وباحثون يف الرتبية يفتحون 
ملف كثافة الربامج املدر�سية
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 مديرية توزيع الكهرباء والغاز احلرا�ش:

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية كفيل 
بالتقليل من حوادث االنقطاعات

 خالل االأربعة اأ�سهر االأوىل من 2022

ت�سدير اأكرث من 325 
األف طن من الكلنكر عرب 

ميناء �سكيكدة 

 تلم�سان:

منع جمع ونقل النفايات مبختلف 
اأنواعها من طرف اخلوا�ص 

أصدر والي تلمسان مؤخرا قرارا والئيا يمنع جمع ونقل النفايات بمختلف أنواعها من 
طرف الخواص بدون رخصة، حسبما أفاد به بيان لخلية االتصال لمصالح الوالية.

وأبرز المصدر أن هذا القرار الوالئي الذي يمنع جمع النفايات البالستيكية والحديدية 
والنحاسية من طرف الخواص بدون رخصة، جاء بعد تفشي ظاهرة سرقة الكوابل 
الكهربائية والهاتفية النحاسية واألنابيب النحاسية وعدادات الماء وأغطية البالوعات 
والكراسي الحديدية المتواجدة بالفضاءات العمومية وتسببها في التذبذب في بعض 

الخدمات العمومية، كاالنقطاعات المتكررة للكهرباء والهاتف الثابت وجعلت بعض 
المؤسسات العمومية تتكبد خسائر مادية كبيرة. ويشترط هذا القرار على هؤالء 

الخواص، حصولهم على رخصة من طرف مؤسسات مختصة في رسكلة وتدوير 
النفايات تسمح لهم بمزاولة نشاطهم، حسب البيان. كما يعرض بموجب ذات القرار، 

المخالفين لمتابعات جزائية وحجز مركباتهم من طرف الجهات األمنية المختصة. وأشار 
بيان لخلية االتصال لمصالح والية تلمسان إلى أن مصالح البلديات، عبر الوالية تقوم 

بعمليات تحسيسية لفائدة المواطنين لتوعيتهم بأهمية إبالغ مصالح البلدية والمصالح 
األمنية المختصة عن مثل هذه التصرفات للحد، من ظاهرة التعدي على الممتلكات 

العمومية.
س.ز

 
املدية:

هذه الظاهرة ت�ستزف قدرات موؤ�س�سة �سونلغاز 
كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية أنها قد سجلت 54 حالة سرقة للكوابل 

الكهربائية بين سنتي 2021 و2022 .
وقد مست عملية السرقة مختلف مناطق الوالية موزعة عبر14 بلدية، الكوابل النحاسية 

على الشبكة الكهربائية المنخفضة التوتر وبلغ طول الشبكة التي تم سرقتها والتي سجلتها 
مصالحنا 29,5 كلم، وفي هذا اإلطار خصصت المديرية حسب بيان لها غالفا ماليا 

قدره 600 مليون سنتيم إلعادة إصالح هذه الشبكات. وأضاف البيان انه المديرية وفور 
وقوع عمليات السرقة تقوم  بمعاينة ميدانية لمكان السرقة، وتقوم بجل اإلجراءات 

القانونية حيال هذا النوع من الممارسات لدى السلطات المعنية إقليميا، كون هذه العملية 
تنعكس سلبا على المواطن من جهة وهذا في جودة ونوعية الخدمة وعلى الشركة من 
جهة ثانية من حيث األعباء الزائدة التي تقع على عاتق مديرية التوزيع إلعادة الشبكة 

إلى الخدمة، ويبقى الزبون هو األساس من أجل الحماية من هذه الظاهرة بحيث يتوجب 
عليه االتصال بالمصالح األمنية فور مالحظة حركة غير عادية أو مشبوهة. من جهة 
أخرى وفي نفس السياق، ظاهرة أخرى قد عرفت رواجا كبيرا خالل الفترة األخيرة، 
ويتعلق األمر باالعتداء على خزنات المحوالت الكهربائية، وهذا برمي النفايات أمام 
مدخل هذه المحوالت وهو األمر الذي يعرقل أعوان المؤسسة خالل عمليات التدخل 

فور حدوث األعطاب الكهربائية، كما تتسبب هذه الظاهرة في جلب القوارض التي تقوم 
بإتالف الكوابل الكهربائية األرضية المتواجدة على مستوى هذه المحوالت وهو األمر 

الذي يتسبب في أعطاب كهربائية وبالتالي التأثير على جودة ونوعية خدمة التزويد 
بالطاقة الكهربائية.

س.ز
 

امل�سروع يف مرحلته الأخرية 

دخول ترامواي م�ستغامن حيز اخلدمة جويلية املقبل 
يرتقب التدشين الرسمي لترمواي مستغانم 5 من شهر جويلية هذا المشروع الذي طال 
انتظاره لمدة قاربت 10 سنوات. وجاء ذلك عقب الخرجة الميدانية لمعاينة المشروع 

من قبل السلطات المحلية رفقة مسؤولي المؤسسات المكلفة باإلنجاز قصد تفقد التجارب 
األخيرة للترمواي تحضيرا للتشغيل غير التجاري في 5 جويلية المقبل.

 أوضح المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر علي أرزقي أن المشروع يعرف تقّدما 
كبيرا، وهو حاليا في مرحلته األخيرة قبل االنطالق في التجارب النهائية التي ستكون 
مهمة من أجل  ضبط كافة الترتيبات وإعداد الملفات السيما المتعلقة بالجانب األمني 

للتشغيل التجاري للترامواي. وأّكد ذات المسؤول، أن التشغيل غير التجاري )دون 
ركاب( سيبدأ في 5 جويلية المقبل، سيتم بالتوازي مع التحضير لالستغالل التجاري لهذه 
الوسيلة في أقرب وقت بما يضمن توفير الراحة واألمن للمسافرين. من جهته، أّكد والي 
مستغانم على أهمية المشروع الذي يمثل إضافة حقيقية للنقل بالوالية، فضال عن إضفاء 
جمالية على المدينة قائال »إن تحقيق هذا الهدف كان بسواعد وتقنيين جزائريين بما في 
ذلك قطع الغيار التي أسندت لبعض المؤسسات الصغيرة الوطنية، والذي سيدخل حيز 
الخدمة بصفة نهائية بعد شهرين أو ثالثة أشهر التشغيل غير التجاري«. هذا وستشرع 

شركة ألستوم الجزائر بداية من شهر يونيو المقبل في التجارب النهائية التي تشمل 
كامل المسار الممتد على مسافة 14 كيلومترا بعد تقدمها في التجارب على الخط األول 

)8 كيلومتر( التي بلغت 75 في المائة، واالنطالق في التجارب على الخط الثاني )6 
كيلومترات(. وتحضيرا للتشغيل التجاري للترامواي، سيتم رفع التجارب على مستوى 

مجمل المسار وزيادة عدد عربات الترامواي المستخدمة التي وصلت إلى 9 عربات 
حاليا إلى 16 عربة ليدخل بشكل نهائي مرحلة االستغالل التجاري. وانطلقت أشغال 

إنجاز  ترامواي مستغانم في 17 سبتمبر 2013، وعرف المشروع توقفا لألشغال بسبب 
إفالس الشركة اإلسبانية، وتأخرا في استالم المشروع الذي بلغت قيمته اإلجمالية 26.5 
مليار دج، وبعد توقف دام 7 أشهر تّم إعادة بعثه من جديد، وتم إسناده لشركة كوسيدار 

بكفاءات جزائرية سنة 2017.
ق.م

 
ال�سلف: 

املق�سيون من ال�سكن االجتماعي يحتجون 
أقدم أمس، عدد من المواطنين المقصيين من حصة 110 مسكن اجتماعي على مستوى 
منطقة الدومية ببلدية وادي قوسين في والية الشلف، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية 
أمام مقر والية الشلف للمطالبة بتدخل الوالي لخضر سداس للتكفل بمطلب إعادة النظر 

في إقصائهم من قائمة المستفيدين شهر نوفمبر 2020.
وحسب تصريحات المحتجين، فإن الجهات الوصية قد أقصتهم ألسباب تتعلق بازدواجية 

االستفادة في ظل وجود أفراد من نفس العائلة مستفيدين من نفس الحصة. وفي وقت 
اعتبر فيه هؤالء المقصيين البالغ عددهم 13 مواطنا بأن هذا السبب تم تطبيقه على 

البعض فقط فيما يوجد مستفيدين آخرين لهم أقارب استفادوا من نفس الحصة ولم يتم 
إقصائهم، كما تحدث هؤالء بمرارة عن الظروف الصعبة التي يعيشون فيها بسبب 

الضيق، فضال عن عدم توفرهم على الدخل الكافي لتلبية حاجياتهم اليومية.
س.ز

وفي هذا الصدد كشف أمس 
المكلف  بوزيان  الصمد  عبد 
مستوى  على  باإلتصال 
الكهرباء  توزيع  مديرية 
حديثه  في  الحراش  والغاز 
البرنامج  بأن  الرائد،  لجريدة 
به  تقوم  الذي  التوعوي 
العام،  مدار  على  المديرية 
الحر  فصل  خالل  يشمل 
بخصوص  توجيهات  تقديم 
كيفية ترشيد استهالك الطاقة 

الكهربائية.
وأضاف، بأن المديرية وعبر 
الخمس،  التجارية  وكاالتها 
حمالت  تنظيم  في  شرعت 
والمواطنين  زبائنها  تمس 
طرق  لتوضيح  عامة  بصفة 
الكهرباء،  استهالك  ترشيد 
الواجب  اإلجراءات  وتبيان 
الحار  الطقس  خالل  اتباعها 
من أجل الحفاظ على الطاقة 
الكهرومنزلية،  واألجهزة 
المثلى  الجودة  وضمان 

للجميع.
بوزيان،  الصمد  عبد  وقال 
مدعون  المواطنين  بأن 
للتقليل  الحار  الطقس  خالل 
المصابيح  استخدام  من 
النهار  ضوء  وتعزيز 
األنوار  واطفاء  )الطبيعي( 
وضع  الغرفة،  مغادرة  عند 
الدرجة  عند  الهواء  مكيف 
درجة،   18 وليس    24
والنوافذ  األبواب  أغلق  مع 

الهواء،  مكيف  استخدام  عند 
باإلضافة إلى تجنب استخدام 
مثل  الكهرومنزلية  األجهزة 
خالل  ذلك  إلى  وما  الغسالة 
 17 من  الذروة  ساعات 
عالوة  مساء،  إلى22  مساء 
الجهاز  تشغيل  إيقاف  على 
في  القابس  من  بفصله  تماما 
على  االستخدام،  عدم  حالة 
متعددة،  مقابس  المثال  سبيل 
هاتف،  شاحن  تلفزيون، 
وشدد ذات المتحدث بأن هذه 
ستتيح  البسيطة  اإلجراءات 
بفوائد  التمتع  الزبائن  لجميع 
الحوادث  وتجنب  الكهرباء 

وال  الحرارة،  ارتفاع  بسبب 
سيما األطفال أو كبار السن.

باإلتصال  المكلف  وأكد 
توزيع  مديرية  مستوى  على 
الحراش،  والغاز  الكهرباء 
على  الزائد  التحميل  بأن 
الشبكة الكهربائية يتسبب في 
أضرار مادية وخسائر مالية 
يؤدي  مما  للمديرية،  جسيمة 
إلى استبدال المعدات التالفة، 
والتي قد تستغرق 48 ساعة 
من العمل في بعض الحاالت، 
ما يتسبب في تداعيات سلبية 
سيكون  أنه  إذ  الزبون،  على 
الكهرباء طوال  محروما من 

فترة اإلصالح.
وفي المقابل، قال محدثنا، بأن 
والتقنية  الفنية  الفرق  جميع 
الحراش  التوزيع  لمديرية 
حسن  ضمان  على  تعمل 
من  الكهرباء،  شبكة  سير 
اإلمكانيات  كل  توفير  خالل 
بالعنصر  وتعزيزها  المادية 
المؤهل، ولكنه شدد  البشري 
يستدعي  الوضع  أن  على 
خالل  من  الزبائن،  مساهمة 
الطاقة،  استهالك  ترشيد 
وضع  على  تأكيده  مجددا 
تحت  المديرية  امكانات  كافة 

تصرف زبائنها.

المينائية  المؤسسة  تمكنت 
ألف   325 تصدير  من  لسكيكدة 
الكلنكر  مادة  من  طنا   415 و 
األولى من  أشهر  األربعة  خالل 
السنة الجارية 2022 ، حسب ما 
علم من خلية اإلعالم و االتصال 

لذات المؤسسة .
عبد  أكد  لوأج،  تصريح  وفي 
المالك حميدشة، المكلف باإلعالم 
أنه  المؤسسة،  بذات  االتصال  و 
تجاوزت  الكمية  هذه  بتصدير 
المؤسسة الهدف السنوي المسطر 
 907 و  ألف  بـ274  ولمقدر 
أطنان. وأرجع ذات المصدر هذه 
العملياتية  التدابير  إلى  النتيجة 
لتشجيع  اتخذت  التي  التسهيلية 
االقتصاديين  المتعاملين  ومرافقة 
وترقية الصادرات. كما أكد ذات 
المتحدث بأن الكلنكر تم تصديره 
عديد  إلى  سكيكدة  ميناء  عبر 
األفريقية  و  األوروبية  األسواق 
ألمانيا  غرار  على  األمريكية  و 
و فرنسا وإنجلترا و كذا السنغال 
 . المكسيك  و  نيجيريا  و  غانا  و 

المصدر  أفاد  أخرى،  جهة  من 
من  الكلنكر  هذا  تصدير  تم  بأنه 
قبل 4 متعاملين اقتصاديين على 
غرار كل من المجمع الصناعي 
و   « »جيكا  الجزائر  إلسمنت 
 « الجزائر  »الفارج  مجمع 
 4 تخصيص  تم  حيث  لإلسمنت 
المؤسسة  مستوى  على  أرصفة 
هذه  لتصدير  لسكيكدة  المينائية 
حميدشة  السيد  وأضاف  المادة. 
رافعة  اقتناء  قريبا  سيتم  بأنه 
ما  أو  الكبير  الحجم  من  جديدة 
بقدرة  بـ«شيبلودير«  يعرف 
رفع تصل إلى 2.000 طن في 
الساعة حيث بلغت تكلفتها المالية 
3 ماليين و 393 ألف أورو و 
عملية  تسهل  أن  شأنها  من  التي 
من  تزيد  و  الكلنكر  مادة  رفع 
الشحن. كما سيسمح هذا  سرعة 
المصدر،  ذات  حسب  الجهاز، 
الصحة  و  البيئة  على  بالحفاظ 
الدولية  للمعايير  وفقا  العامة 

المتعامل بها.
واج

 �سطيف:

هياكل ومن�ساآت تربوية 
جديدة حت�سبا للدخول 

املدر�ص املقبل 
سيتسلم قطاع التربية بوالية سطيف بداية الدخول المدرسي المقبل، 

هياكل ومنشآت تربوية جديدة بجميع أطوار التعليم، حيث وضعت كل 
الترتيبات تحسبا لعودة نظام التدريس العادي في الموسم الدراسي القادم، 

ال سيما ببعض البلديات التي عانت مؤسساتها التربوية من اكتظاظ 
حجرات الدراسة، الذي يُعد هاجسا أرق األساتذة والتالميذ على حد 

سواء. 
وكشف مدير التربية لوالية سطيف، عثمان حمنة، عن إنجاز 102 

قسم توسيعي بالعديد من المؤسسات التربوية، على أن تُسلَّم قبل الموسم 
الدراسي القادم، أكبر نسبة منها بالمناطق التي تعاني من ظاهرة اكتظاظ 

حجرات التدريس، الذي يُعد عائقا كبيرا مع العودة إلى النظام العادي، 
إلى جانب 7 مؤسسات تربوية، منها ثانويتان بكل من مدينة العلمة 

والقطب السكني الجديد 5 جويلية بسطيف، ومتوسطتان بحي عبيد علي 
بسطيف، والقطب السكني الجديد 5 جويلية، باإلضافة إلى 6 ابتدائيات، 

واحدة بمدينة العلمة، و3 بعاصمة الوالية، ومدرستين بكل من عين 
الكبيرة شماال، وعين ولمان بالجهة الجنوبية للوالية. وأضاف المتحدث 

أن هذه المؤسسات ستساهم في استيعاب العدد المتزايد للتالميذ في 
األطوار الثالثة، عبر مختلف بلديات الوالية، وتحسين ظروف العمل 
والتمدرس واألداء البيداغوجي، وتخفيف االكتظاظ، مشيرا في نفس 

السياق، إلى اتخاذ جميع اإلجراءات إليجاد حلول مؤقتة، إلى غاية إيجاد 
حلول نهائية، خاصة بالمناطق واألحياء التي تعاني من ظاهرة اكتظاظ 
المؤسسة التعليمية بها، ال سيما ببلديات األوريسيا وعين أرنات وقجال 

وبئر حدادة وعين ولمان وبيضاء برج وبوقاعة، مع إمكانية إلغاء األقسام 
التحضيرية عبر األحياء المعنية، واستغالل المرافق المجاورة للمؤسسات 

التربوية، والعودة إلى نظام الدوامين في بعض المؤسسات التي تعاني 
من الضغط، مع إعادة النظر في التقسيم الجغرافي استثنائيا، إلى غاية 
إيجاد الحلول المناسبة. وكشف السيد عثمان حمنة عن عزم مصالحه 

إجراء أكبر عملية توظيف في رتبة مشرف تربوي ابتدائي، بعد ضبط 
القائمة المكونة من 1546 مشرف، سيُشرع في تنصيبهم، مباشرة، بعد 
انتهاء التأشير على الملفات من قبل مصالح الرقابة المالية، وهذا بعد أن 
تم إدماج سابقا 1626 معني في األسالك المشتركة. ويبقى 2138 من 

أصحاب الشهادات سيتم إدماجهم في رتبة مشرف تربوي باالبتدائي.
س.ز

دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز احلرا�ش زبائنها لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع 

موجة احلر، التي �سجلت خالل الأيام القليلة الأخرية، ل�سمان ا�ستمرار خدمة الطاقة الكهربائية.

