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مجازر 8 ماي 1945 بين الذاكرة والتاريخ  

�لموؤرخون مدعوون �إلى �إعادة �إنتاج خطاب تاريخي وطني
بيان لجنة التحكيم لم ين�صف الجزائر 

في ق�صية مواجهة الكاميرون

�لفـــاف تر��سل �لفيـــفا 
 مجدد� وتلـــوح باللجـــوء 
�إلى �لمحكمة �لريا�سيـــة
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خبير يوؤكد اأن اإ�صدار قانون جديد ي�صتدعي خطوات وقرارات اأخرى

قانون �ال�ستثمار على طاولة رئي�س �لجمهورية �ليوم
اأ�صار اإلى اأهمية و�صع خطة عمل لتحفيز 

اال�صتثمار في هذا المجال، زغدار يوؤكد

�لتحوالت �لعالمية في مجال 
�لطاقة تفر�س �لتوجه نحو 
�ال�ستثمار في �لهيدروجين

 وزارة التربية تفرج عن عدد

 منا�صب في  كل �صلك و�صبل الترقية

 هــــذه "�سروط" ترقيــــة 
نحو 53 �ألف �أ�ستــــاذ و�إد�ري 

�إلــــى رتــــــــب �أعــــــلى
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 �صلوات�صي خالل اإ�صرافه 

على تد�صين �صفينتي �صيد

رفـــــــــــــــع �النتــــــاج 
�ل�سمـــكي " مفتاح" تعزيز 

�الأمــــــن �لغــــذ�ئــــــي

الرئي�س تبون يوؤكد اأن  حر�صه على ملف الذاكرة يناأى عن كل مزايدة اأو م�صاومة

 "�أ�سدق تعبير عن �لوفاء
 للوطن يتجلى في ر�س �ل�سفوف"

اأحزاب تثمن مبادرة رئي�س الجمهورية للم ال�صمل
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 تسعى السلطات العليا للبالد 
لتحسين مناخ االستثمار وتحفيز 
الراغبين في تجسيد مشاريعهم 

بالدنا، وثمن العديد من الخبراء في 
المجال االقتصادي إعالن الحكومة 

عن توجهها إلصدار قانون جديد 
لالستثمار، غير أنهم أكدوا ضرورة 
ارفاق القانون بجملة من التحفيزات 
والمزايا والعمل سريعا على دعمه 
بخطوات وقرارات فعالة، تضمن 
مقاربة موضوعية ومتكاملة لواقع 

االستثمار في الجزائر.
وفي هذا الصدد قال الخبير 

اإلقتصادي سليمان ناصر، بأن 
قانون االستثمار الجديد مجرد 

خطوة في سبيل تسهيل االستثمار 
وجذبه خاصة االستثمار األجنبي 

الذي نعول عليه كثيرا للمساعدة في 
إنعاش االقتصاد الوطني كما فعلت 

كثير من االقتصاديات الناشئة، 
ولكنه في المقابل أشار إلى أن 

االستثمار منظومة متكاملة، ال يمكن 
أن نصلح منها جزءا ونترك الباقي،  
ألن األمر هذا لن يؤدي إلى النتيجة 

المرجوة.

وأضاف، سليمان ناصر ألنه  ال 
يمكن الحديث عن استثمار أجنبي 
في ظل قيود وعراقيل كثيرة على 
حركة رؤوس األموال من وإلى 

بالدنا، فالمستثمر األجنبي ال يمكنه 
أن يرى أن عملية تحويل ألي مبلغ 

من شرق الكرة األرضية إلى غربها 
يستغرق بضع ثواٍن، بينما يتطلب 

األمر عندنا عدة أسابيع، مشيرا إلى 
الحديث عن االستثمار األجنبي في 

ظل نظام مصرفي متخلف غير 
ممكن، لكونه غير مستعد المخاطرة 
والدخول في مشاريع كبيرة ويبالغ 
في طلب الضمانات، بسبب خوف 
مدراء البنوك من تجريم التسيير 

رغم رفعه نظريا.
وشدد ذات المتحدث، ألنه ال يمكن 
الحديث عن استثمار أجنبي في ظل 

حجم ضخم لالقتصاد الموازي، 
والذي يتجاوز 40 بالمئو من حجم 

االقتصاد الوطني، ألن المستثمر 
األجنبي ال يمكن أن يتنافس مع 
مستثمر ال يدفع ضرائب، وال 

يدفع ثمن تصاريح ُعماله، كما ال 
يمكن الحديث عن استثمار أجنبي 

في ظل عراقيل بيروقراطية قاتلة 
تتمثل في كٍم كبير من الوثائق، وكل 
وثيقة تستغرق جهداً ووقتاً كبيرين، 

في عصر السرعة والتكنولوجيا 
والمستثمر )خاصة األجنبي( يحسب 

وقته بالدقيقة، وهو الوضع الذي 
يستدعي ارفاق قانون االستثمار 

بمسار الرقمنة وإصالح المنظومة 
المالية والمصرفية، ألنه ال يمكن 

الحديث عن استثمار أجنبي في ظل 
وجود سوقين للصرف، وبالتالي 

يصبح المستثمر األجنبي يجري كل 
حساباته بين العملة الوطنية والعملة 

الصعبة كل يوم بسعرين مختلفين.
كما أكد سليمان ناصر، بأنه ال 

يمكن الحديث عن استثمار أجنبي 
ونحن نمارس هواية العبث 

بالقوانين وتغيير النصوص القانونية 
والتنظيمية كل فترة قصيرة، ألن 

هذا المستثمر األجنبي أهم ما يطلبه 
هو االستقرار السياسي والتشريعي، 
مضيفا ألنه ال يمكن كذلك الحديث 

عن استثمار أجنبي في قطاع 
الصناعة أو الفالحة أو السياحة 

أو أي مجال له عالقة باالستثمار، 

ونحن نرى وزير هذا القطاع يتغير 
كل 6 أشهر، وبالتالي كل وزير 

يريد أن يترك بصمته ويبدأ العمل 
من الصفر، وال يكاد ينجز شيئاً 

حتى يتغير، مشيرا إلى أن نحفيز 
المستثمر األجنبي في ظل عدم توفر 

المعلومة االقتصادية الصحيحة 
والموثوق بها صعب، خاصة وأن 

المستثمر األجنبي يدرس كافة 
المعطيات االقتصادية عن أي بلد 

قبل أن يغامر باالستثمار فيه، فكيف 
له أن يعرف النسب الحقيقة الخاصة 
بمعدل النمو، معدل التضخم، معدل 
البطالة، وهو يرى تضارباً بين هذه 
المعدالت وكلها صادرة عن هيئات 

رسمية.
وقال الخبير االقتصادي، بأن تغيير 

قانون االستثمار خطوة يجب أن 
تتبعها سريعا خطوات كثيرة، 

خاصة وأن بالدنا تحتل المرتبة 
157 عالميا من 190 دولة في 
توفر مناخ األعمال حسب آخر 
  Doing Businessتصنيف

الذي يصدره البنك العالمي سنويا، 
والذي توقف سنة .2020

ف. م

خبري يوؤكد �أن �إ�سد�ر قانون جديد ي�ستدعي خطو�ت وقر�ر�ت �أخرى

قانون اال�ستثمار على طاولة 
رئي�س اجلمهورية اليوم

يرت�أ�س �ليوم، رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون، �الجتماع �لدوري ملجل�س �لوزر�ء، و�لذي 

�سيخ�س�س لدر��سة ومناق�سة م�سروع �لقانون �جلديد لال�ستثمار، حيث ينتظر �أن يتم خالل �الأيام 

�لقليلة �لقادمة �الإفر�ج عن قانون �ال�ستثمار �جلديد، بهدف تعزيز �ملنظومة �لقانونية وحت�سني 

مناخ �الأعمال وت�سجيع لال�ستثمار و�مل�ستثمرين.

عبد املجيد تبون، رئي�س جامع لل�سمل
يعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون، الذي انتخبه الجزائريون 
المتطلعون لحلول جزائر جديدة، 

رئيسا جامعا للشمل، فالرئيس 
تبون، الذي انتخب من قبل كل 
الجزائريين الذين يتطلعون إلى 
جزائر جديدة، هو رئيس جامع 

للشمل حيث نجح في توحيد الشباب 

والمجتمع المدني خالل حملته 
االنتخابية، ليشكل انتخابه أول 

تداول ديمقراطي في تاريخ البالد.
فيد عبد المجيد تبون، وهو رئيس 

لطالما اهتم بالنقاش السائد في 
المجتمع ممدودة للجميع، بشكل 

دائم، ما عدا للذين تجاوزوا 
الخطوط الحمراء وأولئك الذين 

أداروا ظهرهم لوطنهم. فهو ليس 
من دعاة التفرقة بل بالعكس تماما. 

ويجب أن يعرف أولئك الذين لم 
ينخرطوا في المسعى أو الذين 

يشعرون بالتهميش، أن الجزائر 
الجديدة تفتح لهم ذراعيها من اجل 

صفحة جديدة.
فكلمة إقصاء ال وجود لها في 

قاموس رئيس الجمهورية الذي 
يسخر كل حكمته للم شمل 

األشخاص واألطراف التي لم تكن 
تتفق في الماضي، إن الجزائر، 

بشعبها البطل و الموحد بكل 
تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها 
لالحتفال سويا بالذكرى الستين 

لالستقالل.

�أكدت دعمها لهذه �مل�ساعي "�ل�سادقة و�لهادفة"

 اأحزاب تثمن مبادرة
 رئي�س اجلمهورية للم ال�سمل
ثمنت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، مبادرة رئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون ومساعيه الهادفة الى لم الشمل، مؤكدين دعمهم لهذه 
الخطوة "الصادقة والهادفة".

وفي هذا السياق، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل 
للمبادرة السياسية الهادفة إلى جمع الشمل تعزيزا لإلرادة الصادقة 
لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تجاوز الماضي وأحقاده،  
مؤكدا دعمه الكامل لها وانخراطه الفاعل في إنجاحها، مشددا على 

أن مبادرة جمع الشمل هي من صميم التزامات رئيس الجمهورية مع 
الشعب من منطلق أنه رئيس كل الجزائريين وأنه رئيس جامع للشمل 
وليس من دعاة الفرقة واالنقسام، مذكرا أن األفالن كان قد دعا على 
لسان األمين العام منذ حملة االستفتاء على الدستور إلى جبهة داخلية 

قوية.
وثمن حزب جبهة التحرير الوطني المبادرة السياسية الهادفة إلى جمع 

الشمل والتي أعلن من خاللها بال تردد دعمه لها وانخراطه الفاعل 
في إنجاحها، تعزيزا لإلرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في تجاوز 

الماضي بسلبياته وصراعاته وأحقاده وإزالة كل مخلفاته، وتأمينا 
للجزائر في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها، في وقت يعاني 
العالم من عديد التوترات واألزمات، بكل ما لها من تداعيات خطيرة.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له، أمس، أن الشعب 
الجزائري الذي انتخب رئيس الجمهورية وآمن بمشروعه وأعطاه ثقته 

كاملة ومطلقة، هذا الشعب جدير بأن يستفيد من كل طاقات أبنائه، 
بعيدا عن اإلقصاء والتهميش، من خالل فتح آفاق المبادرة لتمكين 

األفكار الصحيحة واآلراء البناءة واالجتهادات المخلصة من المساهمة 
في مسعى التغيير، الذي بادر به رئيس الجمهورية، وهذا هو جوهر 

مبادرة اليد الممدودة، بكل ما تهدف إليه، من رص الصفوف بين كافة 
فئات المجتمع والتحام مؤسسات الجمهورية مع عمقها الشعبي وعدم 

إقصاء أي فئة أو تيار، وإرساء قواعد الحوار والتشاور والتأسيس 
لثقافة المشاركة والتعالي عن مظاهر االختالف في القضايا الهامة 

والمحورية، خاصة منها المرتبطة بالمصالح العليا للجزائر.
وذكر البيان أن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي طالما دعا على 

لسان األمين العام منذ حملة االستفتاء على تعديل الدستور  الى جبهة 
داخلية قوية ، أكد أنه انطالقا من هذه الرؤية المخلصة والمتبصرة 
أن مبادرة جمع الشمل هي من صميم التزامات رئيس الجمهورية 
مع الشعب من منطلق أنه رئيس كل الجزائريين وأنه رئيس جامع 

للشمل وليس من دعاة الفرقة واالنقسام، كما أن الجزائر الجديدة، التي 
انتخب على أساسها ال وجود لإلقصاء في قاموسها، إنما هي تتسع 

لكل الجزائريين، وهي تفتح ذراعيها من أجل صفحة جديدة لكل الذين 
كانت لهم مواقف معينة ولم ينخرطوا في مسعى التغيير، الذي أثمرته 

رئاسيات .2019
واعتبر األفالن أن الجزائر اليوم محكوم عليها أن تنجح بجمع شمل كل 
أبنائها وتجنيد كل مقدراتها، كما أنها بحاجة إلى رص صفوف الجبهة 

الداخلية، باعتبارها الرهان األقوى والرباط األوثق لتعزيز صمود 
البالد ووقايتها من الهزات وحشد طاقات بناتها وأبنائها في عملية البناء 

ومواجهة التحديات الراهنة والدفاع عن استقرارها وأمنها وسيادتها.. 
وهذا هو مغزى مبادرة جمع الشمل، كما أن نداء الوحدة ثم الوحدة 

يتجدد مع ذكرى الثامن ماي، بكل ما يرمز إليه من دروس بليغة 
ودالالت عميقة، خاصة والشعب الجزائري يستعد لالحتفال بالذكرى 

الستين لالستقالل، في ظل جزائر جديدة متطورة، سيدة وقوية بشعبها 
الموحد والمتالحم مع جيشه.. جزائر جديدة لكل الجزائريين.

من جانبها، ثمنت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر )تاج(، فاطمة 
الزهراء زرواطي، أمس، مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

الرامية إلى "لم الشمل" وتجسيد مسعى بناء جبهة داخلية متماسكة 
قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والدولية.

وخالل ندوة نظمت عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 
الـ 77 لمجازر 8 ماي 1945، أوضحت زرواطي أن هذه المبادرة 
تهدف إلى "تجسيد أرضية صلبة تصنعها قاعدة اجتماعية متماسكة، 
تكون قادرة على إيجاد بدائل قوية للدفع باالقتصاد الوطني وتجسيد 

آمال الجزائريين في جزائر العزة والكرامة.”
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع تطلعات 
الحزب من أجل تجسيد التزامه بمغزى هذه "المساهمة االيجابية" 
الرامية أساسا إلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون الذاكرة 
الوطنية في إطار جزائر آمنة وقوية”، كما شددت ذات المسؤولة 
الحزبية على أن "بناء واجهة خارجية مضيئة لن تتأتى إال بجبهة 

داخلية متماسكة، متكافلة، متناغمة، متعايشة ومتصالحة مع كل ما 
تحمله من اختالفات"، داعية في نفس الوقت إلى جعل هذه االختالفات 
بمثابة --كما قالت-- "نقطة قوة تسهم في ثرائنا السياسي واالجتماعي 

والثقافي، ال في التشتيت، السيما في ظل التحديات التي تواجهها 
البالد.”

من جهته، وفي لقاء مع التلفزيون العمومي، بث سهرة أمس، دعا 
رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، مختلف فعاليات المجتمع إلى 

االلتفاف حول مسعى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة"، وذلك في 
إطار "سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون، مضيفا أن الرئيس تبون أكد بهذا الصدد أن "يده ممدودة للجميع 
دون إقصاء، باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين 
أداروا ظهرهم لوطنهم، وهذا في سياق الديناميكية التي ميزت حملته 

االنتخابية، والتي نجح خاللها في توحيد الشباب والمجتمع المدني".
إلى ذلك، دعا األمين العام للمنظمة الوطنية ألبناء الشهداء، خليفة 
سماتي، امس، بسطيف الشعب بجميع أطيافه السيما الشباب إلى 

االنخراط في مسعى رئيس الجمهورية ، الرامي إلى بناء الجزائر 
الجديدة. وأكد سماتي خالل مؤتمر جهوي لواليات شرق البالد نظم 
بدار الثقافة "هواري بومدين"، بأن"التفاف الشعب بجميع أطيافه و 

بمجتمعه المدني السيما الشباب حول مسعى رئيس الجمهورية و 
مؤسسات الدولة والجيش الوطني الشعبي سيساهم في تحقيق لحمة 

داخلية و قوة.”
وقال المتحدث بأن المنظمة الوطنية ألبناء الشهداء تعمل مع مؤسسات 
الجمهورية على تجسيد مسعى رئيس الجمهورية كما أنها "تعمل بكل 
حزم من أجل إنجاح المؤتمر السادس للمنظمة المزمع انعقاده يومي 
25 و 26 مايو الجاري بالجزائر العاصمة لوضع هذا التنظيم في 
مساره الصحيح و تمكينه من المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.”

�إ. �س



قال رئيس الجمهورية، من أيامنا الشاهدة على عظمة 
كفاح األمة، اليوم الوطني للذاكرة، المخلد لمجازر 
الثامن من ماي 1945، الذي تعود ذكراه السابعة 

والسبعون )77( لتكون كما في كل عام مناسبة جليلة، 
لمهابة معانيها وعمق دالالتها في مسيرة نضال 

الشعب الجزائري وتاريخ الحركة الوطنية. واستطرد، 
إن تاريخنا المجيد مناط فخرنا ومصدر عزتنا وملهم 

األجيال على مر العصور، يزداد إشعاعا ورسوخا في 
الوجدان كلما اشتد حقد الذين لم يتخلصوا من تطرفهم 

وارتباطهم المزمن بالعقيدة االستعمارية البالية 
البائسة، والذين لم تعلمهم خيباتهم الكف عن محاوالت 

حجب حقائق التاريخ بالتضليل أو الدفع إلى النسيان.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس، أن الفظائع التي 

عرفتها سطيف وقالمة وخراطة وغيرها من المدن 
في الثامن من ماي 1945، ستبقى تشهد على مجازر 
بشعة ال يمكن أن يطويها النسيان، بل ستظل محفورة 
بمآسيها المروعة في الذاكرة الوطنية وفي المرجعية 
التاريخية التي أسس لها نضال شعبنا األبي ضد ظلم 
االستعمار، وتوقا للحرية والكرامة، عبر المقاومات 
الشعبية، وتوجها بثورة التحرير المباركة في األول 

من نوفمبر .1954
ولذلك -يقول الرئيس- "فإن حرصنا على ملف التاريخ 

والذاكرة ينبع من تلك الصفحات المجيدة ومن تقدير الدولة 
لمسؤوليتها تجاه رصيدها التاريخي، باعتباره أحد المقومات 
التي صهرت الهوية الوطنية الجزائرية، ومرتكزا جوهريا 

لبناء الحاضر واستشراف المستقبل على أسس ومبادئ رسالة 
نوفمبر الخالدة. وهو حرص ينأى عن كل مزايدة أو مساومة 

لصون ذاكرتنا، ويسعى في نفس الوقت إلى التعاطي مع ملف 
الذاكرة والتاريخ بنزاهة وموضوعية، في مسار بناء الثقة 

وإرساء عالقات تعاون دائم ومثمر يضمن مصالح البلدين في 
إطار االحترام المتبادل«.

وفي هذه الذكرى المهيبة، وفي الوقت الذي نستحضر 
تضحيات الشعب في تلك المرحلة الفاصلة من تاريخ 

األمة، فإن أصدق تعبير عن الوفاء للوطن، في ظروف 

تطبعها تحديات عديدة، يتجلى في رص الصفوف 
لمعالجة أوضاعنا االقتصادية واالجتماعية بالفعالية 

والسرعة المطلوبتين، وللتفاعل مع العالم الخارجي، 
وما تفرزه التوترات والتقلبات المتالحقة بجبهة 

داخلية متالحمة تعزز موقع ومكانة الجزائر، 
في سياق التوازنات المستجدة في العالم، وتحبط 

نوايا االستفزاز والمغالطات العدائية التي لن 
تثني الجزائر عن الخيارات الكبرى والتوجهات 
االستراتيجية، سواء تعلق األمر بالمسارات التي 

اعتمدتها لتحقيق وتيرة متصاعدة في مجال التنمية 
المستدامة، من خالل تسخير قدراتنا الذاتية، 

ومحاربة االستنزاف المشبوه لموارد األمة، أو تعلق 
األمر بالرؤية التي نتبناها في سياستنا الخارجية 

للدفاع عن مصالحنا واسترجاع ما تستحقه الجزائر 
من القوة والهيبة المستمدتين من تاريخها العريق 

المجيد ومن وحدة شعبها ومن مقدراتها ومواردها 
ومن إرادتها في توطيد عالقات متوازنة مع 

شركائها في المنطقة وفي العالم، وهي الرؤية التي 
تدعو إلى إعالء صوت الحق وإلى الوقوف إلى 
جانب القضايا العادلة، وتجعل من بالدنا عامل 

توازن واستقرار في المنطقة.
وفي األخير، فإنني في هذه الذكرى السابعة والسبعين 
لمجازر 08 ماي1945، أقف معكم بخشوع وإجالل 

ترحما على أرواح الشهداء الزكية وأتوجه بتحية التقدير 
واإلكبار للمجاهدات والمجاهدين أطال هللا في أعمارهم، 
داعيا المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على خدمة بلدنا 

العزيز وشعبنا األبي وفاء للشهداء والوطن.

3 األحد 08 مايالحدث
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 �لرئي�س تبون �أوىل

 �أهمية بارزة مللف �لذ�كرة

 امللفات التاريخية ترهن 
العالقات اجلزائرية -الفرن�سية

 تحيي الجزائر، اليوم الوطني للذاكرة الذي أقره 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخليدا 
لضحايا مجازر الـ8 ماي 1945، في ظرف 

تدخل فيه العالقات الجزائرية- الفرنسية، منعرجا 
حقيقيا، أساسه الندية في التعامل وفرض احترام 
هيبة الدولة الجزائرية، فيما يجدد رئيس الدولة 

عزمه على معالجة ملف الذاكرة الذي يبقى العقبة 
األكبر في مسار تطور الشراكة بين البلدين.

�إميان. �س

تحل علينا اليوم، الذكرى الـ77 لمجازر الثامن 
من ماي 1945، وهي المرة الثانية التي تحتفل 
فيها الجزائر بهذه المناسبة بعد أن أقرها رئيس 

الجمهورية منذ سنتين، يوما وطنيا للذاكرة تخليدا 
ألرواح الشهداء، ويسعى الرئيس منذ توليه الحكم 
إلى الدفع بملف الذاكرة نحو الطي والمعالجة بكل 
جدية، وفرض احترام الدولة والشعب الجزائري، 
والتعامل بندية مع مختلف االستفزازات الفرنسية، 

ولقد فرض رئيس الجمهورية قواعد جديدة في 
التعامل مع فرنسا حدد من خاللها شروط الدفع 

بالعالقات الثنائية، ففي آخر مكالمة هاتفية جمعته 
بنظيره الفرنسي، شدد الرئيس تبون على ضرورة 

تطوير هذه العالقات في عديد المجاالت، بما 
يخدم مصالح الشعبين، وهو ما عادت إليه من قبل 
رئسالة التهنئة التي بعث بها إلى إيمانويل ماكرون 

عقب إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.
ولقد فرض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
قواعد جديدة للعالقات الجزائرية الفرنسية، حين 

اعتمد مبدأ النديّة في التعامل واحترام سيادة الدولة 
والشعب الجزائري، ليمحو بذلك الصورة القديمة 

التي لطالما وضعتها فرنسا عن الجزائر والتي 
تعودت على التعامل معها كمستعمرة قديمة، 

وبالفعل عكست رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، لنظيره الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، حرص تبون على فرض احترام 
الدولة الجزائرية، وتغليب مبدأ التعامل بندية في 

كل مجاالت التعاون، خاصة فيما يتعلق بملف 
الذاكرة الذي منحه رئيس الجمهورية أولية كبيرة 
منذ توليه الحكم، وبحلول اليوم الوطني للذاكرة، 

يتجدد التأكيد مرة أخرى على ضرورة وضع حد 
للتماطل الفرنسي، وقطع الطريق امام أعذارها 

الواهية وتهربها من تحمل مسؤولياتها كاملة امام 
الشعب والدولة الجزائرية، فيما يتعلق بالجرائم 

التي ارتكبها جيشها االستعماري في حق المواطنين 
الجزائريين على مدار سنوات احتالله ألرضهم.

