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بفعل اال�سالحات وارتفاع اال�ستثمارات 

المحلية وتراجع اال�ستيراد، بن باحمد:  

بلعريبي يك�سف عن تكوين لجنة وزراية 

م�ستركة بين وزارة ال�سكن والمالية

�ســـوق الدواء بالجزائـــر 
تحّرر من قب�سة المخـــابر 
العالميـــة و"اللوبيـــات"

اإجراءات ا�ستعجالية 
لتجاوز اأزمة اأ�سعار الحديد  
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اأكد اأن الرهان الحالي "اجتماعي اقت�سادي" مح�ض، اال�ستاذ زغالمي يوؤكد:

رئي�س الجمهورية يعيد بعث الحوار مع الطبقة ال�شيا�شية �شمن مقاربته للم ال�شمل

وزارة التربية تدعو التالميذ 

المتر�سحين اإلى االبتعاد عن ال�سائعات

موا�شيع "باك" و"بيام" 
2022 موؤمنة ولي�شـــت 

04عر�شـــة للت�شريـــب
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ملف ا�ستيراد ال�سيارات ما يزال يراوح مكانه 

الجزائريون يترقبون 
دفتر ال�شروط وال اآجال 

النتهاء اأزمة ال�شوق! 

 نحو اعتماد نف�ض البرتوكول ال�سحي 

في االمتحانات الر�سمية

تنظيــم امتحانات الترقيــة 
لـــ 52 الف من�شب �شيــكون 
بعد امتحانــات  البكالوريــا

05 0504

في ظل االأحداث وال�سراعات الدولية

اأي م�شتقبــــــــــــل
 ينتظــــر ال�شـــــوق

 العالميــــة للطاقــــة؟

الرئي�ض تبون يتلقى دعوة من نظيره الرو�سي لزيارة مو�سكو

الجزائر رو�سيا.. 60 �شنة 
من العالقات االإ�شتراتيجية

 الفروف: الجزائر ورو�سيا تربطهما عالقات مودة 

و�سراحة و�سداقة.. ووثيقة جديدة لتعزيز التعاون
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نقل وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفروف، أمس، دعوة الرئيس فالديمير بوتين 
لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من أجل 

القيام بزيارة إلى موسكو.وقال الفروف في 
تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف 
الرئيس تبون: "بناء على حرصنا لتطوير 

العالقات في المجال السياسي والتعاون 
االقتصادي والعسكري واإلنساني، أكدنا  لسيادة 
الرئيس تبون دعوة الرئيس بوتين ليقوم بزيارة 

إلى موسكو.«إلى ذلك تحادث وزير الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان 

لعمامرة، قد تحادث، مع نظيره الروسي 

سيرغي الفروف. وتوسعت المحادثات، التي 
جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بعد ذلك 

لتشمل أعضاء وفدي البلدين.
وكان وزير الخارجية الروسي قد وضع في 

وقت سابق بمقام الشهيد إكليال من الزهور أمام 
النصب التذكاري المخلد لشهداء حرب التحرير 

الوطني. وكان رئيس الجمهورية قد تلقى 
في افريل المنصرم اتصاال هاتفيا من نظيره 

الروسي، حيث تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة 
الذكرى الستين إلقامة العالقات الدبلوماسية بين 

البلدين، وعبرا خاللها عن ارتياحهما للتطور 
المسجل في التعاون الثنائي في كل المجاالت.«

واتفق الرئيسان تبون ونظيره الروسي فالديمير 
بوتين على أهمية تبادل الزيارات الرفيعة 
المستوى بين مسؤولي البلدين، واالجتماع 

القادم للجنة المشتركة، للتعاون االقتصادي"، 
كما تبادل الرئيسان الرؤى حول الوضع 

الدولي. وفي هذا السياق يعتبر محللون أن 
الجزائر وروسيا تربطهما عالقات متينة 

وإستراتيجية متعددة األوجه، حيث  قال المحلل 
السياسي الدكتور إدريس عطية في تصريح 

سابق لإلذاعة الجزائرية  أن الجزائر وروسيا 
تربطهما  عالقات متميزة وإستراتجية على 

رأسها التعاون العسكري، عالي المستوى إلى 
جانب المجال االقتصادي والطاقوية، مضيفا 
أن العالقات بين البلدين تتسم بالثقة المتبادلة 

وتطابق الرؤى في العديد من الملفات الدولية.
ووصف عطية العالقات بين الجزائر وروسيا 
بالمتينة وأنها تتصف بالندية وتعود إلى ست 

عقود الفتا إلى أنها  مرشحة للتطور أكثر 
لتشمل عديد المجاالت كالتكنولوجيا والزراعة 

والبحث العلمي. من جانبه اعتبر الخبير في 
الشؤون األمنية واإلستراتيجية البروفيسور" 

محند برقوق" أن العالقات الجزائرية الروسية 
قائمة على ثالثة أسس تتمحور حول ثبات 

المبادئ من خالل احترام مواقف الدول 
بخصوص مجمل القضايا الدولية وسعي البلدين 

لبناء شراكات مستمرة وبناءة، خاصة بعد 
أمضاء البلدين على اتفاق شراكة إستراتيجية 
ما جعل هذه العالقات متميزة على أكثر من 

مستوى.

�إميان. �س

الرئي�س تبون يتلقى دعوة من نظريه الرو�سي لزيارة مو�سكو

 اجلزائر رو�سيا.. 60 �سنة 
من العالقات الإ�سرتاتيجية

تلقى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون دعوة من نظريه الرو�سي فالدميري بوتني لزيارة 

مو�سكو، وذلك يف �سياق تعزيز العالقات الثنائية التي جتمع البلدين، يف وقت تزامنت زيارة 

الفروف للجزائر مع الذكرى ال�ستني للعالقات الدبلوما�سية بني البلدين، حيث يعترب حمللون 

اأن اجلزائر ورو�سيا ترتبطان بعالقات متينة واإ�سرتاتيجية متعددة االأوجه.

وثيقة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين، الفروف يوؤكد

اجلزائر ورو�سيا تربطهما عالقات مودة و�سراحة و�سداقة

قال اإنها ت�ستمد مرجعياتها من بيان اأول نوفمرب 

جمل�س الأمة ينخرط يف مبادرة الرئي�س تبون للم ال�شمل

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
أمس، بالجزائر العاصمة، عزم الجزائر وروسيا 

على تعزيز تعاونهما من خالل التوقيع على 
"وثيقة جديدة" تكون أساسا للعالقات بين البلدين. 
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف 

رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بمقر رئاسة 
الجمهورية, قال الفروف أن الجزائر وروسيا 
تربطهما "عالقات مودة وصراحة وصداقة", 
مشيرا الى أن "البلدين سيحتفالن معا بالذكرى 

الستين إلقامة العالقات الدبلوماسية بينهما و التي 
تتزامن مع الذكرى الستين الستقالل الجزائر.”

وذكر في هذا السياق أن بيان التعاون 

االستراتيجي الموقع بين البلدين في 2001 
يشكل "أساس عالقاتنا الثنائية, واليوم أكدنا 

على ضرورة العمل المشترك لتعزيز التعاون 
الثنائي من خالل التوقيع على وثيقة جديدة تكون 
أساسا لهذه العالقات.” وتابع رئيس الدبلوماسية 

الروسي بالقول: "بناء على حرصنا على تطوير 
العالقات في المجال السياسي وتعزيز التعاون 

التجاري واالقتصادي والعسكري والفني والثقافي 
واإلنساني, أبلغنا الرئيس تبون بدعوة الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين له للقيام بزيارة إلى 

موسكو.”وفي ذات السياق, أعرب الفروف عن 
"ارتياح" بالده لتطور العالقات الثنائية, مشيرا 

الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 
السنة الماضية 3 مليارات دوالر" مع وجود 
"فرص للتوصل إلى آفاق أوسع من ذلك”، 

كما سجل بالمناسبة "اهتمام شركات روسية 
لتطوير عالقاتها مع الشركاء الجزائريين في 

عدة مجاالت, بما في ذلك الطاقة والتعدين 
واالستكشاف والصناعة الصيدالنية", مبرزا أن 
كل هذه المسائل "سيتم مناقشتها خالل االجتماع 

المقبل للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري 
واالقتصادي والفني والعلمي المزمع عقدها 

بالجزائر في القريب العاجل".
ق.و

أكد مجلس األمة، أمس، انخراطه في سياسة 
رئيس الجمهورية الرامية إلى لم الشمل 

واالحتواء الجامعة لكل أبناء الجزائر، مشيرا إلى 
أن هذه المبادرة "تستمد إلهامها ومرجعياتها من 

بيان أول نوفمبر .”1954
وفي بيان توج اجتماعا لمكتب مجلس األمة 
برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة, 
وسع لرؤساء المجموعات البرلمانية, أعلن 

مكتب مجلس األمة انخراطه في سياسة رئيس 
الجمهورية, الرامية إلى "لم الشمل واالحتواء, 

الحاضنة لجميع بنات الوطن وأبنائه", مؤكدا أن 
"اليد الممدودة للقاضي األول في البالد, تستمد 

إلهامها ومرجعياتها األثيلة من بيان أول نوفمبر 
1954”.

وربط مكتب المجلس مسألة تحقيق وتحصيل 
الغايات من مبادرة الرئيس تبون ب"بصيرة 

الشعب الجزائري و مدى وعي وإدراك و فهم 
المكونات الوطنية لغاياتها النبيلة, عبر االستلهام 
من شمائل وخصال رواد الحركة الوطنية, التي 
تنازلت, حين اندالع الثورة التحريرية في الفاتح 
نوفمبر 1954, عن انتماءاتها وغلبت مصلحة 
البالد العليا", ما أثمر عن "أعظم ثورات العالم 

في التاريخ المعاصر.”
كما لفت إلى أنه "يستوجب على جميع الفاعلين 

في بالدنا التأسي بها", خاصة, وأن الشعب 
الجزائري يخطو بثبات نحو إحياء ستينية 

انبعاث الدولة الجزائرية واستعادة سيادتها, 
يضيف البيان.وأدرجت هذه الهيئة انخراطها 
في مبادرة رئيس الجمهورية في إطار دعمه 

لجميع الخطوات "النوفمبرية" المتخذة من طرفه 
منذ اعتالئه سدة الحكم, انطالقا من االلتزامات 
ال)54( التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري 

ضمن برنامجه االنتخابي, مرورا باإلجراءات 
التي أقرها حماية وصونا للذاكرة الوطنية 

كتكريس الثامن من ماي يوما وطنيا للذاكرة, 
ووصوال إلى دستور 2020, إلى غير ذلك من 

الخطوات التي تعد "تثمينا صريحا للموروث 
النوفمبري.”وقد أضحت هذه الخطوات, يتابع 

المصدر ذاته, واقعا يلمسه المتتبع للشأن 
الوطني, ينعكس من خالل "تكريس رابطة 

الوصال بين الرئيس والشعب.”وانطالقا من كل 
ذلك, يؤكد مكتب مجلس األمة على أن الرئيس 
تبون يعد "قدر الجزائر اليوم وجامع شملها", 

إذ أنه و"منذ انتخابه رئيسا للجمهورية, أحدثت 
الجزائر نقلة ديمقراطية وقطيعة فعلية مع 

كليشيهات الممارسات االنتخابية السابقة, شكال 
ومضمونا", وفقا لما جاء في البيان.

ق.و

اأكد اأن الرهان احلايل "اجتماعي اقت�سادي" 

حم�س، اال�ستاذ زغالمي يوؤكد:

رئي�س اجلمهورية يعيد بعث احلوار مع 
الطبقة ال�شيا�شية �شمن مقاربته للم ال�شمل

ثّمن اأ�ستاذ علوم االإعالم واالت�سال، بجامعة "اجلزائر 3" العيد زغالمي، 

اإطالق رئي�س اجلمهورية �سل�سلة جديدة من امل�ساورات مع الطبقة 

ال�سيا�سية، التي قال اإنها تندرج يف اإطار نظرته امل�ستقبلية القائمة 

على جمع ال�سمل، وتن�سب يف خانة بلوغ الهدف امل�سطر على ال�سعيدين 

االقت�سادي واالجتماعي، موؤكدا اأن التوجه احلايل للجزائر قائم على 

حتقيق الوثبة االقت�سادية وحتقيق العدالة االجتماعية.

�إميان. �س

قال األستاذ العيد زغالمي، إن السلسلة الجديدة من المشاروات السياسية 
التي اطلقها رئيس الجمهورية والتي استهلها باستقبال رئيسي حزبي 

البناء وفجر جديد، تعد "أمرا بديهيا"، بحكم حرص الرئيس على مناقشة 
ما أسماه "بعض األطروحات والتصورات"، مضيفا في تصريح 

لـ"الرائد" أن هذه المشاروات تعد "إنطالقة جديدة بعد كل األزمات 
التي عرفتها الجزائر بما فيها جائحة كورونا ثم أزمة اقتصادية 

واجتماعية وتداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا"، ولذلك "بديهي 
أن يحاول الرئيس دفع الحوار مع الطبقة السياسية من جديد، خاصة 

بعد ما عاشه المجتمع خالل شهر رمضان من المضايقات فيما 
يخص الغالء الفاحش للمنتجات وأمور اخرى، البطالة".

وواصل أستاذ علوم اإلعالم واالتصال، الذي اكد أن لرئيس 
الجمهورية " نظرة جديدة مفادها هو جمع الشمل"، مذكرا أن الرئيس 
تبون أكد عند إعالن ترشحه للرئاسيات أنه لم يترشح باسم أي حزب 

سياسي بل كمستقل، وهو ما يسمح ألن يكون لديه هامش حرية في 
االتصال -حسب تعبيره-.

وحاد محدثنا إلى مقاربة لم الشمل التي لطالما أكدها رئيس 
اجلمهورية، حين قال إن الخطوة تأتي " من أجل التحضير إلى 

برنامج في األفق ولو أن كثير من االلتزامات الـ 54 التي قطعها 
الرئيس جسدت"،  مستدال في هذا السياق بتحرك وسيط الجمهورية 

واألرقام التي يكشف عنها بشكل دوري فيما يتعلق برفع العراقيل 
والمضايقات البيروقراطية على جل المشاريع.

وعلى الرغم من إشادته بالنتائج المحققة فيما يتعلق بالمشاريع 
المعطلة، غير أن األستاذ زغالمي قّدر في سياق آخر أن "االقالع 

من لم يتم لحد اآلن"، مبررا ذلك بالقول إنه " يزال هناك تسلط 
وهيمنة للممارسات البيروقراطية على المشاريع"، مؤكدا أن الرئيس 

"غير راض والدليل رفضه عديد المرات لمشروع القانون الجديد 
لالستثمار، ما يؤكد ان طموحات الرئيس أكثر مما هو مجسد في 

أرض الواقع وكأن الحكومة ال تواكب طموحاته .
إلى ذلك، اكد األستاذ زغالمي أن التوجه اآلن توجه اقتصادي 

واجتماعي بامتياز، الفتا إلى التحضير خالل هذا الشهر إلى عقد 
ندوة حول االستراتيجية الجديدة للدعم االجتماعي، وفي هذا الشأن 
علّق األستاذ قائال إنه "ال يعقل أن تخصص الدولة من 10 إلى 14 
مليار دوالر من اجل الدعم االجتماعي وال تذهب لمن يستحقها"، 

وجدد محدثنا التأكيد أنه حان األوان للحفاظ على الطابع االجتماعي 
للدولة الجزائرية كما جاء في مبادئ أول نوفمبر، وأن تكون هناك 

عدالة اجتماعية حقيقية، ودفع عقيقي للعجلة االقتصادية .
من جهة اخرى، يرى األستاذ زغالمي أنه وفي ظل الرهانات 

االقتصادية واالجتماعية المرفوعّة، "اجد أنه من حق الرئيس التفكير 
في عهدة ثانية وخاصة وأن عهدته األولى بكل صدق كانت مبتورة 
من عامين أو أكثر بحكم جائحة كورونا، وبالتالي لم تكن له خمس 

سنوات كما كان مفروضا، وبالتالي له االحقية لمواصلة عهدة 
جديدة"، قبل أن يضيف "أعتقد أن طموحات الرئيس أن يواصل 

برنامجه ويستكمل تلبية الـ54 التزام ويصل بالجزائر إلى بر األمان".
وفي الختام، شدد األستاذ زغالمي على أن سياسية لم الشمل البد 

أن تشمل كل الذين أخطؤوا ربما ألسباب عديدة ولقناعات سياسية 
وإيديولوجية، باستثناء أولئك الذين تورطوا في اعمال ارهابية والذين 

أساؤوا إلى الدولة الجزائرية ونهبوا األموال وحاولوا زعزعة البلد .

الرئي�س تبون ي�شتقبل بن قرينة 
وجياليل �شفيان

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أول أمس، بمقر رئاسة 
الجمهورية, رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة. وعقب 

االستقبال, أدلى بن قرينة بتصريح أكد خالله أن هذا اللقاء جاء في 
إطار "مسعى الحوار لرئيس الجمهورية مع مختلف التشكيالت 

السياسية لتبادل وجهات النظر", مضيفا أن اللقاء "كان صادقا وعرف 
طرح عديد االنشغاالت التي تحظى باهتمام الرئيس".وأضاف أن 

هذا اللقاء شكل فرصة لرئيس الجمهورية للتطرق لكل ما يدور في 
الجزائر ومحيطها االقليمي, حيث تم التأكيد على "ضرورة تمتين 

الجبهة الداخلية بوضع اليد في اليد لمواجهة التحديات"، كما تم 
بالمناسبة استعراض "عديد االنشغاالت التي تعتبر أساسية", السيما 

ما تعلق بالشق االقتصادي والقطاع الفالحي, باإلضافة إلى "أداء 
بعض القطاعات الحكومية".

كما استقبل رئيس حزب جيل جديد, سفيان جياللي.وفي تصريح 
للصحافة عقب االستقبال, قال سفيان جياللي، إن اللقاء شكل فرصة 
لمناقشة "عدد كبير من القضايا", مشيرا الى أن الرئيس تبون "شرح 

مواقف الدولة الجزائرية في كل الميادين", على غرار التسيير 
العام, االقتصاد, اإلعالم وكذا محاربة الفساد. وأضاف قائال أن هذا 
اللقاء "ارتكز على فكرة هامة مفادها أن الوقت قد حان لتبادل الرأي 
والدفاع عن وحدة الوطن والمساهمة في بناء مجتمع ودولة وقوية".

ق.و



وكشف وزير الصناعة الصيدالنية، عبد الرحمان 
جمال لطفي بن باحمد عن استحداث 31 وحدة 

انتاج جديدة سنة 2021 ليرتفع بذلك عدد الوحدات 
قيد النشاط إلى 193 وحدة. وأوضح  بن باحمد 
في تصريح على أمواج القناة االذاعية الثالثة ان 

وزارة الصناعة الصيدالنية قد احصت خالل 
السنة الفارطة استحداث 31 وحدة انتاج جديدة، 

واصفا هذا الرقم ب"المهم جدا تم انجازه في 
وقت قصير«. وقال ان قطاعه يحصي 890 

موزع مشيرا انه في اطار مسعى تطهير القطاع 
استلم 286 متعامل اعتماداتهم الجديدة منها نحو 
مائة اعتماد في مجال االستيراد. وأعلن الوزير 
من جهة أخرى عن اطالق شهر جوان الداخل 
حملة اعالمية وتحسيسية حول جودة المنتجات 

الصيدالنية الوطنية تستهدف الجمهور العريض 
وكذا الواصفين والمرضى. واضاف يقول ان 
"العمل الخاص بشقي التصنيع والتشريع قد تم 
االنتهاء منه فيما يبقى عمل التحسيس واشراك 

الواصفين والمرضى بخصوص المنتجات الوطني 
التي تتميز بالجودة وتستجيب للمعايير الدولية«.

ندرة بع�ض �أنو�ع �لأدوية �أمر عادي 

وبخصوص وفرة األدوية على الصعيد الوطني، 
اعتبر بن باحمد ان النقص المسجل في بعض 
المنتجات "عادي جدا"، مشيرا لمثال االتحاد 

األوروبي التي يسجل نقص في نحو 200 منتج. 
وأوضح ان "قائمة المنتجات غير المتوفرة تتغير 

من وقت ألخر، في حين يمكن القول ان هناك عدد 
ثابت من 20 إلى 30 منتج يعرف نقصا بشكل دائم 

في السوق الوطنية«. وأشار ان بعض المرضى 
يبحثون عن عالمة على وجه الخصوص في 

الوقت الذي توجد فيه ثمانية أدوية جنيسة للدواء 
الواحد.

 م�ساعي لولوج �ل�سوق

 الإفريقية من بوابة "دكار" 

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مشاركة 70 

مخبرا من الراغبين في التصدير في فعاليات 
معرض الدواء الجزائري بدكار )سنغال( من 17 
إلى 19 ماي الجاري، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات 

بين البلدين وكذا بين المتعاملين االقتصاديين 
الجزائريين واألفارقة خالل هذا الحدث. وأضاف 
ان هذه التظاهرة ستعرف مشاركة كافة منصات 
منطقة افريقيا الغربية السيما تلك المسجلة ضمن 

الجمعية االفريقية لشراء األدوية الضرورية، معلنا 
في الوقت ذاته عن توقيع عقود بين عدة متعاملين 

جزائريين ومنصات توزيع محلية. وتطرق الوزير 
أيضا إلى نشاط المخابر األجنبية بالجزائر مؤكدا 
ان البالد ستستمر في التعاون مع "جميع المخابر 

الراغبة في الحفاظ على حصص في السوق 
الجزائرية في اطار عالقة رابح-رابح«.

خمرب دمناركي يفتعل اأزمة يف "�لأن�سولني" 

اتهم وزير الصناعة الصيدالنية، لطفي بن باحمد، 
اليوم الثالثاء، المخبر الدانماركي "نوفو نورديسك" 
بعدم الوفاء بااللتزامات المبرمة مع الجزائر ومنها 
إنتاج مادة األنسولين محليا، وهو ما يضر بمصالح 

البالد. كما أوضح بن باحمد أن الدولة الجزائرية 
منحت المخبر الدانماركي رخصة استيراد 3 

ماليين علبة من مادة األنسولين خالل 2022. 
بمعدل 250 ألف علبة شهريا، إال أنه يماطل 

بالعملية ولم يستورد سوى 400 ألف علبة لحد 
اآلن.  في حين، جدد وزير الصناعة الصيدالنية،  
التأكيد على أن الجزائر تمكنت من بلوغ نسبة 70 

بالمائة من إنتاج األدوية األساسية. وهذا “يعتبر 
مفخرة خصوصا وأننا تجاوزنا دول الجوار في 

هذا المجال” –يقول الوزير-.

 �سركات متعددة اجلن�سيات

 حتاول "التالعب" بال�سوق 

هذا وقال وزير الصناعة الصيدالنية، إن قطاع 
األدوية في الجزائر كان يعاني من حالة من 

الفوضى الشاملة خالل العشريتين الماضيتين. كما 
اتهم لطفي بن باحمد، الشركات متعددة الجنسيات 

باستغالل الوضع من أجل استخدام اللوبيات 
وتضخيم الفواتير وتطبيق أسعار مرتفعة لألدوية 

قياسا بما كانت تعمل به مع دول الجوار. في حين، 
شدد وزير الصناعة الصيدالنية، لإلذاعة الوطنية، 

على أن الدولة الجزائرية ماضية ومصممة على 
إرساء قواعد جديدة للشفافية. تابعا "التي تمكنها 
من الدفاع عن مصالحها من خالل تطبيق مبدأ 

–رابح في التعامل مع جميع الشركاء األجانب". 
مؤكدا "أن السوق الجزائرية منفتحة على الجميع". 

وأكد الوزير رفضه ان تكون الجزائر مجرد 
منصة تجارية "فنحن شركاء بصفة كاملة نرغب 

في الحصول على منتجات ذات جودة وبسعر 
مناسب والتزامات في االنتاج الوطني مثلما ما 

هو معمول به في العالم"، مضيفا انه "سيتم وضع 
تشريع جديد لمعاقبة المنتجين الذين ال يحترمون 

التزاماتهم".

 خف�ض عدد م�ستوردي 

�لأدوية من 100 اإىل 25 م�ستوردا

كما أكد وزير الصناعة الصيدالنية لطفي بن 
باحمد، أن اإلصالحات التي تم مباشرتها  أّدت 

إلى خفض عدد مستوردي األدوية كما تابع وزير 
الصناعة الصيدالنية، أن العدد انخفض من 100 

إلى 25 مستوردا، كما خفض عدد الموزعين 
إلى حدود 286 موزعا. وأشار بن باحمد إلى أن 
الجزائر استطاعت إنتاج مجمل األدوية المتعلقة 

بجائحة كورونا خالل العامين الماضين وذلك 
بفضل السياسة الجديدة في مجال الصحة المعتمدة 
من قبل رئيس الجمهورية. والتي تنص عل العمل 
من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال األدوية. 

كما قال بن باحمد إن الوزارة استكملت عملية 
إصدار اإلطار القانوني والنصوص التنظيمية. 

