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 نحــــــــــو وقــــــــــف
 ا�شتيـــــراد "البـــــذور" 
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المكلفة بالعالم بنقابة المهند�صين 

المدنيين في ح�ار لـ "الرائد"

"�شرورة تفعيل دور المهند�س 
المدني لمنع تكرار مخلفــــات 
زلــــزلزال بــــــــومردا�س"

قال اإن "اأعداءنا يدرك�ن تمام الإدراك اأن �صر ق�تنا يكمن في وحدتنا "

الفريق �شنقريحة يدعو لاللتفاف 
حــــول مبـــادرة "لم ال�شمـــل"
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ضرورة  على  أمس،  شنقريحة،  الفريق  شدد 
االلتفاف حول مبادرة "لم الشمل" التي اطلقها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، من اجل تقوية اللحمة 
الوطنية، مؤكدا في كلمة القاها بمناسبة زيارة العمل 
بوهران،  الثانية  العسكرية  الناحية  إلى  قادته  التي 
قوتنا  سر  أن  اإلدراك  تمام  يدركون  "أعداءنا  أن 
هذه  ضرب  على  يعملون  وهم  وحدتنا  في  يكمن 
الوحدة من خالل بث خطاب الفتنة والتفرقّة وانتهاج 
أسلوب التضليل ونشر األخبار الكاذبة والشائعات، 
ببالدنا"،  االستقرار  الفوضى وعدم  أجل خلق  من 
ليضيف أن " هذه المؤامرات والممارسات العدائية 
وإن أضحت خلفياتها مكشوفة للعيان فإننا مطالبون 

بالتصدي لها بحزم."

الجمهورية  رئيس  مبادرة  شنقريحة  الفريق  وثّمن 
العليا  السلطات  مبادرة   " إن  قال  الشمل، حين  للم 
للبالد الداعية لتمتين عرى اللحمة الوطنية وتقوية 
تنم بحق عن اإلرادة  الداخلية، هي مبادرة  الجبهة 
واستجماع  الشمل  لم  أجل  من  الصادقة  السياسية 
الدولية  الظروف  ظل  في  السيما  الوطنية،  القوى 
الراهنة"، وفي هذا المقام، شدد رئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي على ضرورة مشاركة الجميع في 
هذه المبادرة، معلقا بالقول إن "تقوية أسس الجزائر 
الجديدة هي مسؤولية الجميع، ويشارك في بنائها، 
ما  على  أساسا  باالعتماد  المخلصين،  أبنائها  كل 
األحاسيس  ونبل  الوالء  صدق  من  نفوسهم  تزخر 

تجاه الوطن".

الوطني  الدفاع  وزارة  بيان  كشف  ذلك،  وحول 
الفريق  الجيش، أن  الذي أورد كلمة رئيس أركان 
الممدودة،  اليد  "مبادرة  أن  إلى  أشار  شنقريحة 
رئيس  تبون،  المجيد  عبد  مؤخرا  عنها  أعلن  التي 
المسلحة، وزير  للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية، 
الدفاع الوطني، بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية 
تنم بحق عن اإلرادة  الداخلية، هي مبادرة  الجبهة 
للبالد، من أجل  العليا  للسلطات  الصادقة  السياسية 
لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، السيما في هذه 
قائال  الجميع  مخاطبا  الراهنة"،  الدولية  الظروف 
"أشد على أيدي كافة أبناء الوطن األعزاء لتغليب 
هذه  في  بقوة  واالنخراط  للوطن  العليا  المصلحة 
العريقة  أمتنا  قيم  من  المستلهمة  الصادقة  المبادرة 

ومبادئ ثورتنا الخالدة."
تحقيق  أمام  ُقدما  الجمهورية  رئيس  ويمضي 
عنها  اعلن  التي  المبادرة  بشأن  الوطني  التوافق 
الجزائريين وتمتين  لم شمل  إلى  مؤخرا، والهادفة 
التشاورية  اللقاءات  سلسلة  فبعد  الوطنية،  الوحدة 
السياسية  التشكيالت  بعض  برؤساء  جمعته  التي 
الجمهورية  رئيس  يعتزم  الوطنية،  والشخصيات 
األحزاب  جميع  مع  بـ"الشامل"  وصفه  لقاء  عقد 
السياسية خالل هذا األسبوع، بهدف تقريب وجهات 
النظر وتحقيق الهدف الرئيس الذي تبنى من اجله 
الممدودة" ولمتمثل في تكوين جبهة  اليد  مبادرة " 

داخلية متماسكة وتحقيق اللحمة الوطنية.

�إميان. �س

قال �إن �أعد�ءنا يدركون متام �لإدر�ك �أن �سر قوتنا يكمن يف وحدتنا

الفريق �شنقريحة يدعو لاللتفاف حول مبادرة مل ال�شمل
دعا رئي�ش �أركان �جلي�ش �لوطني �ل�سعبي �لفريق �ل�سعيد �سنقريحة، �ل�سعب �جلز�ئري �إىل �لت�سدي ملا �أ�سماه 

�ملوؤ�مر�ت و�ملمار�سات �لعد�ئية ل�سرب �لوحدة �لوطنية، من خالل �لنخر�ط بقوة يف مبادرة �ليد �ملمدودة �لتي 

�أعلن عنها رئي�ش �جلمهورية عبد �ملجيد تبون، و�لتي قال �إنها تنم عن �لإر�دة �ل�سيا�سية �ل�سادقة لل�سلطات 

�لعليا للبالد، من �أجل مل �ل�سمل و��ستجماع �لقوى �لوطنية، ل�سيما يف هذه �لظروف �لدولية �لر�هنة.

أكد مصدر دبلوماسي جزائري، أول أمس، أنه ال 
توجد أي وساطة سعودية بين الجزائر والمغرب 
الجزائرية  الثنائية  العالقات  رهن  يريد  الذي 
هذا  حول  كاذبة  أخبار  نشر  خالل  من  السعودية 

الموضوع.
ترعاه  "منشورا  أن  المصدر  ذات  أوضح 
الكذب  جعل  )المغرب(،  مجاور  بلد  استخبارات 
السطح  إلى  أخرى  مرة  يطفو  المغربي  المرضي 
الخيال  نسج  من  أحيك  أعمال  جدول  بخصوص 
ليتم ربطه بالمحادثات التي أجراها وزير الشؤون 
في  جزائريين  مسؤولين  مع  السعودي  الخارجية 
الثنائية  العالقات  رهن  الى  تهدف  يائسة  محاولة 
خالل  "من  أنه  السعودية".وأضاف  الجزائرية 
وساطة سعودية  أن جهود  على  بإلحاح  و  التأكيد 
الطرفين، فإن هذا  بين  شكلت موضوع محادثات 
إلى  يسعى  كاذبة  ألخبار  حاضنة  مجرد  المنشور 
أنه  على  فعالوة  حقيقة.  أصحابه  رغبات  جعل 
الجزائر  بين  العالقات  إلى  بتاتا  التطرق  يتم  لم 
التأكيد  تم  فقد  المحادثات،  تلك  خالل  والمغرب 
الواضح  الجزائري  الرسمي  الموقف  على  مجددا 
كانت  مهما  للوساطة  مبادرة  أي  بخصوص  جدا 

طبيعتها".
"األسباب  أن  الرسمي  الجزائري  الموقف  ويؤكد 
لم  المغرب(  )مع  العالقات  قطع  الى  أدت  التي 
تتغير وموقف الجزائر بهذا الخصوص لن يتغير 
باعتبار  مبادرة  ألي  مجال  فال  وعليه  ايضا، 
ومبرر  مؤسس  سيادي  بقرار  يتعلق  االمر  أن 
تدهور  في  للمغرب  والكاملة  التامة  بالمسؤولية 

عالقاتنا الثنائية".
أجراها  التي  المثمرة  بالمحادثات  يتعلق  فيما  أما 
الوزير السعودي، أكد ذات المصدر ان "المجاالت 
الطموح  االستراتيجي  الحوار  الى  بالنظر  واسعة 
كبير  بثقل  يتمتعان  اللذين  البلدين  بين  القائم 
و  العربية  الهيئات  مستوى  على  و  المنطقة  في 
إطار  وضمن  االنحياز،  عدم  حركة  و  االسالمية 
المصدرة  الدول  منظمة  في  يتمثل  آخر  تعاون 
في  هاما  جانبا  اآلخر  هو  يشكل  +اوبيك+  للنفط 
التي تجمع بين الجزائر والمملكة  الشاملة  العالقة 
العربية السعودية"، كما تمت االشارة الى ان "تلك 
العالقات الثنائية جوهرية و كال الجانبين حريص 
التي  االمكانيات  استغالل جميع  و  تطويرها  على 
لقاءات  البلدين ال سيما من خالل عقد  بها  يزخر 

منتظمة رفيعة المستوى )في هذا الصدد فإن ولي 
العهد السعودي ينوي القيام بزيارة الى بلدنا(".

النعقاد  وتحسبا  والدولي  االقليمي  الصعيد  وعلى 
القمة العربية بالجزائر، أوضح المصدر الدبلوماسي 
ان البلدين ينسقان مواقفهما من اجل "رفع مستوى 
فعالية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات 
متعددة االشكال القديمة منها والجديدة )المترتبة عن 
المواجهة بين روسيا والبلدان الغربية(، التي تواجه 
السعودية  العربية  دعم  ان  مضيفا  العربي،  العالم 
في  دائم  غير  كعضو  مقعد  لنيل  الجزائر  لترشح 
مجلس االمن الدولي يعتبر تعبيرا عن ثقة المملكة 
التي تعتبر أن الجزائر ستكون فاعال هاما في دعم 
في  والدولي. وخلص  االقليمي  االستقرار واألمن 
الذين  المعتادين  "الدخالء  بان  التأكيد  الى  األخير 
ألزموا حدهم بخصوص الشروط التي زعموا أن 
الجزائر وضعتها، يحاولون التدخل عنوة النتهاز 
أجندة عالقاتنا االستراتيجية مع العربية السعودية، 
ألن  فضاضة  أقل  حيل  عن  البحث  بهم  فجدير 
كانت  مهما  مزعومة  وساطات  مسألة  استغالل 

طبيعتها، حجة واهية أكل عليها الدهر وشرب".
ق. و

دعت �لفاعلني يف �ملجتمع �إىل 

�للتفاف حول هذ� �مل�سروع �لنبيل

حركة اال�شالح توؤكد 
انخراطها يف مبادرة مل ال�شمل
أكدت حركة االصالح الوطني، أمس، مباركتها لمبادرة رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، للم الشمل، وانخراطها فيها، داعية الفاعلين في المجتمع 

إلى االلتفاف حول هذا "المشروع النبيل".
وأوضحت الحركة بخصوص مبادرة الرئيس تبون, في بيان توج الدورة 

العادية لمكتبها الوطني, أن نية الرئيس تبون "واضحة وصادقة وأنه رئيس 
الجميع, وبادر بمشروع مصالحة سياسية )يد الرئيس ممدودة للجميع(", 

مشيرة إلى أن "كلمة إقصاء ال وجود لها في قاموسه, إذ يسخر كل حكمته 
للم شمل األطراف التي لم تكن تتفق في الماضي في طريق مشروع 

الجزائر الجديدة".
وأكدت في ذات السياق, أنها  "تبارك وتنخرط في هذه المبادرة وتدعو 

الجميع وخاصة القوى السياسية مواالة ومعارضة, وكل الفاعلين من مجتمع 
مدني, شخصيات وطنية, أكاديميين ومثقفين, إلى االنخراط وااللتفاف 

حول هذا المشروع النبيل وهذه الخطوة السياسية الهامة". واعتبرت حركة 
اإلصالح أن هذه المبادرة "خيار ضروري يعزز الجبهة الداخلية للبالد, 

ويقوي االمكانيات السياسية لمواجهة التحديات التي تعرفها الجزائر داخليا 
وخارجيا", مضيفة بأن "الجزائر بحاجة إلى رص الصفوف لمواجهة 

التحديات الداخلية وإعادة بناء الجمهورية الجديدة على أسس صحيحة".كما 
أكدت في هذا اإلطار أن "الجزائر الجديدة تفتح ذراعيها للجميع", منددة بـ 
"خطابات الكراهية التي تحمل في طياتها مشاريع التقسيم والفتنة بين أبناء 

الشعب الواحد".
إ.س

 �ملنظمة �لوطنية للتنمية �لقت�سادية:

م�شروع قانون اال�شتثمار 
يوفر الظروف املنا�شبة 

لتنويع االقت�شاد الوطني
عبرت المنظمة الوطنية للتنمية االقتصادية، أمس، في بيان لها, عن 

"ارتياحها" لمشروع قانون االستثمار الجديد, معتبرة أنه سيسمح بتوفير 
الظروف المناسبة لتنويع االقتصاد الوطني.

وجاء في البيان أنه "تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا, 
والمتعلق بقانون االستثمار الجديد, وبعد االطالع على البيان الخاص 
باالجتماع, فإن المنظمة الوطنية للتنمية االقتصادية تسجل ارتياحها 

للمخرجات المتعلقة في مجملها بتحسين مناخ االستثمار, وتوفير الظروف 
المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع االقتصاد الوطني, ضمن رؤية 

شاملة ومستقرة".
وتهدف التدابير الواردة في القانون إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس 

مبدأ حرية االستثمار, وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من 
التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم 

قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين توضع لدى رئاسة الجمهورية, وتتولى 
الفصل في الشكاوي والطعون المقدمة من قبل المستثمرين. كما نجد من 

هذه التدابير وضع الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار تحت سلطة الوزير 
االول, وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين لدى الشبابيك الوحيدة, 

بالوكالة الجزائرية لترقية االستثمار, مع منحهم صالحية اتخاذ كل 
القرارات المتعلقة باالستثمار.

ف. م

م�سروع قانون �ل�ستثمار �جلديد:

احتاد التجار يعرب عن 
ارتياحه لل�شيغة اجلديدة 

عبر االتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن "ارتياحه" 
لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون االستثمار الجديد، 
مؤكدا أنه من شأن هذا النص القانوني إعادة الثقة في المتعاملين 

االقتصاديين السيما الشباب منهم.
و ثمن االتحاد في بيان له أمس، "وفاء رئيس الجمهورية من 

خالل مشروع هذا القانون, بااللتزامات التي قطعها مع الشعب, 
خاصة ما تعلق بتحسين مناخ االعمال واالستثمار والقضاء على 

البيروقراطية والعراقيل االدارية والمالية".
وأوضح االتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن هذا 

النص الجديد "سيساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة, وجذب 
االستثمارات األجنبية, وإعطاء قيمة مضافة لالقتصاد الوطني, 
وبعث الروح في المعامالت التجارية والمالية, وخلق مناصب 

شغل جديدة, من خالل تشجيع المناولة والمقاوالتية وتحفيز الشباب 
على ذلك". و سيسمح هذا القانون -يضيف البيان- "بتعزيز القدرة 

الشرائية للمواطنين, وذلك من خالل تحسين مستوى دخل الفرد 
الجزائري وضمان الوفرة في االنتاج والسلع المصنعة محليا 

وتقليص فاتورة االستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات, 
وهذا بفضل المشاريع االستثمارية الجديدة والمستحدثة من خالل 
االمتيازات والتحفيزات الممنوحة والمرافقة والضمانات القانونية 

التي تضمنها المشروع".
واج

م�سدر دبلوما�سي يوؤكد �أنها كذبة مغربية 

ال و�شاطة �شعودية بني اجلزائر واملغرب

مبوجب �تفاقية وقعتها �لوكالة مع �لبنك �لوطني �جلز�ئري

عدل تطلق خدمة الدفع االلكرتوين لت�شديد م�شتحقات االإيجار
عن  "عدل"،  وتطويره  السكن  لتحسين  الوطنية  الوكالة  أمس،  أعلنت، 
إطالق خدمة الدفع االلكتروني لتسديد مستحقات اإليجار لفائدة المستفيدين 
من سكنات صيغة البيع باإليجار، وتم ذلك بموجب االتفاقية التي وقعتها 
الوكالة مع البنك الوطني الجزائري, بمقر مديريتها العامة, والتي ستسمح 
لتسديد  البنوك  إلى  "عدل"  سكنات  من  للمستفيدين  التنقل  عناء  برفع 

إيجارهم.
ووقع االتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني, والمدير العام 
للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو, بحضور إطارات المؤسستين 
السيد  أكد  التوقيع,  مراسم  عقب  صحفية  تصريحات  وفي  العموميتين. 
زيتوني أن الوكالة ستوفر ابتداء من يوم أمس، خدمة الدفع االلكتروني 
البطاقة  باستعمال  وذلك  اإللكتروني  موقعها  عبر  اإليجار  لمستحقات 

البيبنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر.
طريق  عن  االيجار  مستحقات  تسديد  خدمة  توفير  االتفاقية  تشمل  كما 

أجهزة الدفع االلكتروني "تي بي او" على مستوى مكاتب تسيير أحياء 
باي" على  الجزائري  "وين  الوطني  البنك  باستخدام تطبيق  أو  "عدل" 
الخدمة  هذه  وتضاف  المقبلة.  القليلة  األيام  خالل  وذلك  النقال,  الهاتف 
الجديدة إلى تلك التي توفرها الوكالة لفائدة المكتتبين والتي تسمح لهم بدفع 

االقساط عبر االنترنت, يضيف السيد زيتوني.
الخطوة  هذه  أن  الجزائري  الوطني  للبنك  العام  المدير  أكد  جانبه,  من 
الخدمات المصرفية  المبذولة في مجال تسهيل  تندرج في إطار الجهود 
ورقمنة القطاع البنكي, مؤكدا عزم البنك العمومي تعميم هذا النوع من 
الخدمات على االنشطة االقتصادية األخرى. وبعد التوقيع على االتفاقية, 
تم عرض التجربة األولى لعملية الدفع االلكتروني على موقع الوكالة, مع 
توضيح الخطوات الواجب اتباعها انطالقا من تسجيل رقم الفاتورة إلى 

غاية الحصول على إيصال الدفع الذي يمكن طبعه أو تحميله.
ق. و



وقال زغدار خالل كلمة القاها لدى افتتاحه ليوم 
إعالمي خصص لإلطالق الفعلي لنظام خطوط 
ومعدات اإلنتاج التي تم تجديدها، وكذا النظام 

المتعلق باإلعفاء من الحقوق الجمركية والرسم 
على القيمة المضافة على المكونات والمواد 

األولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من 
طرف المناولين في إطار نشاطهم. وبالمناسبة، 
اوضح زغدار ان هاذين النظامين يندرجان في 

إطار "السياسة المنتهجة من طرف الحكومة 
والرامية إلى خلق مناخ مالئم ووضع تحفيزات 

من أجل تطوير وإنعاش االقتصاد الوطني 
وتنويعه". 

كما يندرجان، يضيف الوزير، ضمن األهداف 
المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة 
نحو تطوير الصناعة الوطنية من خالل دعم 

المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها 
وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي 

الخام وإحالل الواردات. وعليه، شدد زغدار 
على ان نظام استيراد خطوط ومعدات اإلنتاج 

التي تم تجديدها يكتسي "أهمية بالغة" في تعزيز 
قدرات اإلنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات 

الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في 
األسواق الدولية، السيما تلك التي تأثرت باألزمة 
االقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع 

وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
 وعليه، تم مراجعة اإلطار القانوني لهذا النظام 

بهدف "تبسيط وتسهيل" اإلجراءات وكذا االعتماد 
على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية 
على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح 
االقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات، 

يقول الوزير. ويقوم هذا اإلطار القانوني الجديد، 
الذي بادرت به وزارة الصناعة، على مجموعة 
من المحاور الرئيسية، أهمها "إعطاء األولوية 

للمردودية االقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم 
تجديدها، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط 

عن طريق تحديد العمر األدنى الستغاللها بعد 
عملية التجديد بدال من المعيار المستند على مدة 

االستعمال قبل التجديد الذي كان معموال به"، 
حسب زغدار.

 أما فيما يخص معدات اإلنتاج، فقد تم تبني معيار 
يستند على العمر، بحيث ال يجب أن يتعدى العشر 
)10( سنوات إبتداء من تاريخ صناعتها، يضيف 

زغدار. كما ابرز الوزير ان النظام الجديد يقوم 
على تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط 

ومعدات االنتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق 
من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد 

استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، 
السيما حالتها العامة وجاهزيتها لالستغالل 
وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل 

استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح. 
وأوضح، في هذا اإلطار، ان عملية التحقق تتم 
من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف 

الهيئة الجزائرية لالعتماد "الجيراك" أو هيئات 

أخرى مماثلة على مستوى مختلف البلدان الموقعة 
على اتفاقيات اعتراف متبادل معها. عالوة على 
ذلك، ابرز الوزير ان النظام الجديد ينص على 

المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات 
التي تم تجديدها وذلك عن طريق إلزام المتعامل 

بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة واالستغالل 
للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف 

خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا "تفاديا لالستيراد 
العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز 

فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط 
والمعدات في السوق الوطني".

 كما أضاف زغدار أنه تم توسيع هذا النظام إلى 
القطاع الفالحي عن طريق إمكانية طلب رخصة 

جمركة المعدات الفالحية لتمكين مهنيي هذا 
القطاع من استغالل الفرص المتاحة في األسواق 

العالمية لجلب معدات فالحية "بإمكانها تعزيز 
قدرات اإلنتاج الفالحي، والمساهمة في بعث 

فالحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية االستراتيجية 
للحكومة".

• خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لضمان تطوير شعب األنشطة الصناعية 

أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام 
اإلعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على 

القيمة المضافة على المكونات والمواد األولية 
المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف 

المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، اكد السيد 
زغدار انه يهدف إلى "خلق نسيج من المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا 
لضمان تطوير شعب األنشطة الصناعية وتحقيق 

االدماج المحلي وبالتالي إحالل الواردات 
وتشجيع الصادرات مما يستدعي تثمين المواد 

األولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي 
لتطوير اإلنتاج وتشجيع البحث العلمي 

واالبتكار". 

وقد لعبت بورصات المناولة والشراكة، كشريك 
فعال، يقول الوزير، دورا "هاما" في تطوير 

المناولة من خالل ربط المناولين بمانحي األوامر 
عن طريق مرافقة المصنعين في العثور على 

المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم، من جهة، 
ومرافقة المناولين إليجاد أسواق جديدة، من 

جهة أخرى. وفي هذا الخصوص، دعا زغدار 
بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في 
هذا المجال إلى "تكثيف الجهود من أجل تأسيس 

مناولة صناعية قوية ومستدامة".
كما دعا "كبار المصنعين وكافة المتعاملين 

االقتصاديين لتجاوز مرحلة العالقات التجارية 
واالنخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة 

دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، إلى 
جانب اإلسهام في حماية اإلنتاج الوطني، 

وإحالل الواردات من قطع الغيار والمكونات 
الصناعية، وخلق فرص عمل وقيمة مضافة 

لالقتصاد الوطني".

• شركات كبري لصناعة السيارات 
ستدخل السوق الوطنية قريبا 

بالمقابل اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن 
قانون االستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات 

كبرى في صناعة السيارات للجزائر "وفق نسبة 
ادماج كبيرة". وقال الوزير في تصريح للصحافة، 
انه "كانت هناك اتصاالت مع عدة شركات كبرى 

و لم تكن المنظومة القانونية حاضرة، لكن بصدور 
قانون االستثمار سوف تكون شركات كبرى 

في هذا المجال لصناعة السيارات والجرارات 
والحافالت وفق نسبة ادماج كبيرة". يذكر انه تمت 
المصادقة على  مشروع قانون االستثمار الجديد، 

الخميس الفارط، خالل اجتماع خاص لمجلس 
الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون، خصص لدراسة ومناقشة مشروع 

القانون الجديد لالستثمار.
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بعد تف�شي املر�ض عرب عديد دول العامل

هذه تو�ضيحات معهد 
با�ضتور حول جدري القرود

قّدم معهد باستور، معلومات حول "مرض جدري" القرود الذي 
تفّشى عبر عديد دول العالم، ُمقدما معلومات حول هذه العدوى 

وأصلها وتشخيص المرض.
وأوضح معهد باستور، في منشور له عبر موقعه الرسمي، أن 

جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن اإلصابة بفيروس جدري 
القرود الذي ينتمي إلى جنس الفيروسات القشرية.