وال تزال الجزائر تضع شروطها وتفرضها على 
فرنسا، أمام عودة العالقات بين البلدين إلى سابق 
عهدها، حيث يعتبر ملف الذاكرة حجر األساس 
لعودة التعاون المشترك إلى السكة الصحيحة، 

فرئيس الجمهورية يؤكد في كل مناسبة ضرورة 
الدفع بملفات التاريخ والذاكرة ومعالجتها بعيدا 
عن الفكر االستعماري، بنظرته االستعالئية، 

كما نجح بفضل ردود فعله القوية والصارمة في 
وقف االستفزازات التي لطالما أطلقها الجانب 
الفرنسي، فبعد أن تعود المسؤولون الفرنسيون 

على بث السموم وإطالق تصريحات مستفزة ضد 
الجزائر في كل المناسبات، ها هم اليوم يحسبون 
ألف حساب للرد الجزائري، ويبقى تعاطي رئيس 

الجمهورية مع التصريحات غير المسؤولة 
لماكرون الذي دفعت به الغطرسة والحنين إلى 
الحقبة االستعمارية إلنكار وجود أمة جزائرية، 

أصدق مثال على ذلك.

عزيز طو�هر

�لرئي�س تبون يوؤكد حر�س �لدولة على ملف �لذ�كرة وي�شدد

 "اأ�ســــدق تعبري عن الوفـــاء
 للوطن يتجـــلى يف ر�ص ال�صفـــوف"

وجه رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، �أم�س، ر�شالة مبنا�شبة �إحياء �ليوم �لوطني للذ�كرة �ملخلد لذكرى جمازر �لثامن ماي 1945، 

�أكد خاللها �أن �أ�شدق تعبري عن �لوفاء للوطن، يتجلى يف ر�س �ل�شفوف ملعاجلة �الأو�شاع �القت�شادية و�الجتماعية، وللتفاعل مع �لعامل 

�خلارجي، وما تفرزه �لتوتر�ت و�لتقلبات �ملتالحقة بجبهة د�خلية متالحمة تعزز موقع ومكانة �جلز�ئر.

�أكد على �أهمية تعميق �لدر��شات و�الأبحاث حول هذه �جلر�ئم

ربيقة يدعو اإىل تعميق الدرا�صات والأبحاث حول جمازر 8 ماي
دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد 

ربيقة، أمس، المؤرخين والباحثين إلى 
 تعميق الدراسات واألبحاث حول

 مجازر 8 مايو 1945 وكل جرائم اإلبادة 
الجماعية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي 

في حق الشعب الجزائري.
ع.ط

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، عشية إحياء 
الذكرى الـ77 لمجازر 8 مايو 1945 واليوم 

الوطني للذاكرة، أكد ربيقة أنه يتعين على المؤرخين 

والباحثين والطلبة "تعميق الدراسات واألبحاث 
حول هذه الجرائم وكل جرائم اإلبادة الجماعية التي 

ارتكبها المستعمر في حق الشعب الجزائري على 
امتداد سنوات، بل عقود، والتي استعملت فيها فرنسا 
االستعمارية مختلف األسلحة المحظورة في القانون 

الدولي.«
وجدد الوزير بالمناسبة دعم قطاعه لكل "المساهمات 

الجادة" لكتابة مختلف محطات تاريخ كفاح الشعب 
الجزائري، سيما ما تعلق منها بمجازر 8 مايو 

1945 وتاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، 
تكريسا لمسعى "بناء وتعزيز الهوية الوطنية 

الجزائرية والتاريخ الوطني.«

وفي نفس السياق، كان ربيقة قد صرح سابقا بأن 
قطاعه بصدد إنجاز منصات رقمية يتم من خاللها 

تناول تاريخ الجزائر بدءا من 1830 إلى غاية 
االستقالل بتوثيق ونشر حصيلة إنتاجات مؤرخين 

قاموا بجمع المادة على مستوى المركز الوطني 
للدراسة في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

1954.
كما ذكر الوزير بأن اليوم الوطني للذاكرة الذي أقره 

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوما وطنيا سنة 
2020، "يؤكد حرصه على العناية بتاريخنا المجيد 

بكل محطاته وأحداثه ورموزه، و ينم عن اهتمام 
الدولة وعزمها على مواصلة العمل على ملفات 

الذاكرة بحكمة وتبصر وذلك ضمن مقتضيات توازن 
المصالح واحترام السيادة.«

ولدى تطرقه إلى مجازر الـ8 ماي 1945 التي راح 
ضحيتها عشرات اآلالف من الجزائريين العزل، أكد 
ذات المسؤول بأن هذه المجازر "ستبقى وعلى الدوام 
رمزا للتصدي والتحدي والتضحيات الجسام في سبيل 
الحرية واالستقالل"، مشيرا إلى أنها شكلت "منعرجا 
حاسما" في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية وكانت 

بحق "تعبيرا صادقا عن عمق اإلحساس الوطني 
وما يحمله من آمال وتطلعات لبعث جزائر ذات 

سيادة وبلورة الوعي بحتمية االعداد للثورة المسلحة 
المباركة".

جمازر 8 ماي 1945 بني �لذ�كرة و�لتاريخ 

املوؤرخون مدعوون اإىل اإعادة اإنتاج خطاب تاريخي وطني
دعا أستاذ التاريخ حسان مغدوري، المؤرخين إلى إعادة 

إنتاج خطاب تاريخي يستوحي مصطلحاته من مدرسة 
التاريخ الوطني، بما يساعد على تصحيح المفاهيم 

"المغلوطة" ويبعث روح النقاش العام للثقافة التاريخية 
السائدة.

وقال المختص في التاريخ بجامعة ""زيان عاشور" 
بالجلفة في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية عشية إحياء 

مجازر 8 ماي 1945, بأن "مصطلح أحداث 8 ماي 
كعبارة رائجة لنعت المأساة في كثير من النصوص 

التاريخية, يثير إشكاال في مدى مستوى التجنيد الذي 
ينتظر المؤرخين في إعادة إنتاج خطاب تاريخ يستوحي 

مصطلحاته من مدرسة التاريخ الوطني ويبعث الروح 
في النقاش العام للثقافة التاريخية السائدة وينعش الذاكرة 

باستمرار.«
كما يعتبر أيضا أنه من مسؤولية اإلعالم االضطالع 

بمهمة نقل المعرفة التاريخية للفضاء العام وفي إقرار 
سلطة ضبط الخطاب التاريخي )إعالميا( باالستعانة بذوي 

االختصاص بما يساعد على تصحيح المفاهيم المغلوطة 
ويبعث الروح في النقاش العام للثقافة التاريخية السائدة 

وينعش الذاكرة باستمرار.
وفي هذا الصدد يرى المتحدث بأن االستعمار احتكر 

كتابة تاريخ الجزائر وأنتج خطابا تاريخيا التف من خالله 
على الحقائق وقفز على المعاني والمفاهيم الصحيحة 

ضمن إطار نظرية الجزائر فرنسية", ليضيف بأنه وفي 
ظل الترحيل القسري للوثائق األرشيفية بعد وقف إطالق 
النار في 19 مارس 1962, "مازال التشويش والتشكيك 

يحومان حول إعادة كتابة التاريخ الوطني ويطعن في 
الذاكرة الوطنية.«

إن مفهوم الجزائر الجديدة --يؤكد ذات المؤرخ-- 
"يستوجب في إطار حرب الذاكرة, تأسيس مواقع الذاكرة 

عبر توسيع المتاحف الوطنية وإقامة دور األرشيف 
وإثراء المكتبات الوطنية وتكريس االحتفال باألحداث 

والشخصيات.«أكد األستاذ مغدوري بأنه تم إقرار اليوم 
الوطني للذاكرة بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 
1945 باعتبارها "محطة مؤلمة" في تاريخ العالقات 

الجزائرية الفرنسية, فهي قد وقعت ضمن مرحلة تاريخية 
كان فيها العالم يمر بتحوالت عميقة في النظم السياسية 
وفي المفاهيم الفكرية, وتزامنت مع توقيع الهدنة لوقف 

الحرب العالمية الثانية ومع االستعداد لالحتفاالت بعيد 
النصر على النازية.و كشفت هذه الحرب --حسب 

المتحدث-- عن "عطب مزمن في النظام االستعماري 
الفرنسي بالجزائر, وعبرت عن التصاعد الالفت للوعي 
القومي مع تأسيس أحباب البيان والحرية سنة 1944, 

وعن حالة االرتباك التي انتابت إدارة االحتالل من تبلور 
الوعي القومي, لتقوم باستغالل الظرف المناسب في 8 

من ماي 1945 من أجل إجهاض فكرة االستقالل ثم في 
االستعانة برواية مؤدلجة تبرر الجريمة بادعاءات سياسية 

ملفقة على حساب التاريخ وعلى حساب الذاكرة.«
أما عن الشهداء الذين سقطوا في المجازر )يفوق عددهم 
الـ 45 ألفا(, فقد أكد المؤرخ أن االحصائيات "ما زالت 

مجهولة وغير مشمولة بصفة رسمية", ألن التقارير 
األمنية لم تقدم أرقاما عن حصيلة عمليات القتل الجماعية 

للجزائريين التي أدارتها القوات المشتركة لمختلف 
القطاعات واألسالك ومجموعات المستوطنين الذين شكلوا 

مليشيات الموت ونفذوا جرائم اإلبادة الجماعية في حق 
العزل.

ق. و
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اأ�سار اإىل اأهمية و�سع خطة عمل لتحفيز اال�ستثمار يف هذا املجال، زغدار ي�ؤكد

 التحوالت العاملية يف جمال الطاقة 
تفر�ض التوجه نحو اال�ستثمار يف الهيدروجني

اأكد وزير ال�سناعة اأحمد زغدار، اأم�س، باجلزائر العا�سمة، اأن التح�الت التي ي�سهدها العامل يف جمال 

الطاقة تفر�س الت�جه نح� اال�ستثمار يف الهيدروجني الذي متتلك فيه اجلزائر اإمكانيات كبرية.
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 قال زغدار, في كلمة ألقاها بمناسبة 
اليوم الـ 26 للطاقة, إنه بالنظر للتغيرات 

التي يعرفها المشهد الطاقوي العالمي 
فإن الجزائر باتت مطالبة باالهتمام أكثر 
باالستثمار في استغالل االمكانيات التي 

تزخر بها, بما في ذلك الهيدروجين 
األخضر.

ويتعين, في هذا اإلطار, وضع خطة 
عمل على المدى القصير والطويل 

بالتنسيق مع الشركات المختصة ومختلف 

الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني, لتحفيز 
االستثمار في مجال الطاقات الجديدة 

والشعب الصناعية المتصلة بها, حسب 
الوزير الذي يعتبر بأن "العمل الجماعي 
ضروري لتحقيق انتقال طاقوي ناجع".
واعتبر بأن البالد تحوز كل المقومات 

لتطوير الهيدروجين الذي سيمكنها من أن 
تصبح فاعال طاقويا عالميا, ويساعدها 
على تحقيق أهداف في مجال االنتقال 
الطاقوي والحد من التغيرات المناخية.

كما أن تطوير الهيدروجين سيعزز نمو 
عدة فروع من الصناعات مثل صناعة 
األمونيا واألسمدة واالنسجة الصناعية 

والكيمياء الصناعية واإللكترونيك. 
ودعا زغدار المستثمرين الجزائريين 
لعقد شراكات مع متعاملين من الدول 

الرائدة في مجال االنتقال الطاقوي 
والفعالية الطاقوية, تضمن لهم على وجه 
الخصوص نقل التكنولوجيات الحديثة في 

هذا المجال.

وستترافق هذه الجهود مع وضع أطر 
قانونية وتنظيمية لتحفيز االستثمار 

والبحث والتطوير في المجاالت ذات 
الصلة باالنتقال الطاقوي, حسب الوزير.

وفي سياق ذي صلة, ذكر زغدار بأن 
قانون االستثمار الجديد الذي سيناقشه 

اليوم، مجلس الوزراء سيسمح بتحسين 
مناخ األعمال وتسهيل الفعل االستثماري 

السيما من خالل تبسيط االجراءات 
االدارية.

دعا وزير الطاقة واالنتقال الطاقوي بن عتو 
زيان، أمس، إلى اعتماد انتقال طاقوي مكيف مع 

الخصوصيات الوطنية، من أجل ضمان أمن طاقوي 
"معزز ومستدام". 

وأكد زيان, في كلمة ألقاها بمناسبة الطبعة الـ 26 
ليوم الطاقة, أن "االنتقال الطاقوي البد أن يكون 

انتقاال مربحا وأمنا وشامال, يتكيف مع الخصوصيات 
الوطنية لتحقيق النجاعة االقتصادية".وأضاف أن 

النموذج الطاقوي الجديد الذي تصبو إليه الجزائر البد 
أن يتماشى مع طبيعة تحدياته المستقبلية ومع مقوماته 

الطبيعية وثرواته التي تزخر بها.
وتابع الوزير "من خالل قراءتنا المتأنية الواعية في 

تجارب الغير, ندرك بأن االنتقال الطاقوي اآلمن 
والسلس والمربح والمستدام هو انتقال كلي وشامل 

ومتعدد المستويات والجوانب والقطاعات, كونه مزيج 

مرن من الطاقة يكون ذو تماسك منظوماتي وهيكلي, 
ذي مقبولية اجتماعية اقتصادية, يتغذى من منافعه 

ومنظومته القائمة".
وعليه، فإن االنتقال الطاقوي يستدعي القيام أيضا 

بتحوالت في عدة مجاالت أخرى, على غرار المجال 
الرقمي والتكنولوجي واالجتماعي, حسب الوزير.

وفي نفس اإلطار, أكد الوزير على األهمية البالغة 
للهيدروجين األخضر الذي من شأنه تحقيق قفزة في 

تخزين الطاقة وخفض البصمة الكربونية.
من جانبه أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن 

الجزائر قادرة على لعب دور إقليمي بارز في مجال 
انتاج الهيدروجين. وفي كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الـ 
26 للطاقة, أوضح عرقاب أن "المعلومات األولية 

تظهر أن الجزائر تملك إمكانيات كبيرة, تسمح لها بأن 
يصبح لها دورا إقليميا بارزا في هذا المجال, من خالل 

توفرها لموارد هائلة من الطاقة الشمسية وشبكات 
واسعة ومندمجة لنقل الكهرباء والغاز واحتياطيات 

كبيرة من المياه, وكذا قدرات كبيرة في مجاالت البحث 
والتطوير.”

وأضاف الوزير أن الجزائر تمتلك مقومات 
"كبيرة ومزايا تنافسية" تؤهلها للدخول في صناعة 

الهيدروجين, مشيرا على وجه الخصوص إلى توافر 
مصادر الغاز الطبيعي لدعم إنتاج الهيدروجين 

األزرق. وبهذا الخصوص, اعتبر بأن الهيدروجين 
األزرق )ينتج انطالقا من الغاز مع احتجاز االنبعاثات 
الكربونية( يعد "مهما" على المديين القصير والمتوسط 

حتى يمكن إنتاج الهيدروجين األخضر )ينتج انطالقا 
من الطاقات المتجددة( ب "فعالية وجدوى اقتصادية 

عالية.”
ع. ط

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات البحرية، هشام 
صلواتشي، أمس أن قطاعه يهدف الى رفع االنتاج 

السمكي معتبرا أن هذا األخير مهم جدا لتعزيز األمن 
الغذائي معلنا عن االنطالق الفعلي إلنشاء أسطول 

بحري مخصص للصيد في أعالي البحار.
وقال الوزير خالل اشرافه، على تدشين سفينين لصيد 
سمك التونة بزموري والية بومرداس، أن هذه العملية 
تعتبر انجازا تاريخيا لقطاع الصيد، وتحقيق هدف من 
االهداف المسطرة من طرف مخطط عمل الحكومة. 

كما أضاف الوزير أن القيمة السوقية لهاتين السفينتين 
بلغ 4.8 مليون دوالر، والذي سمح باقتصاد من 

فاتورة الصادرات، 3.6 مليون دوالر لو تم استيرادها 

من مورد أجنبي. كما يعتبر تدشين هاتين السفينتين، 
انطالقة فعلية إلنشاء أسطول بحري مخصص للصيد 
في أعالي البحار. الى جانب ذلك كشف الوزير، أن 

15 مؤسسة في هذا المجال استفادت من أوعية عقارية 
من 12 والية، وهذا ما يسمح بانتعاش نشاط بناء سفن 

الصيد في اعالي البحار في الجزائر، ما يسمح أيضا 
بالتوجه للصبح قطبا في البحر األبيض المتوسط في 

هذا النشاط البحري و االقتصادي. 
بالمقابل فإن السفينة الثالثة من نفس الحجم ستسلم  
خالل االشهر القليلة القادمة، و بذلك ستبلغ القيمة 

السوقية للسفن الصيدية الثالثة  7,2 مليون دوالر، 
وهو ما يعادل 1.05 مليار دينار جزائري. كما جاءت 

عملية بناء هذه  السفن الصيدية من الحجم الكبير، و 
   )Écosystème(المندرج في اطارات نظام بيئي

يسمح بتطوير هذا النشاط االقتصادي، و يسهل من 
عملية استقطاب الشركات األجنبية الكبرى المتخصصة 

في هذا المجال، وهو ما يمكن الشركات الجزائرية 
االستفادة من التجارب و من التحويل التكنولوجي و 

التكوين العالي المستوى. 
ونظرا لتزامن الحدث مع اقتراب احياء الذكرى الـ 60 
لعيد االستقالل و الشباب، ستحمل إحدى السفينتين التي 
تم استالمها  إسم الشهيدين اإلخوة بن نعمان، محمد و 

علي رحمهم هللا ، و اللذان امتهنا مهنة البحارة.
�س.زم��س

خدمة لليقظة اال�سرتاتيجية الفعالة للبالد

بن زيان يدعو اىل ترجمة املخرجات 
العلمية اإىل خطة اإنعا�ض تنموي واقت�سادي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن الجزائر 

تحوز على إمكانيات كبيرة في جميع انواع الطاقة, األمر الذي يؤهلها 
ألن تكون منطقة طاقة جديدة ونظيفة, تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق 

األوسط, باعتبارها دولة محورية في القارة والبحر األبيض المتوسط، 
مشددا على ضرورة توظيف نتائج البحث العلمي للجامعات والمعاهد 

الجزائرية في تعزيز األمن الطاقوي للبالد.
و في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم ال 26 للطاقة, أوضح بن زيان أن 

استراتيجية قطاعه ترتكز على "تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف 
القطاعات الحكومية ذات الصلة, وبين النسيج البحثي, وكذا مع المتعاملين 

االقتصاديين, وحتى المهنيين, من أجل بلورة مواضيع بحث مشتركة 
وتطويرها, ووضع الطرائق المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال 
الطاقة, بغية تلبية االحتياجات الوطنية وكذا متطلبات المحيط االقتصادي 

واالجتماعي في هذا المجال, قصد مضاعفة اإلنتاج, وتطوير عمليات 
التحويل الصناعي واالنتقال الطاقوي.”

كما شدد وزير التعليم العالي ، أن من استراتيجية قطاع التعليم العالي 
هو  تكوين وتوفير القدرات البشرية المؤهلة, وتزويدها بالمهارات التي 

تمكنها من التحكم في التكنولوجيا, وتحسين الحوكمة وتطوير أساليب 
العمل, فإن قطاع التعليم العالي يعمل على توظيف نتائج البحث والتطوير 
واالبتكار لتحقيق إنتاج محلي مستدام, مؤكدا حرص  قطاعه على تحقيق 

إسهام فاعل في ضمان األمن للمواطن, في أبعاده الثالثة, الطاقوي, 
والغذائي,والصحي.

هذا ودعا بن زيان إلى "ترجمة المخرجات العلمية والبحثية إلى خطة 
إنعاش تنموي واقتصادي خدمة لليقظة االستراتيجية الفعالة للبالد"، مشددا 

"الجزائر مطالبة اليوم, أكثر من أي وقت مضى, بحكم ما تمتلكه من 
إمكانات قوية مادية ومناخية, وموارد مائية و طاقوية, بوضع استراتيجية 
قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى, لضمان أمنها القومي الطاقوي, على أن 

يتم تكييف الوضع مع الثورة االقتصادية العالمية الرابعة الجديدة", يؤكد 
بن زيان.

مرمي عثماين

 وزارة الرتبية تفرج

 عن عدد منا�سب يف  كل �سلك و�سبل الرتقية

 هذه "�سروط" ترقية نحو 53 األف 
اأ�ستاذ واإداري اإىل رتب اأعلى

ينشر "الرائد  اليومي" تفاصيل الشروط التي وضعتها وزارة التربية 
الوطنية للمشاركة في أكبر عملية ترقية بعنوان سنة 2022، لفائدة 

مختلف مستخدمي قطاع التربية الوطنية والتي سخرت لها ازيد قرابة 53 
ألف منصب مالي.

ويأتي  هذا في اطار مراسلة وزارة التربية رقم 383 صادرة عن وزارة 
التربية بتاريخ 4ماي2022   بخصوص  فتح ترقية الموظفين بعنوان 

سنة 2022، بـ 52776 منصب مالي موزعة حسب الرتب " حيث في 
رتبة أستاذ رئيسي  مكون خصص لها 36000 منصبا، مستشار التربية    
2459 منصبا، نائب مقتصد 1333 منصبا، مدير ابتدائية  956 منصبا، 

مساعد مدير  894 منصبا، مستشار رئيسي للتربية  375منصبا، 
مدير متوسطة   209 مناصب، نائب مقتصد مسير 153 منصبا، مدير 
ثانوية 127 منصبا، مقتصد  112 منصيا، مقتصد رئيسي  69 منصبا، 

مستشار رئيسي للتوجيه 61 منصبا، مشرف رئيسي   1137منصبا، 
مشرف تربية   7931منصبا، ناظر ثانوية 261 منصبا، ملحق رئيسي 
للمخبر 346منصبا،  ملحق بالمخبر  303منصبا، معاون تقني بالمخبر 

52 منصبا.
وحسب مراسلة وزارة التربية الوطنية فقد خصصت ترقيات اخرى 

لعدة اسالك عبر التحويل التلقائي للمناصب  منها سلك مستشار التوجيه 
واإلرشاد المدرسي والمهني ، وأستاذ التعليم الثانوي المنحدرون من 

رتبة رئيس ورشة ومساعد رئيسي للتربية و مساعد رئيسي للمصالح 
االقتصادية.

ووضعت وزارة التربية شروط للمشاركة  االمتحانات المهنية للترقية 
للرتب اإلدارية حيث بالنسبة   برتبة مدير ثانوية فهي فيشترط ان يشارك 

فيها سلك النظار المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي الذين يثبتون 
ثالث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على األقل عند تاريخ إجراء 

االمتحان المهني بموجب رخصة استثنائية رقم 867/2019  وكذا 
األساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة 
الفعلية بهذه الصفة على األقل أو )07( سنوات أقدمية عامة على األقل 

عند تاريخ إجراء االمتحان المهني بموجب رخصة استثنائية 867/2019 
وحسب ذات المراسلة في رتبة مستشار التربية  يشترط أن يترشح لها 

أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 
الصفة والمشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة 
الفعلية بهذه الصفة  وأساتذة التعليم األساسي الذين يثبتون سبع سنوات من 

الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، اما في رتبة مستشار َرِئيس للتربية فتمس 
المستشارون الرئيسيون اللَِّذيَن يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية 

ِبَهِذِه الصفة و المنحدرون من أسالك التَّْعلِيم ومستشارو التربية المرسمين 
اللَِّذيَن يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية ِبَهِذِه الصفة والمنحدرون 

من أسالك التَّْعلِيم. 
وأضافت الوزارة انا بالنسبة  لرتبة مدير متوسطة فتطال  المستشارون 
الرئيسيون الذين يثبتون  خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 
و المنحدرون من أسالك التعليم  ومستشارو التربية المرسمين الذين 
يثبتونخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و المنحدرون من 
أسالك التعليم واألساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون 

خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حين ورتبة مدير مدرسة 
ابتدائية تمس مساعدي مديري المدرسة االبتدائية الذين يثبتون سنتين من 
الخدمة الفعلية بهذه الصفة على األقل عند تاريخ اجراء االمتحان المهني 

بموجب رخصة استثنائية 867/2019 واألساتذة الرئيسييين في المدرسة 
االبتدائية الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على األقل 

أو سنوات أقدمية عامة على األقل عند تاريخ اجراء االمتحان المهني 
بموجب رخصة استثنائية 2019/. 867

وتتعلق رتبة مساعد تربية ابتدائية بأساتذة المدرسة االبتدائية اللَِّذيَن يثبتون 
5 سنوات من الخدمة الفعلية ِبَهِذِه الصفة ومستشاري التغذية الَمْدَرِسية 

اللَِّذيَن يثبتون )5( سنوات من الخدمة الفعلية ِبَهِذِه الصفة، معلمي المدرسة 
االبتدائية اللَِّذيَن يثبتون )7 ( سنوات من الخدمة الفعلية ِبَهِذِه الصفة.