والذي يتضمن حوالي 60 نصا تنظيميا والرقابة 
عن طريق المرصد الوطني للوفرة وتم وضع 
منصة رقمية. وهي اجراءات تسمح لنا اليوم 
بإضفاء الشفافية على جميع العمليات المتعلقة 

بإنتاج وتوزيع وتخزين واستيراد األدوية والمواد 
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 بن بوزيد ي�ستقبل وفدا

 من خمابر "�سينوفاك" �ل�سينية

 اجلزائر منفتحة اأمام اأي مرافقة 
لال�ستفادة من التكنولوجيا

ا�ستقبل وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد، وفدا من 

خمابر "�سينوفاك" ال�سينية برئا�سة املديرة العامة الدكتورة 

هيلني يانغ، حيث ا�ساد الطرفان مب�ستوى عالقات التعاون بني 

اجلزائر وال�سني، ح�سب ما اورده اأم�ض بيان لوزارة ال�سحة.

ع. ط

وأبرز الطرفان خالل هذا اللقاء الذي جرى أول أمس، "مستوى 
عالقات التعاون والصداقة التاريخية التي تربط الجزائر 

والصين معربان عن استعدادهما إلى توسيعها بشكل أكبر بما 
يخدم المصلحة الثنائية«.

وبالمناسبة استعرضت المديرة العامة لمخابر سينوفاك 
"مجاالت الشراكة التي يمكن إقامتها أو تلك التي يمكن توسيعها 

خاصة في مجال التلقيح على غرار إمكانية تطوير أرضية 
محلية لتسيير عملية التلقيح في الجزائر باإلضافة إلى توسيع 

البحث العلمي واالنتاج مع معهد باستور من خالل تبادل 
الزيارات بين خبراء البلدين«.

من جهته، اكد الوزير على "المرافقة الصينية التي حظيت بها 
الجزائر خالل هذه الجائحة معربا على ترحيبه باالهتمام الكبير 

الذي توليه مخابر "سينوفاك" للسوق الجزائرية من خالل 
سعيها إلى تعزيز تواجدها به وتطوير شراكتها«.

كما بن بوزيد "االنفتاح الكامل للجزائر أمام أي مرافقة من 
شأنها أن تمكنها من االستفادة والتحكم في التكنولوجيا، خاصة 

تلك المتعلقة بمجال التلقيح في ظل الخبرات التي اكتسبتها 
خالل جائحة كوفيد-19 ».

وفي ذات السياق، شدد الوزير "على أن هدف الجزائر 
الرئيسي من مختلف مشاريع الشراكة التي باشرتها أو تعتزم 

إقامتها هي جلب لقاحات آمنة تستجيب إلى مختلف التطورات 
المسجلة، كما تضمن الحماية المطلوبة لمواطنيها خاصة 

األطفال منهم في ظل مجانية وإجبارية التلقيح التي تم اعتمادها 
ضمن البرنامج الموسع للتلقيح منذ االستقالل ويتم ضمانها 
على مستوى 7 االف نقطة تلقيح موزعة عبر كامل التراب 

الوطني«.
وحرص بن بوزيد "على التأكيد بأنه وضمن تنفيذ االستراتيجية 
المحددة من قبل وزارة الصحة المتمثلة باعتماد برنامج الموسع 
للتلقيح تمكنت الجزائر من القضاء على العديد من األمراض«.

لإلشارة وحضر هذه الجلسة كل من رئيس الديوان، الدكتور 
سماعين بوشالغم والمديرة العامة للصيدلة والتجهيزات 

الطبية، البروفيسور حجوج وهيبة والمدير العام الوقاية وترقية 
الصحة الدكتور فورار جمال و المدير العام لمصالح الصحية 
و اصالح المستشفيات، البروفيسور رحال الياس والمدير العام لمعهد 

باستور الجزائر، الدكتور درار فوزي.

بلعريبي يك�سف عن تكوين جلنة وزراية 

م�سرتكة بني وزارة ال�سكن واملالية 

 اإجراءات ا�ستعجالية
 لتجاوز اأزمة اأ�سعار احلديد  

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أمس، عن 
8 آالف وحدة سكنية متوقفة بوالية أوالد جالل ولم تنطلق أشغال 

إنجازها بعد فيما كشف الوزير عن أتخاذ إجراءات استعجالية لتجاوز 
أزمة األسعار العالمية التي تعرفها مادة الحديد.

وقال بلعريبي في تصريح له على هامش زيارة عمل وتفقد لوالية 
أوالد جالل، أنه تم الوقوف على 8 آالف وحدة سكنية، منها وحدات 
سكنية واعانات موجودة في الوالية لم تنطلق أشغال انجازها. كما 
شكر بالمناسبة والي الوالية على المجهودات التي يبذلها من أجل 
رفع العراقيل على أمور كثيرة. بالمقابل كشف الوزير على تدعيم 
الوالية بمنشأتين مهمتين، ويتمثالن في مركز للصحة الجوارية، 

ومقر لألمن الوطني. باإلضافة الى تدعيم الوالية بألفين إعانة فيما 
يخص البناء الريفي، و 300 وحدة سكنية ما بين lpa و السكن 
اإلجتماعي، كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق 
بلعريبي عن لجنة وزراية مشتركة بين وزارة السكن والمالية 

للنظر في أسعار الحديد. وفي هذا السياق، قال الوزير أن الزيادات 
في أسعار الحديد، هي زيادات على المستوى العالمي وليس على 

المستوى الوطني فقط. وأضاف بلعريبي أنه بقرار من الوزير 
االول أيمن بن عبدالرحمان، فيه "لجنة وزارية مشتركة، ما بين 
وزارة السكن والمالية، لدراسة هذا الملف والنظر في تداعيات 
ارتفاع أسعار الحديد، وهذا اليجاد الحلول حتى ال يؤثر على 

مؤسسات اإلنجاز. وتعطيل المشاريع التي هي قيد اإلنجاز" كما 
أضاف الوزير أن "قيمة االعانات المالية لوالية أوالد جالل، غير 

مطروح في المرحلة الحالية" وتابع: "ممكن تكون اعانات مع 
نهاية السنة في قانون المالية 2023"

ال تسبيق إلعانات البناء الريفي
وفي سياق منفصل كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق 
بلعريبي، أنه ال يمكن تسبيق اإلعانات المالية للبناء الريفي. ألنه 
هناك من تالعب بها دون إنجاز مساكنهم. وقال وزير السكن 
خالل زيارة عمل وتفقد لوالية المغير أمس األول وخالل رده 

على طلب رؤساء البلديات وكذا فعاليات المجتمع المدني. حول 
ضرورة تسبيق الدفعة األولى من فاتورة اإلعانات المالية المخصصة 

للبناء الريفي ألن أغلب المستفيدين لم يتمكنوا من إنجاز منازلهم. وأكد 
وزير السكن، أنه في الكثير من المرات توجهنا إلى العدالة من أجل 

إسترداد اإلعانات التي تم تقديمها.
�ض.زمو�ض

�ض. زمو�ض

بفعل ال�سالحات وارتفاع ال�ستثمارات املحلية وتراجع ال�سترياد، بن باحمد:  

�سوق الدواء باجلزائر حتّرر من قب�سة 
املخابر العاملية و"اللوبيات"

حتدث اأم�ض وزير ال�سناعة ال�سيدلنية عن قفزة نوعية يعرفها قطاع ال�سناعة الدوائية يف اجلزائر ال�سنوات 

الأخرية معلنا عن انخفا�ض كبري يف معدل ال�سترياد بف�سل ال�ستثمارات املحلية راف�سا اأن يتم اعتبار اجلزائر جمرد 

�سوق جتارية يتم احتكارها من طرف لوبيات تعمل على ت�سخيم الفواتري وتطبيق اأ�سعار مرتفعة لالأدوية.
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وزارة الرتبية تدعو التالميذ املرت�شحني اإىل االبتعاد عن ال�شائعات

موا�ضيع »باك« و»بيام« 2022 
موؤمنة ولي�ضت عر�ضة للت�ضريب

املوا�ضيع �ضتكون من ما در�ض و»التاأخر عن االمتحان« يعر�ض  �ضاحبها لالق�ضاء

طماأنت وزارة الرتبية الوطنية اأزيد من مليون ون�شف تلميذ مقبل على اجتياز االمتحانات 

الر�شمية عن اتخاذ كافة »التدابري« لتاأمني امتحانات �شهادتي البكالوريا والبيام من اأي ت�شريبات، 

ودعتهم اىل الرتكيز  على املراجعة وجتنب اأي ا�شاعات من �شان الت�شوي�ش عليهم.

مرمي عثماين

الحدث األربعاء 11 ماي
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وجاء هذا على لسان  بوعالم 
بن لعور، مفتش بالمفتشية العامة 

لوزارة التربية الوطنية  الذي دعا 
التالميذ إلى »التركيز ومراجعة 

كل الدروس التي تناولوها في 
القسم مع أساتذتهم وعدم االهتمام  

باإلشاعات التي ال تخدمهم 
إطالقا«، كما أوصى األولياء 
بضرورة »مرافقة أبنائهم من 
الجانبين النفسي والبيداغوجي 
وحثهم على االلتزام بالمثابرة 
واالجتهاد«، مشددا على أن 

المواضيع »مؤمنه تأمينا كامال وال 
يمكن أن تكون عرضة للتسريب«.

وبلغة األرقام أفاد المتحدث، 
أن  أزيد من 1،5 مليون مترشح 

ينتظرون  اجتياز امتحانات 
شهادتي البكالوريا والتعليم 

المتوسط )دورة جوان 2022( 
وسط تحضيرات حثيثة تقوم بها 
وزارة التربية الوطنية لضمان 

إجراء هذه االمتحانات في ظروف 
مالئمة.

وقال بوعالم بن لعور »أنه 
تحسبا لهذين الموعدين، تمت 

معاينة مراكز إجراء االمتحانات 
وتحضيرها الستقبال المترشحين، 
مشيرا الى أنه تم االنتهاء من كل 
التحضيرات المتعلقة بامتحانات 

البكالوريا والتعليم المتوسط 
لضمان سيرها في »أجواء آمنة 

ومطمئنة«.
وأضاف أن الوزارة أحصت ما 

يفوق 700 ألف مترشح لشهادة 
البكالوريا موزعين على أزيد 
من 2500 مركز إجراء على 

المستوى الوطني، فيما بلغ عدد 
المترشحين المتحان شهادة 

التعليم المتوسط ما يقارب 740 
ألف موزعين على أزيد من 

2800 مركز اجراء.
من جهة أخرى، أشار ذات 

المسؤول الى أن عدد المترشحين 
األحرار لشهادة البكالوريا يتجاوز 

13 ألف ويفوق 276 ألف في 
شهادة التعليم المتوسط، مبرزا 

في ذات السياق عن انطالق 
أمس عملية  سحب استدعاءات 

المترشحين عبر األرضية الرقمية 
للديوان الوطني لالمتحانات 

والمسابقات.
ووجه المتحدث في ذات السياق 
تطمينات   بخصوص مواضيع 

امتحان شهادة البكالوريا  والبيام 
بعد ان اكد »ستكون في متناول 
التالميذ وخالية من التعقيدات«، 

مذكرا بالتعليمات التي أسداها 
وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم 

بلعابد، ألعضاء اللجان المكلفة 
بإعداد المواضيع بضرورة أن 
تكون هذه األخيرة »ضمن ما 

تناوله التالميذ حضوريا بالمؤسسة 
التعليمية خالل الفصول الدراسية 

الثالثة«.
وكشف بوعالم بن لعور، 

مفتش بالمفتشية العامة لوزارة 

التربية الوطنية  أن أعضاء 
اللجان المكلفة بإعداد مواضيع 

االمتحانات سيدخلون عن قريب 
في مرحلة العزل من أجل القيام 
بالقراءة النهائية للمواضيع التي 

يتم اختيارها قبل الشروع في 
طبعها.

وبخصوص اإلجراءات المتعلقة 
بتوقيت االمتحانات، أكد نفس 

المسؤول أن مراكز اإلجراء ستفتح 
على الساعة السابعة والنصف 

صباحا بالنسبة للمترشحين، داعيا 
الجميع الى االلتزام بالوصول إلى 
مراكز االجراء في الوقت المحدد 
حتى يتسنى لكل مترشح التعرف 

على القاعة التي يمتحن فيها 
مع إظهار بطاقة الهوية لضمان 

دخول »سلس ومريح« إلى قاعة 

االمتحان.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن 

االمتحانات تنطلق على الساعة 
الثامنة والنصف ويمنع تجاوز هذا 
التوقيت، ال سيما بعد غلق أبواب 
المراكز وفتح األظرفة الخاصة 

بالمواضيع.
هذا كشفت وزارة التربية الوطنية 

عن برنامج سير امتحانات شهادتي 
التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 

2022، والذي حافظ فيه على 
نفس مواقيت الدخول والخروج 
المعتمدة في السنوات من  دون 

تعديل ومنح نصف ساعة إضافية 
للمترشحين و سيكون موعد 
انطالق االمتحانات بداية من 

الثامنة ونصف صباحا بالنسبة 
لتالميذ النهائي والمتوسط.

كشفت المفتشة المركزية بالمفتشية العامة لوزارة 
التربية الوطنية، سامية منصوري، أن موعد 
إجراء االمتحانات المهنية للترقية إلى الرتب 

اإلدارية العليا في قطاع التربية الوطنية الخاصة 
بـ 52 ألف منصب، سيكون بعد االمتحانات 
المدرسية، موضحة بأن 70 بالمائة من هذه 

المناصب ستخصص لترقية األساتذة في مختلف 
المناصب.

 وبخصوص االمتحانات الرسمية،  أشارت 
سامية منصوري  عن تسجيل 740 ألف مترشح 

الجتياز امتحان شهادة البكالوريا، فيما بلغ عدد 
المترشحين المتحان شهادة التعليم المتوسط 

738 ألف مترشح. للموسم الدراسي 2021-
2022، مؤكدة لدى نزولها ضيفة على برنامج 

ضيف الصباح للقناة اإلذاعية األولى، تسجيل 
زهاء مليون و نصف مليون مترشح الجتياز 

شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، شهر 
جوان المقبل، مشيرة إلى تواصل التحضيرات 

البيداغوجية إلنجاح هذه الدورة بتحضير التالميذ 
نفسيا، عن طريق تأطير األساتذة المشرفين على 
األقسام النهائية  ومرافقتهم بمشاركة المفتشين و 

المستشارين التربويين.
و بخصوص التحضيرات اللوجستية، أكدت 
المتحدثة، أنه سيتم اعتماد نفس البروتوكول 
الصحي الخاص بوباء كورونا، على غرار 

السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية 
لمتابعة تفشي وباء كورونا هي المخولة لرفع 

هذا اإلجراء من عدمه، مذكرة في ذات السياق 
بتواريخ اجراء االمتحانات ، حيث تقرر  اجراء 

امتحان شهادة التعليم المتوسط بدءا من الـ  6 
جوان 2022 على مدار ثالثة أيام، فيما تنطلق 

امتحانات شهادة البكالوريا في الـ 12 جوان 
وتمتد إلى غاية 16 من نفس الشهر، مذكرة 
بقرار إلغاء امتحان شهادة التعليم األساسي 
واالكتفاء باحتساب المعدل السنوي للتلميذ 

في انتظار الشروع في العمل بمدونة اكتساب 
المعارف التي تعكف الوزارة على إعدادها 

بمشاركة المركز الوطني للمناهج .
و في تقييمها لمستوى التلقين للمقرر الدراسي، 
خصوصا مع تعليق الدراسة ببعض المؤسسات 
التربوية بسبب الجائحة، قالت ضيفة األولى أن 
تمدرس التالميذ بمختلف األطوار جرى بشكل 

عادي إلى حد كبير باستثناء تقديم العطلة الشتوية 
و التوقف عن الدراسة لمدة عشرة أيام ، الذي لم 

يؤثر على تقدم الدروس –حسبها-، مضيفة وتقييم 
نتائج الفصلين األول والثاني، أكدت منصوري 

أن النتائج كانت مطمئنة جدا من حيث تنفيذ 
البرامج، وهذا حسب التقارير الدورية للمفتشين 

التربويين.
وطمأنت المتحدثة  من جهتها التالميذ بأن 

مواضيع االختبارات، ستكون في متناول  
التالميذ وخالية من التعقيدات، مذكرة بالتعليمات 

التي أسداها وزير التربية  الوطنية ألعضاء 
اللجان المكلفة بإعداد المواضيع بضرورة 

أن  تكون هذه األخيرة ضمن ما تناوله التالميذ 
حضوريا بالمؤسسة التعليمية خالل  الفصول 
الدراسية الثالثة، كما دعت إلى عدم االنسياق 

وراء االشاعات و األخبار المغلوطة عبر مواقع 
التواصل اإلجتماعي، التي تهدف إلى ضرب 

مصداقية امتحانات نهاية السنة، مجددة نداءها 
لألولياء لتوعية أبنائهم بعدم تشويش أفكارهم 

بالمواضيع التي تطرح على منصات التواصل 
اإلجتماعي

وأوضحت ذات المسؤولة  وفيما يتعلق بفتح 
شعبة الفنون في مرحلة التعليم الثانوي أنه 

سيكون بدءا من الموسم القادم، حيث  تندرج 
ضمن تعليمات رئيس الجمهورية الرامية 

إلى صقل المواهب وتوجيههم توجيها علميا، 
معرجة على عمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة 

الثقافة لوضع الترتيبات إلطالق السنة التجريبية 
بالعاصمة، من خالل فتح ثانوية خاصة بالفنون 

يؤطرها أساتذة من وزارتي التربية ووزارة 
الثقافة في التخصصات األربعة السينما والمسرح 

والموسيقى والفنون التشكيلية.
مريم عثماني

تتعلق برتب االأ�شالك اخلا�شة بقطاع ال�شباب والريا�شة

ترخي�ض من الوزير االأول لرتقية حاملي 
املا�ضرت والدكتوراه بعد التوظيف

 
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن منحها الموافقة من قبل 
الوزير األول للترقية على أساس الشهادة لرتب أسالك قطاع 

الشباب والرياضة للذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة 
الماستر والدكتوراه في التخصص.

وأمرت مراسلة صادرة عن األمين العام لوزارة الشباب 
والرياضة، سليماني طايب وجهها أول أمس، الى مديري الشباب 

والرياضة ومديري دواوين المركبات الرياضية ودواوين مؤسسات 
الشباب و مديري المؤسسات تحت الوصاية ، تحت اشارة 

»مستعجل« ، من اجل الشروع في تطبيق ارسال الوزير االول 
رقم 1808 المؤرخ في 8ماي 2022 والمتمثل في منح وزارة 

الشباب ترخيصا استثنائيا للترقية على اساس الشهادة لموظفي 
شعبة الشباب والرياضة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة 

الماستر والدكتوراه بعد  اصبح ممكن ترقية هؤالء الموظفين.
وأوضحت االرسالية الصادرة تحت رقم 921 أنه يرقى على 
أساس الشهادة الى رتبة مستشار الشباب ومستشار الرياضة 

الموظفين المنتميين إلى رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب و 
مربي رئيسي لألنشطة البدنية والرياضية والذين تحصلوا على 
شهادة ماستر بعد التوظيف في التخصصات المنصوص عليها 

في المرسوم التنفيذي رقم 07/10 والمتضمن القانون االساسي 
الخاص بالموظفين المنتميين لالسالك الخاصة باالدارة المكلفة 

بالشباب والرياضة.
كما يرقى -حسب تعليمة- األمين العام لوزارة الشباب والرياضة 

، على اساس الشهادة الى رتبة مفتش الشباب والرياضة 
الموظفين المنتميين إلى رتبة مستشار رئيسي للشباب ومستشار 

رئيسي في الرياضة والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة 
الدكتوراه في التخصصات المنصوص عليها في المرسوم 

التنفيذي رقم 07/10 والمتضمن القانون االساسي الخاص 
بالموظفين المنتميين لالسالك الخاصة باالدارة المكلفة بالشباب 

والرياضة .
وأمرت وزارة الشباب والرياضة في األخير، مديري الشباب 

والرياضة ومديري دواوين المركبات الرياضية و دواوين 
مؤسسات الشباب و مديري المؤسسات تحت الوصاية الشروع 
فورا في إحصاء كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية 

على أساس الشهادة إلنجاح عملية ترقيتهم.
مريم عثماني
�شريف تدعو لتوخي اليقظة من تف�شي اأفة املخدرات 

و�شط االأطفال وتك�شف:

1200 اإخطار للم�ضا�ض بحقوق الطفولة 
منذ مطلع 2022

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أول 
أمس، بأوالد جالل عن تسجيل 1.200 إخطار يتعلق بالمساس 

بحقوق الطفولة منذ مطلع السنة الجارية و ذلك عبر الرقم 
.1111

أوضحت شرفي في كلمة ألقتها بمناسبة تنظيم يوم دراسي 
حول ظاهرة »اإلدمان على تعاطي المخدرات وسط األطفال 
والمراهقين« بالمعهد المتخصص في التكوين المهني، سماتي 
بوزيد، بعاصمة الوالية و ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه 
الوالية »أن الرقم 1111 الموضوع تحت تصرف المواطنين 

للتبليغ وطلب المساعدة قد تلقى أكثر من 300 ألف مكالمة في 
نفس الفترة لإلخطار بوجود حاالت تستدعي التدخل من بينها 

1.200 حالة في وسط الطفولة التي ورغم أنها نسبه قليله جدا 
منها تخص استهالك المخدرات، إال أنه يجب توخي اليقظة من 

تفشي هذه اآلفة.
وأبرزت أن التدخل في الوقت المناسب من طرف المواطنين 

مباشرة بهذا الرقم للتبليغ عن كل الحاالت يساهم بشكل كبير في 
التصدي لكل الظواهر السلبية في المجتمع، مؤكدة أن اإلجراءات 

القانونية تسمح لكل األشخاص االتصال بأريحية والسيما في 
المحافظة على سرية هوية الشخص المبلغ، كما أكدت أن ظاهرة 

تعاطي المخدرات وسط االطفال والمراهقين هي »مساس 
بحقوق الطفل وتتطلب تكاثف الجهود لمحاربتها من خالل 

حمالت الوقاية وتشديد اإلجراءات العقابية لمن يحاول ترويجها 
في أوساط الطفولة بالمؤسسات التربوية والتكوينية«.

وقد عاينت شرفي مدرسة لألطفال المعاقين سمعيا بعاصمة 
الوالية التي تستقبل 45 تلميذا من فئة المعاقين سمعيا، حيث 

استمعت إلى شروحات حول ظروف التكفل بهم والتقنيات 
الحديثة المستعملة في ترقية تواصلهم مع المحيط االجتماعي 

قبل أن تقف على ظروف تمكين أطفال من ذوي اإلعاقة الخفيفة 
من الحق في التعلم بالقسم المدمج بالمدرسة االبتدائية، رمضان 

طبش، كما أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أهمية 
التكفل الصحي باألطفال وضمان الرعاية الطبية لهم وتكفل 

الدولة بعالج المرضى والسيما المصابين بأمراض نادرة 
وذلك خالل زيارتها لمصلحة طب األطفال بمستشفى الشهيد 
زيان عاشور، حيث  قدمت هدايا لعدد من األطفال المرضى 

المتواجدين بالمصلحة.
ق و

نحو اعتماد نف�ش الربتوكول ال�شحي يف االمتحانات الر�شمية

تنظيم امتحانات الرتقية لـ 25 الف من�ضب بعد امتحانات  البكالوريا
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خالل اإ�شرافه على اجتماع لتن�شيب اللجنة الوطنية حلماية الغابات ل�شنة 2022، هني يك�شف

تطبيق ا�سرتاتيجية جديدة ملكافحة 
حرائق الغابات والوقاية منها

ك�شف وزير الفالحة والتنمية 

الريفية، حممد عبد احلفيظ 

هني، اأم�س، عن تطبيق 

ا�شرتاتيجية جديدة ملكافحة 

حرائق الغابات والوقاية منها 

خالل ال�شنة اجلارية، ترتكز على 

مبداأ حت�شني اجلهاز العملياتي 

لرفع الكفاءة يف عمليات التدخل 

والتقليل من تعر�س الرثوة 

الغابية اإىل احلرائق وحماية 

والأ�شخا�س. املمتلكات 

ع.ط

أوضح الوزير، خالل اجتماع لتنصيب 
اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 

2022، أن هذه االستراتيجية التي تبنتها 
الوزارة في أغسطس 2021 ، تتضمن 3 

محاور أساسية، تتعلق بتحسين المعرفة 
بخطر حرائق الغابات، والعمل على 

تقليص عدد الحرائق، إلى جانب تحسين 
فعالية التدخل األولي.

