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قالت اإن لها تاأثير قوي لإقناع الأطراف المتنازعة على الحوار

دبلوما�شية اأمريكية ت�شيد بخبرة الجزائر في اإدارة الأزمات
الرئي�س تبون يوؤكد اأنها �شت�شفي الديناميكية المن�شودة 

على العالقات التاريخية المتميزة بين البلدين

الجزائر وتركيا توقعان 
عديد اتفاقيات التعاون 

ومذكـــرات التفاهـــم
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�شدمة لتالميذ الدرو�س الخ�شو�شية 

الذين قاطعوا درو�شهم طيلة الف�شل الثالث

 وزارة التربية: "ال عتبة
  في "باك 2022" والموا�ضيع 
اأعدت  من الدرو�س الح�ضورية"

�شيال تطمئن ب�شمان التزود اليومي بالعا�شمة 

وموؤ�شرات مطمئنة بباقي الوليات

ل اأزمة مياه هذه 
ال�ضائفــــــــــــة ..

05 0404

اأبرزها الت�شممات الغذائية، 

حوادث المرور والحرائق 

اإ�شتراتيجية وطنية وحملــــة 
 كبرى لوقاية الجزائرييــــن 
من اأخطــــار "ال�شيــــــــف" 

مبادرة لم ال�شمل تعيدها اإلى ال�شاحة بعد غياب عن الم�شهد 

م�ضــــاورات الرئي�س تخــــرج 
الأحــــزاب مــــن �شباتهــــا

لقاء �شامل لالأحزاب قريبا في اإطار مبادرة لم ال�شمل

الفريق ال�شعيد �شنقريحة يفتتح ملتقى حول  "المياه في النزاعات الدولية: حالة اإفريقيا "

اعتماد اإ�شتراتيجية وطنية للأمن المائي لمواجهة التهديدات المحتملة
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كما وقع البلدان، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، بحضور 
وفدي البلدين، على العديد من اتفاقياتالتعاون ومذكرات 

التفاهم في عدة مجاالت. وشملت االتفاقيات قطاعات 
عديدة منها الطاقة و المناجم و المالية و التجارة 

والصناعة واالعالم و االتصال واألشغال العمومية 
و الصيد البحري و العلوم و التكنولوجيا واالبتكار 

والمؤسسات المصغرة و الخدمات االجتماعية 
والتكوين المهني والثقافة والتربية والتعليم و البيئة و 

كذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد الرئيس تبون خالل ندوة صحفية مشتركة مع 

نظيره التركي، تلت حفل التوقيع، أن هذه االتفاقيات 
جاءت لـ "اضفاء الديناميكية المنشودة على العالقات 

التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، مؤكدا على 
أن "زخم هذه االتفاقيات يدل على وجود تكامل بين كل 

القطاعات" من البلدين.
إلى ذلك تحادث رئيس الجمهورية، أمس ، على 

انفراد، مع الرئيس التركي السيد رجب، في إطار 
زيارة الدولة التي يقوم بها منذ أمس االحد إلى 

جمهورية تركيا، بدعوة من أخيه الرئيس التركي. 
وتوسعت المحادثات، التي جرت بالمجمع الرئاسي، 

لتشمل وفدي البلدين.
وخالل صبيحة أمس، قام الرئيس تبون بزيارة الى 
ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 
أتاتورك في العاصمة أنقرة و المتحف المخصص 

للوثائق واألغراض الشخصية للرئيس الراحل.
وكان رئيس الجمهورية قد حل أول أمس بأنقرة، في 

إطار زيارة دولة إلى تركيا تدوم ثالثة أيام بدعوة 
من رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. ويرافق رئيس 

الجمهورية خالل زيارته لتركيا وفد وزاري هام يتكون 
من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 

وزير الطاقة والمناجم، وزير الصناعة، وزير السكن 
والعمران والمدينة، وزيرة التضامن الوطني واألسرة 
وقضايا المرأة، وزير السياحة، وزير التعليم العالي و 
البحث العلمي و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات 
المصغرة و الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة 

والمؤسسات الناشئة.

�إ. �س

�جلز�ئر وتركيا ت�قعان عديد �تفاقيات �لتعاون ومذكر�ت �لتفاهم، و�لرئي�س تب�ن ي�ؤكد

االتفاقيات �شت�شفي الديناميكية املن�شودة 
على العالقات التاريخية املتميزة بني البلدين

وقع رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س، بالعا�صمة الرتكية اأنقرة، مع الرئي�س 

الرتكي، رجب طيب اأردوغان، على االعالن امل�صرتك لالجتماع االول ملجل�س التعاون رفيع 

امل�صتوى للبلدين، يف اطار زيارة الدولة التي يقوم بها اىل تركيا.

الرئي�س تبون يلتقي اجلالية الوطنية برتكيا ويوؤكد

لقاء �شامل لالحزاب قريبا يف اإطار مبادرة مل ال�شمل

مبادرة مل ال�صمل تعيدها اإىل ال�صاحة بعد غياب عن امل�صهد 

م�شاورات الرئي�س تخرج الأحزاب من �شباتها

التقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مساء 
أول أمس, بالعاصمة التركية انقرة, بممثلين عن 
الجالية الوطنية بتركيا,على هامش زيارة الدولة 

التي يقوم بها, بدعوة من نظيره التركي رجب طيب 
اردوغان.

وخالل هذا اللقاء, استمع رئيس الجمهورية الى 
انشغاالت و اقتراحات مختلف ممثلي الجالية المقيمة 

بتركيا كما رد على اسئلتهم بخصوص الوضع 
في الجزائر و واقع العالقات الثنائية بين الجزائر 

وتركيا.
وبهذا الخصوص, اكد رئيس الجمهورية على أهمية 
العالقات بين البلدين, مبرزا انها "عالقات قوية جدا 

على جميع االصعدة ال سيما اقتصاديا, سياسيا و 
تاريخيا.” و ابرز تبون بان زيارته الى تركيا كانت 

"ضرورية" خاصة و ان العالقات الثنائية عرفت 
تطورا ملحوظا خالل السنتين االخيرتين, مضيفا ان 

الجزائر "مستعدة لتطوير العالقات مع الجمهورية 
التركية الشقيقة الى اعلى مستوى.”

كما لفت رئيس الجمهورية الى ان االستثمارات 
التركية في الجزائر تعد في المرتبة االولى من بين 
الدول التي تستثمر بها تركيا حيث بلغت اكثر من 
4 مليار دوالر و ان حجم المبادالت التجارية بين 

البلدين يتراوح ما بين 4 و 5 مليار دوالر في السنة.
وبهذا الشأن, اشار تبون الى رغبة الرئيس التركي 

رجب طيب اردوغان و كل المسؤولين االتراك 
بالعمل سويا مع الجزائر لرفع قيمة االستثمارات و 

الولوج الى السوق االفريقية.
وفيما يخص الوضعية االقتصادية للجزائر, طمأن 

تبون افراد الجالية المقيمين بتركيا حول "تحسن 
الوضع المالي للبالد"، مما سمح باالبتعاد عن 

االستدانة الخارجية لدى صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي.

وفي هذا االطار, كشف رئيس الجمهورية عن تحسن 
مستوى احتياطات الصرف الخارجي التي فاقت 

42 مليار دوالر خالل هذه السنة و تسجيل فائض 
تجاري بلغ 1,5 مليار دوالر خالل سنة .2021

من جانب اخر, تطرق  تبون الى مبادرة "لم الشمل" 
التي اطلقها و التي اعتبرها ضرورية من اجل 

"تكوين جبهة داخلية متماسكة.”
وفي هذا الصدد, اعلن عن انعقاد "لقاء شامل 

لألحزاب في االسابيع المقبلة" بعد اللقاءات الفردية 
التي اجراها مؤخرا مع قادة االحزاب، مبرزا ان هذه 

اللقاءات سمحت بمناقشة و تقييم العديد من القضايا.
و خالل لقائه بأفراد من الجالية الوطنية, الذي 

جرى في أجواء عائلية, استمع الرئيس تبون الى 
كل المتدخلين من الحضور, كما رد على أسئلتهم 
بخصوص القضايا المتعلقة بوضعية النقل الجوي 
و اسعار التذاكر و ظروف الحصول على الوثائق 

االدارية لدى مصالح القنصليات الجزائرية.
وفي مجال النقل, ذكر رئيس الجمهورية بأمره 

المتعلق باقتناء 15 طائرة جديدة لتعزيز اسطول 
الخطوط الجوية الجزائرية و ذلك ما يسمح بتحسين 

نقل الجالية المتواجدة بالخارج.
ق. و

يبدو أن مسعى لم الشمل الذي أطلقه رئيس 
الجمهورية، قد أعاد الحياة للمشهد السياسي وأخرج 

األحزاب من سباتها بعد أشهر عديدة من الجمود 
منذ انتهاء آخر محطة في مسار البناء المؤسساتي 

المتمثلة في االنتخابات المحلية، لتعود بذلك 
التشكيالت السياسية إلى الواجهة مجددا وتدلي 

بدلوها في المشاورات التي جمعتها مؤخرا برئيس 
الجمهورية.

بعد فتح رئيس الجمهورية أبواب قصر المرادية، 
مجددا، امام مختلف التشكيالت السياسية للتشاور، 

عادت االحزاب للبروز مجددا في المشهد السياسي، 
وتوالت ردود الفعل والتصريحات المثمنة لمبادرة 
الرئيس الرامية إلى إطالق مسعى لم الشمل، فبعد 

"سبات" طال امده وصمت طويلة استمر ألشهر منذ 
اسدال الستار عن آخر حملة انتخابية للمحليات شهر 

نوفمبر المنقضي، عادت حناجر رؤساء االحزاب 

السياسية ومختلف إطاراتها لتصدح من جديد، 
وتتحدث عن مبادرة الرئيس وتعلّق عن مختلف 

القضايا المحلية التي تخص الشأن الداخلي للوطن.
ولعّل تجاوب وانخراط معظم األحزاب السياسية 

مع مبادرة اليد الممدودة التي اقترحها رئيس 
الجمهورية، يعتبر خطوة إيجابية من شأنها توجيه 

وصب تركيز جل األطياف السياسية على دعم 
القضايا الداخلية، وأداء الدور الذي وجدت من 
اجله كمؤسسات دستورية مهمتها المساهمة في 

اقتراح الحلول ألهم الملفات العالقة التي تهم الوطن 
والمواطن على حد سواء، كما أن جملة المقترحات 

التي قدمها رؤساء األحزاب السياسية التي إلتقاها 
رئيس الجمهورية، من شأنها تحقيق التوافق الذي 

يسعى إليه الرئيس، وإبراز مكانة هذه التشكيالت من 
خالل تبادل وجهات النظر حول المسائل االجتماعية 
واالقتصادية التي من شأنها تمتين الجبهة االجتماعية 

والدفع بالعجلة االقتصادية.  
وبالرغم من التحركات المتواضعة التي تقوم 

بها بعض التشكيالت السياسية، غير ان النشاط 
الحزبي بات راكدا واقتصر على التركيز في الفترة 
االخيرة، على التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمرات 
واالجتماعات الخاصة بإعادة ترتيب البيت الحزبي، 

لترّسخ هذه االحزاب الصورة التي لطالما الزمت 
نشاطاتها والتي عادة ما توصف بالمناسباتية 

والموسمية، وهو ما تجلى مؤخرا بعد أن طفت 
إلى السطح تصريحات مسؤولي االحزاب التي 

اقتصرت فقد على التعليق على فحوى اللقاءات التي 
جمعتها مع رئيس الجمهورية وإبداء ردود فعلها 

على المبادرة الجامعة التي أطلقها، دون الخوض في 
صميم الملفات االجتماعية واالقتصادية التي أضحت 

الرهان األكبر للسلطة في الفترة المقبلة.
�إميان. �س

منذ تويل عبد املجيد تبون رئا�صة البالد

 زخم كبري يف العالقات
 اجلزائرية - الرتكية

تشهد العالقات الجزائرية-التركية "حركية الفتة" في السنوات 
األخيرة على جميع األصعدة، "زادت زخما" منذ تولي عبد المجيد 

تبون رئاسة الجزائر نهاية 2019، حسب وكالة األنباء التركية 
"األناضول.”

وذكرت الوكالة، أمس في مقال بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم 
بها الرئيس تبون إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي، رجب طيب 
أردوغان، أن "العالقات الجزائرية التركية تشهد حركية الفتة في 

السنوات األخيرة على جميع األصعدة، ساهمت فيها اتفاقية الصداقة 
والتعاون الموقعة بين البلدين عام 2006، وزادت زخما منذ تولي 

عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر نهاية .”2019
وأشارت إلى أن عالقات التعاون االقتصادي بين الجزائر وتركيا 

شهدت "طفرة" خالل السنوات األخيرة، حيث أصبحت أنقرة "أول 
مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات بالجزائر.”

وأضافت األناضول، استنادا لبيانات رسمية تركية، بأن أزيد من 
1300 شركة تركية تنشط في البالد، األمر الذي ساهم في خلق ما 

يزيد عن 30 ألف منصب شغل، في حين كان العدد مطلع القرن 
الحالي 7 شركات فقط.

وذكرت باالستثمار الهام لمجمع "توسيالي" التركي للحديد والصلب، 
بوالية وهران، الذي حقق صادرات بأكثر من 700 مليون دوالر في 
2021، ويتطلع لتحقيق مليار دوالر صادرات بنهاية العام الجاري. 

كما اشارت الى مجمع "تايبا" التركي الذي اقام مصنعا للنسيج 
بالشراكة بوالية غليزان، يعد من بين األكبر في القارة اإلفريقية.

وتطرق نفس المقال الى تجديد سوناطراك لعقود توريد الغاز 
المسال إلى تركيا عام 2018، بكميات تصل 5 مليارات متر مكعب 

سنويا، مذكرا بأشغال تشييد مصنع البتروكيماويات بالشراكة بين 
"سوناطراك" وشركة "رونيسانس هولدينغ" التركية بوالية أضنة 

جنوبي تركيا إلنتاج مادة "البيلوبروبيالن" البالستيكية التي تدخل في 
عدة صناعات.

وفيما يتعلق بالتنسيق الديبلوماسي، اعتبرت وكالة األنباء التركية 
أن "الملف الليبي برز كواحد من القضايا التي نسقت فيها الجزائر 

وتركيا في إطار مساعي إيجاد حل سياسي، إلى جانب تنسيق 
المواقف بشأن التطورات الحاصلة في فلسطين.”

 نحو ت�صييد ثالث 

م�صت�صفيات تركية كبرية يف اجلزائر

 قانون ال�شتثمار اجلديد 
ورهان حت�شني مناخ الأعمال

تعكس زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتركيا، الجهود 
المبذولة من الطرفين لترقية وتوسيع العالقات في شقها االقتصادي، 

بالموازاة مع حرصهما على رفع حجم االستثمارات والتبادالت 
التجارية.

قال أمس، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى 
روبايين في تصريح لجريدة "الرائد"، بأن فتح الباب من أجل 

توسيع االستثمارات التركية في الجزائر تستدعي تقديم الصيغة 
النهائية لقانون االستثمار ووضعه قيد التنفيذ، من أجل دعم المساعي 
الرامية لتحسين مناخ االستثمار وتجسيد عديد المشاريع في مختلف 

القطاعات واالستفادة من التجربة التركية.
وأضاف روبايين، بأن الجزائر لم تستفد سابقا من االستثمار التقليدي 
الذي هيمن عليه اللوبي الفرنسي ولن تستفيد منه في المستقبل، مشددا 

على ضرورة التفكير في المستقبل واالقتصاد الوطني من خالل 
فتح المجال لالستثمار والراغبين حقيقة في تقديم اإلضافة لالقتصاد 

الوطني.
وأشار محدثنا، بأن قانون االستثمار الجديد يحمل في طياته العديد 
من البنود، التي ستنهي االستثمار بالعقلية الفرنسية، والذي سمح 
بمنح شركاتها في مختلف المجاالت عدة امتيازات على حساب 

االقتصاد الوطني وسيفتح المجال أمام االستثمار الحقيقي.
وكشف رئيس المنظمة، بأن األخيرة في اتصاالت مع رجال أعمال 

ومستثمرين أتراك أبدوا رغبتهم في تجسيد مشاريع بالجزائر، مضيفا 
بأنه قد تم التوصل في الوقت الراهن ألرضية اتفاق بشأن تجسيد 
ثالث مشاريع لمستشفيات تركية عمالقة بكل من جنوب وغرب 

ووسط البالد، متمنيا أن يلقى المستثمرون المناخ المالئم لتشييدها.
كما أشار إلى أن المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ستجلس 

لطاولة الحوار مع المستثمرين األتراك في المجال الصيدالني، خالل 
األيام القليلة القادمة لالتفاق على تجسيد استثمارات في المجال، 

يضاف لها المؤسسات التي تنشط في مجال الصناعات التحويلية.
وأكد ذات المتحدث، أن توجه السلطات العليا للبالد لتشجيع 
االستثمار، وفق مبدأ رابح رابح سيمنح الجزائر العديد من 

االمتيازات، خاصة وأن المؤسسات التركية تسعى من خالل سلعها 
ومنتجاتها اقتحام السوق االفريقية، وتتطلع إلى االستفادة من مكانة 
الجزائر االستراتيجية وشروعها في انجاز ميناء الحمدانيّة، والذي 

يعتبر شريانا هاما في مشروع طريق الحرير. 
وقال بأن االستثمارات التركية، التي بلغت 5 ماليير دوالر، يمكن 

أن تتضاعف ألكثر 10 ماليير دوالر خالل السنوات القليلة القادمة، 
في ظل اآلفاق الكبيرة للشراكة بين البلدين في مجاالت الصناعات 

الصيدالنية، مواد التجميل والصناعات الغذائية والتحويلية والنسيجية 
ومقاوالت األشغال والميكانيك وكذا غيار السيارات، يضاف لها 

قطاعات الطب والصحة والفالحة.
ف. م



وجاء تدخل الفريق السعيد شنقريحة خالل 
افتتاحه أشغال ملتقى بعنوان: "المياه في 

النزاعات الدولية : حالة إفريقيا"، الذي يندرج 
في إطار طرح تحاليل موضوعية وحلول عملية 
لمواجهة التهديدات األمنية الناجمة عن النزاعات 

حول الموارد المائية في إفريقيا، نظمه معهد 
الدراسات العليا في األمن الوطني، أمس، بالنادي 
الوطني للجيش ببني مسوس، حيث حضر أشغال 

الملتقى أعضاء في الحكومة، ومستشار رئيس 
الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع 

واألمن، والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات 
اإلستراتيجية الشاملة، باإلضافة إلى ضباط 

سامون بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش 
الوطني الشعبي،

وفي كلمته، ذّكر الفريق السعيد شنقريحة بأهمية 
الموارد المائية، بالنظر الرتباطها الوظيفي 

بالتنمية االقتصادية والصحة العمومية واألمن 
الغذائي، داعيا مؤسسات الدولة لبلورة وصياغة 

التصورات حول هذا الموضوع، بما يخدم 
مقتضيات األمن الوطني بشتى أبعاده.

وفي هذا السياق أكد الفريق قائال "يعد الماء 
موردا ضروريا للحياة والتنمية، كما أنه أداة 

للضغط والمساومة في عدد من المشاهد الدولية، 
ووسيلة لتغذية عدم االستقرار الداخلي، في الدول 

التي تعيش حاالت شديدة من اإلجهاد المائي، 
وضعف األمن الغذائي وصعوبة بناء منظومة 

وطنية صلبة ومستديمة.”
وتابع "كما يُشكل الماء بعدا أساسيا في األمن 

الوطني للدول، وهو ما يدفع الدول لبناء 
تصورات متكاملة، بل واستراتيجيات بمنطق 

استشرافي، من أجل ضمان االستخدامات 
العقالنية للموارد المائية، على نحو يكفل حاجات 
البقاء والعيش الكريم لألجيال الحالية والالحقة... 

وهنا يأتي دور المؤسسات العلمية والبحثية 
للجيش الوطني الشعبي، ومؤسسات الدولة 

األخرى، من خالل مثل هذه المناسبات العلمية، 

من أجل بلورة وتنمية التصورات واألفكار، 
التي تخدم مقتضيات األمن الوطني، بشتى أبعاده 

العسكرية واالقتصادية والصحية والمجتمعية 
والبيئية.”

وأشار الفر يق إلى أن فهم التطورات والتهديدات 
األمنية واالقتصادية المتعلقة بالمياه يعد أكثر 

من ضروري، إلعتماد وتنفيذ استراتيجية 
وطنية لألمن المائي، وكذا تسوية النزاعات 

حول المياه على مستوى القارة اإلفريقية، حيث 
قال في هذا السياق، يهدف هذا اللقاء العلمي 

إلى تسليط الضوء على التطورات والتهديدات 
األمنية واالقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالمياه، 

مع التركيز على العمق اإلفريقي بالخصوص، 
إذ أن فهم هذه التطورات والتهديدات يعد أكثر 

من ضرورة، العتماد وتنفيذ إستراتيجية وطنية 
لألمن المائي، بهدف مواكبة هذه التطورات، 

ومجابهة تهديداتها المحتملة، السيما ما تعلق منها 
بتسوية النزاعات حول المياه، على المستوى 

اإلفريقي، بطرق سلمية وتوافقية، دون أي تدخل 
من جهات أجنبية، وبما يضمن تحقيق أهداف 

األجندة اإلفريقية .”2023
من جانبه المدير العام لألمن الداخلي، أكد على 

ضرورة وضع اآلليات العلمية والعملية من أجل 
تحقيق أمننا المائي باعتباره أحد األبعاد الحيوية 

ألمننا الوطني، وقال في السياق "المنتظر من 
هذا الملتقى، القيام بدراسة ومناقشة تطور واقع 
النزاعات حول الماء من أجل تقديم تصورات 
واقعية وأخرى استشرافية لخارطة النزاعات 

داخل الدول اإلفريقية وفيما بينها، كما ينتظر من 
المشاركين تقديم ما يمكن استثماره من معطيات 

ومقترحات تعزيزا ألمننا المائي الوطني وكذا 
تقديم تصورات حول أفضل المقاربات لتعزيز 

األمن المائي اإلفريقي المشترك.”
من جهتها أكدت مديرة معهد الدراسات العليا 

في األمن الوطني على حرص الهيئات العلمية 
والبحثية والتي يشكل المعهد إحدى لبناتها 

على مواصلة العمل لتقديم المرافقة األكاديمية 
لمؤسسات الدولة مشددة على "ضرورة حرص 

الهيئات العلمية والبحثية والتي يشكل معهد 
الدراسات العليا في األمن الوطني إحدى لبناتها 

الصلبة، باإللتزام التام على مواصلة العمل 
الدؤوب لتقديم المرافقة األكاديمية النوعية 

لمؤسسات الدولة وهذا من أجل استدامة التنمية 
وضمان شروط النمو.”
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قالت اإن لها تاأثري قوي لإقناع الأطراف 

املتنازعة على احلوار

 دبلوما�شية �أمريكية ت�شيد بخربة 
�جلز�ئر يف �إد�رة �لأزمات

أكدت الدبلوماسية األمريكية بيسا ويليامز أن الجزائر لها خبرة كبيرة في 
إدارة األزمات وتأثير قوي إلقناع األطراف المتنازعة على الحوار، مشيرة 
إلى أن كل دول الجوار، ومنها مالي يمكنها االعتماد على الجزائر في هذا 

اإلطار.
ودعت  ممثلة "مركز كارتر" الذي يتولى دور "المراقب المستقل" لتنفيذ 

اتفاق السالم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر أنه إلى 
ضرورة إبداء السلطات المالية "إرادة سياسية" من أجل تطبيق بنود اتفاق 

السالم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأوضحت السيدة ويليامز التي نشطت، أمس األحد ندوة بمقر وزارة الشؤون 

الخارجية والجالية  الوطنية بالخارج أن "مركز كارتر"، قد قدم ما يقارب 
مائة توصية من أجل تطبيق  اتفاق السالم في مالي داعية السلطات االنتقالية 

في مالي إلى تجسيد "أعمال حقيقية" من شأنها اخراج البلد من "المأزق 
السياسي.”

ووصفت بيسا ويليامز الوضع في مالي بـ "الحرج" و شددت على ضرورة 
"مرافقة من المجتمع الدولي" داعية الموقعين على اتفاق السالم والمصالحة 

في مالي المنبثق عن مسار الجزائر إلى القيام "بأعمال ملموسة" والتحلي 
"بالتضامن" لتجاوز األزمة السياسية السائدة في البالد.  كما أشارت 

الدبلوماسية األمريكية إلى أن دور قيادة الوساطة الدولية الذي تلعبه الجزائر 
في مالي يدل على الثقة التي منحتها إياها الدول األخرى.

ومن جهته شدد رئيس لجنة متابعة اتفاق السالم والمصالحة في مالي المنبثق 
عن مسار الجزائر السفير بوجمعة ديلمي على ضرورة تنفيذ اتفاق السالم 
في مالي و تولي تنفيذه من قبل الموقعين. وصرح قائال "لقد لعبت الجزائر 
كدولة مجاورة دورها المتمثل في التفاوض على هذا االتفاق تعمل الوساطة 

الدولية ولجنة متابعة االتفاق على ضمان إتمام هذا االتفاق ولهذا يجب أن 
يتولى الموقعون تنفيذه.

