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بين وعود ال�شلطات العمومية وواقع �شعب يعي�شه القطاع

�ل�سلطــــة �لر�بعــــة.. تحديــــات و�آفــــاق

ذّكر بالملفات الكبرى وتحدث 

عن قفزة نوعية في القطاع

بلعابد ي�سدى تعليمات 
لإنجــــاح امتحانــــي 
"�لبــــاك" و"�لبيــــام"
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ارتفاع ا�شتهالك البنزين اإلى 1,2 مليون طن خالل الثالثي الأول

قر�ر �سحب �لبنزين من �لمحطات يوفر �سنويا 500 �ألف دوالر

اإح�شاء وطني لالأرا�شي 

المخ�ش�شة للزراعات ال�شتراتيجية 

 لجان محلية لمتابعة
 مو�سم �لح�ساد لهذ� �لعام

نددوا بالظلم الذي تعر�ض له المنتخب 

الوطني ودعموا احتجاج الفاف

 �لجز�ئريـــون يحتجـــون
 �أمام مقر �لفيفـــا ويطالبون 

باإن�ســــــاف �لخ�ســــــر
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 را�شلت مديريات التربية

 لل�شروع في عملية ا�شتالم الملفات

وز�رة �لتربيـــة تقــرّر �إلغــاء 
 �حت�ســاب �لنتائــج �لمدر�سية
 في حركــة نقــل �لموظفيــن

بعدما باتت العيادات متعددة الخدمات ل تقدم للمري�ض �شيء

�ل�سحة �لجو�رية. . �أكثر �لملفات 
�أولوية بعد " �إنح�سار" �الأزمة �ل�سحية
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يبدو أن تسمية "مهنة المتاعب" ستبقى 
لصيقة بالعمل الصحفي إلى أن يرث هللا 

األرض ومن عليها، فالظروف الدقيقة 
واألزمات المتكررة التي يتخبط فيها 

القطاع، دفعت بالصحفيين إلى رفع سقف 
المطالب والتطلع إلى التفاتة حقيقية من 

السلطات إلعادة الصحافة الجزائرية إلى 
السكة الصحيحة التي حادت عنها بسبب 

تفشي الرداءة وتعاقب األزمات عليها، 
فتطمينات رئيس الجمهورية وتأكيده في 

كل مناسبة على ضمان حرية اإلعالم 
والسعي للنهوض بهذا القطاع، أدخلت 
أمال جديدا في نفوس الصحفيين الذين 

وجدوا أنفسهم مؤخرا أمام قطاع منهك، 
تكالبت عليه االزمات وعززتها الرداءة 
التي يصنعها الدخالء في تشويه حقيقي 

للمشهد اإلعالمي الذي يحتاج اليوم 
إلى نهضة حقيقية لتصحيح ما يمكن 

تصحيحه.
وفي ظل التحول الرقمي، يبقى التزام 

السلطة بضمان حرية الصحافة 
والتعبير، والعمل على توفير الظروف 
المناسبة للصحفيين، محل ترقب لدى 
عديد الصحفيين الذين يتوسمون خيرا 
في برنامج الرئيس على امل ان يفي 

بالتزاماته كاملة، ويكفل للصحفي 
حقوقه المهنية واالجتماعية كاملة غير 
منقوصة، لمساعدته على اداء رسالته 
بكل مهنية واحترافية، بعد أن عصفت 

االزمات المتتالية بالقطاع، وجففت حبر 
عديد العناوين وأوصدت ابواب بعض 
القنوات، لتحيل مئات الصحفيين على 

البطالة وتجبر آخرين على تطليق المهنة 
والعمل في قطاعات أخرى.

وفي كل مرة تحل علينا هذه المناسبة، 
يغتنم الصحفيون الفرصة لتدارك 

النقائص المسجلة ميدانيا، والتطلع لبيئة 
إعالمية أكثر مهنية واحترافية تسمح 
للصحفي بأداء مهامه بكل حرية، كما 

يجددون مطالبتهم السلطات بالوفاء 
بوعودها المتكررة، واحترام حرية 

اإلعالم، وهو المطلب الذي لن يتحقق 
إال من خالل تهدئة الجو في القطاع، 
عبر القيام بإجراءات فورية أبرزها 

تعديل القوانين بما يسمح بفتح حقيقي 
لقطاع السمعي البصري والسماح 

بإطالق قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون 
الجزائري وليس األجنبي، واإلفراج عن 

قانون اإلشهار بما يكفل التوزيع العادل 
على جميع العناوين الصحفية.

ختاما، تبقى المطالب التي يرفعها 
الصحفيون قديمة جديدة، يسعون 

من خاللها لتحسين ظروفهم المهنية 
واالجتماعية، التي يبدو أن الظروف 

الدقيقة التي يعيشونها ستدوم طويال، في 
ظل إفالس مؤسسات صحفية وعجز 
أخرى عن تسديد رواتب عمالها، إلى 
جانب  جملة التحديات والعقبات التي 

تواجه "مهنة المتاعب" رغم ثراء 
النصوص القانونية المنظمة للقطاع، 
التي جاءت مشجعة في شكلها، غير 
أن الواقع له كالم آخر، ما يستوجب 

إجراء مراجعة عميقة للنهوض بالعمل 
الصحفي.

�إميان. �س

بني وعود ال�شلطة وواقع �شعب يعي�شه القطاع

من يعيد لـ"الرابعة" �سلطتها؟
بني تغّني ال�شلطة بحرية ال�شحافة، ومطالب مهنيي القطاع بتو�شيعها، اأحيى �شحفيو اجلزائر اليوم العاملي 

حلرية التعبري، منا�شبة تاأتي يف ظرف تعي�ش فيه ال�شحافة اجلزائرية اأ�شعب اأوقاتها ب�شبب تعاقب الأزمات من 

جهة، وتف�شي الرداءة من جهة اأخرى، ما يجعل من حت�شني الظروف املهنية والجتماعية لالإعالميني اأكرث من 

�شرورة للنهو�ش بهذا القطاع احل�شا�ش والهام، خا�شة يف هذه الفرتة التي تواجه فيها بالدنا، على غرار باقي 

دول العامل، جيال جديدا من احلروب �شالحه الخبار الكاذبة، ما يتطلب اإعالما قويا ومهنيا ملحاربته.

قوجيل يتحادث مع رئي�ش اجلمعية الوطنية الكربى للجمهورية الرتكية

تلقى رئيس مجلس األمة صالح قوجيل، 
أمس، اتصاال هاتفيا من رئيس الجمعية 

الوطنية الكبرى للجمهورية التركية 
مصطفى شنطوب، تم خالله التأكيد على 

ضرورة العمل سويا للمرافعة من أجل 
ترقية مفهوم جديد "لعدم االنحياز" بما 

يتماشى والواقع الدولي الحالي.
وأوضح بيان لمجلس األمة، أن االتصال 

الذي تبادل فيه المسؤوالن التهاني 
بمناسبة عيد الفطر المبارك، "راجين 

من المولى عز وجل أن يعيده على 
األمة اإلسالمية والشعبين الشقيقين 

بموفور الصحة وواسع الهناء ووافر 
الرخاء"، كان فرصة إلبراز أهمية 

"الحوار والحلول السلمية التفاوضية 
كخيار استراتيجي وسبيل حضاري لفض 

النزاعات واحترام مبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، والعمل سويا 
بالمرافعة من أجل ترقية مفهوم جديد 

ل+عدم االنحياز+ بما يتماشى والواقع 
الدولي الحالي الذي يتغاير بسرعات غير 

مسبوقة.”
كما تم التطرق إلى العديد من المواضيع 

والقضايا ذات االهتمام المشترك على 
المستوى الجهوي اإلقليمي والدولي، 

السيما "القضية الفلسطينية منها، وحق 
الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها 

في ظل احترام المواثيق والشرعية 
الدولية ومكافحة اإلرهاب.”

وشكلت المكالمة سانحة الستعراض 
العالقات البرلمانية البينية بين مجلس 

األمة الجزائري والجمعية الوطنية 
الكبرى للجمهورية التركية وسبل 

"تطويرها والرقي بها إلى مستويات 
أفضل"، وذلك عن طريق "تكثيف 

التنسيق والتشاور وتفعيل مجموعات 
األخوة والصداقة البرلمانية وتبادل 

الوفود البرلمانية والزيارات، لمرافقة 
ودعم التعاون القائم بين البلدين في 

شتى المجاالت وعلى مختلف األصعدة 
في إطار الشراكة االستراتيجية 

التي تربطهما، مواءمة مع مساعي 
ومجهودات وتوجيهات قائدي البلدين 
السيد عبد المجيد تبون والسيد رجب 

طيب أردوغان.”
ع.ط

 رئي�س اجلمهورية يعزي 
يف وفاة املجاهد علي اأمغود

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
بتعازيه الخالصة الى عائلة المجاهد الفقيد 

علي أمغود وكل األسرة الثورية، مشيدا 
بنضاالته وإسهاماته خالل الثورة التحريرية 

المباركة.
الفقيد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 

سنة، كان ضابطا في جيش التحرير الوطني 
بالوالية الثالثة التاريخية ومناضال في الحركة 

الوطنية وعضوا بالمنظمة الخاصة. ويعد 
الراحل واحدا ممن رفعوا الراية الوطنية 
رفقة العقيد الراحل أكلي مقران المدعو 

"محند أولحاج" بسيدي فرج في 5 جويلية 
1962.

وغداة االستقالل، ساهم المرحوم في 
مسار البناء والتشييد، حيث أسندت له عدة 

مسؤوليات من بينها عضو بالمجلس الوطني 
للمنظمة الوطنية للمجاهدين، باإلضافة إلى 
مساهمته في نشاطات متعلقة بتاريخ الثورة 

التحريرية.
�إ.�س

 الرئي�س تبون يعزي 
يف وفاة الفنان حممد حزمي

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
بتعازيه لعائلة الفنان محمد حزيم الذي وافته 

المنية، اليوم األربعاء بوهران، عن عمر 
ناهز 70 سنة، إثر مرض ألزمه الفراش. 

وأعرب الرئيس تبون عن "أخلص التعازي 
و أصدق مشاعر المواساة" لعائلة الفقيد وإلى 

كل األسرة الثقافية والفنية، مشيدا بموهبة 
الفنان الذي يعد "وجها بارزا و اسما مبدعا 
ممن زرعوا االبتسامة و البهجة في برامج 

إذاعية و تلفزيونية هادفة وممتعة.”
للتذكير، كان قد تم التكفل بالمرحوم محمد 

حزيم على مستوى المستشفى العسكري 
الجهوي الجامعي "الدكتور أمير محمد 

بن عيسى" لوهران، تبعا لتعليمات رئيس 
الجمهورية. ومن المنتظر تشييع جثمان الفقيد 
إلى مثواه األخير، اليوم، بمقبرة عين البيضاء 

بوهران.
�إ.�س

 الرئي�ش تبون

 يتلقى ر�شالة من الرئي�ش الأنغويل

نحو تعزيز التعاون اجلزائري 
االأنغويل يف �ستى املجاالت

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم 

السفير األنغولي المتنقل ديكومبونا سيتا 
خوسيه الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر 

بصفته مبعوثا خاصا.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير 
لعمامرة تسلم من السفير المتنقل رسالة 

موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، من أخيه رئيس جمهورية أنغوال، 

جواو لورنسو، كما نقل إليه تحيات الرئيس 
األنغولي الخالصة ألخيه وتطلعه لمواصلة 

العمل الوثيق معه لتعزيز التعاون على 
المستويين الثنائي ومتعدد األطراف.

واستعرض الطرفان العالقات الثنائية 
المتميزة بين البلدين وكذا مستجدات األوضاع 

على الساحة القارية، السيما آفاق تعزيز 
التعاون بين الدول اإلفريقية في مواجهة 

التحديات التي تفرضها آفتا اإلرهاب 
والتطرف العنيف وكذا التغييرات غير 

الدستورية للحكومات.
وأعرب السفير المتنقل عن تقدير بالده 

للجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته منسق 

مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في 
إفريقيا، معربا عن تطلعه لدورها القيادي في 
الجهود الرامية إلضفاء ديناميكية جديدة على 

الجهود المشتركة خاصة في أفق االستحقاقات 
القارية المقبلة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتعزيز 
التعاون بين البلدين لبعث روح جديدة في 

آليات العمل اإلفريقي المشترك في هذا 
الميدان، وبالخصوص المركز اإلفريقي 

للدراسات والبحوث حول اإلرهاب ومنظمة 
الشرطة الجنائية اإلفريقية أفريبول اللتين 

تحتضنهما الجزائر.
ف.م

توافق جزائري تركي لرتقية مفهوم جديد لعدم االنحياز



وقال ذات المتحدث، على هامش نزوله ضيفا على اإلذاعة 
الوطنية، بأن النتائج االقتصادية لقرار وزارة الطاقة شهر 
جويلية سنة 2021 القاضي بسحب البنزين من المحطات 

بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث أن الجزائر لم تستورد 
أي لتر من البنزين الممتاز ما وّفر على خزينة الدولة 500 

ألف دوالر سنويا، باإلضافة إلى التقليل من تكاليف النقل 
والتخزين والصيانة لصهاريج البنزين المستعملة.

وأضاف نديل،  بأن الجزائر قادرة على تصدير المواد 
البترولية للخارج حيث تحوز على التجربة الكافية لذلك، 
مبرزا توفر الجزائر على 05 مصافي تكرير في انتظار 
دخول مصفاة حاسي مسعود حيز التنفيذ والتي ستقضي، 

حسبه، نهائيا على مشاكل التصدير وتموين السوق 
الوطنية.

وأشار، رئيس سلطة ضبط المحروقات، بأن الجزائر 
ستكون قادرة على تصدير المشتقات النفطية بعد دخول 

مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة، مؤكدا زيادة استهالك 
الوقود بمختلف أنواعه بعد عودة النشاط إلى الفعل 

االقتصادي مع استقرار الوضعية الوبائية .وأوضح رشيد 
نديل، أن استهالك البنزين ارتفع خالل الثالثي األول من 

العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 1.2مليون 
طن و2.5 مليون طن بالنسبة للمازوت و350 ألف طن 

بالنسبة للوقود، مشيرا إلى أن اإلنتاج الوطني يغطي الطلب 
وسيعرف فائضا مستقبال بمجرد دخول مصفاة حاسي 

مسعود حيز الخدمة، لتتوجه الجزائر بعد ذلك إلى تصدير 
مشتقات المواد النفطية.

وأكد رشيد نديل على وجود تنسيق شامل بين سلطة ضبط 
المحروقات ومختلف مديريات الطاقة عبر واليات الوطن 

من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى 
محطات توزيع الوقود العمومية منها أو الخاصة والتي بلغ 

عددها 2700 محطة، مع التوجه نحو تدعيم الجهة الجنوبية 
من الوطن بعدد من محطات الخدمات الخاصة .وأبرز 

نديل أهم المشاريع المسجلة في مجال الطاقة على غرار 
المشروع الكبير الذي ابرم بين شركة (Total) وشركة 

سوناطراك الى جانب مشروع تكرير الزيوت المستهلكة 
وغيرها من المشاريع.
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 بعد تدوال اخبار مغلوطة

 عرب مواقع التوا�صل االجتماعي

 منع البطاقات البنكية "باي�سريا" 
يف اجلزائر ال اأ�سا�س له من ال�سحة

نفى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد 
المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، كل ما 
يتم تداوله في اآلونة األخيرة عن منع البطاقات البنكية 

"بايسيرا.«
وقال الوزير على حسابه الشخصي على موقع التواصل 

االجتماعي فايسبوك، "وصلتني بعض الرسائل حول 
المعلومات الرائجة في وسائل التواصل اإلجتماعي المتعلقة 
بمنع البنوك اإلفتراضية، أؤكد لكم أن الحكومة لم تتخذ أي 
إجراء في هذا اإلتجاه، بالعكس هناك مجهودات كبيرة من 
أجل عصرنة القطاع البنكي و المصرفي و تسهيل تصدير 

الخدمات الرقمية.«
وأضاف، "من جانب آخر، جدير بالتنويه أن بنك الجزائر 
يشرع في مراجعة قانون النقد و الصرف إلدراج وسطاء 

الدفع اإللكتروني، و هذا بعد مشاورات واسعة قمنا بها مع 
البنك المركزي بمعية الفاعلين المهتمين بهذا المجال، في 

إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة.«
يشار إلى أن العديد من الصفحات على مواقع التواصل 
االجتماعي تداوالت أخبارا تفيد، بإقدام الوزارة المنتدبة 

المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بمنع البطاقات 
البنكية بايسيرا.

ف.م

 منا�صبة لدعم برنامج

 التنمية يف القارة االإفريقية

 املوؤمتر الدويل لوزراء املالية
 من 11 �إىل 17 ماي بدكار
 تعقد الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية 

والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة خالل الفترة الممتدة 
من 11 الى 17 ماي الجاري بالعاصمة السنغالية دكار 

لبحث كيفية الحصول على دعم لبرامج التنمية في القارة.
ويعتبر هذا المؤتمر،الذي ينظم بمبادرة من اللجنة 

االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة، تحت شعار 
"تمويل االنتعاش في إفريقيا: فتح آفاق جديدة" مناسبة 
لتعزيز المباحثات بين المشاركين األفارقة واألجانب 

لدعم برنامج التنمية في القارة.
ويعد اجتماع دكار، حسب المنظمين، أحد المنتديات 

الرئيسية للحوار وتبادل اآلراء بين وزراء المالية 
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة ومحافظي البنوك 

المركزية بشأن المسائل ذات الصلة بخطة التنمية في 
إفريقيا.

وسيناقش وزراء من القارة اإلفريقية و خبراء، على 
مدى أسبوع، مختلف التدابير الرامية إلى حشد التمويل 
من القطاع الخاص، ووضع آليات لالستفادة من حقوق 

السحب الخاصة وبناء توافق في وجهات النظر و الرؤى 
حول كيفية دعم الحكومات في تحقيق توازن في التمويل 

المحلي والخارجي من المصادر العامة والخاصة.
وتتسم الحالة الراهنة للتمويل في إفريقيا، حسب 

المنظمين، بانخفاض القدرة على حشد الموارد وارتفاع 
الدين العام واألعباء المفرطة المرتبطة بخدمة الديون 
وآجال استحقاقها وزيادة االحتياجات التمويلية الناجمة 

عن جائحة كوفيد-19، ومحدودية المساعدة المالية 
الثنائية والمتعددة األطراف المقدمة للتعافي من الجائحة.
ولتجاوز هذا النقص، تشدد اللجنة االقتصادية إلفريقيا 
على أنه يتعين على السلطات العمومية التركيز بشكل 

كبير على نوعية التمويل المحلي والخارجي.
 وسيشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الدول األعضاء 

ومنظومة األمم المتحدة بما في ذلك الوكاالت 
المتخصصة والجماعات االقتصادية اإلقليمية 

والمؤسسات األكاديمية والبحثية اإلفريقية والشركاء 
اإلنمائيين ومنظمات حكومية دولية أخرى.

وسيسبق اشغال مؤتمر الوزراء، عقد اجتماع تقني 
تحضيري للجنة الخبراء، خالل الفترة من 11 إلى 13 مايو 

الجاري، حسب اللجنة المشرفة على التنظيم.
ق. اإ

وز�رة �لفالحة تر�سل جلنة 
حتقيق يف �نتاج �لكولز�

اوفد وزير الفالحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, 
لجنة تحقيق إلى واليات شرق البالد من اجل الوقوف على 
الصعوبات التي يواجهها عديد منتجي الكولزا, حسبما افاد 

به اليوم االربعاء بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر انه "على اثر الصعوبات والنقائص 

المسجلة في ببرنامج انتاج الكولزا على مستوى واليات 
شرق البالد )المنتجون الخواص والمستثمرات النموذجية(, 
اوفد وزير الفالحة والتنمية الريفية, لجنة تحقيق الى عين 

المكان".
وأضاف بيان الوزارة ان هذه اللجنة التي وضعت تحت 
سلطة المفتشية العامة للوزارة "ستقوم بالتحقيق السريع 

في االختالالت واالخطاء التي صعبت من وضعية عديد 
المنتجين المعنيين ببرنامج الكولزا لحملة 2022-2021". 

وخلصت الوزارة في االخير الى التأكيد بان سيتم على 
ضوء نتائج لجنة التحقيق اتخاذ القرارات المناسبة.

ف. م

ف.م

ارتفاع ا�صتهالك البنزين ل 1,2 مليون طن خالل الثالثي االأول

قرار �سحب البنزين من املحطات 
يوفر �سنويا 500 �ألف دوالر

�صمح قرار وزارة الطاقة ب�صحب البنزين من املحطات منذ اأزيد من 9 اأ�صهر بتوفري اأزيد 

من 500 األف دوالر �صنويا، ح�صب ما ك�صف عنه رئي�س �صلطة �صبط املحروقات ر�صيد نديل.

توقعات باإرتفاع فائ�س النفط ل 1,9 مليون برميل يوميا 

�لنفط �جلز�ئري عند 108 دوالر للربميل
توقعت مجموعة أوبك بلوس ارتفاع فائض النفط 
إلى 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 

تصل لحوالي 600 ألف برميل يوميا، بالمقارنة مع 
البيانات السابقة، وسط تكهنات بتباطؤ نمو الطلب 

خالل هذا العام.
وتنتظر مجموعة أوبك بلوس أن يزيد الطلب 

العالمي على النفط في 2022 بمقدار 3.67 مليون 
برميل يومًيا في 2022، بانخفاض يقدر ب 480 

ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، مشددة على 
أن السوق الطاقوية تأثرت بالتوترات الجيوسياسية 
الحاصلة شرق أوروبا وبالعمليات العسكرية التي 

شرعت فيها روسيا على األراضي األوكرانية منذ 
نهاية شهر فيفري الماضي، باإلضافة إلى ارتفاع 

التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام وعودة ظهور 
متحور أوميكرون من فيروس كورونا في الصين 

وفرضها لقيود غلق على بعض المدن.
وفي سياق متصل، اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة 

لمجموعة أوبك بلوس يوم أمس األربعاء، من 
أجل دراسة أساسيات السوق التي توّجه سياسة 

إنتاج المجموعة في نهاية المطاف، وسط توقعات 
بمواصلة المجموعة لسياستها بضخ زيادات يوميا 
تقدر ب 400 ألف برميل يوميا خالل شهر جوان 

القادم.
وتعرف األسعار خالل األيام القليلة األخيرة العديد 

من التقلبات، جراء القيود الصينية المفروضة 
ببعض مدنها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، غير 

أن التوقعات تصب في خانة بقاء األسعار فوق 
100 دوالر وارتفاعها لتتجاوز 110 دوالرات 

للبرميل بمجرد تخفيف القيود.
وقفزت أسعار النفط صباح األربعاء بحدود 3 

دوالرات للخامين القياسيين، الخاصين بالبرنت 
وتكساس الوسيط، وذلك بعد وقت قصير على دعوة 
رئيسة المفوضية األوروبية دول االتحاد األوروبي 

لحظر واردات النفط الروسي، في إطار حزمة 

سادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو.
وقد ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 3 دوالرات 
ليصل سعر البرميل إلى 107,97 دوالرات، فيما 
قفزت العقود اآلجلة للنفط األميركي القياسي، خام 
غرب تكساس الوسيط، 3 دوالرات أيضا ليستقر 

سعر البرميل عند 105,41 دوالرات.
ويأتي هذا االرتفاع بعد أن ارتفعت أسعار النفط في 
بداية المعامالت اآلسيوية، اليوم األربعاء، مدفوعة 

ببيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات 
الخام والوقود األميركية، األمر الذي أثار مخاوف 

مرتبطة باإلمدادات.
وفي المقابل سجلت أسعار العقود العاجلة للنفط 

الخام الجزائري صحاري بالند انخفاضا طفيفا في 
أخر تداوالت لها بنسبة وصلت ل 1,98 بالمئة، 

لتصل ل 108,55 دوالر للبرميل الواحد، حسب 
بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.

ف.م

رئي�س املنظمة اجلزائرية حلماية امل�صتهلك يوؤكد

بع�ض �لتجار حتايلو� على نظام �ملد�ومة
قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن هناك بعض التجار قاموا بالتحايل على نظام 

المداومة خالل يومي عيد الفطر.
 أكد زبدي في تصريح إعالمي، أمس، أنه تم تسجيل قيام بعض التجار بالغش في نظام المداومة، موضحا أن التاجر 

يفتح المحل لتفادي المخالفة دون تقديم أي خدمة للزبون.وأضاف: “مثال هناك بعض تجار الخضر والفواكه أو الجزارة، 
تجده يزاول نشاطه بفتح محله لكن دون وجود تموين أو سلع للعرض”.

وأشار المتحدث، إلى أن نظرة المواطن لنظام المداومة خاطئة وتحتاج لتصحيح، مضيفا: “المستهلك عندما يرى 
المحالت مغلقة يعتقد أن المداومة غائبة، في ظنه معنى المداومة هو فتح جميع المحالت وهذا خطأ”.وتابع: “المداومة 

تتعلق بجزء من التجار وليس كل التجار، اإلشكال الوحيد يكمن في أن المواطن ال يدرك من هو المحل المداوم”.
وبخصوص األرقام التي تقول إن 6000 مخبزة قامت بتسويق 50 مليون خبزة خالل يومي العيد، أكد مصطفى زبدي، 

أن هذه األرقام خيالية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، مرجعا األمر لسببين أساسيين، أوال اعتباره أن عيد الفطر ال يشهد 
استهالكا كبيرا للعائلة الجزائرية لمادة الخبز، حيث تكتفي بتقديم “الكسكس والرشتة والشخشوخة”، عكس عيد األضحى 

الذي يكثر فيه استهالك هذه المادة. وأشار المتحدث أن هذا الرقم الخيالي هو ما تقوم المخابز بتسويقه خالل عملها بشكل 
عادي وليس ما تنتجه في نظام المداومة، كاشفا أن هيئته لم تصلها أية شكاوى بخصوص المحالت المغلقة.