وفي إطار اإلجراءات المسطرة للوقاية 
ومكافحة حرائق الغابات خالل الصائفة 

المقبلة، ذكر السيد هني، أنه تم تبني 
مخطط لإلعالم واالتصال يمس كل 

الشرائح ويرتكز على التوعية والتحسيس 
واشراك كل األطراف الفاعلة للغابات 

السيما ساكني المناطق القريبة من 
الغابات.كما تم وضع جهاز عملياتي 

متكون من 401 برج مراقبة و513 
فرقة متنقلة و63 شاحنة صهريج للتزويد 

بالمياه عبر 3261 نقطة مياه و1019 
ورشة  عمل بتعداد 9481 عون قابل 
للتجنيد في حالة الضرورة القصوى.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة قامت 

بتعزيز كل الوسائل البشرية والمادية، 
وتوفير كافة أدوات التدخل العملياتي التي 

مكنت قطاع الغابات من اقتناء وسائل 
إضافية للوقاية والتدخل.وتحصلت إدارة 

الغابات نهاية السنة الماضية على 15 
شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و80 

شاحنة من الوزن الخفيف المخصصة 
لمكافحة حرائق الغابات، مما سمح برفع 

عدد الشاحنات إلى 240  وتدعيم األرتال 
المتحركة لتبلغ 30 رتل متنقل.

وأكد الوزير على جملة من التدابير 
تتعلق أساسا بضرورة قيام اللجنة، 

بالتنسيق مع اللجان الوالئية  التي يترأسها 
الوالة، بدورها الكامل أثناء نشوب 

الحريق، اضافة الى دورها الوقائي طبقا 
للصالحيات المخولة لها قانونيا، إلى 

جانب إشراك المواطنين في المساهمة 
الفعالة في االنذار المبكر والتدخل بمواقع 

الحرائق حديثة النشأة وتجنيد لجان 
األحياء المجاورة للغابات.

كما أشار الوزير الى ضرورة تعزيز 
التنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية 
الستغالل ومعالجة الصور الملتقطة من 
قبل القمر الصناعي وكذا التكنولوجيات 

الحديثة بغرض التقييم الدقيق لحرائق 
الغابات، وتعزيز التنسيق مع الوكالة 

الوطنية لألرصاد الجوية.
وشدد على وجوب تحسيس الفالحين 

والمستغلين للثروة الغابية بضرورة تأمين 
مستثمراتهم ومنتوجاتهم مما يقلص العبء 

على الدولة في حالة حوادث مماثلة.
وكانت الحرائق التي اندلعت الصائفة 

الماضية عبر 21 والية، قد أتلفت ما يزيد 
عن 100 الف هكتار من الغابات حسب 
السيد هني، مما تسبب في فقدان بعض 

الموارد الفالحية وجملة من الثروات 
الحيوانية.

وتم على إثر ذلك، التكفل بضحايا 
الحرائق وتقديم المساعدات للمتضررين 

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، حيث استفاد 1200 مربي 
ماشية متضرر على مستوى 10 واليات 

معنية من تعويضات بما يزيد عن 6 االف 
رأس.

كما تم تعويض مربي الدواجن بالمدخالت 
البيولوجية ومعدات التربية وتعويض 
مربي النحل بأكثر من 69 الف خلية 
نحل، مع تعويض الفالحين اصحاب 

األشجار المثمرة بأكثر من مليون شجرة، 
حسب نفس المسؤول.ووفر القطاع في 
مجال تأهيل الغطاء الغابي حوالي 20 

مليون شجرة غابية، حيث تم تشجير 11 
مليون شجرة منذ 25 اكتوبر 2021، 

وذلك إلعادة تأهيل الفضاءات المتدهورة.

ملف ا�شترياد ال�شيارات ما يزال يراوح مكانه 

 اجلزائريـــون يرتقبـــون 
دفرت ال�ســـروط وال اآجـــال 
النتهـــاء اأزمـــة ال�ســـوق! 

يرّتقب اجلزائريون منذ اأ�شهر الإفراج عن دفرت �شروط ا�شترياد 

ال�شيارات هذا الدفرت ل يزال قيد املراجعة من طرف جلنة تقنية 

على م�شتوى وزارة ال�شناعة، غري اأن متاطل كبري يطبع عمل 

هذه اللجنة والتي مل تقدم لغاية الأن اآجال وا�شحة لالنتهاء من 

عملها فيما يبقي الغمو�س يكتنف و�شع �شوق ال�شيارات اجلديدة 

وامل�شتعملة حاليا يف فرتة من املفرو�س اأنها تعترب فرتة انتعا�س

 يف املبادلت مع اإقرتاب ال�شيف.

ولغاية االن لم يتضح مصير ملف 
استيراد السيارات في الجزائر، حيث لم 
يري دفتر شروط االستيراد النور رغم 
أن وزارة الصناعة كانت قد وعدت في 
وقت سابق ان اإلفراج عن هذا الدفتر 
لن يتجاوز شهر مارس غير أنه يبدو 

ان عراقيل تقنية حالت دون تحقيق ذلك 
ليبقي هذا الملف على مستوى اللجنة 

التقنية المنّصبة بوزارة الصناعة والتي 
لم تعط اجاال واضحة النتهاء عملها وهو 
ما يعني أشهر أخرى من أزمة السيارات 

الجديدة في الجزائر باعتبار أن إصدار 
دفتر الشروط ال يعني نهاية األزمة 

فمراحل إدارية عديدة ستلي هذه الخطوة 
االقتصاديون  المتعاملون  وسيكون 

الراغبون في استيراد السيارات مطالبين 
باالمتثال لدفتر الشروط هذا وهو ما 
يعني مزيد من "تضييع " الوقت فيما 

سيكون الوكالء الذي يطبقون ما سياتي 
به دفتر الشروط مدعوون لبدء سلسلة 
من اإلجراءات الطويلة والتي تحتاج 
ألشهر من اجل التمكن من استيراد 

اول سيارة فعليا وهو ما يحتاج ألشهر، 
وحسب متابعين للملف فان أول سيارة 

مستوردة لن تدخل الجزائر خالل 
الصائفة المقبلة كما كان منتظر بسبب 

التماطل الذي يطبع تسيير الملف ما 
يعني ان انفراج ازمة السوق ال تزال 

مؤجلة، بالمقابل ومع اقتراب فصل 
الصيف والذي يعتبر عادة فترة انتعاش 
في مبادالت بيع وشراء السيارات فان 
سوق السيارات الجديدة والمستعملة ال 

يزال يعيش على وقع الغموض وارتفاع 
األسعار حيث لم تتضح الصورة بعد 

بينما ال تزال حالة الركود تخييم على 
أسواق السيارات المستعملة فيما انعدمت 
معامالت البيع والشراء، وحسب ما أكده 
عدد من المتعاملون في أسواق السيارات 

المستعملة و السماسرة لـ"الرائد" فأن 
الوضع الحالي سيستمر لغاية انفراج 
ازمة االستيراد معتبرين أن الضبابية 
هذه ستبقي مستمرة سواء تعلق االمر 

باألسعار أو حتى انعدام معامالت البيع 
والشراء حيث يؤكد هؤالء أن أغلب 

المعروض من السيارات المستعملة 
حاليا هي سيارات بها عيوب تعرض 
بأسعار تفوق قيمتها الحقيقة. لإلشارة 

فأن ثالث ورشات منفصلة تعكف على 
معالجة ملف السيارات على مستوى 

وزارة الصناعة، األولى تدرس رخص 
االستيراد، تتكفل بها اللجنة التقنية ولجنة 

الطعون التابعة لها، النتقاء أصحاب 
الملفات المقبولة، وفق ما ينص عليه 

المرسوم 175 ـ 21 الصادر بتاريخ 3 
ماي 2021، وتدرس الورشة الثانية، 
ملف دفتر الشروط الجديد، حيث أمر 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
بمراجعة الدفتر الحالي شهر ديسمبر 

المنصرم، في حين تبحث الورشة الثالثة 
المحليين  المتعاملين  التصنيع مع  ملف 
والمصنّعين األجانب، من خالل إعداد 

دفاتر شروط، تمنع تكرار فضيحة 
مصانع التركيب السابقة في حين لم 

تصدر أي من هذه الورشات لحد الساعة 
قرارا ينهي أزمة السوق.

�س. زمو�س
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يف ظل الأحداث وال�شراعات الدولية

اأي م�ستقبل ينتظر ال�سوق العاملية للطاقة؟
تسبب الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 خالل السنتين الفارطتين 

والتوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا في تقلبات كبيرة في األسعار، 
التي وصلت ألعلى مستويات لها منذ أزيد من 8 سنوات.

ترتبط األسواق الطاقوية بكافة األحداث، إذ أنها تضررت بشكل كبير مع تفشي فيروس كورونا، 
ما دفع مجموعة أوبك بلوس للعمل على العودة إلى المستويات التي كان عليها سابقا المعروض 

من اإلنتاج، من خالل ضخ زيادات شهرية، إلعادة اإلستقرار لألسواق الطاقوية وتلبية اإلحتياجات 
العالمية.

ف.م

توقعت العديد من األطراف بأن تشهد أسعار النفط خالل السنوات القليلة األخيرة مستويات أعلى، 
في ظل تاثر األسواق بمختلف األحداث، التي تدور في العالم.

اأ�شعار الوقود مل�شتويات قيا�شية..

وفي هذا الصدد، حذر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، من المخاطر التي ستعرفها 
األسواق العالمية، في ظل ما يواجهه العالم من خطر في نفاد قدرات إنتاج الطاقة على جميع 

المستويات، بالموازاة مع تسجيل أسعار الطاقة مستويات قياسية، إذ اقتربت أسعار النفط  من 140 
دوالرا للبرميل، فيما أن أسعار الغاز تضاعفت بأكثر من 5 مرات في أوروبا، منذ شروع روسيا 

في عملياتها العسكرية على األراضي الروسية، بالتزامن مع تراجع كبير في استثمارات الوقود 
األحفوري.

وعبر عبد العزيز بن سلمان على هامش جلسة حوارية بعنوان "الموازنة بين إزالة الكربون وأمن 
الطاقة" ضمن جلسات مؤتمر المرافق العالمي المنظمة في دولة اإلمارات، عن قلقه إزاء نظام 
الطاقة القائم اليوم، قائال في تصريحات إعالمية، بأن الخطر الذي قد يواجه العالم، خالل المدة 

المقبلة، ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.
وأكد وزير الطاقة السعودي، بأن العالم بحاجة إلى االنتباه لما يقع حاليا، خاصة في ظل الفجوة 

الكبيرة بين أسعار النفط وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين، والتي تقدر ب 60 بالمئة، والتي 
يرجع سببها لنقص طاقة التكرير.

اإبعاد الأ�شواق عن ال�شراعات..

ومن جانبه وزير الطاقة اإلماراتي سهيل المزروعي، شدد على ضرورة إبعاد أسواق الطاقة عن 
الصراعات السياسية، خاصة وأنها تأثرت بشكل مباشر بما يحدث شرق أوروبا، كما أن القرارات 

المتخذة من قبل بعض الدول األوروبية بمعية الواليات المتحدة األمريكية ردا على العمليات 
العسكرية الروسية تسببت بشكل مباشر في وصول أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية.

وقال سهيل المزروعي خالل مشاركته في الجلسة الحوارية، التي خصصت للحديث عن "الموازنة 
بين إزالة الكربون وأمن الطاقة"، بأن التقلبات الحاصلة في األسواق الطاقوية، ليست مرتبطة 

بالعرض والطلب، مضيفا بأن ارتفاع هوامش تكرير النفط، وليس مجرد أسعار النفط، يرفع تكاليف 
الوقود بالنسبة للمستهلكين.

وشدد وزير الطاقة اإلماراتي على أن فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر، 
بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك، وظهر الوضع جليا خالل األسبوع المنقضي، أين تسبب اقتراح 

المفوضية األوروبية في فرض حظر تدريجي على النفط الروسي في ارتفاع األسعار، بعد سجلت 
انخفاضا متواصال منذ األسبوع الماضي.

وقد أشار المزروعي إلى أن العالم قد يشهد نقصا في السوق عند تعافي الطلب بالكامل، خاصة إذا 
لم تطلق الدول المنتجة استثمارات لتغطية الطلب، وفي المقابل شدد ذات المتحدث على أن أمورا 

خارج مجموعة أوبك بلوس تسبب عدم التوازن في السوق الطاقوية،  قائال "القضايا السياسية التي 
تسبب الفوضى أمور ال نناقشها في أوبك"، مضيفا بأن المجموعة تجتمع كل شهر من أجل البحث 

في وضع السوق ومراقبته، والعمل على زيادة اإلنتاج بما هو مطلوب.

الأ�شعار تعاود الإنخفا�س

سجل الخامان القياسيان انخفاضا في تداوالت يوم أمس، وهبطت األسعار بأكثر من 2 بالمئة، 
لتتوقف الصحوة التي شهدتها األسعار خالل األيام القليلة الماضية. وكانت األسعار قد أقفلت 

منتصف األسبوع الجاري على تراجع كبير، بالموازاة مع مواصلة الصين لقيود الغلق في بعض 
مدنها لمجابهة تفشي فيروس كورونا، على اعتبارها أكبر مستورد للنفط، وصعود الدوالر األميركي 

ومخاطر الركود المتزايدة، مما أدى إلى تغذية المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي.
وتراجعت أسعار العقود اآلجلة لخام برنت، الخاصة بتسليم شهر جويلية بنسبة وصلت ل 2.1 

بالمئة، مسجلة 103.67 دوالر، كما سجلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الخاصة 
بتسليم شهر جوان هبوطا بنسبة  قدرت ب 2 بالمئة، لتصل إلى 101.03 دوالرا للبرميل. وفي 
ذات اإلتجاه هبطت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري بالند في تداوالت يوم 

أمس بنسبة وصلت 6.35 بالمئة، لتستقر عند 108.93 دوالر للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع 
المتخصص أويل بريس.

وتهدد األزمات المتوالية أمن اإلمدادات، فمن جائحة فيروس كورونا إلى التوترات الجيوسياسية 
وتنفيذ روسيا لعمليات عسكرية على األراضي األوكرانية منذ نهاية شهر فيفري الماضي، سجل 
عامل مشترك يتمثّل في قلب معايير األسواق واضطراب اإلمدادات ومعدالت األسعار. ووصف 

العديد من المختصين أزمة الطاقة األخيرة باألسواق العالمية باألشد من نوعها، إذ أنها دفعت أسعار 
النفط والغاز والوقود للصعود لمستويات قياسية.
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ق�شر تاغيت العتيق بب�شار .. تراث 
معماري �شاحر

النعامة: 

املوا�شم ال�شعبية والرتاثية.. 
حمطات لإنعا�ش الن�شاط 

ال�شياحي
تشكل التظاهرات الثقافية والشعبية ومواسم  الوعدات النابعة من تراث والية النعامة 
محطات من شأنها إنعاش السياحة الداخلية وترويج وتسويق المنتوج السياحي الذي 

تزخر به المنطقة.
وتمثل هذه المواعيد السنوية التي تتنوع خاللها استعراضات الخيالة التقليدية 

)الفانتازيا( والمعارض التجارية الوطنية والجهوية للمنتوجات التقليدية ولقاءات 
الشعر والغناء الشعبي مناسبات ثقافية وتراثية واجتماعية وعوامل للجذب السياحي 
أيضا. وتستقطب الوعدات الشعبية المتجذرة في الثقافة الشعبية لسكان الوالية عدد 
معتبر من الزوار ويعول عليها في إنعاش النشاط السياحي حيث تضم الجهة ما ال 
يقل عن 13 زاوية دينية والكثير من المزارات لألولياء الصالحين ومنها الوعدة 
الشهيرة للولي الصالح سيدي أحمد المجدوب التي تستقطب المولعين بهذا النشاط 

من كل مناطق الوطن ومن الخارج. ويراهن قطاع السياحة محليا على تكثيف 
التظاهرات السياحية التراثية واالحتفاالت واألعياد المحلية واستغاللها للترويج 
للمعالم والمواقع الطبيعية واألثرية والسياحية مثلما هو الشأن بالنسبة للمتحف 
األثري لقلعة الشيخ بوعمامة قائد المقاومة الشعبية ضد المستعمر الفرنسي في 

الجنوب الغربي للوطن بمغرار التحتاني المصنفة كتراث وطني محمي. وتعمل 
مديرية السياحة والصناعة التقليدية على تثمين هذه المهرجانات الثقافية والشعبية 

والمواسم الدينية من خالل إعداد الدعائم السمعية البصرية والخرائط األثرية 
والومضات اإلشهارية التي تعرف بهذا المنتوج السياحي الهام. ويكون الترويج 
للمهرجانات الشعبية واألعياد المحلية عبر تنظيم رحالت الواحات أو ما يسمى 

ب »رحالت السفاري« وتشجيع التخييم في الهواء الطلق وإطالق قوافل إعالمية 
للمساهمة في ترقية السياحة واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح خاصة منهم 

األجانب، مثلما أكده، زيدون عبد الرحمان، مسير وكالة سياحية بمدينة مشرية. ومن 
جهتها، اعتبرت، ريهام شكور، مسيرة وكالة سياحية تهتم بتقديم خدمات سياحة 

االستكشاف أن تكثيف عروض تنظيم رحالت إلى المواقع الثقافية األثرية وجوالت 
الستكشاف التراث والمواقع ذات البعد الديني ومواسم التظاهرات الشعبية العريقة 

التي تشتهر بها المنطقة من شأنه إنعاش الحركية السياحية غير أنه يواجه عائقا 
غياب مرشدين سياحيين معتمدين على مستوى الوالية. كما دعا رئيس رئيس جمعية 

تنمية السياحة القصورية والواحات، بونوة محمد، بدوره إلى استغالل تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال ووسائط التواصل االجتماعي وإنشاء مواقع إلكترونية متخصصة 

في الترويج للوعدات الشعبية و المواقع الطبيعية والتاريخية لتحويل والية النعامة 
إلى منطقة سياحية بإمتياز وجذب المستثمرين في القطاع.

•�لق�سور و�لنقو�ش �لأثرية رو�فد �سياحية �أخرى
ويرتبط إحياء الوعدات الشعبية بالعناية بالمعالم الدينية والمساجد العتيقة والزوايا 
التي تحتضنها القصور العريقة للمنطقة والتي فقدت الكثير من طابعها الهندسي 
وتصميماتها األصلية وهي تبحث اليوم عن مزيد من االهتمام، حسبما اشار اليه 

بن سالم محمد، مسير وكالة سياحية بعين الصفراء. واقترح ذات المتحدث وضع 
خطة عمل للحفاظ على األنماط المعمارية األثرية و التاريخية التي شيدت منذ عدة 
قرون خلت على امتداد سلسلة جبال األطلس الصحراوي وتجسيد مخطط لتهيئتها 

وصيانتها وتصنيفها كقطاعات محفوظة ومحمية من أجل استغاللها كروافد سياحية. 
ويستوجب إعطاء ديناميكية لهذا الرصيد الثري والمواقع المعمارية و الدينية التي 

تحيط بها واحات وبساتين النخيل على غرار قصور تيوت وعسلة وصفيصيفة 
تضافر الجهود بين المسؤولين المحليين والمتعاملين في السياحة ومسيري وكاالت 
السياحة واألسفار لجعلها عامل جذب للسياح، كما أكدته آراء العديد من الناشطين 

الجمعويين المهتمين بهذا المجال. ويجمع عديد المتعاملين في القطاع السياحي محليا 
على ضرورة استغالل اإلمكانيات السياحية المتاحة عبر الفضاءات الصخرية التي 
تتميز بالرسومات و النقوشات )أكثر من 153 محطة مكتشفة عبر الوالية( والتي 
تستهوي السياح وتعكس تاريخ وتراث المنطقة الضارب في أعماق التاريخ. وتم 

التأكيد في ذات السياق على أهمية إعادة بعث و إحياء تظاهرات عرفت بها المنطقة 
سابقا من بينها عيد الدغمة وصالونات زرابي العمور وحميان وتظاهرة سباق 

المهاري وعكاظية فوناسة للتراث الشعبي وإحتفالية الزاوية البوشيخية وموسم سيدي 
بالل ومسابقات األكالت الشعبية والتقليدية وغيرها.

س.ز/واج

ورقلة:

املزرعة النموذجية لرتبية 
اجلمربي تتدعم بوحدة 

لت�شنيع غذاء الأ�شماك
ستتعزز قريبا المزرعة النموذجية لتربية الجمبري المتواجدة ببلدية حاسي بن 

عبد هللا )ضواحي ورقلة( بوحدة لتصنيع غذاء األسماك بقدرة إنتاجية تقدر بـ 10 
طن في اليوم، حسبما علم  لدى مسؤولين محليين بقطاع الصيد البحري والموارد 

الصيدية.
و قد شرع مؤخرا في تجسيد عملية إلنجاز وتجهيز وحدة جديدة لتصنيع غذاء 

الجمبري وأسماك المياه العذبة على مستوى المزرعة النموذجية بحاسي بن عبد هللا، 
والتي تعد ثمرة تعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية في مجال تربية المائيات، كما 

أوضح مسعود قاشي، مسير المزرعة على هامش دورة تكوينية لفائدة إطاراتها. 
و ستسمح هذه الوحدة فور دخولها حيز الخدمة، بعد االنتهاء من مرحلة التصنيع 

التجريبية المتوقع انطالقها قبيل نهاية السنة الجارية، ليس فقط بتلبية حاجيات 
المزرعة النموذجية لتربية الجمبري, بل جميع مستثمرات ومشاريع تربية أسماك 
المياه العذبة، على غرار البلطي والسلور اإلفريقي )سمك القط(، يضيف المتحدث 
ذاته. و تهدف هذه الدورة التي تمتد على مدار عشرة أيام متواصلة )16-7 مايو 
الجاري(، والتي يشرف على تأطيرها خبراء من دولتي كوريا الجنوبية والصين، 

تعزيز المعارف التقنية وكذا نقل الخبرات ذات الصلة بتربية الجمبري وأسماك 
المياه العذبة، فضال عن إنتاج الغذاء، كما صرح مدير القطاع، صالح الدين 

أوداينية.
س.ز/واج

حت�سري� للدخول �جلامعي 2022 /2023

اإقبال وا�شع ملرت�شحي البكالوريا على الأبواب 

املفتوحة حول جامعة قا�شدي مرباح

الذي  القصر,  لهذا  الداخل 
الحادي  للقرن  تاريخه  يعود 
كتراث  والمصنف  عشر 
ستبهره   ,1999 منذ  وطني 
غير  الخارجية,  واجهته 
اليوم  سكانه  من  يخلو  أنه 
الذين  األفراد  بعض  باستثناء 
فضاءات  إلى  بيوتهم  حولوا 
للنشاط االقتصادي والسياحي 
وأماكن  ضيافة  مراكز  من 
فهو  شاي  وقاعات  للراحة 
سياحي  جذب  مركز  اليوم 
الجزائر  من  الزوار  يقصده 
في  وخصوصا  وخارجها 
مارس.  ديسمبر وشهر  نهاية 
بالطين  المبني  القصر  هذا 
بجذوع  والمدعم  والحجر 
المشيد  و  النخيل  وسعف 
على شكل قرية دفاعية يضم 
قديمة  دارا   120 حوالي 
البعض  متالصقة مع بعضها 
والدروب  الساحات  تجمعها 
باإلضافة إلى المسجد والبئر, 
غير أن الكثير منها قد تهدم. 
صاحب  بايش,  سمير  يقول 
أن  بتاغيت,  ضيافة  مركز 
اليوم  »مخصص  القصر 
محدد  مسار  وفق  للسياح 
الذين  سكانه  من  خال  فهو 
نهاية  منذ  أغلبهم  في  هجروه 
الماضي  القرن  ثمانينيات 
األفراد  بعض  باستثناء 
ممتلكاتهم  يستغلون  الذين 
اقتصادية  نشاطات  في 
سياحية«. ويضيف بايش أنه 
»يتعامل مع السياح من خالل 
أن  رغم  السياحية  الوكاالت 
جائحة كورونا خفضت كثيرا 
منهم  وخصوصا  أعدادهم 
سياق  في  داعيا  األجانب«، 
المحلية  »السلطات  كالمه 
إلى توفير التراخيص الالزمة 
مراكز  كراء  نشاط  لممارسة 
من  ويستثمر   .».. الضيافة 

وهو  الطيب،  مباركي  جهته 
في  بالقصر،  سياحي  مرشد 
يملك  حيث  الثقافية  السياحة 
ببيته مكتبة ومتحف صغيرين 
مراجع  المكتبة  تضم  إذ 
تتجاوز  اللغات  بمختلف 
بعض  بينها  كتاب  األلف 
تعكس  والمجالت  األرشيف 
في مجملها تاريخ الواحة في 
مختلف المجاالت والعصور. 
ويضم من جهته المتحف كل 
الفالح  بمقتنيات  يتعلق  ما 
اليومية  وحياته  القصر  في 
التقليدية باإلضافة  وصناعاته 
ألنواع من المنتجات كالتمور 
التقليدية  المالبس  وكذا 
موسيقية  آالت  إلى  باإلضافة 
كالقمبري. يقول مباركي »أنه 
وكغيره من ساكنة القصر هو 
القديم  منزله  ترميم  تولى  من 
به  تقوم  ما  وان  وتهيئته, 
ترميم  هو  المختصة  الجهات 
 »... الواجهات  يتجاوز  ال 
يوسف عبد  ويلفت من جهته 
الكافي, صاحب مطعم عائلي 
بالقصر, إلى أن »أول ترميم 
للقصر  جديدة  روحا  أعطى 
غير   ,»..  2001 في  كان 
الترميم  إلسناد  »تأسف  أنه 

الحرفيين  بدل  للمقاولين 
معتبرا  المنطقة«,  أهل  من 
المهارات  يجيدون  »ال  أنهم 
التقليدية ». وضرب المتحدث 
ترميم جرى  المثل ب »آخر 
»منح  والذي   »2019 في 
لمقاولين لم يقوموا إال بترميم 
داعيا  قال,  كما  الواجهات«, 
بشكل  القصر  »ترميم  إلى 
بعودة  يسمح  وشامل  جذري 
هيئة  تخصيص  مع  ساكنته 
وتنظيم  عليه  لإلشراف 
ومراقبته«.  إليه  الدخول 
عبد المجيد عبد الالوي وهو 
أيضا من ساكنة القصر يقول 
منزله  رمم  من  »أول«  أنه 
وهو   ,2001 في  بالقصر 
اليوم  حوله  عائلي  منزل 
المهندس   . ضيافة  لمركز 
في  المختص  المعماري 
العمارة الطينية, عبد الوهاب 
مدينته  أن  يقول  عرباوي, 
قصرا,   37« بها  تاغيت 
ال  فقط  منها  خمسة  أن  غير 
تزال قائمة وبدرجات متفاوتة 
قصر  وهي  إنقاذها  ويمكن 
تاغيت العريق وبربي وبختي 
والزاوية  التحتانية  والزاوية 

الفوقانية«.

