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ر�س�ئل رئي�س مجل�س الأمة لفرن�س�

الجزائر تعمل على تكري�س 
 ا�ستقاللية قرارهـــــا 

ال�سيا�سي واالقت�ســــادي

رزيق يدعو المتعاملين االأردنيين اإلى ا�ستغالل الفر�س اال�ستثمارية بالجزائر
من اأجل بنــــــ�ء 

�سراك�ت م�ستدامة 

 ودفع عجلــــــــة 

النمو القت�س�دي

02

"الرائد" تر�سد اأجواء اأول اي�م امتح�ن�ت البك�لوري�

اأراء متباينة واجراءات �سارمة لمنع الغ�س والت�سريب

بلع�بد: "ل تخفي�س لمعدل النج�ح في بك�لوري� 2022"

األع�ب البحر الأبي�س المتو�سط وهران-2022:

ت�سخير مركب االأندل�سيات 
لريا�سيي االألواح ال�سراعية 

وكرة اليد الن�سوية



أكد قوجيل للسفير الفرنسي على تعددية أبعاد 
العالقات الجزائرية-الفرنسية )على المستويات 

اإلنسانية والتجارية واالقتصادية(، وفاعليتها 
المنبثقة من بعدها المتوسطي، مستعرضا أهمية 

ترقية التعاون حول آليات معالجة قضايا الذاكرة، 
باعتبارها عامال مهما للنهوض بالعالقات بين 

البلدين في إطار توازن المصالح، مؤكدا في هذا 
السياق على الوعي الذي يتمتع به الشعب الجزائري 

في تفريقه دائما بين الشعب الفرنسي واالستعمار 
الفرنسي للجزائر.وشدد رئيس مجلس األمة على أن 
الجزائر الجديدة تعمل على تكريس استقاللية قرارها 

السياسي، وتدعيمه وتعزيزه باستقاللية اقتصادية 
فعلية.

كما تناول الطرفان عديد القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام المشترك، على غرار تداعيات 

الحرب الروسية األوكرانية إقليميا ودوليا وآليات 
تجاوزها، و األوضاع في ليبيا ومالي والساحل، 
حيث ذكر رئيس مجلس األمة بالمواقف الثابتة 

للجزائر تجاهها، باإلضافة إلى قضايا االستعمار 
حيث أكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 

وعاصمتها القدس وفقا لمبادرة السالم العربية، 
وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره 

وفقا للشرعية الدولية، كما جدد تمسك الجزائر بمبدأ 
عدم االنحياز، باعتباره أحد ثوابت السياسة الخارجية 

للجزائر، وبالحلول السلمية لحلحلة النزاعات.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي على إرادة الرئيس 
الفرنسي ايمانويل ماكرون، لمواصلة العمل الذي 

بدأه مع رئيس الجمهورية، وعلى معالجة كل 
معوقات التقارب والتعاون بين البلدين.واختتم اللقاء 

باتفاق الطرفين على مواصلة التشاور والتنسيق، 
للمضي قدما بمستوى العالقات بين برلماني البلدين 

إلى أفضل مستوى ممكن، بهدف مرافقة مسار 
التعاون بين حكومتي البلدين.

عزيز طواهر

قام وزير األمن العام والهجرة لجمهورية التشاد, 
إدريس دوكوني الدكير, أمس, بزيارة إلى المدرسة 

العليا للشرطة "علي تونسي" بالعاصمة, حيث 
اطلع عن كثب على مختلف برامج التكوين في هذه 

المؤسسة.
 استمع إدريس دوكوني الدكير, الذي كان مرفوقا 

بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانية, كمال بلجود والمدير العام لألمن الوطني, 

فريد بن شيخ, إلى عرض مفصل قدمته إطارات 
سامية من األمن الوطني شمل لمحة تاريخية عن 

المدرسة ومهامها ونظام التكوين فيها, وكذا مجمل 
التخصصات الموجودة إلى جانب اإلمكانيات المادية 

والبشرية والبيداغوجية التي تتوفر عليها المديرية 
العامة لألمن الوطني لضمان تكوين نوعي يتماشى 

والتحديات الراهنة في مكافحة الجريمة بأنواعها.
كما تطرق العرض إلى ظروف التكوين في مدارس 

الشرطة عبر التراب الوطني وكذا التكوين الذي 
يستفيد منه منتسبو األمن الوطني في إطار الشراكة 

المحلية مع مدارس ومعاهد وطنية وفي إطار التعاون 
مع دول أخرى.

وبالمناسبة, تم تقديم عرض يحاكي كيفية مواجهة 
أحداث شغب وكذا طريقة صدها من طرف قوات 

الشرطة باستعمال أسلحة وتجهيزات أخرى مخصصة 
لهذا النوع من التدخالت.وفي ختام زيارته, قام 

الوزير التشادي بزيارة إلى المتحف المركزي 
للشرطة, الذي يضم أهم محطات تاريخ الشرطة 
الجزائرية وما يتعلق أيضا بالتعاون الشرطي بين 
الجزائر ودول أخرى, كما يحوي المتحف بعض 

األسلحة التي كانت تستعمل قديما واألزياء الرسمية 
الخاصة بالشرطة في جميع البلدان التي تربطها 
بالجزائر عالقات تعاون, حيث قام بالتوقيع على 

السجل الخاص بالمتحف.لإلشارة, يقوم وزير األمن 
العام والهجرة لجمهورية التشاد بزيارة إلى الجزائر, 

أجرى خاللها في وقت سابق محادثات مع بلجود بمقر 
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ع.ط

أعرب وزير األمن العام والهجرة لجمهورية التشاد, 
إدريس دوكوني الدكير, أمس، بالجزائر العاصمة, 
عن رغبة بالده في االستفادة من الخبرة الجزائرية 

في المجال األمني.
 صرح الوزير التشادي عقب محادثات مع وزير 

الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 
كمال بلجود ان زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار 

التعاون في المجال األمني, مبرزا رغبة بالده في 
االستفادة من الخبرة الجزائرية المكتسبة في هذا 

المجال.
وأوضح ان زيارته تهدف إلى "مناقشة وتبادل 

الخبرات" مع الجزائر التي تمكنت -كما قال- من 
التغلب على "وضعيات صعبة السيما في سنوات 

التسعينيات".وبعد ان ذكر بان التشاد "تمر بمرحلة 
انتقالية إثر وفاة رئيس دولته", أشار السيد دوكوني 

الدكير إلى أنه "من الطبيعي طلب المساعدة من 
البلدان الصديقة والقريبة في األوقات الصعبة".

وقال في هذا الشان ان "التشاد التي تمر بمرحلة 
انتقالية بعد وفاة رئيس الدولة, تعمل على إنشاء 

مجلس عسكري انتقالي بهدف ضمان امن البالد", 
األمر الذي أدى بنا إلى طلب المساعدة من الجزائر 

التي تحوز على خبرة "ال مثيل لها" في المجال 
األمني.وأوضح أن المجلس العسكري االنتقالي 

يعمل على "أربعة محاور وهي وضع حكومة مدنية 
وميثاق وتنظيم حوار وطني شامل وتنظيم انتخابات 
حرة ونزيهة", مضيفا ان "هذا األمر يقتضي وضع 

نظام أمني داخلي".واضاف قائال "اتطلع من خالل 
هذه الزيارة إلى الوقوف على سبل مرافقتنا من 

طرف وزارة الداخلية الجزائرية لتجسيد جميع هذه 
المساعي".

من جانبه، أوضح بلجود أنه تطرق مع الوزير 
التشادي إلى التجربة الجزائرية في المجال األمني منذ 

سنوات التسعينيات، مؤكدا أن السيد دوكوني الدكير 
يريد أن يستلهم من خبرة الجزائر في هذا المجال.

ووصف بلجود العالقات الجزائرية التشادية ب 
"المتميزة"، مذكرا أن البلدين اتفقا على "إعادة إطالق 

االتفاقيات الموقعة بين قطاعي الداخلية للبلدين في 
سنة 2016".

ع.ط

لدى ا�ستقباله من طرف رئي�س اجلمهورية

 ع�صماين: اجلزائر تعي�ش 
"قفزة مميزة" يف العمل 
الدبلوما�صي واالقت�صادي 

أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أمس، 
بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تعيش "قفزة مميزة" 

في العمل الدبلوماسي واالقتصادي، تحت قيادة رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي تصريح صحفي عقب استقباله من طرف الرئيس 
تبون بمقر رئاسة الجمهورية، قال عصماني، أن 

النقاش مع رئيس الجمهورية كان "جادا ومسؤوال"، 
وأنه التمس خالله إرادة "قوية وصادقة" لتحقيق تنمية 

شاملة في البالد، مضيفا أنه بفضل "النظرة الواقعية 
والبراغماتية لرئيس الجمهورية فإن الجزائر تعيش قفزة 
مميزة في العمل الدبلوماسي واالقتصادي".وسمح اللقاء 

أيضا -أضاف عصماني-، بنقل اهتمامات وانشغاالت 
المواطنين، سيما ما تعلق منها ب"تحسين القدرة 

الشرائية"،   الى جانب سبل "بناء قاعدة اقتصادية 
صلبة".

وفي ذات اإلطار، أبرز رئيس الحزب أهمية "تقوية 
الجبهة الداخلية والتوافق من أجل الدفاع عن الجزائر" 
وضرورة تبني "رؤية جديدة بذهنيات جديدة"، معتبرا 

أن "الحوار الذي يواصله رئيس الجمهورية مع كل 
الشركاء السياسيين واالقتصاديين والمجتمع المدني، هو 
"ثقافة جديدة تعيشها الطبقة السياسية، هدفه بناء جزائر 

قوية".
وأشار رئيس حزب صوت الشعب، إلى أنه ركز 

خالل لقائه مع رئيس الجمهورية، على"دور الجزائر 
المحوري كدولة قوية تعتمد على السيادة في الدفاع 
عن قراراتها"، ونجاحها في "إثبات وجودها وبسط 

نظرة واقعية في إطار دورها اإلقليمي، من خالل رؤية 
استشرافية واضحة".لإلشارة، فإن االستقبال جرى 

بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز 
خلف.

ع.ط

 الرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�س 

حزب احلرية والعدالة

 بن زيادي: الرئي�س تبون 
ي�صعى اإىل "بناء توافق حول 

الق�صايا الوطنية املهمة "
استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس, رئيس 

حزب الحرية والعدالة, جمال بن زيادي.وقد حضر 
االستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية, مدير 

ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف.
وقد أكد رئيس حزب الحرية والعدالة, بن زيادي, أن 
رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يسعى إلى 

"بناء توافق حول القضايا الوطنية المهمة", بهدف 
تكوين جبهة وطنية "يشارك فيها الجميع". وفي تصريح 

للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس تبون بمقر 
رئاسة الجمهورية, قال بن زيادي: "لمسنا لدى رئيس 

الجمهورية, صراحة ونية صادقة للمضي قدما في بناء 
توافق حول القضايا الوطنية المهمة والحوار مع جميع 
الشركاء السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين, بهدف 

تكوين جبهة وطنية يشارك فيها الجميع, من أجل مواجهة 
ما يحدق بالجزائر من مخاطر".

واعتبر رئيس الحزب أن "سنة التشاور والحوار 
والتوافق" التي باشرها رئيس الجمهورية, هي "سنة 

حميدة يجب الدأب عليها وتوسيعها إلى أكبر عدد 
ممكن".وأضاف ذات المسؤول الحزبي بالقول: "استمع 
إلينا رئيس الجمهورية فيما يخص القضايا االقتصادية 

واالجتماعية, على غرار مسألة إعادة النظر في سياسة 
الدعم". لإلشارة, فإن االستقبال جرى بحضور مدير 

ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف.
ع.ط

جل�صات عامة ملناق�صة ثالث 
م�صاريع قوانني ابتداء من اليوم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني, اليسوم, وإلى غاية 
يوم األربعاء المقبل, أشغاله في جلسات عامة لتقديم 

ومناقشة ثالث مشاريع قوانين, تخص عالقات العمل 
والقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة وكذا تسيير 

المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وأفاد بيان للمجلس, أن جلسة اليوم تخصص لتقديم 

ومناقشة مشروع القانون رقم 90-11 المتعلق عالقات 
العمل, بينما ستتواصل األشغال يوم غد بجلسة عامة يتم 

فيها تقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة 
المطبقة على المناطق الحرة.وأضاف نفس المصدر أن 
جلسة يوم األربعاء ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع 
قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير 

المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
ع.ط

اطلع عن كثب على خمتلف برامج التكوين يف هذه املوؤ�س�سة

وزير االأمن العام والهجرة جلمهورية الت�صاد يزور املدر�صة العليا لل�صرطة بالعا�صمة

وزير الأمن العام والهجرة الت�سادي ي�سرح

الت�صاد يرغب يف اال�صتفادة من اخلربة اجلزائرية يف املجال االأمني
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ر�سائل رئي�س جمل�س الأمة لفرن�سا

اجلزائر تعمل على تكري�س ا�صتقاللية 
قرارها ال�صيا�صي واالقت�صادي

ا�ستقبل رئي�س جمل�س الأمة، �سالح قوجيل، اليوم، ال�سفري الفرن�سي "فرن�سوا غويات" والذي اأدى له زيارة جماملة، 

حيث اأو�سح قوجيل وفق ما ورد يف بيان ملجل�س الأمة، اأن اللقاء �سكل �سانحة ل�ستعرا�س العديد من الق�سايا التاريخية 

وال�سيا�سية التي تهم البلدين، وراهن العالقات الثنائية بينهما ل�سيما الربملانية منها و�سبل ترقيتها وفقا ملا ن�س عليه 

بروتوكول التعاون الربملاين الذي مت التوقيع عليه بني جمل�س الأمة وجمل�س ال�سيوخ الفرن�سي عام2015 باجلزائر.



وأعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم 
بلعابد، صباح أمس إشارة انطالق امتحان شهادة 

البكالوريا، دورة جوان2022 من دائرة رقان 
بوالية أدرار، حيث بمركز اإلجراء بثانوية 

المجاهد أمحمد جبابري. وبخصوص رمزية 
اختيار منطقة رقان بهذه الوالية الحدودية إلعطاء 
إشارة انطالق هذا االمتحان, قائال: "لقد جئنا لهذه 
المنطقة الشاهدة على جرائم االستعمار الفرنسي 

الجبان وما قام به من تجارب نووية أضرت 
بأهالينا".

وقد تم إعداد بروتوكول للوقاية من فيروس 
كورونا على مستوى جميع مراكز إجراء 

االمتحانات يشمل عمليات تعقيم واسعة لجميع 
مرافق هذه المراكز وتوفير األقنعة الواقية 

والمطهر الكحولي وترتيب الطاوالت والكراسي 
بشكل يضمن التباعد بين المترشحين وإلصاق 

ملصقات بمدخل كل مركز حول الطرق الوقائية 
الواجب إتباعها من طرف المترشحين.

وقد تباينت آراء المترشحين في امتحان شهادة 
البكالوريا دورة جوان حول مدى صعوبة 

موضوع امتحان مادة اللغة العربية بالنسبة 
لشعبتي اآلداب والفلسفة واللغات األجنبية في 

حين وجد المترشحون في الشعب العلمية و التقنية 
امتحان هذه المادة "في المتناول" بخصوص 

الموضوع الثاني الخاص بالنثر عكس موضوع 
الشعر لصاحبه مفدي زكرياء الذي تهرب منه 
التالميذ  نظرا لصعوبته، وهو ما اكده اساتذة 

المادة على غرار األستاذة والنقابية بنقابة"الكال" 
زينب الهامل التي أشارت أن الموضوع المطروح 

هو شهر اجتماعي في وقت درس للتالميذ شعر 
تحرير لشاعر الثورة في المقرر الدراسي، 

لتكشف بذلك عن منح موضوع من خارج المقرر 
"المنهاج".

وفي هذا الصدد وجد عدد من المترشحين )شعبة 
اآلداب و الفلسفة( صعوبة في اإلجابة عن أسئلة 
امتحان مادة اللغة العربية و آدابها حيث انتاب  

شعور البعض بعدم اإلجابة بشكل جيد بسبب 
ارتباكهم بمجرد اطالعهم على أسئلة ورقة 

االمتحان التي وجدوها أسئلة صعب، في حين 
تحدث تالميذ شعبة تسيير واقتصاد عن اجتياز 

ثالثة مواضيع امس  امتحاني العربية والشريعة، 

اضافة الى مادة اساسية وهي مادة القانون.

بلعابد: "ال ت�ضريب ملوا�ضيع مزيفة" 

والإعالن عن نتائج الباك نهاية جويلية

هذا ولم تعرف أمس امتحانات البكالوريا أي 
تسريب للمواضيع، وهو ما أكده وزير التربية 

الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بعد ا ناد أن السلطات 
العليا ستضرب بيد من حديد كل من يحاول 

المساس بنزاهة هذا االمتحان، قائال أن السلطات 
أكدت أنها لن تتسامح مع أي تالعب باالمتحانات 

الرسمية، وأنها ستقف بالمرصاد ألي محاولة 
غش.

وبخصوص االنترنت قال الوزير، إن السلطات 
قررت عدم قطع االنترنت خالل إجتياز إمتحانات 

شهادة البكالوريا، وشدد أنه حان الوقت لقطع 
السلوكات السيئة التي تشّوه صورة اإلمتحان عبر 
كافة اإلجراءات الالزمة وإتخاذ القوانين الالزمة 

ضد كل من يحاول المساس أو التشويش عن 
اإلمتحانات. وقال بلعابد أن مصداقية البكالوريا 

مضمونة ومحفوظة من خالل كل ما تقوم به 
الدولة من إجراءات إلنجاحها. من خالل تنظيم 
اإلمتحان وهبة الدولة، حيث تعرف إمتحانات 

البكالوريا مصداقية كبيرة وتنظيم منظم تعبئ له 
أجهزة الدولة االدارية واالمنية.

وكشف وزير التربية في ذات السياق، أنه تم 
التخلص نهائيا من السلوكات السيئة التي كانت 

ظاهرة الماضي من خالل نشر وتسريب مواضيع 
اإلمتحانات التي سيردعها القانون، متطرقا الى 

تاريخ  اإلعالن عن نتائج إمتحان شهادة البكالوريا 
والذي سيكون خالل األسبوع الثالث أو بداية 

األسبوع الرابع من شهر جويلية، كما أشار الوزير 
، أن اإلعالن عن نتائح إمتحان شهادة التعليم 

المتوسط سيكون نهاية شهر جوان الجاري، مشيرا 
بخصوص تخفيض معدل النجاح في البكالوريا، 

أن كل القوانين سارية المفعول تفيد بأنه يعتبر 
ناجحا في البكالوريا كل من تحصل على معدل 

20/10 فما فوق.
م�ستجدات يف الكتاب املدر�سي وحفاظ على 

الفح�ص التقييمي لالنتقال للمتو�سط

في سياق آخر وبخصوص مستجدات الدخول 

المدرسي المقبل قال الوزير أن هناك برامج جديدة 
ومستجدات في الكتاب المدرسي سيعلن عنها في 

الوقت المناسب، موضحا أنه سيتم اإلبقاء على آلية 
الفحص التقييمي بدل االمتحان لالنتقال من الطور 
االبتدائي إلى المتوسط.، قائال "أن الدراسات التي 

أنجزت حول هذا االمتحان أثبتت أنه ال جدوى 
بيداغوجية مرجوة منه"، مضيفا"أنه قد تم التخلي 
عن هذا االمتحان واإلبقاء على الفحص التقييمي 

لحماية التالميذ من الضغوطات النفسية التي كانت 
تحيط بهم في سن مبكرة خالل هذا االمتحان سيما 

وأن النظام التقييمي معمول به في بلدان أخرى 
وسيتم تحيينه وتطبيقه خالل الموسم الدراسي 

القادم".
وبخصوص اعتماد البطاقة التركيبية إلدراجها في 

امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي، أشار بلعابد 
إلى "أن ذلك يندرج ضمن ملف إصالح امتحان 
شهادة البكالوريا وسيتم التطرق إليها عند تناول 

هذا الملف".
وبشأن اختيار موعد توافقي لتنظيم امتحانات 

شهادة البكالوريا بما يراعي خصوصية المناخ 
بالجنوب، صرح الوزير أن "تحديد موعد توافقي 

هو ما تقوم به الهيئة المسؤولة غير أن هذا 
اإلجراء يبقى محدودا وتحكمه قواعد بيداغوجية 

ملزمة متعلقة بتأمين عدد األسابيع الدراسية 
المقررة والتي يتطلع القطاع إلى المزيد منها"، 

وتابع الوزير يقول "امتحان شهادة البكالوريا هو 
موضوع وطني يجرى في كل ربوع الوطن، 

حيث يتم العمل بكل حرص على اختيار موعد 
االمتحان في وقت مبكر".

ومن جهة أخرى وبخصوص القانون األساسي 
لمستخدمي قطاع التربية، أكد الوزير أنه موضوع 
نقاش وحوار بين الوصاية والشركاء االجتماعيين 

تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبالد المتعلقة 
بإعادة النظر فيه، حيث المشاورات والنقاشات 

في هذا الشأن بلغت لمساتها األخيرة إليجاد توافق 
في الطرح نظرا ألن هذا النظام القانوني الخاص 
"يسيّر مسارات مهنية ينبغي أن تجد ضالتها في 

هذا التوافق حتى يضمن هذا القانون الخاص 
االستجابة لتطلعات كل فئات و شرائح الجماعة 

التربوية المهنية".

 م�سوؤول بقطاع الرتبية 

ين�سح املمتحنني بالرتكيز 

تدابري م�شددة للحفاظ على 
"�شرية" ا�شئلة االمتحانات"

وجه املفت�ص املركزي بوزارة الرتبية الوطنية عبد العزيز 

ع�سماين، نداء اىل الأولياء بالتدخل ملنع املرت�سحني 

من جلب املحافظ والهواتف النقالة واأجهزة "البلوتوت" 

والوثائق اخلا�سة بالدرو�ص اإىل مراكز المتحان، وذلك 

تفاديا لل�سبهات.