مرمي عثماين

قال اإن العملية ت�ستدعي القيام بتح�الت يف عدة جماالت اأخرى

بن عتو يدعو اإىل انتقال طاقوي مكيف مع اخل�سو�سيات الوطنية
عرقاب: اجلزائر قادرة على لعب دور اإقليمي يف جمال انتاج الهيدروجني

�سل�ات�سي خالل اإ�سرافه على تد�سني �سفينتي �سيد
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خالل الثالثي الأول من العام اجلاري

ارتفاع حجم 
�ل�ضادر�ت خارج 

املحروقات مبيناء 
وهران 

ارتفع حجم الصادرات خارج المحروقات 
أنطالقا من ميناء وهران بنسبة تفوق 185 

بالمائة خالل الثالثي األول من العام الجاري 
مقارنة بنفس الفترة من 2021 , حسبما 

أستفيد من ذات المؤسسة المينائية.
و تمثلت غالبية الصادرات في 545.676 

طن من مادة الكلينكر و 178.456 طن 
من مختلف أنواع الحديد و 58.115 طن 
من اإلسمنت. و حقق تصدير مادة الحديد 

زيادة تفوق 500 بالمائة مقارنة بنفس 
الفترة من عام 2021 تليها مادة الكلينكر، 

كما جرى توضيحه. و من جهة أخرى 
عالج ميناء وهران 2.420.571 طن من 

مختلف البضائع خالل الثالثي األول من 
السنة الجارية مقابل 2.982.837 طن 
خالل نفس الفترة من سنة 2021 و هو 

ما يمثل تراجع بنسبة 85ر18 بالمائة. و 
عرفت حركة البضائع الصلبة بالميناء نموا 
بنسبة 34ر7 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق 
في نفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 

1.664.307 طن. و تأتي واردات الحبوب 
بمختلف أنواعها في مقدمة البضائع حيث 

بلغت 590.043 طن بتراجع بنسبة تقارب 
42 بالمائة )1.017.040 طن( عن نفس 

الفترة من 2021 . كما عرف استيراد 
أغذية األنعام ارتفاعا من 200.799 
طن في الثالثي األول من 2021 إلى 

375.763 طن خالل نفس الفترة من العام 
الجاري أي نسبة زيادة تفوق 87 بالمئة. و 

بلغ حجم البضائع السائلة 66.723 طن مع 
تسجيل تراجع بنسبة 2 بالمائة، و شملت 
هذه البضائع الزيوت النباتية و الزيوت 

المستعملة. كما عرف نشاط البضائع 
المتنوعة تراجعا بنسبة تقارب 50 بالمائة 
حيث بلغت 1.363.614 طن في الثالثي 

األول من 2021 لتنخفض إلى 689.541 
طن في نفس الفترة من العام الجاري و شمل 

خاصة المنتجات الحديدية و مواد صناعة 
منتجات التغليف. و على صعيد آخر سجل 

ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات 
في نفس الفترة حيث أحصى معالجة 

356.446 حاوية في الثالثي األول من 
عام 2021 مقابل 322.958 حاوية في 

نفس الفترة من عام 2022 و ذلك بتراجع 
يقارب 7 بالمائة. و أما حركة المسافرين 
فسجلت بميناء وهران 40.145 مسافرا 
و 10.956 مركبة خالل الثالثي األول 

من العام الجاري ، مثلما أشارت مؤسسة 
الميناء.

س.ز/ واج

ويمثل القصر العتيق للقنادسة الذي يزيد 
تاريخه على الثمانية قرون من أهم رموز 
المدينة وأحد أروع قصور بشار ومنطقة 
العمران وثراء  الساورة من حيث جمال 
التاريخ, ورغم أن أغلب مبانيه قد تهدمت 
إال أنه ال يزال يحافظ على حيه المركزي 
بما  العتيق"  "القصبة  بحي  المعروف 
ومقبرة  قديمين  مسجدين  من  يضمه 
والعديد من الدروب الضيقة. هذا القصر 
الرائع, المشيد بالطوب والحجارة وسعف 
الزيانية  بزاويته  أيضا  يعرف  النخيل, 
تمبكتو  مدينة  في  مريدون  لها  كان  التي 
المالية ومنطقة الساحل وفي الجزائر إلى 
غاية البليدة شماال, وكذا الخزانة الزيانية 
القصر  أبناء  أحد  أسسها  التي  القندوسية 
القديمة  المخطوطات  من  الكثير  وتضم 
واألدب  والتصوف  الدين  في  والنادرة 
القنادسة  تاريخ  ويعود  المنطقة.  وتاريخ 
البلدي  متحفها  ويضم  السنين  آالف  إلى 
الحجرية  األدوات  من  مجموعة  للتراث 
القديم  اإلنسان  يستعملها  كان  التي 
والمزامل  المكاشط  غرار  على  بالمنطقة 
والمدقات  والرماح  السهام  ورؤوس 
الحجرية, باإلضافة للعديد من الرسومات 
الصخرية, حسب ما لوحظ بعين المكان. 
الحيوانات  من  العديد  المتحف  يضم  كما 
الحياة  وتنوع  ثراء  تعكس  التي  المحنطة 
من  ككل  والساورة  بالمنطقة  الطبيعية 
وقضاعات  وسحالي  وثعابين  طيور 
أو  البراري  في  تعيش  والتي  ووعول, 
بجانب سد "جرف التربة" )30 كلم عن 
وجدت  لمستحاثات  باإلضافة  القنادسة(, 
بها تعود لماليين السنين. وتعرف الساورة 
الطبيعي اآلسر, من جبال  أيضا بجمالها 
خالبة  وواحة  رملية  وكثبان  صخرية 
باإلضافة  العتيق,  القصر  بجانبها  بني 
السياح  الذي يقصده  التربة"  لسد "جرف 
من  وهو  الشمس,  غروب  لمشاهدة 
أنواع  فيه  وتعيش  الجزائر  سدود  أكبر 
الطيور  تقصده  كما  األسماك  من  مختلفة 
بتراثها  القنادسة كذلك  المهاجرة. وتتميز 
الالمادي كموسيقى الفردة, ويقول عضو 
زايدي,  حسين  المحلية  "الفردة"  فرقة 
التي تؤدي هذا النوع الموسيقي, أن هذا 
الفن "طبع موسيقي تقليدي شعبي خاص 
نصوص  فنانوه  يؤدي  حيث  بالقنادسة 
روحاني  هو  ما  خاصة  الملحون  الشعر 
نبوية  ومدائح  توسالت  من  صوفي 
بالعشاقي".  تعرف  غزل  قصائد  وأيضا 
"تستعمل  فرقته  أن  إلى  زايدي  ويلفت 
والكمان  كالعود  متنوعة  موسيقية  آالت 
صغير(  )قمبري  والسوسان  والبانجو 
موسيقى  "الفردة  أن  مضيفا  والطبل", 
الشعبية  األهازيج  بقية  عن  تتميز  رفيعة 
القنادسة  بها  تعرف  التي  والفلكلورية 
أيضا  القنادسة  وتعرف  ككل".  وبشار 
بعدد من الرقصات الفلكلورية على غرار 
سنويا  تؤدى  التي  "البركايشو"  رقصة 
يرتدي  حيث  تنكري  مهرجان  إطار  في 
حيوانات  شكل  في  ألبسة  المشاركون 
زعيمهم  ويتبعون  والخفافيش  كالجمل 
القش  من  بثياب  "البركايشو" وهو رجل 
والقرقابو.  الطبل  إيقاعات  على  يرقص 
من  بالعديد  القنادسة  تشتهر  وفكريا  أدبيا 
الروائيين  أشهرها  من  التي  الشخصيات 
بياسمينة  المعروف  مولسهول  محمد 
الفيلسوف  والكاتب  مقدم  ومليكة  خضرا 
غيرهم  والعديد  رابحي  بيار  والخبير 
والروائيين, ويعرض متحف  الكتاب  من 
مؤلفات  من  مجموعة  البلدي  التراث 
هؤالء الكتاب باللغتين العربية والفرنسية. 
عازف  موطن  بأنها  المدينة  تشتهر  كما 
هللا  عبد  العزيز  عبد  البارع  العود 
المشهور باسمه الفني "عال البشاري" أو 
الفوندو", نسبة لنمط خاص به في  "عال 
موسيقى  وهي  "الفوندو",  يسمى  العزف 

بين  تجمع  وارتجالية  هادئة  متميزة  عود 
التقليدي  الصحراوي  الجزائري  البعدين 

واإلفريقي نسبة لمنطقته.

ذاكرة  الفحم,  مناجم   •  

ماأ�ساوية

وتعتبر مناجم الفحم القديمة بالقنادسة من 
أشهر معالم المدينة إذ يعود اكتشاف الفحم 
ومعه  العشرين  القرن  بدايات  إلى  بها 
القصر  خارج  األوروبي  الحي  تأسس 
في  كبيرة  يصبح صناعة  أن  قبل  العتيق 
عماال  جلبت  واألربعينيات  الثالثينيات 
مدخل  وعند  وأوروبا.  الجوار  دول  من 
المدينة يجد الزائر آلة ضخمة صدئة من 
العهد االستعماري لم يبق منها إال الهيكل 
الفحم  لنقل  قطار  لعربة  مطابقة  ونسخة 
"مدينة  عليها  كتب  الفتة  عليها  علقت 
الرواسب  من  للكثير  باإلضافة  المناجم" 
الفحمية المتراكمة إلى اليوم داخل النسيج 
سوداء  كبيرة  مساحات  على  الحضري 
بالمدينة  اليوم بقيت هذه الصناعة  اللون. 
القندوسيين,  ذاكرة  في  حزينا"  "تراثا 
يضيف  الذي  سكانها  أحد  ابراهيم  يقول 
"كانوا  الفرنسيين  المستعمرين  أن 
يستغلون أصحاب األرض بأبشع الطرق  
ويعرضونهم للموت حرقا أو ردما داخل 
بترت  منهم  وكثيرون  المظلمة  األنفاق 
أطرافهم إضافة إلى معاناتهم من أمراض 
إلى  منها  يعانون  مازالوا  مزمنة  تنفسية 
أمراض  ومختلف  "السيليكوز"  ك  اليوم 
البلدي  التراث  متحف  ويضم  الحساسية. 
وتاريخه  المنجم  حول  ذاكرة  للقنادسة 
من آالت حفر وخوذ وفؤوس وبطاريات 
ومصابيح وآالت نفخ خاصة بإشعال النار 
وعربات لنقل الفحم باإلضافة للعديد من 
الوثائق التي ترصد حوادث العمل آنذاك 
لبعض  بدورها  توثق  وقصاصات جرائد 
الفحم  مستخرجي  أصابت  التي  الكوارث 
وأغلبهم جزائريين. وتقول أمينة بلحفيان, 
"اكتشف  الفحم  أن  بالمتحف,  مستشارة 
بالقنادسة في 1906 من طرف جزائري 
استغالل  أول  يكون  أن  قبل  قندوسي, 
 ,1917 في  المستعمر  طرف  من  له 
تطورت  واألربعينيات  الثالثينيات  وفي 
فرنسا  إلى  يصدر  وصار  صناعته 
االستقالل  بعد  ليتوقف  وإيطاليا  وإسبانيا 
في 1967", مضيفة أن استخراج الفحم 
سمح ب "توفير بحبوحة مالية للفرنسيين 
وإدخال الطاقة الكهربائية للمدينة, غير أن 
االستفادة منه كانت فقط لصالح المعمر".

 • حي الق�سبة العتيق, 

القلب الناب�ض لق�سر 

القناد�سة

القلب  العتيق,  القصبة  حي  يزال  وال 
بشار(,  )والية  القنادسة  لقصر  النابض 
تاريخ  وثراء  عمران  جمال  على  شاهدا 
وزاويته  بمسجديه  الساورة,  قصور 
الساكنة  ودروبه وأضرحته, رغم هجرة 
هذا  من  أجزاء  وانهيار  التقليدية  لمنازله 
وطني  كتراث  المصنف  العتيق  القصر 
على  تاريخه  يزيد  والذي   1999 منذ 
الثمانية قرون. و يضم حي القصبة العتيق 
مسجدين هما "المسجد العتيق سيد الحاج 
بن احمد" الذي تأسس مع تأسيس القصر 
ومسجد "سيدي امحمد بن بوزيان" الذي 
تأسس بعده بقرون باإلضافة إلى ضريح 
الدروب  من  والعديد  كلثوم"  أم  "اللة 
اليوم  إلى  المسجدان  يزال  وال  الضيقة. 
وثقافيا  واجتماعيا  دينيا  عهدهما  على 
الخطبة" كما  أو "مسجد  العتيق  فالمسجد 
واألعياد  الجمعة  صالة  فيه  تقام  يسمى 
وجميع المناسبات الدينية كالمولد النبوي, 
كما تشد له الزيارات إضافة لكونه مكانا 
"سيدي  مسجد  وأما  الناس,  بين  للصلح 
امحمد بن بوزيان" فيتميز بعمارته الرائعة 
وبزاويته الزيانية )زاوية الشيخ امحمد بن 
بوزيان(. ويعرف القصر أيضا بالخزانة 
من  الكثير  تضم  التي  القندوسية  الزيانية 
الدين  في  والنادرة  القديمة  المخطوطات 
والتصوف واألدب وتاريخ المنطقة وهي 
تشهده  بما  ثقافي  اشعاع  مركز  أيضا 
وثقافية  علمية  وتظاهرات  نشاطات  من 
مختلفة. وعلى غرار جميع قصور بشار 
والساورة يتميز هذا القصر بأزقته الباردة 
ببناياته  يعرف  كما  شتاء,  والدافئة  صيفا 
المشيدة بالطوب والحجر وبأسقفها المبنية 
ونبات  النخل(  )سعف  والجريد  بالقصب 
الدفلة المقاوم للحشرات. وكان القصر في 
الماضي يضم العديد من المنازل الكبيرة 
إلى  منها  يبق  ولم  اليوم  منهارة  أنها  إال 
األقواس  بقايا  مالحظة  ويمكن  الركام, 
المترامية  النخيل  وجذوع  المنقوشة 
الدينية  والعبارات  الملونة  والزخارف 
بعض  وكذا  الباقية"  "العافية  غرار  على 
األجزاء المتبقية من مطابخها ومداخنها, 
أكبر  الحقيقة  في  التزييني هو  الفن  وهذا 
من  غيره  عن  القصر  هذا  يميز  كان  ما 
قصور بشار. في هذا القصر الذي يخلو 
اليوم من أغلب ساكنته الذين هجروه إلى 

مباني عصرية ال يلتقي الزائر إال بعض 
السياح الذين يتبعون مسلكا سياحيا محددا 
متمثال في الحي العتيق والدروب المؤدية 
يزورون  الذين  ساكنته  بعض  أو  إليه 
مبانيهم القديمة بين الفينة واألخرى. يقول 
القنادسة  سكان  من  وهو  بوزيان,  دادة 
القصر,  بجانب  سياحي  فضاء  وصاحب 
أنه "يستقبل زوارا من الجزائر وخارجها 
عليهم  يعرض  حيث  التقليدية  خيمته  في 
يعرفهم  كما  التقليدي  واألكل  الشاي 
بالقصر ..", غير أنه يتأسف ل" التهميش 
والحالة الكارثية" التي يعيش في ظلها هذا 
األخير, الفتا إلى أن "السياح ال يشاهدون 
 .".. المسجدين والدروب  إال  الحقيقة  في 
عرفها  التي  "الترميمات  أن  دادة  ويرى 
يعتبر  أنه  غير  مجدية",  تكن  لم  القصر 
بيوتهم هو  الناس من  أن "خروج  بدوره 
السبب األول في انهيارها", مضيفا أيضا 
أن "كون المنازل ملكيات خاصة صعب 
ظل  في  وخصوصا  السلطات  تدخل  من 

مشاكل الميراث ..".
 • تاريخ عريق

تراث  محافظ  محمد,  نيمانسي  ويقول 
وهو  للقنادسة  التراث  متحف  ومسؤول 
"تأسس  القصر  أن  سياحي,  مرشد  أيضا 
منذ أزيد من ثمانية قرون من طرف سيد 
يحمل  مسجدا  بنى  الذي  احمد  بن  الحاج 
بدأ  ثم  ومن  العتيق,  المسجد  هو  اسمه 
أقام هذا  يتوسع, ومع ظهور بن بوزيان 
األخير مسجده أيضا ومعه ظهرت الزاوية 
اليوم  القنادسة  بها  تعرف  التي  الزيانية 
حيث كان لها صدى كبير في أوج قوتها 
فقد كان لها مريدون في تمبكتو ومنطقة 
البليدة".  غاية  إلى  الجزائر  وفي  الساحل 
ويشير المتحدث إلى أن هذا القصر, الذي 
يتربع عل مساحة "17 هكتارا", يتكون 
"الفخارة"  درب  ك  معروفة  دروب  من 
"العبيد" وحي  وأحياء كحي  و"الحجاوة" 
المنازل  من  للعديد  باإلضافة  "اليهود", 
وشرفاء  مرابطون  ملكها  التي  الفخمة 
وغيرهم, وقد ازدهرت فيه الثقافة والعلم 
فضم العديد من المدارس القرآنية وتم فيه 
تدريس علم الفلك كما خرج منه العديد من 
الفقهاء. ويختم نيمانسي بالقول أن القصر 
مقاومة  إبان  كبير"  "دور  أيضا  له  كان 
 1869" عام  ففي  الفرنسي  االستعمار 
التقت بزاويته الزيانية العديد من الزوايا 
والقادرية  كالتيجانية  األخرى  الجزائرية 

من أجل التوحد لمحاربة المستعمر ..".

تعترب مدينة القناد�سة, الواقعة غرب مدينة ب�سار, جنوب غرب البالد, من اأهم احلوا�سر ال�سحراوية باجلزائر 

بتاريخها العريق وجمالها الطبيعي ومعاملها الرتاثية والدينية والثقافية وال�سياحية وكذا �سخ�سياتها الأدبية والفكرية 

ال�ساهدة على فرادتها ومتيزها.
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عادة حميدة من عمق موروثنا كثريا ما ن�شفت مب�شاريع عالقات زوجية

 الغالء وا�شرتاط الهدايا الثمينة 
يفقد املهيبة رمزيتها

 اخ�صائيون يدقون ناقو�س اخلطر

اإنكار الأولياء ي�شكل 
عقبة رئي�شية اأمام 

التكفل  بحالت التوحد
   

التكفل  مجال  في  مهما  طرفا  يشكلون  األولياء  بأن  نفسانيون  أخصائيون  يعتبر 
بحاالت اإلصابة بالتوحد بينما يعد اإلنكار من جانب عدد منهم, عقبة حقيقية في 

مسار نمو الطفل الذي يعاني من هذا االضطراب.
التي تسير  التابع لعيادة بئر الجير )شرق وهران(  فبمصلحة علم نفس الطفولة 
واحدة من الوحدات العمومية القليلة التي تعتني بحاالت التوحد بالجهة الغربية 
بهذا  أبنائهم  إلصابة  األولياء  "إنكار  اعتبار  على  األخصائيون  يجمع  للبالد, 
المرض عقبة رئيسية في وجه التكفل باألطفال الذين يعانون من التوحد". وحسب 
رومان يمينة, أخصائية نفسانية بهذه الوحدة الصحية, "يمثل التوحد مشكلة مبكرة 
لهذه  والمناسب  المبكر  التكفل  ويمثل  الطفل  لدى  العصبي  الجهاز  لنمو و عمل 

الحاالت عامال مهما لنموه اإليجابي".
وذكرت نفس المتحدثة في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن "إنكار األولياء 
الطفل  يتم تشخيص إصابة  الطفل" و"عندما  لنمو  ثمين  إلى ضياع وقت  يؤدي 
بالتوحد و هو في عمر السنتين أو أقل تكون له حظوظ أكبر لتحسن حالته، وكلما 

طال وقت التشخيص تقلصت تلك الحظوظ"، على حد تعبيرها.
من جهتها, أشارت صليحة موكحلة, أخصائية نفسانية بنفس المصلحة, إلى أن 
"إنكار إصابة الطفل بهذا المرض من قبل األولياء يمكن أن يؤدي ببعضهم إلى 
التخلي عن معالجة أبنائهم بدعوى إصابة أطفالهم بالتأخر الذهني الذي سيزول مع 
الوقت و أن طفلهم سيشفى مع تقدم السن". وتفقد ذات المصلحة كل سنة التواصل 
مع عدد من األطفال الذين تم تشخيصهم كمصابين بالتوحد بسبب إنكار أوليائهم 
و هو ما يدفع األخصائيين النفسانيين أحيانا للعمل مع األولياء إلزالة هذا اإلنكار 

قبل الشروع في التكفل بالطفل المعني.
العمر قادمة من والية غليزان تم تشخيص  الـ 25 من  نادية أم شابة في  وتعد 
وقد  خفيف  بتوحد  باإلصابة  و نصف  سنوات   3 العمر  من  البالغة  لجين  ابنتها 
أنكرت هذه األم إصابة ابنتها لبعض الوقت إال أن زوجها ال يزال يرفض قبول 
هذا الوضع. وتم تشخيص ابنتها بهذه الحالة المرضية من قبل أخصائيين خواص 
بمدينة وهران مكان إقامة شقيقتها الكبرى, إال أن زوجها ال يزال يرفض اإلقرار 
إليه  بالنسبة  الحال  كان  مثلما  فقط  الحياء  تعاني من  بأنها  ابنته, معتبرا  بإصابة 
عندما كان في مثل سنها و يعدد المبررات غير المؤسسة إلقناع نفسه و إقناع 

اآلخرين بأن إبنته "عادية".
ودفع إنكار األب إلصابة ابنته بالتوحد أمها لمواجهة األمر لوحدها، و لمتابعة 
حالتها أمام أخصائية نفسانية وأخصائية في النطق, تمضي السيدة نادية عدة أيام 
كل شهر عند شقيقتها.وقالت : "تقدم لي األخصائية النفسانية التوجيهات التي علي 
إتباعها طيلة الشهر و تضمن أخصائية تقويم النطق عدة حصص شهريا ثم أعود 
إلى منزلي"، مضيفة  أنها "منخرطة كليا في التكفل بابنتي و أطالع كثيرا على 

مواقع األنترنيت للبحث عن طرق ووسائل لمساعدتها".
وأكد مدير عيادة بئر الجير, وحيد نشنيش, أنه "عندما يتم التكفل بالطفل المصاب 
بالتوحد في الوقت المناسب و قبل بلوغه سنتين من العمر تكون النتائج جيدة" 
المناسب يستجيب األطفال بشكل جيد  التكفل باألطفال في الوقت  و "عندما يتم 
لوهران,  والسكان  الصحة  بمديرية  باإلعالم  المكلف  ذكر  جهته,  من  للعالج". 
يوسف بخاري, أن الوالية تعد أكثر من 700 طفل مصاب بالتوحد متمدرسين في 
أقسام خاصة. وتتوفر والية وهران على مدرستين مختصتين في تمدرس األطفال 
الذين يعانون من التوحد الخفيف وتضم كل واحدة منهما ستة أقسام تضاف إلى 

أكثر من أربعين قسما مفتوحا بالمدارس األخرى.
حسب  األطفال  لهؤالء  مخصصة  أقسام  فتح  "يتم  أنه  المتحدث  نفس  وأضاف 
فتح قسم خاص علما  يتم  المجال  5 طلبات في هذا  الحاجة، حيث كلما سجلت 
أنه يشترط لتمدرس هؤالء األطفال اكتساب اللغة وهو أمر غير مضمون إال من 
خالل تكفل مبكر بالحالة". ويعتبر األخصائيون بأن التحسيس حلقة هامة ولهذا 
مؤسسات  مستوى  على  حمالتها  تكثيف  إلى  السكان  و  الصحة  مديرية  تسعى 
حماية األم والطفل والتواصل مع أكبر عدد من اآلباء و األمهات الذين عليهم أن 
يكونوا أكثر انتباها لسلوكات أطفالهم. فنقص التفاعل و نقص التواصل البصري 
و الحركات النمطية المتكررة هي إشارات ينبغي أن ينتبه إليها األولياء بداية من 
األشهر األولى لحياة الطفل. و ينبغي على األولياء التخلص سريعا من حاالت 
إنقاذهم و منحهم  إذا ما كانوا يرغبون في  بالتوحد  أبنائهم  اإلنكار اتجاه إصابة 

فرص لتحقيق االستقاللية و متابعة دراستهم.
ع.ط

يفر�ض  اجلريان  كالم 

تقدمي  اخلطيب  على 

ولو ال�شيء القليل

تكاليف  ارتفاع  من  بالرغم 
في  التيزري  أو  المهيبة 
العائالت  أن  إال  هذه  أيامنا 
التخلي  لم تستطيع  الجزائرية 
عنها ، العتبارات كثيرة منها 
أقاويل الناس ، حيث ال تسلم 
جيرانها  السنة  من  العروسة 
خاصة النسوة  في حال ما إذا 
أن  دون  دينية  مناسبة  مرت 
التيزري  خطيبها  لها  يحضر 
على  المقبالت  إحدى  ،سعاد 
النبوي  المولد  بعد   الزواج 
رأيها  عن  سألناها  الشريف 
أنها  فردت  المهيبة  عادة  في 
فرضت على خطيبها إحضار 
بالشيء  ولو  حتى  المهيبة 
االهتمام  سبب  وعن  القليل 
أن  أجابت  بالمهيبة  الزائد 
وتفاديا  الجيران طويلة  ألسنة 
على  أصريت  لألقاويل 
هذا   ، لي  يقدمها  أن  خطيبي 
أخرى  جهة  ومن  جهة  من 
عن  بصدق  تعبر  فالمهيبة 
حسن نية أهل العريس ومدى 
للعروس  وتقديرهم  احترامهم 
جليا  ذلك  ويظهر   ، وأهلها 
الهدايا  ونوعية  قيمة  في 
هذه  مثل  في  يجلبونها   التي 

المناسبات.

