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رئي�س اجلهمورية يدعو �إىل توزيع وبيع اللقاحات االفريقية عامليا ،وي�ؤكد:

اجلزائر م�ستعدة للم�ساهمة يف حت�صني
القارة الإفريقية من الأوبئة

�أكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون� ،أم�س ،ا�ستعداد اجلزائر للم�ساهمة يف �أي جهد م�شرتك
من �ش�أنه حت�صني القارة الإفريقية من االخطار الناجمة عن الأوبئة وتفادي تكرار ما �أ�سماه
"التهمي�ش" الذي تعر�ضت له منذ بداية جائحة كورونا ،فيما يخ�ص التوزيع غري العادل
للم�ستلزمات الطبية والأدوات واللقاحات.
�إميان� .س

اإلنتاجية العالمية .وتجاوز خطورة اإلعتماد على
عدد قليل من مصنعي اللقاحات .التي كشفت عنها
بكل وضوح جائحة كورونا" ،كما أشار إلى أنه
يتعين على الدول اإلفريقية تعزيز مطالبها في
المجاالت المتصلة برفع القيود .والسماح بنقل
التكنولوجيا ،بغية تحقيق تنوع أفضل في إنتاج
اللقاحات واألدوات الطبية األخرى .باإلضافة
كذلك إلى دعم الدول اإلفريقية في مجال تكوين
وتدريب المتخصصين .فضال عن تمكين
اللقاحات المنتجة في إفريقيا من الوصول إلى
منصات الشراء والتوزيع العالمية .عبر إزالة
العقبات التي تحول دون استصدار الموافقات
الضرورية .خاصة من قبل منظمة الصحة
العالمية لتصدير وبيع واستعمال اللقاحات المنتجة
على مستوى القارة".
دعوة لت�سريع تفعيل
الوكالة االفريقية للأدوية

ّ
ذكر الرئيس تبون بالجهود التي بذلتها الجزائر
في مجال مكافحة هذا الوباء ،حين قال في كلمته
خالل قمة مصغرة للدول اإلفريقية المنتجة للقاح
المضاد لكوفيد  19حول "وصول اللقاحات
المنتجة في إفريقيا إلى منصات الشراء والتوزيع
العالمية" ،قرأها وزير الشؤون الخارجية والجالية
الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة عبر تقنية
التواصل المرئي عن بعد ،ان ذلك يعد "التحدي
الذي رفعته بالفعل" ،من خالل "تمكنها من
إطالق عملية االنتاج الفعلي للقاح كورونافاك
باإلعتماد أساسا على قدراتها البشرية والمادية
وبالتعاون مع الشريك الصيني سينوفاك" ،ليؤكد
في هذا السياق تمسك الجزائر الثابت بمبادئ
التضامن والتكامل ووحدة المصير .واستعدادها
للمساهمة في أي جهد مشترك يرمي لتعزيز
قدراتنا الجماعية ،وتحصين قارتنا من األخطار
الناجمة عن األوبئة وتفادي تكرار االجحاف
والتهميش الذي تعرضت له في بداية الجائحة
الحالية من حيث التوزيع غير العادل سواء
للمستلزمات الطبية واألدوية أو اللقاحات.
�ضرورة �إي�صال اللقاحات الإفريقية �إىل
من�صات ال�شراء والتوزيع العاملية

وفي إطار الجهود االفريقية ،كشف رئيس
الجمهورية ّ
أن الجهود التي بذلتها الجزائر وعدة
دول إفريقية في مكافحة كوفيد .19-أكبر دليل
على أن القارة أصبحت تمتلك مقومات فعلية في
هذا المجال ،مشددا على ّ
أن الجهود التي بذلتها
الجزائر والعديد من الدول اإلفريقية الشقيقة
والنتائج المرضية التي ت ّم تحقيقها رغم ما
تحمله هذه العملية من تعقيدات وما تتطلبه من
تجهيزات ومعدات حديثة وعمالة متخصصة،
تعد "أكبر دليل على أن إفريقيا أصبحت تمتلك
مقومات فعلية في مجال مكافحة الجائحة وإنتاج
اللقاحات" ،وأن ما تحقق في هذا المجال يعد
مكسبا ليس فقط لقارتنا وإنما للعالم أجمع .مضيفا:
"سواء تعلق األمر بالجائحة الحالية أو أي خطر
مستقبلي مماثل .وعلى شركائنا الدوليين أن
يدركوا ّ
أن لهم مصلحة كبيرة في نجاح إفريقيا
في هذا المجال .وفي قدرتها على تقديم مساهمة
معتبرة مستقبال في التصدي ألي وباء يهدد
البشرية مثلما هو الحال بالنسبة لجائحة كورونا".
وفي هذا اإلطار ،شدد رئيس الجمهورية على
أنه "من الضروري دعوة شركائنا من دول
ومنظمات دولية إلى دعم الجهود التي تبذلها
قارتنا في هذا المجال .من أجل تعزيز القدرة

من جهة أخرى ،لفت الرئيس تبون ،إلى أنه "في
انتظار دور الوكالة االفريقية لألدوية التي ينبغي
التسريع في تفعيلها للتكفل بتنسيق جهود الدول
اإلفريقية والدفاع عن مصالحها على المستوى
الدولي .يقع علينا اليوم بالنظر إلى التحديات
التي نواجهها في تعامالتنا الخارجية .وتعزيز
التشاور والتنسيق والعمل بصفة موحدة لتحقيق
الفعالية المرجوة" ،مشيرا إلى أنه "يجب حث
المركز اإلفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها
( )Africa CDCعلى إسماع صوت القارة
لدى المنظمات الدولية المتخصصة والمنصات
العالمية للشراء والتوزيع ،من خالل عقد
محادثات جادة معها وذلك بالتنسيق مع الدول
اإلفريقية المنتجة للقاحات" ،كما دعا إلى ضرورة
إنشاء قاعدة بيانات ،يتم تحيينها بصفة منتظمة
حول القدرة اإلنتاجية للدول اإلفريقية المصنعة
للقاحات المضادة لجائحة كوفيد 19-واألمراض
األخرى ،بغرض الحصول على صورة واضحة
حول إمكانات إفريقيا في اإلستجابة للطلب على
المستوى القاري ،كما يتعين على دول إفريقيا
"مواصلة الجهود لتحقيق اكتفاء ذاتي من حيث
إنتاج اللقاحات على المستوى االفريقي عبر
إنتهاج سياسة موحدة تشجع استهالك الكميات
المنتجة محليا .وذلك بهدف تقوية الصناعة
القارية وتطويرها".

�شارك يف قمة م�صغرة للدول الإفريقية املنتجة للقاح ممثال لرئي�س اجلمهورية

لعمامرة ي�ستعر�ض التجربة اجلزائرية يف جمال �إنتاج لقاح كورونا
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية
بالخارج ،رمطان لعمامرة ،أن إجراء اللقاح
في إفريقيا بأدمغة وبأيادي إفريقية أصبح
أمرا قابال للتحقيق على أرض الواقع ،بفضل
الجهود التي بذلتها دول القارة السمراء من
أجل التمكن من انتاج اللقاح المضاد لكورونا
محليا.

واستعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية
الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ،الذي مثل
رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون ،في
قمة مصغرة للدول اإلفريقية المنتجة للقاح
المضاد لكوفيد  ،19أمس ،تجربة الجزائر في
إطالق عملية االنتاج الفعلي للقاح كورونافاك
باالعتماد أساسا على قدراتها البشرية والمادية

وبالتعاون مع الشريك الصيني سينوفاك،
وأكد لعمامرة أن هذه العملية ستسمح للجزائر
بتوفير  %60من قيمة اللقاح عند االستيراد مع
قدرة انتاجية تقارب  100مليون جرعة في
العام كفيلة بتقديم مساهمة معتبرة في تحقيق
األمن والسيادة الصحية في إفريقيا.
�إ� .س

يف لقاء حول>>التهديدات ال�سيربانية التي تواجه اجلزائر>>

دعوة �إىل تعزيز الوعي ب�أهمية الأمن ال�سيرباين للوقاية من اجلرمية الإلكرتونية
دعا مشاركون في أشغال ملتقى نظم أمس
بجامعة أدرار على ضرورة تعزيز الوعي
بأهمية األمن السيبراني كوسيلة وقائية ضد
الجريمة اإللكترونية التي باتت من أخطر
التهديدات العابرة للحدود.
وخالل هذا اللقاء حول <>التهديدات السيبرانية
التي تواجه الجزائر>> ,أبرز المشاركون من
باحثين وأساتذة جامعيين ومختصين أهمية
الوعي الوطني بخطورة التهديدات السيبرانية
التي تواجه الجزائر ,على غرار باقي بلدان

العالم "في ظل التطور الرهيب لتكنولوجيات
االتصال الحديثة في مختلف المجاالت و ما
أفرزه هذا الواقع من تحوالت تفرض التعامل
معها بوعي و حذر و حس وقائي" ,مثلما
أشار إليه رئيس اللجنة العلمية للملتقى صايفي
مشاور.
وتم التطرق خالل هذه الفعالية العلمية التي
تتواصل ليومين إلى الجهود الدولية لمكافحة
الجريمة اإللكترونية من خالل االتفاقيات
التي صادقت عليها الجزائر ,على غرار

اتفاقية بودابست (المجر) سنة  2001و
االتفاقية العربية (ديسمبر  )2010و اتفاقية
االتحاد اإلفريقي للتعاون الدولي و القضائي
لمكافحة الجريمة العابرة للحدود المبرمة بغينيا
االستوائية في  ,2014إلى جانب اآلليات
القانونية والتنظيمية التي وضعتها الجزائر
في هذا الشأن و المتضمنة للقوانين المتعلقة
بمكافحة الجرائم السيبرانية و الجرائم المرتبطة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ع .ط

لدى ا�ستقباله املدير العام للأركان الع�سكرية الدولية
حللف �شمال الأطل�سي ،الفريق �شنقريحة ي�ؤكد:

اجلزائر تدعم مبادرات املجتمع
الدويل يف ظل القرارات الأممية
ّ
للحد من خماطر الالا�ستقرار
ا�ستقبل الفريق ال�سعيد �شنقريحة ،رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي� ،أم�س ،مبقر �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي،
الفريق هان�س وارنر ويريمان ،املدير العام للأركان الع�سكرية
الدولية ملنظمة حلف �شمال الأطل�سي ،الذي يقوم بزيارة
ر�سمية �إىل اجلزائر تدوم يومني ،على ر�أ�س وفد ع�سكري هام.
ع.ط
ّ
أكد الفريق شنقريحة ،خالل هذا اللقاء ،أن هذه الزيارة ستسمح للطرفين
بحصر أفضل ،للتحديات األمنية المعترضة ،وصياغة رؤية مشتركة ،من
شأنها أن تحمي أكثر المنطقة من مخاطر حالة الالستقرار ،مشيرا إلى ّ
أن
الجزائر لطالما دعمت مبادرات المجتمع الدولي ،في ظل احترام القانون
الدولي والقرارات األممية ،حيث قال ،تعد زيارتكم هذه دليال على االهتمام،
الذي تحظى به منطقتنا من قبل منظمة حلف شمال األطلسي ،وتبرهن بذلك
على األهمية التي توليها منظمتكم للجهود التي تُبذل على المستوى اإلقليمي
في مجال أمن واستقرار بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
واستطرد الفريق شنقريحة ،قائال ،إنه من الواضح أن التفهم المتبادل لقضايا
الساعة سيسمح للطرفين بحصر أفضل ،للتحديات األمنية التي تواجهها بلدان
منطقتنا ،وسيؤدي حتما ،إلى صياغة رؤية مشتركة ،من شأنها أن تحمي
أكثر منطقتنا من مخاطر االنشقاق وحالة الالاستقرار ،كما أود أن أوضح
لكم أن بلدي يدعم دوما مبادرات المجتمع الدولي ،للمساعدة والدعم ،الهادفة
الستتباب االستقرار السياسي وتنمية المنطقة ،في ظل احترام القانون الدولي
والقرارات األممية».
الفريق أكد كذلك أن الجزائر ورغم تبنيها لسياسة الحياد على الصعيد الدولي
وحرصها على النأي بنفسها عن مختلف التجاذبات ،إال أنها ستواصل
التعاون مع كافة شركائها ،في إطار مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة،
وقال في هذا الصدد ،أما على الصعيد الدولي ،فإن الجزائر تبقى تتبنى
سياسة الحياد وتحرص على النأي بنفسها عن التجاذبات الحاصلة بين
مختلف األطراف وبالمقابل وإذ تندد بسياسة الكيل بمكيالين ،التي تميز حاليا
تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب المقهورة ،فإن الجزائر ستواصل،
على غرار باقي دول العالم ،التعاون مع حلفائها وشركائها ،في إطار
مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة.
وبدوره ،أشاد الفريق هانس وارنر وييرمان بدور الجزائر المحوري في
الحفاظ على استتباب األمن واالستقرار في المنطقة اإلقليمية ،من خالل
تقديم المساعدة ،في مختلف المجاالت ،لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية
أوضاعها األمنية  .وفي ختام اللقاءّ ،
وقع المدير العام لألركان العسكرية
الدولية لمنظمة حلف شمال األطلسي ،على السجل الذهبي ألركان الجيش
الوطني الشعبي.

رئي�س اجلمهورية يعزي يف وفاة �شهيد الواجب ،عون
ال�شرطة خدمي حممد بغليزان
تقدم رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون ،أمس ،بتعازيه الخالصة وأصدق
مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ،عون الشرطة خديم محمد ،شهيد الواجب،
الذي توفي أول أمس بغليزان نتيجة تعرضه لحادث أثناء تأدية مهامه ،حسب
بيان لرئاسة الجمهورية .كما تقدم رئيس الجمهورية بتعازيه الخالصة ألسرة
الشرطة ،في وفاة المرحوم خديم محمد ،شهيد الواجب ،راجيا من المولى
عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان .وكان
عون الشرطة التابع ألمن دائرة زمورة (غليزان) ،قد توفي ،بعد تعرضه
مساء أول أمس االثنين لحادث دهس من طرف سائق شاحنة ،أثناء تأديته
لمهامه.

ق .و

رئا�سة اجلمهورية تعزي يف ا�ست�شهاد ال�صحفية
الفل�سطينية �شريين �أبو عاقلة

تقدمت المديرية العامة لالتصال برئاسة الجمهورية ،أمس ،بتعازيها في
استشهاد مراسلة قناة "الجزيرة" في دولة فلسطين المحتلة ،شيرين أبو
عاقلة ،برصاص االحتالل الصهيوني .وجاء في برقية التعزية" :على إثر
استشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة ،مراسلة قناة "الجزيرة" في
دولة فلسطين المحتلة ،برصاص االحتالل الصهيوني الغاشم ،تتقدم المديرية
العامة لالتصال برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،بخالص
تعازيها و أصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيدة وللشعب الفلسطيني الشقيق،
وألسرة "الجزيرة" ،راجين من المولى العلي القدير أن يتغمد روحها برحمته
الواسعة ،ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان .إنا هلل وإنا إليه راجعون".
ق .و

اعتربتها فر�صة خلدمة الوطن

منظمة �أبناء ال�شهداء تدعم مبادرة الرئي�س للم ال�شمل
أمس،
أكد األمين العام للمنظمة الوطنية ألبناء الشهداء ،خليفة سماتيّ ،
ببسكرة أن دعم وتبني مبادرة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية،
عبد المجيد تبون" ،فرصه لخدمة الوطن».
و أوضح سماتي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الجهوي لذات
المنظمة لواليات جنوب البالد ,أن منظمته ,على غرار القوى الحية في
المجتمع" ,تعلن مساندتها لهذه المبادرة" التي "يجب استغاللها لصالح
الوطن الذي يتسع لكل أبنائه الخيرين وعدم إتاحة الفرصة ألعداء الوطن",
مؤكدا على "أهمية االنسجام و الوحدة والتآخي للدفاع عن القضايا الوطنية
والحفاظ على مصالح البالد في ظل التغيرات العالمية ».من جهة ثانية,
أبرز المتحدث أن المنظمة تبقى أبوابها "مفتوحة للجميع وال تقصي أحدا,
وستواصل المسيرة في كنف االنسجام والتخلي عن األنانية لخوض المعركة
ضد أعداء المنظمة و أعداء الجزائر من أجل مصلحه الوطن».
واج
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رئي�س اجلمعية الوطنية للم�صدرين اجلزائريني ،علي باي نا�صري يك�شف:

ارتفاع يف عدد امل�صدرين ودخول مواد
ا�سرتاتيجية قائمة "ال�صادرات"
�أكد رئي�س اجلمعية الوطنية للم�صدرين اجلزائريني ،علي باي نا�صري� ،أم�س� ،أن الت�سهيالت
التي �أقرتها الدولة لعمليات الت�صدير خارج املحروقات �سمحت بتزايد عدد امل�صدرين عرب
الوطن ،معتربا �أن م�ساعي رفع الت�صدير ت�سري يف الطريق ال�صحيح خا�صة بعدما باتت
اجلزائر ت�صدر مواد ا�سرتاتيجية على غرار احلديد وال�صلب ومادة "الكلينكر".
�س .زمو�ش

وقال باي ناصري في تصريح له على هامش
الطبعة الثانية للصالون الجهوي لتصدير المنتوج
المحلي التي اختتمت فعالياته أمس بمستغانم أن
عدد المصدرين سنة  2010كان في حدود 475
متعامل وقدر سنة  2020بزهاء  1.200مصدر،

وعام  2021والسنة الجارية يتراوح ما بين
 1.300و 1.400مصدر .وأرجع ذات المتحدث
هذا االرتفاع في عدد المصدرين الجزائريين إلى
التسهيالت التي أقرتها الدولة لعمليات التصدير
خارج المحروقات التي تضاعفت هي األخرى في

السنة الماضية بما يفوق  100في المائة
 .وأبرز رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين
الجزائريين أن "التصدير أصبح واقعا بعد هذه القفزة
والخطوة الجبارة التي تم تحقيقها بفضل دخول عدد
كبير من المواد الجديدة هذا المجال على غرار
منتجات الحديد والصلب ومواد البناء (الكلينكر)”.
وبعد أن أثنى على فعاليات الطبعة الثانية للصالون
الجهوي لتصدير المنتوج المحلي نظرا الرتفاع عدد
المتعاملين االقتصاديين المشاركين وتنوع منتجاتهم
عول ذات المتحدث على قدرات والية مستغانم
لتدعيم الصادرات الوطنية خارج المحروقات هذا
العام من خالل الميناء التجاري لمستغانم والسيما
في مجال المواد الحديدية (هدف تصدير  1مليار
دوالر) والكلينكر االسمنتي ،داعيا إلعطاء مسألة
الدعم اللوجيستي أهمية كبرى السيما منه النقل
البري للبضائع ،بما يسمح بتطوير حركية تصدير
المنتوج الوطني على مستوى المعابر الحدودية
البرية ،وذلك في إطار المبادالت التجارية مع
البلدان المجاورة .هذا وتعول الحكومة على دخول
المنتجات الجزائرية بقوة إلى أسواق منطقة التجارة
الحرة اإلفريقية بداية من الفاتح جويلية المقبل.
هذه المنطقة القارية تجمع  54دولة وتهدف
الجزائر للبحث عن أسواق جديدة لتحقيق الهدف
الذي حدده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
ببلوغ  7مليارات دوالر كقيمة للصادرات الوطنية
خارج المحروقات ليكون االهتمام األول حاليا هو
القارة اإلفريقية التي تمتلك داخلها المنتجات الوطنية
تنافسية كبيرة وفرص واعدة.

املدير املركزي لتنمية ال�صيد البحري بوزارة ال�صيد البحري ي�ؤكد:

وفد �أردين من رجال الأعمال يف زيارة عمل
للجزائر يف جوان املقبل

نحو تفعيل جمل�س رجال
الأعمال "اجلزائري الأردين"

�أعلن بيان للغرفة اجلزائرية للتجارة و ال�صناعة ب�أن وفدا من
رجال �أن عمال �أردنيني �سيحلون باجلزائر يف الفرتة املمتدة
من � 13إىل  18جوان املقبل ،مبنا�سبة معر�ض اجلزائر الدويل،
�أين �سيتم تنظيم لقاءات وزيارات بني �أع�ضاء الوفد الأردين
ونظرائهم من ال�شركات اجلزائرية ،ح�سبما �أفاد به� ،أول �أم�س،
ع.ط
وأوضح البيان أن المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
وهيبة بهلول ،استقبلت ،سفير االردن بالجزائر ،شاكر عطا هللا
العموش ،اين استعرض الطرفان العالقات االقتصادية بين البلدين و
آفاق تطويرها في مختلف القطاعات.وفي هذا السياق ،يضيف نفس
المصدر ،أكدت بهلول على "اهمية تفعيل مجلس رجال االعمال
الثنائي والتحضير لزيارة وفد رجال اعمال من غرفة الصناعة
االردنية المرتقب في الفترة الممتدة من  13الى  18يونيو المقبل
بمناسبة معرض الجزائر الدولي ،اين سيتم تنظيم لقاءات وزيارات
بين اعضاء الوفد األردني و نظرائهم من الشركات الجزائرية".
من جهة أخرى ،استقبلت بهلول ،أمس ،بمقر الغرفة الجزائرية
للتجارة و الصناعة ،القائم باألعمال لدى سفارة سلطنة عمان
بالجزائر ،سيف بن علي بن سلطان الكلباني ،حسب نفس البيان،
موضحا ان اللقاء يندرج في إطار تطوير العالقات التجارية و
االقتصادية بين الجزائر و سلطنة عمان.
وتم خالل اللقاء "استعراض العالقات االقتصادية بين البلدين وتوضيح
الفرص االستثمارية المتاحة خاصة في القطاعات الواسعة التي يمكن
ان تشكل سوقا ثنائية مهمة للبلدين" ،يقول البيان .وبهذه المناسبة،
اقترحت بهلول تنظيم لقاء ،بتقنية التحاضر المرئي عن بعد ،مع
غرفة التجارة و الصناعة لسلطنة عمان ،بغرض تقديم عروض
حول مناخ االستثمار بالجزائر و سلطنة عمان ،و كذا عرض حول
دور الموانئ و اهميتها في الخدمات اللوجستيكية ،قصد االستفادة من
خبرة الشركات العمانية في هذا المجال ،السيما الموانئ ،للمشاركة
في المعرض الدولي للوجستيك المنظم من طرف الغرفة الجزائرية
للتجارة و الصناعة.
كما استقبلت بهلول ،يوم االثنين الفارط ،بمقر الغرفة بالعاصمة ،وفدا
من الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي برئاسة محمد بن عبيد
المزروعي ،اين تم استعراض انشطة هذه الهيئة و االتفاق على عقد
لقاء بين ممثلي الهيئة والمتعاملين االقتصاديين الجزائريين المهتمين
في المجال الزراعي و الصناعات التحويلية .وذكر البيان ان الهيئة
العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي هي مؤسسة مالية عربية تأسست
في  1976و تساهم في رأس مال  53شركة قائمة وشركة أخرى قيد
التأسيس ،مشيرا أن شركاتها تنشط في  12دولة عربية.
كما أوضح ان شركات الهيئة القائمة و تلك قيد التأسيس تتمتع بالكثير
من االمتيازات بفضل اتفاقيات التأسيس الموقعة بين الهيئة و الدول
األعضاء البالغ عددها  21دولة.وأشار ،من جهة أخرى ،أن هذه
اللقاءات تدخل في إطار النشاط المكثف للغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة من اجل التواصل مع المتعاملين االقتصاديين والمنظمات
والهيئات اإلقتصادية.

