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اأغلب الوكاالت بداأت في ترويجها ونحن على اأبواب ف�ضل ال�ضيف

 هذه �أ�ضعـــار �لرحلت �ل�ضياحيـــة للخـــارج
 و�لعـــرو�س لي�ضـــت لعمـــوم "الجزائرييـــن"
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 رئي�س الجمهورية يعزي 

عائلة الفقيد وي�ضيد بخ�ضال الراحل

وفاة �لوزير و�لناطق �لر�ضمي 
�ل�ضابق لرئا�ضة �لجمهوريــة 

بلعيــد محنــد �أو�ضعيــــد

 بلعابد يوجه ر�ضالة لتلميذ "�لباك" ويك�ضف طبيعة مو��ضيع دورة 2022
اأعطى اإ�ضارة انطالق 

امتحانات اإثبات 

الم�ضتوى وطماأن 

الممتحنين



أشاد رئيس الجمهورية في رسالته-التي نشرها 
على صفحة رئاسة الجمهورية بالفايسبوك- بخصال 

الراحل قائال: " نودع ببالغ التأثر واألسى إعالمًيا 
كبيًرا مقتدًرا من جيل الرواد األكفاء، خدم بلده 
بإخالص وتفان من خالل المهام والمسؤوليات 

التي توالها سفيًرا ووزيًرا، ومساهماته في النشاط 
السياسي ..لقد عرفنا الفقيد رجاًل وطنًيا شديد التعلُّق 

بالوفاء لوطنه وأمته.
وورد في نص رسالة الرئيس "قضى المولى 

تبارك وتعالى أن نُفجع معكم بمصابنا األليم في فقد 
المرحوم محند أوسعيد، الذي يلتحق إلى جوار رّب 
العّزة بعد أن كابد بصبر وإيمان االبتالء بالمرض، 

وبرحيله نُودع ببالغ التأثر واألسى إعالمًيا كبيًرا 
مقتدًرا من جيل الرواد األكفاء، خدم بلده بإخالص 
وتفان من خالل المهام والمسؤوليات التي توالها 

سفيًرا ووزيًرا، ومساهماته في النشاط السياسي ".
وتابع الرئيس في نص رسالة التعزية "لقد عرفنا 

الفقيد رجاًل وطنًيا شديد التعلُّق بالوفاء لوطنه وأمته 
.. حريًصا على اإلتقـــان فـي األداء، ملتزًما ومتشبًعا 

بثقافـــة الدولــــة، وإننا إذ نحتسب إلى المولى عزَّ 
وجلَّ فيما قدَّر، ال نملك إال التسليم بما كتب من 

ٍة أََجٌل َفإَذا َجاَء أََجلُُهْم اَل َيْسَتْاِخُروَن  آجال، ﴿ َولُِكلِّ أُمَّ
َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن﴾ صدق هللا العظيم".

وأضاف "وأمام هذه المحنة ..وفي هذه اللحظات 
العصيبة، أدعو هللا تعالى أن َيعُمر النفوس المكلومة 

بالسكينة والرضا، ويتولى الفقيد برحمته الواسعة، 
وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان ..عظم هللا 

أجركم..إنا هلل وإنا إليه راجعون"
وانتقل إلى رحمة هللا الوزير والناطق الرسمي 

السابق باسم رئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد, 

عن عمر ناهز الـ 75 سنة إثر مرض عضال.
وقد تولى المرحوم عدة مناصب ومسؤوليات 

طيلة مساره المهني, الذي بدأه صحفيا بالتلفزيون 
الجزائري ثم مديرا عاما لجريدة "الشعب" و بعدها 

لوكالة األنباء  الجزائرية قبل أن يشغل منصب مدير 
المركز الجزائري لإلعالم والثقافة ببيروت (لبنان.(

 وشغل أيضا منصب سفير الجزائر بالبحرين ومدير 
اإلعالم والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون 

الخارجية وكذا ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر 
اإلسالمي قبل أن يشغل منصب وزير االتصال.
 وقد عين الفقيد في نهاية ديسمبر 2019 وزيرا 

مستشارا لالتصال, ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية, 
وهو آخر منصب شغله قبل وفاته، كما كان للراحل 

نشاط سياسي, حيث ترأس حزب الحرية والعدالة 
لسنوات وترشح لالنتخابات الرئاسية لسنة .2009

�إ. �س

حتادث رئي�س جمل�س الأمة، �صالح قوجيل، 

اأم�س، عرب تقنية التحا�صر املرئي عن بعد، 

مع وانغ يانغ رئي�س املجل�س الوطني للموؤمتر 

ال�صت�صاري ال�صيا�صي لل�صعب ال�صيني، حيث 

ا�صتعر�صا �صبل الرقي بالعالقات الثنائية 

خدمة مل�صلحة ال�صعبني والبلدين ال�صديقني.

�إ.�س

وأوضح بيان لمجلس األمة أمس، أن قوجيل أجرى 
لقاء، مع وانغ يانغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر 

االستشاري السياسي للشعب الصيني "استحضر 
خالله الطرفان الروابط المتميزة التي تطبع العالقات 

الثنائية التاريخية بين البلدين منذ اندالع ثورة 
نوفمبر المظفرة إلى اليوم وبالموقف الداعم والثابت 

لجمهورية الصين الشعبية للكفاح الجزائري من 
أجل القضاء على براثن االستعمار وكذا مواقف 

الجزائر المستقلة تجاه حق جمهورية الصين الشعبية 
وإسهامها في استعادتها لمقعدها في مجلس األمن 
الدولي ومكانتها في المنظومة الدولية.« وتبادل 

الطرفان -يضيف البيان- "وجهات النظر حول راهن 
العالقات الثنائية وسبل الرقي بها خدمة لمصلحة 

الشعبين والبلدين الصديقين، على ضوء التوجيهات 
السامية لقائدي البلدين عبد المجيد تبون ونظيره 

الصيني شي جين بينغ.«
وأكد وانغ يانغ، في هذا السياق، "استعداد بالده 

لدعم ومرافقة مسعى الجزائر الجديدة بقيادة رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن طريق تعزيز 
وتنويع مجاالت التعاون العملي الثنائي بما يخدم 

المنفعة المشتركة ويسهم في تحقيق المزيد من 
اإلنجازات«، كما نوه، في هذا الصدد، "بقرار 

رئيس الجمهورية باعتماد سنة 2022 سنة اإلقالع 
االقتصادي وباإلجراءات والتدابير المتخذة والميسرة 
لمناخ االستثمارات في الجزائر، مبرزا جاهزية بالده 

الصين لمباشرة خطة خماسية للتعاون مع الجزائر 
بغرض تنويع وتقوية التعاون التجاري واالقتصادي 
والعلمي تجسيدا التفاق الشراكة االستراتيجي المبرم 

بين البلدين.«
من جهته، أشاد صالح قوجيل بعالقة الصداقة 

التاريخية "العميقة" التي تجمع بين الشعبين والبلدين 
منذ الثورة التحريرية و"بالسمة النوعية" التي 

تميز العالقات بينهما في كل المجاالت، داعيا إلى 
مزيد من التنسيق والتشاور بين حكومتي وبرلماني 
البلدين بهدف إيجاد آليات تسمح بمواجهة التحديات 

التي سيفرضها التغير الحاصل في النظام الدولي 
وتحديد المنظور تجاه هذا النظام وافرازاته وكذلك 

تحديد مفهوم عدم االنحياز بما يحفظ االستقالل 
السياسي للدول.كما ذكر قوجيل، بالمناسبة، "بأن 

الجزائر بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس 
الجمهورية، قد خطت خطوات تاريخية وشجاعة 

من أجل صون استقاللية قرارها السياسي وتدعيمه 
باالستقالل االقتصادي بهدف وضع حد نهائي للتبعية 

االقتصادية للخارج" وأكد أيضا على "ضرورة 

التنسيق بين البلدين على مستوى القارة اإلفريقية في 
المجالين التجاري واالقتصادي، عن طريق التمكين 

لتعاون ثالثي يسمح للقارة السمراء من تحقيق 
استقالل اقتصادي حقيقي يفضي بالضرورة إلى 

تدعيم استقاللها السياسي"، وفق ذات المصدر.
وتناول الطرفان كذلك القضايا الدولية ذات االهتمام 
المشترك، في منطقة الساحل وإفريقيا والعالم، أين 

"شدد رئيس مجلس األمة على ضرورة احترام 
سيادة الدول، وعلى مساندة الشعوب المضطهدة، 
عبر االحتكام إلى المواثيق والشرعية الدولية"، 

معاودا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، 

وعلى وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي في 
بناء دولته دونما تدخل خارجي وكذا حق الشعب 

الصحراوي في تقرير مصيره غير قابل للتصرف 
وال للتقادم.

وفي هذا الصدد، أكد قوجيل، أن احترام سيادة الدول 
ومساندة الشعوب المضطهدة "لن يتأتى دون احترام 

قيم حقوق اإلنسان وحرية التعبير وهي المطايا 
التي تستعملها - لألسف - بعض الدول ضد الدول 

الضعيفة والدول التي ال تدور في فلكها لتحريك 
مفاتيح التغيير في مواقفها يمينا أو يسارا"، موضحا 

بأن الجزائر ومنذ ثورة التحرير الظافرة لطالما 
دافعت باستماتة من أجل استقاللها ومن أجل احترام 

حقوق اإلنسان وحرية التعبير، ومن أجل استقالل 
الشعوب وفي تقرير مصيرها.

 بوغايل يربز دور اجلماعات املحلية

 يف اإحداث الإقالع القت�صادي، ويوؤكد:

مقاربة الرئي�س لتكري�س دولة 
القانون ارتكزت على مراجعة 

التنظيم االقليمي للبالد

اأبرز رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، ابراهيم بوغايل، 

اأهمية اجلماعات املحلية يف اإحداث القالع القت�صادي 

املن�صود، مو�صحا اأن اأ�صا�س البناء يبداأ من البلدية والولية، 

حني قال اإن املقاربة ال�صاملة لرئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون لتكري�س دولة القانون ارتكزت على ا�صتكمال 

البناء املوؤ�ص�صاتي وكذا فتح ور�صات تكييف الآليات 

والن�صو�س الت�صريعية والتنظيمية ال�صابطة لأمناط 

الت�صيري ومراجعة التنظيم الإقليمي للبالد.

اإميان. �س

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي في 
كلمة له خالل اليوم البرلماني حول قانون البلدية والوالية 

الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير 
الوطني، إن "المقاربة الشاملة لرئيس الجمهورية، عبد 

المجيد تبون لتكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحكامة 
الرشيدة مركزيا ومحليا، ارتكزت في المقام األول على 
استكمال البناء المؤسساتي باالعتماد على اإلرادة الحرة 

والسيدة للمواطنين في عملية تجديد المجالس المنتخبة 
مع السهر على استبعاد كل مظاهر الفساد عنها وتشجيع 
الكفاءات الجامعية والطاقات الشابة على تبوء المراكز 

الجديرة بها، حيث استندت تلك المقاربة في المقام الثاني 
على فتح ورشات مراجعة وتكييف اآلليات والنصوص 

التشريعية والتنظيمية الضابطة ألنماط التسيير ومراجعة 
التنظيم اإلقليمي للبالد بإحداث آليات جديدة لبلوغ المرامي 

النبيلة لإلنعاش االقتصادي في إطار التنمية المحلية 
الشاملة والمستدامة والتي تشكل أهم مرتكزات عوامل 

الحفاظ على االستقرار والتماسك االجتماعي وتعزيز أمننا 
القومي".

وفي هذا الشأن دعا بوغالي، البلدية والوالية باعتبارهما 
فضاءات قاعدية لممارسة الديمقراطية التشاركية إلى 
"تدعيم قدراتهما في االستماع واالنصات النشغاالت 
الموطنين وتحسين أساليب االستجابة لطلعاتهم ضمن 
رؤية واقعية ومنسجمة مع المتاح من اإلمكانيات مع 
توخي الشفافية واإلنصاف"، ليجدد في المقابل دعوة 

المنتخبين المحليين إلى "االنخراط في التجديد الوطني 
الذي يطمح إليه الشعب"، قائال في هذا الصدد: "األمل 
معقود عليكم في إحداث الهبة المنشودة، وإنكم قادرون 

على ذلك وأنتم تمثلون ضمير األمة وصوتها".
وفي هذا الشأن، أبرز بوغالي "ضرورة أن يوكل التسيير 
إلى العنصر البشري القادر، مع مرافقته وحمايته وتوفير 

األجواء المالئمة ألداء عمله لننتقل من التسيير النمطي 
التقليدي إلى التسيير المبدع الخالق للثروة"، الفتا إلى أن 

تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين" يظل ضمن األولويات 
في إستراتيجية محكمة لوضع مخططات تنموية تقوم 

باألساس على تسيير البرامج واألهداف وتضع المواطن 
في صلب اهتماماتها".

وحرص رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، على تأكيد 
دور الجماعات المحلية في إحداث اإلقالع االقتصادي، 

مشيرا إلى أن أساس البناء إنما يبدأ من البلدية باعتبارها 
"اللبنة األساس التي يقوم عليها صرح النهضة ثم الوالية 

باعتبارها الحيز اإلقليمي الذي يحدد أولويات التنمية"، 
ليضيف أن "البلدية هي أقرب المؤسسات إلى المواطن 

وأكثرها عالقة به، وهي أداة التفاعل الحيوي بين الدولة 
والمواطن ووسيلة هامة للتشارك المجتمعي والديمقراطية 
التشاركية، وعليها يعتمد في إبراز دور المجتمع المدني 

وانخراطه في الفعل التنموي"، ولهذه االعتبارات 
وغيرها، "كان من الضرورة الحتمية إيالؤها األهمية 
التي تستحق، وتوسيع دائرة صالحياتها لتتوسع دائرة 

التشارك المباشر الذي هو الهدف األسمى لتحقيق اإلقالع 
المنشود".

قوجيل يجري حمادثات مع رئي�س جمل�س املوؤمتر ال�صت�صاري ال�صيا�صي لل�صعب ال�صيني

 ال�شـــني توؤكد ا�شتعدادها ملبــا�شرة 
خطــة خما�شيــة للتعــاون مــع اجلزائــر

رئي�س اجلمهورية يعزي عائلة الفقيد وي�صيد بخ�صال الراحل

وفاة الوزير والناطق الر�شمي ال�شابق 
لرئا�شة اجلمهورية بلعيد حمند اأو�شعيد

بعث رئي�س اجلمهورية عبداملجيد تبون ر�صالة تعزية اأم�س، اإىل عائلة الفقيد  حمند اأو�صعيد بلعيد 

م�صيدا فيها بخ�صال الراحل ومعزيا عائلته وذويه.
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 تخ�س اأدوية ال�صرطان 

والدم والأمرا�س النادرة 

 ن�شر قائمة التخ�شي�شات النهائية للمناق�شة 

 (AONIO 07 2021)اليوم
   

أنهت الصيدلية المركزية للمستشفيات استغالل المناقصة 
 (AONIO 07 2021)المخصصة لألدوية المسجلة 
في الجزائر والتي تشمل أمراض السرطان و الدم و 
األمراض النادرة، حيث ستنشر قائمة التخصيصات 

النهائية، اليوم، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، في 
بيان لها.

وأوضح البيان أن ><الصيدلية المركزية للمستشفيات 
  (AONIO 07 2021)قد أنهت استغالل المناقصة

المخصصة لألدوية المسجلة في الجزائر و التي تشمل 
أمراض السرطان وأمراض الدم و األمراض النادرة، 

وسيتم نشر قائمة التخصيصات النهائية على موقع 
الصيدلية المركزية للمستشفيات و كذا في الصحافة، 

غدا األربعاء، 1 جوان .«2022 كما تعلم الوزارة بأن 
"التخصيصات ستتم طبقا للمناقصة التي كانت قد أعلنتها 

الصيدلية المركزية للمستشفيات في سبتمبر 2021".
ف.م



وكاالت تراهن على "الوجهات املف�ضلة" 

الإقناع اجلزائريني وهذه هي بور�ضة االأ�ضعار 

 وقد اطلعت "الرائد" أمس على أشهر المواقع 
اإللكترونية التي تقدم من خاللها الوكاالت السياحة 

عروضها أين وقفنا على ارتفاع "جنوني" في 
أسعار الوجهة الخارجية بينما يالحظ "وفرة" في 

العروض وعودة قوية للوجهة الخارجية موازاة مع 
استقرار الوضعية الوبائية وعودة الحركة الجوية 

لطبيعتها بعد حوالي 3 سنوات من الغلق، وبالعودة 
لعروض الوكاالت السياحية فأن هذه األخيرة 

ركزت بشكل خاص على الوجهات المفضلة عادة 
عند الجزائريين وهي "تونس" "تركيا" وحتي " 
فرنسا" و"إسبانيا" ومؤخرا "مصر" أيضا والتي 

باتت تلقي طلبا ملحوظا من السائح الجزائري 
و"جزر المالديف" و"ماليزيا" و بعض الوجهات 

في قارة اسيا بالنسبة لشريحة معينة من الجزائريين 
الذين باتوا يقصدون هذه البلدان للسياحة في 

إطار " الموضة" الجديدة والتوجه الجديد للسائح 
الجزائري، بالمقابل وفيما يتعلق باألسعار فأن هذه 
األخيرة ارتفعت بشكل كبير وبمعدل من 30 إلى 
40 بالمائة على األقل وهو ما كان متوقع بالنظر 
لعدة عوامل. فبعد حوالي ثالثة سنوات من الغلق 

والتقييد من الطبيعي ان ترتفع أسعار الخدمات 
السياحة وكراء الفنادق، والرحالت وهو ما يرفع 

السعر النهائي لدى الوكاالت السياحية في الجزائر.

 تون�س وتركيا بحوايل 15 مليون

 وم�ضر تكّلف "ال�ضعف"

 وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال وضعت 
الوكالة السياحية "هابينس ترافل" الكائن مقرها 

بالعاصمة أسعار تبدأ من 7 ماليين سنتيم للشخص 
الواحد للرحالت السياحية التي ال تتعدي األسبوع 

نحو تونس في حين يعتبر هذا السعر أولي 

وبالتخفيض ودون مزايا تذكر بينما يمكن ان 
يصل السعر بإضافة بعض المزايا لحوالي 12 
مليون سنتيم للشخص الواحد وهو مبلغ يعتبر 

ثالثة أضعاف القيمة التي كانت مطبقة للرحالت 
نحو الشقيقة " تونس" منذ حوالي 3 سنوات، هذا 
وتبدأ أسعار الرحالت والبرامج السياحة المنظمة 

نحو الوجهة المفضلة رقم 2 عند الجزائريين وهي 
تركيا بمبالغ خيالية فالوكالة السياحية "ألتور" 

وضعت برنامج سياحي يتضمن تذكرة الطائرة، 
وكراء الفندق حسب اختيار السائح وتنظيم 

رحالت بحرية  فرصة التسوق مع تخفيضات 
على أكبر الماركات العالمية وهو برنامج مغري 
غير أن السعار تبدا فيه من 20 مليون سنتيم لمدة 

أسبوع بينما تشمل هذه األسعار الفترة الممتدة 
من جوان إلى جويلية وتتضاعف هذه األسعار 
في الفترة الممتدة من جويلية حتي نهاية شهر 

أوت، من جانب اخر استثمرت الوكاالت السياحية 
في وجهات أخرى باتت تلقي إقباال من طرف 

الجزائريين السنوات األخيرة على غرار مصر 
حيث تروج هذه الوكاالت مع بداية موسم السياحة 

واالصطياف العديد من الوجهات لمصر على 
غرار شرم الشيخ و"الغردقة" وبالنسبة للسعار 

فأن هذه األخيرة تبدا من حوالي 15 مليون سنتيم 
للفرد الواحد لمدة أسبوع وقد تصل إلى الضعف 

أي 30 مليون سنتيم ان أضيفت مزايا  أخري لهذه 
الرحالت.

الوجهة االأوربية واالأ�ضيوية "االأغلى"

بالمقابل فان الوجهة األوروبية أيضا حظيت 
بحصة األسد من برامج وعروض الوكاالت 

السياحة التي اطلعنا عليها ومن بين هذه الوجهات 
فرنسا التي تعتبر الوجهة التقليدية للجزائريين غير 

ان أسعارها هي األخرى شهدت ارتفاع كبيرا 
بسبب غالء التذاكر خاصة خالل فترة الصيف 

وتبدا أسعار الرحالت السياحية نحو فرنسا من 25 
مليون سنتيم غير شاملة لشعر التذكرة حسب ما 

وضحته الوكاالت السياحية في عروضها بينما تبدا 
أسعار الرحالت السياحية نحو إسبانيا من حدود 
35 مليون سنتيم ايضا غير شاملة سعر التذكرة، 

هذا وقد حاولت بعض الوكاالت السياحية ان تنوع 
في العروض رغم األسعار المرتفعة اين أدرجت 

هذه الوكاالت وجهات متنوعة منها دول أسيا 
على غرار ماليزيا وجزر المالديف والتي باتت 

موضة "أصحاب الشكارة" من السياح الجزائريين 
وبالنسبة لجزر المالديف فان أسعار الرحالت 

السياحية تبدأ من 25 مليون سنتيم للفرد الواحد 
وهي تقريبا نفس األسعار المطبقة بالنسبة لمليزيا 
واغلب دول جنوب شرق أسيا غير أن المالحظ 

أن من خالل هذه األسعار أن هذه الوجهات باتت 
حكرا على شريحة معينة فقط من الجزائريين هم 
من يملكون القدرة المادية لتحمل تكاليف مثل هذه 

الرحالت السياحية،

 اإقبال �ضعيف "متوقع" 

وهذه ال�ضرائح االأكرث ا�ضتهدافا 

 وعلى العموم فرغم اجتهاد الوكاالت السياحية في 
تحضير عروض متنوعة ومختلفة إال أن التوقعات 
بشأن اإلقبال على هذه العروض تبقي غير متفائلة 

فالوضع المادي واالقتصادي الذي يعيشه أغلب 
الجزائريين  يجعل السياحة خاصة الخارجية منها 

اخر اهتماماته وهو ما تعيه جيدا الوكاالت السياحة 
التي باتت تستهدف من خالل عروضها شرائح 

معينة من الجزائريين وهم من ذوي الدخل المرتفع 
ورجال المال واألعمال وحتي الشباب والمتزوجين 
الجدد حيث توجه هذه العروض خصيصا لهم بينما 
يبقي المواطن البسيط غير مستدف أساسا من هذه 
العروض فأسعارها تعتبر 5 أو 6 اضاعف دخله 

الشهري.

ب�ضبب عدم تلقيهم اللقاح، دّرار:

هذه الفئة الأكرث عر�صة للإ�صابة 
بجدري القردة يف حال دخوله اجلزائر 

كشف أمس المدير العام لمعهد باستور فوزي درار عن 
استعدادات الجزائر والمنظومة الصحية للتصدي لفيروس 

جذري القرود الذي عاد لينشتر ويشكل تهديدا صحيا عالميا 
مؤكدا أن هذا الفيروس قد يكون خطيرا أن دخل للجزائر بالنسبة 

لألشخاص أقل من 40 سنة النهم لم يتلقوا لقاح الجذري.
وقال مدير معهد باستور خالل منتدى "الشعب" إن هذا 

المرض ليس بجديد وظهر سابقا في بعض الدول االفريقية. 
التي من العادة أن تسجل مثل هذه الحاالت. وأشار أن الوضع 

الذي يعتبر مفاجئا هو وجود حاالت كثيرة في ظرف قصير 
عند أشخاص لم يزوروا هذه البلدان االفريقية من قبل. وذكر 
بأن هذا المرض تناسب ظهوره في ظل جهود العالم للقضاء 

على وباء كوفيد-.19 وعن خصائص المرض، أكد درار  أنه 
يختلف تماما عن فيروس كوفيد 19، من حيث سرعة االنتشار 

وخطورته على اإلنسان، ما جعل منظمة الصحة العالمية ال 
ترفع كثيرا من درجة خطورة المرض بعد بداية انتشاره في 

بعض الدول االفريقية وحتى األوروبية.  وأوضح المدير العام 
لمعهد باستور أنه عند تسجيل حالة واحدة في بلد يغيب فيه هذا 
المرض يعتبر هذا وباء وهذا ما جعل منظمة الصحة العالمية 
تدق ناقوس الخطر.  وحول انتشار الفيروس في الجزائر قال 
مدير باستور إنه لم يتم تسجيل أي إصابة في 58 والية، وهذا 
وفقا إلحصائيات المعهد والمصالح االستشفائية المتواجدة عبر 
مختلف الواليات. وأشار المتحدث ذاته، إلى صعوبة تشخيص 

الفيروس، بسبب وجود أمراض مشابهة له، ما يجعل الحكم على 
وجوده في الجزائر مرتبط مباشرة بما يصل المعهد من تقارير 
طبية لها عالقة بالمصالح الصحية في 58 والية، في حين أّكد 

جاهزية معهد باستور ألي طارئ، حيث يحوز على أجهزة 
الكشف الخاصة بهذا المرض. مشيرا أن نسبة الخطورة من 

الممكن أن ترتفع إذا تم تسجيل أكثر من حالتين ألن هذا المرض 
ينتقل الى االطفال واألشخاص الذين لديهم نظام مناعي هش 
ألن من يتجاوز سنهم 50 سنة تلقت التلقيح ضد الجدري قبل 
الثمانينات ولديهم نسبة مناعية ضد الجدري رغم أنها ضئيلة. 