 • »�لديو�ن«... جوهر 

�حلياة �لثقافية

العتيق  تاغيت  قصر  ويعتبر 
قصور  جميع  بين  الوحيد 
وادي  عبر  المتناثرة  تاغيت 
قائما  مازال  الذي  زوزفانة 
قصر  وهو  الزوار,  يستقبل 
الالمادي  تراثه  أيضا  يميزه 
األجداد  عن  المتوارث  وفنه 
موسيقى  وخصوصا 
للزوار  ويمكن  »الديوان«. 
موسيقية  »قعدات«  حضور 
أو  إقاماتهم  مقر  في  أصيلة 
أو  النخيل  بين  الواحة  في 
حتى في قلب الصحراء, كما 
الحرفيين  من  العديد  يعرض 
المختصين في صناعة اآلالت 
الموسيقية التقليدية منتوجاتهم 
بمختلف التصاميم من قمبري 
تقليدي  وكمان  بشاري  وعود 
وآالت إيقاعية, ويمكن للزائر 
في هذا اإلطار اإلطالع على 
ورشاتهم.  في  هؤالء  عمل 
على  والعازف  المغني  يقول 
القادر عبورة,  القمبري, عبد 
تاغيت«,  »قناوة  فرقة  من 
التي تأسست في »1998«, 
منذ  الفن  هذا  يمارس  أنه 
»سنين طويلة« وقد »شارك 
في العديد من التظاهرات عبر 
الواليات, كما يسعى لتوصيل 
الصاعد«.  للجيل  الديوان 
المغني  الفرقة,  في  زميله 
والعازف على القمبري, عبد 
بدوره  يلفت  حاكمي,  المالك 
العديد  في  »شارك  أنه  إلى 
جانب  إلى  التظاهرات  من 
غرار  على  الفنانين  كبار 
في  وحفالت  لبقع  عائشة 
اإلذاعة والتلفزيونات, إضافة 
األفالم  بعض  في  لظهوره 

التي صورت بتاغيت«.

تشهد األبواب المفتوحة حول جامعة 
قاصدي مرباح بورقلة إقباال واسعا 
لتالميذ الطور النهائي المقبلين على 
)دورة  البكالوريا  شهادة  اجتياز 
لدى  علم  حسبما   ،)2022 يونيو 

مصالح الجامعة. 
إطار  في  التظاهرة  هذه  وتندرج 
إتفاقية الشراكة بين الجامعة ومديرية 
للدخول  تحضيرا  بالوالية  التربية 
حيث   ،  2023/  2022 الجامعي 
تقدم عروض مختلفة للتالميذ حول 
التوجيه  بنظام  المتعلقة  المعلومات 
المتاحة  العلمية  والتخصصات 
محتوى  وأيضا  التسجيل  وشروط 
التكوين إلى جانب توزيع مطويات 

وتقديم عروض فيديو، حسب ذات 
قاصدي  جامعة  وتوفر  المصدر. 
الموسم  برسم  الجدد  للطلبة  مرباح 
الجامعي القادم 177 تخصصا لنيل 
شهادة الليسانس و الماستر عبر 10 
و  متخصصين  معهدين  و  كليات 
تأطير أكاديمي من طرف 1.200 
برتبة  منهم  بالمائة   60 أستاذا، 
مدير  أوضح  مثلما  بروفيسور، 
الجامعة البروفيسور، محمد الطاهر 
افتتاح  على  إشرافه  لدى  حليالت 
وتهدف  اإلعالمية.  التظاهرة  هذه 
هذه األبواب المفتوحة، حسب ممثل 
مديرية التربية، لحسن زيتوني، إلى 
تقديم شروحات وافية للمقبلين على 

اجتياز شهادة البكالوريا بخصوص 
يرغبون  الذي  التخصص  اختيار 
الجامعي  مسارهم  لمواصلة  فيه 
العلمية  وكفاءتهم  قدراتهم  حسب 
وفي  العشوائي.  التوجيه  عن  بعيدا 
متنقلة  قافلة  برمجت  اإلطار  ذات 
أسبوع  مدار  وعلى  ستجوب  التي 
التربوية  المؤسسات  مختلف  كامل 
البعيدة و المعزولة إلتاحة الفرصة 
كافة  على  لإلطالق  للمترشحين 
و  المتوفرة  الجامعية  التخصصات 
تقديم لهم توجيهات و إرشادات حول 
اختيار التخصص الذي يتناسب مع 

رغباتهم، كما جرى شرحه.
س.ز

بني كثبان رملية وجبال �سخرية, وعلى �سفاف و�د �سحر�وي تلتف حوله مئات �أ�سجار �لنخيل, 

يطل ق�سر تاغيت �لعتيق بب�سار على زو�ره مزهو� بجماله ومعماره �لطيني وهو �ملبني باإبهار فوق 

تلة �سخرية وفق عمارة تقليدية �سحر�وية.
واج
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مجتمع

ن�سائح للحفاظ على رائحة ال�سجاد زكية

  تساعد الطرق المنزلية على 
التخفيف من حدة التهاب اللوزتين 

بطريقة فّعالة بغض النظر عن 
السبب الكامن وراءه، ومن هذه 

الطرق ما يأتي:
 الراحة: وتتمثل بأخذ قسط كاٍف 
من ساعات النوم لمساعدة الجسم 

على مكافحة العدوى.
 اإلكثار من شرب السوائل: حيث 

يساهم الماء في ترطيب الحلق، 
وتجنّب الجفاف، كما تساعد 
السوائل الساخنة كالشوربات 
والماء الدافئ مع العسل على 

التخفيف من احتقان الحلق. 
الغرغرة بالمحلول الملحّي: تُساعد 

الغرغرة بالمحلول الملحي على 
تهدئة احتقان الحلق، ويتم تحضير 

المحلول الملحّي بإضافة ملعقة 

صغيرة من ملح الّطعام إلى كوب 
من الماء الفاتر.

 ترطيب الهواء: يساعد ترطيب 
الهواء المحيط من خالل جهاز 

ترطيب الهواء البارد على التخلص 
من الهواء الجاف الذي يزيد من 

تهيج الحلق.
 تجنّب المواد المهيّجة للحلق: مثل 

التدخين ومواد التنظيف القوية.

  حياة م�سباحي

التقميط: يمكن وضع الطفل في بطانيٍة كبيرٍة ورقيقة، والطلب من الممرضة أو الطبيب 
شرح طريقة القيام بذلك بشكٍل صحيح، ويعتبر التقميط خدعًة لتهدئة الطفل، والغرض 
اليوم طوال  في  لمّدة 24 ساعة  الطفل  تحيط  التي  الرحم  ُمحاكاة ضيق حدود  منه هو 
فترة الحمل، فال يستطيع األطفال التحكم بحركة أطرافهم بسالسة، وتكون حركاتهم غير 
يقاومون  قد  العديد من األطفال  أّن  الرغم من  يبكون، وعلى  منتظمة، وهذا ما يجعلهم 

التقميط في اللحظات األولى، ولكنّه يهدأ بعد فترٍة قليلة. 
بالجلد،  الجلد  اتصال  يحبون  األطفال  من  فالكثير  الطفل،  تهدئة  للتدليك  يمكن  التدليك: 
حيث تظهر بعض الدراسات أّن التدليك يمكن أن يُقلّل من بكاء األطفال، ويجعلهم ينامون 
بشكٍل أفضل، ويتّم ذلك من خالل خلع مالبس الطفل، وتدليكه باليدين بحركاٍت بطيئٍة 
وثابتة، على الساقين، والذراعين، والظهر، والصدر، والوجه، والحرص على استشارة 
طبيب األطفال قبل استخدام أّي نوٍع من أنواع الزيوت أو المستحضرات لتدليك الطفل، 
وفرك  الهضم،  عملية  في  لمساعدته  األيسر،  جانبه  على  ووضعه  الطفل  حمل  ويمكن 

الظهر بلطف.
 تغيير النظام الغذائي هناك بعض األغذية التي قد تسبب الحساسية للطفل، وتسبب له عدم 
باألم، لمعرفة سبب عدم شعور  الخاص  الغذائي  النظام  تغيير  فيمكن  بالراحة،  الشعور 
الطفل بالراحة، مثل التقليل من منتجات الحليب، والكافيين، وإذا لم يكن هناك فرق بعد 
التغييرات التي أجريت، يمكن العودة إلى النظام الغذائي المعتاد، والحرص على تجنب 

األطعمة الحارة، أو التي تسبب الغازات، مثل: البصل، والملفوف.
معرفة سبب بكاء الطفل هناك العديد من األسباب التي تجعل الطفل يبكي ومنها الجوع، 
فيجب تحديد أوقات إطعام الطفل، أو التحقق من درجة حرارته، وإلباسه المالبس المناسبة 
لدرجة حرارة الجو، والتحقق من حفاظات الطفل، إذا كانت متسخًة أو نظيفًة، والتأكد ما 
إن كان الطفل مريضاً، أو مصاًب بالحمى، فإذا كان الطفل أصغر من شهرين ويعاني من 

الحمى، ينبغي التواصل مع الطبيب فوراً.

للتخل�ص  منزلية  و�سفات 

من ا�سفرار الأ�سنان

جمال 

ور�ساقة

أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�سحتك

تدابير منزلية

كيفية تهدئة الطفل الر�سيع

ن�سائح للتخفيف من التهاب اللوزتني 

من  تقليل  في  تساهم  قد  التي  الطرق  من  العديد  هنالك   
حدوث روائح كريهة للسجاد، من خالل أخذ هذه النصائح 

بعين االعتبار، ونذكر منها:
تعرض  عند  مفتوحة  والنوافذ  األبواب  جميع  ترك   •
لتجنب  أسرع،  بشكٍل  لتجفيفها  الماء،  لسكب  السجادة 

رائحة العفن الذي قد يتسببه الماء.
•  استخدام مزيل الرطوبة، بوضعه عند زوايا السجاد، 

إليقاف انتشار العفن، وتقليل الرطوبة في الهواء. 
• استخدام الروائح قصيرة المدى مثل الزيوت العطرية، 
الرائحة  إلعطاء  واآلخر،  الحين  بين  رشها  خالل  من 

النظيفة والعطرية للسجاد. 

• تجنب شراء أنواع السجاد المعرضة الكتساب الروائح 
بسهولٍة، مثل النايلون، والبوليستر، و األوليفين والصوف.

لم  إذا  السجاد،  تنظيف  في  بخبراء  االستعانة  يمكن    •
رائحة  من  التخلص  من  المتاحة  الوسائل  بجميع  تتمكن 

السجاد غير المرغوب بها.
فور  الجافة  المواد  بقع  إزالة  في  فوراً  المبادرة    •
انسكابها على السجاد، ومسحها بالصابون والماء لتجنب 

امتصاصها لروائح هذه البقع.
•  استخدم منظف البخار في التنظيف الدوري للسجاد، 
السجاد  لتعقيم  داخلها،  المقطر  األبيض  الخل  بإضافة 

بشكٍل أفضل.

 وصفات سريعة وسهلة التطبيق للتخلص من اصفرار 
األسنان والحصول على أسنان بيضاء أهمها:

 بيكربونات الصوديوم مع الماء وذلك بملعقتين من 
بيكربونات الصوديوم في كوب من الماء البارد، ليتم 

شطف الفم به مرتين إلى ثالث مرات في اليوم، شرط عدم 
اإلفراط باستخدام هذه الوصفة كما أسلفنا الذكر سابقاً.

 الفراولة غنية بفيتامين C فهي بمثابة المطهر الطبيعي. 
 التفاح يساعد في زيادة إنتاج اللعاب، كما أنه يساعد في 

الحفاظ على نفس نظيف، فإن تناول حبة منه يومياً سيعمل 
على إزالة البقع من األسنان عن طريق مضغه بشكل جيد 

الستخراج حمض الماليك واأللياف.
 قشر البرتقال غني بالكالسيوم وفيتامين ج اللذان يحاربان 

الكائنات الدقيقة الموجودة في الفم، كما أن لقشره فعالية 
جيدة في تبييض األسنان، ويتم كل ذلك عن طريق فرك 

األسنان بقشر ه كل ليلة. 
قشر الموز الغني بالعديد من المعادن كالمغنيسيوم والمنغنيز 
والبوتاسيوم، وجميعها ستساعد في اختراق األسنان والعمل 

على تبييضها، ويتم هذه عن طريق فرك قشره على 

األسنان لمدة ال تقل عن دقيقتين، ثم تركه على األسنان 
مدة 15 دقيقة، مع تكرار ذلك مرتين إلى ثالث مرات في 

األسبوع.
 الجزر نوع آخر من الخضراوات الذي يساعد في إزالة 

البالك من األسنان، ويساعد في الحفاظ على التوازن 
الحمضي القلوي في الفم، كما ويعمل على قتل البكتيريا. 

الزبيب وهو نوع آخر يسهل استخدامه للحصول على 
أسنان أقل اصفراراً، فهو يعمل على زيادة إنتاج اللعاب، 

الذي ينظف األسنان. 
الجبن غالباً ما يترك لوناً أصفراً لكنه في نفس الوقت 

يستخدم للتخفيف من اصفرار األسنان، وذلك عن طريق 
استهالك قطعة من الجبن بعد كل وجبة سيعمل على تعزيز 

صحة األسنان ويمنع تسوسها.
 الحليب واللبن سوية سيعمالن كقوة ممتازة تساعد على 

التقليل من االصفرار، فهما يحتويان على الفوسفور 
والكالسيوم، وهذه المعادن تساعد في تعزيز إعادة التمعدن 
إلى مينا األسنان، وتساعد في الحفاظ على أسنان خالية من 

التجاويف.



آينتراخت  نادي  أعلن   
القدم  لكرة  األلماني  فرانكفورت 
»أكثر  جماهيره  من  تلقى  أنه 
شراء  طلب  ألف   100 من 
الدوري  نهائي  لمباراة  تذاكر« 

األوروبي.
تخصيص  رغم  ذلك  ويأتي 
عشرة آالف تذكرة فقط لجماهير 
المباراة  لحضور  آينتراخت 
غالسكو  أمام  المقررة  النهائية 
مدينة  في  األسكتلندي  رينجرز 
ماي   18 في  اإلسبانية  إشبيلية 

الجاري.
عضو  هيلمان،  أكسيل  وقال 
مجلس إدارة آينتراخت، في بيان 
نشره النادي أول أمس: »توقعنا 
اإلقبال  هذا  لكن  كبيرا،  طلبا 
ضخما  كان  ساعة   48 خالل 

وفاق كل توقعاتنا«.
سعادة  رغم  إنه  هيلمان  وقال 
النادي بهذا االهتمام الهائل ونيته 
لتقديم أقصى جهد لتوفير التذاكر 
ألكبر عدد ممكن من المشجعين، 
فإن النادي »يدرك أن الكثيرين 

سيشعرون بخيبة أمل«.
تنفد أمس  أن  المتوقع  وكان من 
تذاكر حضور المشجعين لمتابعة 
في  عمالقة  شاشة  عبر  المباراة 
فرانكفورت،  آينتراخت  ملعب 
وقال هيلمان إنه يتوقع أن يرافق 
عشرات األالف من المشجعين، 

فريق آينتراخت إلى إسبانيا.
حضر  الماضي،  أفريل  وفي 
مشجعي  من  ألفا   25 من  أكثر 
أمام  الفريق  مباراة  آينتراخت 
في  اإلسباني  برشلونة  مضيفه 
بالدوري  الثمانية  دور  إياب 

األوروبي.

ويخوض آينتراخت فرانكفورت 
منذ عام  له  أوروبي  نهائي  أول 
تتويجه  شهد  الذي   ،1980
األوروبي  االتحاد  كأس  بلقب 
حاليا(  األوروبي  )الدوري 
بالفوز في النهائي على بوروسيا 

مونشنغالدباخ.
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 �لنادي يعلن عن تلقيه لأكثر من 100 �ألف طلب للح�ضور

اإقبال �ضخم من جماهير فرانكفورت على 
تذاكر نهائي الدوري الأوروبي

يق�ضي �إجازته بجدة بدعوة ر�ضمية

مي�ضي �ضفيرا لل�ضياحة في ال�ضعودية
 

السياحة  وزير  أعلن 
أحمد  السعودي 
النجم  أن  الخطيب 
ليونيل  األرجنتيني 
باريس  ميسي مهاجم 
جيرمان  سان 
القدم،  لكرة  الفرنسي 
للسياحة  سفيرا  بات 

السعودية.
الخطيب  ونشر 
عبر  »تغريدة« 
موقع  على  حساب 
جاء  »تويتر« 
»أرحب  فيها: 
ميسي  بليونيل  اليوم 

األحمر  البحر  كنوز  بها  يستكشف  مميزة  إجازة  لقضاء  السعودية  في  وأصدقاءه 
وموسم جدة وتاريخها العريق«.

وأضاف أحمد الخطيب: »هذه ليست زيارته األولى للمملكة ولن تكون األخيرة، 
ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا للسياحة_لسعودية«.

ونشر الخطيب صورة لميسي أثناء وصوله إلى جدة يظهر بجانبه زميله في المنتخب 
األرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان، العب خط الوسط لياندرو باريديس.

وتعد زيارة ميسي  للسعودية هي الرابعة بعد أن قاد منتخب بالده في 2011 في 
مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قبل 
أن يشهد حضوره كأس »سوبر كالسيكو« بين البرازيل واألرجنتين في الرياض، 
والثالثة 2020 عندما واجه أتلتيكو مدريد اإلسباني في نصف النهائي على أرضية 

ملعب مدينة الملك عبدهللا الرياضية بجدة.
 

مدير بايرن ميونخ يجتمع بوكيل ماني

بر�ضلونة ي�ضّوب اأنظاره نحو ماني
 

ماني  ساديو  مستقبل  بات 
شك  محل  ليفربول  مع 
بايرن  نادي  اهتمام  بعد 
بالتعاقد  وبرشلونة  ميونخ 
هذا  السنغالي  الدولي  مع 
ذكرته  لما  وفقا  الصيف، 

تقارير إعالمية ألمانية.
ماني، الذي يقدم أداء رائعا 
العام  يدخل  الموسم،  هذا 
األخير من عقده مع ليفربول 
المصري محمد  مثل زميله 
اآلن،  حتى  ولكن  صالح، 
مهمة  مناقشات  أي  تجر  لم 
المهاجم  عقد  تمديد  حول 

السنغالي.
أن حسن  التقرير،  وأوضح 
المدير  حميديتش،  صالح 

الرياضي لبايرن ميونخ، التقى بوكيل ماني، الجمعة الماضي، لمعرفة موقف الالعب 
بشأن االنتقال للفريق البافاري.

ومع ذلك، ووفقا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فقد أصرت بعض المصادر على 
أن اسم ماني لم تتم مناقشته خالل اجتماع وكيل ماني مع مدير بايرن ميونخ، خاصة 
وأن النجم السنغالي لم يعط أبدا أي مؤشر على رغبته في الرحيل عن ليفربول بخالف 
والذي  الحالي  الموسم  نهاية  قبل  حاسمة  مباريات  خمس  لخوض  فريقه  مع  استعداده 
االتحاد  كأس  اإلنجليزية،  الرابطة  )كأس  تاريخية  برباعية  »الريدز«  تتويج  يشهد  قد 

اإلنجليزي، دوري أبطال أوروبا، والدوري اإلنجليزي(.
في  هجومه  لتعزيز  محتملة  كصفقة  ماني،  تجاه  أنظاره  برشلونة  صّوب  جهته،  من 
الصيف المقبل، وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن أولوية برشلونة 
كانت تدعيم مركز المهاجم الصريح، وبالفعل وضع عدة خيارات، لكنه لم يتمكن من 

تحقيقها، فاتجه لفكرة تعزيز الخط األمامي بالعب يمكنه إحداث الفارق.
 

�ل�ضرطة �لمحلية فتحت تحقيقا لك�ضف مالب�ضات �لوفاة.

وفاة لعب اأياك�س الهولندي 

ال�ضابق في ظروف غام�ضة
 

أعلنت عائلة نجم فريق أياكس أمستردام السابق جودي لوكوكي عن وفاته، في ظروف 
غامضة، وعمره ال يتجاوز 29 سنة، إذ ُوجد جثة هامدة، ما شّكل صدمة ألصدقائه 

ومحبيه، وخصوصاً لمشجعي منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يُمثله.
وأعلن فريق تفينتي الهولندي عن الخبر عبر عبارة تعزية جاء فيها: »هذا الصباح، 
بلغ تفينتي خبر صادم بوفاة جودي لوكوكي. النادي يشعر بالحزن لهذه الفاجعة، نعلن 

تضامننا مع عائلته وأقاربه، كما نتمنى لهم تجاوز هذه الخسارة الكبيرة«.
أنه  بالتأكيد  الوفاة، واكتفت  الهولندية وغيرها في تحديد سبب  وفشلت وسائل اإلعالم 
قضى في ظروف يسودها الغموض. خبر أثار الفرضيات والتوقعات واإلشاعات، بينما 

فتحت الشرطة المحلية تحقيقا لكشف مالبسات الوفاة.
ُولد  الذي  وهو  الزائير،  مسمى  تحت  كانت  التي  الكونغو  بلده  من  لوكوكي  وهاجر 
لمركز  باالنضمام  محظوظاً  كان  ثم  الكريم،  العيش  عن  بحثاً  عائلته  ورافقته  بها، 
تدريبات أياكس وخاض معه عديد المباريات، لكنه فشل في فرض نفسه لوجود نجوم 
مميزين، وواصل مشواره مع بعض األندية األقل شهرة، مثل كامبور ليواردن وزفوله 

ولودوغريتس البلغاري.

أن  أمس،  إسباني،  تقرير صحفي  أكد   
الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 
للاير مدريد، سيكون حاضًرا في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
ملعب سانت  في  النهائية  المباراة  وتقام 
دوني، بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 
سان  من  نقلها  بعد  الجاري،  ماي   28
بطرسبرج الروسية، على خلفية الحرب 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
اإلسبانية، فإن زيدان الذي توج مع لاير 
لدوري  الميرنغي  ألقاب  بآخر  مدريد 
شاهًدا  سيكون   ،2018 عام  األبطال 
على احتمالية عودة الميرنغي لمنصات 

التتويج القارية مرة أخرى.
ألقابه  آخر  حقق  زيدان  أن  والغريب 
مع لاير مدريد أمام ليفربول أيًضا، في 
الميرنغي  حسمه  والذي  كييف،  نهائي 

بنتيجة 3-1.

كما يستحضر زيدان، أحد أهم اللحظات 
في مسيرته الكروية والتي وقعت على 
منتخب  قاد  عندما  دوني،  سانت  ملعب 

 ،1998 عام  العالم  كأس  لرفع  فرنسا 
نظيفة،  بثالثية  البرازيل  اكتساح  بعد 

سجل منها »زيزو« هدفين.

�ضيكون �ضاهد� على �حتمالية عودة �لملكي للتتويج �لأوروبي

�أعلن نهاية مو�ضم ديا�ش و�ضتونز ووكر مع مان�ض�ضتر �ضيتي، غو�رديول:

»لقاء وولفرهامبتون �ضيكون بمثابة مباراة نهائية بالن�ضبة لنا«

زيدان يوؤازر ريال مدريد من الملعب في نهائي دوري الأبطال

 

انتهاء  لنادي مانشستر سيتي، اإلسباني بيب غوارديوال،  الفني  المدير  أكد 
وجون  دياش،  روبن  الثالثي  المصابين،  لالعبيه  بالنسبة  الحالي  الموسم 

ستونز، وكايل ووكر مع الفريق.
وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، 

عقب فوزه الكاسح 0-5 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، في المرحلة الـ35 
للمسابقة، حيث ابتعد بفارق 3 نقاط أمام أقرب مالحقيه ليفربول، قبل خوض 

الفريقين مبارياتهما الثالث األخيرة في البطولة.
واضطر دياش للخروج من ملعب مباراة »السيتي« ضد نيوكاسل في فترة 
الراحة ما بين الشوطين، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، لينضم إلى قائمة 
المصابين التي تضم ستونز ووكر، اللذين غابا عن اللقاء الذي جرى بملعب 
»االتحاد«، بسبب معاناتهما من اإلصابة في الفخذ والكاحل على الترتيب.