اإ. �س

 �سيلتقي برئي�سي غرفتي الربملان 

وم�سوؤولني �سامني يف الدولة

 رئي�س جلنة �لدفاع و�لأمن باملجل�س 
�لفيدر�يل �لرو�شي يحل باجلز�ئر

يشرع رئيس لجنة الدفاع واألمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية 
لفيدرالية روسيا، فيكتور بونداريف، اليوم، في زيارة رسمية إلى الجزائر، 

بدعوة من مجلس األمة، في إطار تعزيز العالقات الثنائية الجزائرية-
الروسية، حسبما جاء، أمس، في بيان عن ذات المجلس.

وأوضح البيان أنه، و "في إطار تعزيز العالقات الثنائية الجزائرية-الروسية، 
التي تحصي هذا العام الذكرى الستين )60( من تأسيسها، وبدعوة من مجلس 

األمة، يشرع السيد فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع واألمن بالمجلس 
الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا، رفقة وفد عن ذات اللجنة، 
بزيارة رسمية إلى الجزائر خالل الفترة ما بين 17 و20 ماي الجاري.”

وتندرج هذه الزيارة حسب ذات البيان "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون 
البرلماني الثنائي، الموقع بين مجلس األمة والمجلس الفيدرالي للجمعية 

الفيدرالية لروسيا، بتاريخ 13 ماي 2014، ناهيك عن مذكرة التفاهم المبرمة 
بين إدارتي المجلسين، بتاريخ 11 ديسمبر من العام .”2010

وسيحظى بونداريف والوفد المرافق له خالل هذه الزيارة باستقبال من 
رئيسي غرفتي البرلمان، وستكون له جلسات عمل مع رئيسي لجنتي الدفاع 
في البرلمان الجزائري بغرفتيه، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين سامين في 
الدولة. وذكر البيان بأن ا فيكتور بونداريف، سبق له وأن زار الجزائر، في 

الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر .2018
واأج

 عمار بالين ينتقد ندوة مراك�ش 

وي�سفها بـ "اخلدعة املغربية"

موقف �لحتاد �لأوروبي من �ل�شحر�ء 
�لغربية يف�شل �ملناور�ت �ملغربية 

أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب 
العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بالني، 

أن موقف االتحاد األوروبي الداعم لجهود األمم المتحدة المؤيدة لعملية 
سياسية لتسوية القضية الصحراوية، "من شأنه جعل الحملة التي يشنها 
المغرب إلعادة احياء مقترحه لعام 2007 محاولة فاشلة للتحايل على 

الشرعية الدولية وحجبها".
وفي تعلقيه على الرد الذي قدمه الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون 

الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب بوريل، نيابة عن المفوضية األوروبية، 
فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، قال السيد بالني :"هذا الموقف الواضح 

لالتحاد األوروبي من شأنه جعل الحملة التي يقودها المغرب إلعادة احياء 
اقتراحه لعام 2007 محاولة فاشلة للتحايل على الشرعية الدولية وحجبها".

وأضاف المسؤول بالقول :"سوق مراكش )في إشارة الى الفوضى التي 
طبعت ندوة مراكش حول مكافحة الجماعة االرهابية "داعش" والتي حاول 

المغرب تحويلها الى حدث مخصص لقضية الصحراء الغربية( سيظل 
خدعة وحيلة استثمر فيها محرك الدمى بوريطة )وزير الشؤون الخارجية 

المغربي( وفقد القليل من المصداقية التي تبقت له...".
وكان بوريل قد اكد مجددا أول أمس في رده باسم المفوضية األوروبية 

بخصوص القضية الصحراوية أن "موقف االتحاد األوروبي حول الصحراء 
الغربية - الذي يعكس الرأي المشترك للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

- هو الدعم الكامل لجهود منظمة االمم المتحدة لصالح مسار سياسي قصد 
التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بين الطرفين لقضية الصحراء 

الغربية طبقا للوائح مجلس األمن األممي".
وأبرز بوريل أن "االتحاد األوروبي يعتبر أنه يجب معالجة كل المسائل 

المتعلقة بالصحراء الغربية ووضعها طبقا للقانون الدولي في إطار 
المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي لألمين العام األممي، 

ستافان دي ميستورا". وأضاف أن "المسار الذي تقوده األمم المتحدة مفتوح 
ونتيجته النهائية سيقررها الطرفان وفق معايير لوائح مجلس األمن األممي".

ق. و

اإميان. �س

الفريق ال�سعيد �سنقريحة يفتتح ملتقى حول  "املياه يف النزاعات الدولية: حالة اإفريقيا "

�عتماد �إ�شرت�تيجية وطنية للأمن 
�ملائي ملو�جهة �لتهديد�ت �ملحتملة

اأكد الفريق ال�سعيد �سنقريحة رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي على �سرورة فهم التطورات 

والتهديدات االأمنية واالقت�سادية املتعلقة باملياه، وذلك بغية اإعتماد وتنفيذ ا�سرتاتيجية 

وطنية لالأمن املائي، وكذا ت�سوية النزاعات حول املياه على م�ستوى القارة االإفريقية.

اعترب القانون الع�سوي املتعلق بقوانني املالية د�ستورا ماليا حقيقيا للدولة، راوية:

“�لإ�شلح �مليز�نياتي يهدف لتربير ��شتعمال كل دينار”
قال وزير املالية عبد الرحمان راوية، اإن 

القانون الع�سوي املتعلق بقوانني املالية، 

الذي يعد د�ستورا ماليا حقيقيا للدولة، 

اأدرج حتديثات عظمى، ت�ساهي اأهم 

املمار�سات واملعايري الدولية، واأكد اأن 

االإ�سالح امليزانياتي يهدف اإىل تكري�ش 

اأكرث �سفافية وجناعة بغية تربير 

ا�ستعمال كل دينار.

ع. ط

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام 
للميزانية بالوزارة عبد العزيز فايدـ أوضح 

الوزير أن "النظام المدمج للتسيير الميزانياتي 
سيمكن من وضع محاسبة ثالثية األبعاد من 

شأنها إظهار التدفقات المالية بوضوح، وبذلك 
يسمح بالتأكد من مطابقة العمليات المنجزة 

للرخص التي منحها البرلمان.”
كما يشمل النظام محاسبة عامة ستسمح بعكس 

صورة أمينة عن الممتلكات والوضعية المالية 
للدولة"،  حسب راوية الذي أكد ضرورة أن 
تمنح هذه المحاسبة األولوية للقواعد المطبقة 
على الشركات وال تتميز عنها إال من حيث 

خصوصيات نشاط الدولة.
ويشمل النظام أيضا محاسبة تحليل التكاليف، 

يتم تزويدها بالمعلومات من المحاسبتين 
الميزانياتية والعامة، والتي سيكون لها تدريجيا 

دور في قياس أداء البرامج والعمليات من 
خالل تسليط الضوء على تكاليفها، يضيف 

الوزير.
كما أشار راوية إلى أن إصالح حوكمة 

الميزانية يفرض ترشيد الوسائل، التحكم في 
وتيرة ومستوى اإلنفاق، االستعمال األمثل 

للموارد المتاحة والتسيير الحسن للمشاريع، 
مما سيسمح ببلوغ فعالية ونجاعة األموال 
العمومية, مع الحرص على نوعية الجهد 

المبذول.

إضافة إلى هذا، لفت إلى أن القانون العضوي 
المتعلق بقوانين المالية يكرس مبدأ التسيير 

المعتمد على النتائج, كما يغير قواعد وكيفيات 
التسيير الميزانياتي والمحاسبي للدولة "تغييرا 

عميقا".، مضيفا أن "هذا القانون الذي يعد 
دستورا ماليا حقيقيا لدولتنا، أدرج تحديثات 
عظمى, تضاهي أهم الممارسات والمعايير 

الدولية.”
ومن بين هذه التحديثات، سلط الوزير الضوء 

بشكل خاص على اعتماد ميزانية حسب 
البرامج متعددة السنوات والتي ستمكن من 

"بروز فاعلين جدد بمسؤولية أكبر"، عالوة 
عن ذلك، يهدف اإلصالح الميزانياتي إلى 
"أكثر شفافية، فعالية ونجاعة بغية تبرير 

استعمال كل دينار"، حسب راوية. كما ذكر 
الوزير بأن إعداد الميزانية بنمط البرامج قد 
بدأت حديثا, حيث تم إرسال مذكرة التوجيه 

المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة.
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وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، 
فإنه و "في إطار التحضير لموسم اصطياف 

2022 وحملة مكافحة حرائق الغابات واألخطار 
المرتبطة بها, سيتم اإلطالق الرسمي للحملة 

الوطنية للوقاية والتحسيس من األخطار المتعلقة 
بموسم االصطياف واالستجمام, وتكون من 
واليات سوق أهراس وسطيف وتيارت.« 

وتتمحور هذه الحملة, التي ستستمر طوال موسم 
االصطياف, حول مواضيع تخص "الوقاية من 

أخطار البحر والغرق في المجمعات المائية 
والوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل 

الزراعية والتسمم العقربي وحوادث المرور 
والتسممات الغذائية.« 

و تستهدف المبادرة "المواطنين بصفة عامة 
واألطفال بصفة خاصة من حيث إفادتهم 
بالمعلومات والتدابير الوقائية الضرورية 

للتقليل من األخطار المتعلقة بموسم االصطياف 
واالستجمام وعلى وجه الخصوص األخطار 

المتعلقة بالبحر والمجمعات المائية.« و لتحقيق 
هذا الغرض, سطرت الحماية المدنية برنامجا 

"ثريا ومتنوعا", وذلك بالتنسيق مع مختلف 
الفاعلين والمتدخلين في تسيير موسم االصطياف 
على غرار قطاعات السياحة والغابات والتجارة 

و الفالحة والوكالة الوطنية للسدود والشباب 
والرياضة والجمعيات.

 وستوجه النشاطات المبرمجة في هذا السياق من 
أجل "تعميم النصائح واإلرشادات الوقائية من 

األخطار المتعلقة بموسم االصطياف لغرس ثقافة 

وقائية لدى المواطنين بإشراك األولياء في كيفية 
التعامل معها لتجنبها أو التقليل من حدتها.« 

و حسب نفس المصدر, فقد أسدى المدير العام 
لجهاز الحماية المدنية, تعليمات لمدراء القطاع 

عبر الواليات من أجل "تكثيف الحمالت 
التحسيسية الوقائية الجوارية الرامية إلى حماية 

ووقاية المحاصيل, السيما واحات النخيل, 
بغرض توعية مستغلي تلك المساحات الفالحية 

بمخاطر الحرائق, مع وضع وسائل التدخل 
خاصة األرتال المتنقلة كتدابير وقائية احترازية 

لمرافقتهم إلى غاية نهاية موسم الحصاد.« و 
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن أبرز 

النشاطات المبرمجة ضمن حملتها التحسيسية 
والتي "ستركز" على الوسط المدرسي والجامعي 
ومعاهد التكوين المهني ودور الشباب, مع تنظيم 

قوافل تحسيسية محلية بإشراك المجتمع المدني 
,خاصة لجان القرى. و سيتم في هذا الخصوص 

"وضع جهاز تحسيسي لفائدة الفالحين خاصة في 
بداية موسم الحصاد مع تنشيط حصص إذاعية 

محلية و تلفزية حول دور الوقاية والتحسيس 
من األخطار المتعلقة بموسم االصطياف وحول 
اإلسعاف الجماعي الذي يعتبر المساهمة األولى 

للمواطن في التكفل بالضحايا في حالة وقوع 
الحوادث.« كما سيتم تنظيم أبواب مفتوحة 

على مستوى مختلف وحدات الحماية المدنية 
لفائدة التالميذ من أجل "توعيتهم بضرورة 
المحافظة على المساحات الغابية وأهميتها, 

إلى جانب وضع مرافقة إعالمية عبر الموقع 

الرسمي للمديرية العامة للحماية المدنية ومختلف 
صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي 

وصفحات المديريات الوالئية, وإرسال رسائل 
نصية قصيرة تحسيسية لفائدة مشتركي متعاملي 

الهاتف النقال الثالث.« 
و سيتم لذات الغرض, "إنشاء وتصميم ومضات 

ومطويات تحسيسية تشرح مختلف األخطار 
المتعلقة بموسم االصطياف مع تنظيم حمالت 
توعوية جوارية على مستوى المساجد وهي 

العملية التي انطلقت فعليا.« و يتضمن برنامج 
الحملة التحسيسية "مسابقات يتضمن شعارها 

األخطار المتعلقة بموسم االصطياف واالستجمام 
على مستوى المخيمات الصيفية.« و عادت 

المديرية في بيانها  للتذكير بحصيلة تدخالتها 
خالل موسم االصطياف لسنة 2021, أين 
سجلت 39727 تدخل من أجل التكفل ب 

21715 حادث مرور أدت إلى وفاة 647 
شخص و إصابة 27620 آخر, إلى جانب 

إخماد 9052 حريق مع تسجيل خسائر قدرت بـ 
100000 هكتار من الغطاء النباتي. كما سجلت 
فيما يتعلق بجهاز حراسة الشواطئ واالستجمام 

36915 تدخل على مستوى الشواطئ المسموحة 
للسباحة مع إنقاذ 25855 شخص من غرق 
حقيقي وتسجيل 95 حالة وفاة, منها 53 وفاة 
في الشواطئ الممنوعة و 42 في الشواطئ 

المسموحة للسباحة من بينهم 20 حالة وفاة خارج 
أوقات الحراسة وكذا 84 شخص متوفيين في 

المجمعات المائية.

رئي�ص الغرفة ال�طنية للفالحة يرافع لإن�صاء بنك خا�ص ل�صغار الفالحني وي�ؤكد

اإنعا�ش القطاع الفالحي مرهون ببعث ال�صناعات التحويلية
إعتبر أمس رئيس الغرفة الوطنية للفالحة محمد يزيد 

حمبلي ، أن انعاش القطاع الفالحي مرهون ببعث 
الصناعات التحويلية التي تستقطب كميات اإلنتاج 

الوفيرة التي تكبد المنتجين خسائر كبيرة ،  مشددا  
على ضرورة التوجه نحو سياسة فالحية تعاقدية 

كآلية من آليات ضبط السوق لتحقيق اإلكتفاء الذاتي 
و التصدير.

وألّح رئيس الغرفة الوطنية للفالحة محمد يزيد 
حمبلي، في تصريحات لإلذاعة الوطنية على 

ضرورة تبني سياسة فالحية تعاقدية باعتبارها الحلقة 
األهم – حسبه- في مسار انعاش القطاع الفالحي. و 

قال المتحدث، إن الوزارة ماضية في تنظيم األجهزة 
ووضع األطر القانونية إلعادة بعث اإلستثمار 

الفالحي، موضحا ان انشاء الديوان الوطني للفالحة 
الصحراوية سيسمح بتسهيل اإلجراءات على 

الفالحين و المستثمرين. 
وفي هذا الصدد، و تحفيزا للمنتجين الفالحيين،  

دعا  المتحدث ذاته، إلى ضرورة انشاء بنك خاص 
لصغار الفالحين يمنحهم  قروضا موسمية لتمويل 
نشاطهم الفالحي، مبرزا الجهود الحثيثة و التنسيق 

مع مصالح الوزير االول لحل بعض انشغاالت 
الفالحين و مهنيي القطاع، مشيرا  إلى نقص 

القروض البنكية الفالحية، عدا القرض الموسمي 
للحبوب الخاص ببنك بدر ، موضحا أن سبب 

عزوف الفالحين التعامل مع البنوك  يعود لسياسة 
الرهن المفروضة من قبل البنوك وهو ما يعيق 

الفالح  خاصة وأن حوالي 80 بالمائة من األراضي 
الفالحية في الجزائر عائلية  خاضعة  للشيوع. و 

في رده عن سؤال حول اإلستغالل األمثل للمساحات 
الزراعية المخصصة للمحاصيل اإلستراتيجية، قال 
حمبلي إن  الجزائر تتوفر على مؤهالت جغرافية 

هائلة، و ينبغي الحرص على التحكم في اإلنتاج عن 
طريق  استعمال التقنيات الحديثة و التكنولوجيات 

المتطورة، و التفكير في تطوير صناعة الماكينات 
المتطورة.  و أكد  المتحدث أن القطاع يراهن على 

تنمية القدرات الوطنية كركيزة لفالحة متطورة ، 
مشيرا إلى أن  المنظومة اإلنتاجية الفالحية بالجزائر 
منظومة جيدة تتطلب تنسيق و تطوير، و قال إن 80  
بالمائة  من المزارع الجزائرية صغيرة  ال تتعدى ال 
10 هكتارات،   داعيا الفالحين إلى تنظيم أنفسهم في 
تعاونيات خصوصا مع صدور العام الماضي  قانون 

يسهل انشاء التعاونيات الفالحية، لتسهيل الرقابة و 
ضبط المنتوج.
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 �صيال تطمئن ب�صمان التزود اليومي
 بالعا�صمة وموؤ�صرات مطمئنة بباقي 

الواليات ال اأزمة مياه هذه ال�صائفة ..

لن تطرح هذه الصائفة أزمة المياه على مستوى العاصمة بفضل 
مشاريع تحلية مياه البحر التي دخلت حيز الخدمة األشهر األخيرة 

حيث سيتم تزويد حوالي 80 بالمائة من سكان العاصمة بالمياه بشكل 
يومي بينما توجد مؤشرات مطمئنة فيما يتعلق بنسبة إمتالء السدود 
على المستوى الوطني وقدرة هذه األخيرة على تغطية الطلب على 

المياه خالل الصائفة عبر باقي الواليات.
وفي هذا الصدد كشف نائب المدير العام لشركة المياه والتطهير 

للجزائر "سيال" المكلف بالخدمة العمومية، أمين حمدان أن مصالح 
سيال ستعمل على توفير المياه الصالحة للشرب يوميا لـ 80 بالمائة 

من سكان الجزائر العاصمة خالل الصائفة القادمة بفضل الخطة التي 
إعتمدتها لإلسراع في إطالق محطات تحلية مياه البحر على مستوى 

الوالية. وأوضح حمدان  في تصريح للقناة األولى انه "في إطار 
السياسة المعتمدة من قبل السلطات العليا في البالد من خالل تنويع 
الموارد المائية وتأمين اإلنتاج باالعتماد بشكل أكبر على محطات 
تحلية مياه البحر مكن شركة "سيال" من تحسين برنامج التوزيع". 

وأضاف أن "هذه السياسة سمحت  برفع طاقة اإلنتاج من 750 ألف 
متر معكب إلى 920 ألف متر معكب يوميا" وأنه "بحلول الصائفة 

القادمة طاقة اإلنتاج سترتفع إلى حوالي 970 ألف متر مكعب يوميا"  
كما أشار ان "هذا االرتفاع من المنتوج سيمكن شركة سيال من 

تموين 80 بالمائة من سكان العاصمة يوميا بهذه المادة الحيوية.« 
وتحصي الجزائر  حاليا 14 محطة مستغلة لتحلية مياه البحر لتأمين 

إنتاج الموارد المائية، على أن ترتفع إلى 19 محطة عند دخول 
المشاريع المبرمجة حيز االستغالل ابتداءا من سنة 2024، في 

إنتظار ان تتعزز الحظيرة ب 6 محطات أخرى كبرنامج ثاني، مما 
سيقلص بشكل كبير نسبة االعتماد على مياه السدود والمياه الجوفية.  

في حين فأنه على المستولي الوطني من المنتظر ان تتراجع حدة 
ازمة المياه هذه الصائفة مقارنة بالسنة الماضية بفضل االمطار التي 

تساقطت خالل األشهر الماضية والتي ساهمت في ارتفاع منسوب 
المياه عبر السدود حيث كشفت ارقام وزارة الموارد المائية منذ أيام 
أن نسبة امتالء السدود بالجزائر بعد األمطار األخيرة وصلت الى 

42 بالمائة بحجم يقارب 3 ماليير متر مكعب.  وحسب ذات األرقام 
فأن نسبة إمتالء السدود بالناحية الشرقية وصلت إلى 62 بالمائة. 

ونسبة إمتالء السدود بالناحية الغربية تقدر بـ 25 بالمائة. باإلضافة 
كذلك إلى أن 8 سدود بالناحية الشرقية وصلت نسبة إمتالئها أكثر 
من 80 بالمائة. وتصل إلى 100 بالمائة كسد كسير بوالية جيجل 

الذي يخضع للتفريغ بعدما أمتلئ عن آخره.
�ش.زمو�ش

بقيمة مالية و�صلت اإىل 75 ملي�ن دولر

 ت�صدير 100 األف طن من منتجات
 احلديد خالل اأربعة اأ�صهر مبركب بالرة

تم تصدير 100 ألف طن من منتجات الحديد خالل األربعة أشهر 
األولى من السنة الجارية من طرف الشركة الجزائرية القطرية  

لمركب الحديد والصلب ببالرة بالميلية )جيجل(، حسبما أفاد به أمس 
المدير العام المساعد للشركة، سفيان شايب ستي.

وأوضح ذات المسؤول لوأج أن مركب الحديد والصلب بالرة تمكن 
من بلوغ عتبة تصدير 100 ألف طن من منتجات الحديد خالل 

األربعة أشهر األولى من العام الجاري بقيمة مالية وصلت إلى 75 
مليون دوالر.وأفاد نفس المسؤول أن أهم المنتجات الحديدية التي تم 
تصديرها في هذه الفترة تمثلت أساسا في بالطات الحديد واألسالك 

الحديدية على أن يشرع في تصدير حديد التسليح )البناء( أواخر 
شهر مايو الجاري.

وأضاف أن عمليات التصدير التي قام بها المركب تدخل في إطار 
السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تنويع وتوسيع الصادرات خارج 
المحروقات، مشيرا إلى أن الحديد المصدر وصل إلى عديد الدول 

بأوروبا وآسيا و إفريقيا والواليات المتحدة األمريكية.ويتوقع مركب 
بالرة للحديد والصلب تصدير بين 250 ألف طن إلى 300 ألف طن 

من منتجات الحديد و ما بين 220 و 250 مليون دوالر كعائدات 
خالل العام 2022، حسبما أكده سفيان شايب ستي.

ع.ط

اأبرزها الت�صممات الغذائية، ح�ادث املرور واحلرائق 

اإ�صرتاتيجية وطنية وحملة كربى لوقاية 
اجلزائريني من اأخطار "ال�صيف" 

اأطلقت املديرية العامة للحماية املدنية ابتداء من ي�م اأم�ص، حملة وطنية لل�قاية والتح�صي�ص من الأخطار املتعلقة مب��صم ال�صطياف 

وال�صتجمام،  حيث �صطرت املديرية ا�صرتاتيجية خا�صة بهذا امل��صم حلماية امل�اطنني من اخطار عديدة اأبرزها خطر "الغرق" عرب 

ال�ص�اطيء واملجمعات املائية حيث ي�صجل كل �صيف اأرقام مقلقة يف هذا ال�صدد يف حني �صرتكز املديرية اأي�صا على التح�صي�ص بخط�رة 

الت�صممات الغذائية واأي�صا حرائق الغابات التي حت�لت لهاج�ص للجزائريني �صيفا وحتي ح�ادث املرور التي ت�صهد ارتفاع مرعبا كل �صائفة.

�ش.زمو�ش
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م�ش�ؤول يك�شف عن بدء م�شاريع بحث تعتمد على الطاقات املتجددة يف البناء

م�ساعي النتقال طاقوي يف قطاع ال�سكن
اأكد املدير العام للبناء وو�شائل االجناز ب�زارة ال�شكن و العمران و املدينة، ر�شا ب�عري�ة اأن م�شالة 

الفعالية الطاق�ية ت�شكل اأول�ية لقطاع ال�شكن م�شريا ال�شرتاتيجية و�شعتها ال�زارة للتح�ل نح�  

اال�شتعمال التدريجي للطاقات املتجددة يف قطاع البناء.

وأوضح بوعريوة خالل ندوة صحفية بمناسبة 
تدشين الطبعة ال24 للصالون الدولي للبناء 
و مواد البناء و االشغال العمومية “باتيماتيك 

2022”، الذي اشرف عليه كممثل عن وزير 
القطاع، ان الفعالية الطاقوية مدرجة ضمن 

مخطط عمل الوزارة. 
وأضاف ذات المسؤول، ان هناك مشاريع 
بحث في طور التجسيد، فضال عن عزل 

االسقف و االغلفة المتوفرة في العمارات، 
مشيرا الى االجراءات التي اتخذتها الوزارة 

والرامية الى االستعمال “التدريجي” للطاقات 
المتجددة في قطاع البناء، سيما بالنسبة إلنارة 

المواقع المستعملة لخاليا الطاقة الشمسية. 
وتابع قوله ان الوزارة الوصية تسعى من 

جانب اخر الى العزل الحراري لعدد “كبير” 
من السكنات مع تجربة اولى على مشروع 
نموذجي تم الشروع فيه مع الوكالة الوطنية 

لترقية استعمال الطاقة و ترشيدها في انتظار 
تجسيد مشاريع اخرى للعزل الحراري في 

قطاع البناء. كما لم يفوت بوعريوة هذه 
الفرصة ليؤكد ان القطاع “يتوفر على نظام 

حراري” و ضرورة ان تتماشى “جميع 
المشاريع” مع شروط هذه الوثيقة التقنية 
و التنظيمية. ويمكن تجسيد هذه الشروط 

عبر االستعمال و اللجوء للحلول و المواد 
المبتكرة التي تم عرض بعضها خالل هذا 

الصالون. كما ان هذا المسعى، لن يعني 
فقط البناءات الجديدة بما ان الوزارة تعمل 

كذلك على “اعادة التأهيل الحراري” للمباني 
الموجودة، يضيف ذات المسؤول. وأكد  

بوعريوة في ذات السياق على ان االولوية 
ستعطى للمنتوج الوطني في انجاز جميع 

المشاريع وهو المنتوج الذي يستجيب -حسب 
قوله- لمعايير النجاعة ويضمن ديمومة البناء 
و سالمة ساكنيه. وفي رده على سؤال حول 

دور المؤسسات التركية في قطاع السكن 
بالجزائر، اوضح اطار وزارة السكن ان هذه 

المؤسسات متواجدة بالجزائر منذ سنوات 
عديدة، و قد “ساهمت و تساهم في المجهود 

الوطني في مجال انجاز السكنات”. كما اشار 
بوعريوة الى ان هذه المؤسسات لها حصة 
“هامة” في مشاريع البناء، تحصلت عليها 

عبر مشاركتها في المناقصات، معتبرا اياها 
“شريكا للقطاع و للجزائر”. 