لكن –يضيف المتحدث- من هم أصغر من 40 سنة ليس لديهم 
مناعة مكتسبة ضد هذا المرض لهذا فإذا انتقل المرض الى 

هذه الشريحة فستنقل المرض بسرعة. وأفاد مدير معهد باستور 
أنه تم اقتناء تجهيزات خاصة لتشخيص المرض باإلضافة الى 
فحص الـPCR   قصد التصدي للوباء قبل انتشاره.من جانب 

اخر  عرج درار خالل تصريحاته أمس للوضعية الوبائية 
لفيروس كورونا في الجزائر وقال إن الحالة الوبائية في البالد 
مطمئنة، ولكن يتعين علينا التحلي بالحذر الشديد ألن الفيروس 

لم يختف تماما مشيرا إلى أن الموجات الجديدة للفيروس 
التاجي، وان سجلت ستكون خفيفة وفقا للتقارير والتقديرات 

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مستدال  بعودة الفيروس 
إلى كل من الصين وعدد من الدول األوربية بينها ألمانيا 

وفرنسا.
�س.زمو�س

 وزارة الطاقة توفد

 جلان للرقابة ور�ضد التجاوزات 

حمطات الوقود "حتت املجهر"..!
كشفت مصادر من وزارة الطاقة والمناجم ان هذه األخيرة كلفة 
لجان تفتيش من أجل مراقبة عمل محطات الوقود خاصة خالل 

فصل الصيف الذي هو على األبواب حيث تكثر التجاوزات 
خالل هذه الفترة وهو ما يجعل هذه  المحطات خاصة التي 

توجد داخل التجمعات السكنية بمثابة "قنابل موقوتة".
وأكدت ذات المصادر لـ"الرائد" أن هذه اللجان ستكلف بمهمة 

الرقابة والتفتيش فيها يتعلق بـ"جودة البنزين" الموزع حيث 
عادة ما يشتكي زبائن العديد من المحطات من بنزين غير 

مطابق وهي الحادثة التي تكررت خالل الفترة الماضية على 
مستوى أكثر من محطة أخرها محطة "خروبة" للبنزين والتي 

تسبب البنزين الذي توزعه في أعطاب بالجملة ألصحاب 
السيارات ، من جانب أخر ستراقب هذه اللجان مدى مطابقة 

أصحاب المحطات لدفتر الشروط والتزامهم بتدابير األمن 
والوقاية في عملها، منها ما تعلق باحترامها لشرط ضرورة 

امتالكها لوسائل الوقاية من الحرائق  في حال تسجيل أي 
"طاريء" خاصة وان هناك بعض المحطات فيها مقاهي و 

محالت خدماتية يقوم الزبائن فيها بتدخين السجائر بشكل عادي 
و استعمال الهواتف النقالة رغم ان هذا امر من المفروض انه 
ممنوع داخل المحطات خاصة اذا تعلق االمر بمحطات ضيقة 

المساحة، كما ستراقب هذه اللجان مدى التقيد بالممنوعات 
داخل محطات الوقود ومن ابرز هذه الممنوعات عدم استعمال 

الضوء ووالعات السيجارة أو الهاتف النقال ووقف تشغيل 
المحرك هذه الممنوعات تعتبر أغلبها غير مطبقة حسب ما 
رصدناه في أغلب محطات البنزين بالعاصمة حيث يرفض 
الزبائن من أصحاب السيارات واحيانا العمال أنفسهم التزام 
بها وهو ما قد يشكل خطورة كبيرة،  وما يزيد من خطورة 

عدم االلتزام بالضوابط واالستمرار في التجاوزات عبر 
محطات الوقود عبر الوطن ان اغلب هذه األخيرة تنتشر 

داخل التجمعات العمرانية واالحياء المليئة بالسكان حيث قلما 
نجد محطة وقود بعيدة عن العمارات والمباني وهو ما يشكل 

خطرا حقيقيا خاصة خالل فصل الصيف فزيادة على درجات 
الحرارة المرتفعة والتي تعد عامل خطر بالنسبة لهذه المحطات 
فان التجاوزات التي يتسبب فيها العاملون بهذه األخيرة وحتي 

الزبائن قد تؤدي الى ما يحمد عقباه وهو ما جعل الوصاية 
تتحرك من اجل ضبط عمل هذه المحطات وتشديد الرقابة 

عليها.
�س.زمو�س

�س.زمو�س

اأغلب الوكاالت بداأت يف ترويجها ونحن على اأبواب ف�ضل ال�ضيف

هذه اأ�صعار الرحلت ال�صياحية للخارج 
والعرو�ض لي�صت لعموم "اجلزائريني"..
بداأت الوكاالت ال�ضياحية تطلق عرو�ضها فيما يتعلق بال�ضياحة اخلارجية، حيث و�ضعت هذه الوكاالت برناجما 

خا�ضا مف�ضل باالأ�ضعار والوجهات والعرو�س وحتي املزايا واخلدمات، بينما ركزت  اأغلبها على الوجهات املف�ضلة 

عادة عند اجلزائريني منها "تون�س"، "تركيا" و"فرن�ضا" يف حني يالحظ اأن االأ�ضعار املطروحة حاليا ارتفعت 

مبعدل 30 اإىل 40 باملائة عما كانت عليه قبل االأزمة ال�ضحية وهو ما يعني اأن هذه العرو�س لن تكون جلميع 

اجلزائريني وامنا ل�ضريحة حمدودة فقط متلك القدرة املادية لتحّمل تكاليف ال�ضياحة اخلارجية.
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة لخام برنت القياسي 
الخاص بالتسليم خالل شهر جويلية في تعامالت 
إلى  لتصل  بالمئة،   2 بنحو  الثالثاء  أمس   يوم 
العقود  للبرميل، كما زاد سعر  124,10 دوالر 
الخاص  الوسيط  تكساس  غرب  لخام  المستقبلية 
بالتسليم خالل شهر جويلية المقبل بنسبة وصلت ل 
3,3 بالمئة، مسجال 118,93 دوالرت للبرميل.

الخام  للنفط  العاجلة  العقود  أسعار  واصلت  كما 
حققت  اذا  صحوتها،  بالند  صحاري  الجزائري 
يوم أمس مكاسب جديدة قدرت ب 1,63 بالمئة، 
وتقفز ل 123,51 دوالر للبرميل الواحد، حسب 

بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.
ووسعت أسعار النفط مكاسبها، خالل تعامالت يوم 
أمس الثالثاء، ليتجاوز خام برنت مستوى 124 
للبرميل، بعد أن وافق االتحاد األوروبي  دوالرا 
وأثارت  روسيا،  من  النفط  واردات  خفض  على 
اضطرابات  زيادة  من  مخاوف  أوروبا  خطوة 
السوق بسبب اإلمدادات وسط ارتفاع الطلب قبل 
ذروة موسم القيادة الصيفي في الواليات المتحدة 

وأوروبا.
  وفي هذا الصدد، قال الخبير الخبير السعودي في 
استراتيجيات الطاقة وعضو المجلس االستشاري 
سعود  الملك  جامعة  في  والغاز  البترول  لهندسة 
بأن  تويتر،  على  له  تغريدة  في  الدندني،  نايف 
من  بدال  اإلنتاج  تقليل  استراتيجية  تتبنى  روسيا 
عوائدها  وتحقيق  األسعار  لرفع  التخفيضات 
قد  أسعار  النفط  بأن  مشيرا  المستهدفة،  النفطية 
االتحاد  حظر  بعد  قياسية  مستويات  إلى  تصل 

االوروبي النفط الروسي بنهاية 2022.
وفي ذات الصدد، طالب نائب رئيس شركة لوك 
تصريحات  في  فيدون،  ليونيد  الروسية  أويل 

ب  النفط  من  الروسي  اإلنتاج  بخفض  اعالمية، 
30 بالمئة، قائال »ما هو األفضل اآلن لروسيا، 
 50 الخام بسعر  النفط  براميل من   10 ببيع  هل 

دوالرا أو 7 براميل مقابل 80 دوالرا«.
بفرض  األوروبي  االتحاد  دول  قرار  ويأتي 
عقوبات جديدة على الواردات الطاقوية الروسية، 
من  العديد  أطلقت  التي  التحذيرات  من  بالرغم 
على  للقرار  السلبية  التبعات  بخصوص  الهيئات 

األسواق الطاقوية.

تسقيف سعر الغاز..
وبغض النظر عن أسعار النفط، التي تعرف منذ 
الغاز  أسعار  فإن  تصاعديا،  منحا  عديدة  شهور 
سجلت  إذ  مرات،  سبع  من  ألكثر  تضاعفت 
زيادات  الفورية  المسال  الغاز  أسعار  بورصة 
مليون  لكل  دوالرا   41,5 من  أكثر  بلغت  كبيرة 
األشهر  خالل  كمتوسط  بريطانية  حرارية  وحدة 
األخيرة، بعدما كانت ال تتجاوز 2  دوالرا لكل 
ماي  بريطانية خالل شهر  وحدة حرارية  مليون 
من سنة 2020، حسب مركز TTF في هولندا.

للشؤون  األوروبي  االتحاد  مفوض  وكشف 
المجلس  أن  جينتيلوني  باولو  االقتصادية، 
المفوضية  تكليف  فرضية  سيناقش  األوروبي 
األوروبية بالتحقق من توفر شروط تحديد سقف 

لسعر الغاز الطبيعي.
التنفيذي  الجهاز  في  المسؤول  ذات  وشدد 
اإليطالية  آكي  وكالة  نقلته  ما  حسب  األوروبي، 
لسعر  أقصى  حد  تحديد  مسألة  أن  على  لألنباء، 
الغاز ستناقش، لكن القرار لن يتخذ في هذه األيام.
بأنه من  ديال سيرا،  وأشارت صحيفة كورييري 
المتوقع أن تضع المفوضية مقترحا بشأن تسقيف 

تمهيدا  أسابيع،  ثالثة  غضون  في  الغاز  سعر 
لعرضه أمام القمة المقبلة المزمع عقدها في نهاية 
شهر جوان الجاري، سعيا لوقف موجة التضخم 
أسعار  بارتفاع  كبير  حد  إلى  المدفوعة  العالية، 
الطاقة، والتي تهدد بتعرض االنتعاش االقتصادي 

للخطر.
ومن جانب أخر، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة 
عن  ديسكالزي  كالوديو  للطاقة  اإليطالية  إيني 
الغاز،  ألسعار  سقف  وضع  بضرورة  اقتناعها 
لكنه شدد في المقابل على أن يكون التسقيف بشكل 

مؤقت.
وقال ديسكالزي، في تصريح لصحيفة كورييري 
ندفع  كنا  لما  يورو   100 اليوم  ندفع  دياّل سيرا، 
ألجله 20 يورو باألمس، وبالتالي يجب على أي 
شخص أن يشعر بالقلق من اإلجراءات المحورة 
مشوهة  السوق  أن  الواقع  في  يدرك  وأن  للسوق 

أصال.
وشدد رئيس شركة ايني، على أن تسقيف السعر 
إذا تمت دراسته وتصميمه بشكل جيد، فمن شأنه 
سيكون  اإلجراء  بأن  مضيفا  الوضع،  تحسين 
مؤقتا، للسماح بضمان تخزين الغاز بشكل أسرع، 

باإلضافة إلى التحكم باألسعار.
للغاز  مصدر  رابع  تعتبر  الجزائر  أن  إلى  يشار 
التي  الشحنات  كمية  ووصلت  ألوروبا  المسال 
لحوالي   2021 سنة  األوروبية  الدول  استقبلتها 
العام  خالل  رفعت  أنها  كما  طن،  مليون   10,2
الجاري من طاقة خط إنريكو ماتي لتزويد ايطاليا 
بأكثر من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
أنها ستضخ  كما  الحصة،  رفع  اإلتفاق على  وتم 
أزيد من 10,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا 

السبانيا عبر خط ميد غاز.

سطرت وزارة التجارة وترقية الصادرات برنامجا رقابيا خاصا بموسم 
االصطياف، يهدف إلى ضمان توفر شروط سالمة ونظافة المنتجات 
الجزائرية،  األنباء  لوكالة  به  أفاد  االستهالك، حسبما  واسعة  الغذائية 

مدير بالوزارة.
يرتكز هذا البرنامج على تكثيف عمليات الرقابة على المواد الغذائية 
الحساسة وسريعة التلف, السيما تلك التي يكثر استهالكها خالل فصل 
الصيف, كالمياه المعدنية والعصائر واألجبان ومشتقات الحليب, وفقا 
بالوزارة,  الغش  وقمع  االقتصادية  للرقابة  العام  المدير  لتصريحات 

محمد لوحايدية.
خالل  من  الجماعية,  الغذائية  للتسممات  للتصدي  البرنامج  ويهدف 
مراقبة مختلف وحدات االنتاج ومسارات التسويق, بما في ذلك ظروف 
العرض والحفظ, حسب المسؤول الذي أكد بأن العمل الرقابي يتميز ب 
»المرونة«, حيث يتكيف مع خصوصيات كل فترة )مناسبات, أعياد 

دينية ووطنية...(.
وفي هذا السياق, أشار لوحايدية إلى إنشاء »اللجنة الوزارية المشتركة 
وزارة  عليها  تشرف  والتي  االصطياف«,  موسم  ومراقبة  لتحضير 
الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة االقليم, وتضم مختلف القطاعات 
الوزارية المعنية بالرقابة والسهر على أمن المصطافين, على مستوى 
بحيث  الصيفية,  العطلة  لقضاء  المخصصة  والفضاءات  الشواطئ 

يتدخل كل قطاع في مجال اختصاصه.
كما يشارك أعوان الرقابة في اللجان الوالئية التي تعمل تحت توجيهات 
الوالة, بالتنسيق مع مصالح األمن, لفرض احترام شروط نقل المياه 
المشروبات  عرض  ومنع  للحرارة,  الحساسة  المواد  وباقي  المعدنية 
لتفادي تعرضها ألشعة  التجارية  المحالت  الغذائية خارج  والمنتجات 
المخالفين,  توقيع عقوبات صارمة على  الشمس.ويتم في هذا اإلطار 
مستوى  على  تتدخل  اللجان  هذه  أن  إلى  أشار  الذي  لوحايدية  حسب 

الطرقات والمحالت التجارية واألسواق ووحدات االنتاج والتوزيع.
ولفت لوحايدية إلى أن القطاع شرع منذ مطلع العام الجاري في اعتماد 
أساليب عمل رقابي جديدة, ساهمت في تحقيق حصيلة ايجابية إذ زاد 
أكثر  إلى   2022 من  االولى  االربعة  األشهر  خالل  التدخالت  عدد 
من 806 ألف تدخل, وهو الرقم الذي تم تحقيقه العام الماضي خالل 

فترة ستة أشهر، كما يواصل قطاع التجارة العمل بالتنسيق مع سبعة 
قطاعات أخرى, وهي المالية والصحة والصناعة الصيدالنية والفالحة 
)البيطرة والصحة النباتية( والصيد البحري والصناعة, من خالل فرق 

رقابة مشتركة.
حالة   400 تسجيل   2022 من  األولى  الثالثة  األشهر  خالل  وتم 
سجل  )175 شخص(  منها  بالمائة   44 الوطني,  التراب  عبر  تسمم 
بسبب اقتناء منتوجات معروضة للبيع و21 بالمائة في أماكن اإلطعام 
بسبب وجبات  بالمائة  مناسبات عائلية و9  في  بالمائة  السريع, و17 
عائلية جماعية و7 بالمائة على مستوى مطاعم قواعد الحياة, والباقي 

سجل في مطاعم مدرسية.
الغذائي عن  التسمم  للوقاية من مخاطر  المتخذة  وأسفرت االجراءات 
تسجيل حوالي 80 ألف تدخل, أسفر عن معاينة أكثر من 7000 مخالفة 
أدت الى تحرير 6700 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين, 
وفقا لتصريحات لوحايدية.وتم توجيه هذه التدخالت خاصة نحو أماكن 
االطعام السريع والمقاهي ومحالت بيع المثلجات والمرطبات ومحالت 
التغذية العامة والملبنات ومحالت الحلويات التقليدية والمخابز, وأيضا 

فضاءات األنشطة السياحية.
وعلى المستوى المحلي, تنشط المفتشيات االقليمية للتجارة الموجودة 
البلدية المخصصة  على مستوى الدوائر اإلدارية, إلى جانب الهياكل 
السلبية  المظاهر  محاربة  قصد  الصحية,  والنظافة  النظافة  لمراقبة 
أن »العمل  لوحايدية  السيد  أكد  للغلق, حيث  تدخالت  والمشاركة في 

التشاركي بين القطاعات بدأ يعطي ثماره وهو يتعزز حاليا«.
تكوينية  دورة  تقديم  في  األسبوع  هذا  خالل  التجارة  قطاع  وشارك 
الساعي  الجديد  »التوجه  إطار  في  البلدية  المجالس  رؤساء  لفائدة 
القطاع  لتعريفهم بصالحيات  المحلية,  السلطات  التواصل مع  لتكثيف 
واالمكانيات الممكن االعتماد عليها لجلب االستثمارات وتطهير الساحة 
االقتصادية على مستوى البلدية«.ودعا لوحايدية المواطنين إلى التحلي 
المواد  اقتناء  تفادي  استهالكي سليم من خالل  والتزام سلوك  باليقظة 
الغذائية واالستهالكية من أماكن غير معروفة أوال تتوفر على الشروط 

الصحية المناسبة.
ف.م

طالبت ال�صلطات الو�صية للتدخل 

واال�صتجابة ملطالبها

عمال الوكالة الوطنية 
للت�ضغيل يف اإ�ضراب 

متجدد كل اأ�ضبوع
قررت النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل الدخول في 

إضراب متجدد لمدة ثالث أيام كل أسبوع، بداية من األسبوع 
القادم، تعبيرا عن سخطها من عدم استجابة السلطات المعنية 

لمطالبها المرفوعة. 
وأكدت النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت 

لواء االتحاد العام للعمال الحزائريين في بيان استلمت جريدة الرائد 
نسخة منه، بأنها قد اتخذت قرار الدخول في إضراب دوري متجدد 
لثالثة أيام كل أسبوع بداية من ال 6 جوان القادم، بسبب  األوضاع 

التي يتخبط فيها عمالها وغلق باب الحوار من قبل اإلدارة.
وشددت النقابة في رسالة وجهتها لكل من وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، 

على ضرورة تجسيد مطالبها المتمثلة في إدراج منحة جهاز 
المساعدة على اإلدماج المهنية في األجر القاعدي، مراجعة كل من  

القانون الداخلي، والترقية األفقية من تاريخ التنصيب، باإلضافة 
إلى تطبيق الترقية العمودية، مع  إعادة إدماج العمال المفصولين 

تعسفا في مناصبهم.
كما أكدت النقابة الوطنية، على رفضها طريقة تعامل اإلدارة معها 

كشريك اجتماعي، مطالبة إياها بالعمل على تجسيد مطالبها، التي تتمثل 
أيضا في احتساب سنوات اإلدماج في الخبرة المهنية وكذا الخدمة 

الوطنية، عالوة على توحيد منحة الضرر لجميع مستغلي اإلعالم اآللي 
وإعادة تصنيف العمال الذين تحصلوا على شهادات عليا.

وعبرت النقابة الوطنية لعمال التشغيل عن سخطها واستيائها 
من طريقة تعامل ادارة الوكالة مع المطالب العمالية ورفضها 

التفاوض معها وعدم تعاملها بجدية مع حقوق العمال الضائعة منذ 
سنة 2014، داعية لوضعها على طاولة الوزارة الوصية، التخاذ 

قرارات  تحقيقها كفيل بضمان استمرارية االستقرار في الوكالة 
الوطنية للتشغيل.

ف.م
اجتماع اللجنة امل�صرتكة للتعاون 

بني البلدين

اجلزائر ترافق تون�س 
يف جمال الطاقة

تم أمس، بالجزائر العاصمة، عقد اجتماع اللجنة المشتركة 
الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال الطاقة والمناجم، برئاسة وزير 

القطاع، محمد عرقاب، ونظيرته التونسية، نائلة نويرة القنجي.
وتضم هذه اللجنة التي تنعقد في سياق يتسم بالتطور االيجابي 

للعالقات ما بين الجزائر وتونس  والرغبة في تطوير التعاون في 
مجال الطاقة والمناجم، ممثلين عن الوزارتين الجزائرية والتونسية 

والشركات الناشطة في هذا القطاع.وفي تصريح للصحافة على 
هامش هذا اللقاء، أكد السيد عرقاب أن االجتماع كان مناسبة 
للوقوف على مستوى التعاون في القطاع، وحوصلة كل ما تم 
انجازه منذ االجتماع األول للجنة المنعقد بتونس في 2018.

وخالل هذا االجتماع، تم التوقيع على محضر محادثات للتعاون 
في الطاقة والمناجم، بهدف تبادل الخبرات والمعارف في ميادين 

المحروقات واستغالل الكهرباء والمناجم واستغالل وتحويل 
الفوسفات والطاقات المتجددة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن 
الطرفان سيتواصالن من أجل تجسيد ما اتفق عليه ميدانيا في 

أقرب اآلجال.كما أكد عرقاب أن الجزائر، وبتعليمات من رئيس 
الجمهورية، »ترافق وتساند« دولة تونس، الفتا في هذا اإلطار 

إلى التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد احتياجاته الطاقوية الالزمة 
قصد توفيرها »من أجل أن تمر الصائفة في أحسن الظروف«.

من جهتها، اعتبرت وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أن 
انعقاد اللجنة المشتركة من جديد يمثل »فرصة إلعادة التأكيد على 
جودة العالقات ما بين البلدين«، مؤكدة أن »اإلرادة والعزيمة ال 

تزاالن راسختان لتثبيت العالقة الثنائية في الطاقة والمناجم«.
كما عبرت عن ارتياحها الستقبالها من طرف الوزير األول الذي 

»جدد عزمه للعمل سويا لتطوير العالقات في هذه المجاالت 
الحيوية«، مشيرة ان المحادثات التي جرت بين الوفدين الجزائري 

والتونسي ستسمح ب«تطوير الشراكة وليس فقط المبادالت 
التجارية«.وأكدت القنجي إرادة الجانب التونسي في تعزيز التعاون 

في مجال الكهرباء من خالل تطوير الربط الكهربائي وتوسعته 
ليمتد إلى ليبيا.

أما بخصوص الغاز الطبيعي، ذكرت الوزيرة بالظرف العالمي 
الذي عقد األوضاع االقتصادية في تونس من ناحية تموين السوق 

المحلي، مؤكدة أن الجزائر كانت دائما »سندا ودعما« لتونس 
لتجاوز مثل هذه األزمات.وشملت المحادثات بين الوفدين خالل 
االجتماع -تضيف الوزيرة- مجاالت الطاقات المتجددة واالنتقال 

الطاقوي والتبادل المحكم للمواد النفطية كغاز البترول المميع على 
مستوى المناطق الحدودية.

ع.ط

يرتكز على تكثيف عمليات الرقابة على املواد الغذائية

وزارة التجارة ت�ضطر برناجما خا�ضا مبو�ضم اال�ضطياف
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دعوات اأوروبية لت�صقيف اأ�صعار الغاز

اأوروبا تقرر حظر 90 باملئة من النفط 
الرو�ضي وحتذيرات من ارتفاع قيا�ضي للأ�ضعار

تعي�ش االأ�صواق العاملية الطاقوية على وقع الهزات االرتدادية للعمليات الع�صكرية الرو�صية على االأر�صي 

االأوكرانية منذ نهاية �صهر فيفري املا�صي وقد اتخذت دول االحتاد االأوروبي قرارا يق�صي بحظر 90 باملئة من 

اإجمايل اإمدادات النفط الرو�صي قبل نهاية العام اجلاري، ردا على ا�صتمرار العمليات الع�صكرية الرو�صية.