ف.م
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مجتمع

 حل م�سكلة ت�سرب املياه من داخل البيت

 • تناول الفيتامينات يمكن أن تساعد الفيتامينات 
غذائي  نظام  على  األم  لحصول  غذائي  كمكمل 
الفيتامينات أن  لهذه  متوازن، ومع ذلك ال يجب 
تُستعمل كبديل عن النظام الغذائي المتنوع، وعلى 
من  تحد  معينة  فيتامينات  من عدم وجود  الرغم 
تساقط الشعر، إال أنها مهمة للصحة العامة؛ لذلك 
وبعد  الوالدة  قبل  الفيتامينات  تناول  الجيد  من 
والدة الطفل خاصًة في حال كانت األم مرضعة.

 •  الزنك والذي يعتبر آمناً عند تناوله عن طريق 
حال  في  آمن  غير  ولكنه  مناسب،  وبشكٍل  الفم 

تناول جرعات مرتفعة منه.
على  يجب  متوازن  غذائي  نظام  تناول    •  
من  متنوعة  مجموعة  تناول  الوالدة  بعد  المرأة 
والخضراوات،  والفواكه،  الصحية،  البروتينات 
جميع  على  الجسم  حصول  من  التأكد  أجل  من 
األطعمة  ومن  يحتاجها،  التي  الغذائية  العناصر 
المقترحة من أجل تحسين صحة الشعر مثال ذلك 
الخضار الورقية داكنة اللون من أجل الحصول 
على الحديد وفيتامين ج، البطاطا الحلوة والجزر؛ 
للحصول  البيض  البيتاكاروتين،  على  للحصول 

على فيتامين د، و 
األسماك للحصول 

على أوميغا 3 والمغنيسيوم. 
 • ترطيب الشعر يُسبّب الحمل تغيراً في نسيج 
عرضة  وأكثر  وهشاً  جافاً  يصبح  حيث  الشعر 
األعراض من خالل  تقليل هذه  ويمكن  للتكسر، 
وعدد  بالشامبو  الشعر  غسل  مرات  عدد  تقليل 
خالل  ومن  الشعر،  بمجفف  تجفيفه  مرات 
استخدام بلسم شعر جيد، باإلضافة إلى ضرورة 
معالجة الشعر بلطف لوقف التساقط؛ ألن التعامل 

العالجات  استخدام  الشعر من خالل  مع  القاسي 
الشعر،  ومجففات  األصباغ،  أو  الكيميائية، 
ومكواة تنعيم الشعر المجّعد يومياً يسبب تكسره 

وبالتالي يصبح خفيفاً.
 •  نصائح أخرى لوقف تساقط الشعر يمكن وقف 
تساقط الشعر بعد الوالدة من خالل إتباع النصائح 

اآلتية: 

 • تجنب عمل الجدائل، والضفائر، وشد الشعر، 
أو سحبه. 

الفالفونويد   بمركبات  غنية  حمية  تناول   •  
ومضادات األكسدة التي توفر الحماية لبصيالت 

الشعر وتشجع نموها.
 •  استخدام الشامبو والبلسم الذي يحتوي على 

البيوتين والسليكا

  حياة م�سباحي

للتخلص  اآلتية  الطرق  اتبعي   
من الحفاظ وهي:

صغير  مرحاض  شراء   •  
االستخدام  سهلة  ألنّه  للطفل، 

ومناسب لحجمه الصغير.
سهلة  كلمات  الطفل  تعليم    •  
عندما يريد أن يقضي حاجته في 
اإلخراج ومرافقته إلى الحمام. 

للحمام  الطفل  مرافقة  عند   •  
يجب الّطلب من الطفل الجلوس 
الصغير  المرحاض  مقعد  على 
وتشجيعه  لدقائق  حفاظة  بدون 

على اإلخراج.
للذهاب  الطفل  تشجيع    •  
وجبة  كّل  بعد  المقعد  واستخدام 
وبالتّالي  الحاجة  وعند  طعام 
بقضاء  والّشعور  الّرغبة  يدرك 

حاجته.
 •  منح الطفل االستقاللية بتخليصه من الحفاظة أثناء تجوله في المنزل، وتشجيعه إلى الّذهاب واستخدام 

الحمام.
 •  يجب إيقاظ الّطفل أثناء فترة الليل أو في منتصف الليل حتى يقضي حاجته، ومن المهم قبل النّوم عدم 

إعطاء الّطفل الكثير من الّسوائل، وإبقاء المقعد بجانب الّسرير.

 طرق الح�سول على 

خدوٍد وردّية 

جمال 

ور�ساقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

النفسيون  األطباء  ينصح    
بفترة  باالستمتاع  الحوامل 
األسباب  وتجنب  الحمل، 
الضغوط  إلى  المؤدية 
أم  العمل  في  النفسية، سواًء 
للحفاظ  وذلك  المنزل،  في 
على صحتها وصحة جنينها 
أيضاً، ويكون ذلك من خالل 

إتباع اآلتي:
التامة،  النفسية  الراحة   •  
الذي  القلق  عن  واالبتعاد 
لديها،  النفسي  الضغط  يزيد 
فإذا شعرت بالخوف تستشير 

الطبيب المتابع لحملها.
 •  اإلكثار من القراءة، فهي 
أحد العوامل المريحة لنفسية 

الحامل.
المعنوية من خالل تنشيطها  بالتمارين الرياضية الخفيفة، فهي ترفع الروح  القيام    • 

للدورة الدموية. 
 • التحدث مع الزوج أو األصدقاء أو األهل من مشاعر وأحاسيس تريح المزاج النفسي، 
وتخلص الحامل من الضغوط النفسية السيئة المدفونة في أعماقها مما يخفف حدة التوتر 

والقلق لديها. 
 • تدوين المشاعر الداخلية على دفتر صغير إذا لم تفضل الحامل التحدث بمشاعرها 

لآلخرين؛ للتخلص من التوتر النفسي بأكبر قدر ممكن. 
 • الشعور الدائم بالسعادة والفرح واالستمتاع بالوقت، فهذه المشاعر تريح نفسية الحامل 

وتقوي الجهاز المناعي وينشطه.

�سحتك

تدابير 

منزلية

 طرق تخلي�ص الطفل من احلفاظ

 الوقاية من ال�سغط 

النف�سي للحامل 

 عالج ت�ساقط ال�سعر 
بعد الوالدة

المنزل  سطح  إلى  الصعود  أحياناً  يصعب   
المياه  تسرب  مشكلة  لحل  الشتاء  فصل  خالل 
من هناك، وفي هذه الحالة يُمكن حل المشكلة 
إتباع  وذلك من خالل  مؤقتاً،  البيت  داخل  من 

الخطوات اآلتية:
• تحديد مكان التسرب في السقف من داخل  

البيت. 
• تسليط مصباح ضوء على أسفل السطح  

أمكان  أو  السطح  في  ثقوب  أّي  عن  بحثاً 
داكنة اللون بسبب الرطوبة.

اكتشافها   تّم  التي  التسرب  أماكن  تحديد    •
بقلم طباشير؛ من أجل العثور عليها بسرعة 

عند تصليح السطح بشكل دائم. 
• ترك المناطق الرطبة حتّى تجف ثّم وضع  

سكين  باستخدام  التسرب  من  واقية  رقعة 
المعجون بحيث تُغّطي الفتحة بشكل كامل.

من   أّي  لسّد  الغراء  بمسدس  االستعانة    •
واستخدام  السطح،  في  الموجودة  الثقوب 
لفرد  األصابع  أطراف  أو  المعجون  سكين 

الغراء على الثقوب وأماكن التسرب.
السطح  من  المياه  تسرب  مشكلة  لحل  أما 
مشكلة  لعالج  النصائح  من  عدد  إتباع  يُمكن 
اإلسمنتي، ومن هذه  السطح  المياه من  تسرب 

النصائح ما يأتي:

 •  البحث عن مصدر التسريب: وذلك عبر تفقد 
جميع أجزاء سطح بحثاً عن أّي تجمعات للمياه، 
الصرف  وأنابيب  السباكة،  خطوط  وتفحص 

الصحي، وجوانب المبنى.
 •  تعبئة الشقوق: لتعبئة الشقوق يُراعى توافر 
التمهيدي،  األسقف  وطالء  اإلسمنت،  مالط 
ومانع التسرب، والبدء بتنظيف السطح بالكامل، 
للتخلّص من  الضغط  بغسالة  االستعانة  ويُمكن 
ثّم تعبئة  كافة األوساخ والكتل الحجرية عليه، 
اإلسمنت،  بمالط  المتضررة  والثقوب  الشقوق 
ثّم تغطيته بطالء األسقف التمهيدي وتركه حتّى 
هذه  على  التسرب  مانع  فرد  ثّم  تماماً،  يجف 

األماكن.
الضروري  من  بانتظام:  السطح  صيانة    •  
إجراء صيانة للسطح مّرتين على األقل في كّل 
عام، و في حال عدم امتالك الخبرة الكافية لذلك 
يُمكن االستعانة بفني محترف في أعمال صيانة 
مخاوف  أّي  عن  وإعالمه  والمباني،  األسطح 

متعلقة باألسطح كي يقوم بمعالجتها.

للحصول على خدود وردية هنالك العديد من الطرق السهلة من أهمها:
ير يُمكن الحصول على خدوٍد ورديّة بسهولة إذا تمَّ تقِشير الوجه   • التقشِّ
بانتظام، وعند القيام بذلك ال بُدَّ من التركيز على عظام الخدود إلزالة 
ولذلك  البشرة غامقاً،  لون  في جعل  تتسبّب  فهي  الميّتة عنها،  الخاليا 
تُصبح  أن  إلى  بالتحديد  والخدود  البشرة  تقِشير  على  المواظبة  يجب 

الخدود ورديّة.
يُساعد على جعل  للخدود  ُمميّز  تمريٍن  بمثابة  ذلك  الخدود  تدليك    •  
دائريّة، وبذلك  الوجه بحركٍة  تدليك  التدليك يجب  لونها وردّي، وعند 
وجعلها  الخدود  إلى  للوصول  وتحفيزها  الدَّمويّة  الدَّورة  تنشيط  سيتّم 

ورديّة اللَّون.
 •  الغسل هذا روتين يومّي بسيطة يُمكن للجميع بل يجب على الجميع 
القيام به، مع التركيز على عمليّة الشطف، وذلك بشطف الوجه بالماء 
الدَّورة  ويُحفّز  المسامات  إلى  السيئة  المواد  دخول  يمنع  مما  الدافئ 

الدَّمويّة، ويُساعد على جعل الخدود ورديّة.
 •  الُسكر هذه طريقة رائعة وبسيطة للحصول على خدود ورديّة، وذلك 
ة ثالث دقائق، ثُمَّ شطفها بالماء،  بتدليك الُسكر على الخدود الرطبة لُمدَّ

ة أسبوعيّاً. ويجب القيام بهذه العمليّة مرَّ

فعله هو غمر  الوجه، وُكل ما يجب  تأثير سحرّي على  له  الخّل    •  
قطعة من الُقطن في الخّل، وتمرير الُقطن على الخدود، وترك الخّل إلى 

ة أسبوع كي تظهر النتيجة. أن يجف، ويجب تكرار هذه الطريقة لُمدَّ
 •  الفواكه إنَّ استخدام الفواكه ذات اللَّون الوردّي أو األحمر سيُساعد 
على إعطاء الخدود لوناً ورديّاً المعاً، وذلك من خالل وضع وتدليك 
الخدود بمعجون مصنوع من التوت مثاًل، وبذلك ستحُصل السيدة على 

خدود ورديّة ونظيفة وُمنتعشة.
 •  الحمية الغذائيّة المتوازنة أي أن تحتوي الحمية على الفيتامينات، 
والفواكه  الُمغذيّة،  العناصر  من  وغيرها  والبروتينات،  والمعادن، 
ازجة كالبطيخ، والدراق، والطماطم تُساعد في تحسين لون البشرة  الطَّ

بطريقة صّحيّة.
 •  ُشرب الماء من الُمهّم الُمحافظة على السوائل في الجسم، فعدا عن 
فوائد الماء األخرى لألجزاء الداخليّة منه، فإنَُّه أيضاً ُمفيد لصّحة البشرة 
ونضارتها، وإلعطاء الخدود لوناً ورديّاً رائعاً، ولذلك يجب الحرص 
على ُشرب ثمانية أكواب من الماء إلنعاش وترطيب الجسم، وإلخراج 

المواد الضاّرة منه.



الوكاالت

تغنى بيب غوارديوال، مدرب مانشستر 
سيتي، بتتويج فريقه بلقب البريميرليغ، 

عقب التغلب على أستون فيال، واعترف 
بقوة منافسه ليفربول الذي ظل يطارده إلى 

غاية الدقائق األخيرة من عمر البطولة 
اإلنجليزية.

وقال غوارديوال في تصريحات بعد المباراة 
لشبكة "سكاي سبورتس": "دائما ما تكون 

المواجهة األخيرة خاصة ومليئة بالمشاعر، 
أستون فيال قدم كل شيء، والهدف األول 

غير كل األمور، وكان علينا التعامل معه”.
وأضاف: "نحن أساطير، عندما تتوج 

بلقب الدوري في هذا البلد 4 مرات في 
6 مواسم، فهذا يعني أن هؤالء الالعبين 

لهم خصوصية، وسيتم تذكرنا، الفوز على 
ملعبك وأمام جماهيرك هو أفضل شيء.. 
في اللحظة التي عادلنا فيها النتيجة، كان 
لدينا شعور بأننا سنسجل الهدف الثالث”.

وواصل: "حجم اإلنجاز مرتبط بحجم 
منافسنا، وبدوري لم أشاهد فريقا مثل 

ليفربول في حياتي، تهانينا لهم، فهم جعلونا 
فريقا أفضل وأفضل كل أسبوع، ليس لدي 
الطاقة أو الرغبة للتفكير في الموسم المقبل 

االن.. نحن أبطال مرة أخرى".
كما سخر غوارديوال من نادي ريال 

مدريد اإلسباني، بعد التتويج بلقب الدوري 
اإلنجليزي بطريقة درامية، حيث كان 

الفريق السماوي متأخرا 0-2، حتى الدقيقة 
76، قبل أن يسجل 3 أهداف في 5 دقائق، 

وينجح في خطف اللقب من ليفربول.
غوارديوال علق على هذا السيناريو في 

تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينغ 
نيوز" البريطانية، حيث قال: "اتصلت 

بريال مدريد، وقد منحوني نصيحة جيدة”، 
في إشارة لهزيمته أمام ريال مدريد 3-1، 
قبل نحو أسبوعين، في إياب الدور نصف 
النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتلقي 

فريقه لهدفين في الوقت بدل الضائع، بعدما 
كان متقدما بهدف يكفيه للتأهل، مضيفا: 

"ليس هناك شرح لما حدث في مدريد، وال 
شرح لما حدث هنا، هذه دفعة، في بعض 

األحيان يكون من الجيد أن تعيش هذا النوع 
من المواقف"
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غو�رديوال يوؤكد �أنه لم يقابل مناف�صا مثل ليفربول وي�صرح:

 "نحن اأ�س�طير والتتويج ب�أربعة 
بطوالت يعني اأننا نملك الخ�صو�صية"

بعد �لجولة �لختامية للبرومييرليغ

 �صالح يت�صلم جائزتي الهداف
 واالأكثر �صناعة لالأهداف

 
استلم النجم المصري 
محمد صالح هداف 

ليفربول جائزتين رفيعتين 
عقب نهاية المباراة التي 

تغلب فيها فريقه على 
وولفرهامبتون 3-1 في 
الجولة الختامية لبطولة 

الدوري اإلنجليزي 
الممتاز.