تطوير �صناعة �سفن ال�صيد وتربية املائيات �أولوية
أكد المدير المركزي لتنمية الصيد البحري بوزارة
الصيد البحري والمنتجات الصيدية ،عمر بلعسل،
أن من بين أولويات القطاع حاليا هو تطوير صناعة
سفن الصيد في أعالي البحار وكذلك تطوير مجال
تربية المائيات ”.معتبرا أنه "يجب تدعيم ومرافقة
المستثمرين لتطوير قطاع الصيد البحري من خالل
إزاحة العراقيل البيروقراطية وتقديم كل التسهيالت
لهم”.
وكشف بلعسل في تصريحات لإلذاعة الوطنية أمس
ان "سفينتين من الحجم الكبير بطول  35متر واللتين
دخلتا حيز الخدمة رسميا يوم السبت الفارط بميناء
زموري شرق بومرداس ،تندرج ضمن برنامج
صيد التونة لهذا العام ،في انتظار السفينة الثالثة
التي ستكون جاهزة في غضون شهرين او ثالثة”.
كما اعتبر المدير المركزي لتنمية الصيد البحري
أن "صناعة سفينتين كبيرتي الحجم يعد حدثا مهما

بالنسبة للجزائر ولقطاع الصيد البحري ألنه و ألول
مرة يتم بناء ثالثة سفن بسواعد وتقنيات جزائرية
مائة بالمائة”.
وأضاف المتحدث أن "تدشين السفينتين يندرج
في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية ،عبد
المجيد تبون ،في هذا المجال والهادفة إلى إنشاء

أسطول للصيد في البحار للرفع من القدرات اإلنتاجية
الصيدية الوطنية" مشيدا باهتمام رئيس الجمهورية
لحل مشكل الوعاء العقاري الذي كان يعتبر عائقا أمام
هذه المؤسسات في تطوير نشاطها.
وكشف بلعسل ان "هناك اكثر من  43مؤسسة
متخصصة في تصليح وبناء السفن في الجزائر منهم
ثالث مؤسسات وطنية "مشيرا إلى ان "األسطول في
مجال الصيد البحري يفوق  5800باخرة من مختلف
األحجام واألنواع ،اما سفن الصيد في أعالي البحار
فتعد على األصابع حيث ال تتعدى  31سفينة مؤهلة

م�ؤمتر افريقيا لال�ستثمار
والتجارة ينطلق باجلزائر

لصيد التونة”.
من جانب آخر قال بلعسل ان "حملة صيد التونة
الحمراء تنطلق يوم  26ماي الجاري وتستمر إلى غاية
 1جويلية المقبل من السنة الجارية" .وان "الجزائر
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تتفاوض مع المنظمة
الدولية للحفاظ على التونة في المحيط األطلسي للرفع
من حصتها في سمك التونة الحمراء التي تقدر هذا
العام ب 1650طن ”.وفيما يخص أبرز التحديات التي
تواجه الصيادين في أعالي البحار أفاد ذات المسؤول
بأن التكوين مهم للغاية لتعريفهم بالقوانين الدولية
المطبقة في أعالي البحار وتقنيات الصيد في هذه
المناطق .وفيما يخص المشاورات الخاصة بترقية
الصيد في أعالي البحار مع األشقاء الموريتانيين كشف
بلعسل ان "المفاوضات في المرحلة النهائية في انتظار
إمضاء االتفاقيات".

�س.زمو�ش

املدير العام لبنك " بدر" علن عن ت�سهيالت للفالحني يك�شف

منح �أكرث من � 16ألف قر�ض يف ال�سنة وم�ساعي لبلوغ � 50ألف
كشف المدير العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية،
محند بوراي ،أمس ،أن أكثر من  16ألف يمنحه
البنك في العام،مؤكدا أن اإلمكانيات المتوفرة
عليها تمكن من مضاعفة القروض إلى  50ألف
قرض.
وقال بوراي على هامش تدشين الوكالة الفرعية
بدائرة مقرة والية المسيلة إن مسألة األمن الغذائي
مسألة جد هامة والسلطات العليا للبالد تولي لها
أهمية كبيرةدفعها لوضع استراتيجية لمرافقة
الفالحين لإلستثمار في مجال الفالحة والزراعة
من أجل تحقيق األمن الغذائي،خاصة ما يتعلق
بالحبوب.وأكد ذات المسؤول أن هناك تسهيالت
يمنحها البنك،من خالل ابرامه اتفاقية مع وزارة

الفالحة والتنمية الريفية لمنح تمويالت للفالحين
 ،كتمويالت استثمار عن طريق قرض "التحدي"
المدعم من طرف الدولة وكذلك قرض "الرفيق"
الموسمي المتمثل في اقتناء البذور واألسمدة،
وأورد مدير بدر أن باإلضافة إلى التمويالت
الكالسيكية على المدى المتوسط والمدى الطويل
وكذا تمويالت اإلستثمار واإلستغالل التي يمنحها
بنك البدر،أطلق البنك في شهر ماي 2021
خدمات الصيرفة اإلسالمية ب  14منتوج منها
 8منتوجات تخص عملية التمويل،مشيرا إلى أن
هناك منتوجات مطابقة للشريعة اإلسالمية والتي
أطلقت من طرف البنك موجهة للقطاع الفالحي
تحت صيغة المرابحة،حيث أن أكثر من  43وكالة

تسوقها في الوطن على أن تشمل  58والية قبل
نهاية السداسي األول من السنة الجارية.
واختتم محند بوراي أن بنك بدر يسعى بطريقة أو
أخرى لعصرنة الخدمات لتقريبها من الزبائن من
جميع الفئات على غرار الفالحين والمستثمرين
والصناعيين،وكذا توسيع شبكات الوكاالت البنكية
في مختلف ارجاء الوطن مشيرا إلى أن بنك البدر
يحوز على  234وكالة عبر  58والية،موضحا
بأنه لن يتم التوقف عند هذا الحد وذلك من
خالل برمجة توسعة تشمل كل المناطق التي لها
إمكانيات تطوير الزراعة والفالحة والصناعة
والخدمات.
حممد قرين

ت�أكيد على �أهمية دفع
التعاون االقت�صادي االفريقي
�أكد �أم�س ،م�شاركون يف �أ�شغال م�ؤمتر افريقيا الثامن لال�ستثمار
و التجارة ،على �أهمية دفع التعاون االقت�صادي بني دول القارة
التي متلك جميع املقومات من �أجل م�ستقبل اقت�صادي واعد.
ف.م
وخالل افتتاح أشغال المؤتمر ،المنظم من طرف المركز العربي
االفريقي لالستثمار و التطوير ،تحت شعار "افريقيا المستقبل" تم
التأكيد على إمكانيات القارة السمراء المتعددة التي تجعل منها مصدرا
كبيرا لفرص االستثمار في مختلف المجاالت.وشهد هذا المؤتمر
حضور منظمات أرباب عمل جزائرية و افريقية و ممثلين عن
مختلف القطاعات الوزارية و غرف التجارة و الصناعة الجزائرية و
األفريقية و متعاملون اقتصاديون و خبراء في مجال االقتصاد والمالية
باإلضافة إلى ممثلين عن منظمات جهوية وبنوك ومؤسسات مالية
وطنية وإقليمية.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة ،ابرز رئيس المركز العربي االفريقي
لالستثمار و التطوير ،امين بوطالبي ،أهمية ولوج السوق األفريقية
لتنويع مصادر االقتصاد و خلق الثروة.وأشار الى أن كل األطراف
الفاعلة في مجال االستثمار تسعى إلى تعزيز فرص الشراكة و
التعاون مع القارة االفريقية في مجاالت مختلفة من أجل تقوية
أواصر التعاون الثنائي.ورحبت وزيرة االستثمار بالسودان ،احالم
مدني سبيل ،التي حضرت اللقاء ،بجهود الجزائر في دعم عالقات
االستثمار والتعاون مع دول القارة االفريقية من أجل تحقيق التنمية
المستدامة.
وأكدت أن هذا الملتقى يشكل حدثا هاما من أجل العمل سويا لبلوغ
"مستقبل اكثر تماسكا" مع الدول األفريقية التي عرفت تغييرات
عديدة خاصة بعد األزمة االقتصادية العالمية.ولفتت إلى أن السودان
يمتاز "بموقع متميز" يجعل منه "قطبا مهما لتبادل السلع والخدمات"
فضال عن امتالكه لثروات طبيعية ،مائية وحيوانية تشجع على جلب
االستثمار.
من جهته ،كشف رجل األعمال االردني ،طالل ابو غزالة ،في كلمة
ألقاها عبر تقنية التخاطب عن بعد ،أنه تم ببلجيكا تأسيس منظمة تحت
مسمى " مؤسسة أوروبا للمتوسط و أفريقيا" ،التي يترأس مجلس
إدارتها ،والتي تهدف إلى تطوير التعاون االقتصادي بين هذه المناطق
من فنلندا الى جنوب افريقيا ،كما دعا المركز العربي االفريقي
لالستثمار و التطوير الى الدخول في مجلس إدارة هذه المؤسسة
الجديدة من أجل استقطاب أكبر لالستثمارات في الجزائر.
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وعد باملزيد من الرتقيات ممن تتوفر فيهم �شروط الكفاءة والنزاهة واالن�ضباط

وعد باملزيد من الرتقيات ممن تتوفر
فيهم �شروط الكفاءة والنزاهة واالن�ضباط

�أعلن وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد عن ترقية بع�ض اطارات وزارة الرتبية الوطنية متعهدا
مبوا�صلة الوزارة لرتقية املزيد ممن تتوفر فيهم �شروط الكفاءة والنزاهة واالن�ضباط ك ّلما توفرت املنا�صب.
مرمي عثماين
وجاءت تصريحات وزير
التربية الوطنية ،عبد الحكيم
بلعابد ،خالل إشرافه ظهيرة
أول أمس الثالثاء  10ماي
 ،2022بملحقة وزارة التربية
الوطنية بالرويسو ،على حفل
تكريمي من تنظيم لجنة الخدمات
اإلجتماعية لإلدارة المركزيـة
على شرف العمال والموظفين
العاملين بوزارة التربية الوطنية،
إحياء لليوم العالمي للشغل الذي
يصادف الـفاتح من ماي من كل
سنة.
وبالمناسبة ،ق ّدم الوزير،
كلمة وجّ ه من خاللها خالص
التهاني لموظفي وعمال اإلدارة
المركزية ومن خاللهم لموظفي
وعمال قطاع التربية ،منوِّ ها
بالمجهودات الجبارة المبذولة من

طرف الجميع لضمان استقرار
القطاع وما تحلّوْ ا به من صبر
وعزيمة وانضباط خاصة في
ظل الظرف االستثنائي الذي

عاشته بالدنا على غرار باقي
الدول جراء تفشي وباء كورونا-
كوفيد  ،19داعيا إيّاهم إلى العمل
بنفس الوتيرة وبذل المزيد من

الجهد والمثابرة للرقي بقطاع
التربية الوطنية خدمة ألبنائنا
المتمدرسين ولوطننا العزيز.
كما قام الوزير ،بتكريم عدد من
تر َّقوْ ا مؤخرا
الموظفين ممن َ
سواء في المناصب أو في
الوظائف العليا نظير المجهودات
التي بذلوها والحس الوطني
العالي الذي أبدوه خالل تأديتهم
لمهاهم ،مؤكدا أن الوزارة
ستسعى إلى ترقية المزيد ممن
تتوفر فيهم شروط الكفاءة
والنزاهة واالنضباط كلّما توفرت
المناصب.
وفي الختام ،ج ّدد الوزير،
تهانيه الخالصة لموظفي قطاع
التربية ومن خاللهم لكل العمال
الجزائريين ،متمنّيا لهم المزيد
من النجاحات واإلنجازات.

حذر من ا�ستغالل جهات للتكنولوجيا احلديثة لن�شر الأحقاد بني ال�شعوب ،غالم اهلل:

الأمري عبد القادر منوذج رائد يف حماية واحرتام �أتباع الأديان

أكد رئيس المجلس اإلسالمي األعلى ،بوعبد
هللا غالم هللا ،بالعاصمة السعودية ،الرياض،
أن األمير عبد القادر يعتبر "النموذج الرائد في
حماية واحترام أتباع األديان".
وحسب بيان للمجلس فقد أبرز غالم هللا ،خالل
تدخله في أشغال المنتدى اإلسالمي حول "القيم
المشتركة بين أتباع األديان" المنظم من طرف
رابطة العالم اإلسالمي ،أن "األمير عبد القادر
الجزائري يعتبر النموذج الرائد في حماية
واحترام أتباع األديان" ،مستشهدا بالرسائل التي
جاءت إلى األمير عبد القادر من ملوك ورؤساء
الدول العربية وقادة الديانات الذين شكروه
ومنحوه أعلى األوسمة جراء جهوده في إطفاء
الفتنة وحماية المسيحيين في جبل لبنان سنة
."1860

وأضاف بوعبد هللا ،في السياق ذاته ،أن األمير
عبد القادر "رد على تلك الرسائل بأن موقفه

ناتج من عقيدته اإلسالمية وما توجبه عليه أحكام
الشريعة اإلسالمية التي من مقاصدها األساسية
والكبرى حماية النفس البشرية ،وهو ما بينه في
رده على رسالة أسقف الجزائر أوغست بافي".
كما أشار رئيس المجلس إلى أن "التفاهم
واالحترام والتعايش بسالم هو القاعدة بين أتباع
األديان" ،مشيرا إلى أن اإلسالم "يفرض على
أتباعه االعتراف باألديان واإليمان باألنبياء
جميعا".ودعا في هذا الصدد إلى "توسيع نشر
قيم التعايش والتفاهم واالحترام بين أتباع األديان
لمواجهة األخطار التي تنشرها بعض الجهات
التي تستغل تكنولوجيات االتصال الحديثة لنشر
الصدام واألحقاد بين الشعوب في الوقت الذي
يفترض أن تكون األديان عامال للتنمية واالزدهار
والسالم".

التنظيمات الطالبية تندد وتدعو بن زيان التدخل ب�سبب �إ�ضراب مفاجئ

حافالت النقل اجلامعي ترهن امتحانات الطلبة

ن ّددت أمس تنظيمات طالبية بعدم تدخل الجهات الوصية من أجل ضمان تأمين الحد
األدنى من الخدمة تزامنا مع دخول سائقي حافالت النقل الجامعي بالعاصمة في
اضراب منذ ايام بسبب عدم تلقيهم اجورهم  ،ما زاد معاناة الطلبة خاصة مع انطالق
االمتحانات التطبيقية .
وصرح رئيس المكتب الوالئي لجامعة الجزائر  01في التحالف من اجل الطالبي
الوطني صدارة حمزة ان الطلبة باتوا يعانون منذ أزيد من أربعة ايام من غياب
حافالت النقل الجامعي بعد دخول سائقيها وبشكل مفاجئ بداية من  8ماي في اضراب
مفتوح ،بعدما تفاجؤوا صبيحة هذا اليوم ب" الغياب التام الكلي للنقل الجامعي بدون
إشعار مسبق وهو ما ترك الطلبة في حالة ذهول وحيرة خاصة مع انطالق االمتحانات
التطبيقية بمختلف الكليات والمعاهد واألقسام في وقت الالمباالة واإلهمال مديرية
الخدمات الجامعية الجزائر –غرب. -
واوضح المتحدث ان سائقي حافالت النقل الجامعي التابعة لشركة الجزائرية للنقل
الجامعي واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي في ظل معاناة الطلبة  ،داعيا في
ذات اإلطار إلى أهمية تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان .
وأشار رئيس المكتب الوالئي التنفيذي للتحالف من أجل التجديد الطالبي جامعة
الجزائر ، 01صادرة حمزة ان التحالف اصدر بيان انتقد فيها المشاكل التي يعانيها
الطلبة بالرغم من إصالحات تمت مباشرتها على مستوى الخدمات الجامعية تدريجيا
و بصفة عميقة لتمكين الطلبة من مزاولة دراستهم في محيط أفضل ،و اإلستفادة من
خدمات الئقة ومحفزة وبتوفير المزيد من الدعم والمرافقة والتي " كانت هاته جزء
من رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الدخول الجامعي هذا الموسم إال .
واكد المتحدث" ان البيان أبرز فيه الغياب التام الكلي للنقل الجامعي بسبب دخول
سائقي حافالت النقل الجامعي  ،في اضراب مفتوح وهذا من اجل تنبيه المسؤول
األول للقطاع عن معاناة الطلبة ".
وحذر المتحدث من اطراف تحاول استفزاز الطلبة ومحاولتهم جرهم و استغاللهم في

هذا الوقت في حسابات ضيقة ودنيئة .
كما قال "أنا كرئيس المكتب الوالئي للتحالف من اجل التجديد الطالبي احمل
كامل المسؤولية لمدير الخدمات الجامعية الجزائر غرب ألنها لم تستطع التحكم في
المتعامل و لم تستطع الوفاء بخدماتها تجاه الطالب رغم تحذيرنا المتكرر قبل أشهر من
بوادر انفالت هذا المتعامل ولم تأخذ البيانات على الجدية وهو ما يدل على االستهتار
و تصدير مشاكلها الى الديوان الوطني للخدمات الجامعية و توريط الوزارة بعد مشكلة
قضية اللحم هاهي مشكل النقل الجامعي فلو فرضنا ان كل مديرية ال تقوم بواجباتها
ً
وعاجزا عن خدمة الطلبة.
مثل مديرية الغرب ليصبح الديوان مشلوال
من جهته دعا ممثل الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين ،عبد القادر بلحوت وزارة
التعليم العالي الى التدخل من إيجاد حل نهائي لمشكل الطلبة الذين يعانون مع حافالت
النقل بعد عدم تأمين الحد األدني من الخدمة ما زاد معاناة الطلبة خصوصا
المقيمين ،على مستوى العاصمة والبليدة والمدن الكبرى.
يجدر االشارة ان مؤسسة طحكوت محي الدين للنقل ،اصدرت بيان دعت فيه
عمالها الى االلتزام بالنشاط اليومي واالمتثال للواجبات المنصوص عليها في القوانين
وطلب حقوقهم بما يتماشى مع نصوص القانون.
واوضحت " ان إجراءات صب الرواتب الشهرية تتم وبصفة عادية وهذا وفق اللوائح
والقوانين المعمول بها وهذا رغم الوضعية المالية والقانونية التي تمر بها المؤسسات.
كما قدمت المؤسسة " موعدا هذا االسبوع ليتم الشروع في عملية اقتناء قطع الغيار
الخاصة بحافالت نقل الطلبة وهذا سيكون تدريجيا حسب األولويات الى جانب هذا
كله سيتم معالجة جل المشاكل التي تعتري عمال المؤسسات أثناء تأدية مهامهم
بالتنسيق بين عمال المؤسسات ورؤساء الحظائر من جهة واإلدارة من جهة اخرى.
كما تحركت مديرية الخدمات الجامعية غرب حيث رفعت دعوى قضائية من إجبار
المتعامل على العودة للعمل واإلضراب.
مريم عثماني

الحدث

املرحلة الثانية لتكوين الأميار تنطلق الأ�سبوع املقبل

مهام رئي�س البلدية تتعدى
�أحيانا �صالحيات وزارة الداخلية
كشف مدير التكوين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية ،بن نعجة نور الدين ،أمس ،عن انطالق ابتداء
من األسبوع المقبل المرحلة الثانية من البرنامج التكويني الموجه
لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وأوضح السيد بن نعجة في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية،
أن المرحلة الثانية من البرنامج التكويني المسطر من قبل وزارة
الداخلية والرامي الى" دعم و مرافقة " رؤساء المجالس الشعبية
البلدية في تأدية مهامهم على أحسن وجه,ستنطلق األسبوع المقبل
لتستمر إلى غاية  16من شهر جوان القادم.
وأضاف المتحدث أن البرنامج التكويني شمل في المرحلة
األولى تسعة محاور ومقاييس أساسية لها عالقة بمهام رئيس
البلدية,منها " المالية المحلية والصفقات العمومية والتنمية
المحلية والمنازعات و تسيير الموارد البشرية والتسيير والحماية
من المخاطر والحالة المدنية وتنقل االشخاص".
و قال أن < 195إطار من اإلدارة المركزية والمحلية لوزارة
الداخلية سيشرفون على هذه العملية التكوينية ,بمواصلة برنامج
نفس المقاييس التي كانت محل تكوين في المرحلة األولى,
وجاء اختيار المؤطرين المكونين--يضيف بن نعجة>< --من
االطارات الممارسة لمهام ترتبط مباشرة بواقع تسيير الجماعات
المحلية ولهم دراية واسعة بانشغاالت رؤساء البلديات ,وهو ما
يمنح طابعا عمليا لهذا البرنامج التكويني".
وعاد نفس المسؤول للتذكير <بسير المرحلة األولى من ذات
البرنامج والتي انطلقت في  6مارس المنصرم ,قبل أن تتوقف
قبيل حلول شهر رمضان ,لتمكين رؤساء البلديات من التفرغ
ألداء مهامهم بشكل أفضل خالل الشهر الكريم>> .و في سياق
متصل ,كشف ذات المسؤول عن " التحضير لمرحلة ثالثة من
ذات البرنامج والتي من المقرر أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل,
على أن تكون بالتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية".
وأبرز في هذا الخصوص أن رئيس المجلس الشعبي البلدي
له مهام افقية تتعدى أحيانا صالحيات وزارة الداخلية وتتداخل
مع قطاعات وزارية أخرى ,كالبيئة والصحة والتجارة
والتضامن وغيرها من القطاعات .وبحسب بن نعجة" ,يجري
حاليا التواصل مع  11قطاع وزاري لتنظيم دورات تكوينية
موضوعاتية على أن يشمل هذا التنسيق إعداد محتوى بيداغوجي
يتماشى مع مسعى توسيع معارف رئيس المجلس الشعبي البلدي,
و ضبط مقاييس جديدة لدورة سبتمبر.
وقال أن برنامج التكوين الذي جاء متناسبا مع التحيين الذي
عرفته عديد النصوص القانونية التي تخص وتحكم تسيير
الموارد المالية والبشرية على المستوى المحلي و كذا دستور
 ,2020سيشمل المرحلة األولى  1541رئيس بلديةـ وسيكون
على مستوى مقرات الواليات
ر .ن

باحت�ساب الزيادات بعنوان �سنتي  2021و2022

�صب منح ومعا�شات املتقاعدين
بداية من يوم  15ماي اجلاري
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن صب منح ومعاشات
المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي  2021و2022
التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بداية من يوم 15
ماي 2022
وسيتلقى المتقاعدون رسالة نصية قصيرة  SMSتتضمن مبلغ
مخلفات التثمين لسنة  2021وقيمة التثمين السنوي الخاص
بعنوان سنة  2022وهذا لتجنيبهم عناء التنقل للوكاالت المحلية
من أجل اإلستفسار على قيمة الزيادات.
ويستفيد مايقارب مليون ونصف مليون متقاعد خالل هذا الشهر
من زيادة في منحة التقاعد بنسبة  10بالمائة وتمثل هذه الفئة
المتقاعدين الذين تقل منحتهم عن  15الف دينار .
في حين حددت نسبة الزيادة في المعاش للفئة ذات الدخل من
 15الف دينار الى  20الف دينار بـ  5بالمائة أما فئة المتقاعدين
ذات الدخل من  20ألف
دينار إلى  43الف دينار تستفيد من زيادة حددت ب  3بالمائة
واما فئة المتقاعدين التي تتلقى معاشا يفوق  43الف دينار
فحددت نسبة الزيادة في منحتها بـ  2بالمائة .
وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد أن الزيادات بعنوان سنة
 2021يتلقاها المتقاعدون بأثر رجعي بدءا من ماي 2021
وبالنسب نفسها التي تخص سنة  2022وهذا تنفيذا لتعليمات
رئيس الجمهورية خالل مجلس الوزراء شهر أفريل الفارط،
كما قدر الصندوق القيمة اإلجمالية للزيادات بأكثر من  90مليار
دينار.
يشار إلى أن الصندوق الوطني للمعاشات يشهد ارتياحا ماليا منذ
إلغاء القانون المعدل والمتمم  97 13المتعلق بالتقاعد النسبي .