يف  ت�شبب  "التيزري" 
ف�شح اخلطوبة ون�شف 

بكثري من العالقات يف 

مهدها

عدم  بمجرد  الخطوبة  فسخ   
من  للعروسة   المهيبة  تقديم 
ونحن  سمعناه  ما  غرائب 
العمل وهو  هذا  إعداد  بصدد 
ما أسرت  لنا به   نبيلة 25 
سنة من مدينة  المدية تنحدر 

 ، الحال  ميسورة  عائلة  من 
كانت  بأنها  لنا  قالت  حيث  
لمدة  عمتها  البن  مخطوبة 
يتأخر  ولم   ، السنتين  فاقت 
المهيبة  إحضار  في  خطيبها 
غير   ، المناسبات  كل  في 
العيد  مناسبة  في  تقصيره  أن 
للتيزري  إحضاره  وعدم 
منه  خطوبتي  فسخ  كلفه   ،
بإيعاز من عائلتي والتي رأت 
فيها إهابة لكل العائلة ، سألنا 
بالبيت  جميلة 33 سنة ماكثة 
عن رأيها في هذا الموضوع ، 
فكان لها رأي مخالف ، حيث 
اعتبرت المهيبة مجرد أعباء 
العريس  يتحملها  إضافية 
عادة  المهيبة  نظرها  ،وفي 
واالهم  عنها  االستغناء  يمكن 
والسعادة  الهناء  هو  منها 
مع   الزوجية  الحياة  خالل 
والسيدة  جهتها  من   ، زوجها 
"حفيظة"ربة بيت ، قالت بأن 
الجميلة  األشياء  من  المهيبة 
وإن  األجداد،  تركها  التي 
كان  عما   األوضاع  تغيرت 
الناحية  من  الماضي  في 
المادية، إال أن ذلك ال يمنع من 
القيام بهذه الزيارة فهي ليست 

كل يوم بل في مناسبات معينة 
خاصة  للفتاة  الكثير  وتعني 
تلك التي ال تزال تحافظ على 
في  إال  خطيبها  مقابلة  عدم 
المناسبات ، وعن رأيها حول 
عدم  بمجرد  الخطوبة  فسخ 
للتيزري  الخطيب  إحضار 
فكرة  ضد  بأنها  قالت   ،
ولكن  المهيبة  عن  االستغناء 

ليس لدرجة فسخ الخطوبة.

اأو  عطر  قارورة  من 

اأطقم  اإىل  حناء  علبة 

والهواتف  الذهب 

الذكية  

لم تعد الخطيبة في أيامنا هذه 
ترضى بما يجلبه لها خطيبها 
رؤية  بمجرد  فرحا  وتطير   ،
كانت  سواء   ، بسيطة  هدية 
قارورة من العطر أو مالبس 
أو قطعة من القماش مع بعض 
المعطر  الصابون  من  القطع 
اليوم  أصبحت  بل   ، والحناء 
نوعية  خطيبها  على  تتشرط 
قيمها  عن  وتسأل  الهدية 
هذا  زماننا  ففتيات   ، المالية 

محالت  تغريهن  أصبحت 
المجوهرات والهواتف الذكية 
شرطا  إحضارها  بات  التي 
الفتاة  ترضى  حتى  ضروريا 
تتباهى  ، وحتى  عن خطيبها 
وعائلتها  قريناتها  أمام  بهم 
كان  إن  ذلك  في  يهمها  وال 
مجارات  على  قادرا  خطيبها 
المهم   ، ال  أم  متطلباتها 
ما  وهو  ثمن  بأي  إحضارها 
افقد المهيبة بريقها وقيمتها ، 
ففتيات اليوم ال يجدن فرصة 
الثمن  باهضة  بهدايا  للظفر 
من  إال  المستقبل  زوج  من 
خالل التيزري ، فهن يدركن 
جيدا أن عقلية الزوج ستتغير 
تكثر  حيث   ، الزواج  بمجرد 
مصاريف البيت واألبناء  فال 
تجد فرصة في كسبها إال من 
خطيبها  على  فرضها  خالل 

في المهر والمهيبة .

يجب  ح�شنة  عادة 

غبار  عنها  من�شح  اأن 

الت�شويه

من  المهيبة  كانت  وألن 
األشياء الجميلة ومن العادات 
عمق  من  الموروثة   القديمة 
عاداتنا وتقاليدنا والتي يتباهى 
 ، الجزائري  المجتمع  بها 
بان  يرى  من  هناك  أن  إال 
هذه  أيامنا  في  األوضاع 
السابق  في  كان  عما  تغيرت 
، فالظروف ليست نفسها وال 
القيم المادية نفسها، فكل شيء 
يستطيع  وبالكاد  الثمن  غال 
من  نفسه  تجهيز  الشاب 
فما   ، عروسه  إحضار  أجل 
المصاريف  هذه  مثل  جدوى 
في  كانت  التي  اإلضافية 
في  سببا  األحيان  من  كثير 
عائلتي  بين  العالقات  توتر 
الخطيبين ووصلت إلى درجة 
ذلك  ومايتبع  الخطوبة  فسخ 

من مآسي وأحزان.

ال �شك اأن كل زوجني مرا على مرحلة اخلطوبة والتي متيزها جملة من الهدايا التي يقدمها اخلطيب 

خلطبيته والتي  تعرف باملهيبة اأو "تيزري" يرتبط تقدميها باملنا�شبات الدينية كعيدي الفطر واالأ�شحى 

وعا�شوراء واملولد النبوي ال�شريف، وبالرغم من اأن العديد من �شباب هذا الزمان وعائالتهم ال زالوا 

حمتفظني بهذه العادة اإىل يومنا هذا اإال اأن التكاليف الباهظة للمهيبة اأفقدتها بريقها ونكهتها وحميمية 

تقدميها  حتى اأنها �شارت عند كثري من العائالت جمرد م�شاريف اإ�شافية تثقل 

ربورتاج: ع. بكرييكاهل اخلطيب الذي يكون يف مرحلة  جتهيز بيته واإعداد نف�شه للزواج .
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مجتمع

  العناية بال�شعر

القلق  من  تعاني  كنت  إن  للراحة:  وقتاً  خذ     
وحاالت الهوس المزعجة خذ وقتاً للراحة تمارس 
وتُنسيك  أعصابك  إرخاء  على  يساعدك  ما  به 
سبب قلقك أو هوسك، على غرار تمارين اليوغا، 
أو  التأمل،  أو  الكريم،  القرآن  إلى  االستماع  أو 
تقنيات  تعلم  أو  مرٍخ،  تدليٍك  على  الحصول 
القلق  المشاكل ووسائل  االسترخاء، فاالبتعاد عن 

ولو لفترٍة وجيزٍة تساعد على التخلص منها. 
وطاقة  صحتك  على  حافظ  صحٍي:  طعاٍم  تناول 
جسمك وال تهمل أي وجبٍة خالل النهار كيال تُتعب 
القلق  التغلب على  لمحاولة  وتبقى بصحٍة  جسدك 

والتفكير الهوسي.
 خفف تناول الكافين: ابتعد عن تناول المشروبات 
الغنية بالكافيين ألنه كفيٌل بأن يحّرض نوبات القلق 

والتفكير الزائد، ويزيد نسب مرورك بنوبات جزٍع 
خالل اليوم.

 خذ قسطاً كاٍف من النوم: نّم ثماني ساعاٍت على 
التوتر،  من  يتخلّص  النوم  ألّن  اليوم؛  في  األقل 
وصعوبٍة  النوم  في  مشاكل  من  تعاني  كنت  وإن 
في االستغراق بسهولٍة فيه يمكنك تناول مشروباٍت 
قبل  الحليب  أو  األعشاب  غرار  على  ساخنٍة، 

ذهابك إلى النوم، أو خذ حماماً دافئاً قبل النوم.
وليس  الرياضة  مارس  الرياضة:  مارس   
مّدة  المشي  فبإمكانك  منها،  القوية  بالضرورة 
نصف ساعٍة في اليوم بكّل سهولٍة لتخليص جسمك 

من الطاقة السلبية التي تُشعرك بالتوتر والقلق.
وراء  السعي  من  بداًل  أنت:  كما  بنفسك  ارض   
الكمالية الخيالية ارض بما لديك وما تستطيع القيام 

جاهداً  واعمل  به، 
تحظى  كي  عليه، 

بحياٍة هانئٍة خاليٍة من الشعور بالقلق والهوس من 
كونك شخصاً غير ناجٍح حسب نظرك.

والمزح  والدعابة  الضحك  من  القليل  اضحك:   
عالج  أدوية  أفضل  من  والعائلة  األصدقاء  مع 
وبادلهم  اآلخرين  مزاح  تقبّل  لذا  الطبيعية،  القلق 
الطاقة اإليجابية  بالقليل من  لتُغذي روحك  بالمثل 

الضرورية لعيٍش حياٍة خاليٍة من القلق.
أعمال  في  اآلخرين  شارك  الخير:  لعمل  تطوع   
بمحاولة  حيك  في  نشيطاً  وكن  التطوعية،  الخير 
العينية  المساعدات  وتقديم  الجميع  مساعدة 
نتائج  ورؤية  اآلخرين  مساعدة  ألّن  والمعنوية؛ 
أعمالك التطوعية تبعث في نفسك راحًة وتخلصك 

من القلق والهوس.
 حدد ما يقلقك وما أنت مهووٌس به: عندما تنتابك 
نوبات القلق أو الهوس سجل ما هو السبب الرئيسي 
لها وما الشعور الذي تبعثه لك بالتفصيل، لتتمكن 

من التخلص منه واالبتعاد عنه قدر اإلمكان.

قلبك  من  قريٍب  لشخٍص  تحدث  لصديق:  تحدث   
وهوٍس  قلٍق  من  جعبتك  في  يدور  عّما  به  وتثق 
مشاكل  من  قلبك  في  ما  كّل  وأخرج  وتوتر، 
ومتاعب أثقلته؛ ألّن التحدث مع شخٍص أو صديٍق 

يتخلّص من القلق بشكٍل ملحوٍظ وفوري.

  حياة م�شباحي

 يفّضل أن تتبع األم 
أسلوب الرضاعة 

الطبيعيّة لتغذية طفلها، 
إال أنّها قد تُواجه بعض 
الُمشكالت في األسابيع 

األولى من عمر الطفل، 
ومن هذه المشكالت ما 

يأتي:
 • تشقُّق الحلمات، وهو 

ُمؤلم للغاية، ويتطلّب 
قيام األم بُمراجعة 

الطبيب فور حدوثه. 
 • التهاب أنسجة الثدي، 

ويشبه في أعراضه مرض اإلنفلونزا، ويُمكن عالجه بالُمضاّدات الحيويّة.
 •  تناول الطفل للحليب من ثدي دون اآلخر. 

 • ظهور بقع بيضاء في فم الرضيع، وهي نوع عدوى قد تنتقل إلى األم.
 • زيادة التدفُّق واالمتالء السريع للثدي بالحليب.

كيف نحافظ على �صحتنا صحة 
أمــــــــــــــومة و طفــولة 

هو�س

رشاقة 
وجمال

 الر�صاعة الطبيعية

تدابير منزلية

تنظيف الغبار جتهيز البيت
لتنظيفه من الغبار يوجد 
مجموعة من الخطوات 

الواجب إتباعها قبل البدء 
بتنظيف البيت من الغبار، 

وهي كاآلتي:
 • ترتيب الفوضى في جميع 

أرجاء المنزل؛ وذلك حتّى 
تكون عملية تنظيف الغبار 

سهلًة وأكثر فعالية. 
 • ارتداء المعدات الواقية 
من الغبار، كوضع غطاء 

على األنف والفم لمنع دخول 
الغبار، و خاصًة إذا كان الشخص يُعاني من حساسية من الغبار، مع إمكانية 

ارتداء نظارات واقية لمنع دخول الغبار في العينين.
 •  تنفيض الغبار عن السجاد والوسائد خارج المنزل، ثّم إكمال عملية تنظيفها 

داخل المنزل.
و طرق مقترحة للتنظيف

يوجد بعض الطرق البيتيه التي يمكن استخدامها لتنظيف المنزل ومنها ما يأتي:
 • خليط الملح والليمون لتنظيف لوح التقطيع.

 •  استخدام صودا الخبز لتنظيف األريكة، كما يمكن استخدامها إلزالة البقع من 
السجاد، ويمكن إضافة الخل إليها من أجل تنظيف الفرن.

 •  خليط الخل والصودا لتنظيف الفرن.
 •  استخدام الليمون إلزالة البقع من الحنفيات.

 •  خلط صودا الخبز مع الماء مع ملعقة صغيرة من الصابون السائل، وقطرات 
من الزيوت المضادة للبكتيريا وذلك لتكوين معجون من أجل تنظيف الحوض.

 •  استخدام الطباشير بفركها على البقع الدهنية على المالبس قبل غسلها.

 طرق للتخل�س من القلق والهو�س

 • المشي: يعتبر المشي وسيلًة جيدًة للحفاظ على الصحة العامة، حيث تعمل نصف ساعة من المشي كّل 
يوٍم على زيادة اللياقة البدنية، وصحة القلب، واألوعية الدموية، وتقوية العظام، والتقليل من الدهون الزائدة 
في الجسم، وتعزيز قوة العضالت، والقدرة على التحمل، وتُقلّل من خطر اإلصابة بأمراض القلب، ويمكن 

المشي في أّي وقٍت خالل اليوم، وبالوتيرة التي يفضلها الشخص.
 •  النوم: يعتبر النوم من أهم األمور في الحفاظ على الصحة العامة، حيث أظهرت الدراسات بأّن الحرمان 
من النوم يرتبط مع العديد من األمراض، بما في ذلك السمنة، وأمراض القلب، ويجب الحرص على النوم 
ألوقاٍت كافيٍة، والحرص على نوعية النوم الجيدة، فإذا كان الشخص ال ينام بشكٍل صحيح يمكنه استشارة 
الطبيب، حيث يوجد العديد من المشاكل الصحية التي قد تؤثر على النوم، مثل توقف التنفس أثناء النوم، 

وهناك بعض األمور التي تساعد على النوم بشكٍل جيد، ومنها ما يأتي:
 • تجنب شرب القهوة في وقٍت متأخٍر من اليوم.

 •  محاولة النوم واالستيقاظ في نفس الوقت كّل يوم.
 •  تخفيف اإلضاءة قبل ساعاٍت من النوم. 

 • النوم في الظالم الدامس.
 •  تغذية الجسم يرتبط الطعام الذي يتّم تناوله ارتباطاً وثيقاً بصحة الجسم.

 • حماية البشرة: يرتبط التعرض ألشعة الشمس بسرطان الجلد، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعاً في 
الواليات المتحدة، فيجب الحّد من التعرض ألشعة الشمس، وارتداء المالبس الواقية، والقبعات عند 

الخروج، واستخدام كريٍم واٍق للشمس، لوضعه على الجلد المكشوف،على غرار الوجه واليدين، مع 
SPF15. الحرص على اختيار واٍق للشمس عالي الحماية، الذي يمنع األشعة فوق البنفسجية

 يمكن العناية بالشعر من خالل:
 • غسل الشعر: يعتبر الماء الماّدة األساسية في غسل 

الشعر؛ فهو يزيل األوساخ، والزيوت، ويساعد في تكوين 
رغوة كثيفة مع الصابون وفق مصفف الشعر "مات 

فوغاتي"، ويجب غسل الشعر بالشامبو بدءاً من بداياته 
ونزواًل نحو األطراف، مع االنتباه إلى فرك فروة الرأس، 
كما يُفّضل شطف الشعر مرتين بالماء الدافئ من الشامبو، 

أّما في حال شطفه من البلسم فيوصي الخبراء بشطفه 
بالماء البارد.

 •  تصفيف الشعر: يُستحسن عند االنتهاء من االستحمام 
وضع منشفة على الرأس والضغط الخفيف بها على 

خصالت الشعر الطويلة؛ للتخلص من الماء الزائد، كما 
يجب تجنب مشط الشعر مباشرة بعد غسله، ومن ناحية 

أخرى فإّن استخدام قناع األولوفيرا للشعر يعزز نمو 
الشعر الصحي؛ لتركيبته التي تشبه الكيراتين وحدة البناء 

األساسية للشعر.



القدم  لكرة  الشيلي  االتحاد  قدم   
»فيفا«  الدولي  لالتحاد  شكوى 
أنها  زاعما  اإلكوادور  ضد 
وشهادة  سفر  جواز  استخدمت 
ميالد مزيفين ألحد العبيها، مما 
يثير الشكوك حول مشاركتها في 

مونديال قطر.
وأفاد االتحاد التشيلي، الذي فشل 
إلى  التأهل  في  الوطني  منتخبه 
نهائيات كأس العالم 2022، بأن 
الظهير بايرون كاستيو ال يحمل 
ولد  بل  اإلكوادورية،  الجنسية 
في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى 
فيفا بشأن »استخدام شهادة ميالد 
مزورة وإعالن كاذب عن العمر 

وجنسية مزورة«.

بيانه  في  الشيلي  االتحاد  وكتب 
أن  القدم  كرة  لعالم  يمكن  »ال 
من  الكثير  عن  الطرف  يغض 
األدلة« و«ال يمكن قبول ممارسة 
المخالفات الجسيمة والمتعمدة في 
عندما  خاصة  الالعبين،  تسجيل 
عالمية.  بمسابقة  األمر  يتعلق 
النظيف  اللعب  يكون  أن  يجب 

داخل وخارج الملعب«.
كاستيو  أن  وتزعم شكوى شيلي 
ولد في مدينة توماكو الكولومبية 
وليس   ،1995 جويلية   25 في 
اإلكوادورية  باالياس  مدينة  في 
في 10 نوفمبر 1998، وارتدى 
دون  اإلكوادور  منتخب  قميص 
أن  قبل  عاما  و20  عاما   17

األول،  المنتخب  إلى  ينضم 
سبتمبر  في  مرة  ألول  فشارك 
مباريات   8 في  ولعب   2021
قطر،  مونديال  تصفيات  في 
انتصارات  أربعة  في  وساهم 

مقابل تعادلين ومثلهما هزيمة.
شكوى  »تلقى  بأنه  الفيفا  وأقر 
التشيلي«،  االتحاد  من  رسمية 
من  بمزيد  اإلدالء  رفض  لكنه 

التعليقات.
اإلكوادور  من  تقارير  وذكرت 
في 2021، أنه تم قبول كاستيو 
مواطنا إكوادوريا، ما يمكنه من 

اللعب للمنتخب الوطني.
اإلكوادوري  االتحاد  نفى  بدوره 
أساس  ال  »شائعات  اعتبرها  ما 

زعزعة  إلى  تهدف  لها« 
استقراره من الذين يريدون منع 

مشاركته في نهائيات قطر.
شكوى  »الفيفا«  قبل  حال  وفي 
اتحاد تشيلي وأعلن فوز منتخبه 
ذلك  فان  بالمباراتين،  الوطني 
مؤهل  مركز  بحجز  له  سيسمح 
القرعة  أن  علما  للنهائيات، 
في  اإلكوادور  منتخب  أوقعت 
جانب  إلى  األولى  المجموعة 
قطر المضيفة والسنغال وهولندا.
ملحقا  الخامسة  البيرو  وتخوض 
اإلمارات  بين  الفائز  مع  دوليا 
المقبل  جوان   13 في  وأستراليا 
في  علي  بن  أحمد  ملعب  على 

قطر.

األحد 08 ماي
 2022 المـوافق  

رياضيلـ 07 شوال 1443 ه   8
االتحاد ال�شيلي تقدم ب�شكوى لدى الفيفا

االإكوادور تواجه خطر اال�ستبعاد من مونديال قطر
�شيميوني ي�شتعيد �شافيت�ش و�شيلعب اأ�شا�شيا

�سيميوني ي�ستعيد �سافيت�ش و�سيلعب 
اأ�سا�سيا

يغيب جواو فيليكس 
وتوماس ليمار 

وماريو إرموسو 
عن ديربي مدريد، 

الذي يخوضه 
أتلتيكو مدريد اليوم 
أمام ريال مدريد، 
على ملعب واندا 

ميتروبوليتانو.
 ويبتعد فيليكس 

وليمار عن المنافسة 
للمباراة الثالثة على التوالي، بسبب اإلصابة العضلية لكل منهما، في 17 
أفريل الماضي أمام إسبانيول، ويواصالن المران على هامش المجموعة 
وليسا متاحين بعد للعب، أما ماريو إرموسو فلن يشارك في لقاء الديربي 

بسبب عقوبة اإليقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة السابقة من 
منافسات الليجا، وهي الخامسة له هذا الموسم.

وعلى النقيض، يستعيد المدرب األرجنتني دييغو سيميوني ستيفان سافيتش، 
الذي قضى عقوبة اإليقاف في مواجهة سان ماميس، وسيعود للعب أساسيا في 

ديربي العاصمة اإلسبانية.
وستكون هذه أبرز المستجدات في القائمة التي سيعلن عنها سيميوني اليوم 

لمواجهة الريال، الذي حسم لقب الليغا لصالحه السبت الماضي بعد اكتساحه 
إسبانيول برباعية نظيفة.

في بيان لم يح�شم م�شاركته امام تروا اليوم

باري�ش �سان جيرمان يك�سف �سبب غياب 
مي�سي عن التدريبات

كشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي أمس، سبب غياب نجمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي البالغ 34 عاما عن تدريبات الفريق الجماعية صباح 

أمس.
وقال النادي الباريسي في بيانه إن ميسي تدرب منفردا لشكواه من آالم في 

الظهر، مشيرا إلى أنه سينشر بيانا جديدا حول تطور حالته صباح اليوم.
ولم يحسم البيان جاهزية النجم األرجنتيني للمشاركة في مباراة الفريق مع 

ضيفه تروا ضمن الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي »الليغ 1« غدا األحد.
كما تطرق البيان أيضا لحالة باقي الالعبين المصابين، حيث أشار إلى أن 

األرجنتيني لياندرو باريديس يواصل برنامجه التأهيلي بعد عملية جراحية في 
العانة.

بينما بدأ األلماني جوليان دراكسلر مرحلة جديدة من التأهيل بالتدرب في 
الملعب بالكرة وبدونها.أما المهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي، فقد تحسنت 
حالته من إصابة في عضلة الفخذ، وسيكون جاهزا للتدريبات الجماعية نهاية 

األسبوع القادم.
الت�شكيلة عادت اأم�ش اإلى التدريبات

غيابات بالجملة في قائمة ريال 
مدريد لمواجهة اأتلتيكو

 
أعلن اإليطالي كارلو 

أنشيلوتي، المدير 
الفني لريال مدريد، 
قائمة فريقه لمباراة 
الديربي أمام أتلتيكو 

مدريد، ضمن منافسات 
الجولة 35 من الدوري 

اإلسباني.
وشهدت اختيارات 

أنشيلوتي، غياب كل من: 
»دافيد أالبا - مارسيلو - 
داني سيبايوس - إيسكو 

- جاريث بيل - إيدين 
هازارد«.

وضمت القائمة كاًل من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز، وفي الدفاع: داني 

كارفاخال - إيدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - فيرالندي 
ميندي، وفي الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي 

فالفيردي - لوكاس فاسكيز - إدواردو كامافينغا، وفي الهجوم: كريم بنزيما 
- ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - 

ماريانو دياز.
وعاد ريال مدريد أمس للمران بعد حصوله على يومين راحة بعد االنتفاضة 
التي حققها على مانشستر سيتي، وقادته للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، 

وكان الريال قد حسم لقب الليغا لصالحه السبت الماضي بعد اكتساحه 
إسبانيول برباعية نظيفة.

أبطال  دوري  في  المشاركة  الفرق  جنت 
أوروبا لكرة القدم هذا الموسم مئات الماليين 
لليفربول اإلنجليزي  اليوروهات، وكان  من 

الحصة األكبر يليه ريال مدريد اإلسباني.
ونقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أن الفريق 
تصل  أرباحا  حقق  مدريد،  ريال  اإلسباني، 
الموسم  هذا  يورو  ماليين   105.34 إلى 
وحده بسبب دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه 
على باريس سان جيرمان في دور الـ 16، 
وتشيلسي في ربع النهائي، ومانشستر سيتي 
في نصف النهائي، إضافة إلى مبلغ 15.5 

مليون يورو للوصول إلى النهائي.
التأهل،  من  المحققة  المبالغ  على  وعالوة 
التلفزيوني  النقل  من  أيضا  الفرق  تستفيد 

والحضور الجماهيري.
الذي  ليفربول  هو  األكبر  المستفيد  وكان 
المسابقة،  يورو من  مليون   155.80 حقق 
على  مدريد  وريال  ليفربول  وسيتنافس 
مليون   4.5 قيمتها  البالغة  النهائية  الجائزة 
يورو، إضافة إلى 3.5 مليون يورو إضافية 

كأس  في  سيشارك  والذي  منهما  للفائز 
السوبر األوروبي.