للتذكير أن “باتيماتيك 2022”، المنظم تحت 
الرعاية السامية لوزير السكن و العمران 

و المدينة، يشمل تقريبا جميع فروع البناء، 
يتربع على مساحة تقدر بحوالي 25000 

متر مربع، و من المتوقع ان يستقطب 
زهاء 200.000 زائر، حسب تقديرات 
المنظمين. كما سيتم في اطار هذه الطبعة 

ال24 برمجة عدة نشاطات حول مواضيع 
شتى سيما محاضرة حول “العزل الحراري 

في مجال البناء” ينشطها مجموعة من خبراء 
الوزارة والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء 

و المركز الوطني للدراسات و االبحاث 
المتكاملة في البناء. وسيتم عالوة على 

ذلك، تنظيم ورشات للنشاطات و المحاكاة 
و التحسيس بشكل يومي لفائدة الجمهور 
الواسع و المهنيين على مستوى مختلف 

اجنحة العرض. كما سيتضمن الجناح الخاص 
بالمعاقين الواقع على مستوى المعرض في 

الهواء الطلق، فضاء خاصا لتحسيس المهنيين 
في مجال البناء بمشاكل االشخاص المعاقين 

في انجاز السكنات.

�ش. زم��ش
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حركتها مديرة �شابقة ملدر�شة العربي 

التب�شي بعني بنيان

العدالة توؤجل النظر
يف ق�سية 20 اأ�ستاذ 

أجلت أمس، محكمة “الشراقة “ بالعاصمة، النظر في قضية 9 استاذة 
متابعين من قبل المديرة السابقة لمدرسة العربي التبسي بعين البنيان 

بالعاصمة الى تاريخ 27 جوان المقبل، وهي القضية التي تعد الثانية من 
نوعها التي تم تأجيلها في هذا الشهر بعد قضية 11 استاذ الذين تم ايضا 

جرهم الى اروقة العدالة من قبل ذات المديرة والتي تم تأجيلها من 8 
ماي الى 12 جوان المقبل.

وقال األستاذ قيواس بشيرا  في تصريح صحفي للرائد ، أنه توجه أمس 
رفقة ثمانية من زمالئه من االساتذة العاملين بمختلف مدارس العاصمة  

للوقوف أمام القاضي في محكمة الشراڨة بعد دعوى قضائية تم رفعها 
من قبل المديرة السابقة لمدرسة العربي التبسي بعين البنيان بتهم السب 

والشتم والتشهير، اال أن القضية تم تأجيلها الى تاريخ 27 من شهر 
جوان المقبل.

وأجلت بتاريخ 8 ماي حسب ذات المتحدث، محكمة الشراقة بالعاصمة 
قضية 11 من أساتذة مدرسة العربي التبسي الى تاريخ12 جوان المقبل 

بعد أن أقدمت المديرة السابقة لمدرسة العربي التبسي بعين البنيان 
بالعاصمة، على مقاضتهم  بتهمة التحريض ونشر فيديوهات من غير إذن.
وحسب المعلومات الصادرة عن االستاذ قيواس بشير “انه “تعود أحداث 
القضية إلى الموسم الدراسي 2019/2020 حيث قامت المديرة السابقة 
بمنع األساتذة المضربين من الدخول إلى مدرستهم بعدما مارسوا حقهم 
في اإلضراب لمدة يومين وهو قرار احتج عليه األساتذة ونظموا وقفات 
أمام مديرية التربية لوالية الجزائر غرب، حيث القى هؤالء دعم كبير 

من طرف األساتذة في كل مدارس العاصمة واليات الوطن وتعاطف مع 
قضيتهم األولياء والرأي العام.

وحسب المتحدث، فإنه بعد وقفات ناجحة ومسيرة، قامت مديرية التربية 
بإرسال لجنة تحقيق إلى المدرسة وتأسست هذه اللجنة كلجنة تأديبية 

فصلت في تحويل المديرة إلى مدرسة أخرى كعقوبة لها جراء تعديها 
على القانون وحق األساتذة، مؤكدا ان  قرار التحويل جاء بختم مؤسسة 

من مؤسسات الجمهورية )مديرية التربية(.
وقال ذات  المتحدث” أنه منذ ذاك الحين، فان المدير قامت بإيداع 

شكاوي  ضد أكثر من عشرين أستاذ وأستاذة وهو منهم  بعد وقوفهم 
الى جانب زمالئهم من  هذه المدرسة”( بتهم تارة جماعية وتارة 

فردية ضدنا، تارة السب والشتم، وتارة أخرى التصوير من غير إذن 
والتشهير، موضحا انه بعدما أُغلق ملف التهمة األولى )القذف والشتم( 

وفصل المحكمة فيه أنه غير مؤسس، رافعت المديرة  قضية أخرى 
وملف جديد بعنوان تهمة التحريض ونشر فيديوهات من غير إذن في 

حق 11 استاذ، ثم رفع دعوى أخرى في حق 9أستاذة آخرين.

وزير العمل يعد برد االعتبار لهذه ال�ظيفة

نقابة مفت�سي العمل تتحدث 
عن ا�ستجابة وا�سعة لال�سراب 

وتفاوؤل كبري للنظر يف مطالبهم
واصلت أمس النقابة الوطنية المستقلة  لمفتشي العمل اضرابها لليوم 

الثاني على التوالي وأكدت نجاحه عبر مختلف واليات الوطن، بعد أن 
وصلت نسبة المشاركة  الى 75 بالمائة .

وأكدت النقابة في بيان لها أن المشاركة الوطنية في اإلضراب الذي 
دعت إليه بلغ 75 بالمائة بالمائة وهي النسبة التي تقدر حسب العدد 
اإلجمالي للمنخرطين الذين ينتمون الى سلك تفتيش العمل وليس كما 

تفعل االدارة حاليا من احتساب العدد اإلجمالي لموظفي مفتشية العمل 
من اجل التقليل من النسبة الحقيقية للمشاركة، ونوهت النقابة بجهود 

مفتشي العمل في انجاح االضراب بعد أن سجلوا نسبة مشاركة عالية 
فاقت جميع التوقعات.

واكدت النقابة الوطنية المستقلة لمفتي العمل عبر ذات البيان “ان 
ممارسة حق االضراب في اطاره القانوني ما هو اال رسالة لجميع 

الجهات التي لها سلطة القرار بانه حان الوقت العادة النظر في السياسة 
المنتهجة اتجاه مفتشي العمل وتصحيح النظام القانوني الذي ينظم هذه 

الوظيفة مع اجراء إصالحات عميقة في هذا الجهاز والتي مازالت 
النقابة تطالب بها في كل فرصة.”

وذكرت نقابة مفتشي العمل أن مطالبها موضوعية ومشروعة تستمد 
أساسها القانوني من االتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من طرف 
الدولة الجزائية، ومن قوانين الجمهورية، كما أنها في نفس الوقت سهلة 
المعالجة  وحتى التنفيذ بحكم العدد االجمالي لمفتشي العمل الذي مازال 

في حدود 1200 مفتش عمل-يضيف البيان-.
وشددت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل أنها لن تغلق باب 

التشاور  والحوار وانها متفائلة  بتلبية جميع المطالب الخاصة بمفتشي 
العمل خاصة بعد اللقاء االخير مع الوزير الذي أكد مشروعية مطالبهم 

وأنه سيعمل جاهدا على رد االعتبار لهذه الوظيفة بما يتوافق ويتالئم مع 
الصالحيات والمهام العديدة لمفتش العمل.

�شدمة لتالميذ الدرو�ش اخل�ش��شية الذين قاطع�ا درو�شهم طيلة الف�شل الثالث

وزارة الرتبية: ال عتبة يف باك 2022 واملوا�سيع
اأعدت  من الدرو�س احل�سورية

طمأن، عباس بختاوي المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية 
بختاوي، التالميذ المقبلين  على امتحانات الرسمية   واألولياء بأن 
مواضيع امتحانات البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط “البيام”، تم 

إعدادها من الدروس الحضورية مع األساتذة و ذلك وفقا للتوجيهات 
المقدمة من قبل وزير التربية الوطنية للجان المكلفة بإعداد المواضيع 

،مشيرا إلى أن الحديث عن العتبة صار من الماضي .
ولدى استضافته في حصة “برنامج الصباح “باالذاعة االولى، أعلن 

عباس بختاوي المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية  ، بأن 
مواضيع االمتحانات صارت جاهزة و أن اللجان المكلفة باإلعداد 

اشتغلت منذ شهر جانفي الماضي ، معلنا بأن اللجان المكلفة بالطبع 
موجودة حاليا في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي و ذلك في 

انتظار ساعة الصفر.
وستبعد  ذات المسؤول إمكانية حدوث  أي تسريب لمواضيع 

االمتحانات  قبل الموعد المحدد لالمتحان  بالنظر إلى اإلجراءات 
المتخذة من  قبل وزارة التربية الوطنية و بالتعاون و التنسيق مع 

وزارت ومؤسسات الدولة المعنية مشيرا الى أن احتماالت التسريب 
تساوي الصفر، داعيا التالميذ و األولياء إلى  عدم االهتمام بالمناشير 

التي تظهر عبر وسائط التواصل االجتماعي ألنها غير صحيحة و 
هدفها فقط  التشويش والتأثير على التحضير و التركيزالنفسي للتالميذ .

وحول نشر المواضيع عبر مواقع التواصل االجتماعي أوضح ممثل 
وزارة التربية ، إن نشر األسئلة عبر المواقع االلكترونية يوم االمتحان 

مسموح به  فقط  بعد مرور نصف الوقت و بداية خروج التالميذ  
من أقسام االمتحان ، وغير ذلك فإن من تثبت مسؤوليته سيتعرض 

إلجراءات عقابية قد تصل حد السجن، مذكرا بأن الهواتف النقالة 
ممنوع إدخالها إلى مراكز االمتحانات .

كما أوضح عباس بختاوي بخصوص  اإلجراءات  الصحية الوقائية 
المتخذة لفائدة التالميذ  يوم االمتحان ، إن الوزارة قررت اعتماد نفس 

البروتوكول الصحي المعمول به منّذ سنتين و يتضمن تدابير احترازية 
ومنها التباعد  الجسدي و تفادي االزدحام عند الدخول و الخروج من 
مراكز االمتحان و أن يقتصر الحضور في قاعة االمتحان على  20 
مترشحا، وضمان  توفير وسائل التطهير  وتعقيم مراكز االمتحانات .

و بخصوص التحضيرات  المادية الخاصة بإجراء االمتحانات 
بالواليات العشر الجديدة ، قال بختاوي إن مديريات التربية على 

مستوى هذه الواليات استكملت عمليات التحضير  متوقعا بأن تجري 
االمتحانات في ظروف عادية .

هذا وتطرق في المقال الى  االمتحانات التجريبية الخاصة بشهادتي 
التعليم المتوسط و البكالوريا التي انطلقت يوم  أول أمس قائال انه  

تتم في ظروف عادية مع توفر كل اإلمكانيات  و الهدف منها إعداد 
التالميذ ووضعهم في ظروف االمتحانات المدرسية  الرسمية من خالل 

المواضيع و التوقيت .
وستشكل تصريحات ممثل وزارة التربية الوطنية صدمة للتالميذ الذين 

قاطعوا دروسهم بداية من  الفصل الثالث من أجل االلتحاق بالدروس 
الخصوصية، بعد أن شدد أن المواضيع الخاصة باالمتحانات الرسمية 
تم اعدادها من الدروس الحضورية، ومن حضر طيلة العام الدراسي 

وراجع دروسه فامكانية االجابة بسهولة على المواضيع.
مريم عثماني
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اإنطالق مو�صم جز �صوف الأغنام يف اأجواء من العادات املتوارثة

توقع حتقيق نحو 6000 قنطار من 
�صوف الأغنام بغرداية

 ق�سنطينة:

جهود لإحياء الرثات وتثمني 
اللبا�س التقليدي 

يوثق معرض اللباس التقليدي لدار عزي الذي افتتح بالمتحف 
العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية –قصر أحمد باي- 
بقسنطينة لتراث وهوية اللباس التقليدي لسيرتا العتيقة ومناطق أخرى 

من البالد. 
وتعبر األزياء المعروضة سواء العائلية منها أو المقتناة، وهي تحف 

فنية حقيقية، ليس فقط عن رقي المرأة بل تحكي أيًضا قصة عمل جاد 
وشغف وحب للمسة التقليدية لدار عزي للتطريز بدأت منذ ما يقارب 

60 عاما. وتعرض بالمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير 
الثقافية التقليدية –قصر أحمد باي- بقسنطينة  عدة ألبسة تقليدية على 

غرار قندورة القطيفة العتيقة المطرزة بالفتلة أو المجبود، نموذج 
»اللوشي«’ الذي يعود تاريخ تطريزه لسنوات 1800 ويتشكل من 

خطوط متشابكة وقفطان القاضي القسنطيني المطرز بالمجبود، الذي 
يبلغ عمره ما يقارب 120 عاًما. وأوضح  لوأج فؤاد عزي مصمم 

أزياء والمدير العام لدار عزي للتطريز أن األزياء المعروضة »تمثل 
جزًءا من مجموعتي اللباس التقليدي القسنطيني ولمناطق أخرى 

من البالد قمت بجمعها وتقدم معلومات عن تطور هذه األزياء من 
حيث الخياطة والنسيج واألنماط المطرزة وتوثق كذلك لها«,مؤكداً 

أن »كل زي هو قصة رقي ما فتئت النساء تعملن على تطويره 
على مر العصور’’. وأضاف قائال: »أعمل على توثيق كل زي بناًء 
على الكتب التي تتناول األزياء الجزائرية التقليدية والصور القديمة 
وقصاصات الصحف التي تناولت الموضوع وكذا أي وثيقة أخرى 

من المحتمل أن تنيرني في هذا الشأن’’. وبحًثا عن هذه التحف الفنية 
التراثية، يشير السيد عزي إلى أنه غالًبا ما يقصد متاجر التحف 
القديمة أثناء رحالته في كل مكان داخل وخارج البالد، بحًثا عن 
»الدرر النفيسة« وال يتردد في تبديل قندورة جديدة قطيفة مجبود 

أو فتلة بواحدة عتيقة. وأوضح قائاًل: ‘’ أعثر أحيانا على قطع قديمة 
ورائعة من األزياء التقليدية القسنطينية أومن مناطق أخرى من البالد 

في متاجر التحف القديمة وأحياًنا عند الزبائن الذين يترددون على 
دار عزي للتطريز القتناء قندورة أو غيرها من األزياء’’. وبصفته 

عارفا بأسرار فن صنع قندورة القطيفة فتلة أو مجبود, القفطان 
أوالغليلة، يشير مصمم األزياء أن التطريز التقليدي للقندورة الفتلة 
كان في بدايته خفيفا. ويفصل السيد عزي: ‘’يتميّز تصميم القندورة 

القسنطينية بالخراطات )نوع من القصات( والجيوب )الطيات(، ألنها 
تتوارث من األم إلى االبنة وتتزين بها نساء العائلة، بغض النظر 

عن الطول والوزن، و كانت القندورة بشكل عام تفصل بياقة شبيهة 
بياقة القفطان، أو ياقة بشكل مستدير ومطرزة بسخاء بالخيط الذهبي، 

مع الطابق )تطريز تحت اإلبط( و’’واش عندك فيا’’ )كم صغير( 
وتطريز جد خفيف على ذيل القندورة’’. في هذا النموذج، تُبرز 

المجموعة المعروضة قندورة مخملية بلون بنفسجي تعرف بقطيفة 
الشعرة مطرزة بالفتلة يعود تاريخها إلى عام 1915 وقندورة أخرى 
من القطيفة الجنوة نسبة لمدينة جنوة االيطالية يبلغ عمرها 70 عاًما 

تقريًبا، وكالهما مرشوشة بالعدس و الكنتيل )دوائر ذهبية صغيرة 
على شكل عدس وسلك من معدن ذهبي رفيع للغاية وملتوي(. ويشير 

السيد عزي أيًضا إلى أنه عندما يتعلق األمر بتطريز الفتلة، فإن 
نموذج ‘’اللوشي« يعد النوع األكثر شغال من خالل األشكال الهندسية 

من خيوط الفتلة التي تتقاطع وتتشابك في منطقة الصدر لتتجمع 
تدريجيا وتنتهي عند نقطة على مستوى الخصر باإلضافة الى تطريز 
ذيل القندورة على شكل شريط عرضي وشرائط أفقية، مطرزة بدقة 

وبراعة والتي تغطي القندورة بأكملها.

  • مالب�س تقليدية مرموقة

وفي هذا النموذج، يسلط المعرض الضوء على »قطعة مرموقة« 
يزيد عمرها عن 150 عاًما، من مخمل الشعرة بلون بنفسجي، 

تعرض بشكل عام ‘’في المناسبات الخاصة’’. وعلى مدار 
المعروضات، يظهر قفطان القاضي، وهو قطعة ‘’سيدة’’ من المخمل 
األسود، وهو نوع من الفستان الطويل، برقبة دائرية وأكمام طويلة، 

وأزرار من الجانبين، مطرز بنقوش حيوانات باستخدام تقنية المجبود 
)تعتمد على نسخ أشكال التطريز على الجلد، وإلصالقها بالمخمل 

وتطريزها بخيوط الذهب(، يزيد تاريخ صنعه عن 70 عاما والذي 
لم يفقد شيئا من روعته. أما قفطان القاضي فيعتبر القفطان القسنطيني 

بامتياز، ويسمى قفطان القاضي القسنطيني في مناطق أخرى من 
الجزائر وقفطان القاضي الدزيري في منطقة فاس بالمغرب. ويقول 

السيد عزي: »كانت تقنية المجبود مخصصة في البداية لتطريز 
السروج قبل إدخالها في األلبسة التقليدية، وال سيما قفطان القاضي«. 

ومن بين درر المعرض، يسلط الضوء على سلسلة من الغليلة 
القديمة، وهي مشد من قماش المخمل، والمخمل المطبوع بشكل 

خاص وغيره من األقمشة النبيلة مثل ‘’البروكار’’، المطرزة بالفتلة 
أو المجبود، ذات األكمام المختلفة واألطوال المتباينة بما في ذلك 
غليلة بأكمام قابلة للفك. ويسترسل السيد عزي قائال: ‘’ يعود أقدم 

نوع من الغليلة إلى 70 عاًما. وهذا الكم المعروض هو بالخصوص 
مقتنيات توفر معلومات عن تنوع هذا النموذج، والذي يتطلب صنعه 

مهارة فريدة من نوعها يحتفظ بأسرارها عامل التطريز ومصمم 
المالبس وصانع الشريط وصانع األزرار وغيرهم من الحرفيين«, 

مؤكداً أن الغليلة كان يرتدى سابقاً في السهرة. ويقام معرض اللباس 
التقليدي لدار عزي الذي افتتح بالمتحف العمومي الوطني للفنون 
والتعابير الثقافية التقليدية –قصر أحمد باي- في قسنطينة والذي 
يعرض قطع نادرة، راقية وأنيقة، في إطار أنشطة شهر التراث 

)18افريل18-ماي(.
واج

السنوي  الحدث  هذا  يجمع  و 
الذي الزال يحتفى به رغم ما 
من  المعاصرة  الحياة  تفرضه 
إكراهات عديد مربي األغنام 
الذين يحذوهم الحماس الفياض 
و التآخي في إطار ما يعرف 
)العمل  »التويزة  بـ  اجتماعيا 
للقيام  التطوعي(  الجماعي 
األغنام.  صوف  جز  بعملية 
و عادة ما تتم هذه العملية في 
فترة تتقارب فيها نهاية فصل 
الربيع مع بداية فصل الصيف 
المدعوين  المربين  بمشاركة 
في  بها  للقيام  جماعي  بشكل 
الهواء الطلق بنقاط تقع عموما 
منخفضات  مستوى  على 
شرح  مثلما  المنطقة،  أودية 
لـ »وكالة األنباء الجزائرية« 
عمي الحاج قادة أوالد العربي 
في  مسؤول  و  مربي  -وهو 
الوطني  باإلتحاد  الوقت  ذات 
خالل  الجزائريين-  للفالحين 
جز  عملية  أثناء  معه  لقاء 
الصوف ب »السوارق« وهي 
متليلي  ببلدية  ريفية  منطقة 
غرداية(.  جنوب  كلم   40(
من  وبنبرة  بالمناسبة  أكد  و 
تعكس  التويزة  »أن  اإلفتخار 
قمة التضامن و كرم الضيافة 
تعد  أنها  كما  مجتمعنا،  في 
الموروث  تراثنا  من  مشهدا 
استأنفت  وقد  أسالفنا«.  عن 
األغنام  صوف  جز  حمالت 
من  سنتين  من  أكثر  بعد 
الصحية  األزمة  بفعل  توقفها 
فيروس  تفشي  عن  الناجمة 
و   ،)19 )كوفيد  كورونا 
التي شلت كافة مناحي الحياة 
الحظ  مثلما  اإلجتماعية، 
الحاج قادة. و ينتقي ممارسو 
المتطوعون  الصوف  جز 
كبيرة  بمقصات  المجهزون 
مشذبة مواقع نظيفة للقيام بهذه 
أثناءها  يرددون  وهم  المهمة 
أذكار في مدح الرسول محمد 
صلى هللا عليه و سلم، وذلك 
المواشي  قطعان  تجميع  بعد 
التي  و  الكثيف  الصوف  ذات 
الفترة  خالل  تسمينها  جرى 

أحدهم  يتولى  حيث  الشتوية، 
لجز  رأس  كل  على  القبض 
ثقل  من  وتخليصها  صوفها 
)الصوف(.  الشتوي  معطفها 
الصوف  جز  عملية  تعتبر  و 
من  ملزمة  و  تقنية ضرورية 
يحمل  حيوان  كل  أجل صحة 
الصوف، كما أشار من جهته 
األوبئة  مراقبة  شبكة  مسؤول 
لدى المفتشية البيطرية إسحاق 
كتيلة، موضحا أن األغنام قد 
تؤدي  صحية  أخطار  تواجه 
حتى إلى نفوقها في حال ما لم 
يتم جز صوفها بإنتظام بسبب 
و  الحرارة  درجة  ارتفاع 
صعوبة الحركة لديها. ويعتبر 
تتطلبها  عملية  الصوف  جز 
النظافة البيطرية، حيث تساهم 
الطفيليات  ظهور  منع  في 
الخارجية )قمل و قراد(. كما 
بالتهوية،  الغنم  لجلد  تسمح 
حرارتها  درجة  وتلطيف 
مثلما  أيضا،  صوفها  وتجديد 
تتخلل  و  توضيحه.  جرى 
جز  موسم  إحياء  أجواء 
أطباق  توزيع  األغنام  صوف 
تعدها  التي  متنوعة  تقليدية 
بعناية ربات البيوت خصيصا 
األمر  ويتعلق  المناسبة،  لهذه 
‘’الكسكسي’’  ب  بالخصوص 

أكلة  و  الغنم  بلحم  المرصع 
‘’الرفيس’’ وهي األطباق التي 
عادة ما ترافقها وبدون منازع 
كؤوس الشاي التقليدي المحلى 
بموائد  مصحوبا  بالنعناع، 
الكاوكاو(   ( السوداني  الفول 
الطري  المحلي  الجبن  أو 

المعروف ب »الكمارية«
ما  تحقيق  يرتقب  وعليه 
من  قنطار   6000 يقارب 
موسم  برسم  األغنام  صوف 
انطلق  الذي  الصوف  جز 
المنصرم،  األسبوع  نهاية 
ستمس  التي  العملية  وهي 
رأس   326000 حوالي 
  3400 يملكها  األغنام  من 
لمعطيات  إستنادا  مربي، 
الفالحية  المصالح  مديرية 
كل  ينتج  و  غرداية.  لوالية 
رأس من األغنام في المتوسط  
الصوف  من  كلغ   )1( واحد 
به  صرح  لما  وفقا  الصافي، 
المكلف باإلحصائيات بمديرية 
القطاع. كما يشكل هذا الموعد 
انشغاالت  لطرح  فرصة 
قطاع  مسؤولي  أمام  المربين 
أيضا،  البياطرة  و  الفالحة 
المناسبة  يغتنمون  حيث 
التي  الصعوبات  إلستعراض 
يواجهونها في شعبة الصوف 

سيما  المنطقة  مستوى  على 
جانب  إلى  التسويق،  منها 
لتبادل  أيضا  فرصة  كونها 
في  المهنيين  بين  الخبرات 
بالمناسبة  و  المجال.  هذا 
الصوف  شعبة  مهنيو  أعرب 
فرص  لتقلص  ‘’أسفهم’’  عن 
تراجع  و  منتوجهم  تسويق 
الذي  النشاط  هذا  عائدات 
»غير  -حسبهم-  أصبح 
لمنافسة  نتيجة  فيه«  مرغوب 
المتدني  السعر  ذات  المواد 
قطن(  و  صناعي  )إسفنج 
الغرض  لنفس  المستخدمة 
حشو  مجال  في  خصوصا 
البطانيات و الوسائد و غيرها. 
اليد  غياب  أيضا  أبرزوا  كما 
مضمونة  كانت  التي  العاملة 
المرأة  طرف  من  محليا 
عمل  وهو  البيت  في  الماكثة 
يدوي تتقاضى صاحبتها أجرا 
وقتا  يستغرق  أنه  مع  زهيدا 
طويال. و أثاروا كذلك مشاكل 
و  الرعي  بمناطق  صلة  ذات 
تدهورها و أثرها على النظام 
ذلك  إلى  يضاف  و  البيئي، 
ظاهرة الجفاف و تراجع مياه 
و  ندرة  وأيضا  الرعي،  آبار 

غالء أعالف األنعام.
 