وتسلم صالح جائزة 
الحذاء الذهبي، التي تمنح 

لهداف "البريميرليغ"، 
بعدما تقاسمها مع الكوري 

الجنوبي هيونغ مين سون، الذي نال جائزة مماثلة أيضا عقب مواجهة فريقه 
توتنهام مع نورويتش، وسجل كل من النجمين 23 هدفا في الدوري هذا الموسم.
كما استلم النجم المصري جائزة ثانية لكونه الالعب األكثر صناعة لألهداف في 

"البريميرليغ" هذا الموسم، برصيد 13 تمريرة حاسمة.
الوكاالت

�أهدى لقب �لكالت�صيو لروح وكيل �أعماله �لمتوفي موؤخر�

اإبراهيموفيت�ش يحتفل على طريقته 
بتتويج ميالن بالدوري االإيطالي

 
احتفل النجم السويدي 

المخضرم زلتان 
إبراهيموفيتش على 

طريقته الخاصة بتتويج 
فريقه ميالن بلقب 

الدوري اإليطالي لكرة 
القدم.

وتوج فريق ميالن بلقب 
بطولة الدوري اإليطالي 

"الكالتشيو"، للمرة األولى 
منذ العام 2011، بعد 

فوزه أمس بثالثية نظيفة 
على مضيفه ساسولو، في الجولة الـ38 األخيرة من مسابقة الدوري.

وظهر إبراهيموفيتش في احتفاالت فريقه بلقب "االسكوديتو"، وهو يدخن السيجار 
ويسير باتجاه المنصة، وفي خطوة نبيلة، أهدى إبراهيموفيتش، هذا اللقب، لروح 

وكيل أعماله مينو رايوال، الذي توفي مؤخرا عن عمر ناهز 54 عاما.
وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميالن بنهاية هذا الموسم، ولم يحدد المهاجم ما إذا 

كان سيبقى داخل صفوف "الروسونيري" من عدمه في الموسم المقبل.
الوكاالت

�أبدى �صعادته بالبقاء في �لعا�صمة �لفرن�صية

مبابي يوجه ر�صالة لريال مدريد بعد 
تجديد عقده مع البي اأ�ش جي

 

وجه المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، رسالة إلى نادي ريال مدريد بعدما 
فشلت محاوالته لضمه في الفترة الماضية، إذ فضل الالعب تجديد عقده مع فريقه 

باريس سان جيرمان.
وكتب مبابي في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "أنا سعيد للغاية 
لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت ونشأت وترعرعت فيه”، وأضاف: 
"أود شكر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة واالمتياز 

الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة، أعلم خيبة أملهم”.
وأكد "سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا )ضد 
ليفربول السبت المقبل(، سأشاهده في منزلي في باريس”، وأكمل مبابي: "أنا 

مقتنع بأنه يمكنني االستمرار في النمو في ناد يقدم أفضل ما لديه )باريس سان 
جيرمان(”.

ولوقت طويل، كان من الواضح أن مبابي بصدد الرحيل عن سان جيرمان بنهاية 
تعاقده في جوان  المقبل، وأنه سيوقع مع ريال مدريد، ولكنه فاجأ الجميع السبت 

الماضي، بتجديد عقده مع سان جيرمان حتى صيف العام 2025.
الوكاالت

بعد �صرقة ميد�لية مدرب ميالن 

�لذهبية، ر�بطة �لدوري �الإيطالي ترد

"ال تقلـــــق يا بيولي 
�صنعطيك ميداليـــــة 
اأخـــــرى غـــــــــدا"

 
تعرض ستيفانو بيولي مدرب ميالن لحادث سرقة 

غريب خالل احتفاالته مع الفريق بتحقيقه لقب 
الدوري اإليطالي.

وحسم ميالن تتويجه بالدوري اإليطالي للمرة األولى 
خالل 11 عاما إثر فوزه على ساسولو 3-0 مساء 

اول أمس في المرحلة الـ38 واألخيرة من المسابقة، 
حيث فاز بالصدارة برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين 

أمام إنتر صاحب المركز الثاني.
وأعلن ستيفانو بيولي أن ميدالية التتويج الخاصة 

به سرقت خالل مراسم تتويج الفريق بلقب الدوري 
اإليطالي، وقال بيولي في تصريحات نشرتها صحيفة 
"ال ريبوبليكا" اإليطالي: "لقد انتزعوا ميداليتي خالل 
االحتفاالت، أطالب بالمساعدة في استرداد الميدالية، 

هي الوحيدة التي أملكها”.
وبعد إعالن بيولي عن هذه الواقعة الغريبة، ردت 
رابطة الدوري اإليطالي، عبر الحساب الرسمي 

للكالتشيو بموقع التواصل االجتماعي "تويتر"، قائلة: 
"ال تقلق بيولي، سنعطيك ميدالية مرة أخرى غدا”.
ولعب بيولي صاحب الـ56 عاما دورا بارزا هذا 
الموسم في قيادة ميالن للتتويج متفوقا على إنتر، 

الفريق األسبق للمدرب اإليطالي، الذي حقق رفقة 
"الروسونيري" أول لقب كبير في تاريخه.

الوكاالت

قدم مدرب ليفربول يورغن كلوب، التهنئة لمانشستر سيتي ومدربه بيب 
غوارديوال ، على إحراز لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز، بعد الفوز المثير 

للسيتي على أستون فيال 3-2 في اليوم األخير من المسابقة.
 وكان ليفربول بحاجة إلى تعثر سيتي مقابل فوزه على وولفرهامبتون، لكن 
أستون فيال، لم يستطع الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين، ليخسر اللقاء، في 

وقت فاز فيه ليفربول 3-1 بالتوقيت ذاته، ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن البطل 
المتوج.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تهانينا لمان سيتي 
وبيب غوارديوال، شكرا ألستون فيال وكذلك وولفرهامبتون على تقديم 

مباراتين جيدتين”.
وأضاف: "ليست هذه هي النتيجة التي أردناها، لقد كانت متقلبة بعض الشيء، 
ال أعرف النتائج بالضبط لكنني أعلم أنهم "أستون فيال" كانوا متقدمين 1-0 ثم 

تقدموا 2-0 أيضا، بالطبع هناك خيبة أمل في الوقت الحالي هنا أيضا”.
 وتابع: "إذا كانت النتيجة 5-0 أمام سيتي بعد 10 دقائق، فهذه مجرد مباراة 

عادية بالنسبة لنا. لم تكن أفضل مباراة لنا أيضا، لكنها كانت جيدة، 92 نقطة 
ال تصدق على اإلطالق، أردنا كل شيء، لكن االن األمور على ما يرام، 

المركز الثاني قصة حياتي، مازلت صاحب الرقم القياسي بأعلى حصيلة من 
النقاط دون التتويج، تحتاج إلى الحصول على نقاط أكثر من أي فريق اخر، 

لكننا لم نفعل ذلك”.
وأردف: "ال يمكنك أن تفعل أكثر من تقديم أفضل ما لديك وهذا ما فعله 
الشبان مرة أخرى، لقد طاردنا أفضل فريق في العالم، وهذا أمر خاص 

للغاية، سنبني فريقا مرة أخرى ونعود”.
 وعن إصابة تياغو ألكانتارا الذي خرج بين شوطي اللقاء، قال كلوب: "أعتقد 

أنه سيغيب عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكني ال أعرف، إنه 
يعرج، لذلك ربما ال يكون ذلك أفضل إشارة".

الوكاالت

رياضي

كلوب يهنيء مان�صي�صتر �صيتي ومدربه غو�رديوال ويوؤكد



 محرز يعادل �إنجاز دروغبا 

�لتاريخي في �لبرومييرليغ وي�ؤكد

 "�سنكون هنا المو�سم القادم من جديد 
من اأجل الح�سول على اللقب مرة اأخرى"

 
عبر الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي عن 

سعادته بتحقيق لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز، وفخره بالمشوار الذي قدمه 
النادي األزرق السماوي، في الوقت الذي تمكن فيه من بلغو الرقم القياسي ألكثر 

الالعبين األفارقة المتوجين بلقب البرومييرليغ البالغ أربعة ألقاب.
وقال محرز في تصريحات ل"كنال بالس": "نملك فريقا كبيرا، في كل مرة 

نكون متأخرين في النتيجة نعود ونفوز، وفي النهاية نلنا اللقب”.
وأضاف: "ليفربول فريق جنوني وممتاز، أعلم جيدا أنهم سئموا منا، لو لم نكن 

هنا، لفازوا بكل األلقاب كل سنة، لكننا هنا ولن نستسلم أبدا، حتى في دوري 
األبطال، وصلنا إلى نصف النهائي، لكننا خسرنا، والجميع يعلم أننا نستحق 

التأهل إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم".
من ناحية أخرى، منح صاحب القدم اليسرى تلميحا بخصوص مستقبله مع 

"السكاي بلوز"، وهو الذي لم يجدد عقده مع الفريق رغم نهايته بنهاية الموسم 
المقبل، وقال: "سنكون هنا الموسم القادم من جديد من أجل الحصول على اللقب 

مرة أخرى، ولن نهدره في النسخة القادمة”.
كما حقق النجم الجزائري إنجازا تاريخيا، بعد تتويج فريقه بلقب البريميرليغ 

لموسم 2022/2021، حيث يعد هذا اللقب هو الرابع في مسيرة محرز بالدوري 
اإلنجليزي الممتاز، ليعادل الرقم القياسي لإليفواري ديدييه دروغبا، أسطورة 

تشيلسي، كأكثر العب إفريقي تتويجا بالبطولة.
وحقق محرز ألقابه األربعة مع ليستر سيتي )2016/2015( ومانشستر سيتي 

.)2022/2021 - 2021/2020 - 2019/2018(
ق.ر

��ضتنكرت ما �عتبرته حملة ممنهجة �ضد �لفريق

اإدارة مولودية الجزائر تلوح باللجوء 
للقانون لمعاقبة المحر�سين

 

استنكرت إدارة مولودية الجزائر، الخطابات التحريضية بحقها والدعوة 
للعنف بدعوى االنتقاد، والتي يتم بثُها عبر بعض القنوات التلفزيونية، في 

رد على العديد من األطراف التي حاولت التصعيد ضد مسؤولي العميد في 
اآلونة األخيرة.

وأصدر مجلس اإلدارة، أمس، بيانا، جاء فيه: "التزاما بالقيم والمبادئ التي 
تأسس عليها نادي مولودية الجزائر، يستنكر مجلس اإلدارة ما يتم بثه عبر 

بعض القنوات خطابات التحريضية والدعوة المبطنة للعنف بدعوى النقد 
وإبداء الرأي”.

وحذر ذات المصدر من خطورة ما يتم تداوله ضد إدارة الفريق: "الخطابات 
التحريضية تنذر باالنزالقات التي ال تحمد عقباها، وقد بدأت مالمحها 

بأعمال الشغب بعد مباراة الديربي ورشق حافلة الفريق في المباراة األخيرة"
وأضاف بيان العميد أن مثل تلك التصرفات المعزولة ال ترتبط بأي شكل من 

األشكال بأخالق المناصر الوفي أللوان فريقه: "إن هذه التصرفات الشنيعة 
والمعزولة، ال تمت بصلة ألخالق مناصري الفريق، ولن تؤثر على مبادئ 

الجمهور بل تؤثر على مستوى الفريق"
ولوحت إدارة المولودية العاصمية باللجوء لألساليب القانوية، من أجل 
معاقبة كل من تخول له نفسه التحريض على النادي والعبيه ومختلف 

طواقمه: "نادي مولودية الجزائر، يحتفظ بكل ما يخوله له القانون، ولن 
يتراجع التخاذ التدابير الضرورية في ذلك، تلتزم إدارة العميد أنها لن تدخر 
أي جهد لالرتقاء بفريقنا، وكذلك إسعاد الجمهور وفق أخالقيات الرياضة".

ق.ر
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يطالب الكثيرون من عشاق المنتخب 
الوطني من الناخب الوطني جمال 
بلماضي بإعادة النظر في إقصاء 

الدولي الجزائري أندي ديلور، 
ومنحه فرصة ثانية، وهذا بعدما 
اعترف بخطئه في وقت سابق، 

خاصة وأن الخضر بحاجة لخدماته 
بعد تألقه مع ناديه نيس الفرنسي في 

اآلونة األخيرة، وتراجع مستوى 
الثنائي بغداد بونجاح وإسالم 

سليماني.
وأكد معظم الداعمين لعودة ديلور 
ان بلماضي كان على حق بإبعاده 

عن التشكيلة في وقت سابق، نظرا 
الن الالعب أخطئ في حق المنتخب 
الوطني، لكنهم يرون أن عودته اآلن 
أصبحت ضرورية لحاجة المنتخب 
لخدماته، كونه يمر بفترة جيدة في 
مشواره بإمكانها أن تمنح اإلضافة 

الالزمة لمحاربي الصحراء.
وتأتي مطالبة بعض أنصار الخضر 

من الناخب الوطني الصفح عن 
ديلور بعدما اعترف األخير بخطئه، 
وقدم اعتذاراته بطريقة غير مباشرة، 

حيث بقي دائما يؤكد ارتباطه 
بالجزائر والمنتخب الوطني ولم يفقد 

األمل في إمكانية العودة واستعادة ثقة 
بلماضي.

وقدم المهتمون بالقضية عددا من 

األمثلة عن صفح المدربين على 
العبيهم، ويتقدمهم قضية المدرب 

الفرنسي ديدييه ديشان مع كريم 
بن زيمة، حيث أنه وبعد جفاء دام 

سنوات، عاد نجم ريال مدريد وساهم 
في فوز فرنسا بكأس أوروبا لألمم، 
يضاف إليه المشكل الذي حدث بين 
النجم زالتان ابراهيموفيتش ومدرب 

السويد إيديرسون، وتمكنا من طي 
الصفحة بعد خمس سنوات وعاد إبرا 
لمنتخب بالده، وفي األخير، القبضة 

الحديدية التي كانت بين المدرب 
البوسني وحيد حاليلوزيتش والعب 
المنتخب المغربي نصير مزراوي 

اللذان تصالحا األسبوع الماضي في 
أمستردام رغم كل ما حدث بينهما 
من مشاكل وحرب كالمية دفعت 
الالعب إلعالن اعتزاله، وجميع 
المؤشرات توحي بعودته لتدعيم 
أسود األطلس قبل مونديال قطر.