مرمي عثماين

وحذر عبد العزيز عصماني من أن أي مترشح يضبط في حالة 
الشروع في الغش يتعرض لإلقصاء من قبل الديوان الوطني لتنظيم 

االمتحانات والمسابقات، فيما ينص قانون العقوبات على السجن 
لمدة قد تصل إلى عشر سنوات لكل من يثبت تورطه في محاولة 

تسريب أسئلة االمتحان من بين المؤطرين ومسؤولي المراكز.
وفي ذات السياق، تطرق ذات المسؤول إلى التدابير المتخذة للحفاظ 

على سرية  اسئلة امتحانات البكالوريا وعدم تسريبها، مشيرا الى 
قيام وزارة التربية الوطنية بنقل األظرفة الخاصة بأسئلة االمتحانات 
عبر الطائرات والسهر على إيصالها إلى مراكز االمتحانات بمرافقة 

أمنية تتكون من أفراد الشرطة والدرك الوطني .
وأكد عصماني ان وزارة التربية اتخذت كافة اإلجراءات والتدابير 

لضمان نجاح االمتحان من حيث التنظيم والتأطير والذي من المقرر 
أن يشارك فيه بدء من أمس، أكثر من 700 ألف مرشح وعلى 

مدار خمسة أيام، قائال لدى مشاركته قي برنامج "ضيف الصباح" 
على أمواج القناة األولى لإلذاعة الجزائرية المترشحين واألولياء " 
بان مواضيع االمتحان ستتمحور  حول الدروس التي تم تحصيلها 

حضوريا بالمؤسسات التربوية.
كما قال، "انصح التالميذ بالتركيز الشديد وقراءة األسئلة بتمعن 
واختيار الموضوع األسهل والشروع في حله دون تردد وعدم 

إضاعة الوقت في االنتقال من سؤال إلى آخر"،  وأضاف  قائال " 
هذه من الظواهر السلبية التي الحظناها في األعوام الماضية وكانت 

وراء رسوب العديد من المترشحين ."
وأشار المفتش المركزي لوزارة التربية الوطنية إلى أن المؤسسات 
التربوية تمكنت من انجاز المنهاج الدراسي المقرر بحسب الوتيرة 

المطلوبة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع 
بسبب جائحة كورونا ، مشيرا ان " الوزارة واكبت مختلف 

أطوار هذه العملية وكانت تتدخل باستمرار لمعالجة جل التأخرات 
االستثنائية المالحظة في بعض الواليات  خالل مختلف األطوار 

الثالثة للموسم  الدراسي."

 خمطط اأمني خا�ص لتاأمني 

هذا المتحان امل�سريي

مراكز اإجراء "الباك" بالعا�شمة 
حتت اأعني م�شالح االأمن

سطرت مصالح أمن والية الجزائر مخططا أمنيا خاصا ضمانا 
ألمن وسالمة الممتحنين وكذا المؤطرين على مستوى مراكز اجراء 

امتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت أمس, حسب ما أفادت به 
المديرية العامة لألمن الوطني.

وحسب بيان مصالح شرطة العاصمة, فان هذه اإلجراءات والتدابير 
األمنية المسبقة تأتي ضمن "إطار تأمين المراكز الواقعة ضمن 

اختصاص األمن الوطني عبر كافة تراب الوالية، حيث سيتم 
استعمال واستغالل كافة اإلمكانيات والوسائل الضرورية من أجل 

ضمان السير الحسن إلجراء هذه االمتحانات الوطنية الرسمية".
ويهدف المخطط األمني المسطر لتغطية هذا الحدث المبني, 

على تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة, إلى "تأمين جميع 
المؤسسات التربوية التي تجرى بها االمتحانات، مع تكثيف 

الدوريات الراجلة والراكبة لضمان تغطية أمنية شاملة وإحباط أي 
أعمال من شانها تعكير صفو السير الحسن لهذه االمتحانات".ولنفس 

الغرض أيضا، تم ضبط "برنامج خاص لتسهيل حركة المرور 
خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية تفاديا ألي 
حوادث مرورية مع التصدي ألي وقوف وتوقف عشوائي للمركبات 

أمام مراكز االمتحان", يضيف البيان.
ف. م

اجللفة

 27906 مرت�شح
 الجتياز �شهادة البكالوريا 

بلغ عدد االمترشحسن الجتياز شهادة  البكالوريا بوالية الجلفة 
27906 و هم موزعون على 80 مركز اجراء ب 17 بلدية . 

ويبلغ عدد المؤطرين 8756 مؤطر بما فيهم 6531 استاذ حافظ 
لالمانة ) حارس ( . حيث ينقسم هؤالء المترشحون الى 12909 
متمدرس و14997  مرشح حر باالضافة الى 312 مترشح من 

مؤسسات اعادة التربية و 10 مترشحين من ذوي االحتياجات 
الخاصة .

وقد أسدى والي والية الجلفة تعليمات وتوجيهات للجهات المعنية 
من أجل مرافقة مديرية التربية بالجلفة والعمل على السير 

الحسن لالمتحانات والتي تمتد من 12 جوان الى 16 جوان 
2022 . كما أكد على ضمان وسالمة نقل مواضيع االختبارات 

على كامل تراب الوالية .
وتمثل امتحانات شهادة البكالوريا منعطفا حاسما للممتحنين 

الذين يتطلعون الى النجاح من أجل تحقيق حلمهم بولوج مقاعد 
الجامعة، مع التذكير أن وزير التربية الوطنية نورد الدين بلعابد 
كان قد كشف خالل اعطائه اشارة انطالق امتحانات البكالوريا 

يوم أمس من رقان بوالية أدرار بأن االعالن عن النتائج سيكون 
نهاية شهر جويلية القادم.

ق. و

مرمي عثماين

"الرائد" تر�سد اأجواء اأول ايام امتحانات البكالوريا

 اأراء متباينة واجراءات 
�شارمة ملنع الغ�ش والت�شريب

بلعابد: " حان الوقت لو�سع حد لل�سلوكات امل�سيئة ل�سورة الإمتحانات"

�سرع اأم�ص، اأزيد من 700 األف مرت�سح من املتمدر�سني وفئة الأحرار يف اجتياز امتحانات �سهادة البكالوريا دورة 

جوان 2022عرب خمتلف الوليات وذلك على مدار خم�سة اأيام ، وعرفت اوىل امتحانات اليوم الأول قبول من قبل 

املمتحنني رغم �سعوبة بع�ص املوا�سيع التي تهرب منها املمتحنون، يف وقت مل ت�سجل اية ت�سريبات للموا�سيع عقب 

�سرامة التدابري املتخذة من قبل وزارة الرتبية التي اأدت اإىل حجب مواقع التوا�سل الجتماعي، رغم تاأكيد وزير 

القطاع اأن الأنرتنت مل تقطع ومت اتخاذ تدابري بديلة ل�سمان م�سداقية هذا المتحان امل�سريي الهام.
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أبرز رزيق, خالل منتدى اعمال جزائري-اردني 
بحضور متعاملين اقتصاديين من البلدين في 
مختلف المجاالت, اهمية استغالل الفرص و 

االمتيازات التي يوفرها مناخ االعمال بالجزائر 
من اجل تجسيد الشراكة الفعلية المستدامة, مذكرا  
بتوجه الجزائر الرساء سياسة التنمية المستدامة  

من خالل تعديل و استحداث جملة من القوانين 
و النصوص التشريعية التي من شانها دعم  

النشاطات االقتصادية و تطويرها.
وفي هذا االطار, اشار الوزير بان الحكومة تبنت  

جملة من االصالحات منها ما يتعلق بالتجديد 
االقتصادي و االصالح المالي الرامي الى انشاء 

مناخ اعمال شفاف يشجع على جذب االستثمارات 
االجنبية وريادة االعمال والذي تجسد من خالل 

الغاء القاعدة 51/49  بالنسبة ألغلبية  القطاعات 
باستثناء االستراتيجية منها, اضافة الى تعزيز دور 
الدبلوماسية االقتصادية في تطوير العالقات الثنائية 

مع مختلف الشركاء االجانب.
وذكر الوزير بان المملكة االردنية الهاشمية تعتبر 

الشريك السادس للجزائر على المستوى العربي 
حيث بلغ الحجم االجمالي للتبادل التجاري بين 

البلدين في 2021 حوالي 24ر219 مليون دوالر, 
في حين بلغت حصة الصادرات الجزائرية منها 

حوالي 31ر101 مليون دوالر بينما عرفت 
الواردات الجزائرية خالل نفس الفترة حوالي 

93ر117 مليون دوالر.
كما أكد رزيق بوجود فرص هامة تنظر االستغالل 

السيما في مجال التجارة و االستثمار داعيا الى 
تحديد االهداف و االفاق الجديدة لتطوير العالقات 
الثنائية المبنية على مبدا رابح-رابح.وأشار ايضا 

الى ان تنظيم هذا المنتدى الجزائري-االردني 
من شانه ان يؤسس لشراكات جديدة و يفتح 

افاقا واسعة لمزيد من التعاون و اطالق مشاريع 
مشتركة ذات المنفعة المتبادلة التي تلبي تطلعات 

المتعاملين االقتصاديين من البلدين.
كما لفت الى أن آفاق التعاون االقتصادي و 

االستثماري المستقبلي "واعدة " بين الجزائر 
واالردن في ضوء قدرات وإمكانيات الدولتين, 

مشيرا الى ان الجزائر  تعتبر بوابة إلفريقيا نظرا 
لموقعها الجغرافي  الهام بين القارتين االوروبية 

و االفريقية.
من جانبه, رحب وزير الصناعة والتجارة 

والتموين االردني, يوسف الشمالي, باإلصالحات 
التي تبنتها الجزائر من اجل تشجيع االستثمار 
االجنبي ودفع عجلة التنمية االقتصادية , داعيا 

الى بذل المزيد من الجهود من اجل مضاعفة حجم 
المبادالت التجارية ما بين البلدين نظرا لمختلف 

اإلمكانيات المتوفرة لديهما، كما اشار الى ضرورة 
تحقيق التكامل التجاري و االقتصادي بين الجزائر 

و االردن باتباع آليات فعلية تترجم على ارض 
الواقع لتحقيق المنفعة المشتركة.

وخالل تدخله, أبرز رئيس الغرفة الجزائرية 
للتجارة والصناعة, شباب الطيب, أن الجزائر 

تسعى لخلق مناخ جذاب لالستثمارات الخارجية 

لبناء اقتصاد قوي في مختلف القطاعات وهذا من 
خالل سن قوانين في قطاعي التجارة و الصناعة 

من شانها اعطاء  دفع اكبر لالقتصاد الوطني.
كما اشاد في هذا الصدد بقانون االستثمار الجديد 

الذي يمنح تسهيالت و امتيازات للمستثمرين 
في قطاعات واسعة إلعطاء دفع اكبر لالقتصاد 

الوطني و تنويع مصادره, مشيرا إلى ان الجزائر 
توفر مزايا تجعلها محط انظار المستثمرين 
االجانب لتوظيف رؤوس اموالهم و تحقيق 

االرباح.
وأضاف بأن الجزائر تبحث مع االردن ارساء 

شراكة حقيقية و مستدامة في شتى المجاالت من 
اجل مواجهة التحديات االقتصادية المستقبلية, 

داعيا المتعاملين االردنيين الى بحث سبل الشراكة 
و التعاون مع نظرائهم الجزائريين .

من جهته, ابرز رئيس غرفتي صناعة االردن 
وعمان, فتحي الجغبير, اهمية تفعيل  الشراكة 
العربية لتحقيق التكامل و التعاون و دفع عجلة 
النمو االقتصادي في جميع المجاالت، كما ذكر 
بأهمية اتباع خطوات عملية من شانها مواجهة 

مختلف التحديات االقتصادية خاصة في ظل 
التحوالت التي يشهدها العالم.

وخالل هذا المنتدى, الذي نظم بمقر الغرفة 
الجزائرية للتجارة تم تنظيم لقاءات ثنائية ما 

بين المتعاملين الجزائريين و االردنيين  لدراسة 
و بحث سبل الشراكة و التعاون في  مختلف 

القطاعات الخالقة للثروة.

قام جمل�س التجديد االقت�صادي اجلزائري 

باإبرام اتفاقية اإطار بهدف �صراكة مع املدر�صة 

الوطنية العليا للهند�صة الزراعية من اأجل 

تنويع املنتوجات الزراعية وكذا تعزيز اإدماجها 

يف �صناعة االأغذية الزراعية، ح�صبما اأفاد به، 

اأم�س، بيان للمجل�س.

ف.م

أوضح البيان أن "البحث واالبتكار عاملين رئيسيين 
في القدرة التنافسية للشركات"، مضيفا أن "الشراكة 

الميدانية بين الشركات والباحثين ضرورية للتكفل 
مبكرا بحتميات تطوير وتنويع المنتوجات الزراعية 

من أجل تعزيز اإلدماج الفعلي لهذا المنتوج في 

صناعة األغذية لزراعية".
وعليه، ابرز البيان أن االتفاقية الموقعة بين مجلس 
التجديد االقتصادي الجزائري و المدرسة الوطنية 
العليا للهندسة الزراعية ستسمح باستقبال الطالب 
المندرجين في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه في 

مواقع الوحدات الصناعية للشركات األعضاء في 
المجلس، وهذا لتبادل المعرفة والكفاءات التقنية 

والعلمية، تقييم نتائج أبحاث مخابر المدرسة، وكذا 
تكوين فرق بحث مختلطة بين مخابر األبحاث 

والتطوير للشركات األعضاء في المجلس واألساتذة-
الباحثين في المدرسة الوطنية العليا للهندسة 

الزراعية.وستمتد هذه الشراكة، تدريجيا، إلى 
مجاالت تطوير الكفاءات في ميدان المكمالت الغذائية 

أيضا، وكذا المواد الصيدالنية ومواد التجميل في 
إطار االمن الصحي، يضيف البيان.

جدير بالذكر انه تم ابرام االتفاقية خالل لقاء بين 
وفد من المجلس مع أساتذة-باحثين من المدرسة 
الوطنية العليا للهندسة الزراعية في إطار عمل 

لجنة " الكفاءات – التكوين – الجامعات " لمجلس 
التجديد االقتصادي الجزائري، كما اكد ذات المصدر 

ان "مجلس التجديد االقتصادي الجزائري يسعى 
في المساهمة بفعالية في بناء اقتصاد قوي، السيما 
في الزراعة المتنوعة والتي تضمن األمن الغذائي 

للجزائر وتشكل قاعدة متينة لصناعة األغذية 
الزراعية الجزائرية والمتكونة من مواد طبيعية 

جزائرية".

ف.م

املنتوج البنكي اجلديد �صيعر�س قريبا اأمام جمل�س احلكومة

 �إطالق قر�ض لالبتكار موجه لأ�صحاب 
�مل�شاريع �لذين هم يف حاجة �إىل متويل

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة 
والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد أول أمس ببجاية عن إطالق 

"قريبا" قرض خاص باالبتكار موجه ألصحاب المشاريع الذين هم في 
حاجة إلى تمويل.

وكشف الوزير المنتدب أن هذا المنتوج البنكي الجديد سيعرض "قريبا" 
أمام مجلس الحكومة, مشيرا إلى تسجيل هذا القرار ضمن جملة 

اإلجراءات المالية والتنظيمية المعتمدة منذ عام 2021 بهدف وضع 
"إطار عمل مساعد على اإلبداع واالبتكار ويساهم بالتالي في دعم الثقافة 

المقاوالتية", كما أضاف.
وأكد ياسين المهدي وليد, الذي لم يكشف عن مضمون هذا القرار, عن 

"أهميته", سيما بضمه إلى صندوق تمويل المؤسسات الناشئة, الذي 
بإمكانه دعم هاته المؤسسات بمبلغ 20 مليار دج و غيرها من األجهزة 

المالية األخرى المخصصة لنفس الغرض.
كما تطرق الوزير المنتدب, في نفس السياق, إلى التسهيالت المتعلقة 

بالقروض و الشراكة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التي 
تمكن أصحاب المشاريع من االستفادة من تمويل, و كذا إصدار مرسوم 
تنظيمي يمكن الخواص من االستثمار في المؤسسات الناشئة، كما أشار 

إلى توفير مزايا أخرى في هذا المجال, سيما تلك المتعلقة بالجباية و 
التكفل ببعض التكاليف, على غرار تلك الخاصة بالنماذج األولية أو 

الملكية الفكرية )براءات االختراع والعالمات التجارية.(
وأكد ياسين المهدي وليد أن كل هذه اآلليات تعكس "الجهود المكثفة 
للسلطات العمومية لدعم المؤسسات الناشئة من خالل منحها فرص 

متعددة لتجنيد األموال التي هي بحاجة إليها", كما قال, داعيا المؤسسات 
المصرفية إلى عرض أنظمة مكيفة مع المشاريع المقترحة للتمويل.

وقد تحدث الوزير المنتدب مطوال مع عدد من أصحاب المشاريع خالل 
زيارته لمعرض مخصص للشركات الناشئة وأنشطة القافلة الوطنية 

"شاب و فكرة" بدار الثقافة لبجاية, أين شجع منظمو هذه المبادرة الشباب 
على خوض مغامرة االبتكار والعمل الحر، كما تم أيضا شرح اآلليات 

التنظيمية المسيرة للقطاع و كيفية االستفادة من القروض و المزايا 
المتاحة في هذا المجال.

ف.م

قال اإن ال�صيا�صة اجلديدة املنتهجة من طرف 

قطاعه تقوم على انتقاء املرافق ال�صحية

بن بوزيد يلح على �شرورة تقريب 
�ملر�فق �ال�شتعجالية من �ملو�طن
ألح وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، عبد الرحمان بن 
بوزيد، أمس، من البليدة على ضرورة تقريب المرافق االستعجالية 
من المواطن لتخفيف الضغط على مصلحة االستعجاالت الموجودة 

بالمستشفيات الكبرى للمدن و تقديم خدمة أفضل.
قال بن بوزيد في تصريح للصحافة على هامش زيارة مقتضبة لمصلحة 

االستعجاالت الطبية بمستشفى "فرانس فانون" الجامعي قام بها زوال 
اليوم، "، إن السياسة الجديدة المنتهجة من طرف قطاعه تقوم على انتقاء 

مرافق صحية لتقريب الخدمات االستعجالية من المواطن من جهة و 
تخفيف الضغط على أقسام االستعجاالت بالمستشفيات الكبرى للمدن من 

جهة أخرى".
وطالب الوزير مدير الصحة المحلي وكذا مختلف مسؤولي القطاع عبر 

واليات الوطن، بانتقاء، على األقل، عيادتين اثنتين بكل والية لتقديم شتى 
الخدمات االستعجالية والطبية كنموذج سيتم تعميمه مستقبال عبر باقي 

العيادات المتعددة الخدمات و ذلك من خالل تجهيزها بمختلف المعدات 
الضرورية و األجهزة و األطقم الطبية بما يسمح بتقديم خدمات صحية 

على مدار 24 ساعة.
وسيعمل هذا اإلجراء على تخفيف الضغط على أقسام االستعجاالت 

بالمستشفيات الكبرى و كذا السماح لها بالعمل وفق صالحياتها من تكوين 
للطلبة المتربصين وبحث علمي و تكوين و أجهزة عالية. وطاف بن 

بوزيد خالل هذه الزيارة التفتيشية، التي جاءت كما قال بعد الزيارة التي 
قام بها منذ أسابيع للمصلحة، أين وقف خاللها على عدد من النقائص، 

سيما فيما تعلق بوضعية غرف مداومة الطلبة المقيمين و ظروف عملهم، 
على مدى تنفيذ التعليمات المسداة و تحسين ظروف عمل الطاقم الطبي 

من جهة و التكفل األحسن بالمرضى.
وبالمناسبة أبدى المسؤول األول على قطاع الصحة عن "رضاه" لما 

وقف عليه اليوم من "تحسن في الوضعية"، كما قال، داعيا المسؤولين 
المحليين إلى مواصلة الجهود والعمل دون هوادة "خاصة و أن قسم 

االستعجاالت يسجل ضغطا و كثافة كبيرة للمواطنين على عكس باقي 
المصالح االستشفائية األخرى"، حسب مالحظته.

ع.ط

�صيتم خاللها اأ�صا�صا انتخاب رئي�صا جديدا لهذه الهيئة

�نعقاد �جلمعية �لعامة �ال�شتثنائية 
لر�بطة �ملجال�س �القت�شادية �لعربية 
تنعقد الجمعية العامة االستثنائية لرابطة المجالس االقتصادية واالجتماعية 
العربية والهيئات المماثلة لها، يوم 20 جوان المقبل بالجزائر العاصمة، 

والتي سيتم خاللها أساسا انتخاب رئيسا جديدا لهذه الهيئة، حسبما أفاد به، 
أمس، بيان للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي و البيئي.

وجاء في البيان "تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، تحتضن الجزائر، الجمعية العامة االستثنائية لرابطة المجالس 

االقتصادية واالجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، يوم 20 يونيو 
2022، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر 

العاصمة".
ويشارك في هذه الجمعية العامة باإلضافة الى الجزائر، حسب البيان، 

"وفود رفيعة المستوى ممثلة للمجالس االقتصادية واالجتماعية والهيئات 
المماثلة لها لكل من االردن و السودان وفلسطين و لبنان ومصر 

والمغرب وموريتانيا و اليمن وتونس".إلى جانب ذلك، ستمثل منظمة 
العمل العربية، بصفتها شريكة ومرافقة لرابطة المجالس االقتصادية و 

االجتماعية العربية و الهيئات المماثلة لها، من قبل مديرها العام، يضيف 
البيان.

وسيتم خالل هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة، انتخاب الرئيس 
الجديد لرابطة المجالس االقتصادية واالجتماعية العربية والهيئات 

المماثلة لها، و كذا اعتماد خطة عملها للفترة الممتدة من 2022 الى 
2025، حسب المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي والبيئي.

ع.ط
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من اأجل بناء �صراكات م�صتدامة ودفع عجلة النمو االقت�صادي

رزيق يدعو �ملتعاملني �الأردنيني �إىل 
��شتغالل �لفر�س �ال�شتثمارية باجلز�ئر

دعا وزير التجارة وترقية ال�صادرات، كمال رزيق، اأم�س، باجلزائر العا�صمة، املتعاملني 

االردنيني اىل ا�صتغالل الفر�س اال�صتثمارية التي توفرها اجلزائر يف ميادين متنوعة من اأجل 

بناء �صراكات م�صتدامة ودفع عجلة النمو االقت�صادي.

بهدف تنويع املنتوجات الزراعية وتعزيز اإدماجها يف ال�صناعات الغذائية 

�تفاقية �شر�كة بني جمل�س �لتجديد �القت�شادي �جلز�ئري و�ملدر�شة �لوطنية �لعليا للهند�شة �لزر�عية



وفي هذا الصدد يؤكد  رئيس فدرالية حماية 
المستهلك زكي حريز أن حوالي 40 بالمائة من 

المواد االستهالكية التي تعرض في األسواق 
خالل فصل الصيف غير مطابقة للمواصفات 
، مما ينجم عنها تسممات خطيرة، تهدد حياة 

المستهلك، وتأتي في مقدمة هذه المواد،  المواد 
الغذائية المسممة بنسبة 48 بالمائة، ثم اللحوم 
ب35 بالمائة، وأخيرا الحليب ومشتقاته بنسبة 
18 بالمائة.  وأشار حريز أن أرقام فيدراليته 

حول السلع المنتهية الصالحية والفاسدة 
المتداولة في األسواق تصل إلى 30 ألف طن، 
وخصوصا اللحوم بأنواعها بما فيها األسماك 

والمصبرات والمعلبات
تعليمة منع عر�ض ال�سلع خارج 

املحالت حرب على ورق 

بالمقابل ورغم التعليمة األخيرة والتي 

أصدرتها  مديرية التجارة لوالية الجزائر 
للتذكير بمنع عرض المنتجات الغذائية خارج 

المحالت والعقوبات المترتبة عن ذلك ال يزال 
االف التجار يصرون على خرق التعليمات 
ويعرضون أطنان من المواد الغذائية خارج 

محالتهم وعبر األرصفة، كالمشروبات والمياه 
والحلويات والخبز، وحتى  مشتقات الحليب 

مما يؤثّر على نوعية وسالمة األغذية وحتى 
المستهلك، ويجعل هؤالء التجار تعليمات 

الوزارة الوصية ومديرياتها والبرنامج الذي 
سطرته لمحاربة التسممات خالل فصل الصيف 

دون فعالية، وهو ما سيعرضهم للعقوبات 
مع حديث الوصاية عن تشديد كبير لعمليات 
الرقابة  حيث أطلقت وزارة التجارة عملية 

واسعة للرقابة والتحسيس ضد المخاطر الناجمة 
عن استهالك المنتجات الغذائية المعروضة 

للبيع خارج  المحالت التجارية، للقضاء على 

الظاهرة التي تضر بأمن وسالمة المستهلك، 
وكانت البداية بعملية تحسيس التجار المعنيين 
بالمخاطر التي تسببها هذه الممارسات، فيما 

عرفت العملية الثانية وضع برنامج رقابة 
خاص. للتذكير وجهت مديرية التجارة لوالية 

الجزائر منذ أيام تعليمات صارمة ألعوانها 
من أجل الوقوف على توجيهاتها المتعلقة بمنع 
التجار من عرض سلعهم بمختلف أصنافها ال 

سيما منها االستهالكية، على مستوى األرصفة 
والمعرضة ألشعة الشمس، تجنبا لتلفها وحفاظا 

على صحة المستهلك مع منع تشويه الوجه 
الجمالي للمدن حيث يتعرض المخالفون 

إلجراءات ردعية تصل إلى غاية غلق المحل 
لشهر، كما كثف أعوان الرقابة تواجدهم على 

مختلف األنشطة التجارية قرب الشواطئ 
وداخل الفنادق والمنتجعات السياحية تحسبا 

لموسم اصطياف آمن.