الحدث
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�أمرا�ض مو�سمية عديدة تنت�شر هذه الفرتة والأطباء يحذرون

"االنتقال بني الف�صول"
يهدد "مناعة" اجلزائريني

ت�سجل العيادات اخلا�صة وم�ؤ�س�سات ال�صحة اجلوارية وحتي م�صالح
اال�ستعجاالت يف امل�ست�شفيات هذه الأيام �ضغطا كبريا ب�سبب
ا�ستقبالها لع�شرات اجلزائريني يوميا م�صابني ب�أعرا�ض انفلونزا وزكام
ور�شح وح�سا�سية ،هذه الأمرا�ض والأعرا�ض انت�شرت ب�شكل كبري
الأيام الأخرية ب�سبب تقلبات الطق�س� ،أين نعي�ش خالل اليوم الواحد
�أربعة ف�صول وهو ما يعد مناخ مالئم النت�شار مثل هذه الأمرا�ض
املو�سمية يف حني يدعو الأطباء املواطنني للحيطة واحلذر خا�صة
و�أن خطر وباء كورونا ال يزال م�ستمرا ما ي�ستدعي �ضرورة حفاظ
اجلزائريني على مناعتهم القوية.
�س .زمو�ش
وتعد تخصصات األمراض الجلدية
والصدرية والتنفسية واألنف واألذن
والحنجرة وكذلك طب العيون من أكثر
التخصصات التي تعرف ضغطا كبيرا
هذه الفترة من طرف الجزائريين فنسبة
كبيرة من المواطنين يعانون من الحساسية
بأنواعها وأعراض زكام ورشح وإنفلونزا
بسبب عدم استقرار حالة الطقس التي تبدو
مختلطة بالفصول األربعة ،كما أن تراكم
الغبار وتحول الجو من البارد الى الحار
والعكس يتسبب بعديد المشاكل الصحية
عند الكثيرين ولجميع الفئات العمرية،
ويعتبر األطباء أن حالة عدم االستقرار
المناخي ساهمت بانتشار العديد من
االمراض منها أمراض الجهاز التنفسي
مثل الرشح والتهاب الحلق والسعال
الجاف .وكذلك نجد أن نسبة كبيرة من
االشخاص يعانون من جفاف في الجلد
وتحديدا في منطقة األجفان الى جانب
احمرار في العينين يمتد الى التهاب يسبب

حالة دائمة من سيل الدموع والشعور
بالحرقة  .ويصف بعض أطباء االمراض
الصدرية هذه الفترة بأنها األكثر انتشارا
لألمراض حيث ان عياداتهم الخاصة تشهد
اقباال كبيرا من قبل المرضى لم تشهده
طوال السنة ،وبسبب عدم قدرتهم على
السيطرة على اإلصابة بهذه األمراض
الموسمية ،فقد دعا األطباء المختصون
الجزائريين للوقاية واتخاذ تدابير من أجل
تجنب اإلصابة بهذه األمراض وكذلك
كيفية التعامل معها في حال اإلصابة
بها خاصة في ظل استمرار خطر وباء
كورونا فصحيح أن عدد اإلصابات تراجع
بشكل كبير غير أن بلدانا كثيرة تعرف هذه
الفترة موجات جديدة وهو أمر يستدعي
أخذ الحيطة والحذر وحفاظ الجزائريين
على مناعتهم قوية وعدم تعريضها لإلجهاد
بسبب هذه األمراض الموسمية.

وفي هذا الصدد الدكتور المختص في
األمراض الصدرية والتنفسية وصاحب
عيادة بالعاصمة عبد الحفيظ مختاري أن
تزايد حاالت التهابات الجهاز التنفسي عند
الكثيرين هذه الفترة ترجع الى حالة الطقس
غير المستقرة ،مشيرا أن هذه الفترة
يزداد الغبار واألتربة التي تؤثر بشكل
كبير على الجهاز التنفسي وتسبب حاالت
احتقان وااللتهابات بخاصة عند األطفال
ومرضى الربو .ودعا مختاري في هذا
الصدد الكبار والصغار على حد سواء الى
ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خالل
إجراءات وقاية تتمثل في االبتعاد عن
مصادر األتربة وعدم التعرض للتيارات
الهوائية سواء الساخنة أو الباردة مباشرة
بالنسبة لمرض الربو والحساسية ،وكذلك
ضرورة مراجعة الطبيب المختص في
حال اإلصابة بااللتهابات الجهاز التنفسي.

هذا ما يفعله "الطق�س املتقلب"
مبر�ضي الربو واحل�سا�سية

�إنزال كبري بعيادات "طب العيون"
وهذا ما ين�صح به الأطباء

من جهتها قالت الطبيبة المختصة في
أمراض العيون نوال بلقاضي أن عيادتها
تشهد هذه األيام انزاال كبيرا للمرضي
مشيرة رغم قرب انتهاء فصل الربيع إال
أن بعض االمراض المرتبطة بهذا الفصل
ما زالت موجودة ومنتشرة بشكل كبير.
ولهذا تنصح المواطنين المصابين بحساسية
الربيع بمختلف أنواعها توخي الحذر،
مشيرة الى أن حساسية العيون هي من
أبرز أمرض الربيع المستمرة صيفاً لهذا
تعتبر الوقاية افضل من العالج لمواطنين
المصابين بحساسية العيون  .وأضافت
ذات المتحدثة الى انه ومع ارتفاع درجة
الحرارة وزيادة جفاف الجو تبدأ اعراض
مختلفة تظهر على االشخاص المصابين
بالحساسية تبدأ من األنف حتى الرئتين
وكذلك في العيون بخاصة مع وجود حكة
بالعيون مع تدميع مستمر و احمرار في
"ملتحمة العين" وجميعها اعراض امراض
الحساسية في العيون وهي مترافقة مع

جهود كبرية لإجناح مو�سم
الإ�صطياف وهذه مطالب الوكاالت ال�سياحية

الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز مراد عجال يعلن

ا�ستكمال �أ�شغال جل امل�شاريع الطاقوية بتيزي وزو �آفاق 2024
أعلن الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد
عجال ,أمس ،بتيزي وزو ,عن االنتهاء
المرتقب ألشغال جل مشاريع التموين
بالطاقة الكهربائية الجاري انجازها حاليا
بالوالية في آفاق عام .2024
وأكد عجال خالل ترأسه ,رفقة الوالي
جياللي دومي ,لجلسة عمل حول قطاع
الطاقة بالوالية ,اثر استماعه لعرض حول
وضعية المشاريع المختلفة ,أنه " سيتم
استكمال جل هذه المشاريع خالل عام
."2024

وأكد ذات المسؤول أنه "بفضل
االستثمارات والجهود التي تبذلها السلطات
المحلية سيتم استكمال أشغال جل المشاريع
الهادفة لضمان الطاقة الكهربائية بالوالية,
في آفاق عام ."2024
كما أعرب الرئيس المدير العام لسونلغاز
عن أسفه إزاء "التأخر" المسجل في تجسيد
بعض المشاريع الهيكلية في القطاع ,على
غرار أشغال إنجاز تسعة مراكز ثابتة
للتموين بالكهرباء ,و من بينها مركزي
سيدي نعمان وفريحة (غرب وشرق

الوالية) ,و التي من شانها ضمان األمن
الطاقوي بالوالية.
وشكلت هذه الجلسة فرصة لعجال
التخاذ بعض القرارات المتعلقة بمختلف
االنشغاالت المعبر عنها من طرف
المنتخبين المحليين الذين حضروا اإلجتماع،
كما دعا نفس المسؤول مصالح سونلغاز
إلى المزيد من المرونة والسرعة في التكفل
بطلبات الربط بالطاقة ,سيما تلك المتعلقة
بالجماعات المحلية والوحدات االقتصادية.
ع.ط

دعما وت�شجيعا للإنتاج املحلي

جهود لرفع حجم الإنتاج املحلي من قطع غيار املحروقات لـ  55باملئة
انطلقت أمس ،األيام التقنية للصناعة
الميكانيكية وتصنيع قطع الغيار بقاعدة الحياة
إرارة بالمديرية الجهوية لإلنتاج بحاسي
مسعود ،والتي يسعى من خاللها مجمع
سوناطراك لتوفير احتياجاته من قطاع الغيار
الخاصة بنشاطاته من السوق المحلية.
وقال مجمع سوناطراك في بيان له ،بأن
التظاهرة تهدف إلى خلق آلية مرنة تسمح
بالمساهمة في ترقية المحتوى المحلي
لصناعة قطع الغيار الخاصة بميدان نشاطات
سوناطراك من أجل بلوغ هدف توفير
إحتياجات الشركة من قطع الغيار التي
يمكن صناعتها محليا ،وهو ما تهدف له
إستراتيجية سوناطراك المستقبلية لبلوغ نسبة
 55بالمئة من اإلدماج المحلي على المدى
القريب.
وأشرف أمس ،نائب الرئيس المدير العام
المكلف بنشاط اإلستكشاف واإلنتاج محمد
سليماني على اإلفتتاح الرسمي لتظاهرة
"األيام التقنية للصناعة الميكانيكية وتصنيع

قطع الغيار" التي تحتضنها قاعدة الحياة
إرارة بالمديرية الجهوية لإلنتاج بحاسي
مسعود تحت شعار "ترقية المحتوى المحلي
وصناعة قطع الغيار".
وتمت برمجت تدخالت متخصصين
وخبراء في ميدان الصيانة وصناعة قطاع
الغيار ،باإلضافة إلى تنظيم معرض يضم
أجنحة خاصة بالشركات الصناعية الوطنية
والمؤسسات الصغيرة و المصغرة للترويج
لمنتوجات قطع الغيار المصنعة محليا
المتخصصة في مجال المحروقات ،كما
سمحت المناسبة لمجمع سوناطراك بعرض
قطع الغيار والعتاد والتجهيزات المستخدمة
على مستوى كل من وحداته وشركاته
الفرعية.
وأشار مجمع سوناطراك ،بأن التظاهرة
تشكل فرصة للتعرف على كل اإلمكانيات
الصناعية المتاحة التي تساعدها للتخلي
تدريجيا على اإلستيراد ،كما أنها تمثل فرصة
لتمكين المتعاملين الخواص والعموميين

المؤهلين لمعرفة إحتياجات سوناطراك وعقد
صفقات تصنيع قطع الغيار الميكانيكية.
وأكد مجمع سوناطراك في بيانه ،بأنها
تهدف من خالل األيام التقنية لخلق ديناميكية
أكثر حيوية لتطوير الصناعة المحلية وخلق
فضاء تبادل ثري لدى الشركات الوطنية
والمؤسسات الصغيرة والمصغرة للمساهمة
في دعم وتشجيع اإلدماج الوطني.
جدير بالذكر ،فإن األيام التقنية للصناعة
الميكانيكية وتصنيع قطع الغيار حضرها
نائب الرئيس المدير العام لنشاط اإلستكشاف
واإلنتاج والمدير المركزي للتموين
واإلمدادات وعدد من اإلطارات السامية
للمجمع ،باإلضافة إلى الرؤساء المدراء
العامين لفروع سوناطراك المتخصصة في
الخدمات البترولية والشبه بترولية ،عالوة
على ممثلي ورؤساء الشركات الصغيرة
والمصغرة والشركات الفرعية لمجمع
سوناطراك.
ف.م

سيالن وحكة في االنف إضافة الى زياده
حدة هذه االعراض مع اقتراب الصيف
بحيث ال يتمكن االطفال من فتح عيونهم
مع وجود افرازات وتدميع شديد من العين
يمنع الطفل من ممارسة حياته اليومية
بشكل طبيعي .وحذرت ذات المختصة
المصابين بحساسية العيون من استعمال
قطرات ودهون بشكل عشوائي ودون
استشارة الطبيب حيث ان هذا االمر
يمكن ان يأتي بنتيجة عكسية ويؤدي الى
مضاعفات خطيرة على العيون منها الماء
األبيض وارتفاع ضغط العين ،لهذا يجب
أن يتبع الناس تجنباً ألمراض العيون
بعض النصائح أهمها غسيل الوجه بالماء
 ،و من طرق الوقاية أيضاً الحرص على
االستعمال الفردي لألدوات الشخصية حتى
في المنزل  ،مع مراعاة ارتداء "قبعات"
للوقاية من أشعة الشمس ،مع لبس نظارات
شمسية أصلية عند الخروج والتعرض
ألشعة الشمس.

عطلة ال�صيف على الأبواب
وارتفاع �أ�سعار اخلدمات هاج�س يتجدد
�أولت وزارة ال�سياحية وال�صناعة التقليدية �أهمية بالغة لإجتاح مو�سم
الإ�صطياف ،مطالبا كافة الوكاالت ال�سياحية واملهننني بتكثيف اجلهود.
ف .م
أكد وزير السياحة ياسين حمادي ،على هامش اللقاء التحضيري االستعدادي لموسم اإلصطياف،
حرص السلطات العليا للبالد إلنجاح الموسم باتخاذ اإلجراءات الضرورية لكونه حدثا اجتماعيا
واقتصاديا سنويا هاما ،تعرف خالله البالد حركية سياحية كثيفة واستثنائية.
وأضاف ،بأن الموسم يتميز بحركية إقتصادية نشيطة تسهم في دعم عجلة التنمية المحلية من
خالل انعاش كافة األنشطة التجارية المرتبطة بحركة السياح ،ما سيمكن في تقليص وامتصاص
البطالة على مستوى واليات الشريط الساحلي ،ويمكن من استحداث المئات من مناصب الشغل
الموسمية.
وشدد وزير السياحة والصناعة التقليدية على أن موسم اإلصطياف ال يقتصر على الواليات
الساحلية فقط ،مؤكدا على أن كافة واليات الوطن ال 58تزخر بمقومات سياحية هامة.
وفي هذا الصدد ،قال علي شقوري المدير العام للوكالة السياحية أكاديس ترافل في تصريح
لجريدة الرائد ،بأن إنجاح موسم اإلصطياف يمر بالدرجة األولى بإعادة النظر في عدة نقاط
تتصدرها بالدرجة األولى األسعار ،التي تبقى من بين النقاط السوداء ،إذا أن المواطن يشتكي
في الغالب من ارتفاع أسعار الخدمات ،على غرار النقل ،الفنادق وكذا المطاعم ،باإلضافة إلى
الجودة.
وشدد ذات المتحدث على أن جهود وزارة السياحة تستدعي محاربة الطفيلين ،باعتبارهم
أشخاص غير مؤهلين لتسيير قطاع السياحة ،مضيفا بأن الوضع الذي أفرزته جائحة كورونا
وتوقف العديد من الوكاالت عن النشاط يتطلب تسطير برامج واضحة بالتنسيق مع كافة
الفاعلين ،في الوقت الذي طالبت الوزارة من الوكاالت وممتهني القطاع بضرورة تحديد
اإلجراءات واآلليات الالزمة ،للخروج بموسم اصطياف احترافي واقتصادي ،ووضع األسس
الصحيحة لإلرتقاء بالسياحة الوطنية.
وأشار محدثنا ،بأن وكالة أكاديس ترافل سطرت برنامجا خاصا بموسم االصطياف ،وتسعى
لتجسيده على أرض الواقع ،داعيا المسؤولين على القطاع لمرافقة ودعم الوكاالت السياحية.
وفي ظل الجهود المتواصلة لوضع موسم اإلصطياف على سكته الصحيحة ،قام المسؤول األول
على رأس القطاع بزيارة فجائية إلى المركب السياحي الشط االزرق ،أين وقف على مظاهر
التسيب والالمسؤولية ،التي طغت على المؤسسة الفندقية ،على غرار الحالة الكارثية لمختلف
مرافق المركب ،فضال عن تردي المناخ العام به ،والذي ال يسمح بجذب واستقطاب العائلة
الجزائرية.
وأشارت الوزارة بأن الوضعية التي يتخبط فيها المركب عكس ارادة الدولة ،التي تسابق الزمن
لتوفير هياكل تتماشى وخصوصيات المجتمع الجزائري ومتطلباته السياحية االستهالكية.
وشدد وزير السياحة على ضرورة اتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة ضد المتقاعسين في تسيير
المركب السياحي الشط األزرق لوضع حد لهذه التصرفات ،خاصة وأننا على أبواب موسم
االصطياف.
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غليزان:

و�ضع حد لن�شاط �شبكة
�إجرامية خمت�صة يف �سرقة
الكوابل النحا�سية
تمكنت عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري األول بأمن والية
غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من شخصين
مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالشبكة الكهربائية والتي
مست مؤخرا مختلف أحياء مدينة غليزان ،أخرها عملية سرقة كوابل
من داخل المؤسسة االستشفائية محمد بوضياف بغليزان.
وبعد تلقي المصلحة لبالغ عبر الرقم األخضر ،مفاده وجود شخصين
يقومان بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بمحوالت توليد األوكسجين
داخل المستشفى المحلي ،على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان
ليتم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بقطع وتخريب وسرقة كمية
معتبرة من الكابالت النحاسية قدرت بـ  75متر على شكل  04لفات
مهيأة للسرقة واسترجاعها ،باإلضافة إلى حجز معدات كانت تستعمل
في عملية السرقة ،القطع والتخريب .وفي نفس السياق ،تمكنت
مصالح األمن الحضري الخامس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية
متكونة من شخصين مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة
بالشبكة الكهربائية .وذلك على إثر بالغ من أحد المواطنين عبر خط
النجدة مفاده وجود شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة
بالشبكة الكهربائية على مستوى إحدى أحياء برمادية ،على الفور
تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان ليتم العثور على كابل كهربائي
تابع إلحدى العمارات منزوع ومرمي على األرض طوله حوالي 70
متر جاهز لعملية السرقة ،وبعد تطويق المكان تم توقيف المشتبه فيهما
اللذان حاوال الفرار .تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه
فيهم وتقديمهم أمام العدالة عن قضايا تكوين جمعية أشرار لغرض
اإلعداد لجناية السرقة ،التخريب العمدي لملك الغير (محول أوكسجين
تابع للمستشفى) ،محاولة السرقة مع ظرفي التعدد والليل.
س.ز

اجلزائر العا�صمة:

�سيال تبد أ� حمالت حت�سي�سية
لرت�شيد ا�ستهالك املياه
يشهد أغلب سكان واليات الجزائر ،منذ أكثر من سنتين أزمة شح مياه
األمطار وما تترتب عنها من تذبذب في توزيع مياه الحنفية ،خصوصا
خالل موسم الصيف ،وهو ما دفع بشركة المياه والتطهير للجزائر
« سيال» إلى وضع سياسة تحسيسية لتوعية المواطنين حول خطر
اإلجهاد المائي ومحاربة ظاهرة االستهالك المفر ط للمورد الحيوي
وحثهم على عقالنية االستهالك.
وفي هذا المسعى ،نظمت شركة « سيال « باالشتراك مع الوكالة
الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية ،زيارات بيداغوجية لفائدة أزيد
من  1400تلميذا من مختلف األطوار نحو محطات معالجة المياه
الشروب  .كما نظمت خرجات لفائدة أئمة المساجد والجمعيات ولجان
األحياء ،تهدف جميعها إلى تحسيس المواطنين على ضرورة ترشيد
استهالك مياه الحنفية .يذكر أن معدل امتالء السدود على المستوى
الوطني بلغ  45.52في المائة ،بعد األمطار المتساقطة خالل اآلونة
االخيرة ،وعلى الرغم من أن المعدل تحسن مقارنة ة بنفس الفترة من
السنة الماضية ،إال أن مشكل االستهالك الكبير للماء ال يزال قائما
ويهدد بحدوث أزمة عطش حقيقية في السنوات االخيرة القادمة.
س.ز

تيارت:

بلدية مغيلة متنع دخول
مركبات �شراء النفايات
أصدر رئيس المجلس الشعبي لبلدية مغيلة قرارا غير مسبوق ،يمنع
تجوال كل أنواع المركبات المستعملة من طرف أصحابها لشراء
النفايات المعدنية ،عبر كامل تراب البلدية ،لوضع حد لظاهرة سرقة
كل أنواع المعادن منها الحديد والنحاس المستعملين في أغطية
البالوعات والكوابل.
ومنع القرار البلدي استغالل األطفال «بالتعامل مع القصر في البيع
أو الشراء ،مما ينجر عنه من آثار سلبية تشجع األطفال على السرقة
و االنحراف» ،واستثنى القرار البلدي األول من نوعه على مستوى
الوالية ،المركبات التي يحوز أصحابها على سجالت تجارية لمزاولة
النشاط المتعلق بجمع النفايات في أماكن محددة خاصة بجمع و تخزين
النفايات ،و دعا رئيس بلدية مغيلة عبر القرار ،مجمعي النفايات الذين
يحوزون على سجالت تجارية التحقق من مصادر الحديد والنحاس
المشتبه في سرقتها التبليغ عنها ،خاصة ما تعلق بأغطية البالوعات
والكوابل المستعملة في التيار الكهربائي أو الهاتف وعدادات الغاز،
ّ
وحذرت البلدية المخالفين للقرار بعقوبات تصل إلى حجز المركبات
في المحشر لمدة  15يوما تطبيقا للنصوص القانونية ،وكلفت كل من
السادة األمين العام للبلدية و رئيس أمن الدائرة و قائد الفرقة اإلقليمية
للدرك الوطني بمغيلة بتنفيذ هذا القرار ابتداء من نشره.
س.ز

محيل
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من خالل تفعيل برامج وخمططات تنموية وا�ستحداث مناطق ن�شاطات �صناعية

م�ساعي حثيثة لرتقية الإ�ستثمار
ال�صناعي ب�إيليزي وجانت
ُتبذل م�ساعي حثيثة لرتقية الإ�ستثمار ال�صناعي بواليتي �إيليزي وجانت احلدوديتني من خالل
تفعيل برامج وخمططات تنموية وا�ستحداث مناطق ن�شاطات �صناعية من �ش�أنها �ضمان جاذبية �أكرب
للم�ستثمرين وحاملي امل�شاريع ،ح�سب ما علم �أم�س لدى م�صالح الواليتني.

س.ز/واج

وضمن هذا التوجه تم إعادة
تهيئة منطقة النشاطات
الصناعية التي تتربع على
مساحة  44هكتار بإقليم بلدية
إيليزي بغالف مالي قدره
 250مليون دج قصد تأهيلها
لتلبية تطلعات المستثمرين
وتوفير المتطلبات الضرورية
للمؤسسات
تسمح
التي
الصغيرة والناشئة النشاط في
ظروف استثمارية مناسبة،
كما جرى شرحه .ويتعلق
األمر بالخصوص بتزويد هذه
المنطقة والتي تضم أزيد من
 130قطعة أرضية بشبكتي
األلياف البصرية والهاتف،
فضال عن إنجاز شبكات
الطرقات واإلنارة العمومية
و الصرف الصحي والمياه
الصالحة للشرب ،حسب
ذات المصالح .وفي سياق
الجهود ذاتها توشك أشغال
إنجاز منطقة نشاطات ببلدية
إن أميناس على االنتهاء
بعد استكمال معظم األشغال
الكبرى بها سيما ما تعلق
بالربط بمختلف الشبكات
الحيوية .وتعد هذه المنطقة
التي رصد لها غالف مالي
بقيمة واحد ( )1مليار دج
في إطار الصندوق الخاص
بتنمية مناطق الجنوب و تضم
 68قطعة أرضية بمساحة
إجمالية قوامها  64هكتار،
قيمة تنموية واقتصادية
مضافة للوالية  ،كما أشير

إليه .ويراهن على منطقة
النشاطات بإن أميناس بعد
دخولها حيز اإلستغالل في
استقطاب مؤسسات ومشاريع
استثمارية في شتى القطاعات
وإعطاء ديناميكية للنشاط
االقتصادي للمنطقة سيما
بعد إنجاز قاعدة لوجيستية
للتصدير على مستوى المعبر
الحدودي البري بالدبداب،
األمر الذي من شأنه إنعاش
الحركة التجارية بالمنطقة
وفتح آفاق اقتصادية واعدة
بالنظر إلى حجم المصدرين
االقتصاديين
والمتعاملين
المتوقع استقطابهم بعد فتح
المعبر الحدودي بالدبداب
أمام النشاط التجاري.