رف�ض �الحتفال بالخمر بعد �لتت�يج بالكالت�ضي�

بن نا�سر يعبر عن فخره بالفوز بالبطولة 
ويعد بموا�سلة التاألق مع ميالن

 

عبر النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن سعادته الكبيرة عقب 
تتويجه بلقب الدوري االيطالي للمرة األولى في تاريخه، في الوقت الذي لقت 

الالعب األنظار حين رفض االحتفال بالمشروبات الكحولية.
وتوج بن ناصر بلقب البطولة اإليطالية، ليكون أول العب جزائري يحرز هذا 
اللقب، وهذا عقب الفوز أمام المضيف ساسولو في الجولة 38 واألخيرة بثالثية 

كاملة دون رد بملعب مابي.
ونشر متوسط ميدان الخضر صورة مركبة له على حسابه الرسمي في موقع 

التواصل االجتماعي "تويتر" أول أمس، وأرفقها بعبارة "أبطال إيطاليا" كتبت 
باإليطالية، واعدا بمزيد من التألق مع الروسونيري مستقبال، ما يعني أنه في 

الطريق الصحيح لتجديد عقده والبقاء مع النادي لفترة إضافية.
ورفض النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، االحتفال بالمشروبات 
الكحولية بعد التتويج بالدوري االيطالي ألول مرة في تاريخه، أشار لزمالئه 

خالل االحتفاالت على أرضية الميدان بعدم رشه بالخمر باعتبار أنه مسلم.
وتناقلت العديد من المواقع اإلعالمية الرياضية فيديوهات لنجم المنتخب الوطني 

وهو يرفض التعرض للمشروبات الكحولية، وصنعت هذه الخرجة الحدث 
مواقع التواصل االجتماعي ن حيث عبر الجزائريون عن افتخارهم بالعب 

ميالن، وتأكيدهم لدعمه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني.
ق.ر

بعد �عتر�فه بخطئه �تجاه �لخ�ضر وتاألقه مع ني�ض �لفرن�ضي

 مطالب جماهيرية من بلما�سي 
لل�سفح عن ديلور ومنحه فر�سة ثانية

وجه ميلوتين سريدويفيتش مدرب المنتخب 
األوغندي لكرة القدم، الدعوة إلى 33 العبا، 

تأهبا لِخوض مقابلَتين رسميَتين، لحساب 
تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2023 التي 
ستجرى في كوت ديفوار، إحداهما ضد 

منتخبنا الوطني والثنية ضد النيجر.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره االوغندي 
ِبالملعب األولمبي الجديد لمدينة وهران، مساء 
الـ 4 من جوان المقبل، لحساب الجولة األولى 
من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ضمن 

فوج يضم أيضا منتخَبي تنزانيا والنيجر.
وقال اتحاد أوغندا لِكرة القدم في بيان له، إن 
القائمة أولية، وسيلجأ الناخب الوطني المحلي 

ميلوتين سريدويفيتش إلى تقليصها الحقا، 
مشيرا إلى أن الالعبين يكونون قد دخلوا في 

تربص مغلق بداية من نهار أمس.
ق.ر

�لمدرب �ضريدويفيت�ض ��ضتدعى 33 العبا

اأوغندا تدخل ترب�سا مغلقا تح�سيرا لمواجهة الخ�سر

بعد �لت�ضاور مع �ل�ضلطات �لعم�مية

الرابطة توؤجل مباراة الكاأ�س 
الممتازة لتاريخ الحق

 

أعلنت الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة الكأس 
الممتازة، الخاصة بموسم 2021-2020.

وكشفت الرابطة في بيان لها، نشرته أول أمس، عبر موقعها 
الرسمي، أن التاريخ الجديد لنهائي السوبر الذي سيجمع بين شبيبة 

القبائل وشباب بلوزداد، سيتم تحديده في وقت الحق.
وجاء في البيان أن تاريخ المباراة سيتم تحديده بعد التشاور مع 

السلطات العمومية، بعد أن كان من المقرر أن تلعب يوم 17 جوان 
المقبل.

وكانت إدارة شبيبة القبائل، قد أصدرت بيانا منذ أيام تطالب فيه 
بموعد إجراء المباراة، حتى يتسنى لها ضبط التحضيرات الخاصة 

بها.
ق.ر

رياضي
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وخالل هذا اللقاء الذي احتضنه المعهد الفالحي 
المتوسطي بتيميمون بإشراف رئيس المرصد الوطني 

للمجتمع المدني, عبد الرحمان حمزاوي, في اليوم 
الثاني واألخير من زيارته للوالية, أكد متدخلون من 

ممثلي فعاليات المجتمع المدني من مختلف جهات والية 
تيميمون, أن المجتمع المدني يشكل بمختلف مكوناته 
رهانا واقعيا لتحقيق التنمية الشاملة في عهد الجزائر 
الجديدة, وهو الدور الذي ثمنته السلطات العليا للبالد 

بدسترة دور المجتمع المدني واستحداث هذه الهيئة 
االستشارية.

وفي ذات السياق, دعا ممثلو الجمعيات خالل ورشات 
هذا اللقاء إلى إعادة النظر في أساليب تسيير هذه 

الجمعيات و جعلها تنظيمات منتجة و مساهمة في 
التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية.وفي الشأن ذاته, أجمع 

الحضور أيضا أن المجتمع المدني مطالب بالتجند 
للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه الجزائر من 
خالل التالحم بين الجميع لصون الوطن و وحدته و 

مقوماته.
وفي هذا الجانب, تم التنويه بأهمية اإلستثمار في تكوين 

العنصر البشري و ابتكار برامج تمويلية لنشاطات 
الجمعيات حتى ال تبقى "عبئا" في تمويلها على 

السلطات العمومية. واقترحوا أيضا إستحداث لجنة 
تنسيق مشتركة تضم ممثلين عن الجمعيات والسلطات 

العمومية من أجل التوصل إلى توافق في وجهات النظر 
حول أولويات اهتمامات التنمية المحلية, إلى جانب 
اقتراح أيضا ما سموه ب "ميثاق خاص" بأخالقيات 

المجتمع المدني حتى ال يتم –حسبهم استغالل النشاط 
الجمعوي "ألغراض خاصة أو فئوية.”

وتوجت ورشات هذا اللقاء بتوصيات تصب في اتجاه 
تحقيق النجاعة في العمل الجمعوي وتعزيز الشراكة 
مع السلطات العمومية, وهي التوصيات التي سترفع 

إلى الجلسات الوطنية المرتقبة.ويتوخى من خالل 
هذه اللقاءات إلى اعتماد مقاربة جديدة لترقية نشاط 

المجتمع المدني, حتى يكون قوة اقتراح تساهم في تقديم 
واالنشغاالت انطالقا حلول عملية لمختلف التحديات 

من استغالل الخبرات والكفاءات التي يتوفر عليها 
النسيج الجمعوي في شتى المجاالت, مثلما أكد في 

تدخله رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد 
الرحمان حمزاوي. وتندرج هذه الندوة الوالئية ضمن 

سلسلة اللقاءات التحضيرية للجلسات الوطنية حول 
المجتمع المدني التي يترقب تنظيمها خالل الثالثي 

األخير من السنة الجارية, وفق ذات المسؤول.

  افتتح أمس معرض للصناعة التقليدية والحرف على 
مستوى ميناء سيدي فرج )غرب الجزائر العاصمة( 

ويدوم الى غاية 28 ماي الحالي بمشاركة حرفيين من 
مختلف واليات الوطن.وبالمناسبة, أوضح المدير العام 
للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف, عبد الكريم 
بركي, في تصريح لوأج, ان هذا المعرض الذي يعرف 

مشاركة 43 حرفيا من مختلف واليات الوطن, يعد 
فرصة للعارضين "لتسويق منتجاتهم والترويج لها بعد 

ركود في النشاط دام أزيد من سنتين جراء انتشار وباء 
كورونا.”

وأضاف أنه تم اتخاذ "االجراءات الالزمة" إلنجاح 
هذه التظاهرة من خالل وضع 38 خيمة صغيرة تحت 
تصرف الحرفيين لعرض منتجاتهم المتنوعة التي تعبر 
--مثلما قال-- عن "التراث التقليدي االصيل", باإلضافة 

الى إضفاء "حركية جديدة" على النشاط الحرفي, 
خاصة وأن هذا المعرض يأتي قبل أسابيع قليلة من 

انطالق موسم االصطياف.واشار بركي الى أن مثل 
هذه التظاهرات ستتواصل على مستوى ميناء سيدي 
فرج وكل المدن الساحلية االخرى على مدار موسم 

االصطياف.من جهة اخرى, كشف ذات المسؤول عن 
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الحرفيين بهدف "تطوير 

االبداع واالبتكار وتحقيق الجودة في المنتوج للتمكن في 
دخول المنافسة عبر االسواق الوطنية والدولية.”

ف.م

 ذكرت با�سرتاتيجية 

قطاع الت�سامن الوطني يف 

جمال مر�فقة �ملر�أة

 كريكـــــــــو ت�شيــــــد
  بانخر�ط �ملر�أة يف جميع
  �مليادين وم�شاهمتهــــــا 
يف �لتنمية �لوطنيــــــة

   
أشادت وزيرة التضامن الوطني واألسرة 

وقضايا المرأة, كوثر كريكو, أمس، بالجزائر 
العاصمة, بانخراط المرأة في جميع الميادين, 

سيما في سلك األمن الوطني, ومساهمتها 
كعنصر فعال في الدفع بعجلة التنمية الوطنية.

وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة 
التي قادتها إلى المدرسة العليا للشرطة "علي 

تونسي", حيث كانت مرفوقة بالمدير العام 
لألمن الوطني, فريد بن الشيخ, أكدت كريكو 

أن زيارتها تهدف إلى االطالع على مدى 
تواجد المرأة في مختلف مجاالت وتخصصات 

سلك األمن الوطني, باعتبار المرأة عنصرا 
فعاال في بناء وتنمية البالد في شتى الميادين.

وفي ذات السياق, ذكرت الوزيرة باستراتيجية 
قطاع التضامن الوطني في مجال مرافقة 

المرأة و تشجيعها على ولوج جميع الميادين 
لتساهم في الدفع بعجلة التنمية الوطنية. 

وبعين المكان, طافت الوزيرة ببعض قاعات 
ومكاتب المدرسة, أين قدمت لها شروحات 

حول العمل بها, حيث أعربت عن "افتخارها 
بانخراط المرأة في مختلف تخصصات سلك 

األمن الوطني.«ومن جهة أخرى, قامت 
السيدة كريكو بزيارة إلى مديرية الشرطة 

القضائية, أين اطلعت على بعض نشاطات 
ومهام المديرية, على غرار دور مكتب حماية 

األشخاص الهشة وكذا مهام نيابة مديرية 
الشرطة العلمية والتقنية.

ف.م

إشـهـــار

ع.ط
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خالل �لندوة �لوالئية �لتي نظمها �ملر�صد �لوطني للمجتمع �ملدين

خرباء يوؤكدون االرتقاء بالعمل اجلمعوي  
لك�شب رهان ال�شراكة يف التنمية ال�شاملة

�أبرز م�صاركون يف ندوة والئية نظمت �أم�س بوالية تيميمون �أهمية �الإرتقاء بالعمل �جلمعوي لك�صب رهان 

�ل�صر�كة �لفعلية يف �لتنمية �ل�صاملة.

يدوم �ىل غاية 28 ماي �حلايل مب�صاركة حرفيني من خمتلف واليات �لوطن

افتتاح معر�ض لل�شناعة التقليدية واحلرف مبيناء �شيدي فرج باجلزائر العا�شمة
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الثقافي

  بعث رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون ، مساء أمس األول، 
رسالة تعزية لعائلة الفنانة المرحومة شافية بوذراع، حملت في نصها، 
إلى عائلة الفنانة المرحومة شافية بوذراع، تلّقيُت ببالغ التأثّر نبأ وفاة 

الـمغفور لها بإذن ربّـها، الفنّــانة المرحومــة شافية بوذراع، وقْد َفارَقتنا 
لتلقى هللاَ ولقاُؤُه َحّق.

  وأماَم هذا الـُمصاب الَجلل، فإنّنا نوّدُع كوكًبا أََفَل من سماِء الفّن 
الجزائرّي، وقد صَدَحت المرحومَة ُرفقَة ثلٍّة من فنّاني الّرعيِل األّول 

للجزائر المستقلّة عبَر ُركِح المساِرِح، وافتتَحت بواكيَر اإلنتاج 
التّلفزيونّي والّسينمائّي، وكانت مثااًل ومدرَسًة ألجيال من الفنّانين، 

وَمبعًثا لالحترام من ُجمهور المتذّوقين على مّر سنوات طواٍل، فكانت 
“اللّة عيني” فنّانة بحقٍّ من طينة الفنّانين العالميين.

  وإذ نُسلُّم رًضا بقضاء هللا وقدرِه، فإنّني أعّزي األسرة الثّقافية والفنيّة 
عاّمة، وأهَل الفقيدِة خاّصة، سائاًل الـمولى عـّز وجــّل أن يتغّمدها 

بمشمول رحمـته، ويسكنها الفردوس من جنّاته، ويلهم الجميع جميل 
الّصبر والّسلوان، عّظم هللا أجركم وأحسَن عزاءُكم » إنّا هللِ وإنّا إليِه 

راِجُعون«.

  تركت شافية بوذراع التي ولدت في 
قسنطينة عام 1930، بصمتها في 
عالم السينما والتلفزيون، من خالل 

تناوب األدوار بين الشاشتين الصغيرة 
والكبيرة خالل مشوارها الفني الطويل 

الذي امتد ألكثر من أربعين عاما.
  توفيت الممثلة القديرة شافية 

بوذراع، إحدى الشخصيات البارزة 
في المسرح و السينما الجزائرية و 

التي تألقت في دور »اللة عيني« في 
مسلسل »الحريق« للمخرج مصطفى 
بديع، أمس األول، بالجزائر العاصمة 
عن عمر ناهز 92 سنة، حسبما علم 

لدى وزارة الثقافة و الفنون.
  وقد كشف المسلسل التلفزيوني 
»الحريق«، وهو العمل الضخم 

المقتبس من الرواية التي تحمل نفس 
االسم لمحمد ديب، إخراج مصطفى 

بديع، عن موهبة شافية بوذراع، 
واسمها الحقيقي عتيقة بوذراع، 
حيث اشتهرت بفضل شخصيتها 

الفريدة »اللة عيني« التي تركت 
بصمة متميزة لدى مشاهدي سنوات 

السبعينيات.
  خالل أربعة عقود، أدت شافية 

بوذراع أدوارا بارزة في فيلم »زواج 
موسى« للطيب مفتي، و »ليلى 

واآلخرون« لسيد علي مزيف، و 
»هروب مع حسن طيرو« لمصطفى 
بديع ، و »امرأة لولدي« لعلي غالم 
»و »مصاص دماء في الجنة« لعبد 
الكريم بهلول و »صرخة الرجال« 

لعكاشة تويتة و »الخارجون عن 
القانون« لرشيد بوشارب الذي أخذها 

إلى مهرجان كان السينمائي.
  وفي الشاشة الصغيرة، شاركت 

الممثلة في العديد من األعمال 
التلفزيونية الفرنسية على غرار »ال 

سيزيام غوش )اليسار السادس(« 
للمخرجة كلير بالنجيل و »لو 

سوكري دو إيليسا رايس )سر إليسا 
رايس(« للمخرج جاك اوتميزغين، 

و »الن كونطر لوتر )واحد ضد 
اآلخر(« للمخرج دومينيك بارون 
وكذا »جاست اليك وومن )تماما 

مثل المرأة(« و »لونور دو ما فامي 
)شرف عائلتي(« للمخرج رشيد 

بوشارب.
  أما في الفن الرابع، شاركت 

الراحلة، التي تقمصت دور األرملة 
في مسرحية »ترويض النمرة« 
للمسرح الوطني الجزائري، في 
مونولوغ من إخراج حميدة آيت 

الحاج حول وضعية المرأة.
   وتم تكريم الممثلة شافية بوذراع 
في العديد من المرات ال سيما من 
طرف المسرح الوطني الجزائري 

و مهرجان الفيلم العربي بوهران و 
مهرجان الفيلم بمسقط، وهذا اعترافا 
بموهبتها الكبيرة و المسيرة الحافلة 

لهذه الشخصية البارزة في الفن 
والثقافة الجزائرية التي كرست حياتها 

ومسيرتها خدمة للفن.

 »فرحة« عنوان فيلم روائي 
طويل، 92 دقيقة، استوحت المؤلفة 

والمخرجة األردنية دارين ساّلم 
أحداثه من قصص حقيقية عاشها 

الالجئون الفلسطينيون خالل أحداث 
النكبة، سمعتها من أمها وجدتها 

وشهود النكبة من الالجئين.
  أخفاها والدها عن عيون 

العصابات الصهيونية في »بيت 
المونة« )المطبخ( مخافة اغتصابها 

أو قتلها خالل مهاجمتهم لبيوت 
الفلسطينيين إبان نكبة عام 1948، 
وخالل أيام انقلبت أحالم »فرحة« 

ذات 14 سنة، رأسا على عقب 
بال دراسة وبال صديقات ومستقبل 

مجهول بانتظارها.
  لكن »فرحة« لم تكن وحيدة في 

مآسيها وأحزانها ومستقبلها المظلم، 
فهي تمثيل حقيقي آلالف الفتيات 

بعمرها شاهدن ذات األحداث 
وأصعب، فالقتل في كل مكان، 

والدماء تغمر األرض، والتهجير 
والترحيل والعويل حال العائالت 

الفلسطينية المشردة بفعل آلة القتل 
الصهيونية.