وليفربول  مدريد  ريال  إن  الصحيفة  وتقول 
ليسا الوحيدين اللذين حققا أرباحا من دوري 
أبطال أوروبا، إذ حققت أندية أخرى أرباحا 
من  أقصي  الذي  فياريال  وحقق  جيدة، 
مليون   84 عن  يقل  ال  ما  النهائي  النصف 

يورو في انتظار أرباح التلفزيون.
على  خرج  الذي  مدريد،  أتلتيكو  وجمع 
ما  الثمانية،  دور  في  سيتي  مانشستر  يد 

مجموعه 63.27 مليون يورو.
القارية  للمسابقة  النهائية  المواجهة  أن  يذكر 
في  ستكون  مدريد  وريال  ليفربول  بين 

باريس يوم 28 مايو الجاري.

ليفربول وريال مدريد ناال ح�شة االأ�شد

رانجنيك يتحدث عن �شوء نتائج ال�شياطين الحمر هذا المو�شم:

»اإدارة يونايتد رف�شت طلبي ولهذا رحل �شول�شكاير«

االأندية تحقق اإيرادات �سخمة في دوري اأبطال اأوروبا

كشف رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، عن محاولته 
إدارة  أن  إال  الماضي،  جانفي  شهر  في  مهاجم  مع  التعاقد 

الفريق رفضت األمر.
سبورتس«:  »سكاي  موقع  نقل  ما  بحسب  رانجنيك  وقال 
»كانت اإلجابة حينها بال لعدم توفر العبين في السوق يمكنهم 
الذي يتواجد  مساعدتنا، كان هناك بعض الالعبين مثل دياز 
سيتي  لمانشستر  سينضم  الذي  وألفاريز  اآلن،  ليفربول  مع 
رفقة  حينها  يتواجد  كان  الذي  وفالهوفيتش  الصيف،  في 

فيورنتينا«.
أيام راحة،   4 المتحدث: »حصلنا حينها على  ذات  وأضاف 
وفي األحد التالي تم إخباري بأزمة ماسون غرينوود، وكان 

أنتوني مارسيال قد رحل بالفعل، وحينها كنا ال نزال ننافس 
الرابع في  المركز  في دوري األبطال وكأس االتحاد ونحتل 

الدوري، ولكن هذا هو الماضي والذي لن يساعدنا«
سواء  إمكانية ضم العب  بشأن  اإلدارة  مع  »تحدثت  وتابع: 
بصورة نهائية أو على سبيل اإلعارة، لكن كانت اإلجابة بال، 

كنت أرى أنه يجب علينا المحاولة، ولكن لم نقم بذلك«.
السيء،  الموسم  بهذا  يتعلق  وأتم: »إذا كان هناك شيء جيد 
فهو أن الكل يعرف اآلن المشكلة التي يعاني منها الفريق وما 
إلى  والعودة  أخرى  مرة  المستوى  لرفع  فعله  علينا  يتوجب 
لواصل  وصولي،  قبل  مشاكل  هناك  تكن  لم  فإذا  المنافسة، 

أولي جونار سولسكاير عمله حتى اآلن«.
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 قررت االتحادية الجزائرية لكرة القدم التوجه مجددا صوب 
نظيرتها الدولية، بعد المراسلة التي تلقتها من طرف لجنة التحكيم 

الدولية بخصوص التظلم ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما، حسبما 
أكدته مصادر إعالمية أمس.

وكانت لجنة التحكيم الدولية بقيادة اإليطالي بيير لويجي كولينا 
قد أعلمت الفاف في بيان لها أول أمس بأن القرارات المتخذة من 

طرف الحكم غاساما تمت إعادة مراجعتها من طرف حكام الفيديو 
بشكل قانوني وفقا لبروتوكول اللعبة.

وأكدت اللجنة وفقا لذلك أن قرارات غاساما ال تحمل أي أخطاء 
جسيمة تستدعي إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور 

الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، وهو ما يعني ضمنيا 
رفض الطلب الجزائري واعتماد تأهل األسود غير المروضة إلى 

المونديال.
وأكدت تقارير عديدة أمس ان شرف الدين عمارة، رئيس الفاف قام 
بالتوجه صوب الفيفا من جديد، ُمطالبا بالحصول على تفاصيل أكثر 
بخصوص المراسلة األخيرة، مشيرة إلى أنه اشتكى من عدم وضوح 

المراسلة القادمة من لجنة التحكيم، بخصوص أحداث ُمباراة الخضر 
أمام األسود غير الُمروضة.

وجاءت هذه الخطوة تزامنا مع الصدمة الكبيرة التي تعرض لها 
جمهور المنتخب الوطني الذي كان يطمع في إعادة اللقاء الفاصل، 

خاصة بعد التصريحات األخيرة للمدرب جمال بلماضي، التي 
وصف خاللها الملف الجزائري بـ«الثقيل«.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة أمس ان الفاف تملك اآلن 
خيارين من أجل محاولة الحصول على قرار منصف، والتمسك 

بطلب إعادة المباراة، ويتمثل الخيار األول هو اللجوء للجنة 
األخالقيات التابعة للفيفا، وشكوى الحكم الغامبي، بشرط تقديم أدلة 

تُثبت تورطه في تلقي رشاوي أو القيام بأمور غير قانونية مع 
مسؤولين كاميرونيين، أما الخيار الثاني فهو التوجه صوب محكمة 

التحكيم الرياضي ولو أن الوصول الى نتيجة مرضية عبر هذا 
الطريق يبقى مستبعدا، باعتبار أن ما تستند إليه الفاف تم رفضه من 

طرف لجنة التحكيم بالفيفا سابقا.
أمير.ل

بوري�ضيا دورتموند كان قد اأعلن رغبته في �ضمه

بر�سلونة مهتم بالتعاقد مع بن �سبعيني
كشفت تقارير صحفية أمس، عن رغبة 
فريق برشلونة اإلسباني في التعاقد مع 
الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة 

قبل بداية الموسم الجديد.
وأشارت تقارير حسب صحيفة موندو 

ديبورتيفو اإلسبانية، أن الجزائري 
رامي بن سبعيني، العب فريق 

بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني، 
مرشح لتدعيم الجبهة اليسرى في 

برشلونة تحت قيادة تشافي مدرب الفريق.
وأوضحت التقارير أن المسئولين في فريق برشلونة، يتابعون الالعب في 

الفترة األخيرة مع بعض الالعبين لحسم اسم الصفقة التي ستدعم هذا المركز 
بنهاية الموسم، وربطت بعض التقارير األلمانية في الفترة الماضية، اقتراب 

رامي بن سبعيني باالنضمام لصفوف فريق بوروسيا دورتموند.
وأبدى بن سبعيني، العب مونشنغالدباخ، رغبته في الرحيل عن النادي 

وخوض تحدي جديد مع ناٍد آخر، وذلك ما تحدث عنه روالند فيركوس المدير 
الرياضي بالنادي، والذي أكد في تصريحات صحفية أن هناك بعض من نجوم 

الفريق تريد الرحيل.

يريد فر�ض نف�ضه للفوز بثقة بلما�ضي في المنتخب الوطني

بلقبلة �أف�سل العب في بري�ست خالل 
�أفريل �لما�سي

 
توج الدولي الجزائري هاريس بلقبلة 

بجائزة العب الشهر في نادي بريست 
الفرنسي، وهذا للمرة الثانية على 

التوالي منذ انطالق الموسم الكروي 
الحالي، ما يؤكد ان الالعب يمر بفترة 

قوة ويعد بالكثير مستقبال.
وخطف متوسط ميدان المنتخب 

الوطني األضواء في مباريات نادي 
بريست خالل شهر أفريل المنصرم، وذلك بمستواه المتوازن ومساهمته الفعالة 
في تنظيم اللعب على مستوى وسط الميدان، ما جعله ينال جائزة العب الشهر.

ويحاول بلقبلة أن يستمر قفي تقديم األفضل مستقبال، حتى يكون أحد الحلول 
التي يمكن ان يعتمد عليها الناخب الوطني جمال بلماضي في المواعيد القادمة 
للخضر، خاصة وأن تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2023 بكوت ديفوار على 

األبواب.
وكان بلماضي قد وعد بضخ دماء جديدة على تشكيلته مستقبال، بعد اإلخفاقين 
المتتالين للخضر في نهائيات كأس إفريقيا األخيرة، وفي مباراة السد المؤهلة 
لمونديال قطر أمام منتخب الكاميرون، حيث ّأنه يرى ان الوقت قد حان لمنح 
الفرصة لمزيد من الالعبين، سيما وان العديد من كوادر المنتخب تقترب من 

اعتزال اللعب دوليا.

�ضجل هدفا وقدم تمريرة حا�ضمة

بن دبكة يو��سل تاألقه مع �التفاق �ل�سعودي
 

يواصل الدولي الجزائر سفيان بن دبكة تالقه مع ناديه الفتح السعودي، من 
خالل المستوى المتميز الذي يقدمه في المباريات األخيرة، والتي كانت آخرها 

مواجهة فريقه لنادي االتحاد، والتي عرفت تسجيله لهدف وتقديم تمريرة 
حاسمة.

وانتهت المباراة التي تدخل في إطار الجولة الـ26 من البطولة السعودية 
المحترفة بنتيجة التعادل بأربعة أهداف في كل شبكة، وسجل العب مولودية 

الجزائر السابق الهدف الثالث لِفريقه الفتح، في الدقيقة الـ 60.
ورفع خريج مدرسة نصر حسين داي غلّته إلى 6 أهداف، ِبزي نادي الفتح هذا 
الموسم، وبات فريق الفتح بعد هذا التعادل، يجمع 32 نقطة في المركز الـ 7. 

بينما عزز نادي االتحاد صدارته لالئحة الترتيب، ِبمجموع 61 نقطة.
ق.ر

بيان لجنة التحكيم لم ين�ضف الجزائر في ق�ضية مواجهة الكاميرون

�لفاف تر��سل �لفيفا مجدد�
 وتلوح باللجوء للمحكمة �لريا�سية

 يواصل ميالن صراعه مع غريمه التقليدي 
اإلنتر في المنافسة على لقب الدوري 

اإليطالي لكرة القدم، في الوقت الذي يستمر 
في مساعيه وخططه لتعزيز صفوفه الموسم 
المقبل، ويبدو أنه قد يضطر لالستغناء عن 
فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري رياض 

محرز.
ويأمل »الروسونيري« الدخول بقوة في 

سوق االنتقاالت الصيفية من أجل سد ثغرات 
تشكيلته، حيث ال تزال فكرة البحث عن جناح 

أيمن هجومي قائمة حتى هذا الوقت، األمر 
الذي يمكن أن يضمن عدًدا أكبر من األهداف 

لفريق ستيفانو بيولي.
وبدا أن أحد أهداف سوق االنتقاالت لباولو 
مالديني، المدير التقني لميالن، هو رياض 

محرز، لكن التطورات األخيرة ربما أجبرت 
األول على البحث عن خيارات جديدة، 

حسبما أشارت إليه مصادر إعالمية إيطالية.
ووفقا لـ«توتو سبورت« فإن قائد المنتخب 

الوطني الذي ينتهي عقده في الموسم 

القادم، يمكن أن يقرر تجديد بقائه مع 
»السيتيزنس«، حال عدم تلقيه عرضا من 
بعض األندية الكبرى على مستوى العالم.
ولجأ مالديني إلى تحديد بدائل في سوق 
االنتقاالت، يتقدمهم دومينيكو بيراردي، 

العب ساساولو، والذي سيكون الخيار األول 
لـ«الروسونيري«، بحسب التقرير ذاته، أو 

اإلسباني جيرارد دولوفيو، الذي يقدم موسما 
رائعا مع أودينيزي.

ق.ر

بعدما تاأكد اأنه يتجه نحو التجديد مع ال�ضيتيزن�ض

ميالن ي�ستغني عن فكرة ��ستقد�م محرز �لمو�سم �لمقبل

وضع نادي الوداد البيضاوي المغربي قدما في نهائي رابطة 
أبطال إفريقيا، لما حقق فوزا مهما في ذهاب نصف النهائي، ضد 

مستضيفه بيترو أتلتيكو األنعولي بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.، 
في مباراة عرفت تألق الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وسجل العب الوداد يحي عطا الله، في الدقيقة الـ 16، من كرة 
ثابتة اصطدمت كرته بالعب الخصم أوزوال، كما أضاف الوداد 
الهدف الثاني عند الدقيقة الـ45 عن طريق يحي جبران، وليعمق 

بعدها المترجي الفارق للوداد 3.0 عند الدقيقة الـ68، وقلص 
الفارق لبيترو األنغولي جوب إستيفاو بهدف في الدقيقة الـ80.

من جهته، أثبت الحكم الجزائري مصطفى غربال يأنه أحسن حكم 
عربي وأحد أحسن الحكام القارة األفريقية دون منازع، بعد أن أدار 

بامتياز مباراة بيترو األنغولي والوداد المغربي في ذهاب نصف 
نهائي دوري األبطال.

وأدار غربال المباراة دون خطأ وأزال مخاوف جماهير الوداد التي 

كانت عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي تخشى هذا 
الحكم المميز.

ق.ر

رياضي
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أعلن  المجلس الوطني المستقل  لمستخدمي 
التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية 

"الكنابست" ، عن عقد جمعيات عامة "اليوم 
"بكافة المؤسسات التربوية لدراسة ومناقشة 
المستجدات الحالية في ضوء اللقاء المنعقد 

مع وزارة التربية الوطنية.
وجاء هذا في بيان صادر عن  

مجلس"الكنابست" والذي اوضح فيه ، أن 
المكاتب الوالئية ستعقد بدورها مجالس 
والئية يوم غدا  االثنين 9ماي 2022 

تحضيرا لعقد دور استثنائية للمجلس 
الوطني يومي الثالثاء واألربعاء 10 

و11ماي .2022
وتأتي هذه االجتماعات- حسب بيان- 

"الكنابست" عقب عقدها  اجتماع نقابة مع 
وزارة التربية برئاسة الوزير عبد الحكيم 

بلعابد حول النظر في 6 انشغاالت أساسية  
وهذا يوم 27 أفريل بمقر وزارة التربية 

الوطنية وخرج اللقاء ب اسداء تعليمات لرفع 
التجميد عن منحة األداء التربوي لالستاذة 

المقاطعين لصب النقاط عبر األرضية 
الرقمية والشروع في صبها عاجال، و 

الكشف رسميا عن عدد مناصب الترقية 
المخصصة لمسابقة الترقية للرتب المستحدثة 
رئيس ومكون بعنوان 2022 والمقدرة بأكثر 

من 36الف منصب.
كما تعهد وزير التربية ،تسوية ما تبقى 

من المخلفات المالية المتراكمة قبل نهاية 
شهر ماي الجاري، وعدم إخضاع الترقية 
في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون الى 

إجراءات الحركة التنقلية حيث يحافظ 
أصحابها على مناصبهم االصلية والسهر 

على تسوية كافة المشاكل الوالئية المطروحة 
من طرق "الكنابست" على غرار واليات 

البيض وخنشلة وتيزي وزو ووهران 
وغيرها، مع االلتزام بما ورد في المحاضر 

الثنائية الممضاة بين وزارة التربية ونقابة 
"الكنابست".

: امل�سيلة

الإطاحة بع�سابة خمت�سة يف �سرقة املنازل ببلعايبة

 رفع جتميد منحة املردودية وتخ�سي�ص 36 األف من�سب ترقية

 "الكناب�ست"  ي�ستدعى اليوم  جمعيات 
عامة للأ�ستاذة حول قرارات بلعابد

رفعوا جملة من املطالب لوزارة ال�سكن

 مكتتبو عدل 
2 يهددون بالعودة للحتجاج

جدد مكتتبو عدل 2 أصحاب الملفات المقبولة و أصحاب الطعون برد أو 
دون رد، مطالبتهم لوزارة السكن بضرورة االستجابة لكافة انشغاالتهم.

وأعلن المكتتبون الذين سددو الشطر األول والذين لم يسددو بعد من برنامج 
السكن عدل 2 لسنة 2013 على المستوى الوطني العودة الى الشارع و 

االحتجاج امام مقر وزارة السكن بداية من يوم أمس.
وطالب المحتجون في بيان لهم، بضرورة إستدعاء جميع المكتببين المعنيين 

بدفع الشطر األول وتوضيح طريقة الدفع وتحديد آجالها، مع احترام رقم 
التسلسلي خاصة وان فتح المنصة عرف عدة عراقيل سجلها المكتتبين 

الذين اكدوا تعطلها في كل وقت، داعين الوزارة الوصية لإللتزام بوعود 
المسؤولين و تمكين المكتتبين المتبقين من االستعالم عن ملفاتهم وما يشوبها 

من نقائص لتداركها و تسديد مستحقات سكناتهم.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في قرار إقصاء الكثير من المكتتبين 

أو تجميد الرد عليهم، بسبب معاينة مداخيل أقل من السقف المعتمد للتسجيل 
في هذه الصيغة، حيث ظلت الوكالة طيلة السنوات الماضية )9 سنوات( 

تعتمد على كشوفات رواتب صادرة في 2013 أغلبها منقوصة من مبالغ 
بسيطة وغير مستوفية للشرط المالي الشهري )مثل أصحاب 23 ألف دينار 

وما قاربها أو ما نقص عنها أو زاد عليها بقليل( ولكن اليوم هي تستوفي 
األجر المطلوب، باإلضافة إلى إدراج اصحاب الراتب األقل من 24 ألف 

دينار والذين تم تسوية وضعيتهم و يحوزون على رقم تسلسلي ومسجلين منذ 
2013 لدى الوكالة، مؤكدين ضرورة ادراجهم ضمن الحصة المخصصة 

الصحاب الطعون، السيما وأن البعض منهم حرم من سكن اجتماعي وسكن 
ترقوى مدعم وتعرض لإلقصاء.

ووجه المكتتبون نداء لوزير السكن، للتكفل بالفئة، التي تم اقصاءها دون 
سبب، وهم أصحاب الملفات المفقودة والذين يحوزون على وصل تسليم من 

قبل الوكالة من سنة 2014 و 2015 وتتوفر فيهم كل الشروط، مطالبين 
وكالة عدل بضرورة التكفل بهذه الفئة في اقرب وقت ممكن.

وفي سياق أخر دعا المكتتبين لضرورة االسراع في في تمكينهم من دفع 
الشطر األول وتسهيل عمل المنصة التي شهدت ضغط في عمليات التسجيل 

و واإلرسال و الرد وكذا الكشف عن الواليات، التي تم إطالق فيها استخراج 
أوامر الدفع مع ذكر عدد المكتتبين، مع اعادة النظر في امكانية تحويل ملف 
طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفي، والتي تستوفي كل الشروط. وأدرج 
المكتتبون مطلب األخذ بعين االعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة من التأمين 

اإلجتماعي في 9 سنوات الماضية، والتي تمكنت من تسوية وضعيتها.
ف.م

 أطاح عناصر الشرطة القضائية باألمن
 الحضري الخارجي ببلعايبة التابع ألمن

 دائرة مقرة بأمن والية المسيلة بشبكة
 إجرامية متكونة من ثالثة أشخاص مسبوقين

 قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 19 و29
 سنة، لتورطهم في فعل السرقة من داخل

 مسكن، حسبما أفاد به بيان صادر عن خلية
 اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك

.األمني
 وذكر البيان أن وقائع القضية بدأت على إثر

 بالغ تقدم به الضحية لذات المصالح مفاده
 تعرضه لفعل السرقة من داخل مسكنه، أين

 استهدف الفاعلين مبلغ مالي، مصوغات
 من المعدن األصفر، آالت كهرومنزلية،

 باإلضافة إلى مجموعة من األلبسة واألفرشة
 واألغطية، ليتم تكثيف األبحاث واإلطاحة
 بأفراد هذه الشبكة اإلجرامية المكونة من

 ثالثة أشخاص، مع استرجاع جزء كبير من
 المسروقات بعد عمليات تفتيش لمساكنهم،

 مع حجز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في

 عمليات السرقة، باإلضافة إلى 19 قرصا
.مهلوسا كانت بحوزة أحد المشتبه فيهم

 وباإلستناد إلى ذات المصدر فإنه قد تم تقديم
 المشتبه فيهم الثالثة أمام الجهات القضائية

 المختصة إقليميا ليصدر في حقهم  أمر
 إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة عن

 تهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة
.المقترنة بظروف الليل والكسر والتعدد

حممد. ق
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لـ 07 شوال 1443 ه  
الثقافي

الثقافة  لوزارة  التابعة  الثقافية  المؤسسات  العديد من     أعدت 
و الفنون، برنامجا متنوعا من النشاطات وذلك تزامنا وإحياء 
الذكرى 77 لمجازر 8 ماي 1945، واحدة من أهم المحطات 
الجرائم  بشاعة  على  الشاهدة  و  الجزائر  تاريخ  في  الفاصلة 

االستعمارية.
  وفي هذا اإلطار، سيكون جمهور قاعة أوبرا الجزائر، اليوم 
على موعد مع الفيلم الروائي الطويل »هيليوبوليس« للمخرج 
جعفر قاسم، حسبما أفاد به المركز الجزائري لتطوير السينما، 
حيث يوثق الفيلم لظروف معيشة الجزائريين و لألسباب التي 
ارتكبها  التي  المجازر  و   1945 8 ماي  إلى مظاهرات  أدت 

المعمرون في حق الجزائريين.
ببلدة  دارت  واقعية  أحداث  من  المقتبس  العمل  هذا  يدور    
»هيليوبوليس« بوالية قالمة )شرق الجزائر( في عام 1940 
تأثر  الذي  األراضي  مالك  أحد  »زيناتي«،  شخصية  حول 
باألفكار اإلدماجية و ابنه الطالب الشاب، الذي يتبنى المطالب 

المنادية باستقالل الجزائر.
لجعفر  األول  الطويل  الروائي  الفيلم  هذا  أداء  في  وشارك    
قاسم -ومدته 116 دقيقة- ممثلون جزائريون كعزيز بوكروني 
ممثلين  إلى  باإلضافة  عسول،  وفضيل  رمضاني  ومهدي 

فرنسيين.
  واشتهر جعفر قاسم -وهو أيضا سيناريست ومنتج- بإخراج 
»ناس  غرار  على  الناجحة  والمسلسالت  السيتكوم  من  العديد 
مالح سيتي« )2001( و«جمعي فاميلي« )2008( و«سلطان 
عاشور العاشر« )2015( ، وشارك فيلم » هيليوبوليس »في 
العديد من المهرجانات السينمائية الوطنية والمحلية وكذا الدولية 
السينمائي  األحمر  البحر  لمهرجان  األولى  الدورة  على غرار 

الدولي و الطبعة 22 من مهرجان »سينما الجنوب« بفرنسا.
  من جهة أخرى وإلحياء ذات المناسبة التاريخية التي تعتبر 
نظمت  الجزائري  الكفاح  تاريخ  في  وهامة  حاسمة  محطة 
مؤسسة فنون وثقافة لوالية الجزائر )ما بين 05 و 10 ماي 

شعار  تحت  نشاطات  عدة  يضم  خاصا  برنامجا  الجاري( 
معارض  ضمنها  تنسى«  ال  ذاكرة  ضحى  شعب  ماي   08«
 ،1945 ماي   8 مجازر  حول  األرشيفية  والوثائق  للصور 
بمساهمة مركز المحفوظات الوطنية، والمركز الوطني للوثائق 
والصحافة والصورة واألعالم عبر كل من قاعة ابن خلدون و 

المركز الثقافي مصطفى كاتب.
  كما سيتم تنظيم محاضرة من تقديم الباحث أوبترون منتصر 
تضم   معارض  جانب  إلى   1945 ماي   08 مجازر  حول 
والمجالت  للكتب  معرض  و  الحدث  حول  وذ صور  مقاالت 

التاريخية وذلك على مستوى فضاء النشاطات الثقافية آغا.

  تمكن  فيلم  “ من أجل زيكو 
”من الدخول إلى قائمة األعمال 

األعلى مشاهدة عبر منصة 
شاهد، حيث احتل المركز 

األول بعد طرحه بأيام قليلة . 
  واحتل فيلم من أجل زيكو 

المركز األول ، بينما جاء في 
المركز الثاني مسلسل بطلوع 
الروح، والذي تقوم ببطولته 

مني شلبي أيضاً .
  و يعد فيلم من أجل زيكو، 
بطولة الفنانين كريم محمود 

عبد العزيز، منة شلبي، 
محمد محمود، محمود حافظ، 
ومن تأليف مصطفى حمدي، 

وإخراج بيتر ميمي ، ومن 
المقرر طرحة في دور 

العرض السينمائي يوم 5 يناير 
الحالي .

