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قال اإن قطاعه ي�ضعى ال�ضتغالل الطاقات 

البديلة في واليات الجنوب، بن عتو:

التحـــول الطاقــــــوي 
 ي�صتدعي تحــــــوال 
رقميـــــا و�صناعيــــــا

 �صبح �صرطان "الجهاز اله�صمي" يهدد حياة االآالف من الجزائريين
ت�ضجيل اأزيد من 7500 

اإ�ضابة بهذا الداء 

والخبراء يحذرون من 

تفاقم عوامل الخطر 

 وكالء ال�ضيارات يوؤكدون

 تكبدهم لخ�ضائر بالماليير

اأ�صعار ال�صيارات 
ارتفعت بن�صبة 200 

مخت�ضون يحذرون من الظاهرة 

ويطالبون بالبحث عن اأ�ضبابها

تالميــــذ يودعــــون ال�صنــــة 
الدرا�صيــــة بتمزيق الكراي�س 
وتحطيــــــــم االأق�صــــــــــــام

 بالموازاة مع رفعها ل�ضادرتها عبر

 خطي "ميد غاز" و"اأنريكو ماتي"

2.4 مليون طن �صــــادرات 
الجزائر من الغاز الم�صــــــــال 
الأوروبا في 3 اأ�صهــــــــــــــــر



أعادت الزيارات االخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، إلى بعض العواصم االوروبية والعربية، 

النشاط الدبلوماسي إلى سكته الصحيحة، حيث يسعى 
الرئيس تبون إلى محو الصورة الضبابية التي تركها 
النظام السابق ألزيد من عقد من الزمن بعد أن غيّب 

المرض الرئيس السابق واقتصرت الزيارات الرسمية 
على مسؤولين في الدولة ورؤساء الحكومات المتعاقبة، ما 
تسبب في انهيار أسهم الدبلوماسية الجزائرية في البورصة 

العالمية وضياع بريقها بين االمم.
ولقد رفع الرئيس تبون منذ توليه زمام الحكم، رهان 

استعادة مكانة الجزائر الدولية، فكانت البداية باالختيار 
الموفق ألعضاء الحكومات خاصة فيما يتعلق بحقيبة 

الخارجية التي أسندها إلى الوزير رمطان لعمامرة لدرايته 
الكاملة بحنكة الرجل ومدى قدرته على تحريك خيوط 

اللعبة الدبلوماسية للصالح الجزائري، فتحولت بذلك 
العاصمة الجزائرية إلى قبلة لكبار الزعماء والرؤساء، كما 

توالت الزيارات الرسمية التي قام بها أعضاء الحكومة 
لمختلف الدول، باإلضافة إلى الزيارات الرسمية التي قام 
بها رئيس الجمهورية شخصيا بدعوة من نظرائه العرب 

والغرب.
وفضال عن المسعى الدبلوماسي، يصبو رئيس الجمهورية 
إلى تنويع مناخ االستثمارات من خالل فتح المجاالت امام 
مختلف الشركات والمستثمرين االجانب للعمل بالجزائر، 
وتوقيع عديد االتفاقيات مع كبريات الشركات األوروبية 
والعربية، فخالل زيارته لتركيا وقعت الجزائر وأنقرة  

على 15 اتفاقية تعاون في مجاالت مختلفة، شملت مذكرة 
تفاهم حول التعاون في مجال الخدمات االجتماعية، وأخرى 

حول التعاون في المجال البيئي، ومجال التعدين، كما 
تم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة 

المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية اخرى حول افتتاح مراكز 
ثقافية في تركيا والجزائر، فضال عن عديد االتفاقيات التي 
شملت مختلف القطاعات.إلى ذلك، لم تخل الزيارة االخيرة 

التي قادت رئيس الجمهورية إلى إيطاليا من االتفاقيات، فقد 
ارتكز تواجده في روما على بحث خلق عالقات اقتصادية 

متينة، من خالل التوقيع على عدد من البرتوكوالت 
ومذكرات التفاهم الثنائية للتعاون، شملت قطاعات 

المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والسياحة والثقافة وكذلك 
في مجاالت محاربة الفساد واالرهاب، باإلضافة إلى 

مذكرة تفاهم وقعها مجمعا "سوناطراك" و"إيني" تهدف إلى 
تسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في الجزائر والحد من 

البصمة الكربونية عبر استغالل الهيدروجين األخضر.
وقبل زيارتي أنقرة وروما، كانت لرئيس الجمهورية 

خالل شهر فيفري المنصرم جولة إلى بعض العواصم 
الخليجية، حيث زار كال من قطر والكويت، سبقتها 

نهاية السنة المنقضية زيارة إلى تونس الشقيقة، كانت 
اقتصادية بامتياز، حيث تم بعث استثمارات ضخمة مع 
قطر والكويت، في قطاعات الصناعة والفالحة والنقل 

واإلسكان.

�إميان. �س

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة انعقاد 
القمة االستثنائية الـ16 لالتحاد األفريقي، أمس، في 

ماالبو )غينيا االستوائية(، وفي إطار عهدته كقائد لالتحاد 
األفريقي في مجال منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف 

العنيف،  تقريرا حول تطور التهديد اإلرهابي في القارة 
وآفاق تعزيز التصدي له على المستويين اإلقليمي 

والدولي.
يشكل هذا التقرير وثيقة رئيسية تهدف إلى إثراء مداوالت 

رؤساء الدول والحكومات في قمة ماالبو، وهو يتناول 
تقييما للتهديد اإلرهابي في أفريقيا ويشرح العوامل التي 

ساعدت على انتشاره بسرعة عبر القارة .ويشدد التقرير 
على ضرورة وضع مسألة اإلرهاب في مقدمة أولويات 
أفريقيا في مجال السالم واألمن، ويقترح في هذا الصدد 

سلسلة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز قدرات 
البلدان األفريقية الفردية والجماعية، مع تسليط الضوء 

على المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي المدعو 
لمواصلة دعم جهود البلدان األفريقية.

وانطالقا من تجربة الجزائر الناجحة في منع هذه اآلفة 
ومكافحتها، أكد الرئيس تبون على "ضرورة وفاء 

الشركاء األجانب بالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة، من خالل تقديم المزيد من المساعدة  
للبلدان األفريقية التي تكافح االرهاب، سيما عبر تحديد 

هوية ومكان تواجد اإلرهابيين المطلوبين على أراضيهم 
وتسليمهم.” وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار التعاون مع 

األمم المتحدة، شدد رئيس الجمهورية على "الحاجة الملحة 
إلجراء التحوالت الالزمة للسماح باالنتقال إلى نموذج 
جديد لعمليات السالم يكون أكثر مالءمة مع متطلبات 

مكافحة اإلرهاب في أفريقيا.”
أما على المستوى القاري، فقد ألح الرئيس تبون في تقريره 

على أهمية اإلسراع في وضع قائمة أفريقية لإلرهابيين 
من األفراد والكيانات ومذكرة توقيف أفريقية إلى جانب 

إنشاء صندوق خاص لالتحاد األفريقي لمنع االرهاب 
ومكافحته، كما دعا الرئيس تبون إلى تعزيز اآلليات 
والمؤسسات القائمة، مثل المركز األفريقي للدراسات 

والبحوث حول اإلرهاب واآللية األفريقية للتعاون الشرطي 
)أفريبول( ولجنة أجهزة األمن واالستخبارات األفريقية(، 

لتمكينها من االضطالع بعهداتها كمكونات أساسية 
الستراتيجية االتحاد األفريقي لمكافحة اإلرهاب والتطرف 
العنيف .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المبادرة، التي تندرج 

في إطار اضطالع رئيس الجمهورية بالمهمة السامية التي 
أوكلها إليه نظراؤه األفارقة ضمن مؤتمر رؤساء دول 

وحكومات االتحاد األفريقي، تجسد أيضا التزام الجزائر 
الراسخ في إطار تصدي المجتمع الدولي المنظم لظاهرة 

اإلرهاب وتجلياتها على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
وبفضل هذه المساهمة الجديدة من الجزائر، تعطي أفريقيا 
دفعا جديدا لتعزيز أمنها الجماعي من أجل تهيئة الظروف 

المواتية لتنميتها واندماجها.ويساهم هذا الجهد الرامي 
إلى تكييف عقيدة أفريقيا وممارستها في مجال التصدي 
لإلرهاب في "تعزيز التعاون الدولي في سياق يجب أن 

تظل فيه وحدة عمل المجتمع الدولي أولوية.”
�إ.�س

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أول 
أمس، بالجزائر العاصمة الشباب  للبقاء على عهد وامانة 
الشهداء من خالل االلتفاف حول كل المبادرات الوطنية 

للمحافظة على المكاسب واالنجازات المحققة.
ودعا وزير المجاهدين في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني 
للكشافة المصادف للذكرى 81 الستشهاد مؤسسها الشهيد 

محمد بوراس المدرسة الكشفية العتيقة إلى "مواصلة 
تأطير شباب الغد وتزويدهم بثقافة حب الوطن والتضحية 

والتفاني في خدمة البالد.”
ونظم هذا اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية 

المكلف بالعالقات الخارجية,السيد عبد الحفيظ عالهم 
وسفير الصحراء الغربية بالجزائر و ممثل عن سفارة 

فلسطين و كذا ممثلين عن مختلف القطاعات و برلمانيين, 

تحت شعار "الكشافة أصالة وريادة.”
واعتبر ربيقة بان االحتفال باليوم الوطني للكشاف الذي 

اقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل السنة 
الماضية بالهام جدا بالنظر "للدالالت التاريخية  التي 

يحملها وارتباطه الوثيق بالماضي والحاضر" مؤكدا بان 
ذلك يبرز "مدى تمسك الدولة الجزائرية بتطوير الحركة 

التربوية التطوعية التي تساهم في غرس روح العطاء 
والقيم.”من جهته أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق 

سبقاق على أهمية دعم هذه المدرسة التي ما فتئت تبذل 
"جهودا من اجل تربية الجيل الصاعد على الحفاظ على 

هويته ووحدته الوطنية خاصة انها تعد -كما قال "- حركة 
جمعوية استراتيجية في قطاعه.”

وذكر بمساعي قطاعه في "ترقية الحركة الشبانية باعتماد 

مقاربة شاملة تهدف إلى التكفل بمشاكل الشباب وترقيتهم 
من خالل توفير واحتضان مختلف المشاريع االبداعية 
واالجتماعية والتربوية والرياضية - داعيا الكشافة إلى 

"االنخراط  في هذا المسعى.“ 
من جهته, ذكر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني 

والقائد العام للكشافة عبد الرحمان حمزاوي بأهمية 
االحتفال بهذا اليوم تخليدا الستشهاد البطل  محمد بوراس 

الذي "نستلهم من بطولته وتضحيته في سبيل الوطن.”ودعا 
حمزاوي الجميع "للتكاثف وراء مساعي رئيس الجمهورية 
لبناء الجزائر الجديدة لتحقيق الرخاء وتكريس الديمقراطية 

من خالل التأخي والحفاظ على الوحدة الوطنية والتحلي 
بالحكمة في سبيل استقرار وازدهار الوطن".

ع.ط

انعقاد الدورة الـ12 للجنة املختلطة 

الثنائية نهاية العام اجلاري

اجلزائر والفيتنام تراهنان 
على ترقية املبادالت التجارية

من املنتظر عقد الدورة الـ12 للجنة املختلطة 

الثنائية بني اجلزائر والفيتنام خالل الف�صل الرابع 

من ال�صنة اجلارية، حيث يراهن الطرفان على 

اإعطاء دفع قوي للتعاون الثنائي ال�صيما يف جمال 

ترقية املبادالت التجارية واال�صتثمار.

ف.م

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أعقب 
زيارة األمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية 

الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، لجمهورية الفيتنام 
االشتراكية، حيث ترأس مناصفة مع نائب وزير الشؤون 

 Pham  Quangالخارجية لجمهورية فيتنام االشتراكية
  Hieuبعاصمة البالد هانوي، الدورة الثالثة للمشاورات 

السياسية الجزائرية-الفيتنامية.
وتطرق الطرفان لمسائل التعاون الثنائي بين البلدين 
وللتحضيرات الجارية لعقد الدورة الثانية عشر للجنة 
المختلطة الثنائية الجزائرية-الفيتنامية والتي تتزامن 

مع إحياء الذكرى الستين إلقامة العالقات الدبلوماسية 
بين البلدين. وقد تناول الجانبان خالل هذا االجتماع 

اإلجراءات الكفيلة بإعطاء دفع قوي للتعاون الثنائي السيما 
في مجال ترقية المبادالت التجارية و االستثمار، كما اتفق 

الطرفان على عقد الدورة الثانية عشر للجنة المختلطة 
الثنائية خالل الفصل الرابع من السنة الجارية.

وتحادث الوفدان عن كيفية تفعيل دعمهما المتبادل على 
المستوى المنظمات الدولية، حيث سجال التوافق التام 

لرؤى البلدين اتجاه القضايا الدولية الراهنة ذات االهتمام 
المشترك. وأثنى الجانب الفيتنامي على الدور االيجابي 

الذي تلعبه الجزائر في إحالل االستقرار وسلم ودعم 
التنمية المستدامة في إفريقيا بصفة عامة. وفي هذا اإلطار 

عبر رئيسا وفدي البلدين عن استعداد سلطات البلدين 
إلحياء الذكرى الستين إلقامة العالقات الثنائية بكيفية 

تليق بالعمق التاريخي للعالقات الجزائرية –الفيتنامية. 
وفي ختام الدورة الحالية تم التوقيع على اتفاقية تعاون 

بين المعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية لوزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر واألكاديمية 

الدبلوماسية الفيتنامية.
من جهة ثانية التقى األمين العام بلقاء وزير الشؤون 

 BUI Thanh ،الخارجية لجمهورية فيتنام االشتراكية
Son، حيث استذكر الطرفان العمق التاريخي للعالقات 

الثنائية وتبادال وجهات النظر حول كيفية تعزيزها في 
مختلف المجاالت بما يتماشى مع المصالح المشتركة 
لشعبي البلدين الصديقين. هذا ودعا رمطان لعمامرة، 

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لنظيره 
الفيتنامي لزيارة الجزائر.

وكان قد استقبل الوفد الجزائري من طرف وزير البناء 
الفيتنامي، NGUYEN Thanh Nghi، بصفته 
الرئيس المشترك للجنة المختلطة الثنائية الجزائرية 

الفيتنامية، حيث تم التركيز بهذه المناسبة على التحضير 
الجيد ألشغال الدورة الثانية عشر للجنة وكذا مشاريع 

االتفاقيات الثنائية التي سيتم مناقشتها خالل انعقادها.وعلى 
هامش الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين، 

زار الوفد الجزائري ضريح الزعيم التاريخي لجمهورية 
فيتنام االشتراكية الفقيد ‘هو تشي منه”، أين وضع األمين 

العام إكليال من الزهور.
كما وقف األمين العام والوفد المرافق له عند النصب 

التذكاري للترحم على أرواح ضحايا حادث سقوط 
الطائرة المأساوي الذي أودى بحياة خمسة عشر صحفيا 
جزائريا و تسعة صحفيين فيتناميين وكذا طاقم الطائرة، 

في 8 مارس 1974، خالل الزيارة التاريخية التي قام بها 
الرئيس الراحل هواري بومدين لفيتنام.وقد اغتنم األمين 
العام فرصة تواجده بدولة فيتنام الصديقة إلجراء زيارة 

ودية لنجل القائد التاريخي للثورة الفيتنامية الفقيد “جنيرال 
جياب” أين استذكر الطرفان صور التضامن التي ميزت 

عالقات البلدين منذ تلك الفترة الزمنية.

جمال بن زيادي رئي�سا جديدا 
حلزب العدالة والتنمية

توجت أشغال المؤتمر الثاني لحزب الحرية والعدالة 
بتزكية جمال بن زيادي )المترشح الوحيد( رئيسا جديدا 

للحزب، حسب ما افاد به أمس، بيان لهذه التشكيلة 
السياسية.

وأوضح نفس المصدر أن المؤتمر الذي افتتحت اشغاله 
أمس الجمعة أفضى أيضا الى انتخاب مداني مداغ نائبا 
لرئيس الحزب, باإلضافة الى الهيئات القيادية الجديدة 

ممثلة في المجلس والمكتب الوطنيين. كما صادق أعضاء 
المؤتمر على القانون االساسي والبرنامج السياسي 

للحزب.
وكان بن زيادي قد دعا في الكلمة االفتتاحية للمؤتمر 

إلى "ضرورة رص الصفوف وبناء جبهة داخلية قوية"، 
مؤكدا ان الجزائر بحاجة إلى تضافر جهود الجميع 

للوقوف "سدا منيعا" أمام األخطار المحدقة بها.
ق. و

ي�صكل وثيقة رئي�صية الإثراء مداوالت روؤ�صاء الدول واحلكومات يف "قمة ماالبو"

الرئي�س تبون يقدم تقريرا �سامال حول تطور التهديد االرهابي يف القارة االإفريقية

مبنا�صبة اليوم الوطني للك�صافة

دعوة ال�سباب للبقاء على عهد ال�سهداء وموا�سلة اجلهود للرقي بالوطن

الرئي�س تبون يزور عديد العوا�صم العربية واالأوربية

 ن�ســــــــــــاط دبلومــــــا�سي 
مكّثف برهانــــــات اقت�ساديــــــــــــة

قاد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، خالل الفرتة االأخرية، ن�صاطا دبلوما�صيا الفتا، زار خالله عديد العوا�صم االأوروبية 

والعربية، ليعيد بذلك الديناميكية من جديد للزيارات الرئا�صية، حيث يراهن الرئي�س تبون على تثبيت مكانة اجلزائر اإقليميا 

ودوليا ودعم التعاون االقت�صادي مع كربيات العوا�صم ال�صرتجاع بريق الدبلوما�صية اجلزائرية وتر�صيخ مكانتها بني االمم.
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أكد وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو 
زيان،  أن التحول الطاقوي يستدعي منطقيا تحوالت عدة، 

كالتحول الرقمي والصناعي بحيث أن هذان العامالن 
ضروريان في مسيرة التحول الطاقوي اآلمن والسلس 
والناجع في نفس الوقت. وأشار بن عتو  في كلمة له 

ضمن فعاليات اليوم اإلعالمي الذي تم تنظيمه  أمس بمقر 
وزارته بالعاصمة بعنوان "تحول الطاقات المتجددة،  حلقة 
نقاش مع الصحافة من اجل انتقال طاقوي مواطناتي "، إن 

هذا التحول ينبغي أن يضمن لنا األمن الطاقوي والغذائي 
والمائي، مضيفا  في السياق ذاته أن قطاعه يعمل على 
نشر الطاقات والطاقات المتجددة، واالستغالل األمثل 

للطاقات الشمسية ضمن نطاق الصحراء الكبرى والمناطق 
الحدودية والنائية ، بما يتوافق مع احتياجات المواطن وفق 
طاقة نظيفة ال تحمل أي أثار جانبية على اإلنسان والبيئة 

معا. وأكد بن عتو، أن دور اإلعالم يتمثل في رسالة 
إعالمية هادفة ومسؤولة ومؤثرة خدمة للمجتمع وتوعية 
المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة.  وأشار المتحدث ،  
إلى حتمية بناء عملية اتصالية بشكل تشاركي مع مختلف 

القطاعات  ، خصوصا المجتمع المدني باعتباره جزء 
أساسي ضمن هذه المقاربة الطاقوية. 

واعتبر بن عتو ،  أن المواطن يتمركز في صلب العملية 
التنموية، وقطاعه يهدف الستغالل كل اإلمكانيات من 

أجل انتقال طاقوي سلس ومضمون.  وكشف وزير 
االنتقال الطاقوي، أنه من الضروري وضع كل الخبرات 

والكفاءات لخدمة اإلعالم الوطني، وإمداده بكل المعطيات 
والمعلومات الالزمة قصد بلورة خارطة طريق يتطلب 

اإلصغاء للتحديات البيئية و الطاقوية و االنتقال في وقت 
قياسي من اقتصاد أحادي اإلنتاج قوامه النفط إلى اقتصاد 

متنوع قوامه المبادرة االقتصادية واالبتكار على جميع 
األصعدة ،  في مقابل التركيز على شرط التكوين من 

خالل االستناد على العنصر المؤهل إلسقاط معالم هذه 
المقاربة ميدانيا بما يتناسب وطموحاته واحتياجاته من هذا 

التحول الذي يصب في خانة التنمية المستدامة.

التقى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أول أمس، 
بالعاصمة الغانية أكرا مع رئيس البنك االفريقي للتنمية 

أكينوومي أديسينا، على هامش اشغال االجتماعات 
السنوية لمجموعة هذه الهيئة المالية.

وبحث الطرفان خالل هذا اللقاء وضع وآفاق التعاون 
بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية اإلقليمية، حسب ذات 

المصدر، كما التقى راوية، على صعيد ثنائي، بالعديد 
من نظرائه، ال سيما نظيره لجنوب افريقيا، إينوك 

غودونغوانا.
وركزت المحادثات مع هذا األخير على تحديات التنمية 
في القارة األفريقية والحلول التي يجب تصورها لتعزيز 
قدرتها على الصمود، ال سيما في البلدان األكثر هشاشة.
وذكر ذات البيان أن اللقاء تناول أيضا السبل والوسائل 

الكفيلة بتعزيز العالقات بين البلدين.
وباإلضافة إلى ذلك، التقى راوية بوفد من البنك االفريقي 

للتصدير واالستيراد (Afreximbank) بقيادة نائب 
الرئيس التنفيذي السيد دينيس دينيا.وتطرق المسؤوالن 

إلى المسار الجاري لعضوية الجزائر في هذا البنك 
وآفاق التعاون وكذلك إمكانيات الشراكة بين الطرفين، ال 
سيما في مجال ترقية التجارة البينية-االفريقية ومرافقة  

المتعاملين الجزائريين لتعزيز تواجدهم في السوق القارية.
وتم تخصيص االجتماعات السنوية لعام 2022 

لموضوع: "دعم القدرة على التكيف مع المناخ والتحول 
العادل في مجال الطاقة في أفريقيا". و قد شكلت فرصة 
لمناقشة تحديات التنمية التي تواجه القارة االفريقية، ال 

سيما في سياق عالمي تسوده الشكوك.
وفي هذا الصدد, تمت اإلشارة إلى أن "عواقب وباء 

كوفيد-19 واألزمة األكرانية أدت إلى اضطرابات 
كبيرة في مسارات التنمية للبلدان اإلفريقية", حسب نفس 

المصدر.وأثناء جلسة النقاش بين محافظي البنك االفريقي 
للتنمية, دعا المحافظون هذه المؤسسة إلى التعاون مع 

شركاء آخرين في التنمية قصد تعزيز قدرة إفريقيا على 
مقاومة األزمات الصحية واالقتصادية مستقبال وزيادة 

تمكين القارة في مجال االنتاج الصيدالني من خالل 

تعزيز قدراتها االنتاجية والتكنولوجية في هذا المجال.
كما طالبوا هذه المؤسسة بتسريع تجسيد األمن الغذائي من 

خالل إيالء عناية خاصة للقطاع الفالحي وتحديد حلول 
مبتكرة للتمويل الموجه لمكافحة اآلثار المدمرة للتغير 
المناخي. وشكلت هذه االجتماعات فرصة لمحافظي 

البنك االفريقي للتنمية للتبادل مع رئيس هذه المؤسسة 
اآلفاق االستراتيجية للبنك في السنوات العشر القادمة 

بهدف مرافقة القارة اإلفريقية في مواجهة تحديات 
التنمية المفروضة ضمن السياق الجغرافي-االستراتيجي 

واالقتصادي العالمي.
وتم التطرق أيضا إلى مسائل الديمومة المالية للبنك 

واستدامته على المديين المتوسط والطويل وكذا الجوانب 
المرتبطة بتحسين حوكمته. يذكر أن وزير المالية يشارك 
على رأس وفد جزائري في أشغال االجتماعات السنوية 

لمجموعة البنك االفريقي للتنمية المنعقدة بأكرا )غانا( من 
24 إلى 27 ماي الجاري.