ي�صكل مو�صم جز �صوف املوا�صي فر�صة للمربني مبختلف مناطق ولية غرداية لإحياء 

واجعادات اجتماعية متوارثة و�صط اأجواء من املودة و الت�صامن.

غرب العا�صمة:

تزويد 23 بئر ارتوازي وحمطتني لتحلية مياه البحر بالكهرباء 

تمكنت شركة التوزيع لسونلغاز لناحية 
توزيع  مديرية  خالل  من  الجزائر 
لسيدي عبد هللا، من  الكهرباء والغاز 
ومحطتين  ارتوازي  بئر   23 تزويد 
غرب  بالكهرباء  البحر  مياه  لتحلية 
لفصل  التحضير  اطار  في  العاصمة 
بيان  افاد به  2022، حسبما  الصيف 

صادر عن ذات الشركة.
»في  انه  نفسه،  المصدر  أوضح  و 
وتجسيدا  التنمية  بعجلة  الدفع  إطار 
موارد  توفير  إلى  الرامية  للجهود 
مائية إضافية، تمكنت  مديرية توزيع 
من  هللا  عبد  لسيدي  والغاز  الكهرباء 
جميع  لتلبية  المسطر  البرنامج  إتمام 
ومحطات  المياه  آبار  ربط  طلبات 
من  لديها  المودعة  البحر  مياه  تحلية 
الكهربائية  بالطاقة  تزويدها  اجل  

كما  الخدمة«.  حيز  دخولها  قبل 
البيان،  يضيف  المديرية،  سعت 
اإلدارية  التسهيالت  كافة  »منح  إلى 
والتقنية والعمل بالتنسيق مع المصالح 
بتجسيد  المديرية  قامت  إذ  العمومية، 
السياق،  عدة برامج تندرج تحت هذا 
ارتوازي  بئرا   23 بربط  قامت  إذ 
مياه  لتحلية  محطتين  واهم  بالكهرباء 
الجزائر«.  العاصمة  بغرب  البحر 
المديرية  ان  المصدر  ذات  ذكر  كما 
بدايتها  منذ  المشاريع  هاته  رافقت  قد 
و »تتدخل في كل مرة لرفع العوائق 
تزويدها  عملية  لتسهيل  والعقبات 
كافة  ومنحت  الكهربائية  بالطاقة 
إلتمام  والتقنية  اإلدارية  التسهيالت 
هذه المشاريع، وما هذا إال دليل على 
توليها  التي  األهمية  ومدى  األولوية 

التوزيع  مديرية  خالل  من  الشركة 
لسيدي عبد هللا لمثل هذه المشاريع«. 
ارتوازي  بئر   23 البرنامج  وضم 
تغطيها  التي  البلديات  على  موزعين 
هامتين  لمحطتين  باإلضافة  المديرية 
محطة  وهما  البحر  مياه  لتحلية 
ببلدية  النخيل  شاطئ  ومحطة  زرالدة 
تساهم  المحطات  هذه  كون  سطاوالي 
في رفع وتعزيز قدرات التوزيع بالماء 
الشروب لفائدة سكان غرب العاصمة. 
تزويد  طلبات  تلقي  انتظار  وفي 
أخرى »تكون مديرية سيدي عبد هللا 
برنامج  من  بالمئة   100 أنجزت  قد 
تزويد برامج الموارد المائية في نطاق 

اختصاصها«، حسب المديرية.
ق.م



7
الثالثاء 17 ماي

 2022 المـوافق  
لـ 16 شوال 1443 ه  

مجتمع

 ُطُرق اإزالة رائحة الأحذية 

حال  في  الطبية  العالجات  صرف  إن     
المعاناة من انخفاض الضغط التي ال يرافقها 
يرافقها  أو  عالمات  أو  أعراض  أية  ظهور 
في  وأّما  بسيطة،  أعراض وعالمات  ظهور 
الحاالت التي تستلزم العالج، فإّن الخيارات 
العالجية يتم اختيارها باالعتماد على السبب 
المصاب،  ضغط  انخفاض  إلى  أدى  الذي 
فمثاًل في حال كان السبب تناول أنواع معينة 
من األدوية، فإّن العالج يكون بتقليل الجرعة 
أو تغيير الدواء الُمسبّب أو ربما التوقف عن 
تناول الدواء تماماً وذلك بعد استشارة الطبيب 

المختص.
من  العديد  هناك  أّن  بالذكر  الجدير  ومن     
الحاالت التي يُجهل فيها السبب الكامن وراء 
رفع  العالج  هدف  يكون  وعندها  اإلصابة، 
مستويات ضغط الدم باإلضافة إلى السيطرة 
التي تظهر على  على األعراض والعالمات 
المصاب، ومن الخيارات المتبعة في مثل هذه 

الحاالت ما يأتي:
يجدر  ولكن  المتناولة:  الملح  كمية  •زيادة 
بمعاناة  يتسبب  قد  الصوديوم  أّن  إلى  التنبيه 
المصاب من فشل القلب، وخاصة لدى كبار 

الطبيب واألخذ  السّن، ولذلك تجدر مراجعة 
بمشورته بما يتعلق بتناول الملح. 

شرب  ألّن  وذلك  الماء:  شرب  من  •اإلكثار 
الماء يؤدي إلى زيادة حجم الدم، األمر الذي 
وهذا  الجفاف،  من  المصاب  معاناة  يمنع 
بدوره يساعد على عالج الضغط المنخفض.

هذه  تقلل  إذ  الضاغطة:  الجوارب  ارتداء   •
األمر  الساقين،  في  الدم  سريان  الجوارب 
الضغط  مشكلة  من  الحّد  على  يساعد  الذي 

المنخفض.
• تناول بعض األدوية: هناك بعض األدوية 

المنخفض  الضغط  عالج  على  تساعد  التي 
لصرف  المختص  الطبيب  يلجأ  أن  يمكن 

الدواء.
ذلك  في  بما  الطعام:  تناول  الحرص على   •
والفواكه،  والخضروات،  الكاملة،  الحبوب 

والدجاج منزوع الدسم والسمك. 
المصاب  يُنصح  بحذر:  الوضعية  •تغيير 
بانخفاض ضغط الدم بتغيير الوضعية بحذر، 
ببطء، وكذلك عند  الجلوس  بعد  الوقوف  أي 

الجلوس بعد االستلقاء.

  حياة م�صباحي

تشجيعه على تناول األطعمة: التي تقوي العظام الكالسيوم للكالسيوم أهمية كبيرة في جسم اإلنسان خصوًصا خالل 
فترة البلوغ، حيث يكون نمو العظام أسرع من نمّوه في أي فترة أخرى، ويكون سن البلوغ عادًة ما بين 11-15 
سنة عند الفتيات و16-12 سنة عند الفتيان، وتُشير األبحاث إلى أّن األطفال في تلك الفئات العمرية ال يحصلون في 

المعّدل الكافي من الكالسيوم.
 لذا يجب تشجيعهم على تناول األطعمة الغنية به، ومن األطعمة الغنيّة بالكالسيوم نجد منتجات األلبان كالحليب، 
والمكّسرات  المجّفف،  والتّين  كالبازيالء،  الخضراء  الورقية  والخضراوات  المعلّب،  والسردين  والزبادي،  والجبن 

والبذور وأي مأكوالت مدّعمة بالكالسيوم مثل حليب الّصويا وحليب اللوز.
 الفيتامينات بأنواعها: يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويوصي مقّدمو الّرعاية الّصحية بضرورة 
تزويد األطفال بمكّمالت فيتامين د عند عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء، وتوصي وزارة الصّحة بأن يأخذ جميع 
األطفال الرّضع فيتامين د، أّما األطفال الذين يتناولون ما يُقارب نصف لتر من حليب األطفال فليسو بحاجة إليه؛ 
فهذا الحليب مدّعم بالفيتامينات أصاًل، أّما األطفال من عمر ستة أشهر وخمس سنوات فيجب تزويدهم بفيتامينات أ ود 
وج يومياً، وتزويد األطفال فوق الخامسة بمكّمل غذائّي يومّي يحتوي على 10 ميكروجرام من الفيتامين خصوصاً 

خالل فصل الّشتاء.
 التّقليل من تناول الملح إّن مهّمة الكليتين هي تصفية الملح الّزائد من الجسم وإخراجه عن طريق البول، وهذه العملية 
تؤّدي إلى تدّفق الكالسيوم مع األمالح، وبمعنى آخر، كلّما زاد استهالك الّطفل للملح زادت نسبة الكالسيوم التي يفقدها 

جسمه، لذا يُنصح بعدم استهالك األطعمة المعلّبة الغنيّة بالّصوديوم وتقليل استخدامه أثناء الّطهّي
ممارسة التّمرينات الّرياضية إّن العظام تُصبح أفضل كلّما تم االعتماد عليها أكثر؛ فالجسم يبني عظاماً أقوى عندما 
يتعّرض للّضغط، ومن األنشطة التي تعّزز قّوة العظام نجد المشّي، والجرّي، والقفز والتّسلق، وبالمقابل، توجد بعض 
األنشطة األخرى التي رغم فائدتها لصّحة الجسم إاّل أنّها ال تُساهم في تقوية العظام، على غرار ركوب الّدراجة 

والّسباحة، ويُنصح بحصول الّطفل على ساعة من النّشاط البدنّي يومياً.

العناية بالأ�سنان بعد التقومي
جمال 

ور�صاقة
أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�سحتك

تدابير 
منزلية

 كيفية تقوية عظام طفلي

عالج ال�سغط املنخف�ض

من  للتخلص  الطرق  من  العديد  هناك 
رائحة األحذية منها:

لحلِّ  بحاجة  ُكنت  إذا  اليدين:  ُمعّقم   
الكريهة  الرائحة  إلزالة  وبسيط  سريع 
من األحذية، ما عليك إال استخدام قطعة 
الهايجين  وإضافة  منديل  أو  الُقطن  من 
أو ُمعقِّم اليدين إليها، ثّم مسح الِحذاء من 
هذه  تُساعد  أيضاً؛  القدم  ومسح  الّداخل 
الطريقة في القضاء على الروائح التي 
الحذاء  في  الُمتكاثرة  البكتيريا  تُسببها 
لفترات قصيرة، ويفّضل  القدم  أو على 
التهوية  جيّد  بمكان  األحذية  وضع 
وتعريُضُه للشمس للقضاء على أسباب 

ظهور الِبكتيريا الُمسببة للرائحة. 
قشور  استخدام  إّن  الِحمضيات: 
الحمضيات كالبُرتُقال واللّيمون وغيرها 
الروائح  تزيل  الحمّضيات  أنواع  من 
طبيعيّة،  مواد  وهي  لألحذية،  الكريهة 
الِحمضيات  قشور  إلى  تحتاج  قد  ولهذا 
إذا كنت تعاني من رائحة الحذاء الذي 
بوضع  استخداُمها  ويكوُن  ترتديه، 
إلى  المساِء  من  الحذاء  في  القشور 
الّصباح؛ أي طوال اللّيل في مكان جيّد 
عليها  القضاء  تستطيع  حتّى  التهوية، 

نهائياً.
 الميرميّة والُخزامى: يُستخدُم مزيج من 
إزالة  في  والُخزامي  الميرميّة  أوراق 

في  وضعه  طريق  عن  األحذية  روائح 
قطنيّة صغيرة،  ُقماش  قطعة  أو  منديل 
صغير  خيط  أو  شريط  ِبلَْف  وإغالُقُه 
حوله، فيُساعد على التّخلُّص من روائح 
األحذيّة الرياضية وغيرها من األحِذية، 
ُمشمس  مكان  في  الحذاء  ويُوضُع 
وُمهّوى جيداً حتى يكتسب رائحًة جميلًة 

من مزيج األوراق.
قليل  قدٌر  يُسكب  الشاي:  شجرة  زيت   
الحذاء  في  الشاي  شجرة  زيت  من 
تماماً  يقضي  حتّى  كاملة  لليلة  ويترُك 
حيُث  للروائح؛  الُمسببة  البكتيريا  على 
فّعااًل  راً  ُمطهِّ الشاي  شجرة  زيت  يعد 

لألحذية.

    

قد يوصي طبيب األسنان باستمرار الزيارات الدوريّة مّرتين 
أو أكثر في السنة الواحدة؛ وذلك بهدف إجراء الفحوصات 

العادات  تمثل  كما  العيادة،  في  األسنان  وتنظيف  الالزمة 
على  الحفاظ  أساس  األسنان  بنظافة  للعناية  الجيّدة  اليوميّة 
االبتسامة الصحيّة والجميلة لدى الفرد، ويمكن تلخيص هذه 

العادات بما يأتي:
 فرشاة األسنان: االلتزام بتنظيف األسنان مّرتين على األقّل 
يومًيا باستخدام فرشاٍة ناعمة الشعيرات، مع الحرص على 
استبدال الفرشاة كل ثالثة إلى أربعة أشهٍر، أو عندما تُصبح 

الشعيرات مهترئًة. 
خيط األسنان: تنظيف األسنان باستخدام الخيط مّرًة يومًيا؛ 
وذلك بتنظيف جميع الفراغات بين األسنان إلزالة اللّويحات 
السنيّة المتراكمة، والتخلّص من بقايا الطعام التي ال يمكن 

أن تصل إليها فرشاة األسنان.
الحاجة  حال  وفي  اختيارًيا؛  استخدامه  ويعد  الفم:  غسول   
للمزيد من الحماية بعد التنظيف بالفرشاة والخيط، فإنه تجدر 
استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد غسول الفم المناسب 

واألفضل للفرد. 
بيضاء  أسناٍن  على  للحفاظ  بالماء:  الفم  وغسل  المضمضة 
الفم  بغسل ومضمضة  يُنصح  والتصبّغات؛  البقع  من  خاليٍة 
بالماء بشكٍل منتظٍم، وذلك بعد تناول األطعمة الغنيّة بالسّكر، 
وبعد تناول المأكوالت وشرب السوائل التي تتسبب بظهور 

التصبغات على األسنان، مثل: الشاي، والقهوة
الحامل خالل مرحلة من مراحل   قد تضطّر 
الحمل إلى السفر سواء براً، أو بحراً، أو جواً 
والمخاوف  التساؤالت  من  الكثير  هناك  لذلك 
على  الشديد  وقلقها  رأسها،  في  تدور  التي 
تعرض حملها للخطر، لذلك سيّدتي تابعي معنا 
هذا الموضوع الذي سنناقش من خالله الوقت 
األنسب للسفر ومستلزمات السالمة التي يجب 

إتباعها لسفر آمن لِك ولجنينك.
 الوقت األنسب للسفر يعتبر السفر خالل الشهر 
الثالث وحتى الشهر السابع أنسب فترات السفر 
للحامل ويكون صعباً في الشهرين األخيرين، 
فترة  قبل  وخصوصاً  الحركة  لصعوبة  نظراً 
بتجنّب  وينصح  كما  أسابيع،  بثالث  الوالدة 

السفر ألكثر من 6 ساعات.
طبيبك  استشارة  على  احرصي  إرشادات   •  
السفر  سيّما  وال  الموضوع  هذا  بخصوص 

خالل المرحلة الثانية أو الثالثة من الحمل.
ونتائج  الطبي  الملف  من  نسخة  خذي   •  
لمساعدتِك  وذلك  سافرت؛  أينما  الفحوصات 

عند تعرضك ألي مشكلة.
 •  احرصي على ارتداء حذاء مناسب ومريح. 

 • المشي بعد كل ساعة من السفر وذلك لتخفيف التوّرم وتقلصات الرحم.
 •  تناول العصائر الطبيعية الطازجة.

 •  تأّكدي من شركات الطيران من إمكانية سفر الحامل، وذلك ألّن كثيراً من شركات الطيران تضع شروطاً على 
سفر الحوامل. 

 • احرصي على اختيار المكان األكثر راحة لِك كمكان قريب من الحمام، أو مكان يسمح لِك بمد أرجلِك أو إذا كنِت 
تعانين من المشي والتنقل فيمكنك طلب مقعد متحّرك. 

 • ابقي وسادة الرقبة والقربة الحرارية في متناول يدِك. 
 • تناولي الماء بكثرة قبل وأثناء وبعد السفر، فإجهاد الحامل أثناء السفر يزيد نتيجة فقدها لكميات كبيرة من السوائل 

األمر الذي يجعلها عرضة لفقدان الوعي.
 •  قومي بممارسة بعض التمارين الرياضية والتي من شأنها أن تخلّصِك من الشعور باالنتفاخ وتسمح بتدفق الدم. 

 • يفضل عدم سفرك لوحدك، فوجود األقارب من حولك يمنحك شعوراً باألمان والراحة.
 •  إجراءات قبل السفر الحصول على معلومات حول الرعاية الصحية المتوفرة تحسباً ألي طارئ.

 •  الحصول على تأمين صحي للبلد المقصود السفر إليه. 
 • مراقبة وضع الجنين إذا كان السفر لمسافات طويلة. 

 • أخطار محتملة ينتج عن تخثّر األوردة في الساق حدوث جلطة دموية رئوية، وذلك نتيجة لقلة الحركة وتراكم الدم في 
الساقين نتيجة الجلوس لفترات طويلة، ولتجنّب حدوث هذا تعطى الحامل جرعة أسبرين قبل السفر بيوم ويوم السفر، 

كما وينصح اإلكثار من الحركة وارتداء الجواب المطاطية وشرب السوائل.
 •  انخفاض نسبة األكسجين في الدم، هبوط الضغط في الطائرة يؤثّر بشكل سلبي على تنفس الحامل وال سيما في 

حال كانت الحامل مصابة بفقر الدم.
 •  أمور غير متوقعة كحدوث تسمم حمل أو نزيف قبل الوالدة.

الحامل والجنين
 �سفر احلامل



دوري  لقب  حامل  المصري،  األهلي  أعلن 
النهائي  موقفه  القدم،  لكرة  إفريقيا  أبطال 
أمام  للمسابقة  النهائية  المباراة  خوض  من 
الوداد البيضاوي المغربي في المغرب نهاية 

الشهر الحالي.
رسميا،  بيانا  المصري،  النادي  وأصدر 
أقيمت  سواء  المباراة  خوضه  خالله  أكد 
أو  المغربي  الوداد  أمام  المغرب  في 
وفي  الفرص،  تكافؤ  لمبدأ  تفعيال  خارجه، 
الوقت نفسه أعلن عدم تراجعه عن اللجوء 
للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار االتحاد 

اإلفريقي لكرة القدم »كاف«.
»خوض  قرر  األهلي  إن  البيان  في  وجاء 
أي  في  األبطال  لدوري  النهائية  المباراة 
من  انطالقا  اإلفريقية،  القارة  داخل  ملعب 

قيمة النادي األهلي وتاريخه«.
بحقوقه  األهلي  النادي  »يتمسك  وأضاف: 
اإلفريقي  االتحاد  مطالبة  في  المشروعة 
بإقامة  الخاصة  الضوابط  من  العديد  بتنفيذ 
المباراة لضمان الحد األدنى من العدالة بين 

الفريقين المتنافسين«.
بكل  الطيبة  بعالقته  اعتزازه  األهلي  وأكد 
طرفا  ليست  إنها  وقال  المغربية.  األندية 
النادي موجه ضد  األزمة، وإن موقف  في 

الكاف فقط.
وقال صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة 
إفريقيا برصيد عشر مرات، إنه سيستمر في 
إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما 
سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب النهائي للكشف 
عن كواليس قرار الكاف »والذي ال يتسق 

مع قواعد اللعب النظيف«.
وكان األهلي فاز باللقب العام الماضي بعد 
إفريقي  الجنوب  تشيفز  كايزر  على  التفوق 
في مباراة نهائية أقيمت أيضا في المغرب.

على  الماضية  األيام  في  األهلي  واعترض 
المتأخر  »كاف«  اإلفريقي  االتحاد  قرار 
الوداد  أمام  المغرب  في  النهائي  بإقامة 
في  بإقامته  وطالب  المغربي،  البيضاوي 

ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.
ورغم االحتجاجات تمسك »كاف« بموقفه 
في  الجاري  ماي   30 يوم  المباراة  بإقامة 
وقت  في  طلبين  تلقى  أنه  وبرر  المغرب، 
المغرب  من  النهائي  باستضافة  سابق 

والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.
الوكاالت

الثالثاء 17 ماي
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رغم تاأكيده عدم تراجعه عن اللجوء للمحكمة الريا�ضية الدولية

الأهلي الم�شري يعلن موافقته الم�شاركة في 

نهائي دوري اأبطال اإفريقيا

في م�ضهد موؤثر بملعب واندا ميتروبوليتانو

لوي�س �شواريز يودع جماهير 
اأتلتيكو مدريد بالدموع 

شهد ملعب »واندا ميتروبوليتانو« مساء أول امس، حفال تكريما لالعبي فريق 
أتلتيكو مدريد، األوروغوياني لويس سواريز والمكسيكي هيكتور هيريرا، بعد 

مباراته أمام إشبيلية، في الجولة 37 للدوري.
وشارك لويس سواريز في التشكيلة األساسية، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 
65 بزميله البرازيلي ماتيوس كونيا، بينما دخل وهيكتور هيريرا الملعب في 

الدقيقة 78 بدال من زميله األرجنتيني روديغو دي بول.
وبعد نهائية المباراة دخل لويس سواريز وهيكتور هيريرا مع عائلتيهما إلى 

أرضية الملعب، ليودعا جماهير النادي، وسط ترحيب حار من المتفرجين في 
المدرجات، ولم يتمالك سواريز نفسه فانهمرت دموعه وهو يودع مشجعيه.
ونشر أتلتيكو مدريد »تغريدة« عبر حسابه الرسمي على موقع »تويتر« 

للتواصل االجتماعي، للكشف عن مغادرة سواريز وهيريرا الفريق، وإقامة 
وداعية لهما بعد المباراة.

وجاء في »التغريدة«: »بعد نهاية المباراة، ملعب واندا ميتروبوليتانو سيقوم 
بتحية لويس سواريز وهيكتور هيريرا، حيث سيودعان عائلة أتلتيكو اليوم«، 

وأضاف: »بعد نهاية المباراة نرجو أن تبقوا في مقاعدكم، ألننا سنعيش لحظات 
خاصة للغاية«.

رغم معار�ضته اإق�ضاء العبي التن�س الرو�س

جوكوفيت�س ل ي�شجع مقاطعة بطولة 
ويمبلدون

 
أكد نجم التنس الصربي، 

نوفاك جوكوفيتش، أنه 
ال يشجع على مقاطعة 
بطولة ويمبلدون، ثالثة 

البطوالت األربع الكبرى 
في التنس، على خلفية 

إقصاء الالعبين الروس 
والبيالروس من نسخة 

هذا العام.
ورغم أن المصنف 

أول عالميا أعلن معارضته لقرار إقصاء الالعبين الروس، واصفا إياه الشهر 
الماضي بـ«الجنوني«، اعتبر الصربي أن: »المقاطعة عدوانية جدا، برأيي 

هناك حلول أفضل يمكننا الوصول إليها«.
ولم يحدد »جوكوفيتش« خالل المؤتمر الصحفي بعد تتويجه بلقبه السادس 

في دورة روما للماسترز، أول أمس، إثر فوزه على اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس، ما هي الحلول التي يفكر بها، ولكنه كرر أنه ال يوافق على 
المقاطعة، قائال: »الرياضيون يمارسون الرياضة، إذا تم استبعادهم من 

الرياضة لمجرد أنهم ينتمون إلى بلد معين، فهذا قرار سيء«، وتابع المتوج 
بـ20 لقبا كبيرا :«نحن بحاجة إلى القليل من الحوار مع ويمبلدون. أنا ال 

أشارك في المناقشات مثلما كنت قبل عشر سنوات، وال أتحدث مع )منظمي( 
ويمبلدون، ولكن قيل لي إنهم صارمون للغاية«.

وأعلن منظمو البطولة االنجليزية في 20 أفريل الفائت عن إقصاء الالعبين 
الروس والبيالروس من نسخة هذا العام التي تقام بين 27 جوان والعاشر من 
جويلية، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وانتقدت رابطتا 

الالعبين المحترفين »ايه تي بي« والمحترفات »دبيلو تي ايه« هذا القرار 
بشدة.