  وكانت األغنية الدعائية لفيلم 
من أجل زيكو، و التي حملت 
اسم  الغزالة رايقة  من غناء 

كريم محمود عبد العزيز 
ومحمد أسامة، ولحن إيهاب 

عبد الواحد وكلمات منة القيعى 
ومن توزيع أحمد طارق، قد 

حققت نجاحاً كبيراً .
  وكان قد احتفل كريم محمود 
عبد العزيز، بوصول  أغنية 
» الغزالة رايقة »، من فيلم 

من أجل زيكو إلى 120 
مليون مشاهدة ، عبر حسابه 

الشخصي بموقع التواصل 
االجتماعي »أنستغرام«، 
وكتب كريم محمود عبد 

العزيز » ١٢٠ مليون مشاهدة 
في شهر شكراً ليكم كلكم إنها 

عجبتكم«.
  ومن ناحية أخرى يعرض 
للفنانة منة شلبي عبر منصة 
شاهد VIP ، مسلسل بطلوع 

الروح والذي يشاركها في 
بطولته عدد من الفنانين 

المصريين والعرب أبرزهم 
محمد حاتم وأحمد صالح 

السعدني والهام شاهين ومن 
إخراج كاملة أبو ذكري ومن 

تأليف محمد هشام عبية.
 .. و اإلنس والنمس يتصدر 
األعلى مشاهدة عبر نتفلكس

   تصدر فيلم اإلنس والنمس 
قائمة األعلى مشاهدة عبر 
موقع نتفلكس، بعد طرحه 

ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 
حيث احتل فيلم اإلنس 

والنمس  المرتبة األولى من 
أصل 10 مراكز تضمهم 

القائمة، كما تواجد في القائمة 
أيضا فيلم بشتري راجل من 

بطولة نيللي كريم .
  ويدور أحداث فيلم اإلنس 
والنمس في إطار كوميدي، 

ويشارك في بطولته مع 
الفنان محمد هنيدي، منة 

شلبي، صابرين، عمرو عبد 
الجليل، بيومي فؤاد، عارفة 
عبد الرسول، محمود حافظ، 
دنيا ماهر، شريف دسوقي، 
باإلضافة إلى مشاركة عدد 

من الفنانين كضيوف شرف، 
والفيلم قصة وإخراج شريف 

عرفة، وسيناريو وحوار 
شريف عرفة وكريم حسن 

بشير.

احتفاال بالذكرى 77 ملجازر 8 ماي 1945 عرب الوطن

 برنامج متن�ع بامل�ؤ�س�سات الثقافية
عرب من�شة �شاهد

فيلم » من اأجل زيك�ّ« 
يدخل قائمة الأعمال 

الأعلى م�ساهدة 

» �سب�ساق ماريكان« يت�ج مبهرجان الرقمي 
للفيلم الق�سري بعنابة

البوابة    لمهرجان  الكبرى  بالجائزة  بليدي  آمال  ماريكان«  للمخرجة  القصير » شبشاق  الجزائري  الفيلم  توج 
الرقمية للفيلم القصير الدولي في طبعته 24  لشهر أبريل 2022، حسبما ورد في بيان لخلية االتصال لذات 

المهرجان .
وتعود المخرجة من خالل هذا الفيلم القصير بالذاكرة إلى األحداث األليمة للعشرية السوداء، و ذلك بقصة طفلة   

بريئة تهوى لعبة » شبشاق ماريكان« وهي لعبة تقليدية قديمة ترمز إلى براءة األطفال، حسبما ذكره البيان.
وفي ظل بشاعة و آالم أحداث تلك الفترة ودعت الطفلة البريئة فجأة طفولتها لتحل محلها معاناة من واقع أليم   

يذكر هذا الفيلم خالل مدة عرض 26 دقيقة على جوانب منها .
وشهدت الطبعة 24 من هذا المهرجان الذي تجري فعالياته على الشبكة العنكبوتية للشهر 24 على التوالي،   

منذ انطالقه كتظاهرة ثقافية سينمائية رقمية تنافس 80 فيلما قصيرا يمثلون 34 دولة من مختلف أنحاء العالم، 
حسبما أوضحه ذات البيان .

وعادت جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير في هذه الطبعة لفيلم »هارت بيتينغ » للمخرج أليخندرا دياز ايصول   
من الميكسيك، و جائزة أحسن فيلم تحريكي للفيلم »جائيا » للمخرجين اسيار ليال مارتيناز و بيراز شينوس 

الالنا من إسبانيا.
كما تقاسم جائزة لجنة التحكيم الفيلمان اإلسبانيان على التوالي » فيرانو« النابال دياز و »دونيز« جيالرمو و   

كارلوس بسيار و قارزون، من جهة أخرى جائزة أحسن إخراج كل من الفيلم البرازيلي » زاوية الطفل » لزاح 
نيافا و » الكاف » لدانييل ليون مادراس من إسبانيا.

  لإلشارة، فإن إدارة المهرجان خصصت بمناسبة تزامن اإلعالن عن التتويجات الخاصة بالطبعة 24 من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي مع عيد الفطر 
المبارك تخصيص انخراط مجاني لمدة شهر كامل لفائدة هواة الفن السابع في المنصة الرقمية العالمية »وي شورت » لتمكينهم من مشاهدة أفالم قصيرة لمخرجين من 

مختلف أنحاء العالم معروضة بالمنصة، حسبما تمت اإلشارة إليه.

مبنا�سبة اليوم العاملي للرتاث الإفريقي

اإلقاء حما�سرة بعن�ان »امل�روث الثقايف غري 
املادي الأفريقي واتفاقية 2003

   ألقى مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ الدكتور سليمان حاشي، نهاية األسبوع، بالجزائر العاصمة محاضرة بعنوان 
»الموروث الثقافي غير المادي األفريقي واتفاقية 2003 »  بمناسبة اليوم العالمي للتراث اإلفريقي.

  وقبل إلقاء المحاضرة التي نظمت بقاعة المحاضرات بقصر الثقافة مفدي زكريا تال السيد محمد سيدي موسى ممثل وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي كلمة الوزيرة 
االفتتاحية، التي أكدت منذ البداية على أهمية التراث الثقافي للجزائر في تشكيل وبناء هويتها.

  كما ذكرت وزيرة الثقافة والفنون في رسالتها إلى المكانة »الطالئعية« التي تحتلها الجزائر ضمن المؤسسات الدولية الكبرى على غرار منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( واالتحاد األفريقي في »إعداد ودعم االتفاقيات الثقافية الكبرى«.

  و عليه، فإن »الدور المحوري« للمركز اإلقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي ألفريقيا ومقره في الجزائر العاصمة في تطبيق نصوص اتفاقية اليونسكو لعام 
2003، المتعلقة بتثمين وصون وترقية التراث الثقافي غير المادي إلفريقيا.

  من جانبه، عرج مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ الدكتور سليمان على اتفاقية اليونسكو لعام 1972، بشأن حماية 
التراث الثقافي والطبيعي العالمي، مذكرا باتفاقية عام 2003 حول صون التراث الثقافي غير المادي.

  ويضيف المتحدث أن إفريقيا سجلت في قائمة التراث العالمي للبشرية »ما يقرب من 90 عنصرا فقط من أصل 600 و أكثر تم تسجيلها في جميع أنحاء العالم وهو 
عدد »غير كافي جدا«داعيا إلى« الحاجة إلى تغيير«، من خالل تنفيذ »خبرة خاضعة للنظرة األكاديمية للعلوم اإلنسانية والتراث الذي تمتلكه الجزائر ويمكن أن تعرضها 

على بلدان أخرى في القارة لتمكينها من إظهار« اختالفها »من خالل تراثها وكذا تثمينها«.
  وقدم الدكتور سليمان حاشي بعض األمثلة على العناصر التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي المشترك بين عدة دول والمسجل في التراث العالمي بفضل الجزائر مثل 

»إمزاد« و »الكسكس« المسجالن باسم العديد من البلدان األفريقية.
  ونظمت هذه المحاضرة حول »التراث الثقافي األفريقي غير المادي و اتفاقية عام 2003 »، في إطار شهر التراث الذي يحتفل به كل سنة من 18 أبريل إلى 18 ماي 

و وضع في عام2022 تحت شعار » تراثنا الالمادي، هوية وأصالة ».



لف�صح ما يرتكبه املغرب بالأرا�صي ال�صحراوية املحتلة من انتهاكات

املت�ضامنة الأمريكية مع عائلة خيا روث 

ماكدونو تخو�ض اإ�ضرابا عن الطعام
   

شرعت روث ماكدونو، المتضامنة األمريكية مع عائلة أهل الناشطة 
الصحراوية سلطانة سيد براهيم خيا، يوم األربعاء الفارط، بمدينة بوجدور 

المحتلة، في إضراب عن الطعام من أجل مؤازرة ودعم خيا وعائلتها 
وجميع أفراد الشعب الصحراوي، وللفت االنتباه إلى ما يرتكبه المغرب 

باألراضي الصحراوية المحتلة من انتهاكات وجرائم بحق الصحراويين، 
حسبما ذكرت وكالة األنباء الصحراوية )واص(.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن فريق العمل من أجل متابعة معركة 
سلطانة خيا وعائلتها، جاء فيه أنه “منذ 19 نوفمبر 2020، والحكومة 

المغربية تحتجز الناشطة الحقوقية سلطانة خايا وشقيقتها الواعرة ووالدتيهما 
امينتو في منزلهن بمدينة بوجدور المحتلة، وخالل هذه المدة قامت القوات 
المغربية باقتحام منزل عائلة أهل خيا ودخوله، وبربط يدي الوالدة المسنة 
امينتو خلف ظهرها بشرائط بالستيكية وإجبارها على مشاهدة اغتصاب 

بناتها وتدمير جميع األثاث تقريبا، وقطع األسالك الكهربائية وقطع المياه 
وتسميم خزان المياه األرضي، وتعذيب األسرة وضربها عدة مرات، وحقن 

سلطانة بمواد مجهولة، ومنع دخولها وخروجها من المنزل بالقوة”.
وأضاف البيان، أن “المتضامنين األمريكيين يؤكدون أن سلطانة سيد 

إبراهيم خيا ناشطة سالم صحراوية غير عنيفة وأن مطالبها الحالية لقوات 
االحتالل المغربية بسيطة وأهمها، وقف عمليات االغتصاب بحقها وإنهاء 
حصار منزلها والسماح لمنظمة حقوقية دولية مستقلة غير حزبية بدخول 

المنزل للتحقيق واإلبالغ عما حدث من انتهاكات”.
وأشار إلى أن “روث ماكدونو، شرعت في هذا اإلضراب عن الطعام، تضامنا 

مع عائلة أهل خيا والشعب الصحراوي”.لإلشارة، يتواجد بمنزل أهل خيا 
مجموعة من المتضامنين من بينهم روث ماكدونو، وذلك من أجل المساهمة 

في كسر الحصار المضروب على منزل العائلة منذ 19 نوفمبر 2020.
نحو تكوين جبهة موحدة وقوية ملكافحة الف�صاد والر�صوة

تف�ضي الف�ضاد ال�ضيا�ضي باملغرب ي�ضعل 

غ�ضب احلقوقيني واملجتمع املدين
   

تخشى أطراف حقوقية من تداعيات تصريحات وزير العدل المغربي عبد 
الطيف وهبي عزمه “تحصين المفسدين وناهبي المال العام” بعد ان اعلن عن 
نيته تقنين منع الجمعيات برفع شكاوى ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين 
لجرائم نهب المال العام, األمر الذي اعتبر “حماية للفساد والمفسدين, وخرقا 

لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي”.
ويريد وزير العدل المغربي, أن يحدث تعديال في قانون “المسطرة 

الجنائية”, ينص على أن وزير الداخلية هو من له الصالحية في وضع 
شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختالس المال العام, وليس الجمعيات.

وأمام هذه الخطوة التي وصفت بالنادرة عبر التاريخ - أن يقوم وزير للعدل 
باإلعالن عن نيته “تحصين المفسدين وناهبي المال العام” - اشتعل الغضب 

في أوساط الشعب المغربي, من حقوقيين ومجتمع مدني, خاصة كونها 
تتنافى والتطلع لتوطيد النزاهة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وللتصدي النزالقات الوزير المغربي التي وصفت ب”الخطيرة”, ولفضح 
توجهاته المنتهكة للمواثيق الدولية الخاصة بمكافحة الفساد ومن أجل 

ضمان حق المجتمع المدني في المساءلة وممارسة المراقبة المدنية ضد 
ناهبي المال العام وخيرات البالد, نظمت تنظيمات سياسية ونقابية مناهضة 

للفساد وللرشوة ونهب المال العام, وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل 
بالعاصمة الرباط، أمس, دعت لها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وفي بيان لها بهذا الخصوص, اعتبرت الجمعية المغربية تصريحات 
الوزير وهبي “مؤشرا من المؤشرات التي تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية 

لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة 
العامة, والتي تنضاف إلى التراجع عن تجريم اإلثراء غير المشروع”.

ونبهت إلى “خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية 
في الحسابات السياسية الضيقة من خالل دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات 

الفساد ونهب المال العام إلى القضاء, وهو ما سينجر عليها اتهامات 
بخصوص حيادها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات, فضال عن 

كون ذلك يشكل تحجيما وتدخال سافرا في مهام و أدوار السلطة القضائية 
الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقالليها”.

من جانبه دعا االتحاد المغربي للشغل أعضاءه بالرباط إلى المشاركة في 
هذا االحتجاج, كما وجه المكتب السياسي للحزب االشتراكي الموحد دعوة 
إلى المشاركة في الوقفة, وأكد دعمه “للنضاالت الشعبية من أجل الحرية 

والكرامة والعدالة االجتماعية”.
وبدورها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان, تلك التصريحات, 
معتبرة إياها “مقدمة لحماية المفسدين والفساد, والتستر على حجم الفساد 

المسترشي بالبالد”. وفي منشور لع على صفحته عبر موقع التواصل 
االجتماعي “فايسبوك”, شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, 

محمد الغلوسي, على ضرورة “تعزيز وتوسيع جبهة مناهضة الفساد 
ونهب المال العام لمواجهة كل المحاوالت الرامية إلى إدامة واقع الفساد 

والتفاوت المجالي واالجتماعي”. كما أكد الغلوسي, على ضرورة أن تكون 
هذه الجبهة “موحدة وقوية لمكافحة الفساد والرشوة والريع, ورفض توفير 
أي حماية للمفسدين ولصوص المال العام والمطالبة بتجريم اإلثراء غير 

المشروع وربط المسوؤلية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون”.
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دولي

الوكالت

وشدد المشاركون الصحراويون في المنتدى 
الذي اختتم أشغاله بالعاصمة المكسيكية, 
مكسيكو سيتي, الجمعة, على “ضرورة 
المساهمة في دعم تسوية عاجلة وعادلة 
ونهائية لقضية الصحراء الغربية وفق 

مقتضيات الشرعية الدولية”, ودعوا الى 
“دخول طرفي النزاع: جبهة البوليساريو 

والمغرب في مفاوضات مباشرة تحت رعاية 
األمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من 

ممارسة حقه في تقرير المصير”.
وأدان المشاركون في أشغال ورشة المنتدى 

المشترك “التطبيع األعمى )مع الكيان 
الصهيوني( وتباعته الخطيرة على القضية 

الفلسطينية واالستقرار بالمنطقة”, كما عبروا 
عن رفضهم لكل أشكال العنف واالضطهاد 

والظلم والفساد, و دعوا الى تنسيق عمل 
الهيئات والمنظمات وتوحيد الجهود والعمل 
على تحقيق العدالة و االستقرار والسالم في 

المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها.
وشهد المنتدى مداخالت لمسؤول العالقات 

الخارجية واالتصال باتحاد عمال الساقية 
الحمراء ووادي الذهب المامي أعبيدي 

واألمين العام التحاد الصحفيين والكتاب 
واألدباء الصحراويين نفعي أحمد محمد 
ولعروصي عبد هللا عضو جمعية أولياء 

المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين 
.Afapradesa

كما شارك الوفد الصحراوي في عدة ورشات 
اهتمت بقضايا المرأة وحقوق اإلنسان 

والسالم وفض النزاعات وغيرها، و كانت 

له عدة لقاءات مع المشاركين من مختلف 
الجنسيات وهيئات المجتمع المدني المشاركة, 
حسب )وأص(. وسمح المعرض الصحراوي 

الذي نظم في واجهة قصر /مينييرا/ وسط 
العاصمة المكسيكية, للمشاركين في المنتدى 
بمعاينة جانبا من أوجه معاناة وكفاح الشعب 

الصحراوي العادل من أجل الحرية و 
االستقالل, يضيف المصدر ذاته.

وتصدرت القضية الصحراوية وكفاح شعبها 
العادل أشغال طبعة المنتدى االجتماعي 

العالمي 2022 بالمكسيك التي استغرقت 
طيلة أسبوع وشهدت تنظيم محاضرات 
وورشات نقاش و معرض حول مراحل 
الكفاح وأوجه المقاومة الصحراوية.وأكد 

المشاركون في المنتدى االجتماعي العالمي, 
على عدالة كفاح الشعب الصحراوي, مشيدين 

بصبره و نضاله من أجل نيل استقالله, 
وطالبوا المجتمع الدولي بإحقاق الشرعية 

واالنتصار لمواثيقها من خالل تمكين 
الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.

خالل اجتماع للمنتدى الجتماعي العاملي 2022 يف املك�صيك 

دعوة اإىل ايجاد ت�ضوية نهائية للنزاع  يف ال�ضحراء الغربية
دعا املنتدى الجتماعي العاملي 2022 يف املك�صيك، اإىل �صرورة اإيجاد ت�صوية نهائية 

للنزاع يف ال�صحراء الغربية، وفق مقت�صيات ال�صرعية الدولية و حتت رعاية الأمم 

املتحدة، ح�صبما ذكرت وكالة الأنباء ال�صحراوية.

استمع المشاركون في المنتدى االجتماعي العالمي الجاري بالعاصمة 
المكسيكية مكسيكو سيتي, إلى عروض وبيانات حول التاريخ الدامي 
لالحتالل المغربي بالصحراء الغربية وفظاعة جرائمه اليومية بحق 

المدنيين الصحراويين العزل وفصول نهبه للموارد االقتصادية بتواطؤ 
من بعض القوى الدولية, في خرق فاضح للقانون والشرعية الدوليين.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية )واص(, أن المشاركين في ورشة 

“حقوق اإلنسان والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة” يوم 
الخميس الفارط, وضعوا في صورة الوقائع الدامية المسجلة باألراضي 

الصحراوية المحتلة, وذلك من خالل محاضرة قدمها عضو جمعية 
أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين, لعروصي عبد هللا 

بابيت, تضمنت سيال من المعلومات والمعطيات التي “تكشف فداحة 
ما يقترفه االحتالل المغربي من اعتداءات وعنف ممنهج ومضايقات 

واعتقاالت وحتى التصفية الجسدية للمناضلين الصحراويين, في 
محاولة إلجهاض المقاومة, وذلك بالموازاة مع سرقته ونهبه للثروات 

الطبيعية الصحراوية وتوريط شركات عالمية تحت طائل المصالح 
على حساب الحق والقانون”.

وتطرقت المحاضرة أيضا, وفقا لذات المصدر, إلى “تداعيات الحرب 
الحالية إنسانيا وحقوقيا وما تخلفه من حالة نزوح وحصار وتضييق 
للحريات, وحمالت االعتقال في أوساط الشباب وتكرر االعتداءات, 
خاصة ضد النساء, كحالة سلطانة خيا وعائلتها, والمشاهد المألوفة 
بأسف لتدخل قوات االحتالل األمنية بهمجية ضد رفيقاتها بالمدن 

المحتلة”.
وفي هذا اإلطار, قال عضو جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين 

السياسيين الصحراويين: “إن تضييق الحريات وحالة الحصار وخنق 
المنطقة وغلقها في وجه أي محاولة تسعى كشف الحقيقة, هي بعض 

تجليات سياسة االحتالل المغربي في الصحراء الغربية, إذ على 
الصحراويين الذين يعبرون عن رأيهم أن يستعدوا مسبقا لمجابهة 

األسوأ, مستحضرا تاريخا مغربيا داميا في الصحراء الغربية وما خلفه 
من ضحايا و مفقودين ومختفين قسريا ومعتقلين ومشردين ومالحقين”.

ونوه عبد هللا بابيت, ب”جهود هيئات حقوق اإلنسان والمنظمات 
الدولية وعمل الجمعيات الصحراوية في توثيق والمرافعة والتقرير 

عن الحالة الحقوقية المتردية في الصحراء الغربية في ظل غياب أي 
دور أممي على الرغم من وجود البعثة األممية /المينورسو/ التي تعد 

الوحيدة عبر العالم من البعثات األممية التي ال تضطلع بمسألة حقوق 
اإلنسان”.

وانتقد المحاضر, حجم المغالطات والتضليالت المغربية التي لطالما 
صاحبت االعتداءات والجرائم والخروقات في حقب زمنية مختلفة 

وتستمر إلى اليوم, متطرقا لما يطبع التعامل المغربي الفج مع قضايا 
اعتقال ثالثة وأربعين أسيرا مدنيا صحراويا مدنيا يقبعون بصفة غير 

شرعية بسجون االحتالل ويقضون مددا عقابية انتقامية دون وجه حق. 
وتصدرت القضية الصحراوية وكفاح شعبها العادل حدث افتتاح طبعة 

المنتدى االجتماعي العالمي 2022 الذي يختتم اشغاله أول أمس، فعلى 
مدار أسبوع كامل كانت القضية الصحراوية, حاضرة خالل نشاطات 
المنتدى عبر محاضرات وورشات نقاش وعبر معرض حول مراحل 

الكفاح وأوجه المقاومة الصحراوية.
وأكد المشاركون في المنتدى االجتماعي العالمي, على عدالة كفاح 

الشعب الصحراوي, منوهين بصبره وتطلعه لجهود السالم على مدار 
ثالثين عاما, وطالبوا المجتمع الدولي بإحقاق الشرعية واالنتصار 
لمواثيقها من خالل تمكينه من حقه في تقرير المصير. وحدث هذا 
العام الذي تزامنت محطة افتتاحه مع اليوم العالمي للشغل )الفاتح 

مايو(, شهد مظاهرة حاشدة للمشاركين من مختلف بلدان العالم 
وممثلين عن المنظمات والهيئات األعضاء بالهيئة جابت الشوارع 

الرئيسية للعاصمة المكسيكية.
ورفع المشاركون شعارات تنوعت بين “عالم آخر ممكن, تحقيق 

العدالة والحرية والمساواة وإعالء قيم وحقوق اإلنسان ونصرة 
القضايا العادلة كالقضيتين الصحراوية والفلسطينية” اللتين حظيتا 
بتعاطف الحضور . التظاهرة التي انطلقت من ساحة الجمهورية 

من أمام رمز “المونومينتو آالريبولوسيون” إلى غاية ساحة “سانتو 
دومينغو”, ردد خاللها ممثلو هيئات المجتمع المدني عن الجمهورية 
الصحراوية شعارات تطالب بجالء االحتالل المغربي وإنهاء معاناة 

الشعب الصحراوي عبر تطبيق العدالة الدولية ومواثيقها, وحماية 
الصحراويين العزل باألراضي المحتلة ووضع حد نهائي للنهب 

المغربي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية بتواطؤ دولي فاضح. 
وكان لجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بالمكسيك, مساهمة قوية في 
حدث االفتتاح, حيث أكدت على تعزيز جهود المرافعة ومرافقة الشعب 

الصحراوي في نضاله العادل من أجل الحرية واالستقالل.

املنتدى الجتماعي العاملي باملك�صيك يف�صح ممار�صات نظام املخزن

عر�ض للتاريخ املغربي الدامي يف ال�ضحراء الغربية

أكدت رئيسة لجنة الصداقة المكسيكية-
الصحراوية مارغاريتا غارسيا, دعم 

مجلس النواب المكسيكي لنضال الشعب 
الصحراوي العادل وكفاحه من أجل 
تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية 

واالستقالل.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية )واص( 

يوم الخميس الفارط, أن مارغاريتا 
غارسيا, جددت - خالل لقاء جمعها 

بوفد عمالي صحراوي بمقر البرلمان 
المكسيكي, على هامش مشاركته في 

المنتدى االجتماعي العالمي الذي تحتضنه 
العاصمة المكسيكية هذه األيام - دعم 
النواب المكسيكيين الخمسمائة لنضال 

الشعب الصحراوي العادل وكفاحه من 
أجل الحرية واالستقالل.كما أكدت مواقف 
المرافقة والمساندة للجمهورية الصحراوية 

وكفاح شعبها من أجل الحرية والسالم, 
مبرزة موقف حزبها )حزب العمل( 

ودعمه الدائم لنضال الشعب الصحراوي 
في كافة المجاالت.

