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بعد مرور قرابة ثمانية عقود من تغا�سي ونكران الطرف الفرن�سي لها

مجازر 8 ماي 1945.. جرائم �سد االإن�سانية ال ت�سقط بالتقادم

مجلة الجي�ش تحذر من موؤامرات لإحباط 

م�سروع الجزائر الطموح، وتوؤكد:

على ال�سباب الجزائري ك�ســب
 " معركة الوعي" و�سدالطريق 

اأمــام المترب�سيــن بالبـــالد
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فيما تنطلق الأ�سبوع المقبل البكالوريا البي�ساء

�سحب ا�ستدعاءات "الباك" و"البيام" بداية من "الغد"
 مع اإقتراب مو�سم العطل 

وتزامنه مع مو�سم الحج

 توقعــــات بارتفــــاع 
اأ�سعــــار "الدوفيــــز" 

منتخب اأوروغواي يطلب برمجة لقاء ودي 

�سد محاربي ال�سحراء في جوان

 الفيفــــا تــــرف�ض اإعــــادة 
 مواجهـــــة الخ�سر للكاميرون 
وتطــــوي المــــلف ر�سميــــا
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 "اأوبك بلو�ش" تقرر زيادات 
�سهرية بـ 432 األف برميل يوميا �سهر جوان

"النفط الجزائري" يقفز 
اإلى 116 دوالر للبرميل

بعد مو�سمين متتاليين من الخ�سائر والجمود 

2022 ..هل �سيكون مو�سم 
"�سحوة" ال�سياحة الجزائرية ؟



الحــدث2 اإلثنين 09 ماي
 2022 المـوافق  

لـ 08 شوال 1443 ه  

قالت مجلة الجيش في افتتاحية عددها 
لشهر ماي الجاري، إن "التحديات 

المختلفة التي تواجهها الجزائر حاليا 
وستواجهها مستقبال هي من فرض 
شروع القيادة العليا للجيش الوطني 

الشعبي، بتوجيه سديد من قبل 
رئيس الجمهورية في تنفيذ برنامج 
واسع لعصرنة وتجديد قدرات قوام 

المعركة للجيش الوطني الشعبي 
وتجسيده على ارض الواقع، بغرض 

بلوغ الكفاءة على كافة المستويات 
ومن ثم الجاهزية العملياتية"، محذرة 
مما اسمته المؤامرات والدسائس التي 

تستهدف إحباط المشروع األصيل 
والطموح الدولة الجزائرية، لتضيف 
أن "المتربصين ومرضى النفوس، 

وصل بهم األمر حد االستغالل 
الخبيث لمواقع وسائط التواصل 

االجتماعي ومن خاللها االستثمار في 
أحداث معزولة وتهويلها واالسترسال 
في نقاشات عقيمة والخوض في لغو 

عبثي، يُراد به تأجيج النعرات بين 
أبناء الوطن الواحد، وفسح المجال 

إلثارة الرأي العام الوطني وتهييجه، 
عبر الترويج ألخبار كاذبة ومغرضة 

بين أبناء الشعب الواحد، من شأنها 
المساس باألمن والنظام العام. من 

أجل زرع بذور الفرقة وإدامة 
مسببات التخلف، وإشعال فئات 

المجتمع بعضها ببعض، وتفتيت 
مكوناته، بل وتفجيره من الداخل، 
ليسهل التغلغل فيه وتزداد قابليته 

للتهجين واالحتواء."
وفي هذا الشق، طمأنت مجلة 

الجيش بأم الجزائر ستبقى عصية 
على هؤالء المتربصين، حين 

أكدت أنه "وما من شك أن هذا 
المسعى الطموح يُتيح تحقيق 

النتائج المرجوة، التي تم التخطيط 
لها بعناية فائقة ضمن برامج 

التحضير القتالي، حتى تبقى بالدنا 
مهابة الجانب عصية على األعداء 
والخونة الذين يحاولون عبثا، كما 
في كل مرة، النيل منها عبر طرق 
ملتوية ومخططات دنيئة، بما فيها 
محاولة بث الفوضى وزرع الفتنة 

بين أوساط المجتمع."
وركزت المجلة في طرحها على فئة 

الشباب الذين دعتهم إلى كسب ما 
أسمته معركة الوعي، حين قالت "إن 

المعركة الحقيقية التي يتعين على 
شبابنا الظفر بها اليوم هي أساسا 

معركة وعـي، تستخدم فيها أسلحة 
مستحدثة وغير تقليدية وتتخذ في 

الفضاء االفتراضي مسرحا لها، في 
محاولة للتالعب بأفكار الشباب والزج 
بهم في أتـون الفوضى واالضطربات، 
في عمل مشين يغض الطرف ويخفي 
اإليجابيات واالنجازات المحققة بينما 

في المقابل يضخم النقائص ويهول في 
سرد األنباء".

وعادت المجلة إلى المناسبة، 
وهي إحيار اليوم الوطني للذاركة 
المصادف للثامن من ماي، حين 

أوضحت أن "تحديات األمة 
الجزائرية تستدعي التحلي بروح 

الوحدة بين مختلف شرائح الشعب 
الجزائري واالنسجام والتالحم 

بين صفوفه، ووضع الثقة كاملة 
في مؤسسات الدولة، فالكل يدرك 
أن تاريخ بالدنا تخلله العديد من 
األزمات والمحن ومر بفترات 

صعبة تعرض الشعب الجزائري 
عبرها ألبشع صور األجرام 
المقترفة في حقه طيلة فترة 

االحتالل الفرنسي وعانى بعد ذلك 
بجلد وصبر شديدين من ويالت 

اإلرهاب الهمجي، وسجل الشعب 
الجزائري خالل هذه المحن اسمه 

في سجل التاريخ بفضل روح 
التضحية ونكران الذات التي 

يتحلى بها أفراده، واليوم ستنتصر 
الجزائر -كما عودتنا- على كل 

الخونة والمتربصين".

�إميان. �س

جملة اجلي�ش حتذر من م�ؤامرات لإحباط م�شروع اجلزائر الطم�ح، وت�ؤكد:

على ال�سباب اجلزائري ك�سب معركة الوعي 
و�سد الطريق اأمام املرتب�سني بالبالد

دعت جملة اجلي�ش يف عددها الأخري، ال�شباب اجلزائري، على ك�شب ما اأ�شمته معركة ال�عي لل�قف 

يف وجه امل�ؤامرات والد�شائ�ش التي ت�شتهدف اإحباط امل�شروع الأ�شيل والطم�ح الدولة اجلزائرية، 

وقالت يف افتتاحيتها اإن هذه املعركة تتخذ من الف�شاء الفرتا�شي م�شرحا لها وحتاول التالعب 

باأفكار ال�شباب للزج بهم يف الف��شى.

أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي، أمس، بالقاعدة الجوية لعين وسارة 
النهائي  التدريب  على  األولى،  العسكرية  بالناحية 
العسكري،  باالستعراض  المتعلق  الجوي  للعرض 
بالذكرى  االحتفاء  إطار  في  تنظيمه،  المقرر 
المظلي  للقفز  تمرين  وتنفيذ  االستقالل،  لعيد  الستين 
الوطني  الفريق  أعضاء  نفذه  والذي  الرياضي، 

العسكري رجال وسيدات في هذا االختصاص.
القوات  قائد  قدمه  عرض  وبعد  المستهل،  وفي 
الفريق  قام  الجوي،  العرض  فكرة  تضمن  الجوية، 
يتابع  أن  قبل  المشاركة،  الجوية  التشكيالت  بتفتيش 
الذي  الجوي  للعرض  النهائي  التدريب  الحضور 
العالية،  بالدقة  أبدع فيه طيارونا، من خالل تحليهم 
واحترام المسافات، والتنسيق التام بين مختلف أنواع 
الطائرات، في تكوين األشكال الجوية االستعراضية، 
في  الفائقة،  وقدرتهم  العالية،  كفاءتهم  عن  ينم  مما 
التكنولوجيا  ذات  الحديثة،  الطائرات  في  التحكم 

المتقدمة.
وقائد  الجوية  القوات  قائد  ورفقة  المكان  وبعين 
كثب  الفريق عن  تابع  األولى،  العسكرية  الناحية 
التام،  بالنجاح  ُكلل  الذي  التمرين،  مجريات 
األكاديمية  من  وشبالت  طالبات  بحضور  وذلك 

بالبليدة  األمة  أشبال  ومدرسة  لشرشال  العسكرية 
بالناحية العسكرية األولى.

متنوعة،  عروض  تقديم  التمرين  وعرف  هذا 
تضمنت تمرين قفز تكتيكي نفذته رياضيات الفريق 
باإلضافة  سيدات،  المظلي  للقفز  العسكري  الوطني 
وقفز  وسيدات(  )رجال  مختلط  رياضي  قفز  إلى 
المظالت،  لطي  عروض  تخللتها  الدقيق،  للهبوط 
وتنسيق  باحترافية  تنفيذها  تم  التي  العروض  وهي 
عالي المستوى، تعكس التحضير والتدريب الجيدين 

للفريق.
في نهاية التمرين، التقى الفريق باألطقم المشاركة في 
العرض الجوي وبأعضاء الفريق الوطني العسكري 
للمستويات  ارتياحه  عن  عبر  حيث  المظلي،  للقفز 
و  الجميع،  قبل  من  المبلوغة  المتقدمة  التحضيرية 
تنفيذهم  بلغها طيارونا خالل  التي  باالحترافية  أشاد 

للتدريب النهائي للعرض الجوي  :
والتنويه  اإلشادة  أود  الجوي،  للعرض  فبالنسبة   "
باالحترافية العالية التي تحلى بها طيارونا، من خالل 
المسافات، والتنسيق  العالية، واحترام  بالدقة  تحليهم 
التام بين مختلف أنواع الطائرات، في تكوين األشكال 
الجوية االستعراضية، مما ينم عن كفاءتهم العالية، 
الحديثة،  الطائرات  في  التحكم  في  الفائقة،  وقدرتهم 

ذات التكنولوجيا المتقدمة.".
الفريق حرص على التأكيد على تقديره ومساندته 
المرأة  تُقدمها  التي  المخلصة،  للجهود  الصادقة 
مختلف  في  الشعبي،  الوطني  الجيش  في صفوف 
هنأ  كما  العسكرية  المهنة  وتخصصات  مجاالت 
الرياضيات واألطقم التدريبية على النجاح الكامل 
أخرى من  ثمرة  يُعد  الذي  التمرين،  هذا  تنفيذ  في 
للجيش  العليا  القيادة  توليها  التي  الرعاية،  ثمار 
صفوف  في  العاملة  للمرأة  الشعبي،  الوطني 

المؤسسة العسكرية:
"وبهذه المناسبة، أود أن أهنئ كل الرياضيات، ومن 
والمشرفين،  والمسؤولين  التدريبية  األطقم  خاللهن 
على النجاح الكامل في تنفيذ هذا التمرين، الذي يُعد 
القيادة  توليها  التي  الرعاية،  ثمار  من  أخرى  ثمرة 
الوطني  الجيش  صفوف  في  العاملة  للمرأة  العليا، 
الشعبي، تجسيدا لمبدأ المساواة بين مستخدميها، من 
وتحقيقا  والواجبات،  الحقوق  في  والنساء،  الرجال 
للمكتسبات، التي كفلها لها التعديل الدستوري األخير، 
الذي بادر به رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات 
الشعب  وزكاه  الوطني،  الدفاع  وزير  المسلحة، 

الجزائري، خالل استفتاء الفاتح نوفمبر 2020".
ع.ط

بعد مرور قرابة ثمانية عق�د من تغا�شي 

ونكران الطرف الفرن�شي لها

بعد مرور قرابة ثمانية عقود من 
تغا�سي ونكران الطرف الفرن�سي لها

أحيت الجزائر يوم األحد اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 
ال77 لمجازر الثامن مايو 1945، والتي يؤكد المؤرخون أنها 

واحدة من أفظع الجرائم ضد اإلنسانية وضد القيم الحضارية التي 
ال تسقط بالتقادم رغم المحاوالت المتكررة لطمسها.

وبعد قرابة ثمانية عقود من تغاضي ونكران الطرف الفرنسي لهذه 
الجرائم التي يصفها الحقوقيون "حرب إبادة جماعية حقيقية تدخل 
في خانة الجرائم ضد اإلنسانية"، فإن الجزائر الجديدة جعلت من 
الحفاظ على الذاكرة الوطنية والدفاع عنها "واجبا وطنيا مقدسا" 

مثلما شدد عليه مرارا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
الذي أقر قبل عامين يوم الثامن مايو من كل سنة "يوما وطنيا 
للذاكرة"، وأكد خاللها أن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغاالت 

الجزائر الجديدة وانشغاالت شبابها ولن نفرط فيه أبدا في عالقاتنا 
الخارجية".

وعلى هذا األساس، فإن عالقة الجزائر بفرنسا أضحت تخضع 
لرؤية متجددة تنطلق من مبدأ احترام السيادة وتوازن المصالح 
التي يتقاسمها البلدان فيما يتعلق بالذاكرة وبالعالقات اإلنسانية 

والمشاورات السياسية واالستشراف االستراتيجي والتعاون 
االقتصادي، حسب ما جاء في رسالة التهنئة التي بعث بها مؤخرا 

رئيس الجمهورية إلى السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة 
انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وتواصل الدولة الجزائرية بذل الجهود على كافة المستويات بهدف 
حماية ذاكرة األمة، وقد تجلى ذلك في التعديل الدستوري الذي أكد 
على تكريس بيان أول نوفمبر 1954 و على احترام رموز الثورة 

التحريرية وترقية كتابة التاريخ الوطني وتعليمه للناشئة.
وفي رسالة بمناسبة إحياء ذكرى مجازر الثامن من ماي العام 

الماضي، قال الرئيس تبون إن "الرسالة المقدسة التي ورثناها عن 
شهدائنا الذين عبدوا بدمائهم الزكية طريق الحرية، رسالة ثقيلة 

تتطلب منا رص الصفوف والتوجه جميعا نحو المستقبل"، مبرزا 
أن ذلك "ال يتأتى إال بالتمسك بتلك القيم النبيلة والمثل العليا التي 

كرسها نضال شعبنا على مر السنين والعصور".
ومن أبرز تلك القيم، نكران الذات والتضحية بالنفس والنفيس في 
سبيل الوطن، حيث يجمع المؤرخون على أن مجازر الـ 8 ماي 
1945 شكلت منعرجا حاسما في تغيير فكر المقاومة الجزائرية 

وأسست لتوجه جديد قائم على قاعدة ما أخذ بالقوة ال يسترجع إال 
بالقوة، كما كشفت الوعود الكاذبة التي قطعتها فرنسا االستعمارية 

للشعب الجزائري بغية استعطافه خالل الحرب العالمية الثانية.
ففي الوقت الذي كان الفرنسيون يحتفلون بانتصار الحلفاء على 
ألمانيا النازية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، خرج عشرات 

اآلالف من الجزائريين إلى الشوارع بكل من سطيف وقالمة 
وخراطة وكذا في مدن أخرى من الوطن، استجابة لنداء تنظيم 

مسيرة سلمية من أجل استقالل الجزائر، غير أن رد فعل اإلدارة 
االستعمارية كان شرسا وعنيفا بحيث أنها أطلقت موجة من القمع 

الدامي ضد متظاهرين عزل راح ضحيتها أزيد من 45 ألف 
جزائري.

فخالل أسابيع عدة استعملت القوات االستعمارية وميليشياتها كل 
أنواع العنف مع عمليات تقتيل مكثفة لم تستثن ال األطفال وال 

النساء وال الشيوخ، وتم قتل أشخاص عزل رميا بالرصاص وتم 
نقل آخرين على متن شاحنات لرميهم في المنحدرات فيما تم 

نقل آخرين خارج المدن لقتلهم وبعدها تم حرق جثثهم في خنادق 
مشتركة. وإلخفاء جريمته الشنعاء، استعمل الجيش الفرنسي أفران 

الجير للتخلص من جثث الضحايا، غير أن هذه األفران ظلت 
شاهدة على واحدة من أفظع األعمال اإلجرامية في التاريخ.

ويبقى إلى اليوم تقرير لجنة تحقيق "توبير" المصدر المهم الوحيد 
حول حقيقة ما جرى خالل هذه المجازر، رغم أن محرري التقرير 

تأسفوا لعدم تمكن اللجنة من االضطالع بمهمتها بشكل فعلي، 
حيث لم تتم معرفة سوى جزء من الحقيقة التاريخية بالنظر إلى 

العراقيل التي واجهتها لجنة التحقيق الرسمية التي نصبت من قبل 
الجنرال شارل ديغول بقيادة جنرال الدرك بول توبير أثناء تنقله 

إلى الجزائر.
فبعد أن بقي لمدة طويلة طي النسيان، تم قبل بضع سنوات الكشف 

عن مضمون تقرير لجنة توبير حول هذه األحداث، كتب مقدمته 
المؤرخ جان بيار بيرولو. ويؤكد التقرير أن اللجنة قد خلصت 

إلى أن العديد من المظاهرات قد جرت في الجزائر ما بين 1 و 8 
ماي وطغى على جميعها الدافع السياسي، حيث طالب المتظاهرون 

بإطالق سراح مصالي الحاج واستقالل الجزائر.
وقد اعتبر كل من المثقفين الفرنسيين فرانسوا جيز وجيل 

مونسيرون وفابريس ريسيبوتي وآالن روتشيو، في مقال مشترك 
أن "مغامرة فرنسا االستعمارية أفضت إلى غزوات وقمع إجرامي 

على نطاق واسع تشكل انتهاكا صارخا للقيم"، مضيفين أن 
السلطات العليا للدولة الفرنسية "الزال لديها الكثير من األمور 
لتقولها من أجل االعتراف مثال بمجازر مايو ويونيو 1945 

بالجزائر".
إ.س

اأ�شاد بالحرتافية العالية التي حتلى بها الطيارون 

الفريق �سنقريحة ي�سرف على تنفيذ مترين للقفز املظلي الريا�سي

اجلزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف حمطة لرفع املياه بقناة ال�سوي�س مب�سر
أول  استهدف،  الذي  اإلرهابي  الهجوم  العبارات"  "بأشد  الجزائر  أدانت 
أمس، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
المسلحة  القوات  في صفوف  والجرحى  الوفيات  عديد  عن  أسفر  الذي  و 
المصرية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 

بالخارج.
البيان أن "الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي الذي  وجاء في 
استهدف، اليوم السبت 7 ماي 2022، محطة لرفع المياه بقناة السويس في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة، مسفرا عن عديد الوفيات والجرحى في 

صفوف القوات المسلحة المصرية".
الضحايا  لعائالت  التعازي  بأخلص  تتقدم  إذ  الجزائر  "أن  البيان  وأضاف 

وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تعرب عن تضامنها التام مع جمهورية 
لجهود  الكامل  دعمها  تؤكد  كما  وشعبا  حكومة  الشقيقة  العربية  مصر 

السلطات المصرية الرامية لمكافحة االرهاب".
كما جددت الجزائر "دعوتها لتعزيز آليات مكافحة االرهاب على المستويين 
اإلقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه اآلفة التي 
تهدد السلم واألمن الدوليين، فضال عن عرقلة جهود التنمية االقتصادية"، 
حسب البيان. وكان الجيش المصري أعلن اليوم، عن مقتل 11 من جنوده 
بينهم ضابط إثر هجوم شنته مجموعة من العناصر االرهابية، على إحدى 

نقاط رفع المياه غرب سيناء.
ع.ط



وعلى مستوى أكثر من وزارة بدأت 
منذ أشهر التحضيرات لموسم السياحة 

واإلصطياف من أجل ضبط كافة شروط 
إنجاح هذا الموسم الذي ينطلق عادة مع 

بداية شهر جوان حيث تم عقد العديد من 
اللقاءات على مستوى وزارة السياحة 

والعمل العائلي مع مدراء السياحة عبر 
الوطن في حين ُعقدت لقاءات أيضا 
على مستوى وزارة النقل من أجل 

ضبط مخطط النقل خالل هذا الموسم 
وتم إعطاء تعليمات على أعلى مستوى 

من أجل التكفل األمثل بالسياح الوطنيين 
واألجانب مع ضرورة تفعيل وتقوية 
أداء ودور المؤسسات تحت الوصاية 

والمديريات التنفيذية إلحداث قفزة نوعية  
في جميع مضامين السياحة، هذا ويشار 

أن الموسم الحالي سيكون أول موسم 
سياحة واصطياف دون قيود بعد موسمين 
متتاليين تسببت فيهما األزمة الصحية في 

إحداث جمود كبير في القطاع السياحي 
وغلق لفنادق ومنتجعات وشواطئ ما دفع 

بأالف الوكاالت السياحة نحو اإلفالس 
هذه الوكاالت تراهن على غرار مختلف 

الفاعلين في القطاع وحتي الوزارات 
الوصية على هذا الموسم لتعويض 

الخسائر وإلحداث الديناميكية التي يعول 
عليها في قطاع تم وضعه كأحد محركات 

وركائز اإلقالع االقتصادي المنشود.
• هذه خطة وزارة السياحة 

إلنجاح الموسم 
وعلى مستوى وزارة السياحة أعطى 

وزير القطاع منذ فترة تعليمات لإلسراع 
في عملية المزايدة لمنح حق االمتياز 

الستغالل الشواطئ مع تشجيع محترفي 
المهنة السياحية وكذا المؤسسات الناشئة 

والشباب في مجال تسيير واستغالل 
الشواطئ على أن تشمل هذه العملية 

أكبر عدد من الشواطئ المفتوحة 
للسباحة.  وسيتم إخضاع المتحصلين 

على حق امتياز استغالل الشواطئ 
إلشعار مسبق بضرورة عدم احتالل 

الفضاءات الموجهة للمصطافين وإلزامهم 
باحترام بنود دفتر الشروط واالتفاقية 

المبرمة، وبخصوص واليات الجنوب 
والمناطق الداخلية تم إسداء تعليمات 

بتنظيم رحالت نحو الواليات الشمالية 
لفائدة الشباب والجمعيات والدواوين 

السياحية مع "إعطاء األهمية القصوى 
للجانب اإلعالمي والترويجي والحرص 

على حسن االستقبال السياحي للزوار 
والمصطافين". بالمقابل سيعمل 

المسؤولون على القطاع السياحي على 
تجسيد المخطط الترويجي المسطر لكل 
والية ساحلية وتعزيز العمل التشاركي 

والتفاعلي مع كل القطاعات المعنية 
ومختلف المتعاملين والفاعلين في 

القطاع. إلى جانب ذلك من المنتظر 
أن يكون هناك تنويع في العروض 

السياحية المقدمة خالل موسم االصطياف 
المقبل وتفعيل دور الجمعيات السياحية 

والوكاالت السياحية واشراك حرفيي 
الواليات الجنوبية والهضاب العليا في 

المعارض المنظمة على مستوى الواليات 
الساحلية وكذا ايالء عناية خاصة لفئة 

ذوي االحتياجات الخاصة والطفولة في 
كل االنشطة المرتبطة بموسم االصطياف 

وكذا على مستوى المؤسسات السياحية 
والفندقية العمومية والخاصة.

• تسهيالت في النقل الجوي 
ومخططات نقل أكثر مرونة 

من جهة أخرى تم عقد العديد من 
االجتماعات على مستوى وزارة النقل 

من أجل العمل على وضع تسهيالت 
النقل الجوي استعدادا لموسم االصطياف 

الذي يشهد حركية هامة للمسافرين من 
و إلى الجزائر. وقد أمر وزير النقل 

شخصيا جميع األعضاء ومن مختلف 
القطاعات المعنية، إلى وضع اإلمكانيات 
المادية والبشرية الالزمة، وكذا التنسيق 

المتواصل إلنجاح موسم اإلصطياف 
2022. كما شدد على ضرورة التكفل 
الجيد بالمسافرين، عبر توفير خدمات 

ترقى إلى تطلعات المواطنين، عن 
طريق وضع إستراتيجية وورقة طريق 

مضبوطة،  وذلك من خالل إضفاء مرونة 
أكثر في نظم ومخططات معالجة ومراقبة 
حركية األشخاص و األمتعة، وتقليص مدة 

االنتظار، وتوفير جميع شروط الراحة.
• "السياحة بالتخييم" جدد 

موسم 2022
بالمقابل يجري حاليا التنسيق بين وزارة 

السياحة ووزارة الداخلية ومختلف 
السلطات المحلية من أجل العودة بقوة 

لنمط السياحة بالتخييم حيث من المنتظر 
أن تكون المخيمات العائلية "السمة 

األبرز" لموسم اإلصطياف الحالي، بعد 
غيابها خالل موسمين كاملين بسبب 

جائحة فيروس كورونا وقد تم االتفاق 
مع والة المناطق الساحلية عبر الوطن 

على تقديم كل التسهيالت إلنجاز وإعادة 
بعث هذه المخيمات العائلية خالل 

موسم اإلصطياف القادم، والمميز في 
المخيمات العائلية كونها صديقة للبيئة 

ومنجزة بأدوات خفيفة وأسعار خدماتها 
مقبولة وفي متناول كل العائالت 

الجزائرية. وبالنظر لخصوصية موسم 
اإلصطياف الذي يأتي بعد عودة الحركية 

السياحية، اتفقت وزارة السياحة مع 
الوالة بالمناطق الساحلية على منح 

رخص اإلستغالل عن طريق االمتياز 
ألجزاء من الشواطئ للمتعاملين 

المحترفين في المجال السياحي و 
ألصحاب المخيمات و الفنادق والوكاالت 
السياحية. وبالموازاة مع ذلك، تم  تكليف 
لجنة وزارية مشتركة تضم عدة قطاعات 

من أجل دراسة و النظر في سبل تهيئة 
و توسيع طاقات استيعاب المخيمات 

العائلية من أجل خلق جو من التعايش 
و الحميمية بينها و تعويض النقص 

المسجل في إيواء السياح و المصطافين 
عبر الواليات الساحلية.