• والية جانت ...
ا�ستحداث منطقة

ال�شلف:

حتقيقات يف ظروف
الإطعام بعدد من
املدار�س
أمر مدير التربية لوالية الشلف محمد صافو خالل
الساعات األخيرة بفتح تحقيق معمق حول ظروف
اإلطعام بعدد من المدارس مع موافاة الجهة الوصية
بتقارير مفصلة في بعض الحاالت المثبتة وذلك
بغرض استغاللها في اتخاذ اإلجراءات القانونية
ضد كل المقصرين في تقديم وجبة صحية للتالميذ.
و يأتي هذا اإلجراء الذي يحمل الطابع
االستعجالي ،بعد الزيارة الفجائية التي قام بها
ذات المسؤول بحر األسبوع الجاري إلى عدد من
المدارس التابعة إلقليم دائرة أوالد فارس .أين وقف
على ظروف اإلطعام بكل من مدرسة بن الدين
محمد .فوضيل محمد .اإلخوة عراب .وطاهري
أمعمر ببلدية الشطية .حيث أبدى محمد صافو،
استيائه و عدم ارتياحه للوجبات المقدمة للتالميذ
بسبب النوعية الرديئة للمواد المستعملة من قبل
بعض الطباخين والتي تجعل التالميذ يعزفون على
تناولها في أغلب األحيان .كما أسدى ذات المسؤول
جملة من التعليمات للقائمين على سلك التفتيش و
مديري المؤسسات التربوية .تخص في مجملها
ضرورة التحلي بروح المسؤولية من خالل الوقوف
الدائم على تحسين ظروف اإلطعام بتقديم وجبات
ساخنة وصحية للتالميذ.
س.ز

ن�شاطات م�صغرة
لفائدة ال�شباب
وتجسيدا لرهان تطوير
اإلستثمار بوالية جانت
الفتية ،تم استحداث منطقة
نشاطات مصغرة لفائدة
الشباب حاملي المشاريع
والتي تجري بها حاليا أشغال
التهيئة والتي تشمل تسوية
األرضية و إنجاز طرقات
داخلية واإلنارة العمومية
وشبكات الكهرباء والصرف
الصحي والمياه الصالحة
للشرب فضال عن مكاتب
إدارية .وتتربع هذه المنطقة
التي خصص لها إستثمارا
عموميا بقيمة  45مليون دج
على مساحة إجمالية قوامها
 20.000متر مربع وتضم
 40قطعة أرضية ،حسب

مصالح الوالية .كما تتوفر
والية جانت على منطقة
توسع سياحي بمساحة قوامها
 8.600هكتار ،موجهة
لالستغالل والنشاط من قبل
المستثمرين الخواص عن
طريق عقود اإلمتياز ،حيث
تتكفل مديرية الصناعة
باستقبال طلبات المستثمرين
الراغبين في النشاط بتلك
المنطقة وتوجيههم إلى
مصالح الوكالة الوطنية
للتنمية السياحية للحصول
على الموافقة النهائية وتمكين
المستثمرين من إجراءات
الحصول على رخصة البناء.
وتتواصل الجهود الميدانية
مستوى
على
المبذولة
واليتي إيليزي وجانت
للنهوض بواقع اإلستثمار
وتشجيع الشباب لالستفادة
من مختلف آليات الدعم
والمرافقة الستحداث مشاريع
استثمارية ،حيث تم بالواليتين
أيضا تنصيب خلية محلية
متعددة القطاعات تضطلع
بمهام مرافقة المستثمرين
الشباب وحاملي المشاريع
النشغاالتهم
واإلصغاء
وتطلعاتهم قصد بلورة خطة
مشتركة من شأنها تفعيل
آليات جديدة أكثر نجاعة في
النهوض بقطاع اإلستثمار
وتطويره على مستوى هذه
المنطقة الحدودية.

من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية:

�إطالق خدمات ال�صريفة
الإ�سالمية بوكالة تقرت
أطلقت منتصف األسبوع الجاري
خدمات الصيرفة اإلسالمية بوكالة
بنك الفالحة والتنمية الريفية بوالية
تقرت بإشراف نائب المدير الجهوي
المكلف بمتابعة القروض لدى بنك
الفالحة و التنمية الريفية بورقلة
وبحضور السلطات الوالئية.
و تشمل تلك الخدمات البنكية المقترحة
لجميع شرائح زبائن البنك سواء كانوا
خواص أو مهنيين أو مؤسسات 14
منتجا مطابقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية
مصادق عليها من المجلس اإلسالمي
األعلى .و تتوزع تلك المنتجات
على فئتين تخص األولى منتجات
االدخار واستثمار األموال عبر
حساب الصك اإلسالمي «استثماري»
والحساب الجاري اإلسالمي ودفتر
االدخار اإلسالمي «استثماري» و
«استثماري فالح» وكذا دفتر االدخار
اإلسالمي «أشبال» ،حسب مسؤولي
البنك .و تتعلق الفئة الثانية بمنتجات
التمويل على غرار «مرابحة للمعدات
المتحركة» و»مرابحة تصدير»
و»مرابحة أشغال» و»مرابحة

«غلتي» ومرابحة «مواد أولية
«و»مرابحة إنتاج فالحي» و»مرابحة
تجهيزات مهنية» و»مرابحة صفقات
عمومية .و تأتي هذه العملية بالتزامن
مع الذكرى ال  40لتأسيس بنك
الفالحة والتنمية الريفية الذي يبقى
دائما في خدمة اإلقتصاد الوطني .و
بالمناسبة أكد نائب المدير الجهوي
المكلف بمتابعة القروض لدى بنك
الفالحة و التنمية الريفية بورقلة
بوجمعة مرابطي أن هناك عدة
منتوجات إسالمية أخرى سيتم
توفيرها في آجال قريبة على مستوى
وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية
عبر مختلف أنحاء الوطن .و في نفس
السياق أشار نفس المسؤول أن فتح
مثل هذا النوع من خدمات الصيرفة
اإلسالمية يهدف إلى استقطاب الكتلة
النقدية الهائلة الموجودة خارج نطاق
القنوات الرسمية ،و استغاللها عبر
تمويالت إسالمية توظف إلنشاء
مشاريع اإلستثمار الكبرى التي من
شأنها أن تساهم في دفع وتيرة التنمية.
س.ز

مجتمع
�
ص
ح
ت
ك

7

الخميس  12ماي
 2022المـوافق
لـ  11شوال  1443ه

ن�صائح لتخفيف �أعرا�ض التهاب الأذن
حياة م�صباحي

فيما يأتي مجموعة من اإلجراءات
التي قد تكون فعّالة في التخفيف من
أعراض التهاب األذن البسيط:
• تجنب دخول الماء أو الشامبو إلى
األذن.
• عدم إدخال أي شيء إلى األذن
مثل األصبع أو أعواد القطن إلزالة

جمال
ور�شاقة

شمع األذن.
• إزالة أي إفرازات تخرج من
األذن عن طريق مسح األذن بمنشفة
قطنية.
• وضع قطعة قماش دافئة (ككمّاد)
على األذن المصابة.
• استخدام القطرات األذنيّة التي
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تساعد هذه الوصفات المنزليّة على التخلّص من سواد تحت العينين،
وفيما يأتي ذكر بعضها:
• وصفة الكركم وزيت اللوز :و تعمل هذه الوصفة على تفتيح
المناطق ال ّداكنة تحت العين.
المكونات:
ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
ملعقة صغيرة من زيت اللّوز.
طريقة تحضير الوصفة:
يُخلط الكركم مع زيت الّلوز جيّداً للحصول على خليط.
بلطف م ّدة دقيقة.
يُوضع الخليط تحت العينين مع التّدليك
ٍ
يُترك م ّدة  20دقيقة ،ث َّم تغسل المنطقة بالماء.
ات أسبوعيّاً.
تُكرّ ر هذه الوصفة  3مرّ ٍ
وصفة ّ
الزبادي والبقدونس:
تساهم هذه الوصفة في تفتيح السّ واد تحت العين ،وإزالة التجاعيد،
الحتواء البقدونس على فيتامين ج ،وحمض الفوليك ،والفيتامينات،
باإلضافة إلى المعادن.
المكوّنات:
حفنة من أوراق البقدونس.
ملعقة كبيرة من ّ
الزبادي.
طريقة تحضير الوصفة:
تُطحن أوراق البقدونس وتهرس مع ّ
الزبادي للحصول على خليط.
يُوضع الخليط تحت العينين ويترك م ّدة  10دقائق ،ث َّم تغسل المنطقة
بالماء البارد.
ات أسبوعيّاً.
تُكرّ ر هذه الوصفة  3مرّ ٍ
وصفة ّ
الزعفران والحليب:
تساعد هذه الوصفة على عالج الهاالت السّ وداء كما أنّها تُعزز
من صحّ ة البشرة مع تقدم العمر ،وذلك الحتوائها على مضادات

تدابير
منزلية

تخفف األلم والتي ال تحتاج لوصفة
طبية.
• أخذ مسكنات األلم الفمويّة
التي ال تحتاج لوصفة طبيّة مثل
اآليبوبروفين ،أو الباراسيتامول.
• عدم استخدام األدوية المزيلة
لالحتقان ()Decongestants

األكسدة الفعّالة.
المكوّنات:
من  2-1من خيوط ّ
الزعفران.
ربع كوب من الحليب.
طريقة تحضير الوصفة:
تُنقع خيوط ّ
الزعفران مع الحليب ع ّدة دقائق.
يُوضع الخليط على الهاالت السّ وداء بواسطة قطنةٍ ،ويترك م ّدة
 12-10دقيقة ،ث َّم تغسل المنطقة بالماء البارد.
تُكرّ ر هذه الوصفة يوميّاً.
وصفة الفازلين وعصير الّليمون:
تساعد هذه الوصفة على التخلص من الهاالت السّ وداء ،والجفاف
المسبّب لظهورها.
المكوّنات:
كميّة قليلة من الفازلين.
قطرات من عصير الليمون.
بضع
ٍ
طريقة تحضير الوصفة:
تُخلط المكوّنات جيّداً للحصول على خليط.
يُوضع الخليط على الهاالت تحت العين ،ويترك م ّدة ساعةٍ ،ث َّم يُزال
الخاص بالوجه ويغسل بالماء البارد.
حي النّاعم
ّ
بالورق ّ
الص ّ
تُكرّ ر هذه الوصفة مرّ ًة واحد ًة يوميّاً.
وصفة زيت ّ
الزيتون والكركم:
تحمي هذه الوصفة منطقة تحت العين وتبقيها بصحّ ة جيّدة.
وطريقة تحضيرها كاآلتي:
يُخلط زيت ّ
الزيتون مع الكركم جيّداً للحصول على خليط.
بلطف ،ويترك
تُدلّك منطقة تحت العين بالخليط م ّدة دقيق ٍة أو دقيقتين
ٍ
طوال اللّيل ث َّم يغسل في اليوم التّالي.
تُكرّ ر هذه الوصفة يوميّاً قبل النّوم.

جتفيف الب�صل با�ستعمال الفرن

يُجفف البصل باستعمال الفرن بإتباع الخطوات
اآلتية:
• تقشير البصل ذي الحجم المتوسط أو الكبير ،ث ّم
تقطيعه إلى ع ّدة شرائح بسمك  5ملليمترات.
• تقطيع شرائح البصل إلى ع ّدة حلقات ،لضمان
تجفيف الجهة الوسطى من البصل.
• وضع البصل في مصفاة أو على سلة شبكية
خاصة للسلق.
• غمر السلة بمقدار من الماء المغلي م ّدة نصف
دقيقة.
• تصفية البصل ،ث ّم تجفيفه جيداً باستعمال المناشف
الورقية.
• توزيع قطع البصل على صينية الفرن.
• ضبط الفرن على حرارة  65درجة مئوية.

• وضع صينية البصل داخل الفرن لم ّدة 10-6
ساعات ،مع الحفاظ على ثبات درجة حرارة الفرن
أثناء ذلك ،والحرص على تقليب الصينية من جهة
إلى أخرى ومراقبة عملية تجفيف البصل لتجنّب
احتراقه ،ويُفضل ترك باب الفرن مفتوحاً بمقدار
 10سنتيمتر أثناء عملية التجفيف؛ لئال ترتفع درجة
حرارة الفرن ،وقد يحتاج األمر إلى وضع مروحة
على مقربة من فتحة باب الفرن لتحريك الهواء
الداخلي وتسهيل عملية دورانه بفعالية
• التحقق من درجة تجفيف البصل من خالل اختبار
قطعة منه والتي يجب أن تتفتت عند الضغط عليها
باليد.
• إخراج البصل من الفرن ،ث ّم وضعه جانباً كي
يبرد.

• تخزين البصل في أوعية زجاجية مغلقة ،ووضعه
في مكان جاف ومعتم.
• وضع البصل المجفف بمقدار من الماء الفاتر م ّدة
نصف ساعة ث ّم استخدامه.
• استخدام البصل في غضون عام من تاريخ تجفيفه
وحفظه في وعاء محكم اإلغالق.

مالحظة:
• يجب مراقبة البصل المجفف خالل األيام األولى
من تخزينه ،للتحقق من أنّه غير رطب لئال يتضرر
ُ
يجب
البصل ويتلف ،وفي حال مالحظة الرطوبة
إخراج البصل من الوعاء و تجفيفه جيداً بالخارج،
ث ّم تجفيف الوعاء قبل معاودة تخزينه مرة أخرى.

الهيستامين
مضادات
أو
( ،)Antihistaminesوذلك لعدم

وجود دليل يُثبت ّ
أن هذه األدوية
تخفف من مشكلة عدوى األذن.

أمــــــــــــــومة و طفــولة

ُط ُرق للحفاظ على ب�شرة الطفل

هناك ُطرُ ق يجب تطبيقها للمُحافظة على بشرة الطفل ناعمة ،وم ِّ
ُتوهجة ،وهي:
• تدليك بشرة الطفل بالزيت :وذلك بتسخين القليل من الزيت ،مثل زيت الزيتون ،أو
زيت جوز الهند ،أو زيت اللوز ،وتدليك بشرة الطفل برفق باستخدام الزيت؛ لترطيب
بشرته ،ومُحاربة جفافها.
• َ
ضبْط حرارة ماء االستحمام :وذلك بالمُحافظة على درجة الحرارة المُثلى للماء؛
ُ
بحيث تكون مُعتدلة؛ أي ليست باردة ،أو ساخنة؛ إذ تسبِّب درجات الحرارة العالية للماء
التلف لجلد الطفل ،باإلضافة إلى جفافه.
• استخدام مُنتجات العناية الطبيعيّة لبشرة الطفل :مثل خشب الصندل ،والكركم ،وعجينة
وخال من األوساخ.
الزعفران؛ للحصول على جلد مُشرق،
ٍ
• تج ُّنب استخدام الصابون التجاريّ  :تُ َع ُّد هذه الموا ّد قاسية ،وقد تُؤ ّدي إلى جفاف جلد
ُنصح باستبدالها بمُكوِّنات طبيعيّة ،مثل دقيق الحمُّص الذي يُحافظ على نسيج
الطفل ،وي َ
الجلد.
• تقديم الفواكه للطفل :تُ َع ُّد الفواكه مليئة بالفيتامينات ،واأللياف التي تُساعد على تنظيف
بشرة الطفل من الداخل.
• استخدام م ِّ
ُنصح
ُرطب مُناسب لبشرة الطفل :وذلك للمُحافظة على رطوبة الجلد ،وي َ
بترطيب بشرة الطفل مرَّ ة ّ
كل أربع ساعات يوميّاً.
• تعريض الطفل ألشعَّة الشمس :يحتاج جسم الطفل إلى أشعَّة الشمس؛ للحصول على
فيتامين (د) الذي ي ِّ
ُنصح بتعريض الطفل
ُغذي البشرة ،ويحميها من المرض؛ لذلك ي َ
للشمس صباحاً.
صنع م ِّ
لصنع عجينة
ُقشر
طبيعي لبشرة الطفل :مثل :خليط الحُ مُّص ،وماء الوردُ ،
• ُ
ّ
ُ
ُ
ً
لطيفة منهما ،ووضعها على بشرة الطفل مرَّ ة أسبوعيّا؛ لتقشير البشرة ِبلطف.

احلامل واجلنني
التخفيف من غثيان احلمل

هناك مجموعة من التوصيات التي تساهم في التخفيف من غثيان الصباح ،والتي نذكر
منها ما يأتي:
• تناول وجبات طعام بأحجام صغيرة ،و بشكل متكررً ،
بدال من تناول  3وجبات رئيسية.
• تجنب تفويت وجبات الطعام والبقاء لفترات طويلة بدون طعام.
• تناول بسكويت مالح بعد االستيقاظ من النوم وقبل النهوض من السرير.
• شرب الماء قبل وجبة الطعام وبعدها ،وتجنب شربه مع وجبات الطعام.
• شرب ما ال يقل عن  8أكواب من الماء يومياً.
• تجنب األطعمة الحارة أو الدهنية.
• اإلكثار من األطعمة الغنية بالبروتين؛ كالجبن أو المكسرات .شرب شاي الزنجبيل أو
شاي النعناع بما يساعد على تهدئة اضطراب المعدة.
• ممارسة تمارين التنفس العميق أو االسترخاء.
• االلتزام بأخذ األدوية المضادة للغثيان في حال أوصى بها الطبيب ،أو أي أدوية أو
مكمالت أخرى نصح الطبيب بأخذها.
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رافقته في جولة داخل الق�سم التاريخي للمدينة

رئي�س االتحاد الأوروبي لكرة القدم ي�صرح

«�أحداث نهائي يورو  2020يجب �أال تتكرر»
قال ألكسندر سيفرين ،رئيس
االتحاد األوروبي لكرة القدم
أمس ،إن حالة الفوضى وأحداث
العنف التي شهدتها مباراة نهائي
كأس األمم األوروبية (يورو
 )2020التي أقيمت العام
الماضي على ملعب ويمبلي ،ال
يجب أن تتكرر.
وكشفت مراجعة مستقلة في
جويلية الماضي لألحداث التي
شهدتها المباراة عن أكثر من
« 20حادثا كان وشيكا» كاد
أن يسفر عن إصابات خطيرة أو
حاالت وفاة.
وال يزال ملعب ويمبلي
يحظى بدعم سيفرين واليويفا،
وسيحتضن للمرة األولى لقاء
«فيناليسيما» (النهائي الكبير)
بين المنتخب اإليطالي بطل
أوروبا والمنتخب األرجنتيني
بطل كوبا أمريكا في جوان
المقبل ،كما سيحتضن نهائي
بطولة أمم أوروبا للسيدات في
وقت الحق من العام الجاري.
كذلك يعد ملف طلب االستضافة
المشتركة ليورو  2028المقدم
من المملكة المتحدة وأيرلندا،
مرشحا بقوة للحصول على حق

االستضافة ،رغم أنه يتضمن
إقامة النهائي على ملعب ويمبلي،
حسب ما ذكرته وكالة األنباء
البريطانية «بي إيه ميديا» ،لكن
سيفرين قال إن الدروس التي
شهدها الصيف الماضي يجب
تعلمها.
وقال سيفرين في كلمته خالل

اجتماع الجمعية العمومية لليويفا
في العاصمة النمساوية فيينا أمس
»:مشاهد العنف في ستاد ويمبلي
خالل نهائي اليورو في العام
الماضي ،كانت غير مقبولة».
وأضاف« :عندما تذهب عائلة
لمتابعة مباراة في البطولة
األوروبية أو أي مسابقة ،فهذا

يكون وقتا للمرح واالستمتاع
ومشاهدة كرة القدم» ،وتابع:
«يجب أن يشعر الناس باألمان
في ستادات كرة القدم وحولها .ال
يفترض أن يشعروا بأي خطر.
وبمساعدة السلطات ،هذا ال يمكن
أن يحدث مجددا على اإلطالق».

في افتتاح م�ؤتمر «االبتكار الريا�ضي» ،هوبفن ت�ؤكد:

«ن�ستهدف تحويل البوند�سليغا لأكثر الدوريات رقمنة في العالم»

قالت دوناتا هوبفن ،التي شغلت مؤخرا منصب رئيس رابطة
الدوري األلماني لكرة القدم ،أمس إنها ترغب في تحويل الدوري
األلماني «البونديسليغا» «أكثر الدوريات رقمنة في العالم».

وأضافت هوبفن في افتتاح مؤتمر «االبتكار الرياضي» الذي
تنظمه الرابطة في دوسلدورف ،إن كرة القدم «ستواصل المرور
بمستويات عالية في االبتكار» ،وتابعت «المالعب ستصبح بشكل
متزايد ساحة لثقافة الخدمات الرقمية ،دون التخلي عن هويتها»،
وأردفت« :سيمكن لكل مشجع في المستقبل أن يمر بتجربة زيارة
الستاد وفقا الختياراته وتفضيالته الخاصة».
وأكملت« :ببساطة ،من يحبون متابعة المباراة طوال  90دقيقة مع
تناول الجعة والنقانق ،سيتمكنون من فعل ذلك في المستقبل ،ولكن
من واجبنا أيضا االهتمام بمن يرغبون في الخدمات الرقمية».
وقالت رئيسة الرابطة التي تدير مسابقتي دوري الدرجتين األولى
والثانية« :نرغب في أن نصبح أكثر الدوريات رقمنة في العالم»،
وأضافت هوبفن أن الذكاء االصطناعي سيكون عامال متناميا في
اإلعالم ،خاصة بالنسبة للمشجعين صغار السن» ،وأوضحت:
«في يوم ما ،سيتمكن كل شخص من مشاهدة البث بالشكل الذي
يرغب فيه».
وختمت« :العوالم ستندمج أكثر وأكثر ،والمشجعين الصغار على
وجه الخصوص سيرغبون في االستمتاع بالفعاليات الرياضية في
العالم االفتراضي مستقبال .علينا أن نستعد لذلك».

عبر عن قلقه من عدم م�شاركة العبيه مع انديتهم

رونار يرف�ض فكرة تجني�س ال�سعودية لالعبين قبل المونديال
نفى الفرنسي هيرفي رونار ،المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم ،أنباء
غير رسمية تناولتها وسائل إعالم غير سعودية ،حول أن االتحاد السعودي
يسعى لتجنيس عدد من الالعبين األجانب قبل انطالق كأس العالم  2022في
قطر ،وإجراء أي مناقشات معه من جانب االتحاد في هذا الشأن بخصوص
عدد من األسماء.
وقال رونار في مداخلة مع برنامج «في المرمى» الذي عرض على قناة
«العربية» السعودية الليلة الماضية ردا على سؤال حول تجنيس الالعبين
األجانب للمشاركة مع المنتخب في المونديال ،إنه يرفض فكرة تجنيس الالعبين
األجانب للمشاركة مع المنتخب الوطني ،وأضاف« :لم أسمع عن تجنيس
العبين لمصلحة المنتخب السعودي ،وال أعتقد أنها فكرة جيدة ألن هناك عددا
كبيرا من الالعبين المميزين في البالد».
وفيما يتعلق برحلة الوصول إلى المونديال ،قال المدرب الفرنسي في
تصريحات نشرتها صحيفة «عاجل» السعودية أمس« :شعرت بأن السعودية
قريبة من كأس العالم عقب مباراة أستراليا التي أقيمت على أرض األخيرة
ألننا لعبنا بشكل جيد رغم الظروف الجوية التي صاحبت المباراة» ،وأضاف:
«لكن علينا معرفة أن األصعب ينتظرنا في المونديال ،فنحن سنواجه منتخبات
األرجنتين وبولندا والمكسيك ،وعلينا أن نكون على أتم استعداد ،ونتحلى بالثقة
ألن جودة الالعب السعودي عالية للغاية».
واعترف رينارد بأن عدم مشاركة الالعبين السعوديين بشكل أساسي مع أنديتهم
تسبب له في مشكلة« :هي مشكلة بالنسبة لي ،وعلي أن اختار أفضل الالعبين،
ودعني أضرب مثاال هنا بفراس البريكان الذي لم يكن يلعب مع النصر وانتقل
إلى الفتح وأصبح عنصرا مهما بفريقه وبعد ذلك أساسيا مع المنتخب».