وأبرز عبد الحكيم بلعابد، في تصريح له عقب 
إشرافه على انطالق امتحانات إثبات المستوى 

للمتعلمين عن بعد، طبيعة االسئلة التي ستطرح في 
امتحانات شهادة البكالوريا، حيث  سيتاح للمترشحين 

"االختيار بين موضوعين في كل مادة في كل 
شعبة"، مع تخصيص مدة "نصف ساعة إضافية لكل 

مادة", وهذا -كما أوضح-بغرض "إعطاء الوقت 
الكافي للمترشحين الختيار الموضوع الذي يجيبون 
عليه في وقت كافي"،واصفا التحضيرات للبكالوريا 

ب"الجيدة.
وجدد الوزير التاكيد أنه سيتم "تطبيق القوانين 

بصرامة" تجاه كل من يقوم ببث مواضيع خاطئة 
ومفبركة عبر وسائل التواصل االجتماعي، و 

التشويش على المترشحين خالل امتحاني شهادتي 
التعليم المتوسط والبكالوريا.

وقال الوزير أن "الوزارة حريصة على تطبيق 
القوانين بصرامة ازاء كل من يريد بث مواضيع 

خاطئة ومفبركة", عبر وسائل التواصل االجتماعي, 
معتبرا أن هذا "السلوك السيئ" من شأنه "التشويش 

على المترشحين وارهاقها نفسيا وجسديا", وأشار 

إلى أن هذه الظاهرة "تراجعت" بفضل اإلجراءات 
التي اتخذتها الدولة.

ودعا الوزير مجددا لألولياء باهمية إعطاء "نصائح 
وإرشادات ألبنائهم للمراجعة واإلقبال على االمتحان 

في هدوء وسكينة" ، وطمأن الوزير مرة أخرى 
بأن أسئلة امتحانات البكالوريا ستكون "حول 

الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات 
التربوية"، مشيرا كل اإلجراءات المعمول بها سابقا 

في االمتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط 
والثانوي تم اإلحتفاظ بها.

وحسب المسؤول االول للقطاع فانه "لن يمتحن 
أحد من أبناءنا في موضوع لم يدرسه حضوريا 
في المؤسسة ;الدولة الجزائرية حريصة على أن 
يجتاز أبناؤها هذين اإلمتحانين في ظروف حسنة 

من الناحية التنظيمية والبيداغوجية، مجددا تأكيده أن 
الدولة أخذت كل التدابير الالزمة لمحاربة ظاهرة 

الغش وان الحكومة أعطت أهمية بالغة لقطاع 
التربية باعتباره قطاعا حساسا واستراتيجيا.

وقال وزير التربية  ان االختبارات المهنية "ستجري 
خالل هذه الصائفة وتشمل أكثر من 52 ألف 

منصب", مشيدا بالمناسبة بالمجهودات التي تبذلها 
األسرة التربوية خالل السنتين الماضيتين بسبب 

انتشار جائحة كورونا "كوفيد-.”19
وأعطى وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, 

إشارة انطالق االمتحانات الخاصة بإثبات المستوى 
للمتعلمين،  بمتوسطة البساتين الجديدة )بئر خادم(, 

بمشاركة قرابة 400 ألف مترشح موزعين على 
1542 مركز امتحان عبر التراب الوطني، مشيرا 

إلى أن هذه االمتحانات تعد "فرصة ثانية ألبنائنا 
وبناتنا الذين يريدون العودة إلى المنظومة التعليمية 

عبر بوابة البكالوريا أو عبر شهادة التعليم المتوسط, 
وهي موجه أيضا لعموم المواطنين لتحسين المستوى 

والوصول إلى المستويات المطلوبة في الحياة 
المهنية"، مضيفا أن التعليم عن بعد أصبح "وسيلة 
موازية للتعليم النظامي", مبرزا أن الوزارة تعمل 

على ترقية التعليم عن بعد و تدعيمه.
من جانبه, كشف مدير الديوان الوطني للتعليم 

والتكوين عن بعد, محمد بوعزيز ,أنه تم إعداد 
تطبيق "الفانوس" لفائدة المكفوفين وضعيفي البصر, 

مما يسمح بتسهيل العملية التعليمية لهذه الفئة.

دعا املجل�س الوطني امل�ستقل ملدراء 

الثانويات، وزارة الرتبية الوطنية بالإ�سراع 

يف الك�سف عن املر�سوم التنفيذي املتعلق 

بالتعوي�سات اخلا�سة بتاأطري المتحانات 

الر�سمية قبل انطالق موعد هذه 

المتحانات.

مرمي عثماين

ودعا المكتب الوطني للمجلس الذي انعقد منذ يومين 
بوالية البويرة  وزارة التربية  بأن تكون تعويضات 

في مستوى حجم الجهود والمسؤوليات التي يبذلها 
ويتحملها مدير الثانوية بصفته رئيسا لمركز اإلجراء 

وما يرافق هذه المهمة من إكراهات وضغوطات 
ومسؤوليات جسيمة ومتاعب ال حد لها.

وجاء هذا -حسب بيان للمجلس- بعد الوقوف من جديد 
على حجم الظلم الذي يتعرض له رئيس مركز إجراء 
شهادة البكالوريا ) السيما في واليات الجنوب وبعض 

الواليات الداخلية ( من عناء التنقل لمسافات بعيدة 
،وما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر 
وظروف عمل غير مواتية دون االستفادة من أي 

تعويض يذكر ،رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله 
القانون للموظف لتحمل المصاريف اإلضافية الناتجة 

عن التنقل خارج مقر عمله األصلي.
وأكد بيان المجلس أنه استنادا للقيم والمبادئ التي 

من المفروض أن تحكم تسيير الشأن التربوي، فإن 
المكتب الوطني يؤكد مرة اخرى على أن مراجعة 

نظام التعويضات عن االمتحانات الرسمية، كما يجب 
أن يتالءم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس 

المركز و يحفظ كرامته ويثمن المجهودات المبذولة.
كما  نقل المجلس، أجواء  القلق واإلكراهات 

والضغوطات التي ترافق نهاية السنة الدراسية وما 
يلزمها من أعمال إدارية مكثفة وظروف العمل 

المأزومة التي تجعل من مديري الثانويات كل سنة 
غارقين في تدبير واقع مترد دون تدخل ناجع وفعال 

من قبل وزارة التربية الوطنية سواء عن طريق 
المساعدة أو عن طريق التدبير والتحفيز.

واكد ان واقع مدير الثانوية بصفة خاصة والذي أصبح 
يعمل في وسط مهني مهتز ووضعية اجتماعية كارثية 

في ظل تماطل وزارة التربية الوطنية في االستجابة 
لالئحة المطالب المقدمة من طرف النقابة، حيث دعا 

–المجلس- بالمناسبة  بضرورة اإلسراع في فتح نقاش 
جدي وحوار تفاوضي حول هذه الالئحة بشموليتها 

وتفاصيلها في أقرب وقت ممكن.
ودعت في المقابل نقابة مدراء الثانويات، الوزارة 

بالتعجيل في الكشف عن المنشور الخاص باستحداث 
منحة معتبرة لمؤطري عملية تسيير ملف الكتاب 

المدرسي وعلى رأسهم )مدير الثانوية( على أال تقل 
هذه المنحة عن 12بالمائة من مجموع المبيعات، كما 

هو معمول به مع المكتبات الخاصة.
وفيما يخص جمع ملفات منحة 5000دج- شددت 

النقابة  على  االلتزام بما نص عليه المرسوم 
التنفيذي 21-61، واالكتفاء بإعداد قائمة مؤشرة 

للتالميذ المعنيين تكون مرفقة بصك مشطوب 
واستمارة المعلومات، وينوه بالتزام بعض مديري 

التربية بمضمون هذا المرسوم وتعنت البعض اآلخر 
وضغطهم على مديري الثانويات من أجل طلب ملفات 

ال ينص عليها المرسوم التنفيذي المذكور.
ونددت في سياق آخر بعمليات التضييق النقابي 

الصادرة عن بعض مديري التربية في الواليات مثل 
والية )تمنراست( التي رفضت فيها مديرة التربية 

الترخيص للمكتب الوالئي لنقابتنا من أجل عقد دورة 
عادية للمجلس الوالئي، وكذا والية )مستغانم( التي 

يمارس فيها مدير التربية ضغوطا على زمالئنا 
مديري الثانويات بشأن تقديم قوائم المضربين الخاصة 

بإضراب 26و27 أفريل الفارط والذي تبنته  النقابة 
مع مجموع نقابات الوظيف العمومي.

مرمي عثماين

 حرمان من الرتقيات

 وخ�سم يف الأجور واملردودية

 وزارة الرتبية تتوعد
 الأ�ساتذة املتغيبني عن 

حرا�سة "البيام" والباك" 
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن االجراءات 

المترتبة عن غياب األساتذة عن تأطير امتحاني 
شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 

.2022
واكدت ارسالية صادرة عن مصالح وزارة التربية 

الوطنية انه قصد تحسيس المؤطرين المعنيين 
بتنظيم االمتحانات المدرسية الرسمية دورة 2022 
فانه تقرر اتخاذ اجراءات مترتبة عن الغياب والتي 
تتمثل في توجيه استفسارات كتابية للمعنية، فضال 
عن خصم أيام الغياب في االمتحانات بما في ذلك 
يوم االجتماع التنسيقي من الراتب الشهري ومن 

منحة المردودية، مع خصم 20 نقطة من ذات 
المنحة.

وحذرت وزارة التربية من التأخير في الترقية إلى 
سنتين وحذف نقاط من مقاس الحركة، على أن 

تحسب عقوبة من الدرجة األولى وتبلغ للمعنيين، 
في حالة الغياب .

وأمرت الوزارة جميع مديري المؤسسات التعليمية 
تبليغ محتوى قراراتها  لالساتذة، وشددت انه يمنع 
منعا بات أي غياب  مهما كان سببه بما فيه تقديم 

الشهادات الطبية ما عدا الشهادات التي تثبت وجود 
المعنى في المستشفى أو في عطلة امومة خالل 

أيام إجراء االمتحانات.
مرمي عثماين

فيما تقرر فتح ملف م�سروع 

القانون الأ�سا�سي لالأ�ستاذ اجلامعي

بن زيان يرد على حتفظات 
"الكنا�س" حول معايري 
الرتقية لرتبة بروفي�سور
اأ�ساد وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

عبد الباقي بن زيان، بالتقرير املف�سل الذي 

رفعه اليه املجل�س الوطني امل�ستقل ل�ساتذة 

التعليم العايل"الكنا�س" حول التحفظات 

بخ�سو�س �سروط و�سبكة التقييم للرتقية 

لرتبة اأ�ستاذ التعليم العايل للدورة ال�سابعة 

والأربعون )47( واأكد العمل على رفعها.

م. عثماين

وحسبما جاء على لسان المنسق الوطني للمجلس 
الوطني الساتذة التعليم العالي "الكناس" الدكتور 

عبد الحفيظ ميالط فانه خالل لقاء جمعه أول أمس، 
بوزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور 

عبد الباقي بن زيان والذي عقد بمكتب الوزير 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودام حوالي 

ساعة ونصف من الزمن، تطرق فيه الطرفان 
ألهم المستجدات على الساحة الجامعية أهمها حيث 
في قضية التحفظات حول بعض المعايير المتعلقة 

بالدورة 47 للترقية لرتبة بروفيسور.
وحسب ميالط، فقد أشاد الوزير بن زيان بالتقرير 

المفصل الذي رفعه المجلس الوطني ألساتذة 
التعليم العالي CNES والمتعلق بالتحفظات 

المسجلة من قبل المجلس وأخبرهم أنه قد أحاله 
للجنة متخصصة لدراسته، ووعدهم برفع أهم 

التحفظات التي جاءت في التقرير .
وأضاف النقابي بخصوص قضية مشروع القانون 

األساسي لألستاذ الجامعي، أن الوزير أكد على 
أهمية هذا المشروع لألسرة الجامعية، وضرورة 
تكاثف جهود الجميع لإلسراع في تجسيده، واتفق 
الطرفان على عقد لقاء قريب بين المكتب الوطني 

للكناس CNES و والوزارة الوصية للخروج 
بالنسخة النهائية للمشروع.

وبالمقابل تطرق الطرفان للعديد من القضايا 
الجامعية االخرى من بينها مطلب الكناس 

CNES بتجسيد منصة وطنية للتحويالت وغيرها 
من القضايا الجامعية الهامة التي سيتم الفصل فيها 
الحقا، اضافة الى ذلك  اتفق الطرفان على تعزيز 

الشراكة االجتماعية بين الوزارة الوصية والمجلس 
الوطني ألساتذة التعليم العالي –يضيف ممثل 

"الكناس"- .
يجدر االشارة إلى أنه المجلس الوطني المستقل 

الساتذة التعليم العالي قد أحصى في تقرير مفصل 
وجهه الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

عبد الباقي بن زيان، حول شروط وشبكة التقييم 
للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي للدورة السابعة 

واألربعون )47(، نحو 40 تحفظ بخصوص 
المعايير المعتمد أو الشروط والمضاربات المسجلة 

بين إعالنات الوصاية ناهيك شروط إقصائية.
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اأعطى اإ�سارة انطالق امتحانات اإثبات امل�ستوى وطماأن املمتحنني

  بلعابد يوجه ر�سالة لتالميذ "الباك" 
ويك�سف طبيعة موا�سيع دورة 2022

وجه اأم�س، وزير الرتبية عبد احلكيم بلعابد ر�سالة للمرت�سحني املقبلني على امتحاين �سهادة التعليم املتو�سط و�سهادة البكالوريا، ليطمئنهم باأنهم لن 

ُيتَحنوا اإل على ما در�سوه ح�سوريا داخل الق�سم، ولين�سحهم بتجنب ما ُي�ساع يف مواقع التوا�سل الجتماعي قبيل هذه المتحانات ، والتي توؤّثر �سلبا 

على تركيزهم، م�سريا اإىل الإجراءات العقابية التي اأقّرتها الدولة اجلزائرية يف قانون العقوبات حيال الذين يحاولون  الت�سوي�س عليهم.

قبيل اإنطالق المتحانات الر�سمية

" مدراء الثانويات يطالبون بالك�سف عن تعوي�سات تاأطري "



 اجلمعات املحلية تعجز عن الق�ضاء عليه 

»النامو�ض« يجتاح الأحياء وينغ�ض ليايل »العا�صميني«

ورقلة: 

كهربائيا جديدا حت�سبا  12 حموال  اإجناز 
ال�سيف لف�سل 

مع�ضكر:

حملة وا�سعة للق�ساء على 
الت�سربات املائية

أحصت مؤسسة الجزائرية للمياه بمعسكر، نحو 326 تسرب مائي 
عبر احياء المدينة و في هذا اإلطار فقد اعطى والي الوالية اشارة 

انطالق حملة واسعة للقضاء على هاته التسربات المائية من قبل اعوان 
الجزائرية للمياه لوحدة معسكر مدعومين بـ 05 فرق تقنية بعتادها 

ممثلين لـ 5 وحدات للجزائرية للمياه بالغرب الجزائري.
وتزامنا مع الحملة الوطنية القتصاد الماء التي اطلقتها المديرية العامة، 
كلفت مقاولة خاصة العادة االرضية الى حالتها االصلية و كانت وحدة 

معسكر، قد اصلحت من اجمالي الستربات المائية، 103 نقطة منها 
74 تسرب باالتصاالت الفردية و 30 تسرب على مستوى شبكات 
التوزيع فيما ستشارك  الفرق التقنية الواليات المجاورة في عملية 

إصالح 223 تسرب مائي، منها 132 تسرب باالتصاالت الفردية 
و91 تسرب بشبكات التوزيع. وحسب مدير الوحدة سلطاني محمد، 
فقد تم تسطير برنامج الحملة، اين تم تقسيم خريطة التسربات لمدينة 

معسكر، الى ثالثة مناطق، المنطقة االولى مخصصة ألحياء “بابا 
علي، قاضي مراح، شارع بوقفة، سيدي سعيد مدبر، تتكفل بإصالحها 
فرق وحدات معسكر، تيارت وسعيدة، بينما المنطقة الثانية مخصصة 

ألحياء المنطقة الثامنة والثانية عشر، فستتكفل بها فرقة وحدتي 
تسمسيلت ومعسكر في حين المنطقة الثالثة، تشمل احياء المحطة، 

وسط المدينة، الصوناكوم، العين البيضاء، صايص ،حي االمال 
و936  ، خصيبية والقرية الفالحية، ستشرف على اصالح النقاط فرق 
وحدات مستغانم ومعسكر وتكون المتابعة الشخصية لمدير الوحدة. وقد 

امر والي الوالية، مدير الموارد المائية بتنظيم حملة واسعة إلصالح 
التسربات المائية عبر باقي بلديات الوالية باشراك المقاوالت التابعة 

لقطاع الموارد المائية.
س.ز

 
ورقلة: 

مترين حماكاة لو�سع خمطط 
النجدة للوقاية من احلرائق حيز 

التنفيذ
قامت  منذ يومين مديرية الحماية المدنية لوالية ورقلة في إطار الحملة 
الوطنية لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، بإجراء تمرين 
محاكاة لوضع مخطط النجدة للوالية حيز التنفيذ على مستوى كل من 

منطقة نخيل بالة بلدية ورقلة، منطقة نخيل سيدي بن ساسي بلدية 
الرويسات، منطقة نخيل عين البيضاء قرب محطة البنزين بن فردية.

و في تصريح إلذاعة الجزائر من ورقلة، أكد المراقب العام للمناورة،  
النقيب محمد لمين مسروق، أن التمرين الذي يدخل في إطار قياس 
مدى الجاهزية والتنسيق بين مختلف القطاعات تحسبا ألي طارئ، 

شهد مشاركة 150عونا من مختلف الرتب وتم تسخير له  33 
شاحنة وسيارة خاصة بإطفاء الحرائق باإلضافة إلى آالت و معدات 

أخرى تابعة. للقطاعات المشاركة على غرار قطاع الغابات و 
األشغال العمومية. من جهته أكد ممثل مديرية الغابات لوالية ورقلة  
عادل غيالني ،  مشاركة مصالح الغابات في التمرين بشكل أساسي 
باعتبارها شريكا أساسيا و من أهم المرافقين ألعوان الحماية المدية 

خصوصا في عملية فتح الطرقات و مسالك  النجدة. لإلشارة، فقد 
أتلفت 700 نخلة مثمرة  منذ مطلع العام الجاري جراء   131 حريقا 

تم تسجيله على مستوى أقليم الوالية.
س.ز

باتنة:

اإطالق قافلة طبية للمناطق 
الّنائية 

نّظم النادي الجامعي العلمي »وان سيتي« )مدينة واحدة( الذي ينشط 
بكلية الطب بجامعة باتنة 2 بوالية باتنة قافلة طبية لفائدة المناطق 

النائية ببلدية الشمرة.
وقد شارك في القافلة الطبية المنظمة بالتنسيق مع المجلس الشعبي 

لبلدية الشمرة حوالي 60 عنصرا من بينهم أطباء مختصين في عدد 
من التخصصات كطب األطفال وأمراض النساء والتوليد والقلب 
والغدد والسكري، وكذا طلبة في تخصص الطب حسب المكلف 

باإلعالم بالنادي، أكرم معصم. وقّدمت وفق المصدر فحوصات عامة 
ومتخصصة مجانية ببيت الشباب لفائدة المواطنين القاطنين بمركز 
البلدية فيما تنقلت ثالث )3( فرق طبية إلى القرى والمشاتي التابعة 

للبلدية لذات الغرض، وتمكين السكان بها السيما المعوزين والعاجزين 
من هذه الفحوصات الطبية الشاملة. وإلى جانب تقديم أدوية للمرضى 

وإحصاء من هم بحاجة إلى مساعدة ورعاية طبية دورية، تخللت 
القافلة حملة تحسيسية حول داءي السكري وارتفاع ضغط الدم، وقدمت 

نصائح وإرشادات للسكان حول الوقاية منهما. وسبق لنادي )وان 
سيتي( الذي تأسس في سنة 2014، حسب السيد معصم وهو طالب 

في الطب، وينشط ضمن 4 لجان األولى ثقافية والثانية مخصصة 
لألعمال الخيرية والمساعدة، عالوة على لجنتي الصحة العامة والعلوم 

والتكوينات، وأن 14 قافلة طبية نحو عدة مناطق نائية حيث تعد 
القافلة التي حطت رحالها ببلدية الشمرة الـ 15. كما أفاد بأن مساعي 
الناشطين في النادي تسعى لزيارة باقي المناطق النائية ضمن عملها 
الخيري، الذي يتم بالتنسيق مع أطباء مختصين كانوا أعضاء سابقين 

في النادي وكذا محسنين. ويتم إجراء ما ال يقل عن 100 فحص 
متخصص في كل قافلة طبية، وفق ذات المصدر.

ق.م

العاصمة  بلديات   مختلف  وتعرف 
ارتفاع  وبدء  الصيف  فصل  حلول  مع 
درجات الحرارة انتشارا كبيرا للبعوض 
أو »الناموس«، كما يسميه الجزائريون، 
في  المبيدات  رش  عمليات  تفلح  لم  إذ 
السنوات  خالف  على  عليه،  القضاء 
في  تساهم  السلطات  كانت  أين  السابقة 
تأخرها  رغم  انتشاره،  حدة  من  التقليل 
في كل مرة عن القيام بحمالت القضاء 
للفيروسات.  الناقلة  الحشرة  هذه  على 
من  البلديات  من  العديد  تعاني  في حين 
هلعا  لسعاته  أحدثت  غريب  ناموس 
تجددت  في حين  المواطنين  أوساط  في 
النمر  البعوض  ظهور  بعوذة  المخاوف 
والذي عرفت الجزائر موجات منه في 
السنوات الماضية. ويشتكي  العصاميون 
انتشر  الذي  البعوض  من  األيام  هذه 
بشكل مفرط عبر اغلب البلديات خاصة 
ومصاب  الوديات  من  القريبة  البلديات 
الوديان والمياه الراكدة ورغم الشكاوى 
العديدة للمواطنين وتحذيراتهم من خطر 
البعو حتى قبل حلول فصل الصيف إال 
أنهم يؤكدون أنهم لم يجدوا أية استجابة 
رش  حمالت  تنظم  فلم  السلطات،  من 
في  تحقيقات  تفتح  أو  للمبيدات،  واسعة 
نوعية البعوض المنتشر هذه األيام والذي 
بات مقاوما للمبيدات الحشرية المنزلية، 
حيث باتت اغلب االسر تصرف ميزانية 
مبيدات  أنواع  مختلف  على  هائلة 
ما  جدوى  وحسب  دون  لكن  البعوض 
أكده عدد من المواطنين لـ«الرائد« فان 
تزايد مستمر رغم  في  الناموس  مشكلة 
تعرف وضعية  االحياء   من  العديد  أن 
مقبولة في مجال النظافة، وهو ما يعني 
ان انتشار هذه الحشرة بات غير مرتبط 
بالنفايات  فيما تحدث آخرون عن مشكلة  
تراكما  تعرف  التي  الصحية  الفراغات 
للمياه، وانتشار األعشاب الضارة، فيما 
االحياء  مختلف  الكثير من سكان  يعتقد 
البلدية  مصالح  قيام  عدم  أن  بالعاصمة 
الحشرات في وقت مبكر  بمحاربة هذه 
من  خروجها  و  تكاثرها  قبل  السنة  من 
أيضا،  األسباب  بين  من  يعد  يرقاتها، 
خالل  المبيدات  رش  بأن  موضحين 

هو  و  مفيد،  غير  أمر  الصيف،  فصل 
كذا  و  السن  كبار  و  لألطفال  مضر 

المصابين بأمراض تنفسية.