ف.م

خمت�صون يحذرون من الظاهرة 

ويطالبون بالبحث عن �أ�سبابها

تالميذ يودعون ال�سنة 
الدرا�سية بتمزيق الكراي�س 

وحتطيم الأق�سام
دقت �ملفت�سة �لرتبوية زهرة فا�سي ناقو�س �خلطر 

من الأ�صباب اخلفية وراء بروز  ظاهرة متزيق الكتب 

والكراري�س مع اإنتهاء ال�صنة الدرا�صية اأمام املوؤ�ص�صات 

�لرتبوية،  و�أعتربت �أن �لظاهرة، هي تعبري عن �سخط 

دفني واأخطاء فادحة يف التاأطري الرتبوي والإداري، 

ينتهي باإنتقام جماعي.

 مرمي عثماين

وأكدت زهرة فاسي في تقرير لها ،  أن ظاهرة  تمزيق الكتب 
والكراريس هي من  األحداث  التي شاهدتها على المباشر 
ابتداء من سنة الدراسية 2011 إلى يومنا هذا وتعود لنفس 

األسباب،من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية قائلة "رأيت تمزيق 
محتوى المحافظ، من كتب وكراريس وثائق ، مقلمات أقالم، 
و تحطيم زجاج النوافذ و كسر الكراسي و تخريب السبورات 

وتمزيق الستائر وحتى الخربشة  على  سيارات " بعض" 
األساتذة وليس الكل، مشيرة إن الظاهرة عمت على المستوى 
الوطني وتعود إلى مشاكل ضخمة داخل المؤسسات التربوية، 

يعيشها التالميذ ويجهلها  الخارج عنها.
وفي تحليلها لألسباب التي وراء  الظاهرة، أرجعتها فاسي الى 
الضغوطات البيداغوجية السنوية الطويلة، بسبب ضغط تطبيق 
المقرر الدراسي الطويل وتأثير اإلضرابات السلبي  حيث يليها 

استدراك الدروس الضائعة بعد كل إضراب والصراع مع 
عقارب الساعة، ضف إلى معضلة هجران األساتذة ألقسامهم 

كلما دق ناقوس اإلضرابات التي تسبب لهم فوضى فكرية 
وضغط  نفسي المتناهي،  وفتح باب التسكع و غول الفراغ .

وقالت المتحدثة "إن هذه السنة زاد األمر تعقيدا، صدمة 
التالميذ من قضية احتجاز نقاطهم وعدم تسليمهم الكشوف، 

كسر الثقة بينهم وبين المؤسسة التربوية...وقالوا" لماذا نجتهد 
إن كانت  نقاطنا تحتجز ؟" ، ناهيك عن الغبن من سلوكيات 
التفضيل والمحاباة حيث ركزت –فاسي - في هذا الصدد " 
النتائج المدمرة للدروس الخصوصية من طرف  أساتذتهم 

اصحاب القاراجات" حيث اإلحتراق النفسي  بسبب حصول 
بعض التالميذ على نقاط جيدة دون إجتهاد ) الدروس 

الخصوصية وتسريب األسئلة  ( .
وقالت في هذا الصدد "أن أساتذة زرعوا التمرد والتنمر على 

قيمة العلم و المنظومة التربوية ، محذرة من هؤالء الذين 
يتاجرون في الدروس الخصوصية مقابل  أغلى السيارات 

والبهرجة والمظاهر البراقة، في حين أن  النزهاء الحريصين 
على مصلحة التالميذ ال يقدرون على الرد عندما يسألون  ما 

سبب الفرق بينكم وبينهم.
كما ابرزت في ذات السياق التعنيف اللفظي والمعنوي 

والالعدل الممارس  داخل المؤسسات التربوية من طرف 
الطاقم التربوي واإلداري وتطرقت الى غياب الضمير المهني  

الذي لم يسلم منه حتى  األساتذة" ضحايا ضغوطات إدارية 
أمام،عيون التالميذ مما يزيد  الطين بلة وروح اإلنتقام.

و بيداغوجيا تطرقت المختصة الى صعوبة استيعاب الدروس 
ألنها تفوق مستواهم العقلي من الحشو المتعب والتكرار وطول  

البرامج وكثرة الفروض والواجبات  المنزلية في  إنتظار 
االمتحانات الرسمية على صفيح ساخن وعدم االستعداد الجيد 

بسبب عدة عوامل خارجة عن نطاق التالميذ.
وتوقفت أيضا المختصة، عند  المعاناة من الفوارق االجتماعية 
و النظرة الدونية لفئة المعوزين ) من يلبس ألبسة غالية يقدره 
الجميع ولو كان ضعيف المستوى الدراسي والفقير ولو كان 

ممتازا يتعرض "للحقرة بالعين ( علما ان مركب النقص 
صعب النتائج -تقول المتحدثة-.

ونفت فاسي في األخير فاسي، أن تكون الظاهرة سببها غياب 
األخالق والقيم وغياب دور أولياء التالميذ قائلة أن المدرسة 

أصبحت مدرسة فرص  وال إشعاع علمي ولهذا يجب –حسبها 
- أن يعود اإلطار البيداغوجي والتربوي السليم حتى تعود 

المياه إلى مجاريها .

ف. م

فتح نقا�س عام مع ال�صركاء لإجناح م�صروع اإعادة التنظيم الإداري ملختلف الهياكل

"التح�سري" مل�سروع جديد حول تعيني ت�سنيف املنا�سب العليا بقطاع اخلدمات اجلامعية
اأعلن الديوان الوطني للخدمات اجلامعية عن فتح 

النقا�س مع ال�صركاء الجتماعيني، من اأجل اجناح 

م�صروعي التنظيم الإداري و ت�صنيف املنا�صب 

العليا للديوان الوطني للخدمات اجلامعية 

ومديريات اخلدمات اجلامعية والقامات التابعة 

لها.

مرمي عثماين

وأبرق الديوان الوطني للخدمات الجامعية، ارسالية الى   
النقابات الناشطة بالقطاع بتاريخ 24 ماي الجاري، 
تحت رقم1117 جاء فيها "  أنه وفي اطار  تعديل 

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي 2004 
والمحدد للتنظيم االداري للديوان الوطني للخدمات 
الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية واالقامات 

الجامعية وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

25 جانفي 2004 المتضمن تصنيف المناصب العليا 
للديوان الوطني للخدمات ، يشرع في إعداد مشروع 
تصنيف المناصب العليا للديوان ومديريات الخدمات 

الجامعية واالقامات التابعة لها ، على أن يتم عقد 
جلسات عمل على مستوى الديوان والتي سيتم تحديد 

الحقا من اجل االنتهاء من هذا المشروع وتقديمه 
للوزارة الوصية في أقرب األجال الممكنة.

وحمل المشروع الصادر عن الديوان الوطني للخدمات 
الجامعية أبرز المقترحات في كيفية تحديد المناصب 

وطرق التعيين وكذا التنظيم االداري لمختلف الهيئات 
وتفرعاتها التي تصب في تحسين مستوى معيشة 

الطالب.
ومن بين المقترحات أن يكون منصب مدير عام للديوان 

الوطني للخدمات الجامعية وظيفة عليا في الدولة 
ويصنف في القسم ج الصنف2 ، وتعيين منصب "مدير 

مركزي بالديوان" بمرسوم رئاسي مصنف في القسم 

ب الصنف 2 وبالتالي راتبه على اساس وظيفة عليا 
في الدولة.

كما حمل المشروع، مقترح تعيين منصب" مدير 
خدمات اجتماعية" بمرسوم رئاسي مصنف في القسم 
ب الصنف1 وبالتالي يتقاضى راتبه وظيفة عليا في 
الدولة، فضال عن اعادة تصنيف ودفع راتب "مدير 

فرعي بالديوان" استنادا الى الوظيفة العليا لنائب مدير 
في اإلدارة المركزية وإعادة النظر في شروط التعيين 

بالنسبة لرؤساء االقسام ومدراء االقامات ورؤساء 
المصالح ورؤساء الفروع وكذا الرقم االستداللي 

المتعلق بالمنصب العالي المشغول.
كما توقف المشروع عند شروط تعيين رئيس فرع 

باالقامة الجامعية ، والتي تتعلق بمساعد متصرف مثبت 
و ملحق رئيسي لإلدارة أو موظف من رتبة معادلة، له 

أقدمية قدرها سنتين بهذه الصفة على االقل او 4 سنوات 
اقدمية عامة ، اضافة الى ملحق إدارة أو موظف من 

رتبة معادلة له اقدمية ثالث سنوات بهذه الصفة على 
االقل 5 سنوات أقدمية عامة ، على أن تكون طريقة 

التعيين بمقرر من المدير العام.
و حسب المشروع فإنه يمكن للموظفين الذين رتبهم 
تتوافق وطبيعة المهام المسندة الى المناصب العليا 

المعنية، االستفادة من بعض المناصب،  على غرار 
األسالك المشتركة المخصصة لشعبة اإلعالم اآللي 

وشعبة االحصائيات وشعبة الوثائق والمحفوظات 
وشعبة المخبر والصيانة، في حين أن  االسالك الخاصة 

،فهي موجهة لسلك التعليم العالي والبحث العلمي 
"المنشطين الجامعيين والمخابر الجامعية والمقتصدين 

والجامعية والمكتبات الجامعية ،  وسلك التجهيز 
والسكن والعمران وسلك الممارسين الطبيين العامين 

في الصحة العمومية وسلك النفسانيين للصحة العمومية 
وسلك شبه الطبيين العمومية وسلك األطباء البيطريين.

فيما اأجرى حمادثات حول حتديات التنمية يف القارة الأفريقية

راوية يتطرق مع رئي�س البنك الفريقي للتنمية اإىل اآفاق التعاون

قال اإن قطاعه ي�صعى ل�صتغالل الطاقات البديلة يف وليات اجلنوب، بن عتو:

 التحـــــول الطاقوي ي�ستدعي 
حتول رقميـــــا و�سناعيـــــــا
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عزيز طواهر

أشار البيان الذي نشر على الموقع االلكتروني لشركة 
مدار القابضة أن "هذه  العملية التي صادق عليها 
مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 
تشكل أحد محاور إعادة هيكلة النشاطات وتشكيل 

أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.”وأضاف 
ذات المصدر أن األمر يتعلق بتغيير بسيط في الطريقة 

يندرج في إطار التوجيهات العامة للدولة-المساهمة 
التي تعتزم اعادة تنظيم بشكل تدريجي الفوائد التي 

تمتلكها في الشراكات مع المؤسسات العمومية.
وأوضح مجمع مدار انه "في إطار المشروع الكبير 

المتمثل في استحداث المنصة الميكانيكية المقررة 
بالموقعين الصناعيين في الرويبة وقسنطينة وإعادة 
نشر أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، 

وجدت هذه األخيرة نفسها مضطرة على التخلي عن 
مساهماتها بنسبة 34 بالمئة لدى شركة رونو الجزائر 
لإلنتاج و20 بالمئة لدى ZF الجزائر. ولتحقيق ذلك, 

قرر مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 
نقل هذه المساهمات إلى شركة مدار القابضة مدار 
التي تمتلكها الدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمئة.”

كما أضاف البيان أن األمر "يتعلق بقرار يهدف إلى 
ادخال تعديل جزئي على شروط استمرار الشراكة ال 

أكثر وال أقل وال يحمل أي خطة إنقاذ مثلما تناولته 
بعض عناوين الصحافة الوطنية.” وفي هذا الشأن, 
ذكرت شركة مدار القابضة أنها "مؤسسة عمومية 
ذات طابع مالي تتمثل أهدافها حصريا في تسيير 

الموارد والمساهمات العمومية حسب الفرص وبما 
يتماشى مع سياسات االستثمار التي سطرتها الدولة-

المساهمة.”
وتهدف عمليات المساهمة هذه الى تحقيق التنوع 
الصناعي وهي موجهة نحو القطاعات الواعدة 

أكثر"، حسب الشركة القابضة مؤكدة أنها "تتابع فقط 
استراتيجيتها لتنويع نشاطاتها مثلما وافقت عليها الدولة 

والتي شرعت فيها منذ سنة .”2017
وعليه, فإن الدخول في رأسمال شركة رونو الجزائر 

لإلنتاج سيسمح للشركة القابضة مدار "بتأمين مكاناتها 
المالية وتعزيز نموها.”وطمأن المجمع العمومي أنه 
"سيكون بإمكان شركة رونو الجزائر لإلنتاج لوادي 
تليالت االعتماد على مساهمة الشركة القابضة مدار 

من أجل تحقيق أهدافها االقتصادية في الجزائر 
ومواصلة تطويرها.”

وتعتبر مدار القابضة سابقاً SNTA )اختصار إلدارة 
وتنمية األصول والموارد( هي شركة مالية قابضة 

، تأسست عام 1963 وتعد المساهم الوحيد فيها هو 
الدولة الجزائرية. وقد تم إنشاء شركة مدار القابضة 

في 4 نوفمبر 1963 من خالل تأميم التبغ والصناعات 
المماثلة والمصانع في الجزائر.

وقد تم تحويلها في عام 1990 إلى شركة اقتصادية 
عامة. برأس مال مسجل قدره 18000 مليار دينار ، 
تعمل الشركة في تصنيع سجائر التبغ ومضغه حتى 

عام 2017. وفي عام 2017 ، تمت إعادة هيكلتها إلى 
مجموعة واتخذت اسم مدار القابضة ، ويمثل تراث 

اإلنتاج والتسويق والدعم من خالل 13 وحدة منتشرة 
في جميع أنحاء التراب الوطني 2.

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد دعا منذ أيام، 
المتعاملين االقتصاديين الجزائريين الستغالل فرصة 

االنتعاش االقتصادي التي تشهدها الجزائر وما يحدث 
في بلدان العالم من غلق بعض المصانع، ال سيما في 
ظل خارطة الطريق المرتبطة باالنعاش االقتصادي 
التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 

حيث كشف زغدار، في هذا الصدد، أنه بصدور 
قانون االستثمار الجديد ستكون هناك شركات ضخمة 
في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات، مضيفا 
أن القطاع لديه اتصاالت واسعة مع كبرى الشركات.

  ” SINOPECوقعت سوناطراك وشريكها سينوباك
 ،) SOOGL(،Overseas Oil & Gas Limited “

أمس، عقد مقاسمة اإلنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية 
“زارزايتين“ ، الواقعة بحوض إليزي، وذلك بموجب 

القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.
وأوضحت سوناطراك في بيان لها، أن الشركتين بموجب 

العقد تتعهدان بتنفيذ برنامج أعمال التطوير واالستغالل 
على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، 

والذي يهدف إلى استرجاع وتعظيم قيمة المحروقات من 
حقل زارازيتين.ويشمل البرنامج: تجديد وحدة الرفع بالغاز 
“ unité gas lift“، حفر 12 بئراً تطويرية جديدة، تجديد 
6 آبار قديمة، ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت 

القائمة، واستعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات 
الكربون.ويقدر المبلغ اإلجمالي لالستثمار المنصوص عليه 

في خطة التنمية بنحو 490 مليون دوالر أمريكي والتي 
ستسمح باسترجاع ما يقرب 95 مليون برميل من النفط. وتم 
إبرام العقد بعد المفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم 

ف.م الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 ماي 2021. 

وكالء ال�سيارات يوؤكدون تكبدهم خل�سائر باملاليري

اأ�سعار ال�سيارات ارتفعت بن�سبة 200 باملئة

باملوازاة مع رفعها ل�سادرتها عرب 

خطي "ميد غاز" و"اأنريكو ماتي"

2.4 مليون طن �صادرات 
 اجلزائر من الغاز امل�صال
 لأوروبا يف 3 اأ�صهـــــــر

انخفضت الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خالل 
الربع األول من السنة الجارية بالمقارنة مع نفس الفترة 

من السنة الفارطة، حسب ما كشف عنه أحدث تقرير 
للمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك.«

وقالت أوابك في تقرير لها عن تطورات الغاز المسال 
والهيدروجين خالل الربع األول من سنة 2022، بأن  

الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خالل الربع 
األول من عام 2022 بلغت نحو 2,4 مليون طن، مقابل 
3,2 مليون طن خالل نفس الفترة من سنة 2021، لكنها 

تظل ضمن النطاق المعتاد لصادرات الجزائر الربع 
سنوية التي تتراوح عادة بين 2,5 إلى 3 مليون طن.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات الجزائر من الغاز 
المسال على أساس سنوي يقدر ب 25 بالمئة، لكنها 

شددت على أنها تبقى ضمن النطاق المعتاد للصادرات 
الجزائرية، مضيفة بأن كل الشحنات المصدرة توجهت 
نحو األسواق األوروبية، بالموازاة مع سعي دول القارة 

العجوز لتنويع امداداتها الغازية.
وأكد التقرير على أن الجزائر تأتي على قائمة الدول 

ذات الموثوقية العالية في توفير الغاز لعمالئها، ورغم 
توقف ضخ الغاز عبر خط الغاز المغاربي األوروبي، 

فقد استقبلت إسبانيا شحنتين من الغاز المسال خالل 
الربع األول من العام الجاري، بالتزامن مع استمرار 

تشغيل خط ميد غاز، الذي يربط الجزائر باسبانيا، 
ورفعت الجزائر طاقة الخط من 8 مليار متر مكعب 

سنويا إلى 10,5 مليار متر مكعب سنويا، كما أبرمت 
شركة سوناطراك اتفاقية مع شركة ايني لزيادة 

صادراتها من الغاز إليطاليا عبر خط إنريكو ماتي، 
والذي تصل طاقته ل 33 مليار متر مكعب سنويا.

ويأتي انخفاض صادرات الجزائر من الغاز المسال، 
مقابل ارتفاع اجمالي صادرات الغاز المسال في السوق 
العالمية خالل الربع األول من عام 2022، والتي بلغت 

حوالي 99,3 مليون طن، مقارنة بنحو 95,1 مليون طن 
خالل نفس الفترة من السنة الماضية، بمعدل نمو سنوي 
وصل ل 4,2 بالمئة، في إشارة الستمرار تعافي السوق 

العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت صادرات الغاز المسال العربية بنسبة وصلت 
ل 4,5 بالمئة على أساس سنوي خالل الربع األول من 
عام 2022، إذ بلغت نحو 27,7 مليون طن، مقابل 29 

مليون طن في الربع المماثل من عام 2021، لكنها تظل 
ضمن النطاق المعتاد لصادرات الدول العربية، التي 

احتفظت بحصة سوقية عالمية قدرت ب 27,9 بالمئة.
وأضافت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بأن 
أسعار الغاز، التي شهدت مستويات قياسية خالل الربع 

الرابع من سنة 2021، وواصلت نسقها التصاعدي 
خالل العام الجاري، إذا سجلت بورصة أسعار الغاز 
المسال الفورية زيادات كبيرة بلغت أكثر من 41,5 
دوالرا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كمتوسط 

خالل األشهر األخيرة، مقارنة مع أقل مستوى لها على 
اإلطالق، والذي بلغ 1,85 دوالرا لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية شهر ماي من سنة 2020، حسب 

مركز TTF في هولندا، غير أن أسعار الغاز المسال 
المبرمة وفق عقود طويلة المدى لم ترتفع بنفس النسبة، 

نظرا الرتباطها بأسعار النفط.
وفي خضم أزمة الغاز، التي شهدتها أوروبا، بسبب 

التوترات الجيوسياسية الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، 
كانت الواليات المتحدة األمريكية أبرز المستفيدين، إذ 
أن صادراتها من الغاز المسال للقارة األوروبية بلغت 

نحو 16,1 مليون طن، والتي تعادل 50,2 من إجمالي 
صادرات أوروبا من الغاز المسال.

ف.م

ي�سمح با�سرتجاع ما يقرب 95 مليون برميل من النفط

"�صوناطراك" و"�صينوباك" ال�صينية توقعان عقدا يف جمال املحروقات

قال تجمع وكالء السيارات، بأن أسعار 
السيارات ارتفعت بأزيد من 200 بالمئة 

بالمقارنة مع األسعار، التي كانت تعرض 
بها سنة 2017، مؤكدين حاجة السوق 

الوطنية ل 700 ألف سيارة.
وشدد تجمع وكالء السيارات المحتملين في 

رسالة موجهة للرأي العام، تحوز جريدة 
الرائد على نسخة منها، على ضرورة منح 
اعتمادات االستيراد للوكالء، الذين أودعوا 
ملفاتهم منذ عدة أشهر على مستوى اللجنة 

التقنية المكلفة بدراسة الملفات بوزارة 
الصناعة، مؤكدين أن سن قانون جديد 

لالستثمار ال يمكن أن يجذب المستثمرين 
دون توفر وسائل النقل، داعين الوزارة 

الوصية لتسليم االعتمادات للوكالء الذين 
تتوفر فيهم الشروط.

وندد الوكالء المقدر عددهم ب 75، بتجميد 
نشاط استيراد المركبات وقطع الغيار منذ 

4 سنوات، رغم حاجة السوق الوطنية 
للسيارات السياحية والنفعية، الحافالت، 

اآلالت المتحركة والجرارات وقطع 
الغيار، وطالبوا بفتح المجال على األقل 

أمام استيراد قطع الغيار، خاصة في ظل 
غزو قطع الغيار المقلدة وغير األصلية 

للسوق الوطنية، ما تسبب في اهتراء 
الحظيرة الوطنية وارتفاع حوادث المرور، 

كما أضافوا بأن الوضع أدى إلى ارتفاع 
أسعار قطع الغيار لمستويات قياسية، كما 

ارتفعت فاتورة االستيراد من 500 مليون 
دوالر سنة 2017 إلى 1,2 مليار دوالر.
وأضاف الوكالء في رسالتهم، بأن قطع 

الغيار المستوردة من طرف الوكالء، قابلة 
للضمان لمدة 6 أشهر، على خالف تلك 

المستوردة بطرق موازية.
قدر وكالء السيارات احتياجات السوق 
الوطنية ب 700 ألف مركبة، مشددين 

على أن ضمان استقرار السوق يستدعي 
توفير 400 ألف مركبة، خاصة وأن تجميد 

نشاط استيراد السيارات منذ 4 سنوات، 
تسبب في ارتفاع األسعار بنسبة وصلت ل 

200 بالمئة.
وعبر الوكالء عن امتعاضهم من الطرق 

والحيل غير الشرعية الستيراد السيارات 
من خالل وكالء أجانب أو باستخدام 

رخص المجاهدين، التي ال تضمن خدمات 
ما بعد البيع وال الضمان، وفي بعض 
األحيان يتم ادخال سيارات مغشوشة 

للسوق، داعين السلطات الوصية للتدخل 
ووقف هذه األعمال، التي جعلت استيراد 

السيارات حكرا على 10 بالمئة من 
الجزائريين ورفعت أسعارها لمستويات 

قياسية.وأكد الوكالء، على أن خسائر 
تجميد االستيراد تجاوزت للوكيل الواحد 
100 مليار سنتيم، مشيرين إلى أن وقف 

نشاط استيراد السيارات سيمنع خلق 
350 ألف منصب شغل، وفي المقابل فإن 

تقنين النشاط سيسهم في خلق العشرات 
من مناصب الشغل ويدر على الخزينة 
العمومية الماليير من تسديد الضرائب 

والرسوم.
وختم الوكالء رسالتهم بتقديم اقتراح 
للخروج من األزمة من خالل السعي 

لتحقيق صناعة تركيب تنافسية والشروع 
في تصنيع قطع الغيار محليا لمدة 5 

سنوات، بالموازاة مع السماح باستيراد 
السيارات، حسب احتياجات السوق 

الوطنية، من أجل إعادة ضبط السوق 
والتحكم في الوضع المزري، الذي يعيشه 

قطاع السيارات.
ف.م
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تنازلت عليها ل�سالح جممع "مدار القاب�سة" بقرار من جمل�س م�ساهمات الدولة

 ال�صركة الوطنية لل�صيارات ال�صناعية 
تتخلى عن ح�صتها يف "رونو اجلزائر"

اأعلن جممع "مدار القاب�سة" اأنه ا�ستعاد احل�سة املقدرة بـ 34 باملئة التي متلكها ال�سركة الوطنية لل�سيارات ال�سناعية يف �سركة رونو 

اجلزائر لالإنتاج بواد تليالت بوهران، ويتزامن هذا القرار مع التوجهات الكربى للدولة بهدف اإعادة بعث ت�سنيع ال�سيارات وفق 

مقاربة جديدة بعيدا عن ما عرف بـ �سيا�سة "نفخ العجالت" وهو موؤ�سر اإعطاء دفع قوي مل�سنع وادي تليالت.