رياضي
�أميرة �سعودية تخطف الأ�ضواء وت�صطحب
مي�سي في جولة بجدة
اصطحبت األميرة
السعودية ،هيفاء بنت
محمد آل سعود ،أول
أمس في جولة نجم
كرة القدم العالمي،
األرجنتيني ليونيل ميسي
وعددا من أصدقائه.
وتجولت األميرة هيفاء
التي تشغل منصب
مساعد وزير السياحة،
برفقة النجم األرجنتيني
الذي أصبح سفيرا
للسياحة السعودية ،داخل
القسم التاريخي من مدينة
جدة العريقة المطلة على
البحر األحمر.
ونشرت األميرة صورا
من الجولة في حسابها الرسمي بـ»تويتر» ،وكتبت معلقة« :استضفت ميسي وأصدقاءه في جولة
في جدة التاريخية ،تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا ،جدة وناسها
تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة».
كما خطفت األميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود ،األنظار خالل استضافتها ليونيل ميسي
وأصدقائه واصطحابهم في جولة في مدينة جدة ،وظهرت برفقته جيرمان الفرنسي ،الذي أصبح
سفيرا للسياحة السعودية ،في جولة داخل القسم التاريخي من مدينة جدة العريقة المطلة على
البحر األحمر.

بعد «مطاردته» في مدريد و�س�ؤاله عن م�صير العبه ،الخليفي:

«مبابي جدد عقده مع باري�س �سان
جيرمان»

أضفى القطري ناصر الخليفي،
رئيس نادي باريس سان
جيرمان ،مزيدا من اإلثارة
على مستقبل مهاجم الفريق،
الفرنسي كيليان مبابي.
وينتهي تعاقد مبابي مع سان
جيرمان ،بنهاية الموسم
الجاري ،دون التوصل التفاق
بشأن التجديد حتى اآلن ،مع
وجود أنباء قوية تفيد باتفاق
الالعب مع لاير مدريد على
االنتقال له مجا ًنا عقب نهاية
عقده.
وبحسب صحيفة «آس»
اإلسبانية ،فإن الخليفي استغل
اجتماعات رابطة األندية
األوروبية في مدريد ،للتأكيد
على أن مبابي جدد تعاقده
بالفعل مع باريس سان
جيرمان.
وأضافت الصحيفة ،أن تصريحات الخليفي في مدريد جاءت تزامنا مع تواجد مبابي نفسه في ذات
المدينة مع أشرف حكيمي وسيرجيو راموس ،خالل الساعات الماضية ،وختمت بأن ملف مبابي،
سيظل مفتوحا حتى  30جوان المقبل ،موعد انتهاء عقده مع باريس ،ووقتها سيخرج الالعب
ليعلن موقفه من البقاء في سان جيرمان أو الرحيل لللاير.
وفي نفس السياق ،فاجأ أحد الصحفيين ،رئيس نادي باريس سان جيرمان ،القطري ناصر
الخليفي ،في أحد شوارع مدريد ،بسؤاله عن مصير نجم الفريق الباريسي ،كيليان مبابي وفرص
انتقاله إلى لاير مدريد هذا الصيف.
وخالل تواجد الخليفي في اليومين األخيرين في مدريد للمشاركة في اجتماع اتحاد األندية
األوروبية ،طاردت كاميرات الصحفيين رجل األعمال القطري وراقبت تحركاته في العاصمة
اإلسبانية.
ونشر البرنامج اإلسباني الشهير «الشيرنغيتو» على حسابه في موقع «تويتر» ،فيديو ألحد
صحفييه وهو يسأل الخليفي في أحد شوارع مدريد عما إذا كان مبابي سيلعب للاير مدريد في
الموسم المقبل.
وقال المراسل للخليفي« :مساء الخير ،هل مبابي سينضم إلى لاير مدريد في الموسم القادم؟»،
ليضحك الخليفي ويرفض الحديث ،ثم كرر المراسل سؤاله مرة أخرى للخليفي ،ليرد القطري:
«يا له من سؤال!» ،ثم تهرب رئيس باريس سان جيرمان عن اإلجابة بعد سؤال آخر عن مبابي
وسبب تواجده في مدريد ،حيث قال« :ال أجيد اللغة اإلسبانية».

تعر�ض لإ�صابة خالل مواجهة فريقه ل�سيلتا فيغو

بر�شلونة يعلن خروج �أراوخو من
الم�ست�شفى

وعن عودة عبدهللا المعيوف ،حارس المرمى الذي اعتزل دوليا ،قال رونار:
«قابلت المعيوف وتحدثت معه قبل مباراة أستراليا ،وقررت وضع الثقة في
الحراس الذين كانوا معي طوال العامين الماضيين ،المعيوف حارس متميز
لكنني أنا من يختار الالعبين ،وباب المنتخب السعودي مفتوح لجميع الالعبين».

أعلن نادي برشلونة ،أمس ،مغادرة مدافعه األوروغوياني رونالد أراوخو ،للمستشفى بعد إصابته
أمام سيلتا فيغو.
وتعرض أراوخو إلصابة قوية خالل المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة ثالثة أهداف مقابل
هدف ،أمس الثالثاء ،على ملعب كامب نو ،ضمن مباريات الجولة  36من الدوري اإلسباني.
وقال برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه على «تويتر»« :الفحوصات الخاصة بالعب الفريق
األول رونالد أراوخو كانت مرضية ،وخرج من المستشفى ،وبعد تطور حالته سيتحدد موعد
جاهزيته للعودة».
وتوقفت المباراة بعد صدام بين أراوخو وغافي لتدخل عربة اإلسعاف إلى أرضية ملعب المباراة.
ونشر برشلونة تغريدة عقب المباراة ،أكد فيها أن الالعب أصيب بارتجاج في المخ ،وتم نقله إلى
مستشفى مدينة برشلونة.

رياضي
الالعبون الجزائريون يعانون في البطولة التون�سية

الجزيري يوجه انتقادات الذعة لبن عيادة
يواجه الالعبون الجزائريون الناشطون في البطولة التونسية انتقادات عديدة
من أطراف محلية أبدت رغبتها في استبعادهم في وقت سابق ،وتعرض حسين
بن عيادة العب النجم الساحلي لموجة انتقادات ،بسبب أدائه مع ناديه النجم
الساحلي.
وهاجم النجم السابق للمنتخب التونسي زياد الجزيري الالعب الجزائري خالل
برنامج « 9سبورت» على قناة التاسعة التونسية ،واتهمه بأنه تخاذل مع
ً
قائال« :بن عيادة ذبح النجم الساحلي بالهفوة الفادحة التي تسببت في
الفريق
ً
هدف للمنستيري ،هذا الالعب كان أداؤه ضعيفا ولم يساعد الفريق ،تحدثت
سابقاً عن هذا الالعب وأكدت أنه ليس في حجم الفريق ،بن عيادة يحصل على
أجر شهري قيمته  77ألف دينار (نحو  25ألف دوالر أميركي) ،وهذه قيمة
مرتفعة جداً مقارنة بمركزه ،ظهير أيمن».
وأضاف« :عقد بن عيادة مع النجم الساحلي يسمح له بمغادرة النادي إذا احتل
الفريق المركز الثالث هذا الموسم ،أما إذا أنهى في المركز الثاني المؤهل
لدوري أبطال أفريقيا ،فإن النادي لن يسمح له بالرحيل ،لن أدخل في النوايا
لكن ما يحدث في الفريق هو أمر مؤلم حقاً».
واختتم حديثه بالقول« :لن أؤكد أن بن عيادة ارتكب الخطأ عن قصد ،لكن
المنطق يقول إن احتالل المركز الثاني في الدوري ال يخدم مصلحته ،ليست
لدي أي مشاكل مع الالعبين الجزائريين ،لكن أحمّل المسؤولية لمن ّ
وقع له
عقداً بهذا الشكل».
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�أ�سماء ثقيلة مهددة بالغياب عن مباراتي �أوغندا وتنزانيا

المنتخب الوطني �سيتدعم بعنا�صر
جديدة انطالقا من الترب�ص المقبل

التحق �أم�س بالترب�ص المغلق في الطائف ال�سعودية

عمرو�ش يبا�شر عمله كمدرب لمنتخب اليمن
باشر الجزائري عادل عمروش ،مهمته الجديدة كمدير فني للمنتخب اليمني
األول لكرة القدم ،حيث التحق صباح أمس ،ومعه القطري سلطان المسيفري
عضو الجهاز الفني ،بالمعسكر المقام حاليا في مدينة الطائف السعودية.
وأكدت مواقع إعالمية أمس أن عمروش التقى صباحا بقيادة بعثة المنتخب في
المعسكر التي يرأسها عضو مجلس إدارة االتحاد عبد الفتاح لطف ،للتعارف.
وقال بيان إعالمي وزعته قيادة البعثة إن عمروش اجتمع الحقا بمساعده
اليمني أمين السنيني لمناقشة سير عملية اإلعداد للمنتخب ووضع الخطوط
العريضة لبرنامج اإلعداد خالل المدة المتبقية قبل انطالق تصفيات آسيا
المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا في الصين .2023
وبحسب البعثة فإنه من المقرر أن يصل باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون
للمدرب عمروش خالل اليومين القادمين وهم مساعد جزائري ومعد بدني
فرنسي.
ويخوض منتخب اليمن في شهر جوان المقبل استحقاق الملحق المؤهل
إلى نهائيات أمم آسيا  ،2023ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم
«فلسطين ،الفلبين ،منغوليا (المستضيف)».

وفاق �سطيف ي�سحق �سريع غليزان ب�سباعية،
ونوفيت�ش ي�صرح

«علينا الفوز �أمام الأهلي ب�أي نتيجة
وتقديم مباراة كبيرة»

تترقب الجماهير الكروية في الجزائر
بشغف كبير قائمة المنتخب الوطني
التي سيعلن عليها الناخب الوطني جمال
بلماضي ،في األيام القليلة المقبلة تحسباً
لمباراتي أوغندا وتنزانيا المبرمجتان في
األسبوع األول من شهر جوان المقبل،
ضمن أول جولتين من تصفيات كأس أمم
أفريقيا .2023
وينتظر المتابعون التغييرات الجذرية التي
وعد بها المدرب جمال بلماضي ،بإحداثها
بعد خيبة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
وكذلك اإلخفاق في الوصول إلى كأس العالم
 ،2022إذ يتطلب الوضع الحالي ضخ دماء
جديدة تحسباً لالستحقاقات القادمة.
ووفقا لصحيفة «أونز مونديال» الفرنسية
فإن هناك بعض األسماء من الممكن أن

تكون جديد المنتخب الجزائر في المعسكر
المقبل ،يتقدمهم حارس فريق أنجيه
الفرنسي ،أنطوني ماندريا ،المرشح لخالفة
رايس وهاب مبولحي ،الذي تقدم في السن.
ووضعت كذلك الصحيفة أسماء أخرى
ضمن القائمة ،على غرار ظهير أيمن فريق
كليرمون فوت ،حكيم زدادكة ،والعب وسط
ملعب لوهافر والمنتقل حديثاً لفريقه أنجيه،
حيماد عبد اللي ،إضافة إلى العب فريق
بوردو والمعار من فريق ميالن ،ياسين
عدلي.
ويوجد العبون آخرون من المحتمل أن
ً
مستقبال ،مثل
يعتمد عليهم ،جمال بلماضي،
جناح فريق نيس ،بالل براهيمي ،وكذلك
ثنائي كورتري البلجيكي ،عبد القهار قادري
وبالل مسعودي ،وهذا الثنائي يعتبر من

خريجي البطولة الوطنية.
ومن المتوقع أن يغيب عن التربص المغلق
الذي سيجره الخضر بين  31ماي و14
جوان المقبلين عدد من العناصر ،يتقدمها
جمال بلعمري بالنظر لمعاناته من نقص
المنافسة عقب فسخ عقده مع نادي قطر،
وإسالم سليماني وبغداد بونجاح ،اللذان
يعانيان من نفس الوضعية ،حيث أن
سليماني ،يعيش خالفات كبيرة مع مدربه في
نادي سبوتينغ ليشبونة أدت إلى إبعاده عن
مباريات الفريق منذ فترة ،أمام بونجاح فقد
ساءت العالقة بينه وبين مدربه اإلسباني،
ما أثر على مكانته في نادي السد القطري،
وأدى لغيابه عن المباريات األخيرة لفريقه
في رابطة أبطال آسيا.
الوكاالت

لم يقتنع بعر�ض الأوروغواي والإكوادور للعب �ضد الخ�ضر

بلما�ضي ي�ضع �شروطه لمواجهة المنتخبات المونديالية وديا

شدد مدرب وفاق سطيف ،داركو نوفيتش ،على ضرورة عدم االستسالم في
لقاء العودة أمام األهلي ،والعمل على تقديم مباراة كبيرة ،بعد الفوز الساحق
الذي حققه فريقه أمام سريع غليزان أول أمس واستعادته لمستواه المعهود.
وقال نوفيتش في تصريحات إلحدى القنوات الخاصة أمس« :كنا مستعدين
لمواجهة األهلي لكن األخطاء الفردية على مستوى جميع الخطوط أثرت
علينا ،العبونا عانوا من ضغط كبير ،في مواجهة فريق كبير ألننا طبقنا خالل
المباراة ما حضرنا له ،ال يجب االستسالم ،وعلينا الفوز هنا بأي نتيجة ،وتقديم
مباراة كبيرة للنهوض سريعا».
وكانت تشكيلة الوفاق قد سحقت ضيفها سريع غليزان لتوجه إنذارا صريحا
لألهلي المصري قبل مواجهة السبت رغم صعوبة المهمة ،وتمكن النسر
األسود من الفوز بسبعة أهداف كاملة دون رد ،في اللقاء المتأخر من الجولة
 29للرابطة المحترفة الذي جرى بملعب  08ماي بسطيف.
وانتهى الشوط األول بثالثية نظيفة سجلها أكرم جحنيط من ركلة جزاء ،عبد
الحق دباري ومنصف بقرار في الدقائق  27و 33و ،36قبل أن يضيف
الوفاق رباعية في المرحلة الثانية وقعها رياض بن عياد في مناسبتين في
الدقيقتين  71و ،81كما سجل زوبير مطراني وعبد الرحيم دغموم في
الدقيقتين  61و.72
ق.ر

كشفت تقارير إعالمية أمس ان الناخب الوطني جمال بلماضي
تراجع عن فكرة عدم مواجهة المنتخبات العالمية المتأهلة لكأس
العالم  2022بقطر ،لكنه وضع شروطه لقبول برمجة مباراة
ودية للخضر.
وكانت مصادر صحفية قد أكدت في وقت سابق أن بلماضي
أبلغ االتحادية الجزائرية لكرة القدم برفضه خوض أي مباراة
ودية مع أي من المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم
 2022خالل فترة التوقف الدولي المقبلة ،من أجل التركيز
على التحدي الذي ينتظره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم
أفريقيا  2023في كوت ديفوار.
وكشفت مصادر مطلعة أن مدرب الخضر تراجع عن قراره،
وأبلغ شرف الدين عمارة ،رئيس الفاف بموافقته على مواجهة
المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم  2022بشرطين،

أولهما أن يكون المنتخب الذي يالقيه منتخبنا الوطني من
المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم  2022من
المنتخبات الكبرى.
أما الشرط الثاني ،فهو أن يكون تاريخ اللقاء هو  14جوان
المقبل ،بعد االنتهاء من مواجهة منتخبي أوغندا وتنزانيا في
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023ن حتى يكون هو وعناصره
في أـحسن الظروف ،وليتفادى اإلصابات التي قد يتعرض لها
العبوه قبل بداية تصفيات الكان.
وأضافت ذات المصادر ان الناخب الوطني لم يقتنع بمواجهة
منتخبي أوروغواي واإلكوادور ،بعدما قدم المنتخبان مقترحا
للعب أمام محاربي الصحراء في وقت سابق تحضيرا لنهائيات
كأس العالم.
ق.ر

ثالثة �أندية يونانية تريد ا�ستقدامه رفقة بلعمري

باليلي مر�شح للبقاء في �أوروبا المو�سم المقبل

كشفت تقارير صحفية فرنسية ،أمس أن
الدولي الجزائري يوسف باليلي ،نجم نادي
بريست الفرنسي ،مرشح فوق العادة للبقاء
في أوروبا خالل الفترة المقبلة ،سيما بعد
استعادته لمستواه في المباريات االخيرو
التي لعبها مع ناديه في البطولة الفرنسية
المحترفة.
وذكر موقع»  10سبورت» الفرنسي ،أن
نجم المنتخب الوطني مطلوب بقوة في أندية

أولمبياكوس ،وآيك أثينا ،وآريس سالونيكا،
التي ستفعل ما في وسعها للتعاقد معه خالل
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأشار ذات المصدر إلى أن حظوظ ابن
مدينة الباهية في البقاء في نادي بريست
أصبحت ضئيلة جدا ،رغم تألقه في الفترة
األخيرة في الدوري الفرنسي ،مما حمس
األندية لمحاولة االستفادة من خدماته ،لكنه
لم يذكر ان مسؤولي النادي وعلى رأسهم

المدرب ميشال دير زكاريان لم يستبعد تفعيل
بند الحفاظ على خدمات باليلي في الصيف
المقبل ،بعد تالقه في المباريات األخيرة مع
النادي وسيما في صناعة األهداف.
كما أكد الموقع الفرنسي أن األندية اليونانية
الثالثة تريد تدعيم صفوفها بصفقة جزائرية
ثانية ،ويتعلق األمر بمدافع نادي قطر السابق
جمال بن العمري ،الذي يبحث عن تجربة
جديدة منذ فسخ تعاقده مع النادي القطري.

متفرقات
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يف ظل التحديات الكبرية التي تواجهها هذه ال�صناعة يف العامل العربي

عرقاب يدعو لتعزيز التعاون
العربي يف جمال �صناعة احلديد وال�صلب
رن

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد
عرقاب ،أمس ،األمين العام لالتحاد
العربي للحديد والصلب ،الجزائري
كمال جودي ،و الذي تطرق معه
لسبل تعزيز التعاون بين الشركات
الجزائرية واالتحاد ،حسبما أفاد به
بيان للوزارة.
و تم خالل هذا اللقاء الذي جرى
بمقر الوزارة بحضور الرئيس المدير
العام لمجمع مناجم الجزائر "منال",
استعراض أهم نشاطات االتحاد ,كما
تم التطرق الى وضعية وافاق صناعة
الحديد والصلب على الصعيد العربي
والدولي ,حسب نفس المصدر.
و في هذا اإلطار ,دعا عرقاب إلى
ضرورة تعزيز التعاون العربي
في مجال صناعة الحديد والصلب,
والسعي إلى توحيد الجهود لمزيد من التطور والتنمية
في هذا المجال ,في ظل التحديات الكبيرة التي

تواجهها هذه الصناعة في العالم العربي .كما اقترح
الوزير أن يكون تمثيل الجزائر في مجلس إدارة
االتحاد من طرف مجمع مناجم الجزائر "منال».

و ثمن
عرقاب جهود االتحاد لتكامل صناعات
الحديد والصلب العربية ,مؤكدا أن
الجزائر بصدد تطوير مشاريع صناعية
كبرى تهدف الى تثمين الموارد المنجمية
المحلية الهامة والهيكلية ,على غرار
مشروع تثمين منجم الحديد بغار
جبيالت ,لضمان تموين وتطوير صناعة
الحديد والصلب بالجزائر .و ألح أيضا
على ضرورة تبادل الخبرات وتطوير
الموارد البشرية لتلبية االحتياجات الملحة
خاصة في مجال التكوين.
يذكر أن االتحاد العربي للحديد والصلب
منظمة عربية غير حكومية ,من ضمن
مجموعة من االتحادات العربية النوعية
المتخصصة والمنبثقة عن مجلس الوحدة
االقتصادية العربية ,التابع لجامعة الدول
العربية .ويتخذ االتحاد من الجزائر العاصمة مقرا
دائما ألمانته العامة.

�سيدي بلعبا�س:

جثمان املجاهد مرادي مبارك يوارى الرثى
ووري الثرى أمس بمقبرة سيدي بلعباس جثمان
المجاهد مرادي مبارك المدعو سي زيان الذي وافته
المنية أمس الثالثاء عن عمر ناهز  85سنة إثر وعكة
صحية.وقد حضر مراسم تشييع جنازة الفقيد السلطات
المحلية المدنية والعسكرية واألسرة الثورية وجمع من
المواطنين.
وقد ولد المجاهد مرادي مبارك سنة  1937ببلدية

أفلو والية األغواط وكان قائدا للناحية األولى للمنطقة
الخامسة للوالية الخامسة التاريخية برتبة مالزم ثاني
إلى غاية  1960فضال عن كونه ممرضا بالمنطقة
الخامسة ،وفقا لما أبرزه لوأج مدير المتحف الوالئي
للمجاهد لسيدي بلعباس عباس قويدر.
وقد شارك سي زيان في عدة معارك وعمليات
عسكرية منها معركة وادي الشولي ودار الشيخ وجبل

الكسكاس وجبل القادوس بالمنطقة الخامسة حيث
أصيب بجروح وتم إلقاء القبض عليه من طرف
المستعمر الفرنسي وزج به في السجن في  26أكتوبر
 .1961وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم تسجيل
خالل شهر رمضان الماضي أكثر من  11ساعة من
الشهادات التاريخية للمجاهد الراحل وذلك قصد كتابة
مذكراته.

وفد من بنك التنمية الأملاين يف زيارة
للوزارة املنتدبة املكلفة بامل�ؤ�س�سات امل�صغرة
شرع ،وفد من بنك التنمية األلماني "كي اف دبليو" بزيارة عمل للوزارة
المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالمؤسسات المصغرة ,حسبما أفاد به
بيان للوزارة المنتدبة.
وخالل هذه الزيارة ,تم عقد لقاء عمل حضره مستشار التعاون الدولي لدى
الوزير المنتدب ,زكرياء مغني ,والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية لدعم
وتنمية المقاوالتية "أناد" ,محمد الشريف بوزيان ,وكذا إطارات الوزارة
و>>أناد>> والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر <>أونجام’’.
وفي هذا اإلطار -يضيف البيان -تم استعراض مهام الوزارة في مجال
استحداث المؤسسات المصغرة والنشاطات االقتصادية المصغرة ,وكذا
الوكاالت تحت الوصاية ومهامها ودورها في تنمية المقاوالتية ،كما تم
استعرض الخطط المستقبلية الستدامة برامج التمويل التي يتم من خاللها
استحداث مؤسساتة مصغرة تساهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل,
وفق مقاربة اقتصادية ,وذلك تنفيذا لالستراتيجية المسطرة من قبل الوزير
المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة.
ومن جهته استعرض وفد بنك التنمية األلماني دور هذه الهيئة في مرافقة
وتمويل المؤسسات المصغرة والمتوسطة في مجاالت عدة ,وكذا سبل
التعاون والشراكة ،كما "أشاد وفد بنك التنمية األلماني بأجهزة دعم الدولة
في مجال تمويل المؤسسات والنشاطات المصغرة والتجربة الجزائرية
الفريدة من نوعها" ,حسب البيان.
قو

ميلة

املجاهد حممد ال�شريف حميم�ص يف ذمة اهلل
انتقل أمس ،المجاهد محمد الشريف حميمص من بلدية الرواشد (شمال
ميلة) إلى رحمة هللا عن عمر ناهز  81سنة و سيوارى الثرى عقب صالة
العصر ،حسب ما علم من أقارب الفقيد.
واستنادا لذات المصدر ,فقد ولد المجاهد حميمص في  16فبراير 1941
بجيملة بوالية جيجل ,ولبى نداء الثورة في سنة  1958وهو في سن 17
سنة و كان مشواره النضالي حافال بالمشاركات في العديد من المعارك
والهجمات ضد جيش المستعمر الفرنسي عبر عدة مناطق بوالية ميلة على
غرار زارزة و آراس والعياضي.
وكما ورد في كتاب "المجاهدون ومعارك الكرامة في والية ميلة" الذي
أعده المكتب الوالئي للمنظمة الوطنية للمجاهدين بميلة ,فإن المجاهد
المرحوم تدرج في العمل المسلح فشغل عدة مهام خالل المدة التي قضاها
في الكفاح المسلح على مستوى الناحية الثالثة المنطقة األولى بالوالية
الثانية.
كما كان الفقيد شاهدا على العديد من جرائم الجيش الفرنسي ,خصوصا ما
تعلق منها بتعذيب المساجين من المواطنين الجزائريين والثوار ,وهو ما
وثقه فيما قدمه من شهادات خالل فترة حياته.