بلغت المركز ال�ضاد�س عالميا في التن�س

التون�شية اأن�س جابر تحقق اأعلى 
ت�شنيف لالعبة عربية

 
باتت التونسية أنس جابر أعلى العبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات 

للتنس، بعد ارتقائها أمس إلى المركز السادس، األفضل في مسيرتها في أعقاب 
وصولها اول أمس إلى نهائي دورة روما.

وتقدم جابر، أول عربية دخلت الئحة العشر األوليات في العالم العام الماضي، 
هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت منذ عشرة أيام بلقب دورة 

مدريد لأللف، األكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام االنجليزية العام 
الماضي، ووصلت إلى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى 

عالميا البولندية إيغا شفيونتيك بعد مشوار شاق إلى المباراة القمة.
وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون األمريكية خسرته ضد 

السويسرية بليندا بنتشيتش.
وعطفا على المستويات التي تقدمها مؤخرا، ستكون جابر من أبرز المرشحات 

لبلوغ نهائي بطولة روالن غاروس، ثانية البطوالت األربع الكبرى، التي تنطلق 
في 22 ماي الحالي.

وتقدمت التونسية إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا 
التي تراجعت إلى الثامن، فيما تقدمت أيضا البيالروسية أرينا سابالينكا مركزا 

إلى السابع، في التغييرات الثالثة على قائمة العشر األوليات.
وتغرد شفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام، أربعة منها في 

دورات األلف بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.
الوكاالت

حصد كريم بن زيمة مهاجم لاير مدريد اإلسباني جائزة أفضل العب 
االتحاد  المقدمة من  أمس،  أول  األجنبية، مساء  بالدوريات  فرنسي 

الفرنسي لكرة القدم.
وفاز بن زيمة بالجائزة للعام الثالث على التوالي، متفوقا على كل 
من عثمان ديمبلي )برشلونة(، وثيو هرنانديز ومايك مينان )ميالن(، 

ونغولو كانتي )تشيلسي(.
الفريق  الحالي، وقاد  الموسم  بنزيما بقميص لاير مدريد في  وتألق 
الملكي للفوز بلقب الدوري اإلسباني والتأهل إلى نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وخاض بنزيما 44 مباراة مع لاير مدريد في الموسم الحالي، ونجح 
15 تمريرة حاسمة  44 هدفا، كما قدم  الفرنسي في تسجيل  النجم 
قائمة  الفرنسي  النجم  ويتصدر  اإلسباني،  الفريق  مباريات  خالل 
هدافي الدوري اإلسباني برصيد 27 هدفا، كما يتقدم قائمة هدافي 

دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا. 
كما فاز اإليطالي جيانلويجي دوناروما، العب باريس سان جيرمان، 
الموسم،  هذا  الفرنسي،  الدوري  في  مرمى  حارس  أفضل  بجائزة 

ونال جائزة أفضل مدير فني في الليغ وان، برونو جينيسيو، مدرب 
فريق رين، فيما فاز ويليام صليبة مدافع أولمبيك مارسيليا، بجائزة 
2022- الحالي  للموسم  الفرنسي  الدوري  في  شاب  أفضل العب 

.2021
الوكاالت

بعد ت�ضلمه جائزة اأف�ضل العب في الدوري الفرن�ضي

مبابي يفجر المفاجاأة: »لقد ح�شمت قراري«
فجر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قنبلة مدوية بعد 
تسلمه جائزة أفضل العب في الدوري الفرنسي، مساء أول أمس، 
وقال مبابي على منصة التتويج بالجائزة: »لقد ارتكبت هذا الخطأ 
منذ ثالث سنوات عندما قمت باستغالل حفل الرابطة في الحديث 

عن مستقبلي«.
الحفل، وال  قائال: »أريد أن أشارك في  الفرنسي  النجم  وأضاف 
وقت  أقرب  في  الجميع  سيعرف  والكبرياء،  المجد  إلى  أسعى 

ممكن، لقد حسمت قراري، نعم لقد حسمته تقريبا«.
وصرح كيليان مبابي خالل تسلمه جائزة بحفل الرابطة الفرنسية، 
إمكانية  الجدل حول  أثار  مما  أكبر،  مسؤوليات  تحمل  يريد  بأنه 

استمراره مع الفريق الباريسي.

أبلغ  مبابي  كيليان  أن  كارلو«،  مونت  »راديو  شبكة  وكشفت 
الصحفيين في المنطقة المخصصة لإلعالم بعد الحفل، أنه سيعلن 
عن قراره خالل 13 يوما، أو بالتحديد قبل التجمع القادم لمنتخب 

فرنسا في 28 ماي المقبل.
وفاز مبابي، بجائزة أفضل العب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 

وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتفوق مهاجم بي إس جي على منافسيه وسام بن يدر )موناكو(، 

لوكاس باكيتا )أولمبيك ليون(، ديمتري باييه )مارسيليا(.
جوان   30 في  الباريسي  النادي  مع  مبابي  كيليان  تعاقد  وينتهي 

المقبل، وارتبط اسمه باحتمالية الرحيل إلى لاير مدريد.
الوكاالت

ح�ضد جائزة جديدة بعد مو�ضمه التاريخي

بن زيمة اأف�شل لعب فرن�شي في الدوريات الأجنبية



على هام�ش زيارته التفقدية لوالية ال�سلف، الوزير �سبقاق:

نعمل على تهيئة جميع �لمالعب �لتي تتجاوز �سعتها 10 �آالف مقعد

09 الثالثاء 17 ماي
 2022 المـوافق  
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وجه اإلسباني بيب غوارديوال مدرب 
مانشستر سيتي رسالة إلى نجمه الجزائري 

رياض محرز، بعد ضربة الجزاء التي 
أهدرها أمام وست هام، في الدوري 

اإلنجليزي، والتي جعلته عرضة النتقادات 
من انصار الفريق في الوقت الذي لقي 
تعاطف مدربه وزميله اإلنجليزي جاك 

غريليتش.
ووجه الرجل األول في الطاقم الفني 

لـ«السكاي بلوز« رسالة عاطفية إلى محرز، 
قائال لشبكة »سكاي سبورت«، بخصوص ما 
فعله قائد الجزائر: »رياض كان خارقا للعادة 
هذا الموسم، وقد كنا جيدين إجماال في ركالت 
الجزاء، وسجلنا غالبيتها، لقد تحمل مسؤوليته 

في مباراة وست هام، وقام بالتصدي لركلة 
الجزاء الصعبة، لكنه ضيعها لألسف«.

ورفع »الفيلسوف« تحديا أمام الجميع، 
موجها رسالة تحفيز لمحرز، بالتأكيد على 
أنه سيجدد الثقة فيه خالل الجولة الختامية 

من الدوري اإلنجليزي، والتي تشهد مالقاة 
السيتي لفريق أستون فيال، مضيفا: »في 

الُمباراة المقبلة سيتمكن رياض محرز من 
التسجيل«.

وكشف التقني اإلسباني عما قاله لمحرز 
وبقية زمالئه بعد التعادل أمام »الهامرز«، 

حيث صرح قائال: »طلبت من عناصري 
عدم الشعور بالحزن، وأكدت لهم أننا قدمنا 
عرضا جيدا، وأنه من العدل التنافس على 

اللقب حتى آخر جولة مع ليفربول الذي كان 
خصما عنيدا طيلة الموسم الحالي«.

من جهته، دافع جاك غريليش عن زميله 
الجزائري بعد االنتقادات التي وجهت له 

من جماهير فريقه مؤخرا، ورد على هذه 
االنتقادات، قائال لموقع مان سيتي الرسمي: 

»على الجميع أن يتذكر عدد المرات التي 
أنقذنا فيها محرز سواء بركالت الترجيح أو 

األهداف، لن نلوم أحدا أبدا، الجميع من حوله 
يتحمل هذه النتيجة، رياض هو ذلك النوع من 

الشخصيات التي ترفع رأسها بعد أي إخفاق 
وتحاول النجاح وبصورة سريعة«.

وتعرض محرز جناح النتقادات حادة عقب 
إهداره ركلة جزاء حاسمة في تعادل فريقه 

مع وست هام يونايتد، حيث كانت أمامه 
فرصة حسم لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 
بنسبة كبيرة للسيتي هذا الموسم، وذلك خالل 

مواجهة وست هام في الجولة رقم 37 من 
المسابقة.

أمير.ل

بعد �سبع �سنوات ق�ساها مع النادي

جماهير نابولي تودع
 غالم بطريقتها �لخا�سة

ودع الدولي الجزائري فوزي غالم، جماهير ناديه نابولي اإليطالي، اول 
أمس، خالل المباراة التي جمعت فريقه بنادي جنوة، لحساب الجولة الـ37 من 

البطولة اإليطالية المحترفة، والتي جرت بملعب دييغو أرماندو مارادونا.
وشهدت المباراة التي فاز بها نابولي بثالثية نظيفة، مشاركة الظهير األيسر 

الجزائري كبديل، حيث حظي بتحية خاصة من جماهير الفريق الحاضرة في 
الملعب اعترافا بما قدمه طيلة السبع سنوات التي قضاها مع نادي عاصمة 

الجنوب اإليطالي.
وأبدت جماهير نادي نابولي، عبر مواقع التواصل االجتماعي، عن امتنانها 

الكبير لغالم، على كل ما قدمه للفريق.
واعترفت جماهير نابولي، باالحترافية الكبيرة التي أبداها غوالم، طيلة مشواره 

مع الفريق، ومساهماته الكبير في النتائج المحققة.
يذكر أن إدارة نادي نابولي، قررت عدم تجديد عقد فوزي غالم، الذي ينتهي 

هذا الصيف، بعد سبع سنوات قضاها في الفريق.
على هام�ش ح�سورهما حفل في العا�سمة الفرن�سية

بر�هيمي يطلق م�سروعا 
كرويا جديد� رفقة رونالدو

 
حضر الالعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي رفقة النجم البرازيلي 

السابق رونالدينيو، أول امس، حفل جوائز االتحاد الوطني الفرنسي لالعبين 
المحترفين، بعد استالمهما دعوة، من قبل إدارة هذه النقابة الكروية الفرنسية.
وكشفت مصادر إعالمية فرنسية أمس أن متوسط الميدان الجزائري يحضر 

رفقة النجم البرازيلي إلطالق مبادرة جديدة، شبهتها بعض المصادر بـ«وكالة« 
رياضية، تحت اسم »فوت سايدر«، تكون ِبمثابة همزة وصل بين براعم كرة 

القدم وعالم االحتراف، وِبعبارة أخرى، تُرافق هذه المؤسسة مواهب اللعبة، 
وتذلل لهم العقبات، من أجل الظفر بعقود احترافية.

وصرح براهيمي: »تطبيق »فووت سايدر«، هي منح الالعبين المستقبليين 
الفرصة، وربطهم باألندية بعقود، نحن سعداء بهذا اإلعالن ونتمنى أن 

يستمر«.
ويملك كثير من األطفال موهبة مداعبة كرة القدم، لكن السند يخونهم. وِبمعنى 
آخر، ال يوجد وكيل العبين يتبناهم رياضيا، ويوصلهم إلى األندية التي تُناسب 

إبداعهم، وتُثّمن قدراتهم الفنية.
الحكم الغامبي يوؤكد مرة اأخرى اأن قرارته »م�سبوهة«

غا�ساما بطال لمهزلة تحكيمية 
�أخرى �سحيتها �الأهلي �لليبي

 

شن النادي األهلي الليبي هجوما قويا على الحكم الغامبي باكاري غاساما، بعد 
نهاية مواجهة الفريق أمام أورالندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إياب نصف 

نهائي كأس الكونفدرالية األفريقية، لينظم للمنددين بهذا الحكم »المشبوه« الذي 
حرم الخضر من مونديال قطر.

وفاز األهلي الليبي بهدف دون رد، على أورالندو بيراتس لكن هذا لم يكن 
كافيا حيث تأهل النادي الجنوب أفريقي إلى نهائي كأس الكونفدرالية األفريقية، 

مستفيدا من فوزه بهدفين لصفر في مباراة الذهاب.
وكتب الحساب الرسمي للنادي األهلي عبر موقع »”تويتر«: »رجل المباراة 

الحكم باكاري غاساما، شكرا ماما أفريكا«.
واحتسب الحكم بكاري غاساما ضربة جزاء لألهلي الليبي في الدقيقة 16، لكنه 

ألغاها بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو .
وكتب األهلي في بيان عبر حسابه في موقع »فيسبوك«: »النادي األهلي 
متمثاًل في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، 

عملت اللجنة جاهدة بكل الوسائل الممكنة الستبدال طاقم التحكيم نظًرا لسمعته 
السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطوالت وساهمت في تتويجات غير 

مستحقة لبعض األندية والمنتخبات.«
ق.ر

نجم الخ�سر يتعر�ش النتقادات حادة غريليت�ش يتعاطف معه، وغوارديوال ي�سرح

»محرز كان خارقا للعادة هذ� �لمو�سم 
و�سيتمكن من �لت�سجيل في �لمبار�ة �لقادمة«

رغم ان الدولي الجزائري رامز زروقي 
جدد عقده مع ناديه توينتي الهولندي مؤخرا، 

إال أنه يعيش حالة من التخبط بخصوص 
مستقبله الكروي، حسبما أشارت إليه 
مصادر إعالمية هولندية مطلعة أمس.

وأكدت الصحف الهولندية أن متوسط ميدان 
المنتخب الوطني لم يتخذ قراره بعد بشأن 
موقفه من البقاء مع نادي توينتي، لموسم 

إضافي على أقل تقدير، وهذا رغم أنه جدد 
عقده منذ أسابيع مضت مع فريقه الهولندي 
إلى غاية صيف 2024، ولكن العديد من 

المعطيات تغيرت منذ ذلك الحين.
وأضافت ذات المصادر أن زروقي أصبح 

يفكر جديا في تغيير األجواء صيفا، 
واالنتقال لفريق أعلى مستوى سواء في 
هولندا أو خارجه، مما يسمح له بتطوير 

مستواه والمحافظة على مكانته مع المنتخب 
الوطني.

بدوره، طلب يان سترور، المدير الرياضي 
لنادي توينتي من زروقي التفكير جيدا قبل 

أي خطوة ينوي القيام بها، خالل الفترة 
القادمة، وصرح سترور قائال: »إمكانية 

رحيل رامز زروقي مطروحة، نحن نريده 
أن يبقى، فهو يلعب معنا بشكل منتظم 

وبطريقة جيدة، ولكن حال وجد عرضا 
مغريا فكل شيء ممكن«.

ودعا المسؤول الهولندي العب توينتي 
لضرورة التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار 
يخص مستقبله مه الفريق: »عليه التفكير 
جيدا، ألن بعض الالعبين يغادرون أحيانا 
فرقهم بشكل مبكر، وهو أمر يؤثر عليهم 

فيما بعد«.
ق.ر

المدير الريا�سي لناديي توينتي يطالبه بالتفكير مليا قبل اتخاذ القرار

زروقي يفكر في تغيير �الأجو�ء نحو ناد �أف�سل �لمو�سم �لمقبل

قال عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة أن وزارته تسعى 
إلعادة تهيئة كل المالعب الوطنية التي تتجاوز سعتها 10 آالف 
مقعد، داعيا الستغالل اإلمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها بالدنان 

والتي لم تستغل جيدا لحد الساعة.
وصرح سبقاق، على هامش زيارته لمدينة الشلف أمس: »وزارة 

الشباب والرياضة ستقوم بتشخيص كل المالعب التي تتجاوز 
سعتها 10 آالف مقعد على المستوى الوطني، والعمل جاري لتحديد 

مبلغ الدراسة، والقيام بعملية التهيئة لكل هذه المالعب«
وأضاف ذات المتحدث: »يجب إعادة النظر في الحضيرة 

المالعب الوطنية، المتالكنا امكانيات كبيرة غير مستغل، ال تعكس 
المجهودات واالستثمارات المنجزة«

في إطار المتابعة الميدانية لنشاطات القطاع، شرع أمس وزير 
الشباب والرياضة، بزيارة عمل وتفقد إلى والية الشلف، بحيث عاين 

وتفقد عدد من المنشآت والهياكل الرياضية، مرفوقا بالسلطات المحلية 
واألمنية الوالئية على رأسهم لخضر سداس والي والية الشلف.

في الفترة الصباحية من الزيارة، قام السيد الوزير بتدشين بيت 
الشباب المجاهد المرحوم رشيدي عبد القادر بالحي األولمبي، 
كما عاين المركز الجهوي للتجمع وتحضير المواهب والنخبة 

الرياضية، ثّم تفقد ملعب كرة القدم الشهيد محمد بومرزاق، فضال 
عن معاينته لمرافق المركب الرياضي للتحضير واالسترجاع محمد 

صلواتشي.
ق.ر

رياضي
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أوضح زعالني، في كلمته خالل افتتاح أشغال ملتقى 
وطني تحت عنوان: "البعد اإلنساني للمقاومة الجزائرية: 
من أخالقيات األمير عبد القادر إلى العمل اإلنساني إبان 
الثورة التحريرية"، المنظم بمناسبة اليوم الدولي للعيش 

معا في سالم، أن "الجزائر الحريصة على إرساء مبادئ 
التعايش السلمي وحقوق اإلنسان، هي دولة سلم وسالم".
وذكر في ذات السياق أن "تكريس 16 ماي يوما دوليا 

للعيش معا في سالم، جاء بمبادرة من الجزائر، ولم يكن 
إال ترجمة لمواقف وسلوكات دأبت عليها الجزائر عبر 

تاريخها الطويل ومبادئ وقيم عليا يأتي في مقدمتها مبدأ 
عدم التدخل في شؤون الغير".

وبنفس المناسبة، أكد رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، 
في كلمة قرأها نيابة عنه عضو المجلس، عبد القادر 

قرينيك، أن "المسار اإلنساني للدولة الجزائرية متواصل 
منذ حقبة مؤسسيها ويتجلى ذلك في دفاعها المستميت 

عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي ثقافة السلم 
والمصالحة التي تسعى إلى ترقيتها".

وأوضح أن حقوق اإلنسان "كانت ومازالت مرتكزا 

لكل القضايا العادلة في العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا 
بالفعل التحرري المقدس مثلما ترتبط بالوحشية والقسوة 

وبالفعل االستعماري المغتصب لألرض وكرامة 
االنسان"، مضيفا بالقول: "من هذا المنطلق، كان 

للمقاومة الوطنية جانبها المضيء في هذا المجال، جسده 
مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، األمير عبد القادر 

في وطنه ومنفاه القسري، وعلى خطاه الوجيهة سارت 
أجيال المقاومين، المجاهدين والشهداء".

من جانبه، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد 
ربيقة، في تدخله في هذا الملتقى، أن "مواثيق ثورة 

التحرير الوطني وعلى رأسها بيان أول نوفمبر 1954، 
نصت في روحها على عالمية مبادئ كفاحنا التحريري 
وقيمه اإلنسانية التي ستظل رمزا لتقرير مصير الدول 

التي الزالت ترزح تحت نير اإلستعمار".
ولفت الوزير إلى أن تنظيم هذا الملتقى "يحمل رمزية 

خاصة، حيث يستحضر صفحات تاريخ الجزائر 
بكل تجلياتها وأبعادها لإلستلهام منها واستنباط العبر 
والدروس، ليكون الماضي نهجا يحتذى به في رسم 

معالم ومالحم الجزائر الجديدة التي تعززت مكانتها 
الدولية في مجاالت العمل اإلنساني بمختلف أشكاله".

"وإذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة -يقول ربيقة- عظمة 
تاريخنا الوطني الذي يزخر بأحداثه ورموزه األفذاذ من 

بينهم قائد المقاومة الشعبية ومؤسس الدولة الجزائرية 
الحديثة، ورائد حقوق اإلنسان في العالم، األمير عبد 

القادر، تلك القامة السامقة التي اتصفت شخصيتها 
بشمائل العظماء وتميزت بجهادها ومقاومتها، وتفردت 

بفکرها وفلسفتها وديبلوماسيتها في الجزائر في 
المعمورة أجمع، ونهلت األجيال من قيمه روح المقاومة 

توجتها ثورة التي تواصلت بمختلف األشكال إلى أن 
التحرير الوطني التي أشرقت بنورها على الجزائر 

وعلى الشعوب المستضعفة، إنسانية، حرية واستقالال".
لإلشارة، فقد حضر هذا الملتقى، مستشار رئيس 
الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية 

والمنظمات غير الحكومية، حميد لوناوسي، والمفوضة 
الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، إلى جانب ممثلين 

عن مختلف القطاعات والهيئات النظامية.

أشرف زين الدين بن بوزيد مدير التربية لوالية 
المدية بثانوية فخار عبد الكريم ببلدية المدية على 

االنطالق الرسمي لفعاليات التصفيات الوالئية 
لمسابقة تحدي القراءة العربي في طبعتها السادسة.
وقد شهدت التصفيات إقباال كبيرا من قبل التالميذ، 
مكنت من اكتشاف براعم تتمتع بالكفاءة والموهبة 
مع تنوع في الحصيلة الثقافية والحمولة المعرفية 

و طالقة في التعبير وحالوة في اللسان .وقد عرح 

مدير التربية على  أهمية هذه المبادرة التي تحمل 
في ثناياها روح االنتصار لرسالة العلم والمعرفة 

والتشديد على أهمية المطالعة،
كما أّكد ذات المتحدث، على أن الهدف من هذه 

المبادرة هو إرساء المطالعة كأسلوب متأصل في 
حياة التالميذ لتنمية مهاراتهم في التفكير التحليلي 

والنقدي والتعبيري، وإثراء الرصيد اللغوي وتحسين 
مهارات اللغة العربية لديهم، مشيرا إلى 

أّن انخراط الجزائر في هذا المشروع يأتي إيمانا 
بأّن مستقبل األمم يكمن في جّدية األبناء وحرصهم 

على المطالعة داللة ومنهجا وهدفا.وأشاد  مدير 
التربيةبجهود  التالميذ ومن رافقهم من مربيين 

ومؤطرين وأولياء وتحلّيهم بالعزم واإلخالص من 
أجل مدرسة وطنية تجعل من المطالعة غاية ومن 

الكتاب خير جليس.
ع. بكريي

احتفاال باليوم العاملي للعي�ش ب�سالم

ندوة علمية حول قيم احلوار 
والت�سامح بجامعة امل�سيلة

احتضنت أمس، قاعة المحاضرات الطاهر سرايش، 
بجامعة المسيلة، ندوة علمية حول آليات تعزيز قيم 

الحوار والتسامح في المجتمع الجزائري من أجل جبهة 
داخلية قوية.

وتناولت الندوة قيم التسامح في المجتمع، ووجوب 
تعميمها  لتكون مبدأ إنسانيا عالميا راسخا يحكم 
العالقات بين البشر بمختلف معتقداتهم وألوانهم 

وعرقياتهم، حيث أشار المتدخلون إلى أن هذه القيم من 
أهم الرسائل التي جاء بها الدين اإلسالمي الحنيف، 
والتي يجب تبنيها كرسالة عالمية  لتنشر في جميع 

أنحاء العالم.
وفي كلمة له خالل إعالنه لإلفتتاح الرسمي للندوة 

قال محمد مهدي رئيس ديوان والي والية المسيلة أن 
الجزائر دوما  تنادي إلى السالم وهو جوهر دينها 

الحنيف، وذلك يدل على  ارتباطها الوثيق بكل ماهو 
إنساني في العالم مشيرا في مجمل حديثه إلى قضيتي 
فلسطين والصحراء الغربية، كما أشاد ذات المسؤول 
بنشاطات الجامعة وتواجدها الدائم في تنظيم مختلف 
التظاهرات العلمية التي تدل على انفتاحها الدائم في 

مجالت عدة ثقافيا اقتصاديا أو فكريا. 
ومن جانبه أكد البروفيسور كمال بداري أن جامعة 

المسيلة تعمل دوما  على المساهمة في العيش 
والتحاور  بسالم وهذا ما يتجلى في االستقرار الذي 

حققته الجامعة بين مختلف إطاراتها،داعيا الجميع إلى 
التحاور والتشاور للمساهمة في مشروع لم الشمل 
الذي دعا إليه  رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 

تبون.
وحسب عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

الدكتور يحي تقي الدين فإن الكلية احتضنت أحياء 
مناسبة اممية بمبادرة جزائرية خاصة وأن المجتمع 

يعيش  بوادر الجزائر الجديدة التي تتطلب تكثيف 
جهود الجميع لتقوية الجبهة الداخلية،مؤكدا أن الندوة 
تناولت هذا الموضوع من خالل المتغيرات الحاصلة 

لتحليل جميع المعطيات وتقديمها للجهات الفاعلة. 
حممد قرين

إشـهـــار

ع.ط

ANEP : 2216008985 الرائد: 2022/05/17

الطبعة ال�ساد�سة مكنت من اكت�ساف عديد املواهب 

"حتدي القراءة العربي" يجذب اهتمام تالميذ املدية

مبنا�سبة اليوم الدويل للعي�ش معا يف �سالم، زعالين يوؤكد

اجلزائر حري�سة على اإر�ساء مبادئ التعاي�ش ال�سلمي وحقوق الإن�سان
اأكد رئي�ش املجل�ش الوطني حلقوق االإن�سان، عبد املجيد زعالين، اأم�ش، حر�ش اجلزائر على اإر�ساء 

مبادئ التعاي�ش ال�سلمي وحقوق االإن�سان.
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   افتتحت، أمس األول، بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة 
الطبعة الثانية من معرض الخزف الفني الجزائري بمشاركة قرابة 40 فنانا 

في مجال الخزف و الفخار بمجموعة كبيرة من التحفة الفنية تميزها اللمسات 
الشخصية.