   خمت�ضون: خطورة 

»النامو�س« يكمن يف نقله 

للأمرا�س 

في  االخصائيون  ينكر  ال  جهتهم  من 
الذي  الكبير  الخطر  العمومية  الصحة 
للبعوض  الكبير  االنتشار  يشكله  بات 
ليس فقط في فصل الصيف وانما في كل 
فصول السنة اين يؤكد األطباء أن خطر 
المالريا  لداء  نقله  في  يكمن  البعوض 
الخطير، باعتبار أن لعاب هذه الحشرة 
يتسبب في حساسية أحيانا تكون مفرطة، 
ليس  الناموس،  أن   المختصون  ويبرز 
هو المتسبب في حد ذاته في األمراض 
وال يشكل تهديدا للصحة العمومية، إنما 
منها  و  األمراض  من  ألنواع  ناقل  هو 
أفريقية  دول   في  المسجلة  الخطيرة 
ويضيف  النيجر.  و  كمالي  حدودية 
الخبراء  أن انتشار البعوض في الجزائر 
له،   المناسبة  البيئة  توفر  إلى  يعود 

الراكدة  والمياه  النفايات  تجمع  بأماكن 
المنازل  وحدائق  األقبية،  و  بالعمارات 
وغيرها من البؤر التي يتكاثر فيها، في 
حين ان الوقت المناسب لمحاربته  يبدأ 
بداية فصل  مع  وليس  مارس  من شهر 
الصيف مثلما تقوم به بعض البلديات في 
النمر،  بعوض  يخص  وفيما  الجزائر. 
الكثير من سكان عدد من  الذي يتحدث 
المختصون  البلديات عن وجوده، يشير 
المختلفة  األعراض  بعض  سجلت  أنه 
تجري  لم  لكن  األطفال،  عند  السيما 
علمية  تقارير  أو  دراسة  أي  السنة  هذه 
االن  لغاية  الحشرات  هذه  وجود  تثبت 
ليبقي الحذر واجب  في حين ان الوقاية 
استعمال  أن  حيث  األهم،  الحلقة  تعتبر 
المواد الكيمياوية ليس أمرا جيدا بالنسبة 
والبد  الخصوص  وجه  على  لألطفال 
من استخدام »الناموسيات«  واالعتناء 
تنظيف ورش  والقيام بحمالت  بالنظافة 
دورية، كما على الجماعات المحلية أن 
تقوم بمهامها قبل تكاثر البعوض باعتبار 
للقيام  الالزمة  اإلمكانيات  تملك  أنها 

بهكذا عمليات.

استعدادا  ورقلة،  والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية  تسعى 
الخاص  االستثماري  برنامجها  تجسيدا  إلى  الصيف  لفصل 
بسنة 2022، والرامي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة 
كهربائيا  محوال   )12( عشر   اثنتي  بإنجاز  وذلك  لزبائنها، 
جديدا تم إدخالهم حيز الخدمة، فضال عن انجاز 12 كيلومترا 
من الشبكات الكهربائية متوسطة  ومنخفضة التوتر، وهو ما 

رصد له غالف مالي فاق 13 مليار سنتيم.
وكشفت مصالح سونلغاز ورقلة، أن أشغال إنجاز 7 محوالت 
الشبكات  من  كيلومتر    40 من  وأزيد  إضافية،  كهربائية 
مليار   34 يتجاوز  مالي  بغالف  التوتر  متوسطة  الكهربائية 

سنتيم متواصلة من أجل االنتهاء منها في أقرب اآلجال. وعن 
الصيانة إلصالح مختلف األعطاب، جنّدت  أعوان  تدخالت 
لصيانة  المناوبة  بنظام  تدخل  عون   28 من  أزيد  المديرية 
وإصالح مختلف األعطاب التي قد تطرأ على الشبكات على 
يجري  كما  ساعة.   24 على  ساعة   24 األسبوع  أيام  مدار 
وإصالح  لصيانة  التدخل  فرق  نشاط  تكثيف  على  العمل 
األعطاب، قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد 
والغازية.  الكهربائية  بالطاقتين  ورقلة  والية  عبر  الساكنة 
علما أّن مديرية التوزيع ورقلة تسجل أزيد من 1862 تدخل 
لألعوان التقنيين منذ بداية سنة 2022، في إطار االستجابة 
مختلف  وصيانة  إلصالح  المواطنين  وطلبات  النشغاالت 
األعطاب المسجلة على مستوى الشبكات الكهربائية والغازية 
كمعالجة وصيانة الشبكات الغازية  من التسربات، أو سقوط  
األحوال  سوء  نتيجة  والكوابل،  الكهربائية  األعمدة  بعض 
المناخية التي شهدتها المنطقة في اآلونة األخيرة من عواصف 
إلصالح  تدخل  حالة   14 تسجيل  تّم  كما  للرياح،  وهبوب 
األعطاب، الناتجة عن االعتداء على الشبكات متوسطة التوتر 
من  التوتر،  منخفضة  الشبكات  على  لالعتداء  حاالت  و10 
األسبوع  أيام  كل  خالل  المجندين،  التقنيين  األعوان  طرف 

إلصالح وصيانة الشبكات.
ق.م

عاد كابو�س »البعو�س« وخمتلف احل�ضرات ال�ضارة مع بداية ف�ضل ال�ضيف ليطرح عرب اغلب 

بلديات العا�ضمة مع جتدد املخاوف بعودة البعو�س النمر الذي يت�ضبب يف م�ضاعفات خطرية على �ضحة 

الإن�ضان ياأتي هذا  يف وقت عجزت فيه اجلماعات املحلية يف التقليل من حدة انت�ضار هذه احل�ضرة عرب 

غالبية الأحياء والتجمعات العمرانية، اإذ مل تنجح حملت التنظيف وتطهري الفراغات ال�ضحية، ف�ضل 

عن جتفيف منابع املياه الراكدة ور�س املبيدات، يف الق�ضاء عليها، لتكون النتيجة ظهور نوع غريب عما 

األفه املواطنون، وهو ما يهدد �ضحة اجلزائريني.
�ض.ز
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املغا�سل رائحة  التخل�ص من   طرق 

  إّن أفضل ما يُمكن فعله عند 
داع النصفّي هو  بدء نوبة الصُّ

التوجه إلى غرفة هادئة ومظلمة 
ومحاولة االسترخاء أو أخذ 

غفوة، خاصًة إذا كانت النوبة 
مصحوبًة باألورة، كما يُمكن 

وضع مكعٍب من الثلج ملفوٍف 
بقطعة قماٍش على الجبهة أو 

على الجزء الخلفي من الرقبة 
للتخفيف من أعراض الشقيقة، 
ومن ناحية أخرى فإّن معرفة 
محفزات الشقيقة وتجنُّبها يُعّد 

عالًجا وقائًيا مبكًرا يُمكن إتباعه 
لمنع حدوث نوبات الصداع 

النصفي أو الحّد من تطورها 
قدر المستطاع.

  باإلضافة إلى ذلك يُمكن إتباع 
النصائح التالية لتخفيف أعراض 

الصداع النصفي: ممارسة 
تمارين االسترخاء واليوغا.

  تنظيم مواعيد االستيقاظ والنوم 
وكذلك مواعيد تناول وجبات 

الطعام والحرص على االلتزام 
بها. شرب كمياٍت كافية من 

السوائل، وخاصًة الماء لتجنب 
اإلصابة بالجفاف.

  اقتناء دفتٍر خاص بنوبات 
الصداع النصفي والذي من 

خالله يُمكن تحديد محفزات 
الصداع ومعرفة أّي العالجات 

الُمستخدمة هو األكثر فعالية.
  ممارسة التمارين الرياضية 

بشكل منتظم، مثل التمارين 
الهوائية؛ كالمشي، والسباحة، 
وركوب الدراجة لما لها من 

دوٍر في تقليل التوتر والوزن 
الزائد، ويجب التنويه إلى 

ضرورة اإلحماء قبل البدء 
بممارسة التمرين، فقد تُحفز 

ممارسة الرياضة بشكٍل مفاجئ 
حدوث نوبة الصداع النصفي.

  حياة م�سباحي

 هناك العديد من الطرق للحفاظ على شعر الطفل نظيف وصحّي، منها:
  ترطيب الشعر: هناك العديد من المنتجات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر، على 

غرار زيت الجوجوبا، وزيت اإلمو، وزيت األفوكادو، وزيت جوز الهند البكر، وزيت اللوز، 
حيث يتّم استخدام هذه الزيوت بوضع كمية صغيرة منها، وفركها بأطراف األصابع، ثّم تدليك 

فروة الرأس والشعر إذا كان جافاً، ولكن يشار إلى ضرورة تجنب المنتجات ذات الزيوت 
المعدنية، كونها تعمل على انسداد المسام.

  تمشيط الشعر: ال يعّد تشابك الشعر مشكلة كبيرة لدى األطفال، وإنّما يجب معرفة كيفية 
التعامل مع الشعر الطويل والعناية به من األوساخ، وذلك من خالل تمشيطه بعناية باستخدام 

مشط ذي أسنان واسعة، وفي حال كان الشعر جافاً، ومتشابكاً فيتم وضع كمية صغيرة من 
الزيت أو المرّطب ليساعد على تمشيط الشعر.

   ال تنتج الغدد الدهنية الموجودة بفروة الرأس كميات كبيرة من الزيوت حتى سّن البلوغ، 
لذا من الجيد غسل الشعر كّل بضعة أيام باستخدام شامبو لطيف على العينين، لكي ال يسبب 

تهيّجهما وإسالة الدموع، أّما إذا كان شعر الطفل طوياًل فيمكن استخدام بلسم، أو رذاذ لتجنب 
العقد، كما يفّضل استخدام فرشاة ناعمة للشعر الناعم، أّما بالنسبة لألطفال ذوي الشعر المجّعد، 
فال يحتاجون لغسل شعرهم أكثر من مرة باألسبوع، ألنهم يتمتّعون ببشرة و فروة رأس جافة 

تماماً، وكثرة غسلها تجعلها أكثر جفافاً.
   ينبغي على األّم حماية شعر الطفل من ما يسمى بقبعة المهد وهو نوع من الطفح الجلدي 

يؤدي إلى فقدان الشعر، فظهور طبقة قشرية على جلد الطفل يعني أنّه يعاني من قبعة المهد، 
وعالجه يكون عن طريق استخدام كمية صغيرة من الزيت، ثّم تدليك فروة رأس الطفل.

 ن�سائح اإ�سافية للمحافظة 

على نظافة الأ�سنان

جمال 

ور�ساقة

اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

 ترتبط أبرز مضاعفات نقص سكر الدم أثناء الحمل بداء السكري، ومن أبرز هذه 
المضاعفات:

  صعوبة أداء األعمال المختلفة، والحاجة إلى المزيد من العناية بهّن وبأجنتهّن، ومع هذا 
فإّن مراقبة الدواء وتعديله بما يتوافق مع تغييرات أيض السكر يمنع حدوث ضرر لألم 
أو الجنين، فمن غير المرّجح تضرر الجنين ما لم تتضرر األم، ولكن إذا تطّورت حالة 
انخفاض سكر الدم ليُصبح االنخفاض شديًدا عندها يجب الحصول على الرعاية الطبية 

والمراقبة الحثيثة لمستويات سكر الدم.
 ولسوء الحظ فإّن اإلصابة بسكري الحمل قد تجعل الوالدة الطبيعية أمًرا صعًبا، لما لها 

من دوٍر في زيادة حجم الجنين بشكٍل غير اعتيادي، إضافًة إلى زيادة احتمالية إصابة 
الجنين باليرقان فور والدته، أو قد يعاني الرضيع من انخفاٍض شديد في سكر الدم بعد 

فترة وجيزة من الوالدة، لذا يجب مراقبة األم والجنين أثناء الوالدة وبعدها.

�سحتك

تدابير 

منزلية

 العناية ب�سعر الأطفال

 اأ�سرار نق�ص ال�سكر عند احلامل

 ن�سائح لتخفيف اأعرا�ص 

ال�سداع الن�سفي

هناك العديد من الطرق المنزلية التي يمكن 
تطبيقها للتخلص من الروائح الكريهة للمغاسل 

في المنزل سواًء أكانت في الحمامات أم في 
المطبخ ومنها:

   صودا الخبز والخل األبيض: يعمل مزيج 
صودا الخبز والخل األبيض على تطهير 

المصارف للمغاسل، وفيما يأتي الطريقة المناسبة 
لتطبيق هذه الطريقة وجب تجهيز نصف كوٍب 

من مسحوق صودا الخبز، نصف كوٍب من الخل 
األبيض، جالون من الماء المغلي، بحيث تُسكب 

صودا الخبز في فتحات التصريف للمغاسل.
 و يُسكب الخل األبيض في فتحات التصريف 

للمغاسل ثم يُترك صودا الخبز والخل في فتحات 
التصريف مدة نصف ساعٍة؛ لتشكيل رغوة 

تُطهر المغاسل و يُسكب جالون الماء المغلي 
في فتحات المصارف إلزالة الرواسب العالقة 

فيها، تُكرر هذه الطريقة مرًة واحدة كل أسبوع 
أو أسبوعين للمحافظة على المغاسل خاليًة من 

أي روائح.
   صودا الخبز والخل الساخن: يُعتبر مزيج 

صودا الخبز والخل األبيض مزيجا فعااًل إلزالة 
الروائح الكريهة من المغاسل وفيما يأتي الطريقة 

المناسبة لذلك يجب تحضير كوب من مسحوق 
صودا الخبز، كوب من الخل األبيض المقطر، 

كمية كافية من الماء المغلي، ويُوضع الخل 
األبيض المقطر على النار لغليه.

 تُسكب صودا الخبز في فتحات التصريف 
ويتبعها الخل الساخن، تُترك صودا الخبز والخل 
الساخن في فتحات التصريف للمغاسل مدة خمس 

دقائق إلى ساعة؛ حتى يتم إزالة جميع الشوائب 
العالقة في الفتحات، و يُسكب الماء المغلي في 
فتحات التصريف للمغاسل؛ ألن الماء المغلي 

يُساعد على قتل البكتيريا المسببة للرائحة.
   مالحظة: يتم إزالة الخل األبيض المقطر عن 

النار عند بدء الغليان فوراً.

 إليك مجموعة من النصائح التي تساعد في المحافظة على نظافة 
األسنان:

   الحرص على تناول اللبن قليل الدسم، فهو يُساعد على حماية 
األسنان، والمحافظة على صحتها.

  غرغرة األسنان بخل التفاح عند الصباح، ألنه يُساعد في تبيض 
األسنان وتنظيفها.

   تنظيف األسنان بالصودا مرة في األسبوع، فهي تعمل على 
تبييض األسنان.

  شرب الماء كل ساعة فهو يضمن نظافة األسنان .
   التقليل من تناول الحلويات والشوكوالتة، ألنها تعمل على 

تسوس األسنان.
   تصحيح األسنان المائلة، أو المتراكبة على بعضها البعض، 

حتى يسهل تنظيفها من أجل تجنب تراكم البكتيريا عليها.
   تجنب التدخين، ألنه يعمل على صبغ األسنان، ويتسبب في 

أمراض اللثة.
   ُمراجعة طبيب األسنان بشكل دوري، للحفاظ على نظافة 

األسنان.
   تناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على الفواكه، والخضراوات 

المحتوية على األلياف والمعادن، ألنها تعمل على تحسين صحة 
األسنان، ومن األمثلة على بعض هذه المواد الغذائية التي 

يجب على الشخص أن يحرص على تناولها، حتى يحافظ على 
أسنانه: فيتامين د: يعمل على بناء العظام، و يحافظ عليها.

البروتين وفيتامين ألف وجيم: إن تناول هذه العناصر يُساعد في 
تّشكل النسيج الذي يدعم األسنان.
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األرجنتين،  منتخب  يخوض 
بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، 
اليوم مباراة كأس األبطال ضد 
"ويمبلي"  ملعب  في  إيطاليا 
بين  ستجمع  والتي  بإنجلتران 
كوبا  وبطل  اليورو،  بطل 
أمريكا، وتلقى اهتماما ومتابعة 
الجماهير  قبل  من  كبيرتين 

الكروية في العالم.
أمريكا  كوبا  بطل  واستعد 
األيام  طوال  المقبلة  للمباراة 
"سان  ملعب  في  الماضية 
ماميس"، الخاص بنادي أتلتيك 

كافة  بحضور  بإسبانيا،  بيلباو 
البرغوث  ويتقدمهم  نجومه 
يريد  فيما  ميسي،  ليونيل 
الفوز  تحقيق  اإليطاليون 
لتجاوز اإلقصاء من المشاركة 
وإهدائها  قطر،  مونديال  في 
يعتزم  الذي  كيليني  لالعب 
الساحة  على  اللعب  اعتزال 

الدولية.
مباراة  موعد  ويحظى 
باالهتمام  واالرجنتين  ايطاليا 
اإلعالمي والجماهيري، وذلك 
أمر معتاد في المواجهات التي 

تجمع بين ايطاليا واألرجنتين، 
التي  الكبيرة  الشعبية  ظل  في 
قد  الذي  المنتخبان  بها  يتمتع 
كوبا  لقبي  تحقيق  من  تمكنا 
األمم  كأس  ولقب  أمريكا 
الرغم  علي  ولكن  األوروبية، 
فشل  ايطاليا  منتخب  ذلك  من 
في  التوالي  علي  الثانية  للمرة 
التأهل لنهائيات كأس العالم في 
الكرة  لمتابعي  كبيرة  صدمة 

العالمية.
ضمن  المباراة  موعد  وتحدد 
منافسات كأس فيناليسيما الذي 

منذ  األولي  نسختها  ستنطلق 
29 عام، حيث كانت أخر نسخ 
هذه البطولة عام 1993 حينما 
حصد  من  االرجنتين  تمكنت 
الراحل  النجم  بقيادة  اللقب 
مارادونا،  دييغو  عالمنا  عن 
في  بارز  دور  له  كان  الذي 
في  االرجنتيني  التانغو  نجاح 
قد  التي  البطولة،  هذه  حصد 
من  والتي  لسنوات  غابت 
بطل  بين  تقام  أن  المفترض 
القارة  وبطل  الجنوبية  أمريكا 

األوروبية.

كبار  المصري،  األهلي  النادي  رئيس  الخطيب،  محمود  أحرج 
المسؤولين على منصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

البيضاوي  الوداد  أمام  فريقه  خسارة  من  حزينا  الخطيب  وبدا 
المغربي بهدفين دون رد، أول أمس على ملعب "محمد الخامس" 
بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، وفشل األهلي في االحتفاظ باللقب 
القاري، والفوز به للمرة الثالثة على التوالي، وأضاع تذكرة التأهل 

لكأس العالم لألندية.
االتحادين  مسؤولي  من  الحمراء عن غضبه  القلعة  رئيس  وعبر 
األفريقي والدولي على منصة التتويج أثناء االستعداد لمراسم تسليم 

الميداليات وكأس البطولة للوداد.
وحاول الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس االتحاد األفريقي، 
والسويسري جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي مواساة الخطيب 
عبر  األهلي  النادي  رئيس  أن  إال  واللقب،  المباراة  خسارة  على 
بمالمح وجهه وإشارات يديه على رفضه واعتراضه التام وعدم 

رضاه على إدارة ملف المباراة النهائية لدوري األبطال.
وكانت إدارة األهلي أصدرت 19 بيانا رسميا خالل الفترة الماضية 
أنه  بداعي  المغرب  في  النهائي  إقامة  على  االعتراض  أزمة  في 

قرار ينسف مبدأ تكافؤ الفرص.
من جهته، أثار عمرو السولية، العب وسط األهلي المصري، حالة 
من الجدل بعد خسارة فريقه أمام الوداد المغربي في نهائي دوري 

أبطال أفريقيا 2022.
العبي  بعض  على  واضحا  االستياء  بدا  التتويج،  مراسم  وأثناء 
األهلي المصري، وكذلك على رئيسه محمود الخطيب، وظهر هذا 
الغضب بشكل أكبر على عمرو السولية أثناء خروج العبي األهلي 

من ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
وخالل خروج الالعبين من أرضية الملعب، ألقى عمرو السولية 
الميدالية الفضية على األرض، ليلتقطها أحد المتواجدين في محيط 

الواقعة.

ال�ضولية يلقي بالميدالية الف�ضية بعد نهائي دوري الأبطال الإفريقي

رئي�س الأهلي الم�سري يحرج رئي�سي الكاف والفيفا

مي�ضي ير�ضحه للفوز بالكرة الذهبية 

للمو�ضم المن�ضرم

بن زيمة اأف�سل لعب في دوري 
اأبطال اأوروبا

 
العب  أفضل  جائزة  على  مدريد،  ريال  نجم  زيمة،  بن  كريم  الفرنسي  حصل 
النجم  ترشيح  ونال  المنصرم،  الموسم  خالل  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  في 

األرجنتيني ليونيل ميسي للفوز بالكرة الذهبية للموسم المنصرم.
وقال االتحاد األوروبي على موقعه الرسمي، إن اللجنة الفنية في اليويفا اختارت 
بن زيمة لحصد الجائزة، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج ريال مدريد بلقب دوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 15 هدفا مع ريال مدريد في 
تمريرتين  زمالئه  منح  إلى  باإلضافة  أوروبا،  أبطال  بدوري  المنصرم  الموسم 

حاسمتين.
ريال  مهاجم  بأحقية  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني،  األسطورة  يشك  لم  جهته،  من 
"تيك  قناة  مع  مقابلة  وذلك خالل  العام،  هذا  الذهبية  الكرة  مدريدبإحراز جائزة 

سبورتس" األرجنتينية.
التي  الذهبية  بالكرة  مرات  سبع  والفائز  السابق  اإلسباني  برشلونة  نجم  وأثنى 
تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ألفضل العب في العالم، على المهاجم 
الدولي الفرنسي، قائال "من الواضح جدا أن بن زيمة خاض عاما استعراضيا 
أنهاه بطريقة رائعة" بالفوز السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في 

مسيرته على حساب ليفربول 0-1.
وأضاف العب باريس سان جيرمان الفرنسي "لعب بن زيمة دورا مهما من دور 

ثمن النهائي )في دوري األبطال( من خالل كونه حاسما في جميع المباريات.
اتفاقية البيع وقعت �ضباح اأم�س

النادي  ملكية  انتقال  يعلن  ميالن 
ل�سركة ريد بيرد المريكية

 

إيليوت  من صندوق  ميالن  ملكية  انتقال  أمس،  إيطالية،  تقارير صحفية  أكدت 
األمريكي إلى مجموعة "ريد بيرد" األمريكية.