إشـهـــار

الرائد2022/05/12 :

ANEP : 2216008588

11

 2022المـوافق
لـ  11شوال  1443ه

ربيقة ي�ؤكد على �أهمية الأعمال ال�سمعية -
الب�صرية يف التوثيق التاريخي للثورة التحريرية
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق ،العيد ربيقة
أمس األول ،بوالية خنشلة على أهمية األعمال
السمعية -البصرية في التوثيق التاريخي لثورة
التحرير الوطنية.
و أوضح الوزير خالل كلمة ألقاها عقب عرض
الفيلم الوثائقي «عباس لغرور ،هواجس شهيد ثائر»
بقاعة المحاضرات للمتحف الجهوي للمجاهد لوالية
خنشلة ،أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تولي
أهمية بالغة لإلنجازات السمعية -البصرية التي
تعتبر واحدة من مصادر التبليغ لرسالة شهداء ثورة
الفاتح من نوفمبر .1954
و أضاف ربيقة أن دائرته الوزارية تعكف في
الوقت الحاضر على تجسيد أفالم روائية مطولة
في شاكلة فيلم زيغود يوسف وأحمد بوقارة،
والتي تضاف إلى سلسلة األعمال التي تود وزارة
المجاهدين وذوي الحقوق تجسيدها و يفوق عددها
 25عمال توثيقيا.
و في هذا الشأن ،قال الوزير « :أطلقنا مسابقة وطنية
موجهة بصفة خاصة للشباب دعونا من خاللها المؤسسات
الناشئة المهتمة بالموضوع لتصفح البوابة اإللكترونية للوزارة
والمشاركة بقوة وطرح مختلف األعمال المرشحة للتجسيد على
أرض الواقع».
و أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أنه يحرص على أن
تحظى كل الرموز التاريخية للثورة التحريرية بإنجازات خاصة
ذات نوعية ترقى لمستوى التضحيات الجسام التي قدمتها هذه
الشخصيات.
و بخصوص اللقاء التقييمي إلطارات قطاع المجاهدين
وذوي الحقوق بشرق البالد ،والذي أشرف الوزير على تأطيره
بالمتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة ،فقد أكد ربيقة أنه جاء في
إطار اجتماع تقييمي سنوي لعمل المصالح الخارجية واإلدارة
الالمركزية والمؤسسات تحت الوصاية بعد انقطاع تزامن مع
الظروف الصحية التي عاشتها البالد جراء انتشار كوفيد.-19
و أضاف أن هذا اللقاء التقييمي الذي تزامن مع احتفال
الجزائر باليوم الوطني للذاكرة ( 8مايو من كل سنة) ،يأتي في

الثقافي

الخميس  12ماي

ظل التحضير لالحتفال بالذكرى  60الستقالل الجزائر و التي
أسدى الرئيس كافة التعليمات لتيسير تجسيد العديد من البرامج
الهادفة خاللها.
و بشأن ملف الذاكرة ،أكد ربيقة أن كل المواضيع المتعلقة
بها يتم تداولها بالتنسيق مع اللجنة العليا الجزائرية – الفرنسية،
التي ستدرسها فور اجتماعها وهي محل اهتمام من طرف قطاع
المجاهدين وذوي الحقوق الذي يقوم بالموازاة مع ذلك على
السهر من أجل منح كافة االمتيازات الممنوحة لذوي الحقوق
ودراسة بعض الملفات العالقة تطبيقا لفحوى القانون 99/07
وكل النصوص التطبيقية.
للتذكير ،كان وزير المجاهدين وذوي الحقوق ،قد أشرف
خالل اليوم األول لزيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى والية
خنشلة ،على إعطاء إشارة انطالق أشغال مشاريع إعادة تأهيل
 13مقبرة شهداء و 5معالم تذكارية انطالقا من بلدية انسيغة
قبل أن يشرف على ندوة تاريخية حول الشهيد عمار نصراوي
المدعو «عمار الرافال» ببلدية بابار متبوعة بعرض فيلم
وثائقي بعنوان «عمار نصراوي ،أسد جبال النمامشة».

معر�ض فني «�أر�سم وهران» للرتويج لألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط
افتتح أمس األول ،بالمتحف الوطني العمومي «أحمد زبانة» لوهران معرض لرسومات
التالميذ تحت شعار «أرسم وهران» للترويج لمدينة وهران التي ستحتضن الدورة 19
أللعاب البحر األبيض المتوسط في الصيف القادم حسبما أستفيد لدى هذه المؤسسة
المتحفية.
و يتضمن هذا المعرض الذي يدخل في إطار المسابقة الوالئية تحمل عنوان « أرسم
وهران» ،المنظمة من طرف المديرية الوالئية للتربية  55لوحة من إنجاز  57تلميذا
من مختلف المؤسسات التربوية للطور المتوسط ،وفق ما أبرزته رئيسة قسم االتصال
ليلى بوطالب.
كما يتم خالل هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية  17مايو الجاري ،عرض العشر
لوحات الفائزة في هذه المسابقة ،التي أشرفت عليها لجنة تحكيم متخصصة علما أن
الفائزين تم تكريمهم خالل حفل نظمته مديرية التربية يوم  16أبريل الماضي بمناسبة
إحياء يوم العلم.
و تتناول جميع هذه الرسومات المعروضة المعالم األثرية و التاريخية و المناظر
الطبيعية التي تزخر بها عاصمة غرب البالد ،وبألوان متنوعة و متناسقة و منسجمة
مع المواضيع المطروحة و التي تنم على مهارة التالميذ في فن الرسم و قدرتهم على
اإلبداع و حبهم لهذا النوع من الفنون البصرية.

ال�شروع �أواخر ماي اجلاري
يف درا�سة خربة و تقييم
ل�ضريح امدغا�سن

سيشرع في «أواخر ماي الجاري»
في دراسة خبرة وتقييم للضريح النوميدي
الملكي امدغاسن ببلدية بومية بوالية باتنة،
حسب ما كشفت عنه أمس األول ،وزيرة
الثقافة والفنون ،صورية مولوجي ،لدى
معاينتها لهذا المعلم.
وأكدت الوزيرة التي قامت بزيارة عمل
و تفقد إلى هذه الوالية ،أن هذه العملية
«ستتم بالتنسيق مع صندوق التراث العالمي
وخبراء من الواليات المتحدة األمريكية و
سفارة هذا البلد بالجزائر من أجل االنطالق
في أشغال ترميم ودعم و إعادة صيانة هذا
الضريح الذي يعود تاريخه إلى  4آالف سنة
قبل الميالد».
و قد تلقت الوزيرة بعين المكان شروحات
حول أهمية هذا المعلم الذي يعد الفريد من
نوعه بشمال إفريقيا ،وكذا مشروع ازدواجية
محور الطريق الرابط بين الطريقين
الوطنيين رقم  88و  3على مسافة  56كلم
مرورا ببولفرايف والشمرة وبومية.
وأوضحت مولوجي أن حال تقنيا سيتم
إيجاده بشأن هذا الطريق الذي سيمر بمحاذاة
امدغاسن للمحافظة على الضريح ،كما
شددت الوزيرة على «ضرورة أخذ بعين

االعتبار المحافظة على الممتلكات التراثية
والمواقع األثرية دون عرقلة المشاريع
التنموية» ،مشيرة إلى تعليمات رئيس
الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون ،التي
تحث على القيام بكل اإلجراءات والتدخالت
كما قالت -من أجل رفع كل العراقيل علىالمشاريع التنموية.
وكانت المدرسة الجهوية للفنون الجميلة
بالقطب الثقافي والرياضي بحي كشيدة
بمدينة باتنة ،المحطة الثانية ضمن زيارة
الوزيرة ،حيث تلقت شروحات حول التكوين
بهذا المرفق الفني و عاينت بعض ورشاته.
كما انتقلت بعد ذلك إلى متحف السينما
بمدينة باتنة ،حيث قدمت لها توضيحات
حول العروض المقدمة به لتؤكد على
«وجوب تجهيز مثل هذه القاعات بكل
التقنيات الحديثة بغية استقبال أفالم حديثة
من أجل استقطاب جمهور أكبر» .
وحضرت وزيرة الثقافة والفنون قبل ذلك
بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة باتنة 1
جانبا من أشغال قافلة «شاب-فكرة» التي
حطت رحالها بباتنة لتشجيع المقاوالتية بين
الشباب.

 ..و ال�شروع يف �إجراءات
رفع التجميد عن عملية
�صيانة م�سرح باتنة اجلهوي

هبة ب�أكرث من � 190ألف كتاب لفائدة املكتبة البلدية ب�سيدي خويلد
سلمت هبة تضم أكثر من  190ألف كتاب لفائدة المكتبة البلدية بسيدي
خويلد (ضواحي ورقلة) ،على هامش نشاطات المكتبة المتنقلة التي كانت
حطت رحالها مؤخرا بهذه الجماعة المحلية.
و تأتي عملية تسليم هذه الحصة من العناوين التي تشمل مختلف حقول العلم
والمعرفة من أجل تدعيم رصيد هذا المرفق الثقافي العمومي من الكتب ،بما
يساهم في ترقية المطالعة العمومية سيما في المناطق الريفية ،كما أوضح
مدير القطاع مختار قرميدة.
و تستهدف المكتبة المتنقلة بشكل دوري ووفق برنامج سنوي كافة التجمعات
السكانية ،سيما المناطق الريفية والمعزولة عبر إقليم والية ورقلة ،وذلك عبر
تنظيم مختلف األنشطة ذات الطابع التربوي والترفيهي على مستوى األماكن
والفضاءات العمومية والمؤسسات التربوية في هذه المناطق.
و في هذا الصدد ،أكد قرميدة بقوله «نسعى من أجل تلبية احتياجات المؤسسات
التربوية ،فيما يتعلق بالعناوين الهادفة المخصصة لفئة المتمدرسين تطبيقا
التفاقية مبرمة بين وزارتي الثقافة والفنون والتربية الوطنية ،كما نحرص
أيضا على اختيار العناوين التي تتناسب مع بعض األحداث والتظاهرات
الخاصة بما فيها إحياء األيام الوطنية».
كما تنظم المكتبة المتنقلة نشاطات أخرى جوارية ،على غرار ورشات الرسم
والتلوين لفائدة األطفال ،يشرف على تأطيرها طاقم متخصص من إطارات
القطاع ،كما أشار مدير القطاع.
و أعرب تالميذ من الطور االبتدائي في انطباعات رصدتها ،ممن شاركوا في نشاطات المكتبة المتنقلة التي أقيمت بمركز التكوين المهني
والتمهين «عبد القادر بن سبقاق» بسيدي خويلد عن «استحسانهم’’ لهذه المبادرة الثقافية التي من شأنها تحسين معارفهم العلمية من خالل
المشاركة في مختلف نشاطاتها التربوية والترفيهية.

كشفت وزيرة الثقافة والفنون ،صورية مولوجي ،عن الشروع رسميا في إجراءات
رفع التجميد عن عملية صيانة و إعادة تأهيل وتجهيز مسرح باتنة الجهوي الدكتور
صالح لمباركية.
وأضافت الوزيرة «أن هذه العملية تأتي بعد الحصول على الموافقة المبدئية من
المصالح المختصة في هذا الشأن» ،وكانت أجزاء من مبنى مسرح باتنة الجهوي،
الذي يعود تاريخ بنائه إلى حوالي سنة  1890قد تضررت خالل شهر مارس
المنقضي ،بفعل تسرب مياه األمطار المتساقطة على المنطقة مما دفع باإلدارة إلى
غلق قاعة العروض مؤقتا أمام الجمهور .
وقد اتخذت على إثرها حسبما أكده مدير الثقافة والفنون ،عمر كبور ،إجراءات
مستعجلة للتكفل بهذا الصرح الفني العتيق تنفيذا لتوصيات وزارة الثقافة والفنون،
حيث أطلقت بموجبها إدارة المسرح استشارة ودراسة مستعجلة جدا لتقييم الجانب
المالي للعملية واألشغال التي باإلمكان المبادرة بها والمتعلقة خاصة بإصالح السقف
والكتامة وبعض الجدران الداخلية .
يذكر أن مسرح باتنة الجهوي قد استفاد عام  2014من تسجيل عملية إلعادة
تهيئته لكن التجميد طالها في السنة الموالية رغم المساعي الحثيثة لرفع هذا التجميد
نظرا لقدم مبنى هذا المرفق الثقافي وحاجته للعملية.
وتضمنت زيارة العمل و التفقد لوزيرة الثقافة والفنون إلى والية باتنة معاينة
الضريح النوميدي الملكي امدغاسن ،لتكشف بالمناسبة عن انطالق دراسة الخبرة
إلعادة تأهيله «نهاية مايو الجاري» ،بالتعاون مع صندوق التراث العالمي ثم تفقدت
المدرسة الجهوية للفنون الجميلة ومتحف السينما بوسط المدينة.
إعداد :حياة مصباحي
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على هام�ش م�ؤمتر ر�ؤ�ساء الربملانات الإفريقية ب�أبوجا:

رئي�س جمل�س نواب نيجرييا
ي�ستقبل ابراهيم بوغايل
الوكاالت
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني،
ابراهيم بوغالي ،أول أمس بأبوجا ،من
طرف رئيس مجلس نواب نيجيريا ،فيمي
غباجابيميال ،وهذا على هامش أشغال
مؤتمر رؤساء البرلمانات اإلفريقية.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني
أن رئيس مجلس نواب نيجيريا أكد ,خالل
لقائه بالسيد بوغالي ,أن بالده "تسعى
لتحقيق جميع األهداف المرتبطة بتنمية
وتطوير القارة" ,مشيرا إلى أنها "تتشارك
مع الجزائر في هذه الجهود ”.وأضاف
في ذات السياق بأن مؤتمر رؤساء
البرلمانات اإلفريقية يمثل "إرادة إلعطاء
دور إضافي لهذه البرلمانات ,مع األخذ
بالمبادرة لتطوير القارة”.
أما بوغالي ,فقد أكد ,من جهته ,بأن
"من البوادر اإليجابية لجائحة كوفيد19-
أنها سمحت بإعادة النظر في السياسات
الوطنية وعلمت الكثير من البلدان كيفية
االعتماد على النفس" ,يضيف المصدر
ذاته.ودعا ,في هذا الصدد ,إلى "تظافر
جهود الجميع من أجل رفع مردودية
االقتصاديات الوطنية ,إلى جانب تطوير
المنظمات الصحية والتربوية في القارة”.
كما انتهز رئيس المجلس الشعبي الوطني
الفرصة ليذكر برسالة رئيس الجمهورية
عبد المجيد تبون ,التي أكد فيها "استعداد
الجزائر الدائم للتعاون مع نيجيريا في
كل المجاالت ,بداية من أنبوب الغاز إلى
غيره من مجاالت االستثمار" ,معتبرا
إفريقيا "االمتداد الطبيعي للجزائر”.

دبلوما�سي �صحراوي ي�شيد مبوقف
انغوال الداعم لل�شعب ال�صحراوي
شارك السفير الصحراوي بانغوال حمدي الخليل ميارة ،في االحتفاالت المخلدة للذكرى
المئوية للزعيم االفريقي الدكتور "اغوستينو نيتو" ،اول رئيس لجمهورية انغوال و احد
اإلباء المؤسسين لمنظمة الوحدة االفريقية ،فضال عن دوره في دعم و تأييد الكفاح
المشروع للشعوب االفريقية من اجل تصفية االستعمار من القارة.
االحتفاالت أقيمت بمقر "متحف الزعيم" بالعاصمة االنغولية لواندا ،بإشراف من
السلطات العليا في البلد و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بلواندا ،الحياء الذكرى
المئوية لهذا الزعيم المؤسس للحركة الشعبية لتحرير انغوال و قائد حرب التحرير و
االستقالل.و في تصريحات إعالمية ،نوه السفير الصحراوي لدى جمهورية انغوال
السيد حمدي الخليل ميارة ،بالمكانة التاريخية التي ارتبطت باسم الزعيم االنغولي
و االفريقي الدكتور اغوستينو نيتو في تحرير القارة االفريقية من براثن االستعمار
األجنبي ،و أضاف ان الزعيم اغوستينو نيتو شخصية قارية سجلها التاريخ التحرري
الى جانب زعماء مثل "سامورا ميشيل" و "نيلسون مانديال" و "هواري بومدين" و"
وسام نجوما" و "جوليوس نيريري" و "فيديل كاسترو" في أمريكيا الالتينية.
و قال حمدي الخليل ميارة ان تاريخ الزعيم االفريقي "نيتو" سجل أيضا دعما و
مساندة غير مشروطين لكفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية و االستقالل
الوطني ،و هو اول لرئيس لجمهورية انغوال اعلن االعتراف بالجمهورية الصحراوية
بعد  10فقط على إعالنها في موقف تضامني للتاريخ.
و في حديثه على العالقات الثنائية و القضايا المشتركة بين الجمهورية الصحراوية و
جمهورية انغوال ،اكد السفير الصحراوي ان األخيرة ظلت متشبثة بدعم كفاح الشعب
الصحراوي العادل من اجل الحرية و ظلت عالقات البلدين تتعزز و تنمو ،و هو
موقف يطبعه الوفاء و اإلخالص لروح الزعيم اغوستينو نيتو ،موضحا ان مسار
التحرر في افريقيا لن يكتمل اال بتصفية االستعمار من الصحراء الغربية التي تعتبر
اخر مستعمرة في افريقيا.
و ثمن الدبلوماسي الصحراوي التطور الجيد لمستوى العالقات الثنائية بين الجمهورية
الصحراوية و جمهورية انغوال الذي تعزز مؤخرا باعتماد أوراق السفير االنغولي
لدى الجمهورية الصحراوية بمناسبة االحتفاالت المخلدة لذكرى اعالن الجمهورية
الصحراوية ،نهاية شهر فيفري الماضي.

دخول �أنقرة نادي الع�شرة الكبار
اقت�صاديا مرتبط بانتخابات 2023

رئي�س الربملان ال�صحراوي يدعو لرفع احل�صار عن النا�شطة �سلطانة خيا وعائلتها
الجمهورية الصحراوية الواقعة تحت االحتالل
العسكري المغربي غير الشرعي.
ولفت حمة سالمة االنتباه الى الحصار الذي ال
يزال منزل عائلة سيد إبراهيم خيا يتعرض له منذ
 19نوفمبر " .2020وبسبب دفاعهن عن حقوق
اإلنسان ونشاطهن السلمي دعماً لحق الشعب
الصحراوي في تقرير المصير واالستقالل،
تتعرض سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها وأفراد
آخرون من عائلتها يومياً لالعتداء البدني والتحرش
الجنسي وغيرها من ضروب المعاملة الهمجية
والمهينة على أيدي رجال األمن المغاربة" ،يقول
حمة سالمة.
وقال حمة سالنه ان وضع سلطانة سيد إبراهيم

خيا وأسرتها يزداد سوءا مع كل يوم يمر وهم
يعانون باستمرار دون أي إمكانية للحصول
على الرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض
على منزل العائلة .مضيفا "إن العنف الجسدي
والنفسي الذي يمارسه رجال األمن المغاربة
ضد الناشطة في مجال حقوق اإلنسان سلطانة
سيد إبراهيم خيا وأفراد آخرين من عائلتها هو
مجرد مثال واحد على الوحشية وسوء المعاملة
والقسوة التي يندى لها الجبين التي يتعرض
لها المدنيون الصحراويون ،بمن فيهم النساء
والفتيات ،والمدافعون عن حقوق اإلنسان على
وجه الخصوص يوميا في األراضي الصحراوية
المحتلة".

الدوالر يتم�سك ب�أعلى م�ستوياته منذ  20عاما

تباط�ؤ حاد لنمو �أ�سعار امل�ستهلكني يف �أمريكا
تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة
بشكل حاد في  Htvdgالماضي؛ إذ تراجعت أسعار
البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية ،مما يشير
إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على األرجح ،ولكن
من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ليبقي
مجلس االحتياطي االتحادي متأهبا لرفع سعر الفائدة
من أجل تهدئة الطلب.
وقالت وزارة العمل أمس ،إن مؤشر أسعار
المستهلكين ارتفع  %0.3في أبريل/نيسان الماضي،
وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس/آب من العام
الماضي .ويعكس ذلك تغييرا عن االرتفاع على
أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين
والذي قفز  %1.2في مارس/آذار الماضي ،في أكبر
زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2005.
لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار
المستهلكين مؤقتا .فأسعار البنزين -التي شكلت
معظم التراجع في معدل التضخم الشهري -آخذة
في االرتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161
دوالرات للغالون في وقت مبكر من هذا األسبوع
بعد انخفاضها إلى أقل من  4دوالرات في أبريل/
نيسان الماضي ،وفقا إلدارة معلومات الطاقة.