• عروض وتخفيضات 
لتشجيع أنماط سياحية 

"بديلة"
وألنه ال يمكن حصر موسم االصطياف 
في الواليات الشمالية فقط وإنما يخص 
األنواع السياحية األخرى مثل السياحة 

الغابية والجبلية والحموية وسياحة 
المغامرة فأن الوزارة الوصية ستعمل 

خالل موسم اإلصطياف هذا من خالل 
مديريات ودواوين السياحة وبالتنسيق مع 
الوكاالت السياحية الخاصة على تشجيع 

أنماط سياحية بديلة عن السياحة الشاطئية 
لصالح الواليات الداخلية والجنوبية 

حيث كشف مصدر من وزارة السياحة 
لـ"الرائد" أنه يجري حاليا االتفاق مع 
عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية 
والحمامات المعدنية وهياكل السياحية 
في واليات داخلية وجنوبية من اجل 

وضع عروض وتخفيضات خالل موسم 
اإلصطياف المقبل لرحالت سياحية 

وعطل لوجهات غير تقليدية عل موسم 
االصطياف على غرار المرتفعات الجبلية 
في واليات الشرق والغرب وأيضا مناطق 

صحراوية ومناطق للتخييم وغابات 
معروفة بمناظرها الخالبة وتهدف هذه 
االتفاقيات حسب ذات المصدر لتخفيف 
الضغط على السياحة الشاطئية وتوفير 

بدائل أكثر مناسبة من حيث السعر.
• "السائح الوطني" مفتاح 

تجاوز خسائر المواسم 
السابقة

هذا ومن المالحظ مع اقراب موسم 
االصطياف انه هناك اجتماع من 

مختلف الفاعلين في قطاع السياحة ان 
موسم االصطياف هذا سيكون موسم 

تجاوز الخسائر حيث سيكون اول موسم 
اصطياف منذ حوالي الثالث سنوات دون 

قيود األزمة الصحية وهو ما يتيح لمختلف 

المتداخلين في القطاع العمل بكل أريحية 
من اجل تعويض جزء من خسائر السنتين 

الماضيتين وال، السائح الوطني تأثر 
باألزمة الصحية فان التركيز على ترقية 

السياحة الداخلية وإقناع السائح الجزائري 
على ممارسة السياحة في بالده لضمان 

الديمومة في المداخيل، وهو االتجاه السائد 
حاليا في سوق السياحة في الجزائر حيث 

من المنتظر ان يتم التركيز خالل هذا 
الموسم على تعزيز السياحة الداخلية من 
خالل التعريف بالمؤهالت المتنوعة التي 
تتمتع بها الجزائر في السياحة الشاطئية 
والسياحة الحموية وكذا السياحة البيئية.

• 25 مؤسسة فندقية جديدة 
لتجاوز أزمة الهياكل

وموازا مع الحديث عن موسم السياحة 
واالصطياف هذه السنة يعود دائما الحديث 
عن نقص الهياكل للواجهة باعتبار أن ذلك 
بات معضلة مواسم السياحة واالصطياف 
على مدار السنوات األخيرة حيث يسجل 
عبر العديد من الواليات نقص فادح في 

الفنادق والمنتجعات وأماكن اإليواء  غير 
أنه هذه السنة يرتقب إستالم 25 مؤسسة 

فندقية على المستوى الوطني قبل بداية 
موسم اإلصطياف المقبل. في حين هناك 

50 مؤسسة فندقية يرتقب أن تدعم البعض 
منها لدى دخولها حيز الخدمة هياكل 

االستقبال خالل الصائفة المقبلة. ويتعلق 
األمر بمؤسسات فندقية ظلت متوقفة 

سابقا وغير مستغلة بسبب عراقيل مختلفة 
قبل أن يصدر رئيس الجمهورية تعليمة 
تقضي برفع جميع القيود عنها حيث تم 
منحها رخص اإلستغالل و رفعت عنها 
العراقيل و الحواجز التي كانت تحول 

دون انطالقها. 
• الوكاالت السياحية تضبط 
التحضيرات وتأمل تعويض 

الخسائر 
هذا وقد شرعت العديد من الوكاالت 
السياحية أيضا في التحضير لموسم 

االصطياف، هذه السنة باكرا، وذلك من 
خالل  ضبط برنامج رحالتها السياحية 
وإبرام اتفاقيات مع الفنادق والمنتجعات 
السياحية في الواليات الساحلية الغربية 
والشرقية، في خطوة منها لجذب أكبر 

عدد من المصطافين هذه السنة وتشجيعا 
للسياحة الداخلية، ويحاول أصحاب 
الوكاالت السياحية إنقاذ أنفسهم من 

اإلفالس بعدما تكبدوا خسائر مادية كبيرة، 
خالل المواسم السابقة ويعمل هؤالء على 

تسطير برنامجهم السياحي ومنتجاتهم 
قبل بداية موسم االصطياف لعرضها 
أمام الزبائن، في انتظار الكشف عن 

سلم األسعار حيث من المتوقع وحسب 
المعطيات الموجودة ان تكون األسعار 
مرتفعة نوعا ما بالنظر لتوقعات بطلب 
مرتفع هذه السنة بعد سنتين من الجمود 

السياحي بسبب االزمة الصحية.
• عروض متنوعة واألسعار 

حسب المزايا 
وفي هذا الصدد أكد عدد من مسيري 

وكاالت سياحية بالعاصمة انهم يراهون 
هذا الموسم على إعادة بعث نشاطهم 

وجذب أكبر عدد من السياح لتعويض 
خسائرهم السابقة بسبب جائحة كورونا 

وأكد في السياق ذاته قال محمد وهو 
مسؤول التسويق في وكالة "وندر فول 

ترافل" بالعاصمة أن هذا الموسم سيكون 
العودة القوية للسياحة الداخلية وحتى 

الخارجية بالنسبة للسائح الجزائري مشيرا 
أنه يأملون موسم سياحة واصطياف دون 

قيود في ظل استقرار الوضعية الوبائية في 
الجزائر وحول العروض التي حضرتها 
الوكالة أشار ذات المتحدث انها متنوعة 

في الوجهات واألسعار حيث اكد أن هناك 
وجهات خارجية تبدا األسعار فيها من 

5 ماليين سنتيم حتى 120 مليون سنتيم 
حسب الوجهة والخدمات والفنادق وأيضا 

غالء التذاكر وهناك الوجهة الداخلية 
اين  كشف ذات المسؤول أن وكالته على 
غرار باقي الوكاالت أمضت اتفاقيات مع 
عدد من الفنادق والمنتجعات في عدد من 
الواليات لتنظيم عطل ورحاالت قصيرة 
وطويلة األمد لعدد من الوجهات الداخلية 

تتخللها برامج سياحية ثرية.
• توقعات بطلب قياسي 

على الوجهة الداخلية لهذه 
األسباب 

من جهته قال صفيان مختاري مسير 
وكالة "ريز تور" بالعاصة أيضا أن اغلب 

الوكاالت السياحية سطرت برامجها 
ووضعت عروضها لموم االصطياف 
المقبل مضيفا ان هناك تنوع كبير في 

العروض واألسعار حيث وضعت برامج 
وعروض تناسب كل فئات الجزائريين 

حتى تضمن الوكاالت اكبر قدر من 
الزبائن وترضي كل فئات الجزائريين 

الذين حرموا حسب مختاري من السياحة 
لسنتين متتاليتن بسبب االزمة الصحية 

وحسب ما توقع مختاري فان الطلب هذه 
السنة سيكون قياسي خاصة وان استمر 

استقرار الوضعية الوبائية مشيرا انه 
يتوقع أن يتراجع الطلب على الوجهة 

الخارجية لصالح الوجهة الداخلية وهو 
توجه عام في السياحة عالميا وليس محليا 

فقط حيث أضاف ذات المتحدث أن االزمة 
الصحية جعلت السياح يفضلون الوجهات 

الداخلية والوجهات القريبة. وبالجزائر 
قال ذات المسؤول ان التحضيرات 

ه1ه السنة "مبشرة" املين ان يتم حشد 
كافة اإلمكانيات إلنجاح موسم السياحة 
واالصطياف هذا والذي اعتبره فرصة 

نجاه لوكاالت السياحة التي تعاني اغلبها 
من اإلفالس.

3 اإلثنين 09 مايملف
 2022 المـوافق  

لـ 08 شوال 1443 ه  

�ش.زمو�ش

بعد مو�سمين متتاليين من الخ�سائر والجمود 

2022 ..هل �سيكون مو�سم �سحوة ال�سياحة اجلزائرية ؟!
ترقية �ل�سياحية �لد�خلية �أولوية وطنية

�ل�سياحة بالتخييم جديد مو�سم 2022

توقعات بطلب قيا�سي على �لوجهة �لد�خلية لهذه �لأ�سباب

�سرعت خمتلف �لوزر�ت �لو�سية وخمتلف �لفاعلني يف قطاع �ل�سياحة منذ فرتة يف �لتح�سري ملو�سم �ل�سياحة و�لإ�سطياف،  هذ� �ملو�سم �لذي يعّول عليه لتد�رك خ�سائر 

�ملو��سم �ملا�سية و�لتي �سجلت ب�سبب �لأزمة �ل�سحية حيث ينتظر �أن يكون هذ� �ملو�سم متميز� من حيث �خلدمات و�لعرو�ض، كما �سيتم �لرتكيز على �أمناط �سياحية 

جديدة و�أي�سا تعبئة لكافة هياكل �ل�ستقبال من �أجل جتاوز مع�سلة نق�ض �أماكن �لإيو�ء يف حني �سيكون �ل�سائح �لوطني مفتاح جناح هذ� �ملو�سم باعتبار �أن ترقية 

�ل�سياحية �لد�خلية هو �أولوية وطنية و�أي�سا �جتاه �سائد حاليا يف �أ�سو�ق �ل�سياحة �لعاملية.



4
فميا تنطلق الأ�ضبوع املقبل البكالوريا البي�ضاء

�سحب ا�ستدعاءات "الباك" و"البيام" بداية من "الغد"
اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن انطالق عملية �ضحب ا�ضتدعاءات املقبلني على اجتياز امتحاين 

�ضهادة املتو�ضط والبكالوريا بداية من العا�ضر ماي اجلاري امل�ضادف ليوم غدا الثالثاء، هذا فيما 

تنطلق امتحانات البكالوريا"البي�ضاء بداية من الأ�ضبوع املقبل.

مرمي عثماين

الحدث اإلثنين 09 ماي
 2022 المـوافق  

لـ 08 شوال 1443 ه  

وأنهت وزارة التربية الوطنية، 
إلى علم جميع التالميذ المتمدرسين 
المقبلين على اجتياز امتحان شهادة 
التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا 

دورة 2022 وكافة المترشحين 
األحرار لهذين االمتحانين بأن 

عملية سحب استدعاءاتهم تكون 
ابتداء من يوم 10 ماي .2022

وأضافت وزارة التربية الوطني 
في بيان لها أنه بالنسبة للمترشحين 

المتمدرسين، فان سحب 
االستدعاءات سيكون من االرضية 
الرقمية عبر الحساب اإللكتروني 

لمديري المؤسسات التربوية سيكون 
من فضاء األولياء على االرضية 

الرقمية لوزارة التربية الوطنية ومن 
موقعي الديوان الوطني لالمتحانات 

والمسابقات.
وسخرت وزارة التربية الوطنية،  
رابطتين إلنجاح عملية استخراج 

االستدعاءات حيث أن امتحان 
شهادة التعليم المتوسط سيكون 

 : bem.onec.dz على الرابط
http://، ابتداء من 10 ماي الى 

غاية 8جوان .2022
أما بخصوص امتحان شهادة 

البكالوريا فإن سحب االستدعاءات 
: bac.فسيكون على الرابط التالي

 onec.dz //: https، ابتداء من 
يوم 10 ماي إلى غاية يوم 16جوان 

2022.
وأضاف بيان وزارة التربية، 

بالنسبة للمترشحين األحرار إن 
سحب االستدعاءات فسيكون  من 

موقعي الديوان الوطني لالمتحانات 
والمسابقات ، حيث بالنسبة  

المتحان شهادة التعليم المتوسط 
 bem.onec.سيكون على الرابط

dz //:http،ابتداء من 10 ماي 
إلى غاية 8جوان 2022 ، وبالنسبة 

المتحان شهادة البكالوريا سيكون 
  bac.onec.dz //:على الموقع

https، ابتداء من يوم10 ماي الى 
غاية يوم 16 جوان .2022

وكان قد أعطى وزير التربية 
الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تعليمات 
صارمة إلطارات وزارته،   إلنهاء 

السنة الدراسية في ظروف جيدة 
خاصة االمتحانات المدرسية 

الوطنية )امتحاني شهادتي التعليم 
المتوسط والبكالوريا(، حيث شّدد 

على أن يحرص الجميع على إنجاح 
هذين الموعدين الهامين.

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 
22 ماي الجاري موعدا إليقاف 
"الدروس" على مستوى كامل 

المؤسسات التعليمية على أن يتم 
الشروع رسميا في امتحانات الفصل 

الثالث 
بداية من  يوم 15 ماي 2022  

لتالميذ المقبلين على امتحاني شهادة 
التعليم المتوسط"البيام" وشهادة 

البكالوريا. «
وتحضيرا لهاذين االمتحانين منحت 

المؤسسات التربوية أيام عطلة 
"أسبوع"  لفائدة تالميذ السنة الثالثة 

ثانوي للتحضير  الختباراتهم 
النهائية "البكالوريا البيضاء" 

المنتظر تنظيمها كما ذكرنا بداية من 
يوم 15 ماي الجاري.

وباشرت في المقابل عدة مدارس 
في دروس الدعم لفائدة تالميذ 

االمتحانات الرسمية خاصة 
المؤسسات التي عمدت على إنهاء 

"الدروس" وهذا قصد المراجعة 
وحل التمارين. 

وكان قد أعلن وزير التربية الوطنية 
عبد الحكيم بلعابد أن امتحان شهادة 

البكالوريا لدورة 2022 سيكون 
كسابقه حيث لن يعرف أي تعديالت 
جديدة، مطمئنا الشريك االجتماعي 

عن عدم ادخال تعديالت على 
امتحان شهادة البكالوريا في الموسم 

الدراسي الحالي . وقال وزير 
التربية أنه سيحافظ االمتحان هذه 

السنة على نفس التنظيم الذي عرفته 
المواسم الدراسية السابقة دون 

إدراج أي تغيير عليه.

�ضرع اأم�س، املرت�ضحون الأحرار ل�ضهادتي 

البكالوريا والتعليم املتو�ضط )دورة جوان 

2022( يف اجتياز اختبار مادة الرتبية 
البدنية والريا�ضية و�ضط ظروف عادية 

وتنظيم حمكم، ويف اإطار تطبيق تدابري 

"الربتوكول" ال�ضحي حلماية املرت�ضحني 
من وباء كورونا، وفق تعليمات وزارة 

الوطنية. الرتبية 

مرمي عثماين

وحسب األرقام المقدمة من طرف وزارة التربية 
الوطنية، فقد بلغ عدد المترشحين األحرار 

المعنيين باجتياز اختبار مادة التربية البدنية 
والرياضية بالنسبة لشهادة البكالوريا 194.409 
مترشح على المستوى الوطني )89.201 إناث 
و105.208 ذكور( موزعين على 148 مركزا.

وأضافت أرقام وزارة التربية  أنه  بلغ عدد 
المترشحين إلجراء اختبار نفس المادة بالنسبة 

لشهادة التعليم المتوسط 5953 مترشح )1797 
إناث و 4156 ذكور(.

وسمحت زيادات  لبعض مراكز اإلجراء 
بالجزائر العاصمة، على غرار بثانوية عمارة 

رشيد )بن عكنون( المخصصة لفئة الذكور 

وزبيدة ولد قابلية )الدرارية( المخصصة 
لفئة اإلناث، حيث سجل توفير كل الظروف 

المالئمة الجتياز هذا االختبار، كما تم احترام 
البروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، 
بدءا بقياس درجة حرارة المترشحين عند مدخل 
المؤسسة وتزويدهم بالكمامات مع توفير المعقم 

الصحي، باإلضافة إلى وضع كل اإلمكانيات 
التي تسمح بضمان السير الحسن لهذا االختبار.
وأكد ذلك رئيس المركز ثانوية عمارة رشيد، 

مراد طاوش، حيث أوضح أن هذا االختبار 
يجرى في ظروف "حسنة" مع احترام 

البروتوكول الصحي الخاص بكوفيد-19، وقد 
أجمع العديد من المترشحين على أهمية هذا 

االختبار لتحسين معدالتهم في شهادة البكالوريا 
التي ستجري ما بين 12 و 16 جوان المقبل.
وكان قد أعلن  الديوان الوطني لالمتحانات 
والمسابقات، أن سحب المترشحين األحرار 
استدعاءات اجتياز اختبار التربية البدنية و 

الرياضية في امتحاني شهادة التعليم المتوسط 
والبكالوريا، عبر موقعيه اإللكترونيين في الفترة 

ما بين 17 أفريل و7 ماي الجاري، علما أن 
تنظيم االختبار المذكور حدد لما  بين الثامن 

و19 ماي 2022.

يجدر اإلشارة أن امتحان مادة التربية البكالوريا 
تطال فقط التالميذ األحرار بعد أن تم إلغاء  

امتحان التربية البدنية في شهادة التعليم المتوسط 
وشهادة التعليم الثانوي لدورة 2022 أيضا 
على غرار السنوات الماضية، للمتمدرسين 
واستبدالهما بتقييم مستمر للفصول الثالثة، 

ويخص هذا القرار التالميذ المتمدرسين ويكون 
عبر احتساب عالمات المراقبة المستمرة، أما 

التالميذ الذين يمتنعون عن ممارسة التربية 
البدنية والرياضية فتسجل بدل العالمة عبارة 

"معفى" في بطاقة التنقيط النهائي لمادة التربية 
البدنية والرياضية.

وألزمت وزارة التربية المترشحين األحرار 
المتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة 

البكالوريا بإجراء اختبار مادة التربية البدنية 
والرياضية ، حيث تم تزويدهم باستمارات 

خاصة بالتربية البدنية والرياضية، تسلم 
للمترشحين األحرار لالمتحانين لمألها من 
طرف طبيب يشهد على كفاءة المترشح من 

عدمها لترفق هذه االستمارات مع ملفات 
المترشحين عند تسليمها لفروع الديوان الوطني 

لالمتحانات والمسابقات، حيث تتولى هذه 
الفروع حجزها في ملف اإلعالم اآللي.

 جلنة اخلرباء امل�سرفة
 على ت�سنيف امل�ؤ�س�سات اجلامعية

 تعاين املركز اجلامعي عبد احلفيظ ب��س�ف
   

قامت لجنة خبراء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعاينة 
المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف بميلة في إطار عملية 

تصنيف المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما ورد 
يوم األحد في بيان إلدارة المركز.

وحلت اللجنة أول أمس للقيام بالتحقيق الميداني من المعطيات 
المقدمة من طرف إدارة المركز الجامعي عن طريق األرضية 

الرقمية المخصصة لعملية التصنيف وعقدت جلسة عمل مع طاقم 
إدارة المركز تم خاللها توضيح أن المعايير المعتمدة في التصنيف 

هي معايير دولية طبقا للبرنامج الخماسي )2021-2024( الذي 
أقرته الحكومة و أن هذه المرحلة هي الثانية ضمن العملية يتم 

خاللها الوقوف الميداني على ما صرح به في األرضية الرقمية, 
باإلضافة إلى تقديم توجيهات للمؤسسات الجامعية لالستفادة من 

فرصة التصنيف وفقا لألهداف.
وجاء في البيان أن الوزارة تهدف من هذه العملية إلى تصنيف 
20 مؤسسة جامعية وطنية من بين 1000 جامعة األولى على 

المستوى الدولي وخمس جامعات وطنية من أصل 500 جامعة 
األولى دوليا.

وقد أكدت اللجنة في لقائها مع إدارة المركز على أن "الفهم 
الخاطئ لمعايير التقييم فوت الفرصة على بعض الجامعات 

الوطنية لبلوغ التصنيف الذي تستحقه" و الذي يعتمد على محاور 
التعليم والبحث العلمي واالنفتاح على المستوى الدولي والتنمية 

واالبتكار وكذا محور الحوكمة, يضيف البيان.
كما تم في ذات اللقاء التأكيد على وجود مؤسسات جامعية تمتلك 
قدرات لتحسين ترتيب تصنيفها دوليا غير أنها تفتقد إلى القدرة 
على استغالل مؤهالتها وفقا لما تتطلبه عملية التصنيف, ليتم 

التذكير في هذا الصدد من قبل أعضاء اللجنة بتصنيف 11 جامعة 
وطنية خالل السنة المنصرمة 2021.

ع.ط

 املفو�ضة الوطنية حلماية

 الطفولة مرمي �ضريف توؤكد

�سرورة تر�سيخ قيم ال�طنية لدى الطف�لة

اأكدت املفو�ضة الوطنية حلماية الطفولة، مرمي �ضريف اأم�س 

بب�ضكرة على "�ضرورة تر�ضيخ قيم الوطنية لدى الطفولة 

لتح�ضري اأجيال مت�ضبعة بحب الوطن.«

ع.ط

أوضحت شرفي في تصريح للصحافة على هامش معاينتها ألقسام 
مدمجة لذوي االحتياجات الخاصة بمدرسه محمد رقاز بحي العالية 
في إطار اليوم الثاني من زيارتها التفقدية لهذه الوالية أن المحطات 
التاريخية الوطنية على غرار إحياء اليوم الوطني للذاكرة ومجازر 

8 ماي 1945 تمثل نقاط إشعاع يجب استغاللها لغرس حب 
الوطن وقيم ومبادئ الهوية الوطنية.

وأضافت بأن كل الفعاليات التي تعمل على رعاية الطفوله "يجب 
أن تضطلع إلى جانب التكفل المادي بها على توفير التوازن 

النفسي لألطفال وحثهم على التمسك برصيد بالدهم التاريخي حتى 
تكون جزءا من سلوكياتهم كرجال المستقبل وخاصة من خالل 

تعريفهم ببطوالت وكفاح  الشهداء و المجاهدين والموروث الثقافي 
لألمة.«وقد أشادت لدى زيارتها للمركز النفسي والبيداغوجي 

لألطفال المعاقين ذهنيا بالمنطقة الغربية للمدينة الذي يتم فيه التكفل 
بـ 145 طفال من ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق بين الهيئات 

الرسمية والمبادرات الخيرية للمحسنين التي تعمل في إطار 
مساعدة هذه الفئة، مؤكدة على أهمية تثمين التجارب اإليجابية التي 

تحسن ظروف هذه الفئة الهشة.
وفي مداخلة لها على أمواج اإلذاعة المحليه، أكدت السيدة شرفي 

أن زياراتها تهدف إلى التعريف بدور الهيئة التي تشرف عليها في 
حماية حقوق الطفل وترقيته وكذا اآلليات المعتمدة في مرافقة هذه 

الفئة إلى جانب التعريف بالترسانة القانونية التي تعمل على حمايته 
من التجاوزات كما أبرزت أهميه الشراكة بين كل القطاعات 

لضمان تكفل أمثل بالطفولة.
وستقوم المفوضة الوطنية لحقوق الطفل يوم غد االثنين بزيارة 
مماثلة إلى والية أوالد جالل، ستعاين خاللها عددا من هياكل 

التكفل بالطفولة على غرار مدرسه األطفال المعاقين سمعيا 
والمركز النفسي البيداغوجي ومصلحه طب األطفال بمستشفى 

زيان عاشور.

على اأن ت�ضتمر اإىل غاية 19 ماي اجلاري

تالميذ الباك والبيام "الأحرار" يبا�سرون امتحان مادة "الريا�سة"

بعد عزوف الأ�ضاتذة على الرتقية يف هذه الت�ضنيف، م�ضعود عمراوي:

ال�ظيف العم�مي ي�افق على ترقية م�سريف الرتبية يف رتبة م�ست�سار
قدم النقابي ال�ضابق بالحتاد الوطني لعمال 

الرتبية والتكوين"الأنباف" م�ضعود عمراوي 

تو�ضيحات حول ت�ضوية املديرية العامة 

للوظيفة العمومية مللف الرتقية للمعينني على 

الرتب الآيلة للزوال للرتبة القاعدية.

مرمي عثماين

وقال عمراوي مسعود في تصريح له " نظرا 
لعزوف األساتذة في الترقية لرتبة مستشار التربية ما 
جعل المديرية العامة للوظيفة العمومية  توافق على 
ترقية المشرفين التربويين الرئيسيين لهذه الرتبة ، 

أي لرتبة مستشار التربية ، طبعا بطلب من وزارة 
التربية من أجل تغطية المناصب الشاغرة التي 

أصبحت ال تروق لألساتذة نتيجة التصنيفة الممنوحة 
لهذه الرتبة ".