ر.ن

لبحث اأو�صاع �صوق النفط العاملية واآفاق تطورها

عرقاب ي�سارك �ليوم يف �الجتماع 
الوزاري الـ28 لـ "�أوبك +"
يشارك وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب,اليوم في 

أشغال االجتماع الوزاري ال28 لدول أوبك والدول خارج 
اوبك )أوبك+(, الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي 

عن بعد, حسبما افاد به اليوم األربعاء بيان للوزارة.
و سيخصص هذا االجتماع, الذي يضم 23 دولة )13 دولة 

في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة( الموقعة على 
إعالن التعاون, لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق 

تطورها على المدى القصير, يضيف نفس المصدر.
كما سيشارك عرقاب, في نفس اليوم, في أعمال االجتماع 

ال40 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة )جي ام ام 
سي( التي تتكون من الجزائر والمملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا 
وفنزويال ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي 

روسيا وكازاخستان, وفقا للبيان.
ق. و
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عرب النظر يف االن�شغاالت املهنية االجتماعية

جمل�س اأ�ساتذة الثانويات يدعو  احلكومة 
اىل عدم جتاهل االحتقان االجتماعي

حذر  جمل�س ا�ساتذة الثانويات اجلزائرية  من  موجة االحتجاجات العمالية يف خمتلف قطاعات 

الوظيف العمومي ومن حالة التذمر من الو�سع االجتماعي و املهني احلايل بعد  فرتة احتقان جتاهلته 

احلكومات املتعاقبة ب�سبب التدهور الرهيب يف القدرة ال�سرائية و وتريته املتزايدة منذ �سنوات.

مرمي عثماين

الحدث الخميس 05 ماي
 2022 المـوافق  

لـ 04 شوال 1443 ه  

ودعا مجلس"الكال" السلطات الى عدم 
تجاهل المطالب  رفعتها و ترفعها 

النقابات بعد أن تورطت سابقاتها في  
التضييق على الحريات النقابية  و 

االستخفاف  بالعمل النقابي الجاد الذي 
تحمل عبء تأطير االنشغاالت العمالية 

بحثا عن االستقرار و التوازن في 
عالقة العمل.

وعادت  نقابة الـ"كال" في بيان لها 
الى عيد الشغل ، حيث هنأت "كل 
األساتذة والعمال بيومهم العالمي 

رغم  الصعوبات المهنية  واالجتماعية 
والتحديات الكبرى ، كما توجهت  
بالشكر و التحية لكل الموظفين و 
لمنخرطيها  الستجابتهم الواسعة 

لالضراب و السعي لتوحيد النضال  

لبناء ميزان القوة السترجاع الحقوق 
وضمان هامش الحرية نضالنا 

المشروع في اطار القوانين من اجل 
مستقبل أفضل  .واضاف "البيان" انه 

نقابة"الكال"  نقابة مطلبية تدافع عن 
مدرسة عمومية  ذات نوعية، معبرة 

عن تذمرها من الوضع الذي آلت اليه، 
في ظل غياب الرؤية الواضحة و التي 

ازدادت غموضا مع حجم المشاكل 
وتراكمها مع تعاقب الوزراء.  

وأكد " أن وضع  المدرسة اليوم 
يتطلب قرارات بيداغوجية جريئة من 

أجل اصالح حقيقي بعيدا عن سياسات 
الترقيع و الشعبوية، و هذا ال يتأتى 

اال بسياسة حكومية حقيقية  داعمة من 
أجل أهداف واضحة، كما ان غياب 

قانون خاص ينظم المسار المهني 
لألستاذ و الموظف يعكس مدى التخبط 
الذي يعيشه قطاع التربية ي—يضيف 

البيان.-
وأمام هذا دعا المجلس الوزارة بالفصل 
في هذا الموضوع و طرح مشروع هذا 
القانون أمام اللجنة المشتركة لتفادي ما 
حدث في التجربة السابقة و استصدار 
هذا القانون في القريب العاجل لضمان 
االستقرار و نوعية الخدمة  في القطاع 

–يضيف البيان- الذي نقل أن نقابة 
"كال" تدرك جيدا الوضعية االقتصادية 

والظروف التي نعيشها، كما تدرك 
بأن رفع األجور ال يعني بالضرورة 

الزيادة في القدرة الشرائية في ظل 
عدم االستقرار االقتصادي الذي تتحكم 

فيه عوامل كثيرة موضوعية و غير 
موضوعية، و هذا ما يضع المسؤولية 
على عاتق الجميع أمام هذه التحديات.

وأكدت أنها " لن تقبل بالمناورة 
المتصاص غضب العمال الذين 

يعانون من فقدان قدرتهم الشرائية 
يوما بعد يوم أمام المضاربين في 

مختلف األسواق في ظل غياب الرقابة 
و سوء التسيير، هذا من جهة  و من 

جهة أخرى غياب الحماية االجتماعية 
النوعية بسبب رداءة الخدمة العمومية 
وكذا التسويق لسياسة رفع الدعم التي 

من المنتظر أن تؤثر بشكل سلبي على 
مستحقيه و تكرس الطبقية لصالح 

اصحاب االجور المرتفعة على حساب 
الطبقة الكادحة«.

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن  انطالق 
اختبارات الفصل الثالث بداية من  يوم 15 ماي 

2022 على مستوى المؤسسات التربوية ، 
وشددت على توحيد انطالقها بكافة الواليات. 
واوضحت وزارة التربية الوطنية في نشرية 

صادرة  عنها أن اختبارات الفصل الثالث ستنطلق 
يوم 15 ماري2022  بالنسبة  للسنتين الرابعة 
متوسط والثالثة ثانوي ، على أن تنطلق بالنسبة 
لتالميذ  الخامسة وباقي السنوات يوم 22ماي 

2022.
ويأتي هذا في اطار  االجراءات المتعلقة بترتيبات 

إعادة تنظيم الفترة المتبقية من السنة الدراسية 
2022/2021  التي تم اتخاذها من قبل وزارة 

التربية  بعد استشارة واسعة مع مفتشين مركزيين 
مختصين في البيداغوجيا تحت اشراف الوزير 

الوصي على القطاع.
وسجل في هذا االطار  النشاط التربوي كمال 

نواري ، وجود  تأخر في الدروس بسبب 
الظروف الصحية التي تمر بها البالد، و قد يكون 

أقصر فصل في السنة الدراسية ، مشيرا انه 
ال يمكن استكماله بسبب رزنامة االختبارات و 

االمتحانات الرسمية المبرمجة على التوالي 15 

و 22 ماي االختبارات وتحديد تاريخ 6 جوان 
لتنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" 

و12 جوان لتنظيم امتحان شهادة البكالوريا لدورة 
2022.

وعن كيفية التعامل مع الدروس المتأخرة بالنسبة 
االمتحانات الرسمية طمان كمال نواري قائال" 

عودنا الديوان أن االسئلة تكون من الدروس التي 
أخذها التلميذ و غالبا ما تكون من الفصلين االول 

و الثاني أما بقية التالميذ المستويات االخرى 
في بداية السنة الدراسية الموالية تعطى لهم أهم 
الدروس ، أما عدد االسابيع المتأخرة ال تتجاوز 

اسبوعين يمكن استدراكهما خالل السنة الدراسية 
القادمة وتبقى نقطة صب النقاط على االرضية 

أظن انها في طريق حل هذه المشكلة و سيتم تسليم 
كشوف النقاط لألولياء في نهاية  السنة الدراسية 

مباشرة بعد االختبارات االستدراكية.
وكانت قد  اكدت وزارة التربية ان "االمور 

ستسير بصفة طبيعة وسيتم تغطية كل المقرر 
التعليمي الى غاية نهاية الدراسة في 22 ماي 
الجاري  في حالة عدم وجود توقفات أخرى, 
وبالتالي فان الفروض واالختبارات ستجرى 

استنادا الى ما تمت دراسته.«

ومع اقتراب نهاية السنة امرت وزارة التربية 
الوطنية  ، المفتشين من اجل تكثيف الزيارات 

لجميع االساتذة والسعي لتنظيم المرافقة 
البيداغوجية ال سيما المؤسسات التعليمية التي 

سجل بها تاخر  في تنفيذ المخططات والتدرجات 
االستثنائية للتعلمات في بعض االفواج التربوية.

وحثت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وجهتها 
الى مدراء المؤسسات التعليمية والمفتشين على 
اهمية التركيز على  بعض المواد خالل الفصل 

االول من السنة الدراسية 2022/2021 من 
اجل استدراك  التاخر وتدارك الحصص الضائعة 
فضال على اهمية ضمان المرافقة النفسية للتالميذ 
في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 والتكفل النفسي 
بحاالت التالميذ الذين مستهم العدوى ومساعدتهم 

على استئناف الدروس.
يجدر االشارة ان القائمين على القطاع قاموا 

بدراسة عملية لسير المنهاج التربوي ومتابعته 
أفضت الى وجود "تأخر في الدراسة على مستوى 

مؤسسات قليلة جدا ألسباب طبيعية خاصة بكل 
والية "وتم إعداد مخططات الستدراك الحصص 
الضائعة مع مراعاة الجانب النفسي لدى التلميذ.«

مرمي عثماين

 را�سلت مديريات الرتبية

 لل�سروع يف عملية ا�ستالم امللفات

وزارة الرتبية .."ر�سميا "  اإلغاء احت�ساب 
النتائج املدر�سية يف حركة نقل املوظفني

أعلنت وزارة التربية الوطنية" رسميا "عن  إلغاء احتساب 
النتائج المدرسية في حركة نقل الموظفين الوارد في 

المنشور التكميلي للمنشور اإلطار رقم : 280 الصادر في 
2006.

وراسلت وزارة التربية الوطنية ،  مديري التربية ،حول 
قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة 
التنقلية للسنة الدراسية 2023/200،  حيث قدمت قوائم 

المناصب الشاغرة للرتب التالية "مدير ثانوية ، مديرة 
متوسط ، مفتش التعليم االبتدائي "جميع التخصصات" 
مفتش التعليم المتوسط لجميع التخصصات، مقتصد ، 

مقتصد رئيسي، ناظر مفتش التوجيه واإلرشاد المدرسي 
والمهني ، مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
مستشار رئيسي للتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ، 

مستشار التغذية المدرسية، وذلك قصد توزيعها على جميع 
المؤسسات التربوية لتمكين الموظفين المعنيين من االطالع 
عليها واختيار المناصب المرغوب فيها،  ومالء استمارات 
الرغبات بكل عناية، وكذا نشرها على الموقع االلكتروني 
الخاص بكل مديرية حتى يتمكن الموظفين المشاركين في 

الحركة خارج الوالية  االطالع عليها.
وأوضحت وزارة التربية، أن قائمة المناصب الشاغرة 

تشمل ثالثة حاالت، المناصب الشاغرة فعليا، والمناصب 
المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات خالل السنة 

الدراسية 2020/2019، والمناصب التي سيحال شاغريها 
للتقاعد لتا بتاريخ 31 أوت .2022

كما أكدت الوزارة، أن الحاالت تمس الموظفين الذين هم 
في وضعية االحالة على االستيداع ، االنتداب الراغبين 
في العودة الى الميدان ، حيث يلزم منهم مالء استمارة 

رغباتهم، وال يسمح بنقل أي موظف خارج االطر القانونية 
للحركة اال بعد موافقة مديرية الموارد البشرية وكل عملية 
تتم خارج هذا اإلطار تعتبر ملغاة وال تؤخذ بعين االعتبار.
وأوضحت الوزارة، أنه بعد نشر قائمة المناصب الشاغرة 

والقابلة للشغور كل موظف قدم تنازال بعد تصريحه 
بالرغبة للمشاركة في الحركة يثبت في المنصب لمدة 

3سنوات ، موضحة بخصوص ملفات الموظفين المشاركين 
خارج الوالية، أنه  يستوجب عليهم اتخاذ التدابير التالية" 

ترسل ملفات المعنيين الى الواليات المستقبلة قبل تاريخ15 
ماي2022، على أن تلزم مديريات التربية المستقبلة طلب 

الملف المعني وموافاة وزارة التربية بنسخة من وصل 
استالم ملف الدخول  ونسخة من اإلشعار الموجه لمديرية 

التربية االصلية بنية  دراسة الملف في اطار الحركة 
التنقلية. 

يجدر االشارة الى أن طلبات الدخول الى الوالية تدرس من 
طرف اللجنة المتساوية األعضاء طبقا للفقرة الثالثة البند 

السادس من المنشور اإلطار رقم 96/09/2/08 المؤرخ 
في 1996/12/29 الخاصة بالحركة التنقلية.

واوضحت وزارة التربية انه تم الغاء من جدول مقياس 
الحركة التنقلية الثالثة المذكورة في المنشور التكميلي 

المنشور اإلطار رقم 280 المؤرخ في 2006/4/23 
المتعلق بحركة التنقل للموظفين المتضمنة النتائج المدرسية.
وأمرت وزارة التربية بموافتها بملف نتائج للرتب المعلن، 

كما امرت مدراء التربية بتوجيه  تعليمات صارمة الى 
مصالحهم ، بغية التقيد التام بكل الضوابط القانونية  

والتنظيمية المسيرة لهذه العملية الهامة والتطبيق الصارم 
للنصوص المنظمة لها، وأن يستوجب أن يتم هذا تحت 
إشراف مدراء التربية ومسؤوليتهم المباشرة ولن يقبل 

اي تقصير وقصور في هذا الشأن- وفق تحذيرات وزارة 
التربية-.

مرمي عثماين

ذكر بامللفات الكربى التي �ستكون قفزة 

نوعية يف القطاع

 بلعابد ي�سدى تعليمات 
الإجناح امتحاين "الباك" و"البيام"

ذكر امس وزير التربية الوطنية  عبد الحكيم بلعابد اطارات 
الوزارة   بالمحّطات الهامة المتبقية إلنهاء السنة الدراسية 

خاصة . وقال وزير التربية الوطنية " امس ونحن على 
مشارف االمتحانات المدرسية الوطنية )امتحاني شهادتي 

التعليم المتوسط والبكالوريا(، يجب أن يحرص الجميع 
على إنجاح هذين الموعدين الهامين، باإلضافة إلى عديد 
الملفات الكبرى والطموحة والتي ستشّكل قفزة نوعية في 

القطاع في الدخول المدرسي المقبل وهذا بتظافر مجهودات 
الجميع، على غرار تخفيف وزن المحفظة واستحداث 

شعبة بكالوريا الفنون وتخفيف المناهج وتحيين كتب الطور 
األول من مرحلة التعليم االبتدائي وتعميم طبع الكتب بتقنية 
البراي وغيرها من الملفات. وهنّأ إطارات وعّمال اإلدارة 

المركزية بمناسبة عيد الفطر المبارك للّسنة الهجرية 
1443، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، متمنيّا لهم 

نا المجهودات التي يبذلونها  موفور الصحة والنّجاح ومثمِّ
في سبيل الّرقي بالقطاع كل في مجال عمله واختصاصه.

مرمي عثماين

على ان تنطلق االمتحانات لتالميذ "البيام" و"الباك" يوم 15 ماي

 حتديد 22 ماي لتوقيف تقدمي "الدرو�س" 
وال�سروع يف تنظيم اختبارات الف�سل الثالث



بعدما باتت العيادات متعددة اخلدمات ال تقدم للمري�ض �شيء

ال�صحة اجلوارية..  اأكرث امللفات 
اأولوية بعد " اإنح�صار" الأزمة ال�صحية 

ينتظر امل�شوؤولون يف قطاع ال�شحة مع اإنح�شار اأزمة كورونا الكثري من امللفات العالقة واملرتبطة بكيفية اإيجاد احللول لتح�شني م�شتوي اخلدمات العالجية التي 

تقدم للمواطن على م�شتوي اأول الهياكل التي ت�شتقبله باعت وهي هياكل ال�شحة اجلوارية هذه االخرية ال تزال مب�شابة احللقة االأ�شعف يف قطاع ال�شحة 

وهو ما ي�شتدعي الكثري من العمل للو�شول للم�شتوي املطلوب وتقريب هياكل ال�شحة اجلوارية من املواطن وجعلها يف خدمة �شحته.

الخميس 05 ماي
 2022 المـوافق  

لـ 04 شوال 1443 ه  
الحدث

 ال�صراكة مع خمابر انتاج الأدوية
 ت�صاهم يف تطوير التكوين بكليةال�صيدلة

 أكد رئيس جامعة الجزائر 1، البروفسور 
عبد الحكيم بن تليس، أمس، أن الشراكة 

مع مخابر انتاج األدوية المتواجدة بالجزائر 
من شأنها المساهمة في تطوير التكوين 

بكلية الصيدلة.
وأوضح ذات المسؤول بمناسبة التوقيع 

على عقد شراكة بين جامعية الجزائر 1 
وكلية الصيدلة مع مخابر "جانسن", وهو 
فرع انتاج األدوية لشركة "جونسون أند 

جونسون" األمريكية, أن هذه الشراكة 
التي تندرج في إطار االتفاقيات التي 

أبرمتها الجامعة مع مخابر انتاج األدوية 
خالل األيام األخيرة, "ستساهم في تطوير 

التكوين بكلية الصيدلة ومد جسور بين 
الجامعة ومحيطها وفق توجيهات السلطات 

العمومية, السيما في مجال التكوين 
وتطوير البحث العلمي لفائدة الطلبة 

واألساتذة على حد سواء", معربا عن 
أمله في تجسيد هذه األهداف في "اآلجال 

القريبة", وهذا خدمة للصناعة الصيدالنية 
في الجزائر.

من جانبها, ثمنت المديرة العامة لمخابر 
"جانسن" بالجزائر, السيدة درية أوغليس, 

هذه الشراكة التي ستساهم --كما قالت-- 
في توسيع مجال التكوين وتحضير طلبة 

الصيدلة لولوج عالم الشغل في مجال 
الصناعة الصيدالنية.

وأشارت ذات المتحدثة الى أن هذه 
الشراكة ستساعد أيضا على تكوين الطلبة 

واطالعهم على شروط تسجيل األدوية 
التي تقوم بها الوكالة الوطنية لألدوية في 
الجزائر وعلى القوانين السارية المفعول 

في مجال إنتاج األدوية المبتكرة.
ع.ط

اإح�شاء وطني لالأرا�شي املخ�ش�شة للزراعات اال�شرتاتيجية 

تن�صيب جلان حملية ملتابعة مو�صم احل�صاد والدر�س 2022

ومع إنحصار األزمة الصحية وتنفس 
القطاع الصحي الصعداء بدأ حاليا التفكير 
في كيفية العودة للهدف األول الذي وضع 

كمسعي لتطوير القطاع الصحي في 
الجزائر وهو تقريب الصحة من المواطن 

وجعل الهياكل الصحية وفي متناول 
الجميع وهو هدف جاء ضمن مساعي بناء 

الجزائر الجديدة، ويجمع المختصون في 
قطاع الصحة أن ملف الصحة الجوارية 

حاليا يعتبر من أكثر الملفات أولوية خاصة 
مع األثار الرهيبة التي خلفها وباء كورونا 

على قطاع الصحة وتحديدا المستشفيات 
وطواقمها ومصالحها ما يجعل إعادة تنظيم 

هياكل الصحة الجوارية لتخفف الضغط 
على المستشفيات التي انهكت الكثر من 

سنتين متتاليتين امر ضروري.
هذه المشاكل تعاني منها مؤسسات الصحة 

الجوارية
وبالعودة لوضع مؤسسات الصحة 

الجوارية فان هذه االخيرة تعاني من 
مشاكل بالجملة خاصة فيما يتعلق بتلك 
المتواجدة عبر مناطق الظل فاإلشكال 
عبر هذه األخيرة ليس مقتصًرا على 
نقص جودة الرعاية الصحية أو غياب 
التجهيزات الطبية فقط ، بل في غياب 

األطباء ايضا ، وحتى انعدام هذه المرافق 
الصحية أصاًل في بعض المناطق،  في 
حين هناك مناطق بالمدن الكبرى وفي 

مقدمتها العاصمة تحتوي على عيادة 
جوارية واحدة وهو ما يجعل هده األخيرة 

تعرف ضغطا كبريا عليها على مدار 
السنة ما يؤدي حتما لتقديم خدمات صحية 

رديئة أين يشتكي المرضى القاصدين 
لهده العيادات بالعاصمة على سبيل المثال 

من غيابات األطباء وعدم وجود العديد 
من التخصصات الطبية زيادة على دلك 

يشتكي المرضي من تباعد المواعيد أيضا 
ومن غياب أجهزة االشعة و"السكانير" 
ما يجعلهم يتوجهون في نهاية المطاف 

للمستشفيات الكبيرة أو القطاع الخاص. من 

جانب اخر فان العديدة  من القرى النائية 
في مناطق الظل بالجزائر  تتوفر على 

قاعات عالج  بال طبيب ، ومراكز صحية 
كثيرة  دون تجهيزات ، فيما يتم إعالن عن 
مناصب شاغرة إال أن ال طبيب يرغب في 
االلتحاق بهذه األماكن، فبعد المسافات التي 

قد تصل إلى عشرات الكيلومترات سبًبا 
كافًيا لعزوف األطباء االلتحاق بها ،فضال 

عن  غياب حوافز حقيقية للعاملين في 
القطاع لصحي.

»سوء تسيير« لمرافق الصحة الجوارية
من جانب أخر فإن الحديث عن واقع 

العيادات الصحية الجوارية في مناطق 
الظل بالجزائر، يدفعنا للحديث   عن 

أزمة تسيير هذه المرافق الصحية، أمام 
فشل منظومة التكوين الصحي في تأطير 

الهياكل الصحية، فضال عن تغييب قيم 
العمل المهنية،  و كلها تشكل أعراض 
للقطاع الصحي و مشكلة وطنية ألهم 

القطاعات التي تتطلب إصالحات جذرية. 
ويؤكد المتابعون لواقع قطاع الصحة في 
الجزائر أن الخدمات الصحية الجوارية 
في الجزائر غير فعالة ورديئة وتفتقر  
التنسيق والى جودة نوعية الخدمات، 

المتعلقة أساسا بالمتابعات الطبية الخاصة 
باألمراض المزمنة، ومدى توفير أجهزة 

األشعة ومحاليل الكشوفات بما يغطي 
عدد المرضى المتابعين. معتبرين أن 

اغلب العيادات الجوارية تم تشييدها بناءا 
على وعود انتخابية ارتجالية ال تخضع 
للمقاييس الصحية المعتمد عليها،  األمر 

الذي أفقد وضيفتها الحيوية المتعلقة بتنفيذ 
البرامج الصحية وتغطية الصحة الجوارية 
وضمان الوقاية. إضافة إلى غياب التنسيق 

بين العيادات الجوارية والمستشفيات، 
األمر الذي افقد التسيير المثالي بين هذه 

الهياكل الحيوية، ما يستدعى ضرورة 
ادراج مؤشرات وطنية  على مستوى 
العيادات الجوارية، من خالل التسيير 

المثالي والتنسيق بين الهياكل الصحية، الى 

جانب ادراج الرقمنة بهدف تحقيق خدمات 
صحية متوازنة وفعالة.

خياطي: اأق�شام االإ�شتعجاالت يجب ان 

تكون يف كل العيادات اجلوارية 

وفي هدا الصدد ذكر رئيس الهيئة 
الوطنية لترقية وتطوير البحث مصطفى 

خياطي بمشروع وزارة الصحة التي 
سبق واعلن عنه وزير القطاع مند أزيد 

من سنة والمتعلق بتجهيز العيادات 
الجوارية بأقسام استعجاالت، لتخفيض 

الضغط على المستشفيات الكبيرة مقترحا 
ان يتم تعميم هدا المشروع على مختلف 

واليات الوطن وليس العاصمة فقط وأشار 
خياطي ان مشكل العيادات الجوارية هو 
مشكل مطروح بأغلب الواليات  معتبرا 
ان الخدمات الصحية بهده المنشآت وان 
وجدت تكون رديئة وليست في المستوى 
حيث باتت هده العيادات الجوارية هياكل 

بال روح وتفتقر الى االمكانيات المادية 
والبشرية. وأوضح البروفسور مصطفى 
خياطي انه من الضروري التوجه نحو 
اليات اخري من اجل تخفيف الضغط 

على المستشفيات كاعتماد "طبيب العائلة" 
الذي بإمكانه  تعزيز فعالية العيادات 

الجوارية، كما سيسمح التوجه نحو طبيب 
العائلة  للممارسين بان يصبحوا منسقين 
لعالج المرضى و ذلك عن طريق تقييم 
احتياجاتهم و الكشف عن مرضهم في 

مراحل مبكرة، مشيرا إلى أن أغلب 
المرضى يعزفون عن التوجه الى العيادات 
الجوارية الفتقارها للعتاد ولضعف الطاقم 

الطبي اذ نجد أن طبيب واحدا يزور 
الهيكل الصحي لمرة واحد على األقل، 

وهو أمر غير مقبول على حد قوله.وشدد 
الدكتور خياطي على ضرورة إعادة 

النظر في المنظومة الصحية وفي قانون 
الصحة 2018 الذي ينص على ادراج 

الطب المرجعي من خالل وضع سياسة 
واضحة لتفعيل هذا البرنامج الذي ما يزال 

حبرا على ورق على حد تأكيده.
غاشي لوناس: خارطة الصحة الجوارية 

الحالية غير فعالة 
من جهته قال رئيس نقابة شبه الطبيين 

غاشي لوناس أن الخارطة الصحية الحالية 
للصحة الجوارية التي وضعت أساسا 

لتحسين الخدمات الطبية لسكان مناطق 
الظل ال تخدم القطاع، مؤكدا إن التدني 
الكبير المسجل على مستوى العيادات 

العمومية التي أصبحت تفتقد ألدنى 

الخدمات الصحية وهو ما جعل الطبيين 
وشبه الطبيين داخل حلقة مفرغة يدفعون 

ضريبتها طول ايام السنة خاصة خالل 
ازمة كورونا. و أضاف لوناس أنه من 
اهم  النقاط التي  تستلزم التدخل وإعادة 
النظر  هو ضعف الذي تسجله العيادات 

المتعددة الخدمات من ناحية الطواقم 
الممرضين الطبيين و الشبه الطبيين بسبب 

عدم توفر مناصب عمل على مستواها 
ما يستوجب على مديريات الصحة حسبه 

مراجعة التوزيع الصحي لممرضين 
الطبيين والشبه الطبيب، و حتى األطباء  
على هذه المراكز الصحية  وذلك  بفتح 
مناصب شغل تتوافق مع التخصصات  

على مستوى العيادات المتعددة الخدمات 
باإلضافة إلى غياب تزويد هذه العيادات 

بمختلف االجهزة الطبية  األكثر طلبا 
على غرار أجهزة األشعة الصوتية  

وجهاز "السكانير" المتوفران فقط داخل 
المؤسسات الطبية المركزية  ما سيمكنها 

من تقديم خدمات طبية في المستوى 
خاصة اثناء المداومة الليلة التي تشهد 

حاالت مرضية مستعجلة كل هذا سيعيد 
بعث روح عيادات متعددة الخدمات 

ويخفف النقص الفادح في التغطية الصحية 
الذي يعاني منه  المواطن  بهذه المناطق 

المعزولة.