ب�صبب الرتاجع عن تطبيق الربتوكوالت ال�صحية

التي �صاهمت يف تقليل الظاهرة ال�صنتني املا�صيتني

حتذيرات من ارتفاع �ضحايا 
الت�صممات الغذائية خالل ال�صيف 

تعترب الت�صممات الغذائية من اأكرث م�صكالت ال�صحة العمومية تعقيدا خالل ف�صل ال�صيف ب�صبب عوامل عديدة 

ترتبط باأكرث من قطاع، ما يجعل هذه القطاعات املعنية يف مقدمتها وزارة ال�صحة ووزارة التجارة وحتي وزارة 

الداخلية مطالبة منذ االن ببدء اتخاذ االإجراءات و�صبط ا�صرتاتيجية وقائية من الت�صممات خالل ف�صل ال�صيف، 

خا�صة وان هذا املو�صم يعترب اول مو�صم منذ ثالثة �صنوات دون قيود كورونا وال الربتوكوالت ال�صحية ال�صارمة ما 

يهدد بارتفاع متوقع ل�صحايا الت�صممات الغذائية هذه ال�صائفة.

ويعود مع حلول كل موسم صيف هاجس 
التسممات الغذائية للواجهة هذه األخيرة تحولت 

لوباء وتعتبر الوالئم واألعراس واألحياء 
الجامعية والمطاعم المدرسية والشواطئ في 
فصل الصيف، أهم األماكن والمناسبات التي 
تتعرض فيها صحة المواطن للخطر بسبب 

التسممات،  في حين تسجل ذروة التسّممات 
الغذائية الجماعية في الجزائر خالل الثالثي 

“جوان - جويلية- أوت”  حيث تعرف 
المستشفيات ومراكز الصحة خالل هذه األشهر 
ما أشبه بحالة طوارئ عبر العديد من واليات 
الوطن في حين تتحدث أرقام وزارة الصحة 

والسكان وإصالح المستشفيات عن تسجيل ما 
معدل 80 ألف حالة تسمم غذائي في السنة إال 
أن هذا الرقم يبقى بعيدا كليا عن الرقم الحقيقي 

ألن أغلب الحاالت ال تصل إلى المستشفيات 
بينما تؤكد ذات األرقام أن 60 بالمائة من 

التسمم الغذائي تحدث عادة في الوالئم الجماعية 
ومطاعم اإلقامات الجامعية وقاعات الحفالت.

وزارة التجارة تعتمد هذه الخطة 
ومع اقتراب موسم اإلصطياف رفعت وزارة 

التجارة من درجة التأهب في ممارستها لرقابة 
النوعية والجودة وتنظيم األسواق خالل  هذه 

الفترة وذلك بالرفع من تعداد مراقبيها وتكثيف 
دورياتها التابعين في هيكلهم إلى المديريات 
الوالئية للتجارة، وحذر مصدر من وزارة 

التجارة في تصريح سابق لـ”الرائد” المخالفين 
فيما يتعلق بشروط النظافة واحترام سلسة 

التبريد أن العقوبات قد تصل إلى قرارات بغلق 
المحالت التجارية وأحيانا المتابعات القضائية، 

وستقوم فرق المراقبة وقمع الغش التابعة 
لوزارة التجارة بدوريات تفتيش متواصلة 
للمحالت التجارية على المستوى الوطني، 

خالل هذه الصائفة حسب ذات المصدر ضمن  
خطة تم وضعها  لمحاربة التسممات الغذائية 

مع التركيز على الرقابة والتحسيس، 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.  كما سيتم التركيز 
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.

خياطي: “التسمم” قد يكون قاتال 
وتقليل ضحاياه مسؤولية الجميع 
من جهته يؤكد البروفيسور مصطفي خياطي 

ان التسممات الغذائية تعتبر من أكثر مشكالت 
الصحة العمومية خطورة خالل فصل الصيف 
فخطورة التسمم ليست لها أعراض بسيطة كما 
يعتقد البعض بل يمكن للتسمم ان يوصل للوفاة 

كما حدث في التسمم الذي ضرب والية سطيف 
في سنة 1998 والذي خلف وفاة أزيد من 40 
شخص ، وأكد خياطي أن أهم أسباب التسممات 

هو العادات الغذائية الخاطئة واستهالك ما هو 
غير صحي وغير مراقب خارج المنزل بدليل 

ان السنة الماضية عرفنا انخفاضا كبيا في 
معدل التسممات الغذائية كون اغلب واليات 
الوطن كانت تخضع لحجر صحي. وحمل 
خياطي الجميع مسؤولية التسّممات الغذائية 

فهي مشتركة كما قال بين السلطات والتجار 
والمصنعين والمستهلكين على حد سواء مؤكدا 
أنه ليس بوسع أي مؤسسة صحية مهما كانت 

طاقتها التكفل باألعداد الكبيرة للمصابين 
بالتسمم في وقت واحد الذين يعدون بالمئات 
لذا يجب الحذر لتجنبها. من جانب اخر قال 
خياطي ان الجزائر تسجا عادة كل سنة ما 
يناهز 10 آالف حالة تسمم غذائي جماعي 

غير أن الحاالت الحقيقية أكبر بكثير من هذا 
وهي أضعاف مضاعفة ال يصرح بها أمام 

المؤسسات االستشفائية، وهو ما يتطلب الحذر 
واليقظة. معتبرا أّن 10 آالف حالة تسمم يبقى 
رقما كبيرا يخفي آالف الحاالت األخرى غير 
المصرح بها بسبب التداوي الذاتي واالستهانة 

بها وعدم التنقل إلى المستشفى لعالجها في 
حينها، في حين توقع خياطي ان ترتفع حاالت 
التسمم الغذائي هذه الصائفة مقارنة بما سجل 
خالل السنتين أو الثالث سنوات األخيرة التي 
شهدنا فيها االزمة الصحية حيث أضاف ذات 

المتحدث انه خالل هذه الفترة كانت تطبق 
برتوكوالت صحية صارمة ساعدت بشكل 

واضح في تقليل أسباب التسممات الغذائية لكن 
هذه الصائفة التي ستكون دون قيود كورونا فان 
هذه األسباب قد تكون موجودة وبشدة اكبر وهو 
ما يستدعي تجند من المنظومة الصحية وحذر 

لدى المواطن.

مرابط:  هذه الفئات هي األكثر عرضة 
للتسمم صيفا 

من جهته قال رئيس نقابة ممارسي الصحة 
العمومية الدكتور الياس مرابط إن التسمم 

الغذائي موجود في كل دول العالم وليس حكرا 
على الجزائر غير أن ما تفتقده الجزائر هو 

كيفية التكفل بالمرض ولذا يهدف المختصون 
والوصاية إلى التوعية والتحسيس بنوعية 

األغذية المستهلكة وكمية البكتيريا الموجودة 
في األغذية المسببة للتسمم. وأشار مرابط إلى 
أن التسمم الغذائي ليس ناتجا عن األغذية فقط 

بل حتى من المواد الكيميائية وهو أكثر خطورة 
ألننا ال ندري كيف يتفاعل معه جسمنا، مركزا 
على أهمية احترام سلسلة التبريد من التصنيع 
إلى آخر حلقة في االستهالك حيث قال  أنها 

غير محترمة لدى التاجر والمستهلك على حد 

سواء، داعيا إلى ضرورة االحتفاظ بالوجبة 
الشاهد في مختلف الوالئم واألعراس لمدة 5 

أيام على األقل لالعتماد عليها في حال التسمم 
الجماعي. وبخصوص أعراض اإلصابة 

بتسمم غذائي، يقول ذات المتحدث، “الكثير من 
الحاالت تتسبب في اإلصابة بالغثيان وأوجاع 
على مستوى األمعاء باإلضافة إلى اضطراب 
في الجهاز الهضمي وارتفاع درجة الحرارة، 
واألطفال هم األكثر عرضة لهذه التسممات” 
. كما شدد مرابط على ضرورة تجنب تناول 
الوجبات في مطاعم األكل الخفيف وحضور 

األعراس في األماكن التي تحرص على توفير 
شروط الصحة الالزمة فقط.

حريز: تجار دون ضمائر يتورطون في 
“تسميم” الجزائريين 

من جانبه قال رئيس فدرالية حماية المستهلك 
زكي حريز أن موسم الصيف عادة  يشهد 

ارتفاعا كبيرا في حاالت التسممات الغذائية، 
مرجعا هذا االرتفاع إلى نقص سلسلة التبريد 

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، باإلضافة 
إلى كثرة حفالت األعراس التي يحضرها 

الجزائريون واإلقبال على األغذية التي تحتوي 
على مواد سريعة التلف كالمثلجات المصنعة 

بالحليب والبيض، باإلضافة إلى كثرة استهالك 
المشروبات التي ال تخضع في تحضيرها إلى 
معايير الصحة والنظافة و حفالت األعراس 
ومطاعم األكل السريع التي ال تحترم شروط 

النظافة، باإلضافة إلى الممارسات الشنيعة التي 
يقوم بها التجار لخداع صحة المستهلك من 

خالل توقيف مبردات المحالت ليال، يضيف 
حريز ، هي األخرى أسباب رئيسية للتعرض 

للتسممات الغذائية. وأشار حريز إن ظاهرة 
التسممات الغذائية بدأت تأخذ أبعادا أكبر 

مما كانت عليها سابقا، حيث أكد أن أغلبية 
هذه التسممات كانت جراء حضور حفالت 
األعراس،  كما أشار حريز إلى عامل اخر 

بات يتسبب السنوات األخيرة في حاالت التسمم 
وهو تغير النمط الغذائي لدى األفراد، كظهور 

مواد غذائية كالمايونيز والتي يزيد اإلقبال 
عليها في فصل الصيف، باإلضافة إلى بعض 

الممارسات غير الصحية التي يقوم بها أصحاب 
المحالت والمطاعم كفرم اللحوم المجمدة 

وغيرها من الممارسات الشنيعة التي تؤدي في 
بعض األحيان إلى زهق األرواح. كما حذر 

ذات المتحدث من اقتناء المواد الغذائية سريعة 
التلف، مؤكدا على ضرورة تفحص هذه المواد 

التي ال يجب أن يراعي فيها المستهلك تاريخ 
الصالحية فقط.

�ش.ز مو�ش

ت�صجيل اأزيد من 7500 اإ�صابة بهذا الداء 

واخلرباء يحذرون من تفاقم عوامل اخلطر 

 �ضبح �ضرطان اجلهاز 
اله�صمي يهدد حياة 

االآالف من اجلزائريني
انطلقت، اليوم، أشغال المؤتمر المنظم من طرف الجمعية 
الجزائرية للبحث والتكوين في طب األورام حول سرطان 
الجهاز الهضمي بالجزائر العاصمة، والتي تتواصل على 

مدار يومين.
وتأتي هذه التظاهرة، في وقت بات فيه سرطان الجهاز 
الهضمي مصنفاعلى رأس قائمة السرطانات التي تهدد 

حياة اآلالف من الجزائريين، حيث يحذر خبراء الصحة 
من تفاقم عوامل الخطر المتكثلة أساسا في السمنة 

وتدهور النظام الغذائي وكذا قلة او انعدام الحركة، وهي 
العوامل التي زادت من انتشار هذا النوع من السرطانات.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين 
والبحث في مجال طب األورام البروفسور عدة بونجار، 

تسجيل  أزيد من 7500 إصابة بسرطان القولون 
والمعدة سنويا، موضحا أن سرطان الجهاز الهضمي 
يمثل نسبة 25 بالمائة من أنواع السرطانات المنتشرة 

بالجزائر.
ودق البروفسور بونجار، في تدخله خالل أشغال 

المؤتمر، ناقوس الخطر، داعيا إلى وضع استراتيجية 
وطنية للكشف المبكر والوقاية منه مما سيؤدي إلى الشفاء 

منه بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 بالمائة وعبر في 
هذا السياق عن أسفه لكون أغلب الحاالت المسجلة يتم 
اكتشافها في مرحلة جد متقدمة من المرض مما يجعل 

فرص شفائها تتضاءل بنسبة 50 بالمائة.
وتابع المتحدث بالتأكيد أن الجزائر تسجل 4500 حالة 

لسرطان القولون والمستقيم و3000 لسرطان المعدة 
سنويا. ويعتبر سرطان الجهاز الهضمي الذي يشمل 

سرطان القولون والمستقيم والكبد واالنبوب الهضمي 
والبنكرياس من أكثر أنواع السرطانات المنتشرة 

بالجزائر، حيث يتصدر سرطان القولون والمستقيم كل 
األنواع األخرى متبوعا بسرطان المعدة.

كما شدد المتحدث، من جانب آخر على دور المجتمع 
المدني ووسائل اإلعالم بضرورة توعية المواطنين 

بأهمية الكشف المبكر لهذا النوع من السرطان سيما لدى 
األشخاص البالغين 50 سنة فما فوق. ومن بين عوامل 
اإلصابة الى جانب األسباب الجينية والبيئية أرجع ذات 

األخصائي العامل الرئيسي إلى النظام الغذائي الذي 
اتبعه المجتمع الجزائري خالل السنوات األخيرة وتخليه 
عن نمطه الغذائي التقليدي السليم والصحي والخالي من 

الدهنيات والسكريات والملونات الغذائية.
ومن بين عوامل الخطر األخرى ذكر البروفسور بونجار 

بعامل البدانة وقلة الحركة، مؤكدا على أن ممارسة 
الحركة إلى جانب إتباع نمط غذائي صحي سيساهمان في 
التخفيض من سرطان الجهاز الهضمي بنسبة 50 بالمائة 

وحتى وان ظهر فان تعقيداته ال تكون خطيرة.
ويشار إلى أن الجزائر قد سجلت وفق ما صدر عن 
سجالت السرطان للمعهد الوطني للصحة العمومية، 
حوالي 6500 إصابة جديدة سنويا بسرطان القولون 

والمستقيم منها 3500 حالة لدى الرجال و3000 حالة 
لدى النساء، وقد وأصبحت هذه االصابة تحتل المرتبة 

األولى في أنواع السرطان المنتشرة بالجزائر بصفة عامة 
حيث يأتي في المرتبة األولى لدى الرجال والمرتبة الثانية 

لدى النساء بعد سرطان الثدي.
وعن عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة تشير أخر 
الغحصائيات، إلى أنه أكثر من نصف الجزائريين 

يعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، وهذا وفق 
ما تشير إليه إحصائية رسمية تفيد بوجود 55.6 بالمئة 

من البالغين يزيد وزنهم عن الوزن الموصى به من 
بينهم 48.3 بالمئة من الرجال و63.3 من النساء. وهذا 

ما يعادل 20 ملون جزائري، باإلضافة غلى شريحة 
األطفال التي يعاني خمسها من هذا الداء..

ومن المعروف لدى المختصين في مجال الصحة، أن 
السمنة تتسبب في أمراض عديدة جسمية ونفسية مثل 
السكري والسرطان وأمراض القلب والشرايين والكبد 

واألعصاب واالنعزال المجتمعي السمنة في معاناة نفسية 
كبيرة والشعور باإلقصاء العزلة، لذا فهي أولوية صحية 

في المقام األول يتطلب الوقاية والتوعية.
عزيز طواهر
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هذ� �ملو�شم �شهد �إنتاج 7200 قنطار 

�سكيكدة حتتفل بالفراولة بعد غياب �سنتني 
ب�سبب جائحة كورونا

 تندوف:

الهالل الأحمر يقدم  اإعانات لفائدة الفئات اله�سة 

 �لأغو�ط:

الدعوة اإىل اإثراء الور�سات 

العلمية مللتقى �سيدي عبد اجلبار 

التيجاين بالأبحاث الأكادميية
دعا المشاركون في الملتقى الدولي سيدي عبد الجبار التيجاني في 
طبعته الخامسة عشر الذي احتضنته مقر الخالفة العامة للطريقة 

التيجانية بعين ماضي بوالية األغواط إلى إثراء الورشات العلمية 
للملتقى بمزيد من األبحاث األكاديمية.

وفي توصياتهم الختامية, حث متدخلون في هذا اللقاء, الذي نظم 
تحت عنوان« سيدي عبد الجبار... المجاهد الصادق و المربي 
الحكيم’’, إلى فتح الورشات العلمية للملتقى الستقبال المزيد من 
األبحاث األكاديمية والمقاالت بإشراف المجلس العلمي و مخبر 

الدراسات اإلفريقية لجامعة الجزائر)2(. وأوصى المشاركون في 
الملتقى أيضا بتوسيع األعمال العلمية من ملتقيات و ندوات و جلسات 
علمية ذات الصلة بتاريخ الزاوية التيجانية و تفاعلها الحضاري, كما 
أوضح رئيس الملتقى  عيسى بوقرين من قسم التاريخ بجامعة عمار 
ثليجي باألغواط. وتمت الدعوة أيضا إلى تشييد معلم تاريخي بمنطقة 
العين -عين سيدي محمد البودالي التيجاني- ألنه كان مركز التجنيد و 
التموين األول بالمنطقة أثناء الثورة التحريرية المظفرة, وتم  ترميم 

ملحقاته, بحيث تساهم إقامته في التأريخ لجهاد أسرة سيدي محمد 
البودالي التيجاني و أبنائه, و يجسد تالحم أبناء الزاوية التيجانية 

ببقية أبناء الوطن كمحطة مستنيرة من محطات هذا الشعب المجاهد 
ضد المستعمر الغاشم. واقترح الحضور في توصياتهم أيضا تسمية 

طريق العين باسم المجاهد سيدي محمد البودالي التيجاني والعمل 
على طبع أعمال هذا الملتقى الدولي من طرف وزارة المجاهدين 
و ذوي الحقوق الراعية له, و إعداد حصص وثائقية تجسد سيدي 
محمد البودالي التيجاني و األسرة التيجانية. وتناول الحضور من 
أساتذة جامعيين وباحثين خالل أشغال هذا الملتقى الدولي للطريقة 
التيجانية الذي حمل أيضا مضمون اآلية الكريمة »من المؤمنين 

رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه« في مداخالتهم جوانب من 
مآثر وجهاد الشيخ سيدي عبد الجبار التيجاني. وفي هذا الصدد 

تطرق عبد الرحيم منير علي الشريف عضو هيئة علماء السودان 
إلى موضوع »الدعم السوداني للثورة الجزائرية من 1956 إلى 

1962«. ومن جهته ساهم أحمد شنة رئيس االتحاد العربي لحقوق 
اإلنسان بمداخلة أكاديمية حملت عنوان »سيدي عبد الجبار التيجاني 

...عبقرية قائد و منهج حياة«, فيما تطرق المحاضر معمر شايب 
إلى  »رجال الطريقة التيجانية في مقاومة االستعمار الفرنسي سيدي 
محمد البودالي التيجاني ...نموذجا«. واستعرض من جهته المحاضر 

بومدين كعبوش جوانب من جهاد الطريقة التيجانية في الثورة 
التحريرية المباركة. وشهد هذا الملتقى الذي تواصلت أشغاله على 

مدار يوم واحد حضورا لضيوف وأتباع الطريقة التيجانية من داخل 
وخارج الجزائر. ونظم هذا الملتقى برعاية وزارة المجاهدين و ذوي 

الحقوق و بمساهمة مخبر الدراسات اإلفريقية لجامعة الجزائر2-, 
حسب المنظمين.

ق.م 
جيجل: 

ر�سد اأول ظهور لل�سلطعون 

الأزرق ب�سواحل الولية
تم رصد أول ظهور للسلطعون األزرق »الدخيل والغازي« بسواحل 
والية جيجل حسب ما أفاد به ، رئيس جمعية بيئة بال حدود نجيب بن 

عياد.
 و أوضح السيد بن عياد أنه تم تسجيل أول ظهور لهذا النوع من 

الكائنات البحرية والذي يعتبر من االصناف الدخيلة والغازية القادمة 
من المحيط الهندي مرورا بالبحر األحمر و قناة السويس. و صرح 

ذات المسؤول أن هذا النوع من السلطعون الذي تم إكتشاف أول 
مجموعة منه بالسواحل الشرقية للوالية تم التعرف عليه من طرف 

السيدة فاطمة شريفة بوراوي عضوة بالجمعية و التي كانت تعمل على 
صنف مشابه له منذ 2020 وهو السلطعون األزرق األمريكي والذي 

تم رصد أول ظهور له بسواحل جيجل سنة 2018 بعد قدومه إلى 
البحر األبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق و يحبذ العيش بالقرب 

من وديان البحار لقلة ملوحتها عكس السلطعون األزرق القادم من 
المحيط الهندي و الذي يعيش في األماكن المالحة. و أردف المتحدث 
قائال أن المجموعة التي تم رصدها تختلف أوزانها و أحجامها حيث 

بلغ وزن واحد منها 280 غ بطول 18 سم. و أبرز في هذا الصدد بأن 
هذا النوع من السلطعونات »ال يشكل خطرا على االنسان إال أنه يمكنه 

إلحاق أضرار بالمنطقة التي يتواجد بها  حيث يتغذى على الكائنات 
البحرية المتواجدة هناك خاصة األسماك الصغيرة منها فضال عن كونه 
يتكاثر وينتشر بسرعة و يصبح المسيطر على المكان المتواجد به لعدم 

وجود كائنات بحرية تتغذى عليه ) المفترسات( ناهيك عن تسببه في 
خسائر للصيادين على اعتبار أنه »يقوم بقطع شباك الصيد والتهام 

ما تم اصطياده«. و تطرق نفس المصدر إلى ضرورة اعتماد برامج 
علمية تمتد إلى ثالث )3( سنوات لتتبع مسار هذا الكائن البحري 

بغية وضع بروتوكول خاص به بالشراكة مع القطاعات المعنية وكذا 
الصيادين قصد استغالله وتثمينه ومن ثمة تسويقه خاصة إلى األسواق 

األوروبية واآلسيوية حيث بإمكانه أن يشكل مصدرا للعملة الصعبة.
واج

السنوي  عيدها  سكيكدة  مدينة  أحيت  قد  و 
حسب  بسيطا  كان  أنه  إال  بهيج  جو  في 
البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  أكده  ما 
بتنظيم  السيد علي خنطيط و ذلك  لسكيكدة 
الحرية وسط  بساحة  الفاكهة  لهذه  معرض 
من  فالحا   33 فيه  شارك  سكيكدة  مدينة 
و  الوالية.  تراب  الفاكهة عبر  هذه  منتجي 
ألحسن  مسابقات  عدة  تنظيم  تم  عيد  ككل 
منتوج فراولة و كعكة و عصير و مربى 
البلدية  مقر  مبنى  مستوى  على  فراولة 
لمدينة سكيكدة. و قد فاز بالمراتب الثالث 
األولى على التوالي ألحسن منتوج فراولة 
السيد  يليها  العايب  خديجة  السيدة  من  كل 
حين  في  مشري  العبيدي  و  يونسي  مراد 
افتكت السيدة خديجة رمرام المرتبة األولى 
لمسابقات أحسن كعكة و عصير و مربى 
المرتبتين  على  تحصلت  حين  في  فراولة 
الثانية و الثالثة ألحسن كعكة كل من جمعية 
الشروق و جمعية نسرين و كانت المرتبتان 
الثانية و الثالثة ألحسن عصير من نصيب 
كل من جمعية األمل الثقافية ونجاة بوقريط 
فيما عادت المرتبتان الثانية و الثالثة ألحسن 
و  بلموسى   لكل من صباح  فراولة  مربى 
حليمة بلموسى. و قد تخلل االحتفال أيضا 
بساحة  التقليدية  للصناعة  معارض  إقامة 
عيسات إيدير و فتح نقطة لبيع هذه الفاكهة 
ماي   1 بملعب  المستهلك  إلى  المنتج  من 

1945 بوسط المدينة .