ووفقا لصحيفة "الغازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سبورت ميدياست" اإليطاليتين، 
البيع، صباح  اتفاقية  بالفعل على  بيرد، وقع  كاردينالي، رئيس ريد  فإن جيري 
عن  رسمي  بشكل  سيعلن  ميالن  أن  إلى  اإليطالية  المصادر  وأشارت  أمس، 

االتفاقية، خالل الساعات المقبلة أو غدا على أقصى تقدير.
أسهم  أغلبية  بيرد"  "ريد  تمنح  أمس  صباح  وقعت  التي  العقود  أن  وذكرت 
في  أقلية  بنسبة  إيليوت  بينما سيحتفظ صندوق  يورو،  مليار   1.3 مقابل  ميالن 

الروسونيري.
وقالت تقارير سابقة، إن مجموعة "ريد بيرد" ستحصل على %70 من أسهم 
لقب  على  قد حصل  الروسونيري  وكان  إيليوت،  لصالح   30% مقابل  ميالن، 

الدوري اإليطالي في الموسم المنصرم، ألول مرة منذ 11 عاما.
منتخب األمانيا بداأ اأم�س ا�ضتعداداته 

الأخيرة للمناف�ضة

روي�س يغيب عن التح�سير لموقعة 
اإيطاليا في دوري الأمم الأوروبي

 
أمم  دوري  منافسات  لخوض  األخيرة  استعداداته  أمس،  األلماني  المنتخب  بدأ 
بمواجهة  المقبل  السبت  يوم  مشواره  "المانشافت"  ويستهل  القدم،  لكرة  أوروبا 
ميونخ،  في  جوان   7 يوم  إنجلترا  يلتقي  وبعدها  بولونيا،  في  اإليطالي  نظيره 
في  مجددا  بإيطاليا  يصطدم  أن  قبل   ،11 يوم  بودابست  في  المجر  يواجه  ثم 

مونشنغالدباخ يوم 14".
وغاب عن تحضيرات األلمان، المهاجم ماركو رويس، قائد بروسيا دورتموند، 
في  المنتخب  معسكر  إلى  رويس،  ينضم  ولم  صحية،  وعكة  من  يعاني  الذي 
هرتسوغن آوراخ، بسبب إصابته بعدوى، لكن الالعبين الـ25 اآلخرين بالمنتخب 

أدوا التدريبات تحت قيادة المدير الفني هانز فليك.
أمام  سبتمبر  في  األمم  بدوري  األخريين  مباراتيه  األلماني  المنتخب  ويخوض 
إنجلترا والمجر، ويشكل دوري األمم اختبارا مهما للمنتخب األلماني، قبل خوض 
 ،2022 ديسمبر  نوفمبر و18   21 بين  المقررة في قطر  العالم  نهائيات كأس 
وكان فليك قد جمع العبي المنتخب في معسكر تدريبي بمدينة ماربيا اإلسبانية 

قبل أيام، بمشاركة رويس.
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مواجهة بطلي اأوروبا واأمريكا الجنوبية تعود بد 29 �ضنة

اإيطاليا تتحدى الأرجنتين
في لندن في كاأ�س فينالي�سما

مسابقة  بلقب  المغربي،  الوداد  نادي  توج 
للمرة  القدم  لكرة  إفريقيا  أبطال  دوري 
الثالثة في تاريخه، بعد فوزه، في المباراة 
بهدفين  المصري  األهلي  على  النهائية، 

دون رد.
لالعبه  األهلي،  على  بفوزه  الوداد  ويدين 
في  الهدفين  سجل  الذي  المترجي،  زهير 

الدقيقتين 15، و48.
وسجل الوداد عدة أرقام مميزة في النسخة 
نفسه  فرض  إذ  األبطال،  لدوري  الحالية 
حيث  منازع،  دون  النسخة  لهذه  فارسا 

خاض 13 مباراة، فاز بـ9 منها، من بينها 
في  تواليا،  المغرب  خارج  انتصارات   4

كل من مصر، والجزائر، وأنغوال.
لدوري  بطل  أول  الوداد  أصبح  كما 
دور  فيه  عبر  موسم  في  يتوج  األبطال، 
هدفا،  و15  نقطة  بـ15  المجموعات 
وسجل الوداد 28 هدفا على مدار مباريات 
هذه النسخة، وهو رقم غير مسبوق لألندية 

المغربية في دوري أبطال إفريقيا.
في  لألهلي  عقدة  نفسه  الوداد  وفرض 
في  هزمه  بعدما  األبطال،  دوري  نهائي 

للفريق  سبق  حيث  تواليا،  الثاني  النهائي 
البيضاوي أن تفوق على "المارد األحمر" 

في نهائي نسخة 2017.
ويحيى  المترجي  الوداد،  ثنائي  وتقاسم 
ترتيب  قائمة  في  الرابع  المركز  جبران، 
األبطال،  لدوري  الحالية  النسخة  هدافي 
بأن  علما  منهما،  لكل  أهداف   5 برصيد 
المهاجم تياغو أزوالو، الذي خرج فريقه 
نصف  الدور  من  األنغولي  أتلتيكو  بيترو 
قائمة  تصدر  الوداد،  يد  على  النهائي 

الهدافين برصيد 7 أهداف.

فاز في النهائي على الأهلي الم�ضري في مباراة مثيرة

اأرقام تاريخية للوداد بعد تتويجه بلقب 
دوري الأبطال الإفريقي



رفع الطاقم الفني للمنتخب الوطني 
من وتيرة التدريبات اليوم، حتى تكون 

عناصره على أتم االستعداد لدخول غمار 
تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2023 التي 

ستجرى في كوت ديفوار، حيث برمج 
حصتين تدريبيتين نهارا، وحصة فيديو 

لمعاينة الخصوم في السهرة، حسبما أكدته 
مصادر مطلعة أمس، في الوقت الذي 

يواصل فيه الالعبون الجدد تأقلمهم مع 
أجواء المنتخب.

وسطر الناخب الوطني جمال بلماضي 
برنامجا خاصا اليوم في إطار تحضيرات 

العبيه لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في 
إطار تصفيات الكان، حيث كشف الموقع 
الرسمي لـ »الفاف« عن برنامج اليوم، 

وأكد أن بلماضي قسم الالعبين إلى ثالث 

مجموعات، تقوم كل واحدة منها بحصة 
تدريبية خاصة بتقوية العضالت في القاعة 

الرياضية، وسيكون الالعبون معنيون 
بحصة تدريبية أخرى بداية من الساعة 
الخامسة ونصف، وبعدها سيتنقل رفقاء 
المدافع رامي بن سبعيني إلى المستطيل 

األخضر على الساعة السادسة، كما يختتم 
بلماضي برنامج اليوم باالجتماع بالالعبين 

بداية من الساعة التاسعة في حصة فيديو.
وكان مدرب الخضر وعناصره قد 

خصصوا وقتا للترحيب بالعناصر الجديدة 
السبعة التي التحقت بالتشكيلة في هذا 

التربص، لتسهيل اندماجها ودفعها لتقديم 
اإلضافة المرجوة من طرق الجميع، وهو 

ما استحسنه عمراني ورفاقه.
وكان من المنتظر ان يكتمل تعداد النخبة 

الوطنية أمس، بوصول الالعبين األربعة 
الذين لم يلتحقوا لحد الساعة بالمركز 

التقني الوطني بسيدي موسى، ويتعلق 
األمر بكل من مصطفى زغبة حارس نادي 

ضمك السعودي، انتوني ماندريا حارس 
مرمى نادي اونجيه الفرنسي، سفيان بن 
دبكة وسط ميدان نادي الفتح السعودي 

وإسماعيل بن ناصر نجم ميالن اإليطالي.
وسيلتحق الرباعي المذكور بتدريبات 

المجموعة اليوم، وسيكون بمقدور 
الطاقم الفني الوطني االعتماد على جميع 

عناصره، بحكم جاهزية كل الالعبين، حتى 
الذين انهوا الموسم مبكرا، والتحقوا بمركز 
سيدي موسى قبل زمالئهم الستعادة لياقتهم 

البدنية.
أمير.ل

الالعبون الجدد القوا ترحيبا حارا من مدرب الخ�ضر والعبيه

التعداد اكتمل اأم�س وبلما�ضي يرفع وتيرة التدريبات

تح�سبا لمواجهة النيجر ال�سنغال والكونغو الديمقراطية

بوقرة ي�ضتدعي 30 العبا من المحليين للدخول في مع�ضكر تح�ضيري
كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن قائمة 

الالعبين المعنيين بالدخول في تربص يمتد من 31 ماي إلى 
14 جوان 2022 تحسبا لمواجهة النيجر، السنغال والكونغو 

الديمقراطية وديا.
وضمت القائمة أبرز الالعبين في البطولة الوطنية التي بلغت 

جولتها الـ32، حيث يأتي هذا التربص في إطار التحضيرات لكاس 
أمم إفريقيا لالعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر شهر جانفي 

المقبل.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعيدي، )شبيبة الساورة(، شعال )مولودية 
الجزائر(، قندوز )اتحاد الجزائر(.

الدفاع: شيخي )شبيبة القبائل(، غزالة )مولودية الجزائر(، دهيري 

)نادي بارادو(، بلعيد )اتحاد الجزائر(، لوصيف )اتحاد الجزائر(، 
خليف ) شبيبة الساورة(، كداد )شباب بلوزداد(، بلخيثر )شباب 

بلوزداد(، بوقرة )نادي بارادو(، نساخ )شباب بلوزداد(.
وسط الميدان: دهامني )أولمبي الشلف(، كاسيس )نادي بارادو(، 

قندوسي ) وفاق سطيف(، جحنيط )وفاق سطيف(، دراوي )شباب 
بلوزداد(، باكير )شباب بلوزداد(، ميريزيق )شباب بلوزداد(، بن 

حمودة )اتحاد الجزائر(.
الهجوم: دبيح )شباب قسنطينة(، بن سايح )شبيبة القبائل(، فريوي 
)مولودية الجزائر(، طاهر )مولودية الجزائر(، بن بوعلي )نادي 

بارادو(، مزيان )اتحاد الجزائر(، لحمري )شبيبة الساورة(، زروقي 
)نادي بارادو(، دغموم )وفاق سطيف(.  
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عمراين ينتظر مالقاة اجلمهور اجلزائري ب�سغف:

»متنيت لقاء حمرز واأ�ضعى لتقدمي 
االإ�ضافة املرجوة مني«

 
أكد بالل عمراني، العب نادي كلوج الروماني، أنه مستعد لتقديم 

اإلضافة للمنتخب في أول استدعاء له، تحسبا لمواجهة أوغندا وتنزانيا 
في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال عمراني في تصريحات صحفية: »لقد حظيت بترحيب حار من 
قبل المجموعة، وكل الالعبين كانوا لطفاء معي«، وأضاف: »هدفي 

إظهار إمكانياتي في الملعب، وإثبات قدرتي على اللعب للمنتخب 
الوطني، وأتمنى أن يكون ذلك في مباراة يوم السبت )أمام أوغندا(، ولما 

ال أسجل هدفا«.
وأكد ذات المتحدث انه كان يرغب في لقاء قائد الخضر خالل هذا 

التربص، لكن إصابة هذا األخير حرمته من الحضور: »كنت أتمنى لقاء 
القائد رياض محرز، لكنه ليس هنا في هذا المعسكر«.

وأضاق عمراني أنه فخور بحمل األلوان الوطنية، معبرا عن رغبته في 
تقديم اإلضافة المرجوة منه: »المنتخب الوطني ال يعاني من أي شيء، 

ال أحب الحديث عما حدث في الماضي، أركز على ما هو قادم وسأسعى 
لتقديم اإلضافة«، وختم: »أنا فخور بتمثيل األلوان الوطنية، ومتحمس 

للقاء الجماهير يوم السبت«.
قادري يعرب عن فرحته باللعب للمنتخب الوين ويوؤكد

»�ضاأكون يف امل�ضتوى الإ�ضعاد 
ال�ضعب اجلزائري«

 
عجز عبد القهار قادري، العب نادي بارادو، عن وصف فرحته 

بانضمامه ألول مرة لصفوف المنتخب الوطني، تحسبا النطالق تصفيات 
كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال قادري في تصريحات لوسائل اإلعالم بعد التدريبات أمس: »الحمد 
لله، شرف لي تلقي دعوة المنتخب الوطني، لقد كانت فرحة ال توصف، 

وبإذن الله سأكون في المستوى إلسعاد الشعب الجزائري«.
وأضاف: »أريد أن أسير على خطى الالعبين الذي تخرجوا من نادي 

بارادو، ومثلوا المنتخب الوطني، نجاحهم يحفزني على العمل«.، وتابع: 
»نادي بارادو يكون الالعبين بشكل جيد منذ صغرهم، كما أن العبيه 

يجتهدون لتطوير موهبتهم، والحمد لله هذا التعب لم يذهب هباء«.
وأكد قادري أنه سيسعى لكي يكون عند حسن ظن الطاقم الفني الوطني، 

وتقديم اإلضافة: »قدومنا جاء من أجل ضخ دماء جديدة للمنتخب في هذه 
المرحلة، وبإذن الله سنقدم اإلضافة المرجوة منا، ونحقق نتائج جيدة«.

قال اإن بوجناح و�سليماين قدوة بالن�سبة له، بن عياد

»�ضاأكون جاهزا ال�ضتغالل 
فر�ضة اللعب للمنتخب«

تحدث رياض بن عياد، العب نادي وفاق سطيف، عن دعوته ألول 
مرة لتمثيل محاربي الصحراء، وأكد أنه يسعى الستغالل الفرصة التي 

منحت له ليؤكد جدارته بها، متمنيا السير بخطى سليماني وبونجاح هدافي 
الخضر.

وقال بن عياد، في تصريح لوسائل اإلعالم: »بإذن الله سأكون جاهزا، 
الستغالل هذه الفرصة التي منحت لي، وسأعمل ألكون عند حسن الظن«
وأضاف ذات المتحدث انه يتخذ من سليماني وبونجاح قدوة في مسيرته 

الكروية: »أتخذ اسالم سليماني، وبغداد بونجاح كمثالين في النجاح، 
وأتمنى أن أقدم اإلضافة للمنتخب الوطني، كما فعال في العديد من 

المحطات، نسعى إلسعاد الجمهور الجزائري، الذي ينتظر منا الكثير، 
خاصة في التحديات القادمة«.

قال اأنه حقق حلم طفولته بالتحاقه باخل�سر حما�ش:

»�ضاأحاول تقدمي االإ�ضافة 
والبقاء طويال مع املنتخب«

 
قال الظهير األيسر الجديد للخضر، يانيس حماش، أن االلتحاق بالمنتخب 

الوطني هو حلم الطفولة بالنسبة له، متمنيا ان يدون لعبه مع الخضر 
لسنوات لكي يتمكن من تقديم ما يملكه من إمكانيات وتوظيفها لصالحهم.
وصرح العب فريق بوافيستا البرتغالي في المنطقة المختلطة: »تلقيت 

االستدعاء عبر وكيل أعمالي، كنت دائم الوجود في القائمة الموسعة لكنني 
ألول مرة أتواجد في القائمة النهائية وهذا أسعدني كثيرا«.

وعبر ذات المتحدث عن فخره باللعب رفقة محاربي الصحراء، لما 
أضاف: »أنا فخور جدا بتمثيل الشعب الجزائري، واآلن سأحاول تقديم 
االضافة والبقاء طويال مع الخضر، منذ صغري وأنا أحلم بالتواجد مع 

المنتخب الوطني وهذا كان ُحلم والدي ووالدتي أيضا، سنحضر بشكل جيد 
لمواجهتي أوغندا وتنزانيا وأتمنى تحقيق الفوز في المواجهتين«.
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�سحبت اول اأم�ش بح�سور ر�سمي و�سيوف اأجانب

هذه نتائج قرعة الريا�ضات الجماعية لالألعاب المتو�ضطية
سحبت قرعة الرياضات الجماعية سهرة 

أول امس في وهران تحسبا للدورة التاسعة 
عشر أللعاب البحر األبيض المتوسط 

المقررة في الوالية في الفترة من 25 جوان 
إلى 6 جويلية 2022.

ونظمت اللجنة المنظمة للدورة، حفل 
لعملية قرعة الرياضات الجماعية الخمس 

المعنية باأللعاب لمقررة في الوالية 
الصيف المقبل، مؤلف منبحضور عدد من 
المسؤولين يتقدمهم كل من وزير االتصال 
محمد بوسليماني، ووالة واليات وهران، 

ومعسكر، وعين تموشنت، ومستغانم، 
وتلمسان، وكذلك السلطات المحلية واألمنية 

باإلضافة إلى ضيوف محليين وأجانب، 
وفيما يلي نتائج القرعة:

كرة السلة )رجال(:
المجموعة أ : إيطاليا - تركيا – الجزائر، 

المجموعة ب : سلوفينيا - أسبانيا - البرتغال
المجموعة ج : فرنسا - صربيا – قبرص، 
المجموعة د : اليونان - مصر - تونس – 

كرواتيا.
كرة السلة )سيدات(:

المجموعة أ : البرتغال - الجزائر – صربيا
المجموعة ب : فرنسا - مصر - تونس – 

إيطاليا
المجموعة ج : إسبانيا - اليونان - تركيا - 

سلوفينيا.
كرة الماء )رجال(:

المجموعة أ : اليونان - إيطاليا - إسبانيا – 
تركيا

المجموعة ب : صربيا - الجبل األسود - 
فرنسا - سلوفينيا - البرتغال.

الكرة الطائرة )رجال(:
المجموعة أ : إيطاليا - مقدونيا – مصر

المجموعة ب : اليونان - الجزائر - تركيا 
– فرنسا

المجموعة ج : إسبانيا - صربيا - تونس – 
كرواتيا.

الكرة الطائرة )سيدات(:
المجموعة أ : اليونان - الجزائر - تونس 

– فرنسا
المجموعة ب : تركيا - مصر – صربيا

المجموعة ج : كرواتيا - إسبانيا - مقدونيا 
– إيطاليا.

كرة القدم )رجال(:
المجموعة أ : إسبانيا - فرنسا - المغرب – 

الجزائر
المجموعة ب : إيطاليا - البرتغال - اليونان 

– تركيا.
 كرة اليد )رجال(:

المجموعة أ : تونس - سلوفينيا - مصر - 
إيطاليا – صربيا

المجموعة ب : إسبانيا - تركيا - مقدونيا - 
اليونان - الجزائر.

كرة اليد )سيدات( :
المجموعة أ : إسبانيا - تونس - كرواتيا – 

الجزائر
المجموعة ب : مقدونيا - صربيا - البرتغال 

– تركيا.



تم، أمس بالجزائر العاصمة، إطالق الشبكة األولى 
للمرأة المقاولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم و تنمية 

المقاوالتية "أناد" والتي تهدف لترقية المقاوالتية 
النسوية وفقا لرؤية اقتصادية شاملة.

وتم إطالق هذه الشبكة المقاوالتية النسوية تحت 
إسم "المقاولة"، خالل ورشة نظمتها وكالة "اناد" 
بمقر مديريتها العامة، و التي تدخل في إطار تنفيذ 

االستراتيجية المنتهجة من طرف الوزير المنتدب لدى 
الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم 

ضيافات.
وتصبو الشبكة الجديدة إلى "خلق روابط بين النساء 
المقاوالت ومساعدتهن على إبراز مكانتهن وتطوير 

مؤسساتهن من خالل تبادل الخبرات والتجارب".
وخالل الورشة، التي جرت بحضور إطارات 

وكالة "اناد" والعديد من المقاوالت النسوية، اكد 
المكلف بتسيير وكالة أناد، محمد الشريف بوزيان، 
أن "اطالق هذه الشبكة النسوية سيساعد في تشجيع 

المؤسسات النسوية و مرافقتهن و تمويلهن"، ما 
سيسمح لهن بلعب "دور فعال" في تطوير وتنمية 

االقتصاد الوطني، حسبه.
كما أبرز بوزيان ان انشاء هذه الشبكة "يهدف الى 
تحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المقاولين و 

المقاوالت بغية إبراز تجارب مهنية جديدة"، موضحا 
أيضا انه سيتم في إطارها )الشبكة( "تبادل الخبرات 
و التجارب و الوصول الى األسواق بطريقة سهلة، 

برنامج الوكالة اضافة الى تمكينهم من االستفادة من 
الدولي )السفير( الذي يسعى الى ترقية المنتوجات 

المصغرة المحلية على المستوى الدولي".
من جهتها، أوضحت المكلفة بالدراسات على مستوى 
وكالة "اناد"، ياسمين بن عمارة، أن الشبكة ستسمح 

بتنظيم لقاءات واجتماعات للمقاوالت النسوية، 
حضوريا أو بتقنيات التواصل عن بعد، وهذا 

"للتعرف على المقاوالت النسوية في جميع الميادين 
وتبادل الخبرات و التجارب واالستفادة منها بغية 

الحصول على النصائح و االرشادات".
وأضافت بن عمارة أن هذه الشبكة النسوية تقوم 

على اربعة عناصر اساسية و هي التعارف والفرص 
و المشاركة و المكاسب، مؤكدة كذلك على معيار 

اساسي في اختيار المقاوالت العضوة وهو "النجاعة 
االقتصادية"، بحيث تكون المؤسسات النسوية 

المنظمة للشبكة "خالية من جميع المشاكل القانونية 
واالقتصادية".

من جهة أخرى، تم على هامش الورشة التوقيع 
على اتفاقية شراكة بين وكالة "اناد" و جمعية النساء 
الجزائريات صاحبات المؤسسات بحضور عضوة 

بالمكتب التنفيذي للجمعية، شهرزاد سعدي، التي 
اوضحت ان هذه اإلتفاقية "ستساعد في نقل خبرات 
الجمعية للمقاوالت النسوية األخرى، خصوصا من 

حيث التكوين والمرافقة، وكذا المساهمة في إبرازها 
على المستوى الدولي بحكم ان الجمعية عضوة في 

تنظيمات جهوية ودولية".

أعلن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير 
األجراء، أمس في بيان له، أن اآلجال القانونية لتسديد 

االشتراكات السنوية مستمرة إلى غاية 30 جوان 
الجاري.ودعا الصندوق كافة منتسبيه "للتوجه إلى 
أقرب وكالة بالنسبة لهم, قصد تسديد االشتراكات 

السنوية لتفادي زيادات وغرامات التأخير, من أجل 
االستفادة من التغطية االجتماعية ومختلف اآلداءات، 

كالتأمين عن المرض والتقاعد".
و أوضح البيان أن "جميع وكاالت الصندوق مفتوحة 

دون انقطاع طيلة أيام األسبوع, من السبت إلى 

الخميس, من الثامنة صباحا إلى الرابعة والنصف 
مساء", مشيرا إلى أنه "يمكن تسوية وضعية 

المنتسبين إزاء الصندوق عن طريق خدمة الدفع 
االلكتروني عبر البوابة الرقمية".

ق. و

إشـهـــار

و�أج
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األغى حمافظتي بني �صليمان وق�صر البخاري

 بعجي ينهي مهام 
حمافظ الأفالن باملدية

بعد أكثر من 14 سنة من التربع على عرش محافظة افالن المدية 
أنهى امس االمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل 

بعجي مهام محافظ الحزب بالمدية عبد القادر شقو.
 وكان هذا األخير قد تم تعيينه منذ سنة 2008 محافظا من طرف 

االمين العام السابق لالفالن عبد العزيز بلخادم ، هذا وقد تم بالتزامن 
مع انهاء مهام محافظ االفالن والذي تأتي في إطار إإلستعداد 

والتحضير لمؤتمر الحزب القادم تم كذلك إلغاء المحافظات االنتقالية  
بكل من دائرتي بني سليمان والتي كان على رأسها النائب البرلماني 
لخضر سالمي ، وكذا قصر البخاري التي كان يقودها عضو مجلس 

األمة السيناتور محمد رباح، والذي تم استحداثها من طرف عمار 
سعيداني االمين العام االسبق لألفالن، أين تم االبقاء على المحافظة 

األم و تعيين السيناتور رباح محمد محافظا لها. 
ع. بكريي

بومردا�س

 يوم حت�صي�صي حول ال�صيد
 الع�صوائي للحيوانات الربية 

قام والي والية بومرداس يحي يحياتن بداية األسبوع رفقة رئيس 
المجلس الشعبي الوالئي ورئيس الديوان باالشراف على إفتتاح اليوم 
التحسيسي والتوعوي حول الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية 

للحيوانات البرية، المنظم  من طرف محافظة الغابات والمجموعة 
االقليمية للدرك الوطني ببومرداس، وذلك بقاعة المحاضرات يوسف 

بن أوجيت وسط بومرداس.
وعرفت المناسبة حضور كل من قائد المجموعة االقليمية للدرك 

الوطني بومرداس ورئيس مفتشية أقسام الجمارك الى جانب ممثل 
األمن الوالئي بومرداس ومدير مركز الصيد زرالدة ومدير مركز 
الصيد رغاية وكذا رئيس الفيدرالية الوالئية للصيد البري وممثل 
مديرية المصالح الفالحية ورئيس اتحاد الفالحين لوالية ورئيس 

الغرفة الفالحية لوالية.
وبالمناسبة ألقى والي الوالية كلمة بالمناسبة رفقة قائد المجموعة 
االقليمية للدرك الوطني الى جانب تقديم محاضرات من طرف 
مختلف القطاعات ذات الصلة على غرار كلمة محافظ الغابات 

صبرينة حطار حول االطار التشريعي لحماية الحيوانات البرية في 
الجزائر )قانون الصيد 07/04 المؤرخ في 14 أوت 2004( تالها 

كلمة ممثل الدرك الوطني حول دور الدرك الوطني في مجال مكافحة 
جرائم المساس بالبيئة و الثروة الحيوانية ، وممثل مفتشية أقسام 

الجمارك حول دور الجمارك في مجال مكافحة االتجار غير الشرعي 
بالحيوانات البرية.

ممثل األمن الوالئي بومرداس هو االخر القى محاضرة  حول مقاربة 
األمن الوطني في مجال مكافحة االتجار غير الشرعي بالحيوانات. 
وفي األخير تم قراءة التوصيات المنبثقة عن المناقشة مع الحضور 

خالل هذه الورشة التي تهدف إلى توطيد العالقات بين مختلف 
القطاعات الرامية إلى تكاثف الجهود للحد من اإلعتداءات 

ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي لغري الأجراء "كا�صنو�س": 

30 جوان اآخر اأجل لت�صديد ال�صرتاكات ال�صنوية

بهدف خلق روابط بني املقاولت وم�صاعدتهن على اإبراز مكانتهن

اإطالق اأول �صبكة وطنية 
لرتقية املوؤ�ص�صات الن�صوية



  دعا مشاركون ومختصون خالل ملتقى وطني حول 
القشابية و البرنوس نظم أمس األول، بوالية الجلفة، 
على ضرورة تثمين منتوج القشابية والبرنوس ببلدية 

مسعد و تصنيفه ضمن التراث الثقافي غير المادي 
للبشرية.