وأوضح المتحدث "  أنه نتيجة لهذا العزوف فان  
2456 منصبا شاغرا بحاجة إلى من يغطيها ، 

فالفرصة سانحة للمشرفين التربويين الرئيسيين الذين 
عانوا لسنوات طوال ، وهم جديرون بهذا المنصب 
"، مستذكرا وزارة التربية على إلزامية جعل هذه 

الرتبة حكرا للمشرفين التربويين، ألن فئة المشرفين 
أقرب إلى مستشار التربية ، ومعظم األعمال كانوا 

هم من يقومون بها.
وأبرز في المقابل عمراوي مسعود قرار المديرية 

العامة للوظيفة العمومية من خالل المنشور رقم 
377/2022 المتعلق بالترقيات أدرجت الترقيات 
التالية للرتب اآليلة للزوال عبر ترقية  مستشار 
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني عن طريق 

التحويل التلقائي للمناصب، بما في ذلك أيضا أستاذ 
التعليم الثانوي المنحدر من رتبة رئيس ورشة و 
مساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح 

االقتصادية.
كما أكد المتحدث " بأنها ترقيات قبل معالجة 

اختالالت القانون األساسي ، أي خارج القانون 
األساسي ، ألن معالجة هذه المناصب في القانون 
األساسي تتطلب عمليات إدماج وأثر مالي رجعي 
، متسائال " هل الهدف منها هو تفادي ذلك للحفاظ 

على األموال ، وعدم إخراجها من الخزينة العمومية 
، ولذا لجأت المديرية العامة للوظيفة العمومية لهذا 

الحل السهل أال وهو ترقية المعينين على الرتب 
اآليلة للزوال خارج القانون األساسي، كما قامت 

به مع مشرفي التربية الرئيسيين في الترقية لرتبة 
مستشار التربية لما سجل عزوف األساتذة ألن 

مصلحة الدولة تقتضي ذلك .
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مع اإقرتاب مو�سم العطل وتزامنه مع مو�سم احلج

توقعات بارتفاع اأ�سعار الدوفيز 
ال�سلطات العمومية ما�سية يف 

جهودها لو�سعه قيد اال�ستغالل

�سركة �سينية لتوفري 

البنية التحتية الالزمة 

لت�شغيل منجم غار جبيالت
كثفت وزارة الطاقة من تحركاتها في اآلونة األخيرة، من أجل 

توفير كافة الظروف المالئمة لوضع منجم الحديد بغار جبيالت 
قيد االستغالل.

وفي هذا الصدد، استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، 
بمقر الوزارة وفدا عن الشركة الصينية إلنشاءات الهندسة 

 China Civil Engineering Construction المدنية
Corporation Ltd» CCECC « ،بقيادة مديرها العام 
زونغ بانفنغ،والمتخصصة في مجال البناء وإنجاز المشاريع 

على غرار السكك الحديدية، األنفاق، الطرقات، الموانئ 
والمطارات.

وقالت وزارة الطاقة في بيان لها، أن الطرفان استعرضا 
العالقات الثنائية الممتازة بين الجزائر والصين والتعاون الجد 

مثمر والتنسيق الدائم بين مؤسسات البلدين السيما في مجال 
الطاقة والمناجم.

وقدم عرقاب لمحة عن المشروع الهيكلي الستغالل منجم 
الحديد بغار جبيالت، الذي يندرج ضمن التزامات رئيس 
الجمهورية بخصوص حشد واستغالل القدرات المنجمية 

للبالد، والذي يُرتقب في إطار هذا المشروع إنجاز عدة هياكل 
ومنشآت قاعدية إلنتاج الحديد والصلب وهياكل تخزين المعدن 

الخام الُمجمع من مواقع االستغالل بهدف شحنها وتصديرها 
باستعمال شاحنات كهربائية وقطارات خاصة.

وأكد الوزير على عزم الجزائر بإنشاء خطوك سكك حديدية 
تربط واليتي تندوف وبشار لنقل خامات الحديد ومنتجاتها، كما 

تم اقتراح تكوين فريق عمل متكون من إطارات من الوزارة 
ومن وزارة النقل وكذا من الشركة الصينية لوضع خريطة 

عمل لتجسيد هذا المشروع.
وقد أبدى المدير العام للشركة الصينية إلنشاءات الهندسة 

المدنية عن استعداد ورغبة الشركة للمشاركة في هذا المشروع 
الهام لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون في هذا المجال بما 
يحقق المصالح المشتركة وتقديم الخبرات الالزمة والتكوين.

ف.م

امل�ساركون يف الطبعة الـ 26 ليوم 

الطاقة يوؤكدون اهمية هذا اخليار

منوذج جديد لإنتاج الطاقة يقوم 

على ا�شتغالل الطاقات املتجددة
المشاركون في الطبعة الـ 26 ليوم الطاقة الذي انعقد أول أمس بالجزائر 

العاصمة، على ضرورة اعتماد نموذج جديد إلنتاج الطاقة يفضل 
االستغالل الواسع للطاقات المتجددة من أجل االستجابة لالستهالك 
الوطني المتزايد والحفاظ على الطاقات األحفورية لألجيال القادمة.

تم تقديم العديد من المقترحات والسيناريوهات حول نماذج الطاقة التي 
سيتم اعتمادها بهذه المناسبة من طرف طالب قسم الهندسة الكيميائية 

بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة، بحضور وزير 
االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان وأساتذة وخبراء 

وإطارات في قطاع الطاقة.
وفي تدخل لها موسوم بـ “وضع الطاقة في الجزائر: قيود وتحديات 

المستقبل في غضون 2030 و2050”، أشارت المجموعة األولى من 
الطالب، المشكلة من منال بوزيدي وفلاير بن موسى ووسام بوتانيك، 

بإشراف البروفيسور شمس الدين شيتور، إلى مستويات استهالك الطاقة 
في الجزائر، والسيما الغاز الطبيعي بسعة 44 مليار متر مكعب )م 3( 
سنويا، أي 800 مليون متر مكعب يوميا و10 ماليين طن من الوقود 

خالل سنة 2020 “.
وحذر هؤالء الطالب من أن “هذا االستهالك الطاقوي مدعو لالرتفاع 
خالل السنوات القادمة على حساب قدرات البالد على التصدير”.ولدى 

تطرقهم إلى األسباب الرئيسية لزيادة االستهالك الوطني لمنتجات 
الطاقة، ذكر المتحدثون بالتكلفة التي تعتبر “منخفضة” لسعر الطاقة، 
والتي ال تشجع على االقتصاد، إلى جانب النمو الديمغرافي واستخدام 

المعدات واألجهزة المستهلكة للطاقة، فضال عن قلة ردود األفعال 
البيئية للمواطن.

وانطالقا من هذه المالحظة ابرز طالب المدرسة متعددة التقنيات 
ضرورة التوجه نحو استغالل الطاقات المتجددة مذكرين بأن الجزائر 
لها امكانات ضخمة في هذا المجال تمكنها من اقتصاد أكثر من 35 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مع حلول 2030 بشرط االعتماد 
على مزيج طاقوي 50 بالمائة منها متجدد.

واقترح طلبة هذه المدرسة العديد من النماذج الطاقوية االخرى التي 
يمكن للجزائر اعتمادها في الفترة ما بين سنتي 2030 و 2050 على 
غرار تركيب 50 محطة للطاقة الشمسية مع حلول سنة 2050 بمعدل 

محطتين )2( كل سنة و5 محطات للطاقة الهوائية بمعدل محطة كل 
خمس سنوات من أجل انجاز نموذج طاقوي متجدد بنسبة 100 بالمائة.

وأخذ الطلبة بعين االعتبار النمو الديمغرافي الذي من الممكن أن يبلغ 
72.4 مليون نسمة مع استهالك للكهرباء يبلغ 100 تيرا واط ساعي.
وأما االقتراح الثاني و هو األقرب الى “االنجاز على ارض الواقع” 
يتضمن انتاج طاقة متجددة في حدود 35 بالمائة  و 65 بالمائة من 

الطاقة االحفورية.
ولهذا الغرض يجب انشاء 18 محطة طاقة شمسية و محطتين للطاقة 

الهوائية النتاج 11.000 ميغاواط ساعي. وأبرز الطالب دور النجاعة 
الطاقوية في تخفيض االستهالك و اقتصاد الطاقة الذي يتطلب حسب 

دراستهم برنامجا عمل يشجع اللجوء ألنماط الطاقة المكيفة حسب 
مختلف االستعماالت.

ع.ط

ويطرح مراقبون لألسواق السوداء 
للعملة الصعبة في الجزائر 

سيناريوهات مختلفة لمستوى 
أسعار العملة الصعبة في األشهر 
المقبلة موازاة مع فصل الصيف 

وموسم اإلصطياف والسياحة 
وأيضا موسم الحج ان تقرر 

تنظيمه هذه السنة وتجمع أغلب 
التوقعات على ارتفاع كبير في 
مستوي األسعار تبعا لتوقعات 
بوصول الطلب على العمالت 

لمستويات مرتفعة، بالمقابل يتوقع 
الفترة المقبلة دخول كبار التجار 

والمستوردين على الخط حيث 
كشفت مصادر من سوق السكوار 

أن الطلب من طرف هؤالء 
األشهر األخيرة تراجع بشكل كبير 
بسبب القيود على االستيراد وقبلها 

بسبب االزمة الصحية وعودة 
هؤالء للواجهة يعني تضاعف 

مستويات الطلب الحالية مضعفين 
او ثالثة اضعاف، ويعتبر ناشطون 

في سوق السكوار ان زيادة 
الطلب تعني بالضرورة ارتفاع 

األسعار أكثر غير أنهم ينفون ما 
يتم تداوله حاليا من إشاعات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي عن 

مستويات ارتفاع غير معقولة اين 
أكد عدد من الناشطين لـ”الرائد” 

أن األسعار حتى وان ارتفعت 
الفترة المقبلة سترتفع بمستويات 

معهودة ومن المستحيل ان ترتفع 
بشكل كبير او مبالغ فيه،  وبالعودة 
لمستوي األسعار الحالي فان سعر 

األورو يتداول حاليا عند 210 
دينار جزائري في سوق العمالت 

الموازية وهذا هو نفس مستوي 
األسعار منذ اشهر بينما يوجد سعر 

نفس العملة في سوق الصرف 
الرسمية عند مستوي 155.79 
دينار للشراء، و155.83 دينار 

للبيع بفرق حوالي 53 دينارا.
بالمقابل وفيما يتعلق بحركة 

األسواق هذه الفترة ورغم الحديث 
عن ارتفاع في الطلب يؤكد 

الناشطون في سوق السكوار أن 
الطلب الحالي ارتفع بفعل عودة 

نشاط العمرة وبسبب اقتراب 
موسم اإلصطياف معتبرين ان 

هذا الطلب يبقي في المعدل 
العادي ويرى خبراء العملة أن 
حركة السوق من المنتظر أن 

ترتفع بنسب اكبر في حال الفتح 
الكلي للحدود الجوية وعدم إعادة 

الخطوط المباشرة نحو الدول 
اآلسيوية خاصة الصين التي تعتبر 

قبلة التجارة واالستيراد األولى 
للجزائر.

تعرف اأ�سعار العمالت االأجنبية مقابل الدينار هذه الفرتة يف اأ�سواق ال�سرف املوازية نوعا من اال�ستقرار رغم زيادة 

ملحوظة يف الطلب مع اقرتاب مو�سم اال�سطياف غري ان توقعات ت�سري الحتمالية ارتفاع االأ�سعار ب�سكل كبري الفرتة 

املقبلة اأي خالل ال�سائفة خا�سة ب�سب تزامن مو�سم اال�سطياف وال�سياحة والعطل مع مو�سم احلج ان تقرر تنظيمه وهو ما 

�سيجعل الطلب على العمالت االأجنبية يرتفع الأعلى م�ستوياته ب�سكل يوؤثر على العر�ض والطلب.

س.زموش

اعتبر طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
بالجزائر العاصمة أمس األول أن الجزائر 

قادرة على توفير ما يصل إلى 4.067 مليار 
دينار جزائري بحلول سنة 2035 من خالل 

استعمال الكهرباء الخضراء في حظيرتها 
الخاصة بالمركبات.

وفي مداخلة بعنوان “النقل الكهربائي 
األخضر، تحدي مركزي في مجال سياسة 

النقل المستقبلي”، قدمت بمناسبة انعقاد الطبعة 
26 ليوم الطاقة، ركز المتدخلون في تقييمهم 

على الحظيرة الوطنية المكونة من 12 مليون 
مركبة، من بينها 18 في المائة من السيارات 

الكهربائية. وستوفر نسبة المركبات الكهربائية 
هذه، حسب العرض المقدم، مكاسبا في مجال 

استهالك الطاقة األحفورية التي تقارب 199 
مليون طن من مكافئ البترول، اضافة إلى 

التقليل من انبعاثات غاز أكسيد الكربون 
التي قد تصل إلى 287 مليون طن في آفاق 
2035. كما أوضحت مجموعة أخرى من 
الطلبة بذات المدرسة، والتي قدمت مداخلة 
بعنوان “الهيدروجين األخضر 2، محرك 

االنتقال الطاقوي”، أن جزء من هذه الكهرباء 
الخضراء تأتي من الهيدروجين األخضر. 
واعتبروا أن هذا الهيدروجين األخضر أن 

يساهم في انخفاض آثار الكربون بالجزائر. 
من جهة أخرى، اعتبر ثالث طلبة مهندسين 
في دراسة بعنوان “حساب األثر الكربوني: 
تصرفات المواطنين االيكولوجية للتقليل من 

األثر االيكولوجي”، أن هذا األثر يعادل انبعاثا 
بمقدار 5 طن من غازات أكسيد الكربون 

للشخص الواحد في السنة. كما طورت هذه 
المجموعة من الطلبة برنامجا يسمح بحساب 

اأُلثر الكربوني باالعتماد على العادات الغذائية 
وطرق النقل والتجهيزات الموضوعة في 
سكنات العائالت. ويرى هؤالء الطلبة أن 

الجزائريين سيقلصون بنسبة 50 في المائة من 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
بحلول سنة 2030 من خالل تبني استهالك 
محلي وتحبيذ النقل العمومي وعزل مساكنهم 

بشكل فعال وتبني نظام غذائي يقوم على 
استهالك الخضر والفواكه الموسمية.

س.زموش

حققت أسعار النفط الخام في اآلونة األخيرة مكاسب جديدة، بعد االنخفاض 
الحاد، الذي شهدته، إذ تراجعت األسعار ووصلت ألقل من 100 دوالر 

للبرميل الواحد خالل شهر أفريل المنقضي.
اتفقت مؤخرا منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، بمعية حلفاؤها من 
خارج المنظمة بقيادة روسيا في التحالف المعروف باسم مجموعة أوبك 

بلوس، على مواصلة ضخ زياداتها الشهرية. 
وواصلت مجموعة أوبك بلوس تطبيق خططها، وقررت ضخ زيادات 

شهرية ال تتجاوز 450 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي طالبت العديد من 
الدول المستهلكة النفط بضرورة رفع االنتاج، قياسا باألوضاع التي تمر بها 

األسواق الطاقوية وارتفاع أسعارها والتخوف من شح اإلمدادات، في ظل 
التوترات الجيوسياسية المتواصلة شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.

أجمع األعضاء بمجموعة أوبك بلوس في أخر لقاء لهم على زيادة اإلنتاج 
اليومي خالل شهر جوان القادم بمقدار يصل ل 432 ألف برميل يوميا، 
تماشيا مع خطتهم للتخلص من القيود المفروضة على األسواق النفطية، 

والتي تضررت جراء الوباء.
ومن جانب أخر، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 بالمئة، في تعامالت 

بداية األسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، متجاهلة المخاوف بشأن النمو 
االقتصادي العالمي، لتحقق مكاسب أسبوعية جديدة، مدعومة بمخاوف من 

شح اإلمدادات قبل حظر وشيك من جانب االتحاد األوروبي على النفط 

الروسي.
وساهم قرار مجموعة أوبك في ارتفاع األسعار، على خلفية إبقائها للعمل 

وفق سياسة اإلنتاج السابقة، دون تغييرها خالل شهر جوان القادم، كما 
استفادت أسعار النفط من مساعي االتحاد األوروبي للتخلص التدريجي من 

إمدادات النفط الروسي في األشهر الست القادمة.
وارتفعت أسعار العقود اآلجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جويلية بنسبة 

وصلت ل 1.39 بالمئة، مسجلة 112,39 دوالرا للبرميل، وفي نفس السياق 
حققت أسعار العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر جوان 

مكاسب جديدة بنسبة 1,34 بالمئة، لتصل إلى 109,77 دوالر للبرميل.وفي 
االتجاه ذاته، سجلت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري 
بالند ارتفاعا طفيفا ب 1,70 بالمئة، لتقفل تداوالتها عند 116,32 دوالر 

للبرميل، حسب بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.
يشار إلى أن أسعار النفط الخام شهدت العديد من التقلبات، منذ بداية العمليات 

العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية، والتي أدت الرتفاع األسعار 
واقترابها من 140 دوالر للبرميل، لتنخفض، في ظل التخوفات من شح 

اإلمدادات، بعد فرض بعض الدول حظرا على النفط الروسي وعودة تفشي 
فيروس كورونا ببعض المدن الصينية وإقدام السلطات على تطبيق قيود غلق 

لمجابهة الوباء.
ف.م

ان مت اعتمادها يف حظرية النقل

الكهرباء اخل�سراء ميكنها توفري 4 اآلف مليار دينار جزائري 

اأوبك بلو�ض تقرر زيادات �سهرية بـ 432 األف برميل يوميا �سهر جوان

النفط اجلزائري يقفز اإىل 116 دولر للربميل
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قامت نهاية الأ�سبوع مبعاينة الكثري من املزارع النموذجية وحقول املزارعون اخلوا�ص 

جلنة التق�سي عن بذور ال�سلجم 
الزيتي توا�سل حتقيقها يف والية قاملة 

 ق�سنطينة:

تكرمي خم�سة �سحفيني فقدتهم 
ال�ساحة االإعالمية موؤخرا

تم نهاية األسبوع المنصرم بوالية قسنطينة تكريم خمسة صحفيين فارقوا الحياة 
مؤخرا وذلك بمبادرة لمجموعة من صحفيي المدينة بالتنسيق مع المجلس 

الشعبي البلدي لقسنطينة في إطار إحياء اليوم العالمي للصحافة.
وخالل حفل مؤثر تم تكريم الصحفيين الرياضي الراحل عدالن حميدشي الذي 

وافته المنية في جويلية 2021 و عبد الرحيم قادوم و مصطفى بوشطيب 
المتوفيين في أوت 2021 باإلضافة إلى ناصر حناشي الذي فقدته الساحة 
اإلعالمية في ديسمبر من نفس السنة وكمال غيموز الذي رحل في مارس 

2022 وذلك بحضور أفراد عائالتهم وصحفيين ومنتخبين.وقد استذكر 
بالمناسبة الصحفيان نوري نسروش وعمر شابي وهما من بين المجموعة التي 

بادرت إلى تنظيم هذا التكريم خصال زمالئهم وحبهم لمهنتهم والذين كرسوا 
حياتهم في خدمة الصحافة وعملوا في ظروف صعبة خاصة خالل العشرية 
السوداء. من جهته، أشاد رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، شراف بن 
ساري بمهنية وإخالص الصحفيين المكرمين الراحلين، مؤكدا بالمناسبة أن 

أبواب المجلس الشعبي البلدي تبقى مفتوحة أمام الصحفيين لتسهيل مهامهم في 
سبيل خدمة مدينة قسنطينة وتنميتها.

ق.م
 

مترنا�ست:

حميطات فالحية ت�ستفيد من 
الكهرباء الفالحية 

استفادت مجموعة من المحيطات الفالحية بمنطقة »طيلق« حوالي 70كلم عن 
عاصمة األهقار، في إطار التكفل بالمستثمرات الفالحية بالمناطق النائية، من 

عملية الربط بالكهرباء الريفية.
كشفت مديرية المصالح الفالحية لوالية تمنراست،  أن العملية تندرج في 

إطار برنامج رئيس الجمهورية لربط المستثمرات الفالحية بالكهرباء الريفية 
للسنة الجارية. وأفادت نفس المصالح، أن العملية شملت المنطقة السالفة الذكر 

على امتداد مساحة 120هكتار، وهذا في إطار الصندوق الوطني لتنمية 
المناطق الجنوبية، مما يمكن 50 فالحا من إنهاء المعاناة في استخدام المولدات 

الكهربائية، بمبلغ يصل إلى أزيد من 64 مليون دينار وطول شبكة يصل إلى 
أزيد من 18كلم ما بين توتر متوسط و توتر منخفض، سخرت لها 5محوالت 
كهربائية سعت المحول الكهربائي الواحد منهم 160 )كا. فيا( بحسب ما أفاد 
به بيان صادر من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعاصمة الوالية وتوصف 

العملية بالمهمة خاصة وأنها تأتي في وقت عرفت فيه الوالية نقص في المساحة 
المزروعة، عقب استحداث الواليات الجديدة، األمر الذي من شأنه أن يساهم 

في زيادتها بالوالية، األمر الذي يحتم على المستثمرين بضرورة العمل بقوة من 
أجل زيادة اإلنتاج للرفع من مداخليهم، وهذا بالتركيز على المحاصيل الحقلية 

والبيوت البالستيكية، نظرا للتحكم في كمية الماء والمحصول، مما يوفر االكتفاء 
للسوق المحلية. وفي سياق آخر، إستفادة منطقة »إهلفن« بالمنطقة الرعوية 

»غلتواي« حوالي 30كلم عن مقر بلدية تمنغست، من مشروع إقتناء تجهيزات 
إستخدام الطاقة الشمسية لفائدة 63 بئرا رعويا موزعا عبر إقليم تراب الوالية. 
وتندرج العملية بحسب ما أكدته مديرية المصالح الفالحية بعاصمة الوالية، في 

إطار مكافحة التصحر و تنمية اإلقتصاد الرعوي و السهوب للتكفل باألعمال 
الخاصة بتهيئة والمحافظة على المراعي الصحراوية، الممولة من طرف 

الصندوق الوطني للتنمية الريفية هذا ولقت العملية استحسان المستثمرين في 
مجال الفالحة والرعي، لكون العملية من شأنها المساهمة في تطوير نشاطهم 

وزيادة اإلنتاج المحلي. 
ق.م

 
مب�ستغامن:

تدعيم عدد من االأحياء 
ب�سبكة ال�سرف ال�سحي 

تم ربط نحو 40 عائلة بدوار والد بوهادي التابع لبلدية بن عبد المالك رمضان 
بمستغانم بشبكة الصرف الصحي، في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية 

بعنوان 2022 بهدف تحسين المستوى المعيشي للسكان.
أوضح لزهر معيوف رئيس دائرة سيدي لخضر أّن العملية جاءت تلبية لمطالب 

المواطنين بنقص في شبكة الصرف الصحي خالل الزيارة الميدانية للمنطقة، 
حيث تم تسجيل المشروع في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية بعنوان 
2022 بتخصيص غالف مالي يقارب 300 مليون لفائدة حوالي ما يقارب 

40 عائلة، والذي يعرف تقدما ملحوظا في اإلنجاز.من جهتهم، استبشر السكان 
واستحسنوا هذه العملية التي طال انتظارها مّما ستساهم في الحّد من انتشار 

الروائح الكريهة واألمراض واألوبئة، فضال عن القضاء على الحشرات 
الضارة خاصة مع اقتراب فصل الصيف.وفي سياق متصل، كشف المدير 

الوالئي للموارد المائية عبد القادر بوزيان عن نسبة التغطية بشبكة الصرف 
الصحي بـ74 في المائة على مستوى الوالية، بحيث عرف القطاع إنجاز جملة 

من المشاريع خالل السنة الماضية رصدت لها أكثر من 80 مليار بمناطق 
الظل.هذا إلى جانب تسجيل عدة مشاريع تخص قنوات الصرف الصحي 
ومحطات تصفية المياه المستعملة، منها عمليتين األولى انطلقت قبل شهر 

رمضان تشمل دواوير سيدي لخضر، أما بالنسبة للعملية الثانية تمسدوار اللوزة 
برصد مبلغ 12 مليار إلنجاز شبكات الصرف الصحي وتخصيص مبلغ 6 
مليار إلنجاز محطة تصفية المياه المستعملة والشبكات بدوار أوالد سنوسي 

ببلدية فرناكة.
ق.م

 تزامنا والتقلبات اجلوية الأخرية 

حوادث تت�سبب يف ح�سيلة �سحايا خطرية عرب 
واليات الغرب

هذه  التحقيق  لجنة  وتضم 
والتي تم ايفادها للوالية ممثال 
عن المصالح الفالحية، مدير 
للزراعات  التقني  المعهد 
سطيفومهندسين  الكبرى 
الوطني  المركز  من 
البذوروالمعهد  لمراقبة 
النباتات،  لحماية  الوطني 
الفالحة  ومبعوث من وزارة 
هذه  وقامت  الريفية  والتنمية 
من  الكثير  بمعاينة  اللجنة  
وحقول  النموذجية  المزارع 
الخواص  المزارعون 
العملية  وهي  المتضررين، 
االنشغاالت  إثر  جاءت  التي 
المتضررون  رفعها  التي 
السلجم  بذور  نوعية  من 
"ليديا"  نوع  من  الزيتي 
بن  عين  النشماية،  ببلديات 

وبومهرة  الخزارة  بيضاء، 
المسلمة  وڤالمة،  أحمد، 
قاموا  أنهم  مؤكدين  لهم، 
بجميع اإلجراءات من أدوية 
لم  الحقول  أن  إال  ومبيدات، 
وأزهار  أعشاب  سوى  تنتج 
برية، فيما بقيت بذرة السلجم 
هناك  بالمقابل  األرض،  في 
تسلموا  آخرون  مزارعون 
البذور  من  أخرى  نوعيات 
"طرابار"  في  متمثلة 
نتائجها  جاءت  و"الفيقور" 
الجهة  عن  متسائلين  جيدة، 
الخسائر  عن  تعوضهم  التي 
بحقولهم،  لحقت  التي 
المعنية  الجهات  مناشدين 
خاصة  لمساعدتهم،  التدخل 
تكبد  من  منهم  الكثير  وأن 
خسائر تفوق الـ 100 مليون 

الوزارة  لتتحرك  سنتيم، 
الوصية وترسل لجنة تحقيق  
نوعية  مالبسات  في  للنظر 
بذور السلجم الزيتي المسلمة 
للفالحين بوالية ڤالمة، والتي 
فالحا   52 ضحيتها  راح 
مما  نموذجية،  مزارعا  و7 
باإلفالس،  مهددين  جعلهم 
هكتار   900 إلى  باإلضافة 
أصبحت  الزيتي  السلجم  من 
بسبب  باإلتالف  مهددة 
السلجم صنف  مؤامرة بذور 
وغير  الصالحة  غير  "ليديا" 
التي  المنطقة  لمناخ  المالئمة 
هكتار،   900 على  تتوفر 
منها 350 هكتار خاصة في 
المزارع النموذجية، و 550 
الخواص. للفالحين  هكتار 

ڤالمة  والية  فإن  لإلشارة، 

تعّد من الواليات الرائدة في 
زراعة السلجم الزيتي، حيث 
جدا  مشجعة  نتائج  حققت 
بفضل  التفاؤل،  على  تبعث 
اندمجوا  الذين  المزارعين 
الزيتي  السلجم  شعبة  في 
أولى  كتجربة  وتسجيلهم 
 35 بـ  يقدر  معتبرا  مردودا 
بإنتاج  الهكتار،  في  قنطارا 
بعد  قنطار،   4500 فاق 
االنطالقة التي كانت باندماج 
59 فالحا في هذا البرنامج، 
عبر  هكتار   450 وزراعة 
ستعرف  والتي  بلدية،   16
المواسم  خالل  كبيرا  تطورا 
الالزمة  وبالمرافقة  القادمة، 
للفالح سوف نضاعف عملية 

اإلنتاج الموسم القادم.