وأشار معهد باستور إلى أن المصدر الطبيعي لجدري القرود 
ال يزال غير معروف، ومع ذلك يمكن للقوارض اإلفريقية 

والرئيسيات غير البشريةمثل القرود إيواء الفيروس وإصابة البشر.
وأكد المصدر ذاته، أن الطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية هي 
األعراض الرئيسية للمرض، مضيفا أنه تم تأكيد الحالة األولى في 

7 ماي 2022 في أوروبا لفرد تنقل إلى إنجلترا قادما من نيجيريا، 
ومنذ ذلك الحين أبلغت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عن 

9 حاالت مؤكدة من جدري القردة.
وقدم معهد باستور عديد التوضيحات والمعلومات التي تخص 

فيروس “جدري القردة” والتي جائت كالتالي:يحدث انتقال الفيروس 
عندما يالمس الشخص الفيروس من حيوان أو إنسان أو مواد 

ملوثة بالفيروس. يدخل الفيروس الجسم من خالل جرح في الجلد 
)حتى لو لم يكن مرئًيا( أو الجهاز التنفسي أو األغشية المخاطية 

)العين أو األنف أو الفم(.
يمكن أن يحدث االنتقال من الحيوانات إلى البشر من خالل 

العض أو الخدوش، أو من خالل تحضير لحوم الطرائد، أو من 
خالل االتصال المباشر بسوائل الجسم أو من خالل االتصال غير 

المباشر بمواد ملوثة، مثل الفراش الملوث.
يُعتقد أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث في المقام األول 

من خالل قطرات تنفسية كبيرة. ال تستطيع قطرات الجهاز التنفسي 
عموًما السفر ألكثر من بضعة أمتار، مما يتطلب اتصااًل طوياًل 

وجهاً لوجه. وتشمل األساليب األخرى لالنتقال من إنسان إلى 
إنسان االتصال المباشر بسوائل الجسم واالتصال غير المباشر 

بالمعدات المتسخة، على سبيل المثال من خالل المالبس الملوثة.
وال يزال ناقل المرض الرئيسي لجدري القردة غير معروف، 
ولكن يُشتبه في أن القوارض اإلفريقية تلعب دوًرا في انتقال 

العدوى، كما ال يمكن إجراء التشخيص النهائي في المختبر إال من 
خالل تحديد الفيروس باستخدام عينات. ومن أجل تفسير النتائج، 

من الضروري تزويد العينات بمعلومات المريض مثل تاريخ 
ظهور الحمى أو تاريخ ظهور الطفح الجلدي.

ر. ن
تراأ�ض بجنيف اأ�شغال الدورة العادية 

الـ57 ملجل�ض وزراء ال�شحة العرب

بن بوزيد يقرتح اإن�ضاء مراكز 
متخ�ض�ضة يف املنطقة العربية

ترأس وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد, أمس, أشغال الدورة 
العادية الـ 57 لمجلس وزراء الصحة العرب, وذلك على هامش 

أشغال الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية, 
المنعقدة من 22 إلى 28 ماي الجاري بجنيف )سويسرا(, التي 

تحمل شعار "الصحة من أجل السالم, والسالم من أجل الصحة".
وأوضح بيان لوزارة الصحة أن هذا االجتماع يأتي "عقب الجلسة 

التي عقدها أعضاء المكتب التنفيذي لذات المجلس يوم أمس 
السبت, والذي خصص لدراسة البنود التي ستلقى أمام الجمعية 

العامة, أهمها توحيد الكلمة لمجلس وزراء الصحة العرب". وخالل 
مداخلته, أوضح الوزير أن هذا االجتماع شكل "فرصة سانحة 

للمضي قدما في المشاورات بخصوص إنشاء مراكز متخصصة 
في المنطقة العربية على غرار مشروع المركز العربي لألدوية 

المقترح من طرف جمهورية مصر العربية الشقيقة".
كما أكد بن بوزيد على "األهمية التي توليها الجزائر لمشروع 

إنشاء المنظمة العربية للصحة, مشيرا إلى أن فكرة تأسيس هذه 
المنظمة تعود إلى "المقترح الذي تقدم به األمين العام لجامعة 
الدول العربية, أحمد أبو الغيط شهر يونيو 2020, والتي من 
شأنها المساهمة في تنسيق العمل العربي المشترك في مجال 

الصحة العامة وتعزيز المواقف الموحدة والدفاع عن المصالح على 
المستوى الدولي".

وفي ذات السياق, عبر الوزير عن "التزام الجزائر لتجسيد 
المشروع المتعلق بإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث 

حول فيروس نقص المناعة البشري AIDS بالجزائر, وذلك 
تنفيذا للقرار الذي تم اعتماده خالل الدورة العادية الـ27 لمجلس 

جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة بنواكشط في 
يوليو 2016", مؤكدا على "استعداد الجزائر الحتضان المنتدى 

الوزاري العربي السنوي األول في مجال زرع األعضاء واألنسجة 
والخاليا البشرية يومي 15 و16 أكتوبر 2022".

ع.ط

�ض.زمو�ض

اأكد اأن قانون اال�شتثمار �شيعطي دفعاأ قويا لقطاع ال�شناعة يف اجلزائر 

زغدار يك�ضف جديد ا�ضترياد امل�ضانع اجلاهزة وملف ال�ضيارات 
اأكد وزير ال�شناعة، احمد زغدار، اأم�ض ان االإطار القانوين اجلديد لنظام ا�شترياد خطوط ومعدات االإنتاج التي مت 

جتديدها يعطي االأولوية للمردودية االقت�شادية، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق حتديد 

العمر االأدنى ال�شتغاللها بعد عملية التجديد بدال من املعيار امل�شتند على مدة اال�شتعمال قبل التجديد الذي كان 

معموال به، يف حني ك�شف عن جديد ملف اأزمة ال�شيارات يف اجلزائر حيث اكد اأن قانون اال�شتثمار �شي�شمح بتواجد 

�شركات كربى يف �شناعة ال�شيارات الفرتة املقبلة وهو ما �شيمثل حل الأزمة ال�شوق.

برناوي يحذر اجلزائريني من اأ�شرار احلر ويقدم هذه الن�شائح

درجات حرارة فوق الـ40 ت�ضع وحدات احلماية املدنية يف حالة تاأهب
كشف المكلف باإلعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي 
أن كل الوحدات التابعة لمصالح الحماية المدنية توجد في حالة تأهب قصوى 

مشيرا أن هذه المصالح أسدت نصائح للمواطنين بغية تجنب اضرار موجة الحر 
المرتفعة و غير الموسمية التي تشهدها العديد من الواليات هذه األيام. 

وفي تصريح له لإلذاعة الوطنية قال برناوي أنه من الضروري إرشاد وتنبيه 
المواطنين وتحسيسهم عبر وسائل اإلعالم بالنصائح واإلرشادات تفاديا لوقوع 

اصابات  ضربات الشمس وكذا بعض الحوادث األخرى كالغرق في البحر  
كالتي سجلت هذه األيام. ونبه  النقيب برناوي  ألهمية  تكثيف الحمالت 

التحسيسية  و تقديم النصائح الوقائية  في مثل هذه الظروف كعدم التعرض 
ألشعة الشمس خاصة من طرف  المسنين وأصحاب األمراض المزمنة 

واألطفال، شرب المـــاء بانتظام واالستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف 
البدن. وأشار المتحدث إلى تجنب الخروج والتنقل خالل أوقات الذروة بين 10 

صباحا وبداية األمسية، إال في حاالت الضرورة، مع الحرص على  الخروج 
في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء  و ارتداء القبعة ومالبس خفيفة 

وفاتحة اللون و البقاء تحت الظل قدر المستطاع.  وحذر برناوي المواطنين 
من  التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها وتجنب األعمال 

التي تتطلب مجهودات بدنية )الرياضة، البستنة، والحرف األخرى…(. . وفي 
األخير شدد المكلف باإّلعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية على عدم ترك 

األطفال وحدهم داخل السيارة و النوافذ مغلقة .
س.زموش



4

على اأن تو�ضع اللبنات الأوىل لها  يف القمة العربية التي حتت�ضنها اجلزائر

بلعابد يقرتح اإن�شاء هيئة عربية لتنفيذ اخلطة 
العربية للتعليم يف حالت الطوارئ والأزمات

اقرتح وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد  يف اأ�ضغال الدورة ال�ضاد�ضة والع�ضرين )26( للموؤمتر 

العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم – األك�ضو بتون�س اإن�ضاء هيئة عربية للدرا�ضات 

ال�ضرتاتيجية ال�ضاملة اقتداء باملعهد الوطني للدرا�ضات ال�ضاملة املو�ضوع حتت و�ضاية رئي�س اجلمهورية.

مرمي عثماين

الحدث
اإلثنين 23 ماي 

2022المـوافق  
لـ 22 شوال 1443 ه  

و تتولي »الهيئة« حسب وزير الوطنية ، 
وضع اآلليات لتنفيذ الخطة العربية للتعليم 

في حاالت الطوارئ واألزمات، ملحا 
على إدراجها في التوصيات الختامية لهذا 
المؤتمر، على أن توضع اللبنات األولى 

لهذه الهيئة وأشكالها وكيفيات آدائها وطرق 
تفعيلها خالل القمة العربية التي ستتشرف 

الجزائر على احتضانها والتي واقترح 
تنظيميها في ذكرى عزيزة وغالية على 

األمة الجزائرية تعبيرا على المعزة والمحبة 
التي تكنها الجزائر لكل األمة العربية وذلك 
يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل، ذكرى اندالع 

الثورة التحريرية المظفرة.
ونّوه الوزير  في كلمته بالعمل الدؤوب 

الذي تقوم به المنظمة في سبيل نشر العلم 
وترقية الثقافة العربية، وضمان تربية ذات 
نوعية وجامعة دون إقصاء أو تمييز،  كما 

ذّكر بالمناسبة جهود الجزائر، في إطار 
تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون، في سبيل تعزيز ديمقراطية 

التعليم وتجويده، من أجل توفير فرص 
النجاح ألكبر عدد من التالميذ ضمن 

منظومة تربوية تقوم على المساواة والجودة 
وتكافؤ الفرص. وقد أشار إلى مخطط عمل 
الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية 

السيد عبد المجيد تبون، الذي يهدف الى 
إدراج »إصالحات بيداغوجية عميقة«، ال 
سيما على مستوى التعليم االبتدائي، ومنها 
مراجعة المناهج المدرسية وتخفيف وزن 

المحفظة.
كما أشار االوزير إلى ضرورة تنمية 

فكرة التضامن الرقمي في التربية والتعليم 
بين دول المنطقة العربية من خالل تبادل 
التجارب والخبرات. وقد بدت أهمية هذه 

المبادرة في سياق استخدام أدوات ومنصات 
تكنولوجيا المعلومات واالنترنت الستمرار 

العملية التعليمية التعلمية.

الجزائر تحتضن المنتدى العربي 
الثاني حول إنتاج الموارد نهاية 

2022
وفي هذا االتجاه، أشار الوزير، إلى 

احتضان الجزائر للمنتدى العربي الثاني 

حول إنتاج الموارد المفتوحة وضمان 
جودتها خالل الثالثي األخير من سنة 

2022، طبقا للتوصية العاشرة للمؤتمر 
الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم 

العرب، المنعقد بالمنامة، مملكة البحرين 
في شهر نوفمبر 2019.

وفي مجال التعليم العالي، ذّكر الوزير 
بالمساعي الكبيرة لرئيس الجمهورية 

في ترقيته من خالل إنشاء مدرسة عليا 
للرياضيات ومدرسة وطنية عليا للذكاء 
االصطناعي اللتْين فتحتا أبواَبهما للطلبة 

الجدد برسم السنة الجامعية -2021
2022، تمنحان تكوينا نخبويا، يستجيب 
للمقاييس العالمية في هذين االختصاصين 

الهامين في التطوير التكنولوجي 
واالقتصادي.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى ما 
تزخر به الجزائر من مواهب وتطرق 

الى إنشاء اللجنة الوطنية لألولمبياد وذلك 
في عدد من التخصصات، منها »أولمبياد 

الرياضيات«، واهتمام الدولة بذوي 
المواهب المتميزة والمتفوقين، من خالل 

إنشاء أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة 
في التعليم الثانوي، وتعزيز تكوين األساتذة 

المتخصصين في مادة الرياضيات، 
باإلضافة إلى العمل على ترقية التربية 

البدينة والرياضية بالمؤسسات التعليمية ال 
سيما بمرحلة التعليم االبتدائي، إلى جانب 

الثقافة والفنون، حيث تقرر استحداث شعبة 
الفنون في مرحلة التعليم الثانوي ابتداء 

من العام الدراسي 
القادم 2023-2022، تحضيرا لبكالوريا 

شعبة »فنون«، قناعة بأن الفنون تساعد في 
الحفاظ على تراث المجتمع وهويته الثقافية.

كما أشار الوزير إلى اهتمام السلطات 
بالتربية اإلدماجية، من خالل تحسين آليات 
التكفل باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 

حيث تم وضع مخطط للتكفل باألطفال 
المصابين باضطراب التوحد، مع تحسين 
آلية المرافقة المدرسية للمدمجين منهم في 

األقسام العادية، مؤكدا حرص الرئيس على 
صون حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

والعناية بهم من خالل من خالل مشروع 
إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين األساتذة 
المختصين في تعليم الصم والبكم، وإعداد 

استراتيجية وطنية للتكفل باألشخاص 
المصابين باضطراب طيف التوحد وتجسيد 

سياسة وطنية طموحة في مجال إعداد 
ونشر الكتب المدرسية ومختلف المنشورات 

بتقنية البراي، الموجهة لفئة المكفوفين.
كما كان لمجال تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها 
بحلول عام 2030، حيز في مداخلة 

الوزير، بحيث ذكر في هذا الصدد تجديد 
التزام الجزائر بمواصلة جهودها تماشيا 
ورؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم.
وفي الشأن الفلسطيني وواقع التعليم فيه، 
تعرض الوزير في كلمته إلى الحق في 

التربية مؤكدا أن الجزائر تسجل بكل ألم 
أوضاع الثقافة والتعليم بالقدس الشريف 

جراء االعتداءات المتكررة على المؤسسات 
الثقافية، واالنتهاكات لمؤسسات التربية 

والتعليم العالي. ودعا إلى مواصلة تقديم 
الدعم لدولة وشعب فلسطين في المجالين 

الثقافي والتربوي ألهميتهما في الحفاظ على 
الهوية الفلسطينية ومواصلة النضال من 

أجل االستقالل والتحرر.
وفي سياق متصل، أشاد الوزير، بجهود 

األلكسو في إعداد وبلورة مشروع الخطة 
العربية للتعليم في حاالت الطوارئ 

واألزمات، وهي خطة ستسمح بوضع 
اآلليات لضمان الحق في التعليم لكل الفئات 

مهما كانت األوضاع والظروف.

عرب من�ضة رقمية وم�ضابقة على اأ�ضا�س ال�ضهادة

هذه تفا�شيل توظيف اأ�شاتذة 
الريا�شة يف الطور البتدائي

فصلت وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية في طريقة 
توظيف اساتذة مادة التربية البدنية »الرياضية« التي تقرر استحداثها في 

الطور االبتدائي، بداية من سبتمبر المقبل.
وحسب المعلومات الصادرة عن عبيد فارس المنسق الوطني لمعاهد 

التربية البدنية والرياضية و معمري رابح رئيس اللجنة الوطنية الصحية 
للرياضة المدرسية، فان اجتماع عقد امس، مع وزير الشباب والرياضة 
ومستشار الوزير بصفته رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بتحضير مسود 

مشروع  خلق اساتذة تربية بدنية والتي  عكفت على إيجاد و ترتيب 
ميكانيزمات وآليات تجسيد تطبيق المحاور التي أمر بها وزير الشباب 

والرياضة ووزير التربية الوطنية في هذا الصدد.
وحسب ذات المصادر فانه تقرر أن يتم التوظيف رسميا عن طريق 

مسابقة وطنية على اساس الشهادة ، ومنح االولية لخريجي معاهد تقنيات 
النشاطات البدنية،  على ان يتم تخصيص ارضية رقمية للتسجيل، وفق 

المعلومات المقدمة من قبل وزير الشباب والرياضة،
وابرز الوزير تعليمات  رئيس الجمهورية من اجل  االسراع في طي 

هذا الملف ، مؤكدا انه قبل نهاية الشهر الحاليذ، سيتم ضبط كل االمور 
القانونية،  على ان ستكون هناك قرارات جد هامة بخصوص الرياضة 

المدرسية.
كما طمأن وزير الشباب والرياضة بتسخير كل المنشئات الرياضية 

لضمان تدريس مادة التربية البدنية بالمدارس االبتدائية التي ال تحوز 
على مالعب، مشيرا انه  سيتم في اقرب وقت االفراج عن مرسوم 

تنفيذي لتنصيب استاذة تربية ابتدائية، بالنظر ان اللجنة المشتركة بين 
وزارات التعليم العالي والتربية والشباب والرياضة تقوم بجهود كبيرة 

لالسراع في مهامها ، كما اكد الوزير فتح الحوار مع تنسيقية معاهد 
التربية البدنية والرياضية بصفتهم شركاء اجتماعيين ، النجاح هذا 

المشروع الوطني وهو الذي ثمنه الشركاء االجتماعيون خالل االجتماع 
خاصة وان الوزير يقوم  على قدم وساق النجاح المشروع.

أما عن عدد المناصب في مسابقة التوظيف، فحسب المعلومات فإنه 
بعد ترسيم االمور قانونيا سيتم تحديد عدد المناصب بالتنسيق مع 

وزارة التربية ووزارة المالية، وهو ما ثمنه الشركاء االجتماعين اللذين 
ثمنوا ايضا بجهود رئيس الجمهورية النصاف خريجي معاهد تقنيات 

النشاطات البدنية.
مريم عثماني

وزير املحروقات الكونغويل يوؤكد عقب 

ا�ضتقباله من طرف رئي�س اجلمهورية

»نود اأن مند ج�شور التعاون 
الطاقوي بني اجلزائر وبرازافيل«

أكد وزير المحروقات الكونغولي والرئيس الدوري لمؤتمر منظمة 
»أوبك«, برونو جان ريتشارد إيتوا, أمس, أن التعاون الطاقوي بين 
الجزائر وجمهورية الكونغو سيفتح افاقا واعدة للشراكة بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون, بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد 

عرقاب.
وأعرب إيتوا »باسم رئيس جمهورية الكونغو السيد ديني ساسو نغيسو, 
وباسم الوزير األول الكونغولي الذي كلفني بهذه المهمة الهامة, واللذين 

أصرا عليها بحكم الصداقة العريقة والمتينة والتاريخية التي تجمع 
بلدينا« عن شكره للرئيس تبون »لما أظهره من حسن االستقبال, خالل 

هذه الزيارة«.
وتسمح هذه الزيارة ب«ترجمة اإلرادة المشتركة في المجال االستراتيجي 

والحيوي للغاز والنفط, وهذا لنوعية العالقات السياسية والديبلوماسية 
والثقافية التي تجمع بلدينا.« و«كل هذه العوامل, تقودنا لتحقيق تعاون 
قوي في مجال الطاقة, خاصة النفط والغاز, على مستوى الوزارتين, 

وعلى مستوى الشركتين الوطنيين للطاقة«, يضيف السيد إيتوا.
وبعد أن لفت إلى أن سوناطراك تعد »مرجعا على المستوى االفريقي 

والعالمي في مجال الطاقة«, أكد الوزير سعي بالده إلى تطوير الشراكة 
بين سوناطراك والشركة الكونغولية »الفتية« في مجال المحروقات. 
وتابع قائال في هذا اإلطار : »ننتظر الدعم من شركتكم الكبيرة التي 
تتمتع بخبرة كبيرة, خاصة في مجال صناعة الغاز الذي تتحكم فيه 

سوناطراك«.
وأضاف : »نود أن نمد جسور التعاون الطاقوي بين الجزائر 

وبرازافيل, والذي نفتح من خالله افاقا واعدة للشراكة بين البلدين وفي 
إفريقيا«.

من جهة أخرى, أكد الوزير الكونغولي رغبة بالده في العمل سويا مع 
الجزائر على تطوير التجارة االفريقية البينية, مشيرا بهذا الخصوص 

إلى دور منطقة التبادل الحر القارية »زليكاف« والتي تتطلب -حسبه- 
»دعما أكبر, خاصة من طرف الدول المنتجة للطاقة«.

ق. و

طواهرية يعلن عن فتح عدة م�ضالك غابية يف عدد من الوليات 

اإجراءات ا�شتباقية ملنع »�شيناريو« حرائق الغابات هذا ال�شيف
كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية  عن إجراءات جديدة تم 
اتخاذها بصفة استباقية من اجل منع تكرار سيناريو حرائق الغابات 
والتي عاشته الجزائر السنتين األخيرتين معلنا عن فتح عدة مسالك 
غابية بشكل يتساهم في إنجاح التدخالت إلخماد الحرائق« مشيرا 

إلى غرس حوالي 800 ألف شجرة  لحد اآلن في اطار الحملة 
الوطنية  للتشجير.

وأكد طواهرية  في تصريحات لإلذاعة الوطنية وضع إستراتيجية 
جديدة لمكافحة حرائق الغابات خالل هذه الصائفة على مستوى 
كل الواليات، من خالل إشراك المواطنين والجمعيات المهتمة 

بحماية الثروة الغابية وبالتنسيق مع الحماية المدنية تفاديا للسيناريو 
الذي عاشته الجزائر السنة الماضية. وأضاف أنه »تم تسخير كل 

اإلمكانيات لتفادي حرائق الغابات من خالل الشروع في عملية تنقية 
الغابات وبناء صهاريج مائية« وأضاف »ان مصالحه وضعت 

شاحنات للتدخل السريع، مجهزة إلطفاء الحرائق على مستوى 40 
والية، باإلضافة إلى أبراج مراقبة إلرسال اإلنذار في حالة نشوب 

الحرائق«.وبحلول موسم االصطياف طالب جمال طواهرية من 
المواطنين الذين يفضلون االستجمام في الغابات بحماية الفضاءات 
الغابية من خالل تجنب إشعال النار بغرض تحضير الشواء األمر 

الذي اعتبره  السبب  الرئيسي في نشوب الحرائق. من جانب آخر، 
وفيما يخص الحملة الوطنية للتشجير قال طواهرية انها »متواصلة 

وسمحت لحد اآلن بغرس حوالي 800 ألف شجرة بالتنسيق مع عدة 
جمعيات«.   وبحديثه عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي المصادف 

ل22 ماي الجاري من كل سنة تحت شعار »بناء مستقبل مشترك 
بجميع أشكال الحياة على األرض« كشف طواهرية ان »المديرية 

العامة للغابات برمجت على مستوى كل الواليات أياما توعوية 
وتحسيسية من أجل إبراز أهمية الثروة الغابية التي يجب الحفاظ 

عليها«.  وأضاف أن »التنوع البيولوجي ضروري في عملية 
التوازن البيئي، وذلك لما يحتويه من عناصر حية مثل النباتات 

والحيوانات، وأي مساس بعناصر التنوع البيولوجي يعتبر مساسا 
بأحد مكونات النظام البيئي« لذلك يؤكد المتحدث  أن العديد من 

الدول ومنها الجزائر تسعى إلى توفير الحماية القانونية الالزمة لهذه 
الكائنات الحية«. وفي هذا اإلطار أشار إلى أن »الجزائر أمضت  

عدة اتفاقيات دولية مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
»فاو« بغية الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به الجزائر 

والذي بإمكانه أن يدعم عجلة االقتصاد الوطني«.
س.زموش
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أكد وزير الفالحة 
والتنمية الريفية محمد 

عبد الحفيظ هني 
مساء  أمس األول بأن 

“استمرارية سير برامج 
قطاع الفالحة بهذه 

الوتيرة سيجنبنا استيراد 
بذور بعض المواد 

واسعة االستهالك بعد 
سنتين من اآلن” معلنا أنه 

ينتظر هذه الفترة نتائج 
لجنة التحقيق فيما يخص 

قضية السلجم الزيتي، 
عبر كل الواليات. مشيرا 
أن بعض الواليات تشهد 
انتاج ال بأس به وهناك 

أخرى كانت النتائج غير 
منتظرة.