  وطالب المشاركون في الملتقى الوطني المنظم 
بمدينة مسعد )75 كيلومتر جنوب الوالية(، تحت 
عنوان  »القشابية والبرنوس: هوية بلدية مسعد«، 

جعل هذين المنتوجين التقليديين ضمن قائمة التراث 
الثقافي غير المادي للبشرية، و وضع لها ختم 

وعالمات األصالة ألجل ترويجهما وتثمينهما كصناعة 
محلية بامتياز.

  وأكدت أمال كانون باحثة بالمعهد الوطني للبحث 
الزراعي في الجزائر، في مداخلتها أن »القشابية 

والبرنوس هما من المنتوجات األصيلة التي تكتسي 
أهمية كبيرة في قائمة المهارات التي تعرف بها 

المنطقة«، ما يستدعي »ضرورة وسم ودمغ 
منتوجهما وكذا وضع عالمة لهما ألجل تثمينهما 

كمنتوج محلي ذو رافد اقتصادي«.
  من جانبها أشارت السيدة ماجدة شعباني المنسقة 
الوطنية لبرنامج دعم قدرات الفاعلين المحليين في 

التنمية المحلية »كابدال«، الذي تروج له وزارة 
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم من اإلتحاد 
األوروبي، إلى أن هذا اللقاء المنظم من طرف 

الجمعية المحلية »تمكين« المستفيدة من البرنامج، هو 
بمثابة فرصة لتبادل الخبرات، و تعبئة الفاعلين في 

اإلقليم و الناشطين في شعبة نسيج القشابية والبرنوس.
  وأشارت ذات المسؤولة إلى أن أشغال الملتقى 

ستساهم »ال محالة« في تحفيز كل الفاعلين للحفاظ 
على التراث والمعارف التقليدية العريقة للمنطقة، 
وبالتالي تثمينها وترويجها بشكل يساهم في تنمية 

اقتصادية محلية شاملة ومستدامة للبلدية.
  وقالت »أن التنمية االقتصادية المحلية تعد من بين 
المحاور اإلستراتيجية األربعة لبرنامج كابدال والذي 

يتم تنفيذه منذ يناير 2017 على مستوى 8 بلديات 
نموذجية عبر الوطن، منها مسعد التي تم بها إعداد 

تشخيص إقليمي تشاركي للبلدية، تاله إعداد مخططها 
البلدي للتنمية من الجيل الجديد، أين حدد الفاعلون 

المحليون فيه حماية التراث الثقافي للمنطقة وتثمينه 
كمجال محفز للتنمية االقتصادية المحلية«.

  للتذكير خصص على هامش هذا الملتقى فضاء 
لعرض القشابية والبرنوس، بالتعاون مع الجمعيات 
وحاملي المشاريع في الشعبة، من أجل إبراز المواد 

الخام واآلالت المستخدمة في نسيج القشابية والبرنوس 
وكذا عرض عينات من المعاطف العصرية و التقليدية 

التي ال تزال ترمز لعاصمة أوالد نايل.
  ولإلشارة، تتواصل أشغال هذا الملتقى الذي يدوم 

يومين كاملين بتأطير مناقشات وجلسات عامة 
وورشات عمل موضوعاتية، ينشطها أساسا متدخلون 

من عدة قطاعات من 
بينها الثقافة و الفنون 

والسياحة والحرف 
وكذا ممثلو مختلف 

أجهزة الدعم .
مسرح الطفل يستأثر 

بحصة كبيرة من 
برنامج المسرح 

الوطني الجزائري
   يرى مدير 

المسرح الوطني 
الجزائري، محمد 

يحياوي أن مسرح 
الطفل الذي يعتبر 
أحد أهم المحاور 

في تصور المسرح 
الوطني محي 

الدين بشطارزي 
يعمل إضافة 

إلى الترفيه على 
»تحفيز الخيال« لدى كل طفل حول مفاهيم »العقلنة 

والجمالية« الضرورية لتزويده ب »أسس تكوين 
الذات«.

  وأوضح السيد يحياوي بمناسبة إحياء اليوم العالمي 
للطفل المصادف للفاتح يونيو من كل سنة أن المسرح 

الوطني الجزائري قد خصص في عام 2022 
»جزءا كبيرا من برنامجه للطفل« من أجل إثارة 
اهتمامه بالفن 4 وأذواقه أيضا حول تنوع وثراء 

االختصاصات الفنية التي تدخل في عرض ما.
  تحقيقا لذلك و«بعد إبرام اتفاقيات بين وزارة الثقافة 

والفنون ووزارة التربية الوطنية«، فتح المسرح 
الوطني الجزائري »أبوابه أمام المدارس« كما وضع 
إطارا إداريا قانونيا مع مديريات التربية الثالث بوالية 
الجزائر بشكل يسمح لألطفال ب »التنقل الى المسرح 

والمشاركة في سلسلة من النشاطات«.
  كما يعتزم المسرح الوطني الجزائري الذي يشرك 

الجمعيات والتعاونيات الثقافية الموجهة لممارسة 
المسرح، توجيه دعوة لكل فرد أو مجموعة قد 

يستجيبون لدفتر الشروط المنبثق عن االتفاقية المبرمة 
بين الوزارتين.

  في نفس السياق، أكد المتحدث أن مسرح األطفال 
»مبرمج كل يوم ثالثاء للتالميذ المؤسسات العمومية 

وأيام الخميس للمدارس الخاصة« حيث يعرض 
على تالميذ المدارس مسرحية تحمل رسالة تربوية 
مستخلصة ومحللة حيث »تزود الثنائيات الموجودة 

في األطر المختلفة، النقاش وتخلق حس التقدير 
والمالحظة لدى الطفل الذي سيحرك آلياته الفكرية«.
  وتعد الجوالت المرفقة بمرشدين للمسرح الوطني 
الجزائري مع توضيحات حول مختلف الفضاءات 

المخصصة للتمرينات والرقص والموسيقى وتصميم 

األزياء والديكور، باإلضافة إلى الكواليس وغرف 
تبديل المالبس كلها اكتشافات لألطفال الذين يوقظون 

بذلك خيالهم واهتماماتهم وبالتالي تحفيزهم على 
االقتراب من ممارسة الفن الرابع.

  وفي سنة 2022، تم تجديد البرنامج الخاص 
بأطفال المدارس منذ مطلع شهر أبريل بعد تحسن 

الظروف الصحية المرتبطة بوباء كوفيد19-، و في 
هذا اإلطار، حضر ما ال يقل عن 4500 من الشباب 
مختلف العروض المتضمنة في هذا البرنامج الخاص 

الذي يحتوي على تسعة أعمال فنية.
  وبالنسبة لألطفال الذين يظهرون »رغبة كبيرة في 

التعلم«, ينظم المسرح الوطني الجزائري ورشات 
تكوينية قصيرة أو طويلة المدى باإلضافة إلى 

مسابقات تتوج بجوائز تشجيعية علما أن المسرح 
يعكف حاليا على التحضير لورشة تكوينية جديدة 

خاصة باألطفال.
  وقد تم تصميم هذه األنشطة بمساهمة »ثمينة« من 
»مجموعة من النقاد والمعلمين والخبراء وأطباء في 
علم النفس عند األطفال« الذين يشرفون على تنشيط 

قسم كامل تم إنشاؤه وتنصيبه مؤخرا على مستوى 
المسرح الوطني الجزائري.

  ودائما بخصوص األطفال، تحدث مدير المسرح 
الوطني الجزائري عن تجربة الممثلة والمخرجة 

نضال الجزائري التي أطلقت مع المسرح الوطني 
الجزائري مشروع »مسرح حديدوان«.

  وتوجه هذه الدورة التكوينية المليئة بالعروض 
الترويجية على مدار ثالث سنوات، لألطفال دون 

سن 16 سنة مع نشاط بيداغوجي يشمل العديد من 
الورشات منها تلك المتعلقة باإللقاء واللعب بالجسد 

مع حمل نص باليد وتعابير بمالمح الوجه إضافة إلى 
الموسيقى والرقص.

   يطلق المسرح الوطني محي الدين بشطارزي 
دعوة للمشاركة في مسابقة مخصصة لألطفال، يتم 

تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي 
للطفل اإلفريقي، اللذان يحتفل بهما على التوالي 

في 1 و 16 يونيو من كل سنة، حسبما جاء على 
الصفحة الرسمية للمسرح الوطني الجزائري.
   و تستهدف المسابقة األطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 10 و 16 سنة في إطار نشاطات 
المسرح الوطني خالل »شهر الطفولة«، وتكافئ 

المسابقة، التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون، أفضل 
نص أدبي ، حيث ال يتجاوز 15 سطرا و يُعبر 

على أفضل وجه عن »حلم الطفل األفريقي«.
  ويجب إرسال االقتراحات، مصحوبة 

باللقب واالسم وتاريخ الميالد ورقم 
الهاتف لكل طفل مترشح ، قبل تاريخ 

6  يونيو، إلى العنوان اإللكتروني: 
HDIDWENEMASRAHTIFL2021@«

.»GMAIL.COM
  و أوضح المنظمون أن اإلعالن عن نتائج 
المسابقة، سيتم خالل حفل ينظم في المسرح 

الوطني الجزائري  يوم 14 يونيو، أي قبل يومين 
من االحتفاالت بيوم الطفل األفريقي، وسيحصل 

الفائزون في هذه المسابقة على »هدايا تربوية 
قيمة«.

الدعوة اإىل ت�ضنيف الق�ضابية والربنو�س �ضمن الرتاث 
الثقايف غري املادي للب�ضرية

م�ضابقة اأف�ضل 

ن�س يعرب عن حلم 

الطفل الأفريقي

خالل دورته 75 

اأهم الأفالم التي ُعر�ضت يف مهرجان كان ال�ضينمائي
  انتهت الدورة 75 لعام 2022  من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وتركت وراءها مجموعة من الفائزين الذين سيتذكر محبو السينما 

أسماءهم بعد عقود، وأفالما ستعد من األهم هذا العام، وسيعاد عرضها في العديد من المهرجانات السينمائية الحقا خالل هذا العام.
  ومن بين عشرات األفالم التي عرضت في المسابقة الرسمية والبرامج الموازية اختار النقاد مجموعة أعمال عّدوها »الصفوة«، وهي تجارب 

مختلفة عن بعضها البعض ومثيرة للفضول، ونجد فيلم »إيو« )EO( للمخرج البولندي جيرزي سكوليموفسكي الذي يروي خالله مغامرات حمار 
يسافر عبر أوروبا، ويتعامل مع مجموعات مختلفة من البشر الجيدين والسيئين، ويشعر بالفرح واأللم ويحاول إيجاد السالم، ونستكشف أوروبا 

الحديثة من خالل عينيه.
   ويبدو الفيلم قادًما من عالم المخرج روبرت بيرسون وفيلمه »عشوائية بالتزار«  و عرض الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان، وفاز 

 ROTTEN( »بجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة لجنة التحكيم، باإلضافة إلى تقييم النقاد له بـ%100 على موقع »الطماطم الفاسدة
.)TOMATOES

  و«بعد الشمس« )AFTERSUN( هو الفيلم الروائي األول للمخرجة تشارلوت ويلز، وفيه أب اسكتلندي شاب يذهب في عطلة مع ابنته 
الصغيرة، وفي هذه الرحلة تتغير عالقتهما ويكتشف المشاهد المزيد عن عالقة البنوة هذه خالل إجازة مشمسة تلقي الضوء على الحياة الداخلية 

وغير المعروفة لهذه الشخصيات.
  تتأمل الطفلة صوفي -ومعها المشاهدون- الفرح المشترك والكآبة الخاصة لهذه العطلة التي قضتها مع والدها قبل 20 عاًما، وتفند تلك الذكريات سواء الحقيقية أو المتخيلة، وتمأل الفجوات بينها وهي تحاول التوفيق بين األب الذي تعرفه 

والرجل الذي لم تعرفه.
  ُعرض الفيلم خالل برنامج أسبوع النقاد، وفاز بجائزة »اللمسة الفرنسية« ألسبوع النقاد، وترشح كذلك لجائزة الكاميرا الذهبية، وحصل على تقييم %100 على موقع »الطماطم الفاسدة«.

  وهناك فيلم »صفحات مضحكة« )FUNNY PAGES( يعد المكافئ السينمائي لقصة مصورة حزينة ومضحكة، هذا الفيلم الروائي األول الذي يخرجه بطل فيلم »الحبار والحوت« )THE SQUID AND THE WHALE(  أوين 
كالين، ويدور حول شاب يبلغ من العمر 17 عاما ويتخلى عن حياته المريحة في الضواحي لبدء مسيرته في رسوم الكاريكاتير في ترينتون نيوجرسي. وهو فيلم مرح لكنه ضحك ممزوج بالمرارة، ومجموعة من الشخصيات الجانبية التي ال 

تُنسى.
  عرض الفيلم خالل برنامج »نصف شهر المخرجين«، وترشح لجائزة الكاميرا الذهبية، وحصل على اهتمام النقاد فحقق كذلك معدل %100 على موقع »الطماطم الفاسدة«.

  توقع كثيرون فوز فيلم »قرار المغادرة« )DECISION TO LEAVE( بالسعفة الذهبية، وهو عمل جديد للمخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، الذي فاز عن عمله هذا بجائزة أفضل مخرج من المهرجان، وفيلم قرار المغادرة 
عمل عّده كثير من النقاد فاتًنا في استكشافه العالقة الغريبة التي تجمع بين محقق مصاب باألرق والمرأة المشتبه فيها في جريمة قتل، وغير المنزعجة بشكل غريب من وفاة زوجها في الجريمة. الفيلم من نوع »النيو نوار« أو السينما المظلمة 

الجديدة، وامتاز بالدعابة الذكية، والصورة الرائعة، والنضج في بناء العالقات.
  ُعرض الفيلم ضمن أفالم المسابقة الرسمية، وحصل على إعجاب كثير من النقاد، وأخذ تقييم %92 على موقع »الطماطم الفاسدة«، وسيعرض في دور العرض بكوريا الجنوبية نهاية يونيو/حزيران المقبل، وحصلت خدمة البث »موبي« على 

حقوق بثه في أميركا الشمالية والمملكة المتحدة وأيرلندا والهند وتركيا، وسيصدر سينمائًيا في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة في خريف 2022.
  ويعد مهرجان كان السينمائي أشهر المهرجانات السينمائية، وينافسه على هذا اللقب مهرجان فينيسيا السينمائي، وبعدهما مهرجان برلين السينمائي الدولي، ومن هذه المهرجانات الثالثة تخرج لنا كل عام أهم 

األعمال التي تتسابق في قوائم النقاد على لقب األفضل.
 إعداد: حياة مصباحي
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األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
الذكرى  بمناسبة  الجزائرية 
الرئيس  لوفاة  السادسة 
محمد  السابق  الصحراوي 
أبرز  أمس،  العزيز،  عبد 
الشعب  أن  الداف  حمادة سلمى 
هذه  يستحضر  الصحراوي 
شهداء  كل  ذكرى  و  الذكرى 
"وقيم  الصحراوية،  القضية 
التضحية  و  والشهادة  العطاء 
ال  كخيار  نفسها  تفرض 
تحقيق  سبيل  في  منه  مناص 
على  مشددا  االستقالل"، 
في  صحراوي  كل  "مسؤولية 
الكفاح بكل األساليب المشروعة 
من أجل فرض حقه في الوجود 
وتوفي  والكرامة".  والحرية 
في  العزيز  عبد  محمد  الرئيس 
إصابته  إثر   2016 ماي   31
مقاليد  وتسلم  عضال.  بمرض 
الصحراوية  الجمهورية  حكم 
مؤتمر  بمناسبة   1976 في 

جبهة البوليساريو.
مسيرة  عن  حديثه  في  و 
الرئيس الراحل, أبرز المسؤول 
عبد  محمد  أن  الصحراوي 
العزيز كان "يتابع ادق تفاصيل 
الدولة  مؤسسات  بناء  و  تسيير 
الصحراوية, التي خلقت التميز 
اإلنسان,  بناء  في  والنموذج 
وضمان ظروف الحياة الكريمة 
شتى  في  الصحراوي  للمواطن 
حريصا  كان  كما  المجاالت", 
الخارجي,  العمل  توجيه  على 
حيث يعتبر "مهندس إستراتيجية 
التناغم ما بين العمل العسكري 

والعمل الدبلوماسي".
الحكومة  باسم  الناطق  وأكد 
"التعليم  أن  الصحراوية 
شتى  في  والتكوين  والتدريب 
إنجازات  من  تعد  المجاالت 
التي  الصحراوية,  الدولة 
أوجدت شعبا واعيا مثقفا موحدا 
حول أهدافه الوطنية في الحرية 

ساعد  ما  وهو  واالستقالل". 
كل  تتكسر  أن  "على  وفقه، 
المغربي  االحتالل  مناورات 
صمود  صخرة  على  ودسائسه 
الشعب الصحراوي ومقاومته".
رؤيته  اإلعالم  وزير  ولخص 
"لقد   : بالقول  الراحل  للرئيس 
حياته  سخر  ملهما,  قائدا  كان 
لخدمة  األخيرة  الدقائق  حتى 
فشكل  العادلة,  وقضيته  شعبه 
شهداء  من  رفاقه  جانب  إلى 
النبراس  الوطنية,  القضية 
الشعب  أجيال  به  يقتدي  الذي 
الصحراوي إلى غاية استكمال 
تراب  كامل  على  السيادة 
الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية".

االحتالل املغربي 

زور التاريخ

 
سلمى  حمادة  نبه  وبالمناسبة، 
الدنيئة  األساليب  إلى  الداف 
االحتالل  نظام  يستخدمها  التي 
المغربي في محاولة "شرعنة" 
الغربية, من  احتالله للصحراء 

"كذب وتضليل وتدليس".
إن  اإلطار،  هذا  في  وقال 
و  التاريخ  زور  "االحتالل 
حقائق  على  القفز  حاول 
الجغرافيا واألرض والواقع, و 
ارتمى في أحضان قوى الشر, 
المغربي  الشعب  مصالح  وباع 
ووضعها رهينة ألطماع القوى 
اجل  من  فقط  االستعمارية، 
على  المزعومة  سيادته  بسط 
ذلك  لكن  الغربية,  الصحراء 

كله ذهب أدراج الرياح".
عن  متصل  سياق  في  عبر  و 
الباهظة  للفاتورة  الشديد  أسفه 
التي يدفع ثمنها الشعب المغربي 

المغلوب على أمره, "والمحكوم 
يصرف  مخزني  نظام  قبل  من 
في  الخاسرة  حربه  في  أمواله 
في  وأيضا  الغربية،  الصحراء 
هذا  إلبقاء  القمع,  أجهزة  تقوية 
وضعية  في  المسكين,  الشعب 

خنوع وخضوع دائمة".
إن  متصل،  سياق  في  وأكد 
في  المسلح  الكفاح  استئناف 
"كان   2020 نوفمبر   13
تعنت  على  الطبيعي  الرد 
لسنوات  المغرب  وعجرفة 
االمتثال  رفض  حيث  طويلة 
ظل  في  الدولية",  للشرعية 
األمم  صرامة  وعدم  تقاعس 
قراراتها  فرض  في  المتحدة 
التي  الثنائية  االتفاقيات  وجملة 
وقعت تحت إشرافها بين طرفي 
البوليساريو  )جبهة  الصراع 
أولها  و  المغربية(,  والمملكة 
من  الصحراوي  الشعب  تمكين 

من  جعل  ما  مصيره.  تقرير 
عودة المنطقة للحرب، يضيف، 
ويتحمل  منه  مفر  ال  "أمرا 
المغرب كامل المسؤولية فيه".

ولفت في سياق متصل إلى أن 
يستخلص  لم  الذي  المغرب، 
السنوات  من  الحقيقية  الدروس 
رهن  للصراع,  الطويلة 
مصيره كنظام ومصير الشعب 
المغربي, بالقضية الصحراوية, 
"فأصبحت كل عالقاته مربوطة 
النظرية  مع  التجاوب  بمدى 
وهو  الصراع,  في  المغربية 
أمر دون شك ال يستقيم و نظام 
شكل  الذي  الدولية  الشرعية 
من  المستقاة  البشرية  خالصة 
تلك الحروب والصراعات التي 
لم تجلب سوى الدمار والمآسي 

والمعاناة للبشرية".

و  السياسية  العلوم  أستاذ  صالحي  حمود  قال 
العالقات الدولية بجامعة كاليفورنيا األميركية 
اليوم بمآالت  التكهن  جدا  من الصعب  إنه 
العملية  إطار  في  أوكرانيا  في  الدائر  النزاع 
التي تقوم بها روسيا منذ أكثر من  العسكرية 

3 أشهر .
وأشار صالحي ضمن برنامج " ضيف الدولية 
أن  إلى  الجزائرية  لإلذاعة  الدولية  للقناة   "ّ
األوروبي  اإلتحاد  ودول  المتحدة  الواليات 
يريدون استنزاف روسيا من خالل العمل على 
إطالة أمد هذه الحرب بتقديم كل أشكال الدعم 
السياسي والعسكري واالقتصادي ألوكرانيا .

وعن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا، 
المؤشرات  كل  بأن  حمود  أوضح األستاذ 
العقوبات االقتصادية غير  بفشل سياسة  تفيد  
حملها  في  روسيا  على  المفروضة  المسبوقة 

على وقف عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا.
ويرى األكاديمي الجزائري حمود صالحي بأن 
المعركة الدائرة حاليا في أوكرانيا هي قبل كل 
شيء حرب بامتياز  من أجل تعزيز المصالح 
الواليات  و   روسيا  من  لكل  اإلستراتيجية 
األوروبية  القارة  داخل  األميركية  المتحدة 
أهمية  و  الحاجة  تزايد  األولى  نتائجها  من  و 

كمنظومة  األوروبية  للدول  األطلسي  الحلف 
دفاعية غربية .

أيضا  يدور   النقاش  بأن  صالحي    ويعتقد  
مرتبطة  دولة   35 من   المنتظر  حول الدور 
و معنية بنشاط الحلف و منها الجزائر بحكم 
مع  التعاطي  يتم  كيف  و  الجغرافي  الجوار 
هواجس   و مخاوف تلك الدول من استمرار 
األطلسي  الحلف  في  عضوه   أوروبية  دول 
بعقلية  مصالحها   عن  الدفاع  و  التعامل  في 

كولونيالية  
تبنت  الجزائر  بأن  األستاذ  صالحي  واعتبر  
منذ نهاية الحرب الباردة في تسعينيات القرن 
اتسمت  و  االنحياز  عدم   سياسة  الماضي 
سياستها بالعمل على عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول و لعب دور الوساطة في  حل 

النزاعات الدولية .
نشاطا  قادت  الجزائر  بأن  صالحي  وأضاف 
دول  و  اإلفريقية  القارة  داخل  حافال  دوليا 
باستدعائها  وكلل  وآسيا،  الالتينية  أمريكا 
لجمعية عامة استثنائية لألمم المتحدة من أجل 
إقرار نظام اقتصادي دولي عادل لردم الفجوة 
والدول  الصناعية  الدول  بين  االقتصادية 

السائرة في طريق النمو.

دبلوماسيا   رصيدا  الجزائر  تملك  واليوم 
المجموعة  قبل  من  احترام  و  بتقدير  يحظى 
تعلق  سواء  توجهاتها  اختالف  على  الدولية 
االمر  بالقوى العظمى مثل  الواليات المتحدة 
األمريكية و الصين و روسيا و بلدان االتحاد 

األوروبي.
ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى عديد العوامل 
إفريقيا   الجغرافي في شمال  و منها  موقعها 
وكونها قطبا مهما في تأمين اإلمدادات بالغاز 
أو  داخل  من  الشركاء  لجميع  البترول  و 
خارج  االتحاد األوربي وكذا  دورها المتميز 
ومكافحة  النزاعات  تسوية   و   الوساطة  في 

اإلرهاب .
الزيارات  بان  اإلذاعة"   ضيف  واعتبر" 
األخيرة لعدد من الدول العربية تنم عن رغبة 
في  دورها    إحياء  في  الجزائر    من  قوية 
الشراكات  إليها   يضاف  و  العربية  المنطقة 
المبرمة مع دول مطلة على  حوض المتوسط و 
منها ايطاليا و تركيا في مسعى لتعزيز التعاون 
و  الجغرافي  الجوار  مع  التفاهم  و  الحوار  و 
التحركات  هذه   وكل   ، للجزائر  التاريخي 
الجديدة  الجزائرية  الديبلوماسية  معالم  ترسم  

بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

وزير االإعالم والناطق الر�صمي با�صم احلكومة ال�صحراوية

املرحلة ت�ستدعي توحيد كل اجلهود النتزاع اال�ستقالل

اأكد وزير االإعالم، الناطق الر�صمي با�صم احلكومة ال�صحراوية، حمادة �صلمى الداف، اأن املرحلة الراهنة 

ت�صتدعي توحيد كل اجلهود لطرد االحتالل املغربي وانتزاع احلرية واال�صتقالل.