عرفت واليات غرب البالد خالل الـ48 
ساعة األخيرة العديد من حوادث المرور 
الخطيرة تسببت في حصيلة ضحايا ثقيلة 
وذلك بسبب التقلبات الجوية وما تسببته 

من صعوبة في السير والسياقة.
وقد لقي شخصان حتفهما وأصيب خمسة 
في حادث مرور وقع  بجروح،  آخرون 
بين  الرابط   89 رقم  الوطني  بالطريق 
بين  بالضبط  والجلفة  المسيلة  واليتي 
بمنطقة  عامر  سيدي  و  بوسعادة  بلديتي 
الوطني،  الدرك  مصالح  النقيب.وحسب 
وفاة  عن  لألسف  الحادث  أسفر  فقد 
بجروح.هذا  خمسة  وإصابة  شخصين 
للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  وتواجدت 
الحادث من أجل  بتامسة بمكان  الوطني 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة و تسهيل حركة 
منطقة  عرفت  اخر  جانب  المرور.من 
الرحمن  عبد  سيدي  ببلدية  السيكرانه 
بتيارت، حادث مرور مميت حيث ادى 
»كواستر«  نوع  من  سيارة  اصطدام 
تعمل نقل خاص لصالح شركة عمومية 
مع سيارة اخرى من نوع »القونا«إلى 

أخرين.ليتم   4 وجرح  شخصين  وفاة 
المدنية  الحماية  أعوان  من طرف  نقلهم 
إلى  السرعة،   لعين كرمس على جناح 
سيدي  ببلدبة  الخدمات  المتعددة  العيادة 
وقت  في  االسعافات  لتلقي  الرحمن  عبد 
الحادثة.  مالبسات  في  تحقيق  فتح  تم 
وفي ظل الظروف المناخية التي اتسمت 
معتبرة عرفت والية  بتساقطات مطرية 
تيارت تسجيل حادثي مرور. حيث تدخل 
أعوان الوحدة الثانوية لدائرة عين الذهب  
من أجل حادث اول سجل علي مستوى 
الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة فيض 
األعراف ببلدية عين الذهب. والذي تمثل 
نوع  من  سيارة  إنقالب  ثم  انحراف  في 
الحادث  هذا  .وخلف   peugeot  207
24و  مابين  يتراوح  سنهم  مصابين   4
تدخل  كما  المستشفى  الى  33سنةنقلوا 
مستوى  علي  الرئيسية  الوحدة  أعوان 
منطقة شميط   23 الوطني رقم  الطريق 
مرور  حادث  أجل  من  ڤرطوفة  ببلدية 
نوع  من  سيارة  إصطدام  في  تمثل 
نوع  من  بشاحنة   Dacia Loguan

 3 الحادث  هذا  خلف  Toyotaحيث 
مصابين سنهم يتراوح مابين 30 و 60 
سنةتم نقلهم للمستشفى لتلقى العالج وفتح 
تحقيق في مالبسات الحادثين.كما أصيب 
الخطورة،  متفاوتة  بجروج  11 شخص 
قطار  بين  اصطدام  اثر  األول  أمس 
وهران  والية  من  قادم  المسافرين  لنقل 
الشلف  والية  من  بحافلة  مغنية  اتجاه 
كانت تقلهم في رحلة سياحية الى والية 
رقم07  الوطني  بالطريق  تلمسان.وذلك 
عاد  وبني  تلمسان  بين  الرابط  شقه  في 
تدخلت  الحديدية.هذا  السكة  عند  بالظبط 
الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتلمسان 
بالدعم من المراكز المتقدمة الثالثة باب 
بشتوان  حمادي  و  ستي  الال  و  وهران 
أعمار  الحادث.وتتراوح  هذا  اجل  من 
المصابين بين  15 و19 سنة، في حين 
و31   30 والقابض  السابق  عمر  يبلغ 
سنة، أين تم تقديم االسعافات الالزمة لهم 

ونقلهم الى المستشفى.
س.ز

توا�سل جلنة التحقيق التي حّلت، نهاية الأ�سبوع الفارط، بولية قاملة عملها من اأجل ح�سر 

حجم الأ�سرار التي حلقت مبئات الهكتارات من حقول ال�سلجم الزيتي 

س.زبالولية نتيجة بذور ال�سلجم الزيتي غري ال�ساحلة.



7
اإلثنين 09 ماي

 2022 المـوافق  
لـ 08 شوال 1443 ه  

مجتمع

خطوات تنظيف ال�ستائر من 

دون فكها

   قد يكون تناول األطعمة المتبقية من األيام 
السابقة بمثابة خيار مثالي لتوفير الوقت والجهد 
وحل رائع لمنع هدر الطعام، لكن هل تساءلت 

من قبل إذا ما كانت تلك األطعمة التي تعيد 
تسخينها آمنة لألكل بعد ساعات طويلة من 

تحضيرها؟ 
  صحيح أنها قد تحافظ على بعض من مذاقها 

وشكلها الشهي، لكن حفظها في الثالجة ال يعني 
بالضرورة أن قيمتها الغذائية آمنة لالستهالك 

في اليوم التالي، و لسوء الحظ فإن إعادة تسخين 
أطباق معينة قد يعرضك لخطر التسمم الغذائي، 

أو ما هو أسوأ في بعض الحاالت و فيما يلي 
نستعرض بعض األطعمة التي ال يجب إعادة 
تسخينها أبدا ألسباب تتعلق بالصحة وسالمة 

االستهالك.
 البطاطس قد تصيبك بالمرض

توضح صحيفة اإلندبندنت البريطانية، أن مشكلة 
إعادة تسخين البطاطس ليست في الواقع في 

اختيارك لعملية تسخينها إما في الميكرويف أو 
الفرن، وإذا تُركت البطاطس المطبوخة لتبرد 
في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فقد تبدأ 

البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي في التكاثر 
عليها. 

ال تُِعد تسخين الدجاج
  بالرغم من ميل الكثيرين إلعادة تسخين اللحوم 
في اليوم التالي، فإن هذا األمر قد يعّرض صحة 

أسرتك للخطر، وصحيح أن الدجاج المعاد 
تسخينه لن يؤدي بالضرورة للتسمم الغذائي، إال 
أن إجراء العملية بالشكل الصحيح لضمان خلوه 

من أي أضرار أمر صعب. 
  وتوضح ليديا بوختمان، المتحدثة باسم مجلس 

معلومات سالمة الغذاء األسترالي، أنه من 
الناحية الفنية ال بأس في إعادة تسخين الدجاج، 
ومع ذلك، يجب التأكد من وصول كل جزء من 
الدجاج لدرجة حرارة ال تقل عن 175 درجة 

فهرنهايت )79 درجة مئوية( لضمان قتل 

البكتيريا الخطرة 
التي تتكاثر في 

أنسجة اللحم عند برودته.
 البيض من اليوم السابق يهدد معدتك

   إذا كان صحنك من البيض قد برد بحلول 
الوقت الذي أنهيت فيه اتصاال هاتفيا طارئا، فال 
بأس في إعادة تسخينه في الميكرويف لمدة دقيقة 

أو دقيقتين، ومع ذلك، تنصح إدارة الغذاء والدواء 
األميركية بأن إعادة تسخين البيض الذي تم تركه 

لساعات قد يكون خطيرا على صحة الجسم.
    وتكُمن الخطورة في أنه يمكن أن تتكاثر 
البكتيريا مثل السالمونيال بسرعة في أطباق 
البيض، ما يؤدي لتسمم غذائي خطير يهدد 
الصحة وسالمة المعدة والجهاز الهضمي.

خطورة تسخين األرز
  وفقا لموقع بي بي سي، يمكن أن يتلوث األرز 
المطبوخ ببكتيريا تسمى »باسليس سيريوس«  

الخطيرة على الصحة والجسم عند تناولها، 
وبالرغم من أن تلك البكتيريا يمكن إبطال تأثيرها 
بتعريضها للحرارة الشديدة، فإنها في الوقت نفسه 

يمكنها تكوين األبواغ السامة في األرز البارد، 
والتي عادة ما تكون مقاومة للحرارة.

 الوجبات التي تحتوي على الفطر
  وفًقا اإلندبندنت والمجلس األوروبي للمعلومات 
الغذائية، فإن إعادة تسخين الفطر تُعد خطأ كبيرا، 

إذ يحتوي الفطر على بروتينات يمكن أن تتلف 
بسبب اإلنزيمات والبكتيريا إذا لم يتم تخزينها 

بشكل صحيح.

  ومن سوء التخزين، ترك الوجبات التي تحتوي 
على الفطر في درجة حرارة الغرفة لفترة 

طويلة لحين برودته تماما، وعند إعادة تسخين 
واستهالك الفطر القديم يمكن أن يسبب لك آالًما 

في المعدة.
 األطعمة ذات الخضروات الورقية الخضراء

  هناك 3 من المكونات من بين أكثر األطعمة 
الصحية خطورة عند إعادة تسخينها ضمن 
وجبات الطعام المحفوظة من اليوم السابق، 

وهي السبانخ والكرفس والبنجر، ووفقاً للمركز 
األميركي للسيطرة على األمراض، يمكن أن 
تتسبب الحرارة في إطالق هذه الخضروات 
بالتحديد لمواد مسرطنة عند إعادة تسخينها، 

لذلك من الضروري تناولها طازجة في كل مرة 
لحماية صحتك وصحة عائلتك.

  حياة م�صباحي

   تمتاز الطرق التربوية المعاصرة باالنفتاح والتجدد وفن الحوار مع األطفال على نحو يعزز ثقتهم بأنفسهم، ومن 
أنجح الطرق الحديثة وأكثرها استخداما في المدة األخيرة أسلوب »التربية اللطيفة«، التي تتضمن تجنب العقاب 

والضرب والصراخ والتهديد. 
   يرى المختصون في المجال، أن التربية السليمة ليست سهلة، بل مهمة شاقة لكل األمهات، لذلك من الضروري 

وجود توعية لتصحيح طريقة التربية، ومن أهم قواعدها إتباع أسلوب الحوار والمناقشة مع الطفل، ولكن ليس 
بأسلوب العنف والضرب أو العقاب، إذ للنقاش بأسلوب حضاري تأثير كبير في شخصية الطفل وتصرفاته داخل 

األسرة وفي المجتمع، ومن ثم يعتاد تبادل اآلراء مع اآلخرين واحترامها، وعدم التسلط والحزم الشديد. 
  و بمجموعة تجارب مع أمهات قام بها مختصون طبّقن أسلوب »التربية اللطيفة«، مع أوالدهن ونجحن في تنفيذه 
أكثر من األساليب األخرى، وأثبتن أن أسلوب الحوار هو األقوى واألكثر توازنا، فهو ال يعتمد الشدة المفرطة وال 

التساهل الكبير، بل يمسك األمور من وسطها، ويتيح الفرصة للطفل ليثبت شخصيته من دون تردد ويعبّر عن نفسه 
وعن أفكاره وعن مشاعره من دون أي خوف.

    أما أسلوب العقاب فله مفهوم آخر غير العنف، خصوًصا مع األطفال بعمر 6 أعوام حتى 11 عاما، فيرتكز 
أسلوب التربية الحديثة معهم في ما يخص العقاب على اإلصالح وإتاحة فرصة ثانية لهم إلصالح أخطائهم بأنفسهم 
ليتفادوا هذا الخطأ مجددا، فمثال ال تتكلم األم مع ابنها فترة من النهار لتشعره بالذنب تجاه ما قام به، أو مثال تجلس 

كل األسرة في غرفة والطفل يجلس في زاوية الغرفة دقيقتين ال أكثر ليشعر أنه معاقب.

 احلامل واجلنني
كيف أعرف حملي سليم من حركة الجنين؟

    تدل حركة الجنين داخل الرحم على أنّه حّي وأنّه ينمو ويتطور بشكل جيّد، وبشكل عام فإّن لكل جنين طبيعة 
حركة معينة ونمط خاص لحركته؛ لذلك من الضرورّي للغاية أن تُراقب األم حركة جنينها وتعرفها جيًدا حتى 

تتواصل مع الطبيب في حال تغيرها أو تناقصها. 
   ويُشار إلى أّن طبيعة حركة الجنين نفسه تختلف باختالف طبيعة ما يقوم به وكذلك عمره ومدى تطوره في 

مراحل الحمل المختلفة، حيث تُصبح الحركة أكثر وضوًحا مع تقدم عمر الحمل ألنّها تُصبح أقوى وألّن الجنين 
يكبر في الحجم فتُصبح مساحة الرحم ضيقة فتبدو الحركات أكثر وضوًحا، ولكن في نهاية الحمل وتقريًبا مع بداية 

األسبوع 36 من الحمل تقل الحركات القوية وتُصبح الضعيفة األكثر وضوًحا. 
  ولتوضيح الرابط بين حركة الجنين وسالمة الحمل يجدر الذكر أنّه ال يُوجد إلى اآلن دليل علمي يُثبت أّن مراقبة 
حركة الجنين والتأكد من محافظتها على نمط معين هي دليل على أّن الجنين بخير وال يُعاني من أي مشاكل، لذلك 

نُوصي بمراجعة الطبيب بشكل دوري لالطمئنان على الحمل وسالمته.

   ولكن بشكل عام فإّن حركة الجنين دليل على أنّه حّي وينمو، ولفهم طبيعة حركته نذكر أّن الوقت من اليوم يلعب 
دوًرا في ذلك؛ فقد لُوحظ باإلجمال أّن األجنية أكثر ما تكون حركتها واضحة بين التاسعة صباًحا والثانية ظهًرا، 

وبين السابعة مساًء والرابعة فجًرا. 
   مع اإلشارة إلى احتمالية اختالف الحركة بين يوم وآخر، فضاًل عن أّن حركة الجنين تقل خالل نومه؛ وفي 

الغالب تتراوح دورة النوم الواحدة بين 40-20 دقيقة في الغالب وقد تصل 90 دقيقة، مع العلم أّن وقت نوم الجنين 
قد ال يتوافق مع وقت نوم أمه، ويُشار إلى أّن انشغال األم يمنعها من التركيز بحركة الجنين؛ لذلك في حال الرغبة 

في التركيز فيها يُنصح باالستلقاء على الجانب األيسر أو الجلوس مع رفع القدمين وصرف االنتباه عن أي شيء 
آخر غير حركة الجنين.

ال�سوفان للب�سرة 

الدهنية

جمال 

ور�صاقة
أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�سحتك

تدابير 
منزلية

 »التربية اللطيفة«.. اأ�سلوب حديث 

للتعامل مع الأطفال والمراهقين

اأطعمة تتحول لوجبات �سامة 
بعد اإعادة ت�سخينها

المكنسة الكهربائية: نظفي أي نوع من الستائر باستخدام المكنسة الكهربائية؛ فما 
عليك سوى أن تمرري المكنسة برفق فوق الستائر.

منفضة الريش: المكنسة الكهربائية تزيل األتربة من الطبقة األولية فقط من 
الستائر، لذلك استخدمي منفضة الريش لتنظيف الستائر الخشبية والستائر 

المصنوعة من األلمنيوم، إلزالة الغبار.
ماء وصابون: يمكن استخدام مزيج من الصابون والماء الدافئ لتنظيف البقع 

على الستائر البالستيكية أو ليكون منظفا طبيعيا لأللمنيوم.
إزالة الوبر: تجذب أنواع معينة من الستائر الغبار؛ إذا الحظت أن المكنسة لم 

تزل الوبر بصورة كاملة، فاستخدمي فرشاة أو أسطوانة الوبر للتخلص منه، أو 
الصقي الشريط الالصق العريض على أقمشة الستائر المراد تنظيفها.

البخار: إذا الحظت أن ستائرك بها بقع، فيمكنك إزالتها في أثناء وجود الستائر 
في مكانها وذلك بقوة البخار؛ فغالبا يمكن للمنظف البخاري القوي والمحمول 

إزالة البقع واألوساخ من الستائر بأقل جهد، وهذه الطريقة فعالة خاصة إذا كانت 
ستائرك سميكة.

إزالة الروائح: يعد مزيل الروائح الخاص بالمفروشات في شكل رذاذ مثاليا لجعل 
رائحة الستائر منعشة ونظيفة، ضعي وعاء من مسحوق صودا الخبز والزيت 

العطري المفضل لديك على حافة النافذة.
نصائح للحفاظ على نظافة الستائر

احذري من أشعة الشمس التي تؤثر على األلوان وقوة المادة. األلوان الفاتحة 
أكثر مناعة ضد أشعة الشمس من األلوان الداكنة، كما يتحمل األكريليك 

والبوليستر ضوء الشمس بشكل أفضل من ألياف النسيج األخرى وسيحافظان 
على اللون بمرور الوقت.

يمكن االعتناء بالستائر يوميا عن طريق هزها برفق ومنع الغبار واألوساخ من 
التراكم في األلياف.

ينصح بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية شهريا، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام 
مكنسة كهربائية محمولة باليد في الوضع المنخفض.

  جذب السيلينيوم انتباه أكبر شركات مستحضرات التجميل والعناية 
بالبشرة بسبب قدرته على منع تكون حب الشباب، والحماية من 

سرطان الجلد، وتنقية البشرة من آثار التلوث، وله دور رئيسي في 
عملية التمثيل الغذائي. ويوجد معدن السيلينيوم في التربة، ويتوفر 

بشكل طبيعي في الماء وبعض الخضراوات واللحوم، ويحتوي الشوفان 
وكذلك الجوز على أعلى نسبة من السيلينيوم .

  National Library of( »ونشر موقع »المكتبة الوطنية للطب  
Medicine(  دراسة تؤكد انخفاض مستويات السيلينيوم في الدم لدى 
مرضى حب الشباب، وفي دراسة أجريت على 47 امرأة و42 رجال 
يعانون من حب الشباب تبيّن أن تناولهم أطعمة تحتوي على فيتامين  

»إي« )E(  والسيلينيوم قد حّسن من حالة بشرتهم.

  وعند التفكير في الفاكهة والخضروات التي يجب إضافتها إلى 
مشروب يقاوم حب الشباب والبثور فكري في األلوان البرتقالية 

والصفراء والحمراء والخضراء، وجميعها يحتوي على نسب عالية 
من فيتامين »إيه« )A(  المقاوم لحب الشباب مثل الفلفل األحمر 

والبرتقالي واألصفر، والجزر، والشمام، والسبانخ، و الخس، 
والمشمش، والمانجو، والغريب فروت، والبطيخ، والطماطم.

  لذا يمكنك خلط ملعقتين من الشوفان مع أوراق السبانخ وقطع 
المشمش المثلج والجزر ولبن الجوز من دون سكر، ثم تنعيم الخليط في 

الخالط، وإضافة شرائح الغريب فروت للتزيين.



 أحرز فريق نانت لقبه الرابع 
في مسابقة كأس فرنسا لكرة 
المباراة  في  بفوزه  القدم 
بهدف  نيس  على  النهائية 
دون مقابل في المباراة التي 
»ستاد  ملعب  على  جمعتهما 

دو فرانس« في باريس.
»الكاناري«  فريق  ويدين 
بالس  لودوفيك  قائده  إلى 

الذي سجل الهدف الوحيد في 
في  جزاء  ركلة  من  المباراة 
الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء.
وهذا اللقب هو الرابع لفريق 
بعد  فرنسا  كأس  في  نانت 
و1999   1979 أعوام 
بشكل  واألول  و2000، 
عام منذ أن توج بلقبه الثامن 
عام  الفرنسي  الدوري  في 

.2001
الفوز  هذا  له  وسمح 
دور  في  له  مركز  بحجز 
مسابقة  في  المجموعات 
»يوروبا  األوروبي  الدوري 

ليغ« في الموسم المقبل.
النهائية  المباراة  وأقيمت 
كأس  من  الـ105  للنسخة 
إمرأة  حكم  بقيادة  فرنسا 

للمرة األولى منذ أن أبصرت  
وأمام  النور،  المسابقة 
مدرجات ممتلئة بعد التحرر 
واإلجراءات  القيود  من 
بفيروس  المتعلقة  الصارمة 
كورونا، وذلك للمرة األولى 
وبمواكبة   ،2019 عام  منذ 

حوالي 80 ألف متفرج.
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 القائد بال�س �سجل الهدف الوحيد في نهائي كاأ�س فرن�سا:

نانت يحرز لقبه الرابع على ح�ساب ني�س
بعد تتويجها بلقب بطولة مدريد للأ�ساتذة للتن�س

الرئي�س التون�سي يهنئ اأُن�س جابر 
بعد اإنجازها التاريخي

 هنأ الرئيس التونسي 
نجمة  سعيد  قيس 
أُنس  التونسية  التنس 
تتويجها  بعد  جابر 
مدريد  بطولة  بلقب 
بكرة  لألساتذة 

المضرب.
صفحة  ونشرت 
التونسية في  الرئاسة 
»رئيس  »تويتر«: 
قيس  الجمهورية 

الباهر  االنتصار  إثر  التهاني  بأحر  جابر  أُنس  التونسية  البطلة  إلى  يتوجه  سعيد 
الذي حققته مساء أمس السبت 7 مايو 2022 بمدريد ويؤكد على أن اإلصرار 

على النجاح وعلى رفع التحديات هما الطريق إلى الفوز واالنتصار«.
وتمكنت جابر البالغة 27 عاما من رفع كأس بطولة مدريد لألساتذة بفوزها في 
النهائي على األمريكية جيسيكا بيغوال بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 

5-7 و6-0 و2-6، خالل ساعة واحدة و54 دقيقة.
وهذا التتويج هو الثاني للبطلة التونسية خالل مسيرتها االحترافية بعد األول الذي 
أول  جابر  أصبحت  كما  الماضي،  العام  اإلنجليزية  بيرمنغهام  بطولة  في  حققته 

عربية تفوز ببطولة لألساتذة )ماسترز( ذات األلف نقطة.
 النجم الفرنسي لم يحسم مستقبله بعد

الك�سف عن اآخر عر�س من ريال 
مدريد لمبابي

صحفي  تقرير  كشف    
تفاصيل  أمس،  إسباني، 
نادي  قدمه  عرض  آخر 
للفرنسي  مدريد  ريال 
كيليان مبابي، نجم باريس 
الذي  جيرمان،  سان 
باريس  مع  عقده  ينتهي 
سان جيرمان في الصيف 
النجم  يحسم  ولم  المقبل، 
حتى  مستقبله  الفرنسي 

اآلن.
»البايس«  لصحيفة  ووفًقا 

قدم ريال مدريد  األبطال،  إقصاء سان جيرمان من دوري  فإنه عقب  اإلسبانية، 
عرًضا لمبابي في منتصف مارس الماضي لالنتقال إلى سانتياغو برنابيو.