أوضح الوزير في 
تصريح للصحافة 

على مستوى شركة 
“ساغروديف” التابعة 

لمجمع تثمين المنتجات 
الفالحية “غفابرو” على 
هامش زيارة العمل التي 
قادته إلى والية سطيف 

رفقة وزير التعليم العالي 
و البحث العلمي عبد 
الباقي بن زيان الذي 
أشرف على اختتام 

الطبعة الثانية لألسبوع 
العلمي الوطني بأن 

“استمرارية سير برامج 
قطاع الفالحة بهذه 

الوتيرة سيمكن خالل 
سنتين من تقليص فاتورة 

االستيراد باالستغناء 
عن استيراد بذور 

بعض المواد واسعة 
االستهالك كالبطاطس”. 
وفي ذات السياق أبرز 
الوزير بأن “الجزائر 

من الدول القالئل التي 
تنتج بذور المواد واسعة 
االستهالك” مؤكدا بأنه 

“ال بد من متابعة و 
مرافقة المنشآت التي 

تقوم بذلك )شركة 
تطوير الفالحي التي 
تنتج مختلف أجيال 

بذور البطاطس( مما 
سيمكن من الوصول 
إلى الهدف المنشود 

المتمثل في تعزيز األمن 
الغذائي”. وفي سياق 

منفصل متعلق بموسم 
الحصاد و الدرس 

الجاري أكد هني بأن 
مصالح دائرته الوزارية 

“أسدت تعليمات دقيقة 
للمسؤولين المحليين 

عبر كل واليات الوطن 
إلجراء تسخيرات من 
أجل جمع أكبر كمية 

ممكنة من القمح” قائال 
“ال بد أن ال يكون هناك 

فرق كبير بين اإلنتاج 
و التخزين و ذلك 

تنفيذا لتعليمات رئيس 
الجمهورية السيد عبد 
المجيد تبون”. وكشف 
الوزير عن اتخاذ عديد 

القرارات لفائدة الفالحين 
على غرار تمكين من 
يدفع الشعير للتخزين 

من إعادة أخذ هذه 
المادة عند الحاجة إليها 
كبذور أو لتغذية ماشيته 
وذلك بسعر مدعم و كذا 

مجانية عملية حصاد 
مادة الشعير باإلضافة 
إلى مزايا عديدة لفائدة 
مربي المواشي على 
غرار توفير المتابعة 
البيطرية شريطة أن 

يكون هؤالء الفالحين و 
مربي المواشي مهيكلين 

في إطار منظم قصد 
تسهيل وضع سياسة 

تطوير تمس كل القطاع. 
وأفاد ذات الوزير بأن 
“العمل جار إلشراك 
عديد القطاعات مع 

قطاع الفالحة مثل وزارة 
الطاقة و المناجم في 

عملية إيصال الكهرباء 
للمستثمرات الفالحية و 

قطاع الموارد المائية 
في عملية منح رخص 

حفر اآلبار بصفة مرنة 
و دون تأخير على 

المستوى الوطني و 
كذلك وزارة التعليم 

العالي و البحث العلمي 
في عديد المجاالت على 

غرار تأطير معاهد 
القطاع”. وفي حين، 

استبعد وزير الفالحة، 
ان تكون هناك بذور 

مغشوشة، موضحا أن  
البذور عندما تدخل على 
مستوى الوزارة تتعرض 

للتحاليل على مستوى 
المخابر. مشيرا إلى 

وجود  صعوبات بالنسبة 
للمسار التقني والمناخ 

بالنسبة لبعض الواليات، 
لكن –يضيف الوزير- 

“تكون فيه اجراءات 
بهدوء ونجد الحلول 

الالزمة”. كما أكد هني، 
عن عدم تخلي القطاع 

عن السلجم الزيتي، 
مضيفا أن برنامج البذور 

الجزائرية تتطلب أكثر 
من 3 سنوات حتى تكون 

لدينا التسمية الوطنية.
س.زموش

املكلفة باالعالم بنقابة املهند�سني املدنيني يف حوار لـ الرائد

�ضرورة تفعيل دور املهند�س املدين ملنع 
تكرار خملفات زلزلزال بومردا�س

    
تتحدث علوان زكية رئي�سة جلنة االعالم واالت�سال بنقابة املهند�سني املعتمدين يف الهند�سة املدنية والبناء، 

يف حوار جلريدة الرائد، عن اآمن البناء، خا�سة واأن اجلزائر حت�سي عددا كبريا من البنايات اله�سة واالآيلة 

لل�سقوط. ويف هذا احلوار، الذي يتزامن مع مرور 19 عاما على زلزال بومردا�س، والذي �سجل انهيار الع�سرات 

من البنايات، توؤكد حمدثتنا وجود الع�سرات من املباين االأخرى، التي ت�سكل خطرا حقيقيا على قاطنيها وذلك 

بفعل ه�سا�ستها وقلة حتملها للعوامل املناخية والطبيعية، على حد �سواء، كما اأن طريقة بنائها جتعل خطر 

انهيارها على روؤو�س �ساكنيها و�سع ي�ستدعي اتخاذ تدابري ا�ستعجالية.

19  سنة تمر على زلزال بومرداس، 
ماذا استخلصتم مما حدث في مجال 

العمران بوالية بومرداس خاصة وفي 
الجزائر عامة ؟

نحن ال نستخلص، نحن نعرف ونقيم مواقفنا 
بالحجة العلمية و القانونية، إذ أننا نمثل أهم 
متدخل في قطاع البناء نحن نمثل أصحاب 

مكاتب الدراسات التقنية الذين توكل لنا 
مهمة الدراسات قانونا، وتم تغيبنا قبل زلزال 
بومرداس قانونيا وميدانيا، و تم تغيبنا ميدانيا 

بعد أن تم تشريع قانون 05-04 المعدل لقانون 
التعمير 29-90، فاليوم وجب علينا تعريف 
دور المهندس في صالبة وثبات و استقرار 

البنيان، خاصة وأن علم الهندسة المدنية قائم 
على مجموعة من القوانين والمعايير التي يمكن 

للبناء أن يكون صلبا ومقاوما للزالزل حسب 
شدتها و هدف هذا العلم هو حماية أرواح 

الناس بالحد األدنى، وهذا ما يؤكده قول زيغي 
لوبكوفسكي، الخبير في الزالزل في كلية لندن 
الجامعية، “المرء يصمم المباني لحماية أرواح 

الناس.. هذا هو الحد األدنى المطلوب”.
إن سقوط بنايات بومرداس كان شبه حتميا، 

ولكن لو أن كنا نملك دراسات قائمة ومحترمة 
للمعايير وتطبق على أرض الواقع، فإن 

سقوط البنايات كان يمكن حدوثها بعد فترة 
من االهتزازات المرنة، ما يعطي فرص أكبر 
للنجاة، كما أن الوضع يمكن أن يجعل البنايات 
تقاوم لوقت أطول، ولكن بما أن هذه الدراسات 

هي الحاضر الغائب، فإن الموت كان تحت 
األنقاض، وهذا ما أثبته الخبراء غداة الزلزال، 

بما أن اآللة التنفيذية هي نفسها عبر ال 58 
والية، فإن النتيجة أن الوضع ال يختلف بين 

واليات ساحل وال واليات جنوب، وبعد زلزال 
الشلف عام 1980، شهدت الجزائر والدة أول 

قانون مضاد للزالزل )RPA81( ، لكن في 
عام 2003 أثناء زلزال بومرداس، أتضح أن 
الخلل كان في غياب المهندسين، ولهذا السبب 

قدم المشرع )في 2004( القانون 04-05 
الذي يلزم بإجبارية مشاركة المهندس في 

الهندسة المدنية، في انجاز أي دراسة، لكن 
المفارقة اليوم ونحن في عام 2022، أن وزارة 

السكن و العمران والمدينة تقترح مشروع 
قانون التعمير إللغاء القانون )05-04( وتسليم 
مواطنينا ومبانينا لمخاطر الزلزال، من خالل 

استبعاد المهندسين، لذا نجدد قولنا بأن المهندس 
المدني المعتمد ومشاركته في البناء بشكل 

رسمي هي الضامن الوحيد لعدم تكرار ما حدث 
في 2003 وقبلها في 1980 في والية الشلف.
ما الذي يجب تطبيقه، لتجنب مخلفات 

زلزال بومرداس؟
أفرز زلزال بومرداس حصيلة دموية جعلت 

المشرع الجزائري يتدارك الخلل ويصدر قانون 
05-04 الذي يوافق نصائح الخبراء الدوليين، 

والذي سعت من خالله لبناء جزائر آمنة 
وعمران مستقر، ورغم ذلك فالقانون موقف عن 

التنفيذ رغم تسلسل المراسيم التنفيذية المتعلقة 
به، واليوم بعد 18 سنة من سن هذا القانون لم 

تتغير الظروف، ومازال السكن يهدد قاطنيه 
واآلمن في البنايات رهين الهزات، فيما كان 
من المنتظر تطبيق هذا القانون مع مجموعة 
القوانين األخرى الصادرة سنة 2004، غير 

أننا نجد أن البعض من أصحاب المصالح، 

والذين يريدون االستفراد باإلشراف الهندسي 
على المشاريع على حساب صالبة وآمن 

البنايات يحاولون كل مرة التخلص من هذا 
النص القانوني، واليوم قد رسموا مشروعهم 

االقصائي ) مشروع قانون التعمير الجديد ( و 
قد تم اقتراح الغاء القانون 05-04 الذي جاء 
نتيجة لدماء ضحايا زلزال بومرداس 2003.

تشهد العديد من الواليات الساحلية، 
التي تتوفر على بنايات تعود للعهد 

االستعماري، حوادث انهيار لبعضها، 
كيف تقيمون وضعها؟ 

 تشهد العديد من الواليات الساحلية التي تتوفر 
على بنايات استعمارية حوادث انهيار لبعضها، 
وال يتجاوز عمر البناء الخرساني المبني على 

المعايير الصحيحة حوالي 70 الى 80 سنة 
بالمناطق الداخلية أما بالمناطق الساحلية ذات 

التأثير الجيولوجي والرطوبة العالية فال يتجاوز 
فيها عمر البناء في أحسن الحاالت الخمسين 

سنة، وال نتحدث عن شيوخ البنايات التي 
تغطى واجهة الساحل الجزائري، والتي تتفاوت 
أعمارها والتي تتراوح بين 150 و200 سنة .
من مساوئ سياسة الجزائر في ترميم البنايات 

القديمة إبقائها على هياكلها المتآكلة عقود،ا مما 
استلزم أيضا الحفاظ على نفس البنى التحتية 

من قنوات صرف للمياه سواء لألمطار أو 
المياه المستعملة، بل وقامت بالحفاظ على 

التهيئة العمرانية القديمة ببعض من البريكوالج 
السطحي، على الرغم من مرور الوقت 

وتوسع المدن، حتى أصبحت كل تلك المنشآت 
األرضية عاجزة عن االستيعاب، باإلضافة 
إلى عدم تكيفها مع مستجدات هذا العصر 
من توصيالت وشبكات، وألننا اتبعنا نفس 

المدرسة الفكرية في الترميم والحفاظ على األثر 
المعماري القديم نتجرع النتائج بعدم تجديد البنى 

التحتية وفشلها من استيعاب قطرات األمطار 
في الخريف، فما يحدث في المدن الحديثة 

والذكية هو بناء مدن كاملة من التوصيالت 
 GALERIES(  والشبكات ومحطات طوارئ

)SOUTERRAINES, technique
تحت األرض، ناهيك عن الدراسات غير الجادة 
والتنفيذ غير المطابق للمعايير ومنح الدراسات 

لغير أهلها، وكذا عدم وجود هيئة وطنية 
لتأشير مخططات التهيئة ومطابقتها للمعايير 

وللواقع، فالدراسات الناجعة تكون بدراسة من 
كافة النواحي لجريان المياه وكمياتها المحتملة 
والطرق التي تحمي من االنسدادات، وهذا أقل 

تقدير.
تنخفض قيمة البناء حسب إنجازه ومطابقته 
للمعايير فحتى البنايات الحديثة لم تسلم من 

االنهيارات والهشاشة لن نقول بعد 10 سنوات 
و ال خمسين سنة ..سنقول انها بعد تسليمها 

مباشرة تبدأ بالتهاوي و االرتباك تحت قطرات 
مطر او حموالت زائدة حتى من السكان ، 
و هذا كله بسبب سياسة اقصاء المهندسين 
المختصين في جميع المجاالت و من بينهم 

المهندس المدني المعتمد طيلة 18 سنة او تزيد 
، ان مشاركة المهندسين في اختصاصهم لهو 

السبب الكافي لزيادة عمر البنايات و التي يؤكد 
ان مطابقتها للمعايير التقنية و جودة البناء تسمح 

باستغاللها وقتا طويال طبعا الى جانب ترسيم 
العقود و تفعيل العقوبات ، و ردع التجاوزات 

و التعتبر عملية البناء مصلحة شخصية بل هي 
مصلحة عامة يشترك فيها الجميع .طالما ان 

فساد الجزء يعطل الكل .
ما هي مقترحاتكم للحفاظ على هذا 
النوع من العمران وحماية أرواح 

قاطنيها؟
تعتبر عمليات البناء، التي تتم دون إشراف 

هندسي، جريمة وكارثة وعواقبها وخيمة، سواء 
على المدى القصير أو الطويل، والتي تتجرع 
نتائجها سياسات االقصاء واالستفراد في اتخاذ 
القرارات و الفساد اإلداري، فاليوم يجب عن 

أن نتساءل عن كيفية منح تراخيص البناء دون 
اشتراط عقود االشراف على اإلنجاز، وكيف 

تستطيع السلطات أن تفرض على الخواص بناء 
سكناتهم وفقا للمعايير التقنية والهندسية، إذا 

كانت هي سببا في التجني على القانون وإغفال 
أهم شروط منح رخص البناء والتجزئة وحتى 

عقود االستشارة الفنية واالشراف الهندسي، 
ناهيك عن مخالفات القطاع العمومي من طرف 

المسؤولين التنفيذيين بتعطيل عقود التعمير 
واتحدى أن نجد أي مشروع عمومي واحد 

منجز قبل هذا اليوم يحوز على رخص بناء 
ورخص تجزئة و عقود االشراف على اإلنجاز، 

وفقا للقوانين السارية المفعول.
كمختصة في الهندسة المدنية، هل 

يتم احترام معايير السالمة في مختلف 
البنايات، التي يجري تشييدها في 

الوقت الراهن ؟ 
وجود تششقات في البنايات دليل واضح على 
خلل عميق، إذ أن طواقم المتابعة واإلشراف 

غير متخصصة، وأحيلك على موقع واد كنيس 
لتجد ما يؤلم من تجارة الشهادات الجامعية، 
و التي يقتني منها المهندسون المعماريون  

والمقاولون ما يكفي لتكوين ملفاتهم اإلدارية، 
التي تضم طواقم وهمية بالنتيجة ال أحد يعمل 
في اختصاصه والجيوب تمتلئ وفي المقابل 

خزينة الدولة منهكة، و هذا يرجع للطرح الذي 
كررته مرارا وتكرارا هو غياب المسؤولية 

المهنية وربط المهن بالتقليد األعمى الذي 
تمارسة اإلدارة الجزائرية ضاربة عرض 

الحائط المعايير وقوانين الجمهورية.
ماهو الحل المقترح من طرفكم كنقابة 

وخبراء لحماية أرواح الساكنة ؟
نشدد ونطالب بضرورة تفعيل المشاركة الفعلية 
للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية وبقية 

االختصاصات لتطوير قطاع البناء والرقي 
بالجزائر من بلد الضحايا والدماء الى بلد 

المباني الشاهقة المرنة والمقاومة لكل الظواهر 
الطبيعية واآلمنة لسكانها .

حاورها: ف. م

5
هني يوؤكد اأن الدولة لن تتخلى عن 

برنامج ال�سلجم الزيتي

نحو وقف ا�ضترياد البذور 
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ت�سم معامل �سياحية جميلة وتزخر برثو�ت و�إمكانيات كبرية

»بحرارة« باجللفة ... الل�ؤل�ؤة املن�سية

قبيل �فتتاح مو�سم �ال�سطياف

هذا ه� عدد ال�س�اطيء امل�سم�حة لل�سباحة بب�مردا�س

 حتت �سعار »معا ل�سيف بدون خ�سائر«

ت�ا�سل القافلة التح�سي�سية 
ح�ل خماطر م��سم اال�سطياف
تتواصل القافلة التحسيسية للحماية المدنية، حول الوقاية من الغرق 

واألخطار المتعلقة بموسم االصطياف، تحت شعار »معا لصيف 
بدون خسائر«، بمشاركة عدة أطراف، على أن تدوم إلى غاية نهاية 

شهر جوان الداخل.
وانطلقت بحر األسبوع الجاري، القافلة التحسيسية حول الوقاية 
من األخطار المتعلقة بموسم االصطياف، خاصة حوادث الغرق 
في السدود والمجمعات المائية، بمشاركة عدة فاعلين، من بينهم 

مصالح محافظة الغابات، الفالحة، التجارة، مصالح الموارد البشرية، 
والكشافة اإلسالمية الجزائرية، حيث انطلقت من بلديات دائرتي 

سور الغزالن وبرج أخريص بجنوب الوالية، لتجوب إلى غاية نهاية 
شهر جوان، مختلف مناطق الوالية. ويضم برنامج القافلة 3 محاور، 
منها األخطار من حوادث الغرق في السدود والبرك المائية، حرائق 
الغابات والمحاصيل الزراعية، وكذا التسممات الغذائية والعقربية، 

وتهدف، حسب مصالح الحماية المدنية، إلى تحسيس وتوعية مرتادي 
السدود، خاصة أطفال العائالت القاطنة بمحاذاتها، من هذه المخاطر، 

خاصة السباحة في فصل الصيف، التي تكثر في السدود والبرك 
المائية التي يقصدها الشباب، في ظل االرتفاع المحسوس لدرجات 
الحرارة وقلة مرافق الترفيه، وهو ما يقف وراء عشرات حاالت 

الغرق التي خلفت أغلبها عشرات الموتى. وتسعى القافلة التحسيسية 
للحماية المدنية، حول حوادث الغرق بالسدود والمجمعات المائية، 

إلى تقديم إرشادات ونصائح لتجنب مثل هذه األخطار، ودعوتهم إلى 
ضرورة توخي الحيطة والحذر في فصل الصيف.

س.ز
 ع�سية �إفتاح مو�سم �الإ�سطياف 

خمطط اأمني خا�س ب�الية 
بجاية 

كثفت مصالح أمن والية بجاية من تواجد أفرادها في الميدان تزامنا 
مع تنفيذ مخطط تأمين موسم االصطياف لموسم 2022 وذلك أيام 
قليلة عل اإلفتتاح الرسمي لموسم اإلصطياف حيث تم نشر الفرق 

الشرطية بمختلف الطرقات السيما الطريق الوطني رقم 9.
وعشية افتتاح موسم اإلصطياف باشرت مصالح امن والية بجاية 

مخطط امني خاص حيث تم نشر الفرق الشرطية بمختلف الطرقات 
السيما الطريق الوطني رقم 9.والذي يعرف توافدا كبيرا للزوار 

لسواحل الجهة الشرقية لبجاية مما يتطلب إجراءات وتدابير ميدانية 
للحد من حوادث المرور نتيجة تهور بعض السائقين. السيما الناجمة 

عن الدراجات النارية، كما يهدف التواجد المكثف للفرق األمنية بعديد 
النقاط التفتيش والمراقبة الى محاربة كل األفات اإلجتماعية.

س.ز
 

باتنة:

حملة حت�سي�سية �سد حرائق 
الغابات واملحا�سيل

أطلقت مديرية المصالح الفالحية لوالية باتنة  حملة تحسيسية ضد 
حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية تزامنا مع االنطالق الفعلي في 

عملية الحصاد  بالعديد من بلديات الوالية باتنة، والتي تشهد سنويا 
العشرات من الحرائق التي تتسبب في إتالف اآلالف من الهكتارات 

الفالحية لمحاصيل زراعية هامة على غرار القمح واألشجار 
المثمرة.

الحملة التحسيسية حسب ذات المصالح انطلقت بالتنسيق مع عدة 
شركاء كمحافظة الغابات، مصالح الحماية المدنية والصندوق الوالئي 

للتعاضد الفالحي وكذا غرفة الفالحة بالوالية، شهدت حضورا قويا 
للمهتمين من فالحين ببلدية المعذر التي شهدت االنطالقة األولى 

للحملة التي تستمر لعدة أسابيع بادرت خاللها مديرية الفالحة إلى 
التنقل رفقة بعض المختصين والخبراء الى مختلف المحاصيل 

الزراعية لتقديم جملة من النصائح واإلرشادات الفالحية واألمنية 
لتجنب مثل هذه الحرائق، خاصة مع تواجد العشرات من الهكتارات 
مزروعة بمختلف أنواع البدور من القمح والشعير والفرينة مع تقديم 
مطويات للفالحين قصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حينها لتجنب 
هذه الحوادث الخطيرة التي تتكرر سنويا، وتأتي على كل األخضر 

واليابس بوالية باتنة المعروفة بنشاطها الرعوي والفالحي وتصدرها 
للترتيب الوطني في عدة شعب فالحية على غرار الحليب ومشتقاته، 
التفاح، المشمش وغيرها. اللقاء التحسيسي حسب منظميه كان فرصة 

لجمع الهيئات المعنية بمواجهة الظاهرة مع الفالحين أين تم فتح 
نقاش مطول حول أسباب الّظاهرة وطرق مواجهتها، مثّمنين مثل 
هذه الحمالت التحسيسية، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف 
الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة تتسبب في الحرائق. 

وأشار أعضاء من الصندوق الوالئي للتعاضد الفالحي، إلى أّن هذه 
الحملة جاءت أيضا لتشجيع الفالحين والمّوالين على حد سواء على 

االنخراط في مساعي الصندوق، وذلك بالتأمين على محاصيلهم 
الفالحية من مثل هذه الحوادث كون التأمين الحل النهائي، والكفيل 

بضمان الحفاظ على هذه المنتجات الفالحية.
ق.م

عامر زيتوني مرشد سياحي 
وأحد سكان هذه المنطقة يؤكد 
في لقاء مع جريدة الرائد، أن 
بحرارة هي منطقة ريفية تقع 
المعبد  عين  بلدية  إقليم  في 
الشرقية من  الشمالية  بالجهة 
فرقة  من  سكانها  الوالية، 
»أوالد عبد القادر« وأصلهم 
من منطقة » حاسي العش«، 
العديد  تواجد  الى  باإلضافة 
وهي  األخرى  الفرق  من 
تعتبر طريق عبور من  بلدية 
الجلفة إلى البلديات المجاورة 
مثل عين المعبد، دار الشيوخ 
بين  ويفصل  بيزيد  وسيدي 

هذه المناطق جبل بحرارة .
وتربية  النباتي  الغطاء  وعن 
المنطقة  لهذه  الحيوانات 
يؤكد المتحدث، أنها معروفة 
بزراعة القمح والشعير وكذا 

تربية األبقار والمواشي، أما 
الغابية  الثروة  يخص  فيما 
متنوعة  وجد  كثيفة  فهي 
من  بالعديد  محاطة  وهي 
والمناطق  والوديان  الجبال 
ذلك  إلى  ضف  السياحية 
تنوع في النظام اإليكولوجي، 
حيث نجد الذئاب، الضباع ، 

الخنازير واألرانب البرية .
الشروحات  وفق  المنطقة 
زيتوني،  عامر  قدمها  التي 
األماكن  بعض  على  تحتوي 
السياحية من أشهرها »عين 
تقع  العين  وهذه  يامن«،  بن 
وهي  واد  في  جبلين  بين 
اليها  يلجأ  بئر  عن  عبارة 
للراحة  والسياح  السكان 
تزخر  كما  واالستجمام، 
غابي  بغطاء  أيضا  المنطقة 
أحد  ومن  خالبة.  ومناظر 

األطباق التي تزخر بها 
الى  باالضافة  المنطقة 

الشنين،  الكعبوش،  الرفيس، 
بالكسكسي  اللحم  الروينة، 

والمصور.
لألسف  قائال،  واستطرد 
العشرية  خالل  استعملت 
السوداء من طرف الجماعات 
اإلرهابية وتحولت حينها إلى 
منطقة محرمة لسنوات عدة، 
وبعد استتباب األمن انزاحت 
على  كتمت  التي  الغمة  تلك 

سكان المنطقة. 
عامر  يؤكد  وبالمقابل، 
تتعرض  الغابة  أن  زيتوني، 
للنهب والقطع غيرالمدروس 
وهذا  تخريبها  يريدون  ممن 
المصالح  غياب  ظل  في 
أهم  من  أنه  ويبقى  المعنية  
بحرارة،  منطقة  احتياجات 

الريفية  المسالك  هذه  تعبيد 
ارهقتنا  التي  الوعرة 
مبكر  اهتالك  في  وتسببت 
ذلك  إلى  ضف  لمركباتنا، 
مستوصف  وجود  عدم 
الى  مرارا  اضطررنا  فلقد 
البلديات  الى  مرضانا  نقل 
أن  كما  للعالج،  المجاورة 
النقال  الهاتف  شبكة  تغطية 
وتدفق االنترنيت شبه منعدم 
المتحدث،  يقول  وعليه   .
نطالب من السلطات المحلية 
هذه  الى  االلتفات  والوالئية 
عنها  العزلة  وفك  المنطقة 
ندعوهم  كما  سكانها،  وعن 
المنطقة  هذه  زيارة  الى 
في  تكون  أن  تستطيع  والتي 
المعالم  أهم  من  المستقبل 

السياحية بالوالية .