وقال غوارديوال عقب المباراة »روبن وكايل وجون سيغيبون حتى نهاية 
الموسم. ربما سيكونون جاهزين في الموسم التحضيري القادم«.

وأكد غوارديوال، الذي يستعد مع فريقه لمالقاة مضيفه وولفرهامبتون اليوم: 
»نعاني من مشاكل كبيرة في الخط الخلفي ألن لدينا ثالثة مدافعين فقط لهذه 

المباريات الثالث لكننا سنحاول تحقيق نتائج إيجابية«.
نهائية  لقاء وولفرهامبتون بمثابة مباراة  المدرب اإلسباني »سيكون  وشدد 
الوصول  بمقدورنا  سيكون  فربما  الفوز،  على  قادرين  كنا  إذا  لنا،  بالنسبة 
جماهيرنا  مع  به  ونحتفل  باللقب  نحتفظ  ونحن  بالبطولة  األخيرة  للمباراة 

على ملعبنا«.
واختتم غوارديوال تصريحاته قائال »ال يزال، بالطبع، كل شيء يمكن أن 
يحدث في كرة القدم. إذا كان قد حدث في 56 ثانية قبل ثالثة أيام )في إشارة 
نصف  في  دراماتيكي  بسيناريو  مدريد  أمام لاير  سيتي  مانشستر  لخسارة 
نهائي دوري أبطال أوروبا(، فمن الممكن أن يتكرر األمر في المباريات 

الثالث المتبقية لنا في الدوري«.
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أكد رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم 
»الفاف« عمارة شرف الدين، على 

جاهزية المنشآت الرياضية والصحية 
التي ستحتضن منافسات البطولة اإلفريقية 

للمحليين 2023، ومدى التزام الجزائر 
بتوفير كامل اإلمكانات إلنجاحها، وذلك 

على هامش مشاركته مساء أول امس 
في اجتماع لجنة تنظيم »الشان«، عبر 
تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بصفته 

عضوا بلجنة منافسة بطولة إفريقيا لالعبين 
المحليين بالكاف، حسب ما افاد به بيان 

الهيئة الفدرالية.

وترأس االجتماع نائب رئيس الكونفدرالية 
اإلفريقية لكرة القدم ورئيس لجنة »الشان« 

بالكاف مبومبو نغويا، وبحضور كل من 
األمين العام للكاف فيرون موسينقو أوميا، 

وأعضاء لجنة الشان بالكاف، وايضا 
أوكالي رشيد رئيس اللجنة المحلية.

وحسب بيان االتحاد الجزائري لكرة القدم، 
فقد تم تأكيد مواعيد الدورات التأهيلية 

والنهائية للمنافسة، مع فتح باب الترشيحات 
الحتضان » شان 2024«.

وأضاف البيان: »انه تم خالل االجتماع 
مناقشة ما يلي : تعديل المادة 70 من نظام 

»الشان«، حيث تقرر رفع عدد المنتخبات 
المشاركة من 16 إلى 18 منتخبا، موزعة 

على خمس ) 05 ( مجموعات، تضم 
الثالث مجموعات األولى أربعة )04( 

منتخبات، فيما تضم المجموعتين األخيرتين 
ثالثة ) 03 ( منتخبات لكل واحدة منها.

وأوضح نفس المصدر: »انه وحسب 
الصيغة الجديدة للمنافسة، يتأهل منتخبين 

من المجموعات الثالث األولى للدور ربع 
النهائي، في حين يتأهل منتخب واحد فقط 

عن كل مجموعة تضم ثالثة منتخبات«.
ق.ر/واج

لعب الخ�سر يتاألق في البطولة الهولندية، 

وكوفينمار�ض ي�سرح

»زروقي موهوب من �لناحية �لفنية وهو 
ن�سط كو�سط ميد�ن ي�ساري«

يواصل الدولي الجزائري رامز زروقي تألقه مع ناديه توينتي الهولندي، 
والظهور بشكل مميز في المباريات األخيرة، وهو ما أثار تساؤالت حول 
مستواه مع المنتخب الوطني، لتأتي تصريحات الحد الالعبين الهولنديين 

السابقين، والتي تضمنت نصائح للناخب الوطني بخصوص الطريقة التي يمكن 
أن يستفيد بها من متوسط ميدانه.

فقد تلقى مدرب بلماضي، نصيحة هولندية غير مباشرة، بخصوص الطريقة 
األنسب لتوظيف العبه رامز زروقي، الذي كان أكثر الالعبين تعرضا 

النتقادات من اإلعالم والجمهور الجزائري، وحتى بلماضي، بعد الهزيمة 
التي تعرض لها منتخب الجزائر، في إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا 

المؤهلة لكأس العالم، أمام الكاميرون.
وتحدث النجم السابق لنادي بي أس في إيندهوفن، داني كوفينمارس، عن 

زروقي في تصريحات لجريدة »دي تليغراف« الهولندية قائال: »زروقي نشط 
كوسط ميدان يساري، وهو الدور الذي أجاده بشكل رائع«.

وأضاف ذات المتحدث: »لقد كان بمثابة محرك توينتي خالل الُمباراة السابقة 
أمام فريق فورتونا سيتارد، حيث قام بتنظيم اللعب بشكل جيد، وكان أبرز 

مساهم في الهدف الوحيد لفريقه، إنه موهوب جدا من الناحية الفنية، لقد اخترته 
في التشكيلة المثالية لهذا األسبوع، وهو الالعب الوحيد الذي نال هذا الشرف 

من فريق تعرض ناديه للهزيمة في هذه الجولة«.

احتلت المركز الـ 56 على الم�ستوى العالمي

�لجز�ئر �ل�سابعة �إفريقيا في ت�سدير 
العبي كرة �لقدم

 
احتلت الجزائر المرتبة الـ56 عالميا والسابعة إفريقيا، في الئحة البلدان األكثر 

تصديرا لالعبي كرة القدم، حسب دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات 
الرياضية، وتم الكشف عنها أمس.

وتصدرت البرازيل دول العالم في القائمة، بـ 1219 العبا غادروا البطولة 
المحلية إلى دوريات عالمية في السنوات الـ5 الماضية، تتبعها فرنسا ثم 

األرجنتين وإنجلترا وألمانيا.
أما بالنسبة للجزائر، فقد رصدت الدراسة خروج 55 العبا مند العام 2017، 

لتكون بذلك البلد اإلفريقي السابع ضمن التصنيف.
واحتلّت نيجيريا صدارة الدول اإلفريقية المصدرة لالعبين، متبوعة بكل من 

غانا، كوت ديفوار، السنغال، الكاميرون، ومالي.

دوري اأبطال اإفريقيا

�لم�سريون يرف�سون برمجة �لنهائي في �لمغرب
 

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب 
يوم 30 ماي الحالي، ويعني ان هذا القرار يعني استفادة الوداد المغربي الذي 

قطع مشواراً كبيراً نحو النهائي بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي خارج 
أرضه على بترو أتلتيكو 3-1.

وأثار هذا القرار غضب النادي األهلي المصري حامل اللقب والذي اقترب 
بدوره من النهائي بعد فوزه على وفاق سطيف في ذهاب نصف النهائي في 

القاهرة 0-4، ويرى األهلي الذي قاتل بقوة إلقامة النهائي في ملعب محايد، ان 
قرار االتحاد اإلفريقي يعطي أفضلية للوداد.

من جهته، أكد االتحاد المصري لكرة القدم، مساندته الكاملة لألهلي بشأن مكان 
نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إعالن االتحاد اإلفريقي إقامة المباراة النهائية 
في المغرب بعد انسحاب السنغال، وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة 

القدم المصري، في تصريحات صحفية، »أقول لجمهور األهلي لن نترك 
النادي في هذا الموقف«، مضيفا: »االتحاد المصري يرفض استضافة المغرب 

نهائي دوري أبطال إفريقيا«
ق.ر

البطولة الإفريقية للمحليين لكرة القدم 2023:

�لجز�ئر توؤكد جاهزيتها الحت�سان 
�لحدث �لكروي �لقاري

استغرب متتبعو البطولة اإليطالية المحترفة 
عدم إقحام المدرب ستيفانو بيولي للدولي 

الجزائري إسماعيل بن ناصر، حيث تابعت 
جماهير نادي ميالن االنتصار العريض 
على فريق هيالس فيرونا، بثالثة أهداف 

مقابل هدف، ضمن منافسات األسبوع 
السادس والثالثين من الدوري اإليطالي، 

لكنها استغربت إدخال المدرب بيولي الدولي 
لمتوسط ميدانه، في وقت متأخر من اللقاء.

ولم يشارك بن ناصر أساسياً في تشكيلة 
بيولي أمام هيالس فيورنا، الذي استطاع 

تسجيل هدف التقدم في المباراة بالدقيقة 
الـ)38(، لكن رفاق رافاييل لياو تمكنوا من 

العودة، وتحقيق الفوز.
وحول عدم االستعانة بخدمات العب الخضر 

أساسياً ضد هيالس فيرونا، قال بيولي في 
حديثه مع شبكة »دي آي زد إن«: »لقد 
شعرت بذات األحاسيس قبل مواجهتهم، 

وحاولت تجهيز الفريق بأفضل ما يمكن لهذه 
المباراة الصعبة، حاولت االستفادة من البدالء 

لدي، وهذا ما يساعدنا على إصالح الخلل 
في التشكيلة. إسماعيل بن ناصر أُدِخل في 

الدقيقة الـ68، وهو بخير وال داعي للقلق. 
جميع الالعبين لديهم الروح القتالية العظيمة 

المطلوبة منهم«.
وبفضل التغييرات التي قام بها بيولي، 

استطاع ميالن تحقيق الفوز على هيالس 
فيورنا، والعودة مرة أخرى إلى صدارة 

جدول ترتيب الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
بعدما وصل رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 
نقطتين عن اإلنتر صاحب المركز الثاني، 
وقبل مرحلتين من نهاية المسابقة المحلية.

ق.ر

بيولي يبرر خياراته في مواجهة ميالن لهيال�ض فيرون�ض

»حاولت �ال�ستفادة من �لبدالء...بن نا�سر بخير وال د�عي للقلق عليه«

كشفت تقارير إعالمية فرنسية أمس أن إدارة نادي باريس سان 
جيرمان وضعت خطتها الستقدام الدولي الجزائري رياض محرز 
إلى ملعب »حديقة األمراء« في الصيف المقبل، في الوقت الذي 

أشارت فيه مصادر بريطانية إلى أن نادي مانشيستر سيتي يرفض 
بيع نجمع الندية البرومييرليغ.

وارتبط اسم محرز باالنتقال إلى باريس سان جيرمان خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة، من أجل تعويض النجم األرجنتيني 

آنخيل دي ماريا الذي يقترب من الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، 
ولن يكون دي ماريا الراحل الوحيد عن البي أس جي، حيث كشف 

موقع »فوت سير 7« عن تخطيط النادي الفرنسي لبيع نجمه 
اإلسباني بابلو سارابيا الذي قام بإعارته لسبورتنغ لشبونة البرتغالي 
خالل الموسم الحالي، لتمويل صفقة التعاقد مع محرز، ووفقا لنفس 

المصدر، فإن بطل فرنسا أبدى استعداده لدفع مبلغ 40 مليون يورو 
من أجل التعاقد مع رياض محرز خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.

ولم يجدد محرز عقده مع »السيتيزنس« الذي ينتهي في عام 
2023، وسط تواتر أخبار عن خروجه من حسابات الفريق الجديد 

الذي ينوي المدرب اإلسباني بيب غوارديوال بناءه.
من جهة أخرى، كشف المحلل التلفزيوني نويل ويالن، في 

تصريحات لموقع »فوتبال إنسايدر« االنجليزي بأن إدارة نادي 
مانشستر سيتي ستعترض على بيع محرز، هذا الصيف إلى أحد 
أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز، لرغبتها في تسويق هدافها هذا 
الموسم إلى خارج إنجلترا في ظل العروض العديدة التي وصلته 

في الفترة الماضية.
ويتصدر نادي تشيلسي االنجليزي قائمة األندية المهتمة بضم نجم 
»الخضر« الصيف المقبل، قبل عام واحد فقط من نهاية عقده مع 

»الستيزنس«، ال سيما بعد تردد إدارة السيتي في تفعيل مفاوضات 
تجديد عقد محرز، كما أبدت أندية ميالن اإليطالي وباريس سان 

جيرمان الفرنسي وحتى ريال مدريد اإلسباني اهتمامها بالنجم 
الجزائري، حسب ما ذكرته مصادر إعالمية متعددة مؤخرا.

رياضي



10
األربعاء 11 ماي

 2022 المـوافق  
متفرقاتلـ 10 شوال 1443 ه  

وأوضح البيان أن إبراهيم بوغالي، 
أجرى أول أمس مباحثات مع نظيرته 

رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، 
نوسيفيوي مابيزا نكاكوال.وخالل اللقاء، 

يضيف البيان، عبر الجانبان عن" 
ارتياحهما لمستوى العالقات الثنائية 

الممتازة بين البلدين السيما وأنها مبنية 
على التضامن واالحترام المتبادل 

وتضرب جذورها تاريخيا في عمق 
الكفاح المشترك.”

كما أكد الطرفان على" تدعيم العالقات 
بين المؤسستين التشريعيتين" وكذا 

على "ضرورة إعادة بعث البرلمان 
اإلفريقي كآلية مهمة في إشراك الشعوب 
االفريقية في عمل االتحاد.”والتقى رئيس 
المجلس الشعبي الوطني  بنظيرته رئيسة 

غرفة النواب لرواندا وأحد األعضاء 
المؤسسين لـمؤتمر رؤساء البرلمانات 

االفريقية السيدة دوناتيل موكاباليزا.
وقد تبادل الطرفان، خالل اللقاء، 

وجهات النظر بشأن المسائل ذات 
االهتمام المشترك السيما ما تعلق 

"بضرورة إثراء العمل البرلماني بين 
المجلسين ودعم كل الجهود التي تهدف 

إلى تنمية القارة اإلفريقية"، وكذا" 
تثمين مسعى البرلمانات إللغاء الديون 

الخارجية"، مستبشرين خيرا، في 
هذا المنحى، باالجتماع القادم لالتحاد 

البرلماني الدولي في رواندا.
كما كان إلبراهيم بوغالي محادثات 

مع رئيس الجمعية الوطنية لزمبابوي 
جاكوب فرانسيس ميداندا.وخالل اللقاء، 

عبر كل من الطرفين عن "جودة 
عالقات الصداقة التي تجمع بين البلدين 
والتي تمتاز بالحوار والتشاور المستمر 

وكذا االحترام المتبادل.” وفي هذا 
السياق، يضيف نفس المصدر، دعا 

الطرفان "للعمل سويا من أجل تعزيز 
الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العالقات 
مع الدول االفريقية والدول الصديقة"، 

إلى جانب 
"دعم كال الطرفين لبعضهما البعض 

في المنظمات الدولية خاصة في االتحاد 
البرلماني الدولي.”

للتذكير يشارك رئيس المجلس الشعبي 
الوطني في فعاليات مؤتمر رؤساء 

البرلمانات االفريقية على رأس وفد يضم 
كل من، رئيس المجموعة البرلمانية 
للتجمع الوطني الديمقراطي، طويل 

امحمد، ورئيس المجموعة البرلمانية 
للصداقة الجزائر-نيجيريا، ابيليه عفيف. 

وتأتي مشاركة بوغالي في أشغال هذا 
المؤتمر الذي يعد بمثابة "أرضية تهدف 
إلى تسهيل زيادة التعاون والتنسيق بين 

رؤساء البرلمانات اإلفريقية لمواجهة 
التحديات المشتركة في القارة اإلفريقية 
وابتكار الحلول"، تلبية لدعوة تلقاها من 

رئيس مجلس النواب نيجيريا، فيمي 
غباجابيميال.”

 يشارك المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع الجمعية 
الرابع عشر لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي 

تحتضنه دولة الكويت في الفترة الممتدة ما بين ال 
08 و 11 ماي الجاري، حسب ما أفاد به أمس بيان 

للمجلس. وحسب المصدر، يناقش االجتماع التقريرين 
اإلداري والمالي لعامي 2021/2022 لألمانة العامة 

لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، مشيرا إلى أنه 
"سيتم انتخاب رئيس االتحاد الكشفي، ونائبه وأمين 

السر وأمين الصندوق، إلى جانب افتتاح الملتقى 
الكشفي للشباب /تمكين. «/ويتضمن جدول أعمال 
هذا االجتماع --يضيف نفس المصدر --"االطالع 

على محتوى تقرير حول البيان الختامي الصادر عن 
المؤتمر 32 لالتحاد البرلماني العربي وكذا بحث 

عدد من المقترحات المقدمة من األمانة العامة لالتحاد 
الكشفي.«

يشار إلى أن هذا االجتماع شهد "عضوية الجزائر في 
الجمعية العمومية لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب"، 

كما تم تكريم الرواد والرائدات ممن خدموا الحركة 
الكشفية العربية في الوطن العربي.وسيكون المجلس 

الشعبي الوطني ممثال في هذا االجتماع بالنائب عادل 
نساخ، بصفته عضو الجمعية العمومية.

ف.م

تم، أمس، بالجزائر العاصمة، ابرام اتفاقية ما بين 
الوكالة الوطنية للنفايات و حاضنة األعمال "مستدام" 

بهدف مرافقة المؤسسات الناشئة أو الشباب الحامل 
لمشاريع مبتكرة في مجال تثمين ورسكلة النفايات ابتداء 

من الفكرة وصوال إلى التجسيد على ارض الواقع.
وتم توقيع هذه االتفاقية, التي تأتي في إطار الشراكة 

بين وزارتي البيئة و الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد 
المعرفة و المؤسسات الناشئة, على هامش يوم دراسي 
حول الدعم الذي تقدمه الحاضنات لمرافقة المؤسسات 
الناشئة في ميدان تثمين النفايات.وتم التوقيع من طرف 

المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات, كريم ومان, و 
مسير حاضنة األعمال "مستدام", عبد السالم عزيزو, 

بحضور وزيرة البيئة, سامية موالفي.
وثمن ومان هذه االتفاقية التي ستكون فرصة سانحة 

ألصحاب المشاريع المبتكرة في مجال تدوير النفايات 

لتجسيد أفكارهم على ارض الواقع و االستفادة من دعم 
تقني متخصص سيمكنهم في األخير من خلق مؤسسة 

ناشئة في مجال االقتصاد الدائري.
وقال إن الوكالة ستضمن المرافقة التقنية لجميع مشاريع 

المؤسسات الناشئة عن طريق حاضنات األعمال مثل 
حاضنة األعمال "مستدام", مضيفا انه, لتحقيق هذا 

الهدف, سيتم ابرام اتفاقيات مماثلة مع حاضنات أخرى 
في المستقبل.

ورحب عزيزو بمثل هذه الخطوة التي جمعت بين 
القطاعين العمومي و الخاص, مؤكدا أن الوكالة الوطنية 
للنفايات ستمكنهم بفضل هذه االتفاقية من االطالع على 

المعلومات و االحصائيات التي تحوزها من أجل مرافقة 
حملة المشاريع و إعداد مخططات األعمال و الدراسات 

للتنبؤ بجدوى المشروع.
ف.م

ن�ساط مكثف لبوغايل على هام�ش اأ�سغال موؤمتر ر�ؤ�ساء الربملانات الإفريقية باأبوجا

   دعوة اإىل تعزيز الدبلوما�سية الربملانية 
وتوطيد العالقات مع الدول االفريقية

تباحث رئي�ش املجل�ش ال�سعبي الوطني اإبراهيم بوغايل مع ر�ؤ�ساء برملانات افريقية على 

هام�ش فعاليات موؤمتر ر�ؤ�ساء الربملانات الفريقية �الذي يعقد باأبوجا )نيجرييا( من 09 

اإىل 11 ماي، حتت عنوان "تعزيز النتعا�ش القت�سادي يف افريقيا ملرحلة ما بعد الكوفيد 19 

من خالل القيادة الربملانية"، ح�سبما جاء اأم�ش يف بيان للمجل�ش.

بهدف تثمني النفايات

اإبرام اتفاقية ما بني الوكالة  الوطنية للنفايات وحا�سنة االأعمال "م�ستدام"

املجل�س ال�سعبي الوطني ي�سارك يف االجتماع الـ 14 جلمعية 
االحتاد الك�سفي للربملانيني العرب بالكويت

حكم باحلجر
حكم �سادر يف 2022/02/23 حتت رقم الفهر�ش 2022/00752 رقم اجلد�ل 21/06753 عن ق�سم 

�سوؤ�ن الأ�سرة مبحكمة �سيدي احممد ق�سى يف منطوقه باحلجر على املدعى عليها جربوعة رانيا 

املولودة بتاريخ 2002/09/16 ب�سيدي احممد لأبيها فريد �اأمها زهية موالدي حرم جربوعة. 

تعيني �الدها املدعي جربوعة فريد مقدما عليها لرعايتها �ت�سيري �سوؤ�نها الإدارية �القانونية 

خالل يوم درا�سي حول الدعم الذي 

تقدمه احلا�سنات ملرافقة املوؤ�س�سات النا�سئة

موالفي تتعهد بتقدمي
 كل الدعم لل�سباب الراغب يف 
اال�ستثمار يف االقت�ساد الدائري

ثمنت وزيرة البيئة, سامية موالفي, أمس، دور أصحاب 
المشاريع الخضراء في تطوير االقتصاد الدائري, مؤكدة 

أن وزارتها ستقدم كل الدعم للمستثمرين الشباب الراغبين 
في خوض هذا المجال و السيما ما يتعلق برسكلة و تثمين 

النفايات بكل أنواعها.
وخالل يوم دراسي حول الدعم الذي تقدمه الحاضنات لمرافقة 

المؤسسات الناشئة في ميدان تثمين النفايات, ذكرت السيدة 
موالفي بان الجزائر تنتج سنويا ما يفوق 34 مليون طن من 
النفايات 50 بالمائة منها قابلة للرسكلة على غرار النفايات 

العضوية, مشيرة الى أن انتاج النفايات سيتضاعف افاق 2035 
الى 70 مليون طن.

وذكرت الوزيرة باالستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج 
للنفايات افاق 2035 التي تهدف الى مرافقة و دعم و تمويل 

المستثمرين الشباب و المؤسسات الناشئة للقيام بمشاريعهم 
المبتكرة في مجال تدوير النفايات من اجل اقتصاد اخضر 

صديق للبيئة.
وأكدت أن منظومة االقتصاد الدائري ستساهم بصفة كبيرة 
في دفع عجلة التحول نحو االقتصاد األخضر الذي بدوره 

سيعطي دفعا قويا لالقتصاد الوطني, مضيفة بان قطاع البيئة 
سيعمل على تذليل جميع العراقيل و الصعاب التي تعترض 

المستثمرين الشباب الحاملين لمشاريع صديقة للبيئة مع تبني 
افكارهم المبتكرة من أجل تجسيدها على ارض الواقع في ظل 

التسارع التكنولوجي الواقع.
وفي هذا االطار, سيكون للحاضنات "دور حاسم و بنيوي 
حيث تقوم بمساعدة المؤسسات الناشئة المختصة في مجال 

البيئة على تطوير نماذج أولية و اختبار حلول للمشاكل البيئية 
الملحة بشكل مبتكر و مستدام من أجل التصدي لتحديات 

التلوث و النفايات", حسب المسؤولة األولى عن قطاع البيئة 
التي حذرت من اضرار التسيير غير المدمج للنفايات.

إشـهـــار

ع.ط
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الثقافي

صورية  والفنون  الثقافة  وزيرة  قامت     
مولوجي، أمس األول، بالجزائر العاصمة، 
TURATHI.« الرقمية  المنصة  بإطالق 
DZ« التي تخص مواجهة ظاهرة التهريب 
بالممتلكات  الشرعي  غير  االتجار  و 
مع  بالتعاون  انجازها  تم  التي  و  الثقافية، 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  سفارة 

الجزائر.
ألسالك  أساسا  المنصة  خصصت  و    
الشرطة و الدرك الوطني و كذا الجمارك 
الجزائرية )و التي شارك ممثلوها في هذا 
دليال لصور رقمية  تعتبر  الحفل(، حيث 
تسمح بتعزيز استراتيجيات حماية وترقية 
المجموعات المتحفية والمكتبية من خالل 
إعداد مشاريع الرقمنة والتكوين لمحاربة 

االتجار بها.
دائرتها  أن  مولوجي  السيدة  أكدت  و    
على  البحث  على  تعمل   « الوزارية 
للتمكن  التقنيات مع شركائها  الطرق و 
من مواجهة ظاهرة التهريب و االتجار 
غير الشرعي بالممتلكات الثقافية و هذا 
في إطار التوجيهات التي قدمها رئيس 

الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حول ضرورة حفظ وحماية 
وتثمين الموروث الثقافي الجزائري«.