 • �إنتاج 7200 قنطار من 

�لفر�ولة هذ� �ملو�شم 

 من جهة أخرى أكد لوأج السيد رابح مسيخ 
مديرية  مستوى  على  باإلعالم  المكلف 
على  سكيكدة  لوالية  الفالحية  المصالح 
هامش االحتفال بعيد الفراولة السنوي أن هذا 
الموسم شهد إنتاج 7.200 قنطار من هذه 
الفاكهة على مستوى الوالية بين الطبيعية و 
المنتجة داخل البيوت البالستيكية. و أوضح 
بالغابات  تنمو  التي  الطبيعية  الفراولة  بأن 

الموسم بحوالي  إنتاجها هذا  قدر  الجبال  و 
في  قنطارا   32 بمردود  قنطار   3.200
الهكتار الواحد في حين أن الفراولة المنتجة 
بحوالي  قدرت  البالستيكية  البيوت  داخل 
 400 قارب  بمردود  أي  قنطار   4.000
قنطار في الهكتار الواحد. و أضاف السيد 
مسيخ بأن هذا اإلنتاج يعد »منخفضا نوعا« 
ما مقارنة بالمواسم المنصرمة و ذلك بسبب 
نقص المساحة المغروسة و التي قدرت هذا 
عن  أزيد  مقابل  هكتارا   111 ب  الموسم 
200 هكتار خالل المواسم السابقة مرجعا 
سبب هذا التراجع إلى جائحة كورونا و كذا 
شح األمطار خالل الموسم الفالحي الحالي 
استغناء عدد  و  الريفي  النزوح  فضال عن 
من العائالت عن إنتاج الفراولة لمشقته. و 
الفالحين  من  عدد  تحدث  لوأج  حديث  في 
عن  الفراولة  إنتاج  في  يختصون  الذين 
حسب  أساسا  المتمثلة  انشغاالتهم  بعض 
السيد نبيل العايب )31 سنة ( في »انعدام 
عن  فضال  أراضيهم  إلى  المؤدية  المسالك 
الكهرباء و كذا عدم  انعدام  المياه و  نقص 
وجود نقطة لبيع هذه الفاكهة مما يؤدي إلى 

تخوف  بسبب  منها  معتبرة  كميات  إتالف 
معربا  كبيرة«  بكميات  اقتنائها  من  التجار 
عن أمله في إيجاد حلول لها قريبا. لإلشارة 
فاكهة  من  الواحد  الكيلوغرام  سعر  تراوح 
محليا  تعرف  كما  أو  السكيكدية  الفراولة 
دج   500 و   400 بين  ب«المكركبة« 
جهتهم  من  المواطنون  اعتبره  ما  هذا  و 
سنوات  قبل  بسعرها  مقارنة  »مرتفعة« 
إلى   150 بين  تراوحت  حيث   2019
أسباب  الفالحون  أرجع  قد  و  دج.   250
الفاكهة  هذه  جني  صعوبة  إلى  االرتفاع 
إلى  بالنظر  إليها  الوصول  صعوبة  كذا  و 
التي  المناطق  إلى  المؤدية  المسالك  غياب 
التي عادة ما تكون  الفراولة و  تزرع فيها 

غابية و جبلية.
عديدة  أنواع  على  سكيكدة  والية  تتوفر  و 
من الفراولة التي تغرس طبيعيا و ليس على 
مستوى البيوت البالستيكية و المعدلة وراثيا 
»المكركبة«  أو  »روسيكادا«  غرار  على 
وفرة  األكثر  تعد  والتي  محليا  تعرف  كما 
واألكثر طلبا من قبل المواطنين نظرا للونها 

األحمر الفاقع ومذاقها الحلو والمتميز.

الفئات  لفائدة  اعانات  الجزائري  األحمر  الهالل  قدم 
الهشة بوالية تندوف، حسبما أعلنت عنه رئيسة الهالل 
األمر  ويتعلق   . حمالوي  إبتسام  الجزائري,  األحمر 
بتسليم 200 حصة من اإلعانات تضم كراسي متحركة 
لفئة ذوي الهمم ومواد غذائية أساسية و أغطية و أفرشة 
و بعض المواد التي قد تحتاج إليها هذه العائالت، مثلما 
على  للصحافة  تصريح  في  المسؤولة  ذات  أوضحت 
هامش زيارة عمل للوالية. كما أعلنت حمالوي عن 
تسليم سيارة إسعاف لفائدة ساكنة مناطق الظل من أجل 
مساعدتهم في مجال اإلجالء الصحي للمرضى . وقال 
ذات المسؤولة بأن أوضاع ساكنة مناطق الظل ببلديتي 

بفضل  كبير«،  »تحسنا  عرفت  تندوف  و  العسل  أم 
تجسيد السلطات العمومية لعديد البرامج التنموية التي 
حظيت بها خالل السنوات األخيرة, مؤكدة بأن الدولة 
مختلف  تلبية  و  التكفل  أجل  من  جهودها  ستواصل 
الخدمات  تحسين  و  تطوير  بهدف  الساكنة  احتياجات 
الهوة  تقليص  أجل  المجاالت من  المقدمة في مختلف 
سياق  وفي  الحضرية.  المراكز  و  الظل  مناطق  بين 
آخر, تفقدت رئيسة الهالل األحمر الجزائري خالل هذه 
الزيارة عددا من الهياكل وعقدت لقاءات مع منظمات 
الصحراويين  الالجئين  بمخيمات  فاعلة  غير حكومية 
و  الصحراوي  للشعب  الداعمة  البرامج  رؤساء  و 
لها  كانت  حيث  العالمي،  الغذاء  برنامج  مقدمتها  في 
الفرصة لتبادل وجهات النظر من أجل أكثر فعالية في 
الهالل األحمر  تعمل مع  التي  البرامج  لهذه  المستقبل 
الجزائري . و أكدت السيدة حمالوي في هذا الصدد 
أن »الفرصة كانت سانحة من أجل تقديم دعم أكبر و 
إضافة عدد من النقاط الهامة في برنامج الغذاء العالمي 
القادمة«.  المرحلة  في  الصحراويين  الالجئين  لفائدة 
ختام  في  الجزائري  األحمر  الهالل  رئيسة  و حظيت 
زيارتها إلى مخيمات الالجئين الصحراويين باستقبال 
رسمي من طرف الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, 
فرصة  اللقاء  كان  حيث  الصحراوية،  الرئاسة  بمقر 
في  اإلنساني  الدعم  تفعيل  األفكار حول طرق  لتبادل 

المرحلة القادمة.
واج

احتفلت مدينة �سكيكدة بفاكهتها املدللة »الفراولة » بعد غياب لهذا االحتفال ال�سنوي دام عامني 

كاملني ب�سبب جائحة كوفيد 19.
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كيف اأزيل الغراء من املالب�س

  توجد العديد من النصائح واإلرشادات 
ن  التي يمكن إتباعها للمساعدة على منع تكوُّ
مسامير القدم، ويمكن بيان بعض منها فيما 

يأتي:
 • غسل القدمين يوميّاً بالماء والصابون مع 

الحرص على استخدام فرشاة لتقشيرهما.
 •  الحرص على تبديل الجوارب يوميّاً 

د من تهوية القدمين قدر اإلمكان.  للتأكُّ
 • استخدام حجر الخفاف أو مبرد القدم 

بانتظام إلزالة األجزاء الصلبة من الجلد 
د من  بلطف، مع التنبيه على ضرورة التأكُّ

كون الحجر جاّفاً بين كلِّ استخدام وآخر، كي 
ال يكون بيئة مناسبة لنموِّ البكتيريا.

د من تجفيف القدمين بعد غسلهما   •  التأكُّ

مع استخدام مرطب خاص بالقدمين. 
استخدام مرطب على شكل لوشن أو كريم 

يحتوي على حمض الساليسيليك، أو الكتات 
األمونيوم، أو اليوريا، في حال اإلصابة 

نات من  بمسامير القدم، إذ تزيد هذه المكوِّ
ليونة األجزاء الصلبة من مسامير القدم 

بشكل تدريجي.
 •  شراء األحذية المناسبة لحجم القدم 

د من مناسبة طول وعرض الحذاء  والتأكُّ
لكال القدمين، إذ قد تختلف قياسات القدمين 

بعض الشيء، مع الحرص على ترك مسافة 
بسيطة بين أطول أصابع القدم ومقدمة 

الحذاء.
ق لشراء حذاء جديد في وقت   •  التسوُّ

المساء نظراً ألنَّ القدم تنتفخ خالل اليوم، 
وعليه فإنَّه في حال كان الحذاء مناسباً للقدم 

عند ارتدائه في فترة بعد الظهيرة فعندئٍذ 
د من أنَّه سيكون مريحاً في  يمكن التأكُّ

األوقات األخرى.
 •  تجنُّب ارتداء األحذية المدبَّبة من األمام 

واألحذية ذات الكعب العالي، ومحاولة 
استخدام حذاء بكعب قليل االرتفاع مع 

ة استخدامه قدر  الحرص كذلك على تقليل مدَّ
اإلمكان، ويمكن للنساء اللواتي يجدر بهنَّ 

ارتداء هذه األحذية في العمل تقليل الضغط 
على القدم من خالل ارتداء األحذية الرياضيَّة 
المناسبة في طريق الذهاب إلى العمل، ومن 
جانب آخر يمكن اإلشارة إلى أنَّ الحذاء ذا 

الكعب العالي يزيد الضغط غير المتساوي 
على القدم، وفي حال كان باطن الحذاء أو 

كعبه غير متكافئ عند ارتداء الحذاء فيمكن 
مراجعة الطبيب المختصِّ للحديث حول 

األحذية التصحيحيَّة أو النعال الداخليَّة.
د من مناسبة الحذاء للقدمين في   •  التأكُّ

حال المعاناة من وجود القفع أو إصبع القدم 

المطرقيَّة.
 •  الحرص على تقليم أظافر القدم 

باستمرار، نظراً ألنَّ األظافر الطويلة قد 
تلعب دوًرا في تكوين مسامير القدم مع 

مرور الوقت، لذا يجدر تقليمها لمنع حدوث 
الضغط، وبالتالي تقليل فرصة ظهور 

مسامير القدم.

  حياة م�صباحي

  وضع الطفل على بطنه يمكن مساعدة وتشجيع الطفل على الحبو من خالل وضعه على بطنه، وذلك ألنه 
سيعطيه وقتاً بمفرده الستكشاف األرض، كما تساعد هذه الطريقة على جعل الطفل يستخدم جسمه من أجل 
تطوير مهاراته الحركية والتحكم في رأسه وعضالته وبقية جسمه، كما ويجب في البداية ترك الطفل لدقيقة 
أو دقيقتين على بطنه وذلك ألنه سيجد هذه الوضعية غير مريحة كبداية، ولكنه يمكنه التطور في حال وضعه 

على البطن بضع دقائق يومياً.
الحبو في حال تطوير     مساعدة الطفل على تقوية عضالت ظهره: و يمكن تطوير مهارات الطفل في 
عضالت الطفل التي سيحتاجها لتثبيت رأسه أثناء الزحف، ولهذا يمكن إجالس الطفل ودعم رأسه حتى ال 
التلويح  يتأذى وبالتالي يبقى جسمه مستقيماً، كما ويمكن تقوية عضالت الرقبة والظهر والكتفين في حال 

للطفل بألعاب ملونة فوق رأسه.
   حماية الطفل من المخاطر: يمكن أن يصاب الطفل الزاحف بالعديد من المخاطر واألذى نتيجًة للحبو، 
ولهذا يجب التأكد من مناسبة المنزل لحبو الطفل، مع تجنب وضع الطفل للحبو في مناطق قريبة من الساللم 

والدرج مع التأكد من اإلشراف على عملية الحبو عن قرب.
   تحفيز الطفل على الحبو: يمكن تشجيع الطفل على الحبو من خالل وضع ألعابه المفضلة على األرضية، 
ووضع الطفل على بطنه من أجل محاولة الوصول لهذه األلعاب كونها بعيدة عن متناوله يده، كما ويمكن 
وضع مرآة على األرض أمام الطفل، وذلك ألن رؤيته النعكاسه في المرآة سوف يحفزه على الحبو والزحف.
   تقليل وقت الجلوس على المقاعد: يستغرق الطفل وقتاً طوياًل في الحبو في حال عدم قضائه وقتاً كافياً 
على األرض، ولهذا يجب تقليل وضع الطفل في المقاعد المخصصة لألطفال أو في المشي فعلى الرغم من 
أن هذه الطرق جيدة ألمان الطفل، إال أنه يجب وضع الطفل على األرض لتشجيعه على الحركة والزحف.

   جعل الطفل يحبو نحو الوالدين: تحفيز الطفل على الحبو من خالل وضعه على األرض والجلوس بعيداً 
عنه لعدة بوصات ثم االنتقال إلى مستوى الرضيع والمناداة عليه من أجل الزحف، وفي حال فشل الطفل 

يمكن زحف الوالدين إليه الحتضانه لتشجيعه وبالتالي الزحف نحوه في المرات المقبلة.

 طريقة تطويل 

ب�سرعة الرمو�س 

جمال 

ور�ساقة

اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

  ظهرت العديد من الدراسات واألبحاث والتقارير التي تتحدث عن التأثيرات السلبيّة التي تحدث للجنين 
نتيجًة لظروف العصبيّة والقلق والتوتر التي تتعرض لها الحامل، ومن هذه التأثيرات السلبيّة:

 • االنفعاالت النفسيّة السلبيّة التي تتعرض لها المرأة تؤذي الرحم وبشكٍل كبير، حيث من الممكن أن تؤدي 
هذه التأثيرات السلبيّة إلى حدوث انقباضات شديدة في الرحم، وبالتالي حدوث اإلجهاض وخسارة الجنين.

 •  حدوث اضطرابات في االنقباضات الرحميّة أثناء الوالدة وعدم انتظامها، وبالتالي حدوث صالبة في 
عنق الرحم وعدم السماح للجنين بالمرور، وبالتالي حدوث مشاكل أثناء الوالدة وقد تتبعها مضاعفات لما 

بعد الوالدة. 
 • ضعف إدرار اللبن وبالتالي عدم حصول المولود على كفايته من حليب األم. 

والظروف  والعصبيّة  النفسيّة  لالضطرابات  األم  تعرض  نتيجة  ونمّوه  الجنين  نشاط  في  خلل  حدوث   •  
المختلفة، فالجنين ال يعيش في عزلة بل يتأثر بالوسط والمحيط الذي تعيش فيه األم وينعكس عليه ذلك إما 

بالسلب أو باإليجاب.
 •  قلة وزن الجنين عن الوزن الطبيعي.

 • احتمال اإلصابة بالخلل العقلي يكون أعلى للجنين الذي يتعرض لجو القلق والعصبيّة من الجنين الذي 
يعيش في ظروف طبيعيّة.

 •  احتماليّة والدة طفل عصبي كثير البكاء وقليل النوم تزيد بشكٍل كبير.
 •  كثرة حركة الجنين داخل الرحم نتيجة هرمونات التوتر التي تصل إليه عن طريق الرحم من خالل أمه. 

 • حدوث بطء شديد في تطور الذكاء للطفل الذي تعرض للقلق والتوتر النفسي أثناء وجوده داخل الرحم.

�سحتك

تدابير 

منزلية

 كيف اأ�ساعد طفلي على احلبو

 تاأثري الع�سبّية على اجلنني 

   الإجراءات الوقائية 
من م�سامري القدم 

 • إزالة الغراء باستخدام الخل: يمكن إزالة بقع 
الغراء عن المالبس باستخدام الخل عن طريق 
تلطخت  التي  القطعة  بالخل على  البقعة  غمر 
ثم  تماماً،   جافة  كانت  لو  خصوصاً  بالغراء 
ترك البقعة لبضع ثواٍن ثم تفرك بأداة ذات حفة 
مسطحة كالسكين، أو فرشاة للفرك حتى يبدأ 

الغراء بالتفكك، ثم غسل القطعة بعد ذلك بخل 
مخفف بالماء، حتى يتم التأكد من عدم وجود 
القطعة  و غسل  القطعة  على  للغراء  آثار  أي 

باليد بالماء والصابون.
 • إزالة الغراء باستخدام سائل الغسيل: يعتبر 
التعرض لالتساخ بالغراء األبيض أمراً شائعاً 

المجاالت،  من  العديد  في  استخدامه  بسبب 
ويمكن التخلص من بقع الغراء الجافة بطريقة 
سهلة وباستخدام مكونات موجودة في المنزل 
عن طريق إزالة أكبر قدر من الغراء باستخدام 
حافة ملعقة أو عن طريق فرك البقعة ببعضها 
البعض باليد و نقع القطعة المتسخة لليلة كاملة 
الغسيل  سائل  باستخدام  غسلها  ثم  بارد  بماء 
زوال  من  التحقق  و  بارد،  وبماء  العادي 
أخرى  مرة  تغسل  حيث  تجفيفها،  قبل  البقعة 
تُنَظف  التي  القطع  غسل  ثم  األمر  تطلب  إذا 
ماء  وباستخدام  حوض،  في  بوضعها  يدوياً 
سائل  قليلة من  كمية  إضافة  بارد عن طريق 

الغسيل على البقعة. 
 • إزالة بقع الغراء بالتجميد: إذا حدث وانسكب 
الغراء على المالبس فمن األفضل تركه يجف 
على القماش أو المكان الذي انسكب عليه، ألن 
محاولة مسحه ستدفع به إلى أعماق النسيج مما 
لذا عليك وضع  تعقيداً،  أكثر  إزالته  قد يجعل 
الثالجة  مجمد  في  بالغراء  الملطخة  القطعة 
لوقت كاٍف، و إزالة البقعة عن طريق تكسير 
مع  بالستيكية  أداة  باستخدام  أو  باليد  الغراء 
وضع كمية مناسبة من مذيب البقع الكيميائي 
في حال تبقى شيء من الغراء، ثم تغسل في 

غسالة المالبس بالطريقة االعتيادية.

الحصول على رموش طويلة، وذلك  الفتيات في  العديد من    ترغب 
لتأثيرها الجمالي على شكل الوجه، فهي تبرز العيون وتجمل رسمتها، 
وفي هذا المقال سنذكر بعض الوصفات الطبيعية للحصول على رموش 

طويلة.
العالجاِت  وأهّم  أفضِل  من  الخروع  زيُت  يعتبُر  الخروع:  زيت   •  
وذلك  قصيرة،  مّدٍة  خالل  الرموش  تطويِل  في  تساعُد  التي  المنزليّة 
من خالل وضع كميّة قليلٍة من زيِت الخروِع على قطعِة قطن نظيفة، 
وتطبيقها عليها، وتركها ليلة كاملة، ثّم شطف العيوِن في اليوم التالي 
بالماء الفاتر جيّداً، ويمكُن تكراُر هذه الوصفة بشكل يومّي؛ للحصول 
على النتائج المطلوبة خالَل أيّام، ومن الجدير بالتنويه ضرورة تجنب 

وصوله إلى العين.
 •  الشاي األخضر: إعداُد كميّة كافية من الشاي األخضر، وتركه جانباً 
حتّى يبرد تماماً، ووضعه على قطنة نظيفة، ودهنه عليها من األسفل 
إلى األعلى، وتركه لبضع دقائق متواصلة، ثّم غسله جيّداً بالماء الفاتر، 

الحفاظ  يساعدان على  اللذْين  والفالفونويد  الكافيين  يحتوي على  حيث 
على نمّو الرموش بطريقة صحيحة.

 • الفازلين: وضع القليِل من الفازلين عليها قبَل الخلود إلى النوم، وتركه 
ليلة كاملة، وغسله في صباح اليوم التالي، ويفّضُل استخدام هذه الوصفة 

مرة يوميّاً لمدة شهر كامل؛ للحصول على نتائج فعالة.
 •  زيت الزيتون: إن زيت الزيتون غني باألحماض الدهنية األساسية 
التي ترطب وتلين الرموش، وقد دلت بعض التجارب على أنه يساعد 
في تطويل الرموش، ويمكن استخدامه على الرموش بوضعه على قطنة 
نظيفة، ثم تمريرها على خط الرموش العلوية والسفلية بحذر، أو من 

خالل فرشاة ماسكارا نظيفة.
 •  الصبار: وضُع كميّة كافية من هالِم الصبار الطازج على الرموش 
قبَل النوم مباشرة، وتركه ليلًة كاملة، ثّم غسله في اليوم التالي بالماء 
الدافئ، حيث يحتوي الصبار على العديِد من الفيتامينات والمواّد المغذية 

ها، وتساهُم في الحفاظ على رطوبتها التي تعّزُز نموَّ
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القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  خصص 
نهائي  لطرفي  ضخمة  جوائز  "يويفا" 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفربول 
على  أمس،  لعب  الذي  مدريد،  وريال 

ملعب فرنسا الدولي، بالعاصمة باريس.
وسيحصل كل من ليفربول وريال مدريد 
على 17.5 مليون دوالر، نظير وصولهما 
ليغ"،  "للتشامبيونز  النهائية  المباراة  إلى 
 5.1 البطل  ذلك، سيكسب  وعالوة على 
في  لمشاركته  إضافية،  دوالر  ماليين 

كأس السوبر األوروبي في أوت المقبل.
وفي نهاية المطاف سيحصل بطل دوري 
أبطال أوروبا 2022، على جائزة مالية 
دوالر،  مليون   22.6 مجموعها  ضخمة 
خالل مشواره في البطولة بدءا من دور 

المجموعات.

أبطال  المالية لدوري  الجوائز  يلي  وفيما 
أوروبا للموسم )2022-2021(:

مرحلة  إلى  يصل  فريق  كل  يحصل 
أوروبا،  أبطال  لدوري  المجموعات 
جائزة مالية قدرها 17.7 مليون دوالر، 
إضافة إلى مبلغ قدره 3.1 ماليين دوالر 
نظير كل انتصار في دور المجموعات، 
أي  في  التعادل  مقابل  دوالر  ومليون 

مباراة.
الدور ثمن النهائي: 10.8 مليون دوالر، 
دوالر،  مليون   12 النهائي:  ربع  الدور 
مليون   14.1 النهائي:  نصف  الدور 
مليون   17.5 النهائية:  المباراة  دوالر، 
على  يحصل  النهائي  في  الفائز  دوالر، 

مبلغ إضافي قدره 5.1 مليون دوالر.
يذكر أن ريال مدريد يحمل الرقم القياسي 

أبطال  دوري  في  الفوز  مرات  بعدد 
أي  يخسر  ولم  لقبا،   13 بواقع  أوروبا، 
وأمام   ،1981 عام  سقوطه  منذ  نهائي 
يثأر  أن  قبل   ،)1-0( بالذات  ليفربول 
انتهى  الذي   ،2018 نهائي عام  منه في 
بفوز الفريق الملكي )3-1( على الملعب 

األولمبي بالعاصمة األوكرانية كييف.
بينما توج ليفربول ست مرات بلقب دوري 
عام  آخرها  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 
اإلنجليزي  الفريق  حساب  على   2019
فوزه عليه  إثر  توتنهام هوتسبير،  اآلخر 
بهدفين من دون رد، يوم السبت 1 جوان، 
على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص 
العاصمة  في  مدريد،  أتلتيكو  بنادي 

اإلسبانية. 
الوكاالت

تشيفيرين،  ألكسندر  القدم،  لكرة  األوروبي  االتحاد  رئيس  طالب 
رابطة  رئيس  تصريح  على  ردا  أوضاعها،  حيال  بالقلق  الدوريات 
الدوري اإلسباني في أعقاب إقناع سان جيرمان لكيليان مبابي بتجديد 

عقده.
تيباس، قرار مبابي  الدوري اإلسباني، خافيير  وانتقد رئيس رابطة 
عن  عوضا  إضافية  سنوات  لثالث  جيرمان  سان  مع  عقده  بتجديد 
االنتقال إلى ريال مدريد واعتبره "ازدراء" لبطل إسبانيا، كما وصف 
تيباس عقد الالعب الدولي الفرنسي مع الفريق الباريسي بأنه "إهانة 

لكرة القدم".
إن  قائال  تغريدة  في  الفرنسي،  الدوري  رابطة  أيضا  تيباس  وهاجم 
سان جيرمان دفع "مبالغ كبيرة من المال" لالحتفاظ بمبابي "بعد تكبده 
وتجاوزت  األخيرة،  المواسم  في  يورو  مليون   700 بلغت  خسائر 

فاتورة رواتبه 600 مليون يورو".