�ض.زمو�ض
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اأعلنت وزارة الفالحة والتنمية 

الريفية اأم�ض يف بيان لها عن ت�شكيل 

جلان حملية مكلفة مبتابعة وتقييم 

مو�شم احل�شاد والدر�ض .2022

ع.ط

أشار البيان الى أنه "طبقا لإلجراء 
العملياتي الخاص بحملة الحصاد والدرس 

2022، تم الشروع في تنصيب لجان 
محلية برئاسة السيدات والسادة الوالة.»

وتضم اللجان ممثلين عن القطاع أي 
مديرية الفالحة المحلية والمعاهد التقنية 

والعلمية المكلفة بالزراعات الكبرى 
وكذا الهيئات التقنية لمتابعة إنتاج البذور 
والحبوب الموجهة لالستهالك )الديوان 

الوطني المهني للحبوب وتعاونيات 
الحبوب والخضر الجافة(، حسب ذات 

المصدر.
كما أن ممثلي المزارعين المنتسبين 

لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين 
والغرف الفالحية الوالئية والمجالس 

المهنية المشتركة على مستوى كل والية 
معنيون بهذا االجراء.

وبدأت الحملة في الواليات الجنوبية ال 
سيما أدرار مع توقعات "مناسبة" لحصاد 

وجمع الحبوب بجميع أنواعها )القمح 
الصلب والقمح اللين والشعير والذرة( 

حسب الوزارة.
 من جهة أخرى، يتم االعداد لعملية 

احصاء األراضي المخصصة إلنتاج 
الزراعات االستراتيجية على المستوى 

الوطني.
وستسمح هذه العملية التي تتم بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية برعاية الوالة بتحديد 

الموقع الجغرافي وتحديد المنتجين وتقييم 
المساحات والمردود.

وحسب نفس البيان فان "الهدف المحدد 
بكل وضوح يكمن في القدرة على تزويد 
وزارة الفالحة والتنمية الريفية بمعطيات 

إحصائية دقيقة تسمح لها بتعديل 
السياسات العامة الخاصة بتطوير فروع 

المنتجات الزراعية واسعة االستهالك 
والتفكير في مقاربة جديدة تسمح بعصرنة 
القطاع وزيادة المردودية ووضع تصميم 

منطقي يقوم على اإلمكانيات الحقيقية 
التي يزخر بها البلد.»

وتعتبر هذه المعطيات بمثابة "بوادر 
لوضع مخطط جديد لتطوير القطاع من 
خالل توجيه جميع أنظمة اإلنتاج نحو 

اختيار المناطق المحتملة واتخاذ تدابير 
جديدة لتحفيز ودعم المنتجين بخصوص 

وجوب تحقيق نتائج على أساس عقود 
النجاعة" يضيف البيان. 

وأوضح المصدر ذاته أنه "عمال 
بتعليمات رئيس الجمهورية وبرنامج 

الحكومة فإن الهدف المعلن عنه 
واألساسي مرتبط بشكل وثيق 

بااللتزامات بتحقيق االنعاش االقتصادي 
لقطاع الفالحة والمشاركة المكثفة 

في الناتج الداخلي الخام والرهانات 
االستراتيجية التي يمليها تحسين األمن 

الغذائي للبلد.»
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 وهران:

ال�صروع يف التجارب التقنية للم�صعد الهوائي قريبا

يعترب من املواقع االأثرية وال�سياحية بوالية بومردا�س

 مر�صى الدجاج ... معلم تاريخي 
بحاجة لتثمني

الهوائي  للمصعد  التقنية  التجارب  في مرحلة  الشروع  يرتقب 
لمدينة وهران في مطلع شهر جويلية القادم، حسبما أفاد بذلك 

مدير النقل، طاهر حقاس.
وقال طاهر حقاس في تصريح لوأج أن نسبة تقدم أشغال إعادة 
تأهيل و إصالح المصعد الهوائي لمدينة وهران في حدود 70 
بالمائة على أن تنتهي مع أواخر جوان القادم لتنطلق مباشرة 
مرحلة التجارب التقنية مع مطلع شهر جويلية. وأضاف بأن 
هذا المشروع لن يدخل حيز الخدمة بالموازاة مع انطالق ألعاب 
البحر األبيض المتوسط المقررة من 25 جوان إلى 6 جويلية 
القادم بعاصمة الغرب الجزائري على اعتبار أنه سيكون في 
أنه ستعكف هيئة  السيد حقاس  التقنية. وقال  التجارب  مرحلة 
و  االلكتروميكانية  األجهزة  جميع  بمراقبة  الفترة  تلك  خالل 
الكوابل و العربات و غيرها للتأكد من سالمتها لتمنح شهادة 
المطابقة لدخول المصعد الهوائي حيز االستغالل، مشيرا إلى 
أن هذا المشروع سيدخل حيز الخدمة شهر سبتمبر القادم مع 
العلم أن آجال تسليم المشروع كان مبرمجا في أكتوبر المقبل. 
االنجاز و رفع  تم مراجعة مخطط  بأنه  المسئول  نفس  وذكر 
وتيرة األشغال بتخصيص فرق تقنية و رفع عدد العمال تعمل 

جميع  الوصية  الوزارة  رفعت  بعدما  ساعة   24 مدار  على 
على  المشرفة  األجنبية  للمؤسسة  المالية  و  اإلدارية  العراقيل 
إعادة  في  الخصوص،  األشغال على وجه  وتتمثل  المشروع. 
النصر  بحيي  المتواجدة  و  الثالثة  المحطات  تحديث  و  تأهيل 
)الدرب سابقا( و أعالي جبل مرجاجو و توسعتها و إعادة بناء 
التكلفة اإلجمالية  )الصنوبر سابقا(. وتقدر  محطة سي صالح 
بأكثر  نمساوية  سويسرية  لمؤسسة  أسند  الذي  المشروع  لهذا 
للنقل  العصرية  الوسيلة  هذه  وستمكن  دج.  مليار  47ر1  من 
التي يمتد طولها زهاء 1.900 متر بمجموع 36 عربة ذات 
ثمانية مقاعد من نقل زهاء 1.200 راكب في الساعة، وفق 
ذات المديرية. وستسمح إعادة تأهيل و تحديث المصعد الهوائي 
وهران  تشهده  الذي  المروري  االزدحام  بتخفيف  لوهران 
و  الزوار  تنقل  وضمان  المدينة  على  جمالية  وإضفاء صبغة 
السياح من وسط المدينة إلى أعالي جبل مرجاجو في أحسن 
الظروف والتمتع بالمناظر الجميلة وكذا تقليص االكتظاظ على 

الطريق المؤدي لذات الموقع.
س.ز/واج

 ورقلة:

خمطط اإ�صتباقي للوقاية من 
حرائق غابات النخيل

أطلقت مصالح الحماية المدنية لوالية ورقلة، عشية انطالق موسم الحصاد، 
وقبل حلول فصل الصيف، مخططا وقائيا من حرائق غابات النخيل 

والمحاصيل الزراعية، سطرته ذات المصالح وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع 
مصالح الفالحة والغابات والبلديات.

وكشف المكلف باإلعالم لدى مديرية الحماية المدنية محي الدين ميموني 
أن المديرية الوالئية، نظمت عدة خرجات ميدانية رفقة مصالح الفالحة 

ومحافظة الغابات للمحيطات الفالحية عبر بلديات الوالية ورقلة، من أجل 
تعيين النقاط السوداء إلزالتها، مثل ضيق المسالك ونزع الحواجز والردم 

من الممرات، تنظيف الخنادق وتعيين نقاط المياه وتعيين الخطوط الكهربائية 
فوق المحيط الغابي وتحرير قائمة اسمية تحتوي على رقم واسم مسير البئر 
ومّست هذه الحملة الفالحين والمزارعين ببلدية حاسي بن عبد هللا لتحسيسهم 

وتوعيتهم بضرورة احترام اإلجراءات الوقائية والتقيد بها كاملة، من أجل 
تفادي اندالع الحريق، مع توضيح ما يجب القيام به أثناء وبعد االنتهاء من 

عملية الحصاد، وكذا كيفية التدخل عند بداية انطالق الحريق في المحاصيل 
الزراعية بالوسائل المتوفرة، مثل المطفآت وغيرها وخاصة آلة الرش 

وكذلك المضخات المائية والوقت الذي يكون فيه اتصال من مصالح المدنية 
ومن بين التوصيات التي قدمت للفالحين، أخذ الحيطة والحذر عند إشعال 

بقايا الحشائش والتأكد من إخمادها قبل مغادرة المكان وعدم حرق األعشاب 
في أيام الرياح وفصل الحواجز المنجزة بالجريد بمواد غير قابلة االشتعال، 

والسهر على نظافة الغابات من الحشائش اليابسة وجريد النخيل الذي 
يساعد في انتشار الحريق وفتح ممرات ومسالك لمرور شاحنات النجدة 

وتسهيل عمليات تدخل رجال الحماية المدنية وإبالغ الحماية المدنية فور 
اشتعال الحريق وطلب النجدة، باإلضافة إلى توفير الحراسة واليقظة من 
طرف أصحاب النخيل والمواطنين وتغيير األسالك الكهربائية المتوسطة 

والعالية الضغط التي تمر وسط غابات النخيل مع توفير إحصاء لنقاط المياه 
الطبيعية واالصطناعية هذا وذكر المتحدث أن 3727 نخلة مثمرة أتلفت 

العام الماضي في والية ورقلة، بسبب حرائق الغابات التي فاق عددها 340 
حريق، مشيرا إلى أنه ورغم التراجع المحسوس في عدد الحرائق بفضل 

العتاد الجديد والخاص بإطفاء حرائق النخيل، إال أن يقظة الفالحين ووعيهم 
بأهمية توفير كل وسائل الوقاية من الحرائق داخل غابات النخيل ضروري.  
ق.م

 
العا�سمة:

اإحباط حماولت لإغراق 
الأ�صواق بلحوم فا�صدة

ضبطت مصالح التجارة لوالية الجزائر بمعية أعوان األمن على مستوى 
عدد من بلديات  العاصمة، كميات معتبرة من اللحوم غير صالحة 

لالستهالك البشري، منها قنطاران من اللحوم الحمراء والبيضاء ببئر توتة، 
و505 كلغ من األسماك بمسمكة القصبة. 

تواصلت عمليات تدّخل أعوان الرقابة وقمع الغش، التابعين لمختلف 
المفتشيات اإلقليمية لمديرية التجارة وترقية الصادرات لوالية الجزائر، 
بمعية أعوان مصالح األمن والدرك الوطنيين، ومصالح مكاتب النظافة 

التابعة للبلديات، لمعاينة ومراقبة النشاطات والممارسات التجارية، بهدف 
الوقوف على مدى احترام التجار معايير النظافة والنظافة الصحية، ومدى 

مطابقة المواد الغذائية المعروضة للبيع، للمعايير المعمول بها في هذا 
الجانب، خاصة ما يخص المواد سريعة التلف، على غرار اللحوم بأنواعها،  

ومشتقات الحليب. وحسب المعطيات الخاصة بالمعاينات الميدانية المنجزة 
على مستوى مختلف الدوائر اإلدارية، يتم، يوميا، الوقوف على عدد من 

التجاوزات التي من شأنها المساس بصحة المستهلك وقد تودي بحياته في 
حال استهالكه لها، على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء. وتم في ذلك 

اللجوء إلى حجز وإتالف كميات معتبرة من مختلف المواد االستهالكية، 
منها ما هو غير صالح لالستهالك البشري، ومنها ما هو فاسد، ومنها ما 
هو منتهي الصالحية. وفي تدّخل ألعوان المفتشية اإلقليمية للتجارة ببئر 

توتة، في إطار عملية رقابة مع مصالح بلدية بئر توتة، تم ضبط قنطارين 
من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة، وكميات معتبرة من مادة المرقاز 

“النقانق”، وأحشاء وشحوم  وبقايا دجاج مجمدة غير سالحة لالستهالك.    
وفي إطار نفس النشاط، قام أعوان المفتشية اإلقليمية لباب الوادي رفقة 

أعوان من األمن الوطني، بخرجة ميدانية على مستوى مسمكة القصبة، تم 
فيها سحب وإتالف كميات معتبرة من األسماك غير الصالحة لالستهالك 
البشري، منها حوالي 456 كلغ من سمك السيبيا، و49 كلغ من الجمبري 

المجمد. كما تم سحب وإتالف 51 لترا من عصير الليمون مجهول 
المصدر، فيما حجزت وأتلفت الفرقة المشتركة المذكورة على مستوى بلدية 

باب الوادي، حوالي 7 كلغ من اللحم المفروم، و18 كلغ من لحم الديك 
الرومي، و202 كلغ من لحم الدجاج غير صالح لالستهالك. ومن جهتها، 
ضبطت المفتشية اإلقليمية للتجارة بالحراش، وأتلفت 280 كلغ من اللحوم 

والدجاج غير الصالحة لالستهالك البشري بسوق برنيس ببلدية باش جراج. 
وفي إطار التدخل المشترك ألعوان المفتشية اإلقليمية للتجارة درارية، مع 

مكتب النظافة لبلدية الدويرة، بُرمجت خرجات ميدانية على مستوى وحدات 
إنتاج الحليب ومشتقاته، تم على إثرها اكتشاف ملبنة تنشط بطريقة غير 

شرعية. وبموجب ذلك ُحجزت وأُتلفت مواد متنوعة من مشتقات الحليب، 
منها 7730 لتر من اللبن بقيمة مالية  تقارب 700 ألف دينار، و240 كلغ 
من المارغرين، و40 كلغ من الزبدة، و900 كلغ من بودرة الحليب، و27 

كغ من محلول الرايب. كما تم على مستوى مجبنة، إتالف 500 كلغ من 
خليط الجبن مجهول الهوية والمصدر، موضوع في دالء غير غذائية.

ق.م

وبهذا المكان الذي يتوسط مدينة 
سنة  بدأت  البحري،  زموري 
هذا  مكنونات  و  معالم   1985
للعيان  تدريجيا  تظهر  الموقع 
سنة  إكتشافه  إعالن  غاية  إلى 
2006 و بعد سنة من ذلك تم، 
الفنية  الثقافية و  بمعية الجمعية 
الموقع  تصنيف   ،" "السواقي 
اإلضافي  الجرد  قائمة  في 
وما  للوالية.  األثرية  للمعالم 
يزال هذا الموقع يحتفظ بالكثير 
األثرية  المعالم  و  الشواهد  من 
من  بدء  الحضارات  متعددة 
ممثلة  التاريخ  قبل  ما  حضارة 
في صناعات حجرية بدائية إلى 
الفترة  بعدها  البربرية و  الفترة 
البونيقية ثم الفترة الرومانية إلى 
ذكره  حيث  اإلسالمية،  الفترة 
و  الرحالة  العديد من  )الموقع( 
العلماء في كتاباتهم على غرار 
"العبر"  كتابه  في  خلدون  إبن 
في  الجياللي  الرحمن  عبد  و 
كتاب " تاريخ الجزائر العام" . 
ويشير األثريون في المجال من 
بينهم رابح بلعباس، المهتم بأثار 
معطيات  توفر  إلى  المنطقة، 
بأكملها  قرية  وجود  إلى  تشير 
اإلسالمية،  الفترة  إلى  تعود 
في  وطنيا  نوعها  من  الوحيدة 
هذه الفترة، تتربع على مساحة 
هكتارات  السبع  على  تزيد 
بقايا  من  العديد  على  وتحتوي 
هذا  وكان  البنايات.  و  األثار 
على  يحتوي  الذي  الموقع، 
لمختلف  أثرية  جوفية  طبقات 
من  للمنطقة  الحضارية  الحقب 
 ( اإلسالمية  العصور  أهمها 
الفترة الممتدة ما بين القرن الـ4 
والقرن  ميالدي(   10( هجري 
)12ميالدي(،  هجري  الـ6 
 2019 و   2017 بين  استفاد 
من أشغال "ريادة و استكشاف 
معهد  طلبة  بها  قام  أثري" 
 2 الجزائر  بجامعة  اآلثار 
من  باحثين  و  أساتذة  بمشاركة 
وتعد  التخصصات.  مختلف 

اإلستكشاف  و  "الريادة  عملية 
من  الثانية  هذه  األثري" 
نوعها، حيث استفاد الموقع من 
شهر  األغوار  سبر  حفريات 
نتائج  حققت   2007 مارس 
يكتنزه  ما  أكدت  هامة  علمية 
على  شجعت  باطنية  أثار  من 
الموقع رسميا. وعلى  تصنيف 
التحريات  أثبتت  ذلك،  إثر 
التاريخية  المراجع  و  الميدانية 
موقعا  يتضمن  الفضاء  هذا  أن 
 " الشهيرة  التاريخية  للمدينة 
مرسى الدجاج " التي اشتهرت 
اإلسالمية و عرفت  الفترة  في 
و  "روسوبيكاري"  باسم  قديما 
هي من أشهر مدن موريطانيا 
أنقاض  على  بنيت  القيصرية، 
الذي شيده  مرفأ روسوبيكاري 
القرن  خالل  القرطاجيون 
وحسب  الميالد.  قبل  السادس 
هذه  تعرضت  فقد  المؤرخين، 
القرية سنة 1225 بعد الميالد 
"يحي  بقيادة  عسكري  لهجوم 
بن أبي غانية الميورقي" الذي 
ثار على الموحدين فهدم مدن و 
حصون هذه الدولة الموحدية و 
لم يتم تعميرها بعد هذا الخراب 
مما أدى إلى تحولها إلى أطالل 
كستها الرمال لقرون من الزمن 
و لم يتم اكتشاف مكانها إال في 

سنة 2006 .

قب  تر  •  
وتثمين  حماية  بداية  بشغف 

الموقع األثري
المعلم  هذا  ألهمية  وبالنظر 
القيمة  ذي  الكبير  التاريخي 
و  بالتثمين  الجديرة  السياحية 
أهميته  عن  فضال  التعريف 
التي  األثرية  و  الحضارية 
والحفاظ،  الحماية  تستدعي 
زموري  بلدية  ساكنة  تترقب 
جمعيات  خالل  من  الساحلية 
المهتمة  المدني  المجتمع 
بداية  كبير  بشغف  بالتراث، 
الموقع  هذا  تثمين  و  حماية 
نوعه  من  الفريد  األثري 
السيد  خيرا  واستبشر  وطنيا. 
بأثار  مهتم  رابح،  بلعباس 
جمعية  رئيس  و  المنطقة 
لوأج  تصريح  في  السواقي، 
دخول  الثرات،  شهر  بمناسبة 
التقني  المخطط  التنفيذ  حيز 
الموقع  استصالح  و  لحماية 
لتثمين  المجال  سيفتح  الذي 
لفته  مع  المكتشفات،  هذه 
توفير  ضرورة  إلى  االنتباه 
الضرورية  المالية  االعتمادات 
إلى  أكتشف  ما  حماية  ألجل 
استكشافات  وتحقيق  اآلن  حد 
أخرى. ودعا جمعيات المجتمع 
و  السلطات  و  المهتمة  المدني 
ضرورة  إلى  الثقافية  الهيئات 

لفائدة  المجهودات  مواصلة 
الزمن  مسابقة  و  الموقع  هذا 
كنوز  من  تبقى  ما  الستخراج 
إلى مؤشرات  باالستناد  بباطنه 
االستكشاف التي جرت إلى حد 
اليوم و أبانت عن نتائج مبهرة 
فاقت كل التوقعات. كما أوصى 
إنجاز  في  التفكير  بضرورة 
متحف خاص من أجل عرض 
و  التحف  حماية  و  وتخزين 
إلى  تحويله  و  المكتشفة  األثار 
فقد  لإلشارة،  سياحية.  وجهة 
الماضي،  مارس  شهر  دخل، 
التقني  المخطط  التنفيذ  حيز 
الموقع  واستصالح  لحماية 
الدجاج"  "مرسى  األثري 
التابعة  المحمية  المناطق  و 
بزموري البحري، بعد مصادقة 
عليه  الوالئي  الشعبي  المجلس 
في  وجاء  النهائية.  في صيغته 
المجلس  أمام  المخطط  عرض 
الشعبي الوالئي، أن هذا الموقع 
األثري يتربع على مساحة زهاء 
7 هكتارات و استفاد من عملية 
تسييج ال زالت جارية إلى اليوم 
اإلتالف  من  حمايته  أجل  من 
األثرية.  محتوياته  سرقة  و 
المخطط  هذا  إعداد  وتطلب 
مراحل  ثالث  إنجاز  النهائي 
التشخيص  في  تتمثل  أساسية 
من  و  اإلستعجالية  والتدابير 
تحديد  تتضمنه  ما  أهم  بين 
وتقييمه  التراثية  المقومات 
الديمغرافية  التأثيرات  وتحديد 
تنظيم  ووضع  واالجتماعية 
األثري.  بالموقع  خاص 
وتتضمن المرحلة الثانية إنجاز 
كل من المخطط الطوبوغرافي 
مخطط  ووضع  األثري  و 
للتنمية العمرانية و تحديد محيط 
مخطط الحماية ومحيط مخطط 
فيما  المختلفة،  األراضي  شغل 
تشمل المرحلة الثالثة  الصيغة 

النهائية للمخطط.

 يقع مر�سى �لدجاج على بعد 15 كلم �سرقا عن مقر �لوالية بومرد��س وعلى �أمتار قليلة من �ساحل 

بحر مدينة زموري �سماال، وهو معلم �أثري و تاريخي من طر�ز كبري و فريد، ��ستهر عرب �الأزمنة 

�ملتعاقبة ويف �حلكايات �ل�سعبية �لتي تغنت به نظر� الأهميته.
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مجتمع

تنظيف الب�شرة في البيت 

   يعد المورفين مادة يتم استخالصها 
كمادة  قديماً  و  الخشخاش  نبات  من 
للعديد  فعال  وكعالج  لآلالم  مسكنة 
الربو،  مثل  المختلفة،  األمراض  من 
بعد  ثم  القلب،  وأمراض  والسرطان 
ذلك أصبح من أولي أنواع المخدرات 

التي تؤدي إلى اإلدمان.
مادة  أنه  على  قديماً  الموفين  عرف   
مسكنة وعالج فعال لعالج الكثير من 
إنتشر وأصبح  المختلفة، ثم  األمراض 
في  واسع  ومجال  كبيرة  شعبية  له 
اإلستخدام، بالرغم من الفوائد العدة من 

الناحية الطبية إلستخدامه، إال أن هناك 
التي  الجانبية  األعراض  من  العديد 

تظهر مع اإلفراط في إستخدامه
هو من األفيونات التي يتم إستخالصها 
دور  لها  التي  و  الخشخاش  نبات  من 
اآلالم  تسكين  في  كبيرة  وفعالية 
المختلفة التي يتعرض لها الجسم، مثل 
آالم الجهاز العصبي وغيره من اآلالم 
عالج  في  يُستخدم  كان  كما  األخري، 
أمراض  مثل  األمراض  من  العديد 

القلب والربو والسرطان.
إشتهر مؤخًرا على أنه من أقوي المواد 

التي  المخدرة 
التحذير  يتم  والتي  اإلدمان  إلي  تؤدي 

من اإلفراط في تناوله. 
جرعات  من  المفرط  التناول  يؤدي 
تفعله  لما  نظًرا  الموت،  إلي  األفيون 
وتأثيرها  الدماغ  في  األفيونية  المواد 
على تنظيم عملية التنفس، هناك بعض 
متعاطي  على  تظهر  التي  العالمات 

الجرعة القاتلة من األفيون وهي:
هبوط الجهاز التنفسي.

فقدان الوعي.
الخطورة،  الشديدة  األشياء  من  يُعد 

حيث يؤثر على أعضاء الجسم المختلفة 
األفيون  إدمان  سلبياً، يحدث  تأثيراً 
نتيجة لزيادة الجرعات التي يتم تناوله 

منه لغرض العالج، وهذا بدوره يؤدي 
إلي إدمانه والرغبة الشديدة في تناوله.