   تحل هذه السنة الذكرى العاشرة لرحيل أميرة الطرب العربي، وردة 
الجزائرية، التي تعتبر أيقونة الغناء العربي، حيث شكلت تجربتها الفنية التي 
امتدت ألكثر من 60 عاما وبرصيد فني يتجاوز 300 أغنية، عالمة بارزة 

في مسار الفن العربي األصيل.
  ولدت الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، واسمها الحقيقي وردة فتوكي، عام 
1939 بفرنسا من أم لبنانية وأب جزائري، والدها محمد فتوكي ينحدر من 

مدينة سوق هراس.
  وبدأت الغناء في سن مبكرة خالل الخمسينات، في مؤسسة فنية كان يملكها 
والدها بباريس، حيث أدت أول أغنية وطنية لها بعنوان »كلنا جميلة« نهاية 
الخمسينيات من تلحين الموسيقار اللبناني محمد محسن، تمجد فيها المناضلة 

الجزائرية جميلة بوحيرد، كما غنت في أوبيرات »الوطن األكبر« التي 
لحنها محمد عبد الوهاب، بداية الستينات، لتنطلق بموهبتها الفذة الفريدة 

باتجاه مسالك فنية مضيئة بالتميز في المشرق.
  وفي عام 1972 شاركت المطربة التي تعد رمزا لألغنية العربية بدعوة 

من الرئيس الراحل هواري بومدين، في احتفاالت إحياء الذكرى 10 
الستقالل الجزائر، حيث أدت أغنية »من بعيد« تخليدا لذكرى شهداء ثورة 
نوفمبر، و شكلت عودتها إلى وطنها وبعد غياب طويل لحظات جد مؤثرة.

  كما اشتهرت المطربة وردة بأدائها الراقي وعالي اإلحساس ألغاني الحب 
التي قامت بكتابتها و تلحينها أسماء فنية بارزة لألغنية الشرقية على غرار 

محمد الموجي و رياض السمباطي و محمد عبد الوهاب و بليغ حمدي الذي 
كان زوجا لها خالل فترة معينة وأبدعت معه أعماال خالدة.

  واستطاعت أن تكون شخصية مستقلة في الغناء وأن تثبث نفسها في زمن 
العمالقة كما غنت بمختلف اللهجات العربية وهي وإن كانت معروفة بأغانيها 

العاطفية ومنها أغنية »أوقاتي بتحلو« التي لحنها سيد مكاوي وأدتها عام  
1979 إال أنه لديها أيضا أغاني وطنية للجزائر والعالم العربي ككل.

  وعرفت فقيدة الطرب العربي بأدائها لروائع أبرزت نضال ومقاومة 
الشعب الجزائري ضد المستعمر من بينها »عيد الكرامة« بمناسبة الذكرى 

20 الستقالل الجزائر و »الصومام« وإبداعها في إلياذة الجزائر لشاعر 
الثورة الراحل مفدي زكريا بعنوان »بالدي أحبك«، التي أدتها خالل أعياد 

وطنية عدة.
  و كان لهذه الفنانة التي تشكل تجربة فنية فريدة شاملة المعروفة بأغنية 

»في يوم و ليلة« تجربة في السينما وهي »أميرة العرب« )1963( 
و«حكايتي مع الزمان« و«صوت الحب« )1973( و«آه يا ليل يا زمن« 

)1977( و«ليه يا دنيا« )1994( باإلضافة لمسلسلين للتلفزيون هما 
»أوراق الورد« )1979( و مسلسل »آن األوان« )2007(.

  وخالل فترة التسعينات خاضت الراحلة وردة تجربة جديدة في عالم 
األغنية القصيرة، حيث تمكنت من فرض بصمتها و وجودها رفقة جيل 

المطربين الشباب بفضل أغاني »حرمت أحبك« و »بتونس بيك« و »نار 
الغيرة« و«الغربة« و«يا خسارة«، » بالش تفارق«  و »العيون السود« 

و »الفراق« وكان ألبومها األخير بعنوان »اللي ضاع من عمري«، في 
حين أنها غنت قبل رحيلها بأيام للذكرى الخمسين الستقالل الجزائر، و 

كانت بصدد إصدار آخر أعمالها، أغنية و فيديو كليب »أيام«، التي اكتشفها 
الجمهور بعد وفاتها.

  وقد تم تسويق أكثر من 20 مليون ألبوم عبر العالم ألميرة الطرب العربي 
وردة الجزائرية، التي توفيت بتاريخ 17 ماي 2012  بالقاهرة إثر سكتة 
قلبية عن عمر يناهز 72 عاما، وتواري الثرى بالجزائر التي حملتها في 

قلبها عبر مختلف مراحل إبداعها الفني.  وقد تنوعت تشكيالت المعروضات 
ما بين األواني و األطقم المستعملة في الحياة اليومية مثل أواني الطبخ و 
تقديم الطعام و القهوة إلى جانب التحف المستعملة في التزيين مثل المرايا 
و كذا لوحات تزيينية المصنوعة من السيراميك و التي تحمل آيات قرآنية 

مكتوبة بالخط العربي الجميل و وسط ديكورات استعملت المنمنمات.
  و لقيت تشكيلة االبجورات و المرايا و المزهريات التي ظهرت بألوان 
جديدة مبهرة و رسومات  دقيقة اهتمام  الحضور، كما  حضر الموروث 

الثقافي الجزائري في تلك المعروضات المتنوعة من خالل لوحات 
السيراميك التي جسدت نماذج من المعمار القديم و الديكورات التقليدية، و 
كذا من خالل المناظر الجميلة للمدن الجزائرية و أيضا جمال  الصحراء 
الجزائرية برمالها و عاداتها العريقة و التي ألهمت المبدعين على مدى 

العصور و في شتى مجاالت التعابير الفنية.
  و أفرد  المعرض أيضا مساحة لفن الفخار الذي أظهر أيضا وجها جديدا 
لهذه الحرفة العريقة التي أدخلت عليها لمسات جديدة لتساير العصر، كما 

تميز هذا المعرض بحضور أسماء معروفة في عالم الخزف الفني و الفخار 
مثل توفيق بومهدي و سايس و سعيد جاب هللا  و بو عبد هللا عمار و 

غيرهم.
   و من بين مفاجأة هذا الحدث الفني  المشاركة المميزة للفنان عبد المالك 
كريناح الذي شارك بانجاز فريد عبارة عن تحفة فنية زخرفية من الحجم 

الكبير بعنوان »أصالة فن الخزف الجزائري«، استعمل فيها تقنيات معقدة 
حيث إلى جانب الخزف أضاف عدة مواد أخرى من بينها الفضة، و تعد هذه 
التحفة بمثابة فسيفساء تروي تاريخ الجزائر و ثرائها الثقافي و و الحضاري 

و االيكولوجي.

   انطلقت أمس األول، 
بقصر المشور بمدينة 

تلمسان فعاليات الصالون 
الوطني للحرف اليدوية 

التراثية المنظم في إطار 
إحياء شهر التراث.

  ويشمل الصالون الوطني 
للحرف اليدوية التراثية 

المنظم من طرف مركز 
الفنون والمعارض لتلمسان 
بالتنسيق مع غرفة الصناعة 

التقليدية والحرف وملحقة 
الديوان الوطني لتسيير 

واستغالل الممتلكات الثقافية 
المحمية لتلمسان، عدة 
أجنحة لعرض منتجات 

الصناعات اليدوية التراثية 
كالنحاس وصباغة الصوف 

وصناعة السجاد والفخار 
والزرابي والسروج والحلي 

التقليدية ألزيد من 20 
حرفيا من واليات تلمسان 

وغرداية وأدرار وقسنطينة 
وتيزي وزو وغيرها.

  كما تم بمناسبة االفتتاح 
تقديم عروض من طرف 

فرق فنية فلكلورية من 
عدة واليات من الوطن 
باستعمال آالت موسيقية 

تراثية وألبسة تقليدية، وقد 
تم أيضا على هامش هذا 
الصالون تنظيم ورشات 

بيداغوجية لألطفال حول 
بعض الحرف اليدوية 

التراثية المشارك بها في 
هذا المعرض.

  ويرتقب كذلك ضمن هذه 
التظاهرة المتواصلة إلى 
غاية 18 ماي الجاري 

تحت شعار« التراث غير 
المادي هوية وأصالة »، 

تنظيم محاضرة حول 
الفانتازيا ولباس الفارس 

الجزائري بدار الثقافة 
»عبد القادر علولة«، وفق 
ما أفادت به مديرة مركز 

الفنون والمعارض لتلمسان 
سارة سميرة أمبوعزة.

  وتهدف التظاهرة إلى 
تمكين الحرفيين من تبادل 

الخبرات فيما بينهم وتسويق 

منتوجاتهم والتشجيع على 
الحفاظ على الحرف اليدوية 
التراثية وتعليمها للمهتمين، 

حسب السيدة أمبوعزة.
مطرب األغنية الشعبية بن 
صابر بوخروبة في ذمة هللا

  توفي مطرب األغنية 
الشعبية بن صابر بوخروبة 

بمدينة مستغانم عن عمر 
ناهز 58 عاما، بعد مرض 

ألم به مؤخرا، حسبما 
أستفيد أمس األول، من 

عائلته.
  ولد الشيخ بن صابر 

بوخروبة، في عام 1964 
بمستغانم وبدأ تعلقه باألغنية 
الشعبية في السنوات األولى 
من حياته تحت تأثير والده 
الذي كان عازفا على آلة 

القيتار وأخيه األكبر الشيخ 
مصطفى بوخروبة الذي 

كان يؤدي هذا الطابع 
الموسيقي األصيل.

  وبدأ الراحل مسيرته 
الفنية في عام 1980 مع 
جمعية النجوم التي كان 
يرأسها الشيخ بوخدمي 

وكان في البداية عازفا على 
آلة البونجو قبل أن يصبح 

مؤديا لألغنية الشعبية 
فأحيى الحفالت الفنية 

والعائلية وشارك في عدة 
مهرجانات وطنية ومحلية.

  نال الشيخ بن صابر 
بوخروبة الذي أدى 

القصائد التراثية للشعراء 
المعروفين وبرع في 

األغاني المشهورة على 
غرار »الصادق نبينا«، 

المرتبة الثانية في المسابقة 
الوطنية ألغنية الشعبي عام 
2009 المنظمة في إطار 
المهرجان الثقافي الوطني 
ألغنية الشعبي بالجزائر 

العاصمة.
  وقد وري الفقيد الثرى بعد 

صالة ظهر أمس األول، 
بمقبرة وادي الحدائق 

)الدبدابة( ببلدية صيادة 
بوالية مستغانم. 

10 �سنوات متر على رحيل اأمرية الطرب   

اجلزائرية وردة  العربي 

انطالق ال�سالون 
الوطني للحرف اليدوية 

الرتاثية بتلم�سان

نادرة تربز  افتتاح معر�ض خمطوطات وكتب 

الوطني الثقايف  الرتاث  ثراء 
   افتتح، أمس األول، بالمكتبة الوطنية الجزائرية، معرض للمخطوطات والكتب والصور النادرة يكشف للزائر عينات من مختلف الوثائق والمطبوعات المتعلقة 

بالتراث الثقافي للجزائر.
  وسيتمكن زوار المعرض الذي بادرت بتنظيمه المكتبة الوطنية الجزائرية، في إطار برنامج إحياء شهر التراث الذي ينظم هذه السنة تحت شعار »تراثنا الالمادي، 

هوية وأصالة«، من اكتشاف مخزون هام من الوثائق التي تشمل المخطوطات التي تعرض ألول مرة وكذا الكتب النادرة ترجع لفترة بدايات القرن 19، كما يضم 
العديد من الوثائق والصور والمطبوعات الفنية من رصيد هذا الصرح الثقافي الهام.

  ويضم هذا المعرض الذي سيتواصل لغاية 18 ماي الجاري، عينات ثرية من المخطوطات النادرة على غرار مخطوط مؤلف » اللباس اإلسالمي لمدينة الجزائر« 
للمؤلف الفرنسي جورج مارسي الذي يعكس مختلف أنواع اللباس التقليدي المنتشر بمدينة الجزائر خالل القرن 19، وقد زين بلوحات فنية لتفاصيل هذه األزياء 

التقليدية للنساء والرجال ويعتبر بمثابة تأريخ للزي التقليدي الجزائري بكل عناصره الجمالية.
  ويعرض في نفس الجناح مؤلفات حول أهم المعالم التاريخية واألثرية واإلثنوغرافية في الجزائر وكذا العادات والتقاليد الشفوية والصناعات التقليدية لكل منطقة 

من الوطن، كما يتيح المعرض للجمهور ألول مرة الوقوف عند مخطوطات نادرة غير مطبوعة من رصيد المكتبة ويتضمن مخطوطات مكتوبة بخط اليد برسومات 
وزخارف أنيقة ملونة من القرن 19 على غرار »أئمة الحوزي والشعبي في الجزائر« و »الشعر الجزائري الملحون« للباحث الفرنسي جي ماردوس،« أشعار ابي 
الفتح السبتي و أحمد بن سهلة »،«مجموعة قصائد غزل ومدح لعشرة شعراء » للمؤلف مصطفى بن براهيم بن المداح، إلى جانب » كتاب حول تاريخ الجزائر عام 

1830 » للمؤرخ الفرنسي أدريان بيربريغر وغيرها من المؤلفات التي تقدم نظرة شاملة حول مختلف أنواع األلبسة التقليدية والمقاهي و اآلالت الموسيقية و األشعار 
الشعبية.

  ويسلط جانب من المعرض الضوء على الموروث الثقافي الالمادي للجزائر من خالل وسائط عديدة منها أقراص مضغوطة وأسطوانات قديمة أليقونات الفن 
الغنائي الجزائري منذ نهاية القرن 20 تعكس ثراء الموسيقى الجزائرية وتنوع طبوعها التراثية كالشعبي و األندلسي و البدوي والراي وسلسلة منتقاة من أهم الصور 

والبطاقات البريدية لمختلف مدن الجزائر تمثل مناظر للطبيعة والتراث العمراني الجزائري 
واألزياء التقليدية واألسلحة وكذا لوحات فنية.

  كما أفرد المعرض جانب يحتوي على منشورات خاصة بمنظمة اليونسكو التي تعرض 
أهم االتفاقيات الدولية في مجال التشريع الخاص بحماية والحفاظ على التراث الثقافي 

اإلنساني.
  وفي هذا الصدد، أشار مدير عام المكتبة الوطنية ، بهادي منير، أن المعرض يهدف 

إلى عرض أمام الزوار مخطوطات وكتب ومطبوعات نادرة، وكذا وسائط مختلفة 
حول العادات والتقاليد، الفنون القديمة، اللباس التقليدي، الصناعات التقليدية الجزائرية، 
الموسيقى التراثية الجزائرية، التراث األدبي، إلبراز عراقة الموروث الثقافي الجزائري 

وتنوعه ».
  وأضاف ذات المصدر، أن هذه النماذج من المخطوطات والكتب النادرة بمثابة »عينة من 
الرصيد الخاص الثري المحفوظ بالمكتبة الوطنية حيث يقارب رصيد المخطوطات 4700 

مخطوط  في شتى الفروع األدبية و الدينية والعلمية التي تحافظ عليها المكتبة، وذلك في 
إطار مهامها في الحفاظ على التراث الوطني المخطوط«.

  كما أكد السيد بهادي، أن مهام المكتبة الوطنية تتمثل في جمع التراث الثقافي الوطني 
والحفاظ عليه أيا كانت وسائطه، على غرار مجموعات الوثائق والمطبوعات والمخطوطات 

وكذا تساهم في تطوير البحث العلمي وإعداد جرود التراث الثقافي الوطني المكتوب 
والمحافظ عليه في المكتبات عبر التراب الوطني وفي الخارج فضال على مهام الحفظ الوقائي 

واقتناء أرصدة جديدة و تكوين المكتبيين والتقنيين لصيانة األرصدة النادرة«.
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دولي

االقليمية  اإلدارة  وزير  أوضح 
باسم  الناطق  والالمركزية, 
عبد  العقيد  مالي,  دولة  حكومة 
بث  تصريح  في  مايغا,  الالي 
أن  الحكومي,  التلفزيون  عبر 
,"حكومة مالي تعلم الرأي العام 
عقب  بأنه  والدولي,  الوطني 
السابعة  الدورة  أشغال  انعقاد 
دول  رؤساء  لمؤتمر  العادية 
في  الخمس,  الساحل  مجموعة 
بانجامينا   1202 فيفري   51
)تشاد(, اتفق أعضاء المجموعة 
على أن تحتضن باماكو الدورة 
في  للمؤتمر  العادية  الثامنة 
فبراير 2202, وعلى أن يشكل 

مالي  دولة  لرئاسة  بداية  ذلك 
مرور  بعد  لكن  للمجموعة", 
هذا  على  أشهر  ثالثة  نحو 

الموعد, لم يعقد االجتماع بعد.
مراسلة  آخر  "في  وأضاف, 
وجهها يوم 22 أفريل الماضي 
الجنرال  التشادي,  الرئيس  إلى 
رئيس  ديبي,  ادريس  محمد 
االنتقالي,  العسكري  المجلس 
مجموعة   الحالي  والرئيس 
الرئيس  أبلغ  الخمس,  الساحل 
العقيد عصيمي  لمالي  االنتقالي 
غياب  حالة  في  أنه  غويتا, 
 51 يوم  حتى  ملموس  تقدم 
يحتم  األمر  فإن   ,2202 مايو 

على مالي تعليق مشاركتها في 
بما  الخمس,  المجموعة  هيئات 
المشتركة". وذكرت  القوة  فيها 
انعقاد  بأن "عدم  حكومة مالي, 
لمؤتمر  العادية  الثامنة  الدورة 
مجوعة  في  األعضاء  الدول 
واالجتماعات  بباماكو,  الخمس 
األخرى,  للهياكل  التنظيمية 
المجموعة  لقرار  انتهاكا  يشكل 

وللنصوص األساسية للهيئة".
"ترفض  باماكو  أن  وتابعت, 
عضوة  دولة  أن  ذريعة  بشدة 
إلى  استندت  المجموعة,  في 
الداخلي  السياسي  الوضع 
رئاسة  توليها  لتعارض  لمالي 

مجموعة دول الساحل الخمس. 
نص  أي  يوجد  ال  الواقع  في 
قيود  قانوني ينص على فرض 
على  بناء  عضوة  دولة  على 
الداخلي".  السياسي  الوضع 
وعلى إثر ذلك "قررت حكومة 
أجهزة  من  االنسحاب  مالي 
وهيئات المجموعة, بما في ذلك 

القوة المشتركة".
إلى  المالية,  الحكومة  ولفتت 
دول  بعض  "معارضة  أن 
الخمس  الساحل  دول  مجموعة 
لتولي مالي رئاسة الهيئة يرتبط 
خارج  من  دولة  "مناورات  بـ 
يائسة,  محاولة  في  المنطقة, 

ترمي إلى عزل مالي. وبالتالي 
فقدانا  ذلك  في  الحكومة  ترى 
واستغالال,  القرار  الستقاللية 
وخلال خطيرا في سيرورة عمل 
هياكل مجموع الخمس, بما فيها 
المجموعة,  رؤساء  مؤتمر 
وأن  خاصة  التنفيذية,  وألمانة 
مجلس الوزراء لم تبن لحد اآلن 
برنامج العمل السنوي وميزانية 

عام 2202".
باستغالل  اسمته  ما  واستنكرت 
دول  مجموعة  مثل  مؤسسة 

تتمثل  التي  الخمس,  الساحل 
الوسائل  تجميع  في  واليتها 
لضمان ظروف التنمية واألمن 
ضمن فضاء البلدان األعضاء, 
أساسي  بشكل  يتعارض  بما 
وشعوبنا  بلداننا  مصالح  مع 
في  كبيرة  تحديات  تواجه  التي 
.وجددت  اإلرهاب  مكافحة 
الثابت  التزامها  مالي,  حكومة 
لصالح تحقيق التكامل والتعاون 
اإلقليميين خدمة للمصالح العليا 

للشعوب اإلفريقية.

الدبلوماسية األمريكية، بيزا ويليامز أول  أشارت 
تبدي  أن  ضرورة  إلى  العاصمة  بالجزائر  أمس 
المالية "إرادة سياسية" من أجل تطبيق  السلطات 
المنبثق عن مسار  السالم والمصالحة  اتفاق  بنود 
الذي  كارتر"  "مركز  ممثلة  وأكدت  الجزائر. 
يتولى دور "المراقب المستقل" لتنفيذ اتفاق السالم 
والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، 
ما  التوصيات  تقديم  في  االستمرار  يمكن  "ال  أنه 
لم تقم األطراف المعنية بتطبيق بنود اتفاق السالم 

الذي وقعت عليه".

وأوضحت ويليامز التي نشطت ندوة بمقر وزارة 
أن  بالخارج  الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون 
"مركز كارتر" قد قدم ما يقارب مائة توصية من 
أجل تطبيق اتفاق السالم في مالي، داعية السلطات 
االنتقالية في مالي إلى تجسيد "أعمال حقيقية" من 

شأنها اخراج البلد من "المأزق السياسي".
وصفت بيسا ويليامس الوضع في مالي ب"الحرج" 
المجتمع  من  "مرافقة  ضرورة  على  شددت  و 
السالم  اتفاق  على  الموقعين  داعية  الدولي"، 
الجزائر  المنبثق عن مسار  مالي  في  والمصالحة 
إلى القيام "بأعمال ملموسة" والتحلي "بالتضامن" 
كما  البالد،  في  السائدة  السياسية  األزمة  لتجاوز 
قيادة  دور  أن  إلى  األمريكية  الدبلوماسية  أشارت 
الوساطة الدولية الذي تلعبه الجزائر في مالي يدل 

على الثقة التي منحتها إياها الدول األخرى.
ومن جهته، شدد رئيس لجنة متابعة اتفاق السالم 
والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، 
اتفاق  تنفيذ  على ضرورة  ديلمي  بوجمعة  السفير 
السالم في مالي و تولي تنفيذه من قبل الموقعين.  
كدولة مجاورة  الجزائر  لعبت  "لقد  قائال  وصرح 
االتفاق.  هذا  على  التفاوض  في  المتمثل  دورها 
تعمل الوساطة الدولية ولجنة متابعة االتفاق على 
يتولى  أن  يجب  ولهذا  االتفاق  هذا  اتمام  ضمان 

الموقعون تنفيذه".

الوطني  المجلس  نواب  جدد 
للمطالب  دعمهم  الكوبي، 
المشروعة للشعبين الصحراوي و 
الفلسطيني في الحرية واالستقالل. 
الدولية  العالقات  لجنة  وأصدرت 
بهذا  الوطني  للمجلس  التابعة 
مع  تضامنية  الئحة  الخصوص 
والجمهورية  فلسطين  شعبي 
الديمقراطية.  الصحراوية  العربية 
لإلعالن:  الكامل  النص  في  وجاء 
"تجدد لجنة العالقات الدولية التابعة 
الشعبية  للسلطة  الوطني  للمجلس 
في  المنعقدة  كوبا،  جمهورية  في 

الخامسة،  االستثنائية  الدورة  إطار 
تضامنها القوي مع القضايا العادلة 
للشعبين الفلسطيني والصحراوي".
على  تحافظ  انها  اللجنة  وأضافت 
إليجاد  المشروط  غير  دعمها 
للصراع  ودائم  وعادل  شامل  حل 
ترى  وهي  الفلسطيني.  الصهيوني 
الفلسطيني  الشعب  على  ينبغي  أنه 
أن يمارس حقه في تقرير المصير، 
وذات  مستقلة  دولة  له  تكون  وأن 
عام  قبل  ما  حدود  على  سيادة 
القدس  وعاصمتها   ،7691
الشرقية، ويجب ضمان حق العودة 

القوات  اعتداء  تدين  كما  لالجئين. 
المسجد  على  المتكرر  الصهيونية 

األقصى المبارك.
البحث  "تدعم  اللجنة  فإن  وبالمثل، 
يقبله طرفا  عن حل عادل ونهائي 
يضمن  الغربية   الصحراء  نزاع 
للشعب  المشروع  الحق  ممارسة 
المصير  تقرير  في  الصحراوي 
أراضيه،  على  سالم  في  والعيش 
األمم  ميثاق  ومبادئ  لمقاصد  وفقا 
المتحدة والقانون الدولي وقرارات 

األمم المتحدة ذات الصلة".

 تنديدا بعدم انعقاد الدورة الثامنة العادية ملوؤمتر املجموعة 

مايل تعلن ان�سحابها من جميع هيئات جمموعة 

دول ال�ساحل اخلم�س
اأعلنت مايل، اأول اأم�س، عن ان�سحابها من جميع اأجهزة وهيئات جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س، مبا فيها 

القوة امل�سرتكة، تنديدا بعدم انعقاد الدورة الثامنة العادية ملوؤمتر املجموعة، والتي كان من املقرر اأن حتت�سنها 

باماكو وتتوىل فيها مايل الرئا�سة الدورية للمجموعة االقليمية.