تسابق السلطات الوالئية في بومرداس الزمن 
لتهيئة الشواطئ الـ 44 المسموحة للسباحة التي 

تعرف كالعادة نقائص كبيرة قد تؤثر على نوعية 
الخدمات تستعد والية بومرداس الستقبال موسم 
االصطياف الجديد لهذه السنة، المنتظر أن يكون 

استثنائيا بعد انفراج الوضعية الصحية، ورفع 
كل أشكال التدابير الرقابية التي عرفها الموسم 

الماضي وما قبله بسبب الجائحة.
وشرعت 10 بلديات ساحلية بوالية بومرداس 
في عملية التحضير لموسم االصطياف الجديد 

بالتنسيق مع السلطات الوالئية ومديرية السياحة 
عبر لجنة مشتركة كانت قد شرعت في خرجات 
ميدانية منذ شهر فيفري الماضي لالطالع على 

واقع الشواطئ المبرمجة المسموحة للسباحة، 
التي تراجعت هذا الموسم من 47 شاطئا إلى 

44 شاطئا نتيجة غياب التهيئة، وأزمة التلوث 
البيئي التي ال تزال تشكل الظاهرة السلبية 
األبرز على طول الشريط الساحلي للوالية 

الممتد على مسافة80.1 كلم. ولمواجهة كل 
هذه النقائص المسجلة أمام مداهمة الموسم، 

وبهدف مرافقة البلديات الساحلية العشرة على 
تهيئة الظروف المالئمة الستقبال مصطافين، 
كان لوالي والية بومرداس زيارة ماراطونية 

مست كل الشواطئ المبرمجة انطالقا من شاطئ 
صالين شرق ببلدية اعفير إلى شاطئ سيدي 

الخثير ببلدية بودواو البحري لمعاينة الوضعية 
عن قرب، واتخاذ إجراءات لرفع جملة العراقيل 
التي ال تزال تعاني منها بعض البلديات، خاصة 

منها العاجزة عن توفير الوسائل الضرورية 

من اجل التحضير الجيد للموسم. كما باشرت 
السلطات المحلية ومؤسسة النظافة، وكل 

المتدخلين في عملية تنظيف واسعة للشواطئ 
المعنية ورفع أكوام من النفايات والمخلفات 
البالستيكية وغيرها، مع الشروع في انجاز 
أشغال تهيئة للمداخل، وتوفير اإلنارة، تهيئة 

أماكن تنصيب المقرات المؤقتة للحماية المدنية 
واألمنية التي ستسهر على راحة المصطافين، 

وباقي الخدمات األساسية األخرى التي تبقى 
النقطة السوداء خالل كل موسم، بسبب قصر 
مدة التحضير وغياب األشغال المستدامة التي 
يتطلع إليها المصطاف والعائالت. ولم تتّضح 

لحد اآلن الرؤية ونحن على بعد أياما قليلة 
من افتتاح موسم االصطياف حول طريقة 

إدارة الموسم وإشكالية مجانية الشواطئ التي 
أرهقت المصطافين والعائالت، وأيضا إيجاد 

الطريقة المثلى إلدارة الموسم تضمن فيها 
حقوق المصطافين، ورغبة الشباب البطال في 

االستثمار الضر في وممارسة نشاط ربحي طيلة 
أربعة أشهر دون التأثير السلبي على العائالت 
أو ممارسة كل أنواع الضغط النفسي لفرض 

خدمات غير مبررة بنوع من القوة كالشمسيات، 
الخيم واحتالل الصفوف األمامية للشواطئ 

وفضاءات ركن المركبات. وعلى الرغم من 
الحديث المتكرر عن مجانية الشواطئ خالل 

كل موسم، إال إن خطر المجموعات المتصيدة 
بالمصطافين خصوصا القادمين من الواليات 
المجاورة سرعان ما تنتعش بمجرد انطالق 

الموسم عن طريق احتالل الشواطئ وتنصيب 

الخيم القارة بسبب ضبابية التسيير وعدم فعالية 
متصرف الشواطئ، في وقت تجتهد فيه بعض 

البلديات في إجراء مناقصات لفائدة الشباب 
تتعلق برخص استغالل الحظائر البلدية المقننة 
وليست األرصفة والطرقات العامة، إلى جانب 

بعض األنشطة الموسمية المتعلقة بخدمات 
اإلطعام السريع، المقاهي، المرشات التي بدأت 

تلقى إقباال من قبل المستثمرين والناشطين. 
إضافة إلى هذه االنشغاالت األساسية للعائالت، 

تشكل ظاهرة التلوث وأزمة النظافة في عدد من 
الشواطئ الرئيسية والمرجعية بوالية بومرداس 

أزمة حقيقية، حيث أحصت مديرية البيئة مؤخرا 
24 مفرغة عشوائية عبر الشريط الساحلي 
فقط،، إلى جانب تدفق المياه المستعملة التي 

تصب مباشرة في الشاطئ المركزي لقورصو 
بعضها بسبب عصارة مركز الردم التقني 

الخطيرة، وأيضا شواطئ الصخرة السوداء، 
الدلفين وحتى شاطئ حديقة النصر بعاصمة 

الوالية التي تبقى عرضة لمصب كل من واد 
بومرداس وطاطاريق. في حين تبقى شواطئ 
البلديات الشرقية انطالقا من زموري مرورا 

برأس جنات واعفير أقل عرضة لظاهرة التلوث 
البيئي، وأكثر تناغما مع الطبيعة العذراء، لكنها 
أقل تهيئة مقارنة بباقي الشواطئ األخرى، مع 

استمرار أزمة النقل بالبلديات الداخلية الساحلية، 
في انتظار فتح خطوط جديدة من قبل مديرية 

النقل خاصة بموسم االصطياف لتسهيل حركة 
المواطنين والعائالت.

ق.م

يعترب �لكثري من �سكان والية �جللفة �أن منطقة »بحر�رة« هي طريق ريفي للعبور نحو �لبلديات �الأخرى 

�ملجاورة ولكن يف �حلقيقة تعد هذه �ملنطقة لوؤلوؤة من�سية، حيث ت�سم معامل �سيا�سيحة و�أخرى نباتية، 

ناهيك عن كونها غنية برتبية �ملو��سي وغريها من �لرثو�ت �لطبيعية، �إىل جانب �لتقاليد �لتي تزخر بها 

�ملنطقة مبا يجعلها مميزة بكل �ملقايي�س، »بحر�رة« وبالرغم من كل ما متلكه من �إمكانيات، ال تز�ل م�سنفة 

يف طي �لن�سيان وهي يف �نتظار �لتفاتة قوية من طرف �ل�سلطات �ملحلية لتثمني قدر�تها و�سمان تكفل 

�أف�سل ب�سكانها. 
ربورتاج: عزيز حمود لعجاج
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مجتمع

 طريقة اإزالة رائحة احلليب من الإبريق

 • يجب على المصاب بأّي مشاكل صحية تُسبب ضيق 
التنفس أن يناقش األمر مع الطبيب لوضع خطة عالجية 
أصبحت  حال  في  يفعل  أن  يجب  ماذا  ومعرفة  ُمالئمة 
النصائح  بعض  إتباع  بجانب  وذلك  أسوء،  األمور 
التنفس  ضيق  من  الحّد  على  تُساعد  التي  واإلرشادات 

وتخفيفه، وفيما يأتي بعضاً منها:
 •  اإلقالع عن التدخين: يعتبر التدخين الُمسبب الرئيسي 
لمرض االنسداد الرئوي المزمن، وألجل ذلك ينصح بعدم 
الشخص  كان  حال  في  عنه  واإلقالع  التدخين،  تجربة 
ُمدخًنا، فالتوقف عن التدخين من شأنه إبطاء تقّدم مرض 

االنسداد الرئوي والحّد من حدوث المضاعفات. 
 • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تُساعد ممارسة 
القدرة على تحّمل األنشطة، ورفع  الرياضة في تحسين 
اللياقة البدنية، وتخفيف الوزن، وجميعها أمور تقلل من 
الضروري  من  ولكن  التنفس،  ضيق  حدوث  احتمالية 
استشارة الطبيب قبل البدء بممارسة األنشطة الرياضية؛ 
وذلك الختيار األنسب منها لحالة الشخص ووضع خّطة 

مالئمة للتمرين.
الطبيب:  يِصفها  التي  األدوية  تناول  على  الحرص   •  
يجب على الُمصابين بأمراض الرئة والقلب عدم تفويت 

األدوية  جرعات 
الموصوفة لهم، ومن 

الضرورية  واألدوات  الُمعّدات  من  التأكد  الضروري 
التي تُمد الُمصاب باألكسجين وبأنها تعمل بشكٍل صحيح 

ويسُهل الوصول إليها. 
عن  االبتعاد  على  بالحرص  وذلك  الملوثات:  تجنب   •  
البيئية، وُمسببات  والسموم  السلبي،  والتدخين  الملوثات، 

الحساسية، واألبخرة الكيميائية قدر اإلمكان. 
 • تجنب درجات الحرارة العالية: إّن ممارسة األنشطة 
وبذل المجهود الكبير في أوقات الحر والرطوبة أو حتى 

ضيق  زيادة  إلى  يؤدي  قد  البرودة  شديدة  األوقات  في 
التنفس الناجم عن أمراض الرئة الُمزمنة سوًءا.

لمناطق  السفر  عند  المبذول: وخاصًة  الجهد  •  ضبط   
الجهد  الوقت لضبط  إذ يجب تخصيص بعض  مرتفعة؛ 
الحاالت  تستلزم بعض  الحياة:  نمط  تغيير  والتقليل منه. 
إجراء تغييرات ُمعينة على أسلوب الحياة في سبيل تخفيف 
ضيق التنفس؛ ففي حال كانت السمنة هي السبب فيجب 
ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائي صحي مناسب لتقليل 

الوزن إذ إّن ذلك من شأنه الحد من ضيق التنفس.
 • تمرير هواء بارد حول الوجه: قد يُساعد تمرير الهواء 
التنفس  ضيق  تخفيف  في  والوجه  الرأس  حول  البارد 

وتحسين األعراض لديهم.
عن  االسترخاء  يُساعد  االسترخاء:  تقنيات  تجربة    •  
طريق الجلوس بشكٍل مستقيم على كرسي، والتنفس ببطء 
وعمق وبحسب إرشادات الطبيب على إدارة عملية التنفس

  حياة م�صباحي

يجعل  كيف  طفلك  بتعلم  ابدأ   •  
حياته منظمة، وكيف يفرق بين ما 

هو خطأ وما هو صواب.
قيامه  عند  طفلك  بمدح  قم    •  
بأمور جيدة، حتى ال يشعر بأنك ال 
تنتبه إال لتصرفاته السيئة، فهذا قد 
كي  بالسوء  دائماً  يتصرف  يجعله 

يشد انتباهك.
 • ال تصدر تهديدات قوية لطفلك 
بعقوبة ال يمكنك فعلها حتى ال تفقد 

مصداقيتك أمامه. 
 • كن صريحاً عندما تقوم بالشرح 
لطفلك أخطائه وعواقبها، واستخدم 

أسلوباً مناسباً له ولسنه. 
العقوبة مناسبة   • يجب أن تكون 
للخطأ الذي ارتكبه الطفل، فبعض 
التذكير  إلى  تحتاج  األخطاء 
وبعض  الحسن،  بالتصرف 
لحفظ  عقوبة  إلى  تحتاج  األخطاء 

االنضباط.
 •  ال بد أن تكون العقوبة متناسبة مع سن الطفل، فاألطفال األصغر سناً قد ينسون سبب العقوبة خالل دقائق، 

وليس من المنطق أن يُعاقب طفل أقل من سنتين بما يُعاقب به طفل يبلغ عشرة سنين. 
 • عندما يقوم طفلك بأشياء ال تريده أن ينفذها، أخبره بهدوء أن يتوقف عن هذا التصرف، بداًل من أن تصرخ 
بلهجة قاسية، إذا كان الطفل عنيداً، استخدم نفس األسلوب كي تخبره بهدوء بضرورة أن يتوقف عن تصرفاته، 

واشرح له لماذا ال توافقه على تصرفاته وما األذى الذي قد يلحق به لو لم يتوقف.
 •  اجعل كل من حول طفلك ويتعاملون معه بشكٍل مباشر أن يتعاملوا مع طفلك بنفس أسلوبك الذي تتعامل معه 
فيه عندما يخطئ، فال يصح أن تقوم أنت بالعقاب وغيرك يشجع الطفل على أن ال يستجيب لك فهنا ستحصل 
مشكلة كبيرة تجعلك تفقد السيطرة على ابنك لوجود من يقف بجانبه ويشجعه على تصرفاته الخاطئة ويجعله 

يظن بأنها صحيحة.
 •  من األفضل أن يقوم األب واألم بتربية طفلهم كي يتعلم أساليبهم في الحياة ويكونون قدوته، فالكثير من 
األهل يعتمدون على حضانات األطفال في تربية أبنائهم، ويبقون لفترة طويلة من اليوم لدي ُمربيات لديهن 
عادات وطباع تختلف عن األب واألم، هذا يجعل الطفل يكتسب أساليب ُربما تكون خاطئة وليس من السهل 
أن يكف عنها، ويجعل األهل يفقدون السيطرة على طفلهم؛ ألنهم بعيدون عنه أغلب الوقت وال يعلمونه ما هو 

خاطئ وما هو صواب.
 •  ال تستخدم العنف أبداً ضد طفلك، واعلم أنه إن قام بخطأ ما فهو لم يكن يعلم أنه خطأ، أنت عليك أن توضح له 
ذلك فهو يتعلم منك وأنت من يرشده لمعرفة الصواب والخطأ، وابتعد كلياً عن أساليب الضرب والشتم والصراخ 
هذه األساليب للجهالء الذين ال يدرون أن طفلهم سيصبح لديه مرضاً نفسياً نتيجة التعامل معه بهذه األساليب.

 كيف اأزيل ت�صققات البطن
جمال 

ور�صاقة
اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

 من العوامل أو األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الجنين ما يلي:
 • أسباب جينيّة: تحدث هذه األسباب في الغالب عندما تتعّرض المرأة لسقوط جنينها أكثر من مرة، 
ويحدث هذا في المرحلة األولى من الحمل بشكل أكبر، وتكون أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي يتجاوز 

عمرهن خمسة وثالثين عاماً.
 •  أمراض الكوالجين واألوعية الدموية: تؤّدي هذه األمراض إلى سقوط الجنين؛ ألنّها تستطيع أن 
تكّون وتنتج موادَّ مضادة كمضاد الفوسفيد ألنسجة الجسم، والتي بدورها تسبّب سقوطاً الجنين وانتهاء 

الحمل، ومن أبرزها مرض الذئبة الحمراء.
 •  اضطراب معّدل السكر: تُعتبر نسبة السكر في الدم من أكثر األمور التي يصعب التحّكم والسيطرة 
عليها، والتي عادًة ما تسبّب سكري الحمل الذي إّما أن يبقى مؤقتاً أو يبقى مع المرأة طيلة فترة حياتها، 
متحواًل بعد الوالدة إلى السكري من النوع األول، بحيث يؤّدي هذا االضطراب إلى سقوط الجنين، أو 

بقائه حيّاً مع احتمالية والدته بتشّوهات خلقية.
 •  أسباب هرمونيّة: فاضطراب هرمونات معيّنة كالكورتيزون لدى الحامل يؤّدي إلى سقوط الجنين، 
ومن أبرزها تكيّسات المبايض، واضطرابات الجسم األصفر، إضافًة إلى خلل هرمونات الغدة الدرقية. 
التي تتّم عن طريق   • العدوى: فانتقال بعض الميكروبات إلى الجنين بطريقة أو بأخرى، وتحديداً 

المشيمة تؤّدي إلى خسارته، ومن أبرز هذه الكائنات الروبيال والهيربس. 
 • خلل تشريحّي: والمقصود به هنا هو خلل في الرحم، مثل وجوده في غير مكانه، أو خلل في شكله، 

أو وجود فاصل فيه أو إصابته ببعض األورام وتحديداً الليمفاويّة.

�صحتك

تدابير 

منزلية

 ن�صائح واإر�صادات لطفلك قبل العقاب

اأ�صباب �صقوط اجلنني

ن�صائح للتخل�ص من 
�صيق التنّف�ص

في  محببة  غير  حامضة  رائحة  الحليب  يُسبّب    
الوعاء أو اإلبريق الموضوع به إن مّر عليه وقت 
طويل، كما أن هذه الرائحة قد تؤثر أيضاً في طعم 
بعض السوائل األخرى عند وضعها بنفس اإلبريق، 
لذلك يمكن اللجوء إلى إحدى الطرق اآلتية إلزالة 

هذه الرائحة:
األبيض   الخل  استخدام  يتم  األبيض  الخل   •

كمية  وضع  يتم  إذ  الطريقة؛  هذه  في  والماء 
متساوية من الخل األبيض والماء في اإلبريق 
لعدة  وتركه  منه  الحليب  رائحة  إزالة  المراد 
وغسل  منه  التخلص  يتم  ذلك  بعد  ساعات، 
اإلبريق كالمعتاد، كما أن هذه الطريقة تستخدم 
اإلبريق  في  الرائحة  مشكلة  حل  في  أيضاً 
الكهربائي عن طريق غلي مخلوط الماء والخل 
اإلبريق  وغسل  إزالته  ثم  ومن  اإلبريق،  في 
إلزالة أي نوع من الرائحة أو الطعم العالقة به.

•  صودا الخبز وصابون األطباق عن طريق  
وصابون  الخبز  صودا  من  مخلوط  وضع 
يتم إضافة 1/2 كوب من صودا  إذ  األطباق؛ 
ماء  في  األطباق  الخبز وقطرتين من صابون 
الذي  اإلبريق  في  الخليط  هذا  ثم وضع  دافئ، 
إلى  دقيقة   30 من  وتركه  حليب  رائحة  لديه 
بالماء  وغسله  تنظيفه  يتم  ذلك  بعد  ساعة، 
الكهربائي  اإلبريق  في  أيضاً  تستخدم  و  البارد، 
إلزالة أي روائح أو طعم غير مرغوب به؛ حيث 
يتم ذلك باستخدام كوبين من صودا الخبز من خالل 
وضعه داخل اإلبريق الكهربائي، وتركه لمدة ساعة 

فيه وبعد انتهاء الساعة يتم وضع ماء في اإلبريق 
لغليه مع صودا الخبز، بعد ذلك يتم تفريغه وغليه 
بقايا صودا  التخلص من  لتساعد في  لوحده  بالماء 

الخبز.
 •  عصير الطماطم يمكن استخدام عصير الطماطم 
اإلبريق  العالقة في  الحليب  إزالة رائحة  في  أيضاً 
إذ يتم ذلك عن طريق إحضار عصير  واألوعية، 
به  المشبعة  الغسيل  إسفنجة  نقي واستخدام  طماطم 
والفرك لعدة ثوان، بعد ذلك يتم تنظيف اإلبريق من 
عصير الطماطم بالماء والصابون كالمعتاد، حيث 
يساعد عصير الطماطم في إزالة أي رائحة متبقية 

من الحليب.
الطرق  من  الطريقة  هذه  تعد  الجرائد  ورق    •  
غير التقليدية في إزالة الروائح من اإلبريق والتي 
تطبق باستخدام خالل ورق الجرائد؛ حيث يتم فيها 
تقطيع ورق الجرائد ووضعه في اإلبريق ومن ثم 
مناسب  مكان  في  ووضعه  محكم  بشكل  تغطيته 
لمدة 24 ساعة، حيث أن ورق الجرائد يعمل على 
امتصاص الرائحة الكريهة الموجودة داخل اإلبريق 
فتح  يتم  ساعة   24 مرور  وبعد  منها،  والتخلص 
الموضوعة  الجرائد  قطع  من  والتخلص  اإلبريق 

بداخله وغسله كالمعتاد.

 • الليمون يُمكن استعمال الليمون في عالج تشّققات البطن بحيث 
البطن  يدلّك  ثّم  إلى نصفين ويُستخرج عصيرها،  ليمونة  تقطع 
دقائق  عشر  لمّدة  ويُترك  الليمونة،  باستعمال  دائرية  بحركات 
العملية  وتُكرر  الدافئ،  الماء  باستعمال  يُغسل  ثّم  األقل،  على 

مرتين إلى ثالث مرات في األسبوع الواحد.
 •  الليمون والخيار تمزج كميات متساوية من عصير الخيار 
وعصير الليمون ويفرد المزيج على تشّققات البطن باألصابع أو 

بُكرة قطنيّة، ويترك حتى يجّف، ثم يُشطف بماء فاتر، وتكّرر 
هذه العمليّة بشكل دائم.

 •  فيتامين أ يُمنح فيتامين أ بشكل عام البشرة مظهراً نضراً، 
العديد من مستحضرات  ُمكّونات  وأكثر شباباً، حيُث يدخل في 
التجميل كالكريمات والتي يُمكن استخدامها دون وصفة طبيّة، 
ويُمكن االستفادة منه في عالج تشّققات البطن من خالل الدهن 

الموضعّي لكريم فيتامين أ.
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ر�بطة �لليغا ت�ستكي �إد�رة باري�س �سان جيرمان

لهذا تراجع ريال مدريد عن اإ�سدار بيان حول 
�سفقة مبابي

 
كشفت صحيفة "موندو 

ديبورتيفو" اإلسبانية، أمس أن 
ريال مدريد تراجع عن إصدار 

بيان بشأن صفقة الفرنسي كيليان 
مبابي، نجم باريس سان جيرمان، 
بعد فشل جهوده في محاولة ضم 

الالعب خالل الموسم الحالي، بعد 
إعالن الالعب الفرنسي تجديد 
تعاقده مع سان جيرمان حتى 

صيف 2025.
ووفقا للصحيفة اإلسبانية، فإن 
مبابي توقف عن التواصل مع 

مسؤولي ريال مدريد في األيام 
األخيرة، بالتالي شعرت إدارة الملكي أن الالعب الفرنسي في طريقه للبقاء في 

"حديقة األمراء".
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان على وشك إصدار بيان رسمي، يوم 

الجمعة الماضي، إلعالن االنسحاب من صفقة مبابي، بسبب غضب الرئيس 
فلورنتينو بيريز من الالعب الفرنسي الذي اعتبر األخير أنه ال يحترم النادي 

الملكي.
وأراد فلورنتينو بيريز من البيان أن يوضح أن ريال مدريد فوق الجميع، وأن 

النادي أكبر من مبابي، وذكرت الصحيفة أن بيريز تراجع عن إصدار البيان، على 
أمل تمسك مبابي بموقفه في االنتقال إلى ريال مدريد.

من جهتها، أ رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم بيانا رسميا لإلعالن عن التقدم 
بشكوى ضد باريس سان جيرمان، لخرق قواعد اللعب المالي النظيف بتجديد عقد 

كيليان مبابي.
وجاء في البيان: "في مواجهة اإلعالن لبقاء كيليان مبابي في باريس سان 

جيرمان، تريد الرابطة التأكيد أن هذا النوع من االتفاقات يهدد االستدامة 
االقتصادية للكرة األوروبية، مما يعرض مئات اآلالف من الوظائف والنزاهة 

الرياضية للخطر على المدى المتوسط، ليس فقط للمسابقات األوروبية، بل 
الدوريات المحلية".

وأضاف البيان: "إنها فضيحة أن ناديا مثل باريس سان جيرمان خسر الموسم 
الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبد خسائر بلغت 700 مليون يورو 

في المواسم األخيرة )حتى اإلعالن عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية( 
بتكلفة فريق رياضي حوالي 650 مليون دوالر لموسم )2022/2021(".

وأشار البيان، إلى تقدم "الليغا" بشكوى ضد باريس سان جيرمان لالتحاد 
األوروبي والسلطات اإلدارية والضريبية في فرنسا، والهيئات المختصة في 
االتحاد األوروبي، للدفاع عن النظام االقتصادي للكرة األوروبية واستدامتها.

 
�لنادي �لألماني لن ي�سمح برحيل نجمه ب�سهولة

بايرن ميونخ يرف�ض عر�ض بر�سلونة ب�ساأن 
ليفاندوف�سكي

 
رفض نادي بايرن ميونخ العرض 

الذي تقدم به نادي برشلونة 
للتعاقد مع المهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي خالل 

الميركاتو الصيفي المقبل، وينتهي 
عقد الالعب مع بايرن ميونخ في 

صيف 2023.
وأعلن ليفاندوفسكي رغبته 

في الرحيل عن بايرن ميونخ، 
وزعمت العديد من التقارير 

أن المهاجم البولندي لديه اتفاق 
بالفعل مع برشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" اإلسبانية، فإن برشلونة قدم عرضه األول للتعاقد 
مع ليفاندوفسكي مقابل 30 مليون يورو، لكن النادي البافاري رفضه على 

الفور، وأشارت الصحيفة اإلسبانية، إلى أن بايرن ميونخ لن يوافق على رحيل 
نجمه البولندي بسهولة.