  حياة م�صباحي

الطب  في  أخصائية  شددت 
النفسي لألطفال, عضو في 
لمساعدة  الشروق  جمعية 
بالتوحد  المصابين  األطفال 
على  الدفلى,  عين  في 
جهود  تضافر  ضرورة 
أجل  من  مختصين  عدة 
للطفل  رعاية جيدة و فعالة 

المصاب بالتوحد.
شهرزاد  الطبيبة  وأكدت   
لوكالة  تصريح  في  حاجي, 
أن  الجزائرية,  األنباء 
لألطفال  الفعالة  الرعاية 
المصابين بالتوحد تقتضي أن تكون متعددة التخصصات وتشمل في نفس الوقت طبيب 

أطفال و طبيبا نفسانيا لألطفال وأخصائيا نفسيا وأخصائيا في االرتوفونيا ومعلما.
ولكنه  للكلمة  التقليدي  بالمعنى  مريض  شخص  ليس  بالتوحد  المصاب  أن  وسجلت 
"مختلف" عن اآلخرين فقط, داعية األولياء الى االهتمام و االنتباه الى تنمية أطفالهم 
واستشارة أخصائيين في حالة مالحظتهم لسلوك غير عادي أو لمشاكل في الكالم, الن 

تشخيص االعاقة مبكرا سيغير الكثير في حياة المصاب.
المصاب  الطفل  يجنب  الثالثة  سن  قبل  والتشخيص  "الفحص  أن  على  التأكيد  وجددت 
بالتوحد االصابة بالتخلف العقلي", قبل أن تشير إلى أن ذلك سيسمح للطفل بالتعلم بشكل 
أفضل واالندماج بشكل أحسن في المجتمع في مرحلة البلوغ. وشددت االخصائية التي 
سبق لها أن مارست في مستشفى الطب النفسي دريد حسين )الجزائر العاصمة(, على 
دور الوالدين في الكشف عن المرض وحثتهما على التحلي بالصبر واإلرادة والشجاعة 

للقيام بمهمتهما تجاه أطفالهم المصابين بالتوحد.
تأسست جمعية الشروق لمساعدة األطفال المصابين بالتوحد في عين الدفلى منذ سبع 
سنوات و هي تعمل على التخفيف من معاناة هذه الفئة وتقترح المساعدة لألولياء المكلفين 
برعاية المصابين بهذا االضطراب, و لكنها تجد صعوبة في تحقيق أهدافها بالشكل الجيد 

نظرا لنقص المهنيين و الهياكل التي من شأنها التكفل الفعال بهذه الفئة من المرضى.
و تعتني جمعية الشروق حاليا بحوالي 75 طفال مصابا بالتوحد, وهذا التكفل كان من 
الممكن أن "يتضاعف ثالث مرات" لو كانت الوسائل من حيث الهياكل و المختصين 
متوفرة, وفقا لمصطفى زيتوني, رئيس هذه الجمعية المتكونة من أخصائيين متطوعين.
وتأسف زيتوني لنقص الموارد من حيث الهياكل والرعاية و هو الوضع الذي أجبر 120 
المصابين  إلى مركز األطفال  بالتوحد على إحضار هؤالء  أولياء أطفال مصابين  من 
بالتوحد مرة واحدة فقط في األسبوع و ال يقضون في المركز سوى أربع ساعات, مسجال 

أن هذا ال يسمح برعاية فعالة ألبنائهم.
وللتخفيف من الصعوبات التي يواجهها األطفال المصابون بالتوحد, شدد على ضرورة 
الوالية(  )غرب  بالعطاف  الموجود  المركز  سيما  ال  الحالي,  للمركز  مالحق  إنشاء 
وخميس مليانة )شرق الوالية(, مسجال أن مراسلة وجهت الى والي عين الدفلى من قبل 
العطاف, يحثونه على تحسين وسائل  بالتوحد مقيمين في  أولياء ألطفال مصابين   40

رعاية أبنائهم.
"ضرورة  على  بالتوحد,  مصابين  لطفلين  أب  شخصيا  هو  الذي  األخصائي  وأصر 
إجراء التشخيص المبكر الضطرابات التوحد منذ سن الثانية لمحاولة السيطرة على هذا 
الحالي  المركز  إلى تعزيز  الحاجة  تأتي  للغاية" ومن ذلك  الخطير  العقلي  االضطراب 
الذي تم إنشاؤه على مستوى عاصمة الوالية, بمالحق, على وجه الخصوص بالعاطف 
وخميس مليانة.و تواجه الجمعية من جهة أخرى مشكال اجتماعيا يتمثل في الذهنيات التي 

غالبا ما تعتبر اضطراب التوحد "من الطابوهات".
وتأسف زيتوني لكون "األفكار المسبقة ونظرة المجتمع للمصابين بالتوحد, جعلت العديد 
أطفالها  إصابة  حيال  الصمت  التزام  تفضل  الريفية,  المناطق  في  األسر, وخاصة  من 
الذين يقعون ضحايا لهذا التفكير" , مشيرا إلى أن هذا الوضع "يجعل من الصعب إجراء 

إحصاء دقيق لعدد المصابين بالتوحد بالوالية" وبالتالي .

ن�سائح ال�ستعادة النظام 

الغذائي الطبيعي بعد رم�سان

�شحتك 

ما بعد 

رم�ضان

أمــــــــــــــومة و طفــولة 

هو�س

رشاقة 
وجمال

التوحد: الرعاية الجيدة 

تقت�سي تدخل عدة تخ�س�سات

 هو�س تناول املورفني

ينتظر الصائمون بفارغ الصبر، حلول عيد الفطر الذي يختم شهر رمضان المبارك شهر الصيام والعبادات والطاعات.
وخالل الشهر الفضيل، تتغير العادات الغذائية المتبعة يومياً بحيث تقتصر الوجبات على وجبتين فقط هي وجبة االفطار ووجبة السحور. ما 
يجعل الصائم إما يقبل على تناول الطعام بكميات كبيرة خالل هاتين الوجبتين وما بينهما، وإما يتناول النذر القليل من الطعام بسبب تأثير 

الصيام واالنقطاع عن االكل والشرب لساعات طويلة عليه.
كما أن مواقيت االكل تختلف بشكل كبير خالل الشهر الفضيل، ما يجعل العودة للنظام الغذائي االعتيادي صعبة بعض الشيء بعد انقضاء 

شهر الصيام.
وعليه، أكدت استشارية طبية من مركز إمبلاير كوليدج لندن للسكري في أبوظبي على أهمية التزام الصائمين وخاصة مرضى السكري، بنظام 

محدد يسمح لهم بالعودة تدريجياً وبطريقة منضبطة إلى روتينهم الغذائي االعتيادي بمجرد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الدكتورة فرحانة بن لوتاه، استشارية الطب الباطني في مركز إمبلاير كوليدج لندن للسكري، أن العودة إلى النظام الغذائي االعتيادي 
بعد شهر رمضان قد تشكل صدمة للجسم في حال لم تتم بشكل تدريجي ومنّظم، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سيئة إذا لم يتم 

التعامل مع هذه المسألة على النحو الصحيح.
مشيرة إلى أن الصيام يؤدي إلى تغيرات عديدة في الجسم؛ على سبيل المثال، ينخفض إنتاج اإلنزيم الهضمي، وقد تتراجع الطبقة الواقية لجدار 

المعدة بشكل مؤقت، مما قد يؤثر على وظائف المعدة عندما تصبح ممتلئة ومثقلة بالطعام.
وشددت الدكتورة بن لوتاه على أن جسم اإلنسان يحتاج إلى فترة زمنية معينة إلعادة التكيف تدريجياً مع عملية الهضم واأليض )التمثيل 
الغذائي( الطبيعية. معتبرة أن اإلفراط في تناول الطعام بعد رمضان يرهق الجهاز الهضمي، وبالتالي يزداد خطر التعرض ألنواع من آالم 

المعدة مثل تقلصات المعدة وحرقة المعدة والغثيان.
ولتجنب مثل هذه النتائج، من األفضل أن نبدأ بعد انتهاء الشهر الفضيل بوجبات صغيرة ومضغ األطعمة ببطء لتحفيز عملية الهضم السليم. 

موصيًة باتباع قاعدة 20/80: أي تناول الطعام ببطء حتى الشعور بالشبع بنسبة 80٪ فقط.
فمن خالل تناول الطعام ببطء، فإنك تسمح للدماغ بمعرفة وتسجيل الطعام الذي يدخل إلى المعدة مما يؤدي بدوره إلى زيادة مستويات الشبع 

ويمنع اإلفراط في تناول الطعام.
ونّوهت الدكتورة إلى أهمية أن يحتوي النظام الغذائي للفرد بعد شهر رمضان على األطعمة أو المكمالت الغذائية التي تحسن عملية الهضم، 

مثل البروبيوتيك والبريبايوتكس إضافة إلى الزبادي العادي وذلك للمساعدة في تجديد البكتيريا الجيدة في األمعاء.
وأخيراً أوصت الدكتورة بن لوتاه األشخاص الذين يخططون لصيام لمدة ستة أيام من شوال بعد العيد، بمواصلة اتباع نصائح النظام الغذائي 

الصحي التي طبقوها خالل شهر رمضان.

إليكي طريقة  تنظيف البشرة العميق بحسب نصائح موقع glowpink المعني 
بجمال المرأة : 

  1- قومي اوال بغسل وجهك جيدا بالغسول المناسب لبشرتك 
  2- حضري سكراب طبيعي للبشرة ، ومن أسهل وصفات التقشير المتوفرة 

في أي منزل هي ملعقتن سكر بني مع ملعقتين عسل ابيض ، أو ملعقة قهوة مع 
ملعقة عسل او زيت زيتون 

  3- اخلطي مكونات السكراب ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة لمدة 
عشر دقائق، لتقشير البشرة يساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت ويمنح 

بشرتك نضارة وصفاء.
 4-بعد فرك البشرة بالسكراب، اتركي الخليط خمس دقائق على وجهك ثم 

اغسليه جيدا. 
  5- الخطوة التي تلي التقشير هي حمام البخار، لكن ال يفضل إجراء هذه 

الخطوة اال مرة بالشهر ألن تعرض البشرة للبخار باستمرار يفتح المسام، لذا 
يفضل أن يتم مرة فقط بالشهر.

  6- عرضي بشرتك للبخار لمدة ربع ساعة، حيث يتم فتح مسام البشرة وهنا 
يجب استغالل هذه الخطوة لوضع ماسك طبيعي صحي يزيد نضارة بشرتك 

  7- حضري ماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتك ، مثال يمكنك خلط ملعقة حليب 

مجفف مع ملعقة ترمس مطحون وملعقتين ماء ورد ، فهذه الوصفة تعمل على 
تفتيح البشرة وتبييض الوجه بشكل فعال كما أنها مناسبة لجميع أنواع.  
 8- ضعي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بماء فاتر. 

  9- بعد االنتهاء من روتين تنظيف البشرة، قومي بخطوة الترطيب باستخدام 
ماء الورد او جل الصبار أو نوع كريم مناسب لبشرتك. 

10- التونر خطوة مهمة للبشرة بكل أنواعها، احرصي على استخدام نوع 
مناسب لبشرتك بشكل يومي، او يمكنك صنعه في البيت بمكونات طبيعية .



لكل  واحد  بعنوان  المهمة  ستكون   
اإلنجليزي  يونايتد  هام  وست  من 
نهائي  لبلوغ  اإلسكتلندي  ورينجرز 
قلب  اليوم،  األوروبي  الدوري 
الطاولة على أينتراخت فرانكفورت 
واليبزيغ األلمانيين توالياً في إياب 

نصف النهائي، بعدما تفوقا ذهاباً.
وأينتراخت  اليبزيغ  ويسعى 
الخيبة  محو  إلى  فرانكفورت 
األلمانية في دوري أبطال أوروبا، 
أمام  ميونيخ  بايرن  إقصاء  مع 
نهائي  ربع  في  اإلسباني  فياريال 

المسابقة.
ويمتلك أينتراخت فرانكفورت زمام 
هام،  وست  استضافة  قبل  المبادرة 
 1-2 ذهاباً  عليه  فاز  أن  سبق  إذ 
لندن  في  النهائي  نصف  ذهاب  في 
أنسغار  بهدفي  الماضي  األسبوع 
كامادا،  دايتشي  والياباني  كناوف 
وبالتالي، باتت آماله ف أكبر بحجز 
له  أوروبي  نهائي  أول  إلى  بطاقة 
بوروسيا  مواطنه  على  فوزه  منذ 
كأس  بلقب  والظفر  مونشنغالدباخ 
االتحاد األوروبي في العام 1980.
وست  فريق  طريقه  في  ويقف 
هام، وهدفه أيضاً بلوغ أول نهائي 
أوروبي له منذ 46 عاماً حين خسر 

كأس  في  البلجيكي  أندرلخت  أمام 
الكؤوس عام 1976، وكان الموسم 
جيداً  الـ"بريميرليغ"  في  المحلي 
يخاطر  لكنه  الـ"هامرز"،  لفريق 
فشل  ما  إذا  أمل  بخيبة  ينتهي  بأن 
نظراً  فرانكفورت،  على  الفوز  في 
إلى حلوله سابعاً راهناً في الدوري 
اإلنكليزي وحصده نقطة واحدة من 

آخر أربع مباريات.
وإذا ما نجح وست هام في التأهل، 
فسيكون سابع فريق إنكليزي يصل 

األوروبي  االتحاد  كأس  نهائي  إلى 
 ،2000 العام  منذ  ليغ  يوروبا  أو 
وال تزال الفرصة قائمة ألن يكون 
بصورة  بريطانياً  إنجازاً  األمر 
يستقبل  رينجرز  ألن  ذلك  أوسع، 
"أيبروكس"،  ملعب  في  اليبزيغ 
خسارته  تعويض  إلى  متطلعاً 

1-صفر في ألمانيا.
للتأهل  وإذ يواصل اليبزيغ جهوده 
الموسم  أوروبا  أبطال  دوري  إلى 
المقبل من خالل الدوري األلماني، 

إذا  لرينجرز  هائاًل  إنجازاً  سيكون 
رجال  على  الفوز  من  تمكن  ما 
حال  وفي  تيديسكو،  دومينيكو 
إلى  وفرانكفورت  اليبزيغ  تأهل 
في  إشبيلية  في  المرتقب  النهائي 
18 ماي الحالي، فسيكون ذلك أول 
نهائي أوروبي ألماني خالص، منذ 
بوروسيا  على  ميونيخ  بايرن  فوز 
بدوري  ويمبلي  في  دورتموند 

أبطال أوروبا عام 2013.
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و�ست هام ورينجرز في مهمتين 
�سعبتين اأمام الألمان

ت�صفيات مونديال 2022:

الملحقان الدوليان �سيجريان 
بملعب اأحمد بن علي

سيقام الملحقان الدوليان المؤهالن 
لمونديال قطر 2022 في كرة 

القدم بين البيرو والفائز بين 
اإلمارات وأستراليا وبين 

كوستاريكا ونيوزيلندا في 13 
و14 جوان المقبلين على ملعب 

أحمد بن علي.
وقال االتحاد الدولي لكرة القدم 

"فيفا": "تنطلق المباراتان 
الفاصلتان لتصفيات كأس العالم 
العابرة للقارات يومي 13 و14 

يونيو 2022 في تمام الساعة 
21:00 بالتوقيت المحلي... على أرضية ملعب أحمد بن علي".

وقبل الملحقين، يتواجه منتخبا اإلمارات وأستراليا في السابع من جوان على 
الملعب عينه، لتحديد خامس القارة اآلسيوية الذي سيواجه البيرو خامسة أميركا 

الجنوبية.
ويتأهل الفائز من مباراة البيرو وأستراليا/اإلمارات في 13 جوان لمجموعة رابعة 

تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، أما الفائز بين كوستاريكا رابعة 
تصفيات كونكاكاف ونيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا في 14 جوان فيتأهل لمجموعة 

خامسة تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.
وباالضافة إلى الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا، بين الفائز في مباراة ويلز واسكتلندا/أوكرانيا في 1 و5 
جوان.

وكان ملعب أحمد بن علي الذي يتميز بتكنولوجيا التبريد قد افتتح في 18 ديسمبر 
2020 بمناسبة نهائي كأس األمير، واستضاف أخيرا أربع مواجهات من كأس 

العرب 2021، فضال عن استضافته المستمرة لنادي الريان القطري.
وستقام 6 مباريات من دور مجموعات في كأس العالم على ملعب أحمد بن علي، 
باإلضافة إلى إحدى مباريات دور الـ16، في المونديال األول في الشرق األوسط 

الذي ينطلق في 21 نوفمبر المقبل.

رابطة الالعبين المحترفين اأعلنت عن القائمة اأم�س

مي�سي يغيب عن تر�سيحات جائزة 
اأف�سل لعب في فرن�سا

أعلنت رابطة الالعبين المحترفين 
الفرنسية بشكل رسمي، أسماء 

الالعبين المرشحين لنيل جائزة 
أفضل العب في الليغ 1 عن هذا 

الموسم.
وتصدر كيليان مبابي، نجم فريق 

باريس سان جيرمان، قائمة 
الالعبين المرشحين للفوز بجائزة 

أفضل العب في الدوري الفرنسي 
هذا الموسم، كما ضمت القائمة 
كال من ديميتري باييه من مارسيليا، لوكاس باكيتا من ليون، وسام بن يدر من 

موناكو، وتيرييه من ستاد رين.
وشهدت قائمة المرشحين غياب األرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي، 

والبرازيلي نيمار دا سيلفا أيضا رغم تتويجهما مع العمالق الباريسي باللقب.
وتوج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بعدما 

تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الوصيف 
مارسيليا قبل انتهاء المسابقة بثالث جوالت.

بعدما كان رحيله قريبا للغاية

بر�سلونة يدر�س تجديد عقد ديباي
أفاد تقرير صحفي إسباني، أمس، 

بأن برشلونة يستعد لتجديد عقد 
الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم 

الفريق، خالل الفترة المقبلة، 
وينتهي تعاقد ديباي مع برشلونة 

في صيف 2023، علًما بأنه 
وقع عقًدا مدته عامين فقط، 

عندما انضم للنادي في الصيف 
الماضي.

وبحسب صحيفة "سبورت" 
الكتالونية، فإن برشلونة يقدر جًدا التزام الالعب ومحاوالته المستمرة إثبات 

أهميته بالنسبة للفريق، وبالتالي يتطلع لتوقيع عقد جديًدا معه.
وأشارت إلى أن ديباي كان قريًبا للغاية من الرحيل عن كامب نو، خاصة مع 
رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم من الصف األول، لكن أرقام مهاجم ليون 

السابق، قد تحسم استمراره في كامب نو.
من جهته، يفضل ديباي البقاء في برشلونة لفترة أطول، لكنه لن يقف أمام رغبة 
النادي في رحيله إذا أصر على ذلك، خاصة وأن هناك العديد من األندية الكبرى 

التي ترغب في ضمه، وأبرزها آرسنال.
وأوضحت الصحيفة، أنه بمجرد أن يتمكن برشلونة من إلقاء المزيد من الضوء 

على وضعه االقتصادي ومسألة "اللعب المالي النظيف"، سيبدأ التفاوض مع 
ديباي حول التجديد، وإذا لم يكن األمر كذلك، سيكون رحيله هو األقرب، بداًل من 

االنتظار ورحيله مجاًنا في صيف 2023.

 أكد األلماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لم 
يفقد األمل في تأهل فريقه للمباراة النهائية بدوري 
مضيفه  أمام   2-0 تأخره  رغم  أوروبا  أبطال 
القارية،  للمسابقة  النهائي  قبل  إياب  في  فياريال 
وصعد ليفربول للنهائي القاري للمرة العاشرة في 

تاريخه، عقب فوزه 3-2 على مضيفه فياريال.
واستغل فياريال الظهور الباهت لليفربول، فتقدم 
فريق  ينتفض  أن  قبل  األول،  الشوط  في   0-2
 3 مسجال  اللقاء،  من  الثاني  الشوط  في  كلوب 

أهداف.
عقب  إعالمية  تصريحات  في  كلوب  وقال 
ننطلق  لم  بالمرة،  يكن سهال  لم  "األمر  المباراة: 
بشكل جيد، ولم ندخل المباراة في البداية. ضغطوا 
علينا في الشوط األول، وسجلوا هدفين لكننا عدنا 
"قلت لالعبين في  الثاني"، وأضاف:  الشوط  في 
االستراحة يجب أن تلعبوا بالطريقة المعهودة وأن 
تنسوا ما حدث في الشوط األول"، وتابع: "الشيء 
الوحيد الجيد في الشوط األول أنني رأيت نبتة أمل 

في الشوط الثاني فبحثت عن الحلول".
دفاع  طريقة  في  أفكر  "بدأت  كلوب:  وأوضح 
أن تحرك  يمكن  الحلول  صلبة وإذا أوجدت هذه 
المباراة بطريقة جيدة، وفي الوقت نفسه استطعنا 
شرح  يمكنني  ال  التصاعدي،  النسق  نفقدهم  أن 

األمور بالتفصيل ولكن األمر كان ناجحا".
وعقب انتصاره في معقل فياريال، حقق ليفربول 
الست  مبارياته  جميع  في  بفوزه  تاريخيا  إنجازا 
نحو  رحلته  خالل  ملعبه  خارج  خاضها  التي 
المباراة النهائية، التي ستكون الثالثة له تحت قيادة 
كلوب، الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ذاته عامي 

2018 و2019.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 28 ماي 
الجاري، على ملعب "دو فرانس" بضاحية سان 

دوني في العاصمة الفرنسية باريس.
في  التاريخية  بالرباعية  بالتتويج  ليفربول  ويحلم 
رابطة  كأس  بلقب  توج  حيث  الحالي،  الموسم 
الذي  تشيلسي،  حساب  على  المحترفة  األندية 
سيلتقي أيضا معه الشهر الجاري في نهائي كأس 

االتحاد اإلنجليزي.
كما يحتل الريدز المركز الثاني حاليا في جدول 
نقطة  بفارق  الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  ترتيب 
خلف مانشستر سيتي "المتصدر"، قبل 4 مراحل 

على نهاية الموسم.

 بعد بلوغه لثالث نهائي لرابطة اأبطال اأوروبا مع ليفربول

يرغب في ا�صتعادة اأكثر من مليار ون�صف جنيه ا�صترليني

اإبراموفيت�س يعرقل عملية بيع 

ت�صيل�صي بقرار مفاجئ

كلوب يك�سف �سر النتفا�سة المفاجئة في معقل فياريال

أن  البريطانية  صن"  "ذا  صحيفة  ذكرت   
نادي  بيع  عملية  انهيار  من  مخاوف  هناك 
رومان  بأن  تفيد  مزاعم  وسط  تشيلسي 
مليار   1.6 نحو  استرداد  يريد  إبراموفيتش 

جنيه إسترليني من قيمة القروض.
وقامت الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات 
إبراموفيتش  الروسي  الملياردير  على 
العملية  خلفية  على  الماضي،  فيفري  في 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أضطره 

لعرض النادي إلى البيع.
قائمة  بتقليص  مؤخرا  اللندني  النادي  وقام 
المالك المحتملين لتضم 3 فقط، قبل أن يعلن 
جيم  السير  بريطانيا  في  الرجال  أغنى  أحد 
راتكليف تحالفه مع تود بويلي لشراء النادي 

اللندني.
ووفقا لما ورد في الصحيفة البريطانية، يحاول إبراموفيتش التراجع عن 
استرليني، رغم  مليار جنيه  قيمته 1.6  دين  بالتنازل عن  السابق  وعده 

الحصول على  يطلب  لن  إنه  السابق  تأكيده 
تلك المبالغ عندما يعرض النادي للبيع.

فإن  الصحيفة،  في  المذكور  للتقرير  ووفقا 
قد  إبراموفيتش  من  المفاجأة  الخطوة  تلك 
تعرقل عملية بيع النادي اللندني إلى تحالف 
تود بويلي وجيم راتكليف في الموعد المحدد 

لذلك، أي في 31 ماي الجاري.
"تايمز"  صحيفة  أكدت  آخر  جانب  من 
اإلنجليزية، أن الحكومة البريطانية لن تمدد 

الموعد النهائي إلنهاء عملية بيع تشيلسي.
البريطانية،  "تيليغراف"  صحيفة  عن  أما 
نادي  حصول  حالة  في  أنه  إلى  فأشارت 
إتمام  بعد  النهائي  الترخيص  على  تشيلسي 
المقبل، وهو  يوم 8 جوان  قبل  بيعه  عملية 
نفسه يوم اجتماع رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز لوضع هيكلة الموسم 

المقبل، سيتم شطب تشيلسي من "البريميرليغ" للموسم القادم.