 180 تبلغ  توقيع  مكافأة  على  مبابي  يتضمن حصول  العرض  أن  إلى  وأشارت 
يورو سنوًيا، و%50 من  مليون   40 إلى راتب صاٍف  باإلضافة  يورو،  مليون 

حقوق الصور الخاصة بالالعب الفرنسي.
ووفًقا لمصادر مقربة من الالعب الفرنسي، فإن مبابي رأى أن عرض ريال مدريد 
األكثر سخاء في تاريخ كرة القدم، بسبب مكافأة التوقيع الكبيرة، لكنه كان محبًطا 
من جزئية التخلي عن %50 من حقوق الصور الخاصة به، وذكرت المصادر 
النقطة جعلت مبابي يفكر لمدة شهر ونصف في تجديد عقده مع باريس  أن هذه 

سان جيرمان.
مليون   40 على  سيحصل  الالعب  فإن  بمبابي،  المحيطين  الخبراء  آلراء  ووفًقا 
يورو من الرعاية هذا الموسم، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 70 مليون يورو في 

السنوات القادمة، ال سيما أن كيليان لديه العديد من العروض التجارية.
له  إلى ريال مدريد سيكون  انتقال مبابي  أن  وزعم محامون لصحيفة »البايس« 
الخاصة به، ما سيعوض الالعب عن خسارة  تأثير مضاعف على قيمة الصور 

%50 منها لصالح الميرنغي.
لكن دلفين فيرتايدين، المحامية الخاصة لمبابي والخبيرة في حقوق الصور، ترى 
الالعبين على  أبرز  أحد  لريال مدريد كي يصبح  يحتاج  الفرنسي ال  الالعب  أن 

المستوى التسويقي في سن 23 عاًما.
 لوكاتيلي يتعافى من اإلصابة

نباأ �سار لجوفنتو�س قبل نهائي كاأ�س 
اإيطاليا

  تلقى ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، نبأ ساًرا قبل مواجهة إنتر 
ميالن، األربعاء المقبل، في نهائي كأس إيطاليا.

الرباط  في  إصابة  من  يعاني  جوفنتوس،  وسط  العب  لوكاتيلي،  مانويل  وكان 
الجانبي للركبة، مما اضطره للغياب عن آخر خمس مباريات متتالية في الدوري.
وفًقا لموقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن لوكاتيلي تعافى من اإلصابة، وسيتم 

استدعاؤه للمباراة المهمة ضد إنتر ميالن.
وأشار الموقع اإليطالي إلى أنه من الصعب مشاركة لوكاتيلي أساسًيا حتى اآلن، 

لكن قد يدفع به المدرب من مقاعد البدالء في الشوط الثاني.
وذكر »كالتشيو ميركاتو« أن األمريكي ويستون ماكيني، العب وسط اليوفي، لم 

يتعافى بعد من اإلصابة، وبالتالي سيواصل الغياب في نهائي الكأس.

السير  بأن  أمس،  تقارير صحفية  أفادت 
مانشستر  أسطورة  فيرغسون  أليكس 
النجم  إبقاء  في  دورا  يلعب  قد  يونايتد، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق.
رونالدو  مع  محادثة  فيرغسون  وأجرى 
مؤخرا بهذا الشأن، علما بأن كريستيانو 
قيادة  تحت  يلعب  سنوات   6 أمضى 
»أولد  في  االسكتلندي  المدرب 

ترافورد«.
وأشارت صحيفة »ميرور« البريطانية، 
اجتمعا  وفيرغسون  رونالدو  أن  إلى 
مؤخرا لتناول الشاي في منزليهما بمنطقة 
شيشاير، وأضافت الصحيفة، أن المدرب 
األسكتلندي المعتزل، أخبر العبه السابق 
أنه يشعر بأنه يجب أن يبقى في مانشستر 

من أجل »حماية إرثه«.
استمرار  إمكانية  حول  شكوك  وتدور 
الفريق  فشل  بعد  اليونايتد،  مع  رونالدو 
أبطال  دوري  مسابقة  إلى  التأهل  في 

أوروبا الموسم المقبل.

أن  إلى  أشارت  أخرى،  تقارير  أن  كما 
»الشياطين  مع  البرتغالي  النجم  مستقبل 
الحمر«، بات اآلن في يد المدرب الجديد 
إريك تن هاج، الذي يستلم المهمة ابتداء 

من الموسم المقبل.

مع  التعاقد  يونايتد  مانشستر  وأعاد 
واستمر  الماضي،  الصيف  في  رونالدو 
الالعب البرتغالي الدولي في تسجيل 24 

هدفا بجميع المسابقات.

ال�سكوك تحوم حول مغادرته بعد الف�سل في التاأهل لرابطة الأبطال

�سفقة تبادلية تلوح في الأفق بين بر�سلونة وجوفنتو�س

جوردي األبا يقود بر�سلونة لفوز قاتل على ريال بيتي�س

فيرغي�سون يدفع رونالدو للبقاء في مان�سي�ستر يونايتد

التي  المباراة  في   2-1 بنتيجة  بيتيس  ريال  مضيفه  على  برشلونة  تغلب 
اإلسباني  الدوري  من  الـ35  الجولة  منافسات  أمس، ضمن  اول  جمعتهما 

لكرة القدم.
اللقاء،  عمر  من  الـ76  الدقيقة  في  فاتي  أنسو  طريق  عن  برشلونة  وتقدم 
وأدرك ريال بيتيس التعادل سريعا بعدها بثالث دقائق برأسية مارك بارترا، 
الرابعة  الدقيقة  في  وبالتحديد  المباراة  عمر  من  األخيرة  اللحظات  وفي 
واألخيرة من الوقت المحتسب بديال عن الضائع سجل جوردي ألبا الهدف 
الثاني لبرشلونة ليهدي فريقه نقاط المباراة الثالث التي ضمنت له المشاركة 

في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، فيما 
الخامس على جدول  المركز  في  نقطة   58 بيتيس عند  تجمد رصيد ريال 

ترتيب فرق »الليغا«.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة »كالتشيو ميركاتو« في تقرير لها أمس، 
فترة  خالل  جديدة  تبادلية  صفقة  عقد  وجوفنتوس  برشلونة  ناديي  نية  عن 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وحسب الصحيفة اإليطالية، فإن برشلونة مستعد للتخلي عن ظهيره اإلسباني 
جوردي ألبا البالغ 33 عاما لصالح جوفنتوس، مقابل الحصول على المدافع 

الهولندي ماتياس دي ليخت البالغ 22 عاما.
وبسبب تقدم جوردي ألبا في العمر وتراجع مستواه مؤخرا بدأ برشلونة في 
لتعزيز  تشيلسي،  ألونسو مدافع  اسم ماركوس  له، وتردد  بديل  البحث عن 
صفوف »البلوغرانا«، كما يعتبر دي ليخت هدفا لبرشلونة منذ أن كان في 
الفريق  لدفاعات  قوي  تعزيز  بمثابة  وسيكون  الهولندي،  أمستردام  أياكس 

الكتالوني.
وأشار التقرير إلى أن برشلونة يمكنه التعاقد مع دي ليخت مقابل 50 مليون 

يورو، مع تضمين جوردي ألبا في الصفقة.
يذكر أن برشلونة وجوفنتوس أبرما صفقة تبادلية في صيف 2020، شهدت 
البوسني  انتقال  مقابل  العجوز«،  »السيدة  إلى  ميلو  آرثر  البرازيلي  انتقال 

ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني.



منهيا �سياما ا�ستمر 49 يوما

بن رحمة ي�ضتعيد ن�ضوة الت�ضجيل بثنائية ويريح بلما�ضي
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أعلنت االتحادية الدولية لكرة القدم إغالق ملف التظلم الذي تقدمت به 
الفاف بخصوص أحداث مباراة السد بين الجزائر الكاميرون بصفة 

رسمية، لتطوي الملف نهائيا وترسم إقصاء الخضر من مونديال قطر، 
وتقضي على آمال الجماهير الجزائرية العريضة التي كانت تنتظر 

إنصافها من الهيئة الكروية الدولية.
وأكدت الفيفا في بيان إعالمي مساء اول أمس أنها درست االحتجاج 

المقدم لها من طرف الفاف، وقدمت ردها النهائي بخصوص القضية، 
التي رأت أنها ال تدعو بتاتا إلعادة النظر في نتيجة المباراة فيها، 

وطلبت من الراغبين في الحصول على معلومات بخصوص قرارها 
التوجه للفاف.

من جهة أخرى، يبدو أن المنتخب الوطني سيكون على موعد مع 

مواجهة من العيار الثقيل خالل الفترة المقبلة، حيث كشفت مصادر 
مطلعة أمس عن تلقي الفاف طلبا من قبل اتحادية اوروغواي لخوض 

مباراة ودية بين منتخبي البلدين في فترة التوقف الدولي المقبلة.
وكشفت ذات المصادر عن تواجد رغبة قوية من قبل منتخب 

أوروغواي للتباري وديا مع »محاربي الصحراء« في شهر جوان 
المقبل، حيث يسعى لخوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات األفريقية 
القوية في فترة التوقف الدولي المقبلة، تحسبا لمشاركته في نهائيات 

كأس العالم قطر 2022.
وكانت قرعة مونديال 2022 في قطر وضعت منتخب أوروغواي 

بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا والبرتغال وكوريا الجنوبية.
أمير.ل

النادي ي�سرع في التفكير في الميركاتو ال�سيفي منذ الآن

نابولي ي�ضرح غلم ويتجه للإبقاء على اأونا�س
وضعت إدارة نادي نابولي 

اإليطالي، العبها الدولي الجزائري 
فوزي غالم، ضمن قائمة الالعبين 
المغادرين للفريق الصيف المقبل، 
في الوقت الذي اكدت فيه مصادر 

مقربة من الفريق رغبة اإلدارة في 
بقاء مواطنه أدم أوناس.

وكشفت وسائل إعالم إيطالية، بأن 
إدارة نابولي، قررت التخلي عن 
خدمات غالم، وعدم تجديد عقده 
الذي ينتهي شهر جوان 2022، 
نظرا لعجز الالعب عن استعادة 

مستواه، وفرض نفسه في تشكيلة الفريق هذا الموسم، مضيفة أن إدارة نابولي، 
تتجه للتعاقد مع العب خيتافي، ماتياس أوليفيرا، لتعويض رحيل فوزي غوالم.
من جهة أخرى، تتجه إدارة نادي عاصمة الجنوب الفرنسي لالحتفاظ بالدولي 
الجزائري آدم وناس، رغم عدم تجديد عقده مع النادي لحد اآلن والذي ينتهي 

الصيف المقبل، حسب ما ذهبت إليه مصادر إعالم إيطالية.
وقال الصحفي اإليطالي، لوكا ماركيتي، المتخصص في أخبار سوق 

االنتقاالت، بأن وناس يتجه لمواصلة مشواره مع الفريق، رغم تذبذب ظهوره 
مع نابولي هذا الموسم، جراء اإلصابات المتكررة التي أعاقت مسيرته ومنعته 

من التألق وفرض نفسه في تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي.
وحسب تصريح ماركيتي لشبكة »سكاي سبورتس« فإن اوناس في نابولي 
هو الخيار األمثل بالنسبة له، بالنظر لهذه االعتبارات، حيث أكد اإلعالمي 

اإليطالي أنه يفترض أن يستمر الالعب مع ناديه خالل الموسم القادم، علما 
وأن الدولي الجزائري يمتلك حرية اختيار وجهته المستقبلية على اعتبارا عدم 

تجديد عقده مع نابولي.
في ذات السياق، ذكرت عديد المصادر القريبة من الالعب، أن وناس ال يريد 

التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله، ويفضل إنهاء الموسم واخذ كل 
الوقت قبل الفصل في وجهته القادمة، سواء بتمديد عقده والبقاء في نابولي أم 

تغيير األجواء وااللتحاق بفريق يضمن فيه اللعب بانتظام.

�سجل هدف الفوز لناديه في الدقائق الأخيرة

بوالية يمنح الفوز لماتز على ح�ضاب ليون
 

تمكن الدولي الجزائري فريد 
بوالية أمس من تسجيل هدف 

الفوز لفريقه ماتز، في المباراة 
التي جمعته بنادي ليون لحساب 

الجولة الـ36 من البطولة الفرنسية 
المحترفة األولى، والتي انتهت 

بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين.
ونجح بوالية، في هز الشباك 

من جديد، أساسيا كعادته، ضمن 
تشكيلة ناديه ماتز، في هذه 

المواجهة، وبرز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة األخيرة من الوقت الرسمي، 
حين بصم على هدف عالمي، منح من خالل الفوز لناديه.

وانتهت هذه المواجهة بفوز فريد بوالية، وناديه ماتز، بنتيجة ثالثة أهداف، 
لهدفين، على حساب نادي ليون.

الجولة الـ 29 من الرابطة المحترفة الأولى

ال�ضاورة تخطف الو�ضافة والن�ضرية 
تقترب من الق�ضم الثاني

 
أسدل الستار على مباريات الجولة الـ29 لبطولة الرابطة المحترفة األولى 
لكرة القدم، بصعود شبيبة الساورة للمركز الثاني في الترتيب العام بفضل 

الفوز الثمين المسجل على شباب قسنطينة، فيما اكتفت مولودية الجزائر بتعادل 
أبيض في بسكرة، في الوقت الذي عمق فيه أولمبي المدية جراح  نصر حسين 

داي بالفوز عليه بملعب 20 أوت، بينما يتنفس هالل شلغوم العيد الصعداء 
بفوزه على نجم مقرة.

وخرج »الحمراوة« سالمين من فخ أولمبي الشلف بتحقيقهم للتعادل في آخر 
انفاس المباراة، لتتوقف بذلك سلسلة نتائجهم اإليجابية.

وقبل خمس جوالت تبقى خمسة أندية على األقل معنية بتحديد هوية النازل 
الرابع للقسم األسفل وفي مقدمتها نجم مقرة، أمل االربعاء، هالل شلغوم العيد، 

مولودية وهران و أولمبي المدية.
وعرفت مباريات الجمعة انهاء مباراة القمة بين شبيبة القبائل ورائد الترتيب 

شباب بلوزداد بالتعادل السلبي، بينما سجل أمل االربعاء فوزا ثمينا على نادي 
بارادو، في الوقت الذي عاد اتحاد الجزائر إلى سكة االنتصارات بتغلبه على 

المتذيل وداد تلمسان.
وتأجلت المباراة األخيرة المدرجة في برنامج الجولة ال 29  بين وفاق سطيف 

و سريع غليزان إلى موعد الحق بسبب مشاركة الوفاق في مباراة الذهاب 
لرابطة األبطال االفريقية.

ق.ر/ واج

منتخب اأوروغواي يطلب برمجة لقاء ودي �سد محاربي ال�سحراء في جوان

الفيفا ترف�س اإعادة مواجهة الخ�ضر 
للكاميرون وتطوي الملف ر�ضميا

شرع الناخب الوطني جمال بلماضي في 
معاينة العناصر التي من الممكن ان يدعم بها 

المنتخب الوطني في جوان المقبل، تحسبا 
لخوص تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2023 
بالكاميرون، حيث تنقل لمتابعة مباراة ذهاب 

نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا التي جمعت 
األهلي المصري بوفاق سطيف أول أمس.

وسجل بلماضي حضو+ره بالعاصمة 
المصرية القاهرة، في إطار بداية مهمته في 
معاينة الالعبين تحسباً لمرحلته الجديدة مع 

الخضر، وقبل مواجهتي أوغندا وتنزانيا 
شهر جوان المقبل، لحساب تصفيات كأس 
أمم أفريقيا 2023، تجسيدا لقراره بإحداث 

تغييرات كبيرة على التشكيلة التي اعتاد 
االعتماد عليها في فترته السابقة، وذلك بعد 

اإلخفاق في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 
2022، وقبلها الخروج من الدور األول 

ألمم أفريقيا التي احتضنتها الكاميرون.
وصرح بلماضي لقناة »أون تايم سبورتس« 

المصرية، عقب اللقاء، إن المباراة كانت 
صعبة بسبب اللعب ضد أحد أعظم فرق قارة 

أفريقيا، وهو األهلي، وأضاف: »بالطبع 
مواجهة األهلي بـ10 العبين فقط بعد طرد 

أمير قراوي، زادت صعوبة مهمة الوفاق، 
لكنها كرة القدم، لم أتوقع خسارة الفريق، لكن 

هناك شوط ثاني في الجزائر، وال أحد يعلم 
ماذا سيحدث«.

وأضاف ذات المتحدث: »جئت للقاهرة لدعم 
فريق جزائري وهو وفاق سطيف، ولكن 

النتيجة لم تذهب كما نريد، لألسف المباراة 
كانت صعبة على وفاق سطيف، ألنه واجه 

أعظم فريق في قارة أفريقيا، وهو النادي 
األهلي، توقعت صعوبة هذه المباراة على 
الوفاق سطيف، لكنني لم أتخيل أن تكون 

النتيجة بهذا الشكل وأن يكون األمر كذلك 
على النادي الجزائري، لكن كرة القدم فيها 

كل شيء، وسننتظر مباراة العودة بين 
الفريقين التي ستلعب في الجزائر«.

ق.ر

قال اأن الوفاق قادر على تعوي�ض هزيمته القا�سية اأمام الأهلي الم�سري

بلما�ضي ي�ضرع في معاينة اللعبين لتدعيم الخ�ضر بعنا�ضر جديدة

استعاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نجم وست هام نشوة 
التهديف بعد غياب طويل، وذلك خالل مواجهة نوريتش سيتي، 
حيث استغل الثقة التي منحه إياها مدربه مويس، وسجل هدفين 

ليقود فريقه للفوز بنتيجة أربعة أهداف دون رد في إطار الجولة 
الـ36 من البطولة اإلنجليزية الممتازة.

وشهدت الدقيقة 12 من عمر المباراة، تسجيل بن رحمة لهدف تقدم 
وست هام، بعد هجمة منظمة وصلت للنجم الجزائري ووضعها 

في الشباك، كما عاد بن رحمة من جديد ليسجل الهدف الثاني 
في الدقيقة 45 من عمر الشوط األول، ليؤكد عودته القوية إلى 

الواجهة.

وجدد متوسط ميدان المنتخب الوطني العهد مع األهداف مع وست 
هام في كل المسابقات بعد غياب 49 يوما، وتحديدا منذ هدفه خالل 

الخسارة أمام توتنهام 3-1 يوم 20 مارس الماضي، وأصبح هذا 
الهدف هو رقم 10 الذي يسجله بن رحمة مع وست هام في كل 

البطوالت هذا الموسم، وذلك خالل 48 مباراة.
ومما الشك فيه هو أن استعادة بن رحمة لمستواه المعهود في هذه 

الفترة سيبقيه ضمن خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي خاصة 
وأن الخضر مقبلون على الدخول في غمار تصفيات كأس إفريقيا 

لألمم في جوان المقبل.
ق.ر

رياضي
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 إن الحديث عن أي خطر يخرج من جبة أي 
مستحدث تكنولوجي، يذكرنا بالمقولة الشهيرة لـ 

"سوفوكليس": "ال يدخل شيٌء ضخٌم إلى حياة البشر 
من دون لعنة". فخالل ذلك يمكن أن نناقش سؤال 

التأثير الّسلبي لهذه الوسائل على األمم والمجتمعات 
واألجيال الجديدة، فمواقع التّواصل اإلجتماعي 
ال تقّل خطورًة عن الكوارث الكبرى التي تهدد 

عالمنا في وقتنا الّراهن، نقول ذلك ونحن نفكر في 
الكوارث اإليكولوجية أو الجيولوجية أو الكيميائية أو 
البيولوجية.. وغير ذلك. فالحٌق أنها بلغت حّدا ُمخيفاّ 

من العنف والّسيطرة المفروضة على حياة األفراد 
والجماعات كأمر واقع ومؤلم في نفس الوقت، ويدفعنا 
يطانية"،  لمساندة وصِفها بـمصطلح "الخوارزميات الشَّ

رغم ما قدمته للبشرية من إنجازات وآفاق ال يُمكن 
إنكارها، ولإلنسانية من خدمات وتسهيالت نحترمها 

ونُِجلـها. 
  فمن كوارث )الٌسوشيال ميديا( على سبيل المثال، 
أنه و بحلول عام 2011 تزايدت حاالت االنتحار 

بين المراهقين، وتراجع مستوى تحصيلهم الدراسي 
بسبب إدمانهم على مواقع التّواصل االجتماعي 

وتطبيقات الّذكاء اإلصطناعي، وهو ما أشارت إليه 
العديد من الدراسات بالبحث العلمي والمنهجي، 

نقول ذلك ونحن نفخر في أبحاٍث رصينٍة ومحّكمة، 
وتابعة لجامعات عالمية، ومنشورة في مجالت علمية 

مرموقة. كما تم رصد ظاهرة استفحال األمراض 
النّفسية كـ "اإلكتئاب" و "النيفروز" و "الشيزوفرانيا" 

و "اإلضطراب ثنائي القطب" و"جنون العظمة".. 
وغيرها من األمراض البسيكولوجية الخطيرة، 

والتي تهدد األجيال الجديدة، وذلك بفعل اإلدمان 
وكذلك تحول كل شيئ إلى سلع قابلة للبيع عبر سوق 
إلكترونية كبرى تسمى "سوق الٌسوشيال ميديا". وهنا 

نعود إلى )الخوارزميات الشيطانية( التي تضطلع 
بمهمة نشر المعلومات واألخبار والقضايا التي 

تبثها هذه المواقع لمستخدميها، واألهم من ذلك هو 
تحكمها في عملية توزيع تلك المعلومات وانتشارها 
داخل الّشبكات اإلجتماعيه والمنصات اإللكترونية، 

والهدف هو صناعة تأثير موجه ومقصود، هدفه 
إبقاء المستخدمين في حالة انتباه كامل إلشعارات 

هذه المواقع طوال الوقت، فخوارزميات التّطبيقات 
والّشبكات النيوميديائية، تعمل على تغذية األخبار 

والمعلومات المختلفة، باستخدام بيانات ماليين 
المستخدمين وبيعها للشركات المعلِنة والمهانة بنشاط 

تسويق الخدمات واإلشهار للسلع. وبنفس األسلوب 
عثرت هذه المنصات على األدوات التي تستطيع 

بواسطتها التأثير الّسياسي أو التّجاري أو اٱليديولوجي 
المباشر في العديد من البلدان بما في ذلك بالدنا، 

ومن تمظهرات ذلك في الجوانب الّسياسية تقليص 
حدود الممارسة الّديمقراطية من خالل اإلستقطاب 

الّسياسي والمجتمعي في اإلنتخابات بعدة دول غربية 
و شرقية، وكذلك نشر اإلحتقان وخطابات الكراهية 
على أسس دينية أو لغوية أو آيديولوجية أو عرقية.. 

وقد تصل إلى حد التّحريض على التّطهير العرقي أو 
إزدراء الثقافات واألديان واللغات ومختلف المستويات 

األنثروبولوجية للثقافة والمعرفة. 
 كذلك، من أهم اإلشكاليات التي دار حولها الجدل 

البحثي واألكاديمي مؤخرا، وخاصة في السوسيولوجيا 
وعلوم اإلتصال، تلك المتعلقة بالتأثير الّسلبي المتزايد 
لوسائل التّواصل اإلجتماعي على النسيج اإلجتماعي، 

وتشجيعه للحركات اإلحتجاجية على وجه الخصوص، 
ومما ال شك فيه أن هذه الوسائل صارت من أهم 

العوامل التي تُساهم في الحشد الجماهيري، متجاوزة 
في ذلك الماس ميديا الكالسيكية، والتي تميزت 

بذلك منذ منتصف القرن الماضي، قبل أن تتراجع 
وتستسلم في الوقت الراهن، فمعظم األحداث الّسياسية 

واإلقتصادية واإلجتماعية والثّقافية.. التي طرأت 
في العالم و مّست النّسيج االجتماعي وحتى الوحدة 

الوطنية واألمن القومي للكثير من الدول راهناً، كان 
عـّرابوها الرئيسيون وسائل التواصل اإلجتماعي أو 
جهات مستخدمة لها، وهنا نشير إلى موقف الباحث 
وعالم السوسيولوجيا اإلسباني "مانويل كاستليس" 
الذي يؤكد بأن المنصات الّرقمية التّفاعلية أنتجت 

أنواعا جديدة من الحركات اإلجتماعية، وبدون قيادة 
أو زعامة رأي، وال حتى قضايا رئيسة وواضحة 

في بعض األحيان! و هنا مكمن الخطر الكبير، على 
عكس الحركات اإلجتماعية التّقليدية التي كانت 

تتطلب وجود قادة رأي وزعماء تجديد أو إصالح، 
وتجمهرات دورية متَِّفقة على قضية واضحة وأهداف 

مرسومة، ثم أن تفعيل الّصالت بين جماعات غير 
مرتبطة في األصل، يزيدها قدرة على الحشد بنفس 

زيادة حجم خطرها على التّماسك اإلجتماعي. 
أمنيا، ال يمكن أن ننكر التأثير والخطر المتزايد 

لوسائل التواصل اإلجتماعي على النّسيج االجتماعي، 
وذلك بفعل التّشجيع الُمبالغ فيه للحركات اإلحتجاجية 

على وجه الخصوص، والتي صارت عاماًل مثبِّطا 
ير الحسن للمؤسسات في الٌدول الوطنية، فحتى  للسَّ

النّظريات التي تُموِضع وسائل الميديا الجديدة 
كعناصر رئيسية في فهم حركات اإلحتجاج 

المعاصرة، تواجه العديد من االنتقادات في الوقت 
الراهن، ذلك أن ظهور أنماط جديدة من المشاركة 
المدنية والّسياسية والحقوقية والنّقابية.. والتي تميل 

إلى الغموض في كيفية تواصلها -كحركات إلكترونية- 
مع األنظمة الّسياسية الحاكمة ومؤسسات الّدولة 

الّرسمية التي ترسم الّسياسات العامة.. يبقى يشكل 
خطراً وتهديدا ال يمكن إنكاره، كما أن الخطر األكبر 

هو سهولة اختراقها من طرف جهات معادية داخليا أو 
خارجيا، لكونها تشتغل عبر وسائط إلكترونية، كذلك 
يسهل عليها التّواصل مع األطراف الُمعادية أو تلقي 

معلومات، بيانات، توجيهات، أموال.. وغير ذلك. 
وقد وقفنا بجالء على استخدام الجماعات اإلرهابية 

َمثال لهذه المنصات وخاصة تويتر، فيسبوك، يوتيوب 
وواتساب.. وذلك في محاوالتها لنشر أفكارها 

المتطرفة وتشجيع الشباب على اعتناقها، ومن ثم 
سهولة تجنديهم في صفوفها، فشأنها شأن أي وسيلة 

تكنولوجية جديدة، هناك دائما إمكانية إساءة استخدام 
هذه المبتكرات والمستجدات كما يسميها "روجيرز"، 
وذلك بعد توفرها ثم  انتشارها، و يبقى في ذلك خطر 

كبير على األمن القومي للدول من جهة، ونسيجها 
اإلجتماعي من جهة ثانية. 