  كما تتضمن هذه المنصة قاعدة بيانات رقمية لمختلف الممتلكات 
الثقافية األكثر تعرضا لجرائم السرقة، التهريب واالتجار غير 
المشروع، تضيف الوزيرة التي أبرزت أن هذا الدليل المرجعي 
األمنية  األسالك  مختلف  موظفي  طرف  من  استخدامه  يمكن 

ورجال القانون والشركاء الدوليين الفاعلين في هذا المجال«.
  و جاء هذا المشروع تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر 
بفرض  والمتعلقة   ،2019 لعام  األمريكية  المتحدة  والواليات 
قيود على تصدير بعض الممتلكات الثقافية التي جاءت في سياق 
اتخاذها  الواجب  التدابير  بشأن   1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية 

لحظر نهب و المتاجرة بالممتلكات الثقافية«.

  

من جهتها، ذكرت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر، 
أنجز  الذي  الدليل،  هذا  أن  رسالتها  في  أوبين،  مور  اليزابيت 
بالتعاون مع منظمة »تحالف اآلثار األمريكي«، يندرج ضمن 
االلتزامات العديدة بين الواليات المتحدة األمريكية والجزائر، و 
التي تتضمن كذلك وضع خطة طويلة المدى لرقمنة الممتلكات 
الثقافية الجزائرية و التي تساهم في وضع حد و متابعة التجار 
غير الشرعيين، كما تسمح للوزارة بمشاركة تراثها الثري مع 

الجمهور الكبير«.
  و تم تنظيم يوم تكويني حول استعمال و استغالل بيانات هذه 
جزائريون  خبراء  بتأطيره  قام  حيث  الجديدة  الرقمية  الوسيلة 

لفائدة موظفي األسالك األمنية المشاركة.

 تتواصل بالمتحف العمومي الوطني 
للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، 

ورشة الترميم الحية التي يشرف 
عليها الفنان التشكيلي المختص في 

النحت و الرسم, علي بوخالفة، 
و تخص قالب من العمل الفني 

»العذراء ذات األيادي المتقاطعة«، 
الذي ينتمي لمجوعة المتحف، وذلك 
في إطار برنامج إحياء شهر التراث 

)18 أبريل - 18 مايو الجاري(.
  وتهدف هذه الورشة الحية 

الموجهة للمختصين و الزوار 
للتعريف بتقنيات ومناهج الحفظ 

والترميم المتبعة للحفاظ على 
الممتلكات الثقافية والفنية وصيانتها، 
من خالل نموذج ترميم العمل الفني 

الذي ينتمي لمجموعة المتحف 
ويمثل قالب جبس للعمل الفني 

»العذراء ذات األيادي المتقاطعة« 
بنورمبورغ، المصنوع نسخته 

األصلية من مادة الخشب تم إهداءه 
للمتحف بعد افتتاحه في ثالثينات 

القرن الماضي، وذلك بهدف تعريف 
الجمهور العام بهذه التحفة ذات 

القيمة الجمالية والتقنية التي تعود 
لفترة القرن 16.

 و أكد النحات بوخالفة، أن الورشة 
المفتوحة بمثابة فرصة سانحة 

للتعرف عن قرب على »مختلف 
مراحل وأدوات وتقنيات الترميم 

الفني التي تستدعي الدقة والدراسة 
للتشخيص الشامل للقطعة و التدخل 
على مستوى أجزاء منها وتصحيح 

أماكن التلف والتدهور بعناية 
وإرجاعها إلى سابق حالتها«، بغية 

تنمية مهاراتهم في مجال الحفظ 
والصيانة للمقتنيات األثرية والفنية، 

موضحا أن ترميم المنحوتات يتطلب 
»إتقانا تاما للتشريح كغيرها من 

التخصصات العلمية«.
و تطرق المشرف على الورشة، 

إلى الطريقة المتبعة و المتمثلة في 
التعريف بالعمل الفني الذي سيتم 

ترميمه )التاريخ و المواد و التقنيات 
الفنية و الحجم( و الكشف عن 

الضرر )أسباب و عوامل التلف 
والتدهور( و اقتراح منهج التدخل 

واختيار المقياس الذي يجب إتباعه 
خالل العملية و توثيق المعالجات 

المنجزة و أخذ صور طوال عملية 
الترميم للتوثيق.

  وأشار الفنان بوخالفة، أنه يلبي 
كل مرة دعوة المتحف العمومي 

الوطني للفنون الجميلة الذي يولي 
الترميم الفني مكانة هامة، من 

خالل ترميم بعض األعمال و هذه 
القوالب ذات القيمة الفنية الكبيرة 

التي تعرضت للتلف جراء عوامل 
طبيعية كالرطوبة وغيرها من أجل 

صيانتها وتثمينها والحفاظ عليها 
لتبقى شواهد لألجيال القادمة، مؤكدا 

»على أهمية برمجة عمليات حفظ 
وقائية دورية«.

  وذكر الفنان علي بوخالفة أن 
الترميم بمثابة عملية جراحية 

عالجية دقيقة، حيث قام كمرحلة 
أولى بتصوير دقيق للقطعة 

الفنية، ما سمح له بتشخيص 
ومعرفة حالة العمل الفني، كما قام 

بتحاليل ودراسة علمية للجوانب 
المورفولوجية وبنية مختلف تفاصيل 
كتلة عضالت وعظام الوجه والجسد 

واللباس وحركة اليدين وغيرها 
للعمل، كما تم استعمال مواد أصلية 

تتمثل في جبس خاص من ألمانيا 
للحفاظ على خصوصية التفاعل بين 

المواد األصلية والحالية و تحقيق 
جودة عالية للترميم حفاظا على 

أصالة العمل الفني.
   وأعرب نفس المتحدث عن 

سعادته باإلقبال واالهتمام الذي 
تعرفه الورشة من خالل شغف 
زوار المتحف لمعرفة مراحل 

الترميم و ووسائله وتقنياته، حيث 
تبرز األسئلة التي تطرح حول 

أصالة ومواد صناعة وترميم العمل 
الفني اهتمام هؤالء بالموروث 

الثقافي ورقي ذوقهم الفني.
  من جهة أخرى، أوضح ذات 

المتحدث، أنه سبق له تنفيذ عمليات 
ترميم من نفس مجموعة المتحف 

تضم ثالث قوالب من األعمال الفنية 
للنحات الفرنسي الكبير أوغست 

رودان )1917-1840( وتشمل 
كل من »اإلنسان الذي يمشي« و 

»القديس جان باتيست« و »حواء« 
إلصالح األجزاء التالفة من هذه 

األعمال.
  و يذكر أن الفنان علي بوخالفة 

المولود في عام 1948 بالجزائر 
العاصمة، التحق بالمدرسة الوطنية 

للفنون الجميلة التي كان على رأسها 
التشكيلي بشير يلس، و قد اختار 
االلتحاق بورشة أمحمد اسياخم 
و بدا في اكتشاف شغفه بالنحت 
ليواصل رحلته الفنية بااللتحاق 

بمدرسة الهندسة والفنون الجميلة 
بباريس ليشتغل بعدها التدريس 

بمدرسة الفنون الجميلة بالعاصمة 
عام 1981، حيث وضع معرفته 
و خبرته في متناول الطلبة لغاية 

عام 2011 كما سبق له العمل على 
عديد التماثيل الفنية بمختلف واليات 

الوطن.
  لإلشارة يعرض المتحف العمومي 

الوطني للفنون الجميلة للزوار 
رحلة عبر ستة قرون من تاريخ 

الفن العالمي ويحتوي على واحدة 
من أهم المجموعات المتحفية في 

القارة تقدر بأكثر من 8000 عمل 
فني بين اللوحات والمنحوتات 

والكتب القديمة والقوالب وغيرها 
من األثاث.

 
إعداد: حياة مصباحي

 »TURATHI.DZ« اإطالق املن�صة الرقمية

حلماية املمتلكات الثقافية

متحف الفنون اجلميلة

ور�شة حية للرتميم 

مبنا�شبة �شهر الرتاث

»�شوال« للمخرج اجلزائري �شالح اإ�شعاد يتوج يف ال�شويد
   فاز الفيلم المطول »سوال« للمخرج الجزائري صالح إسعاد بجائزة مهرجان مالمو 

للفيلم العربي بالسويد )9-4 ماي( حسبما أعلنه طاقم الفيلم.
  و تدور أحداث فيلم »سوال« الذي شارك في المنافسة الخاصة في فئة »جائزة أفضل 
فيلم مطول« إلى جانب 11 عمال آخر من عدة بلدان عربية في 93 دقيقة، حول القصة 
الدرامية لسوال و هي أم شابة يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها مع ابنها دون 

مأوى.
  و لعبت األدوار الرئيسية في هذا الفيلم المطول كل من سوال بحري و إيدير بن عيبوش 
وفرانك افري، علما أن سيناريو الفيلم الذي كتبه المخرج صالح إسعاد و سوال بحري 

مقتبس عن قصة حياة الممثلة.
في  األحمر  البحر  لفيلم  الدولي  المهرجان  في  لفيلم »سوال«  األولي  العرض  تم  و    
جدة بالمملكة العربية السعودية في عام 2021، كما عرض الفيلم بالجزائر في مارس 
الماضي و شارك مؤخرا في مهرجان بيروت الدولي لفيلم المرأة )لبنان( حيث توج 

بجائزة.
  و يشارك نحو خمسين فيلما منها 31 فيلما مطوال و 25 فيلما قصيرا في هذه الدورة 
التي شهدت أيضا عرض الفيلم القصير »شبشاق ماريكان« ألمل بليدي إلى جانب 24 

عمال آخر من عدة دول من بينها فلسطين ولبنان ومصر، و يهدف مهرجان مالمو للفيلم 
العربي الذي ينظم منذ 2011 إلى إرساء جسور بين الثقافة العربية و الثقافات الغربية من خالل السينما.

اإحياء لليوم الوطني للذاكرة

العر�ض الكوريغرايف »جزائرنا« ميتع اجلمهور ب�شطيف
صنع سهرة أمس األول، العرض الكوريغرافي »جزائرنا« الفرجة وسط جمهور دار الثقافة    

هواري بومدين بسطيف، الذي استمتع بمشاهد تروي أحداثا من الثورة التحررية المجيدة 
و ذلك في إطار االحتفال باليوم الوطني للذاكرة المصادف هذا العام للذكرى 77 لمجازر 

8 ماي 1945.
و قد بعث العرض الكوريغرافي »جزائرنا« الذي قامت بتأليفه و إخراجه فاطمة الزهراء   

ناموس اإلحساس بالوطنية و الحماس و الفخر و االعتزاز بتاريخ بلد قدم 1 مليون و نصف 
مليون شهيد السترجاع استقالله و سيادته الوطنية، و ذلك من خالل لوحات كوريغرافية جد 

معبرة عن شجاعة و صمود و معاناة الشعب الجزائري خالل الثورة التحريرية المجيدة.
و أدى في هذا اإلطار 35 راقصا من الجنسين من البالي الوطني دار أوبرا بوعالم بسايح   

وقع  على  متناسقة  و  متنوعة  رقصات  و  جسدية  حركات  خالل  من  العاصمة(،  )الجزائر 
الموسيقى و األناشيد الوطنية لوحات فنية متنوعة استهلت بمشهد لطلبة و هم يغادرون مقاعد 

الدراسة على وقع طلقات نيران عساكر االستعمار الفرنسي.
  و بحضور جمهور غفير من المواطنين بمختلف شرائحهم و أعمارهم تمكن الراقصون و 
الراقصات الذين أبدعوا في صنع مشاهد حماسية عبر لغة الجسد، من إيصال رسالة واضحة و معبرة عن التضحيات التي قدمها شباب الجزائر الذين التحقوا بصفوف 

جيش التحرير الوطني آنذاك ما جعل الجمهور يتفاعل على وقع زغاريد النساء الحاضرات.
  و يندرج تنظيم هذا العرض الفني في إطار االحتفال المزدوج باليوم الوطني للذاكرة و إحياء الذكرى 77 لمجازر8 ماي 1945، حسبما ذكره من جهته مدير الثقافة 

و الفنون بالوالية، وليد بن بريك.
    كما تابعت سلطات الوالية المدنية و العسكرية شريطا وثائقيا بعنوان »كيف ننسى« لمعده و مخرجه نور الدين معيوف يختزل فيه أحداث 8 ماي 1945 في مدة 
37 دقيقة من خالل شهادات حية لمن عايشوا تلك األحداث الرهيبة، من مختلف مناطق الوطن على غرار محمد الشريف جنادي البالغ من العمر 101 عاما و المجاهد 

الراحل لمنور لقروج و غيرهما .



البولي�ساريو جتدد مطالبة املجتمع 
الدويل بال�ضغط على املغرب لإنهاء 

احتالله لل�ضحراء الغربية
   

جددت جبهة البوليساريو، أول أمس، دعوتها للمجتمع الدولي بالضغط 
على المغرب لفرض احترام الحدود الدولية المعترف بها، وإنهاء احتالله 

الالشرعي ألراضي الصحراء الغربية، باعتبار ذلك "ممرا إجباريا" 
إلحالل السالم العادل والنهائي في المنطقة.

وجدد المكتب الدائم لألمانة الوطنية لجبهة البوليساريو - في بيان صدر 
في ختام اجتماع عقده برئاسة الرئيس الصحراوي, األمين العام للجبهة 

إبراهيم غالي - "مطالبة الشعب الصحراوي لكل من األمم المتحدة واالتحاد 
اإلفريقي لفرض على المملكة المغربية, احترام الحدود الدولية المعترف 
بها وإنهاء احتاللها الالشرعي واحترام حقوق الشعب الصحراوي غير 
القابلة للتصرف في تقرير المصير واالستقالل, لكون ذلك يعتبر ممرا 

اجباريا إلحالل السالم العادل والنهائي في شمال غرب إفريقيا.”
وأعادت الجبهة تذكير الدولة اإلسبانية ب "مسؤولياتها القانونية والسياسية 

واألخالقية تجاه الشعب الصحراوي واألمم المتحدة, وباستحالة تملصها 
بصفة أحادية من هذه المسؤولية باعتبارها قانونيا القوة المديرة للصحراء 

الغربية", حسبما ذكرت وكالة األنباء الصحراوية )وأص.(
كما حملت البوليساريو, الحكومة اإلسبانية الحالية "النتائج الوخيمة 

النحيازها المفضوح والالأخالقي ألطروحة االحتالل الالشرعي وتشجيعها 
للمحتل المغربي في دوسه على أهم مبادئ الشرعية الدولية, وما يشكل من 
عرقلة وتخريب لمجهودات المجتمع الدولي الرامية الى تصفية االستعمار 

من آخر معاقله في إفريقيا.”
وطالبت الجبهة مرة أخرى, الدولة اإلسبانية, ب "مراجعة سياستها 

ومالءمتها مع قرارات األمم المتحدة ومع قرارات محكمة العدل الدولية 
ومحكمة العدل األوروبية التي ال تعترف جميعها بأي سيادة مغربية على 

الصحراء الغربية.”

ملواجهة الأزمة الغذائية يف هذا البلد

 منحة طارئة من اليابان
 بقيمة 10 ماليني دولر لليمن
أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، حصولها على منحة طارئة من اليابان 
بقيمة 10 ماليين دوالر، عبر برنامج األغذية العالمي، لمواجهة أزمة 

الغذاء. وقالت وكالة األنباء اليمنية "سبأ"، إن "الحكومة اليابانية أعلنت 
في بيان، بأنه سيتم تنفيذ هذه المساعدة كجزء من جهود اليابان لالستجابة  

لالحتياجات اإلنسانية العاجلة وكذلك لدعم اتفاق الهدنة الذي تم التوصل 
إليه من خالل جهود الوساطة التي بذلها المبعوث الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ودعت إلى االلتزام باتفاق 

الهدنة.”
ونقلت "سبأ" عن بيان الحكومة اليابانية، القول إن "الوضع اإلنساني في 

اليمن قد يزداد تدهوراً بسبب تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن 
الوضع في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل هذه المساعدة إلى ما يقرب من 
2.5 مليون شخص.” وأشارت إلى "التزام اليابان بتقديم المساعدات لليمن 

ومواصلة مساعيها  بالتعاون مع األمم المتحدة والبلدان المعنية، لتحقيق 
السالم واالستقرار في اليمن.”

وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث األممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، 
تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن 

وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة األممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ 

الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء 
أسبوعيا، وعقد اجتماع بين األطراف لالتفاق على فتح الطرق في تعز 

وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة األفراد داخل اليمن.
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دولي

أكد أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو في 
أوروبا، بمناسبة الذكرى الـ 49 لتأسيس الجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب )البوليساريو(، 
أن أكبر انجاز يسجل للجبهة، هو نجاحها في التأسيس 

لمشروع تحرري وطني يزاوج بين تحرير األرض 
واالنسان.

قال ابي بوشرايا في تصريح خاص لوكالة األنباء 
الجزائرية، أمس, إن البوليساريو, نجحت في المعركة 

العسكرية الميدانية مع االحتالل المغربي بالرغم من 
الفارق الكبير في العدة والعتاد في الماضي والحاضر, 

مضيفا انها حررت أجزاء كبيرة من التراب الوطني في 
مراحل معينة.

وأضاف انه بالمقابل, وهذا استثناء في تاريخ حركات 
التحرر, تمكنت من وضع القواعد االساسية للدولة 

الصحراوية العصرية بمؤسساتها و التي أدت الى نتائج 
رائعة خاصة على مستوى التعليم و الصحة و ترقية 

المرأة والممارسة الديمقراطية.
أما االستثناء اآلخر المسجل لجبهة البوليساريو - يضيف 

السيد ابي بوشرايا- "كونها حركة التحرير الوطنية الوحيدة 
تقريبا التي حافظت على وحدتها ووحدة الشعب من 

ورائها طيلة العقود الماضية", وبالتالي "فنحن ال نتفاجأ 
بأن الهدف الرئيس لالحتالل المغربي اآلن هو ضرب 

وحدة الجبهة وضرب تمثيلها للشعب الصحراوي.”وفي 
اطار االنجازات التي حققتها الجبهة كذلك, أكد السيد 

ابي بوشرايا على أن "جبهة البوليساريو جعلت الشعب 
الصغير كبيرا بصموده وشجاعته وعدالة قضيته.”

وبخصوص المعارك التي قادتها جبهة البوليساريو مع 
االحتالل المغربي, أوضح السيد ابي بوشرايا ,انها تمتد 
على اربعة جبهات رئيسة, وهي الجبهة العسكرية منذ 

13 نوفمبر 2020, و جبهة انتفاضة االستقالل والمقاومة 
السلمية تحت االحتالل, و جبهة بناء وتوطيد دعائم الدولة 

الصحراوية وأخيرا جبهة العمل الدبلوماسي.
وفي هذا السياق, تابع قائال: "نظرة سريعة على التطورات 

االخيرة, تؤكد أن القضية تسجل مكاسب بشكل مضطرد 
على مستوى الجبهات االربع, والنتيجة النهائية ستكون 
حاصل انصهار العمل في النطاقات االربع, والذي لن 

يكون اال االستقالل الوطني.”
وأكد المسؤول الصحراوي على أن الدرس االكبر وراء 

49 سنة على تأسيس البوليساريو و46 سنة على االحتالل 
العسكري المغربي, هو أن "الرهان على القضاء على 

الشعب الصحراوي أو تخليه عن قضيته هو رهان فاشل 
اآلن وغدا.”

وأضاف أن السلطات المغربية و ككل الدول االستعمارية 
في آخر فتراتها تحاول مصادرة حقوق الشعوب المقهورة 

بتقديم مقترحات بأنصاف الحلول المشبوهة.وأشار الى 
أن "المغرب يحاول اآلن,و لألسف الشديد بدعم من قوى 

دولية نافذة, االلتفاف على الحق في تقرير المصير من 
خالل الترويج بمقترح ما يسمى بخطة"الحكم الذاتي", 

المزعومة, والذي ولد ميتا ويروج به منذ 2007 ولم ولن 
يتقدم خطوة واحدة ألسباب نعرفها.”

وشدد في هذا االطار, على انه "ال يجب ان يسقط المجتمع 
الدولي و األمم المتحدة ومجلس االمن الدولي تحديدا,في 

خطأ الرهان على تعب الشعب الصحراوي أو القضاء 
عليه,و يجب عليه قانونيا واخالقيا, دعم ميثاق االمم 

المتحدة وفرض تطبيق ما اتفق عليه الطرفان سنة 1991 
وهو استفتاء تقرير المصير.”

وقال إن حالة االنسداد الحالية تعود الى احجام مجلس 
االمن الدولي عن تحمل مسؤولياته, و"فك االنسداد 

يبدأ من خالل تصحيح تلك الوضعية", مشددا على ان 
"البوليساريو والشعب الصحراوي باقيان ومصممان على 

مواصلة الكفاح من أجل الحق", و أكد انه ينبغي على 
مجلس االمن مباشرة خطوات عملية وسريعة, على أساس 

القانون والشرعية الدولية.
وبخصوص موقف الدول الداعمة للمغرب,و على راسهم 
فرنسا - قال السيد ابي بوشرايا-,انه "لم يحسم ولن يحسم 

النزاع لصالحه ولن يؤدي اال الى اطالة امد النزاع 
ومعاناة شعوب المنطقة",مؤكدا على ان اسبانيا, تحديدا, 

"هي المسؤولة عن كل معاناة الشعب الصحراوي وتأجيل 
حلم شعوب المنطقة في التكامل والوحدة بسبب ادارتها 

الظهر في الماضي والحاضر لمسؤولياتها الدولية.”
وخلص المسؤول الصحراوي بالقول : "نحن نعرف 

ان هدف بيدرو سانتشيز, رئيس الوزراء االسباني, من 
موقفه االخير تجاه الصحراء الغربية, هو محاولة اضعاف 

االرضية القانونية الصلبة للموقف الصحراوي من اجل 
تسهيل فرض االمر االستعماري الواقع", مشيرا الى ان 

هذا جاء بعد عدم تمكن االحتالل المغربي من تحقيق 
اهدافه بقوة الدعم المالي والعسكري. لكن, و"كما فشلت 

المخططات السابقة سيفشل هذا أيضا,و يفشله الشعب 
الصحراوي وتفشله القوى السياسة والشعوب االسبانية 

عموما.”

الوكالت

واعتبر السيد طالب عمر, في تصريح لوكالة 
األنباء الجزائرية، أمس, احتفاء الشعب 
الصحراوي بالذكرى 49 لتأسيس جبهة 
البوليساريو بعد خمسة عقود, إنما "يدل 

على قوة المقاومة والصمود واستمرارية 
الثورة, باعتبارها مقاومة أجيال, تعكس تشبع 

الشعب الصحراوي بقضيته العادلة وإيمانه 
القوي بها", مؤكدا "وجود اجماع لدى هذا 

الشعب على مواصلة الكفاح تحت لواء جبهة 
البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد له, 

باعتراف دولي من األمم المتحدة ومن المحاكم 
الدولية, وآخرها اعتراف المحكمة األوربية 

بأن الجبهة تبقى الوحيدة المؤهلة للمرافعة عن 
حقوقه والدفاع عن مصالحه.”

ومقابل هذه االنجازات - يقول طالب عمر 
- فقد "فشل النظام المغربي طيلة هذه المدة 
في اضفاء الشرعية على احتالله للصحراء 

الغربية ومحاولته إخراجها من إطارها كقضية 
تصفية استعمار, والقضاء على حق الشعب 

الصحراوي في تقرير المصير الذي تكفله له 
المواثيق الدولية.”

وأبرز في السياق, "اخفاق نظام االحتالل 
في كل الخطوات التي راهن عليها لتثبيت 

احتالله غير المشروع لألراضي الصحراوية, 
على غرار إعالن الرئيس االمريكي السابق, 

دونالد ترامب, في العاشر ديسمبر 2020, 
االعتراف ب+السيادة+ المزعومة للمغرب 

على الصحراء الغربية, مقابل تطبيع عالقاته 
مع الكيان الصهيوني, وكذا تغيير رئيس 

الحكومة االسبانية, مؤخرا لموقف بالده من 
القضية الصحراوية" مؤكدا أن هذه األخيرة 

"ال زالت موجودة بقوة ومتبناة من طرف 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن 
الدولي, إلى جانب اعتراف االتحاد االفريقي 

بالجمهورية الصحراوية, وتأكيد االتحاد 
األوروبي ومحاكمه على أنه ال سيادة للمغرب 

على الصحراء الغربية.”
هذه المواقف الداعمة للقضية الصحراوية, 

رأى فيها السيد طالب عمر, "انجازات مهمة 
تعطي للشعب الصحراوي الحوافز من 

أجل االستمرار في الكفاح", إال أنه تأسف 
بالمقابل إزاء "عجز وفشل األمم المتحدة في 

تطبيق مخطط السالم الذي نفسها تبنته, فبعد 
عقود من انتظار لحل سلمي للنزاع, فشلت 
المنظمة الدولية في الوفاء بالتزاماتها تجاه 

الصحراويين.”
وفي هذا اإلطار, ناشد الدبلوماسي 

الصحراوي, المجتمع الدولي, وفي مقدمته 
مجلس األمن الدولي, من اجل "فرض 

ضغوطات كافية على المغرب لحمله على 
االلتزام بالشرعية الدولية", داعيا المجلس إلى 
"تطبيق قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
الخاصة بالقضية الصحراوية وتغيير أسلوبه 

في التعامل مع المغرب", محذرا من أن "عدم 
تصحيحه لموقفه )المجلس( وبقاء األمور 

على حالها سيزيد من التوتر والتصعيد في 
المنطقة.”