جمل�س النواب املك�صيكي يوؤيد ن�صال ال�صحراويني من اأجل احلرية 

الق�ضية ال�ضحراوية حتظى بدعم قوي من دولة املك�ضيك



الأمم املتحدة تدعو لوقف عمليات 
الهدم والإخالء بفل�سطني

دعا منسق األمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق األوسط تور وينسالند سلطات 
االحتالل الصهيوني إلى وقف عمليات الهدم واإلخالء في فلسطين المحتلة.

من جانبها، حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية 
المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض االحتالل االلتماسات 
ضد أوامر إخالء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن تصل إلى مستوى النقل 

القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت: إنه« نظًرا الستنفاد جميع سبل االنتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع 

اآلن غير محمّي ومعّرًضا لخطر النزوح الوشيك«. وجدَّدت دعوة األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى االحتالل من أجل وقف عمليات الهدم 

واإلخالء في األرض الفلسطينية المحتلة، تماشًيا مع التزاماته بموجب القانون الدولي.

خطوات متقدمة يف مواجهة االحتالل وم�ستوطنيه

املرابطون يك�سرون منحنى خمططات الحتالل بالأق�سى
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فلسطين

وأضاف كنعان في تصريحات لوكالة 
»بترا« أمس، أن حدة االقتحامات 

الممنهجة للمسجد االقصى المبارك/ 
الحرم القدسي الشريف، تزداد حدتها 

بذريعة كاذبة هي إقامة الطقوس التلمودية 
المرتبطة بالهيكل المزعوم، الذي اثبتت 

الدراسات االثرية بما فيها الغربية 
والصهيونية عدم وجود أي أثر حقيقي له، 
ولكن هذه الرواية الصهيونية المضللة هي 
لباس ديني هدفه خدمة المصالح السياسية 
االستيطانية التي تسعى نحو تهويد مدينة 

القدس وتهجير أهلها األصليين ومحو 
هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية 
وتحويل مدينة السالم والحرية الدينية 

إلى مدينة لالستيطان وعاصمة مزعومة 
إلسرائيل.

وقال إن ما يجري من وقائع خطيرة في 
المسجد األقصى خاصة ومدينة القدس 

بشكل عام، والتي يمارسها المستوطنون 
وتحت حماية وموافقة السلطات الصهيونية 

يؤكد للعالم ومنظماته الشرعية وبالرغم 
من التحذيرات الدولية منها، أنهم أمام 
مستعمرة ابرتهايد كما أشارت منظمة 

العفو الدولية في تقريرها أخيرا، تُديرها 
عملياً وتنشط في التحكم بسياستها منظمات 

وجماعات الهيكل ومن يؤيدها من 
المستوطنين، األمر الذي يجعل الحكومة 
الصهيونية في مسار سياسي معقد يدفع 

بالمنطقة نحو التأزيم والقلق، ويجعل 
من السالم واألمن شعارا صهيونيا فقط، 

ال يمكن له أن يتحقق في اطار التوسع 
االستيطاني وتشريع القوانين العنصرية 
واتخاذ اإلجراءات االستفزازية لمشاعر 
ملياري مسلم وإلى جانبهم المليارات من 
المسيحيين الذي يُضيق عليهم االحتالل 
الصهيوني عند زيارتهم لمقدساتهم في 

القدس وفلسطين.
وأضاف كنعان إن اللجنة الملكية لشؤون 

القدس وأمام هذا التصعيد واالنتهاك 
الصهيوني المستمر ضد أهلنا في القدس 
ومقدساتنا )االسالمية والمسيحية( خاصة 
المسجد االقصى المبارك واالستمرار في 

بناء واقامة المشروعات االستيطانية، تؤكد 
أن الصمت العالمي المؤلم أمام عدم تطبيق 

الكيان الصهيوني لقرارات الشرعية 
الدولية وتعهداته، يجعل االحتالل يتمادى 

ويزيد من جرائمه ضد أهلنا المدنيين 
العزل في فلسطين والقدس، ويهدد مباشرة 

الوضع التاريخي القائم الذي هو الضمانة 
التاريخية المتعارف والمتوافق عليها 

إلدارة األوضاع في المدينة األقصى، 
والتي ما تزال تحافظ عليها وتعززها 

الوصاية الهاشمية التاريخية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.
وأكدت اللجنة موقف الملك عبد هللا الثاني 

الثابت والراسخ الداعي للسالم وحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

واقامة دولته على ارضه التاريخية المحتلة 
على حدود عام 1967م وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة أن على الكيان الصهيوني 

إدراك أن ما يجري اليوم من اعتداءات ال 
يمكن أن يجلب لها السالم واألمن المزعوم 

من قبله، وعليها أن تتيقن بأن الموقف 
الفلسطيني والعربي واالسالمي سيتوحد 
أمام الخطر االحتاللي الذي يتعرض له 
المسجد االقصى ومقدساتهم اإلسالمية 
والمسيحية وسيكون أمامهم خيار واحد 

هو الدفاع والنضال عن دينهم وتاريخهم 
وحقوقهم، ولن يبقى من يؤيد االحتالل 

ويدعمه قوياً لألبد أمام االستنكار والتذمر 
العالمي من سياسة الكيل بمكيالين.

وأكد أن العالم ومنظماته مطالبون بسرعة 
الضغط على الكيان الصهيوني والسعي 
جديا وفوراً إلى معاقبته واتخاذ كل ما 

يلزم من إجراءات رادعة ضدها، أسوة 
بما يتخذ ضد الدول التي تخالف الشرعية 

الدولية.

اأمني عام اللجنة امللكية االأردنية ل�سوؤون القد�س ي�سدد

اقتحامات الأق�سى �سيا�سة ابرتهايد مرفو�سة اخالقيًا وقانونيًا
قال اأمني عام اللجنة امللكية االأردنية ل�سوؤون القد�س عبد اهلل كنعان، اإن االحتالل ال�سهيوين يوا�سل عرب جميع موؤ�س�ساته اال�ستعمارية جرائم حرب و�سيا�سة ف�سل عن�سري 

»ابرتهايد« يومية �سد ال�سعب الفل�سطيني، والقد�س املحتلة، تطال املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية.

حقق المرابطون في المسجد األقصى خطوات متقدمة 
في مواجهة االحتالل ومستوطنيه المقتحمين لباحات 

المسجد المبارك، وال يتركون موطئ قدم في مقارعة 
االحتالل بالصالة والرباط والتحدي بالنفس العالي.

ذاك المشهد قابله تراجع غير معهود لالحتالل 
ومغتصبيه؛ في تجنٍب واضٍح منهم لالنجرار نحو 

المواجهة الواسعة، حيث شهدت عملية االقتحام 
تراجعاً واضحاً في أعداد المغتصبين المشاركين، 

وتراجعا لعملية رفع األعالم التي كانت العام 
الماضي سبباً في إشعال فتيل المواجهة الشاملة مع 

المقاومة في غزة.
ورغم محاوالت االحتالل المتقدمة لتقسيم المسجد 

األقصى زمانيًّا ومكانيًّا، إال أّن طبيعة األحداث هذا 
اليوم لم تخرج عن إطارها الطبيعي المعروف، حيث 
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية، أّن ما جرى في المسجد األقصى اليوم يؤكد 
أن المعركة ليست مرهونة بحدث، بل هي مفتوحة 

وممتدة زمانيًّا ومكانيًّا على أرض فلسطين، وأن لكل 

واقعة أدواتها ووسائلها التي نستخدمها لصد العدوان 
وحماية الهوية.

وقال هنية: إّن »هدفنا الراهن هو إفشال التقسيم 
الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك من 

االحتالل اإلسرائيلي، وشعبنا الفلسطيني قادر على 
ذلك، والمرابطة التي يحييها شعبنا في األقصى 

وبإسناد المقاومة هي تعبير ممهور بالتحدي 
والشجاعة على طريق التغيير الجوهري والمصيري 
بإذن هللا الذي سيفضي إلى زوال المحتل عن قدسنا 

وأرضنا«.
وأبرق رئيس المكتب السياسي لحماس بالتحية 

لكل الذين رابطوا في المسجد األقصى من 
الرجال والنساء، ويرسخون في صلواتهم 

وتكبيراتهم إسالمية المكان الذي سيظل شاهًدا 
على أعظم معجزة في التاريخ اإلسالمي، 

مؤّكداً »إننا سنظل نواجه على أكثر من جبهة، 
ولن يستسلم شعبنا، بل سيسجل المزيد من 

االنتصارات على طريق االنتصار الكبير«.

من ناحيته؛ أّكد الباحث الفلسطيني أيمن الرفاتي، 
أّن غزة كانت حاضرة في مشهد القدس بقوة، 

مضيفاً: »لوال تهديداتها لتم تقسيم المسجد 
األقصى وذبح القرابين ومرور مسيرة اإلعالم 

وغيره«.
ويعتقد الرفاتي، أّن غزة كسرت المنحنى 

التصاعدي لمخططات تقسيم المسجد األقصى، 
وأعادت قضية االقتحامات مشكلًة لدى االحتالل، 
وأحيت هذه المشكلة لدى الفلسطينيين بعد سنوات 

من اعتقاد بعض الناس أنها عادت أمرا عاديًّا.
وأضاف: »أمام الخوف من توتر األوضاع سعى 
االحتالل لتجنب االشتباك مع الشبان الفلسطينيين 
كي ال يكون هناك إسالة للدماء؛ ما يؤدي لمزيد 

من التوتر، خشية من ردة فعل المقاومة، في حين 
حيّد جنود االحتالل المستوطنين عن أي ممارسات 

استفزازية خالل االقتحام وخاصة رفع األعالم 
داخل المسجد األقصى، حيث عمدت إلى سحب 

األعالم من المستوطنين الذين حاولوا رفعها داخل 

الحرم«.
بدوره؛ وصف الباحث عماد أبو عواد، ما جرى في 

األقصى، بعملية دفاع فلسطيني متقدم عن المسجد 
األقصى رغم حالة األلم الكبير.

وأضاف: »مثل هذه االقتحامات كانت تمر خالل 
السنوات العشر األخيرة دون وجود الكثير من 

المعيقات بالنسبة للمسـتوطنين«، مبيناً أّن التراجع 
والتردد كان واضحاً اليوم؛ حيث إّن مجموعات 

ا،  المغتصبين الصهاينة المقتحمة كانت صغيرة جّدً
رغم المطالبات الكبيرة من المستـوطنين أن تكون 

المجموعات كبيرة.
وبيّن أبو عواد أّن كل ما جرى في األقصى يؤكد 

مخاوف حكومة االحتالل من تفجر األوضاع، وتشير 
األحداث إلى تراجع »إسرائيلي« كبير أمام تهديدات 

المقاومة من جهة وصمود المرابطين من جهة 
أخرى. وأكد الباحث الفلسطيني أن من أسباب التقدم 

في الدفاع عن األقصى، ما تقوم به المقاومة من 
تثبيت لمعادلٍة محوُرها القدس والمسجد األقصى.

الوكاالت

قالت اإنها لن تفلح يف زعزعة ال�سعب الفل�سطيني

»حما�س«: هدم منازل املقاومني جرمية �سهيونية جبانة
قالت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية )حماس( أمس، إن هدم االحتالل منزل األسير عمر جرادات 

فجر أمس، عمل إرهابي جبان. جاء ذلك على لسان القيادي فيها عبد الحكيم حنيني في تصريح إعالمي، 
مؤكًدا أن هدم المنازل جريمة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسه االحتالل بحق الشعب 

الفلسطيني.
وشدد حنيني على أن جرائم العقاب الجماعي وهدم منازل المقاومين لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا 

بحقه في أرضه ومقاومته. وتابع أنه »كلما زاد االحتالل في بطشه وعدوانه يزداد شعبنا إصراًرا على 
مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن نفسه بكل الوسائل، حتى التحرير والعودة«.

وصباح أمس، فجرت قوات االحتالل الصهيوني، منزل األسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية 
غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة مشاركته في عملية »حومش« قبل أشهر.

وأفاد وسائل إعالم فلسطينية، بأن قوات معززة من جيش االحتالل اقتحمت البلدة قبل فجر أمس، 
وأغلقت جميع مداخلها، وطوقت حي الجرادات وداهمت منزل األسير عمر جرادات ومنازل ذويه 

وأشقائه وأخرجتهم منها. وأوضح أن قوات االحتالل أجرت أعمال حفر داخل جدران المنزل استمرت 
لساعات؛ لزرع المتفجرات، قبل أن تفجره صباح أمس.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين إن هدم منزل األسير عمر جرادات جريمة للضغط 
على الشعب الفلسطيني لوقف المقاومة. واعتبرت أن هذه السياسات والعنجهية الصهيونية لن تثني الشعب 

الفلسطيني عن المضي واالستمرار في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

نادي االأ�سري يندد بجرمية تفجري منزل معتقل فل�سطيني ويوؤكد

الحتالل يوا�سل ت�سعيده جلرمية 
العقاب اجلماعّي �سد الأ�سرى وعائالتهم

قال نادي األسير الفلسطيني "إّن سلطات االحتالل الصهيونّي تواصل 
التصعيد من جريمة العقاب الجماعّي التي تستهدف عائالت األسرى، 
عبر جملة من األدوات والسياسات الممنهجة التي تندرج في إطارها، 

وأبرزها عمليات االعتقال، والتهديدات المتواصلة، واالقتحامات المتكررة، 
واالستدعاءات والمالحقة، بغية الحصول على معلومات، إضافة إلى سياسة 

هدم المنازل الممنهجة.
وأّكد نادي األسير، في بيان، صدر عنه أمس، تعقيبا على جريمة تفجير 
منزل المعتقل عمر جرادات فجرا، "أن هدم منازل عائالت األسرى، ما 
هو إال جزء من عمليات االنتقام التي تتبعها سلطات االحتالل من األسير 

وعائلته، ومحاولته المستمرة لثني الفلسطيني عن حّقه في مقاومة االحتالل 
ومواجهته، علًما أن هذا المنزل هو الرابع لعائلة جرادات الذي يتعرض 

للهدم منذ مطلع العام الجارّي، عدا عن أن هناك منازل أخرى تعود لعائالت 
شهداء محتجزة جثامينهم مهددة بالهدم.
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من مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان 

معجزة اإلسراء

ديني

من  الحياة،  في  شركائه  إلى  اإلنسان  ينظر  حين 
من  تحتها  ينضوي  وما  وجماد،  ونبات  حيوان 
أنه مكرَّم ومزوَّد بطاقات  وأنواع؛ سيجد  أصناف 
وإمكانات تفوق ما لدى هذه المخلوقات، وإن تميز 
بعضها عنه في جانب ما. فتكريم اإلنسان يعني 
بقية  خصائص  عن  تتميز  بخصائص  مزوَّد  أنه 
المخلوقات؛ قال تعالى: }وََلَقدْ َكرَّمْنَا بَِني آدَمَ 
وَرَزَْقنَاهُم  وَاْلبَحِْر  اْلبَرِّ  فِي  وَحَمَْلنَاهُمْ 
نْ  مَّ ْلنَاهُمْ عََلىٰ َكثِيٍر مِّ بَاتِ وََفضَّ يِّ مِّنَ الطَّ

خََلْقنَا تَْفضِيًل{ )اإلسراء: 70(. 
والمراد بـ )بني آدم( هنا- كما يقول ابن عاشور- 
جَمِيعُ النَّوِْع؛ َفاأْلَوْصَافُ اْلمُْثبَتَُة هُنَا ِإنَّمَا 
هِيَ َأحَْكامٌ لِلنَّوِْع مِنْ حَيُْث هُوَ، َكمَا هُوَ 
اْلجَمَاعَاتِ.  ِإَلى  تُسْنَدُ  الَّتِي  اأْلَحَْكاِم  شَْأُن 
َأيْ  َكِريمًا،  جُعل  أنه  )التكريم(  بـ  والمقصود 
َذلِيٍل فِي صُورَتِهِ  وََل  مَبُْذوٍل  َغيْرَ  نَفِيسًا 
َفِإنَّ  بَشَرَتِهِ؛  وَفِي  مَشِْيهِ  حَرََكةِ  فِي  وََل 
وََل  النََّظاَفَة  يَعِْرفُ  َل  اْلحَيَوَانِ  جَمِيعَ 
وَاْلمَْأَكِل، وََل  اْلمَضْجَِع  تَرْفِيهَ  وََل  اللِّبَاسَ، 
رَاِب،  وَالشَّ عَاِم  الطَّ تَنَاوُِل  َكيْفِيَّةِ  حُسْنَ 
مَا  وَدَْفعَ  يَنَْفعُهُ  لِمَا  الِسْتِعْدَادَ  وََل 
يَضُرُّهُ، وََل شُعُورَهُ ِبمَا فِي َذاتِهِ وَعَْقلِهِ 
وَاْلَقبَائِحَ  مِنْهَا  َفيَسْتَِزيدُ  اْلمَحَاسِِن  مِنَ 
عَِن  اْلخُُلوَّ  بَْلهُ  وَيَدَْفعُهَا،  َفيَسْتُرُهَا 
ِر  َطوُّ التَّ َقبُوِل  وَعَنْ  نَائِعِ،  وَالصَّ اْلمَعَاِرفِ 

فِي َأسَالِيِب حَيَاتِهِ وَحَضَارَتِهِ. 
ْكِريِم ِبَأنَّ اإْلِنْسَاَن  َل ابْنُ عَبَّاٍس لِلتَّ وََقدْ مَثَّ
يَنْتَِهشُ  َل  َأنَّهُ  يُِريدُ  ِبَأصَاِبعِهِ،  يَْأُكُل 
عَامَ بفمه بل ِبرَْفعِهِ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ، وََل  الطَّ
يَْكرَعُ فِي اْلمَاِء بَْل يَرَْفعُهُ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ. 
رَاِب ِبَقدٍَح  عَاِم ِبمِغْرََفةٍ وَالشَّ َفِإنَّ رَْفعَ الطَّ
تَنَاوٌُل  وَهُوَ  ْكِريِم  التَّ ِزيَادَةِ  مِنْ  َفَذلِكَ 
التكريم  هذا  مظاهر  تعددت  وقد  ِباْليَدِ”)]1[(. 
ل به اهلل تعالى على اإلنسان، ليشمل  الذي تفضَّ
اإلنسان  أمور مادية ومعنوية؛ تتصل بخلق  عدة 
وفاعلية،  بمرونة  مهمته  ممارسة  من  وتمكينه 
كما تتصل بهداية اإلنسان وإعانته على اإليمان 
والستقامة وصونه من النحراف والغواية. ومن 

أهم هذه المظاهر: 
حسن الخَلق والصورة 

مخصوصة  هيئة  على  اإلنسان  اهلل  خلق  فقد 
تتصف بالمرونة والقوة، وتمكنه من أداء وظائفه 
وقد  حاجاته..  وقضاء  األرض  وعمارة  السعي  في 
أوضح هذا األمرَ َقسَمُ سورة التين، وعبَّرت عنه 

اعْتِدَاُلهُ  وَهُوَ  تَْقِويٍم{؛  }َأحْسَِن  بـ  السورة 
ِرينَ.  ُة اْلمَُفسِّ وَاسْتِوَاُء شَبَاِبهِ، َكَذا َقاَل عَامَّ
وَهُوَ َأحْسَنُ مَا يَُكوُن، ألن اهلل خََلقَ كلَّ شيء 
منكبًا على وَجِْههِ، وَخََلقَ اإلنسان مُسْتَِويًا، 
ِبهَا.  يَْقِبضُ  وََأصَاِبعُ  ويد  َذلِقٌ،  لِسَاٌن  وََلهُ 
ِباْلعَْقِل،  مُزَيَّنًا  َطاهٍِر:  بْنُ  بَْكِر  َأبُو  وََقاَل 
مَدِيدَ  مِْييِز،  ِبالتَّ مَهْدِيًّا  لِْلَمِْر،  يًا  مُؤَدِّ
ابْنُ  وقال  ِبيَدِهِ.  مَْأُكوَلهُ  يَتَنَاوَُل  اْلَقامَةِ، 
:” َليْسَ هلِلَّ تَعَاَلى خَْلقٌ َأحْسَنُ مِنَ  اْلعَرَِبيِّ
ا عَالِمًا، َقادِرًا  اإْلِنْسَانِ، َفِإنَّ اهللَّ خََلَقهُ حَيًّ
مُدَبِّرًا  بَصِيرًا،  سَمِيعًا  مُتََكلِّمًا،  مَِريدًا 

حَكِيمًا. 
وَهَذِهِ صَِفاتُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ”. َفهََذا يَدُلُّكَ 
بَاطِنًا  اهللَّ  خَْلِق  َأحْسَنُ  اإْلِنْسَاَن  َأنَّ  عََلى 
تَرْكِيٍب:  وَبَدِيعَ  هَيَْئةٍ،  جَمَاَل  وََظاهِرًا، 
جَمَعَهُ،  ِبمَا  دْرُ  وَالصَّ فِيهِ،  ِبمَا  الرَّْأسُ 
َطوَاهُ،  وَمَا  وَاْلَفرْجُ  حَوَاهُ،  ِبمَا  وَاْلبَْطنُ 
وَمَا  وَالرِّجَْلنِ  بََطشَتَاهُ،  وَمَا  وَاْليَدَانِ 
ِإنَّهُ  اْلَفَلسَِفُة:  َقاَلتْ  وَلَِذلِكَ  احْتَمََلتَاهُ. 
اْلعَاَلمُ اأْلَصْغَرُ، ِإْذ ُكلُّ مَا في المخلوقات جُمع 

فيه”)]2[(. 
صون حقوقه األساسية 

فمن مظاهر تكريم اإلنسان أن حقوقه األساسية 
مصانة  وغيرها،  واألموال  واألعراض  الدماء  من 
فمن  بالحق؛  إل  عليها  الجور  يجوز  ل  محفوظة؛ 
فعل غير ذلك وقع عليه العقاب دون محاباة ول 
مجاملة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: }ِإنَّ اهللَّ 
وَِإَذا  َأهْلِهَا  ِإَلىٰ  اأْلَمَانَاتِ  وا  تُؤَدُّ َأن  يَْأمُرُُكمْ 
حََكمْتُم بَيْنَ النَّاِس َأن تَحُْكمُوا ِباْلعَدِْلۚ  ِإنَّ 
ا يَعُِظُكم ِبهِ ۚ ِإنَّ اهللَّ َكاَن سَمِيعًا  اهللَّ ِنعِمَّ
بَصِيرًا{ )النساء: 58(. وهذه اآلية قيل إنها نزلت 
في عثمان بن طلحة؛ قبض منه النبي صلى اهلل 
عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فدخل 
عثمان  فدعا  يتلوها،  وهو  خرج  ثم  البيت  به 
كثير  ابن  ب  عقَّ وقد  المفتاح.  إليه  ودفع  إليه، 
على ذلك بالقول: “وسواء كانت نزلت في ذلك أو 
ل، فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية: هِيَ لِْلبَرِّ وَاْلَفاِجِر، َأيْ: هِيَ َأمْرٌ لُِكلِّ 

َأحَدٍ”)]3[(. 
إنزال المنهج وتوضيح الصراط

يهبطا  أن  وحواء  آلدم  تعالى  اهلل  أذن  حينما   
من  عليهما  تفضل  كما  تعالى  فإنه  األرض  إلى 
“الرزق” بما يكفل حياتهما، تفضل عليهما أيضًا 
المستقيم؛  الصراط  يهديهما  الذي  بـ”المنهج” 

شيطان؛  لنزغة  أو  نفس  لهوى  يتركهما  فلم 
وإنما ضمن لهما المنهج وطالبهما بالتزامه: }َقاَل 
لِبَعٍْض  بَعْضُُكمْ   ۚ جَمِيعًا  مِنْهَا  اهِْبَطا 
َفمَِن  هُدًى  نِّي  مِّ يَْأتِيَنَُّكم  ا  َفِإمَّ  ۚ عَدُوٌّ 
)طه:  يَشَْقىٰ{  وََل  يَضِلُّ  َفَل  هُدَايَ  اتَّبَعَ 
123(. فلو تُرك اإلنسان بل منهج لكان في ذلك 
شقاء له وغواية. ونحن نرى شيًئا من أثر ذلك في 
الوحي واتبعت  التي عميت عن طريق  الحضارات 
وشقيت  الردى  مهاوي  في  فتخبطت  أهواءها، 
بعقولها وفلسفاتها وشهواتها؛ ألن الوحي يحفظ 
ويوفر  الزيغ،  من  والنفوس  الضلل  من  العقول 
ول  أداة  له  تملك  ل  فيما  البحث  مشقة  عليها 