  يف الت�أثري ال�ّصلبي ملواقع الّتوا�صل 

الإجتم�عي على ال�صعوب: �صت�ن بني ال�صفهي 

والكت�بي والّرقمي! 

  ال شك أن تأثير المبتكرات والمستحدثات بمختلف 
أشكالها، يختلف من مجتمع إلى آخر ومن طبقة 

إجتماعية إلى أخرى في المجتمع الواحد كذلك. فأما 
بالنسبة للمجتمعات والدول، لم تكن تأثيرات التقنية 

عموما والميديا الجديدة بشكل خاص، شديدة الّضرر 
على المجتمعات المتقدمة، باعتبارها مجتمعات 

مّرت وتطورت وفق مراحل ُمنظمة ومتدرجة منذ 
الّشفهي، ُمرورا بالكتابي المطبوع، وصواًل إلى التقني 
الرقمي، على عكس المجتمعات المتخلفة علمياً، والتي 

وجدت نفسها في عصر التقنية وعالم الرقم عاريًة، 
وهي القادمة من الّشفهى، وحارقًة مرحلة الكتابي 

والمكتوب.
  كذلك األمر بالنسبة للطبقات اإلجتماعية، فعوام 

النّاس من ذوي الثقافة البسيطة والمستوى المعرفي 
المتواضع.. أكثر قابلية التلقي السلبي والتأثر الخطير 

جراء استخدام هذه الوسائل االتصالية الجديدة أو 
تلقي مضامينها، مقارنة بالفئات المتعلمة والّراقية 

ذوقيا ومعرفيا وفكريا، نقول ذلك بكل حذر بعد 
ما شاهدناه مؤخرا من نقاشات أبعد ما تكون عن 

األخالقيات الهابرماسية، خاصة تلك المتعلقة مثال 
بقضايا الّسياسة، الثّقافة والهويات التاريخ، األدب.. 
وغير ذلك. فبعض المحسوبين على النّخب المتعلمة 

والمثقفة كانوا -مع كل األسف- من ُمهندسي خطابات 
الكراهية واإلقصاء والعنصرية في مجتمعنا، وهو ما 
يدفعنا لطرح الكثير من األسئلة التي تخص استخدامنا 

للوسائط الرقمية وتداوالتنا وأخالقيات النّقاش عبر 
الفضاء العمومي اإلفتراضي في بالدنا. 

ينبغى التأكيد كل المبتكرات والمستجدات اإلتصالية 
  Everettكما يسميها عالم اإلجتماع "إيفرت روجرز

«Rogers، إال وتترك آثارا سلبية بقدر ما لها 
من إيجابيات، و ذلك فور تبنيها و استخدامها ثم 

انتشارها وفق المراحل الخمسة ) المعرفة، اإلقتناع، 
القرار، التطبيق، التأكيد(، لهذا تتوقف قيمة وأهمية 
الميديا الجديدة على كيفية استخدامنا لها، فمن جانب 
اإليجابيات التي حققتها وسائل التواصل االجتماعي 
للبشرية، إتاحة فرص التعبير عن األفكار و إبداء 
اآلراء بكل حرية مع إمكانية انتشارها واسعا عبر 
الفضاء العمومي اإلفتراضي بعيدا عن برجوازية 
اإلعالم التقليدي، وكذلك امكانية مشاركة الشخص 

لمشاكله والتعبير عنها والحصول على دعم اآلخرين 
وسماع خبراتهم حول نفس المشكلة وكيفية حلها، 

فضال عن امتصاص بفرص الحصول على فرص 
عمل، والنشاطات التجارية والتسويقية المختلفة و 

اإلعالنات الخاصة، فهذه الوسائل فتحت آفاقا جديدة 
لألفكار المبتكرة، وصارت من أهم وسائل التسويق 
التي تستخدمها الشركات الكبرى في العالم وكذلك 

الشباب الموهوب والمبتكر، فوسائل التواصل 
االجتماعي تؤثر في كثير من الجوانب السوسيو-
إقتصادية للشعوب تماما كما تؤثر على الثقافات، 
وتكفل للمواطنين حرية طرح العديد من القضايا 

وُمناقشتها، التي تهم الشأن العام الُمجتمعي 
قضايا السياسة، اإلقتصاد، التعليم، الصحة، الثقافة.. 

إلخ، إنها -وال ريب- منصات إعالمية حرة تُمّكن 
الناس من التعبير عن آرائهم -عبرها- بحريّة، فضال 

عن كونها آداة رقابية قوية آلداء الحكومة والمسؤولين 
التنفيذيين، كما أنها تساهم في زيادة الوعي بالقضايا 

الجوهرية التي تهم اإلنسان ووطنه وأمنه وبيئته 
ومستقبل األجيال.. وغير ذلك. 

  لكن ينبغي كذلك التأكيد بأن تعاظم دور "فايس 
بوك" وأصدقائه في اآلونة األخيرة، والتي لم تعد 

مجرد فضاءات للتّواصل بين األفراد، وإنما تحولت 
إلى أحدى أهم أدوات صناعة وتشكيل الرأي العام 

وتوجيهه والتّحكم في مفاصله، وكذلك من أهم وسائل 
التنشئة اإلجتماعية وصناعة الوعي، إضافة إلى 

سرقِته للوظائف الكالسيكية لإلعالم الجماهيري ُممثلًة 
في اإِلخبار، التّثقيف، والتّرفيه.. يجعلنا أمام خطر 

كبير يقتضي الكثير من التأتي والحذر الذي يجب أن 
ينعكس في إجراءات تتراوح بين الّضبط والتّشريع 

والجوانب القيمية واألخالقية، خاصة بعدما استحالت 
منصاٍت مثاليٍة للتنظيمات المتطرفة، ومالذاٍت آمنة 

للفكر اإلرهابي أو العنصري أو اإلقصائي والتظليلي 
واإلختراقي واإلبتزازي. 

 وال شك أن مختلف نظريات اإلتّصال واإلعالم 
والجماهيري الحديثة تُجِمع على تنامي دور اإلعالم 

الجديد وسيطرة وسائل التواصل اإلجتماعي على 
الّساحة اإلعالمية الّدولية، ُمستفيدًة من الثّورة الّرقمية 

التي عرفها العالم راهناً، لهذا صار من الّضروري 
العمل على االستفادة من إيجابياتها قدر اإلمكان، و 

بالموازاة مع ذلك تقليص أخطارها بمختلف الوسائل 
الممكنة و المتاحة، عن طريق ضرورة ضبطها 
وتنظيمها، وذلك وفق خطوات هامة نقترح منها:
 ✓التركيز على التّربية اإلعالمية في المؤسسات 

التربوية من أجل إكساب المراهقين والشباب مهارات 
وجدانية ومعرفية تتيح لهم اإلستخدام الجيد واآلمن 

لمختلف وسائل اإلعالم واإلتصال الجديدة. 
 ✓التّصدي لـ "الفايك نيوز" والّشائعات واألخبار 
المغلوطة التي َتصدر عن أفراد أو جماعات أو 

تنظيمات عبر وسائل التّواصل االجتماعي، وتطبيق 
عقوبات ردعية صارمة ضد مروجيها، مع اإلستعانة 

ببرامج ذات جودة عالية تعتمد على خوارزميات 
التّعقب أو الحجب أو الّرصد الرقمي. 

 ✓إستخدام وتوظيف وسائل التّواصل اإلجتماعي 
من طرف الدولة وعبر مؤسسات رسمية، تعتمد 

على خبراء ومتخصصين، يقومون على تنفيذ 
مشاريع وبرامج تستهدف التّصدي لألفكار الهدامة 
واأليديولوجيات المتطرفة، وكل ما من شأنه تهديد 

األمن الفكري والوحدة الوطنية والنّسيج اإلجتماعي. 

يتبع..

و�صي�ل ميدي�.. يف زمن احلداثة  ال�ص�ئلة!                                                                                         الإعالم اجلديد وال�صُّ

   مواقع الّتوا�سل الإجتماعي والّن�سيج الإجتماعي
 للدول: ملاذا تخ�سى احلكومات خطر اخلوارزميات ال�ّسيطانية ؟!
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الثقافي

تشكيلية  فنانة  و  فنانا   40 يشارك     
في  الوطن  واليات  عديد  يمثلون 
للفن  الوطني  الصالون  فعاليات 
األول،  أمس  افتتح  الذي  التشكيلي، 
الشباب بوسط  ديوان مؤسسات  بمقر 
»شعب  شعار  تحت  سطيف،  مدينة 

ضحى، ذاكرة ال تمحى«.
  ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية 
النشاطات  لرابطة  بمبادرة  والفنية 
الثقافية و العلمية للشباب بسطيف، و 
ذلك في إطار البرنامج العام لقطاع 
مع  بالتنسيق  الرياضة،  و  الشباب 
يتزامن  و  الشباب  مؤسسات  ديوان 
لليوم  المخلدة  االحتفاالت  مع 
كل  من  مايو   8( للذاكرة  الوطني 
الرابطة  أكده رئيس  سنة(، حسبما 

منير رزيق.
إلى  الوطني  الصالون  ويهدف    
ماي   8 مجازر  ذكرى  تخليد 
الوطنية  الروح  نشر  و   ،1945
عن  فضال  الشباب،  أوساط  في 
اكتشاف مواهب شابة مبدعة في 
خلق  و  والثقافي  الفني  المجال 

المشاركين و تشجيع  الفنانين  بين  التعارف  و  للتواصل  فضاء 
التبادل الثقافي و السياحي فيما بينهم.

   كما تعد هذه التظاهرة التي يشارك فيها فنانون بمواضيع حرة 
تشمل جميع المدارس و األساليب الفنية فضاء سانحا للجمهور 
المحب للفن التشكيلي للتعرف أكثر على هذا النوع من الفنون، 

مثلما أشير إليه. 
  وقد التزمت في هذا اإلطار اللجنة المنظمة للصالون بتوفير 
الوسائل الضرورية للعمل، على غرار القماش الخاص بالرسم 
ذات  إليه  أشار  حسبما  غيرها،  و  بأنواعها  األلوان  و  الزيتي 
جوارية  ثقافية  نشاطات  و  مسابقات  أن  ذكر  الذي  المصدر، 
الذي  الصالون  هذا  مع  بالموازاة  ستنظم  متنوعة  سياحية  و 

ستتواصل فعالياته إلى غاية 9 ماي الجاري.

   

كما تنظم خالل أيام الصالون مسابقة وطنية في الفن التشكيلي 
حملت شعار »السنبلة الذهبية« مفتوحة أمام الشباب الناشطين 
الشباب و  المنخرطين في مؤسسات  الجمعوية، و  الحركة  في 
الهواة على المستوى الوطني، حيث يشارك كل واحد بلوحتين 

)2( تخص مواضيع حرة. 
  وتنظم على هامش التظاهرة كذلك رحلة سياحية إلى منطقة 
بابور )شمال سطيف( لفائدة الفنانين المشاركين، حسبما ذكره 
الثالثة األوائل  للفائزين  من جهة أخرى منير رزيق، وستسلم 
ألف   50 و  ألف   20 بين  ما  تتراوح  تشجيعية  مالية  جوائز 
دج، بعد اختيارهم من طرف لجنة تحكيم تضم متخصصين في 
المجال تقوم بتقييم األعمال الفنية و اختيار الفائزين في فعاليات 

هذا الصالون، كما تمت اإلشارة إليه.

المسلسالت األميركية لها مواسم 
سنوية، تبدأ فيها األعمال الجديدة أو 

المواسم المتعددة لألعمال السابقة، وفي 
موسم صيف عام 2022 الجاري، 

ومع األسبوع األخير من شهر أبريل/ 
نيسان بدأ وسيبدأ عرض حلقات عدة 

ألعمال مثيرة لالهتمام، من بطولة نجوم 
ونجمات انتقلوا إلى الشاشة الصغيرة مع 
انتشار ثقافة المنصات اإللكترونية التي 
تعطيهم قدرة عالية على الوصول إلى 

المشاهدين في منازلهم.
ومن الدراما السياسية إلى السيرة 
التاريخية وحتى األعمال الدرامية 

والكوميدية؛ ينبئ هذا الموسم بمشاهدة 
مسلية للغاية وأعمال جّدية يعمل 

صنّاعها على منافسة وسيط الفيلم 
السينمائي بضراوة.

 عودة جوليا روبرت�س 

بـ » احرتاق بطيء«

  يستند »غازلت« )GASLIT( و 
هو مسلسل تلفزيوني سياسي أميركي، 

إلى الموسم األول من البودكاست 
 SLOW( »بعنوان »احتراق بطيء

BURN( وهو من بطولة جوليا 
روبرتس وشون بن ودان ستيفنز، وبدأ 

عرضه في الـ 24 من أبريل/نيسان 
.2022

   تدور أحداث المسلسل حول فضيحة 
»ووترغيت«، ويركز على العديد 

من القصص التي لم تُرَو والخطوات 
األخيرة في انهيار مؤسسة الرئاسة 

األميركية بأكملها، و تتمحور القصة 
حول مارثا ميتشل إحدى الشخصيات 
المشهورة في أركانسان وزوجة جون 

إن ميتشل المّدعي العام المخلص 
للرئيس نيكسون. 

  وعلى الرغم من انتمائها الحزبي 
فهي أول شخص يدق ناقوس الخطر 
علًنا بشأن تورط نيكسون في فضيحة 

ووترغيت، مما تسبب في انهيار 
الرئاسة وحياتها الشخصية، وبصفته 

المدعي العام يضطر ميتشل إلى 
االختيار بين مارثا والرئيس، ولم 

تشارك روبرتس في مسلسل تلفزيوني 
منذ عام 2018 في »العودة للوطن 

 ،)HOMECOMING ( «
وسيمتد مسلسل »احتراق بطيء« 
على 6 حلقات فقط، وحصل على 
مراجعات إيجابية من النقاد، بتقييم 

%86 على موقع »الطماطم الفاسدة 
 ROTTEN( »روتن توماتوز /
TOMATOES( مع ثناء على 

إيقاع العمل السريع، وتمثيله الرائع 
لشخصيات مهمة متورطة في فضيحة 

تاريخية.
  »حتت راية ال�سماء« 

م�سل�سل درامي

  و تعتمد أحداث مسلسل التلفزيوني 
الدرامي تحت راية السماء 

 UNDER THE BANNER(
OF HEAVEN( و المقتبس من 

جريمة حقيقية، على الكتاب الواقعي 

الذي يحمل االسم نفسه من تأليف جون 
كراكوير، والمسلسل من بطولة النجم 

المرشح لجائزة أوسكار هذا العام أندرو 
جارفيلد ويشاركه البطولة كل من سام 

ورثينجتون ويات راسل. 
  وفيه يهتز إيمان محقق الشرطة جيب 

بري عندما يكتشف مقتل سيدة على نحو 
غامض، وكل األدلة تشير إلى عالقة 

الجريمة بكنيسة محلية. يتكون المسلسل 
من 5 حلقات فقط، ويبدأ عرضه في 

الـ28 من أبريل/نيسان، في البداية كان 
من المقرر تقديم القصة في صورة فيلم 

ثم تعّدل المشروع إلى مسلسل قصير.

م�سل�سل » ال�سيدة 

الأوىل« ي�سور حياة 

�سيدات البيت الأبي�ض

أما »السيدة األولى« فهو مسلسل 
تلفزيوني درامي أميركي من تأليف 
آرون كولي بدأ عرضه األول على 

قناة »شوتايم« األميركية بتاريخ 17 
أبريل/نيسان 2022، ويمتد على 10 
حلقات، حلقة لكل أسبوع، من بطولة 

النجمات الحاصالت على الجوائز فيوال 
دافيس وميشيل فايفر وجيليان أندرسون، 
ويصّور الحياة واألحداث العائلية ثالث 
زوجات لرؤساء في الواليات المتحدة 

هن إليانور روزفلت وبيتي فورد 
وميشيل أوباما.

   و يركز العمل على صعوبات هذا 
المنصب، خاصة لدى سيدات ذوات 

شخصية فردية قوية، ولديهن طموحات 
مختلفة في الحياة، فميشيل أوباما كانت 
تعمل قبل دخول زوجها البيت األبيض 

في مهنة ناجحة، وكانت رافضة 
للمخاطر التي قد يجلبها طموح زوجها 

السياسي إلى عائلتها.
أما بيتي فورد فكانت تحلم بتقاعد زوجها 

السياسي وعضو الكونغرس جيرالد 
فورد حتى تحصل على بعض الراحة 
من مهام زوجة السياسي، لكن القدر 

أتى بخالف حلمها عندما ُعيّن زوجها 
نائبا للرئيس ريتشارد نيكسون، ثم بعد 

فضيحة ووترغيت استقال الرئيس 
نيكسون فأصبح فورد رئيسا رغم أنف 

زوجته.
  أما إليانور روزفلت فقد كانت زوجة 
داعمة لطموح زوجها السياسي بخاصة 

بعد إصابته المتأخرة بشلل األطفال، 
ولها أجندتها السياسية الخاصة لتحسين 

حال الفقراء والنساء في الواليات 
المتحدة، لكن بدأت بطانة زوجها 

والرجال من حوله يستبعدونها، وذلك 
جعلها تناضل من أجل دورها الذي 

استحقته.
  تنبئ األعمال السابقة بكثير من 
التسلية القادمة في شهر الصيف، 

فهي مسلسالت متنوعة، من بطولة 
نجمات ونجوم استحقوا من قبل اإلشادة 
والجوائز، وأعمالهم السابقة نالت رضا 

الجمهور.
 

إعداد: حياة مصباحي

حتت�سنه ديوان موؤ�س�سات ال�سباب مبدينة �سطيف

  40 فنانا وفنانة يف ال�شالون الوطني للفن الت�شكيلي
 جنوم ال�سينما ينتقلون اإىل التلفزيون يف 

م�سل�سالت �سيف 2022

 هوليود يف ثوب جديد

فيلمان وثائقيان حول 
ال�شهيدين عبا�س لغرور 

وعمار ن�شراوي
المتحف  مع  بالتنسيق  خنشلة،  لوالية  الحقوق  وذوي  المجاهدين  مديرية  أنتجت    
الجهوي للمجاهد و خلية اإلعالم واإلتصال للوالية ومؤسسة »ديجيتال آرتس« فيلمين 
وثائقيين حول الشهيدين عباس لغرور وعمار نصراوي، حسبما أفاد به أمس األول، 

المدير الوالئي للمجاهدين.
و كشف السعيد شريخي أنه و في إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة )8 ماي من كل 
سنة(، تم إنتاج فيلمين وثائقيين، حول حياة الشهيدين عباس لغرور وعمار نصراوي 
موسومين ب »عباس لغرور ..هواجس شهيد ثائر« و« عمار نصراوي، أسد جبال 

النمامشة ».
و أضاف ذات المسؤول أن فيلم »عباس لغرور ..هواجس شهيد ثائر«، الذي أخرجه 
هشام رماضني و أنتجته مؤسسة »ديجيتال آرتس« لإلنتاج السمعي البصري ومديرية 
بالتنسيق مع خلية اإلعالم واإلتصال لوالية  للمجاهد،  الجهوي  المجاهدين والمتحف 
خنشلة بمساهمة من المتعامل االقتصادي الشافعي، سيتم عرضه بقاعة المحاضرات 

بالمتحف الجهوي للمجاهد بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة.
  وقال المتحدث أن مدة عرض الفيلم هي 22 دقيقة، يتم خاللها تسليط الضوء على 
شخصية الشهيد البطل عباس لغرور من مرحلة الطفولة إلى تاريخ استشهاده بتاريخ 25 يوليو 1957 على الحدود الجزائرية – التونسية، من خالل 

شهادات حية لرفقاء الشهيد في العمل الثوري إبان حرب التحرير الوطنية والعمل السياسي قبيل اندالع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954.
وبخصوص الفيلم الوثائقي »عمار نصراوي، أسد جبال النمامشة«، الذي سيتم عرضه بثانوية »قنطري الصديق« ببلدية بابار، خالل ذات المناسبة 
التاريخية، كشف مدير المجاهدين وذوي الحقوق أنه أنتج بالتنسيق مع المتحف الجهوي للمجاهد وأخرجه توفيق شربال وهو فيلم يؤرخ على مدار 19 
دقيقة، لحياة الشهيد عمار نصراوي المدعو »عمار الرافال« )1959-1930( وبطوالته ومختلف المعارك التي شارك فيها إبان ثورة التحرير الوطنية 

من خالل شهادات حية لرفاقه في حمل السالح وأفراد من عائلته.
وأكد السعيد شريخي أن الهدف من إنتاج الفيلمين الوثائقيين هو التأريخ لحياة رجلين ثوريين من أبناء والية خنشلة، وهبا نفسيهما في سبيل استقالل 

الجزائر والتذكير ببطوالت الشهداء والعمل على نقل رسالتهم إلى جيل االستقالل لتعزيز روح الدفاع عن الوطن في نفوسهم.

املمثل الرتكي اأجنني األتان دوزياتان يتعّر�س لإ�شابة خطرية
 أفادت وسائل إعالم تركية أن الممثل التركي » أنجين ألتان دوزياتان »، قد تعرض 
وبدأت  في موقع تصوير مسلسل »بربروس«.    وذلك  في ساقه،  بالغة  إلصابة 
الحادثة عندما اصطدم حصان من الخلف بأنجين الذي كان على متن حصان آخر، 
األمر الذي أدى إلى إصابته، و كان علّق » أنجين ألتان دوزياتان »، على خبر 
تمديد مسلسل البربروس لجزء ثاني، إذ قال: »اآلمر ال يزال في مرحلة العمل، 
ال أعرف ولن يكون من الصواب أن أتحدث«.  كما رّد أيضا على خبر اعتزاله 

التمثيل بالقول: »كال لن أترك التمثيل، لكن من الممكن أن آخذ استراحة«.



اإثر الهجوم الإرهابي بقناة ال�سوي�س

 �إد�نة عربية ودعوة �إىل 
تكاثف �جلهود ملكافحة �لإرهاب

   
 لقي الهجوم اإلرهابي الذي 

استهدف أمس السبت, إحدى نقاط 
رفع المياه بقناة السويس غرب 

سيناء بمصر, والذي خلف قتلى 
وجرحى في صفوف القوات 

المسلحة المصرية, إدانة عربية 
واسعة, وتأكيدا على دعم جهود 

مصر في مكافحة اإلرهاب, وعلى 
ضرورة تكاثف الجهود الدولية 
وتعزيز آلية مكافحة هذه اآلفة 

التي تهدد السلم واألمن العالميين.
وقد أدانت الجزائر "بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي الذي استهدف محطة 

لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة" أمس السبت, 
والذي أسفر عن مقتل ضابط وعشرة مجندين, وإصابة خمسة أفراد من 

قوات الجيش المصري. وأعربت الجزائر - في بيان لوزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج - عن " تضامنها التام مع مصر حكومة 
وشعبا " وأكدت "دعمها الكامل" لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة 

االرهاب.
كما جددت دعوتها ل" تعزيز آليات مكافحة االرهاب على المستويين 

اإلقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه اآلفة التي تهدد 
السلم واألمن الدوليين فضال عن عرقلة جهود التنمية االقتصادية".

من جهتها, أدانت المملكة الهاشمية األردنية, على لسان الناطق باسم وزارة 
الخارجية, "بشدة" هذا الهجوم اإلرهابي الجبان", مؤكدة "تضامنها ووقوفها 

المطلق مع األشقاء في مصر ودعم جهودها للتصدي لخطر اإلرهاب. 
وبدورها, أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها "الشديدين" للهجوم 
, مجددة موقفها "الثابت الرافض للعنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع 

واألسباب".
وأدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية, هي األخرى, العملية االرهابية, وأكد 

بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة "وقوف الشعب 
الليبي التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها, ودعم ليبيا لمصر 

في جهودها في التصدي لمثل هذه األعمال اإلرهابية الخطيرة".
وعبر العراق عن إدانته واستنكاره "الشديدين" للهجوم, وأكد موقفه 

"الرافض لإلرهاب بكل أشكاله وصوره, ووقوفه مع المجتمع الدولي في 
مواجهة هذا اآلفة, ودعمه جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على 

التطرف و لعنف" , حسب بيان لوزارة الخارجية.
وانضم الصومال الى الدول المستنكرة للجهوم, حيث أدان السيد الياس شيخ 

عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب 
الدائم لدى جامعة الدول العربية , "الهجوم اإلرهابي الخسيس" , مشددا 

على "تضامن ووقوف بالده إلى جانب مصر في الحرب التي تخوضها ضد 
اإلرهاب, ودعم جهودها للتصدي لخطر اإلرهاب والتطرف".