وذكرت "سبورت" أن برشلونة يرى أن السعر المناسب لصفقة ليفاندوفسكي 
يتراوح بين 25 و40 مليون يورو.

 
�سيقوده �لجنوب �إفريقي غوميز

"الكاف" يعلن عن حكام نهائي اأبطال اإفريقيا
 

كشف االتحاد اإلفريقي لكرة القدم عن 
حكام مواجهة األهلي المصري والوداد 
المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 
لكرة القدم لهذا الموسم 2022-2021، 

المقرر يوم 30 ماي على ملعب 
"محمد الخامس" بالدار البيضاء في 

المغرب.
وقرر "الكاف" إسناد مهمة التحكيم 

إلى الحكم الجنوب إفريقي، فيكتور غوميز، كحكم ساحة، فيما سيعاونه مواطنه 
أخيلي سويال، وسورو فاتسواني من ليسوتو، وسيكون األنغولي، هيلدر مارتينيز، 

الحكم الرابع في طاقم تحكيم المباراة النهائية للبطولة.
وقرر االتحاد اإلفريقي تعيين الحكم اإلثيوبي، بامالك تيسيما، القائم بإدارة تقنية 

الفيديو المساعد "الفار" خالل اللقاء، ويساعده كل من محمد عبدالله من السودان 
وهيثم قيراط من تونس.

 كشف جولين مينار، الصحفي بقناة "تيليفوت" 
الفرنسية، عن رفض زين الدين زيدان، عرض باريس 

سان جيرمان لتدريب الفريق خلفا للمدرب الحالي 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.

ومن المتوقع أن يغادر األرجنتيني منصبه عقب نهاية 
الموسم الحالي رغم فوزه بالدوري الليغ 1، إال أنه 

خرج من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا وخسارته 
للسوبر الفرنسي.

وقال مينار إن "زيدان لن يأتي إلى باريس سان 
جيرمان رغم االهتمام الشديد من النادي الفرنسي".

فيما قالت شبكة"رايدو مونتي كارلو" إن هناك 
اتصاالت مباشرة حدثت بالفعل بين زيدان وأمير قطر، 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث لم يقل الفرنسي 
"ال" للمناقشات األخيرة ويستمع باهتمام، ولكن اتفاقا 

مع باريس سان جيرمان ال يزال بعيد المنال".
وأشارت: "بحسب معلوماتنا، فإنه في ديسمبر 

الماضي حاول أمير قطر بالفعل إقناع زيدان بتولي 
مهمة تدريب سان جيرمان، ولكن زيدان وقتها رفض 

مفضال أن يظل متاحا لتولي منصب مدرب منتخب 
فرنسا"، وأوضحت الشبكة الشهيرة: "فرضية تولي 

زيدان قيادة النادي الفرنسي قد تكون أكبر في حالة 
مدد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عقده لقيادة 

الديوك الفترة المقبلة".
من جهة أخرى، قررت إدارة البي أس جي، إقالة أحد 

مديري النادي من منصبه، عقب ساعات قليلة من 
تجديد عقد كيليان مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية، 

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن النادي منح 
المهاجم البالغ 23 عاما صالحيات كبيرة داخل النادي.
ووفقا للصحيفة، فإن سان جيرمان أقال ليوناردو من 
منصب المدير الرياضي للنادي الباريسي، وأشارت 

المصادر إلى أنه تم إبالغ ليوناردو بشكل رسمي عقب 
انتهاء مباراة ميتز في ختام الدوري الفرنسي، وذكرت 

الصحيفة أن لويس كامبوس يعد أبرز المرشحين 
لخالفة ليوناردو في منصب المدير الرياضي بـ"حديقة 

األمراء".

 �لمدير �لريا�سي ليوناردو �ول 

�سحايا تجديد عقد مبابي

الك�سف عن 
اآخر تطورات 

مفاو�سات البي 
اأ�ض جي مع زيدان

 رغم �أنه �أكمل �لنهائي بع�سرة لعبين

اليبزيغ يتوج بكاأ�ض األمانيا للمرة 
االأولى في تاريخه

   
توج اليبزيغ بطال لكأس ألمانيا للمرة األولى في تاريخه بعد تغلبه على فرايبورغ في المباراة 
النهائية التي جمعتهما أول امس، بركالت الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين األصلي 

واإلضافي 1-1.
وافتتح فرايبورغ باب التسجيل في الدقيقة الـ19 عن طريق ماكسيميليان إيغيستين، وتلقى 

اليبزيغ ضربة موجعة في الدقيقة الـ57 بطرد العبه مارسيل هالستينبيرغ، ليضطر 
إلكمال اللقاء بعشرة العبين.

ورغم النقص العددي تمكن اليبزيغ من إدراك التعادل عن طريق نجمه الفرنسي 
كريستوفر نكونكو في الدقيقة 76، وانتهى 

الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي 1-1، 
ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا 

عن أي هدف، ليحتكما لركالت الترجيح 
التي ابتسمت لفريق اليبزيغ بنتيجة 2-4.

وسبق لفريق اليبزيغ الوصول إلى نهائي 
كأس ألمانيا مرتين عامي 2019 و2021، 

لكنه فشل في انتزاع اللقب أمام بايرن 
ميونخ وبوروسيا دورتموند على التوالي، 

قبل أن يعوضه في النهائي الثالث، في 
المقابل، فشل فريق فرايبورغ في التتويج 

بلقب كأس ألمانيا في وصوله األول في 
تاريخه لنهائي المسابقة.

 

 حقق باريس سان جيرمان 
فوزا عريضا بخماسية نظيفة 
على ضيفه ميتز في المباراة 
التي جمعتهما ضمن الجولة 
الـ38 واألخيرة من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، 
وسجل كيليان مبابي "هاتريك" 

في الدقائق 24 و28 و50، 
فيما تكفل بالهدفين اآلخرين 

البرازيلي نيمار )د.31( 
واألرجنتيني أنخيل دي ماريا 

)د.67(.
وسبق انطالق اللقاء إعالن 

القطري ناصر الخليفي رئيس 
النادي تجديد عقد مبابي مع 

الفريق لغاية عام 2025، كما 
شهدت المباراة ظهور دي ماريا 

للمرة األخيرة بقميص سان 
جيرمان بعد انتهاء عقده مع 

الفريق عقب 7 مواسم قضاها 
ضمن أسوار الفريق الباريسي.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة 

"ماركا" اإلسبانية، أنه حتى 
الساعات الـ 24 األخيرة لم 
يكن الفرنسي كيليان مبابي 

وعائلته قد حسموا أمرهم، وهي 
نفسها التي أشارت إلى وجود 
اتفاق شفهي بين ريال مدريد 

والالعب.
وأكدت الصحيفة اإلسبانية: 

"لم يكن قرار مبابي بالكامل 
بسبب المال، لكنه لعب دورا 

هاما، فعرض باريس كان 
األعلى خاصة فيما يتعلق 

بحقوق الصورة، إذ تضمن 

بند حقوق الصورة في عرض 
ريال مدريد عرض %50، 

بينما منح سان جيرمان الحقوق 
بالكامل لالعب".

وتضيف: "كأس العالم في 
قطر كان له دور هام أيضا، 

ورغبة اإلدارة الباريسية كانت 
واضحة بضرورة اإلبقاء على 

النجم الشاب خالل المونديال 
الذي ينطلق بعد 6 أشهر، 

وسيقام ألول مرة في المنطقة 
العربية".

وفيما 

يتعلق بحظوظه بالفوز بالكرة 
الذهبية، فيتوجب على مبابي 

التتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا، وتسجيل 10 أهداف 
أو أكثر، ومنافسة مهاجمين 

من طراز عال مثل كريم 
بنزيما وإيرلنغ هاالند ودوشان 

فالهوفيتش.
من جهتها قالت صحيفة 

"سبورت" نقال عن صحيفة 
"ليكيب" الفرنسية إن مبابي 

سيتقاضى بموجب العقد الجديد 

مع سان جيرمان مكافأة توقيع 
عقد 300 مليون يورو، وراتب 
سنوي "صافي" بعد الضرائب 
100 مليون يورو، كما سيكون 

له رأي في تعيين المدرب 
والمدير الرياضي وفي بيع 

وشراء الالعبين، باإلضافة إلى 
100% من حقوق صورته، 
لكن النادي الفرنسي لم يؤكد 

تلك المعلومات.



�سجل ثالث هدف له في ختام البطولة الفرن�سية

 المطالب المالية تعرقل 
تجديد عقد باليلي مع بري�ست

ماتز يتعر�س لهزيمة قا�سية اأمام البي اأ�س جي

 بوالية واأوكيجة ي�سقطان 
اإلى الدرجة الثانية في فرن�سا

 

مني فريق ماتز ِبهزيمة ثقيلة أمام المضيف نادي باريس سان 
جيرمان، وانتهت المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة األ38 

واألخيرة من عمر البطولة الفرنسية بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.
وشارك صانع األلعاب فريد بوالية أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 
71، تاركا فريقه ماتز ُمتخلّفا بنتيجة الخماسية النظيفة، بينما تابع مواطنه 

حارس المرمى ألكسندر أوكيجة اللقاء من دكة البدالء.
وطرد الحكم الالعب أبو بكر طراوري موسط ميدان فريق ماتز في الدقيقة 

الـ 58، لِجمعه بطاقَتين صفراَوين. وحينها كان المحلّيون ُمتقّدمين في النتيجة 
بـ )4-0(.
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وصل الدولي الجزائري إسالم 
سليماني إلى المركز التقني الوطني 
بسيدي موسى، ليكون أول الوافدين 

لمقر تربص المنتخب الوطني تحسبا 
لمواجهتي منتخبي أوغندا وتنزانيا 

المقررتين يومي 4 و8 جوان المقبل، 
لحساب أولى جولتين من التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 
2023 بكوت ديفوار.

وانتشرت صور لهداف المنتخب 
الوطني التاريخي وهو متواجد في 

سيدي موسى، من بينها صور له رفقة 
العبي منتخب فلسطين األولمبي، الذين 
واجهوا المنتخب الوطني لآلمال أمس 

وديا، ليكون أول الواصلين، حيث 
شرع في العمل مع المحضر البدني للخضر، كونه يعاني من نقص 

المنافسة، حيث أنه لم يلعب أي مباراة رسمية منذ 17 أفريل الماضي، 

لما أقحمه مدربه في سبورتينغ لشبونة 
كاحتياطي في مواجهة بنفيكا، ومن 
المرتقب أن يلتحق به المدافع أحمد 

توبة.
وكان توبة قد أعلن وصوله إلى الجزائر 

مساء اول أمس، وأكد أنه سيأخذ وقتا 
للراحة قبل االلتحاق بتربص المنتخب 

الوطني، في انتظار التحاق باقي 
العناصر الوطنية التي تلقت الدعوة، 

إضافة إلى الطاقم الفني الوطني.
وينتظر الجمهور الرياضي قائمة 

الالعبين التي سيعلن عنها الناخب 
الوطني جمال بلماضي بفارغ الصبر، 

سيما بعدما تم الترويج الستدعاء 
عدد من العناصر ألول مرة، وتأكيد 

بلماضي نفسه على ضرورة ضخ دماء 
جديدة في التشكيلة إلعادة الروح للمجموعة، بعد إخفاق الكان األخيرة 

والفشل في بلوغ مونديال قطر 2022.

متو�سط ميدان الخ�سر يطرق اأبواب التاريخ

 بن نا�سر اأول العب
 جزائري يتوج بالكالت�سيو

 

و�سط ترقب ال�سارع الريا�سي لقائمة بلما�سي

 �سليماني وتوبة اأول الوافدين 
لمقر ترب�ص المنتخب الوطني

يعتبر ثالث لقب له من نوعه مع مان�سي�ستر �سيتي

محرز بطال للبرومييرليغ للمرة الرابعة في تاريخه

بوداوي �سارك اأ�سا�سيا وا�ستبدل في 

ال�سوط الثاني

ثالثية من ديلور تمنح ني�ص 
م�ساركة اأوروبية المو�سم المقبل

أهدى المهاجم الدولي الجزائري أندي 
ديلور فوزا ِبنتيجة ثالثة أهداف مقابل 

هدفين، لفريقه نيس على المضيف رامس، 
ولفت مهاجم الخضر السابق األنظار 
بتسجيله لثالثية في ظرف سبع دقائق.

وكان فريق رامس متقدما ِبثنائية نظيفة، 
أمضاهما في الدقيقَتين الـ 9 والـ 17ن 

وعاد فريق نيس من بعيد وقلب الطاولة 
على وجه نادي رامس، وّوقع ثالثية 

ِبواسطة ديلور في الدقائق الـ 75 )من ركلة 
جزاء( والـ 77 والـ 82.

ويحوز ديلور 16 هدفا في البطولة 
الفرنسية، فضال عن تمريرَتين حاسمَتين، 
وهدَفين آخَرين في كأس فرنسا، وخاض 

ديلور كامل أطوار هذه المباراة، بينما 
استُبدل متوسط الميدان هشام بوداوي في 

الدقيقة الـ 56.
ويتموقع فريق نيس في المركز الـ 5 

ِبرصيد 66 نقطة، نظير الرتبة الـ 12 
ِبمجموع 46 نقطة لِنادي رامس، ويمنح 
هذا الترتيب فريق نيس تأشيرة خوض 
منافسة دوري المؤتمر األوروبي، في 

الموسم المقبل.
ق.ر

تألق الدولي 
الجزائري مع ناديه 
بريست الفرنسي، 
في المباراة التي 

جمعت الفريق 
بنادي بوردو 

لحساب الجولة 
الـ38 واألخيرة، 
بتسجيله الهدف 

الثاني لفريقه، الذي 
مني بالهزيمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل 
هدفين، في الوقت الذي يجد فيه مسؤولو 
بريست صعوبة في تجديد عقد الالعب 

بسبب مطالب والده المالية، حسبما أكدته 
تقارير إعالمية فرنسية أمس.

وأنهى باليلي مشواره مع فريق بريست 
الفرنسي، بأفضل طريقة ممكنة، ورغم 
الهزيمة التي مني بها بريست، وسجل 

صانع األلعاب الجزائري الهدف األخير 
لفريقه براست، في الدقيقة الـ 34، 

رافعا غلته إلى ثالثة أهداف في البطولة 
الفرنسية، فضال عن حيازته رصيد 

تمريرتين حاسمتين.
من جهة أخرى، باتت وضعية ابن الباهية 
معقدة في فريق بريست الفرنسي، بسبب 

الطلبات المالية الكبيرة لوالده من أجل 
تجديد عقده في الفترة المقبلة، وينتهي 
عقد العب "محاربي الصحراء" مع 

"القراصنة" في 30 
جوان المقبل، ويملك 
بندا يسمح له بتمديد 
االرتباط معه حتى 

.2025
وفي تصريح 

لصحيفة "تيلغرام"، 
أكد غريغوري 

لورينزي المدير 
الرياضي لنادي 

بريست، صعوبة المفاوضات التي 
يخوضها المسؤولون مع والد الالعب، 

الذي يقوم بمهام وكيل أعماله، واضاف: 
"سنسعى للحفاظ على االستقرار المالي، 

استثماراتنا خالل الميركاتو الصيفي المقبل 
لن تخرج عن اإلطار الطبيعي.”

وبخصوص ملف تجديد عقد باليلي، 
صرح المسؤول الفرنسي: "اليوم لدينا 

سياسة اقتصادية واضحة تجعل الفوارق 
كبيرة بين ما يطلبه الالعب ووكالءه، 

مقارنة بما نقترحه من جانبنا”.
وأكد المواقع اإلعالمية الفرنسية 

وجود خالفات كبيرة حول الجوانب 
المالية، وارتفعت أسهم الالعب صاحب 

الـ30 عاما بشكل كبير في الفترة األخيرة، 
وهو ما جعله يدخل اهتمامات عدة أندية 
فرنسية تنشط في دوري الدرجة األولى.

ق.ر

رياضي

تمكن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أمس من دخول التاريخ، من خالل 
التتويج بلقب البطولة اإليطالية، ليكون أول العب جزائري يفوز بهذا اللقب، 

بعد الفوز الذي حققه رفقة ناديه ميالن أمام نادي ساسولو مساء أمس على 
ملعب مابي، بمناسبة الجولة الـ 38 واألخيرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وتمكن الروسونيري من التقدم في النتيجة منذ الدقيقة الـ17 عن طريق 
المهاجم الفرنسي اولفييه جيرو، الذي واصل تألقه وسجل الهدف الثاني 

للميالن في الدقيقة الـ32، قبل يضيف فرانك كيسييه الهدف الثالث في الدقيقة 
الـ36.

وتصدر ميالن ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن 
إنتر ميالن، بينما احتل ساسولو المركز الحادي عشر برصيد 50 نقطة.

واحتاج الروسونيري إلى نقطة واحدة للفوز بالكالتشيو، لكنه دخل المواجهة 
مصمما على تحقيق الفوز لتأكيد جدارته بتحقيق هدفه والصعود إلى منصة 

التتويج بعد غياب لسنوات عديدة.
ق.ر

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من التتويج بلقب البطولة اإلنجليزية الممتازة رفقة 
ناديه مانشيستر سيتي أمس، بعدما قلب األزرق السماوي خسارته إلى فوز ثمين في 

المواجهة الصعبة التي جمعت بنادي أستون فيال لحساب الجولة الـ38 واألخيرة من عمر 
البرومييرليغ.

واحتفظ محرز وفريقه مانشستر سيتي بلقب البطولة اإلنجليزية، بعد أن لعب رجال 
المدرب جوسيب غوارديوال بالنار، وحبسوا أنفاس أنصار النادي، حيث كانوا متأخرين 

في النتيجة بهدفين دون رد، قبل أن يتمكنوا من العودة من بعيد، بفضل هدفين من 
غوندوغان وهدف رودريغو.وأسدل فريق مانشستر سيتي ستار البريمرليغ" وهو يجمع 
93 نقطة في الّريادة، نظير 92 نقطة للوصيف نادي ليفربول، والذي وبرغم فوزه أمام 
ولفرهامبتون، إال أنه لم يستطع خطف اللقب، وهو ما منح محرز وزمالءه لقب البطولة 

اإلنجليزية.
وكان فريق مانشستر سيتي ُمتخلّفا ِبهدَفين من نادي أستون فيال، سجال في الدقيقَتين الـ 

37 والـ 66، وعاد فريق "األزرق الّسماوي" من بعيد، وقلب الطاولة على وجه المنافس 
أستون فيال، وأمضى ثالثية الفوز واللّقب في الدقائق الـ 76 والـ 78 والـ 81.

ودخل محرز المواجهة أساسيا، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 56 ِبزميله المهاجم رحيم 
سترلينغ، وحينها كان فريقهما "السيتي" ُمتخلّفا في النتيجة ِبهدف لِصفر، وبهذا التتويج، 

يكون الدولي الجزائري رياض محرز، قد أحرز لقب الدوري اإلنجليزي للمرة الرابعة في 
مشواره والثالث مع "المان سيتي".

اأ.ل
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تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام بالمسيلة،التابعة 
لمفتشية أقسام الجمارك برح بوعريريج، بالتنسيق مع 

القطاع العسكري من إحباط عمليتي تهريب تخص 
األدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، حيث أسفرت 
عن حجز 17135قرص مهلوس من نوع "بريقابالين 

تركيز 300مغ" على متن سيارتين ، وتوقيف شخصين. 
كما تمكنت ذات الفرقة خالل عمل ميداني  من حجز 
6.2 كلغ  على متن سيارةمع توقيف شخص،حسبما 

أفاد به بيان صدر عن فرقة المتعددة المهام بالمسيلة.
وفي  ذات السياق تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج 

بوعريريج،في ثالث عمليات متفرقة من التصدي لعملية 
تهريب 2475 مشروبات كحولية من مختلف األحجام 

واألنواع على متن ثالث سيارات مع توقيف أربعة 
أشخاص .

وذكر البيان أنه تم على إثر ذلك توقيف األشخاص  
وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع تحرير 

ملف منازعة ضدهم وحجز البضائع المهربة ووسائل 
النقل المستعملة باإلضافة إلى فرض الغرامات الجمركية 
المستحقة باإلضافة حجز البضائع المهربة ووسائل النقل 
المستعملة، وفرض الغرامات الجمركية المستوجبة  وفقا 

ألحكام قانون مكافحة  التهريب وأضاف البيان أن هذه 
التي يبذلها العمليات تأتي مواصلة للمجهودات الحثيثة 

أفراد الجمارك للتصدي لكل أنواع الجريمة التي تمس 
صحة وسالمة المواطنين .

ما تزال عاصمة والية المدية تشهد اختناقا مقلقا في 
حركة السير في مجال الطرق الرئيسية والفرعية 
السيما حي طريق الجزائر وطريق شارع جيش 
التحرير، حيث أضحت ظاهرة ازدحام السيارات 
مألوفة بالنسبة لمستعملي الطرقات بمدينة المدية 

لدرجة الغلق في أكثر الحاالت للحركة المرورية، 
بدء من المدخل الرئيسي للمدينة من الجهة الشرقية 
الذي أصبح ال يستوعب الكم اليومي من السيارات 

الوافدة من مختلف بلديات الجهة الشرقية للوالية 
مرورا بالقطب الحضري ووصوال إلى وسط مدينة 

المدية.هذا الوضع بات يرهق المسافر والمتنقل 
من مكان آلخر لقضاء مختلف الحاجيات اليومية 

كالتمدرس والتسوق لقضاء الحاجات في مختلف 
اإلدارات العمومية ،حتى أصبح الكثير من المواطنين 

خاصة الشباب يستعملون في تنقالتهم الدراجات 
النارية التي أضحت تتنامى بشكل كبير متسببة في 

كثير من األحيان في حوادث مرورية خطيرة.
مشهد االختناق المروري مس كذلك العديد من 
الخطوط الواصلة بين حي عين الذهب ومحطة 

طحطوح، وكذا حي ثنية الحجر وبزيوش ومرج 
شكير بوسط المدينة والمدخل الغربي للمدينة مرورا 

بساحة مسجد النور، ناهيك عن المدة الزمنية 
المستغرقة في قطع مسافة ما بين 2 و4 كيلومترات 

بالنسبة للنقل الحضري مع مالحظة ظاهرة 

زيادة في عدد الحافالت ما يجعل محطة النقل الحالية 
تشهد اختناقا كبيرا هي األخرى، حيث ال تسع إطالقا 

الكم الهائل من حافالت النقل الحضري.
يحدث هذا كله في ظل مطالبة سكان مدينة المدية من 

الجهات الوصية ضرورة وضع مخطط سير جديد 
يتماشى وطبيعة المنطقة وكذا الزيادة الكبيرة التي 

عرفتها حظيرة السيارات بوالية المدية مؤخرا، إلى 
جانب ظهور أحياء سكنية جديدة على غرار الحي 

الجديد بعين الجردة اآلهل بالسكان وحي القطب 
الحضري الجديد وحي 2400 سكن بالمخرج الغربي 

لعاصمة الوالية، األمر الذي زاد المشكل تعقيدا.
ع. بكريي

امل�سيلة:

 �سكان القطف 
يطالبون بالكهرباء الريفية
 تأسف سكان قرية القطف ببلدية حمام الضلعة، الواقعة 
شمال والية المسيلة، عن حرمان عدد من السكنات من 

توسعة   الكهرباء الريفية، إذ في الوقت الذي تستغل 
بعض السكنات هذه الطاقة، حرمت أخرى، بحجة أنها 

غير مدرجة ضمن المخطط، فيما يناشد السكان الجهات 
المختصة، التدخل من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، 

مؤكدين أنه من غير المعقول أن تبقى قرى بدون كهرباء، 
سنة .2022

سكان قرية القطف ، بعد سنوات من االنتظار، قرروا 
مراسلة الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لمشكلتهم، 
حيث ينتظرون ربط سكناتهم بالتيار الكهربائي ضمن 

برنامج الكهرباء الريفية منذ عام ، ورغم الجهود المبذولة 
والنداءات المتتالية، ال زال نحو 41منزل يستعملون الربط 

العشوائي بمسافة تزيد عن 1.5 كلم  ، األمر الذي أثار 
سخط العائالت التي جددت استغاثتها، على أمل أن يجد 

أذانا صاغية.وذكر مواطنون ليومية" الرائد"، أنه منذ عام 
1984، لم تتم برمجة مشاريع إضافية بخصوص الكهرباء 
الريفية، ما دفعهم لمناشدة الجهات المعنية إليجاد حل لهذه 
المشكلة، والسماح لهم باستغالل هذه الطاقة لمواجهة البرد 

الشديد، معتبرين أن ربط سكناتهم بالتيار الكهربائي حق كل 
جزائري.