تستطيع إليه سبيًل! 
تلبية المنهج للحاجات الروحية والمادية 
أن جعل اهلل  لإلنسان  اإللهي  التكريم  من  كذلك 
الروحية  اإلنسان  حاجات  يلبي  منهجه  تعالى 
والمادية على السواء؛ ألن اهلل سبحانه هو أعلم 
بخلقه وبصنعته: }َأَل يَعَْلمُ مَنْ خََلقَ وَهُوَ 
اللَّطِيفُ اْلخَِبيرُ{ )الملك: 14(. فاإلنسان مخلوق 
بإقامة  ومكلَّف  الروح،  ونفخة  الطين  قبضة  من 
وظائفه  تنفصل  ول  األرض؛  وعمارة  المنهج 
حاجاته  في  كذلك  واألمر  الروحية،  عن  المادية 
من  وكان  الترابط..  حيث  من  والروحية  المادية 
الناحيتين؛  هاتين  ا  ملبيًّ المنهج  يأتي  أن  اللزم 
تأملنا  وإذا  عنتًا!  ولقي  اإلنسان  شقي  وإل 
توفي  وجدنها  وتشريعاته  اإلسلم  توجيهات 
هاتين الناحيتين حقهما، دون أن تُلجئ اإلنساَن 
إلى زهد روحي يحرمه من التمتع بالطيبات، ودون 
أشواق  غافًل عن  الجسد  ملذات  في  ينغمس  أن 
ارَ اآْلخِرََة  الروح : }وَابْتَِغ فِيمَا آتَاكَ اهللَّ الدَّ
ۚ وََأحِْسن  نْيَا  ۚ وََل تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
اْلَفسَادَ  تَبِْغ  وََل   ۚ ِإَليْكَ  اهللَّ  َأحْسَنَ  َكمَا 
اْلمُْفِسدِينَ{  يُحِبُّ  َل  اهللَّ  ِإنَّ   ۚ اأْلَرِْض  فِي 

)القصص: 77(. 
التعرف  بعد  نشير-  أن  بمكان،  األهمية  ومن 
إلى  لإلنسان-  اإللهي  التكريم  مظاهر  أهم  على 
ضرورة أن يدرك اإلنسان أن هذه الطاقات الكبيرة 
واإلمكانات الهائلة التي زُوِّد بها، إنما جاءت لتعينه 
على المهمة التي ُكّلف بها، ولتساعده على اجتياز 
التي  األمانة  أداء  الذي وُضع فيه، وعلى  الختبار 
الحياة في مهمة محددة  تحملها. فاإلنسان بهذه 
وتكليف  اختبار  وفي  األرض،  وعمارة  التعبد  من 
يُخلق  لم  النواهي..  واجتناب  األوامر  التزام  من 

عبًثا ولن يُترك سدى

الخارق  األمر  وهي  بمعجزة:  عادة  الرسول  إرسال  أو  النبي  نبوة  تقترن 
للعادة، إلثبات النبي أو الرسول صدقه أمام قومه، وأنه نزل عليه الوحي 
من ربه، ومن المعروف أن اهلل تعالى أيّد نبينا محمدا صلى اهلل عليه 
األنبياء قبله، وقد ينفرد بـ معجزة ل  وسلم بمعجزات مثل معجزات 

يماثله فيها نبي سابق، مثل انشقاق القمر، و اإلسراء والمعراج . 
وكان حادث اإلسراء قبل الهجرة بعام أو بعام ونصف، وكان ذلك في 
رجب، والنبي صّلى اهلل عليه وسّلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة 
الصحيفة:  شق  بعد  كان  ذلك  أن  والمتحقق   ، يوما  وعشرين  أشهر 
وافتتح  المطلب.  وبني  هاشم  لبني  قريش  قبائل  مقاطعة  وثيقة 
سورة  من  التالية  اآلية  في  الموجز  بخبره  اإلسراء  سورة  تعالى  اهلل 
اإلسراء المكية: قال تعالى: } سُبْحاَن الَّذِي َأسْرى ِبعَبْدِهِ َليًْل مِنَ 
اْلمَسِْجدِ اْلحَراِم ِإَلى اْلمَسِْجدِ اأْلَْقصَى الَّذِي بارَْكنا حَوَْلهُ لِنُِريَهُ 
1   لفظ   : اإلسراء   اْلبَصِيرُ { سورة  مِيعُ  السَّ ِإنَّهُ هُوَ  آياتِنا  مِنْ 
اهلل  صلى  محمد  وهو  بعبده:  أسرى  وجل  عز  اهلل  أن  يقتضي  اآلية 
عليه وسلم. والمعنى: تنزه اهلل تعالى من كل سوء أو عجز أو نقص أو 
شريك أو ولد، فهو كامل الصفات تام القدرة، فهو الذي أسرى بعبده 
محمد بواسطة الملئكة، في جزء من الليل، وبشخصه جسدا وروحا، 
في تمام اليقظة، ل في المنام، من المسجد الحرام في مكة المكرمة 
إلى المسجد األقصى، في بيت المقدس، وعاد إلى بلده في ليلته ألن 
وأكثر  والمعجزات.  العجائب  فعل  على  تامة  قدرة  قادر  تعالى  اهلل 

المعبر عنه  المفسرين اتفقوا على أن اإلسراء حدث بالجسد والروح، 
بكلمة »عبده« وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة، 
ل في الرؤيا والمنام، ولو كان مناما لقال اهلل تعالى: بروح عبده، ولم 
يقل: »بعبده« ولو كان مناما، لما كانت فيه آية ول معجزة. ثم عرج 
العرش،  فوق  ما  وإلى  السموات  إلى  وسّلم  عليه  اهلل  صّلى  بالنبي 
حيث فرضت في المعراج الصلة على المؤمنين، وكانت بحق معراج 
والمعراج  اإلسراء  في  أن  خلف  ول  وربه،  العبد  بين  وصلة  المؤمن، 

فرضت الصلوات الخمس على هذه األمة. 
ووصف اهلل تعالى ما حول األقصى بالبركة من ناحيتين: إحداهما- 
وفي  القطر،  ذلك  في  كانوا  الذين  الرسل  وإرسال  والشرائع  النبوة 
نواحيه ونواديه. الناحية الثانية- النّعم من األشجار والمياه واألرض 
التي خص اهلل الشام بها. روى  الخصبة ذات األنهار واألشجار والثمار، 
ابن عساكر عن زهير بن محمد عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم أنه 
قال: ” إن اهلل تعالى بارك ما بين العريش والفرات، وخص فلسطين 

بالتقديس” وهو ضعيف.
مِنْ  لِنُِريَهُ   { تعالى:  اهلل  قاله  ما  هو   : اإلسراء  من  القصد  وكان   
آياتِنا { أي لنري محمدا بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات، والملئكة، 
والجنة، وسدرة المنتهى وغير ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. 
مِيعُ اْلبَصِيرُ وعيد من  وقوله تعالى في نهاية اآلية: ِإنَّهُ هُوَ السَّ
اهلل تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمدا صّلى اهلل عليه وسّلم 

في أمر اإلسراء، فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك، معناها: إن اهلل هو 
السميع لما تقولون، البصير بأفعالكم، يسمع اهلل أقوال المشركين 
واستهزاءهم  لوقوعه،  واستهجانهم  اإلسراء  حادث  على  وتعليقاتهم 
بالنبي صّلى اهلل عليه وسّلم في إسرائه من مكة إلى القدس، واهلل 

يبصر ما فعل أولئك المشركون، وبما يكيدون لنبي اهلل ورسالته.
الحديث  مصنفات  في  النبوية  واألحاديث  األخبار  بذلك  تواترت  وقد   
عن  روي  حيث  اإلسلم،  أقطار  كل  في  الصحابة  عن  وروي  الثابتة، 
عشرين صحابيا. وجّل العلماء على أن اإلسراء كان بشخصه صّلى اهلل 
عليه وسّلم، وأنه ركب البراق من مكة، ووصل إلى بيت المقدس وصّلى 
فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما جاء 
في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلم الذي كان يزور عليه 
البيت الحرام. واإلسراء بكامل شخص النبي صّلى اهلل عليه وسّلم هو 
ول  تشنّع،  أن  قريشا  أمكن  ما  منامية،  الحادثة  كانت  ولو  الصحيح، 
فضّل أبو بكر رضي اهلل عنه بالتصديق، ألنه كان أول المصدّقين، 

ول قالت له أم هانئ : ل تحدث الناس بهذا، فيكذبوك.
ِإلَّ  َأرَيْناكَ  الَّتِي  الرُّؤْيَا  جَعَْلنَا  وَما   { تعالى:  بقوله  المراد  وأما   
فِتْنًَة لِلنَّاِس {  اإلسراء: 60 . فهي رؤيا بصرية ل منامية، ألنه يقال 
لرؤية العين: رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي اهلل عنها بأن اإلسراء 
تشاهد  لم  صغيرة،  كانت  عائشة  ألن  يصح،  لم  فهو  منامية،  رؤيا 

الحادث، ول حدّثت بذلك عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم.
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على اإثر التقلبات الجوية التي 

�شهدتها عديد الواليات

�إنقاذ 48 �صخ�صا واإخراج 
مركبات عالقة

تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاد 48 
شخصا كانوا محاصرين وإخراج مركبات عالقة 
بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها عدة مناطق 

بشمال البالد خالل ال48 ساعة األخيرة.
أوضحت ذات المصالح أنه “إثر التقلبات الجوية 

وتساقط األمطار التي شهدتها عدة واليات من 
الوطن، خاصة مستغانم، البليدة، معسكر، تيبازة، 

غليزان، الشلف وتيسمسيلت، قامت وحدات 
الحماية المدنية بعدة تدخالت تمثلت في إنقاد 
48 شخصا كانوا محاصرين وعالقين وكذا 

إخراج مركبات عالقة في وسط المياه، باإلضافة 
إلى القيام بـ 100 عملية امتصاص لمياه 

األمطار المتسربة إلى بعض السكنات والمنشآت 
العمومية”.

ر. ن

تنظمه رابطة العالم االإ�شالمي 

بالعا�شمة ال�شعودية الريا�ض

�لجز�ئر ت�شارك في منتدى 
دولي حول �أتباع �لأديان

تشارك الجزائر، ممثلة في رئيس المجلس 
اإلسالمي األعلى، بوعبد الله غالم الله، في 

المنتدى الدولي حول أتباع األديان الذي تنظمه 
رابطة العالم اإلسالمي األربعاء المقبل بالعاصمة 

السعودية الرياض، حسبما أفاد به، أمس، بيان 
عن المجلس.

وأوضح نفس المصدر أن األمين العام لرابطة 
العالم اإلسالمي وجه دعوة لرئيس المجلس 

اإلسالمي األعلى للمشاركة في أشغال المنتدى 
الدولي الموسوم بالقيم المشتركة بين أتباع 
األديان, والذي ستحتضنه عاصمة المملكة 
العربية السعودية, الرياض, يوم 11 ماي 

الجاري.
وسيكون لرئيس المجلس، بوعبد الله غالم الله 

-حسب البيان-مداخلة يستعرض من خاللها 
“النموذج الجزائري في تعزيز التعاون والتعليم 

و جهود علماء األمة في المرافعة من أجل 
السالم والتقارب والتفاهم بين أتباع األديان”.

ع. ط

الم�شيلة:

 قتيالن وخم�شة جرحى
 في حادث مرور بالتام�شة

لقي، أمس، شخصان حتفهما وأصيب خمسة 
آخرون بجروح متفاوتة، إثر اصطدام سيارتين 

بالطريق الوطني رقم 89 بلدية تامسة دائرة 
سيدي عامر جنوب والية المسيلة، حسبما أفادت 

خلية االتصال لدى مصالح الحماية المدنية .
وذكرت ذات المصالح في بيان لها أن إسعافات 

الوحدة الثانوية للحماية المدينة ببوسعادة قد 
تدخلت في حدود الساعة السابعة و6 دقائق ألجل 

حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين 
بمنطقة النقب على مستوى الطريق الوطني رقم 

89 بلدية تامسة دائرة سيدي عامر. 
وأضاف البيان أن الحادث خلف 7 مصابين 
لهم آالم وجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 
شخصين محصورين بالسيارة تم إخراجهما 
وتقديم اإلسعافات األولية ونقلهم جميعا نحو 

مستشفى بوسعادة أين توفي اثنان بالمستشفى 
أعمارهما تتراوح بين سنتين و35 سنة. من 

جهتها فتحت الجهات األمنية المختصة تحقيقا 
للكشف عن أسباب الحادث.

..وحجز اأزيد من 46 األف 

وحدة من المفرقعات

حجزت مصالح أمن والية المسيلة ممثلة في 
كل من األمن الحضري الخارجي ببرهوم التابع 
ألمن دائرة مقرة، وكذا األمن الحضري األول 

بأمن الوالية أزيد من 46 ألف وحدة من األلعاب 
النارية والمفرقعات بمختلف األنواع واألحجام.

وحسب بيان صادر عن خلية اإلتصال 
والعالقات العامة بذات السلك األمني، فإن 

هذه العمليات التي تأتي في إطار الحفاظ على 
الصحة العامة للمواطنين، خاصة فئة األطفال 

جاءت على شكل مداهمات قامت بها ذات 
المصالح لبعض المحالت والفضاءات التجارية 

بقطاع االختصاص، أين تمكن عناصر األمن 
الحضري الخارجي ببرهوم بأمن دائرة مقرة 

من حجز 41470 وحدة من المفرقعات، فيما 
حجز عناصر األمن الحضري األول بأمن والية 
المسيلة  4820 وحدة، لتصل الكمية اإلجمالية 
المحجوزة إلى 46290 وحدة من المفرقعات 

واأللعاب النارية بمختلف األنواع، أين تم إنجاز 
ملفات قضائية ضد المخالفين وإرسالها إلى 

العدالة.  
محمد. ق

للحد من الت�شرب 

المدر�شي

 مطالب باإعادة
 �لنظر في هيكلة و�أدو�ر 
جمعيات �أولياء �لتالميذ 

دعت الجمعية الوطنية للعلوم والتنمية 
المستدامة إلى ضرورة إعادة النظر في 
هيكلة وأدوار جمعيات أولياء التالميذ، 

وذلك بغية الحد من ظاهرة التسرب 
المدرسي.

وخالل ندوة وطنية حول التسرب 
المدرسي، أكدت توصيات الجمعية على 

أهمية اعتماد تنصيب خاليا األقسام 
على مستوى كل مؤسسة تربوية والعمل 
على تطوير دور وفعالية جمعية أولياء 

التالميذ، فضال عن ضرورة مرافقة 
التالميذ خالل عملية تعلمهم من قبل 

األولياء واألساتذة.
ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها 
الندوة الوطنية التي نظمت بالعاصمة 

بمشاركة عدة نقابات على غرار 
"االنباف" والكال" ومنظمات أولياء 

التالميذ، ضرورة إنشاء خاليا األقسام 
في مدارس نموذجية مع تقويمها دوريا 
وسنويا وضرورة ضمان الحد األدنى 

للتمدرس بتكاتف الجهود بين كافة 
الفاعلين في الميدان عالوة على تنظيم 
عمل خاليا األقسام وضبطها بنصوص 

تشريعية ومراسيم ومواثيق وعقد 
اجتماعات تنسيقية وندوات وورشات 

تدريبية لتبادل األفكار وتقويم عائد 
المشروع المقترح في الندوة.

كما تضمنت التوصيات تقديم تسهيالت 
إدارية لوجيستية للجمعيات وخاليا 
األقسام من قبل السلطات الوصية 

والعمل على تحفيز التالميذ واستثارة 
دافعيتهم للدراسة والتعلم مع  االهتمام 
بالمشروع المستقبلي لتالميذ المرحلة 

االبتدائية والمتوسطة والثانوية 
والجامعية  وإشراك الجامعة بمخرجاتها 

وبحوثها في الحد من الظاهرة 
ومعالجتها.

مريم عثماني

في حوادث مرور �شجلتها الحماية 

المدنية في الـ 48 �شاعة االأخيرة

 وفاة 6 اأ�صخا�ص
 وجرح 406 اآخرين 

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 
406 آخرون بجروح إثر حوادث 
مرور وقعت خالل الـ 48 ساعة 

األخيرة بعدة واليات من الوطن، حسب 
ما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الحماية 

المدنية.
وخالل نفس الفترة، تم االستنجاد 

بغطاسي الحماية المدنية من أجل انتشال 
ضحيتين توفيتا في برك مائية ويتعلق 

األمر بمراهق يبلغ من العمر 17 سنة، 
توفي ببركة مائية بالمكان المسمى 

المنطقة الصناعية 2 بالزعرورة بوالية 
تيارت وكذا انتشال جثة مراهق آخر، 
يبلغ من العمر 16 سنة توفي ببركة 

مائية أيضا، ببلدية سنجاس بوالية 
الشلف.

كما تدخلت ذات المصالح، خالل نفس 
الفترة، من أجل تقديم اإلسعافات األولية 

لـ8 أشخاص نتيجة استنشاقهم لغاز 
أحادي أكسيد الكربون المنبعث من 

أجهزة التدفئة ومسخنات الماء داخل 
منازلهم وذلك بواليات غليزان والمدية 

وسعيدة.
ر. ن

ف. م

ويتميز الفيلم تحت عنوان “مدن محصنة 
في حدود الصحراء” الذي نشر على 

الموقع االلكتروني لهيئة “بي بي سي” 
بصور جميلة ذات جودة عالية تعكس 

مختلف “قصور” المنطقة وأماكنها 
السياحية وواحات النخيل التي تزخر بها.

ولفت صاحب الفيلم، الكاتب ومصور 
األسفار سيمون أروين، إلى أن هذه 

المنطقة تقع في “أكبر بلد في أفريقيا” 
و”العاشر عالميا”، مشيرا إلى أنها 
“شاسعة ومناظرها متنوعة تتخللها 

سالسل جبلية خالبة وصحاري ساخنة 
وآثار رومانية”.

وأعرب المصور سيمون أروين عن 
إعجابه بشساعة التراب الجزائري 

وتنوع تضاريسه، مشيرا إلى أن الجزائر 
تغطي 4ر2 مليون كم مربع أي 10 

مرات مساحة المملكة المتحدة.وتتوفر 
البلد أيضا على “أكبر صحراء ساخنة 

في العالم” و”طبيعة برية مدهشة وقاحلة 
ذات سالسل جبلية بركانية وسهول 

حصوية وأعراق كبيرة -، أو بحار رملية 
متحركة”.

وذكر الوثائقي بتشييد خمسة قصور 
تاريخية في هذا الفضاء الصحراوي، 
متطرقا إلى “القالع الرائعة التي بنيت 

على امتداد وادي ميزاب، وهو مجرى 
نهر جف جزئيا، وال ترتفع مياهه إال 

مرة واحدة كل 3 إلى 5 سنوات”.
وتشمل المدن “العاطف”، وهي أقدم 

مدينة تأسست في 1012، و”مليكة” و 
“بونورة” و”بني يزغن” و “غرداية”، 
التي تعد القلب التجاري لوادي ميزاب.
وذكرت قناة “بي بي سي” أن منطقة 

ميزاب صنفت سنة 1982 في التراث 
العالمي لليونسكو بسبب ثقافتها وهندستها 

المعمارية الخاصة، لتتوقف عند أهم 
الخصائص والميزات التي تتميز بها 

هذه المدينة، استنادا إلى أقوال مرشديها 

السياحيين المحليين وسكانها.كما تم 
التطرق أيضا إلى التضامن المجتمعي 
والتسامح اللذين يميزان سكان وادي 
ميزاب، وهما الميزتان الضروريتان 

للبقاء على قيد الحياة في الصحراء 
والحفاظ على الوحدة في أوساط السكان.

وتم أيضا التطرق إلى كيفية الحفاظ 
على األزياء التقليدية و األلبسة في 

هذا الوثائقي الذي يشير إلى “الحايك” 
الذي ترتديه النساء عند خروجهن 

من  المنزل و”سروال لوبيا” للفتيان 
والرجال.”السروال هو سهل لالرتداء و 
يسمح بالتحرك بسهولة و مرونة”, يقول 

تنظم اإلذاعة الجزائرية، بكل قنواتها الوطنية والموضوعاتية 
والجهوية، اليوم ، يوما مفتوحا، إحياء لليوم الوطني للذاكرة 

والذكرى الـ77 لمجازر الثامن مايو 1945.
وأوضح بيان لإلذاعة الجزائرية أنه سيتم خالل هذا اليوم بث 

“شهادات حية وحصص حوارية وتحقيقات ووثائقيات تاريخية 
واستعراض ما حققته الجزائر في هذا الملف الهام والحساس.

 كما ستقدم اإلذاعة الجزائرية بمناسبة االحتفال باليوم الوطني 
للذاكرة الذي رسمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوما 

وطنيا “هبة رمزية” إلى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تتمثل 
في “حصة هامة من األقراص المضغوطة تحمل تسجيالت 

أصلية ونادرة وذات قيمة تاريخية وعلمية لشهادات حية تاريخية 
تحقيقات وثائقية حول عديد األحداث والمعارك والمجازر التي 
شهدتها مختلف مناطق الوطن إبان الثورة التحريرية المجيدة، 

باإلضافة إلى بورتيرهات وسير تعرف بشهداء قياديين وأبطال 
كانت لهم بصمة في المسار الثوري والتحرري للجزائر”.

وستتم عملية تسليم هذه األقراص المضغوطة خالل احتفالية 
رمزية ستقام بالنادي الثقافي عيسى مسعودي.

ق. و

ال�شريط يروي تاريخ هذه المنطقة وعادات وتقاليد �شكانها

”بي بي �شي” �لبريطانية تخ�ش�ص فيلما 
وثائقيا لمنطقة و�دي ميز�ب

خ�ش�شت قناة هيئة االإذاعة البريطانية “بي بي �شي” فيلما وثائقيا لمنطقة �شهل وادي ميزاب 

اأبرزت من خالله التقاليد العريقة التي احتفظت بها هذه المنطقة الجزائرية ذات المدن الخم�ض 

اإلى جانب ت�شامن �شكانها ونمطها المعي�شي الذي يعود الأكثر من األف �شنة.

�شيتم بث �شهادات حية وح�ش�ض حوارية وتحقيقات ووثائقيات تاريخية

يوم مفتوح بالإذ�عة �لجز�ئرية �إحياء لذكرى مجازر 8 ماي 

المدية

عياد�ت تعاني نق�شا كبير� في �لطب �لعام
التزال معظم العيادات المتعددة الخدمات بمختلف بلديات 

والية المدية تعاني من عجز شديد في األطقم الطبية، السيما 
من األطباء العامين الذين من المفروض أن يضمنوا التغطية 

اليومية لعالج المرضى القادمين من مختلف قرى ومداشر 
البلديات خاصة النائية منها، حيث يعاني سكان بلديات بن 

شكاو وزرة ووامري و بئر بن عابد والسدراية، وغيرها من 
البلديات من نقص فادح في األطباء، خاصة في حالة مداومة 

الطبيب وتزامن عمله في القاعة متعددة الخدمات مع يوم 
الراحة.

كما عبر الكثير من المرضى في حديثهم لنا عن استيائهم 
نتيجة الغياب المتكرر لألطباء خاصة في الفترة المسائية 

بالعيادات متعددة الخدمات إذ يجد المرضى أنفسهم مجبرين 
على التوجه لعيادات الخواص أو نحو عيادات البلديات 

المجاورة ، يحدث هذا في ظل النقص الكبير في عدد األطباء 
المداومين بذات العيادات حيث يقول السكان أن جل هذه 

العيادات  تعمل بطبيبين فقط وفي حالة مداومة احدهم في أحد 
المستشفيات يجد المرضى  أنفسهم بدون طبيب ، بينما يضطر 

بعض األطباء للعمل ساعات إضافية مضحين بعطلهم من 

أجل ضمان التغطية الطبية لفائدة المرضى.
وأرجع عديد المتتبعين للشأن الصحي بوالية المدية سبب 

نقص األطباء على مستوى العيادات متعددة الخدمات وقاعات 
العالج إلى نجاح األطباء المقيمين في المسابقة األخيرة 

التي أجريت لهم وإحالة البعض اآلخر على التقاعد وكذا 
خروج عدد من األطباء وفتح عيادات خاصة ، هذا الوضع 

أدى  بالبعض اآلخر إلى العمل المتواصل لمدة 10 أيام دون 
انقطاع ما سبب لهم ضغطا كبيرا وإرهاقا شديدا.

سكان البلديات المذكورة أعاله يناشدون الوافد الجديد على 
مبنى مديرية الصحة ضرورة اإلسراع في تدعيم هذه 
العيادات بأطقم طبية من اجل ضمان التغطية الصحية 
للمرضى وحتى ال يضطرون إلى التوجه إلى العيادات 

الخاصة، كما  جدد سكان بئر بن عابد الواقعة أقصى شرق 
المدية و البالغ تعدادهم أزيد من 15 الف نسمة طلبهم بفتح 

المناوبة الليلية بذات العيادة  مما يغنيهم عناء التنقل إلى 
العيادات المجاورة بالقلب الكبير وجواب وبني سليمان 

وغيرها .
ع. بكيري
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