وضع بحي المحطة بمدينة باتنة حجر األساس 
إلنجاز أول مدرسة لفائدة األطفال المصابين 

بطيف التوحد و ذلك بمبادرة من الهالل األحمر 
الجزائري.

و أشرفت على المبادرة رئيسة هذه الهيئة 
التضامنية السيدة ابتسام حمالوي التي كانت 

مرفوقة بوالي باتنة توفيق مزهود حيث أعلنت 
بالمناسبة عن مساهمة محسنين بالوالية بمبلغ 

10,5 مليون دج كدفعة أولى في انتظار 
إسهامات أخرى للخيرين و ذلك على أمل 

تدشين المدرسة في غضون سنة. و وجهت 
المتحدثة بالمناسبة رسالة إلى أولياء األطفال 
المصابين بطيف التوحد بأن "الهالل األحمر 

الجزائري سيرافقهم و يكون إلى جانبهم في 
المرحلة القادمة" و دعتهم إلى التقرب منه 

عبر الخط األخضر 1005 الذي يبقى مفتوحا 
كما قالت للجميع خاصة ألولياء أطفال التوحد 

بمختلف واليات الوطن. و أشرفت رئيسة 
الهالل األحمر الجزائري ببلدية رأس العيون 

على تقديم مساعدات طبية لمستشفى المدينة و 
كذا إعانات و كراسي متحركة لبعض العائالت 

المعوزة بالمنطقة و تسليم معدات رياضية لفائدة 
الشباب. و توجهت بعد ذلك إلى بلدية وادي 
الماء حيث أشرفت أيضا على تسليم إعانات 

و  كراسي متحركة لبعض العائالت المعوزة و 
تكريم بعض المتطوعين و المحسنين بالجهة. 

و حظي المركز الجهوي لمكافحة أمراض 
السرطان بباتنة بحصة من المعدات الطبية 

و الكراسي المتحركة عالوة على تقديم هدايا 
لألطفال المرضى من طرف السيدة حمالوي 

التي تطرقت بالمناسبة إلى إطالق حمالت 
دورية للتبرع بالدم من طرف الهالل األحمر 

الجزائري لفائدة مرضى السرطان. و اختتمت 
السيدة حمالوي زيارتها بمعاينة صيدلية الهالل 

األحمر الجزائري ببلدية تازولت حيث وقفت 
على ظروف استقبال تبرعات المحسنين و 

عمل المتطوعين في المكتب الوالئي لهذه الهيئة 
التضامنية.

�ض.ز

�ض. زمو�ض

مبنا�سبة احياء اليوم العاملي ملكافحة عمالة الأطفال 

اليوني�شيف ت�شيد باإجنازات اجلزائر 
يف جمال حماية و ترقية الطفولة

   
اأ�سادت ممثلة مكتب منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سيف( 

باجلزائر, �سورية ح�سان اأم�ض باجلزائر "باإجنازات اجلزائر 

يف جمال  حماية و ترقية الطفولة حتى ت�سمن للطفل حق 

ال�ستفادة من التعليم وال�سحة واحلماية الجتماعية.

ع.ط

وفي مداخلة لها خالل لقاء نظم بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة 
االطفال )المصادف ليوم 12 يونيو من كل سنة( نوهت السيدة حسان "بالتقدم 
و اإلنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حماية و ترقية الطفولة من أجل 

ضمان لألطفال الجزائريين حق االستفادة من تعليم نوعي و الصحة والحماية 
االجتماعية.”كما أشارت المتدخلة الى "االلتزام المتواصل للحكومة الجزائرية 
الذي يكرس الوقاية من عمالة األطفال و مكافحتها كأولوية استراتيجية ضمن 
برنامج عملها" و كذا "التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية على غرار االتفاقية 

المتعلقة بحقوق الطفل وبروتوكوالتها.”
وفي نفس السياق, نوهت ممثلة اليونيسيف ايضا ب"التزام الجزائر بتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 و ال سيما الهدف 8.7 حول القضاء 
على عمالة األطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025 والقضاء على العمل 

القسري" مشيرة إلى أن "هذه الجهود تؤكد دون أدنى شك المستوى الضعيف 
لعمالة األطفال في الجزائر.” وعلى المستوى العالمي, أكدت حسان أن "160 
مليون طفل ما زالوا مجبرين على العمل" أي بمعدل طفل واحد من أصل 10 
في العالم.من جهة أخرى, اوضحت المتحدثة أن عمالة األطفال مرتبطة دوما 
بعدم التمدرس مضيفة أن "نسبة كبيرة من األطفال الذين يعملون في العالم تم 

اقصاءهم من المدرسة رغم أنهم يمثلون الفئة المعنية باجبارية التمدرس.”

 املدير العام للديوان الوطني للحج 

والعمرة, اأحمد �سليماين يك�سف:

 اإمتام تعوي�ض احلجاج وحجز
 كل الرحالت الأوىل للبقاع املقد�شة

قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، إنه تم  تعويض 
كل الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج قبل قرار تخفيضها من طرف رئيس 

الجمهورية، مشيرا  إلى أنه تم فتح أرضية خاصة بالتنسيق مع الخطوط الجوية 
من أجل حجز رحالت الحجاج، مؤكدا أن كل الرحالت األولى التي ستقلع يوم 

15 جوان محجوزة من مطارات العاصمة، قسنطينة، ورقلة ووهران.
وأكد سليماني خالل ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة الحوار، أن الحجاج  
استحسنوا قرار رئيس الجمهورية بخصوص تخفيض تكلفة الحج، معلنا إنه 

تم  تعويض كل الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج قبل قرار تخفيضها من طرف 
رئيس الجمهورية،  وأوضح المتحدث ذاته أن ارتفاع تكلفة الحج هذه السنة كان 

بسبب فرض رسوم جديدة لم تكن من قبل كارتفاع التأشيرة التي كانت مجانية في 
السابق، مضيفا: "البعثة الوطنية استطاعت أن توفر أسعار وخدمات لم يسبق لنا 
نيلها" وتحدث سليماني عن فرض السعودية إلجراءات جديدة فيما يتعلق بتنظيم 

الحج  في المشاعر المقدسة حيث  صارت هذه العملية  تتم عبر آلية جديدة ، 
بدء من  هذه السنة و تستكمل العام المقبل ، وتتضمن باقة من عروض الخدمات 

تختار بعثات الحج ما يناسبها من أسعار و بما يتوافق مع رغبات و قدرات 
حجاجها.  وقال إن "باقة المشاعر" تضم خدمات النقل و العوائد و اإلعاشة و 
الخيم ويستثنى منها  فقط خدمات الفنادق واإلعاشة و السكن التي تظل خارج 

الباقة وأضاف: "أسعار تكلفة الحج فرضها منطق السوق بالعرض والطلب ولو 
نقارن تكلفة الحج بالدول العربية واالسالمية فإن تكلفتنا وصلت 5232 دوالر 

وهناك من وصلت تكلفتهم فوق 10 آالف دوالر" وتحدث مدير ديوان الحج 
والعمرة عن البروتوكول الصحي المعتمد لدخول األراضي السعودية، حيث 

أشار إلى أن السلطات هناك اشترطت اللقاح -اعتمدت كل اللقاحات- باإلضافة 
إلى تحليل.PCR  وأشار سليماني إلى أنه تم فتح أرضية خاصة بالتنسيق مع 

الخطوط الجوية من أجل حجز رحالت الحجاج، مؤكدا أن كل الرحالت األولى 
التي ستقلع يوم 15 جوان محجوزة من مطارات العاصمة، قسنطينة، ورقلة 

ووهران.
�ض.زمو�ض

 لتقوية �سفوف املجتمع وملحاربة 

اأي خطر ان�سقاق اأو تفرقة

 بلمهدي : المام يجب
 اأن يلعب دور امل�شلح يف املجتمع

 حث وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي، نهاية األسبوع الفارط، 
بوالية البويرة، األئمة على لعب "دور الُمصلح" لتقوية صفوف المجتمع 

ولمحاربة أي خطر انشقاق أو تفرقة.
ألح الوزير، خالل حفل تخرج الدفعة الرابعة "لألئمة المدرسين" من المعاهد 

الوطنية للتكوين المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية الذي ترأسه، 
على مهمة اإلمام حيث قال بشأنها "يجب أن تكون المصالحة والتي يجب أن 

توحد الصفوف االجتماعية". ودعا بلمهدي في خطابه الذي تم بثه ومتابعته عبر 
تقنية التحاضر المرئي عن بعد عبر 14 معهدا ومدرسة وطنية تابعة للقطاع ، 

األئمة الجدد لهذه الدفعة الرابعة، التي اطلق عليها اسم  العقيد أكلي محند أولحاج 
، إلى "العمل من أجل الوحدة، من خالل خطابات التصالح لتقوية الجبهة الداخلية 

والتمكن من مواجهة االخطار التي تهدد الجزائر".
وأكد ذات المسؤول، من جهة اخرى، أن هذه الدفعة الجديدة تضم أكثر من 600 

إمام ُمدرس تم تكوينهم على المستوى الوطني، من بينهم 5 طالب من النيجر، 
معربا في هذا الصدد، عن ارتياحه الكبير للدور الذي تلعبه الجزائر في التكوين 

الديني لألئمة عبر مختلف المعاهد والمدارس والزوايا والمؤسسات األخرى.
وقال إن الجزائر "أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من الطالب األجانب، خاصة 

من آسيا وإفريقيا ومن دول عربية أخرى"، مضيفا أن أكثر من 400 طالب أجنبي 
جاؤوا من تنزانيا ومن النيجر ومن دول أخرى يتابعون تكوينا دينيا في الجزائر.

وأوضح الوزير أن الرعايا النيجيريين تكونوا في إطار العالقات الجيدة التي تربط 
دائما الجزائر بهذا البلد المجاور وهو النيجر.

وخالل حفل التخرج الذي جرى في المعهد الوطني للتكوين المتخصص لألسالك 
الخاصة بإدارة الشؤون الدينية بالبويرة، بحضور السلطات المدنية والعسكرية 

للوالية، قام بلمهدي بتكريم الطلبة االوائل لهذه الدفعة الرابعة بتقديم لهم شهادات 
تشجيعية باإلضافة الى هدايا.

من جهة اخرى، ذكر ضيف البويرة بأنه تم في أبريل 2021 إنشاء منصة رقمية 
جزائرية لتالوة القرآن الكريم "مقرأة" مخصصة لتعلم وتالوة القرآن الكريم.

وأوضح الوزير أن "هذه المنصة يمكن أن تسمح للعديد من الطالب الجزائريين 
واألجانب بتعلم القرآن والتكوين عن بعد".

ع.ط
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مببادرة من الهالل الأحمر اجلزائري

 و�شع حجر الأ�شا�ض لإجناز اأول مدر�شة لأطفال التوحد بباتنة

40 باملائة من املواد ال�ستهالكية املعرو�سة يف الأ�سواق غري مطابقة للموا�سفات

جتار "ُي�شّممون" زبائنهم وم�شتهلكون 
همهم الوحيد "ال�شعر" !

تغرق الأ�سواق خالل ف�سل ال�سيف باطنان من املواد الغذائية غري املطابقة 

للمو�سفات والتي تعر�ض حتت ا�سعة ال�سم�ض وخارج املحالت التجارية وهو ما 

يعر�ض �سحة الزبائن للخطر وي�ساعف كل �سنة من اأفة الت�سممات الغذائية 

يف حني يتقا�سم م�سوؤولية هذه الظاهرة التجار الذين يخرقون كل التعليمات 

والقوانني وحتي امل�ستهلكون الذين يقبلون على هذه املنتجات دون وعي بخطورتها.



 اللقاء فر�سة لعر�ض �سبل التكفل مبر�ض باركن�سون 

مر�ش الرعا�ش و �ضرطان الدماغ مو�ضوع نقا�ش 

املوؤمتر الثاين جلراحة الأع�ضاب 

 بلدية ب�سكرة 

فتح حتقيق يف »نهب« مئات من 
الطوابع الربيدية من ملفات 

رخ�ش ال�ضياقة 
فتحت مصالح الشرطة في بسكرة تحقيقا حول مالبسات اختفاء طوابع 

بريدية من ملفات رخص السياقة بالمصلحة المعنية لبلدية عاصمة الوالية.
وحسب مصادر أمنية فإن التحقيق انطلق مؤخرا، وتتولى التحري فيه 
عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية، بعد تلقي معلومات حول 
اختفاء عدد معتبر تجاوز – حسب المعلومات المستقاة – 100 طابع 

بريدي من مختلف التسعيرات من ملفات رخص سياقة خاصة بالناجحين 
الجدد، المرسلة من مديرية النقل وآخرين أودعوا ملفات تجديد بطاقاتهم 
التي انتهت صالحيتها مرفقة بالرخص القديمة. ليتفاجأوا عند تقدمهم من 
مكتب رخص السياقة لسحب وثائقهم الجديدة بعدم وجود الطابع البريدي، 
حيث وقف المحققون عند عدد كبير من الملفات ينقصها الطابع البريدي، 
منها ملفات تعود لسنوات سابقة وأخرى جديدة. ليتم استدعاء مستخدمي 

المصلحة المعنية ومسؤوليها للتحقيق قصد تحديد مالبسات القضية 
ومعرفة الفاعلين، بالموازاة مع ذلك، باشرت البلدية تحقيقا إداريا حول 

الموضوع بغرض تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات الالزمة. كما 
اعتبر نائب رئيس البلدية، حرزلي عبد القادر، القضية متعمدة من أطراف 

تسعى لخلق البلبلة وتعكير السير الحسن للبلدية، مؤكدا أن الطوابع 
المختفية مختوم عليها وال يمكن استعمالها مرة أخرى، كما توعد بأن 

القرارات ستكون رادعة لكل من يثبت تورطه في القضية.
س.ز

 
النعامة:

ربط 1400 م�ضتثمرة بالكهرباء 
الفالحية

كشف والي النعامة الدراجي بوزيان أن والية النعامة استفادت من برنامج 
ضخم خاص بالربط بالكهرباء الفالحية استفادت منه 1400 مستثمرة 

فالحية بمجموع 1600 كلم، وقد وصلت نسبة األشغال 80 بالمائة.
وأّكد الدراجي أن هناك برامج أخرى إلنعاش القطاع الفالحي بالنعامة، 
منها أكثر من ألف كلم أخرى خاصة بالكهرباء الفالحية ضمن البرامج 

القطاعية المبرمجة، وتوسيع مساحات أكبر لهذا القطاع، إضافة الى 
استفادة الفالحين من برنامج األشجار المثمرة واآلثار الفالحية، وكذا 

توسيع األراضي الزراعية، وبالتالي نتوقع أن تكون النعامة والية 
فالحية بامتياز خالل السنوات القادمة من خالل كذلك المرافقة التقنية 

للمصالح المعنية. وأضاف الدراجي أن السياسة اليوم بالوالية تتجه 
نحو االهتمام بالقطاع الفالحي، وفتح آفاق االستثمار به نظرا للمقومات 

التي تتوفر عليها الوالية، موّجها نداء إلى المستثمرين مفاده أن والية 
النعامة قد فتحت كل أبواب االستثمار خاصة في هذا القطاع، وسيجدون 

كل التسهيالت والتحفيزات من طرف مصالح الوالية سواء في مجال 
الصناعات التحويلية، خاصة وأنّنا في موسم جني المحاصيل خاصة 

للفواكه التي تشتهر بها المنطقة كجني فاكهة المشمش، الطماطم الصناعية 
إلى جانب استغالل مادة صوف المواشي بما أنّنا في موسم زج المواشي.

س.ز
 

 البي�ض:

ت�ضخري حوايل 800 �ضرطي 
لتاأمني مراكز امتحانات  »الباك«
سخرت مصالح أمن والية البيض، حوالي 800 شرطي من مختلف 

الرتب تحت إشراف إطارات من مختلف المصالح الوالئية وأمن الدوائر 
التابعة ألمن الوالية.

ويتم تأمين 28 مركز امتحان، ومركز تصحيح، أين تم وضع تشكيل أمني 
على مستوى هذه المراكز قبل إجراء االمتحانات. كما سيتم تأمين قطاع 

االختصاص بدوريات قبل، أثناء، وبعد عملية االمتحان. والتي ستمتد إلى 
غاية نهايتها لتسهيل العملية والمرافقة األمنية للمترشحين والمؤطرين، 

كما سيتم تأمين ومواكبة أوراق مواضيع االمتحانات واألجوبة. وفي 
سياق العملية، تم وضع تشكيل أمني لتأمين مديرية التربية طيلة فترة 

االمتحانات.
س.ز

 
بجاية:

 انت�ضال جثتني وتوا�ضل البحث 
على 4 م�ضطافني ب�ضواطىء 

الولية
انتشل أمس األول  أفراد الحماية المدنية لوالية بجاية جثتين لغريقين بعد 
أن لفضت بهم أمواج البحر. بكل من شاطىء ملبو و سيدي علي البحر و 

كانا قد فقدوا منذ الجمعة إنطالقا من الشاطئين المذكورين.
فيما تتواصل عمليات البحث عن اربعة مصطافين أخرين تعرضوا 

لحوادث الغرق بشواطئ اوقاس. بوخبيفة باإلضافة الى فقدان مصطاف 
أخر بالشاطئ الصخري ببلدية ملبو. وبهذا تكون والية بجاية قد سجلت 

نهاية األسبوع و في يوم واحد مجموع 6 غرقى بشواطىء المدن الساحلية 
الشرقية ينحدرون من الواليات بسكرة البويرة.سطيف. و ألول مرة يتم 
تسجيل ببجاية هذه الحصيلة الثقيلة من الغرقى بشواطئها في ظرف يوم 
واحد. وفي ظرف لم تفتتح فيه الشواطئ بشكل رسمي أمام المصطافين.

س.ز

المنظم  اللقاء  هذا  شهد  قد  و 
جراحة  قسم  طرف  من 
للمؤسسة  األعصاب 
االستشفائية الجامعية لوهران 
من  أخصائيين  مشاركة 
سويسرا  و  فرنسا  و  إيطاليا 
و تونس و موريتانيا و مصر 
السعودية  العربية  المملكة  و 
أخرى.  دول  جانب  إلى 
طبيب  حضور  عرف  كما 
عالميا  الشهير  األعصاب 
بن  لويس  عليم  البروفيسور 
 2014 عام  نال  الذي  عبيد 
»ليكسر«  األمريكية  الجائزة 
في  المبتكر  عمله  عن  للطب 
و  الرعاش.  مرض  عالج 
على هامش افتتاح هذا اللقاء 
بشير  بلبنة  البروفيسور  أكد 
الجزائرية  الجمعية  رئيس 
رئيس  و  األعصاب  لجراحة 
األعصاب  جراحة  قسم 
االستشفائية  بالمؤسسة 
للصحافة  لوهران  الجامعية 
يعقب  الذي  المؤتمر  هذا  أن 
الخامس  الوطني  المؤتمر 
الجمعية  لذات  الثالثين  و 
لتكوين  سانحة  فرصة  يعد 
جانب  إلى  شباب  جراحين 
جراحي أعصاب ذوي خبرة 
كبيرة و شخصيات بارزة في 
البروفيسور  مثل  التخصص 
هذا  سيسمح  و  عبيد.  بن 
قوله  حد  على  المؤتمر 
باركنسون  بمرض  »بالتكفل 
خاصة و أننا الحظنا أن هذا 
لإلعاقة هو  المسبب  المرض 
أشخاص  لدى  انتشارا  أكثر 
عاما   40 العمر  من  يبلغون 
و  للغاية«.  مقلق  أمر  هو  و 

وضع  وهران  بوالية  تم  قد 
 250 تضم  انتظار  قائمة 
لهم  إجراء  سيتم  مريضا 
عملية جراحية بتقنية التحفيز 
فيها وضع  يتم  التي  العصبي 
نواة  على  كهربائية  أقطاب 
الدماغ متصلة ببطارية تحت 
لتنظيم  صدمات  تنتج  الجلد 
عصبي  )ناقل  الدوبامين 
العديد  التحكم في  يشارك في 
الحركات  مثل  الوظائف  من 
ذات  أبرزه  مثلما  اإلرادية(، 
»هذه  بأن  ذكر  و  المختص. 
 95 بنسبة  ناجحة  العمليات 
 100 يكن  لم  إن  بالمائة  
للمريض  يمكن  و  بالمائة 
المعتادة«  أنشطته  استئناف 
، الفتا الى أنها خطوة كبيرة 
المجال.  هذا  في  األمام  إلى 

أكد  بالرعاية  يتعلق  فيما  و 
الجزائر  أن  األخصائي  ذات 
و  الالزمة  المهارات  لديها 
األكثر  التكنولوجية  الوسائل 
جيدة  رعاية  لضمان  تقدما 
لمرضى باركنسون . و أشار 
إلى أن ذلك يكلف حوالي 30 
ألف يورو ، قائال أن »الدولة 
لتجهيز  ماليا  لنا غالفا  قدمت 
شيء  كل  تجمد  و  أنفسنا 
كوفيد19-  جائحة  بسبب 
العملية  استأنفنا  ذلك  مع  و 
وصول  نتوقع  و  مؤخرا 
و  قريًبا«.  الالزمة  المعدات 
أبرز السيد بن لبنة بأن »عمل 
كبير يجري إنجازه بمصلحة 
للتخلص  األعصاب  جراحة 
الكالم  و  المشي  مشاكل  من 
و  باركنسون  مرضى  لدى 

ضمان لهم استقاللية في الحياة 
اليومية«. و قد تم برمجة عدة 
من  األول  لليوم  مداخالت 
المؤتمر تطرقت إلى »العالج 
باركنسون«  لمرض  الحديث 
عبيد  بن  األستاذ  طرف  من 
في  المستجدات  قدم  الذي 
عن  بحثه  كذا  و  التخصص 
الذي  باركنسون  مرض 
التميز  على  أجله  من  حصل 
في  أسلوبه  حول  األمريكي 
العميق«.  الدماغي  التحفيز 
كما ستتطرق باقي المداخالت 
بألم  التكفل  »إستراتيجية  إلى 
األساسي«  الوجهي  العصب 
و  الدماغي«  »التحفيز  و 
التي  العصبية«  »األورام 
أكثر  من  واحدة  تعتبر 

سرطانات الدماغ انتشارا.