   ويروي الفيلم قصة فتاة تبلغ من 
العمر 14 عاما، يتغير حلمها من 
السعي للحصول على التعليم في 

المدينة، إلى البقاء على قيد الحياة 
في فلسطين عام 1948.

   وفاز الفيلم بجائزة لجنة 
التحكيم في الدورة 12 

من مهرجان مالمو للسينما 
 MALMO ARAB( العربية
FILM FESTIVAL(  في 

السويد، إضافة لعدد من الجوائز 
العربية والدولية، وعرض 
»فرحة« ألول مرة عالميا 

ضمن االختيار الرسمي للدورة 
46 لمهرجان تورنتو السينمائي 

 TORONTO( الدولي
 INTERNATIONAL FILM

FESTIVAL( عام 2021 
في كندا، وهو أحد أكبر وأهم 

المهرجانات السينمائية، واألكثر 
تنافسية في العالم، وعروض الفيلم 
مستمرة في المهرجانات العالمية 

والعربية.
حياة مصباحي

 رئي�س اجلمهورية ُيعزي يف وفاة الفنانة 

القديرة �شافية بوذراع

خلفت اإرثا فنيا و�شاركت كبار الفنانني

رحيل املمثلة القديرة 
�شافية بوذراع

ا�شتعاد اآالم النكبة

 »فرحة« يتوج بجائزة 
ماملو بال�شويد

يف اإطار الطبعة 17 ل�سهرات اأندل�سيات اجلزائر

جمعية »مزغنة« العا�شمية تطرب اجلمهور قاعة 
ابن زيدون

  نشطت الجمعية الثقافية »مزغنة« 
للموسيقى األندلسية، سهرة أمس األول، 

بالجزائر العاصمة، حفال موسيقيا في 
إطار الطبعة السابعة عشر لسهرات 

»أندلسيات الجزائر«، بقيادة المايسترو 
كمال بلخوجة.

  واستمتع جمهور قاعة ابن  خلدون، 
التي تحتضن هذه الحفالت، ولمدة ساعة 

تقريبا بأداء خمسين عازفا من الفرقة 
العاصمية، التي قدمت برنامجا ثريا 

بقيادة المايسترو كمال بلخوجة، الذي 
اختار عشرة مقاطع موسيقية من »نوبة 

مزموم« بتنوعاتها اإليقاعية.
  واستمتع جمهور قاعة ابن خلدون 

بمقطوعات »توشية مزموم« 
و«طويري مسرار« )انقالب( و«يا 

من ساكن صدري« )مصدر( و 
بطايحي و«هلل ما أصعب الرحيل« 

)درج( و«استخبار« و« فارقوني«  
)انصراف 1( و«قام لي في الماشية« 

)انصراف 2( و«قم يسير لنا 
القطعان« )خالص 3( و«يا روحي 

ويا ريحاني« )خالص 1( تم تقديمها 
في أجواء احتفالية رائعة.

  وقدمت أصوات العازفين العذبة 
فايزة بوشدوب وحميدة بوعكة وأمال 

خوشان وعالل رمضاني ولمين 
سعدي وميساء بلعروسي )13 عاما( مرفوقين بسامي دردار على المندولين وعبد المالك بلخوجة على الكمان أروع األلحان نالت اعجاب الجمهور 

وتفاعل معها بشدة.
  وأعلن المايسترو كمال بلخوجة أنه بصدد القيام »بمشروع أكاديمي هام« يكمن في »إعادة تسجيل جميع النوبات« قصد إبراز »قيمة النصوص 

وعظمة مؤلفيها وأولئك الذين تغنوا بها«.
  لإلشارة فقد تم إلغاء الجزء الثاني من السهرة الفنية التي كان من المقرر أن تستضيف أيضا المطرب كريم سمار ألسباب لم يعلن عنها المنظمون، 

وتتواصل الطبعة 17 من سهرات »أندلسيات الجزائر«، التي تنظمها مؤسسة الفنون والثقافة لوالية الجزائر،  بعد انقطاع دام عامين بسبب وباء كوفيد 
19-، إلى غاية 10 من شهر يونيو المقبل.

القانون آلة موسيقية تقليدية.. شاهد على القرون و راوي العصور
  يمثل القانون، تلك اآللة الموسيقية التقليدية النبيلة الحاضرة في مقدمة اوركسترا الموسيقى العتيقة، الشاهد عن القرون و ثروة للتراث الثقافي في 

عديد البلدان، كما يعد الراوي للعصور.
  وحتى وإن كان ابتكاره قد أسند إلى الفيلسوف المسلم من األصل الفارسي، أبو نصر الفارابي، إال أن القانون الذي باشر إلى تبسيط طرق تعلمه 

المختص في الموسيقى، محمد سعداوي، في كتابه الذي سيصدر قريبا و الموسوم بـ«طرق تعلم العزف على آلة القانون«، كان موجودا حتى قبل ذلك 
بوقت طويل، منذ عهد اإلمبراطورية البيزنطية، حيث كان حاضرا بقوة في الموسيقى الدينية العتيقة«، حسب أستاذ القانون.

  وقد تم إدخال القانون ضمن اآلالت الموسيقية التقليدية الجزائرية عبر تونس في حوالي عام 1835، و كان غائبا في فرقة إسفنجة في نهاية القرن 
19 ليظهر في عهد العربي بن صاري بتلمسان في مطلع القرن العشرين، و بعد ذلك في الجزائر العاصمة بفضل بوجمعة فرقان، حسب السيد 

سعداوي الذي يوضح بان هذه اآللة كانت موجودة خالل القرن العاشر في قصص ألف ليلة و ليلة.
  وبعد 8 سنوات من البحث و الدراسات حول عديد الطرق لعازفين مشهورين على آلة القانون عبر العالم و استكشاف مطول لمختلف األساليب التقنية 

للعزف، توصل مؤلف الكتاب إلى »طريقة مناسبة« من شانها أن تعطي نتائج أفضل في النهاية و جعل هذه اآللة أكثر سهولة في االستعمال للجميع.
  وقد جاء بأشياء جديدة في طريقة العزف تقوم على »بيداغوجية تدريجية خاصة«، و في تطوير التناغم بإعداد حوالي 200 تمرين مع أو دون 

ريشة، )المستعملة في تحريك األوتار( بعد أن قام بتصنيفها ضمن فصول.
  ويستعمل القانون، الذي يعد آلة ذات أوتار من صنف السينتار و التي غالبا ما اعتبرت »سحرية و سماوية« على مستوى العالم العربي و آسيا  
الصغرى و في الضفة الجنوبية من المتوسط، وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذه اآللة الموسيقية تتوفر على سجل نغمي يتراوح ما بين نغمات 

منخفضة إلى جهيرة )3 اوكتافات و أكثر(، موضحا أن أجزاء القانون تدون على غرار البيانو و القيثار.
تجدر اإلشارة إلى أن محمد سعداوي قد تعاون خالل مشواره مع عديد الموسيقيين األجانب و الخبراء في آلة القانون من شتى البلدان في نشاطات 

تهدف إلى تشجيع البحث العلمي حول القانون و ترقية مؤلفات جديدة و تقنيات في استعمال آلة القانون.



 ال�صحفي الربيطاين، مارتن جاي 

ي�صرح

�لأزمة يف �أوكر�نيا �أخلطت 
ح�صابات �ملغرب بخ�صو�ص 

�ل�صحر�ء �لغربية
   

أكد الصحفي البريطاني، مارتن جاي، أن األزمة في أوكرانيا قد 
أخلطت حسابات المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية، 

سيما بعد االهتمام المتزايد للغرب الذي ركز على أوكرانيا، 
مشيرا في هذا الصدد أن الواليات المتحدة األمريكية ال يمكنها 

فعل أي شيء لمساعدة المغرب في سعيه الستقطاب الدعم 
ألطروحته االستعمارية. 

أوضح الصحفي في مساهمة له في مركز األبحاث "مؤسسة 
الثقافة االستراتيجية"، أن النزاع في أوكرانيا "قد أدى الى بروز 

مسألة عدم االستعمار التي كانت في سبات باألمم المتحدة", 
مضيفا أنه "كلما ضخ الغرب األموال ألوكرانيا )...( كلما دعمت 

األمم المتحدة ودولها األعضاء هذا المسعى, وهو ما يمثل أكبر 
انتكاسة يمكن للمغرب تصورها حول قضية الصحراء الغربية".

كما اعتبر كاتب المقال, أنه "ليس بإمكان الرئيس األمريكي, 
جو بايدن, وال وزير خارجيته, انطوني بلينكن, أن يفعال أي 

شيء لتقديم دعمهما للمغرب, الذي يأمل عودة الرئيس األمريكي 
األسبق, دونالد ترامب, الى البيت األبيض في 2024".وتابع 

الصحفي مارتن جاي في مقاله "لقد حدث أسوأ سيناريو توقعه 
المغرب وهو الذي كان يأمل في استغالل قرار الرئيس األمريكي 

السابق دونالد ترامب )الذي عبر عن دعمه لمقترح المغرب 
بخصوص منح الحكم الذاتي المزعوم للصحراء الغربية في مقابل 

التطبيع مع الكيان الصهيوني(", مضيفا أن وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة والقصر الملكي "يأمالن بشدة" في 

عودة ترامب للحكم.
وأشار أن الرئيس األمريكي الحالي، جو بايدن "لطالما عارض 

قرار ترامب" بخصوص الصحراء الغربية و لكنه في نفس 
الوقت "ليس له الكثير من الخيارات التي من شأنها تصحيح هذا 

الوضع", مبرزا أن آراء جو بايدن السياسية "معارضة لفكرة 
احتالل بلد لبلد آخر" وهو ما يتطابق اذا مع لوائح األمم المتحدة 
التي تنص على حل ديمقراطي يفضي إلى تنظيم استفتاء تقرير 

المصير للشعب الصحراوي.ويشتغل مارتن جاي مراسال صحفيا 
في جريدة دايلي مايل البريطانية وقد كتب من قبل في العديد 

من وسائل االعالم الدولية حول مسائل الشرق األوسط وافريقيا 
وأوروبا.

 
بهدف متويه الراأي العام حول ق�ضية 

ال�ضحراء الغربية

�ملغرب يحول مو�صوع 
ندو�ته لي�صتجدي �لدعم 

�لدويل
   

اكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب 
الصحراوي, سعيد العياشي, اليوم االحد بأن المغرب ينظم ندوات 

يحول مواضيعها بهدف استجداء دعم دولي الطروحاته حول 
الصحراء الغربية. 

أوضح سعيد العياشي على امواج االذاعة الوطنية, ان "نظام 
المخزن واع بان الجزائر التي طالما تمت استشارتها وطلبت 

نصائحها لتسوية النزاعات عبر العالم, تتمتع بمكانة اكبر بكثير 
من المغرب, سيما على المستوى الدبلوماسي", مشيرا الى ان 

هذه الحقيقة "تزعج" السلطات المغربية.
وأضاف انه من اجل "تغيير كفة هذه الوضعية التي ليست في 
صالحه, فان المغرب يسعى لتنظيم ندوات ويحول مواضيعها 

عمدا", حتى يستجدي الدعم لمقترحه المخزي المتمثل في 
"الحكم الذاتي" بالصحراء الغربية, في اشارة منه الى ندوة دولية 

حول مكافحة تنظيم داعش االرهابي جرت مؤخرا بمراكش.
واغتنم العياشي هذه الفرصة ليندد "باالستغالل االعالمي" لهذا 

الحدث عبر مزاعم كاذبة لعديد وسائل االعالم المغربية والمتعلقة 
بما يسمى اعتراف عدة بلدان, منها تركيا و مصر ب"السيادة" 

المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.وتأسف المناضل 
في مجال حقوق االنسان لكون "النظام المغربي ال يتوان عن 
التضليل وتحريف وتزوير التصريحات", مشيرا الى ان هذه 

المناورات موجهة "لالستهالك الداخلي", و تهدف الى "ادامة 
الوضع الراهن في الصحراء الغربية وممارسة سياسة االمر 

الواقع".
وفي معرض تطرقه لتحول موقف رئيس الحكومة االسباني, 

بيدرو سانشيز, بخصوص قضية الصحراء الغربية التي اعتبرها 
"مخزية" و ب"االنقالب" المؤسف, اكد رئيس اللجنة الوطنية 
الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, انه "باستثناء حفنة 

من البلدان تعد على اصابع اليد, فانه ليست هناك اغلبية من الدول 
تساند المغرب في اقتراحه بالحكم الذاتي".

كما اضاف انه "ليس بإمكان المغرب ان يقرر من تلقاء نفسه, 
اعطاء الحكم الذاتي للصحراء الغربية", مذكرا بان هذا االقليم 
مختلف ومنفصل عن اقليم المملكة المغربية.واعرب في االخير 

عن اسفه ل"المباالة" مجلس االمن الدولي تجاه المسالة 
الصحراوية, اال انه عبر عن تفاؤله فيما يتعلق بالزيارة القادمة 

التى سيقوم بها الى المنطقة, المبعوث الشخصي لالمين العام 
االممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا.

12
الثالثاء 24 ماي 

2022المـوافق  
لـ 23 شوال 1443 ه  

دولي

يتعرض األسير الصحراوي ضمن مجموعة )أكديم ايزيك(، اإلعالمي 
محمد لمين هدي، ألبشع صور التعذيب في سجون االحتالل المغربي، الذي 
يواصل سياسته القمعية الالإنسانية في حقه، والتي كان أخرها رش زنزانته 

بمادة سامة، في انتهاك صارخ لحقوق االنسان. 
وأوضح محمد علي هدي في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن شقيقه 
محمد لمين، المتواجد بسجن /تيفلت 2/ ، "تعرض قبل أيام، العتداء من 

طرف إدارة السجن ومديرها، برش زنزانته بمبيدات حشرات سامة، وهو 
بداخلها و أرغم على المكوث بها ال لشيء إال لثنيه عن عدم الخوض في 

اضراب عن الطعام الذي اعتاد على القيام بصفة دورية، ما أدى إلى إغمائه 
لساعات، و فقدانه التام  للوعي، نتيجة شمه للمادة لسامة، ونتج عنها من 

مضاعفات صحية لم يتلق على إثرها أي اسعافات أولية أو عالج".
ولفت إلى أن االحتالل المخزني،الذي يمضي في ممارسة انتهاكاته الجسيمة 
في حق شقيقه بشتى أنواع أساليب التعذيب والتنكيل، "استخدم أبواقه كعادته 
لتزييف وقائع هذا االعتداء، مدعيا أن األسير الصحراوي محمد لمين هدي 
تم اخراجه كغيره من سجناء من الزنزانات قبل رشها بالمبيدات".وأوضح 

محمد علي هدي، أن عائلته أصدرت بيانا في هذا الشأن، فندت فيه ما جاء به 

االعالم المخزني من أكاذيب ال تمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى التعذيب الذي 
مورس على ابنها بشكل "همجي والإنساني من طرف جالديه".

وأكد في السياق أن الحالة الصحية لشقيقه "متدهورة في ظل معاناته من 
اإلهمال الطبي وسوء المعاملة، وعدم السماح له الخروج من الزنزانة ولو 

لفترات قصيرة".وأضاف قائال: "خالل زيارتي األخيرة له الحظت تغييرا 
واضحا على مالمحه وبنتيه، وكدامات وجروح، و أثار التعذيب واضحة 

للعيان، ما يدل على أن شقيقي يعيش أحلك الظروف، وأسوأ التعذيب 
الجسدي و النفسي. وقد منعت في ال10 مايو الجاري من رؤية شقيقي خالل 

زيارتي له".
وكان أسير مجموعة )أكديم ايزيك(، قد تعرض العتداءات المتكررة، 

كمداهمة زنزانته في 15 مارس 2022 من طرف مجموعة من موظفي 
ادارة السجن، تعرضه للتعذيب ال "لشيء إال ألنه كان يريد اشعار االدارة 
السجنية بالدخول في اضراب عن الطعام"، حسبما ذكره  شقيقه.وأشار في 
هذا اإلطار إلى أن "أطول اضرب عن الطعام خاضه شقيقه دام 69 يوما، 
عاني خالله من ويالت التضييق و االهمال الطبي، وأمراض مزمنة منها 
الكلى ، المعدة ،الربو، و نقص حاد في الوزن". وذكر أنه ،"بصفة عامة 

منذ فترة سجنه الممتدة من 2010 الى  2022 ، يتم منع شقيقي من استعمال 
الهاتف و التواصل معنا، كما أن خالل اضراباته المتواصلة عن الطعام، لم 
يتلق االسير الصحراوي، أي رعاية طبية، بل و منعت عنه زيارات العائلة 

ومنظمات حقوق االنسان، والمحامين له".
وجدد محمد علي هدي، التأكيد على أن اعتقال شقيقه، كان "نتيجة لمواقفه 

السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، و لتغطيته 
اإلعالمية الحداث )أكديم ايزيك( في نوفمبر 2010، بمنطقة )أكديم ايزيك(، 

شرق العيون المحتلة، حين تعرض المخيم والعائالت الصحراوية داخل 
خيامهم لهجوم غادر شنته عناصر شرطة المخزن و جيشه  على مخيم 
النازحين الصحراويين .وشدد محمد علي هدي، على أن، معاناة  شقيقه 

اليومية "لن تثنيه عن مواصلة معركته من أجل الحرية، وال عائلته، وال 
الشعب الصحراوي من مواصلة النضال من أجل االستقالل والكرامة، 

ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية، والتي يقدمها النظام المغربي 
كرشاوي لدول أخرى للتغطية عن جرائمه النكراء في حق المواطنين 

الصحراويين، كما لن يوقفنا كعائلة عن المطالبة باإلفراج عن األسرى 
المدنيين، والسياسيين الصحراويين في جميع سجون االحتالل المغربي".