يف االحتفاالت املخلدة للذكرى املئوية
للزعيم االفريقي "اغو�ستينو نيتو"

الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ي�صرح

خالل كلمته �أمام م�ؤمتر ر�ؤ�ساء الربملانات االفريقية ب�أبوجا

دعا عضو االمانة الوطنية ،رئيس المجلس الوطني
الصحراوي السيد حمة سالمة رؤساء البرلمانات
والجمعيات الوطنية في أفريقيا ،إلى التحرك
العاجل لدعم الناشطة في مجال حقوق اإلنسان
سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها وجميع الناشطين
الصحراويين اآلخرين في مجال حقوق اإلنسان
والسجناء السياسيين الذين يقبعون في السجون
المغربية في ظروف يرثى لها.
واستعرض رئيس المجلس الوطني خالل
كلمته امام مؤتمر رؤساء البرلمانات االفريقية
المشاركين في مؤتمر رؤساء البرلمانات األفريقية،
( )CoSAPالتي تحتضنه العاصمة النيجيرية
ابوجا ،وضعية االنتهاكات المغربية في أراضي

دولي

وتماسك الدوالر قرب أعلى مستوياته في  20عاما
يوم أمس؛ في وقت كان المستثمرون يترقبون
بيانات التضخم األميركية للتكهن بالمدى الذي
قد يصل إليه مجلس االحتياطي االتحادي (البنك
المركزي األميركي) في تشديد السياسة النقدية من
أجل احتواء زيادات األسعار.
وتراجع مؤشر الدوالر -الذي يقيس قيمته أمام 6
عمالت -في التعامالت األوروبية المبكرة منخفضا
%0.28؛ وسجل  103.65نقاط.
ومع توقعات أن يتراجع التضخم األميركي إلى
 %8.1على أساس سنوي في أبريل/نيسان مقابل
 %8.5في مارس/آذار ،ظل الدوالر قريبا من
مستوى  104.19وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر/
كانون األول عام  2002الذي سجله في بداية هذا
األسبوع .وارتفع سعر الدوالر بأكثر من  %8هذا
العام مع تشديد البنك المركزي األميركي سياسته
النقدية.
ورفع البنك فائدة أموال ليلة واحدة  50نقطة أساس
األسبوع الماضي وهي أعلى زيادة منذ  22عاما.
واستوعبت األسواق رفعا آخر متوقعا بـ 50نقطة
أساس على األقل في يونيو/حزيران المقبل وفقا

للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس االحتياطي
االتحادي.
وارتفع اليورو  %0.26إلى  1.0557دوالر بعد
أن تأرجح سعره صعودا وهبوطا منذ أن بلغ أدنى
مستوياته منذ أكثر من  5سنوات في أبريل/نيسان
الماضي والبالغ  1.04695دوالر.
وظلت العملة األوروبية الموحدة تتعرض لضغوط
من ارتفاع الدوالر ومن المخاوف من أن تؤدي
الحرب الدائرة في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة
إلى إدخال االتحاد األوروبي في حالة ركود في
وقت الحق هذا العام .وزاد الين  %0.54إلى
 129.945ينا للدوالر بعد انخفاضه ألقل من أدنى
مستوياته في  20عاما عند  131.35ينا للدوالر
االثنين المنصرم.
وارتفع الجنيه اإلسترليني  0.28إلى 1.2352
دوالر بعد أن المس أدنى مستوياته في  22شهرا
عند  1.2262دوالر في مطلع األسبوع .وارتفع
سعر العملة المشفرة بتكوين  %3.1إلى  31ألفا
و 966دوالرا بعد انخفاضها مقتربة من  30ألفا هذا
األسبوع ألول مرة منذ يوليو/تموز العام الماضي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،إن دخول بالده نادي الدول العشرة الكبار
اقتصاديا ،مرتبط بنتائج االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرة صيف عام 2023.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ،أمس ،خالل مشاركته في اجتماع لرؤساء فرع "حزب
العدالة والتنمية" في الواليات التركية.
فرصا مهمة لتركيا،
وأشار أردوغان أن األزمات العالمية جلبت إلى جانب التهديدات
ً
مبينا أن أنقرة اجتازت بنجاح العديد من التحديات بفضل الديمقراطية والبنية التحتية
التنموية التي تعززت خالل فترة حكم حكومات العدالة والتنمية.
وأكد أن حكومات حزب العدالة والتنمية ،ساهمت بشكل كبير في نهضة البالد من
خالل استثماراتها الكبيرة في مجاالت الصحة والمواصالت والطاقة والزراعة
والرياضة والسياسة الخارجية.

قررت �شن م�سرية احتجاجية يوم الأحد املقبل

اجلبهة االجتماعية املغربية تنتف�ض
�ضد غالء الأ�سعار وقمع املعر�ضني

وجهت الجبهة االجتماعية المغربية نداء لتنظيم مسيرة وطنية ضد الغالء وإلطالق
سراح المعتقلين ,يوم األحد المقبل ،ستنطلق من ساحة النصر بالدار البيضاء.
وتأتي هذه الدعوة ,حسب بيان للجبهة أصدرته أمس ",في ظل مستجدات األوضاع
بالمملكة المتسمة باستمرار نفس المؤشرات السلبية ,حيث تكتوي أوسع الجماهير
الشعبية بلهيب االسعار ,خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية
األساسية”.
وأدانت الجبهة ,ما اعتبرته "تغييبا ألبسط مقومات العيش الكريم للماليين من األسر
التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة “.ونبهت الجبهة االجتماعية المغربية إلى
إصرار حكومة المخزن على السير في نفس الطريق متجاهلة كل المقترحات للحد من
هذا التدهور الخطير الذي يخدم لوبيات االحتكار والمضاربات والريع.
كما نددت الهيئة بتمادي حكومة المخزن في سياسة تكميم االفواه وإصدار أحكام
قاسية بالسجن لمجرد تدوينات حول األوضاع في البالد بدل إطالق سراح المعتقلين
السياسيين .وتضم الجبهة االجتماعية المغربية ,نقابات وجمعيات ,تسعى إلى الدفاع
عن الحقوق النقابية واالجتماعية ,حيث تضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل,
وقطاعات نقابية تابعة لالتحاد المغربي للشغل ,وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي
والنهج الديمقراطي ,والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب
وهيئات أخرى.

اعتبارا من  16ماي اجلاري

ال�سلطات الفرن�سية تلغي �إلزامية
و�ضع الكمامة يف و�سائل النقل العام
أعلن وزير الصحة الفرنسي أمس ،أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام في فرنسا
لن يعود إلزاميًا اعتبارً ا من االثنين  16أيار/مايو ،رافعًا بذلك أحد آخر القيود الصحية
المضادة لتفشي كوفيد 19-في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020.
وقال وزير الصحة أوليفييه فيران بعيد اجتماع حكومي أسبوعي "اعتبارً ا من االثنين
 16أيار/مايو ،لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام ”.وأضاف
"سيبقى وضع الكمامة موصى به" ،لكن هذا االجراء "لم يعد مالئمًا" نظرً ا للتراجع
الكبير في عدد اإلصابات بكوفيد 19-في فرنسا مؤخرً ا.
وفي وقت الحق ،أصدر االتحاد األوروبي قرارا يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات
والمطارات بدءًا من االثنين أيضا .وال يزال وضع الكمامة وإبراز شهادة التلقيح ضد
كوفيد 19-مطلوبيْن لدخول المستشفيات ،وعلى الناس الذين تثبت إصابتهم بكوفيد19-
ّ
أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على
األقل.
وسجّ لت فرنسا الثالثاء المنصرم  56,449إصابة جديدة بكوفيد 19-خالل الساعات
ال 24األخيرة ،معظمها إصابات بالمتحورة أوميكرون ،رغم حملة تلقيح منسقة ّ
تلقى
نحو  %79,3من السكان خاللها جميع الجرعات المطلوبة ،بحسب بيانات وزارة
الصحة.

فلسطين

الخميس  12ماي
 2022المـوافق
لـ  11شوال  1443ه

قوات االحتالل ا�ستهدفتها عرب قنا�ص بر�صا�صة مبا�شرة يف الر�أ�س

ا�ست�شهاد ال�صحفية الفل�سطينية �شريين
�أبو عاقلة على يد الإجرام ال�صهيوين
ا�ست�شهدت ال�صحفية �شريين �أبو عاقلة ،مرا�سلة قناة اجلزيرة،
و�أ�صيب �صحفي �آخر بر�صا�ص االحتالل ال�صهيوين� -أم�س -خالل
تغطيتهما اقتحام خميم جنني.
الوكاالت

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية
استشهاد أبو عاقلة بعد إصابتها
بعيار ناري مباشر في الرأس ،حيث
نقلت إلى مستشفى ابن سينا في حالة
حرجة قبل أن يعلن عن استشهادها.
كما أصيب الصحفي علي السمودي
برصاصة في الظهر ووضعه
مستقر.
وقال وليد العمري ،مدير مكتب
الجزيرة ،إن شيرين أبو عاقلة كانت
متجهة إلى مخيم جنين لتغطية اقتحام
قوات االحتالل الصهيوني مدينة
جنين ومخيمها ،وكانت ترتدي سترة
الصحافة المميزةّ ،
إال أن قوات
االحتالل استهدفتها عبر قناص
برصاصة مباشرة في رأسها.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل مدينة جنين ومخيمها
من عدة محاور ،وحاصرت عدة مناطق حول المخيم .كما
اقتحمت القوات حي الجابريات المطل على المخيم وسمع جنود
االحتالل يرددون عبر مكبرات الصوت نداءات تطالب شبان

بتسليم أنفسهم.
إلى ذلك أدانت شبكة الجزيرة
اإلعالمية «جريمة اغتيال» قوات
االحتالل اإلسرائيلي لمراسلتها
شيرين أبو عاقلة ،مؤكد ًة أنها
تمت بـ «بشكل متعمد يخرق
القوانين واألعراف الدولية ،حيث
تم استهدافها وهي ترتدي السترة
الصحفية بشكل واضح ّ
يدل على
هويتها».
بيان لها،
وقالت «الجزيرة» في ٍ
إن الهدف من «الجريمة البشعة،
هو منع اإلعالم من أداء رسالته»،
ً
محملة الحكومة اإلسرائيلية وقوات
االحتالل مسؤولية استشهاد «أبو
عاقلة» ،كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة االحتالل
لتعمده استهدافها .ومنذ عام  1997بدأت العمل مع قناة الجزيرة
الفضائية ،وتميزت بتغطيتها المختلفة لألحداث والمواجهات،
وسبق أن تعرضت العتداءات من قوات االحتالل والمستوطنين،
وكذلك اشتركت في تغطيات خارجية لمصلحة الجزيرة.

ردًا على اغتيال �أبو عاقلة

حملة يقودها �صحفيو اجلزيرة ملطالبة القناة مبقاطعة ال�صهاينة
قاد صحفيون بقناة الجزيرة القطرية،
أمس ،حملة إلكترونية على وسائل
التواصل االجتماعي لمطالبة القناة بعدم
استضافة الصهاينة؛ ر ًدا على اغتيال
قوات االحتالل مراسلة القناة شيرين أبو
عاقلة أثناء تغطيها اقتحام مخيم جنين
بشمالي الضفة الغربية المحتلة صباح
أمس.
وأطلقت مذيعة قناة الجزيرة ،الجزائرية
خديجة بن قنة ،وسمًا على «تويتر» باسم
#ال_الستضافة_اإلسرائليين؛ طالبت
فيه إدارة القناة بعدم استضافة الصهاينة،
وتبعها صحفيون آخرون بالقناة
وناشطون .وكتبت بن قنة على صفحتها
بتويتر« :مقاطعة صهاينة على الشاشة،
ومحاكمة المجرمين مطلب أساسي..
#ال_الستضافة_اإلسرائليين».
واقتبس مقدم البرامج بالقناة المصري
أحمد منصور تغريدة زميلته بن قنة،

وكتب« :أضم صوتي لصوت الزميلة
خديجة بن قنة وأطالب الجزيرة
بوقف استضافة القتلة الصهاينة على
شاشتها أو من يمثلهم» .وأضاف «لقد
شاهدناهم يقتلون شيرين أبو عاقلة بدم
بارد واغتيال متعمد لواحدة من أهم
الشهود على جرائمهم طيلة أكثر مما
يقرب من ثالثة عقود» .وطالب مقدم
البرامج السابق في القناة أسعد طه أكثر
من نصف مليون متابع له على تويتر
بدعم حملة مطالبة الجزيرة بوقف
استضافة الصهاينة .وكتب طه على
صفحته« :نعم..ادعموا من فضلكم..
#ال_الستضافة_اإلسرائليين».
أما الشيخ المصري محمد الصغير عضو
مجلس األمناء باتحاد علماء المسلمين
فكتب« :إلى قناة الجزيرة# :ال_
الستضافة_اإلسرائليين قتلة شيرين».
وأضاف «هل سيخرج الصهاينة على

نقلت شيرين أبو عاقلة رسالة فلسطين لنحو ثالثة
عقود ،قبل أن تبعث بسطورها األخيرة لقناة الجزيرة
في الدوحة صباح اليوم ،وتخبرهم أن جيش االحتالل
اقتحم مدينة جنين ويحاصر منزال فيها ،وأنها ستوافيهم
بالخبر فور اتضاح الصورة ..وكانت هي الخبر.
«في الطريق إلى جنين» ،هذا آخر ما خطته مراسلة
قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على صفحتها عبر
فيسبوك قبل أيام وهي بطريقها لمدينة جنين شمال
الضفة الغربية لتغطية اقتحامات االحتالل المستمرة
منذ أشهر عدة ،وللمفارقة فإن استشهادها كان أيضا
في جنين صباح اليوم برصاص قوات االحتالل
اإلسرائيلي.
وفي الطريق أيضا ،التقطت شيرين بعدستها مشهد
آخر قطرات المطر على فلسطين ،وكأنها تعرف
أنه سيكون شتاءها األخير ،أو كأنها أدركت أن هذا
الطريق لن تعود منه مجددا.
وكعادتها ،همَّت مبكرة صباح اليوم األربعاء إلى
الميدان وارتدت زيها الصحفي الذي يميز هويتها
الصحفية لتفادي أية مخاطر ،وانطلقت إلى منطقة
الجابريات بين مخيم جنين وقرية برقين غربي مدينة
جنين ،لنقل اقتحام جنود االحتالل المدججين بالسالح

شاشة الجزيرة بعد استهدافهم ألبنائها؟
وكيف يستضيف المحاور من قتل
أخته شيرين أبو عاقلة؟!» وأعاد أستاذ
الشؤون الدولية بجامعة قطر الموريتاني
محمد المختار الشنقيطي تغريدة أسعد طه
التي دعا فيها إلى منع استضافة الصهاينة
على قناة الجزيرة تندي ًدا باغتيال أبو
عاقلة.
وكتب الناشط األردني رياض السنيد:
«مقاطعة ممثلي الكيان الصهيوني
المجرمين على شاشة الجزيرة ،ومحاكمة
المجرمين مطلب شعبي وإنساني،
وخاصة بعد تصريحات للكيان بأن
من قتل شرين ليس جيش االحتالل
الصهيوني» .وفي نفس السياق ،قال
محمد سعود« :استضافة المجرم لتبرير
الجريمة ال يمكن أن تكون معقولة ونحن
ال يمكن أن نستمع للمجرمين وأهلهم..
#ال_الستضافة_اإلسرائليين».
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�أيقونة ال�صحافة الفل�سطينية تف�ضح
ب�شاعة االحتالل ال�صهيوين
أدانت الرئاسة الفلسطينية «جريمة إعدام االحتالل للصحفية شيرين أبو عاقلة»،
وحملت الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عنها ،مؤكدة أن «إعدام الصحفية
أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي جزء من سياسة االحتالل باستهداف
الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت».
ونعت الحكومة الفلسطينية ورئيس وزرائها محمد اشتية «فارسة اإلعالم وأيقونة
الصحافة شيرين أبو عاقلة» ،في حين أعلنت مدينتا جنين والقدس ومناطق عدة
بالضفة الغربية اإلضراب العام والحداد على روح الشهيدة أبو عاقلة.
وضجت وسائل التواصل االجتماعي بآالف المنشورات التي تنعى الشهيدة
الصحفية ،تحت وسوم «شيرين شهيدة جنين» و»الشهيدة الشاهدة» و»شيرين أبو
عاقلة شهيدة».
كما أدانت دولة الكويت ،اغتيال قوات االحتالل ،مراسلة قناة "الجزيرة" ،شيرين
أبو عاقلة في مخيم جنين ،شمالي الضفة الغربية المحتلة
وأكدت الخارجية الكويتية َّ
أن "هذه جريمة نكراء تتحمل سلطات االحتالل
مسؤولياتها كاملة ،وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي اإلنساني ،وتعدياً سافراً
ً
ودليال جديداً دامغاً على بشاعة االعتداءات التي تقوم
على حرية التعبير واإلعالم،
بها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وشددت على أن "األمر يستوجب من المجتمع الدولي فتح تحقيق لمساءلة مرتكبي
هذه الجريمة البشعة ومالحقتهم أمام جهات العدالة الدولية" .وطالبت بـ"اتخاذ
اإلجراءات الالزمة للجم االعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل ضد الشعب
الفلسطيني الشقيق ،وتوفير الحماية له ولحقوقه وممتلكاته".
كما أدانت جمهورية إيرلندا قتل الصحفية شرين أبو عاقلة في جنين ،أثناء تغطيتها
العدوان الصهيوني على مخيم جنين ،اليوم األربعاء .ودعت إيرلندا ،لتوفير
الحماية لحريّة اإلعالم وضمان سالمة الصحفيين .كما أدان اتحاد الصحفيين
الزيمبابوي قتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
وشاطر االتحاد في بيان له ،أمس ،بقية العالم إدانة اغتيال الصحفية الفلسطينية
أبو عاقلة خالل قيامها بإعداد تقرير لقناة الجزيرة عن العملية الصهيونية في
مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلَّة" ،مشددا على أهمية الدعوات الدولية بإجراء
تحقيقات شاملة.
من جانبه أدان األزهر الشريف ،اغتيال االحتالل الصهيوني للصحفية شيرين
أبو عاقلة ،وأكد األزهر في بيان له ،أن هذه الجريمة بحق الصحافة والصحفيين
تبرهن بقوة أمام العالم بشاعة هذا االحتالل الغاشم وما يقوم به من إرهاب وجرائم
حتى بحق صحفية لم تحمل سالحا ولم تقتل ولم تضرب ،ولم تكن جريمتها
إال أنها فلسطينية وصحفية تنقل الصورة والحدث ،وتوصل صوت المظلومين
والمضطهدين في أرضها إلى العالم ،وبسبب هذا تواجه الخوف والموت َطوال
الوقت.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية أن تضطلع بدورها في التحقيق في
هذه الجريمة التي ُترتكب في حق اإلنسان والقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمة
القتلة ،والعمل الجاد على وقف إرهاب االحتالل ،ومحاوالت طمسه للحقائق بقتل
واستهداف الصحفيين واإلعالميين.
وفيما قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي" ،إن قتل الصحفية شيرين أبو
عاقلة عمل مستنكر ومرفوض ،ونعبر عن مواساتنا وتعازينا ألسرتها" ،أدان
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الجريمة البشعة المتمثلة باغتيال الصحفية
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات االحتالل في مخيم جنين ،مطالبا
"المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة قوة االحتالل ومالحقة
مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي".
وأكد رئيس البرلمان العربي ،في بيان ،أمس ،أن هذه "الجريمة الشنعاء
تأتي ضمن سلسلة من االعتداءات واالنتهاكات التي تمارسها قوات االحتالل
اإلسرائيلي" ،مستنكراً هذه الجرائم الممنهجة التي تضاف إلى سجل االحتالل
الصهيوني األسود في استهداف الصحفيين وقتل صوت الحق المدافع عن العدالة.
إلى ذلك أدان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين قتل الصحفية شيرين أبو
عاقلة ،وأكد أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الصحفيين في إيصال رسالتهم،
ولن توقف صوت الحق والحرية في نقل الجرائم التي تقوم بها قوات االحتالل
اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة .وقال المجلس في بيان له ،أمس ،إن
"هذا االغتيال الجبان يهدف لوأد صوت الحق والحرية والدفاع عن قضية عادلة
هي قضية شعب لم ولن يقبل أن تسلب أرضه وتنتهك مقدساته".

�شريين �أبو عاقلة ..ابنة كل بيوت فل�سطني

للمنطقة بهدف اعتقال أحد المطلوبين الفلسطينيين الذي
حاصرت منزله وأخذت تنادي عليه عبر مكبرات
الصوت.
لم يطل األمر كثيرا وكأن االحتالل أدرك سلفا أن
مهمته فشلت ،فأخذ يطلق الرصاص بشكل عشوائي،
فأصيبت شيرين برصاصة قناص إسرائيلي في الرأس
أوقعتها أرضا ،وقبلها بلحظات أصيب الصحفي علي
السمودي ،الذي يعمل منتجا لقناة الجزيرة في جنين،
برصاصة في الكتف.
وحاول الزمالء ومن كان حاضرا من المواطنين بذل
أقصى إمكانياته إلنقاذها ونقلها إلى مشفى ابن سينا
التخصصي بالمدينة ،لكن أعلن استشهادها بعد فشل
محاوالت إنعاشها .وعم الحزن والسخط فلسطين
بأكملها والوسط الصحفي خاصة.
وُلدت شيرين نصري أبو عاقلة عام 1971
وترعرعت في مدينة القدس ألسرة مسيحية تنحدر
من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية ،وأنهت
دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية ببيت
حنينا في المدينة المقدسة.
والتحقت شيرين بداية بدراسة الهندسة المعمارية في
جامعة العلوم والتكنولوجيا في األردن ،لتنتقل بعدها

إلى تخصص الصحافة في جامعة اليرموك األردنية
أيضا ،حيث تخرجت بلقبها األول.
وعادت شيرين أبو عاقلة بعد تخرجها إلى فلسطين
وعملت في مهام إعالمية مع عدة جهات ،مثل وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)،
وإذاعة صوت فلسطين ،وقناة عمان الفضائية ،ثم
مؤسسة مفتاح ،وإذاعة مونت كارلو.
في عام  1997انضمت شيرين إلى طاقم قناة
الجزيرة الفضائية في بداية تأسيسه بفلسطين ،وظلت
فيه حتى قضت شهيدة للرسالة اإلعالمية المناصرة
لوطنها وقضيتها ،وهو ما جعل كثيرا من الصحفيين
يدينون «ألستاذتهم» بالتعلم منها واالستفادة من
خبرتها.ورسالة فلسطين خطتها شيرين لنحو 3
عقود ،قبل أن تنقل آخر سطورها عبر البريد
اإللكتروني للقناة في الدوحة صباح اليوم ،وتخبرهم
أن جيش االحتالل اقتحم مدينة جنين ويحاصر منزال
هنا ،وأنها ستوافيهم بالخبر فور اتضاح الصورة،
فكانت هي الخبر.
لم تترك شيرين قرية أو مدينة أو مخيما فلسطينيا
إال وأعدت عنه أو منه قصة صحفية ،وهذا الصباح
كتب الكثيرون أنها كانت في كل بيت فلسطيني طيلة

العقود الثالثة األخيرة.
وشهدت شيرين أبو عاقلة على أحداث فلسطينية
مفصلية؛ أبرزها تغطية أحداث انتفاضة األقصى
(االنتفاضة الثانية) بين عامي  2000و ،2004التي
اجتاح االحتالل اإلسرائيلي فيها الضفة الغربية،
وغطت فيها عمليات قصف واغتيال وأحداثا بالغة
الخطورة.
وشاركت بتغطيات صحفية عديدة في مواجهات
القدس وغزة والضفة الغربية والداخل ،وكان آخرها
المواجهات في القدس والمسجد األقصى وحي الشيخ
جراح ،حيث تعرّ ضت وزمالءها للتنكيل واالعتداء
من جيش االحتالل ،وأصيبت برصاص االحتالل
أكثر من مرة وفي أكثر من موضع .فقد عرفت
بشجاعتها وإقدامها إلظهار الحقيقة.
وعربيا ،كان آخر تغطية شاركت بها في مصر قبل
عدة أشهر ،حيث كانت من أوائل الصحفيين الذين
انتقلوا هناك عقب إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في
القاهرة ،وظلت هناك بضعة أسابيع قبل أن تنتقل
للعاصمة القطرية الدوحة ،كما برزت في تغطية
عدة أحداث عالمية ،ومن بينها االنتخابات األميركية
السابقة.
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طلحة بن عبيد اهلل ..أحد العشرة المبشرين بالجنة

طلحة بن عبيد اهلل ،أحد العشرة المبشرين
بالجنة ،وواحد من صحابة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،الذين نزلت فيهم آيات من
القرآن الكريم ،ويكفيه وصف رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وسلم) له بقوله “من أراد أن ينظر
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
الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي اهلل عنه،
ّ
تُوُفِي رسول
وأحد الستة أهل الشورى الذين
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو راض عنهم،
وأحد الذين كانوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم على الجبل فتحرَّك بهم .كان طلحة بن
عبيد اهلل من سادة ووجهاء قريش ،وكان تاجرا
وثريا ،ويطلق عليه أسد قريش لقوته .نزل
في طلحة بن عبد اهلل قول اهلل تعالى( :مِّنَ
صَدَقوا مَا عَاهَدُوا َّ
ُ
الْمُؤْمِ ِنينَ ِر ٌ
الل
جَال
عَ َليْهِ َفمِنْهُم مَّن َقضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم
بَدَلُوا تَبْدِيالً* لِّيَجْ ِزيَ
مَّن يَنتَظِرُ وَمَا ّ
َّ
ّ
وَيُعَذِبَ
صِدْقِهمْ
الصَادِقِينَ ِب
الل
ِ
ّ
َ
يْهمْ إِ َّن
الْمُنَافِقِينَ إِن شَا َء أوْ يَتُوبَ عَ َل ِ
َّ
الل َك َ
ان َغ ُفوراً رَّحِيماً)( ،سورة األحزاب :اآليات
 ،)24 – 23تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
هذه اآلية ،ثم أشار إلى طلحة في غزوة أحد
قائالً“ :من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على
األرض ،وقد قضى نحبه ،فلينظر إلى طلحة”.