�سكلت طرق العالج اجلديدة و التكفل مبر�ض الرعا�ض »باركن�سون« و �سرطان الدماغ عند 

الأطفال املحاور الرئي�سية للموؤمتر الدويل الثاين جلراحة الأع�ساب بوهران الذي عرف 

م�ساركة اأزيد من 450  اأخ�سائيا وطنيا و دوليا.
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ق�سنطينة:

املحا�ضيل  خمزون  لرفع  ا�ضتثنائية  اإجراءات 
الدواوين م�ضتوى  على  الكربى 

الكمية  كافة  جمع  قسنطينة  بوالية  تقرر 
المتحصل عليها من طرف الفالحين المتعلقة 
بمختلف المحاصيل الفالحية بدءا من القمح 
اللين والصلب، الشعير، الخرطال، العدس 
باعتبار أن الكمية التي كانت تقدم للتعاونية 
كبيرة  وبكميات  انتقاصها  بسبب  تنخفض 

لالستهالك العائلي من طرف الفالحين.
 وحسب مصالح مديرية الفالحة بالوالية فأن 
السوق  وتموين  تغطية  ستضمن  السلطات 
الوطنية بإدخال كافة المنتوج الفالحي الذي 
سيتم  كما  التعاونيات،  مستوى  على  يجمع 
ونقل  بحصاد  التكفل  أيضا  كإجراء خاص 
التعاونيات،  طرف  من  الشعير  محصول 
ومباشرا  كبيرا  دعما  يعتبر  ما  وهو 
تحفيزية  إجراءات  جانب  إلى  للفالحين، 
فيما يخص األسعار التي تم رفعها الى 06 
آالف دج، وهو ما يصب في مصلحة الفالح 
مخزون  رفع  خالل  من  الوطن  ومصلحة 
الدواوين  مستوى  على  الكبرى  المحاصيل 
وتوفير للموسم القادم، سيما وحملة الحرث 
والبذر التي تنطلق في أكتوبر المقبل بذور 
مدروسة وذات جودة للفالح، حيث لن يتم 
تسجيل حسبه أي نقص أو نذرة في البذور 
باعتبار أنه تم دفع وجمع كافة المحاصيل 

للتعاونيات الفالحية.
استعداد  الفالحية  المديرية  مصالح  وأّكد  
الفالحية  المحاصيل  كافة  الستقبال  الوالية 

حوالي  تتوفر  حيث  أنواعها،  وبمختلف 
إجمالية  كسعة  قنطار  ألف  و700  مليون 
الجافة  والبقول  للحبوب  الفالحية  للتعاونية 
سيتم  خاصة  لمخازن  قنطار  ألف  و300 
بسعة  المديرية  طرف  من  استغاللها 
سيتم  أين  قنطار  مليون   2 تفوق  إجمالية 
تخزين  في  والمساهمة  المنتوج  تجميع 
من  تعاني  التي  المجاورة  الواليات  منتوج 
الوالية  وتمتلك  التجميع.  مخازن  سعة  قلة 
400 حاصدة، والتي سيتم تجنيدها لعملية 
الحصاد الى جانب وسائل النقل متوفرة مع 
تجنيد كافة الطاقات لضمان نجاح العملية، 
عامل   150 من  أكثر  توفير  تم  حيث 
التعاونية  مستوى  على  متواجدين  موسمي 
لتسهيل الحركية والنشاط بنقاط الجمع التي 
تعادل 15 منطقة فالحية منتجة للمحاصيل 
الكبرى  في حين حذرت المديرية الفالحين 
درجات  وأن  سيما  الحرائق  خطورة  من 
الحرارة مرتفعة وسترتفع مع األيام القادمة 
الفالحية  المحاصيل  حماية  في  والمساهمة 
من أسباب نشوب الحرائق، حيث تم على 
إجراءات  تعزيز  القطاعات  عديد  مستوى 
التي  التحسيسية  القوافل  من  بدءا  الحماية 
العمل  جانب  إلى  البلديات  كافة  تجوب 
تستهدف  والتي  الفالحين  مع  الجواري 
الصغيرة  وحتى  أكثر  الكبيرة  المساحات 
منها هذه اإلجراءات التي كانت وفق عمل 

استباقي انطلق بشهر أفريل وتحت إشراف 
المصالح  كل  فيه  تشارك  الوالية  والي 
المعنية بدءا من األشغال العمومية، مديرية 
الغاز والكهرباء، محافظة الغابات، مديرية 
الفالح  ووعي  حذر  إلى  وصوال  الري 
المتخذة  واإلجراءات  التماشي  بضرورة 
جهة  من  الحرائق  من  المحاصيل  لحماية 
أخرى، شهدت الوالية نذرة كبيرة في نسبة 
 270 أقل من  تساقط األمطار، حيث كان 
ملم، ولهذا تم تسجيل حالة جفاف في عدد 
الشمالية  الجهة  في  الواقعة  البلديات  من 
على رأسهم بلدية عين السمارة، ابن زياد، 
سيتم  حيث  حميدان،  بني  بوزيان،  حامة 
المتضررين  الفالحين  بوضعية  التكفل 
وتعويضهم على الخسائر المسجلة، مشيرة 
إلى أن المساحات الكبرى والمناطق الكثيفة 
الكبرى  المحاصيل  إنتاج  في  المتخصصة 
على غرار بلدية ديدوش مراد، الخروب، 
على  تسجل  لم  عبيد  عين  باديس،  ابن 
التساقط  يخص  فيما  أضرار  أي  مستواها 
التي  البلديات  سيعّوض  ما  وهو  المطري، 
األمطار،  تهاطل  نقص  من  تضررت 
حيث يتوقع إنتاج مليون 700 قنطار على 
التوقعات  وهي  هكتار،  ألف   87 مساحة 
الوطني،  المخزون  دعم  في  ستساهم  التي 

سيما في ظل األزمة التي يشهدها العالم.
ق.م
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 مكّونات طبيعّية للتخّل�ص من الّذباب

 هناك بعض الخطوات البسيطة التي تُخّفف 
ل البشرة العاديّة  من تراكم الّدهون وتحوُّ

إلى بشرة دهنيّة والتّخفيف من اآلثار 
الجانبية لها:

   تنظيف الوجه بشكل ُمستمّر: غسل الوجه 
بالغسول اليومّي الخاّص بالبشرة الدهنيّة، 
وتجنُّب فركها بقّوة، وشطفها بلطف بالماء 

الّدافئ وليس الّساخن، وتجنُّب فركه عند 
تنشيفه، والمحافظة على نظافته دون 

ُمبالغٍة؛ ألّن كثرة استعمال الماء لتنظيف 
الوجه أو فركه بالّصابون الّصلب يُحّفز 
إفراز المزيد من الّدهون والتي ستزيد 

الُمشكلة التي من الُمفتَرض التخلُّص منها.
   ومن الُمهّم أيضاً تعقيم البشرة 

بالُمطّهرات التي تحتوي على األحماض 
كحمض الّصفصاف وغيرها من األحماض 

للتّخفيف من َقلَُويّة البشرة وُموازنة إفراز 
الّدهون عليها، يجب التّنويه إلى أنّه من 

األفضل تجريب أّي ُمنتج يتّم استعماله على 
منطقة صغيرة من الوجه، فإذا لم يظهر أّي 

تهيُّج أو أيّة استجابات غير َمرغوب فيها 
يتّم اعتماده واستعماله بشكل ُمنَتظم.

   كما أّن لزوجة الوجه التي تُسبّبها هذه 
ع الغبار  الّدهون تُشّكل بيئًة ُمناسبًة لتجمُّ
والبكتيريا التي تتسبّب بشكل رئيسّي في 
ظهور االلتهابات وحّب الّشباب. هناك 

أنواع كثيرة من الُمستحضرات التي يمكن 
استخدامها للحّد والتّخفيف من هذه الّدهون 

وإفرازها والتّخفيف من مشاكلها، حيث 
يُنصح استخدام الُمنتجات الخالية من المواد 
الكيميائيّة، ويُمكن استخدام الّصابون الطبّي 
الذي يحوي كريماً ُمرّطباً وال يحتوي على 
الَقلَُويّات، وبالتّالي حماية البشرة من تكوين 

الّزيوان.
   إزالة المكياج قبل النّوم يوميّاً: واالبتعاد 

بات الزيتيّة، واستبدالها  عن الُمرطِّ
بات خالية من الّزيوت. عمل قناع  بُمرطِّ

للوجه أسبوعيّاً لتجديد حيويّة البشرة. 
استخدام واقي الّشمس الُمناسب والخالي من 
الُدهنيّات والّزيوت. االبتعاد عن التوتُّر؛ فقد 
أثبتت الّدراسات أّن التوتّر له عالقٌة بزيادة 

الّدهون الُمفَرزة.

 نوعيّة الّطعام: من الضرورّي االنتباه 
لنوعيّة الّطعام، والتّقليل قدر اإلمكان من 
األطعمة الُدهنيّة، مثل الوجبات الّسريعة، 

والّشوكوالتة، والمشروبات الغازيّة؛ ألنّها 
جميعها قد تُؤّدي إلى زيادة الّدهون الُمفَرزة 

وخاّصًة في الوجه.

  حياة م�صباحي

 • التواصل الجسدي أثناء التحّدث يمكن 
لألم حث طفلها على االستماع إليها، 

وطاعتها من خالل التأكد من أنه قد سمع 
ما طلبت منه القيام به، وال يعني ذلك بأنه 

يتوجب عليها الصراخ في جميع أرجاء 
المنزل، وإنما يعني بأنه يتوجب عليها 

الجلوس، والنظر في عيني طفلها عند تقديم 
الطلبات، مع لمس ذراعيه بشكل ودي، أو 
القيام بإحدى االتصاالت المادية اإليجابية 
األخرى في حال كان طفلها صغيراً، أما 

بالنسبة لألطفال األكبر سناً، فيكفي أن تقوم 
األم بإجراء اتصال العينين للتأكد من أنهم 

قد سمعوا ما قالته.
 •  التحّدث بشكل لطيف وحازم يمكن 

للوالدين إجبار طفلهما على االستماع إليهما 
من خالل التحدث إليه بشكل لطيف وحازم 

في الوقت ذاته، كما يجب على الوالدين 
االتفاق سوياً على القرارات التي يتخذونها، 

حيث أنه عند القيام بذلك فلن يصر الطفل 
على رأيه حتى لو يم يكن مقتنعاً بذلك، 

فهو يعلم أن موقف والديه ثابت ولن يقوما 
بتغييره، كما أنه لن يضطر إلى تأييد رأي 

أحد والديه ضد اآلخر، ومن جهة أخرى؛ فإنه عند قيام الوالدين بالتحدث إلى طفلهما بلغة سهلة، فإنهم سيولدون 
لديه انطباعاً بأن ما قااله ليس مهماً، وبأنهم غير مهتمين بشكل فعلي فيما إذا ما كان سيستمع إليهم أم ال، لذلك 

فإنه يتوجب على الوالدين التحدث مع طفلهما بشكل يبين له بأن طلباتهم مهمة، وبأنه يتوجب عليه االستماع إليها، 
والقيام بها.

 •  التحّدث بوضوح يمكن لألم حث طفلها على االستماع إليها عن طريق التحدث إليه بوضوح، فمثاًل إن كانت 
تريد منه القيام بشيء ما، فيكفي أن تذكر طلبها بشكل مباشر دون التحدث كثيراً، حيث أن القيام بذلك سيسهل على 
الطفل فهم ما تقوله، وسيجعله أكثر مياًل لالستماع إليها، كما يتوجب عليها التحدث إلى طفلها بصيغة األمر وليس 

السؤال، وخاصة عندما ال يكون هنالك خيار آخر أمامه، بحيث تطلب منه القيام بشيء ما بشكل مباشر بداًل من 
سؤاله حول رغبته في القيام بذلك.

 فوائد زيت حبة 

لل�صعر البركة 

جمال 

ور�صاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

 • تجنّب تناول األغذية ذات 
الرائحة الحاّدة والنكهة القوية 
كاألغية كثيرة البهارات؛ وال 

سيّما وأن حاسة الشّم خالل فترة 
الحمل تصبح أكثر حساسية إلى 

حّد كبير. 
 • تناول أغذية نشوية قبل 

النهوض من الفراش كالتوست 
السادة أو البسكويت السادة 

المملح، حيث يساعد ذلك في 
القضاء على حموضة المعدة.

 •  النهوض من الفراش ببطء، 
والنزول عن السرير برفق، 
وتجنّب الوقوف الفوري بعد 
االستيقاظ؛ فالحركة السريعة 

تسبّب الشعور بالغثيان.
 •  تناول وجبات صغيرة كل ساعتين أو ثالث ساعات كي ال تكون المعدة فارغة، واشربي 

المشروبات بين الوجبات وليس خاللها. 
 • تناول األغذية البروتينيّة قليلة الدسم؛ كاألسماك، والبيض، والدواجن، والتقليل من األغذية المقليّة 

ومرتفعة الدسم. تناول الطعام ببطء وتمّهل، وعدم تناول الطعام في جّو يسوده التوتّر والعصبيّة.
 •  شرب مشروبات تساعد على تهدئة المعدة المضطربة، كمشروب الزنجبيل، والشاي بالليمون. 

أكل الموز باستمرار؛ الحتوائه على أمالح معدنيّة متنّوعة كالبوتاسيوم، والكالسيوم؛ األمر الذي 
يساعد في تقليل الغثيان عن طريق تنظيم معدل األمالح في الجسم.

 •  تناول كوب ماء كّل ساعة أو اثنتين؛ ألّن الماء يخّفف أحماض المعدة، وبالتالي تقّل الخاجة 
للتقيؤ. 

 • تجنّب استنشاق العطور القوية ال سيّما في الصباح؛ ألنها تؤّدي إلى حدوث الغثيان و الدوخة.

�صحتك

تدابير 

منزلية

كيف اأجعل طفلي ي�صمع كالمي

 كيفية تخفيف الوحم

ن�صائح للتخّل�ص من دهون الوجه

  

يُمكن ذكر بعض المكّونات الّطبيعية 
التي تساعد على إبعاد الّذباب 

والتخلّص منه كما يأتي:
 • استخدام بعض النباتات ذات 

الرائحة النفاذة والقوية لطرد 
الّذباب، ومنها: الريحان، والنعناع، 

وورق الغار وما شابهها، وال 
يتطلّب األمر أكثر من وضعها 

قرب النافذة أو في أي مكان آخر 
في المنزل لتؤدي وظيفتها.

 •  استخدام الزيوت العطرية، 
ومنها: الالفندر واألوكاليبتوس، 
وذلك ألنها تعتبر روائح طاردًة 

للّذباب، ويُمكن الحصول عليها من 
المتاجر أو صنعها منزليّاً. 

 • وضع الكافور حول المنزل أو 

بالقرب من النوافذ، حيث يساعد 
على التخلّص من الّذباب بفضل 

رائحته القوية وخصائصه الّطاردة. 
 • استخدام قشر البرتقال الطازج، 

حيث يعّد من المكّونات الّطبيعية 
الطاردة للّذباب، ويُمكن االستفادة 

منه من خالل وضعه قرب النوافذ 
أو فرك األسطح به.

   لزيت حبة البركة العديد من الفوائد للشعر، وتتمثل بالفوائد 
اآلتية:

 • الحفاظ على صّحة فروة الّرأس: إذ أّن زيت حبّة البركة 

مضاٌد لاللتهابات، ومضاٌد والفيروسات، ومسّكٌن لأللم، 
ومرّطٌب لفروة الّرأس مما يوازن من إنتاج الّدهون، وعالٌج 

مثالي لألكزيما، والصدفيّة، والقشرة.
 •  إعادة نمو الّشعر: إذ أّن زيت حبّة البركة يحتوي على 

مضادات الهستامين، الذي يعالج الثّعلبة، ويمكن االستفادة منه 
في إعادة نمو الّشعر أيضاً.

 •  منع تساقط الّشعر: من خالل تغذية بصيالت الّشعر، 
فإّن زيت حبّة البركة يحتوي على أكثر من مئة نوٍع من 
المغّذيات، مما يجعل البصيالت أكثر صّحة، فيمنع بذلك 

تساقط الّشعر.
 •  التخلص من الشيب: من خالل منع الخاليا الّصبغية في 

البصيالت من النّضوب. ترطيب الّشعر: من خالل تحييد 
إنتاج الخاليا الّدهنية التي تنتج الّدهون في فروة الّرأس، 
فيجعل بذلك فروة الّرأس الّدهنيّة عادية وطبيعيّة، وفروة 

الّرأس الجافة عادية وطبيعيّة، ويغلق التّرطيب في الّشعر، 
مما يرّطب الّشعر المتجعد كذلك. 

 • حماية الّشعر من التّلف: إذ أّن زيت حبّة البركة يحتوي 
على مضاّدات األكسدة التي تحمي فروة الّرأس والّشعر من 

تأثير الجذور الحّرة.

 www.elraed.dz



 تواجه فرنسا، بطلة العالم، 
مسابقة  لقب  فقدان  خطر 
دوري األمم األوروبية في 
كرة القدم عندما تستضيف 
اليوم  وصيفتها  كرواتيا 
فرانس«  »دو  استاد  على 
الجولة  في  باريس  في 
منافسات  من  الرابعة 
ضمن  األولى  المجموعة 

المستوى األول.
المركز  فرنسا  وتحتل 
في  االخير  الرابع 
نقطتين  برصيد  المجموعة 
مضيفتيها  مع  تعادلين  من 
وبالتالي  وكرواتيا،  النمسا 
وفوز  خسارتها  فإن 
المتصدرة  األخيرة، 
على  نقاط،  ست  برصيد 

سيخرج  النمسا  ضيفتها 
الوفاض  العالم خالية  بطلة 
البطاقة  على  المنافسة  من 
نصف  إلى  المؤهلة 
فرنسا  إن  بل  النهائي، 
مركز  في  نفسها  ستجد 
في  حظوظها  عن  الدفاع 
األول  المستوى  في  البقاء 
المرتبة  صاحب  ألن 
األخيرة يهبط إلى المستوى 

الثاني.
المنتخب  وسيحاول 
استعادة  اليوم  الفرنسي 
موسمه  وإنهاء  توازنه 
كرواتيا  على  بالفوز 
لتبديد  دوني،  سان  في 
التي  والشكوك  المخاوف 
قبل  السطح  على  طفت 

مونديال  من  أشهر  خمسة 
2022 في قطر.

واإلصابات  التعب  ولعب 
والحاجة إلى الدفع بالعبين 
دورا  الحظ  وسوء  شباب 
المخيبة  النتائج  في  كبيرا 

لمنتخب »الديوك«.
في المقابل، تدخل كرواتيا 
عالية  بمعنويات  المباراة 
على  الثمين  فوزها  عقب 
حيث  الدنمارك،  مضيفتها 
المركز  من  تخلصت 
األخير برفع رصيدها إلى 
أربع نقاط بفارق األهداف 

خلف النمسا الثانية.
كما تلعب كرواتيا المباراة 
الثمين مع  بتعادلها  منتشية 
الماضي  =االثنين  فرنسا 

للبديل  هدف  بفضل 
األلماني  هوفنهايم  مهاجم 
بنجاح  كراماريتش  أندري 
جزاء(  ركلة  من   83(
التي  فرنسا  تقدمت  بعدما 
خاضت المباراة في غياب 
في  أساسيين  العبين   10
وبنزيما  مبابي  مقدمتهم 

وجريزمان.
الثانية،  المباراة  وفي 
تجيد  الى  الدنمارك  تسعى 
فوزها على النمسا وتعزيز 
للمجموعة  صدارتها 
المربع  من  واالقتراب 

الذهبي.
الدنمارك  واستهلت 
مشوارها في النسخة الثالثة 
عندما  بقوة  المسابقة  من 

مضيفتها  على  تغلبت 
وحققت   ،2-1 فرنسا 
خارج  تواليا  ثانيا  فوزا 
القواعد على حساب النمسا 
أن  قبل  ذاتها،  بالنتيجة 
أمام  أرضها  على  تخسر 

كرواتيا صفر1-.
الدنمارك  وستحاول 
المعنويات  استغالل 
العبي  لدى  المهزوزة 
فوزهم  بعد  الذين  النمسا 
مضيفتهم  على  الكبير 
نظيفة،  بثالثية  كرواتيا 
الدنمارك  أمام  سقطوا 
الثانية  الجولة  في   1-2
قبل التفريط في الفوز على 
الثالثة  الجولة  في  فرنسا 

.)1-1(

عجزت إنجلترا عن تحقيق ثأرها من إيطاليا 
التي حرمتها الصيف الماضي من لقبها األول 
في كأس أوروبا، وذلك بالتعادل معها بدون 
أهداف، في ولفرهامبتون ضمن الجولة الثالثة 
للمستوى  الثالثة  المجموعة  منافسات  من 

ال  فيما  األوروبية،  األمم  دوري  من  األول 
األول  فوزها  عن  أيضاً  تبحث  ألمانيا  تزال 

بتعادلها مع مضيفتها المجر 1-1.
على ملعب »مولينو« فرط اإلنجليز بفرصة 
أمام  القارية  البطولة  نهائي  لخسارتهم  الثأر 
وبمواجهة  الترجيح،  بركالت  »أتزوري« 
منتخب محطم معنوياً جراء فشله للمرة الثانية 
عملية  أطلق  ما  العالم  كأس  الى  التأهل  في 
المدرب  اإلبقاء على خدمات  بناء جديدة مع 
روبرتو مانشيني، عجز المنتخب اإلنجليزي 
عن تحقيق فوزه األول في النسخة الثالثة من 

البطولة القارية الجديدة.
ولم تكن حال غريمه األلماني أفضل إذ بقي 
يبحث عن فوزه األول بعدما اكتفى بالتعادل 
نفسه متخلفاً  فيها  المجر في مباراة وجد  في 
منذ الدقيقة 6 بهدف زولت ناغي بعدما تابع 
لزميله روالند ساالي صدها  محاولة رأسية 
الحارس مانويل نوير، قبل أن يدرك يوناس 
التعادل بعد ثالث دقائق إثر تخطيه  هوفمان 

الحارس بطريقة رائعة بعد تمريرة طويلة من 
نيكو شلوتربك قبل أن يسدد في الشباك.