 �ضجون االحتالل املغربي توا�ضل ممار�ضتها القمعية 

�لأ�صري �ل�صحر�وي ملني هدي يتعر�ص لأب�صع 
�صور �لتعذيب  

الوكاالت

من  العديد  "ثمة  أن  ماكدونو  أبرزت  الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
االساليب التي يمكن من خاللها التعبير عن التضامن مع عائلة ابراهيم خيا ومع 
الشعب الصحراوي على العموم. أنا متضامنة معهم و أقف الى جانب أي شعب 
مواقفنا"،  عن  للتعبير  المناسبة  الطرق  وسنجد  العالم،  في  مظلوم  و  مضطهد 
مشيرة الى أن اضرابها عن الطعام "ما هو اال وسيلة ضمن العديد من الوسائل 

المنتهجة إليصال رسالة عائلة ابراهيم خيا الى العالم".
ماكدونو،  روث  بينهم  من  المتضامنين  من  مجموعة  خيا  أهل  بمنزل  ويتواجد 
وذلك من أجل المساهمة في كسر الحصار المضروب على منزل العائلة منذ 19 
نوفمبر 2020.وذكرت المتحدثة أن الرسالة التي أرادت ايصالها من سلطانة خيا 
الصحراوي  للشعب  الشرعية  المطالب  الدولي، "تحمل  المجتمع  الى  وعائلتها، 
المضروب  الجائر  الحصار  وفك  المصير  تقرير  في  وحقه  االحتالل  انهاء  في 
على المناضلة وعائلتها منذ أكثر من عام، و السماح لبعثة دولية بتقصي الحقائق 
بزيارة العائلة الصحراوية للوقوف على حقيقة ما يجري من ممارسات اجرامية 

يرتكبها النظام المغربي في حقها و اصدار تقارير في هذا الشأن".
تشعر  أنها  قالت  االمريكية،  الحقوقية  للمناضلة  الصحي  الوضع  وبخصوص 
"اليوم بتحسن"، موضحة : "كانت صحتي تراجعت قليال بسبب الهجوم االخير 

لشدة  االحباط  و  بالصدمة  شعرت  حيث  بداخله،  أنا  و  خيا،  عائلة  منزل  على 
الصدمات. هذا االعتداء كان مقصودا لترهيبنا و ترويعنا و اشعارنا بأن الخطر 
ما زال يحوم حولنا".وتابعت : "حتى و إن لم ينهار المنزل على رؤوسنا بسبب 
شدة الضربات المتكررة للشاحنة الثقيلة، اال أنها خلفت أضرارا و هلعا وصدمة 
كبيرة، و شعورا بانعدام كامل لألمن، مع العلم أن االعتداء الجبان وقع في ساعة 
متأخرة من الليل. لكن األجواء االخوية و التضامنية السائدة داخل المنزل أعطتنا 

طمأنينة".
ظل  في  الصحراوية  العائلة  مع  يوميا  تعيشها  التي  بالظروف  يتعلق  وفيما 
خيا  سلطانة  بمنزل  تواجدها  أن  الى  ماكدونو  الناشطة  لفتت  الجائر،  الحصار 
للشعب  الصعبة  الظروف  و  خاص  بشكل  العائلة  معاناة  ب"تقاسم  لها  سمح 
تشكلت  الحصار،  تحت  العائلة  مع  عشناه  ما  وبفضل  عام.  بشكل  الصحراوي 
لنا صورة واضحة المعالم وبشكل مفصل عن معركة النضال التي يتمسك بها 
الصحراويون، و اصرارهم على المضي فيها حتى تحقيق االستقالل، و هذا ما 
ساعدنا في توسيع مفهومنا للظلم و االحتالل واضطهاد الشعوب، حتى أصبحت 
لنا مسؤولية جديدة ليس فقط بتقاسم هذه الرسائل االساسية، و لكن لكي نشارك 

حالة الشعب الصحراوي مع العالم"

 ك�ضفت ممار�ضات املخزن القمعية املنافية للقانون الدويل

�لنا�صطة �لأمريكية ماكدونو تتعهد باإي�صال 
ر�صالة �ل�صعب �ل�صحر�وي �إىل �لعامل

اأكدت النا�ضطة االمريكية روث ماكدونو، املت�ضامنة مع املنا�ضلة ال�ضحراوية �ضلطانة خيا و عائلتها، اأنها �ضتكون "�ضوت 

ال�ضعب ال�ضحراوي الإي�ضال ر�ضالته اىل العامل"، معربة عن التزامها مب�ضوؤوليتها يف ك�ضف ممار�ضات النظام املغربي القمعية 

املنافية للقوانني الدولية، يف �ضوء جرائمه املتوا�ضلة يف حق العائلة ال�ضحراوية املحا�ضرة.

أُعلن أول أمس عن تأسيس التنسيقية الشبانية العالمية للتضامن مع 
الصحراء الغربية, وذلك خالل اختتام أشغال الندوة الدولية الشبانية 

للتضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة, والتي كانت 
قد انطلقت يوم السبت الفارط بوالية بوجدور بمخيمات الالجئين 

الصحراويين. 
واوضحت وكالة االنباء الصحراوية )واص( ان التنسيقية الشبانية 

العالمية للتضامن مع الصحراء الغربية تضم  12 عضوا, ممثلين 
لمختلف التنظيمات الشبانية من مختلف دول وقارات العالم, وتهدف 
إلى العمل على زيادة الوعي بالقضية الصحراوية في مختلف بقاع 

العالم وحشد مزيد من الدعم والمساندة لصالح الشعب الصحراوي في 
مختلف المحافل الدولية.

وقد عكف المشاركون خالل أشغال هذه الندوة ,بمشاركة أجنبية 

واسعة لوفود شبانية من إسبانيا وألمانيا وكندا والواليات المتحدة 
األمريكية والسويد وغانا واليمن وفلسطين و غيرها,على مناقشة 
مواضيع عديدة متعلقة بالتضامن الدولي مع الشعب الصحراوي 
وحول انتهاكات حقوق اإلنسان في الجزء المحتل من الصحراء 

الغربية.
وفي سياق ذي صلة تتواصل أشغال المؤتمر العاشر إلتحاد شبيبة 

الساقية الحمراء ووادي الذهب بتشكيل لجنة اإلنتخابات التي ستشرف 
على العملية اإلنتخابية لمنصب األمين العام والمكتب التنفيذي بعدما 

صادق المشاركون في أشغال المؤتمر على عمل اللجان  حسبما أفادت 
رئاسة المؤتمر.ويضم هذا المؤتمر المنظم تحت شعار " قوة مجندة 

وواعية بربح المعركة المصيرية ",  500 مندوبا باإلضافة إلى زهاء 
150 مدعوا و يحمل إسم الشهيد عثمان عالي إبراهيم .

 تاأ�صي�ص �لتن�صيقية �ل�صبانية �لعاملية للت�صامن مع �ل�صحر�ء �لغربية



ما مت اإجنازه ال يتجاوز 20 باملائة من املنازل املدمرة كليا

�إعمار قطاع غزة بحاجة �إىل 3 مليار دوالر 
اأكد وكيل وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان يف قطاع غزة ناجي �سرحان، اأّن ما مت اإجنازه من االإعمار يف قطاع غزة ال يتجاوز 

ما ن�سبته %20 من املنازل املهدمة كليا، و%70 من املنازل املت�سررة جزئيا، متهما �سلطات االحتالل مبمار�سة ال�سغوط على 

اجلهات املانحة، لتاأخري عملية اإعمار ما دمر يف عدوان ماي عام 2021 يف القطاع.
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فلسطين

دعا سرحان خالل مؤتمر صحفي لمتابعة آخر 
تطورات اإلعمار في غزة، أمس، جمهورية مصر 

العربية لعقد مؤتمر دولي إلعمار وتنمية قطاع 
غزة على غرار مؤتمر 2014، حيث أن قطاع 
غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دوالر لتغطية 
المشاريع والتدخالت المطلوبة لإلعمار والتنمية 
وإلنعاش البنى التحتية واالقتصادية واالجتماعية 
والتي تراكمت نتيجة الستمرار الحصار وإغالق 

المعابر وتكرار الحروب واالعتداءات اإلسرائيلية 
مع عدم توفر التمويل الكافي. وأشار سرحان إلى 

عدم وجود أي تعهدات إلعادة إعمار األبراج 
والعمارات السكنية متعددة الطوابق حتى اآلن.
وقال سرحان: »ما تم إنجازه على األرض في 

مجال البنية التحتية ال يتجاوز إعادة تأهيل بعض 
تقاطعات الشوارع وتبليطها باالنترلوك، وهو ال 

يكاد يذكر مقابل ما دمره العدوان األخير، وما سبقه 
من اعتداءات متكررة، كما لم يتم تحقيق أي إنجاز 
ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت االقتصادية 

والزراعية.
وأكد وكيل وزارة األشغال، أن عملية اإلعمار 

تواجه جملة من التحديات من أهمها: عدم وجود 
مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر، وقليل من الدول 

الصديقة مع وجود ضعف واضح في حجم التمويل 
المتوفر مقارنة باالحتياج المطلوب، باإلضافة 
لممارسة االحتالل اإلسرائيلي ضغوطا على 

المانحين لتأخير عملية اإلعمار، واستثناء بعض 
القطاعات منها، وتباطؤ السلطة الفلسطينية في رام 

هللا عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير 
التمويل الالزم لعملية اإلعمار.

وأعرب سرحان، عن أمله في وضع األشقاء في 
مصر وقطر برنامجا زمنيا محددا لتنفيذ تعهداتهم 
بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخالت والتكلفة المالية 

لها، داعيا الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات 
كافة لتكاثف جهودها إلتمام برامج إعادة اإلعمار. 

كما ناشد دول مجلس التعاون الخليجي، السيما 

المملكة العربية السعودية والكويت اللتين كانتا 
لهما إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما 

دمره االحتالل بعد حرب 2014، ودول االتحاد 
األوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل 

والالزم الستكمال برامج اإلعمار، والبدء في برامج 
التنمية في القطاعات كافة. 

ودعا سرحان، األمم المتحدة وجميع الدول الصديقة 
للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة ووقف االعتداءات اإلسرائيلية ورفع الحصار 
كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة. وطالب 

السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الفاعلة مع الجهات 
الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل الالزم لعملية 

إعمار وتنمية قطاع غزة.
وبين سرحان، أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة 
باشرت بالتعهد بإعمار غزة عقب العدوان على غزة 

العام الماضي، وعلى رأسهم مصر بمنحة 500 

مليون دوالر، وقطر بمنحة 500 مليون دوالر، 
باإلضافة إلى بعض المنح المتفرقة ذات المبالغ 

المحدودة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية.
وقال سرحان، إن العدوان الصهيوني على القطاع 

خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون 
دوالر، فضاًل عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت 

أضرار قطاع اإلسكان في هدم 1700 وحدة سكنية 
كليا، باإلضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف وحدة 

سكنية جزئيا ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر 
تكلفتها بقرابة 145 مليون دوالر. 

وأضاف أن العدوان خلّف أضرارا مباشرة في 
القطاعات األخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية 

وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة 
150 مليون دوالر في قطاع البنية التحتية، وقرابة 

95 مليون في قطاع التنمية االقتصادية، وقرابة 30 
مليون في قطاع التنمية االجتماعية. 

قالت اإنه ي�ستظل بازدواجية املعايري 

الدولية، اخلارجية الفل�سطينية ت�سدد

�إفالت �الحتالل من �لعقاب 
ي�صجعه على ت�صعيد عدو�نه 

�صد �لقد�س ومقد�صاتها
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حمالت 

التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي تطلقها 
الجماعات اليهودية المتطرفة القتحام األقصى 

واستباحة بلدتها القديمة.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي أمس، أن »مسيرة 

االعالم« وما يرافقها من حمالت تحريضية، جزء ال 
يتجزأ من مشاريع ومخططات االحتالل الرامية إلى 

استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة وفرض السيادة 
اإلسرائيلية عليها وتكريس ضمها، وامتداد لتصعيد 

العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد شعبنا عامة والقدس 
ومقدساتها بشكل خاص، وإمعان في تخريب أية جهود 

مبذولة لتهدئة األوضاع في ساحة الصراع.
وحملت حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة والمباشرة 

عن قراراتها المتطرفة وأنشطتها االستعمارية 
التهويدية في القدس، والمحاوالت المستميتة إللغاء 
الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولة كسر إرادة 

المقدسيين في الصمود والتحدي. وحذرت من مخاطر 
وتداعيات الحمالت التحريضية المشحونة بالعنف 

والحقد والكراهية والعنصرية، ومن المحاوالت 
الصهيونية الرامية إلى جر الصراع إلى مربعات 

الحرب الدينية إلخفاء الطابع السياسي للصراع.
وأكدت الخارجية أن االحتالل يستظل بازدواجية 

المعايير الدولية وتراخي الموقف الدولي واألميركي 
تجاه انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وخروقها التي 

ال تنتهي للقانون الدولي، بهدف تعميق وتكريس 
االحتالل واالستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة 

بما فيها القدس الشرقية.
وشددت على أن إفالت االحتالل كقوة احتالل من 

العقوبات الدولية يُشجعها على التمادي في تنفيذ 
المزيد من مشاريعها التهويدية للقدس ومقدساتها، وأن 

صمت المجتمع الدولي على الحمالت التحريضية 
التي تقوم بها الجمعيات االستيطانية المختلفة ونتائجها 

التصعيدية لألوضاع يعتبر تواطؤا ياُلمس حد 
المشاركة في الجريمة.

»حما�س«: حماكمة 
�أبطال »نفق �حلرية« 

لن ترمم ف�صل �الحتالل
قالت حركة »حماس« الفلسطينية، إن محاكمة االحتالل 

ألبطال عملية »نفق الحرية« لن تعيد ترميم صورة 
فشله التي نجح أولئك األبطال في إظهارها، ولن تضمن 

له استعادة روحه المعنوية التي تهتز يوما بعد يوم.
وأكدت الحركة في بيان لها،أمس، أن الحكم على 

أسرى نفق الحرية لن ينجح في كسر إرادة األسرى 
األبطال الذين يؤمنون بحتمية تحررهم. وأشارت إلى 
أن »أبطال نفق الحرية أرسوا صورة عظيمة لإلرادة 

الفلسطينية، التي ال تنكسر، وال تستسلم، وال تتوقف 
عن محاولة تحقيق غاياتها العظمى«، الفتًة إلى أن 
الفلسطينيين موحدون خلف المقاومة وأبطالها بكل 

أطيافهم وقضاياهم.
وشددت »حماس« أن محاكمة اليوم لن تؤثر أبداً في 

معنويات أبطال نفق الحرية، مؤكدًة أن الشعب الفلسطيني 
بكل مقاومته سيعملون بكل قوة من أجل تحريرهم.