من هو طلحة بن عبيد اهلل؟
هو أبو محمد طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة
بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي،
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
الخير ،وطلحة الفياض ،وقال عنه صلى اهلل
عليه وسلمَ :
«طل ُ
مِمَنْ َقضَى نَحْبَهُ.
ْحَة ّ
ُ
ُ
ابْنَة
عْبَة
الصَ
هي
–
عنه
اهلل
أمه – رضي
ّ
عَبْدِ َّ
ْحَضْرَمِي ،امرأة من أهل اليمن
ل
ا
الل
ِّ
وهي أخت العالء بن الحضرمي ،أسلمت ولها
صحبة وظفرت بشرف الهجرة .وُلِد طلحة بن
عبيد اهلل رضي اهلل عنه في مكة ،قبل البعثة
بخمسة عشر عامًا ،في بيئة قرشيَّة ،وعمل
كمعظم أهل قريش بالتجارة ،حيث كان يذهب
إلى الشام لشراء البضائع من هناك ،ليتَّجر فيها
عند عودته لمكة ،التي تعتبر مقصدًا للعرب
قبل اإلسالم لوجود الكعبة فيها.
كيف أسلم طلحة بن عبيد اهلل؟
كان طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل عنه-
في تجارة إلى بصرى ،فلمّا وصل إلى سوق
بصرى سمع راهب ًا في صومعته يُبشّر بقدوم

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

كرم طلحة
كان طلحة بن عبيد اهلل مقاتال قويا في
أول الصفوف ،شجاعا ومقداما .لكنه كان أيضا
معروفا بالجود والكرم .فقد عُرف الّصحابي
طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل عنه -بالكرم
والسّخاء الشّديد ،فهو يُعدّ من أغنياء
الصّحابة ،وكان يعمل بالتّجارة منذ شبابه،
ومن شدّة سخائه سمّاه رسول اهلل -صلّى
اهلل عليه وسلّم -بعدّة أسماء منها :طلحة
الفيّاض ،وطلحة الخير ،وطلحة الجود ،وقد
سجّل مواقفا كثيرة تدل على عطائه وسخائه،
منها:
اشترى بئرا لسقي المسلمين منه ،وذبح جزوراً
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.
تصدّق بمئة ألف درهم ،ثمّ لم يجد ما يلبس
إال شيئا قديما.
كان يُرسل إلى عائشة -رضي اهلل عنهاّ -
كل
عام عشرة آالف درهم ،لتوزّعها على فقراء
المسلمين.
كان ال يترك غارما من قومه بني تيم ّإل وسدّد
عنه وقضى دينه ،فقد سدّد عن عبيد بن

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

فضائل طلحة بن عبيد اهلل؟
فضائل طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل
عنه -كثيرة مشهورة نذكر منها – :ما رواه
البخاري بإسناده إلى قيس بن أبي حازم قال:
“رأيت يد طلحة شالء وقى بها النبي صلى اهلل
عليه وسلم يوم أحد” .هذا الحديث اشتمل
على منقبة عظيمة خص بها طلحة بن عبيد
اهلل -رضي اهلل عنه -وهي أنه وقى رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده يوم أحد لما
أراد بعض المشركين أن يضربه فاتقى طلحة
الضربة بيده حتى أصابها شلل.
– وروى أيض ًا بإسناده إلى أبي عثمان النهدي
قال :لم يبق مع النبي صلى اهلل عليه وسلم
في بعض تلك األيام التي قاتل فيهن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم غير طلحة وسعد
عن حديثهما .وهذا الحديث أيضا تضمن منقبة
ظاهرة لطلحة بن عبيد اهلل من حيث إنه بقي
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما
تفرق الناس عنه يوم أحد – .وروى أبو عيسى
الترمذي بإسناده إلى الزبير -رضي اهلل عنه-
قال :كان على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم
يستطع فأقعد تحته طلحة ،فصعد النبي صلى
اهلل عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال:
فسمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول:
“أوجب طلحة” ،أي :وجبت له الجنة بسبب عمله
هذا أو بما فعل في ذلك اليوم فإنه خاطر
بنفسه يوم أحد وفدى بها رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم – .روى أبو نعيم بإسناده
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

ووفى هلل بما نذره على نفسه من القتال في
سبيله ونصرة دينه .فقد روى الترمذي بإسناده
إلى موسى بن طلحة قال :دخلت على معاوية
فقال :أال أبشرك؟ سمعت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يقول“ :طلحة ممن قضى نحبه”– .
ومن مناقبه -رضي اهلل عنه -أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم أخبر أنه يموت شهيداً .فقد
روى مسلم في (صحيحه) بسنده إلى أبي هريرة
رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل صلى اهللعليه وسلم كان على جبل حراء فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم “اسكن حراء فما
عليك إال نبي أو صديق أو شهيد” وعليه النبي
صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان
وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي
اهلل عنهم.
– ومن مناقبه الرفيعة أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم توفي وهو عنه راض .قال
اإلمام البخاري رحمه اهلل تعالى( :باب ذكر
مناقب طلحة بن عبيد اهلل ،وقال عمر :توفي
النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو عنه راض).
ومما يدل على عظم مكانته وعلو منزلته أن
النبي صلى اهلل عليه وسلم شهد له بالجنة
ضمن جماعة من فضالء الصحابة.

كيف استشهد طلحة بن عبيد اهلل؟
عاش طلحة رضي اهلل عنه إلى زمن خالفة علي
مَا حدث الخالف بين الصحابة
بن أبي طالب ،ولَ ّ
حول أيهما أولى :استقرار األمور وبيعة أمير
المؤمنين رضي اهلل عنه ،أم القصاص لعثمان
رضي اهلل عنه ،كان طلحة بن عبيد اهلل رضي
اهلل عنه مع الرأي الثاني ،الذي كان يميل إلى
تقديم القصاص ،ولكن ورغم ذلك جاء أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه،
وناشد طلحة رضي اهلل عنه أن يرجع عن
قتالهَّ ،
وأل يؤذيه بذلك ،فرجع طلحة رضي اهلل
عنه ،وقرَّرَ أن ينسحب عن المعركة ،فلحقه
سهمٌ غادرٌ ،ممن يريدون إشعال الفتن،
ويضرهم أن يتَّحدَ صحابة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،فكان استشهاده يوم موقعة
الجمل سنة 36هـ ليلحق بحبيبه صلى اهلل
عليه وأصحابه األبرار .وحين كان
عليٌ رضي
ّ
اهلل عنه يستعرض شهداء المعركة ،راح يصلي
عليهم جميعًا ،الذين كانوا معه ،والذين كانوا
ضدَه ،ولما فرغ من دفن طلحة رضي اهلل عنه،
ّ
والزبير رضي اهلل عنه ،وقف يودعهما بكلمات
ً
قائل“ :إني ألرجو أن أكون أنا،
جليلة ،اختتمها
وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال اهلل
فيهم﴿ :وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُو ِرهِمْ مِنْ ٍّ
غِل
َ
مُتَقا ِبلِينَ﴾ [الحجر،]47:
سُرُر
إِخْوَانًا عَ َلى
ٍ
ضمَ قبريهما بنظراته الحانية الصافية
ثم
ّ
وقال“ :سمعت أذناي هاتان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يقولَ :
«طل ُ
ْحَة وَالزُّبَيْرُ
جَارَايَ فِي الجَنَّةِ»[ .]19فرضي اهلل عنهم
أجمعين.
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مصلحة اإلشهار
"الرائد"
هاتف:
0674 94 44 44

من أجل إشهاركم توجهوا إلى:
المؤسسة الوطنية لالتصال ،النشر
واإلشهار بوكالة  ،ANEPالمتواجدة ب
 01نهج باستور  -الجزائر-
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الفاكس021739559-021739919 :
البريد اإللكتروني:
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الطبــاعة
شركة الطباعة
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أطاحت عناصر أمن والية بومرداس خالل
مداهمة شرطية بإقليم بلدية برج منايل ،بأربعة
أشخاص تورطوا في قضايا حيازة مخدرات
ومؤثرات عقلية.
وأشارت مصالح أمن والية بومرداس ،بأن
نتائج المداهمة الشرطية تمثلت في حجز كمية
من المخدرات 26 ،قرص مهلوس و 2أسلحة
بيضاء ،كما تم تحويل وتنقيط  30شخص،
باإلضافة إلى تحرير  19مختلفة مرورية ،كما
تم استرجاع دراجة نارية كانت محل نشرة بحث
سرقة ،باإلضافة إلى توقيف رعية أجنبية في
قضية إقامة غير شرعية.
وعلى صعيد آخر ،كشفت مصالح أمن والية
بومرداس عن قيامها بحجز  1633قرص
مهلوس ،خالل شهر أفريل المنقضي.وأشارت
ذات المصالح في بيان لها ،بأن عملياتها األمنية
المتواصلة للحد من انتشار مختلف اآلفات
االجتماعية مكنت مختلف األفواج العملياتية
الشرطية التابعة لها من معالجة  214قضية.
وأضافت ،بأن القضايا التي تمت معالجتها تمثلت
في  25جريمة متعلقة بالشيء العمومي104 ،
قضية مرتبطة بالمساس باألشخاص و 35قضية
تخص جرائم المساس باألموال والممتلكات،
باإلضافة إلى  7قضايا من الجرائم االقتصادية،
كما تم حل  3قضايا تتعلق بالمساس باآلداب
و 4متعلقة بالجرائم المعلوماتية ،عالوة على
 36قضية تخص جرائم المخدرات.وسمحت
العمليات الشرطية من حجز  1633قرص
مهلوس و56غ من المخدرات ،وقد تم اتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم ،مع
تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
ف.م

�إدانة وزير العدل
الأ�سبق الطيب لوح
ب�سنتين حب�سا نافذا

أدان مجلس قضاء الجزائر ،اليوم األربعاء،
وزير العدل األسبق الطيب لوح ،بعقوبة سنتين
حبسا نافذا لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء
استغالل الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير
الحسن للعدالة ،كما تمت إدانة رجل األعمال
طارق نوا كونيناف بنفس العقوبة ،فيما تم إقرار
عقوبة  18شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق
المفتش العام األسبق لوزارة العدل ،الطيب بن
هاشم.
ق .و

 6قتلى و 197جريح في حوادث
مرور حالل � 24ساعة

�إرهاب الطرقات يوا�صل
ح�صد الأرواح

لقي  6أشخاص حتفهم وأصيب  179آخرون
بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة خالل حوادث
مرور سجلت خالل الـ  24ساعة األخيرة على
مستوى عدة واليات ،حسب حصيلة أوردتها،
أمس ،مصالح الحماية المدنية.
كما سجلت ذات المصالح ،خالل نفس الفترة،
وفاة أربعة أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد
الكربون (ثالثة أشخاص بوالية تبسة وشخص
آخر ببلدية السوقر بوالية تيارت) ،باإلضافة إلى
تقديم اإلسعافات األولية لـ  8أشخاص عبر كل
من واليات تبسة ،قالمة والنعامة ،حيث تم تكفل
بهم بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفيات
المحلية.
ر .ن

للدفع االلكتروني ال�شتراك الأنترنت
و فواتير الهاتف الثابت عبر

�أت�صاالت الجزائر تطلق تطبيق
«بريدي موب» متوفر الآن !

أعلنت «اتصاالت الجزائر» وبريد الجزائر
زبائنها أنه اعتبارا من أمس ،أصبح بإمكانهم
دفع اشتراك األنترنت وفواتير الهاتف الثابت،
باستعمال تطبيق الهاتف « بريدي موب «.
وفي هذا الصدد ،يتسنى لزبائن اتصاالت
الجزائر تعبئة رصيد األنترنت ،ADSL
 FIBREو  4GLTEوتسديد فواتيرهم
الهاتفية ،عبر حسابهم « بريدي موب « ،قسم
«المدفوعات».
وللقيام بذلك ،يتعين على الزبون أن يقوم بتحديث
تطبيق الهاتف بريدي موب .وتهدف طريقة
الدفع الجديدة إلى تسهيل الحياة اليومية للزبائن
من خالل تزويدهم بوسيلة سهلة االستخدام وآمنة
للغاية للتعبئة والدفع عبر األنترنت.
ق .و
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المـوافق لـ  11شوال  1443ه

�سيتم انتقا�ؤهم عن طريق م�سابقة توظيف من خريجي
معاهد تقنيات الن�شاطات البدنية

برج منايل ببومردا�س

توقيف � 4أ�شخا�ص بتهمة
حيازة مخدرات ومهلو�سات

وهران

قسنطينة

عنابة

ورڤلة

«ر�سميا»  ..ا�ستحداث من�صب ا�ستاذ تربية
بدنية وريا�ضية في الطور االبتدائي
قررت وزارة التربية الوطنية بالتن�سيق مع وزارة ال�شباب والريا�ضة «ر�سميا» ا�ستحداث
من�صب ا�ستاذ تربية بدنية وريا�ضية في الطور االبتدائي وتر�سيمه ،بداية من الدخول
المدر�سي المقبل ،على �أن يتم توظيفهم عن طريقة م�سابقة وطنية .

مريم عثماني
ونقال عن بيان لوزارة الشباب
والرياضة فإنه عقد أو أمس
اجتماع رفقة رئيس اللجنة
المشتركة بين وزارة التربية
الوطنية و وزارة الشباب
والرياضة  ،وهذا تطبيقا
لتعليمات رئيس الجمهورية،
حيث اجتمعت اللجنة الوزارية
الثنائية (الشباب و الرياضة/
التربية الوطنية ) بمقر وزارة
الشباب والرياضة والتي عكفت
على إيجاد و ترتيب ميكانيزمات
وآليات تجسيد تطبيق المحاور
التي أمر بها وزير الشباب
والرياضة ووزير التربية
الوطنية .
وحسب ذات البيان ،فانه قد
عكفت اللجنة على دراسة عدة
محاور أبرزها إعادة تفعيل
مادة التربية البدنية والرياضية
بالطور االبتدائي وإيجاد كل
اآلليات الستحداث منصب
أستاذ تربية بدنية ورياضية
في الطور االبتدائي وترسيمه،
فضال عن توفير وتهيئة واعادة
االعتبار لكل المنشآت الرياضية

والساحات الحاضنة لجميع
النشاطات الرياضية للطور
االبتدائي.
كما تمت دراسة محور إعادة
تفعيل اقسام رياضة ودراسة
بتوجه جديد ومعاصر مدروس
مع دراسة امكانية فتح عدد
جديد من الثانويات الرياضية
في كل من ورقلة  -قسنطينة -
وهران  -العاصمة  -بشار.
هذا فيما نقل المنسق الوطني
لمعاهد التربية البدنية عبيد
فارس الذي كان لهم لقاء
بوزارة الشباب والرياضة أنه
تقرر «رسميا « استحداث
منصب أستاذ في التربية البدنية
والرياضية في الطور االبتدائي
تحت إشراف اساتذة من خريجي
معاهد تقنيات النشاطات البدنية
(  ،) stapsوهذا ابتداء من
الدخول المدرسي القادم (
. ) 2022/2023
وأوضح المتحدث أن التوظيف
في هذه المادة سيكون عن
طريق مسابقة وطنية لخريجي
معاهد تقنيات النشاطات البدنية
والرياضية وفقط ،والموزعين

الفجر04:02 :
الشروق05:44 :
الظهر12:45 :
العصر16:33 :
المغرب19: 49:
العشاء21:21 :

على  23معهد على أن يتم تحديد
كل آليات التوظيف ( من قوانين
ومواد تخص هذا الميدان )
وبصفة رسمية قبل نهاية شهر
ماي ،وهذا بناء على تطبيق
أوامر رسمية من طرف رئيس
الجمهورية تحت إشراف الوزير
األول
كما نقل عبيد فارس أنه تم
تحديد موعد آخر األسبوع القادم
لمقابلة وزير الشباب والرياضة
والمسؤول األول على تنصيب
التربية البدنية والرياضية في
الطور االبتدائي ،منوها في ذات
السياق بالقرار المتخذ من قبل
الجهات العليا والوصية اتجاه
خريجي معاهد تقنيات النشاطات
البدنية والرياضية .
وتأتي هذه المستجدات عقب لقاء
جمع وزير التربية الوطنية ،عبد
الحكيم بلعابد ،مساء يوم األربعاء
 04ماي  2022بمقر الوزارة
بالمرادية-الجزائر العاصمة،
ووزير الشباب والرياضة ،عبد
الرزاق سبقاق ،لدراسة ملف
إعادة بعث التربية البدنية في
الوسط المدرسي وعلى وجه

الخصوص في مرحلة التعليم
االبتدائي ،وهذا بحضور إطارات
من اإلدارة المركزية للوزارتين.
وقال بلعابد أن اللقاء جاء
لدراسة سبل ترقية التربية البدنية
والرياضة في الوسط المدرسي
السيما في مرحلة التعليم
االبتدائي ،وهو ملف استراتيجي
ومن الورشات الكبرى في
برنامج رئيس الجمهورية،
السيد عبد المجيد تبون الذي أمر
بوجوب فسح المجال لتالميذ هذه
المرحلة من التعليم لالستفادة من
الغايات الفعلية التي على أساسها
تم إدراج هذه المادة في المنظومة
التربوية ،كونها مرحلة حساسة
وركيزة أساسية لكل األنظمة
التربوية في العالم.
وبالمناسبة أكد الوزير أنه تم
التعرض في هذا اللقاء إلى كل
الجوانب المتعلقة بهذا الملف
على أن يتم البدء في تجسيده
ميدانيا انطالقا من الدخول
المدرسي المقبل ،كما أشار أنه
تم االتفاق على تنصيب لجنة
مشتركة بين القطاعين والتي
باشرت عملها بداية من  08ماي
 2022لدراسة موضوع التربية
البدنية والرياضة المدرسية في
مرحلة التعليم االبتدائي وسبل
ترقيتها وما يلزمها من تأطير
ومرافق وهياكل مناسبة لهذه
المادة ،ما سيسمح باالكتشاف
المبكر للمواهب الرياضية خدمة
للرياضة المدرسية ورياضات
النخب في الوطن.
وفي سياق متصل ،أكد الوزير
أنه سيتم التأسيس لمنظومة
تربوية تهتم بالجانب الصحي
والبدني تالمذتنا إلى جانب
االهتمام باالنتقاء المبكر للنخب
والمواهب الرياضية في النظام
التربوي الجزائري بمرافقة
وزارة الشباب والرياضة ،كما تم
التطرق أيضا إلى ملف الثانويات
الرياضية وسبل تعزيزها
وترقيتها.

بال�شراكة مع الجمعية
الوطنية لم�ساعدة
المر�ضى «وين نلقى»

«�أوريدو» تمنح م�ساعدات
لـــمراكز الأ�شخـــا�ص
الم�سنيـــن بالعا�صمــــــة
�سلمت� ،أم�س�« ،أوريدو»� ،أم�س ،بت�سليم
هبة من مختلف المعدات لفائدة
مركزي الأ�شخا�ص الم�سنين في الجزائر
العا�صمة ،وذلك بكل من �سيدي مو�سى
وباب الزوار.
ف.م
وتم تسليم الهبة التي تتكون من معدات طبية
و شبه طبية وشبة صيدالنية ،أثاث وأفرشة
وكذا أجهزة سمعية بصرية ،بمركز التكوين
التابع لـ»اوريدو» بتيقصراين بالجزائر
العاصمة ،بحضور مختارية داسي ،مديرة
النشاط االجتماعي والتضامن لوالية الجزائر
العاصمة ومديري مركزي المسنين لسيدي
موسى وباب الزوار و كذا نائب األمين
العام ومتطوعي الجمعية الوطنية لمساعدة
المرضى (وين نلقى) وممثلي أوريدو.
وتحت شعار السخاء والتآزر والتضامن،
تهدف هذه العملية إلى إضفاء البهجة واألمل
للمسنين وتمكينهم من االستفادة من هذه
المساعدة قصد تحسين حياتهم اليومية.
وبهذه المناسبة ،صرح المدير العام لـ أوريدو
بسام يوسف آل إبراهيم « :نحن سعداء
بتجسيد هذه العملية التضامنية التي نأمل أن
تبعث الفرحة في قلوب المسنين .تأتي هذه
المبادرة تماشيا مع استراتيجيةأوريدوفيما
يخص المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
ستبقى أوريدوملتزمة في التعبير عن بعدها
التضامني مع الجزائريين و مواصلة
نشاطاتها التضامنية لفائدة مختلف فئات
المجتمع« .
من جهته ،صرح رئيس الجمعية الوطنية
لمساعدة المرضى (وين نلقى) السيد كريم
إباشيرن« :نحن جد فخورون بالمشاركة
إلى جانب إحدى أهم المؤسسات الملتزمة
في المجتمع في هذه المبادرة الحميدة تجاه
المسنين .أود أن أقدم ،نيابة عن أعضاء
الجمعية ،تشكراتنا الخالصة لـ أوريدو
التي لم تدخر جهودها لتقديم يد المساعدة
للمسنين .أغتنم هذه الفرصة ألوجه النداء
لكافة المؤسسات ،للمساهمة أكثر في هذه
المبادرات النبيلة وذلك عبر مختلف مناطق
الوطن.

موازاة مع توقيف  6عنا�صر دعم للجماعات الإرهابية في ظرف �أ�سبوع

الجي�ش يحبط محاوالت �إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي ،في ظرف أسبوع ،من توقيف ستة عناصر
دعم للجماعات اإلرهابية ،خالل عمليات منفصلة عبر التراب الوطني ،حسب
حصيلة عملياتية أوردتها وزارة الدفاع الوطني.
وجاء في بيان الوزارة ،أمس ،أنه «في إطار مكافحة اإلرهاب ،أوقفت مفارز
للجيش الوطني الشعبي ،في الفترة بين  4الى  10ماي الجاري 6 ،عناصر دعم
للجماعات اإلرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني» .وفي إطار
«محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة
االتجار بالمخدرات ببالدنا ،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي،
بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن ،بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة،
 15تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود
مع المغرب تقدر بـ  3قناطير و  88كيلوغرام من الكيف المعالج ،في حين تم
توقيف  19تاجر مخدرات آخرين وضبط  154كيلوغرام من نفس المادة وكذا
 73886قرصا مهلوسا خالل عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية األخرى»،
يضيف المصدر ذاته.
من جهة أخرى« ،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج
باجي مختار وعين قزام وجانت 178 ،شخصا وضبطت  15مركبة و 221مولدا
كهربائيا و 123مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات
أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب ،في حين تم
توقيف  8أشخاص وضبط مسدس رشاش من نوع كالشنيكوف و  6بنادق
صيد ومسدسين آليين و 33000علبة من مادة التبغ و 10500وحدة من مختلف
المشروبات ،وهذا بكل من إن أمناس والوادي وبسكرة وباتنة وتمنراست .كما
أحبط حراس الحدود محاوالت تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ  6327لتر
بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس».وفي سياق آخر ،أحبط حراس السواحل
محاوالت هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا  172شخصا كانوا على
متن قوارب تقليدية الصنع ،فيما تم توقيف  86مهاجرا غير شرعي من جنسيات
مختلفة عبر التراب الوطني.
�إ� .س