ومن جهتها أجمعت عديد من الهيئات والمنظمات العربية على إدانة العملية 
اإلرهابية التي استهدفت أحدى نقاط محطة مياه غرب سيناء, شرق قناة 

السويس. وقد أدان األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
"بشدة", الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مصر, معربا عن "مساندة الجامعة 

القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة 
االرهاب واستئصال جذوره لصون أمنها و استقرارها ", وشددا على 

ضرورة "تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه اآلفة الخطيرة على مختلف 
األصعدة".

ومن جهته, أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي, 
"الهجوم اإلرهابي الجبان", مؤكدا " تضامن البرلمان العربي التام مع مصر 

فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها ".
من جانبه, استنكر النائب األول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة 

مكافحة اإلرهاب والتطرف عالء عابد , استهداف نقطة رفع مياه غرب 
سيناء, وأكد أن "الجماعات اإلرهابية تلفظ أنفاسها األخيرة في مصر وأن 
اإلرهاب لن يثني الدولة المصرية عن مسيرة التنمية التي تشهدها ربوع 

مصر وعلى رأسها سيناء".
وبدورها أعربت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي عن "إدانتها 
واستنكارها الشديدين للحادث اإلرهابي" في مصر, وأكد األمين العام 

للمنظمة حسين إبراهيم طه, موقف هيئته "الثابت ضد اإلرهاب والتطرف" 
و"تضامنها التام مع مصر ودعمها لجهود الحكومة المصرية في كل ما 

تتخذه من إجراءات لمقاومة اإلرهاب والتطرف والتصدي لكل ما يهدد أمن 
مصر واستقرارها".

نفس الموقف عبرت عنه المنظمة العربية لحقوق اإلنسان بإدانتها ل"الجريمة 
اآلثمة التي تستهدف أحد أهم منجزات التنمية في مصر, وتسعى بال شك 

إلفساد اإلنجاز التنموي, الذي حققته الدولة والمجتمع في شبه جزيرة سيناء", 
مؤكدة أن " اإلرهاب يتقدم مصاف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان, التي 

تستوجب مالحقة الجناة ومنع إفالتهم من العقاب".
وبدوره, أدان األمين العام لمجلس التعاون الخلجي الدكتور نايف فالح 

الحجرف, "الهجوم اإلرهابي الجبان" الذي استهدف إحدى محطات رفع 
المياه غرب سيناء, وأكد في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس "تضامن 
دول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية مصر العربية والوقوف معها 
لمواجهة العنف والتطرف واإلرهاب", مؤكدا "الرفض التام لهذه األعمال 

اإلرهابيين التي تتنافى مع المبادئ الدينية واإلنسانية والقيم األخالقية".
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دولي

الوكالت

أكدت الجبهة على لسان ممثلها في إسبانيا, عبد 
هللا عربي, خالل المؤتمر السادس والعشرين 

لـ "السالم والحرية للشعب الصحراوي", الذي 
عقد أمس السبت, في برلمان "الريوخا", أن 

"الحكومة اإلسبانية تقف إلى جانب قوة احتالل, 
وهي المغرب وتنأى بنفسها عن حق الشعب 

الصحراوي في تقرير المصير, وتستبعد 
نفسها عن مساعدة األمم المتحدة على السعي 

إلى عملية سياسية تفضي إلى حل على أساس 
القانون الدولي".

ونقلت صحيفة "بوبليكو" اإلسبانية عن 
الديبلوماسي الصحراوي, أن "قرار حكومة 

إسبانيا ال يغير أي شيء من الوضع السياسي 
والقانوني لقضية الصحراء الغربية". وفي هذا 

السياق, طلب عبد هللا عربي من البرلمانات 
اإلقليمية إعادة تأكيد التزامها تجاه الشعب 

الصحراوي في ظل هذه الظروف الراهنة, 
التي "حدث فيها تحول جذري من جانب 

حكومة إسبانيا".
وطالب ممثل الجبهة في كلمته, رئيس الحكومة 

اإلسبانية, بيدرو سانشيز, بتوضيح "مفاهيم" 
الرسالة التي بعث بها إلى ملك المغرب,محمد 

السادس, وتضمنت تغييرا لموقف بالده من 
النزاع في الصحراء الغربية بتعبيره عن دعمه 

لخطة "الحكم الذاتي" المغربية المزعومة.
للتذكير فقد صوت البرلمان االسباني -عقب هذا 

التغيير المفاجئ في موقف الحكومة االسبانية 
من قضية الصحراء الغربية-  على الئحة تدعم 

حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره 
و تندد بموقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز 
بخصوص الصحراء الغربية, وهو ما اعتبر 

"انتصارا للشرعية الدولية وهزيمة لألنظمة 
االستعمارية ". كما وصفبأنه, انتصار تاريخي 

للشعب الصحراوي ولحقوقه غير القابلة 
للتصرف في تقرير المصير, و انتصار لقوة 

المجتمع المدني االسباني واالوروبي وتضامنه 
وضغطه في الشوارع االسبانية.

ومنذ إقدام رئيس الحكومة اإلسبانية على 
تغيير موقف بالده من النزاع في الصحراء 

الغربية بتعبيره عن دعمه لخطة "الحكم الذاتي" 
المغربية المزعومة, شهدت المدن والمقاطعات 

الباسكية تنظيم العديد من الوقفات, وإصدار 
توصيات وبيانات عن جل األحزاب السياسية, 

حركات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان 
اإلقليمي للتنديد بالموقف المخزي لبيدرو 

سانشيز, وللتضامن مع الشعب الصحراوي في 
نضاله المشروع لنيل حقوقه السياسية و اسماها 
الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير و 

االستقالل, وفقا لذات المصدر.
وفي هذا االطار  طالبت األحزاب السياسية 

الممثلة لألغلبية البرلمانية ببالد الباسك, حكومة 
بالدها بضرورة إعالن اعترافها "الفوري 
رسميا" بالجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية, منددة بـ "اإلنحراف الخاطئ 
والخطير" لموقف رئيس الحكومة اإلسبانية 
بيدرو سانشيز بخصوص الصحراء الغربية.

من جهته, أكد زعيم الحزب القومي 
الباسكي, أندوني أرثوتار, ان الموقف 

االخير لرئيس الحكومة اإلسبانية من النزاع 
في الصحراء الغربية يشكل "انحرافا مبهما, 

كما يعكس مستوى االنحدار الذي وصلت 
إليه أساليب الممارسة السياسية بإسبانيا, و 

انحصار دور المؤسسات, ناهيك عن غياب 
الحد األدنى من مستوى الشفافية التي يتطلبها 

العمل الديمقراطي".

طالبت باإ�سدار باإعالن م�سرتك ل�سالح الق�سية ال�سحراوية

�لبولي�صاريو تطالب �حلكومة �لإ�صبانية بت�صحيح موقفها
طالبت جبهة البولي�ساريو، اأول اأم�س، احلكومة ال�سبانية، بت�سحيح موقفها من ال�سحراء الغربية، وحثت 

الربملانيني الإقليميني من جميع اأنحاء اإ�سبانيا، على اإعالن م�سرتك ل�سالح تقرير امل�سري لل�سحراء الغربية.

استضاف برلمان منطقة الريوخا اإلسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي 
أول أمس, أشغال المؤتمر البرلماني الدولي السادس والعشرين 
"السالم والحرية للشعب الصحراوي", بمشاركة مختلف ممثلي 

الجمعيات اإلقليمية.
وذكرت وسائل إعالمية أن الريوخا تجمع برلمانيين إقليميين من 

جميع أنحاء اسبانيا بهدف المطالبة بـ "إعالن مشترك لصالح تقرير 
المصير للصحراء الغربية".

وشارك في أشغال المؤتمر الـ 26 "السالم و الحرية للشعب 
الصحراوي" الذي يعقد للمرة الثانية على التوالي في مقاطعة 

الريوخا, ممثلو الجمعيات التشريعية في كل من غاليسيا وأستورياس 

وكانتابريا وإقليم الباسك وأراغون ونافارا, والريوخا وكاستيا ال 
مانتشا وكاستيا ليون وفالنسيا ومدريد وإستريمادورا وجزر الكناري 

وجزر الباليار.
وبعد اعتماد واستقبال المشاركين وأعضاء الجمعيات الصديقة 
للصحراء الغربية, ألقى خيسوس ماريا غارسيا, رئيس برلمان 

الريوخا, كلمة ترحيب بالمشاركين في المؤتمر. وانعقد المؤتمر في 
ظل ظروف تميزت بتغيير الحكومة اإلسبانية بقيادة بيدرو سانشيز 
موقفها بشأن النزاع في الصحراء الغربية. وكانت الطبعة الـ 25 

لهذا المؤتمر عقدت في عام 2021, عن طريق التحاضر عن بعد , 
بسبب جائحة "كوفيد 19".

برملان لريوخا ي�صت�صيف �ملوؤمتر �لـ 26 

�ل�صالم و�حلرية لل�صعب �ل�صحر�وي

تعهدت عدة فعاليات شاركت، أول أمس, في 
وقفة احتجاجية بمدينة مراكش بالمغرب, 
بمواصلة االحتجاج والتعبئة ضد مشاركة 

فرق عن الكيان الصهيوني في بطولة العالم 
لكرة القدم الخاصة للمحامين التي تجري 

فعالياتها بذات المدينة, والتي تندرج في إطار 
مسلسل التطبيع الخطير, لنظام المخزن مع 

الكيان الصهيوني الغاصب.
ونددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد 

التطبيع خالل الوقفة االحتجاجية الحاشدة 
التي نظمتها بمراكش, بمشاركة عدة فعاليات 
مغربية, باستمرار نظام المخزن في مسلسل 

التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني في 
العديد من المجاالت ومحاوالته اليائسة اقحام 

المحامين فيه. ورفع المحتجون شعارات 
قوية من قبيل: "المحامون صامدون, للتطبيع 

رافضون" ,"فلسطين لن تنهار, يا عمالء 
االستعمار", "مراكش لن تنسى,الجرائم في 

األقصى".
ومن الشعارات أيضا: "المغرب وفلسطين 
شعب واحد مش شعبين". وفي تصريحات 

أدلى بها خالل مشاركته في الوقفة 
االحتجاجية, أوضح جمال العسري, المنسق 
الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد 

التطبيع, أن "الوقفة تأتي للتنديد بتسونامي 
تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني 

وخطوات الردة التي تمارسها الحكومة, 
والنظام بالمملكة منذ توقيع اتفاق العار الذي 

تم رفضه من قبل الشعب المغربي".
واستنكر العسري, "استمرار نظام المملكة 

في مسلسل التطبيع الذي طال جل المجاالت 
ومحاولة اقحام جسم المحاماة فيه, عبر فتح 

الباب أمام فرق من الكيان الصهيوني من 
أجل أن تدنس أرض المغرب". ودعا ذات 
المتحدث إلى "مقاطعة التظاهرة الرياضية 

الملعونة  - المقررة من 7 الى 15 مايو 
الجاري بمراكش - والوقوف إلى جانب 

هيئات المحامين وعلى رأسها هيئة المحامين 
بمراكش".

وأكد جمال العسري, أن "مناهضي التطبيع 
نجحوا في نضالهم ضد مشاركة فرق عن 

الكيان الصهيوني في +مونديال المحامين+ 

بمراكش, حيث أن الدورة تجري في سرية 
تامة ووراء الستار حيث لم يتم تنظيم 

حفل افتتاح كما تجري العادة في مثل هذه 
التظاهرات الرياضية".

وناشد ,المنسق الوطني للجبهة المغربية 
لدعم فلسطين وضد التطبيع, سكان مراكش 
ومحامو المدينة ومناضلوها, التعبير طيلة 
هذا األسبوع عن رفضهم لهذه التظاهرة, 
مؤكدا أن التطبيع الجاري على "مستوى 

المسؤولين ال يمكن أبدا أن يكون على 
مستوى الشعب المغربي".

من جانبه, أدان منسق االئتالف المغربي 
لحقوق االنسان, عبد االله بن عبد السالم, 
سلوك الدولة المغربية التي قال إنها لم تقم 

من خالل خطوات التطبيع األخيرة سوى ب 
"الكشف عن وجهها الحقيقي", مبرزا أن هذا 

التطبيع المشؤوم يجري "في وقت يتعرض 
فيه الشعب الفلسطيني ألبشع الجرائم".

كما أكد بن عبد السالم, "استمرار النضال 
لغاية إسقاط التطبيع الخياني الذي يمس كل 

القيم االنسانية والقيم النبيلة للشعب المغربي".

اإثر م�ساركة فرق عن الكيان ال�سهيوين يف مونديال املحامني مبراك�س 

فعاليات مغربية تتوعد بالت�صدي للتطبيع



قالت اإن خمططات االحتالل عدوان �سافر على حقوق ال�سعب الفل�سطيني

التعاون االإ�صالمي تدعو املجتمع الدويل لوقف اال�صتيطان ال�صهيوين
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي، مخططات االحتالل الصهيوني، بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على األرض الفلسطينية 

المحتلة، وكذلك مخططات إخالء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي أمس، أن سياسة االستيطان االستعماري الصهيوني تمثل عدوانا سافرا على حقوق الشعب 

الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ال سيما القرار رقم 2334 الصادر عن 
مجلس األمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.

ودعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس األمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة األنشطة 
االستيطانية في كل األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل، قوة االحتالل، وقف انتهاكاتها 

المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب 
الفلسطيني ومقدساته.

على صعيد آخر، طالبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، بتدخل فوري من قبل األمم المتحدة ومؤسساتها ذات العالقة لوقف 
التغول االستيطاني في األراضي الفلسطينية، واتخاذ التدابير الكفيلة لمنع تنفيذ مخطط بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في 

الضفة الغربية.
وأوضحت “المنظمات األهلية” في بيان صحفي، أمس، أن هذا المخطط ال يمثل فقط إمعانا في نهج االستيطان الذي دأبت عليه 
حكومات االحتالل المتعاقبة، إنما تعٍد واستهتار سافر بكل الدعوات والمناشدات الدولية التي تعتبر االستيطان خطوات أحادية 

الجانب ينبغي وقفها، وهو بنظر القانون الدولي جريمة حرب توجب العقاب بشكل واضح وصريح.
وأكدت أن هذه اإلجراءات االحتاللية تحت ذرائع “أمنية” ما هي إال تكريس لواقع االستيطان االستعماري، واستباحة المسجد 

األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، وأحكام عزلها عن محطيها، وإنهاء القضية الفلسطينية، ومحاوالت 
طمسها.

كما دعت الشبكة في بيانها، إلى إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والهجمات المتتالية 
والمتصاعدة للقرى والبلدات الفلسطينية، وإغالق الطرق والشوارع الرئيسية.

وشددت على ضرورة وجود إرادة دولية جدية لمحاسبة االحتالل على جرائمها، وتفعيل كل اآلليات الدولية القانونية المناسبة 
لذلك، والعمل بكل األدوات المتاحة لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي يمارسها االحتالل الصهيوني، بحق الشعب ومقدساته.

رئي�س جلنة اأهايل االأ�سرى املقد�سيني اأجمد اأبو ع�سب

ع�صرات املعتقلني تعر�صوا للتنكيل اأثناء االعتقال والتحقيق
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فلسطين

جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على 
تصريحات رئيس حكومة االحتالل الصهيوني 
نفتالي بينيت التي قال فيها إن جميع القرارات 

المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من 
قبل حكومة االحتالل، من دون أي اهتمام 

باعتبارات خارجية.
وأضاف أبو ردينة، أن القدس الشرقية 

بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية هي العاصمة 
األبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات 

الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار 
رقم )2334( الذي أكد أن القدس الشرقية 

جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وأن جميع أشكال االستيطان غير 

شرعية في جميع األراضي الفلسطينية.
وتابع أن أية محاوالت صهيونية إلضفاء 

شرعية على احتاللها ألراضي دولة فلسطين، 
بما فيها القدس الشرقية هي محاوالت فاشلة، 

هدفها التغطية على اإلنجازات الفلسطينية، 
التي تحققت بصمود أبناء الشعب الفلسطيني 

وتمسكه بمقدساته اإلسالمية والمسيحية.
وأشار أبو ردينة إلى أن الطريق الوحيدة 

لتحقيق األمن والسالم واالستقرار في 
منطقتنا والعالم أيضا، هي اإلقرار بحقوق 

شعبنا الفلسطيني، واالعتراف بقرارات 

الشرعية الدولية التي تنص على وجوب 
إنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على 
حدود العام 1967.

وقال أبو ردينة “ان تصريحات الصهيوني 
بينيت مضللة، بدليل االقتحامات المتواصلة 
للمسجد األقصى المبارك، والتضييق على 
المصلين في كنيسة القيامة خالل احتفاالت 

األعياد األخيرة.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات االحتالل 
وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم اإلرهابية 
المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم 

ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية 
المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، 

أمس، االنتهاكات امتدادا للحرب 
الصهيونية المفتوحة على الشعب 

الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني 
واإلنساني في القدس الشرقية وفي جميع 

المناطق المصنفة )ج(، بهدف تحقيق 
أطماع االحتالل الصهيوني االستعمارية 
في أرض دولة فلسطين، سواء ما يتعلق 
منها باالقتحامات الوحشية التي تمارسها 

قوات االحتالل ضد المخيمات والبلدات 
والمدن الفلسطينية بما يرافقها من عمليات 

قمع وترهيب للمواطنين المدنيين العزل.
وأكدت أن حكومة االحتالل تواصل تصعيد 

األوضاع في ساحة الصراع لالختباء 
خلفه هروبا من استحقاقات السالم ولكسب 
المزيد من الوقت لتنفيذ خارطة مصالحها 

االستعمارية التوسعية في األرض الفلسطينية 
المحتلة، وكجزء ال يتجزأ من لعبة إدارة 

الصراع وإطالة أمده وليس حله.
وحملت، حكومة االحتالل برئاسة المتطرف 

نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن 
انتهاكاتها وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها 
المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتي باتت 

تهدد بتفجير األوضاع برمتها، في تخريب 
متعمد للجهود المبذولة لتهدئة األوضاع.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن 
اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات اإلدانة 

الشكلية لتلك االنتهاكات والجرائم أو اتخاذ 
المزيد من القرارات األممية دون تنفيذها 

وترجمتها إلى خطوات عملية، بات يشكل 
غطاء لتمادي دولة االحتالل في استفرادها 

العنيف بشعبنا وحقوقه دون خوف من 
مساءلة أو محاسبة أو عقاب.

اخلارجية الفل�سطينية تندد باالنتهاكات ال�سهيونية والرئا�سة ت�سدد:

ال�صيادة على القد�س ومقد�صاتها هي لدولة فل�صطني
قال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة نبيل اأبو ردينة،  اإن قرار ع�سبة االأمم لعام 1930 ح�سب جلنة  �سو ين�س على اأن ملكية امل�سجد االأق�سى املبارك وحائط الرباق وال�ساحة 

املقابلة له تعود للم�سلمني وحدهم.

قال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد 
أبو عصب إن سلطات االحتالل الصهيوني وجهت 

للمعتقلين الفلسطينيين الذين جرى تمديد اعتقالهم 
يومي الخميس والجمعة الماضيين، عدة تتهم تتعلق 

بالمسجد األقصى المبارك.
وأوضح أبو عصب، أن قوات االحتالل اعتقلت 

عشرات الشبان من داخل المسجد األقصى ومحيطه 
ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتحديًدا يومي 

الخميس والجمعة، أُفرجت عن بعضهم.
وأشار إلى أن نحو 25 شاًبا من القدس والداخل 
الفلسطيني المحتل والضفة الغربية ما زالوا قيد 
االعتقال في معتقل “المسكوبية” غربي القدس، 

حيث يتم التحقيق مع بعضهم على عدة تهم، 
وآخرين ينتظرون اإلجراءات القانونية. ولفت أبو 

عصب إلى أن عشرات المعتقلين تعرضوا للضرب 
والتنكيل والظلم أثناء االعتقال والتحقيق.

واعتبر أن هذه السياسة الصهيونية مرتبطة بعدة 
سياسات تتعلق باألقصى، بهدف تفريغه من 

المصلين من خالل إجراءاته الظالمة ومحاولة 
بث الخوف في قلوب الناس، مشيًرا إلى أن كل 

هذه السياسات تتساوق مع بعضها من أجل تفريغ 
المسجد. ونوه إلى أن سلطات االحتالل لم تتوقف 

يوًما عن حمالت االعتقال بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني في مدينة القدس، بغية تحقيق أهدافها في 

حسم قضية المسجد األقصى.
وقال الناشط المقدسي: إن” االحتالل فوجئ بشكل 
كبير من التفاف أبناء الشعب الفلسطيني في كافة 

أماكن تواجده حول المسجد األقصى، وحجم 

األعداد التي تواجدت فيه خالل شهر رمضان وما 
بعده، لذلك عمل بشكل متواصل على تفريغه، لكن 

خططه باءت بالفشل”.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت 44 فلسطينًيا 

من مدينة القدس والمسجد األقصى خالل يومي 
الخميس والجمعة، من بينهم شابة، أفرجت عن 

عدد كبير منهم، بشروط مقيّدة. فيما مددت اعتقال 
آخرين حتى يومي األحد واالثنين لعرضهم على 

محكمة االحتالل غربي القدس.
وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس 

جبريني أن االحتالل يحقق مع الشبان الذين تم 
اعتقالهم يومي الخميس والجمعة على عدة تهم، هي 

“المشاركة بأعمال شغب”، “اعتداء على عناصر 
شرطة بأدوات مختلفة”، “ارتكاب مخالفات بدافع 

عنصري أو عدواني”، و”المشاركة بتجمعات غير 
قانونية”.

والخميس، شهد المسجد األقصى مواجهات مع 
قوات االحتالل، إثر اقتحامها باحاته، تزامًنا مع 

اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين، ما أدى 
إلصابة عشرات الفلسطينيين باالختناق والرصاص 

المطاطي. وبحسب توثيق شبكة “القسطل” 
اإلخبارية، فإن قوات االحتالل اعتقلت أكثر من 

700 فلسطيني خالل نيسان/ أبريل الماضي. فيما 
رصد مركز معلومات وادي حلوة 592 قرار 

إبعاد خالل نيسان، منها 331 عن القدس القديمة، 
259 عن األقصى، 1 منعه من دخول القدس 

لعدة أسابيع، ومنع محافظ القدس من دخول الضفة 
الغربية.

الوكاالت

فيما يوا�سل نحو 500 معتقل اإداري مقاطعتهم ملحاكم االحتالل

هيئة االأ�صرى حتذر من تدهور الو�صع ال�صحي 
للم�صربني عواودة والريان

حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس، من تدهور الحالة الصحية لألسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة 
ورائد الريان، اللذين يواصالن إضرابهما عن الطعام، رفضا لالعتقال اإلداري الصادر بحقهما.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الحالة الصحية لألسير عواودة )40 عاما( من إذنا غرب الخليل، والمستمر 
في إضرابه لليوم 67 تواليا، صعبة،  ويعاني من آالم في الرأس، والمفاصل، وهزال، وإرهاق شديد، وعدم انتظام في 

نبضات القلب والتنفس، وانخفاض حادٍّ في الوزن ويتقيأ الدم في معظم األحيان.
وأشارت إلى أن سلطات االحتالل أعادت المعتقل عواودة من مستشفى “أساف هروفيه” اإلسرائيلي الى عيادة سجن 

الرملة. أما عن حال المعتقل ريان )28 عاما(، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 32 تواليا، حيث يعاني من آالم في 
الرأس، والمفاصل، وال يستطيع المشي ليتم نقله على كرسي متحرك.

يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته لالعتقال اإلداري 6 أشهر، وعند 
اقتراب انتهاء مدة االعتقال، تم تجديده 4 أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى 

ما يقارب 21 شهرا رهن االعتقال اإلداري.
إلى ذلك، أفاد نادي األسير بدخول 4 أسرى من قادة الحركة األسيرة أمس، عامهم الـ21 تواليا، وجميعهم من طولكرم 

ومحكوم عليهم بالمؤبد أكثر من مرة. وأوضح النادي أن  عباس السيد محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة و150 عاًما، 
ومعمر شحرور محكوم بالسجن المؤبد 29 مرة و20 عاًما. 

يحدث هذا في وقت، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل الصهيوني لليوم الـ128على التوالي، 
للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.