وقال مكتب إعالم األسرى: إن محكمة االحتالل 
حكمت بالسجن لـ 5 سنوات، على األسرى محمد 

العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم 
كممجي، ومناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي، بتهمة 

حفر »نفق الحرية«.
وتمكن األسرى الستة، في السادس من أيلول/ سبتمبر 
الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن 
»جلبوع«، عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن 

أُعيد اعتقالهم خالل أسبوعين. واألسرى »العارضة« 
و«قادري« و«كممجي« يقضون أحكاماً بالسجن 

المؤبد، قبل تنفيذهم عملية النفق، ويعانون من ظروف 
عزل قاسية منذ إعادة اعتقالهم.

دشنت جامعة القدس، أمس، »بوابة شيرين أبو عاقلة« في معهد اإلعالم 
العصري التابع لها، تخليدا لذكراها، كما أطلقت منحة سنوية كاملة باسم 

الشهيدة، إلحدى الطالبات في تخصص الصحافة واإلعالم.
جاء تدشين البوابة وإطالق المنحة في حفل أقيم بمبنى تابع لمعهد اإلعالم 

العصري، برام هللا، بحضور عائلة الشهيدة وزمالئها طاقم مكتب قناة 
الجزيرة في فلسطين، ومحافظ رام هللا والبيرة ليلى غنام، والمتحدث الرسمي 

باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
عمار الدويك، وعضو لجنة المتابعة العربية في الـ48 طلب الصانع، ونقيب 

الصحفيين ناصر أبو بكر.
وأكد رئيس الجامعة عماد أبو كشك ضرورة العمل المشترك محليا ومع كل 

األحرار في العالم، لمحاسبة االحتالل على جريمة اغتيال أبو عاقلة، أمام 
محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها »جريمة مكتملة األركان بشهادة خبراء 

القانون الدولي، وكل جرائمه بحق شعبنا أمام المحافل الدولية«. وقال أبو 
كشك إن أبو عاقلة »ساهمت بتشكيل وعي الشباب الذي يشكل أكثر من 

%75 من الشعب الفلسطيني، وباتت جزءا من هويته«.
وأضاف: نلتقي اليوم لتدشين بوابة شهيدة الكلمة والحقيقة، التي استشهدت 
وهي تؤدي واجبها المهني، والتي أحبها كل أبناء شعبنا ومتابعو فضائية 

الجزيرة في كافة أنحاء العالم العربي وكل أحرار العالم«.
ووصف أبو كشك اغتيال شيرين بأنه »عملية اغتيال مفضوحة أمام أعين 

العالم أجمع في بث حي مباشر وهي تؤدي واجبها، وجريمة مروعة تتطلب 
إدانة دولية واسعة ومحاسبة جنائية دولية لالحتالل الصهيوني الهمجي 

المجرم«.
ودعا أبو كشك المجتمع الدولي للكف عن الكيل بمكيالين تجاه جرائم التطهير 

العرقي واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، التي يرتكبها االحتالل بحق 
الشعب الفلسطيني أمام صمت المجتمع الدولي وتواطؤ اإلدارات األميركية 

المتعاقبة، بينما يتبنى خطاب القانون الدولي واألعراف الدولية وحقوق 
اإلنسان وحرية الصحافة في نزاعات أخرى.

من جهتها، حيت غنام »أولئك الواقفين خلف الكاميرات لتوثيق جرائم 
االحتالل، وخاصة المصور مجدي بنورة الذي وثق جريمة اغتيال شيرين 

رغم األلم«.ى وقالت: المجتمع الدولي يتغنى بحرية الصحافة، لكنه يصبح 
تعبيرا فارغ المضمون حين يتعلق األمر بالفلسطينيين.

بدوره، قال الدويك إن قرار جيش االحتالل عدم فتح تحقيق بجريمة اغتيال 
أبو عاقلة يحمل عدة رسائل، منها االعتراف الضمني بالجريمة، حيث لم تنف 

الحدث وإنما نفت القصد الجنائي، والخشية من أن يكشف التحقيق عن أن 
الجريمة هي سياسة مصادق عليها من أعلى المستويات.

من جهته، قال أبو بكر إن نقابة الصحفيين بدأت، منذ الساعات األولى الغتيال 
أبو عاقلة، بإجراءات قانونية لمالحقة قاتليها، بالتعاون مع النيابة العامة. 

وكشف أبو بكر عن مؤتمر صحفي في لندن، من المقرر أن تعقده النقابة مع 
واحد من أشهر مكاتب المحاماة في العالم، سيعلن فيه عن تسليم ملف اغتيال 

أبو عاقلة، رسميا، لمحكمة الجنايات الدولية. وقال: ندرس جميع الخيارات 
القانونية األخرى لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة شيرين أبو عاقلة بأنها »واحدة من 
الصحفيات اللواتي حفرن أسماءهن بعرقهن، وسجلن حضورا وافرا بمهنية 
عالية«. واستذكر مسيرة الراحلة وما كانت تتمتع به من مهنية عالية وحس 

وطني رفيع، حيث »كانت في رسائلها )اإلخبارية( تسعى إلدانة القاتل قبل أن 
تمجد الضحية، وباستشهادها وجنازتها ترافعت عن كل ضحايا االحتالل في 

فلسطين«.
وأعرب مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة، باسم زمالئه وطاقم الجزيرة، عن 

تقديره لمبادرة جامعة القدس بإطالق اسم شيرين على بوابة معهد اإلعالم 
التابع للجامعة، أسوة بالعديد من المبادرات لتخليد ذكراها وحفظ إرثها 

ومواصلة رسالتها. وقال إن االحتالل باستهدافه الصحفيين، يسعى لطمس كل 
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم.

من جهته، دعا أنطون أبو عاقلة، شقيق الشهيدة شيرين أبو عاقلة، »زمالءها 
الصحفيين لمواصلة العمل الشريف والمؤثر الذي دفعت شيرين حياتها ثمنا 
له«. وأضاف: باغتيالها أرادوا طمس الحقيقة، فقد كانت كلماتها أقوى من 

أسلحتهم، وتشييعها وضع أساسا جديدا للنضال الفلسطيني، معربا عن تقديره 
لمبادرة جامعة القدس، وكل المبادرات التي كرمت شقيقته، مؤكدا أن العائلة 

»ستسعى بكل طاقتها لمحاسبة المجرمين«.

دعوات ل�سرورة حما�سبة االحتالل على جرائمه �سد ال�سعب الفل�سطيني

تد�صني »بو�بة �صريين �أبو عاقلة« يف معهد �الإعالم بجامعة �لقد�س

الوكاالت
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حيـــاة النــبي صلى اهلل عليه وسلــم قبـل البعثــة 

ديني

هللا  صلى  النبي  حياة  عن  الثابتة  األخبار  تدلنا 
عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية:

 1 – أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، 
هاشم،  بنو  وهم  قريش،  فروع  أشرف  من  فهو 
وقريش أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا 
رضي  العباس  عن  روي  وقد  مكانة،  وأعالها 
هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 
قال: »إن هللا خلق الخلق فجعلني من خيرهم من 
القبائل،  تخير  ثم  الفريقين،  وخير  فرقهم،  خير 
فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني 
وخيرهم  نفسا،  خيرهم  فأنا  بيوتهم،  خير  من 
بيتا« )رواه الترمذي بسند صحيح( ولمكانة هذا 
النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به 
نسبه  عليه وسلم التضاح  النبي صلى هللا  على 
إال  بأشياء كثيرة مفتراة  فيه  بينهم، ولقد طعنت 

هذا األمر.
 2 – أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد هللا وأمه 
من  له  أصبح  ولما  فحسب،  لشهرين  به  حامل 
فذاق صلى  آمنة  أمه  ماتت  سنوات  العمر ست 
من  الحرمان  مرارة  في صغره  وسلم  عليه  هللا 
عطف األبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده 
عبد المطلب، ثم توفي ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ابن ثمان سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو 
طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار 
َفآَوى{  َيِتيًما  َيِجْدَك  }أَلَْم  بقوله:  الكريم  القرآن 

]الضحى:6[.
عليه وسلم  أمضى رسول هللا صلى هللا   – 3 
السنوات األربع األولى من طفولته في الصحراء 
الجسم،  سليم  البنية،  قوي  فنشأ  سعد،  بني  في 
ركوب  يحسن  الجنان،  جريء  اللسان،  فصيح 
مواهبه على  تفتحت  قد  سنه  الخيل على صغر 
شمسها  وإشراق  وهدوئها،  الصحراء  صفاء 

ونقاوة هوائها.
 4 – كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح 
على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من 
رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غالم جلس على 
فراش جده، وكان إذا جلس عليه ال يجلس معه 
الرسول(،  )أعمام  أوالده  أحد من  الفراش  على 
فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم 

عبد المطلب: دعوا ابني، فوهللا إن له لشأنا.
 5 – أنه عليه الصالة والسالم كان يرعى في 
أوائل شبابه ألهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها 

عليه  عنه صلى هللا  ثبت  وقد  ذلك،  على  أجرا 
وسلم أنه قال: »ما من نبي إال قد رعى الغنم« 
وفي  »وأنا«  قال:  هللا؟  رسول  يا  وأنت  قالوا: 
رواية أخرى أنه قال: »ما بعث هللا نبيا إال رعى 
هللا؟  رسول  يا  وأنت  أصحابه:  له  فقال  الغنم« 
فأجاب: »وأنا رعيتها ألهل مكة على قراريط« 
عمل  وعشرين،  خمسا  عمره  من  بلغ  لما  ثم 
لخديجة بنت خويلد في التجارة بما لها على أجر 

تؤديه إليه.
 6 – لم يشارك عليه الصالة والسالم أقرانه من 
وقد عصمه  عبثهم،  وال  لهوهم  في  مكة  شباب 
أنه  السيرة  استفاض في كتب  فقد  ذلك،  هللا من 
سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور 
فألقى  يشهدها،  أن  فأراد  حفلة عرس،  في  مكة 

الشمس، ولم  أيقظه إال حر  فما  النوم،  هللا عليه 
شيئا  أكل  وال  األوثان،  عبادة  في  قومه  يشارك 
مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، وال لعب قمارا، 
وال عرف عنه فحش في القول، أو ُهجر ]قبٌح[ 

في الكالم.
العقل،  إدراكه رجحان   7 – وعرف عنه منذ 
وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر األسود 
في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد 
جدرانها،  تصدع  إلى  أدى  سيل  الكعبة  أصاب 
وفعلوا،  بنائها،  وتجديد  هدمها  مكة  أهل  فقرر 
فلما وصلوا إلى مكان الحجر األسود فيها اختلفوا 
اختالفا شديدا فيمن يكون له شرف وضع الحجر 
يكون  أن  قبيلة  كل  وأرادت  مكانه،  في  األسود 
تواعدوا  حتى  النزاع  واشتد  الشرف،  هذا  لها 

للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من 
هو رسول هللا صلى هللا  فكان  شيبة،  بني  باب 
عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا األمين، رضينا 
بحكمه، فلما أخبر بذلك، حل المشكلة بما رضي 
أخذ  ثم  فقد بسط رداءه  المتنازعين،  عنه جميع 
الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة 
الحجر  وبلغ  رفعوه  فلما  الرداء،  من  بطرف 
جميعا،  فرضوا  بيده،  ووضعه  أخذه  موضعه، 
وصان هللا بوفور عقله وحكمته دماء العرب من 

أن تسفك إلى مدى ال يعلمه إال هللا.
شبابه  في  والسالم  الصالة  عليه  عرف   –  8  
بين قومه بالصادق األمين، واشتهر بينهم بحسن 
السيرة،  واستقامة  بالوعد،  والوفاء  المعاملة، 
وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض 
إلى  تذهب  التي  القافلة  في  بمالها  االتجار  عليه 
مدينة )بصرى( كل عام على أن تعطيه ضعف 
مكة  إلى  عاد  فلما  قومها،  من  رجال  تعطي  ما 
أمانته  من  كان  بما  ميسرة  غالمها  وأخبرها 
وإخالصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، 
أسمت  كانت  ما  األجر ضعف  من  له  أضعفت 
الزواج  في  ترغب  أن  على  ذلك  حملها  ثم  له، 
منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة 
عشر عاما، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل 
في  الوحي  جاءه  أن  بعد  له  خديجة  قول  النبوة 
غار حراء وعاد مرتعدا : كال وهللا ال يخزيك هللا 
أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل )الضعيف(، 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على  وتكسب 

نوائب الحق.
 9 – سافر مرتين خارج مكة، أوالهما مع عمه 
سنة،  عشرة  اثنتي  عمره  كان  حين  طالب  أبي 
وثانيتهما حين كان عمره خمسا وعشرين سنة، 
متاجرا لخديجة بمالها، وكانت كلتا الرحلتين إلى 
كان  كلتيهما  وفي  الشام،  في  )بصرى(  مدينة 
البالد  آثار  ويشاهد  أحاديثهم،  التجار  من  يسمع 

التي مر بها، والعادات التي كان عليها سكانها.
 10 – حبب هللا إليه عليه الصالة والسالم قبل 
البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء – وهو 
جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، 
مقدار شهر –  لنفسه  فيه  منها-يخلو  على قرب 
هللا،  آالء  في  ليفكر  رمضان–  شهر  في  وكان 
جاءه  حتى  ذلك  على  واستمر  قدرته،  وعظيم 

الوحي، ونزل عليه القرآن الكريم.

مــاهــي األشــهـــر الحــــرم؟ 
الهجري  التقويم  في  محددة  مباركة  شهور  هي  الحرم  األشهر 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ اختصها هللا ووردت في كتابهالعزيز : } إِنَّ ِعدَّ
َمَواِت َواأْلَْرَض  َيْوَم َخلََق السَّ  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب هللاَّ  ِ هللاَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا ِفيِهنَّ أَْنُفَسُكْم .. اآلية  ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
)36( سورة التوبة. ) إن عدة الشهور ( المعتد بها للسنة )عند 
خلق  )يوم  المحفوظ  اللوح  هللا(  كتاب  في  شهرا  عشر  اثنا  هللا 
مة ذو  السماوات واألرض منها( أي الشهور )أربعة حرم( محرَّ
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب )ذلك( أي تحريمها )الدين 
)أنفسكم(  الحرم  فيهن( أي األشهر  المستقيم )فال تظلموا  القيم( 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزرا وقيل في األشهر كلها )وقاتلوا 
كافة  يقاتلونكم  )كما  الشهور  كل  في  جميعا  كافة(  المشركين 

واعلموا أن هللا مع المتقين( بالعون والنصر. )تفسير الجاللين(
 مالمراد بـ األشهر الحرم؟ 

هي أربعة أشهر بحسب التقويم الهجري: ذو العقدة، وذو الحجة، 
والمحرم، ورجب. ورد في السنة النبوية عن أَبي بكَرة رضي 
ُ علَيه وسلم: ” السَنة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا  هللاَّ َعْنه عن النِبي َصلَّى هللاَّ
ُم،  ِة َواْلُمَحرَّ ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ
َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن.” رواه البخاري 2958 
بن  ربيعة  بني  عليه وسلم رجب مضر، ألن  وسماه صلى هللا 
وكانت  رجبا  ويسمونه  رمضان  شهر  يحرمون  كانوا  نزار 
قبيلة مضر تحرم رجبا نفسه، لذا قال صلى هللا عليه وسلم فيه 
“ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان”. قال ابن كثير رحمه 
هللا: ” وقوله تعالى: )منها أربعة حرم( فهذا مما كانت العرب 
مه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إال  أيضا في الجاهلية تَُحرِّ

طائفة منهم يقال لهم: “البسل”، كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر، تعمًقا وتشديًدا.

الحجة والمحرم،  القعدة وذو  قوله: “ثالث متواليات: ذو   وأما 
إلى  أضافه  فإنما   ،“ وشعبان  جمادى  بين  الذي  مضر  ورجب 
مضر، ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
هو  المحرم  رجب  أن  من  ربيعة  تظنه  كانت  كما  ال  وشعبان، 
الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم؛ فبين، عليه 

الصالة والسالم، أنه رجب ُمضر ال رجب ربيعة. 
ماهو فضل األشهر الحرم؟ 

الحرم:  األشهِر  الكويتية عن فضل  الفقهية  الموسوعة  في  جاء 
وشرفهن  العام،  شهور  سائر  على  هللا  فضلها  الحرم  األشهر 
بالتعظيم، كما خصهن  الذنب فيهن  الشهور. فخص  على سائر 
الصلوات  على  }حافظوا  تعالى:  قوله  نظير  وذلك  بالتشريف، 
والصالة الوسطى{ )البقرة:238 ( قال ابن عباس: خص هللا من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل 
الذنب فيهن والعمل الصالح واألجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في 
األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن 
كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن هللا يعظم من أمره ما شاء، 
فإن هللا تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من المالئكة 
رسال، ومن الناس رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان واألشهر 
الحرم، واصطفى من األيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي 
ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم هللا، فإنما تعظم األمور بما 

عظمها هللا عند أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.
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مجل�س ق�ضاء الجزائر:

التما�س 10 �سنوات �سجنا نافذا 
في حق الطيب لوح

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات 
االستئنافية )مجلس قضاء الجزائر العاصمة(، 
أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 
وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بتهم 

عدة أهمها "إعاقة السير الحسن للعدالة" خالل 
فترة تواجده على رأس القطاع.