برصيد  الصدارة  في  وحيدة  إيطاليا  وبقيت 
مع  وتعادلين  المجر  على  فوز  من  نقاط   5
المركز  المجر  تحتل  فيما  وإنجلترا،  ألمانيا 
وإنجلترا   )3( ألمانيا  أمام  نقاط  بأربع  الثاني 

األخيرة )2(.
وتقفل هذه النافذة الدولية المرهقة بجولة رابعة 
غدا حيث تحل إيطاليا ضيفة على ألمانيا، فيما 
التي  المجر  إنجلترا على أرضها ضد  تلعب 
فازت على رجال المدرب غاريث ساوثغيت 

-1صفر في الجولة األولى.
الدولية  النافذة  هذه  في  العادة  جرت  وكما 
أربع  خوض  المنتخبات  على  فرضت  التي 
خاض  قصيرة،  زمنية  فترة  في  مباريات 
مقارنة  مختلفة  بتشكيلة  اللقاء  المنتخبان 
أبرز  كاين  هاري  وكان  السابقة  الجولة  مع 
بجلوس  المضيف  المنتخب  عن  الغائبين 

مهاجم توتنهام على مقاعد البدالء.

المان�سافات مازالت تبحث عن اأول فوز لها في المناف�سة الأوروبية

�إيطاليا و�لمجر تفر�ضان �لتعادل على �إنجلتر� و�ألمانيا

غاب عن مواجهة �سوي�سرا اأم�س بقرار »اإداري«

رونالدو يتقا�ضى رونالدو مقابل كل 
من�ضور على »�الن�ضتغر�م«

 

 واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في تسجيل األهداف على 
المالعب الخضراء، وكسب ود الجماهير خارجها، وجني أرباح خيالية على 

منصات التواصل االجتماعي.
وأصبح كريستيانو رونالدو أول شخص في العالم يتخطى حاجز 450 مليون 
متابع عبر منصة »إنستغرام«، ويتضمن حساب قائد منتخب البرتغال 3315 

منشورا بمتوسط، ويتابع حسابه 515 مستخدم من المشاهير والعبي الكرة 
واألندية حول العالم.

وتفوق رونالدو، الذي يتابعه أكثر من 700 مليون على منصات التواصل 
االجتماعي، منها إضافة إلى متابعيه في تطبيق »إنستغرام«، نحو 150.8 

مليون شخص عبر موقع »فيسبوك«، وأكثر من 100 مليون عبر »تويتر«، 
على عارضة األزياء األمريكية كايلي جينر التي لديها 347 ماليين متابع، 
ويحل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ثالًثا برصيد 336 ماليين متابع.      

وال يعتمد فقط »صاروخ ماديرا« في جني المال من كرة القدم واالستثمارات 
العقارية فحسب، بل يعد من أكثر المستفيدين ماليا من عالم »السويشال ميديا«.
وكشفت العديد من التقارير اإلنجليزية، بأن الدون رونالدو، يعد األكثر استفادة 

ماليا على مستوى العالم، من حسابه الشخصي على موقع »اإلنستغرام«، 
صاحب األعلى متابعة من قبل جماهيره وعشاقه في أرجاء المعمورة، وأكدت 
التقارير بأنه يتقاضى مبلغ 880 ألف إلى مليون دوالر، مقابل المنشور الواحد 

عبر حسابه الشخصي على منصة »اإلنستغرام«.
من جهة أخرى، أعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، غياب 

نجمه كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب بالده أمام سويسرا، أمس، ضمن 
الرابعة لمنافسات دوري األمم األوروبية لكرة القدم، ومنح رونالدو وزمياله 

جواو موتينيو ورافائيل غيريرو، إعفاء من الرحلة إلى جنيف على أساس 
»إداري« وليس لإلصابة.

 
حدد مبلغ 94 مليون اأورو لبيعه في ال�سيف

مان�ض�ضتر �ضيتي ي�ضدم بر�ضلونة ب�ضعر 
�ضفقة �ضيلفا

 
وجه مانشستر سيتي صدمة 

لبرشلونة في صفقة البرتغالي 
برناردو سيلفا، العب وسط 
السيتيزينز، خالل الميركاتو 

الصيفي الجاري.
وزعمت العديد من التقارير، 

أن برشلونة يخطط لبيع 
فرينكي دي يونغ إلى 

مانشستر يونايتد، واستثمار 
األموال للتعاقد مع برناردو 

سيلفا من السيتي.
ووفقا لصحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية، فإن مانشستر 
سيتي حدد 94 مليون يورو سعرا لسيلفا، من أجل إيقاف اهتمام برشلونة بالنجم 

البرتغالي، وزعمت تقارير إسبانية، أن برشلونة خطط للتعاقد مع سيلفا نظير 
55 مليون يورو، على شاكلة صفقة فيران توريس بالموسم المنصرم.

يذكر أن صحيفة »موندو ديبورتيفو«، كشفت سابقا، أن هناك اتفاقا سريا 
بين سيلفا ومدربه بيب غوارديوال، بحيث يسمح له بالرحيل خالل الميركاتو 

الصيفي الجاري.
 

بعد التعاقد مع مواطنه �سواميني

ريال مدريد يحطم حلم بوغبا
  

قرر ريال مدريد تحطيم حلم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، 
باالنتقال لصفوف الميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم بوغبا باالنتقال إلى ريال مدريد على مدار المواسم الثالثة 
الماضية، بناء على رغبة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق 

للميرنغي، لكن الصفقة دائما ما كانت تصطدم بمطالب مانشستر يونايتد المالية.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن بوغبا كان يمني النفس 

بإمكانية إتمام الصفقة وانتقاله لريال مدريد مجانا هذا الصيف، قبل أن يصدمه 
الملكي بالتعاقد مع مواطنه أوريلين تشواميني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بوغبا قرر التوقيع ليوفنتوس، لمدة 4 أعوام، 
والعودة لصفوف البيانكونيري مرة أخرى، بعد رحيله عام 2016.
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الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية:

فرن�ضا تو�جه خطر فقد�ن �للقب �أمام كرو�تيا

بعد جولتين فقط من ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا للأمم

رئي�س �التحاد �لم�ضري يلمح �إلى �إقالة مدرب �لمنتخب

 ألمح رئيس اتحاد الكرة المصري جمال عالم إلى إقالة مدرب منتخب بالده إيهاب 
جالل بعدما خاض جولتين فقط في تصفيات كأس األمم اإلفريقية المقررة نهائياتها 

في كوت ديفوار العام المقبل.
االتحاد  ادارة  مجلس  عضوي  تكليف  »تم  تلفزيونية:  تصريحات  في  عالم  وقال 
حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب 
مصر، كنا سنعلن ذلك األمر الخميس المقبل انتظارا لعودة المنتخب عقب مواجهة 

نظيره الكوري الجنوبي وديا االربعاء المقبل«.
وترددت أنباء عن إقالة جالل بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب مصر أمام إثيوبيا 

الخميس الماضي في ماالوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
أول  باهت وفوز صعب على ضيفته غينيا بهدف وحيد في  الخسارة عرض  وتال 
للبرتغالي  خلفا  الفراعنة  لمنتخب  الفنية  اإلدارة  رأس  على  جالل،  إليهاب  مباراة 

كارلوس كيروش.
وعلق عالم »تعاقدنا مع إيهاب جالل بعدما فوجئنا بأن البرتغالي كارلوس كيروش 
عدم  بسبب  مصري  مدرب  مع  تعاقدنا  معنا،  يبقى  لن  للمنتخب  السابق  المدرب 
وجود سيولة مادية بعملة الدوالر االمريكي«، وردا عن سؤال عما إذا كان االتحاد 
هناك  يكون  أن  يمكن  لكن  ممكن،  »هذا  قال  اختيار جالل؟،  في  تسرع  المصري 

تصحيح للمسار«.
انتهى  وتبرأ عالم من رحيل كيروش، مؤكدا »لست صاحب قرار رحيله، تعاقده 
عقب مباراة السنغال« في إشارة إلى إياب الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 
عندما خسرت مصر بركالت الترجيح، وأضاف: »إيهاب جالل لم يكمل 10 أيام 

عمل مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا وال نختلق مبررات للخسارة«.
وجاء  جالل  ايهاب  باقالة  أصرح  »لم  فيه:  قال  الحقا  رسميا  بيانا  عالم  وأصدر 
تصريحي بوضوح باننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خالل اجتماع 
المجلس المقبل، وكلفنا اللجنة الفنية بدراسة السير الذاتية لمدربين اجانب تحسباً اليه 

ظروف تطرأ خالل االيام المقبلة«.
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بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، أشرف المستشار المكلف بالعالقات 

الخارجية، عبد الحفيظ عالهم، بمقر 
الرئاسة أول أمس، على تكريم ستة نواد، 

نجحت في الصعود من القسم ما بين 
الجهات إلى القسم الثاني لكرة القدم، وفق 

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وقبل بداية مراسم التكريم التي حضرها 

وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق 
سبقاق، وقف الحضور دقيقة صمت ترحما 

على روح الفقيد، بالل بن حمودة، العب 
المنتخب الوطني المحلي ونادي اتحاد 
الجزائر، الذي وافته المنية إثر حادث 

مرور.
ونقل المستشار، تحيات رئيس الجمهورية إلى 

األندية الستة، طاقما والعبين ومناصرين، 
وتهانيه الخالصة لهم عن هذا اإلنجاز، 

متمنيا لهم، مزيدا من النجاح والتألق، ومنح 
المستشار كل ناد صكا بقيمة 10 ماليين 

دينار جزائري، وفق المصدر ذاته.

وبدورهم، شكر رؤساء النوادي الستة 
الرئيس تبون على هذه االلتفاتة الخاصة 
وعلى دعمه واهتمامه بالرياضة عموما، 

والشباب خصوصا.
وتتمثل النوادي الستة في: اتحاد بلدية 

خميس الخشنة، االتحاد الرياضي السوفي، 
وفاق سور الغزالن، الترجي الرياضي 

لمستغانم، شباب مشرية والجمعية 
الرياضية للخروب.

ق.ر/واج

اشترطت إدارة نادي نابولي اإليطالي مبلغ 
8 مليون أورو لبيع الدولي الجزائري أدم 

وناس خالل فترة التحويالت الصيفية، 
في الوقت الذي يرفض فيه الالعب تجديد 

عقده الذي يمتد لغاية صيف 2023 مع 
النادي، لرغبته في تغيير األجواء، حسبما 

أكدته مصادر إعالمية إيطالية أمس.
وأكدت صحيفة »الستامبا« أمس أن 
إدارة نادي نابولي اشترطت مبلغ 8 

ماليين أورو، نظير تسريح آدم وناس 
هذه الصائفة، مضيفة بأن مسؤولي النادي 
المحلي تورينو متحّمسون اِلنتداب الدولي 

الجزائري.
وفي سياق ذي صلة، تقدمت إدارة نادي 

سامبدوريا اإليطالي ِبعرض إلى نظيرتها 
من فريق نابولي، لالستفادة من العب 

المنتخب الوطني بصيغة اإلعارة، استنادا 
إلى تقرير نشرته الصحيفة المحلية »ال 

غازيتا ديلو سبورت« أمس.
وفي نفس السياق، أكدت تقارير إعالمية 

إيطالية أن الالعب يرفض تجديد عقده 
مع نادي عاصمة الجنوب اإليطالي، 

وهذا رغم أن إدارة النادي ترغب في 
االحتفاظ به، وأكدت صحيفة »كورييري 

ديلو سبورت« أمس أن قرار الالعب 
جاء على خلفية استيائه من الوضعية 

التي عاشها الموسم الماضي في النادي، 
وعدم االعتماد عليه بشكل دائم من طرف 

المدرب.
وأوضح ذات المصدر أن إدارة نابولي 
كانت ترغب في تمديد عقد وناس الذي 
ينتهي في 30 جوان 2023، وهذا من 

أجل تفادي خسارته دون مقابل الموسم 
القادم، حيث سيصبح حرا من أي التزام 
مع نابولي ويحق له إبرام صفقة انتقال 

حر مع أي فريق يريده.
وقالت الجريدة اإليطالية، بأن الدولي 

الجزائري قام بهذه الخطوة من أجل إجبار 
إدارة نابولي على تسريحه والموافقة 

على بيع عقده خالل الميركاتو الصيفي 
الحالي، إذا أرادت عدم خسارته مجانا 

الموسم القادم، كاشفة عن انضمام نادي 
تورينو لقائمة األندية الراغبة في التعاقد 

مع مهاجم الخضر هذا الموسم، إلى جانب 
نادي مونزا الذي كان أول الراغبين في 

التعاقد معه، رفقة بطل إيطاليا ميالن 
وسامبدوريا.

ق.ر

مهاجم الخ�سر ي�سغط على اإدارة ناديه لل�سماح له بالرحيل

ونا�ض يرف�ض التجديد ونابولي 
ي�شترط 8 مليون �أورو لت�سريحه

بتكليف من الرئي�س تبون

عالهم ي�سرف على تكريم 6 نو�د �سعدت �إلى �لق�سم �لثاني

الالعب يحظى باهتمام بنفيكا، بيتي�س، ليفركوزن واأثينا

مر�سيليا و�ونجي �لفرن�سيان 
مهتمان بالتعاقد مع توبة

 
كشفت تقارير إعالمية فرنسية أمس عن انضمام فريقي اولمبيك مرسيليا 
وأونجي الفرنسيين بالتعاقد مع الدولي الجزائري احمد توبة خالل فترة 

التحويالت الصيفية المقبلة.
وأكد موقع »فوت ميركاتو« الفرنسي أمس ان مدافع نادي أر كي سي فالفيك 

الهولندي أصبح محل اهتمام العديد من األندية في قارة أوروبا في الفترة 
األخيرة، نظرا للمستوى الطيب الذي يقدمه مع ناديه في البطولة البلجيكية، 

إضافة لبروزه في المباريات األخيرة مع المنتخب الوطني.
وأضاف الموقع الفرنسي أن فريقي اولمبيك مرسيليا وأونجي يتابعان مدافع 

الخضر منذ فترة، ومن المرتقب أن يضما لألندية الراغبة في انتدابه في 
الصيف المقبل.

ويحظى توبة باهتمام عدد من األندية في البطوالت األوروبية، وبغض النظر 
عن الفريقين الفرنسيين المذكورين، يسعى كل من بنفيكا البرتغالي، بيتيس 

إشبيلية اإلسباني، بايرن ليفركوزن األلماني، وأيك أثينا اليوناني للحصول على 
خدماته.

م�سوؤولو وفاق �سطيف يفاو�سون لزيادة المبلغ

�إد�رة �لأهلي تعر�ض مليون و200 
مليون دولر للتعاقد مع قندو�سي

 

أبدى الدولي الجزائري أحمد قندوسي، العب وفاق سطيف ترحيبه اللعب 
للنادي األهلي، في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، بعدما تلقى عرضاً من 

مسئولي القلعة الحمراء خالل الفترة الماضية، وأكدت مصادر إعالمية مصرية 
أن الالعب شرع في التفاوض مع مسؤولي النادي.  

وأوضحت المواقع الرياضية المصرية أمس ان األهلي حصل على موافقة 
قندوسي بااللتحاق، وبدأ مرحلة جديدة من التفاوض لحسم الصفقة، وهي 
التفاوض مع مسؤولي وفاق سطيف للحصول على خدمات نجم الفريق.
وأكد موقع »صوت األمة« المصري أمس سعي األهلي لتدعيم صفوفه 

بصفقات قوية الصيف المقبل، بعدما كشفت الفترة الماضية وخسارة النادي لقب 
دوري أبطال أفريقيا، مضيفة بان قندوسي يعد واحدا من الالعبين المرشحين 
بقوة الرتداء قميص األهلي الصيف المقبل بعدما نال الالعب إعجاب وتقدير 

مسئولي القلعة الحمراء والجهاز الفني.
وكشف المصدر ذاته أن إدارة النادي المصري عرضت على نظيرتها في وفاق 
سطيف مبلغ مليون و200 ألف دوالر إلتمام الصفقة، لكن إدارة الوفاق يرغب 

في زيادة هذا المبلغ، وهو ما سيتم حسم في غضون األسابيع القليلة المقبلة.
 وتطرقت زيارة عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف للنادي األهلي 

الثالثاء الماضي إلى صفقة قندوسي بعدما فتح محمود الخطيب رئيس األهلي 
هذا الملف مع عبد الحكيم سرار.

باكيتا يعبر عن ارتياحه للفوز المحقق في 

تلم�سان، ويوؤكد  

»�سعد�ء باإنهاء �لبطولة في 
�ل�سد�رة وتح�سن م�ستوى �لالعبين« 

أبدى كارلوس باكيتا المدرب البرازيلي 
لنادي شباب بلوزداد رضاه التام بعد 

الفوز على وداد تلمسان بهدفين مقابل 
صفر، على أرضية ميدان هذا األخير، 

وتأكيد جدارة النادي بالتتويج بلقب 
البطولة، في ختام مباريات منافسة 

الرابطة المحترفة األولى.
وقال مدرب الشباب في تصريحات 

صحفية بعد المباراة أول أمس: »واجهتنا 
عدد من الصعوبات باللعب وسط اجواء وظروف مناخية مرتفعة، اللعب في 

رجة حرارة عالية، لكننا سعداء بالفوز، وإنهاء المسابقة في الموسم الحالي في 
ريادة الترتيب«

وأضاف ذات المتحدث ان عناصره بلغوا مستوى مقبول في الفترة األخيرة، 
بدليل النتائج المحققة مؤخرا: »هذا امر يؤكد أن مستوى الفريق جيد وبالنسبة 

لالعبين الذين سيكونون مرتاحين من كل الجوانب«
ق.ر

األعاب البحر الأبي�س المتو�سط وهران 2022:

ت�سخير مركب �لأندل�سيات لريا�سيي �لألو�ح �ل�سر�عية وكرة �ليد �لن�سوية
يستعد المركب السياحي األندلسيات في عين الترك الستقبال 

الرياضيين من تخصصي األلواح الشراعية وكرة اليد النسوية 
خالل الدورة الـ19 أللعاب البحر األبيض المتوسط المقرر 

إجراؤها هذا الصيف في وهران، حسبما أكدته إدارة هذا المرفق.
وأوضح مسؤول المصلحة التقنية بالمركب، ميلود دباس، بأن 
المنشأة، التي تحتوي على فندق مكون من أربع بنايات بسعة 

إجمالية تبلغ 373 غرفة و 14 جناًحا لكبار الزوار باإلضافة 
إلى 125 مسكنا فرديا، سيتم تسخيره بالكامل لصالح الرياضيين 

المعنيين و مرافقيهم طيلة فترة األلعاب المتوسطية.
وأضاف »نعمل بتنسيق دائم مع اللجنة المنظمة المحلية لأللعاب. 
كل شيء يسير وفق ما هو مخطط له حيث تقدمت االستعدادات 

كثيرا الستضافة الحدث، يمكنني القول إننا سنكون جاهزين مائة 
بالمائة للموعد المضبوط«.

وسيكون شاطئ مركب األندلسيات أيًضا مسرًحا لفعاليات منافسة 
األلواح الشراعية وهو الموقع الذي كان محل زيارة تفقدية من 
طرف أعضاء اللجنة الدولية لأللعاب المتوسطية خالل إقامتهم 

األخيرة في وهران لتقييم التقدم المحرز في االستعدادات للتظاهرة 

الرياضية.
وفي هذا الصدد، قال نفس المسؤول إنه »مرتاح« بعد أن الحظ 

رضا أعضاء اللجنة الدولية »الذين غادروا مسرورين جًدا 
الستعداداتنا الستضافة الرياضيين ومرافقيهم وكذا الموقع الذي 

وضعناه تحت تصرف منظمي مسابقات األلواح الشراعية«.
ونظًرا للعدد الكبير من المشاركين في األلعاب المتوسطية والذي 
يقدر بأكثر من 5.000 شخص بين رياضيين وأعضاء مختلف 

الطواقم قررت اللجنة المنظمة االستعانة بهياكل إقامة إضافية 
بجانب القرية المتوسطية التي تتسع طاقة استيعابها ل 4.200 

سرير.
وبناء على ذلك تقرر تحويل رياضيي األلواح الشراعية إلى 

مركب األندلسيات خاصة أنه يضم موقع منافساتهم إضافة إلى 
تعيين نفس المركب الستضافة منتخبات كرة اليد النسوية وعددها 

سبعة، علما وأن مبارياتها ستقام بالقاعة متعددة الرياضات 
‘’الهاشمي حنطاز’’ بعين الترك والتي ال تبعد عن ‘’األندلسيات’’ 

إال ببضعة كيلومترات فقط.
ق.ر/واج



انخفضت أسعار النفط الخام في نهاية 
تعامالت يوم أمس األحد، وسجلت العقود 

العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري 
بالند تراجعا بنسبة وصلت ل 1,87 بالمئة، 

لتستقر عند 126,28 دوالر للبرميل 
الواحد، حسب بيانات الموقع المتخصص 

أويل بريس، وتبقى أسعار النفط الجزائري 
صحاري بالند األعلى في سلة خام أوبك بعد 
الخام النيجيري، الذي سجل 126,98 دوالرا 

للبرميل.
وفي ذات االتجاه، سجلت أسعار العقود 

اآلجلة لخام برنت القياسي الخاصة بالتسليم 
خالل شهر أوت المقبل هبوطا بنحو 0,9 

بالمئة، لتصل إلى 122,01 دوالرا للبرميل، 
كما تراجعت أسعار العقود المستقبلية لخام 

غرب تكساس الوسيط الخاصة بالتسليم خالل 
شهر جويلية القادم بنسبة وصلت ل 0,7 

بالمئة، مسجلة 120,67 دوالرا للبرميل، 
وفق البيانات أويل بريس.

ويأتي التراجع في أسعار النفط الخام، 
بالموازاة مع تصاعد المخاوف بشأن 

إجراءات اإلغالق الجديدة، التي فرضتها 
السلطات الصينية لمجابهة تفشي فيروس 
كورونا في مدينة شنغهاي، مقابل الطلب 

القوي على الوقود في الواليات المتحدة أكبر 
مستهلك في العالم.وحققت أسعار النفط الخام 

خالل األسبوع المنقضي مكاسب أسبوعية 
رابعة على التوالي بنحو 1,9، وسجل 

الخامان القياسيان أعلى مستوى إغالق لهما 
منذ بداية شهر  مارس الماضي، أين وصلت 
األسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما.
وأجمعت آراء المختصين على بقاء األسعار 
مرتفعة خالل األشهر القليلة القادمة، في ظل 
ما تشهده األسواق الطاقوية من تقلبات وتأثر 

باألحداث، إذ أن التوترات الجيوسياسية 
الحاصلة شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا 
وما تبعها من أفعال وردود من قبل اإلتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة األمريكية 
تسببت بشكل مباشر في ارتفاع األسعار.

يشار إلى أن أسعار النفط قد أنهت تعامالتها 
منتصف األسبوع الماضي على تراجع ألول 

مرة في 3 جلسات متتالية، بعد أن فرضت 
الصين إغالقات جديدة على أجزاء من مدينة 

شنغهاي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، 
على الرغم من استمرار العمليات العسكرية 

الروسية على األراضي األوكرانية والتخوف 
من شح اإلمدادات في السوق العالمية، 

بالموازاة مع قرار مجموعة أوبك بلوس 
بضخ زيادات شهرية تقدر ب 648 ألف 

برميل يوميا خالل شهر جويلية القادم، لتلبية 
الطلب العالمي.