الدبلوما�سية االأمريكية، بيزا ويليامز ت�سرح

ال�سلطات املالية مطالبة باإبداء اإرادة �سيا�سية 

لتطبيق اتفاق ال�سالم املنبثق عن م�سار اجلزائر 

كوبا

 النواب يجددون دعمهم للمطالب امل�سروعة 

لل�سعبني ال�سحراوي والفل�سطيني

 جي�س التحرير ال�سعبي ال�سحراوي 
ينفذ هجمات �سد االحتالل املغربي 

بقطاعي املحب�س وحوزة
نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أمس، هجمات جديدة ضد جنود 

االحتالل بقطاعي المحبس وحوزة، حسب البيان رقم 335 الصادر عن وزارة الدفاع 
الصحراوية. وأبرز البيان الذي اوردته وكالة االنباء الصحراوية )واص(، أن وحدات 
جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت تخندقات قوات  االحتالل المغربي بمنطقة 

روس السبطي ومقر قيادة فيلق االحتالل الخامس والستين بمنطقة لعكد وتمركزات 
قوات االحتالل بمنطقة أكويرة ولد أبالل بقطاع المحبس، كما تم قصف تخندقات قوات 
االحتالل بمناطق أكرارة الفرسيك و أكصيب النخلة وأكصيب أمشغب ولكصيبي لملس 

بقطاع حوزة،حسب البيان ذاته. وتتواصل أقصاف وهجمات جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر 0202، مكبدة االحتالل المغربي خسائر في األرواح 

والمعدات،يضيف البيان.

 لتجديد الدعم للق�سية ال�سحراوية 

وفد برملاين ا�سباين يزور قريبا 
خميمات الالجئني ال�سحراويني 

يشرع األسبوع القادم وفد من البرلمان االسباني في زيارة لمخيمات الالجئين الصحراويين 
لتجديد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي من جهة وتنديدا ب"اإلنحياز المشين" لرئيس 

الحكومة االشتراكية اإلسبانية، بيدرو سانتشيز في قضية النزاع في الصحراء الغربية.
 وذكرت تقارير إعالمية اسبانية، أنه من المنتظر أن يزور وفد يتكون من 741 شخصية 

إسبانية و أوروبية مخيمات الالجئين الصحراويين للمشاركة في فعاليات الذكرى ال94 
لتأسيس جبهة البوليساريو و إندالع الكفاح المسلح. وكشفت نفس التقارير نقال عن تمثيلية 

جبهة البوليساريو بمدريد، أنه من بين المشاركين في هذه الرحلة التضامنية، النائب الثالث 
لرئيس البرلمان اإلسباني، السيدة كلوريا إليزو، والنائب بيالر كالفو وسيرافقهم عدد من 

رؤساء البلديات والمستشارين اإلسبان، وكذلك سياسيون من أوروبا وأمريكا الالتينية.
وتأتي هذه الزيارة، حسب ذات المصادر، لتجديد الدعم للقضية الصحراوية وللتنديد 

باإلنحياز المشين لرئيس الحكومة االشتراكية اإلسبانية.ومنذ اإلنحراف الخطير لرئيس 
الحكومة االسبانية تجاه القضية الصحراوية وجد نفسه في عزلة تامة أمام نواب البرلمان 
اإلسباني الذين انتفضوا ضد قراره المنحرف واألحادي الجانب في دعم مقترح "التوسع" 
المغربي في الصحراء الغربية التي تشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة اإلفريقية.

وسبق أن إستنكر البرلمان االسباني، في الئحة صادق عليها غالبية النواب الموقف 
المنحرف الذي تبناه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بدعمه الرسمي ألطروحات المغرب 

الواهية في الصحراء الغربية، مؤكدا دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وكشفت هذه الالئحة درجة الرفض داخل البرلمان االسباني لقرار سانشيز الذي خالف فيه 

االجماع االسباني والشرعية الدولية بخصوص القضية الصحراوية.
وخالل جلسة سادتها مناقشات حادة، انتقدت جميع الكتل السياسية بشكل "قوي" الموقف 

الذي دافع عنه سانشيز زعيم الحزب االشتراكي بدعم مخطط التوسع المغربي في 
الصحراء الغربية، واصفة إياه بأنه "خيانة" للشعب الصحراوي. وطالبته بنقل رسالة 

"واضحة" إلى ملك المغرب مفادها أن "اإلطار الوحيد الذي يمكن إلسبانيا الدفاع عنه هو 
الشرعية الدولية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير 

المصير".

الوكاالت
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فلسطين

وأوضح مستشار وزير الخارجية السفير أحمد 
الديك إن سفرائنا طالبوا بإدانة وتحميل الحكومة 
الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، 
وبمحاسبتها، ومحاكمة من ارتكبها، ومن يقف 

خلفه.
الرئيس محمود  بتوجيهات من  أنه  إلى  وأشار 
اشتية،  محمد  الوزراء  ورئيس  عباس، 
وبتعليمات من الوزير رياض المالكي، فتحت 
سفارات وبعثات فلسطين سجل عزاء للشهيدة 
عديد  عبر  حيث  أيام،  ثالثة  لمدة  عاقلة  أبو 
البرلمانات،  وأعضاء  الرسميين،  المسؤولين 
وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، ورؤساء 
وممثلي  واإلعالمين،  والصحفيين  األحزاب، 
والجمعيات  والمنظمات  المدني  المجتمع 
الحقوقية واإلنسانية في البلدان المضيفة، سواء 
كتابة في سجل العزاء، أو بالمواقف التي أدلوا 
بها عن إدانتهم لجريمة استشهاد الصحفية أبو 
مع  وتضامنهم  تعازيهم،  عن  وعبروا  عاقلة، 
بإجراء  مطالبين  وذويها،  الفلسطيني  الشعب 
تحقيق دولي شفاف ونزيه، في مالبسات هذه 

الجريمة.
دولة  سفارات  من  عدد  أن  الديك  وأوضح 
فلسطين وبالشراكة مع الجالية وهيأتها القيادية 
الجريمة،  هذه  إلدانة  شعبية  فعاليات  نظمت 
سواء من خالل تنظيم االعتصامات التضامنية 
اعتصامات  أو  السفارات،  مقرات  أمام 

أن  إلى  وأشار  مختلفة.  مدن  في  ومسيرات 
تواصل  فلسطين  دولة  وسفارات  الخارجية 
الرسمية  الصفحة  على  األنشطة  هذه  توثيق 
الجمهور  وبإمكان  والسفارات،  للوزارة 

االطالع عليها.
الخارجية  وزارة  قالت  آخر،  صعيد  على 
األقصى  للمسجد  االقتحامات  إن  والمغتربين 
تصعيد صهيوني لألوضاع في ساحة الصراع 
لتحقيق  المبذولة  للجهود  متعمد  وتخريب 

التهدئة.
صادر  بيان  في  الفلسطينية  الخارجية  وأدانت 
عنها أمس، االقتحامات االستفزازية المتواصلة 
التي تدعو لها وتنظمها الجمعيات االستيطانية 
المبارك  األقصى  للمسجد  المستوطنين  وغالة 
شرطة  وبحماية  رسمي  إسرائيلي  وبأشراف 
التقسيم  تكريس  بهدف  وقواته،  االحتالل 
مكانياً  تقسيمه  طريق  على  للمسجد  الزماني 
وفرض السيطرة اإلسرائيلية عليه والتحكم به.

كما أدانت إقدام المقتحمين من المتطرفين اليهود 
على أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته 
كما حصل باألمس وصباح هذا اليوم، خاصة 
إقدام ما تسمى جماعات الهيكل بأداء )السجود 
ظهر  للمسجد  الشرقية  الساحة  في  الملحمي( 
لغير  »السياحة  مسمى  تحت  كله  ذلك  أمس، 
صالحيات  على  السطو  وبجوهر  المسلمين« 
الصالحية  صاحبة  اإلسالمية  األوقاف 

الحصرية في اإلشراف على السياحة وتنظيمها 
األقصى  تهويد  عملية  لتسهيل  دورها  وسرقة 
وتغيير وضعه التاريخي القائم بما يخدم رواية 
التهويدية  االستعمارية  ومشاريعه  االحتالل 

لمدينة القدس.
ال  جزء  هي  االقتحامات  هذه  أن  واعتبرت 
يتجزأ من عدوان االحتالل المتواصل وحربه 
ومواطنيها،  ومقدساتها  القدس  على  المفتوحة 
بهدف تفريغها من أصحابها األصليين لتكريس 
ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهي 
القيود  من  طويلة  سلسلة  مع  تترافق  دائما 
على  االحتالل  تفرضها سلطات  التي  المشددة 
للصالة  المصلين  ودخول  المواطنين  حركة 
اإلبعادات  حملة  ذلك  في  بما  المسجد،  في 
المواطنين  الهويات وعرقلة وصول  واحتجاز 
ما  وهو  القدس،  في  العبادة  لدور  الفلسطينيين 
التي  الصهاينة  المسؤولين  ادعاءات  يكذب 
حرصهم  بشأن  واألخرى  الفينة  بين  يطلقونها 
تغيير  وعدم  العبادة  حرية  على  المزعوم 

الوضع القائم في األقصى.
المستوطنين  اقتحامات  أن  تأكيدها  وجددت 
قانونية  غير  وباحاته  لألقصى  والمتطرفين 
حقا  تنشئ  ولن  االحتالل  بقوة  ومفروضة 
لليهود في األقصى، وستبقى شكال من أشكال 
االحتالل ومظاهره ألرض دولة فلسطين عامة 

وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

حملت االحتالل ال�شهي�ين امل�ش�ؤولية املبا�شرة على اجلرمية

لف�ضح  تتحرك  الفل�ضطينية  الدبلوما�ضية 
واإدانة جرمية اغتيال �ضريين اأبو عاقلة
قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�شطينية اإن �شفراء دولة فل�شطني حترك�ا جتاه وزارات 

اخلارجية ومراكز �شنع القرار والراأي العام واالإعالميني يف الدول امل�شيفة، وقدم�ا �شرحا وافيا عن 

تفا�شيل جرمية اإعدام ال�شهيدة ال�شحفية �شريين اأب� عاقلة، بر�شا�ص ق�ات االحتالل اأثناء تغطيتها 

القتحام خميم جنني، االأربعاء املا�شي.

لتلبية االحتياجات االأ�شا�شية للفل�شطينيني يف ال�شفة والقد�ص وقطاع غزة

الحتاد الأوروبي يخ�ض�ص 25 مليون اأورو كم�ضاعدات اإن�ضانية للفل�ضطينيني

اأكدت اأن هذا احلق ي�شكل ج�هر الق�شية 

ومركزيتها الفل�شطينية 

التم�ضك  توؤكد  الفل�ضطينية  القوى 
بحق عودة الالجئني لديارهم

أكدت القوى الوطنية واإلسالمية، التمسك الحازم بحق عودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وتعويضهم عن 
سنوات اللجوء استنادا إلى القرار األممي 194 ورفض المساس بهذا 

الحق الذي يشكل ثابتا أساسيا من ثوابت شعبنا المتمثلة بحق العودة 
وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.
وشددت القوى في اجتماع لها، أمس، على أن هذا الحق يشكل جوهر 
القضية الفلسطينية ومركزيتها وال يسقط بالتقادم ويحتاج بعد كل هذه 
السنوات الطويلة من ارتكاب المجازر والمذابح المستمرة في تصعيد 
العدوان والجرائم االحتاللية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون 

الدولي ورفض المعايير المزدوجة بالتعامل مع القضية الفلسطينية والكيل 
بمكيالين عندما يتعلق األمر باالحتالل.

ولفتت إلىن جوشددت على وأكد خطورة استمرار وعدوان وجرائم 
االحتالل واستهداف الصحفيين واإلعالميين كما جرى مع أيقونه اإلعالم 
والكلمة الحرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي جسدت وعكست مدى معاناة 
شعبنا، ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاكمة االحتالل 

على هذه الجرائم.
ونعت القوى الشهيد داوود الزبيدي الذي تم تصفيته بدم بارد برصاص 

االحتالل االسرائيلي في مخيم جنين، في محاولة للنيل من اإلرادة 
والتحدي ألبطال شعبنا الذين يخوضون معارك الصمود واالنتصار ضد 

االحتالل في كل األراضي الفلسطينية، خاصة في جنين ومخيمها وبلداتها.
وتوجهت بالتحية إلى صمود أسرانا ومعتقلينا في زنازين االحتالل، 

واألسرى القادة والقدامى والمرضى واإلداريين الرافضين للتعامل مع 
محاكم االحتالل، والمضربين عن الطعام األسيرين خليل عواودة ورائد 

ريان، مؤكدة أهمية انهاء معاناة أسرانا وعائالتهم ومواصلة فعاليات 
الوقوف إلى جانبهم، ولجانب أهالي األسرى، وضرورة اإلفراج عن 

جثامين الشهداء المحتجزة.
خالد م�شعل رئي�ص حركة حما�ص الفل�شطينية 

يف اخلارج ي�شرح:

»العتداء على جنازة ال�ضحفية 
اأبو عاقلة عمل همجي ب�ضع«

أكد خالد مشعل رئيس حركة حماس الفلسطينية في الخارج، أن »االعتداء 
على جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وضرب مشيعيها من 
قوات االحتالل هو عمل همجي بشع، يعكس العقدة الصحفية من رفع 

العلم الفلسطيني، ويدل على همجية وضعف وخواء هذا االحتالل«.
وأضاف في تصريحات إعالمية، أن »الجريمة بدأت باستهداف صحفية 
متميزة ذات شعبية ومصداقية، وحضور فلسطيني وعربي ودولي، منذ 
25 عاماً«، ناقال تعازيه لعائلتها وللجزيرة واإلعالم الفلسطيني، الذي 
»يكشف بدوره الوطني ويفضح جرائم وانتهاكات االحتالل بحق شعبنا 

وأرضنا ومقدساتنا«.
وأوضح، أن »صور الوحدة الفلسطينية التي تجسدت في جنازة شيرين 

موجودة ومتعددة، ونرجو أن تكتمل، رغم أنها قائمة لكل مكونات الشعب 
الفلسطيني بين كافة محافظات الوطن، من شماله إلى جنوبه، والمسلمين 

والمسيحيين، والتيارات الفلسطينية المختلفة، والداخل والخارج«.
وأشار، أن »مرور الذكرى السنوية األولى لمعركة سيف القدس مناسبة 
لتأكيد على أنها نقلتنا إلى بيئة مختلفة، ال نزال نعيش في ظاللها، خاصة 
في ضوء ما جرى في شهر رمضان، وتزامنه مع األعياد اليهودية، مما 
أشعل مواجهة بسبب سياسيات االحتالل الظالمة، التي عمدت الستهداف 

مقدساتنا وأقصانا وقدسنا، لكن شعبنا أجبرها على التراجع«.
واستدرك قائال: إن »تراجع االحتالل تكتيكي، وإن استهداف المسجد 

األقصى ما زال قائماً، واالقتحامات مستمرة، واالعتداء على المصلين 
والمعتكفين والمعتكفات واألحياء المقدسية متواصل، وعلى المصلين 

في كنيسة القيامة في أحد الشعانين وسبت النور، نحن شعب واحد بكل 
مكوناته، وجنازة شيرين جسدت هذه الوحدة«.

وأشار، أن »جريمة اغتيال شيرين كشفت صورة االحتالل العنصرية، 
بشهادة منظمات دولية وأممية، تدمر المنازل، وتسلب األراضي، وتعتدي 

على المقدسات وحرية الرأي واالعالم، ولذلك ال يجوز أن يذهب دم 
شرين هدراً، ويجب مالحقة االحتالل في كل المحافل الدولية والقانونية، 

خاصة في محكمة الجنايات الدولية، مما يستدعي االلتحام وطنياً على 
برنامج المقاومة الذي سيجبر االحتالل على التراجع بصمود المقاومة، 

وتعزيزها وااللتفاف حوله«.
وأشار أن »المعركة اليوم تتمثل في الضفة الغربية من جنين إلى القدس، 
حيث االجتياحات واالغتياالت والتمدد االستيطاني السرطاني، وهجمات 

غالة المستوطنين الذين يستهدفون األرض، ويعتدون على اإلنسان 
الفلسطيني، والمقدسات اإلسالمية والفلسطينية، مما يشكل دافعا كبيرا 

لاللتفاف حول برنامج المقاومة والمواجهة المفتوحة«.
وأوضح، أن »االحتالل يعمل ويحاول حسم المعركة على المسجد 

األقصى، واالستفراد بالمقدسيين، لكنه فشل، رغم أن استهداف باب 
العامود والبؤر االستيطانية في البلدة القديمة محاولة أخرى للسيطرة 

والتفرد.

الوكالت

إنسانية  25 مليون يورو كمساعدات  تقديم  أعلن االتحاد األوروبي أمس، عن 
لتلبية االحتياجات األساسية للفلسطينيين المستضعفين في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وقطاع غزة.
لينارتشيتش: »يواصل االتحاد األوروبي  إدارة األزمات، جانيز  وقال مفوض 
تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث سيدعم التمويل اإلنساني الذي أعلن عنه 
األساسية  الخدمات  إلى  الفلسطينية  العائالت  االتحاد األوروبي مؤخرا وصول 
المواد  أسعار  ارتفاع  بسبب  إلحاًحا  أكثر  اآلن  أصبحت  والتي  والمساعدات، 
بالتزامن  أوكرانيا.  في  الحاصل  النزاع  في ظل  وذلك  الغذاء،  ونقص  الغذائية 
وندين عمليات  الدولي  اإلنساني  للقانون  الكامل  االحترام  ذلك، نصر على  مع 
اإلخالء المستمرة للمدنيين وهدم منازلهم ومدارسهم وبنيتهم التحتية األساسية. 

هذا يجب أن يتوقف.«
بما  الصحية،  المساعدة  تقديم  على  اليوم  عنه  المعلن  التمويل  وتابع: »سيركز 
في ذلك الرعاية النفسية للصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات 
على  أيًضا  التمويل  سيركز  كما  كورونا.  جائحة  وتأثير  غزة  على  الحصار 

تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين لدعم حقهم في التعليم، 
ستسمح التحويالت النقدية لألسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 
بالحصول على السلع والخدمات األساسية وتلبية احتياجاتها األساسية بكرامة من 

خالل القدرة على االختيار«.
وأوضح االتحاد في بيانه، »يحتاج أكثر من مليوني امرأة وطفل ورجل فلسطيني 
في األراضي المحتلة وقطاع غزة إلى المساعدة اإلنسانية. في أقل من أسبوعين، 
في العام الماضي، فقد 256 فلسطينًيا حياتهم وكان من بينهم 11 طفاًل شاركوا 

في برنامج رعاية الصدمات الممول من االتحاد األوروبي.
وتابع: »أدى الوضع االقتصادي الهش واألزمة المالية غير المسبوقة في الضفة 
وتقييد  التجارة،  ومحدودية  البطالة،  معدالت  ارتفاع  إلى  غزة  وقطاع  الغربية 
الوصول إلى الموارد. كما ازداد الوضع سوًءا بسبب األزمة الروسية االوكرانية 
 1.79 الغذائية والوقود. هذا ويعاني حوالي  المواد  إلى ارتفاع أسعار  ما أدى 
مليون شخص في فلسطين من انعدام األمن الغذائي، منهم 1.1 مليون شخص 

يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد«.

طالب بفر�ص العق�بات عليه وعدم ال�شماح ملجرميه باالإفالت من العقاب

ا�ضتية يدعو دول العامل اإىل تفعيل قرارات مقاطعة الحتالل ال�ضهيوين
دول  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  دعا 
العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة االحتالل الصهيوني 
وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها باإلفالت 

من العقاب.
من  اإلفالت  أن  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  وبين 
عاما   74 طيلة  يشكل  الذي  الشعور  وهو  العقاب 
القتل  لقيام االحتالل بجرائم  الكبير  الدافع  النكبة  من 
تتوقف  كي  الوقت  حان  وقد  والتهجير،  واالستيطان 
الحماية  توفير  إلى  ويصار  المزدوجة  السياسة  تلك 

لشعبنا من بطش االحتالل وعنصريته.
في  فيه شعبنا  أحيا  يوما مشهودا  كان  أمس  وقال:« 
للنكبة،  والسبعين  الرابعة  الذكرى  والشتات  الوطن 
التي تحل هذا العام بينما تشهد االعتداءات الصهيونية 
وتيرة متسارعة من عمليات القتل، والتي كان آخرها 
أبو  شيرين  الفلسطينية  الصحافة  أيقونة  استشهاد 

عاقلة والطفل ثائر اليازوري والشاب وليد الشريف 
من  كوكبة  وقبلهم  الزبيدي،  داود  المحرر  واألسير 
الشهداء والشهيدات، تعرضوا لعمليات قتل دون أدني 

اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية«.
اشتداد  رغم  العام  هذا  النكبة  ذكرى  »في  وأضاف: 
ومقدساته  شعبنا  ضد  الصهيونية  الممارسات 
وقت  أي  من  أقرب  تجعلنا  والمسيحية  اإلسالمية 
واالستقالل  بالحرية  شعبنا  آمال  تحقيق  من  مضى 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 
القدس، فدماء الشهداء تقصر عمر االحتالل وتفضح 
ممارساته العنصرية، وجاء اغتيال الصحفية شيرين 
ليلقي حجرا كبيرا في المياه الراكدة للقوانين والشرائع 
الدولية ولتفتح ملف ازدواجية المعايير في التعامل مع 

القضية الفلسطينية«.
قال  بروكسل،  في  المانحة  الدول  اجتماع  وحول 

رئيس الوزراء الفلسطيني إن معظم المشاركين أدانوا 
سياسة االحتالل االستيطانية، وطالبوها باإلفراج عن 
أموالنا المحتجزة، ودعونا االتحاد األوربي أن يقدم ما 
تعهد به من مساعدات دون شروط، ونأمل أن ينجز 

ذلك في القريب العاجل.
األوروبية  والدول  األمريكي  الرئيس  إدارة  وطالب 
االستيطان  مخططات  تنفيذ  لوقف  العاجل  بالتدخل 
في  تنفيذها  االحتالل  سلطات  تعتزم  التي  الجديدة 
 4427 بناء  بموجبها  سيتم  والتي  الغربية،  الضفة 
تلك  تشكله  لما  الغربية،  الضفة  في  استيطانية  وحدة 
المخططات من تقويض لحل الدولتين وتهديد للسالم 
واالستقرار في المنطقة، كما طالب شركة »كاف« 
قطارا   57 االحتالل  سلطات  تسليم  بوقف  اإلسبانية 
تربط المستوطنات بمدينة القدس، مشيرا إلى أن هذه 

األعمال خرق للقانون الدولي والشرعية الدولية.
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ما هو الإ�سراء وما هو املعراج ؟ 

ديني

اإلسراء: هو إذهاب هللا نبيه محمدا صلّى هللا 
عليه وسلّم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد 

األقصى بمدينة القدس في جزء من الليل، ثم 
رجوعه من ليلته. والمعراج: هو إصعاده صلّى 

هللا عليه وسلّم من بيت المقدس إلى السموات 
السبع، وما فوق السبع، حيث فرضت الصلوات 
الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء 

من الليل. 
ثبوت الإ�سراء واملعراج 

اإلسراء ثابت بالقران المتواتر، واألحاديث 
الصحيحة المتكاثرة. أما القران ففي قوله 

سبحانه: } ُسْبحاَن الَِّذي أَْسرى ِبَعْبِدِه لَْيًل ِمَن 
اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي باَرْكنا 

ِميُع اْلَبِصيُر {  َحْولَُه لِنُِرَيُه ِمْن آياِتنا إِنَُّه ُهَو السَّ
اإلسراء : 1 اإلسراء في اللغة: مصدر أسرى: 
وهو سير عامة الليل، ويقال: أسراه، وأسرى 

به، وعلى الثانية جاء القران الكريم، وجمهور 
اللغويين على أن سرى وأسرى بمعنى واحد، 
وبعضهم يفرق بينهما فيقول: أسرى سار من 

أول الليل، وسرى: سار من اخره.  والمعراج 
بكسر الميم، قال ابن األثير: المعراج بالكسر شبه 

الّسلّم مفعال، من العروج أي الصعود كأنه الة 
له، مأخوذ من عرج يعرج عروجا إذا صعد، 
والظاهر أن المراد به العروج استعماال السم 

االلة في المعنى المصدري وهو العروج. وأما 
المعراج فهو ثابت باألحاديث الصحيحة التي 

رواها الثقات العدول، وتلقتها األمة بالقبول، ولو 
لم يكن إال اتفاق صاحبي الصحيحين: البخاري 

ومسلم على تخريجها في صحيحيهما لكفى، 
فما بالك وقد خّرجها غيرهما من أصحاب كتب 

الحديث المعتمدة، وكتب السير المشهورة، وكتب 
التفاسير المأثورة. ويرى بعض العلماء أن 

المعراج وإن لم يثبت بالقران الكريم صراحة، 
ولكنه أشير إليه في سورة النجم في قوله تعالى: 
}َولََقْد َرآُه َنْزلًَة أُْخرى )13( ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتهى 

ْدَرَة  )14( ِعْنَدها َجنَُّة اْلَمْأوى )15( إِْذ َيْغَشى السِّ
ما َيْغشى )16( ما زاَغ اْلَبَصُر َوما َطغى )17( 

لََقْد َرأى ِمْن آياِت َربِِّه اْلُكْبرى )18( { سورة 
النجم. 13- 18. 