وفي حديثه مع وكالة "فرانس برس" في باريس قبيل نهائي دوري 
أبطال أوروبا، قال رئيس الـ"يويفا"، تشيفيرين ردا على تصريحات 
تيباس "أنا ال أوافقه على اإلطالق. هناك الكثير من اإلهانات على 
يقلق حيال  أن  أن كل دوري يجب  القدم، وأعتقد  أي حال في كرة 

أوضاعه".
وأضاف السلوفيني ألكسندر تشيفيرين: "ال أعتقد أنه من الصواب أن 
تنتقد رابطة دوري رابطة أخرى. وحسب معرفتي، فإن عرض ريال 

مدريد لمبابي كان مشابها لعرض باريس سان جيرمان".
وكان رئيس رابطة الدوري الفرنسي، فينسان البرون، قد رد بدوره 
على تيباس في رسالة الخميس، أعرب فيها عن "رفض، وعدم فهم" 
الدرجة  ودوري  باريس سان جيرمان  بـ"الهجمات" ضد  ما وصفه 

األولى الفرنسي.
الوكاالت

قال �أنه لي�س من �ل�صو�ب �أن تنتقد ر�بطة دوري ر�بطة �أخرى

رئي�س �لحتاد �لأوروبي يدخل على خط �أزمة �لريال و�لبي �أ�س جي

وزيرة �لريا�صة �لفرن�صية توؤكد:

مبابي �شي�شارك يف �أوملبياد باري�س
 

أكدت أميلي كاستيرا، وزيرة الرياضة 
الفرنسية، أن كيليان مبابي، نجم 

باريس سان جيرمان، سيكون حاضرا 
في دورة األلعاب األولمبية القادمة 

)باريس 2024(.
وصرحت كاستيرا عبر راديو مونت 

كارلو "التواجد في األولمبياد، واللعب 
في مواقعنا الرائعة في مدن مختلفة 

في فرنسا، وتمثيل المنتخب في 
األلعاب األولمبية 2024، لطالما حلم 

به مبابي، وسيجعل الكثير منا يحلم، لذا سيكون حاضرا بنسبة كبيرة".
وأضافت "سيكون باريس سان جيرمان داعما لدورة األلعاب األولمبية 

وأولمبياد المعاقين بالكامل، أثق أن األمور ستدار بأكبر قدر من الذكاء"، 
وواصلت "مبابي شخص ملتزم جدا، ومتمسك بقيمه ومبادئه، ويتسم بشخصية 

تنقل للكثيرين الثقة والمثل األعلى".
وأتمت وزيرة الرياضة الفرنسية "بالطبع، مبابي يتقاضى أمواال ضخمة، تكافئ 
الموهبة الهائلة والعمل المستمر، فالرياضة أيضا لها نجومها الكبار مثل رجال 
األعمال، فهي ليست قذرة وال قبيحة، ويتساءل الكثيرون عما يفعله كيليان بهذه 

األموال، لكنه يتبرع ويساعد الكثيرين، ليساهم في العدالة االجتماعية".

من �أجل مو��صلة تاألق �لميالن بعد �لفوز في �لكالت�صيو

مالديني يريد �إبر�م ثالث 
�شفقات في �لميركاتو �ل�شيفي

أكد باولو مالديني، المدير التقني لميالن، أن الروسونيري يحتاج إلبرام 3 
صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، من أجل مواصلة انطالقته عقب الفوز 

بالدوري اإليطالي.
وكشفت صحيفة "الغازيتا ديللو  سبورت" اإليطالية، أن الالعبين الذين أشار 

لهم مالديني في تصريحاته مؤخرا، هم: نيكولو زانيولو )روما(، وريناتو 
سانشيز )ليل(، وجليسون بريمر )تورينو(، وأوضحت أن زانيولو نجح في 

استعادة مستواه هذا الموسم، بعد اإلصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة.
وفي السياق نفسه، قدم بريمر موسما رائعا مع تورينو وحصل على جائزة 

أفضل مدافع بالدوري اإليطالي، ويحظى باهتمام قوي من إنتر وباريس سان 
جيرمان.

يذكر أن العديد من التقارير قالت إن سانشيز سيكون بديل فرانك كيسي في 
ميالن منذ عدة أشهر، وأن الروسونيري لديه اتفاق مع الالعب البرتغالي على 

الصفقة.
دخوله في مو�جهة �أ�صتون فيال منح �ل�صيتي 

لقب �لبرومييرليغ

غوندوغان يح�شد جائزة 
��شتثنائية في �لبريميرليغ

 
حصل األلماني إلكاي غوندوغان، العب وسط مانشستر سيتي، على 

جائزة استثنائية هذا الموسم في الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ، على موقع التواصل االجتماعي 

"تويتر"، فإن غوندوغان توج بجائزة أفضل مؤثر في نتيجة مباراة، بعد 
أن ساهم في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز.

وشارك غوندوغان بديال في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيال 
بالجولة األخيرة من البريميرليغ، والتي منحت اللقب لكتيبة المدرب 

بيب غوارديوال، وكان مانشستر سيتي متأخرا بهدفين دون رد، 
لكنه حقق ريمونتادا مميزة خالل 5 دقائق فقط، ونجح الالعب 

األلماني في إحراز هدفين.
وأنهى السيتيزينز الدوري اإلنجليزي في المركز األول برصيد 93 

نقطة، وجاء ليفربول في الترتيب الثاني ب92 نقطة.
الوكاالت
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ك�صف عن �لمكافئات �لتي �صيتلقاها �لم�صاركون في �لمناف�صة

�لتحاد �لأوروبي يخ�ش�س جو�ئز �شخمة للفائز بدوري �لأبطال

المتوقع أن يتم االنتهاء من بيع نادي  من 
غد،  يوم  القدم  لكرة  اإلنجليزي  تشيلسي 
بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجموعة 
"كونسورتيوم" التي يقودها األمريكي تود 

بويلي.
بيانا رسميا، أمس  تشيلسي  نادي  وأصدر 
التوصل التفاق  يعلن  "النادي  إن  فيه  قال 
نهائي بشأن نقل ملكية النادي لكونسورتيوم 
تود بويلي، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة 
يوم االثنين، سيقوم النادي بإدالء بتحديث 

أكثر في ذلك الوقت".
وجاء هذا اإلعالن بعد سلسلة من الموافقات 
الملياردير  تشيلسي،  لمالك  سمحت  التي 
الروسي، رومان أبراموفيتش ببيع النادي 
العسكرية  العملية  بعد معاقبته على خلفية 
"صالته  بسبب  أوكرانيا  في  الروسية 

بالرئيس الروسي فالديمير بوتين".
ويعمل تشيلسي بموجب ترخيص حكومي 
منذ تجميد أصول أبراموفيتش في مارس 
الثالثاء  يوم  الترخيص  وينتهي  الماضي 
التي  البريطانية،  الحكومة  المقبل، وكانت 
وافقت  أبراموفيتش،  على  عقوبة  فرضت 
التأكد  بعد  األسبوع  هذا  البيع  على عملية 

من أن الثري الروسي لن يستفيد منها.
ووافقت رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، الثالثاء الماضي بدورها على 
تبلغ قيمته نحو  الذي  عملية بيع تشيلسي، 
4.250 مليارات جنيه إسترليني، لتنتهي 
مع  الروسي  األعمال  رجل  حقبة  بذلك 
لـ19  ستمرت  التي  اإلنجليزي  النادي 

عاما.
الوكاالت

�ل�صفقة �صتكتمل غد� بنقل �مللكية لكون�صورتيوم تود بويلي

ت�شيل�شي يعلن �لتو�شل لتفاق نهائي لبيع �لنادي



وصل الناخب الوطني جمال بلماضي، 
ظهيرة أمس الى أرض الوطن، عبر 

مطار هواري بومدين، ومن المنتظر ان 
يعقد ندوة صحفية غدا بالمركز التقني 

الوطني للحديث عن خياراته بخصوص 
التشكيلة التي وجه لها الدعوة للمشاركة 

في مواجهتي تنزانيا وأوغندا لحساب 
تصفيات كان 2023.

ولقي بلماضي ترحابا حارا من المواطنين 
الذين كانوا متواجدين في بهر مطار 
هواري بومدين، حيث وجد صعوبة 

في الخروج منه، وهو ما يدل على أن 
شعبيته بين الجماهير الكروية لم تتأثر 

رغم خيبتي كان 2022 واإلقصاء من 
المشاركة في مونديال قطر 2022.

وكان بلماضي قد أعلن عن قائمة 
الالعبين المعنيين بتربص المنتخب 

الوطني، والتي عرفت غياب القائد رياض 
محرز، المدافع جمال بلعمري، سفيان 

فغولي، يوسف عطال، الحارس ألكسندر 
أوكيدجة، عدالن قديورة، مهدي تاهرات، 
ياسين براهيمي، سعيد بن رحمة، إسحاق 

بلفوضيل، محمد بن يطو، وهاريس 
بلقبلة، مع مواصلة استبعاد بغداد بونجاح.

وقرر بلماضي توجه الدعوة لسبعة 
أسماء جديدة، وهم حارس فريق اونجيه 

الفرنسي أنتوني ماندريا، متوسط ميدان 
فريق كورتري البلجيكي عبد القهار 

قادري، الظهير األيسر، ياسين حماش، 
الذي ينشط في بوافيستا البرتغالي، وكذا 

الظهير األيمن لنادي كليرمون فووت 
الفرنسي، حكيم زدادكة، إضافة إلى 

رياض بن عياد، مهاجم وفاق سطيف، 
وبالل عمراني، مهاجم كلوج الروماني، 

وبالل براهيمي، جناح نيس الفرنسي، في 
حين تم اعادة استدعاء، آدم زرقان، محمد 

األمين عمورة، آدم وناس، ومحمد أمين 
توقاي.

أمير.ل

و�صل للجزائر اأم�س و�صيلتقي ال�صحافة غدا

بلما�ضي ي�ضرع في التح�ضير لمواجهتي تنزانيا واأوغندا

المتابعون ي�صفون عذر الفاف بـ«الإ�صابة الديبلوما�صية«

ت�ضكيك في مبرر غياب محرز عن ترب�ص الخ�ضر وانتقادات الذعة في حقه
تعرض رياض محرز قائد المنتخب الوطني النتقادات الذعة، على 

خلفية اعتذاره عن المشاركة في مباريات »الخضر« خالل فترة 
التوقف الدولي المقبل.

وكانت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، قد أعلنت غياب قائد 
»محاربي الصحراء« عن مباراتيه أمام أوغندا وتنزانيا، ضمن 
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب اإلصابة، غير أن عدة 

أطراف شككت في صحة المبرر، وأكدت أن غيابه عن التربص 
أثار حالة كبيرة من الجدل، حيث أبدى عدد كبير من المتابعين 

استنكارهم للخطوة التي قام بها العب مانشستر سيتي.
ووصفت بعض المصادر العذر الذي قمته الفاف بـ«اإلصابة 

الديبلوماسية«، مشيرة إلى أن التحجج بها أصبح أمرا تقليديا في 
نهاية الموسم من أجل عدم االنضمام للمنتخب الوطني، موضحة 

بأنه يرغب في التقاط األنفاس من أجل العودة بقوة في الموسم 
الجديد.

ونشرت شبكة »بي إن سبورتس« الفرنسية مقاال على موقعها 

الرسمي تحت عنوان »اإلصابة الغامضة »تحدثت فيه عن رغبة 
رياض محرز في الحصول على فترة راحة كافية قبل انطالق 
الموسم المقبل 2023-2022.، واستشهدت القناة الفرنسية بما 
جرى قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا األخيرة بالكاميرون، عندما 
حصل محرز على موافقة استثنائية من أجل عدم المشاركة في 

مباراة غانا الودية ألسباب شخصية، وهو ما انعكس بشكل سلبي 
على مستواه في المسابقة.

ولم يسلم العب السيتيزنس من انتقادات رواد مواقع التواصل 
االجتماعي، الذين تساءلوا إن كان سيشارك في نهاءي دوري أبطال 
أوروبا، الذي لعب أمس، في حال تأهل فريقه، أم أنه كان سيتحجج 

باإلصابة، وأجمع المتابعون لهذه القضية على انتظار رد فعل 
الناخب الوطني جمال بلماضي، هل سيكون صارما مثلما عودنا 

عليه في مواقف مماثلة ؟ أم أنه سيتجاوز األمر ويواصل محاباته 
لالعب، والتعامل بسياسة الكيل بمكيالين.

ق.ر
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مبنا�صبة �صعودهما اإىل البطولة املحرتفة الوىل

عالهم يكرم احتاد خن�ضلة ومولودية 
البي�ص بتكليف من الرئي�ص تبون

 
أشرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف 
بالعالقات الخارجية، عبد الحفيظ عالهم، 
بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد 

المجيد تبون، أمس بالجزائر العاصمة، 
بتكريم كال من نادي اتحاد خنشلة 

ومولودية البيض، إثر تحقيقهما الصعود 
التاريخي إلى بطولة الرابطة المحترفة 

األولى لكرة القدم.
وقد سلم عالهم خالل هذا الحفل، صكا 

بقيمة 30 مليون دج، وحافلة لكل فريق، 
وذلك إثر تحقيقهما للصعود التاريخي إلى بطولة الرابطة المحترفة األولى 

لكرة القدم.
و اكد عالهم في تصريح مقتضب، ان »رئيس الجمهورية قد كلفني بان اسلمكم صكا 

بقيمة 30 مليون دج و حافلة، على إثر تحقيقكما للصعود التاريخي إلى بطولة الرابطة 
المحترفة األولى لكرة القدم، وان رئيس الجمهورية يتمنى لكم النجاح في مشواركم«.

من جانبهما، سلم رئيسا ناديي اتحاد خنشلة ومولودية البيض للسيد عالهم، 
هدايا وقميص يحمل اسم رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون.

للتذكير ان رئيس الجمهورية قد سبق له ان هنأ الفريقين بالصعود، وذلك في 
تغريدتين على حسابه الرسمي على شبكة تويتر، و كتب الرئيس تبون في 
تغريدته »مبروك الصعود التحاد خنشلة ومناصريه إلى الرابطة المحترفة 

األولى لكرة القدم. بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره 
الكروي« وأضاف في تغريدة أخرى: »مبروك لمولودية البيض وأنصارها 
االلتحاق بالمحترف األول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره 

خالل البطولة القادمة وتحقيق المزيد من النجاح«.
اأكد حب الالعب للجزائر وتف�صيله الم�صروع 

الريا�صي مع فرن�صا

كافالي يك�ضف تفا�ضيل �ضعي 
الفاف ل�ضم بن زيمة للخ�ضر

 
نشرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية، الكواليس الخاصة بتفضيل كريم بن زيمة، 

مهاجم ريال مدريد، تمثيل منتخب فرنسا على حساب الجزائر، وذلك عشية 
مواجهة ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحاول منتخب الجزائر عام 2006، خطف بن زيمة، حينما كان يلعب في صفوف 
نادي أولمبيك ليون، حيث عقد الالعب اجتماعا مع مدرب »الخضر« في تلك الفترة، 

جون ميشال كافالي، لبحث إمكانية لعبه بقميص منتخب »محاربي الصحراء«.
وكشف كافالي في حديث مع صحيفة »ليكيب« اول أمس تفاصيل اللقاء الذي 
دار مع نجم ريال مدريد، قائال: »حديثه كان صريحا ودون نفاق، لقد شعرت 

بحبه للجزائر ولفرنسا، وأردت محاولة إقناعه بوصفه بأنه سيصبح زيدان 
الجزائر«، وأضاف: »ولكن رد كريم كان مباشرا، حيث طلب مهلة للتفكير 

وطلب مني عدم تعليق آمال كبيرة عليه، ألن هدفه كان اللعب للمنتخب الفرنسي 
من أجل مشواره، وهو ما حدث في النهاية«.

وأعادت »ليكيب« نشر تصريحات قديمة مثيرة للجدل لبن زيمة، يفهم منها 
بأنه قد يكون ندم على تمثيل فرنسا، حيث قال لمحطة »مونت كارلو« اإلذاعية 

الفرنسية عام 2006: »قلبي جزائري، أنا جزائري، وعائلتي قادمة من 
الجزائر، اختياري لفرنسا كان من أجل الرهان الرياضي«.

وأكدت صحيفة »ليكيب« أن لن زيمة ورغم كل ما قدمه ويقدمه مع منتخب 
فرنسا، إال أن هذا التصريح سيبقى يالحقه من بعض المشجعين الفرنسيين الذين 

ينتظرون أي فرصة النتقاده.
حقق فوزا كبيرا على �صريع غليزان

بلوزداد يعزز حظوظه في ح�ضد 
البطولة للمرة الثالثة تواليا

 
أمطر شباب بلوزداد، شباك مستضيفه سريع غليزان، وفاز عليه بثمانية أهداف دون 

مقابل، في الجولة ال32 من بطولة الدرجة المحترفة األولى، رافعا من حظوظه بالتتويج 
بالبطولة المحترفة للمرة الثالثة على التوالي.

أهداف الشباب تناوب على توقيعها كل من خالد بوسليو )6، 30(، خير الدين مرزوقي 
)12، 40(، عمار بورديم )52(، سفيان بوشار )55(، ومختار بلخيثر 79، 84، 

وبهذا الفوز ضاعف بلوزداد حظوظه في التتويج باللقب؛ حيث رفع رصيده ل64 نقطة 
في الصدارة، بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب مالحقيه شبيبة القبائل الذي تنقصه مباراة، 

فيما توقف رصيد السريع عند 19 نقطة في المركز ال17.
وفي لقاء اخر، واصل اتحاد العاصمة، سلسلة عروضه المميزة في الفترة األخيرة، وعاد 

بفوز ثمين من ميدان مستضيفه، نادي بارادو، ويدين االتحاد بالفضل في هذا الفوز، 
لالعبه ادم عليالت، الذي وقع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة )51(، وارتقى اتحاد 

العاصمة، بفضل هذا االنتصار للمركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن 
نادي بارادو صاحب المركز الخامس.

وعلى ملعب بن عبد المالك بقسنطينة، حسم التعادل السلبي، موقعة الشباب المحلي، وضيفه 
نادي هالل شلغوم، بثالثة أهداف لثالثة، بهذه النتيجة، أصبح رصيد الشباب 46 نقطة في 

المركز الثامن، فيما رفع هالل شلغوم العيد رصيده ل41 نقطة في المركز ال12.
ق.ر

زدادكة يعبر عن �صعادته بتمثيل الجزائر وبن نا�صر يوؤكد

»اأ�ضعر بالفخر دائما عندما يتم ا�ضتدعائي للمنتخب الوطني«
عبر الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، 

عن فخره الشديد بتواجده في قائمة الناخب 
الوطني، جمال بلماضي، في حين وصف 

الوافد الجديد استدعاؤه لتمثيل الجزائر ألول 
مرة بالسعادة التي ال تقدر بثمن.

وأعاد متوسط ميدان فريق أي سي ميالن 
االيطالي نشر تغريدة الحساب الرسمي 

للمنتخب الوطني التي حملت قائمة مواجهتي 
أوغندا وتنزانيان في موقع التواصل 

االجتماعي »تويتر«، وأرفقها بعبارة: 
»أشعر بالشرف دائما عندما يتم استدعائي 

للمنتخب الوطني، تحيا الجزائر«.
وكانت عبارة بن ناصر األخيرة دليال 
على تمسكه بحمل األلوان الوطنية في 

كل مرة تتاح له الفرصة، وهو ما جعله 

محل إعجاب الجماهير الجزائرية التي 
طالبت بمنحه شارة القيادة عوضا عن 
رياض محرز الذي تخلف عن تربص 

الخضر بسبب ما أسمته الفاف بتقارير من 
مانشيستر سيتي تشير إلى إصابته جراء 

التعب الذي نال منه.
من جهته، قال حكيم زدادكة الناشط ضمن 

صفوف نادي كيلرمون فوت الفرنسي 
والمرشح لاللتحاق بفريق ليل هذه الصائفة 
عبر صفحته الرسمية على تويتر: »فخور 
وفخور للغاية باالنضمام إلى هذا المنتخب، 

إن رؤية عائلتي وكل أحبائي سعداء ال 
تقدر بثمن، حان وقت العمل اآلن شكرا لكم 

جميعا على رسائلكم، تحيا الجزائر«.
ق.ر



بد�ية، كيف جاءتكم فكرة �إن�شاء نادي �شباب 

 todayعلى م�شتوى جامعة م�شيلة ؟

 نادي شباب توداي هو فكرة والفكرة ال تموت بداية الفكرة 
كانت موجودة دائما وخاصة أنه كان هذا اإلسم يحمل في 

طياته الكثير من الذكريات الجميلة التي جمعتنا ببعض 
الزمالء أيام الثانوية حيث أن هذا النادي كان موجود من 

قبل وألن كل أعضاءه تخرجوا من الثانوية لم يبق من 
يديره أردنا نحن من خالل هذه االلتفاتة إعادة إحياءه من 

  todayجديد ولكن هذه المرة في الجامعة. واإلسم شباب
يعني two رقم إثنان أي التشاركية في العمل مثل ما يقول 

المثل بالعامية" يد واحدة ما تصفق" يعني اذا اجتمعت 
األيادي تصنع الفارق على عكس الفردية، والشطر الثاني 
من الكلمة day او today يعني اليوم "نحن شباب اليوم 
" الذي يعول عليه لبناء مستقبل افضل لهذا البلد العظيم. 

من هم  �لقائمون على �لنادي، وما هي �أهد�فه؟

 أول خطوة عملنا عليها هي تأسيس الجمعية العامة التي 
تتمثل في 14 عضو بقيادة رئيس النادي المتحدث السيد 

مسعود شيكوش، هؤالء ال 14 عضو هم من يملكون حق 
تقرير مصير النادي ونشاطاته وكل القرارات المتعلقة 

به يجب أن تصادق باألغلبية من طرف أعضاء الجمعية 
العامة حتى تتجسد على أرض الواقع.

  نسعى  لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف 
المجاالت كالمقاوالتية وريادة األعمال، اإلعالم الرقمي 

واإلبتكارات الشبانية  إلخراج الطالب من قوقعة القاعات 
المغلقة  وإلتاحة المجال لتفجير طاقات ومواهب الطلبة 

وأفكارهم الرائدة من هذا المنبر أو الصرح العلمي الثقافي 
الذي يعتبر  قيمة مضافة في الجامعة كما أشاد به السيد 
مدير جامعة محمد بوضياف البروفسور كمال بداري 

،كما نهدف لتكوين الطلبة في عدة مجاالت وتخصصات 
تحضيرا لمشاركاتهم في المسابقات الوطنية داخل وخارج 
الجامعة و لإلندراج أيضا في سوق العمل بعد التخرج ،  
ولنا مسعى آخر ايضا يتمثل في إكمال سلسلة النجاحات 

واألرقام التي توجت بها جامعة المسيلة مؤخرا ، ونرتقي 
بالجانب الثقافي العلمي بالجامعة 

هل ميكن �لقول �أن �ملبادرة فتحت �آفاقا جديدة 

للطلبة؟ 

 الحمد هلل اآلفاق التي فتحت للطالب من خالل النادي هي 
أن هذا النادي احتوى المواهب الشابة ووفر لهم منبر 

لصقل المهارات ولتفجير الطاقات والمواهب الكامنة وفتح 

لهم أبواب النقاش والحوار وتبادل الخبرات والتكوين 
تحضيرا للحياة العملية. 