وطالب القاطنون بهذه المنطقة الجهات المعنية، بضرورة 
التدخل العاجل وإعادة االعتبار لقريتهم المنسية، مؤكدين 
في مجمل حديثهم أن معاناتهم ال تقتصر على الكهرباء 

الريفية وفقط بل يضاف إلى ذلك جملة من النقائص على 
غرار الطرق غير المعبدة  و إنعدام اإلنارة العمومية و 

نقص حاد لمياه صالحة للشرب وغير ذلك من ضروريات 
الحياة.وختم هؤالء بمناشدة المسؤول األول عن الهيئة 

التنفيذية لوالية  المسيلة بضرورة إقرار مشاريع تنموية 
تعود بالفائدة وتسهم في استقرار السكان، وذلك من أجل 

خدمة أراضيهم التي تعتبر مصدر قوتهم األساسي، بالنظر 
إلى أن المنطقة مشهورة بإنتاج الرمان والفستق الحلبي 

والزيتون وكذا تربية الماشية وغيرها من األنشطة.
حممد قرين

إشـهـــار

 حممد قرين

ANEP : 2216009577 الرائد: 2022/05/23

امل�سيلة: 

 حجــــز قرابة 20 األــــف قــــر�ص
مهلــــو�ص و 6 كلغ مــــن الذهــــب

املدية:

ازدحام مروري مقلق و�سط املدينة
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الثقافي

  تعد المحافظة على األعمال الموجودة بالمكتبة الشخصية للشيخ 
عبد الحميد بن باديس )1940-1889( »مسؤولية كبيرة التزمت 
بها« بهدف حماية جزء من ذاكرة األمة الجزائرية، حسب ما أكده 

شقيقه عبد الحق بن باديس.
  وقال شقيق العالمة الجزائري:«لقد عملت طيلة سنوات على 

جمع كتب الشيخ انطالقا من عدة أماكن ألضعها في مكتب والدي 
بالمنزل العائلي«، مضيفا بأن جزءا من هذه الكتب كان موجودا 
بمسجد سيدي لخضر العتيق، حيث كان رائد حركة النهضة يلقي 

الدروس، بينما كان جزء آخر موجودا بمسجد سيدي كموش و 
حصة ثالثة كانت لدى شقيقه اآلخر مولود.

  وأشار عبد الحق بن باديس كذلك إلى أن مجهودات بذلت 
من أجل جرد الرصيد المكتبي لرئيس جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين، مضيفا : »عبد الحميد بن باديس كرس حياته لوطنه 
و لحماية الهوية الجزائرية و ذلك من خالل صد كل محاوالت 

االغتراب الثقافي التي كان المستعمر الفرنسي يستهدف منها 
الشعب، علما بأن مكتبة الفقيد تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية«.

مكتبة بأزيد من 900 عنوان
  من جهته، ذكر رئيس مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس، عبد 
العزيز فياللي، بأن المكتبة الشخصية للعالمة التي تحوز المؤسسة 

على قائمة لمضمونها تضم ما مجموعه 1000 عمل و 900 
عنوان في مختلف التخصصات المعرفية من بين األعمال األساسية 

لتلك الفترة توجد منها تلك التي استعملها الشيخ خالل مشواره 
الجامعي وأخرى استعملها بصفته مدرسا.

  وبعد أن أكد أن عبد الحق بن باديس قد خصص أزيد من 80 
عاما من عمره للمحافظة على مكتبة شقيقه رائد النهضة الفكرية 

و اإلصالحية في الجزائر، أشار رئيس مؤسسة بن باديس إلى أن 
المكتبة تضم رصيدا »هاما« من الكتب التي تتناول تفسير القرآن 

و أسس الفقه و التجويد على الخصوص.
  وفي مجال األدب، تتوفر المكتبة على مجموعات شعرية و نثرية 

من بينها »ديوان الحماسة« ألبي تمام و كتب في الفلسفة او في 
التاريخ القديم و المعاصر و ذلك باللغتين العربية و الفرنسية، 

حسب ما أوضحه المتحدث.
  كما تضم مكتبة الشيخ عبد الحميد بن باديس كتبا لمؤلفين 

جزائريين على غرار جزئيين  بعنوان »تاريخ الجزائر القديم و 

المعاصر« للشيخ مبارك الميلي و أخرى ألعضاء جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين.

  وبعد أن أشار إلى أن بن باديس كان قارئا مجتهدا و منفتحا على 
عصره، أوضح فياللي بأن مكتبة الشيخ عبد الحميد بن باديس 

تضم كذلك أعماال سياسية و علمية و أخرى حول مجتمعات 
المغرب العربي و العالم العربي و اإلسالمي و الغربي و ذلك 

باللغتين العربية و الفرنسية و ما ال يقل عن 37 عنوانا لمجالت 
نشرت أساسا بالمشرق العربي.

  وأكد رئيس مؤسسة بن باديس كذلك بأن كتبا كانت تصل 
إلى الشيخ من كندا و ساو باولو )البرازيل( و الواليات المتحدة 

األمريكية على الخصوص، تتناول التاريخ والمجتمعات.
  للتذكير، كان عبد الحق بن باديس قد سلم في أبريل األخير لفائدة 

المتحف الوطني للمجاهد أغراضا شخصية و وثائق للشيخ عبد 
الحميد بن باديس من بينها عصا و كرسي و قشابية و مذياع من 
نوع تي أس أف، باإلضافة إلى وثائق أخرى على غرار شهادة 

القراءات السبع للقرآن الكريم و دفتر لتالميذ.

  شاركت الجزائر مؤخرا 
في التظاهرة الثقافية 

»أبواب مفتوحة على 
السفارات« )أراوند وورلد 

إمباسي تور( بالعاصمة 
األمريكية واشنطن 

ببرنامج ثري ومتنوع 
عكس ثراء وتنوع وعراقة 

الثقافة الجزائرية.
  وشاركت السفارة 

الجزائرية بواشنطن، في 
هذا اإلطار، بمعرض 

للفنون التشكيلية 
والصناعات التقليدية 

والحلي والمالبس التقليدية، 
وكذا الكتب، وإصدارات 

أخرى حول تاريخ الجزائر 
الذي يعود آلالف السنين 

وحول أيضا العديد من 
المواقع األثرية الجزائرية 

التي تعكس ثراء البالد 
وتنوعها الثقافي الكبير.

  كما تم عرض فيلم 
حول المواقع األثرية 
والسياحية والثروات 

الطبيعية والثقافية التي 
تميز الجزائر، إضافة إلى 

مشاركة فرقة موسيقية 
جزائرية أعطت جوا بهيجا 

من خالل الريبرتوار 
الموسيقي الذي قدمته 

والذي عكس ثراء الثقافة 
الجزائرية.

  كما كان فن الطبخ 
الجزائري حاضرا أيضا 
بهذه التظاهرة حيث تم 

عرض الكسكس وحلويات 
تقليدية وغيرها على 

مقيمي وزوار العاصمة 
األمريكية، وعرفت 

المشاركة الجزائرية في 
هذه التظاهرة، وهي 
المشاركة األولى من 

نوعها منذ انطالقها، نجاحا 
كبيرا من خالل اإلقبال 
النوعي للجمهور على 

قنصلية السفارة منذ افتتاح 
هذه األبواب، حيث فاق 

عددهم 2400 زائر خالل 
ذاك اليوم، وفقا للمنظمين، 

وهذا على الرغم من 
الظروف المناخية.

  وقد انبهر الزوار من 
الثراء الثقافي للجزائر 

وإمكانياتها السياحية 
الكبيرة والعديد منهم 

استفسروا عن شروط 
زيارة الجزائر، وكانت 

تظاهرة »أبواب مفتوحة 
على السفارات« قد عرفت 

مشاركة سفارات أكثر 
من ثالثين بلدا من إفريقيا 

وآسيا وأمريكا الالتينية 
على غرار المملكة العربية 

السعودية وتونس وليبيا 
والعراق وجنوب إفريقيا.
  وتهدف هذه التظاهرة، 

التي تنظمها المنظمة 
األمريكية الثقافية غير 

الربحية »كلتورل توريزم 
دي سي«، بالشراكة 
مع وزارة الخارجية 

األمريكية، إلى تخصيص 
يوم مفتوح على قنصليات 

السفارات المعتمدة في 
واشنطن وهذا بهدف منح 

الجمهور األمريكي فرصة 
اكتشاف التراث الثقافي 

للبلدان المشاركة في أبعاده 
المختلفة.

  وتهدف منظمة »كلتورل 
توريزم دي سي«، من 

خالل هذه التظاهرة التي 
تقام شهر ماي من كل 

عام، إلى »تقديم تجارب 
وفرص تعليمية ال تنسى 

في مجاالت التراث 
والتبادل الدولي« لفائدة 

ساكنة العاصمة األمريكية 
وزوارها، وفقا لموقعها 

اإللكتروني.

املحافظة على مكتبة ال�سيخ بن بادي�س »م�س�ؤولية 

حلماية جزء من ذاكرة الأمة«

م�شاركة جزائرية ثرية 
ومتن�عة يف تظاهرة 
»اأب�اب مفت�حة على 
ال�سفارات« ب�ا�سنطن

اإبرام اتفاقية لت�سجيع املقاولتية الثقافية و مرافقة 
م�ساريع الطلبة بق�سنطينة

   أبرمت كلية الثقافة و الفنون الجميلة بجامعة صالح بوبنيدر )قسنطينة 3( و دار الثقافة مالك 
حداد بقسنطينة، اتفاقية شراكة و تعاون من أجل تشجيع المقاوالتية في مجال الثقافة و مرافقة 

مشاريع الطلبة في هذا المجال.
  و تهدف هذه االتفاقية، األولى من نوعها على المستوى المحلي و التي تم التوقيع عليها بدار 

الثقافة مالك حداد في إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى 66 ليوم الطالب )19 ماي(، إلى تجسيد 
األفكار االبتكارية للطلبة في مجال الثقافة و تشجيعهم على التوجه نحو ميدان المقاوالتية من أجل 

المساهمة في تحقيق نظام بيئي مقاوالتي متكامل بوالية قسنطينة، يشمل جميع المجاالت و ال 
يقتصر فقط على ميادين االقتصاد و الصناعة، حسب ما أفادت به أميرة دليو، مديرة دار الثقافة 

مالك حداد على هامش إمضاء هذه االتفاقية.
  كما سيستفيد طلبة كلية الثقافة و الفنون الجميلة بجامعة صالح بوبنيدر، من الرصيد الهام 

لألعمال الفنية و الثقافية التي تحوز عليها دار الثقافة، و كذا من الخبرة التي اكتسبتها دار المقاوالتية المتواجدة بها في مجال مرافقة و تجسيد األفكار المبتكرة ، حسب 
ما أفاد به من جهته عميد كلية الفنون والثقافة، البروفيسور جمال مفرج.

  و في ذات السياق، كشف المستشار في الرقمنة و المكلف بمرافقة مشاريع الطلبة في مجال المقاوالتية الثقافية، محمد سيف الدين صالحي، أن هذه المبادرة ستسمح 
للراغبين في تطوير قطاع الثقافة و المساهمة في رقمنته بجعل األعمال الثقافية متاحة للجمهور و ذلك من خالل اقتراح حلول تقنية و برامج متطورة بغرض االستفادة 

من مزايا التكنولوجيا و توظيفها للحصول على نتائج أفضل في األعمال التشكيلية و الدرامية.
  و ذكر السيد صالحي، أن هناك العديد من األعمال في مجال الفنون و الثقافة، التي من شأنها إعطاء دفع هام للقطاع و تطويره و كذا الرفع من سقف آفاق الشغل و 
التوظيف في هذا الميدان، مفصال بأنه ستتم مرافقة أربعة مشاريع مبتكرة نموذجية في إطار هذه االتفاقية تتمثل في مشاريع عرض و بيع األعمال التشكيلية، المنصة 

الرقمية لعرض األعمال الفنية، مكتب دراسة و استشراف في تسويق األعمال الفنية و المنصة الرقمية لعرض و بيع الحرف اليدوية.
  كما تم خالل تظاهرة إحياء ذكرى يوم الطالب تنظيم معرض للمؤسسات الطالبية الناشئة و النوادي العلمية و المؤسسات المرافقة لها، باإلضافة إلى افتتاح ملتقى 

حول اآلفاق المقاوالتية و ذلك بحضور السلطات المحلية و منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني و أساتذة جامعيين.
  لإلشارة، فقد احتضنت دار الثقافة مالك حداد مجموعة من النشاطات شملت استعراضا للفرقة النحاسية للكشافة اإلسالمية و معرضا جماعيا في مختلف 

االختصاصات.
يف اإطار الطبعة 17 لأندل�سيات اجلزائر

 جمعية ن�سيم ال�سباح ورمي�ساء قايد ي��سف 
يطربان اجلمهور

   أحيت الجمعية الثقافية للموسيقى األندلسية »نسيم الصباح« و المطربة رميساء قايد يوسف بالجزائر العاصمة، حفال موسيقيا في إطار الطبعة 17 »أندلسيات 
الجزائر«، بقيادة المايسترو عبد الهادي بوكورة.

  و استمتع الجمهور القليل الحاضر بقاعة ابن خلدون التي تحتضن فعاليات هذه التظاهرة الثقافية التي ستتواصل إلى غاية 10 يوني المقبل، طوال 90 دقيقة بأداء 21 
عازفا.

  و أعد المايسترو عبد الهادي بوكورة برنامجا ثريا حيث اختار في البداية أداء عشرات العناوين »لنوبة رصد« قبل أن يشرع في أداء مدائح بصوت رميساء قايد 
يوسف.

  و بقيادة المايسترو عبد الهادي بوكورة  أطربت رميساء قايد يوسف الحضور بمقطوعات منها »استخبار غريب« و »طار ال صاب جناح« وفي طابع سيكا »الحرم 
يا رسول هللا« و«بالصالة على محمد«.

  و صرح عبد الهادي بوكورة أن جمعية »نسيم الصباح« للموسيقى األندلسية ستحل ابتداء من نهار اليوم بتونس، حيث من المرتقب أن تحيي حفلين في سوسة 
وتونس العاصمة، و تتواصل الطبعة 17 للتظاهرة الفنية »أندلسيات الجزائر« بالجزائر العاصمة من 19 ماي إلى 10 يونيو المقبل، تحت شعار »نوبة المحروسة 

في عيد الجزائر«، حيث ستعرف هذه التظاهرة، التي ستنظم سهراتها بقاعة ابن خلدون، مشاركة جمعيات من العاصمة والبليدة وتيبازة وقسنطينة ومستغانم وبسكرة 
وبحضور أيضا عدة أصوات شابة.



باعتبارها �آخر م�ستعمرة يف �إفريقيا

 الدعوة لتكثيف اجلهود
  اجليو-ا�سرتاتيجية للدفاع

 عن ال�سحراء الغربية
   

دعا المشاركون في ملتقى "أسبوع التحرر االفريقي"، 
أول أمس عبر تقنية الفيديو، الى ضرورة تكثيف الجهود 
الجيو-استراتيجية في القارة للدفاع عن قضية الصحراء 

الغربية، باعتبارها اخر مستعمرة في افريقيا.
وخالل اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه شبكة النساء 

االفريقيات، في إطار إحياء اليوم االفريقي الذي يصادف 
الـ 25 ماي من كل سنة، جدد المشاركون في مداخالتهم 
تضامنهم مع الشعب الصحراوي، مؤكدين على ضرورة 

الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة 
بتمكين الصحراويين من حقهم غير القابل للتصرف 

والمساومة  في تقرير المصير واالستقالل.
وتطرقت األستاذة نبيلة بن يوسف، مختصة في العلوم 
السياسية، في مداخلة لها إلى أهمية التعاون الجزائري 

اإلفريقي المشترك للتصدي للحروب الالتماثلية.
وباعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، طالبت السيدة بن 
يوسف بضرورة تكثيف الجهود الجيو-استراتيجية "من 
أجل الدفاع الكامل والشامل عن القضية الصحراوية، 

لكونها تعاني من مقاربة أمنية شاملة )األمن السياسي، 
االقتصادي، اإلجتماعي، األمن الغذائي و اإلنساني.”)...
وشددت سفيرة الجزائر لدى هولندا، سليمة عبد الحق، 

في مداخلتها بالمناسبة، على "أهمية دور المرأة اإلفريقية 
عامة والجزائرية خاصة في دعم حركات التحرر 

اإلفريقية، والتضامن مع الفئات المضطهدة في القارة، 
خاصة بالذكر المرأة الصحراوية التي الزالت تعاني 

في المناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية من قمع القوات المغربية التي امعنت مؤخرا 

في انتهاك ابسط حقوقها.”    
وعليه، نددت الدبلوماسية بالدعاية االعالمية المغرضة 

التي يستغلها النظام المغربي لتضليل الرأي العام 
االفريقي والدولي وهو ما يتطلب، حسبها، "تجنيد 
اإلعالم االفريقي و حتى العالمي إليصال الصورة 

الحقيقية لالنتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتبعها 
المغرب في األراضي المحتلة و فضحها، خدمة للقضية 

الصحراوية.”
وسلط من جهته االستاذ سفيان عابد، من جامعة "أبو 

القاسم سعد هللا" )الجزائر( الضوء على دور الدبلوماسية 
الجزائرية في دعم قضايا التحرر االفريقية، بما تمليه 
عليها مبادئ ثورة التحرير. ومضى عابد في السياق 

يقول : "تماشيا مع مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية 
القائمة على حسن الجوار ودعم حركات التحرر في 

العالم، فإن هذا يملي علينا الوقوف الى جانب جيراننا 
في اي أزمة كانت، خاصة في حالة الحروب، لمساعدة 

الطرف المدني األعزل الذي يعاني في صمت.”
ولهذا الغرض، يضيف االستاذ الجامعي، "فقد سخرت 

الدولة الجزائرية كل االمكانيات المادية والنفسية 
لمساعدة اخواننا الصحراويين ال سيما الالجئين منهم" 
في المخيمات بتندوف، والذين يحاطون برعاية جيدة 

إلى غاية تحقيق االستقالل الشامل ألراضيهم.وبدوره، 
سلط االستاذ محمد لمين حمدي، االمين العام لرابطة 

الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا، الضوء على 
تطور النزاع في الصحراء الغربية وتأسيس الجمهورية 

العربية الصحراوية الديمقراطية، الفتا الى انعكاسات 
القضية على المجتمع الدولي وكيف تعاملت الهيئات 
األممية معها باعتبارها قضية تصفية استعمار وفق 

القرار 1514 الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
بشأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة.
أما االستاذ ربيع سالمي، رئيس المنبر الوطني للشباب 

الجزائري، فقد تطرق إلى دور المجتمع المدني في 
دعم قضايا التحرر االفريقية ومساندة الدول في الدفاع 
عن حقوق الشعوب المضطهدة. وبعد عرض تجربته 
في تنشيط مختلف المظاهرات في مخيمات الالجئين 

الصحراويين، شدد على أهمية تفعيل دور الشباب 
الجزائري في الدفاع عن قضايا التحرر، على رأسها 
قضية الصحراء الغربية، مع ضرورة تكاتف الجهود 

بين أفراد المجتمع المدني من أجل الدفاع عن القضية. 
تجدر االشارة الى ان الملتقى عرف مشاركة ممثلين 
أجانب من االردن والعراق و تونس، إلى جانب ليبيا 

وموريتانيا والصحراء الغربية و انغوال وجنوب افريقيا.
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   أكد سفير فلسطين بداكار، صفوت ابراغيت، بان 
تطبيع العالقات بين المغرب و الكيان الصهيوني، 

يعد بمثابة "نقص في النضج السياسي" و"مساومة" 
الفلسطينية. بالقضية 

وأوضح صفوت ابراغيت في حديث خص به 
الموقع االلكتروني "افريك.كوم"، ان "اي تطبيع 
)مع الكيان الصهيوني( يعد حسب رأيي، نقص 

في النضج السياسي.”ولتدعيم اقواله، ذكر صفوت 
ابراغيت، الذي هو ايضا سفيرا مفوضا فوق العادة 
لفلسطين بغينيا بيساو و الراس االخضر و غامبيا، 
مع االقامة بداكار، بمبادئ خطة السالم بين البلدان 
العربية و الكيان الصهيوني التي تعود الى .2002

كما أشار ذان الدبلوماسي، الى ان هذه الخطة 
تنص على تحقيق السالم مع الكيان الصهيوني، 
مقابل اعادة االراضي للفلسطينيين، معربا عن 

اسفه لكون  بعض البلدان العربية مثل المغرب قد 
فضلوا "مصالحهم الخاصة" على حساب القضية 

الفلسطينية.
وتابع صفوت ابراغيت، الحاصل على دكتوراه 
في القانون الدولي االنساني، و مستشار قانوني 

سابق لدولة فلسطين لدى "اليونيسكو"، ان الحلف 
الثالثي بين الكيان الصهيوني و الواليات المتحدة 

والمغرب، شكل موضوع "مساومة بادرت بها 
ادارة ترامب" و تتمثل في تطبيع العالقات بين 

المغرب و الكيان الصهيوني مقابل +اعتراف+ 
مزعوم بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وأضاف قائال انهم "اليستطيعون نفي ذلك، فقد 
كان االمر مساومة" مؤكدا ان المملكة المغربية 

لم تكن قادرة على اتخاذ مواقف مؤيدة لفلسطين، 
كما أكد السفير الفلسطيني بدكار انه "لما تابعنا 

تصريحات المسؤولين المغربيين، منهم ممثليهم لدى 
اديس ابابا، فقد كانوا منزعجين )و( ال يستطيعون 
االعتراض"، مضيفا انه "لما نقدم الورود )للكيان 

الصهيوني( مرحبين به في كل مكان فان ذلك يعني 
ازاحة الفلسطينيين ومطالبتهم بتسوية مشاكلهم 

بعيدا.”

�سفري فل�سطني بد�كار  ي�سرح

تطبيع العالقات بني املغرب والكيان ال�سهيوين 
"م�ساومة" بالق�سية الفل�سطينية

�لوكاالت

أدانت الوفود األجنبية المشاركة في هذه الندوة الدولية الشبانية التي نظمت على 
هامش فعاليات المؤتمر العاشر إلتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب 
المتواصلة والتى حضرها زهاء 150 مشاركا أجنبيا، اإلنتهاكات الجسيمة 

المرتكبة في المناطق المحتلة في حق المواطنين الصحراويين العزل من طرف 
قوات اإلحتالل المغربي.

وفي هذا الصدد عبر الشاب صالح ثوابتة ممثل عن الوفد الفلسطيني في 
تصريح لـ "وكالة األنباء الجزائرية" ><عن تضامنه الالمشروط والمطلق بإسم 

الوفد القادم من قطاع غزة، مع الشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الحرية 
و اإلستقالل<<، مؤكدا أيضا ><وقوفه إلى جانب المناضلين الصحراويين 

بالمناطق المحتلة من طرف المغرب وما يتعرضون له من إنتهاكات و إعتقاالت 
تعسفية ومضايقات وحصار بوليسي على أيدي سلطات اإلحتالل المغربي.’’

وأكد ذات المتحدث بقوله "نحن مؤمنون أشد اإليمان بمشروعية كفاح الشعب 
الصحراوي من أجل قضيته العادلة و مدركون حتما أنه في يوم من األيام 

سوف ينال هذا الشعب حريته و إستقالله على أراضيه<<، مطالبا في ذات 
الوقت المجتمع الدولي بضرورة  ><حماية الشعب الصحراوي بالجزء المحتل 
من طرف المغرب ومحاسبة سلطات اإلحتالل المغربية على جرائمها في حق 

المواطنين الصحراويين العزل.’’
ومن جهته حمل الشاب أدريان جونيون ممثل عن اللجنة العمالية اإلسبانية 

المجتمع الدولي المسئولية الكاملة في إطالة معاناة الشعب الصحراوي، مطالبا 
بضرورة اإلسراع في إنهاء اإلستعمار المغربي للصحراء الغربية.