حلقوق  املغربية  اجلمعية  رئي�س   

غايل عزيز  االإن�صان 

لن  املخزين  "القمع 
ال�سعب  غ�سب  يوقف 

املغربي"
المغربية لحقوق اإلنسان عزيز غالي،  الجمعية  ندد رئيس 

الجبهة  نظمتها  التي  الحاشدة،  االحتجاجية  الوقفة  بقمع 
بالغالء   " تنديدا  البيضاء،  الدار  بمدينة  المغربية،  االجتماعية 

و القمع والتطبيع"، مؤكدا أن " القمع المخزني لن يوقف 
المغربي". الشعب  غضب 

كما استنكر عزيز غالي في تصريحات  صحفية لوسائل 
إعالم محلية، " التدخل العنيف لقوات األمن المغربية ضد 

المهولة  الزيادات  على  المحتجين  السلميين  المتظاهرين 
في األسعار خالل الفترة األخيرة،  وضد انعدام الحريات، 

الكيان الصهيوني المحتل، ما خلف عديد  و التطبيع مع 
المتظاهرين". اإلصابات في صفوف 

وقال الحقوقي المغربي ، "إن نظام المخزن دائما يكشر عن 
يطالبون  الذين  السلميين  المتظاهرين  ويقمع   ، القبيح  وجهه 

بحقوقهم المشروعة "، مشيرا الى انه كان من المقرر تنظيم 
لها،  الترخيص  المغربية رفضت  السلطات  لكن  مسيرة وطنية 

الحقوقية  والهيئات  المغربية،  االجتماعية  الجبهة  اضطر  ما 
الى وقفة احتجاجية  إلى تحويلها  لوائها  المنضوية تحت 

المغربي،  الشعب  للمناضلين وعموم  كبيرا  عرفت حضورا 
رغم الحصار األمني.

وأبرز ذات الحقوقي، إن نظام المخزن " يعتقد انه بهذه 
الناقم على  المغربي  الشعب  القمعية سيوقف غضب  األساليب 

يتوقف  لن  لكنه  الحقوقية،  االنتهاكات  المعيشية و  الظروف 
عن نضاله المشروع من اجل حقه في العيش بحرية و كرامة 

وفي ظل دولة الحق و القانون ".
بالمزيد  اإلنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  كما توعد رئيس 
االجتماعية  الجبهة  التي ستسطرها  النضالية،  البرامج  من 

المغربية خالل األيام القادمة، مشددا على أن الحصار األمني 
انتزاع حقوقه المشروعة. لن يثني الشعب المغربي من 

ولم يحل اإلنزال األمني الكبير بمدينة الدار البيضاء، يوم 
المؤدية  األحد المنصرم، ومحاصرة كافة الطرق والمداخل 

الغالء والقمع  الشعبية "ضد  المسيرة  إلى مكان تنظيم 
المغربية،  الجبهة االجتماعية  إليها  ، والتي دعت  والتطبيع" 

دون تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة.
المغربية  الدولة  تتبعها  التي  بالسياسة  بشدة  المتظاهرون  وندد 

والتطبيع مع  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  بشأن  والحكومة 
الفلسطينية. لألراضي  المحتل  الصهيوني  الكيان 

ُعمان  �صلطنة  ت�صت�صيفه 

القادم 3 جوان  وت�صتمر حتى 

فعاليات  انطالق 
الدويل  املوؤمتر 

الدويل  لالحتاد 
لل�سحفيني 

للمؤتمرات والمعارض  انطلقت صباح أمس، بمركز ُعمان 
“الكونجرس  للصحفيين  الدولي  لالتحاد  الدولي  المؤتمر  أعمال 

ُعمان ممثلة في  الحادي والثالثين” والذي تستضيفه سلطنة 
القادم. 3 جوان  الُعمانية ويستمر حتى  الصحفيين  جمعية 
الدولي  المؤتمر بقراءة لسياسة االتحاد  وبدأت فعاليات 
إلى  الظواهر االجتماعية إضافة  تجاه بعض  للصحفيين 

للصحفيين  الهادي  والمحيط  آسيا  التأسيسي التحاد  االجتماع 
نقابات الصحفيين في آسيا والمحيط  والذي يتكون من ممثلي 

الدولي  الرابعة لالتحاد  الهادئ ، وهي المجموعة اإلقليمية 
، واتحاد  الصحفيين األوروبيين  اتحاد  بعد  للصحفيين، 

الالتينية ومنطقة  أمريكا  ، واتحاد صحفيي  األفارقة  الصحفيين 
الكاريبي. البحر 

الدولي  وكانت سلطنة ُعمان قد تقدمت بمقترح لالتحاد 
الصحفية  النقابات  يمثل  اتحاد صحفي  لتشكيل  للصحافة 
واتحادات دول آسيا والمحيط الهادئ في العام 2019.

إلقاء كلمات  الرسمي  االفتتاح  قبل  المؤتمر  فعاليات  وتضمنت 
ممثلي األقاليم حول الصحافة في زمن الوباء ناقشوا فيه 
19 على الصحافة وغرف األخبار  تأثيرات أزمة كوفيد 

الدولي للصحفيين ، لدعم  التي أطلقها االتحاد  والمبادرات 
إنقاذ  النقابات والجمعيات الصحفية من أجل  أعضائه من 

الماضيين. العامين  الوظائف واألرواح خالل 
النوع االجتماعي وهيئته  عقب ذلك عقد اجتماع لمجلس 

اإلدارية المنتخبة حديثا، حيث تم التطرق إلى اإلجراءات 
الماضية  التي اتخذها المجلس في الثالث سنوات  والمبادرات 

.)2025-2022( المقبلة  للفترة  المجلس  وتبني سياسات 

السابعة للمرة   

رئي�سا  بري  نبيه   
لبنان لربملان 

نبيه بري رئيس  باألغلبية  اللبناني، أمس،  البرلمان  انتخب 
"حركة أمل"، رئيسا له لوالية مدتها 4 سنوات، هي السابعة 

له في هذا المنصب.
وحصل بري )84 عاما( المرشح الوحيد لهذا المنصب، على 

65 صوتا من إجمالي 128، فيما صوت 23 نائبا بورقة 
بيضاء، إضافة إلى 40 ورقة ملغاة، وفق مراسلة األناضول 

التي حضرت جلسة التصويت. وفي 2018، حصل بري 
على 98 صوتاً، فيما صوت له 90 نائبا في برلمان عام 

.2009
وصوت لصالح بري كل من نواب "حزب هللا"، وحركة 

"أمل"، والحزب "التقدمي االشتراكي" الذي يتزعمه وليد 
 8 المقربين من قوى  المستقلين  النواب  جنبالط، وبعض 

)مارس( آذار.
إضافة  المسيحيان،  اللبنانية  والقوات  الكتائب  وأعلن حزبا 

إلى نواب مستقلين ومن "قوى التغيير"، عدم منح أصواتهم 
15 مايو/ أيار الجاري، انتخب اللبنانيون نوابهم،  لبري. وفي 

ما غيّر شكل القوى في البرلمان وأدخل أخرى جديدة.
وتراجع عدد مقاعد "حزب هللا" و"حركة أمل" و"الوطني 

الحر" وحلفائهم من 71 إلى نحو 60، فيما المقاعد الـ 68 
الرياض   المتبقية موزعة على قوى مختلفة بعضها قريب من 

وواشنطن، والبعض اآلخر مستقل.

 حمود �صاحلي اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية والعالقات الدولية بجامعة كاليفورنيا 

ر�سيد اجلزائر الدبلوما�سي يحظى بتقدير واحرتام 
املجموعة الدولية
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أصيب عدد من الشبان خالل مواجهات مع االحتالل 
شمال شرق جنين، وعلى المدخل الشمالي للبيرة، 
وأخرة جنوب غرب الخليل، وشرق بيت لحم. كما 

أصيب شاب بالرصاص الحي، خالل مواجهات مع 
قوات االحتالل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما 
أصيب شاب بحروق إثر إصابته بقنبلة صوتية مباشرة 

بالساق، والعشرات باالختناق بالغاز المسيل للدموع، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل قرب حاجز الجلمة 

العسكري في جنين.
وأصيب عشرات المواطنين باالختناق بالغاز المسيل 

للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل الصهيوني 
في بلدة تقوع شرق بيت لحم. كما أصيب شاب 

بالرصاص الحي في القدم، قبل اعتقاله، خالل مواجهات 
مع قوات االحتالل في قرية خرسا جنوب غرب الخليل.
وأغلقت قوات االحتالل المدخلين الرئيسيين لقرية مردة 

شمال سلفيت، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو 
الخروج منها.

االحتالل يردم بئرا ويخطر بهدم ثالثة منازل 
ويستولي على جرافة

أخطرت قوات االحتالل بهدم منزلين بمسافر يطا جنوب 
الخليل، يعودان إلى ناجح كعابنة في التجمع البدوي أم 

قصة، وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا، ومحمد إبراهيم 
االتيمين، في منطقة خشم الدرج، وتبلغ مساحته 80 مترا 

مربعا، بحجة البناء بدون ترخيص.
وأخطرت قوات االحتالل الصهيوني بهدم منزل ذوو 

األسير أسعد يوسف رفاعي من قرية رمانة غرب جنين، 
وهو مكون من طابق ويأوي 7 أشخاص. وردمت 

قوات االحتالل بئر مياه في المنطقة الغربية من بلدة 
راس عطية، جنوب قلقيلية، وأفاد شهود عيان، بأن 
قوات االحتالل داهمت المنطقة، وردمت بئر القرية 

واستولت على معداته، لمنع المزارعين من االستفادة 
منها. واستولت قوات االحتالل على جرافة كانت تعمل 
في أرض مواطن في منطقة »ام ريحة« في بلدة يعبد 
جنوب غرب جنين، ومنعت صاحب األرض من بناء 

خزان مياه فيها.

االحتالل يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة
اعتقلت قوات االحتالل 15 مواطنا من أرجاء الضفة، 

حيث شنت حملة اعتقاالت واسعة في منطقة باب 
العامود بالقدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن 

قوات االحتالل اعتقلت 9 شبان من منطقة باب العامود، 
وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من 

المنطقة.
كما اعتقلت قوات االحتالل مواطنا بعد أن اعتدت عليه 

بالضرب، في الشارع الرئيسي في حوارة جنوب نابلس، 
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات االحتالل اعتدت 

بالضرب بشكل وحشي على المواطن عمار عوني مفلح 
خالل مروره من الشارع الرئيسي في حوارة، وقامت 
باعتقاله، وهو من سكان قرية أوصرين جنوب نابلس.
واعتقلت قوة خاصة صهيونية خاصة »مستعربون«، 

الشاب فادي دراغمة من أمام منزله في مدينة طوباس، 
كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب جهاد أيمن عويس 

)22 عاما(، بعد أن فتشت مركبته في قرية اللبن الشرقية 
جنوب نابلس.

واعتقلت أيضا، مواطنْين اثنين قرب قرية جيت، غرب 
نابلس، وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات االحتالل 

اعترضت مركبة فلسطينية على طريق نابلس- قلقيلية 
قرب قرية جيت، وفتشتها قبل أن تعتقل اثنين من 

ركابها، هما زايد محمود صباغ من جنين، ومهدي عبد 
الناصر زهير من عرابة.

كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب عبد هللا أحمد أبو 
سباع )21 عاما(، بعد إصابته بالرصاص الحي في 
القدم، خالل مواجهات في قرية خرسا جنوب غرب 

الخليل.

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ومسيراتهم 
االستفزازية ويقتحمون األقصى

واصل المستوطنون اعتداءاتهم ومسيراتهم االستفزازية 
في مختلف أرجاء الضفة الغربية، وفي هذا السياق 

أضرموا النار في أراضي بورين جنوب نابلس، وعربد 
مئات المستوطنين وسط الخليل خالل مسيرة استفزازية 

وسط الخليل ونظموا مسيرة أخرى جنوب نابلس، واقتحم 
العشرات المسجد األقصى، وشرع آخرون ببناء بؤرة 
استيطانية جديدة على أراضي جالود، وأصابوا عددا 

من خالل مهاجمة مستوطنين مدرسة عوريف الثانوية 
للبنين.

وأصيب ستة فلسطينيين بجروح مختلفة، خالل مهاجمة 
مستوطنين مدرسة عوريف الثانوية للبنين، جنوب 

نابلس، بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأفاد مدير 
اإلسعاف والطوارئ بالهالل األحمر في نابلس أحمد 

جبريل، بأنه تم تسجيل 4 إصابات بحاالت اختناق 
جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وإصابة 

بشظايا رصاص، وأخرى برضوض، خالل مهاجمة 
المستوطنين للمدرسة.

وشرع آخرون ببناء بؤرة استيطانية جديدة، فوق أراضي 
بلدة جالود، جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف االستيطان 
شمال الضفة غسان دغلس، إنه عقب عمليات التجريف 

في محيط البؤرة االستيطانية »احيا« المقامة على 
األراضي الجنوبية لبلدة جالود، شرع مستوطنون بتجهيز 

المنطقة بالبنية التحتية ونصب 7 بيوت متنقلة.
وشارك مئات المستوطنين، في مسيرة استفزازية، 

نظمت قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، 
وأفادت وسائل إعالم فلسطينية، بأن مئات المستوطنين 
نظموا مسيرة استفزازية، وتوجهوا من »معبر« بلدة 

عورتا إلى حاجزة حوارة، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل 
المواطنين.

كما شارك مئات المستوطنين، في مسيرة استفزازية 
شرق الخليل، مرورا بحارات البلدة القديمة، وصوال 

إلى الحرم اإلبراهيمي وشارع الشاللة ومن ثم إلى تل 
الرميدة وسط الخليل.

واقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد األقصى 
المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل 

الصهيوني.
أضرم مستوطنون، النار في مساحات واسعة من 
أراضي بورين جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف 

االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن 
عددا من المستوطنين قاموا بإضرام النيران في أراضي 
جنوب بورين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير من أشجار 

الزيتون.

االحتالل يستهدف الصيادين شمال غزة 
والمزارعين شرق خان يونس

أطلقت قوات االحتالل النار والغاز تجاه الصيادين في 
بحر شمال غزة وتجاه المزارعين شرق محافظة خان 

يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد وسائل إعالم فلسطينية، بأن جنود البحرية 

الصهيونية فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل 
الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في 

بحر منطقتي السودانية والواحة شمال غرب محافظة 
غزة وأجبرتهم على االنسحاب من البحر.

وأشار إلى أن جنود االحتالل المتمركزين في األبراج 
العسكرية فيما يسمى بموقع »كيسوفيم العسكري« فتحوا 

نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل 
للدموع تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال 
شرق خان يونس وأجبرتهم على التراجع واالنسحاب من 

أراضيهم دون الحديث عن إصابات في صفوفهم.

اخلارجية الفل�سطينية:

االحتالل يحاول 
اإعطاء انطباعات 

كاذبة للمجتمع الدويل
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن مسيرة 
اإلرهابيين في القدس »امتداد مباشر لمنظمات اإلرهاب 

اليهودي في الضفة الغربية«.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن حكومة االحتالل 

الصهيوني برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول إخفاء فشلها 
في تحقيق األهداف التي رسمتها لما تسمى »مسيرة األعالم«، 
والتغطية على فشل مخططاتها لتهويد المدينة المقدسة عبر بيع 

األوهام وإعطاء انطباعات كاذبة للمجتمع الدولي.
وحملت حكومة االحتالل برئاسة بينيت المسؤولية الكاملة 

والمباشرة عن إرهاب هذه المجموعات التخريبية ونتائج وتداعيات 
اعتداءاتها المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، التي 

ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة وضع منظمات 

اإلرهاب اليهودي على قوائم اإلرهاب لديها، ومنعها من 
دخول أراضيها، والضغط على دولة االحتالل لتفكيكها 

وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة ومعاقبة عناصرها ومن 
يقف خلفهم ويقدم اإلسناد لهم، مشيرة إلى أن ما جرى في 

»مسيرة األعالم« ال يمكن التغطية عليه، فالغالبية العظمى من 
المشاركين فيها رددوا شعارات »الموت للعرب« والدعوات 
إلى »حرق القرى واألحياء الفلسطينية«، واعتدوا على حياة 

المقدسيين وممتلكاتهم.
وبهذا الصدد، قالت: ال أحد يمكنه أن يتجاهل حجم المشاركة 

من جانب المدارس الدينية الصهيونية المعروفة بفكرها 
المتطرف والتي تنتشر العديد منها داخل المستعمرات 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت: أن الصورة التي عكستها مسيرة األعالم، وشاهدها 
العالم عبر وسائل اإلعالم المختلفة هي صورة مصغرة لما 
يجري من جرائم وتخريب وتنكيل يومي ضد الفلسطينيين 

وممتلكاتهم في طول وعرض األرض الفلسطينية.
اعتربها خطة ممنهجة للم�سا�س 

مب�ساعر امل�سلمني

وزير االأوقاف الفل�سطيني يندد 
بانتهاكات االحتالل �سد امل�ساجد

أدان وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ حاتم 
البكري، تصعيد االحتالل في انتهاكاته ضد المساجد وأماكن 
العبادة والمباني الوقفية في الضفة الغربية، والذي ازداد في 

الفترة األخيرة بشكل واضح.
وقال: هذا أمر يُدلُّ على خطة منهجية تهدف إلى المساس 
بمشاعر المسلمين والدفع باتجاه »حرب دينية« ال تعرف 

عواقب إشعالها لصعوبة تقدير هذه العواقب الصعبة والقاسية 
على الجميع داخل فلسطين وخارجها.

جاءت إدانة البكري إثر اقتحام أعداد كبيرة من قطعان 
المستوطنين محيط مسجد النبي يونس في مدينة حلحول فجر 

أمس، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل التي اعتلت 
أسطح المنازل المحيطة بالمسجد. وبلغ عدد الحافالت التي 
أقلت المستوطنين 15 حافله وحوالي 20 سيارة، واستمر 
االقتحام، الذي تخلله محاولة خلع شبابيك المسجد، حوالي 

الساعتين.
وأكد البكري بأنه وتحت حماية قوات االحتالل أقدم أحد 

المستوطنين على إنزال العلم الفلسطيني المرفوع على جدران 
المسجد وسط هتافات وتصفيق المستوطنين المتواجدين أمام 

مداخل المسجد، وكذلك إطالق النار الكثيف من قبل جيش 
االحتالل الذي استهدف مئذنة المسجد أثناء رفع أذان الفجر.

كما اقتحمت قوات االحتالل مبنى مديرية أوقاف شمال الخليل 
في حلحول والمالصقة لمسجد النبي يونس عليه السالم، وكذلك 

مبنى مدرسة وروضة جيل األمل التابعة للجنة زكاة حلحول.
وقال البكري إن االحتالل وخالل الشهر الحالي سمح باقتحام 

المسجد األقصى بشكل لم يسبق له أن سمح به طيلة فترة احتالله 
منذ العام 1967م، وذلك من خالل رفع أعالمه، والسماح بأداء 

الصلوات الجماعية لمستوطنيه الذي يعملون ليل نهار على 
تحويل األقصى إلى ما يطلقون عليه »هيكلهم المزعوم«. 

كما تعرض الحرم اإلبراهيمي إلى انتهاك واضح وتغيير في 
الوضع القائم به منذ احتالله وذلك من خالل إتمام تركيب 

المصعد االلكتروني الخادم لمصلحة المستوطنين، كما تعرض 
ثالثة من المساجد في أماكن متفرقة من الضفة الغربية إلى 
انتهاكات من قبل االحتالل ومستوطنيه، في تصعيد واضح 

ومستفز لمشاعر المسلمين.
وطالب البكري المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بالتراث 

والثقافة إلى إنهاء هذا االحتالل وتدخالته وانتهاكاته ضد 
مقدساتنا ومساجدنا.

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية »حماس« حازم قاسم 
إن »االتصاالت على الحركة كانت مكثفة في ظل االنتهاكات بحق المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية، مؤكًدا أن حماس أبلغت الوسطاء أن شعبنا لن يتسامح 

مع أي عدوان على مقدساته«.
وأوضح قاسم أن الوسطاء حاولوا الحصول على تعهد من حماس بعدم تصعيد 
األمور، وهذا مرفوض، مبيًنا أنه ال يمكن الحديث عن تهدئة في ظل استمرار 

االحتالل وسلوكه العدواني، وسنواصل نضالنا وجهادنا وقتالنا حتى تحرير 
أرضنا.

وأضاف قاسم أن »لدينا عالقات متعددة على المستوى اإلقليمي والدولي، 
وتجري االتصاالت دائماً لمحاولة معرفة الموقف في القضايا المختلفة، ونحن 
نتعامل مع الوساطات بما يخدم أبناء الشعب الفلسطيني ويعزز حضور قضيتنا 

الفلسطينية وترسيخ معادالت المقاومة«.

قالت اإنه »ال ميكن احلديث عن تهدئة يف ظل ا�ستمرار االحتالل و�سلوكه العدواين«

حما�س: »ال�سعب الفل�سطيني لن يت�سامح مع اأي عدوان على مقد�ساته«

الوكاالت
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اإ�سابات واعتقاالت يف مواجهات بعدة مناطق

االحتالل وم�ستوطنيه يوا�سلون 
اعتداءاتهم على ال�سعب الفل�سطيني
وا�سل جنود االحتالل ال�سهيوين وامل�ستوطنون، عدوانهم على ال�سعب الفل�سطيني ومقد�ساته وممتلكاته، حيث اأ�سيب 

عدد من ال�سبان خالل مواجهات مع االحتالل يف عدة مناطق، وردمت قوات االحتالل بئر مياه، واأخطرت بهدم منزلني 

يف م�سافر يطا واآخر يف جنني، وا�ستولت على جرافة ومنعت بناء خزان مياه يف يعبد، واعتقلت 15 مواطنا، كما وا�سل 

امل�ستوطنون اعتداءاتهم وم�سرياتهم اال�ستفزازية، واأ�سرموا النار يف بورين.



اأحد الع�شرة املب�شرين باجلنة 

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

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

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

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

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

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

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

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

فضل سعد ومكانته. 
من هو سعد بن أبي وقاص؟ 

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

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

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

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

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

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

في أيام الحج ومواسمها، المتباينة األهداف 
والمتنوعة الغايات. 

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

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

اإلسالم عن طريق أول الخلفاء الراشدين أبي 
بكر الصديق، وقد أخفقت جميع محاوالت 
رده وصده عن اإلسالم. وإلسالم سعد بن 

أبي وقاص قصة مع والدته، التي لجأت إلى 
وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم روح 
سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. فقد 

غضبت أم سعد بإسالمه غضبا شديدا، وحاولت 
جاهدة أن ترده عن دينه، إال أنها لم تفلح، وفي 

هذه الواقعة، روى اإلمام مسلم في صحيحه 
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
رضي هللا عنه قال: “حلفت أم سعد أال تكلمه 

أبدا حتى يكفر بدينه، وال تأكل وال تشرب، 
قالت: زعمت أن هللا أوصاك بوالديك، فأنا أمك 

وأنا آمرك بهذا، قال: مكثت ثالثا حتى غشي 
عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة 
فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، الذي الحظ 
أمه عندما اجتنبت الطعام ومكثت أياما على 

ذلك فهزل جسمها وخارت قواها. يقول سعد : 
“وما إن سمعت أمي بخبر إسالمي حتى ثارت 
ثائرتها، وكنت فتى بارا بها محبا لها، فأقبلت 

علي تقول: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقته 
فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ وهللا لتدعن دينك 
الجديد أو ال آكل وال أشرب حتى أموت فيتفطر 
فؤادك حزنا علي ويأكلك الندم على فعلتك التي 
فعلت وتعيرك الناس أبد الدهر. فقلت: ال تفعلي 
يا أماه فأنا ال أدع ديني ألي شيء”. فلما رأت 
أم سعد الجد أذعنت لألمر وأكلت وشربت على 
ْيَنا اإْلِْنَساَن  كره منها ونزل قوله تعالى: “َوَوصَّ
ِبَوالَِدْيِه ُحْسًنا َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس 
لََك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبُِّئُكْم ِبَما 

ُكْنُتْم َتْعَملُوَن” )العنكبوت-8(. 