 هل باالمكان �أن تعطونا ملحة عن ن�شاطات �لنادي 
وماهيتها؟

 من بين انشطة النادي نضمنا ورشات تدريبية مثل ورشة 
 “ talk like tedX “كانت من تاطير صانع المحتوى 

باللغة االنجليزية االستاذ كمال بسيسة عضو النادي ، 
وايضا ورشة اخرى في "فنيات التنشيط على الركح" من 
تاطير اإلعالمي عيسى سرايش عضو النادي، ثم النشاط 
اإلفتتاحي الذي جاء تزامنا مع يوم الطالب حيث حضر 

فيه البروفسور فارس مسدور والكثير من القامات العلمية 
واألسرة الجامعية كان شعار النشاط "شباب من ثورة 

السيادة إلى جيل الريادة".   طبعا سطرنا العديد من الخطط 
واألنشطة منها ما هي على المدى القريب ومنها ما هي 

على المدى البعيد.

 ماهي م�شاريعكم و�أهد�فكم �مل�شتقبلية؟

 من بين الخطط المسطرة على المدى القريب هي افتتاح 
فروع للنادي الن كما هو معلوم نادينا غير متخصص 

ويجمع بين كل التخصصات فلذلك أردنا أن نفتتح فروع 

اختصاصات للنادي بحيث افتتحنا األسبوع الفارط فرع 
لتخصص اللغات سميناه ب speaking club وأيضا 
افتتحنا فرع في كلية األدب أطلق عليه اسم فرع الكاتب 

مالك حداد لألدب والفنون فيه مجموعة من األنشطة 
األدبية والثقافية كذلك أنشأنا خلية إعالم منها الفريق الذي 
يسهر على ادارة الصفحات الرسمية للنادي على فيسبوك 

وانستغرام وايضا فريق التصوير والتصميم والمونتاج 
والطلبة االعالميين الذين يديرون بعض برامج الكبسوالت 

التي تخص المحتوى الجامعي ،ونسعى الفتتاح فروع 
اخرى الختصاصات اخرى مثل المناظرات واالقتصاد 

والعلوم والتكنولوجيا .  اما اإلستراتيجيات المسطرة على 
المدى البعيد تتمثل في افتتاح فروع اخرى في جامعات 
الوطن وايضا توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات من 

خارج الجامعة وذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها 
االقتصادي واالجتماعي. 

كلمة �آخرية؟

 في األخير شعارنا هو طموح عزيمة واستمرارية، الشكر 
موصول لكم على اإللتفاتة الطيبة  منكم ، ولرئيس الجامعة 

البروفسور كمال بداري ومديرية األنشطة الفرعية على 
التسهيالت الممنوحة والمقدمة لنا . 

إشـهـــار

حاوره: حممد 

ANEP : 2216009988 الرائد: 2022/05/29

رئي�س نادي "�شباب �ليوم" بجامعة �مل�شيلة يف حو�ر مع "�لر�ئد"

�أكد م�شعود �شيكو�س، رئي�س نادي �شباب today بجامعة �مل�شيلة يف حو�ر 

مع يومية �لر�ئد، ن�شعى  ملو�كبة �لتطور�ت �حلا�شلة يف خمتلف �ملجاالت 

كاملقاوالتية وريادة �الأعمال، �الإعالم �لرقمي و�الإبتكار�ت �ل�شبانية  

الإخر�ج �لطالب من قوقعة �لقاعات �ملغلقة  والإتاحة �ملجال لتفجري طاقات 

ومو�هب �لطلبة و�أفكارهم �لر�ئدة من هذ� �ملنرب �أو �ل�شرح �لعلمي �لثقايف 

�لذي يعترب  قيمة م�شافة يف �جلامعة.
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   قام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس األول، 
بزيارة متحف كابوديمونتي الوطني بمدينة نابولي االيطالية، 

خالل اليوم الثالث و األخير من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى 
ايطاليا، بدعوة من الرئيس االيطالي سيرجيو ماتاريال.

   و رافق الرئيس تبون في زيارة المتحف الرئيس ماتاريال 
الى جانب رئيس بلدية نابولي ومدير المتحف، و يعد المتحف 

الوطني بنابولي الذي يقع في قصر كابوديمونتي من أشهر 
المتاحف في العالم، و قد افتتح المتحف رسميا في عام 

1957، رغم أن صاالت القصر احتوت بالفعل على أعمال 
فنية منذ بداية عام 1758.

  و يضم هذا المتحف العريق معارض للفن القديم ومعرضا 
للفن المعاصر وقسما للتاريخ، و هو يتكون من لوحات موزعة 

على مجموعة تتضمن عددا من كبار األسماء في الرسم 
اإليطالي والدولي ومجموعة معرض نابولي التي تتضمن 
أعماال خاصة بكنيسة المدينة وضواحيها والتي نقلت إلي 

متحف كابوديمونتي لحمايتها من التلف فيما بعد.
  و تنقل رئيس الجمهورية إلى مقر اإلقامة الرئاسية اإليطالية 
»فيال روزبيري« حيث استقبل من طرف الرئيس ماتاريال، 

و أطل الرئيس تبون من شرفة اإلقامة المقابلة للواجهة 
البحرية، أين توجد الباخرة الشراعية التاريخية »أميريغو 

فيسبوتشي« التي أطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبا به.
  و أقام الرئيس ماتاريال بعدها مأدبة غذاء على شرف رئيس 

الجمهورية والوفد المرافق له، بمقر اإلقامة الرئاسية »فيال 
روزبيري«، وقبلها وخالل مرورهما بشوارع نابولي، قام 

سكان المدينة بتحية موكب الرئيسين.  
  نظمت الجمعية الوطنية 
لقدماء الكشافة اإلسالمية 

الجزائرية سهرة أمس األول، 
حفال تكريميا لعدد من الوجوه 
الكشفية البارزة و أعمدة الفن 
الذين ساهموا بفنهم في إشعال 

فتيل الثورة المسلحة ضد 
المستعمر الغاشم.

  و جرت مراسم االحتفال الذي 
نظم بالمسرح الوطني محي 

الدين بشطارزي بمناسبة اليوم 
الوطني للكشاف المصادف 27 
ماي من كل سنة بحضور وزير 
المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد 
ربيقة و القائد العام لجمعية قدماء 

الكشافة، مصطفى سعدون.
  و شهد االحتفال تكريم فقداء 

الحركة الكشفية آيت عبد 
الرحمان عزيز و لمين بشيشي 

و حسان بلقيرد، الذين يعود 
لهم الفضل في بزوغ العديد 

من المواهب الفنية في الكشافة 
بحضور عائالتهم.

  و تطرق السيد ربيقة في كلمة 
له بالمناسبة إلى تاريخ إنشاء 

الكشافة اإلسالمية و مؤسسيها 
على غرار رائد اإلصالح عبد 

الحميد بن باديس الذي اتخذ 
العلم منهاجا رئيسا و فوجه 
»الرجاء«، و أشاد وزير 

المجاهدين بتنظيم االحتفال بهذه 
المناسبة خاصة بعد قرار رئيس 

الجمهورية السيد عبد المجيد 
تبون بترسيم السابع و العشرين 

ماي يوما وطنيا للكشافة 
الجزائرية الذي يمجد »تضحيات 

و نضال« الشعب الجزائري 
على مر تاريخ المقاومة الشعبية 

والحركة الوطنية إلى غاية 
اندالع ثورة نوفمبر المظفرة.

  و تهدف هذه االحتفالية حسب 
السيد ربيقة إلى »المحافظة على 

الذاكرة الوطنية«، داعيا في 
هذا الصدد الشباب الجزائري 

إلى »التحلي باألخالق 
السامية للكشافة، هذه المدرسة 
العتيدة التي كونت أجياال من 

المناضلين و الثوار ممن التحقوا 
بالجبال للمشاركة في الثورة 

التحريرية«.
  و أشار السيد مصطفى سعدون 

بدوره إلى أن هذا التكريم 
يصادف الذكرى 81 لرحيل 

مؤسس الكشافة اإلسالمية 

الجزائرية، الشهيد محمد 
بوراس، الذي اغتيل في 27 

ماي 1941 هو بمثابة عرفان 
لصنيع الشهداء الذين ناضلوا من 
اجل القضية الوطنية و ساهموا 

في الثورة التحريرية ضد 
االستعمار.

  و قد ذكر بأن الكشافة شكلت 
خالل الحقبة االستعمارية 

»مدرسة للمناضلين الوطنيين« 
الذين انتفضوا ضد المحتل 

الفرنسي، وتجدر اإلشارة إلى 
أن حسان بلقيرد المولود عام 

1905 بمدينة قسنطينة قد أسس 
عام 1938 بسطيف أين ترعرع 
مجموعة كشفية ذاع صيتها عبر 

كل المنطقة.
  و ساهم أيضا في تكوين عدة 

مجموعات كشفية سيما بقالمة و 
عنابة كما كتب عدة مسرحيات 
و ألف عدة أناشيد وطنية تمجد 

النضال ضد المستعمر، من 
جهته، كان عزيز آيت عبد 

الرحمان، مؤلف أغان، عضوا 
في عدة مجموعات للكشافة و 

قاد جوق الكشافة الشباب الذين 
غنوا ألول مرة سنة 1957 
النشيد الوطني »قسما« الذي 
ألفه الشاعر و المجاهد مفدي 

زكرياء.
  و من جهته، ترك الفقيد لمين 
بشيشي الذي كان أيضا مؤلفا و 

ملحنا بصمته في عالم الفن و 
الثقافة من خالل التزامه الفكري 

و نضاله من أجل استرجاع 
السيادة الوطنية، و عمل لمين 
بشيشي المولود سنة 1927 

على ترقية التراث السمفوني و 
قام بتأليف شارات )جنيريك( 

أعمال تلفزيونية مشهورة مثل 
مسلسل »الحريق« للمخرج 

مصطفى بديع.
  و قبل ذلك، قدمت الفرقة 

السيمفونية لمدينة سطيف تحت 
إشراف المايسترو أيمن سعادنة 

للجمهور النشيد الوطني و 
عدة أغاني وطنية خالل افتتاح 
الحفل، ويذكر أن جمعية قدماء 

الكشافة اإلسالمية الجزائرية 
التي تأسست سنة 1989 تضم 

قرابة 30.000 منخرط و أكثر 
من 400 مجموعة كشفية عبر 
التراب الوطني حسب مسؤول 

بهذه المنظمة.

 الرئي�س تبون يزور املتحف الوطني 

بنابويل بايطاليا

تكرمي عدد من عمداء 

الك�صافة و �صخ�صيات 

ثقافية راحلة

وهران ت�صتقبل الأيام الأوىل مل�صرح البحر الأبي�س املتو�صط 
  ستقام انطالقا من نهار اليوم، األيام األولى للمسرح المتوسطي في المسرح 

الجهوي لوهران عبد القادر علولة، في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو المقبلين، 
بمشاركة فرق من ستة دول من الحوض األبيض المتوسط، حسبما علم من مدير 

المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي.
  باإلضافة إلى الجزائر، الممثلة بالمسرح الجهوي لوهران، بمسرحية »معروض 

للهوى« لمحمد بختي، والمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي بـ 
»جي.بي.اس«، )GPS( لمحمد شرشال، ستشارك فرق من تونس وإيطاليا 

ومصر وفرنسا وإسبانيا في هذا الحدث الذي يتزامن مع تنظيم األلعاب المتوسطية 
في وهران 2022، يؤكد مراد سنوسي.

  وباإلضافة إلى العروض المسرحية، يعتزم المنظمون تنظيم ورشات تكوينية 
لفرق مسرح الهواة المحلية وطالب الفنون الدرامية وكذلك للفرق التي ستنشط أيام 

مسرح الشارع.
  وتهدف ورشات العمل هذه إلى توفير التكوين للفرق الشابة في مجاالت 

اإلخراج والسينوغرافيا، باإلضافة إلى توفير مساحة لتبادل الخبرات مع المشاركين األجانب، حسبما أوضح السيد سنوسي الذي اعتبر أن التكوين 
يبقى »أفضل طريقة لدعم الشباب في مسرح الهواة ».

  قبل أيام قليلة من إقامة أيام مسرح البحر األبيض المتوسط، يخطط المسرح الجهوي لوهران أيضا لتنظيم أيام مسرح الشارع من 25 إلى 27 يونيو 
، مع برمجة 30 عرضا في مختلف األماكن العمومية للمدينة.

 افتتاح »اأ�صبوع املطبخ الرتكي« باجلزائر العا�صمة

  افتتح مساء أمس األول، بالجزائر العاصمة »أسبوع المطبخ التركي« بهدف التعريف 
باألطباق والوجبات التركية.

  وتميزت هذه الفعالية، التي جرت بمقر السفارة التركية، بتقديم العديد من األطباق التي 
تميز منطقة إسطنبول في غرب تركيا، باإلضافة إلى القهوة التقليدية التركية، مع تخصيص 

جناح للتعريف بفن الرسم على الماء المعروف ب »اإليبرو«.
  وعرفت أيضا هذه السهرة تقديم كتاب »المطبخ التركي بوصفات مئوية« الذي أعدته 

وزارة الثقافة والسياحة التركية، كما برمج المنظمون فقرة موسيقية تم فيها تقديم العديد من 
األغاني التراثية الجزائرية والتركية.

  وحضر هذه الفعالية عدد من السفراء األجانب المعتمدين بالجزائر إلى جانب صحفيين 
وفنانين وكتاب ومؤثرين بوسائل التواصل االجتماعي وغيرهم.

تتويج جزائري يف م�صابقة الفجرية الدولية لفن اخلط العربي بالإمارات

  توج الخطاط الجزائري عبد القادر داودي بالجائزة األولى لمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي 
باإلمارات العربية المتحدة، فئة الحروفيات.

  و أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، الجهة المنظمة، عن أسماء الفائزين في مسابقة الفجيرة في 
نسختها الثانية والتي شارك فيها خطاطون من مختلف بلدان العالم حيث توج داودي بالجائزة األولى لفئة 

الحروفيات بينما عاد المركزان الثاني والثالث لخطاطين من لبنان وإيران.
  و أقيمت المسابقة في ثالثة أنواع للخط العربي هي خط الثلث الجلي والخط الديواني وفئة الحروفيات، 
وهذا بمشاركة 400 خطاط وإشراف لجنة تحكيم مؤلفة من أبرز الخطاطين من البلدان العربية وتركيا 

وإيران وغيرها.
  عبد القادر داودي، فنان عصامي في الخط العربي الحديث من والية األغواط، يمزج في 

أعماله بين الفن التشكيلي والخط العربي، وقد شارك في العديد من المعارض الجزائرية 
والعربية وحاز عددا من الجوائز.

  و تهدف مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي إلى »إبراز هذا الفن الغني بالتراث وتشجيع الخطاطين الشباب على اإلبداع والتألق فيه وصقل 
مواهبهم في إطار إبراز الخط العربي كفن قائم بذات«، وفقا ألكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.
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اإلجتماعية  الجبهة  وكانت 
يوم  دعت  قد  المغربية 
هذه  تنظيم  إلى  مايو   18
المقبل  االحد  المسيرة 
في  المهول  االرتفاع  ضد 
والمواد  المحروقات  أسعار 
للمطالبة  و  األساسية, 
المنهوبة,  األموال  بإرجاع 
التي  مليار درهم   17 ومنها 
المحروقات,  لوبي  التهمها 
الحكومة  تغول  ضد  و 
وصفتها  والتي  وقراراتها, 

ب"الالشعبية".
ووصفت الجبهة في بيان هذا 
المنع ب "التعسفي الذي يؤكد 
الدولة  إصرار  بالملموس 
األمنية",  مقاربتها  على 
القمع  أن  يكشف  أنه  مضيفة 
و  الحقوق  على  التضييق  و 
ممنهج  "اختيار  الحريات 
األصوات  كل  يستهدف 
اختارت  التي  والتنظيمات 
التوجهات  لمواجهة  النضال 
الالشعبية  والقرارات 
واختارت  والالديمقراطية, 
عن  الدفاع  و  االنحياز 

الحقوق و المكتسبات".
التي   - الجبهة  وأعربت 
حقوقية  منظمات  من  تتكون 
عن   ,- ونقابية  وسياسية 
"بقوة"  واستنكارها  إدانتها 
لقرار المنع التعسفي للمسيرة 
اعتبرته  و  االحتجاجية, 
يقتضي  خطيرا  "مؤشرا 
الديمقراطيين  كافة  تكتل 

و  السلطوية  تغول  لمواجهة 
االستبداد".

"الحق  بـ  تشبثها  وأعلنت 
الى  داعية  التظاهر",  في 
وقفة  في  "القوية  المشاركة 
ومكثفة  حاشدة  احتجاجية 
والقمع  الغالء  ستنظمها ضد 
والتطبيع بالدار البيضاء يوم 
الساعة  على  المقبل  االحد 
صباحا",  عشرة  الحادية 
بينما أجلت المسيرة الوطنية 

إلى تاريخ سيعلن عنه الحقا.
التنظيمات  "جميع  ودعت 
إلى  الديمقراطية  القوى  و 
التعبئة,  في  االستمرار 
والوحدة النضالية للدفاع عن 
الحق في التعبير واالحتجاج, 
الخطير  المنحى  ومواجهة 
والحريات  الحقوق  لضرب 
و  االجتماعية,  والمكتسبات 
مع  التطبيع  لموجة  التصدي 

الكيان الصهيوني".

منذ  المغرب  يواجه  و 
األسعار,  في  ارتفاعا  أشهر 
الوقود,  أسعار  خصوصا 
التضخم  معدل  بلغ  حيث 
أبريل  نهاية  في  بالمئة   4,1
أعلن  ما  وفق  الماضي, 
المكلف  الوزير  مؤخرا  عنه 

بالميزانية.
المحروقات  أسعار  وبلغت 
في  قياسية  مستويات 
تجاوز  حيث  المغرب, 

 15 منها  الواحد  اللتر  ثمن 
غضب  أجج  ما  درهما, 
مستعملي  من  المواطنين 
السيارات الى جانب المهنيين 
الذين عبروا عن تذمرهم من 
وقت  في  الوضعية,  هذه 
النمو  يتراجع  أن  فيه  يرتقب 
هذا  المغرب  في  االقتصادي 
نتائج  بتراجع  أيضا  العام 
بسبب  الزراعي  الموسم 

موجة الجفاف.

قالت صحيفة "النهج الديمقراطي" المغربية إن تطبيع 
نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لم يعد مجرد قرار 
للخارجية المغربية يمكن فسخه بجرة قلم أو تجريمه 
الشعبية،  للشرعية  فاقد  برلمان  طرف  من  بقرار 
الثوري  التغيير  مقتضيات  من  "بات  إسقاطه  ان  بل 
النضالية ووحدة مصير شعوب  الوحدة  وهو أرضية 

المنطقة".
"النهج  جريدة  من   459 العدد  افتتاحية  في  وجاء 
يعتمد  القائم  "النظام  عنوان  تحت  الديمقراطي"، 
سياسات التطبيع كرافعة لسياساته الداخلية"، أن تطبيع 
النظام المغربي مع الكيان الصهيوني المحتل "لم يكن 
وليد اللحظة بل كان مجاال ظهر من خالله اصطفاف 

النظام المخزني مع المعسكر الرجعي واالمبريالي".
"هو  الصحيفة،  تضيف  التطبيع،  لهذا  الدافع  أن  كما 

المعارضة  هزم  أجل  من  القوي  السند  عن  البحث 
الدافع  هذا  أن  الى  مشيرة  شوكتها"،  وكسر  الداخلية 
بعض  اختطاف  مثل  األهداف  بعض  له  تحققت 
المعارضين و استقبال التجربة المخابراتية الصهيونية.
أهم  أصبح  التطبيع  أن  إلى  الصحيفة  ذات  ونبهت 
من  السلطات  تعتمدها  التي  الداخلية،  السياسة  ركائز 
اجل "ترسيخ دور الدولة البوليسي المتحكم في الفضاء 
العام ووسائل التواصل االجتماعي من جهة، ومن جهة 
بين  االقتصادية  المصالح  تداخل  لتقوية  أخرى مجاال 
والصهيونية  االمبريالية  والشركات  الحاكمة  الطبقات 

المؤسسات المالية الدولية المانحة".
التطبيع  لمواجهة  العمل  إجابتها على سؤال "ما  وفي 
مع الكيان الصهيوني؟"، ذكرت الصحيفة أن اإلجابة 
السديدة على هذا السؤال تتطلب رؤية دقيقة ملموسة 

وعلمية للتطبيع، بعيدا عن النظرة السطحية المحكومة 
فقط بالعاطفة الوطنية أو الدينية.ووفق الصحيفة، فإن 
صياغة البرنامج النضالي لمواجهة التطبيع هي "مهمة 
حقيقة  المعارضة  المناضلة  القوى  عاتق  على  تقع 
لالستقالل الشكلي وكل اختيارات الدولة القائمة، خدمة 

لالستعمار الجديد".
حال  )لسان  الديمقراطي"  "النهج  صحيفة  وشددت 
حزب النهج الديمقراطي المعارض( على أن التطبيع 
"لم يعد مجرد قرار لسياسة خارجية يمكن فسخه بجرة 
من  تجريمه  قرار  إصدار  البعض  يعتقد  كما  او  قلم 
غرفة  ومجرد  الشعبية  للشرعية  فاقد  برلمان  طرف 
تسجيل، بل إسقاط التطبيع بات من مقتضيات التغيير 
الثوري الطبقي وهو أرضية الوحدة النضالية ووحدة 

مصير شعوبنا المكتوية بالوجود الصهيوني".

ضرورة  على  يؤكد  قرارا  الفارط،  الخميس  يوم  اإلسباني،  الكونغرس  أصدر 
إنهاء استعمار الصحراء الغربية، في إطار االحترام الصارم للشرعية الدولية و 

قرارات األمم المتحدة، حسب ما أشار بيان صادر عن البرلمان. 
وأضاف البيان أن الكونغرس االسباني أعرب, للمرة الثانية في أقل من شهرين, 
الذاتي"  "الحكم  خطة  بدعم  سانشيز,  بيدرو  الوزراء  رئيس  لقرار  رفضه  عن 
الزائفة للمخزن بشأن قضية الصحراء الغربية.وأشار البرلمان إلى أنه يظل على 
الصحراء  استعمار  انهاء  عملية  اختتام  على  أصر  و  إلسبانيا,  التاريخي  الخط 

الغربية في إطار قرارات منظمة األمم المتحدة, بحسب البيان ذاته.
تصفية  إنهاء عملية  التأكيد على ضرورة  "إعادة  الحكومة على  القرار,  ويحث 
إطار  في  الدولية,  للشرعية  الكامل   االحترام  مع  الغربية,  الصحراء  استعمار 
قرارات األمم المتحدة".وفي 7 أفريل, رفض البرلمانيون اإلسبان تغيير الموقف 

بالتخلي عن موقف  الحكومة  اتهموا رئيس  المغرب, و  لمدريد لصالح  المفاجئ 
الحياد التاريخي إلسبانيا فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية.

وقد وافق نواب إسبان على اقتراح غير تشريعي قدمته ثالث كتل برلمانية يستنكر 
تغيير سانشيز "األحادي وغير القانوني" لموقف مدريد بشأن النزاع في الصحراء 
الغربية, و هو قرار يدعو إلى "تصحيح" هذا الموقف ودعم قرارات األمم المتحدة 

للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
الذي دافع عنه رئيس  بالموقف  البرلمانية بشدة  الكتل  المناقشات, نددت  وخالل 
وطالبت  الصحراوي,  الشعب  "خيانة"  بـ  إياه  واصفة  سانشيز,  بيدرو  الوزراء 
بتوجيه رسالة "واضحة" إلى ملك المغرب مفادها أن "اإلطار الوحيد الذي يمكن 
للتصرف  القابل  الحق غير  التي تدعم  الدولية  الشرعية  الدفاع عنه هو  إلسبانيا 

للشعب الصحراوي في تقرير المصير".