محرز يفتح اأب�اب البقاء في مان�سي�ستر �سيتي وي�ؤكد

�لإق�ساء من �سباق �لمونديال �أ�سو�أ 
لحظة في م�سيرتي �لكروية

قال اأن التغطية الإعالمية لهذا الحدث

 �ستعطيه مكانة خا�سة

�لتاأكيد على دور �ل�سحافة في �إنجاح 
دورة �ألعاب �لبحر �لأبي�ض �لمتو�سط

أكد محافظ الطبعة ال 19 أللعاب البحر األبيض المتوسط لوهران محمد 
عزيز درواز أمس بوهران على دور الصحافة في إنجاح هذه التظاهرة 

المتوسطية التي ستقام الصيف المقبل والترويج لها.
وقال درواز في افتتاح لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمته 

لجنة تنظيم األلعاب، "نحن بحاجة إلى إعالم حيوي حاضر على الدوام 
إلنجاح التظاهرات الرياضية والسيما األلعاب المتوسطية التي تحتضنها 

الجزائر والتي لم تعشها البالد منذ 47 سنة".
وبعد أن تطرق إلى تضحيات األسرة اإلعالمية خاصة في السنوات الصعبة 
وتطور اإلعالم، أشار محافظ األلعاب إلى أن التغطية اإلعالمية لهذا الحدث 

الرياضي الهام "ستعطيه مكانة خاصة في تاريخ دورات البحر األبيض 
المتوسط داخليا وخارجيا"، مضيفا أن هذه فرصة أتيحت للصحافة "لجعل 

المجتمع يعيش هذه التظاهرة بقوة".
ومن جهة أخرى، ذكر محافظ الطبعة ال 19 أللعاب البحر األبيض 

المتوسط لوهران أنه "من الممكن أن يتجاوز عدد المشاركين في دورة 
وهران عدد 4500 مشارك الذي كان مقررا"، معتبرا ذلك " نجاحا لأللعاب 

قبل انطالقها".
كما ذكر محمد عزيز درواز أن لجنة التحضير لأللعاب األولمبية لباريس 
لسنة 2024 ستكون حاضرة في ألعاب البحر األبيض المتوسط لوهران.
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نظم أنصار المنتخب الوطني امس وقفة احتجاجية امام مقر االتحادية 
الدولية لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، من أجل المطالبة بأنصاف 
الخضر في قضية التظلم الذي تقدمت به االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

بخصوص مباراة اإلياب المؤهلة لكأس العالم أمام الكاميرون.
واحتشد عدد غفير من الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف البلدان 
األوروبية امام مقر الفيفا أمس، حاملين الرايات واألعالم الوطنية، 

من اجل التنديد بالظلم الذي تعرض له رفقاء القائد رياض محرز في 
ملعب مصطفى تشاكير من طرف الحكم الغامبي باكاري غاساما.

ودعا أنصار الخضر الهيئة الدولية إلنصاف المنتخب الوطني وإعادة 
الحق ألهله، وأكدوا أن وقفة األمس االحتجاجية هي دعم للملف الذي 

تقدمت به الفاف للفيفا، واحتجاجها على سوء نية الحكم الذي اثر بشكل 

مباشر في النتيجة النهائية التي آلت إليها مواجهة منتخب الكاميرون.
وطالبت الجماهير الحاضرة بتدخل رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، 

إلنصاف المنتخب الوطني، مع ترديد هتافات ضد رئيس االتحاد 
الكاميروني صامويل إيتو والحكم باكاري غاساما، إضافة إلى أغاٍن 
تمّجد الجزائر مع أعالم البلد وفي حضور كذلك للعلم القطري بحكم 

أن قطر هي الدولة المستضيفة للعرس العالمي في الشتاء المقبل.
يذكر أن ملف التظلم الذي قدمته الفاف ضد الحكم غاسما، لم يتم 
الفصل فيه بعد من طرف االتحاد الدولي لكرة القدم، ويرتقب أن 

يتم البت في القضية قبل 20 ماي الجاري حسبما أكدته العديد من 
المصادر.

أمير.ل

هداف الخ�سر يبحث في م�ستقبله بعدم تاأكد 

رحيله عن ل�سب�نة

�سليماني بين �لعودة لفرن�سا �أو �للعب 
في �ل�سعودية �و قطر

كشفت تقارير إعالمية أمس أن الدولي الجزائري يبحث في وجهات محتملة 
لتحديد مستقبله الكروين بعدما باتت أيامه معدودة في نادي سبورتنغ لشبونة 

البرتغالي، بسبب خالفاته المتكررة مع مدربه روبين أموريم.
ولم يشارك الهداف التاريخي لـ"محاربي الصحراء" في آخر مباراتين خاضهما 

نادي العاصمة البرتغالية ضمن منافسات الدوري المحلي، وكشفت تقارير 
إعالمية برتغالية عن وجود نية من قبل إدارة سبورتنغ لشبونة إلنهاء عقد 

سليماني في أعقاب الموسم الحالي.
رغم تقدمه النسبي في السن، فإن مهاجم الخضر ال يزال يتمتع بأسهم مرتفعة 

لدى أندية الدرجتين األولى والثانية في فرنسا، خاصة وأنه خاض تجربة 
أولى ناجحة مع موناكو في موسم 2019-2020، كما قدم لمحات جيدة رفقة 

أولمبيك ليون خالل العام الماضي.
ويملك سليماني في سجله 48 مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي أسهم 

خاللها في 22 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.
كما تواجد الالعب األسبق لليستر سيتي طوال السنوات األخيرة على رادار 

معظم األندية الكبرى في الدوري السعودي، غير أنه فضل مواصلة اللعب في 
القارة العجوز، وكان نادي الهالل أبدى اهتماما كبيرا بسليماني خالل الميركاتو 
الشتوي األخير، تحسبا لمشاركته في بطولة كأس العالم لألندية، وقد يكون نجم 
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة في الدوري السعودي، في ظل رغبة عدة أندية 

محلية في التعاقد معه.
وقد يشكل الدوري القطري أحد الخيارات الممكنة لهداف الخضر في الميركاتو 

الصيفي المقبل، حيث يتمتع الالعبون الجزائريون بسمعة كبيرة في قطر، 
أين نشط معظم نجوم "الجيل الذهبي" في دوري نجوم قطر على غرار 

عدالن قديورة ويوسف باليلي، بجانب بغداد بونجاح وجمال بلعمري وياسين 
براهيمي.

وتجدر اإلشارة إلى أن القيمة السوقية لسليماني صاحب الـ33 عاما تبلغ 2.5 
مليون يورو في بورصة موقع "ترانسفير ماركت".

ق.ر

نددوا بالظلم الذي تعر�ض له المنتخب ال�طني ودعم�ا احتجاج الفاف

�لجز�ئريون يحتجون �أمام مقر �لفيفا 
ويطالبون باإن�ساف �لخ�سر

تقدم موقع "أكتو كاميرون" أمس باالعتذار 
بعد السقطة الال أخالقية التي قام بها مؤخرا، 

من خالل التعرض للناخب الوطني جمال 
بلماضي، ووصفه بأوصاف غير مقبولة في 

أحد مقاالته، حيث وصل األمر بكاتب المقال 
بالقول أن مدرب الخضر إرهابي ونعته 

بالعنصري.
ونشر طاقم تحرير الموقع بيانا جاء فيه إنه: 

"يعتذر لجميع قرائه لنشر مقال رأي على 
منصته يوم األحد 1 ماي2022".

وأكد الموقع أن المقال المنشور أساء إلى 
القراء قائال: "وبالفعل ، فإن المقال الذي 

نقل رأي الصحفي سيسموندي بارليف 
بيدجوكا بخصوص جمال بلماضي مدرب 

المنتخب الجزائري لكرة القدم أساء إلى قرائه 
الغاليين".

وأعربت هيئة تحرير الموقع عن أسفها 
العميق إزاء اإلساءة الواضحة لمدرب 

المنتخب الوطني جمال بلماضي، مضيفا أنه 
ال يوجد عمل بشري مثالي، ومعترفا بإدراكه 

لخطئه الفادح واختتم الموقع اعتذاره بااللتزام 
بالصرامة في اختيار اآلراء المنقولة على 

منصته مستقبال.
وتجدر اإلشارة أن موقع “أكتو كاميرون” 

نشر مقااًل للصحفي الكاميروني، سيسموندي 
بيجوكا، وصف فيه بلماضي بـاإلرهابي 

متهما إياه بالعنصري الذي يحظى بحماية 
الفيفا ردا على تصريحات بلماضي التي 
وصف قرارات غاساما بالظلم التحكيمي.

ق.ر

بعد ال�سقطة الال اأخالقية الأخيرة والتعر�ض لمدرب الخ�سر

�لإعالم �لكاميروني يعتذر عن �لإ�ساءة �إلى بلما�سي

ن�فيت�ض يعلن قائمة الالعبين المعنيين 

بن�سف نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا

وفاق �سطيف و�سل �أم�ض �إلى 
م�سر تح�سبا لمو�جهة �لأهلي 

غادرت بعثة فريق وفاق سطيف، صبيحة 
أمس أرض الوطن نحو العاصمة المصرية 

القاهرة، تحسبا لمواجهة النادي األهلي، 
لحساب إياب نصف نهائي رابطة أبطال 

إفريقيا لكرة القدم.
ونشرت إدارة الوفاق، عبر صفحتها 
الرسمية، صور بعثة الفريق، خالل 

تواجدها بمطار هواري بومدين، تحسبا 
لتنقلهم إلى القاهرة، تقرر خوض هذه 

المباراة يوم 7 ماي الجاري، على أن يلعب 
لقاء العودة من ذات الدور يوم 14 ماي 

بسطيف.
وكشف مدرب وفاق سطيف داركو 

نوفيتش، عن قائمة فريقه، المتوجهة لمصر 
تحسبا لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا 

ضد األهلي المصري.
وتضمنت القائمة الموسعة التي اختارها 
المدرب نوفيتش، 22 العب، بقيادة نجم 

الفريق عبد المومن جابو والحارس المتألق 
خذايرية.

ق.ر

يبدو أن الدولي الجزائري رياض محرز 
نجم مانشستر سيتي اليزال يشعر بالحسرة 

الشديدة رغم مرور أكثر من شهر على 
ضياع فرصة التأهل إلى كأس العالم 

2022، حيث أكد أن تلك اللحظة كانت 
األسوء في مسيرته الكروية.

وتحدث محرز مع موقع "عرب نيوز" 
السعودي الناطق باإلنجليزية عن الفشل مع 

الجزائر في التأهل لكأس العالم 2022، 
قائال: "بالطبع كنت محبطاً لعدم التأهل 

لكأس العالم مع منتخب بالدي، لقد كانت 
أسوأ تجربة في مسيرتي".

وأكمل محرز: "كانت خسارة سيئة للغاية، 
سيناريو المباراة كان مؤلماً جداً، ولكن في 
النهاية أحاول أن أنسى واتطلع للمستقبل، 

وأحاول مساعدة مانشستر سيتي على 
تحقيق النجاحات".

وتعد هذه المرة الثانية تواليا التي يفشل 
فيها الخضر، في بلوغ نهائيات كأس العالم 

بعد نسخة روسيا 2018، ليواصل محرز 
فشله في المشاركة بالحدث المونديالي 

حتى اآلن، فضال عن ذلك، فإن الفشل في 
الوصول للمونديال جاء بعد شهرين على 

صدمة الخروج من الدور األول لكأس أمم 
أفريقيا 2021.

كما تطرق محرز للحديث عن مشواره 
الكروي مع مانشيستر سيتي الذي فتح له 
أبواب التألق خالل السنوات األخيرة، في 
إشارة لرغبته في تجديد عقده والبقاء لمدة 
أطول، وقال: "أشعر انني في حالة جيدة، 
بعد 4 سنوات هنا، االن لدي المزيد من 
الخبرة، اعرف اجيدا إمكانيات البدنية، 
أعرف كل شيء، زمالئي في الفريق 

والمدير، لذلك األمر أسهل بالنسبة لي، 
من حيث األرقام أعتبر هذا الموسم هو 
األفضل لي، لكنني أعلم أنه باستطاعتي 

تقديم األفضل".
ق.ر

رياضي
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 يُجِمـع الكثير من العلماء والباحثين المتخصصين، وكذلك 
المهنيين اإلعالميين، على أن وسائل التّواصل اإلجتماعي 

أتاحت الفرص للجميع للكالم والتّعبير، دون مراعاة التّمايز 
الثّقافي والمعرفي ألفراد المجتمع، وفي ذلك خطورة 
متعددة األبعاد. مفرزًة عدة مشكالت طرحها التّطور 

الكبير في تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال راهناً، وهيمنة 
مواقع التواصل اإلجتماعي على حياتنا اليومية.. لعل من 

أهمها مشكلة الّصراع المحتدم بين اإلعالم الكالسيكي 
واإلعالم الجديد، والذي بلغ أوّجه في وقتنا الّراهن. بكل ما 
يحمله هذا الصراع مميزات، تمظهرات، أبعاد، ورهانات 

المستقبلية. كذلك أفرزت جدال آخر كبير على مستوى 
مختلف الفضاءات األكاديمية والّسياسية حول التأثير 

الّسلبي والمتزايد لمواقع التواصل اإلفتراضي على النّسيج 
اإلجتماعي في الدول المعاصرة، لدرجة وصف اإلعالم 

الجديد بالسالح بالغ الخطورة في الّسياقات الّراهنة، رغم 
اختالف وتباين حـّدة ومستوى ذلك التأثير بحسب طبيعة 

المجتمعات وتمايز الشعوب والثقافات، وخصوصيات 
الدول وطريقة تعاملها مع المستجدات الطارئة.. بما في 
ذلك التّعامل مع خطر تحول كل مستخدم لهذه الوسائل 
الذكية والتفاعلية إلى إعالمي وصانع للمعلومة، وذلك 
تحت ذريعة ما يسمى بـ “صحافة المواطن”. ومع ذلك 

يبقى االمل في بلوغ حلول ناجعة من شأنها تقليص خطر 
اإلعالم التّفاعلي ومواقع التواصل االجتماعي على الوحدة 

الوطنية و النّسيج اإلجتماعي للدول والمجتمعات أماًل 
وطموحا مشروعا حتى لحظة كتابة هذه األسطر .

تنبؤات “نيكوال تيسال “ ثم “مارشال ماكلوهان، 
ومقاربات “بيير بورديو” و “أومبرتو إيكو”: واقع 

نلمسه باليدين!
ال يمكن فهم عالم اإلتصال بتغييره المستمر وتسارعه 

المجنون في وقتنا الراهن، قبل التّدرج في محاولة 
فهم الظروف التي نشأت فيها هذه الوسائل اإلعالمية 

واإلتصالية الجديدة، والتي تُـعد بتقنياتها المعقدة ووسائطها 
اإلتصالية ومختلف برامجها وتطبيقاتها.. ذروة ما توصل 

إليه العقل البشري من منتجات تقنية، حّولت النظريات 
العلمية من مجرد معارف مجردة إلى تقنيات مذهلة! ولعلها 
تذكرنا بمقولة عالم الفيزياء والكهرباء الشهيرنيكوال تيسال 
alseT alokiN حين تنبأ واستشرف منذ أكثر من قرن 

قائال: “ستعيشون لتشاهدون أشياء مذهلة من ابتكار البشر.. 
قد تفوق قدرتكم على اإلستيعاب” .

 و بالفعل، لم يمضي على هذا التصريح إال عقود قليلة، 
حتى شهد العالم ثورة علمية غير مسبوقة، بدأت باكتشاف 
العديد من تكنولوجيات اإلتصال الحديثة، بداية من الراديو 

ثم تطوير تقنيات اإلذاعة والتّلفزيون، بإرسال واستقبال 
الصوت والصورة عبر الموجات الكهرومغناطيسية، 

وصوال إلى الشبكة العنكبوتية “اإلنترنت”، كنظام إتصالي 
عالمي يعمل على نقل البيانات عبر مختلف الوسائط، 

وشبكة عالميّة تربط العديد من الشبكات الخاّصة أو العاّمة 
أو التجاريّة أو حكوميّة.. و غير ذلك، بواسطة تقنيّات 

السلكية أو ألياف ضوئية. فقد رفعت شبكة اإلنترنت معايير 
الشبكات العاديّة إلى المعايير العالمية، وحققت نبوءة العالم 
والمنظر في مجال اإلعالم واإلتصال “مارشال ماكلوهان 

- nahulcM lahsraM” )القرية الكونية لإلمبراطورية 
العالمية(. وقد نَحَت العالم الكندي الشهير هذا المفهوم على 

ضوء تأسيسه لنظريته اإلتصالية “الحتمية التكنولوجية”، 
والتي أعلت من مكانة وسائل وتقنيات اإلتصال وجعلتها 

فوق كل اعتبار، فوق الجماهير والمشاهدين والمستخدمين، 
وفوق المضامين والرسائل، وفوق كل المفاهيم القيمية التي 

كانت متداولة من قبل، فالعالم أصبح مثل قرية صغيرة 
بفضل التقدم الهائل في تكنولوجيا اإلعالم واإلتّصال، لنبلغ 

مرحلة نهاية الجغرافيا وكسر الحدود السياسية وإعادة 
النظر في مفاهيم المسافة والزمن ووحدات قياسها، ولم يعد 

يهم ما نتلقاه من رسائل و مضامين.. بل ما نستخدمه من 
وسائل و تقنيات.. إنها أهم فرضية أّسس عليها ماكلوهان 
 eL - دراساته المستقبلية، فرضية “الرسالة هي الوسيلة

. ”egassem el tse aidém
  اليوم، أكثر من ثالثة أرباع سكان األرض يستخدمون 

شبكة األنترنت، وثالثة مليارات شخص حول العالم 
يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، و بمعدل نحو 
ساعتين يوميا لكل شخص متصفح للويب أو السوشيال 
ميديا التفاعلية، ما جعل من مواقع التواصل اإلجتماعي 

والتّطبيقات اإللكترونية الّذكية أهم وسائل اإلعالم واإلتصال 
في وقتنا الراهن، ُمِزيحة وسائل االتصال الجماهيري 

)الماس-ميديا( من الساحة اإلعالمية، وفارضة إعالما جديدا 
)النيو-ميديا( كأهم وسيلة إتصال وإعالم في الوقت الراهن 

وعالم اليوم .
  تُـعّرف مواقع التّواصل االجتماعي بأنها مجموعة 

من التطبيقات أو المواقع اإللكترونية عبر الويب، تتيح 
لمستخدميها إمكانية فتح حساب يتم من خالله التّواصل 

مع غيره من األشخاص إلكترونيا، وذلك بهدف التعارف 
والدردشة و مشاركة المعلومات واألفكار واآلراء وغيرها 

من المحتويات المكتوبة أوالمرئية أو الصوتية.. الخ 
 ،)koobecaF ومن أمثلة هذه المنصات، )فايسبوك

)تويتر rettiwT(، )انستغرام margatsnI(، )يوتيب 
buTuoY(، )تيك توك koTkiT(.. الخ، فضال عن 

 ،nIdekniL مواقع اخرى ذات صبغة معنية على غرار
إضافة إلى المدونات المدونات والمنتديات.. وغير ذلك. 

وال شك أن هذا التقدم الكبير في تقنيات اإلتصال، أثر 
على حياتنا في العديد من الجوانب الهامة، وال يزال كذلك 

بالموازاة مع تقدمه المستمر وسيطرته المتواصلة على 
حياتنا، فقد صار استخدام منصات وشبكات التواصل 

االجتماعي جزءا ضروريا في حياتنا اليومية، إذ نضطر 
يوميا للتواصل مع الغير واستقبال أو إرسال المعلومات 
المختلفة، ونجد كذلك فيه هذا االستخدام شيئ من التسلية 

والتّرفيه .
 لكن، إستدراكا لما تقدم، و على الّرغم من النّجاح الكبير 
الذي حققته تكنولوجيا اإلتصال، وخاصة وسائل وشبكات 

وتطبيقات التواصل اإلجتماعي، إال أن التحدي الكبير الذي 
يواجهها كوسائل إعالمية مستحدثة ومبتكرة، يتمثل في 
تحويلها لمستخدميها من متلقيين سلبيين للمعلومات، أي 

دون فحص أو تمحيص وتدقيق.. إلى جمهور نشط وباحث 
عن أخبار صحيحة وحقائق موضوعية، أو “معلومة نقية” 

كما يسميها “بيير بورديو”، فصار الّرهان حاليا هو أن 
يكتسب رواد النيوميديا التّفاعلية وعياً يدفعهم لإلستخدام 

المناسب واآلمن لهذه التّقنيات، والبحث عن دّقة المعلومة 
التي يتلقاها يومياً، وكذلك معرفة سبل التّـأكد من ِصّحتها. 
نقول ذلك في سياقات تحّول وسائل التواصل اإلجتماعي 

إلى أحدى أهم مصادر المعلومات، ُمناِفسًة في ذلك وسائل 
اإلعالم الجماهيري وخاصة التلفزيون كوسيلة “ماس-
ميديا” كان لها تأثيرها الكبير و اليزال، رغم المنافسة 

الّشرسة من عائلة الميتا )فايسبوك وأنستغرام. وواتساب( 
وكذلك يوتيوب وتيك توك وكلوب هاوس.. وأصدقائهم .
اليوم، وفي هذا العصر فائق السرعة والمتميز بحداثته 
السائلة كما وصفه عالم اإلجتماع “زيجمونت باومان” 

، يُمكننا القول أن اإلعالم الجديد بأهم وسائله وعلى 
رأسها “شبكات التواصل االجتماعي”، َصنع إنساناً 

جديدا، يمكن وصفه بـمصطلح “أبناء الٌسوشيال ميديا” 
أو “المتواصلون الجدد”، هؤالء الذين استفادوا من مكانة 

وسائل التّواصل اإلجتماعي في حياتنا اليومية بعالم اليوم، 
ونقصد بأبناء الٌسوشال ميديا أو المتواصلون الجدد، ذلك 

الجيل الجديد من البشر الذين تزامن نُموهم وتطورهم 
البيولوجي والسيكولوجي والسوسيولوجي مع تطور 

التّقنيات اإلعالمية واإلتصالية منذ الشبكة العنكبوتية إلى 
غاية تبلور العالم الرقمى في صورته الّراهنة، ويمكن 
القول أن تنشئتهم اإلجتماعية ومختلف مراحل نضجهم 

البيولوجي والسيكولوجي تماشت وتماهت مع استخدامهم 
لهذه التقنيات المعلوماتية حتى صارت جزءا مهما في 

حياتهم، وتحولت إلى ٱيديولوجيا متجاوزة كونها مجرد 
تكنولوجيا على حد تعبير “مارتن هايدغر”، وأخطر ما 
في األمر هو أن هذه الوسائل وفضاءاتها اإلفتراضية 

أتاحت فرص الكالم والتّعبير لجميع النّاس، دون النّظر إلى 
اختالف مستوياتهم التّعليمية والمعرفية، وتمايُـز وضعهم 
اإلجتماعي و اإلقتصادي، وهنا نتذكر الكاتب والفيلسوف 

اإليطالي “أمبرتو إيكو” الذي انتقد ذلك في كثير من كتاباته 
ومؤلفاته، ُمنتقدا و ُمـتّهما مواقع التّواصل اإلجتماعى 
الّشهيرة بأنها جعلت الجميع يتحدث كمن يحمل جائزة 

نوبل، و ساوت بين المتعلم واألمي، المثقف والعامي.. .
  اإلعالم الكالسيكي واإلعالم الجديد: هل حسمت 

النيوميديا معركة االستقطاب الجماهيري على حساب 
الماس ميديا ؟!

لقد صار الّصراع بين اإلعالميين، الجماهيري )الماس-
ميديا( والجديد )النيو-ميديا(، أهم إشكالية يتناولها الخبراء 
والباحثون اإلعالميون والٌسوسيولوجيون، وكذلك رجال 

مهنة الصحافة و اإلعالم راهنا، ومن الواضح بجالء 
أّن اإلعالم الكالسيكي “الماس-ميديا” بمختلف وسائله 
)التلفزيون، اإلذاعة، الّصحافة المكتوبة والمطبوعة، 
الّسينما، دور النشر والطبع، مؤسسات اإلشهار..( قد 

تراجع كثيرا أمام إعالم الشبكات والموبايل، وذلك بعدما 
فقد الكثير من قوته وتأثيره بصورٍة تدريجيٍة أمام الغريم 

الجديد المسمى “النيو-ميديا” ووسائلها المختلفة أهمها 
شبكات ومنصات التّواصل االجتماعي، والتي اكتسحت 

المشهد السوسيو-إعالمي مؤخراً. ولئن تميز هذا اإلكتساح 
بالطابع الهاوي من حيث الممارسة اإلعالمية، والّشعبوي 

من حيث المضامين ومعالجتها، إال أنه جعلنا نخسر اإلثنين  
معاً، الحظ معي أنّه ال وسائل اإلعالم الجديدة تقدمت 

نت ُمستواها، وال اإلعالم القديم  بالممارسة اإلعالمية وحسَّ
حافظ على مكانته التّأثيرية وقوته التّوجيهية !

 اآلن، صار لزاماً منع تمدد سيطرة وسائل التّواصل 
اإلجتماعي على المشهد اإلعالمي الّراهن، وإيقاف زحِفها 
نحو مكانة تكون فيها بدياًل نهائياً عن الوسائل اإلعالمية 

الجماهيرية، فالعالقة بينهما يجب أن تظل تكاملية ال 
الوسائل التقليدية إلغائية، وذلك رغم تراجع اإلقبال عن 

لإلعالم، والتي يجب أن تكونا مالذا معلوماتيا آمنا خاصة 
أثناء األزمات، وفي معالجتها للقضايا الجوهرية التي 
تنهض بالدول والمؤسسات، وهي كذلك مهمة منوطة 

بالحكومات، نقول ذلك ونحن تدعوها لدعم إنشاء وتأسيس 
مؤسسات إعالمية حقيقية، تقّدم نشاطا إعالمياً محترفاً 

ومنتجاً، يلبي الحاجات اإلعالمية للمجتمع  ويخدم القضايا 
الوطنية للدولة و يحفظ أمنها القومي، ويراعي الخدمة 

العمومية اإلعالمية التي قوامها المساواة والمرونة 
والتكيف، واإلستمرارية.. وغير ذلك .