ولفت إلى أنه "رغم تعيين مبعوث شخصي 
أممي جديد للصحراء الغربية وقيامه بزيارة 
إلى المنطقة, واستماع مجلس األمن لتقريره 
شهر أبريل الماضي, إال أن أسلوب المجلس 
يظل نفسه, مما شجع المغرب على مواصلة 

عرقلته لمسار التسوية.”
وطالب السفير الصحراوي, ب"ضرورة أن 
يتلقى المبعوث األممي الجديد, الدعم الكافي 

في مهمته, طبقا للخطة األممية, حتى ال يلقى 
نفس المصير الذي واجهه عدد من المبعوثين 

السابقين الذين اضطروا في النهاية إلى 
االنسحاب ليبقى المشكل على حاله.”

وبعد أن أدان مواصلة المغرب النتهاكاته 
الخطيرة لحقوق اإلنسان باألراضي 

الصحراوية المحتلة, حيا طالب عمر, 
"األسلوب الجديد للتضامن مع أبناء الشعب 
الصحراوي بهذه األراضي, خاصة من قبل 

المتطوعين األمريكيين الذين كسروا الحصار 
المفروض على عائلة المناضلة سلطانة خيا, 

ببجدور المحتلة.”
واعتبر أسلوب االضراب عن الطعام المنتهج 
من قبل المتضامنة األمريكية, دعما لسلطانة 
خيا وعائلتها, يهدف إلى "تنبيه الرأي العام 

الدولي, إلى الوضع والواقع المرير الذي يعانيه 
الصحراويون في األراضي المحتلة, كما 

يرمي إلى التحسيس بواقع المعتقلين السياسيين, 
وكذا للمطالبة بفتح األراضي الصحراوية 

المحتلة أمام المراقبين الدوليين والمتضامنين 
وفك الحصار اإلعالمي المضروب عليها".

مبنا�سبة الذكرى 49 لتاأ�سي�س البولي�ساريو، ال�سفري طالب عمر يوؤكد 

ال�ضعب ال�ضحراوي اأف�ضل بقوة عزميته 
خمططات املغرب ل�ضرعنة الحتالل

اأكد �سفري اجلمهورية العربية ال�سحراوية الدميقراطية باجلزائر، طالب عمر، اأم�س، 

اأن قوة وعزمية ال�سعب ال�سحراوي وممثله ال�سرعي والوحيد جبهة البولي�ساريو، 

"اأف�سال خمططات املغرب يف �سرعنة احتالله لل�سحراء الغربية ".

اأبي ب�سرايا الب�سري، ممثل جبهة البولي�ساريو يف اأوروبا  ي�سرح

جبهة البولي�ضاريو متكنت من تاأ�ضي�ض م�ضروع حترري يزاوج بني حترير الأر�ض والن�ضان
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فلسطين

في  المحافظة  وأضافت   
انتهاكات  حول  تقريرها 
بحق  الصهيوني  االحتالل 
القدس  محافظة  في  األطفال 
نسبة  إن  نيسان،  شهر  خالل 
 0( بين  المقدسيين  األطفال 
 39% نحو  تبلغ  عاما(   -14

من مجمل سكان المحافظة.
وتيرة  ارتفاع  مع  إنه  وتابعت 
انتهاكات االحتالل في محافظة 
نيسان/  شهر  خالل  القدس 
ابريل الماضي، ارتفعت وتيرة 
دون  األطفال  بحق  االنتهاكات 
أي مراعاة لحقوقهم وأعمارهم.
االحتالل  ان  إلى  وأشارت 
دون  األطفال  فئة  يستهدف 
باالعتقاالت  عاما   18 الـ  سن 
عليها  يترتب  وما  المتكررة، 
إبعاد  قرارات  إصدار  من 

بالحبس  وأحكام  منزلي  وحبس 
فئاتهم  مراعاة  دون  الفعلي 
استخدام  لذلك  إضافة  العمرية، 
يؤدي  ما  بحقهم  المفرطة  القوة 
اإلصابات  من  العديد  لتسجيل 

المختلفة شهريا.
في  القدس  محافظة  ورصدت 
 71( نحو  اعتقال  تقريرها، 
 15 تاريخ  في  أعالها  طفال(، 
نيسان، إذ اعتقل نحو 52 منهم 
من  بهم  والتنكيل  ضربهم  بعد 
األقصى  المسجد  باحات  داخل 
بحافالت  ونقلهم  المبارك، 
من  المعتقلين  لنقل  خصصت 
معسكر  إلى  البراق  ساحة 
العيسوية  بلدة  من  بالقرب 
شرطة  مركز  إلى  ومنه 
الشرطة  ومنعت  المسكوبية، 
القانونية  االستشارات  تقديم 

للمعتقلين، وتحويلهم للعالج أو 
بالرغم  الطبيب  على  عرضهم 
اإلصابات  عالمات  وجود  من 

عليهم.
وبحسب  أنه  إلى  يشار 
معلومات  مركز  إحصائيات 
تم  القدس،  في  حلوة  وادي 
اعتقال 3 أطفال/ أقل من جيل 
المسؤولية )أقل من 12 عاما(، 

و136 قاصرا.

 قرارات حمكمة 

االحتالل اجلائرة

االعتقال  عمليات  يلحق   
بحق  تصدر  جائرة  قرارات 
 18( الـ  سن  دون  األطفال 
نيسان  شهر  وخالل  عاما(، 
إصدار  القدس  محافظة  وثقت 

العنصرية  االحتالل  سلطات 
بحق  باإلبعاد  قرارا   50 نحو 
االقصى  المسجد  عن  األطفال 
لمدة  العمود  وباب  المبارك 
غرامات  وفرض  أسبوعين، 
لإلفراج  كشرط  عليهم  مالية 
محاكم  أصدرت  كما  عنهم. 
بالحبس  )حكمين  االحتالل 
الفعلي( بحق أطفال منها حكما 
فرض  مع  اإلداري  باالعتقال 

غرامات ماليه عليهم.
خالل  القدس  محافظة  وسجلت 
إصابات  عدة  نيسان،  شهر 
منها  كان  األطفال  فئة  بين 
إصابة الشبل محمد إياد مطور 
مغلف  معدني  برصاص 
بالمطاط بالعين خالل مواجهات 

شمال  الرام  بلدة  في  اندلعت 
إلى  أدى  ما  المحتلة،  القدس 
 24 نحو  سجلت  كما  فقدانها. 
إصابة ألطفال نتيجة اعتداءات 
بشكل  األهالي  على  االحتالل 
خالل  نيسان   15 في  عشوائي 
لباحات  االحتالل  قوات  اقتحام 

المسجد األقصى المبارك.

 االعتداء على طلبة 

املدار�س يف القد�س:

إقدام  القدس  محافظة   رصدت 
أفراد شرطة االحتالل في  أحد 
تفتيش  على  نيسان،   4 تاريخ 

“ثانوية  من  طالب  حقائب 
باب  عند  الشرعية”  األقصى 
وحاول  حادة،  أداة  وبيده  حطة 
إدارة  لكن  داخلها،  وضعها 
األوقاف  دائرة  أبلغت  المدرسة 
قوات  واعتدت  كما  فورا. 
االحتالل في تاريخ 20 نيسان، 
وثالثة  مدرسة  أستاذ  على 
منطقة  من  واعتقلتهم  طالب 
باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس 
مركز  إلى  واقتادتهم  المحتلة، 

التحقيق.

بلدة عزون شرقي  أعلنت مصادر طبية في 
الضفة  شمال  نابلس  ومدينة  قلقيلية،  مدينة 
عن  يقل  ال  ما  إصابة  عن  المحتلة،  الغربية 
100 فلسطيني بالرصاص الحي والمطاطي 
واختناقاً بقنابل الغاز، جراء مواجهات عنيفة 
فجر  حتى  الماضية  الليلة  منتصف  اندلعت 

أمس، مع قوات االحتالل الصهيوني.
المنطقة  في  األحمر  الهالل  وأفادت جمعية   
مصاب  نقل  عن  نابلس،  لمدينة  الشرقية 
إصابات  وسبع  بالبطن،  الحي  بالرصاص 
اختناق  إصابة  و13  المطاطي،  بالرصاص 
الحكومي،  رفيديا  مستشفى  إلى  بالغاز، 
وإخالء مريض من بيته قرب “قبر يوسف”.

وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت منطقة القبر 
بعشرات اآلليات العسكرية، وانتشر القناصة 
على أسطح البنايات المجاورة؛ لتأمين اقتحام 
حافالت تضم مئات المستوطنين الذي قدموا 

ألداء طقوس تلمودية.
االحتالل  الفلسطينيون  الشبان  ورشق 
والمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة، 
وأكدت مصادر اعالم فلسطينية” أن مسلحين 
فلسطينيين أطلقوا النار تجاه قوات االحتالل، 

دون اإلعالن عن إصابات.
فلسطينيا   92 أصيب  عزون؛  بلدة  وفي 
بالرصاص  مصابون  خمسة  منهم  بجراح، 
الغاز، في مواجهات  بقنابل  الحّي، وآخرون 
عنيفة مع جيش االحتالل بدأت قبيل غروب 

أمس، واستمرت لما بعد منتصف الليل.
قوات  إقدام  أعقاب  في  المواجهات  واندلعت 
االحتالل على إغالق البوابة الحديدية المقامة 
تحولت  حيث  الرئيسي،  البلدة  مدخل  على 
البلدة إلى سجن كبير بحسب المواطنين، الذين 
إلى سلوك طرق  باتوا يضطرون  إنهم  قالوا 
بعيدة للتنقل، في حين سهلت قوات االحتالل 

لسيارات المستوطنين التحرك بحرية.
المستوطنين  من  كبير  عدد  تجمع  والحقاً؛ 
الشبان  مع  مواجهات  واندلعت  المكان،  في 
على  لالحتجاج  خرجوا  الذين  الفلسطينيين 
اإلغالق. ومن بين المصابين، إعالميون من 
الذين  قلقيلية،  بمدينة  فلسطين  تلفزيون  طاقم 
حيث  الحدث،  تغطية  على  يعملون  كانوا 
فوجئوا بهجوم المستوطنين عليهم عند مدخل 

البلدة.
إعالم  لـوسائل  شاور  أحمد  الصحفي  وقال 
10 مستوطنين هاجموهم  فلسطينية إن نحو 
بالضرب بالعصي، ورشقوهم بالحجارة، ما 
من  منعوهم  كما  برضوض،  أدى إلصابتهم 
اندلعت مع  التي  المواجهات  مواصلة تغطية 

قوات االحتالل.

حّذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة أمس، االحتالل 
الصهيوني من مغبّة استهداف أي من قادة المقاومة، مؤكدًة 
أن االحتالل سيفتح على نفسه أبواب جهنم، وسيكون الرد 

مزلزاًل وتتعدى ارتداداته حدود فلسطين”.
خالل  رضوان  إسماعيل  حماس  بحركة  القيادي  وقال 
القدس”  بمدينة غزة إن “سيف  مؤتمر صحفي مشترك 
مازال مشرًعا، ولن يغمد إال برحيل االحتالل، مؤكًدا أن 
تهديدات االحتالل لن ترهبنا، ولن توقف مسيرة المقاومة 

والدفاع عن المقدسات.
وشدد على أن ارتكاب االحتالل أي حماقة بحق رئيس 
الحركة بغزة يحي السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة أو 

المقدسات سيفتح عليه أبواب جهنم.
انطلقت  القدس”  إلى أن معركة “سيف  وأشار رضوان 
حي  في  شعبنا  عن  ودفاًعا  واألقصى  القدس  أجل  من 
الشيخ جراح الذين يتعرضون للتهجير القسري، مؤكًدا 
أن المقاومة سّطرت أروع آيات مالحم الصمود والثبات 

واالنتصار وكسرت عنجهية االحتالل.
وأضاف “فرضت المعركة منع التجول في مغتصبة تل 
أبيب ورسخت قواعد اشتباك جديدة؛ أن القصف بالقصف 
للدفاع  مسخرة  المقاومة  إمكانات  كل  وأن  بالدم  والدم 
القدس واألقصى وشعبنا وأكدت على معادلة غزة  عن 

القدس”.
معركة  في  تجّسدت  الوطنية  الوحدة  أن  رضوان  وأكد 
والضفة وغزة  القدس  في  بأبهى صورها  القدس  سيف 
أعادت  أن  إلى  الفًتا  والشتات،  اللجوء  و48 ومخيمات 
معركة “سيف القدس” أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية.
كما بيّن أن هذه المعركة أكدت على وقوف جماهير األمة 
وأحرار العالم مع شعبنا ورفضهم لالحتالل الصهيوني، 
واألمثل  األقصر  هو  المقاومة  خيار  أن  على  وأكدت 

لتحرير فلسطين كل فلسطين.
وشدد على أن “سيف القدس” ما زال مشرعا ولن يغمد إال 
برحيل االحتالل؛ “فالمسجد األقصى والقدس خط أحمر 
دونهما أرواحنا ودماؤنا وكل إمكانات المقاومة مسخرة 

للدفاع عن شعبنا والمقدسات”.
وأضاف “معركة سيف القدس شّكلت عالمة فارقة في 
طبيعة الصراع مع االحتالل الصهيوني، وأحدثت توازن 
الردع معه، ورسخت قواعد اشتباك جديدة، وأكدت على 
معادلة غزة القدس وكانت محطة فاصلة في مسار نضال 

شعبنا وتحقيق االنتصارات الحقيقية عليه”.
المتواصلة  االحتالل  تهديدات  أن  على  رضوان  وشدد 
السنوار  يحيى  المجاهد  األخ  المقاومة  قادة  باغتيال 
والشيخ صالح العاروري وأِي من قادة المقاومة تعكس 

يعيشه  الذي  واإلرباك  والفشل  والعجز  التخبط  حالة 
العدو الصهيوني. وأضاف “القائد السنوار أصبح أيقونة 
للمقاومة في فلسطين وأحد أركان محور القدس؛ فنحذر 
االحتالل من اإلقدام على أي حماقة بحق قادة المقاومة 

أو المقدسات”.
وحّذر االحتالل من مغبة ارتكاب أي حماقة من خالل 
“نطمئن  الحرب(، مضيًفا  أسماها )شهر  التي  مناوراته 
شعبنا بأن فصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم وجهوزية 

تامة للرد على أي عدوان أو عملية اغتيال جبانة”.
الشعب  إن  المقاومة اإلسالمية “حماس”،  وقالت حركة 
الفلسطيني نجح في إحباط محاوالت االحتالل لالستفراد 
بالمسجد األقصى، وأفشل مخططات مستوطنيه، ووقف 
سّدًا منيًعا في مواجهة مخططات تقسيم المسجد زمانيًّا 
بيان صحفي في  ومكانيًّا. وشددت حركة “حماس” في 
الذكرى األولى لمعركة “سيف القدس”، على أن المعركة 

مستمرة و”سيف القدس” لن يُغمد.
الفلسطيني  الشعب  أن  على  “حماس”  حركة  وأكدت 
“سيواصل مسيرة النضال والثورة بكل قّوة وبسالة، في 
معركة مفتوحة لن يُغمد سيفها في وجه االحتالل حتى 
زواله عن أرضه، وتحقيق النصر الحتمي بإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

  حمافظة القد�س تن�سر تقريرا عن االنتهاكات ال�سهيونية �سد “الرباءة” يف فل�سطني

االحتالل اعتقل 71 طفال واأ�شاب الع�شرات يف 
اأفريل املا�ضي

قالت حمافظة القد�س، اإن االحتالل ال�سهيوين ي�ستهدف االأطفال املقد�سيني وميعن يف التنكيل بهم، 

وي�ستهدف مدار�سهم ومناهجهم الدرا�سية واملوؤ�س�سات الراعية حلقوقهم واأطرهم االجتماعية.

 من بني امل�سابني اإعالميون تعر�سوا لالعتداء من طرف م�ستوطنني

ا مبواجهات مع االحتالل  اإ�ضابة اأكرث من 120 فل�ضطينًيّ
�ضمال ال�ضفة

 ف�سائل املقاومة حتذر االحتالل من مغبة ا�ستهداف اأي من قادتها 

“ال�ضعب الفل�ضطيني جنح يف اإحباط حماوالت االحتالل 
لال�ضتفراد باالأق�ضى”

 “فل�ضطينيو اأوروبا” 
ي�ضتعدون الإحياء 

ذكرى النكبة مب�ضرية 
“رايات العودة”

دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا، الجماهير الفلسطينية ومناصري القضية 
في القارة األوروبية، إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى 

74 للنكبة الفلسطينية خالل شهر أيار/ ماي الجاري.
وقال رئيس المؤتمر أمين أبو راشد، أمس: “ننظم هذا العام، بالشراكة 

مع الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية - انتماء، والمؤتمر 
الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمؤسسات والجمعيات العاملة في القارة 

األوروبية، مسيرة لألعالم الفلسطينية ستجوب العديد من العواصم 
األوروبية تحت عنوان رايات العودة”.

وأوضح أبو راشد أن “الهدف من هذه الفعاليات، هو التأكيد على أن 
الفلسطينيين في أوروبا متمسكون بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها 
حق العودة، وأنهم جزء مهم من النضال ودعم الصمود في الداخل 

ومخيمات الشتات”.
وأكد على أهمية إحياء ذكرى النكبة من خالل تعريف الشعوب 

األوروبية بنكبة الشعب الفلسطيني، وتحميل االحتالل اإلسرائيلي 
مسؤولية التهجير وجميع النكبات التي حلت بالفلسطينيين منذ عام 48. 
ومن المقرر أن تنطلق عدة فعاليات، منها مسيرات األعالم الفلسطينية، 

في المدن األوروبية، أيام 13 و14و15 أيار/مايو الجاري.

 “اأونروا” تعلن:
“ قدمنا دفعات لـ 154 عائلة بغزة للمهدمة منازلهم كليا”

قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “أونروا”، إنها 
قامت بتحويل دفعات مالية بقيمة )2.64( مليون دوالر أمريكي 

لحوالي )154( عائلة من قطاع غزة ممن تضررت منازلهم كلياً 
خالل الحرب األخيرة على غزة مايو الماضي.

وأكدت “أونروا “في تصريح أمس، أنها مستمرة بتقديم دفعات 
مالية إلعادة اإلعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة 

البناء حال الحصول على التراخيص الالزمة. وأشارت إلى أن 
العمل جاري على دفع دفعة من بدل اإليجار للفترة من مايو 

حتى أغسطس2022 لما يقارب من )620( من العائالت التي 
تضررت منازلها كليا ونزحت منها خالل الحرب الخيرة على 

القطاع.
وأضافت “ في إطار استمرار جهودنا إلعادة إعمار المنازل التي 

ُهدمت بالكامل خالل صراع مايو 2021، تقوم األونروا حالياً 
بتحويل دفعات مالية جديدة إلعادة اإلعمار في قطاع غزة، والتي 

بلغت قيمتها حوالي 1.45 مليون دوالر أمريكي حتى اآلن 
كدفعات مقدمة لـ 85 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل 

خالل الحرب األخيرة، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار 
منازلهم المدمرة”.

الوكاالت
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من هم أصحاب القراءات العشر ؟ 

ديني

الناس  أجمع  الذين  العشر  القراءات  أصحاب 
 ، عامر  ابن   : هم  بالقبول  قراءتهم  تلقي  على 
وحمزة   ، عمرو  وأبو   ، وعاصم   ، كثير  وابن 
ويعقوب   ، جعفر  وأبو   ، والكسائي   ، ونافع   ،
، وخلف: 1 ـ ابن عامر الشامي : هو عبد هللا 
جليل،  تابعي  عمران،  أبو  اليحصبي  عامر  بن 
إمام أهل الشام في القراءة، ولد سنة 21هـ، أخذ 
بن  والمغيره  الدرداء  أبي  عن  عرضاً  القراءة 
أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان رضي هللا 
عنه، وقيل عرض على عثمان بن عفان نفسه، 
اشتهر  وقد  عشرة.   ثمانية  118هـ  سنة  مات 
برواية قراءته:  هشام بن عمـار السلمي الدمشقي 
هللا  :عبد  ذكوان  وابن    . 245هـ(  ــ  )153هـ 
بن أحمد الدمشقي، أبو عمرو وأبو محمد، شيخ 
سنة  مات  دمشق،  جامع  وإمام  بالشام  اإلقراء 

)242هـ( .
   -2 ابن كثير المكي :  هو عبد هللا بن كثير بن 
المكيين  إمام  الداري،  أبو معبد  المطلب، اإلمام 
45هـ، قرأ على عبد هللا  القراءة، ولد سنة  في 
بن السائب المخزومي، ومجاهد بن جبر، وأخذ 
هللا  صلى  النبي  عن  كعب  بن  أبي  عن  مجاهد 
اشتهر  وقد    . 120هـ  سنة  مات  وسلم،  عليه 
البزي : أحمد بن محمد بن عبد  بالرواية عنه:  
هللا بن القاسم بن أبى بزة )170هـ ــ 250هـ( 
عمر  أبو   ، الرحمن  عبد  بن  محمد   : وقنبل    .
القراء  شيخ  بقنبل  المقلب  المكي،  المخزومي 

بالحجاز )195هـ – 291هـ (. 
أبي  بهدلة  بن  عاصم  هو  الكوفي:   عاصم   3-  
النجود )بفتح النون وضم الجيم( ، جمع عاصم 

بين الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويد، وكان 
زربن  على  قرأ   . بالقرآن  الناس صوتاً  أحسن 
. وكان  السلمي  الرحمن  أبي عبد  حبيش، على 
عاصم شيخ اإلقراء بالكوفة، مات سنة 127هـ 
.  روى عنه:  شعبة بن عياش بن سالم، أبو بكر 
  . 293هـ  سنة  مات   ، الكوفي  األسدي  الحناط 
وحفص : أبو بكر بن سليمان بن المغيره البزاز 

وكان أدق إتقاناً من شعبة، مات سنة 180هـ  .
  -4 أبو عمرو البصري : هو أبو عمرو زبان بن 
العالء البصري ، كان من أعلم الناس بالقراءة 
عن  روى  الدين،  في  وثقة  وأمانة  صدق  مع 
مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس 
عن أبي بن كعب عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، مات سنة 145هـ .  اشتهر بالرواية عنه :  
  الدوري : هو أبو عمر حفص بن عمر المقري 
الضرير، مات سنة 246هـ .    السوسي : صالح 
عن  اليزيدي  عن  روى  شعيب،  أبو  زيادة،  بن 
أبي عمرو، كان ثقة ضابطاً، مات سنة 261هـ .

   -5 حمزة الكوفي : هو حمزة بن حبيب الزيات 
أبو عمارة الكوفي ، قرأ على سليمان بن مهران 
بن  زربن  على  وثاب  بن  يحيى  على  األعمش 
على  طالب  أبي  بن  وعلي  عثمان  على  حبيش 
حمزة  كان    . وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول 
عارفاً  له،  مجوداً  هللا  بكتاب  عالماً  ورعاً 
للحديث، مات سنة  بالفرائض والعربية، حافظاً 
أبو   : خلف      : عنه  بالرواية  اشتهر    . 156هـ 
محمد خلف بن هشام بن طالب بن البزار، مات 
سنة 229هـ .    خالد : أبو عيسى خالد بن خالد 

الصيرفي، مات 220هـ . 

  -6 نافع المدني :  هو نافع بن عبد الرحمن بن 
عن  القراءة  أخذ   ، رويم  أبو  المدني  نعيم  أبي 
أبي جعفر القاري وعن سبعين من التابعين، وهم 
كعب  بن  وأبي  عباس  ابن  هللا  عبد  عن  أخذوا 
وأبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
المنورة،  بالمدينة  إليه رياسة اإلقراء  .  وانتهت 
     : عنه  بالرواية  واشتهر  169هـ،  سنة  مات 
بقالون  ولّقب  النحوي،  موسى  أبو   : قالون   ·
لجودة قراءته، ألن قالون معناه الجيد بالرومية، 
مات سنة 220هـ .    · ورش : عثمان بن سعد 
بياضه  لشدة  ورش  ولقب  سعيد  أبو  المصري 
سنة  مات  بمصر،  اإلقراء  رياسة  إليه  انتهت   .