كانت مقررة اليوم من طرف اجلبهة الإجتماعية املغربية

  منع م�صرية احتجاجية �صد الغالء والتطبيع مع الكيان ال�صهيوين باملغرب
قررت ال�سلطات العمومية مبدينة الدار البي�ساء منع تنظيم م�سرية وطنية احتجاجية، كانت دعت اإليها اجلبهة الإجتماعية 

املغربية اليوم مبدينة الدار البي�ساء، احتجاجا على غالء الأ�سعار والت�سييق على احلريات وكذا التطبيع مع الكيان ال�سهيوين.

احلركة ال�سرتاكية الغانية 

دعوة ال�شعوب االفريقية 
اإىل موا�شلة دعم كفاح 

ال�شعب ال�شحراوي 
دعت الحركة االشتراكية الغانية، جميع الدول 

والشعوب االفريقية الى مواصلة دعم كفاح الشعب 
الصحراوي المشروع ضد االحتالل المغربي الظالم، 

مؤكدة أن "النضال االفريقي من أجل استكمال التحرير 
لم يكتمل بعد، ما دامت المملكة المغربية ال تزال تحتل 
بالقوة أجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية".  
أعربت الحركة االشتراكية الغانية - في بيان بمناسبة 
االحتفال بالذكرى السنوية ليوم افريقيا -, عن إدانتها 
الستمرار البطش والظلم الممارس من قبل المملكة 

المغربية ضد الصحراويين الذين يخوضون كفاحهم 
المشروع من أجل انتزاع حقوقهم الطبيعية, داعية 

عموم االفارقة الى "مضاعفة دعمهم المادي و 
المعنوي للشعب الصحراوي".

وقالت إنه "ضمن الفصل الخاص بالتحرير ضد 
االستعمار في افريقيا, ظل نضال إفريقيا من أجل 

استكمال التحرير في عام 2022 غير مكتمل, و ال 
يزال الشعب الصحراوي يعاني من االنتهاك والقمع 
االستعماري الممارس من طرف المملكة المغربية 

التي استولت على أجزاء معتبرة من تراب الجمهورية 
الصحراوية, بعد انتصار الشعب الصحراوي و طرده 

لالستعمار االسباني سنة 1975".
وأشارت الحركة الى أن "النضال العادل للشعب 

الصحراوي الذي تجاوز 45 عاما قد تعرض للخيانة من 
قبل المجتمع الدولي و الفاعلين الدوليين الذين لم يقدروا 

تفهم الصحراويين و مسعاهم الصادق نحو السالم".
وشددت على أن النضال الصحراوي المشروع "ظل 

مدفوعا بقوة الحق و العدالة, و هو ما جعل الشعب 
الصحراوي يستعد اآلن الستئناف الكفاح المسلح من 

أجل الحرية, بمرافقة جبهة البوليساريو التي لعبت دورا 
معتبرا في الصراع ضد االمبريالية االستعمارية".

رئي�س اجلمهورية العربية ال�سحراوية 

الدميقراطية  ي�سرح

اإ�شبانيا لها م�شوؤوليات وديون 
�شيتعني دفعها يف يوم من 

االأيام لل�شعب ال�شحراوي
 أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية، األمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم 
غالي، تصميم الشعب الصحراوي على مواصلة الكفاح 
المسلح الى غاية فرض حقه في تقرير المصير، مشددا 

على أن اسبانيا لها "مسؤوليات وديون سيتعين دفعها 
في يوم من األيام" للشعب الصحراوي. 

قال الرئيس غالي في مقابلة أجراها مع برنامج 
"آنا روزا" الذي بث على قناة "تيليسينكو" )القناة 

الخامسة( اإلسبانية, ان الشعب الصحراوي "مصمم 
على مواصلة الكفاح والنضال من أجل فرض حقه 
في تقرير المصير وتكريس قيام الدولة الصحراوية 
وسيحقق أهدافه التي يكافح من اجلها", والتي تبقى 

حسبه "مجرد مسألة وقت".
ووصف الرئيس غالي, الموقف األخير للحكومة 
اإلسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بشأن النزاع في 

الصحراء الغربية ورضوخها لشروط نظام المخزن 
ب"الخيانة", كما أكد أن "مدريد لها ديون سيتعين 

دفعها في يوم من األيام للشعب الصحراوي".
وتساءل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية خالل المقابلة ذاتها, عن ما وراء قرار 
الرئيس التنفيذي للحكومة االسبانية هذا, حيث أبرز 
أن هذا التغيير في الموقف قد أدى إلى "تغيير كامل 
في سياسة إسبانيا حيال القضية الصحراوية, خالفا 

لما كانت عليه منذ عقود", متابعا بالقول : "عالقاتنا 
الرسمية مقطوعة".كما خاطب الرئيس الصحراوي, 

سلطات مدريد بالقول : "هناك مسؤوليات تاريخية 
على اسبانيا سيتعين االعتراف بها أمام التاريخ 

والشعب الصحراوي".
وبخصوص إمكانية تراجع الحزب الشعبي اإلسباني 

في حال وصوله إلى السلطة, عن قرار رئيس 
الحكومة سانشيز, في مسألة دعم االحتالل المغربي في 

قضية الصحراء الغربية, رد غالي : "آملنا أن تراجع 
إسبانيا مواقفها تجاه القضية الصحراوية, لكننا نعلم أن 

األحزاب تتبنى مواقف في المعارضة ولكن بمجرد 
وصولها إلى الحكم, فإنها تتبنى سياسات أخرى".

وعلى الرغم من أن األمور بين البلدين أصبحت أكثر 
توترا من أي وقت مضى, إال أن الرئيس ابراهيم 

غالي بدا واثقا من أن التغيير المرتقب في الحكومة 
اإلسبانية سيجعل األمور أسهل، كما تطرق الرئيس 
الصحراوي في المقابلة إلى فضيحة التجسس عبر 
برنامج بيغاسوس الصهيوني, حيث أكد أنه "قد تم 

استهدافه هو أيضا من طرف نظام المخزن".

�صحيفة "النهج الدميقراطي" املغربية تنتقد تطبيع نظام املخزن مع الكيان ال�صهيوين

 اإ�شقاط التطبيع بات من مقت�شيات التغيري الثوري وتوحيد ن�شال �شعوب املنطقة

عرب عن رف�صه لقرار �صان�صيز ودعا اإىل احرتام ال�صرعية الدولية

الكونغر�س االإ�شباين ي�شدر قرارا يوؤكد على �شرورة اإنهاء ا�شتعمار ال�شحراء الغربية

الوكالت
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الفل�سطينيون يف حالة تاأهب ال�ستفزازات امل�ستوطنني ودعوات للرباط بالقد�س

القوى الفل�صطينية حتذر من عواقب اأي اقتحام للم�صجد الأق�صى
حذرت القوى الفل�سطينية يف مدينة القد�س من عواقب اأي اعتداءات اأو اقتحام للم�سجد االأق�سى اأو اإقامة اأي �سعائر 

تلمودية يف باحاته.

دعت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية »حماس«، 
أهالي الداخل الفلسطيني المحتل، والضفة الغربية، إلى 
تصعيد وتيرة االشتباك مع االحتالل الصهيوني بشكل 

غير مسبوق، إلفشال مسيرة األعالم االستيطانية.
وقالت دائرة العالقات الوطنية لحركة حماس في الضفة 
الغربية: “ليكن يوم غٍد وما بعده جحيما على المحتل في 

كل مكان، الستنزافه وتشتيته وإرباكه”، مؤكدة أن مسيرة 
األعالم عدوان يقتضي حراكا فلسطينيا شامال، يبدأ من 
تكثيف االعتكاف والرباط في باحات األقصى لحمايته.

وأشارت إلى أهمية أن يمتد ذلك إلى كل بقعة تدنسها تلك 
المسيرة، موضحة أنه “يجب على أبطالنا وفرساننا تكثيف 
االشتباك مع جنود االحتالل ومستوطنيه على امتداد خط 
سيرهم، لترتفع أعالمنا وتسقط أعالمهم، ويعلو تكبيرنا 

وتخفت هتافاتهم العنصرية”.
وبدورها، حذرت القوى الوطنية واإلسالمية في مدينة 

القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد 
األقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته.

ودعت إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات 
وباحات المسجد األقصى من فجر يوم األحد القادم، 

والمشاركة في حملة الفجر العظيم »لن ترفع أعالمكم«، 
للتصدي لعمليات االقتحام للجماعات االستيطانية.

 وشددت على ضرورة التواجد الكثيف في ساحة باب 
العامود ومحيط باب العامود عصر نفس اليوم األحد، 
من أجل منع ما يسمى مسيرة األعالم اإلسرائيلية من 

الوصول لساحة باب العامود التي يحاول االحتالل 
أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها، ويسعى لعبرنتها 

وتهويدها.
ودعت كل أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس 

لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في 
المدينة، بتكثيف رفع األعالم الفلسطينية في كل أنحاء 

المدينة.
وأهابت فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس 

بالمشاركة الفعالة ومن أجل علم فلسطين والقدس العربية. 
وأكدت ضرورة تفعيل كافة اللجان الحراسة والمقاومة 
الشعبية والتصدي لعربدة وزعرنة قطعان المستوطنين 

وقوات االحتالل في محافظة نابلس.
من جهته دعا رئيس حركة )حماس( في الخارج خالد 

مشعل الحكومات واألنظمة إلى تبني موقف رسمي 
وتضامن عربي إسالمي للتعبير عن إرادتنا في دحر 

االحتالل.
وأضاف مشعل خالل ملتقى العلماء المنعقد في إسطنبول 

أمس لمواجهة »مسيرة األعالم« المقررة اليوم في القدس 
المحتلة أن مسيرة األعالم إمعان النتزاع السيادة الدينية 
على المسجد األقصى مستغاًل ظروف المنطقة وانشغال 

األمة في كثير من ساحاتها والدعم األمريكي والدولي 
وحاالت التطبيع.

وأشار إلى أن االحتالل يخطط إلحكام السيطرة وتكريس 
األمر الواقع، الفًتا إلى أن موقفنا واحد »أنه ال وجود 

للصهاينة في األقصى وهذا مقدس إسالمي ال نسمح ألحد 

أن يشاركنا فيه«.
وذكر في كلمته أن االحتالل يحاول حسم المعركة على 

القدس واألقصى من خالل مسيرة األعالم ومناسباته 
المختلفة، قائاًل: أنه »ينبغي أن تكون رسالتنا بأشكال 

كثيرة بأن التعدي على األقصى ومحاولة تقسيمه زمانًيا 
يجعل األمة تغضب«.

وقال مشعل: »علينا أن نتصرف بسلوك غير اعتيادي من 
خالل النزول إلى الشارع وأن يكون يوم غٍد يوم غضب 

لألقصى في كل أماكن تواجد شعبنا وأمتنا«.
وقال: »المطلوب من األمة النزول وعكس إرادتها الحرة 

وأن تعبر عن إرادة األمة التي ال تفرط في أقصاها«، 
داعًيا العلماء والهيئات والشعوب للضغط على الحكومات 

لتحمل مسؤوليتها التاريخية.
وقال: »آن األوان إلنهاء كل العالقات التطبيعية مع 

االحتالل وأن الصمود الفلسطيني في ساحات األقصى 
وصمود الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات 

يحتاج لدعم مالي من الجميع لدعم صمودهم«.

املديرة التنفيذية للمعهد الدويل 

لل�سحافة بربارا تريونيفي ت�سدد

اغتيال �صريين اأبو عاقلة 
»جرمية حرب ت�صتوجب 

امل�صاءلة القانونية الدولية«
قالت المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة بربارا 

تريونيفي إن اغتيال قوات االحتالل الصهيوني، الصحفية 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة »الجزيرة« 

في األراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل »جريمة حرب 
واضحة المعالم، تستوجب المساءلة القانونية الدولية«.

وأوضحت السيدة تريونيفي خالل مقابلة مع برنامج 
)المسائية( على قناة »الجزيرة مباشر« مساء يوم الخميس 

المنصرم، أن »عملية االغتيال التي تمت مع سبق 
اإلصرار والترصد, كشفت للعالم ضرورة إعادة النظر 

في مجموع القضايا الخاصة بحماية الصحفيين في األماكن 
الساخنة«.

وأضافت أن اغتيال مراسلة »الجزيرة« من قبل قوات 
االحتالل »يطرح أكثر من سؤال بخصوص الوضع 

الصعب الذي تعيشه الصحافة الحرة والمستقلة في العالم«. 
ورأت أن كون شيرين أبو عاقلة تحمل الجنسية األمريكية 
»كفيل بأال تمر قضية اغتيالها مرور الكرام«, مؤكدة أن 

»الحكومة األمريكية معنية بتحقيق العدالة في قضية اغتيال 
شيرين«.

و طالب بيان مشترك من 34 منظمة صحفية وحقوقية 
بإجراء تحقيق »فوري ومستقل« في مقتل أبو عاقلة بينما 

كانت تغطي عملية اقتحام جيش االحتالل لمخيم جنين 
بالضفة الغربية, واصفا عملية االغتيال بأنها »هجوم 

فظيع« على الصحافة.
و دعا البيان الذي نشره المعهد الدولي للصحافة, المحكمة 
الجنائية الدولية إلى »ضرورة إجراء تحقيق في مالبسات 

مقتل شيرين أبو عاقلة لتحديد ما إذا كان هذا الحادث يرقى 
إلى مستوى جريمة حرب«.

كما دعا حكومات العالم إلى تحميل الكيان الصهيوني 
مسؤولية التزاماته الدولية بحماية سالمة الصحافة وإنهاء 
اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 

في فلسطين المحتلة.

58 عاما على تاأ�صي�س 
الفل�صطينية التحرير  منظمة 
صادف يوم أمس السبت، الذكرى الـ58 لتأسيس منظمة 

التحرير الفلسطينية، في 28 أيار/مايو عام 1964.
وتأسست المنظمة بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني 

األول في القدس، نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية، الذي 
انعقد في القاهرة في العام ذاته، لتكون ممثال للفلسطينيين 

في مختلف المحافل الدولية، وهي تضم معظم الفصائل 
واألحزاب الفلسطينية تحت لوائها.

وكلف المؤتمر ممثل فلسطين آنذاك أحمد الشقيري 
باالتصال بالفلسطينيين، وكتابة تقرير عن ذلك يقدم 
لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام بجولة زار خاللها 

الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته 
جرى وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام األساسي 

للمنظمة، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني.
اختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر التي وضعت 

بدورها قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر 
الفلسطيني األول الذي أقيم في القدس عام 1964، 

وعرف المؤتمر باسم المجلس الوطني الفلسطيني األول 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب الشقيري رئيسا له، 

وأعلن عن قيام المنظمة.
وصودق آنذاك على الميثاق القومي والنظام األساسي 

للمنظمة، وانتخب الشقيري رئيسا للجنتها التنفيذية، 
وكلفه المؤتمر باختيار أعضاء اللجنة الخمسة عشر، كما 

قرر المؤتمر إعداد شعبنا الفلسطيني عسكريا، وإنشاء 
الصندوق القومي الفلسطيني.

وفي 24 كانون األول/ ديسمبر من عام 1967، تسلم 
يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، وأعلن أن 

منظمة التحرير ستبذل قصارى جهدها في توحيد مختلف 
الحركات الفلسطينية، وستعمل على إنشاء مجلس وطني 

للمنظمة.
وفي األول من شباط عام 1969، انعقدت الدورة 

الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، بحضور جميع 
المنظمات الفدائية، وانتهت الدورة إلى انتخاب الراحل 

الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، لتكون حركة »فتح« قد انضمت للمنظمة، بل 

وتولت رئاستها. 
عام 2004 انتخب الرئيس محمود عباس، رئيسا لمنظمة 

التحرير الفلسطينية، بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

يواصل األسيران خليل عواودة ورائد ريان، إضرابهما عن الطعام، رفًضا 
العتقالهما اإلداري.

ويضرب األسير خليل عواودة )40 عاًما( من بلدة إذنا في الخليل، عن 
الطعام لليوم الـ87 توالًيا، في حين يستمر إضراب األسير رائد ريان )27 

عاًما( من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس، لليوم الـ52.
وقال نادي األسير الفلسطيني، في تصريح سابق: إن »محكمة االحتالل 

رفضت -مجدًدا- التماس األسير عواودة، رغم خطورة وضعه الصحي«.
وكانت سلطات االحتالل أعادت، الثالثاء الماضي، األسير عواودة إلى 

»عيادة سجن الرملة«، رغم وضعه الصحي الخطير، وذلك بعد يوم من قرار 
محكمة االحتالل بنقله إلى المستشفى عاجال، نظًرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآالم في الرأس، ودوار حاد، 
وعدم وضوح في الرؤية، وكذلك التقيؤ المستمر يوميًّا، ويتقيأ الدم في بعض 

األحيان، وال يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، عالوة على معاناته 
قبل اعتقاله من آالم الديسك والغضاريف في الرقبة والظهر، ما يزيد معاناته، 

وفًقا لزوجته دالل عواودة.
كما يواصل األسير ريان إضرابه عن الطعام لليوم الــ52، في زنازين 

العزل االنفرادي بسجن »عوفر«. ويعاني ريان من آالم في الرأس 
والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ باستمرار، وال 

يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك، وفق بيان لـ«شؤون األسرى 
والمحررين«.

رف�سا العتقالهما االإداري

الأ�صريان خليل عواودة ورائد ريان يوا�صالن اإ�صرابهما عن الطعام

الوكاالت

طالب 81 عضًوا في مجلسي الشيوخ والنواب 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، بالضغط على 
حكومة االحتالل الصهيوني؛ من أجل منع تهجير 

ألف فلسطيني من منازلهم في منطقة »مسافر يطا« 
بالخليل، جنوب الضفة.

ودعا المشرعون األمريكيون، في رسالة موجهة إلى 
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، أمس، إلى 
السعي إليجاد حل إلبقاء الناس في منازلهم، وتفادي 

المزيد من النزاع.
وأعرب الموقعون على الرسالة، التي قاد التوقيع 

عليها السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، والنائب 

الديمقراطية ميالني ستانسبوري، عن قلقهم من 
أن عمليات اإلخالء قد تكون شرارة للعنف، وأنها 

تقوض حقوق اإلنسان والقانون الدولي والمسار 
الدبلوماسي للسالم من خالل »حل الدولتين«.

يذكر أن حملة انطلقت قبل أيام في الواليات المتحدة، 
لوقف اإلجالء القسري للسكان في مسافر يطا، 

وتهجيرهم، وهدم منازلهم، تكلّلت بالتوقيع على هذه 
الرسالة، وبالتزامن مع حملة أخرى على وسائل 

التواصل االجتماعي، تحت عنوان: »أنقذوا مسافر 
يطا«.

وكانت محكمة االحتالل قد وافقت مطلع الشهر 

الجاري على واحدة من أكبر عمليات التهجير 
القسري للفلسطينيين من أراضيهم منذ العام 1967، 

حيث يواجه حوالي 1300 فلسطيني من سكان 
مسافر يطا تهجيًرا قسريًّا من القوات الصهيونية 
في أي لحظة، بدعوى إعالنها »منطقة عسكرية 

مغلقة«.
وجاء هذا القرار، بعد معركة قانونية استمرت أكثر 

من 20 عاما، ويعيش في المنطقة التي يسميها 
االحتالل »منطقة إطالق النار 918«، والتي 

تبلغ مساحتها 3300 هكتار قرب الخليل، رعاة 
ومزارعون في 8 قرى فلسطينية.

يف ر�سالة موجهة اإىل وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكن

81 ع�صًوا يف »الكونغر�س« يطالبون مبنع تهجري اأهايل »م�صافر يطا«
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ت�ساف اإىل �سل�سلة اجلرائم التي يقرتفها االحتالل بحق ال�سعب الفل�سطيني

الرجوب ي�صتنكر جرمية اإعدام الحتالل لالعب زيد غنيم
استنكر رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، اعدام 

قوات االحتالل الصهيوني لالعب كرة القدم الطفل زيد محمد سعيد غنيم.
وكان الشهيد الطفل غنيم )14 عاما( استشهد أول أمس الجمعة إثر إصابته 

برصاص االحتالل الحي في الرقبة والظهر في بلدة الخضر جنوب بيت 
لحم.

وقال الرجوب في بيان، أمس، إن جريمة إعدام الالعب غنيم بدم بارد، 
تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها جيش االحتالل بشكل متواصل بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني، وبحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، وانتهاك 

سافر ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية اإلنسانية والرياضية.
وأضاف أن هذه الجريمة ال يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت 

عنها وإغفالها، مؤكدا ضرورة وجود حراك لحماية كافة عناصر اللعبة في 
فلسطين من بطش االحتالل بحقهم.

وأشار إلى أن االتحاد وّجه رسائل عاجلة إلى كافة االتحادات الدولية 
والقارية واللجان المعنية، استعرض فيها ما تواجهه الرياضة في فلسطين 

جراء ممارسات االحتالل، وطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم االحتالل بحق 
الرياضة والرياضيين في فلسطين.



اأحد الع�شرة املب�شرين باجلنة 

�سعد بن اأبي وقا�ص .. خال الر�سول والرامي الأول

شهد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص 
جميع الغزوات مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقاد الجيش في 

معركة القادسية، وهزم الفرس، وهو فاتح 
مدائن كسرى، وباني الكوفة في العراق. وهو 

أّول من رمى بسهم في سبيل هللا، لم يسبقه 
في اإلسالم إال أبو بكر وعلي وزيد وهو أحد 

العشرة المبشرين بالجنة والـستة الذين رشحهم 
عمر بن الخطاب لتكون إمارة المسلمين فيهم. 
ُيعد سعد بن أبي وقاص أحد أكثر الشخصيات 

تبجيال عند أهل السنة والجماعة، حيث أنه من 
الّسابقين األّولين إلى اإلسالم، وأحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى اإلسالم، وأنه من العشرة 
المبشرين بالجنة، وأّول من رمى بسهٍم في 
سبيل هللا، وحامل إِحدى رايات المهاجرين 

الثالث يوم فتح مكة، وأحد قادة الفتح اإلسالمي 
لفارس، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 

اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من 
بعده، وقد وردت أحاديث وآثار عديدة تبين 

فضل سعد ومكانته. 
من هو سعد بن أبي وقاص؟ 

هو : سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 

مضر بن نزار بن معد بن عدنان.فهو من بني 
زهرة وهم فخذ آمنة بنت وهب أم الرسول، 

وقد كان الرسول يعتز بهذه الخؤولة فقد ورد 
أنه كان جالسا مع نفر من أصحابه فرأى سعد 

بن أبي وقاص مقبال فقال لمن معه: ” هذا 
خالي فليرني أمرؤ خاله “ ولد سعد في مكة 
سنة 23 قبل الهجرة. نشأ سعد في قريش، 

واشتغل في بري السهام وصناعة القسي، وهذا 
عمل يؤهل صاحبه لالئتالف مع الرمي، وحياة 
الصيد والغزو، وكان يمضي وقته وهو يخالط 

شباب قريش وساداتهم ويتعرف على الدنيا من 
خالل معرفة الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة 

في أيام الحج ومواسمها، المتباينة األهداف 
والمتنوعة الغايات. 