 أما فيما يخص الصحافة المكتوبة )المطبوعة( على 
سبيل الحصر، وفيما يخص الجانب المهني و اإلحترافي، 
فحلها الوحيد راهناً هو مواكبة المبتكرات والمستحدثات 

اإلتصالية الّراهنة، وذلك باإلعتماد على الفضاءات 
اإللكترونية، كذلك غزو الفضاءات اإلفتراضية بطرق 
منظمة وممنهجة، لقطع الطريق أمام أخطار صحافة 

المواطن من ناحية، وملئ الفراغ المعلوماتي الذي صارت 
تستغله و تملؤه وسائل التواصل اإلجتماعي من ناحيٍة 

أخرى .
يتبع...

و�سيال ميديا.. يف زمن احلداثة ال�سائلة ! الإعالم اجلديد وال�سُّ
اإبراهيم اخلليل بن عـــّزة 

 اأ�صتاذ و باحث يف علوم الإت�صال / كاتب �صحفي وناقد اإعالمي

ANEP : 2216008324 الرائد: 2022/05/05



الخميس 05 ماي11
 2022 المـوافق  

لـ 04 شوال 1443 ه  
الثقافي

علولة«  القادر  »عبد  الجهوي  المسرح     استقطب 
بالعروض  استمتعوا  متفرجا  آالف   6 زهاء  لوهران 
السهرات  إحياء  إطار  في  المنظمة  والفنية  المسرحية 
الرمضانية، حسبما استفيد من هذه المؤسسة المسرحية 

.
سنوسي،  مراد  الجهوي،  المسرح  مدير  وأوضح    
العروض  مختلف  تابعوا  متفرجا   6.000 زهاء  أن 
خالل  الثقافية  الحركة  تنشيط  إطار  في  المبرمجة 
في  متفرجا   300 بمعدل  وذلك  رمضان،  شهر 
السهرة الموسيقية و بين 250 و 450 في السهرات 

المسرحية.
  وكانت فئة الشباب من مختلف أحياء مدينة وهران 
تمثل أغلبية الحضور مما يعتبر »مكسبا« جديدا لهذه 
أشار  الذي  سنوسي  ذكر  كما  المسرحية،  المؤسسة 
لالستمتاع  العائالت  إقبال  تسجيل  أيضا  تم  أنه  إلى 
بما جادت به الفرق المسرحية والموسيقية المعروفة 
في المشهد الثقافي والتي خلقت أجواء ثقافية مميزة 

خالل هذه السهرات الرمضانية.
 10 الرمضانية  السهرات  هذه  برنامج  وتضمن    

القادر  »عبد  الجهوي  المسرح  إنتاج  من  مسرحية  عروض 
علولة«، ومن جمعيات مسرحية محلية ومن منطقة برج منايل 
)بومرداس( والجزائر العاصمة و 8 فرق موسيقية من مختلف 
الطبوع الفنية )األندلسي والوهراني والصحراوي( من تنشيط 
وجوه فنية مشهورة وعدة فرق موسيقية منها واحدة جاءت من 

مونبيلي )فرنسا(.
  وبمناسبة إحياء شهر التراث احتضن بهو المسرح الجهوي 
من  مجموعة  أنامل  أنجزتها  التي  الرسومات  لبيع  معرض 
اللباس  في  متألقة  لدمى  وآخر  بالتريزوميا  المصابين  األطفال 
التقليدي تبرز األناقة الجزائرية وكذا قعدات وهرانية و أخرى 
من  »المداحات«  المعروفة  الشعبية  الموسيقية  الفرقة  تجسد 

تصميم، السيدة مسلي.

  

المؤسسة  هذه  ساهمت  الهشة  الفئات  مع  التضامن  إطار  وفي 
المسرحية في عمليتين األولى بادرت بها جمعية »قطار الفن« 
بوهران التي خصصت مداخيل مسرحية »الخيش والخياشة« 
في اقتناء ألبسة العيد ألطفال اليتامى في إطار العمل الخيري 
الثاني التبرع بمداخيل اللقاء التكويني »ماستر كالس« )كيفية 

كتابة الرواية( لألطفال المسعفين بمركز حي »السالم«.
من  حقها  عن  بورصالي  ليلى  الفنانة  تنازلت  جهتها،  ومن    
الموارد  لمركز  أهدته  و  الجهوي  بالمسرح  سهرتها  عائدات 
المسرحية »عبد القادر علولة«، الذي تم استحداثه في مارس 
منها  كمساهمة  ذلك  و  المؤسسة،  ذات  مستوى  على  الماضي 

ومن مجموعتها في الحفاظ على الذاكرة المسرح الجزائري.

  حققت الفرقة الموسيقية 
»أمزيك«، التي تجمع بين ألحان 
التراث والترانيم العالمية، مبتغاها 

في أول جولة لها في الجزائر 
بحيث خلفت »انطباعا جيدا« لدى 

جمهورها، وفق ما أكده أعضاء 
الفرقة من مدينة تيزي وزو.

   تمكنت هذه المجموعة 
الموسيقية التي تحظى بشعبية 
كبيرة على مستوى المنصات 

الرقمية والشبكات االجتماعية، من 
»االلتقاء للمرة األولى بجمهورها 

االفتراضي« خالل حفالتها 
الموسيقية الثالث التي نشطتها أمام 
قاعات ممتلئة عن كاملها بالمسرح 

الجهوي كاتب ياسين بتيزي 
وزو، و دار ثقافة بعزازقة وقاعة 

السينيماتيك ببوغني.
  و تأسست فرقة أمزيك، الذي 

يعني حرفيا »كما في الماضي«، 
عام 2015 من طرف ثالث هواة 
مغتربين بفرنسا، خير الدين كاتي 
واألخوين التوأم بلقادي عبد النور 

وكريم، وتضم أيضا موسيقيين 
أجانب، أثروها بلمستهم الخاصة.

  و يستمد هؤالء الموسيقيين 
الهواة معظم إلهامهم من الموسيقى 

القديمة، موازاة مع مواكبتهم 
للتطورات الجارية في ميادين 

الفنون الموسيقية، ما يضفي على 
عملهم ميزة خاصة، أال و هي 
إحياء التراث مع مزجه بترانيم 

موسيقية عالمية.
  و أكد خير الدين المدعو 

ديدين، مايسترو الفرقة و عازف 
الماندولين، أن أحد أهداف الفرقة 

هو »إدماج ترانيم جديدة ضمن هذا 
التراث الموسيقي من اجل ترقيته 

إلى العالمية«، مشيرا أن »امزيك« 
بمثابة »رحلة بحث عن السكون 

الذي تعكسه األغاني القديمة، حياة 
من األمن و االطمئنان يأتي عليها 

فجأة شبح الغربة والهجرة ».
  و تعتبر الغربة و الهجرة أهم 
المواضيع الطاغية على أعمال 
المجموعة التي اشتهرت بأغنية 

»يماس أقغريف« )أم المغترب(، و 
واصل الفنان بالقول أن »أمزيك« 

هو أيضا »تعريف الناس بنقص 
ما و إبراز أمامهم صورة زمن 

الطمأنينة و السكينة، بالرغم 
من الصعوبات التي كان الناس 
يواجهونها في ذلك الوقت، من 
خالل إعادة إحياء هذا التراث 

الموسيقي.
  و بالرغم من إعجابهم الكبير 
بالفن القديم، يبقى الموسيقيون 

الثالث جد مهتمين بكل مستجدات 
العالم المعاصر، وفق ديدين الذي 
أكد أن« كوننا من المتشبثين بقيم 

الماضي ال يمنعنا من أن نكون 
أبناء عصرنا«.

  و قال أن »الكل يشعر بصعوبة 
الحياة المعاصرة و المخاوف 

التي تشوبها، كما أننا ندرك واقع 
وآمال شباب اليوم الذين يتطلعون 
إلى حياة مسالمة«، و هو األمر 
الذي ترجمته الفرقة الغنائية في 

ألبومها الثاني الصادر عام 2021 
تحت عنوان »أطاس« )كثير(، و 
الذي يصف حالة العالم المعاصر 

و الشباب الذي يود أن يقول 
»الكثير« من األشياء.

   كما أبرز الفنان نفسه رسوخ 
األغنية القديمة في عصرها، كونها 

تناولت موضوعات خاصة بتلك 
الحقبة الزمنية، في الوقت الذي 

»نعبر فيه نحن أيضا عن مواضيع 
معاصرة تفرض نفسها، على غرار 

الطفولة و مستقبل العالم«.
  كما تسعى الفرقة الموسيقية 

دوما من أجل البحث عن ترنيمات 
جديدة و »توسيع جمهورها« 

موازاة مع »ضمان استمراريتها 
عبر الزمن«، الذي يتطلب »جهدا 

خاصا«.
  لإلشارة فان أعضاء هذه الفرقة 

الموسيقية يحبذون العزف على 
المندولين و القيتار و القيتار 

الكهربائي والكالرينيت، التي تم 
إدراجها ألول مرة في األغنية 

القبائلية.
  من جهته، أبرز عازف المجموعة 
و مؤلف أغانيها، نور الدين بلقادي، 

العمل التقني الكبير الذي يرافق 
أداء أي أغنية، مشيرا أن »تمسك 

المرء بثقافته وهويته ال يمنع 
االنفتاح على ثقافات أخرى, وتقديم 

مساهمتنا لإلنسانية، باعتبار أن 
اإلنسانية هي »القاعدة المشتركة« 

لكل الثقافات.
  و يشاطره الرأي عازف 

الكالرينيت بالفرقة، هوغو بروي، 
الذي يعتبر »مغامرة الموسيقى لغة 

عالمية، حتى و لو كنا من ثقافات 
مختلفة«، مضيفا أنه »جد حساس 
لموسيقى الفرقة و لمواضيعها التي 

تتناول الغربة«.
  كما نوه نور الدين بلقادي بغنى 

و ثراء الثقافة الجزائرية و تنوعها 
الكبير التي »يجدر بنا إحيائها و 

تجديدها« كما أضاف، رافضا 
تسمية »الموسيقى التقليدية« التي 
يعتبرها فقط »موسيقى قديمة أو 

من عصر آخر«.
  وقال أن هدف الفرقة »ليس 

التقليد بل التطوير واالنفتاح على 
التأثيرات األخرى« و استدل 

في هذا الشأن بالواليات المتحدة 
األمريكيّة، حيث الزالت موسيقى 

البلوز أو الجاز تحظى بمكانة 
خاصة بها.

إعداد: حياة مصباحي

امل�سرح اجلهوي عبد القادر علولة بوهران

 ��ستقطب زهاء 6 �آالف متفرج خالل 
�ل�سهر�ت �لرم�سانية

فرقة »�مزيك« جتمع 
بني �لرت�ث و�لعاملية

متحف املجاهد بالبليدة

يت�سلم حطام مروحية �إمد�د ع�سكرية فرن�سية 
تعود لفرتة �لثورة

سلمت مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق لوالية البليدة للمتحف الوالئي للمجاهد حطام مروحية اإلمداد العسكرية الفرنسية   
التي سقطت عام 1957 و هذا في إطار مساعي المحافظة على الذاكرة الوطنية، حسبما علم من هذه المديرية.

و أوضحت مديرة المجاهدين حبيبة بوطرفة أن المتحف الوالئي للمجاهدين الواقع ببلدية أوالد يعيش تسلم حطام مروحية   
اإلمداد العسكرية الفرنسية التي سقطت سنة 1957 إثر اشتباك بين قوات العدو الفرنسي و المجاهدين بأعالي جبال بوعرفة.

و ذكرت المتحدثة أن المتحف تسلم أيضا بقايا براميل »النابالم« باإلضافة إلى صندوق الذخيرة على أن يتسلم قريبا محرك   
هذه المروحية، الذي ال يزال موجودا بأعالي جبال بوعرفة )غرب( و الذي تعذر جلبه بسبب ثقل وزنه، الفتة إلى تواصلها 

مع السلطات المحلية بغية اتخاذ كافة التدابير لجلبه إلى المتحف.
و أضافت بوطرفة أن الفضل في اكتشاف هذا اإلرث التاريخي الشاهد على بطوالت مجاهدين تمكنوا من تكبيد المستعمر   

خسائر معتبرة، يعود إلى شابين و بمساعدة المجاهد حوبان أحمد الذي كان حاضرا عند سقوط هذه المروحية العسكرية 
بأعلى جبال بوعرفة.

  و سارع الشابان بعد سماعهما رواية سقوط هذه المروحية العسكرية من طرف المجاهد حوبان الذي لم يكن يعلم بوجود متحف، إلعالم الجهات المعنية التي باشرت 
اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة الخبر و العثور عليها.

  و عليه، تم تشكيل لجنة تضم إطارات من المديرية و مختصين في التاريخ إلى جانب مجاهدين و شهود عيان من سكان المنطقة عايشوا حادثة سقوط المروحية، وفقا 
لذات المسؤولة.

  و في أعقاب ذلك، شكلت فرقة استكشافية أشرف عليها أستاذ التاريخ محمد بن صايبي من أبناء المنطقة، و التي ضمت الشابين و المجاهد أحمد حوبان الذي كان مرشد 
الفرقة باإلضافة إلى سكان المنطقة للقيام بعملية البحث التي دامت قرابة سنة ليجدوا حطام الطائرة.

يحر�ص بري�سته على تخليد ق�سبة اجلزائر

ن�سيم طالب .. �مل�سور �لفوتوغر�يف و�لر�سام �لع�سامي
   يحرص نسيم طالب العاشق للفنون والهاوي لتاريخ الجزائر القديمة، على المساهمة بموهبته كمصور فوتوغرافي ورسام بريشته في تخليد قصبة الجزائر والمحافظة على تراثها، مستعمال 

األلوان المائية وقلم الرصاص.
  فقد تمكن نسيم طالب، المولود بالجزائر العاصمة والذي شارف على سن الخمسين، من جعل شغفه وسيلة لمكافحة النسيان وأداة لتخليد مهارات فن العيش الضاربة في التاريخ التي تميز 

هذا الفضاء التاريخي للتراث العالمي لإلنسانية.
  ويرجع الفضل في صقل موهبته كرسام إلى جاره المهندس والفنان التشكيلي ولصديقه الفنان في الموسيقى األندلسية، طارق حموش، الذي غادر الحياة بشكل مأساوي وفي زهرة الحياة.

  فقد كانت مساهمة هاذين الشخصين أكبر عون له من أجل إثراء معارفه في الوقت الذي اكتشف في مطلع سنوات 90، ميوله إلى الرسم، ثم إلى فن التصوير الفوتوغرافي وموسيقى الصنعة، 
مما دفعه إلى استكشاف شغفه رغم األوقات العصيبة التي مرت بها البالد.

  كما أنه اكتشف قصبة الجزائر عبر صور فوتوغرافية قديمة وبطاقات بريدية، كان يقلدها بشكل جيد سواء بتقنية قلم الرصاص أو بواسطة الحبر الصيني، ليقرر في أحد األيام أن يرى بأم 
عينيه هذا الموقع الذي ظل حتى ذلك الحين غامضا بالنسبة اليه.

  وسمح له هذا القرار بتحقيق صوره الخاصة وااللتقاء بعديد لفنانين من مختلف التوجهات من بينهم صانع األثاث، خالد محيوت، و كذا مؤرخين استطاع من خاللهم، تطوير معارفه بخصوص 
تاريخ المكان منذ العهد العثماني إلى غاية حقبة االستعمار الفرنسي.

  وتتناول أعمال الفنان الموهوب والعصامي، رسومات شتى من بينها جون الجزائر وونوارسه أو أزقة القصبة ونافوراتها ومساجدها وجوامعها ومقاهيها الموريسكية وحرفييها و الصيادين 
بميناء الجزائر. 

  وصرح في هذا الصدد أن »القصبة تمثل بالنسبة لي مصدر الهام فني و إبداعي، إنها محور تاريخنا، إال أن وضعيتها الحالية المتدهورة، ال تثنيني عن اإلعجاب بأوقات مجدها ومحاولة 
تخليدها عبر لوحاتي«.

  كما أشار إلى أن »الجزائر العاصمة برمتها، فضاء مفتوح و ليست القصبة لوحدها، إننا ال نعي ذلك، كوننا منشغلين كثيرا بالروتين اليومي، لكن أن تمعنا جيدا بما يحيط بنا من آثار ومعالم 
و أضواء في هذه المدينة، فإننا سنقع تحت تأثيرها«.

  وأضاف يقول أن النساء العاصميات المرتديات لباسهن التقليدي األنيق، الحايك، الذي يعكس بياضه الساطع، نقاء وجمال روح نساء ذلك الزمان وتلك األضواء التي تنير ليل الجزائر، التي ما فتئت تلهم األشخاص 
المولعين بالجمال، لها حضور كبير في لوحاته.

  كما أن لوحات نسيم طالب، تنسي لألسف، الوضعية المتدهورة لغالبية أجزاء مدينة الجزائر القديمة و تخليد هذا الحلم في أن نراها يوما تبعث من جديد من ركامها، وتكتسي بألوانها و عبقها و ذلك الصخب 
اليومي الفريد الذي يشهد على مدينة تضج بالحياة.

  أما الحلم الذي يراود الفنان نسيم طالب، فيتمثل في جمع هذه األعمال في كتاب جميل، مرفوقة بنصوص مستوحاة من التراث المحلي العاصمي.



لقاء عمله �لتوثيقي للتدخل �لهمجي �ملغربي �لغادر يف »�أكدمي �إيزيك«

تون�س 

 انت�شال 24 جثة بعد غرق قوارب
 مهاجرين قبالة �شواحل �شفاق�س

قال مسؤول قضائي في والية صفاقس التونسية أمس، أن وحدات الحرس 
البحري انتشلت 24 جثة لغرقى مهاجرين من دول إفريقيا جنوب 

الصحراء كانوا على متن أربعة مراكب غرقت منذ نحو أسبوع.
وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي في تصريحات صحفية 
أنه من المرجح أن المهاجرين المفقودين غرقوا جميعا في عرض البحر 

في رحلة سرية نحو السواحل اإليطالية ولفظتهم األمواج تباعا في سواحل 
والية صفاقس.

وأوضح التركي أن المعلومات المتوفرة من الحرس البحري تفيد بأن 
الجثث التي جرى انتشالها هي دفعة جديدة من الجثث التي عثر عليها عقب 

غرق أربعة مراكب منذ نحو أسبوع.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق عن انتشال حوالي 23 

جثة، بحسب آخر تحديث لها، ليصبح إجمالي الجثث المنتشلة حتى اليوم 
47 وضمت المراكب المنكوبة أكثر من 200 مهاجر نجا من بينهم 97 

معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية ،ذكرت مصادر أمنية أن حرس 
الحدود التونسي أوقف 58 مهاجرا غير شرعي خالل عمليات متفرقة ، 
بينما أحبطت قوات حرس الحدود بمحافظة صفاقس جنوب تونس عملية 

هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل األوروبية انطالقا من سواحل 
المحافظة أوقفت على إثرها 12 مهاجرا غير شرعي وحجزت مبالغ مالية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ضبطت 20 ألفا و616 مجتازا للحدود 
البحرية في عام 2021، من بينهم 10 آالف و371 أجنبيا معظمهم من 

دول إفريقيا جنوب الصحراء.

�لتقرير �لعاملي عن �أزمات �لغذ�ء يك�شف

 193 مليون �شخ�س
 واجهوا اجلوع احلاد العام املا�شي

كشف التقرير العالمي عن أزمات الغذاء، الصادر بشكل مشترك بين 
االتحاد األوروبي واألمم المتحدة، أمس، أن حوالي 193 مليون شخص 

عانوا »انعدام األمن الغذائي والجوع الحاد« العام الماضي.
ووصف التقرير الرقم المعلن بأنه »قياسي«، وحذر من أن النزاع في 
أوكرانيا ستجعل أزمة الجوع »أشد سوءا« في 2022. وأعد التقرير 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة »فاو«، وبرنامج األغذية العالمي 
واالتحاد األوروبي.

ف انعدام األمن الغذائي الحاد على أنه نقص حاد في الغذاء لدرجة أنه  ويُعرَّ
يعرض حياة الشخص أو معيشته لخطر داهم، وأخطر أشكاله هو المجاعة 

التي تؤدي إلى الجوع والموت.
ويمثل رقم 193 مليونا زيادة بنحو 40 مليونا عن عام 2020، علما بأن 

هذه الزيادة ربما ترجع إلى أن التقرير رصد عينة أوسع من السكان.
وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من األشخاص الذين يعانون انعدام األمن 

الغذائي في 2021 كانوا من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وأفغانستان، وإثيوبيا، واليمن، ونيجيريا، وسوريا، والسودان، وجنوب 

السودان، وباكستان، وهايتي.
واعتبر أن الصراعات والظواهر الجوية الشديدة والصدمات االقتصادية 

من »العوامل الرئيسية وراء ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي الحاد في 
2021«. وقال إن التوقعات لعام 2022 كانت« أكثر كآبة« حتى قبل أن 

تهاجم روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتابع: »من المرجح أن تؤدي النزاع في أوكرانيا إلى تفاقم تنبؤات انعدام 
األمن الغذائي الحاد في 2022 نظرا ألن تداعياتها على أسعار وإمدادات 

الغذاء والطاقة واألسمدة العالمية لم يتم أخذها في االعتبار بعد«.
كما توقع التقرير حدوث »تدهور كبير« في األمن الغذائي في شمال 

نيجيريا، واليمن، وبوركينا فاسو، والنيجر بسبب الصراع، وكذلك في كينيا 
وجنوب السودان، والصومال، نتيجة هطل األمطار دون المتوسط.

 يف جل�شة جمعت �أع�شاء

 �لربملان يف �لعا�شمة مقدي�شو

 الربملان ال�شومايل ي�شكل
 جلنة لرتتيب االنتخابات الرئا�شية

شكل البرلمان الصومالي بغرفتيه )مجلسي الشعب والشيوخ(، األربعاء، 
لجنة برلمانية لترتيب االنتخابات الرئاسية في البالد.

جاء ذلك في جلسة جمعت أعضاء البرلمان )329 عضوا( في العاصمة 
مقديشو، ترأسها كل من رئيس مجلس الشعب أدم محمد نور، ورئيس 

مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدهللا.
وبعد نقاش طويل أعلن كل من رئيسي مجلس الشعب والشيوخ أعضاء 
اللجنة التشريعية المكلفة لترتيب االنتخابات الرئاسية في البالد والمكونة 

من 17 عضوا. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد انتهاء صالحية اللجنة 
الوطنية لالنتخابات التي كانت مكلفة إلجراء االنتخابات النيابية في البالد.
ووفق مصادر إعالمية، تكلف هذه اللجنة المكونة من 17 عضوا بترتيب 
االنتخابات الرئاسية في البالد وإعالن جدول االنتخابات الرئاسية وموعد 

تسجيل المرشحين في سباق الرئاسيات إلى جانب وضع لوائح وشروط 
المرشحين الذين سيخوضون غمار الرئاسيات.

وسيتضح في األيام المقبلة العدد الرسمي للمرشحين في سباق الرئاسة 
الصومالية، بعد أن وصل عدد المرشحين المحتملين في الرئاسيات إلى 
أكثر من 20 مرشحا.  وبحسب المتابعين فإن الصومال تضع اللمسات 
األخيرة لخوض انتخابات الرئاسة بعد نحو عام من عراقيل وتجاذبات 

سياسية كادت أن تطيح باالستقرار النسبي في البالد.       
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منح إتحاد الصحفيين والكتاب واألدباء الصحراويين عشية اليوم العالمي 
لحرية الصحافة ، العضوية الشرفية للناشط واإلعالمي أنطونيو فيالكيث 

لقاء عمله التوثيقي التاريخي لما حدث خالل التدخل الهمجي المغربي 
الغادر فجر الثامن نوفمبر 2010 بمنطقة أگديم إزيك بعد ثمان وعشرين 

يوما من النزوح الجماعي ألكثر من ثالثين الف صحراوي غاضب 
، شيدوا سلمياً مخيماً أعجوبة تعدت خيمه المقاومة الثمانية آالف قلعة 
حرية ، في حدث أّرخ لتحول شامل في المنطقة وتأريخ الثورات عبر 

العالم .
أنطونيو فيالثكيث مواطن مكسيكي جلبته أقداره حينها قادما من إسبانيا 
صوب السنغال في رحلة إستكشاف وسياحة، وجد في طريقه شعبا لفته 
في كل تفاصيل يومياته ، فأنتهت جولة الترفيه تلك بإعتقال وتعذيب من 

قبل قوات اإلحتالل المغربية، بعدما كان شاهد عين وكاميرا على فظاعة 
الجريمة المغربية قبل أثني عشر عاما ، بمنطقة إزيك شرقيي مدينة 

العيون المحتلة عاصمة الجمهورية الصحراوية والتي تحمل شهرًة إسم 
صلة من أبناء الشعب الصحراوي ومن بينهم إعالميين يقضون فترات 
مدد جزافية غير شرعية و جائرة بعدة سجون مغربية ، عوض عقاب 

المعتدي ، على الرغم من عقد جلسة طارئة لمجلس األمن الدولي أجض 
خاللها حق النقض الفرنسي إيفاد لجنة دولية للتقصي في دعم صريح 

إلستمرار اإلفالت من العقاب .
مخاطرا بحياته رفقة الناشطة ايسابيل تيراثا التي استمل فيالكيث تكريما 

لها اليوم ، واحه أنطونيو خطر الموت المحقق ، ليوثق حينها هجوم 
الغدر بخراطيك المياه الساخنة و إعتداءات الجنوب المغاربة على 

النازحين وتشريدهم سيرا على األقدام 12 كليمتراً صوب المدينة المحتلة 
التي لم يكن الحال بها أفضل مما كان يئن تحت طيران اإلحتالل بركام 

المخيم أو ما بقي منه من رماد ، فتناقلت وسائل اإلعالم وصدر صفحات 
مواقع التواصل االجتماعي مقاطع الرجل السائح المحكوم قدرا بذلك 

الموقع المشهود .