وكان المعتقلون اإلداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة 
باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(. وأعلنت الحركة األسيرة في معتقالت االحتالل دعمها وتأييدها 

الكامل لقرار المعتقلين اإلداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع المعتقلين اإلداريين في مختلف المعتقالت إلى االلتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس 

الطويل، من أجل تحقيق األهداف المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.
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اأحد الع�شرة املب�شرين باجلنة 

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

ديني

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

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

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

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

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

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

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

فضل سعد ومكانته. 
من هو سعد بن أبي وقاص؟ 

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

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

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

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

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

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

في أيام الحج ومواسمها، المتباينة األهداف 
والمتنوعة الغايات. 

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

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

اإلسالم عن طريق أول الخلفاء الراشدين أبي 
بكر الصديق، وقد أخفقت جميع محاوالت 
رده وصده عن اإلسالم. وإلسالم سعد بن 

أبي وقاص قصة مع والدته، التي لجأت إلى 
وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم روح 
سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. فقد 

غضبت أم سعد بإسالمه غضبا شديدا، وحاولت 
جاهدة أن ترده عن دينه، إال أنها لم تفلح، وفي 

هذه الواقعة، روى اإلمام مسلم في صحيحه 
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
رضي هللا عنه قال: “حلفت أم سعد أال تكلمه 

أبدا حتى يكفر بدينه، وال تأكل وال تشرب، 
قالت: زعمت أن هللا أوصاك بوالديك، فأنا أمك 

وأنا آمرك بهذا، قال: مكثت ثالثا حتى غشي 
عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة 
فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، الذي الحظ 
أمه عندما اجتنبت الطعام ومكثت أياما على 

ذلك فهزل جسمها وخارت قواها. يقول سعد : 
“وما إن سمعت أمي بخبر إسالمي حتى ثارت 
ثائرتها، وكنت فتى بارا بها محبا لها، فأقبلت 

علي تقول: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقته 
فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ وهللا لتدعن دينك 
الجديد أو ال آكل وال أشرب حتى أموت فيتفطر 
فؤادك حزنا علي ويأكلك الندم على فعلتك التي 
فعلت وتعيرك الناس أبد الدهر. فقلت: ال تفعلي 
يا أماه فأنا ال أدع ديني ألي شيء”. فلما رأت 
أم سعد الجد أذعنت لألمر وأكلت وشربت على 
ْيَنا اإْلِْنَساَن  كره منها ونزل قوله تعالى: “َوَوصَّ
ِبَوالَِدْيِه ُحْسًنا َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس 
لََك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبُِّئُكْم ِبَما 

ُكْنُتْم َتْعَملُوَن” )العنكبوت-8(. 

ما هي أهم مواقف سعد بن أبي وقاص؟ 

كان لسعد بن أبي وقاص مواقف كثيرة 
ومشهودة وعظيمة، تدل على شجاعته ونصرته 

لهذا الدين، فمن ذلك أهمها:
 1- ثباته يوم غزوة أُحد، فقد أبلى بالء حسنا، 

وقيل إنه في هذا اليوم لم يبَق حول النبي إاّل 
رجالن، هما سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن 

عبيد هللا، وكانا يقاتالن عنه أشّد القتال. 
2- اعتزاله للفتنة التي حدثت بين الصحابة من 
أهم مواقفه المشهودة، فعندما جاء إليه بعض 

الصحابة يسألونه القتال معهم، أخبرهم بأّنه لن 
يقاتل معهم حتى يعطوه سيفا له عينان ولسان 

يقول هذا مؤمن وهذا كافر. 
3- ما َرَوْتُه عائشُة رضي هللا عنها قالت: 

“َسِهَر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َمْقِدَمه 
المدينة، فقال: “ليت رجاًل صالًحا ِمن أصحابي 

يحرسني الليلة”، قالت: فَبْيَنا نحن كذلك، سمعنا 
َخْشَخَشَة سالٍح، فقال: “َمْن هذا؟”، قال: “سعد 

بن أبي وقَّاص”، فقال له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم: “ما جاء بَك؟”، قال: “َوَقَع في 
نفسي خوٌف على رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم فجئُت أحرسُه”، فدعا له رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ثم نام، قالت عائشُة: فنام رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم حتى سمعُت َغِطيَطُه”.

 سعد البطل..الرامي األول واألفضل 

لم يكن أحد من بين صحابة رسول هللا، عليه 
الصالة والسالم، في مثل مهارة سعد بن أبي 
وقاص، في الرمي بالسهام. فقد ُعرف بلقب 

في اإلسالم، امتاز به واشتهر ونال به الشرف 
العظيم، وهو أنه أول من رمى بسهم في سبيل 
هللا، حتى كان هو نفُسه يذكر ذلك تحدثا بنعمة 
هللا عليه، وشكرا له بها، فيقول مفتخرا بحق 

وصدق: “وهللا، إني ألول رجل من العرب، رمى 
بسهم في سبيل هللا. 

ويعتبر سعد الوحيد الذي افتداه الرسول بأبويه 
حين قال له يوم أحد: “ارم سعد فداك أبي 

وأمي”..”، ويقول علي ابن أبي طالب:”ما 
سمعت رسول هللا يفدي أحدا بأبويه إال سعدا”. 

ولرمية سعد األولى قصة، ففي السنة األولى 
للهجرة النبوية إلى المدينة، بعث رسول هللا، 

أول سرية لمهمة استطالع أخبار وشؤون 
المشركين في مكة، وَعَقَد الراية فيها لعبيدة 

بن الحارث بن عبد المطلب، وجعله أميرا على 
ستين رجال من المهاجرين، ليس فيهم أحد من 
األنصار، كان من بينهم سعد، فمضت السرية 

في طريقها لتحقيق ما أُمرت به، فبينما هم في 
مسير طريقهم ذلك، إذ رأوا عددا غير قليل 

يفوق عددهم من كفار قريش، تحت إمرة أبي 
سفيان بن حرب، وألّن رسول هللا كان بعثهم 
سرية استطالعية ال قتالية، لم يبادر أحد من 
المسلمين بمهاجمة المشركين، فلم يقع بين 

الفريقين قتال، إال أن سعدا البطل المقدام، أبى 
إال أن يصيب منهم بيديه القويتين في الحق، 
الماهرتين في الرمي، فأطلق على المشركين 

عددا من سهام كنانته، أصاب بها بعض رجالهم 
ودوابهم، فكان بذلك أول من رمى بسهم 

في سبيل هللا، نصرة لإلسالم، ودفاعا عن 
المسلمين. 

خال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
بعد ذلك اليوم األغر في حياة سعد بن أبي 
وقاص، شهد مع رسول هللا المشاهد كلها، 

وكان المشهد األعظم واألروع، بالنسبة إليه 
في يوم أحد، إذ تجلت فيه شجاعته في أبهى 

مظاهرها، عندما دافع عن الرسول دفاعا 
ال مثيل له. وبعد غزوة أحد حظي سعد عند 

الرسول ُحظوة عظيمة، حتى بلغ من شدة حب 
الرسول له أنه كان يفتخر به ويباهي، فيقول إذا 
رآه: )هذا خالي، فليرني امرؤ خاله(. وذلك أن 
سعد ُقَرشّي من بني ُزهرة، وبنو زهرة هم قوم 

أم رسول هللا، السيدة آمنة. بهذا األدب الجم، 
ولطف النفس، ولين الخلق، وكرم الطبع، كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعامل أصحابه، إنه يقول لسعد: هذا 

خالي. مع أنه يكبره بنّيٍف وعشرين سنة. 
روايته للحديث

 لسعد بن أبي وقاص في رواية الحديث جملة 
أحاديث صالحة، له في صحيحي البخاري 
ومسلم خمسة عشر حديًثا متفق عليهما، 

وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم 
بثمانية عشر حديًثا، وله في مسند أحمد بن 

حنبل مائة سبعة وسبعون حديًثا، وروى عنه: 
عبد هللا بن عمر بن الخطاب، وعائشة بنت أبي 

بكر، وعبد هللا بن عباس، والسائب بن يزيد، 
جبير بن مطعم، وجابر بن عبد هللا بن عمرو 
بن حرام، والمسور بن مخرمة، وعبد هللا بن 
عامر بن ربيعة. كما روى عنه بنوه: عامر، 

وعمر، ومحمد، ومصعب، وإبراهيم، وعائشة، 
وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، وأبو 
عثمان النهدي، وعمرو بن ميمون، واألحنف 
بن قيس، وعلقمة بن قيس النخعي، وإبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف، ومجاهد، وشريح 
بن عبيد الحمصي، وأيمن المكي، وبشر بن 

سعيد، وأبو عبد الرحمن الُسلمي، وأبو صالح 
ذكوان، وعروة بن الزبير، وغيرهم. ومن 

األحاديث التي رواها عن النبي أنه قال: “دعوة 
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت ال إله 

إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب 

هللا له.” 
آخر من توفي من المهاجرين 

ُتوفي سعد بن أبي وقاص عام 55 من الهجرة 
في العقيق على ُبعد 10 أميال من المدينة 

المنورة وُحمل إليها، وُدفن بالبقيع، وكان عمره 
حين الوفاة 77 عاما. 

وكان سعد قد أوصى أهله أن يكفن في ُجبة كان 
يرتديها يوم غزوة بدر، قائال: )كفنوني بها، 

فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي، 
وإنما خبأتها لهذا اليوم(، ثم ُحمل جثمانه إلى 
المدينة المنورة، وصلى عليه المسلمون في 

مسجد رسول هللا، ودفن بالبقيع، وكان آخر من 
توفي من المهاجرين
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المـوافق   لـ 08 شوال 1443 ه  

فيما تم توقيف �صخ�صين يحترفان 

�صرقة المنازل ببو�صعادة

اأمن الم�صيلة يطيح بع�صابة 
�صرقة الهواتف النقالة

أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن 
الحضري الثاني بأمن والية المسيلة شخصين 

يحترفان سرقة الهواتف النقالة عن طريق 
الخطف يستهدفان النساء، حسبما أفاد به بيان 

صادر عن خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات 
السلك األمني.

وذكر البيان أن هذه العملية جاءت على إثر 
شكوى تقدمت بها الضحايا للمصلحة مفادها 

تعرضهن لفعل السرقة بالخطف الفعل الذي طال 
هواتفهن النقالة من طرف شخصين على متن 
دراجة نارية بعدة أماكن بقطاع اإلختصاص 

فريق التحقيق تمكن من اإلطاحة بالمشتبه بهما 
وحجز الدراجة النارية المذكورة مع استرجاع 

أحد الهواتف النقالة محل السرقة.
وأضاف البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام 
الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر في 

حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة 
عن تهمة السرقة في الطريق العام بالخطف 

والتعدد.
من جهة اخرى، أوقف عناصر الشرطة 

القضائية بأمن دائرة بوسعادة بأمن والية المسيلة 
من شخصين ألجل السرقة الموصوفة في حالة 

تلبس، حسبما أفاد به بيان صادر عن خلية 
اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني.
وذكر البيان أن وقائع القضية بدأت على إثر 

ورود مكالمة هاتفية على الخط األخضر 
مفادها إمساك مواطنين بشخصين كانا بصدد 

سرقة منزل على مستوى أحد أحياء قطاع 
اإلختصاص، على الفور تنقل عناصر الشرطة 

لعين المكان أين تم توقيف المشتبه فيهما 
وتحويلهما إلى المقر.

وأضاف البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام 
الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر 
في حق أحدهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة 

التربية والتأهيل ببوسعادة عن تهمة السرقة 
الموصوفة في حالة تلبس. 

محمد قرين

.. وحجز م�صروبات 

كحولية بحمام ال�صلعة

حجز  أفراد المجموعة اإلقليمية للدرك 
الوطني كمية معتبرة من المشروبات 

الكحولية تقدر بــ3240 قارورة من مختلف 
األنواع واألحجام صنع محلي. وحسب بيان 

صادر عن خلية اإلتصال واإلعالم بذات 
السلك األمني فإن المحجوزات  كانت مخبأة 

في إحدى الحقول الزراعية لبلدية حمام 
الضلعة، أين تم توقيف شخص و حجز 

مركبة و فتح تحقيق و تسليم المحجوزات 
لمديرية أمالك الدولة .

محمد. ق

باتنة

القب�ص على 4 اأ�صخا�ص 
تورطوا في حيازة �صالح ناري 

تمكنت عناصر األمن نقاوس في والية 
باتنة، من توقيف مركبة نفعية كانت 

بموكب زفاف على متنها 4 أشخاص 
تتراوح أعمارهم بين 27 و 36 عاما، من 
بينهم مسبوق قضائيا، حيث تفطن عناصر 

المصلحة لوجود سالح ناري تقليدي الصنع 
لدى السالفي الذكر بدون رخصة.

  و بعد إخضاع المركبة للتفتيش تم العثور 
على ما كميته 3.5 كلغ من مادة البارود 
و 110 كبسولة، ليتم اتخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة بالتنسيق مع الجهات 

القضائية المختصة إقليميا.

.. وتوقيف ع�صريني قام 

ب�صرقة �صيارة

تمكن عناصر األمن الحضري 12 بمدينة باتنة، 
من توقيف شاب يبلغ من العمر 20 عاما، على 

خلفية قيامه بسرقة مركبة سياحية بجميع وثائقها 
كانت مركونة بواد الشعبة بباتنة.

وبعد اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة، 
تم توقيف المشتبه فيه، و الذي صرح بأنه قد قام 
ببيع المركبة ألحد األشخاص بمدينة الجزار، و 

اقتناء دراجة نارية من إحدى الواليات الجنوبية، 
ليتم استرجاعها من قبل عناصر ذات المصلحة 

مع تقديمه أمام النيابة المحلية.
حياة م�صباحي

ال�صاعرة والروائية 
 والمترجمة اأمينة

 مكاحلي في ذمة اهلل

توفيت ليلة أول أمس، الشاعرة والروائية 
والمترجمة أمينة مكاحلي عن عمر ناهز 55 

سنة، إثر مرض عضال.
وفازت المرحومة أمينة مكاحلي المعروفة 
بكتاباتها الشعرية، في سنة 2017 بالجائزة 

الدولية للشعر ليوبود سيدار سنغور عن شعرها 
"أنا منك"، وفي 2018 عن مجمل عملها، 

ثم في 2019 عن شعرها "شفتان دون طابع 
بريدي".

وعرفت أعمال أمينة مكاحلي، سفيرة هذه 
الجائزة، ترجمة ونشرا لعديد أعمالها الشعرية 

في عديد األنطولوجيات. وكانت الفقيدة قد 
نشرت عدة روايات سيما "الرحالة المحترق" 

في 2017 ومجموعتها القصصية "الفيلة ال 
تموت بالنسيان" في 2018.

كما نشرت في 2015 نصوص الكتاب 
"تيارت، الخيل واألساطير" في شكل صور 

من أعمال المصور ناصر وضاحي. وترجمت 
مجموعتها القصصية "حصى الصمت 

الصغيرة" إلى االيطالية الشاعرة سينزيا دامي 
ونشرت في ايطاليا في بداية السنة.

في جو جنائزي مهيب

وبح�صور روؤ�صاء بومردا�س

  ال�صرطة تتلقى
  6191 مكالمة هاتفية
 عبر اأرقامها الخ�صراء

 
كشفت مصالح أمن والية بومرداس، عن 

استقبال 6191 مكالمة هاتفية، عبر خطوطها 
الخضراء خالل شهر رمضان المنقضي.
وأوضحت مصالح أمن الوالية في بيان 
لها، بأن خطوطها الخضراء، والتي تم 

وضعها من أجل تقديم خدمات نوعية وفعالة 
للمواطن، تلقت 6191 اتصال هاتفي.

وأضافت، بأن مختلف آلياتها اإلتصالية 
الموضوعة تحت تصرف المواطن، ساهمت 

في تسهيل عملية ا إلتصال والتواصل مع 
كافة المواطنين عبر أرقامها الخضراء 

المعروفة و كذا تطبيق ألو شرطة.
تمثلت اإلتصاالت في استقبال 2933 

مكالمة هاتفية عبر الخط األخضر، 1548 
وعبر خط النجدة 17، كما تم استقبال 2631 
مكالمة عبر الخط األخضر 104، باإلضافة 

إلى 457 اتصال و 170 مكالمة أخرى 
تم إستقبالها عبر الموزعات الهاتفية، من 

أجل طلب يد المساعدة، التبليغ عن الجرائم 
المختلفة و كذا الحوادث المرورية المسجلة 
داخل اإلقليم الحضري للوالية، عالوة على 
طلب معلومات وتوجيهات، حيث تم التكفل 

بها من طرف الفرق العملياتية العاملة 
ميدانيا.

ف. م 

اأحزاب و�صخ�صيات وطنية

المجاهد م�صطفى بلمهدي 
يوارى الثرى بمقبرة البليدة

شيع أمس، بمقبرة الشهداء في حي 13 
ماي بمدينة البليدة، جثمان الفقيد المجاهد 

ورئيس حركة البناء السابق مصطفى 
بلمهدي، بحضور أفراد عائلته ورؤساء 

أحزاب وشخصيات وطنية، وجمع غفير من 
المواطنين.

وقد غيب الموت ، ليلة السبت المجاهد 
مصطفى بلمهدي بمستشفى "فرانس فانون" 

بالبليدة عن عمر يناهز 80 سنة
وعرف الراحل المجاهد مصطفى 

بلمهدي، بمسار ثوري حافل، إبان الثورة 
التحريرية المظفرة، وحياة حافلة بالعطاء 
بعد االستقالل، خدمة للبالد وفي الميادين 

الخيرية والسياسية وفي نصرة القضايا 
العادلة، أهمها القضية الفلسطينية.

كما شغل المجاهد الفقيد منصب عضو 
مجلس األمة عن الثلث الرئاسي.

م. �س

ف. م

وحسب بيان الشركة، سيتم في الطبعة 
الجديدة للمسابقة، تسليط الضوء على 
موضوع التحول والذي له عالقة مع 

استراتيجية المؤسسة والنظام االقتصادي 
الرقمي في الجزائر، مؤكدة أنه بإمكان 
الصحفيين التفرغ ألعمالهم التي تتناول 
″التحول الرقمي   ꞉الموضوع الرئيسي
في الجزائر: حقائق، رهانات وآفاق"، 
والذي يتطرق السيما إلى المواضيع 

الثانوية التالية، أثر الّرقمنة على التطور 
االقتصادي واالجتماعي في الجزائر، أثر 
الّرقمنة على التطور البيئي في الجزائر؛ 
رقمنة اإلجراءات والوثائق االدارية في 
الجزائر؛ المؤسسات التكنولوجية الناشئة 
والّرقمنة في الجزائر، الدفع االلكتروني 

والتجارة االلكترونية؛ المصادقة والتوقيع 
االلكتروني وخلق المحتوى الرقمي 

المحلي ووسيلة البث.
وفي هذا السياق، صرح المدير العام لـ 

"أوريدو"، بسام يوسف آل إبراهيم: "من 
خالل إطالق الطبعة الخامسة عشرة من 

مسابقة نجمة اإلعالم، نؤكد عن إرادتنا في 
تثمين عمل محترفي اإلعالم الجزائري 
من خالل معالجة مواضيع تتكيف مع 

زمن التحول الرقمي".
ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه 
المسابقة، وضعت "أوريدو" طريقة 
ترشح مبتكرة، من خالل فتح منصة 

مخصصة والتي يُمكن من خاللها إيداع 
أعمالهم، حسث سيكون بإمكانهم الولوج 

http://ore. إلى المنصة عبر الرابط
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ثم ملئ االستمارة و تحميل الوثائق 

الالزمة)صورة شمسية، تسجيالت صوتية 
و الفيديو(، كما بإمكان المترشحين 

أيضا إرسال أعمالهم عن طريق 
Rpubliques@ البريد االلكتروني

ooredoo.dzأو إيداعهم في مختلف 
مقرات "أوريدو".

يجدر الذكر أن مسابقة "نجمة اإلعالم" 
موّجهة للصحفيين المحترفين من 
مختلف وسائل اإلعالم: الصحافة 

المكتوبة وااللكترونية واإلذاعة والتلفزة 
ووكاالت األنباء. تُكافئ المسابقة أفضل 
األعمال الصحفية في األصناف اآلتية: 
الروبورتاجات والنقاشات والحوارات، 

والتحقيقات والمقاالت التحليلية في 
الصحافة المكتوبة )التعليقات واالفتتاحيات 

واليوميات( األعمال المكتوبة أو متعددة 
الوسائط التي بُثت أو نُشرت عبر وسائل 

اإلعالم االلكتروني وكذا البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية.

ويُشترط أن تكون األعمال الُمقدمة قد 
نُشرت أو بُثّت ما بين 2 جويلية 2021 

و7 جويلية 2022.وستكافئ الجوائز 
أفضل األعمال في فئات الصحافة 

المكتوبة العامة والمتخصصة؛ اإلعالم 
االلكتروني؛ البرامج اإلذاعية والبرامج 
التلفزيونية، فيما سيتحصل الفائزون في 

الطبعة الخامسة عشر لنجمة اإلعالم على 
مكافآت مالية معتبرة، في كل فئة.

فازت مؤسسة البريد السريع للجزائر، التي هي أحد فروع بريد 
الجزائر، بجائزة "خدمة الزبائن" التي يمنحها االتحاد البريدي 

العالمي، وهذا للمرة الرابعة على التوالي، حسب ما كشفت عنه 
وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية عبر صفحتها 

الرسمية على الفيسبوك.
وأوضح نفس المصدر أن مؤسسة البريد السريع للجزائر أحرزت 
على هذه الجائزة "ضمن البرنامج الدولي الذي يتم تنظيمه سنويا 
من قبل تعاونية البريد السريع، وهي هيئة تابعة لالتحاد البريدي 

العالمي، بهدف تشجيع ومكافأة األداء المتميز لخدمة البريد 
السريع المقدمة من قبل متعاملي البريد.”

وأضاف ذات المصدر أن مؤسسة البريد السريع للجزائر 
"استوفت على مدار سنة 2021 مجمل شروط االستحقاق الخاصة 

بهده الجائزة، بالنظر للتقييم الذي تم من خالل أنظمة معلومات 

االتحاد البريدي العالمي"، مشيرا الى أن االتحاد البريدي العالمي 
"هنأ بالمناسبة مسيري وعمال مؤسسة البريد السريع للجزائر من 

خالل مراسلة رسمية وقعها المدير العام لالتحاد.”
وبهذا المكسب، تحافظ مؤسسة البريد السريع للجزائر --حسب 

نفس المصدر-- على "مكانتها الرائدة على مستوى المغرب 
العربي، الرابعة إفريقيا والخامسة عربيا، باالستناد إلى التقارير 
السنوية التي ينشرها االتحاد البريدي العالمي حول أداء الدول 

األعضاء البالغ عددها 173 دولة تحصيها تعاونية البريد السريع 
اليوم.”

لإلشارة، يتم إعداد هذه التقارير من خالل العديد من المنصات 
واألنظمة التي تم تطويرها لمراقبة البريد والطرود المنقولة في 

شبكة مؤسسة البريد السريع لمدة عام كامل.
ع.ط
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 "اأوريدو" تعلن عن اإطالق 
م�صابقة "نجمة لالإعالم"

اأعلن متعامل الهاتف النقال ”اأوريدو” اأم�س، عن اإطالق الطبعة الخام�صة ع�صر لـ "نجمة 

الإعالم" )Media Star(، الم�صابقة المنتظرة من قبل محترفي الإعالم الجزائري.

للمرة الرابعة على التوالي

البريد ال�صريع للجزائر تفوز بجائزة "خدمة الزبائن" الدولية

جامعة الجزائر تكرم طالبات �صحراويات وفل�صطينيات

   
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن 

زيان، بمعية وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
المرأة، كوثر كريكو، أمس، بجامعة هواري بومدين للعلوم 

والتكنولوجيا، على تكريم ثلة من الطالبات الصحراويات 
والفلسطينيات.

وفي كلمة له بالمناسبة, قال بن زيان: "إن هذا الحفل المقام 
على شرف الطالبات الصحراويات والفلسطينيات على حد 

سواء, يحمل أكثر من داللة, فهو يعبر عن مواصلة دعم 
الجزائر لكل قضايا التحرر في العالم ومساندتها وتأييدها 
الالمشروط لكل الشعوب المضطهدة التي تتعرض للفتك 

والتقتيل من طرف مستعمريها, كما أنه رسالة لوقوفنا إلى 
جانب العدل والحق والقيم اإلنسانية والقوانين الدولية.”
ومن جهتها, وجهت كريكو, بهذه المناسبة, تحية تقدير 

لنضال المرأة الفلسطينية والصحراوية "الصامدة في وجه 
كل التحديات دفاعا عن قضاياها العادلة أينما وجدت وفي كل 
المجاالت, مقتديه بشقيقاتها بطالت الجزائر الالتي كن فاعال 

وسندا للثورة التحريرية المباركة.”
وعلى هامش الحفل, اعربت إحدى المكرمات, الطالبة 
الفلسطينية صالح نادية ل/وأج, عن امتنانها للسلطات 

الجزائرية التي منحتها فرصة تلقي دراسات عليا بالجزائر, 
معربة عن "فخرها بالتعليم تحت إشراف دكاترة جزائريين 

ذوي خبرة, لم يبخلوا يوما في تقديم عصارة معارفهم, 
حرصين على انتاج مستوى فكري ومعرفي يليق بالطالب.” 

وبدورها, عبرت الطالبة الصحراوية المكرمة, مريم بدة, عن 
امتنانها للدولة الجزائرية و "ما قدمته لها من أمن وتعليم إلى 

أن وصلت إلى هذه المكانة التي تفتخر بها".
ع.ط
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