وأشار ذات المتضامن بقول "واجبنا اليوم العمل على طرد المستعمر المغربي 
من األراضي الصحراوية من خالل توحيد الرؤى بين مختلف المتضامنين و 
المؤمنين بهذه القضية العادلة " مضيفا في ذات الشأن "أن الموقف اإلسباني 

الرسمي ال يمكنه بتاتا التأثير على موقف الشعب اإلسباني من القضية 
الصحراوية و الذي ال يزيده إال إصرارا و حزما على مواصلة التضامن ونقل 

رسالة الشعب الصحراوي والتحسيس بمعاناته في مختلف المحافل الدولية.’’
وبدوره عبر روبن زانوف عن الحركة اإلشتراكية و الحرية باألرجنتين عن 
موقف الحركة الداعم للقضية الصحراوية، مشيرا ><أن الشعب الصحراوي 

يستحق العيش كغيره من الشعوب في كنف الحرية و اإلستقالل.” وجدد إلتزام 
الحركة بمواصلة النضال إلى جانب الشعب الصحراوي و إيصال صوته إلى 

"أبعد نقطة ممكنة في العالم من أجل الضغط على المملكة المغربية و انتزاع حق 
الشعب الصحراوي المسلوب.”

لإلشارة، فقد عكف المشاركون خالل أشغال هذه الندوة التي كانت قد إنطلقت 
أشغالها أمس السبت بمشاركة أجنبية واسعة لوفود شبانية من إسبانيا وألمانيا 

وكندا والواليات المتحدة األمريكية والسويد وغانا واليمن وفلسطين وأخرى على 
مناقشة مواضيع عديدة متعلقة بالتضامن الدولي مع الشعب الصحراوي وحول 

انتهاكات حقوق اإلنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وفي سياق ذي صلة تتواصل أشغال المؤتمر العاشر إلتحاد شبيبة الساقية 

الحمراء ووادي الذهب لليوم الثالث على التوالي بتشكيل لجنة اإلنتخابات التي 
ستشرف على العملية اإلنتخابية لمنصب األمين العام والمكتب التنفيذي بعدما 
صادق المشاركون في أشغال المؤتمر على عمل اللجان، حسبما أفادت رئاسة 

المؤتمر.وينعقد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه 500 مندوبا يمثلون مختلف 
امتدادات المنظمة الطالبية باإلضافة إلى زهاء 150 مدعوا تحت شعار "قوة 

مجندة وواعية بربح المعركة المصيرية" و يحمل إسم الشهيد عثمان عالي 
إبراهيم.

�أد�نت بقوة كل �الإنتهاكات �جل�سيمة �ملرتكبة يف �ملناطق �ملحتلة من طرف �ملغرب

 وفود �سبانية اأجنبية تتعهد بنقل ر�سالة 
ال�سعب ال�سحراوي والتح�سي�س مبعاناته 

تعهد عديد �ملتدخلني خالل �لندوة �لدولية للت�سامن �ل�سباين مع �لق�سية 

�ل�سحر�وية �أم�س ببوجدور مبخيمات �لالجئني �ل�سحر�ويني بنقل ر�سالة �ل�سعب 

�ل�سحر�وي و �لتح�سي�س مبعاناته يف كافة �ملحافل �لدولية �ل�سبانية.

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي 
أول أمس، هجمات جديدة ضد مواقع تمركز قوات 
االحتالل المغربي بقطاع السمارة، حسبما جاء في 

البيان العسكري رقم 539 الصادر عن وزارة الدفاع 
الصحراوية.وأفاد البيان - الذي أوردته وكالة األنباء 

الصحراوية )واص( - بأن "جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي واصل قصفه لمعاقل وتخندقات قوات 

االحتالل التابعة لقيادة الكتيبة ال 58 ، الواقعة بقطاع 
السمارة"، كما أوضح البيان، أن "وحدات الجيش 

الصحراوي قصفت مدن سبخة العكريش والغشوة، 

وكالهما في منطقة السمارة".
وكانت مفارز من الجيش الصحراوي قد "كثفت أول 
أمس قصفها لمواقع جيش االحتالل في مناطق روس 

الغتيتيرا وروس القع وفضرت ترغنات في قطاع 
الحوزة". وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي 

الصحراوي منذ الثالث عشر من نوفمبر 2020 ، 
مستهدفة معاقل قوات االحتالل المغربي التي تكبدت 

خسائر فادحة في األرواح والمعدات على طول الجدار 
الرملي )جدار الذل والعار( ، حسبما جاء في ذات 

البيان.

اجلي�س ال�سحراوي ينفذ هجمات جديدة �سد مواقع قوات االحتالل املغربي يف قطاع ال�سمارة 
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دعا سرحان خالل مؤتمر صحفي لمتابعة آخر تطورات اإلعمار في غزة، أمس، 
جمهورية مصر العربية لعقد مؤتمر دولي إلعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر 

2014، حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دوالر لتغطية المشاريع 
والتدخالت المطلوبة لإلعمار والتنمية وإلنعاش البنى التحتية واالقتصادية واالجتماعية 
والتي تراكمت نتيجة الستمرار الحصار وإغالق المعابر وتكرار الحروب واالعتداءات 

اإلسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي. وأشار سرحان إلى عدم وجود أي تعهدات 
إلعادة إعمار األبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق حتى اآلن.

وقال سرحان: "ما تم إنجازه على األرض في مجال البنية التحتية ال يتجاوز إعادة 
تأهيل بعض تقاطعات الشوارع وتبليطها باالنترلوك، وهو ال يكاد يذكر مقابل ما دمره 
العدوان األخير، وما سبقه من اعتداءات متكررة، كما لم يتم تحقيق أي إنجاز ملموس 

في مجال إعادة تأهيل المنشآت االقتصادية والزراعية.
وأكد وكيل وزارة األشغال، أن عملية اإلعمار تواجه جملة من التحديات من أهمها: 
عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر، وقليل من الدول الصديقة مع وجود 

ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة باالحتياج المطلوب، باإلضافة لممارسة 
االحتالل اإلسرائيلي ضغوطا على المانحين لتأخير عملية اإلعمار، واستثناء بعض 
القطاعات منها، وتباطؤ السلطة الفلسطينية في رام هللا عن دورها في حث ومتابعة 

المانحين وتوفير التمويل الالزم لعملية اإلعمار.
وأعرب سرحان، عن أمله في وضع األشقاء في مصر وقطر برنامجا زمنيا محددا 
لتنفيذ تعهداتهم بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخالت والتكلفة المالية لها، داعيا الجهات 
المانحة والمؤسسات والجمعيات كافة لتكاثف جهودها إلتمام برامج إعادة اإلعمار. 

كما ناشد دول مجلس التعاون الخليجي، السيما المملكة العربية السعودية والكويت اللتين 
كانتا لهما إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره االحتالل بعد حرب 2014، 
ودول االتحاد األوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل والالزم الستكمال 

برامج اإلعمار، والبدء في برامج التنمية في القطاعات كافة. 
ودعا سرحان، األمم المتحدة وجميع الدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة ووقف االعتداءات اإلسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية 
لبدء عملية تنمية شاملة. وطالب السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الفاعلة مع الجهات 

الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل الالزم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.
وبين سرحان، أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة عقب 
العدوان على غزة العام الماضي، وعلى رأسهم مصر بمنحة 500 مليون دوالر، وقطر 

بمنحة 500 مليون دوالر، باإلضافة إلى بعض المنح المتفرقة ذات المبالغ المحدودة 
المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية.

وقال سرحان، إن العدوان الصهيوني على القطاع خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 
420 مليون دوالر، فضاًل عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع اإلسكان 

في هدم 1700 وحدة سكنية كليا، باإلضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية جزئيا 
ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دوالر. 

وأضاف أن العدوان خلّف أضرارا مباشرة في القطاعات األخرى من بنى تحتية 
ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة 150 مليون دوالر 

في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية االقتصادية، وقرابة 30 
مليون في قطاع التنمية االجتماعية. 

ما مت اإجنازه ال يتجاوز 20 باملائة من املنازل املدمرة كليا

�إعمار قطاع غزة بحاجة �إىل 3 مليار دوالر
اأكد وكيل وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان يف قطاع غزة ناجي �سرحان، اأّن ما مت اإجنازه من االإعمار يف قطاع غزة ال يتجاوز 

ما ن�سبته 20% من املنازل املهدمة كليا، و70% من املنازل املت�سررة جزئيا، متهما �سلطات االحتالل مبمار�سة ال�سغوط على 

اجلهات املانحة، لتاأخري عملية اإعمار ما دمر يف عدوان ماي عام 2021 يف القطاع.

قالت اإنه ي�ستظل بازدواجية املعايري 

الدولية، اخلارجية الفل�سطينية ت�سدد

 �إفالت �الحتالل
  من �لعقاب ي�شجعه 

على ت�شعيد عدو�نه �شد 
�لقد�س ومقد�شاتها
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حمالت 

التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي تطلقها 
الجماعات اليهودية المتطرفة القتحام األقصى 

واستباحة بلدتها القديمة.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي أمس، أن 

"مسيرة االعالم" وما يرافقها من حمالت تحريضية، 
جزء ال يتجزأ من مشاريع ومخططات االحتالل 

الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة 
وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها وتكريس ضمها، 

وامتداد لتصعيد العدوان اإلسرائيلي المتواصل 
ضد شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، 

وإمعان في تخريب أية جهود مبذولة لتهدئة 
األوضاع في ساحة الصراع.

وحملت حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن قراراتها المتطرفة وأنشطتها 

االستعمارية التهويدية في القدس، والمحاوالت 
المستميتة إللغاء الوجود الفلسطيني في القدس 

ومحاولة كسر إرادة المقدسيين في الصمود 
والتحدي. وحذرت من مخاطر وتداعيات الحمالت 

التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية 
والعنصرية، ومن المحاوالت الصهيونية الرامية 

إلى جر الصراع إلى مربعات الحرب الدينية إلخفاء 
الطابع السياسي للصراع.

وأكدت الخارجية أن االحتالل يستظل بازدواجية 
المعايير الدولية وتراخي الموقف الدولي واألميركي 
تجاه انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وخروقها التي 

ال تنتهي للقانون الدولي، بهدف تعميق وتكريس 
االحتالل واالستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة 

بما فيها القدس الشرقية.
وشددت على أن إفالت االحتالل كقوة احتالل من 

العقوبات الدولية يُشجعها على التمادي في تنفيذ 
المزيد من مشاريعها التهويدية للقدس ومقدساتها، 

وأن صمت المجتمع الدولي على الحمالت 
التحريضية التي تقوم بها الجمعيات االستيطانية 

المختلفة ونتائجها التصعيدية لألوضاع يعتبر تواطؤا 
ياُلمس حد المشاركة في الجريمة.

"حما�س": حماكمة �أبطال 
"نفق �حلرية" لن ترمم 

ف�شل �الحتالل
قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إن محاكمة 

االحتالل ألبطال عملية "نفق الحرية" لن تعيد ترميم 
صورة فشله التي نجح أولئك األبطال في إظهارها، 

ولن تضمن له استعادة روحه المعنوية التي تهتز 
يوما بعد يوم.

وأكدت الحركة في بيان لها،أمس، أن الحكم على 
أسرى نفق الحرية لن ينجح في كسر إرادة األسرى 

األبطال الذين يؤمنون بحتمية تحررهم. وأشارت 
إلى أن "أبطال نفق الحرية أرسوا صورة عظيمة 

لإلرادة الفلسطينية، التي ال تنكسر، وال تستسلم، وال 
تتوقف عن محاولة تحقيق غاياتها العظمى"، الفتًة 

إلى أن الفلسطينيين موحدون خلف المقاومة وأبطالها 
بكل أطيافهم وقضاياهم.

وشددت "حماس" أن محاكمة اليوم لن تؤثر أبداً 
في معنويات أبطال نفق الحرية، مؤكدًة أن الشعب 
الفلسطيني بكل مقاومته سيعملون بكل قوة من أجل 

تحريرهم.
وقال مكتب إعالم األسرى: إن محكمة االحتالل 

حكمت بالسجن لـ 5 سنوات، على األسرى محمد 
العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، 

وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي، 
بتهمة حفر "نفق الحرية".

وتمكن األسرى الستة، في السادس من أيلول/ 
سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم 

في سجن "جلبوع"، عبر نفق حفروه على مدى 
أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خالل أسبوعين. واألسرى 
"العارضة" و"قادري" و"كممجي" يقضون أحكاماً 
بالسجن المؤبد، قبل تنفيذهم عملية النفق، ويعانون 

من ظروف عزل قاسية منذ إعادة اعتقالهم.

دشنت جامعة القدس، أمس، "بوابة شيرين أبو عاقلة" 
في معهد اإلعالم العصري التابع لها، تخليدا لذكراها، 

كما أطلقت منحة سنوية كاملة باسم الشهيدة، إلحدى 
الطالبات في تخصص الصحافة واإلعالم.

جاء تدشين البوابة وإطالق المنحة في حفل أقيم بمبنى 
تابع لمعهد اإلعالم العصري، برام هللا، بحضور عائلة 

الشهيدة وزمالئها طاقم مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، 
ومحافظ رام هللا والبيرة ليلى غنام، والمتحدث الرسمي 
باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ومدير عام الهيئة المستقلة 

لحقوق اإلنسان عمار الدويك، وعضو لجنة المتابعة 
العربية في الـ48 طلب الصانع، ونقيب الصحفيين 

ناصر أبو بكر.
وأكد رئيس الجامعة عماد أبو كشك ضرورة العمل 

المشترك محليا ومع كل األحرار في العالم، لمحاسبة 
االحتالل على جريمة اغتيال أبو عاقلة، أمام محكمة 
الجنايات الدولية، باعتبارها "جريمة مكتملة األركان 

بشهادة خبراء القانون الدولي، وكل جرائمه بحق شعبنا 
أمام المحافل الدولية". وقال أبو كشك إن أبو عاقلة 

"ساهمت بتشكيل وعي الشباب الذي يشكل أكثر من 
75% من الشعب الفلسطيني، وباتت جزءا من هويته".

وأضاف: نلتقي اليوم لتدشين بوابة شهيدة الكلمة 
والحقيقة، التي استشهدت وهي تؤدي واجبها المهني، 
والتي أحبها كل أبناء شعبنا ومتابعو فضائية الجزيرة 

في كافة أنحاء العالم العربي وكل أحرار العالم".
ووصف أبو كشك اغتيال شيرين بأنه "عملية اغتيال 
مفضوحة أمام أعين العالم أجمع في بث حي مباشر 

وهي تؤدي واجبها، وجريمة مروعة تتطلب إدانة دولية 
واسعة ومحاسبة جنائية دولية لالحتالل الصهيوني 

الهمجي المجرم".
ودعا أبو كشك المجتمع الدولي للكف عن الكيل 

بمكيالين تجاه جرائم التطهير العرقي واإلبادة الجماعية 
والجرائم ضد اإلنسانية، التي يرتكبها االحتالل بحق 

الشعب الفلسطيني أمام صمت المجتمع الدولي وتواطؤ 
اإلدارات األميركية المتعاقبة، بينما يتبنى خطاب 

القانون الدولي واألعراف الدولية وحقوق اإلنسان 
وحرية الصحافة في نزاعات أخرى.

من جهتها، حيت غنام "أولئك الواقفين خلف الكاميرات 
لتوثيق جرائم االحتالل، وخاصة المصور مجدي بنورة 
الذي وثق جريمة اغتيال شيرين رغم األلم".ى وقالت: 

المجتمع الدولي يتغنى بحرية الصحافة، لكنه يصبح 
تعبيرا فارغ المضمون حين يتعلق األمر بالفلسطينيين.
بدوره، قال الدويك إن قرار جيش االحتالل عدم فتح 
تحقيق بجريمة اغتيال أبو عاقلة يحمل عدة رسائل، 

منها االعتراف الضمني بالجريمة، حيث لم تنف الحدث 
وإنما نفت القصد الجنائي، والخشية من أن يكشف 

التحقيق عن أن الجريمة هي سياسة مصادق عليها من 
أعلى المستويات.

من جهته، قال أبو بكر إن نقابة الصحفيين بدأت، منذ 
الساعات األولى الغتيال أبو عاقلة، بإجراءات قانونية 

لمالحقة قاتليها، بالتعاون مع النيابة العامة. وكشف 
أبو بكر عن مؤتمر صحفي في لندن، من المقرر أن 
تعقده النقابة مع واحد من أشهر مكاتب المحاماة في 

العالم، سيعلن فيه عن تسليم ملف اغتيال أبو عاقلة، 
رسميا، لمحكمة الجنايات الدولية. وقال: ندرس جميع 

الخيارات القانونية األخرى لمحاسبة مرتكبي هذه 
الجريمة.ووصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة 

شيرين أبو عاقلة بأنها "واحدة من الصحفيات اللواتي 
حفرن أسماءهن بعرقهن، وسجلن حضورا وافرا بمهنية 

عالية". واستذكر مسيرة الراحلة وما كانت تتمتع به 
من مهنية عالية وحس وطني رفيع، حيث "كانت في 
رسائلها )اإلخبارية( تسعى إلدانة القاتل قبل أن تمجد 

الضحية، وباستشهادها وجنازتها ترافعت عن كل 
ضحايا االحتالل في فلسطين".

وأعرب مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة، باسم زمالئه 
وطاقم الجزيرة، عن تقديره لمبادرة جامعة القدس 

بإطالق اسم شيرين على بوابة معهد اإلعالم التابع 
للجامعة، أسوة بالعديد من المبادرات لتخليد ذكراها 

وحفظ إرثها ومواصلة رسالتها.
 وقال إن االحتالل باستهدافه الصحفيين، يسعى لطمس 

كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم.
من جهته، دعا أنطون أبو عاقلة، شقيق الشهيدة شيرين 

أبو عاقلة، "زمالءها الصحفيين لمواصلة العمل 
الشريف والمؤثر الذي دفعت شيرين حياتها ثمنا له". 

وأضاف: باغتيالها أرادوا طمس الحقيقة، فقد كانت 
كلماتها أقوى من أسلحتهم، وتشييعها وضع أساسا جديدا 

للنضال الفلسطيني، معربا عن تقديره لمبادرة جامعة 
القدس، وكل المبادرات التي كرمت شقيقته، مؤكدا أن 

العائلة "ستسعى بكل طاقتها لمحاسبة المجرمين".

دعوات ل�سرورة حما�سبة االحتالل على جرائمه �سد ال�سعب الفل�سطيني

تد�شني "بو�بة �شريين �أبو عاقلة " يف معهد �الإعالم بجامعة �لقد�س

الوكاالت
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 طلحة بن عبيد اهلل.. أحد العشرة المبشرين بالجنة

ديني

المبشرين  العشرة  أحد  اهلل،  عبيد  بن  طلحة 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  من  وواحد  بالجنة، 
من  آيات  فيهم  نزلت  الذين  وسلم،  عليه  اهلل 
القرآن الكريم، ويكفيه وصف رسول اهلل )صلى 
ينظر  أن  أراد  “من  بقوله  له  وسلم(  عليه  اهلل 
إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة 
بن عبيد اهلل” كما سماه النبي يوم أحد “طلحة 
الخير” وفي غزوة ذي العشيرة “طلحة الفياض” 
ويوم خيبر “طلحة الجود”. طلحة بن عبيد اهلل 
ليس فقط أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالجنة، بل هو أحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى اإلسالم، وأحد الخمسة 
أبي بكر رضي اهلل عنه،  أسلموا على يد  الذين 
ي رسول  تُوُفِّ الذين  الشورى  الستة أهل  وأحد 
عنهم،  راض  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
وأحد الذين كانوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الجبل فتحرَّك بهم. كان طلحة بن  وسلم على 
عبيد اهلل من سادة ووجهاء قريش، وكان تاجرا 
نزل  لقوته.  قريش  أسد  عليه  ويطلق  وثريا، 
في طلحة بن عبد اهلل قول اهلل تعالى: )مِّنَ 
اهللَّ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَُقوا  ِرجَاٌل  اْلمُؤْمِِنينَ 
وَمِنْهُم  نَحْبَهُ  َقضَى  مَّن  َفمِنْهُم  عََليْهِ 
لِّيَجِْزيَ  تَبْدِياًل*  ُلوا  بَدَّ وَمَا  يَنتَظِرُ  مَّن 
بَ  وَيُعَذِّ ِبصِدْقِِهمْ  ادِقِينَ  الصَّ اهللَّ 
ِإنَّ  عََليِْهمْ  يَتُوبَ  َأوْ  شَاَء  ِإن  اْلمُنَافِقِينَ 
اهللَّ َكاَن َغُفورًا رَّحِيمًا(، )سورة األحزاب: اآليات 
23 – 24(، تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أحد  غزوة  في  طلحة  إلى  أشار  ثم  اآلية،  هذه 
على  يمشي  رجل  إلى  ينظر  أن  سره  “من  قائاًل: 

األرض، وقد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة”.
 من هو طلحة بن عبيد اهلل؟ 

هو أبو محمد طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان 
مرة  بن  تيم  بن  سعد  بن  كعب  بن  عمرو  بن 
التيمي،  القرشي  غالب  بن  لؤي  بن  كعب  بن 
ويجتمع مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في مرة 
بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة 
وعدد ما بينهم من اآلباء سواء، ويعرف بطلحة 
اهلل  صلى  عنه  وقال  الفياض،  وطلحة  الخير، 
نَحْبَهُ.  َقضَى  نْ  مِمَّ »َطْلحَُة  وسلم:  عليه 
ابْنَُة  عْبَُة  الصَّ هي   – عنه  اهلل  رضي   – أمه 
اليمن  أهل  من  امرأة   ، اْلحَضْرَمِيِّ اهللَّ  عَبْدِ 
ولها  أسلمت  الحضرمي،  بن  العالء  أخت  وهي 
بن  طلحة  وُلِد  الهجرة.  بشرف  وظفرت  صحبة 
عبيد اهلل رضي اهلل عنه في مكة، قبل البعثة 
وعمل  قرشيَّة،  بيئة  في  عامًا،  عشر  بخمسة 
كمعظم أهل قريش بالتجارة، حيث كان يذهب 
إلى الشام لشراء البضائع من هناك، ليتَّجر فيها 
للعرب  مقصدًا  تعتبر  التي  لمكة،  عودته  عند 

قبل اإلسالم لوجود الكعبة فيها. 
كيف أسلم طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل عنه-  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
سوق  إلى  وصل  فلمّا  بصرى،  إلى  تجارة  في 
بصرى سمع راهبًا في صومعته يُبشّر بقدوم 

جاء  هل  طلحة  فسأل  مّكة،  أرض  من  نبيّ 
أحمد؟، وعاد مُسرعًا إلى مكة ليرى صدق كالم 
كان  الّذي  بالخبر  وصوله  فور  فسمع  الرّاهب، 
يشغل أهل مّكة، وهو نزول النّبوّة على محمّد 
رسول  إلى  فذهب  وسّلم-.  عليه  اهلل  -صّلى 
بكر  أبي  مع  وسّلم-  عليه  اهلل  -صّلى  اهلل 
الرّاهب وأعلن إسالمه،  الصدّيق، وأخبره بخبر 
فكان من السّابقين لإلسالم. وقد القى طلحة 
بداية  في  المسلمون  القاه  ما  اهلل  عبيد  بن 
الدّعوة من األذى، فقد كان أخوه عثمان وقيل 
حبل  في  بكر  أبي  مع  يربطه  خويلد  بن  نوفل 
واحد، ليمنعانهما من أداء الصّالة، فكان طلحة 
دليل  طلحة  إسالم  قصة  وفي  بكر.  ألبي  قرينًا 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  نبينا  نبوة  دالئل  من 
وأماراته  بعالماته  اليهود  معرفة  على  وشاهد 
صلى اهلل عليه وسلم، فمن المعلوم أن اليهود 
أقاموا بالجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى 
اهلل عليه وسلم، وكانوا يفخرون على جيرانهم 
وأنهم  الكتاب،  أهل  من  بأنهم  العرب  من 
اهلل،  عند  من  مُنزال  سماويا  دينا  يعتنقون 
بشرت  الذي  الزمان  آخر  نبي  ظهور  اقترب  وقد 
البشارات  أن  ومع  أوصافه،  وذكرت  التوراة،  به 
والعالمات التي يعرفونها قد تجمعت في النبي 
ما  كتموا  فإنهم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد 
عندهم من آيات وبينات، ولم يؤمنوا به حقدا 
أن  يتطلعون  كانوا  ألنهم  واستكبارا،  وحسدا 

يكون هذا النبي من بينهم. 
كرم طلحة 

في  قويا  مقاتال  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان   
أيضا  كان  لكنه  ومقداما.  شجاعا  الصفوف،  أول 
اّلصحابي  عُرف  فقد  والكرم.  بالجود  معروفا 
طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل عنه- بالكرم 
أغنياء  من  يُعدّ  فهو  الشّديد،  والسّخاء 
شبابه،  منذ  بالتّجارة  يعمل  وكان  الصّحابة، 
-صّلى  اهلل  رسول  سمّاه  سخائه  شدّة  ومن 
طلحة  منها:  أسماء  بعدّة  وسّلم-  عليه  اهلل 
وقد  الجود،  وطلحة  الخير،  وطلحة  الفيّاض، 
سجّل مواقفا كثيرة تدل على عطائه وسخائه، 

منها:
اشترى بئرا لسقي المسلمين منه، وذبح جزورًا 

إلطعامهم.
أنفق ماال كثيرا في تجهيز غزوة العسرة.