كيف حاولت أم سعد بن أبي 
وقاص أن ترده عن دينه؟ 

أسلم سعد بن أبي وقاص وهو في الـ17 
من عمره، وكان من أوائل الذين دخلوا في 

اإلسالم عن طريق أول الخلفاء الراشدين أبي 
بكر الصديق، وقد أخفقت جميع محاوالت 

رده وصده عن اإلسالم. وإلسالم سعد بن 
أبي وقاص قصة مع والدته، التي لجأت إلى 

وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم روح 
سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. فقد 

غضبت أم سعد بإسالمه غضبا شديدا، وحاولت 
جاهدة أن ترده عن دينه، إال أنها لم تفلح، وفي 

هذه الواقعة، روى اإلمام مسلم في صحيحه 
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
رضي هللا عنه قال: “حلفت أم سعد أال تكلمه 

أبدا حتى يكفر بدينه، وال تأكل وال تشرب، 
قالت: زعمت أن هللا أوصاك بوالديك، فأنا أمك 

وأنا آمرك بهذا، قال: مكثت ثالثا حتى غشي 
عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة 
فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، الذي الحظ 
أمه عندما اجتنبت الطعام ومكثت أياما على 

ذلك فهزل جسمها وخارت قواها. يقول سعد : 
“وما إن سمعت أمي بخبر إسالمي حتى ثارت 
ثائرتها، وكنت فتى بارا بها محبا لها، فأقبلت 

علي تقول: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقته 
فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ وهللا لتدعن دينك 
الجديد أو ال آكل وال أشرب حتى أموت فيتفطر 
فؤادك حزنا علي ويأكلك الندم على فعلتك التي 
فعلت وتعيرك الناس أبد الدهر. فقلت: ال تفعلي 
يا أماه فأنا ال أدع ديني ألي شيء”. فلما رأت 
أم سعد الجد أذعنت لألمر وأكلت وشربت على 
ْيَنا اإْلِْنَساَن  كره منها ونزل قوله تعالى: “َوَوصَّ
ِبَوالَِدْيِه ُحْسًنا َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس 
لََك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبُِّئُكْم ِبَما 

ُكْنُتْم َتْعَملُوَن” )العنكبوت-8(. 

ما هي أهم مواقف سعد بن أبي وقاص؟ 

كان لسعد بن أبي وقاص مواقف كثيرة 
ومشهودة وعظيمة، تدل على شجاعته ونصرته 

لهذا الدين، فمن ذلك أهمها:
 1- ثباته يوم غزوة أُحد، فقد أبلى بالء حسنا، 

وقيل إنه في هذا اليوم لم يبَق حول النبي إاّل 
رجالن، هما سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن 

عبيد هللا، وكانا يقاتالن عنه أشّد القتال. 
2- اعتزاله للفتنة التي حدثت بين الصحابة من 
أهم مواقفه المشهودة، فعندما جاء إليه بعض 

الصحابة يسألونه القتال معهم، أخبرهم بأّنه لن 
يقاتل معهم حتى يعطوه سيفا له عينان ولسان 

يقول هذا مؤمن وهذا كافر. 
3- ما َرَوْتُه عائشُة رضي هللا عنها قالت: 

“َسِهَر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َمْقِدَمه 
المدينة، فقال: “ليت رجاًل صالًحا ِمن أصحابي 

يحرسني الليلة”، قالت: فَبْيَنا نحن كذلك، سمعنا 
َخْشَخَشَة سالٍح، فقال: “َمْن هذا؟”، قال: “سعد 

بن أبي وقَّاص”، فقال له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم: “ما جاء بَك؟”، قال: “َوَقَع في 
نفسي خوٌف على رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم فجئُت أحرسُه”، فدعا له رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ثم نام، قالت عائشُة: فنام رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم حتى سمعُت َغِطيَطُه”.

 سعد البطل..الرامي األول واألفضل 

لم يكن أحد من بين صحابة رسول هللا، عليه 
الصالة والسالم، في مثل مهارة سعد بن أبي 
وقاص، في الرمي بالسهام. فقد ُعرف بلقب 

في اإلسالم، امتاز به واشتهر ونال به الشرف 
العظيم، وهو أنه أول من رمى بسهم في سبيل 
هللا، حتى كان هو نفُسه يذكر ذلك تحدثا بنعمة 
هللا عليه، وشكرا له بها، فيقول مفتخرا بحق 

وصدق: “وهللا، إني ألول رجل من العرب، رمى 
بسهم في سبيل هللا. 

ويعتبر سعد الوحيد الذي افتداه الرسول بأبويه 
حين قال له يوم أحد: “ارم سعد فداك أبي 

وأمي”..”، ويقول علي ابن أبي طالب:”ما 
سمعت رسول هللا يفدي أحدا بأبويه إال سعدا”. 

ولرمية سعد األولى قصة، ففي السنة األولى 
للهجرة النبوية إلى المدينة، بعث رسول هللا، 

أول سرية لمهمة استطالع أخبار وشؤون 
المشركين في مكة، وَعَقَد الراية فيها لعبيدة 

بن الحارث بن عبد المطلب، وجعله أميرا على 
ستين رجال من المهاجرين، ليس فيهم أحد من 
األنصار، كان من بينهم سعد، فمضت السرية 

في طريقها لتحقيق ما أُمرت به، فبينما هم في 
مسير طريقهم ذلك، إذ رأوا عددا غير قليل 

يفوق عددهم من كفار قريش، تحت إمرة أبي 
سفيان بن حرب، وألّن رسول هللا كان بعثهم 
سرية استطالعية ال قتالية، لم يبادر أحد من 
المسلمين بمهاجمة المشركين، فلم يقع بين 

الفريقين قتال، إال أن سعدا البطل المقدام، أبى 
إال أن يصيب منهم بيديه القويتين في الحق، 
الماهرتين في الرمي، فأطلق على المشركين 

عددا من سهام كنانته، أصاب بها بعض رجالهم 
ودوابهم، فكان بذلك أول من رمى بسهم 

في سبيل هللا، نصرة لإلسالم، ودفاعا عن 
المسلمين. 

خال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
بعد ذلك اليوم األغر في حياة سعد بن أبي 

وقاص، شهد مع رسول هللا المشاهد كلها، 
وكان المشهد األعظم واألروع، بالنسبة إليه 
في يوم أحد، إذ تجلت فيه شجاعته في أبهى 

مظاهرها، عندما دافع عن الرسول دفاعا 
ال مثيل له. وبعد غزوة أحد حظي سعد عند 

الرسول ُحظوة عظيمة، حتى بلغ من شدة حب 
الرسول له أنه كان يفتخر به ويباهي، فيقول إذا 
رآه: )هذا خالي، فليرني امرؤ خاله(. وذلك أن 
سعد ُقَرشّي من بني ُزهرة، وبنو زهرة هم قوم 

أم رسول هللا، السيدة آمنة. بهذا األدب الجم، 
ولطف النفس، ولين الخلق، وكرم الطبع، كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعامل أصحابه، إنه يقول لسعد: هذا 

خالي. مع أنه يكبره بنّيٍف وعشرين سنة. 
روايته للحديث

 لسعد بن أبي وقاص في رواية الحديث جملة 
أحاديث صالحة، له في صحيحي البخاري 
ومسلم خمسة عشر حديًثا متفق عليهما، 

وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم 
بثمانية عشر حديًثا، وله في مسند أحمد بن 

حنبل مائة سبعة وسبعون حديًثا، وروى عنه: 
عبد هللا بن عمر بن الخطاب، وعائشة بنت أبي 

بكر، وعبد هللا بن عباس، والسائب بن يزيد، 
جبير بن مطعم، وجابر بن عبد هللا بن عمرو 
بن حرام، والمسور بن مخرمة، وعبد هللا بن 
عامر بن ربيعة. كما روى عنه بنوه: عامر، 

وعمر، ومحمد، ومصعب، وإبراهيم، وعائشة، 
وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، وأبو 
عثمان النهدي، وعمرو بن ميمون، واألحنف 
بن قيس، وعلقمة بن قيس النخعي، وإبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف، ومجاهد، وشريح 
بن عبيد الحمصي، وأيمن المكي، وبشر بن 

سعيد، وأبو عبد الرحمن الُسلمي، وأبو صالح 
ذكوان، وعروة بن الزبير، وغيرهم. ومن 

األحاديث التي رواها عن النبي أنه قال: “دعوة 
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت ال إله 

إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب 

هللا له.” 
آخر من توفي من المهاجرين 

ُتوفي سعد بن أبي وقاص عام 55 من الهجرة 
في العقيق على ُبعد 10 أميال من المدينة 

المنورة وُحمل إليها، وُدفن بالبقيع، وكان عمره 
حين الوفاة 77 عاما. 

وكان سعد قد أوصى أهله أن يكفن في ُجبة كان 
يرتديها يوم غزوة بدر، قائال: )كفنوني بها، 

فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي، 
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غرداية

 تفكيك �صبكة مخت�صة
 في تزوير النقود

تم تفكيك مؤخرا شبكة إجرامية مختصة في تزوير األوراق النقدية 
تتكون من ثالثة أشخاص من قبل فرقة األبحاث للدرك الوطني 

بغرداية وحجز مبلغ مالي بقيمة 522.000 دج من أوراق نقدية 
مزورة من فئتي 2.000 و1.000 دج، حسب بيان لذات الجهاز 

األمني.
ونفذت هذه العملية إثر استغالل معلومات تفيد بنشاط شبكة إجرامية 

لمزوري األوراق النقدية بمنطقة غرداية، حيث مكنت التحريات 
واألبحاث التي باشرتها فرقة األبحاث للدرك الوطني بغرداية من 

القبض على ثالثة )3( أشخاص مشتبه فيهم أحدهم يحمل جنسية من 
دول الساحل والصحراء، كما حجزت مبلغا ماليا بقيمة 522.000 

دج من األوراق النقدية المزورة من فئتي 2.000 دج و1.000 
دج، وهو المبلغ الذي حاول أفراد هذه الشبكة ترويجه في السوق، 

حسب البيان.
وصادرت مصالح فرقة األبحاث للدرك الوطني بغرداية خالل هذه 
العملية وسائل إعالم آلي وجهاز تصوير )سكانير( كانت مستعملة 

في نشاطهم اإلجرامي، وأيضا 226 شريحة إلكترونية للهاتف 
النقال غير مستعملة، باإلضافة إلى قطع من األوراق، وفق المصدر 

ذاته.ومكنت التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني 
كذلك من الكشف عن تورط ثالثة أشخاص آخرين في هذا النشاط 

اإلجرامي والذين يوجدون في حالة فرار، ويجري بحث مكثف 
عنهم، كما جرى شرحه.

ووضع الموقوفون الثالثة وهم متابعون بت هم” تكوين جمعية 
أشرار وتزوير أوراق بنكية من العملة الوطنية، والمساس 

باالقتصاد الوطني واالحتيال والتزوير واستعمال المزور” تحت 
النظر على ذمة التحقيق الذي بوشر فيه بإشراف النيابة المختصة 

لتحديد باقي المتورطين وكشف التداعيات المحتملة لهذا النشاط 
اإلجرامي، وفق نفس المصدر األمني.

ف. م

 اأكدت قناعتها بوجوب دعم الحلول

 الإفريقية لم�شاكل القارة

التحاد الإفريقي يتبنى مبادرة 
الجزائر للت�صدي للكوارث الطبيعية 

تبنى مؤتمر رؤساء دول و حكومات االتحاد اإلفريقي الذي انعقد 
أول أمس، في ماالبو بغينيا االستوائية، مبادرة الجزائر من أجل 

إنشاء قوة مدنية قارية للتصدي للكوارث الطبيعية في إفريقيا.
وتعد المبادرة الجزائرية من بين اإلجراءات الكبرى المصادق 

عليها من خالل اإلعالن السياسي للقمة اإلنسانية االستثنائية لالتحاد 
اإلفريقي، من أجل رفع التحديات اإلنسانية التي يشكلها التغير 

المناخي والكوارث الطبيعية و األوبئة وحاالت الطوارئ الصحية 
والغذائية وكذا عمليات إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد 

النزاعات و تمويل العمل اإلنساني في إفريقيا.
وبهذه المناسبة، أكدت الجزائر مجددا، عن طريق السفير بوجمعة 

دلمي، المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل 
التضامن والتنمية، عن “قناعتها الراسخة بوجوب دعم الحلول 

اإلفريقية لمشاكل القارة.ورافعت في هذا السياق من أجل مقاربة 
متعددة األبعاد حول األسباب العميقة لألزمات اإلنسانية في القارة، 

ال سيما االستعمار و اإلرهاب،  للتوصل إلى حلول دائمة و السماح 
بعودة الالجئين إلى أوطانهم”.

وقد كانت هذه القمة اإلنسانية فرصة لتعبئة الموارد المالية لدى 
الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي و شراكات دولية من أجل 

تمويل البرامج اإلفريقية للتصدي لألزمات اإلنسانية.ووفاء لتقاليدها 
في مجال التضامن، أعلنت الجزائر عن مجموعة من المشاريع 

المهيكلة والمساهمات العينية وعمليات للمساعدة اإلنسانية، ال سيما 
لفائدة البلدان المجاورة والالجئين الذين تستضيفهم.

ق. و

 تطرق اإلى اإمكانية العودة

 اإلى اللقاحات لمواجهة الداء، بوزيد يوؤكد 

 “لم يتم ت�صجيل اأي اإ�صابة
 بجدري القردة في الجزائر“

أكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، أنه لم يتم تسجيل 
أي إصابة بداء جدري القردة في الجزائر لحد اآلن.

وأوضح بن بوزيد أن الداء قديم متجدد، حيث سبق وأن تم القضاء 
على مرض جدري اإلنسان الخطير في الثمانينات وبناء عليه تم 
توقيف اللقاحات، إال أنه عاود الظهور في نسخة جدري القرود 

والذي ينتشر من خالل االحتكاك.
وأشار الوزير أنه ال يوجد دواء خاص بجدري القردة، مبرزا أنه في 

حالة عودته وتسجيل انتشاره يمكن العودة للتلقيح، خاصة أن لقاح 
الجدري السابق أثبت فعاليته ضد جدري القردة بنسبة 80 بالمائة 

كونهما ينتميان لنفس الصنف الفيروسي.
وأضاف بن بوزيد أن ما يثير قلق األطباء حاليا أن اإلصابات كانت 

تسجل في وقت سابق في إفريقيا في المناطق ذات االحتكاك مع 
الحيوانات الناقلة له، في حين أنه في هذه المرة سجلت اإلصابات 

بأوروبا وبعيدا عن منشئه.
وبالنسبة لكوفيد، فقال وزير الصحة إن المنظمة العالمية للصحة لم 

تعلن انتهاء فيروس كورونا لذا يتوجب العمل بنفس التوصيات حتى 
وإن كان هناك استقرار في عدد اإلصابات.

ع.ط

و�شعت في اأكيا�س بال�شتيكية 

داخل ال�شندوق الخلفي لل�شيارة

 حجز 45 كيلوغرام 
من اللحوم البي�صاء 
ببومردا�س الفا�صدة 

تمكنت مصالح الشرطة باألمن 
الحضري األول لوالية بومرداس 

من حجز 45 كيلوغرام من اللحوم 
البيضاء غير صالحة لالستهالك. 

وأشارت مصالح أمن الوالية في بيان 
لها، بأن عناصر األمن الحضري 
األول ببومرداس تمكنوا من حجز 

كمية اللحوم البيضاء متمثلة في 
الدجاج، بعد توقيف ومراقبة سيارة 

سياحية، ما سمح بالعثور على 
الكمية، التي كانت موضوعة داخل 

الصندوق الخلفي للسيارة، ليتم تحويل 
الموقوف إلى مصالح الشرطة من 

أجل التحقيق معه، على خلفية انعدام 
أدنى شروط النظافة في طريقة نقل 

ووضع كميات الدجاج المقدرة بـ 45 
كيلوغرام.

وبعد عرض البضاعة على الطبيب 
البيطري، أفاد بتقرير بأن اللحوم 

غير صالحة لالستهالك البشري، ليتم 
تحرير ملف قضائي ضد المخالف 
البالغ من العمر 35 سنة وتحويله 

للجهات القضائية المختصة.
ف. م

منهم 19 األف في الطور المتو�شط 

و9500 في الطور الثانوي

 اأزيد من 28 الف محبو�س 

يجتازون اإمتحانات اإثبات 
الم�صتوى هذا الثالثاء

اعلنت وزارة العدل في بيان ، عن 
استعداد أزيد من 28الف محبوسا في 

اجتياز امتحانات إثبات المستوى بداية 
من 31 ماي الجاري.

وجاء في بيان لوزارة العدل 
"أن أسعيد زرب، المدير العام 

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
سيشرف  بإعطاء إشارة انطالق 

إمتحانات إثبات المستوى لفئة 
المحبوسين الدارسين عن بعد للموسم 
2022/2021، يوم الثالثاء  بمؤسسة 

إعادة التربية والتأهيل بوسعادة.
وحسب ذات المصادر انه تم تسجيل 

خالل الموسم الحالي 28884 
محبوس عبر التراب الوطني 

الجتيازامتحان إثبات المستوى، 
موزعين على 138مؤسسة عقابية 

معتمدة كمركز امتحان تحت إشراف 
الديوان الوطني للتعليم والتكوين 

عن بعد منهم:19289 محبوس في 
المستوى المتوسط و 9595 محبوس 

في المستوى الثانوي.
واضافت" انه  تحضيراً المتحان 

إثبات المستوى فقد اجتاز المحبوسين 
الدارسين عن بعد الفرض الكتابي 

على امتداد يومين بتاريخ 16 و 17 
مارس 2022، و إضافة للمحبوسين 
الدارسين عن بعد تم تسجيل 6399 

محبوس في فصول محو األمية و41 
محبوس لمزاولة التعليم العالي في 

إطار نظام الحرية النصفية،حيث يتم 
السماح لهم بالخروج صباحا لمزاولة 
الدراسة في الجامعة دون حراسة مع 
رجوعهم مساءا، وهذا وفق البرنامج 

الزمني المحدد من الجامعة،وعليه 
فالمجموع الكلي للمحبوسين المسجلين 

بمختلف أطوار التعليم هو 35324 
محبوس.

أما في مجال التكوين المهني 
والحرفي، فقد تم تسجيل 45976 
محبوس، منهم 44409 محبوس 

مسجل في التكوين المهني و 1567 
محبوس مسجل في التكوين الحرفي.

مريم عثماني

ق. و

قال بوسليماني، في كلمة له خالل 
حلقة نقاش مع الصحافة الوطنية 

تحت شعار "من أجل انتقال 
طاقوي مواطناتي" من تنظيم 

وزارة اإلنتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة، أن بلوغ أهداف سياسة 

الدولة لكسب رهان االنتقال 
الطاقوي يقوم أساسا على "مقاربة 

أفقية ونظرة استشرافية وعمل 
تشاركي منسق متعدد األطراف 

والفاعلين”.
وخالل اللقاء الذي حضره وزير 

االنتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة, بن عتو زيان, ونشطته 

إطارات من القطاع، أضاف 
بوسليماني:"مما ال شك فيه أن 

المرافقة اإلعالمية لهذه السياسة 
تحتاج إلى تكوين متخصص 

ومنتظم ألسرة اإلعالم والصحافة 
عبر مختلف الوسائط”.

وبالنظر إلى أهمية اكتساب 
المعارف والمهارات الالزمة في 
مختلف المجاالت، يقول الوزير، 

فإن تكوين العنصر البشري يشكل 
محورا بارزا في برنامج عمل 

وزارة االتصال.
وأوضح في هذا الصدد، أن 

قطاعه يسعى إلى إقامة وتنفيذ 
شراكات متبادلة مع المؤسسات 

الوطنية ومختلف الفاعلين بهدف 
رفع كفاءة اإلعالميين وتحسين 

قدرات المهنيين عـن طريق 
التكوين الذي يشمل عدة محاور 

منها االقتصاد األخضر والطاقات 
المتجددة.

وعلـى سبيل المثال، ذكر 
بوسليماني انه تم تكوين قرابة 

600 صحفي وإعالمي مـن 
القطاعين العمومي والخاص في 

المجال المتصل إجماال بالبيئة 
وبالطاقات المتجددة.

وتثمينا لهذا البرنامج التكويني 
المستمر منذ 2020، سيتم، 
يضيف الوزير، إنشاء شبكة 

تواصل لإلعالميين الجزائريين 

لحماية البيئة والطاقات المتجددة 
تساهم في توعية المواطن بحتمية 

االنتقال الطاقوي و تطوير 
استغالل مصادر الطاقة البديلة و 

المتجددة.
وقال بوسليماني: " إن بالدنا 
بإرادتها السياسية المتبصرة 

وبمواردها الطبيعية المتنوعة 
قادرة على كسب رهان االنتقال 
الطاقوي كعامل أساسي لتحقيق 

التنمية المستدامة والتصدي 
لإلخالل بالتوازن البيئي 

وذلك بمساهمة الجميع السيما 
اإلعالميين والمجتمع المدني”.

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب 
ثالثة آخرون بجروح في حادث 

مرور وقع أمس، بالقرب من بلدية 
تاظروك بوالية تمنراست، حسبما 

أفادت خلية اإلتصال بمديرية 
الحماية المدنية .

ووقع الحادث على بعد 35 كلم 
من بلدية تاظروك عند انحراف 

وانقالب شاحنة، مما أدى إلى 
مقتل شخصين ) 25 و30 سنة ( 
كانا على متنها فيما أصيب ثالثة 

آخرين )تتراوح أعمارهم بين 19 
و 22 سنة( بجروح متفاوتة الذين 
قدمت لهم اإلسعافات األولية بعين 
المكان من طرف مصالح الحماية 

المدنية، قبل إجالءهم إلى مستشفى 

تاظروك ،حسب ذات المصدر.
وتم نقل جثتي الضحيتين إلى 

مصلحة حفظ الجثث بذات 
المؤسسة اإلستشفائية، كما ذكر 

المصدر ذاته، فيما فتحت مصالح 
األمنية المختصة تحقيقا للكشف 

عن مالبسات الحادث .
ق. م

الحماية المدنية تك�شف عن ح�شيلة مروعة

20 قتيال و419 جريح في حوادث مرور خالل 48 �ساعة
لقي 20 شخصا مصرعهم 

وأصيب 419 آخرون 
بجروح, في حوادث مرور 

سجلت بعدة واليات من 
الوطن خالل الـ48 ساعة 

األخيرة، حسبما أفاد به 
أمس، بيان لمصالح الحماية 

المدنية.
وفي هذا الصدد، جددت 
المديرية العامة للحماية 

المدنية, دعوتها السائقين إلى 
ضرورة االحترام الصارم 

لقانون المرور والتحلي 
بروح المسؤولية أثناء السياقة 

لتفادي الخسائر البشرية 
والمادية التي تنجر عنها.

من جهة أخرى, قام غطاسو 
الحماية المدنية بانتشال 

ضحيتن متوفيين غرقا بكل من والية وهران, 
ويتعلق األمر بمراهق يبلغ من العمر 16 سنة 

متوفي بشاطئ المنظر الجميل بلدية عين الترك, 
ووالية مستغانم, ويتعلق األمر بشاب يبلغ من العمر 

19 سنة توفي غرقا بشاطئ سيدي محجوب, كان 

مفقودا منذ تاريخ الـ22 ماي 2022.
كما قامت وحدات الحماية المدنية, خال نفس الفترة, 

بإخماد 8 حرائق حضرية, صناعية ومختلفة, في 
كل من واليات: تيزي وزو, سطيف, الطارف, 

تمنراست, البويرة, الجلفة, مستغانم والبليدة.
ر. ن

تمنرا�شت

قتيالن و3 جرحى في حادث مرور

بو�شليماني يوؤكد اأن تكوين العن�شر الب�شري محور بارز في برنامج عمل الوزارة ويعلن

اإن�صاء �صبكة توا�صل لالإعالميين 
لحماية البيئة والطاقات المتجددة
اأعلن وزير الت�شال، محمد بو�شليماني، عن اإن�شاء �شبكة توا�شل 

لالإعالميين الجزائريين لحماية البيئة والطاقات المتجددة، ت�شاهم 

في توعية المواطن بحتمية النتقال الطاقوي، موؤكدا ان تكوين 

العن�شر الب�شري يعد محورا بارزا في برنامج عمل الوزارة.
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