إشـهـــار

ف.م
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 هذه هي الأنظمة واملزايا التحفيزية 
مل�سروع قانون ال�ستثمار..

حمل قانون االستثمار العديد من األنظمة والمزايا، والتي تسعى من خاللها السلطات 
العليا للبالد لجذب المستثمرين األجانب والمحليين على حد سواء وتحفيزهم على تجسيد 

مشاريعهم واعطاء دفع لالقتصاد الوطني.
تكشف وثيقة مشروع قانون االستثمار التي تحوز جريدة الرائد على نسخة منها، في فصلها 
الرابع، والتي حملت في طياتها األنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة لالستفادة من المزايا، 

من خالل 10 مواد، باإلضافة إلى تبيان ما تشمله كل حزمة تحفيزية في مراحل االنجاز 
واالستغالل، العديد من النقاط، التي تسعى من خاللها السلطات العليا للبالد إلعطاء دفع 

جديد لالستثمار.وحسب وثيقة مشروع قانون االستثمار، فإن األنظمة التحفيزية تنقسم 
إلى ثالث، بناء على طلب المستثمر، بداية بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات األولوية 

"نظام القطاعات"، النظام التحفيزي للمناطق وكذا النظام التحفيزي لالستثمارات "نظام 
االستثمارات المهيكلة.«

ونصت المادة 27 من المشروع، بأن االستثمارات القابلة لالستفادة من نظام القطاعات 
تستفيد من زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في 

القانون العام، في حين فإن المادة 30 منه، أشارت إلى أن االستثمارات ذات القدرة العالية 
لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية اإلقليم وتكون 

قوة دافعة للنشاط االقتصادي من أجل تنمية مستدامة قابلة لالستفادة من نظام االستثمارات 
المهيكلة، وشدد القانون على أن معايير تأهيل االستثمارات القابلة لالستفادة تحدد من نظام 

االستثمارات المهيكلة عن طريق التنظيم.
وأشارت المادة 31 بأنه زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية 

المنصوص عليها في القانون العام تسفيد االستثمارات المندرجة وفق نظام االستثمارات 
المهيكلة، إذا أن تاريخ االستغالل فيها يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وتحوز على االعفاء 

من الضريبة على االرباح واالعفاء من الرسم على النشاط المهني في ذات الفترة ويمكن 
أن تستفيد من مرافق الدولة بشكل كامل أو جزئي بأعمال التهيئة والمنشآت األساسية 
الضرورية، ويمكن تحويل مزايا مرحلة اإلنجاز إلى األطراف المتعاقدة مع المستثمر 

المستفيد المكلفة بإنجاز االستثمار لحساب هذا األخير.
وتنص المادة 32 من مشروع القانون، على مراعاة مدة االعفاء من الرسم العقاري على 

الملكيات العقارية، التي تدخل في إطار االستثمار، يجب أن تنجز االستثمارات في مدة 
ال تتجاوز 3 سنوات وترفع إلى 5 سنوات فيما يخص االستثمارات المندرجة ضمن نظام 

المناطق ونظام االستثمارات المهيكلة، ويسري األجل المحدد ابتداء من تاريخ تسجيل 
االستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار أو من تاريخ تسليم رخصة البناء في 

الحاالت التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة، ويمكن تمديد أجل االنجاز لمدة 12 شهرا 
قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة، وذلك عندما يتجاوز انجاز االستثمار 

نسبة تقدم معينة.
أما المادة 33 فقد حددت مدة االستفادة من المزايا بعنوان مرحلة االستغالل على أساس 

شبكات التقييم المعدة بأخذ األهداف المحددة في مشروع القانون، وكذا المعايير المقررة لكل 
نظام تحفيزي، وتستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان 
االستغالل باحتساب نسبة االستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل االستثمارات المنجزة، 

وجاء في ذات المادة بأن كيفيات لالستفادة من المزايا بعنوان مرحلة االستغالل وكذا شبكة 
التقييم تحدد عن طريق التنظيم.كما أن المادة 26 من مشروع قانون االستثمار، حددت 
القطاعات المستفيدة من التحفيزات، إذ أن االستثمارات المنجزة في مجاالت نشاطات 

المناجم والمحاجر، الفالحة وتربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية 
والصناعية الصيدالنية والبيتروكيمائية، باإلضافة إلى الخدمات والسياحة الطاقات الجديدة 
والطاقات المتجددة، عالوة على اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات االعالم واالتصال، تعتبر 

قابلة لالستفادة من نظام القطاعات.
ف.م

تراجع اأ�سعار النفط متاأثرة بقيود جمابهة 

فريو�س كورونا بال�سني 

اخلـــــام اجلزائري 
�صحاري بالنـــــد 

ي�صجل 126 دولر 
للربميــــــــــــــــل
تراجعت اأ�سعار النفط ب�سكل طفيف منذ نهاية 

الأ�سبوع املنق�سي، باملوازاة مع فر�س ال�سني اأكرب 

م�ستورد عاملي للنفط لقيود على مدينة �سنغهاي، 

ملواجهة تف�سي فريو�س كورونا.



   احتضن المسرح الوطني الجزائري محي 
الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة، أمس 
األول، حفال تكريميا على شرف الفنانين 

المسرحيين، محمد الطيب دهيمي، جمال دكار، 
وعلي عيساوي، تقديرا لما قدموه للساحة 

المسرحية والتلفزيونية على مدار مسيرتهم 
الفنية.

  وجاء الحفل التكريمي، الذي بادرت به 
الجمعية الفنية والثقافية »األلفية الثالثة« 
بمساهمة من المسرح الوطني الجزائري 

والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق 
المجاورة، كتقدير واعتراف باألداء الراقي 

واإلبداع المتجدد، لهؤالء المسرحيين 
»المخضرمين الذين أثروا الساحة الفنية 

بأعمالهم المسرحية والدرامية والسينمائية«، 
وذلك في أجواء احتفالية طبعها الحضور 

المميز للعديد من الفنانين.
  ووشح كل من الممثل المسرحي 

والسيناريست محمد الطيب دهيمي، والمسرحي 
والسينمائي جمال دكار، والمخرج التلفزيوني 

والمسرحي علي عيساوي، بهذه المناسبة، 
بالبرنوس األصيل ووسام تكريمي تقديري من 

الجمعية عرفانا بإسهامهم في تطوير وإثراء 
المسرح الجزائري، وذلك تحت إيقاع موسيقى 
العيساوة األصيلة واألهازيج الموسيقية التراثية 

الجزائرية.
  واعتبر رئيس جمعية »األلفية الثالثة«، سيد 

علي بن سالم، أن هذه الجلسة التكريمية هي 
بمثابة »تقدير وعرفان لمسار هؤالء الفنانين 

الذين قدموا الكثير للمسرح الجزائري«، وهي 
أيضا »وقفة اعتراف نظير تفانيهم والتزامهم 

الفني«، معرجا على محطات من مسيرتهم 
الحافلة باألعمال الراسخة في ذاكرة الجمهور.
  وأعرب الممثل وكاتب السيناريو، المسرحي 

الطيب دهيمي، عن« امتنانه وتأثره بهذه 
االلتفاتة الطيبة من الجمعية وللحضور الكبير 

لألسرة الفنية«، معتبرا أن »تكريمه رفقة 
زمالئه ورفقاء دربه من مسرح قسنطينة يحمل 

نكهة خاصة«.
  ولفت المتحدث إلى أنه »شارك كممثل منذ 

عام 1978، تاريخ التحاقه بالمسرح الجهوي 
لقسنطينة، في 24 عمل مسرحي، وقد كتب 

أيضا 14 نصا مسرحيا، إلى جانب أدواره في 
المسلسالت«.

  وقال من جهته المخرج علي عيساوي أن 
»وقوفه اليوم على خشبة المسرح الوطني 

التي مرت عليها أجيال من عمالقة الفن الرابع 
الجزائري يعود بذاكرته إلى عقود طويلة، منذ 
دخوله عالم المسرح بداية السبعينيات كهاوي 

ثم محترف ليلج بعدها عالم التلفزيون في 
الثمانينيات«.

  وتطرق الممثل المسرحي والسينمائي جمال 
دكار إلى أهم محطاته في مجال المسرح 

بداية من السبعينيات وبكثير من الحنين، وإلى 
ذكرياته أيضا مع فنانين ومخرجين كبار 

تعامل معهم لسنوات في المسرح واإلذاعة 
والتلفزيون«، مثمنا هذه المبادرة التكريمية 

ومعتبرا إياها »وقفة عرفان تجاه هذا الجيل 

الذي قدم الكثير إلبراز التراث والقيم الجزائرية 
األصيلة«.

  وتميز حفل التكريم بأجواء احتفالية شارك 
في تنشيطها عدد من المغنيين الذين أمتعوا 
الجمهور بمعية الجوق الموسيقي المرافق 

بوصالت غنائية في الطابع العاصمي والقبائلي 
والشاوي والشعبي والعيساوي على غرار 

كريمة الصغيرة ومصطفى ايزوران وديدين 
كروم ونادية قرفي وعبد العزيز بن زينة.
  وتعمل الجمعية الفنية والثقافية »األلفية 

الثالثة«، التي تأسست بالجزائر العاصمة في 
عام 2001، على تشجيع الفنانين وترقية الفن 

في جميع مجاالته، وفقا لبن سالم الذي أشار 
في سياق كالمه إلى »تنظيم حفل تكريمي آخر 

شهر يوليو المقبل على شرف الفنانين آكلي 
يحياتن ومحمد الغازي، وهذا بمناسبة االحتفال 

بستينية االستقالل«.

الفنان ب�صري بن ال�صيخ تكرمي م�صرحيني باجلزائر العا�صمة
يعر�ض لوحاته الفنية 

باجلزائر العا�صمة
  افتُتح سهرة أمس األول، بالجزائر العاصمة معرض اللوحات الفنية 

للرسام بشير بن الشيخ الذي يبرز من خالل رسمه حياة الفالحين وجمال 
المناظر الطبيعية.

  ويجمع هذا المعرض الذي نظم برواق الفن محمد راسم، تحت عنوان 
»مناظر القبائل وروعتها«، حوالي ثالثين لوحة فنية خاصة بالمناظر 

الطبيعية بكل تفاصيلها.
  وقد اختار الفنان بن الشيخ بشير الذي يبقى مفتوًنا بالمناظر الطبيعية، 

أسلوب االنطباعية التصويرية لتصوير كل التفاصيل ووصف حياة 
الفالحين من خالل مشاهد الحياة المشتركة بين الحرث والرعي وجمع 

الزيتون والمهام المنزلية.
  كما شهد الرواق عرضا لبعض العناوين األخرى للوحات 

السردية المرسومة بعاطفة جياشة، ومن بينها »نساء في النافورة« 
و«الحاصدون« و«حصاد الزيتون« و«وادي الصومام« وكذلك »حقل 

القمح«.
  وفي هذا الصدد، أوضح الفنان بقوله »لطالما كنت مفتوًنا بالطبيعة 

وجمال مناظرها الطبيعية التي أحاول تصويرها من خالل أعمالي 
المخصصة جزئًيا لمعاش الفالحين وجمال المناظر الطبيعية الرائعة«.

  كما تتميز اللوحات بدرجات ألوان ناعمة وعميقة وأشكال صغيرة 
وكبيرة متماسكة ومتناغمة األلوان تدعو إلى التأمل في جمالها الفني 

المبهر، ويستحضر الفنان أيًضا والية الجزائر العاصمة من خالل أحد 
معالمها التاريخية الالمعة، القصبة، عالوة على خليجها.

  فإضافة إلى هوسه بفن الرسم منذ سن مبكرة، تعلم بشير بن الشيخ هذا 
الفن بالممارسة، قبل أن يلتحق بدورات متخصصة في جمعية الفنون 
الجميلة أواخر الستينيات، وشارك الفنان، على مدى خمسين عاما من 

العمل، في العديد من المعارض الفردية والجماعية بالجزائر وخارجها.
  ويقام معرض »مناظر القبائل وروعتها«، الذي تنظمه مؤسسة فنون 

وثقافة، حتى 28 يونيو الجاري.

13 عمال يف القائمة 
الق�صرية للجائزة الكربى 

اآ�صيا جبار للرواية

   اختارت لجنة تحكيم الطبعة السادسة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية 
13 عمال في القائمة القصيرة لهذه الجائزة المرموقة، حسب ما أفادت به 

المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار )آناب(، الجهة المنظمة.
  و حسب بيان للمؤسسة، صادر نهاية األسبوع الفارط، فقد تم اختيار 

خمس روايات بالعربية وثالث باألمازيغية وخمس بالفرنسية من طرف 
لجنة التحكيم التي يترأسها األكاديمي عبد الحميد بورايو، وهذا من بين 

29 رواية كانت قد اختيرت ضمن القائمة الطويلة.
  و في قائمة الروايات بالعربية تدخل »في البدء كانت الكلمة« ألمل 

بوشارب )منشورات الشهاب( و«موفيوال صانع األفالم رقم 4561« 
لزهرة كشاوي )ميم( و »الطرحان« لعبد هللا كروم )خيال( و«العاشقان 
الخجوالن، متاهة اإلنسان الحجري المعاصر« إلسماعيل يبرير )حبر( 

و«نوبة الغريبة« لمحمد األمين بن ربيع )ضمة(.
  و تضمن من جهتها القائمة القصيرة في اللغة األمازيغية، كل من »تيت 

د يلد إين دقارنت تاوريقن« لمحند آكلي صالحي )إمتداد( و«إيشنقا ن 
تالسا« لرشيدة بن سيدهم ولد حسين )عشاب( و«تايري ن أومتان« 

لعاشور فتوش )األمل(.
  و اختارت من جهة أخرى لجنة التحكيم في قائمة الفرنسية كل من 

»المشهد والقصة« لجواد رستم تواتي )أبيك( و«الريح قال اسمه« لمحمد 
عبد هللا )أبيك( و«مت، ستعيش أكثر سعادة« ألحمد إبراهيمي )القصبة( 

و«الفارس الحقيقي« لجان بابتست إيفيت )آناب( وكذا »ثروة هائلة« 
لكورين شوفاليي )القصبة(.  

  و تضم لجنة التحكيم كل من الناقدة واألكاديمية أمينة بلعلى والشاعرة 
والمترجمة لميس سعيدي والشاعرة والروائية شابحا بن غانة والكاتب 
والصحفي حميد عبد القادر والروائي عبد الوهاب عيساوي والباحث 

واألكاديمي عبد الكريم أوزغلة.
  و سيتم اإلعالن عن الفائزين الثالثة بأفضل رواية في اللغات الثالث 
العربية واألمازيغية والفرنسية في 30 يونيو الجاري، وهو اليوم الذي 

يصادف ميالد الروائية واألكاديمية آسيا جبار.

يف اختتام الطبعة 17 »لأندل�سيات اجلزائر«

»املقام« من ق�صنطينة و«اجلزائرية املو�صلية« من العا�صمة
   اختتمت الطبعة 17 للتظاهرة الفنية »أندلسيات الجزائر«، سهرة 

أمس األول، بالجزائر العاصمة، بحفل فني أندلسي نشطته جمعيتا 
»المقام« من قسنطينة و«الجزائرية الموصلية« من العاصمة، مع 

تكريم عدد من قامات الموسيقى األندلسية.
  وكانت الفقرة األولى من هذا الحفل، الذي استمر لحوالي الساعتين 

وحضره جمهور كبير من محبي األندلسي، مع جمعية »المقام«، 
التي قدمت سلسلة قادريات في طبع الحسين وسلسلة قادريات في طبع 
الزيدان، والقادرية هي نوع من أنواع الشعر الملحون ذات أصل بدوي.
  وتميز حضور«المقام« بتقديم قصيدة »صالح باي« الشهيرة »قالوا 
العرب قالوا« التي تعتبر من التراث األندلسي ومن من أجمل أغاني 
المالوف القسنطيني، حيث كتبت في رثاء باي قسنطينة صالح باي، 

الذي حكم المدينة في أواخر القرن الثامن عشر وكان محبوبا جدا من 
القسنطينيين.

  وتأسست الجمعية الثقافية والموسيقية »المقام« في عام 1995 وهي 
تعتبر من الجمعيات القسنطينية البارزة في فن المالوف، حيث تعمل على 

الحفاظ على هذا التراث الموسيقي األندلسي الجزائري وتكوين الشباب في هذا المجال.
  وشاركت الفرقة في العديد من التظاهرات الفنية داخل الجزائر وخارجها ونالت عدة جوائز في مسابقات ومهرجانات وطنية، كما 

أصدرت عدة ألبومات في المالوف والحوزي والزجل والمديح وغيره.
  وكان الجمهور في الجزء الثاني من الحفل مع جمعية »الجزائرية الموصلية«، التي قدمت نوبة »المجنبة« مفتتحة إياه بانقالب 

زيدان »أحب قلبي« ثم مصدر مجنبة »معشوق من الغيد« فبطايحي »لو كان المالح« ثم استخبار زيدان فدرج »قال لي ناصح من 
الناس« فانصراف »بت أشك« فانصراف ثاني »قم ترى الزهر« لتختتم الفرقة نوبتها بخالص »يا ترى ان كان تود«.

  وتعتبر »الجزائرية الموصلية« أقدم جمعيات الموسيقى األندلسية في الجزائر، حيث تأسست في 1930 وهي في األصل مزج 
بين جمعيتي »الجزائرية« التي تأسست في عام 1930 و«الموصلية« التي تأسست في عام 1932، وقد كان الجمع بينهما في 

الخمسينيات، وهي اليوم عبارة عن مدرسة فنية موسيقية متكاملة ومختصة أيضا في التكوين.
  وتم من جهة أخرى خالل هذا الحفل تكريم الجمعيتين المشاركتين، كما تم تكريم عدد من قامات الموسيقى األندلسية على غرار محمد 

خزناجي وسليمة معديني وزروق مقداد ويوسف أوزناجي وكمال بلخوجة وبشير مازوني، بحضور العديد من هته القامات.
  كما تم تكريم عدد آخر من فناني األندلسي البارزين من الذين وافتهم المنية على غرار اسماعيل هني وحسان بن شوبان ومحمد 

بسطانجي وخير الدين بسطانجي وسيد أحمد سري.
  وكانت الطبعة 17 لـ »أندلسيات الجزائر«، التي افتتحت فعالياتها في 19 مايو الماضي، قد عرفت مشاركة جمعيات موسيقى 

أندلسية من مختلف الواليات وبحضور عدة أصوات شابة.
  كما برمج المنظمون في إطار هذه التظاهرة، التي نظمت تحت شعار »نوبة المحروسة في عيد الجزائر«، محاضرة للفنان والباحث 

الموسيقي نور الدين سعودي.
  وكانت »أندلسيات الجزائر«، التي نظمتها مؤسسة »فنون وثقافة لوالية الجزائر«، بمثابة فرصة للجمهور العاصمي لالستمتاع 

بسهرات فنية راقية في الموسيقى األندلسية.
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ورفع المشاركون في مظاهرة 
نظمت أمام السفارة المغربية 

في لندن، شعارات منددة 
بانتهاكات حقوق اإلنسان في 

األراضي المحتلة، وباألعمال 
االنتقامية في حق السجناء 

السياسيين الصحراويين والنشطاء 
واإلعالميين، حسبما ذكرت وكالة 

األنباء الصحراوية )واص(.
كما أعربوا عن رفضهم لكل 

االتفاقات المبرمة من قبل 
لندن وباقي الدول األوروبية 
مع المحتل المغربي ، والتي 
يتم بموجبها استغالل موارد 

اإلقليم دون موافقة من الشعب 
الصحراوي، وممثله الشرعي 

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب.

ووجه المتظاهرون رسائل 
مباشرة إلى الحكومة البريطانية 

تدعوها إلى ترجمة تأييدها 
لممارسة الشعب الصحراوي حقه 

في تقرير المصير وفق القانون 
الدولي، وميثاق األمم المتحدة، 

من خالل إجراءات ملموسة على 
مستوى مجلس األمن الدولي 

من أجل الضغط لتنفيذ هذا الحق 
على األرض، باعتباره النقطة 
المركزية بمسار التسوية منذ 

البداية إلى اليوم.
وشدد المشاركون في الوقفة، 
على أن السبيل الوحيد لحماية 

المدنيين الصحراويين، ووضع 
حد للجرائم في األراضي 

المحتلة، واحترام سيادة القانون 
الدولي، "يكمن في تكثيف الجهود 

من أجل الضغط على االحتالل 
المغربي لالنصياع لقرارات 

مجلس األمن، والجمعية العامة 
لألمم المتحدة، في سياق تصفية 

االستعمار".
إلى ذلك، جددت الجالية 

الصحراوية، وحركة التضامن 
في المملكة المتحدة، التعبير 

عن تضامنها مع الصحراويين 
في مخيمات الالجئين، وفي 

األراضي المحتلة، والمعتقلين 
السياسيين في سجون االحتالل 

المغربي، ومع مقاتلي الجيش 
الشعبي الصحراوي.

وشارك في المظاهرة ممثلون عن 
البعثة الصحراوية، وعن مختلف 

حركات التضامن، والطلبة 
والجالية الصحراوية بالمملكة 

المتحدة، ومتضامنين من جنسيات 
أخرى. يذكر أن المملكة المتحدة، 
سجلت مؤخرا عدة أنشطة ثقافية 

وسياسية، في إطار الجهود 
المشتركة بين ممثلية الجبهة ، 
وحركة التضامن، ومجموعة 

الصداقة في البرلمان البريطاني، 
من أجل التحسيس ورفع مستوى 
الوعي بالقضية الوطنية ، وكفاح 

الشعب الصحراوي.

نظمها اأع�ضاء اجلالية ال�ضحراوية بلندن وحركة الت�ضامن يف اململكة املتحدة

 مظاهرة اأمام ال�سفارة املغربية تنديدا بجرائم 
االحتالل يف ال�سحراء الغربية

ندد اأع�ضاء اجلالية ال�ضحراوية بلندن وحركة الت�ضامن يف اململكة املتحدة، ب�ضيا�ضة فر�ض الأمر الواقع التي 

ينتهجها الحتالل املغربي يف ال�ضحراء الغربية، واجلرائم التي يرتكبها ب�ضكل ممنهج وعلى اأو�ضع نطاق يف 

حق املدنيني ال�ضحراويني العزل.

الباحث العالمي يف جامعة ا�ضبيلية واملحلل 

ال�ضيا�ضي، الب�ضري حممد حل�ضن ي�ضرح

ا�سبانيا اخلا�سر االكرب من 
قرار اجلزائر تعليق معاهدة 

ال�سداقة بني البلدين
أكد الباحث االعالمي في جامعة اشبيلية )إسبانيا( والمحلل السياسي, 

البشير محمد لحسن, أن اسبانيا تعتبر "الخاسر االكبر" من قرار 
الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط 

البلدين.
أوضح محمد لحسن في مقال له أن المعاهدة الموقعة بين الطرفين 
سنة2002  تعتبر "أسمى" اتفاقية في العالقات الخارجية إلسبانيا 

-خارج عالقاتها مع حلف شمال األطلسي و االتحاد االوروبي- 
باعتبار انها اتفاقيات "استراتيجية في غاية االهمية بالنسبة إلسبانيا 

خاصة فيما يتعلق بالتعاون االمني ومحاربة اإلرهاب والهجرة 
والتنسيق وحراسة الحدود وغيرها من المواضيع الحساسة".