فقد روي عن ابن مسعود والسيدة عائشة – 
رضي هللا عنهما – أن المرئي هو جبريل 
»وروي عن ابن عباس أن المرئي هو هللا 

سبحانه وتعالى؛ واألول هو الصحيح المعتمد، 
وعلى رأي ابن عباس فاالية دالة أيضا على 

المعراج، ألنه يرى أن ذلك كان ليلة المعراج« 

، راه رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم على 
هيئته التي خلق عليها، ولم يره على هذه الحالة 

إال مرتين: األولى وهو نازل من غار حراء، 
والثانية ليلة المعراج. قال اإلمام ابن كثير في 

تفسيره ما خلصته مع التوضيح: وقد رأى النبي 
صلّى هللا عليه وسلّم جبريل- عليه السلم- على 

صورته التي خلقه هللا عليها مرتين: 
األولى عقب فترة الوحي، والنبي صلّى هللا عليه 

وسلّم نازل من غار حراء، فراه على صورته 
له ستمائة جناح قد سّد عظم خلقه األفق، فاقترب 

منه، وأوحى إليه عن هللا عز وجل ما أوحى، 
وإليه أشار هللا بقوله : }علََّمُه َشِديُد اْلُقوى * ُذو 

ٍة َفاْسَتوى * َوُهَو ِباأْلُُفِق اأْلَْعلى * ثُمَّ َدنا  ِمرَّ
َفَتَدلَّى * َفكاَن قاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدنى * َفأَْوحى إِلى 
َعْبِدِه ما أَْوحى { والثانية: ليلة اإلسراء والمعراج 

عند سدرة المنتهى، وهي المشار إليها في هذه 
السورة النجم بقوله: } ولقد رآه نزلة أخرى * 

عند سدرة المنتهى {
 الإ�سراء واملعراج باجل�سد والروح

 جمهور العلماء- سلفا وخلفا- على أن اإلسراء 
والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا في 
اليقظة بجسده وروحه صلّى هللا عليه وسلّم، 

وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى في مفتتح 
سورة اإلسراء »بعبده« ، إذ ليس ذلك إال 

الروح والجسد. وقد تواردت على ذلك األخبار 
الصحيحة المتكاثرة، والنصوص على ظواهرها 

ما لم يقم دليل على صرفها عن ظاهرها، 
وأنّى هو؟ وفي األحاديث الصحيحة أنه شق 

صدره الشريف، وركب البراق، وعرج به إلى 
السماء، والقى األنبياء، وفرضت عليه الصلوات 

الخمس، وأن هللا كلمه، وأنه صار يرجع بين 
موسى- عليه السلم- وبين ربه عز وجل، مما 
يؤكد أنهما كانا بجسده الشريف وروحه، وينفي 
ما عدا ذلك. القائلون بأنهما كانا بالروح وذهب 

بعض أهل العلم إلى أنهما كانا بروحه- عليه 
الصلة والسلم- ونسب القول به إلى السيدة 

عائشة– رضي هللا عنها- وسيدنا معاوية- رضي 
هللا عنه- ورووا في هذا عن السيدة عائشة أنها 

قالت: »ما فقدت جسد رسول هللا صلّى هللا عليه 
وسلّم، ولكن أسري بروحه« وهو حديث غير 

ثابت، وّهنه القاضي عياض في »الشفا«  سندا 
ومتنا، وحكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضع، 

ومما يضعف هذا األثر ويرده أن السيدة عائشة 
لم تكن حينئذ قد دخل بها النبي، فإن من المتفق 
عليه أن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم لم يبن 

بها إال بعد الهجرة، وإن خطبها قبلها بسنة، وقيل 
بسنتين، ويرد ذلك أيضا أن الثابت عنها أنها 

كانت تنكر على من يقول: أن محمدا رأى ربه 
ليلة المعراج، وتستدل بايات من الكتاب الكريم 
على حسب اجتهادها وفهمها، فلو كانت ترى 
هذا الرأي الذي نسبوه إليها زورا لكان أقرب 

شيء في ردها على من يقول بالرؤية أن تحتج 
عليهم بأن المعراج لم يكن بجسده، ولكن لم ينقل 

عنها أنها احتجت بذلك. وأيضا فإن ما روي 
عن معاوية غير صحيح، وهو حين اإلسراء 

والمعراج لم يكن أسلم بعد، ولو سلمنا ما نسب 
إليهما- جدال- فظواهر القران والسنة الصحيحة 

ترده. 
متى كان الإ�سراء واملعراج؟ 

يكاد يجمع العلماء المحققون على أن اإلسراء 
والمعراج كانا بعد البعثة المحمدية، وأنهما كانا 
في اليقظة ال في المنام، وقد تظاهرت على ذلك 
الروايات المتكاثرة في كتب الحديث المشهورة، 

وكتب السير الموثوق بها. وأما ما روي من 
أنهما كانا مناما كما في حديث شريك بن عبد هللا 
، عن أنس فهو غلط من شريك، وقد خالف فيه 
شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه بالتقديم 

والتأخير والزيادة المنكرة، وأشد أوهامه- 
أغلطه- قوله: سمعت أنس بن مالك يقول: 

»ليلة أسري برسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم من 
مسجد الكعبة أن جاءه ثلثة نفر قبل أن يوحى 
إليه” . واإلمام البخاري قد أخرج في صحيحه 

الرواية التي اتفق عليها الرواة عن أنس- ما عدا 
شريك- في عدة مواضع من كتابه، وهي الرواية 

الصحيحة، وذكر أيضا الرواية التي وقع فيها 
الغلط من شريك، ولعل ذلك لينبهنا إلى ما فيها 
من غلط، ولإلمام البخاري في سوق الروايات 
والمتون المكررة شفوف نظر، ومقاصد دقيقة 

ال يقف عليها إال من أطال النظر في هذا الكتاب 
الجليل. وقد نبه على غلط شريك بن عبد هللا في 
روايته اإلمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، فقد 
قال بعد ذكر سند رواية شريك: »وساق الحديث 
بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقّدم فيه شيئا 

وأّخر وزاد ونقص« . 
وأنكر ما في حديث شريك من أوهام أيضا 

األئمة: الخطابي، وابن حزم، والقاضي عياض، 
والنووي وغيرهم. وقد اختلف في أي سنة كانا؟ 
وفي أي شهر؟ فذهب البعض إلى أنهما كانا قبل 

الهجرة بسنة، وإلى هذا ذهب الزهري وعروة 
بن الزبير وابن سعد، وادعى ابن حزم اإلجماع 

على هذا، وقيل قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلث. 
والذي عليه األكثرون والمحققون من العلماء 

أنهما كانا في شهر ربيع األول، وقيل في ربيع 
االخر، وقيل في رجب، وهو المشهور بين 

الناس اليوم، والذي تركن إليه النفس بعد البحث 
والتأمل أنهما كانا في شهر ربيع األول في ليلة 
الثاني عشر منه أو السابع عشر منه. وقد ذكر 
ابن كثير في »البداية والنهاية« أثرا عن جابر 

وابن عباس- رضي هللا عنهما- يشهد لذلك، قاال: 
“ولد رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم عام الفيل 
يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول، وفيه 

بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر« ثم 
قال: »وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور 

المقدسي في سيرته، وقد أورد هنا حديثا ال يصح 
سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب: أن اإلسراء 

كان ليلة السابع والعشرين منه وهللا أعلم” . 
ماهي األحاديث الواردة في اإلسراء والمعراج ؟ 

لقد روى أحاديث اإلسراء والمعراج كثير من 
الصحابة- رضوان هللا عليهم- وتلّقاها عنهم 

الرواة العدول الضابطون، وخّرجها أئمة 
الحديث والتفسير بالمأثور في كتبهم، كاألئمة: 

البخاري، ومسلم، وأحمد، والترمذي، والنسائي، 
والبيهقي، وابن جرير الطبري، وغيرهم، 

وذكرها اإلمامان محمد بن إسحاق، وعبد الملك 
بن هشام في سيرتيهما. قال العّلمة ابن كثير 

في تفسيره: »قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية 
في كتابه »التنوير في مولد السراج المنير« بعد 

أن ذكر حديث اإلسراء والمعراج من طريق 
أنس بن مالك، وتكلم عليه فأفاد وأجاد: ” وقد 

تواترت الروايات في حديث اإلسراء عن عمر 
بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وأبي ذر، 

ومالك بن صعصعة، وأبي هريرة، وأبي سعيد 
الخدري، وابن عباس، وشّداد بن أوس، وأبّي 

بن كعب، وعبد الرحمن بن قرظ، وأبي حبة  ، 
وأبي ليلى األنصاريين، وعبد هللا بن عمرو بن 
العاص، وجابر، وحذيفة، وبريدة، وأبي أيوب 

األنصاري، وأبي أمامة، وسمرة بن جندب، 
وأبي الحمراء، وصهيب الرومي، وأم هانىء 

بنت أبي طالب، وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر 
الصديق- رضي هللا عنهم أجمعين- منهم من 

ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع 
من المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على 
شرط الصحيح، فحديث اإلسراء أجمع عليه 

المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة، والملحدون 
يريدون أن يطفئوا نور هللا بأفواههم، ويأبى هللا 

إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون”.
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مديرية الغابات �ستتيد من ميزانية 

اإ�ضافية لمكافحة الحرائق 

الجزائر �ست�ستاأجر �ست طائرات 
اإخماد حرائق لهذه ال�صائفة

تعتزم الجزائر، لهذا ال�ضيف، ا�ضتئجار 

�ضت طائرات اإخماد حرائق من اأجل تعزيز 

قدراتها لمكافحة حرائق الغابات، ح�ضبما 

اأكده م�ض�ؤول بالمديرية العامة للغابات 

اأم�س بالجزائر العا�ضمة.
ف.م

قالت مديرة حماية الثروة النباتية والحيوانية لدى 
المديرية العامة للغابات إلهام كابوية خالل الملتقى 

الجزائري-الكندي األول حول مكافحة حرائق الغابات 
بالوسائل الجوية، نظمه مجلس التنمية الكندي-

الجزائري )CDCA(، بان هذه الطائرات ستستأجر 
"لشهري جويلية وأوت المقبلين" ، والتي تمثل أكثر 

الفترات "صعوبة" من حيث حرائق الغابات.
وأوضحت أنه من بين الطائرات الست 

المستأجرة، تبلغ سعة أربع طائرات 3.000 لتر، 
بينما تبلغ سعة الطائرتين األخريين 6000 لتر. 

وخالل تقديمها لجهاز مكافحة حرائق الغابات 
للسنة الحالية، أعلنت مسؤولة المديرية العامة 
للغابات أيضا عن "اقتناء 80 مركبة جديدة" 

لتعزيز األرتال المتحركة، ال سيما في واليات 
الشرق" التي تعرضت ألكبر عدد من الحرائق 

خالل السنوات األخيرة"، حسبما أوضحته 
كابويا. هذا باإلضافة إلى تعزيز الوسائل المتنقلة 
المنتشرة في منطقة الشمال-الغربي من الوطن، 

مثل وهران وعين تيموشنت، تحسبا لتنظيم  
ألعاب البحر األبيض المتوسط )من 25 جوان 

إلى 6 جويلية 2022 في وهران(.
وحسب كابوية، فقد استفادت المديرية العامة 

للغابات من غالف مالي قدره 9ر3 مليار دينار 
هذه السنة لتحسين جهاز مكافحة الحرائق. ومن 
بين االمور التي سمح بها هذا التمويل، تحديث 
غرفة العمليات ومتابعة الحرائق. باإلضافة إلى 
ذلك، تم وضع استراتيجية جديدة للوقاية من حرائق 
الغابات ومكافحتها، ال سيما وضع مخطط اتصال أعده 

المعهد الوطني لإلرشاد الفالحي يستهدف الفالحين 
والسكان الذين يعيشون بالقرب من الغابات و عامة 
الناس برسائل مختلفة حسب كل شخص مستهدف.

وأشارت ذات المسؤولة الى أن هذه الحملة التحسيسية 
ستنطلق تحت شعار "ما تخلوهاش تتحرق" )ال 

تتركوها تحترق(، على أن يسبقها تكوين 40 مكلف 
باالتصال من الواليات األربعين التي تسجل بها 

الحرائق بكثرة.

الم�ضيلة

 حمالت تح�صي�صية للوقاية
 من اأخطار ف�صل ال�صيف

باشرت مصالح الحماية المدنية لوالية المسيلة في 
تنظيم حمالت تحسيسية حول الوقاية من مختلف 

اخطار الصيف التي باتت تحصد األرواح والخسائر 
السيما خطر حوادث المرور والغرق في البرك و 

المجمعات المائية و التسممات الغذائية و العقربية وكذا 
خطر حرائق المحاصيل الزراعية.الحملة التي أشرف 

عليها الوالي بمشاركة الوحدات الثانوية و مختلف 
الهيئات تم من خاللها توزيع مطويات و إعطاء نصائح 

لمختلف شرائح المجتمع. 
وبحسب بالل نعيجي، مالزم أول،مكلف باإلعالم على 
مستوى المديرية الوالئية للحماية المدنية، فقد تضمنت 

القافلة خطر حوادث المرور والغرق في البرك و 
المجمعات المائية و التسممات الغذائية و العقربية وكذا 
خطر حرائق المحاصيل الزراعية،أين شملت مختلف 

الدوائر بناء على توصيات المديرية العامة.
وأوضح المكلف باإلعالم أن الحملة تهدف إلى التوعية 

بمدى أخطار الصيف على غرار خطورة السباحة 
في برك المياه الراكدة في الوديان ، أو بحيرات المياه 

القذرة الناجمة عن ظاهرة صعود المياه ، خاصة 
القريبة من التجمعات السكنية ،كما دعا ذات المسؤول 

الفالحين الذين يمتلكون خزانات كبيرة مخصصة 
للسقي الفالحي إلى تسييجها والمداومة على حراستها 
لمنع المتسللين داخلها ، بغرض السباحة و التخفيف 

من حرارة الجو.
 محمد. ق

 حجز كمية من القنب الهندي

 و158 قر�س مهل��س

 القب�ض على مروجي المخدرات
 في حمادي ببومردا�ض

تمكنت شرطة حمادي ببومرداس من توقيف 
المتورطين في ترويج مخدرات وأقراص مهلوسة، 

وهذا إثر استغاللها لمعلومات مؤكدة تفيد بتورط أحد 
األشخاص في ترويج المخدرات واألقراص المهلوسة 

عن طريق نقلها على متن سيارته الخاصة، بهدف 
تسهيل عملية بيعها.

وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، 
بأن قيام عناصر الشرطة باألمن الحضري حمادي 
بإتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل توقيف المشتبه 

فيهم، سمح بتوقيف مركبة التي كان على متنها ثالثة 
أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و 30 سنة، 
وعند تفتيشها من قبل عناصر الشرطة، تم العثور على 
قطعة من المخدرات من صنف القنب الهندي و 158 

قرص مهلوس، حيث تم تحويل األطراف المشتبه فيها 
مع سماعهم و إنجاز ملفات قضائية قدموا على إثرها 

أمام العدالة.
ف.م

ال�ضركة ال�طنية للنقل البحري 

للم�ضافرين تعلن:

 افتتاح بيع التذاكر
 لمو�صم ال�صيف 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري 
للمسافرين، أمس، عن افتتاح بيع التذاكر 

لموسم الصيف المقبل.
وجاء في الموقع االلكتروني للشركة: "يسرنا 

أن نعلن عن افتتاح بيع التذاكر على جميع 
الشبكات يوم أمس على الساعة 9:00 

صباحا.” وحسب ذات المصدر، يتعلق فتح 
المبيعات هذا بالرحلة األسبوعية المرخصة 
على الخطين "الجزائر العاصمة- مرسيليا- 

الجزائر العاصمة" و"وهران- أليكانت- 
وهران" ، وهذا للفترة الممتدة من جوان إلى 

سبتمبر المقبل.
ر. ن

 اأ�ضفرت عن وفاة 5 اأ�ضخا�س 

وجرح 108 اآخرين

99 حادث مرور بالمناطق 
الح�صرية نهاية الأ�صبوع

تسبب 99 حادث مرور جسماني وقع على 
مستوى المناطق الحضرية في وفاة 5 

أشخاص وجرح 108 آخرين، خالل نهاية 
األسبوع المنصرم، وفق حصيلة أعلنت عنها 

أمس، مصالح األمن الوطني.
وبعد أن أشار بيان المديرية العامة لألمن 

الوطني، إلى أن أسباب وقوع هذه الحوادث 
يعود بالدرجة األولى إلى العامل البشري، 

جددت ذات المصالح دعوتها لمستعملي 
الطريق العام إلى احترام قانون المرور 

وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياق، وذكرت 
أيضا بالرقم األخضر 1548 وخط النجدة 17 

الموضوعين تحت تصرف المواطنين لتلقي 
البالغات.

ف. م

م�ضتغانم

المجاهدة خليفة ربيحة المدعوة 
"فتيحة" في ذمة اهلل

 توفيت أمس، بمدينة مستغانم المجاهدة خليفة 
ربيحة المدعوة فتيحة عن عمر ناهز 79 سنة، 
حسبما علم من المديرية الوالئية للمجاهدين و 

ذوي الحقوق.
ولدت المجاهدة في عائلة ثورية في 4 أكتوبر 

1943 بمستغانم و التحقت بصفوف جيش 
التحرير الوطني على يد إخوتها سنة 1960 
قبل أن تلقي الشرطة الفرنسية عليها القبض, 

يضيف نفس المصدر.
وتعرضت الفقيدة للتعذيب أثناء عملية توقيفها 

و هي لم تتجاوز سن السابعة عشر و لكنها 
تمكنت من الفرار من معتقلها فعادت إلى 

منطقة الظهرة شرق والية مستغانم و واصلت 
النضال الثوري إلى غاية وقف إطالق النار 

في 19 مارس 1962 ثم االستقالل في 5 
يوليو من نفس السنة.

ق. م

ع. ط

ويسعى المنظمون من خالل تنظيم هذا 
الملتقى إلى "الترويج لإلطار المرجعي 

لقيم نوفمبر اإلنسانية واالعتراف بالفضل 
والعرفان لألصدقاء الذين اصطفوا 

وراء الثورة الجزائرية, إضافة إلى حفظ 
تراث الثورة اإلنساني في العالم.”ومن 
بين األهداف المتوخاة أيضا "التأسيس 

النخراط األجيال في تفعيل تجربة 
أصدقاء الثورة وإعادة تشكيل اإلطار 
التضامني الداعم لتطلعات وطموحات 

الدولة الجزائرية.”

وشكلت الثورة الجزائرية )1954-
1962( ضمن هذا السياق ملحمة في 

تاريخ مناهضة االستعمار خالل القرن 
ال 20 وأصبحت التضحيات الجسام التي 

قدمها الشعب الجزائري مثار إعجاب 
وتمجيد.وقد سمحت القيم اإلنسانية التي 

حملها بيان أول نوفمبر والمواثيق الالحقة 
للثورة بكسب ود الشعوب وصداقات 

الشخصيات الحرة من مختلف االجناس 
وفي كل مناطق العالم من منطلق إيمان 
هؤالء بعقيدة الثورة وفلسفتها في الدفاع 
عن كرامة اإلنسان أو بنصرتهم لكفاح 

شعب أعزل رفع التحدي أمام إحدى أكبر 
القوى االستعمارية في العالم.

وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى 
الدولي المنظم تحت الرعاية السامية 

لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
عدة مواضيع مرتبطة بالقيم اإلنسانية 

في مواثيق الثورة الجزائرية ودورها في 
نسج العالقات مع أمم العالم وكذا مساهمة 

أصدقاء الثورة في دعم كفاح الشعب 
الجزائري من أجل التحرر, إضافة الى 
مقاربات تحصين وبعث تجربة أصدقاء 

الثورة الجزائرية.
كما سيتم أيضا تباحث كيفية تمكن الثورة 

الجزائرية من كسب أصدقاء وأحرار 
العالم وماهية الشخصيات التي انخرطت 

في دعم الثورة الجزائرية ومساهماتها 
في تعزيز صداها في العالم, باإلضافة 
الى مدى تماثل قيم الثورة مع قناعات 

وأفكار أصدقائها وكيفية مواجهة تحديات 
الوقوف في وجه الهيمنة االستعمارية.
ويشارك في هذا الملتقى الذي يندرج 
في إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى 

الستين لعيد االستقالل تحت شعار "تاريخ 
مجيد وعهد جديد", عدد من أصدقاء 

الثورة الجزائرية من مختلف دول العالم 
وأكاديميين وباحثين وأساتذة من دول 

أجنبية, الى جانب مجاهدات ومجاهدين.
كما يعرف اللقاء مشاركة رؤساء 

المخابر المتخصصة في تاريخ الجزائر, 
التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي وأساتذة باحثين جامعيين وطلبة 
من مختلف أقسام التاريخ بالجامعات 

الجزائرية وطلبة الجامعات والمدارس 
العليا والمدارس العسكرية.

بهدف الترويج للإطار المرجعي لقيم ن�فمبر الإن�ضانية

ملتقى دولي حول اأ�صدقاء 
الثورة الجزائرية اليوم

تنظم وزارة المجاهدين وذوي الحق�ق، بالتن�ضيق مع وزارة ال�ض�ؤون الخارجية 

والجالية ال�طنية بالخارج، الي�م وغدا بفندق الأورا�ضي في الجزائر العا�ضمة، 

ملتقى دوليا ح�ل اأ�ضدقاء الث�رة الجزائرية تحت �ضعار "الث�رة الجزائرية: م�طن 

اإ�ضعاع للقيم الإن�ضانية وج�ضر لل�ضداقة بين الأمم".

وجهت مديرية الصحة لوالية قسنطينة 
تحذيرا لكافة الصيادلة الخواص لتجنب 
  Omnitropeاقتناء وإعادة بيع دواء

، لما سيشكله من خطر على الصحة 
العمومية.

وحسب تعليمة تحوز جريدة "الرائد" 
على نسخة منها، فقد طالبت مديرية 

الصحة من الصيادلة الخواص بسحب 
دواءOmnitrope ، مشيرة بأنها 

قد تلقت اخطارا من الجهات األمنية 
مفادها وجود دواء مغشوش يحمل 

  Omnitrope 5MG/1,5MLاسم
 ، LM3517والحامل لرقم الحصة
والمسوق من طرف شركة وهمية.

ومن جانبها المنظمة الجزائرية لحماية 
وإرشاد المستهلك ومحيطه، أكدت 

وجود عينات مغشوشة من دواء 
Omnitrope، ما دفع مخابر ساندوز 
بالجزائر إلعالم الصيادلة الخواص أنه 
تم إكتشاف وجود عينات مغشوشة من 
دواء Omnitrope تم توزيعها من 
طرف موزع وهمي ينشط في والية 

قسنطينة، والدواء متعلق بنمو األطفال. 
وأضافت مخابر ساندوز، بأن هذه 

الحصة لم يتم تسويقها وال صنعها من 
طرف مخابر ساندوز و الشركة ال 

تتحمل مسؤولية استعمالها، مؤكدة بأنه 
فور اكتشاف هذه العينات، أخطرت 
السلطات المعنية بوجودها في بعض 

الصيدليات، حيث فتح تحقيق في األمر 
لتحديد الفاعلين والمتسببين كونها ضحية 

وطرف مدني في هذه القضية.

وأبلغت مخابر ساندوز الصيادلة 
الخواص و الرأي العام ان كل الحصص 

المسوقة حاليا يتم إستيرادها وتسويقها 
تحت اشراف وزارة الصناعات 

الصيدالنية و المخبر الوطني لمراقبة 
األدوية و هي خاضعة لكل معايير 

الجودة و السالمة.
دعت شركة ساندوز كل الصيادلة 

الخواص لتفادي التعامل مع كل موزع 
ال يمتلك سجل تجاري أو غير معتمد من 

طرف سلطات الضبط،مشددة على أن 
ساندوز شركة عالمية رائدة في مجال 
األدوية الجنيسة و البيولوجية وأدوية 

عالج السرطان وتقدم خدمات للمرضى 
الجزائريين منذ أكثر من أربع عقود.

ف.م

عنابة

 انت�صال جثتين من عر�ض
 مياه البحر ب�صاطيبي

تم انتشال جثتين لرجلين من عرض مياه 
البحر ببلدية شاطيبي في والية عنابة من 

طرف قوات البحرية الوطنية، حسبما ورد 
أمس، في بيان للمديرية الوالئية للحماية 

المدنية.
وأوضح البيان بأن الوحدة الثانوية للحماية 
المدنية بذات البلدية قد تدخلت لنقل الجثتين 

إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هذه 
الجماعة المحلية. وقد انتشلت قوات البحرية 

الوطنية جثتي الرجلين اللذين يبلغان من العمر 
35 و 53 سنة وينحدران من مدينة عنابة 
على بعد 3 كلم عن شاطئ الرمال الذهبية 

بشطايبي وتحديدا بالمكان المسمى "جزيرة 
كاف عمر", حسبما أوضحه البيانـ فيما فتحت 

المصالح األمنية المختصة إقليميا تحقيقا 
لمعرفة ظروف ومالبسات هذا الحادث.

ق. و

مديرية ال�ضحة تحذر وتدع� ال�ضيدليات لت�ض�يقه

ت�صويق دواء مغ�صو�ض خا�ض بنمو الأطفال 
بولية ق�صنطينة


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