ما هي أهم مواقف سعد بن أبي وقاص؟ 

كان لسعد بن أبي وقاص مواقف كثيرة 
ومشهودة وعظيمة، تدل على شجاعته ونصرته 

لهذا الدين، فمن ذلك أهمها:
 1- ثباته يوم غزوة أُحد، فقد أبلى بالء حسنا، 

وقيل إنه في هذا اليوم لم يبَق حول النبي إاّل 
رجالن، هما سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن 

عبيد هللا، وكانا يقاتالن عنه أشّد القتال. 
2- اعتزاله للفتنة التي حدثت بين الصحابة من 
أهم مواقفه المشهودة، فعندما جاء إليه بعض 

الصحابة يسألونه القتال معهم، أخبرهم بأّنه لن 
يقاتل معهم حتى يعطوه سيفا له عينان ولسان 

يقول هذا مؤمن وهذا كافر. 
3- ما َرَوْتُه عائشُة رضي هللا عنها قالت: 

“َسِهَر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َمْقِدَمه 
المدينة، فقال: “ليت رجاًل صالًحا ِمن أصحابي 

يحرسني الليلة”، قالت: فَبْيَنا نحن كذلك، سمعنا 
َخْشَخَشَة سالٍح، فقال: “َمْن هذا؟”، قال: “سعد 

بن أبي وقَّاص”، فقال له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم: “ما جاء بَك؟”، قال: “َوَقَع في 
نفسي خوٌف على رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم فجئُت أحرسُه”، فدعا له رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ثم نام، قالت عائشُة: فنام رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم حتى سمعُت َغِطيَطُه”.

 سعد البطل..الرامي األول واألفضل 

لم يكن أحد من بين صحابة رسول هللا، عليه 
الصالة والسالم، في مثل مهارة سعد بن أبي 
وقاص، في الرمي بالسهام. فقد ُعرف بلقب 

في اإلسالم، امتاز به واشتهر ونال به الشرف 
العظيم، وهو أنه أول من رمى بسهم في سبيل 
هللا، حتى كان هو نفُسه يذكر ذلك تحدثا بنعمة 
هللا عليه، وشكرا له بها، فيقول مفتخرا بحق 

وصدق: “وهللا، إني ألول رجل من العرب، رمى 
بسهم في سبيل هللا. 

ويعتبر سعد الوحيد الذي افتداه الرسول بأبويه 
حين قال له يوم أحد: “ارم سعد فداك أبي 

وأمي”..”، ويقول علي ابن أبي طالب:”ما 
سمعت رسول هللا يفدي أحدا بأبويه إال سعدا”. 

ولرمية سعد األولى قصة، ففي السنة األولى 
للهجرة النبوية إلى المدينة، بعث رسول هللا، 

أول سرية لمهمة استطالع أخبار وشؤون 
المشركين في مكة، وَعَقَد الراية فيها لعبيدة 

بن الحارث بن عبد المطلب، وجعله أميرا على 
ستين رجال من المهاجرين، ليس فيهم أحد من 
األنصار، كان من بينهم سعد، فمضت السرية 

في طريقها لتحقيق ما أُمرت به، فبينما هم في 
مسير طريقهم ذلك، إذ رأوا عددا غير قليل 

يفوق عددهم من كفار قريش، تحت إمرة أبي 
سفيان بن حرب، وألّن رسول هللا كان بعثهم 
سرية استطالعية ال قتالية، لم يبادر أحد من 
المسلمين بمهاجمة المشركين، فلم يقع بين 

الفريقين قتال، إال أن سعدا البطل المقدام، أبى 
إال أن يصيب منهم بيديه القويتين في الحق، 
الماهرتين في الرمي، فأطلق على المشركين 

عددا من سهام كنانته، أصاب بها بعض رجالهم 
ودوابهم، فكان بذلك أول من رمى بسهم 

في سبيل هللا، نصرة لإلسالم، ودفاعا عن 
المسلمين. 

خال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
بعد ذلك اليوم األغر في حياة سعد بن أبي 
وقاص، شهد مع رسول هللا المشاهد كلها، 

وكان المشهد األعظم واألروع، بالنسبة إليه 
في يوم أحد، إذ تجلت فيه شجاعته في أبهى 

مظاهرها، عندما دافع عن الرسول دفاعا 
ال مثيل له. وبعد غزوة أحد حظي سعد عند 

الرسول ُحظوة عظيمة، حتى بلغ من شدة حب 
الرسول له أنه كان يفتخر به ويباهي، فيقول إذا 
رآه: )هذا خالي، فليرني امرؤ خاله(. وذلك أن 
سعد ُقَرشّي من بني ُزهرة، وبنو زهرة هم قوم 

أم رسول هللا، السيدة آمنة. بهذا األدب الجم، 
ولطف النفس، ولين الخلق، وكرم الطبع، كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعامل أصحابه، إنه يقول لسعد: هذا 

خالي. مع أنه يكبره بنّيٍف وعشرين سنة. 
روايته للحديث

 لسعد بن أبي وقاص في رواية الحديث جملة 
أحاديث صالحة، له في صحيحي البخاري 
ومسلم خمسة عشر حديًثا متفق عليهما، 

وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم 
بثمانية عشر حديًثا، وله في مسند أحمد بن 

حنبل مائة سبعة وسبعون حديًثا، وروى عنه: 
عبد هللا بن عمر بن الخطاب، وعائشة بنت أبي 

بكر، وعبد هللا بن عباس، والسائب بن يزيد، 
جبير بن مطعم، وجابر بن عبد هللا بن عمرو 
بن حرام، والمسور بن مخرمة، وعبد هللا بن 
عامر بن ربيعة. كما روى عنه بنوه: عامر، 

وعمر، ومحمد، ومصعب، وإبراهيم، وعائشة، 
وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، وأبو 
عثمان النهدي، وعمرو بن ميمون، واألحنف 
بن قيس، وعلقمة بن قيس النخعي، وإبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف، ومجاهد، وشريح 
بن عبيد الحمصي، وأيمن المكي، وبشر بن 

سعيد، وأبو عبد الرحمن الُسلمي، وأبو صالح 
ذكوان، وعروة بن الزبير، وغيرهم. ومن 

األحاديث التي رواها عن النبي أنه قال: “دعوة 
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت ال إله 

إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب 

هللا له.” 
آخر من توفي من المهاجرين 

ُتوفي سعد بن أبي وقاص عام 55 من الهجرة 
في العقيق على ُبعد 10 أميال من المدينة 

المنورة وُحمل إليها، وُدفن بالبقيع، وكان عمره 
حين الوفاة 77 عاما. 

وكان سعد قد أوصى أهله أن يكفن في ُجبة كان 
يرتديها يوم غزوة بدر، قائال: )كفنوني بها، 

فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي، 
وإنما خبأتها لهذا اليوم(، ثم ُحمل جثمانه إلى 
المدينة المنورة، وصلى عليه المسلمون في 

مسجد رسول هللا، ودفن بالبقيع، وكان آخر من 
توفي من المهاجرين
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يومية وطنية  �إخبارية 
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اإح�شاء 4 ماليين مدخن في الجزائر

 التدخين يقتل 8 ماليين 
�سخ�ص �سنويا عبر العالم 

أكد المدير المكلف باألمراض غير المتنقلة بالمديرية العامة للوقاية 
وترقية الصحة بوزارة الصحة، البروفيسور يوسف طرفاني 

إحصاء أزيد من  4 ماليين مدخن  بالجزائر، فيما كشفت المنظمة 
العالمية للصحة عن 8 ماليين وفاة سنويا بسبب التدخين.

و أكد المدير المكلف باألمراض غير المتنقلة بالمديرية العامة 
للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، البروفيسور يوسف طرفاني 

في تصريح للقناة اإلذاعية األولى، بمناسبة إحياء اليوم العالمي 
لمكافحة التدخين المصادف ل 31 ماي من كل سنة، أن مختلف 
التحقيقات التي قامت بها وزارة الصحة، أظهرت  أن نسبة 16  

بالمائة لدى الفئة العمرية ما بين 18 و 65 سنة يتعاطون التدخين 
ونسبة 8  بالمائة يستهلكون مادة "الشمة".

وفي هذا اإلطار، كشف المتحدث ذاته في وقت سابق أن الوزارة 
بصدد إعداد دليل للتكفل بالمدمنين على التدخين وتشجيعهم على 

التخلي  عن هذه اآلفة، مشيرا إلى أن تفشي فيروس كورونا 
وخضوع المجتمع إلى الحجر المنزلي مع غلق  بعض متاجر التبع 
خالل فترات الحجر الصحي ساهم في انخفاض عدد المدخنين من 

جميع  الفئات.
وأضاف قائال:  " إن تقليص استيراد مادة التبغ  و مضاعفة الرسوم 

على هذه المادة كان له أثر  كبير على دخل المدمنين وساهم في 
انخفاض عددهم".

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها أمس، أن 
صناعة التبغ واستهالكه في كل عام تكبد خسائر في األرواح تزيد 

عن وفاة 8 ماليين شخص، وفقدان 600 مليون شجرة و 200 ألف 
هكتار من األراضي، وخسارة 22 مليار طن من المياه وانبعاث 84 

مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وكشف التقرير, الذي يحمل عنوان "التبغ: تسميم كوكبنا", عن 

معلومات جديدة حول مدى الضرر والخطر الذي تلحقه صناعة التبغ 
بالبيئة وبصحة اإلنسان على حد سواء, وذلك بمناسبة اليوم العالمي 

لالمتناع عن التدخين الذي تحتفل به وشركاؤها في كل مكان في 31 
من مايو من كل عام.

ووفقا للتقرير, فإن بصمة الكربون نتيجة صناعة التبغ ومعالجته 
ونقله تعادل خمس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن صناعة 

الطيران التجاري كل عام, وهو ما يساهم في زيادة االحتباس 
الحراري.وفي هذا اإلطار، قال الدكتور رويديجر كريش, مدير 

تعزيز الصحة في المنظمة: "إن منتجات التبغ هي أبرز المخلفات في 
هذا الكوكب, حيث تحتوي على أكثر من 7 آالف مادة كيميائية سامة 
تترسب في البيئة عند رميها", مضيفا: "أن هناك نحو 4,5 تريليون 
من مرشحات السجائر التي تلوث محيطاتنا وأنهارنا وأرصفة المدن 

والحدائق والتربة والشواطئ كل عام".
ق. و

 في ح�سيلة اأ�سبوعية

 لم�سالح الحماية المدنية

 43 قتيال و1500 جريح 
في حوادث مرور 

لقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 1500 آخرون بجروح في 1255 
حادث مرور عبر التراب الوطني، خالل الفترة الممتدة من 22 إلى 

28 من الشهر الجاري.
وأوضحت حصيلة لمصالح الحماية المدنية أمس، أن أثقل حصيلة 

سجلت في والية تمنراست
 بوفاة 7 أشخاص وجرح 14 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى 

المراكز االستشفائية على إثر 6 حوادث مرور.
وبخصوص الحرائق، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1668 

تدخال سمحت بإخـماد 1184 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق 
مختلفة، أهمها في والية الجزائر، حيث سجلت 109 تدخل على 

إثر 71 حريقا.
ر. ن

 �سركة موبلي�س الراعي الذهبي 

لألعاب البحر الأبي�س المتو�س

دعم خم�ص ريا�سيين 
جزائريين في التظاهرة

اعلنت شركة موبليس "الراعي 
الذهبي" أللعاب البحر األبيض 
المتوسط بوهران، عن رعايتها 

ودعمها لخمس رياضيين جزائريين، 
حيث تم ساتقابلهم، امس، بمقر الشركة 

ومنهم بشير سيد عزارة – مصارع، 
جواد صيود – سباح، إيمان خليف – 

مالكمة، محمد علي قواند – عداء. 
وعليه يفتخر موبيليس ، المتعامل 

األول للهاتف المحمول بالتوقيع 
رسمًيا على شراكة مع الرياضيين 

والسفراء الجزائريين استعداًدا لدورة 
ألعاب البحر االبيض المتوسط وهران 

2022، ناهيك عن استعداداهم 
الولمبياد باريس 2024 التي يستعد لها 

الرياضيون الجزائريون بكل قوة.
ع.ط

 رحالت اإلى ال�سواطئ 

واأماكن التنزه

"ايتوزا" تطلق 
برناماجا خا�سا بمو�سم 

اال�سطياف
تطلق، اليوم المؤسسة العمومية للنقل 

الحضري وشبه الحضري لمدينة 
الجزائر العاصمة "إيتوزا"، برنامجا 

خاصا بموسم االصطياف.
وفي هذا اإلطار أوضحت المؤسسة 
في بيان لها، أمس، أنها ستخصص 
ابتداء من الفاتح جوان ستة حافالت 

نزهة للقيام برحالت تربط بين 
المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة 

نحو حديقة التسلية )بن عكنون( 
وحديقة التجارب الحامة ومقام الشهيد. 

كما برمجت رحالت إلى الشواطئ, 
ضمن المخطط "األرزق", انطالقا من 
مختلف الفضاءات الحضرية بما فيها 

أحياء "عدل" الجديدة, حسب البيان.
ويتضمن هذا البرنامج فتح خمسة 

خطوط منتظمة, من ساحة أول ماي 
نحو شاطئ عين بنيان/سطاوالي, ومن 

محطة 2 ماي )تافورة( نحو شاطئ 
رايس حميدو, ومحطة ساحة الشهداء 

نحو شاطئ سطاوالي، ومحطة شوفالي 
نحو شاطئ عين البنيان/ حي المنظر 
الجميل ومن حي شعايبية نحو شاطي 

عين بنيان.
كما تم أيضا, حسب نفس المصدر, 

تخصيص عشرة خطوط خاصة تشرع 
في الخدمة بداية من الساعة 08 سا 

صباحا الى غاية الساعة 20 سا مساء, 
وذلك من حوش القازوز نحو شاطئ 

خلوفي زرالدة, ومن حي شعايبية )بئر 
توتة( نحو شاطئ خلوفي زرالدة, 

وحي  محمد معوش )أوالد فايت( نحو 
شاطئ عين البنيان, و حي ابزيو 2 

)الدويرة( نحو  شاطئ خلوفي زرالدة, 
ومن حي سيدي امحمد نحو شاطئ 

خلوفي زرالدة.
و يتعلق األمر أيضا بخطوط النقل من 
حي المالحة )عين النعجة( نحو شاطئ 

خلوفي زرالدة, وحي أول نوفمبر 
)الرحمانية( نحو شاطئ خلوفي 

زرالدة مرورا بحي  23/22 سيدي 
بنور وحي 1500 مسكن وحي 25 

الزعاترية, ومن محطة الحراش نحو 
شاطي  عين طاية, ومحطة شوفالي 
نحو شاطئ سيدي فرج, والكروش 
نحو رغاية شاطئ مرورا بالرغاية.
وفيما يخص خطوط النقل العادي 

خالل الصيف, أكد البيان أن الخدمة 
الصباحية تنطلق من 06 سا و 15 
دقيقة الى 19 سا لتغطية 122 خط 

بواسطة 285 حافلة. أما بالنسبة 
للخدمة الليلية فإنها تنطلق من الساعة 
19سا إلى غاية منتصف الليل و50 د 

لتغطية 21 خط و21 حافلة.
ف. م

اأمير. ل

واستغلت لجنة التنظيم الفرصة لمنح 
ديناميكية جديدة في الترويج لأللعاب 

حيث تم بث عملية القرعة، ألول 
مرة في تاريخ هذا الحدث، على 

الهواء مباشرة عبر التلفزيون الوطني 
العمومي وبعض القنوات األخرى، 
وكان محافظ األلعاب، محمد عزيز 
درواز، أول من صعد إلى المنصة 
إللقاء كلمته حيث أبدى رضاه عن 

التقدم المحرز في االستعدادات للقاء 
المتوسطي المقرر عقده في الفترة من 

25 جوان إلى 6 جويلية. 
وقال وزير الشباب والرياضة السابق: 

"هذه فرصة لبلدنا ليثبت مرة أخرى 
أنه قادر على تنظيم األحداث الكبرى. 

على الرغم من األزمة الصحية 

العالمية التي مررنا بها خالل العامين 
الماضيين، فقد نجحنا في رفع التحدي 
للترحيب بضيوفنا في أفضل الظروف 

في غضون أسابيع قليلة". 
وأوضح درواز، بأن العدد الكبير 

للمشاركين في العرس المتوسطي بلغ 
5.156 شخًصا منهم 3.443 رياضًيا 

يمثلون 26 دولة سيتنافسون في 24 
رياضة، وتعتبر هذه الطبعة، واحدة 
من أعلى المشاركات في تاريخ هذه 
األلعاب، والتي تعود نسختها األولى 

إلى عام 1951 في اإلسكندرية.
من جانبه، اعتبر وزير االتصال 

محمد بوسليماني أن تنظيم األلعاب 
المتوسطية بالجزائر يمثل عودة قوية 

أخرى للبالد على الساحة الدولية، 
في انتظار استضافة أحداث كبرى 

أخرى في األشهر المقبلة في مقدمتها 

قمة جامعة الدول العربية، وأكد أن 
وهران أضحت مستعدة الستضافة 

النسخة القادمة من األلعاب التي تعود 
إلى الجزائر بعد 47 عاما من الغياب، 
معلنا عن تغطية إعالمية قوية لنسخة 

وهران من قبل وسائل االعالم 
المحلية والدولية سواء المكتوبة، 

والمرئية والمسموعة واإللكترونية. 
من جهته، رئيس اللجنة الفنية التابعة 

للجنة الدولية لأللعاب المتوسطية، 
محمد زريبي، أشاد بالسلطات 

الجزائرية وأعضاء لجنة تنظيم 
األلعاب ><بعد العمل الكبير الذي 

تم إنجازه لضمان نجاح كبير للنسخة 
القادمة<<، منبها إلى أن وهران 

دخلت اآلن في صلب الموضوع بعد 
االنتهاء من عملية التسجيالت النهائية 

للمشاركين نهاية األسبوع الماضي.

قام فوج من الطلبة المتفوقين في 
الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 

"عباس لغرور" بوالية خنشلة، أمس، 
بزيارة الى مقر المحكمة الدستورية 

لالطالع على مختلف هياكلها والمهام 
والصالحيات القانونية الموكلة لها.
وبالمناسبة، استقبل رئيس المحكمة 
الدستورية، عمر بلحاج، الطلبة في 
هذه الزيارة التي أطرها عميد كلية 
الحقوق والعلوم السياسية بخنشلة، 
الطاهر رواقري، حيث قدمت لهم 

شروحات حول مهام ودور المحكمة 

الدستورية.وذكر بلحاج في هذا اإلطار 
بأهمية تأسيس المحكمة الدستورية 

بموجب الدستور المعدل في نوفمبر 
2020، وهذا تجسيدا --مثلما قال-- 
اللتزامات رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون.من جانبه، ابرز عميد 

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 
خنشلة األهمية التي تكتسيها هذه 

الزيارة في تمكين الطلبة من االطالع 
على مهام ودور المحكمة الدستورية 

وطرق تسييرها من طرف أساتذة 
ومختصين في القانون الدستوري.

وتم خالل هذه الزيارة  تقديم محاضرة 
لفائدة الطلبة من طرف عضو 

المحكمة، عبد الوهاب خريف، حول 
دور المحكمة وأهمية انشائها وطبيعتها 

وخصائصها وكذا صالحياتها 
ومقارنتها مع المحاكم الدستورية في 
أنظمة أخرى، كما قام الطلبة بزيارة 

فضاءات المحكمة الدستورية من 
بينها قاعات المداوالت والجلسات 

والمحاضرات ومتحف القضاء 
الدستوري ومكتبة المحكمة.

واأج

وزير الت�سال يعد بتغطية اإعالمية غير م�سبوقة

نحو م�ساركة قيا�سية في االألعاب 
المتو�سطية بوهران

نظمت اللجنة المنظمة للدورة التا�سعة ع�سرة لألعاب البحر الأبي�س المتو�سط، �سهرة الأحد في وهران، حفل لعملية 

قرعة الريا�سات الجماعية الخم�س المعنية باألعاب البحر الأبي�س المتو�سط المقررة في الولية ال�سيف المقبل.

اأبرزها تتعلق بالعنف وال�ستغالل القت�سادي 

 420 اإخطار خول الم�سا�ص
 بحقوق الطفل في 6 اأ�سهر

تلقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عبر خطها األخضر 
)11/11( ما يفوق 400 إخطار حول المساس بحقوق 1.320 
طفل منذ الفاتح جانفي  من السنة الجارية، حسب ما أفادت به 

أمس، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي.
وأوضحت شرفي تصريح لـ " وأج" عشية إحياء اليوم العالمي 

للطفولة المصادف لـ 1 جوان من كل سنة، أن الهيئة تلقت 420 
إخطارا حول المساس بحقوق 1.320 طفل من بينهم 717  ذكور 
و603 إناث وذلك خالل الخمسة أشهر األولى من السنة الجارية، 

مبرزة أن إخطارا واحدا يشمل في بعض الحاالت عدة أطفال.
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة، أضافت ذات المسؤولة أن 
329 طفال ال يتجاوز سنهم 6 سنوات و740 آخر يتراوح سنهم 

ما بين 7 و 13 سنة وأن 251 طفال يتراوح سنهم ما بين 14 
و18 سنة، مبرزة أن هذه اإلخطارات يتعلق بعضها بحاالت سوء 

المعاملة أو العنف أو االستغالل االقتصادي لألطفال أو التسول 
بهم.

ر. ن

لالطالع على مختلف هياكلها والمهام وال�سالحيات القانونية الموكلة لها

 طلبة من كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية
 في زيارة لمقر المحكمة الد�ستورية

ع. ط

تجمع القمة اإلفريقية للرقمنة التي تم تنظيمها من طرف تنظيم 
التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ))GAAN وتحت 

رعاية وزارتي البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والرقمنة 
واإلحصاء والوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة باقتصاد 

المعرفة والمؤسسات الناشئة، مختلف الفاعلين في اقتصاد 
التكنولوجيات والرقمنة في الجزائر وأفريقيا، وذلك بهدف جعل 

الجزائر عاصمة أفريقيا فيما يخص االبتكار والمقاوالتية.
وبمناسبة حضوره حفل افتتاح هذه القمة، صرح المدير العام 

لـ"أوريدو" ، بسام يوسف آل إبراهيم:"أوريدو" فخورة بالمشاركة 
في هذا الملتقى التكنولوجي الدولي الهام لتقديم تجربتها وخبرتها 

في مجال االتصاالت والمقاوالتية في الجزائر. يمثل هذا 
الصالون، الذي أصبح موعدا تكنولوجيا هاما، فرصة لـ"أوريدو" 

لتقديم حلولها ومنتوجاتها المبتكرة الموجهة السيما لمهنيي 
قطاع التكنولوجيا. تؤكد"أوريدو" عن إرادتها على توفير حلول 

تكنولوجية للمؤسسات تسمح بتطوير اقتصاد قائم على الذكاء 
والمعرفة“ .

خالل هذه الطبعة العاشرة للقمة األفريقية للّرقمنة، 
تعرض"أوريدو" أيضا تجربتها وخبرتها المؤكدتين في مرافقة 

المؤسسات التكنولوجية الناشئة، السيما من خالل حاضناتها 
وبرامجها ستارت )ت-ستارت وإ-ستارت( التي تندرج في إطار 
استراتيجيتها في دعم أصحاب المشاريع المبتكرة وخلق محتوى 

رقمي تحت شعار "صنع في الجزائر".

ت�سارك في معر�س الرقمنة وتكنولوجيات الإعالم والت�سال

"اأوريدو" تعر�ص حلولها وخدماتها المبتكرة للمهنيين
ت�سارك"اأوريدو" في معر�س الرقمنة وتكنولوجيات الإعالم والت�سال، الذي اأ�سبحت ت�سميته 

بمنا�سبة طبعته العا�سرة "القمة الأفريقية للرقمية"، الذي تتوا�سل فعالياته اإلى غاية يوم غد 

بالمركز الدولي للموؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العا�سمة.
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