وتبقى اسبانيا في نظره "الخاسر االكبر" من قرار الجزائر, الذي 
جاء تزامنا مع مثول رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز أمام 
الكونغرس  للمرة الثالثة لمساءلته حول سبب تغيير موقفه المفاجئ 

من النزاع في الصحراء الغربية, وهو التغيير الذي "أثار غضبا 
على مستوى الرأي العام االسباني والطبقة السياسية التي الزالت 

تطالبه بتقديم توضيحات ومبررات منطقية لهذا الموقف الذي أساء 
كثيرا لصورة اسبانيا".

وبينما ظنت مدريد أن "المسألة ليست مهمة وستمر مرور الكرام" 
-حيث ذهب سانشيز ووزير خارجيته لتطمين الرأي العام االسباني 

بأن تغير الموقف المفاجئ لن يمس بأي حال من االحوال باالتفاقيات 
مع الجزائر- "وجدت الحكومة االسبانية نفسها في عزلة بسبب 

االنتقادات الالذعة التي تلقتها والرفض الذي واجهه سانشيز من لدن 
كل الكتل السياسية في البرلمان, بما فيها أحزاب اليمين و أحزاب 
االئتالف, و اليوم هي مجبرة على مجابهة قرار الجزائر", يقول 

البشير محمد لحسن.
ونددت الطبقة السياسية االسبانية بسياسة بيدرو سانشيز ازاء النزاع 

في الصحراء الغربية، حيث جدد التأكيد على دعمه لما يسمى 
"مخطط الحكم الذاتي" المغربي خالل آخر تدخل له بمجلس الشيوخ, 
موجها بذلك ضربة قوية لجهود األمم المتحدة و المبعوث الشخصي 

لألمين العام و مساهما بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء 
الغربية و المنطقة.

وقال رئيس الحزب الشعبي االسباني )المعارض(, ألبرتو نونيز 
فيخو أمس السبت أن النتيجة الوحيدة لتغيير موقف رئيس الوزراء 
االسباني حول نزاع الصحراء الغربية قد أفضى إلى "أكبر أزمة 
دبلوماسية مع بلد من البلدان اإلستراتيجية بالنسبة إلسبانيا و هو 

الجزائر".
بدوره أوضح رئيس الوزراء السابق خوسي ماريا أزنار أن 

الحكومة االسبانية قامت بخطوة "سخيفة للغاية" مع الجزائر تركت 
البلد في "وضع حرج". و أكد المسؤول الذي وقع على معاهدة 

الصداقة مع الجزائر في 2002 أنه "من الصعب ايجاد خطأ 
أكبر في السياسة االسبانية", في اشارة إلى تغيير موقف الحكومة 
االسبانية بشأن الصحراء الغربية.أما حزب "فوكس", فطلب بكل 

بساطة استقالة بيدرو سانشيز الذي "تسبب في افساد" العالقات مع 
الجزائر.

الآلية الثالثية تعلن:

 تاأجيل جل�سات احلوار 
الوطني يف ال�سودان

أعلنت "اآللية الثالثية" في السودان، تأجيل جولة الحوار الوطني 
الثانية التي كان مقرر لها االنعقاد أمس األحد، إلى موعد يحدد الحقا.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية في السودان، مساء أول أمس، عن 
مسؤول باآللية الثالثية )مكونة من األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي 

ومنظمة اإليغاد( أنه " تم تأجيل الجلسة المقررة األحد، ولم يتم إلغاء 
الحوار أو تعليقه".

وصرح متحدث باسم األمم المتحدة بأن الجولة الثانية من الحوار 
السياسي في السودان أرجئت إلى أجل غير مسمى، جراء رفض تحالف 

"قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" المشاركة في الحوار.
وأوضح المتحدث باسم البعثة األممية فادي القاضي، في تصريح لوكالة 

الصحافة الفرنسية، أن جلسة الحوار -التي كان مقررا عقدها اليوم األحد- 
قد أرجئت بقرار من اآللية الثالثية، على ضوء التطورات األخيرة. 
وأضاف القاضي "ليس لدي موعد محدد الستئناف جلسات الحوار".

وقد أطلقت "اآللية الثالثية" المؤلفة من األمم المتحدة واالتحاد األفريقي 
ومنظمة إيغاد المعنية بالتنمية شرق ووسط أفريقيا، األربعاء الماضي، 
حوارا بين األطراف السياسية لوضع حد لألزمة التي يشهدها هذا البلد 

منذ أكتوبر من العام الماضي.
واألربعاء الماضي، انطلق حوار مباشر بين األطراف السودانية 
في الخرطوم، برعاية اآللية الثالثية لحل األزمة في البالد، وسط 

رفض قوى إعالن الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة 
)ناشطون( والحزب الشيوعي.

الوكالت
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نظام املخزن يواجه ازمة غذاء 

توقع انخفا�ض انتاج القمح بحوايل 70 باملئة يف املغرب

تك�ضف تورط املغرب يف مقا�ضاته

دفاع الرئي�ض ال�سحراوي يطالب بتقارير خمابراتية اإ�سبانية 

يتوقع أن يتراجع انتاج المغرب من القمح 
بأنواعه )قمح لين، قمح صلب و شعير( 
بنسبة  69 بالمئة خالل الموسم الفالحي 

2022/2021 مقارنة بالموسم السابق, في 
الوقت الذي تعاني فيه البالد من تبعية كبيرة 
لواردات القمح, حسب جريدة ''هيسبريس" 

االلكترونية.
واستورد المغرب خالل جانفي المنصرم 805 
آالف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في 

الفترة نفسها من 2021، حيث يستورد المخزن 
سنويا من الخارج, خصوصا من الواليات 
المتحدة األمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا 

والهند، ما بين 60 و75 مليون قنطار من القمح 
اللين و الصلب و الشعير و الذرة.

وأكد الخبير في االقتصاد االجتماعي عمر 
الكتاني ان المخزن قد يضطر, لتفادي أزمة 

الغذاء, اللجوء إلى شراء القمح بأسعار مرتفعة 
من الخارج.واعتبر الخبير, في تصريح لنفس 
الجريدة اإللكترونية، أنه يفترض على الدولة 

تغيير نمط االستهالك لدى المغاربة، ألن التوجه 
الحالي يفرض مثال تغذية األبقار بالشعير من 

أجل إنتاج اللحم، فتضيع بذلك كميات هائلة من 
مكونات القمح.

وعبر عن أسفه لتشبث حكومة المخزن ببعض 
المخططات الصناعية المعتمدة على التصدير 

"دون السعي نحو تحقيق االكتفاء الذاتي". 
وتابع: "كان يجب أن يتم تعليم الفالحين 

المغاربة الذين يشكلون 40 في المائة من ساكنة 
المغرب واالستثمار فيهم".ويتخوف مهنيو قطاع 
المخابز والحلويات بالمغرب من أن تمس أزمة 
القمح بعض المواد األساسية في صناعة الخبز، 

وسط ضعف اإلنتاج المحلي من القمح و شح 
اإلمدادات العالمية.

وكان نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفيدرالي 
للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قد صرح 

لنفس الجريدة, بان "ضعف اإلنتاج المحلي من 
مادة القمح ووقف تصديره العالمي، عامالن 

سيكون لهما تأثير على الخبز الذي يصنع من 
مكون القمح وباقي المكونات األخرى".

وأضاف أن "ارتفاع ثمن القمح في السوق 
سيكون له بدون شك تأثير على قطاع المخابز 

بالمغرب", معتبرا أن الدعم الحكومي للمطاحن 

"غير كاف وال يصل إلى المخابز مباشرة" 
خاصة و أن المكونات األخرى "تعرف زيادات 

متتالية، مثل الخميرة وتكلفة الطاقة والماء 
والكهرباء وكتلة األجور والتكاليف االجتماعية 

للعمال".
من جهتها, توقعت منظمة األغذية والزراعة 

)الفاو(، في تقرير حديث، أن يتزايد طلب 
المغرب على واردات القمح، خاصة من كندا 
والهند بنسبة  5  بالمئة عن المستوى المقدر 

لعام 2021-2022".
وفي أخر بيان له, توقع بنك المغرب أن 

تتراجع نسبة النمو إلى 0,7 في المائة خالل 
سنة 2022 بفعل ''التراجع الكبير في محصول 

الحبوب خالل الموسم الفالحي الجاري" و 
الذي ال يتعدى انتاجه, حسب توقعات البنك 

المركزي, 25 مليون قنطار, بدال من 103,2 
مليون قنطار المسجلة سنة من قبل، كما يتوقع 
بنك المغرب ان يواصل التضخم نموه السريع 

الذي بدأه سنة 2021 خالل السنة الجارية وأن 
يرتفع مكونه األساسي من 1,7 في المائة إلى 

4,7 في المائة.

طلب محامو دفاع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, 
األمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي من محكمة إسبانية االستعانة 

بتقريرين لجهاز االستخبارات اإلسبانية يؤكدان أن المخابرات المغربية 
وراء تحريك دعوى قضائية ضده بتهم "االعتقال والتعذيب".

وقالت صحيفة "بوبليكو" االسبانية إنها اطلعت على التقريرين وهما خاصان 
بشهري مايو ويونيو, مضيفة انه يجري التحقيق مع قائد  جبهة البوليساريو 
في المحكمة الوطنية االسبانية العليا بشأن جرائم مزعومة تتعلق باالحتجاز 

غير القانوني والتعذيب.
وقالت الصحيفة إن االجهزة المغربية تقف وراء الشكوى المقدمة من 

قبل المدعو فاضل بريكا, الذي قال انه "تعرض للتعذيب على أيدي جبهة 
البوليساريو" والذي وصفته المخابرات االسبانية على انه "شاشة" االجهزة 

المخابراتية المغربية.
وأضاف االعالم االسباني ان بريكا قام برحلة الى مخيمات الالجئين 

الصحراويين من اجل استفزاز قيادة البوليساريو و إجبارهم على اعتقاله, 
الفتا الى ان الدخل الوحيد لهذا الشخص يأتيه من المخابرات المغربية.

وبحسب الصحيفة, فإن التقريرين الصادرين عن االستخبارات اإلسبانية 
يشيران إلى صلة بريكا المباشرة بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق 

)DGED(, جهاز المخابرات الخارجية المغربي.
وبحسب رسالة لمحامي زعيم البوليساريو, األستاذ مانويل أولي, فإن هذه 
"التقارير السرية" ستثبت أن "أجهزة االستخبارات المغربية اعتمدت على 

استراتيجية مزدوجة )قضائية وإعالمية( لمضايقة غالي من أجل إعاقة 
حركته وكذلك خلق تأييد لدى الرأي العام اإلسباني في القضايا المرفوعة 

ضده".وقالت الصحيفة إن التقريرين كتبا في خضم األزمة الدبلوماسية بين 
المغرب و إسبانيا التي بدأت في ماي 2021.

ويتهم تقرير صادر في 24 جوان 2021 بريكا بأنه كان عضوا في 
"المبادرة الصحراوية للتغيير", وهو اآلن عضو في "الحركة الصحراوية 

من أجل السالم", وهي منظمات واجهة للمخابرات المغربية, بحسب 
الصحيفة.

وليست الفضيحة الوحيدة التي كشف عن خيوطها االعالم اإلسباني, انما 
عرضت مؤخرا صحيفة "إل باييس" االسبانية في تقرير لها محاوالت 

المغرب لشراء الذمم للترويج ألطروحته االستعمارية في الصحراء الغربية.
وذكرت الصحيفة في هذا الشأن أن الحركة المسماة "صحراويون من أجل 
السالم" كانت قد استلمت على غرار شخصيات ومنظمات أخرى, أمواال 

معتبرة من المخابرات المغربية للترويج ألطروحاتها االستعمارية في 
الصحراء الغربية.

وحسب "إل باييس", فإن الحركة التي أسسها الدبلوماسي السابق الحاج أحمد 
هي مجرد غطاء لنشاطات المخابرات المغربية.ومن بين األعمال التي قامت 
بها هذه الحركة لصالح النظام المغربي, تحركها قضائيا و إعالميا أثناء فترة 

إقامة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في إسبانيا للعالج.
وحسب ما نقلته "إل باييس", فقد ذكرت المخابرات اإلسبانية في تقرير 
لها أن المخابرات المغربية قامت بتفعيل استراتيجية مزدوجة قضائية و 
إعالمية, أثناء إقامة غالي في إسبانيا. وجاء في التقرير أن المخابرات 

المغربية سعت إلى "مضايقة" غالي و"إعاقة حركته" و"خلق حالة رأي في 
الصحافة اإلسبانية تجاهه".

كما تكشف الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر جوان من العام الماضي, 
أن الرباط استخدمت "العديد من الموارد, بما في ذلك االقتصادية, في إعادة 
تفعيل جميع الشكاوى والدعاوى المرفوعة أمام القضاء اإلسباني ضد جبهة 

البوليساريو وزعيمها".



أدانت وزارة الخارجية 
والمغتربين الفلسطينية، 

االنتهاكات والجرائم المتواصلة 
التي ترتكبها قوات االحتالل 

وميليشيات المستوطنين 
وعناصرهم اإلرهابية بحق 
الشعب الفلسطيني وأرضه 

وممتلكاته ومنازله ومقدساته، 
والتي تندرج في إطار مخطط 

رسمي يقوم على تسخين ساحة 
الصراع وتصعيد األوضاع 

واالستنجاد بدوامة العنف 
والفوضى، للتغطية على 

تنفيذها للمزيد من المشاريع 
والمخططات االستعمارية 

التوسعية على حساب أراضي 
المواطنين، ولتصدير أزماتها 
الداخلية ومحاولة حلها على 

حساب حقوق الفلسطينيين 
الوطنية العادلة والمشروعة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية 
في بيان لها، أمس، اإلدارة 
األميركية بممارسة ضغط 

حقيقي على الحكومة الصهيونية 
لوقف جميع اإلجراءات 

أحادية الجانب التي تمارسها 
بقوة االحتالل وتحاول من 

خاللها خلق وقائع جديدة تخدم 
مصالحها االستعمارية على 

حساب أرض دولة فلسطين، 
ومجلس األمن الدولي باحترام 

التزاماته واتخاذ ما يلزم من 

اإلجراءات لضمان تنفيذ قراراته 
وفي مقدمتها القرار 2334.

وشددت على أن إفالت االحتالل 
من المساءلة والمحاسبة يشجعه 
على التمادي في ارتكاب المزيد 
من الخروقات الجسمية للقانون 
الدولي وعدم الوفاء بالتزاماته 

كقوة احتالل.
وأشارت إلى إقدام المستوطنين 

على هدم غرف زراعية 
و3 خيام وبركسا في مسافر 

يطا جنوب الخليل، ومنع 
قوات االحتالل دخول مياه 
الشرب للحرم االبراهيمي 
الشريف لليوم الرابع على 

التوالي، وإقدام المستوطنين 

على إحراق مساحات واسعة 
من أراضي المواطنين في 
بورين، واقتحام عشرات 

المستوطنين األقصى صباح 
أمس، وغيرها من االنتهاكات 

والجرائم التي باتت تسيطر 
على مشهد حياة المواطن لشل 

قدرته على الحركة وضرب 
مقومات صموده في أرضه، 
بما يؤدي إلى تعميق عمليات 

الضم التدريجي للضفة الغربية 
المحتلة وتقويض فرصة تجسيد 

الدولة الفلسطينية بعاصمتها 
القدس الشرقية وفقاً لقرارات 

األمم المتحدة .
وحملت الخارجية الفلسطينية، 

حكومة االحتالل برئاسة 
المتطرف نفتالي بينت 

المسؤولية الكاملة والمباشرة 
عن هذه االنتهاكات والجرائم 
المستمرة، ومخاطرها على 

ساحة الصراع والمنطقة 
برمتها، وتحذر من مغبة 

التعامل الدولي مع هذا المشهد 
االستعماري العنصري العنيف 
كأمر اعتيادي بات واقعاً مسلماً 
به وال يستدعي التوقف الجدي 
إزاء تداعياته ومخاطره على 

فرص تحقيق السالم من جهة، 
وعلى القانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية من جهة 
أخرى.

هيئة االأ�سرى ت�ؤكد اأن االحتالل يتعمد �سيا�سة 

االإهمال الطبي بحقهم

 4 معتقلني مر�ضى يعي�ضون �أو�ضاعًا 
�ضحية مقلقة د�خل �ضجون �الحتالل
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن إدارة سجون االحتالل بمختلف 

المعتقالت تُمعن بانتهاج سياسة )القتل البطيء( بحق األسرى المرضى 
والمصابين، فهي ال تتوقف عن إهمال ما يعانونه من مشاكل صحية وأوجاع، 

وتحرمهم من تلقي العالج الالزم لهم وتكتفي بإعطائهم الحبوب المسكنة 
لآلالم فقط، وفي كثير من األحيان ترتكب أخطاء طبية بحقهم تفاقم من حدة 

أمراضهم.
وبينت الهيئة في بيان لها، أمس، تفاصيل األوضاع الصحية ألربعة أسرى 

مرضى يقبعون في عدة سجون من بينها، حالة األسير أمجد عبيدي من قرية 
زبوبة )54 عاماً( غرب جنين، والذي يقبع بمعتقل »شطة«، حيث يشتكي من 

ديسكات وأوجاع في ظهره ومن مسامير عظام والتهاب حاد في المفاصل، 
وتراجع وضعه نتيجة لبيئة السجن السيئة والظروف الصعبة التي يُحتجز بها، 

وهو حالياً بحاجة ماسة لعرضه على طبيب عظام مختص لتشخيص وضعه 
وتزويده بالعالج الناجع، وبحاجة لتزويده بحذاء طبي لمساعدته على المشي.
وال يزال األسير ماهر القواسمي )42 عاماً( من محافظة الخليل،  يعاني من 

آثار لدغة  ذبابة أريحا التي تعرض لها العام الماضي بمعتقل »النقب«، والتي 
تسبب له بالتهابات حادة برجليه وتآكل بالجلد، فبعد تعرضه للدغة اكتفت عيادة 

المعتقل بإعطائه مرهما خارجيا ومضادا حيويا دون إجراء فحوصات طبية 
له، ما أدى إلى تدهور حالته حينها وإصابته بنزيف برجله اليمنى، ومؤخراً 
أُصيبت رجله اليسرى بذات االلتهابات التي تُسبب تآكل الجلد، وبات يشتكي 

من وضع صحي صعب، وذكر لمحامي الهيئة أنه بحاجة ماسة لتشخيص حالته 
بالشكل الصحيح وتزويده بالعالج المناسب والفعال له قبل أن تنهار كلتا رجليه.

كما يشتكي األسيران جواد أبو قرع )59 عاماً( من قرية المزرعة الغربية 
برام هللا، وسمير عبود )44 عاماً( من مدينة نابلس، والمحتجزان بمعتقل 

»النقب« الصحراوي«، من مشاكل حادة في األسنان والتهابات وآالم باللثة 
ومن تساقط بأسنانهما، وال يستطيعان تناول الطعام بشكل طبيعي، وقد تقدما 

بطلب إلدارة المعتقل لتلقي العالج ومعالجة االلتهابات على األقل لكن العيادة 
اكتفت بإعطائهما المسكنات فقط.

يحدث هذا في وقت أكد نادي األسيىر الفلسطيني أمس، أنه طرأ تدهور ملحوظ 
على الوضع الصحي للمعتقل شادي غوادرة )34 عاًما( من بلدة بير الباشا/ 

جنين، بعد إصابته بورم في الرئة، لم تحدد طبيعته حتّى اآلن، في ظل مماطلة 
متعمدة من قبل إدارة السجون في إجراء الفحوص الطبية الالزم له.

وقال نادي األسير، في بيان، أمس، إن غوادرة القابع في سجن »نفحة« أحد 
المعتقلين الجرحى والمرضى في سجون االحتالل، وهو معتقل منذ العام 

2003، ومحكوم بالّسجن مدى الحياة، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة، 
جّراء إصابة بليغة تعرض لها أثناء اعتقاله، حيث أُصيب بسبع رصاصات، 

وخضع لعدة عمليات جراحية خاللها، تم استئصال جزء من معدته، وكان يبلغ 
من العمر في حينه 15 عاما.

ونوه إلى تزايد مستمر وخطير جًدا في أعداد المصابين بالسرطان واألورام 
بين صفوف المعتقلين في سجون االحتالل، ينذر بما هو أخطر وقد يكون هناك 
حاالت أخرى لم يتم تشخيصها، وتبلغ عدد الحاالت المصابة بأورام وسرطان 

بدرجات مختلفة 23 أسيرا.
وتابع: من خالل المتابعة لتاريخ غالبية الحاالت التي أُصيبت بالسرطان في 
السنوات القليلة الماضية، ومنها األسير ناصر أبو حميد وغيره، قد اُحتجزوا 
لفترات طويلة في سجون الجنوب وتحديًدا )النقب، وعسقالن، ونفحة(، وهذا 

األمر يفتح العديد من التساؤالت حول األسباب،  مع التأكيد على أّن بنية 
السجون وانتهاج إدارة سجون االحتالل لسياسة قتل جديدة بحّق المعتقلين 
عبر أدوات ممنهجة ليس بالضرورة أن تؤدي إلى القتل المباشر، كسياسة 

اإلهمال الطبي )القتل البطيء(،  شّكلت السبب األساسي في استشهاد معتقلين 
في سجون االحتالل خالل السنوات القليلة الماضية. وطالب نادي األسير كافة 
جهات االختصاص بإلزام سلطات االحتالل بتوفير العالج الالزم له، وبأسرع 

وقت، وقبل فوات األوان. يذكر أن عدد األسرى المرضى في سجون االحتالل 
نحو 600 معتقل، من بينهم 200 يعانون من أمراض مزمنة.

من جانبه، قال محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين معتز شقيرات، إّن 
األسير إياد عمر )40 عاًما(، من مخيم جنين، يواجه وضًعا صحًيا صعًبا في 

سجن »نفحة« والذي نقل إليه مؤخًرا.
وبين شقيرات في تقرير للهيئة، اليوم األحد، أن األسير عمر عانى خالل 

السنوات الماضية من تدهور على وضعه الصحّي، نتيجة إصابته بورم )حميد( 
على الدماغ، جرى استئصاله في شهر آب من العام الماضي، وكان في حينه 

يقبع في سجن »مجدو«.
وأضاف أنه بتاريخ 14/4/2022 أجرى األسير صوره طبقيه في مستشفى 

برزالي وكانت النتيجة بتاريخ 16/5/2022 أن الوضع غير سليم وهو 
بحاجة إلجراء صورة بشكل ضروري لتشخيص الوضع، وخالل إجراء 
الصورة تم فحصه من قبل مختص الرئة وكان هناك كتلة بالرئة وطلب 

الطبيب إجراء الفحوصات لتشخيصها.
وأشار إلى أن األسير يشتكي من عدم االهتمام بملفه الصحي من قبل إدارة 
المعتقل، ويطالب بإعادة نقله من سجن نفحة إلى معتقل عسقالن لقربه من 

المستشفى، فمنذ نقله إلى نفحة لم يعرض على العيادة سوى مرة واحدة، وكان 
لديه 3 فحوصات، وقد تم إجراء فحص واحد فقط، وتم نقله إلى نفحة ولم يجر 
الفحصين اآلخرين بسبب السياسة المتبعة لدى عيادات السجون بأن كل عيادة 

مستقلة عن األخرى وال تعترف بما قامت به العيادة السابقة.