افتدى عشرة من أسرى بدر بماله.
باع أرضا له بسبعمئة ألف، فلم يهنأ له النّوم 
ليال والمال عنده، فما لبث أن طلع عليه الصّبح 

حتّى وزّعه.
ما يلبس  لم يجد  ألف درهم، ثمّ  تصدّق بمئة 

إال شيئا قديما.
 كان يُرسل إلى عائشة -رضي اهلل عنها- كّل 
فقراء  على  لتوزّعها  درهم،  آالف  عشرة  عام 

المسلمين.
 كان ال يترك غارما من قومه بني تيم إاّل وسدّد 
بن  عبيد  عن  سدّد  فقد  دينه،  وقضى  عنه 

من  رجل  عن  ودفع  درهم،  ألف  ثمانين  معمر 
تيم ثالثين ألفا. 

جار النبي صلى اهلل عليه وسلم في الجنة
طلحة  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  بشر   
والزبير  “طلحة  قال:  كثيرة،  مواقف  في  بالجنة 
إلى  ينظر  أن  أراد  “من  وقال:  الجنة”،  في  جاراي 
طلحة  إلى  فلينظر  رجليه  على  يمشي  شهيد 
طلحة،  رأى  ُأحد،  غزوة  وفي  اهلل”.  عبيد  بن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والدم يسيل 
يضرب  أمامه  وقفز  جنونه  فجن  وجنتيه،  من 
الرسول  وسند  ويساره،  بيمينه  المشركين 
وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه، 
وقال أبو بكر رضي اهلل عنه، عندما يذكر غزوة 
من  أول  كنت  طلحة،  يوم  كان  كله  ذلك  ُأحد: 
عبيدة  وألبي  الرسول  لي  فقال  النبي  إلى  جاء 
به  وإذا  ونظرنا،  أخاكم،  “دونكم  الجراح:  بن 
بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، وإذا 

أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه”.
فضائل طلحة بن عبيد اهلل؟ 

اهلل  -رضي  اهلل  عبيد  بن  طلحة  فضائل 
رواه  ما   – منها:  نذكر  مشهورة  كثيرة  عنه- 
قال:  حازم  أبي  بن  قيس  إلى  بإسناده  البخاري 
“رأيت يد طلحة شالء وقى بها النبي صلى اهلل 
اشتمل  الحديث  هذا  أحد”.  يوم  وسلم  عليه 
على منقبة عظيمة خص بها طلحة بن عبيد 
رسول  وقى  أنه  وهي  عنه-  اهلل  -رضي  اهلل 
لما  أحد  يوم  بيده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
فاتقى طلحة  أن يضربه  المشركين  أراد بعض 

الضربة بيده حتى أصابها شلل. 
النهدي  عثمان  أبي  إلى  بإسناده  أيضًا  وروى   –
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  مع  يبق  لم  قال: 
رسول  فيهن  قاتل  التي  األيام  تلك  بعض  في 
وسعد  طلحة  غير  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
عن حديثهما. وهذا الحديث أيضا تضمن منقبة 
ظاهرة لطلحة بن عبيد اهلل من حيث إنه بقي 
عندما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مع 
تفرق الناس عنه يوم أحد. – وروى أبو عيسى 
الزبير -رضي اهلل عنه-  إلى  بإسناده  الترمذي 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  على  كان  قال: 
إلى الصخرة فلم  وسلم يوم أحد درعان فنهض 
يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى 
اهلل عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال: 
يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  فسمعت 
“أوجب طلحة”، أي: وجبت له الجنة بسبب عمله 
خاطر  فإنه  اليوم  ذلك  في  فعل  بما  أو  هذا 
صلى  اهلل  رسول  بها  وفدى  أحد  يوم  بنفسه 
بإسناده  نعيم  أبو  روى   – وسلم.  عليه  اهلل 
إلى أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم 
طلحة. وهذا مدح وثناء عظيم وشهادة صادقة 

من صدّيق هذه األمة. 
– ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه 

القتال في  ووفى هلل بما نذره على نفسه من 
سبيله ونصرة دينه. فقد روى الترمذي بإسناده 
معاوية  على  دخلت  قال:  طلحة  بن  موسى  إلى 
فقال: أال أبشرك؟ سمعت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يقول: “طلحة ممن قضى نحبه”. – 
النبي صلى  أن  ومن مناقبه -رضي اهلل عنه- 
فقد  شهيدًا.  يموت  أنه  أخبر  وسلم  عليه  اهلل 
روى مسلم في )صحيحه( بسنده إلى أبي هريرة 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  عنه-  اهلل  -رضي 
رسول  فقال  حراء  جبل  على  كان  وسلم  عليه 
فما  حراء  “اسكن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
النبي  أو شهيد” وعليه  أو صديق  إال نبي  عليك 
وأبو بكر وعمر وعثمان  صلى اهلل عليه وسلم 
وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي 

اهلل عنهم.
صلى  اهلل  رسول  أن  الرفيعة  مناقبه  ومن   –  
قال  راض.  عنه  وهو  توفي  وسلم  عليه  اهلل 
ذكر  )باب  تعالى:  اهلل  رحمه  البخاري  اإلمام 
مناقب طلحة بن عبيد اهلل، وقال عمر: توفي 
راض(.  عنه  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
أن  منزلته  وعلو  مكانته  عظم  على  يدل  ومما 
بالجنة  له  شهد  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 

ضمن جماعة من فضالء الصحابة. 
كيف استشهد طلحة بن عبيد اهلل؟ 

عاش طلحة رضي اهلل عنه إلى زمن خالفة علي 
ا حدث الخالف بين الصحابة  بن أبي طالب، وَلمَّ
أمير  وبيعة  األمور  استقرار  أولى:  أيهما  حول 
المؤمنين رضي اهلل عنه، أم القصاص لعثمان 
رضي اهلل عنه، كان طلحة بن عبيد اهلل رضي 
إلى  يميل  كان  الذي  الثاني،  الرأي  مع  اهلل عنه 
أمير  جاء  ذلك  ورغم  ولكن  القصاص،  تقديم 
عنه،  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين 
عن  يرجع  أن  عنه  اهلل  رضي  طلحة  وناشد 
قتاله، وأالَّ يؤذيه بذلك، فرجع طلحة رضي اهلل 
فلحقه  المعركة،  عن  ينسحب  أن  وقرَّرَ  عنه، 
الفتن،  إشعال  يريدون  ممن  غادرٌ،  سهمٌ 
صلى  اهلل  رسول  صحابة  يتَّحدَ  أن  ويضرهم 
اهلل عليه  وسلم، فكان استشهاده يوم موقعة 
اهلل  صلى  بحبيبه  ليلحق  36هـ  سنة  الجمل 
رضي  عليٌّ  كان  وحين  األبرار.  وأصحابه  عليه  
اهلل عنه يستعرض شهداء المعركة، راح يصلي 
عليهم جميعًا، الذين كانوا معه، والذين كانوا 
ه، ولما فرغ من دفن طلحة رضي اهلل عنه،  ضدَّ
والزبير رضي اهلل عنه، وقف يودعهما بكلمات 
أنا،  أكون  أن  “إني ألرجو  اختتمها قائاًل:  جليلة، 
اهلل  قال  الذين  من  وعثمان  والزبير  وطلحة 
فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِرهِمْ مِنْ غِلٍّ 
]الحجر:47[،  مُتََقاِبلِينَ﴾  سُرٍُر  عََلى  ِإخْوَانًا 
الصافية  الحانية  بنظراته  قبريهما  ضمَّ  ثم 
صلى  اهلل  رسول  هاتان  أذناي  “سمعت  وقال: 
وَالزُّبَيْرُ  »َطْلحَُة  يقول:  وسلم  عليه   اهلل 
عنهم  اهلل  فرضي  الجَنَّةِ«]19[.  فِي  جَارَايَ 

أجمعين.
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يف عمليتني متفرقتني مكنت من 

توقيف �شبعة �أ�شخا�ص

حجز 1 كغ من القنب الهندي 
و 1170 قر�س مهلو�س ببومردا�س

تمكنت فرقة البحث والتدخل وفرقة مكافحة 
المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 

بأمن والية بومرداس من حجز 01 كغ من 
القنب الهندي و1170 قرص مهلوس في 

عمليتين متفرقتين.
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها 

استلمت جريدة الرائد نسخة منه، بأن جهودها 
المتواصلة من أجل صد عمليات ترويج وبيع 

المخدرات واألقراص المهلوسة وسط الشباب، 
مكنتها بحر األسبوع المنقضي من حجز 01 كغ 

من القنب الهندي و1170 قرص مهلوس.
وأضافت، بأن الكمية التي تم حجزها في 

عمليتين متفرقتين قامت بهما كل من فرقة 
البحث والتدخل وفرقة مكافحة المخدرات 
بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن 

والية بومرداس أسفرت عن حجز كمية من 
المخدرات صنف القنب الهندي قدرت بـ 

1132.3 غ و1170 قرص مهلوس  وتوقيف 
سبعة أشخاص مشتبه تورطوا في ترويجها.
وأشارت، بأن الكمية التي تم حجزها كانت 
مخبأة داخل مركباتهم بغية تمويه مصالح 

األمن والتنقل بها من أجل تمريرها و بيعها، 
ليقوم عناصر الشرطة بتوقيف المشتبه فيهم 
مع استرجاع مبالغ مالية كانت بحوزتهم من 

عائدات بيع تلك المواد، كما تم تحويل المعنيين 
إلى المصلحة قصد استكمال إجراءات التحقيق 
ومن خالله أنجزت ملفات قضائية وتم تقديمهم 

أمام العدالة.
ف.م

املدية

 ازدحام وطوابري
 من اأجل كي�س حليب 

اليزال مواطنو أغلب بلديات المدية يشتكون من 
نقص مادة الحليب المدعم حيث يجدون صعوبة 

كبيرة في الحصول على كيس حليب.
المواطنون ممن تحدثوا إلى جريدة "الرائد"، 

عبروا عن استيائهم من النقص الفادح في هذه 
المادة الحيوية، حيث يزور الحليب محالتهم 

حسب حديثهم لنا مرة  أو مرتين في األسبوع 
ومع زيارته يرافقه الطابور واالحتكاك 

واالزدحام  بين المواطنين.
 وأضاف المشتكون أنه في ظل انعدام هذه 

المادة األساسية يضطر المواطنون إلى شراء 
الحليب الغير مدعم بأثمان مضاعفة لمن 

استطاع إلى ذلك سبيال، في حين يعود  الكثير  
دونه إلى أوالدهم ؛ المواطنون يتمنون من  

المصالح المختصة أن تتابع توزيع مادة الحليب 
وذلك بتخصيص الحصة المالئمة لكل بلدية 
ومراقبة عملية التوزيع آملين في الوقت ذاته 

أن تتعزز شبكة التوزيع بموزعين آخرين تلبية 
للطلب المتزايد على هاته المادة الضرورية 

التي يعاني المواطنون من أجلها ،إضافة إلى 
متاعبه األخرى مع الغالء  الذي تعرفه الخضر 

والفواكه ناهيك عن اللحوم الحمراء وحتى 
البيضاء رغم أن سعرها يتدحرج قليال إلى 

الخلف هذه األيام  يضيف محدثونا.
ع. بكريي

�إبتد�ء من �ليوم 

فتح التر�سح القتناء �سكنات 
الترقوي العمومي بالعا�سمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية  
أمس، أنه سيتم إعادة فتح الموقع الخاص 

بالترشح القتناء سكنات الترقوي العمومي 
 LPPبوالية الجزائر. 

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه 
يتم التسجيل في الموقع ابتداءا من اليوم 

و يكون حسب الشروط المنصوص 
عليها في المرسوم التنفيذي رقم -14

203 المؤرخ في السابع عشر من شهر 
رمضان 1435 الموافق ل 15 جويلية 

2014 و كذا المرسوم التنفيذي رقم -311
18 في 10/12/2018 ويمكن االطالع و 
التسجيل عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة 

/http://www.enpi.dz : التالي
�ص.ز

بجاية

والدة 3 اأ�سبال يف حديقة 
احليوانات باأقبو

رأت ثالثة أشبال النور يوم الجمعة 
الفارط بحديقة الحيوانات للمرحوم "حسين 

كيفوس"، بقرية تفريت )أقبو، 70 كم 
غرب بجاية( ليصل عدد صغار األسود 

بالحديقة إلى خمسة، حسبما علم من 
مسؤولي الحديقة.

ولقد وضعت اللبؤة سيري، مفضلة 
الزائرين في الحديقة، األشبال الثالث، 
ذكرين و أنثى، علما أنها سبق لها أن 

وضعت شبلين آخرين عام 2021، كما 
ذكر أحد مسؤولي الحديقة الذي بدت 

عليه السعادة بهذه الوالدات التي قال أنها 
ستعزز زيارة الجمهور للحديقة الغنية 

بالعشرات من أنواع الحيوانات، بعضها 
من الصنف النادر.

وطمأن مسؤول الحديقة كون "األشبال في 
صحة جيدة" و كونهم "وضعوا بعيدا عن 

أعين الناس ووفرت لهم كل الرعاية و 
الراحة حتى يتمكنون من رضاعة اللبؤة 

في هدوء، ولكي تتطور لدى أمهم إحساس 
األمومة ألنها قد ترفضهم و قد تقتلهم إن 
لم ينمو لديها هذا اإلحساس.«وأضاف أن 
األشبال سيبقون مع اللبؤة في مأمن لمدة 

شهر، أي إلى غاية 20 يونيو، قبل أن 
يعرضوا على الزوار ليمتعوا عيونهم.

ق. و

مريم عثماني

وتفاصيل الحادثة الجديدة، حسبما جاء على 
لسان رئيس الفرع الطالبي الصوت الوطني 
للطلبة الجزائريين، وزاق لبزة، بجامعة باب 

الزوار فقد تسلل ثالث شباب الى االقامة 
الجامعية للبنات 19 ماي 1956 باب الزوار، 

في حدود الساعة الخامسة، مساء من يوم  
أول أمس السبت، حيث لجؤوا إلى مرحاض 
احد البنايات لالختباء، حيث كانوا ينتظرون 

حلول الليل، قبل أن يتم اكتشافهم على الساعة 
التاسعة ليال من قبل احد الفتيات، األمر الذي 

اثار ضجة كبير ورعب كبير، حيث تعالت 
الصرخات.

و حاول أحد المتسللين اإلعتداء على فتاة، 
اال أن تدخل أعوان األمن حال دون حصول 
كارثة ، حيث ألقوا القبض على الشباب بعد 
سماع صراخ الفتاة كما أن الشرطة تدخلت 
وسيطرت على الوضع بإلقائها القبض على 

المتسللين.
وقال المتحدث "وكنا طالبنا بتوفير األمن 

بداخل اإلقامة، كما طالبنا بدورات أمنية، لكن 
ال حياة لمن تنادي، مشددا على أهمية التدخل 

العاجل للجهات الوصية من اجل توظيف 
اعوان امن الذين لديهم الخبرة، والقيام بجوالت 

تفقدية داخل اإلقامات. 
واشتكى ممثل الصوت الوطني للطلبة 

الجزائريين بجامعة باب الزوار من الغياب 
الدائم لمدير الخدمات الجامعية للجزائر شرق 

و عن المكتب وعدم الرد على انشغاالت، 
موضحا أنه يجهلون مكتبه  حيث انه ظاهريا 
أن المكتب متواجد باالقامة الجامعية كوب 1 
، لكن غائب دائما عليه حيث  يحضر  فقط 
االجتماعات مع المدراء –يقول المتحدث.-

كما أنتقد المتحدث غياب مديرة االقامة ليلة 
أول امس ، مؤكدا أن حدوث هذه الحادثة 

الخطيرة كان يستدعى تنقل المديرة الى عين 

المكان والوقوف الى جانب الطالبات اللواتي 
عايشن الرعب والخوف، مجددا دعوته  

ألهمية توظيف أعوان امن، مقترحات اللجوء 
الى التقاعد مع مؤسسات خاصة باعتبارها لها 

خبرة اكثر.
ودق المتحدث ناقوس الخطر من الوضع 

الكارثي لهذه االقامة الجامعية التي تتواجد 
بمحاذاة جامعة باب الزوار، بالنظر إلى غياب 
االمن خراجها، في ظل ان اسوار االقامة ليس 
عالية ، واالخطر من ذلك ان هناك جهات ليس 

بها اصوار بل محاطة بأسالك حديدية فقط، 
ما يجعل عملية التسلل إليها سهل ، خاصة 
مع اشغال المترو القريبة من اإلقامة الذي 

يسهل العملية، داعيا في هذا الصدد الى  أهمية  
االستنجاد باالمن الوطني من اجل تعزيز 

فرق امنية بين الجامعة واالقامة أين تتعرض 
الطالبات يوميا الى مضايقات وحتى أعتداءات 

–حسب المتحدث.-

حجزت فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة 
بوسعادة بأمن والية المسيلة، 2773 قرص 

مهلوس من مختلف األنواع ، وتوقيف شخصين 
يبلغان من العمر 35 و40 سنة يمتهنان المتاجرة 
غير الشرعية بالمؤثرات العقلية، مع حجز مبلغ 

مالي يقدر بـ 11975 دج يعتبر من عائدات 
المتاجرة، حسبما أفادت به خلية اإلتصال 

والعالقات العامة بذات السلك األمني في بيان 
لها.

وذكر البيان أن  هذه العملية الشرطية جاءت  
إثر معلومات وردت إلى المصلحة، حيث مكنت 
فريق التحقيق من اإلطاحة بهذه الشبكة وحجز 
الكمية المذكورة التي كانت مخبأة داخل منزلي 

المشتبه فيهما.
وأشار البيان إلى أنه تم  تقديم المشتبه فيهما أمام 

الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر في 
حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل 

ببوسعادة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، 
والحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة 

غير مشروعة.
 ...وتوقيف م�شتغل "�لباركينغ" 

بطريقة غري �شرعية

أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن 
الحضري السادس والسابع بأمن والية المسيلة 

من توقيف شخص متورط في عدة قضايا 
بخصوص استغالل مساحات عمومية كحظائر 

مركبات بمقابل مادي وبدون رخصة من السلطة 
المختصة،حسبما أفادت به خلية اإلتصال 

والعالقات العامة بذات السلك األمني في بيان 

لها.
وذكر البيان أن وقائع القضية بدأت على إثر قيام 
عناصر المصلحة بدوريات بقطاع اإلختصاص 

حيث لفت انتباههم شخص يقوم باستغالل مساحة 
عمومية كموقف للمركبات بمقابل وبدون رخصة 
من السلطات المختصة، ليتم توقيفه وتحويله إلى 

المقر.
وباإلستناد إلى ذات البيان فقد تم تقديم المشتبه فيه 

أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر 
في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة 

عن تهمة استغالل مساحة عمومية كموقف 
للمركبات بمقابل مادي دون رخصة من الجهة 
اإلدارية المختصة وكذا استعمال صفة حددت 

السلطة العمومية شروط لمنحها.
حممد قرين

خالل �لطبعة �ل19 لـ "جو�ئز �لأعمال �لدولية"

 "اأوريدو" تفوز بجائزتني لعر�سها
 " YOOZ" و�سيا�ستها يف املوارد الب�سرية

جائحة كورونا ت�شببت يف تر�جع عدد �ملتربعني بـ 10 يف �ملائة

"اإت�ساالت اجلزائر" تطلق حملة للتربع بالدم

تألقت"أوريدو"الجزائر مرة أخرى دوليا، وفازت بجائزتين 
مرموقتين في الطبعة التاسعة عشرة لحفل توزيع جوائز 

 International Business Awardsالدولية لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
  “Silver Stevieيتعلق األمر بجائزة ستيفي الفضية

 “ Awardsوذلك عن عرضها  YOOZ  في فئة "جائزة 
االبتكار في خدمات ومنتوجات المستهلك" و جائزة ستيفي 

البرونزية « Bronze Stevie Awards »  عن 
إستراتيجيتها فيما يخص الموارد البشرية خالل جائحة 

الكوفيد-19  في فئة  "افضل المؤسسات المشغلة.“  وقد 
استلم ُممثلو"أوريدو"الجزائر الجائزتين في حفل توزيع 

الجوائز للفائزين بجوائز األعمال الدولية )IBA( الذي نُظم 
سهرة السبت الفارط في رأس الخيمة باإلمارات العربية 

المتحدة.
ومنحت لجنة تحكيم جوائز األعمال الدولية الجائزة 

الفضية ل "أوريدو" في فئة االبتكار في خدمات ومنتوجات 
المستهلك، عن عرضها "YOOZ "، الذي يمثل نمط حياة 
رقمي 100٪ مصمم لتلبية تطلعات الشباب الجزائري من 

خالل تقديم العديد من الميزات والخدمات الجديدة. كما 
منحت لجنة التحكيم جائزة ستيفي البرونزية لـ"أوريدو"على 

في فئة أفضل المؤسسات المشغلة وذلك تقديراً لنجاعة 
سياسة الموارد البشرية التي تنتهجها"أوريدو"الجزائر 

وكذا لجهودها المبذولة لحماية عمالها من اإلصابة بالوباء 
وتزويدهم بالوسائل الالزمة لضمان استمرارية خدمات 

المؤسسة.
ع. ط

أطلقت مؤسسة "اتصاالت 
الجزائر"، أمس، وبالتعاون 

مع الوكالة الوطنية للدم، 
حملة وطنية للتبرعم بالدم 

على مستوى مواقعها.
وأكد الرئيس المدير العام 
لـ "اتصاالت الجزائر", 

عادل بن تومي, لدى 
إشرافه, بمقر المؤسسة, 

رفقة المديرة العامة للوكالة 
الوطنية للدم، ولد قابلية 

كريمة ليندة, على إعطاء 
إشارة انطالق حملة وطنية 

للتبرع بالدم الواسعة النطاق، 
تندرج في إطار حمالت 

"التضامن والمواطنة" التي 
تنظمها اتصاالت الجزائر باعتبارها مؤسسة "تعمل 

على نقل القيم النبيلة والمثل العليا قبل أن تكون مؤسسة 
اقتصادية.«

وأضاف بن تومي, أن اتصاالت الجزائر "تسعى إلى 
تكريس مثل هذه المبادرات على مستوى المؤسسة 
التي تولي أهمية خاصة للبعد اإلنساني ألن التبرع 

بالدم يعد "عمال تشاركيا وأخويا وتضامنيا من شأنه أن 
يساهم في إنقاذ حياة اآلخرين" ودعا بالمناسبة, كافة 

العمال واإلطارات إلى المشاركة "بقوة" في هذه الهبة 

التضامنية.
بدورها، قالت ولد قابلية، أن هذه الحملة نظمت بالشراكة 

مع "اتصاالت الجزائر"، وبالتنسيق مع المؤسسة 
االستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش وتعتبر 

بمثابة "عودة" نشاط حمالت التبرع المبرمجة لسنة 
2022، وذلك بعد توقف دام سنتين متتاليتين بسبب 

جائحة كورونا، كما أشارت, في سياق ذي صلة، إلى 
أن جائحة كورونا تسببت في "انخفاض عدد المتبرعين 

بنسبة 10 بالمائة.
ر. ن

�مل�شيلة:

حجز قرابة 3 اآالف قر�س مهلو�س ببو�سعادة

بعد محاولة ت�شلل 3 غرباء �إلى د�خلها

"ليلة رعب" باالإقامة الجامعية للبنات بباب الزوار 
تتو��شل عمليات ت�شلل �لغرباء �لى �لإقامات �لجامعية للبنات، حيث بعد �لحادثة �لمروعة �لتي �شهدتها منذ �أ�شهر �إحدى 

�لقامات �لجامعية ببومرد��ص، �أين تعر�شت 4 طالبات �إلى �عتد�ء�ت خطيرة، عرفت �لإقامة �لبنات 19 ماي 1956 باب 

�لزو�ر بالعا�شمة، م�شاء �أول �أم�ص، ت�شلل 3 �شباب �إلى د�خل �لإقامة، حيث حاول �أحدهم �لعتد�ء على طالبة مقيمة.
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