197هـ.
   -7 الكسائي الكوفي :  هو علي بن حمزة الكسائي 
اإلقراء  رياسة  إليه  انتهت  الحسن  أبو  النحوي، 

بالكوفة بعد حمزة، كان أعلم الناس بالنحو، أخذ 
وعن  مرات،  أربع  حمزة  عن  عرضاً  القراءة 
غيره، مات سنة 189هـ .  اشتهر بالرواية عنه 
:    أبو الحارث : الليث بن خالل المروزي، مات 
أبو عمر حفص بن   : الدوري      . 240هـ  سنة 

عمر الدروي، مات سنة 246هـ.  
القعقاع  بن  يزيد  : هو  المدني  حعفر  أبو   8-  
أخذ  المنزلة،  رفيع  القدر  جليل  تابعي  القاري، 
هريرة،  وأبي  عباس  بن  عبدهللا  عن  القراءة 
عليه  هللا  رسول هللا صلى  عن  كعب  بن  وأبي 
وسلم، مات سنة 130هـ .  اشتهر بالرواية عنه 
أبو موسى عيسى بن وردان الحذاء ، مات سنة 
160هـ، وأبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز، 

مات سنة 170هـ .
   -9 يعقوب البصري : هو أبو محمد بن إسحاق 
البصرة، قرأ على  أهل  إمام  الحضرمي، وكان 
وقرأ  الطويل،  سليمان  بن  ساّلم  المنذر  أبي 
سالم على عاصم وعلى أبي عمرو، مات سنة 
عبد  بن  روح  عنه:  بالرواية  اشتهر    . 205هـ 
المؤمن، )234هـ(، ومحمد بن المتوكل المقلب 

)رويس( )238هـ( . 
  -10 خلف البزار: هو أبو محمد خلف بن هشام 
بن ثعلب بن خلف بن ثعلب، قرأ على سليم عن 
بن خليفة األعشى وعلى  يعقوب  حمزة، وعلى 
أبان  أبي زيد سعيد بن أوس األنصاري وعلى 
229هـ  سنة  مات  عاصم،  عن  وهم  العطار، 
بن  إسحاق  يعقوب  أبو  عنه:  بالرواية  اشتهر    .
عبد  بن  وإدريس  )286هـ(،  الوراق  إبراهيم 

الكريم الحداد البغدادي )292هـ( . 

فضل صيام الست من شوال
يعّد فضل صيام الست من شوال بعد شهر رمضان الفضيل، فرصة 
طاعة  أعتاب  على  الّصائم  يقف  بحيث  الحسنات،  لكسب  مهّمة 
هللا  رسول  سيّدنا  أرشد  رمضان.  صيام  من  فرغ  أن  بعد  أخرى، 
صلّى هللا عليه وسلّم أّمته إلى فضل صيام الست من شوال، وحثّهم 
وسلّم:  عليه  فقال صلّى هللا  األيّام،  هذه  في صيام  ب  يرغِّ بأسلوب 
“َمن صام رمضان ثّم أتبعه سًتا من شوال كان كصيام الدَّهر” رواه 
مسلم وغيره. فَمن صام رمضان وسًتا من شوال كان أجره وثوابه 
كأجر َمن صام السنة كلّها، وذلك ألّن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر 
فيبلغ مجموع  يوًما،  بستين  أشهر وسًتا من شوال  بعشرة  رمضان 

ذلك العام كلّه. 
قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: “صيام شهر رمضان بعشرة 
أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين فذلك صيام السنة” رواه النسائي. أّن 
صيام شوال وشعبان كصالة السنن الّرواتب قبل الّصالة المفروضة 

فإّن  ونقص،  من خلل  الفرض  في  ما حصل  بذلك  فيُكمل  وبعدها، 
الفرائض تكمل بالنّوافل يوم القيامة، وأكثر النّاس في صيامه للفرض 
نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره من األعمال. قيل للعارف باهلل 
إّن قوًما يتعبّدون ويجتهدون في رمضان.  بشر الحافي رحمه هللا: 
فقال: “بئس القوم قوم ال يعرفون هلل حّقًا إاّل في شهر رمضان، إّن 

الّصالح الّذي يتعبّد ويجتهد السنة كلّها”. 
إّن صيام هذه الست بعد رمضان دليل على ُشكر الّصائم لربّه تعالى 
على توفيقه لصيام رمضان، وزيادة في الخير، كما أّن صيامها دليل 
على حّب الّطاعات ورغبة في المواصلة في طريق الّصالحات. وقد 
بإظهار  رمضان  صيام  ِنعمة  بُشكر  عباده  وتعالى  سبحانه  هللا  أمر 
َة  اْلِعدَّ “َولِتُْكِملُوْا  تعالى:  فقال  ُشكره،  أنواع  من  ذلك  وغير  ِذْكره، 
َولِتَُكبُِّروْا هللاَ َعلَى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن” البقرة:185، فَمن جملة 
توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة  لربّه على  العبد  شكر 

ذنوبه أن يصوم له ُشكًرا عقيب ذلك. غير أنَّ الّسادة المالكية كّرهوا 
صيامها في حّق َمن يقتدى به، وَمن يخاف عليه اعتقاد وجوبها إن 

صامها متّصلة برمضان متتابعة ُمظهًرا لها معتقًدا سنّية اتصالها. 
جاء في حاشية اإلمام الدسوقي على الّشرح الكبير: “فيُكره لمقتدى 
برمضان  متّصلة  إن صامها  وجوبها  اعتقاد  عليه  خاف  ولَمن  به، 
متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها”. وأّما عن صيام السّت 
من شوال لَمن عليه قضاء، فاألفضل له أن يقضي ما عليه من األيّام 
قبل أن يتنّفل، ويجوز له أن يقّدم صيام الست على القضاء ألّن قضاء 
رمضان على التّراخي، ويجوز له أن يجَمع بين نية القضاء وصيام 
الست من شوال بشرط أن تكون نية القضاء هي األصل، قال الشيخ 
الدردير في الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل: “وندب تعجيل 
القضاء لما فات من رمضان ألّن المبادرة إلى الّطاعة أولى، وإبراء 

الذّمة من الفرائض أولى من النافلة”.

معجم دار السكة في العالم اإلسالمي الوسيط 
يقع متن كتاب “معجم دار السكة في العالم اإلسالمي الوسيط” في 255 صفحة، وتضمن مقدمة وتمهيدا 
ثم الجزء الخاص بمصطلحات مراحل إنتاج النقود مرتبة هجائيا )من األلف إلى الياء(، وأشار الباحث إلى 
أنه اعتمد في مادته العلمية على أربع مراجع أساسية هي : أبي محمد الحسنبن أحمد الهمداني)من اليمن( 
:الجوهرتين العتيقتين الضائعتين من الصفراء والبيضاء، وكتاب منصور بن بعرة الذهبي الكاملي: كشف 
األسرار العلمية بدار الضرب المصرية، وكتاب أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في 
ضوابط دار السكة، وأخيرا كتاب أبو العباس أحمد وهو كتاب األصداف المنفضة عن علم صنعة الدينار 
والفضة، وأشار في بداية التمهيد إلى إنتاج المستشرقين حول الموضوعات المختلفة في الحياة اإلسالمية. 
كتاب “معجم دار السكة في العالم اإلسالمي الوسيط” )كما يقول مؤلفه محمد الغضبان( رصد أسماء النقود 
والمعادن وطرق ومراحل تصفيتها والمصطلحات التقنية والعلمية المستخدمة وتفسيرها وشرح عملها 
، واعتمد الباحث في جوهر موضوعه على الكتب االربعة المشار لها إلى جانب توضيحات وشروح 

تفصيلية اعتمد فيها على دراسات من الموروث العربي اإلسالمي.
 وأشار إلى بعض التباين في جوانب معينة بين مصادره مثل مكونات ضرب النقود أو طرق تصفية 
كيفية  تمهيده  القطاع. ويشرح في  العاملين في هذا  الموظفين واألعوان من  والفضة ومسميات  الذهب 
والنحاس  والفضة  الذهب  مناجم  وذكر  الشرعية،  وغير  الشرعية  وأوزانها  المعادن  على  الحصول 

أماكن  أما  عديدة،  أولية  مواد  استخدام  عبر  وجالئها  المعادن  تصفية  ويتناول  والبرونز،  والرصاص 
الصهر والجالء فتتم في األفران أو التنور أو األتون أو كوخ اإلخالص، أو الكير…الخ، ثم يشرح طريقة 
بناء األفران وأنوعها حسب المعدن الذي “سيطبخ فيها”، وبعضها أفران دائمة واخرى مؤقتة، أما أدوات 
الطبخ للمعادن فهي كثيرة) صفحة 27( مثل القدر والطبق والمطحن لطحن تراب الذهب المخلوط بالماء 
والزئبق ثم هناك المنفاخ ثم طرق طبع النقود …الخ، ثم يتناول دار ضرب النقود ومراحل السك من 
التعدين إلى الصهر والجالء ثم السك أخيرا ، ويحدد مهمة دار السك في صناعة النقود )دنانير ودراهم 

وفلوس(.
 ثم يشير الكاتب إلى احتكار الدولة إلنتاج النقد في فترات معينة، بعد ذلك يبدأ المعجم من صفحة -45 
251 مرتبا مفرداته أبجديا، ثم شرح كل مفردة، وفي حالة وجود آلة أو أي مفردة لها داللة مادية كان 
يضع صورة )أو رسما لها( مع اإلشارة لمراجع مصطلحاته باختصار في التعريف للمرجع. ثم في نهاية 
الدراسة قام بوضع ثبت )ما يشبه الفهرس( لكل مفردة في المعجم وصفحة ورودها، وقد أورد الكاتب 
المفردات ما كان منها عربيا أو بربريا أو من اللهجات العامة أو مأخوذا من الفارسية، وكان يشير في 
بعض األحيان )بخاصة عند ورود مفردة من اللهجات الشعبية( إلى المجتمع الذي يستخدم هذه المفردة 

الشعبية.
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فيما تم حجز 3.5 كلغ من المخدرات 

 توقيف 7 اأ�شخا�ص تورطوا
 في م�شاجرة ب�شالح ناري 

  
 قام عناصر فرقة مكافحة االتجار غير 
المشروع للمخدرات في عملية شرطية 

نوعية، مكنتهم من توقيف مركبتين سياحيتين 
بحي حملة 03 بواد الشعبة في باتنة، على 
متنهما 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 

25 و 37 عام، ينحدرون من إحدى الواليات 
الجنوبية المجاورة، كانوا بصدد عقد صفقة 

بيع لكمية من المخدرات، حيث عثر بحوزتهم 
على 40 صفيحة بوزن 03 كلغ و 500 

غرام، عبارة عن كيف معالج ليتم تقديمهم 
امام النيابة المحلية.

   كما تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية 
بأمن دائرة بريكة في باتنة، من توقيف 07 
أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 54 

عاما، على خلفية قيامهم بالمشاجرة في 
الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء و سالح 

ناري عبارة عن بندقية صيد تقليدية الصنع.
  العملية جاءت على إثر بالغ تقدم به أحد 

المواطنين لعناصر ذات المصلحة الذين 
تدخلوا في الحين لفض المشاجرة، مع انجاز 
ملفات جزائية ضد السالفي الذكر و تقديمهم 

أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حياة مصباحي

 والية بجاية

 ت�صجل اأثقل ح�صيلة

 32 قتيال و1600 جريح 
في حو�دث مرور خالل �أ�سبوع

لقي 32 شخصا حتفهم وأصيب 1600 
آخرون بجروح في 1241 حادث مرور 

وقعت على مستوى عدة واليات في الفترة 
الممتدة من 1 إلى 7 ماي الجاري، حسب ما 

أوردته أمس، حصيلة للحماية المدنية.
وسجلت مصالح الحماية المدنية أثقل حصيلة 

على مستوى والية بجاية بوفاة خمسة 
أشخاص في مكان الحادث وأصيب 74 

آخرون بجروح تم إسعافهم وتحويلهم إلى 
المراكز االستشفائية وذك على إثر 40 حادث 

مرور .
كما قامت وحدات الحماية بـ 878 تدخل 
سمحت بإخماد 552 حريق منها منزلية 

وصناعية وحرائق مختلفة أهمها في والية 
الجزائر، حيث تم تسجيل 107 تدخل على اثر 

نشوب 60 حريقا.
وفي مجال العمليات المختلفة قامت وحدات 

الحماية بـ 4239 تدخل في نفس الفترة لتغطية 
3787 عملية إسعاف وإنقاذ 404 شخص من 
الخطر. وبخصوص عمليات اإلجالء الصحي 
قامت وحدات الحماية بـ 10392 تدخل حيث 
تم من خاللها إسعاف وإجالء 10082 جريح 

ومريض إلى المستشفيات.
ر. ن

 اإ�صافة اإلى 41 تدخال

 في مجال البيئة

ت�سجيل 1297 مخالفة مرورية 
�سهر �أفريل ببومرد��س

سجلت المصلحة الوالئية لألمن العمومي 
بأمن والية بومرداس 1297 مخالفة مرورية، 
خالل شهر أفريل المنقضي، والذي تزامن مع 

شهر رمضان.
كما تم تحرير129 مخالفة بواسطة جهاز 

الرادار، وهذا من أجل ردع فئة سواق 
المركبات المخالفين لقواعد السرعة القانونية 

في الوسط الحضري، كما تم تسجيل 12 
حادث مروري، خلف 18 جريح وقتيل واحد، 

باإلضافة إلى 101 جنحة مرورية.
ومن جانب أخر تواصل فرق شرطة العمران 

و حماية البيئة، بالمصلحة الوالئية لألمن 
العمومي بأمن والية بومرداس، نشاطاتها 

الردعية ضد المخالفين داخل الوسط 
الحضري، حيث تقوم بمعاينة ورفع جميع 
المخالفات المتعلقة بالبيئة والعمران وكذا 

الصحة العمومية، سعيا للحفاظ على سالمة 
المواطنين وممتلكاتهم، حيث سجلت 41 تدخال 

خالل شهر أفريل المنصرم الذي تزامن مع 
شهر رمضان الفضيل.

وتمثلت التدخالت في 13 في مجاالت 
العمران، 06 تدخالت في مجاالت البيئة، 
الصحة العمومية والمياه، إضافة إلى 22 

تدخل في مجال محاربة التجارة غير 
الشرعية.

ف.م

الغرفة الجزائية العا�صرة 

لمجل�س ق�صاء الجزائر

تاأجيل جل�سة محاكمة 
�سكيب خليل و�لمدير 
�ل�سابق ل�سوناطر�ك 

   أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس 
قضاء الجزائر، أمس، جلسة استئناف 

محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، 
والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، 
محمد مزيان والمتابعين معهم لتاريخ 24 

ماي الجاري.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم ذات 
صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز 
الطبيعي بأرزيو بوالية وهران، منها منح 

امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغالل 
الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع 

والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-
01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 
كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات 
سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات 

أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.
لإلشارة كان القطب الجزائي المتخصص في 

الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة سيدي 
أمحمد قد أصدر في فيفري الفارط بشأن هذه 
القضية حكما غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا  
ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، 

في حق شكيب خليل، فيما ادين محمد مزيان 
بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار 
غرامة نافذة كما أدين نائب الرئيس المدير 
العام السابق لسونطراك فغولي عبد الحفيظ 

بـ 6 سنوات حبس نافذ وغرامة بمليون 
دينار.

 في لقاء مع نظيرتها التركية

كريكو ت�ستعر�س �لتجربة 
�لجز�ئرية في مجال 

�لتكفل بالفئات �له�سة 
   

استعرضت وزيرة التضامن الوطني 
واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، 

مع  وزيرة األسرة والخدمات االجتماعية 
لجمهورية تركيا، دريا يانيك، التجربة 

الجزائرية في مجال التكفل بالفئات الهشة 
كما تطرقت لمجاالت التعاون بين البلدين.

وفي لقاء أجري عن طريق التحاضر المرئي 
مع نظيرتها التركية، أبرزت الوزيرة 

اآلليات التي يعتمدها قطاعها في التكفل 
بالفئات الهشة وال سيما الخاليا الجوارية 
إلى جانب استعراضها استراتيجية التكفل 

بذوي االحتياجات الخاصة من خالل تسهيل 
ولوجهم إلى المحيط المادي والمساعدات 

اإلجتماعية، كما أكدت الوزيرة أن "الجزائر 
خطت خطوات كبيرة بالنسبة لحقوق المرأة، 
وأقرت مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي 

المناصب”.
وصرحت كريكو في هذا االطار أن 

الطرفان اتفقا على "وضع مشروع مذكرة 
تفاهم نظرا للتقارب الواضح بين الثقافتين" 
مشيرة بالمناسبة، إلى أن " اللقاء يأتي في 
إطار تمتين العالقات األخوية بين الجزائر 
وجمهورية تركيا"، واالطالع على "طرق 

التكفل بالفئات الهشة في البلدين”.
وذكرت أن من بين محاور اللقاء أيضا 
"عرض مجاالت تبادل الخبرات فيما 

بين الطرفين والسيما في مجال التكفل 
بكبار السن ودعم االنخراط االجتماعي 

واالقتصادي لهذه الفئة وكذا االهتمام 
بالطفولة ،مشيرة ان بالدنا تتمتع بتجربة 

كبيرة في هذا المجال طبقا لطابعها 
االجتماعي األصيل.

من جانبها أكدت وزيرة األسرة والخدمات 
االجتماعية التركية، استعدادها للتعاون 
في شتى المجاالت وعلى رأسها قطاع 

التضامن والخدمات االجتماعية ، قائلة " 
نحن على أتم االستعداد للمشاركة ومقاسمة 

القدرات الموجودة في البلدين لتحقيق خدمات 
اجتماعية مثلى لمواطنينا".

ع.ط

ع.ط

أوضح رئيس المركز العربي 
اإلفريقي لالستثمار والتطوير، 

أمين بوطالبي، في تصريح 
لوكالة األنباء الجزائرية، أن 
هذه الطبعة التي تنظم تحت 

شعار "افريقيا المستقبل"، 
ستتميز بمشاركة "مهمة" لوفود 

األعمال التي ستأتي من 35 
دولة، وباألخص من القارة 

اإلفريقية، وكذا ممثلي هيئات 
الدعم المالي على المستوى 

القاري والجهوي.
ومن بين الهيئات التي ستكون 
ممثلة في هذه التظاهرة، يوجد 

االتحاد االفريقي، وجامعة الدول العربية، 
والبنك االفريقي لالستيراد والتصدير، والهيئة 
العربية لالستثمار واالنماء الزراعي، والغرفة 

االسالمية للتجارة والصناعة والزراعة.
وعالوة عن المتعاملين األفارقة وممثلي 

الهيئات القارية، يشارك في الملتقى متعاملون 
وممثلو هيئات استثمارية من دول أوروبية 

واسيوية وأمريكية مهتمة بالسوق االفريقية، 
على غرار سويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا 

واسبانيا والصين وروسيا وباكستان والمكسيك.
وتسمح هذه المشاركة القوية من مختلف 
القارات بترسيم الجزائر كبوابة تجارية 

إلفريقيا، يؤكد بوطالبي، الذي أكد بأن الملتقى 
سيعمل على تعريفهم بأهمية المنطقة القارية 
الحرة ومزاياها وأدوات عملها ودورها في 

تنشيط المبادالت التجارية، السيما في مرحلة 
ما بعد جائحة كوفيد-19.

كما ستكون التظاهرة فرصة سانحة للجزائر 
من أجل ابراز قدراتها التصديرية خارج قطاع 

المحروقات، يضيف رئيس المركز العربي 
اإلفريقي لالستثمار والتطوير، المتخصص 
في مجال االستشارات والتكوين في مجال 

األعمال.
وفي إطار التظاهرة، سيتم تنظيم معرض 

بمشاركة 80 عارضا في عدة تخصصات من 

بينها الصناعة والمناجم والنسيج 
والبناء والصناعة التقليدية، يضيف 
بوطالبي، كما سيتم ضمن فعاليات 
هذا الملتقى تنظيم لقاءات تكوينية، 
ولقاءات أعمال ثنائية، ولقاءات مع 

مسؤولي هيئات افريقية، إضافة 
إلى تنظيم زيارات ميدانية للوفود 
المشاركة إلى مشاريع استثمارية 

جزائرية.
وفي هذا الصدد، تمت برمجة 

زيارات إلى 17 مصنع جزائري 
في عدة واليات، خالل االيام 

المقبلة، للتعرف عن قرب على 
االمكانيات االقتصادية الحقيقية 

للبالد، يضيف بوطالبي.
ومن خالل هذا الملتقى، يسعى 
المنظمون إلى رفع "تحدي توفير المعلومة 
االقتصادية"، من خالل تسليط الضوء على 

مختلف القدرات التي تزخر بها القارة والفرص 
االستثمارية الواعدة التي تتيحها، السيما في 
هذا الظرف االقتصادي المتميز، وفي ظل 
دخول اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر 

اإلفريقية حيز الخدمة.
وينتظر أن يتم أيضا التوقيع على "العديد 

من االتفاقيات" خالل هذا اللقاء، تخص عدة 
مجاالت، من بينها صناعات الحديد والصلب، 

والمناجم، وتصدير االسمنت والكوابل 
الكهربائية، حسبما أفاد به بوطالبي.

أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, 
أمس, العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية 

القطب الجزائي المتخصص في مكافحة 
الجرائم المالية واالقتصادية, في حق 

الوزيرين األولين األسبقين أحمد أويحيى 
وعبد المالك سالل, والمتابعين بتهم ذات صلة 

بالفساد في قضية "جي بي فارما«.
وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي 

المتخصص في محاكمة الجرائم المالية 
واالقتصادية بمحكمة سيدي امحمد, قد التمس 

في جلسة نوفمبر 2020 عقوبة 10 سنوات 
سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق 
كل من أويحيى وسالل لمتابعتهما بتهم منح 

امتيازات غير مبررة لمجمع "كوندور" 
وفروعه, منها تسهيالت إلنجاز مصنع 

لألدوية "جي بي فارما" ومنحه تسهيالت 
اعتبرت غير قانونية.

وتقرر استئناف محاكمة الوزيرين األسبقين 
أويحيى و سالل في هذه القضية على 

مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس 

قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد 

في شهر فيفري 2021, األحكام االبتدائية 
الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية 

التي أدين فيها أويحيى وسالل بخمس 
سنوات حبسا نافذا. ومن المقرر أن ينطق 
المجلس باألحكام الصادرة في هذه القضية 

في جلسة يوم 24 مايو, حسبما أفاد به 
قاضي الجلسة.

ف. م

بم�صاركة اأزيد من 650 متعامل اقت�صادي جزائري واأجنبي

 �لجز�ئر تحت�سن ملتقى
 �إفريقيا لال�ستثمار و�لتجارة

�صتنعقد الطبعة الثامنة من ملتقى اإفريقيا لال�صتثمار والتجارة، بالجزائر العا�صمة 

يومي الأربعاء والخمي�س المقبلين، بم�صاركة اأزيد من 650 متعامل اقت�صادي 

جزائري واأجنبي، ح�صبما اأفاد به منظمو هذه التظاهرة.

في ق�صية "جي بي فارما«

تاأييد �لتما�سات وكيل جمهورية محكمة �سيدي �أمحمد في حق �أويحيى و �سالل

طورت من قبل مهند�صي الموؤ�ص�صة وتندرج في اإطار الرقمنة وتح�صين الخدمات

"�إيتوز�" تطلق نظام بطاقات �ال�ستر�ك 
غير �لتالم�سية �لقابلة لل�سحن

 أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه  الحضري 
لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها )ايتوزا(، في بيان لها 

أمس، عن انطالق نظام بطاقات االشتراك غير التالمسية القابلة 
إلعادة الشحن، تم تطويرها من قبل مهندسي المؤسسة.

وأفاد بيان المؤسسة بأنه في إطار التطوير، 
الرقمنة و تحسين الخدمات المقدمة 
لمستخدمي حافالتها، تعلم المؤسسة 

العمومية "إيتوزا" زبائنها بـ "انطالق نظام  
بطاقات االشتراك غير التالمسية قابلة 
إلعادة الشحن"، مؤكدا بأن هذا التطبيق 
الذي يتيح القراءة السريعة للبيانات مما 

يسمح بتوفير الوقت للمستخدمين، "قد تم  
تطويره من قبل مهندسي المؤسسة«.           

وبهذا الصدد، تدعو المؤسسة الراغبين 
في اقتناء بطاقات االشتراك غير  

التالمسيه أو تجديد اشتراكاتهم بالنظام 
الجديد للتقرب من نقاط البيع المعتادة  
والمتمثلة في الوكالة التجارية الكائن 
مقرها بـ21 شارع ألفريد دي ميسي 

بلوزداد  وكشك محطة أول ماي وكشك 
بن عكنون وكشك محطة ساحة الشهداء 
والمدرج الميكانيكي المتواجد في شارع 

محمد الخامس.
كما أشارت "إيتوزا" إلى أنه يمكن قريبا 
الحصول على هذه البطاقة الجديدة غير  التالمسيه من نقطة 

البيع المتواجدة في محطة الحراش.
ف. م
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