ال�كاالت
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حذرت من مغبة التعامل الدويل مع هذا امل�سهد اال�ستعماري

�خلارجية �لفل�ضطينية تندد بانتهاكات �الحتالل �ل�ضهيوين 

ا�ستئناف امل�ساعدات املالية لل�سعب الفل�سطيني

�الحتاد �الأوربي ينهي �لت�ضويت �ليوم
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن االتحاد 

األوروبي سينهي التصويت الذي بدأ منذ 
الجمعة الماضي، حول استئناف المساعدات 

المالية للشعب الفلسطيني اليوم االثنين.
وأضاف اشتية في حديث لبرنامج »ملف 
اليوم« عبر تلفزيون فلسطين: »أن 23 

وزير خارجية أوروبي أرسلوا رسالة 
لالتحاد االوروبي، أكدوا فيها أن تكون 

المساعدات لفلسطين بال شروط، وبناء عليه 
وحسب توقعاتي، سيأتي التصويت بنتائج 

مرضية حول األموال التي لم نستلمها منذ 
عام 2021.«

وأشار إلى زيارة رئيسة المفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير الين، في 

الرابع عشر من هذا الشهر إلى فلسطين، 
والتي ستحمل رسالة حول نهاية موضوع 
توقف المساعدات األوروبية، موضحاً أن 

الدعم األوروبي مقسم ما بين المشاريع 
وخزينة وزارة المالية.

وحول تقديم االتحاد األوروبي بعض 
الشروط لتقديم المساعدات في السابق، 
قال رئيس الوزراء: »نحن وبتوجيهات 

من الرئيس، لن نقبل أي مساعدات 
مالية مشروطة، ولن نقدم أي تنازل 

حول المنهاج التعليمي الذي هو جزء 
من كرامة الفلسطيني، ولن نسمح بتغيير 

الرواية الفلسطينية أو التنازل عن الحقوق 
الفلسطينية خاصة المتعلقة بالالجئين وحق 

العودة وأن القدس عاصمة دولتنا، ولن نغير 
سطراً واحدا بالمنهاج التعليمي الفلسطيني 

إال في أطار مصلحتنا الوطنية«.
وفي ذات اإلطار أشار إلى استقبال الرئيس 

محمود عباس أول امس، وفدا أمريكيا 
على ضوء المكالمة الهاتفية بينه وبين 

وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن، 
للتحضير لزيارة الرئيس األمريكي جو 

بايدن للمنطقة«.
وقال: »الجانب الفلسطيني متمسك بحقه 

الثابت على مدار التاريخ، والوعود 
األمريكية هذه المرة لم ينفذ منها سوى 

وعد واحد وهو إعادة تمويل وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين »األونروا«، مؤكداً أنه 

مهما جرى من إجراءات صغيرة إذا لم يكن 
لها أفق سياسي واضح على األرض تصبح 

هذه اإلجراءات قفزة في الهواء«، مضيفاً: 
»نحن بانتظار مخرجات زيارة الرئيس 

األميركي ونأمل من اإلدارة األمريكية أن 
تنفذ الوعود السابقة«.

وحول إستراتيجية الحكومة في مواجهة 
الممارسات الصهيونية اليومية، قال: 

»الرئيس محمود عباس يقود جهدا 
دوليا كبيرا من أجل فضح هذه الجرائم، 

والحكومة من جانبها وبتوجيهات من 
الرئيس تضع كل إمكاناتها البسيطة من 

أجل تعزيز صمود المواطن كهدف أساسي 
لمواجهة االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة«.
ولفت إلى أن االحتالل الصهيوني يهدف 

إلسقاط حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته 
المستقلة، موجها التحية للموظفين لصمودهم 
رغم األزمات المالية المتواصلة جراء عدة 

عوامل أبرزها: اإلجراءات الصهيونية 
واحتجاز األموال وقرصنتها، وعلى سبيل 

المثال األموال المتعلقة بضرائب الجسر 
التي يدفعها المسافرون والتي من المفترض 

أن تعود نسبة %60 منها للفلسطينيين.

حركة »حما�س« ت�ؤكد:

»ما يحدث يف �لقد�س ال يعني �لفل�ضطينيني وحدهم«
قال رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة »حماس« الفلسطينية في 
الخارج، هشام قاسم: إن المقاومة الفلسطينية ليست في محل 

اختبار؛ ألن الفعل العسكري قائم على تقدير الموقف الميداني، 
والمصلحة التي قد تتحقق من هذا الفعل، ونحن كشعب فلسطيني 

لدينا هدف واضح بتكريس تمسكنا باألرض«.
وشدد، على أن القدس عنوان الصراع، وانتماء األمة إلى 

فلسطين، وانتماء فلسطين إلى األمة، ودليل على أن معركة 
فلسطين مستمرة لم تنتِه، مبيناً أن هذه جولة من صراع مستمر، 

ومرحلة تصدى لها الشعب الفلسطيني بإمكانياته المتاحة.
وبين أن المقاومة اتخذت قرارها بناًء على دراسة للميدان 

والظروف القائمة؛ »لتكريس انتماء الشعب الفلسطيني وصموده 
على هذه األرض«.

ويرى أن حالة التضامن الفلسطينية مع المسجد األقصى في 

القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات، تعبر 
عن تمسك بالهوية، واالنتماء لألرض، ما جعل العدو الصهيوني 

يعيش حالة من القلق التي دفعت العديد من قياداته للتشكيك في 
مستقبله.

وقال »قاسم«: »قضيتنا أصبحت في غاية الوضوح، وتجاوزنا 
المرحلة التي نعاني فيها كي نشرح للناس حقيقة ما يجرى على 
أرض فلسطين والمظلومية التي يعانيها شعبنا، وإثبات عنصرية 
االحتالل؛ ألن العالم كله اليوم بات يتحدث عن نظام األبارتهايد، 

واستحق أن ينطبق عليها مواصفات نظام الفصل العنصري«.
وأشار إلى حرص حركته على التواصل مع جميع مكونات األمة 

العربية واإلسالمية، رسمياً وشعبيا، ووضعها عند مسؤولياتها، 
مؤكداً أن ما يحدث في القدس ال يعني الفلسطينيين وحدهم، بل 

يعني الجميع.
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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، 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. 
يُعد 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 لِتُْشِرَك ِبي َما لَْيَس لََك 
ِبِه ِعْلٌم َفاَل تُِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّئُُكْم ِبَما ُكْنتُْم 

َ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 بأنّه 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 

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 يعامل أصحابه، إنه يقول لسعد: 
هذا خالي. مع أنه يكبره بنيٍّف 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 

تُوفي سعد بن أبي وقاص عام 55 من الهجرة 
في العقيق على بُعد 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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بعد يومين من البحث

انت�شال جثة الغريق  
المفقود بعنابة 

تم انتشال جثة الشاب البالغ من العمر 17 سنة الذي اختفى أمس 
الجمعة بشاطئ »النصر« بمدينة عنابة بعد عمليات بحث واسعة 

عرض  البحر قام بها فريق من الغطاسين التابعين للحماية المدنية 
بالساحل العنابي حسبما علم مساء أول أمس، من خلية االتصال 

للمديرية الوالئية للحماية  المدنية .
وعثر على جثة الشاب )ل. ب( المنحدر من والية ام البواقى بين 
الصخور بساحل  مدينة عنابة ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث 

بمستشفى ابن سيناء بعنابة حسب ما أوضحه نفس المصدر.
يذكر أن فرقة الحماية المدنية قد تدخلت الجمعة المنصرم، إلسعاف 
ثالثة شبان كانوا مهددين بالغرق يبلغون من العمر 13 و 16 و18 

سنة فيما سجلت ذات الفرقة اختفاء شاب رابع كان ضمن نفس 
المجموعة من الشباب.

وقد سخرت المديرية الوالئية للحماية المدنية فريقا يضم 17 غطاسا 
للبحث على الشاب الذي كان مفقودا حسبما تمت اإلشارة إليه.

ر. ن

المهرجان ال�شينمائي الدولي يا�شمين الحمامات:

 تتويج "بحار في الجبال" للمخرج 
الجزائري البرازيلي كريم عينوز
توج الفيلم الوثائقي الطويل "بحار الجبال" للمخرج الجزائري-

البرازيلي كريم عينوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للدورة األولى 
التأسيسية للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات )11-4 

جوان 2022( بتونس، حسب ما أفاد به الموقع اإللكتروني للتظاهرة.
وتنافس "بحار الجبال" )2021(، وهو إنتاج مشترك جزائري 

برازيلي، ضمن مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة، حيث تناول فيه 
المخرج في 98 دقيقة ذكريات والدته البرازيلية ووالده الجزائري 

ورحلته لبلده األصلي الجزائر الكتشاف جذوره.
وتم خالل حفل اختتام المهرجان، ليلة السبت الفارط، توزيع جوائز 

"الشراع الذهبي" على الفائزين في مختلف مسابقات المهرجان حيث 
عادت جائزة أحسن فيلم وثائقي طويل لفيلم إيراني وجائزة أحسن فيلم 

روائي طويل لفيلمين من بلجيكا والبوسنة مناصفة بينما فاز بجائزة 
أحسن فيلم روائي قصير فيلم تركي.

وكانت الطبعة التأسيسية األولى للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين 
الحمامات بشمال شرق تونس قد عرفت مشاركة ثالثة أفالم جزائرية 

وهي"بحار الجبال" لكريم عينوز و"سيجار بالعسل" للفرانكو-
جزائرية كامير عينوز و"صوت أمي" للجزائري مراد حملة.وتم 
خالل هذا المهرجان عرض 65 فيلما من 21 بلدا، باإلضافة إلى 

برمجة العديد من الفعاليات السينمائية المرافقة.
ر.ن

الجلفة

 ترب�ص وطني للحكام 
والمدربين بجامعة زيان عا�شور 

 
في إطار النشاطات الثقافية والرياضية لجامعة 

زيان عاشور بالجلفة، قامت هذه األخيرة 
بتنظيم تربص وطني لفائدة حكام ومدربي 

الكرة الطائرة وهذه المبادرة األولى من هذا 
النوع في الجزائر، والهدف من هذا التربص 

هو تكوين نخبة جامعية من اجل االستفادة منها 
في مختلف النشاطات والمنافسات وقد شارك 
في هذا التربص حوالي 15 والية من تأطير 
خبراء وطنيين ودوليين في قوانين وتقنيات 

كرة الطائرة. ويأمل الحاضرون أن تكرر هذه 
المبادرة كل سنة مع إعطائها صبغة عربية أو 
افريقية أو حتى عالمية بداية من السنة القادمة.

عزيز عجاج

تم�س وليات و�شط وغرب الوطن 

 موجة حر
 مرتفعة اليوم وغدا  

 
أعلن الديوان الوطني لألرصاد الجوية أمس، 

في نشرية خاصة عن موجة حر شديدة قد تصل 
درجاتها الى 46 درجة، ستمس اليوم وغدا 

واليات وسط وغرب الوطن. 
وتتمثل الواليات المعنية بهذه النشرية والتي 

تم وضعها في درجة يقظة برتقالية في سيدي 
بلعباس وغليزان والشلف وعين الدفلى، حيث 

ستتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 43 
و 46 درجة، حسب ذات النشرية التي ستمتد 

مدة صالحيتها من يوم االثنين الى الثالثاء على 
األقل.

ر. ن

20 دولة اأجنبية واأزيد من 700 موؤ�س�سة منتظرة في الطبعة الـ 53

معر�ص الجزائر الدولي يفتتح اأبوابه اليوم
تنطلق، اليوم ، بق�سر المعار�س ال�شنوبر البحري بالجزائر العا�شمة، 

فعاليات الطبعة الثالثة والخم�شون  لمعر�س الجزائر الدولي، 

بم�شاركة 20 دولة اأجنبية واأزيد من 700 موؤ�س�سة.

مقررة يومي 16 و17 نوفمبر القادم

الجزائر تحت�شن الطبعة الثالثة 
للقمة الإفريقية للأمن ال�شيبراني 

�ستحت�سن الجزائر يومي 16 و 17 نوفمبر القادم الطبعة 

الثالثة للقمة الإفريقية للأمن ال�سيبراني، تحت �سعار 

"الأمن الرقمي باإفريقيا"، بح�شور اأكثر من 1000 م�سارك 
يمثلون اأزيد من 60 دولة، ح�سبما اأعلن عنه، اأم�س، 

بالجزائر العا�سمة، منظمو هذه القمة.

ف. م

أفاد مؤسس ورئيس القمة، المهدي زكرياء، خالل ندوة صحفية، أن هذا 
الحدث القاري الذي سينظم بالشراكة مع الكونفدرالية الوطنية ألرباب 

العمل المواطنين والنقابة الوطنية ألرباب العمل المواطنين في الرقمنة، 
تأتي لتؤكد "تموقع الجزائر كرائد إفريقي في األمن السيبراني"، مبرزا أن 
المشاركين في هذه الطبعة يمثلون خبراء ومختصين في األمن السيبراني 

وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وكذا  صناعيين وناشرين 
وباحثين، إلى جانب أرباب العمل.

وستكون هذه القمة -يضيف ذات المتحدث- فرصة "الكتشاف أحدث 
التطورات واالبتكارات التكنولوجية وتبادل الخبرات"، إلى جانب "مناقشة 
فرص الشراكة" و "تعزيز المبادالت داخل النظام البيئي لألمن السيبراني 
" بإفريقيا، إلى جانب مواضيع تخص "تعزيز اللوائح القانونية والتعاون 
اإلفريقي"، و"الريادة في األمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية"، 

وغيرها من المواضيع ذات صلة بموضوع القمة.
من جهته، أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل المواطنين، 
محمد سامي عقلي، أن هذا الحدث يكتسي "أهمية بالغة"، باعتبار أن 
األمن السيبراني يعد من "أهم التحديات التي تواجه المؤسسات" في 

مختلف قطاعات النشاط، مشيرا إلى أن هذه القمة ستسمح بتسليط الضوء 
على "االبتكارات الجزائرية واإلفريقية"، السيما وأن قطاع الرقمنة --كما 

قال-- يمثل "رافعة حقيقية للنمو االقتصادي والقدرة التنافسية".
بدوره، قال رئيس والنقابة الوطنية ألرباب العمل المواطنين في الرقمنة، 
سهيل قسوم، أن هذا الحدث يكتسي "أهمية بالغة"، باعتبار أن التحكم في 
األمن السيبراني يعني "حماية الممتلكات واإلنجازات والسيادة وضمان 

التطور"، كما كشف أنه "دعما" لهذا الحدث، سيتم خالل هذه القمة 
"تدشين قرية الشركات الناشئة"، بهدف الترويج للمشاريع المبتكرة لألمن 

الرقمي وتمكين المؤسسات الشبانية من تبادل المعارف مع الشركاء 
المشاركين في القمة.

حول مو�سوع “تقنيات نزع 

الكربون في ال�سناعة البترولية“

”اأوابك” تطلق جائزتها 
العلمية لعام 2022

أعلنت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
)أوابك( أمس، عن جائزتها العلمية لعام 2022 

حول موضوع “تقنيات نزع الكربون في الصناعة 
البترولية واالقتصاد الدائري للكربون”.

وقالت األمانة العامة للمنظمة في بيان لها، إن 
إطالق جائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2022 

يأتي اتساقا مع سياسة المنظمة لتشجيع الباحثين 
بتخصيص جائزتين تقديريتين كل سنتين .وأضافت 

أن قيمة الجائزة األولى تتراوح بين 22 ألفا و32 
ألف دوالر في حين تبلغ قيمة الجائزة الثانية نحو 

16 ألف دوالر.
وأوضحت أن مجال الجائزة العلمية للمنظمة يتناول 
البحث في التقنيات التي تساعد الصناعة البترولية 

بمراحلها كافة، بدءا من عمليات الحفر واإلنتاج 
مرورا بالتكرير والبتروكيماويات والتوزيع على 
خفض انبعاثات الكربون وتحقيق إنتاج خال من 
االنبعاثات، فضال عن االستفادة من تطبيق مبدأ 

االقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للحد من آثار 
اإلنبعاثات الكربونية .

وحددت المنظمة نهاية شهر ماي 2023 كآخر 
موعد الستالم األبحاث المشاركة لنيل الجائزة، 
وستمنح الجوائز ألصحاب البحوث الفائزة من 

الجنسيات العربية واألجنبية كافة، والتي يتم 
اختيارها من لجنة التحكيم العلمية المشكلة برئاسة 

األمين العام للمنظمة علي بن سبت وعضوية 
مجموعة من خبراء الصناعة البترولية من داخل 

وخارج األمانة العامة للمنظمة.
ف.م

اإحياء لليوم العالمي للرفاه

“اأوريدو” تنظم يوًما حول الرفاه في مكان العمل
نظمت”أوريدو”، أمس، نشاطا 
لفائدة عمالها تحت عنوان "يوم 

الرفاه” وهذا بمناسبة إحياء لليوم 
العالمي للرفاه، وقد وّجهت المديرة 
التنفيذية للموارد البشرية، نسرين 

كريم، كلمة للعمال، حيث قدمت لهم 
من خاللها تهانيها على التزامهم 
الالمشروط واعتزازهم باالنتماء 

إلى الشركة.
وكان هذا الحدث، الذي يُحتفل به 

في 12 جوان من كل سنة عبر 
العالم، فرصة لطبيبتي العمل لدى 

الشركة، الدكتورة لطيفة ميهوبي 
والدكتورة ليليا بن عمارة، وكذا 

الطبيبة النفسانية والمدربة في 
علوم األعصاب التطبيقية، صبرينة 

مقران، للحديث عن الرفاهية في 
الوسط المهني، وتقديم نصائح طبية 

وكذا نصائح حول الرفاهية.
كما تدخل بعض موظفو الشركة، 
ُمبرزين بشكل خاص اإلنجازات 

المحققة والمزايا التي تمنحها 
مؤسستهم لفائدة عمالها، ال سيما 

خالل فترة جائحة الكورونا..

للتذكير،فازت شركة "أوريدو" 
مؤخًرا بجائزة " أفضل مؤسسة 
مستخدمة " لعام 2022، وذلك 

تقديراً لنجاعة سياستها في 
الموارد البشرية، التي توفر بيئة 
وظروف عمل أفضل، كما تألقت

Ooredooدولًيا بافتكاكها "جائزة 
ستيفي البرونزية" في فئة "أفضل 

المؤسسات المشغلة " وذلك عرفانا 
باستراتيجيتها للموارد البشرية التي 

تبنتها خالل جائحة الكورونا.
ع.ط

عزيز. ط

وجاء هذا المعرض، الذي يتربع 
على مساحة 24 ألف و800 متر 

مربع بزيادة 41 بالمائة مقارنة بآخر 
طبعة، بعد غياب دام سنتين بسبب 

التدابير المتخذة في إطار الوقاية 
من جائحة كوفيد-19، ليفتح المجال 
للمتعاملين االقتصاديين الجزائريين 
واألجانب،على مدى 5 أيام، لتبادل 

الرؤى واألفكار والمبادرات، وخلق 
فرص لتطوير عالقات تجارية 

جديدة. ومن المرتقب أن يشارك في 
هذا المعرض الممتد من 13 إلى 

17 جوان الجاري، أزيد من 700 
مؤسسة من بينها 530 عارضا 
جزائريا )147 مؤسسة عمومية 
و383 مؤسسة خاصة(، و187 

عارض أجنبي.
وتتنمي المؤسسات الجزائرية 

المشاركة في معرض الجزائر 
الدولي إلى قطاع الصناعات 

االلكترونية والكهربائية واألجهزة 
الكهرومنزلية )42 مؤسسة( 

والصناعات الغذائية )68 مؤسسة( 
والخدمات )66 مؤسسة( والصناعات 

الكيميائية والبتروكيمياء )87 
مؤسسة( والصناعات الميكانيكية 

)68 مؤسسة( والصناعات المصنعة 
)35 مؤسسة( والصناعات التقليدية 
)100 مؤسسة( و البناء واألشغال 

العمومية )45 مؤسسة( إضافة 
إلى 19 مؤسسة أجنبية ناشطة في 

الجزائر.
وستشارك وزارة الدفاع الوطني 

ألول مرة في هذا المعرض بـ 
19 مؤسسة، تمثل وحدات اإلنتاج 
ذات الطابع االقتصادي في قطاع 

الصناعة الميكانيكية، النسيج، 
وبناء السفن. وستكون الواليات 

المتحدة األمريكية ضيفة شرف هذه 
الطبعة، ممثلة ب35 عارضا يمثلون 

قطاعات الطاقة، البناء، الزراعة، 
المواد الغذائية، الموارد المائية، 
البيئة، صناعة الطيران، التعليم. 

ويتزامن المعرض مع الذكرى الـ 
60 الستقالل الجزائر، حيث تعتزم 

وزارة المجاهدين وذوي الحقوق 
المشاركة بجناح خاص إلحياء 

الذكرى، وتنظيم ندوة تاريخية تحت 
عنوان » الرئيس كينيدي والثورة 
الجزائرية« يوم 15 جوان بقاعة 

المحاضرات »علي معاشي«.
وسيتم خالل هذه الطبعة،وألول مرة، 

تخصيص جناح لوالية تامنغست، 
حيث تقرر ابتداء من هذه السنة 

دعوة والية من واليات الوطن 
كضيفة للمعرض، بغرض إبراز 

التراث الثقافي، واإلمكانات السياحية 
واالقتصادية التي تزخر بها، كما 

ستنظم على هامش التظاهرة لقاءات 
ثنائية بين رجال األعمال، وكذلك 

محاضرات ستتطرق إلى موضوع 
الشراكة واالستثمار في الجزائر، 
ولقاءات تنظمها الوكالة الوطنية 

لترقية التجارة الخارجية والغرفة 
الوطنية للتجارة والصناعة.

وبالتزامن مع فعاليات التظاهرة، 
سيعقد لقاء يتعلق بالمفاوضات 

الجزائرية -األمريكية حول اتفاق-
اإلطار الخاص بالتجارة واالستثمار 

)تيفا( وذلك في 14 يونيو بمقر 
وزارة التجارة.

كما ستنظم الوكالة الوطنية لترقية 
التجارة الخارجية »ألجكس«، الدورة 
السادسة لصالون »إكسبور الجزائر« 
الذي يخصص للمؤسسات المصدرة 
أو التي لها إمكانيات التصدير، وذلك 

بجناح »الساورة«.ومن جهتها، 
خصصت إدارة الشركة الجزائرية 
للمعارض والتصدير »صافكس« 

مساحة للبيع الترويجي على مستوى 
جناح »البهجة«، وفضاء آخر 
مخصص للصناعات التقليدية.
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