والتمس النائب العام أيضا 7 سنوات سجنا 
نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة 

العدل, الطيب بلهاشم، وهي نفس العقوبة التي 
التمسها في حق لعجين زواوي, األمين العام 

السابق لذات الوزارة.
وبالنسبة للمتهمة مريم بن خليفة, المترشحة 

لتشريعيات مايو 2017 عن الدائرة االنتخابية 
لوالية غرداية، فقد التمست النيابة العامة 

في حقها عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن 
جناية "التزوير في محررات رسمية"، كما 
تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في 

حق كل من رجل األعمال السابق علي حداد 
والسعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس 

الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد 

أدانت شهر أكتوبر الماضي الطيب لوح بـ 6 
سنوات سجنا نافذا, فيما حكمت بسنتين سجنا 

نافذا في حق الطيب بلهاشم وسنتين حبسا نافذا 
في حق كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد 
بتهم تتعلق ب"عرقلة السير الحسن للعدالة، 

التحريض على التحيز وسوء استغالل الوظيفة 
والتزوير في محررات رسمية".

ق. و

 بمبادرة من طرف

 م�ضالح الدرك الوطني

 تنظيم ملتقى وطني حول "الوقاية 
ومكافحة جنوح الأطفال"

أشرف العميد رئيس أركان الدرك الوطني, 
أمس، بالجزائر العاصمة، على افتتاح فعاليات 

ملتقى وطني حول "الوقاية ومكافحة جنوح 
األطفال", والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين 
مختلف الفاعلين لمكافحة هذه الظاهرة, حسب 

ما أفاد به بيان للقيادة العليا لذات المصالح.
وأوضح المصدر ذاته, أن افتتاح فعاليات 
هذا الملتقى بمقر قيادة الدرك الوطني, تم 

بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، 
ضباط وإطارات وزارة الدفاع الوطني, ممثلي 

وزارة العدل, التعليم العالي والبحث العلمي, 
التكوين والتعليم المهنيين, التضامن الوطني 

واألسرة وقضايا المرأة, إلى جانب رئيس 
الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث 
وممثلين عن المديرية العامة لألمن الوطني 

وكذا نخبة من األساتذة الجامعيين المختصين 
في مجال الوقاية من الجنوح.

وتهدف فعاليات هذا الملتقى -يضيف البيان- 
إلى عرض الظاهرة من الجانب المفاهيمي 

والقانوني وعلم اإلجرام وتعزيز سبل التعاون 
بين مختلف الهياكل الوطنية الفاعلة في هذا 
المجال من أجل مكافحة كافة أشكال جنوح 
األطفال ووقايتهم, السيما من خالل تنسيق 

أساليب المكافحة بين القطاعات المعنية 
والخروج بتوصيات فعالة تكفل الحماية الفعالة 

لألطفال.
ع.ط

عين تمو�ضنت

 انت�شال جثة غريق
 مفقود بعر�ض البحر

إنتشل، أمس، أعوان الحماية المدنية، جثة غريق 
مفقود بعرض البحر بشاطئ رشقون1 )عين 
تموشنت( حسبما أفاد به المدير الوالئي لذات 

المصالح الرائد مراد بن سالم.
وكان الغريق البالغ من العمر 24 سنة محل عملية 

بحث واسعة من طرف فريق الغطاسين التابع للحماية 
المدنية منذ يوم الجمعة المنصرم بعد أن سجل مفقودا 

بشاطئ رشقون 2 ، وفق ما أبرزه ذات المصدر. 
و تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث 
بالمؤسسة العمومية بني صاف ، إستنادا للمتحدث.

و تعد هذه الحالة الثالثة من نوعها التي يتم تسجيلها 
قبل إنطالق موسم اإلصطياف بسواحل عين تموشنت 
منذ يوم الجمعة المنصرم بعد إنتشال غريقين بشاطئي 
بوزجار و ساسل )بلدية أوالد بوجمعة( ، مثلما أشير 

إليه.
ر. ن

في ح�ضيلة للمديرية العامة للأمن الوطني 

 هالك 6 اأ�شخا�ض في حوادث 
مرور بالمناطق الح�شرية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 136 آخرون 
بجروح إثر وقوع 126 حادث مرور جسماني على 

مستوى المناطق الحضرية خالل نهاية األسبوع 
الماضي، حسب ما أفادت أمس، حصيلة للمديرية 

العامة لألمن الوطني.
وأوضح ذات المصدر، أن المعطيات التي قامت 

بها المصالح المختصة لألمن الوطني, تشير إلى أن 
سبب وقوع هذه الحوادث "يعود بالدرجة األولى إلى 
العنصر البشري". وفي هذا اإلطار، جددت المديرية 
العامة لألمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام 

إلى "احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر 
أثناء السياقة"، كما وضعت تحت تصرف المواطنين 

الرقم األخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي 
البالغات 24 سا/24 س.

ع. ط

 بعد النجاح الكبير

 الذي �ضهده معر�س دكار 

دعوة اإلى تو�شيع "الجزائر هالث كاير" 
اإلى بقية الدول الإفريقية

دعا رئيس الفيدرالية 
العالمية للصيدلة 

لمنطقة إفريقيا 
الدكتور بروسبير 

هياغ، أمس، بدكار، 
إلى ضرورة توسيع 

معرض الصناعة 
الجزائرية "الجزائر هالث كاير" إلى بقية الدول 

اإلفريقية.
وأكد الدكتور بوسبير هياغ في تصريح لوكالة 

األنباء الجزائرية، على هامش اختتام الطبعة األولى 
للمعرض الصيدالني "الجزائر هالث كاير" الذي 

جرت فعاليته بالعاصمة السنغالية ما بين 17 و20 
ماي الجاري على "مواصلة الجزائر لمجهوداتها في 
تنظيم معارض مماثلة ببقية دول القارة اإلفريقية بعد 
طبعة السنغال" والتي أثبتت –حسبه- المستوى الذي 

بلغته الصناعة الصيدالنية الجزائرية.
وأرجع الدكتور هياغ من جهة أخرى تطوير 

الصناعة الصيدالنية بالقارة اإلفريقية إلى "اإلرادة 
السياسية لهذه الدول بعد تحديد احتياجات مواطنيهم 
من هذه المادة الحيوية وكذا تجنيد الموارد البشرية 

ذات كفاءة لمرافقة هذا القطاع –كما أضاف-"ووضع 
اإلمكانيات.«

ف. م

ف.م

وصرح نجيب بن شنين لوكالة األنباء 
الجزائرية، أنه تم األحد المنصرم، إجراء 

مناورة للتجارب التقنية للممرات التليسكوبية 
الستة بالمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي 

"أحمد بن بلة" لوهران وذلك بالتنسيق مع 
الخطوط الجوية الجزائرية، مبرزا بأن هذه 

التجارب كانت ناجحة بنسبة 100 بالمائة.
وأوضح أن التجارب التقنية للمحطة الجوية 

الجديدة توشك على نهايتها حيث تم االنتهاء من 
29 حصة على غرار المصاعد اآللية وأجهزة 

التكييف والمضخات والصوت و اإلنارة 
الداخلية والخارجية و غيرها وتحصلت على 

شهادة االستالم المؤقت فيما ال تزال حصتان 
تتعلقان بأنشطة نقل الحقائب ومعالجة المسافرين 

و إشهار الرحالت والتي توشك على نهايتهما.
وأردف ذات المسؤول قائال أن جميع التجارب 

التي أجريت لحد اآلن كانت ناجحة.
كما انتهت مؤخرا، استنادا للمتحدث، التجارب 

التقنية لإلنارة بواسطة الطاقة الشمسية بالمحطة 
الجوية الجديدة بعدما تم وضع 4.550 لوحة 

للطاقة الشمسية ذات نوعية عالية على مساحة 
14.500 متر مربع على مستوى سقف هذه 

المنشأة.وسيسمح هذا المشروع فور دخوله حيز 
الخدمة بإسترجاع 25 بالمائة من الطاقة التي 
ستمون المحطة الجوية لمطار وهران الدولي 

ليصبح أول مطار على المستوى اإلفريقي يعمل 

بالطاقة الشمسية.
وذكر بأن الشركة المنجزة "كوسيدار" تعكف 

حاليا مع مكتب الدراسات بإعداد محاضر 
االستالم المؤقت لكل حصة بعد االنتهاء من 
مرحلة التجارب التقنية, وفق نفس المصدر 

الذي أشار الى أن المحطة ستدخل حيز الخدمة 
مباشرة في شهر يونيو القادم.

وأكد أن هذه المنشأة الجديدة ستكون جاهزة 
الستقبال ضيوف وهران بمناسبة الطبعة ال 

19 أللعاب البحر األبيض المتوسط التي ستقام 
خالل الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 6 جويلية 

المقبلين.وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية 
الجديدة ب 5ر3 مليون مسافر سنويا قابلة 

للتوسعة إلى 6 ماليين مسافر سنويا.

 أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن 
السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف 
انتقال العدوى بين البشر. وقالت المسؤولة 
عن األمراض الناشئة لدى منظمة الصحة 

ماريا فان كيرخوف »نريد وقف انتقال 
العدوى بين البشر. يمكننا القيام بذلك في 
الدول التي لم يتفش فيها. إنه وضع يمكن 

السيطرة عليه«.
إلى ذلك، قال المركز األوروبي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها )وكالة الصحة 

األوروبية(، أمس، إن خطر انتشار مرض 
جدري القردة النادر بين السكان على نطاق 

واسع »منخفض للغاية« لكنه مرتفع لدى 
مجموعات معينة.

وأوضحت مديرة وكالة الصحة األوروبية 
أندريا أمون أن »معظم الحاالت الراهنة 

ترافقت مع أعراض مرض خفيفة، وبالنسبة 
إلى العامة، فإن احتمال االنتشار منخفضة 

للغاية« مضيفة أن احتمال انتشار الفيروس 
عبر االتصال الوثيق بين أشخاص ذوي 

شركاء جنسيين متعددين اعتبر »مرتفعا«.
وقالت وزارة الصحة الدنماركية في بيان 

أمس، إنه تم سجلت أول حالة إصابة بفيروس 
جدري القردة وهي لرجل عاد من رحلة إلى 

إسبانيا.
وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيكي في بيان 

»ال تتوقع السلطات الصحية انتشار العدوى 
في الدنمارك، لكننا نتابع الموقف عن كثب 

لالستعداد لتطور محتمل في اإلصابات«. 
وذكرت الوزارة أن الرجل يخضع للعزل حاليا 

وتتابع السلطات حالة المخالطين له. وقالت 
هيئة الصحة العامة في اسكتلندا في بيان إنها 

سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري 
القردة، مضيفة أن المصاب يتلقى العالج بينما 

يتم تتبع المخالطين له.
وقال نيك فين مدير إدارة علوم الصحة العامة 
في الهيئة »نعمل مع مجالس الخدمة الصحية 
الوطنية وشركاء آخرين في اسكتلندا والمملكة 

المتحدة للتحقيق في مصدر هذه العدوى، 
يجري تحديد المخالطين عن قرب للحالة 

وتزويدهم بالمعلومات والمشورة الصحية«.
الوكاالت
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الم�ضابقة الوطنية لعر�س اأطروحة علمية في 180 ثانية

الدكتور مقراني يفتك المرتبة الأولى
الدراجون يجوبون واليتي ال�ضلف وم�ضتغانم

توج الدكتور عمر بن الخطاب مقراني من جامعة 
"الشهيد حمى لخضر" بوالية الوادي، وعضو 
مخبر هندسة الطرائق بجامعة قاصدي مرباح 
بورقلة، بالمرتبة األولى في المسابقة الوطنية 

لعرض أطروحة علمية في 180 ثانية تحت عنوان 
"المداخن الشمسية وآفاقها في الجنوب الجزائري" 
التي أقيمت في 21 ماي الجاري بجامعة "سطيف 
1"، والمنظمة في إطار األسبوع العلمي الوطني 

الثاني حول مجال األمن الطاقوي.
وفي تصريح إلذاعة ورقلة كشف الدكتور مقراني، 
أن المداخن الشمسية هي عبارة عن نماذج تجريبية 

إلنتاج الكهرباء عن طريق األشعة الشمسية. 
وأوضح المتحدث أنه تم استغالل المداخن الشمسية  

في بعض المستثمرات الفالحية من أجل توفير 
الكهرياء المجانية للفالحين المعزولين عن المناطق 

الحضارية إضافة إلى إستعماالت أخرى كإنتاج 
المياه الصالحة للشرب و التجفيف الزراعي 

للقضاء على إشكالية الفائض في اإلنتاج وكذلك 
تكلفة التخزين المرهق لكاهل الدولة. 

لإلشارة فقد شارك في هذه المسابقة 117 دكتورا 
على المستوى الوطني تخرجوا العام الماضي 

2021، حيث أجري دورها النهائي بين 9 دكاترة. 
وقد تم تكريم الدكاترة الثالثة األوائل بمبالغ مالية 

معتبرة.
ر. ن

انطلقت أمس، من الشلف 
قافلة الدراجين باتجاه والية 

مستغانم، على مسافة تقدر بـ 
129,2 كلم، ضمن منافسات 

المرحلة الثالثة من طواف 
الجزائر الدولي 2022.

فمن أمام فندق الميرادور، 
وسط مدينة الشلف، تجمع 

زهاء الثمانين دراجا يمثلون 
ثماني دول لتنطلق، بداية من 
الساعة الحادية عشر صباحا، 

فعاليات المرحلة الثالثة من 
منافسات طواف الجزائر 

الدولي.
وقطع المتسابقون، في هذه 

المرحلة، مسافة تقدر بـ 
129,2 كلم من أجل الوصول لمدينة مستغانم، ليركنوا 
للراحة يوما واحدا، لتتواصل بعدها منافسات المرحلة 

الرابعة انطالقا من مستغانم نحو والية وهران على 
مسافة تقدر بـ 106 كلم.

وأشرف على إعطاء إشارة إنطالق المرحلة الثالثة 
لطواف الجزائر الدولي والي الوالية، لخضر سداس، 

بمعية مسؤولي االتحادية الوطنية للدراجات، وسط 
حضور غفير للمواطنين وعدد من هواة رياضة 

الدراجات الهوائية.

وكانت قافلة الدراجين قد حلت أمس األحد بوالية الشلف 
قادمة من والية البليدة في إطار المرحلة الثانية من هذه 
المنافسة الدولية،وشهدت تتويج حمزة ياسين من شرطة 

دبي بالمرتبة األولى و حمزة عماري من مولودية 
الجزائر بالمرتبة الثانية و ألكسندر بوتشين من نادي 

أبو ظبي بالمرتبة الثالثة. كما توج حمزة منصوري من 
المنتخب العسكري بالقميص األصفر وحمزة عماري 

من مولودية الجزائر بالقميص األبيض كأحسن موهبة 
صاعدة و حمزة ياسين بالقميص األخضر.

ق. ر

منظمة ال�ضحة العالمية توؤكد اأنه يمكن ال�ضيطرة علي تف�ضي المر�س

» يمكن وقف انتقال عدوى جدري القرود خارج دول تف�شيه«

بمنا�ضبة الطبعة الـ 19 الألعاب البحر االأبي�س المتو�ضط

المحطة الجوية الجديدة لوهران �شتكون 
جاهزة ل�شتقبال �شيوف وهران

تم ال�ضروع بالمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "اأحمد بن بلة" لوهران 

في التجارب التقنية للممرات التلي�ضكوبية المخ�ض�ضة للم�ضافرين والموؤدية اإلى 

الطائرات، ح�ضبما اأفاد به اأم�س مدير المطار.
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