ويعد الناشط واإلعالمي أنطونيو فيالثكيث الذي استلم التكريمين اليوم 
من سفير الجمهورية الصحراوية بالمكسيك المخطار لبيهي واألمين العام 
إلتحاد الصحفيين والكتاب واألدباء الصحراويين نفعي أحمد محمد ، من 

أكبر المرافعين عن القضية الصحراوية ببالد االستيك وخارجها ، فقد 
أضاف إلسمه لقب »عبد هللا« بعد حصوله على الجنسية الصحراوية 
لقاء مواقفه التضامنية المشهودة .من جهته، األمين العام لإلتحاد أبرز 
بأن الخطوة لفتتة بسيطة على رمزيتها ، إذ تعيد لألذهان مئات األقالم 

الحرة عبر العالم التي واجهت التحديات وتشجمت عناء السفر ، والقت 
المضايقات داخل بلدانها حتى ، وخارجها لحرصها على نقل الحقيقة 
، ونصرة الحق في الصحراء الغربية ، حيث توجه نفعي أحمد محمد 
بالعرفان لكل األصوات الحرة التي آلت على نفسها أن تكون واجهة 

للنضال الصحراوي ، مؤكدا بأن الهيئة ستعكف على تكريمات مماثلة 
مستقبال تذكرا وتقديرا لمجهودات جبارة تظل اإلصدارات واإلطالالت 

الصحفية و التغطيات الميدانية ومواعيد المرافقة شاهدًة جميعها على ذلك 
.بدوره عبد هللا أنطونيو فيالثكيث أبدى دهشته وسعادته في آن ، بهذا 

التكريم ، متوجها للشعب الصحراوي برسالة تضامن ومحبة، مؤكدا أن 
طريق الحرية الذي يمر حتما بالتضحيات ينتهي ضرورًة باالستقالل 

والحرية، متوجهاً بالتهنئة للصحفيين الصحراويين بالمناسبة .
محطة التكريم جاءت في مستهل ورشة حول دور المرأة والشباب في 
مسار النضال الصحراوي ضمن أشغال المنتدى اإلجتماعي العالمي 

2022 بالعاصمة المكسيكية مكسيكو والذي يشارك اإلتحاد إلى جانب 
عدة هيئات بالمجتمع المدني الوطني في تمثيل للجمهورية الصحراوية 
وسبق أن منح اإلتحاد العضوية الشرفية لرئاسة اإلتحاد للكاتبة اللبنانية 

ليلى بديع تتويجا لسنوات من االنتصار للحق في الصحراء الغربية 
ونصرته ، ومنح خالل جمعه العام األخير عدة تكريمات خاصة 

لشخصيات إعالمية وكتاب كانت لهم محطات مضيئة في مرافقة عدالة 
القضية الصحراوية إعالماً وثقافًة .

�لوكاالت

وأكد بوريل, في رده على رسالة وجهها إليه 
19 نائبا أوروبيا في 23 مارس 2022, 

تخص مسالة الصحراء الغربية, أن »االتحاد 
األوروبي يواصل دعمه الكامل للجهود التي 
تبذلها األمم المتحدة من اجل إيجاد حل سلمي 

لهذا النزاع وفقا للجوانب التي تم التعبير 
عنها مؤخرا بمجلس األمن الدولي, سيما منها 

الالئحة رقم 2602 )2021(.
وذكر في هذا الصدد انه »شجع بشكل علني 
و في عديد المناسبات, استئناف المفاوضات 

)بين جبهة البوليساريو و المغرب(, تحت 
إشراف المبعوث الشخصي لالمين العام 

االممي, ستافان دي ميستورا, الذي يحظى 
بالدعم الكامل من االتحاد األوروبي في 
البحث عن حل عادل ودائم و مقبول من 

الجانبين«.
كما أكد أن »جميع البلدان األعضاء في 
االتحاد األوروبي يشاطرون هذا التمسك 

الراسخ بالطابع المحوري للمسار السياسي 
الذي تشرف عليه األمم المتحدة و العمل في 

إطار لوائح مجلس األمن الدولي والعمل على 
بلوغ نتيجة نهائية يتم التوصل إليها باتفاق 

مشترك بين الطرفين«.
وتابع قوله انه في »إطار هذه الوضعية 

المتسمة بالتوترات العالمية المتزايدة, اعتقد 
انه من الضروري مضاعفة الجهود من اجل 
التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الذي 

طال امده«.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن »االتحاد 
األوروبي سيواصل تشجيع الطرفين على 
االلتزام بالمسار السياسي الذي تقوده األمم 
المتحدة بجدية واحترام«. وخلص رئيس 

الدبلوماسية األوروبية في األخير إلى التأكيد 
على »التزامه الصريح بالتعاون مع األمم 
المتحدة من اجل إيجاد حل سلمي لمسالة 

الصحراء الغربية«.

الإيجاد حل �شيا�شي عادل ود�ئم ومقبول

االحتاد االأوروبي يجدد دعمه مل�شار 
االأمم املتحدة يف ال�شحراء الغربية

جدد �ملمثل �ل�شامي لالحتاد �الأوروبي �ملكلف بال�شوؤون �خلارجية و�ل�شيا�شة �الأمنية، جوزيف بوريل، �لتاأكيد 

على »دعم �الحتاد �الأوروبي �لكامل« للم�شار �لذي ت�شرف عليه �الأمم �ملتحدة، الإيجاد »حل �شيا�شي عادل 

ود�ئم ومقبول من �جلانبني لنز�ع �ل�شحر�ء �لغربية« �ملحتلة من �ملغرب.

 احتاد ال�شحفيني ال�شحراويني مينح الع�شوية
 ال�شرفية للنا�شط واالإعالمي اأنطونيو فيالكيث
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فلسطين

وأعلنت الجبهة في بيان صحفي، عن تنظيم 
قافلة جماهيرية لمدينة مراكش يوم االفتتاح، 

السبت المقبل، احتجاًجا على استقبال 
"صهاينة" في المغرب؛ تحت شعار: "نضال 

مستمر من أجل إسقاط التطبيع الرياضي 
وكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني 

المجرم.«
ودعت الجبهة كل مكوناتها "وسائر القوى 

الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني وعموم 
المناضالت والمناضلين، إلى المشاركة 

المكثفة في هذه القافلة، خاصة من المدن 
المجاورة والقريبة من مراكش"، مؤكدة 

مشاركة السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية 
لدعم فلسطين وضد التطبيع فيها.

كما دعت إلى توفير كل الوسائل المادية 
واللوجستية واإلعالمية والتعبوية الضرورية 

إلنجاح القافلة، مؤكدًة أهمية روح التعبئة 
والمبادرة والوحدة والصمود.

وقالت الجبهة في بيانها: "في الوقت الذي 
تستمر فيه اعتداءات العدو الصهيوني 

وجرائمه اليومية على الشعب الفلسطيني 
وأرضه ومقدساته اإلسالمية والمسيحية 

وخاصة المسجد األقصى، تتواصل خالًفا 
إلرادة شعبنا، خطوات التطبيع الرسمي 

للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم 
وتتسارع وتتوسع لتشمل كل المجاالت.«

و أضاف البيان, أن الجبهة المغربية لدعم 
فلسطين وضد التطبيع, "سجلت بفخر 

واعتزاز المواقف المعبر عنها من طرف 
المحامين المغاربة وهيآتهم, ومن ضمنها هيئة 
المحامين بمدينة مراكش, التي تصدت لعملية 

التطبيع هاته, وعبرت عن رفضها لكافة 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقاطعت 

هذه البطولة العالمية المشبوهة )..(".
كما تتسارع وتتوسع خطوات التطبيع لتشمل 
كافة المجاالت, حيث تقرر - يضيف البيان 

- "تنظيم بطولة العالم للمحامين في كرة 
القدم بمدينة مراكش, ابتداء من يوم السبت 7 
ماي الجاري إلى يوم األحد ال15 من نفس 
الشهر, بمشاركة 3 فرق رياضية للمحامين 

الصهاينة".
و كان مجلس هيئة المحامين بمراكش, قد 
قرر خالل اجتماع استثنائي في 25 أبريل 

المنصرم مقاطعة كأس العالم للمحامين, التي 
ستنظم بمدينة مراكش.

و لمواجهة تطبيع نظام المخزن المفروض 
على الشعب المغربي, أعلنت الجبهة المغربية 
للرأي العام الوطني والدولي عن تنظيم قافلة 
جهوية نحو مدينة مراكش يوم االفتتاح, أي 

السبت7 مايو الجاري, احتجاجا على استقبال 
الصهاينة بالمغرب.

و دعت ذات الجبهة المغربية, كل مكوناتها 
وسائر القوى الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني 

وعموم المناضلين إلى" المشاركة المكثفة 

في هذه القافلة الجهوية, خاصة من المدن 
المجاورة و القريبة من مراكش".

و أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين 
وضد التطبيع, في ختام البيان, على "أهمية 
روح التعبئة والمبادرة والوحدة والصمود", 

كما دعت إلى توفير كل الوسائل المادية 
واللوجستيكية واإلعالمية والتعبوية 

الضرورية إلنجاح هذه القافلة المناهضة 
للتطبيع

جدير بالذكر أن "الجبهة المغربية لدعم 
فلسطين وضد التطبيع"، أسست في اجتماع 

في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق 
اإلنسان في الرباط، يوم 28 شباط/ فبراير 

العام 2021، بعدما أعلنت 15 هيئة سياسية 
ونقابية وحقوقية، تأسيس هيئة مغربية جديدة 
لدعم القضية الفلسطينية، ومناهضة التطبيع.

ا على التوقيع  وجاءت هذه الخطوة رًدّ
الرسمي لنظام المخزن التفاقية التطبيع مع 

االحتالل الصهيوني، ويتمثل هدفها األساسي 
في "إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني 
ومقاومته" بحسب ما أعلنت في أهدافها.

»اجلبهة املغربية لدعم فل�سطني" تدعو لفعالية 
احتجاجية �سد التطبيع الريا�سي وتوؤكد

 هرولة املخزن للتطبيع 
 مع الكيان ال�صهيوين ل تعرب 

عن  اإرادة ال�صعب  املغربي
دعت "اجلبهة املغربية لدعم فل�سطني و�سد التطبيع" اإىل امل�ساركة 

يف الفعالية الحتجاجية �سد تنظيم بطولة العامل للمحامني يف كرة 

القدم مبدينة مراك�ش، مب�ساركة " فرق ريا�سية من الكيان ال�سهيوين، 

حيث قالت اإنه يف الوقت الذي ت�ستمر فيه اعتداءات العدو ال�سهيوين 

وجرائمه اليومية على ال�سعب الفل�سطيني تتوا�سل خالًفا لإرادة ال�سعب 

املغربي، خطوات التطبيع الر�سمي لنظام املخزن مع الكيان ال�سهيوين.

حذرت فصائل فلسطينية من 
استمرار االستفزازات واالنتهاكات 

الصهيونية، حيث قالت حركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( إّن 
سماح سلطات االحتالل لقطعان 

مستوطنيه، باقتحام باحات المسجد 
األقصى المبارك اليوم، هو لعٌب 

بالنار، وجرٌّ للمنطقة إلى أتون 
تصعيد يتحّمل االحتالل كامل 

المسؤولية عنه.
ودعت الحركة في بيان أمس، 
"أبناء الشعب الفلسطيني لشد 

الرحال واالحتشاد في المسجد 
األقصى المبارك، واالستنفار في 

مدينة القدس، دفاعاً عن هويّتنا 
وديننا وقبلتنا األولى". وقالت "ليعلم 

االحتالل أن محاوالت التقسيم الزماني والمكاني لألقصى، ومشاريع 
التهويد لمقدساتنا لن تمر، ولن تحقق أهدافه الخبيثة.« وأعلنت سلطات 
االحتالل مساء أول أمس السماح للمستوطنين باستئناف اقتحام المسجد 

األقصى بدءاً من يوم الخميس.
من جهة أخرى، أكدت " حماس " أّن إقدام سلطات االحتالل على منع 

رفع أذان صالة العشاء في المسجد األقصى المبارك، تعدٍّ وانتهاك 
خطير لحرمة المسجد األقصى المبارك، وإمعاٌن في استفزاز مشاعر 

شعبنا الفلسطيني والمسلمين كافة.
وقالت حركة حماس في تصريح صحفي أمس، إن حكومة االحتالل 
تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة التي تؤكد مجدداً 

إصرار االحتالل على المضي قدماً في سياسة التصعيد والتهويد 
وقمع الحريات الدينية، مؤكدًة أن شعبنا سيواجهه بكل قوة، ولن يسمح 

بتمريره.
يشار إلى أن الفلسطينيين المرابطين والمعتكفين في المسجد األقصى 
في رمضان أفشلوا مخطط جماعات "الهيكل" في إدخال قرابين عيد 

"الفصح" العبري إليه وذبحها ونثر دمها 
في باحاته.

من جانبها قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير 
فلسطين إن االقتحام المزمع للمسجد 

األقصى اليوم، سيفجر الغضب في وجه 
االحتالل والمستوطنين، داعيًة لتصعيد 

المواجهة الشاملة مع االحتالل رًدا على 
االقتحام.

دت الجبهة في بيان أمس، أّن اقتحام  وأكَّ
األماكن المقدسة وإجراءات تقسيمها يأتي 
في سياق اإلصرار على قهر الفلسطينيين 
والتنكيل بهم، ويُعبّر عن تمادي االحتالل 

في عدوانه الوحشي على الشعب 
الفلسطيني، وتحٍد وقح إلرادة الشعوب 

العربيّة، وهذا إلى جانب جرائم التهجير 
واالستيطان في القدس.

وشّددت على أّن هذه الجرائم تُظّهر سياسات االحتالل الذي يعتاش 
على المجازر والممارسات الوحشيّة، وأّن كنس االحتالل واستعادة 

سيادة شعب فلسطين على أرض عاصمته القدس وسماءها ومقدساتها 
وانتزاعه ألرضه وحقوقه الكاملة، هي الضمانة الوحيدة لوقف العدوان 
وحفظ حقوق الفلسطينيين في مدينتهم المعّرضة ألبشع جرائم التهجير.

ولفتت الجبهة إلى أّن المقاومة إذ ترفع جاهزيتها وتكّرر تحذيرها 
للمحتل، ال تستند لجهوزيّة مقاتليها للدفاع الفدائي عن حقوق شعبهم 

فحسب، لكن وباألساس إلى إرادة واستعداد كل فلسطيني في مواجهة 
هذه الوحشيّة والغطرسة االحتالليّة المتمادية، وإلى موقف الجماهير 

العربيّة التي ندعوها لمواجهة هذا التصعيد تجسيًدا لمواقفها الملتصقة 
بقضية فلسطين والرافضة لالحتالل.

ودعت الجبهة للبناء على الموقف الجماهيري الموّحد، الذي أظهره 
الشعب الفلسطيني دفاًعا عن القدس وأهلها، باتجاه استعادة البنى 

النضاليّة الجامعة، وتحقيق الوحدة الوطنيّة الكفيلة بتعزيز طاقة أبناء 
الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم وتوسيع المواجهة مع االحتالل.

أكد نادي األسير الفلسطيني أن األسير خليل عواودة )40 
عاًما(، من بلدة إذنا غرب الخليل، والمضرب عن الطعام 

منذ 64 يوما، يواجه وضًعا صحًيا خطيًرا، نقل على 
إثره من معتقل "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" 

الصهيوني.
وأضاف النادي في بيان له أمس، أنه ورغم الوضع 

الصحي الخطير الذي وصل له، فإن سلطات االحتالل 
تواصل تعنتها ورفضها االستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء 

اعتقاله اإلداري، مشيرا إلى أنه وحتى اليوم ال توجد بوادر 
لحلول جدية لقضيته.

ووفقا آلخر زيارة تمت للمعتقل عواودة حيث يقبع في 
سجن "الرملة"، فقد أكد أنه يعاني ظروفا صحية في غاية 

الصعوبة وأن جسده يتهالك من شدة األوجاع، وما يزيد 
من تفاقم الوضع اإلجراءات التنكيلية التي تنفذها إدارة 

معتقالت االحتالل بحقه.
وتتعمد سلطات االحتالل المماطلة باالستجابة لمطلبه 

بهدف إنهاك جسده والتسبب له بأمراض ومشاكل صحية 
يصعب عالجها الحقا، كجزء من السياسات التي تستهدف 

المعتقلين جسديا.
وعلى مدار السنوات الماضية التي خاض خاللها المئات 

من المعتقلين إضرابات عن الطعام، عملت سلطات 
االحتالل على ترسيخ جملة من األدوات التنكيلية في 

محاولة منها لثنيهم عن هذه الخطوة.
يشار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت عواودة في 27 

كانون األول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال 
إداري مدته 6 أشهر، وسبق أن تعرض لالعتقال عدة 

مرات منذ عام 2002، وهذا االعتقال الخامس، منها ثالثة 
رهن اإلداري، علما أنه متزوج وأب ألربعة أطفال. وفي 
السياق ذاته، يواصل المعتقل رائد ريان )27 عاما(، من 

بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح 

عن الطعام لليوم الـ 28 على التوالي، رفضا العتقاله 
اإلداري، حيث يعاني من تفاقم مستمر في وضعه الصحي 

في زنازين معتقل "عوفر"، وتواصل سلطات االحتالل 
كذلك تعنتها ورفضها االستجابة لمطلبه.

يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت ريان في الـ 3 من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2021، وحولته لالعتقال اإلداري لمدة 6 
أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة االعتقال، تم تجديده لمدة 

4 أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما 
أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن اإلداري 

وبعد اإلفراج عنه بفترة وجيزة، أعيد اعتقاله مرة أخرى.

الوكالت

ل�سمان حرية العبادة يف القد�ش

 اأع�صاء كونغر�س يطالبون بلينكن 
بال�صغط على الحتالل ال�صهيوين 

طالب 8 أعضاء في الكونغرس األميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، بالضغط على حكومة االحتالل الصهيوني، لضمان حرية العبادة في القدس المحتلة، 

ولجم اعتداءات المتطرفين الصهاينة على الكنائس ورجال الدين المسيحي.
وأكدوا في رسالة أرسلوها الى بلينكن "أن حماية الحرية الدينية يجب أن تكون عنصرا حاسما في 
السياسة الخارجية للواليات المتحدة باعتبارها "قيمة أميركية وحق إنساني عالمي تجبرنا تجربتنا 

الخاصة على الدفاع عن حقوق األشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم.«
وشددوا على أن الواليات المتحدة يجب أن تحافظ على دعمها الثابت لتعزيز وحماية حرية الدين 

والمعتقد للجميع"، معربين عن قلقهم العميق من تصاعد الهجمات ضد المجتمع المسيحي في القدس.
وأشارت الرسالة إلى أنه: في كانون األول 2020 حاول مواطن إسرائيلي إضرام النار في الكنيسة 

الجثمانية "كل األمم" الواقعة على جبل الزيتون بالقدس، وفي غضون شهر واحد من عام 2021 
تعرض دير الكنيسة الرومانية في المدينة ألربعة أعمال تخريب.

وأوضحت أن رجال الدين المسيحيين هم أيضا أهداف للهجمات. وقالت: في ماي 2021، تعرض 
قسيس أرمني لهجوم من قبل ثالثة إسرائيليين بينما كان في طريقه إلى كنيسة القيامة في القدس.  

واضافت الرسالة: هذه مجرد أمثلة قليلة للهجمات التي تعرضت لها ممتلكات رجال الدين والكنيسة.

اخلارجية تدين انتهاكات قوات الحتالل وامل�ستوطنني

 فل�صطني تطالب جمل�س الأمن بتحمل
م�صوؤوليته لوقف الت�صعيد ال�صهيوين

طالبت فلسطين، مجلس األمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين 
ومقدساتهم.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية أول أمس، طالبت فيه مجلس األمن 
كذلك “باتخاذ ما يلزم من اإلجراءات الكفيلة بالضغط على حكومة االحتالل الصهيوني لوقف عدوانها 

وتصعيدها ضد الفلسطينيين، وإجبارها على االلتزام بالقانون الدولي.“
وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات الجيش الصهيوني والمستوطنين في عموم األرض الفلسطينية 

المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة دعوات الجماعات االستيطانية المتطرفة القتحام المسجد 
األقصى وتدنيسه وأداء صلوات تلمودية في باحاته.

كما أدانت قيام قوات االحتالل الصهيوني بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتالع 
مئات أشجار الزيتون واالعتداء على رعاة األغنام كما حصل في مسافر يطا وقريتي دوما وكفر 

مالك، والشروع في بناء كنيس يهودي في وادي الربابه في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى في 
القدس.واعتبرت أن “هذه االنتهاكات واالعتداءات تعكس إصرارا صهيونيا لالستمرار في تصعيد 

األوضاع وامعانا في تنفيذ مخططاته لتكريس االحتالل وتعميق أبنية منظومة الفصل العنصري 
وتصعيد االستهداف للمسجد األقصى لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا.“

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة االحتالل الصهيوني برئاسة “بينيت” المسؤولية الكاملة عن 
نتائج وتداعيات هذا التصعيد المتواصل، خاصة مخاطره الحقيقية التي تهدد بتخريب الجهود الدولية 
واإلقليمية واألمريكية الهادفة لتهدئة األوضاع. وقالت إن “تخلي مجلس األمن الدولي عن مسؤولياته 

وعدم وفائه بالتزاماته بات يشكل غطاء النتهاكاته وجرائم االستعمار الصهيوني العنصري ضد 
شعبنا.“

ف�صائل فل�صطينية 
حتذر من توا�صل 

ال�صتفـزازات 
ال�صهيونيــــة
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معنى الفقه وتركيبه

تأمالت في سورة الكوثر

“إنَّا أعطيناكَ الكوثرْ* فصلِّ لربِّك وانحرْ* إن شاِنَئك هو األبترْ” سورة الكوثر

ديني

الفقه والفهم – في اللغة – اسمان بمعنى واحد، وقد 
تَحَولت  الذي  الدين كله  الشريعة تُطَلق على  كانت 
فصار  وعلوم،  صنائع  إلى  به  المرتبطة  المعارف 
باألحكام  العلم  هو   – أهله  اصطالح  في   – الفقه 
التفصيلية،  أدلتها  من  المكتسبة  العملية  الشرعية 
وقد نشأت مذاهب فقهية عدة لكل مذهب مناهجُه 
وأئمته ونصوصه، يجمعها نظامٌ عام في االستدالل 
والتفكير والعمل صار فيما بعد يُسمى تقليدًا؛ ألنه 
إلى  الناس  انقسم  وقواعدها  المذاهب  تَشَكل  مع 

قسمين: مجتهد ومقّلد. 
بتبلور  المطلق/المستقل  االجتهاد  انتهى  وقد 
والمالكية  )الحنفية  المعروفة  الفقهية  المذاهب 
المجتهدون  وصار  وغيرها(،  والحنبلية  والشافعية 
المحدد  المذهب  إطار  في  يجتهدون  الالحقون 
ووُضعت  وتأهيلهم،  درجاتهم  تفاوت  وقواعده على 
ومجتهد  المذهب  كمجتهد  خاصة  فنية  ألقاب  لذلك 
المسألة وغير ذلك بناًء على تَجَزُّؤ االجتهاد وغياب 
المجتهد الشامل. في حين شمل وصف المقلد عامة 
وعلى  تقليدهم،  درجات  في  تفاوتوا  وإن  المسلمين 
االجتماعي  شِّقيه:  في  اإلسالمي  التاريخ  سار  هذا 
مشارف  حتى  )القضاء(  والقانوني  الفردي(  )التدين 
األزمنة الحديثة التي بدأت في القرن الثامن عشر مع 
اإلصالحات العثمانية واالحتكاك بالحداثة األوروبية. 

المنصوصة  اهلل  أحكام  بين  الفقهاء  فرّق  وقد 
أحكام  أنها  العلماء على  أجمع  التي  الداللة  القطعية 
اهلل وأنها ال تتغير )سماها المعاصرون “الشريعة”(، 
وبين غيرها مما يخضع للجهات األربع: الزمان والمكان 
واألحوال واألشخاص )سماها المعاصرون “الفقه” وهو 

مشتمل على “الشريعة” أيضًا(. 
 – الفقهي  التقليد  وفق   – الشرعية  األحكام  ولكن 

ثالثة أقسام: 
األول: أن تكون منصوصة بأدلة القرآن والسنة، سواء 

كانت داللتها قطعية أم ظاهرة. 
المجتهدين عن  بفعل  تكون مستنبطة  أن  والثاني: 
وهذا  والسنة،  القرآن  نصوص  في  إدخالها  طريق 
الفقهاء  ويسميه  المجتهدين  أنظار  فيه  تختلف 
“تحقيق المناط”، وقد يُجمع الفقهاء في عصر على 
حكم مبني على واقٍع معين ثم يُجمع غيرهم الحًقا 
على حكم آخر؛ لتَغَير الواقع الذي بُني عليه الحكم 
وإنه  اختلف،  المناط  تحقيق  إن  فيقولون:  األول، 
أي  وبرهان،  حجة  اختالف  ال  وزمان  عصر  اختالفُ 
تطبيقاته  وتغير  المبدأ  ثبات  صيغ  من  صيغٌة  أنه 
ومالبساته بتغير الزمان والمكان واألشخاص واألحوال. 
المجتهدون  عليه  نصّ  ما  على  اإللحاق  والثالث: 
وهو  المذهب  على  التخريج  ويسمى  مذاهبهم،  في 
به  يقوم  صار  ثم  المذاهب،  مجتهدو  به  يقوم  ما 
المفتون في العصر الحديث في شأن النوازل التي لم 
يَسبق لها مثيل أو شبيه في تراث المذاهب الفقهية 

ونصوصها. 
والفقه؛ بما هو علمٌ باألحكام الشرعية: اسمٌ جامعٌ 
لطريقي الدنيا واآلخرة، و”معرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات األعمال وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا وشدة 
التطلع إلى نعيم اآلخرة واستيالء الخوف على القلب” 
الذي  المعنى  وهو  )505هـ(  الغزالي  اإلمام  يقول  كما 
نجده عند الحارث المحاسبي )243هـ(، وذلك لتحقيق 
االستقامة في الدنيا لتحصيل الفالح في اآلخرة، وإنما 

أعمال  على  دليٌل  ألنها  الظواهر؛  على  األحكام  ُأديرت 
الباطن، ومن ثم كان العمل معبّرًا عن االعتقاد؛ ألن 
والحكم عليه، فُأقيم  االطالع  الباطن خفيٌّ ال يمكن 
الدنيا  مسائل  في  عليه  ودااًل  الباطن  مكان  الظاهرُ 
خصوصًا  اإلنساني،  االجتماع  انتظام  يقتضيها  التي 

في شقها القانوني والحقوقي. 
واألخالقُ ال تنفصل عن الفقه المعتَبَر، فال يَعرى 
“والشريعة  الشاطبيُّ:  قال  ولذلك  خُُلق،  عن  حكمٌ 
ما  “أول  وهي  األخالق”،  بمكارم  تَخَلق  هي  إنما  كلها 
المكية”،  السور  في  ذلك  تجد  ما  وأكثر  به،  خوطبوا 
فـ “جاءت الشريعة لتُتَمم مكارم األخالق، فدل على 
لجريان  متممة  جاءت  الباب  هذا  في  المشروعات  أن 
التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات”، ومن 
جرت  التي  األحكام  من  جملة  الشريعة  أقرت  ههنا 
كان من محاسن  وما  كان محمودًا،  الجاهلية مما  في 
وهي  العقول  تَقبلها  التي  األخالق  ومكارم  العوائد 
كثيرة، “وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في 
عليه  إبراهيم  ملة  عن  مأخوذة  نادرة  أمورٌ  اإلسالم 

السالم”. 
بعض  جرَت  وقد  مطلًقا  شرًّا  تكن  لم  فالجاهلية 
ما  الشريعة  وتممت  عُرفها،  محمود  على  األحكام 
يكن  لم  ما  وشرعت  الجاهلية،  أخالق  من  نَقص 
الجاهلية  أن  أي  منكرًا،  كان  ما  وبدّلت  مألوًفا، 
العنف  جماعات  تصورها  كما   – ال  مركبة  حالة  كانت 
شرًّا  محمد-  وأخيه  قطب  سيد  وكتابات  والتكفير 
مطلًقا، فهؤالء اختزلوا الجاهلية في الجانب العقديّ، 
وحملوا تشريع القوانين على حالة الشرك الجاهلية، 
واختزلوا الفقه كله في الجهاد القتالي ومسائل الحكم، 

عرفته  الذي  الحديث  بالمعنى  قانون  إلى  وحولوه 
ذلك  من  أوسع  الفقه  أن  حين  في  الحديثة.  الدولة 
والظاهر  باألخالقي،  القانوني  فيه  ويتداخل  بكثير، 
بالمستنبط،  والنصي  بالجمعيّ،  والفرديّ  بالباطن، 
وتتعدد مستوياته من اإللزام إلى اإلباحة وما سواهما 
صفة  يأخذ  ما  أحكامه  فمن  الخمسة،  األحكام  من 
اإللزام بحسب الخُلق الذي تحته كتحريم الخمر لمقصد 
ألنه  التحسينات؛  يأخذ صفة  ما  ومنها  العقل،  حفظ 
راجعٌ إلى “مكارم األخالق“، وهي: “األخذ بما يليق من 
تَْأنَفها  التي  المدنّسات  وتَجَنب  العادات  محاسن 
المتصلة  الراجحات” كالمندوبات والمكروهات  العقول 

بالمطعومات والمشروبات واللباس وغيرها. 
ويشتمل الفقه اإلسالمي على ثالثة مستويات: الديانة 
الخصومات(،  في  )اإللزام  والقضاء  الفردي(،  )التدين 
والسياسة )المخولة إلى اإلمام /الخليفة( قبل نشوء 

الدولة الحديثة ونظامها السياسي.
وقد ناقش الفقهاء طبيعة األحكام الثابتة باالجتهاد 
اإلمام  قرره  والذي  ال؟  أو  اهلل  حكم  فيها:  يقال  وهل 
ما  على  اهلل  حكم  إطالق  يَسوغ  “ال  أنه  القيم  ابن 
مسائل  من  يقينًا  به  حََكم  اهلل  أن  العبد  يَعلم  ال 
التفريق  على  المتأخرون  اصطلح  ولذلك  االجتهاد”، 
بين الشريعة والفقه كما سبق، فصار الفقه مشتماًل 
محله  في  أهله  من  الصادر  واالجتهاد  الوحي  على 
في  يتساهلون  المفتين  بعض  ولكن  )االختصاص(، 
كان  النفس )سواٌء  إطالق حكم اهلل، ويتداخل هوى 
متشددًا أم متساهاًل( مع حكم اهلل، والمعيار الحاكم 
ووضوحه  قوته  ودرجة  الحكم  مستند  هو  هذا  في 

وكونه منصوصًا أو داخاًل في المنصوص أم ال.

أخذوا يسخرون  الذين  المشركين  ردٌ على  نزولها  مناسبة  كان في 
النبي صلى اهلل عليه وسّلم لظنهم أنه سينقطِع ذكره بعد  من 
وفق  بذلك  وهو  اسمه،  يحملون  ذكور  أوالد  له  يكن  لم  إذ  وفاته, 
مصطلحاتهم الجاهلية “أبتر”, و هم يشمتون و يشيرون بهذا إلى 

موت الذكور من أوالده.
وكان  أمره.  وينتهي  بال عقب  فإنه سيموت  أحدهم: دعوه  وقال   
هذا اللون من الكيد اللئيم يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر 
بالغم  ومسه  النبي  قلب  أوجع  ذلك  ولعل  ووقعا،  صدى  باألبناء 
ولكن  وأكثر…  أقوال  ستة  الكوثر  في  المفسرون  قال  وقد  أيضا. 
المتدبر بعمق لكتاب اهلل يعلم أنه ال يوجد نعمة عظمى أنعمها 
الجليل على محمد, أو فضل عظيم أعطاه له وآتاه, أثمن وأعظم 
كل  معه  جرَّ  الذي  الكوثر  هو  “الكوثر”…  فهو  الكريم,  القرآن  من 

األقوال األخرى بسهولة ويسر. 
التحبب  فيه  لطيف  وزن  وهو  فوعل  وزن  على  َكُثر  من  الكوثر 
والعظمة. وقالوا أيضًا في لفظ الكوثر لغة: إنه الكثير بل صيغة 
أنه  بالكوثر  وقالوا عمن يوصف  الكثرة،  منتهى  تدل على  مبالغة 
تلك  وكل  العذب.  الشراب  وهو  الكثير  الخير  هو  وقالوا  السَخِيٌّ، 
األجر  وفيه  كنوزه  تنتهي  ال  الذي  الكريم  القرآن  في  هي  الصفات 
وفيه  الكثيرة،  البالغة  الحكمة  وفيه  والتطبيق،  بالتالوة  الكثير 
مفاتيح التشريعات العظيمة الكثيرة، وهو ينبوع ثر من ماء عذب 
فيه شفاء للناس، و ال نهاية لفيضه وغزارته في كل جانب يفضي 

للسعادة وهو النور الكثير العظيم الذي أنزل على محمد. 
وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر عظيم في الجنة 
وليس  حوضه،  في  ويصب  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أوتيه 
هناك ما يمنع أبدًا أن يكون هذا النهر العذب العظيم قد سُمِّي 
بأحد أسماء القرآن تعظيمًا للنهر وداللة على الطريق إليه، فليس 
التكليف  منزلة  وتفوق  القرآن  تفوق  لمحمد  أوتيت  نعمة  هناك 
بتبليغ القرآن وتطبيقه. وابن عباس سُئل عن النهر فأجاب بأن 
الرسول. فهو نهر  أوتيه  الذي  الكثير  الخير  النهر هو من بين  هذا 
أعطى  لقد  الكوثر.  بالقرآن  إال  أصاًل  إليه  للوصول  سبيل  ال  كوثر 
بلَّغه صلى  الرسول فقد  وبالقرآن عال ذكر  لمحمد،  القرآن  الجليل 
اهلل عليه وسلم للناس كافة.. ثم كانت سُنَّته التطبيق العملي 
األول للقرآن. ولفظ الرسول الذي حمل القرآن رسالًة خاتمة مهيمنة 
من اهلل جل شأنه إلى الناس ارتبط باسم محمد فتردد اسم محمدٍ 
وَكُثر عبر البقاع وعبر األزمان إلى قيام الساعة. وأمر الجليل رسوله 
أن يشكره على نعمته العظمى تلك بالصالة ونحر األنعام إلطعام 
الفقراء والمساكين وختم بحقيقة حدثت: “إنَّ من عاداك وشانك 

وآذاك يا محمد ودعاك باألبتر إنما هو وفريقه من سيُبتر”. 
ولقد صدق فيهم وعيد اهلل فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما 
امتد ذكر محمد وعال. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم، 
في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه األولون. لقد 
بلغ انتشار اسم محمد حدًّا أدهش العالم أجمع فأصبح أكثر األسماء 

انتشارًا في الوجود. فهو بال ريب أكثر اسم شاع في البالد االسالمية 
ولكن المفاجآت كانت على المستوى العالمي: في الطبعة السادسة 
األكثر  2000، كان اسم محمد  الصادرة عام  من موسوعة كولومبيا 
شيوعًا في العالم على اإلطالق حيث تقول الموسوعة أن أكثر من 

150 مليون ذكر في العالم كانوا يحملون هذا االسم. 
وأوردت موسوعة “جينيس” لألرقام القياسية، إنه في سنة 2006 
حقق اسم محمد أعلى معدل للتسمية به بين بني البشر. وقالت 
2007 أن اسم محمد  قناة “بي بي سي” البريطانية في نهاية عام 
كان ثاني أكثر األسماء شيوعًا لدى مواليد العام 2007 في بريطانيا. 
وفي عام 2013 أكدت صحيفة اسبانية في تقرير شهير أن أكثر من 
150 مليون من خمسين جنسية يحملون اسم محمد… و بالقياس 
األخرى  النبي  أسماء  يحملون  آخرين  مليون   200 من  أكثر  فهناك 
 2014 عام  بريطاني  استطالع  وفي  ومحمود ومصطفى….”  “أحمد 
حول أكثر األسماء الممنوحة للمواليد في بريطانيا كان اسم محمد 
األول في قائمة من مئة اسم آخرين.. إنها حقيقة دالَّة لها بُعدها 
وامتدادها زمانًا ومكانًا…إنها قضية رفع ذكر محمد. كل يوم تتعزز 
في  ونحن  والبد  وأسمائه،  النبي  ذكر  في  وتترسخ  الكوثر  حقيقة 
اهلل  أعطاه  الذي  الكوثر  معنى  في  نزداد  أن  اليوم  شديد  ضعف 
لنبيه وألمة نبيه من بعده فنقول: لعل في معنى الكوثر بشارة.. 
وبشارة  محمد،  أمة  في  الممتد  الباقي  الكثير  واألمل  الخير  بشارة 

االنقطاع والبتر المقدر على أعدائها.
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في �إطار عمليات محاربة 

�لجريمة �لمنظمة

 حجز �أزيد من 8 قناطير 
من المخدرات اأدخلت من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني 
الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح 

األمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية 
والثالثة، 8 تجار مخدرات، وأحبطت 

محاوالت إدخال كميات من المخدرات عبر 
الحدود مع المغرب، تُقدر بـ7 قناطير و42 

كيلوغرام من الكيف المعالج.
وأفادت حصيلة وزارة الدفاع الوطني 

األسبوعية، أن العملية أسفرت عن توقيف 
17 تاجر مخدرات، وضبط 126,6 

كيلوغرام من نفس المادة وكذا 71625 
قرصا مهلوسا خالل عمليات مختلفة عبر 
النواحي العسكرية األخرى. وتدخل هذه 

العملية في إطار عمليات محاربة الجريمة 
المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة 

إلى التصدي آلفة االتجار بالمخدرات 
ببالدنا، حسب الحصيلة ذاتها.

�لعملية مكنت من و�شع حد لن�شاط 

�ثنين من مروجي �لمعلومات

 فرقة مكافحة المخدرات 
 ببومردا�س تحجز

 1155 قر�س مهلو�س 

مكنت إحدى العمليات التي قامت بها فرقة 
مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية 

للشرطة القضائية بأمن والية بومرداس 
من حجز 1155 قرص مهلوس.وأشارت 

ذات المصالح في بيان لها، بأن العملية التي 
قامت بها بإحدى بلديات الوالية سمحت 
من اإلطاحة بممون مخدرات وشريكه 

اللذين تتراوح أعمارهما مابين 24 سنة و 
34 سنة، أين تم توقيف المشتبه فيه األول 

بعد تفتيشـه و ضبط كمية من المؤثرات 
العقلية تقدر 16 قرص مهلوس و قطعة 
من المخدرات وزنها يقدر  بـ 37 غرام 

باإلضافة إلى  مبلغ مالي مقدراه 10 
مليون سنتينم، لتباشر مصالح الشرطة 

تحرياتها بخصوص الكمية ومصدرها، ما 
مكن من ضبط كمية أخرى من المؤثرات 

العقلية قدرت  بـ 1139 قرص مهلوس 
من مختلف األصناف  باإلضافة إلى 

بخاخة غاز مسلية للدموع و معها سالح 
أبيض محظور من نوع كيتور كانت 

بحوزة شريكه. وقد تم تحويل المعنيين 
باألمر إلى المصالح المذكورة وبعد اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية المعمول بها تم 

تقديمهما أمام الجهات القضائية.
ف.م

مجل�س ق�شاء �لجز�ئر

  التما�س 10 �سنوات 
حب�سا نافذا في حق وزير العدل 

الأ�سبق الطيب لوح
   

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء 
الجزائر, أمس, عقوبة 10 سنوات حبسا 
نافذا في حق وزير العدل األسبق الطيب 
لوح, المتابع بتهم تتعلق بسوء استغالل 

الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير 
الحسن للعدالة، كما تم التماس نفس 

العقوبة في حق كل من المفتش العام 
األسبق لذات الوزارة الطيب بن هاشم 

ورجل االعمال طارق نوا كونيناف 
مع مصادرة جميع المحجوزات من 
ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات 

بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية. 
وخالل استجوابه من طرف هيئة 

المحكمة, نفى الطيب لوح ممارسته 
لضغوط على القضاة وتدخله لفائدة 

طارق نوا كونيناف الذي كان محل أمر 
بالقبض , كما أنكر باقي المتهمين في 

هذه القضية التهم الموجهة لهم.وتتواصل 
أطوار هذه المحاكمة بمرافعات هيئة 

دفاع المتهمين.
ع.ط

 اإجمالي الإ�سابات 
بكورنا عبر العالم تجاوز 

514 مليون حالة
   

ذكرت جامعة/جونز هوبكنز/ األمريكية، 
أن حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس 

كورونا المستجد )كوفيد-19( حول 
العالم ارتفعت إلى 514 مليونا و929 
ألفا و992 حالة. وأفادت الجامعة, في 

أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها 
اإللكتروني أمس, بأن إجمالي الوفيات 
جراء اإلصابة بالفيروس حول العالم 

ارتفع إلى 6 ماليين و240 ألفا و974 
حالة.

وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت 
أكبر عدد من حاالت اإلصابة حول 
العالم, والتي بلغت أكثر من 81.5 

مليون إصابة, في حين تجاوزت حصيلة 
الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة 

الثانية, تليها البرازيل بأكثر من 30.4 
مليون.ووفقا ألحدث البيانات, تصدرت 
الواليات المتحدة قائمة الدول من حيث 
عدد الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس 

بـ 994 ألفا و748 وفاة, تلتها البرازيل 
في المرتبة الثانية بـ 663 ألفا و930 

وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة 
بإجمالي وفيات 523 ألفا و920 حالة.

ف.م

ف.م

وأوضحت ذات األخصائية في تصريح 
لوكالة األنباء الجزائرية، عشية إحياء اليوم 
العالمي لنظافة اليدين المصادف لـ 5 ماي 
من كل سنة، أن الوقاية حول نظافة اليدين 

"لم تأخذ حقها بعد، سواء في األوساط 
االستشفائية أو لدى المجتمع بصفة عامة"، 
مشددة على ضرورة االهتمام بهذا الجانب 

"للحد من انتشار األمراض الجرثومية 
والمتنقلة بنسبة تتراوح ما بين 60 و 70 
بالمئة، باإلضافة الى تخفيض االستعمال 
المفرط للمضادات الحيوية التي أصبحت 

مع الزمن مقاومة لهذه األمراض”.
كما شددت من جانب آخر على أهمية 

تعزيز حمالت التوعية والتحسيس حول 
نظافة اليدين على مستوى المصالح 
اإلدارية والمراكز التجارية الكبرى 

والمؤسسات التربوية، السيما وحدات 
الطب المدرسي. وأكدت في ذات السياق 
على ضرورة تعزيز التوعية في الوسط 

االستشفائي لتفادي نقل البكتيريا والطفيليات 
والجراثيم الى المرضى، داعية الى 

استعمال الصابون السائل الذي يعد --مثلما 
قالت-- "أحسن منظف ومكافح لهذه 

الجراثيم"، باإلضافة إلى السائل الحكولي 
الذي اعتبرته "أفضل واق" خاصة في 

الوسط االستشفائي.

من جانبه، أشار المدير العام للمعهد 
الوطني للصحة العمومية، البروفسور نور 

الدين اسماعيل، إلى االهتمام الذي توليه 
منظمة الصحة العالمية لنظافة اليدين من 
خالل تخصيص يوم 5 مايو إلحياء هذا 

اليوم العالمي بهدف تفادي نقل األمراض 
المنتشرة في األوساط االستشفائية. وأبرز 

من جانب آخر أهمية هذا اليوم الذي يحييه 
العالم هذه السنة تحت شعار"متحدين من 

أجل األمن لننظف أيدينا"، معتبرا أن  غسل 
اليدين يعد "الحركة الهامة في حياة الفرد 

لحماية صحته وصحة اآلخرين”.
وأكد بالمناسبة أن نسبة 50 بالمائة من 

الجراثيم والبكتيريا والطفيليات تتنقل الى 
جسم االنسان وبين االفراد عبر االيدي، 
مما يستدعي مواصلة جهود القطاع على 

التحسيس حول هذا الجانب على مدار أيام 
السنة. وشددت بدورها رئيسة مصلحة 

مخبر علم الطفيليات بالمؤسسة االستشفائية 
الجامعية مصطفى باشا، البروفسور سهام 

بن عيسة، على ضرورة غسل اليدين، 
داعية بالمناسبة العائالت إلى توعية ابنائها 

 تمكنت مصالح الشرطة بوهران من وضع حد لنشاط 
مروجين للمخدرات الصلبة مع حجز 100 غرام من 

الكوكايين، حسبما علم أمس، من مديرية األمن الوالئي.
وقد تمت هذه العملية من طرف فرقة مكافحة المخدرات 

التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية استغالال 
لمعلومات مفادها قيام شخصين بترويج هذه المخدرات 

مستخدمين مركبة قصد التضليل والتمويه، كما 
أوضحت خلية االتصال والعالقات العامة.

وبعد مراقبة نشاطهما المشبوه واستيفاء كافة اإلجراءات 
القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران 

أسفرت العملية عن توقيفهما على متن مركبة. وبعد 
التفتيش الدقيق تم حجز بحوزتهما 100 غرام من 

المخدرات الصلبة )كوكايين(، ومبلغ مالي من عائدات 
الترويج يقدر ب 640.000 دج إضافة إلى المركبة 
كانت تستعمل في الترويج، وفقا للمصدر ذاته. و تم 
تحرير إجراء قضائي ضده الموقوفين أحيال بموجبه 

أمام العدالة، حسبما أشير إليه.
.. و11 جريحا في �نحر�ف حافلة بم�شرغين

أصيب 11 شخصا بجروح إثر حادث انحراف حافلة 
كانت تنقل فريق لكرة السلة لبني صاف أمس، بوالية 

وهران حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.
وأوضح نفس المصدر أن الحادث وقع على مستوى 

الطريق الوطني رقم 2 عند مدخل بلدية مسرغين 
)غرب والية وهران( وتمثل في انحراف حافلة تنقل 

فريق رياضي لكرة السلة لبني صاف كان متوجها الى 
والية سطيف.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف 
الجرحى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و56 سنة 

وتعرضوا إلصابات متفاوتة الخطورة حيث تم تحويلهم 
إلى مصلحة االستعجاالت للمستشفى الجامعي لوهران 

، مثلما أشير إليه.
ر. ن

بمنا�شبة �ليوم �لعالمي لنظافة �ليدين

  �سرورة تعزيز حمالت
 التوعية للوقاية من الأمرا�س الجرثومية
�أكدت �لدكتورة �شماح �أو�شان من م�شلحة علم �الأوبئة و�لطب �لوقائي بالموؤ�ش�شة �ال�شت�شفائية 

�لجامعية م�شطفى با�شا على �شرورة تعزيز �لحمالت �لتوعوية حول نظافة �ليدين، مما ي�شاعد 

على �لوقاية من �نت�شار �الأمر��س �لجرثومية و�لمتنقلة بن�شبة تتر�وح ما بين 60 و 70 بالمائة.

ت�سجيل هزة اأر�سية 
بقوة 0ر3 درجة 

 ببرج البحري 
بولية الجزائر

   
سجلت أمس على الساعة 

02 سا و 53 د هزة 
أرضية بلغت قوتها 0ر3 

درجة على سلم ريشتر 
ببرج البحري بوالية 
الجزائر حسبما أعلنه 
مركز البحث في علم 
الفلك والفيزياء الفلكية 
والجيوفيزياء. وأوضح 

المركز أنه تم تحديد مركز 
الهزة على بعد 12 كلم 

شمال غرب برج البحري 
بوالية الجزائر.

ف.م

قالمة

قتيل و6 اآخرين جرحى في حادثي مرور منف�سلين
تحت �شعار "مرور �آمن ومتطور" 

 المديرية العامة لالأمن الوطني 
ُتحيي اأ�سبوع المرور العربي

قتل شخص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة في 
حادثي مرور متفرقين وقعا بإقليم والية قالمة خالل 
الـ 24 ساعة األخيرة، حسبما علم أمس، من خلية 

اإلعالم واالتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية. 
وأوضح المصدر بأن رجال يبلغ من العمر 42 سنة 

لفظ أنفاسه األخيرة متأثرا بالجروح البليغة التي 
تعرض لها في حادث اصطدام سيارتين سياحيتين 
وقع مساء االثنين على الطريق الوالئي رقم 123 

الرابط بين بلديتي عين مخلوف وعين العربي، 
مضيفا بأن الضحية فارقت الحياة أثناء نقلها إلى 

العيادة متعددة الخدمات بعين مخلوف .
وأضاف المصدر بأن هذا الحادث الذي تدخلت ألجله 
الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين مخلوف قد تسبب 

أيضا في إصابة 5 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم 
ما بين 7 سنوات و42 سنة بجروح متفاوتة الخطورة 

مبرزا بأن 3 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى وادي 
الزناتي ومصابين اثنين آخرين تم نقلهما إلى العيادة 

متعددة الخدمات بعين مخلوف .
أما الحادث الثاني فقد تمثل في انحراف ثم انقالب 

سيارة سياحية بمشتة "السهاتلة" ببلدية تاملوكة 
تدخلت ألجله وحدة القطاع للحماية المدنية بذات 

البلدية حسبما ذكره ذات المصدر، مضيفا بأن هذا 
الحادث الذي وقع االثنين تسبب في إصابة شاب يبلغ 
من العمر 26 سنة بجروح مختلفة استدعت نقله إلى 

المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بنفس البلدية.
ق. و

تُحيي المديرية العامة لألمن الوطني، أسبوع 
المرور العربي، الُمنظم من طرف مجلس وزراء 

الداخلية العرب، من 04 إلى 10 ماي من كل 
سنة. وأوضح بيان المديرية العامة لألمن الوطني، 

أن هذه التظاهرة جاءت تحت شعار "مرور 
آمن ومتطور"، حيث ستعرف تنظيم نشاطات 
تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، عبر كامل 

تراب الجمهورية، للحد من حوادث المرور ومآسي 
الطرقات.وبرمجت المصالح ذاتها، العديد من 
النشاطات، على غرار تنشيط دروس، وتنظيم 
حظائر مرورية لفائدة تالميذ المدارس، إضافة 

إلى تحسيس سائقي المركبات بضرورة احترام 
قانون المرور والتزام بقواعد السياقة السليمة، 

للرفع من درجة الوعي والحد من حوادث المرور.
وأكد األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب 
محمد بن علي كومان، في رسالته، على ضرورة 
توعية المواطن وجميع مستخدمي الطريق العام، 
بأهمية االلتزام بقواعد األمن المروري، وتجنب 

السلوكيات السلبية أثناء السياقة، لما تسببه من 
ضحايا وخسائر مادية، األمر الذي يلزم تظافر 

الجهود إليجاد الحلول والطرق الناجعة لهذه المعض
لة.                                               ع.ط

وهر�ن

توقيف ع�سابة لترويج المخدرات ال�سلبة
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